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ــه  ــات ک ــات، هیه ــد. هیه ــارزه کنن ــود، مب ــه ب رفت

دشــمنانش تــن بــه شکســت خــود ندادنــد. جهــان 

پیــروزی  از  پــس  امپریالیســتها  و  رسمایــه داری 

ــی و  ــاوز نظام ــرو از تج ــام نی ــا مت ــر ب ــاب اکت انق

راه انداخــن جنــگ داخلــی گرفتــه تــا تســخیر دژ از 

ــد. از هــان  ــاش کردن ــرای شکســت آن ت داخــل ب

فــردای پیــروزی انقــاب اکتــر کلیســاها، مســاجد و 

کنیســاها و رســانه های وســیع ضــد انقــاب تــا بــه 

امــروز همچنــان بــه دروغ پــردازی و وارونــه جلــوه 

انقــاب  ایــن  بــاره  دادن واقعیــات تاریخــی در 

ــغولند. ــری مش ــم کارگ عظی

ــاب  ــه انق ــد، ب ــا مان ــر تنه ــاب اکت ــن انق ــا ای  ام

ــدرت  ــه ق ــای ب ــت. پرولتاری ــرش نیاف ــی گس جهان

انتخابــی  راهــی  دو  رس  شــد  مجبــور  رســیده 

بــرای  ســخت  انتخابــی  کنــد:   اســراتژیک 

از  ایــران  در  پــرورش  و  آمــوزش  کــه  زمانــی  از 

ــر  ــی تغیی ــن علم ــتم نوی ــه سیس ــی ب ــکل مکتب ش

یافــت و مــدارس و دبیرســتان ها و دانشــگاه ها 

ــی  ــرورش یک ــوزش و پ ــئله آم ــد؛ مس ــود آمدن بوج

ــت.  ــوده اس ــران ب ــه ای ــی جامع ــکالت اساس از مش

مشــکالت سیســتم آموزشــی در ایــران همیشــه 

ــاه و  ــای ش ــم ه ــا و رژی ــت دولت ه ــت سیاس تح

خمینــی بــوده اســت. معلــان همیشــه از حداقــل 

بــا  و  بوده انــد  برخــوردار  دولتــی  حقوق هــای 

ــف  ــار ضعی ــتند از اقش ــرده هس ــل ک ــه تحصی اینک

جامعــه بــه حســاب مــی آینــد. امــا مشــکل فقــط 

حقــوق معلــان نیســت. بــا اینکــه طرح هایــی 

بــرای اســتاندارد شــدن حقــوق ظاهــرا وجــود دارد 

طرح هایــی از قبیــل رتبــه بنــدی یــا اجــرا نشــده اند 

ــده اند. در  ــپرده ش ــی س ــاق فراموش ــه مح ــا ب و ی

آمریــکا  دولــت  شــوروی،  اتحــاد  فروپاشــی  بــا 

رسمســت از ایــن پیــروزی از زبــان رئیــس جمهــورش 

بانــگ بــرآورد کــه مــا خواهــان نظــم نویــن جهانــی 

سیاســت  حــال  بــه  تــا  تاریــخ  آن  از  هســتیم. 

ــر نظــم  ــی ب ــکا مبتن ــاالت متحــده آمری خارجــی ای

ــر کل  ــی ب ــه مفهــوم رسکــرده گرای ــی ب ــن جهان نوی

جهــان رسمایــه داری و بــه زیــر هژمونــی خــود 

کشــیدن امپریالیســت های جهانــی بــود. ایــن نــگاه 

ــتارهای  ــت و کش ــا کش ــه ب ــی ک ــه گرای ــک جانب ی

ــراق و افغانســتان، یوگســالوی  ــاری در ع ــه ب فاجع

و...... همــراه بــود امــا نتوانســت بــه اهــداف خــود 

ــی  ــر جهان ــد دیگ ــای قدرمتن ــد قطب ه ــد. رش برس

ماننــد کنفرانــس شــانگهای و اتحادیــه اروپــا جهــان 

آن  تحکیــم  در حــال  و  داده  را شــکل  جدیــدی 

یعنــی جهــان ســه قطبــی بجــای جهــان دو قطبــی 

ــه  ــارض ب ــل ح ــکا در اوای ــت. آمری ــگ رسد اس جن

ــش  ــرده گرائی ــه دوران رسک ــن مســئله ک ــرش ای پذی

ــا بازیگــران  ــدی ب ــه رس آمــده و قطب هــای جدی ب

جدیــد در صحنــه بین املللــی ظاهــر شــده انــد کــه 

ــیده اند،  ــخت کش ــای س ــش ه ــه چال ــش را ب رهربی

ــود. رشــد اوضــاع اقتصــادی و صــف بندی هــای  نب

ــکا  ــم آمری ــه امپریالیس ــت را ب ــن واقعی ــد ای جدی

تحمیــل کــرد. آمریــکای رسمســت زمانــی ایــن 

واقعیــت را پذیرفــت کــه اقتصادهــای نوظهــور در 

ــد و  ــادی بودن ــد اقتص ــد دارای رش ــد 10 در ص ح

ــه حــد رشــد برســد و  ــود ب ــادر نب ــی ق ــکا حت آمری

تــا چندیــن ســال در حالــت رکــود و یــا رشــد کمــر 

از 3 در صــد بــود. چیــن بــا شــتاب حیــرت انگیــزی 

ــم  ــورهای معظ ــن کش ــا بزرگری ــود را ب ــه خ فاصل

مروپــل در ســطح اقتصــادی و تولیــد ناخالــص ملــی 

ــد در  ــی کن ــالم م ــکارا اع ــری آش ــو کارگ 1- آلرناتی

ــی اش  ــه رهای ــر ک ــه کارگ ــا و طبق خدمــت پرولتاری

ــت  ــت اس ــی کل برشی ــرو رهای در گ

هدفــش سوسیالیســم و کمونیســم کــه در آن جایــی 

ــرای اســتثار انســان از انســان و ســتم نخواهــد  ب

بــود، مــی باشــد. ایــن راهیســت ســخت و بغرنــج 

و در نتیجــه در نربدهــای پــی درپــی بــه مــدت 

ــل تحقــق اســت. طوالنــی قاب

ــر -  ــه کارگ ــی طبق ــری از جهانبین ــو کارگ 2- آلرناتی

مــادی بــاوری تاریخــی کــه پیرشفته تریــن شــناخت 

ــی  ــروی م ــرشی اســت، پی ــع ب ــخ جوام علمــی تاری

ــخ و  ــه تاری ــروی محرک ــی را نی ــارزه طبقات ــد، مب کن

تضــاد طبقاتــی را اســاس تغییــرات و نوســازی و 

ــی  ــل رضوری و دایم ــه ها را در عم ــوآوری اندیش ن

ــد.  ــا رشایــط مشــخص مــی دان در تلفیــق اصــول ب
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ــان را در ده روز،  ــر، جه ــاب اکت ــد انق ــی گوین م

چنــان تــکان داد کــه هنــوزدر هــر بحــران عمومــی 

رسمایــه داری، اتاق هــای فکــری امپریالیســتی را 

مــی لرزانــد. قدرتــش در ایــن بــود کــه بــرای اولیــن 

بــار در تاریــخ برشیــت، طبقــه ای بــه قــدرت 

کــه مقدس تریــن  یافــت  مــی  سیاســی دســت 

ــر  ــی ب ــت خصوص ــی، مالکی ــع طبقات ــون جوام قان

وســایل تولیــد را باطــل اعــام کــرد و بنیادی تریــن 

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 

ــد  ــر خیزن ــا ب ــدان آورد ت ــه می ــان را ب ــان جه طلب

ــردگان و  ــان، ب ــای اجدادش ــق رویاه ــرای تحق و ب

لعنــت خــوردگان کــه نســل انــدر نســل بــه خــاک 

صفحه آخر
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چرا انقالب اکتبر .... بقیه از صفحه 1

ــه  ــه دل ب ــود ک ــار ب انرناسیونالیســت های متــام عی

انقــالب جهانــی بســته بودنــد و حــاال مــی بایســتی 

بــه یــک واقعیــت خــالف آرزوهــای خود تــن دهند. 

ناشــی  بلشــویک ها  سیاســت  در  چرخــش  ایــن 

ــی  ــگ داخل ــر جن ــر اث ــود کــه در عمــل ب ــن ب از ای

تحقــق شــعار نــان، آزادی و صلــح بــه تاخیــر افتــاده 

بــود. دهقانانــی کــه بــه پشــتیبانی بلشــویک ها 

برخاســته بودنــد نتیجــه ای را زود فرجــام طلــب 

ــا  ــه تنه ــد کــه ن ــد و در عمــل مــی دیدن مــی کردن

زندگیشــان بهــر نشــده بلکــه بدتــر هــم شــده 

ــه اســتخوانبدی حــزب  ــی ک ــران صنعت اســت. کارگ

بلشــویک را تشــکیل مــی دادنــد، پیرشوانشــان بــه 

ــی  ــگ داخل ــد و در جن ــته بودن ــش رسخ پیوس ارت

در راه کمونیســم جانشــان را فــدا کــرده بودنــد 

ــه  ــم ک ــران ه ــوده کارگ ــوف ت ــه در صف و در نتیج

مســئله معیشتشــان لطمــه خــورده بــود  در توانایی 

حکومــت نویــن در حــل مشــکالت شــک و تردیــد 

ــک پارچــه  ــود. حــزب بلشــویک ی ــده ب بوجــود آم

ــپ را  ــه ن ــروف ب ــد ی مع ــاز جدی ــه ف راه ورود ب

بــرای ســاختان سوسیالیســِم در یــک کشــور را 

ــن  ــی ت ــه داری جهان ــا رسمای ــد. ام ــی کن انتخــاب م

ــکلی  ــار در ش ــد اینب ــی ده ــود من ــت خ ــه شکس ب

نویــن فاشیســم و نازیســم رس در مــی آورد کــه 

هدفــش نابــودی کشــور شوراهاســت. تــالش بــرای 

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 

ــن  ــن کننده تری ــان یکــی از تعیی تجــاوز نظامــی آمل

کــه  بــود  ریزی هــای دولــت شــوراها  سیاســت 

توانســت در عمــل در آســتانه حملــه هیتلــر اتحــاد 

ــی  ــه توانای ــد ک ــل کن ــی تبدی ــه نیروی ــوروی را ب ش

یابــد بــا بســیج کلیــه خلق هــای شــوروی، نــه تنهــا 

ــن  ــی تعیی ــه قدرت ــه ب تجــاوز را درهــم شــکند بلک

کننــده در شکســت فاشیســم در جنــگ جهانــی 

ــی خــورد  ــل شــود. فاشیســم شکســت م دوم تبدی

ــا  ــی پ ــت آمریکائ ــار در هئب ــه داری اینب ــا رسمای ام

ــر  ــت وزی ــل نخس ــذارد. چرچی ــی گ ــدان م ــه می ب

ــیپور  ــکا ش ــخرنانی در آمری ــی س ــود ط ــس ب انگلی

جنــگ رسد را بــه صــدا درمــی آورد و مبــارزه بــرای 

در هــم شکســن کمونیســم را بعنــوان وظیفــه 

ــد. در  ــی کن ــالم م ــه داری اع ــان رسمای ــزی جه مرک

اینجــا بازهــم کشــور شــوراها و کل پرولتاریــای 

جهــان بایــد انتخــاب کنــد. شــوروی بــار دیگــر بــه 

ــرای نوســازی شــوروی  ــالش ب سیاســت دفاعــی و ت

رومــی کنــد و کل جنبــش کمونیســتی جهانــی جــز 

معــدودی را هــم بــه ایــن ســمت ســوق مــی دهــد. 

حــزب کمونیســت چیــن و ویتنــام و کــره همچنــان 

ــی و خارجــی خــود  ــرای شکســت دشــمنان داخل ب

مســلحانه ادامــه مــی دهنــد و آنهــا نهایــن پیــروز 

شــدند ولی کشــور شــوراها بــه تســخیر رسمایه داری 

جهانــی در آمــد. مــا در زیــر نتایــج عظیــم تاریخــی 

ــرای مــردم ســتمدیده و  ــرب در جهــان ب انقــالب اکت

اســتثار شــده ایــران، بــرای آلرناتیــو کارگــری، بــرای 

ــت و  ــد امپریالیس ــواه و ض ــای آزادیخ ــه نیروه کلی

اســتقالل طلــب بــا توجــه بــه دوران تــدارک انقــالب 

قــرار میدهیــم. طبعــن مســئله  مــورد بررســی 

رونــد  اصولــن  و  کشــور  یــک  در  سوسیالیســِم 

ادامــه انقــالب 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 قــرار گیــرد. در مقالــه 

مــا روی ســه درس یــا آمــوزش مهــم تجربــه انقــالب 

ــاد  ــال ی ــن ح ــم ودرعی ــی گذاری ــت م ــرب انگش اکت

ــرب اســت  ــه انقــالب اکت ــن تجرب آور مــی شــویم ای

ــدان برخــوردی دگاتیــک داشــت. اُلگــو  ــد ب و نبای

ــدارد.  ــی ن ــا جای ــرام م ــرداری در م ب

ــویک در  ــزب بلش ــر و ح ــه کارگ ــش طبق ــم نق یک

انقــالب روســیه تعییــن کننده تریــن مبــارزه نظــری 

ــرب در  ــالب اکت ــروزی انق ــش از پی ــرن پی ــم ق در نی

جنبــش انقالبــی و ضــد نظــام تزاریســم بــر رس 

نقــش طبقــه کارگــر در انقــالب در حــال شــدن 

بــود. بزرگریــن خدمــت مارکسیســم بــه انقالبیــون 

ــتوه  ــه س ــزاری ب ــی ت ــم ارتجاع ــه از رژی ــی ک جوان

ــرور  ــه ت ــت ب ــانی دس ــا جانفش ــد و ب ــده بودن آم

مــی زدنــد یــا بــه روســتاها بــرای بســیچ دهقانــان 

مــی رفتنــد و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــی تــوان 

رسمایــه داری را دور زد، درســت درایــن زمینــه بــود. 

ــدر مارکسیســم روســیه  ــن او را پ ــه لنی ــف ک پلخان

ــک کــه  ــاب ومال ــی جــوان، پــر ارب ــد، انقالب خوان

علیــه خانــواده اش برخاســت، نارودنیکــی فعــال 

کــه بــه گفتــه همرزمانــش، بــه آنهــا خیانــت کــرد، 

بــه مارکسیســم گرویــد وپــس از او لنیــن آلرناتیــو 

ــر دیگــر آلرناتیوهــای ارتجاعــی  کارگــری را در براب

بــورژوازی و خــرده بــورژوازی بــرای انقــالب کــردن 

ــه کار او  ــن در ادام ــش گذاشــت. لنی در روســیه پی

در هــان ســالهای اولیــه فعالیــت مارکسیســتی 

ــا بررســی تغییــرات در جامعــه روســیه و هجــوم  ب

دهقانــان بــه شــهر هــای بــزرگ پــس از لغــو 

و  تولیــد رسمایــه داری  گســرش رسیــع  و  رسواژ 

ــده  ــن کنن ــه خارجــی، نقــش تعیی ــا رسمای ــب ب اغل

طبقــه کارگــر را همچــون پلخانــوف در انقــالب 

ــان  ــی ام ــارزه ای ب ــرد. ســیزده ســال مب برجســته ک

علیــه گرایش هــای انحرافــی مارکسیســتی بــود کــه 

بلشــویزم توانســت بــه پیــروزی رســد. لنیــن جــدال 

نظــری بــا نارودنیک هــا را بــر رس اصــول کمونیســم 

ــیه را روی  ــخص روس ــط مش ــه رشای ــق آن ب و تلفی

ســه نکتــه متمرکــز کــرد: نقــش طبقــه کارگــر، 

اهمیــت ســاخن یــک حــزب پیــرشو طبقــه کارگــر 

ــه مــورد  ــن سیاســت های درســت ک و بالخــره تعیی

ــیه  ــرد روس ــد ک ــن تاکی ــد. لنی ــا باش ــول توده ه قب

منــی توانــد یکراســت از یــک جامعــه دهقانــی بــه 

یــک جامعــه سوسیالیســتی بپــرد. رسمایــه داری در 

ــد و گســرش اســت  ــال رش ــت در ح ــیه برع روس

ــتی  ــالب سوسیالیس ــه انق ــت ک ــر اس ــه کارگ و طبق

در روســیه را ممکــن مــی کنــد و طبقــه کارگــر 

ــی را  ــن انقالب ــاندن چنی ــام رس ــه رسانج ــالت ب رس

بعهــده دارد. لنیــن طبقــه کارگــر را در مرکــز کلیــه 

بــه  و  داد  قــرار  جامعــه  سیاســی  فعالیت هــای 

پرســش چــه بایــد کــرد؟ بــا حــل ایــن مســئله نظــری 

کــه پرولتاریــا نیــروی محرکــه انقــالب روســیه اســت 

وظیفــه انقالبیــون یــا سوســیال- دموکرات هــای 

آنزمــان را مشــخص کــرد و ســازماندهی کارگــران بــه 

وظیفــه عمــده بلشــویک ها تبدیــل شــد. لنیــن در 

ــد دارد  ــه حــزب بلشــویک تاکی جمعبنــدی از تجرب

کــه یکــی از علــل پیــروزی حــزب بلشــویک مترکــز 

ــزب از  ــتخوانبدی ح ــاد اس ــری، ایج ــز کارگ در مراک

ــوده اســت.  ــری ب کادرهــای کارگ

دوم حزب بلشویک در مبارزه ساخته شد

پیــش بینــی پیــروزی انقــالب در انگلیــس و ســپس 

ــده  ــس زن ــس و انگل ــه مارک ــی ک ــان در زمان در آمل

ــیه  ــالب در روس ــپس انق ــاد. س ــاق نیفت ــد اتف بودن

رسواژ، در جریــان جنــگ بین امللــل امپریالیســتی 

شــکل گرفــت و پرولتاریــای جــوان آن بــا متــام 

اینکــه اقلیــت کوچکــی را تشــکیل مــی دادنــد، بــا 

بوجــود آوردن تشــکالت خــود و برنامــه ای منطبــق 

بــا رشایــط جامعــه روســیه از طریــق شــوراهای 

کارگــری توانایــی یافــت قــدرت سیاســی را بــه 

کــف آورد و پیــروزی طبقــه کارگــر را بــه جهانیــان 

اعــالم دارد. انقــالب کــردن امــر آســانی نیســت 

ــت  ــه بناس ــک طبق ــه ی ــری ک ــی کارگ ــم انقالب آنه

ــش  ــدازد و بجای ــورژوازی را بران ــون ب ــه ای چ طبق

نظــام سوسیالیســتی را بنشــاند. زندگــی ثابــت کــرد 

کاریســت بغرنــج، ســخت و طوالنــی. طبقــه کارگــر 

ــا  ــال اســت ب ــدار آن صــد س ــران و احــزاب طرف ای

یــک دوجیــن برنامــه بــرای انقــالب کــردن مبــارزه 

ــا  مــی کننــد امــا هنــوز بــورژوازی رس کارســت و ب

ــدرت  ــودش در ق ــای خ ــرای بق ــدان ب ــگ و دن چن

تــالش مــی کنــد. در ایــران مــا معلــوم شــد نــه تنهــا 

رسمایــه از دســت هایش چــرک و خــون مــی چکــد 

بلکــه شمشــیر هــم بدســت دارد و کل دســتگاه 

دولتــی را بــا متــام نیــرو علیــه کارگــران و آلرناتیــو 

ــرد.  ــی گی ــکار م اجتاعــی آن ب

ــون  ــود چ ــخت تر ب ــم س ــیه بازه ــالب در روس انق
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ــاره  ــزی در ب ــاد چی ــس زی ــس و انگل ــار مارک در آث

