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 امين قضايي

 
 تامين انرژي براي جوامع بشري در قرن نوزدهم از استخراج ذغـال بـه                

اما در سيستم توليدي سرمايه .  نفت در قرن بيستم تغيير شكل داده است  
داري ، نفت نيز به همان اندازه معادن ذغال سنگ به جاي آسايش و رفاه               

اگر در   .   ، موجب نگون بختي و مصيبت طبقه ي كارگر جهان شده است       
گذشته سياهي زندگي معدنچيان را سياهي ذغال سنگ بر چهـره شـان              

نقاشي مي كرد و اگر معادن ذغال سنگ خود دهان مـي گشـودنـد تـا                   
سرمايه داران ،  جان ميليون ها كارگر را در ازاي نعمات ايـن خـداونـد                   
زيرزميني پيش كش كنند، اكنون نفت و حساسيت آن براي كشـورهـاي             
صنعتي در عرصه ي سياست جهان ، موجبات جنگ ، تـرور ، فسـاد ،                   

در تمام  .  استبداد و استعمار را براي طبقه ي كارگر به ارمغان آورده است           
سرزمين هاي نفت خيز جهان سوم ،  افزايش  بهاي نفت به جاي افزايش               
رفاه و ثروت مردم، انواع و اقسام هيوالهاي خونخوار و مستبد را به جـان           

مسلما  در استفاده از كلمه ي هيوال هيچ استعاره اي           .( مردم انداخته است  
ماليان خونخوار و نفرت انـگـيـز در ايـران ،                !)  به كار برده نشده است    

ديكتاتور مجنون و رواني مانند صدام حسين در عراق ، مستـبـديـن آل                
سعود در عربستان ، شيخ نشين هاي فاسد كشورهاي حوزه ي خـلـيـج                

فارس و نيز پادشاه پادشاهان آفريقا يعني سرهنگ قذافي در لـيـبـي ،                   
تاريخ خاورميانه را در طي اين ده ها سال به تاريخي از جنون ، مـرگ و                  

 . تباهي مبدل كرده اند
ارتباط مستقيم ميان سياست انرژي ملل و استبداد و خفقان سياسي در             

اما در يك تـحـلـيـل       .  كشورهاي نفت خيز ، بر هيچ كس پوشيده نيست      
سياسي دقيق تا چه حد بين مسئله ي انرژي از يكسو و روابط سـيـاسـي           
بين الملل و شيوه ي حكومت ها  از سوي ديگر ارتباط وجود دارد؟ بـه                  
بيان ساده تر ، حوادث  و رفتارهاي سياسي اين حكام را تا چه حد بايد با                
رجوع به قراردادهاي دول در حيطه ي انرژي و اقتصاد نفتي اين كشورها             
توضيح داد؟ ارتباط بين سياست نفتي و رفتار سياسي اين حكام مستبـد             
را مي بايست با مسئله ي كلي تر ارتباط ميان يك كنش سياسي و منافع              

.  پس اجازه دهيد از يك تحليل كلي آغاز كنـيـم     .  اقتصادي مرتبط ساخت  
هر رويداد و رفتار سياسي منطقا مي بايست دليل و علـت خـود را بـه                    

 : ترتيب اهميت در اين سه حيطه  بجويد 
در (  آن رويداد و رفتار در جهت منفعت اقتصادي طبقه ي حاكم است             . 1

. اينجا منظور دقيقا حكام است و نبايد از كلمه ي ملت اسـتـفـاده كـرد          
چيزي به نام منفعت ملي ، تنها اسطوره  و دستاويزي براي كتمان منافع               

 . )طبقاتي حكام است
آن رويداد و رفتار براي حفظ حاكميت و امنيت حكام  در مقابل مردم              .  2

 .آن كشور يا ديگر حكام جهان است
دليل آن رويداد و رفتار را بايد در روابط و تضاد داخلي ميان جناح ها،               .  3

 . احزاب و دسته بندي هاي درون حاكميت جستجو كرد
  خارج از اين سه دليل ، تحليل رويداد سياسي ، از رويكرد ماركسيستـي        

براي مثال ، يكي از گرايشات تحليل هـاي      .  و واقع گرا به دور خواهد شد      
عوامانه بورژوازي ارجاع كنش هاي سياسي به ويژگي هاي شخـصـيـتـي              

به نظر من يك تحليل واقعا سياسي مي بايست تنهـا           .  سياستمداران است 
اجتـمـاعـي و      -به اين سه حيطه از داليل يعني داليل اقتصادي ، امنيتي          

 
سياست        

 نفت 
جمهوري  
 اسالمي
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سپس داليل درون حاكميتي براي توضيح رفتار ديكتاتوري هاي نـفـتـي             
 . رجوع كند

:  ما در اين مقاله مي خواهيم به يك سئوال بسيار ساده پاسخ بـدهـيـم               
دليل رفتار سياسي بعضا عجيب و غريب ماليان مستبد در اين چند سال             
اخير در ايران را چگونه مي توانيم توضيح دهيم و اين رفتارها تا چه حـد                
با رجوع به منافع اقتصادي قابل توضيح است ؟ در مورد حكومـت ايـران                
داليل امنيتي و درون حاكميتي به دليل عدم مشروعيت و بافت متـفـرق              
قدرت، نقش قابل مالحظه اي در رفتار سياسي ماليان دارد، اما ما در اين              

 .مقاله تنها بر روي دليل اول تمركز خواهيم كرد
 

وجود استـبـداد در      :   پيش از هر چيز بايد يك اصل كلي را پذيرفت           
كشورهاي نفت خيز هم به نفع بورژوازي حاكم است كه با انحصار             
و سركوب ، قدرت سياسي و اقتصادي را در اختيار دارند و هم بـه               
نفع كشورهاي صنعتي كه به شدت اقتصاد آنها به منابع نفت و گاز             
اين كشورها وابسته است چرا كه به لطف استبداد ، ثروت حاصـل             
از نفت در كشور ميان مردم توزيع نخواهد شد و در نتيجه حكـام              
مستبد و مافياي بسته ي پيرامون آنها، اين ثروت فراوان را در              
خود كشورهاي صنعتي سرمايه گذاري خواهند كـرد و بـديـن              

ترتيب سرمايه داري غربي دوباره پول خود را به طريقي ديگر بـاز         
 بدين طريق ، استبداد در جهان سوم سبب مي شود        . پس خواهد گرفت  

سرمـايـه گـذاري      .  كه پول نفت دوباره به كشورهاي صنعتي سرازير شود        
اكنون در ايران به داسـتـان       )  به خصوص رفسنجاني  (  هاي فراوان ماليان    

اما اين  .  هايي تبديل شده كه مردم آنرا با شگفتي بين خود نقل مي كنند            
ثروت گاهي قدرت خطرناكي به صاحبان آن مي بخشد كه بـخـشـي از                 
مخالفت و نگراني سرمايه داري غرب و در راس آن آمريكا با نحوه ي اين               

براي مثال ، هنگامي كه پسـر  .  سرمايه گذاري و رفتارهاي قلدرمابانه است     
قذافي در سوئيس به خاطر وقوع يك جرم به دادگاه كشيده شد ، قذافـي               

 . چندين پرستار اروپايي را در ليبي به گروگان گرفت 
اما مسئله ي ايران بسيار جدي تري از قلدرمابي يك ميلـيـاردر از نـوع                  

كاخ سفيد قويا معتقد است كه جمهوري اسالمي بخشـي از            . قذافي است 
درآمد خود را صرف حمايت از تروريسم در منطقه ،از جمله حـمـاس و             
حزب اهللا مي كند و در نتيجه امنيت اسرائيل را به خـطـر مـي انـدازد            

 معلوم گشت كه ماليان در صـدد تـولـيـد         2002،همچنين بعد از سال     
همچنين بعد از جنگ افغانستان و عـراق ،    .  جنگ افزار هسته اي هستند 

در پشـت    .  آنها بي وقفه در امور داخلي اين كشورها دخالت مي كـنـنـد             
تمامي اينها مي بايست  سوء سابقه ي جمهوري اسالمـي در تسـخـيـر                  

 .سفارت آمريكا و گروگان گيري اعضاي آنرا در ذهن داشت
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از اينجا معلوم مي شود كه آمريكا و اتحاديه ي اروپا بـا نـفـس                  
. وجود ديكتاتوري در كشورهاي نفت خيز هيچ مخالفتي نـدارنـد          

مخالفت آنها تنها به اينجا مربوط مي شود كه  باند جـمـهـوري                
اسالمي بهتر است كه درآمدهاي حاصل از انرژي را بـه جـاي                
حمايت از تروريسم و افزايش قدرت خود در منطقه، به شيوه ي             

 رجوع به   . معقولي در كشورهاي غربي يا منطقه سرمايه گذاري كند        
تنها ادبيات رسمي و تبليغاتي اين دولت       ... عللي مانند نقض حقوق بشر و       

 -اجتمـاعـي  -اقتصادي ، امنيتي  ( هاست و هيچ جايي در علل سه گانه ي          
 . ندارد) درون حاكميتي

 
بعد از پايان جنگ ايران و عراق ، تنش ايران با آمريكا دوره اي از سكوت                

اما ظهور دوره ي نئوليبراليسم ، فروپـاشـي شـوروي و          .  نسبي را گذراند  
ثبات اقتصاد سرمايه داري جهان ، اعتماد به نفس كاذبي را براي غرب و               
در راس آن اياالت متحده فراهم آورده بود كه باعث مي شد در تقابل بـا              
ايران نسبت به اهميت مسائل اقتصادي خصوصا انرژي نسبت به اكـنـون             

در .   بي تفاوت تر باشند و در عوض به مسائل امنيتي اسرائيل توجه شـد    
 سناتور آلفونس داماتو با اين ادعا كه ايران مستقيما 1995نتيجه در سال  

در حمالت برعليه اسرائيل در منطقه دخالت دارد ، پيش نويسي را بـه                
سنا معرفي كرد كه به موجب آن تمامي روابط تجاري با ايران از جـملـه         
در بخش انرژي را براي شركت هاي آمريكايي حتي زيرمجمـوعـه هـاي               

دو ماه بعد رفسنجاني رئيس جمـهـور        . خارج كشوري آنها ممنوع مي كرد     
 ،    Conoco ، به شركت نفتي آمريكايي        1995آنزمان ايران در مارس     

 ميليارد دالري براي بهره برداري از حوزه هاي نفتي را           1.6يك قراردادي   
دولت كلينتون ، اين پيشنهاد را كه مي توانست مـبـدايـي              .  پيشنهاد داد 

يكسال بـعـد     .  براي تغيير شكل روابط اقتصادي دو كشور باشد ، رد كرد          
سناتور داماتو ، متمم ديگري به اين تحريم افزود كه سرمايه گذاري هاي             

در حيطه ي گـاز و       )  بعدا بيست ميليون دالر   ( بيش از چهل ميليون دالر      
اين تحريم بعد از آنكه سناتور كندي ليبـي         .  نفت ايران را ممنوع مي كرد     

شناخته مي  )  ILSA(ايران  -را نيز به آن افزود تحت عنوان تحريم ليبي 
 . به تصويب كنگره آمريكا رسيد1996شود كه در جوالي 

دولت رفسنجاني نماينده ي شكلي از جمهوري اسالمي در آنزمان بود كه            
در سرمايه گذاري در غرب از طريق بانكها ، اشخاص ، موسسات اعتبـاري          

اهميت بيشتري مي داد تا مخارجي براي حمايت از تروريسم و نـفـوذ              ... و
 فاصله ي اين دو كشـور را         ILSAاما . ژئواستراتژيكي ايران در منطقه 

تعميق كرده و جناح افراطي در جمهوري اسالمي را رفته رفته تـقـويـت               
از اين زمان به بعد ،  ايران از قراردادهاي نفتي همواره بـه عـنـوان                  .  كرد

نفت در واقع هويجـي     .   اسلحه اي در مقابل نفوذ آمريكا استفاده مي كرد        

مـي  ... بود كه در مقابل چشمان شركت هاي نفتي اروپايي و ژاپـنـي و                
-آويخت تا آنها نيازمندي هاي انرژي خود را به فشار و نفوذ اقـتـصـادي              

 .سياسي آمريكا ترجيح دهند
شش ماه بعد شركت نفتي فرانسوي توتال به خط مشي سياسي آمريكا با             

 ميليارد دالري با ايران در اكـتـبـر            2بي تفاوتي پاسخ گفت و قراردادي       
بن گيلمن ، رئيس كميته ي روابط بين الـمـلـل كـاخ               .   امضا كرد  1997

  ILSAاگر ما توتال را به عنوان متخـلـف           “ سفيد پيشتر اعالم كرد كه      
تحريم نكنيم، بزودي سرمايه گذاري هاي خارجي به حوزه ي نفت و گـاز        

و البته اين پيش بيني كامال درسـت از آب         ”  . ايران هجوم خواهند آورد   
 . درآمد

رخدادهاي ديگري كه باعث شد رفتار سياسي ايران و در قبال ايران ، از               
 دالر ، ورود     100قراردادهاي نفتي متاثر شود ، افزايش بهاي نفت تا مرز           

رقيب جديدي مانند چين در بازار انرژي و در نهايت بحران سرمايه داري             
اما مهمترين عامل كه باعث گشت ايران از        .  جهاني در سالهاي اخير است    

نفت خود به عنوان اسلحه اي براي ايجاد شكاف بين اروپا يا كشـورهـاي               
غيرمتعهد از يكسو و آمريكا از سوي ديگر استفاده كند و بدين تـرتـيـب                
دست مردم ايران بيش از پيش از درآمدهاي بي كران حاصل از افـزايـش           
نفت كوتاه شود و حتي با وجود افزايش بي اندازه ي نـفـت ، شـرايـط                     
معيشتي طبقه ي كارگر ايران تا حد اسفناكي دشوار گردد ، بحران هسته           

 . اي ايران بود
 

در رويكرد متفاوت آمريكا و اروپا درقبال مسئله ي هستـه اي ايـران ،                  
. منافع كشورهاي اروپايي در حيطه ي انرژي ايران سهم بسزايي ايفا كـرد            

اتحاديه ي اروپا تالش مي كرد سياست مذاكره را پيش گيرد در حاليكـه              
اياالت متحده براي فرستادن پرونده ي ايران به شوراي امنيت و پـيـش               
كشيدن گزينه هاي تحريم اقتصادي و حتي جنگ بر روي ميز تاكيد مي             

كشف اورانيوم غني شده در نطنز كه تا سطح سالح هسـتـه اي                .  ورزيد
غني شده بود ، مسئله ي بحران هسته اي ايران را به سطح بسيار جـدي                
تري كشاند و اين ادعاي اروپا مبني بر صلح آميز بودن فعاليت هاي ايران              

اما باز سه كشور اصلي اتحاديه ي اروپا يعني انگليس ،           . را باطل اعالم كرد   
 در   2003آلمان و فرانسه بر ادامه ي مذاكرات تاكيد نهاده و در سـال                

در .  پاريس مقامات ايران را مجبور به امضاي پروتكل الـحـاقـي كـردنـد               
مسئله ي هسته اي شكاف ميان منافع اقتصادي اروپا و سياست تقابـلـي              
آمريكا برعليه ايران بيش از پيش آشكار گشت تا جايي كه حتي وقـتـي                

 در    CIAكالين پاول وزير امور خارجه ي وقت آمريكا براساس اطالعات    
يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد كه ايران بر روي يك سيستم دليوري            
موشك هاي بالستيك براي حمل كالهك هسته اي مشغول كار اسـت ،              

بسياري بر آن بودند    .  اين اخطار با واكنش جدي از سوي اروپا مواجه نشد         

4 



كه اين ادعا نيز مانند ادعاي سالح هاي كشتار جمعي صدام حسـيـن ،                 
 . تنها تبليغات سياسي آمريكا است

 در ايران بسـتـه      2006اين روند ادامه داشت تا اينكه ماليان در ژانويه ي           
ي تشويقي اتحاديه ي اروپا را رد كردند و كمتر از چهل و هشت سـاعـت     
بعد حكومت ايران اعالم كرد كه قصد دارد غني سازي اورانيوم را بعـد از              

 . دو سال تعليق از سر گيرد
در پس حمايت اتحاديه ي اروپا از ايران در مقابـل ايـاالت مـتـحـده ،                     

جـمـهـوري    .  قراردادهاي كالن نفتي نقش بي اندازه مهمي ايفا مي كـنـد       
اسالمي نيز بي خوبي از اين حربه بهره برده است و مقامات ايراني بـارهـا                
آشكارها به ارتباط ميان روابط اقتصادي در حيطه ي انرژي و رفتار هـاي              

سياسي اروپا در قـبـال      
. ايران اشاره كـرده انـد      

براي مثال يك روز بعـد      
از اينـكـه جـهـان در          
بيست و شش آگوسـت     

 از كشف برنـامـه      2002
ي غني سازي اورانيـوم     
ايران دچار شوك بود ،      
بيژن نامدار زنگنه وزيـر     
نفـت وقـت ايـران از          
كشف يـك حـوزه ي        
نفتي با دست كم پنجاه     
ميليارد بشكه نـفـت ،        
پس از چهار و نيم سال      
و هنگامي كه در سال بعد مامورين ايـرانـي از            .  فرآيند اكتشافي خبر داد   

دسترسي بازرسان سالح هسته اي به يكي از مكانهاي مشكـوك سـربـاز               
زدند، رئيس شركت مهندسي و توسعه ي نفت ايران بدون ذكـر هـيـچ                 
مدركي از كشف منابع جديد نفت در نزديكي بوشهر خبر داد و مقدار آنرا              

 در   2005و بـاز هـم در مـارس             .   ميليارد بشكه اعالم كرد    38حدود  
گرماگرم مذاكرات اروپا با ايران براي جلوگيري از غني سازي اروانـيـوم ،            
زنگنه خبر داد كه جنوب خوزستان و جنوب حوزه ي گاز پارس جنوب ،     

 .منبعي از گاز كشف شده است
افزايش بهاي نفت و نيازمندي هرچه بيشتر كشورهاي صنعتي به انـرژي             

به طوريكه چند در صد كاهش در واردات نفت يا مقدار كمي تـغـيـيـر                  ( 
قيمت موجب كاهش شديد توليد ناخالص داخلي اين كشورهـا خـواهـد              

جمهوري اسالمي را بعد از  خنثي سازي تحريم داماتو ، بـه ايـن                 )  شد  
نتيجه رساند كه با قراردادهاي نفتي مي تواند حمايت بسياري از كشورها            

در اينجا رفتار سياسي  اتحاديه ي اروپا ، ژاپن و  بـه                .  را خريداري كند  
نسبت كمتر هند در قبال ايران را بايد با منفعت اقتصادي توضيح داد  و                

بـه  .  اجتماعي دارد   –در مقابل،  رفتار سياسي ايران بيشتر داليل امنيتي          
بيان ديگر جمهوري اسالمي حاضر است با افزايش فشار اقـتـصـادي بـر                
طبقه ي كارگر و استبداد و سركوب سياسي ، منافع اقتصادي را قرباني ِ               

