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بسیارنـد نشـریات و مـجالتی که کمر بـه روشـنگري و تـحوالت جـامـعه 

بسـته انـد و تـاریخِ مـعاصـر نیز از انـبوهی ادبیات روشـنگرانـه و تـحول خـواهـانـه 

سـر بـه آسـمان افـراشـته اسـت. پـرسـش این اسـت تـا چـه حـد و از چـه طـرقی 

اسـتفاده شـده اسـت تـا ادبیات روشـنگرانـه، مـنتقد و مـبارز بـتوانـد بـه اهـداف 

خود برسد.  

تـردیدي نیست که تـحوالت از طـریق اعـمال انـقالب صـورت می گیرد و نـه 

خـودبـخود بلکه زمـانی بـر بسـتر واقعی خـود واقـع می شـود که آنـتاگـونیسم 

اجــتماعی بــصورت رویاروي نیروهــاي جــامــعه، دینامیک انــقالب را 

بحـرکت در آورد، و این حـرکت بـا ظـهور جنبشی می جـنبد که در ایجاد 

سازمانیابی اقشار و طبقات جامعه نقش اصلی داشته باشد.  

اکنون که قیامـها و انـقالب در سـرزمین آشـفته ي مـا در شـرف وقـوع هسـتند،  

جنبشی که بـتوانـد در سـازمـانیابی اجـتماعی جـامـعه مـشارکت و دخـالـت 

داشته باشد بیش از هر زمانی ضرورت یافته است.  

زمینه هـا و بسـترهـا بـراي این حـرکت هـا در این هـنگام در حـال شکل گیري 

بـوده و صـداهـاي شـجاع جـامـعه ي مـا اکنون در پـژواکند و چیزي که کم 

داریم مکانیسمها و ابـزارهـاي اتـحاد اسـت تـا بـتوانیم صـداي انـقالبی خـود را 

نیرومـندتـر از هـر زمـانی بـر کاخ سـتم و سـرکوب فـرود آورده و آنـرا بـه قـعر 

نابودي روان کنیم. 

درسـت اسـت که رژیم حـاکم داراي ابـزار سـرکوب بـوده و از بکار بـردن 

آنـها ابـایی نـدارد، امـا نـباید فـرامـوش کرد که دسـتگاه سـرکوب و خـفقان این 

رژیم ظـرفیت بسیار محـدود داشـته و هیچگاه قـادر بـه کنترل و سـرکوب 

کل جامعه نبوده و نخواهد بود. 

آنـچه نـباید فـرامـوش شـود این اسـت که این رژیم بـا بکارگیري تـرفـندهـاي 

خـاص امنیتی و خـود بـزرگـنمایی قـادر بـه ارعـاب بـوده و از طـریق ایجاد 

اختناق جامعه را به سکوت وامی دارد. 

اکنون که سـطح آگـاهی و هـوشیاري جـامـعه بیش از هـر زمـان در حـال 

صـعود اسـت، الزم اسـت که آگـاهی عـمومی نسـبت بـه محـدودیت امکان 

سـرکوب این نـظام نیز بـه ابـتدایی تـرین اطـالعـات عـمومی مـردم بـدل گشـته و 

هـمگان بـدانـند که قـدرت این نـظام سـرکوبـگر در سکوت و عـدم آگـاهی 

اکثریت جـامـعه اسـت. زمـانیکه اکثریت مـردم بـر این امـر آگـاه گـردنـد که 

قـدرت آنـها در اتـحاد، شـجاعـت و آگـاهی آنـهاسـت، این نـظام پـوشـالی و 

پوسیده، فروپاشیده و آزادي ما نیز ناگزیر خواهد بود. 

حـال خیابـان بـا این هـدف بـه میدان آمـد. بـا قـدمی کوچک و کوتـاه، امـا 

مـصمم، در مـدت کوتـاه یک مـاه و انـدي، ششمین شـماره ي خـود را انـتشار 

سـاخـته اسـت. خیابـان بـا این هـدف بـه میدان آمـد که صـداي خیزشـهاي 

خیابـانی بـاشـد، و در این مـدت کوتـاه، رشـد غیرقـابـل انـتظاري داشـته و 

اکنون چــشم انــدازي جــدید دارد. چــشم انــدازي که مــنشا آن اســتقبال و 

مـشارکت بی نظیري اسـت که دروازه اي بـراي صـعود بـه مـراحـل بـاالتـري را 

براي خیابان و جنبش خیابانی گشوده  است. 

خیابــان بــا دخــالــت دادن نیروي جــوان و آگــاه در نــظر دارد در آینده ي 

نـزدیک جـرقـه هـاي جنبشی را شـعله ور سـازد که در خیزشـهاي خیابـانی 

نـقش سـازمـان دهـنده ایفا کرده و بـه اعـتالي انـقالب، شـتاب وارد سـاخـته و 

بسترهاي سازمانیابی جامعه اي دموکراتیک و برابر را فراهم آورد. 

زمسـتان گـرچـه سـرد اسـت و سـوزنـاك، امـا شـعله هـاي آتـش  نـوروز در بـطن 

زمسـتان سـخت پـرورش می یابـد و خیابـان مـصمم اسـت بـا گـذار از نشـریه بـه 

جـنبش، جـرقـه هـاي انـقالبی بـاشـد که آزادي را بـراي هـمه بـه ارمـغان 

می آورد. 

زنده باد انقالب دموکراتیک خلقها 

پیش بسوي جامعه اي برابر، مترقی و آزاد
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 اهمیت دختران خیابان در چیست؟

بـــــــا 

عــــشق، درود بــــه 

خـداونـدگـاري که زن را نیز آزاد 

آفـرید و او را در بـرگـزیدن هـر دیانتی حـق 

انـتخاب داد.آنـچه بـر تیرکهاي در دسـت دخـتران خیابـان 

انـقالب رو بـه آسـمان بـر بـاد فـنا می رود، روسـریست یا تحـمیل و جـبر و تحقیر 

حـاکمیتی دیکتاتـور؟ آنـچنان که در دین اسـالم گـفته شـده، هـر انـسانی را 

قــدرت اختیار و تفکر و تصمیم گیریست، امــا اید پــرسید شــدت تــناقــض 

گـفته هـاي قـران بـا عملکرد و حـرفـهاي نـظام جـمهوري اسـالمی ایران تـا چـه حـد 

است؟  

یک دخـتر حتی قـبل از رسیدن بـه سـن بـلوغ بـا هیوالي حـجاب مـواجـه شـده، 

بی آنکه بــه ســن و مــوقعیتی رسیده بــاشــد که در امــور خــویش تــوانــایی 

تصمیمگیري و اختیارِ در انـتخاب داشـته، پـس روسـري و چـادر بـه او تحـمیل 

می شـود بی آنکه حتی فهمی از آن داشـته بـاشـد. از جـزئیات بـگذریم، جـالـب 

آنـجاسـت که هـدف از همین مسـئله ي کوچک اجـرا شـده ي حـجاب تـوسـط 

دیکتاتـوري ضـد اسـالمی ایران چیست و رو بـه چـه سمتی هـدایت و کنترل 

شـده که منجـر بـه سـاخـتن مـوجـودي نـاکام، سـرکوب شـده، تجـملگرا(بـرده ي 

سـرمـایه داري) یک کاالي لـوکس و بی انـدیشه بـه نـام زن در جـامـعه اي مـرد 

ساالرانه شده است؟! 

"آیا این مـوجـود نـباید آن زن آزادي بـاشـد که فـرزنـدانی آزاد می پـرورانـد که 

در مقابل هرگونه استبدادي قد علم کنند؟" (افالطون، کتاب ضیافت) 

جـمهوري 

اســــالمی دقیقا کجا را 

نـشانـه رفـته اسـت؟ زن یا آزادي را؟ 

زن آزاد مـساوي بـا جـامـعه اي آزاد و عـادالنـه و 

شـاد اسـت و زنی بـرده مـساوي بـا جـامـعه اي سـرخـورده و بـه 

بردگی کشیده شده می باشد. 

بـه دورمـان حـجاب کشیدنـد و بـا این حـصار، مـرد را مـالکان و اختیاردارانـمان 

قـرار دادنـد و در چنین زنـدانی مـرد را زنـدانـبان شـد و زن اسیر. در این زنـدان 

فـهم از عـشق یعنی بـه دسـت آوردنِ تـن زن و حـق مـالکیت بـر او و مـرد بـراي 

زن صـاحبی که وظیفه ي تـامین او را دارد. بـه طـور مجـمل دو جـنس مـخالـف 

و دربرابر هم، نه دو انسان برابر همعرض یکدیگر! 

امــا بیچاره تــر از اینان زنــانی بــا خــرافــات مــذهــبی هســتند که خــود را یک 

پیشکشی بـراي بـتهایشان می پـندارنـد و از دخـتر چـهارده سـالـه گـرفـته تـا زن و 

بیوه هـاي سی سـالـه که بـه صیغه هـاي یک سـاعتی آقـازادگـان درمی آیند و 

هرگز نه یک زنانگی سربلند و نه یک زندگی آزاد را تجربه نکرده اند. 

در چنین حیات وحشیانــه اي و زنــدانی که عــشق در آن رنــگ می بــازد و 

بـاورهـاي پـاکی چـون شـرافـت و جـوانـمردي، لـذت و انـسانیت، شـرف و تعهـد، 

صــداقــت و امنیت، زیبا و ... هــمه و هــمه تغییر معنی داده و مــردم ســرگــرم 

بـازیچگی گشـتن خـویش انـد، چـه کسی در این مهـلکه آزادي را جسـتجو 

خواهد کرد؟ جز کسانی همچون دختران خیابان انقالب! 

◼

دختر خیابان



 ستم ملی
 چیست و
 چگونه
 اعمال

 می شود؟

آنــالیز و تــعاریف بسیاري از پــدیده هــا و مــفاهیم مــهم سیاسی و 

اجـتماعی بـدون کمترین تغییر و بـازنـگري  بـعد از ده هـا سـال و حتی 

چـندین قـرن دسـت نـخورده بـاقی مـانـده انـد. بسیاري از مـسائـل مـهم 

جـامـعه در اردوي چـپ خـاورمیانـه بـه دلیل اینکه مـفهوم و تفسیر آنـها 

بسـط داده نشـده و یا بـا شـرایط عینی زمـانـه ي خـود بـه روز نگشـته، در 

نتیجه بـا هـمان روش هـاي قـدیمی مـورد بـررسی و اسـتفاده قـرار گـرفـته 

و لذا  نتیجه هم در این راستا بِه از پیش نگردیده است. 

 در این میان امـا، مـقولـه هـایی نظیرِ مـلت، سـتم ملی، رفـع این سـتم و 

امـپریالیسم نـمونـه هـاي واضـح این مـوارد هسـتند، که مـتن پیشروي 

درصدد است تا نقشی را در این حوزه ایفا نماید. 

مـلتِ تـحت سـتم دسـته اي از مـردم در یک جـغرافیاي خـاص که بـه 

دلیل تـفاوتـهاي اتنیکی، جـهانبینی، فـرهنگی و زبـانی مـورد تبعیض و 

ســرکوب هــمه جــانــبه ي یک مــلت، دســته یا اتنیک قــویتري قــرار 

می گیرنـد. لـذا مجـموعـه ي انـسانیِ تـحت سـتم قـرار گـرفـته نـه تـفاوتـهاي 

فـرهنگی مـوجـود را آگـاهـانـه انـتخاب کرده انـد و نـه آنچکه بـه عـنوان 

هـویت مـلت سـتمگر/مسـلط شـناخـته شـده اسـت داراي ارجـحیت 

فرهنگی و ارزش انسانی برتري است. 

این رفـتار سـتمگرانـه و تبعیض آمیز بـاعـث واکنش و رد فـعل از طـرف 

مـردم مـورد ظـلم قـرار گـرفـته میشود. پـس تـداوم این سـتمگري صـف 

طـرف مـقابـل را فشـرده تـر و منسجـم تـر کرده و آنـرا وارد فـاز سیاسی و 

سازمانیافتگی می کند. 

 مجــموعــه یا مــلت مســلط که خــود بــوسیله یک اقلیت پــولــدار و 

خـشونـتگر سـمت و سـو داده می شـود، عـمدتـاً صـف و مجـموعـه تـحت 

سـتم قـرار گـرفـته را "قـوم" یا "عشیره" مـعرفی می کنند. امـا آنـها اسـم و 

واژه ي "ملت" را تنها براي هویت خود انتخاب کرده و برمی تابند! 

مـلت غـالـب بـنا بـه خـصلت و رویه طمعکارانـه و مـنفعت طـلبانـه ي خـود، 

مـلت مـغلوب را از سـهم و حـقوق انـسانی خـود محـروم کرده و هـر 

مــطالــبه ي اجــتماعی و حــقوقی و سیاسی را بــه خــشن تــرین شیوه 

سـرکوب و خـفه می کند! مـلت کُرد بـرجسـته تـرین و عینی تـرین نـمونـه 

در این  رابطه است. 

اصلیترین و پـایه ایترین حـقوق سـلب شـده عـبارتـند از: نـان، مسکن، 

کار، امنیت، سـالمتی جـانی و روانی، بیمه بیکاري و تـامین اجـتماعی، 

احــترام و اعــتماد، حــق اســتفاده ي مــساوي از امکانــات و خــدمــات 

جـامـعه، اسـتفاده از ثـروت و مـنابـع محـل زنـدگی خـود، حـق تحصیل و 

اداره ي جــامــعه بــه زبــان مــادري، اســتفاده از حــق تعیین آزادانــه ي 

ســرنــوشــت خــود و مــدیریت زنــدگی خــود و خــودشکوفــایی و 

خودانگیزشی و در یک کالم آزادي. 

تـمام این حـقوق سـلب شـده، جـزء نیازهـاي بنیادین انـسان هسـتند. امـا بـه 

دلیل اینکه طیف چـپ مـتعلق بـه مـلتِ حـاکم تـمامـاً ذهنیت خـود را از 

آریس زارعی 
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عـقاید نـاسیونـالیستی/نـژادگـرایانـه پـاك نکرده اسـت، راه حـل عملی 

جهــت رفــع ســتم ملی را نیز در پیش روي خــود نــدارد و در این 

راسـتا بیشتر بـا حـاکمیت هـمگرایی دارد. طیف چـپ مـلت تـحت 

سـتم هـم از آنـجا که بـه خـود اعـتماد نـدارد و متکی بـه نیروي عینی 

خـود نیست، غـالـباً در میان جـبهه آن چپی که اشـاره شـد از سـویی و 

جـبهه رفـع سـتم ملی از سـوي دیگر در جـوالن و نـوسـان اسـت. عـدم 

شـناخـت صحیحِ سـتم ملی و عـدم تـعریف دقیق از این مسـئله در 

بسـتر شـرایط کنونی، هـمچنان از سـوي طیف وسیعی از چـپها رهـا 

شـده و دو دسـتی چسـبیده انـد بـه "جـنگ بـا امـپریالیسم" آنـهم بـا هـمان 

تعریف و آنالیزهاي قرن گذشته. 

  درنتیجه می بینیم دو طـرف طـبقه ي بنیانـگذار نـظام کنونی حـاکم 

بـر جـامـعه در سـود بـردن از این سـتمگري تـا انـدازه ي زیادي شـریک 

هسـتند. یا حـداقـل طـبقه ي سـرمـایه دار و پـولـدار مـلت تـحت سـتم از 

عــدم این نیازهــا و حــقوق اولیه ي بشــر که اکثریت مــطلق مــردم 

جامعه از آنها محروم شده اند، در رنج نیست! 

امـا سـتم ملی مـشخصاً بخشی از سـتم طـبقاتی اسـت که از سـوي 

طـبقه ي حـاکم مـلت مسـلط تـولید و اعـمال میگردد. نـاسیونـالیسم هـم 

مـحصول  ظـلم مـلت غـالـب (بـخوان طـبقه ي سـرمـایه دار و حـاکم آن) 

بـر مـلت  محـروم شـده از حـقوق خـود اسـت. نـاسیونـالیستهاي مـلت 

تــحت ســتم، حــل و رفــع این محــرومیتهاي اعــمال شــده را در 

چــارچــوب هــمان سیستم مــوجــود و از هــمان حــاکمیت مســتبد 

می جـویند. بـنابـراین اگـر واقـعاً خـواسـتار حـل ریشه اي این مـعضل 

ظـالـمانـه ي اجـتماعی هـم بـاشـند، امکان نـدارد قـدمی از احـزاب حـاکم 

بر فلسطین یا کردستان عراق جلوتر بردارند! 

اگـر واقـع بین و صـادق بـاشیم، حـذف و رفـع کمترینِ این حـقوق 

سـلب شـده و محـرومیتهاي اعـمال شـده در بـرنـامـه سیاسی و دسـتگاه 

فکري و سیستم حکمرانی نـاسیونـالیسم، که هـمان مـدل انـباشـت 

کردن ثــروت و ســود از راه ظــلم بــه کارگــران و زحــمتکشان 

مـدیریت می شـود، گـنجانـده شـده انـد و  نـزدیکترین و قـابـل لـمس 

ترین نمونه ي آن در کردستان عراق در جریان است. 

 یکی از دالیل عـمده آن هـم این واقعیت تـلخ اسـت که وقتی بـراي 

رفـع سـتم هـا و محـرومیتهاي جـدي نـشأت گـرفـته از فـرادسـتان جـامـعه 

بـه سـراغ قـوانین مـوجـود رفتید و راه و روش درسـت و واقعبینانـه اي 

انـتخاب نکردید، بـه این مـعناسـت که تصمیم بـه شـریک شـدن بـا 

اســتثمارگــران حــاکم را دارید. چــون ســتم ملی بــا آن پیچیدگی 

واقعی در عـمل و تـعریف علمی که در بـاال بـه آن پـرداخـته شـد، 

غیرممکن اسـت که در چـارچـوب سیستم سـرمـایه داري که بیشترین 

سـود اقـتصادي و اتـوریته ي سیاسی و هـژمـونی طـبقاتی آن از قبیلِ 

تحـمیل محـرومیتها و سـتمهاي اشـاره شـده بـه طـبقات فـرودسـت 

است، رفع شود.  

◼
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از ِاوستا 
خابور تا 
دختران 
خیابان 
انقالب!

بیش از دو هـفته از حـمله تـجاوزکارانـه ي رژیم فـاشیستی تـرکیه بـه 

کانـتون عـفرین در روژآوا (شـمال سـوریه) می گـذرد. دولـت تـرکیه بـا 

رهـبري اروغـان که بـا تکیه بـر اسـالم سیاسی، نـاسیونـالیسم تُـرکی، 

فــریب افکار جــهانی تــحت عــنوان مــبارزه بــا تــروریسم و الــبته بــا 

مــعامــله ي نــامیمونِ فــاشیسم و ســرمــایه داري (سکوت جــامــعه ي 

بین المللی) رویاي احیاي امـپراطـوري عـثمانی را در سـر می پـرورانـد و 

الـبته که در این رهـگذر گـرفـتار بـاتـالق عـفرین آمـده اسـت. هـمه ي 

آنــچه در این دو هــفته گــذشــته بیشتر مــورد تــوجــه قــرار گــرفــته، 

مـقاومـت خـلق عـفرین، یگان هـا مـدافـع خـلق (ي.پ.گ) و یگان هـاي 

مـدافـع زنـان (ي.پ.ژ) بـوده اسـت. امـا در این میان نـقش زنـان که 

خـود را در قـالـب ي.پ.ژ سـازمـانـدهی کرده انـد بیش از هـر چیزي 

مـورد تـوجـه مـردم دنیا و رسـانـه هـا قـرار گـرفـته اسـت. زنـانی که نخسـت 

در کوبـانی پـوزه ي درنـده تـرین و مـرتـجع تـرین نیروي خـاورمیانـه یعنی 

داعـش را بـه خـاك مـالیدنـد و حـاال در عـفرین و در خـط مـقدم 

مقاومت علیه رژیم ترکیه و دومین قدرت نظامی ناتو قرارگرفته اند.  

