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 آرش کمانگر                  

 
در صحنه سیاست، در غالب موارد، وقتی جنبش های توده ای 

ند و افق نزدیکی برای پیروزی رویت نمی سرکوب می شو

ناراضیان نظام موجود، شاهد  شود، معموال در طیف مخالفین و

شکل گیری دو گرایش انحرافی هستیم که در گریز یا پرهیز از 

امر انقالب اجتماعی، به دو جهت مخالف سیر میکنند و 

 استراتژی سیاسی خود را بر آن بنا می نهند.

اده و عزم پائینی ها و یا حتی در هراس از یکسو مایوس از ار

از خیزش اکثریت لگدمال شده، رو به قدرتهای خارجی می 

آورند و از آنها برای "رهایی" کشورشان استمداد میجویند. 

ایندسته خواهان تغییر باالئی ها نه انحصارا توسط پائینی ها 

بلکه توسط خارجی ها هستند. دسته دیگر اما به خاطر مضرات 

ت قدرتهای خارجی و عشقی که به "دفاع از میهن" دارند، دخال

در جستجوی استراتژی سیاسی سعی میکند به جای گزینه 

انقالب به گزینه رفرم روی آورند و بجای اتکاء به قدرتهای 

خارجی به جناح هایی از حکومت داخلی دخیل ببندد. در ادبیات 

وری "رژیم سیاسی طرفدراران گزینه اول را میتوانیم در کاتاگ

چنج" و طرفداران گزینه دوم را در کاتاگوری "رژیم سیو" 

 قرار دهیم.

واقعیت این است که بعد از سرکوب جنبش توده ای پس از 

شاهد افول جنبش دانشجویی و جنبش  ۱۳۸۸حوادث خرداد 

جنبش ملیتهای تحت ستم ... بوده ایم  –جنبش زنان  –جوانان 

به شیوه مقاومت منفی و و اشکال ابراز وجود آنها اساسا 

نافرمانی مدنی صورت میگیرد. با این همه و علیرغم اینکه 

جنبش کارگری ) جنبش کارگران صنایع، معادن، معلمان و 

بازنشستگان( در صحنه اجتماعی ایران حضور پررنگی دارد و 

روزی نیست که شاهد اعتراض و تجمع و اعتصاب طبقه کارگر 

صنفی و پراکنده است و  –عی نباشیم، این جنبش عمدتا دفا

هنوز به یک جنبش انقالبی طبقاتی تعرضی فرا نروئیده است و 

در غالب موارد نیز قادر به دستیابی به همین خواستهای جزیی 

 صنفی نیز نمی باشد.

در چنین اوضاعی اپوزیسیون مایوس از اعتالی مجدد 

ی جنبشهای اجتماعی، چاره را یا در استمالت از قدرتهای خارج

 می بیند و یا استغاثه در درگاه قدرتمداران داخلی!!

در طیف اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق خلق، سلطنت 

طلبان، بخشی از جریانات سیاسی متعلق به اقلیتهای ملی و 

بویژه با  –مذهبی و نیز بخشی از جمهوریخواهان سکوالر 

ن روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و رویکرد شدیدتر آ

تماما به پروژه "رژیم چنج" پیوسته اند.  –در قبال رژیم ایران 

اینها اگر تا دیروز در کریدورهای کاخ سفید و کنگره امریکا 

سیاسی یا مالی کسب کنند  –پالس بودند تا حمایت دپلماتیک 

اکنون بی پرده از دونالد ترامپ میخواهند که به امر سرنگونی 

 رژیم اسالمی ایران مدد رساند.

و بدتر از آن به سراغ رژیم فوق ارتجاعی سلطنتی عربستان هم 

رفته اند و در کنار پیوند سیاسی از کمکهای هنگفت مالی آن 

نیز بهره میبرند. حضور ترکی فیصل رئیس سابق سازمان 

امنیت عربستان در گردهمایی ساالنه مجاهدین خلق در پاریس 

به برخی و کمکهای این رژیم  –هم پارسال هم امسال  –

جریانات دست راستی کرد در ایران و نیز جریانات اسالمی سنی 

ایرانی و اظهارات وزیر دفاع سعودی در ماههای اخیر مبنی 

براینکه نبرد با رژیم شیعی را به داخل مرزهای ایران منتقل 

خواهد کرد در همین راستا باید ارزیابی نمود. بعالوه در کنار 

خته شده امریکا نظیر جولیانی ) حمایت دائمی نئوکانهای شنا

شهردار سابق نیویورک( بولتون ) سفیر سابق امریکا در 

سازمان ملل ( و لیبرمن )سناتور پیشین و رئیس نهاد اتحاد 

علیه رژیم ایران( از مجاهدین خلق، امسال شاهد تحول تازه ای 

نیز بودیم و آن سفر مک کین ) رئیس کمیته نیروهای مسلح در 

ا( به آلبانی ) محل کنونی استقرار صدها عضو سنای امریک

مجاهدین خلق( و نیز حضور او در گردهمایی امسال مجاهدین 

در پاریس و مالقات با مریم رجوی میباشد. البته مک کین در 

کنار استفاده از برگ مجاهدین از حمایت طیف سلطنت طلب نیز 

. با غافل نشده و مالقاتی هم اخیرا با رضا پهلوی داشته است

این همه با باتالق تمام عیاری که در خاورمیانه، امپریالیستها و 

دول مرتجع ایجاد کرده اند بعید است امریکا هوس راه اندازی 

یک جنگ تمام عیار جدید و اشغال نظامی ایران را در سرداشته 

باشد. اما حمایت وسیع تر از جریانات دست راستی اپوزیسیون 

یاسی نظامی و اقتصادی و حتی ایران، گسترش تحریمهای س

برخی رویارویی های نظامی موردی و ضربتی دور از انتظار 

نیست. در همین راستا است که رکس تیلرسون وزیر خارجه 

امریکا اخیرا استراتژی دولت امریکا را تغییر مسالمت آمیز 

رژیم ایران تعریف کرده است و علیرغم دو بار اذعان به رعایت 

توسط رژیم ایران ، هر بار تحریمهای جدیدی  توافقنامه برجام

 را علیه اشخاص حقوقی و حقیقی رژیم ایران وضع کرده است.

نیاز به اثبات نیست که دخالتهای امپریالیستها و دول مرتجع در 

خاورمیانه و شمال افریقا ) افغانستان، عراق، سوریه ، یمن، 

ایج فاجعه تا کنون نت سودان، سومالی، لیبی، بحرین، مصر ...(

باری داشته است. ابعاد اقتصادی و انسانی این فجایع در کشور 

هشتاد میلیونی و کثیرالمله ایران به مراتب شدیدتر خواهد بود. 

بنابراین هر نیروی مستقلی که بویی از ترقیخواهی و 

آزادیخواهی برده باشد نمیتواند و نباید با طیف نیروهای رژیم 

 چنج همکاری و ائتالف کند.

بویژه سیاستهای  –اما خطرات ناشی از سیاستهای امپریالیستی 

نباید سبب شود که به بهانه  -جدید دولت ترامپ و رژیم سعودی

 مبارزه ضدامپریالیستی در کنار داعشیان وطنی قرار گیریم.

سازمان ما در طول چهار دهه اخیر سعی کرده گفتمان جدیدی 

ن عرضه کند و آن را به جنبش چپ و جنبش آزادیخواهی ایرا

اینکه هر مبارزه ضدامپریالیستی لزوما ترقیخواهانه نیست و 

میتواند از منظر فوق ارتجاعی نیز شاهد امریکا ستیزی و جدال 

وقتی ما این  ۵۸با امپریالیستها و صهیونیستها باشیم. در سال 

دیدگاه را در فضای سیاسی آنروز ایران طرح کردیم بسیاری از 

هضم ان نبودند. چپ طرفدار رژیم ) حزب توده  نیروها قادر به

و ... ( به پیروی از سیاستهای اتحاد شوروی و تزهای 

اولیانوفسکی ) راه رشد غیرسرمایه اری( به صرف شاخ و 

شانه کشیدن رژیم های مرتجع و دیکتاتوری نظیر ایران خمینی 

سوریه اسد و ... با امریکا آنها  –لیبی قذافی  –عراق صدام  –

رژیم های مردمی و مترقی ارزیابی میکرد. در نقطه مقابل  را

نیز برخی نیروهای چپ که به درستی رژیمهایی مثل رژیم 

خمینی را ارتجاعی میدانستند تحت همین گفتمان معیوب یعنی 

مقدس دانستن هر نوع امریکا ستیزی مجبور بودند بر چشمان 

مپریالیسم واقعیت خاک بپاشند و رژیم ایران را "سگ زنجیری ا

 امریکا" قلمداد کنند!!

در آنزمان ما با طرح مسائلی نظیر: مبارزه ضدامپریالیستی از 

مبارزه ضدسرمایه داری جدا نیست و یا مبارزه ضدامپریالیستی 

از مبارزه برای آزادی و دمکراسی تفکیک ناپذیر است، سعی 

کردیم ماهیت ارتجاعی جدال رژیم خمینی با امریکا و متحدانش 

افشا کنیم. طرح این گفتمان در فضای چپ سنتی آنزمان  را

نوعی شنا خالف جریان آب بود. اکنون البته کمتر جریان مدعی 
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مرتجع چپ پیدا می شود که هارت و پورت های دول یا نیروهای 

امریکا ستیز بویژه بنیادگرایان اسالمی سنی یا شیعی را ترقیخواهانه 

ین تجارب گرانبها، هنوز شاهد ارزیابی نماید. اما علیرغم همه ا

لغزشهایی در طیف نیروهای "جپ و آزادیخواه" ایرانی در داخل و 

خارج از کشور هستیم. با این تفاوت که به جای تکرار اراجیفی نظیر 

سخنان "کیانوری مرحوم" مبنی بر اینکه میان اسالم امام خمینی و 

ی و مترقی سوسیالیسم علمی تفاوت چندانی نیست !! و یا با مردم

دانستن کل حاکمیت، خواهان آن هستند که به خاطر خطرات ناشی از 

سیاستهای جدید امریکا و استراتژی رژیم چنج، به مدارا با جمهوری 

اسالمی و یا حداقل جناح "معتدل" آن بپردازیم. دعوت به شرکت در 

نمایش انتخابات انتصاباتی اخیر و یا تجلیل از آرای باالی حسن 

تحت عنوان "رای اعتراضی" و یا همسو جلوه دادن این روحانی 

رای با نیروی تحریم جلوه هایی از نوع نرمش و لغزش را به معرض 

نمایش میگذارند که به معنای پائین کشیدن فتیله جنبشهای اجتماعی و 

راهبرد سرنگونی انقالبی به بهانه جلوگیری از سوء استفاده امریکا 

 کاء است.و عربستان و اسرائیل و شر

در راستای همین نوع کوتاه آمدن در قبال رژیم والیت مطلقه فقیه  

تن از فعاالن سیاسی داخل کشور با امضای  ۳۵بوده که اخیرا حدود 

" نامه  گروهی از فعاالن چپ و آزادیخواه ایران "

سیاست های مداخله جویانه آمریکا در ایران منتشر   مشترکیدرباره

یی چون محمد علی عمویی ) از رهبران سابق کردند که نامهای آشنا

حزب توده( علیرضا جباری )نویسنده( و فریبرز رئیس دانا 

)اقتصاددان( در میان آنها دیده می شود. نکته قابل توجه در مورد این 

نامه جمعی این است که بخش قابل توجهی از فعالین و نویسندگان چپ 

م بیگی، محمد داخل کشور نظیر: ناصر زرافشان، اکبر معصو

قراگوزلو، محسن حکیمی، حسن مرتضوی، پرویز صداقت، علیرضا 

ثقفی، محمد مالجو... و فعالین کارگری شناخته شده ای نظیر: رضا 

شهابی، محمود صالحی، محمد عبدی پور، ابراهیم مددی، بهنام 

ابراهیم زاده ، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، 

جراحی، علی نجاتی، داوود رضوی و ... بدرستی  رسول بداقی، محمد

از امضای آن خودداری ورزیدند. البته نه به خاطر عدم حساسیت 

نسبت به سیاستهای مداخله جویانه امریکا در مورد ایران بلکه به 

نفره به رژیم اسالمی  ۳۵خاطر آوانس آشکار نویسندگان نامه 

 سرمایه داری ایران!

ر بخشی از بیانیه خود بی آنکه درسی از نویسندگان نامه مذکور د

گفتمان معیوب چهل سال پیش گرفته باشند باز هم تکرار میکنند که 

در طول دهها سال گذشته بارها و بارها  این سیاستهای امریکا : "

علیه دولت های مستقل و دموکرات و توده ای" بکار رفته است. اینها 

دهسال اخیر صحبت از کدام دولتهای دمکرات و توده ای چند 

میکنند؟! و یا در جایی دیگر از رژیم آدمخوار حاکم بر ایران 

میخواهند که به " حقوق ملت، مصرحه در قانون اساسی" احترام 

بگذارد!! قانون اساسی ارتجاعی مبتنی بر والیت خدایی و مطلقه ولی 

 فقیه !!

" پریالیستی" جز نبش قبر از آرای "رفیق کیااینوع مبارزه "ضدام

نیست. این عدول آشکار از سیاستهای شناخته شده گفتمان صدای 

سوم است. گفتمانی که هم از استقالل ایران دفاع میکند و بنده گی دول 

امپریالیستی بویژه امریکا را نمی پذیرد و هم حاضر نیست با فرو 

نهادن پرچم مبارزه برای آزادی و برابری به رژیم عصر شتر چرانی 

 تیله مبارزه انقالبی علیه آنرا پائین کشد.آوانس دهد و ف

اما نیروهای چپ و انقالبی برای اینکه بتوانند از پس دو نیروی 

قدرتمند صحنه سیاسی ایران یعنی نیروی رژیم چنج و نیروی رژیم 

سیو برآیند باید نیروی صدای سوم را از حد دکترین و گفتمان خارج 

نمایند. آنها در این راستا کرده و آنرا بدل به جنبش اجتماعی بزرگ 

راهی جز این ندارند که صفوف پراکنده خود را متحد و هماهنگ 

سازند و بی غل و غش از هر نوع لغزش به سوی نیروهای دست 

راستی رژیم چنج و رژیم سیو پرهیز نمایند. صدای سوم برای 

استقالل، آزادی، سکوالریسم و عدالت اجتماعی اگر نتواند خود را از 

ک گفتمان کم تاثیر خارج و بدل به یک جنبش اجتماعی تاثیرکذار حد ی

 کند، آینده تیره و تاری در انتظار کشور ما خواهد بود.

  

 ۱۳۹۶تیر  ۳۰ – 2017جوالی  21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =    وندهایپ=        
 

  کارگر راه تیسا

  www.rahekaregar.com 

 

 کم نترنتیا ژهیو سازمان ساده تیسا

 : رانیای برا و سرعت
tp://rahekaregar.com/index1.phpht 

 

  تیسا لیمیا

    site@rahekaregar.com 

 

 ی عموم روابط

  public@rahekaregar.com 

 

 یبرابر ونیزیتلو -ویراد

 www.radiobarabari.com 

 

  ویدرا لیمیا

 info@radiobarabari.com 

 

 ی برابر ونیزیتلو لیمیا

info@barabar.tv                     

 

      2617492 -511 – 49 تلفن

 

 ی تیجنس ستم هیعل

iran.com-www.asj   

 

 ی خبر کارگر راه

www.rahekaregarnews.com 

 
 ی (سیانگل)  بولتن رانیا

       bulletin.org-www.iran 

 

 ( کیتئور)  داریب نشر

       www.nashrebidar.com  

 

   زنی آوا مجله 

www.tvs.se/womensvoice 

 

 ( سوئدی  ) همبستگ ویراد

http://radiohambastegi.net 

---------------------------------- 
 ها، هیانیب در ما سازمانی عموم مواضع : توجه

 طرح سازمانی نهادهای امضا با واسناد مصوبات

 مطالب ای وی فردی امضا با مقاالت. شوندیم

 ما سازمان مواضع لزوما ها مصاحبه در مطروحه

 . ستندین

http://www.rahekaregar.com/
http://rahekaregar.com/index1.php
http://rahekaregar.com/index1.php
mailto:site@rahekaregar.com
mailto:public@rahekaregar.com
mailto:info@radiobarabari.com
mailto:info@barabar.tv
mailto:info@barabar.tv
http://www.asj-iran.com/
http://www.asj-iran.com/
http://www.iran-bulletin.org/
http://www.nashrebidar.com/
http://www.tvs.se/womensvoice
http://www.tvs.se/womensvoice
http://radiohambastegi.net/
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درباره برخورد به انتخابات ریاست     

 ی داخلی حاکمیتتضادها و مسئله جمهوری
 

    بهروز فراهانی                        

 

 
مثل همیشه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مباحث تندی 
رامیان طرفداران شرکت در آن و مدافعان 

زد . از زمانی که اصالح طلبان  دامن  فعال تحریم
انتخاب میان بد و بدتر را « منطق» موفق شدند که   حکومتی
بخشی از اپوزیسیون سابق جابیاندازند این مباحثات  در میان

درخارج گاه اشکال بسیارتندی هم به خود میگیرد . درین میان 
برخی در مغلطه تا به آنجا پیش می روند که مسئله رای دادن 
را با آزادی بیان و اندیشه یکی گرفته ، منکر هر نوع بار 

سیاسی  سیاسی و یا تحلیل رای دادن به مثابه یک اقدام
شده و الجرم هر نوع برخورد انتقادی به آن را ناقض آزادی 
بیان واندیشه می انگارند! تو گوئی که آزادی بیان درین مورد 

این   با خود عدم مجاز بودن انتقاد را هم بهمراه می آورد!
شگرد جدید بویژه ازینرو تاسف بار و شگفت انگیزاست که 

صابات اساسا بر پایه نفی انت -نفس و پایه خود این انتخابات
آزادی نه تنها بیان و اندیشه بلکه حتی خود اصل انتخاب بنا 
شده، نماد خشنی از انکار دمکراسی و آزادی انتخاب است تا 

را نیز گرفته است. تجربه « خودی ها»بدانجاکه گریبان حتی 
جمهور سابق رفسنجانی واحمدی نژاد که رفع  سه رئیس 

ه ممنوع الصدا و تصویر شد خود صالحیت شدند وخاتمی ک
 بارزترین نمونه ها برای اثبات این مدعا ست .

گفتمان اصالح طلبی حکومتی در اقشار خرده بورژوازی   غلبه
شهری موجب این شده که هر بار مِسئله شرکت یا عدم 

انتصابات وتبلیغات گسترده فعاالن  –شرکت در این انتخابات 
ت در آن به گیجسری احزاب وابسته به این اقشار برای شرک

مدعی طبقه کارگر نیز بیانجامد وتحت لوای تاکتیک درست " 
استفاده از ابزار انتخاباتی و پارلمانی " بدون توجه به جایگاه 

جمهوری   دیروزین و امروزین این انتخابات در رابطه رژیم
اسالمی و والیت فقیه با جامعه، به تفکیک هاِی "تئوریک" 

شرکت کرده ولی رای به کاندیدای اصالح طلبان میان آنها که 
میدهند و آنهائی که در موافقت با والیت فقیه   اعتدالگرایان –

در این انتخابات شرکت میکنند قائل شده و بر اهمیت "رای 
اعتراضی" دسته اول تاکید میکنند و در این میان اصل مطلب 

ر نظام یعنی "لبیک گفتن کل رای دهندگان " به فراخوان "رهب
" و کارگزارانش را بکلی فرعی قلمداد میکنند و اهمیت این 

انتصاباتی در دستگاه تبلیغاتی رژیم  –نمایش انتخاباتی 
جمهوری اسالمی در ارائه یک " دمکراسی اسالمی" را 
نادیده میگیرند . مهمتر از آن اینکه شرکت در انتخابات رژیم از 

ثابه "تنها راه تغییر" جانب کل طیف اصالح طلبان رنگارنگ به م
قلمداد و به طور سرسام آوری تبلیغ وترویج میشود . کسانی 
که درین انتخابات رژیمی شرکت میکنند چه بخواهند و چه 
نخواهند آب به آسیاب این تبلیغات میریزند و بطور عینی 

اصالحات و "تغییر  –همدست تمام عیار رهبران طیف اعتدال 
رکت اعتراضی " کامال در خدمت از باال" میشوند . این "ش

مناسبات باالئی ها ودر چهارچوب تنگ توازن قوای میان 
هسته اصلی قدرت یعنی والیت مطلقه فقیه و ائتالف 

اصالح طلبان است . بخصوص که امروزه در  –اعتدالگرایان 
سایه فجایعی که در عراق و سوریه اتفاق میفتد این طیف بر 

قالب از پائین نه ! تغییر از باال شدت تبلیغات خود در جهت "ان
آری !" افزوده و در مقابل "هرج و مرج ناگزیر " ناشی از 

بر " عقالنیت تالش از باال" و   اقدامات براندازنده از پائین
مسالمت آمیز بودن "طبیعی" این استراتژی تکیه میکنند. 
تکرار میکنم : در شرایط مشخص امروزین منطقه شرکت در 

ک موثر و عینی، خواسته یا ناخواسته ، به این انتخابات کم
تاکتیک و استراتژی باالیی هاست وجائی در استراتژی 
انقالبی با تکیه بر تغییر از پایین ندارد و نه تنها کوچکترین 
خدمتی به استراتژی انقالبی نمیکند بلکه مشخصا تاکتیکی 

آن در توهم پراکنی در جهت "امکان تغییر از باال" و بدتر از 
   تبلیغ عملی برای "تنها راه"ممکن هست.

از طرف دیگر ما در جریان جنبش ضد تقلب انتخاباتی احمدی 
نژاد شاهد تحوالت مهمی که در این اقشار خرده بورژوازی 
شهری صورت گرفته واستفاده رهبری اصالح طلبان رنگارنگ 
از این سطح آگاهی آنان بوده ایم . در شرایطی که همزمان با 

ش استبدادی یکی از بزرگترین جنبشهای مطالباتی جنب
کارگران و حقوق بگیران در سراسر کشور در جریان بود 
هیچگونه کوششی نه توسط رهبری جنبش موسوم به سبز 
و نه فعاالن و سازماندهندگان آن برای نزدیکی به جنبش 
مطالباتی کارگران ، در جهت همگرائی با خواسته های آنان 

بویژه عدم همراهی آنان با بخش آگاه و صورت نگرفت و 
سازمان یافته این جنبش که دالورانه شعار " حق اعتصاب و 
حق تشکیل سازمانهای مستقل کارگری" رامطرح کرده و زیر 
ضربات پلیس و نیروهای امنیتی رژیم بود ، آشکارا این بی 
اعتنائی مطلق به جنبش اجتماعی مطالباتی کارگران و 

به نمایش گذاشت . حال آنکه این خواسته حقوق بگیران را 
های فعاالن جنبش کارگری نه خواسته هائی سوسیالیستی 

سازمان جهانی کار می  87بلکه مفاد مقاوله نامه شماره 
باشند !!! یعنی اصالح طلبان ما و فعاالن خرده بورژوازی 
شهری ما حتی حاضر به همراهی با جنبش کارگری در سطح 

جهانی کار نیز نیستند ! اینان حتی  درخواستهای سازمان
درین حد از خصائل دمکراتیک برخوردار نبوده و توده کارگران و 
حقوق بگیران را تنها و تنها بعنوان لشکر "رای دهندگان 

 –اعتراضی" برای حمایت از کاندیداهای ائتالف اصالح طالبان 
،  اعتدالیون میخواهند . نه تنها از رادیکالیسم خرده بورژوائی

در هیچ سطحی، خبری نیست ، همه هم و غم متوجه 
کشاندن توده کار به بازی در بساط باالئی ها و جلوگیری از 

 اقدامات مستقل آنهاست که "مبادا ایران سوریه نشود !" .
اگر بخواهیم در خصلت بندی این نیروها از یک تشابه تاریخی 

قالب استفاده کنیم باید بگوئیم که در قیاس با تجربه ان
روسیه، خرده بورژوازی شهری ما بیشتر دارای خصائل کادتی 
هست و بوئی از دمکراتیسم و انقالبیگری نارودنیکی نبرده 
است و اصالح طلبان ما هم فقط و فقط به اجرای "اپوزیسیون 
بارگاه خالفت " مشغولند و در این راه هر خفتی را تحمل 

نظام حتی هویت و میکنند تا آنجا که برای رعایت خطوط قرمز 
صف بندی مستقل خود را فدا کرده و تبدیل به ستاره دنباله 
دار" اصول گرایان معتدل " شده اند و حتی وجود امنیتی های 
از نوع پورمحمدی وزیر" دادگستری" دولت روحانی نیز مانع 

 خوش خدمتی آنها نمیشود .
در هم آمیختن آرای مردم با این دسته و جناح از جناح های 
حکومت تحت عنوان " انتخاب میان بد و بدتر" کوچکترین 
خدمتی به پیشبرد امر دمکراسی و آزادی در ایران نمیکند و بر 
عکس با بازی در بساط رژیم و شرکت در بالماسکه انتخاباتی 
او از یک طرف دست رژیم را در ارائه یک چهره "دمکراتیک با 

یگر با عدم طرح ویژگیهای اسالمی " باز میگذارد و از طرف د
حداقل خواسته های دمکراتیک ، به جای تقویت هویت 
مستقل توده کارگران و حقوق بگیران در مبارزه 
ضداستبدادی، آنان را تبدیل به لشکر بی هویت رای دهندگان 

اعتدالیون مینماید و این بدترین ضربه  –ائتالف اصالح طلبان 
وارد   ای است که میتوان به جنبش واقعی ضداستبدادی

 کرده و آنان را ملعبه بازیهای درونی جناحهای حاکمیت نمود.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در حیطه اقتصاد وماهیت 
طبقاتی جناحهای حاکم کوچکترین تفاوتی درماهیت 
سیاستهای کالن اقتصادی آنان وجود ندارد ، هردو از مدافعان 

ند و در خشن اقتصادیات سرمایه داری نئولیبرال هست
سرکوبی جنبش مستقل مطالباتی کارگران و حقوق بگیران 

 از یکدیگر سبقت میگیرند.
این کامال درست است که در ایران سد اولیه و اصلی در 
مقابل پیشروی جنبش دموکراتیک در ایران هسته اصلی 
قدرت یعنی والیت فقیه و دستگاههای سرکوب وابسته به آن 

پاسداران بیشتر رنج میکشند تا است . مردم عادی از بسیج و 
پلیس شهربانی و ارتش . به قولی اگر بخواهیم از ادبیات 
کالسیک مارکسیستی ) که این روزها ، به نا درست ،زیر آوار 
واژه های پسا مارکسیستی مدفون شده اند( استفاده کنیم 
تضاد عمده کارگران و زحمتکشان ایران با دستگاه والیت فقیه 

دستگاه در خال و روی هوا نمانده بلکه، بر  است . اما این
خالف سالهای اولیه دولت بناپارتیستی خمینی، درست مثل 
دوران سلطنت و دیکتاتوری شاه مستقیما بر قدرت سرمایه و 
اقتصادیات سرمایه داری استوار است . یعنی پشت سر تضاد 
عمده با دستگاه والیت ، تضاد اساسی کار و سرمایه ایستاده 

و چهره می نماید . انتخاب تاکتیکها و شعارهای درست است 
تاکتیکی حکم میکند که ما در این دوره نوک تیز حمله تبلیغاتی 
خود را روی دستگاه والیت فقیه و ارگانهای سرکوب آن 
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متمرکز کنیم . اما این به معنای نادیده گرفتن "پشت سر و 
اپذیر که پایه " این قدرت نیست . بخصوص این حقیقت انکار ن

بخشی ازمردم با درک استفاده از تضادهای موجود در 
حاکمیت، به دنبال این یا آن جناح روانه شده اند تغییری درین 

انحطاط ، یا در   تحلیل نمی دهد و تنها نشان دهنده درجه
بهترین حالت ، خطای سیاسی بخش فعال این گروه و دسته 

 ازمردم است.
نها مردمی که درین انتخابات تردیدی نیست که در بین میلیو

شرکت کردند، بخشی صرفا برای "انتخاب بین هیتلر و 
موسولینی" و برای مقابله با رئیسی به پای صندوق های 
رای رفتند و توهمی نسبت به روحانی و اعوان وانصار 
نداشتند . اما اگر به تجمع میلیونی سازماندهی شده برای 

ر این " محور خرد و مراسم خاکسپاری رفسنجانی جنایتکا
اعتدال" به گمان طیف اصالح طلبان ، توجه الزم را بکنیم باید 
بپذیریم که اکثریت مهمی از میلیونها رای دهندگان نه فقط به 
رئیسی نه گفتند بلکه، با توهم کامل ، با پیروی از خاتمی و 
شرکا،به روحانی نیز آری گفتند و این دسته را می بایستی 

اعتدالیون بشمار  –اجتماعی ائتالف اصالح طلبان در زمره پایه 
آورد. اینان در مقابل اقدام پایینی ها در کنار حاکمیت ایستاده 
اند . برای اینان تحوالت می بایستی از طریق باالئیها به پیش 
برده شود. بدین ترتیب اکثریت بزرگ میلیونها رای دهنده گان 

ده و بخشی به روحانی متحد کارگران و زحمتکشان نبو
ازنیروی ماند ، اگر نه ضد انقالبی ، حداقل غیر انقالبی هستند 
و در استراتژی انقالبی تغییر از پایین کارگران وزحمتکشان 
جایی نداشته و باید خنثی شوند . آ گاهی طبقاتی این دسته 
ازخرده بورژوازی شهری ، متا ثر از شکست انقالب ضد 

ز جانب روحانیت حاکم به سلطنتی و بسیج لمپن پرولتاریا ا
رهبری خمینی تحت نام " مستضعفان"، آنها را از انقالب و 
ابتکارعمل توده های پائینی گریزان کرده و حال نیز با شکست 
"بهار عربی" و جهنم لیبی و سوریه ، گریزان تر از " پائینی 
ها" شده اند . درست مانند سن سیمونیستهای بعد از انقالب 

رزنش ژاکوبن ها به "ایجاد خرابی و قحطی" فرانسه که با س
ناشی از انقالب اشاره داشته و علیه دخالت مردم فرودست 
تبلیغ میکردند تا "دانشمندان سن سیمونیست " در اتاقهای 

اجتماعی را پیدا  –مطالعه خود " راه حل" بحران سیاسی 
 کرده و به جهانیان عرضه کنند !

