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١ 
  نيروھاینيروھایسخنی با سخنی با : : اتحاد کمونيست ھااتحاد کمونيست ھامسألۀ مسألۀ 

  »»کمونيستکمونيست««و و » » چپچپ««

ھاست که به يکی از  اتحاد نيروھای کمونيستی سال
مبدل » کمونيست«و » چپ«ل محوری فعان ئمسا
اتحاد اصولی  اين رسيدن به ۀاما شيو ، با اين حالشده

ستان سال پيش، بتا .ھمواره مورد مشاجره بوده است
احزاب و سازمان ھا و «ز ا موردبيست و پنج 

نشستی در شھر کلن  ،»نھادھای چپ و کمونيست
محور  نھايتاً حولاين نشست . *آلمان برگزار کردند

» سوسياليسم«رژيم و پذيرش  »سرنگونی انقبی«

کيد شود که أنخست بايد ت ۀدر وھل .به توافق رسيد
بدون ارزيابی و جمع بندی تجارب و شکست ھای 

مورد ھا  و ده» اتحاد چپ کارگری« نھادھايی مانند
» کمونيست«و » چپ«تجمع فعان مشابه ديگر از 

، ندا منحل شدهگذشته ايجاد و سپس  ۀکه ظرف سه دھ
و درست نا ، اقدامیدست زدن به ساخت نھادی مشابه

بدون  ،بازسازی نھادی مشابه .ستغيراصولی ا
در  از گذشته، ارزيابی و گرفتن درس ھای ضروری

لت غير مسئونه و در بدترين حالت يک بھترين حا
نيروھايی که خود را کمونيست . خودفريبی است

خود درس  ۀبايد از اشتباھات گذشتخطاب می کنند، 
 ،را در بستر اين ارزيابی جديدی، و پيشنھاد بگيرند

از اين گذشته، علت بنيادين اين . ارائه و اجرا کنند
فع با ينذسازمان ھای  ۀاز سوی ھم ، بايداتحاد

ايجاد يک اتحاد  ۀانگيز. اعم شود صراحت و علناً 
در وضعيت کنونی، چيزی جز وجود بحران فعان 

. نيست ھا و سازمان ھای آن» کمونيست«و » چپ«

 -يعنی پذيرش وجود بحران - اگر اين امر بديھی

اعم نگردد، ھيچ افقی برای اين اتحادھا نمی توان 
و » چپ«فعان  مضاف بر اين، اتحاد. ترسيم کرد

رژيم » سرنگونی انقبی«محور  حول» کمونيست«
، زمانی واقعی است که بر »سوسياليسم«و پذيرش 

اين . سر اين دو موضوع توافق وجود داشته باشد
توافق ھم بايد محصول بحث ھای طونی و شفاف 

مگر می شود عده ای دور ھم . باشدپيش از توافق 

که سال ھا مورد  جمع شوند و بر سر دو نکته ای
 ۀکنند؟ مگر در دور» اتحاد« ،است بوده مشاجره

کمونيست ھا با  ،١٣۵٧انقب  پيش از پيروزی
طرفداران خمينی بر محور سرنگونی رژيم شاه 

اتحاد ھا بر سر  گونه اين و مگر بھایتوافق نکردند؟ 
 ھزارھا تن از ه شدنرا با کشت» سرنگونی انقبی«

 شاندست ھمان متحدان سابق هفعان کمونيست ب خود

؟ آيا از اين نددر راه سرنگونی رژيم شاه نپرداخت
بگيريم؟ بنابراين توافق بر  نبايد درسیواقعه 

سرنگونی انقبی نظام سرمايه داری و طرح رژيمی 
ھم ه که جايگزين آن می شود، يعنی نظام شورايی، ب

اتحاد کمونيست ھا بايد شامل اين دو . پيوند خورده اند
، و اين وجه تمايز ديدگاه سرنگونی از شعار باشد

 .زوايۀ مارکسيسم انقبی با ساير جريانات است

بديھی است که بر سر مفھوم نظام شورايی ھم 
شرکت بين ھمين سازمان ھای  در عميق یاختفات

از اين کثيری بخش . وجود دارد کننده در اين تجمع
» یکارگر«و » کمونيست«سازمان، که احزاب  ٢۵

خود را ساخته اند، خواھان به دست گرفتن قدرت به 
مگر می شود با سازمان . نيابت از کارگران ھستند

 که کوچکترين  ی اتحاد صورت گيردھای قيم مآب

 و ابتکار عمل جمعی برای خقيت فردی احترامی

 کارل مارکس یو اعتقاد بنيادقائل نيستند کارگران 

به دست خود  ،کارگر ۀرھايی طبق«مبنی بر  را
مگر در سه  ثانياً مردود اعم می کنند؟  »کارگران

بحث » سوسياليسم«گذشته، در مورد مفھوم  ۀدھ
که  است ھا بوده مشترک و روشنی ميان کمونيست

اکنون بر سر آن اتحاد صورت گيرد؟ عده ای از 
ھمين دوستان شرکت کننده می خواھند يک روزه 

 برخی. بسازند م راسسوسيالي ،پس از سرنگونی رژيم

م تنھا پس سبر اين باورند که سوسيالي ديگر به درستی
پرتب و تاب و نسبتاً طونی  ۀدورن از سپری شد

، تحت دولت مسگذار از سرمايه داری به سوسيالي
ويژه ای به نام ديکتاتوری انقبی پرولتاريا، و آن ھم 

. تحقق می يابدتنھا در مقياس جھانی و نه ملی، نھايتاً 

 يک ديگربا  ھا از اساس يھی است که اين ديدگاهبد



 

٢ 
پيشنھاد ما برای تدارک يک اتحاد  .اتفاق نظر ندارند

نمی تواند اتحاد فوری بر سر  ،پايدار و درازمدت
به اعتقاد ما، ايجاد يک . م باشدسسرنگونی و سوسيالي

م سلفه ھای سوسياليؤبر اساس م» اتحاد عمل ويژه«
. گام در اين راستا باشد مارکسيستی می تواند اولين

که بر اساس  ھستيمما مخالف ايجاد اتحادھای کاذبی 
اپوزيسيون راست، صورت  ھای با گرايشرقابت 

احيای « ۀدر مقابل، ما پيشنھاد پروژ. می گيرد
را طرح می کنيم که بر اساس چھار » مارکسيستی

پذيرش . روشن عمومی کمونيستی استوار است ۀلفؤم
اه با تقبل انجام فعاليت ھا در سطح لفه ھا ھمرؤاين م

بين المللی در اتحاد با متحدان بين المللی مان، در 
حمايت از کارگران ايران، تنھا راه ايجاد يک اتحاد 

   .پايدار کمونيستی است

  گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران شورای دبيری

  ١٣٩٢مرداد  ١٢

***  

قای در اين جا شما را به نقدی که يکی از رف* 
رفيق   گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران،

عليرضا بيانی، در مورد نشست اتحاد نيروھای 
  .نوشته بود، رجوع می دھيم» چپ و کمونيست«
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  آلترناتيو سازان بی آلترناتيوآلترناتيو سازان بی آلترناتيو

  عليرضا بيانی

 احزاب و سازمان"ژوئن بين  ٢٤تا  ٢٢ یدر روزھا

نشستی در شھر کلن " ھا و نھادھای چپ و کمونيست
پايانی اين نشست  ۀدر اطعي. آلمان برگزار شد

  : نوشته شد

ھای نگرشی و سياسی، بر  نشست با علم به تفاوت"
اشتراکات و بر ھمکاری ھای مشترک در اوضاع 

  ".کيد کردأخطير کنونی ت

  نيروھای نشست ۀنی و انگيزاوضاع خطير کنو

بديھی است تشخيص اشتراکات برای ھمکاری ھای 
تفاوت  ۀنقط" اوضاع خطير کنونی"مشترک در 

بلکه تشخيص اين  ،اعضای اين نشست نيست
اما با اين وصف،  ؛ھاست اشتراک آن ۀنقط ،اوضاع

و ويژگی ھای آن " اوضاع خطير کنونی"اين خود 
اين  یور ھر به .است که توضيح داده نمی شود

دليلی بر جمع شدن نيروھای  ،اوضاع ھرچه ھست
اين . مختلفی از گرايشات گوناگون به دور ھم است

بر اين  است جديدی باشد که توانسته یبايد اوضاع
نيروھا، برای تبادل نظر بر سر حل مسائل آن فشار 

ھا را برای چندمين بار در کنار  و اغلب آن بياورد
  . ھم بنشاند

ين خصلت اوضاع جديد می بايست بحران مرکزی تر
جھانی نظام سرمايه داری به طور کلی و بحران 
نظام جمھوری اسمی به طور اخص باشد که به اين 

تا به  است انگيزه داده" کمونيست و چپ"نيروھای 
گونه به نظر می  در نتيجه اين. دور ھم جمع شوند

عبارت از بحرانی " اوضاع خطير کنونی"رسد که 
تبعات آن، ھمچنين عاملی  ۀکه عوه بر ھم است

نيز " نيروھای چپ و کمونيست"شده که عده ای از 
به حل بحران خويش، دست کم بحران پراکندگی 

و برای اين منظور به دور ھم جمع  نندفکر ک ،خويش
  .شوند



 

٣ 
  راه حل بحران درونی چپ

فرق حل بحران نظام سرمايه داری با حل بحران 
بايد در عمل  يقيناً " ونيستچپ و کم"نيروھای 

چپ و "حل بحران در نيروھای  ۀآگاھانه و با برنام
عظيمت  ۀنقط آيا باشد؛ حال بايد ديد" کمونيست

واقعا فائق آمدن بر " چپ و کمونيست"نيروھای 
  . بحران درونی خويش است يا خير

ترين عمت صحت و  در اين رابطه، اولين و مھم
به  اعتراف رو ،ستیسمت عمل آگاھانه و مارکسي

اين  ۀجنبش از سوی تک تک نيروھای شکل دھند
چنين بحرانی در درون خود  وجودنشست مبنی بر 

بدون بيان آشکار و شفاف وجود بحران درونی . است
اين نشست، نه تنھا  ۀاعضای شکل دھند ۀدر ميان ھم

ھا عملی آگاھانه محسوب  ابتکار نشست مشترک آن
ن کردن آن تنھا تناقضات خود بلکه با پنھا ،نمی گردد

  .را عميق تر و پيچيده تر می کنند

اين نشست و  یاعضا ۀموضوعی که بايد برای ھم 
روشن  ،گرايشات بيرون از اين نشست ۀ اعضایھم

ھا به  و مسجل باشد اين است که ھيچ يک از آن
تنھايی قادر به انجام ھيچ يک از کارھا و برنامه 

که  ؛ف کرده اند نيستندھايی که خود برای خود تعري
ھيچکدام نيازمند نشستن به دور ھم  ،بودناگر چنين 

برای پيدا کردن راھی جھت پاسخ به مسائل مھم در 
ھا  نمی بودند و ھرکدام از آن" اوضاع خطيرکنونی"

تاکنونی شان، پاسخ مستقل خود را به  مانند عملکردِ 
  .اين اوضاع می دادند

" ب کمونيستیحز"در ميان اين جمع فقط چھار 

حزب "ھا  وجود دارد که دو حزب از ميان آن
 ۀبه اين معنی که گويا طبق. است" کمونيست ايران

خود را به اين " حزب کمونيست"کارگر ايران دو 
تا پاسخی برای اوضاع خطير  است نشست فرستاده

" احزاب کمونيستی"اين در حاليست که ! کنونی بيابد

پيداست  کامً . نده اديگری ھنوز به اين جمع نپيوست
که اين احزاب تاکنون نتوانسته اند ھرکدام به تنھايی 
به مسائل مھم در اوضاع خطير کنونی پاسخی دھند 

ھا خود را به آن  که بيانگر پاسخ جنبشی باشد که آن
 در واقع نيمی از. آن می دانند ۀمتعلق  و  نمايند

بحران درونی نيروھای  ،"اوضاع خطير کنونی"
سفانه در اين أپ و کمونيستی است؛ و متمدعی چ

اين است که  ،چه که مطرح نمی گردد وضعيت آن
جريانات وارد شده به اين نشست ھرکدام حامل 
 بحران عميق درونی خود ھستند که در غير اين

 ۀصورت نيازی به اين نشست نمی داشتند و بقي
عمر خود  ۀرا مانند ھم" چپ و کمونيست"جريانات 

  .دعوت می کردند شانبه زير پرچم

تواند به طور اصولی حل گردد  شکال زمانی میاين اِ 
که طرفين نشست نه تنھا آشکارا و رو به جنبش آن 

محوری  ۀرا مطرح و به آن اعتراف کنند، بلکه نقط
نشست خود را نه در مفاھيم گنگ اوضاع خطير 

که حل بحران درونی نيروھای کمونيستی  ،کنونی
ھرچه باشد نشستی به منظور  غير از اين. بدانند

يافتن پاسخ به مسائل اوضاع خطير کنونی نخواھد 
ھم پاشی دراين اوضاع و بی  بود، بلکه  ترس از
 ۀچه که خود وعد ھا نسبت به آن عملی ھرکدام از آن

پنھان کردن  عملی شدنش را می داده اند، و مشخصاً 
تر  اين بی عملی در پوشش مجموعه ای بزرگ

  .خواھد بود

  :پايانی اين نشست آمده است ۀر اطعيد

نشست اعم کرد که ما بخشی از نيروی وسيع " 
چپ و کمونيسم در ايران ھستيم و نشست کنونی را 

 ۀسر آغازی برای يک تش مشترک وسيع تر کلي
نيروھای کمونيست و انقبی برای نھادينه کردن 

  ".کنيم ھمکاری ھا و تبادل نظر تلقی می

کنند  ورژوايی با يکديگر ائتف میوقتی احزاب ب
 ،که قصد ساختن دولت مورد نظرشان را داشته باشند

ھا و حزب ھای  ھا، گروه اما در در مقابل آن
نشينند که قصد  در کنار يکديگر می زمانی کمونيست

. داشته باشند" شرايط خطير"پيدا کردن پاسخی برای 

ب در اين نشست که می بايست چيزی متفاوت با احزا
بورژوايی باشد، يک تناقض فرعی به چشم می 



 

٤ 
" چپ"خورد و آن اين است که احزاب و جريانات 

ابتدا بايد يکديگر را به رسميت بشناسند تا بتوانند 
 ۀسرآغازی برای يک تش مشترک وسيع تر کلي"

ھا در  و قرار دادن آن" نيروھای کمونيست و انقبی
که يک حزب کنار يکديگر باشند؛ و اين در حاليست 

تواند از ادعای حزبی خود دفاع  کمونيست زمانی می
کند که توانسته باشد ساير جريانات را به پذيرش خود 

 که در اين ،به عنوان يک حزب متقاعد کرده باشد

صورت ساير جريانات نيازی به نشست مشترک 
. نخواھند داشت، بلکه می بايست به آن حزب بپيوندند

 ظاھراً . برعکس است اما در اين نشست موضوع

 ۀاحزاب موجود در اين نشست پذيرفته اند که طبق
کارگر به تعداد بيش از يک حزب کمونيست به 

 ًبه ھمين  عنوان رھبر خود نيازمند است و احتما
و  می کنندھا از پيوستن به يکديگر امتناع  دليل آن

اشتراکی می گردند تا بد  ۀدر عوض به دنبال نقط
  ايجاد کنند؟  "حاد عملات"با يکديگر 

  ؟تدارک اتحاد برای چه آلترناتيوی

اين نشست بايد دست کم برای خود روشن کند که 
ايجاد تشکيتی  ،مقصودش از نشست مشترک

مشترک به عنوان بديل آلترناتيوھای راست موجود 
است يا ھدف اتحاد عمل به حول اھداف از قبل 

 تواند روشن شدن اين وضعيت می. تعريف شده

آغازی برای مرزبندی با روش ائتف احزاب 
چه اين چشم انداز برای  چنان. بورژوايی باشد

نمی توان آن  ،اعضای درون اين نشست روشن نباشد
  . ھای پيش جدی گرفت را مانند عمل مشابه در سال

مقابله با  ۀاين نوع اتحادھا البته می تواند با انگيز
ھا ساخته  ا آنآلترناتيوسازی راست ھا و در تقابل ب

اما مشکل اصلی اش اين خواھد شد که ھويت  ،شود
خود را از جنبشی که مدعی است به آن تعلق دارد 

بلکه از مخالفت خود با آلترناتيو  ؛کسب نمی کند
به اين معنا که اين جنبش رو . راست ھويت می گيرد

کارگر نيست که اين نيروھا را وادار  ۀبه اعتی طبق
بلکه تق ھا و تش  ،ر متحد شوندمی کند با يکديگ

ھای جناح راست است که اين نيروھا را نگران کرده 

ھا را  در شرايط ساختن بديلی در مقابل  و آن
اگر چنين نباشد، . اپوزسيون راست قرار داده است

يعنی اگر نياز به اتحاد نيروھای چپ از ضرورت 
نيازھای جنبش انقبی و ارتقای مبارزه طبقاتی بر 
 ضد سرمايه داری موجود شروع شود، در اين

صورت بايد از قبل تکليف و چشم انداز اين اتحاد 
ال اساسی طرح می ؤدر نتيجه اين س. روشن گردد

نيروھای  ۀگردد که اين اتحاد به منظور يکی شدن ھم
در يک تشکيت واحد " چپ و کمونيست" ۀپراکند

، است؛ يا ضمن پذيرش و به رسميت شناختن يکديگر
ويژه به حول اھداف از قبل  به منظور اتحاد عملِ 

تعيين شده ای است؟ ھر دو حالت دارای نقايص 
نه اتحاد  ،اساسی است و بی توجھی به اين موضوع

  .که تنھا عملی فرماليستی خواھد بود ،و ھمبستگی

  :پايانی نشست ھمچنين آمده است ۀدر اطعي

قويت سازماندھی اقدامات سياسی معين برای ت -٢"
 .اين روند

کيد کرد که در فضای ملتھب سياسی ايران أنشست ت
و جھان برای ايجاد يک بديل انقبی و کارگری و 

ھدف نشست و تبادل . سوسياليستی تش می کند
در سوسياليستی  آلترناتيو نظرھا، در مسير يک 

ايران در تقابل با رژيم جمھوری اسمی و تھديدات 
و ارتجاعی آن  ھای رفرميستیراه حل امپرياليستی و 

  )کيدات از ماأت(  ".است

   ؟ستاآلترناتيو سوسياليستی به چه معن

اعضای اين نشست در شرايطی آلترناتيو 
سوسياليستی را عنوان می کنند که اغلب در کل 
حيات سياسی خود چند خط راجع به مفھوم 

مفھوم . سوسياليسم مورد نظرشات توضيح نداده اند
که بخواھد مبنای  ياليسم، قبل از آنمارکسيستی سوس

 در "چپ و کمونيست"تعيين مسير نيروھای 

باشد، محور اصولی برای " اوضاع خطير کنونی"
اتحاد نيروھای مارکسيست انقبی در يک تشکيت 

چطور ممکن است جريانات . واحد انقبی است



 

٥ 
مدعی مارکسيسم بتوانند اتحاد ھايی در مسير يک 

 بدون آن ايجاد کنند،ليستی در ايران آلترناتيو سوسيا

که دست کم برای خودشان روشن باشد اين آلترناتيو 
چگونه اعضا و . سوسيالستی دارای چه مفھومی است

ترين مباحثات  احزاب متفاوت در اين نشست بدون کم
در مورد سوسياليسم و مفھوم آن در بين خود، اکنون 

. ف کنندبه دور ھم جمع شده اند تا مسير آن را کش

 ًحزب اتحاد کمونيسم " دنيای بھتر"مسير  مث
م ل "کارگری با انقب دمکراتيک حزب کمونيست 

آيا ! چه ربطی به آلترناتيو سوسياليستی دارد "م
آلترناتيو سوسياليستی گرايش مائوئيستی در اين 
نشست با آلترناتيو سوسياليستی کومله و يا حزب 

 است؟ آيا اساساً  کمونيست کارگری و راه کارگر يکی

اعضا و احزاب حاضر در اين نشست تکاليف  ۀھم
دانند که برای  انقب آتی را تکاليفی سوسيالستی می

پيدا کردن راه آن  نشست مشترک تدارک ديده اند؟ 
در نتيجه با توجه به برداشت ھای مختلف اعضای 
درون اين نشست از مفھوم و تکاليف انقب آتی در 

