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  :مبارزه شھروندان برای حقوق اجتماعی
  ؟ ضامن پيروزی يا اتالف وقت

  

چرا شما اعتراض می کنيد، رژيم در ھمه «، »شرکت در تظاھرات معنی ندارد«: شود اغلب از زبان مردم شنيده می

برای دادن پاسخ به ... » عھده اش برمی آئيدزميل خودش عمل می کند، بھتر است، به کاری مشغول شويد، که اه حال ب

زيرا، ھر . در اين زمينه مشخص کنيم»  اجتماعیۀارزمب«، الزم است درک خود را از مفھوم »آيه ھای يأس«اين 

در اين . معنی وسيع کلمه، تعريف اجتماعی دارده ب)  اقتصادی، سياسی يا ايدئولوژيکۀمبارز(مبارزه در جامعه 

 اقتصادی پرولتاريا در محل کار سخن ۀ اجتماعی مردم در محل زندگی و مبارزۀصورت است، که می توانيم از مبارز

 ساخت و ساز   اجتماعی می تواند اشکال مختلفی مانند مبارزه برای حفظ محيط زيست، عليهۀدر اينجا مبارز. بگوئيم

 و بھبودی  ، عليه ساخت بازار، مبارزه برای افزايش حقوق»انبوه سازان «ۀوسيله بی رويه، عليه ساخت و سازھا ب

برای . شوند تکشان در محل کار يا زندگی تعريف می اجتماعی زحمۀ اينھا، مبارزۀھم. شرايط کار و غيره داشته باشد

  .درک بھتر خصوصيات اين شکل مبارزه، الزم است صفات مشخصه آن را مورد بررسی قرار دھيم

  

  . اين مبارزه برای حل مسائل مشخص انجام می گيرد- اول

يا » گردن کلفتان «ۀه سلطاگر مردم برای لغو احداث بازارھا، علي.  اھداف روشن و زود بازده:جنبه ھای مثبت آن

برای افزايش دستمزدھا در مؤسسات مبارزه می کنند، در واقع، از يک سو آنھا به اھداف مشخص آگاه می شوند و از 

اين نکته بسيار مھم است، زيرا، انسان .  عينی مبارزه را مشاھده می کنندۀسوی ديگر، در صورت کسب موفقيت، نتيج

يق می شود و باور به نيروی خود در او تقويت می شود و مھمتر از ھمه، درک می کند، با برنده شدن در جزئيات، تشو

با اين حال، سکه يک . عکس، ھنگام شکست در مبارزه، يأس مستولی می شوده و ب. که مبارزه کار بيھوده ای نيست

  .روی ديگر ھم دارد

در اثر موفقيت در مبارزه برای .  می يابدبا حصول نتيجه و رفع مشکل ملموس، انسان آرامش :جنبه ھای منفی آن

خواستھای جزئی، اين تصور در ذھن انسان شکل می گيرد که انگار از مشکالت عبور کرده و ھمه کارھای 

در اين حالت، او توجه نمی کند که در واقع فقط . را برای دستيابی به آنھا انجام داده، آسوده خاطر می شود» ضروری«

بود که چند سال » روز خشم« بارز اين مدعا، پيروزی ۀنمون.  پيروزی شکننده برداشته استگام نخست را برای يک
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شورای ھمآھنگی برخی موفقيتھای . پيش عليه احداث ساختمانھای متراکم برگزار گرديد و سپس بی نتيجه ماند

 در حال حاضر نيز يک  فعاليتھای آنۀ کاھش قابل مالحظ  و٢٠٠۵ متشکله پس از اعتراضات سال مبارزات اجتماعی

 جالب توجه اين است که اين تشکل تا کنون با شرکت بسيار فعال حزب ۀنکت(گواه ديگر اين آرامش خاطر است 

  ).کارگران کمونيست روسيه فعاليت می کند

  

 اجتماعی نه تنھا در چھارچوب سرمايه داری انجام می گيرد، حتی پايه ھای دولت يک رئيس جمھور را ۀ مبارز- دوم

