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راند .کمپ روسیه و رسانه های وابسته به آن ،از
نتیجه این جنگ به عنوان پیروزی و آغاز زندگی امن
حرف می زنند .در سمت دیگر ،غرب و متحدین اش
از شکست «شورشیان »و«اشغال »حلب می گویند.
در این بین نیز جریان های همیشه سرگردان میان
قدرت های امپریالیستی نیز کشته شدن مردم و تهدید
هرباره به هر بهانه را ،یا محصول یورش فرقه های
مرتجع محلی به دولت اسد معرفی می کنند ،و یا عده
ِ
ای صرفا عملیات نظامی روسیه و حضور میلیشیای
طرف دار ایران را دلیل می دانند.
واقعیت این است که در پی سهم خواهی ها و بی افقی
های بورژوازی جهانی برای اداره جهان ،می خواهند
مردم را به توحش سرمایه داری راضی کنند .جنگ
در سوریه جدال انقالبیون ومعترضین با سرکوبگران
حاکمیت سرمایه نیست .بلکه نتیجه کش مکش های
قطبهای بورژوازی است.

تقسیم منافع از سر گرفته شد .خاورمیانه به بستر کش
سرمقاله
مکش های قطب های مختلف بورژوازی جهانی
تبدیل شد .این جدال های خونین این بار نه در فرم
گفتگو یا حتی جنگ های رودر رو مثل جنگ دوم،
بلکه با کشیدن نیروها و جریان های فرقه ای ومرتجع
به میدان جنگ ،دامن زدن به اختالفات عقب مانده
قومی و باوری ،و با به خون کشیدن هزاران انسان
امیرحسین محمدی فرد
ساکن منطقه شکل گرفتند .سرنوشت امروز
خاورمیانه توسط قدرت های معین امپریالیستی و
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم دنیا که از
قدرت های مرتجع منطقه ،بر اساس هویت های کاذب
مسیر جدال های خونین گذشته بود ،در نهایت توافقات
و درجهت تامین منافع خود تعیین شد.
میان قدرت های امپریالیستی به وجود آمد .بر اساس
توازن قوای جدید میان این نیروها ،دو بلوک با دستگاه آدم کشی داعش توسط غرب و مشخصا
مستقیم ترکیه وعربستان سازمان
سیاست ها و مدل های اقتصادی مشخص و متفاوت آمریکا با همکاری
ِ
پدید آمدند .به واسطه این دو قدرت اصلی ،اکثر یابی شد .از دل اختالف های بوجود آمده در متن
مناطق جهان تحت پوشش سیاست های متحدانه یکی جوامع خاورمیانه ،داعش به قصد گسترش نفوذ
از دو کمپ غرب و شرق قرار داشتند .در جنگِ عربستان سعودی در برابر دخالت های ایران شکل
رهبری جهان سرمایه ،الگوی
جریان به شدت مرتجع
روسی مبتنی بر گرفت .ماموریتی که برای این
ِ
ِ
سرمایه داری دولتی در مقابل سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شده بود؛ برای عقب راندن و
بازار آزاد غرب شکست خورد .جنگ سرد به پایان جلوگیری از سهم خواهی روسیه از یک طرف،
ق بهبو ِد آینده بشری و کور کردن
رسید .عمر جهان دو قطبی با فروریختن دیوار وسیاه کردن اف ِ
برلین ،دیگر به پایان رسیده بود.
روزنه های امید به مثابه نتیجه اعتراض ،از سوی
دیگر تصور شده بود.
پس از شکست بلوک روسیه وحذف آن ،دمکراسی
غربی و الگوی اقتصاد بازار آزاد در رسانه های عنان داعش رها شد! نتیجه سیاست های میلیتاریستی
بورژوازی ،به عنوان استراتژی غرب اعالم شد .آمریکا و غرب ،فاجعه اکنون انسانی است .چنان چه
قرار بود جهان تک قطبی با سیاست «نظم نوین «دروازه »غرب را فتح کرده ،و وارد اروپا شده
جهانی» ،امنیت و بهبود روند زندگی مردم جهان را است .چنین شرایطی معلول سیاست های غرب و
تضمین کند! حضور میلیتاریستی آمریکا در آمریکا و حضور نظامی دیگر قدرت های بورژوازی
خاورمیانه و حمله به عراق ،محمل تازه
بورژوازی منطقه است.
ِ
جهانی به رهبری آمریکا ،برای برقراری توازن
قوای پس از جنگ سرد محسوب می شد.
حلب از«اشغال» تا «آزادی»
اما با شکست های پی در پی آمریکا در عراق  ،و در
ادامه اش شعله ور شدن اختالفات قومی وعقیدتی در سال ها است که مردم حلب هر روزه با مرگ دست و
جامعه عراق ،و هجوم دیگر قدرت های امپریالیستی پنجه نرم می کنند .مدت ها است که هر نوع تعرض
برای سهم خواهی در توازن قوای جدید به به انسانیت را تجربه می کنند ،تا شاید ناوگان کش
خاورمیانه ،استراتژی «نظم نوین جهانی »شکست مکش های قدرت های جهانی ،عاقبت به ساحل ثبات
خورد .جدال های قدرت های امپریالیستی بر سر برسد .در نهایت ارتش اسد ،داعش را از حلب عقب

خاورمیانه دریک النگ شات

باز پس گرفتن حلب از سوی اسد ومتحدین اش ،کفه
را به سمت کمپ روسیه سنگین کرد .اما واقعیت هم
چنان این است که بحران سوریه و اوضاع سیاه
خاورمیانه ،ناشی از موقعیت و شرایط کلی و کنونی
قطب های درگیر است .عقب نشینی داعش از حلب
مطمئنا به معنای نابودی داعش نیست!
جعبه سیاه ترکیه!
تروسیسم
ترکیه در کنار عربستان به عنوان حامیان
ِ
فرقه ای ومذهبی در جهان شناخته شده است .اما
زندگی پر از تناقض و چرخش های سیاسی متوالی
ترکیه با محاسبات ائتالف غرب به رهبری آمریکا
پیوند خورده است .اکنون پس از عبور عملیات های
داعش از مرزهای ترکیه به اروپا وضرورت کنترل
داعش توسط غرب ،ترکیه را وادار به چرخش
سیاست های خارجی کرده ،و از طرف دیگر به
سرکوب داخلی توسط اردوغان نیز شدت بخشیده
است .سرازیر شدن سیل آوارگان و پناهندگان به
اروپا تا عملیات های تروریستی در آلمان ،ترکیه
وفرانسه ،بلوک آمریکا ومتحدین اش را به تقابل و
جنگ با داعش کشانده است .آنچه که امروز در ترکیه
شاهد هستیم ،محصول تالش بورژوازی ترک برای
حفظ قدرت در داخل وحفظ موقعیت ترکیه در
خاورمیانه و نیزانجام ماموریت جدید آمریکا است.
دست کشیدن از تقابل با اسد کامال در جهت منافع
بورژوازی غرب در خاورمیانه است.