اِوستا خابور 

حکومـت هـاي تـوتـالیتر و مسـتبد خـصوصـاً در خـاورمیانـه همیشه سعی 

کرده انـد تـا نیروي زنـان را بـه حـاشیه رانـده و آنـان را مطیع اوامـر 

مـردسـاالرانـه و ضـد بشـري خـود گـردانـند. این حکومـت هـا همیشه از 

زن آزاد و ذهنیتی که زن را آزاد و هـوشیار می سـازد تـرس داشـته و 

سعی در نـابـودي و مـبارزه بـا این تفکر داشـته انـد. امـا زنـان بـه عـنوان 

نیروي پیشاهـنگ بـراي بـرسـاخـت جـامـعه اي آزاد و دمـوکراتیک 

هیچگاه در بــرابــر ذهنیت اقــتدارگــرا و فــاشیست این حکومــت هــا 

تسـلیم نشـده و هـمواره بـا تـوجـه بـه شـرایط زمـانی و مکانی نـقش 

تـاریخی خـود را ایفا کرده انـد. در این بـرهـه ي زمـانی، انـقالب روژآوا 

بــار دیگر نــشان داد که زنــان بــا آگــاهی و ســازمــانــدهی، نــه تــنها 

می تـوانـند حـقوق خـود را بـدسـت آورنـد، بلکه می تـوانـند پـایه هـاي 

جـامـعه اي نـوین و دمـوکراتیک را بـنا نـهند. در جـریان مـقاومـت قـرن 

بیست ویک در کوبـــانی این آرین میرکان بـــود که بـــا روحیه ي 

بی نظیر الـهه گـون، خـود را فـدایی خـلق و آرمـان هـاي دمـوکراتیک 

انـقالب روژآوا نـمود. در مـقاومـت دوران که هـم اکنون در عـفرین 

جـریان دارد این بـار اِوسـتا خـابـور بـار دیگر مـصداقی شـد بـراي این 

جمله: "زیرا که انقالب، امري زنانه است". 

اِوسـتا و فـدا کردن خـودش در راه آزادي و انـقالب دمـوکراتیک 

روژآوا الـگویی نـو و تـازه بـود بـراي زنـان خـاور میانـه و خـصوصـاً زنـان 

ایران. 

دختران خیابان انقالب 

بــا شــروع بــهار عــربی در خــاورمیانــه و شــمال افــریقا، بسیاري از 

صـاحـبنظران و کارشـناسـان پیش بینی کردنـد که این مـوج خیلی زود 

ایران را نیز در بـر خـواهـد گـرفـت. امـا بـا بـه حـاشیه بـردن بـهار عـربی و 

نیز ظـهور داعـش این امـر مـحقق نشـد. حکومـت ایران در سیاسـت 

سروش تبریزي
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داخـلی و بـا ایجاد خـفقان و سـرکوب فـعاالن سیاسی و مـدنی و در 

سیاسـت خـارجی بـا ایجاد و تـقویت گـروه هـاي نـظامی وابسـته بـه خـود 

(حشـدالشعبی، حـزب اهللا و ...) سعی کرد بـا مـداخـله در امـور داخـلی 

کشورهـایی مـانـند یمن، عـراق و سـوریه این مـوج حـق خـواهی و 

مـطالـبه گـري را از مـرز هـاي خـود دور نـگه دارد تـا چـند صـباحی بـه 

عـمر خـویش افـزوده بـاشـد. امـا بـا پـایان یافـتن داعـش و نیز کمرنـگ 

شـدن نـقش ایران در عـراق و سـوریه و همچنین اوضـاع نـابـسامـان 

اقـتصادي، مـوجی از اعـتراضـات ایران را در بـر گـرفـت. نقطهی اوج 

این اعتراضات خیزش انقالبی خلق هاي ایران در دیماه 1396 بود.  

بـا نـگاهی بـه این خیزش که هـنوز نیز شـعله هـاي آن روشـن اسـت 

می تـوانیم دریابیم که زنـان و جـوانـان بـهعنوان نیروهـاي محـرکهی 

تغییرات اجــتماعی در صــف اول اعــتراضــات بــوده و هســتند. در 

حکومـت جـمهوري اسـالمی زنـان در هـمه زمینه هـا تـحت سـتم قـوانین 

مـردسـاالرانـه و اسـالمی قـرار گـرفـته انـد. امـا در خیزش دیماه ویدا 

مــــوحــــد بــــا یک تکـه چــــوب و یک روســــري سـفیـد و در 

مـسالـمت آمیزتـرین شکل ممکن مـطالـبات و حـقوق اولیه خـود را تـنها 

با سکوت، فریاد کرد.  

زنـان که در ایران بـا انـبوهی از مـطالـبات اولیه و بـرآورده نشـدهی 

خـود روبـرو هسـتند، بیش از هـر زمـان دیگري لـزوم مـباره بـراي بـه 

دسـت آوردن حـقوق خـود را احـساس کرده انـد. بـعد از حـرکت زنی 

در خیابـان انـقالب که تـبدیل بـه نـمادي بـراي خیزش دیماه خـلق  هـاي 

ایران نیز شــد، بقیهی زنــان نیز بــا تــاثیر از این حــرکت و بــه نــشان 

اعـتراض بـه حـجاب اجـباري در سـراسـر تهـران و حتی دیگر شهـرهـاي 

ایران تکثیر پیدا کردنـد. زنـان ایران هـمزمـان بـا دیدن و تـاثیر پـذیرفـتن 

از زنـانی که در انـقالب روژآوا و در یگان هـاي مـدافـع زنـان خـود را 

سـازمـانـدهی کرده و لـذا جـرأت و جـسارت بیشتري بـراي پیگیري 

حـقوق و مـطالـبات خـود و آفـریدن جـامـعه اي دمـوکراتیک-اخـالقی 

پیدا کرده اند.  

انــقالب هــاي دمــوکراتیک وتــحول خــواه بــدون وجــود زنــان و 

پیشاهنگی آنـان امکان پـذیر نـخواهـد بـود. در این مـدت هـم طـبقه ي 

حـاکمه و هـم گـروه هـا و سـازمـان هـایی که دل در گـرو قـدرت و 

حکمرانی دارنـد هـرکدام بـه نـحوي سعی نـمودنـد تـا این خیزش و 

الـبته حـضور زنـان در این خـروش را کوچک و یا بیاهمیت جـلوه 

دهـند و یا آن را بـه خـدمـت خـود و سیاسـت هـایشان درآورنـد. امـا 

پـرواضـح آگـاهی نسـبت بـه اتـفاقـاتی که در جـامـعه در حـال بـه وقـوع 

پیوسـتن اسـت هـم نقشهی حـاکمیت بـراي بیاهمیت کردن این خیزش 

و هـم نـقشه گـروه هـاي اقـماري تـشنه قـدرت را نـقش بـر آب کرده 

اسـت. در دو هـفته گـذشـته این اِوسـتا خـابـور و دخـتران خیابـان انـقالب 

بـودنـد که در صـف اول مـبارزات آزادیخواهی قـرار گـرفـته و بـار 

دیگر خواب را از چشمان حاکمان فاشیست منطقه ربودند.  

◼



 

مــقاومــت نــیروهــاي مــردمی در روژآوا (غــرب کوردســتان) و 

نیروهـاي دفـاعی سـوریه ي دمـوکراتیک در بـرابـر ارتـش  اسـالمی و 

اشـغالـگر تـرکیه  بـه رهـبري اردوغـان پیروزمـندانـه و سـرافـرازانـه ادامـه 

دارد. مـقاومـت فـرزنـدان زحـمت و کـار، در بـرابـر خـون آشـام تـرین 

دیکتاتـور زمـانـه یعنی اردوغـان تـجاوزگـر بـدان مـعناسـت که آنـها از 

ارزشهاي خود  قویاً دفاع بهعمل میآورند. 

این جـنگ، نـبرد انـسانـیت بـا زشـتی و  پلشـتی و تـجاوزگـري  حـاکـمان 

خـون و جـنون خـاورمـیانـه اسـت، جنگی کـه از یـکطرف مـدرنـتریـن  

ارتـش دنـیا بـا حـمایـت قـدرتـهاي پـوشـالی و اسـتثمارگـر بـزرگ کـه 

الف دمــوکراسی و حــقوق بشــر را نــشخوار میکنند بــا مــردمی 

زحـمتکش و  سـتمدیـده، امـا سـرافـراز و سـربـلند کـه تـصمیم بـه 

انتخاب دیگري جز برده وار زندگی کردن اختیار کرده اند. 

در هـر صـورت شکست و درمـانـدگی نسـیب مـتجاوزگـران و رژیم 

فـاشیستی تـرکیه و نـنگ و نـفریـن تـاریخی از آن دولـتها و نـیروهـایی 

اسـت کـه از حـمله و اشـغالـگري و زور گـویی اردوغـان حـمایـت  

کـردنـد و  می کـنند و  نـنگ سـرافـکندگی و سـیاهـرویی  نسـیب  

کـسانی کـه  سـکوت  پـیشه کـرده انـد از جـمله عشـیره بـارزانی و 

طالبانی مزدور.  

بـا شکست اردوغـان و رژیم اشـغالـگر تـرکیه در عـفرین، نیروهـاي 

جـهانی و مـنطقه اي هـمچون کرکس بـر الشـه ي تـرکیه فـرود خـواهـند 

آمـد. این صـحنه اي اسـت که بـه زودي هـمگان شـاهـد آن خـواهـند 

بـود. نـیروهـاي  مـقاومـت روژآوا چـنان در کسب حـقانیت سیاسی 

خـود از مـرزهـاي مـعمول مـبارزه جـلو افـتاده انـد که دیـگر بـراي عـقب 

کشیدن راهی نـدارنـد. آنـها یا بـایـد پـیروز شـونـد یـا بـه کلی نـابـود 

گـردنـد. ایـن جـنگ نـقش و جـایـگاه شـورشـها، خـیزشـها و حـرکـتهاي 

مـردمی در خـاورمـیانـه را تعیین خـواهـد کـرد؛ در صـورت شکسـت 

بــایــد بــراي ده هــا ســال فــاتــحه ي جــنبشهاي انــقالبی، مــردمی و 

دمـوکـراتیک را خـوانـد و دولـتها چـنان وحشی و سـرمسـت از قـدرت 

و خـونـخواري می شـونـد کـه اجـازه هـیچگونـه خیزش جـنبش مـردمی 

را نـخواهـند داد و آنـرا بـا وحشـیانـه تـریـن شـیوه هـا سـرکـوب خـواهـند 

کرد. 

امـا در  صـورت پـیروزي، نـقطه ي امـید، اتـکا و الـگویی بـراي هـمه 

حـرکـتهاي انـقالبی و رادیـکال در مـنطقه و آیـنده خـواهـد شـد. مـردم  

رنـج دیـده ي کـردسـتان علیرغـم سـرکـوبـها، آوارگیها و رنـجهاي 

فـراوان بـا سـختتریـن شـیوه هـا بـه سـرگـذشـت و آیـنده ي خـود کـه 

هـمانـا حـق تعیین سـرنـوشـت اسـت وفـادار مـانـده  و خـواهـند مـانـد، چـرا 

که بـا عـریانـترین تجـربـه هـاي زیست سیاسـت عـصر خـود مـواجـه 

بـوده انـد. بـه همین دلیل سـازش نـاپـذیـرنـد و هـر چـه رنـج و سـتم عـریـان 

باشد، مقاومت در برابر آن است که بقاي آنها را تضمین می کند. 

زوال، انـفعال  و بـه عـقب رانـدن مـردم کـردسـتان  بیمعنا اسـت؛ 

خـواب و خـیالی بـیش نیسـت و در هـر شـرایـط سـخت و سـیاهِ تـاریخی 

آنـرا بـه اثـبات رسـانـده انـد،  آرزوي سـرکـوب خـواسـتها و مـطالـبات 

انـسانی آنـها تـا اکنون نـاممکن بـوده اسـت و هـر چـه خـشونـت بـر آنـها 

بـرهـنه تـر و عـریـانـتر و وحشـیانـه تـر عـمل کرده بـاشـد، بـه هـمان انـدازه 

شوق زندگی و مبارزه در آنان نمایانتر می شود. 

 تــفنگ و گــلولــه هــا را هــمیشه در زمین می کارنــد تــا  در مــواقــع 

ضـروري  از آنـها  گـل و گـندم بچینند و چـون  دشـمن در تیررس 

آنـها  قـرار گیرد، از لـولـه تـفنگشان تـرانـه و سـرود مـقاومـت فـوران 

خواهد کرد. 

دشـمنان بـایـد بـدانـند شکسـت بـراي مـردم حـق طـلب و زحـمتکش 

کــردســتان  بی معنی و بی مــفهوم اســت و بهــتر اســت نــقشه هــاي 

شومشان را به زباله دان تاریخ بسپارند. 

◼

م شکیب

 دشمن به چه
 می اندیشد؟



 

بـعداز جـنگ جـهانی اول هـمزمـان بـا رشـد و تـوسـعه ي هـر 

چـه بیشتر سیستم اقـتصادي سـودمـحور و انـحصارگـرا در 

سـراسـر اروپـا و جـهان شـاهـد پـدیده هـاي اجـتماعی جـدیدي 

هسـتیم که بـراسـاس حـفظ مـنافـع طـبقه ي حـاکم و سـرمـایه دار 

صــورتــبندي و جهــت دهی شــده انــد و هــرچــه سیستم 

اقـتصادي سـرمـایه داري رشـد کرده و ثـروتـهاي اجـتماعی بـه 

انـحصار افـراد مـعدودي از جـامـعه درآمـد و همچنین پـایگاه 

اجـتماعی طـبقه ي مـتوسـط و طـبقات پـایینتر جـامـعه رو بـه 

زوال نـهاده و پـدیده هـاي اجـتماعیاي هـمچون فـاشیسم و 

نـژدگـرایی بـه صـورت سیستماتیک رو بـه فـزونی نـهادنـد. 

طـبقه ي حـاکم جهـت حـفظ خـود و هـمراه کردن تـوده هـاي 

مــردم بــا خــود فــاشیسم را بســط و گســترش داد و در 

کشورهــایی هــمچون آلــمان، ایتالیا، اســپانیا فــاشیستها بــه 

پیروزیهاي مـوقتی بـزرگی دسـت یافـتند. جـنگ و اقـتصاد 

جنگی زائـده ي ایدئـولـوژي فـاشیستی نیستند، بلکه جـنگ و 

اقــتصاد جنگی و همچنین فــاشیسم ریشه در مکانیسمهاي 

مـشخص و معینی دارنـد. این مکانیسمها زائـده ي تـناقـضات 

اقــتصادي، تــضادهــاي امــپریالیستی و گــرایشات تــوســعه 

طـلبانـه بـوده بـه گـونـه اي که در زمـان هیتلر و مـوسـولینی بـا 

مـنافـع سـرمـایه داري انـحصاري مسـلط بـرجـامـعه ي بـورژوایی 

آن زمـان هـمخوانی داشـته اسـت. ازاینرو میتوان فـاشیسم و 

قــوانین مــربــوط بــه آن را بــازتــابی از روابــط اقــتصادي 

ســرمــایه داري انــحصاري تلقی کرد. فــاشیسم، حــاصــل 

مـناسـبات اقـتصادي، سیاسی و ایدئـولـوژیک سیستم طـبقاتی 

جـامـعه ي سـرمـایه داري می بـاشـد و در درون آن مـناسـبات 

اجــتماعی و اقــتصادي حــفظ شــده اســت و حتی رشــد 

می یایند. این پـروسـه بـرپـایه ي خـواسـت این یا آن قهـرمـان و 

رهـبر صـورت نمی گیرد، بلکه در رابـطه بـا شـرایط و اوضـاع 

اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی جامعه است. 

بـا فـروپـاشی امـپراتـوري عـثمانی و اتـمام جـنگ جـهانی دوم، 

خـاورمیانـه دچـار تغییرات بـزرگی شـد و مـرزهـاي جـدیدي 

بـراسـاس مـنافـع قـدرت هـاي سـرمـایه داري و امـپریالیست هـا 

تــرسیم شــدنــد، بــه گــونــه اي که هــریک از کشورهــاي 

بـه وجـودآمـده تـحت اسـتعمار یکی از دو کشور انگلیس و 

فـرانـسه قـرار داشـتند و امـپراطـوري عـثمانی بـه تـرکیه ي 

امـروزي تقلیل پیدا کرد و تـوسـط مصطفی کمال آتـاتـرك 

و پیروانــش بنیانــگذاري و پی ریزي شــد. تــرکیه ي تــازه 

تـاسیس بـه شـدت تـحت تـاثیر شـرایط اقـتصادي، فـرهنگی و 

سیاسی سیستم سـرمـایه داري جـهانی قـرار گـرفـته بـود و بـه 

شکل یک دولـت  مـلت که نـهاد سیاسی سیستم اقـتصادي 

جـهانی می بـاشـد صـورت بـندي و تـاسیس شـد و قـانـون 

اسـاسی آن که در سـال1924 تنظیم شـده و بـراسـاس یک 

دولـت، یک زبـان، یک مـذهـب و... طـراحی و پی ریزي 

گـردید. در یکی از بـندهـاي قـانـون اسـاسی تـرکیه آمـده که 

تـمام شهـرونـدان تـرکیه تـرك می بـاشـند و بـدین تـرتیب 

هــویت غیرتــرکها بــه طــورکامــل انکار شــد. جــمهوري 

تـرکیه ي تـازە تـأسیس درقـالـب دولـت-مـلت، سکوالریزم و 

بـروکراسی بـورژوایی طـراحی شـده و روابـط اجـتماعی نیز 

بـراسـاس این مـوارد شکل دهی شـده انـد. می تـوان گـفت 

شکل نـوینی از روابـط اجـتماعی در خـاورمیانـه که تـوأمـان 

از ســنت گــرایی تــاریخی، مــذهــب، فــرهــنگ غــربی که 

آرام کیاکسار

 مقاومت
عفرین-

فاشیسم ترکیه
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متشکل از صـنعتگرایی، فـردگـرایی، انـحصارگـرایی و... 

می بـاشـد پـا بـه عـرصـه ي ظـهور نـهاد. تـحت تـأثیر این مـوارد 

از زمــان تــاسیس جــمهوري تــرکیه، فــاشیسم بــه طــور 

سیستماتیک تــا بــه امــروز نــهادینه شــده اســت و یکی از 

بـزرگـترین قـربـانیان این نـظام کُردهـا بـوده انـد و ازهـمان آغـاز 

هـــویت کُردهـــا انکار شـــده و تـــحت بـــزرگـــترین 

جینوسـایدهـاي فـرهنگی و فیزیکی قـرار گـرفـته انـد. مسـئله ي 

کُرد-تـرك خیلی بـزرگـتر و عمیقتر از مسـئله ي اسـرائیل-

فلسـطین بـوده، چـون مسـئله ي کُرد-تُـرك بـعد از جـنگ 

جهانی دوم شروع شده و تا به امروز کماکان ادامه دارد.  