ــک  ــه ی ــه ای ب ــدا منــی شــد. جــز در نام روســیه پی

مارکسیســت روســی از مارکــس کــه اشــاره ای گــذرا 

ــی  ــل م ــیه را هــم محتم ــالب در روس ــه انق دارد ک

دانــد. در نتیجــه انقالبیــون مــی بایســتی طــی 

آزمــون و خطــا، کورمــال کورمــال بــا جانفشــانی راه 

را همــوار ســازند. هنگامــی کــه متــام کوشــش های 

بــرای اصالحــات  بــورژوازی  گرایش هــای خــرده 

ــاال بجایــی نرســید، هنگامــی کــه لغــو  و رفــرم از ب

رسواژ بــه ســود مالــکان ارضــی و بــه بــی خامنانــی 

و فقــر و گرســنگی دهقانــان منتهــی شــد، هنگامــی 

ــخصی  ــای ش ــداران تروره ــته طرف ــته دس ــه دس ک

ــپرده  ــدام س ــای اع ــه جوخه ه ــدند و ب ــتگیر ش دس

شــدند و طــرح نارودنیکهــا بــرای عبــور از جامعــه 

خــود  مقاومــت  بــا  بــه سوسیالیســم  دهقانــی 

ــه بدســت  ــن رسمای ــور ک ــرو شــد، گ ــان روب دهقان

خــود حاکــان و رسمایــه داران داخلــی و خارجــی 

ــز  ــور متمرک ــه داری بط ــع رسمای ــرش رسی ــا گس ب

بوجــود آمدنــد و متشــکل شــدند. در ایــن رشایــط 

ــردن  ــلح ک ــی وارد مس ــم علم ــه کمونیس ــت ک اس

صفــوف پیشــتازان محفل هــای جوانــان انقالبــی 

مــی شــود، چــون مببــی از درون مــی ترکانــد و راه 

ــت  ــل اس ــر در آن دخی ــه کارگ ــه طبق ــی را ک نوین

ــد  ــا ببع ــد. از اینج ــی ده ــه م ــش ارائ ــه کل جنب ب

تــا پیــروزی انقــالب اکتــرب ســیزده ســال طــول مــی 

کشــد و در ایــن دوره اســت کــه لنیــن خالقانــه 

ــر  ــخص دوران تغیی ــط مش ــا رشای ــم را ب مارکسیس

ــن  ــه کار ســرگ لنی ــد ب ــق میدهــد. بای ــه تطبی یافت

ــا پــی بــرد کــه چــرا  در ایــن دوره را رجــوع کــرد ت

ــاوری  ــود ب ــه خ ــت ب ــیه توانس ــر روس ــه کارگ طبق

طبقاتــی خــود پــی بــرد و قبــل از اینکــه لنیــن در 

کمیتــه مرکــزی حــزب بلشــویک پیشــنهاد حملــه بــه 

کاخ زمســتانی تــزار را بدهــد، گارد رسخ شــوراهای 

ــدرت را  ــی و ق ــای دولت ــن نهاده ــری در پائی کارگ

بدســت گرفتــه بودنــد و درســت بدیــن خاطــر 

ــا  ــخ بــرش ب ــات در تاری ــن انقالب یکــی از رادیکالری

ــید. ــروزی رس ــه پی ــزی ب ــن خونری کمری

 ســوم سیاســت درســت بــه نیــروی مــادی توده هــا 

ــد.  تبدیل ش

ــوان رشط  ــن بعن ــه لنی ــاال ک ــای ب ــه گرانبه دو تجرب

پیــروزی انقــالب اکتــرب مــی دانــد را با ســومین رشط 

ــن  ــش تعیی ــه نق ــا ک ــن آنه ــت مهمری و در حقیق

کننــده در پیــروزی انقــالب داشــت را تکمیــل مــی 

کنــد. انقــالب امــر توده هاســت، بــدون زنــان و 

ــه رس  ــد ب ــی توان ــی من ــه انقالب ــک جامع ــردان ی م

ماتریالیســتی  جهانبینــی  از  ایــن  رســد.  انجــام 

کمونیســتها مایــه مــی گیــرد و یــک اصــل اساســی 

ــه  ــویک ها ن ــت. بلش ــتی اس ــه مارکسیس در اندیش

ــر  ــام رسکوبگ ــت نظ ــل تح ــه در عم ــرف بلک در ح

تزاریســم توانســتند پیونــد خــود در درجــه اول بــا 

طبقــه کارگــر و توده هــا حفــظ کننــد و ایــن کار را 

ــخص  ــت های مش ــه از خواس ــه جانب ــاع هم ــا دف ب

ــود را  ــبات خ ــا مناس ــیدند. آنه ــق بخش ــا تحق آنه

ــد  ــرار کردن ــران برق ــا کارگ ــدان ب ــب و دن ــون ل چ

آوری  جمــع  را  توده هــا  پراکنــده  خواســت های 

کردنــد و بــا بکاربــرد تئــوری عــام و روش تحلیلــی 

ماتریالیســم دیالکتیکــی سیاســت های عــام کــه 

ــت  ــم را در برداش ــت عظی ــرک اکرثی ــت مش خواس

ــد  ــا در یافتن ــوده ه ــران و ت ــد. کارگ ــرح کردن مط

ــد  ــی کنن ــاع م ــا دف ــع آنه ــویک ها از مناف ــه بلش ک

و پیشنهادهایشــان بــه نفــع آنهاســت. چنیــن اســت 

ــویک. ــزب بلش ــه ح ــومین تجرب س

ــا  ــه م ــه ب ــه نکت ــن س ــم ای ــم و ببینی ــه کنی خالص

چــه مــی آمــوزد. آلرناتیــو کارگــری بــرای گســرش 

پایه هــای تشــکیالتی خــود کجــا بایــد کار کنــد، 

چگونــه حزبــی را در درون مبــارزه بوجــود آورد 

و مهمــر چگونــه سیاســتی را پایــه ریــزی کنــد کــه 

ــا  ــران و توده ه ــم کارگ ــت عظی ــول اکرثی ــورد قب م

ــد. باش

محسن رضوانی

طــی بیــش از ۴ دهــه رژیــم اســالمی حداکــرث فشــار 

خــود را بــرای اســالمی کــردن آمــوزش و پــرورش از 

ــت و  ــق حضــور فیزیکــی آخوندهــا در مدیری طری

ــازی  ــخ س ــم، تاری ــک معل ــم و کم ــوان معل ــه عن ب

تقلبــی بــه نفــع جریــان اســالم در ایــران و جهــان، 

وارد کــردن احــکام و ایــده هــای مذهبــی در دروس 

ــالت  ــان تحصی ــا پای ــه دبســتان ت از روز اول ورود ب

ــر  ــودکان دخ ــرای ک ــاب ب ــار حج ــگاهی، اجب دانش

ــردن  ــی ک ــد علم ــه ض ــور خالص ــدارس و بط در م

محیــط آموزشــی و جاسوســی کــردن از معلــان و 

ــره، انجــام داده اســت. مشــکالت دیگــری هــم  غی

وجــود دارد از جملــه کمبــود مــدارس و کالس هــای 

ــی از آن  ــب و ناش ــتانداردهای مناس ــا اس ــی ب درس

شــلوغ بــودن کالس هــا در شــهرها  و وضعیتــی 

ــفناک در  ــتایی و اس ــق روس ــر در مناط ــیار بدت بس

ــرزی. مناطــق م

ــودن  ــن ب ــی ضعــف و پائی یکــی از مشــکالت کنون

بودجــه آموزشــی کشــور نســبت بــه نهادهــای 

ــه نظــام آموزشــی بیشــرین  ــا اینک ــر اســت. ب دیگ

ــرورش  ــی و علمــی و تکنیکــی را پ کادرهــای صنعت

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 اجالــی 

از نهادهــای اجتاعــی توجــه کنیــد

“به گزارش تسنیم،  

میلیــارد  هــزار   1989  ،  1399 بودجــه  کل  رقــم 

تومــان اســت 

آمــار از رونــد رو بــه رشــد جمعیــت دانش آمــوزان 

کشــور در ســال پیــش  رو حکایــت دارد بــه گونــه ای 

تعــداد   1۴01-1۴00 تحصیلــی  ســال  در  کــه 

دانش آمــوزان کشــور 15 میلیــون و 613 هــزار و 

ــت ــر اس 5۴6 نف

بودجــه آمــوزش  وپــرورش بــرای ســال 99، 5۷ هــزار 

شــد، مســئوالن  تعییــن  تومــان  میلیــارد  و 122 

ــه از درخواســت اختصــاص ۷3 هــزار  ایــن وزارتخان

ــد. ــرب داده بودن ــان خ ــارد توم میلی

بودجه نهادهای مذهبی سایت رادیو فردا

"جامعــه  مرکــز  پنــج  ایــن  بودجــه  جمع بنــدی 

و  فرهنــگ  “ســازمان   ، العاملیــه”  املصطفــی 

ارتباطــات اســالمی” ، “مجمــع جهانــی تقریــب 

مذاهــب اســالمی” ، “مجمــع جهانــی اهــل بیــت “و 

دانشــگاه متعلــق بــه آن بــه اســم “دانشــگاه بیــن  

ــغ  ــه تبلی ــا در زمین ــه عمدت ــت” ک ــی اهــل ببی امللل

طلبه هــای  تربیــت  ایــران،  از  خــارج  در  شــیعه 

مذهبــی  فرهنگــی  فعالیت هــای  و  خارجــی 

»دولــت  تبلیغاتــی  بــازوی  و  دارنــد  ماموریــت 

ــه  شــیعه« محســوب می شــوند، نشــان می دهــد ک

مجمــوع بودجــه آنهــا در ســال 1399 بــه بیــش از 

می رســد.  تومــان  میلیــارد   6۴1

ایــن پنــج مرکــز شــامل حــوزه علمیــه قــم و مشــهد 

ــم و  ــه در ق ــرم معصوم ــز ح ــهرها و نی ــر ش و دیگ

آســتان تولیت در مشــهد و وزارت ارشــاد اســالمی و 

نهادهــای مذهبــی متعلــق بــه آیــت اللــه هــا نیــز 

ــن نهادهــا از  ــه بودجــه ای ــا توجــه ب منــی شــود. ب

طریــق گوناگــون بیــش از 1500 میلیــارد تومــان 

اســت 

ــوی  ــمت س ــان از س ــت نش ــک دول ــای ی بودجه ه

ــه  ــران جامع ــگاه مدی ــارآوری و ن ــت ب کار و مدیری

ــه آینــده اســت. ب

سایت برترین ها 

ــه کل  ــرای بودج ــده ب ــالم ش ــدول اع ــاس ج ــر اس ب

کشــور در ســال 1۴00، بودجــه مصــوب نهایــی 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســال 1۴00 

،هــزار و دویســت و پنجــاه و پنــج میلیــارد تومــان 

اســت"
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و  فــردا  رادیــو  آمــار  دو  و جمــع  محاســبه  بــا 

هــای  ســازمان  بودجــه  کل  تســنیم  خربگــزاری 

ــرا  ــه ظاه ــت ک ــان اس ــارد توم ــی2000 میلی مذهب

کمــر از 2 در صــد کل بودجــه دولتــی را شــامل مــی 

ــه  ــی در جامع ــش مثبت ــچ نق ــا هی ــه اساس ــود ک ش

نداشــته و فقــط بــه تربیــت یــک قــرش انگلــی 

ــد.  ــی کن ــک م ــب کم ــت و مذه ــام روحانی ــه ن ب

ــه  ــی در جامع ــد و انگل ــات فاس ــن طبق ــک چنی ی

ــه  ــتند، چگون ــردم هس ــرت م ــورد نف ــی م ــه خیل ک

هنــوز بــر اریکــه قــدرت ســوار هســتند؟ در برابــر 

آن نزدیــک بــه یــک پنجــم ایــران کــه دانــش آمــوز 

ــی  ــه مراتــب کمــر از حت ــا بودجــه ای ب هســتند ب

کشــورهای همســطح بــا ایــران تحصیــل مــی کننــد. 

ــا کشــورهای  ــران ب ــرورش در ای مقایســه آمــوزش پ

اروپایــی 1 بــه 3 و گاهــا کمر اســت. در کشــورهای 

نهادهــای  بــرای  بودجــه  داری  رسمایــه  دیگــر 

مذهبــی همــه ســاله لحــاظ مــی شــود و آنهــا دارای 

ردیــف بودجــه هــای مخصــوص بــه خــود هســتند 

ــه 15 اســت. یعنــی  ــران 1ب ــا ای ولــی در مقایســه ب

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 بــرای تربیت 

ــه  ــتیم، ک ــان هس ــورهای جه ــر کش ــد از دیگ آخون

نــه تنهــا هیــچ بــازده تکاملــی بــرای جامعــه نــدارد 

ــردم  ــا م ــه تنه ــی ن ــی در راه رهای ــه مانع ــه ب بلک

ایــران بــل خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت. از همیــن 

نــگاه مهاجــرت هــزاران تحصیلکــرده بــه خــارج از 

کشــور و عــدم امــکان کاریابــی مناســب بــرای آنهــا 

ــران و روشــنفکران  ــی شــدن کشــور از متفک و خال

ــه سیاســت هــای  ــا هــم در ادام ــرده ه و تحصیلک

رژیــم جمهــوری اســالمی مفهــوم و معنــا پیــدا مــی 

کنــد. آمــوزش و پــرورش هــم یکــی از عملکردهــای 

ــت  ــا بعل ــم اســت ام جامعــه بــرشی در حیطــه عل

ــم موجــود در خدمــت  ــودن جامعــه عل ــی ب طبقات

طبقــات حاکــم قــرار گرفتــه و بــار طبقاتــی بخــود 

مــی گیــرد. در ایــن مفهــوم دخالــت جمهــوری 

اســالمی در امــور علمــی دقیقــا بــا منافــع طبقاتــی 

رسمایــه داری و مالکیــت خصوصــی همخوانــی 

ــی  ــای آموزش ــتم ه ــه سیس ــن ب ــته و معرضی داش

در ایــران بــا بیــکاری و بازنشســتگی زود هنــگام و 

بــاز خریــد و اخــراج و زنــدان و شــکنجه و یــا بــی 

ــرو هســتند.  ــردن شــخصیتی روب ــت ک حیث

در حــال حــارض دههــا تــن از فعالیــن جنبــش 

معلــان از جملــه آقایــان عبــدی، بداقــی، حبیبــی، 

از فعالیــن در  تــن دیگــر  زاده و دههــا  قاســم 

زنــدان و یــا دارای پرونــده و منتظــر اجــرای حکــم 

ــی  ــن اجتاع ــای فعالی ــرث پرونده ه ــتند. در اک هس

از جملــه فعالیــن معلمیــن هیــچ جــرم قانونــی 

موجــود نیســت ولــی احــکام ســالها زنــدان تحــت 

عنــوان توهیــن بــه مقامــات، تشــویش اذهــان 

ــه  ــی، صــادر شــده اســت ک ــت مل ــی و امنی عموم

هیــچ وجــه قانونــی نداشــته و حتــی وکالی فعالیــن 

هــم کــه بــه ایــن نــوع احــکام اعــراض 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 ۴0 شــهر ســازماندهی کنــد. بســیاری از 

خواســت هــای معلــان بســیار بــه خواســت هــای 

مزدبگیــران و حقــوق بگیــران دیگــر اجتاعــی 

نزدیــک اســت. بــه همیــن دلیــل رونــد رســیدن بــه 

ــی در  ــای صنف ــدا از ویژگی ه ــت ها ج ــن خواس ای

تطابــق فعالیت هــای صنفــی و حقوقــی قــرار دارد. 

در قانــون اساســی آمــوزش و پــرورش جــزء خدماتی 

ــگان  ــی و رای ــورت همگان ــتی بص ــه بایس ــت ک اس

ــود.  ــته ش ــان گذاش ــژه جوان ــه بوی ــار هم در اختی

سالهاســت کــه جمهــوری اســالمی قوانیــن اساســی 

خــود را هــم در بخش هایــی کــه بــه نفــع اش نباشــد 

اجــرا منــی کنــد و همگانــی و رایــگان بــودن آموزش 

هــم یکــی از آنــان اســت. مــدارس انتفاعــی و غیــر 

انتفاعــی دیگــر امــر ناشــناخته ای در ایــران نیســت. 

