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 جستاررهائی جامعه
 

تاريخ که انسان ها به لطف -پيشاای هازآن زمان .عددبديهی،يک هستی واحد درت جامعه واقعيتی است
تحليل هوشی درسيرتکامل دورهم گردآمده وبا همياری برپايه دواصل اخالق وسياست معيشت 

ولی بااين .ی می کنيمهمه مادرجامعه زندگ.وزيست شان را توليد وبازتوليد کردند،جامعه پديدارشد
وصف همچون مثال به خاطردرخت جنگل را نديدن،بواسطه قائل شدن اولويت براين ويا آن عامل يا 

ازاينرو،ساختارمحوری ونقش بی .مقوله درون جامعه،خود جامعه عموما ازانظارمردم غايب است
درمعنای عام به قدرت -دولتهمتای جامعه درگفتمان وپراتيک سياسی برای رهائی بشريت ازسلطه 

يا  و مضاف براين، هرسخنی ازجايگاه جامعه يا مبهم است ومخدوش.حاشيه رانده شده است
ظاهرا سازمان ملل .هرروز قدرت های سلطه گرجهانی ازجامعه جهانی حرف می زنند.آشکارانکار

ستی ولی، درحقيقت سازمان  ملل يک ه.نقش کنفداليسم دموکراتيک ملت های جهان را معنا می دهد
به اين دليل است که سازمان ملل ازحمالت چندين سال .درتعادل قدرت وتوافق پنج کشوراست
، که ازبمب های شيميائی وغيره استفاده کرده وبه روژا يا اردوغان فاشيست به مقرهای پ ک ک

کنفدراليسم دموکراتيک شمال وشرق سوريه حمله کرده وعفرين ودوشهرديگررا اشغا کرده ويا دولت 
رت مهاجرونژاد اسرائيل حدود صد سال است خون مردم فلسطين را شيشه گرفته سازمان ملل بی قد

سازمان  ملل ناسالمتی شورای عمومی برای حل وفصل ملل دنيا تشکيل شده ولی .تاثيربوده است
برگردم به .درحقيقت پنج عضودائمی با حق وتو سرنوشت به اصطالح اين شورا را در دست دارند

ستان دردهه لمارگارت تاچرنخست وزير انگ.نيازی به رجوع به گذشته های دورنيست معهمقوله جا
پرچم ليبراليسم نو را باالبردند، با وقاحت گفت چيزی بنام آمريکاريگان  رونالد ،باهشتاد ميالدی

 .جامعه وجود ندارد
ان يکسجهانی  قدرت برجوامع-بنابه شرائط ناهمگن سرمايه داری جهانی،تحميالت دولت

سرمايه داری با ايدئولوژی مذهب شيعه،جامعه با چالش های اسالمی قدرت جمهوری -دردولت.نيست
مطالبات اقتصادی وشرائط کارکارگران زن وکارگران مرد،مسائل خانواده های :عديده ای،چونان

،مردساالری يا ستم به زنان،موضوع حياتی بحران اضطراری بوم کارگری
قوق دموکراتيک حق بيان،نوشتن، تشکل،اعتصاب،رفع تضييقات زيست،نقدمذهب،دموکراسی وح

قومی،مذهبی وزبانی،مشکالت وخيم اقتصادی،بگيروبه بند،شکنجه، شالق زدن، دست وانگشت 
 . بريدن،آزار روحی،بی قانونی، بی  احترامی به کرامت انسانی وفساد وغيره،روبروست

 
نصف .ندرحقيقت سرمايه داری های مردساالرسرمايه داری جهانی د.الف، مردساالری ياستم برزنان

جمهوری اسالمی ملقمه ای از مردساالری ايدئولوژی مذهب .جمعيت ايران را زنان تشکيل می دهند
درجامعه . مردساالری سرمايه داری راباافزوده های خود ستم برزنان را تحميل کرده است وشيعه،

 .مردها عموما مردساالرندجمهوری اسالمی مردساالر 
بااستفاده از دستنوشته را «ودولتخصوصی منشاء خانواده، مالکيت »انگلس کتاب .ريشه مردساالری

با تفسير  انگلس.تاليف کردهنری لوئيز مورگان های مارکس ازانسان شناس نژادپرست آمريکائی 
 اما،انگلس.را توضيح می دهد یداستانی درمقدمه کتابش از حماسه هومرانتقال حق مادری به فرزند

زندی،گذارازمرحله مادرساالری حق فرقيقت،انتقال حق مادری به درح.ازاين دريافت فراترنمی رود
احترام واال به زنان به دوره مردساالری بانابرابری اجتماعی وستم برزنان را بابرابری اجتماعی و

 .دربرمی گيرد
تيبه ها،اسطورها کته های ری وبامطالعه ژرف وتحليل نوشعبداله اوجاالن بافراتررفتن از سرمايه دا

کشوراوروک -وبويژه کتيبه گيل گمش، که باستان شناسان سرمايه داری آنرا به پادشاه قدرتمند شهر
واينکا خدای الهه زن  نسبت می دهند، عبداله اوجاالن حماسه گيل گمش را درحقيقت نبرد بين اينانا

 به سخن ديگر،باپديداری طبقات ودولت مرد وبه نتيجه انتقال قهری مادرساالری به پدرساالری، يا 
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کشوراوروک،پدرساالری يامردساالری ازپنج هزارسال پيش تا به امروز بدون انقطاع نفس  -درشهر
 .مبارزه برای رهائی زنان يک رکن محوری برای رهائی جامعه را شامل می شود .است کشيده

ائی زنان شرط رهائی جامعه را ندا شعارره 1481درسال  ویچارلز فوريه متفکروسوسياليست فرانس