رین معادالت دخالت اضافه کنم که فاکتور دیگری نیز د
مستقیم میکند . مبلغان آگاه طیف اصالح طلب با هشیاری هر 

 –چه تمامتر دیوار چینی بین خواسته های عدالت اجتماعی 
اجتماعی و خواسته های  -اقتصادی جنبش های مطالباتی 

دمکراتیک کشیده اند و باجدیت هرچه  -آزادیخواهانه
االئیهائی برای حفظ تمامترلزوم رعایت چهارچوب تاکتیکهای ب

"خصلت مسالمت آمیز " مبارزه و تمرکز روی " دستگاه والیت 
فقیه و اعوان انصار تفنگدارش"را تبلیغ میکنند . شوخی تاریخ 
درینست که تعداد قابل توجهی ازین "مبلغان دموکرات" که 
امروز منکر هر رابطه مستقیمی بین خواسته های 

غ ارجحیت مطلق دموکراتیک و عدالت اجتماعی و مبل
"دمکراسی خواهی" در برابر عدالت اجتماعی هستند ، 
همان کسانی هستند که در دوران خمینی بین " مبارزه 
امپریالیستی" و خواسته های دمکراتیک هیچ رابطه 
مستقیمی نمی دیدند و بادادن ارجحیت مطلق به " مبارزه 
 ضد امپریالیستی امام خمینی" در مقابل جنبش دمکراتیک و
مطالباتی کارگران ، ملیتهای تحت ستم ، زنان و دانشجویان 

 ایستادند تا امام خمینی شان را تضعیف نکنند!
تکیه یک جانبه به این " رای اعتراضی" میلیونها نفر به نفع 
روحانی با نادیده گرفتن این مسائل و تجارب تاریخی باعث 

ند میشود که بعضی از تحلیلگران سیاسی طوری وانمود میکن
که گویا اهمیت این " شرکت اعتراضی" دست کمی از تحریم 
فعال میلیونها مردمی که درین انتخابات شرکت نکردند ، ندارد 
! این همان عزیمت از " اهمیت خارق العاده" تضاد باالئیها 
ست . حال آنکه "عنصر اعتراضی " را اتفاقا ، قبل و باالتر از 

ران و حقوق بگیران و، همه ، در جنبش عظیم مطالباتی کارگ
در مورد مشخص انتخابات اخیر، درمیان میلیونها مردمی باید 
جستجو کرد که علیرغم تبلیغات سرسام آور اصالح طلبان 
داخل و خارج و ارگانهائی چون بی بی سی ، فریب شرکت در 
"حماسه انتخاباتی" ساخته و پرداخته رژیم سرمایه داری 

رایشات کارگری هیچ باجی به جمهوری اسالمی را نخوردند. گ
این " شرکت کنندگان معترض" اما شریک حماسه انتخاباتی 
نمی دهند و بر عکس با قدرت تمام این " حسن نیت " قالبی 
که راه جهنم والیت فقیه سرمایه داران را سنگفرش میکند 
افشا کرده و در لوای " ستایش هشیاری سیاسی " یک 

اکتیک جناحهای حکومت و واقعیت سازش عینی و عملی با ت
چشمداشت از باالئیها را توجیه نمیکنند . این خاک پاشیدن به 
آگاهی و کمک به دامن زدن این توهم خطرناک است که گویا 

با همکاری با یاران " عالیجناب سرخ پوش" و در رکاب پور 
محمدی ها میتوان " گام به گام" رژیم دهه شصت و کهریزک 

 ساز را عقب نشاند .
 ادآوری یک تجربه تاریخی درین مورد خالی از اهمیت نیست .ی

در دوران سلطنت، رهبری حزب توده ایران و بیژن جزنی هر 
دو به مسئله عمده بودن تضاد جنبش با رژیم دیکتاتوری 
فردی شاه و وجود تضاد در داخل هئیت حاکمه واقف شده 

ود بودند . بیژن جزنی ازین مسئله چنین نتیجه گیری کرده ب
که برای پیشبرد جنبش ، ضمن توجه به تضادهای داخلی 
نظام سلطنت و درگیری مردم با نهادهای زیر کنترل شاه، 
جنبش مسلحانه برای سرنگونی کل نظام ، بر خالف ویتنام 
که شعار مرحله ای " مرگ بر امپریالیسم و سگهای 
زنجیریش" را سر لوحه تبلیغات توده ای خود قرار داده بود ، 

بایستی از شعار " مرگ بر دیکتا توری شاه و حامیان  می
امپریالیستش" استفاده کند . یعنی باید از طریق جنبه 
ملموس دیکتاتوری شاه به وجود قدرت امپریالیستی نگهبان 
آن تهاجم کرد و توده های مردم را ،به گمان جزنی از طریق 
. جنگ چریکی، برای یک مبارزه مسلحانه توده ای بسیج کرد 

حزب توده اما با همین تشخیص عمده بودن تضاد با 
دیکتاتوری فردی شاه ، ائتالف با "جناح دور اندیش حاکمیت" 
را هدف خود قرار داده بود و مدام برای این بخش از حاکمیت 
پیامهای ائتالف و وحدت داده و مبارزان را به انتخاب بین "بد و 

همراهی با  بدتر" ترغیب و هر مخالفتی با سیاست جلب و
جناح "دوراندیش حاکمیت " را ماجراجوئی و بی خردی در 

 "تحلیل مشخص از شرایط مشخص" قلمداد میکرد.
میبینید که چگونه میتوان با یک تشخیص درست از وجود 
تضاد عمده و شکاف در باالئیها به نتیجه گیری های بکلی 
متفاوت رسید و صرف تکرار " تحلیل مشخص از شرایط 

یچ اکسیرو راه حلی را به خودی خود همراه ندارد مشخص" ه
. کسانی که ما را دائما به توجه به تضادهای واقعی موجود 
در حکومت جلب کرده و به بهانه وجود "مستی خرده 
بورژوازی شهری غیرانقالبی" به جناح اصالح طلبان ، از 
کارگران دعوت میکنند که بین "بد و بدتر" انتخاب کنند 

اکثریتی آن زمان و این زمان  -ن تفکر توده ایدستخوش هما
هستند که با نادیده گرفتن تضاد اساسی کار و سرمایه در 
یک جامعه سرمایه داری و واقعیت یکی بودن ماهیت و وحدت 
این جناحها در تقابل با اردوی کار ، خواسته ویا ناخواسته ، 
 فعالیت بخش آگاه جنبش کارگری را محدود به بازی در بساط
باالئیها ، با دنباله روی از خرده بورژوازی شهری، میکنند . این 
امر نه تنها ، ولو بطور تاکتیکی، جنبش کارگری در حیطه 
مبارزه دمکراتیک را به جلو نمی برد بلکه با پایین کشیدن 
سطح خواسته های دمکراتیک و عدم پافشاری بر روی 

اح رژیم حداقل درخواستهای دمکراتیک در برابر هر دو جن
سرمایه داری جمهوری اسالمی و نیزدر برابر بخش آگاه و 
فعال خرده بورژوازی شهری که امروزه نقش فعال سازمانده 

اعتدالیون را بر عهده  -لشکر رای دهندگان ائتالف اصالح طلبان
دارد، این مبارزه دمکراتیک را نه تنها به مبارزه سوسیالیستی 

ز سطح درخواستهای سازمان گره نمی زنند بلکه آن را حتی ا
 جهانی کار نیز پایین تر می آورد .

به هر رو مناسبات جنبش کارگری با دیگر اقشار وطبقات در 
مبارزه ضد استبدادی اساسا از طریق همکاری در بطن 
اعنراضات وجنبش های اجتماعی وازورای انجمنها ، اتحادیه 

ذرد و نه ها و نهادهای موجود یا در حال شکل گیری آنان میگ
از طریق مصالحه برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و 
موضعگیری یا همجهتی در مورد تضاد های موجود در 
حاکمیت . ما در هیچ شرایطی چرخ پنجم یک جناح حاکم 
نئولیبرال نخواهیم شد . در شرایط کنونی ایران متاسفانه 

از  اکثریت قاطع فعاالن خرده بورژوازی شهری شناخته شده ،
جمله بخش مهمی از فعاالن دانشجویی و زنان فمینیست راه 

اعتدالیون را در پیش  –جاده صاف کنی ائتالف اصالح طلبان 
گرفته و در مبارزه برای تحمیل حق اعتصاب و تشکلهای 
مستقل کارگری ، کارمندی ، معلمان ، دانشجویان و.. هیچ 

جنبش  همکاری واقعی را بر نمی تابند. در نتیجه فعاالن
یا در آینده نزدیک  کارگری در برابر این معضل قرار گرفته اند:

،فعاالن خرده بورژوازی شهری مست ومسخ شده اصالح 
طلبان ، این حداقل خواسته های دمکراتیک را می پذیرند و 
درین صورت امکان یک سری همکاریهای موضعی با آنها 

ی ، خود بدینسو76ممکن خواهد بود و یا، همانند دو خرداد 
رانیروی هژمونیک جنبش و "موتور تاریخ" تلقی کرده ، 
هیچکدام ازین خواسته ها را نمی پذیرند که مارا با آنان هیچ 
کاری نیست جز تالش برای جدا کردن توده دنباله رو اینان از 
این نیروی انحصار طلب هژمونیک از طریق پیشبرد همکاری 

 جمنها .های عملی برای ایجاد اتحادیه ها و ان
 ۲۰۱۷ ژوئیه ۲۳                                                                     
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 یسم؟فدرال یا ییسرنوشت تا سرحد جدا یینحق تع

 
 حمید مسوی پوراصل                      

 

 بخش اول
 

ش دولت خودمحتار کردستان عراق برای استقالل الدر آستانه ت

بحران سیاسی در جمهوری اسالمی و اوجگیری  سیاسی و در آستانه

تالش جمعیت ها , گروهها و سازمانهای ملی و استقبال برخی رقبای 

سیاسی ایران نظیرعربستان و ترکیه در حمایت از برخی جنبش های 

ملی, دامن زدن به بحث "حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم اهمیت 

"مسئله حق تعیین  زیادی دارد. چرا که چپ باید مشی خود در قبال

سرنوشت" و فدرالیسم را روشن کرده و صیقل دهد. در شریط حال 

تمامی چپ به شکل کلی و تئوریک موافقت خود را با مسئله "حق 

تعیین سرنوشت" اعالم می کنند. اما وقتی به شرایط حال و زمان اجرا 

و شکل اجرا و ... میرسیم شاهد موضعگیری های گوناگون هستیم. 

ت آراء نه تنها در میان احزاب و سازمانهای سیاسی چپ که این تشت

حتی میان اعضای هر سازمان سیاسی چپ وجود دارد. در این نوشته 

در بخش اول به "حق تعیین سرنوشت" تا سر حد جدایی می پردازم. 

در بخش دوم به حل فدراتیو مسئله ملی خواهم پرداخت و در بخش 

ارائه دهم و به موارد مشخص سوم سعی خواهم کرد یک جمع بندی 

حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی حق تعیین  -بخش اول  .بپردازم

سرنوشت یکی از قدیمی ترین شعارهای جنبش چپ نه تنها در ایران 

که در سراسر جهان است. این شعار اگر چه ساده و در مباحث 

تئوریک امری بدیهی می نماید اما وقتی به شیوه و چگونگی اجرایی 

آن میرسیم به مشکالت عدیده و پیچیدگی های بسیاری برخورد می 

کنیم. باید بخاطر سپرد که تنها یک خطای کوچک در این حوزه می 

فرهنگی بینجامد. از  –انسانی  –تواند به فاجعه ای عظیم اقتصادی 

همین روست که بایستی هر چه زودتر و بیشتر به چگونگی اجرایی 

ایران و کشورهای پیرامونی پرداخت  شدن "حق تعببن سرنوشت در

و سعی کرد راه حل های گوناگون را روی میز و در پیشگاه جنبش 

انقالبی و مردم قرار داد تا این نظرات غنی و یا تصحیح شوند تا بعد 

 .نظری را فراهم کرد –بتوان برای اجرایی کردن آن نیروهای مادی 

, فدرالیستی, بیشک درس گیری از حرکات ملی, استقالل طلبانه

خودگردانی طلبانه پیشینیان می تواند راهگشا و نقطه عزیمت خوبی 

باشند. پس باید به درس های حرکات ملی در ایران و بخصوص 

روسیه در عصر جدید توجه و دقت کرد و همزمان به مدل های زنده 

سازماندهی و حقوقی در غرب از جمله در کشورهای پیشرفته سرمایه 

تقسیمات کشوری در سوئد, آلمان, کانادا و امریکا و ... داری از قبیل 

توجه کرد. چرا که بخش بزرگی از واقعیت فردای استقالل سیاسی به 

اجتماعی است که به -اقتصادی  -معنای نوسازی اداری و جغرافیایی

خاور میانه و بخصوص فالت  .علم سازماندهی و حقوق بستگی دارند

خوش جنگ ها و غلبه اقوام و فرهنگ ایران در طول هزاره اخیر دست

های گوناگون بر یگدیگر بوده است که ثمره آن در هم آمیختگی 

بسیاری از سنن , آ ئین ها , ارزشها و هنرهاست و بیهوده نیست که 

از هند تا لبنان شاهد طیف به هم بافته ای ازمذاهب و آئین ها و ارزش 

ه هستند. اما با وجود ها وهنرهایی هستیم که با هم بسیار هم خانواد

آیینی و آدابی , ارزشی و همجواری  –تمامی اشتراکات فرهنگی 

عواملی همیشه سبب بقاء و جلوگیری از اضمحالل سریع این جوامع 

 1500و ذوب شدن آنها در یکدیگر گشته است. اعراب هنوز پس از 

کرد , فارس , ترک , ترکمن , بلوچ و یهودیان و  , سال عرب مانده اند

 ..... کماکان دارای تمایزاتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز میکند

زبان و مرزهای جغرافیایی از مهمترین عوامل در زنده نگاهداشتن 

تمایزات ملل در خاورمیانه, آسیای میانه و ملل تحت قیومیت 

امپراطوری تزاری و پس از آن اتحاد شوروی هستند. از اینروست که 

واسته های ملی برسمیت شناختن مرزهای جغرافیایی. یکی از اولین خ

اغناء و پر رنگ کردن اختالف زبانی با همسایگان از طریق 

تعویض خط و ترجمه کتابهای علمی به  ( سرمایگذاری بر روی زبان

زبان ملی و تبلیغ موسیقی ملی) و بازنویسی تاریخ ملی و زنده کردن 

اسیونالیسم برای شکل دادن نام مشاهیر ملی و تشدید میلیتاریزم و ن

به یک ملت جدید و برای دفاع از مرزهای خود در برابر همسایگانی 

است که آنها هم می توانند دقبقا شرایط مشابه ای داشته باشند و چه 

بسا این ناسیونالیسم و میلیتاریسم راه را برای ایجاد تنش ها و جنگ 

ق تعیین موانع ومشکالت بر سر اجرای ح .های جدید بگشاید

سرنوشت تا سر حد جدایی دولت مرکزی: در نگاه اول بیشک می 

توان از دولت های تمامیت خواه مرکزی به عنوان بزرگترین مانع بر 

سر تخقق "حق تعیین سرنوشت" ملل نام برد. برای مثال در روسیه , 

ایران , هند و چین دولت های مرکزی به دالیل گوناگون از اعطای 

به مناطق جغرافیایی تحت سلطه خود امتناء می  اختیارات بیشتر

ورزند. البته سطح مخالفت دولت مرکزی با تحقق "حق تعیین 

سرنوشت ملل" در کشورهای برشمرده در باال متقاوت است. اما در 

کشورهایی که حکومت مرکزی از نمایندگان ایاالت و فدراسیون ها و 

ولت مرکزی در سیستم پارلمانی محلی شکل گرفته است مقاومت د

مقابل حق کمتر است. در برخی از کشورها از جمله امریکا چون 

اساسا نظام سیاسی از آغاز ازبه هم پیوستن چند ایالت مستقل شکل 

گرفته است. ایاالت و نمایندگان قضایی آن از اختیارات گسترده تری 

برخوردار هستند. برای مثال هر قاضی فدرالی می تواند با صدور 

ابالغیه قوه اجرایی مرکزی را موقتا در سطح یک ایالت یا  حکمی هر

در سراسر امریکا تا رسیدگی دادگاه عالی بلوکه کند یا اجرای آن را به 

تعویق بیندازد. این تجربه نشان می دهد که هر چه بیشتر قوانین 

مدون و حکومت قانون و قضات و قوه قضایی مستقل تری داشته 

بهتر بر مداخله و مخالفت حکومت مرکزی  باشیم می توانیم بیشتر و

منابع طبیعی: منابع سرشار طبیعی یکی از عوامل عالقه  .غلبه کنیم

حکومت مرکزی در مخالفت با حق تعیین سرنوشت برخی از ملل 

منابع طبیعی می تواند حتی دلیلی برای دخالت دولت های  .است

. برای خارجی در حمایت و یا در خصومت با جنبش های ملی باشد

مثال در شرایط بد اقتصاد ایران حاکمیت مرکزی ایران چه امروز یا در 

آینده با راحتی بیشتری می تواند با خواست کنترل جغراقیایی خلق 

عرب در خوزستان مخالفت کرده و سیاست سرکوبگرایانه خود را 

توجیح کند. اگر چه بنظر می رسد خلق عرب دیگر اکثریت اهالی 

درآمد ملی: تاریخ استقالل ملی نشان  .یل نمی دهندخوزستان را تشک

می دهد کشورهای نو تاسیس که نمی توانند بودجه دولتی خود را 

تامین کنند عمال محتاج به دریافت وام و یا کمک های بین المللی 

گشته و این کمک ها عموما بدون چشم داشت در تعیین مشی سیاسی 

صورت نمی گیرد. اسرائیل و سیاست اقتصادی از سوی کمک کنندگان 

بدون کمک های میلیاردی ساالنه امریکا نمی تواند بودجه دولتی خود 

برای اداره کشور را تامین کند. تاجیکستان و ارمنستان بدون باز 

بودن بازار کار روسیه بر روی نیروی کار آنها نمی توانند درآمد کافی 

کمک های  مالی داشته باشند. پاکستان و بخصوص ارتش آن بدون

میلیاردی امریکا نمی تواند خود را اداره کند و حتی برای درآمد مالی 

نیاز به فروش نیروهای نظامی و امنیتی خود به کشورهای عربی 

دارد. وضعیت مصر هم اینگونه است. از اینروست که محاسبه درآمد 

ملی در رابطه با تصمیم گیری در رابطه با طرح شعار استقالل مهم 

گ, ناامنی و بحران اقتصادی از عواملی هستند که توجیه گر جن .است

مخالفت دولت مرکزی با حق تعیین سرنوشت ملل می باشند . از اینرو 

تالش برای جلب احساسات و هواداری نه تنها مردم خودی و محلی که 

 .جلب حمایت مردم همسایه و حمایت بین المللی از الزامات است

و شوینیسم ملی می تواند منجر به تنش و  ناسیونالیسم: ناسیونالیسم

سپس جنگ داخلی و یا با همسایگان شود و این دست دولت مرکزی 

یا همسایگان را باز می گذارد که تحت عناوین کوناگون از جمله 

بقراری حکومت قانون و غلبه بر هرج و مرج .... جنبش های ملی را 

ده و بخصوص در سرکوب کنند. گروه های ملی باید شفاف برخورد کر

تماس با قدرت های خارجی شفاف باشند و آنرا علنی انجم دهند. از 

اینرو ناسیونالیسم و شونیسم و توسل به حمایت نیروهای خارجی 

اختالفات حل نشده  .خطر بزرگی برای اعتبار نیروهای ملی است

ارضی با ملل همسایه: این امر خطر درگیری و جنگ با ملل همسایه 

خواهد داد و چه بسا هر دو طرف این درگیری نیروهای را افزایش 

مدافع حق تعیین سرنوشت برای ملت خود باشند. از اینرو آغاز گفتگو 

برای حل اختالفات مرزی و نواحی مشترک حتی بیش از اوج گرفتن 

تالش برای برقراری حکومت ملی بسیار مهم است. بهترین مورد 

ی پذیرفتن مرزهای مصوبه قانونی برای حل وفصل درگیری های ارض

سازمان ملل است. سازمان ملل تمامی مرزهای مابین  1945سال 

را بی اعتبار و مرزهای موجود در سال  1945کشورها پیش از 
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را برای آینده برسمیت می شناسد. برای مثال مرز جعرافیایی  1945

آذربایجان جنوبی با کردستان همان مرز جمهوری دمکراتیک 

رهبری فرقه دمکرات با جمهوری مهاباد است. مرزی  آذربایجان به

هر دو جمهوری آنرا برسمیت شناختند و در نقشه  1945که در سال 

به عنوان استان آذربایجان و کردستان  1945سازمان ملل در سال 

عدم داشتن امکانات آموزشی برای اکثریت ملی جدید:  .ثبت شده است

ان تا تحصیالت عالی به دلیل عدم داشتن امکانات آموزشی از کودکست

ضعف و عدم تسلط کافی بر زبان مادری و یا عدم توانایی های علمی 

میتواند در سالیان آغازین حکومت ملی منجر به گسترش بی سوادی 

و کم سوادی و افت شدید علمی شود عدم داشتن راهها و شاهراه های 

می تواند به تجاری : کنترل بر جغرافیای ملت خود  -آبی  –اطالعاتی 

معنای محرومیت از استفاده رایگان از راهها و بنادر و ارتباطات 

رشد مدنی و احزاب سیاسی:  .دیجیتالی قابل دسترس در گذشته باشد

سطح رشد مدنی و جود یک فرهنگ سیاسی یکی از مهمترین عوامل 

اجتماعی در جوامعی است که به استقالل یا  –برای ثبات سیاسی 

سی می رسند. این رشد مدنی و سیاسی الزم است خودمختاری سیا

چرا که یک ملت مستقل بایستی بتواند ساختار قوه مجریه و مقننه و 

شکل گیری  .قضائیه خود را در یک جو آرام و متمدنانه سامان دهد

اقلیت های ملی جدید در صورت تشکیل خودمختاری های نژادی: با 

ات نژادی در یک چارچوب به استقالل رسیدن یک ملیت بر پایه تعلق

جغرافیایی عمال بخشی از ساکنان این منطقه جغرافیایی به اقلیت های 

نژادی تبدیل می شوند. مثال در صورت تشکیل حکومت خودمختار یا 

استقالل آذربایجان کردها و فارس های ساکن آن استان به اقلیت ملی 

ن و تبدیل خواهند شد و یا در صورت خودمحتاری کردستان ایرا

تشکیل حکومت کرد ترک ها و یا فارس ها به اقلیت نژادی تبدیل می 

در بخش دوم این مقاله به راه حل فدراتیو می پردازم که یک  .شوند

امکان منطقه ای برای حل مسئله ملی ارائه می دهد. در این بخش نیز 

اشاره به محسنات و پیجیدگی های طرح فدراتیو خواهم کرد و در 

قایسه این دو مدل و نمونه های عملی آن در ایران بخش سوم به م

       .خواهم پرداخت

 
 ۱۳۹۶تیر  ۲۳                         

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

 
 بخش دوم                           

 
در بخش دوم این مقاله به راه حل آلترناتیو جدایی یعنی "فدالیسم"   

دازم . در بخش سوم این مقاله با اشاره به نیروهای سیاسی ( می پر

 .سراسری و ملی) برخورد آنها به امرمسئله ملی را نقد خواهم کرد

پیش از پرداختن به فدرالیسم بجا می دانم به تفاوت یک دولت فدرال و 

کنفدراسیون اشاره کنم چون در مواردی شاهد تعریفی از دولت فدرال 

کنفدراسیون به مجموعه  .شبیه به کنفدراسیون استهستیم که بیشتر 

ای از ایاالت و یا کشورهایی اتالق می شود که برای امری مثال عدم 

جنگ یا پیمان دفاعی یا تجاری یا سیاست خارجی و ... با هم همپیمان 

شده اند و چه بسا برای هماهنگی با هم حتی کمیته عالی برای رهبری 

انتخاب کرده باشند. کشورهای مشترک و هدایت این اهداف را هم 

المنافع و یا اتحادیه ارپا را می توان از جمله این کنفدراسیون ها 

برشمرد. اگر چه اتحادیه اروپا به اهدافی دست یافته است که آنرا در 

راه رشد برای تشکیل یک دولت فرا ملیتی و فدرال سوق می دهد. 