 . منافع امنيتي خود در منطقه كند
 ، مسئله ي هسته اي ايران را بـه عـنـوان              ILSAآمريكا بعد از شكست     

جايگاهي براي چالش با ايران استفاده كرد و نقطه ي مناسبي براي ايجاد             
اما در مقابل دقيـقـا هـمـيـن           .  يك صف بندي جديد برعليه ايران يافت      

سياست منفعت جويانه ي اتحاديه ي اروپا ، مشغله ي اياالت متحده در              
عراق و افغانستان ، افزايش بهاي نفت و ورود يك مشتـري جـديـد  و                    
حريص به بازار انرژي يعني چين ، وزنه را باز به نفع جمهوري اسـالمـي                 

ورود .  سنگيـن كـرد    
احــمــدي نــژاد بــه     
ســيــاســت ايــران و     
موضع گـيـري هـاي       
تعارضي او را بايد بـا       
همين افزايش اعتماد   
به نـفـس ايـران در         
رابطـه بـا آمـريـكـا          

 . توضيح داد
اين داستان غم انگيـز     
ديگـري در تـاريـخ        

اينكه .  خاورميانه است 
چگونه ثروت مردمـان   
يك كشور به كـارت      
هاي بازي حكام مستبد براي پيروزي نسبتا بي اهميت در يـك تـنـش                 

كشورهاي اروپايي در باطن از پيـش كشـيـدن           .  سياسي تبديل مي شود   
اتحاديه ي اروپا به خوبي مي      . بحران هسته اي ايران بسيار خشنود بودند        

داند تا زماني كه چالش بر روي مسئله ي هسته اي ايران مطرح باشـد ،                 
همواره قراردادهاي نفتي را به عنوان جايزه در اين بازي دريافت خـواهـد              

چالش جديدي كه آمريكا در مقابل ايران گشود ، به نفع اتحاديه ي             .  كرد
اروپا تمام شد و به خاطر همين بعد از انتخابات مجدد بوش ، سـيـاسـت                 
واشنگتن بر اين محور چرخيد كه جنجال و هياهوي پيرامون مسئلـه ي              
هسته اي ايران را كاهش دهد و در عوض صبر كند تا مذاكرات اتحـاديـه                
. ي اروپا با ايران در يك آرامش رسانه اي به بن بست نهايي خود بـرسـد                

در رسانه هاي جهان خطر يك )  مگر تا همين اواخر ( امروز مي بينيم كه  
ايران  هسته اي با اينكه همچنان به همان شكل گذشته پا برجـاسـت ،                 

 . ديگر چندان مورد بحث نيست
اوباما در اولين سخنراني خود بعد از كسب مقام رياست جمهوري وعـده              

كـه در    ( شايد دكتـريـن اوبـامـا       .  داد كه با ستم نفت مبارزه خواهد كرد       
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اين باشـد كـه ايـن         )  حمايت او از به اصطالح بهار عربي مشخص گشت        
تئوري كه استبداد در كشورهاي نفت خيز جهان سوم به منفعت سرمايـه        
داري جهاني است، مي تواند درست نباشد و برعكس يك نوع دموكراسي            
صوري ، ضعيف و وابسته ، تضمين بيشتري براي تامين انـرژي در ايـن                 

اين ديكتاتورها ديگر مانند سابق نوكرهاي وابستـه و    .  كشورها خواهد بود 
ضعيفي نيستند كه نقششان تنها تضمين نفت براي غرب باشد بلكـه بـه              
لطف اهميت يافتن انرژي ، مي توانند خودشان نقشه انرژي و سـيـاسـت               

اولين تجربه ي دردناك اياالت متحده در اين مورد ،          . جهان را تغيير دهند   
در اين مـيـان      .  نقش شاه ايران در افزايش بهاي نفت از طريق اوپك بود          

ايران كنوني نيز به عنوان دارنده ي سومين ذخاير نفتي بـزرگ جـهـان                
بـعـد از     ( و دومين ذخيره گاز طبيعي      )  بعد از عربستان سعودي و كانادا     ( 

توانسته است كه با دادن ِ باج به اروپا و چين و روسيه ، وزنـه را                  )  روسيه
در تقابل با آمريكا  حتي در چالش حساسي مانند بحران هستـه اي بـه          

اما وابستگي روزافزون جهان سرمـايـه داري بـه            .  نفع خود سنگين كند   
انرژي ، براي جمهوري اسالمي يك شمشير دولبه است چـرا كـه ايـن                  

 شهرام راستگو
 

انقـالبـي كـه      . گذرد  سال از انقالب اكتبر در روسيه مي94اكنون بيش از   
 و    اولين تالش جدي در تاريخ،براي تحقّق بخشيدن به سوسياليسم علمي         

 رخ داد كه جنگ ميان كشـورهـاي       اين انقالب در زماني   . رهايي انسان بود  
انـقـالب   . امپرياليستي، بشريت را به سمت فالكت و بدبختي سوق ميـداد          

 بهتـر ، بـه روي            اي از اميد را براي جهاني       اكتبر در اين شرايط، دريچه    
اينك،پس از گذشت اين ساليان،بار ديگر جهان به شـكـل            . وانمود انسان  

بـحـران   . باشـد   ديگري توسط نظام سرمايه داري در حال تهديد شدن مي         

وابستگي در عين حال  واكنش هاي غرب را شديدتر و افراطي تر خواهـد     
يك دليل ديگر كه به تهاجمي تر شدن اقدامات غرب مي انجامد،      .  ساخت

بحران سرمايه داري است و دقيقا همين بحران است كه گزينه ي تحريم             
 . بيشتر يا حتي حمله ي نظامي را روي ميز شوراي امنيت خواهد گذارد

   
به عنوان نتيجه ، تنش هاي مكرر جمهوري اسالمي با آمريكا در شـكـل                
هاي مختلف ، اهميت منافع اقتصادي به خصوص در بخـش انـرژي در                

بايد توجه داشـت     .  توضيح رفتار و واكنش هاي سياسي را نشان مي دهد         
كه توضيح رفتار سياسي با منفعت اقتصادي مطمئن تر از داليـل ذهـن               

ما بايد كنش هاي سياسي را با تركيبي از منفعت اقتصـادي       .  گرايانه است 
. اجتماعي و داليل درون حاكميتي توضيح بـدهـيـم           -، مقتضيات امنيتي  

براي مثال تنش ايران  و غرب را بايد به ترتيب با منفعت اقتصادي بـراي                
 .  غرب و داليل امنيتي براي ايران توضيح داد
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اشغال وال “ جنبش 
و اهميت ” استريت

 عينيت بخشيدن به آن 



باشد و نـه تـنـهـا             سرمايه داري، هر روز در حال فزوني و گسترش مي         
كشورهاي جهان سوم،بلكه جوامع متروپل صنعتي را نيز به سوي انحطاط        

بدون شك تفاوتهاي زيادي ميان شرايط كنونـي        . و فروپاشي سوق ميدهد   
 بزرگترين قرابت آنها اين اسـت   ولي.  وجود دارد  20با سالهاي آغازين قرن     

 را به خاطر سرمايه       كه پرولتاريا در حال حاضر مجددا بايد تاوان سنگيني        
 .پرداخت نمايد داري بحران زده 

 
 كه يك متفكر پرولتاريا همواره مد نظر دارد ،آن اسـت كـه                  نكته مهمي 

 اجتماعي معين ميگردد و آنكه بـا            اجتماعي همواره توسط هستي      آگاهي
يـابـد       از يك خاستگاه طبقاتي،تـنـاقضـاتـي بـروز مـي                تغيير مشخصي 

بدون شك پيدايش جنبـش     . كند   كاذب اجتماعي را تهديد مي       آگاهي كه  
 از گسـتـرش       وال استريت را اشغال كنيد براي اولين بار در آمريكا حاكي          

, زيرا وال استـريـت  .  در اين كشور است ,  ها    در ذهنيات توده  ,  اين تناقضات 
هـاي     سالهاي متمادي است كه كنترل اذهان عمومي را با نفوذ در رسانه           

وظـيـفـه ايـن       . اي در دست داشته اسـت        آمريكا به شكل گسترده      جمعي
بدون شـك    .  باشد  ها مي   هاي كاذب در اذهان توده        ها رسوب آگاهي    رسانه

 طبقاتي در آمريكا و بر عليه وال اسـتـريـت،              ظهور اين موج جديد آگاهي    
 .باشد  واضح از قرابت انقالب پرولتري در عصر مدرن مي نشاني

  
از سوي ديگر نگاه تئوريسينهاي ساختگي چپ نو و حاميان سـوسـيـال               

آنها كه بـدون    . كند  دموكراسي به جنبش ضد وال استريت جلب توجه مي        
شك بصورت عاميانه ماركسيسم را فرا گرفته اند ،آنچنان نظام سـرمـايـه              

بينند كه صحبت كردن راجع به انقالب را           داري را مستحكم و پابرجا مي     
بحرانهاي سرمايه سرمايه داري را موقتي و        . خطايي بس بزرگ ميشمارند   

بحث راجع به ضرورت عينيت بخشيدن به انقالب        . غليانش را گذرا ميداند   
آنها با بيان آنكه موضوع انقالب پرولـتـري در     . را خيانتي بزرگ ميشمارند   

دليل شرايط خاص    انديشه ماركس صرفا يك خطا فردي از سوي او و به            
 و صـلـح           ماركسيسم كامالً انسانـي      ماركس بوده است،به دنبال معرفي    

 ميتوانند انجام دهند      بزرگترين كاري كه در شرايط فعلي     . دوست ميباشند 
آن است كه آرزو نمايند تا همه امور به صورت مسالمت آميز به حـالـت                 

در واقع،مظاهر بورژوايي آنقدر آنها را تهي كرده كه حـتـا             . اوليه باز گردد  
 كـارل        از بنيانگارن سوسيال دموكراسي در غرب يعنـي          افق فكري يكي  

 كاوتسكي توسط برنشتاين در       زيرا وقتي . كاوتسكي را نيز از دست داده اند      
 تزهايي آوريل لنين با تئـوري ديـكـتـاتـوري               رابطه با شباهت و نزديكي    

گرفت آن را انـكـار يـا         پرولتاريا در نظرات ماركس مورد پرسش قرار مي      
ما ميتـوانـيـم مـوضـوع         � اشتباه قلمداد نميكرد بلكه اينطور پاسخ ميداد      

 .�ديكتاتوري پرولتاريا را به آينده موكول كنيم،آنهم آينده بسيار دور
 

در طرف مقابل سردمداران وال استريت گويي بهتر از اين تئوريسينـهـاي     
ساختگي اصالت ماركسيسم كه تاريخ تمام جوامع كنوني تاريخ نبـردهـي            

 از سـردمـداران        زيرا براي مثال،يكي  . طبقاتي بوده است را درك كرده اند      
بـا بـالهـتـي       )  tebuff warren( وال استريت بـه نـام وارن بـافـت             

 را با مصاحبه با نيويورك تايمز اينگونه بيـان            اريستوكراتيك شرايط فعلي  
باشد،طبقه ما ايـن جـنـگ را            البته،اين يك جنگ طبقاتي مي    :� كند  مي

اغراق آميز نـيـسـت كـه وال            .�  ايجاد كرده و ما نيز برنده خواهيم شد       
 آمريكا را بـر         حزب اصلي   2استريت به مدت سالهاي متمادي كنترل بر        

هـيـچ   : تشكيالت وال استريت فقط به يك اصل اعـتـقـاد دارد     . عهده دارد 
بـال مـنـازع در         محدوديتي براي قدرت پول نبايد باشد تا بتوان حاكم           
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شعار آزادي و احترام به حقوق فردي در اصل به معناي آزادي             . جهان بود 
در استثمار ازمندانه انسان و طبيعت و تصاحب خصوصي ثـروت مـادي               

 .باشد جامعه مي
  

نظام سرمايه داري اكنون در سرتاسر جهان توانايي اصالح امور خود را از          
 ميتواند انجام دهد انتقـال    كه در شرايط فعلي تنها عملي. دست داده است  

منشأ اين بحرانـهـا     . باشد  هاي خود به مناطق جغرافيايي مختلف مي        بحران
در تصاحب خصوصي ثروت مادي جامعه براي انباشت سريـع سـرمـايـه               

 كه به بهاي بيچارگي و فالكت بيشتر پرولتاريا تـمـام             هايي  بحران. باشد  مي
  كند بر مال شدن تضـاد مـنـطـقـي             اي كه جلب نظر مي       نكته   ولي. ميشود

طبقاتي دوگانه مالكين و فاقدين مالكيت بر وسايل توليـد در جـامـعـه                 
ها نيز نتوانستـه   حتا كثرت در مشاغل و گوناگوني تخصص  . باشد  آمريكا مي 

 درصد هستـيـم     99شعار ما   . شناسايي اين دو طبقه متضاد را از بين ببرد        
آنگونه كه ماركس تاكيد ميكرد فقط از يـك          . باشد  گوياي اين موضوع مي   

 را      توان ماهيت و جوهر مراحل قبلـي        جايگاه برتر اجتماعي است كه مي     
بدينسان،آغاز جنبش وال استريت را اشغال كنيد در         . فهميد و درك كرد   

 بارز از آغاز يـك        و گسترش آن به كشورهاي ديگر صنعتي نشاني          آمريكا
 .باشد جايگاه برتر اجتماعي جديد در مبارازت تاريخي پرولتاريا مي

پيروزي در اين مبارزه تمام عيار بر عليه نظام سرمايه داري و جلوگيـري      
 ميتواند تضمين گـردد، كـه      از انحطاط بشريت و طبيعت در آينده زماني       

لنين نيز در زمان خـود،بـا        . اهميت انقالب بار ديگر در تاريخ مطرح گردد       
  درك باالي ديالكتـيـكـي،سـالـهـا قـبـل از آغـاز جـنـگ جـهـانـي                          

 آغاز آخرين مرحله تكامل سرمـايـه     امپرياليستي،جوهره دوران خود يعني   
و نبرد قريب الوقوع جهان سرمايـه داري بـر عـلـيـه                 ) امپرياليسم( داري

 قابل درك خواهد بـود   ايثار و جانفشاني لنين زماني.پرولتاريا را درك كرد 
كه به اين موضوع توجه كنيم كه وي سالـهـا قـبـل از آغـاز جـنـگ                        

  اين نبرد زمانـي   . ،تمام تالش خود را براي پيروزي پرولتاريا بكار برد          جهاني
بود كه موضوع انقالب به قيد فوريت         از قبل متضمن پيروزي پرولتاريا مي     
امروز نيـز وظـيـفـه مـتـفـكـريـن              . در دستور جلسه تاريخ قرار ميگرفت     

باشد كه عينيت بخشيدن به انقالب را در دستور كار            سوسياليست اين مي  
باشد كه كـه در      وظيفه ما اين مي   .  كارگر قرار دهند     مبارازت طبقه جهاني  

لنينسم را تكامل بخشيم و با تـكـيـه بـر                ،سنت ماركسيسم   شرايط فعلي 
 طبقـاتـي قـرار       ماركس و لنين نه بازگشت به آنها در صدر تكامل آگاهي 

لنين نه تنها مجددا اصالت ماركسيسم را كه مدتها توسط شارهين           . گيريم
 مـتـد       سطحي نگر ماركس،تحريف شده بود را احيا نمود،بلكه به درستي         

طبـيـعـت و      . ماركسيسم را با تعميم آن به لنينسم شكوفا و متعالي نمود          
لنينسم با توجه به مشكالت و وظايفي كـه تـاريـخ             -  محتواي ماركسيسم 

موفقيت آن بستگي بـه مـيـزان          . پيشروي آن قرار ميدهد معين ميگردد     

سنت ما به دنبال ملموس كردن تئـوري        .  طبقاتي طبقه كارگر دارد      آگاهي
براي مـثـال     . باشد  ماترياليسم تاريخي در نبردهاي روزانه طبقه كارگر مي       

هنگاميكه لنين در زمان بين انقالب فوريه و انقالب اكتبر در مخفيگاهـي             
 شده بود و شبانه به مكالمات و بحثـهـاي آنـهـا                 در خانه كارگران مخفي   

ديشـب  :� كـنـد      از اين مكالمات را اينگونه بازگـو مـي            گوش ميكرد،يكي 
ميشنيدم كه كارگران ميگويند بعد از ماه فوريه،مجبورند به مـا نـان بـا                 

و .�  طبقاتـي رسـيـديـم         كيفيت بدهند،ديگر فهميده اند كه ما به آگاهي       
تا به امروز من خود هـيـچ وقـت بـه         :� سپس لنين اينگونه ادامه ميدهد    

اين نشان  .  طبقاتي نگريسته بودم     موضوع نان و كيفيت آن از جنبه آگاهي       
حـاال  . ميدهد كه تئوري ما وارد مبارازت روزمره كـارگـران شـده اسـت               

جالب است در مـبـارازت       .� توان به ادامه مبارزه و پيروزي اميدوار بود         مي
امروز بر عليه وال استريت نيز اينطور به گوش ميرسد كه تجمع كنندگان        

ديگر همانـنـد روزهـاي       :� در پارك زوكوتي در نيويورك چنين ميگويند      
اول،نميتوانند با ما گويند كه دولت متصدي پارك و مسئول مجوز دادن              

سخن گزافي نميباشد .�  رسيديم   ما ديگر به آگاهي   . به سكونت در آن است    
كه ما نيز تا قبل از پيدايش اين جنبش در آمريكا به امـاكـن عـمـومـي                    

پس ما نيـز    .  طبقاتي نگاه نكرده بوديم      همچون پارك از جهت رشد آگاهي     
ميتوانيم مجدداً اميدوار و خوشبين شويم،و اين موضوع را درك كنيم كه            

لنينسم قابليت رشد و شكوفايـي را پـيـدا نـمـوده                -سنت ماركسيسم   
 طبـقـاتـي قـرار        باشد كه در صدر تكامل آگاهي       اينك وظيفه ما مي   . است

اثبات كنيم كه (warren buffet) گيريم تا به وال استريت و وارن بافت       
 پرولتاريي ،آنها بر خالف تصورشان بازنده         اينبار با آغاز يك انقالب جهاني     

 .خواهند بود
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 نسيم روشنايي 

 
اين نوشتار قصد دارد قوم گرايي و ناسيوناليسم قومي را بررسي كند و به               
اين مسئله بپردازد كه تضاد و تخاصم موجود ميان ملت ها و اقوام چه                 

اما پيش از بررسي هويت قومي و قوم گرايي به بررسي               .  داليلي دارند 
 . هويت خواهيم پراخت

 
هويت در حوزه هاي مختلف تعاريف گوناگوني دارد و در متافيزيك و                

هويت تمام  .  فلسفه ي زبان مباحثي حول اين مفهوم شكل گرفته است           
در يك فرد   ”  من“ويژگي ها و پروسه اي را مي تواند شامل شود كه                

همچنين برداشت و تصويري كه فرد از خويش دارد، چه  . ساخته مي شود 

. از منظر خود به تنهايي، چه در رابطه با گروهي خاص  تعريف مي شود               
هويت مجموعه اي از فرآيند هستي و چگونگي ويژگي هايي است كه ابژه             