راھی  یترناتيو سوسياليستی و جستجوايران، تعيين آل
 ،برای آن نه تنھا گنگ و ناروشن و متناقض است

" دست چپی"بلکه تنھا ژستی برای جور شدن پازل 

  .در مقابل پازل گرايشات راست ارزيابی می شود

  تقابل با راه حل ھای رفرميستی يعنی چه؟  

آيا رفرميسم پديده ای تنھا خارج از جريانات چپ و 
ۀح طلبان و سلطنت طلبان و طرفداران حملنزد اص 

يک  اين نشست در کدام ؟نظامی امپرياليست ھا است
تشخيص دھد که  است مباحثات قبلی خود توانسته از

 ًدرست و  جريانات شرکت کننده در آن، ھرکدام قب
حسابی تکليفشان را با رفرميزم و راه حل ھای آن را 

  . ده اندحل کرده اند و سپس وارد اين نشست ش

اين مفھوم بيش از . رفرميزم يعنی سازش طبقاتی
در درون جنبش  یگرايشات ۀھرچيز در برگيرند

ھا  کارگری و در درون خود به اصطح کمونيست
 یحتی اگر برخی عناصر و موضع گيری ھا(

 یاست که تعداد قابل توجھ) راديکال ھم داشته باشند
نيست حزب کمو"يا  "راه کارگر"نظير  ،ھا از آن

آيا حزب . در اين نشست حضور دارند نقداً  "کارگری
رنجبران يا راه کارگر و يا حزب کمونيست ايران 

تقابل با راه حل ھای رفرميستی دارند؟ اگر  ۀبرنام
چه دليلی دارند که در  ھا اصً  چنين است آن

کل باشند و تاکنون با يکديگر تشتشکت جداگانه م
اختف ! شده انددر يک تشکيت واحد متشکل ن

ھا بر سر چه بوده که پس از اين ھمه سال  اساسی آن
دوری تشکيتی از يکديگر اکنون با اشتراکات از 
قبل مفروض پيرامون موضوع آلترناتيو سوسياليستی 
و تقابل با راه حل ھای رفرميستی، تازه به فکر اتحاد 

چگونه گرايشات مائوئيستی و ! در بين خود افتاده اند
لينيستی با برنامه ھای منشويکی خود اکنون قادر استا

شده اند در تقابل با راه حل ھای رفرميستی در جھت 
يک آلترناتيو سوسياليستی در ايران فعاليت مشترک 

  !سازمان دھند

 ۀنمايندگان کدام طبق ،شرکت کنندگان نشست
  ؟اجتماعی ھستند

چه بخشی از کارگران ايران  ۀنمايند ،اين احزاب
ييد کارگران أچه بخشی از برنامه شان مورد ت. ھستند

ھا از  پيشرو و يا بخشی از آن قرار گرفته است؟ آن
صحبت " سوسياليستی در ايران مسير يک آلترناتيو "

بخش مھمی از يک  ،می کنند؛ مسير سوسياليستی
پيشروان  ،؛ و نيروھای کمونيستاست انقبی ۀبرنام

 ۀر يک برناماما اين نشست به دو ؛اين مسير ھستند
انقبی با ھدف متحد کردن کارگران پيشرو نبوده 
است، پس ھدف از اين نشست درواقع چيست؟ آيا اين 

  است؟" چپ و کمونيست"اتحاد عمل 

اگر منظور از اين نشست ايجاد يک بديل يا آلترناتيو 
در مقابل اپوزسيون راست است، اگر اين اتحاد عملی 

رای مقابله با ب" چپ و کمونيست"بين نيروھای 
و ھمچنين در مقابل راه حل ھای  ،تھديدات امپرياليزم

آن  ۀرفرميستی و ارتجاعی است، پس چرا بايد دامن
نيروھای . تنھا به حضور کمونيست ھا محدود شود

ديگر غير مارکسيست نيز ھستند که در تقابل با 
مانند . امپرياليزم و جمھوری اسمی قرار می گيرند

سنديکاليست ھا و آنارکو آنارشيست ھا و 



 

٦ 
اين نيروھا مادام که خود اعم ... سنديکاليست ھا و 

 ،کنند در مقابل امپرياليزم و ارتجاع درونی ھستند
 ً . بايد بتوانند در اين نشست شرکت داشته باشند منطقا

در نتيجه نشستی به منظور فوق، بدون فراخوان به 
ری نيروھای ضد امپرياليستی و ضد رژيم جمھو ۀھم

اسمی عملی قيم مآبانه و فرقه ای محسوب می 
  . شود

  تحاد عمل ويژها

برخی از سازمان ھای  ۀاگر اين يک اتحاد عمل ويژ
 ۀبرنام :ال اين استؤباشد، س" کمونيست"سياسی 

عملی اين عده چيست؟ چه فعاليت يا بحث و تبادل 
ظری برای پيشبرد کارھايشان طرح و اعم کرده  ن

  نده می خواھند چه کنند؟ اند؛ يا در آي

نه می تواند يک " چپ و کمونيست"نشست نيروھای 
اتحاد عمل کلی بين نيروھای عمومی مخالف دخالت 

" در اوضاع خطير کنونی"گری ھای امپرياليزم 

نيروھای کمونيستی به  ۀباشد و نه اتحاد عمل ويژ
در نتيجه اين . منظور ايجاد بلوک سوسياليستی

 ۀبخشی از ضعف ھای تلنبار شدنشست انعکاس تنھا 
اين . فرقه گرايی و قيم مآبی است ۀسی و سه سال

چه  ،قادر به بيان دردھای موجود نيست ینشست حت
  .که بخواھد دردی را دوا کند رسد به آن

  بندی  جمع

نه به دليل فائق " چپ و کمونيست"نشست نيروھای 
بلکه انعکاس اين  ،"چپ"آمدن بر بحران موجود 

اوضاع خطير کنونی عبارت است از . تبحران اس
بحران سرمايه داری جھانی به طور اعم؛ و بحران 
عميق سرمايه داری ايران به طور اخص، رشد 
مبارزات ضد سرمايه داری و عدم رھبری انقبی 

اين مبارزات به سطح آگاھی  یبرای ارتقا
عدم تشکل يابی کارگری به طور اعم و . سوسياليستی

کارگر  ۀبی پيشروان کمونيست طبقعدم تشکيت حز
نبود آلترناتيو انقبی در شرايط . به طور اخص

بحران درونی . سستی کامل بنياد نظام سرمايه داری

در ھنگامی که خود اين " چپ و کمونيست"نيروھای 
نيروھا يا به آن واقف نيستند و يا آن را بيان نمی کنند 

ھر  در نتيجه. و اين بحران را مضاعف می سازند
نشستی بين اين نيروھا به منظور اتحاد نيروھای 

انتزاعی و  ۀنمی تواند از جنب" چپ و کمونيست"
 ۀکه ھم مگر آن ،کاريکاتوری خود خارج شود

به  که نيروھای شرکت کننده در آن پذيرفته باشند
چه  دليل بحران درونی خود و عدم پاسخگويی به آن

ايجاد يک ھمواره خود ادعا کرده اند و به منظور 
قطب سوسياليستی در پيوند با جنبش کارگری به 
طور اعم و پيشروان کمونيست اين جنبش به طور 

آمادگی ھر تحولی در خود، از جمله انحل  ،اخص
در . خود به نفع ايجاد اين قطب سوسياليستی را دارند

صورت است که تازه کار با اتحاد عمل ويژه به  اين
ھدف اتحاد . می شود منظور ساختن اين قطب آغاز

کمونيستی کمک به شکل گيری نطفه ھای  ۀعمل ويژ
حزب پيشتار انقبی در ايران در پيوند با شکل 

. گيری يک بين الملل انقبی به طور ھمزمان است

نشستی که به اين منظور برگزار می شود نه برای 
بلکه برای پيشبرد  ،التيام وجدان ھای دردمند

صول مارکسيزم انقبی، از مباحثات پايه ای و ا
جمله مفھوم سوسياليسم، مفھوم انقب و تکاليف 
انقب آتی، مفھوم دوران گذار، مفھوم ديکتاتوری 

 غيره کارگر و دمکراسی کارگری و ۀانقبی طبق

عبارت است از " شرايط خطير کنونی. "است
مارکسيزمی که زير آوار انواع انحرافات مدفون 

حامل  ،عی آن ھر کدام جداگانهو نيروھای مد ،گشته
اين انحرافات به درون نشستی ھستند که تصور می 

شرايط خطير "در . کنند ربطی به جنبش انقبی دارد
نشست نيروھای مارکسيست انقبی به " کنونی

  .     مارکسيزم خواھد بود و نه استتار آن یمنظور احيا

  ٢٠١٢ژوئيۀ  ١٩: تاريخ

ardeshir.poorsani@gmil.com 
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برگزاری سمينار برگزاری سمينار   دردرعوت به شرکت و ھمکاری عوت به شرکت و ھمکاری دد

  آخنآخن  شھرشھر  دردر  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««

  

طبقۀ کارگر ھميشه و در ھر سطحی از مبارزۀ خود 
عليه نظام سرمايه داری، به سازماندھی نيازمند 

ھا به تاريخ مبارزۀ انقبی طبقۀ کارگر بار است، و
اثبات رسانده است که اين مبارزه، خصلتی بين 
المللی دارد و مستلزم تش ھايی در سطح جھانی 

واضح است که رھايی توده ھای کارگر از . است
نفرين سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی، وجود چشم 

می اندازی بين المللی از مبارزه و سازمانيابی را 
ستی محدود که به سنت ھای فکری ناسيونالي طلبد
اين حقيقت تاريخی از ھمان دورۀ مارکس و . نباشد

انگلس، به عنوان نخستين کسانی که به تحليل علمی 
از قوانين مھم جاری مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ 

 تاکنون نيز سرمايه داری پرداختند، آغاز گرديده و

در شرايط کنونی که نظام سرمايه . تکامل يافته است
ترين بحران ھای تاريخی  داری در يکی از عميق

آن ھم نه فقط در حوزۀ اقتصاد، که ھمين طور  -خود
فرورفته  -در حوزه ھای سياست، فلسفه و ايدئولوژی

است، جنبۀ بين المللی مبارزۀ انقبی و تش برای 
 درنظر داشتن ھمينايجاد يک سازمان بين المللی با 

ل البته به دلي. جنبه، بيش از پيش اھميت يافته است
ابھاماتی که طی ساليان گذشته به وجود آمده، ناگزير 
بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين جا مقصود 

يا انترناسيونال (از سازمان بين المللی طبقۀ کارگر 

انقب  به طور اخص تشکيت ،)کارگری
سوسياليستی است برای پايان دادن به نظام سرمايه 

در حال . انقب جھانی داری، يا به بيان ديگر، حزب
حاضر عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ شرايط 

طبقۀ  يابیذھنی انقب، يعنی آگاھی انقبی و سازمان
به دنبال سقوط اتحاد شوروی، . کارگر، وجود دارد

گروه ھای وابسته به سرمايه ھای کن و حکومت 
به  -موفق به ايجاد جّوی نامساعد ،ھای بورژوايی

جنبش  در تقابل با -نظر ايدئولوژيکويژه از 
نشينی، پيامدھای اين عقبھرچند . کارگری شدند

اما حمِت اين نظام  ،ھنوز به طور کامل محو نشده
زده عليه ابتدايی ترين حقوق بورژوايِی بحران

اجتماعی طبقۀ کارگر، به ايجاد خشم و نفرت توده 
 ھای کارگر نسبت به نظم موجود انجاميده و تاحدود

زيادی آن جّو خصمانه و تبليغات ايدئولوژيک ضّد 
امروز اين . مارکسيستی ديروز را خنثی کرده است

يک حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران 
اجتماعی نظام سرمايه داری  -اقتصادی -سياسی

جھانی، به خيزش ھا و طغيان ھايی انفجاری منجر 
روحيۀ شده و اين امر خود به تغييراتی جّدی در 

نظر بورژوازی چه از نقطه  -طبقاتی در سطح جھان
روشن است که اين . انجاميده است -و چه پرولتاريا

پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از ترس انقب ھای 
کمال می کشاند و به ونوين، به سمت واکنش تمام

ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا، فعاليت 
و گرايش ھای ارتجاعی ھای فاشيستی، نژادپرستانه 

درس ھايی که . گرا رو به گسترش بوده اندو واپس
و به بھای شکست ھای  یتاريخ ادوار از سرتاسر

کسب شده اند، نشان می دھند که  یخونين بسيار
دوره ھای بحران سرمايه داری، به تنھايی برای 
ايجاد و حفظ دستاوردھای انقبی در جنبش پرولتری 

عميق بحران سرمايه داری در ت. کفايت نمی کنند
حوزه ھای مختلِف اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک، 
تنھا می تواند به بلوغ شرايط عينی مبارزۀ انقبی 

در اھميت اين عامل . طبقۀ کارگر ياری رساند
ترين ترديدی نيست، اما اين موضوع به کوچک



 

٨ 
جلو در تنھايی برای دست يافتن به جھش ھايی روبه

مبارزه عليه سرمايه . کافی نيستبی مبارزۀ انق
آميز باشد که داری تنھا زمانی می تواند موفقيت

شرايط ذھنی انقب به موازات بلوغ شرايط عينی 
پيشرفت در شرايط ذھنی انقب، . انقب پيش برود

نمی تواند محصول مستقيم و بواسطۀ شورش ھای 
، آن طور که خودانگيخته در جنبش ھای توده ای

. باشد مروز در سراسر جھانی نظاره می کنيم،ا

طبقۀ  يابیارتقای سطح آگاھی انقبی و سازمان
کارگر تنھا می تواند محصول فعاليت سازمانی 
مصمم، جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر 

برای تقويت عوامل . پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد
ير، بايد مثبت و خنثی نمودن عوامل منفی در اين مس

شرايط فعلی را از اين زاويه نيز مورد بررسی قرار 
در شرايط کنونی، ما شاھد صدور فراخوان . دھيم

ھای متعددی از سوی محافل و گروه ھای مختلف 
برای سازماندھی در مسير اين ھدف بوده ايم، ولی 
وقتی بحث به نوِع سازمان و سبک کار سازمانی 

ينيم که تمامی اين مورد نياز می رسد، آن گاه می ب
محافل و گروه ھا کم و بيش به نوعی سردرگمی 

از سوی ديگر، شمار کسانی که به شکلی . دچارند
دھی کلّی بر نياز طبقۀ کارگر به مبارزه و سازمان

. المللی پافشاری دارند، رو به رشد استدر سطح بين

اند کسانی که برای رفع اين اما ھنوز بسيار اندک
 :سؤال ھای مشخصی پاسخ می دھند کهنياز، به اين 

بنابراين موضوع . »چگونه«و » چه بايد کرد«
تدارک برای بين الملل کارگری از سوی بسياری از 
نيروھای چپ به آينده ای نامعلوم، که عمً معنايی 

ندارد، موکول می شود » ھيچ وقت«و » ھرگز«جز 
  . و در بھترين حالت، در سطح اّدعا باقی می ماند

احيای «بين المللی  پروژۀاز ارکان مھّم  يکی
، ادامۀ تش ھای گذشته برای ايجاد »مارکسيستی

اتحاد اصولی ميان گرايش ھای مارکسيستی انقبی 
در سطح جھان بر حول موازين انقبی و يک 
پتفرم، ضمن اتحاد عمل گسترده و ويژه با ساير 

احيای  ۀما فعان پروژ ؛است مترقی چپنيروھای 
 مارکسيستی برای بحث و تبادل نظر با ساير گرايش

. داريم را در شھر آخن برگزاری سميناری قصد ھا

و  ھا سازمان مستقل، افراد ۀبدين وسيله از ھم
احزاب اپوزيسيون چپ و کارگری و مارکسيستی که 

 ،خواھان شرکت و سازماندھی اين سمينار ھستند
نگی ھای ھماھدعوت می کنيم که در اين راستا با ھم 

اين  انجام دھيم؛اين سمينار زم را جھت برگزاری 
وب دست خواھد به نتايج مطلزمانی سمينار تنھا 

رون که خواھان بُ  يیدوستان و رفقا ۀکه ھم يافت
رفت از بحران کنونی نيروھای چپ و انقبی 

به اميد ھمکاری . ھستند، با ھم اين اقدام را انجام دھند
سازماندھی و شرکت در  جھتدوستان و رفقا  ۀھم

  .اين سمينار

  احيای مارکسيستی ۀھمکاران پروژ

  ١٣٩٢ ماهمرداد ھمد

  )٢٠١٣اول اوت (

  

 

  



 

٩ 
دعوت به ھمکاری مارکسيست ھای انقبی با دعوت به ھمکاری مارکسيست ھای انقبی با 

  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««المللی المللی پروژۀ بينپروژۀ بين

امروز در شرايطی که سرمايه داری جھانی به 
ژيک چه ايدئولو -بدترين بحران در تمامی وجوه خود

درغلتيده، و به دنبال آن  -و چه اقتصادی و اجتماعی
اعتراضات ژرفی عليه اين وضع موجود در مقياس 
جھانی به راه افتاده است، در شرايط که وضعيت 
عينی برای يک انقب اجتماعی به دست طبقۀ 
کارگر جھانی مھياست، شاھديم که چگونه به دليل 

ليل نھايی به نبود رھبری انقبی، اين وضعيت در تح
سمت حفظ و نجات نظام سرمايه داری منحرف می 

  . شود

اين وضعيت بيش و پيش از ھر چيز بی اعتبار بودن 
تمامی جرياناتی را نشان می دھد که با يدک کشيدن 

در چنين » سوسياليست«و » مارکسيست«پسوند ھای 
به مانعی  خودبعضاً حتی بزنگاه ھايی غايب ھستند و 

. انقبی طبقۀ کارگر مبدل گرديده انددر برابر جنبش 

بنابراين امروز بيش از ھر زمان ديگری وظيفۀ 
» احيای مارکسيزم«تمامی مارکسيست ھای انقبی، 

است، يعنی نجات دادن آن از زير آوار انحرافات 
  . بسياری که بر سينۀ آن سنگينی می کند

ما در ابتدا موظفيم که وجه تمايز خود را با تمامی 
، ن ھای خرده بورژوای راديکال، استالينيستجريا

سوسياليست تخيلی، و ديگر مائوئيست، چريکی، 
موجود در درون جنبش بی شمار انحرافات 
نشان دھيم، آلترناتيوی واقعی برای نسل  سوسياليستی

جوان در سطح بين المللی ارائه کنيم، و از تشديد 
با راه ) بحران اعتبار سوسياليزم(بحران موجود 

ھای بی اساس و غير مارکسيستی » پروژه«ندازی ا
ھدف ما در واقع، در  .و خرده کاری، بپرھيزيم

راستای دخالتگری در جنبش کارگری و تدارک 
انقب آتی، بازگشت به نظريات خود کارل مارکس 

  .است

که  برای انجام اين وظيقه، تمامی رفقای سوسياليستی
ند، به مؤلفۀ عمومی زير توافق داشته باش ۴با 

 *» احيای مارکسيستی«بين المللی  پروژۀھمکاری با 

گرايش مارکسيست ھای «دعوت می شوند که 
  :نيز بخشی از آن است» انقبی ايران

. سوسياليزم مارکسيستی، يک علم است: مؤلفۀ اول

نه يک آرمان، نه يک مدل، ايدئولوژی جامد يا 
الگوی پيش ساخته برای تحميل به يک جامعه از 

سوسياليزم مارکسيستی مانند ھر علم ديگری از . با
تحليل مشخص از واقعيت موجود حرکت می کند و 

سوسياليزم مارکسيستی متکی بر برنامه . پويا است
ای برای تغيير و دگرگونی جامعۀ سرمايه داری 

از پراتيک زنده و نقد  ،سوسياليزم مارکسيستی. است
جامعه شان انقبی توده ھای تحت ستم به -انتقادی

آغاز و برنامه ای برای تغيير جامعۀ موجود و 
سوسياليزم . استقرار جامعه نوين، تدوين می کند

مارکسيستی در واقع علم شناخت و تغيير جامعۀ 
علمی است که برای از ميان . سرمايه داری است

برداشتن وجه توليد سرمايه داری و جايگزينی آن با 
راستای به وجود وجه توليد نوين سوسياليستی در 