اکنون ترس و ناامنی جامعه ترکیه را در برگرفته
است .کودتای شکست خورده ،ترور وبمب گذاری ها
در این کشور ،بهانه سرکوب داخلی را برای
اردوغان فراهم کرده است .حمله های نظامی به
مناطق کرد نشین مرزی وکشتار ساکنان این مناطق،
به بهانه برقرای امنیت و خطر تروریسم انجام می
شود.
مادامی که دولت اردوغان برای برقراری بورژوازی
ترکیه ،و درجلوگیری از موج پناهندگان وآسیب
دیدگان جنگ به اروپا وحمایت از سیاست های
سرمایه داری غرب در خاورمیانه موفق باشد ،از
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سوی آمریکا واروپا مورد تایید است .بهبود شرایط
زندگی مردم ترکیه وبرقراری امنیت در خاورمیانه،
به دست پرولتاریا وآزادی خواهان آن جامعه وبشریت
متمدن وطبقه کارگر جهانی ممکن است .امروز
جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در برابر اختالفات
قومی وملی در خاورمیانه و تروریسم رسمی ومحلی،
باید مبارزه ای همه گیر را آغاز کند .چرا که
برقراری امنیت و رفاه در ترکیه وکشورهای منطقه
با مبارزه طبقه کارگر ومردم آزادی خواه جهان
ممکن خواهد شد .پایان این شرایط غیر انسانی با
اعتراض های متحد ومتشکل از پایین ممکن خواهد
شد.
نبرد ژئوپولیتیک ایران وعربستان
جنگ های متعددی با فجایع گسترده انسانی به مردم
خاورمیانه تحمیل شده است .چهره واقعی جریان های
اصلی سرمایه داری جهان ومتحدین محلی شان ،پس
از تجاوز به ابتدایی ترین شاخص های انسانی ،نمایان
شده است .سر برآوردن انواع مختلف گروه های
انسانی
قومی ومذهبی ،ناشی از سیاست های ضد
ِ
نیروهای امپریالیستی است .یمن ،لیبی ،سوریه
وعراق در آتش جنگِ سهم خواهی قطب های
بورژوازی می سوزند.
داعشی که در راستای استراتژی «دخالت بشر
دوستانه» ،از الی ترک های هویت های کاذب عقب

فاشیسمِ آکادمیک
برهان بقایی
نفی وناچیز شمردن دیگرری و یرا فاقرد حقوقری خرا
قلمداد کردن آنان حرتی در داشرتن گذشرته و تراریخ را
می توان شکلی نظرری از فاشیرسم و تجراوز و تعردی
دانررست.هرچند کرره در قامررت نظررر باشررد .هرپدیررده ی
سیاسی الجرم باید اساسی تئوریک هم داشته باشرد.بی
اعتبار کرردن دیگرری هرم جنبره ی عملری دارد و هرم
جنبه نظری.
امروز در خاورمیانه کمتر کشوری می توان یافت که
نشان و زخمی از سیاست میلیتاریرستی ایراالت متحرده
نداشته باشد و داغ این صادر کننده بزرگ دموکراسی
و حقوق بشر بر دل مردمانش ننشسته باشد.
اما مساله به همان میزان مهم تبدیل شدن ایرن سیاسرت
برره یررک الگررو میرران کررشور هررای خررود منطقرره اسررت.
درست است که ارتش
آمریکررا در فرراز حررضور فیزیکرری نظررامی عمررال در
منطقررره -خصوصرررا عرررراق -شکرررست خرررورده ،امرررا
الگویش را به بورژوازی های حاکم بر منطقه تحمیل
کرده است؛ آن الگو این است که منفعت آنها از طریق

ای جز گروگان گرفتن امنیت مردم برای بازتولید
حیات خود ندارد .ترس ومحافظه کاری ،فرهنگ
حاکم بر بخش های زیادی از مردم دنیا شده است.
وحشت امروز مردم از تغییر ،بر گرفته از واقعیتی
است که در مقابل دارند .جامعه انسانی جز در بازه
های محدود و معدود ،همیشه آینده بهتری را نوید می
داد .در هیچ زمانی بورژوازی این گونه تا دماغ
منحط و مرتجع نبوده است.

مانده رشد کرد ،قرار بود مقابل گسترش نفوذ ایران
در سوریه باشد .اما پس از به سررسیدن بهره بری
از داعش وطغیان سلفی گری ،و شکست کمپ غرب
در برابر ائتالف روسیه ،ممانعت از پس دادن
تروریسم به جوامع اروپایی را ضروری کرده است.
ترکیه وعربستان به مثابه حامیان رسمی سلفی گری،
در برابر اسد وسیاست های تحمیل بورژوازی ایران
به غرب ،شناخته شده اند .اما پس ازناکامی های پی
در پی آمریکا در سوریه وعراق ونقش جدید ایران
وانسانی اتفاقات منطقه در
بررسی تحرکات سیاسی
ِ
در خاورمیانه پس از برجام ،عربستان بزرگترین
مقابله با پیامدهای ویران گر جنگِ بورژوازی در
ورشکسته قمار ناامنی در منطقه نام گرفت.
خاورمیانه ،از مسایل پش ُروی سوسیالیست های
نبرد عربستان سعودی با ایران در جغرافیای تحت طبقه کارگر وچپ دخالتگر است .القیدی نسبت به
عفونی آینده تاریکی که انتظار سرنوشت مردم منطقه را می
نفوذ شان ،خطر سرباز کردن زخم های
ِ
اسم
به
موضع
خود
چپ
است.
بخشودنی
نا
کشد،
افزایش
جامعه
اختالف های قومی و فرقه ای را در
ِ
داده است .دولت عشیره ای عربستان تالش می کند تا مارکسیست «ارتدوکس» ،که در انتظار قضاوت
به قیمت فروپاشی جامعه ،با حاکمیت بورژوازی تاریخ کمین کرده ،نظاره گر چرخش گردونه تاریخ
ایران مقابله کند .پیش گرفتن چنین سیاستی به عنوان است .مطئنا چرخ تاریخ در غیاب سوسیالیسم طبقه
بازتابی از رویکرد کل بورژوازی دنیای سرمایه کارگر و پرولتاریای متحد ،به زیان جامعه و برابری
داری برای برقراری توازن قوا ،برابر است با انسان می گردد.
وبوسنی پس از جنگ
سناریویی که در یوگوسالوی
ِ
باید کوشید علیه ادامه جنگ در منطقه و کشمکش
سرد اجرا شد.
های بوژوازی جهانی و هم پیمانان محلی شان،
باز توحش زده وغم انگیز خاورمیانه ،تصویر پرولتاریا و بشریت متمدن در جامعه را متحد کرد.
نمای ِ
جهان پس از پیروزی دمکراسی غربی است .آثار ادامه این کشتار انسانی قرن ،به جغرافیای درگیر
امروز
ِ
اکنون ایدئولوژی سرمایه داری غربی به مثابه پیروز محدود نخواهد ماند .خطر تروریسم ،قومی گرایی ،و
جدال جهان دو قطبی ،به بن بست رسیده است .چاره نژاد پرستی بیش از پیش مردم دنیا را تهدید می کند.

