
١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين يادداشت عمدتا به به وضعيت       
واقعى امروز مردم در کشورهاى      

. سابق بلوک شرق اشاره دارد               
کمونيسم کارگرى هيچوقت                     
شوروى و اقمارش را                                  
سوسياليستى نخواند و مورد                   

ما همواره با      .  حمايت قرار نداد     
دقت و تعريف روشن اين نظام را        

. سرمايه دارى دولتى ناميديم                 
عالقه مندان ميتوانند ديدگاههاى          
کمونيسم کارگرى را در اسناد               

 . مربوطه دنبال کنند

 

اما تفاوتى دراين قسمت دنيا وجود      
داشت که مردم در جوانب زيادى        

 هر چند    ،حقوقى.  راحت تر بودند   
 برسميت شناخته شده بود       ،محدود

که نتيجه سازش طبقات باال در              
روسيه با انقالب کارگرى اکتبر           

درست است آن انقالب                .  بود
شکست خورد ولى خواسته هائى        
را تحميل کرد تا ناسيوناليستها               
بتوانند با همان نام سرمايه دارى          

مردم .  روسيه را بازسازى کنند        
اين کشورها و بيرون اين                           
کشورها و حتى دولتها و                             

 آگاهانه به اين نظام        ،ژورناليستها
دراين .  ميگويند"  سوسياليستى"

 ،مطلب وارد اين نکات نميشويم          
. فقط مقايسه دو وضعيت است              

مقايسه اى که مردم را به اين                   
 . نتيجه رسانده که قبل بهتر بود

 

اتحاد جماهير شوروی در طول           
 ،هفت دهه موجوديت خود                       

توانست با اتکا به کار ارزان و              
شاق طبقه کارگر روسيه به يکی          
از بزرگترين دستاوردهای تاريخ       
خود برسد و يک جامعه صنعتی          

موضوعى که هدف     .  را برپا کند    
اوليه و آرمان بورژوازى روس          

اما تحت تاثير انقالب                   .  بود
 دراين جامعه خدمات                ،روسيه

بهداشتی و آموزشی تا دوره                    
و (دانشگاهی رايگان بود                          

دانشجويان کمک هزينه زندگی            
جامعه ای که    )  دريافت می کردند   

 هزينه آب و برق و        ،در آن اجاره  
 يا     ، وسايل نقليه عمومی             ،گاز

مجانى بود و يا سوبسيد تعلق می          

بلکه جنگ و خونريزی به جز             
الينفک از سرنوشت مردم اين            

اتفاق های اخير     .  منطقه بدل شد    
گرجستان و آبخازيا و قبلتر چچن      
 .و غيره صحتی بر اين مدعاست

 

 

نه فقط هيچيک از وعده های                
طاليی آنتی کمونيست ها عملی          
نشد بلکه پس از گذشت دو دهه            

در "  پايان کمونيسم   "از اعالم        
 امروز ديگر     ،بلوک شرق سابق    

هيچ چيز برای شادمانی وجود            
برچيده شدن اين نظام با          .  ندارد

تمام ماهيت ضد کارگرى و ضد         
کمونيستى آن به زبان خود                     
شهروندان اين کشورها در يک          

 يک کالهبردارى        ،کلمه فاجعه   
ميليون ها انسان به        .  بوده است  

. ورطه فقر پرتاب شده اند                      
سرمايه داری آزادی عمل کامل         
يافته است و سطح دستمزدها و           
مزايا در شرق و غرب زير                   
فشار افزايش رقابت های شغلی         
و صنعتی ناشی از سيل بيکاران        

ناظران و     .  کاهش يافته است        
صاحبنظران همين جوامع در             

 آلمان شرقی و      ، رومانی ،روسيه
ديگر کشورها برآنچه که از آنها        

: ربوده شده است مرثيه ميخوانند      
ما در نظام کمونيستی زندگی            "

