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  ی یک استادبازخوانی مقاله

  

 ها]در رابطه با [ان.جی.اُ 
  

  ی: عباس فرد نوشته 

 
  

  ی اين مقاله:درباره
در   2003ـ آوريل   1382ارديبهشت  در  بار  برای اوليناين مقاله  

؛ و اينک با ويرايشی در حد منتشر شد نشريه کمون 22ی شماره
ی ی دربارهتربزرگ ایمجموعهعنوان بخشی از ای کلمات، بهپاره

طور همانشود. منتشر می [ان.جی.اُ]هاچيستی، چگونگی و چرايی 
و  نقد آنْ  ی نوشتنآيد، انگيزکه از عنوان و محتوای مقاله برمی

و  سمي الي امپری «نظرات آقای علمداری بود که مقاله بررسی
  بود.کرده  »نقدرا « [*]»یکايدر آمر یردولت ي غ یهاسازمان

 سر  ِپيدايش اوليه خودرا پشت هاسالآن در  [ان.جی.اُ]ها
  ی ترجمه  .ودندــــــيافته ب پردازهايی هم  و مدافعين و نظريه  گذاشتندمی

ــ    ــــــــــــــــــــــــــــ
[*] http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/394-ngo-

south-america 
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تغيير «نام  بهای  در مقالهآقای علمداری  توسط  که    جيمر پتراسی  مقاله
مورد  ).جی.او"هامقاالت "اننگاهی به( »دولت يا تعديل دولت؟

دام تر بود که بهنسل جوان، هشداری بهقرار گرفتو بررسی  »نقد«
ی» آقای  ی «نقادانهنيفتند؛ و نقد و بررسی مقاله [ان.جی.اُ]ها

هايی بود که ها و پرنسيپدفاع از تبادالت، ارزشنيز علمداری 
ی مدنِی حيا و گسترش جامعهپردازان انظريه ،[ان.جی.اُ]ها

بورژوازی و عروج» خردهی «واسطهبهنئوليبرالی، ـبورژوايی
آمريکايی ـرهای اروپايیکشو صالحات با نگاهی بهادولت موسوم به

  .پرداختندمیترويج و تبليغ آن به

  
تاريخِی امروز در مورد ـاجتماعیـکوشش نظریجاکه از آن

تحليلی ـبايست افشاگرانهبسيار فراتر از هشدار، می [ان.جی.اُ]ها
عنوان محفل گردآمده حول سايت «رفاقت ؛ سعی ما (بهباشد

ای بخشی از نيروی نه چندان که برای دورهکارگری») اين است
بود که  همين زمينهبسيار خود را در اين راستا سازمان بدهيم. در 

چِپ» « ونِ ي سي اپوز اي آی «، مقالهجيمز پتراسی پس از مقاله
 اوهایجتوسط غرب را در پوشش ان  چنجمي ) رژMRS(  کاراگوئهين 

 یها«سازمان یچرخه اي مردم  جنبش، [*]»کند؟یم یگریالب
 یرو يبافته و ن هم  یهامجتمع  یرانتفاعي غ  یهاشرکت،  [**]»یردولت ي غ

[در اين ی بعدی را منتشر کرديم و مقاله [***]سمي الي امپر یمحرکه
ه و تعريف ای از کارکردها، گسترتصوير فشردهی  ارائهرا بهزمينه]  
تر مقاالت جامعبهدهيم تا نوبت اختصاص می [ان.جی.اُ]هارسمِی 

 برسد.
ــ    ــــــــــــــــــــــــــــ

[*] http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/400-mrs 
[**] http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/400-mrs 
[***] http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/409-

driving-force-imperialism-2 
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  ی یک استاد بازخوانی مقاله
 در رابطه با [ان.جی.اُ]ها

گاه بيان حقيقت در اغلب مواقع تاوان داشته است، خصوصاً آن
» بوده باشی و نه در سنين پر شروشوری «ي که نه در جوانی دانشجو

الزام . کارگر زاده شدن، عمری را به»استاد دانشگاه«باالی ميانسالی  
بررسی جدال نظری اساتيد گذران زيست، کارگری کردن و به

رسد؛ اما چه بايد نظر میای غريب بهدانشگاهی ايستادن، تا اندازه 
ابعاد متصور   یراستی در همهکنيم که بهای زندگی میکرد؟ در زمانه

های ديروز سر از گريبان فرديت باژگونه است!؟ سوسيال دموکرات
 ی با نظم نوينِ ي راستااند؛ و در همخود بيرون آورده ناخويشتنِ 

شان را پيرايه جوانی، شور بیبرخاسته از فروپاشی شوروی
 گويیمجيزدر و  کشندهای از دست رفته آه میافسوس فرصتبه

نان . چراکه گذشته از  اندی خويش تبديل کردهپيشهبهشتاب را  سرمايه  
توانند برمسند قدرت تکيه که دراختيار دارند، نمی و کار و احترامی

 ترينهای معتبر دنيای سرمايه باشند تا معروفبلغ فروشگاهکنند و مُ 
آن گونه که تبليغات نظم نوين انسان را بهرا (همان  دارمارک  کاالهای

  نابودی بکشانند!مصرف که نه، بلکه بهبهکند) موظف می
که  [ان.جی.اُ]ها یهمين مقالهی واسطهعمدتاً بهرا  جيمز پتراس

شناسم؛ اما آقای کاظم علمداری ، میمنتشر شددر جلد نهم جنس دوم 
جلد دهم جنس در  »  تغيير دولت يا تعديل دولت؟«  یرا عالوه بر مقاله

چرا ايران عقب ماند و غرب کتاب « یمطالعه یواسطهدوم، به
ً » نيز میپيشرفت کرد؟ يادآور شوم که هرگز نه بايد شناسم. ضمنا
های اين شوريدگیسپاری بهام و نه فرصت تنی بودهيچريک و فدا
موضع و موقع طبقاتی ام که بهام. کارگری بودهرا داشتهغيرکارگری  

ه نابسامانی و همآگاهی يافتم و درجهت رفع ايننسبتاً خويش 
(که در سايه مناسبات و ذات  استبدادهای برخاسته از یي جاهناب 

ام. دوباره يافته)، درصدد چاره ايستاده  دیاستبدادی سرمايه تول
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سوسياليسم و به هروی آورد طبقاتی یدانش مبارزهرو، بهازاين
سياسی که برخويشتن آگاهی يافته و  و مثابه يک جنبش طبقاتی(به
  ام.يابد) گرايش پيدا کردهمی

تواند يک سوسياليسم نمی باور و دريافت کسانی همانند منْ به
ای «مدرن» و ی ناروشن ويا صرفاً جامعهي ناکجاآباد گمشده در فردا

از های آينده باشد. پس، هرچه هست مرفه و صنعتی برای نسل
  ی استاای است نفی شده و نفیمعنی دارد، که گذشتهاکنون هم
  .آيندهبه

 مهدی (بچه محل مادرِ  کمونيستیْ ـطبقاتیمن در هستی تبادالت 
شاالی بنکدار از اهای آقامهنگام شستن رختبينم که بهرا میسابقم) 

ها کمونيست؛ چرا که هراسدچشمان هرزه و هيز هيچ کسی نمی
گی ی زنان و هرزهي شودليل درک حقيقت نوعی انسان، رختبه

را  ام) حسن (از دوستان دوران کودکیپذيرند. پدرِ مردان را نمی
کار، در سنين از کارافتادگی سال فروش نيروی  ۵٠بينم که پس از  می
کند؛ چراکه حرمتی، آرزوی مرگ نمیفقر و بی یواسطهبه

کار، در راستای برچيدن دستگاه خريد و فروش نيروی هاکمونيست
گذارند. کار و توليد و حرمت انسانی را در شرايط موجود نيز ارج می

شان، ی و خالقيتي بينم که جوانی و زيبارا می  ان سابقمکارهم  انهمسر
، و خانه و کارگاه فرسا در کارخانهدر اثر کار مفرط و طاقت

شود؛ چراکه شان فروکاسته نمیی با فرزنداني کژخلقی و تندخوبه
و در راستای الغای استثمار  از خانواده ينیبا درک نو  هاکمونيست

دانند و نوعی خويش می یرا پارهشان انسان از انسان، همسران
حرمت دارانه را در تبادلی رفيقانه بههای مناسبات سرمايهحرمتیبی

 یهمهبينم که بهرويانند. و سرانجام، خودم را میانسانی فرامی
کنم، سالمی که دلم را ای) سالم میکارانم (بدون هرگونه واهمههم

شوری رفيقانه تعالی ام را بهیي سازد و احساس تنهاآسوده می
زا را در ساز و خصومترقابت بيگانه هاکمونيستبخشد؛ چراکه می
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ها و سرهای دستتبادل انديشه و عمل شوراگرايانه و اجتماعی به
  .دهندگرم رفاقت تکامل می

ديگری از تبادل   یهزاران شکل و گونه  یعالوهها، بهاين  یهمه
يابی طبقاتی لحاظ سازمانانسانی، سوسياليستی و سياسی (که به

را  بارهيک يدخلعی داشته و ي کشان نيز کارآکارگران و زحمت
داند) در همين های کار و توليد میی انساني اعتال  یپروسهمشروط به

 گرچه با تاوان و مجازاتی قابل تحمل، اما در-اکنون و هم جامعه 
يافتنی است. پس چرا بدون تير و تفنگ و چريک، دست -حال حاظر

تغيير دولت يا « یدر مقاله آقای علمداری اين استاد دانشگاه محترم
انگيز از سوسياليسم، و هول يی» تصويری ماوراتعديل دولت؟

کند؟ سوسياليسم) ارائه میده بهيي کارگران گرا  ها (و طبعاً سوسياليست
 ۵٠ای که بيش از هچنين تصاويری (خصوصاً در جامع یآيا ارائه

 یو هنوز تجربه دسال سن دارن  ٣٠تر از نيياش پادرصد جمعيت
باور اجتماعی ندارند) دموکراتيک است؟ به-مستقلی در امور سياسی

رغم ظاهر دموکراتيک و علی-  يیهامعنی که چنين شيوهمن نه! بدين
ً  -اشگرايانهمدرن   استبداد ذاتی سرمايه چرخيده است.سوی به عميقا

نظر برسد که من نيز دنيا را شايد در يک نگاه سطحی چنين به
رانم!؟ اما، بينم و آقای علمداری را با چوب تکفير میسفيد و سياه می

ً چنين نيست. برای اثبات اين نکته که آقای علمداری به سوی حقيقتا
احتمال زياد چرخش ه بهاستبداد ذاتی سرمايه چرخيده و در اين زمين 

تغيير دولت يا « ینوشتهتری هم خواهد داشت، بهتر است که بهبيش
و  را بازخوانی از آن يیها» مراجعه کنيم؛ و بخشتعديل دولت؟

  کنيم. بررسی
مدنی  یدار مدرنيته و جامعهاين استاد محترم که صراحتاً طرف

های ها و انگيرهواستخ ها، داداستعمن عميقاً بهنويسد: «است، می
واست خ ر  گيدگروه    دارند،واست اعتراضی  خگروهی    .مدی معتقدفر

و  حدارند که د دجو هم وليل مسايل را، اما گروهی ح ت  دادو استع
هاست. يعنی نه ر راهگيدران و گي داز  دانتقا حسط درشان فقط توان
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سازنده ها پيش از آن که وم. ايندگروه جزو اند و نه گروه اول جزو
ی نياز خاص دادگيری هم استعديا ايرا دبرای انتقا، نداربخ م دباشن 

نقش ظاهر در اين تر شيب اتوان ن و  اعدرمنيست و ازقضا افرا پُ 
مان ر اطرافد توانيمی از آن را میدهای زيا، که نمونهدشون می

 ].تأکيد از من است[» ببينيم
ای وجود دارند آقای علمداری عده  مفروِض   یبنابراين، در جامعه

 ؛که نه خواست و استعداد تحليل دارند و نه توان و خواست اعتراضی
» است، که دنتقاآيد «امخرب برمی یهدچه از اين عرو، آنازاين

استادی رشروشور ديروز (که در حال حاضر بهجوی پُ زعم دانشبه
» نيست. آيا گيریدايرامحافظه کار تحول يافته) چيزی بيش از «
» گيردايرا» و «ربخ مصدور چنين احکامی، يعنی نقادان را «

ای استبداد مدارانه نيست؟ مگر نه اين که چنين ادعا ناميدن، انديشه
» مدنی یجامعه» و ««مدرنيتهورد «آترين دستشود که برجستهمی

انتقاد پردازان «نظم نوين» و سازمان ملل)  (از روسو گرفته تا نظريه
و بارآوری پتانسيل انتقادی در عموم آحاد اجتماعی است؟ مگر نه 

انتقاد  [ان.جی.اُ]ها هایترين ابزارمهميکی از  امر ظاهردر که اين
دولت ويا نهادينه کردن  یهرهزين های بوروکراتيک و پُ از سياست

مستبدين ريز و درشت (اعم از  یکه همهانتقاد است؟ مگر نه اين
پذيرند و تنها العموم میدار) انتقاد را علیار و پيشاسرمايهدسرمايه

گيرد، شان هدف انتقاد قرار میجاکه خودشان و يا منافع طبقاتیآن
  نامند؟می گيرداستعداد و ايرامخرب و بیمنتقدين را 

در جلد دهم جنس دوم] حتی [آقای علمداری  یباور من نوشتهبه
 یاصطالح پذيرفته شدهشده، موازين بهلحاظ ظاهر امور هم که به
گستری م و دموکراتيسم غربی را که اينک در جهانسوليبرالي ئن 

های کارگری وتاب جنبشسرمايه، فروپاشی شوروی و کاهش تب
نکرده است. چراکه ايشان  رعايت  ،نائل گرديده[ان.جی.اُ]ها  کشف  به

 یهاو سازمان سمي اليامپر یمقاله« ینويسنده جيمز پتراس یدرباره
ای را واستهخپتراس چه نويسد: «می »ني الت یکايدر آمر یردولت ي غ
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 ريکچ ه د، سوسياليسم از باال و توسط يک عدهدپيش روی قرار می
سياه و سفيد ديدن او را بهانحای گوناگون به؟»؛ و منفک از جامعه

وجه هيچبه پتراسکند. درصورتی که مسائل اجتماعی نيز متهم می
برد و دراين مورد های غيردولتی را زير سؤال نمیتمام سازمان