  . دارد البته، اين واقعيت ھم جنبه ھای مثبت و منفی خود را .ھم تحت تأثير قرار نمی دھد

 بسياری از انسانھا که نظام سرمايه داری را مضر و تغيير حاکميت را ضروری نمی دانند، می :جنبه ھای مثبت آن

 اقتصادی و سياسی گام -ع اجتماعی اجتماعی شرکت نمايند و با تجربه اندونزی، در جھت درک اوضاۀتوانند در مبارز

در مبارزه با ساخت و ساز متراکم فعاالنه شرکت می کنند، » سيب«عنوان مثال، کنشگران حزب ليبرال ه ب. بردارند

  .خواسته يا ناخواسته، در موضع ارتجاعی ضعيف تر از ديگر تشکلھای راست قرار می گيرند

ه برای نتايج لحظه ای مشخص، بدون ارتقاء آن به پله باالتر، در صورت شرکت در مبارز :اما جنبه ھای منفی آن

مبارزه به دايره بسته ای می ماند، که با حل يک مشکل، مشکل ديگری بروز می کند، دور باطل تکرار می شود و ھيچ 

شروع شده، اغلب اتفاق افتاده است که تا زمين بازی کودکان را پس گرفته اند، حمله به جنگل . چيزی تغيير نمی يابد

 .درختان قطع گرديده، مشکل تصرف توقفگاھھا سر برآورده و مشکالت ھمينطوری يکی بعد از ديگری پديد می آيد

اما توقف مداوم و تا آخر . نه، نمی خواھيم مبارزه برای منافع خصوصی موضعی خود را اتالف وقت بيمعنی تلقی کنيم

 تازه و تقابل ھایبا پيروزيھای کوچک، مردم با . واند ادامه يابداين مبارزه در چھارچوب تنگ مشکالت موضعی نمی ت

جای خود باقی می ه  ب- مناسبات توليدی سرمايه داری- زيرا در مبارزه با معلول، علتتازه تری مواجه می شوند،

  .ماند

و اين است . شکل دائمی را فراھم می سازده مبارزه اجتماعی بيش از ھر چيز موجبات خودسازماندھی مردم ب -سوم

برای  مبارزه. مقايسه می کنيم» انتخابات سالم«برای  مبارزه برای حقوق اجتماعی را با مبارزه. ارزش اصلی آن

 ۀاين است درج .با برگزاری تظاھرات يا نظارت بر انتخابات:  از دو طريق انجام می گيرداساساً » انتخابات سالم«

 سالم در جا  انتخابات» باتالق«در » ظھور مجدد عيسای مسيح«توان تا جز اين می ه خودسازماندھی توده ھا، زيرا ب

لحاظ خود سازماندھی زحمتکشان می توان گرفت، تشکيل ه حداکثر نتيجه ای که از مبارزه برای انتخابات آزاد ب. زد

تخابات ھمه چيز اما اين خودسازماندھی بسيار کوتاه مدت است و بعد از ان. گروھھای مردمی نظارت بر انتخابات است

ه کار بست، که فقط به شکل ديگری از مبارزه برای حقوق اجتماعی را ھم می توان ب. به جای اول خود برمی گردند

طور ه  مبارزه برای حقوق اجتماعی گروھھای ابتکار تشکيل می شوند، که بۀدر نتيج. صورت سازمانيافته ممکن است

البته اين ھم دشواری خاص . ی خود، گامی است به جلو، ھر چند کوچکخوده دائم فعاليت می کنند و خود اين ھم ب

 موقتی و از طرف ديگر، محدود پيدا می کند، که به ۀچنين خودسازماندھی از يک طرف، جنب البته. خود را دارد

  . کوچک فراتر برودۀ يک منطقۀندرت می تواند از محدود

 خود، ۀ، در گروھھای ابتکار متشکل بشوند و برای بھبودی شرايط منطقاز يک طرف، مردم ميل دارند مبارزه کنند