. شغل داشتيم     .  بهتری داشتيم     
با انتقال شغل ها     !"  امنيت داشتيم 

 که  ،به کشورهای اروپای شرقی     
در آن دستمزدها پايين تر و                    

 ،بيکاری افزون تر است                         
کارگران اروپای غربی نيز                  
ناچارند روزهای کار طوالنی            

  و            ، دستمزدهای کمتر           ،تر
  .مزايای ناچيزتری را بپذيرند

 

اما اين تنها بخشی از کل داستان         
و اعتراف به بخشى از حقيقت             

 يعنی       ،برای ديگران      .  است

 "!در کمونيسم زندگی بهتری داشتيم"
 

 على طاهرى

جامعه ای که در آن سطحى        .  گرفت
از رفرمها تحميل شده بود و نهايتا             
درجه اى از امنيت اقتصادى وجود          

بحث برسر کمبودها و کيفيت     .  داشت
و توقعات باالتر بود و نه نيازهاى             

 در   1993اين نظام در سال         .  اوليه
حالی که جهان سرمايه داری در                
بحران اقتصادی خرد کننده غوطه           

 توانسته بود بيکاری را              ،ور بود   
 55پايان يافته اعالم کند و برای                 

سال يعنی تا زمان سقوط بلوک                   
 معضل بيکارى پايان يافته             ،شرق

در روسيه تامين يک           .  باقی ماند   
نظام تامين خدمات در مواردى بهتر       
 . از مدلهاى دولت رفاه در غرب بود

 

انقالب کارگرى اکتبر در روسيه              
يک الگوی هدايت کننده برای                     

الگوئى که با     .  بشريت امروز است    
رفع محدوديتهاى آن انقالب ميتواند        
بشريت را از وضعيت فالکتبار                 

محدوديت هاى اين    .  امروز رها کند   
انقالب و شکست آن و برپائى يک            
سرمايه دارى دولتى و بن بست آن            

 موجبات    ،بعد از شش هفت دهه              
تغيير از درون و اصالح سيستم                 

پروسه اى  .  سرمايه داری دولتی شد    
که با تعرض بی سابقه به                                  

در غرب شروع شده           "  کمونيسم"
بود و بسرعت اين روند کل اروپای         

. شرقی را در کام خود فرو برد                   
شعار می دادند که گورباچف راه را        
برای ايجاد يک جامعه مصرفی                 

جامعه ای که در    .  مرفه خواهد گشود  
آن شهروندان روسيه با حساب های        
بانکی ورم کرده و درآمد های ناشی        
از شغل های ايجاد شده در يک                    

 در مرکزهای      ،اقتصاد بازار فعال     
خريد رنگارنگ و لوکس صف                  
خواهند کشيد و فقسه های لبريز از           
کاالهای مصرفی را خالی خواهند           

برخی ديگر خيال دوران تازه       !  کرد
ای از يک دموکراسی چند حزبی              
شکوفا و آزادی های مدنی گسترده           

اما امروز هيچ بورژوا       .  را ميدادند  
دست راستی جرات تکرار                            
شعارهای اين چنينی قبل از                           

. فروپاشی شوروی سابق را ندارد           
چرا که نصيب مردم روسيه بعد از          

 نه   ،فروپاشی سرمايه دارى دولتى        
تنها ذره ای بهبود اوضاع نبوده                  

۶٧شماره   
 که   ،سرمايه گذاران و شرکت ها         

اکنون به بازارها و فرصت های            
تازه ای برای سرمايه گذاری                    

 و از پايين     ،سودآور دست يافته اند    
رفتن هزينه کار در نتيجه رقابت            
شغلی در ميان کارگران بهره می          

جای "  براندازی سوسياليسم   "،برند
اما اينها دسته اقليت     .  پايکوبی دارد 

چه دليلى دارد که      .  و انگلی هستند   
اکثريت مردم کارکن جهان از                  
نتايج اين تحوالت خوشحال باشند؟       
از زمان سقوط اردوگاه شرق و              
تحوالت در سرمايه دارى و                      
برگشت به الگوهاى بردگى تمام            