: نويسدمی پتراسدر همين زمينه  شود.را هم متذکر می يیاستثناها
 ایايندهزای فگونهولتی بهدهای غيرالی که انبوه سازمانح اما در«
ها شوند، اقليت کوچکی از اين سازمانيل میدابزار نواليبراليسم تب به

گزين، از نوعی استراتژی جای دربُ پيشتن بهخ ادرپتا با  دکوشن می
سته از دامپرياليستی پشتيبانی نمايند. اين دهای طبقاتی و ضسياست

انی، جهای از کارگزاران بانک جهدگونه بو ، هيچا[ان.جی.اُ]ه
 ها نکنند. آآمريکا دريافت نمی یحدهيا اياالت مت  يیهای اروپاولتد

ولتی دت درای را در مبارزه عليه قتا نيروهای منطقه اندشبراين تال
ای های منطقهشمار، پروژههای کمسته از سازماندهند. اين د دپيون 

شغال امالک کالن، زنند: اِ می دسياسی پيون -اجتماعیهای  جنبشرا به
مليتی، دن چهای  ر برابر سرمايهدهای اجتماعی و ملی  یي اراد  ازع  افد

ی که درگير ي هابستگی سياسی و اجتماعی بين جنبشهم دو ايجا
مبارزات زنان،  دنين از پيون چها همباشند، آنارضی می یدرهاصم

ها اهميت کنند. اين گروهانی میطبقاتی پشتيب اندازهای مشچ با 
و  دهاد صي خهای فوری تشواستخ مبارزات سياسی را در تبيين 

 یر عرصهدای بايستی  های منطقهبراين باورند که سازمان سرانجام
گوی بايستی پاسخآن می )کشوری(ه و رهبران دکشوری مبارزه نمو 

  ».ای باشندمنطقههای دکارکر
نديدن اين پاراگراف نسبتاً طوالنی سهواً رسد که نظر میبعيد به

-توان چنين گمان برد که آقای علمداری صورت گرفته باشد. می
بدون اين که  -»تغيير دولت يا تعديل دولت؟« یحداقل در مقاله

در تنگنای طوری  تحقيق و تحليل داشته باشد؛    ،يیگو حقيقت  یدغدغه
اند که گستری سرمايه قرار گرفتهو جهان[ان.جی.اُ]ها  تبليغ و ترويج  

  اند؟!شان نداشتههایها و انديشهای جز سياه و سفيد کردن آدمچاره
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ه (و دنگهداشته شفرض کنيم که در يکی از کشورهای عقب
»)، همانند بعضی از ال توسعهح ردزعم آقای علمداری «به

 [ان.جی.اُ]هاکشورهای آمريکای التين، دراثر رشد و گسترش 
قبيل آقای  و عناصری از ،وجود آمدتغييراتی در دستگاه حکومتی به

اين  یخانهصورت وزارتدراين ؛وزارت رسيدندعلمداری به
االصول، اين آقايان در جنابان چگونه عمل خواهد کرد؟ علیعالی

که قبل از وزارت داشت خواهند  ی راطور رفتارنيز همانوزارت 
اثرسازی بايست قبل از هرچيز در فکر بیمی پس، ؛اندباور داشته

جا که د. اما ازآنن تخريب ندار جزادی دعناصری باشند که استع
که  يیهاعناصر و گروه یدهد که همهنشان می یتاريخ  یتجربه

اند، قبل از تارهای حکومتی بودهنوعی مدعی تغيير يا تعديل ساخبه
 -آورنددست میدر مقايسه با هنگامی که حکومت را بهـحکومت 

کسانی که  ،رو اند؛ ازاينتر بودهتر و دموکراتمهربان ،گيرترآسان 
، پس از کسب نددان استعداد و ايرادگير و مخرب میمنتقدين را بی

» و گيردايراعناصر «ای جز حذف و بازداشت ست وزارت چارهپُ 
صورت، نه تنها رفتاری » نخواهند داشت!؟ درغيراينربخ م«

دهندگان خويش) نخواهند رأی یهدموکراتيک با مردم (يعنی تود
حضور منتقدين در جامعه، که مخرب نيز پذيرش بلکه با  ،داشت

  گذارند.هستند، اصل باورهای خودرا زيرپا می
بينی اين پيشبا توجه به  ،يماز فرض و بررسی احتماالت که بگذر

وزارت رسيدن امثال آقای علمداری نه چندان ضعيف که احتمال به
اين مسئله بايست بهرسد، مینظر مینزديک بعيد به یدر آينده

مورد، جا و بیهطور کامالً ناب ايشان به یبپردازيم که چرا نوشته
آورد؟ آيا چنين ميان میمکرراً از کمونيسم و چريک و تفنگ سخن به

دهد که چرا هشدار نمی تندروو  خودسرهای گروهسبک و سياقی به
 یآشوب بکشند؟ اين شيوهها ميخواهند جامعه را بهايد، ايننشسته

 يیم و جداساست که تا سخن از سکوالري   يیهانگارش يادآور آن گروه
م چه دارند که مردآيد، فرياد برمیميان میدين از دولت و سياست به
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م در سايد که دين از دست رفت! درصورتی که سکوالري نشسته
کردن هرگونه تبادل  يیراستای تحقق مدرنيسم (که روی ديگر کاال

و رابطه و محصولی است) نه با اصل وجودی دين و حتی نه با 
موجوديت نهادهای دينی، بلکه با مديريت مستقيماً سياسی آن نهادها 

ای جز درونی يا وجدانی کردن دين و ذات کند، که نتيجهمخالفت می
ی آورانگيز و رعبهرحال، باوجود فضای بيمالوجود ندارد. بهواجب

آقای علمداری حاکم است، اين احتمال نيز وجود که  یکه بر نوشته
بينند، در چيز را سياه و سفيد میکه همه  يیهاآدم  بازهم يکی از همين

های يکی از اساتيد محترم دانشگاه ديدن وقايع و نظرات و نوشته
 .علماتوهم دچار شده باشد!؟ هللا و به

گفتار کتاب تاه را از پيشکو یسرانجام الزم است که دو جمله
آقای علمداری   ی»، نوشتهچرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟«

بام و دو هوای ايشان در مورد باور يک ینقل کنم که نشان دهنده
نگارنده انتقاد نخستين گام در راه اه دگي داز اصل انتقاد است: «

 یهه جنب کی، بلخصش  یهها نه جنب ريهظن  دبنابراين نقسازندگی است.  
راستی چنين است، پس چرا در ». اگر بهافکار داردل دقيقی و تباح ت 

«...اما شود: » نوشته میتغيير دولت يا تعديل دولت؟« یمقاله
ان ديگر زا دح انتقاشان فقط در سطکه توانوجود دارند گروهی هم 

وم. دگروه جزو اند و نه گروه اول جزويعنی نه  ،هاستراه ديگرو 
گيری ديا ايرا  دبرای انتقا،  نداربخ م  دها پيش از آن که سازنده باشن اين

  »...ی نياز نيستخاص دادهم استع
 *****  

اجتماعی و تفاوت -در مسائل سياسی  مردمدر مورد لزوم شرکت  
وم د«... نويسد: ای و تخصصی، آقای علمداری میفعاليت حرفه

ن دای شرفهح ه آن است که دای که اتفاق افتاهدي دان پ جهکه در ناي 
که يک جای آنه. يعنی بهديل شدن مبارزه تب دصصی شخ ت مبارزه به

ر سياسی کاای، يعنی شب و روز بهرفهح طور گروه ازجمله به
ر ها دصصخ ه از ت دافدرگير شوند. است  دی جامعه باي ، همهدازندرپ ب 
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مبارزه  دجهعصر کنونی ضرورت اين نياز است. درگذشته بو 
شد. مين میأند ت دآورتی پول درمیخ يب کسانی که با سج بايست از  می

و  مروش تقسي  د. باي دی شو هعوارض منفی منتبه دتوان اين هم می
می که از دهای جانی و مالی را بين همه مرهزينهن دن شکسرش

». در انیجه، ازجمله از منابع دکر اد، پي جويندمی دوالت سو حت 
چند وار بهقول طوالنی ضروری است که اشارهبازخوانی اين نقل

  :نکته بپردازم
سياسی و  ،های اجتماعیيیاين که در امر مبارزه با نارسا ـ 1

» را (که های... مالین هزينهدن شکروش تقسيم و سرش  دباي طبقاتی «
ای در واقعيت امر بسيار هم ناچيز هستند) پيدا کرد، سخن خردمندانه

سال گذشته نيز چنين بوده است.  ٢٠٠چنان که حداقل طی است؛ هم
پردازی » يک عبارتهای جانیهزينهاما سخن از سرشکن کردن «

معنی است. شايد منظور آقای علمداری اين باشد که اگر فرضاً بی
 [ان.جی.اُ]هااعدام شد، طبقاتی محکوم به یکسی در جريان مبارزه
بايست تعدادی داوطلب پيدا کنند که هرکدام مورد نظر ايشان می

ً اعدام !] تا شخص محکوم به[طور نسبی اعدام شوندبه اعدام تماما
  !نشود

ای بودن » و حرفهمبارزه دنصصی شختبين «چه تفاوتی  ـ 2
ای بودند؛ حرفه  یها که مبدع تز مبارزهآن وجود دارد؟ مگر بلشويک
خوابيدند، ويا خودرا از هنر و ها نمیزن و فرزند نداشتند، شب

ای (که حرفه  یموسيقی و امثالهم محروم کرده بودند؟ مگر تز مبارزه
طوالنی فاقد اعتبار عملی است) ای امروزه روز از پس تجربه

کرد که از کردند، توصيه میای مبارزه میکه حرفه يیهاآنبه
زندگی  یکشان فاصله بگيرند؟ مگر هزينهکارگران و زحمت

پرداختند، که کشان نمیها در روسيه را کارگران و زحمتایحرفه
»، مبارزه دنی شصصخ تگزينی آن با عبارت «امروزه در جای

منابع » دراز کرد؟ آيا اين «انیجهمنابع  سوی «يست دست تمنا بهبامی
»؛ همان بانک جويندمی دسو » که ضمناً از تحوالت سياسی «انیهج 
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نهادهای المللی پول، سازمان تجارت جهانی، جهانی، صندوق بين
های چندمليتی و همانند کمپانیهای امپرياليستی و دولتوابسته به

است که در تايلند  يیهانيستند؟ منظورم همان نهادها و ارگان هاآن
 ٨٠٠تر از  کمساله را به  ١۴راه انداختند که قيمت دخترکان  بساطی به

قيمت ايجاد اليه بسيار را بهها ديگر سرزميندالر کاهش دادند؛ ويا 
صاحبان  یخانهفاحشهاصطالح مرفه، بههای بهنازکی از گروه

منابع هرروی، اين «تبديل کردند. به يیآمريکا-يیروپاهای اسرمايه
فعالين اجتماعی و سياسی پول قدر ابله باشند که به» نبايد آنجهانی

ناپذيرشان مبارزه کنند. در اين سيری بپردازند تا عليه منافع و شکمِ 
رابطه، از هر زاويه که بنگريم عکس قضيه صادق است!؟ بنابراين، 

 دسو کار بردن فعل «کار و توليد و شرف انسانی را با بههای  چرا توده
های جنايت و چپاول و استثمار قرار »، در کنار اين جرثومهجويندمی
آيد تان خوش نمیمذاقای را که بهدهيد؟ چرا هرنوشته و انديشهمی
د و ن تيمی تشکيل بده ید خانهن خواهکنيد که میای معرفی میگونهبه

گاه قربانشکستی محتوم، جوانان شوريده و عاصی را بهپس از 
  د؟ن های متوطن در عراق ببردارودسته

حداقل در قسمتی که -سخنان آقای علمداری  ینه و جوهرهکُ ـ 3
ً نقل شد الغای انسانی (يعنی:  يیاين است که نبايد در راستا ـفوقا

يابنده )، تعالیی ابعاد متصورشاستثمار انسان از انسان در همه
مالکيت ی خصوصی بهخويانهتکامل مالکيت دشمن(يعنی: 
)، بخشدفرد میهرکس شخصيتی منحصر بهشخصی که بهـاجتماعی

و  کار داوطلبانهکار بهتبديل الزام فروش نيرویآفرين (يعنی: رفاه 
ی در همه تحقق مديريت مولدين) و سوسياليستی (يعنی: آفرينتشفی

چراکه با فروپاشی ) مبارزه کرد؛  سی و اجتماعیابعاد اقتصادی، سيا
م دولتی در شوروی و فروکش موقت مبارزات کارگری سسوسيالي 

امروزه   جنابان نظم نوينیْ در اروپا و آمريکا (که برخالف توقع عالی
بايست در دفاع از می افزايش است)گسترش آن روبهاميد بهروز 

کارگزار سرمايه گلوبال تبديل شد؛ و کارگران و «مدرنيسم» به
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کشان را درپی نخودسياه روانه کرد و در رقابتی سبعانه قدری زحمت
تر خورد تا نکند که کارگران دست رفاقت تر و چرببيش

ميليون کارگر  ٣حذف ای با هم داشته باشند و مثال بهگرانهانديشه
صورت زيرا دراين کارگاهی از پوشش قانون کار اعتراض کنند.