دولـت تـرکیه از آغـاز تـأسیس تـا بـه امـروز از وردسـت هـاي 

محـلی امـپریالیست هـا بـوده و وسیله و راه رویی بـراي آنـها تـا 

بـه کل شـرق و خـاورمیانـه دسـت یازي داشـته بـاشـند. حتی 

در دوران جـــنگ ســـرد بـــمب هـــاي اتمی امـــریکا در 

پـایگاه هـاي تـرکیه بـه سـمت شـوروي کمونیستی مسـتقر شـده 

 بـودنـد و همیشه راهـرویی بـراي تـجارت و اسـتثمار اروپـا در 

خـاورمیانـه بـوده اسـت. بـنابـراین دولـت تـرکیه بـراي جـوامـع 

ســرمــایه داري مــوقعیتی اســتراتــژیک دارد و در جــریان 

جـنگ سـوریه و ظـهور داعـش (که تـوسـط امـپریالیستها 

جهـت پیش بـرد مـنافـع خـود سـازمـان دهی شـده بـود) تـرکیه 

مسیري امــن و مــطمئن بــراي تکفیري هــاي داعــش بــوده 

است. 

و امـا فـاشیسم نـژادي-مـذهـبی که امـروز در تـرکیه جـریان 

دارد و تـوسـط شـخص اردوغـان رهـبري و سـازمـانـدهی 

می شـود نیز تـحت تـأثیر همین عـوامـل می بـاشـد. تـرکیه 

داراي یک جــامــعه ي بــورژوا-مــازوخیست می بــاشــد، 

بـه طـوریکه اغـلب مـردم می بینند که اردوغـان کل جـامـعه را 

از هـر لـحاظی اعـم از آزادي، روابـط اجـتماعی و فـرهنگی 

محـدود می کند و همچنین بنیادگـرایی مـذهـبی را گسـترش 

می دهـد، ولی بـازهـم بـه او رأي می دهـند. این امـر از آنـجا 

ســـرچـــشمه می گیرد که اردوغـــان داراي یک رویکرد 

فـاشیستی می بـاشـد و این نیز بـاب میل اغـب مـردم می بـاشـد. 

دسـتگاه تبلیغاتی حکومـت تـرکیه در طـول این سـالـها چـنان 

عملکردي داشـته که کل جـامـعه را دچـار سـردرگمی کرده 

که تشخیص واقعیت، امـرمشکلی می بـاشـد و در جـامـعه ي 

تــرکیه فــرقــه گــرایی مــذهــبی و نــژادي را بــه شکل 

سـازمـانـدهی شـده اي و در امـتداد مـنافـع طـبقه ي حـاکم 

گسـترش داده اسـت. همین تحـریکات فـرقـه گـرایانـه مـردمـان 

خـاورمیانـه را در تـقابـل هـم قـرار داده اسـت و جـنگ هـایی 

که انگار پایانی ندارد را منجر شده است.  

اردوغـان بـعد از انـتخابـات سـال 2015 هـنگامی که آرائـش 

رو بــه نــزول نــهاد، دقیقاً هــمان کاري را انــجام داد که 

مـوسـولینی در سـال 1926 انـجام داد. مـوسـولینی در آن سـال 

بـه بـهانـه ي سـاختگی تـوطـئه اي که کودك پـانـزده سـالـه اي 

علیه جـان مـوسـولینی تـرتیب داده بـود، آنـچه از آزادي هـاي 

دمــوکراتیک بــاقی مــانــده بــود را زیر چکمه ي فــاشیستها 

لـگدمـال کرد، احـزاب سیاسی و روزنـامـه هـاي مـخالـف 

تعطیل و نیروهـاي مـترقی و رهـبرانـشان بـازداشـت شـدنـد. 

یکی از بـازداشـت شـدگـان آنـتونیو گـرامشی بـود که در 

انـتخابـات 1926 بـه رغـم تضییقات و تـقلبات گسـترده ي 

فـاشیستها بـه نـمایندگی پـارلـمان بـرگـزیده شـده بـود و طـبعاً 

مـصونیت پـارلـمانی نـزد فـاشیست هـا ارزشی نـداشـت. در 

داخــل تــرکیه نیز بــعد از انــتخابــات گــروه هــاي ضــربتی 

فــاشیستی رو بــه گســترش نــهادنــد و میتینگ هــاي حــزب 

دمـوکراتیک خـلق هـا را آتـش میزدنـد و حتی داعشی هـا را 

بـراي انـفجار در گـردهـمایی هـاي حـزب دمکراتیک خـلق هـا 

را مـورد اسـتفاد قـرار می دادنـد تـا اینکه اردوغـان کودتـاي 

سـال 2016  را بـهانـه کرده و بـه طـرف مـخالـفان و نیروهـاي 

مـترقی حـمله ور شـده و رویکردي تـمامـاً فـاشیستی را در 

پیش گـرفـت و تـوانسـت قـدرت را غـصب کند وآن را بـه 

تــدریج تــمرکز بخشــد و بــا نــژادگــراهــاي مــوســوم بــه 

گــرگ هــاي خــاکستري تشکیل ائــتالف دهــد و اســباب 

حکومــت خــودکامــه ي فــاشیستی خــود را فــراهــم آورد. 

اردوغـان در طـول این سـال هـا و درجـریان جـنگ سـوریه بـه 

صـــورت مســـتقیم بـــا داعشی هـــا همکاري می کرد. این 

همکارهـا بی دلیل نیست، چـون افکار و پـراتیک داعشی از 

هـرلـحاظی بـا ذهنیت و پـراتیک اردوغـان و نـژادگـراهـا مـشابـه 

می باشد.  

هـردو خـواهـان نـابـودي و ازبین بـردن دیگري می بـاشـند هـر 

دو پیرو بنیادگــرایی مــذهــبی هســتند بــا این تــفاوت که 

اردوغـانی هـا فـاشیسم نـژادي را هـم در پیش گـرفـته انـد. 

اردوغـان بـراي کسب مشـروعیت خـود و در دسـت گـرفـتن 
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اقـتدار کامـل بـاتـمام تـوان مـخالـفان را از سـر راه خـود بـرداشـت، 

بــه شهــرهــاي کردســتان حــمله ور شــد، رهــبران حــزب 

دمکراتیک خــلق هــا را زنــدانی کرد و... کاري که اردوغــان 

انـجام می دهـد فـاشیسم نـژادي-مـذهـبی عـریان می بـاشـد و این 

مسـئله در رابـطه بـا هـجوم ارتـش تـرکیه بـه عـفرین بـه اثـبات 

می رســد. دولــت تــرکیه حتی در خــارج از کشور خــود بــه 

کردهـا حـمله می کند و در دسـتگاه تبلیغاتیش تـحت عـنوان 

حـمله بـه کفار آن را مشـروعیت می بخشـد. در مـقابـل چـشم 

جــهانیان مــردم عــفرین را بــمب بــاران می کند و دســت بــه 

پـاکسازي نـژادي این مـنطقه می زنـد و آن را ویران می کند؛ 

دقیقا ًهــمان کاري که داعشی هــا انــجام می دادنــد. امــروزه 

تـضادهـاي آشـتی نـاپـذیر سیستم قـدرت-ثـروت جـهانی در 

اشکالی چـون داعـش و اردوغـان نـمود پیدا می کنند و دسـت 

بـه تخـریب و ویرانی می زنـند تـا روابـط اقـتصادي و تـولیدي، 

سیستم کاپیتالیستی را تـولید و بـازتـولید نـمایند و این سیستم را 

از بحـران و رکود نـجات دهـند. داعـش و اردوغـان تجـلی گـاه 

تضادهاي آشتی ناپذیر تمدن کاپیتالیستی می باشند. 

مقاومت عفرین 

و امـا مـقاومـت عـفرین در بـرابـر ارتـش غـاصـب تـرکیه که 

شـباهـت زیادي بـا مـقاومـت کوبـانی در بـرابـر داعـش دارد. 

داعـش و اردوغـان هـر کدام از این حـمله هـدف مشـترکی را 

دنــبال می کنند. هــر دو می خــواهــند سیستمی که در شــمال 

سـوریه طـراحی شـده را نـابـود کنند. چـون این سیستم بـراي 

اردوغـان و کل دولـت-مـلت هـاي داعـشمحور خـاورمیانـه 

بـه مـثابـه  سـم مهـلکی اسـت که پـایان آنـها را رقـم می زنـد. 

سیستمی که از تـمام تـضاد هـاي مـوجـود در خـاورمیانـه گـذار 

نـموده اسـت و جـامـعه اي عـاري از هـرگـونـه تـضاد (تـضاد 

جنسـتی، تـضاد طـبقاتی، تـضاد نـژادي و تـضاد مـذهـبی) را 

آفـریده اسـت. این هـمان چیزي اسـت که مـنافـع طـبقه  ي حـاکم 

را در خــاورمیانــه بــه خــطر انــداخــته و دولــت-مــلت هــاي 

داعـشمحور را دچـار تـرس شـدیدي کرده اسـت. مـقاومتی که 

امـروز در عـفرین جـریان دارد بـازتـاب مسـتقیمی از روابـط 

دمکراتیک می بـاشـد و بـه شـدت تـحت تـأثیر آن می بـاشـد. 

روابطی که در آن انــسان آزاد گــردیده، عــدالــت اجــتماعی 

بـرقـرار شـده و زنـدگی مـعناداري شکل گـرفـته اسـت و این 

هـمان چیزي اسـت که انـسان  هـا هـزاران سـال اسـت که بـه دنـبال 

آن می بـاشـند و در نـبود آن رنـج می بـرنـد و این رمـز پیروزي 

مـبارزین کوبـانی و عـفرین بـوده اسـت. بـه همین جهـت اسـت 

که تـا آخـرین لحـظه ي زنـدگی مـبارزه خـواهـند کرد، چـون 

تـنها از راه مـبارزه اسـت که انـسان می تـوانـد بـه چنین آرمـان و 

هـدف بـزرگی دسـت یابـد و مـا این را می دانیم که “در جـنگ 

بین اراده ي انسان و قدرت، اراده پیروز خواهد شد.” 

◼



بـر این بـاورم که خـلقمان، زمسـتانی بـه درازاي تـاریخ، بـه یاد نـدارد 

که سرخ نشده باشد.  

شـروع هـرگـونـه اعـتراض و نـارضـایتی هیچگاه بـه کام حـاکمیت 

خـوش نیامـده اسـت، ازاینرو بـا شـدت تـمام سـرکوب و مـورد 

هـجوم سـگهاي نگهـبانـش قـرار گـرفـتهاسـت. در روزگـاري که 

فـساد و اخـتالس، دزدي و نـابـرابـري در اوج اسـت، حکومتی که 

پـایه هـایش بـر دروغ و “مـوقـت بـودن” بـنا نـهاده شـده، بـا خـروش و 

اعتراض بیسابقهاي از طرف “حاشیه نشینان” روبه رو گشته است.  

واکنش حـاکمیت در قـبال” اعـتراضـات سـراسـري” اخیر نیز هـمانـند 

گـذشـته بـرفـها را سـرخ کرد و زنـدانـها را پُـرتـر از همیشه. هـر 

چــندکه روش و شیوه هــاي ســرکوب مــثل گــذشــته نیست، امــا 

خــشونــت و کشتار در آن هــنوز حــرف اول را می زنــد. در این 

بـرهـه ي حـساس، پـروپـاگـانـداي خـاص حـاکمیت بـراي بـه حـاشیه 

بـردن و انحـراف مـطالـبات و خـواسـت اصلی خـلق بسیار بـا دقـت از 

طـرف گـردانـگان آن دنـبال می گـردد. در چـند سـال اخیر و بـه 

دنـــبال تغییرات وسیع در نـــحوه ي “ســـرکوب” بـــا فـــعالین و 

اعــتراضــات، که شیوه هــاي جــدیدي بــوده اســت همیشه سعی 

کرده انـد خـلق را بـه گـونـه اي خـاص از خـود بـترسـانـند و پیشگامـان 

را از درون اعـتراضـات بـه نـحوي حـذف کنند. بـا سـرکار آمـدن 

دولـت نـئولیبرال روحـانی، بـا لـحن فـریبکارانـه ي خـود زمـان بـراي 

“حـاکمیت-دولـت” خـریداري شـد تـا بـتوانـد خـود را بـراي این 

“جـنگویژه”ي هـر چـند نـاقـص آمـاده کنند. گـویا این امـر آنـچنان 

مـهم بـوده اسـت که گـاهـاً اخـبار ضـدونقیض نیز بـه گـوش می رسـد 

که “سـپاه” بـه عـنوان سـردمـدار و لیدر همیشگی سـرکوب و کشتار 

در این” جـنگ ویژه“ نـقش همیشگی خـود را ایفا نمی کند، بلکه 

سـپاه بـه عـنوان عـضوي از “تیم ویژه سـرکوب” بـا تجـربـه خـود 

نــقش مهمی را در این تیم بــه عهــده دارد. در این وضعیت که 

دولـت بـا “پـروپـاگـانـداي آشـوبـگر- مـعترض” وارد میدان شـده 

اســت بــا نــقش خــاص خــود و فــریبکاري و ایجاد انحــراف در 

اعـتراضـات سعی می کند بـه گـونـه اي دو پهـلو هـم راه را بـراي 

سـرکوب بـاز بـگذارد و هـم این که نـشان دهـد بـله اعـتراضی نیز 

وجــود دارد. در عین حــال این اعــتراض را فــقط در مــسائــل 

اقـتصادي آن هـم بـه صـورت خُـرد و مـطالـبات خـلقی را کوچک 

نـشان می دهـد. در جـبهه ي سـرکوب نیز بـا دسـتمایه و بـهانـه ي حـفظ 

آرامـش هـمان مـعترضـان را آشـوب گـر و عـوامـل بیگانـه (!) خـطاب 

قــرار می دهــد و راه را بــراي ســرکوب و بــه تعبیر خــودشــان 

“برخورد” باز نگه می دارد. 

جـنگ روانی-رسـانـهاي که از طـرف حـاکمیت بـه راه انـداخـته 

شـده اسـت بـه هـر شیوه اي مـتوسـل می شـود تـا فـضا هـم در خیابـان و 

هــم در فــضاي مــجازي از فــضاي اعــتراضــات دور شــود و هــم 

مطالبات و خواست هاي خلق را به کناري سوق دهد.  

نـقش ویژه ي اصـالح طـلبان(حیله گـران) نیز در اعـتراضـات اخیر 

قـابـل تـوجـه اسـت، بـه گـونـه اي که بـا تمسخـر و نـادیده گـرفـتن یا 

منحـرف  دانسـتن و یا آشـوبـگر و جـنگ طـلب و عـناوینی ازین 

دسـت، نـقش خـود را در این جـنگ ویژه ایفا کردنـد. اعـتراضـات 

اخیر روي واقعی و ذات آنـها را بـر هـمگان روشـن کرد و مـطمئنن 

تـمامی کسانی که بـه این گـروه و دسـته امید داشـتند و یا انـتخاب از 

میان “بـد و بـدتـر” را مـطرح می کردنـد، دانسـتند که انـتخابی در 

کار نیست؛ بلکه این تـنها حیله و فـریبی از طـرف حـاکمیت بـراي 

خـرید زمـان و بـقاي خـود بـوده  اسـت. گـروهی که حـال بـا روشـدن 

دســت آنــها و نــقش اصلی در ایجاد فــضاي حــاکمیتی مــوجــود 

دیگري هیچ مقبولیت و محبوبیتی در میان خلق ندارند. 

حـال در چنین وضعیتی این خـلق اسـت که بـاید بـا هـوشیاري و 

فکر بـا این مـسائـل بـرخـورد کنند تـا در این دام حـاکمیت-دولـت 

نیفتند، بـه گـونـه اي که هـم مـطالـبات بـر حـق خـود را بـجا بیآورنـد و 

هـم فـریب “جـنگ ویژه” را نـخورنـد. زمسـتان سـرخ امـسال هـمچو 

گــذشــته نیاز بــه آگــاهی و تفسیر درســتی از وقــایع دارد. نــباید 

فــرامــوش کنیم که چــه خــون هــایی ریخته شــده اســت. ادامــه ي 

مـبارزات و اعـتراضـات راه اصلی بـراي رسیدن بـه خـواسـت اصلی 

خلقمان است.  

بـه یاد بیاوریم در پـس هـر زمسـتانی سـرد و سـخت، بـهاري سـبز 

محبوس است. 

◼

روژمان سلطانی

برفهاي سرخ



 

 جهانگرایی، سقوط مدل
 دولتیِ آن و خیزِ

 انترناسیونالیسم روژآوا
پیش از پـراکندگی جـنبشها و سـازمـانـهاي چـپ مـحور در جـغرافیاي 

خـاورمیانـه و تـئوریهاي شـبهه مـارکسیستی، بسیاري بـر این بـاور بـودنـد 

که راهِ گـذار بـه جـامـعه اي ایده آل و رسیدن بـه آن بهشـت عـدنی که 

خـلقهاي تـحت سـتم و طـبقات تـحت اسـتثمار در پی آنـند، از رهـگذر 

جـنبشهاي انـقالبی بـا مـحوریت تـئوریهاي مـارکس و انـگلس می گـذرد. 

مـتاسـفانـه این جـنبشها بـه دلیل مـتناسـب نـبودن بـا بـافـت جـوامـع شـرقی نـه 

تـنها نـتوانسـتند پـدید آورنـده ي آرزوهـا و رویاهـاي خـلقها گـردنـد، بلکه 

بــانی ســرخــوردگیهاي سیاسی جــوانــان ســوسیالیست نیز شــدنــد، که 

سـرانـجام بـه نـاکامی این احـزاب از جـمله حـزب تـوده ي ایران و حتی 

چـریکهاي فـدایی خـلق انـجامید که می تـوان آنـها را بـه عـنوان نـمونـه 

شکست خوردگی این نوع جنبش ها نامبرد.  

همچنین اسـالمـگرایی که مـعاصـر بـا تفکرات چـپگرایانـه در جـوامـع 

خـاورمیانـه رشـد می کرد، بـا ذهنیت اسـالمِ جـهانـشمول خـود، راهـگشاي 

بحـرانـهایی شـد که می تـوان اذعـان نـمود بنیادهـاي اسـالمـگرایی را بـنا 

نهاده که امروزه در خاورمیانه شاهد حضور ویرانگرانه ي آن هستیم. 

خـود اصـطالح انـترنـاسیونـالیسم و پـایه هـاي تـئوریک آن نـقطه عطفی بـود 

که تـوانسـت مـوج عظیمی از نـارضـایتی هـاي اجـتماعی را در سـرتـاسـر 

جـهان و جـوامـع خـاورمیانـه سـازمـانـدهی کند و گـامی نـو در پیدایش 

افکار انـقالبی و جـریانـات فکري مـشابـه بـردارد. این حـرکت هـا در قـبال 

آزادیهاي فــردي و اجــتماعی هــمانــند آزادیهاي جنسیتی و طــبقاتی 

گـامـهاي بسیار مـثمر ثـمري بـراي جـامـعه ي بشـري بـرداشـته و تـاثیرات 

بسیاري بـر رونـد رشـد اجـتماعی گـذاشـت. تـفاوتـها و شـباهـتهاي بسیاري 

مابین اسالمگرایی و انترناسیونالیسمِ چپگرایان می توان مشاهده کرد. 