داخلی و سیاست  کشورهای عضو یک کنفدراسیون به احاظ سیاست

(و  1) 1866تا  1815آلمان از سال  .خارجی و نظامی مستقل هستند

 1789تا  1776و ایاالت متحده امریکا از  1795تا  1580هلند از 

بسیاری از دولت های فدرال از رشد کنفدراسیون  .کنفدراسیون بودند

ان سناریوی جدایی ملی در ایر .ها و ارتقاء آن به فدرالیسم رسیده اند

و همکاری آنها به شکل کنفدراسیون فدرالیسم نیست و همان 

سناریوی حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدایی است که در بخش 

نخست به آن پرداختم. با روشن شدت تفاوت کنفدراسیون و یک دولت 

در پایین پس از  .فدرال به بحث پبرامون فدرالیسم می پردازم

چند شاخص را عمده کرده ام و  اختصاری شرح در رابطه با فدرالیسم

به شرح آنها می پردازم و هدف از این امر آن است که در بخش سوم 

 .این مقاله با ذکر این شاخص ها به طور عملی در ایران بپردازم

(البته  4کشور بشکل فدرال اداره می شوند ( 25فدرالیسم امروز 

ال داری کشورهای فدر .سطح فدارلیسم در این کشورها گوناگون است

یک حکومت مرکزی هستند که سیاست مالی , نظامی , امنیتی , 

مهاجرت و خارجی کشور را اداره می کند. البته دولت  -مرزیانی 

مرکزی دارای وزرای گوناگون دیگری نیز هست اما عمدتا وظیفه 

هماهنگی امور تحت یه مرکزی و مجالس قانگذاری مرکزی نیز وجود 

ر ایاالت را دارند. در کنار دولت مرکزی قوه ُ  سرپرستی خود د .دارند

قضا قوه مققننه (مجالس مرکزی) و راس قدرت اجرائیه مرکزی 

بسیاری  .مستقیما توسط آحاد مردم در سراسر کشور انتخاب می شوند

از دولت های فدرال با تجمع داوطلبانه ایاالت مستقل و کنفدراسیون ها 

این ایاالت نه تنها مقررات و تشکیل شده اند و از اینرو بسیاری از 

قوانین همکاری که حتی شرایط و قوانین مدون سرپیچی و حتی 

انحالل دولت فدرال را هم مدون کرده اند. از جمله دولت های فدرال که 

.(اصوال تغییر  5قوانین انحالل دارد دولت ایاالت متحده امریکاست (

ایندگان (مجلس قانون اساسی با رای دو سوم در مجلس سنا وخانه نم

شورا) و یا به تقاصای سه چهارم ایاالت صورت می گیرد. سه چهارم 

ایاالت می توانند با نپذیرفتن یک قانون و فرمان مرکزی آنرا کامال از 

دستور خارج کرده و قانون اساسی را تا سطح انحالل حکومت فدرال 

که هر و یا تغییر شرایط اتحاد فدرال تغییر دهند. این در حالی است 

تحت نظر فرماندار) در (ایالت به نوبه خود در حوضه قوه مجریه 

حوضه قوه مقننه در مجلس ایالتی و در سطح قوه قضائیه خود 

استقالل دارند. هر ایالت دارای قوانین حقوقی و جزائی و مالیاتی و 

آموزشی خود را دارد. هرایالت دارای قاضی ها و دادستان های ایالتی 

انند هر حکم ایالتی و یا حتی دولتی را در ایالت خود و است که می تو

یا در سراسر امریکا معلق کرده و تا رسیدگی دادگاه ذی صالح ایالتی 

قوانین مرکزی :در یک  .و یا کشوری از اجرای آن جلوگیری کنند

کشور فدرال اگر چه ایاالت قدرت وسیع و قوانین و حاکمیت خود را 

در نهایت مصوبات دادگاه عالی کشور برای  دارند اما قوانین مرکزی و

تمامی ایاالت الزم االجرا است و این بزرگترین تفاوت کنفدراسیون و 

یک نظام فدرال است. اگر چه ایاالت مستقل هستند اما جمع آوری 

مالیات دولت فدرال بر عهده ادارات مالیات محلی است. برای مثال 

التی را اجرا می کند که به دولت کانادا برنامه برابری اقتصادی ای

معنای پرداخت مستقیم نقدی به پروینس های کشور است تا سطح 

(اما چنین  6برابری اقتصادی را در کشور به حالت باالنس نکاه دارد (

سیاستی در حکومت فدرال امریکا وجود ندارد و کمک های دولتی به 

وارد خاص ایاالت فقیر تنها و تنها در صورت وقوع فجایع طبیعی و م

پرداخت می شود. البته برنامه ها و پروژه های دولتی وجود دارند که 

 .بابت اجرای آن به ایاالت و شهرها کمک دولتی پرداخت می شود

نژاد: در یک نظام فدرالی تقسیم بندی ایالتی تنها بر پایه تعلقات 

جغرافیایی انجام می گیرد و هر شهروندی که در ایالتی زندگی می کند 

ا از تغلقات ملی و محل تولد حق رای دادن و انتخاب شدن در سطح جد

ایالتی را دارد. البته در مواردی برای مقابله با تقلب و لشکرکشی 

تشکیالتی احزاب ثبت آدرس محل زیست برای یک تا سه سال برای 

تحصیالت: در کشورهای  .شرکت در انتخابات ایالتی ذکر گردیده است

از تعلقات ایالتی حق تحصیل در سراسر کشور فدرال شهروندان جدا 

را دارند و خارجی محسوب نمی شوند. اگر چه در برخی از کشورهای 

فدرال مثل کانادا و امریکا مدارک تحصیلی در ایاالت گوناگون ارزش 

های متفاوت دارند و گاها نیاز به تکمیل و یا ارزشیابی و تائید مجدد 

تند و دلیل آن تفاوت قوانین حقوقی در ایاالت و پروینس های دیگر هس

خودمختاری اقتصادی: برای  .و مدنی و اداری در ایاالت مختلف است

مثال در کانادا و امریکا سطح مالیات بر درآمد در ایاالت وپروینس 

های فرق دارد و هر یک دارای جدول های مالیاتی خود هستند و البته 

کار یا توریست کال  ایاالتی هم وجود دارند که برای جلب نیروی

مالیات ایالتی بر درآمد حاصل از کار ندارند (در عوض سطح دستمزد 

پایین تر و مالیات بر اجناس باالتر است) و در بعضی از ایاالت و 

پروینس ها مالیات فروش اجناس وجود ندارد. اما همه اتباع ایاالت 

کار:  فانون .باید مالیات فدرال بر درآمد خود را باید بپردازند

کشورهای فدرال دارای قوانین کار مرکزی هستند که زیر پایه و بنای 

قانون یکسان را مشخص می کند و هر ایالت بر پایه فانون فدرال 

قوانین مکمل را تصویب می کنند. برای مثال دولت فدرال در امریکا 

حداقل دستمزد را تعیین کرده است و ایاالت می توانند حداقل دستمزد 

را دز صورت تمایل تصویب کنند. حتی شوراهای شهر هم در  بیشتری
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نهایت می توانند در صورت تمایل به آن بیفزایند. برای مثال حداقل 

دالر و  5.10دالر است و در کالیفرنیا  20.9دستمزد در امریکا ساعتی 

دالر است و  14در سانفرانسیسکو در شمال کالیفرنیا از اول جوالی 

این نشان می دهد  (13دالر خواهد رسید.( 15به  2018در سال 

ایاالتی که اقتصاد پر رونق تری دارند حقوق االتری پرداخت می کنند. 

البته تورم و گرانی در ایاالت مختلف را بایستی در رابطه با سطح 

فرهنگ و آداب و رسوم و نشان  .حداقل دستمزد بایستی در نظر گرفت

نظام های فدرالی هر ایالت  های ملی و جغرافیایی: در بسیاری از

نشان و پرچم و آداب و رسوم و روزهای تاریخی خود را دشته و یا 

قوانین جزایی و مدنی: هر  .حتی دارای تعطیالت رسمی خود است

ایالت و پروینس (در برخی از کشورهای فدرال) قوانین خاص قضایی 

عدام و و مدنی خود دارند. مثال در امریکا در بعضی از ایاالت حکم ا

جود دارد و در بعضی ایاالت دیگر نه. تنها در موارد خاص که 

دادستانی کل فدرال نشخیص دهد متهمان توسط دادگاه فدرال و قوانین 

جزایی آن محاکمه خواهند شد و نه بر طبق قوانین ایالتی. از آنجمله 

محاکمه فدرال بمب گذار مارتن بستن و صدور حکم اعدام برای او در 

حکم  1984بستن دز ایاالت ماساچوست قرار دادرد و از ساا  حالی که

فرهنگ سیاسی: استقالل  (14اعدام در این ایالت ملغا شده است (

فرهنگی و اقتصادی بی شک موجب پدید آمدن  -وسیع سیاسی 

اختالفات سیاسی و فرهنگی در میان ایاالت می شود. مثال در ایاالت 

پا گرفتن فرهنگ سیاسی چپ و گوناگون امریکا شاهد شکل گیری و 

وقتی از ایاالت غربی امریکا و ایالت نیویورک صحبت  .راست هستیم

می کنیم از ایاالتی صحبت می کنیم که قدرت سیاسی در آن با مقیاس 

اروپایی سوسیال دمکرات میانه و یا حتی سوسیال دمکرات چپ 

قوق زنان, هستند. در این ایاالت از وجود قوانین تکمیلی در دفاع از ح

قانون کار, دفاع از همجنس گرایان و قوانین ضد نژادپرستی و کنترل 

سالح گرم می توان نام برد . در حالی که در جنوب و شرق (بجز 

نیویورک و ایاالت پیرامون آن) و ایاالت مرکزی شاهد وجود ایاالتی با 

سیاست های شدیدا راست با گرایشات مذهبی و محافظه کارو مدافع 

رید و فروش آزاد سالح و .... هستیم. یا مثال در رابطه با حق خ

پروینس های کانادا اکثریت سیاسی در کشورا لزوما به معنای اکثریت 

 -سیاسی حزب حاکم فدرال در پروینس ها نیست. استقالل سیاسی

حقوقی و اقتصادی ایاالت در یک نظام فدرال بی شک با یک رشد 

احزاب سیاسی سراسری:  .یستهمسان و همسویی سیاسی همراه ن

تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و ایاالت در یک نظام فدرالی به معنای 

انحالل احزاب سیاسی سراسری و سپردن قدرت سیاسی در ایاالت به 

احزاب ناسیونالیست محلی نیست. در اکثریت نظام های فدرالی شعبه 

ایت های ایالتی احزاب سراسری کماکان پررنگ ترین نقش در هد

 .نژادی در اقلیت سیاسی قرار دارند-سیاسی را دارا بوده و احزاب ملی

اجتماعی یا محیط زیستی واحد در یک -پیشبرد یک سیاست اقتصادی 

نظام فدرال: پیشبرد یک سیاست واحد اقتصادی یا اجرای یک رفرم 

بنیادی در یک جمهوری فدرال در جایی که ایاالت و پروینس ها بمانند 

امریکا از اختیارات وسیع برخوردارند و هر ایالت قانون کانادا و 

اساسی یا قوانین و فرامین حقوقی خود را دارد به موانع قانونی ایالتی 

برخورد کرده و اجرای آن می تواند سالیان به تعویق بیفتد. برای مثال 

سیستم بیمه درمانی همگانی معروف به اوباما کیر از آغاز بقدرت 

سال آنهم نه به  22دستور روز بود و تنها پس از  رسیدن کلیتن در

شکل دخواه اجرایی شد. یا اکنون که دولت مرکزی در امریکا عمال 

سیاست مخالفت خود با قرارداد محیط زیست پاریس را اعالم کرده 

(از جمله شهرهای بزرگی نظیر  10شهر امریکا ( 76است. بیش از 

(اعالم  9سانفرانسیسکو ( , (لس آنجلس و 7,(نیویورک ( 8شیکاگو (

کرده اند در صورت خروج امریکا از پیمان پاریس با ایجاد یک جبهه 

رسما به این پیمان محیط زیستی می پیوندند. با تکیه بر قوانین فدرال 

کالیفرنیا پا را فراتر گذارده و حتی سال پیش دردوران اوباما قوانینی 

ست برقرار گرده که بسیار سخت گیرانه در برابر آلودگی محیط زی

تمامی اهالی و صنایع را به اجرای آن ملزم کرده است. قوانین محیط 

زیست در کالیفرنیا سیار سخت گیرانه تر از تمامی ایاالت امریکا و 

حتی در مقیاس جهانی است و نمایندگان سیاسی ایالت کالیفرنیا خارج 

جمله می از امریکا سیاست مرکزی کشور را به چالش می کشند. از آن

توان به سفر قرماندار کالیفرنیا به چین و مالقات با سران آن کشور و 

(یا مثال دیگر  11شرکت در نشست جهانی محیط زیست اشاره کرد (

سرپیچی مدنی ده ها شهر بزرگ امریکا و پلیس آنها از جمله در 

سانفانسیسکو و لس آنجلس در همکاری با اداره مهاجرت در رابطه 

و تحویل مهاجران غیر قانونی به اداره مهاجرت (که با دستگیری 

. (نمونه های نام  12بوسیله دولت مرکزی اداره می شود) است. (

برده در باال نشان می دهد قبول فدرالیسم به معنای محدود کردن 

امکانات حکومت مرکزی است. به معنای دیگر اجرای قوانین 

برو شده و یا به سراسری می تواند دهه ها با مقاومت محلی رو

کشور هم از  6تعویق بیفتد. نمونه محدودیت ویزای ترامپ برای اتباع 

این نمونه هاست که بخشا هنوز پس از حکم اولیه دادگاه عالی هنوز 

می توان نتیجه گرفت که یک دولت سراسری  .نهایتا حل نشده است

ینه ایدئولوژیک نمی تواند در یک کشور فدرال جایی که فدرالیسم نهاد

شده حاکم شود. زیرا وجود شرایط اقتصادی گوناگون در ایاالت به 

سیستم ها و قوانین متفاوت می انجامد  -اکثریت ها و اقلیت ها و زیر

که در نتیجه هر تالش دولت مرکزی برای فرارفتن از حداقل مورد 

نمایندگی سیاسی در حکومت مرکزی: در  .توافق را ناممکن می سازد

م های فدرالی به نسبت جمعیت در ایاالت کرسی های بسیاری از نظا

مجلس مرکزی در نظر گرفته می شود. بسیاری از قوانین ایاالت و 

پرووینس ها مستقیما در پارلمان محلی تصوبب می شوند و نیازی به 

 .تصویب و یا ارائه این مصوبات به مجلس کشوری وجود ندارد

ه ایاالت در چارچوب یک مالیات واردات و صادرات کاال: از آنجا ک

دولت واحد اداره می شوند مالیاتی بر حرکت کاال میان ایاالت وجود 

ندارد. تنها در موارد خاصی مثال در امریکا و کانادا ماموران مرزی 

ایالتی گاها بر انتقال کاال در مرز ایالتی واکنش نشان می دهند. مثال 

ر ایالت اورگان مالیات در مرز میان کالیفرنیا و اورگان از آنجا که د

خرید وجود ندارد برای جلوگیری از تجارت بی رویه و ارزان قیمت 

محصوالت کشاورزی به کالیفرنیا مرزبانان کالیفرنیا طلب اخذ مالیات 

بر واردات کشاورزی را می کنند. نمونه مشابه این امر در مرز های 

یا از آنجا که ایالتی ادمونتون و بریتیش کلمبیای کانادا وجود دارد. 

قوانین خرید سالح گرم در بعضی ایاالت بسیار ساده تر از ایاالت دیگر 

است گاها شاهد حضور ماموران مرزی ایالتی برای کنترل حمل سالح 

کنترل مرزها: کنترل مرزهای ایالتی تا  .میان ایاالت گوناگون هستیم

ل خود آنجا که در همسایگی با ایاالت خودی باشد در اختیار و کنتر

ایاالت است. اما مرزهای کشوری و مرزهای آبی و هوایی و مرزهای 

فرودگاهها و مسئله مهاجرت توسط ماموران حکومت مرکزی صورت 

می گیرد. البته برای رفع سوء تفاهم و مقایسه با ایران وقتی صحبت 

از ماموران و ارگانهای دولتی است این به آن معنا نیست که دولت 

د را از بیرون از ایاالت استخدام کرده و روانه انجام مرکزی افراد خو

اکثریت مطلق ماموران دولتی در  .امور دولتی در ایاالت می کند

مرزیانی و یا اداره مهاجرت یا پلیس فدرال از میان خود مردم همان 

 .ایاالت استخدام می شوند اما کارفرمای آنها دولت مرکزی است

حکومت فدرال زندگی می کنند دارای تابعیت: تمامی افرادی که تحت 

البته برخی از  .حقوق برابر از سوی حکومت مرکزی قرار دارند

ایاالت دارای امکانات بهتر تحصیلی و یا کاری و خدمات اجتماعی 

هستند و این امر می تواند به نابرابری بیانجامد . همچنان که ذکر شد 

باز تقسیم اقتصادی  برخی از حکومت های فدرال بمانند کانادا سعی در

در اینجا متذکر می شوم که تمامی حکومت های  .میان ایاالت می کنند

فدرال دارای دولت های گوناگون با سیاست های اقتصادی گ.ناگ.ن 

هستند. هدف از این بحث تنها ئرداختن به شکل و ساختار حکومتی 

ر در پایان این بخش می خواهم از دو سیستم اداره اجتماعی غی .است

فدرال یاد کنم که شخصا آنها را تجربه کرده ام. یعنی سیستم شورایی 

و سیستم خودگردانی شوراهای شهری در  80اتحاد شوروی در دهه 

سوئد که درآن فعاالنه به عنوان نماینده سیاسی فعالیت کرده ام و 

سیستم  .شناخت درونی و عملی از امکانات و کاستی های آنها دارم

که من از طریق شوراهای کارگری شاهد  80دهه  شورایی شوروی در

و ناظر انتخابات آن بودم بدون شک نمونه ای از ساختار سیاسی بود 

که از پایین به باال ولی بد ون آنکه شهروندان کوچکترین نقشی در 

آن داشته باشند شکل می گرفت. نقش کارگران تنها رای دادن بود و 

نداشتند و یا اگر داشتند در  اقشار غیر کارگری یا اساسا شورایی

شبکه شورایی به عنوان نمایندگان اینتلیگنت سیا (روشنفکران) کم 

وزن و در نهایت حذف می شدند . نماینده شورا را دفتر حزبی بخش و 

یا کارخانه کاندیدا می کرد و عموما کاندیدا ها بدون رقابت و در رای 

انتخابات شوراها عمال گیری علنی و به اتفاق آراء انتخاب می شدند. 

انتخاب نمایندگان حزب بود که سرانجام در شبکه هرمی غیر 
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دمکراتیک شورایی به شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی ختم می 

شد و طبعا همان اعضای کمیته مرکزی و هیئت سیاسی حزب 

سیستم دیگر وجود یک دولت مرکزی و  .نمایندگان آنجا هم بودند

استانها و در عوض دادن اختیارات وسیع به  اعطای قدرت محدود به

شوراهای شهر است. برای مثال شوراهای شهری (کمون ها) در 

سوئد از اختیار بسیار فراتر از اجرای وظایف شهرداری برخوردار 

هستند. عالوه بر وظایف معمول شهرداری از قبیل نظافت شهر, 

ها و اداره  خیابانهای شهری, ساخت و ساز بناها و... مالکیت زمین

بنادر شهری, شوراهای شهر سوئد درصد مالیات بر درآمد را نیز 

تعیین کرده و سهم شورای شهر را مستقیما دریافت می کند. از 

وظایف دیگر شورای شهر می توان از اداره مدارس, مراکز کمک 

های اجتماعی به بیکاران , اداره پلیس شهری, اداره شرکت های 

ی, خرید و فروش زمین های شهری, اداره صاحب خانه های مسکون

کتابخانه ها و خانه های سالمندان, کانون ها و اماکن تجمع عمومی و 

.... نام برد. شوراهای شهرعمال ارگانهای خود حکومتی در 

معیارهای کوچک هستند که در ساختار های رقیق استانی قرار دارند 

سیاسی در اعمال  بدون آنکه ارگانهای استانی یا دولت مرکزی قدرت

و تحمیل خط مشی بر آنان را داشته باشند. شوراهای شهر (کمونها) 

در شهرهای بزرگ از جمله استکهلم و گوتنبرگ زیر مجموعه هایی 

دارند که در عمل بجز وظیفه تعیین درصد مالیات بر درآمد و خرید و 

فروش اراضی بقیه وظایف شورای شهر را در سطح پایین تر و محلی 

ام می دهند. تمامی جلسات شوراهای شهر و یا زیر مجموعه های انج

سیاست رفاهی, آموزشی, فرهنگی سوئد عمال از  .آن علنی است

 .طریق برنامه احزاب سیاسی در سطح شهری و محلی شکل می گیرد

نقش پررنگ شوراهای محلی و شوراهای شهر عمال سیاست, 

لمانی زنده نگاه می دارد سیاسی ها و احزاب را در میانه انتخابات پار

و نمایندگان محلی همیشه فشارهای اجتماعی را حس کرده و به رده 

های باالتز حزبی منتقل می کنند و از اینرو نظام سیاسی سوئد و 

کشورهای اسکاندیناوی را به دمکرات ترین رژیم های سیاسی بدل 

رایج بر می کند علیرغم این که اداره این کشورها برپایه یک فدرالیسم 

پس از اشاره به دو راه حل مسئله ملی  .پایه ایالت های فدرال نیست

(در بخش اول این مقاله یعنی "جدایی از ساختار ملی" و فدرالیسم در 

این مقاله) در بخش سوم به نمونه ایران و راه حلی که من آنرا 

    .معقولتر و محتمل تر می دانم خواهم پرداخت

 
 ۲۰۱۷جوالی  ۲۲                  
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 سران  جنگ بازار و بن بست          

 
 مجید دارابیگی                               

 
دیدار سران بیست کشور صنعتی و در حال توسعه ی جهان، در 

روزهای هفتم و هشتم ماه ژوئیه سال جاری با هزینه ی گزاف 

در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد و طی یک هفته، ورای 

ر تردد خودروها و مسافران محدودیت های زیادی که پلیس ب

اعمال می نمود، خیابان های اصلی و چند محله ی شهر در 

از یک سوی شاهد رژه ی   جریان برگزاری نشست سران،

نیروهای   پرشکوه تظاهرات مسالمت آمیز چند ده هزار نفره

چپ و دموکرات آلمان بود و از سوئی دیگر صحنه ی 

ادیکال چپ، از زورآزمائی روزانه ی پلیس و مخالفان ر

روی شاخص برجسته ی این دور از دیدار سران را باید   این

و تظاهرات انبوهی از شهروندان آلمانی و  اعتراض گسترده

اروپائی دانست که با این گونه نشست های قانون شکنانه و 

اجتماع چهره های منفور و جنگ افروز به درستی دشمنی 

 دارند.

ز برگزاری نشست، با ایجاد اگر چه پلیس از چند روز پیش ا

راه های ورود به شهر مانع ورود اتونوم   مانع و مسدود ساختن

با اختصاص یافتن   می شد و نیز  ها از دیگر نقاط به هامبورگ

هتل های شهر و حومه به انبوه مهمان شرکت کننده، شمار 

در   و اقامت چند روزه  از ورود به شهر  زیادی از مخالفان،

اندند، با این وجود شمار جمعیتی که در خیابان های باز م  شهر

به رژه در آمدند، به نوبه ی خود رکود تازه ای از   هامبورگ

پلیس، رادیوــ تلویزیون   به همین دلیل  مخالفان را بر جای نهاد

وابسته به کالن سرمایه داری   و رسانه های  های دولتی

ی درگیری اندک  اروپائی و آمریکائی تالش نمودند، به بهانه

شماری از جریان های رادیکال، تظاهرات پرشکوه و مسالمت 

آمیز انبوه مخالفان را تحت شعاع قرار دهند و فرستنده های 

دولتی تنها بر روی درگیری ها متمرکز می شدند و تالش می 

نمودند با نشان دادن یکی از پلیس های مجروح، خشونت بیست 

را در کاربرد یورش های منظم  و پنچ هزار پلیس مجهز و مسلح

به صفوف تظاهر کننده گان و به کارگیری ماشین های آب پاش 

و راندن آنان   و ریختن آب گرم بر سر و روی تظاهر کننده گان

از مسیرهای مشخص توجیه کنند. اما روزنامه های دست راستی 

آلمان که میزان خشونت پلیس را در مقابله با تظاهرکننده گان 

 می دانستند از تسلیم دولت سخن می راندند.کافی ن

نیروهای رادیکال و اتونوم های المان را هم باید به   درگیری

حساب ترفندهای پلیس نوشت که اجتماع سران را فرصتی یافته 

بود برای تصفیه ی حساب با این جریان که مشارکت هر ساله ی 

ان با در مراسم برگزاری اول ماه مه، روز جهانی کارگر  آنان

درگیری همراه است و این بار پلیس آلمان با بازداشت شمار 

دست به تحریک جدی تری زد. اما این ترفند هم   زیادی از آنان،

به جائی نرسید و ناچار شد از میان ششصد نفری که با خشونت 

پرونده سازی نموده و   بازداشت نموده بود تنها برای چند نفری

ی درخور توجه این که سخن گویان دیگران را رها سازد. نکته 

برای خنثا نمودن   به نوبه ی خود،  دو جریان رادیکال اتونوم

هم بسته گی خود را با   حربه ی تبلیغاتی دولت و پلیس آلمان،

نیروهای درگیر در زد و خوردهای خیابانی با پلیس و ایستاده 

   تائید نمودند.  گی در برابر یورش پلیس

سران، با وجود این که نیمی از آنان از تازه  این آخرین کنفرانس

به دوران رسیده ها هستند و در مجموع با انبوهی از مشاوران و 

کارشناسان به میدان آمده بودند، برای نمونه هیات نماینده گی 

هیات نماینده گی چین با   یک هزار نفر،  ایاالت متحده آمریکا با

ه نوبه ی خود، با ششصد نفر، و دیگر کشورها هم هر کدام ب

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Massachusetts
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شماری زیادتر از دوره های پیشین در کنفرانس حضور داشتند، 

بدون آن که دست آورد تازه   با شکستی جدی تر مواجه شد زیرا

ای داشته باشد، بخشی از توافقات و بند و بست های گذشته و تا 

کنونی را هم بی اعتبار ساخت و در قطع نامه ی نیم بند 

خشیدن به دفاع از منافع ملی هر کشور در با رسمیت ب  پایانی،

به ایاالت متحده ی امریکا امکان   داد و ستدهای بازرگانی،

دادند، توافق نامه های بازرگانی دو دهه ی گذشته را برای باج 

زیر پا بگذارد و یا این که آمریکا و ترکیه به   گیری های تازه،

زار و پانزده طور رسمی اعالم کنند بر توافق نامه ی جهانی دوه

ی پاریس برای کاهش از میزان آلوده گی و دمای زمین و حفظ 

 محیط زیست پای بند نیستند.