يلسوف ومتفکردردربارعبدالرحمن خليفه ف ،Averroesابن رشد، از وی هفتصد سال پيشتر. داد

دوران طالئی اسالم درخالفت بنی اميه دراندلس،اسپانيا، ازاينکه زنان نصف مردم را از جامعه جدا 
مردان حتی بين فيلسوفان افالطون  کشورآتن دگرباشی-دليل اينکه درشهر.کرده اند،شکوه می کرد

فيلسوفان دوران روشنگری وبعدازمرد سخن .پست می دانستندحقيروزنان را آنها ،کردوغيره شيوع 
 کافی است به  نگرشی که اخيرا . می گويند مرد چنين وچنان کرد ونه از انسان شامل زن ومرد

 حاليکه در.سياسی سامان يافته انداحزاب سياسی برای اهداف :  م اشاره کنمدرفضای مجازی خواند
،نيروی کارنه مبارزه سياسی به منظورجابجائی دولت يا حکومت،بلکه،مبارزه اقتصادی خواهد 

درواقع،اين کالم .کرد،يعنی برچيدن بهره کشی ازنيروی کار،نابودی مالکيت وايجاد آزادی واشتراک
تنها بگويم که اين نگاه تکپا ريشه .ه استخارج ازآن حاشيه پردازی و مغلط.طبقاتی کارگران بايد باشد

 .می شوندسائل جامعه وبويژه رهائی زنان حاشيه پردازی ومغلطه م ساير .درديدگاه چپ تاريخی دارد
 

بحران بوم فرايندی است جهانی،  بحران اضطراری بوم زيست. بحران اضطراری بوم زيست-ب
برابربا تحقيقات وداده های دانشمندان .کند جامعه وتعادل کنش  های طبيعت را جدا تهديد میزيست  

عواقب درچهارگوشه جهان ،.نداخالقی محيط زيست بروزات تغييرات جوی انکارناپذيربا وجد ان و
،دراشکال آتش سوزی جنگل هاواماکن زندگی،جاری شدن سيالب های بحران اضطرای محيط زيست

،آب شدن يخچال های ه ارضکر ايش نسبی درجه حرارتز،افويرانگر،خشک سالی،کاهش بارش
نزديک برای انتقال کامل ازسوخت های  اگراقدامات راديکال درآينده بسيار.رخ می دهدقطبی وغيره،

فسيلی وتالش برای کاهش گازهای گلخانه ای جومعمول نگردد بی اغراق نه آينده ای برای نسل های 
ارض وحشتناک بحران محيط زيست درايران شاهد عو.يدآل رهائی جامعهاونه تحقق باقی نمانده بعد 

دراشکال کاهش بارش،کم آبی،خشکسالی،مهاجرت وسيع دهقانان از دهات، جاری شدن سيالب های 
ی با القيدی به بحران اضطرار ی جمهوری اسالم .ويرانگر،باالرفتن درجه حرارت وغيره  هستيم

رانتقال ازسوخت های محيط زيست درکشوری که منابع عظيم برای توليد انرژی های تجديدپذيرد
ازسوی ديگر،رژيم با ساختن .استفاده ازسوخت های فسيلی ادامه می دهدهمچنان به فسيلی وجود دارد،

نظير سدگتوند وورود نمک به سد منطقه وسيعی اززمين های کشاورزی صدمه ديده  بی مطالعه سدها
اروميه نود درصد درياچه  انجام مهندسی نا درست درساختن جاده ای ازوسط درياچه اروميه تقريبا

ازسوی ديگر، ساختن سدهای بی رويه ومهارآب درپشت سدها موجب کم .خشک ونمکزارشده است
رژيم مرتکب ازبين بردن جنگل ها هاتاالب ،ها رودخانهآبی، خشک سالی گرديده،خشک شدن 

 برای بی اغراق نه آينده ای .درتخريب محيط طبيعی وسازوکار جامعه گرديدهعظيمی ات جنايت
   .نسل های بعدخواهد ماند ونه تحقق ايدآل برابری ورهائی جامعه

 
در هرسه ايدئولوژی های اديان ابراهيمی يهودی،مسيحی واسالم را بجاست . نقد مذهب شيعه-پ

خدمت سرمايه داری معاصر نقد کرد، ونه درجنگی افزاراستفاده اين ايدئولوژی ها به عنوان نرم 
هيچ کدام از سه ايدئولوژی .زمان حاضرازگذشته تا مذهبی  یولوژی هابه ايدئبانگرش تک خطی 

                    .تابه امروز بما نرسيده انديداری مذهبی بدون سير تغييروتحول اززمان پد
برخالف اين ادعای که عرب ها آمدند وهمه چيز ايران را از بين بردند وبدبختی ما ازآن زمان شروع 

اسالم از قرن هشتم تا قرن چهاردهم ميالدی عصر طالئی را تجربه .يادانه استشد،اين يک اتهام ش
سال مبارزات شجاعانه کارگران وزحمت  151دالئل شکست »: من در بخش تمدن ازمقاله.می کرد
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نيک ولی .دوباره دراينجا تکرار کنمديدم ،لذا، ضروری ندوران طالئی اسالم را شرح داده ام «کشان
 خالفت در شش قرن دوران طالئی اسالمبرقراری امنيت وآسايش درطول  شرحدرز دانستم برای ايجا

را فرامی ميانه تاآسيای ميانه وازغرب تا شمال آفريقا ازخاورپهناوری های سرزمين ،که عباسی
کوتاه بی مناسبت نيست بگويم داستان .بسنده کنماز سعدی ی ولی پرمعن کوتاهبه داستان گرفت، 

مشترک، سند تجاری،سرمايه ی نظيرسرمايه اقتصادت مقوالمنبع جالبی درتائيد گلستان سعدی از
عروج سرمايه  از چندين قرن پيشتر ،سرمايه داری تجاری دوران طالئی اسالمزمين و اعتبارمالی در