انـترنـاسیونـالیست بـودن جـریانـات کمونیستی و چـپ در جـوهـر خـود 

عـمل نـادرسـتی نیست، امـا حـائـز تـامـل اسـت که آغشـتگی جـریانـات 

مـدعیِ انـترنـاسیونـالیسم بـه سیندرم قـدرت گـراییِ سـرسـپرده که  عـامـل بـه  

کژراهـه  کشانیدن این نـوع حـرکتها بـود و عملکرد این جـریانـات نیز در 

راسـتاي تـوسـعه  طلبی هـاي اسـتیالگـرایانـه ي شـوروي بـراي انـباشـت سـرمـایه  

و اعــمالِ نــفوذ قــدرتِ خــود بــر حــوزه ي وسیعتري از جــهان شکل 

می یافت. 

پژمان ابراهیمی
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تقلیل دهی روحیه ي انـترنـاسیونـالیستی طـبقات تـحت سـتم، بـه  قـدرت 

افـزونی پشـت نـقابِ مـبارزه  علیه  بیعدالتیهاي اجـتماعی دولـت - مـلتهاي 

انـــحصار طـــلب کمونیستی، رویکردي را بنیان نـــهاد که  میان این 

جــنبش هــا و همبســتگی طــبقات ســتمدیده  جــامــعه  فــاصــله ایجاد و 

انترناسیونالیسم آنها را با نتیجه اي معکوس روبرو ساخت. 

در واقـع آنـها خـواسـته یا نـاخـواسـته  در راسـتاي اهـداف کاپیتالیسم 

روسی قـدم بـر می داشـتند و مـدلی را وارد کرده بـودنـد که  در واقـع نـه 

انـترنـاسیونـالیسم خـلقها و طـبقات زیر سـتم، بلکه انـترنـاسیونـالیسم قـدرتـها 

بود.  

انکارنـاپـذیر اسـت که نـاتـوانیشان از درك مـحتوایی انـترنـاسیونـالیسم، 

ســازمــانیابی داخــلی را در مــقابــل وظــایف انــترنــاسیونــالیستی فــلج 

می سـاخـت و این جـریانـات بـه همین دلیل در امـورات سـازمـانـدهی  

اجتماعی و حتی طبقاتی نمی توانستند جایگاهی کسب کنند. 

 فـرامـوش کردن مـطالـبات تـوده اي و بـه حـاشیه  بـردن قـدرت نـهادهـاي 

مــردمی نظیر شــوراهــا و دوري گــزیدن از کالــبدشکافی و آسیب 

شــناسی  اجــتماعی جــامــعه  زمینه اي فــراهــم نــمود تــا میدان را بــراي 

نـهادهـاي ضـدانـقالبی نظیر ارگـانـهاي سـرکوبـگر و همچنین شـوراهـاي 

اســالمی کارگــري فــراهــم و زمینه ي حــاکمیت رژیم کنونی را مهیا 

ساخت. 

انـترنـاسیونـالیسم در واقـع بـه عـنوان زیربـناي تـئوریک همبسـتگی طـبقه ي 

کارگـر پـا بـه میدان نـهاد تـا در مـقابـل حـوزه بـندیهاي جـهان بـر اسـاس 

دولـــت-مـــلتها از ســـوي نـــظام ســـرمـــایه داري جـــهانی بـــراي بـــه 

انــحصاردرآوردن بخشی از نیروي کار انــسانیِ جــهان و بــه مــنظور 

رقـابـت بیشتر بـراي سـودافـزونی و انـباشـت سـرمـایه و قـدرت در دسـت 

اِلیتهاي خاصی از طبقات حاکم، قد علم سازد. 

بـر همین اسـاس همبسـتگی و اتـحاد کارگـران جـهان و انـقالبـهاي وسیع 

که از دیدگــاه مــارکس راه بــرونــرفــت از مــنجالبی بــود که سیستم 

سـرمـایه داري بـراي جـوامـع انـسانی ایجاد کرده بـود، ایده آل مـناسـبی 

بـود بـراي بنیاد نـهادن جـامـعه ي کمونیستیِ مـد نـظر او، امـا شیوه ي 

پــراکتیزه کردن این تــئوریها، نــواقــص بسیاري داشــت که منجــر بــه 

شکست و بـه طـبع آن سـوء اسـتفاده ي طـبقه ي حـاکم سـرمـایه دار از آن 

و به شکست کشاندن رویاي بهشت کمونیستیِ مارکس کشیده شد. 

بـروز سنیکالیسم که می تـوان گـفت نـقطه سـقط جـنبش کمونیستی بـود 

بـمانـند ابـزاري بـه خـدمـت کاپیتالیسم درآمـده و مـطالـبات کارگـران را 

بـه کمترین حـد خـود و تـنها در حـد مـطالـبات رفـرمیستی نـاچیز تقلیل 

داد که عـبارت بـودنـد از افـزایش دسـتمزد و امـرار معیشت و تـداوم 

زنـدگی در زیر لـواي هـویت کارگـري سـرمـایه  پـسند بـا امکانـات 

رفــاهی محــدودي که جــوابــگوي بخشی از نیازهــاي روزمــره ي 

کارگــران بــاشــد و این مــوجــبات شکست جــنبشهاي کارگــري و 

هـمگرایی انـترنـاسیونـالیسم غیر کارگـري بـا کاپیتالیسم گـلوبـالیست را 

فراهم آورد. 

نکته ي حـائـز اهمیت این اسـت که در انـترنـاسیونـال سـوم تـالشـهاي 

بسیاري بــراي ایجاد نــوعی از هــماهنگی احــزاب و ســازمــانــهاي 

کمونیستی انـجام شـد که تـحت بـرنـامـه اي واحـد زیر نـظارت حـزب 

کمونیست روسیه فـعالیت می کردنـد و در راسـتاي آرمـانـهاي لنینیستی 

که خـود را مـطابـق بـا آرمـانـهاي مـارکس جـلوه می داد. امـا پـس از 

مـرگ لنین می تـوان اذعـان کرد که کمینترن رفـته رفـته رو بـه خـامـوشی 

گـرایید و بـا بـه قـدرت رسیدن اسـتالین، عـمر انـترنـاسیونـال سـوم هـم بـه 

پـایان رسید، و بـا تغییر نـام آن بـه کمینفرم انحـرافـات جـنبش هـاي چـپ 

و سـوسیالیستی بـه مـراتـب بیشتر گشـت و تـبدیل بـه وسیله هـایی بـراي 

تحقیرنامه هاي کاپیتالیسم استالینیستی در شوروي شدند. 

تـاثیرات این نـوع طـرز تفکر در جـوامـع خـاورمیانـه دریچه ي بنیاد نـهادن 

سیستمی نـامـوفـق در این مـنطقه را پـایه ریزي کرد، آن هـم بـا هـدف 

تقلیل مـطالـبات کارگـران و تـداوم ابـژه سـازیشان بـعنوان جـوهـر واقعی 

الیناسیون که خــودشــان نیروي اصلی آن بــودنــد. اینگونــه بــود که 

کارگـر بـودن و کارگـر مـانـدن (هـویت سـازي کارگـري) بـه عـنوان 

مـطالـبه ي اصلی طـبقه کارگـر بـاقی مـانـد تـا سیستم سـرمـایه داري بـه 

قـدرت افـزونی خـود در حـوزه انـباشـت سـود و سـرمـایه تـداوم بخشیده و 

جنبشهاي پرولتري را با خود در گردباد سرمایه ناپدید سازد. 

اصـل دیگري که منجـر بـه شکست این رویکرد شـد، اعـتقاد مـارکس 

بـراي درسـت کردن دولـت-مـلتهاي کارگـري بـود تـا بـه وسیله ي آن بـر 

مـاشین قـدرت سـرمـایه داري حـمله ور گشـته و ریشه هـاي کاپیتالیسم را 

که مـوجـب گـمراهی جـوامـع، از دسـتیابی بـه خـواسـته هـاي آنـان بـود را بـه 

لــرزه درآورد؛ فــارغ از اینکه ســاخــتار دولــت-مــلت خــود یکی از 

پــایه هــاي اســاسی سیستم مــدرنیته ي کاپیتالیسی بــوده و نمی تــوان بــا 

بکارگیري این ترفند جوامع را به سوي آرمانهاي خود هدایت نمود. 

در رویکرد مـارکسیستی و حتی لنینیستی، هـمه ي مـعضالت جـامـعه 

ابـعاد طـبقاتی و کارگـري داشـته و این بـاعـث می شـود که آنـها بیرون از 

دایره ي حـوادث و همچنین جـنبش هـاي اقـشاري که مـاهیت کارگـري 

نـداشـته یا بـراي خـود قـائـل نـبودنـد، قـرار گـرفـته و شـعاع عملکرد آنـها در 

مقیاس هــاي وسیع اجــتماعی عقیم بــمانــد. در واقــع کوچک نــمایی 

مـعضالت اجـتماعی جـوامـع بـه مـطالـبات کارگـري مـردابی بـود که 

رویاي بهشت کمونیستی مارکس را با خود به قعر زمین فروکشاند. 

خـاورمیانـه بـه طـرق گـونـاگـون مـشمول بـرنـامـه هـاي انـترنـاسیونـالیستی 

می گشـت که سـبب بـه وجـود آمـدن جـنبش هـاي مـتعددي گـردید که بـا 

رفـرمـهایی که در آن انـجام شـد بـه سـوي نـاسیونـالیسم فـارسی، عـربی 

وتـرکی قـدم بـرداشـت. رژیم بـعث در عـراق و سـوریه و حـزب تـوده 

ایران (این مـورد بـه دولـت خـتم نشـد) را می تـوان بـه عـنوان نـمونـه نـام 

برد. 

بـروز اسـالمـگرایی بـا ظـهور سید جـمال الـدین اسـدآبـادي که بـراي 
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بنیانـگذاري مکتب اسـالمـگرایی در خـاورمیانـه جـزء پیشاهـنگان این 

خـط فکري بـه حـساب می آید، از جـمله شخصیتهاي بـانـفوذي بـود 

که درپـایه ریزي این طـرز تفکر و اشـاعـه ي آن در جـوامـع خـاورمیانـه 

نقش غیر قابل انکاري داشت. 

اسـالمـگرایی در خـاورمیانـه در شـعارهـاي خـود مبنی بـر مـبارزه بـا 

امـپریالیسم جـهانی بـا رویکرد انـترنـاسیونـالیسم کمونیستی هـمسو بـود. 

اسـالمـگرایی که بـا حـسن الـبنا و تـاسیس اخـوان المسـلمین در مـصرکه 

بــا راهــبردي نــوین پــا بــه عــرصــه سیاســت خــاورمیانــه گــذاشــت، 

راهـگشاي خـط فکري نـوینی شـد که بـا تـوسـل بـه پـایه هـاي عقیدتی 

دین اسـالم، گـرایشهاي بـرخی از اقـشار آسیب پـذیر جـامـعه در جهـت 

اهداف خود سازماندهی می کرد. 

عـدم حـضور نیرومـند و مـوثـر جـنبشهاي ضـدکاپیتالیستی در میان 

اقــشار آسیب پــذیر جــامــعه، این نیروي وسیع را بــه اســالمــگرایان 

ارزانی داشــته و ســرانــجام بــه بلعیدن بــرخی قیامــهاي تــودهــاي 

درخــاورمیانــه و بنیاد نــهادن سیستمهاي حکومتی نظیر حکومــت 

اسـالمی ایران و دولـت اسـالمـگراي اردوغـان اقـدام ورزیده و در 

نتیجه بـه کژراهـه کشانیدن جـنبشهاي تـوده اي را بـا خـود بـه هـمراه 

داشت. 

پـس از واگـذاري قیام خـلق هـاي ایران در 57 بـه گـماشـتگان غـربی و 

اسـتفاده ابـزاري از گـرایش ضـدامـپریالیست نـمایانـه ي آنـها بـراي فـریب 

سـازمـانـهاي چـپ و جـنبش هـاي تـوده اي و تمکین آنـها بـه رهـبري 

خـمینی، جـنبش هـاي خیابـانی و تـوده اي و کارگـري را بـا نـتایجی 

کامــال معکوس روبــرو ســاخــت. در واقــع قــدرتــهاي غــربی بــا 

بکارگیري این تـرفـندهـا، نـطفه جـنبشهاي چـپ را در ایران خـفه کرده 

و بـراي مـدتی طـوالنی و تـاکنون آنـان را بـه قـعر صـفحات تـاریخ 

پـرتـاب نـمودنـد. این سـرآغـازي بـود تـا اسـالمـگرایی بـا مـحوریت 

والیت فقیه در این سـرزمین پـا بـه عـرصـه سیاسـت نـهاده و بـاتـالقی را 

ایجاد کند که همگان شاهد آن هستیم. 

فـرامـنطقه اي کردن تفکرات اسـالمـگرایانـه (پـان اسـالمیسم) که بـا 

جـمهوري اسـالمی بـه مـثابـه پیشاهـنگ اسـالم شیعه در خـاورمیانـه بـا 

تـئوري صـدور انـقالب آغـاز و سـپس بـا صـدور سـلفیگري و وهـابیسم 

ازسوي عربستان سعودي ادامه یافت. 

بـعدهـا تـرکیه ي اردوغـانیستی بـا رویکرد خـالفـتگرایانـه پـا بـه میدان 

اسـالمـگرایی فـرامـنطقه اي نـهاده و بـا تـاخـت و تـاز آنـها و چـراغ سـبز 

غــرب محیط رشــد تــروریسم پــان اســالمیستی مهیا و بــه ســرعــت 

سیرصـعودي بـخود گـرفـت. هـر کدام از این قـدرتـهاي مـنطقه اي بـه 

تقلید از روسیه ي کمونیستی بــه تــولید و پــرورش ســازمــانــها و 

جــنبش هــاي ســرســپرده ي میلیتانــت پــرداخــته که بــا رویکردي 

تروریستی منطقه را درنوردیدند. 

هـرچـند هـمراه بـا شکل گیري سـلسله قیامـهاي مـوسـوم بـه بـهار عـربی و 

اقـدامـات پـان اسـالمیستها بـراي گسـترش اسـالمـگرایی بـا شکست 

روبــــرو گشــــت، امــــا بکارگیري دین و اســــتفاده از آن بــــراي 
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هـمگونـسازي بـافـت مـوزائیکوار خـاورمیانـه مسـبب بـه وجـود آمـدن 

جـنگهاي مـتعددي در این مـنطقه شـده اسـت که مـنطقه را بـا سـقوط 

مواجهه ساخته است. 

بـدیهی اسـت که کاپیتالیسم بـراي تـوسـعه ي بـازار مـورد نیاز خـود، بـه 

جـنگ و نـزاع میان خـلقها نیازمـند اسـت و تـداوم این کار ضـامـن ادامـه 

حیات این سیستم اسـت. بـدین مـنظور بـا بکارگیري هـمه ي پـتانسیلهاي 

خـود سعی در بـه قـهقرا بـردن جـنبشهاي اجـتماعی و همچنین تـمایل بـه 

بـروز تـنشها و جـنگها و درگیري  نیروهـاي مـنطقه اي، تـوازن قـوا را بـر 

اسـاس مـنافـع خـود تغییر داده و مـعادالت سیاسی را مـطابـق بـا گـرایشهاي 

طبقاتی خود باز طراحی می نماید. 

در این کشمکشهاي ابـرقـدرتـها، قـدرت هـا و شـبهه قـدرت هـا در مـنطقه، 

گـرایشات شـبهه انـترنـاسیونـالیستی اعـم از چـپ و اسـالمـگرایی در بـطن 

شــعله هــاي مــنازعــاتــشان رو بــه زوال نــهاده، ولی بــر خــاکستر آنــها 

انـترنـاسیونـالیسم راسـتین چـشم بـه دنیا گـشوده و نـوید بـخش رهـایی از 

پـارادایمهایی خـواهـد شـد که نسـل بـه نسـل انـسانـها در اسـارت نـظام هـاي 

طبقاتی محصور نگاه داشته را به سوي آرمان هایشان هدایت می کند. 

انـترنـاسیونـالیسمی که مـبناي آن نـه تـنها همبسـتگی طـبقه کارگـر، بلکه 

هـمه اقـشار جـامـعه و همچنین انـترنـاسیونـالیسم خـلقهاسـت که خـود را در 

انـقالب روژآوا نـمایان سـاخـته اسـت. روژآوا که تـعاریف مـتفاوتی را 

بـراي انـقالب و هـمزیستی مـابین خـلقها آفـرید، امـروزه مـدلی را رهـبري 

می کند که می تـوان آنـرا انـترنـاسیونـال خـلقها نـامـگذاري نـمود که حتی 

نـمونـه ي سیستمی مـوفـق و کارآمـد اسـت، آنـچنان که حتی می تـوانـد و 

باید که به مدلی براي تمامی خاورمیانه تبدیل گردد. 

◼



 گاهی شکوه
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در جـامـعه سـرمـایه داري، دائـماً طـبقه ي کارگـر بـراي بـقاي خـویش در 

جــدال طــبقاتی بــا ســرمــایه اســت، کارگــران زمــانی می تــوانــند 

خـواسـته هـایشان را بـه کارفـرمـا و صـاحـبان سـرمـایه بـقبوالنـند که 

متشکل شـده بـاشـند. بـنابـراین کارگـران بـا هـر چـه بیشتر متشکل 

شـدنـشان اسـت که می تـوانـند بکوشـند از این شـرایط وحشیانـه و 

بشـدت بیرحـمانـه رهـایی یابـند و مـوقعیتی بهـتر و انـسانی تـر بـراي خـود 

بـدسـت آورنـد. آنـها بـدون حـمله بـه مـنافـع بـورژوازي، که هـمانـا 

اســتثمار کارگــران اســت، قــادر بــه انــجام این کار نــخواهــند بــود. 

بـورژوازي بـا تـمام نیرویی که ثـروتـش و قـدرت دولتی در اختیار او 

میگذارد از مــنافــع خــود دفــاع می کند. امــا بــه هــمان نســبتی که 

کارگـران اقـدام بـه تغییر وضـع مـوجـود نـموده و متشکل شـونـد، بـه 

هـمان نسـبت هـم بـورژوازي مـانـند یک دشـمن قـسم خـورده در 

مقابلشان خواهد ایستاد.  

در طـول تـاریخ سـرمـایه داري، کارگـران در سـطح جـهانی و کشوري 

از تشکلهاي مــختلف بــراي متشکل شــدن اســتفاده نــموده انــد. 

اتـحادیه هـا، سـندیکاهـا و مـجامـع عـمومی و شـوراهـا الـگوهـایی از 

تشکلهاي کارگـري بـوده که بـه اشکال و درجـات مختلفی کارگـران 

را متشکل کرده و از نــقش و جــایگاه مهمی بــرخــوردار بــوده و 

تـاثیرات بـه سـزائی نیز در این سـالـها بـه جـا گـذاشـته انـد. نـاگـفته نـمانـد 

که سـرمـایـه داران هـمیشه متشکالنـد و متحـدانـه بـراي مـنافـع خـود عـمل 

نـموده و ابـزارهـاي دولتی را در دسـت خـود دارنـد. آنـها از نـظر تـعداد 

در مـقایسه بـا کارگـران تـعداد کمی بـوده و در اقلیت هسـتند، و طـبقه 

مجـزایی را در تـقابـل بـا طـبقه کارگـر تشکیل مـی دهـند. نـباید از نـظر 

دور داشــت که تشکیل اتــحادیه هــا در اثــر مــبارزات کارگــران بــه 

سـرمـایه داري تحـمیل شـد. اتـحادیه هـاي کارگـري جـدا از پـروسـه ي 

تکوین تـاریخیشان، بـه مـثابـه ابـزار مـبارزاتی کارگـران بـراي حـفظ 

سـطح معیشت، اوضـاع اقـتصادي و شـرایط کاریشان، در دوره هـاي 

مـختلف بـنا بـه تـوازن قـواي طـبقاتی کارگـران پیشرویهایی داشـته انـد. 