چه دیدار سران هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان و چه دیدار 

بیست کشور بزرگ صنعتی و در حال توسعه که به عنوان بدیل 

در ظاهر امر برای گشودن مشکالت و گره   آن،

سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی  اقتصادی، مالی،  های

جهانی و حل مسامت آمیز آن ها برگزار می شود، هیچ آماج 

جهانی و   بازارهای  تنظیم  دیگری ندارد، جز تقسیم منابع و

مشخص ساختن سهم هر کدام از شرکای غارت گر! پای مال 

نمودن مداوم حقوق کشورهای فقیر، با اجرای سیاست کاهش 

کانی و کشاورزی و بازداشتن، کشورهای   فراورده های  بهای

تشدید   به فن آوری صنعتی، و  غیرصنعتی از دست یابی

استثمار کارگران و زحمت کشان خودی و غیرخودی، در 

کشورهای متروپل و یا پیرامونی! برای نمونه کاهش مصنوعی 

بهای نفت و گاز در طی پنج سال گذشته خانه خرابی بیست 

گاز را به همراه داشته است که در  کشور صادر کننده نفت و

صدر آن ونزوئال، ایران، الجزایر، روسیه و مکزیک قرار 

دارند. در مورد مس، قلع، سرب و ... هم اوضاع به همین گونه 

به عنوان نمونه کشور فقیر کم جمعیت سه میلیونی   است و

مغولستان به سبب کاهش بهای سنگ های معدنی با انبوه بی 

 گریبان است. کاران دست به

اگر قرار است به مسائل جهانی و دشواری های فراملیتی، منطقه 

در   این مسائل  پرداخته شود، چرا نباید  ای، قاره ای و یا جهانی

مجمع عمومی ساالنه ی سازمان ملل مورد بررسی قرار نگیرد 

و در آن جا حل و فصل نشود. آن جا که سران و یا نماینده گان 

مه ی کشورهای جهان می توانند با حق رای سیاسی و رسمی ه

در شورای امنیت سازمان   مساوی حضور به هم رسانند، یا حتا

ملل متحد که ورای حق انحصاری پنج قدرت بزرگ صاحب حق 

وتو، دست کم دوسوم اعضای آن انتخابی مجمع عمومی و از 

دوره ای سران   پنچ قاره ی جهان هستند. و چرا باید گردهم آئی

مجمع   کشور، یا هشت کشور و هم اکنون بیست کشور،هفت 

عمومی، شورای امنیت و دیگر ارگان های رسمی و اختصاصی 

و در غیبت آنان به داد و ستد   سازمان ملل متحد را دور زده،

پرداخته، کشورهای غایب را از مشارکت در تعیین سرنوشت 

 خود باز دارند.

در یک   که سران هفت کشوربزرگ ضنعتی و مالی جهان،

در   دوره ای حق وتوی اتحاد شوروی سوسیالیستی پیشین

و یا حل مسائل   شورای امنیت را سدی در برابر توافقات خود

مابین خود می دانستند، امروزه که روسیه و چین چهار اسبه در 

راه سرمایه داری می تازند، چه توجیه عامه پسند دیگری برای 

 ارائه به شهروندان خود دارند

تجربه ی تاریخی دو سده ی گذشته نشان داده است که این گونه 

و داد و ستدهای پشت درهای   نشست ها و توافق های چند جانبه

تا   بسته، بیش تر به آرامش پیش از توفان شباهت دارد،

افقی تازه برای دست یابی به همزیستی مسالمت آمیز و   گشاینده

نظامی،جهانی و  گشودن گره های کور سیاسی، اقتصادی و

کما این که اگر ضرورت توسعه ی صنعتی و   منطقه ای،

گسترش نظام سرمایه داری و بی هوده بودن جنگ های 

سه قدرت بزرگ استعماری اروپائی، روس،   مستعمراتی،

بر آن می دارد تا در   را در سده ی نوزدهم  انگلیس و فرانسه

رتقال، و دولت غیبت دو دولت استعماری کهن، یعنی اسپانیا و پ

های نوخاسته صنعتی، با پرهیز از ادامه ی جنگ های خونین 

رقابتی در مستعمرات و کشورهای متروپل، در توافقات پشت 

پرده مسائل استعماری جهان را بین خود حل و فصل کنند، با 

قدرت های نوخاسته ی آلمان، ایتالیا ژاپن و آمریکا، به   ورود

دیده ای به نام امپریالیسم، به رقایت های جهانی، و ظهور پ

عنوان مرحله ای از تکامل انگلی نظام سرمایه داری و نیازهای 

این نظام به بازارهای تازه و فراملی؛ توافقات سه جانبه، جای 

کشمکش های تازه بر سر تجدید تقسیم کشورها و   خود را به

می سپارد و قدرت های   تحت استعمار  سرزمین های

بلوک رقیب، برای. تصرف منابع خام صنعتی و در دو   بزرگ،

کشاورزی و بازارهای جهانی، در طی نیمه ی نخست سده ی 

دو بار اروپا، آسیا و آفریقا را به خاک و خون می   بیستم،

و در پیوند با استقرار بلوک سوسیالیستی، بیداری ساکنان   کشند

تضادهای امپریالیستی   سرزمین های تحت استعمار و تداوم

جنگ های خونین ضد استعماری و استقالل جویانه ی   است، که

سده ی بیستم را   مستعمره، تاریخ  و نیمه  کشورهای مستعمره

رقم می زند و چهار دهه جنگ سرد، در نیمه دوم این سده، جای 

 نیم سده ی نخست می شود.  گزین جنگ های خونین قاره ای

شورهای هر چند با فروریختن دیوار برلین و زوال ک

سوسیالیستی اروپای خاوری و روی آوردن آنان به نظام عریان 

سرمایه داری، جنگ سرد دو بلوک سوسیالیستی و سرمایه داری 

تضادهای امپریالیستی به وجه دیگری سر باز   پایان می یابد، اما

صنعتی  می کند و مسائل جدیدی را پیش روی قدرت های بزرگ

جوئی برای این گونه مسائل و مالی جهان می گذارد و چاره 

و اینک بیش از   است که به کنفرانس سران سمت و سو می دهد

دو دهه است که سران کشورهای بزرگ تالش دارند بدون 

حضور اکثریت کشورهای عقب نگه داشته شده، اختالفات خود 

را برای تحکیم زنجیرهای اسارت بر گرده ی ملل فقیر و 

 کنند.  غیر خودی تعدیلکارگران و زحمت کشان خودی و 

و درست یک   در جریان انقالب ایران، در پایان دهه ی هشتاد،

دهه پیش از زوال اردوگاه سوسیالیستی، که جهان در پرتو جنگ 

و دو بلوک سرمایه داری   سرد دو ابرقدرت آمریکا و شوروی،

و سوسیالیستی تبیین می شد، سران هفت کشور بزرگ صنعتی 

بنا بر پیش نهاد "ژیسکار   وادولب،جهان در کنفرانس گ

رئیس جمهور وقت فرانسه که ریاست دوره ای   دستن"،

که از جریان   تصمیم می گیرند  کنفرانس را بر عهده داشت،

پیروزی جنبش   اسالمی تحت رهبری خمینی پشتیبانی کنند تا

اسالمی و حضور روحانیت شیعه در حاکمیت آینده ی ایران 

و پیش   رت یابی کمونیست های ایرانیسدی باشد در راه قد

گیری از نفوذ احتمالی شوروی پیشین در آینده ی ایران و راه 

خلیج فارس   یابی این کشور رقیب به دریای آزاد و آب های گرم

 و دریای عمان!

پس از کام یابی سران هفت کشور سرمایه داری جهان در حل 

نوع در دستور  بحران انقالبی ایران، حل گره گاه هائی از این

قرار می گیرد،   کار دوره ای سران کشورهای امپریالیستی

سیاست فاجعه باری که پس از ایران، افغانستان، سودان، 

دیگر کشورهای مستعد   سومالی، اتیوبی، لیبی، سوریه و

پس از دیگری به کام خود کشیده، به خاک   را یکی  بحران

به چاه ویل اسالمی بر   می نشاند و از گردونه ی تاریخ،  سیاه

می گردانند و آن جا که حربه ی بهره برداری از اسالم و 

ارتجاعیت اسالمی به تنهائی کارساز نمی افتد، تقویت جریان 

های مخالف نظام های ناوابسته، به بهانه ی تقویت دموکراسی و 

 و منطقه ای در دستور کار قرار می گیرد.  جنگ های مرزی
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رهای بزرگ امپریالیستی به رهبری ایاالت ناگفته نماند که کشو

در پرتو شعار دموکراسی خواهی،   متحده ی آمریکا، توانستند

دیکتاتورهای فاسد و شکننده ی   پایانی جنگ سرد، از  در دهه

اندونزی، شیلی و آرژانتین، رژیم   کره جنوبی، فیلیپین،  نوع

ر صدد های معتدل وابسته و با ثبات بسازند و با این سیاست د

واژگون سازی اندک شمار کشورهای ناوابسته برآمده اند که در 

همه جا به عریانی ناکام مانده است.و حکومت هائی از نوع 

جای خود را به بربریت اسالمی و   صدام و قذافی،

گروه های سیا ساخته ی اسالمی سپرده است و بیش   آنارشیسم

یار از شش سال است که سوریه را در یک جنگ تمام ع

دو ابرقدرت و قدرت های منطقه   تا رودرروئی عریان نیابتی،

 ای به ویرانه ی دیگری مبدل ساخته است.

گزارش رسمی این آخرین نشست سران بیست   آن چه که از

کشور انتشار یافته، نشان از آن دارد که نتوانسته اند در باره ی 

ی مسائل جدی جهانی که در پیش روی خود داشتند، به تفاهم

به گونه   پیش از ورود به نشست،  و شماری از آنان  دست یابند

شکست کنفرانس چندان   که  دم از ناسازگاری می زدند  ای

مسائل مهم پیش روی   شگفت انگیز نمی نمود. از جمله ی

بحران پناه جوئی   سران، می باید به بحران زیست محیطی و

رقابت های  اشاره نمود که رئیس جمهور آمریکا، از جریان

انتخاباتی نسبت به آن ها موضع گیری خصمانه داشت. جنگ 

داخلی و خارجی سوریه، بحران موشکی و اتمی در شبه جزیره 

روسیه و   ی کره، جنگ داخلی در اکرائین و اختالف اکرائین و

جنگ تمام عریان اقتصادی آمریکا علیه هم پیمانان پیشین خود، 

کانادا، همه و همه مسائلی از جمله آلمان، چین، مکزیک و 

 هستند که کنفرانس می بایستی به آن ها می پرداخت.

بر اساس گزارش آژانس سازمان ملل در مورد پناهنده گان، در 

حال حاضر شصت و پنچ میلیون انسان آواره و پناه جو وجود 

و در جست و جوی سرپناهی، خود را   دارد که از هستی ساقط

و   ر مجموع روی دست آژانسبه آب و آتش می زنند و د

نه آژانس بین ال مللی سازمان ملل   کشورهای فقیر مانده اند.

بودجه ی کافی برای تامین هزینه ی نگه داری و پرداخت دست 

و نه   کم بخشی از خوراک، پوشاک و مسکن آنان را دارد

کشورهای فقیری که به آنان سرپناه داده اند از چنین توان مالی 

برای نمونه انگوال، سه میلیون از جنگ زده گان   برخوردارند.

سه دهه جنگ داخلی، جنگ های فرقه ای کنگو و دیگر همسایه 

ها را در خاک خود دارد. کنیا و تانزنیا بیش از یک میلیون 

مردم سومالی و اتیوبی، اوگانادا انبوهی از دیگر کشورهای   از

ش از دو میلیون اردن و ترکیه، هر کدام بی  لبنان،  همسایه را،

سوری جنگ زده را جا داده اند. البته ترکیه توانسته است با 

را به   گسیل بخشی از پناه جویان، به کشورهای اروپائی، آنان

هزینه بقایای پناه جویانی که در خاک خود پناه داده،   پرداخت

ناچار سازد.اقلیم خود مختار کوردستان در شمال عراق، بیش از 

بیش از چهار   داده است  عراقی را اسکان یک میلیون عرب

میلیون آواره ی افغانی در ایران، پاکستان، هند و شیخ نشین های 

پس از چهار دهه هم چنان بی آینده   عرب خلیج فارس

هستند.شمار جنگ زده گان قدیم و جدید جنوب سودان به چند 

 یمنی دارند به سرنوشت آواره  و آواره گان  میلیون سر می زند

 گان فلسطینی مبتال می شوند.

دلیل وجودی این شصت و پنچ میلیون آواره ی کنونی که رو به 

افزایش است، جنگ، درگیری های قومی، نژادی، مذهبی، 

شماری از کشورهای آفریقائی،   خشک سالی و فقر ریشه دار در

و آمریکای التین است و اگر قرار باشد برای آینده ی   آسیائی

مان ها چاره ای بیندیشند این سران بیست کشور این بی خان و 

هستند که می باید برای پذیرش شماری از آنان و یا تامین هزینه 

ی بخشی از آنان اعالم آماده گی کنند اما گویا چنین مساله ای 

و دیگر سران وجود خارجی ندارد. به راستی آیا   برای ترامپ

ای فقیر بدون کمک همه جانبه ی کشورهای صنعتی، کشوره

را مهار کنند،   خواهند توانست جوانان بی کار و بی آینده ی خود

یا از مهاجرت باز دارند؟ ایا بدون هم کاری کشورهای بزرگ 

صنعتی که نقش ویران گری در افزایش دمای زمین دارند، می 

توان بر خشک سالی مداوم کشورهای آسیائی، یا آفریقائی، نقطه 

 ی پایانی گذاشت؟

از مبرم ترین مسائل جهان، که در این نشست می  شاید یکی

بایستی به جائی می رسید یافتن راه حلی برای پایان دادن به 

جنگ داخلی سوریه و دخالت قدرت های منطقه ای و دو 

ابرقدرت می توانست باشد. آن جا که چهار کشور درگیر ماجرا، 

ن آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان، حضور دارند و فراخواند

جمهوری اسالمی و دولت سوریه به عنوان یک طرف جدی 

دزد و بز و قاضی، چه بسا کمکی   جنگ، به مصداق حضور

اما در حالی که گفت و گوهای سه   می شد به نزدیکی طرفین!

ایران، ترکیه و روسیه، در پایتخت قزاقستان و گفت و   جانبه

تین، گوهای صلح در ژنو به بن بست رسیده است، ترامپ و پو

برای برقراری آتش بس در جنوب و   در یک دیدار حاشیه ای

جنوب غربی این کشور به توافق می رسند تا از گسترش جنگ 

به درون مرزهای اردن و اسرائیل جلوگیری نمایند.و اگر سران 

بر طرفین جنگ   نظر خود را  دو کشور می توانند به این آسانی

چرا به نحو همه جانبه  و از جمله جمهوری اسالمی تحمیل کنند

 تری با این جنگ کثیف پایان نمی دهند

در مساله ی مهمی چون بحران اتمی و موشکی در شبه جزیره 

ی کره، بدون دعوت از کره شمالی برای دیدار با سران بیست 

کشور و در غیبت رئیس جمهور کره ی جنوبی حاضر در 

ی شمالی  نشست سران، که خواستار مذاکره مستقیم با دولت کره

"شی ژیمپینگ" روسای   و  است، دیدار جانبی "ترامپ"

می ماند زیرا آمریکا هم   جمهوری آمریکا و چین، بی نتیجه

چنان بر سیاست تاکنونی خود پافشاری می نماید که کره شمالی 

را به شیوه مسالمت آمیز و یا ضربه ی نظامی خلع سالح کند و 

این مهم دست یابد. حال آن  امیدوار است که با پشتیبانی.چین به

که کره شمالی در طی پنجاه سال گذشته، نشان داده است که با 

روی آوردن به ریاضت اقتصادی و سیاست خودکفانی، می تواند 

محاصره ی بلند مدت اقتصادی غرب را ناکام گذارد و با ناکام 

ماندن حربه ی اقتصادی، بی گمان بدون یک جنگ تمام عیار 

بینی، تن به تسلیم نخواهد داد. سوای این که دو غیرقابل پیش 

و چین به عنوان دو همسایه بزرگ کره شمالی که   کشور روسیه

به این آسانی   هر کدام منافع ویژه ای در بقای کره شمالی دارند،

کوتاه   تن به شکست و ویرانی آن نخواهند داد. از این روی،

کره، و تامین ترین راه دست یابی به صلح در شبه جزیره ی 

گفت و گوهای دوجانبه ی دو دو   امنیت ژاپن و کره جنوبی،

و به رسمیت شناختن این کشور خواهد بود به عنوان یک   کره

و برقراری   کشور اتمی منطقه ای، هم چون اسرائیل و پاکستان

 مراوده ی بازرگانی، اقتصادی و سیاسی با آن!

ین کنفرانسی وقتی که سران بیست کشور مهم جهان، در چن

نتوانند در برابر مسائل مهم پیش روی خود پاسخ مناسبی ارائه 

باید از بن بست آنان سخن گفت و آغاز دور دیگری از   دهند،

جز حیف و میل   رقابت ها و جنگ و ستیزها، چنین اجتماعی

کردن بودجه ی کشورها و تحمیل هزینه آن به کارگران، زحمت 

اجتماع   ه ارزشی داردکشان و مالیات دهنده گان، چ

سران.فاسدی که بیش از توجه به منافع ملی و صلح منطقه ای و 

در ندارک راه اندازی جنگ های تازه و تداوم جنگ   جهانی،

های کنونی و داللی فروش سالح و مهمات هستند تا چیب های 

نشستند  خود را پر کنند و به مصداق مثل معروف می توان گفت:

 د.و گفتند و برخاستن
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 تبی که انتخاباتی روحانی، های وعده

 !خیلی زود به لرزنشست    

 
 تقی روزبه                                

 
 

فاتحه  برای تحلیف روحانی مناسکی بودند و مراسم لیست کابینه

اراتی که برانگیخته وعده های انتخاباتی روحانی و انتظ و دفن خوانی

بود! پیشتر گربه را دم حجله ذبخ کرده بودند: ابتداشمشیرآخته 

سرنوشت بنی صدر را باال بردند. سپس با مشرف شدن نزدآقا 

های او مطرح شدند. در این دیدارمعلوم  و خواسته پیشاپیش توقعات

شد که روحانی لیست تمامی وزراء پیشنهادی خود را پیش از طرح 

در انظارعمومی با رهبری در میان گذاشته است که  یا و در مجلس

البته بدلیل شوری بییش از حدآن مورداعتراض برخی نمانیدگان هم 

قرارگرفت. هم چنین معلوم شد که در مردمساالری دینی از نوع والیت 

فقیهی، رئیس جمهوری که ازخالل صافی شورای نگهبان رده شده ه 

عمال  و رهبرنظام کابینه خودهم نیست.حتی قادر به انتخاب آزادافراد 

بخش باصطالح انتخابی نظام را نیز دستچین می کند. چنان که مداخله 

و  مستقیم در انتخاب تعدادی از ورزا کلیدی علنا اعالم شد

در موردبرخی ورزاء دیگرهم به آن اضافه شد و البته  حساسیت

را داشت. حساسیت های اعالم نشده در مورددیگروزراء هم جای خود 

حاال حساب کنید که از این ماهی )پیرمرددریا( چه چیزی جزاسکلت آن 

و موتلفین فرودست روحانی باقی می ماند. با  و حامیان برای مجلس

و عالم را برای پاراف کردن وجب به وجب  اله این همه گوش خلق

همین وزراء عمدتا از قبل منصوب شده کرخواهند کرد! تا نشان دهند 

 !پارلمانی چندان هم بی خاصیت نیست و طویل دستگاه عظیمکه این 

  

 !نقش سیاهی لشکربودن اصالح طلبان

در دوره  به خصوص ،پل انتخابات گذشت مرکب روحانی ازُ   وقتی 

ریاست جمهوری اش، فروکاستن اصالح طلبان به  و پایانی دوم

سیاهی لشکربی مقدار عین سیاست ورزی محسوب می شود. او برای 

فرازامواج طوفانی در  و چانه زنی و نگهداشتن خود بر و بست بند

به جلب رضایت امثال علی الریجانی ها و اصول  ،ساختاررسمی قدرت

بندناف مرتجع  مایت روحانیت تاح گرایان موسوم به معتدل و نیز جلب

جمع کردن می  رأیبیش از اصالح طلبان نیازدارد. اصالح طلبان به در

و بهمین دلیل  گری دست شکسته وبال گردن استدر البی  خورند اما

با  ارت کشور که مادرورزاتخانه ها محسوب می شود وزمثال و

وزیری که  که در چهارسال گذشته به وجودآن همه اعتراض وانتقاد

شد  نزدیک به اصول گرایان و مشخصا علی الریجانی بود اعتراض

ول خود دارد. از را در تی "شاه ورازاتخانه" هم چنان سکان این او ،

امثال جهانگیری ها و  و سخنگویانشان اصالح طلبانی که نماینده

از  نخست لب به سخن بگشاید اگر عارف ها باشند و خاتمی هم

پیروان و  در چینش کابنیه دفاع می کند و روحانی و یا مداخله رهبر

و تمکین تشویق می کند چه انتظاری هست؟  شکیبائی به حامیان را

بدون آن که حق  ،ا در نظام تا حدداغ کردن تنورانتخاباتنقش آن ه

هم، ها و خودآن پختن نانی برای خود داشته باشند تعریف شده است

هم به تقدیرروزگاردتن داده اند... خامنه ای و  به رغم غرولندها،

روحانی هم با وقوف به این استیصال و ناچاری قادرند این چنین بی 

 .اعتنا به آن ها به تازند

 طلبان در شرایط پساانتخاباتی و دشواراصالح وظیفه تازه

توان خود به میدان  و تمامی توش ااصالح طلبان ب ،انتخابات فصل در

را رسما  آن ) که آمدند و تا می توانستند در شکستن جوتحریم

معرفی می کردند( با بهره گیری از  عمده و کلیدواژه موفقیتخطر

عده خود به داغ ُ   عده وع آوری ِجم رسانه های داخل و خارج و

کردن تنورانتخاباتی همت گماشند. اما اکنون که کوه موش زائیده و 

بیرون آمده است و به عنوان مثال معلوم شده  فطیرنان های این تنور

کابینه برآمده از پیروزی صفوف اصالح طلبان و اعتدالی ها یک 

بدون حتی یک  شدهو برای اشانتیون هم  است کابینه تمام عیارمردانه

نفر دگرباور و از اقلیت های های قومی و یا موسوم به تسنن است، آه 

ی که گرمایش تنوربی مزد و یا هیزم آوران دهندگان رأی از نهادهمه

وظیفه بس دشوارآرام  و آورده  بر اختصاص به آن دیگران دارد

در . آن ها نهاده است کردن و پاپین کشیدن فتیله انتظارات را بردوش

اعالم وزراء به  زدشواری این وظیفه همین بس که آن ها حتی قبل ا

نماینده و  ۱۷۵ مجلس از طریق ارسال نامه ای به روحانی با امضاء

وزیرزن و یا اهل  )همان اشانتیونی( با تاکید برحضور

نگران عدم  دل قوی دارد و به او پیام دادند که واقع  در ،تسنن

روحانی  اصلی و دغدغه آن که نگرانی تصویب مجلس نباشد. غافل از

قدرت یعنی رهبری و اصول گرایان و  یمراتب باال مراکز و از

که الریجانی  یتا از مجلس بی خاصیت سرچشمه می گیرد روحانیون

راه می برد. با این همه آن ها اکنون باید تمام همت خود را به آن را

حمایت خود  وضعیت تازه و توجیه و تصدیق برای تسطیح انتظارات

 .بکاربگیرند در دوره جدید از روحانی

بهمین دلیل امثال تاج زاده ها و جوادی حصارها و یا عارف ها و 

سوای آوازه گران حرفه ای، حتی  خارج جهانگیری ها و یا در

آستین های خود را هرچندبالکنت زبان، محمدی ها امثال ملیحه افرادی

اند و کسانی مثل  الکشیدهبا  انتظارات برای پاپین آوردن فتیله

سعیدبرزین از مفسرین بی بی سی به اصالح طلبان نهیب می زند که 

روی از روحانی را بپذیرند و زیادی  نبالهنقش سیاهی لشکر و د

سیاست ورزی راجع  شلوغ نکنند! در اصل

رات با همه پائین کشیدن فتیله انتظا یعنی پساانتخاباتی، بهدوره

 سیاست نی و مکملبخش جدانشد دشواری اش،

تنوری که  .د اغ کردن تنوراست یعنی پیشاانتخاباتی  مرحله ورزی 

بویژه زیادداغ می گردد، اگر به همان سرعت خاموش نشود، یعنی اگر 

حرکت دوربرداشته ماشین ترمزنزده شود، چه بسا موجب دردسرهائی 

بشود. از همین رو داغ کردن و سپس خاموش نمودن تنور بخشی از 

ندسوخت و ساز و جذب و دفع سیستم برای ایجادتعادل خود فرای

محسوب می شود و اصالح طلبان در این سوخت و ساز و تقسیم کار 

 وظیفه اخص خود را دارند.

  

 !زمان پاسخگوئی 

و  چندین دهه است که رژیم از همین طریق مشغول بازتولید 

دم تا ضمن نشان دادن پزباصطالح مر ،سیاسی خود است بازترمیم

پوشیده ماندن و  در عین حال برگ انجیری برای ،ساالری دینی

نادیده گرفته شدن فساد و سرکوب و سیاست های فالکت  یا

تراز آن اجازه ندهد که تا جامعه ای  و مهم فراهم آورد. خود آفرین

نیرومند و بیرون از حوزه نفوذجناح بندی هایش پیکربندی  ،مستقل

 .شده و قوام و دوام یابد

 

کنون که فصل خوشه چینی کاشته ها فرارسیده و معلوم شده است که ا

چیز درخوری در این کشت زاربی حاصل نروئیده است؛ زمان 

پاسخگوئی به خود و دیگران توسط آن هائی که به امیدمحصولی در 

این کشت زار بذرافشانی کرده اند، بخصوص آن هائی که بیش از همه 

فقط رژیم نیست که باید واداربه  است. یقه درانی کرده اند، فرارسیده

که  و حتی بیش و پیش از آن، طبیعی است پاسخگوئی شود،

خود و نتایج آن مسئول و  رأی در برابر نیز بالغ هرشهروندعاقل و

و انتظارات و  رأی از و صیاتت پاسخگو باشد. بهمین دلیل حفاظت

ل می مطالبات خود بخش جدانشدنی از وظایف شهروندی او را تشکی

همین دلیل آن ها که رفتاردولت و گزینش های آن را و باز ب دهد.

نسبت به زنان و یا اقلیت ها و یا دانشجویان و معلمان و... در حکم 

و دست مریزادگفتن به روحانیت و یا  خود کجی به و دهن توهین

با  خود مراتب باالی قدرت می دانند، جز از طریق طرح مطالبات

قادر به  ،ش اعتراضات نسبت باین بی اعتننائیصدای بلند و گستر

خودنخواهند بود. آن ها می توانند در کنارکسانی که با  صیانت از آراء

شناخت از سیستم پیشاپیش به تحریم افسون انتخاباتی رژیم مبادرت 

و  کردند صف گسترده ای در صفوف زنان دانشجویان معلمان

ی گوناگونی که چه بسا و دگرباوران و باصطالح اقلیت ها کارگران

جمعشان برخالف عنوانشان اکثریت هم باشند، دست در دست هم 

فشارسنگینی را به جباران حاکم وارد کنند تا دیگرجرئت ارتکاب این 

دادن وعده های توخالی و سیاهی لشکرانگاری  -گونه توهین ها

 ...شان هم خطورنکندزاز مغ -مردم
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 پیشنهادی کمیسیون اصالح برنامه   سند

 سازمان به کنگره بیست و دوم     
 

 

 مقدمه :

اکنون بیش از هر زمان میتوان پی به این واقعیت برد که مناسبات 

اقتصادی سرمایه داری بعنوان آخرین ایستگاه  -اجتماعی  –سیاسی 

نظام چند هزار ساله مبتنی بر نابرابری های طبقاتی ، نه تنها در 

کشورهای موسوم به " جهان سوم " بلکه در پیشرفته ترین 

ه بن بست رسیده است و همزمان با به کشورهای سرمایه داری نیز ب

بردگی کشاندن میلیاردها انسان و به تباهی کشیدن اجتماعات بشری ، 

 محیط زیست و طبیعت را نیز به نابودی تدریجی سوق داده است .