کار ارزان ايرانی رسد و نيرویثمر نمیبه  تعديل ساختاری نظم نوين
های همين جامعه بهای فقر و نابسامانی انبوهی از انسانتواند بهنمی

  .های گلوبال و برای بازارهای جهانی، کاال توليد کندسود سرمايهبه
مثبتی است، العاده » امر فوقمبارزه تحصصی شدن ـ «4

تری از هرچه وسيع یتوده یکه دربرگيرندهاينمشروط به
باشد؛ وگرنه همان کالهی که پس   و فرودستان  کشانزحمت،کارگران

برسر متخصص و چپهای از سوی بوروکرات ١٩١٧از اکتبر 
شد، در شرايط کنونی از سوی  شوراهای کارگری گذاشته

گذاشته  يیهاانسانسر به سوپربوروکرات و راستمتخصصين 
گردند. آقايان که حتی با هويت طبقاتی خويش مشخص نمیشود می

دهيد؟ تاکنون در کجای دنيا مشاهده شده که چرا خودتان را فريب می
 و سياسی و ای (يعنی: کسانی که هويت اجتماعی متخصصين حرفه

مردم طوری شان مشروط است) بهتداوم تخصصشان بهاقتصادی 
ها بتوانند وی و تمکين از آنرَ ها بدون دنبالهباشند که آن آموزش داده

ياری گروهی، جمعی و طبقاتی مسائل خودشان و جامعه را در هم
متخصصين مديريت کنند؟ تاکنون در کجای دنيا مشاهده شده که 

در جهت نفی و رفع خود و استعالی مردم حتی گام کوچکی   ایحرفه
کشان از باال با کارگران و زحمت برداشته باشند؛ ويا با تحقير و 

برخورد نکرده باشند؟ بنابراين، آقای علمداری ناگفته و با تأکيد 
بايست کند که می» اين نظريه را القا میمبارزهتحصصی شدن بر«

گان (که البد نفع نخبهی تا ابد بهمعا انو مردم ندوقطبی متخصصي 
 وکارگران   تا برخوردارند!) بچرخدتر و برتری نيز  های قویاز ژن
بهای فقر نسبی در کشان در توليد ارزش اضافی و سود بهزحمت
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فقر مطلق در کشورهای موسوم  و اصطالح مرکز کشورهای به
  های چندمليتی بيافزايند!؟پيرامونی برحجم سرمايهبه

بسيار مهمی که عمداً يا سهواً امثال آقای دکتر علمداری   ینکتهـ  5
آن بيش از هرچيز  ی» (که تجربهن مبارزهدش صیتقصورد «در م

گردد) فراموش آمريکا برمی وهای کارگری در اروپا اتحاديهبه
مداری غربی نيز ی و جامعهب رفاه نسـ کنند، اين است که: اوالً می
ها، های نظم نوينی (يعنی: کاستن از يارانهعمال سياستاِ   یواسطهبه

گام به فقر اجتماعی، نرخ دستمزدها و غيره) گام بهها، خدمات بيمه
ً و ناامنی و اشکال مختلف خشونت رنگ می کارگران و  ـبازد. دوما

طور روزافزونی کشان غربی نيز دراين روز و روزگار بهزحمت
خويش از دست  متخصصای يا رهبران حرفهاعتماد خودرا به

لحاظ های کارگری را بهاديه، و اتح برندتفاتی پناه میبیدهند و بهمی
ً دهندطرف صفر سوق میميزان عضويت به دولت رفاه و  ـ. سوما

ً باال در کشورهای غربی (در مقايسه با قيمت  دستمزدهای نسبتا
 یکه نتيجهنگهداشته شده) عالوه براينکار در کشورهای عقبنيروی

غيرتخصصی بوده است،  مستقيم مبارزات کارگری و سوسياليستیِ 
های جهانی ضمناً در اين واقعيت نيز ريشه دارد که صاحبان سرمايه

غارت مازادهای طبيعی  و در سايه فوق سودهای امپرياليسيتی 
اند که دارای اين ظرفيت نيز بوده پيرامونیاصطالح کشورهای به

درحد بسيار طبقاتی در کشور خودی    یخواست فشار ناشی مبارزهبه
ً ناچيزی  توان چنين نتيجه گرفت که سادگی میبه  ـتن دردهند. چهارما

صنعتی شدن و ايجاد جامعه ای مرفه (به سبک و سياق کشورهای 
) در کشورهای پيرامونی يا عقب نگهداشته شده از يیمريکاآـيیاروپا

ست؛ اتر نامحتمل متصور ديگری تکاملروبه هرنوع تحول و تغيير
ً نرخ سود (که بالفاصله  چراکه تقسيم جهانی کار و خصوصا

تبديل حقيقتاً  یميانگين جهانی دستمزدها مشروط است) اجازهبه
همانند  يیکشورهاکشورهای عقب نگهداشته شده را به یگونهتعديل

ساختار تکمِل روبه که: در تغييردهد. چرا؟ برای اينغرب نمی
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آميزی آن، که آقای اجتماعی کشورهای پيرامونی (نه رنگـاقتصادی 
برد)، تعادل نرخ متوسط سود » از آن نام میتعديلعلمداری با کد «

گسترش تشديد و خورد و بحران در پی بحران بههم میبهجهانی 
داری را ازهم نظام سرمايه یانجامد و شيرازهطبقاتی می یمبارزه

  د!!ان درمی
تغيير دولت يا تعديل «  یبرانگيز مقالهگذشته از فضای ارعابـ  6
برداشتی استالينيستی از های زيادی به»، اين نوشته شباهتدولت؟
ماهيت ارتجاعی خودرا م دارد، که پس از فروپاشی شوروی سبلشوي 

»، مردمکلی و توخالی « یاست. زيرا در قالب کلمهآشکار کرده 
اش يینها یپروری اعتقاد دارد که نتيجهو اليت يیگرانخبهسراپا به

ای است که اجتماعیـهای واقعی از مناسبات سياسیحذف انسان
بخشد. مناسباتی که در میو انسانی اجتماعی  ،ها هويت طبقاتیآنبه

توليد و توزيع محصوالت اجتماعی دارای پتانسيل معينی است؛ و بنا 
کردها و تبادالت عملها را بهآدم شْ اتوليدیـبرآيند اجتماعیبه

» مردمهرروی، عبارت کلی و توخالی «دهد. بهگوناگونی سوق می
دهد که در بسياری می يیهامآدگونه از  هلبيش از هرچيز تصويری گَ 

تغيير دولت «  یراستی چرا مقالهسان نيستند. بهگون و هماز موارد هم
شناسی سياسی اصطالحات جامعهترين » از عمومیيا تعديل دولت؟

گريزد؟ پاسخ هللا میدار) مثل جن از بسم(يعنی: کارگر و سرمايه
های سازمان« یترين وظيفهکه مهمروشن است: برای اين

»، یجهانع  ب ان مهای مالی از «دريافت کمکی  واسطهبه»،  غيردولتی
فروشندگان   طبقاتی بين  یها، مناسبات و رابطهمخدوش کردن فاصله

 .کار و خريداران آن استنيروی
مبارزارت   بايدکه «است  از حقيقت نگذريم، آقای علمداری معتقد  

ی زندگی آنان، ، نه ابزار و همهدباش  دمشی از عاليق مرخ اجتماعی ب
». اما دی بيشتری درگير شون هدکه ع دشو زيرا اين کار باعث می

» را از هويت مردمچرا « -که: اوالً جناب علمداری توضيح نميدهند 
ً شان خلع کردهطبقاتی ها از چگونه متصور است که آدم ـاند؛ دوما
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 -مبارزه برخيزند؛ سومأروی اجبار (يعنی بدون هرگونه اختياری) به
»، يعنی بدون پيامدها و اهداف معين سياسی را اجتماعی یهمبارز«

» مردمتر «کميت بيشچرا به -چهارمأدر کدام دانشگاه بايد آموخت؛ 
ورزی و استعالی يافتگی، انديشهکنند و نه کيفيت سازمانتکيه می

مبارزات اجتماعی  دباي چرا « ـکشان؛ پنجماً عملی کارگران و زحمت
» مستبدانه را دباي » و اصوالً ايشان اين «دشی از عاليق مردم باشخ ب 

 اند؟از کجا آورده
 ***** 

شکست » بارها بهتغيير دولت يا تعديل دولت؟« یمقاله
» با همکاری«های ديروز بههای راديکال و بازگشت راديکالفعاليت

حاصلی طور ضمنی از بیکند و به» اشاره میشمنان سابقد«
گاه آشکار و  آورد. در مقابل اين اشاراتِ ميان میمارکسيسم سخن به

  :توان گفت کهتنها می بعضاً پنهانْ 
وجود گاه بهـ هيچی تعابير مختلف آنهمهم در ـارکسيسـ م1
، معقول و علمی ی طبقاتی نبوده است. در اين رابطهی مبارزهآورنده

که پيامی عکس قضيه بپردازيم. چراکه مارکس ضمن اينکه بهاست
) نه پيامبر خدا بود و نه امام زمان.  برای بشريت داشت، (نعوذاً با

ً ـهای شخصی مارکس و تحليل هابنابراين، اگر پاسخ در مورد  ـعينا
ندارد،  يیکارگر ايران و يا هرکجای ديگر کارآ یيابی طبقهنسازما

ی بررسی و تحليل وردها و خصوصاً شيوهآاين مسئله از ارزش دست
دقيق آثارش، حتی امکان درک و فهم  یکاهد؛ و بدون مطالعهاو نمی

ً به مدنی یجامعهو  مدرنيتههای ذاتی یعميق دوگانگ صفر تقريبا
ها مارکسيست مختلف کند. چراکه منهای نقطه نظراتکاهش پيدا می

پردازان و ها، نظريهمارکسيسم، بسياری از آکادميسين یدرباره
اين واقعيت اذعان دارند که مارکس بهنيز های معتبر اساتيد دانشگاه

و خصلت  مدنی یجامعه، مدرنيتهترين کاشفين يکی از برجسته
  بوده است. یبشر جوامع گذرای آن در رابطه با تکامل تاريخی
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 طبقاتی یدانش مبارزهعنوان چه مارکسيسم را بههرروی، آنبه
بيان طبقاتی است. به یخودی مبارزهد، وجود خودبهان انگيزبرمی
طبقاتی است که  یبيان يا تحليل مبارزه یمارکسيسم شيوه ،ديگر

ً همانند هرشکل ديگری از انديشه ً  یطبيعتا طور و به بشری بعضا
رواج  ،رو ماند؛ و ازاينموقت از تبيين وقايع و رخدادها عقب می

کارگران  یدهد. بنابراين، اگر مبارزهپيشين خودرا از دست می
رويدادهای جهانی  برعليه صاحبان سرمايه دروغ بزرگی نباشد (که

بايست چنين طور نيست) میدهد که ايننشان می  -از جمله در ايران-
چه از بختانه مارکسيسم رسمی (يعنی: آناستدالل کرد که خوش

زيادی از  یآمد) تا اندازه لنينيسم شوروی برمیـانستيتوی مارکسيسم
ت اعتباری کلي معنی بیرونق افتاده است. اما چنين رويدادی به

طبقاتی  یهجاری مارکسيسم يا دانش مبارزاکنون تاريخی و حتی هم
-نيست. چراکه امروزه روز برخالف برآورد مناديان «نظم نوين» 

طبقاتی (خصوصاً برعليه  یهمبارز -ازجمله تاچر و ريگان و بوش
سرمايه گلوبال) از سياتل گرفته تا کره، اندونزی، فلسطين، سوئد، 

در طی سه روز جنگ خيابانی   چکسلواکی و اخيراً س،  ييفرانسه، سو
در جنوای ايتاليا و يا حتی در همين ايران که سرزمين آبا و اجدای 

چه رو، آنيابی است. ازاينگيری و شدتماست؛ درحال اوج
ً تحت عنوان بحران مارکسيسم از  ً اشود، ن ياد میآاصطالحا  ساسا

رمايه گلوبال، برای سموقتی است؛ و در توجيه گرايش به وگذرا 
کردن، کار  يیسرانوحه و مثالً کشور ويتنام طبقاتی یدانش مبارزه

زرق   یرو فکران» دنبالهبرد. پس، بهتر است که «روشننمی  يیجابه
نهادهای  بالعوِض های سرمايه جهانی و کمک یههای فريبندو برق

 یهتا در آيندتر رفتار کنند  المللی با خودشان روراستاصطالح بينبه
اکنون هستند، از آب در نيايند. تر از اين که همنه چندان دور روسياه

 یههرصورت مبارزتأکيد دوباره براين نکته ضروری است که به
آن است) اختراع  یهگرايان سياسی که بيان تقليل یهطبقاتی (يا مبارز

قی رون کس (ازجمله مارکس) نبوده است؛ که با بیهيچ یهو توطئ 
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کار و توليد و شرف  خورد مردمِ مارکسيسم عمالً اين توهم را به
امری جاويدان تبديل شده است. انسانی بدهيم که سرمايه جهانی به

ها و رغم اوج و فرازهای تاريخی ويا شکستسرانجام اين که: علی
موجودی تاريخی ارتقاء داده، حرکت چه انسان را بهها، آنپيروری

طبقاتی تحقق عينی يافته  یهی بوده که از پس مبارزمجموعاً متکامل
طلبيد، اندکی خردمندی می اين حقيقت عينیْ است. دريافت و باور به

شود. وگرنه آقای علمداری در کتاب تر يافت میها کمکه در دانشگاه
» در رابطه چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟«  یهگرايان التقاط

طبقاتی در دگرگونی  یه(يعنی: ديناميزم مبارزبا اين حقيقت عينی 
خنثی  لحاظ عملیْ و بهصرفاً آکادميک  هایجوامع مختلف) از اشاره

  .داشتندگامی فرارتر برمی
های سابق دست که چرا بسياری از مارکسيستدر مورد اينـ 2

يادآوری است که اند، الزم بهشان برداشتههایاز باورها و آرمان
ای نيست که اشخاص ويا يک طرفه یهطبقاتی جاد یهمبارز
دستگاه انديشگی ويا  یهواسطهای درگير مبارزه را بهگروه

آغوش پيروزی هدايت کند. شکست شان يکراست بههایفعاليت
غيرقابل تفکيک و بسيار مهمی از هرشکل و پتانسيلی از  یهپار

اعدترين بدون احتمال شکست (که در مس مبارزه است؛ و اصوالً 
ای درصد است) پيروزی در هرزمينه  ۵٠  تر ازکم  مفروضصورت  

ً معنا و مفهوم خودرا از دست می ناپذيری از شکست دهد. اگر گاها
عنوان اش بهناپذيریشود، شکستميان آورده میمارکسيسم سخن به

بقاتی است ط  یههای تاريخی مبارزطبقاتی در بنيان  یهدانش مبارزه
مان زورد ما از  آی خودرا دارد و الزاماً با قرارداد و برمان واقعزکه  

 یهکه در پروس  يیهاشود. بنابراين، آن اشخاص و گروهمشروط نمی
های مارکسيسم را دريافته باشند، طبقاتی حقيقت بنيان  یعملی مبارزه

 عنوان شکستْ را به  کنند و آنيک آزمون تاريخی تلقی میشکست را  
هرروی، با پذيرش اين حکم آقای علمداری که بسياری به  .ديرن ذپ نمی

های خود برداشته و در ها دست از باورها و آرماناز مارکسيست
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کردند، تنها کنند که قبالً با آن مبارزه میهمان دستگاهی کار می
ها فرصت و اين است که آن ،توان گرفتمعقولی که می یهنتيج 