بـاید بـه این نکته تـوجـه نـمود که جـنبش کارگـري مـتاثـر از گـرایشات 

مـختلف اسـت. هـر کدام از این گـرایشات در هـر دورهـاي تـوانسـته انـد 

در درون تشکلهاي کارگـري دسـت بـاال را داشـته بـاشـند، کارگـران 

تـوانسـته انـد خـواسـته هـاي خـود را در سـطح وسیعتري بـه بـورژوازي 

بـقبوالنـند و یا بـدرجـهاي عقبنشینی کنند. امـا در مـواقعی که گـرایش 

رفــرمیستی و ســوسیال دمکراسی در اتــحادیه هــا قــویتر بــوده انــد، 

کارگـران بـا چـالـش جـدي بـراي تحـمیل خـواسـته هـایشان روبـرو 

گشـته انـد. بـه همین دلیل گـرایشات مـختلف درون جـنبش کارگـري 

تـوانسـته انـد بـه درجـات مـختلف در جـنبش کارگـري نـقش بـازي کرده 

و در کشکمش با خریداران نیروي کار تاثیر گذار باشند. 

 تشکلهاي کارگــري در ســطح جــهانی بــا مشکالت زیادي روبــرو 

بـوده و بـا فـداکاري و جـانـفشانیهاي چشمگیري مـوفـق شـدنـد که خـود 

را بـه کارفـرمـایان و صـاحـبان سـرمـایه بـقبوالنـند. سـازمـانـها و تشکلهاي 

کارگـري بیشماري را که امـروز در سـطح جـهانی مـشاهـده می کنیم، 

تـاریخ مـبارزاتی عظیم، اعـتصابـات، بیکاري، دسـتگیري و زنـدان و ... 

را پشـت سـرگـذارده انـد و همیشه در یک مـبارزه بیامـان طـبقاتی بـا 

سـرمـایه در جـدال بـوده و بی وقـفه زیر فـشار و تـهاجـم بـوده و هسـتند. 

واقعیت این اسـت که تشکیل اکثریت این اتـحادیه هـا و سـندیکایهاي 

کارگـري در شـرایطی صـورت گـرفـته اسـت که کارگـران بـراي 

شـرایط بهـتر و گـرفـتن حـقوق اولیه و مسـلم خـود بـه این آگـاهی 

دسـت یافـته انـد که حـداقـل تـرین خـواسـته هـا هـم بـدون تشکل و 

سـازمـانیابی امکان پـذیر نیست و مـقابـله فـردي جـوابـگوي نیاز آنـها 

نـخواهـد بـود. فـقر و بیکاري، حـقوقـهاي پـائین، نـاامنیِ محیط کار و 

بی امنیتی شغلی و... آنـها را بـر این داشـت که بـه اشکال مـختلف خـود 

بهزاد بارخدایی

 نگاهی کوتاه به تشکلهاي
 مختلف کارگري و اشکال
 سازمان یابی کارگران
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را سـازمـانـدهی کنند. کارگـران در محـل کار از مـوقعیتهاي مـختلف 

بـراي گـفتگو، شـور و مـشورت و تـبادل نـظر سـر مـسائـل مـهم کارگـري 

و مـطالـبات و خـواسـته هـاي خـود اسـتفاده نـموده انـد، خـود را حـول 

مـسائـل و مـطالـبات مـختلف سـازمـان داده انـد، از هـر مـوقعیتی اسـتفاده 

نـموده تـا تشکلهاي خـود را قـویتر کنند و یکصدا شـونـد، متشکل 

شـدن کارگـران در گـرو آمـدن پیامـبر، فـدائی، مـجاهـدي و یا فـالن 

کادر نـبوده و نیست، خـود آنـان نیروي اصلی هـدایت کننده خـود 

بـودنـد و هسـتند و در محـل کار و زنـدگی گـرد هـم میآیند، زیرا که 

در یک شـرایط یکسان درون خـود و بـه درجـات و اشکال مـختلف 

بـه هـم بـافـته شـده انـد. این یک خـصوصیت ذاتی طـبقهاي اسـت که 

مـحصول تـولید اسـت. بـاید پـذیرفـت که مـقاومـت در بـرابـر اسـتثمار هـر 

روزه جــزء هــویت طــبقاتی کارگــران اســت، آنــگاه بــاید این را 

پـذیرفـت که مـبارزه این طـبقه هـمواره اشکالی از اتـحاد و همبسـتگی 

طــبقاتی را بــبار می آورد. آنــها اســتثمار و بی حــقوقی را بــا تــمام 

وجـودشـان لـمس کرده و شـاهـد آن هسـتند، لـذا راه بـرون رفـت را 

خـود بـا تـوجـه بـه شـرایط و تـوازن قـوا سـازمـان می دهـند، سـازمـانـدهی 

اصلی کارگـران در محـلهاي کار و کارخـانـه هـا صـورت گـرفـته و 

می تـوانـد بـه تشکلهاي تـودهـاي تـبدیل شـود. در ادامـه کارگـران 

دریافـته که نیاز اسـت در اشکال مـختلف بـراي پیشبرد خـواسـته هـا و 

پیشرویشان در مـبارزه بـا کارفـرمـاهـا، خـود را سـازمـان دهـند. تشکلهاي 

وسیعتر اجـتماعی که بـتوانـد بـا بی مسکنی، بیماري، مـبارزه بـا اعتیاد بـه 

الکل و مـواد مخـدر مـقابـله کند، نیز سـازمـانـدهی شـونـد. صـندوقـهاي 

مختلفی را بـراي یاري در شـرایط سـخت خـود سـازمـان داده، این 

حـرکت جـمعی همبسـتگی طـبقاتی کارگـران را ارتـقاء داده و در 

عـمل مـتعلق بـودن خـود بـه یک طـبقه بـا درد و مـنافـع مشـترك را لـمس 

و اثــبات میکنند. کارگــران از مشکالت و کمبودهــاي خــود آگــاه 

شـده و بـا درك یکسان از شـرایط، هـم بـه ضـرورت مـبارزاتی دسـت 

یافـته و بـدین وسیله بـا اعـتماد نسـبت بـه خـود، سـازمـانـهاي کارگـري را 

ایجاد می نمایند.  

سـازمـانیابی طـبقه ي کارگـر تـاکنون بـه اشکال مختلفی صـورت گـرفـته 

اســـت، ایجاد جـــمعهایی در محـــلها و مـــراکز کار و زنـــدگی که 

تــوانســت بــه مــرور بــا دخیل کردن کارگــران در محیط و شــرایط 

کاریشان گـروه هـا و انجـمنهاي کارگـري را سـازمـان بـدهـند و تـاریخاً 

بـــراي ارتـــقاء آن و تـــداوم کار، فـــعالیتهاي جـــمعی، کالســـهاي 

آمـوزشی، تـدوین مـطالـبات و خـواسـته هـا، مـطلع شـدن از کارگـاه و 

کارخـانـه و شـناخـت کافی از آن، ارتـباط بـا دیگر گـروه هـا و انجـمنها 

را الزمـه ي ادامـه کاري خـود می دانسـتند. ایجاد صـندوقـهاي بیماري، 

قـرض، بیمه و بیکاري بـراي تـمام مـتقاضیان و مـشمولین کار و یاري 

رســانی مــالی بــه اعــضایی که نیاز مــبرم داشــتند را در میان خــود 

سـازمـان دادنـد و جـمع زیادي از کارگـران را حـول این صـندوقـها 

گـرد آورده و مـوفـق شـدنـد ارتـباط مـنظم و تـنگاتنگی بین بـخشهاي 

مـختلف کارگـري بـرقـرار کنند. پشـتیبانی از اعـتصابـات و سـازمـانـدهی 

اعـتراضـات مشـترك را در دسـتور گـذاشـته و درسـطح سـراسـري خـود 

را سـازمـانـدهی کردنـد. در سـطح جـهانی شیوه ي ایجاد این گـروه هـا، 

انجـــمنها و ســـازمـــانـــهایی از این دســـت از تـــشابـــهات بسیاري 

برخوردارند. 

کارگـران در سـطح جـهانی بـراي ایجاد سـازمـانـها و تشکلهاي خـود بـا 

مــشقات و مــعضالت، خــشونــت و وحشیگري صــاحــبان ســرمــایه، 

دولـتهاي حـامیشان و نیروهـاي نـظامی روبـرو شـده انـد. این شـرایطِ 

ویژه ي این گـوشـه و یا آن گـوشـه دنیا نیست. تشکلهاي کارگـري در 

سـطح جـهانی در یک کشمکش دائمی و روزمـره بـا صـاحـبان سـرمـایه 

بـوده و هسـتند. اشـتباه اسـت اگـر که فکر کنیم کارگـران و تشکلهاي 

کارگـري مشکالتی نـداشـته و یا همیشه از حـقوق اولیه ي حـق تشکل 

و آزادیهاي نیم بـند سیاسی بـرخـوردار بـوده انـد. همین اتـحادیه هـا و 

سـندیکاهـایی که بـه نـظر جـماعـت بـه اصـطالح رادیکال، اشکال دارد 
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و بـراحتی فـحش و لـعنت نـثارشـان می کنند بـا از خـود گـذشـتگی و 

فـداکاري، خـون و رنـج سـاخـته شـده انـد. بـراي این جـماعـت درك 

رابـطه ي رفـرم و انـقالب مشکل اسـت. هـر رفـرمی را بـا رفـرمیسم 

اشـتباه گـرفـته و درکشان از انـقالب بـخشاً مـانـند جـهاد کردن مسـلمین 

اســت، الــبته فــقط در حــرف، که مــجاهــدتی در عــملشان نیز دیده 

نمی شود.  

حـساب آن سـازمـانـهایی که دسـت سـاخـته و یا زیرنـفوذ نیروهـاي 

امـپریالیستی میباشـند و بـه عـنوان تشکلهاي کارگـري سعی شـده بـه 

کارگران قالب شود، مجزا است و از حوصله این نوشته خارج.  

اینکه اتــحادیه هــا و ســندیکاهــا بخشی از مــنافــع کارگــران را در 

چـهارچـوب نـظام حـاکم مـطالـبه کرده و می کنند از ارزش مـبارزاتی 

آنــها نمی کاهــد. بــدون همین درجــه از مــبارزه شــرایط ده چــندان 

سـختتر می شـد و نـاامنی را چـه در محـلهاي کار و چـه در سـطح جـامـعه 

را بــه هــمراه میآورد. صــاحــبان ســرمــایه، تحــمل همین درجــه از 

تشکلیابی کارگـران را هـم نـدارنـد. بـخش وسیعی از این اتـحادیه هـا 

بـعنوان نـمایندگـان اعـضاي خـود حـق بـرخـورداري از عـقد قـرار 

دادهــاي کاري و دســته جــمعی در مــورد شــرایط کار، ایمنی کار، 

سـاعـت کار، تعطیالت سـالیانـه و سـطح دسـتمزدهـا را بعهـده دارنـد، 

که تاثیر مستقیم در زندگی روزمره ي کلیه فروشندگان کار دارد. 

زمـانی که کارگـران بـا ایده ي دفـاع و مـبارزه از حـقوق خـود پـا بـه 

میدان گـذاشـتند، مـوفـق شـدنـد که در سـازمـانـهاي خـود متشکل شـده و 

تشکالت تـودهـاي قـوي سـازمـانـدهی کنند. این سـازمـانـهاي کارگـري 

بـه حـق میتوان گـفت ضـرورت وجـودیشان درعین حـال مـانعی اسـت 

بـراي اینکه صـاحـبان سـرمـایه بـتوانـند بـه راحتی مـنافـع و سـود بیشتر 

بدون تقبل بخشی از خواست کارگران را کسب کنند. 

 دسـت آوردهـاي جـنبش کارگـري در کشورهـاي مـختلف نتیجه ي 

مـبارزهی متشکل کارگـران درسـطوح مـختلف بـوده و بـا تـوجـه بـه 

اوضـاع سیاسی دوره هـاي گـذشـته، دولـتهاي سـرمـایه داري مـجبور بـه 

پــذیرش بخشی از رفــاهیات بــراي حــفظ خــود و تــرس از شــعله 

اعــتراض و انــقالب شــده انــد. مــتاســفانــه سیاســت غــالــب در اکثر 

تشکلهاي کارگـري در سـطح جـهانی نتیجه نـامـطلوبی را هـم بـهمراه 

داشـته و این تشکالت مـبارزاتی کارگـران که هـدفی جـز دفـاع از 

مـنافـع کارگـران و اعـضاي اتـحادیه و سـندیکایی را عهـده دار نـبودنـد، 

تــبدیل بــه تشکالتی شــده انــد که تــوده ي کارگــر در آن دخــالتی 

نــداشــته و آنــها نــقش نــمایندگی کارگــران را بــه خــود داده انــد و 

درپشـت میزهـاي مـذاکره بـا کارفـرمـایان و سـران سـرمـایه و بـه دور از 

چـشم کارگـران تـوافـقاتی مـا بین خـود حـاصـل نـموده انـد و بـخشاً 

کارگـران را بـه سکوت و تـولید بیشتر دعـوت می کنند. تـحت عـنوان 

دفـاع از میهن تـولید بیشتر و سـود دهی بیشتر را تبلیغ میکنند. بـخشاً 

بـه فکر قـدرت خـرید هسـتند، تـا تـولید بی مشـتري نـمانـد. بـخش وسیعی 

از تشکالت عـمومـاً ابـزاري بـراي پیشبرد سیاسـتهاي حـاکم و دولـتهاي 

در قـدرت انـد و سیاسـت حـاکم در این سـازمـانـها دیکته می شـود. الـبته 

این بــدان معنی نیست که در میان این ســازمــانــها هیچ اعــتراض و 

اخـتالفی مـوجـود نیست. امـا سیاسـت غـالـب، ابـزارهـا و پسـتهاي 

تـصـمیـمـگیـري در اخـتیـار نــــمـایـنـدگــــان واقـعی کـارگــــري نیـسـت. 

کارگـران در تصمیم گیریها نقشی نـدارنـد. مشکل این تشکالت از 

یک طـرف سیاسـت غـالـب لیبرالی و از طـرف دیگر نـوع آرایش و 

سـازمـانـدهی این تشکالت اسـت. که صـد الـبته سـازمـانـدهی مـنطبق بـا 

سیاسـتهاي بـورژوایی اسـت. سـوسیال دمکراسی تـمامـاً گـندیدگی 

لیبرالی، نــاسیونــالیستی و رفــرمیستی خــود را بــه درون تشکلهاي 

کارگري و در میان کارگران اشاعه داده است.  

احـزاب غیرکارگـري، سـوسیال دمکرات و لیبرال مـوفـق شـده انـد که 

تـاثیر مسـتقیم سیاسی بـر این تشکلهاي کارگـري داشـته بـاشـند و کالً 

آنــها را از اهــداف واقعیشان دور نــمایند و بــجاي اینکه بــه عــنوان 

ابـزاري بـراي دفـاع از حـقوق و مـطالـبات کارگـران عـمل نـمایند، بـا 

تســــلط سیاســــتهاي گــــرایش راســــت جــــنبش کارگــــري و 

سـوسیال دمکراسی بـر این تشکلها در تـالشـند که آنـها را از مـحتواي 

واقعی تهی نـمایند و بـراي مـنافـع و در قـدرت بـودن رأي مـورد نیاز 

بورژوازي را تامین نمایند.  

در میان گـرایش نـاسیونـالیستی، رفـرمیستی و لیبرالی دسـت بـاال در 

بـخش وسیعی از تشکلهاي کارگـري در سـطح جـهانی را داشـته و 

بیشترین تـاثیر را در این تشکلها گـذاشـته انـد و سـالـها تـوانسـته انـد بـا 

نیروي اجـتماعی و وسیع این تشکلها، حـضور خـود را در پـارلـمانـها و 

تـصویب قـوانین علیه خـود کارگـران و اعـضاي اتـحادیه و سـندیکا 

بتصویب برسانند. 

 گـرایش راسـت درون جـنبش کارگـري بـا تسـلط خـود طی سـالـها 

کشمکش سعیِ در دور نگهـداشـتن تشکلهاي کارگـري از سیاسـت 

را داشـته و سعی نـموده انـد دربهـترین حـالـت فـقط مـبلغ مـسائـل صنفی 

بـراي کارگـران بـاشـند و بـا محـدود نـمودن خـواسـته هـاي آنـها در سـطح 

کارگــاه و کارخــانــه، دخــالــت در مــورد سیاســت را صــرفــاً بــه 

سیاسـتمداران و یا احـزاب پـارلـمانی بسـپارنـد. این گـرایش رفـرمیستی 

که خــط سیاسی خــود را از احــزاب لیبرال و ســوسیال دمکراتــش 

می گیرد همیشه بـه کارگـران گـوشـزد می کنند که فـرامـوش نکنید که 

مـوفـق شـدهـاید حـق راي را بـدسـت آورید و چـند سـال یکبار از این 

حـق اسـتفاده کنید و از میان سیاسـتمدارانی که مـشغول تـدوین قـوانین 

نـه تـنها علیه کارگـران بلکه اکثریت جـامـعه هسـتند، بـا راي بـه آنـان در 

سیاست دخالت کنید.  

مـهمترین ضـربـه بـه سـازمـانـهاي کارگـري زمـانی وارد می شـود که آنـها 

تــوافــق نــامــه ي همکاري طــبقاتی را امــضاء کرده و بــا احــترام بــه 

همکاري طـرفین، اسـتقالل طـبقاتی، مـبارزه علیه اسـتثمار از دسـتور 

خــارج شــده و تشکلهاي عظیم کارگــري بــه ابــزاري کم تــاثیر و 

بی خـاصیت تـبدیل می شـونـد. در این مـعامـله و امـضاء تـوافـقنامـه هـا 
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سعی می شــود ضــمن آشــتی طــبقاتی و همکاري کار و ســرمــایه، 

کارگـران و سـازمـانـهاي کارگـري را بـه زائـده سـرمـایه تـبدیل نـمایند. 

صـاحـبان سـرمـایه مـوفـق شـده انـد بـا این تـوافـقات، مجـریان اصلی 

شـرایط کار بـاشـند و سـود مـورد نیاز را بـا دادن کمترین بـها تـامین 

کنند. امـا بـا فـشار کارگـران و گـرایشات چـپ درون اتـحادیه هـا و 

سـندیکاهـا کماکان جـنگ بـراي گـرفـتن امکانـات، شـرایط بهـتر 

کاري، امنیت شغلی، امنیت محیط کار، دسـتمزد بهـتر و... در جـریان 

اسـت. مـتاسـفانـه کماکان خیلی از نیروهـاي رادیکال و چـپ یا عـضو 

نــافــعاالنــد و یا اینکه امید بــه تغییر مــوقعیت را از دســت داده انــد و 

بخشی از آنـها هـم مـنتظر هسـتند شـرایط بـمرور تغییر یابـد. طی این 

سـالـها که نـئولیبرالـها دسـت بـاال را داشـته انـد، بـا تبلیغ فـردگـرایی و 

ضـدکارگـري و نیز بی اسـتراتـژي بـودن اتـحادیه هـا، اعـضاي زیادي از 

تشکلهاي کارگـري اسـتعفا داده و بـه انـفراد و انـزوا کشیده شـده انـد. 

در حـالی که نیاز بـه مـبارزهی فـعالـتر از طـرف نیروهـاي رایکال و 

چــپ بــراي تــاثیرگــذاري سیاسی جــدي از درون تشکلها و نیز در 

ســـطح اجـــتماعی علیه نـــئولیبرالیسم و دخیل کردن کارگـــران و 

اعــضاي تشکلهاي کارگــري در حیات سیاسی و اجــتماعی اســت. 