 در مبارزه عليه ساخت و ساز  خود در تظاھرات شرکت نمايند، اما به تناسب ميزان موفقيت، مثالً ۀجنگل خود، محل

  . خود می رودۀخانه کم در محالت، مبارزه پايان می يابد و ھر کس بامتر

.  اقتصادی در محل کار، به ثبات بيشتر خودسازماندھی توده ھا کمک می کندۀت، که مبارزدر اينجا الزم به تأکيد اس

  . مشکل را حل نمی کند توليدی، اصوالً ۀزيرا آنھا به تجربه پی برده اند، که يک بار موفقيت در مؤسس
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ه تنھا برای خواستھای از سوی ديگر، فعاالن اجتماعی در عين سازمانيابی در محل کار يا زندگی، کمک به مبارزه ن 

 مجتمع مسکونی ھمجوار، به ديگر سخن، به مشکالت ۀ ھمسايه يا محلۀمبارزه عليه تصرف جنگل منطقه خود، حتی ب

توان در مبارزات صنفی در  مشابه اين مبارزه را می.  ارتباط با ساکنان منطقه خود را اغلب ضروری نمی دانند بی

در . شود، اما ھمچنان محدود باقی می ماند  يک کارخانه خارج میۀ از محدودمؤسسات مشاھده کرد که اگر چه معموالً 

 پزشکان برای دفاع از حق خود و مبارزه عليه اصالحات در فرھنگستان ۀضمن، وضعيت مشابه اين، در جريان مبارز

، سخنان زيادی در در تظاھرات اخير که برای دفاع از فرھنگستان علوم روسيه برگزار گرديد. علوم روسيه پيش آمد

 يک کلمه ھم از اقدامات ھمبستگی با زحمتکشان عرصه ھای ديگر ااصالحات گفته شد، اما حت عواقب خطرناک ۀبار

اين در حالی بود، که يک سال قبل، مؤسسات مسکو در پی اعتصاب تعطيل شدند، شش ماه قبل . ميان نيامده سخن ب

طور نظام مند به ه  سرمايه ب...ان علوم روسيه از خود دفاع می کندپزشکان به اعتراض برخاستند و اکنون فرھنگست

ه  کمونيستھا بۀدر اينجا وظيف.  جدا از ھمحقوق زحمتکشان ھجوم آورده، زحمتکشان نيز مقاومت می کنند اما فعالً 

ی از  اين مبارزه، عبارت است از پشتيبانۀضرورت توسع: وضوح معلوم می شوده عنوان پيشآھنگ اين مبارزه ب

چرا که ھمبستگی در . یئکمک به تشکيل شورای ھمآھنگی کار گروھھای ابتکار بين منطقه  گروھھای ابتکار و

جای تعجب نيست که حاکميتھا در ھمه کشورھای سرمايه داری از . مبارزه، يعنی سالح قدرتمند در دست زحمتکشان

 در ٢٠١٣ جون ماه ۵در روز دفاع از محيط زيست در الزم به تأکيد است که اقدامات . اعتصابات ھمبستگی بيم دارند

در . آغاز خوبی برای شروع اين فرآيند بود) برگزاری چند مورد تظاھرات در نواحی مختلف(نواحی مختلف مسکو 

» ٢٠١٢مبر  سپت١۵ميتينگ در ميتينگ «توان  طور کلی میه  فرآيند ھمبستگی گروھھای مختلف زحمتکشان، بۀبار

در آن ھنگام مدرسين دانشگاھھا و کارگران . را يادآوری کرد» دسته ھای آموزشی «  متحد کار وۀھبا سازماندھی جب

ويژه ه ب(تظاھرات پزشکان . اعتراض برخاستنده  واحد عليه ھمه گروھھای بورژوازی بۀمؤسسات مسکو در يک جبھ

زی بدون شرکت خود کارکنان  واگن ساۀ، که کارگران کارخان)تظاھرات دوم برای ھمبستگی با پزشکان ايژوسک