در (آوردن رفاه اجتماعی برای تمام مردم جھان 
فرماسيون سوسياليستی، طبقۀ اجتماعی و در نتيجه 
دولت از ميان رفته، با محو قانون ارزش، کا جای 
خود را به ارزش مصرف و فراورده ھای کار می 
دھد، مالکيت بر ابزار توليد جامعه خصلت اجتماعی 

بر امور جامعه دمکراتيک و  و جمعی يافته، نظارت
  ).از سوی مردم است

 

سوسياليزم مارکسيستی مرتبط به جنبش : مولفۀ دوم
. کارگری است و از پايين صورت می گيرد

ھای پر مدعای روشنفکر » تئورسين«و » نخبگان«
و بی ارتباط به جنبش کارگری را به رسميت نمی 

 روشنفکرانی. نخبه گرايی را محکوم می کند. شناسد

که گمان می کنند می توانند به جای توده ھای 
زحمتکش تصميم بگيرند و نقش آموزگار را ايفا 



 

١٠ 
کنند، بدون آن که خود آموزش ببينند، مردود می 

 -مارکسيزم اصيل اعتقاد بنيادی به اصل خود .شمارد

مارکس به درستی می گويد . رھايی کارگران دارد
رگران رھايی طبقۀ کارگر، بايد به دست خود کا«

مارکسيزم به خقيت فردی کارگران و . »تحقق يابد
سوسياليزم . تمام جامعه احترام می گذارد

، اساس تمايز را جايگاه طبقاتی می داند، مارکسيستی
. نه اختف در مليت، زبان، نژاد، باور دينی و غيره

مارکسيزم واقعی، اعتقاد به ورود آگاھی سوسياليستی 
از سوی عده ای روشنفکر از خارج جنبش کارگری، 

درست بر خف اين . به درون طبقۀ کارگر، ندارد
برداشت رايج در درون چپ سنتی، مارکسيزم اعتقاد 
دارد که آگاھی سوسياليستی در درون خود طبقۀ 

خود  عملی و رھبران می آيدکارگر به وجود 
کارگران، رھبران واقعی آن ھا ھستند و نه ناجيان پر 

رين ارتباطی با جنبش کارگری مدعايی که کوچکت
  .و صرفاً خود را قيم کارگران می دانند رندندا

سوسياليزم مارکسيستی کامً دمکراتيک : مؤلفۀ سوم
حقوق به تشکل ھای مستقل کارگری و  .است

به حق . برای ھمه مردم اعتقاد دارد دمکراتيک
گرايش و حق ابراز نظر برای تمام مردم جامعه 

يزم اصيل معتقد است که امر گذار مارکس. پايبند است
از سرمايه داری به سوسياليزم، بدون رعايت و 
اجرای دمکراسی ای به مراتب عالی تر از 

يعنی . دمکراسی صوری بورژوايی، عملی نيست
دمکراسی سياسی، ادغام با دمکراسی اقتصادی 

برابری سياسی و اقتصادی برای کل دست يافتن به (
طبوعات و حقوق دمکراتيک آزادی بيان و م). جامعه

شامل حال ھمۀ مردم خواھد بود و نه صرفاً حزب، 
سوسياليزم . عده ای معدود و يا طبقه ای خاص

مارکسيستی خواھان ھيچ گونه برخورد از با و 
بر جامعه » ديکتاتوری«تبعيض با توسل به زور و 

نزد » ديکتاتوری انقبی پرولتاريا«مفھوم . نيست
ورژوازی و خرده بورژوازی، و مارکس، از سوی ب

. به ويژه استالينيست ھا دستخوش تحريف شده است

ديکتاتوری انقبی «مقصود مارکس از دولت 
به مفھوم تحريف (» ديکتاتوری«، اعمال »پرولتاريا

بر کل جامعه نيست، ) شدۀ کنونی آن، يعنی استبداد
نه  ،در جامعه است» حق وتو«منظور او داشتن 

يعنی آن واژه به مفھوم اعمال عالی . اعمال استبداد
بر  .ترين دمکراسی است که تاريخ به خود ديده است

که ھمانا ديکتاتوری و  يیخف دمکراسی بورژوا
اعمال ارادۀ اقليتی است بر اکثريت مردم زحمتکش، 

ديکتاتوری انقبی ( اعمال دمکراسی کارگری
تنھا شکلی از حکومت است که می تواند  )پرولتاريا
. دبخشمردم حتی مخالفان خود را تحقق  ۀحقوق ھم

 ۀاما، پس از سرنگونی نظام سرمايه داری و دور
انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم، دولت کارگری 

، در مقابل تدارک و قصد )حکومت شورايی(نوين 
بازگشت نظام سرمايه داری توسط يک اقليت کوچک 

و شبکه  مانند پليس(از جامعه و دستگاه سرکوبش 
از حقوق  قاطعانه و می کند، ايستادگی )اطعاتی آن

دفاع می کند و  جامعهاکثريت از سوی دست آمده ه ب
اجازه بازگشت سرمايه داری و دستگاه سرکوبگر را 

   .نخواھد داد

سوسياليزم مارکسيستی راديکال و : چھارم ۀلفؤم
رھايی کارگران را از چارچوب  -خود. انقبی است

اعتقاد به درھم شکستن ماشين . راتر می بردقانونی ف
سياسی را در  ۀمبارز. دولت سرمايه داری دارد

خيابان ھا، اعتصابات و انقبات جستجو می کند و 
نه در اتاق ھای در بسته تجمعات روشنفکری بی 

ھا  آن. سرمايه داری ضدّ  ۀارتباط به جنبش ھای زند
می برای تسخير قدرت و سازمان دھی اعتصاب عمو

و مسلح کردن توده ھا برای قيام توده ای و سرنگونی 
 .دولت سرمايه داری، تدارک می بيند

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران

  ١٣٩٢مرداد 

  



 

١١ 
  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««در دفاع از پروژۀ بين المللی در دفاع از پروژۀ بين المللی 

  کيوان نوفرستی

با گذشت تقريباً يک سال از شروع فعاليت ھای 
، و پيشرفت نسبی کّمی و *»ستیاحيای مارکسي«

کيفی آن، جا دارد تا باری ديگر و اين بار به طور 
تر، علل و اھداف اين فعاليت و ضرورت عينی دقيق

پشت آن را که تماماً با مبارزه در شرايط کنونی 
به . ايران و جھان پيوند خورده است، بازگو کنم

ھمين جھت، در اين جا تش می کنم تا به طور 
وار، به مھم ترين اھداف و وظايفی که پروژۀ فھرست

در واکنش به چالش » احيای مارکسيستی«بين المللی 
ھای پيش روی مارکسيست ھای انقبی در برھۀ 

  .کنونی برای خود درنظر گرفته است، اشاره کنم

١  

طبقۀ کارگر ھمواره و در ھر سطحی از مبارزۀ خود 
يازمند عليه نظام سرمايه داری، به سازماندھی ن

  .است

تاريخ مبارزۀ انقبی طبقۀ کارگر بارھا اثبات کرده 
دارد و  بين المللیاست که اين مبارزه، خصلتی 

واضح  .مستلزم تش ھايی در سطح جھانی است
است که رھايی توده ھای کارگر از نفرين سرمايه 
داری و جامعۀ طبقاتی، وجود چشم اندازی بين المللی 

ا ضروری می کند که به سنت از مبارزه و سازمان ر
اين حقيقت  .محدود نباشد ناسيوناليستیھای فکری 

تاريخی از دورۀ مارکس و انگلس، به عنوان نخستين 
کسانی که قوانين مھم مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ 
سرمايه داری را به طور علمی مورد تحليل قرار 

در شرايط  .دارند، آغاز گرديده و تکامل يافته است
ه نظام سرمايه داری در يکی از عميق ترين کنونی ک

آن ھم نه فقط در حوزۀ  -بحران ھای تاريخی خود
اقتصاد،که ھمين طور در حوزه ھای سياست و 

فرورفته است، جنبۀ بين المللی مبارزۀ  -ايدئولوژی

انقبی و تش برای ايجاد يک سازمان بين المللی 
  .ته استبا توجه به اين جنبه، بيش از پيش اھميت ياف

البته به دليل ابھاماتی که طی ساليان گذشته به وجود 
آمده، ناگزير بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين 

يا (جا مقصود از سازمان بين المللی طبقۀ کارگر 
انقب سوسياليستی  ،سازمان)انترناسيونال کارگری

است برای پايان دادن به نظام سرمايه داری، يا به 
  .حزب انقب جھانیگر، بيان دي

در حال حاضر عموماً فضای مساعدتری برای 
، يعنی آگاھی انقبی و شرايط ذھنی انقبتوسعۀ 

به دنبال سقوط  .سازمان طبقۀ کارگر، وجود دارد
اتحاد شوروی، گروه ھای وابسته به سرمايه ھای 
کن و حکومت ھای بورژوايی، موفق به ايجاد 

برای  -به ويژه از نظر ايدئولوژيک -جّوی نامساعد
نشينی، پيامدھای اين عقب .جنبش کارگری شدند

اما حمِت اين  .ھنوز به طور کامل محو نشده است
زده عليه ابتدايی ترين حقوق نظام بورژوايِی بحران

اجتماعی طبقۀ کارگر، به ايجاد خشم و نفرت توده 
حدود و تاھای کارگر نسبت به نظم موجود انجاميده 

زيادی آن جّو خصمانه و تبليغات ايدئولوژيک ضّد 
امروز اين . مارکسيستی ديروز را خنثی کرده است

يک حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران 
اجتماعی نظام سرمايه داری  - اقتصادی -سياسی

جھانی، به خيزش ھا و طغيان ھايی انفجاری منجر 
در روحيۀ  شده و اين امر خود به تغييراتی جّدی

نظر بورژوازی چه از نقطه -طبقاتی در سطح جھان
روشن است که اين  .انجاميده است -و چه پرولتاريا

پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از ترس انقب ھای 
کمال می کشاند و به ونوين، به سمت واکنش تمام

ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا، فعاليت 
نه و گرايش ھای ارتجاعی ھای فاشيستی، نژادپرستا

  .گرا رو به گسترش بوده اندو واپس

درس ھايی که از سرتاسر تاريخ و به بھای شکست 
ھای خونين بسياری کسب شده اند، نشان می دھند که 



 

١٢ 
دوره ھای بحران سرمايه داری، به تنھايی برای 
ايجاد و حفظ دستاوردھای انقبی در جنبش پرولتری 

ران سرمايه داری در حوزه تعميق بح .کافی نيستند
ھای مختلِف اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک، تنھا 

مبارزۀ انقبی طبقۀ  شرايط عينیمی تواند به بلوغ 
-در اھميت اين عامل کوچک .کارگر ياری رساند

ترين ترديدی نيست، اما اين موضوع به تنھايی برای 
جلو در مبارزۀ دست يافتن به جھش ھايی روبه

مبارزه عليه سرمايه داری  .ايت نمی کندانقبی کف
شرايط آميز باشد که تنھا زمانی می تواند موفقيت

انقب  شرايط عينیانقب به موازات بلوغ  ذھنی
پيشرفت در شرايط ذھنی انقب، نمی . پيش برود

تواند محصول مستقيم و بواسطۀ شورش ھای 
ارتقای  .خودانگيخته در جنبش ھای توده ای باشد

ح آگاھی انقبی و سازمان طبقۀ کارگر تنھا می سط
تواند محصول فعاليت سازمانی مصمم، جدی و 
بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پايۀ بخش پيشتاز 

برای تقويت عوامل مثبت و خنثی  .اين طبقه باشد
نمودن عوامل منفی در اين مسير، بايد شرايط فعلی 

  .ر دھيمرا از اين زاويه نيز مورد بررسی قرا

در شرايط کنونی، ما شاھد صدور فراخوان ھای 
متعددی از سوی محافل و گروه ھای مختلف برای 
سازماندھی در مسير اين ھدف بوده ايم، ولی وقتی 
بحث به نوِع سازمان و سبک کار سازمانی مورد 
نياز می رسد، آن گاه می بينيم که تمامی اين محافل و 

  . رگمی دچارندگروه ھا کم و بيش به نوعی سرد

از سوی ديگر، شمار کسانی که به شکلی کلّی بر 
دھی در سطح نياز طبقۀ کارگر به مبارزه و سازمان

اما ھنوز  .المللی پافشاری دارند، رو به رشد استبين
اند کسانی که برای رفع اين نياز، به اين بسيار اندک

چه بايد «سؤال ھای مشخصی پاسخ می دھند که 
بنابراين موضوع تدارک برای  .»چگونه«و  »کرد

بين الملل کارگری از سوی بسياری از نيروھای چپ 
و » ھرگز«به آينده ای نامعلوم، که عمً معنايی جز 

ندارد، موکول می شود و در بھترين » ھيچ وقت«

يکی از ارکان . حالت، در سطح اّدعا باقی می ماند
ۀ ، ادام»احيای مارکسيستی« پروژۀ بين المللیمھّم 

تش ھای گذشته برای ايجاد اتحاد اصولی ميان 
گرايش ھای مارکسيستی انقبی در سطح جھان بر 
حول موازين انقبی و يک پتفرم، ضمن اتحاد 

  .)١(عمل گسترده و ويژه با ساير نيروھای چپ، است 

٢  

يکی از موضوعات مھم ديگری که در پيوند با گفتۀ 
ۀ ايران به طور پيشين قرار دارد، شرايط خاص جامع

اعم و طبقۀ کارگر و نيروھای مارکسيست آن به 
سه سال پيش، جامعه دستخوش . طور اخص است

ولی با . التھابات و ناآرامی ھای وسيع اجتماعی بود
چه به لحاظ وخامت  -وجود شرايط مناسب عينی

اوضاع اقتصادی و اجتماعی، و چه به لحاظ جّو 
ز اين فرصت به طبقۀ کارگر ايران ا -ملتھب سياسی

در عرصۀ  مستقلدست آمده، برای حضور 
مبارزات و به دست گرفتن رھبری اعتراضات و 
کاناليزه کردن آن در مسير سرنگونی نظام سرمايه 

اين انفعال در . داری حاکم، استفادۀ چندانی نکرد
شرايط حّساس و بحرانی اجتماعی، در تحليل نھايی 

به . بود کارگرحزب طبقۀ يک دليل داشت و آن نبود 
عوه رويدادھای چند سال گذشته به خوبی نشان داد 
که ھيچ يک از جريان ھای چپ، به خصوص آن 
طيفی که حزب خودساختۀ خود را به عنوان حزب 
کارگران تبليغ و ديگران را دعوت به پذيرش و 
عضويت در آن می کردند، از نفوذ و تواِن 

جامعه  تأثيرگذارِی قابل محظه بر رويدادھای
-با اين ھمه، وضعيت اقتصادی. برخوردار نبودند

مانده و سياسی نظام سرمايه داری عقب-اجتماعی
تر به سوی سقوط استبدادی ايران با شتاب ھرچه بيش

و فروپاشی می رود، و بازتاب اين موضوع را می 
توان در درگيری ھای درونی رژيم، شّدت گرفتن 

ی ھای سياسی مبارزات روزمرۀ کارگران و ناآرام
شرايط عينی کنونی، قطعاً . در فضای جامعه ديد

وقوع خيزش ھای آتی را، اين بار با محوريت طبقۀ 



 

١٣ 
اما در صورت تداوم . کارگر، درپی خواھد داشت

روال سال ھای گذشته، يعنی تشتت و افتراق 
نيروھای مارکسيست از يک سو و عدم تدارک برای 

کارگری، اين ايجاد نطفه ھای اوليۀ حزب پيشتاز 
فرصت تاريخی نيز از ميان خواھد رفت، و نتيجه، 
چيزی جز سرکوب شديدتر، ايجاد جّو رخوت، 

اما . سرخوردگی، و در يک کم عقبگرد نخواھد بود
تش برای تدارک و ايجاد بنيان ھای اوليۀ حزب 
طبقۀ کارگر، بدون اتکا به تش ھای بين المللی 

ين وظيفه، که سال به عبارت ديگر ا. ناممکن است
ھاست بدون دستاورد چندانی ھمچنان بر دوش 
مارکسيست ھای انقبی سنگينی می کند، ناگزير بايد 

المللی طبقۀ تش برای يافتن متحدين بين موازاتبه 
کارگر و ايجاد پايه ھای تشکيت بين المللی انقبی 

ھمان طور که به اختصار در با اشاره  -کارگری
اعتصابات کارگری گسترده و . بگيردصورت  -شد

جدی در آيندۀ نه چندان دور، بدون اتکا به متحدين 
بين المللی و ھمبستگی از سوی آن ھا، به راحتی از 

برای روشن شدن . سوی رژيم درھم خواھند شکست
اھميت اين امر، در اين جا به ذکر نمونه ھايی اکتفا 

حزب عدالت و «چندی پيش، دولت : می کنيم
در ترکيه حق اعتصاب در صنايع ) AKP(» عهتوس

کارگران صنايع  .ھواپيمايی را ممنوع اعم کرد
ھواپيمايی در مخالفت با اين ممنوعيت وارد عمل 
شدند و موفق گرديدند که صدھا پرواز را لغو و 

اين اقدام که تنھا طی يک روز صورت  .متوقف کنند
 گرفت، تکليف را مشخص کرد و ھشدار زم را به

در روز آکسيون، اتحاديه ھای اروپايی  .دولت داد
چنان چه ھواپيماھای ترکيه با «اعم کردند که 

شکستن اعتصاب در کشورھای ما فرود بيايند، ما 
   .»اجازۀ بازگشت را به آن ھا نخواھيم داد

به ھمين ترتيب کارگران شرکت ھواپيمايی باری 
UPS   نيز که به دليل متشکل شدن و آغاز يک

-عتصاب غيرقانونی اخراج شده بودند، از سوی ھما

ای ھای خود در سراسر دنيا تنھا نماندند و از طبقه

طريق آکسيون ھای حمايتی مورد پشتيبانی وسيع 
در اين آکسيون ھا، مطالباتی نظير  .قرار گرفتند

بر سر کار، به  UPSبازگشت کارگران اخراجی 
التی ھای عدرسميت شناخته شدن اتحاديه، و توقف بی

اين  .روا داشته شده در حق آن ھا، مطرح گرديدند
آکسيون ھا که از سوی اتحاديه ھای وابسته به 

 (ITF) »فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل«

سازماندھی شد، به قدری وسيع بود که کشورھايی 
مانند آلمان، آرژانتين، ليتوانی، بلغارستان، استونی، 

د، فنند، نروژ، اردن، فيليپين، تويا، اوکراين، سوئ
در  .ھنگ کنگ، تايلند و ژاپن را دربر می گرفت

  UPSبرخی از اين کشورھا، کارگران کار ادارات

را فلج ساختند، در برخی مکان ھا خشم خود را به 
نشان دادند، در برخی محل ھای   UPSنمايندگان 

صفوف   UPSديگر در مقابل مراکز شرکت 
ند و از اين طريق شرکت را اعتراضی شکل داد

ھمين مثال ھای . )٢(نشينی ھايی نمودند وادار به عقب
به ظاھر کوچک از ھمبستگی بين المللی کارگران، 
نشان می دھد که اتحاد طبقۀ کارگر جھان تا چه حد 

  .برای پيشبرد مبارزات مھم است

٣  

به عوه به دليل سرکوب ھای سيستماتيک حاکميت 
شته، جنبش کارگری در موارد در طول سه دھۀ گذ

متعددی يا به سوی رفرميسم و مماشات چرخش کرده 
و يا نتوانسته است تجربيات و سنن انقبی گذشتۀ 

به ) ۵٧مثً تجربۀ شوراھا در اوايل انقب (خود را 
شک نسل ھای جديد منتقل کند، به ھمين دليل بی

برای رشد و تقويت خود و کسب آمادگی برای دوره 
پيش رو، به تجربيات مبارزاتی طبقۀ کارگر در  ھای

سطح جھان نياز پيدا خواھد کرد؛ اين موضوع بدون 
ارتباط با متحدين واقعی جنبش کارگری ايران در 

 پروژۀ بين المللی. سطح جھانی امکان ناپذير است

تش دارد تا با ايجاد ارتباط » احيای مارکسيستی«
رھای مختلف ميان تشکل ھای کارگری انقبی کشو