هويت ارتباط بين شيء با خودش نيز       .  را از ديگر ابژه ها متمايز مي كند       
براي مثال بنابه گفته ي اليپنيتس در قانون اليپنيتس،         .  تعريف مي گردد  

وقتي تمام صفات و ويژگي هاي دو يا چند ابژه يكسان باشند به اين                   
بنابراين مفهوم همانندي و يكساني چيزي      .  معناست كه آنها يكي هستند    

اين مفهوم يكساني و     .  است كه از مفهوم عام هويت برداشت مي شود           
. همانندي، درك ما را از هويت فردي و هويت اجتماعي مان مي سازد               

براي مثال  .  بنابر دسته بندي هويت، هويت ها كيفي يا كمي هستند             
هويت گربه ي سيامي و گربه ي پرشين، گربه بودن آنهاست اما اين                  

دو گربه ي سيامي يك شكل هويت مشترك كيفي           .  هويت كيفي است  
دارند و اشتراك هويتي شان از يك گربه سيامي و يك گربه ي پرشين                 

تنها وقتي چيزها   .  بيشتر است، اما دو گربه ي سيامي هويت كمي ندارند          
هويت كمي دارند كه ابتدا براي آنها هويت كيفي كامال يكسان قائل                 

اما ما نمي توانيم بين افراد جامعه به هويت هاي كمي و مطلق                .  شويم
قائل باشيم و ناچاريم در حيطه ي جامعه شناختي و انسان شناختي                 
هويت هاي اجتماعي افراد را هويت هاي كيفي در نظر بگيريم و به اين                
ترتيب نمي توانيم با استفاده از يك خط كش، كميت هويت هاي بين                

همچنين مباحثي  .  افراد و گروه ها را به دقت و به طور علمي تعيين كنيم            
براي .  نيز وجود دارند كه وجود هويت مطلق را از اساس رد مي كنند                

معتقد است كه هويت مطلق كاربرد        )  Peter Geach(مثال پيتر گيچ  
 . ندارد ، وجود ندارد و هويت همواره نسبي است

 
پست مدرنيست ها مدعي اند كه سياست هاي هويتي بر نقطه نگاه                  
نادرستي از سوبژه استوار است كه فرض مي گيرد متافيزيك ماده  امري              
به هم پيوسته و منسجم است، و اين سوبژه ي خودبنياد به گونه اي                   
. هستي شناختي ، بر هر فرمي از بي عدالتي اجتماعي برتر مي گردد                 

برعكس، پست مدرنيست ها سوبژه را چيزي تعريف مي كنند كه همواره             
ساخته ي گفتمان هاي گوناگون است و هيچ هويت فردي يا اجتماعي               

در واقع هويت در رابطه     .  وجود ندارد كه از موقعيت هاي ممكن فراتر رود        
از .  با تفاوت ها ساخته مي شود كه اجتماعا به رسميت شناخته مي شوند            

اين رو، يكي از خطرهاي سياست هاي هويتي اين است كه براي اعتبار               
وجود داشته باشد   ”  ديگري“هويت فردي يا گروهي مي بايست حتما يك         

روي هم رفته، يكي از مباحثي كه در اين          .  كه آنها درمقابل آن بايستند    
حيطه مطرح است رد واقعي بودن، بديهي بودن و پيشيني بودن چيزي              

هويت ها به صورت تاريخي در        .  به نام هويت فردي يا اجتماعي است        
بستر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و بنابه مناسبات مادي               
زندگي انسان ها ساخته مي شوند و با توجه به تفاوت با ديگر صفات، به                

فهم و پذيرش اين امر كه      .  صورت اجتماعي به رسميت شناخته مي شوند      

 ناسيوناليسم
                   قومي
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هويت ها صفاتي متافيزيكي، پيشيني و ذاتي يا طبيعي سوبژه نيستند،              
 . راه را براي هرگونه سوء استفاده از چنين باورهاي ذات گرايي مي بندد

 
 

اقوام نيز همانطور كه همه مي دانيم اولين گروه هاي اجتماعي را در                  
 به قبايل   Ethnosدر دوران باستان    .  تاريخ زندگي انسان تشكيل داده اند     

. زندگي نمي كردند    polis كوچ كننده اي گفته مي شد كه در شهرها         
در زبان انگليسي هم به اقليت هايي كه انگلوساكسون نبوده اما در امريكا             

اصوال اقوام گروه هاي     .   اطالق مي شد    Ethnicساكن بودند واژه ي       
انساني هستند كه به اجداد مشترك معتقدند و اغلب مناسك ، مراسم ،               

اما .   ارزش ها ، باورها و زبان مشترك يا اسطوره هاي مشتركي نيز دارند             
رفته رفته مفهوم جديدي از قوم و قوميت از نيمه ي قرن بيستم به بعد                 

اين مفهوم از قوميت پس از موج        .  شكل گرفت و تاكنون به كار مي رود        
آخر تشكيل دولت هاي ملي در كشورهايي كه پيشتر مستعمره بودند               
شكل گرفت؛ چرا كه اين كشورها پس از جنگ جهاني دوم به علت                   
فاكتورهاي اقتصادي ، نظامي و سياسي در كشورهاي استعمارگر غربي و            
بحران هاي سرمايه داري، به استقالل رسيدند و دولت ملي مستقل                 

به اين ترتيب در بسياري از اين كشورهاي تازه استقالل            .  تشكيل دادند 
يافته تضادي بين اقوام و دولت ملي شكل گرفت كه بسياري از آنها را به                
تجزيه طلبي ، خودمختاري سياسي ، قوم گرايي و ناسيوناليسم قومي               

اين قوم گرايان مدعي هستند كه مي بايست كشوري           .  سوق داده است  
مستقل بر اساس قوميت تشكيل دهند و خواستار جدايي از كشور اصلي             

 . و تشكيل كشوري با قوميت واحد هستند
 

به اين معنا   .  ناسيوناليسم قومي در برابر ناسيوناليسم ملي قرار مي گيرد         
كه عضويت افراد در يك ملت كه بر اساس ناسيوناليسم قومي شكل                 
گرفته است با اين رويكرد برپايه ي نسب و وراثت يعني هم خوني و                   

اما برعكس در دولت ملت هاي مدرن فرد به         .  خويشاوندي بين افراد است   
عنوان فرد در نظر گرفته مي شود كه با داشتن شرايط قانوني مثل متولد              
شدن در يك كشور، كار كردن و زندگي كردن براي مدت خاصي در يك              
كشور و غيره، طبق قانون ملي يك كشور، شهروند آن كشور محسوب مي       

دولت ملت هاي مدرن بر اساس      .  شود و مليت آن كشور را خواهد داشت       
منافع اقتصادي خود در برهه هاي تاريخي و در تقابل و ستيز با ديگر                  

ملت ها تشكيل شده اند و افراد در اين كشورها گاهي از اقوام و                 -دولت
اما ناسيوناليسم قومي گرايش    .  نژادها و مذاهب مختلف تشكيل مي شوند      

دارد بر روايتي تاكيد كند كه به تبار مشترك، ريشه ي مشترك قومي و               
خون مشترك بين افراد مي پردازد، نه به هويت ملي افرادي كه در                   

 . ملت هاي مدرن زندگي مي كنند -قلمروهاي جغرافيايي قراردادي دولت

 
براي مثال آنتوني    .  نظريات بسياري درباره ي قوم گرايي وجود دارند           

رويكرد اصالت باورانه   :  اسميت دو رويكرد براي قوميت در نظرگرفته است       
اصالت باوران قوميت يا هويت قومي را رابطه اي           .  و رويكرد ابزار گرايانه   

. طبيعي ، اصيل و ذاتي مي دانند كه فراتر از دوره هاي زماني است                   
اصالت باوران  .  اصالت باوران نيز به تندرو و ميانه رو تقسيم مي شوند              

. تندرو معتقدند كه هويت هاي قومي اعتبار جهان شمول و طبيعي دارند           
اين رويكرد اگرچه ارزش علمي و منطقي چنداني ندارد، اما سياستمداران           
در مناسبات سياسي گوناگون براي كسب منافع اقتصادي و سياسي                
مشخص، با اين نقطه نگاه بر مسئله ي هويت قومي تاكيد بسياري مي                

اصالت باوران ميانه رو قوميت را حاصل پيوند بين اعضاي يك گروه      .  كنند
قوميت در نگاه ميانه    .  و همزيستي آنها مي دانند و نه امري ذاتي و اصيل          

منشاء مشترك ، نهادها ، نشانه ها ،          روها باور به گذشته اي مشترك،         
نمادها ، سنت ها و ارزش هاي مشترك است كه در پروسه ي زماني                   

ولي ابزارگرايان قوميت را نه     .  طوالني شكل مي گيرد و نه به طور طبيعي        
امري جهان شمول ، اصيل و طبيعي و نه حتي لزوم اشتراكي در باورها و               
رسوم مي دانند، بلكه قوميت را ابزاري مي داند كه در برهه هاي گوناگون              
. براي دستيابي به اهدافي سياسي و اقتصادي استفاده مي شود                    

ابزارگرايان معتقدند كه قوميت به مفهوم امروزي مانند مليت اموري               
همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد يكي از مهم ترين زمينه           .  ابداعي هستند 

استعماري دارد كه   هاي ابداع هويت قومي به مفهوم امروزي آن داليل            
هويت يابي آنها به جنگ و تضاد و             برجسته شدن گروهي از اقوام و       

تعارض در كشورهاي تازه استقالل يافته منجر شده كه به تحريك                  
صورت گرفته است تا كشورهاي غربي بتوانند به خاطر بي             استعمارگران

ثباتي ملي  و اقتصادي اين كشورها منابع مادي شان را در چنگال خود                
داشته و بتوانند بر مناطق ژئوپوليتيكي خاص كنترل سياسي و اقتصادي            

بنابراين ابزارگرايان مدعي هستند كه نياز به ايجاد        .  خويش را حفظ كنند   
هويت و تفكيك گروه ها آنطور كه امروز وجود دارند، توسط استعمارگران         
ساخته شده است و هويت قومي آنطور كه امروز درك مي شود ساخته               

همانطور كه در   .  ي استعمارگران و براي برآورده كردن منافع آنهاست          
مبحث هويت پذيرفتيم، هويت ها اصيل، طبيعي يا پيشيني و ذاتي                 
نيستند، پس نمي توانيم اين گزاره را بپذيريم كه هويت هاي قومي ذاتي             
يا طبيعي هستند، بنابراين كساني كه از اين گزاره ها استفاده مي كنند و              
به چنين باورهايي دامن مي زنند يا درك نادرستي از هويت دارند يا                  

به .  عمدا از اين گزاره ها براي اهداف و منافع خويش استفاده مي كنند              
اين ترتيب مي توان چنين استنباط كرد كه ميان ذات گرايان و                     

 . ابزارگرايان، استدالل هاي ابزارگرايان تاحدي به واقعيت نزديك تر است
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تا اينجا مسئله ي هويت و هويت قومي و ناسيوناليسم قومي را بررسي                
براي ادامه ي بحث ابتدا اين پرسش را پاسخ خواهيم داد كه                 .  كرديم

 در يك   .شهروندي افراد در يك جامعه مي بايست بر چه اساسي باشد             
جامعه ي مدرن، شهروندي افراد نه بر اساس نژاد ، قوميت ، رنگ پوست               

، بلكه بر اساس عضويت فرد در جامعه ي مورد           ...، جنسيت و مذهب و       
 در يك جامعه ي مدرن      انسانها.   مطرح است  Individual    نظر به عنوان  

با هر نژاد و قوميت و باور و جنسيت و هر هويتي در جامعه به عنوان                    
در نظر گرفته مي شود و از حق شهروندي در جامعه برخوردار               ”   فرد“

مسئله اي كه امروز در دولت ملت هاي مدرن هنوز مطرح و                .  هستند
اين امر كه   .  مناقشه برانگيز است، مسئله ي مليت و هويت ملي است            

وقتي فرد در كشوري زندگي     
مي كند اما به هر دليلي          
مليت آن كشور را ندارد، با        
وجود كار و توليد و زندگي        
در آن كشور، به عنوان           
شهروند در نظر گرفته نمي      
شود و غيرقانوني محسوب      
مي شود و متعاقبا به شيوه        
هاي گوناگون تحت ستم و       
سركوب و استثمار قرار مي      

واقعيت اين است كه     .  گيرد
ملت هاي امروزي،      -دولت  

ناسيوناليسم ملي و هويت       
ملي، با  شكل گيري سرمايه      
داري توسط بورژوازي          
ساخته و بي شك براي          
برآورده كردن منافع اين        

از اين  .  طبقه برساخته شدند  
ملت هاي امروزي كه بورژوازي طبقه ي حاكم آنهاست،                -رو، دولت 

اگرچه از جوامع پيشامدرن پيشرفته تر و معقول تر طرح ريزي شده اند               
. اما درحقيقت جوامعي نيستند كه مردم تمام طبقات را نمايندگي كنند           

بنابراين انسان ها به جوامعي نياز دارند كه تمام مردم به طور يكسان در               
آن بازنمايي شوند، منافعشان را برآورده سازند و بتوانند خود را و توانايي              

جوامعي كه  .  هاي خود را آزادانه و برابر در جامعه ي خويش شكوفا كنند           
در آن ها نظام اقتصادي استثمارگر و ناعقالني وجود نداشته باشد كه                
درصد بااليي از مردم تحت ستم و استثمار و بهره كشي قرار بگيرند، اما                
. تنها طبقه ي حاكم از شرايط زيستي مناسب و مرفه برخوردار باشند               

واقعيت اين است كه انسان ها در يك جامعه مي بايست براساس انسان               
بودن و كار و زندگي  در يك جامعه عضو آن جامعه باشند نه براساس                  

بنابراين معيار  .  هويت هايي چون مليت، قوميت، نژاد، مذهب و غيره            
عضويت فرد در جامعه به عنوان شهروند بي شك نمي بايست بر مبناي               

درنتيجه، تجزيه طلبي در اغلب موارد نه تنها        .  قوميت يا حتي مليت باشد    
باعث بيشينه كردن منافع مردم نخواهد شد، بلكه شرايط زيستي را براي             

از طرف ديگر، تصور اينكه يك       .  طبقه ي كارگر دشوارتر نيز مي كنند        
جامعه صرفا يك قوم را در خود بپذيرد و ديگر مردم را همواره به عنوان                
ديگري يا بيگانه تصور كند، بسيار ترسناك، كوته نظرانه و گروتسك                

 . است
 

اما نقد نهايي ما در اين نوشتار به قوم گرايي و ناسيوناليسم قومي از نقطه             

واقعيت اين است كه اگرچه تخاصم هاي           .  نگاهي ماركسيستي است   
هويتي  مانند مسئله ي نژاد، قوميت، جنسيت، مذهب و غيره در بسياري             
از جوامع وجود دارند و صد البته مي بايست براي از بين بردن آنها مبارزه           
كرد، اما ماجرا به اين مسائل ختم نمي شود و ساده انگارانه است كه                   
مسئله ي اصلي ستم و استثمار اقليت ها با هويت هاي متفاوت را صرفا                

اين .  تخاصم بين حكومت ها با اقليت هاي قومي يا ديگر اقليت ها ببينيم            
سناريوها، سناريوهايي هستند كه بورژوازي حاكم براي توده ها مي سازند     

از شكل  .  و رواج مي دهند تا بر تضاد اصلي در جامعه سرپوش بگذارند              
گيري سرمايه داري تاكنون اساسي ترين تخاصم و تضاد موجود تضاد               
. بين بورژوازي و طبقه ي كارگر و بهره كشي از طبقه ي كارگر بوده است              

همچنين سرمايه داري همواره بين كارگر خودي و كارگر غيرخودي با              
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مسائلي مانند نژاد، مذهب، مليت ، جنسيت و ديگر هويت ها تفرقه                  
افكنده است تا تضاد اصلي و شرايط دشوار زندگي فرودستان را به گردن              

به عالوه، بورژوازي سطوحي مختلف دارد و بين           .  عوامل ديگر بيندازد   
مهم ترين دليل    .  سطوح مختلف بورژوازي نيز تضاد منافع وجود دارد          

جدايي طلبي اقوام از       
كشورهاي خود، تضاد     
بين بورژوازي ملي        
حاكم و بورژوازي هاي     
اقوام حاشيه است كه ما     
در اينجا آنها را            
بورژوازي قومي مي       

هنگامي كه    .  ناميم
بورژوازي ملي حاكم      
يك كشور تنها بخشي     
از بدنه ي طبقه ي          
بورژوازي را نمايندگي     

 و بورژوازي قومي       كند
را از كسب منافع بيشتر     
و انباشت بيشتر سرمايه    
دور نگه دارد، چنين       
تضاد ها و نزاع هايي        

اما درواقع، براي   .  ميان بورژوازي ملي و بورژوازي قومي شكل مي گيرند         
طبقات كارگر و فرودستان از هر قوم و نژاد و تباري كه باشند، هيچ                    

ميزان استثمار و   .  توفيري نمي كند كه چه كسي آنها استثمار مي كند           
ستمي كه بورژوازي بر طبقه ي كارگر تحميل مي كند ارتباطي به اين                

 . مسئله ندارد كه كارگران با بورژوازي حاكم هم قوم يا هم نژاد باشند
 

همچنين يكي از مسائلي كه جدايي طلبان در مطالبات خويش بر آن                
واقعيت اينجاست كه   .  تاكيد دارند ترس از بين رفتن زبان محلي آنهاست        

تكيه بر زبان هاي محلي، آداب رسوم و آيين ها و باورها و سنت هاي                   
قومي تنها باعث عقب ماندگي و عدم ارتباط و درجا زدن در ارتجاع رسوم        

تصور اين كه افراد يك جامعه تنها قادر         .  و آيين هاي گذشته خواهد بود     
باشند به زبان قوم خويش صحبت كنند، تنها باورها و مذهب و مسلك                
قوم خود را آموزش ببينند و بپذيرند و به نسل هاي بعدي منتقل كنند،               

در جهاني كه انسان ها مي بايست مرزهاي ساختگي ملي           .  رقت بار است  
بورژوازي حاكم را نيز از بين ببرند تا بتوانند هويت خود را آزادانه در                   
ارتباطي گسترده با تمام مردم جهان شكل داده وهمزمان شرايط                  

بنابراين همان طور كه از آغاز      .  اجتماعي جامعه ي خويش را تغيير دهند      

مقاله تاكنون سعي كرديم به آن بپردازيم، نه هويت هايي ذاتي و اصيل و              
طبيعي و پيشيني وجود دارند كه ماهيت فرد را به عنوان فردي با قوميت         
و زبان خاص نسبت به فردي ديگر از قوميت و زبان ديگر برتري بخشند               
و نه جنگ واقعي و بنيادين بين اقوام و ملت ها به راستي پرابلم واقعي                  

تمام جوامع سرمايه    .  انسان هاست 
داري امروزي، كشورهاي پيشرفته ،     
نيمه پيشرفته يا عقب مانده، هر          
كدام از طبقات گوناگوني تشكيل        
شده اند كه تنها يك طبقه               