 بود که بايد به سطحی باالتر از  ھمبستگیۀجواناما اين فقط اولين . بخش پزشکی برگزار کردند، بسيار قابل تأمل است

  .آن ارتقاء داده شود

 ۀ مبارزألۀ اجتماعی، اکنون می توانيم به سؤال مورد نظر، يعنی، به مسۀ مبارزۀبا تأمل روی ويژگی ھای مشخص

  .ندان برای حقوق اجتماعی، اتالق وقت است يا ضامن پيروزی، پاسخ صحيح بدھيمشھرو

 ۀمعنی اتالف وقت نيست، اما برای ارتقاء آن به سطح کليد پيروزی، مبارزه  ب شھروندان قطعاً ۀالبته، ھر نوع مبارز

أم گردد و اين شکل مبارزه تنھا  سياسی و ارتقاء آگاھی طبقاتی توۀ خود بايد با مبارزۀاجتماعی برای احقاق حقوق اولي

  .در چنين ھمپيوندی کليد پيروزی خواھد بود

 اجتماعی يا صنفی و ۀ نظر طرح متدولوژی عام و اشکال کلی مبارزۀھمه آنچه در اين مقاله گفته می شود، فقط از نقط[

ای ھمآھنگی مبارزات شور گروھھای ابتکار،، تشکيل گروھھای مردمی خودسازماندھی توده ھا،ی، مانند ئاتحاديه 

اما، بر کمتر .  آن استۀ اھميت دارد و ھمين موارد ھم، دليل ترجماجتماعی، صندوق حمايت از اعتصاب و امثال آنھا

کسی پوشيده است که موضوع مبارزات اجتماعی بسته به شرايط و ويژگيھای ھر کشور يا حتی ھر منطقه متفاوت 

 متحد  در جمھوريھای سابقاً خت و سازھای متراکم يا تصرف محالت عمدتاً  موضوع مبارزه عليه سامثالً . خواھد بود

. اتحاد شوروی موضوعيت دارد نه در کشورھايی مثل افغانستان و ايران يا در بسياری از کشورھای سرمايه داری

ل چرا که طبق قواعد و موازين معماری و شھرسازی اتحاد شوروی، مجتمع ھای مسکونی در روی خط محيط اشکا

در » تيتو «ۀ کلمۀمجتمع ھای مسکونی احداث شده به شکل حروف تشکيل دھند(ھندسی يا اسامی خاص ساخته می شد 

و مساحت حد وسط آنھا )  ناتو تخريب گرديدۀ خصمانی شھرسازی بود، که در اثر بمبارانھاۀبلگراد نمونه ای از قاعد
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ی و تفريح کودکان، تأمين نور و ھوای کافی منازل،  برای ايجاد فضای سبز، محل گردش و استراحت، بازمعموالً 

 ۀھمچنين، در صورت احداث دو مجتمع آپارتمانی موازی، آنھا در فاصل. پارکينگ و غيره در نظر گرفته می شد

 متر از ۶٠ -  ۵٠مجموع ارتفاع ھر دو، دور از ھمديگر ساخته می شدند يا ساختمانھای طرفين خيابانھا با فاصله 

به اين محوطه » دمکرات«اما پس از احيای سرمايه داری در اين جمھوريھا، ليبرالھای ... داث می گرديدندخيابانھا اح

ھجوم آورده و پس تصرف آنھا، با ساخت و ساز متراکم برجھا، دکاکين، )  در شھرھای بزرگ و مرکزیاساساً (ھا 

در آنھا » تیقھر و آش«، معبرھای )ر از ھمديگر سانتيمت١٢٠ تا ٨٠فاصله ه  بمعموالً ... (بازارھا، تاالرھای جشن و 

.  مثبت پايان يافتۀجايی نرسيد و بی ھيچ نتيجه اما ب.  اجتماعی مردم بودۀله سالھا موضوع مبارزأاين مس. ايجاد کردند

  .]مترجم
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