و جنبش کارگری در داخل ايران، نه فقط امکان 



 

١٤ 
انتقال تجربيات و درس ھای مبارزاتی آن ھا به بدنۀ 
جنبش کارگری ايران را فراھم کند، بلکه زمينۀ 

از  -پشتيبانی عملی از جنبش کارگری داخل را
طريق برگزاری آکسيون ھای اعتراضی، راه اندازی 

فعالين کارگری  کمپين ھای دفاعی در حمايت از
چون زندانی، اعمال فشار به واسطۀ نھادھايی ھم

سازمان جھانی کار و ساير نھادھايی که رژيم 
جمھوری اسمی به دليل عضويت در آن ھا، ملزم 

آوری کمک ھای به رعايت تعھدات خود است، جمع
  .ايجاد کند -مالی و غيره

۴  

شرايط خفقان و سرکوب، و افزايش موج دستگيری 
دور احکام حبس ھای طونی مدت برای فعالين و ص

کارگری و مارکسيست، منجر به خروج و در واقع 
اين . تبعيد ناخواستۀ بسياری از اين فعالين شده است

اول، : موضوع دو پيامد منفی به دنبال داشته است
بسياری از پيشروان کارگری که به دليل سال ھا 

ربيات تش ھای مبارزاتی خود در داخل، از تج
ارزشمند و پيوندھای زيادی در درون جنبش 
کارگری برخوردار ھستند، درعمل پس از خروج از 
کشور، پيوندھای خود با جنبش کارگری و امکان 
انتقال تجربيات و درس ھای گذشته را از دست می 

دوم، بسياری از فعالين مارکسيست، به ويژه از . دھند
نفعل می نسل جوان، پس از خروج از کشور، يا م

شوند و يا به دليل فضای حاکم بر اپوزيسيون چپ 
خارج از کشور، در عمل به ُخرده کاری روی می 

  .آورند

در اين شرايط، به شکل غيرقابل توصيفی اھميت 
دارد که اوً زمينه برای ايجاد و حفظ ارتباط بين 
پيشروان کارگری در تبعيد، و بين آن ھا و ساير 

ن جنبش کارگری داخل، و پيشروان کارگری در درو
چنين انتقال دوسويۀ تجربيات و درس ھا ميان آن ھم

و ثانياً نيروھای مارکسيست جوان . ھا، فراھم شود
-نيز تاحّد ممکن برای دور نشدن از فضای سياسی

اجتماعی داخل ايران و برای پرھيز از ُخرده کاری 
يا انفعال، در چارچوب مارکسيسم انقبی آموزش 

چرا که شرايط ايران به اندازه . ملی ببينندنظری و ع
ای وخيم و بحرانی است که ھر لحظه امکان بروز 
تحوت انقبی و ايجاد زمينۀ بازگشت اين نيروھا 

چنان چه نيروھای جوان . به کشور وجود دارد
مارکسيست در طی اين دوره خود را به لحاظ نظری 

می و عملی نساخته باشند، در چنين حالتی ھرگز ن
. توانند نقش يک کادر انقبی و سازمانده را ايفا کنند

سازمان ھايی که ھر يک به لحاظ نظری و عملی 
دنباله ُروی سنن مارکسيسم انقبی ھستند، چنان چه 
به عنوان متحدين بين المللی جنبش کارگری ايران 
در راستای ايجاد بين المللی کارگری در ارتباط با 

قادرند به شکل ھدفمند و يک ديگر قرار گيرند، 
بنابراين . برنامه ريزی شده اين وظيفه را انجام دھند

اين وظيفه نيز، اگر قرار باشد به شکل سيستماتيک و 
چون موارد ديگر به تش متوالی صورت بگيرد، ھم

  .ھا و مبارزات بين المللی پيوند خورده است

۵  

آخرين موردی که جای دارد در اين جا از آن 
يم، مسألۀ جنگ و موضع مارکسيست ھای صحبت کن

انقبی است که با خطّ اصلی نوشتۀ حاضر، يعنی 
ضرورت تدارک برای ايجاد تشکيت انقبی بين 
المللی کارگری، به مثابۀ ھدف اصلی و نھايی 

  .، پيوند دارد»احيای مارکسيستی«

در طول يک سال گذشته به موازات تشديد جنگ 
می و امپرياليسم سرد بين رژيم جمھوری اس

جھانی، ما شاھد دو رويکرد در درون جامعه و 
اجتماعی نسبت به مسألۀ -نيروھای مختلف سياسی

جنگ بوده ايم؛ نخست رويکرد دفاع از جمھوری 
اسمی و قرار گرفتن در اين جبھه  در صورت 

. بروز جنگ؛ و دوم دفاع از حملۀ نظامی امريکا

ه است که حتی موضع گيری اول تاحّدی گسترده بود
ھای سابق، طيف وسيعی »تروتسکيست«گروھی از 



 

١٥ 
از پاسفيست ھا و راديکال ھای خرده بورژوا را که 

جنگ را متوقف «سراسيمه به برگزاری کمپين ھای 
، تا به پرداخته بودند» ايراندفاع از «و » سازيد

بھانۀ خطر جنگ سازش طبقاتی را ترويج و تبليغ 
ويکرد دوم، يعنی دفاع اما ر. دربر می گرفت کنند،

از جبھۀ امپرياليسم، که به طور کلی در خارج از 
کشور پايگاه وسيعی در اختيار داشت، شامل برخی 

طلبان و ديگر نيروھای راست و افراطی می سلطنت
با اين حال در تمامی اين سال ھا مناقشه، خّط . شد

اصولی مارکسيست ھای انقبی، دفاع از يک 
برای آن بوده  عملی-نظریرک و تدا» جبھۀ سوم«

سه اصل کمينترن  به اعتقاد ما، در اين مورد،. است
ھمچنان  -با کمی اصح و تعديل -)بين الملل سوم(

 .قابليت انطباق خود را حفظ کرده است

مھمترين فاکتور برای مارکسيست ھا بايستی توسعۀ 
. مبارزۀ طبقاتی، به ويژه مبارزۀ پرولتاريا، باشد

در اين کشورھا به مدت چندين دھه به  طبقۀ کارگر
اعتصابات توده ای يا حتی اعتصابات عمومی دست 
زده، تش نموده تا اتحاديه ھای کارگری و سازمان 
ھای مستقل خود را ايجاد کند، شوراھای کارگری را 

 .تشکيل داده، توليد را کنترل کرده است و غيره

ل از استق -با توجه به مسير استقل اين کشورھا
نقطه نظر قلمروی يک مستعمره که شامل مليت ھای 

مواردی ھمچون ستم ملی از سوی  -متنوعی می شد
مسلط و درگيری ميان ) مذھبی(يک گروه قومی 

دولت ھای محلی با دولت مرکزی، پديده ای قابل 
ملت،  -يک دولت» منافع ملی«. محظه بوده است

و ھم چنين در تقابل با ابتدايی ترين حقوق مليت ھا 
 .کارگران قرار دارد

به ھمين خاطر است که به عنوان مثال، شکست 
عمتی بود به شمار  ١٩٩١رژيم بعثی در سال 

عظيمی از کردھا و شيعه ھا تا عليه حاکميت شورش 
ھرچند درست است که رھبری ھر دو جنبش . کنند

مذکور ضّد انقبی بود؛ به عوه با وجود اين که 

وھمات زيادی به وعده ھای امپرياليسم توده ھا نيز ت
آمريکا داشتند، اما نشان دادند که در صورت حضور 
يک رھبری انقبی، فضای بالقوۀ بزرگی برای 

 .وجود دارد» جبھۀ سوم«تشکيل يک 

بنابراين در کشورھايی نظير عراق يا ايران، طبقۀ 
کارگر بايد توده ھا را به سمت تشکيل يک جبھۀ سوم 

در دفاع » خودی«ن حضور بورژوازی بدو -مستقل
اين . ھدايت کند -و بدون امپرياليسم» منافع ملی«از 

يک جبھۀ متحد کارگران و تمامی زحمتکشان و 
اقشار تحت ستم جامعه است که نه فقط بايد ضد 
امپرياليستی باشد، بلکه ھمچنين بايد برای سرنگونی 
سرمايه داری از طريق مطرح کردن مطالبات 

 .مانند کنترل کارگری، مبارزه کندانتقالی 

اين جبھۀ مستقل و حقيقتاً انقبی از تمامی سازمان 
ھای چپ يا مترقی جھان خواھد خواست که با 
حمايت از آن ھا، اين جبھه را به يک آلترناتيو واقعی 

مارکسيست ھا به . در مقابل دو گروه ديگر تبديل کنند
بورژوازی جای فراخواندن مردم به پيوستن به ارتش 

دست نشانده و ارتجاعی، بايد از تمامی کارگرانی که 
به ارتش اعزام شده اند بخواھند که سح ھای خود 
را به سوی افسرانشان نشانه بگيرند، شورای 
سربازان را تشکيل دھند، توده ھا را برای دفاع از 
کارخانجات و ھم محلی ھای خود به سح مجھز 

در سطحی با به  سازند، مھارت ھای نظامی را
توده ھا تعليم دھند و جنگی انقبی را عليه 

 .امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند

اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن، و 
. صدالبته يک مطالبۀ دشوار و غيرمعمول است

نيز در » احيای مارکسيستی« پروژۀ بين المللی
ده بود و خواھد کرد راستای ھمين خطوط تش کر

تا ضمن تدارک برای ايجاد تشکيت انقبی بين 
المللی، در جھت دستيابی به اھدافی که در با اشاره 

چرا که . شد، برای ايجاد جبھۀ سوم نيز آماده شود
فقط متحدين انقبی قادر ھستند در شرايط بروز 



 

١٦ 
جنگ احتمالی از طريق بسيج کردن نيروھای خود 

، و دست زدن به اعتصاب ھای در سطح کشور
عمومی و مختل کردن سيستم، نيروی متخاصم 

  .کشور خود را تاحّد زيادی وادار به عقب نشينی کنند

  :پانوشت

* http://marxist.cloudaccess.net/ 

: تر در اين مورد نگاه کنيد بهبرای بحث بيش) ١

، اليف چاغلی، بخش اول و دوم، »بين المللمسألۀ «
  ۵۴و  ۵٣مندرج در نشريۀ ميليتانت، شماره ھای 

چرا ھمبستگی بين المللی «نگاه کنيد به مطلب ) ٢
انجمن «، نوشتۀ »کارگران ضروری است؟

، )UID-DER(» ھمبستگی بين المللی کارگران
، صفحۀ ١، شمارۀ نشر ھمبستگی کارگریمندرج در 

٢۵  

http://nashr.de/n/n.shbke.htm 

مثً نگاه کنيد به گزارش ھای متعّدد برگزاری ) ٣
انجمن ھمبستگی «آکسيون ھا و کمپين ھای حمايتی 

نشر ھمبستگی (ترکيه » بين المللی کارگران
از جنبش کارگری ايران و کمک ) ١، شمارۀ کارگری

ه فی المثل قربانيان زلزلۀ وان در ھای عملی آن ھا ب
ترکيه که شامل پناھندگان سياسی ايرانی نيز می شده 

  .است

، ۴، شمارۀ نشر ميليتانتدر اين مورد به مطالب ) ۴
  :نگاه کنيد ويژۀ جنگ

http://nashr.de/n/n.m/4.pdf 

 

  

  

  

  ییپروژۀ احيای مارکسيستپروژۀ احيای مارکسيستمعّرفی معّرفی 

 

متن پيش رو، مربوط به سخنرانی ای است که از 
سوی رفيق مازيار رازی طی نشست عمومی 

ژوئن  ١٢به تاريخ (در لندن » احيای مارکسيستی«
، در مورد فعاليت ھای اين پروژه و )٢٠١٣

ضرورت آن در شرايط کنونی، ايراد شد و اکنون 
برای خوانندگان نشريه، به فارسی ترجمه و منتشر 

  .استگرديده 

***  

احيای «کسانی که پروژۀ : مجری برنامه
را بنا نھادند، جريان ھای ھمفکر » مارکسيستی

سوسياليستی ھستند از فرانسه، ترکيه، ايران و ھمين 
که خواھان ايجاد بحث ميان جريانات  -انگلستان–جا

  .سوسياليستی در سطح جھانی می باشند

مازيار راضی از گرايش مارکسيست ھای انقبی 
ايران که مھمان ما در انگلستان است، در اين پروژه 
فعال بوده، و ما خواستيم که ايشان نظرشان را در 

  .اين رابطه بيان کنند

  

اين به  –بله، با تشکر از شما رفيق : مازيار رازی
خود به خودی بايد روشن باشد که چرا ما بايد در اين 
زمان، در اين برھه از تاريخ مبارزات طبقاتی، 

ارکسيزم را احيا و بازسازی کنيم و به فعاليت بين م
  .المللی زندگی دوباره ببخشيم

دليل آن اين است که برای توده ھای کارگر و 
زحمتکش تحت ستم در سطح جھان، کامً روشن 
است که نظام سرمايه داری بنا به ماھيت خود، به 
دنبال چپاول آن ھا است؛ بانک ھا ھم به ھمين نحو، 

که بيش از پيش به دنبال بحران  ھمان طور



 

١٧ 
به اين سو عيان شد، در  ٢٠٠٨نئوليبراليزم از سال 

  .پی چپاول آن ھا می باشند

طی چند سال گذشته، صدھا، ھزارھا و ميليون ھا 
نفر از توده ھا برای اين که در مقابل اين حرکت 

ھفته پيش در . آشکار بايستند، به خيابان ھا ريخته اند
ز ھم ادامه دارد، پيش از آن در ترکيه بود و ھنو

در اسپانيا، : يونان بود و ھمين طور ادامه دارد
ايتاليا، حتی آمريکا، خاورميانه، آفريقای 

  .شورش ھا، انقبات در سطح جھانی...شمالی

پس اين سئوال مطرح است که چرا ھيچ گونه انقب 
  سوسياليستی رخ نمی دھد؟

فاصله اين سؤال برای ما سوسياليست ھا در نتيجه ب
مطرح می گردد که چرا ھيچ گونه انقب 

  سوسياليستی نمی شود؟

ھم از نظر  -در اين دوران که سرمايه داری
در بحران بسيار  -اقتصادی و ھم از نظر سياسی

عميقی فرورفته، دولت به روشنی پشت اين اقليت 
يک درصدی آمده است و از بانک ھا دفاع می کند، 

را پياده می کند و می خواھد سياست ھای تضييقی 
که ميليون ھا انسان زحمتکش بھای اشتباھات آن ھا 

و بعد اقدام به دزدی قانونی و چپاول ... را بپردازند
. »HSBC«و » بانک بارکلی«مردم می کنند، مثل 

سپس با تغيير مديريت و برداشتن يک فرد از مقامش 
و کاھش دويست، سيصد ھزار پوندی از حق امتياز 
و گذاشتن فرد ديگری به جای او، مسأله را ماست و 

  .مالی می کنند

اتفاقاً من ھفتۀ پيش ھمين جا وقتی سوار مترو بودم، 
در آن آمده . افتاد» مترو«چشمم به روزنامۀ مجانی 

ھزار پوند را به عنوان حق  ۵٠٠بود که اين ھا مبلغ 
اين . امتياز بين مديريت پنج بانک تقسيم کرده بودند

وزنامه از آن جا که مجانی است، توسط صدھا ر
طنز مسأله اين . ھزار عابر در روز خوانده می شود

آپزفم و «جاست که روز بعد در مقالۀ ديگری در 

به مشکل فقر در انگلستان اشاره کرده و نوشته » کپ
ھزار نفر زير خط فقر زندگی می کنند،  ۵٠٠بود که 

  .يعنی حتی غذای کافی ندارند

مروز به اين شکل است که آن ھا با اين وضعيت ا
وضعيت بحرانی، در حال چپاول مردم ھستند و در 

در چنين . نتيجه مردم به خيابان ھا ريخته اند
  .دورانی، ما بايد موضع خود را بازنگری کنيم

سال  ۴٠، ٣٠مارکسيست ھای انقبی، در ظرف 
گذشته بايد خود را آماده می کردند، به خصوص 

ھا که بايد به طور مداوم برای انقب تروتسکيست 
در دوران رخوت، ما وظيفه . سوسياليستی آماده شوند

  . داريم از فرصت استفاده و خود را آماده کنيم

اما اکنون که ميليون ھا نفر به خيابان ريخته اند، ھيچ 
در نتيجه بسيار روشن . گونه رھبری ای وجود ندارد

. فرو رفته اند است که انقبيون چپ ھم در بحران

در غير اين صورت، ما می بايست می توانستيم 
ميليون ھا نفر از مردمی را که به خيابان ھا ريختند 

ما بايد می توانستيم انقبات را رھبری . رھبری کنيم
انقبی را در بسياری جاھا -کنيم، شرايط پيشا

اما مارکسيست ھا و تروتسکيست ھا ... رھبری کنيم
ً غايب اند و ھيچ نشانی از رھبری غايب اند، کام

آن ھا حتی خود را ھم نمی توانند ... آن ھا نيست
دائم در حال مشاجره ھستند، تجزيه می . رھبری کنند

اين . SWPنگاه کنيد به وضعيت کنونی : شوند
که » تروتسکيستی«سازمان ھای بزرگ و گستردۀ 

قرارست مثً رھبری کنند، ميدان را برای 
ا خالی گذاشته اند و ھيچ جايی حضور آنارشيست ھ

» انترناسيونال«در عوض يا مشغول ساخت . ندارند

مثل ده ھا گروه بدون برنامه مانند (ھای جعلی ھستند 
IS و IMT ( و يا سر خود را پايين انداخته اند و

  . مشغول کارھای روزمرۀ خود خستند

در نتيجه وقت آن رسيده که ما دربارۀ اين وضعيت 
امروز ما به عنوان مارکسيست نمی . ظر کنيمتجديد ن

توانيم چشم خود را نسبت به قيام ھايی که رخ داده، 



 

١٨ 
نوجوانان ... ببنديم و مردم را در خيابان ھا رھا کنيم

ساله ھمين دو سال پيش بود که به خيابان ھا  ١٧، ١۶
،  »انقب«ريختند و روی ديوارھا نوشتند 

اين نشانۀ ! آموزشیبدون ھيچ گونه ... » سوسياليزم«
  .فقدان رھبری در سطح جھانی است

البته ھيچ گونه راه حل فوری برای اين مسأله وجود 
. ما آرزو می کرديم که امروز کمينترن داشتيم. ندارد

کمينترنی که با انقب روسيه در مقياس جھانی 
اما من به شما اطمينان می دھم که شرايط . تأسيس شد

انی آمادۀ انقبات عينی، امروز در سطح جھ
سوسياليستی است و اين کمبود رھبری باعث شده 

 ۴٠، ٣٠است که ما بنشينيم و ھمين کارھايی را که 

  .سال است انجام داده ايم ادامه بدھيم

از » احيای مارکسيستی«به اين ترتيب، اين پروژۀ 
ما در اين . درون اين وضعيت عينی بيرون آمده است

توانيم بحران رھبری را جا می گوييم که ما نمی 
فوری حل کنيم، ما نمی توانيم يک سازمان بين المللی 
در مقياس جھانی را که بتواند انقب را رھبری کند، 

اما چيزی که می توانيم بگوييم . ھمين حا ايجاد کنيم
دربارۀ ... اين است که ما می توانيم بازنگری بکنيم 
توانيم برای قدم ھايی، قدم ھايی بسيار کوچک که می 

اين . برداريم، بحث کنيم» بين الملل انقبی«ساختن 
اين يک پروژه ... »احيای مارکسيستی«است ايدۀ 

تنھا يک ... است، سازمان نيست، گرايش نيست
  .پروژه است که می خواھد فکر بازنگری را احيا کند

اين که بخواھيم اين طرف يا آن طرف دنبال افرادی 
مثً يک  -ای ديگر جدا شده اندبگرديم که از گروه ھ

در اين  -و غيره SWP، يک نفر از ISنفر از 
اين کار برای دوران رخوت . دوران فايده ندارد

خوب بود و در ضمن خيلی ھم خسته کننده و بی 
تر کسی عقه دارد که در آن حاصل است و کم

اين نوع فعاليت ھا به درد دوران اوليۀ . درگير شود
می خورد که سرمايه داری مشغول نئوليبراليزم 