دست نياورده بودند تاريخی مارکسيسم را بههای  امکان دريافت بنيان
لحاظ عملی رغم اطالع نظری از مارکسيسم) بهشان (علیو حرکت

که خيل هنوز از پختگی الزم برخوردار نبود. بنابراين، احتمال اين
اکنون چه در دستگاهی که همپذيرفتگان (چنانوسيعی از اين شکست

صفوف تازه تشکيل د) بهکنند، تغيير ماهيت ندهن برای آن کار می
های چنين طبقاتی بپيوندند، چندان هم کم نيست. نمونه  یهمبارز  یه شد

سختی بازگشتی حتی در ايران که به لحاظ پتانسيل تبادالت انسانی به
  ميدکننده نيست.ادرهم کوبيده شده، چندان هم نا

ً ـ 3 در  يههای روسبلشويک یهسريع و نامنتظر پيروزی نسبتا
عمومی و جهانی ی گونهمارکسيسم اعتبار انفجاربه ١٩١٧سال 

ای گويش سطحیانقالب،    1920-1924های  نشينی سالپسبخشيد؛ و  
ً از اين جهان بيان اعتراضات،  یهشيو انقالبی را بهـعلمی بينی عميقا

لحاظ پايگاه ای مواقع بهتبديل کرد که در پاره  يیهامطالبات و خيزش
بر سان، عالوهنمودند. بدينالجهت نيز میمختلفطبقاتی حتی 

 از امکان و و وجدان انقالبی لحاظ پايگاه طبقاتیبهکه  يینيروها
موقع نيروهای ديگری نيز که بنا به  ،بودند  برخوردار  پتانسيل انقالبی

 )در شرق(داری  و موضع طبقاتی شان، مبارزه با استبداد پيشاسرمايه
شان را هایفعاليت یهقسمت اعظم انگيز )غرب در(و يا بقايای آن 

ن خود (که در روسيه نيز يي عنوان آداد، مارکسيسم را بهتشکيل می
باره و به طور يکرسميت ايدئولوژيک يافته بود) پذيرفتند و به

هرروی، مارکسيسم طی مدت «مارکسيست» شدند. به يیآسابرق
نهايتاً تحت هژمونی   مختلف (اما  کوتاهی با تعابير و تفسيرهای ضمنی

بيان هرگونه ستيز و  یهشيوهو کنترل حزب کمونست شوروی) به
طلبيد، چالش میخيزشی که قدرتی مستبد و يا امپرياليستی را به

عروج پيدا کرد. عروجی که در اشکال گوناگون از قدرت 
با گرفت و طبيعتاً  در شوروی مايه می  سوسياليسم دولتی  افزايِش روبه
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غلتيد. از طرف ديگر، حضيض درمیفروپاشی و سقوط آن نيز به
يک جامعه  یم در روسيه، که خاصهسويژگی دولتی بودن سوسيالي 

آن را به ـیهای سوسياليست اما با بعضی پيرايهـ شده طبقاتی تثبيت
 یهيابی مبارزنهاد که شدتبخشيد، اين امکان را نيز پيش میمی

از پيش ديده شود. آری،   ـاشگرچه نه فروپاشی-طبقاتی در آن کشور  
 گذار، توان دولتیـاستبداد حزبی یهواسطسوسياليسمی که به

سوسياليسم عنوان کند و بهتر را از خود سلب میای عالیمرحلهبه
دريافتی پرولتری از شود (مشروط بهتثيبت می نظام يا دولتی

کننده ميدااش ناانگيزاند که فروپاشیا برنمیمارکسيسم)، اميدی ر
 یواسطهکه مارکسيسم را به يیقلمداد شود. درحقيقت، آن نيروها

متقارن با بازشدن فنرهای  ی،اثرگذارضمن فروپاشی شوروی (که 
راهی «ديگر» تکنولوژيک سرمايه جهانی بود) رها کردند و به

انسان  يیشان نيز گامی در راستای رهامارکسيست بودن رفتند، در
ليل حقيقت دداشتند. اين سخن، بهاز مناسبات و روابط طبقاتی برنمی

ساتيد و بسياری از ا  يروزدپر شروشور  نهفته در خويش، دانشجويان  
رو، عناصری همانند گيرد. ازايندانشگاهی امروز را نيز دربرمی

قول کرات از مارکس نقلشان بههایآقای علمداری که در نوشته
گويند، آورند و آشکار و پنهان از شکست مارکسيسم سخن میمی

ست؛ بوده اآکادميک و سطحی و رياکارانه    شان از مارکسيسمْ دريافت
سالح انديشه   یهب اث مهرصورت با حقيقت مارکسيسم بهدريافتی که به

گردد. چراکه کارگر، متناقض واقع می یمبارزات طبقه یورزانه
وسيله و ، تاکتيک و استراتژیايشان وحدت دوگانه، مشروط و ذاتی 

گرايانه وحدتی متکثر، ذهنی و اراده )» را بهروش و نتيجهويا  هدف
 بخش نيست.يیباشد، سازنده و رهااش هرچه کاهند که نتيجهفرومی

اشتباه نشود، ابراز چنين نظراتی برداشت صرفاً شخصی من از  !نه
نويسند صراحت میمنطقی آقای علمداری نيست؛ ايشان خودشان به

تلف و خم درجهت اهداف  تواندی فعاليتی میيشه و شيوهندهراکه: «
ترميم توانيم بهابزار نمیا عمل کند، که با نفی نفس شيوه و  ضگاهاً مت 
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کردن مارکسيسم   گيرم که رها». سرانجام، چنين نتيجه میآن برسيم...
مارکسيست شده بودند، نه  -حقيقتْ نه بهـ اعتبارْ که به يیهاتوسط آن

شود، بلکه عين پيروزی است؛ و حقيقت تنها شکستی محسوب نمی
يابی ش و سازمانآموز  عملیِ   یهتوان در پروسمارکسيسم را تنها می

ايجاد کمک به مبارزات کارگری، تربيت کادرهای خودآگاه و حداقلْ 
 .ساختارهای متناسب با مبارزات اين طبقه دريافت

 ***** 
با ديگر  [ان.جی.اُ]های بازده یهجناب دکتر علمداری در مقايس

تحرکات  یهاشکال مبارزه و سازماندهی (که ايشان همه را در کاس
... نويسند: «کنند) چنين میمسلحانه و چريکی زورچپان می

های رتدتيار قخ ها را در اشته کليه فرصتذال در گکيدهای راجنبش
در نقش  دو خو  دنداشته بو ذلی گح گرايان مامپرياليستی يا واپس

انات و ثروتی که مکو در واقع تمام ا دندکراپوزيسيون فعاليت می
با اين  ،نددکرها میيم قدرتدسره تقبشريت است را يککل متعلق به

.». البد اگر شند..کست آنان بيرون بدرت را از دی قکه همه دامي 
ادب دانشگاهی در ميان نبود، جناب علمداری صراحتاً  یهمسئل
تمام معنی کالم، ابله های راديکال در گذشته بهنوشتند که جنبشمی

اين نوع  یای دربارهضروری است که چند نکتهبودند؟! بنابراين، 
  :نيز گفته شود ابراز نظرها

ر واقع تمام امکانات و ثروتی که دحکمی که در عبارت « ـ 1
نيست، دروغ  درستکه ضمن اين ،» نهفتهکل بشريت استمتعلق به

دهد. چراکه تمام امکانات و می  خود  بزرگی را نيز تحويل خوانندگان
که بدون کار  يیهاموجود در جهان (خصوصاً آن ثروت» ثروت«

نحوی تعلق دارد که به  يیآن نيروهاداشتند)، حقيقتاً بهانسان وجود نمی
کنونی  یهها در جامعاند. اين گروهدر توليد و ايجادش شرکت داشته

 نيز و ؛ترينعنوان عمدهبه کشانزحمت و  اند از: کارگرانعبارت
(با انبوه  ی متوسططبقهتوان تحت عنوان که می يیهاکليه آن گروه

 ی متوسط طبقهو  .ها نام برداز آنبورژوازی اشتباه نشود) خرده
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ی تبادل واسطهکه به است هايیگروه عبارت ازطورکلی به
لحاظ تکنولوژيک و چرخ توليد اجتماعی را به شان با جامعهْ خدمات

 آورندچرخش درمیتر بهکاِر کارگر) سريعفنی (نه شدت بخشيدن به
که برشدت کاِر کارگر (بدون اينو در افزايش بارآوری توليد 

ويژه بهها ـ . گرچه تفکيک اين گروهاندآفريننحوی نقشبهبيفزايند)، 
بورژوازی تجزيه و تحليل ـ از خردهاز زاويه مناسبات اجتماعی توليد

در اين رابطه همواره با و  طلبدای را میبسيار دقيق و پيچيده
تا طورکلی اما به بورژوايی روبرو خواهيم بود؛های خردهدوگانگی

توان از میواقعيت دربين باشد و برکنار از القاب دروغين،  کهجاآن
های پزشکی، مهندسان، کارکنان سيستممعلمان، محققان، هنرمندان، 

طورکلی تمام آن اشخاص و سازماندهندگان توليد و آموزش و به
های غيرکارگری که به نحوی از انحاء (مستقيم و يا غيرمستقيم، گروه

 ، نام برد.کار) در توليد اجتماعی شرکت دارنداما بدون فروش نيروی
و حقوق مالکيتها از طريق  شان با توليد تن بنابراين، کسانی که رابطه

توليد اجتماعی و گيرد، حقی نسبت بهن شکل میآيا خدمات مربوط به
گری که های موجود در جهان ندارند. برای مثال: شکنجهثروت

 یهکاران کند، ويا کارکنان دستگاه جنايتدختران باکره تجاوز میبه
ا، کارخانه هکه در يوگوسالوی بيمارستان يیناتو و نظاميان آمريکا

سان کردند، در توليد و ايجاد ثروت ها، مدارس و... را با خاک يک
» جهانی چه نقش مثبتی اناتکام(و يا به قول آقای علمداری: «

ها تعلق بگيرد؟ آنها نيز بهاند که حق استفاده از آن ثروتداشته
 [ان.جی.اُ]ها يفاترين وظسرانجام ناگفته نماند که: يکی از مهم

مخدوش نمودن تقابل کار اجتماعی و مالکيت خصوصی است که 
کارگر با حقوق ايجابی صاحبان سرمايه را  یحق سلبی طبقه تقابل

  .کشاندبيراهه مینيز به
کوشد تا معلوم نيست که چرا آقای علمداری با جديت تمام می ـ  2

دنيا را وارونه نگاه کند؟! مسئله از اين قرار بوده و هست که 
که احتماالً در » یلح رايان مگواپس» يا «های امپرياليستیرتدق«
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ت نااکتمام ام» داشتن «تيارخر اد« یهواسطبه ،قدرت بوده و هستند
مولدين است، کشان و زخمت» کارگران و کلو ثروتی که متعلق به

گرايان محلی در قدرت تبديل شده ی امپرياليستی ويا واپسهاقدرتبه
های امپرياليستی موضوع گفتگو و بحث عنوان قدرتبودند؛ وگرنه به

شته کليه ذال در گکيدهای راجنبش«گرفتند. بنابراين، قرار نمی
گرايان های امپرياليستی يا واپسرتدتيار قخ ها را در افرصت

های امپرياليستی و بلکه اين قدرت، نگذاشته بودند» لیح م
مردم کارگر هزندگی را ب  یهشان بودند که عرصهای محلیپالگیهم
کنند) که کردند (و میچنان تنگ می و فرودست کشحمتزو 

کردند می برپاهای راديکال را ها جنبشترين آنترين و آگاهشوريده
  بپيوندند.آن های مردم بهکنند) تا توده(و می
ال در کيدهای راجنبشتصويری که آقای علمداری از «ـ 3

مفروضی (که   یهکند، همانند اين است که در جامع» ارائه میشتهذگ
ای آدم دريک سو و مقداری در هيچ زمان و مکانی وجود نداشته) عده

و در  ،اندفرصت و ثروت و امکانات نيز در سوی ديگر تلنبار بوده
های انتزاعی کسانی پيدا شدند که العينی از ميان اين آدمرفهطُ 

ديگر تقديم کردند تا  یآن عدهها را بهها و امکانات و ثروتفرصت
کنند و راديکال شوند! اما حقيقت اين  بازیجنبشبا اين کار احمقانه 

(در تمام  برابری راه آزادی و  و انقالبيون مبارزان یاست که همه
البته و  (جهان) تا نهايت ممکن    یهعرص  یهو در همطول تاريخ بشر  

اند ، تالش کرده)شانبدون تغيير اساسی در ماهيت خود و مطالبات
که بدون هرگونه قهر و خشونتی (يعنی: ازطريق درخواست و تقاضا 

گری حاکمان زمان بکاهند. با و گفتگو) اندکی از استبداد و چپاول
ً بهبدون هيچ نتيجه و امت اين، وجود  یهواسطيازی (يعنی صرفا

اند. وگرنه نه دار و درفش کشيده شده شان) بهمطرح کردن مطالبات
چنان آن پيوستند و ها میآنمردم، بلکه تنها ديوانگان و مجانين به

از  »جنبش«اکنون آقای علمداری با صفت شدند که همبرجسته نمی
بيان ديگر، در جريان مبارزات سياسی و طبقاتی ها ياد کند!؟ بهآن
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شونده شود که يا نيروهای حکومتتنها هنگامی باب گفتگو باز می
يک نيروی جدی و غيرقابل شکست تبديل شده باشند، ويا ماهيت به

ً ها و مطالباتخواست  امروز) گرايان (همانند [ان.جی.اُ] شان اساسا
تذکر است که هر البته الزم به  .شدتغيير يافته بارجهت منافع حاکمان  د

 یبرآيند مجموعهای در زمان و مکان معينی (بنا بهخواسته و مطالبه
دهد) تشکيل مینفی و اثبات  بهخاص را    یهکه يک جامع  يیهاپروسه

 يیشود. برای مثال: درخواست جدااساسی و راديکال محسوب می
چرا که  .آيدحساب نمیی بهی راديکالدين از دولت در ايران مطالبه

  ای تناقضی با استثمار کار توسط سرمايه ندارد.چنين گرايش و مطالبه
و  مدنی یهجامعداران چه امروزه روز توسط طرفآن ـ 4
مطرح است،  [ان.جی.اُ]هاآن، ازجمله  يیترين نهادهای اجراوسيع