امررا ایررن ایررران بررزرگِ فرهنگرری از لحرراا جغرافرری
دخالت های نظامی و ویرانی جوامع می گذرد.
فروپاشی کشورهای افغانستان و عرراق و سروریه بره کجاست؟
ُمن حضور ارتش آمریکرا و متحردانش ،پاشریده شردن
ی ِ
سروخت وسراز ایرن جوامرع چنران کره مرشهود اسرت و وی در کتاب دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایرران مری
سوریه ای که یک پالن از سرنوشت مردمانش بررای نویسد « :اصطالن ایران زمین را من بره معرنی دقیرق
تراریخی کرال جامعره ی بره اصرالن متمردن آن به کار بررده ام ،و منظرور از آن ایرران برزرگ و
شررمندگی
ِ
کافیررست .امررا ارراهرا برررای برخرری آکادمیررست هررای حوزه ای از تمدن و فرهنگری اسرت کره بیرست و پنر
ایرانی موهبتی بوده تا ترم های جدیدی را در پهنه ی سده پیش در آن سررزمین ایجراد شرد ،کره هگرل آن را
ایررران شناسرری و علرروم سیاسرری بومرری ترردوین کننررد .نخستین دولت در تاریخ جهانی خوانده است و مرن بره
هرسیاست در غالب عمل به یک هسته نظری احتیاج تبررع ترراریخ نویررسان آن را شاهنررشاهی نرره برره معنررای
دارد اما اینجا ما بره تراخیر نظریره نرسبت بره اجررای صورت فرمانروایی شاهی در تلقی عامیانه بلکه شیوه
ای از فرمررانروایی در سرررزمینی گررسترده بررا اقرروام
سیاست دچاریم.
گوناگون زبانها وآداب و رسوم متنوع خوانده و پی
چندی است که ماهنامه ی «سیاست نامه »به ریاسرت آمده های آن رادر دگرگونری هرای تراریخی براز گفتره
دکتر جواد طبابایی منتشر شده که در اولین شماره ی ام».
خررود برره عنرروان درشررتی مررزین شررده «بازگررشت برره
ایرانرررشهر ».طباطبرررایی چهرررره ای آشرررنا اسرررت کررره اراهرا بره اسررتناد حکومررت هخامنررشی در دوهررزار و
پررژوهش هررای مفررصل و مطررول ایررشان در رابطرره بررا پانصد سرال قبرل کره برا کرشور گرشایی هرای کروروش
تاریخ اندیرشه سیاسری در ایرران ،نزدیرک بره دو دهره آغاز شد ،امروز نیز فقط همین کشور ایران شایستگی
است امتداد یافته .جردا از سرنجیدن نظررات ایرشان در عنرروان دولررت وملررت را داراسررت و فرمررانروایی بررر
این پژوهش ها ،اینجا فقط نگاهی به همکراری وی برا دیگر کشورهای منطقه پرشت قبالره شران اسرت .دیگرر
ماهنامه ی سیاست نامه که یکی دیگر از نشریات هم کشورهای منطقه در شمار ملت و آدم نیرستند و حقری
خانواده مهرنامه ،به سردبیری آقای قوچانی است می بر تعیین سرنوشتشان ندارند ،جز اینکره«فرمانروایری
پردازیم  .طباطبایی در مانیفست سیاست نامه اش می شرراهانه ایررران »را بپذیرنررد و خررراج گررذار فرزنرردان
نویسد «ایران بزرگ فرهنگی در صورت های متنوع کوروش باشند.
ادب آن نظریه هایی در سیاست را تدوین کرده که از بخوانید این نقرل شریرین و آکادمیرک را از طباطبایری
ویژگی های این فرهنگ دیرپا و چند وجهی است» .در ماهنامرررره »سیاسررررت نامرررره«» :کررررشورهایی در
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همررسایگی ایررران ،کرره ترراریخ آنهررا منررابعی جررز منابررع
تاریخ ایران ندارد ،برای نوشتن تاریخ خود ناچار باید
مقوالت علوم اجتمراعی و علرم سیاسرت جدیرد را وام
بگیرند .بسیاری از کشورهای همسایه ایران به لحراا
تاریخی کشور نیستند* و تاریخ انها جزیی از تاریرخ
ایررران اسررت امررا از خررالف آمررد عررادت بررا توجرره برره
مقرررروالت علررررم سیاسررررت جدیررررد کررررشور برررره شررررمار
میرونررد...عراق و افغانررستان اگررر بخواهنررد ترراریخ و
وحدت قومی خرود را بفهمنرد نمری تواننرد از مقروالت
جدید علوم اجتماعی و علم سیاست بی نیاز باشرند امرا
تاریخ ملیت و دولت ایران موادی فرراهم آورده اسرت
که بدون ارجاع به نظام مفاهیم جدید نیز میتوان تاریخ
ایران را فهمید».
واقعیرت ایرن اسرت ایرن نروع ااهرار نظرهرا در همیرن
جوامع بورژوایی وغربی جرم محسوب می شرود،در
همین کشورهای ریز و درشت اروپرایی کره تراریخ و
فرهنگ دو هزار و پانصد ساله ندارند صاحبان چنین
آرایی را فاشیست میداننرد و حبرس و زنردانی میکننرد.
یک تناقض اساسی در امتداد تفکرات وی وجود دارد.
ایرن کره طباطبررایی در پژوهرشهای گذشررته خرود نبررود
خرد ورزی و عقالنی گری در پهنه ی سیاسی ایرران
آنطور که در غرب رای بود و عدم اشنایی ایرانیان با
مفاهیم علوم جدید را مایره افرسوس مری دانرست .حتری
مثال اولویت دادن به مصالح ملی از طرف شاه عباس
صفوی را نه به دلیل آشنایی ایشان با سیاسرت جدیرد -
طبررق اندیررشه مرراکیوولی،-بلکرره یررک کنررش غریررزی
میدانست که متاسفانه بعد از شاه عباس پی گیری نشد.

عنوان ملت .اگر عراق و افغانستان و سوریه دولت و
ملت نیستند ،تقصیر هگل هست یا نیرست ،زیرر فررش
کرررردن تررراریخ تمررردن بیرررن النهررررین یرررا آن سررروی
ماورالنهر،و گزینشی برخورد کردن برا تراریخی دور
و دراز از انواع و اقسام سلرسه هرای متفراوت ،توسرط
استاد و فیلرسوف آقرای طباطبرایی ،راهری اسرت ترا در
مقام نظر حمله ی جدیردی را علیره کرشورهای منطقره
سازمان دهی کند.

یررا ایجرراد مرردارس نظامیرره و«تعطیررل فلررسفه »در آن
مدارس را یکی از علل انحطاط اندیشهو الجرم ایران
زمین می دانست  .طباطبایی نوشته های غزالی ها را
باعث تعطیل و امتنراع فکرمری خوانرد ،امرا در کرشف
جدید ایشان آرای فکری برآمده از همیرن نگرشرها بره
عناوین «اندرزنامه ها »و «خدای نامه هرا »ابرزار و
مصالن علم سیاسرت بومری ایرانری اسرالمی اسرت.اما
مساله اصلی همان تئوریزه کردن ناسیونالیسم ایرانری
و ریختن آب بر همان آسیاب کهنه است.همان برتری
چطرور اسرت کرره ایرن ترراریخ مری توانررد همرانطور کرره
نژادی به روشی جدید تراست.
طباطبررایی مرری گویررد »مررصالحی برررای ترردوین علررم
در روزگاری که میدیای غربی و به اصطالن جهران سیاست ایرانی فراهم آورد« اما سرده هرا فرمانروایری
متمدن هربار که به توصیف از خودشران مری رسرند ،شاهنشاهی مغولی و ترکی نمی تواند مصالحی بررای
از شهروند و حقوق آن دم می زنند ،اما تا پرای مرردم پژوهشگران جوان مغولستان برای تدوین علم سیاست
خاورمیانه می رسد ،آنان را به انرواع و اقرسام گرروه مغولی باشد؟
های قومی و قبیله ای و عشیره و اقلیت دینی و مذهبی
تقسیم می کنند و برای هرگروه ارفیتی خا تعییرن نهایترا مرری ترروان گفرت از آنجرا کره چنرردین سررال اسررت
کرده وسرنوشرتی جداگانره مری پیچنرد .امرا ایرن آشرفته وضرع خاورمیانرره وبرازیگرانش همچررون کابوسری در
برررازار خاورمیانررره امرررروزی ،بررررای نرررشریه وزیرررن حال اجراست ،شفافیت نظرات جناب طباطبایی و
«سیاست نامه »فرصتی حاصل آورده ،تا ترم جدیدی دار و دسررته اش درایررن ماهنامرره چرریزی جررز توجیرره
به اسم «ایران برزرگ فرهنگری »برا «تکرثر قومری » نظری همین سناریوی خونبار خاورمیانه نیست.
رسم کنند و از این آب نه گل الود که گندیده ،مدالی به
قامت آکادمیک شان بدوزند .
*توضیح :تاکید از نویسنده است.
نابودی عراق و دانشگاه بغداد و ترور روشنفکران و
اسرراتیدش توسررط شرررکت پیمانکرراری آدم کررشی بلررک
واتر ،امروز این اجازه را به استاد طباطبایی داده که
عررراق را نرره کررشور بدانررد و نرره مررردمش را شایررسته
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دربارۀ اعتصاب غذا

خود دست به اعتصاب غذا بزند .این اعتصاب غذا
برای یک فرد ،ناشی از مستولی کردن استیصالی
است که حاکمیت به فرد در جامعه و در زندان به او
اجباری تحمیل کرده است.

این روزها خبرهایی از سبک و شکل مبارزه فعاالن
سیاسی در زندان ها می شنویم و تصاویری می بینیم
که گاها دلخراش و تاسف بار است.