بی افقی نیروهـاي رادیکال و گـرایش چـپ جـنبش کارگـري، میدان 

را بـراي یکه تـازي لیبرالـها و سـوسیال دمکراتـها کماکان بـاز گـذاشـته 

اســـت. بی افقی اتـــحادیه هـــا در این دوره هـــا دو چـــندان شـــده و 

آلـترنـاتیوهـاي کهنه بـاز سـر بیرون آورده انـد. نـباید فـرامـوش کرد که 

گـرایش چـپ درون اتـحادیه هـا و سـندیکاهـا سعی می کنند که از 

مـنافـع کارگـران پیگیرانـه دفـاع کنند و بـخشاً در سـطح بین المللی در 

محـدود تشکلهایی دسـت بـاال را دارا هسـتند، امـا بـعلت محـدود بـودن 

تـوان و عـدم تـوازن قـوا تغییرات قـابـل چشمگیري بـوقـوع نپیوسـته 

است.  

جـنبشهاي اتـحادیهاي و سـندیکایی دراین چـند دهـه ي گـذشـته بـا 

بحـران و مشکالت بیشماري روبـرو شـده انـد و حتی امکان پیشروي 

آنـها نسـبت بـه دوره هـاي قـبل مشکل تـر شـده اسـت. امـا شـاهـد این 

هســتیم که این مــوج در حــال تغییر بــوده و بــاد بــه نــفع تشکلهاي 

کارگري شروع به وزیدن خواهد کرد.  

درچـند دهـه ي گـذشـته شـاهـد بـدتـر شـدن اوضـاع و یا پـس گـرفـتن 

امکانـات رفـاهی که تـوده هـاي کارگـر آن را طی مـبارزه بـدسـت 

آورده انــد، هســتیم. در عــدم وجــود ســازمــانــها و تشکلهاي واقعی 

کارگــري که دخــالــتگر در حیات اجــتماعی بــاشــند، میدان را هــم 

بـورژوازي و هـم تشکلهاي مـختلف راسـت و سـوسیال دمکرات که 

بـا سیاسـتهاي بـورژوازي هـمسویی دارنـد رقـم زده انـد، مـبارزه طـبقاتی 

را تــحت الــشعاع خــود قــرار داده و در همکاري و آشــتی بــا طــبقه 

سـرمـایه دار مـوفـق شـده انـد که مـنافـع صـاحـبان و مـالکان سـرمـایه را 

تامین نمایند و بیشترین ضربه را به منافع طبقه کارگر وارد نمایند.  

لیبرالیسم در طـول تـاریخ هـم از زاویه ي نـظري و هـم عملی نـمایانـگر 

این بـوده اسـت که از نـظر بـورژوازي جـهانی آلـترنـاتیویی مـناسـب 

بـراي بـه سکوت کشانـدن اکثریت جـامـعه و تحـمیل شـرایط دشـوار بـر 

تـوده هـاي کارگـر و زحـمتکش بـراي تـامین مـنافـع مـالکان و صـاحـبان 

سـرمـایه اسـت و دولـتهاي دسـت نـشانـده چـه بـا رأي و چـه بـدون رأي، 

چـه بـا تـقلب و چـه بـه زور، که در مـسند قـدرت نشسـته انـد، ابـزار دسـت 

طـبقه حـاکمه یعنی سـرمـایه داران هسـتند. دولـتهایی که بـا حـمایت و 

حـفظ سیستم اسـتثمارگـرانـه، حـافـظ مـنافـع سـرمـایه داران و مـالکیت 

خصوصی می باشند.  

بـخش وسیعی ازاتـحادیه هـا وسـندیکاهـا هـمانـطور که گـفته شـد، اگـر 

بـه همین روال بـه کار خـود ادامـه دهـند، جـایگاه خـود بـه عـنوان ظـرف 

مـبارزاتی مـناسـب بـراي مـنافـع کارگـران را کامـالً از دسـت خـواهـند 

داد. زیرا که این سـازمـانـها سیاسـت حـاکم بـر آنـها و ابـزارهـاي تصمیم 
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گیریشان بـا اهـداف اولیه تشکیل این سـازمـانـها فـاصـله گـرفـته اسـت، 

امـا مـبارزه میان گـرایشات مـختلف درون این سـازمـانـها بـه قـوت 

خـودش بـاقی اسـت و سعی بـر مـقابـله بـا سیاسـتهاي راسـت و لیبرال 

حـاکم شـده در این سـازمـانـها در جـریان اسـت. تـنها راه مـقابـله ي این 

سـازمـانـها بـا این گـرایشات راسـت و رفـرمیستیِ درون خـود، داشـتن 

اسـتراتـژي و مـبارزه ي مبنی بـر دفـاع و مـبارزه بـراي شـرایط بهـتر کار، 

امنیت شغلی، بـرخـورداري از امکانـات، سـرویسها و تـامین اجـتماعی، 

بیمه هـاي مـختلف، دسـتمزد مـناسـب و نیز دخـالـت فـعال در مـبارزات 

سیاسی و اجـتماعی و ... می بـاشـد و نیز دخـالـت فـعال تـوده ي کارگـر 

در حیـات تـشکـلـهـاي خــــود و نــــقـش فــــعـال در تـصـمیـم گیـریـهـا از 

ابـتدایی تـرین داده هـاسـت. سیاسـت غـالـب نمی تـوانـد چیزي جـز دفـاع 

از مـنافـع کل طـبقه کارگـر در مـقابـل طـبقه سـرمـایه دار و ابـزاري بـراي 

پیشروي طـبقه کارگـر بـراي هـدایت جـامـعه بـاشـد. طـبقه ي کارگـر 

جـهانی نیاز بـه بـازسـازي پـایه اي سـازمـانـها و تشکلهاي مـبارزاتی خـود 

دارد. کارگـران نیاز بـه سـازمـانـهاي مـبارزاتی خـود دارنـد تـا در مـقابـل 

طـبقه ي سـرمـایه دار ایستادگی کنند، نـه اینکه در همکاري بـا آنـها 

جـبهه ي کارگـران را تضعیف و بی خـطر نـمایند. تشکلهاي کارگـري 

در سـطح جـهانی نیاز بـه اسـتراتـژي علیه نـظام حـاکم دارنـد، فـاصـله 

گـرفـتن بـا سیاسـت همکاري و نیز فـراتـر رفـتن از صنفی گـرایی و بـا 

دخــالــت مســتقیم و بــه میدان آوردن تــوده کارگــر می تــوانــند 

آلترناتیوي در مقابل طبقه ي حاکم و صاحبان سرمایه شوند.  

در دنیایی که نیاز بـه نـان و آزادي اسـت، نـظام حـاکم مـوجـود، نـظام 

تــوحشی اســت که هــر روز زنــدگی و حیات میلیونــها کارگــر و 

زحـمتکش را بـه وثیقه گـرفـته، و در اکثر نـقاط جـهان فـقر و فـالکت 

را بـه تـوده ي عظیمی از مـردم تحـمیل نـموده اسـت. مـنافـع و رفـاه 

حـاکمان، دولـتها و صـاحـبان سـرمـایه بـا اسـتثمار و سـتم بـراکثریت 

جـامـعه تـامین میگردد. نـظام حـاکم بـراي حـفظ قـدرت، قـوانین و 

احکام طـبقاتی خـود را مبنی قـرار داده و ابـزارهـاي زور و سـرکوب 

فـراوانی را سـازمـان داده اسـت. تـمامی امکانـات جـامـعه که بـا کار و 

سختی کارگـران و زحـمتکشان تـامین می شـود و تـمامی دارائی هـا و 

مـنابـع مـتعلق بـه هـمگان را بـه مـالکیت خـصوصی خـود در آورده انـد. 

نیاز این نـظامـها بـراي حـفظ قـدرت سیاسی و اقـتصادي، کسب سـود 

بیشتر از طــریق اســتثمار وحشیانــه ي کارگــران و مــردم زحــمتکش 

جـامـعه اسـت. مـنافـع جـهانی سـرمـایه داران در تـقابـل بـا یک زنـدگی 

انـسانی، بـراي اکثریت آحـاد جـامـعه که طـالـب رفـاه و آزادي هسـتند، 

قــرار می گیرد. طــبقه ي کارگــر نیز بــاید بــتوانــد متحــد و یکپارچــه 

سـازمـانـهاي مـبارزاتی خـود را سـازمـان و سـامـان داده و تشکلهاي 

طـبقاتی خـود را در هـر گـوشـه ي این دنیا بـرپـا کند و در یک جـنگ 

طـبقاتی در مـقابـل نـظام حـاکم قـد عـلم کند. دنیاي امـروز بـا همکاري 

طـبقاتی بـا حـفظ و پـاسـداري ازمـرزهـاي مـوجـود و یا بـا همکاري و 

مـشارکت طـبقات تغییر نمی کند. کسب نـان و آزادي، یک زنـدگی 

انـسانی در گـرو یک جـنگ طـبقاتی اسـت. طـبقه کارگـر بـه عـنوان 

یک طـبقه و یک جـنبش فـعال بـاید پـا در صـحنه ي مـبارزه بـگذارد و 

آنـگاه می تـوانـد در مـقابـل طـبقات حـاکم ایستاده و بـساط سـتم و 

اسـتثمار، فـقر و بیخانـمانی، بیکاري و دیگر مـشقات سـاخـته و پـرداخـته 

سـرمـایه داران را بـرچیند. این تـنها جنگی اسـت که بـا خـود تغییري بـه 

نفع اکثریت شهروندان جامعه برقرار می کند 

◼



  خُرده
 شیشه هایی که
 باید ذوب
شوند

زمـان بسـتري اسـت که پیچ هـایی تـاریخی دارد. پیچ هـایی 

که زوایاي دیگري از بـودن را در اشکال مـتفاوت تـري بـه 

نـمایش می گـذارنـد. هـر کدام از این پیچ هـا بـه لحـظه اي از 

گــذشــته مــتعلق و مــعطوف بــه آینده انــد. بــدین معنی که 

آمَـدگـاه حـال هسـتند. لحـظه اي از زمـان که در پیچ هـاي 

تــاریخی خــود حــضور دارد، این شــرایط و خــطوط و 

تصمیم هـا هسـتند که اراده می کنند تـا کدام رونـد در پیش 

گـرفـته شـود. حـال اگـر در بین مـفاهیم بـراي این پیچ هـا واژه 

مــعادلی را جســتجو کنیم، بــه انــقالب می رسیم. انــقالب 

هــمان مــفهومیست که در طــول تــاریخ، بســته بــه زمــان، 

تـعاریف و مـعانی خـاصی بـه خـود گـرفـته اسـت. در واقـع 

انـقالب، پیچی اسـت که تـاریخ جـدیدي را تـرسیم می کند 

و آینده دیگري را مـتصور می سـازد. هـر کدام از این پیچ/

انــقالب هــا بــازگــوکننده ي جــریانی از بــودن هســتند که 

گـــذشـــته را بـــه حـــال/آینده وصـــل می کند؛ در واقـــع 

دیالکتیک انــقالب هــم همین اســت و بــدون انــفصال از 

تـاریخ و اجـزاء، بـرخـاسـته از شـرایط و ارزش هـاي مـوجـود 

بـراي بـرسـاخـت شـرایط و ارزش هـایی دیگر اسـت. انـقالب 

مــفهومی انــتزاعی و دور از دســترس نیست، بلکه عملی 

اســـت که در ضـــمن حیات بـــارهـــا تجـــربـــه می شـــود. 

آوردگـاهی اسـت که جـویاي نـاممکنات اسـت و بـر همین 

روال ناممکنات را در قالب تجارب پشت سر می گذارد.  

شـاید بهـتر اسـت که انـقالب را رویدادي بـدانیم که کامـل 

نمی شـود، بلکه در لحـظات مختلفی از زمـان و تـاریخ، خـود 

را بـه گـونـه هـاي مختلفی مـتجسم میسازد. بـنابـراین بـاید در 

نـظر داشـت که انـقالب یک کُلیت اسـت و هیچوقـت بـه 

طــــور مــــطـلـق و آنی شکـل نـمی گیـرد، بـلکـه در تــــداوم 

تغییرات و مـدام در حـال وقـوع اسـت که شـرایطی خـاص 

آن را نمایان می کند. 

در طـول تـاریخ، هـمواره تغییرات و بـازنـگري هـایی در مـعنا 

و مـفهوم انـقالب، بـراسـاس تجـربیات و آگـاهی هـاي مـوجـود 

شکل گـرفـته اسـت که در هـمان قـالـب مـعنایی شـرایط 

مـوجـود، کنشگران و اهـداف تشـریح و تـعریف شـده انـد. 

بـراي بهـتر روشـن شـدن مـوضـوع بین تـعاریف مـوجـود اگـر 

دســته بــندي اي شکل بگیرد، خــوانــش مــا را از انــقالب 

صحیح تـر می گـردانـد. خـوانـش هـاي مـوجـود را می تـوان در 

دو دسـته کلی:1- بـراي تغییر دولـت 2- بـراي تغییر شیوه 

زیستن، قرار داد.  

حـال چـرا بـاید بین این خـوانـش هـا تـفاوت قـائـل شـد؟ پـاسـخ 

این ســوال واضــح اســت. یعنی بــاید بین دیدگــاهی که 

انـقالب را ابـزاري و دیدگـاهی که آن را امـري بنیادي و 

وجـودي می دانـد، تفکیک قـائـل بـود. در دسـته اول (تغییر 

دولـت) انـقالب در وهـله ي اول ابـزاریست تـا بـه کمک آن 

بـتوان دولـت و نـظام حـاکم را سـاقـط کرد و در آخـر بـه 

پـایان میرسـد. یعنی بـا تغییر دولـت و نـظام، واژه انـقالب 

کاربـرد خـود را از دسـت می دهـد و در عین حـال می تـوان 

بابک مانوي
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گـفت که انـقالب در سـاخـتار دولـت و نـظام حـاکم مـعنا 

می یابـد. در این شیوه ي نـگرش کنشگران، نـمادهـا، شـرایط 

و اوضـاع و همچنین قـواعـد و هـنجارهـاي انـقالبی، تـنها بـه 

دوره ي قـبل از انـقالب تـعلق دارنـد و لـذا بـعد از انـقالب و 

تشکیل دولــت و نــظام جــدید، این دولــت و نــهادهــاي 

ایدئـولـوژیکی وابسـته بـه آن اسـت که کنشگران، نـمادهـا، 

شــرایط و هــنجار و نــاهــنجارهــاي خــود را بــازتــعریف و 

سـاخـت می دهـد. از این نـظر تـمامی وجـوه انـقالبی در داخـل 

سـاخـتار دولـت ذوب شـده و جـاي خـود را بـه وجـوه دولتی 

می دهند.  

در شیوه ي نــگرش اول، هــدف دولــت و تــصاحــب آن 

اسـت. بـدین مـنظور که افـراد یا گـروه هـایی که بـراي تغییر 

دولـت ظـاهـراً اقـدام بـه شکل دهی انـقالب می کنند -حـال بـه 

دلیل تـضاد مـنافـع بـا دولـت مـوجـود و یا تهییج عـوامـل 

بیرونی- دغـدغـه و هـدف اصلی آنـها در دسـت گـرفـتن 

قــدرت و دولــت اســت. بــه بیان دیگر در یک ســاخــتار 

دولـت مـحور که بـه گـونـه اي هـرمی شکل داده شـده اسـت، 

هـدف آنـها تغییر الیه بـاالیی هـرم و دولتیان اسـت و نـه تغییر 

بنیادي در سـاخـتار اجـتماعی و مـدیریتی مـوجـود. از این 

مـنظر، انـقالب نیز تـنها ابـزاري اسـت که تـاریخ مـصرف 

داشـته و روشی اسـت که آن هـا را بـه مـرکز قـدرت نـزدیکتر 

می سـازد. این بـرداشـت از انـقالب در طـول تـاریخ بـه وفـور 

دیده و تجـربـه شـده اسـت و شـاید بـه عـنوان دیدگـاه غـالـب 

نیز نـگریسته شـود و حـافـظه ي تـاریخی جـوامـع بشـري را 

مـــعطوف خـــود کند. این شیوه نـــگرش بـــه انـــقالب 

) حـاوي مشکالت و نـارسـایی هـاي عمیق هسـت.  (اصـطالحـاً

هـمانـطور که در بـاال ذکر شـد، انـقالب نـه یک روش، نـه 

خــاص یک دوره و نــه ایستا اســت، بلکه بــا آمیختگی در 

زمـان، پـویایی خـود را که نـشأت گـرفـته از پـویایی وجـوه 

اجتماعی و انسانی است، تداوم می بخشد.  

در بـرداشـت اول از انـقالب، کنشگران تـنها افـرادي هسـتند 

که تـا قـبل از انـقالب، مـطالـبات و خـواسـته هـاي آنـها مشـروع 

و بـایا اسـت، بـعد از انـقالب و تغییر دولـت، این دولـت و 

مـراکز قـدرت هسـتند که بـراي افـراد و جـامـعه نـقش، قـواعـد، 

شـرایط و خـواسـته تعیین می کنند. یعنی خـواسـته ي افـراد در 

درون ســاخــتار دولــت و خــواســته هــا و انــتظارات دولــت 

تـعریف می شـود که گـذار و خـروج از این سـاخـتار بـه مـثابـه 

نــقض قــوانین دولتی و نفی دولــت مــحسوب می شــود. 

نـمادهـا و هـنجارهـا هـم بـه همین شکل در چـهارچـوب 

قـوانین دولتی جـدید شـاکله بـندي می شـونـد و دیگر اسـتفاده 

از نـمادهـایی که مـاهیتی دولتی نـدارنـد، مـمنوع اسـت. در 

این نـوع ذهنیت نسـبت بـه انـقالب در اصـل تـنها چیزي که 

تغییر می کند افراد قدرتمند و ظاهر دولت است.  

بـرداشـت دوم از انـقالب مـربـوط بـه سـاحتی اسـت که تغییر 

را نــه در جــایگزین کردن دولتی بــه جــاي دولتی دیگر و 

شخصی بـه جـاي شـخص دیگر، بلکه در تغییر بنیادین در 

نــظام دانــایی افــراد و ســاخــتار مــدیریتی و پیکربــندي 

اجـتماعی فـارغ از مـرکزگـزینی و تـصاحـب قـدرت می بیند. 

در این شیوه از نـگرش، انـقالب و انـقالبیون و مـطالـبات بـه 

عـنوان ابـزار و روش درنـظرگـرفـته نمی شـونـد، بلکه بـه مـثابـه 

آنـچه هسـت و خـواهـند بـود در نـظر گـرفـته می شـود. یعنی 

افـراد، نـمادهـا، ارزش هـا و مـطالـبات بـه عـنوان امـري پـایا و 

حیاتـمند، بـه هسـتی خـود تـداوم بخشیده و مـتناسـب بـا زمـان 

شرایط، نمادها و هنجارهاي خود را تحقق می بخشند.  