ــوزان  ــش آم ــن دان ــی والدی ــدارس دولت ــی در م حت

بــه صورت هــای مختلــف مجبــور بــه پرداخــت 

پــول تحــت عناویــن گوناگــون هســتند. خصوصــی 

ــرای  ــان ب ــکالت معل ــی از مش ــدارس یک ــدن م ش

اجــرای طــرح رتبــه بنــدی مــی باشــد. قبــال معلــان 

دارای حقــوق پایــه و رتبــه بنــدی مشــخص بــر 

اســاس ســنوات خدمــت بودنــد، ســاعات کاری 

ــکان  ــان ام ــود و معل ــخص ب ــی مش ــور تقریب بط

برنامــه ریــزی زندگــی خــود را داشــتند ولــی  بهــم 

ــرورش و  ــوزش و پ ــازمان وزارت آم ــی در س ریختگ

رژیــم  مختلــف  باندهــای  بیجــای  دخالت هــای 

ــان را  ــی معل ــوازن زندگ ــی ت ــوزش حت ــر آم در ام

تحــت شــعاع خــود قــرار داده اســت. امنیتــی کــردن 

ــاد  ــر فس ــان در براب ــت های معل ــای درخواس فض

ــان  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــرده در صن گس

حــق  آرا  کار  بیمــه  معلــان:  درخواســت های 

مســلم معلــان اســت ، اجــرای طــرح رتبــه بنــدی، 

پــرورش،  و  آمــوزش  ســازی  خصوصــی  انحــالل 

جدایــی خرافــات از آمــوزش و دروس، توقــف ورود 

حوزه هــا  و  آخوندهــا  از  مذهبــی  دســتگاه های 

اصــالح  مــدارس،  بــه  غیــره  تــا  گرفتــه  علمیــه 

قوانیــن دولتــی و افزایــش حقــوق متناســب بــا 

زندگــی انســانی. بــرای رســیدگی بــه ایــن خواســت 

سالهاســت کــه معلــان کشــور دســت بــه اعــراض 

زده انــد. ولــی بدالیــل متعــدد از جملــه متحــد 

نبــودن فعالیــن جنبــش معلــان، عــدم نزدیکــی بــه 

دیگــر جنبش هــای زحمت کشــان و عــدم پیونــد 

بــا طبقــه کارگــر صنعتــی نتوانســته اســت بــه ایــن 

ــان دو  ــن معل ــن فعالی ــد. در بی ــت ها برس خواس

نظــر وجــود دارد.: نظــری کــه مســائل معلــان 

را صنفــی مــی بینــد و مــی خواهــد از طریــق 

چانــه زنــی و مذاکــره بــا حاکمیــت نــه بــا حداکــرث 

بلکــه حتــی بخــش کوچکــی از خواســت هایش 

دســت پیــدا کنــد و نظــر دیگــری کــه می دانــد 

بــدون نزدیکــی بــه جنبــش کارگــری و پیــدا کــردن 

نزدیــک اجتاعــی خــود و همــکاری  متحدیــن 

متقابــل امــکان رســیدن بــه خواســت های معلــان 

ــه بیــرون از حیطــه محــدود صنفــی  بــدون قــدم ب

ــت.  ــن اس ــر ممک ــن غی ــود گذاش خ

در رشایــط کنونــی بعــد از مدتهــا تــالش در زنــدان 

ــور بــه دادن  ــم مجب ــی رژی ــا وقت ــف خیابانه و ک

ــتگان  ــان و بازنشس ــران و معل ــه کارگ ــازی ب امتی

مــی شــود، مدتــی بعــد از طریــق گــران کــردن 

کاالهــا و یــا تصویــب تبرصه هــای قانونــی آنهــا 

ــرد. ایــن ضعــف  ــا پــس مــی گی راکــد گذاشــته و ی

در  توانــد  مــی  فقــط  اجتاعــی  جنبش هــای 

همــکاری نیروهــا و فعالیــن آگاه بویــژه بــا جنبــش 

کارگــری جــواب بگیــرد. روشــن اســت کــه جنبــش 

معلــان بایســتی در حیطــه صنفــی خــود فعاالنــه 

ــت  ــا رصف فعالی ــه ب ــم اینک ــا توه ــد ام ــل کن عم

ــه خواســت های  هــای محــدود صنفــی دسرســی ب

اساســی معلــان امــکان پذیــر اســت خــود بــه 

ــی  ــک م ــی کم ــت صنف ــه خواس ــیدن ب ــدم رس ع

ــا تکیــه  کنــد. برخــی از فعالیــن جنبــش معلــان ب

ــه  ــک ب ــا کم ــوان ب ــه  بت ــر ک ــه نظ ــن نقط ــه ای ب

اصــالح طلبــان مشــکالت را حــل کــرد ســعی دارنــد 

کــه خــود را بــه اصــالح طلبــان نزدیــک کــرده و یــا 

ــل شــده اند،  ــب تبدی ــارص اصــالح طل ــه عن خــود ب

ــی اســت ســازمان ها و عنــارص اصــالح  ایــن در حال

ــاح  ــه جن ــان ب ــی ش ــلیم طلب ــی تس ــا متام ــب ب طل

بــه  نتوانســته اند  حاکمیــت  اصلــی  و  اصولگــرا 

ــال  ــه خــود برســند. بطــور مث خواســت بســیار اولی

مــا اگــر بتوانیــم بــه تحقــق آزادی فــوری و بــدون 

قیــد و رشط زندانیــان سیاســی نایــل شــویم آنوقــت 

ــه تنهــا فعالیــن معلــان بلکــه متامــی زندانیانــی  ن

ــاع  ــا فعالیت هــای اجتاعــی و دف کــه در رابطــه ب

از کارگــران و زحمت کشــان و دیگــر فرودســتان 

اجتاعــی دســتگیر شــده اند، آزادی خــود را بــاز 

ــت.  ــد یاف خواهن

رشــد جنبــش کارگــری در رشایطــی کــه یــک رژیــم 

ــع  ــت و مرتج ــد کمونیس ــی ض ــه داری مذهب رسمای

ــر رسکار اســت، نشــان از پــی  ــه مــدت ۴ دهــه ب ب

آمدهــای ســاختار اجتاعــی طبقاتــی ایــران اســت 

هــر جنبشــی کــه خــود را در راســتای تــالش بــرای 

عدالــت  و  محقانــه  خواســت های  بــه  رســیدن 
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ــن دو  ــان ای ــد در می ــی توان ــد من ــی بین ــه م طلبان

ــتد.  ــه بایس ــر و رسمای ــی کارگ ــه یعن ــه جامع طبق

جنگــی کــه مدتهــا آغــاز شــده اســت. پیــروزی 

ایــن مبــارزه طبقاتــی و رهایــی نــه تنهــا معلــان و 

بازنشســتگان و فرودســتان اجتاعــی بلکــه متامــی 

جامعــه در گــرو ایــن همبســتگی و مبــارزه تحــت 

پرچــم مرقــی و پیرشوتریــن طبقــه اجتاعــی علیــه 

ســتم و اســتثار اســت. نبایــد اجــازه داد کــه رژیــم 

ــت های  ــه خواس ــبت ب ــی نس ــالمی از جوابگوی اس

معلــان رشیــف و آزاده در اقصــا نقــاط کشــور 

شــانه خالــی کنــد. خالــی شــدن صندوق هــای مالــی 

و دزدی از آنهــا و عــدم رســیدگی بــه خواســت های 

معلــان منــی توانــد پــی آمدهــای بعــدی را نداشــته 

ــده  ــه رشوع ش ــت ک ــی اس ــد مدت ــن رون ــد. ای باش

اســت. 

آزادی متامی فعالین معلان 

جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش 

حق داشن تشکالت مستقل 

آموزش رایگان و همگانی

مهران پیامی

کــم کــرده و در حــال گــذار از آنهــا بــود. چنــد ســال 

بعــد از آن هنــد پیگیرانــه و بــا فاصلــه زیــاد در حــد 

ــت.  ــه رشــد اقتصــادی دســت یاف ــا 9 درصــد ب 5 ت

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 یکه تــاز 

میــدان در عرصــه جهانــی شــود و مدیریت سیاســی 

و ســازمان های اقتصــادی و نظامــی را در ســطح کل 

جهــان کنــرل کنــد، متوجــه شــد کــه عمــال در حــال 

افــول بــه نیرویــی درجــه دوم و در آینــده شــاید بــه 

نیــروی درجــه ســوم و چهــارم اســت. تــالش اوبامــا 

و ترامــپ و اینــک بایــدن بــرای تغییــر ایــن مســیر 

مخالفــت  بــا  عمــال  بین املللــی  ســاختارهای  در 

اتحادیــه اروپــا و کنفرانــس شــانگهای روبــرو شــد. 

ــدن در عیــن جمــع  ــت بای ــا امــروز هــم دول امــا ت

کــردن برخــی ازپایــگاه نظامــی آمریــکا در منطقــه 

ــای  ــیدن از درگیری ه ــار کش ــا کن ــه ب ســعی دارد ک

ــن و روســیه  ــد چی ــرای تحدی ــی مــورد مترکــز را ب ب

ــع و  ــه آن جم ــد. نتیج ــال کن ــف اع ــرق مختل بط

ــی  ــی در برخ ــای نظام ــردن پایگاه ه ــدود ک ــا مح ی

ــف  ــه و ص ــان و مشــخصا خاورمیان ــورهای جه کش

آرائــی در دریــای چیــن اســت. 

بــا  دوران جنــگ رسد  قطبــی جهــان  دو  نظــام 

ــن  ــم نوی ــا نظ ــید ام ــرو پاش ــوروی ف ــی ش فروپاش

جهانــی آمریــکا هنــوز شــکل نگرفتــه از بیــن رفــت 

ــکل گیری  ــال ش ــان در ح ــی در جه ــم نوین ــا نظ ام

اســت. در کوتــاه مــدت می تــوان بــه آســانی نظــام 

ــم  ــه تحکی ــارض ب ــال ح ــه در ح ــی را ک ــد قطب چن

مشــغول  خــود  سیاســی  و  اقتصــادی  بازارهــای 

از  کــرد. ولــی نظــم فراتــر  هســتند، مشــاهده 

رقابــت گروههــای معظــم مالــی و ابرقدرت هــا 

در حــال فــرا رســیدن اســت و آن نظمــی کــه 

ایــن  دارد.  وحشــت  بشــدت  آن  از  بــورژوازی 

ــه هــر ســال میلیاردهــا  ــان اســت ک وحشــت آنچن

دالر رصف اســلحه و زنــدان و اعــدام مــی کنــد. 

ــود  ــی خ ــی و تکنولوژیک ــدرت تبلیغات ــی ق از متام

ــرد.  ــم را بگی ــوی کمونیس ــا جل ــرد ت ــی گی ــره م به

ــخ  ــه تاری ــه ب ــم، حمل ــری از کمونیس ــرای جلوگی ب

ــز  ــی کارگــری در هــر کشــور مشــخص و نی مبارزات

در کل جهــان بــا توســل بــه نفــی کامــل، بــاز ســازی 

ــو  ــا مائ ــا از مارکــس ت ــی شــود. رهــربان پرولتاری م

ــی  ــک سیاس ــالت ایدئولوژی ــورد حم ــدت م ــه ش ب

قــرار مــی گیرنــد. امــا مســیر تاریــخ را منی تــوان بــا 

ــن فشــارها و رسکوب هــای فکــری و فیزیکــی از  ای

حرکــت بــاز ایســتاند. بــورژوازی توســط مناینــدگان 

فکریــش پایــان تاریــخ را اعــالم کــرد. تئــوری پایــان 

تاریــخ مــی گویــد کــه رسمایــه داری بهریــن اســت و 

هیــچ نظامــی بهــر از آن نخواهــد آمــد. جنگ هــای 

عــراق و لبنــان و فلســطین و افغانســتان نشــان داد 

کــه رسمایــه داری یکــی از رسکوبگرتریــن نظام هــای 

تاریــخ اســت و هنــوز پایــان تاریــخ مبــارزه طبقاتــی 

فــرا نرســیده اســت. امــا تاریــخ مبــارزه طبقاتــی بــه 

پایــان خــود نزدیــک شــده اســت. سوسیالیســم 

بــه مثابــه یــک نظــام نویــن اجتاعــی چندیــن 

ــا  ــرای تغییــر جهــان کنونــی تــالش خــود را ب ــار ب ب

ــت. از  ــام داده اس ــداکاری انج ــالب و ف ــا انق ده ه

بیــن رفــن سوسیالیســم نــه بــه مفهــوم شکســت آن 

بلکــه بــه مفهــوم تــالش اولیــه ای اســت کــه بعلــت 

ــه پیــرشوی  ــادر ب ــه و محدودیــت تاریخــی ق تجرب

ــازه  نشــده اســت. سوسیالیســم دیگــر یــک فکــر ت

ــال  ــد س ــک ص ــش از ی ــی بی ــت ط ــد نیس و جدی

کســب تجربــه امــروزه متامــی جنبش هــای مســتقل 

دارنــد.  برخــود  کمونیســم  از  مهــری  اجتاعــی 

افــکار سوسیالیســتی کــه در دوره ای در ســازمان ها 

جریــان  کمونیســتی  و  سوسیالیســتی  احــزاب  و 

ــر  ــراض و تغیی ــک پرچــم اع ــه ی ــروز ب داشــت، ام

ــت  ــت عدال ــی در جه ــی اجتاع ــارزات مرق در مب

اجتاعــی و آزادی از قیــد ســتم و اســتثار، تبدیــل 

شــده اســت. در نــگاه اول بــه نظــر مــی رســد کــه 

ــه  ــم ب ــال تهاج ــورژوازی در ح ــخت و ب ــاع س اوض

ــاع و  ــت دف ــت ها در حال ــر و کمونیس ــه کارگ طبق

مقاومــت هســتند. در عیــن حــال مــردم جهــان از 

مناســبات نابرابــر انســانی و اجتاعــی در همــه 

ابعــادش خســته شــده اند. در بیشــر نقــاط جهــان 

نفــرت از حاکمیــن بــورژوا بشــدت افزایــش یافتــه 

ــن زده  ــی را دام ــالت اجتاع ــود تقاب ــراه خ و هم

اســت. حتــی در کشــورهایی کــه ســالهای طوالنــی 

ــزرگ  ــت ها ب ــتثارگران و امپریالیس ــوان اس ــه عن ب

شــناخته مــی شــدند دیگــر خــربی از اقتصادهــای 

شــکوفا و دولــت هــای رفــاه نیســت. بــورژوازی بــه 

ــبات  ــود در مناس ــی خ ــه گندیدگ ــش ب ــی گرای متام

نظــام کنونــی  اســت.  داده  را نشــان  اجتاعــی 

ــری  ــن، نابراب ــی نوی ــی و بردگ ــر و بدبخت ــم فق نظ

ــکنجه و  ــدام و ش ــوب و اع ــم رسک ــرد، نظ زن و م

رقابت هــای افســار گســیخته اقتصــادی، اشــغالگری 

و ویــران کــردن کشــورها، جنگ هــای داخلــی و 

ــف،  ــت در کشــورهای ضعی منطقــه ای، نظــم دخال

نابرابــری، ناعدالتــی و... اســت. نــه تنهــا پرولتاریــای 

ــش  ــر و زحمت ک ــردم فقی ــی م ــل حت ــی ب بین امللل

جهــان هــم از دســت نظــم رسمایــه بــه تنــگ 

و  رسکــوب  بعلــت  آنهــا  از  بســیاری  آمده انــد. 

نداشــن آگاهــی کافــی بــه دنبــال ناجــی بــرای 

قــادر  تاریــخ  ناجی هــای  امــا  رهایــی هســتند. 