اعتصاب کننده گاهی با توجه به نوع مطالباتی که
دارد ،می تواند به یک سری از حقوق خود دست یابد.
مطالباتی که جنبه ی فردی داشته باشد و به حقوق
خو ِد فرد اعتصاب کننده مربوط باشد .در واقع
کارکرد اعتصاب غذا تنها می تواند جنبه فردی
مطالبات اعتصاب کننده را پوشش بدهد؛ غیر از این
اگر اعتصاب کننده بخواهد به شکل قهرمانانه و
اسطوره ای عمل کند و با یک اعتصاب غذا بخواهد
حقوق جمعی را طلب کند ،چیزی جزبه دام افتادن در
سنت شهادت طلبی و آکسیونیسم نخواهد بود ،و این
عمل تفاوتی با سیانور خوردن چریک های فدائی و
مجاهدین و گرفتن روزه سیاسی فدائیان اسالم و یا
سایر جنبش های خرده بورژوایی چپ ونیروهای
راست نخواهد داشت .تبلیغ این سبک از مبارزه و
استفاده از آن برا ی چهره سازی یا بزرگ نمایی
کردن یک سنت سیاسی تفاوتی با اصرار برای
ِ
برگزاری تظاهرات و تحصن روبروی مجلس یا
وزارت کار نخواهد داشت.

اعتصاب غذا کردن زندانی ،برای به دست آوردن
حقوق فردی امری است که در برخی موارد جواب
می دهد و کاربرد دارد ولی اعتصاب غذاهای
طوالنی مدت که تاثیر مخربی بر جسم و روان دارد
اگر فرد جان به در ببرد تاثیرش بر جسم و روانش تا
آخر عمر با او می ماند و این چیزی نیست که بتوان
سیاسی مداوم دانست ،و حتی ممکن
آن را یک عمل
ِ
است در پی اینگونه اعتصابات قبح اعتصاب برای
حاکمیت بشکند و کارکردش را از دست بدهد و یا
شرایط را برای دیگر زندانیان سیاسی بدتر نماید.

اینکه چرا به این سنت ها و آکسیونیسم اشاره شده ،به
این دلیل است که اینگونه نگریستن به موضوعات
واصرار به این سبک از مبارزه آزمون خود را پس
داده است  .برگزاری آکسیون به خودی خود منافاتی
با امر مبارزه برای دفاع از حقوق یا بدست آوردن
حقوق از دست رفته ندارد و در شرایطی نیز
ضروری می باشد  .ولی اگربه دیده ی تنها راه
مبارزه نگریسته شود خطری خواهد شد که نه تنها
موانعی را از سر راه جنبش ها بر نمی دارد بلکه

به جای این شکل از اعتصابات که با خودکشی و
شهادت طلبی فرقی ندارد و استفاده آکسیونیستی از
این شکل اعتصابات و به خطر انداختن جان افراد،
این وایفه ی تمامی فعاالن سیاسی ،کارگری و مدنی
است که در دفاع از این زندانیان بر بیایند و یک صدا
بدون هیچ گونه تعصب ایدئولوژیکی برای آزادی
زندانیان سیاسی تالش کنند؛ و جرم تلقی کردن،
داشتن اندیشه ی متفاوت و اعتراض به سیستم حاکم
را با هر حاکمیتی محکوم کنند.

ساناز اله یاری

فعاالنی با هر اندیشه ی سیاسی که خود را به زندان
معرفی می کنند و از حاکمیت درخواست می کنند که
بازداشت شوند ،و یا خبرهایی از اعتصاب غذاهای
طوالنی مدت در زندان را می شنویم ،تا این اواخر
که لب های دوخته شده ی یک فعال کودک کار را می
بینیم.
اگر به هریک از این اقدامات بصورت فرد ،فرد
بخواهیم بنگریم و در مورد آن نظر بدهیم ،چیزی به
جز یک قضاوت اخالقی نکرده ایم.
اینکه چرا این فعاالن سیاسی دست به همچین اقداماتی
می زنند و در ازای آن چه چیزرا مطالبه می کنند و
یا انجام این گونه اقدامات چه بازخوردی در جنبش ها
دارد و چه تاثیری می تواند بگذارد مهم تر از خود
فعل است.
آزادی اندیشه و آزادی بیان یکی از شاخص های
سنجش تمدن به مثابه روابط اجتماعی انسان ها است
و نمی توان یک انسان را بخاطر اینکه اندیشه ای
متفاوت با سیستم حاکم دارد را به عنوان یک مجرم
در زندان حبس کرد .سرکوب جنبش های سیاسی و
زندانی کردن فعاالن سیاسی تحت شرایطی که گاها
حتی از حقوق زندانی نیز برخوردار نیستند موجب
می شود زندانی برای احقاق حقوق از دست رفته ی

سنگ بزرگی می شود برای پیشرفت .آکسیونیسم
موجب انحرافاتی در جریان مبارزه می شود که باعث
می شود چگونگی روند مبارزه زیر سوال برود.
همچنین در مقابل اینگونه از سبک مبارزه که راه به
پیش نمی برد ،خطر پاسیفیسم هم وجود دارد که خود
را بطور کامل در مقابله با خطرآکسیونیسم با این
ذهنیت که هنوز شرایط مناسب نیست ،تعریف می
کند .و هرگونه اکت سیاسی را محکوم می کند .جدا
سازی وتفکیک خطوط این نحوه ازمبارزات و توجه
کردن به نتیجه یکسان این سبک ها  ،به اندازه ای
اهمیت دارد که مبارزه با سیستم سرمایه داری و
ایجاد یک دنیای بهتر دارد.
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اردوغان ،شارالتانی که
مرزنمی شناسد!*
علی ایرن پور
آخررین نمرایش هرای اردوغران وهرمحزبری هرایش در
هفته های اخیر ،در دو عرصه خارجی و داخلی ترکیه
نررشان از اشررتهای سرریری ناپررذیراینان در ارائرره شررکل
کاملی از شارالتانیسم سیاسی دارد:
یکرم -دخالرت نظررامی مررضحک و البترره خطرنرراک در
شمال سروریه وهمچنیرن ادعرای حضورشران در نربرد
شهر موصل عراق به بهانره جنرگ برا داعرش توسرط
ارتررش ترکیررره وشرربه نظامیررران دسررت سررراخته حرررزب
اردوغان
دوم -ادامه روند کودتای خزنده حزب عدالت و توسعه
و رهربر اصرلی آن اردوغران بررا برستن روزنامرههرا و
نشریات به اتهرام واهری همکراری برا فترح ن گرولن،
مرشد و دوست سابق و رقیب کنونیش
در عرصرررره خررررارجی از زمررررانی کرررره اردوغرررران
وهمپالکی هرای او نیرت خرود را مبرنی برسراختن یرک
امپراتوری عثمانی کوچک آشکارکردهاند بیش از دو
سال می گذرد .این هدف هنگامی واضحتر شد کره برا
رفتررن یررک قررایق ترکیرره ای برره بنرردر غررزه و برخررورد
قهرآمیز سربازان اسرائیلی و کشته شدن یازده نفر از
سرنشینان آن قایق ،روابط دیپلماتیرک دو کرشور قطرع
شررد و از آن پررس ،عظمررتطلرربی اردوغرران وحررزب
عدالت و توسرعه ،مرردم و کرشور ترکیره را بره دسرت
اندازهای سیاسی بسیاری انداخته است.

سیاست های منطقه ای آمریکا که از نفوذ بنیادگرایران
اسالمی به عنوان خطری بالفعل در توازن منطقهای و
امنیت اسرائیل بیمناک است .چهارم ،حکومت اسالمی
ایران که سرمایه گذاری سیاسری و اقترصادی برسیاری
در سوریه کررده و بیرش از روسریه برر حفرظ شرخص
بشاراسرررد در قررردرت اصرررراردارد .پنجرررم ،کردهرررای
سوریه که دولت ایاالت متحده آمریکا از آنان حمایرت
می کند و روسیه نیز به آنان به عنروان مخالفران قابرل
قبررول حکومررت سرروریه مرری نگرررد و حررتی حکومررت
تهران آنان را تروریرست نمرینامرد .کردهرا عمرال در
عراق و سوریه به پیادهنظام بزرگ میدان نبرد برعلیه
داعرررش تبررردیل شررررده انرررد .بررره ایررررن ترتیرررب اردوغرررران
وهمپررالکی هررای حررزبیش برررای حفررظ قرردرت خررود در
داخل و ایجاد یک موقعیت برترر منطقره ای ،دائرم بیرن
ناتو ،اروپا و آمریکا از یکطرف و روسیه از طررف
دیگر زیگزاگ می زند .حکومت اردوغان در عرراق
نیز وضعیت بهرتری نردارد زیررا حرضورش در آنجرا
خصوصررا عملیررات موصررل بررا مخالفررت جرردی دولررت
عراق ،حکومت اسالمی ایرران ،کردهرای ک.کا.کرا و
حتی ایاالت متحده آمریکا روبرو است .دولرت ترکیره
بره سرختی کوشریده خرود را بره رئیررس اقلیرم کردسررتان
عراق (مسعود بارزانی) آویزان کند تا حضور نظامی
خود را مشروعیت بخشد.