ايجاد رفرم ھايی بود؛ دوره ای که نئوليبراليزم با 

، جّو )انگلستان(شکست معدنچيان در ھمين کشور 
رخوتی را به وجود آورده و با اقداماتی در ساير 
کشور جّو گيج کننده ای ايجاد کرده بود که ھمه را 

  . مبھوت کرده بود

ا ھمه بايد طرز اما حا وضع تغيير کرده و م
از اين رو اين پروژه به . برخورد خود را تغيير دھيم

وجود آمد که با کارھای ساير سازمان ھا متفاوت 
ما مدافع ساختن بين الملل ساختگی . خواھد بود

ما نمی خواھيم چشمان خود را به شرايط . نيستيم
پس اين پروژه می خواھد نگاھی . کنونی ببنديم

 .داشته باشددوباره به مارکسيزم 

از سال ھا پيش مسألۀ اصلی و مرکزی ما ھم اين بود 
مارکسيست «تروتسکيزم چه مشکلی دارد؟ اين : که

کجا ھستند؟ چرا آن ھا نظريات ابتدايی » ھای انقبی
؟ برای مثال، نگاھی !مارکسيزم را ھم تغيير داده اند

چون قبً از اين ھا نام برديم، (می اندازيم  SWPبه 
اين صورت، اين ھا بيشترشان ھم ھمين  در غير
، اين گروه دست آخر سر از جبھۀ يکی از )طورند

ارتجاعی ترين رژيم ھا، رژيم ايران، درآورده و با 
. عناصر حزب هللا در خيابان ھای لندن ديده می شوند

در نتيجه يک چيزی واقعاً بايد در رابطه با نظرات 
زم نيست، اين مارکسي. خراب باشد» مارکسيزم«اين 

اگر در پايان اين تحليل ھا برويم و در جبھۀ يک 
رژيم ارتجاعی قرار بگيريم و با عناصر ارتجاعی 
حزب هللا يک شکل فعاليت بگذاريم و جبھۀ متحد 

بنابراين، اين نوع فعاليت که از اين تئوری ! بسازيم
ھا بيرون آمده، توسط يک چنين به اصطح 

که در حقيقت، بحران تئوريسين ھايی، نشان می دھند 
ما بايد . تئوری ھم وجود دارد که ما می بايد احيا کنيم

ما می بايد در . از ابتدايی ترين تئوری ھا شروع کنيم
شروع کنيم و ببينيم که » مانيفست کمونيست«واقع از 

چه درس ھايی از گرايش ھای مارکسيستی در کل 
ی تاريخ مبارزه می توانيم بگيريم و ببينيم چه اصول

. از تروتسکيزم، از اصول ابتدايی لنينيزم می يابيم

. حتی مفھوم سازماندھی لنينيستی تغيير کرده است



 

١٩ 
تمام اين گروه ھا و سازمان ھا، تظاھر به در دست 
داشتن رھبری انقب جھانی می کنند، آن ھم بدون 

کارگر در يک کارخانه و بدون اين که  ۵داشتن حتی 
اين . ھی کرده باشندحتی يک اعتصاب را سازماند

در حقيقت ھمان برخورد ارتجاعی با مفھوم لنينيستی 
اين نوع . آن ھا درک غلطی دارند. حزب است

سازماندھی، استالينيستی است، ولی تظاھر به 
  !لنينيستی بودن می کند؛ اما نيست

بنابراين با اين . ما البته می بايد آن را ھم بررسی کنيم
ما ھمزمان دو » سيستیاحيای مارک«نظريه دربارۀ 

اول به يک فعاليت و سازماندھی : چيز می خواھيم
مشترک برسيم، نگاه کنيم و ببينيم چه چيزی در 

. اطراف ما می گذرد و از روزمّرگی خودداری کنيم

بله، در ھر کشور ما بر حسب عادت يک سلسله 
فعاليت ھايی داريم، اما بايد به اين ھم توجه کنيم که 

ه می گذرد، سعی کنيم خودمان را به در اطرافمان چ
: قيام ھای توده ای در مقياس جھانی مرتبط کنيم

خاورميانه و جاھای ديگر و ببينيم چه راه حل ھايی 
دوم و . را می توانيم برای حّل بحران موجود بيابيم

ھم زمان که فعاليت ھای مشترک سياسی می گذاريم، 
ر دور ھم بنشنيم، بحث کنيم و تمام نظريات د

مارکسيزم، لنينيزم، تروتسکيزم و ھر چه که از 
تجربيات قبل خود داريم را بازنگری و بازسازی 
کنيم و به نظريات واقع بينانه تر و بھتر برسيم و 

چرا که مارکسيزم يک . مارکسيزم را تکامل بدھيم
تئوری دگم نيست که ما برای ھميشه نگاه داريم و 

ن بکشيم؛ ما برای ھر کاری مانند يک فرمول بيرو
ما می بايد آن را با وضعيت . بايد آن را توسعه بدھيم

بنابراين، ما به اين نتيجه رسيده . روز تطبيق بدھيم
ايم که در حالی که با ساير سازمان ھا مقات می 

و  -سازمان ھستند ۵يا  ۴که در حال حاضر  –کنيم
ھر کدام از اين کشورھا و سازمان ھا به علت 

ر کشورشان، در سطح خاص خود مشکت موجود د
می باشند، ما می خواھيم با آن ھا در زمينۀ تئوری 
ھايمان بحث داشته باشيم؛ ما بحث ھايی را در زمينۀ 

امپرياليزم، مسألۀ ساختن حزب تا حدودی شروع 
می خواھيم که ھر چه زودتر يک بولتن . کرده ايم

ما در عين حال می خواھيم يک . داخلی داشته باشيم
يه، يک نشريۀ مشترک داشته باشيم که عقايد و نشر

بحث ھايمان را بتوانيم به سطح گسترده تری بکشانيم 
  ).تا به دست ھر کسی که تمايل داشت برسد(

با بازنگری و بازسازی نظريات مارکسيستی خود و 
به وسيلۀ فعاليت ھای مشترک در زمينه ھای مختلف 

تأثير در مقياسی  جھانی، می توانيم بر ھمديگر 
بگذاريم و با ھم بھتر رابطه برقرار کنيم، دربارۀ 

تدريجاً . ساير کشورھا تدريجاً بيشتر آشنا شويم
شروع به ساختن يک گرايش مارکسيستی حقيقی، 
يک گرايش بين المللی کنيم که بتواند يک گرايش بين 
الملل مارکسيستی حقيقی را برای سال ھای درازی 

  .در آينده رھبری کند

مان بين المللی حقيقی که خود را برای يک ساز
انقبات، برای انقب جھانی، برای انقب در 

مثل ايران، مصر، تونس، –ضعيف ترين نقاط جھان 
  .به عنوان دستور روز آماده می کند -و مانند اين ھا

اين بحران ھای عميق در ھر يک از اين کشورھا ھر 
ر آماده مسأله بر س. لحظه می تواند طغيان زا گردد

دومين . کردن و تدارک رھبری اين انقبات است
بعد . انقب سوسياليستی خود را در جھان ايجاد کنيم

از روسيه، ھيچ انقب سوسياليستی ديگری پيش 
در حال حاضر ما عمً در وضعيتی . نيامده است

ھستيم که اگر سازماندھی کامل داشته باشيد، می 
قب سوسياليستی را توانيم در يک کشور، دومين ان

  .شاھد باشيم

اگر انقبی با رھبری طبقۀ کارگر، رھبری 
مارکسيست ھای انقبی در ھر يک از اين کشورھا 
پيش آيد، مانند زمين لرزه ای دنيا را تکان خواھد 
داد، مانند انقب روسيه، وقتی که در روسيه انقب 

م شد، ميليون ھا انسان، ميليون ھا کارگر با آن اع
ھمبستگی کردند و خيلی از انقب ھا مانند انقبات 



 

٢٠ 
که البته  -١٩٢٣، ١٩٢٠، ١٩١٩آلمان در سال ھای 

 -به دست سوسيال دموکراسی به شکست کشيده شدند

  .تحت تأثير انقب روسيه موفقيت آميز گشت

در حقيقت وقوع انقب در انگلستان، که در حال 
ند به حاضر چندان به نظر نمی رسد، می توا
اگر . سرنوشت انقبات کشورھای ديگر منوط گردد

مثً انقب سوسياليستی در ايران صورت پذيرد، 
می تواند شرايط انقبی خيلی از کشورھای ديگر را 

  .ھم  فراھم آورد

اگر ما رھبری درستی داشته باشيم و اگر ما نظرات 
ابتدايی مارکسيزم را درک کنيم و اگر ما آن ھا را به 

ر گيريم و در ميان کارگران و اقشار تحت ستم کا
نفوذ داشته باشيم، بعد می توانيم اميدوار باشيم که به 
تغييری که سال ھاست برايمان يک رؤيا شده، 

اين يک امکانی است که اگر ما راه را درست . برسيم
  .رفته باشيم، می تواند واقعيت پيدا کند

ث داريم از طرف ديگر، ما با سازمان ھای ديگر بح
که اگر شما می خواھيد کارھای روزمرۀ خود را 

نفر عضو  ٢٠٠ادامه دھيد، اگر در حال حاضر 
داريد، در پنجاه سال يا صد سال ديگر تعدادتان به 

نفر می رسد و به اين نحو ھرگز نمی توانيد  ٢۵٠
انقب بکنيد، و اين روش صحيح ساختن يک 

ب سازمان يا روش صحيح آماده شدن برای انق
  .نيست

البته با ساير سازمان ھا . بنابراين اين است راه حل
در مقياس جھانی اين بحث را ھم داريم که اگر شما 
روش بھتری را می دانيد، معرفی کنيد؛ ما گوش می 

اما اگر . دھيم و در فعاليت ھا سھيم خواھيم شد
  .بسازيد) که ما پيشنھاد می کنيم(نداريد، اقل اين را 

به اين شکل است که گفته شد، به منظور  اين پروژه
    .انقبی برای آينده) مارکسيستی(ساختن يک گرايش 

  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««آغاز به کار آغاز به کار 

، باری ديگر ٢٠٠٩-٢٠٠٨بحران بزرگ اقتصادی 
بی مايگی بورژوازی حاکمه در تمامی کشورھا و ھم 
چنين بنيان سست نظام سرمايه داری جھانی را به 

در ھمان حال که پيامدھای اين بحران . نمايش گذاشت
حتی در کشورھايی که رسماً مرحلۀ (ادامه دارد 

، به کارگيری برنامه )رکود را پشت سر گذاشته اند
ھای ارائه “ راه حل”ھای رياضت اقتصادی و ساير 

شده از سوی بورژوازی، به ايجاد نارضايتی ھای 
عميق در بين بخش ھای عظيمی از توده ھای مردم 

 .نجر شده استم

اّما بحران اقتصادی سرمايه داری و مشکت سياسی 
پيش روی بورژوازی، به موازات خود دو بحران 

 :ديگر را نيز به وضوح نشان دادند

چه  -نخست، سازمان ھای توده ای سنتی طبقۀ کارگر
و “ کارگری”و “ سوسياليستی”احزابی که صفات 

شند و چه را به دنبال نام خود يدک می ک“ دموکرات”
آن دست اتحاديه ھای کارگری که نسل ھا نسل 

تمايلی به بسيج صفوف  -نمايندۀ طبقۀ کارگر بوده اند
خود برای مقابله با يورش بورژوازی به طبقۀ کارگر 
و خانواده ھای آنان نداشته و يا اصوً قادر به انجام 

 .چنين کاری نبوده اند

“ کسيستیمار”، “انقبی”دّوم، سازمان ھای مختلف 

که چندين قرن مقابله با سياست ھا “ تروتسکيستی”يا 
و ساختارھای بوروکراتيک سازمان ھای توده ای 
سنتی را در کارنامۀ خود دارند، با وجود اّدعاھای 
خود مبنی بر درک تئوريک و تش برای کسب 
رھبری پيشُروی کارگری، در عرصۀ مبارزه عليه 

يب بوده اند و يا حمت سرمايه داری يا اساساً غا
  .حضوری ناچيز و حاشيه ای داشته اند

در ھمان حال که رھبران رفرميست و حتی 
در بحران ھای خود فرو رفته اند، توده “ انقبی”

ھای مردم مجبورند تا به مبارزات خودشان دست 



 

٢١ 
اعتصاب در سراسر اروپا، تظاھرات : بزنند

و دانشجويی در بريتانيا، شورش ھای شمال آفريقا 
در شرايطی که رھبران . خاورميانه و غيره

رفرميست ھيچ گونه کارزاری برای مبارزه ارائه 
نمی کنند و بدتر از آن، حتی عليه رفرم اقداماتی می 
کنند، توده ھا روش ھای جديدی برای کنار زدن 
رھبران سنتی يافته و بنا به ابتکارات خود برای 

بحران . ه اندمبارزه در سراسر دنيا به خيابان ھا آمد
کنونی سرمايه داری، بارقه ھای بسيج ميليون ھا نفر 
از مردم سراسر جھان را عليه ابزارھای سياست 
رياضتی روشن کرده است؛ سياست ھايی که 
بورژوازی گمان می کند به تثبيت نظام سرمايه داری 

  .منجر می شود

 -حتی بھترين آن -“انقبی”در اين بين اّما رھبری 

است که برای رھبری کارگران،  نشان داده
استثمارشدگان و توده ھای تحت ستم به اندازۀ زم 
به تدارک سازمانی، تئوريک و سياسی نپرداخته 

حضور داشتن در صف مقّدم کارزارھای . است
ما بايد ھم خود . دفاعی يا گروه ھای فشار کافی نيست

و ھم توده ھا را به سوی بازسازی يک سازمان 
ل انقبی بر پايۀ مبارزات بلشويسم و انترناسيونا

کمينترن عليه تمامی رفرميست ھا و شرکا، و ھم 
چنين بر پايۀ تجارب بعدی سازمان بين المللی 

  ، برای دفاع از اصول و برنامۀ“اپوزيسيون چپ”

  .اين سنت آماده سازيم

ھرچند بنانھادن بين الملل چھارم و تدوين برنامۀ 
يکی از دستاوردھای  انتقالی را می توان به حق

بزرگ مارکسيزم پس از انحطاط دولت کارگری 
شوروی دانست، با اين وجود ما نمی توانيم تنھا به 

درست ھمان طور که . احيای اين دو بسنده کنيم
سال گذشته  ٧٥-٧٠مبارزات طبقۀ کارگر در طول 

ادامه يافته است، مبارزۀ طونی برای دستيابی به 
ک و سياسی جديد ھم ادامه اھداف سازمانی، تئوري

  .می يابد

احيای يک سازمان بين المللی که قادر به برخورد با 
تمامی وظايف مھم پيش روی طبقۀ کارگر باشد، به 

  .مّدت چندين دھه مھم ترين ھدف جنبش ما بوده است

ما به عنوان مارکسيست ھای انقبی، و به منظور 
می ادای سھمی در اين احيای ضروری مارکسيزم، ن

توانيم بدون داشتن ساختار سازمانی و برنامه ای که 
تجربيات گذشته را بيان و مداخله گری ھای جديد را 

بنابراين ما از . ھدايت می کند، دست به عمل بزنيم
پيش نام اين ساختاِر دستيابی به وظايف خود 

 Committee for( کميتۀ احيای مارکسيستی را

Marxist Revival- CMR (يم و تمامی گذاشته ا
سازمان ھا و افراد مارکسيست انقبی را به 
ھمکاری جھت تحقق اين استراتژی حياتی فرامی 

  .خوانيم

گرايش  ، اساساً ازMR  پروژه احيای مارکسيستی
 Iranian( مارکسيست ھای انقبی ايران

Revolutionary Marxists’ Tendency  ( و
کيل می تعدادی ديگر از رفقا در سطح بين المللی تش

شود که خود را بر مبنای تجارب بلشويزم در انقب 
و بين  روسيه؛ اسناد چھار کنگره نخست کمينترن؛ 
ھدف . الملل چھارم، مارکسيست انقبی می دانند

کميته، آماده ساختن طبقۀ کارگر جھانی برای انقبی 
، نه يک احيای مارکسيستی. سوسياليستی است

احيای  سازمان است؛گرايش بين المللی و نه يک 
، کميته ای است با ھدف دست يافتن به مارکسيستی

توافق بر سر ساختن يک سازمان بين المللی، در حال 
ارائۀ پتفرمی برای بحث با ساير سازمان ھا و 
فعاليين است و اميد دارد که بتواند با تمامی کسانی که 

. به اصول کلی آن عقه مندند، به بحث آزاد بپردازد

را  احيای مارکسيستیريات، اخبار و گزارشات نظ
پيگيری  احيای مارکسيستی  می توانيد از وب سايت

  .کنيد

  )MR( احيای مارکسيستی ۀپروژ

  ٢٠١١ژوئن  ٢۴



 

٢٢ 
  از بحران سرمايه داری تا احيای مارکسيسماز بحران سرمايه داری تا احيای مارکسيسم

  ییززمصاحبۀ نبرد کارگر با مازيار رامصاحبۀ نبرد کارگر با مازيار را

آرمان پويان، کيومرث عادل و نازنين : مترجمين
  صالحی

در پايان نخستين دھۀ قرن بيست و يکم،  :نبرد کارگر
ديل اين . جھان وارد يک بحران عظيم اقتصادی شد

ميليون بحران، که به وخامت بيش تر شرايط معيشتی 
  ھا نفر از کارگران جھان انجاميده است، چيست؟

بحران ھای "مارکس در کاپيتال، بين  :مازيار رازی
" رکود"که با نوسانات ادواری موسوم به " معمول

ناميده می " بحران اصلی"مرتبط است، با آن چه که 
تاکنون،  ١٩از اواخر قرن . شود، تفاوت قائل است

ی اصلی قابل تفکيک چھار مورد از اين بحران ھا
، بحران بزرگ دھۀ ١٨٩٠بحران دھۀ : است

  .و در آخر بحران کنونی ١٩٧٠، بحران دھۀ ١٩٣٠

در بين اقتصاددانان مارکسيست، دو تفسير و برداشت 
. عمومی از ديل اين بحران ھای اصلی وجود دارد

بحران "برخی بر اين عقده اند که تمامی اين چھار 
بوده است " زولی نرخ سودگرايش ن"، معلول "اصلی

رکود "به عنوان مثال، مايکل رابرتز در کتاب (
چشم اندازھای اقتصاد "و ويليام تامپسون در " بزرگ
مانند ديويد ھاروی (اّما از نظر ديگران "). جھانی

، "رمز و راز سرمايه"نويسندۀ کتاب ھای 
تاريخچۀ مختصر "و " امپرياليسم نوين"

ژرار دومنيل و دومينيک  ؛ و ھم چنين"نئوليبراليسم
، دو بحران اّول ")بحران نئوليبراليسم"لِوی در کتاب 

و سّوم را می توان به فاز نزولی نرخ سود نسبت 
و نه بحران  ١٩٣٠داد، اّما نه بحران بزرگ دھۀ 

. کنونی مستقيماً به اين مسأله ارتباطی پيدا نمی کند

خ اّدعای آنان اينست که در اين دو نمونۀ اخير، نر
سود در حال ورود به فازی از بھبود محدود بوده 

از اين نظر، نقطۀ اشتراک دو بحران مذکور . است
ھژمونی "اين بود که ھر دو در طول دوره ھايی از 

نئوليبراليسم رخ دادند؛ يعنی دوره ھايی که در " مالی
آن تسلط طبقات سرمايه دار، با حمايت مراکز مالی 

  .آن ھا، بمنازع بود

از ديدگاه شما کدام برداشت صحيح تر  :کارگر نبرد
  است؟

به گمان من تحليل بنيادی مارکس  :مازيار رازی
در سيستم " گرايش نزولی نرخ سود"پيرامون 

. سرمايه داری، ھم چنان در تحليل نھايی معتبر است

من چندان با تحليل ھای ژارار دومنيل و دومينيک 
طبقه را در  فی المثل آن ھا سه. لِوی موافق نيستم

طبقۀ "سرمايه داران؛ : جامعه معّرفی می کنند
متشکل از کارگران مزدبگير و کارمندانی " مردمی

طبقۀ "با سطح درآمدی پايين؛ و نھايتاً آن چه که 
می نامند و بين دو طبقۀ مذکور قرار می " حاشيه ای