ديدم که رابازرگانی  سعدی می گويد:سعدیآموزنده داستان اما،.ندانگلستان پديدارشدداری تجاری در
همه شب .شبی درجزيره کيش مرا به حجره خويش برد.تربارداشت وچهل بنده خدمتکارصدوپنجاه ش
به سرمايه ام به ترکستان است وفالن شريکم بست ازسخنان پريشان گفتن که فالن ه ديده برهم ن

سعديا،سفری ديگرم درپيش .وغيره امنوفالن مال را فالن کس ضفالن زمين سند هندوستان واين 
آن کدام سفراست؟گفت گوگرد پارسی خواهم :گفتم .شينمبقيت عمربه گوشه ای بناست،اگرکرده شود 

شرقی آورم وديبای رومی به هند  بردن به چين که شنيدم عظيم قيمتی دارد وازآنجا کاسه چينی به روم
وفوالد هندی به حلب وآبگينه حلبی به يمن وبرد يمانی به پارس وازآن پس ترک تجارت کنم وبه 

التفات خواهيد کرد که تنها برقراری امنيت وآسايش درسرزمين های عظيم دوران .مدکانی بنيشن
 مرحله طالئی اسالم تاجر

3 -
سيای مرکزی،خاورميانه تا شمال آفريقا بدون دغدغه آتوانست ازچين، به  سرمايه داری تجاری می

 .تجارت کندغارت وراهزنی و دزديدن کاالهايش 
-شهردرکاهنان معبد زيگورات درايدئولوژی مذهب را به درستی  عبداله اوجاالن ريشه سفرپيدايش

مقام فوق مردم درجواب تقدس واختراع زيگورات با معبد دراينجا کاهنان .مشاهده می کندکشوراروک 
دريونان باستان نيز، هنوز بقايای بعدها، .می کردندرا باخدايان ادعای مشورت به سئوال پرسشگر

 .می گفتند،Oracleاورکل،را با خدايان يونانی  ان مشورت کاهن،دوجوددار ،Delphi،معبد دلفی

،شالق زدن،دست توهين،آزارواذيتبا اعمال تضيقات، یرژيم جنايتکار وبی رحم جمهوری اسالم
ما جامعه  ولی،.مردم پرورش می دهددل خشم و انتقام در...کشتار،زندان، شکنجه  ،وانگشت بريدن

مذهب را .دپراکندچراکه خشونت تخم خشونت درجامعه می .می خواهيم ای عاری ازخشم وخشونت
کنفدراليسم دموکراتيک شمال وشرق سوريه می راهکارمن باوردارم که . فيزيکی نمی توان ازبين برد

دراينجا،مردم با .مذهبی،قومی وزبانیتعدد ست با ک د جامعه اي.باشدما  ی برای آيندهئگولتواند ا
درکمون ها ونهادهای گوناگون جامعه  یوزبان ی،قومیمذهب برابریدر پذيرش اصل دموکراتيک 

 .شرکت ميکنند

از  پيش.ملت وبه تبع آن ناسيوناليسم برساخت سرمايه داری است-دولت.ملت وناسيوناليسم-دولت-پ

اريک هابس بوآم تاريخ نگار .وجود داشتنديا ايلخانی ودودمانی پادشاهی های دولت سرمايه داری، 
عبداله .نسبت می دهددرآغاز قرن نوزدهم ملت را به ناپلئون بناپارت -يداری دولتبرجسته انگليسی پد

عروج سرمايه درجنينی را های ملت -رفته ومنشاء اولين دولت به گذشته سه قرن تقريبا اوجاالن 
ملت -ناپلئون دولت.درقرن شانزدهم توضيح می دهدوهلند انگلستان در تجاری های داری 

برپايه يک ملت،يک مذهب،يک زبان،يک سرودملی وحمايل رئيس جمهوريا ا بدوی روناسيوناليسم 
با هدف انباشت سرمايه داری هرکجا دست باال گرفت برای تحکيم سلطه اش .کردشاه تئوريزه 

دردرون وبرون مرزی   ناسيوناليسممذهب  ياايدئولوژی نرم افزارازسرمايه يا توليد ارزش اضافی 
ه باهم هستيم درداخل باکاربرد ناسيوناليسم ياملی گرائی وحدت و همی سرمايه دار.استفاده می کند

مرزی -درحيطه برون.سرپوش می گذارداجتماعی ونابرابری های وجود طبقات راتبليغ کرده وبر
وآنهارا به سالخ خانه های ميادين جنگ بسيج  ، قتل  غارتمردم را درخدمت  اهداف سلطه گری

، اززمان شباهت داردگونه ای به گربه به درسرزمينی که امروز رضاشاه  تازمان .گسيل  می کند
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 کنفدرراليسم قبايل ماد،سپس حکومت های هخامنشيان،تا درجنوب غرب حاکميت ايالمات قديم ترين 
 پيش ازحمله اعراب وبعد تا سلسله قاجار، تمام حکومت هابه نام موسس، جد پارت ها وساسانيان تا 

 
تا انحالل سلسه قاجارکشوری بنام ، ناميده می شدندله که آخرينش سلسه قاجارقبينام بنيان گزارويا 

نام سرزمين  ،مردم اينکشورآتن-درپی حمله امپرياليستی سلسله هخامنشی به شهر.ايران وجودنداشت
هنوز اروپائيان همين واژه را به کارمی ند و،ناميدPersia پارس وبه انگليسی،راقدرت مهاجم -دولت

ولی، نه واژه پارس يا .شاهنامه ازايران وتوران نام می برد فردوسی عرب ستيز در طورهمين .برند
شوينيست سلطنت طلبان ساله ايران  0511واژه ايران فردوسی دليلی برشاهنشاهی نه پرشيا و