چالش نه تنها اساس استثمار کار توسط سرمايه را بهکه  اين  یهواسطبه
 ،ورزندآن نيز تالش می  یهکشند، بلکه درجهت گسترش و توسعنمی

يابی است. ليکن، قابل دست هزينهکمهای از طريق گفتگو و تاوان
و استقرار  يیهای بورژوادرخواست عملی سرنگونی دولت

خودگردانی کارگران و مولدين (البته بدون تفنگ و چريک) با همان 
های مسلح زمان شاه با آن شود که چريکروبرو می يیهاتاوان

شدند. اين طبيعی است؛ اما آقای علمداری آسمان را مواجه می
ديگری (يعنی غيرطبيعی)  یهگون بافد که مسئله را بهريسمان میبه

  جلوه دهد؟!
اش، برخالف گستریجهان  یداری ضمن خاصهسرمايهنظام  ـ  5
داری های ماقبل خويش (اعم از فئوداليسم غربی ويا زمينسيستم
استثمارگرانه ـهرصورت موجوديتی توليدیايرانی) که بهـشرقی
نظامی متحول و پرتحرک است. بنابراين، نيازهای مقطعی  ،داشتند

ً بايست ذهن اين نظام را نمی یهو تغييريابند (که  نظام مطالباتبه ا
هشتاد قرن  یهترتيب که تا قبل از دهتقليل داد. بدين ،انتزاعی است)
ازجمله چگونگی ترکيب (داليل گوناگون داری بهبيستم، سرمايه

يت تکنولوژيک و کاربردهای توليدی آن، ارگانيک سرمايه، کيف
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های قدرتمند کارگری های محلی غيرقابل کنترل، تشکلوجود قدرت
های مختلف جنبش  یدر اروپا، و حضور توانمند شوروی در عرصه

توانست و نيازمند می  )که حاکی از خطر کمونيسم روسی بود و غيره
» کنار بيايد؛ اما با تغيير پارامترهای لیح گرايان مواپسکه با «  بود  آن

نظام هستند، امروزه روز منافع اين زيادی که همگی درونی 
های سکوالر در کشورهای کند که حکومتداران حکم میسرمايه

پيرامونی حاکميت سرمايه را اعمال کنند. اين تغيير درونی نظام را 
از آن  گذری آميزی با تالش در راستاسفسطه یگونهبايست بهنمی

های ديروز ديوانه مقايسه کرد و چنين نتيجه گرفت که راديکال
ها که امروزه با اند؛ و چنين القا کرد که بسياری از مطالبات آنبوده

خوانی دارد، ديروز هم از طريق گفتگو دست منافع سرمايه جهانی هم
معنای های راديکال ديروز بهيافتنی بود. گرچه بسياری از جنبش

 فکرانروشنکالم راديکال نبودند، اما همين زمينی که  و معقول  قيق  د
بافند، ضمناً حاصل کنند و نظريه میروی آن تحصيل میبسياری 

مبارزات ضداستبدادی فراوانی است که امروزه روز آقای علمداری 
ها واکنش گونهکند. اينای از آن ارائه میبا ناسپاسی تصوير احمقانه

  فکر نيست!؟های متمدن و روشنآدم یهشايست 
 ***** 

های که يکی از شاخص يیگراآرمانآقای علمداری در مورد 
کننده و تخريب    موجود  ،های تثبيت شدهدر گذر از وضعيت  نوع انسان

کارانه دارند که عمالً انسان را از العاده محافظهای فوقاست، نظريه
کند. در واقع، تهی میو تکامل حرکت  ،خالقيت، ريسک نوآوری 

کند و انسان را در ها را تئوريزه میگیچنين نظراتی تنها روزمره
برای روشن نمايد.  تسليم می  امکانات عام اجتماعیوضعيتی منفعل، به

اين استاد محترم دانشگاه  یهنوشت به کهبهتر است شدن اين اتهام 
ست از مبارزه دکند که  ان را سرزنش میگپتراس هممراجعه کنيم: «

را؟ اوالً قرار نيست که چ دهدآن جواب ب به خوداند، اما نبايد اشتهدبر
انشجويی دوران  داه هنوز هم نقش  گانشد  دعنوان استاپتراس به  زيمج 
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های آن ينهزو ه  گويدها بمانآررارت از  ح و با همان    دا کن فرا اي د  و خ 
د ن را همانچ انشجوی امروز دپرسيد که  درا هم بپذيرد. ولی باي

ی من فقط درباره دارد؟ال ن کي اشور و هيجان ر وزيردانشجوی د
ان دانی است. ديروز وقتی استاجهه دي دکنم. اين پ بت نمیح ايران ص

انشجويان دما  نددکررا بازی می دو خ اه نقش رفرميستی گانشد
ها واستيم آنخ و می  ديموان خست ارتجاع میدها را همرشروشور، آنپُ 

و عمل  دباشن  دانه معتقح ی مسلمبارزهبه دن در سن و سال ما بودنيز 
سخنان آقای علمداری در نادرست و  يیمبهم، القا یه». چند نکت کنند

  پردازم:ها میترين آنبعضی از مهموجود دارد که ذيالً و مختصراً به
کند که دست از » را سرزنش نمیهمگان« پتراسوجه هيچبهـ 1

کند. دليل » استفاده میبسياری«  یهاند. او فقط از کلممبارزه برداشته
برد، بسيار ساده است: کار نمیهمگان را به یهواژ پتراساين که 

اند. زيرا تا » دست از مبارزه برنداشتههمگانراستی «که بهبرای اين
شود و براساس چنين کار توسط سرمايه استثمار می هنگامی که

(که هريک شود  اعمال میای صدها شکل متفاوت ستم طبقاتی  رابطه
آيند)، اصوالً خاصی از استثمار بشمار می یهخويش گون  یهنوب به

طبقاتی در آن وجود  یهای را پيدا کرد که مبارزتوان جامعهنمی
ها از طرف يیگو اين گمان نچرخيم که اين اغراقنداشته باشد. اگر به

قصد برانگيختن احساسات نسل آقای علمداری، عمدی است و به
را قانع کنيم   ناگزيريم با اين تصور خود  ،شوندجوان ايرانی کوک می

 یهدکترای جناب علمداری، واژ یهکه البد در مواد درسی رشت 
 يیهرروی، چراکنند!؟ به» معنی میهمگان» را «بسياری«
چگونگی دست برداشتن  یهآقای علمداری دربار یهگران رسشپُ 

اصوالً  پتراساست؛ زيرا  يیجاهال ناب ؤ » از مبارزه، سهمگان«
ميان نياورده » از مبارزه بههمگاندست کشيدن « یهسخنی دربار

از صريح و روشن است: « پتراس، آلترناتيو اين است. با وجود
روست که مارکسيسم يک آلترناتيو واقعی را همين

ی که يی در جايعن دهد: می ارائه آمريکای التينگراهای ]اُ .ین.ج ا[هب 



26 
 

های جنبش ایمارکسيست هنوز موجوديت دارند و بر فکرانروشن
نويسند گری سياسی میدخالتبه حال مبارزه و باورمنددراجتماعی 

 ،که در پايه ارگانيکی» هستند«فکران  ها روشنگويند. اينمی و سخن
يعنی (ها سامارکسيستپ برخالف  ئی از جنبشی هستند کهزخود ج 
سمينارهای ی، های جهانکه در بنگاه هااُ].ین.ج ا[ فکرانروشن

 المللی و های بينکنفرانس ،ادهای مالی خارجیني ب  ،آکادميک
های هسرچشم دْ خو  )نداهجاسازی شد بوروکراتيک هایگزارش

 یمبارزه ن بررسی و آموزش ضروریِ دانسانی برای فراهم آور
ن دو ب مارکسيست، محور  فکرانِ روشن اين .آيندطبقاتی بشمار می

رای و  که اندحظهبراين مال اما  ،اندتشخيص داده را ایمنطقه مبارزات
 موفقيت اين مبارزات تا حد بسيار یْ کشور قدرت دولتی در سطح

 یمقاله«از نقل »[بستگی دارد ]متخاصم[طبقات  بينتضاد زيادی به
 ی»، نوشتهني الت یکاي در آمر یردولت ي غ یهاو سازمان سمي الي امپر

  ].جيمز پتراس
ان دستاا» و «شروشور رانشجويان پُ دتفاوت اساسی « ـ 2

سن،   :چيست؟ پاسخ روشن است: در يک برآيند عمومی» در  اهگشن اد
تجربه، دانش و وضعيت طبقاتی جاافتاده. بنابراين، اگر دانشجويان 

» مهای آن را هينهزهگويند و «» میهاانآرم زرارت اح با... «
اند، نياموخته کافی دانش یهاندازاين دليل است که: بهپردازند، بهمی

يک وضعيت طبقاتی جاافتاده دست و به تجربه ندارند، جوان هستند
با تجربه، دانش،  يیگرااند!! به عبارت ديگر، آرماننيافته

های ناشی از افزايش سن و وضعيت طبقاتی معين مغاير و مسؤليت
وردهای علمی، هنری، آدست یهترتيب، هميا متناقض است. بدين

 يیهاگروهفلسفی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و... توسط اشخاص و  
تجربه و فاقد وضعيت بی ،ماديت يافته که الزاماً جوان، کم سواده

، ريسک يیگرااند. چراکه از يک سو بدون آرمانمعين طبقاتی بوده
ورد حقيقتاً نوينی آای دستدر هيچ زمينه  های محتملْ و پرداخت تاوان

زعم آقای علمداری) از ديگرسو (البته به شود؛ وحاصل نمی
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با دانش، تجربه، مسؤليت و وضعيت طبقاتی معين  يیگراآرمان
ای جز اين می توان متناقض است. آيا از اين بررسی کوتاه نتيجه

خاص) نظرات آقای علمداری مهمل   یهگرفت که (حداقل در اين زمين 
  پوچ است؟ و 

» ديروز بسياری از رشروشورپُ که دانشجويان «در اين  ـ 3
ناميدند، حرفی نيست؛ ها را) مرتجع میآن یهاستادان خودرا (نه هم

های دولتی دنبال برنامهاما واقعيت اين است که بسياری از استادان به
رفتند. در اين مورد فقط کافی است که مروری بر و فرمايشی می

استادان و دانشجويان در حکومت شاه داشته  یرابطه یهتاريخچ 
مستقل  یهخصيت و انديشترتيب که آن اساتيدی که شباشيم. بدين

شان، مورد رغم مخالفت و نقد نظراتکردند، علیخودرا حفظ می
» بودند؛ و آن استادانی که وابسته رشروشورپُ احترام دانشجويان «

هرروی، با کليت بخشيدن شدند. بهدرستی مرتجع ناميده میبودند، به
رزاتی استاد و دانشجو (يعنی: شکلی از رويدادهای مبا یهرابطبه

من فقط که «اجتماعی را بدون زمان و مکان ترسيم کردن) و بيان اين
 یهگران توان شور انديشهنمی ،»کنمبت نمیح ايران ص یهدربار

را  ١٨خيزش  ؛کناری نهاددر ايران را به يیهای دانشجوخيزش
طرف  فراموشی کشاند. ازناديده گرفت، و دانشجويان زندانی را به

انشجوی امروزی چرا دبايد پرسيد که  سؤالی که «  ديگر، اين عبارتِ 
 .آميز است» نيز سفسطهدرداو هيجان ن   وز شورديرانشجويان  د  دهمانن 

خصوصاً در ( يیهای دانشجوزيرا، گذشته از اين واقعيت که خيزش
شان، عقب اجتماعیـدليل ويژگی و پيوستار تاريخیکه به يیکشورها

گذشته  یيکی از خبرسازترين رويدادهای دو دهه )اندنگهداشته شده
سال  ٢٠اين حقيقت نيز توجه نمود که طی بايست بهمی است، بوده

و اکناف جهان بيش از پيش شاهد شورش و اخير در اطراف 
دليل ها بهها و عصيانايم. گرچه اين شورشای بودههای تودهعصيان

های فلسفی رنگارنگ بازخوانی مارکس و نگرششان بهای بودنتوده
اند که در گسترش و اند، اما پتانسيلی را ايجاد کردهنيانجاميده
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حقيقت مارکسيسم را  شانْ يافتگی ضروری و قابل رؤيتسازمان
 .سازندعملی متحقق میـنظری یهگون به

 »، عالوهتغيير دولت يا تعديل دولت؟« یهاين قسمت از مقال -۴
 یهکند که آقای علمداری در دوربر هرچيز ديگر، ضمناً چنين القا می

های چريکی بوده رضا شاه از فعالين مؤثر خيزش حکومت محمد
ها واستيم آنخ«... میاين قسمت توجه کنيم: ديگر بهبار است. يک

انه معتقدر باشند و عمل ح ی مسلهمبارزبه  دن در سن و سال ما بو د  زني 
های قبل از سرنگونی شاه : يعنی که آقای علمداری هم در سال»کنند

گرچه چنين  [؟؟].» بودندی مسلحانهمبارزهعمليات « درگير عملیِ 
نمايد؛ گويانه میاغراق -ترين تصور ممکنبينانهدر خوش- يیادعا

اش نيز تغييری در تصوير مجعولی که از اما درصورت درستی
کند. چراکه فعاليت و شود، ايجاد نمیارائه می يیهای دانشجو خيزش

آورد و وجود نمیکس حق خاصی بههای ديروز برای هيچجانبازی
دردی ضمنی آن بتوان همکند تا با بيان ايجاد نمی ایسرشت ويژه

 .خوانندگان را درجهت پذيرش القائات نادرست جذب نمود
 ***** 

»، ضمن توضيح يکی از تغيير دولت يا تعديل دولت؟« یهمقال
کند که وی را متهم می جيمز پتراسها، ]آن. جی. اُ [داليل پيدايش 

که داند. برای اينمی ها]آن. جی. اُ [گزين های چريکی را جایگروه
دارانه دست بيابيم، بهتر است که قسمتی از يک بررسی امانتبه

ها NGOی جاکه بهپتراس عالقمند استنوشته را باهم بخوانيم: «
 اً شخ ها بNGOه رد کندا. ولی توجه دکنن  دشک رري چ های گروه
و رشد   دها مانع ايجاNGO  د.ی هستن کري چ های  روهگست  کی شثمره
ی داشته باشيم افرادتوقع    اگرولی    دنيستن   ديکالريکی يا راچهای  گروه