اختف نظر من به خصوص زمانی بيش تر . گيرد
بقاتی بين طبقۀ سرمايه می شود که آن ھا مبارزۀ ط

" طبقۀ حاشيه ای"دار و پرولتاريا را به نقش مھّم 

تقليل می دھند؛ طبقه ای که قادر به ايجاد بحران 
سرمايه داری (است و از طريق اتحاد با ساير طبقات 

توازن قوای طبقاتی را تغيير می ) يا طبقۀ کارگر
  .دھد

فق من با تحليل ھای ديويد ھاروی اين زمينه ھم موا
به اعتقاد او، مبارزۀ طبقاتی بين دو طبقۀ . نيستم

ديگر ) يعنی بورژوازی و پرولتاريا(اصلی جامعه 
ارتباطی با حّل بحران سرمايه داری ندارد و اين 

است که در مرکز مبارزه " خلع يدشدگان"مبارزۀ 
 ًعليه سرمايه داری قرار دارد؛ چرا که بحران اصو

انباشت از طريق خلع "به " پروسۀ توليد"از مرحلۀ 
  .تغيير جھت داده است" يد و سلب مالکيّت

با اين وجود من ھنوز فکر می کنم که می توان 
بحران را در ھر يک از مراحل جريان گردش 

که ديويد ھاروی يکی از آن ھا را درنظر  -سرمايه
جستجو کرد؛ ولی اين موضوع نه  -گرفته است

گرايش "ھد و نه ماھيّت مبارزۀ طبقاتی را تغيير می د



 

٢٣ 
را که خود ممکن است در نتيجۀ " نزولی نرخ سود

با توّجه به ديدگاه (بحران در ساير مراحل رخ دھد 
انکار ) ١٣کارل مارکس در کاپيتال؛ جلد سّوم، فصل 

برای نشان دادن اين موضوع، اجازه دھيد . می کند
تا مختصراً نگاھی به گردش سرمايه در شيوۀ توليد 

برخی (ز ديد مارکس داشته باشيم سرمايه داری ا
بحران : رمز و راز سرمايه"نکات بر پايۀ اثر 

  ).نوشتۀ ديويد ھاروی قرار دارد" کنونی

مارکس در جلد اّول کاپيتال می گويد که سرمايه يک 
" چيز"از گردش است و نه يک ) در حرکت(پروسه 

به بيان ساده، سرمايه اساساً دربارۀ در . ثابت
. دن پول و کسب پول بيش تر استقرار دا" گردش"

ايجاد "شکل اّوليۀ گردش سرمايه در ديدگاه مارکس، 
  .است" سرمايه

سرمايه با پولی آغاز می شود که صرف خريد 
سپس اين . می گردد" ابزار توليد"و " نيروی کار"

دو مجموعاً در قالب شکل معيّنی از تکنولوژی و 
ه، يک نتيج. سازمان، به پروسۀ کار وارد می شوند

کای جديد است که در بازار به فروش می رسد تا 
ھمان مبلغ اّوليۀ پول به اضافۀ سود، بازگشت کند 

البته اشکال متعّدد ديگری ھم برای به دست آوردن (
به عنوان مثال، اعطای پول در . پول وجود دارد

ازای بھره به وسيلۀ سرمايه گذاران، خريد ارزان و 
و کسبه، خريد زمين،  فروش گران از سوی تّجار

منابع و غيره به وسيلۀ رانت خواران و اعطای آن به 
  ).عوض دريافت رانت، و امثالھم

مرحلۀ بعدی گردش اينست که بخشی از سود 
و " نيروی کار"حاصله، بايد از طريق خريد بيش تر 

، سرمايه گذاری گردد و برای کسب "ابزار توليد"
اين . دسود به مراتب بيش تر وارد گردش شو

" قوانين قھری رقابت"موضوع بر پايۀ ھمان 

يعنی . قرار دارد) ٢٤کاپيتال، جلد يک، فصل (
به خاطر کسب سود بيش تر از " توليد"برای " توليد"

بنابراين، . طريق رقابت با ساير سرمايه داران

اين . است" نرخ رشد مرکب"سرمايه ملزم به يک 
به (ھد يافت گردش ھم چنان بارھا و بارھا ادامه خوا

  ").تمرکز سرمايه"قول مارکس، 

می توانيد ھر يک از اين مراحل را  :نبرد کارگر
  دقيق تر توضيح دھيد؟

به طور کلی، پنج مرحله در روند : مازيار رازی
سرمايه (پول اّوليه  -١: گردش سرمايه وجود دارد

داری به نحوی از انحا پولی را به دست می آرود و 
سرمايه (نيروی کار  -٢؛ )ی کندآن را وارد بازار م

؛ )دار، نيروی کار را با استخدام کارگران می خرد
سرمايه داری اقدام به خريد ابزار و (ابزار توليد  -٣

ادوات، ماشين آت، مواّد خام، مواّد کمکی و غيره 
در اين مرحله، با سطح (پروسۀ توليد  -٤؛ )می کند

ود که مشّخصی از تکنولوژی، کايی ساخته می ش
می تواند به بھايی بيش تر از ھزينۀ توليد از سوی 

پروسۀ  -٥؛ )سرمايه دار در بازار به فروش برسد
سرمايه داری با پولی که (سرمايه گذاری مجّدد 

افزايش يافته است بايد به دنبال بازاری برای سرمايه 
نرخ رشد " -گذاری و آغاز مجّدد گردش باشد

يوۀ توليد سرمايه اين پروسۀ گردش در ش"). مرکب
نرخ رشد "توقف . داری ھم چنان ادامه خواھد يافت

تنھا منوط به زمانی خواھد بود که يک " مرکب
بحران اصلی در يکی از مراحل نام برده شده، رخ 

نرخ رشد سرمايه در مقياس جھانی برای حفظ . دھد
درصد در  ٣و ادامۀ سرمايه داری، به طور متوّسط 

  .سال است

  پس بحران در کدام مرحله رخ می دھد؟ :نبرد کارگر

ھمان طور که اشاره کردم، بحران می  :مازيار رازی
در . تواند در ھر يک از مراحل گردش ظاھر شود

اين جاست که سرمايه دار با مانعی در پروسۀ گردش 
اما، بايد روشن باشد که . سرمايه رو به رو می شود

ظه لحظات ديگر در گردش سرمايه، در قياس با لح
که در آن گرايش نزولی نرخ سود اتفاق می (توليد 

، به تنھايی نقش تعيين کننده ندارند، اين لحظات )افتد



 

٢٤ 
صرفاْ جرقه ھايی ھستند در بوجود آوردن بحران در 

    .توليد سرمايه داری

اجازه دھيد تا در اين جا به اختصار ھر يک از اين 
يل مراحل را جداگانه بررسی کنيم و ببينيم که د

بحران در ھر مرحله چيست و سرمايه داران چگونه 
  .بر آن فائق می شوند

  پروسۀ انباشت پول اّوليه: مرحلۀ اّول

اساساً از دزدی، شيّادی و خلع يد خشونت " پول"اين 
آميز ساير ملل از منابع و ذخاير آن ھا به دست می 

 -می نامد" انباشت بدوی"مارکس اين را (آيد 

در اين مرحله، سرمايه ). ٢٥ل، فصل کاپيتال، جلد اوّ 
برای . دار بايد مبالغ ھنگفتی پول را وارد گردش کند

اين ورود البته مانعی وجود دارد، چرا که ھر کسی 
. با مبالغ اندکی پول نمی تواند وارد گردش شود

انباشت سرمايه مستلزم آنست که مبالغ کافی پول 
زم بتواند در زمان و مکان مناسب و به مقادير 

مارکس اين مشکل سرمايۀ اّوليه را تحت . جمع شود
) چپاول پول مابقی جھان" (انباشت بدوی"عنوان 

اين انباشت نھايتاً برای ورود به گردش . مطرح کرد
ناکافی خواھد بود، چرا که برای انجام پروژه ھای 
بزرگ مانند راه آھن، حفر کانال و پروژه ھای 

سيع از سرمايه ھا صنعتی و غيره، به مجموعه ای و
چيزی که نھايتاً از طريق بازارھای (نياز خواھد بود 

ھمين ). به وجود آمد... سھام، ايجاد شرکت ھا و
سيستم "و " قدرت دولتی"مسأله به آن معناست که 

بايد برای گردآوری پس اندازھا و سرمايه " مالی
ھای کوچک، و باز توزيع پول در بين شاخه ھای 

  .ھای سودآور، درگير شودمختلفی از پروژه 

خطّ سير استدل مارکس تا به امروز را می توان در 
ايجاد يک نظام مالی مدرن ديد که مثً در آمريکا به 

يعنی زمانی که يک سّوم (بازمی گردد  ١٩٣٠دھۀ 
) بيکاری به بحران بخش ساخت و ساز ارتباط داشت

و اين نظام بنيانی برای رونق پساجنگ ايجاد کرد که 

خود نقشی حياتی در جلوگيری از رکود مجّدد ايات 
  .متحده ايفا کرد

ابداعات مداوم مالی، برای حفظ سرمايه داری حياتی 
اّما سرمايۀ مالی، سھم خود را از ارزش . بوده سات

اضافی ايجاد شده در بخش ھای مولد اقتصاد مطالبه 
بنابراين قدرت بيش از اندازۀ سيستم مالی . می کند
تواند با ايجاد درگيری مابين سرمايۀ مالی و  خود می

به عوه مؤّسسات . سرمايۀ توليدی، مسأله ساز شود
اين . مالی ھميشه با ابزار دولتی عجين بوده اند

موضوع البته عموماً در پشت پرده و دور از انظار 
عمومی است، اّما در موقع بروز بحران ناگھان خود 

ال، ھمان طور که را آشکار می سازد؛ به عنوان مث
در مورد سقوط بانک لمان برادرز در ايات متحده 

وزير (در اين اثنا، ھنری پاولسون . شاھد بوديم
سرپرست بانک (و بن برنانکه ) خزانه داری

به عنوان تنھا سخنگويان کّل سرمايه داری ) مرکزی
ظاھر شدند و در حقيقت آن ھا بودند که تصميمات 

در اين ميان، پرزيدنت . دکليدی را اتخاذ می کردن
ابداعات مالی برای دستيابی ! بوش کامً غايب بود

اّما افسار . سرمايه الزامی است" رشد مرکب"به 
کنترل اين ابداعات ھم به سادگی می تواند از دست 

که در  -مقّررات زدايی از سيستم مالی. خارج شود
به مثابۀ گامی مھم برای غلبه بر آن چه  ١٩٧٠دھۀ 
می ناميدند، درنظر گرفته می " انقياد مالی"قايان که آ
  .نقشی مھم در بحران کنونی ايفا کرده است -شد

  پروسۀ خريد نيروی کار: مرحلۀ دّوم

  بازار کار) الف

يا به خوبی سازماندھی " کمياب"زمانی که کارگر 
شده است، ممکن است تا گردش آزاد سرمايه با 

دست رفتن  دستمزد به بھای از. مشکل مواجه شود
تاريخ . با می رود") تحديد سود"بحران (سود 

طونی مبارزۀ طبقاتی بر سر نرخ دستمزد، شرايط 
مّدت زمان روزانۀ کار، ھفتۀ کاری و (قرارداد کار 

ھمراه با مبارزه بر سر تأمين اجتماعی، مؤيّد ) غيره



 

٢٥ 
اھميّت اين محدوديّت بالقوه بر سر راه انباشت 

ن محدوديّت و قيدی در اواخر يک چني. سرمايه است
در مراکز اصلی  ١٩٧٠و اوايل دھۀ  ١٩٦٠دھۀ 

به ھمين . سرمايه داری کامً بارز و عريان بود
خاطر سّدی به شمار می رفت که بايد شکسته می 

  .شد

دورۀ تفّوق ( ١٩٨٠تا  ١٩٤٥در طول دورۀ 
، بازارھای کار در سطح ملی، )کينزينيسم پساجنگ
ه و به واسطۀ محدوديّت اعمال بسيار سازمان يافت

شده بر جريان بين المللی سرمايه، از رقابت جھانی 
ملت ھا قادر بودند تا سياست ھای -دولت. ايمن بودند

مالی خود را طراحی کنند؛ سياست ھايی که به لحاظ 
سياسی زير نفوذ و فشار کارگران متشکل و احزاب 

 تأمين اجتماعی به بھای. قرار داشت" چپ"سياسی 

پاسخ سرمايه داری . سرمايه، رو به افزايش گذاشت
به (به اين مشکل، يورش سياسی موفقيّت آميز 

رھبری ريگان، تاچر، کودتاچيان نظامی در 
بع تشکت ) آمريکای تين مانند پينوشه و غيره

  .کارگری و نھادھای سياسی آنان بود

اّما حملۀ ديگری صورت گرفت که ھدف از آن بسيج 
وی کار از طريق احداث شرکت ھای برون مازاد نير

مرزی برای انتقال بخشی يا تمام پروسۀ توليد يا 
-Off(خدمات خود به کشورھای ارزان تر 

Shoring (پس از سقوط نظام مالی برتون . بود
و متعاقباً مقّررات زدايی  ١٩٧٠وودز در اوايل دھۀ 

از ماليه، جريان بين المللی سرمايه از قيد و بندھای 
د آزاد شد و سرمايه عرصه را برای اعمال فشار خو

دولت ھای . بر سياست ھای مالی دولت ھا باز ديد
رفاه تضعيف شدند، دستمزدھای واقعی بی تغيير ماند 
يا کاھش يافت؛ نسبت دستمزد به کّل توليد ناخالص 
داخلی کشورھای عضو سازمان ھمکاری و توسعۀ 

در  ھمين رويکرد(سقوط کرد ) OECD(اقتصادی 
ليبرال  -سياست ھای دولت ائتفی محافظه کاران

  ).دموکرات ھا در بريتانيا ديده می شود

بدين ترتيب، سرمايه به منابع عظيمی از نيروی کاِر 
کارگرانی دست يافت که پايين تر از شرايط حّداقل 

، ١٩٨٠تا اواسط دھۀ . معاش به سر می بردند
بازار  در(سرمايه داری مشکل نيروی کار خود را 

کار، محيط کارخانه و به لحاظ سياسی در دموکراسی 
تنّزل دستمزدھا تقريباً در . کاھش داد) ھای اجتماعی

با اين وجود، حّل مشکل مزبور . ھمه جا تجربه شد
بدون مقّررات زدايی و ابداعات مالی به منظور رفع 

سرمايه . موانع پيش روی جريان سرمايه ناممکن بود
به بھای ايجاد امکان بروز  داری مشکل خود را

به اين سو،  ١٩٧٥که از (بحران در سيستم مالی 
. حل کرد) نمونه ھای زيادی از آن را شاھد بوده ايم

به ھمين دليل است که وضعيّت اتحاديه ھای کارگری 
 - تاکنون ١٩٨٠ -و سازمان ھای توده ای امروز

اساساً متفاوت با آن چيزيست که طی سال ھای 
  .بود ١٩٨٠تا  ١٩٤٥

  کارخانجات) ب

پروسۀ کار جايی است که سودآوری باشد يا سرمايه 
به ھمين جھت، آن چه که در محيط کار . ايجاد شود

. کارگران در کارخانه رخ می دھد، بسيار مھم است

ديسيپلين و ھمکاری کارگران اين جا نقشی اساسی 
عدم ديسيپلين و فقدان . در انباشت ايفا می کند

کارگران، يکی از خطرات دائمی  ھمکاری از سوی
پيش روی سرمايه است که بايد يا از طريق تشويق 

ايجاد (کارگران و اعطای مناصب مختلف به آنان 
چرخه ھای کنترل کيفيت، ايجاد حّس رغبت به کار 

تھديد به (رفع شود يا با اجبار ) يا تعھّد به شرکت
  ).اخراج يا حتی در مواردی خشونت فيزيکی

ندۀ کارگران، شورھای کارخانه و تمامی تعيين نماي
اشکال ديگر سازماندھی در کارخانه، به تقويت 
کارگران می انجامد؛ در اين بين سرمايه داران يا بايد 
به چانه زنی روی بياورند و يا برای رسيدن به اندکی 

سرمايه در اين جا از تفاوت . ديسيپلين مبارزه کنند
برای ايجاد بيش ھای جنسيتی، نژادی و حتی مذھبی 



 

٢٦ 
ترين تفرقه و سپس در دست گرفتن امور در محلۀ 

ھرچند چنين تفاوت ھايی در . کار استفاده می کند
بازار کار به وضوح نقشی مھم ايفا کرده است، با اين 
حال در اين مرحله از توليد، اھميتی مضاعف پيدا 

  .می کند

، مشکل ديسيپلين ١٩٧٠و در دھۀ  ١٩٦٠اواخر دھۀ 
در مراکز اصلی سرمايه داری به طوری  کارگران

بنابراين انتقال بخشی يا تمام . فاحش آشکار شد
پروسۀ توليد يا خدمات خود به کشورھای ارزان تر، 
برای دسترسی به کارگران مطيع مھاجر و 

. غيررسمی، برای سرمايه مفيد به نظر می رسيد

بدين ترتيب، در بازارھای کار، توزان قوا در پروسۀ 
شّخصاً به سوی سرمايه تغيير جھت داد و بخش کار م

به  ١٩٨٠اعظم مقاومت کارگری در مارخانجات از 
  .اين سو، درھم شکسته شد

  پروسۀ خريد ابزار توليد: مرحلۀ سّوم

در اين مرحله، يک سری مسائل تکنيکی در ارتباط 
اين . با دسترسی کافی به ابزار توليد مطرح می شود

محدوديّت ھای در پس اين موضوع، امکان 
تاريخ . در برابر منابع مواّد خام قرار دارد" طبيعی"

سرمايه داری سرشار از مراحلی است که در آن ھا 
به مثابۀ آخرين محدوديّت پيش روی رشد " طبيعت"

تاريخ مثال خوبی است . درنظر گرفته می شده است
که نشان می دھد چگونه سرمايه، در رويارويی با 

بتکاراتی قابل محظه دست می محدوديّت ھا، به ا
با استفاده از (زند تا بر موانع موجود غلبه کند 

تغييرات تکنولوژيک، بھره برداری از ذخاير جديد و 
البته اين که سرمايه قادر بوده تا در گذشته ). امثالھم

چنين کاری را انجام دھد، الزاماً به آن معنا نيست که 
به عوه . امه دھدمی تواند به طور نامحدود آن را اد

" طبيعی"به آن معنا ھم نيست که محدوديّت ھای 

  .گذشته، به راحتی و بدون ايجاد بحران ھا رفع شدند

اّما درست به ھمان شکل که سرمايه گذاران اغلب با 
دنباله روی از منافع خود به قدرت بيش از حد دست 

يافته و به بحرانی عمومی دامن زده اند، مکين و 
اران ھم می توانند چنين کاری را انجام رانت خو

مثً ھمان طور که کارتل اوپک به بحران دھۀ . دھند
دامن زد يا زمانی که سفته بازان به افزايش  ١٩٧٠

قيمت نفت و ساير مواّد خام، ھم جون حبوبات، در 
  .کمک کردند ٢٠٠٨تابستان سال 

  پروسۀ توليد و تناقض سرمايه: ٤مرحلۀ 

مايه دار بايد برای کسب سود در اين مرحله، سر
که به عنوان  -"نيروی کار"را از " ارزش اضافی"

 -يک کا و کم تر از ارزش آن خريداری می گردد

در ھمين جا، مھم ترين تناقض سرمايه . استخراج کند
نرخ ھای رشد، ستانده و اشتغال به . رخ می دھد

آرامی کاھش می يابد، بھره وری نيروی کار و 
نيک سرمايه با می رود، سھم دستمزد ترکيب ارگا

از کّل درآمد ثابت يا نزولی است، و نرخ سود رو به 
" گرايشات تاريخی"مارکس از . کاھش می گذارد

، به يک "تاريخی("صحبت به ميان می آورد 
چارچوب زمانی بسيار بلندمّدت اشاره دارد و 

نيز بدان معناست که ھرچند انباشت " گرايش"
ه پيروی از يک چنين مسيری تمايل سرمايه داری ب

دارد، ولی به خاطر عملکرد آن چه که مارکس 
می نامد، الزاماً ھمواره در اين " عوامل خنثی کننده"

در اين چارچوب است که ). مسير قرار نمی گيرد
نرخ سود به تنزل را تعريف می " گرايش"مارکس، 