تازگی ها ايران شاهنشاهی  عظمت طلبعظمت طلبان  درحاشيه بگويم .شودمی وعظمت طلب 
درجنوب غربی ايالمات هخامنشی جامعه ای بنام سال قبل ازسلسه هزار سه دحدومتوجه شدند که 

انقالب مشروطه رخ داد وقانون  1045دراواخر سلسله قاجاربود که درسال  .وجود داشتنيزايران 
برای اولين بارحقوق .اساسی به تاسی از قانون اساسی بلژيک با کم وکاستی هائی تدوين وتصويب شد

شورای مرکزی اتحاديه ها .ان،نوشتن،تشکل واعتصاب درجامعه برقرارشددموکراتيک حق آزادی بي
ولی، امپرياليسم انگلستان قدرت مطلق العنان در ايران وقتی .تشکيل شد،ادبيات نوين جوانه زد وغيره

ديد بلشويک ها درجنگ داخلی  پيروزشدند برای محاصره بلشويک هاازجنوب،کودتای رضا خان 
ه نظرمن بزرگ ترين خيانت رضاشاه ديکتاتورزير پا له کردن نوغنچه ب.قزاق را مهندسی کردند

ملت فارس،مذهب پايه های ملت وناسيوناليسم ايران را بر-دولتديکتاتور ضاشاه ر.دموکراسی بود
،ما مشکل ديکتاتور پيش ازرضاشاه.کردبرگزاررا زبان فارسی تاسيس وجشن هزاره فردوسی وشيعه 

گرچه،آذربايجان درنجات انقالب مشروطه نقش مهمی ايفا کردند و .شتيمدانملی وزبانی ،قومی مذهبی،
مذهب شيعه شکل قانونی به بود که ديکتاتوررضاشاه  .هيچ مطالبه خاصی برای آذربايجان ارائه ندادند

ی الهی که تموهبشدسلطنت و .گرديدتدريس شرعيات جزئی از دروس مدارس بوروکراتيک داد و و
ترکی  ياآذری اسامی شوينيسم فارس رضا شاه برای قوام .می شديض ازطرف مجلس به شاه تفو

برای .اسامی فارسی تغييرداد ارا ببلوچستان عربستان ياخوزستان و شهرهائی ازآذربايجان، کردستان،
،محمره شد وسولدوز درکردستان به نقده تغييرکرد مياندوآببه  مثال اسم شهرقوشاچای درآذربايجان

  ونام دزداب بهخرمشهر
خواست .کرداعمال  برزبان های غيراززبان فارسی قانونیضييقات رضاشاه ت.زاهدان تغييرکرد

برطرف کردن تضيقات زبانی اين است که برای مثال کودکان مناطق غيرزبان فارسی دوره ابتدائی 
يک يا چندساعت برنامه تلويزيونی به زبان محلی برای رفع تضييق .به زبان مادری تدريس شود

آن چنان درجامعه  سم ناسيوناليسم.کنندشوينسيم فارس مردم غيرفارس را تحقيرمی .کافی نيست زبانی
سرزمينی که حتی کم نيستند جماعت بيرون از سلطنت طلبان به عظمت گذشته   ريشه دوانده که 

 نقشه اش از شرق به آسيای مرکزی وازخاورميانه به غرب تا مصرکشيده می شد،دربرهه هائی 
به حکومت سلطه متوجه نيستند اين متصرفات می بايستی باج وخراج ولی .می کنندباهات ومافتخار

کشورشکست خورده دردوره 8ادفراماليات بر که تحميل    کرد محکوم ميدادند را بايد  گرهخامنشيان 
غرامت اخت پردتحميل بارا داد ونادربه هندوستان حمله کرد،دستورقتل عام مردم دهلی  .سلسله اميه

مبارزاتی مشابه از تاکتيک عموما  طلبان سلطنت.غارت طالها برگشتبا به دمحمشاه هندوستان ساالنه 
در تبليغات گسترده حول عظمت شاهنشاهی ايران آگاهانه تک موضوع قبله گاهشان آمريکا وانگلستان 

زندگی انسانی  مسائل محوری جامعه چونان آزادی بيان،نوشتن، تشکل واعتصاب، حق داشتن يک 
درتامين شغل مناسب،حق داشتن مجانی بهداشت،درمان،تحصيل،ازيک سووتامين اشتغال همگانی 

تاکنون سوگلی شان رضاپهلوی نه پدربزگ . راقلم می گيرندتامين معاش مناسب برای بيکاران 
 . ديکتاتورش رضاشاه ونه پدرديکتاتورش دمحم رضاشاه را محکوم نکرده است

تازيان به سلسله ساسانيان شاهنشاهی ناسيوناليست های رنگارنگ فرياد می زنند وسلطنت طلبان 
به زور ولی، اين شيادان سلسه صفوی را که .ايران حمله کردند وامروز عواقبش را درطبل می کوبند
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شکوهمند جزء شاهنشاهی را  ندتحميل کرداين کشورمردم قاطبه شمشير ايدئولوی مذهب شيعه را بر
چهارده قرن پيش  درʼتازيانʼاسيوناليست های شوينيست رنگين کمان ازحمله ن .می کنند ايران تجليل

   ،هخامنشيان وپارت هاسلسله برخالف دونده است که زآمو. سرمی دهندضجه وناله وبدبختی امروز 
 

از -زروستا اشتباه نشودبا -ئی زروستای با شاخه مذهبايدئولوژی حکومت يک ساسانی سلسله 
يک دليل مهم سرنگونی سلسه ساسانيان وسرنوشت، ه تقديراعتقاد ببا ی مذهب زردشتی ايدولوژ