انـقالب در این فـضا امـري مـداوم و گـریزنـاپـذیر اسـت. لـذا 

تـعریفی نیز که از آن ارائـه می شـود، محـدود بـه تغییر دولـت 

نیست. بلکه انـقالب و انـدیشه ي انـقالبی بـه عـنوان گـفتمانی 

در نـظر گـرفـته می شـود که مـرزهـاي ذهنی و عینی را از 

میان بـر می دارد و در تـمامی زمینه هـا و وجـوه خـود را بـاز 

می یابـد. بـرداشـتی که در این دیدگـاه از انـقالب می شـود 

بـرگـرفـته از امـري شـناختی اسـت و بـه همین میزان تـعریفی 

که از مـدیریت اجـتماعی و نـظام دانـایی مـلزوم، سیاسـت، 

اقـتصاد، هـنر، فـرهـنگ و ادبیات و فـلسفه و عـلم بـدسـت 

می دهـد، امـري هسـتی شـناسـانـه اسـت. در این دیدگـاه، 

افـراد، گـروه هـا ونیروهـا بـا حـفظ مـوجـودیت (هـویت) خـود 

بـه حیات خـود ادامـه می دهـند (الـبته بـه شـرطی که خـود و 

اهـداف خـود را در درون دولـت و بـرسـاخـت دولـت دیگر 

تـعریف نکنند) و بـه عـنوان نیرویی اجـتماعی در سـاحـت 

اجـتماع زیست می کنند. بـه همین شیوه، سیاسـت، اقـتصاد، 

هـــنر و ادبیات و عـــلم و فـــلسفه نیز بـــراي مـــدیریت، 

آگـاهی بخشی، رفـاه و پیشبرد و رفـع نیازهـا مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیرد، نـه بـراي کسب قـدرت، انـباشـت سـرمـایه و 
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نشان برتري.  

در این نـوع انـقالب اسـت که تفکیک جـامـعه بـه طـبقات و 

الیه هــاي مــختلف صــورت نمی گیرد (و در عین حــال 

یک دسـت نیز پـنداشـته نمی شـود) و جـایگاه و شـأن افـراد و 

گــروه هــا حــفظ می گــردد، بــدون اینکه تــالشی بــراي 

بـرسـاخـت و انکشاف طـبقه اي جـدیدي در جـامـعه صـورت 

بگیرد. مـهمترین وجهی که این بـرداشـت از انـقالب را از 

بـرداشـت پیشین مـتمایز می سـازد، بـرداشـت و تـعریف آن از 

انـقالبی و سـاخـتار اجـتماعی جـدید اسـت و در کنار آن 

تحـلیلی که از تـاریخ و شـرایط فعلی ارائـه می دهـد در واقـع 

اســــت کـه جــــریـان هــــاي مــتمایز از تحــلیالتی 

دولـت مـحور ارائـه 

می دهـند. انـقالبی 

در این دیدگــاه، 

در  را  خــــود 

درون روابــط دولتی و 

بین الـــدولی نمی بیند و فـــارغ از 

بـانـدبـازي سیاسی عـمل می کند 

و بـا بهـره گیري از خـط فکري 

خـود و شـرایط مـوجـود سعی 

می کند بـراي رفـع مشکالت و 

پیشبرد بـرنـامـه هـاي خـود در 

سـطح اجـتماع فـعاالنـه عـمل 

دیـگـر  بیـانی  بــــه  کـنـد. 

دارد  سـعی  تـغییـرات انــــقـالبی 

افــــــقی را در ضــمن جــامــعه و 

تــحقق ببخشــد. در حــالی که در دیدگــاه اول شــخص 

تغییرات را صــرفــاً در تغییر و اصــالح دولــت می بیند و 

دیدي که حــاکم می کند، نــگرشی از بــاال بــه پــائین و 

عمودي است.  

در دیدگـاه دوم نسـبت بـه انـقالب هـمانـطور که گـفته شـد، 

سیاسـت و اقـتصاد و سـایر دانـش هـاي اجـتماعی-انـسانی-

زیستی دچـار تغییر می شـونـد و بـارمـعنایی جـدیدي را بـه 

خـود می گیرنـد. بـدین معنی سیاسـت عملی بـراي فـریب و 

کسب مــنفعت تلقی نمی شــود، بلکه بــه امــري اجــتماعی 

جهـت مـدیریت حیات افـراد بکار گـرفـته می شـود. بـنابـراین 

سیاسـت دیگر حـرفـه اي اتـوپیایی و مـختص افـرادي ویژه 

تلقی نمی شـود، بلکه تـمامی افـراد جـامـعه در طـول حیات 

خـود زنـدگی خـود را مـدیریت می کنند که در نـهایت از 

مسـئله انـباشـت قـدرت در دسـت افـرادي محـدود جـلوگیري 

می گـردد. بـه همین شیوه اقـتصاد نیز خـاصیت کارکردي 

خـود را بـه شیوه فعلی از دسـت می دهـد و بـه سـاخـتاري 

جهـت رفـع نیازهـاي معیشتی و زیستی افـراد تـبدیل می شـود 

نه ابزاري براي انباشت ثروت.  

بــنابــراین ســاخــتاري که این دیدگــاه از انــقالب بــدســت 

می دهـد، سـاخـتاري اسـت که تـمامی زمینه هـاي زیستی را 

بـرگـرفـته و نـظام دانـایی و در 

بــنیــان  کــه  ارزشی اي 

می گـذارد در واقـع بـرآمـده 

از پــتانسیل هــاي مــوجــود 

اســت. در این نــوع انــقالب 

تکثر بـه وفـور دیده می شـود و 

حـضور می یابـد و هـر کدام از 

افـراد و نیروهـاي اجـتماعی در 

جــایگاه خــود بــراي بــرســاخــت 

جـامـعه اي نـوین شـعارهـاي مـتفاوتی 

ســـرمی دهـــند. افـــراد مـــنتظر 

صـدور دسـتور از 

بــاال نمی مــانــند، 

بـلکـه بیـن خــــود 

و  هــــمـاهـنـگی 

ایـجـاد می کـنـنـد و تــداوم و همبســتگی 

بـه گـونـه اي تـمرین خـودمـدیریتی می کنند. در این میان 

دیدگــاه اول نســبت بــه انــقالب-تغییردولتی (یعنی دید از 

بـاال) مـانـند خُـرده شیشه هـایی اسـت که نمی شـود آن هـا را 

دوبـاره بـه هـم چسـبانـد، چـون یا دیگر نمی تـوانـند یکدیگر را 

تحـمل کنند و یا نـقطه اشـتراکی بـا هـم نـدارنـد؛ لـذا بهـترین 

کار این اسـت که این افـراد و گـروه هـا که نسـبت بـه جـامـعه 

دیدي عـمودي-هـرمی دارنـد و هـدف آنـها تسخیر دولـت و 

مـراکز قـدرت اسـت، در انـدیشه خـود بـازنـگري کرده و در 

حالی که از جامعه برخاسته اند، به جامعه بازگردند. 

◼



 

خـوانـندگـان را بـاید از دو دیدگـاه عـمده مـورد بـررسی قـرار داد: 1. 

بــه عــنوان عــناصــر ایدئــولــوژیک، از لــحاظ فلسفی تغییر پــذیر، 

شکلپذیر، قـابـل انـعطاف و قـادر بـه دگـرگـونی؛ 2. بـه عـنوان عـناصـر 

«اقـتصادي» که می تـوانـند روزنـامـه بخـرنـد و دیگران را بـه خـرید 

روزنـامـه سـوق دهـند. این دو عـنصر در واقـع همیشه جـدایی پـذیر 

نیستند، زیرا عــنصر ایدئــولــوژیک محــرکی اســت بــراي کنش 

اقتصادي خریدن و توزیع کردن.  

بـا این هـمه، بـراي بـرنـامـه ریزي یک طـرح مـطبوعـاتی بـاید این دو 

جـنبه از هـمه جـدا شـونـد تـا مـحاسـبات واقـعگرایانـه بـاشـد و نـه متکی 

بـه امید و آرزو. بـه هـر حـال، در عـرصهی اقـتصادي، امکانـات مـردم 

بــا اراده و انگیزه هــاي ایدئــولــوژیک مــنطبق نیست و بــنابــراین، 

تــدارکاتی بــراي امکان خــرید «غیر مســتقیم» الزم اســت، یعنی 

خریدي که از طریق خدمات پرداخت میشود(توزیع).  

یک شـرکت انـتشاراتی انـواع مـتفاوت نشـریه هـاي بـررسی و کتاب 

منتشـر می کند که بـنا بـه سـطوح مـتفاوت فـرهنگی درجـه بـندي شـده 

اسـت. بـه دشـواري میتوان تعیین کرد که چـگونـه در هـر سـطح « 

مشـتریان» احـتمالـى وجـود دارنـد. میباید از پـایینترین سـطوح آغـاز 

کـرد کـه در آن بــــتـوان طــــرح تــــجـاري «حــــداقــــل»، یـعـنی 

واقـعگرایانهـترین بـرآورد را شکل داد و بـا این هـمه بـهخاطـر داشـت 

که این فعالیت میتواند (و باید) آغازگاه را تغییر دهد.  

گسـترهی خـریداران نـه تـنها میتوانـد (بـاید) گسـترش یابـد، بلکه 

سـلسله مـراتـب نیازهـایی که بـاید بـرآورده شـونـد و فـعالیتهایی که 

بــاید تــحقق یابــند میتوانــد (بــاید) تعیین شــود. میتوان آشکارا 

خـاطـرنـشان کرد که بـنگاه هـاي انـتشاراتی مـوجـود تـا زمـان کنونی 

بـروکراتیزه شـده انـد و نـتوانسـته انـد محـرك نیازهـا بـاشـند و طـرقی را 

بـراي بـرآورده کردن آنـها سـازمـان دهـند. این اغـلب بـه مـعناي آن 

بـوده اسـت که ابتکار عـمل فـردي آشـفته نـتایج بهـتري از ابتکارات 

سازمان یافته به همراه دارد.  

حقیقت در این مـــورد آخـــر این اســـت که نـــه «ابتکار» و نـــه 

«ســازمــانــدهی»، بلکه صــرفــاً بــروکراسی و گــرایش عــمومی 

قــدرگــرایانــه وجــود دارد. بــه اصــطالح ســازمــان بــهجاي انــرژي 

بخشیدن بـه تـالش جـمعی، اغـلب رخـوتـزا، عـامـل پـریشانی و حتی 

بـاعـث انسـداد و خـراب کاري اسـت. عـالوه بـر این، هـنگامی که 

عــنصر ســازمــان خــریداران غــایب بــاشــد، نمیتوان از فــعالیتهاي 

انـتشاراتی جـدي روزنـامـهنگاري سـخن گـفت. بـا تـوجـه بـه این که 

انـواع ویژهـاي مشـتري (دسـت کم در میان تـوده هـا) وجـود دارد، بـه 

ســازمــان خــاصی نیاز اســت که بــه خــط ایدئــولــوژیک «کاالي» 

فـروخـته شـده مـشخصاً مـرتـبط اسـت. بـنا بـه دیدگـاه مـتعارف، 

روزنـامـه هـاي مـتعارف بـهواقـع تـوسـط مـدیرمسـئول و نـه سـردبیر اداره 

میشوند. 

آنـتونیو گـرامشی، بـرگـزیدهی نـوشـته هـاي فـرهنگی(صـفحه ي 
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آنتونیو گرامشی
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انقالب اکتبر؛ 
تجربه اي که 

فراموش 
نخواهد شد!

یکی از دســتاوردهــاي مــهم انــقالب اکتبر جــنبش شــورایی بــود؛ 

جنبشی کارگـري و فـراگیر که بـعنوان ارگـانـهاي سیاسی و تـودهـاي 

به سرعت در جامعه نهادینه شدند.  

هـر چـند جـنبش شـورایی 1905 روسیه سـرکوب شـد، امـا ایده ي 

مــدیریت شــورایی در جــنبش کارگــري روسیه قــوام یافــته بــود. 

کارگـران دریافـته بـودنـد که بـراي مـقابـله بـا حکومـت دیکتاتـوري 

تـزاري و اعـمال اراده ي انـقالبیشان، تـنها از طـریق نـهادهـاي شـورایی 

که متشکل کننده ي آرمـانـها و ایده هـاي کارگـري اسـت می تـوانـند 

اهــداف انــقالب را بــه پیش بــبرنــند. علیرغــم ســرکوب و خــفقان 

خـونینی که ارتـجاع در شکست انـقالب 1905 بـه جـنبش کارگـري 

روسیه تحـمیل کرد، امـا آرمـان مـدیریت دمـوکراتیکِ شـورایی بـه 

صـورت یک واقعیت زنـده درون جـنبش کارگـري تـدوام یافـت و 

پیروزي انقالب اکتبر 1917 را متحقق ساخت. 

در بُــعد جــنبش کارگــري جــهانی، انــقالب اکتبر بــعد از کمون 

پـاریس، نخسـتین انـقالب کارگـریاي اسـت که بـا شـعار و حـمایت 

تـوده وسیع کارگـران روسیه یعنی “تـمام قـدرت بـه شـوراهـا “ تـداعی 

میشود. تـاریخ انـقالب کارگـري روسیه، درسـها و تـجارب آن بـه ویژه 

نــقش سیاسی و تعیین کننده شــوراهــا در تــاریخ مــبارزه ي طــبقاتی 

جـنبش کارگـري جـهانی از سـنتهاي ارزشـمند انـقالبی بـرخـوردار بـوده 

و به یاد ماندنی است.  

یکی دیگر از مــهمترین دســتاوردهــاي انــقالب اکتبر کمیته هــاي 

کارخـانـه بـود. کمیته هـاي کارخـانـه نـمونـه بسیار بـرجسـتهاي از تحـرك 

و فـعالیت طـبقه ي کارگـر در مـتن انـقالب بـود. ایده ي کمیته هـاي 

کارخـانـه از طـریق همین جـنبش شـورایی و بـا فـعالیت کارگـران در 

دل انـقالب اکتبر شکل گـرفـت. جـنبش کمیته هـاي کارخـانـه علیرغـم 

اینکه کوتـاه بـود، امـا تـأثیرات آن در شـرایط کار و حتی امـر تـولید 

کارگـران بسـزا بـود. لـذا جـنبش کمیته هـاي کارخـانـه جـزء الینفک 

تاریخ انقالب روسیه می باشد.  

بـطوریکه بـا تسـلط کامـل بـر مـدیریت کارخـانـه و کنترل از طـریق 

شــوراهــاي کارگــري در کارخــانــه در تــمام تصمیم گیریهاي آن 

شـرکت داشـتند. نـظم درونی کارخـانـجات، از جـمله اسـتخدامـها، 

اخــراجــها، مــرخصی، قــراردادهــاي تــعرفــه، شکایات، ارزیابی از 

تـوانـایی کار و مـهارت، یعنی شـرایط لـغو قـراردادهـاي دسـتمزد را 

تـحت کنترل داشـته و تـمام مـسائـل و مشکالت کارگـران از طـریق 

مـجامـع عـمومی رفـع و رجـوع می شـد و اعـضاي این کمیته هـا هـم 

تـوسـط مـجامـع عـمومی انـتخاب میشدنـد. بـه همین دلیل مـجامـع 

عمومی نقش کلیدي در این کمیته ها را ایفا مینمودند. 

تــأثیرات این انــقالب در دنیا بــقدري بــود که بــورژوازي غــرب از 

تـرس و واهـمه ي تکرار این انـقالب شـروع بـه ایجاد مـتعدد احـزاب 

نـمود و حـق رأي هـمگانی را بـراي هـمه ي شهـرونـدان، منجـمله زنـان 

مــعمول کرد. همچنین آمــوزش و پــرورش رایگان بــراي هــمه ي 

کودکان، کاهـش سـاعـت کار بـه 8 سـاعـت، حـق بیمه و بـازنشسـتگی 

براي سالمندان را تصویب نمود. 

تـحوالت انـقالب اکتبر عظیم و بـه یاد مـانـدنی اسـت و قـطعاً بـدون آن 

تــاریخ بشــریت مــتفاوت تــر از آنــچه می شــد که امــروز شــاهــد آن 

هسـتیم. این انـقالب و تـأثیرات آن نـه تـنها بـه گـذشـته، بلکه بـه آینده 

هـم تـعلق دارد. امـروزه سـنتها و دسـتاوردهـاي انـقالب اکتبر می تـوانـد 

راهـگشاي مـبارزاتی طـبقه کارگـر جـهان و بـخصوص طـبقهً کارگـر 

ایران در پیشبرد مبارزه اش بر علیه بورژوازي باشد. 

	◼

رضا تابان



 

دیدیم مـردانی کریه را بـا ظـاهـري زنـانـه! جـلل الـخالـق؛ آن داعشیانی 
که پـنداشـتند بـا گیسوان ریخته بـرشـانـه هـاشـان “نظمی دیگر” را رقـم 
خـواهـند زنـد؛ دیدیم مـردانی را که بـه نـام پیغمبر اسـالم، الـبسه زنـانـه بـر 
تـن کرده و خـود را مـال یا حتی امـام زمـانـه نـام نـهادنـد. دیدیم که 
چـگونـه و بـتوسـط چـه کسانی فـقر از درب خـانـه هـا وارد و ایمان از 
پنجـره هـا خـارج شـد. قـرون مـتمادي بـا بـاور بـه اصـطالحِ “اشـرف 
مخــلوقــات” سعی در بــه بــردگی کشانــدن و مســتعمره ســازيِ کل 
طبیعت بـــرآمـــده و شـــاهـــد گشـــتیم که زمینِ ســـرد در نتیجه ي 
مســتعمره ســازیها بــه جهنمی گــرم گــرائید، حــال آنکه راه حــل در 
دسـت مـادر-زمینِ تنبیه کننده اسـت، پـس سـونـامی بـرآمـد، هـمان که 
هیچ کشتی نـوحی یاراي مـقاومـت دربـرابـر آنـرا نـداشـت؛ سـونـامی 
بـرآمـد تـا اثـباتـگر آن بـاشـد که مسـتعمره سـازي را هیچ وجـهه تـشابهی 

نیست با اشرفیتی که مفهومی اخالقیست و نیک.  

بی تـردید و حتی اگـر کل زمین را بخشکانیم، خـالـق-مـادر-زمین بـه 
حیات طبیعی خــویش تــداوم خــواهــد بخشید و تــنها این “اشــرف 
مخـلوقـات” اسـت که پـایان کار و هسـتیمندي خـویش را رقـم خـواهـد 
زد. پـس تـمدن مـردسـاالر که ابـتدائـاً زنـان را مسـتعمره ي خـویش 
گـردانیده و طـبقات را پـدیدار سـاخـت و تـمدن طـبقاتی که در آن 
مـردان فـرادسـت، کلیت زنـان و نیز مـردان فـرودسـت را مسـتعمره ي 
خـویش گـردانید و نـهایتاً بـا تـمرکز قـدرت و ثـروت در شهـرهـا، 
جـغرافیاي پیرامـونی را نیز اینبار مسـتعمره ي خـویش سـاخـتند، بشـریت 
را نیز بــه روز تنبیه و مــوعــود، هــمانکه بــه بیان ادیان روز قیامــت 
خـوانـده شـد نـزدیکتر سـاخـتند؛ تـا بـدانـجا که مـقاومـت عظیم و تـاریخی 
ادیان را نیز در کوتـاه یا میان مـدت مسـتحیلِ در تخـریبگریهاي خـود 
سـاخـتند و از این روي حتی هشـدارهـاي پیشگویان آخـرالـزمـانی/
رهـایی بـخش مبنی بـرحـرکت تـمدن غیر دمـوکراتیک بـه سـوي پـایان 

هستیِ انسان را نیز از درون تهی ساختند.  