ت خ ی بسازند سکري چو گروه  دبياين  دکنند، باي درست می NGO که
ل کاي دهای رارا سازمانچ اين است که  پتراس  ی  لهگ  .در اشتباه هستيم

هادها قير اين ن ح و با ت  اندی امروز بدل شدهکهای آبNGOه روز ب دي 
ن نه ای که سرانجام آاست. گذشتهگذشته هواستار برگشت ب خ 
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اين ». دريک نگاه سطحی و گذرا بهه استدپيروزی، بلکه شکست بو 
جانب آقای ای حق بهرسد که از هر زاويهنظر مینقل قول چنين به

ساخت و بافت مفهومی آن، تر بهعلمداری است؛ اما با توجه بيش
اين مورد تنها شود. در  هايش آشکار میتناقضات و القائات و سفسطه

حديث   خودْ   ،ی مفروض اين نوشتهکنم تا خوانندهچند نکته اشاره میبه
  را دريابد. کليت آن

ها و جريانات ]ن. جی.اُ [ا یهرابط یهآقای علمداری دربارـ 1
های ست گروهکی شثمره اً شخ ها ب NGO«... د: نويسراديکال می

ال کي دريکی يا راچ های  و رشد گروه  دمانع ايجا»؛ اما «ندريکی هستچ 
توان تصور کرد که يکی از داليل پيدايش ؟ چگونه می»!دنيز نيستن 

حال های چريکی باشد؛ اما درعينبخشاً شکست گروه ها]ن. جی.اُ [ا
نباشد؟ اين پارادوکس را کمی   یهای چريکها مانع رشد گروهرشد آن

در   يیهاهنوز گروه: اگر برفرض،  مورد بررسی قرار بدهيمتر  دقيق
زعم جهان وجود داشته باشند که از طريق عمليات چريکی (که به

ها را در اختيار فرصت  یهآقای علمداری معادل راديکاليسم است) هم
گذارند، و » میگرايان محلیواپس» يا «های امپرياليستیقدرت«

ها نيز يکی از داليل سرانجامی جز شکست ندارند، و شکست آن
االصول يکی از علی ،ستها]ن. جی.اُ [اپيدايش (و طبعاً رشد) 

چنين رشد و هم مردمدر راستای احقاق حقوق  ها]ن. جی.اُ [اوظايف 
های حذف گروهباشد که به يیهابايست اتخاذ روشخودشان، می

در البالی   يیطور القاای است که بهگيریچريکی بينجامد. اين نتيجه
جمالت مبهم و کلی آقای علمداری جاسازی شده است؛ يعنی: همان 

دهد. بنابراين، خرج میاحتياط به  آنْ   در بيان جميز پتراسحقيقتی که 
توان کرد که آقای اختالف برسر چيست؟ آيا استنتاجی جز اين می

مانعی در جهت که رشد گرايشات راديکال به است علمداری نگران
نادرست ای چندان هم  تبديل شود؟ اگر چنين نتيجه  ها]جی.اُ   ن.[ارشد  

: نويسندرسد (که حقيقتاً چنين نيست)، پس چرا ايشان مینظر نمیبه
»NGO؟! دنيستن ديکال  کی يا رايرچ های  و رشد گروه  دها مانع ايجا«
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الی جمالت آقای علمداری توان از البهای که میگذشته از چنين نتيجه
نويسد که: روشنی و بدون هرگونه ابهامی میکشيد، ايشان بهبيرون 

ه روز ب دي ل کايدهای رارا سازمانچ اين است که پتراس ی لهگِ «
NGOواستار هادها خقير اين ن ح و با ت  اندی امروز بدل شدهکهای آب

که نظراتاش  جيمز پتراسمعنی که ». بدينگذشته استهبرگشت ب 
 یهواسطهاست، بهها و رايکالهای تندرو و چريکهمانند کمونيست

پتراس گذشته مرتجع است. ازطرف ديگر، اگر اش بهميل بازگشت
های تندرو نيز ها و کمونيستها و چريکراديکال  ،پس  ؛مرتجع است

ها يکی است؟ آن  یهنظری و عملی هم  یهمرتجع هستند؛ زيرا جوهر
ن. [اگرديم که چرا اين سؤال برمیبار ديگر بهحال يک

ها)، مترقی و ای (يعنی همان متخصصهای حرفهايست]جی.اُ 
که مرتجع هستند و  يیهامردم نبايد درجهت حذف گروه دارِ بن جا
گرايان های امپرياليستی يا واپسها را دراختيار قدرتفرصت یههم

ابزار و روشی متوسل شوند؟ ماحصل  هرگونهگذارند، بهمحلی می
 های ظاهراً پردازیکالم اين که آقای علمداری در قالب عبارت

زعم ايشان راديکال که به يیروش حذف نيروهادموکراتيک، به
کند که را توصيه می  يیهاانديشد؛ و استفاده از همان روشهستند، می

جز » است. و آن چيزی گرايان محلیواپسبارزترين شاخص «
  سرکوب خشن و آشکار يا زندان و شکنجه و اعدام نيست.

 یکاي در آمر یردولتي غ یهاو سازمان سمي الي امپر یمقاله ـ «2
های مربوط واقعيتپيداست، بهطور که از عنوان آن ، همان»ني الت
وجه هيچکند؛ و بهگذشته و حال کشورهای آمريکای التين اشاره میبه

در -بدين باور نيست که هرگونه فعاليت اجتماعی و سياسی راديکال 
بايست تبارز و يا معنای چريکی و مسلحانه الزاماً می  -کشورها  یههم

که صراحتاً بگويد، علمداری بدون اين، آقای  اين  داشته باشد. با وجود
هرگونه فعاليت   پتراسکند که  خواننده القا مینويسد و بهای میگونهبه

داند! سان میراديکالی را با عمليات مسلحانه و چريکی، معادل و يک
ترين تعريف دموکراسی و برخورد اینوشتن و القا، با پايه  یهاين شيو 
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متناقض اش نيز) ی بورژوايیدازه(حتی در حد و ان دموکراتيک 
ً در شکلِ ـاست. چراکه وجه ذاتی  تاريخی فعاليت راديکال را ذهنا

امکان انتخاب و  سازد؛ و با ايجاد چنين ابهامیْ بروز آن منحل می
هرروی، عمليات چريکی و گيرد. بهآزاد را از خواننده می یهانديش

تواند از مبارزه است که در هر شرايط مفروضی نمی  شکلیمسلحانه  
راديکال و تاريخی باشد؛ ازجمله در شرايط کنونی ايران اقدام  ذاتاً 
تحرکات مسلحانه و چريکی، نه تنها راديکال و انقالبی نيست، بلکه به

 ً داری تمام های استبداد ماقبل سرمايهماندهترين پسنفع مرتجبه تماما
يادآوری است العاده مهم، الزم بهفوق یهاز اين مسئلشود. گذشته می

در کشورهای مبارزاتی ـتبادالت سياسیهای که يکی از ويژگی
های مسلحانه در مقابل فشارهای واکنش آمريکای التين، سنتِ 

است. بنابراين، تنها کافی است که اندکی با  المللیای و بينمنطقه
داشته باشيم تا بدانيم:  يیها آشنازندگی و تاريخ مبارزاتی اين کشور

های چريکی در آمريکای التين پايگاه که اکثر گروهعالوه بر اين
تماشاچی ... بهدو خری هبا روش قتر کسی را «و کم اندشتهای داتوده

سازند؛ بعضاً حتی اعتصاب کارگران » میلدگو ب تن سح اکثر احدو 
ای طبيعی است که چنين ويژگید. ي انجامدفاع مسلحانه میمعادن به

ايران (که يکی  یهجامعطور ضمنی بهرا نبايد عموميت بخشيد و به
های ناگهانی است) تسری داد تا چنين القا شود هايش قياماز ويژگی
های غيردولتی در آمريکای التين» امپرياليسم و تشکل یهکه «مقال

های ايرانی ]ان. جی. اُ [کشان و يا سازماندهندگان کارگران، زحمت
طورکلی، کند!! بهکردهای چريکی و مسلحانه دعوت میرویرا به

های ها گروهNGOی جااست که بهد پتراس عالقمن اين حکم که: «
پايه است که تنها فضای تبادل »، اساساً يک اتهام بیندکن   دريکی رشچ 

نوين   یهکند و پاهای لرزان انديشمخدوش میها را  آزاد آرا و انديشه
  گريزاند.می ناپذير سازمانفرديت خويشتنِ ايرانی را به

تواند با هرگونه ويا هرآدم عاقل ديگری نمی جيمز پتراسـ 3
صورت چنين تشکل يا سازمان غيردولتی مخالف باشد؛ چراکه دراين
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ای گردد! فايدهچيز بايد دولتی باشد تا مفيد بهشود که همهالقا می
افکنانه، کشاند؛ سرشت تفرقهچالش میرا به پتراسچه بنابراين، آن

 یهداران برانگيز، ضدکارگری و سرمايهوابسته، دولتی، ابهام
شوند. در دنيای مشخص می NGO است که با عنوان يیهاتشکل

ضمن  امروز هزاران تشکل مترقی يا انقالبی وجود دارد که بعضاً 
هيچ قدرت و منبعی وابستگی سياسی و اقتصادی قانونی بودن، به

که آقای علمداری  اندومسلح یها چريکاين تشکل یهيا همآندارند. 
(که بدون  ]ن.جی.اُ [اکند که يا کشد و سياه و سفيد میچنين خط می

معنای خاص به ]ن.جی.اُ [ا» ديگر هانیجمنابع های مالی از «کمک
 های چريکی و مسلح؟نيست) و يا گروهآن 

 *****  
ن اشت ذمشکل آن است که با کنار گاز نظر آقای علمداری «

NGOو چه راهی پيش روی   دگزين کرتوان جایها چه چيزی را می
پتراس   زيمج   حلکشورهايی مثل ايران که با راه در د؟ آن همبو   دواهخ 

ی ديازورد آستدکه ون آندب  اند،دههای بسياری را تقبل کرهزينه
ها NGOل آيا نفی کامکند که: «». وی سپس سؤال میداشته باشن د

و  دفعاليت کنن  دتوانن می که میدانفعال بسياری از نيروهای مربه
، ندزن  دزندگی اجتماعی پيون ترين هزينه بهرا با کمد  و خ ی  دزندگی فر

زندگی گاهی نيست که ن ه، نگا؟ و آيا اصوالً اين نوع دانجامنمی
والت اجتماعی حر ت دگونه نقشی منفعل را که هيچ درافبسياری از ا

آقای »؟ بهره اين تئوری انفعال نيستخ ؟ و باالدکن يه میج ، تودندارن 
جيمز  یهمقال ـاما با دقتـکنم که چندبار ديگر نهاد میعلمداری پيش

بسياری فعال ن اهايش در مورد «را بخواند تا کمی از نگرانیپتراس 
»، کاسته شود؛ معهذا فعاليت کنند دتوانن می که میداز نيروهای مر

  نويسم:ای میها چند نکتهجهت رفع اين دل نگرانی
ها کليتی کنيم، فعليت و فعاليت آدمزندگی می در جهانی که ماـ 1

حاکم و  همانندِ  يیهاتمايز نيست. چراکه با واقعيتسان و بیهم
يرامونی و پ مرکز و  محکوم، ظالم و مظلوم، فقير و غنی، کشورهای  
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 ،کار روبرو هستيمتر با فروشندگان و خريداران نيرویازهمه اساسی
ذهن ما ويا حاصل سوءتفاهم  یهها زاديک از اين واقعيتکه هيچ

ها (که وحدتی نسبی يک از اين دوگانگینيستند. از طرف ديگر، هيچ
باشند؛ و علت اين پذير نيز نمیشونده و جمعکاسهارند) يکباهم د

ای شونده و عينیناپذيری و تخالف هم در واقعيت هردم مشاهدهجمع
 یانعکاس  همانندِ گرچه نه  -  ريشه دارد که دريافت و برداشت و فهم ما

انفعال بسياری از گيرد. بنابراين «از آن سرچشمه می -منفعل
»، نسبی است؛ و نسبيت فعاليت کنند دتوانن میمی که دنيروهای مر

ها در توليد اجتماعی، گردد که آدمروابط و مناسباتی برمیآن به
شوند، بدان وارد می  توليدات اجتماعیدگرگونی طبيعت و مصرفِ 

» فعاليت« هنتيج درگذارند. پذيرند و برآن تأثير میاز آن تأثير می
گيری وای تبادالت، ساختار، جهتلحاظ پتانسيل ارزشی، محتها بهآدم

مناسبات و  یهشبکبه مبارزاتیْ  یهرد تاريخی و شيو اجتماعی، بُ 
گردد که در توليد اجتماعی از آن هويت و شخصيت روابطی برمی

ها وجود دارد، اُ]جی..ن[اای که در مورد ترين مسئلهد. عمدهن گيرمی
ناچيزی » امکانات« با دريافت پول و يیهااين است که چنين تشکل

کارهای از پيش تعيين شده، تبليغ شده و »، راهانیجهمنابع از «
ها را در يک کاسه آدم یهکنند که همای را ديکته میشده »ستداللا«

های بگنجانند و در کنارهم قرار بدهد تا دريافتی مجعول از قانونمندی
ها ها ويژگی آدم]ن.جی.اُ [ا  کهنتيجه اينها تحميل شود. آناجتماعی به

 افرادشان بهد؛ و بدين طريق (يعنی با تبديلن گيرها میرا از آن
امکان دريافت و فعليت  اند)،انتزاعی سانی که در واقعهم

های های اجتماعی، گروهعملی طبقات، اقشار، سازمان ـنظريه
طورکلی، بهکنند.  سلب می  هاانگوناگون را از انس  اشخاصمختلف و  

کننده نيستند، بلکه آفرين و فعالنه تنها فعليت ها]ن.جی.اُ [ا
نيز  زاطبقاتی انفعال-لحاظ اجتماعیشخصيت و به یکنندهمنحل

باور من آقای علمداری نيز يکی از مبلغان اين باشند. بهمی
 کلیهای پردازیکه خودرا در عبارت استآفرينی و پاسيفيسم انفعال
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دل که معنی که ايشان بيش از اينسازد. بدينپنهان می انتزاعیو 
 یهويا توسع و فرودستان کشانزندگی کارگران، زحمت نگران