در برابر این نظام جهنمی ، کمونیسم متحول شده و درس آموخته از 

قرن اخیر ، بار دیگر شکستها ، پیروزیها و تجارب گرانقدر یک و نیم 

بعنوان تنها آلترناتیو انسانی و رادیکال در سراسر جهان پرچم آزادی 

و برابری و خوشبختی را بر می افرازد و امید دارد که با عروجی 

اجتماعی و  –مجدد و با برپایی جهانی عاری از نابرابریهای سیاسی 

 ی بخشد .طبقاتی ، انسان و طبیعت را از هیوالی نظام سرمایه رهای

کمونیسم محصول روشنگری ، تالش و مبارزه میلیاردها انسان 

استثمارشده و ستم کشیده در جهان است و تنها از طریق یک انقالب 

جهانی در بخش اعظم کشورهای سرمایه داری قابل تحقق است . اما 

 -جامعه ای عاری از طبقه و دولت   برای رسیدن به کمونیسم به مثابه

به ناگزیر باید یک دوره گذار را   -اقتصادی و سیاسی  دو نماد سلطه

طی کنیم که به آن دوره سوسیالیسم می گوئیم . تجارب متعدد انقالبات 

سوسیالیستی از بدو شکلگیری سوسیالیسم کارگری به ما نشان 

میدهد که استقرار کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا و در 

رمایه داری و سلطه امپریالیستها بر محاصره نظام گلوبالیزه شده س

دنیا امکانپذیر نیست ، اما میتوان و باید پروسه انقالبی تحول خواهی 

را به رهبری طبقه کارگر با چشم اندازی سوسیالیستی و انتقالی پی 

گرفت و از آن بعنوان سکویی برای پیشرویهای بیشتر جنبش نوین 

با درک این محدودیتها   کمونیستی در راه انقالب جهانی بهره جست .

، ظرفیتها و توانایی های واقعی جنبش انترناسیونالیستی کمونیستی ، 

خطوط اصلی برنامه سازمان راه کارگر برای استقرار آزادی ، 

دمکراسی واقعی و عدالت اجتماعی با چشم اندازی سوسیالیستی در 

  ایران به شرح ذیل میباشد :

  

  یرانسرمایه داری و استبداد در ا 

 

 ** طبقه کارگر ایران، گردانی از ارتش جهانی کارگران است که 

داری جهانی را از طریق مبارزه برای برانداختن  مبارزه علیه سرمایه

 برد. حاکمیت سرمایه در ایران به پیش می

 

 المللی،  ** سرمایه داری در ایران که در وابستگی به انحصارات بین

ن تبدیل شده است، هم مشخصات به نظام تولیدی مسلط در ایرا

داری، و هم ویژگیهای ناشی از جایگاه عقب مانده آن  عمومی سرمایه

داری، تسلط  در بازار جهانی سرمایه را داراست. ثمره تسلط سرمایه

ماندگی و نابسامانی  صفت؛ تسلط عقب دار بشدت انگل مشتی سرمایه

حقی  لط بیسرپناهی، تس خرابی، بیکاری، بی اقتصادی؛ تسلط خانه

همگانی؛ تسلط اختناق و استبداد و شکنجه و اعدام بر ایران بوده 

داری، و بر ضِد  محصول سلطه سرمایه ۵۷ای سال  است. انقالب توده

آن بود. اما این انقالب شکست خورد. زیرا استبداد رژیم سلطنتی و 

دیکتاتوری خشن سرمایه، به کارگران ایران امکان نداده بود تا 

دار متشکل شوند و تهیدستان  یک طبقه در برابر طبقه سرمایهبعنوان 

اند، بدور خود جمع  خراب شده شهر و روستا را که توسط سرمایه خانه

کنند. از طرف دیگر، رهبری ارتجاعی روحانیت شیعه بر انقالب و 

حاکم شدن رژیم جمهوری اسالمی هم میوه زهرآگین درخت سلطنت 

اش جز مذهب و مسجد،  تجاعیت ذاتیبود که بخاطر سرکوبگری و ار

هر فکر و هر تشکل چپ و مترقی را در نطفه منکوب میکرد. رژیم 

جمهوری اسالمی با قرار دادن مذهب در جایگاه حکومتی و استقرار 

ترین استبداد را بر مردم ایران حاکم ساخت؛  والیت مطلقه فقیه، سیاه

ً و آشکارا دشمن هر نوع دمکراسی اعال م کرد؛ حقوق خود را رسما

ها از بین برد؛  مدنی و آزادیهای فردی را حتی در چهاردیواری خانه

آزادیهای سیاسی و حقوق بشر را بطور کامل زیر پا گذاشت؛ ضمن 

ترین اشکال مالکیت و  داری، ارتجاعی پاسداری خونین از سرمایه

قوانین شرعی را هم به خدمت آن درآورد و به این ترتیب، هم کشور 

حقوقی سیاسی و  پرتگاه ورشکستگی و نابودی کشانید، و هم بیرا به 

اجتماعی و فالکت اقتصادی مردم را نسبت به قبل از انقالب، بمراتب 

شدت داد. آپارتاید جنسی از بنیادهای نظری جمهوری اسالمی است که 

به کمک فرهنگ مردساالرانه حاکم بر جامعه ما به سرکوب زنان در 

 .ایران قانونیت بخشید

 

 ** رژیم جمهوری اسالمی مقدمترین مانع در راه هرگونه تحول در 

بشر، رفع ستم جنسی، رفع ستم ملی، آزادیهای  جهت حقوق ایران در 

دار است.  سیاسی، دمکراسی، و رهائی مردم از چنگال طبقه سرمایه 

این مانع، فقط از طریق سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی توسط یک 

 تواند از پیش پا برداشته شود.ای می انقالب توده

 

  برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران 

 

 * تدوین قانون اساسی جدید، انتخابی بودن همه مقامات و حق 

فراخوان آنها ، حق رای عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابِر همه 

ن و همچنین برای تعیی ساختار، بلکه ر محدودهد شهروندان نه فقط

از طریق به کار گیری همه اشکال مشارکت مستقیم  تغییر نظام سیاسی

توده ای، بمثابه وجهی حیاتی از دمکراسی و سوسیالیسم. انکار حق 

مردم به عنوان مرجع تاسیس و تغییر نظام، نماد تجربه سوسیالیسم 

شکست خورده قرن بیستم و تحمیل استبداد دیگری به نام طبقه کارگر 

 .م استو سوسیالیس

* تاسیس دولت کارگری مبتنی بر خود حکومتی دمکراتیک وسیع 

، فمنیستی و اکولوژیستی که عمیقا مشارکتی و سوسیالیسمی توده ای

 باشد.

 

 دمکراسی، یعنی حکومت اکثریت مردم، در صورتی میتواند  **

برقرار شود که همه شهروندان کشور، به یکسان و بدون استثناء از 

کامل برخوردار شوند. برای آنکه آزادیهای سیاسی  آزادیهای سیاسی

کامل و حکومت اکثریت مردم معنای واقعی داشته باشند؛ برای آنکه 

هر نهاد و مقام و شخصیتی تابع قانون باشد و هر قانونی محصول 

رأی و اراده عمومی مردم باشد، باید کارگران_یعنی تمام کسانی که 

کنند_، تهیدستان،  ندگی میفقط از طریق فروش نیروی کارشان ز

بضاعت، که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل  خرابان و اقشار کم خانه

داران، مالکان و  دهند، بتوانند امتیازات رسمی و عملی سرمایه می

بلندپایگان دولتی و غیردولتی را براندازند و اداره همه امور کشور را 

ً بدست گیرند؛ و این جز با درهم شین دولتی شکستن ما واقعا

داری، یعنی همه دستگاههای نظامی و انتظامی و امنیتی که  سرمایه

اند و همه  برای سرکوب اکثریت و مطیع نگهداشتن آن بوجود آمده

دستگاههای اداری که برای دور نگهداشتن اکثریت زحمتکش از 

اند، و ایجاد نهادهای دولتی متناسب با اصل  قدرت سیاسی ایجاد شده

 پذیر نیست. ت و خود حکومتی مردم بجای آنها، امکانحاکمیت اکثری

 سوسیالیسم فقط بر پایه همین دمکراسی واقعی، یعنی همین 

خودحکومتی مردم و جمهوری اکثریِت استثمار شده بر اقلیت 

تواند شکل بگیرد. این دمکراسی کامل، از تعریف  کش می بهره

ن آن، پیروزی ناپذیر است و بدو سوسیالیسم و از هدفهای آن جدائی

 شود. هدفهای اجتماعی و اقتصادی سوسیالیسم ناممکن می

 

 ** مبارزه برای سوسیالیسم در ایران جدا از مبارزه برای رهایی زن 

نیست، چرا که انقالب سوسیالیستی به خودی خود رهائی زن را تحقق 

بخشد و دمکراسی سوسیالیستی هنگامی میتواند تحقق یابد که  نمی

ی از جمعیت را تشکیل میدهند نه تنها از حقوق برابر در زنان که نیم

قانون برخوردار باشند بلکه بطور مساوی با مردان در قدرت سیاسی 

 شرکت داشته باشند.

 

 ** برای عالج بیماری مزمن و آشفتگی بحرانی اقتصاد ایران، برای 

های دمکراسی و حاکمیت مردم، و برای نجات مردم از  تحکیم پایه
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داری به  لتی و فالکت اقتصادی، راهی جز انتقال از سرمایهعدا بی

سوسیالیسم وجود ندارد. این انتقال باید با انعطافهای الزم برای 

رفتن قدرت اقتصادی کشور  افزایش باروری تولید، افزایش رفاه و باال

المللی سرمایه و  و امکان پایداری آن در مقابل خرابکاریهای بازار بین

بر اراده آزاد اکثریت مردم صورت بگیرد. در دوره انتقال فقط با تکیه 

فقط الزم است بخشهای بزرگ و حیاتی اقتصاد کشور به مالکیت 

اجتماعی منتقل شوند و مالکیتهای کوچک تحت هیچ شرایطی نباید 

 اجباراً ملغی گردند.

 

 مالکیت اجتماعی باید اشکال متنوع دولتی، غیردولتی، تعاونی، 

ای داشته باشد. انتقال به مالکیت اجتماعی و  هکشوری و منطق

 ریزی و هدایِت اقتصاد، به معنی از بین رفتن بازار نیست. برنامه

 

 ** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسیس یک جمهوری 

ً دمکراتیک و مردمی و برای پی ریزی یک اقتصاد سالم و در  واقعا

شوراهای مردم باید  خدمت همه مردم، مجلس سراسری نمایندگانِ 

درخواستهای فوری زیر را پایه تدوین قانون اساسی نوین ایران قرار 

 دهد.

  
  سیاست 

  

 ُ  انتقال تمامی قدرت سیاسی در تمام سطوح محلی، منطقه ای و 

کشوری به نظامی مبتنی بر فدرالیسم دمکراتیک و شوراهای منتخب 

ب و اجرای قوانین. حق مردم و حق نمایندگاِن آنها برای کنترل، تصوی

 مردم برای فراخوانی و عزل نمایندگان خود

 

 ُ  حق رأی همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای همه شهروندانی که 

اند، در انتخابات همه ارگانهای دولتی و  سالگی رسیده ۱۸به سن 

 ای و محلی. توده

 

 ت، قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اخبار و اطالعا ُ  آزادی بی

اجتماعات، اعتصابات...، و تشکلهای سیاسی و صنفی. آزادی افراد 

در انتخاب پوشش، شغل، محل سکونت، و مسافرت در داخل یا به 

 خارج از کشور.

 

 ُ  برابری حقوق کلیه شهروندان در برابر قانون، صرفنظر از 

ملیت، نژاد و اعتقادات سیاسی. مصونیت  گرایش جنسی، جنسیت،

در محل سکونت او. حق همه افراد برای تعقیب قانونی قانونی هر فرد 

هر یک از مقامات از طریق مجاری عادی قضائی و در برابر هیئت 

 منصفه.

 

 ُ  انحالل کلیه دستگاههای سرکوب و سازمانهای اطالعاتی رژیم 

جمهوری اسالمی. ممنوعیت هرنوع شکنجه تحت هر عنوان. لغو 

 مجازات اعدام.

 

 یدئولوژیک. جدائی کامل دستگاه مذهب از ُ  ممنوعیت حکومت ا

دولت. جدائی کامل دستگاههای مذهبی و مسلکی از نظام آموزشی 

کشور. الغاء مذهب رسمی. ممنوعیت هرگونه کمک دولتی به 

مؤسسات مذهبی و فعالیتهای آنها. آزادی همه افراد در داشتن یا 

 .نداشتن مذهب، و آزادی آنها در تبلیغات مذهبی یا ضدمذهبی

 

 ُ  حق همه ملتهای ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود، از جمله 

جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل. خودحکومتی هر یک از ملتها که 

با تمایل آزادانه خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو شورایی متحد 

 میشوند.

 

 ُ  آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و 

بان مادری در ادارات مناطق خودمختار. آموزش زبان تکلم به ز

فارسی بعنوان زبان مشترک و وسیله ارتباطی کلیه ملل ساکن ایران و 

 نیز زبان انگلیسی بعنوان زبان بین المللی عمده جهان معاصر.

) در مورد افزودن پیشنهاد زبان انگلیسی، نظر "الف" موافق و نظر  

 "ب" مخالف بودند(

 

 یروهای مسلح مردمی تحت فرمان شورای عالی نمایندگان ُ  تشکیل ن

های مردم برای دفاع از  منتخب مردم، و ایجاد توانائی کافی در توده

حاکمیت خود. قرار گرفتن پلیس انتظامی در تحت فرمان عالیترین 

 ای یا محلی مردم. شورای نمایندگان منطقه

 

  ُ  الغاء هر نوع دیپلماسی سری.

 

 المللی بر پایه برسمیت شناختن حق ملل در  بات بینُ  برقراری مناس

آمیز بین دولت ها؛ حمایت از  تعیین سرنوشت خود؛ همزیستی مسالمت

بخش ملی جهان؛ و دفاع از  جنبش های کارگری و دمکراتیک و رهائی

دمکراسی، محیط زیست ، عدالت اجتماعی، آزادیهای سیاسی و حقوق 

 بشر.

 

 تی مترقی و حمایت از تشکل مستقل ُ  حمایت از جنبشهای فمینیس

زنان جهت کسب آزادی و برابری و پیگیری مطالبات خود چه در 

 اری و چه در شرایط گذار به سوسیالیسم. جامعه سرمایه د

 

 ای و شیمیایی و انحالل پیمان های  ُ  دفاع از خلع سالح کامل هسته

و اعمال  تجاوزگر و پایگاه های نظامی. تالش برای لغو امتیازات ویژه

المللی  نفوذ قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین

 از جمله الغای حق وتو.

 

  اقتصاد 

 

 ُ  برقراری مالکیت اجتماعی در کلیه مواضع کلیدی اقتصاد اعم از 

بانکها، مؤسسات بیمه و نهادهای مالی و اعتباری، تولیدی، بازرگانی 

و منابع تولیدی و خدماتی متعلق به و خدماتی. مصادره کلیه مؤسسات 

داران و مالکان بزرگ، یا مؤسسات  دولت جمهوری اسالمی یا سرمایه

های  های مسکونی و خانه اسالمی. مصادره امالک، مستغالت، مجتمع

داران و مالکان بزرگ. ملی کردن زمین. این  اضافی متعلق به سرمایه

و برای پائین  بازی روی زمین اقدام بمنظور جلوگیری از بورس

بها صورت میگیرد و بهیچوجه حق  آوردن قیمت ساختمان و اجاره

برداری تولیدی از زمین یا حق ساختمان کردن یا اجاره دادن  بهره

 کند. ساختمان را از کسی سلب نمی

 

  ُ  برقراری نظارت دولتی بر تجارت خارجی.

 

 پیشنهاد و نظر "الف" در کمیسیون برای این بند چنین  *

برقراری مدیریت شورایی و منتخب در کلیه کارخانجات ،  | ت:اس

ادارات ، شرکتها ،بیمارستانها، بانکها ، پادگانها ، دانشگاهها ، 

مدارس ، مجتمع های بزرگ مسکونی با رای شاغلین و ساکنین آنها . 

در کارگاهها و مراکز کوچک، میتوان از طریق ایجاد اتحادیه یا 

محِل کار، و نیز از طریق شورای محل، امر  شوراهای صنفِی خارج از

 نظارت توده ای را به پیش برد.

تبصره: برنامه ریزیهای کالن در زمینه اقتصاد، سیاست داخلی و 

خارجی و امور نظامی و امنیتی، تحت نظارت شورای سراسری 

 نمایندگان مردم خواهد بود.

  

همان ماده از  * پیشنهاد و نظر "ب" در کمیسیون برای این بند ابقای

برقراری مدیریت کارگری، یعنی شرکت همه  برنامه سابق میباشد:

کارکنان هربنگاه اقتصادی در اداره آن، جز در بنگاههائی که بخاطر 

ویژگی یا موقعیت انحصاریشان مدیریت آنها باید از طرف نهادهای 

ای تعیین گردد، و جز در بنگاههای  حکومتی سراسری یا منطقه

 وچک.اقتصادی ک

 

 ُ  تضمین حق تشکل های مستقل مردمی برای نظارت های الزم جهت 

 کنندگان. دفاع از منافع مصرف
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 ُ  آزادی مالکیت خصوصی در مقیاس بنگاههای اقتصادی کوچک.

 

  ُ  برقراری مالیات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث.

 

  رفاه عمومی 

  

 دامات زیر خانواده برای داشتن یک مسکن مناسب و اق ** حق هر

 درجهت تأمین این حق:

 

 داران و مالکان بزرگ و  ُ  واگذاری مساکن مصادره شده از سرمایه

ساختمانهای زائد دولتی به ارگانهای خودحکومتی مردم برای اسکان 

 سرپناه. های بی خانواده

 

 ُ  واگذاری زمین، وام و تسهیالت به کارگران، زحمتکشان و 

 مصالح ساختمانی و ساختن مسکن. درآمد برای تهیه کارمندان کم

  بهای مسکن توسط ارگانهای خودحکومتی مردم. ُ  کنترل اجاره

 

  بضاعت. های بی ُ  پرداخت کمک هزینه مسکن به افراد و خانواده

 

 ها و آلونکها تا هنگام تأمین  ُ  لغو قوانین مربوط به تخریب زاغه

 مسکن مناسب برای ساکنان آنها.

 

 آموزش و پرورش، و اقدامات زیر در جهت ** حق هر فرد برای 

 تأمین این حق:

 

 ُ  اجباری بودن و رایگان بودِن آموزش و پرورش تا پایان دوره 

دبیرستان برای کلیه اقشار مردم و تحصیل رایگان دانشگاهی برای 

فرزندان خانواده های زحمتکش از یکسو و اعطای وام بدون بهره به 

امکانات و کیفیت آموزش در تمام اقشار دیگر. ونیز یکسان سازی 

 مناطق ایران.

  

 کن کردن بیسوادی بزرگساالن با ایجاد امکانات و تسهیالت  ُ  ریشه

تشویقی، از جمله محسوب کردن ساعات سوادآموزی آنها بعنوان 

 ساعات کار با پرداخت دستمزد.

  

  ** حق تندرستی همگان، و اقدامات زیر در جهت تأمین این حق:

 

 درآمد،  های کم بهداشتی و درمانی رایگان برای افراد و خانواده ُ  بیمه

 و برای دیگران درمقابل پرداخت حق بیمه متناسب با درآمد.

 

  ُ  کنترل بهای دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.

 

  ُ  پیشگیری از بیماریهای مسری.

 

 ُ  وضع مقررات بهداشتی برای کلیه مراکز عمومی از قبیل 

 دارس ، محالت و غیره.کارخانجات، م

 

  ُ  وضع قوانین و استانداردها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

 

 ُ  کنترل اجرای کامل مقررات و استانداردهای فوق توسط سازمانهای 

 ای. توده

 

 ُ  تعمیم امکانات و تسهیالت و افزایش تأسیسات ورزشی برای 

 عموم.

 

  یزی مناسب برای مهار آن.ر رویه جمعیت، و برنامه ُ  کنترل رشد بی

 

  ** حق کار برای نیروی کار کشور، و در این رابطه :

 

  ُ  ایجاد اشتغال برای مردم.

 

  ُ  رفع موانع تبعیضی برای اشتغال زنان.

 

  ُ  ممنوعیت اشتغاِل کودکان

سال و  ۱۶در مورد این بند، نظر "الف" خواهان اشاره به سن زیر  

سال  ۱۸تا  ۱۶ی با مضمون )بین نظر "ب" خواهان افزودن پرانتز

کار پاره وقت غیرزیانبار بال مانع است( و نظر "ت" مخالف هرگونه 

 اشاره به سن بودند.

 

  ُ  پرداخت بیمه بیکاری به تمام اشکال کار مزدبگیری.

 

  کارگران 

 

 قید  ُ  تصویب فوری قانون کاری که در آن دو اصل اساسی حق بی

لهای مستقل از دولت، و حق اعتصاب وشرط کارگران برای ایجاد تشک

صراحت داشته باشد. این قانون باید با مشارکت سازمانهای صنفی 

 وسیاسی کارگری تهیه شود.

 ُ  شمول قانون کار بر تمامی کارگران بخش خصوصی، بخش 

اجتماعی )اعم از دولتی و غیردولتی(، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، 

کارگران منازل، مستخدمین  دائمی، استخدام موقت، فصلی ، سیار،

 ها و غیره. ادارات، شاگردان مغازه

 

 های اقتصادی؛ و تعقیب قانونی  ُ  تشکیل دادگاههای کار در تمام رشته

 کارفرمایانی که قانون کار را نقض کنند.

 

 درپی در هفته و  ساعت کار در هفته، دو روز تعطیلی پی ۳۵ُ  اجرای

 خت حقوق.روز مرخصی سالیانه با پردا ۳۰حداقل

 

 ُ  رسمیت و قانونیت یافتن اول ماه مه هرسال بعنوان روز همبستگی 

المللی کارگران و تعطیل رسمی با پرداخت حقوق؛ و نیز حق کامل  بین

ها به  کارگران برای برگزاری مستقل تظاهرات، تجمعات و سخنرانی

 این مناسبت.

 

 ینه معیشت بندی مشاغل، و تعیین حداقل دستمزد بر اساس هز ُ  طبقه

 و استانداردهای یک زندگی انسانی.

 

  ُ  برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مساوی.

 

 های اجتماعی کلیه مشمولین قانون کار در مقابل بیکاری،  ُ  بیمه

 بازنشستگی، از کارافتادگی، بیماری، سوانح کار.

تعیین حداقل حقوق بازنشستگی بر مبنای سطح معیشت و  -

 ی یک زنگی انسانیاستانداردها

ساعت کار کمتر، مرخصی بیشتر و بازنشستگی زودرس برای  -

 مشاغل سخت و کار شبانه.

  

  زنان 

 

 ُ  آزادی پوشش، و لغو فوری کلیه تبعیضات بر زنان در رابطه با 

اشتغال، دستمزد، تحصیل، ازدواج و طالق، فرزند، خانواده، ارث، 

 هنر و غیره. ورزش،

 

 ت ویژه در سطوح مختلف آموزشی و شغلی ُ  اختصاص امتیازا

بمنظور جبران فشارهای ناشی از موقعیت نابرابر تحمیلی بر زنان در 

 اجتماع.

 

 ُ  حق نمایندگی نسبی در تمام ارگانهای انتخابی برای زنان؛ و در 

ارگانهای انتخابی مؤسسات، متناسب با میزان اشتغال زنان در آن 

 مؤسسات.
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کلهای مستقل زنان در سطوح صنفی، ُ  به رسمیت شناختن تش

ای و کشوری و حق آنان در تدوین، نظارت و اجرای  محلی، منطقه

 قوانین.

 

  ای زنان. ُ  تصویب قانون خانواده با مشارکت سازمانهای توده

 

 سال. ممنوعیت تعدد زوجات و  ۱۸ُ  ممنوعیت ازدواج افراد کمتر از 

 نیز ازدواجهای تحمیلی .

 

 فرهنگ پوسیده حفظ بکارت، جرم زدایی از هرگونه ُ  تابو شکنی از 

رابطه آزادانه جنسی ، ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی اجباری ) 

آزادی کامل سکس و رابطه عاشقانه خارج از رابطه   تجاوز ( .

 ازدواج چه برای دگر جنس گرایان و چه برای همجنس گرایان

خویش و نیز حق آزادی کامل برای تغییر و یا تعریف هویت جنسیتی  -

ازدواج همجنسگرایان و فراجنس گرایان و حقوق کامل شهروندی 

 برای این نوع از زندگی مشترک

جرم زدایی از تن فروشی به مثابه یک آسیب اجتماعی ، کمک به  -

کارگران تجارت سکس برای شروع یک زندگی سالم، مقابله با دالالن 

 و مافیای تجارت سکس و پورنو.

تنبیه جسمی، روحی و پدوفیلیسم   نوع کودک آزاری:ممنوعیت هر  -

 سال ( ۱۸) سکس بزرگساالن با کودکان زیر 

 

 ُ  تالشهای فرهنگی و آموزشی در جهت مبارزه با فرهنگ 

 مردساالری در تمامی سطوح جامعه.

 

  مارس( با پرداخت حقوق. ۸) ُ  تعطیل عمومی روز جهانی زن

 

 

  دهقانان و عشایر 

 

 برداری از امالک و زمینهای مصادره شده مالکین  هرهُ  انتقال حق ب

حال یا  بزرگ در موارد مناسب به دهقانان و عشایر فقیر و میانه

 های آنان. تعاونی

 

 های دهقانان و  کاری؛ لغو بدهی بری و نصفه ُ  لغو بقایای نظام سهم

 حال به مالکین و رباخواران. عشایر فقیر و میانه

 

 حال و تشویق آنها به  عشایر فقیر و میانه ُ  حمایت از دهقانان و

 تشکیل تعاونیها و کشت و برداشت یا دامداری جمعی

آالت، کود شیمیایی، دفع آفات،  از طریق ارائه ارزان ابزار، ماشین

ها و خرید  خدمات تخصصی و آموزشی و وامهای آسان به این تعاونی

سوانح با صرفه محصوالت آنان و بیمه محصوالت آنها درمقابل 

 طبیعی.

 

 ُ  کنترل تشکلهای دهقانان بر قوانین ارضی و نظارت بر اجرای کامل 

 آنها.

  

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

  

سازمان ما در راستای تحقق مفاد این برنامه و برنامه های مشابه، از 

 –هر نوع اتحاد و همگرایی و همکاری در جنبش چپ و دمکراتیک 

 –کشوری و چه در سطح منطقه ای و بین المللی چه در سطح 

 استقبال میکند.

  

            

 کمیسیون اصالح برنامه سازمان               
  

 ۱۳۹۶تیر ماه                             

 

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

 هادیدغدغه هایی چند در باره برنامه پیشن      

 
 علی دماوندی                            

 

 
نگاشته شده است  60برنامه قدیمی سازمان ما که در دهه 

جریان چپ   ،زاده دوره خاصی از تاریخ است که ما بعنوان یک

وکمونیستی در توضیح وپاسخ گویی به مسائل آندوره تدوین 

دیدگاه  این برنامه ،نشانه های یک  وفرمول بندی کرده بود یم.