ــد.  ــردم نبودن ــی م ــت های مرق ــع درخواس ــه رف ب

بــه  مرقــی  حتــی  شــخصیت های  و  ناجی هــا 

تنهایــی قــادر بــه درک و حــل مناســبات جهــان 

پیچیــده کنونــی نیســتند. بــرای رهایــی احتیــاج 

بــه جمعــی متفکــر، آگاه و علمــی کــه بتواننــد بــا 

ــم  ــا پرچ ــا و ب ــتقیم توده ه ــت مس ــربی و رشک ره

روشــن سوسیالیســم اســتحکام یــک دولــت پرقدرت 

ــم  ــت. نظ ــد، اس ــی کن ــازمان ده ــی را س پرولتاریای

نوینــی کــه در راه اســت خــود بــه خــود بــه مقصــد 

نخواهــد رســید، اگــر کمونیســت ها و طبقــه کارگــر 

نتواننــد نقــش تاریخــی خــود را در ایــن رونــد 

ــد. ــاء کنن تاریخــی ایف

ع.غ

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه6

آلترناتیو کارگری.... بقیه از صفحه 1

7 
حه

صف
در 

یه 
 بق

بجای انشعاب وحدت کنیم بجای سازش مبارزه فعال بین دو خط مشی

سانترالیسم دمکراتیک
3- آلرناتیــو کارگــری عمــل و تجربــه را اســاس 

بــا  شــناخت قرارمیدهــد و روشــنگری را توامــاً 

ــوت  ــل، دع ــا عم ــراه ب ــوری را هم ــتیزه گری، تئ س

عــام را بــا دعــوت مشــخص، مرکزیــت را بــر اســاس 

ــرد. ــی ب ــش م ــه پی ــورایی ب ــی ش دموکراس

بــاوری  مــادی  نقــد  بــا  کارگــری  آلرناتیــو   -۴

دیالکتیکــی، گذشــته را بطــور مســتمر و بارهــا 

ــری و  ــش کارگ ــد و از کل جنب ــی کن ــدی م جمعبن

کمونیســتی جهــان در برابــر نفــی گرایــی و انحــالل 

طلبــی خــرده بــورژوازی دفــاع مــی کنــد و مبــارزه 

ایدئولوژیــک میــان دو خــط مشــی را از رضوریــات 

ــد ــی دان ــا م ــروزی پرولتاری ــرای پی ب

ــاره  ــعار " چ ــه ش ــادار ب ــری وف ــو کارگ 5 - آلرناتی

رنجــربان وحــدت و تشــکیالت اســت " در خدمــت 

ســازماندهی همــه جانبــه نیــروی کار و زحمــت، از 

ســطح کارخانــه تــا موسســات و خدمــات، محــالت 

رشایــط  طبــق  کارگــری  متمرکــز  شــهرک های  و 

مشــخص صنعــت، مترکــز نیــروی کار، ســطح آگاهــی 

ــادی  ــی و... در اتح ــوای طبقات ــوازن ق ــران، ت کارگ

رسارسی اســت، از کوچــک بــه بــزرگ، از ســطح 

اولیــه تــک الیــه تــا ســطح چندالیــه ای، از مقاومت 

هــای مــرشوع اولیــه تــا دفــاع همــه جانبــه در 

ــی اســت. ــرای رهای ــر خشــونت ســلطه ب براب

6- آلرناتیــو کارگــری بــا جمعبنــدی از تجــارب 

ــاور  ــن ب ــر ای ــی ب ــه طبقات ــی آگاهان دوران تاریخ

ــمنان  ــر دش ــروزی ب ــرای پی ــران ب ــه در ای ــت ک اس

طبقاتــی داخلــی و خارجــی احتیــاج بــه کادرهایــی 

اســت در میــان طبقــه کارگــر و دیگــر جنبــش هــای 

ــی  ــدت طوالن ــرای م ــوند ب ــادر ش ــه ق ــوده ای ک ت

ــا  ــد، ب ــدار کارگــری را هدایــت کنن ســازماندهی پای

ــا و رشــد  ــی احی ــی توانای ــق کار مخفــی و علن تلفی

نیروهــای خــود را در برابــر رضبه هــای امنیتــی 

داشــته باشــد. ایجــاد چنیــن تشــکیالتی آن ســازمان 

پیــرشو پرولتاریایــی اســت کــه امــروز بــه رضورتــی 

مــربم در برابــر طبقــه کارگــر ایــران و کمونیســت ها 

ــرارداد. ق

۷- آلرناتیــو کارگــری چریســت بدســت طبقــه 

کارگــر بــرای پوشــش کلیــه نیروهایــی کــه امــروز در 

جامعــه مــورد اســتثار و ســتم قــرار دارنــد و بــرای 

کــف خیابان هــا؛  پاییــن در  از  تــوده ای،  صفــی 

بازنشســتگان،  دانشــجویان،  معلــان،  زنــان،  از 

بیــکاران و........ 

****

مدتــی اســت کــه ســازمان هــای سیاســی نســبت به 

چگونگــی پیشــربد سانرالیســم دمکراتیــک و نقــاط 

مثبــت و منفــی آن مســائلی را مطــرح کرده انــد 

کــه گاهــا تــا نفــی سانرالیســم دمکراتیــک و حــزب 

کمونیســت پیــش مــی رود و نیــز برخــی نیــز 

سانرالیســم دمکراتیــک را براســاس عملکرد گذشــته 

ســازمان ها، تئــوری توجیــه مرکزگرایــی مــی داننــد. 

ســازمان و احــزاب کمونیســتی در برخوردهــای 

اخیرشــان کمــر مســئله اصــول ســازمانی گذشــته به 

مفهــوم تبعیــت همــه از رهــربی و همــه از کمیتــه 

مرکــزی را مطــرح کرده انــد و بیشــر از کار شــورایی 

ــاد مــی  ــری ی ــم گی ــرای تصمی و مجامــع عمومــی ب

کننــد و انشــعاب را راه حــل بــرای اختالفــات و 

مشــکالت تشــکیالتی منــی داننــد و معتقــد هســتند 

ــش  ــل مخــرب در جنب ــی از عوام ــه انشــعاب یک ک

ــران اســت کــه متاســفانه  کمونیســتی - کارگــری ای

ــت  ــه اس ــام گرفت ــول انج ــوان اص ــت عن ــرثا تح اک

ولــی بــه نتایــج نادرســتی و ایجــاد رشایــط بدتــری 

ــت. ــده اس ــران انجامی ــت ها در ای ــرای کمونیس ب

ــزاب  ــازمان ها و اح ــدن س ــزه ش ــه امتی ــعاب ب  انش

کمونیســتی کمــک کــرده اســت و ایــن در رشایطــی 

ــط  ــران در رشای ــری در ای ــش کارگ ــه جنب ــت ک اس

بــه مراتــب بهــری از گذشــته قــرار دارد. انشــعاب 

ــی  ــالف در اصــول انقالب ــر اخت ــرگاه ب ــی ه و جدای

ــک  ــر کم ــرش بیش ــد و گس ــه رش ــت ب ــوده اس ب

کــرده اســت. امــا در چنــد دهــه اخیــر مــا بــا رونــد 

رشــد و گســرش ســازمان ها و احــزاب کمونیســتی 

روبــرو نبوده ایــم )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 توده هــا منجــر شــده اســت. 

ــردی  ــادی و دل ــی اعت ــث ب ــا باع ــن جدایی ه ای

ــر  ــه بیش ــا ب ــاد توده ه ــدم اعت ــز ع ــا و نی کادره

ســازمان ها و احــزاب جنبــش کمونیســتی انجامیــده 

ــرا در  ــه ظاه ــی ک ــه جدای ــن هم ــل ای ــت. دالی اس

ــی در شــکل تضــاد تشــکیالتی خــود  مقطــع جدای

ــح  ــواب صحی ــت. ج ــد در چیس ــی ده ــان م را نش

بدیــن  بحران هــا  نــوع  ایــن  بــه  مارکسیســتی 

ــه های  ــم ریش ــی توانی ــا م ــه م ــت ک ــوم نیس مفه

جدایــی و انشــعاب را در جنبــش کمونیســتی و 

ــارزه  ــم مب ــل آنه ــکانیم، دلی ــا بخش ــری رسیع کارگ

خــرده  ایده هــای  نفــوذ  و  طبقاتــی  شــدید 

بــورژوازی در بیــن طبقــه کارگــر در جهــت انهــدام 

و انحــالل صــف مســتقل مبــارزه طبقاتــی کارگــران 

در مبــارزات و مصاف هــای طبقاتــی اســت. 

تاثیــرات  چگونــه  بورژوایــی  خــرده  ایده هــای 

کمونیســتی  جنبــش  بحران هــای  بــر  را  خــود 

ایــده بصــورت دگاتیســم،  ایــن  مــی گذارنــد؟ 

ــتی،  سوبژکتویســم، اندیودوالیســم، شــخصیت پرس

تــرس از عــدم چشــم انــداز پیــروزی و شــک نســبت 

ــا و  ــدن آرمانه ــوده دی ــا بیه ــار و ی ــان، ت ــه اطرافی ب

اصولــی کــه بــر رس آنهــا مبــارزه ای طوالنــی شــده 

اســت، بالخــره کاندیســم خــود را نشــان مــی 

ــازمان  ــک س ــه در ی ــت ک ــن اس ــه مربه ــد. البت ده

تــوده ای حضــور افــکار و نقطــه نظــرات 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 اختــالف نظــری را جنبــش 

کمونیســتی بصــورت نقطــه نظــری و پراتیکــی حــل 

ــت.  ــک اس ــم دمکراتی ــت و آن سانرالیس ــرده اس ک

ــر  متاســفانه در برخــی از ســازمان های سیاســی ام

سانرالیســم دمکراتیــک محکــم بدســت گرفتــه 

نشــده اســت و برخــی بجــای تصحیــح آن بــه نفــی 

ــکیالت  ــه تش ــا در حیط ــازماندهی پرولتاری ــوع س ن

رســیده اند. 

سانرالیســم 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 

ــه تشــکیالتی،  جدایــی و انشــعاب و زندگــی رفیقان

برخــوردار اســت. اگــر بــه اختالفــات درونــی حــزب 

کمونیســت ایــران برگردیــم، مــی تــوان ایــن ســئوال 

ــت  ــده اس ــث ش ــی باع ــه عوامل ــرد چ ــرح ک را مط

ــت  ــختی حرک ــه س ــکیالتی ب ــای تش ــرخ ه ــه چ ک

کننــد و رهــربی بــا درک آن نتوانــد مشــکل را حــل 

کنــد. بــدون دخالــت جانبدارانــه از اختالفــات مــی 

تــوان چنــد مســئله ای را کــه در جنبــش کمونیســتی 

مطــرح اســت در ایــن موضــوع هــم مشــاهده کــرد: 

ــک  ــم دمکراتی ــق سانرالیس ــرای دقی ــدم اج 1 – ع

2- ارزیابــی نــا درســت و تجربــه انــدوزی از دیگــر 

مبــارزه  پیشــربد  جهــت  سیاســی  ســازمان های 

طبقاتــی 3 – عــدم مبــارزه اصولــی مبــارزه دو خــط 

ــکیالت. در درون تش

در اوضــاع و رشایــط کنونــی خواســت جنبــش 

کمونیســتی توقــف جدایــی و انشــعاب و تــالش 

در  کمونیســتی  جنبــش  بیشــر  وحــدت  بــرای 

در  جانبــه  همــه  مشــی  خــط  ترســیم  جهــت 

ــن  ــر؛ ای ــکاری یکدیگ ــا هم ــتی ب ــش کمونیس جنب

ــری  ــن کارگ ــیاری از فعالی ــه بس ــت ک ــتی اس خواس

ــد. رهــربی  ــران از مــا انتظــار دارن و روشــنفکران ای

ــه  ــالف و رســیدن ب ــن اخت ــت ای ــا درای ــح و ب صحی

ــی از مشــکالت  ــه یک ــد ب ــی توان ــر م وحــدت باالت

کنونــی جنبــش کمونیســتی – کارگــری پایــان دهــد. 
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ــجویی  ــش دانش ــک جنب ــه ارگانی رابط
ــری ــش کارگ ــا جنب ب

جنبــش کمونیســتی بــرای پیرشفــت خــود بایســتی 

در ســطح وســیعی بــا درک اختــالف نظرهــا بــه خط 

مشــی متحــدی دســت یابــد در غیــر ایــن صــورت 

طبقــات غیــر پرولــری هانطــور کــه تــا بــه حــال 

ــر و  ــه کارگ ــد و طبق ــه بوده ان ــم جامع قطــب حاک

فرودســتان جامعــه را مــورد اســتثار و ســتم و بهره 

ــه  ــوب علی ــا رسک ــان ب ــد همچن ــرار داده ان کشــی ق

هرگونــه تغییــر خواهنــد ایســتاد و جنبــش کارگــری 

ــم  ــا دره ــه ب ــد ک ــد ش ــادر نخواه ــتی ق – کمونیس

شکســن دولــت رسمایــه داری ســدهای رهایــی 

ــر اصــول  طبقــه کارگــر را بگشــایند. مــا بایســتی ب

ــک، وحــدت تشــکیالت هــای  سانرالیســم دمکراتی

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــوی رفیقان ــتی، گفتگ کمونیس

اصــول مشــرک و وحــدت و نیــز محکــم بــه دســت 

گرفــن ســمت و ســوی مبــارزه علیــه بــورژوازی 

ــای  ــی آن و بخاطــر سوسیالیســم پ بخاطــر رسنگون

ــاریم. بفش

کارگــری  تشــکیالت  و  وحــدت  از  تــوان  منــی   

ــط  ــارزه دو خ ــزب را در مب ــی ح ــرد ول ــت ک صحب

ــداد و بجــای آن فراکسیونیســم را  مشــی رشکــت ن

ــک را در  ــا بایســتی سانرالیســم دمکراتی نشــاند. م

ــا  امــر تشــکیالت بــه مفهــوم جهــان بینــی پرولتاری

بدســت  محکــم  دادن  ســازمان  امــر  بخاطــر 

بگیریــم مائوتســه دون در رابطــه بــا شــیوه های 

ــن  ــا توده هــا در تشــکالت مــی نویســد : " ای کار ب

شــیوه سانرالیســم دمکراتیــک اســت شــیوه مشــی 

تــوده ای ،نخســت دمکراســی، ســپس مرکزیــت، 

توده هــا  )از  آنهــا  اعــاده  و  توده هــا  از  کســب 

بــه توده هــا( و نیــز " انتقــاد و انتقــاد از خــود 

یــک شــیوه اســت، شــیوه ای بــرای حــل تضادهــای 

درون خلقــی" و یــا " مرکزیــت چیســت ؟ قبــل 

ــاره  ــح" )در ب ــای صحی ــز ایده ه ــز مترک ــر چی از ه

سانرالیســم دمکراتیــک – مائوتســه دون

 مــا بــدون گســرش دمکراســی در عیــن برخــورداری 

ــه ایجــاد و رشــد ســازمان های  ــادر ب ــت ق از مرکزی

طبقــه کارگــر نیســتیم. و ایــن مهــم بــدون اعــال 

ــح امــکان  ــه شــیوه صحی سانرالیســم دمکراتیــک ب

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 

مهران پیامی

چنــد شــب پیــش کالب هاوســی بــه بحــث درمــورد 

ــن  ــک بی ــاط ارگانی ــجویی و ارتب ــای دانش جنبش ه

جنبــش دانشــجویی و جنبــش کارگــری پرداختــه 

بــود. در ایــن اتــاق بــه تفصیــل در ایــن مــورد 

ــد  ــزار ش ــوب برگ ــیار خ ــه بس ــد. جلس ــت ش صحب

و نظــرات از زاویه هــای مختلــف و گاهــی نیــز 

ــد.  ــرح گردی ــاوت مط متف

خــاص  ویژگی هــای  بنظــر  دانشــجویی  جنبــش 

خــود را دارا اســت و اکنــون مــرا بــر آن داشــته 

ــه  ــوب ارائ ــورت مکت ــه ص ــود را ب ــر خ ــت نظ اس

ــم. ده

زمانــی کــه حــزب کمونیســت واقعــی در درون 

جامعــه، بــا درک تئوری هــای مارکسیســتی و در 

ــا رشایــط ویــژه جامعــه از نظــر سیاســی،  تلفیــق ب

بــا مبــارزات  اقتصــادی، اجتاعــی و در پیونــد 

ــربی  ــه ره ــادر ب ــی ق ــای مردم ــری و جنبش ه کارگ

ــود.  جنبش هــا موجــود باشــد، مشــکلی نخواهــد ب

امــا زمانــی کــه در جامعــه خــالء حــزب کمونیســت 

خــود  شــوم  بال هــای  اســتبداد  و  دارد  وجــود 

ــا  ــن م ــردم رسزمی ــی م ــال و زندگ ــان و م ــر ج را ب

گســرانیده اســت و هــر روز فقــر، اعتیــاد، تــن 

فروشــی روبــه فزونــی اســت، آزادی بیــان کــه 

بــرای 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 رضوری تریــن 

ــان  ــد و خــم شــوند. آن ــر کنن احتیاجــات خــود فک

اکنــون  بــرای از دســت دادن ندارنــد و  چیــزی 

دیگــر کارد بــه استخوانشــان رســیده اســت. اکنــون 

مبــارزات صنفــی و مدنــی کارگــران، معلــان، زنــان 

ــان  و دانشــجویان در ابعــاد نســبتا وســیعی همچن

در جریــان اســت، امــا آنچــه کــه غایــب اســت 

ــردن آگاهــی  ــاال ب ــت ب ــی در جه ارتباط هــای ذهن

و بدنبــال آن ســازماندهی ایــن جنبش هــا و کمــک 

بــه ایجــاد مبــارزات یکپارچــه و رسارسی در کشــور 

اســت. خوشــبختانه امــروز ارتباط هــا از طریــق 

فضاهــای مجــازی، بگونه هــای مختلــف و از طریــق 

ــود  ــه خ ــت ک ــده اس ــن گردی ــا ممک کالب هاوس ه

مدیــون تکنولــوژی پیرشفتــه اســت. در ایــن رشایــط 

ــن  ــه تشــکل های مخفــی نیســت در بهری ــازی ب نی

ــه صــورت علنــی  حالــت مهــم اســت فعالیت هــا ب

و بــا هدایــت شــوراها انجــام پذیــرد. حاکــان بــه 

قوانینــی کــه خــود در مجلــس خودکامــه جمهــوری 

ــل  ــدان عم ــون ب ــد تاکن ــب منوده ان ــالمی تصوی اس

نکرده انــد و نیــز قــادر نخواهنــد بــود بــه آن عمــل 

کننــد، لــذا جــا دارد خواســت های صنفــی و مدنــی 

بصــورت قانونــی و علنــی باشــد، بدیــن ترتیــب 

ــم  ــی کاری نیســت. مه ــه مخف ــازی ب ــه نی هیچگون

ایجــاد شــوراها اســت شــورای کارگــری، شــوراهای 

ــت. ــره اس ــجویی و غی ــوراهای دانش ــن، ش معلمی

_سازماندهی شوراها چگونه خواهد بود ؟

 شــوراها در محل هــای کار ایجــاد مــی شــوند، ایــن 

ــود  ــف خ ــه صن ــوط ب ــوراهای مرب ــا ش ــوراها ب ش

از طریــق کانال هــای مجــازی و ایجــاد جلســات 

علنــی مــی تواننــد براحتــی در مــورد مبــارزات 

و  کننــد  گیــری  تصمیــم  قانونــی  چارچــوب  در 

هاهنگــی ایجــاد مناینــد. اینجاســت کــه شــوراهای 

ــود را  ــزی خ ــورای مرک ــی ش ــر صنف ــه ه ــوط ب مرب

ــوط  ــارزات مرب ــت ها و مب ــاورد، خواس ــود می بوج

ــد و  ــت مینای ــه صــورت رسارسی هدای ــه آن را ب ب

ــرار  ــک برق ــاط ارگانی ــری ارتب ــای کارگ ــا جنبش ه ب

ــل در  ــه تفصی ــا ب ــث ه ــون بح ــم اکن ــد. ه مینای

ــی و  ــای صنف ــک جنبش ه ــای ارگانی ــورد پیونده م

مدنــی جریــان دارد. مســیری کــه در ایــن بحث هــا 

ــه شــوراهای  ــه ب ــم اســت ک ــرود، مه ــش می ــه پی ب

مرکــزی نتیجــه شــوند. امیــد اســت کــه چنیــن 

شــود. ایــن حرکــت بــه هیــچ وجــه مخالــف ایجــاد 

نیــز  ســندیکاها  کــه  چــرا  نیســت  ســندیکاه ها 

ــاط و  ــد در ارتب ــد و قادرن ــه جنبش ان ــی از بدن جزئ

هاهنگــی بــا شــورا نقــش پــر اهمیــت و بــا ارزش 

خــود را ایفــا کننــد. طبعــا بــرای 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 تــالش بــی وقفــه اســت و راز موفقیــت در 

ــه دیگــری  ــی وقفــه اســت. نکت ــری و تــالش ب پیگی

کــه در جنبش هــا و مبــارزات صنفــی و مدنــی 

اهمیــت دارد، حایــت و پشــتیبانی وســیع بــه 

جهــت کمــی اســت. 