بيانگر درکی موشکافانه از " قانون"اين . کند
تاريخی رشد اقتصادی سرمايه داريست  ديناميسم

و در جلد " قانون"مارکس در جلد اّول کاپيتال از (
  ).صحبت می کند" گرايش"سّوم تنھا از 

ارزش (به بيان ساده، سرمايه دار برای افزايش سود 
خود در يک صنعت و زمان معيّن، يا بايد ) اضافی

مّدت زمان روزانۀ کار و بنابراين زمان کار اضافی 
و يا ) اضافه رازش مطلق(رگران را افزايش دھد کا

باکاھش ھزينه ھای دستمزد، تکنولوژی خود را 
نوسازی يا بکارگيری ماشين آت (بھبود بخشد 



 

٢٧ 
به طوری که کارگران در ھمان زمان پيشين، ) جديد

). اضافه ارزش نسبی(کای بيش تری را توليد کنند 

مايه دار ھر يک از اين اقدامات، مشکلی را برای سر
از يک سو، سرمايه داران نمی توانند . ايجاد می کند

ساعت در روز و بدون مرگ  ٢٤ه مّدت از کارگر ب
آن ھا در اثر خستگی و بيگاری استفاده کنند؛ 
بنابراين مّدت زمانی برای استراحت، تغذيه، فراغت 

به عبارتی، ابتدايی ترين وسايل (و غيره زم است 
از سوی ديگر، بھبود ). امرار معاش بايد مھيّا شود

ۀ ربات ھا تکنولوژی، تا حّدی که تمامی توليد به وسيل
صورت گيرد، در تحليل نھايی کارگران را از 
پروسۀ توليد بيرون خواھد کرد؛ يعنی حذف کسانی 
که خود منشأ ايجاد ارزش اضافی و سود برای 

بنابراين در اين جا سرمايه دار . سرمايه داران ھستند
با يک دوراھی رو به رو می شود؛ مشکلی که منشأ 

در گردش سرمايه  "پروسۀ توليد"تناقض در مرحلۀ 
  .است

مارکس در جلد سّوم کاپيتال اين پروسه را شرح می 
به صورت نسبت ارزش اضافی به " نرخ سود. "دھد

  :مجموع سرمايۀ ثابت و متغيّر نوشته می شود

  

با تقسيم صورت و مخرج کسر به سرمايۀ متغيّر 
)v(مارکس رابطۀ فوق را به شکل زير می نويسد ،:  

 

s/v بيانگر نرخ ارزش اضافی در صورت کسر ،
در مخرج، ھمان ترکيب  c/vاست و ) نرخ استثمار(

در ھمين رابطه، تأثيرات . ارگانيک سرمايه
متعارض نرخ استثمار و ترکيب ارگانيک سرمايه 

  .کامً آشکار است

ھرچند بھره وری کار در رابطۀ فوق ظاھر نشده 
 است، با اين حال آشکارا يک متغيّر کليدی در تحليل

بدون نياز به تغيير اين چارچوب پايه . مارکس است
  :ای، می توان رابطۀ اّول را به شکل زير نوشت

 

سھم سود از کّل درآمد است و  s/(s+v)در اين جا، 
(c+v)/(v+s)  نسبت کّل سرمايه به ارزش ساعات

کار شده که اندازه گيری ديگری از ترکيب ارگانيک 
چيزيست که با  اين نسبت، معکوس آن(سرمايه است 

صورت ). سرمايه می نامند" بھره وری"مسامحه 
  :را می توان بدين ترتيب بازنويسی کرد ٣نسبت 

  

اين سھم، . يعنی يک منھای سھم حقوق و دستمزد
برابرست با دستمزدھای واقعی تقسيم بر بھره وری 

بنابراين می توان نرخ سود را به صورت . کار
  :يا رابطۀ زير نوشت ٣رابطۀ 

  

اين موضوع، يکی از موضوعات مھّمی است که در 
اقتصاد مارکسی معاصر مورد مناقشات و بحث ھای 

  .فراوانی قرار گرفته

برخف ديويد ھاروی، ژرار دومنيل و دومينيک 
لِوی، که توضيح بحران اخير را بی ارتباط با تئوری 

می دانند، برخی ديگر از " گرايش نزولی نرخ سود"
کسيست به درستی استدل می کنند اقتصاددانان مار

، بحران اقتصادی ٢٠٠٨که بحران اعتباری در سال 



 

٢٨ 
را آشکار ساخت، در حالی که دليل اصلی، ھم چنان 

آن ھا اضافه می کنند که . کاھش نرخ سود بود
گرايش نرخ سود، خود ھمواره به شکل کاھش "

محض عمل نمی کند؛ بلکه افزايش نرخ سود است که 
ادی می انجامد، و کاھش آنست که به رونق اقتص

نرخ سود پس از سقوط . نشان از رکود بعدی دارد
يا  ٢٠٠٥، بھبود يافت و تا سال ٢٠٠١-٢٠٠٠سال 

رو به افزايش گذاشت و پس از آن مجّدداً  ٢٠٠٦
  )ويليام تامپسون." (سقوط کرد

اقتصاددانان مذکور، با درنظر گرفتن خطّ سير اين 
مايه داری، استدل می تئوری تا بحران کنونی سر

کنند که سرمايه داران بيش از پيش به سفته بازی 
و نه سرمايه گذاری مولد تمايل ) اسپکوسيون(

اّما از آن جا که اسپکوسيون ارزش . خواھند داشت
اضافی توليد نمی کند، اوضاع برای سيستم سرمايه 

اين ھمان . داری، در کليت آن، وخيم تر خواھد شد
طی دورۀ رونق اخير رخ داده است، اّما  چيزيست که

به خصوص در  -پشت اين رونق يک حباب عظيم
اين حباب تنھا در . وجود داشته است -بخش مسکن

تعدادی از کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری به وجود 
اّما رکود در آمريکا ). به ويژه در ايات متحده(آمد 

تم با ترکسيدن اين حباب آغاز شد و از طريق سيس
بانکی آمريکا به مابقی اقتصادھای جھان انتقال پيدا 

آمريکا با ھمين تأثيرات مخّربی که بر اقتصاد . کرد
جھانی برجای گذاشت، نشان داد که ھم چنان به 
عنوان يک قدرت ھژمونيک در جھان سرمايه داری، 

  .باقی مانده است

از سوی ديگر، ديويد ھاروی اّدعا می کند که رکود 
" گرايش نرخ سود به تنزل"ۀ عملکرد جاری نتيج

نيست، چراکه سرمايه اصوً درگير توليد نبوده 
اين که چگونه از ترکيب نيروی کار و ابزار . "است

توليد استفاده می شود، به اشکال تکنولوژيکی و 
سازمانی موجود سرمايه داران در زمان و مکان 

تاريخ سرمايه داری عميقاً تحت . معيّت بستگی دارد
تأثير روش ھايی قرار گرفته که با استفاده از آن ھا، 

اشکال جديد . اھداف بھره وری محقق شده است
مانند استفاده از پيمانکاری فرعی و برنامه  -سازمانی

ھمان قدر در افزايش بھره وری توليد و  -ريزی بھينه
ديسيپلين کارگران در کارخانه حائز اھميّت بوده 

آت جديد، ربات ھا و  است که به کارگيری ماشين
  ."اتوماسيون

حجم عظيم . در اين جا ذکر دو نکتۀ کلی مھم است
اختراعات ھم می تواند به ايجاد بحران منجر شود؛ 
يکی از طريق جايگزين شدن سريع کارگران با 
ماشين آت جديد و ديگری از طريق فرسودگی 

به . سيستم توليد در صورت عدم سرمايه گذاری
رد اختراعات می تواند با تضعيف عوه، کارب

به دنبال انحصاری شدن، به " قوانين قھری رقابت"
توازن بين انحصار و رقابت در اين جا . تعويق بيفتد

انحصاری شدن افراطی و مرکزيّت . حياتی است
ھمان (يافتن سرمايه می تواند موجب رکود شود 

رخ  ١٩٧٠دھۀ " رکود توّرمی"طور که در دورۀ 
که رقابِت بيش از حد خشن و شديد، می ، چرا )داد

" ويرانگر"تواند برای بسياری از سرمايه داران 

دھۀ " صنعت زدايی"ھمان طور که در دورۀ (گردد 
  ).چنين بود ١٩٨٠

پايين بودن سطح سود در تقريباً تمامی شاخه ھای 
، حتی با وجود عدم افزايش ١٩٨٠توليد در دھۀ 

کنترل سرمايه  با حذف. دستمزدھا، مشکل آفرين شد
در مقياس جھانی، توسعۀ ناموزون جغرافيايی و 
رقابت ھای درون منطقه ای به دو خصيصۀ بارز 
توسعۀ سرمايه داری بدل شدند و بيش از پيش 

. ملت ھا ھا تضعيف نمودند-خودمختاری مالی دولت

ھمين موضوع نشان از آغاز تغيير قدرت به سود 
يه عموماً در بدين ترتيب، سرما. آسيای شرقی داشت

تشکيل . قسمت ھای ديگری به جز توليد وارد شد
به بعد،  ١٩٨٠حباب ھای قيمتی دارايی از دھۀ 

بھايی بود که برای رھا ساختن قوانين جبری رقابت 
مقّررات زدايی و تقويت . در جھان، پرداخت گرديد

يعنی سرمايۀ (روان ترين و سيّال ترين شکل سرمايه 



 

٢٩ 
مجّدد منابع سرمايه در به منظور تخصيص ) پولی

نھايتاً از طريق بازار توليدات (سطح جھان 
، روند ")بانکداری سايه"الکترونيکی و اصطحاً 

صنعت زدايی را در مناطق اقتصادی سنتاً مھّم دنيا 
  سپس سرمايه، اتکای خود به مجموعه. تسھيل کرد

ناميده می شود  ١"ھای فضايی  ترميم"ای از آن چه 
مازاد سرمايۀ در حال انباشت شتاب را برای جذب 

گذاری مستقيم  الگوھای آبشاری سرمايه . بخشيد
خارجی که در سرتاسر جھان جريان يافت، 

داری را دگرگون ساخت،  جغرافيای توليد سرمايه 
شدن  صنعتی) گرانه سرکوب  شديداً  و (اشکال جديد 

را تسھيل کرد و استخراج منابع طبيعی و مواّد خام 
. در بازارھای نوظھور را آسان ساخت کشاورزی

جايی ھژمونيک قدرت اقتصادی به سوی آسيای  جابه
  .شرقی، ھر چه بيش تر آشکار شد

يکی : دو پيامد فرعی، به دنبال اين روند آشکار شد
ھای مالی نسبت به سرمايۀ  افزايش سودآوری شرکت 

و   سازی ھای جديد برای جھانی   صنعتی و يافتن راه
ھا از طريق ايجاد بازارھای   جذب ريسکظاھر   به

ھا در ايات   نسبت اھرمی بانک(سرمايۀ موھوم 
ھای  شرکت ). افزايش يافت ٣٠متحده، از سه به 

اغلب از ) ھای خودرو  مانند شرکت(غيرمالی 
بردند تا از   تری می ھای مالی سود بيش  دستکاری

انباشت از "پيامد ديگر، اتکای بيش تر به . توليد
به مثابۀ ابزاری برای تقويت " ريق سلب مالکيّتط

دور تازۀ انباشت . دار است قدرت طبقاتی سرمايه 
ويژه در آسيا  به (اّوليه عليه جمعيّت بومی و کشاورز 

با کاھش دارايی طبقات فرودست ) و آمريکای تين
ھمان طور در  -در اقتصادھای کانونی تشديد شد

                                                           
١ Spatial Fix : ح را درديويد ھاروی اين اصط

حرکت سيری ناپذير : "معنايی خاص به کار می برد
سرمايه داری برای حل کردن گرايشات بحران زای 
درونی آن از طريق گسترش جغرافيايی و تجديد ساختار 

  :نگاه کنيد به". جغرافيايی
Harvey, David. "Globalization and Spatial Fix" 
(PDF) 

رانجام نيز در کاھش حقوق مستمری و رفاھی، و س
بی اعتبار و دست چندم بازار   ھای  افت عظيم دارايی

تشديد رقابت   .مسکن ايات متحده شاھد آن بوديم
ھای غيرمالی مبّدل   جھانی، به کاھش سود شرکت

  .شد

پروسۀ سرمايه گذاری مجّدد و تقاضای : ٥مرحلۀ 
  مؤثر

، به "کا"به " پول"برای سرمايه داران، حرکت از 
بيش " پول"به " کا"آسان تر از حرکت از  مراتب

در اين مرحله، کای جديد توليد شده بايد . تر است
در . به ميزان پول اّوليه به اضافۀ سود فروخته شود

" تمايلی"يا " خواسته"، "نياز"اين جا بايد کسی، ھم 

به اين محصول داشته باشد و ھم پول کافی برای 
حيرت آوری از  سرمايه داری تاريخچۀ. خريد آن

نيازھا، خواسته ھا، تمايت جديد و " ايجاد"
تاحدودی سبک ھای جديد زندگی، و ھم چنين 
بمباران بانقطاع تبليغاتی و ساير ابزارھای تحت 
تأثير قرار دادن ذھن و روان انسان ھا به ديل 

البته تمامی اين تش ھا موفقيّت آميز . تجاری، دارد
از کاھايی بوده است که تاريخ سرشار (نيستند 

، اّما در دنيايی که مصرف )ھرگزی بازاری نيافت
کنندگان بالغ بر دو سّوم نيروی محرکۀ انباشت 

 -دست کم در مراکز مھّم انباشت سرمايه -سرمايه 

تشکيل می دھند، نيازھا، خواسته و تمايت بشر به 
يک مانع بالقّوه تبديل شود که سرمايه بايد در 

  .د مرکب مداوماً به آن توّجه کندجستجوی رش

می دانند و " مصرف ناکافی"برخی علت بحران را 
". فقدان تقاضای مؤثر"برخی ھم چون کينزين ھا، 

تقاضای "پاسخ کينز اين بود که برای حّل مشکل 
، بايد با مداخت دولتی سطح اشتغال مصرف "مؤثر

ی کنندگان را با برد و ضمناً به تنظيم مقّرراتی برا
بدين ترتيب، . اقتصاد و سياست ھای مالی پرداخت

سرمايه داری قادر خواھد بود تا بدون بحران به 
  .موجوديّت و حيات خود ادامه دھد



 

٣٠ 
ديدگاه مارکسيست ھا نسبت به پروسۀ : نبرد کارگر

  گردش سرمايه، در کليت آن، چگونه است؟

بنا به نظر ديويد ھاروی، و بر خف   :مازيار رازی
که علت اصلی بحران کنونی را در تئوری کسانی 

می بينند، وقتی پروسۀ " گرايش نرخ سود به کاھش"
گردش سرمايه در کليّت آن مّد نظر باشد، در آن 
صورت می توان موانع بالقّوه ای را مشاھده کرد که 
ھر يک از آن ھا پتانسيل تبديل شدن به منشأ بحران 

  : را دارند

مثابۀ يک کل نگاه می وقتی به گردش سرمايه، به " 
شود، ما با نقاطی رو به رو ھستيم که به طور بالقّوه 
می توانند موجب انسداد گردش سرمايه شوند؛ ھر 
يک از اين نقاط، پتانسيل آن را دارد که منشأ شکل 

به ھمين جھت، يک تئوری . گيری يک بحران باشد
علّی، آن گونه که بسياری از اقتصاددانان - تک

قطعيّت اظھار می دارند، وجود مارکسيست با 
  ". ندارد

مثً دليلی وجود ندارد که تش : "او ادامه می دھد
کنيم تا تمامی اين پيچيدگی و سيّاليّت را در قالب 

در . تئوری واحد نرخ نزولی سود، يک جا جمع کنيم
واقع، نرخ ھای سود می تواند به دليل ناتوانی در 

. کاھش پيدا کند غلبه بر ھر يک از آن نقاط مذکور،

کلنجار رفتن با اين مسأله که نقاط انسدادی اصلی، 
اين بار در کجا قرار دارند، وظيفۀ تحليل ماترياليستی 

اّما راه حل ھا، در يک مقطع، بر آن . تاريخی است
چه که در ساير قسمت ھا رخ می دھد، تأثير می 

ھم در بازار و ھم در (غلبه بر مسألۀ کار . گذارد
که مشکل اصلی اواخر دھۀ  -)يد کارخانهقسمت تول

جز از طريق آزاد  -در نواحی اصلی بود ١٩٦٠
کردن قوانين جبری رقابت در سراسر فضای 

اين امر نيازمند انقبی در . جھانی، ممکن نبود
ذوق و "معماری نظام مالی جھانی بود، که احتمال 

. را در داخل نظام مالی افزايش داد" شوق غيرمنطقی

ستمزد در پی آن، تقاضای مؤثر را کاھش کاھش د

داد که اين تنھا از طريق تغيير در نظام اعتبارات، 
  ."و إلی آخر. قابل مقابله بود

ھرچند که من با تحليل ھاروی مبنی بر تغيير جھت 
سرمايه از بخش توليد به سمت اسپکوسيون مالی به 
منظور محقق شدن گردش توافق دارم، اّما با اين 

را زد،  ٢٠٠٨ين پروسه که جرقۀ بحران وجود ھم
مستقيماً بر توليد تأثير گذاشت و بنابراين نمی توان آن 

. به حساب آورد ]پروسۀ توليد[را پديده ای خارج از 

و " کار"اين خطّ فکری، با ناديده گرفتن تضاّد بين 
، طبيعتاً ھاروی را به سوی نتيجه گيری "سرمايه"

آن چه که . دادھای نادرست سياسی سوق خواھد 
غير " (سلب مالکيّت شدگان"ھاروی مبارزۀ طبقاتی 

می نامد، تنھا در تضاّد کار و سرمايه، ) پرولتاريا
. ھمان طور که مارکس بيان کرد، عينيّت پيدا می کند

به عوه ديويد ھاروی با منحرف شدن از اصل 
مبارزۀ طبقاتی بين دو نيروی اصلی متخاصم در 

بورژوايی و ضرورت انقب جامعه، مسألۀ دولت 
را به کل " ديکتاتوری پرولتاريا"به منظور استقرار 

آگاھی "او ھم چنين از کنار مفھوم . ناديده می گيرد
که مفھومی بنيادی در تغيير نظام  -"سوسياليستی

در اين باره در (سرمايه داری به سوسياليسم است 
  .عبور می کند -)مقالۀ ديگری صحبت خواھد شد

را به " قانون گرايش نرخ سود به کاھش" مارکس،
  :روشنی چنين جمع بندی می کند

گرايش فزايندۀ نرخ سود عمومی به کاھش يافتن، " 
بياِن ويژۀ شيوۀ توليد سرمايه داريست که توسعۀ روز 

. افزون بارآوری کار اجتماعی را بيان می کند

منظور ما اين نيست که نرخ سود نمی تواند موقتاً 
ولی از ذات شيوۀ توليد . گر کاھش يابدبه علل دي

سرمايه داری اين ضرورت ثابت می شود که شيوۀ 
توليد سرمايه داری در روند پيشرفت خود بايد نرخ 
متوّسط عمومی اضافه ارزش را در نرخ سود 

از آن جا که حجم . عمومِی کاھش يافته تری بيان کند
فتۀ کار زندۀ مورد استفاده به نسبت حجم کار تجّسم يا



 

٣١ 
به حرکت درآمده، يعنی وسايل توليد مصرف شده به 
شکل مولد، پيوسته کاھش می يابد، بنابراين بخشی از 
اين کار زنده که پرداخت نشده و به صورت اضافه 
ارزش تجّسم می يابد به نسبت حجم ارزشی کّل 

. سرمايۀ مورِد استفاده نيز پيوسته کاھش می يابد

کّل سرمايۀ مورد نسبت حجم اضافه ارزش به ارزش 
استفاده، نرخ سود را تشکيل می دھد که بنابر آن چه 

، ٣کاپيتال، جلد ." (گفته شد، بايد پيوسته کاھش يابد
  )تأکيد از من است -١٣فصل 

رخ داد، ھمان کاھش نرخ  ٢٠٠٨آن چه در بحران 
به . در مرحلۀ توليد بود" موقتاً به علل ديگر"سود 