اردوغان و شرکای حزبیش در انتخابات سرال گذشرته
هنگرامی کره معلرروم شرد شانرسی برررای پریروزی و برره
دست آوردن اکثریت پارلمانی ندارند دست به تقلب به
ویژه در مناطق کردنشین زدند و کوشیدند احزاب کرد
رقیب را که در دوره قبل به مدد آنان به قدرت رسیده
بودند حذف کنند .کثافتکاریهرای او و دوسرتانش پرس
از کودتای سه ماه پیش بخشی از ارتش ترکیه همچنان
ادامه دارد و از آن زمان تاکنون بره بهانره مبرارزه برا
مرشد و دوست دیرین و رقیب امروزش فتح ن گولن
تقریبا به هیچکس رحم نکرده و کودترای خزنرده خرود
را در سررایه دموکراسرری پارلمررانی ترکیرره ادامرره داده
است .حزب اردوغانی که با داعیه اسالمخواهی مدرن
و قبررول پارلمانتاریررسم سرررمایه داری و برنامرره هررای
نئولیرربرال برره قرردرت رسررید ،چنرران شررکاف طبقاترری
گسترده ای را در ترکیه باعرث شرده کره حرتی نگرانری
احزاب دست راستی سنتی مانند حزب جمهوری خواه
خلق را موجب شده است.
فعاالن آگاه طبقره کرارگر ،دانرشجویان و روشرنفکران
رادیکال ترکیه خوب مری داننرد کره راه بررون رفرت از
چاهی که اردوغان و حزب عدالت و توسعه کنرده انرد،
برکنرراری حکومررت و سرررنگونی نظررام سرررمایه داری
حررراکم برررر ترکیررره و برقرررراری دولرررتی بررره راسرررتی
دموکراتیرک و شرورائی بررا سررمت گرریری سوسیالیررستی
است .ما ایرانیها باید بردانیم در ترکیره چره مری گرذرد
زیرا بارها به برازی گرفتره شرده ایرم و فریرب حاکمران
خررود را خررورده ایررم .اکنررون بایررد تجربیاتمرران را برره
آزمایش بگذاریم.

به نظر می آید در عرصه داخلری ،وضرع اردوغران و
حزبش بدتر از عرصه خرارجی اسرت .او کره بعرد از
حمایت از داعش در مقابل کردهای کوبانی تائید بخش
وسیعی از افکار عمومی ترکیه و به ویرژه کردهرا را
از دست داد و در واقعه پارک گزین استانبول و سپس
کثافت کاری هرای خریرد نفرت ارزان از داعرش توسرط
* -این مقاله در زمان شرروع حملره دولرت عرراق
پسرش و رشوه های دریافتی اطرافیانش از ایرانریهرا
برای برازپس گریری موصرل نوشرته شرده اسرت .وقایرع
بی آبرو شده بود ،خود شبه کودترائی را سرازمان داد.
بعردی در ترکیره در راسرتای تائیررد مطالرب مقالره مرری
نیروهای پلیس ،دادگستری و روزنامهنگاران بسیاری
باشد.
در زمررانی نرره خیلرری دور ،پیررش از آن کرره بشاراسررد را به زندان انداخت و یا از کار برکنار کرد**.
گرفتار اعتراضات مردمی وسپس جنگ داخلی شود،
رئیس جمهور موروثی سوریه یار نزدیرک و دوسرت
ترکیه اردوغانی به حساب می آمد اما به محرض آنکره
آفتررابش شررروع برره غررروب کرررد اردوغرران وحررزبش،
شرررمال سررروریه را عرصررره و جوالنگررراه فعالیرررت و
تاخت وتاز خود قرار دادند .او از کمک به بنیادگرایان
اسررالمی داعررش در حملرره برره منطقرره کوبررانی سرروریه
جهرت درهرم شکرستن کرانتون هرای خودمخترار کردهررا
پرهیز نکرد و قصد خود را از جلوگریری از ترشکیل
کانتون ها و منراطق خودمخترار کرردی آشرکارا ابرراز
کرررد .شکررست داعررش در کوبررانی ،شکررست سیاسررت
دولت ترکیه در سروریه برود گرچره تمرام کوشرشهرای
بعرردی اردوغرران در شررمال سرروریه نررشان از پیگرریری
سیاست نفوذ و تشکیل امپراتوری عثمانی کوچک این
شررارالتان سیاسرری دارد.او کرره مرری دانررد سرروریه برره
چنردپاره تقررسیم شررده سررهم خررود را مرری خواهررد امررا بررا
موانع بسیاری روبرو است.یکم ،حکومت بشاراسد که
می خواهد سلطه خود را بر تمام سروریه اعمرال کنرد.
دوم ،روسرریه کرره در اثررر رقابررت هررای بیررن المللرری و
گرررسترش پایگررراه منطقررره ای خرررود برررر جلوگررریری از
سرنگونی نظرام سیاسری سروریه اصررار دارد .سروم،
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عبارت
باید در فرانسه نیز وجود داشته باشد۱.
اگر هر صرفه جوئی ،صرفه جوئی در زمران باشرد،
در ایرررن صرررورت هرررر صررررفه جوئررری سرررازماندهی
مشخصی از زمران اسرت .مرارکس در یکری از نامره
هایش درباره کتاب سرمایه چنین می نویسد :
این که این ضرورت به تقسیم کار اجتماعی به نسبتی
معیررن را نمرری ترروان بررا شررکل مخصوصرری از تولیررد
اجتماعی کنار زد بلکه صرفا می تواند شرکلی را کره
به خود گرفته تغییر دهد ،مبرهن و بدیهی اسرت .هیرچ
قانون طبیعی ئی را نمیتوان متوقف کرد .آن چه را که
در شرایط متفاوت تاریخی می توان تغییر داد ،شکلی
است که این قروانین در آن عمرل مری کننرد( .مارکرس
)۹۱: ۴۹۱۱