_ ویژه گی های جنبش دانشجویی کدامند ؟

هــر جنبشــی ویژه گی هــای خــود را دارا اســت، 

امــا در مــورد  همین طــور جنبــش دانشــجویی، 

ــت  ــر صحب ــجوایی کم ــش دانش ــای جنب ویژه گی ه

شــده اســت. دانشــجویان از اقشــار و طبقــات 

ــا  ــر و ب ــه در فق ــان ک ــا آن ــتند، طبع ــف هس مختل

مشــکالت مالــی فــراوان زندگــی را بــه گونــه ای مــی 

گذراننــد، طبعــا منــی تواننــد فرزنــدان خــود را بــه 

ــل  ــه تحصی ــد ب ــتعداد و عالقمن ــا اس ــدازه ب ــر ان ه

ــی  ــان حت ــتند. این ــه دانشــگاه بفرس ــند ب ــم باش عل

منــی تواننــد فرزندانشــان را بــه مدرســه بفرســتند. 

ــه  ــرای اینکــه از عهــده هزین گاهــی دانشــجویان ب

تحصیــل خــود برآینــد و بــه خانــواده فشــار نیاورند، 

ــجویان  ــن دانش ــد. ای ــی کنن ــل کار م ــن تحصی ضم

خــود و خانواده شــان زیــر بــار ســنگین هزینــه 
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دانشــگاه پشتشــان خــم شــده اســت. برخــی از 

دانشــجویان بــه علــت عــدم توانایــی در پرداخــت 

هزینه هــای تحصیلــی ناچــار بــه تــرک تحصیل انــد. 

ــای  ــه واحده ــجو هم ــه دانش ــود ک ــی ش ــده م دی

درســی را گذرانــده اســت، امــا بــه خاطــر عــدم توان 

تســویه مالــی بــا دانشــگاه ناچــار اســت تحصیــل را 

رهــا کنــد. ایــن وضعیــت بــرای پــدران و مادرانــی 

ــی  ــوان مال ــر ت ــون دیگ ــد و اکن ــه کرده ان ــه هزین ک

ــه آنهــا اجــازه منــی دهــد کــه فرزندشــان بتوانــد  ب

ــی را  ــدرک نهای ــد و م ــه ده ــه اش را ارائ ــان نام پای

از دانشــگاه دریافــت کنــد بســیار دردنــاک اســت. 

 پــس از بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســالمی 

شــهر  هــر  در   " اســالمی  آزاد  "دانشــگاه های 

ــر  ــن رس ب ــارچ از زمی ــد ق ــی مانن ــزرگ و کوچک ب

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 

نــوع رسمایــه  یــک  اســالمی  آزاد  دانشــگاه های 

ــت  ــا دریاف ــرف ب ــک ط ــت. از ی ــوده اس ــذاری ب گ

هزینه هــای بــاال از دانشــجو و از طــرف دیگــر 

پرداخــن دســتمزدهای پائیــن بــه اســتادان کــه 

اغلــب نیــز ایــن دســتمزدها بــه عقــب مــی افتــد، 

ــی  ــه م ــان رسمای ــن صاحب ــب ای ــر نصی ــود بیش س

ــود.  ش

بــا همــه ایــن احــوال مبــارزات دانشــجویی در 

و  صنفــی  خواســت های  بــه  تنهــا  دانشــگاه ها 

مدنــی ختــم منــی شــود، بلکــه فــرا تــر از آنســت. 

آنهــا شــعارها ی سیاســی را مطــرح مــی کننــد. 

دخــران دانشــجو بــر ضــد ســتم های مضاعفــی 

ــد.  ــی دهن ــعار م ــود ش ــی ش ــان روا م ــر آن ــه ب ک

دخــران بــر ضــد تبعیض هــای جنســیتی کــه در 

ــرا  ــالمی اج ــن اس ــوان قوانی ــت عن ــگاه ها تح دانش

مــی شــود شــعار مــی دهنــد. امــروز جوانــان و بــه 

ویــژه دانشــجویان مبــارز سیاســت هــای آموزشــی 

ــد.  ــر ضــد آن شــعار مــی دهن ــد و ب را قبــول ندارن

دانشــجوی رشــته حقــوق منــی توانــد قوانیــن غیــر 

ــزور  ــد ب ــی خواهن ــگاه م ــه در دانش ــانی را ک انس

ــد بپذیــرد. همینطــور رشــته هــای  بخــورد او بدهن

ــاد و....  ــرن، اقتص ــی، ه ــه شناس ــل جامع ــر مث دیگ

دانشــجو جســتجوگر اســت، دامئــا تحقیــق مــی کنــد 

و امــروز خوشــبختانه بــا وجــود اینرنــت تحقیقــات 

خــود را پــی میگیــرد بــه دســتاوردهای جدیــد مــی 

ــو اســت. ــه جل ــد او نگاهــش ب رس

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 

رابطــه ای ارگانیــک بیــن جنبــش دانشــجویی و 

جنبــش کارگــری ایجــاد شــود " ؟.

در جــواب بــه ســوال بــاال خوبســت بــه چنــد نکتــه 

اشــاره داشــت: 

1( در هشــتاد ســال گذشــته دانشــجویان هــر زمــان 

ــا  ــی بپ ــته اند و بنوع ــا شــعارهای سیاســی برخاس ب

خواســن ها، زنــده و بنوعــی پیوســته بــوده اســت. 

ــگاه  ــه دانش ــی ک ــت زمان ــه آگاه اس ــجویی ک دانش

باشــد  تــرک مــی کنــد در هــر شــغلی کــه  را 

ــه  ــان دارد ن ــه در محــل کارش جری ــی ک جنبش های

ــری را  ــش موث ــه نق ــدد، بلک ــی پیون ــه آن م ــا ب تنه

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 

دانشــجویی  شــوراهای  و  دانشــجویی  جنبــش 

بــه گونــه دو امــدادی تــداوم مــی یابــد. یکــی 

ــجوی  ــان دانش ــود همزم ــی ش ــل م ــارغ التحصی ف

ــای او  ــود و ج ــی ش ــگاه وارد م ــه دانش ــدی ب جدی

ــته  ــال گذش ــتاد س ــن هش ــد. در ای ــی کن ــر م را پ

دانشــجویان بگونــه ای پیشــتاز عمــل کرده انــد و 

اغلــب مبــارزات از دانشــگاه ها آغــاز شــده اســت. 

دقیقــا بــه همیــن دلیــل خمینــی پــس از بــه قــدرت 

ــی  ــن م ــش چنی ــی از صحبت های ــیدنش در یک رس

گویــد: " خطــر دانشــگاه از خطــر مبــب خوشــه ای 

ــت ... "  ــر اس بدت

ایــن  در  دانشــجویان  دانشــجویی  جنبش هــای   

هشــتاد ســال در برابــر حکومت هــای خودکامــه 

پیشــتاز بــوده اســت، امــا نقــش پیــرشو را کارگــران 

آگاه و آنهایــی کــه در کارخانه هــا حضــور دارنــد و 

اســتثار رسمایــه داران را بــا همــه وجــود خــود ملس 

ــای  ــد جنبش ه ــت. پیون ــد داش ــد خواهن ــی کنن م

دانشــجویی بــا جنبــش کارگــران امــری مهــم و 

بســیار جــدی اســت. دانشــجویان پــر شــور، جــوان 

ــربی  ــت ره ــن در تح ــرار گرف ــه ق ــاز ب ــجاع نی و ش

طبقــه کارگــر دارنــد. امــروز کارگــران و رهربانشــان 

ــا  ــجویان ب ــد و دانش ــارزه را یافته ان ــت مب راه درس

ــا بــه چنیــن  توجــه بــه ســواد و آگاهیشــان مطمئن

و  کالب هاوس هــا  رســید.  خواهنــد  نتیجه گیــری 

چنیــن  دهنــده  نویــد  دانشــجویان  بحث هــای 

ــی اســت.  حرکت

و  دانشــجویی  جنبــش  بیــن  ارگانیــک  _ارتبــاط 

جنبــش هــای کارگــری چگونــه برقــرار مــی شــود ؟ 

ــه تحصیالتشــان را  ــی ک ــون متخصصان  1( هــم اکن

ــا  ــراه ب ــانده اند هم ــان رس ــه پای ــگاه ها ب در دانش

ــد. ــغول بکارن ــا مش ــران در کارخانه ه کارگ

شــد  اشــاره  آن  بــه  بــاال  در  کــه  2( هانطــور 

شــوراهای دانشــجویی بــه صــورت تشــکل های 

دانشــگاه ها همچنــان  در  دموکراتیــک  و  علنــی 

ــای  ــوراها جنبش ه ــن ش ــد. ای ــی میانن ــدار باق پای

دانشــجویی را هدایــت مــی کننــد و دقیقــا همیــن 

شــوراها هســتند کــه بــه خوبــی ارتباطــی ارگانیــک 

ــرد و در  ــد ک ــرار خواهن ــری برق ــا شــوراهای کارگ ب

ــی  ــران باق ــه و درکار کارگ ــق طلبان ــای ح جنبش ه

خواهنــد مانــد و بــا جنبــش کارگــری پیونــدی 

ــد  ــرار خواهن ــه برق ــه جانب ــده و هم ــک، زن ارگانی

ــود.  من

 لیال

ــی  ــروی م ــه نی ــل ب ــی تبدی ــا زمان سوسیالیســم تنه

شــود کــه 

ــری  ــوری اســالمی موضــع باالت ــم جمه ــداً رژی جدی

ــروه  ــق گ ــت و از طری ــرده اس ــاذ ک ــام اتخ در برج

ــده  ــول ش ــمی قب ــو رس ــوان عض ــه عن ــانگهای ب ش

ــم  ــن تحری ــران قوانی ــی ای ــتی های نفت ــت. کش اس

ــود و  ــه خ ــکارا علی ــکا را آش ــادی آمری ــای اقتص ه

ــدرت  ــرد و از ق ــی گی ــده م کشــورهای متحــد نادی

نظامــی خــود بــرای تهدیــد و تحکیــم حــرکات 

ــرک  ــرد. ت ــی ب ــود م ــه س ــود در منطق ــی خ سیاس

نیروهــای نظامــی آمریــکا از افغانســتان موضــع 

ــرای  ــران ب ــرده اســت و ای ــم هــم ک ــران را تحکی ای

تــرک عــراق آمریــکا را تحــت فشــار از طریــق 

نیروهــای نیابتــی خــود گذاشــته اســت. ایــران 

ــه  ــت حمل ــرد را تح ــیون ک ــته اپوزس ــاه گذش در م

ــبت  ــی را نس ــت تهاجم ــرار داد و سیاس ــی ق نظام

ــه کردســتان عــراق  ــرون از مرزهــای خــود ب ــه بی ب

ــید. کش

امــا کشــورهای بــزرگ منطقــه خاورمیانــه در حــال 

ــالء  ــن خ ــر از ای ــی بیش ــهم خواه ــرای س ــالش ب ت

کنونــی  کــه رشایــط  اســت  اقتصــادی  سیاســی 

بوجــود آورده. حــوادث در خاورمیانــه در حــال 

ــی از  ــرات ناش ــن تغیی ــت. ای ــزرگ اس ــرات ب تغیی

ــز رقابت هــای  جنبــش هــای وســیع اجتاعــی و نی

مالــی  بندی هــای  گــروه  و  بــزرگ  قدرت هــای 

ــم  ــه ه ــر خاورمیان ــود را ب ــرات خ ــه تاثی ــت ک اس

گذاشــته اســت. خاورمیانــه بــه میــدان عربده کشــی 

تبدیــل  اســالمی  حکومت هــای  بــا  کشــورهایی 

ــده رذالــت پیشــگی و  شــده اســت کــه خــود مناین

کشــت و کشــتار مــردم خــود هســتند. و از ارتجــاع 

مــی  بهــره  افراطــی  ناسیونالیســتی  و  مذهبــی 

ــگ  ــم رن ــالمی ه ــای اس ــر جمهوری ه ــد. دیگ گیرن

مــی بــازد و امــارات اســالمی و خلیفــه گــری جــای 

ــان  ــی پ ــوری خواه ــای جمه ــه لفاظی ه ــود را ب خ
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اسالمیســت ها مــی دهــد.

رسمایــه داری  دولت هــای  بین املللــی  ســطح  در 

ــه ای  ــطح منطق ــش دارد و در س ــم گرای ــه فاشیس ب

ــای  ــخ هــر کشــور حکومت ه ــه تاری ــا توجــه ب و ب

ــای  ــع نیروه ــر. در واق ــاع بیش ــه ارتج ــی ب پیرامون

ــته  ــه گذش ــی دو ده ــی ط ــطح جهان ــت در س راس

بیشــر بــه جلــوی صحنــه و مبــارزه طبقاتــی علیــه 

طبقــه کارگــر بین املللــی و سوسیالیســم رانــده 

ــان  ــه عی ــود را ب ــت خ ــورژوازی بربری ــده اند. ب ش

بــه منایــش گذاشــته اســت. گندیدگــی رسمایــه 

ــرف  ــه ط ــان را ب ــه جه ــت ک ــتی سالهاس امپریالیس

ــت.  ــانده اس ــی کش ــارت و ویران غ

در عیــن حــال وضــع اقتصــادی بویــژه بــرای طبقات 

تهــی دســت اجتاعــی هــر روز بدتــر شــده اســت. 

قیمــت کاالهــای اساســی بصــورت ســاعتی افزایــش 

ــان  ــران و زحمت کش ــی کارگ ــا رسعت ــد و ب ــی یاب م

جامعــه را هــر چــه بیشــر بــه زیــر خــط فقــر مــی 

طبقاتــی  فاصله هــای  اقتصــادی  بحــران  کشــد. 

اســت.  کــرده  عمیق تــر  و  بیشــر  هرچــه  را 

ــود  ــه نب ــی از جمل ــتم اجتاع ــودن سیس ــته ب بس

آزادی هــای فــردی آنچنــان فشــار روانــی بــر عمــوم 

توده هــای مــردم آورده اســت کــه آمــار خودکشــی 

ــه اســت. قرشهــای فرودســت در  ــاال رفت بشــدت ب

زیــر فقــر کمــر خــم کرده انــد، تحصیــل کــردگان و 

روشــنفکران بدنبــال راهــی بــرای فــرار از جهنمــی 

هســتند کــه رژیــم بــرای مــردم بوجــود آورده 

اســت. ولــی ایــن توضیــح اوضــاع بــرای تغییــر 

ــم آن  ــل آن ه ــت. دلی ــی نیس ــی کاف ــط کنون رشای

نیرویــی کــه مــی توانــد کل ســاختارهای ســتمگرانه 

و اســتثارگرانه مــا را زیــر و رو کنــد و انقالبــی 

در روابــط اجتاعــی پدیــد بیــاورد هنــوز بــه یــک 

ــل نشــده اســت. ایده هــا  ــو اجتاعــی تبدی آلرناتی

وقتــی کــه بــه ایده هــای اجتاعــی توده هــا تبدیــل 

ــد. در  ــد ش ــرات خواهن ــه تغیی ــادر ب ــود ق ــی ش م

واقــع ایــن گفتــه کــه بــدون تئــوری انقالبــی هیــچ 

انقالبــی منــی توانــد موجــد باشــد همچنــان درســت 

ــم  ــا کمونیس ــد. آی ــی ده ــان م ــود را نش ــودن خ ب

علمــی بــا ایــن کــه در بیــن کارگــران و بســیاری از 

ــای  ــه ایده ه ــا ب ــت آی ــده اس ــناخته ش ــا ش توده ه

ــا اینکــه  ــل شــده اســت؟ ب ــر تبدی ــرای تغیی ــان ب آن

کمونیســم امــر رهایــی اکرثیــت جامعــه اســت 

ــده بصــورت  ــن ای ــع رشــد ای ــی مان ــی چــه عامل ول

ــع  ــا مناف ــه ب ــی ک ــت. ایده های ــده اس ــوده ای ش ت

اکرثیــت مــردم تطابــق و همخوانــی دارد. آیــا تبلیــغ 

و ترویــج کمونیســتی در جامعــه بصــورت درســت 

صــورت گرفتــه اســت. آیــا احــزاب چــپ قــادر 

شــده اند کــه جــدا از تبلیــغ یعنــی مبــارزه سیاســی، 

ــد  ــک را ســازماندهی کنن کار ترویجــی و ایدئولوژی

و جلــو بربنــد اساســا جنبــش کمونیســتی خواهــان 

رفــن بــه ایــن ســمت و ســو اســت و یــا آنــرا فقــط 

ــه  ــرا ب ــد و آن ــی بین ــی م ــارزه سیاس ــه مب در حیط

آینــده ای نامعلــوم حوالــه داده اســت؟. امــروزه در 

ــن برخــی از ســازمان های سیاســی کار ترویجــی  بی

و ایدئولوژیــک بــه یــک نکتــه منفــی تبدیــل شــده 

ــری  ــای فک ــر بنیان ه ــرای تغیی ــه ب ــت در نتیج اس

کارگــران و زحمت کشــان کــه زیــر بــار و فشــار 

خرافــات مذهبــی و بورژوایــی و ناسیونالیســتی 

ــد عمــال کاری  ــا کجــراه مــی رون ــه پاســیویته و ی ب

انجــام منــی گیــرد و همــه چیــز تحــت ایــن گفتــه 

ــارزه ی طبقاتی )بــی  شــک(مبارزه ای  مهــم "هــر مب

ــه کار  ــه مــی شــود. کمــر ب سیاســی اســت “ توجی

ــی  ــیوه های علم ــفی و ش ــای فلس ــه ایده ه در زمین

ــه  ــی توج ــت بورژوای ــه حاکمی ــی علی ــد خراف و ض

مــی شــود. مذهــب و ایده هــای بورژوایــی بــه 

اشــکال گوناگــون براســاس زمینه هــای اجتاعــی 

گذشــته ، "پایــان تاریــخ” را اعــالم مــی کننــد. 