ولی حکومت پارت هاسرنگون  .تصرف کردندرا دوبار امپرطوری رم تيسفون پايتخت پارت ها .بود
-دولت درراس يکم شاه:سيستم کاست از شش طبقه بابه شدت طبقاتی  حکومت ساسانيان .نشد

ن يا اشراف ،چهارم دبيران،پنجم هنرمندان وصنعت گران اان يامغها،سوم سردار،دوم موبدقدرت
حجاب .نمی يافتبود به طبقه باالترراه  وخردمندهيچ فردی ازطبقه پائين هرچه باهوش .وششم دهقانان

ا داشتند ومحدوديت اشراف ساسانی حرمسر.اسالم، بلکه اختراع سلسله ساسانيان بودع اابدنه زنان 
اکسفورد درکتابش پارسها  دمحمعلی همايون کاتوزيان اکادميسين دانشگاه.برزنان تحميل کردندچادر را 

ناحق لقب رای شفاعت اش ب) ،به فارسی هم ترجمه شده، می گويد درحرمسرای  خسروپرشين يا
بيان می حرف جالبی کاتوزيان پادشاه ساسانی سی هزارزن بود، (مراداز.گذاشتندانوشيروان دادگر

رقم حيرت  درحرمسرای خسروزن سه هزاروجودحتی  ،تلقی کنيمميزآاغراق را گراين رقم ا ،کند
به ميانگين هرکدام  چهارده شاه وملکه  ،باالخره،درچهل ودوسال پايانی حکومت ساسانيان.آوری است

دمحم به خسروپرويز نامه نوشت واورا به اسالم : اينکه، گفته می شود.سه سال برتخت نشستندکم مدت 
درآخر .فهميده بود اوضاع سلسله ساسانيان بدجوری خراب استدمحم باهو ش و زنگ ،کردعوت د

ای فاسد امارات وپادشاهی های عرب تاکيد کنم حساب مردم عرب را بايد ازحساب حکومت ه
    .جداکرد

 

به معنای دموکراسی واژه ای يونانی ازدمويعنی مردم وکراسی .،سياست وسياستورزیدموکراسی-ت

بااين تعريف دموکراسی  ..اداره جامعهمردم ری، پس لغت دموکرسی می شود مردم ساالری،يا ساال
درمهد دموکراسی  .دموکراسی استومعوج نه جاری شدن دموکراسی بلکه نسخه قلب پارلمانی 

ازبدوعروج سرمايه داری  -ازآن اقتباس کردند یدولت های سرمايه داری بعد که -پارلمانی انگلستان
 .مردمشايسته حکومت هستند ونه وادعا کردند آنها افرادی فرهيخه  اشرافدرانگلستان  تجاری

اشراف گفتند اگرمردم حق شرکت درانتخابات راداشته باشند،به قدرت رسيده وزمين ودارائی دزدی 
تعداد که حساب شد آنچنان سنگين پس شرکت درانتخابات برحسب تملک .شده راازما خواهندگرفت

شهرک  تا اواسط قرن نوزدهم هنوز.کسب کردندحق شرکت درانتخابات راافرادمتول   ازبسيارکمی 

لی و ،انتخاب می کردندپارلمان به  ،چند نمايندهRotten Boroughsگنديده ،معروف به های کوچک 

ازپائين  با فشار.را نداشتبه پارلمان يک نماينده ق انتخاب ححتی ،Leedsشهربزرگی نظيرليدز،

به مورداجرا گذاشته شد،  قطره چکانی اصالحات درانتخابات ترفند مپرياليسم انگلستان قدرت ا -دولت
شرکت مردم حق  اکنون،.همگانی زنان ومردان تصويب شدحق شرکت  1204تااينکه درسال 

 به اين يا آن کارگزاربه يک روزرفتن پای صندوق انتخابات و دادن رای درانتخابات يا اداره جامعه 
بدين .گردنداداره جامعه محروم سياست يا روزديگرازشرکت در 368 آنها حدود شد تام قدرت-دولت

درتاريخ عروج  جنبش شورائیدراولين که انتخابات شرکت در حق مطالبه ترتيب جوهر پيشين 
نگلستان تنها کشوری است ا. رنگ باخت 1684درجنگ داخلی انگلستان درسرمايه داری تجاری و 

توسط ويليام فاتح نرماندی درسال اززمان تصرف انگلستان  .ندارد دونم که قانون اساسی
برای مثال،ملکه .قوانينی که تاکنون تصويب شده اند، هنوز بسياری ازآنها قابل اجرا هستند1166

را  پارلمانحتی بلکه ملکه می تواند برابربا اختياراتش ،انگلستان نه مقامی تشريفاتی و سمبل حکومت
قدرت انگلستان ازبدو -دولت.گزارش دهدوی بايد پيش ملکه رفته وبه ست وزير هرهفته نخند،کمنحل 
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ولی، دموکراسی مقدم برآزادی .تاکيد دارد ونه به دموکراسی آزادی ،يا ،برليبراليسم بقدرت عروجش
به عنوان فلسفه :ليبراليسمازمنظرتئوريک . برای رسيدن به آزادی نياز به دموکراسی است. است

را  وغيره قانون لرضايت شهروندان وبرابری درمقابآزادی، ،وبرپايه حقوق افراد سياسی واخالقی
 ترجمان عملی اين قلمه سلمه ها استثمار،استعمارنابرابری وستم به زنان،برتری اما، .شامل می شود

بگويم که است  جالب.بوده است نژاد سفيد پوست قتل وغارت،جنگ های خانمانسوز وويران گروغيره
احزاب سياسی بورژوازی، برای نمونه،حزب که رتئوريک ليبراليسم آن چنان ورشکسته است، ازمنظ