 انبوه نيروی کار به اين سو          ،عيار
امروز .  و آن سو پرتاب ميشود            

يک نيروی کار جهانی در ابعاد              
 ،چندين برابر نيروی کار امريکا          

که آماده است در برابر دستمزد               
 در انتظار        ،ناچيز استخدام شود       

. شرکت های خارجی نشسته است       
افزايش رقابت در عرصه اشتغال         
معضالتی برای کارگران غرب            

کارگران .  اروپا فراهم آورده است     
 توماس کوک و       ، کرايسلر  ،دايملر

ديگر شرکت ها به منظور                          
جلوگيری از پرواز شغل هايشان           

 اسلواکی و         ،به جمهوری چک        
ديگر کشورهای سابق بلوک                    

  اکنون با روزکار طوالنی          ،شرق
تر و در برخی موارد با دستمزد              
کمتر و بدون افزايش مزايا کار                

 . ميکنند

 

 12 ساله  و خواهر               14کارول   
ساله اش الينا هر روز در ميان تل          
زباله های صنعتی شهر سويتو                
چلو ويس در لهستان باال و پايين             

نجا به همراه پدر    Jآنها در   .  ميروند
خود به دنبال آهن پاره و زغال                 
سنگ نيم سوخته يا هر چيز                        
ديگری که آنها را قادر سازد پولی         
به دست آورند و غذای ناچيزی               

 ساله    49پدر    .  بخرند می گردند      
در کمونيسم ما    :  "کارول می گويد   

و اين     ".  زندگی بهتری داشتيم         
ندايی است که هر روز بيشتر و               
بيشتر  نه تنها در لهستان بلکه در            
تمامی کشورهای سابق اروپای              

او .  شرقی و روسيه شنيده ميشود         
 سال برای   25من  :  "ادامه می دهد  

اما .  تنها يک شرکت کار ميکردم        
هيچ .  اکنون نميتوانم کار پيدا کنم         

آنها تنها کارگران          .  نوع کاری    
به ."  جوان و ماهر می خواهند             

گفته گوستاو             
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مولنر تحليل گر سياسی انستيو تی      
واقعيت اين است که     "الزلو تلکی   

وقتی شرکت های خارجی به                  
 آنها تنها به دنبال              ،اينجا ميايند   

 سال      30استخدام افراد زير                 
اين به اين معنا است که            .  هستند

. نيمی از جمعيت بيرون می افتد          
اين ممکن است برای پر کردن              
جيب شرکت های خارجی مفيد             
باشد اما به سختی می تواند برای          
آن بخش از جمعيت لهستان که               
ناچار است برای ادامه بقا هر                 
روز از کوه زباله های صنعتی             
بيرون باال و پايين برود مناسب            

در نظام سوسياليستی هميشه    .  باشد
برای همه کار وجود داشت و                  
هميشه همه جايی برای زندگی              
کردن و مدرسه رايگان برای                 
رفتن و دکتری بدون حق ويزيت          

 ".برای ديدن داشتند
 

پس بايد در خوشحالی                                  
روشنفکران به اصطالح                           

سقوط "دموکرات و نظم نوينى از       
  شک کرد" کمونيسم

 

اين واقعيت که سقوط بلوک شرق        
نتوانسته است به اکثريت مردم              
هيچ خيری برساند بر کسی                      

 سال   17بيش از      .  پوشيده نيست  
 مردم  ،پس از فروپاشی اين بلوک     

به شکلی غير قابل محاسبه فقيرتر      
در روسيه فقر سه برابر       .  شده اند 

 ،از هر ده کودک يکی     .  شده است 
 ،يعنی سه ميليون کودک روسی          
. مانند جانوارن زندگی می کنند           