توسعه ،بهره مندی و فعالیت جامعره بره صررفه جوئری
در زمان بستگی دارد .کل اقتصاد در نهایرت خرود را
به صرفه جوئی در زمان تنزل می دهد .درست همان
گونه که یک فرد باید زمان خود را به شکلی مناسرب
تقررسیم کنررد تررا برره نیازهررای گونرراگون خررود بررر مبنررای
استاوروس تومبازوس  Stavrosفعالیتش پاسخ دهد ،جامعه نیز باید زمان خود را هدف
مندانه تقسیم کند تا به تولید کافی متناسرب برا نیازهرای
کلی خود برسد .از این رو صرفه جوئی در زمان بره
Tombazos
همراه تقسیم برنامه ریزی شده زمان کار میان شراخه
های گوناگون تولید ،نخستین قانون اقترصادی برر پایره
مترجم :امیرمصباحی
تولید همگرانی براقی مری مانَرد .در آن جرا اهمیرت ایرن
قانون حتی بیشتر هم میشود ( .مارکس -۴۹۴: ۴۹۹۱
مقدمه مترجم :مقالهئی که در زیرر میخوانیرد ،ترجمره
) ۴۹۱
ت بخش اول از قسمت یک کتاب زمان در
فصل نخس ِ
مرارکس ()Time in Marxاسرت .ایررن کتراب نوشررته عبررارت برجررسته شررده را میترروان برره صررورت مقابررل
استاوروس تومبازوس استادیار یونرانی تبرار دانرشگاه ( نیز) ترجمه کرد  « :هر صرفه جوئی ئی در آخرر
قرربرس در رشررته اقتررصاد سیاسرری اسررت .وی در ایررن یک صرفه جوئی در زمان است » .ترجمه ئی که به
کتاب به بررسی مفهوم زمان و تقسیمبندیهای زمانی همان میزان با متن اصلی مطابقت دارد.
در آثار مارکس و به خصو کتاب سرمایه پرداخته
واضح است که »صرفه جوئی « در این جا صرفا به
و مسائلی از قبیل زمران تولیرد ،زمران گرردش ،زمران
معنی » ذخیرهسرازی « نیرست بلکره بیرشتر معنرای »
ارگانیرک و  ...را برره شررکلی مبررسوط مررورد بررسرری
سازماندهی « مری دهرد .بنرابراین هرر سرازمان دهری
قرارداده است .اصل این کتاب بره زبران فرانرسه و در
اقتصادی در نهایت یک سازماندهی زمان است.
سال  ۴۹۹۱منتشر شده و این ترجمه از روی ترجمره
چهارم فص ِل نخست سرمایه متذکرر
انگلیسی آن که در سال  ۴۱۴۱توسط انتشارات بریرل مارکس در بخش
ِ
می شود که خانواده پدرساالر زمان کار خویش را به
منتشر شد انجامگرفتهاست.
هدف تولید وسائل امررار معراش ۴بره نرسبتی متناسرب
نه کار و نه زمان کار نمی تواننرد نقطهشرروع تحلیرل
تخررصیص مرری دهررد و ایررن تخررصیص را بررا شرررایط
شرررریوه تولیررررد سرررررمایهداری باشررررند .زمرررران کررررار،
طبیعرری کرره بررا تغیرریر فررصل دگرگررون مرری شررود وفررق
سازماندهی و تخصیص آن در فعالیتهای گونراگون
میدهد .این کار بنا بر روابط سلسله مراتبی مبتنی برر
تولیررردی در ث آثرررارک مرررارکس بررره عنررروان قرررانون
تفراوت در سرن ،جنرسیت و غرریره انجرام مری شرود .او
اقتررررصادی در متفرررراوت ترررررین صررررورتبندیهای
همچنین متذکر مری شرود کره در صرورت بنردی هرای
اجتماعی پدیدار میشود:
راعی خاصرری ،از زمرران کررار برره عنرروان معیررار
اجتمر ِ
بررر پایرره تولیررد همگررانی ،تعییررن زمرران برره طررور حتررم انرردازه گیری زمیررن اسررتفاده شررده اسررت .برررای نمونرره
ضررروری باقیمیمانَررد .هررر چرره جامعررهئی برره زمرران ژرمرن هرای باسرتان انرردازه ( مررساحت) یرک آرپنررت
کمتری برای تولید گندم ،دام و غیره نیراز داشتهباشرد ۴arpent ،زمین را برر پایره کرار یرک روز محاسربه
زمرران بیررشتری را برررای دیگررر محررصوالت مررادی و میکردنرررد و ایرررن قرررضیه بررره زبررران هرررم وارد شرررد :
آورد .درسرت بره ماننرد یرک فررد (tagwerk ،یک روزکار)  (tagwanne ،یک حجم
ذهنی به دست مری َ
تنرروع توسرررعه ،بهرهمنررردی و فعالیرررت جامعررره ،تنررروع روز) و غریره .پدیرده ئری مرشابه همران گونره کره در

زمان کار به مثابه یک
قانون اقتصادی فراتاریخی

نامه ئی که از ْ
آن نقل قول باال برگرفته شده ،نامه ئری
مشهور خطاب به کوگلمان Kugelmannبه تاریرخ
 ۴۴جرروالی  ۴۱۸۱اسررت کرره برره سرربب دالئررل بررسیار
متفاوتی به شکلی گسترده شناخته شده اسرت .مارکرس
در ایرن دانره نیراز برره ایجرراد شررالوده ئرری برررای مفهرروم
ارزش را به عنوان وراجی بیهوده می نامد زیرا
بنا برر دیردگاه وی »هرر کودکری مری دانرد « کره هیرچ
صورت بندی اجتماعی ئی نمی تواند بدون کرارکردن
دوام بیاورد.
پس آیا باید چنین نتیجه گیری کرد که قانون ارزش آن
چنان واضح اسرت کره بره هیرچ شرالوده محکمری نیراز
نررردارد؟ ایرررن همررران چررریزی اسرررت کررره توسرررط همررره
نویسندگانی که این جمالت را بردون مرشخص نمرودن
درون مایه آن نقرل میکننرد تلویحرا گفتره میرشود .کافری
است به آنان یادآوری کرد که مارکس جروان بره هیرچ
عنوان طرفدار نظریه ارزش کرار نبرود .گرچره خرود
مارکس درون مایه این نوشته های پلمیکری ( جردلی)
را در همان نامه مشخص می سازد :علم دقیقا مبتنی
است بر فهمیدن چگونگی عملکرد قرانون ارزش .در
نتیجه اگر کسی بر این بود که در همان ابتدا تمام پدیده
هائی را که ااهرا آن قانون را نقض می کنند توضیح
آورد.
دهد ،مجبور بود که علم را در مقابل علم َ
از این رو بچگانه و ساده لوحی است کره در نخرستین
صفحات سرمایه به دنبال شالوده هرای نظریره ارزش
بگردیم .قرانون ارزش خرود را بره ناگراه پری نمیافکنَرد
بلکه به عکس خود را طی صفحات ث متعددی ک نشان
داده ،می پرورانَد و توجیه می کند.
ارزش نه در نخستین فصل سرمایه بلکره در تمرام آن
مجبور است نشان دهد که چیست و ارزشرمندی آن برا
نترایجش سرنجیده مری شررود .ارزش فقرط نقطره شررروع
تحلیل نیست بلکه نقطه ورود به آن هرم محرسوب مری
شود.
زمان کار لزوما همان » ارزش « نیست .این حقیقت
که ارزش دقیقا همان زمان کار نیست بدین معنا است
که برای » بسط مفهوم سرمایه « ،الزم است که نه با
کار بلکه با ارزش و دقیق تر ارزش مبادله در حرکت
پیشتر گسترش یافته گردش شروع کرد .گذار مرستقیم
از کار به سرمایه درست همان انردازه نراممکن اسرت
که از نژادهای متفاوت انسان مستقیما به بانکدار یا از
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طبیعررت برره طررور مررستقیم برره موتررور بخررار برررویم.
( مارکس )۴۵۹: ۴۹۹۱
اگر رابطه بین زمان کار و ارزش مبادله یرا سررمایه
مشابه با رابطه بین »طبیعت و موترور بخرار« باشرد،
بنابراین واضح است که نمی توان ارزش را بره عقرل
سلیم وانهاد .نه کار مترادف ارزش است و نره زمران
کار با میزان ارزش هم معنی .آن ها شکل ارزش را
در نظررام اجتمرراعی ویررژه ئرری  -یعررنی نظررام بررازار –
درنظرمی گیرند کره در آن ،دارای درون مایره هرا و
ویژگیهرای خاصرری هررستند .ایررن زمرران کرار و شررکل
مادی آن هدف فصل بعدی است.
توضیحات :