از میان دیدگاههای دیگرچپ بود که رویکرد معینی از جهان را 

ارائه میکرد ؛ هویت سیاسی ما وموقعیت مارا در صف بندیهای 

داخلی وبین المللی نشان میداد؛ سندی در مقابل نظم جهان 

این پاسخ بر   بود .  وپاسخی به معضالت جهان ما در آندوره

ه بود که احزاب کمونیست اسناد وتجربیاتی تهیه شد  پایه

وجمعبندیهای کمینترنی تهیه کرده بودند وتا حدی تالش شده 

بود ترجمان مناسبی با خودویژگیهای جامعه ایران به همراه 

این برنامه ، گرچه رویکردی انتقادی از   داشته باشد.

کارکردهای دولتهای حاکم بر شرق نیز بر خود آذین کرده 

رپایه آن تجربیات و دیدگاه بود،اما همچنان جهان را ب

مینگریست وگسستی قطعی از نگاه کمینترنی به انقالب ، دولت 

وحزب ومسئله گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم نکرده 

 بود.

این در شرایطی بود که نظام بین المللی تحت تاثیر جنگ سرد 

به کمک ها   دواردوگاه بود . جنبشهای آزادیبخش میتوانستند

شوروی وکوبا و... در مقابل ویاریهای 

وویتنام های تازه بیافرینند ومداخالت قدرتهای   بایستند سرکوب

امپریالیستی ومنطقه ای وتغییرات جغرافیایی نمیتوانست 

بسادگی امروز به اجرا درآید. تحت تاثیر تغییرات بزرگ پس از 

انقالب اکتبر وسپس شکست نازیسم در آلمان وبرآمد جنبشهای 

،رژیمهای سیاسی حاکم ونظم سرمایه داری مورد   رهایبخش

توازن قوای    قرار داشت. دوره ای که  آماجهای این مبارزه

رقیب بین المللی،فرصت ها   جهانی ومنطقه ای،قطب بندیهای

وامکانات زیادی برای جنبشهای اجتمایی بوجود میاورد. دوره 

البی ایکه درمقابل نظام حاکم؛ موقعیت آلترناتیوهای چپ وانق

ودمکرات ،گفتمان این گرایش در مقابل گفتمان حاکم ،بدیلی 

ملی وبین المللی محسوب میشد. شکست اردوگاه شوروی ومدل 

سوسیالیسم دولتی، اعمال سیاست نئولیبرال در چهاردهه 

گذشته واعمال حاکمیت یک درصدیها در جهان ما ، رشد 

بین گرایشات نئومحافظه کار وپوپولیست ارتجاعی در سطح 

المللی وعروج گرایشات نژادپرستانه وسیاست ترامپی در 

بسیاری از کشورها از طرفی و آفرینش وسازمان یافتن 

جنبشهای رادیکال تازه ای فرای سازمانها واحزاب سنتی چپ 

از طرف دیگرو.... سواالت ومعضالت وپاسخهای تازه ای طلب 

رگ در کرده ومیکند. خصوصا با توجه به تغییرات اجتمایی بز

نیروی کار ، ادامه بحرا ن ساختاری سرمایه وپابرجایی آن 

برای دوره ای طوالنی وبن بست بسیاری از رفرمهای مالی 

وتزریق هزاران میلیارد ، موقعیت روزبروز پیچیده تر 

وروندهای سیاسی وپاسخهای تاکنونی نتوانسته است راه حلی 

جنگ طوالنی   درعین حال باید اضافه کرد   برای بحران بیابد.

وویرانگرانه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا 

و...   و...، ویرانی های زیست محیطی ومهاجرتهای میلیونی

ودیگر عوامل بسیار نامساعد اجتمایی واقتصادی ،مارا 

، گفتگوهای بیشتر   وامیدارد برای داشتن تصویری همه جانبه

ترفعاالن چپ وکارگری را ومداخله هر چه گسترده تر وعلنی 

نیروی   فراهم کنیم . گفتگوهایی که میتواند به همه ما بعنوان

چپ وکارگری یاری کند تا برنامه سیاسی واستراتژی 
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های روشنی را طرح کنیم ومهمتر گفتمان   وتاکتیک

سوسیالیستی وچپ را به گفتمانی مطرح وقابل دسترس برای 

م. ازاین طریق است که تبدیل کنی  فعاالن جنبشهای اجتماعی

میتوان نبرد علیه گفتمان حاکم را بصورت گسترده تر وبا 

ابتکارهای تازه وراهکارهای نوینی که از طریق انقالب 

انفورماتیک وابزارهای نوین ارتباطی فراهم شده میتوان به 

    پیش برد.

در عین حال باید اضافه کرد که جدا از روشهای خاصی که در 

رنامه سازمان ما در آندوره به کارگرفته شد تهیه وتدوین ب

وچگونگی نگارش آن ،نحوه مداخله همه اعضا ونیروهای 

آزادی مباحثه در سازمان دادن گفتگوهای   سازمانی، محدودیت

به هدفهای   بزرگ در میان نیروهای چپ و کمونیستی ، باید

ارائه این برنامه نیز توجه کرد. دوره ای که نقد دولت 

یک وآئینی کردن مارکسیسم به مانند امروز نبود ایدئولوز

احکامی قطعی پذیرفته شده بودند.با   وتئوریها ی مطرح بمثابه

–چینی -شکست سوسیالیسم نوع اردوگاهی ومدلهای روسی

وروشن شدن بیگانگی آنها از دولت نوع کمونی یا   کوبایی

، برآمد جنبشهای   همان اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم

یی وچپ در بسیاری از کشورها ، بحث ها وپلمیکهای اجتما

تازه ای درسطح بین المللی مطرح شده که ما نباید از 

 دستاوردهای آنان چشم پوشی کنیم.

سخن در این باره بسیار است آنچه که باید با همدیگر در میان 

بگذاریم آنست که به کجا میخواهیم برویم؟ به کجا میخواهیم 

وانیم برویم؟ چه میتوانیم بکنیم؟ به کجا نباید برسیم ؟ به کجا میت

رفت؟ سازمان ما چه باید بکند وچه نباید بکند؟ در شرایطی که 

اعتراضات اجتمایی روزانه در بسیاری از نقاط جریان دارد 

وخشم از آپارتاید حقوقی وجنسی، از اختالف فاحش طبقاتی 

ودی وغارتهای بزرگ منابع کشور توسط اقلیتی کوچک ،از ناب

منابع طبیعی وویرانی های زیست محیطی، از ستم ملی ومذهبی 

وپاکسازیهای عقیدتی، از گرسنگی وبیکاری واعتیاد وفحشا 

وبردگی های جنسی واجتمایی و... در اعتراضات پراکنده اما 

روزانه در سراسر کشور ادامه دارد،چرا این اعتراضات به 

–نظری -جنبشی فراگیر فرانمیروید؟ سهم معضالت فکری

سیاسی در عدم پیشرفت وانکشاف وگسترش آنها تا چه میزان 

است؟ سهم سازمان ما در پاسخ دهی وپاسخ یابی به این 

معضالت کجاست وچقدراست؟ تاراجهای ذهنی اتفاق 

ناشی از شکست انقالب ایران وعقب نشینی نیروی   افتاده

انقالب وسوسیالیسم در جهان ،تا چه حد ترمیم شده وچه حد 

تاکیدات وتمرکز ما باید در کجا باشد؟ حلقه های    عنی میابد؟م

کلیدی کجا هستند؟ چگونه میتوانیم به بحث ها وگفتگوهای 

بزرگ در این باره دامن بزنیم؟ چگونه میتوانیم نیروهای تازه 

پروژه   وجوان وفعاالن اجتمایی را به این پروژه جلب کنیم؟

سیالیسم از کجا آغاز اتحاد بزرگ نیروی آزادی وبرابری وسو

میشود وچگونه رقم میخورد وچگونه میتواند راهی برای ما 

 بگشاید؟

به این لحاظ است که ضمن استقبال از آغاز بحث پیرامون 

تدوین برنامه سازمان ،خواهان مداخله گسترده تر، علنی تر 

وفعالتر همه نیروهای چپ وکارگری وفعاالن جنبشهای اجتمایی 

رصه هستم. مداخله ای که بتواند وپژوهشگران این ع

موضوعات برنامه، درخواستها ومطالبات اکثریت عظیم 

مردمان، راه کارهای ما برای گذار از سرمایه داری و....را به 

بحث گسترده تر بگذارد. بگذار فعاالن چپ وچنبشهای اجتمایی 

مردمان ایران، با طرح نظرات وایده های تازه وتجربیاتشان ، 

ی تر ازپیش در سازمان دادن گفتمان آزادی خواهی جنبش را غن

 وبرابرطلبی سوسیالیستی در ایران وجهان یاری کنند.

 

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

 نقد برنامه پیشنهادی به کنگره سازمان

 
 حمید موسوی پوراصل             

 
برنامه پیشنهادی به کنگره مجموعه ای است از مفاد برنامه  

پیشین و تغییرات جدید . من در این نقد مفاد موجود در برنامه 

را یگجا مطرح می کنم و آنرا تقسیم به پیشنهاد جدید و قدیم 

برنامه پیشنهادی مشکل ساختاری دارد. معموال  .نمی کنم

اجتماعی و فرهنگی -برنامه احزاب چپ مسائل بزرگ اقتصادی

ان در جهت آن را مطرح کرده و سمت و سویی که حزب و سازم

تالش می کند را ترسیم می نمایند. از اینروست که چنین برنامه 

ای می تواند پیش روی ارگانهای گوناگون سازمان در سطوح 

سازمانی و --رهبری حزبی  ... محلی, شهری, ایالتی, کشوری و

کنگره باشد تا با توجه به آن سیاست خود را ترسیم کرده و 

با ایران" نیاز به سرنگونی رژیم" ,  پیش ببرند. مثال در رابطه

"استبداد", "آزادی", "تالش برای سوسیالیسم از امروز", 

"فمینیسم", "سیاست ضد جنگ و ضد تسلیحات اتمی", 

"سیاست ضد نژاد پرستی" , "انترناسیونالیسم" و "حل 

 .مسئله ملی" را می توان طرح و حل رادیکال آنها را طلب نمود

ه ای رهبری حزب یا کنگره ها خطوط با داشتن چنین برنام

عملی سیاست برنامه را تصویب و تبلیغ می کنند. مثال مصوبه 

می شود ما در رابطه با "حل مسئله ملی" مندرج در برنامه 

امروز ما از "فدرالیسم" دفاع می کنیم. در رابطه با 

"سرنگونی رژیم مندرجه در برنامه ما این یا آن سیاست روز 

.. یعنی این که ارگانهای حزبی از رهبری تا کنگره را داریم: . .

و تا ارگانهای شهری و محلی از برنامه حزب سیاست عملی و 

روز استخراج و تبلیغ می کنند. از این رو معتقدم برنامه 

سازمان باید جامع , فشرده و کلی باشد. فکر می کنم لیست 

برنامه  کردن تمامی آمال و آرزوهای ما جدا از زمان و مکان در

درست نیست. در این صورت در هر دور باید برنامه را 

تغییر و کامل کنیم. آنچنان که مطرح کردم سمت اصلی  ,تصحیح

سیاست برنامه ای یک حزب را بعدا با مصوبات کنگره و 

مرکزیت و ... مشخص و تصویب می کنند و در صورت نیاز به 

مه حزب یا تغییر مصوبات مشخص را تغییر می دهند و نه برنا

ایراد دیگر برنامه اعالم امکان انقالب سوسیالیستی  .سازمان را

 :و شروع استقرار آن در ایران است. در برنامه می خوانیم

استقرار کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا و در "

محاصره نظام گلوبا لیزه شده سرمایه داری و سلطه 

حتی اگر پیش از این  "امپریالیستها بر دنیا امکانپذیر نیست

چنین جمالت غیر دقیقی را تصویب کرده باشیم باید به معنای آن 

دقت کنیم. کلمه "کامل" که بارها و بارها در برنامه پیشنهادی 

تکرار شده اساسا تفسیر بردار است. ما چیز "کامل"ی در 

جهان نداریم. با اضافه کردن این کلمه معلوم نیست که این غیر 

درصد. آنچه روشن است این  99درصد است یا "کامل" نیم 

است که "برقراری سوسیالیسم تنها در یک کشور ممکن 

نیست" بازی با این جمله و افزودن کلمه "کامل" به آن می 

تواند تفسیر عکس ارائه دهد. ما به انقالب مرحله ای اعتقاد 

نداریم اما این به آن معنا نیست که ما وطایف بورژوا 

قالب را نادیده می گیریم و با کوبیدن مهر دمکراتیک ان

سوسیالیستی بر همه مشکالت و مسائل آنها را جزو وظایف 

سوسیالیستی می ببینیم. "تالش برای سوسیالیسم از امروز" 

به معنای آمادگی برای انقالب سوسیالیستی امروز نیست. این 

به معنای آن است که ما در تمامی کارهایمان و تالشمان به 

نه مرجله انقالب چشم انداز سوسیالیستی , رفرم های بها

 .سوسیالیستی و سازماندهی سوسیالیستی را تعطیل نمی کنیم

اگر چه برنامه پیشنهادی تنها "استقرار کامل سوسیالیسم" در 
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یک کشور را رد می کند اما در یک خط پایین تر توهم برداشت 

ر را هم رد نادرست از استقرار ناکامل سوسیالیسم در یک کشو

می کند و بدرستی می نویسد " اما میتوان و باید پروسه انقالبی 

تحول خواهی را به رهبری طبقه کارگر با چشم اندازی 

سوسیالیستی و انتقالی پی گرفت". این نشان می دهد شاید 

استفاده از کلمه "کامل" در رابطه با استقرار سوسیالیسم تنها 

مین بخش که "آزادی, دمکراسی در ه .جنبه انشایی داشته باشد

انتقال به  ... " :و سوسیالیسم برای ایران" نام دارد می خوانیم

مالکیت اجتماعی و برنامه ریزی و هدایت اقتصاد به معنای از 

بین رفتن بازار نیست." وجود بازار یعنی سرمایه داری. شاید 

منظور نگارندگان بخش خصوصی در تولید بوده است که 

نپ" است وقتی آنها به ناچار "سیاست بلشویکی  برداشتی از

حکومتی را به ارث برده بودند که قرار بود سوسیالیسم را 

روشن نیست هدف از "وجود بازار"  .بسازد ولی آماده نبودند

چیست. آزادی بازار به سبک چینی است یا اجازه به فعالیت 

تولیدی بخش خصوصی. نیازی به توضییح نیست که غرق 

سناریویی برای فردای نامعلوم منجر به چنین شدن در 

سردرگمی ها و ناروشنایی ها و عبارات تفسیر بردار نیز می 

متاسفانه برنامه پیشنهادی بسیاری از خطوط نظری و  .گردد

سیاسی دیگری را نیزدر هم می ریزد. برای مثال در برنامه 

سوسیالیسم فقط بر پایه همین  " :پیشنهادی می خوانیم

ی واقعی, یعنی همین خود حکومتی مردم و جمهوری دمکراس

اکثریت استثمار شده بر اقلیت بهره کش می تواند شکل 

این یعنی که قرار است گویا سوسیالیسم بر پایه  ".بگیرد

"دمکراسی واقعی یعنی خود حکومتی" شکل بگیرد. نه در 

همپیوندی با آن و زایش آن. باید دقت داشت که سوسیالیسم 

اجتماعی کمونیسم. یعنی -جز مرحله اول اقتصدای چیزی نیست

هر کس به اندازه توان و استعدادش. غلبه بر سرمایه داری را 

اگر تنها غلبه بر سرمایه داران نبینیم این همان سوسیالیسم 

است. اما و اگر و "پایه" ندارد. تعطیلی و تعلل در رفرم های 

آن هم وقتی خود حکومتی" "سوسیالیستی و انتطار برای پایه 

که تئوری های گوناگونی پیرامون آن وجود دارند تنها به توهم 

مرحله ای بودن انقالب دامن میزند یا از سویی دیگر به دید 

انحرافی و آنارشیستیی که گویا جامعه سوسیالیستی در جوامع 

ای خواهد رویید که شکل سازماندهی "خود حکومتی" و 

مشکل گشا است. از "خود  سازماندهی افقی آنها معجزه آسا و

حکومتی مردم و جمهوری اکثریت استثمار شده" تنها 

سوسیالیسم دمکراتیک نمی روید. این ساختار می تواند 

خواستکاه مائوئیسم و فاشیسم و نژاد پرستی و بیگانه ستیزی 

پایه" "نیز باشد. در مسیر انقالبی و در دوران کنونی چیزی 

یقی از وظایفی است که چیز دیگری نیست. آنچه هست تلف

همزمان به پیش برده می شوند و بایستی انعطاف آنرا داشت که 

در دنیای ناآشنای فردا جواب و راه حل ساده و آماده و غیر 

قابل تغییری نداشته باشیم. هر جواب آماده ای برای فردای 

نامعلوم بی شک درصد باالیی از خطا دارد. آنچه خطا ناپذیر 

سوی حرکت است و برنامه حزب و  است ترسیم سمت و

در برنامه  .سازمان باید در چارچوب سمت و سو باشد

پیشنهادی در بخش های مختلف اشاره به مالکیت های کوچک 

و خصوصی می شود. روشن نیست آیا منظور مالکیت 

خصوصی بر لوازم تولید است یا مالکیت خصوصی به معنای 

اوراق بها دار داخی و اعم کلمه از جمله زمین, خانه, سهام و 

در بخش سیاست تشدت نظری بسیار فراتر  .... یا خارجی و

انتقال تمامی قدرت سیاسی در " :میرود. در پیشنهاد می خوانیم

تمامی سطوح محلی, منطقه ای و کشوری به نظامی مبتنی بر 

فدرالیسم دمکراتیک و شوراهای منتخب مردم و حق نمایندگان 

ب و اجرای قوانین, حق مردم برای آنها برای کنترل, تصوی

این یعنی که ما طرفدار نظام  "فراخوانی و عزل نمایندگان خود

فدرالیستی هستیم که شکل حکومتی آن پارلمانی نیست و 

شورایی است. بدون نقد جمله باال که نقد بسیار دارد شاهد 

 :خواست دیگری هستیم که با خواست باال در تناقض است

رابر, مستقیم و مخفی برای همه حق رای همگانی ب"

سالگی رسیده اند در انتخابات همه  18شهروندانی که به سن 

برای من که از نزدیکی با  "ارگانهای دولتی, توده ای و محلی

ازطریق انتخابات در کارخانه  80نظام شورایی شوروی در دهه 

آشنایی دارم روشن است که اگر شورای کارگری و زحمتکشان 

ق رای همگانی برای رای دادن مستقیم به همه دارید صندو

ارگانهای دولتی , توده ای و محلی وجود و معنایی ندارد. اینها 

مختصات رای گیری برای پارلمان است. در یک نظام شورایی 

کارگران به کاندیداهای خود رای می دهند و یک هرم شورایی 

ما داریم و در جایی صندوق رای دیگری نیست تا مردم مستقی

اعضای شورای عالی کشور را انتخاب کنند و اگر چنین صندوق 

رایی را هم بگذاریم که دیگر اسم این نظام شورایی نیست و می 

شود انتخاب پارلمانی. امیدوارم فرصتی برای این بحث در آینده 

اساسا وقتی می گوییم فدرالیسم دیگردولت سراسری و  .باشد

ت گذاری داخلی دولت های مرکزی نباید نفوذ چندانی در سیاس

 " :خودگردان داشته باشد اما برنامه پیشنهادی ادامه می دهد

مجلس سراسری نمایندگی شوراها باید درخواست های  ....

 ":فوری زیر را پایه تدوین قانون اساسی نوین ایران قرار دهد

مشخص نیست که آیا پیشنهاد ما یک حکومت فدرالی است یا 

حکومت های شورایی در فدرال ها که یک کنفدراسیون و یا 

یک سیستم هرمی شورایی دارند و این هرم شورایی به یک 

مجلس سراسری ختم میشود .... به نظر میرسد در تلفیق خطوط 

برنامه ای گذشته و حال پیشنهادات جدید دقیقا بررسی نشده و 

از این رو این تناقضات پیش آمده باشد. چند روز پیش من 

باره "فدرالیسم" نوشتم و در اینجا از تکرار آن  نظراتم را در

 .خودداری می کنم

http://rahekaregar.com/maghalat/2017/07/23/F 

EDERALISM.pdf 

بر تصویب یکی از گنگره های پیشین سازمان ما یک بنا   

ینیستی است. فکر می کنم ذکر این مورد در برنامه سازمان فم

ضروری است همانگونه که نوشتم برنامه پیشنهادی لیستی از 

خواسته های مشخص را آورده که جای آن در برنامه نیست. 

اما یک مورد که فکر می کنم باید به نقد آن پرداخت طرح 

پیشنهاد زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران 

فکر می کنم یک سازمان و یا حزب سیاسی باید مسئله  .تاس

ای نظیر این را که امری کارشناسانه, مرتبط با زمان و شرایط 

است را به کارشناسان و سیاستمداران زمان عملی بودن این 

طرح موکول کند. اما فکر می کنم طرح این نکته ضرورت دارد 

قب نیست. که تغییر زبان عمومی یک کشور ارزان و بی عوا

تجربه تغییر خط در جمهوری های روسیه سفید, اکرائین و 

آذربایجان پیش روی ماست که میلیونها نفر را به کم سوادی 

دچار کرده است. اگر زبان مشترک هندی ها انگلیسی است دلیل 

آن تاریخ استعماری هند است که اصوال زبان انگلیسی به همه 

ی از تحصیل کرده های تحمیل شده بود و کماکان حتی بسیار

هندی زبان هندی را نمی دانند و تنها به زبان ایالتی خود و 

انگلیسی تسلط دارند. اما در ایران جایی که خلق های مختلف از 

آموزش به زبان مادری محرومند و به ادبیات ملی خود تسلط 

ندارند محرومیت از زبان فارسی تنها می تواند به یک فاجعه 

با توجه به موارد  .آموزشی بیانجامد –ی اجتماع -فرهنگی

برشمرده در باال. پیشنهاد می کنم تصویب برنامه جدید سازمان 

را به کنگره بعدی موکول کنیم که برنامه ای جامع تری را 

   .بتوانیم برای تصویب ارائه دهیم

 

  ۲۰۱۷جوالی  ۲۴                  

http://rahekaregar.com/maghalat/2017/07/23/F%20EDERALISM.pdf
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 بحران سرمایه داری، دمکراسی بورژوائی   

 و سوسیال دمکراسی               

 
 نسرین ابراهیمی                             

   
سیستم سرمایه داری وارد عمیق ترین بحران  دوره تاریخی خود شده 

بحران اقتصادی، اجتماعی و  است. سیستمی پوسیده و فاسد که در

سیاسی بسرمی برد و اینروزها بشکل آشفتگی های سیاسی ورشد 

شرایط زندگی طبقاتی در سراسر جهان خود را نشان میدهد.  مبارزات

برای بیلیونها انسان روز بروز بدتر میشود ،  ادامه جنگ در چندین 

نقطه جهان بعالوه آسیب به محیط زیست همگی نتیجه شیوه تولید 

غارتگر و بطور روز افزون آنارشیک و غیرعقالنی سرمایه داری 

که راه بیرون رفتی ندارد . از  است. این بحرانی ساختاری است 

یکسو تولید عظیم بیش از حد یا آنگونه که رسانه ها اطالق میکنند 

بیش از حد ظرفیت و از سوی دیگر تمامی سیستم  در انبوهی از 

بدهی/وام ) عمومی و خصوصی(  غوطه ور است که بیشتر ثروت 

 تولید شده را جذب میکند.

 

ابی با عنوان " پایان تاریخ و پس از سقوط شوروی فوکویاما در کت

آخرین انسان " مرگ سوسیالیسم ، کمونیسم  و مارکسیسم ، پیروزی 

اقتصاد بازار و دمکراسی بورژوائی و حتی پایان تاریخ را اعالم کرد. 

طرفداران سرمایه داری هلهله کشان پیروزی اقتصاد بازار و 

آمیز دادند. دمکراسی را جشن گرفتند و قول پیشرفت و آینده ای صلح 

ظاهرا سیاستمداران سرمایه داری متقاعد شده بودند که  باالخره 

سرشت چرخه ای رشد سرمایه داری را شکسته اند. اما تاریخ دور 

انداختنی نیست. از آنزمان به بعد چرخهای تاریخ صد و هشتاد درجه 

چرخیده است. تنها شانزده سال پس از چاپ کتاب فوکویاما ، بحران 

تمام ساختار جهانی سرمایه داری را به نقطه فروپاشی   2008سال 

فرو برد  1930رسانید و جهان را در عمیق ترین بحران پس از سال 

 و هنوز در حال دست و پا زدن برای بیرون آمدن از بحران هستند. 

 

تک تک  پیش بینی های فوکویاما اشتباه از آب در آمد.  پیش از 

رجزخوانی میکردند که سیکلهای  اقتصاد دانان بورژوازی 2008

سرمایه داری از بین رفته ورونق و رکود دیگر نیست. آنها تئوری 

ظاهرا جدید شگفت انگیزی پیدا کرده بودند موسوم به  " فرضیه 

بازارکار آمد " بازار خودش همه چیز را حل میکند آنرا بحال خود 

( که  YASرها کنید. که اصال ایده جدیدی نبود بجز همان ) قانون 

اقتصاد دان فرانسوی قرن هفدهم آنرا معرفی و مرسوم کرد  و بعدها 

به عنوان قانون بازار معروف گردید که بر اساس آن در اقتصاد بازار 

عرضه و تقاضا تعادل ایجاد میکند ودیر یا زود نیروهای بازار همه 

چیز را حل میکند و پس بحران افزایش تولید را غیر ممکن میگرداند. 

 مارکس یک قرن پیش آنرا مهمل و بیهوده خواند.

 

امروزه از این توهم قدیمی هیچ چیزی باقی نمانده است.  بورژوازی 

و استراتژیک های او در حالت شوک هستند. با این وجود امروزه 

سیاستمداران و اقتصادانان بورژوازی و باالتر از همه تمامی 

یرون آمدن از بحران رفرمیستها بشدت در پی عالئم احیا برای ب

هستند. به تصور آنها بحران موقتی است وبا تعدیالت و اصالحاتی در 

 سیستم، کنترل و تنظیم بیشتر مشکل حل خواهد شد.

 

اما کامال روشن شده است که  پتانسیل پیشرونده سرمایه داری 

دورانش سپری شده است.  این ایده که در آستانه بهبود اقتصادی 

ور ندارد.  نیروهای تولیدی در حال کاهش هستند ، هستیم را کسی با

کارخانه ها در حال بسته شدن و میلیونها نفر بیکار میشوند.  تمانی 

اینها نشان میدهد که رشد نیروهای تولیدی در مقیاس جهانی فرای 

محدودیتهای تنگ مالکیت شخصی و دولت ملی رفته است. این پایه 

ه  ورشکستگی وافالس سرمایه ای ترین دلیل بحران کنونی است، ک

 داری را به بهترین معنای واقعی کلمه در معرض عموم  گذاشته است.