بر تمام طبقات حكم     )  بورژوازي  (  
مي راند و از دسترنج كارگران بهره        

بنابراين، چنين تضاد و      .  مي برد 
تخاصم در ميان بورژوازي ملي و         
بومي كشورهايي مانند ايران، هيچ       
ربطي به منافع واقعي طبقه ي           
كارگر و فرودستان اقوام مختلف         

اگرچه بي شك چنين         (  ندارد
تخاصمي بين بورژوازي، شرايط        
زيستي طبقات كارگر بومي را           

و مبارزه ي طبقه    )  دشوارتر مي كند  
ي كارگر و تمام فرودستان تمام          

 مبارزه اي طبقاتي است،      از اساس جوامع موجود و تمام اقوام موجود،         
... مبارزه اي كه تمام كارگران اعم از كورد و ترك و بلوچ و لر و فارس و                  

بنابراين براي درك و تحليل و مبارزه در جامعه اي كه           .   در آن سهيم اند   
در آن يك قوم يا چند قوم خاص توسط بورژوازي ملي خويش تحت ستم  

 كارگر مي بايست بسيار آگاه باشد و از          هو سركوب قرار مي گيرند، طبق      
تضاد منافع و جنگ بين بورژوازي قومي خويش و بورژوازي ملي پرده               
بردارد و درعين مبارزه با تبعيض و ستم و سركوب و استثمار بورژوازي               
ملي، مقهور و مرعوب فريب هاي قوم گرايانه و هويت مدار بورژوازي                 

افق چنين مبارزه اي نيز بي شك از محدوده ي          .  بومي قوم خويش نگردد   
مبارزه با بورژوازي ملي به هدف جدايي طلبي صرف، فراتر خواهد رفت و             
به مبارزه اي براي  از بين بردن سيستم سرمايه داري و سرانجام كل                   

 .نظام طبقاتي منتهي خواهد گشت
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 بهزاد باقري
 

   انقالب مصر، كه بر دوره پايان تاريخ و پايان انقالبها پـايـانـي بـزرگ                  
گذاشت، انقالبي ادامه دار و با ابعادي بزرگ است كه نزديك به يكسال از              

اين انقالب از بدو شروع اقشار وسيعي از جمعيت بيش          .  شروعش ميگذرد 
براساس تخمين ها بـيـش از        .  از هشتاد ميليوني مصر را بحركت درآورد      

در تـحـركـات      )   ميليون نفر15دست كم ( بيست درصد از جمعيت مصر      
طبقه كـارگـر، فـقـراي        .  توده اي روزهاي نخست انقالب شركت داشتند      

كه بويژه شركـت  ( ، زنان   ) دانشجو، شاغل و بيكار   ( شهري، بيكاران، جوانان    
زنان طبقات زحمتكش جامعه و زنان خانه دار در اين بين چشمگير بوده             

ايـن  .  ستونهاي اصلي اين حركت توده اي در سراسركشور بوده انـد )  است
حال بـا    ( نشانگر اين است كه خواست انقالب و خواست تغيير در جامعه            

هر روايتي كه برمبناي توازن قوا و آرايش نيروها و مرحله تكامل انـقـالب     
در بطن جامعه مصر نفوذ كرده است؛ به اين مـعـنـي كـه                 )  بخود بگيرد 

تاثيرات گشترده اين حركت نه تنها در اقشار شهري بلكه در توده هـاي               
روستانشين، كه تاريخا از لحاظ سياسي كم تحرك ترين بخش جمعـيـت         

 . را تشكيل ميدهند، نيز رسوخ كرده است

، ماههاي حركت مشترك اقشار وسيع جـامـعـه           2011   ژانويه و فوريه    
بين طبقات مـخـتـلـف و          .  بود”  همه با هم  “ مصر و در حقيقت جنبشي      

جنبشهاي سياسي برخاسته از آنان، بر سر خواست سرنگـونـي حسـنـي               
توافقي كه در مرحله اول انـقـالبـات         .  مبارك نوعي توافق حاصل شده بود     

دموكراتيك و در مرحله اوليه رشد جنبش انقالبي از لحاظ اجتماعي و در             
بـويـژه حضـور      .  مسير رويدادها، معموال و در اكثر موارد حادث ميـشـود          

و احـزاب و      )  شهري و روسـتـايـي      ( بخشهاي نسبتا زيادي از بورژوازي      
در اپوزيسيون كه   )  مذهبي، ليبرال و ناسيوناليست   ( جريانات سياسي شان    

در صدد فروكاستن هدف و خواست جنبش به فقط سرنگونـي حسـنـي               
مبارك و سلب قدرت از وي و خانواده و بخشي از نزديكانش بودند، حدود       

امـا بـمـانـنـد        .  و دامنه تغييرات حاصل از جنبش توده اي را كمتر كـرد           
بسياري از تجارب انقالبي در تاريخ مدرن، انقالب مصر نيز در هـمـيـن                 

 ژانويه  –نقطه نايستاد و محدود نماند؛ چراكه فاز اول اين جنبش انقالبي            
 نـتـوانسـت و اصـال           –و فوريهء اتحاد طبقات و جنبش همه بـا هـم              

نميتوانست تضادهاي اصلئي كه باعث و باني ظهور انقالب بودند را حـل              
حضور گسترده طبقه كارگر، فقراي شهري، بيكاران و ديگراني كـه            .  كند

تنها يكي از خواستهاشان و شايد حداقل ترين آن، سرنگـونـي حسـنـي                
مبارك بود و عليه فقر، بيكاري، ستم و شكاف طبقاتي، بـراي زنـدگـي                  
انساني و شرافتمندانه بميدان آمده بودند، موتور محركه ادامه انقـالب را             

انقالب و 
ضد 

 انقالب 
 در مصر
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آنچه كه بعنوان انقالبي دموكراتيك بـراي سـرنـگـونـي             .  تشكيل ميدهد 
استبداد و فساد آغاز گرديد، پس از رسيدن به هدف اوليه اش بسرعت به              

اقتصادي راديكالتر و پايه اي     -جنبشي تبديل شد كه خواستهاي اجتماعي     
هر چه از فاز اوليـه انـقـالب      .  تري را براي تعميق تحوالت پيش ميگذارد    

 كه خود را    –گذشت و هرچه تضادهاي طبقاتي و تفاوت بين افق طبقات           
 –در خواسته هاي مختلف جنبشها و تشكلهاي سياسي نشان مـيـدهـد               

حول مسائل گوناگون شكل گرفت و تشديد شد، بهمان نسبت هم چهـره             
انقالب و ضدانقالب مشخص تر شد و جدال و مبارزه آنهـا هـم شـكـل                   

پايه اصلي اين جدال و در واقع جدال اصـلـي در             .  عريانتري بخود گرفت  
ميان برخوردها و آشوبها و هياهوي انقالب، جدال بين طبقات حـاكـم و               
نمايندگان اصلي شان يعني بازماندگان رژيم سابق و در راسشان شـوراي            

 اسالم سياسي به سركردگي اخوان المسلمين و سلفـي            عالي نظامي مصر،  
ها و حاميان خارجي ارتجاع از قبيل آمريكا، عربستان سـعـودي، شـيـخ                
نشين ها و تركيه و بعبارت ديگر ارتجاع منطقه و جهاني و تاحدي بسيـار            
كمتر احزاب و شخصيتهاي ليبرال مصر  از يكسـو و طـبـقـه كـارگـر،                     

و )  حال با هر درجـه از قـدرت         ( تشكلهاي كارگري، احزاب سياسي چپ      
توده هاي فقير شهري و روستايي، كه اميد و خواست و آرمـانشـان در                  
انقالب در تحليل نهايي در برابر طبقه حاكم قرار ميگيرد، از ديـگـر سـو                 

در ادامه در حد بضاعت اين مقاله و نويسنده اش به بررسي هـر               .  ميباشد
 .يك از اجزاي تشكيل دهنده كمپ ضد انقالب و انقالب ميپردازيم

 

 ضدانقالب) الف
 شوراي عالي نظامي مصر 
، پـس از      )  المجلس األعلى للقوات المسلحة   (    شوراي عالي نظامي مصر     

سرنگوني حسني مبارك در روز يازدهم فوريه يعني هجده روز پـس از              
ارتش كه از زمان شروع اعتراضـات در    .  آغاز حركت انقالبي بقدرت رسيد    

 ژانويه، از مداخله مستقيم به نفع حسني مبارك خودداري كرد و در              25
ظاهر چهره اي بيطرف و مردم دار از خود نشان داد، در ارتباط مستقيم و           
با توصيه دولت آمريكا، بزرگترين حامي نظامي و مالي آن، با وعده ايجـاد              

اين مساله از هـمـان       .  تغييرات به صحنه گردان سايست مصر تبديل شد       
ابتدا با استقبال احزاب طبقه حاكم بويژه اخوان المسلمين مواجه شـد و              

در ظاهر شوراي عالي نظامي مصر قرار بود كه    .  مورد تاييد آنها قرار گرفت    
به نمايندگي از كليه آحاد مردم ، نقش راهبري دوره انتقالي جامعه مصـر              
از دوران ديكتاتوري حسني مبارك به رژيمي بر مـبـنـاي دمـوكـراسـي                 

 .پارلماني و قانون اساسي جديد را ايفا كند
   ارتش مصر، از دوران حسني مبارك، بيش از سي تـا چـهـل درصـد                  

اين نهاد كه دومـيـن كـمـك           .  اقتصاد مصر را تحت كنترل داشته است      

نظامي از امريكا در جهان پس از اسرائيل ميـبـاشـد،            -گيرنده بزرگ مالي  
يعني ساالنه بين دو تا سه ميليارد دالر، بزرگترين بنگـاه اقـتـصـادي و                  
بزرگترين سرمايه دار و مالك زمين در مصر اسـت و در بسـيـاري از                     
بخشهاي اقتصاد جامعه از مونتاژ خودرو، صنايع پوشاك، ساخت و ساز راه         

شركت دارد و صاحب بسياري از      ...  و پل و پروژه هاي بزرگ خانه سازي و        
تاسيسات و امكانات توريستي مصر است و از مزاياي بسياري از قـبـيـل                
معافيت مالياتي، نيروي كار بي جيره و مواجب و يـا ارزان سـربـازان و                   
تصاحب زمين و كارخانه ها به ثمن بخس برخوردار و تا كنـون از ايـن                   
لحاظ به هيچ نهادي پاسخگو نبوده و به واقع دولتي درون دولـت بـوده                 

 .است
   تعميق و راديكاليزه شدن پروسه انقالب در مصر بيشتريـن خـطـر و                

بر همين اساس، شوراي عـالـي       .  ضربه را براي فرماندهان نظامي دربردارد     
نظامي هرچه در توان دارد، با توجه به تناسب قوا، در جـهـت سـركـوب                  

اين شورا در ماه مارس تظاهرات روز جهاني زن          .  انقالب انجام داده است   
در ماه آگوست تجمع    .  را با همدستي اسالمگرايان افراطي سركوب ميكند      

و تحصن معترضان در ميدان تحرير به روند بسيار كند تغييـر و نـقـش                  
در ماه اكتبر تظاهـرات     .  ارتجاعي شوراي نظامي را با خشونت برهم ميزند       

مسيحيان قبطي در اعتراض به بĤتش زدن كليساهايشان را بـازهـم بـا                 
همدستي اسالميون و قتل بيست و پنج تن از مـعـتـرضـان در بـرابـر                     

در ماه نوامبـر بـه       .  ساختمان يك شبكه تلويزيوني دولتي در هم ميكوبد       
اعتراضات انقالبيون و معترضين در ميدان تحرير كه خواهان سلـب هـر              
چه سريعتر قدرت نظاميان بودند با شدت تمام و كشتار بيش از چهل نفر          

و در ماه جاري، دسامبر، حمله همه جانبه و وحشيانه اي را            .  پاسخ ميدهد 
براي سركوب و دفع كامل معترضين و متحصنين در مـيـدان تـحـريـر                  

سركوب ماه دسامبر در واقع تالش اصلي ارتش با تـمـام            .  سازمان ميدهد 
قوا براي ختم غائله ميدان تحرير با توسل به شليك تير جنگي، استـفـاده      
از انواع گاز اشك آور، پرتاب سنگ و كشتار و زخمي و حتي كور كـردن                 

در اين بين سركوب مطبوعـات      .  شمار زيادي از تظاهركنندگان بوده است     
و رسانه ها، برپايي دادگاههاي نظامي در ابعاد بسيار وسيعـتـر از رژيـم                 
سابق براي فعالين سياسي، روزنامه نگاران، وبالگ نـويسـان، فـعـالـيـن                
كارگري و زنان، ممنوع كردن اعتصابات و تشكلهاي كارگـري و تـالش               
براي سركوب آنها و بسياري موارد ديگر پرده از نقش تمامـا ارتـجـاعـي                 

بجرات مـيـتـوان     .  شوراي عالي نظامي مصر و مقاصد واقعي اش برميدارد        
گفت كه حاكميت ارتش در طول اين ده ماه يك خونتاي نظامـي بـوده                

شوراي عالي نظامي مصر در شرايط فعلي، ستون و نيروي رهـبـري            .  است
 . كننده ضدانقالب مصر است

  اسالم سياسي
اخوان المسلمين و سلفي ها، دو بازوي اصلي اسالم سياسي در مصر را                 
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 تشكيـل شـده و        1927اخوان المسلمين، كه در سال      .  تشكيل ميدهند 
جرياني باسابقه و ريشه دار در جامعه محسوب ميشود، نمايـنـده اسـالم               
سياسي باصطالح ميانه رو و محافظه كارِ خواهان همـكـاري بـا ديـگـر                  
جريانات سياسي طبقه حاكم مصر و اهل مذاكره و سازش بـا آمـريـكـا،                 

محافظه كاري اخوان المسلـمـيـن از      .  اتحاديه اروپا و حتي اسرائيل است     
اين سازمـان بـطـور رسـمـي در             .  همان روز اول اعتراضات مشهود بود     

 ژانويه و چند روز پس از آن شركت نكرد و حتي به صفـوف               25تظاهرات  
اخوان تنها پس از آنـكـه       .  خود توصيه كرد كه وارد اين تظاهرات نشوند       

اعتراضات گسترش يافت و معلوم شد كه اين اعتراضات درحال تبديل به             
در طول فاز اول .  يك قيام مردمي است، تصميم به مشاركت در آن گرفت         

اعتراضات نيز هرجا كه شد با نمايندگان دولتي و رژيم سـابـق بـر سـر                   
در .  رسيدن به يك مصالحه و به خانه فرستادن مردم وارد مـذاكـره شـد               

حقيقت اخوان المسلمين، در طول اين مدت نقـش يـك اپـوزيسـيـون                 
متزلزل و مردد را ايفا كرده است كه از طرفي از اعمال قدرت توده اي و                 
راديكاليزه شدن انقالب و تغييرات گسترده سياسي، اجتماعي و اقتصادي          
هراس دارد و از سوي ديگر با وجود مخالفت با رژيم سابق و اركان آن و                 
حتي در مقاطعي بسيج نيرو عليه آن، دائما در حال سازش و سـاخـت و                 

همين مساله اختالفات زيادي در اين سـازمـان          .  پاخت با بقاياي آنهاست   
ميان رهبري و بدنه بوجود آورده و حتي موجب جدايي بخش زيـادي از               

) حزب التيار المصري  ( سازمان جوانان اخوان و تشكيل حزب جريان مصر         
 . شده است2011در جوالي 

   اخوان المسلمين از ابتدا تاكنون از شوراي عالي نظامي مصر آشكـار و              
نهان دفاع كرده است، تا جائي كه بسياري از فعاالن سياسي غيراسالمـي             
مصر براين باورند كه اخوان المسلمين و شوراي عالي نظامـي مصـر بـه                 
توافق رسيده اند كه در ازاي فضاي بيشتر براي فعاليت سياسي اخوان در             
در سياست و جامعه مصر، اين سازمان از سياستهاي نظاميان حـمـايـت               

اين مساله از آنجا به تاييد ميرسد كه اخوان المسلمين تاكنون نه            .  ميكند
تنها از شركت در اعتراضات و تحصن ها عليه شـوراي عـالـي نـظـامـي                
. خودداري كرده، بلكه حتي دربرابر اين نارضايتـي هـا ايسـتـاده اسـت                 

همچنين رفراندوم ماه مارس در مورد اصالح قانون اساسي نيز كه توسـط             
شوراي عالي نظامي انجام و با مخالفت و بايكـوت بسـيـاري از احـزاب                   
سياسي مصر مواجه شد، راه راه را براي كانـديـداتـوري و بـرد اخـوان                    

حـزب الـحـريـة       ( المسلمين و بازوي سياسي اش حزب آزادي و عدالت           
حزب آزادي و عدالت و ائتالف دموكراتيك، كه ايـن          .  هموار كرد )   والعدالة

حزب در آن محوريت دارد، تا كنون و پس از اتمام دو مرحله از انتخابات               
. سه مرحله اي مصر، با كسب بيش از چهل درصد آراء برنـده بـوده انـد           

متاسفانه اين امر حاصل بيش از هشتاد سال و فعاليت سياسي و تبليغاتي             
اخـوان  .  پيگير اخوان المسلمين در ميان تمامي اقشار مردم بـوده اسـت            

المسلمين كه در دوره رژيم سابق بصورتي نيمه علني به حـيـات خـود                 

كه حاصل پـايـگـاه      ( ادامه ميداد، با در اختيار داشتن منابع گسترده مالي          
بازرگاني بسياري از اعضاي آن      -بورژوايي اين حزب و فعاليتهاي اقتصادي     

،  شبكه   ) و نيز دريافت كمكهاي مالي از دولتهاي ارتجاعي منطقه ميباشد         
گسترده رسانه اي، تبليغات و آموزش مذهبي و نفوذ در دستگاه قضـايـي              
مصر و از سوي ديگر فعاليتهاي خيريه و كمك بـه فـقـراي شـهـري و                
روستايي و باال بردن وجهه و اعتبار خود در ميان اين اقشار، عمال به تنها               
جريان سياسي پرنفوذ و حاضر و آماده براي كسب قدرت در دوره پس از      

از جهـت  .  انقالب، با تكيه بر پايگاه اجتماعي وسيع خود تبديل شده است         
ديگر با توجه به نقش و پالتفرم ارتجاعي آن و توانايـي اش بـراي آرام                   
كردن جامعه و به شكست كشاندن انقالب، كانديد مناسبي درمـيـان و               
براي طبقات حاكم و ارتجاع مصر و حاميان خارجي آنها براي ايفاي نقش             

خصوصيات و عملكرد ارتجاعي اخوان المسلمين .  سياسي محسوب ميشود  
و حزب آزادي و عدالت از قبيل حمايت از اقتصاد بازار آزاد، خصـوصـي                 
سازي و جذب سرمايه خارجي و پايبندي به تعـهـدات و قـراردادهـاي                 
بورژوازي مصر با امپرياليسم، مخالفت با تشكلها و اعتصابات كـارگـري و              