کوبا،جزیره ای کوچک به
وسعت یک قاره

. means of subsistence ۴
. ۴واحد اندازه طرول برابرر برا  ۵۱.۱۹مرتر و همیرن
طور مساحت برابر با تقریبا  ۱۱۴۹متر مربع.
 .۱اشاره نویرسنده بره عبراراتی اسرت کره مرارکس در
پانویس  ۴۱فرصل نخرست سررمایه نوشرته اسرت  :در
میان ژرمن های عهد باستان مساحت زمین بر حسب
مقدار کاری که در یک روز بر زمین قابل انجام برود
سرنجیده میرشد .بردین ترتیرب یرک ایکرر ث  - Acreبرره
آلمررانی  ،Morgenمعررادل تقریبررا چهررار هررزار متررر
مربرررع ک را  Tagwerkث یرررک روز کرررار ک  ،یرررا
 ,Tagwanne jurnalie, terra )jurnalisیرررررررررا
 (Mannwerk, dornalisث یررررک مرررررد کررررار ک ،
 Mannskraftث یررک مرررد قرروه ک Mannsmaad ،
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برداشررت ک و امثررال آن مینامیدنررد .رجرروع کنیررد برره
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علی ایران پور
چندی پیش فیدل کاسترو درسن نود سالگی درگذشت.
او به نسلی از انقالبیون بعد از جنگ دوم جهانی در
قرن گذشته تعلق داشت که به آرمان های انسانی و
رفع ستم از جامعه و نه فقط میهن خود بلکه درپهنه
جهانی اعتقاد داشتند .در عصر پس از آن جنگ ،دور
جدیدی از مبارزات استقالل طلبانه و ضداستعماری
مردم کشورهای جهان سوم شروع ودردهه اول نیمه
دوم قرن بیستم به اوج خود رسید .رهبران معروفی
در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین (آمریکای مرکزی
وجنوبی) در بستراین مبارزات اهور یافتند که در
عین حال مترقی و تحولخواه بودند.
سرآمد آنان در آسیا رهبران انقالب چین بودند که
توانستند جنبش دهقانی گسترده ای را به پیروزی
برسانند .چین کشوری نیمه مستعمره با ساختار
اقتصاد کشاورزی که به لحاا طبقاتی نظامی فئودالی
بر آن حاکم بود و با جمعیت بزرگ روستائی خود
درفقر ،بیماری و بی سوادی دستوپا می زد وانقالب
آن کشور توانست به بسیاری از نارسائیها پایان دهد
و بستر های الزم برای پیشرفت در زمینه های
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی را فراهم سازد .شک
نیست که انقالب چین نمیتوانست به سوی سوسیالیزم
به پیش رود اما درعین حال در آن دوران متاثر از
ایدههای سوسیالیستی بود.
در همان حال در قاره کهن رهبران ومردانی چون
گاندی و نهرو درهند ،هوشیمین در ویتنام ،سوکارنو
در اندونزی و درخاورمیانه افرادی چون محمد
مصدق ،حسین فاطمی وسرهنگ عبدالکریم قاسم
درعراق ااهر شدند که جنبشهای مردمی بزرگی را
هدایت کردند.
درقاره آفریقا شخصیت های معروفی چون قوام
نکرومه در غنا ،امیلیار کابرال در گینه،جولیوس
نایرره در تانزانیا،پاتریس لومومبا در کنگو ،احمد
بن بال در الجزایر ،جمال عبدالناصر در
مصر،سامورا ماشل در موزامبیک،سانتوز در آنگوال
و نلسون ماندال در آفریقای جنوبی اهوریافتند که
تاثیر بزرگی بر آن قاره گذاشتند و موجب شدند جهان
غرب دیدگاه خود را نسبت به قاره سیاه تغییر دهد.
اما در آمریکای التین شخصیت هائی چون فیدل
کاسترو ،ارنستو چگوارا و سالوادرآلنده رئیس

جمهور محبوب کارگران و روشنفکران شیلی در
صدر رهبران انقالبی آن خطه قرار داشتند.
انقالب کوبا که نمیتوان منکر تاثیرات آن در دورهای
از تاریخ در نه فقط آمریکای التین بلکه آسیا و افریقا
شد ،الهام بخش مبارزات مسلحانه در بسیاری از نقاط
دنیا بود و همین امر آن را در جایگاه ویژه ای قرار
داده است .این تاثیرات به لحاا بسط مبارزات رهائی
بخش ملی نه به تنهائی مثبت و نه صرفا منفی
بوده اند .انقالب کوبا به تمام انقالبیون آمریکای التین
کمک کرد ،ولی مرزهای حمایت خود را به آنجا
محدود نکرد.ا نقالبیون نیکاراگوئه ،السالوادر و سایر
جنبش های رادیکال آن منطقه از مساعدت آنان
بهره مند شدند.رهبران کوبا عالوه برکمکهای نظامی
برای پیروزی انقالب آنگوال وسایر جنبش های
رهائیبخش کشورهای قاره سیاه مانند افریقای جنوبی،
بوتسووانا ،موزامبیک وغیره در مبارزه با
امپریالیزم ،امکانات بسیاری در زمینه های پزشکی
وآموزشی برای رفع آثار سوء استعمار که گریبان
مردم این کشورها را گرفته بود اهدا کردند ودر این
رهگذر هیچگاه به دنبال دریافت امتیازات
توسعهطلبانه از مبارزان انقالبی نبودهاند.
آنچه کوبا را صرفنظر از پیروزی ها وشکست های
سیاست های رهبرانش در داخل کشور از جایگاه
جزیره ای کوچک به اهمیت قاره ای بزرگ بدل کرد
همین ویژگی ها بود .کوبای کوچک علیرغم
ضعف ها ،افقی بزرگ در مقابل داشت وهمین امر
همه تحول خواهان را در جهان مجذوب انقالب آن
کشور ساخت .درعین حال کوبا در زمینه هائی که
هنوز بسیاری از کشورهای دنیا در پله اول آن
وامانده اند ،بسیار پیش رفته است و این به مذاق
جنان های نئولیبرال که سیاست های اقتصادیشان از
سالهای دوهزاروهفت میالدی تا کنون به گل نشسته
وزندگی بسیاری از مردم را در سراسر جهان به باد
داده است خوش نمی آید .نئولیبرال ها که رهبری
فکری جریان سرمایه مالی را به عهده دارند (و البته
اگر عنوانی را که الیق آن هستند به کار ببریم این
آستان بوسان وبندگان درگاه سرمایه مالی)اکنون که
افق سیاه و تیره ای را در پس آمارهای اقتصادی
دست پخت خود می بینند می کوشند آدرس های غلطی
به مردم بدهند .از تیرگی زندگی مردم کوبا سخن به
میان می آورند در حالیکه در کشورهای همسایه کوبا
میتوان آثار گندآبی را که به راه انداختهاند به روشنی
دید .امروز در همه جا نیاز به تحول اساسی در
زندگی نه فقط به سایه نخزیده بلکه به موضوع اصلی
خواست های مردم جوامع گوناگون تبدیل شده اما
نئولیبرال ها آن را چون شبحی در گشت و گذار
می بینند .شبحی ترسناک که چون نیرو بگیرد خواب
از چشمانشان خواهد ربود.
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61آذر ،روز اتحاد و
رهبری سوسیالیست ها
امیرحسین محمدی فرد
61آذر در تاریخ و سنت مبارزات دانشجویان ایران
به طور کلی ،روز فرجام خواهی علیه عامالن و
حامیان وضع موجود بوده است .مناسبتی است که
نسل جوان دانشجو ،در سراسر دانشگاه های ایران بر
سیاسی نظام
اساس توازن قوا میان جامعه و حاکمیت
ِ
سرمایه داری ،به نوعی مطالبات خود را اعالم می
کند .این روز به عنوان یک مناسبت ،مانند هر تحرک
دیگر سیاسی و اجتماعی در جامعه ،عرصه جدال
ِ
جنان ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی است .حضور
مستقیم رئیس دولت «اعتدال »در دانشگاه و تحرکات
ِ
منسجم ناسیونالیست ها در روز دانشجو ،گواه این
امکان سیاسی است .چرا که دانشگاه و جوانان
معترض دانشجو مورد توجه کل جامعه ایران هستند.
پس از عروج جنبش سبز و در پی هجوم همه جانبه
به فضای رادیکال وآزادیخواه ایران در دهه هشتاد ،و
اکنون پس از فروکش کردن کش مکش های ایران و
غرب ،طیفی متحد ،اما رنگارنگ از راست تا چپ
در کنار حاکمیت بورژوازی ایستاده اند .تحکیم
وحدت ،انجمن اسالمی ها و ناسیونالیست ها از دولت
روحانی سهم خواهی سیاسی می کنند .امکان
دخالتگری بیشتری طلب می کنند .دوره ای جدید
است که 61آذر سوسیالیستی از زاویه تغییرات جدید
را ضروری می کند .دوره ای است که بورژوازی
ایران به امید قانون مندی سوخت وسازسرمایه در
داخل و برقراری مناسبات کم تنش سیاسی و اقتصادی
با جهان سرمایه ،هجوم به معیشت را شدید تر کرده
است .اصالحیه قانون کار ،فشار شدید به فعاالن
کارگری و مبارزات اقتصادی پرولتاریا تا خصوصی
سازی آموزش ،مقدمات یورش جدید بورژوازی
است .اما این بار متحد تر از سابق به میدان آمده
است.
پس از شکست جنبش ارتجاعی سبز ،همان جریان
سیاسی راست و چپ های قانونی و«دمکرات »
های
ِ
های دگراندیش ،دنباله رو حاکمیت سیاسی
بورژوازی ایران شدند .طیف های گوناگون از
روشنفکران لیبرال و «چپ دمکرات »و حامی
انتخابات ،تا مشاوران «مارکسیست »و چپ های
طرف دار«گشایش »اقتصادی و «صنعتی شدن»
ایران در قالب جنبش بورژوا ناسیونالیست ،علیه
جنبش سوسیالیستی و طبقه کارگر ایستاده اند .روز
دانشجو دراین دوران از زاویه ای اهمیت دارد که
جنبش بورژوایی و ناسیونالیست ،سیاست انتظار و
امیدواری را تبلیغ می کند ،و چنین دورنمایی برای
این نسل از دانشجویان برابر با استثمار و بیکاری
است .این شرایط با امیال جوانان امروز جامعه در
تناقض است .روز دانشجو امکانی است که می توان