 هزار   50 تا     30  ،تنها در مسکو    
. کودک در خيابانها می خوابند             

 با سوادی در      ،متوسط طول عمر   
 و سطح درآمد       ،ميان بزرگساالن  

يک گزارش  .  در حال سقوط است   
از سوی بنياد اروپايی کودکان که        

 منتشر شد فاش         2000در سال      
 در صد از کل                  40کرد که         

جمعيت کشورهای سوسياليستی          
 ميليون نفر در        160سابق يعنی     

نرخ مرگ و   .  فقر به سر می برند     
مير در ميان کودکان و شيوع                  

به .  بيماری سل افزايش يافته است     
حد کشورهای جهان سوم رسيده          

سالمت بودند و تغذيه خوبی                  
زندگی بازنشستگان و         .  داشتند

معلوالن تامين می شد و از                     
. داروی مجانی برخوردار بودند      
". بيمارستان های ما رايگان بود      

به گفته او اکنون همه چيز تغيير          
امروز اگر کسی       :  "کرده است   

پول نداشته باشد حق معالجه                 
و اغلب مردم       .  شدن هم ندارد      

اقتصاد ما ويران        .  پول ندارند   
 ".شده است

 

وضع چه کسانی بهتر شده است؟      
واسالو هاول نمايش نامه نويس         
رييس جمهور شده چک از يک          
خانواده به شدت ضد کمونيست          

پدر هاول يکی از        .  پراگ است  
زمين داران بزرگ پراگ بود که      
اموالش مصادره شد و اين                      
امالک در خدمت منافع عمومی         

چهل سال بعد هاول     .  قرار گرفت 
به عنوان رييس جمهور و مورد         
تحسين غرب به عنوان پرچم دار      
آزادی انديشه مسئوليت                            
بازگرداندن گسترده اموال ملی          
شده از جمله قصر لوسرنا و                  
ديگر اموال خانواده خود را به            

حاال پرسش اين        .  عهده گرفت   
است که ايا او پرچمدار آزادی             
انديشه است يا وارث زرق و                
برق اموال خانواده اش که                      

براندازی "منفعت مادی در                  
 داشته است؟" سوسياليسم

 

کليسای کاتوليک رم برنده ديگر        
دولت جديد سرمايه داری       .  است

مجارستان اغلب اموال واتيکان        
را که به وسيله رژيم سابقى ها             
در خدمت منافع عمومی قرار              
گرفته بود به آن بازگردانده                    

با باز پس گرفتن بسياری        .  است
از امالک سابق خود در اروپای         
مرکزی و شرقی و کليسای رم            
دوباره نقش انگلی سابق خود را         

دولت مجارستان   .  بازيافته است  
 ميليون دالر نيز     9هر سال مبلغ     

بابت ملک بازگردانده نشده به             
به جز     .  واتيکان می پردازد         

 ، زمين داران سابق      ،کليسای رم  
و مديران بخش خصوصی البته         

. از وضع امروز خوشحال اند            
اما اغلب مردم اين کشورها از            
اين که دستاوردهای انقالب اکتبر     
لغو شده اند و زندگى آنها دهها             
مرتبه عقب رفته است بشدت                

 در کمونيسم "
 ..."!زندگی بهتری داشتيم

وضعيت به گفته سازمان ملل       .  است
  .فاجعه آميز است

 

 قانون کاری   2001کرملين در سال     
را به تصويب رساند که به شدت                

در پی    .  مورد انتقاد قرار گرفت           
ايجاد شرايط مناسب برای انباشت           

 اين قانون همه حمايت های               ،سود
موجود در دوران شوروی را از               

طول مدت      .  اتحاديه ها گرفت           
. مرخصی بارداری را کوتاه کرد            

حداقل دستمزد را پايين آورد و روز        
 ساعت کار            12کاری را به                 

الکساندر .  داوطلبانه افزايش داد          
زندگی در دوران                  :  "ميگويد

و می     ".  کمونيست ها بهتر بود            
همه چيز در مغازه ها پيدا         :  "افزايد

 اما همه چيز بسيار گران         ،می شود 
 با حسرت ثبات       ،و ويکتور  ".  است

 خدمات بهداشتی قابل    ،دوران گذشته 
 آموزش عالی و مسکن               ،دسترس
 و اميد بازنشستگی راحت          ،رايگان