نرخ و  ،سودافزايش  ،سرمايه یهوسعت یهجامعه باشند؛ دغدغ
  را دارند. انباشت آن

تشکيل برخالف آقای علمداری که همگان را به جيمز پتراسـ 2
عمليات کس را بهکند، هيچدعوت می ها]ن.جی.اُ [او شرکت در 

خواند. وی بدين باور است که انتخاب و يا مسلحانه و چريکی فرانمی
کشان هر حتی کشف ساختارهای تشکيالتی کارگران و زحمت

اش يژهای از ويژگی آن ساختار و راستای تغييرات و هعجام
 يیهاآگاهی همان انسانها بهناپذير است؛ و دريافت اين ويژگیتفکيک

 قابل کشف و ويژه یبايست خودرا در راستاي مشروط است که می
اجتماعی -پتانسيل توليدیای که نه تنها بهراستای ويژه  ؛سازمان بدهند

آگاهانه و متشکلی که کارگران و  یهرابطجامعه، بلکه به
من  یهکشان با آن دارند، مشروط است. بنابراين، توصي زحمت

ای تبليغ و ترغيب و تشويق ج آقای علمداری اين است که بهبه
خودرا ارتقاء  یهبيانديشد که وظيف يیتدارک نهادها، بهها]ن.جی.اُ [ا

دهند. میکشان جامعه قرار سطح آگاهی طبقاتی کارگران و زحمت
(بدون دريافت پول و امکانات از منابع  يیحال، اگر چنين نهادها

 ،کشان)جهانی ويا هر منبع ديگری جز خود کارگران و زحمت
ها توان با نام و عنوان آنهای غيردولتی نام گرفتند، نمیسازمان

  مخالفت کرد.
ً آگاهیـ 3 های سطح متوسط اطالعات اجتماعی (نه الزاما

ايران بسيار باالتر از  کشکارگر و زحمت اجتماعی) مردم-طبقاتی
سطح متوسط همان جرياناتی است که آقای علمداری جوانی خودرا 

اطالعات اجتماعی همين مردم  ،کند. از طرف ديگرآن منتسب میبه
از جامعه و  يیچه متوسط مردم کشورهای اروپاوجه با آنهيچبه

سه نيست؛ يعنی اين مردم به طور غيرقابل دانند، قابل مقايجهان می
در مورد  يیآمريکا-يیکشورهای اروپا ای بيش از مردممقايسه
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دانند. بنابراين، اگر اين مردم در سياست، اقتصاد و مانند آن می
»، درعوض دان هدهای بسياری را تقبل کرهزينهآزمونی تاريخی «

چراکه ضمن رشد اطالعات اند؛ گيری نيز داشتهوردهای چشمآدست
هيچ فرمان و دستور از اند که بهاين نتيجه نيز رسيدهاجتماعی خود به
باور نياورند.  ای، بدون ادراک دقيق چندوچون آنْ پيش تعيين شده
سوی درياها کند که اين دستور از پيش تعيين شده از آنحال فرقی نمی

ويا از سوی  های دولتی تبليغ شودآمده باشد، از طرف دستگاه
همه هرروی، اينه از خودشان. بهدا شدی و ج خفريکی مچ های گروه

بارزی از اشرافيت تازه   یهارزش قلمداد کردن، نمون ورد را بیآتدس
ای است که يکی از مدافعين آن آقای علمداری است. سربرآورده

ای نه تنها جاذبه  يیبرآوردها  و ها  من چنين قضاوت  یهتجرب و  باور  به
شمئاز اايران ندارد، بلکه  یهکشان جامعزحمت و رای کارگران ب 

د و از يي د نه! پس، قدم رنجه بفرمايي گو انگيزاند. مینيز برمیرا    هاآن
هايتان را با مردم در ميان د و ايدهيي محافل دربسته خود بيرون بيا

 !ها را بسنجيدبگذاريد تا واکنش آن
 *****  

ناک از زندگی و باژگونه و فريبآقای علمداری با تصويری 
توان مشاهده کرد که برترين مینويسند: «میکارکردهای اجتماعی 

وردارند. خهای مالی برشدااپ  زکه ا دهندکارها را کسانی انجام می
يا دهد؟ م نمیپول گرفتن کار آموزشی را مسؤالنه انجاعلم با ممگر 

مين أکردن منابع مالی برای ت ا دپي  نو... بنابراي  نندهپرستار، يا را
 های اجتماعیجنبشتيار خ رادرا  د  و خ زندگی کسانی که وقت و توان 

کان کردن آن اشتباه د ه از آن ودافاست رست نيست، سوءدنا ندارذگمی
  اين قسمت نيز بيندازيم:نگاه کوتاهی به ].تأکيد از من است» [است

تواند ببيند، نه خير! جا که چشمان يک آدم معمولی میتا آن ـ 1
های شغلی بسياری از رانندگان و پرستاران و معلمان و ديگر رده

کدام تأمين هيچ -دهند. چراکه: اوالً کارشان را خوب انجام نمی
ً   ؛حق دارند که کارشان را خوب انجام ندهند  ،شوند، بنابرايننمی  ـدوما
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ای از مستبدانهمراتب هسلدادند، سلاگر کارشان را خوب انجام می
ً  ؛گماردندها نمیکنندگان را باالی سر آنسرپرستان و کنترل  ـسوما

مراتب مستبدانه تنها در ايران که درآمدها زير اين سلسله 
شود؛ يعنی در اروپا و آمريکا نيز چنين عمال نمیهاست، اِ هزينه
ای استثن کنيد که ببينيد، بهمگر در ايران زندگی نمی  -اً چهارمو    ؛است

هر اداره و تشکيالتی که ها، بلکه اکثرشان) بهآن یهمعلمان (نه هم
  شود؟کارتان انجام نمی زيرميزی و رشوهسربزنيد، بدون 

يک شغل » بههای اجتماعیجنبشتبديل و در واقع تقليل «ـ 2
ها جنبشی آن یهها از خاصچيزی بيش از تهی کردن اين جنبش

با فرض کنار گذاشتن انقالبات اجتماعی [د  يي فرمانيست. يعنی که: می
طبقاتی نيز  یهای اجتماعی است و خاصهجنبش که پيامد تاريخیِ 

ايران دست  یهيک عده آدم حقوق بدهيم که مثالً در جامعبه ،]دارند
را اصالح  يیها چه چيزهاصورت، آناصالحات بزنند. در اينبه

ها توقع داريد که کارگران ایخواهند کرد؟ البد از اين حرفه
ای سازمان بدهند که از کارگران کارگاهی (که گونهها را بهکارخانه

اند) دفاع کنند؟! و يا کارگران از پوشسش قانون کار بيرون رانده شده
مبارزه و مرد را درجهت دستمزد مساوی زنان و مردان کارگر به

گيرد. اش میراستی که مرغ پخته هم خندهح بکشانند. بهاصال
جنابان برای مدت بسيار کوتاهی هم که شده سرتان را از الی عالی
های و زندگی توده  خيابانتان بيرون بياوريد و بهدانشگاهی  هایجزوه
ها مردمان راستی اکثريت آننظر کنيد. حتی اگر معلمان (که به  مردم

پای حقوق ناچيزشان بادالت انسانی را بهشريفی هستند و ت
همه کالس دادند، ايننجام میادرستی گذارند) کار خودرا بهنمی

ها و منازل تضمينی و گران در خانه یهتقويتی و معلم سرخان 
اين، معلمی که گذشته از  کردند؟ايران چکار می هایمتوسط

مواد درسی  یهپيش تعيين شدازآموزش  جزآيد، استخدام درمیبه
  حساب بيايد؟و در قبال مردم مسؤالنه بهاکار  اتواند بکند ت چکار می
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 اشخاصکنيد؟ مسؤل بهچگونه معنی میؤالنه» را مسـ کار «3
خاصی مورد سؤال قرار   یهدر رابط  که  شودطالق میا  يیهاگروه يا

شود گيرند؛ و کاری که با قيد مسؤليت (يعنی: مسؤالنه) انجام میمی
اش مورد سؤال قرار بگيرد. بايست در مورد کم و کيفنيز می

کنندگانی مشروط است. کننده ويا سؤالسؤالبنابراين، کار مسوالنه به
ها ]ن.جی.اُ [اآيد که در رابطه با کم و کيف حال اين پرسش پيش می

اما مردم که  !ردممسؤال کننده کيست؟ شايد پاسخ بشنويم که 
دهنده و ... کننده، جهتپرداز، کنترلريز، هزينهامهدهنده، برن تشکيل

ها را مورد سؤال ها نيستند که چگونگی کار و نتايج آناُ][ان.جی.
ای روی بياورند؛ و در صورت تازه یهبرنامبه قرار داده و احتماالً 

کفايتی کنار کاری و بیدليل اهماللزوم بعصی از مسؤالن را به
پول و امکانات دراختيار  ،»جهانیع ب مناع «الواقبگذارند! اگر فی

اند، مورد تأييد و از تبادالت مردمی برآمده گذارند کهمی يیهاتشکل
گيری ازپيش کشان هستند، جهتپشتيبانی کارگران و زخمت

 یهارادها بهريزی و مديريت آنبرنامه، کنترل و ای ندارندشدهتعيين
اين ديگر ؛ پس، ستاکشان زحمت و جمعی و طبقاتی کارگران 

آن نيست که و رسمی مللی  سازمانِ  رايج و  معنایبهاُ] [ان.جی.
 يیهاهرروی، با چنين سازمانپردازد. بهها مینقد آنبه پتراس

ً که غيردولتی هم هستند) نمی چالش و ستيز توان به(خصوصا
برخاست؛ يعنی: تنها کار عاقالنه، انسانی و ضروری تالش در 

راستی هاست. اما بههای احتمالی آنيیراستای رفع نارسا
گيرند شکل می  ،با همين تصويری که در باال ترسيم شد  هااُ][ان.جی.

 .شوند؟ هللا و اعلمو کنترل می
 ***** 

» سابق ني زبسياری از مبارقای علمداری در مورد واکنش «آ
وکاوی داگر کن «  نويسند:چنين مینيز  گذران زيستی  و   زندگینسبت به

کنند میساس ح شويم که بسياری از مبارزان سابق انيم متوجه میکب 
و  ندارگذتيار جنبش ب خر ادرا  دو خ بايست تمام امکانات را میچکه 
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تا از يک زندگی بسيار متوسط و حو  در زندگی عقب بمانن د دو خ 
بين مبارزات  دند که باي داين نتيجه رسي ؟ پس بهدروم شون حی مدعا

صورت غير اين وجود آيد. دربهلی دتعاخصی اجتماعی و زندگی ش
باور من اين قسمت ». بهدشون ه و پشيمان میدورخسر زودبسياری 
احساس «که » بيش از آنتغيير دولت تعديل دولت؟« یهاز نوشت 

يا قصد از   کند، آرزو   و بيان  » را فورمولهبسياری از مبارزين سابق
  آورد، زيرا:بيان درمیاش را بهنويسنده یپيش تعيين شده

ای که از اعتبار نسبی برخوردار هيچ گونه آمار و نظرسنجیـ  1
برآورد » نسبت بهاحساس بسياری از مبارزين سابق«باشد، در مورد  

ترين شکل شان در دست نيست؛ و آقای علمداری در صادقانهگذشته
کند. بيان می ـ رآمانه بهـبرآورد  روابط خودش را به  یهممکن تنها شبک

خودش حق آقای علمداری بهتوان نتيجه گرفت که رو، میازاين
که از محک تحقيق و دهد که برآوردهای محدودش را بدون اينمی

يک قانونمندی عام  یهتری گذشته باشد، در جامآزمون وسيع
تری نيز از آن بگيرد. گذشته از اجتماعی فورموله کرده و نتايج عام

ای (که جناب علمداری هرگونه نظر و قضاوت ديگری، چنين شيوه
  آن متوسل شده است) تنها يادآور پيامبران دروغين است!؟به

اشخاصی را درنظر بگيريم که در گذشته مبارز بوده و در ـ 2
را چ کنند که ساس میح ااند؛ و امروز «صف مبارزين جای داشته

در  دو بگذارند و ختيار جنبش خ را در دو خ بايست تمام امکانات می
هم های به»؟ يعنی اين که: در همان لحظهزندگی عقب بمانند...