تعداد آکسیون ها و در کل برگزاری تظاهرات در
روز دانشجو مالک موفقیت هیچ پراتیکی نیست .یکی
از شاخص های پیروزی در روز61آذر ،نمایندگی
کردن اعتراض ها توسط دانشجویان سوسیالیست
است .تمامی امور دانشجویی به چپ دخالت گر ختم
می شود .ازشهریه ها تا فشار های سیاسی برای جلو
گیری از اعتراضات دانشجویی .روز دانشجو می
تواند فرصتی برای وصل کردن دانشجویان
سوسیالیست و معترض دیگر دانشگاه ها باشد.
ضرورت متحد کردن دانشجویان حول سیاست های
طبقه کارگر از آنجا ناشی می شود که ناسیونالیست ها
در بیرون از دانشگاه مراسم عبادی سیاسی پاسارگاد
برگزار می کنند ،و جامعه را مورد هجوم سیاست
های ملی گرایانه و عظمت طلب ایرانی قرار می
دهند .چرا که برای حضور در جنگ خاورمیانه و
دامن زدن به اختالفات قومی ،کوبیدن بر طبل ملی
گرایی را الزم می کند.

به بهانه آن جامعه را خطاب قرار داد .طبقه کارگر و
کل جامعه ،از زن و مرد با بیکاری و معیشت اسف
بار روبرو هستند ،و از سوی دیگر بازتولید و ادامه
سرکوب مبارزات طبقاتی ،در کنار وعده های »بهبود
اقتصادی« ،شرایط دو گانه ای را در دانشگاه و
جامعه به وجود آورده است .در دوره کنونی ،جامعه
ت
زیاده خواهی ،عدم سازش و استقالل از حاکمی ِ
نگاهش به دانشگاه است تا ببیند چه جریانی می تواند
سیاسی بورژوازی و جنان های مختلف آن سنت
هژمونی را در دانشگاه به دست بگیرد.
سوسیالیستی است که دانشجوی معترض را حول
خصوصی سازی نظام آموزشی و پولی شدن جریانی که دارای این معیارها باشد ،متحد می کند.
تحصیل ،و در نتیجه سخت تر شدن دسترسی فرزندان دامنه تاثیر گذاری در 61آذر با هدایت کردن
خانواده های کارگری و محرومان جامعه به دانشگاه ،اعتراضات ،تحت سیاست سوسیالیستی وبرنامه ای
روزنه های امید به کسب تخصص و مهارت برای مشخص در جدالی علنی ،گسترده می شود.
قرار گرفتن در موقعیتی مناسب تر و انسانی تر در
روز دانشجو به یک روز منتهی نمی شود .کل
بازار کار را مسدود کرده است .چنین شرایطی
مقدمات و کارهای جمعی دانشجویان ،قبل و بعد از
انتظار برای پیشرفت و بهبود زندگی را بیهوده کرده
این روز ،پروسه ای است که طی آن می توان
است .از طرفی خطر همیشگی نا امنی و جنگ به
دانشجویان سوسیالیست و معترض به امور صنفی را
بهانه های مختلف در خاورمیانه و حضور نظامی
حول سیاست های طبقه کارگر در جامعه ،متحد کرد.
بورژوازی ایران در منطقه ،افق رسیدن به رفاه و
در دوره کنونی هر جریانی که به عنوان «چپ »یا
زیستی با ثبات و در آسایش را تاریک کرده است.
سوسیالیست و آزادی خواه وبرابری طلب فعالیت کند،
روز 61آذر برای چپ دخالتگر واجتماعی یک انگیزه باید نگاه جامعه را به سمت مطالبات طبقه کارگر و
جدی سیاسی محسوب می شود ،تا بتواند در پروسه جنبش سوسیالیستی بچرخاند .آزادی بیان ،رهایی
برگزاری مراسم روز دانشجو ،میان معترضین زنان و بیمه بیکاری و مبارزه برای آموزش رایگان
ودانشجویان سوسیالیست همبستگی ایجاد کند .از همان مطالبات جاری در جامعه است که باید در
زاویه جنبش سوسیالیستی ،نگاه جامعه و طبقه کارگر محیط دانشگاه توسط آنان نمایندگی شود .نمی توان
به دانشگاه است ،تا مشخص شود پس از گذشت یک مبازرات صنفی وجدال برای برخورداری از آینده ای
دهه از رهبری سیاست های رادیکال و آزادی خواه بهتر برای دانشجو را از حق بیمه بیکاری و معضل
توسط دانشجویان سوسیالیست در دهه ،08اکنون سیاست های ناسیونالیستی نظام سرمایه داری جدا
پرچم اعتراضات دانشجویی به دست چه نیروهایی کرد .مبازره طبقاتی با دو وجه مبارزه اقتصادی
است .رهبری آن تحت سیاست های کدام جنبش است .ومبارزات سیاسی شناخته می شود .جدا کردن
مبارزات اقتصادی از مبارزات سیاسی در جامعه ای
هجوم به معیشت کل جامعه از سوی طبقه حاکم،
با ویژگی های نظام سرمایه داری ایران ،سیاستی
بیکاری و آینده ای مغشوش را جلوی چشمان
رفرمیستی است.
دانشجویان می گذارد .مشکالت صنفی از جمله
سیاسی
شهریه ها ،قانون سنوات و وضعیت خوابگاه ها نباید اجازه داد تا تاکتیک ها و فشارهای
ِ
نیزبازتاب مسایل جاری در جامعه است .راه برون جنبش های بورژوایی ،مبارزات و اعتراضات
رفت از این وضعیت ،به سطح موفقیت در پیش برد دانشجویی را عقب زنند و به تسلیم وسازش بکشانند.
مطالبات اجتماعی وسیاسی ،از جمله آزادی بیان ،حق از این زاویه61 ،آذرها را باید به روز صف بندی
پوشش و حق تشکل کارگری ،بیمه بیکاری و نمایندگان منافع طبقه کارگر ،آزادیخواهان و مخالفان
مطالبات پرولتاریا بستگی دارد .دانشجویان نظامی گری بورژوازی ،علیه نظام سرمایه داری و
سوسیالیست پیروزی شان در جدال با جریان راست و نیروهایش تبدیل کرد .جنبش برابری انسان ،قدرت
ناسیونالیست در محیط دانشگاه و هدایت دانشجویان خود را از پرولتاریا می گیرد .از این جهت «اشغال »
معترض در روز دانشجو و مراسم هایی از این تا «آزادی »حلب ،آزادی فعاالن کارگری و صنفی
دست ،با دخالت گری در امور داخلی دانشگاه و معلمان ،به دانشجو و روز دانشجو مربوط ،و
سیاست های جاری جامعه گره خورده است.
ناخواسته متصل است.
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حقیقت تاریخ در تضاد طبقاتی اش نهفته است .این نشریه گامی در
جهت همراهی با طبقه ی بزرگِ تحت ستم در برابرنظام طبقه ی
کوچکِ صاحب سرمایه است .