مانند اعتصابات وسيع معلمان، تالش بـراي مـتـوقـف            ( حتي در مواردي    
، تالش براي حاكم كردن قانون شريعت بر بخشهاي مخـتـلـف             ) كردن آن 

حيات جامعه از جمله قوانين خانواده و حقوق زنان، حمايت از سانسور و              
سركوب فرهنگي و قدرت اين سازمان در تحميق و تخدير مذهبي تـوده              
هاي مردم و توانائي آن براي بسيج اقشار عقب مانده و لـومـپـن عـلـيـه                
انقالبيون، همه و همه نقش مهمي در موافقت كمپ ضدانقـالب مصـردر              
دادن نقش اصلي آتي در سياست مصر و خاتمه دادن غائله انـقـالب بـه                 

اما همانطور كه نمونه شـوراي  .  اخوان و حزب آزادي و عدالت داشته است       
عالي نظامي و ارتش نشان داد، اين سازمان نيز بدون پـاسـخ دادن بـه                 
تضادهاي اصلئي كه موجب ظهور نارضايتي توده اي و انـقـالب شـدنـد،                
يعني بدون حل مساله فقر، بيكاري، بيخانماني و شكاف طبقاتي قادر بـه           

دست يازيدن به سركـوب   .  آرام كردن تب انقالبي جامعه مصر نخواهد بود       
جنبش نيز بيش از آنكه بخواهد انقالب را عقب بزند، موجب بي اعتبـاري              
و بي آبروئي خود اخوان المسلمين و حزب آزادي و عدالت خواهد گرديد             
و در آن صورت بعيد نيست كه مرحله بعدي انقالب مصر، فازي عـلـيـه                 

 .اخوان المسلمين باشد
حـزب االصـالـة، حـزب         (     سلفي ها نيز با سه حزب سياسي مجوزدار         

همگـي ايـن     .  در فضاي سياسي مصر حضور دارند     )  الفضيلة و حزب النور   
احزاب خواهان حاكميت احكام و مقررات اسالمي بر جامعه، سيـاسـت و              

حزب النور كه بزرگترين حزب سياسي متعـلـق بـه      .  اقتصاد مصر هستند  
سلفي هاست از درون جنبش الدعوة السلفية پس از انـقـالب ژانـويـه                  
تاسيس گرديده ، تا كنون موفق به كسب حدودا بيست درصـد آراء در           

گروهبنديها و احزاب سلفي با وجود اينـكـه         .  انتخابات پارلماني شده است   
قبل از انقالب هم وجود داشتند بدليل سركوب قـادر بـه ابـراز وجـود                   
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گسترده نبودند، اما پس از انقالب و با حمايتهاي ميلـيـون دالري دول                
ارتجاعي منطقه مانند عربستان سعودي، قطر و كويت به گسترش خـود             

سلفي ها با تكيه بر اين بنيه مالي قدرتمند و با تغذيه از جـو           .  پرداختند
سياسي مهياشده توسط اخوان المسلمين، تنها به تشكيل احـزاب          -فكري

سياسي بسنده نكرده اند، بلكه رسانه هاي پرمخاطبي را نيز راه انـدازي               
 و با مـجـوز دولـت         2006تبليغات آنها بطور مشخص در سال       .  كرده اند 

حسني مبارك به سلفي ها براي تاسيس شبكه تلويزيوني ماهواره اي آغاز       
كانالهاي تلويزيوني مانند الرحمة و الناس كه متاسفانه از پربيننده          .  گشت

ترين ها در مصـر     
هستند، بدل بـه     
ابزاري مـنـاسـب     
بــراي گســتــرش   
تــبــلــيــغــات      
سوپرارتجاعـي و    
قرون وسـطـايـي     
واعظان سـلـفـي      
عليه آزاديـهـاي     
ــي و      ــاع ــم ــت اج
تغييرات مدرن در   
جامعـه، حـقـوق      
زنان، مسيحيان و   
افراد غيرمذهـبـي    
در ميـان اقشـار      
وسيعي از مـردم     
. مصر شـده انـد      

سلفي ها همچنين به تشكيل گروههاي فاالنژ و ضربتي عليه مسيحـيـان،          
. فعالين حقوق زنان، نويسندگان و روشنفكران سكوالر مصر پرداخته انـد           

متاسفانه جو عمومي كشورهاي عربي از جمله خوش بيـنـي بـه اسـالم                 
سياسي، ضديت با آمريكا و اسرائيل و باصطالح مظاهر فرهنگي و سياسي            
آنها به تعبير اسالميون مانند سكوالريسم و بي ديني و فساد زنان وامـت              
اسالمي، برپايي موسسات خيريه براي كمك به نيازمندان و ژست حمايت       
از محرومان موجب گسترش محبوبيت سلفي ها در ميان بخشهاي بيشتر           

 .عقب مانده جامعه مصر گرديده است
 

 امپرياليسم آمريكا و ارتجاع منطقه 
   همانطور كه در مقاله قبلي راجع به انقالب مصـر عـنـوان كـرديـم،                   
امپرياليسم آمريكا كه حامي و پشتيبان رژيم هايي مثل مبارك بود، پـس            
از قطعي شدن سقوط مبارك و بيفايده بودن حمايت از وي، بيشـتـريـن               

تالش خود را در حمايت از نيروهايي بكار بست كه ميتوانستند انقالب را      
-مهار و در جاده مطلوب امپرياليسم بيندازند؛ بطوريكه نظم اقـتـصـادي             

اجتماعي سرمايه دارانه مصر دستخوش تحول نشود و دسـت نـخـورده               
بماند و نيز توازن قوا در منطقه و در كشور مهمي مانند مصر به ضرر آن                 

تعميق انقالب در مصر و واگير آن در كشورهاي ديگر، يكي از            .  تمام نشود 
بزرگترين خطرات براي منافع سرمايه داري جهاني و كابوس آمـريـكـا و               

بهمين دليل تالش آمريكا و متحدانش نه تنها در          .  متحدينش بوده است  
مصر كه در تونس و مهمتر از آن ليبي و سوريـه در مـنـحـرف كـردن               
اعتراضات، سوار شدن بـر      
آنها و تبـديـل آنـهـا بـه            
جنبشهايي در راستا و يـا       
دست كم نامتـخـالـف بـا         
اهداف و منـافـع آنـهـا و           
متحد اسـتـراتـژيـكـشـان        

 . اسرائيل بوده است
   باراك اوباما در سخنراني    
اش در مـاه مـي امسـال          
اظهار داشت كه آمريكـا و       
قدرتهاي غربي درنظردارند   
تا ميليونها دالر براي كمك     
به مصر و ديگر كشورهايـي      

” دمـوكـراسـي   “ كه بـراي     
ميكوشند بپردازند  و اعالم     
كرد كه آمريكا يك ميليارد     
دالر از قـروض مصـر را          
ميبخشد و افزون بر آن يك ميليارد دالر نيز بصورت اعتبار در اخـتـيـار                 

همچنين مصر به اجالس سران هشت كشـور        .  دولت نظامي مصر ميگذارد   
براي رايزني درباره اوضاع خاورميانه دعوت شد و از طـرف           )  G8( صنعتي  

ديگر صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پيشنهاد كمك مالي بيشتـر             
اين كمكها فقط در بـعـد   .  و وامهاي جديدي را به اين كشور عرضه كردند    

در بعد نظامي نيز كمكها به دولت ضدانقالبي مصـر          .  اقتصادي نبوده است  
به گزارش عفو بين المـلـل       .  براي سركوب معترضان در جريان بوده است      

 واقـع در      Combined System( در ماه نوامبر يك شركت آمريكايي       
به تنهايي دست كم هفت تُن تجهيزات مربوط بـه سـركـوب             )  پنسيلوانيا

از طرف ديگر آمريكا و     .  شورشهاي خياباني را به دولت مصر فروخته است       
بـا اخـوان     ”  ارتقاي دمـوكـراسـي     “ حتي اسرائيل راسا مذاكراتي را براي       

مـدل  “ المسلمين آغاز كردند، بدين منظور كه بقـول سـمـيـر امـيـن                   
سيستم سياسي را در مصر بوجود آوردند؛ مدلي كـه در آن               ”  پاكستاني
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اسالمگرايان از يكسو قدرت دولتي را در دست داشته باشند و ارتش نيـز               
. از سوي ديگر در پشت صحنه بعنوان بازيگر اصلي حضور داشتـه بـاشـد         

حتي مدل افراطي آن مـانـنـد      ( اسالمگرايان و احزاب و جريانات اسالمي     
تا زماني كه در مسير منافع امپرياليسم گام بدارند ،          )  سلفي ها و وهابيون   

حامي آن باشند و حداقل آن را به چالش نكشند و عليه جـنـبـشـهـاي                   
آزاديخواهانه و خواستهاي دموكراتيك و راديكال آنها عمل كنند، از جانب          

 نـمـونـه      –آمريكا و متحدانش نه تنها تحمل بلكه حمايت هم ميشوند            
پاكستان، عربستان سعودي، ليبي، عراق، افغانستان و اكنون اپوزيسـيـون           

كامال تاييد كننـده ايـن مـوضـوع         )  شوراي ملي سوريه( ارتجاعي سوريه   
 .-هستند

 بـعـبـارت ديـگـر        –   عربستان سعودي و شيخ نشين هاي خليج فارس  
نيز نقش گسترده -”  شوراي همكاري خليج فارس  “ سازمان تماما ارتجاعي    

. اي در حمايت از ارتجاع مصر بويژه گروههاي سلفـي ايـفـا كـرده انـد                 
كه نقش گسترده اي در سركوب قيام در بـحـريـن و              ( عربستان سعودي   

و قطر، عالوه بر كمكهاي ميليوني به گـروهـهـا و              )  يمن ايفا كرده است   
احزاب سلفي، با افزايش سرمايه گذاري خود در مصر تا حد ميـلـيـاردهـا               
دالر و نيز كمك به دولت نظامي مصر براي افزايش توازن بودجه ، كمر به   

نقش ارتجاعي اين دولتها در بقيـه       .  تقويت كمپ ارتجاع در مصر بسته اند      
افـق  .  نقاط منطقه مانند ليبي و سوريه نيز نبايد از چشـم دور بـمـانـد                 

تغييرات انقالبي در كشورهاي عرب زبان خاورميانه و شـمـال آفـريـقـا                 
 .ميتواند عامل بسيار چالش برانگيزي براي اين دول باشد

 

 انقالبيون) ب
 جنبش كارگري مصر

جنبش كارگري مصر نقش قاطع و تعيين كننده اي در شروع انقـالب،                
ميتوان گت كه نقطه شروع  و پـيـش           .  پيشبرد و تعميق آن داشته است     

، 2011زمينه و آغازگر تاريخي جنبش و حركت وسيع مردم در ژانـويـه               
اعتصابات و اعتراضات كارگري وسيع در شهرك صنعتي المحلة در آوريل           

بود كه با حضـور در      )  شاغل و بيكار( اين طبقه كارگر .  است2008سال  
اعتراضات خياباني و اعتصابات در محلهاي كار ستون اصلي انقالب مصـر             

جنبش كارگري مصر كه قبل از انقالب با سركوب شديدي .  را تشكيل داد  
مواجه بود و بجز فدراسيون اتحاديه هاي كارگري مصر، كه تشـكـيـالتـي      
. دولتي و در واقع ضد كارگري بود، اجازه برپايي تشكل مستقل نـداشـت      

پس از موج اعتصابات و عمل مستقيم طبقه كارگر كه به فـاز نـخـسـت                  
انقالب مصر سوخت رساند و آنرا قدرتمند و اثرگذار كرد، جنبش كارگري            
مصر با بنيانگذاري تشكلهاي مستقل جديد و تالش براي منحـل كـردن              
تشكلهاي دولتي و دست ساز قديمي و حتي شروع به مداخله مستقيم در        

 . سياست و طرح مطالبات سياسي اش، آغاز نويني را تجربه كرد

   در ژانويه و در آغاز انقالب، تنها سه اتحاديه كارگري وجود داشتند امـا              
در تقابل بـا    (در ماه مارس فدراسيون مستقل اتحاديه هاي كارگري مصر  

اعالم وجود كـرد و تـا مـاه             )  فدراسيون اتحاديه هاي دست ساز دولت     
سپس اين موج .  آگوست تقريبا بيش از نود اتحاديه مستقل تشكيل شدند       

اعتراضات و اعتصابات كارگري در سراسر كشور از قبيل كارگران پسـت،             
نساجي، سايتهاي حفاريهاي باستانشناسي، صنايع شكر و حمل و نـقـل              

كـه مـداخلـه اخـوان         ( عمومي و اعتصاب وسيع يك و نيم ميليون معلم    
بود كه راه را براي مـوج دوم          )  المسلمين براي اتمام آن را در پي داشت       

. انقالبي در ماه نوامبر تا كنون عليه شوراي عالي نظامي مصر هموار كـرد    
فاطمه رمضان، مبارز كارگري مصري، خواستهاي اوليه اين جـنـبـش را              

. ما بوسيله انتخابات پارلماني متوقف نخواهيم شد      “  :  بخوبي فرموله ميكند  
كه اتحاديه هاي كارگري مصر بـيـن سـيـصـد تـا                [ مبارزه براي پارلمان  

. تنها بخشي از مبارزه است    ]  چهارصد كانديدا براي آن  مشخص كرده اند       
ما حـقـوق خـود بـراي         .  خيابان آنجائي است كه مبارزه در آن قرار دارد    

تاسيس تشكلهاي مستقل، لغو تمامي قوانيني كه اعتصابات كـارگـري را             
غيرقانوني و اعمال جنايي قلمداد ميكنند، تعيين حـداقـل و حـداكـثـر           
دستمزد، بازگشايي دوباره كارخانه هاي تعطيل شده و استخـدام دوبـاره             
كارگران آنها و افزايش حقوق مستمري و بازنشستگي و بهبود خـدمـات              

عالوه بر اين خواستهاي اقتـصـادي ديـگـري       .  ”درماني را مطالبه ميكنيم 
مانند افزايش كلي خدمات دولتي به مردم، بهبود و گسترش سـيـسـتـم               
حمل و نقل عمومي، لغو بي خانماني و زاغه نشيني، بهبـود سـيـسـتـم                  
آموزش و پرورش، افزايش ده برابري بودجه خدمات درماني و بهداشـتـي             

و مطالبات سياسي مثل تشكيل شوراهاي انقالبي مردمي، بركـنـاري           ...  و  
دولت نظامي، لغو شرايط اضطراري كه بيش از چهار دهه از حاكميت آن        
ميگذرد، انحالل دادگاههاي نظامي، تعقيب و محاكمه قـاتـالن مـردم و               

از جمله مطالبات اصلي و مكرر ابراز شدهء ...  انحالل دستگاههاي امنيتي و   
 .تشكلها و اتحاديه ها و فعاالن كارگري بوده است

   پاسخ ارتجاع مصر و در راس آن شوراي عالي نظامي بـه ايـن مـوج                   
. قدرتمند اعتراضات كارگري تاكنون جز سركوب چيز ديگري نبوده است         

عالوه بر سركوب و جنائي كردن اعتصابـات كـارگـري و خـودداري از              
برسميت شناختن برخي تشكلهاي كارگري و برپايي دادگاههاي نظـامـي           

، ” برهم زدن امنيـت كشـور    “ و ”  خرابكاري“براي فعالين كارگري به اتهام  
نظاميان حاكم بر مصر كمپين تبليغاتي وسيعي را نيز عليه آنـچـه كـه                 

مينامند و   ”  ضربه زنندگان به اقتصاد كشور و امنيت ملي       “ و  ”  خرابكاران“ 
به قصد تضعيف روحيه و مخدوش كردن چهره جـنـبـش كـارگـري و                

از طرف ديگر اسالميون نيز، كه متاسـفـانـه         .  انقالبيون مصر آغاز كرده اند    
توانسته اند حمايت بخشهاي غيرمتشكل طبقه كارگر و ناآگاه به مـنـافـع           
طبقاتي خود را هم پشت سر خود بكشانند، در مقابل جنبش و اعتراضات             
كارگري همان موضع شوراي عالي نظامي را اتخاذ كرده اند و در بيـانـيـه             
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هاشان خواستار بازگشت كارگران اعتصابي به كار براي نجـات اقـتـصـاد               
كشور شده اند و از كارگران خواسته اند كه با چشم پوشي از مطالباتشان،       
چرخ اقتصاد و رشد كشور را بچرخانند و از ضربه به آن بپرهيزند و حتـي                
ابراز كرده اند كه كارگران با خودداري از اعتراض و دنبال كردن مطالبات             

اخوان المسـلـمـيـن      !  حتي صنفي شان، اقتصاد مصر را از بحران درآورند        
حتي تالش كرده است تا با رخنه در اتحاديه ها تشكلهاي كارگري، آنـهـا           

 .را تحت كنترل خود درآورد
 احزاب و گروههاي چپ و سوسياليست 

   اكثريت قريب به اتفاق گروههاي چپ و سوسياليست مصـر، پـس از                
 شكل گرفته اند و يا فعاليت خود را از سر گرفته اند، گرچـه    2011ژانويه  

اين امر بدان معنـي     .  ريشه بسياري از آنها در دهه هاي گذشته بوده است         
است كه اين احزاب تازه كار بوده و هنوز بنيه اجتماعي، تشكـيـالتـي و                 

حزب التجـمـع و حـزب         (  مالي خوبي ندارند و اغلب آنها بجز دو حزب          
بدليل نرسيدن به حد نصاب پنج هزار عضو        )  ائتالف مردمي سوسياليستي  

در ايـن مـيـان        .  براي گرفتن پروانه رسمي حزب، رسميت دولتي ندارند   
احزاب بزرگتر چپ بويژه در دوره انتخابات وارد ائتالف با احزاب بورژوايي            
شده و قادر نبوده اند تا برنامه و مبارزه مستقل خود را سازمان دهـنـد و         
حتي برخي تلويحا يا از شوراي عالي نظامي حمايت كرده اند و يا اسـالم                

 . سياسي و اخوان المسلمين
حزب التجمـع الـوطـنـي الـتـقـدمـي             (    حزب ملي ترقيخواه وحدتگرا     

كه باختصار به نام حزب التجمع مشهور است، از باسابقه تريـن  )  الوحدوي
 درون   1975اين حزب كه درسـال       .  و بزرگترين احزاب چپ مصر است     

بوجود آمده، در    )  تنها حزب قانوني آن زمان    ( اتحاديه سوسياليستي عرب    
حقيقت از بطن ناسيوناليسم عرب متولد شده است و از ابتداي شروع بـه              
كار بعنوان پالتفرمي براي اتحاد نيروهاي چپ به معناي گسترده كـلـمـه              
شامل سنديكاليستها و اعضاي اتحاديه هاي كارگري و حتي ناصريست ها           

اين حزب را ميتوان جناح چپ جنبش ناسيونـالـيـسـم            .  عمل كرده است  
باوجود مخالفت التجمع با بسياري از سياسـتـهـاي دوران            .  عرب دانست 