جان الک .ليبرال دموکراتيک انگلستان، به اين معناست که ليبراليسم جريان فکری دموکراتيک نيست
قانون طبيعی حق زندگی، ليبراليسم »هفدهم وبنيانگزار ليبراليسم ميانه قرن درفيلسوف انگليسی 

جان الک تنها مقوله مالکيت تعريف ليبراليسم ازاين سه جزء .را فرموله کرد «الکيت خصوصیوم
يسم درليبرال.شمه ای ازعملکرد ليبراليسم درباال شرح داده شد.دارد اخصوصی بت سرمايه داری معن

برای جان الک . بيرحمانه برده داری سودهای کالن می بردجان الک سرمايه داری ازتجارت 
شامل نمی انگلستان برای اکثريت غالب زنان ومردم وليبراليسم اش قانون طبيعی حق زندگی  فيلسوف

غوغا می زن مردساالری وستم به .بچه های بی نوارا به جرم دزديدن قرص نانی اعدام م کردند.شد
ديويد هيوم فيلسوف اسکاتلندی  .استمراريافتهتا به امروز وجود داشت ونژادپرستی رنگ سفيد کرد،

 .سه پنجم انسان هستندمردم سياه پوست طفلک بعداز جان الک باورداشت که 
 پوستمهاجران سفيد .ستان اقتباس کردندلانگکذائی ای بعدی ازدموکراسی پارلمانی قدرت ه-دولت

ليبرالی جان  بندی فرمولجرح وتعديلی در اب 1776با کسب استقالل از  انگلستان درسال  آمريکا
تدوين را  «وتالش برای خوش بختی ليبراليسمندگی،ز»براساس را مريکا قانون اساسی آ ،الک

بنيان مشابه انگلستان پدران .به تفسيرنسخه آمريکائی نمی بينمی جان الک نيازليبراليسم بانقد .کردند
گفتند اگرما بمردم حق رای اعطا کنيم آنها قدرت راازما گرفته گزار آمريکای مستقل از انگلستان 

چنان نوشته شد که قانون اساسی آمريکا ازاينرو، .پس می گيرندامالک دزديده شده راازما وزمين ها و
نه انتصابی شدند و یاقتدار تماميت خواهبا يا حزب محافظه کارخواه سناتورهای حزب جمهوری 

رياست جمهوری نهادی .ی انتخاباتی گرديدمبرعکس،حزب دموکراتيک فاقد قدرت ومرد.انتخابی
تااينکه، بنابه مصلحت .گرديدتضمين آمريکا  حاکميت قدرت  -دولتدين ترتيب سلطه ب. اجرائی شد

باانتخابی شدن اعضای سنای آمريکا،سناتورها اقتدار تماميت خواه را ازدست 1212 زمان درسال 
ولی، درمقابل، رئيس جمهور بعنوان مجری مصوبات سناوکنگره،اکنون قدرت تصويب اليحه .دادند

،Executive Powerکسب کرد، . 
ا رای تاريخ بدون دولت تحليل داهيانه -پيشاوامع تحقيق ج، عبداله اوجاالن با سياست وسياستورزی

 باهمياری وبراساس اخالق وزن ومردتاريخ -مردم پيشابنا به انديشه اوجاالن .دهدمی ارائه 
سياسی می همه مردم جامعه سياستمداروکنش .کردندخودرا تامين می وزيست سياستورزی معاش 

پس نماينده ای که دربه اصطالح .يعنی هنراداره جامعه چيست؟سياست  سياستاما معنی .کردند
 ماندگاری وتداوم درخدمت بلکه  ،سرمايه داری نه باآرمان تحول جامعه دولت-دموکراسی قدرت

ی فعاليت مقدرت -دولتکارگزاربعنوان کنش می کند نه سياستمداربلکه سرمايه داری ت قدر-دولت
قانون تاريخ -پيشابا پديداری دولت،سنت های اخالقی وسياستورزی برآمده درجامعه همياری .کند

را به يک روز شرکت همگان دراداره جامعه  قدرت سياستورزی  يا -جانشين اخالق گرديد ودولت
 .ند،وبه گفته شاعربزرگ زنده ياد شاملوو خرابی آغاز شدشرکت درانتخابات تقليل داد

 
  وری اسالمی بديل جمه

به گونه ای مفاهيمی برای چپ واژگان سوسياليسم وکمونيسم  .اجتماعی-نگاهی به چند مفاهيم سياسی
چپ روژاو،واکنون با نام کنفدراليسم دموکراتيک شمال وشرق سوريه بخشی از. تلقی می شوندمقدس 

ين ها که نه ا می گويند.دنسوسياليسم وکمونيسم نگريسته وارزيابی می کنواژگان را باعينک 
دموکراتيک  ولی، به باورمن کنفدراليسم.کمونيست،بلکه  دموکرات هستندهستند ونه  سوسياليست
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پيگيرانه فی الحال را واقعی تی سيا کمونيتی سوسياليسفرايند جامعه وشرق سوريه دارند  شمال
معنی . يک می کنندپرات گونانگون اجتماعی ی ی وده ها نهادهاباسامان دادن چندين هزارکمون وتعاون

تحول جامعه سرمايه داری به جامعه آرمانی و جامعه گری،يا سياليسم يعنی اجتماعی گریسولغوی 
 به راست درآغاز تاپيش از چرخش سوسيال دموکراسی  آلمان .عاری از استثماروی خواه ای برابر

 
سپس،  .دفاده می کرکمونيسم را اسوسياليسم يا ،سوسيال دموکراسی همان معنای جنگ جهانی اول