چيزهايی که اکنون از    .  را می خورد  
 .دسترس او خارج است

 

ايوان وانسه آ يک شهروند رومانی         
که امروز برای ادامه زندگی با                   

 دالر در ماه تقال          40درآمد ناچيز     
درست است که     :  " می گويد    ،ميکند

پيشتر چيزی برای خريدن وجود              
 اما امروز قيمت ها چنان              ،نداشت

باال است که نميشود مواد غذايی                 
خريد و هم هزينه برق را پرداخت            

زندگی در  :  "وانسه آ ميگويد   ".  کرد
دوران چائوشسکو ده بار بهتر از              

 ."حاال بود

 

 ، بلغارستان  ،در همسايگی رومانی     
 درصد جمعيت با     80شرايط زندگی   

گذار کشور به اقتصاد بازار بدتر              
 درصد معتقدند که     5تنها  .  شده است 

ميمی .  امروز وضعيت بهتری دارند    
ويکتووا که برای مدت کوتاه دو                 

 وزير   1990سال در اواسط دهه            
بهداشت بلغارستان بود دوران پس          

را چنين  "  براندازی سوسياليسم "از  
ما هيچ گاه يک      :  "توصيف می کند   

اما وقتی     .  کشور ثروتمند نبوديم        
 کودکان ما              ،سوسياليسم داشتيم      

۶٧شماره   
بر اساس يک همه             .  ناخشنودند

 سه چهارم مردم  99پرسی در سال  
روسيه از مرگ اتحاد شوروی               

 80به تقريب      .  افسوس ميخوردند  
درصد آنها دموکراسی را پوششی        

. برای حکومت ثروتمندان می دانند  
بيشتر آنها علت فقر خود را  نظام           
سرمايه داری می دانند که به نظر          

 درصد آنها ايجاد کننده                          80
نابرابری های  بيش از حد و                      

راه حل از      .  نامشروع بوده است     
نظر مردم بازگشت به وضعيت              

 . است") سوسياليسم("پيشين 

 

ريچارد پايپز مورخ ضد کمونيست     
روس ها   :  "چنين موعظه می کند      

مذاق الزم را برای دموکراسی               
چند حزبی ندارند و به نظر می                
رسد بيماری عالقه آنها به رهبران       

طبق يک   .    شوروی العالج است   
همه پرسی  که در آن از روس ها            
خواسته شده بود ده تن از بزرگ             
ترين انسان های تاريخ همه                        
کشورها را نام ببرند لنين نفر دوم          

پتر (و استالين نفر چهارم شده بود         
حال )  کبير مقام اول را احراز کرد      

چگونه است که مردم فقير                           
کشورهای سوسياليستی پيشين که         
همچنان از جذابيت سوسياليسم                
سخن می گويند رای به                                  
بازگرداندن کمونيست ها نمی                  
دهند؟ در روسيه حزب وحدت و            
سرزمين پدری که حزب مطبوع           
والديمير پوتين بود از نوستالژی           
مردم نسبت به سوسياليسم شوروی      

 ". بهره برداری می کند

 

وضعيت امروز مردم اين کشورها      
بطور طبيعى مردم را به مقايسه             
دو دوره ميبرد و بدرست نتيجه               
ميگيرند که معرکه بازار آنها را به       

مردم اين       .  خاک سياه نشاند            
کشورها البته با قيمت گزافى با                
همين منطق تجربه کردند که در             
سرمايه دارى امروز از اشتغال              

 آموزش    ، بهداشت رايگان       ،کامل
 ،رايگان تا پايان دوره دانشگاهی          

 هزينه پايين   ،نگه داری از کودکان    
مسکن و وسايل نقليه عمومی                    

 افزايش متوسط طول                   ،ارزان
 بی   ، پايان يافتن بی سوادی         ،عمر

 بيکاری و نا امنی                        ،خانمانی
اين .  اقتصادی و غيره خبرى نيست    

وضعيت راه را براى تصميمات            
 . *بزرگتر هموار ميکند