ــفی و  ــه فلس ــتثار را توجی ــتم و اس ــد س ــا بتوانن ت

ــکار و ایده هــای  ــن اف ــد. ارتجاعی تری فکــری بناین

در قالب هــای نویــن فیلــم و ســینا و موســیقی و 

ــده  ــکل های فریبن ــت و ش ــرب و اینرن ــتان و خ داس

بطــور مســتمر و بــی وقفــه در حــال افــکار ســازی 

هســتند.

امــروزه بــا توجــه بــه رشایــط اجتاعــی و طبقاتــی 

ــرای انقــالب  ــه لحــاظ مــادی ب ــران جامعــه ب در ای

سوسیالیســتی آمــاده اســت. طبقــه کارگــر بعــد از 

چندیــن دوره طوالنــی رسکــوب، قــدم بــه قــدم در 

ــرده  ــکل گس ــود بش ــی خ ــازماندهی مبارزات راه س

مــی باشــد، امــا هنــوز نتوانســته اســت کــه نیــروی 

انقالبــی را بــرای انجــام ایــن انقــالب ســازمان دهــد. 

هنــوز طبقــه کارگــر از نبــود ســازمان های مســتقل 

طبقاتــی وســیع رنــج مــی بــرد، هنــوز حــزب 

کمونیســت رستــارسی و واحــد خــود را نــدارد، 

ــدت  ــتی از وح ــری – کمونیس ــش کارگ ــوز جنب هن

نیســتند.  برخــوردار  درونــی  کافــی  انســجام  و 

رژیــم  جامعــه  در  رویارویــی  ایــن  دیگــر  روی 

ــه نتوانســته  ــران اســت ک ــی ای ــه داری مذهب رسمای

ــدان و شــکنجه جامعــه  ــی دار و زن ــا برپای اســت ب

را بــه ســکوت گورســتانی وادار منایــد. مقاومــت 

ــر  ــان و دیگ ــری، معل ــربان کارگ ــان ره ــای ج ــا پ ت

ــران و  ــختی کارگ ــان از رسس ــی نش ــن اجتاع فعالی

زحمت کشــان مــا بــرای تغییــر دنیــای کنونــی دارد. 

امــروزه شــناخت و انتقــاد از سیســتم رسمایــه داری 

دیگــر مختــص کمونیســت ها نیســت بلکــه اکرثیت 

جامعــه  فرودســتان  و  زحمت کــش  توده هــای 

ــه  ــد در نتیج ــه آن دارن ــادی ب ــال انتق ــی کام نگاه

ــری توده هــا همچــون گذشــته دشــوار  ــت فک تربی

ــادل ارتباطــات  ــای مجــازی و تب ــژه دنی نیســت بوی

ــداف و  ــای اه ــدن و افش ــه رو ش ــش ب ــش از پی بی

عملکردهــای رسمایــه داری در ســاختارهای سیاســی 

ــر و  ــا به ــرده اســت. ام و اقتصــادی و ... کمــک ک

ــه در  ــن درج ــه همی ــم ب ــودن سوسیالیس ــی ب مرق

جامعــه گســرش نیافتــه اســت و یــا اگــر در برخــی 

یــا  و  دانشــجویان  ماننــد  اجتاعــی  گروههــای 

روشــنفکران و رهــربان و فعالیــن اجتاعــی رســوخ 

ــه اســت.  ــوده ای نگرفت ــاد ت ــوز ابع ــی هن ــرده ول ک

ــی  ــدون رسنگون ــم ب ــه سوسیالیس ــت ک ــن اس روش

رژیــم جمهــوری اســالمی و هــر دولــت دیگــر 

ــران و  ــام نیســت. کارگ ــه انج ــادر ب ــه داری ق رسمای

کمونیســت ها و فرودســتان جامعــه مــی تواننــد 

ــت های  ــر در خواس ــی بخاط ــای طوالن ــه مدت ه ب

خــود دســت بــه تظاهــرات و اعراضــات بزننــد 

ــرای  ــارزه ب ــت. مب ــان کار نیس ــوز پای ــن هن ــا ای ام

درخواســت های صنفــی در عیــن اینکــه درســت 

اســت بخشــی از کل مبــارزه اجتاعــی بــرای تغییــر 

سیســتم رسمایــه داری بــه سیســتمی سوسیالیســتی 

اســت. ایــن بخشــی از مبــارزه اردوی کار علیــه 

رسمایــه بــرای درهــم شکســن دولــت رسمایــه داری 

ایــن  اســت. ولــی  بــردن کار مــزدی  بیــن  از  و 

مبــارزه بایســتی از چهــار چــوب یــک مبــارزه 

صنفــی فراتــر رفتــه و بــه اشــکال سیاســی در 

ــه  ــدن در حیط ــد. مان ــذار کن ــه گ ــطح کل جامع س

درخواســت های صنفــی یعنــی وارد زمیــن بــازی 

رسمایــه داری شــدن و عمــال بــرآورد نشــدن هــان 

ــود.  ــتم های موج ــی در سیس ــت های صنف درخواس

مســئله نابــودی قــدرت دولتــی رسمایــه داری تحــت 

ــیدن  ــرای رس ــدم ب ــن ق ــر اولی ــه کارگ ــربی طبق ره

ــدون توجــه  ــیالیزم اســت در ایــن راه ب بــه سوس

بــه تبلیغــات کــر کننــده رسمایــه داری علیــه طبقــه 

کارگــر و دیکتاتــوری پرولتاریــا، کارگــران بــا برپایــی 

ــم  ــاخن سوسیالیس ــرای س ــا ب ــوری پرولتاری دیکتات

ــد.  ــی دارن ــر م گام هــای اساســی ب

ــی  ــوه و پارت ــدون رش ــا ب ــران تقریب ــه ای در جامع

بــازی کارهــای روزانــه و دولتــی انجــام منــی گیــرد 

ــک  ــوان ی ــه عن ــیرینی ب ــوان ش ــت عن ــوه تح و رش

عمــل فاســد کننــده جامعــه بــه امــری عــادی تبدیل 

شــده اســت، مثلــی اســت کــه مــی گویــد "آخوندها 

ــاد  ــن فس ــت”. همی ــب ماس ــان در جی دست هایش

ــت  ــان داده اس ــی نش ــی اجتاع ــره در زندگ روزم

کــه سیســتم دیگــر کارآیــی خــود را از دســت داده 

اســت. رسمایــه داری دیگــر قــادر بــه برداشــن 

قدم هــای دیگــر در ایجــاد عدالــت اجتاعــی نبــوده 

ــری در  ــی و نابراب ــا عدالت ــن فســاد، ن و هــر روز ای

حــال تشــدید اســت. جامعــه بــه آنچــه را کــه منــی 

خواهــد نســبتا آگاهــی دارد ولــی اینکــه چــه چیــزی 

ــی  ــنایی کاف ــرد دارای روش ــن ک ــتی جایگزی را بایس

ــه سوسیالیســم و  ــورژوازی علی نیســت. تبلیغــات ب

دســت آوردهــای عظیمــش در زندگــی برشیــت از 
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ــی  ــی و فیزیک ــوب سیاس ــار و رسک ــو و فش ــک س ی

از ســوی دیگــر یکــی از عواملــی اســت کــه جلــوی 

ــه اســت  ــی ایده هــای سوسیالیســتی را گرفت فراروی

ولــی بــه هــر رو آنچــه کــه روشــن اســت؛ مســئله 

هــر انقــالب قــدرت سیاســی اســت و در ایــن 

مفهــوم 

نیــرو  بــه  تبدیــل  زمانــی  تنهــا  “سوسیالیســم 

ــه ی  ــی طبق ــارزه ی سیاس ــدف مب ــه ه ــود ک می ش

کارگــر شــود”

ع.غ

اســاعیل گرامــی را در بیداگاه هــای والیــت فقیــه 

بــه شــش ســال زنــدان و شــالق محکــوم مــی 

ــی ایســتادن در صــف  ــد. جــرم اســاعیل گرام کنن

اول مبــارزه بــرای گرفــن حقــوق پایــال شــده 

بازنشســتگان ایــران اســت. عزیــر قاســم زاده از 

کانــون صنفــی معلــان بــا هجــوم ددمنشــانه 

ــم  ــی شــود. دشــمنی رژی ــش بازداشــت م ــه منزل ب

و  طبقاتــی  ماهیــت  بنابــر  اســالمی  جمهــوری 

ــان  ــود، از ه ــان خ ــا مخالف ــی اش  ب ــار طلب انحص

خشــت اول بنــای نظــام، بــا جنایــات و بــی عدالتــی 

دارد.  ادامــه  اســت و همچنــان  گذاشــته شــده 

ــان  ــوب مخالف ــی، رسک ــم ارتجاع ــن رژی ــق ای منط

ــه  ــت و ب ــکنجه اس ــالق و ش ــدان، ش ــدام، زن ــا اع ب

ــان،  درســتی منطــق کارگــران، بازنشســتگان ، معل

اســت.  مقاومــت  و  مبــارزه  دانشــجویان  زنــان، 

برگــزاری پیروزمنــد اعــراض رسارسی معلــان در 

ــان،  ــروغ زن ــر ف ــت پ ــا رشک ــهر ب ــل ش ــش از چه بی

ــانی  ــاه، نش ــر م ــوم مه ــراه در روز س ــد و هم متح

از ایــن منطــق تاریخــی اســت. حاکــان انحصارگــر 

بــا  پندارنــد کــه همچنــان مــی تواننــد  چنــان 

رسکــوب بــه حکومــت و ســلطه خــود ادامــه دهنــد. 

ایــن خیالــی باطــل اســت و توهمــی اســت تاریخــی 

کــه همــه رسان دیکتاتوری هــا دچــار شــده اند. 

اســاعیل گرامــی و عزیــز قاســم زاده هــا تنهــا 

نیســتند، هــزاران بازنشســته بــا آنهاســت ، معلــان 

ــاور  ــا آنهــا هســتند، میلیون هــا کارگــر پشــت و ی ب

ــت،  ــاد مقاوم ــروز، من ــران ام ــه ای ــت. جامع آنهاس

ســازماندهی و اتحــاد اســت. خیزش هــای بــزرگ 

ــی  ــا گواه ــدان و خیابان ه ــرگ و در می 96 و98 س

ــار  ــش از چه ــت. عملکــرد بی ــن واقعی ــر ای اســت ب

دهــه رژیــم جمهــوری اســالمی، بعنــوان معلــم 

منفــی چنــان آگاهــی مــرد م را صیقــل داده اســت 

ــد  ــور کرده ان ــام عب ــر از کل نظ ــا دیگ ــه تنه ــه ن ک

ــی  ــا جایگزین ــوری اســالمی را ب ــه جمه ــه ب بلکــه ن

آلرناتیــو کارگــری، آلرناتیــوی از اکرثیــت عظیــم 

ســتمدیدگان و اســتثار شــوندگان هــر روز بیشــر 

ــد. ــی کنن ــتیبانی م پش

اســاعیل گرامــی و عزیــز قاســم زاده و دیگــر 

ــدون  ــوری و ب ــد ف ــی بای ــی – سیاس ــن صنف فعالی

هرگونــه قیــد و رشطــی آزاد شــوند. آزادی کلیــه 

زندانیــان سیاســی بــدون قیــد و رشط و فــوری 

خواســت عمومــی مــردم اســت. 

حــزب رنجــربان ایــران ضمــن محکــوم کــردن حکــم 

ــم زاده  ــز قاس ــتگیری عزی ــی و دس ــاعیل گرام اس

همــراه کلیــه حرکت هــای تــوده ای و اعراضــی 

ــی  ــارزه م ــی مب ــان سیاس ــه زندانی ــرای آزادی کلی ب

بازنشســتگان و  از خواســت محقانــه  مــا  کنــد. 

معلــان بــرای تامیــن یــک زندگــی انســانی و 

ــور  ــن در ام ــت دی ــدم دخال ــا، ع ــش حقوق ه افزای

ــرای همــه و  ــل ب ــن آمــوزش و تحصی آمــوزش، تامی

برچیــدن مــدارس خصوصــی و.... حایــت کــرده و 

از همــه نیروهــای انقالبــی و مرقــی مــی خواهیــم 

ــه  ــه ب ــت طلبان ــای عدال ــاع از جنبش ه ــه در دف ک

ــویم  ــد ش ــری متح ــو کارگ ــرد آلرناتی گ

پیــش بســوی تقویــت جنبــش بــزرگ آلرناتیــو 

کارگــری 

چاره رنجربان وحدت و تشکیالت است 

زنده باد سوسیالیسم
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نبوده ايــم.  بــرشی  پيرشفــت  يغاگرايانــًه 

مشــاهدات و داده هــای اقتصــادی مــا ازايــن مرحله 

هســتند. قوانــن اقتصــادی نيــز، کــه از ايــن داده هــا 

اســتنتاج ميشــوند، ايــن فــاز يغاگريســت و در 

ــرد نخواهــد داشــت. و چــون  ــدی کارب مراحــل بع

هــدف اصلــی سوسياليســم غلبــه بــر و گذارازايــن » 

فــاز يغاگــری« درســرپيرشفت بــرشی اســت، علــم 

اقتصــاد، در حالــت کنونيــش، قــادر بــه روشــن 

ســاخن جامعــًه سوسياليســتی آينــده نيســت. دوم، 

ــی  ــده ای اجتاعی-اخالق ــوی آين ــم بس سوسياليس

نظــر دارد. امــا علــم غايتــی را منــي آقرينــد و 

حداکــرث،  علــم،  منيکنــد؛  القــا  درمــردم هدفــی 

میتوانــد ابــزار رســيدن بــه برخــی اهــداف را تاًمــن 

ــواه  ــانهای آرمانخ ــداف را انس ــود اه ــا خ ــد. ام کن

خلــق ميکننــد - و اگــر ايــن اهــداف زنــده و پوينده 

باشــند - توســط مــردم پذيرفتــه شــده و بــه پيــش 

بــرده ميشــوند؛ مردمــی کــه، نيمــه آگاهانــه، تکامل 

ــن  ــه اي تدريجــی جامعــه را محقــق مــی ســازند. ب

داليــل، بايــد متوجــه بــود کــه در مســايل انســانی 

ــش از  ــد بي ــم و روش هــای علمــی را نباي نقــش عل

انــدازه جلــوه داد؛ نبايــد تصــور کــرد کــه نخبــگان 

ــه  تنهــا کســانی هســتند کــه در مســايل مربــوط ب

دارنــد.  عقيــده  ابــراز  حــق  جامعــه  ســاختار 

مدتهاســت کــه بســياری ميگوينــد جامعــًه بــرشی از 

يکــدورًه بحرانــی عبــور ميکنــد، کــه جامعــه ثبــات 

چنــن  ويژگــی  اســت.  داده  دســت  از  را  خــود 

بــه  نســبت  افــراد  آن  در  کــه  اســت  رشايطــی 

ــا  ــک ي ــد، کوچ ــق دارن ــدان تعل ــه ب ــه ای ک مجموع

بــزرگ، احســاس بــی تفاوتــی يــا حتــی تنفــر کننــد. 

بــرای اينکــه منظورخــود را روشــن کنــم، تجربــه ای 

شــخصی را برايتــان بازگــو ميکنــم. اخــراً بــا دوســتی 

تحصيــل کــرده و روشــنفکر دربــارًه خطرجنگــی 

ــد  ــن ميتوان ــر م ــه بنظ ــردم، ک ــت ميک ــر صحب ديگ

موجوديــت برشيــت را جــداً بــه خطــر انــدازد. نظــر 

مــن ايــن بــود کــه تنهــا ســازمانی فرامليتــی ميتوانــد 

ايــن دوســت در  ايــن خطــر را بگــرد.  جلــوی 

ــل،  ــردی کام ــا خون ــن، ب ــت م ــه صحب ــش ب واکن

بــرش  نســل  نابــودی  اينقدربــا  چــرا   « گفــت: 

ــچ  ــش هي ــرن پي ــک ق ــه ي ــم ک ــی؟« مطمئن مخالف

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 تــالش 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 

اجتاعــي ســت. بعنــوان فــرد، ميکوشــد از وجــود 

خــود و نزديکانــش حراســت کنــد، اميــال شــخصی 

ــش را  ــای دروني ــازد، و تواناييه ــرآورده س خــود را ب

اجتاعــی،  موجــودی  بعنــوان  دهــد.  پــرورش 

ميکوشــد کــه محبــت و مقبوليــت ديگــر انســانها را 

بدســت آورد، در لذتهايشــان رشيــک شــود، مونــس 

غم هايشــان باشــد، و در بهبــود زندگيشــان بکوشــد. 

شــخصيت ويــژًه هــر فــرد بــا ايــن متايــالت گوناگــون 

ــاص  ــب خ ــرد و ترکي ــکل ميگ ــاد ش ــب متض و اغل

آنهاســت کــه درجــًه 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. 