را راست، اسم حزب سوسيال دموکراتيک روسيه چرخش سوسيال دموکراسی آلمان به با لنين درتمايز
 درپی انقالب مشروطه به تاسی از سوسيال دموکراسیاست که گفتنی .دادبه حزب کمونيست تغيير

کمون،معادل اش  ريعنی طرفدا تکمونيس.تاسيس شد -نام مردم پسند-، حزب اجتماعيون عاميونروسيه
سال  151ی پديداری چپ دراولی معانی حقيقی سوسياليسم و کمونيسم ازابتد.درايران محله گرائی

پراتيک به کنش  يا محالت وفابريک ها ،شهرداری هاپيش لوث شد وبه جای کاردردرون کمون ها
اقتصادی کارگران البته اشتباه نشود مبارزه .تنزل کردمبارزه تک پای اقتصادی يا عاملی ازجامعه 

بسيارآموزنده است که .قدرت محسوب می شود-زن ومرد جزئی از مبارزه جامعه عليه دولت
 .جريان داردمبارزه تک پای اقتصادی عرصه فراتراز مبارزات جامعه درايران امروز

 دگرگونی ، دوم تحول جامعه ازپائين يکم: عمدهنگرش با دو یدربرخورد به آلترناتيو جمهوری اسالم 
 قدرت -دولترنگين کمان تحول از باال تحت هرنامی طرفدار. باالمواجه هستيمباهرهدفی از جامعه 
نه طرفدار  انناسيوناليست هاو جمهوری خواه ،ملیمذهبی رنگين کمان سلطنت طلب،.گراست تمرکز

لفان آن مخابه ابرامپرياليسم آمريکا وشرکا ويا احيانا ونه تکيه بربرمردم ايران،اتکا خط سه،يعنی 
هستند، که دربحران عظيم طرفدار نوليبراليسم يک نحله گسترده ازمنظراقتصادی .چشم دوخته اند

حيثيتی برای ليبراليسم باقی  ووآبرو  ترکيد 0114سرما داری درشکل قماربازی بانک ها درسال 
ا نابود اين گرايش تحت اين بهانه که جمهوری اسالمی ايران ر.ادامه داردوهنوزعواقبش  نگذاشت

ياضت اقتصادی،يا ر.رابرنخواهد تابيدوغيره ،تشکل و اعتصاب رحقوق دموکراتيک بيان،نوشتا،کرده
تحميل خواهند ايران برمردم را به بنديد سفت وسفت کمربندهارا رياضت کشی اصطالح معروف 

  .کرد
ال برنامه درانتخاب پارلمانی ازباشرکت دخالت مردم به يک روز 0115تاسال .جنبش های ازپائين

برنی سندرز درآمريکا سناتور  ه همتبه عنوان نوآوری بجنبش ازپائين .ريزی شده محدودبود
طرفداران رنگين کمان .ربن درانگلستان يکه تازی انتخابات ازباالرا چالش کردندووجرمی ک

تقبيح جمهوری اسالمی را  توسط ازباالبرنامه ريزی شده ابرآمپرياليسم آمريکا انتخابات فرمايشی و
رسانه های  21%درآمريکا .ولی، مبارزات انتخاباتی فاسد آمريکا راالپوشانی می کنند،کرده 

خفه کرده آمريکا را اينها دموکراسی الکن سرمايه داری .اجتماعی به چهارکمپانی کالن تعلق دارد

،   George Orwell،1251-1213،نام قلمی جورج اوويل،Eric Arthur Blairاريک آرثر بلر،.اند

دواثرمعروف مزرعه حيوانات  ، باشهرت جهانی منتقد ونگارنده،نويسنده،رساله نويس ،روزنامه نگار
ژوزف استالين،درمقدمه مزرعه حيوانات که بعد ازمرگش عليه درانتقاد گزنده ديکتاتوری 1248و

قدرت های -دولت می نويسد در:قدرت انگلستان آنراسانسورکرد-ودولت درنوشته هايش پيداشد
سرکوب می شود،درکشورهای سرمايه داری دموکراسی نيز با فيزيکی ديکتاتوری دموکراسی 

نمونه بسيارزنده .دموکراسی قيچی می شود ظرافت اينکه شما چيزهائی هست که نبايد صحبت کنی
درباره جوليان آسانژ جهان قدرت های سرمايه داری -دولتاجتماعی های رسانه مه وقاحت بارش، هو

دولت ها واوليگارشی تخلفات از فراوانی درميان انتشاراسناد سری زندانی که  شجاع ارروزنامه نگ
برای جوليان جاسوسی  ه اتهامآمريکا بدادستان .،سکوت کرده اندآمريکارا فاش کردجنگی جنايات ها 

ی حزب محافظه کانديدها یپخش برنامه مبارزات انتخابات.کرده استسال زندان  175درخواست آسانژ
بيليونرها با کانديدها معامله .هزينه دارددالرميليونها ازتلويزيون ،جمهوری خواه، کنگره وغيره کار

اين رشوه دادن وفساد .انتخاب شدی به نفع ما کارکن ،می دهيمهزينه انتخابات را می کنند، به توپول 
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آمريکا، واقعی  چهرهاز يک وجهکانديد هزينه مبارزه انتخاباتی  را تامين می کند،قانونی درقالب 
، استفاده ازتحريم اقتصادی به عنوان نرم افزارجنگی به کودتا ها،جنگ ها وجنايات بيشمار

رومی ن سمبل ونماد دموکراسی سرمايه داری به عنوا را يکاکنار،ابرامپرياليسم آمر
سل برنی سندرز با بسيج ده ها هزارنفراز ن آمريکا،،قدرت-به دولت کانديدهاوابستگی برعکس،.کند

 تک پشتيبانان اش دالرازتک کمک  های انتخابی متوسط پانزده دريافت با واز پائين جوان زن ومرد 
را جرمی کوربن درمبارزه انتخاب ازپائين مشابه همين فرايند .تامين کردت انتخابات را تبليغاهزينه 