زمین در تـاریخِ عظیم خـویش از خشکی کامـل تـا عـصر یخبندان را 
تجـربـه دارد. مـقصود آنکه گـفته شـود، “اشـرف مخـلوقـات” بـا ذهنیت 
اسـتعمارگـرانـه که کارکردي مخـرب دارد و نـه سـازنـده، حقیقتاً و 
تــنها بــه بــودِ خــویش پــایان می بخشــد و نــه هســتی. اینکه بــگوئیم 
سیاسـتهاي اقـتصادي خـطاآمیز بـه هسـتی پـایان میدهـد از اسـاس اشـتباه 
و اتـفاقـاً بـرآمـده از حـس خـودبـرتـربینی آن مـوجـودیست که در 
رویاي بـرتـرسـاالريِ خـویش و بـا بـردگی کشیدن انـسانـها، احـشام و 

طبیعت (تـحت عـنوان قـلمرو قـدرتـمندان) ابـتدائـاً خـود را بـه زنجیر 
کشیده و سـپس پیچیده در زنجیرهـاي خـودسـاخـته اش گـرفـتار مـرگ 
آمـده و مـرگ می آفـریند، اگـرچـه بـه سختی میتوان عـاملیت مـرگ را 
بــا مــفهوم آفــرینش درهــم تــرکیب کرده و بــه آن مــعنایی بخشید. 
مـرگـآفـرینی، هیچ وجـهه اشـتراکی بـا امـر آفـرینش نـدارد که نفی آن 

است. 

می بینید آنـانی را که امـروز هشـدار آخـرالـزمـان سـرمی دهـند درواقـع 
هـمانـهایی هسـتند که عـنصر فعلیت بخشی بـه نیستی و قیامـت انـد، لـذا 
اینگونـه اسـت که خـویش را بـه دروغ خـدا/پیامـبر/امـام یت نـماینده ي 
ایشان نــامیده، حــال آنکه تــعریف صحیح از چیستی خــدا، خــلقت 
اسـت و نـه نـابـودگـري؛ تـعریف خـدا بینیازي از مسـتعمره سـازي و 
انـباشـت ثـروت اسـت، چـرا که او هسـتیِ هسـتی بـخش اسـت و نـه نیستیِ 
درصـدد اثـبات خـویش بـه واسـطه ي نفی خـلقت خـویش مـگر آنکه 
خِـرَد آفـریده اش در قـامـت انـسان از سـوي مسیر طبیعی خـویش بـه 
کژراهـه رفـته و نـاگـزیر خـود را بـه نیستی بکشانـد. بـودن در وجـه 

مکانی و زمانی اش، اثباتگر خلقتی نامتناهی است.  

اگــرچــه نــوشــته ي پیشروي رنــگ و بــوي دینی داشــته و بــه مــزاج 
عــلمگرایان بنیادگــرا خــوش نــخواهــد آمــد، آنــچنان که بــه مــزاج 
مـذهـبگرایانِ بنیادگـرا نیز و ایضاً مـردان سیاسـت و عـلم! آري، ریشه 
اصلی “اعـتراضـات سـراسـري” اقـتصاد اسـت، اقـتصادي که هـرمـقاومتی 
دربـرابـر آن، مـورد حـمله ي مـردان سیاسـت، مـذهـب و لـذا جـامـعه ي 
علمی خـردگـرا واقـع می گـردد، پـس هـر تـعرضی بـه این اقـتصاد 
اسـتعمارگـر، که عـلم نیست و ضـد عـلم اسـت، ذاتـاً و فـوراً وجهی 
سیاسی، مـذهـبی و علمی نیز می یابـد، الـبته سیاسـتی مـقاومـتجویانـه که 
خــواهــان درهــم شکستن سیاســت انــحصاریست، لــذا دربــرابــر 
ثـروت پـرسـتان قـرار گـرفـته و در ریشه ي خـود خـواهـان گـذار از 
ذهنیت مـادیگرا بـه سـوي مـعنویات غیردگـماتیک اسـت؛ پـس بـه 
ضـرورت نیازمـند شـناخـت علمی از خـویشتن خـود و شـناخـت از 

نقاط قوت و ضعف دشمنِ استعمارگر است.  

این چنین اسـت که زمینه هـاي بـرآمـدِ دوبـارهی پـارادایم هـاي کهن در 
فـرمتی نـوین دربـرابـر پـارادایم هـاي حـاکم پـدیدار گشـته، حـلقه هـاي 
روشنفکران در قـالـب هسـته هـاي مـقاومـت بـه امـر سیاسـت پـرداخـته، 
اجـتماعـات دچـارِ سیاسـت زدایی را از نـو سیاسی سـاخـته، پـس طـرح 
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اقـتصادي نـوین ریخته، تـا مـبادا قیامـت ممکن شـود. هـمان که مـقدر 
اســت چــنانــچه بشــریت بــه انحــراف تــمدن طــبقاتی و مــردســاالرِ 
غیردمـوکراتیک و ضـداکولـوژي پـایانی نـدهـد. امـا تـوأمـان تـداوم بـقا 
در طبیعت-نـاخـودآگـاه انـسان این اشـرف مخـلوقـات اسـت که ذاتـاً بـه 
دو سـوي خـواهـد گـریخت، یا سـازنـدگی و مـدیریت خـویش بـه سـبب 
خـردورزي و یا نـابـودگـري و مسـتعمره سـازي بـه سـبب غـرورِ بـرآمـده 
از خـود خـدا پـنداري و حـاکمیت جـهانیاش که حتی تـحت لـواي 
عـلمگرایی و دمـوکرات مـأبی، وجـه تـشابـه بسیاري بـا سیاسـت فـراعـنه، 

امپراتوریها، سالطین و شاهان دارد. 

ایشان در سـاحـت دینی، نـه وامـدار زرتشـت، مـوسی، مسیح و محـمد، 
که بـه سـان فـراعـنه، شـاهـان، قیصرهـا و سـالطین رفـتار می کنند. در 
عـالـم سیاسـت بیش از آنکه دمـوکرات بـاشـند، بـا بـرسـاخـت نـظامی که 
حتی دمــوکراسی را مــنحصر بــه تقسیم قــدرت در دســتان اقلیتی 
سـاخـته، در واقـع نـافی آنـند. حـال آنکه عـلم را که در اصـل روشی 
اسـت بـراي کشف حقیقت که در مسیر خـود سـازنـدگی اکولـوژیک  
را پیشه می کند، تـبدیل بـه آزمـایشگاه هـاي ویرانـگر بیولـوژیکی و 
اتمی نـموده انـد و بـدین طـرق هـردم رخـداد آخـرالـزمـان را ممکن تـر 
سـاخـته، درحـالی که مـقاومـت جـوامـع و خـلقها، حکم بـازسـازي عـصر 
پیشاتــمدن طــبقاتی-مــردســاالر و ضــد اکولــوژیک، یعنی عــروج 
دوبـاره ي عـلم سیاسی-اجـتماعی مـادرتـبار و سـوسیالیستی را دارد، 
که نـه در صـدد تحـمیل خـویش بـر مـادر-طبیعت، که در تـالش بـراي 
تکرار خـویش در درون آن اسـت و نـه بـالعکس، پـس از این روي نـه 
مسـتعمره سـازي جنسیتی و طـبقاتی و نـه مسـتعمره سـازي جـغرافیایی و 

فرهنگی را برمی تابد.  

لـذا در وضعیت کنونی خـاورمیانـه و بـه طـور آشکار سـه گـرایش و 
حـاال نیروي تعیین کننده مـوجـود اسـت که بـر حـال و آینده حـال آنکه 
ریشه در گــذشــته نیز دارنــد اعــمال ســرنــوشــت خــواهــند نــمود. 
1)هیئت هــاي مــردانــه ي دیاثــت ورزِ داخــلی در ســویی که نیل بــه 
تـمرکز هـرچـه بیشتر ثـروت و قـدرت داشـته و از این روي بـا سـوء 
اســتفاده اي از ادبیات دینی-سیاسی، جــوامــع را دچــار اخــالق-
سیاســت-اقــتصادزدایی گــردانیده و رویاي بــرپــایی امــپراتــوریهاي 
مخـرب خـویش را در سـر می پـرورانـند. 2) دیگر قـدرتـهاي اسـتیالگـرِ 
جـهانی، بـالـخصوص امـریکا و روسیه در صـدر ایشان که در صـدد 
تثبیت جـایگاه مخـرب جـهانی خـویش در مـنطقه بـوده و بـا اعـمال 
نــــفـوذ نــــظـامی و نیـز ســــوء اســــتـفـاده از گــــفـتـمـان سیـاسی 
“دمـوکراسی مـحور” که در واقـع مـعنایی جـز دانـایی جـوامـع بـراي 
مـدیریت خـویش و نـه اعـمال قـدرت را نـداشـته، مـفهوم مـدیریت 
دمـــوکراتیک را مـــبتذل ســـاخـــته و از این روي راه را بـــر رشـــد 
گـرایشات تـوتـالیتر و دیکتاتـوري می گـشایند. 3) در این بین مـورد 
سـوم را، جـوامـع می نـامیم که اگـرچـه تـا پیش از بـرآمـدن انـقالب 
روژآوا بـه مـثابـه گـرایش ذهنی مـقاومـت جـو قـابـل درك بـود، امـا 
امـروزه بـا تـوسـعه و تـحقق عینی ایده هـاي آن، مبنی بـر امکان پـذیري 
خـودمـدیریتی/خـودگـردانی/خـوددفـاعی جـوامـع که مسـتقل از دو نـهاد 
در قـدرت و رقـابـت داخـلی و جـهانی اسـت تـبدیل بـه یک نیروي 
تعیین کننده عینی گشــته که عــروج و ســقوط آن از میان شکاف 
مـوجـود در بین قـدرتـهاي جـهانی و مـنطقهاي سـمت و سـوي حـرکت 

آتی خاورمیانه را معین خواهد کرد.  

بـدین مـعنا که مـقاومـت انـقالبی و سـازمـانیافـته ي جـوامـع بـرعلیه دو 
گـرایش در رقـابـت بـا کارکردي مخـرب و نـه سـازنـده، نـه یک خـط 

مـوازيِ در امـتداد و رقـابـت بـا این دو اسـت که هسـتی انـسانی را بـه 
سـمت پـرتـگاه جهنمی و آخـرالـزمـانی سـوق می دهـد، که مـقاومتیست 
دربــرابــر این دو. بــراي تــوقــف این خــط حــرکتی انحــرافی که بــا 
مسـتعمره سـازي زنـان، اقـشار و جـغرافیا آغـازیدن گـرفـت و ادیان 
چـندین هـزار سـالـه بـا شیوه ي بیانی خـویش هشـدار سـوق آن بـه سـمت 
نـابـودي انـسان را دادنـد، امـا ایشان نیز بـه سـبب ضـعفهاي درونیشان 
گـرفـتار در هـمان خـط مسیري آمـدنـد که هـراس از آنـرا داشـتند و 
بیتردید شکست مــقاومــت ادیان، نــاشی از اشــتراك نــظر آنــها بــا 
ضعیفه سـازي و مسـتعمره سـازي زن در تـمدن طـبقاتی-مـردسـاالر بـود 
که در ادامـه حتی راه را بـراي بـه بـردگی کشانـدن نیروهـاي اجـتماعی 

و تخریب محیط زیست به اسم ادیان را نیز مهیا ساخت. 

لــذا راه چــاره بــراي مــقاومــت جــوامــعِ قــرن بیستویکم که نــقطه ي 
بـرآمـدگـاهی آن بـه لـحاظ عینی روژآواي کوردسـتان اسـت، نـه لـزومـاً 
ارائـه ي آلـترنـاتیوي نـوین، که اتـفاقـاً مـقاومـت دربـرابـر ایده هـاي نـوین 
انـسان خـودخـدا پـنداري اسـت که طی پـنج هـزار سـال اخیر، تـنها و 
تـنها اسـتعمارگـري و اسـتیالگـري را شـدت و حـدت بخشیده، که 
بـاري تـحت عـنوان دمـوکراسی یا سـلطنت بـرده دارانـه، بـاري تـحت 
عـنوان حـاکمیت خـدا و حـال بـه نـام اقـتصاد/کاپیتال و عـلم تـمام 
نیروي انـسانی و طبیعی را مـاهیتی ویرانـگر می بخشـد و این درحـالی 
اسـت که جـوامـع دربـرابـر سـوءاسـتفاده ي دسـتگاه انـحصاري دولتی که 
بـرآمـده از پیونـد انـدیشه-قـدرت-ثـروت اسـت از نیروي مـادي و 
مـعنویشان که در ذات خـود مـاهیتی سـازنـده دارد دفـاع بـه عـمل آورده 
و خــواهــان تــمرکززدایی و یا درواقــع دمــوکراتیزه نــمودن تــمامی 

حوزه هاي مادي و معنوي اند.  

این مــقاومــت در تــضاد بــا دیکتاتــوري سیاسی یا اقــتصاديِ تــمدن 
پنجهـزار سـالـه ي طـبقاتی و مـردسـاالر که انـسان و طبیعت را بـرده ي 
مـنافـع کوتـاه مـدت و حقیر خـویش مـبدل نـموده و در عـصر بحـرانـهاي 
زیست محیطی، نـاگـزیر بـه مـدیریت دمـوکراتیک ضـدانـحصاري چـه 
از حیث اقــتصادي، سیاسی، فــرهنگی، زبــانی، دینی و چــه از حیث 
جـغرافیایی اسـت، بـدین مـعنا که دمـوکراسی خـلقها بـراي تـداوم بـقاي 
خـویش و حـل بحـرانـهاي زیست محیطی و ... نـه تـنها می بـایست از 
صـنعتگرایی کاپیتالیستی گـذار نـموده، بلکه بـاید بـا تـوسـل بـه روح و 
اراده ي زنـان که طبیعتی حـمایتگرانـه و مـادرانـه دارد، درچـارچـوب 
دمـوکراسی خـلقها عـامـلِ نـوزایی انـقالبی نـئولتیک و اکولـوژیک نیز 
بــاشــد، چــرا که حتی تــحقق دمــوکراسی حــقوقی در درون آحــاد 
خـلقها، چـنانـچه منجـر بـه رفـع سـتم از مـادر-زمین نـگردد، بـه سـبب 
تشــدید بحــرانــهاي زیست محیطی، نــسخه ي حیات انــسانی درهــم 
پیچیده و از این روي مــقاومــت و مــبارزه ي مــا در جهــت بــقا، 
مــبارزه اي بــراي دمــوکراتیزه کردن سیاســت، اقــتصاد و دانــش و 
مــبارزه اي بــراي تکرار خــویش در درون طبیعت و نــه علیه آن و 
مــبارزه اي بــراي ســرزمین مــادري اســت و از همین حیث مــاهیتاً 
مـتفاوت اسـت بـا تـمامی تـالشـهاي مـقاومـتجویانـه ي تـاریخی که تـحت 
عـناوینی نظیر مـحافـظت از سـنن ومیراث پـدران و سـرزمین پـدري 
صـورت گـرفـته و همین سـبب نیز در کوتـاه یا میانـه مـدت، اگـرچـه 
ایده ي مـقاومـت در سـرپـروانـده، امـا نـهایتاً مسـتحیل در نـظام انـدیشه و 
مـادي طـبقاتی و تخـریبگر گشـته و نـه تـبدیل بـه نـظامی سـازنـده و 

هارمونیک.  

	◼



 

دوستان عزیز در حمل و نقل ایران 

هــنگامی که بیانیه ســندیکاي کارگــران حــمل و نــقل عــمومی تهــران را در 

SocialistWorld.net دیدم، بــه عــنوان یک ســوسیالیست و فــعال 

اتــحادیه اي بــه وجــد آمــدم. شــرایط کاري که شــما تــوصیف کرده اید –

دسـتمزدهـاي زیر خـط فـقر، خـصوصی سـازي، پیمانسـپاري و حـمله بـه امنیت 

شغلی– اگـر چـه بـه مـراتـب بـه درجـات شـدیدتـري اعـمال می شـود، امـا هـمانـهایی 
هسـتند که رانـندگـان در شهـرهـاي مـشابـه در ایاالت متحـده متحـمل می شـونـد. 

خـوشـبختانـه، مـا هـنوز در مـعرض آن سـرکوب رذیالنـهاي که شـما وصـف 

کرده اید، قرار نگرفته ایم.  

کارگــران و ســوسیالیستها در ایاالت متحــده، که دولــتش در گــذشــته از 

دیکتاتـوریهاي تبهکاري هـمچون شـاه حـمایت می کرده و اکنون نیز در پی سـلطه بـر مـردم خـاورمیانـه اسـت، وظیفه ي ویژه اي بـراي اعـالم 

همبسـتگی بـا مـبارزه ي کارگـران ایران علیه دیکتاتـوري، ریاضـت اقـتصادي و سـرکوب حـقوق دمکراتیک دارنـد. مـا مـخالـفت خـود را بـا هـر گـونـه 

تـالش مـداخـله جـویانـه از سـوي رژیم تـرامـپ و سـایر دولـتهاي امـپریالیستی، که در خـدمـت سـود شـرکتهاي بـزرگ و نـه خـدمـت نیازهـاي کارگـران 

هستند، اعالم می داریم.  

بـه عـنوان کارگـر، مـا تـنها بـر نیروي خـود تکیه داریم. مـبارزه ي شـما بـراي ایجاد اتـحادیه هـاي مسـتقل کارگـري، در اوج رژیم سـرکوب، الـگویی 

از شـهامـت اسـت. مـن بـا تـمام وجـود از تـالش شـما بـراي ایجاد اتـحادیه ي مسـتقل کارگـري حـمایت کرده و از مینیاپـولیس، مینه سـوتـا، همبسـتگی 

خود را با شما اعالم می دارم.  

مـبارزه ي اتـحادیه هـاي مسـتقل زیربـناي قـدرتـمند ایجاد جـنبش تـوده اي کارگـران و تهیدسـتان در ایران، نـه تـنها بـراي سـرنـگونی دیکتاتـوري، بلکه 

بـرانـدازي سـرمـایه داري و ایجاد جـامـعه اي سـوسیالیستی اسـت. این سـرمشقی از دالوري بـراي کارگـران در سـراسـر جـهان اسـت. مـترصـد اخـبار 

تحوالت آتی هستم. همبستگی همیشگی با شما! 

رایان تیملین، 

 رئیس اتحادیه ي ادغام شده ي حمل و نقل محلی، مینه سوتا، ایاالت متحده امریکا  

24 ژانویه 2018 

اعالم همبستگی رییس اتحادیه کارگران حمل و 
نقل مینیاپولیس ایاالت متحده امریکا با سندیکاي 

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکاي 
کارگران نیشکر هفت تپه، و همه کارگران ایران

برگردان: پویان دریابان 
در تـاریخ 5 ژانـویه، اتـحادیه هـاي کارگـري مسـتقل در ایران 

بیانیهاي در حـمایت از اعـتراضـات تـودهـاي علیه ریاضـت 

اقـتصادي و دیکتاتـوري، که در اواخـر سـال گـذشـته آغـاز 

شـد، صـادر کردنـد. بیانیه نـام سـندیکاي کارگـران حـمل و 

نـقل عـمومی تهـران و اتـحادیه صـنعت نیشکر هـفت تـپه در 

اسـتان خـوزسـتان را بـر خـود داشـت. هـر دوي این اتـحادیه هـا 

در مـبارزات جـاري شـرکت داشـته انـد و در مـعرض سـرکوب 

بـوده انـد. رضـا شـهابی، رهـبر کارگـران اتـوبـوسـرانی تهـران، از 

ســال 2010 تــحت پیگرد بــوده و شــش ســال را در زنــدان 

سـپري کرده اسـت و از مـرداد مـاه سـال قـبل نیز دوبـاره بـه 

زنـدان فـرسـتاده شـده اسـت. مـتن کامـل بیانیه سـندیکاهـاي 

ایرانی را می توانید در SocialistWorld.net بخوانید.