ــا  ــرد، ت ــکل ميگ ــت ش ــه در نهاي ــخصيتی ک ــا ش ام

ــه  ــت ک ــی اس ــر محيط ــت تاًث ــادی، تح ــدازًه زي ان
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فــرد خــود را در آن ميآبــد، ســاختار جامعــه ای کــه 

و  جامعــه،  آن  ســنتهای  ميشــود،  بــزرگ  آن  در 

سيســتم ارزشــی آن جامعــه. بــرای هــر فــرد، مفهوم 

تجريــدی »جامعــه« مجموعــًه روابــط مســتقيم 

وغرمســتقيم او بــا ديگــر افــراد جامعــه و همچنــان 

ــه  ــد ب ــرد ميتوان ــت. ف ــته اس ــلهای گذش ــام نس مت

ــد؛  ــرای خــود کار کن ــی بيانديشــد، بکوشــد، ب تنهاي

امــا بــرای وجــود فيزيکــی، فکــری، و احساســی 

خــود بــه جامعــه وابســته اســت. »جامعــه« اســت 

کــه فراهــم آورنــدًه خــوراک، پوشــاک، کاشــانه، 

ــت؛  ــًه انسانهاس ــوای انديش ــرم و محت ــزار کار، ف اب

زندگــی انســان بــا کار و دســتاورد ميليونهــا انســان 

ــا انســانی  گذشــته و حــال ميــر ميشــود. ميليونه

پنهاننــد.  »جامعــه«  کوچــک  واژًه  پشــت  کــه 

ــه  ــرد ب ــتگی ف ــه وابس ــت ک ــی س بنابرايــن، بديه

جامعــه واقعيتــی طبيعيســت کــه منيتــوان آن را از 

ــد زنبورهــا و مورچــگان.  ــرد - درســت مانن ــان ب مي

امــا، درحاليکــه پروســًه زندگــی مورچــه يــا زنبــور تــا 

ــی و  ــای ارث ــط غريزه ه ــش توس ــن جزئيات کوچکري

اليتغــر معــن شــده، الگــوی اجتاعــی و روابط مــان 

انســانها قابــل تغيرهســتند. حافظــه، قــدرت خلــق 

چيــزی نــو، توانايــی ســخن گفــن، امــکان پيرشفــت 

ورای نيازهــای بيولوژيــک را بــرای انســانها ممکــن 

ســاخته اند. چنــن پيرشفتــی خــود را در ســنن، 

ســاختارها، و ســازمانها؛ در ادبيــات؛ درپيرشفت های 

ــور  ــوم و مهندســی؛ در آفريده هــای هــرنی متبل عل

کــرده اســت. ميتــوان نتيجــه گرفــت کــه انســان بــا 

ــر  ــر زندگــی خــود تاًث ــد، بنوعــی، ب ــارش ميتوان رفت

انديشــًه آگاهانــه و  ايــن پروســه  گــذارد، و در 

خواســن ميتوانــد نقــش آفريــن باشــد. انســان 

ــق  ــک را از طري ــد ســازواره ای بيولوژي ــگام تول بهن

ــل  ــت و غرقاب ــه ثاب ــي آورد ک ــت م ــت بدس وراث

تغيــر اســت. ايــن ســازواره شــامل متايــالت طبيعــی 

ــر  ــالوه ب ــت. ع ــان اس ــوع انس ــژًه ن ــه وي ــت ک اس

ايــن، در طــول زندگــی، انســان ســازواره ای فرهنگــی 

را نيــز از جامعــه، از طريــق ارتبــاط بــا هم نوعــان 

ــد.  ــب ميکن ــی، کس ــرات اجتاع ــر تاًث ــود وديگ خ

ايــن ســازوارًه فرهنگــی اســت کــه بــا مــرور زمــان 

ــطًه  ــادی واس ــدازًه زي ــا ان ــت و ت ــر اس ــل تغي قاب

رابطــًه فــرد بــا جامعــه اســت. انســان شناســی 

مــدرن، بــا بررســی مقايســه ای ميــان فرهنگ هــای 

بــه اصطــالح ابتدايــی، نشــان داده اســت کــه رفتــار 

اجتاعــی انســانها گوناگــون و وابســته بــه الگوهای 

فرهنگــی و ســاختارهای حاکــم در جامعــه اســت. 

اينجاســت کــه اميــد آنهــا کــه بــرای بهبــود رشايــط 

اســت:  نهفتــه  ميکننــد  تــالش  بــرشی  جامعــًه 

خــود  بيولوژيــک  ســازوارًه  بخاطــر  انســان ها 

محکــوم بــه نابــود کــردن يکديگــر و رسنوشــتی 

برحــم و خودســاخته نيســتند. اگــر از خــود بپرســيم 

کــه چگونــه ميتــوان ســاختار جامعــه و منــش 

فرهنگــی انســان را تغيــر داد تــا زندگــی انســان تــا 

ــد از  ــردد، باي ــر گ ــن اســت دلپذيرت ــه ممک ــا ک آنج

يــاد هــم نربيــم کــه برخــی رشايــط معــن را منيتــوان 

اصــالح کــرد. هانطــور کــه پيشــر گفتــه شــد، 

ــی،  طبيعــت زيســت شناســانًه انســان، بطــور عمل

پيرشفت هــای  بعــالوه،  نيســت.  تغيــر  قابــل 

تکنولوژيکــی و تغيــرات جمعيتی-زيســتی در چنــد 

کــه  آورده انــد  بوجــود  رشايطــی  اخــر  قــرن 

بــا جمعيــت  بــود. درمناطقــی  ماندگارخواهنــد 

مراکــم، بــرای توليــد نيازهــای اساســی، درجــًه 

ــز  ــدی متمرک ــاختار تولي ــيم کار وس ــی از تقس باالي

يــا  افــراد  حياتــی اســت. آنزمــان رويايــی کــه 

مجموعــه هــای کوچــک قادربــه خودکفايــی بودنــد 

مدتهاســت کــه برآمــده. اغــراق نخواهــد بــود اگــر 

ادعــا کنيــم کــه هــم اکنــون نيــز برشيــت ســاختار 

جهانــی توليــد و مــرصف را بوجــود آورده اســت. بــا 

طــرح مطالــب فــوق، اينــک بــه آنجــا رســيده ام کــه، 

بطــور موجــز، ميتوانــم آنچــه، از ديــد مــن، عصــارًه 

بحــران زمــان مــا اســت را بيــان کنــم. مشــکل رابطًه 

فــرد بــا جامعــه اســت. فــرد بيــش از هــر زمانــی بــه 

وابســتگی خــود بــه جامعــه آگاه شــده اســت. امــا 

مثبــت،  توشــه ای  بعنــوان  را  ايــن وابســتگی  او 

ارزيابــی  محافــظ  نرويــی  ارگانيــک،  پيونــدی 

ــای  ــه آزاديه ــدی ب ــرا چــون تهدي ــه آن ــد. بلک منيکن

ــی خــود يــا حتــی موجوديــت اقتصاديــش  طبيع

میبينــد. بعــالوه، موقعيتــش در جامعــه چنــان 

برجســته  خودخواهانــه اش  متايــالت  کــه  اســت 

ميشــوند، درحاليکــه خصوصيــات اجتاعــی او، کــه 

ذاتــاً ضعيــف تــر هســتند، پيوســته کمرنــگ و 

کمرنــگ تــر میشــوند. همــًه انســانها، جــدا از 

موقعيتشــان در جامعــه، ازايــن پروســًه تحليــل 

ــان  ــد. زنداني ــج ميربن ــای اجتاعــی رن رفــن ويژگيه

نادانســتًه خودخواهــی خــود، انســانها احســاس 

ناامنــی و تنهايــی ميکننــد و از آن احســاس ســاده و 

محــروم  زندگــی  از  لــذت  افتــادًه  پــا  پيــش 

گرديده انــد. انســان تنهــا در وقــف خــود بــرای 

جامعــه اســت کــه بــه زندگيــش )هــر چنــد کوتــاه و 

ــمًه  ــن، رسچش ــر م ــد. از نظ ــا ميده ــر( معن پرخط

اصلــی ايــن معضــل، هــرج ومــرج اقتصــادی جامعــًه 

رسمايــه داری، آنگونــه کــه امــروز هســت، ميباشــد. 

مــا شــاهد گروهــی عظيــم از توليدکنندگان هســتيم 

ــتگی  ــی خس ــش در تالش ــدام از اعضاي ــر ک ــه ه ک

ناپذيرميکوشــد ديگــر اعضــای ايــن مجموعــه را از 

مثــرًه کارشــان محــروم کنــد. اينــکار نيــز نــه بــا زور 

ــت  ــی رقاب ــالً قانون ــهای کام ــاس روش ــر اس ــه ب بلک

بايــد  رابطــه،  همــن  در  ميگــرد.  صــورت  آزاد 

ــام  ــی مت ــد - يعن ــزار تولي ــه اب ــرد ک ــان ک خاطرنش

ظرفيــت توليــدی الزم بــرای بوجــود آوردن کاالهــای 

مرصفــی و کاالهــای زيربنايــی - قانونــاً ميتواننــد در 

ــز  ــاً ني ــند. )و غالب ــراد باش ــی اف ــت خصوص مالکي

چنــن اســت( مــن درادامــًه بحــث، بــرای ســادگی، 

متــام آنانــی را کــه ســهمی در مالکيــت ابــزار توليــد 

ــن  ــه اي ــد ک ــر چن ــم - ه ــر« ميخوان ــد »کارگ ندارن

ــی  ــن واژه همخوان ــوم اي ــی مرس ــا معن ــف ب تعري

ــی  ــد در موقعيت ــزار تولي ــان اب ــدارد. صاحب ــل ن کام

هســتند کــه ميتواننــد نــروی کار کارگــر را خريداری 

کارگــر  توليــد،  ابــزار  از  بهره گــری  بــا  کننــد. 

کاالهــای تــازه ای را توليــد ميکنــد کــه بــه رسمايه دار 

تعلــق ميگرنــد. نکتــًه کليــدی در ايــن پروســه 

رابطــًه ميــان آنچــه کــه کارگرمــی آفرينــد و آنچــه 

کــه بعنــوان دســتمزد دريافــت ميکنــد اســت؛ هــر 

دو ســوی ايــن رابطــه بــر اســاس ارزش واقعــی 

ــرارداد کار  ــه ق ــا ک ــوند. از آنج ــه ميش ــدازه گرفت ان

دريافــت  کارگــر  کــه  دســتمزدی  اســت،  »آزاد« 

ميکنــد بــر اســاس ارزش واقعــی کااليــی کــه توليــد 

ــل  ــاس حداق ــر اس ــر ب ــد کارگ ــت. درآم ــرده نيس ک

ــروی  ــه ن ــه دار ب ــاز رسماي ــای ني احتياجــش و برمبن

کار وتعــداد کارگرانــی کــه بــرای کار رقابــت ميکنند 

تعيــن ميشــود. درک ايــن نکتــه بســيار مهــم اســت 

ــر را ارزش  ــوق کارگ ــز حق ــوری ني ــی در تئ ــه حت ک

محصولــی کــه توليــد کــرده معــن منيکنــد. رسمايــًه 

ــر و  ــتهای کم ــز در دس ــه مترک ــل ب ــی متاي خصوص

ــان  ــت مي ــل رقاب ــاً بدلي ــن بخش ــری دارد و اي کم

در  پيرشفــت  بدليــل  بخشــاً  و  رسمايــه داران 

و  تکنولــوژی  کاراســت.  تقســيم  و  تکنولــوژی 

تشــديد در تقســيم کار واحدهــای بزرگــر اقتصــادی 

ــد.  ــويق ميکن ــر تش ــای کوچک ــوض واحده را درع

نتيجــًه ايــن رونــد يــک اليگارشــی متشــکل از 

ــًه خصوصــی اســت کــه قــدرت عظيــم آن را  رسماي

ســاختارهای  توســط  مًوثرحتــی  بطــور  منیتــوان 

دمکراتيــک جامعــه کنــرل و بــه آن رســيدگی کــرد. 

ــه اعضــای ســاختارهای  ــم ک ــن را از آنجــا ميگوي اي

قانونگزارتوســط احــزاب سياســی برگزيــده ميشــوند 

و ايــن احــزاب، بنوبــًه خــود، عمدتــاً ،از جهــت مالی 

يــا جهــات ديگــر، تحــت تاًثــر و نفــوذ رسمايــه داران 

خصوصــی هســتند، کــه در واقــع، راًی دهنــدگان را 

از قانونگــزار جــدا میکننــد. نتيجــه ايــن اســت کــه 

منافــع  از  کافــی  انــدازًه  بــه  مــردم  مناينــدگان 

گروههــای محــروم جامعــه پشــتيبانی منيکننــد. 

عــالوه برايــن، در رشايــط موجــود، آشکاراســت کــه 

یــا  مســتقيم  بطــور  خصوصــی  رسمايــه داران 

ــو،  ــات، رادي ــات )مطبوع ــع اطالع غرمســتقيم مناب

ــهروند  ــرای ش ــس ب ــد. پ ــرل ميکنن ــوزش( را کن آم

جوامــع کنونــی بســيار مشــکل، و بعضــاً غرممکــن 

ــوق  ــيده و از حق ــی رس ــج عين ــه نتاي ــه ب اســت، ک

بديــن  کنــد.  اســتفاده  سياســی اش هوشــمندانه 

ترتيــب، در اقتصــاد مبتنــی بــر مالکيــت خصوصــی 
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کمک هــای  از  قدردانــی  بــا 
مالــی رفقا و دوســتان به حزب، 
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می 
دانیــم کــه تکیــه  مالــی حــزب 
ــبرد  ــا در پیش ــاء و توده ه ــه اعض ب
روشــی  طبقاتــی،  مبــارزه 
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت 
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و 
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و 

توده هــا

رسمايــه، وضعيــت حاکــم بــر دو پايــًه اساســی 

اســتوار اســت: يکــم، ابــزار توليــد )رسمايــه( در 

ــه  ــان آنطــور ک ــت خصوصــی اســت و صاحب مالکي

بخواهنــد از آن اســتفاده ميکننــد؛ دوم: قــرارداد کار 

آزاد اســت. البتــه، جامعــًه رسمايــه داری نــاب وجود 

نــدارد. بويــژه، کارگــران، در طــی مبــارزات سياســی 

طوالنــی و دشــوار، توانســته اند کــه در برخــی 

رشــته ها انــواع بهــری از » قــرارداد آزاد کار« را 

ــاد  ــا، در کل، اقتص ــد. ام ــت آورن ــود بدس ــرای خ ب

ــه داری  ــا رسماي ــم ب ــم گری ه ــاوت چش ــروز تف ام

ــود  ــرای س ــد ب ــه داری، تولي ــدارد. در رسماي ــاب ن ن

اســت و نــه بــرای اســتفاده. تدارکــی ديــده نشــده 

ــه کار هســتند  ــل ب ــادر و ماي ــه ق ــا ک ــه متــام آنه ک

ــد  ــکاران« باي ــش بي ــد؛ »ارت ــدا کنن ــد کار پي بتوانن

هميشــه وجــود داشــته باشــد. کارگــر در وحشــت 

ــه  ــا ک ــت. از آنج ــت دادن کارش اس ــی از دس دامئ

ــرای  ــی ب ــًه خوب ــا کار کــم درآمــد زمين ــکاری و ي بي

ــی  ــای مرصف ــد کااله ــت، تولي ــودآور نيس ــازار س ب

محــدود اســت، و نتيجــه کمبــود و ســختی اســت. 

پيرشفــت در تکنولــوژی بــه جــای آنکــه از دشــواری 

کار بکاهــد، غالبــاً بــه بيــکاری مــی انجامــد. انگيــزًه 

ســود، همــراه بــا رقابــت ميــان رسمايــه داران، باعث 

بــی ثباتــی در انباشــت و بهــره وری از رسمايــه 

ميگــردد کــه منتهــی بــه رکودهــای شــديد ومکــرر 

میشــود. نتيجــًه رقابــت لــگام گســيخته اتــالف 

ــی  ــياری اجتاع ــدن هوش ــج ش ــروی کار و آن فل ن

افــراد اســت کــه قبــالً ازآن ســخن گفتــم. ايــن فلــج 

شــدن را مــن بزرگريــن زيــان رسمايــه داری ميدانــم. 

و متــام سيســتم آموزشــی مــا از آن رنــج ميــربد. 

ــدازه در دانــش آمــوز  فرهنــگ رقابــت خــارج از ان

تزريــق ميشــود، و او را بــرای زندگــی آينــده اش 

چنــان آمــاده ميکننــد کــه »داشــن« را ســتايش 

کنــد. مــن اطمينــان دارم کــه تنهــا يــک راه بــرای از 

ــود  ــه دار وج ــای ريش ــن کژی ه ــن اي ــان برداش مي

ــک اقتصــاد سوسياليســتی  ــراری ي ــم برق دارد و آنه

اســت، همــراه بــا سيســتم آموزشــی کــه متايــل بــه 

هدفهــای اجتاعــی باشــد. در چنــن اقتصــادی، 

ابــزار توليــد بدســت خــود جامعــه اســت و بــا 

برنامــه ريــزی مــورد اســتفاده قــرار 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 

و  قــدرت  از  تجليــل  جايگزيــن  را  همنوعــش 

شــاهدش  کنونــی  درجامعــًه  )کــه  موفقيــت 

هســتيم( کنــد. بــا وجــود ايــن، بايــد بخاطــر داشــت 

کــه رصف اقتصــاد برنامــه ريــزی شــده سوسياليســم 

ــا بردگــی هــم  ــد ب ــن اقتصــادی ميتوان نيســت. چن

ــد  ــه سوسياليســم نيازمن همــراه باشــد. دســتيابی ب

حــل چنديــن معضــل بســيار دشــوار سياســی-

اجتاعــی ســت: بــا توجــه بــه افزايــش درجــًه مترکــز 

قــدرت سياســی و اقتصــادی، چگونــه ميتــوان از 

ــرد؟  ــری ک ــًه بوروکراســی جلوگ ــه جانب ــدرت هم ق

چگونــه مــی تــوان از حقــوق فــردی حفاظــت کــرد 

ــک را در  ــًه دمکراتي ــنگ موازن ــيله س ــن وس و بدي

ــفافيت  ــرد؟ ش ــن ک ــی تاًم ــدرت بوروکراس ــر ق براب

دربــارًه اهــداف و مشــکالت سوسياليســم، در ايــن 

عــرص گــذار، اهميــت فــراوان دارد. از آنجــا کــه، در 

ــن مســائل  ــی، گفتگــوی آزاد حــول اي ــط کنون رشاي

ــرار داده شــده،  ــه زيرعالمــت ســئوال ســنگينی ق ب

ايــن نرشيــه را يــک خدمــت  بنيانگــزاری  مــن 

ــن  ــتن ( اي ــربت اينش ــم. ) أل ــم ميدان ــی مه اجتاع

مقالــه اولــن بــار در شــارًه يکــم مجلــًه »بررســی 

ماهانه« انتشار يافت.
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سیاست کنترل بر آبها در.... بقیه از صفحه 
آخر

آب شــبیه هــر کاالی دیگــری شــد. آب یــک دارایــی 

مالــی شــد. در مقایســه بــا بخش هــای دیگــر اقتصاد 

ماننــد بانــک داری و بازرگانــی، بــرای 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 

ــی  دامــداری داشــته باشــند. کشــاورزان و دامداران

کــه اغلــب بــا رشایــط بــد آنــن دهــی تلفــن همــراه 

و اینرنــت ضعیــف مواجــه هســتند، بــرای آب، 

خودشــان را در رقابــت بــا بازرگانانــی یافتنــد کــه بــا 

اســتفاده از ابرکامپیوترهــا و ربات هــا تنهــا در چنــد 

ثانیــه آب را معاملــه مــی کننــد.