 ابودی محيط زيستجنبش ازپائين عليه ن.پراتيک کردبرای رهبری حزب کارگرو مبارزات پارلمانی 
 درانگلستان براساس نافرمانی مدنی مسالمت آميزبا فعاليت های شجاعانه اش برای 0114درسال 
جنبش عليه .درصد مردم انگلستان با واقعيت بحران اضطرای محيط زيست آشناشدند71% اولين 

جنبش  يک ويژگی جالب اين.سی پنج کشورتاسيس شدندنابودی محيط زيست فراتراز انگلستان در
اقتصاددان چپگرا .پيوند   مبارزه برای حفظ محيط زيست بامبارزه عليه سرمايه داری است

 Mie25,  لراديکايانيس واروفاکيس باهمياری سرجوهووارد فيلسوف جوان کرواسی جنبش پروفسور

جنبش .تاسيس کردند 0114درسال را اليگارشی اتحاديه اروپا حاکميت دموکراتيزه کردن  را برای 
مجالس شهرداری ها هيئت ليقه زردها اولين حرکت برای سازمان دادن کمون ها يا شهرداری ها درج

اين رويداد بديع .درراستای اهدافشان کنش می کنندوهنوزپيگيرانه  جوانه زددرفرانسه 0114درسال 
 ان باشتابفرانسه راست امانوئل مکرون رئيس جمهورکه  فکدآنچنان اوليگارشی فرانسه را به هراس ا

رقيقی را اعالم تصميمات نرانی سخضمن ودادتشکيل ان شهرداراز یکنفرانس االبرنامه ريزی ازب
، George Monbiotجورج مومبيو،درانگلستان .وی را رد کردندنازل تصميمات جليقه زردها .کرد

 مشارکتیجامعه ،روزنامه نگارجنبش کنشگر محيط زيستويکی ازبرجسته ترين نظريه پرداز
،participatory،  سرکوب تشکالت کارگری،امروز درآمريکا بعدازچندين  دهه، .کردتاسيس را

سفارشات اينترنی پيگيرانه توزيع وبويژه دربخش رستوران ها کارگران درموسسات توليدی وخدماتی،
عليه برتری نژاد سفيد و ضد نژادپرستی گسترده جنبش .برای تشکل يابی  اتحاديه ای مبارزه می کنند

اليگارشی بخش مهمی ازمبارزات جامعه عليه يا حق زنان بربدنشان جنين حق سقط عليه زنان زه مبار
 .قدرت آمريکارا تشکيل می دهند-دولت

د رش ی بهجامعه سرمايه داری را بانگاهپارادايم دگرديسی يانيس واروفاکيس اقتصاددان پروفسور
 Anotherالگوی دنيائی ديگر،»می داستان علجالب را در کتاب  ،AT،نوعی مصهای هوشمندعظيم 
now،» عبداله اوجاالن برای تحول جامعه سرمايه داری طرحی شباهت به پرادايم ،توضيح می دهد

،هرکسی ازمدير مسئله زنان، دومچند مولفه ازالگوی يانيس واروفاکيس،يکم تاکيد به .ارائه می دهد
مقوله سهام وبازاربوورس ها  وکارگربا داشتن يک رای درتصميمات  موسسات توليدی خدماتی

دودشده وبه هوامی روند،سوم با بازکردن حساب برای هرفرد دربانک مرکزی سيستم بانک وبانک 
رسميت شناختن تفاوت فکری، ذوق واستعداد با به اوجاالن نگرش چهارم مشابه .ها برچيده می شوند

خدماتی -پويائی درموسسات توليدیدرعرصه توليد،آنترپنرها فرايند انسان ها وتشويق صاحبان ابتکار
رشد فرايند توليد در نارسائی درچپ سنتی ازابتدا غايب ويک وجه مهم اين ديدگاه در.تامين می شود

 .بوده است سوسياليسم روسیاقتصاد 
 

 .راليسم دموکراتيک بديل جامعه سرمايه داری ايرانکنفد
ساختاری دموکراتيک دموکراتيک ليسم کنفدرا.ايران کشوری است با کثرت قومی،مذهبی وزبانی

 شرکت تمام مردم دراداره جامعه با اصل دموکراتيک برابری قومی،مذهبی ی وخواهان تمرکززدائو
ازيک وتشکالت متنوع ديگردرتشکالت کمونی،يا محالت،شوراها،تعاونی ها اتحاديه ها  وزبانی

تمام . ا دربرمی گيردرطرف،وتشکالت کارگران زن وکارگران مرد درموسسات توليدی وخدماتی 
تيو همچون فدراکشورهای در.نماينده ها ومجريان اموردرتشکالت گوناگون به بدنه پاسخگوهستند

قدرت -قوانين اقتصادی واجتماعی  دولتآمريکا،آلمان وغيره فدراسيون نهادی است از باال ونسخه 
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شرکت  مستقيم بازپائين درتقابل، فدراسيون درسيستم کنفدراليسم دموکراتيک، يک سامان ا .مرکزی
به باورمن کنفدراليسم .شامل می شوده فدراسيون رامردم درتمام سطوح اداروتصميم گيری 

 .برای ايران مدنظرگرفته شود الگوئیبه عنوان دموکراتيک شمال وشرق سوريه می تواند 
آگاهی کسب  ، ولی امکانندميسرنيستشوراها درشرائط اختناق کنونی گرچه تشکيل کمون،محالت،و

،شمه ای ازآنها دوجود داربا استفاده ازتريبون  های گوناگون ومنازل نظری ازمسائل گرهی جامعه 
  .مدرباال شرح دادرا به اختصار 
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