سادات و مبارك و سركوب آن در اين دوره ها بويژه دوران سادات، ايـن                
حزب بر پيگيري روشهاي مسالمت آميز و دموكراتـيـك بـراي ايـجـاد                  

كه اين حزب با دويسـت       ( تغييرات پافشاري كرده است و از دهه هشتاد         
تا كنون تمامي انتخابات پارلماني مصر، )  هزار عضو در اوج قدرت خود بود  

حتي در برخي مواقع عليرغم تحريم انتخابات از جانب گروههاي سياسـي      
 ژانويه رهـبـران   25چند روز پيش از تظاهرات .  ديگر، شركت داشته است 

حزب التجمع با اظهار اينكه برپايي تظاهرات در اين روز بعلت تداخل بـا            
مانع از گراميداشت آن ميشود، با ايـن تـظـاهـرات و              ”  روز ملي پليس  “ 

همين مسائل و موضعگـيـريـهـاي راسـت        . شركت در آن مخالفت كردند 
گرايانه موجب ريزش بسياري از نيروهاي چپ از حزب التـجـمـع شـده                

 . است
   اين حزب، سنتا بعنوان جرياني سكوالر و مخالف اسالمگرايي شناختـه           
شده است و با عمده كردن سكوالريسم و ضديت با اخوان المسـلـمـيـن،                

-عمال وارد ائتالف انتخاباتي با احزاب بورژوايي داراي برنامه اجـتـمـاعـي             
حزب التجمع در آگـوسـت        .  اقتصادي كامال متضاد با التجمع شده است      

شـده كـه     )  الكتلة المصرية ( ”  بلوك مصري “  وارد ائتالف انتخاباتي     2011
اصلي ترين نماينده آن حزب بورژوايي و كامال هوادار سرمايه داري بـازار         

بـلـوك   .  ميباشـد ) حزب المصريين االحرار(آزاد يعني حزب مصريون آزاد  
 .  درصد آراء را در انتخابات مصر بدست آورده است10مصري تا كنون 

حزب (    جريان بزرگ چپگراي ديگر، حزب ائتالف مردمي سوسياليستي         
است كه اندكي پس از انقالب ژانويه با بـهـم           )  التحالف الشعبي االشتراكي  
چـپ  “ ،   ” جريان نوسازي سـوسـيـالـيـسـتـي          “ پيوستن گروههايي چون    

هدف  .  و اعضاي مستعفي از حزب التجمع تشكيل شده است        ”  دموكراتيك
اصلي اين حزب، اقدام در جهت فراهم آوردن پالتفـرمـي بـراي اتـحـاد              
نيروهاي چپ مصر بمعناي ايجاد ائتالف بين نيروهاي چپ و جذب آنـهـا            

كاري كه حزب التجمع قادر بـه انـجـام آن             ( در صفوف اين حزب است      
باوجود اين بسياري از احزاب و گروههاي چپ كـوچـكـتـر              ).  نبوده است 

مانند حزب دموكراتيك كارگران، حزب سوسياليـسـت مصـر و حـزب                
كمونيست مصر مايل به ورود به حزب ائتالف مردمي سوسياليستي نبوده           

 . اند
   حزب ائتالف مردمي سوسياليستي ابتدا وارد ائتالف انتخاباتي بـلـوك            
مصري شد كه پس از پذيرش برخي از اعضاي سابق حزب دموكـراتـيـك        

در اين بلوك انتخاباتي به نشانه اعتراض       )  حزب حاكم دوران مبارك   ( ملي  
همچنين پافشاري بلوك مصري بر ضداسـالمـي بـودن،      . از آن خارج شد 

باعث اعتراض بسياري از اعضاي حزب ائتالف مردمي سوسياليستي شـده           
شـاخـه   ( در ادامه، اين حزب در ماه اكتبر بهمراه حزب جريان مصر             .  بود

و ائتالف جوانـان انـقـالبـي، حـزب            )  جوانان جدا شده اخوان المسلمين    
سوسياليست مصر و سه حزب ديگر ائتالفي انتخاباتي متشكل از جريانات           

تحالف ( ”  ائتالف انقالب ادامه دارد   “ سوسياليست، ليبرال و اسالمگرا به نام       
اين ائتالف تاكنون تقريبا چهـار درصـد         .  تشكيل دادند )  الثوره المستمرة 

 . آراء را كسب كرده است
 حـزب ائـتـالف       2011   از سوي ديگر در كنفرانسي در تاريخ دهم مي          

مردمي سوسياليستي، حزب سوسياليست مصر، حزب كمونيسـت مصـر،           
جـريـانـي    (  حزب دموكراتيك كارگران مصر و سوسياليستهاي انقـالبـي           

تروتسكيست و با قدرت رسانه اي نسبتا خوب و به رهبري چهـره هـاي                
تقريبا شناخته شده در سطح جهاني مثل حسام الحمالوي، مصطفي علي           

را با هدف دفاع از     ”  جبهه نيروهاي سوسياليست  “ تشكيل  )  و سامح نجيب  
حقوق مردم و گسترش حضور نيروهاي سوسياليست در فضاي سيـاسـي            
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جامعه مصر اعالم كردند، اما اين ائتالف متاسفانه تا كـنـون فـعـالـيـت                   
 .  چنداني از خود نشان نداده است

   با وجود حضور نيروهاي چپ و سوسياليست در جنبـش كـارگـري و                
بالعكس و حمايت بيدريغ آنها از اتحاديه ها و تشكـلـهـاي كـارگـري و                   
مبارزات و اعتصابات كارگران، اين احزاب تاكنون قادر به برقراري ارتبـاط            

اين امر نه فقط بدلـيـل       .  ارگانيك و پيوسته با طبقه كارگر مصر نبوده اند        
جواني و تازه كار بودن بسياري از اين احزاب و جريانات كه بدين عـلـت                 
نيز هست كه اين احزاب يا با عمده كردن اسالمگرايان و يـا بـا عـمـده                    
كردن شوراي ملي نظامي و كم توجهي به خواسته هاي پايه اي طـبـقـه                
كارگر و توده هاي وسيع مردم، ائتالف با احزاب بورژوايي و يـا تـحـريـم                  
انتخابات بدون ارائه آلترناتيو مبارزاتي به توده ها عمال از ايجاد يك خـط              

اطالعيه هيـأت تحريريه خاك درباره ي 
تاريخچه ي شكل گيري جريان 

دانشجويان آزادي خواه و برابري «
   »طلب
 

 و در جريان بروز اختالفات داخلي در حزب         2011 دسامبر   12در تاريخ   
حكمتيست، بيانيه اي از سوي يكي از طرفين         -كمونيست كارگري ايران  

دعوا در اين حزب منتشر شد كه طي آن اشاراتي به تاريخچه ي تشكيل               
در .   صورت گرفت   »دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب        «جريان  

همين راستا ما اعضاي هيئت تحريريه نشريه خاك، به عنوان بخش                 
مهمي از سازمان دهندگان جريان مورد نظر و همچنين به عنوان بنيان              
گزاران نشريه خاك، اولين ارگان علني كمونيسم در ايران كه نقش بي               

 و پس از    »چپ راديكال «بديلي در شكل دهي تئوريك و پراتيك جريان         
 داشت، الزم ديديم كه به       »دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب      «آن  

 .   ذكر نكاتي درباره ي اشارات مورد نظر در اين بيانيه بپردازيم
 به  »دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب      «اتهام وابستگي تشكيالتي     

دانشجويان «حزب حكمتيست اتهامي است كه طي دوران سركوب               
، از سوي دستگاه سركوب و همچنين           »آزادي خواه و برابري طلب       

جريانات منحط اپوزيسيون عنوان و تبليغ شد و چه خود دانشجويان و               
چه حزب حكمتيست طي بيانيه ها و مصاحبات و مكتوبات خود به حق              

نكته ي تأسف برانگيز در ارتباط با بيانيه ي اخير           .  به انكار آن پرداختند   
مربوط به حزب مورد نظر اين است كه طي اين بيانيه،  بر خالف                      

شود كه    ها و گفته هاي تاكنوني همين حزب، اين ادعا مطرح مي            سياست

مستقل، آگاه، سوسياليستي و موثر درميان طبقه كارگر و زحمـتـكـشـان        
جنبش كارگري و چپ مصر براي حضور سياسي موثـر و            .  ناتوان بوده اند  

توان ارائه و به كرسي نشاندن آلترناتيو مستقل خود و مقاومت و پيـروزي              
در برابر طبقه حاكم در دوره پرتالطم گذار انقالبي، نـيـاز بـه حـزب و                    

اين خـال    .  جنبش سياسي مستقل، سوسياليستي و و قدرتمند خود دارد        
خالي ماندن اين جايگاه، همانطـور كـه تـجـارب           .  تاكنون پر نشده است   

انقالبي متفاوت در طول تاريخ نشان داده اند، ميتواند تاثيرات ويرانـگـري             
براي طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه مصر داشته باشد و مبارزات آنـهـا              
در برابر نيروها، احزاب و جريانات طبقات حاكم را بهمراه كـل پـروسـه                 

 .انقالبي به شكست بكشاند

از دل كميته هاي كمونيستي     « دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب     »
تحت تأثير كار نقشه مند اين          و همچنين  حزب حكمتيست سر برآورده   

 !هاي ايران به اهتزاز درآمده حزب بوده كه پرچم سوسياليسم در دانشگاه
بدينوسيله ما اعضاي هيئت تحريريه ي نشريه خاك اعالم ميكنيم كه نه             
تنها به اهتزاز درآمدن پرچم سوسياليسم و آزادي و برابري براي اولين بار             

 يعني قبل از انشعاب حزب حكمتيست از حزب         1382 آذر   16در تاريخ   
كمونيست كارگري، تحت تأثير كار نقشه مند هيچ كدام از احزاب                  

دانشجويان آزادي خواه و برابري      «نامبرده نبوده بلكه شكلگيري جريان       
 نيز به كل مستقل از هر حزب و سازمان اپوزيسيون و كميته هاي              »طلب

دانشجويان آزادي  «خرج كردن تجربه ي     .  حزبي مربوطه شان بوده است    
 در اختالفات درون حزبي نه تنها غير اخالقي بلكه           »خواه و برابري طلب   

شكلگيري اين جريان دانشجويي نتيجه     .  بر خالف واقعيات تاريخي است    
ي مطالعه، تشكل يابي، سازماندهي، فعاليت صنفي و سياسي پيگير                

ها و جامعه ي ايران و همچنين پيشبرد            فعاالن دانشجويي در دانشگاه    
بود كه به     1381هاي تئوريك و پراتيك در سطح گسترده  از سال       جدل

 و سپس سركوب گسترده ي آن        1385صدور اولين بيانيه آن در خردد        
 .   انجاميد1386طي پاييز و زمستان 

 در  »دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب      «بررسي تاريخي  تجربه ي       
هاي ايران امري است ضروري كه وظيفه ي آن بيش از هر كس                دانشگاه

هيئت تحريريه ي خاك    .  ديگري بر دوش فعاالن سابق همان جريان است    
نيز در كنار ديگر فعاالن سابق جريان مورد نظر اميد دارد كه در آينده ي               
نزديك به اين امر مهم تاريخي پرداخته و حاصل آن را در اختيار                     

 . مخاطبان خود قرار دهد
 هيئت تحريريه نشريه خاك

 2011پاييز 

   

19 



 پري اندرسون
 سيف خداياري: ترجمه 

 
تاريخ پس از جنگ ايتاليا كامالً بي شباهت به آلمان بود ـ جاييكه هـيـچ                

نازيسم هم بـه    ]  در آلمان . [ اثري از مقاومت توده اي وجود نداشته است       
واسطه جنگ نظامي تمام عيار و هم با ريشه كن كردن نـيـروهـاي هـم                  

فاشيسم در جمهوري فدرال، هـرگـز نـتـوانسـت        .  پيمان از بين رفته بود    
اما در ايتاليا جنبش مـقـاومـت خـودش را وقـف                .  دوباره سر بلند كند   

ايدئولوژي ـ ميهن پرستانه ـ ضد فاشيسم كرده بود كه بيان رسمـي آن               
در همه جا دنباله هـاي واقـعـي          )  كه حزب كمونيست در رأس آن بود      (  

فاشيسم را هم به مثابه ميراث قوانين و مقامات و هم به عنوان جنبش و                
حزب فاشيست دوباره خودش را تحت نـام        .  آييني باز الپوشاني كرده بود    

آي احيا نمود و دوباره در كرسيهاي پارلمان نشست و نـهـايـتـاً                 .  اس. ام
 در دستگـاه جـا خـوش          جورجو آلميرانته توانست تحت رهبري ليدرش     

 به  1938 با تمجيد از قوانين ضد سامي موسوليني در سال           آلميرانته. كند
راسيسم تابحال عظيم ترين و شجاعانه تـريـن          ”  همپالكيهايش گفته بود  

 هنگاميكه موسولينـي   1944و در سال ”  طريق بازتعريف ايتاليا بوده است    
توسط آلمانيها به شمال ايتاليا منتقل شد تهديد كرد كه اگر آنها نام وي            
را در ليست جنگجويان جمهوري سالو قرار ندهند از پشت ضربه خواهند            

 در شمار تشـيـيـع     تولياتي مرد، بيوهآلميرانته وقتي 1980در دهه . خورد
 سخنگوي مجلس   جان فرانكو فيني  ، آلميرانته اكنون وارث . كنندگان او بود  

 . مي باشدبرلوسكونينمايندگان  و جانشين احتمالي 
 

فراتر از رسوايي آشكار اين روند،آنچه كه بيش از همه نفـرت آور اسـت                 
سهم حزب كمونيست در خودتخريبي و بي خاصيت نـمـودن خـويـش                

زمانيكه حزب كمونيست اين شانس را داشت كـه بـا فـرو بـردن                  . است
شمشير ضد فاشيسم، دمكرات مسيحيها را تضعيف كند و راهـش را از                
قوانين ارتجاعي كه در خدمت رژيم موسوليني بود جـدا كـنـد، حـزب                 
كمونيست عكس اين عمل كرد و با همكاري با رژيم دمكرات مسيحي تـا              
سرحد نرمي يك اسفنج به آنها كمك كرد تا خود را به عنـوان نـيـروي                  

حزب كمونيست با انجام چنين كـاري بـه           . مسلط كشور تحكيم بخشند   
سادگي موجب متحد شدن بلوك محافظه كار تحت فرمان روحانيون شد           

در ايـن    . كه نتيجه آن بستن دربهاي قدرت بروي خود تا ابد الدهـر بـود            
. رسوايي، اقدام حزب كمونيست فاقد هر گونه توجيه بين المـلـلـي بـود               

ممكن بود در ايتالياي پس از جنگ انقالب خط خورده باشد اما تا سـال                
 نيروهاي ائتالف به ناچار كشور را ترك كرده بودند و نـقـشـي در                 1946

 با استفـاده    د گاسپري .  متوقف كردن روند تطهير سازي فاشيسم نداشتند      
 آنچنان جلو رفته بود كه فشارهاي بيروني كاري از           تولياتيازساده لوحي   
 از   تـولـيـاتـي    اين هم ريشه در  استراتژي اي داشت كـه        . پيش نمي برد  

.  و استادان وي بسط يـافـتـه بـود            كروچه دريافته بود و توسط      گرامشي
] ايـن امـر    [ گرامشي در خصوص كسب قدرت سياسي نوشته بـود كـه              

مستلزم دو نوع استراتژي است كه  اصطالحات آن را از تئوري نـظـامـي             
 vr( و جنگ مدبرانه   )  war of position(  جنگ موقعيت :  برگرفته بود 

eunoema fo  war  .(        نبرد خندق يا محاصره و در مقابـل آن حـملـه
انقالب در غرب براي دوران . انقالب روسيه نمونه بارز شيوه دوم بود    . فعاالنه

 با رقـيـق     تولياتيحزب كمونيست تحت رهبري     .  مهمي مستلزم اولي بود   
كردن ايده گرامشي مبني بر هژموني  و تبديل آن به جنبش وفاق عامه و       
تطبيق آن با جامعه مدني، تصور خود از استراتژي سياسي را به جـنـگ                
موقعيت،فراگيري تدريجي تأثير بر جامعه مدني، كاهش داد به گونـه اي             
كه جنگ مـدبـرانـه ــ كـمـيـن كـردن،حـملـه نـاگـهـانـي،حـملـه                           
غافلگيركننده،دستگيري دشمنان طبقه يا كسب قدرت ناگهاني،ديگر در         

 د گاسپري و همـكـارانـش ايـن           47ـ1946در سال   . غرب كاربردي ندارد  
 .اشتباهات را مرتكب نشدند

 
جـنـگ سـرد،      .   جنبش پرشور ليبراسيون شكسته شـده بـود         1948در  

شكست انتخاباتي را به دنبال خويش آورد و اين بيست سـال پـيـش از               
در دوران   . موجي ديگر از عصيان سياسي بود كه در ايتاليا اوج گـرفـت              

 
يك چپ 

 متزلزل 
مقاله اي درباره ميراث 

بر باد رفته چپ ايتاليا ـ 
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جديد نسل عصيانگر آخر دهه شصت آغوش خود را بروي دانشجويـان و              
كارگران جوان باز كرد و اين وضعيت در ايتاليا عمق بيشـتـر و دورانـي                  

حزب كمونيست تـحـت     ] هر چند . [  طوالني تر از همه جاي اروپا داشت      
،كه بيشتر يك رزمنده بود تـا يـك           لويجي لونگو ،تولياتيفرمان جانشين   

ديپلمات، به اندازه حزب كمونيست فرانسه نسبت به شـورش جـوانـان               
عكس العمل منفي انجام نداد اما او هم خالقانه جواب نداد و نـاتـوان از            
ارتباط با فرهنگ اعتراضات خياباني كه در آن باال و پايين ـ ماركسيسـت              
هاي كالسيك و داراي پيشينه بلشويكي و فرهنگ گرافـيـتـي شـركـت                
داشتند و نيز ناتوان از ترميم ايده هاي استراتژيك خود بود كه روز بـروز        

وقتيكه به ناگزير اپوزيسيون انتقـادي از درون حـزب             . ايستا تر مي شد   
 تشكيل شد ـ  گروهي كـه اصـالـتـاً             مانيفستكمونيست در هيأت گروه     

بيشتر گرامشي وار به نظر مي رسيد و داراي ذكاوت سياسي بيشتـري از         

اپرايسمو بود، حزب كمونيست هيچ فرصتي را براي اخراج آنها از دسـت              
 .نداد

 
 تكفير گروه مانيفست بر سر تهاجم شوروي به چكسلواكي شروع شد كـه            

ايـنـجـا عـالوه بـر          .  بدون هيچ مالحظه اي آن را محكوم نمود        مانيفست
شكلبندي بومي ايده آل گراي كمونيسم ايتاليا دليل ديگري زيـر تـداوم              

هر چند حزب كمونيست از سـايـر          . رخوت استراتژيك آن خوابيده است    
جنبه ها انعطاف پذير بود اما از نظر ساختار دروني و پيوندهاي بـيـرونـي                