جنبش » تمام امکانات خودرا بهمبارزين سابقای که «پيوسته
گرفتند. بنابراين، اصوالً چنين با ارزشی از آن نمی  چيزِ دادند، هيچمی

ها بيان ديگر، آناشخاص مفروضی تبادلی با جنبش نداشتند. به
دند؛ وگرنه احساسی شورانگيز، غروری انسانی، بردگان جنبش بو 

از  ورزانه و... متقابالً زيبا، ادراکی انديشه يیای مفيد، آرزو تجربه
طور هرروی، يا اين مبارزين سابق بهگرفتند. به» میجنبش«

جنبش برخورده بودند و امکانات خودرا هتصادفی و از سر بدشانسی ب 
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گذاشتند (که دراينصورت تعداد میآن از سر سوءتفاهم در اختيار 
» توصيف شود)؛ ويا جنبش، نه تنها بسياریتواند با قيد «ها نمیآن

شورش تر بهدارای پتانسيل انسانی و انقالبی نبوده، بلکه بيش
هرصورت آقای بهجاکه اما ازآن !؟شباهت داشته است نداربرده

» جنبشعنوان «ای که درگذشته اتفاق افتاده، بهعلمداری از اين واقعه
دارانه هت و برددکند، پس نبايد گمان برد که شورشی کوتاه مياد می

شود، بوده است. نتيجتاً دستگاهی که توسط آقای علمداری ترسيم می
  رسد.نظر نمیصحيح بهتعقل علمی لحاظ اصوالً و به

ها گیبه باور من تالش آقای علمداری اين است که روزمرهـ 3
 ممکن هرصورتای تئوريزه نمايد تا بهآميزی شده رنگطور را به

» جنبشاز سکه نيفتند؛ وگرنه چگونه متصور است که «ها  اُ][ان.جی.
ای را (که حاکی از حرکت و تغيير و تکاملی شتابناک و نسبتاً آگاهانه

يک زندگی گيرد) با «ها را دربرمیوسيع انسانهای است که توده
ثابت و  ،گونه» (که حاکی از گذرانی زيستیدبسيار متوسط و عا

طور نتيجه نگيريد که اين  !جا جمع نمود. نهروزمره است) با هم يک
 هایهای خاص ويا سرشتهبايست از خميرمبارزان ويا انقالبيون می

ای آه و فغان برداريد گيریچنين نتيجهای برخوردار باشند و با ويژه
انفعال بکشانند. حقيقت اين هب م بسياری را دخواهند مرها میکه اين

تنها های فردی و گروهی و طبقاتی است که اعتراضات و نارضايتی
کند که سياسی را پيدا می-يک جنبش اجتماعی یهخاصهنگامی 

عنوان سه بعد از عوامل اقتصادی، سياسی و اجتماعی (به  یهمجموع
شور و  ،پشتيک واقعيت حجمی و انسانی) زندگی روزانه را از 

چه زندگی انسانی ترتيب، تناقضی بين آنباشد. بدين انداختهآرامش 
نمايد؛ و آن است، رخ می یهفايد مفيدِ  چه زيستمند بودنْ  است با آن

ً زيستی است، سلوک با آن گيرد که نام می گیروزمرهچه صرفا
کننده و ناشاد است. بنابراين، هنگامی که از آور و خستهکسالت

 م، منظور گذر از شرايطی است که ديگر مفيدِ يي گو» سخن میجنبش«
ای از هدها نيست؛ و کميت گسترهای وسيع انسانزندگی توده یه فايد
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، آقای اين اند. با وجودها درصدد پی افکندن طرح نوينی برآمدهآن
ها را با گیبار روزمرهکند که وضعيت کسالتعلمداری تالش می

» در يک کاسه بگنجاند. شايد جنبش«آفرين پرتحرک و شادی شعفِ 
ارتباط ها بیبا اين يک کاسه کردن  »انیهع ج ب مبنااز «  يیگدا  یهکاس

 .نباشد. هللا واعلم
 *****  

منابع های مالی از «آقای علمداری درمورد دريافت کمک
آن که هندگان، بیدکارزيابی ما از نيات کمنويسد: «» میجهانی

شد که  دواهخ اين ن ازآوريم، مانع  دوجو يلی برای آن بهدبتوانيم ب 
رضمن دشوند.  قدمه از اين منابع پيشدافر راه است دی دهمواره افرا

گان نيز چه دهن دی کمکی انگيزهربارهدی و ريزبينی مفرط فاکموش
ماکياوليستی تماماً اين نگاه »؟ در پاسخ بهکرد دواهخ  حلمشکلی را 

گويد: عجله شکن میاصطالح دندانبرانگيز و بهای رقابتگونهکه به
کاله می ماند؛ گيرند و سرتان بیکنيد، اگر شما نگيريد، ديگران می

  پردازم:چند نکته میذيالً به
های مالی نيست؛ اما حقيقت اين است مشکلی در دريافت کمکـ  1

که آيا دريافت کمک مالی بدون جهتی از پيش تعيين شده و يا مطابق 
 ر و جهانی فیآيا اين منابع خّي   ؟پذير استهندگان امکانبا منافع کمک

نيرو و کارمند ظاهراً   کنند يا در ازای خدمات معينیْ هللا کمک میسبيل
ايران  در  کشکارگر و زحمتهای ودهت کنند. آيا مستقل استخدام می

های مستقل های مالی تشکلتوانند از طريق دريافت اين کمکهم می
  و طبقاتی خودرا سازمان بدهند؟

ی ی انگيزهموشکافی و ريزبينی مفرط درباره« ـ 2
» از اين نقطه نظر مهم است که نکند سرمان را کاله هندگاندکمک

ها، وادار کنند که با انديشه يیهاپروژهکارگزاری بگذارند و ما را به
مان متناقض حقيقتها، آزادی، حرمت انسانی و در يک کالم با  آرمان

های انسانی و انسان در ای که ارزش پرنسيپ. در دوره و زمانهباشد
کاهش است، آخر التزايدی روبهطور دائمسياسی به-تبادالت اقتصادی
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» ی و ريزبينیفاکموشرا بدون «زمينی و پياز کدام ابلهی سيب
مفيد،   یهفکران ايرانی پس از آن همه تاوان و تجرب خرد که روشنمی

ی ی انگيزهموشکافی و ريزبينی مفرط دربارهبدون «
ها دراز کنند؟ آقای علمداری سوی آن»، دست کمک بههندگاندکمک

جناب عالیخواهد ثابت کند؟ آيا اين ها چه چيزی را میبا اين لودگی
های انديشه و کار و مبارزه اين نتيجه رسيده است که انسانواقعاً به

 !توان خريد؟ هرگز چنين مبادها میاين سادگیرا به
دهنگان » و کمکانیجهمنابع های «اهراً يکی از انگيزهظ ـ 3

گذاری سياستسوی درياها بهکه احتماالً در آن [ان.جی.اُ]هامالی به
شان  هایکه اجرای سياست(اند اين نتيجه رسيدهاند و بهمشغولجهان 

جاکه هاست. اما ازآنشی و ضديت با پينوشهکُ صدام  کنند)  »ایتودهرا  
زعم آقای علمداری ارزش تبادالت راديکال کاستی گرفته و بازهم به

د و ن کشته شو   ها، بهتر است که صدام پس؛  خواهد يافتتر کاهش  بيش
کاران اين جنايتتا مناسبات و شرايطی که به گردندها حذف پينوشه

های راديکال اگرباقی بماند. چنان همبخشيد، هويت و امنيت می
 یهريشد که ن خواهچنين میـ کامالً برحقـ انقالبی و سوسياليست

استثمار انسان از انسان راهبر بهوقايع، رويداد، مناسبات و شرايط 
د که ديگر امکان پيدايش و تثبيت ن د و بسوزان نای دگرگون کن گونهرا به
و  های اين سياست، پس همهها وجود نداشته باشدها و پينوشهصدام 

کليت ها و حتی نمادها را در حفظ  که بعضی از پديده  هاگذاریسياست
ها و ز بازتوليد صدامکنند، معنای ديگری ج حذف می سيستمْ 

  د. ن اصطالح نوينی ندارها در رنگ و شکل بهپينوشته
جای گذاشتن با به ١٩٩٣توجيه جنگ خليج نيز در سال ـ 4 

هزار  500بيش از کودک عقب افتاده و معلول در سال و هزاران 
خواست يکی از قربانی (اعم از زن و مرد و کودک)، اين بود که می

در اما را از روی زمين بردارد!  خوارمدش و آکُ آدمديکتاتورهای 
شی (يعنی کُ جديد صدام یجاست که اين شيوهحال حاضر سؤال اين

) ساالنه چندهزار کودک معلول و عقب افتاده [ان.جی.اُ]هااز طريق 
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ای بين جنگ خليج و دهد؟ و اصوالً چه رابطهتحويل بشريت می
وجود دارد؟  [ان.جی.اُ]هادهندگان مالی به» و کمکجهانیمنابع «

نهايتاً بدين باور است که سکه دو طرف دارد، که الزم  جيمز پتراس
های جنگ خليج که کشو ملزوم يکديگرند. نتيجه اين که: آدم

ها خوار را بکشند و دهش و آدمکخواستند يکی از ديکتاتورهای آدممی
پالگی و روی ديگر جهان ناگشوده را کشتند؛ همچشم به هزار انسانِ 
کنند تا صدام کمک مالی می [ان.جی.اُ]هاای هستند که بههمان سکه

ضروری است که از اين  ،زير بکشند. پسرا بشکند و پينوشه را به
 ،ستينايک تفکيک رهای انتزاعی و مجعول درگذشت تا بهتفکيک

 .واقعی و جدی دست يافت
 *****  

 شای را از گزارازخوانی، چند نکتهباين  یهعنوان خاتمبه 
دپارتمان اطالعات عمومی  یهپنجاه و سومين کنفرانس ساالن  يینها

ی ستگی جهانب هم ن، تحت عنوا[ان.جی.اُ]هاسازمان ملل و 
(DPI/NGO)که از 2000اوت سال  28-30 تاريخ، به) Web 

Site کنم تا شايد معنی نقل میبه ،)است سازمان ملل استخراج شده
  گو باشد:های احتمالی را پاسخبعضی بدفهمی

هستند  [ان.جی.اُ]هامدنی،  یهترين نهادهای جامعمتکاملالف) 
بازارها و منابع دوردست، ها دسترسی بهآن یهترين وظيفکه مهم

های مورد نياز های آماری و گزارشاطالعات و داده به دسترسی
  باشد.سرمايه گلوبال می

ويژه دولت به المللی پولْ بانک جهانی و صندوق بيناز ديد ب) 
 يک عنصر جانبی تبديل شود وگذاری بايد بهدر رابطه با سرمايه

بنيادهای اساسی مورد لزوم کارکرد بازار را فراهم آورند. 
  هستند. يیچنين بنيادها یههای سازماندهندارگان [ان.جی.اُ]ها

پتروس در نشست جهانی سازمان ملل،  ١٩٩۵در مارس پ) 
داری را اين چنين مورد (دبيرکل وقت) سران کشورهای سرمايه  قالی

گسيختگی بافت کاری، ازهماگر برای مسائل بیخطاب قرار داد: «
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نظمی اجتماعی و فقر دنياگير، پاسخی نيابيد با انقالبی نوين ويا با بی
 [ان.جی.اُ]ها». نشست اهيد گرديدشديدی در نظم جهان روبرو خو 

منظور جلوگيری از اين تهديدها برگزار گرديد به  ٢٠٠٠در ماه اوت  
  هنگی بين طبقات» را چاره انديشی کند.آتا «هارمونی و هم

روز پيش از گشايش  ٩٩نوامبر سال گذشته، يعنی  ٢٩در ت) 
يک WTO کشورهای عضو  وزرای [ان.جی.اُ]هاسومين اجالس 

های غيردولتی بودند. انشاهللا که مانزسمپوزيوم سا  تمام ميزبانروز  
  هللا بوده است!!فی سبيلميهمانی 
نماينده از  ١٧٠٠با شرکت - ٢٠٠٠در نشست اوت سال ث) 

] در مقر سازمان ملل دبير حقوقی پزشکان اُ ن.جی.ا[۴٠٠حدود 
اعالم داشت که: برداشت بدی از  (Holly Burkhalter) حقوق بشر

در اذهان بخشی از اهالی ايااللت متحده آمريکا  ]![لت انسانیدخا
طور باشد. وی همراه با پافشاری بر خورد؛ اما نبايد اينچشم میبه

ها و در مکان  [ان.جی.اُ]ها  اين امر اشاره نمود که:دخالت نظامی، به
که دخالت نظامی الزم نيست، کاربردی ضروری دارند.  يیهاحوزه

دخالت نظامی اياالت متحده آمريکا در بالکان و  وی با تأکيد بر
 ،زعم او دخالت نظامی ضرورتی عملی پيدا کرده بودمناطقی که به

جای برخی مداخالت بهاياالت متحده آمريکا توصيه کرد که: «به
حمايت مالی از سازمان ملل نظامی غيرضروری، بهتر است به

جای نيروهای نظامی، روی مداخالت ديگری به[بتوانيد]  بپرداريد تا  
های نام دارند. وی دخالت  [ان.جی.اُ]هاگرها  ». اين دخالتحساب کنيد

زمانی که   :» ناميد و افزودشیکُ جلوگيری از نسلنظامی آمريکا را «
خالت را حضور نظامی اياالت متحده آمريکا ضروری است، د

جاکه اياالت متحده نيروهای توان از دستور خارج نمود؛ اما در آننمی
بايد برای دخالت  رواندانظامی يا عالئق استراتژيک ندارد، مثال در 

کننده تقويت سازمان ملل بپردازيد. شرکتجای دخالت مستقيم) به(به
(پريزيدانت مرکز استراتژيک  هيباک عثماننام خانم ديگری به

های غيردولتی را ضرورتی برای سازمان ،های زنان)خالقيت
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عنوان چشم و انسانی سازمان ملل دانست و اين شبکه را به یمداخله
  رسان ناميد.گوش سازمان ملل و بهترين اطالع

، زير نام 2000نشست  یهگان های پنجدر يکی از بخش ج)
عنوان شريک سازمان «جامعه مدنی به ني ديپلوماسی دمکراتيک نو 

ادها (منظور هاعالم گرديد که اين ن »هاملل و دولت
المللی نقش اند که در مذاکرات بينست) نشان داده[ان.جی.اُ]ها

ها در عنوان نمونه نقش مشورتی با دولتاند. بهکارآتری داشته
پانل ديگری ای. دراين نشست در های هستهغيرقانونی بودن سالح

رياست نماينده دائمی گواتماال در سازمان ملل، نماينده دائمی به
) زير عنوان مداخالت انسانی و نقش هيباک عثمانکا (خانم يئ جاما

عنوان ابزار سياسی هب  [ان.جی.اُ]هاضرورت  جامعه مدنی، ازجمله به
گيری جوامع ها با مراکز تصميممداخالت انسانی و کنش و تبادالت آن

کيد داشت. اين نهادها در عراق و أويژه سازمان ملل) ت المللی (بهبين
با خطر نقض شديد حقوق بشر، با رعايت  يیکوسوو در رويارو

  دخالت نظامی دست زدند.، بهملی بازنگری تعريف استقالل
، نمانيده و سفير دائمی سوئد در سازمان ملل با ير ژورییپ چ)

را ابزاری   [ان.جی.اُ]هابرشمردن شکاف فزاينده بين شمال و جنوب،  
ها و اعتراضات قربانيان بخوانيم شورش[  برای جلوگيری از خشونتِ 

ابنده دانست. وی اعالم داشت: ي م شدتدَ ر داری] همناسبات سرمايه
نيازی  ،وقوع، جلوگيری نمودها قبل از اگر بتوان از خشونت

ی فهم و نگاه بهتری از دنزيرا جامعه م ؛نيست نمديريت بحرابه
ها را دريافت. اين شرايط محلی دارد تا بتوان ريشه و علت تناقض

تا هنگامی که در دهند: «می ماها يک پيام بهها و بحرانخشونت
در شمال از  ،نباشد ]»یتعديلقول آقای علمداری «به[جنوب عدالتی 

». او براين نکته پای فشرد و ابراز اميد نمود که آرامش خبری نيست
جای اين که نمايندگان ديگر به [ان.جی.اُ]هاگير شدن با همه

بايست بگويند: ما ها؛ میکشورها] در سازمان ملل بگويند: ما دولت[
  .[!!]مردم