و  بانک هــا  بازرگانــان،  ایــن  از  بســیاری 

هســتند.  آمریکایــی  تامینــی  صندوق هــای 

ــه  ــه چگون ــات اینک ــاب جزیی ــن کت ــندگان ای نویس

ایــن انگل هــا بــازار آب را ماهرانــه دســتکاری مــی 

ــد و  ــی برن ــود م ــی س ــم آب ــای ک ــد، از دوره ه کنن

کمبــود آب ســاختگی و مصنوعــی خلــق مــی کننــد 

را توضیــح مــی دهنــد. آنهــا ســودهای کالنشــان را 

از شــیره جــان کشــاورزانی مــی دوشــند کــه بــرای 

آغــاز کــردن یــا پایــان دادن بــه محصوالتشــان بــرای 

ــان آب  ــن بازرگان ــن آب مســتأصل هســتند. ای گرف

بــا کالن-مــزارع؛ کــه توســط ســازمان هایی از قبیــل 

ــت  ــا مدیری ــتگی کانادایی ه ــای بازنشس صندوق ه

مــی شــوند؛ متحــد مــی شــوند. آنهــا اطمینــان 

ــرای کاشــت، داشــت  ــی ب ــه آب کاف ــد ک ــی دهن م

و برداشــت های 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 

ــد. ــی کنن محــروم م

نویســندگان ایــن کتــاب یــک مــدل جدیــد حکومت 

ــه در  ــی ک ــد. مدل ــی کنن ــت م ــرای آب درخواس ب

ــم  ــم تصمی ــه بتوانی ــک جامع ــوان ی ــه عن ــا ب آن "م

بگیریــم چگونــه آب کمیــاب را بــه بهریــن صــورت 

توزیــع کنیــم کــه تعــادل بیــن همــه رضوریــات از 

قبیــل کشــاورزی کارآمــد، ســالمتی رودخانــه و قائل 

شــدن حقــوق فرهنگــی و اقتصــادی مــردم بومــی 

اســرالیا برقــرار شــود." . بــا در نظــر گرفــن منافــع 

مقــرر کــه در بــازار آب موجــود اســت و ســودهای 

ــد، شــانس اینکــه  ــارد دالری کــه آنهــا مــی برن میلی

ایــن مــدل حکومــت آب اتفــاق بیافتــد ناچیــز 

اســت. تنهــا بــا رسنگــون کــردن کاپیتالیســم و 

ظهــور سوسیالیســم در اســرالیا اســت کــه اســتفاده 

ــع  ــده از مناب ــزی ش ــاوی و برنامه ری ــه، مس عادالن

عمومــی مثــل آب مــی توانــد ضانــت شــود. 

ــار  ــروش افس ــاب "ف ــه کت ــه از مطالع ــور ک هانط

گســیخته رودخانــه" دیــده مــی شــود، رسمایــه داری 

آبخیــز  حوضــه  ماننــد  ملــی  گنج هــای  متأخــر 

ــی کشــاند. ــودی م ــه ناب ــن را ب ماری-دارلی
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عوامــل ضــد کارگــر را خواهــد داشــت.

کارگــران در مراکــز و محیــط کار بــا توجــه بــه تــوان 

ــکل های  ــه تش ــت ک ــود، رضوری اس ــات خ و امکان

ــروی جمعــی خــود ایجــاد  ــه نی مســتقل خــود را ب

ــا حضــور هــر  ــار هــم و ب ــد در کن ــا بتوانن ــد ت کنن

ــارزه در  ــه مب ــران ب ــرده تر کارگ ــر و گس ــه بیش چ

راســتای خواســته ها و مطالبــات خــود گام بردارنــد.

خــود  متنــوع  اشــکال  در  کارگــری  تشــکل های 

ــت.  ــد گرف ــکل خواه ــران ش ــم کارگ ــر تصمی ــا ب بن

ایجــاد  جمعــی  خــرد  بــا  کارگــری  تشــکل های 

ــد درک  خواهــد شــد کــه یکــی از رکن هــای آن بای

منافــع طبقاتــی کارگــران باشــد در تقابــل بــا منافــع 

رسمایــه داران.

تشــکل های مســتقل کارگــری بایــد در امــر مبــارزه، 

روش هــای ســازماندهی و مبــارزه را بــا تصمیــم 

ــد.  ــی کنن ــران اجرای ــور کارگ ــی و حض ــری جمع گی

حضــور جمعــی کارگــران در تصمیــم گیری هــا و 

درک منافــع کارگــری، مبــارزه بــرای کســب مطالبات 

ــوان تشــکل اهمیــت  ــام و عن کارگــران، بیشــر از ن

دارد، امــا نــام و عنــوان تشــکل هــم بایــد متناســب 

بــا محتــوا و عملکــرد تشــکل انتخــاب شــود.

متاســفانه تــا کنــون کارگــران در ایــران موفــق 

ــی  ــی م ــل اصل ــی از عوام ــوب یک ــده اند ) رسک نش

توانــد باشــد( در ابعــاد وســیع تشــکل های مســتقل 

خــود را در واحدهــا و محیط هــای کارگــری ایجــاد 

کننــد بــه غیــر از دو مــورد، ســندیکای کارگــران 

رشکــت واحــد و ســندیکای کارگــران نیشــکر هفــت 

تپــه. )تشــکل های محیــط کار(

کارگــران بــدون داشــن تشــکل های محیــط کار 

مبــارزه  بــه  مطالبــات  کســب  بــرای  منیتواننــد 

متشــکل و موثــر بپردازنــد.

کارگــران متشــکل بــا ســازماندهی میتواننــد بــه 

مزدهــای زیــر خطــر فقــر پایــان دهنــد، لغــو 

ــا  ــکاری را ب ــای پیان ــازی ها و طرحه ــی  س خصوص

شکســت روبــرو کنند و بــرای بهبــودی رشایط کار و 

محیــط کار، کســب حقوق هــای معوقــه، جلوگیــری 

ــی شــغلی  از اخــراج و بیکارســازی ها و عــدم امنیت

و عــدم امنیــت محیــط کار و بازگشــت بــه کار 

همــکاران اخراجــی، خــود را ســازمان دهنــد و 

ــد. ــارزه کنن ــی مب ــرای رهای ــه ب متحدان

وجــود تشــکل یابــی متنــوع کارگــران، حتــی در 

میــان  رقابــت  بــه  نبایــد  کارگــری  واحــد  یــک 

کارگــران تبدیــل شــود، بلکــه حــق متامــی کارگــران 

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 حاکان 

قــد علــم کــرده و بــرای کســب خواســته های خــود 

ــای بفشــارند. پ

مســتقل  )تشــکل های  کارگــری  تشــکل های 

کارگــری( رقیــب هــم دیگــر نیســتند، بلکــه اعضــای 

ــه  ــا مترکــز ب ــد کــه ب ــزرگ اجتاعی ان یــک طبقــه ب

منافــع کل طبقــه کارگــر در مقابــل طبقــه حاکمــه 

ــد. ــد میپردازن ــارزه متح ــه مب ب

کارگــران بایــد از هــر فرصتــی بــرای متشــکل و 

ــع  ــه جم ــد و ب ــتفاده کنن ــود اس ــدن خ ــد ش متح

شــدن و پیشــربد یــک حرکــت، اعــراض و اعتصــاب 

ــد. ــا نکنن اکتف

ــرای  تجمعــات، اعراضــات جمعــی و اعتصــاب را ب

ادامــه دار بــودن مبــارزه، بــرای پیگیــری فعــال 

ــکل  ــاد تش ــه ایج ــد ب ــات, بای ــته ها و مطالب خواس

ــای  ــت آورده ــرشوی و دس ــد پی ــا بتوانن ــره زد ت گ

ــد. ــن کنن ــود را تضمی خ

آگاهانــه در  بایــد  کارگــری  فعالیــن  و  کارگــران 

مقابــل کســانی کــه بــرای منافــع گروهــی و فرقــه ای 

ــد،  ــران دامــن میزنن ــان کارگ ــه را در می خــود، تفرق

محکــوم و کوبنــده ایســتادگی کننــد. کارگــران نبایــد 

ــزاب  ــی و اح ــت گروه ــگ و رقاب ــه جن ــد ک بگذارن

کــه هدفشــان اســتفاده ابــزاری از کارگــران اســت، 

ــه در صفــوف کارگــران بشــود. باعــث تفرق

عــدم تشــکل یابــی کارگــران، و پراکندگــی کارگــران 

باعــث آن شــده اســت کــه خواســته ها و مطالبــات 

بــی شــار کارگــران پیگیــری نشــود و صاحبــان 

رسمایــه بــه راحتــی بــه ســتم و اســتثار خــود 

هــم ادامــه دهنــد و هــم رشایــط را هــرروز بــرای 

ــد. ــخت تر کنن ــخت و س ــران س کارگ

متفــرق بــودن طبقــه کارگــر فقــط بــه نفــع طبقــه 

رسمایــه دار اســت.

طبقــه کارگــر در چندیــن جبهــه بایــد بجنگــد، 

موفقیــت مــا اتــکا بــه نیــروی خــود و ســازمانیابی 

مســتقل مان اســت، یــاری رســانی بــه تشــکل یابــی 

ــی و  ــری، همراه ــای کارگ ــر واحده ــه بیش ــر چ ه

ــر  ــه کارگ ــرای طبق ــکل رسارسی، ب ــه ش ــکاری ب هم

رضوری اســت. طبقــه کارگــر در مســیر مبــارزه بایــد 

ــد و در  ــاد کن ــاز خــود را ایج ــورد نی تشــکل های م

ــد  ــط بای ــه  رشای ــه ب ــا توج ــارزه ب ــن مب ــن همی حی

بتوانــد ســطوح مختلــف ســازمانیابی را در دســتور 

ــذارد. کار بگ

تشــکل مســتقل کارگــران بدســت خــود کارگــران و 

بــه نیــروی کارگــران امــکان پذیــر اســت.

ــتای  ــران در راس ــی کارگ ــی طبقات ــاد آگاه ــده ب زن

هرچــه بیشــر ایجــاد تشــکل های مســتقل کارگــری 

ــط کار. در محی
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اطالعیه سندیکای هفت تپه

در دوران رسمایــه داری همــه چیــز بــه کاال تبدیــل 

مــی شــود، مقالــه زیــر کــه از ســایت حــزب 

لنینســت( اســرالیا  کمونیســت )مارکسیســت – 

ــه  ــه ب ــی از ورود رسمای ترجمــه شــده اســت، حاک

ــرل و ســود آوری آن  ــازار آب اســرالیا جهــت کن ب

اســت در حالیکــه آب هــای هــر رسزمینــی ثــروت 

عمومــی محســوب مــی شــوند. مقالــه زیــر رفتــاری 

کــه دولــت اســرالیا بــا مســئله آب مــی کنــد را زیــر 

ســئوال و پــرس و جــو قــرار مــی دهــد. امــا نتیجــه 

یکــی اســت 

“فــروش افســار گســیخته رودخانــه؛ چگونــه رابــر 

بارنز )Robber Barons( و ســوداگران وال اسریت 

ــته  ــد" نوش ــت گرفتن ــرالیا را در دس ــازار آب اس ب

اســکات همیلــن )Scott Hamilton( و اســتوارت 

کلــز )Stuart Kells( منتــر شــده در ســال 2021 

،

ــه داســتان  ــدان ب ــی اســت کــه متــام عالقه من  کتاب

Murray-( غمبــار حوضــه آبخیــز ماری-دارلیــن

Darling Basin( بایــد بخواننــد.

ــا  ــه ب ــد چگون ــی گوین ــاب م ــن کت ــندگان ای نویس

ــان و  ــه قیمــت زی ارزشــرین منبــع آبــی اســرالیا ب

رضر کشــاورزان و دامــداران، دیگــر ســاکنان مناطق 

آبیــاری، مــردم بومــی اســرالیا و محیــط زیســت بــه 

دالالن تقدیــم شــد.

ســندیکای کارگــران هفــت تپــه: تشــکل یابــی 

ــت! ــران اس ــاد کارگ ــاس اتح ــران اس ــتقل کارگ مس
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من کامل بیانیه 

برتــری دانســن یــک نــوع معیــن تجمــع و یــا 

تشــکل یابــی در مقابــل اشــکال دیگــر تشــکل یابــی 

مســتقل کارگــران، بــا ســنت کارگــران و مبــارزه 

ــت! ــه اس ــران غریب کارگ

مــا در جامعــه ای زندگــی مــی کنیــم کــه حــق 

تشــکل یابــی مســتقل را جــرم و امنیتــی میداننــد و 

ــد  رسکــوب تشــکل های مســتقل را در دســتور دارن

و بــا متــام تــوان، موانعــی در مقابــل ایجــاد تشــکل 

ــد. ــی کارگــران ایجــاد میکنن یاب

ــته  ــای وابس ــکل ه ــاد تش ــا ایج ــر ب ــرف دیگ از ط

)حکومتــی ( و تحــت نفــوذ عوامــل رسمایــه، مبارزه 

و خواســته های کارگــران را بــه کجــراه مــی برنــد و 

یــا اعراضــات 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 توطئه هــای 

از اولیــن روزهــای اواخــر قــرن نوزدهــم کــه طرح و 

ــه گــذاری شــدند، مالکیــت  ــاری پای برنامه هــای آبی

و کنــرل آب عمومــی بــوده و حقــوق آب همــواره 

بــه مالکیــت زمیــن مرتبــط بــوده اســت. در اوایــل 

هــزار و نهصــد و نــود میــالدی، تاثیــر گرفتــه از 

اقتصــاد “بــازار آزاد” فریدمــن )Friedman( کــه در 

اســرالیا بــازار داغ رقابــت و خصوصــی ســازی را بــه 

همــراه داشــت، حقــوق آب از مالکیــت زمیــن جــدا 

شــده و تبدیــل بــه چیــزی قابــل معاملــه و فــروش 

شــدند.

در ســال 200۴، “برنامــه ملــی آب” بــازار آب را بــه 

ــه در مدیریــت آب مطــرح کــرد.  ــزار اولی عنــوان اب

سیاست کنترل بر آبها در استرالیا

ــور  ــه در ام ــرای کســی ک ــا، ب چــرا سوســياليزم ؟ آي

اقتصــادی و اجتاعــی کارشــناس نيســت، جايــز 

اســت دربــارًه سوسياليســم نظــر بدهــد؟ مــن بــاور 

دارم کــه ميتوانــد. بــه چنديــن دليــل. بگذاريــد 

مســئله را اول از ديــدگاه دانــش علمــی بررســی 

ــاوت اساســی اســلوبی  ــه تف ــد ک ــم. بنظــر ميآي کني

وجــود  اقتصــاد  علــم  و  شناســی  ســتاره  ميــان 

ــی  ــًه خــود در پ ــک در زمين ــته باشــد: هــر ي نداش

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 

ــه  ــاد، بخاطراينک ــًه اقتص ــی در زمين ــن عموم قوان

ــر عوامــل  ــاً تحــت تاًث پديــده هــای اقتصــادی غالب

آنهــا  ارزيابــی جداگانــًه  کــه  بســياری هســتند 

دشــوار اســت، مشــکل ميشــود. عــالوه برايــن، 

تجربــًه انباشــت شــده در دورًه ) بــه اصطــالح( 

ــد -  ــخ بــرشی - چنانکــه همــه ميدانن متمــدن تاري

ــرا  ــوان آنان ــه منيت ــد ک ــوده ان ــی ب ــر علل تحــت تاًث

بيشــر  منونــه،  بــرای  دانســت.  اقتصــادی  تنهــا 

قدرتهــای بــزرگ در تاريــخ وجــود خــود را مديــون 

جهانگشــايی بــوده انــد. در کشــور مغلــوب، مــردم 

پــروزاز جهــات حقوقــی و اقتصــادی در موقعيــت 

ممتــاز قــرار گرفتنــد. آنــان انحصــار مالکيــت زمــن 

را در دســت گرفتنــد و روحانيــون را از ميــان خــود 

برگزيدنــد. روحانيــون نيــز، کــه کنــرل آمــوزش را در 

ــه را  ــی جامع ــيم طبقات ــن تقس ــتند، اي ــت داش دس

بــه ســاختاری ازلــی تبديــل کــرده و بــا تزريــق يــک 

ــه  ــدند ک ــب ش ــه موج ــی در جامع ــتم ارزش سيس

ــار اجتاعــی،  ــه، در رفت مــردم از آن پــس، ناآگاهان

آنگونــه کــه الزم بــود، هدايــت شــوند. ســنت 

تاريخــی، بــه بيانــی، بــه ديــروز تعلــق دارد. امــا، مــا 

مرحلــًه  ايــن  از  گــذار  قادربــه  کجــا  درهيــچ 