خيرانديشان ليبرال حزب ـ     . اش با دولت شوروي، استالينيست باقي ماند      

كه طي ساليان دراز تعدادي از آنها را داشته اندـ نوميد از حاكميت تـك         
حزبي و بي حال دمكرات مسيحي دوباره از ميانه روي قابـل مـالحـظـه                 
حزب كمونيست ايتاليا در خانه خود ابراز تحسين كردند و با اين وجـود               
آنها غضبناك بودند كه چرا بايد اين سابقه درخشان را با پيوندهاي خـود              
با اتحاد جماهير شوروي بي خاصيت كنند  و نيز چرا بايد بـا نـرمـهـاي                   

در واقع ايـن دو از نـظـر             . سازماني كه از پس آن مي آيد، توافق كنند        
 به اين سو،ميـانـه روي حـزب           سالرنواز  .  ساختاري در هم تنيده بودند    

كمونيست  هزينه اي براي ارتباطش با مسكو بود و نـه در تـقـابـل بـا                
چون هميشه مي شد آن را با قرابت  شك برانگيزش بـا سـرزمـيـن                   . آن

انقالب اكتبر متهم كرد و  حزب كمونيست مي بايستي بارهـا و بـارهـا                  
بيگناهي خويش را به هر خواسته اي مبني بر رقابت كـه مـدل بسـيـار              

بار گناه منتسب به آن و تقاضاي برائت بـه          . چشمگير تغيير بود اثبات كند    
دست راسـتـي     .  دنبال هم مي آيند   

جـورجـو   ترين سخنگوي حـزب،       
 هشدار داد كه وي مخالـف       آمندوال،

هر گـونـه تسـامـح بـا شـورش               
دانشجويي است  وي در حـالـيـكـه      
براي تعطيالت خانوادگـي اش بـه         
بلغارستان رفته بود، مكانيسم هـاي      

 .اين دواليته را تجسد بخشيد
 

حزب كمونيست ناتوان از رهـبـري       
كردن يا گسترش شورشهاي اواخـر      
دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، بـار        
ديگر به دمكرات مسيحي هـا روي        
آورد با اين امـيـد كـه دمـكـرات             
مسيحي راهش را تغيـيـر دهـد و           

آماده همكاري با حزب كمونيـسـت        
كاتوليسيم و   . براي اداره كشور شود   

” توافق تاريخـي  “  كمونيسم در يك    
متحد شدند تا از دموكراسي ايتاليا در مقابل خطرشرارت و وسوسه هـاي             

 1973 اندكي بعد از اينكه در سال        برلينگور. مصرف گرايي محافظت كنند   
رياست حزب را بر عهده گرفت با پيشنهاد اين توافق،مورد شيلي را مـد           
نظر قرار داشت كه در آن آلنده به تازگي بركنار شده بود وبـه مـثـابـه                    

در آن دوران چپ هـاي    . هشداري بر جنگ داخلي كه در خطر انفجار بود  
كمونيست و سوسياليستها با هم تركيب شده بودند و فقـط بـر اسـاس                 

بحث هاي  . اكثريت عددي در انتخابات ،سعي در حكومت بر كشور داشتند         
هيچ نشـانـه اي از       .  كمتري را مي توان  اين چنين آشكار فريبنده يافت    

جنگ داخلي در ايتاليا وجود نداشت جاييكه حتي  حادثه خشونت بـاري             
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روي داده بود ـ بمبي كه توسط تروريست هاي دست راستي در مـيـدان               
 در ميالن منفجر شد بدترين نمونه بود،اما تـأثـيـر      1969فونتانا در سال    

اما به محض ايـنـكـه حـزب           . اندكي بر حيات سياسي در كشور گذاشت      
كمونيست به استقبال دمكرات مسيحي ها رفت،گروههاي انقالبـي چـپ           
كه از عصيان جوانان سر بر آورده بودند پيش بيني پيـدايـش اسـتـقـرار         
سيستم پارلماني تك قطبي نمودند، دولتي بدون اپوزيسيون و گروههـاي           

اولـيـن حـملـه هـاي          .  انقالبي چپ مستقيماً در مقابل آن قرار گرفتنـد        
 .سهمگين بريگارد سرخ، سال بعد شروع شد

 
 كه در آن حـزب      1976انتخابات سال . اما سيستم سياسي در خطر نبود   

دمـكـرات مسـيـحـي هـا           .  كمونيست خوب درخشيد كامالً آرام بـود        
همبستـگـي   “  سخاوتمندانه پشتيباني كمونيست ها از دولت  به اصطالح          

 را بدون تغيير سياست ها و اعـطـاي       جوليو آندروتيتحت فرمان   “  ملي  
قوانيني كه  بتدريج  از        .  هيچ مقام وزارتي به حزب كمونيست پذيرفتند      
دو سال بعد بريـكـاردهـاي       . آزاديهاي مدني مي كاست  در حال عروج بود        

، را در رم       آلـدو مـورو    سرخ معروف ترين رهبر دمكرات مسيحي هـا،          
در .  دستگير نمودند و خواهان مبادله زندانيان سياسي خود با وي شـدنـد          

 روز اسارت، مورو نگران از اينكه ممكن است حزبش او را رهـا                55طول  
كنند مرتباً نامه هاي جانسوز به همكاران خود  مي نوشت و اين نامه هـا                

در اين بـحـرانـهـا حـزب          .   شد  آندروتي منجر به تهديد هاي آشكار عليه     
كمونيست بار ديگر از خود نه اومانيسم نشان داد ونه تـوانسـت افـكـار                  

آنها داغتر از رهبري دمكرات مسيحـي هـا     . عمومي را به خود جلب نمايد    
هر گونه مذاكره مبني بر تضمين آزادي مورو را تقبيح مي كردند چيزيكه             

 .مي توان فهميد پاره شده بود
 

به او اجازه داده شـد تـا         .   حسب المقرر سرنوشت خويش را بازيافت      مورو
بازگشت وي قطعاً انشعاب دمكرات مسيحي ها  و شايد پايـان       .  زنده بماند 

بريـگـاردهـاي    . هزينه نجات وي ناچيز بود.   را به دنبال داشت     آندروتي كار
سرخ گروه كوچكي كه از هر جهت عيني تهديـدي چشـمـگـيـر بـراي                   
دموكراسي ايتاليا نبود به سختي مي تـوانسـت بـا آزادي تـعـدادي از                   

كساني كه  از لحظه آزادي شان مرتباً تحت مراقبت .  اعضايش قويتر گردد  
اين ايده كه اعتبار دولت  نمي توانست از اين تسليم جـان             . پليس بوده اند  

بدر برد تا اينكه   در پكاه چنين تصميمي هزاران تن از تـروريسـتـهـاي            
حـزب  [ جديد سر بر مي آورند چيزي بيش از هيستري مـورد عـالقـه                  

سوسياليست ها اين را تشخيص دادند  و براي مـذاكـره      . نبود] كمونيست  
شروع به جدل نمودند و كمونيست ها ،دايه مهربانتر از مادر، نـگـران از                 
اثبات  اينكه آنها ماليمترين ديوار در مقابل دولت هستند،براي نجات يك          

دمـكـرات   . تن فداكاري كردند و به بيهودگي قصاص آنها را نجات دادنـد            

 از آنها    آندروتي بعد از اينكه  . مسيحي ها هيچ تواضعي از خود نشان ندادند       
                    استفاده كرد ـ كسي كه از نظر موقعيت شناسي اسـتـادتـر از خـود د

 حزب كمونيست يك و     1979در انتخابات   . بودـ آنها را خوار كرد    گاسپري  
تـوافـق   ”  . نيم ميليون رأي از دست داد و دوباره دچار سرماخوردگي شـد           

غير از رفع ابهام از رأي دهندگان  و ضعيف شدن پايگاه حـزب               ”  تاريخي
 كارگران فيات را كه در معرض       برلينگروقتيكه سال بعد    .  ثمره اي نداشت  

اخراج دسته جمعي بودند، فراخواند تا ميادين كار را اشغال كنند، گـوش             
آخرين آكسيـون بـزرگ يـك         .  شنوايي براي درخواست او وجود نداشت     

مركزصنعتي  كه حزب تاكنون در آن دخالت كرده بود بسرعت در هـم                
 .شكسته شد

 
  كه بطرز تلخي سياستهـاي كشـور را            جوواني سارتوري پنچ سال پيش    

منعكس مي نمود،خاطرنشان كرد كه گرامشي حق داشته بيـن جـنـگ              
رهبران بزرگ ـ چرچيل يا     . موقعيت و جنگ مدبرانه تمايز قائل شده است       

در ايـتـالـيـا       .  دوگل ـ نياز به جنگ هاي مدبرانه را فـهـمـيـده بـودنـد                
 خودش همواره   سارتوري. سياستمداران فقط جنگ موقعيت را فهميده اند      

اسپانياي بي  فكر كرده است كه عنوان كتاب مشهور اورتگا گاست به نام              
، سنـت هـاي      ضد رفرميها  بيشتر درخور ايتاليا مي باشدكه در آن         مهره

عميقي از همرنگي، تهاجمات دائمي خارجي  و نبردهايي كه موجب شده            
ايتاليايي ها استاد جان در بردن از آنها از طريق دو الشـدن در بـرابـر                    

ايتاليا به خاطر فقدان نخبگان بي دل و        . دشمن شده اند، ايجاد كرده است     
سارتوري الكي حـرف     . جرأت كشوري است بدون يك استخوان در بدنش       

افراد مورد اشاره او، طبقه سياسي اي است كه وي تـوصـيـف               . نزده است 
فعالً حزب كمونيست رفته و برلوسكوني در قـدرت اسـت و               . كرده است 

محافظت از خود و امپراطوري اش در مقابل        . اهداف اصلي وي روشن است    
قوانين شخصي طي شده از پارلمان و قرار گرفته روي ميز رئـيـس              . قانون

مقام رياست جمهوري در ايتاليا مقامي كامـالً        . جمهور براي تضمين هر دو    
نه فقط نخسـت    ) كاخ رياست جمهوري ـ م       (  كويرناله. افتخارآميز نيست 

وزير را معرفي مي كند، كه بايد به تصويب پارلمان برسد، نيز مي تـوانـد                
در سـال    . اعتبار نامه را از وزرا برگيرد و از امضاي قوانين امـتـنـاع ورزد               

 ، سوگلي چـپِ      كارلو آزليو چامپي   متصدي كويرناله بانكدار سابق      2003
ميانه بود كه از زمان جمهوري اول براي اولين بار در رأس قرار گـرفـتـه            

 وزارت تجارت را عهده دار بود و اكنون سناتـور   پروديبودند، او در دوران     
 .حزب دمكراتيك مي باشد

 
 با خونسردي، اليحه استثنايي را به امضا رسانيد كه نه فقط چنگ             چامپي

انداختن برلوسكوني به تلويزيون را مستحكم نمود بلكه او را از تعـقـيـب               
مصونيتي كه خود چامپي نيز از لحظـه اي كـه             . قانوني مصون نگهداشت  
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بـيـرونِ   . پاي آن امضا گذاشته، به عنوان رئيس جمهور در آن ذينفع بـود    
كاخ رياست جمهوري، درخواستهاي عاجزانه افراد شمع بدست در خيابان           

امـا وارثـان     . بود كه از وي استدعا مي كردند كه اليحه را امضـا نـكـنـد                
در واقع پيش نويس اليحه مصون بـودن        .  كمونيسم هيچ اعتراضي نكردند   

. نخست وزير از تعقيب قانوني از ميان دسته چپِ ميانه برخـاسـتـه بـود                
رئيس جمهور كـه بـر       ]  اما[ دست اندازي در مطبوعات فراتر از قانون بود،       

اساس قانون  اساسي مي بايستي قدرت برتر به شمار رود و بـا تـمـامـي          
در سطح ملي فقـط     .  حرمت با آن رفتار شود، مورد سؤال قرار نمي گرفت         

 شنيده شد كه اگر چه غم انگيز نـبـود امـا               چامپييك صداي مؤثرعليه    
 بود كه در كسوت يك لـيـبـرال      سارتورياعتراض از جانب .  سوزناك بود 

 گفت اگر از اين پس عمري بـاقـي         چامپيمحافظه كار در انظار عموم به       
باشد،  عنوان تحقير آميز خرگوش را به خاطر بزدليهايش يدك خـواهـد               

 .كشيد
 

 يك كمونيست سابق ـ      جورج ناپوليتانو امروزه در كاخ رياست جمهوري،      
 آمـنـدوال      رهبري راست ترين جناح در حزب كمونيست پس از مـرگ            

،قانون مصونيت از تعقيب هـمـواره       ناپوليتانوتا زمان انتخاب    . نشسته است 
اما وقتيكه اليـحـه در يـك          .  از جانب دادگاه قانون اساسي  رد شده بود        

 ـ  مفاد    مد ليسبون بسته بندي جديد ارائه شدـ كه مي توان گفت بعد از            
برلوسكوني، رئيس مذاكـرات پسـا     ]  جناح [ همان اليحه از سوي اكثريت 

كمونيسم در سنا، در پارلمان تصويب شد، كه مخالفت كردن با آن بسيار             
بعيد به نظر مي رسيد،اليحه توضيح داد كه  حزب دموكراتيك در اساس             
مخالفي ندارد هر چند شايد در مجلس جديـد ايـن مـخـالـفـت ابـراز                     

 براي چنين تشريفاتي وقت نداشت و اليحه را از اولـيـن                ناپوليتانو. شود
بار ديگر تنها صداي تـقـبـيـح ايـن            .  روزي كه بدستش رسيد امضا نمود     

 و دسته اي  از آزاد        سارتوريرسوايي از سوي ليبرالها و افراد غيرسياسي،      
انديشان برخاست كه فوراً مورد نكوهش مطبوعات  حزب دموكراتيـك و             
نيز اطاعت حزب رفوندازيون كمونيست قرار گرفت كه خواهان احـتـرام             

اين چنين است چـپِ بـي مـهـره يِ              .  گذاشتن به رئيس جمهور بودند    
 .ايتالياي امروز

 
پايان تجربه شوروي،انقباض يـا از       ]   از قبيل [  نيروهاي قدرتمند تاريخي    

هم پاشيدگي طبقه كارگر سنتي،تضعيف دولتهاي رفاه،گسترش رسـانـه           
هاي تصويري وافول احزاب سياسي در همه جاي اروپا وضعيت سختي به            
. چپ تحميل كرده است و هيچ جا شكل خوبي به جا نگـذاشـتـه اسـت                 

سقوط كمونيسم ايتاليايي از اين نظر داستان گسترده تري است كه مـرز             
با اين وجود هيچ كجا چنين ميراث پر ابهتـي  . سانسور را در هم مي نوردد    

 و   د گاسپري حزبي كه از جانب     . اين گونه به طور كامل بر باد نرفته است        

 فريفته شد و ناتوان از حاشيه اي كردن فاشيسـم يـا انشـقـاق                  آندروتي
روحانيت بود با اين وجود صرفنظر از تقصير استراتژيك ،هنوز نيرويي در       

وارثان حزب در عـيـن       . حال گسترش بود و داراي اعتبار چشمگيري بود   
آگاهي كامل از اينكه برلوسكوني كيست و آنها چه مي كنند با وي كـنـار           

اكنون ادبيات عـظـيـمـي از         . آمدند و هيچ رگه اي از اعتذار نشان ندادند        
افشاگري بيرون و درون ايتاليا عليه برلوسكوني وجود دارد كه از جـملـه               

اما زننده اسـت    . مي توان به سه تحقيق دست اول در انگلستان اشاره كرد          
كه چگونه  دروضعيت اينگونه درمانده اي، چپِ ميانه به كمك وي مـي                

هـمـدسـتـي     .  شتابند تا پرونده اش تميز شود و قدرتش محكمتـر شـود      
رؤساي جمهور در همكاري پي در پي براي قرار دادن بـرلـوسـكـونـي و                  
خودشان در ماورا قانون چيزي غيرعادي نيست اما تعجب در گونه اي از              
الگوي هميشگي در وارثان كمونيسم ايتاليايي است كه به برلـوسـكـونـي              
اجازه مي دهد امپراطوري رسانه اي اش را حفظ و بسط دهد، شگفتي در              
بي اعتنايي به آنچه در قانون مي گذرد؛ در باال نبردن انگشت اعتراض بـه              
منظور دخالت در نزاعهاي مورد عالقه وي، جستن فرد دست راست وي و         
چندين جنايتكار ميليونر ديگر از زندان و جستجوي مداوم براي معاهدات         
انتخاباتي با وي به قيمت هر اصل دموكراتيك با هدف انتفاع شخصـي و               
در پايان تمام اين موارد، آنها  نه فقط به مانند اسالف خود دست خـالـي                 

 .برگشته اند بلكه نهايتاً از نظر وجدان و عقل نيز خالي تر برگشته اند
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 كارل ماركس
 بهزاد باقري: برگردان

 

تا جائي كه به مردم مربوط است، دولت هانسمان در عـمـل پـلـيـس                     
قديمي پروس را مجسم ميكرد و در تئوري، تفاوت گذاري توهين آمـيـز            

 . بلژيكي ميان بورژوا و غيربورژوا را
 

. اكنون به بخش ديگري از برنامه دولت بپردازيم؛ هرج ومرج عليه ارتجـاع            
در اين مورد، دولت بيشتر ميتواند درباره آرزوهاي پرهيزگارانه اش الف             

تفكيك و فروش زمين به مالـكـان خصـوصـي،       .  بزند تا اعمال واقعي اش    
بـه  ]  دولـتـي  [ رهاكردن بانكها به دست رقابت آزاد، تبديل تجارت دريايي        

 . يك شركت خصوصي و غيره در زمره اين آرزوهاي پرهيزگارانه بودند
مايه بدبختي دولت عمل بود كه تمامي حمالت اقتصادي اش عليه حزب             
فئودال، زير چتر يك وام تحميلي رخ داد و در كل تالـشـهـايـش بـراي                   
اصالح توسط مردم منحصرا بعنوان مصلحتي اقتصادي، طراحي شده براي         

بـديـن تـرتـيـب        .  دوباره پر كردن خزانه دولت تقويت شده، ديـده شـد        
و اين  .  هانسمان نفرت يك حزب را بدون كسب تاييد ديگري بدست آورد          

مساله را بايد پذيرفت كه وي تنها هنگامي براي حمله به مزاياي فئودالي             
خطر كرد كه مسائل مالي، آنگونه كه به وزير ماليه نزديك بود و تـوسـط                

در اين معناي محدود، او     .  وي درك ميشد، بدل به مساله اي مبرم ميشد        
آقايان محترم ، كسب و كـار، كسـب و كـار               “ :  به لردهاي فئودال گفت   

 ”!است
 

بنابراين حتي تالشهاي مثبت طبقه متوسطي اش هم كه عليه فئودالـهـا             
جهتگيري شده بود همان فساد پليسئي را پيدا كرد كه كه اقدامات منفي          

؛ چراكه در زبان اقتصاد سياسي، پليس،       ” بازيابي فعاليت تجاري  “ اش براي   
افزايش ماليات و گمرك چـغـنـدر قـنـد و               .  خزانه داري ناميده ميشود   