بحران در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی  در همه جا 

خود را نشان  میدهد. اقتصاد بزرگ چین  که رل مهمی در نقویت 

ته ، تجارت جهانی و رشد اقتصادی بازی میکرد به شدت کاهش یاف

اقتصادهای موسوم به  نو ظهور به درجات متفاوت همه در بحران 

هستند. ایاالت متحده در بحران اجتماعی و سیاسی بیسابقه ای در 

 دوران مدرن بسر می برد.

اولین نمودار بحران  تغییر در رشد و توسعه تجارت جهانی است . 

 1980قبل از بحران پروسه ) دی لوکالزاسیون( پروسه ای که از 

بطور وسیع شروع شد ه بود سبب شد که سهام ملی تولید صنعتی 

جهان از مراکز صنعتی جهان به دیگر نقاط منتقل شود.  این پروسه 

کاهش یافته و در نتیجه روند ایجاد اقتصادهای نو ظهور نسبت به 

 گذشته  کاهش یافته است.

" در گذشته رکود اقتصادی در کشورهای امپریالیستی با رشد در 

اقتصادهای نوظهور" و بویژه چین تعادل پیدا میکرد. چندین عامل در 

توسعه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات از   -1آن نقش داشت : 

باز شدن اقتصادهای سابقا برنامه ریزی   - 2به بعد  1980اواسط 

) اتحاد شوروی، اروپای شرقی ،  1990شده  به بازار جهانی در سال 

االخره  ورود چین به سازمان تجارت جهاانی در چین و غیره (  و ب

. این سه فاکتور و مرحله ابتدائی صنعتی شدن   2001سال 

اقتصادهای نوظهور اکنون دیگر نیروی محرکه خود را از دست داده 

دالر  50اند. در شرایطی که  در بیست سال پیش کارگران چینی حدود 

دستمزد  در منطقه در ماه دستمزد داشتند، امروزه  برای مثال  

 شانگهای در چین یا سائوپولو در برزیل با جنوب ایتالیا برابر است.

چین به سرمایه گذاری بطور بیسابقه ای ادامه میدهد در حالیکه قبل 

سرمایه گذاریها با در صد باالئی تولید کننده بود، اکنون    2008از

ه بخصوص با رشد بانکداری سایه  بطور روزافزونی خصلت سفت

بازی )اسپکالتیو(  بخود گرفته است. کاهش اقتصادی در چین تاثیرات 

خود را بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، بخصوص بر کشورهائی مثل 

استرالیا و برزیل  که تا کنون با تکیه  بر چین رشد کرده اند. اما 

کاهش رشد اقتصاد چین تاثیرات داخلی هم خواهد داشت .  مطابق داده 

وری شده توسط بولتن کارگران چین، هر ساله بر تعداد های جمع آ

 382اعتصابات کارگری در چین افزوده شده است برای مثال 

رسیده  650بوده  و یکسال بعد به  2012اعتصابات کارگری در سال 

اعتصاب و اعتراض کارگری رخ داده  1400حدود  2014در سال 

بطور  2015 است و این روند همچنان رو به افزایش است و در

اعتصاب رسیده و همچنان ادامه  2774بیسابقه ای افزایش یافته و به 

بیست در صد افزایش یافته   2106دارد و تنها در نیمه اول سال 

 است.

در آنسوی آتالنتیک سرمایه داری اروپا در بحران است. بحران یونان 

میدهد تایید روشنی  از دولتهای بیمار در سرمایه داری اروپا  ارائه 

هر چند پرتقال و اسپانیا زیاد بهتر نیستند. و فرانسه و ایتالیا هم 

فاصله زیادی با آنها ندارند. بریتانیا نیز که یکی از باثبات ترین 

کشورهای اروپائی بود پس از خروج از اتحادیه وارد سراشیب پیچیده 

 ای از بحران اقتصادی سقوط پوند وبی ثباتی مزمن سیاسی شده است.

بریتانیا بریکسیت پایه های اصلی اتحادیه اروپا را متزلزل کرد و  در

به بی ثباتی تمامی سرمایه داری جهانی فوق العاده افزود. صندوق 

جهانی پول پذیرفته است که بالتکلیفی در رابطه با برگسیت تهدید 

 بزرگی برای اقتصاد جهانی است.

یش داده است . بحران در اروپا تنشها میان اعضای اروپا را افزا

بحران یونان از پیش منافع متفاوت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را 

نشان داد. که تنها انعکاس سطوح متفاوت رشد در بخشهای متفاوت 

اتحادیه است. اما برگسیت بشدت بر این نکته متمرکز شد که  تحت 

فشار بحران سرمایه داری اتحادیه اروپا بطور واقعی ممکن است که 

 بپاشد. ازهم

اما  تنشها فقط میان اعضای اتحادیه و دولتها نیست ، بلکه همچنین 

بین طبقات در درون هر کشورها  نیز می باشد. آنچه که امروزه 

شاهدش هستیم رشد  تضادها و قطبی شدن  در همه کشورهای 

اروپائی است که خود انعکاس تضادهای اجتماعی می باشد.  تعداد 

ه زیر خط فقر رانده شده اند.  آنهائی هم که کار روز افزونی از مردم ب

میکنند و شاغلین بسختی قادر به تامین مخارج روزانه خود هستند . 

در همین حال در آنسوی طیف اجتماعی،  انباشت وسیعی از ثروت در 

 2015دستان تعداد هرچه کم کمتری قرار دارد. بر طبق گزارش سال 

تعداد اروپائی هائی که پول   2013و  2009اکسفام  در بین سالهای 

کافی برای گرم کردن خانه خود نداشتند  ویا توانائی مالی مقابله با 
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میلیون نفر  50میلیون به  7.5هزینه های غیر پیش بینی را داشتند از 

 رسیده است. 

 

 بحران دمکراسی بورژوازی

 

واقعیت اینستکه ما شاهد بروز بحران بسیار عمیق در دمکراسی 

ازی بطور کلی هستیم.  روحیه ای ضد احزاب نهادینه بورژو

بورژوازی چه راست و چه سوسیال دمکراسی وجود دارد. این پدیده 

گسترش یافته  حتی به کشورهای دیگرهم  سرایت کرده است و اخیرا 

 شاهد انتخاب رئیس جمهور نوع ترامپ در فیلیپین هستیم .

 

ن از عدم اعتماد وحتی نظر خواهی در سرمایه داریهای پیشرفته نشا

تحقیرآشکارسیاست   مداران و رسانه ها در آمریکا و اروپا دارد. یک 

مطالعه گسترده  در دانشگاه سوت همپتون  در بریتانیا نشان میدهد 

که این مساله در بریتانیا بسیار گسترده است ومردم اعتقادشان به 

  1940از سال دمکراسی بورژوازی را از دست داده اند.  این مطالعات 

به بعد صورت گرفته است و نتیجه گیری این است که  اعتماد به 

سیستم مستقر بورژوازی بتدریج کاهش یافته  ولی  بطور بیسابقه ای 

اخیرا به سوی افول پیش میرود.  حس عمومی بر این باور است که  

سیستم  فریبکار و دروغگو می باشد.  بر اساس این ارزیابی  مردم 

د که ساختار سیستم اشتباه  است و یا  طوری در هم شکسته معتقدن

شده که قابل اصالح نیست و باید  تماما بطور پایه ای  و ریشه ای 

 تغییر کند.

 

تصور اینکه در دمکراسی های غربی مردم حاکم هستند یک خیال خام 

است.  سیستم دمکراتیک بطور واقعی تابع  سیستم اقتصادی سرمایه 

حت سیستم سرمایه داری  حاکمیت ملی و مردمی هرگز داری است.  ت

وجود نداشته است ، بیزنسها و کورپراتیوهای ثروتمند همواره مسلط 

هستند. توهم حاکمیت ملی با  فشار خرد کننده بازار جهانی در این 

دوره تاریخی تا حد زیادی تضعیف شده است، البته تداوم بحران 

 این توهم زده است.سرمایه داری بیشترین ضربه را به 

بحران اقتصادی پیش بینی نشده بطور چشم گیری سیاست را در 

سراسر جهان برای محافظه کاران و سوسیال دمکراتها تغییر داده 

است. تمامی سیاست مداران اکنون باید در پیشگاه  نئولیبرالیسم ، 

تعادل بودجه و ریاضت اقتصادی هر چه بیشتر زانو بزنند. سوسیال 

ها تظاهربه داشتن پالتفرمی بسیار متفاوت از محافظه کاران را  دمکرات

خیلی پیشتر از بحران مالی رها کرده بودند اما بحران مالی کامال و 

مطلقا پوچی و عدم توانائی شان برای مبارزه برای کوچکتری مساله 

را کامال نمایان ساخت. رای دهندگان در همه جا  میبینند که اگر یک 

را انتخاب کنند  بالفاصله با  سرمایه  وبحران اقتصادی رفرمیست چپ 

مواجه میشود و تسلیمش به بازار با سرعت رسوائی کننده ای همراه 

 است.

 

بحران نشان میدهد که سیستم متقلب و دروغگو است  و دمکراسی، 

ریاکاری ساختگی و تظاهر است. این حقیقت بیش از همه خصلت 

یدهد چرا که این سوسیال دمکراسی سوسیال دمکراسی را هم نشان م

است که  بار اثبات اینکه از طریق دمکراسی میتوان سرمایه داری را 

مهار کرد را بر دوش میکشد. این سوسیال دمکراسی است که بطور 

وسیعی بر توهم حاکمیت مردم سرمایه گذاری کرده است. حزبی که به 

 کارگران تکیه میکند ولی به بورژوازی خدمت میکند.

در سوسیاال دمکراسی های  دانمارک ، فنالند، لهستان، اسپانیا ، 

حتی سوسیال دمکراسی سوئد تمایل بسوی ریاضت اقتصادی و 

 خصوصی سازی رو به افزایش است.

در سراسر سرمایه داریهای پیشرفته برای دهه ها عقب گرد شده  

 است  نابرابری افزایش یافته ، دستمزد طبقه کارگر آمریکا برای

سالها  وحتی دهه ها  ثابت مانده یا حتی کاهش یافته است.  موقعیت 

در انگلیس و سایر نقاط اروپا تقریبا مشابه است،  در سراسر بریتانیا 

مغازه های یک پوندی مانند قارچ رشد کرده اند،  کارگرها اخراج شده 

و جایشان مشاغل صفر ساعت جایگزین شده  و  بیشتر از سایر 

زدائی صورت گرفته . اکنون  کمربند زنگ زده و  کشورها صنعت

خرابه های پوسیده سرمایه داری سیمای نرمال همه سرمایه داریهای 

 پیشرفته جهان است.

در انگستان کمپانی بزرگ اسپورت دایرکت حتی از پرداخت حداقل  

حقوق قانونی به کارکنانش امتناع کرده، حتی اجازه رفتن به توالت به 

نمیدهد و بدلیل ندادن مرخصی در  دوره بارداری چندین کارکنانش را 

وضع حمل در انبارهایش اتفاق افتاده است. کمپانی اسپورت دایرکت 

نموداری از مظهر حمله عمومی وسراسری به موقعیت طبقه کارگر 

 در سراسر بریتانیا است. 

در سراسر اروپا و آمریکای شمالی خشم سوزانی در میان طبقه 

دارد، یک حس خیانت و بیگانگی شدید از سیاست، خشم کارگر وجود 

از بی عدالتی اقتصادی ، ناامیدی و  محرومیت ازنداشتن هیچگونه 

کنترلی بر سیاست.  حمایت مردم از ترامپ با وجود تمام اظهارات نژاد 

ما وارد پرستانه و جنسیتی اش را در همین رابطه باید درک کرد. 

ییرات ناگهانی شده ایم ، رای خروج دوره ای از چرخشهای تند و تغ

از اتحادیه اروپا در بریتانیا  و پیروزی ترامپ در ایاالت متحده نشان 

دهنده آنست . این پدیده ها رفرمیستها و بورژوا لیبرالها را غافلگیر و 

چپهای رفرمیست را  به خط مقدم جبهه می آورد و   شوکه کرده است

شان را هم زیرذره بین قرار میدهد اما در عین حال تمامی محدودیتهای

. ونزوئال و یونان نمونه های اولیه اش هستند. از آنجائیکه روند های 

مشابه در سطوح جهانی شکل میگیرد  این دو نمونه  تجربه هائی 

 برای یاد گیری می باشند.

از سوی دیگر ما شاهد تولد دردناک جنبش اجتماعی علیه 

رادیکالیزه شدن سیاسی با روندی  نئولیبرالیسم و سرمایه داری ،

درهم ، پیچیده و آشفته هستیم. در بسیاری از کشورهای اروپائی 

مردم با روی آوری به احزاب خارج از سوسیال دمکراسی سنتی ) 

مثال پودوموس در اسپانیا و سیریزا در یونان (  بدبینی و خشم خود 

از طریق تغییر  را نسبت به دستگاه حاکمه نشان میدهند.  در بریتانیا

غیر مترقبه در حزب کارگر. حزب کارگر اکنون بزرگترین حزب در 

اروپا است  با نزدیک به ششصد هزار عضو. مبارزه عظیم طبقاتی در 

درون حزب کارگر دهان باز کرده است. دره عمیقی بین طبقه کارگر و 

اعضای حزب از یک سو و اعضای پارلمان وجود دارد و هر چه 

تر میشود.  این آگاهی طبقاتی وخشم  پاسیو نیست و راه  بیشتر عمیق

در رو پیدا کرده است. غول ازشیشه آزاد شده است  ونمیتوان آنرا به 

 داخل برگرداند.

با وجود نقض عهد بعدی،   پدیده رشد پودوموس  -باال آمدن سیریزا

در اسپانیا  بطور واقعی از هیچ، تغییر چشمگیر در حزب کارگر 

حول کوربین، آغاز جنبش دور مالنچون در فرانسه، پدیده بریتانیا 

برنی سندرز در آمریکا، اینها  همگی مراحل اولیه پیشروی الیه های 

پیشرفته طبقه کارگر، در جستجوی آلترناتیوهای آگاه تر، 

 هشیارتروچپ تر می باشد.

اما  این پدیده ها تا زمانیکه از سرمایه داری گسسسته نشوند بسیار  

بات، متزلزل و به احتمال زیاد کوتاه مدت هستند.  در دوره بحران بی ث

و سرکوب  تحت الشعاع بحران سرمایه داری قرار گرفته و مجبور به 

 رها کردن برنامه خود میشوند، همانگونه که در مورد سیرزا دیدیم .

رژیم سرمایه داری  خود را فرسوده کرده است. برای رفرمیستها 

ی ایجاد رفرم وجود ندارد. دلیل اساسی بحران امکان و جائی برا

سوسیال دمکراسی همین است. سوسیال دمکراسی باید تا به حال این 

درس را گرفته باشد که  امکان رفرم تدریجی بسوی سوسیالیسم 

وجود ندارد. برای مقابله با ضربات حتمی سرمایه ، بسیج  طبقه 

و جنگیدن الزم است و کارگر برای سلب مالکیت از سرمایه و  مبارزه 

 این یعنی چالش سرمایه داری از طریق انقالب.
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 داری خاستگاه سرمایه          
 

 بهرنگ نجمی :کریس هارمن / ترجمه         

 

فکری  پردازان اصلی نحله هدر معرفی و نقد آرای نظری

ستار در نقد ا تا موسوم به مارکسیسم سیاسی قتصاد کنون چند ج 

سیاسی منتشر شده است: مارکسیسم سیاسی، پل بل کِلج؛ در دفاع از 

مارکسیسم سیاسی، جونه برچ، پل هایدمن؛ آیا در مارکسیسم سیاسی 

چیزی برای دفاع وجود دارد؟، نیل داویدسون؛ بحث دربارهی 

مارکسیسم و تاریخ: اختالف بر سر چیست؟، چارلی پ ست؛ فقِر 

ر آنیواس، ِکریم نیسان ج یاوغلو؛ مارکسیسم سیاسی، الکساند

نوشتار حاضر، بخش  .ضداروپامدارِی اروپامدار، اِلن میکسنزوود

رابرت برنر در باب خاستگاه نخست از مناظرهی کریس هارمن و 

داری است که  هأله گذار از فئودالیسم به سرمایداری، و مس هسرمای

تاریخی در اینترنشنال سوشیالیزم و ماتریالیسم  هاز سوی دو نشری

بعدی این  ی در لندن برگزار شد. در بخشا دهدر دانشک ۲۰۰۴نوامبر 

یشویم. گفتنی است هها و پاسخهای رابرت برنر آشنا مدگانوشته با دی

کریس هارمن  (۱که همهی عبارتهای داخل کروشه از مترجم است.(

بحث ما بر سر یکی از بزرگترین دگرگونیها در تاریخ انسان است. 

 ۸۹د سال پیش از این، در غرب اروپا و در سراسر جهان، هزار و ص

درصد از مردم در روستاها زندگی میکردند و خود  غذای مورد  ۸۸یا 

نیازشان را تولید میکردند؛ شهرها و جادهها اندک و ارتباطات ضعیف 

بودند؛ سطح سواد پایین بود؛ استفاده از پول ناچیز بود و مبادلههای 

قالب دادوستد پایاپای بودند. پرسش  2فتند در اندکی که صورت میگر

این جاست که چگونه از دل چنان وضعیتی، جامعهای سر برکشید که 

در بیش از صد سال گذشته در اروپا با آن روبهروایم؛ جامعهای که 

[اکثریت] مردمان آن در منظومههای شهری بزرگ زندگی میکنند؛ 

از طریق  -تولید کردهاند که دیگران  -عموما غذای مورد نیازشان را 

نظام پولی میخرند؛ و با رشد عظیم صنعت و ارتباطات مشخص 

این تحول س ترگ، این تغییر شکل، از آنچه ما معموال  .میشود

فئودالیسم میخوانیم، به سرمایهداری چهگونه رخ داد؟ چرا این 

دگرگونی نخست در اروپا اتفاق افتاد و سپس به بخشهای دیگر جهان 

یافت؟ این بحث، دیدگاههای بسیار متفاوتی اعم از گسترش 

مارکسیستی و غیرمارکسیستی را در برمیگیرد. اغلِب آثار بیروح 

ماکس وبر به پرسش یادشده گره خورده است. بهتازگی دیوید لندز، 

تاریخنگار اقتصادی بازار آزاد، نیز تالش کرده تا راهی به این پرسش 

این  .است در درون سنت مارکسیستیگفتوگوی امروز ما بحثی  .بیابد

بحث، سه مرحلهی متفاوت را شامل میشود. مرحلهی نخست آن، در 

،در میان گروهی از مارکسیستهای کمابیش  ۱۸۹۰و  ۱۸۲۰دهههای 

مرتبط با حزب کمونیست، و نه لزوما عضو آن _ همچون پل 

جریان داشت. مرحلهی  - سوئیزی، موریس داب و اریک هابسبام

،با بحث رابرت برنر با کسانی نظیر امانوئل  ۱۸۹۰دههی دوم، در 

والرشتاین و گوندر فرانک همراه بود. و در مرحلهی سوم، که 

 هماینک جریان دارد، شماری از نویسندگان مانند کنت پومرنتز

)Pomerantz Kenneth ) و همچنان رابرت برنر، به بحث در باب

دو مولفهی بحث  .زندتوسعهی سرمایهداری در مقیاس جهانی میپردا

جاری عبارتاند از: یکی بحث محدودتری در این باره که چرا 

سرمایهداری در بریتانیا، و نه در دیگر بخشهای اروپا، گسترش 

یافت؛ و دیگری، بحث گستردهتری در این زمینه که آیا سرمایهداری 

مرحلهی نخست بحث در  .میتوانست در بیرون از اروپا توسعه یابد

،ِگرد دو دیدگاه قطبی شده بود که اساسا تا به امروز  ۱۸۹۰دههی 

استدالل پل سوئیزی ناظر بر انکشاف  .دست نخورده باقی مانده است

سرمایهداری همچون پیآمد رشد بازارها و تجارت در اروپای سدههای 

چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بود. سوئیزی، بر پایهی 

 Pirenne( سیست، هنری پیرنرهیافت یک تاریخ نگار غیرمارک

Henri ،) ،مدعی بود که با فتح حوزهی مدیترانه از سوی مسلمانان

راه ارتباط اروپا در عصر تاریکی با باقی جهان قطع شده بود. سپس، 

هنگامیکه مسیرهای تجارت گشوده شد، گسترش تجارت  به رشد 

شهرها و بازارها انجامید و راه پیشروی بهسوی سرمایهداری را 

برخالف رویکرد سوئیزی، موریس داب براین باور بود  .هموار ساخت

که دگرگونی در راستای سرمایهداری نه بهسبب فشار بیرونی، بلکه 

برخاسته از فشارهای داخلی در درون فئودالیسم بود. گسترش تولید 

رد در چارچوب فئودالیسم  بهنحوی نیروهایی را پدید آورده بود که  خ 

در  3 .وی سرمایهداری فشار وارد میکردنددر جهت حرکت بهس

دومین مرحله از این بحث، امانوئل والرشتاین به دفاع از دیدگاه 

سوئیزی برآمد و آن را با تاکید بر جریان سرازیرشدن طال به اروپا، 

به بعد، بسط  ۱۲۸۰پس از تسخیر آمریکا توسط اسپانیاییها از دههی 

ن، خرید ارزان کاالها از سوی داد. او استدالل میکرد که همین جریا

اروپای غربی را امکانپذیر میساخت و گسترش سرمایهداری را شتاب 

برنر بهشدت علیه این استدالل برخاست: برای فهم گذار از  .میبخشید

فئودالیسم به سرمایهداری میباید در آنچه در درون خوِد فئودالیسم 

هنگامیکه  .ر کرداتفاق افتاد، و نه تاثیر برخی عوامل بیرونی، نظ

نخستین بار بحث برنر را مطالعه کردم، خود را با رهیافت انتقادی او 

هیچ شاهدی وجود ندارد  .نسبت به والرشتاین و سوئیزی همدل یافتم

که نشان دهد سپاهیان مسلمان به تجارت عالقهمند نبودند. آنها در 

هایی از واقع راههای تجاری گستردهای را بنا نهادند که به درون بخش

سرزمین اروپا کشیده شده بود؛ اما این رخنهی آنان چندان عمیق 

نبود، هم از آنرو که اروپا چندان آباد و شکوفا نبود تا [تجارت با آن] 

موضع والرشتاین پرسشهای دیگری را به میان  .برایشان جذاب باشد

میآورد. چرا اروپاییان توانستند بر قاره آمریکا استیال یابند و نه 

چینیها که، یک قرن پیش از پیروزی اسپانیاییها، از هر حیث بسیار 

پیشرفتهتر از قدرتهای اروپایی بودند؟ چرا بریتانیا و هلند بیش از 

اسپانیا و پرتغال توسعه یافتند، در حالیکه این دو کشور به منابع 

بزرگی از طال دست یافته بودند؟ سوئیزی و والرشتاین در واقع س رنا 

رگشادش زدند! ما میباید توضیح دهیم که چگونه اروپا قادر را از س

دیدگاه والرشتاین همچنین  .شد تا بر دیگر نقاط جهان چیره شود

دارای پیآمدهای سیاسی است. بنابر منطق او، سرمایهداری را تنها در 

کشورهای جهان سوم میتوان برانداخت، و نه با کارگران کشورهای 

ت ممتازی برخوردارند. برنر میداند که غربی که بهنسبت از موقعی

قلب سرمایهداری در کشورهای پیشرفته صنعتی میتپد؛ و از این رو، 

با  .گسترش انقالب به کشورهای صنعتی  پیششرط آزادی جهان است

این همه، یک مشکل بزرگ در باب دیدگاههای موریس داب و رابرت 

را، که فئودالیسم را  برنر وجود دارد. آنها در واقع جایگاه عامل داخلی

از درون بهسوی گذار میراند، مشخص نمیکنند. تاکید اصلی برنر بر 

این است که چهگونه پس از طاعون سیاه در قرن چهاردهم، کاهش 

چشمگیر جمعیت کشاورزی به تغییر توازن قدرت میان دهقانان و 

اربابان فئودال انجامید و مبارزهی طبقاتی گستردهای را در سراسر 

وپا دامن زد. او استدالل میکند که گرچه در بریتانیا دهقانان کنترل ار

خود را بر زمین از دست داده بودند، اما چندان از پای در نیامده بودند 

که به فئودالیسم فرصت احیای دوباره دهند. پیآمد این وضعیت  

سربرآوردن ساخِت کالسیک سرمایهداری کشاورزی همراه با 

د، که زمین خود را به کشاورزان اجاره میدادند و زمینداران بزرگ بو

اینان نیز از کارگران مزدی برای کار بر روی زمین استفاده میکردند. 

مناسبات سرمایهداری در نواحی روستایی و با تولید نظامیافته برای 

عناصری از حقیقت در این تحلیل  .سود  در کشاورزی پدیدار شد 4

ضایتبخش نیست: نخست آنکه از حیث وجود دارد، اما از سه نظر ر

زمانی توضیح نمیدهد که چرا گذار در سدههای چهاردهم و پانزدهم، 

و نه پس از فروپاشی امپراتوری روم در قرن پنجم یا پس از 

فروپاشی امپراتوری شارلمانی در قرن نهم، اتفاق افتاد. دوم، 

ا این صرفنظر از پیشآمدهای مبارزهی طبقاتی، توضیح نمیدهد که چر

اگر بحث بعدی را دنبال  -تغییرها نه در فرانسه یا شمال ایتالیا و یا 

در سلسلهی سونگ در چین در سدههای دهم یا یازدهم، بلکه  -کنید 

در بریتانیا رخ داد. سوم، دهقانان خواه پیروز میشدند خواه شکست 

میخوردند، حاصل یکی بود. بهنظر میرسد جان کالم این است: "آنها 

نقالب را نیمهتمام انجام میدهند، سرمایهداری را بنیاد مینهند"*. که ا

اگر دهقانان کنترل کامل خود را بر زمین حفظ کرده بودند، هیچ 

مازادی وجود نمیداشت تا کشاورزان سرمایهدار آن را تصاحب کنند. 

و اگر آنها کنترل خود را بر زمین بهطور کامل از دست میدادند، آنگاه 

تداوم حیات فئودالیسم بود. این روایتی است غیرقابل  این بهمعنای

مشکلهای دیگری در پیوند با روایت باب [رابرت برنر] وجود  .قبول

دارند. او منحصرا تمرکز میکند بر آن چه در روستاها اتفاق میافتاد. 