مشروبات الكلي كه هانسمان آن را از تصويب مجمع ملي گذرانـده بـود،               
ايستاده بودنـد را    ”  خدا، شاه و ميهن  “ خشم كيسه هاي پولي كه در كنار        

. برانگيـخـت  ...  در سيلسيا، براندنبورگ، ساكشوني، پروس غربي و شرقي و  
اما درحاليكه اين اقدامات زمينداران صنعتي استانهاي قديمي پـروس را            
خشمگين كرد، به همان نسبت مايه رنجش تقطيركـنـنـدگـان طـبـقـه             
متوسطي مشروبات در استان راين گرديد كه اين اقدامات را بعنوان بدتـر             

و .  شدن شرايط رقابتشان در برابر استانهاي قديمي پروس درنظرگرفتـنـد     
باالتر از همه، خشم كارگران در استانهاي قديمي را بهمراه داشـت، كـه        
براي آنها اين امر بسادگي به اين معنا بود و فقط ميتوانست اين معنـا را                 
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ايـن اقـدام     .  داشته باشد، كه قيمت يك ضرورت اوليه باال رفـتـه اسـت             
از .  بـحـسـاب آمـد      ”  دولت تقويت شـده    “ بنابراين تنها بازپركردن خزانه     

آنجائي كه اين اقدام تنها اقدام دولت عمل عليه فئودالها بود، تنها اليحـه              
 .اي از اين نوع كه تبديل به قانون شد، همين مثال كفايت ميكند

 
هانسمان كه تمامي معافيتها از ماليات تصاعدي و مـالـيـات بـر               ”  لوايح“ 

زمين را منسوخ كرد و ماليات بر درآمد نقشه ريزي شده او، موجب شد تا        
چنان غوغايي بپا كنند كـه انـگـار          ”  خدا، شاه و ميهن   “ هواداران زميندار   

آنها او را با دادن لقب كمونيست، مـحـكـوم           .  توسط رتيل گزيده شده اند    
كـنـايـه اي بـه كـرويـتـز              [ كردند و حتي امروز شواليه صليب پروسي        

با آوردن نام هانسمان سه بار توبه ميكند    ]  ويراستار انگليسي   –تسايتونگ  
لغو تمامي معافيتهـا از      .  را براي او تداعي ميكند    ]  1[ و اين نام فرا دياولو      

ماليات بر زمين، تنها اقدام مهم اتخاذشده توسط دولت پـروس در دوره         
حاكميت شكوهمند مجمع آشتي دهندگان، بدليل كوته نظري اصـولـي            

آيا .  خود هانسمان اين كوته فكري را توجيه كرده بود.  چپ شكست خورد 
را قبل ”  دولت تقويت شده“چپ قرار بود تا منابع مالي جديد براي كابينه  

 از اتمام و اعالم قانون اساسي جديد فراهم كند؟
 

كابينه بورژوايي آنقدر بدشانس بود كه راديكالترين طرحها و اقـدامـاتـش            
هم از جانب اعضاي راديكال مجمع آشتي دهندگان ناكام گذاشته شد و             
آنقدر سترون بود كه تمامي جنگ صليبي اش عليه فئوداليسم فقـط بـه              
افزايشي در ماليات منتهي شد كه براي تمامي طبقـات بـطـور مسـاوي          
نفرت انگيز بود، و تمامي فراست مالي اش منتج به يك وام تحميلي شد؛              
دو طرحي كه فقط يارانه اي براي كمپ ضدانقالب عليه بورژوازي فراهـم             

اما اشراف فئودال درباره مقاصد شريرانه كابينه بورژوايي مطمئـن          .  كردند
بنابراين حتي جنگ مالي بورژوازي پروس عليه فئودالـيـسـم           .  شده بودند 

ثابت كرد كه بورژوازي، بدليل غيرمحبوب بودن و ناتواني اش، به آرامـي              
آقايان محترم، كسب و كار ،      “ تنها قادر بود عليه خودش پول جمع كند و          

 ”!كسب و كار است
 

درست هنگامي كه كابينه بورژوايي در توهين به پرولتـاريـاي شـهـري،               
دموكراتهاي طبقه متوسط و نجيب زادگان فئودال بطور مساوي مـوفـق             
شد، حتي دهقانان ستمديده از فئوداليسم را نيز از خود بيگانـه كـرد و                 
عليه خود گرداند و در اين راه مشتاقانه توسط مجمع آشتي دهـنـدگـان               

باالتر از همه اين مساله را بايد بخاطر داشت كه مجـمـع در               .  تقويت شد 
طول نيمي از حياتش بطور مناسبي از جانب دولت هانسمان نماينـدگـي             

در .  ميشد و شهداي بورژواي كنوني، ساقدوشان ديروزي هانسمان بودنـد         
طرحي را عـرضـه كـرد كـه           ]  Patio[ دوران زمامداري هانسمان، پاتيو     

نگاه كنيد به نقدي كه ما پيشتر       ( تعهدات و الزامات فئودالي را لغو ميكرد        

اين طرح، بدترين معجون اميال بدبخـتـانـه         ).  از اين مساله منتشر كرديم    
شرايطي كـه بـا قـانـون          “ بورژوازي براي لغو امتيازات فئودالي بود، اين        

و ترس بورژوازي از سلب و محـدوديـت         ”  اساسي جديد مطابقت نداشتند   
بورژوازي پروس آنقدر بدبخت، تـرسـو،        .  انقالبي هرگونه تملك خصوصي   

كوته فكر و كور شده وسط خودبيني اش بود كه حتي مورد احتياج ترين              
 . متحدش يعني دهقانان را دفع كرد

 
كـه  “  :  ي نماينده بلند شد و گـفـت        ] Hanow[ در روز سوم ژوئن، هانو      

تمامي پروسه هاي معلق مانده در خصوص روابط زميندار و دهقـانـان و               
تغيير و تبديل وظايف بايد هرچه سريعتر به درخواست يكي از طرفين تا              

 ” .زمان اعالم قانون اساسي جديد برمبناي اصول عادالنه موقوف شود
[تا آخر سپتامبر، يعني چهار ماه بعد، تحت زمامداري كابيـنـه پـوئـل                  

Pfuel  [            بود كه مجمع آشتي و ميانجيگري، پس از رد تمامي متمم هاي
و ”  جـاري ]  فـئـودالـي   [ وضعيت موجود التزامات     “  ليبرالي و نگه داشتن     

، سـنـدي را       ”  جمع آوري عوارض و بدهي هاي معوقه مورد مشـاجـره          “ 
بـيـن   ]  دربـاره روابـط    [ تصويب كرد كه براي توقيف پروسه هاي معلـق           

 .زمينداران و دهقانان طراحي شده بود
 

در ماه آگوست، اگر خطا نكرده باشيم، مجمع آشتي دهـنـدگـان اعـالم                
كار نـوكـري و       “ مبني بر اينكه    ]  Nestiel[ داشت كه پيشنهاد ننستيل     

آيا ميشـد از دهـقـانـان         .  ضرورت و فوريتي ندارد”  بيگاري فورا لغو شود   
انتظار داشت كه اين را بعنوان مساله اي فوري براي برداشتن چماق عليه             

كـه آنـان را بـه          ]  مجمعـي [ اين مجمع آشتي دهندگان قلمداد كنند؟       
شرايطي بدتر از آنچه كه بطور واقعي پس از رويدادهاي ماه مارس كسـب   

بورژوازي فرانسه با آزاد كردن دهقـانـان كـار           .  كرده بودند، پرتاب ميكرد   
بـورژوازي  .  خود را آغاز كرد و بهمراه دهقانان بر كل اروپا استيال يـافـت              

پروس آنچنان دلنگران و مشغول كوچكترين منافع بالواسطه خود بود كه           
حتي بصورتي احمقانه اين متحد را از دست داد و آنرا به ابزاري در دست               

 . ضدانقالبيون فئودال بدل ساخت
 

تـحـت   .  تاريخ رسمي انحالل كابينه طبقه متوسط كامال مـعـروف اسـت            
و ”  تقويت شده بـود    “ آنچنان  ”  دولت“ حمايت بازوي حفاظت كننده اش،      

 جوالي كوهل وتر 15انرژي توده اي آنچنان ضعيف شده بود كه حتي در   
هشداري عليه دسيسه هاي مسـتـخـدمـيـن          ]  2[ و هانسمان ديوسكوري    

دولتي و بويژه سران مناطق روستايي و تمامي فرمانداران مناطق حكومت           
مجمع نجيب زادگان و زميـنـداران       “ سلطنتي صادر كردند؛ چرا كه اخيرا       

براي حفاظت از امتيازاتشان در برلين همزمان با مجمـع آشـتـي       ”  بزرگ
مجمعي از انجمنهاي مـحـلـي        “ دهندگان ترتيب جلسه داده بود و اينكه        

، در مقابل باصطالح مـجـمـع        ” براي حفاظت از حقوق مالكيت زمينداران     
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 Upper[ ملي برلين، در روز روز چهارم سپتامبر در لوساتيـاي عـلـيـا          

Lusatia [انرژئي كـه تـوسـط        . براي تشكيل جلسه فراخوانده شده بود
دولت و باصطالح مجمع ملي عليه اين تهديدات روزافزون ضـدانـقـالبـي              
مصرف شد بيان خود را فقط در توصيه نامه هاي رسمي و بخشنامه هـا                

كابينه بورژوايي سرنيزه ها، گلوله ها، زندانها و سرجـوخـه هـا را        .  گرفت
فقط و فقط بـراي مـردم         

تا اعتمـاد   “ حفظ كرده بود    
لطمه خورده را بازسازي و      
فعاليتهاي بـازرگـانـي را        

 . ”احياء كند
 

[حوادث شـوايـدنـيـتـز          
Schweidnitz  [   كــه در

آنجا قواي نظامي در شكل     
گارد ملي، بورژوازي را بـه       
قتل رسانـدنـد، عـاقـبـت         
مجمع ملي را از بي تفاوتي      

در .  و رخوت بيدار ساخـت    
 آگوست مجمع خود    9روز  

را براي عملي قهـرمـانـانـه        
-Stein[ شـولـتـزه      -آماده كرد، يعني صدور دستورالعمل نظامي اشتاين      

Schultze  [           كه  شديدترين اقدام قهرآميزش طلب نزاكت از افسـرهـاي
آيا افتخار سلطنت طلبانه مانع پيروي      !  عجب اقدام قهرآميزي  .  پروسي بود 

 افسران از فرامين افتخار بورژوايي نشد؟ 
 

 سپتامبر، يكماه قبل از اينكه مـجـمـع آشـتـي دهـنـدگـان                    7در روز   
يكـبـار   ]  اين مجمع [ شولتزه را تصويب كند،     -دستورالعمل نظامي اشتاين  

ديگر تصميم گرفت كه اين مصوبه، مصوبه اي واقعي است و بايد تـوسـط               
 11هانسمان از اجراي آن سرباز زد و در روز               .  وزارتخانه ها اجرا شود   

سپتامبر، پس از اينكه خود را به رياست بانكي با حقوق ساالنه شش هزار              
آقايان محترم، كسب و كار، كسب و   “چرا كه  –تالر گماشت، استعفا كرد  

 .”!كار است
 

 سپتامبر مجمع آشتي دهندگان با امتنان بـا فـرمـول             25عاقبت در روز    
شولتزه كه توسط   -كامال آب رفته و از تك وتا افتادهء دستورالعمل اشتاين         

پوئل ارائه شد موافقت كرد؛ در حاليكه در همان زمان دسـتـورالـعـمـل                 
]نظامي ورانگل    ٌWrangel  [  و تعداد زياد قواي نظامئي كه اطراف برليـن

تـنـهـا    .  مستقر شده بودند، آن را به تبديل به لطيفه اي تلخ كرده بودنـد             

شولتـزه  -نگاهي كوتاه به اين تاريخها  و تاريخ دستورالعمل نظامي اشتاين          
براي نشان دادن اينكه دستورالعمل نظامي بهانـه واقـعـي اسـتـعـفـاي                  

آيا محتمل است كه هـانسـمـان، كـه در             .  هانسمان نبود، كفايت ميكند   
برسميت شناسي انقالب خجالت نميكشيد، از ابالغ اين دستور خجـالـت            
بكشد؟ آيا  ما بايد باور كنيم كه هانسمان، كه هر وقت پـرونـده اي از                    
ــر      ــش س ــان ــت دس
ميخورد بسرعت آنرا   
دوباره برميـداشـت،    
ايـن يـكـي را بـا           
رنجشي پارسايانه تا   
زمان اعالمش روي    
ميزهاي وزارت رهـا    
كرده بـاشـد؟ نـه،        
هانسمان ما اينقـدر    
. متعصب نـيـسـت     

هانسمان بسـادگـي    
فريب خورده بـود،     
همانطور كه در كـل    
نماينـده بـورژوازي     
. فريب خورده بـود     
. اينطور به او فهمانده شده بود كه سلطنت هيچگاه او را بدور نمي انـدازد              

او اينطور قرار داده شده بود، كه آخرين بقاياي محبوبيت اش را بـراي                 
اينكه پادشاه قادر باشد او را به پاي بدخواهي اربابان قرباني كـنـد و از                   

عالوه بر اين، نقـشـه      .  قيموميت طبقه متوسط رهايي يابد، از دست بدهد       
كمپيني كه بر سر آن با روسيه و اتريش توافق شده بود ايجاب ميكرد كه               
كابينه بايد توسط كسي كه در اتاقهاي دربسته خارج از مجمـع آشـتـي                

قديمي در دوره زمامـداري     ”  دولت“ .  دهندگان تعيين ميشد، صدارت شود    
كه  قادر بود بر سرِ انجام چنيـن  ”  تقويت شده بود  “ كابينه بورژوايي آنقدر    

پيروزي كرواتها بـر ويـن        .  پوئل خطائي بيش نبود   .  كودتايي ريسك كند  
تحت زمامداري كابينـه    .  حتي يك براندنبورگ را ابزاري مفيد تبديل كرد       

براندنبورگ، مجمع آشتي دهندگان با خفت و خواري پراكنده، مسـخـره،            
. تحقير و تعقيب شد؛ و مردم در اين لحظه حياتي بي تـفـاوت مـانـدنـد                  

شكست اين مجمع، شكست بورژوازي پروس، شكست مشروطه طـلـبـان            
بود و درعين حال پيروزئي براي حزب دموكراتيك كه البته بايد بهاي آن             

 . را ميپرداخت
 

و قانون اساسي تحميل شده ؟ زماني گفته ميشد كه هيچگاه نبايد اجـازه            
بين شاه و مردمش بيايد، اكنون گفته ميشود        ”  تكه كاغذي “ داده شود كه    
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قانون اساسي واقـعـي     . كه تنها تكه كاغذي بايد بين شاه و مردمش باشد 
قانون اساسي تحميلي فرانسه تنهـا يـك         .  پروس، وضعيت محاصره است   

تمـامـي اصـول      .  داشت تا آن را از اعتبار بيندازد        -اصل چهاردهم –اصل  
بوسيله اين قانون، سـلـطـنـت         .  قانون اساسي پروس، اصل چهاردهم بود     

در ايـن    . [ يعني در واقع به خـودش       -امتيازات جديدي را تحميل ميكرد    
سلطنت به خودش اجازه ميداد كه مجلسين را بدون محـدوديـت            ]  قانون

به وزرا اجازه ميداد تا در دوره انتقالي هر قانون دلبخواهي را       .  منحل كند 
به نمايندگـان   ).  حتي آنهايي كه بر مالكيت تاثير ميگذاشتند      ( صادر كنند   

اجازه ميداد تا وزرا را بدليل اين اقدامات متهم كنند، امـا بـا بـه جـان                     
” دشـمـن داخـلـي      “ خريدن اين خطر كه تحت قانون نظامي، به عنوان           

در آخر، اجازه ميداد كه قدرت و اعتبار ضدانقالب بوضـوح           .  شناخته شوند 
مبهم صادر شده توسط مـاگـنـا       ”  تكه كاغذ “ باال رود تا جائيكه جايگزين      

ژرمنئي كه از بخشهاي اياالت قـرون وسـطـائـي         -ي مسيحي]  3[چارتا  
حـتـي در ايـن        .  سربرآورده بود شود و كل بازي قانوني را بدور بينـدازد          

“ :  صورت هم بورژوازي محافظه كار دستانش را باال مياورد و دعا ميـكـرد             
 .”!خدا اعطا كرد و خدا بازپس گرفت؛ نام خدا و اربابمان مقدس باد

 
تاريخ طبقه متوسط پروسي و كل طبقه متوسط آلماني بيـن مـاهـهـاي                
مارس تا سپتامبر نشان ميدهد كه انقالب كامال طبقه متوسطي و برپايـي           
حاكميت طبقه متوسط به شكل سلطنت مشروطه در آلمان محال اسـت            

يا ضدانقالب خودكامه فئودالي و يا انقالب       ]  ممكن[ و اينكه تنها آلترناتيو     
 . اجتماعي جمهوري خواهانه است

 
بخش تداوم پذير و اهل عمل بورژوازي قاعدتا از رخوتش بيدار خـواهـد               

اين مساله باالتر از همه بوسيله اين تضمين ميشود كه ضد انـقـالب        -شد
در حـالـي كـه          –در بهار سند قانوني شوكه كننده اي را ارائه ميدهـد             

 : هانسمان ما متفكرانه ميگويد
 ”   !آقايان محترم، كسب و كار، كسب و كار است“
 

 :پانوشتها
 ]1  [Fra Diavolo –     لقب   -بصورت تحت اللفظي بمعناي برادر شيطان

رهبر جـنـگ     )  Michelle Pezza 1771-1806( معمول ميشله پتزا    
چريكي مقاومت ناپل عليه فرانسه و يكي از الهام دهندگان و پراتيسـيـن              

 .هاي شورش عمومي مردمي است
 ]2 [Dioscuri  –        در اسطوره هاي يونان و روم، نام دو بـرادر دوقـلـوي

. اسـت )  Pallux( و پالوكـس    )  Castor(فرزند زئوس به نامهاي كاستور  
پس از كشـتـه      .  كاستور اسب سواري ناهر و پالوكس مشت زني قابل بود         

شدن كاستور، پالوكس از زئوس ناميرايي گرفت اما وي زئوس را تزغـيـب          

كرد تا به او اجازه دهد كه اين ناميرايي را با كاستور تسهيـم كـنـد؛ در                    
و نيمـي را در       )  بعنوان خدا ( نتيجه اين دو برادر دوقلو نيمي را در المپ          

ديوسكوري نماد دو .  سپري ميكردند) بعنوان موجودات فاني مرده(هادس  
برادر دوقلوي جدانشدني است و در اينجا كنايه ماركس به كوهل وتـر و               

 .هانسمان است و تشبيه آنها به دوقلوهاي جدانشدني
 ]3  [Magna Charta  –              منشور سلطنتي براي تضـمـيـن حـقـوق

 مـيـالدي تـوسـط         1215سياسي اشراف شورشي انگليسي كه در سال        
 .كينگ جان صادر شد
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