با این حال او بعدتر کتاِب بازرگانان و انقالب را در بارهی انقالب 

در آن بر نقش تاجراِن مستقر در شهرها متمرکز  انگلیس مینویسد، که
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میشود. بهنظر نمیرسد هیچگونه پیوندی میان این دو، یعنی برآمدن 

مهمتر  .سرمایهداری در روستاها و انقالب انگلیس، وجود داشته باشد

آنکه، این روایت  ارتباط میان سه رشته از رخدادهایی را میگسلد که 

ت، گسترش تدریجی سرمایهداری طی همزمان اتفاق افتادهاند: نخس

سال؛ دگرگونیهای بزرگ ایدئولوژیک همچون  ۲۰۰یا  ۰۰۰بیش از 

رنسانس، جنبش دینپیرایی، روشنگری، و برآمدن علوم جدید؛ و 

سوم، خیزشهای انقالبی بزرگ، جنگهای مذهبی در آلمان و فرانسه، 

س، جنگ سی ساله، جنگهای مردمان هلند برای آزادی، انقالب انگلی

.بهگمانم حکایت آن سخن قدیمی  ۱۹۲۹انقالب فرانسه، و انقالبهای 

است که مدعی بود که افزایش ابتال به سرطان ریه در میان کسانی که 

اگر این برداشت از رهیافت  !سیگار میکشند، صرفا یک تصادف است

اصلی باب درست باشد، بهطریق اولی دربارهی کسانی نظیر اِلن 

 Teschke Benno( کامنِینل و بنو تشکهمیکسینز وود، جرج 

صادق است، که ایدههای خود را بر بنیاِد دیدگاه باب پروراندهاند. (

آنها استدالل برنر را به نهایت خود رساندهاند، بهنحویکه مدعیاند 

سرمایهداری تنها در بریتانیا گسترش یافت، و در فرانسه تا قرن 

چه ممکن است انقالب نوزدهم سرمایهداری رشد نکرده بود، و گر

فرانسه از سوی مردمی به انجام رسیده باشد که خود را بورژوا 

میخواندند، اما در حقیقت آنها بخشی از نظام مطلقه بودند و هیچگونه 

ربطی به پیدایی سرمایهداری نداشتند. آنها همچنین استدالل میکنند که 

قه برخالف تصور مارکسیستهای کالسیک  نمیتوان به نظام مطل

همچون نوعی صورتبندی اجتماعِی درآمیخته با مناسبات بازار 

نگریست که، با ظهور سرمایهداری، در درون نظام فئودالی گسترش 

بهطرز  5مییابد. این نویسندگان خود  را مارکسیست میخوانند، اما 

چشمگیری از سنت کالسیک مارکسیستی فاصله میگیرند. این 

آنها اشتباه میکنند، یا که هر آنچه بهخودیخود بدان معنا نیست که 

و مهمتر آنکه، آنها از واقعیتها فاصله  .مارکس گفته صحیح است

میگیرند. یک مارکسیست کانادایی، هنری ِهلر، در کتابی که نگاشته 

است، اطالعات موجود در متون تاریخی در بارهی صنعت و کشاورزی 

است و اخیرا نیز  در فرانسه در دورهی دولت مطلقه را گردآوری کرده

دستنوشتهای از او در بارهی صنعت و کشاورزی در دوران انقالب 

فرانسه منتشر شده است. یافتههای او کامال در مقابل ادعاهای وود، 

کامنینل، تشکه و غیره قرار دارند. بسیاری دیگر از آثار اخیر نیز 

برنر، وود و دیگران، هیچیک پاسخی برای  .گواه این موضوع است

ین پرسش ندارند که چرا گذار [به سرمایهداری] در روستاها در ا

بهنظرم در هر دو سوی  .سدههای چهاردهم و پانزدهم اتفاق افتاد

بحِث گذار  گرایشی به نادیده گرفتن آنچه را که در بیشتر آثار اقتصادِی 

پنجاه سال گذشته بدان اشاره رفته است، وجود دارد. این امر مفروض 

ه مشخصهی دوران فئودالیسم رکود بوده و جامعههای گرفته شده ک

پیشاسرمایهداری با افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی همراه 

نبودهاند. حال آنکه اکنون میدانیم که دورهی سدههای میانِی میانه، 

(از قرن نهم یا دهم تا قرن چهاردهم) شاهد رشد بیوقفهی اقتصادی هم 

ه پیداست که چنین رشدی قابل در کشاورزی و هم صنعت بود. ناگفت

سنجش با ارقام رشد در سرمایهداری مدرن نیست. دادههای موجود 

اما  -حاکی از رشد ساالنهی نیم درصدی است، که بسیار پایین است 

را مبنا قرار ( interest compound( اگر جدولهای بهره مرکب

سال  ۲۰۰یا  ۰۰۰دهیم، آنگاه شاهد رشد عظیمی در طی بیش از 

اهیم بود، که بهمعنای یک دگرگونی شگرف است. این درست خو

همان گذاری است که در اروپا از قرن دهم تا چهاردهم اتفاق افتاد. این 

دوره با افزایش مازاد دهقانان همراه است. همانگونه که باب نیز 

توجه دارد، در این دوره نه فقط سطح زیر کشت گسترش یافت، بلکه 

رخی از محصولها بهطرز چشمگیری افزایش همچنین میزان تولید ب

پیدا کرد. اگر در قرن دهم، برداشِت محصول جو یا جو دوسر به ازای 

هر دانهی بذر دو برابر بود، در قرن چهاردهم این میزان به چهار یا 

پنج برابر افزایش یافت. این بهمعنای رشد شدید بهرهوری در هر 

استفاده از روشهای جدید ِجریب از زمین بود. عالوه بر این شاهد 

کشت تناوبی، استفاده از کود حیوانی جهت افزایش باروری خاک، 

رزا با اسب، بهکارگیری فنون نیمهصنعتی نظیر  جایگزینی تدریجی و 

آسیابهای آبی برای آسیاب کردن غالت و پارچهبافی، رواج چرخ 

 دستِی چینی در برخی از نقاط، و گسترش استفاده از گاوآهن هستیم.

این زنجیرهی تحولها، تاثیر فزایندهای بر دگرگونی چهرهی اروپا در 

در سدههای نهم و دهم، اشراف در قلعههای  .قرن چهاردهم نهاد

چوبین یا ِگلین میزیستند. قرن چهاردهم شاهد قصرهای بزرگ، 

کلیساهای عظیم، شهرهای بزرگ، الگویهای جدید مصرفی در میان 

یندهی بهرهی مالکانه جنسی با بهرهی طبقهی حاکم، و جایگزینی فزا

مالکانه نقدی بود. در همین دوره است که دهقانان شروع به خریدن 

چهارپایان  6کاالهای ساخته شده در شهرها نظیر آهن و سازوبرگ 

برای گاوآهن میکنند. این دگرگونی همراه با چیزی است که از تصویر 

رخی از دهقانان به ب .برنر غایب است: درجهای از تجزیهی دهقانان

استفاده از کار دستمزدی دیگران در مقیاسی بس چشمگیر روی 

آوردند. گرچه این هنوز پدیدهی رایجی نبود، اما در سالهای آغازین 

قرن چهاردهم وجود داشت. همراه با آن، بخشهایی از دهقانان بر 

تولید فرآوردههایی برای [عرضه در] شهرها متمرکز شدند. 

ههای جدیدی در شهرها پدیدار شدند که با تحولهای همهنگام، گرو

تاریخنگار مارکسیست انگلیسی،  .تازه روی زمینها مرتبط بودند

رودنی هیلتون، نشان میدهد که چهگونه در آن هنگام شبکههایی از 

چنانکه اشاره  .بازارهای محلی و شهرهای کوچک گسترش یافتند

رگانان تاکید میکنند؛ آنها رفت، رابرت برنر و اِلن وود بر [نقش] باز

که با بهرهمندی از شیوههای جدید در شهرها غالبا راه بازگشت خود 

به درون مناسبات فئودالی را هموار میکردند، از ظواهر و نشانهای 

فئودالیسم تقلید میکردند و حتا به اربابان فئودال تبدیل میشدند. اما 

ر جریان بود. برخی از گفتنی است که همزمان  فرآیندهای دیگری نیز د

اشراف فئودال بهطور فزایندهای به درگیرشدن در تجارت، و انجام 

اقدامهایی در مقیاس کوچک جهت افزایش مازاد خود  همچون رواج 

استفاده از آسیابها تمایل یافتند. و در شهرها نیز شاهد تجزیه 

لی بازرگانان بودیم: در یکسو، بازرگانان بزرگ که به مناسبات فئودا

تمکین میکردند؛ و سوی دیگر، بازرگانان کوچکتری که به مقاومت 

علیه آن برمیخاستند و پایهی خود را بر شبکههایی قرار داده که، آنها 

را با کسانی پیوند میداد که درگیر تولید سرمایهداری در روستاها 

این درست پارهای از تصویر مارکس از [مسئلهی] گذار است  .بودند

ت برنر و وود غایب است. مارکس یک تصویر سه ب عدی که در روای

از چهگونگی رخداِد تحول اجتماعی بهدست میداد: انسانها اسباب 

معاش خود را با همکاری یکدیگر تولید میکنند. نحوهی این همکاری  

در مناسبات تولیدی معینی متبلور میشود؛ مناسباتی که پابرجا شده و 

. و طبقهی حاکم، که بار از گ ردهی توسط طبقهی حاکم کنترل میشود

تودهی فرودست میکشد، با برپاداشتن روساختهای سیاسی و 

سد راه  -دولت و نشر و تبلیغ باورهای معین  -ایدئولوژیک 

تغییرهایی میشود که میتواند موقعیت آن را به خطر اندازد. اما 

 مارکس همچنین اشاره میکند که در تاریخ انسان گرایشی وجود دارد

رد  شیوههای نوینی از تولید را کشف  که مطابق آن انسانها در سطح خ 

میکنند که در تقابل با شیوههای کهن بهرهکشی و روساختهای 

سیاسی و ایدئولوژیک کهنه، رشتههای جدیدی از مناسبات میان 

انسانها را میت ند. این همانا تصویر بنیادین مارکس است در پیشگفتار 

مارکس ممکن است در بیان این  .تصاد سیاسیخود بر نقد اق ۱۹۹۹

نظر که نیروهای مولد در سراسر تاریخ گرایش به رشد داشتهاند، 

اشتباه کرده باشد. این یک پرسش تجربی است. اما اگر شما به دوران 

اولیهی فئودالیسم در بریتانیا بنگرید، قطعا چنین گرایشی وجود دارد. 

اگر شما به قارههای از این بیش، مدعای من این است که 

بههمپیوستهی اروپا، آسیا و آفریقا نظر کنید، درمییابید که این روند 

از سپیده دم جامعهی طبقاتی به اینسو بهگونهای نامنظم، با سرعتی 

 7بیشیاکم، اتفاق افتاده است؛ چنانکه فنون پدید آمده در بخشی از یک 

فنونی که طی  قاره، به جاهای دیگر گسترش یافته است. از اینرو،

پنج سده بعدتر راه  -سدههای نهم و دهم در چین گسترش یافت، چهار

خود را به سوی اروپا گشود. کاربرد این فنون با استقبال پارهای از 

سنتهای فرهنگی جان  .مردم، و مقاومت پارهای دیگر روبهرو میشد

سختاند: مردم همواره تمایل به تغییر روشهای تولید ندارند. اما 

انجام شما مشاهده میکنید که فنون تازه برگزیده میشوند. این امر سر

دگرگونی عظیمی را توضیح میدهد که اروپا پیش از برآمدن 

و در چنین شرایطی است که عناصری  .سرمایهداری شاهد بوده است

و نه بیرون از آن، بدانسان که رویکرد سوئیزی  -از بطن فئودالیسم 

میرویند که به پیدایش شبکههایی از افراد،  -و والرشتاین بیان میکند 

گروههای کوچکی از کشاورزان، تولیدکنندگان در شهر، و برخی از 

تاجران میانجامد؛ یعنی همهی کسانیکه به بهرهکشی از نیروی کار به 

شیوهای نوین روی میآورند. آنها میدیدند که نیروی کار آزاد به 
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در بند است، و برای تصاحب  مراتب بارآورتر از نیروی کار ناآزاد و

این تحول  .مازاد  بهطور منظم به استخدام نیروی کار آزاد روی آوردند

در درون فئودالیسم، اما در تقابل با آن، اتفاق افتاد. و این امر توضیح 

میدهد که چرا بحران بزرگ فئودالیسم سرآغاز پیشروی بهسوی شکل 

وهای مولد  به تغییر تغییرها در سطح نیر .متفاوتی از جامعه شد

رد، و آنگاه به چالش مناسبات  مناسبات تولیدی در مقیاس خ 

گستردهتر تولیدی، روساختهای سیاسی و ایدئولوژیِک نظم کهن 

آیا  .میانجامد، که این بهطور بالقوه سببساز خیزشهای انقالبی میشود

اند این اتفاق تنها در اروپا رخ داد؟ کسانی مانند پومرنتز بر این باور

که مولفههایی وجود دارند که با فشار خود  حرکت به سوی 

سرمایهداری را در همه جای جهان برمیانگیزند. من با این نظر توافق 

دارم. اما آنها بچه را با آِب شستوشو بیرون میریزند! آنها اغلب 

میگویند که هر کس بر روی این موضوع متمرکز شود که چرا 

اورینتالیست/ شرقشناس" یا "ست، سرمایهداری از اروپا برخا

"اروپامحور" است. اما، به هر رو، سرمایهداری در اروپا ظاهر شد 

ما در هر جای دیگری از جهان، نظیر هند در  .و نه در جای دیگر

عصر امپراتوری گورکانیان یا چین در سلسلههای سونگ و مینگ، 

رمایهداری میتوانیم عناصری را ببینیم که میتوانستند به نطفههای س

تبدیل گردند، همچون پیدایی نیروی کار آزاد و ظهور تاجرانی که گاه 

با نظم مادی و ایدئولوژیکی کهن رودررو میشدند. اما شما پیشرفت 

رد نیستید که  مهمی نمیبینید و شاهد چنان دگرگونی در مقیاس خ 

تکانهی کافی را برای تحولهای ایدئولوژیکی و رویاروییهای مادی و 

آنچه در این رویکرد کلنگر حائز اهمیت است، پیوند  .لبها ایجاد کندانقا

میان سطوح اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی است. تغییرهای 

اقتصادی ظرفیتی میسازند برای آنچه مارکس آغاز عصر انقالب 

میخواند. اما چیرگی نیروهای جدید امر ناگزیری نبود و تابعی از 

در نهایت حضور رهبرانی مثل کرامول  درجهی سازمانیابی طبقاتی و
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 * :یادداشتها

کریس هارمن این عبارت را به سیاقی ادا میکند که سن ژوست یکی  

از رهبران انقالب فرانسه گفته بود: آنها که انقالب را نیمهتمام انجام 

بحِث آغاریِن کریس هارمن، با . ۱ .دهند، گور خودشان را کندهاند. م

ار صحبِت برخی تغییرهای ناچیز دستوری، کلمهبهکلمه برگرفته از نو

اوست. سخنان رابرت برنر در بخش دوم این گفتوگو، بر پایهی برخی 

از بازنگریهای او ارائه شده است؛ بههمانسان که پارهای از سخنان 

هارمن، که حاوی نکتههای بازنگریشدهی برنر است. سخنان دیگر 

حاضراِن در این گفتوگو تنها بهشکل فشرده ارائه شده است و اگر 

  .در آن راه یافته، پوزش میخواهیم اندک تحریفی

 

 برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

 

 
 

 جدید روحانی، پرده آخر یک نمایشکابینه 
 از وعده های سرخرمن تا نمدمالی وعده ها !!  

 
 آرش کمانگر                     

 
 دستان خالی روحانی در آغاز نمایش انتخاباتی –پرده اول 

 

بتهای انتخابات انتصاباتی دوازدهمین دوره در جریان رقا 

ریاست جمهوری اسالمی ایران، حسن روحانی در حالی وارد 

صحنه شد که نه در زمینه "توسعه سیاسی" و نه در زمینه 

"توسعه اقتصادی" ارمغانی برای اکثریت ناراضی کشور 

نداشت. مهمترین دستاورد دولت یازدهم یعنی برجام به دلیل 

امریکا  –ای مهمترین قدرت جهان سرمایه داری تداوم تحریمه

جز افزایش فروش نفت که آنهم به دلیل تداوم تحریمهای  –

کالن بانکی کماکان با معضل جابجایی پول روبرو است دستاورد 

اقتصادی چندانی نداشته هیچ  اقتصاد غیرنفتی ایران را دچار 

یونی یک رکود مزمن کرده است. در دور اول مناظره های تلویز

در جریان آن نمایش انتخاباتی، به روشنی دستان خالی حسن 

روحانی را برای رقباء باز کرد. لذا وقتی او متوجه شد نمیتواند 

پایه نسبتا ثابت طرفدار حکومت را جلب کند چاره کار را جلب 

آرای ناراضیان نظام دید. توفیق در این امر، بدون عبور از 

بود. در مسیر این نمایش، برخی خط قرمزهای نظام ممکن ن

خوِد حاکمیت جمهوری اسالمی با قرار دادن رئیسی در برابر 

روحانی به عنوان کاندید اصلی اصولگرایان تندرو کمک زیادی 

کرد تا روحانی از مخمصه رهایی یابد . رئیسی مظهر دو نماد 

بارز رژیم اسالمی بود: نماد کشتار و اعدام ) عضو هیات سه 

( و  ۶۷ریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال نفره مرگ در ج

نماد غارت اقتصادی ) کنترل اختاپوس آستان قدس رضوی(. 

بدین ترتیب تنور نمایش انتخاباتی گرم شد و تاکتیک ستروِن 

انتخاِب میان بد و بدتر توانست بار دیگر بخشهایی از ناراضیان 

کام  و مخالفین نظام بویژه در میان قشر متوسط شهری را به

 ۲۴خود کشد. حاصل این مهندسی افکار عمومی، آرای 

میلیونی حسن روحانی بود. در جریان این سکانس از نمایش، 

وعده های بسیار سر خرمن داده شد و خر مراد از پل عبور 

  کرد.
 آتش به اختیار و یادآوری فرجام بنی صدر توسط رهبر –پرده دوم 

  

ای از اکثریت مرم برای بعد از اتمام نمایش و تشکر خامنه 

مشروعیت بخشیدن مجدد به جمهوری اسالمی، بی آنکه به 

روحانی تبریک بگوید شروع کرد به نمد مالی از وعده های 

سرخرمن روحانی. یکی یکی اجزای شعارهای تبلیغات 

انتخاباتی روحانی پیاده و اوراق شد و به روحانی هم گوشزد 

ی کذایی کند فرجامی شد که اگر هوس اصرار بر ان وعده ها

در انتظار  -اولین رئیس جمهور اسالمی –نظیر عزل بنی صدر 

او خواهد بود. بعالوه به امت همیشه در صحنه، چراغ سبز 

نشان داده شد تا آتش به اختیار باشند و گوش به زنگ. اما 

مگر روحانی قصد اجرای وعده هایش را داشت که اینچنین 

؟. او پنج سال پیش وقتی وارد مورد عتاب و خطاب قرار گیرد!

رقابت ریاست جمهوری شد به عنوان دبیر بیست ساله شورای 

عالی امنیت نظام حتی حاضر نبود در حد خاتمی پز اصالح طلبی 

بدهد و خود را اصولگرای معتدل معرفی کرد. از اینرو نمایش 

یونسکو را در  ۲۰۳۰انتخابات که به پایان رسید بالفاصله سند 

ای عالی انقالب فرهنگی به ریاست خودش، ملغی جلسه شور

کرد و به فرمان آتش به اختیار رهبر معظم، آتش بس داد و 

 مراتب اطاعت و رام شدگی خود را به عرض رساند.
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 مراسم تنفیذ و تحلیف و بازگشت به نقطه صفر –پرده سوم  

  

بعد از ابراز وفاداری مجدد به منویات رهبر معظم، خامنه ای 

کرد فرمان آغاز ریاست جمهوری دوازدهم را تنفیذ  هم لطف

کرد و با تمجید از ارای باالی روحانی از همه قوای نظام 

خواست که با دولت او همکاری کنند. به او هم اجازه داده شد 

که یکی از پرخرج ترین مراسم تحلیف ریاست جمهوری تاریخ 

ی از ایران را برگزار نماید. مراسمی که با دعوت از انبوه

میهمانان خارجی و تعطیلی بخش عمده ای از تهران همراه بود 

و به گفته احمد توکلی حدود هشت هزار میلیارد برای رژیم آب 

خورد. میزبانی مراسم به عهده ریاست مجلس شورای اسالمی 

از   -جعفری صحرارودی  –بود و رئیس دفتر علی الریجانی 

ترور دکتر قاسملو در  مدعوین استقبال میکرد. فردی که جز تیم

اتریش پای میز مذاکره او با نمایندگان جمهوری اسالمی بود. 

اختیار الریجانی در این مراسم تحلیف در حدی بود که 

میتوانست حتی از ورود برخی افراد که توسط دفتر ریاست 

جمهوری دعوت شده بودند نظیر مولوی عبدالحمید امام جمعه 

این در حالی بود که برخی از اهل سنت زاهدان ممانعت کند 

 فدراسیون فوتبال دعوت شده بودند!!

در این مراسم پرخرج و در عین حال تهوع آور، سعی شد در 

برابر میهمانان خارجی نمایشی از وحدت قوای سه گانه نظام 

اجرا شود. روحانی در جریان سخنرانی تماما منکر وجود قدرت 

لی بود که خودش همین دوگانه در رژیم اسالمی شد. این در حا

چند هفته پیش صحبت از وجود دولت با سالح و دولت بی 

سالح در ایران کرده بود. همه میدانند که نه اکنون بلکه در تمام 

چهار دهه حیات جمهوری اسالمی همواره شاهد وجود یک 

قدرت صوری انتخاباتی بودیم و یک قدرت انتصابی واقعی. 

شیدن توده ای به نظام در وظیفه قدرت صوری، مشروعیت بخ

عرصه بین المللی و خالی بندی و سِر کار گذاشتن مردم و شیره 

مالیدن بر مطالبات آنها در عرصه داخلی است و وظیفه قدرت 

واقعی این است که امنیت نظام را گارانتی کند و با چنگ و 

مذهبی حراست نماید. البته اگر  –دندان از استبداد سیاسی 

ز سخن روحانی بکنیم میتوان از هر جهت به او تفسیر دیگری ا

حق داد که کل حاکمیت جمهوری اسالمی در حراست از 

مناسبات استبدادی و سرمایه داری در ایران وحدت کامل دارند 

 همچنانکه در غارت و فساد نیز منافع مشترک.

  

 چیده مان کابینه دوازدهم بر مبنای منویات رهبر –پرده چهارم 

  

حوش رایزنی های اولیه و گمان زنی ها درباره در حول و 

ترکیب کابینه دولت دوازدهم، در محافل سیاسی استحاله طلب و 

اصالح طلب داخل و خارج، کارزارهایی برای حضور زنان و 

اقلیتهای ملی و نیز چهره های دوخردادی متناسب با انتظارات 

حضور  رای دهندگان روحانی بر پا شد. اینان که فکر میکنند با

یک زن حزب الهی یا یک سنی وفادار به رژیم والیت فقیه، 

تحولی در رابطه با ستم کشی زنان و ملیتهای تحت تبعیض 

صورت میگیرد خیلی زود دریافتند که روحانی حتی در حد 

احمدی نژاد نیز استخوان چنین اقدامی را ندارد. از یکطرف بر 

ی اسالمی، مبنای یک قانون نانوشته در طول حیات جمهور

دفاع و اطالعات با  –کشور  –وزارتخانه های کلیدی خارجه 

نظر ولی فقیه تعیین می شود و از سویی دیگر در یک اقدام بی 

سابقه رهبر نظام در سایت خود با انتشار مطلبی گفت که برای 

گزینش وزارتخانه های امور فرهنگی نیز اشتهاء دارد یعنی 

و پرورش و علوم. نتیجه آموزش  –وزارتخانه های ارشاد 

اینکه جز چند وزارتخانه عمدتا اقتصادی دست روحانی عمال 

بسته است. ضمن اینکه برای همین پست ها هم عمدتا از 

اصولگرایان معتدل استفاده شده و سر اصالح طلبان دو 

خردادی حسابی بی کاله مانده است. به طوریکه اصغرزاده از 

ردادی، کابینه دوازدهم را چهره های شاخص اصالح طلبان دوخ

به مراتب از کابینه یازدهم کم فروغ تر می بیند. روحانی فعال از 

میان هیجده وزارتخانه کاندیداهای هفده وزارتخانه را به مجلس 

معرفی کرده است و پست وزارت علوم هنوز خالی معرفی نشده 

وزیر در کابینه قبلی هم  ۹است. از میان هفده وزیر پیشنهادی 

اطالعات و ... ( ضمن  –نفت –خارجه  –ور داشتند ) کشور حض

اینکه اسحاق جهانگیری مجددا به عنوان معاون اول رئیس 

جمهور در کابینه حضور دارد. بنابراین فقط هشت وزیر جدید 

به مجلس معرفی شده اند. پست های اقتصادی عمدتا به 

ی تکنوکراتهایی سپرده شده که هیچ ادعای اصالح طلبی سیاس

ندارند و به کارشان هم ربط ندارد. همگی هم مرد و هم شیعه 

ذوب در والیت هستند. تنها دو تغییر کوچک مشاهده می شود 

که رای دهندگان خجول روحانی به کمک بی بی سی سعی 

میکنند با بزرگ جلوه دادن آن سر خویش و خالیق شیره 

در  بمالند. یکی جایگزینی علیرضا آوایی به جای پور محمدی

پست وزارت دادگستری است. طبق قانون وزیر دادگستری 

توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شود. 

تفاوت آوایی با پورمحمدی این است که در جریان کشتار بی 

رحمانه زندانیان سیاسی در دهه خونین شصت، او عهده دار 

 این امر مقدس در استان خوزشتان بود و پورمحمدی عضو

هیات مرکزی مرگ در استان تهران. !! تغییر دیگر جایگزینی 

یک حزب الهی ارتشی به جای یک سپاهی در پست وزارت 

  دفاع میباشد.

 

تیر خالص مجددی بر شقیقه حامیان اصالح نظام و  –پرده آخر 

 هورا کشاِن "رای اعتراضی"

  

رفتار سه ماهه اخیر روحانی بار دیگر این حقیقت را به اثبات 

میرساند که جستجوی رهایی و حتی کورسویی از ازادی و 

کرامت انسانی در چهارچوب رژیم آدمخوار اسالمی، سرابی 

بیش نیست. آن بخش از به اصطالح اپوزیسیون که با ترساندن 

مردم از قدرتهای خارجی و یا بهره گیری از بحران تمام عیار 

دوی کار و خاورمیانه و البته در هراس از انقالب اجتماعی ار

رنج، بذر ترس و تسلیم را در میان مردم جویای آزادی و 

برابری می پاشند عمال در کنار بدیل حفظ همین نظام موجود ) 

 رژیم سیو ( قرار میگیرند.

اپوزیسیون واقعا آزادیخواه و برابری طلب نمیتواند با هورا 

کشیدن برای "رای اعتراضی" مردم، خود را از تقد شفاف 

یلیونها نفر از مردمان ایران معاف کند که از ته دل عملکرد م

این رژیم را نمیخواهند و جویای رهایی هستند اما هر بار 

آزموده را می آزمایند و از یک سوراخ بارها نیش میخورند و 

 سم تداوم حاکمیت را وارد رگاِن خود میکنند.

باید به این دسته از مخالفین گفت که درست است در قیاس با 

 –بدیل "رژیم سیو" و "رژیم چنج" بدیل صدای سوم  دو

پراکنده تر،  –آلترناتیو انقالب اجتماعی برای آزادی و برابری 

منکوب تر و از امکانات کمتری برخوردار است اما به صحنه 

مبارزاتی کشورمان که نگاه میکنیم می بینیم که جنبش کارگری 

می شود که عمال بادوام ترین جنبش اجتماعی ایران محسوب 

در صورت تقویت سازماندهی و غلیه بر پراکندگی و تشکل یابی 

سراسری میتواند افق های امیدبخشی در برابر اردوی کار و 

قرار دهد. راه سوم اگر چه سخت  –اکثریت عظیم مردم  –رنج 

 و دشوار است اما تنها بدیل انسانی و مردمی برای رهایی از

بله با امیال قدرتهای سرکوب و فالکت کنونی و نیز مقا

 امپریالیستی و ارتجاعی منطقه است.

 

   ۱۳۹۶مرداد  ۱۸                                