ان دو طبقۀ اصلی ھمين خاطر، مبارزۀ طبقاتی مي
متخاصم در جامعه تعيين کننده است و تا زمان 
نابودی کّل نظم جھانی سرمايه، ھم چنان اھميّت خود 

  .را حفظ می کند

با توّجه به نکات فوق، تعاريف  :نبرد کارگر
" امپرياليسم"و " جھانی سازی"، "نئوليبراليسم"

  چيست؟

جھانی سازی پروسه ای تاريخی، و  :مازيار رازی
. جه تمايز سرمايه داری در کليّت آن استو

نئوليبراليسم به مرحله ای از سرمايه داری اشاره 
به معنای " جھانی سازی نئوليبرالی. "دارد

لنين سھم . است" امپرياليسم در عصر نئوليبراليسم"
خود بر توضيح معنای امپرياليسم را در جزوۀ 

ترين امپرياليسم به مثابۀ با"تأثيرگذارش با عنوان 
در بحبوحۀ  -)١٩١٦" (مرحلۀ سرمايه داری

اغلب، . ادا کرد -کشتارھای جنگ جھانی اّول
امپرياليسم را وسيعاً به معنای سلطۀ دولت ھای قوی 

اّما تشکيل . تر بر ضعيف تر تعريف می کنند
امپراتوری، استعمار و رقابت نظامی حتی پيش از 

. است آن که دولت ھا وجود داشته باشند، وجود داشته

بالعکس، تعريف لنين از امپرياليسم به لحاظ تاريخی 
برای لنين، امپرياليسم به اين جھت که . خاص بود

نمايندۀ دوره ای جديد از توسعۀ سرمايه داری و خود 
  .محصول آن بود، مفھومی ويژه محسوب می شد

از دورۀ لنين به اين سو، " امپرياليسم"اّما شکل 
نست مندل، اقتصاددان ار. دستخوش تغيير شده است

و انقبی مارکسيست، درک مفھوم امپرياليسم را 
سرمايه "مندل در کتاب خود با عنوان . توسعه بخشيد

سه دوره را در توسعۀ سرمايه داری " داری پسين
نخست، سرمايه داری بازار که بين . تفکيک می کند

وجود داشت و خصلت  ١٨٥٠تا  ١٧٠٠سال ھای 
يۀ صنعتی در بازارھای اصلی آن را رشد سرما

دّوم، سرمايه داری انحصاری . داخلی تشکيل می داد
ادامه يافت و توسعۀ امپرياليستی  ١٩٦٠که تا تقريباً 

بازارھای بين المللی و ھم چنين استثمار ممالک تحت 
. استعمار از خصوصيات بارز آن به شمار می رفت

که چنين ويژگی ) متأخر(سّوم، سرمايه داری پسين 
ی را در قالب ابرشرکت ھای فراملی، بازارھای ھاي

جھانی شده، مصرف گرايی و فضايی برای جريان 
  .ھای فراملی سرمايه نشان می دھد

مندل نيز بنا به سنت مارکسيست ھای کسيک، 
تش کرد تا ماھيّت عصر کنونی را به طور کلی با 

سرمايه داری " قوانين حرکت"بکارگيری مھم ترين 
ارکس کشف شد، بيان کند و نشان دھد که از سوی م

که چگونه ھمان نيروھايی که به رونق سوددھی پس 
از جنگ جھانی انجاميدند، نھايتاً بايد به ضّد 
ديالکتيکی خود بدل شوند و منجر به کاھش سوددھی 

ھدف مندل، توضيح احيای پيش بينی نشدۀ . گردند
سرمايه داری پس از جنگ جھانی دّوم و رونق 

بلندمّدتی بود که سريع ترين رشد اقتصادی  اقتصادی
  .در طول تاريخ بشر را به نمايش گذاشت

به   اعتقاد من، اين بھترين تحليلی است که از زمان 
  .جزوۀ مشھور لنين تاکنون بيان شده است

با توّجه به توضيحات فوق، امروز  :نبرد کارگر
  موضع مارکسيست ھای انقبی چيست؟
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کنونی سرمايه داری، ما را به بحران  :مازيار رازی

البته انقبيون . سوی احيای مارکسيسم ھدايت می کند
مارکسيست ديدگاه و چشم انداز خود را نسبت به آينده 

برای . و ھدفی که تحقق آن را دنبال می کنند، دارند
ساختن اين ديدگاه، سه حيطۀ مرتبط با يک ديگر 

. ستوجود دارد که مطالعه و درک آن ھا ضروری ا

ريشه ھای (نخست، درک سرمايه داری و بحران آن 
دّوم، درک ). بحران و نتيجه گيری ھای سياسی

گذار از سرمايه داری به "جامعۀ آتی، يعنی 
). مفھوم سوسياليسم و نقش دولت" (سوسياليسم

سّومين و مھم ترين حيطه، روش ھای سازمانی غلبه 
 بر سرمايه داری و حرکت به سوی سوسياليسم است

مفھوم سازمان انقبی، و مداخلۀ آن در سازمان (
  ).ھای توده ای

خصوصيّت موارد اّول و دّوم، توسعۀ تئوری ھای 
مارکسيستی با بازگشتن به خود مارکس است 

). روندی که اکنون در مقياس جھانی شاھد آن ھستيم(

گرايشات پيشرو و "خصلت مورد سّوم، بنيان نھادن 
ساً متفاوت با سازمان ھای گرايشاتی اسا" (احيا شده

، "لنينيستی"، "مارکسيستی"سنتی به اصطح 
و غيره که در گذشته کاريکاتوری " تروتسکيستی"

از طريق مراجعه به ) از سازمان انقبی را ساختند
اين (تجربيات مثبت و منفی انقب روسيه می باشد 

پروسه برای بسياری از فّعالين ناشناخته است و 
قرار " اتوپيايی -نئو"سوسياليست ھای  مورد مخالفت

اين سه مؤلفه، يک کّل واحد را تشکيل ). می گيرد
ھر مؤلفه بدون ديگری، ناقص است و . می دھند

بنابراين راه حلّی کامل در مقابل نظام سرمايه داری 
) کمونيستی(و برای بنا نھادن جامعۀ سوسياليستی 

  .ارائه نمی دھد

  ٢٠١١اّول آوريل 

 

  

  دربارۀ وحدت اصولی کمونيست ھادربارۀ وحدت اصولی کمونيست ھا

 متن سخنرانیآن چه از نظر می گذرانيد،  :توضيح

اتحاد «اق پالتاک تمازيار رازی در ا رفيق
 ٢٧( ٢٠٠٧ ۀژانوي ١٧ ، به تاريخ»سوسياليست ھا

  .است) ١٣٨۵دی ماه 

*** 

 »وحدت اصولی«بحث امروز من در مورد 

يد در ابتدا با .ھا است»چه بايد کرد«و  ھا کمونيست
قدمت  ،ی دارندذکر کنم ھمان طور که دوستان آشناي

، در نتيجه راه می گردد ازقبل ب دھۀاين بحث به دو 
نمی توانند  ھا ھم»چه بايد کرد«و  حل ھا، پيشنھادھا

اين بحث ھا در گذشته به اشکال . باشندنوينی  موارد
و در  است مختلف و در کميته ھای مختلف طرح شده

و  يست مروری بر آن پيشنھادھانشرايط فعلی ھم بد 
و ببينيم برای اتحاد  داشته باشيموضعيت موجود 

اصولی کمونيست ھا چه نوع تدارکاتی با ھم می 
 .توانيم انجام دھيم

ھا می »چه بايد کرد«ھا و »راه حل«قبل از طرح 
خواستم از نقطه نظر خود مفھوم 

کمونيست ھا را روشن کنم، زيرا که  اصولی اتحاد
ارد برداشت ھای متفاوتی در اين ارتباط امکان د

له می أپس از بررسی اين مس. وجود داشته باشد
خواھم به طور اجمالی به وضعيت کنونی طيف 

 ،پس از بررسی وضعيت موجود .کمونيستی بپردازم
ی يا چشم انداز وحدت، می شود راه ھدف نھايترسيم 

که مرتبط به وضعيت کنونی را حل ھای مشخصی 
 .کرد ست ارائها

ھا  بنابراين من از مفھوم اتحاد اصولی کمونيست
 :آغاز می کنم

در تحليل نھايی ھا  اصول کمونيستاعتقاد من به 
سيادت نظام مبارزه و سازماندھی برای سرنگونی 

پرولتاريا و استقرار نظام  سرمايه داری به وسيلۀ
در واقع چيزی مھم تر و اصولی تر  .ستای شوراي

تمام  .نيست ھا نمی تواند باشداز اين مد نظر کمو
ی که کمونيست ھا در تش ھا، مبارزات و تقھاي



 

٣٣ 
ی و اين با اين ھدف نھايطول تاريخ انجام داده اند 

 .ھمراه بوده و پيوند داشته استموضوع اساسی 

سرمايه داری و استقرار نظام سرنگونی سيادت نظام 
ی ھم در عالی ترين شکل آن، خود را فقط در شوراي

ک نھاد مرکزی تجلی می دھد و آن ھم حزب ي
، يک البته اين حزب .تدارک اين سرنگونی است

اين حزبی نيست که شامل توده  .است حزب مشخص
ھای وسيعی از کارگران و يا روشن فکران باشد، 

ست که ما آن ھا را ابلکه اين حزب شامل کارگرانی 
 فکریروشن انکارگر. می ناميم »کارگر روشنفکر«

 گذشته در صف مقدم مبارزات ضدّ  دو دھۀ ه درک

سرمايه داری مبارزه کرده و در واقع مغزھای 
به مقاله  که کسانی .متفکر جنبش کارگری ھستند

نويسی، خواندن و تحليل مقات و بررسی اوضاع 
و به عنوان رھبران عملی و  مسلط ھستند سياسی

 از سوی خود طبقۀنظريه پردازان جنبش کارگری 

 .و اعتبار دارند اخته شده اندشن کارگر

اين نوع کارگران، دست به انتشار نشريات کارگری 
گذشته  چنين در دو دھۀو ھم  زنندنظر می  تبادل و

 .سازماندھی جنبش کارگری را در دست داشته اند

اين روزھا در داخل ايران تعداد اين افراد کم نيست، 
ت پر واضح اس .تعداد آن ھا حتی رو به افزايش است

 اب تشکل ھای مشخص کمونيستی، طبقۀکه در غي

مبارزاتی معرفی  به صحنۀکارگر رھبران خودش را 
می کند و اين رھبران در صدر مبارزات قرار می 

 اين حزبِ  ۀتشکيل دھند گيرند و بنيادھای اوليۀ

بنابراين  .تدارک انقب در داخل ايران خواھند بود
يدا می وحدت کمونيست ھا در چنين حزبی تجلی پ

 .کند

بديھی  .فکرھا ھم خواھد بوداين حزب شامل روشن
است که روشنفکرھای انقبی در اين حزب سھم 

. فکریاما نه ھر روشن ،مھمی می توانند ايفا کنند

روشنفکر «روشنفکرانی که ما آن ھا را  بلکه
کسانی که در راستای  .اطق می کنيم» یکارگر
و سيستماتيک کارگر به طور ھدفمند  ۀطبق ۀمبارز

 ،فعاليت داشته اند و نه تنھا مسلط به مارکسيزم ھستند

از سوی پيشروان کارگری يعنی  از سویبلکه 
 .مورد تأييد قرار گرفته اند» روشنفکر انکارگر«

خصوص در خارج ه زيرا ھمان طور که می دانيد ب
از کشور افراد بسياری ھستند، افراد برجسته ای که 

خود  ديدگاه ھایستی بوده و مسلط به عقايد مارکسي
اق ھا مورد تبادل نظر قرار داده اترا در مقات و 

به جرأت می توان گفت که امروز در داخل  اما اند؛
ايران فقط تعداد بسيار انگشت شماری از اين رھبران 

در  .نظری مورد تأييد جنبش کارگری قرار دارند
گذشته به آن  ۀبی اعتمادی که در دو دھ واقع جوّ 

ی را تسريع و تعميق داده ، اين جدايدامن زده شده
 .است

بنابراين در داخل چنين حزبی ما شاھد تلفيق 
مغز متفکر جنبش  يعنی» رروشنفک انکارگر«

، يعنی »یکارگر انروشنفکر« ھستيم با کارگری
که تش خودشان را نه برای تحميل خويش  کسانی

ار بلکه برای قرار گرفتن در کن ،بر جنبش کارگری
جنبش کارگری و تقويت گرايش ھای مثبت جنبش 

 یوکارگری به کار بسته و مورد تأييد بخش پيشرُ 
 .گرفته اندکارگری در داخل ايران قرار 

، تبعيضات و با تجلی وحدت اصولی در چنين حزبی
بندی  تقسيم :ی جامعه معنا نداردتقسيم کار بورژواي

کارگر و روشن فکر، زن و مرد، جوان و  ميان
اين نوع سن، کرد و فارس، عرب و بلوچ و م

ی ھست در داخل تبعيضاتی که درون جامعۀ بورژواي
اين حزب، حزبی که در واقع  .اين حزب بی معناست

وحدت عالی کمونيست ھا را ھدف خود قرار می 
حزبی نيست که بر  .نيست حزب ايدئولوژيک  دھد،

 »لنينيزم-مارکسيزم«به نام  ای اساس ايدئولوژی

از لحاظ تشکيتی اين حزب به  .شده باشد ايجاد
نيست، برعکس حزبی  »حزب آھنين« اصطح

است که در آن اعضا بر اساس توافقات داوطلبانۀ 
در واقع متشکل   .دور ھم جمع شده اندبرنامه ای 

ترين، متعھدترين و جدی ترين عناصر جامعه را به 
 ،اين حزب در اقليت خواھد بود .خودش جلب می کند

ايران احزاب گل و گشاد سوسيال  ۀرا که در جامعزي
از اين نقطه  و دموکراتيک و علنی قابل تحمل نيست
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 احزابی متفاوت ازويژه و  نظر اين حزب، پديده ای

 ،اروپا موجودندکه در جوامع بورژوا دموکراتيک 
 .می باشد

 ،اين حزب بر اساس توافق برنامه ای ايجاد می شود
روزمره را بر اساس اين  و تاکتيک ھا و مداخت
از اين نقطه  .اتخاذ می کندانعطاف پذيری درونی 

نظر است که بايد حزبی باشد کامً دموکراتيک و با 
دموکراسی  آن نوع دموکراسی بسيار عالی تری از

که در احزاب سوسيال دموکراسی يا بورژوا 
ست که بايد احزبی  .دموکراتيک مشاھده می شود

ميت بشناسد و قبول کند که حق گرايش را به رس
نظرات متفاوتی برای امر دخالت گری در جنبش 

 .کارگری وجود دارد

رھبران اين حزب رھبرانی نيستند که بر اساس 
روابط خانوادگی يا باند بازی، خود را به اين حزب 

عزل قابل  ھر زمان رھبران اين حزب .تحميل نمايند
آرای انه بر مبنای به شکل آزاد ھستند و و نصب
اری که خود در آن و متکی به اعتماد و اعتب اعضای

انتخاب می  کسب می کنند،کارگری  سطح جامعۀ
شوند؛ در اين حزب کيش شخصيت وجود ندارد، در 

عکس ھای  انتشاراين حزب افراد و رھبران آن با 
رھبری را  ،اينترنتی و يا شعارھا و مطالبات خود

موکراتيک کسب نمی کنند، بلکه کامً يک حزب د
ست که می تواند به شکل ااين تنھا حزبی  .خواھد بود

خود تدارک انقب کارگری را در ايران بريزد  ۀويژ
ی را به شکل روزمره در کنار و امر دخالت گر

دھد و به سخن گويان واقعی کارگر سازمان  طبقۀ
و تدارک  بشودکارگر در شرايط کنونی مبدل  طبقۀ

به وسيلۀ خود طبقۀ ا سرنگونی سيادت بورژوازی ر
 .ببيندکارگر 

وقتی  ،البته اين حزب مانند ھر پديده ای در جامعه
به شوراھای  وقتی که، محقق کرداھداف خودش را 

برسند، خودش ھم  به قدرت تاکارگری کمک نمود 
، يعنی از ميان را طی خواھد کرد روند اضمحل

 خواھد رفت و قدرت نھايی در دست خود طبقۀ

 .ر خواھد گرفتکارگر قرا

بنابراين زمانی که ما صحبت از اتحاد اصولی 
کمونيست ھا می کنيم، منظورمان چنين اتحادی می 

اتحادی که اين نوع تجلی عالی اتحاد کمونيستی  .باشد
البته اتحادھای ديگری ھم در  .را در نظر می گيرد

درون جنبش کارگری و ميان کمونيست ھا وجود 
اتحاد (ولی ھم نباشند دارد که ممکن است غيراص

که کمونيست ھا مد نظر دارند،  اما اتحادی ،)عمل ھا
تدارک سرنگونی نظام  امر در صدد يعنی اتحادی که
اد تشکيتی به ست، از طريق ايجاسرمايه داری 

کارگر بيرون  وجود می آيد که از درون قلب طبقۀ
آمده و شامل اعضای کارگری برجسته و 

درون خود است که در در  روشنفکران انقبی
شرايط کنونی در سطح جامعه به رسميت شناخته 

 .شده اند

ی ما باشد، بايد وحدت و ھدف نھاي اگر اين چشم انداز
کمونيست ھا چيست  ديد وضعيت کنونی ما به عنوان

با ھم برای رسيدن به اين مقصد  یو چه راه حل ھاي
 .می توانيم پيدا کنيم

اسف بار  نهفاوضعيت کنونی کمونيست ھا متأس
کمونيست ھای خارج از کشور به دو دسته  است؛

 .تقسيم می شوند

ودشان را دسته ای که سازمان ھا و احزاب خ اول،
و  »منفردين«موسوم به دستۀ : دومايجاد کرده اند و 

وه ھای سابق که يک سلسله و کادرھای گر يا اعضا
ی را در جھت اتحاد کمونيست ھا در گذشته تش ھاي

 .داده اند انجام

يم، می بينيم که با دقت نگاھی به اين دو دسته نماياگر 
واقعيت اين . ندھر دو دسته دچار بحران عميقی بوده ا

حتی اگر خود اين  ،است که اين بحران وجود دارد
 به وجود چنينگرايش ھا، احزاب و يا افراد موجود 

 واقعيت اين است که در دستۀ .نکننداعتراف  یبحران

غير  یی احزاب و سازمان ھا، اتحادھاياول يعن
ی که احزاب شکل گرفته، گرايش ھاياصولی 

در واقع نه  ،کمونيستی و کارگری را ايجاد کرده اند
در سطح برنامه ای و نه در سطح تشکيتی کوچک 
ترين ارتباطی با حزبی که قرار است تدارک انقب 
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ر وع فاقد اعتبار داين ھا در مجم .ندارند ،را ببيند

 حتی بسياری از اين ھا .کارگر ھستند درون طبقۀ

، و اسامی شان در درون جنبش کارگری شنيده نشده
 ،يا احزابشان شناخته شده اسامیی ھم که آن ھاي

ه فاصله اصوً آن قدر با مسائل اصولی روزمر
کارگر به عنوان يک گرايش و يا يک  دارند که طبقۀ

 .حزب جدی با آن ھا برخورد نمی کند

نابراين در طيف احزاب و سازمان ھای سياسی، ب
 ای که صورت گرفته اين است کهکار غيراصولی 

، به جای عده ای روشن فکر در خارج از کشور
طبقۀ کارگر و پيشُروی  قيم طبقۀ کارگر و به عنوان

خودشان را به عنوان رھبران جنبش  کارگری،
ست غير ااين کاری  کارگری معرفی کرده اند،

ست که در واقع بحران را تشديد اين کاری ا .اصولی
و از اين نقطه نظر می بينيم که خود آن ھا نه  کرده

بلکه مدام در  اند، تنھا وضعيت بھتری پيدا نکرده
حال تشی و انشعابات و افتراق ھای متعدد می 

و يا  باشد ھر فردی که کمی صداقت داشته .باشند
درون  متوجه می شود که در فکر کند،کمی سياسی 

اين تشکيت و احزاب، تشتت و افتراق  یتمام
 .افزايش پيدا کرده و بحران عميق تر گرديده است

يعنی به اصطح در طيف منفردين  ،در طيف ديگر
البته فعاليت  .نيستسياسی ھم وضعيت بھتر از اين 

ھا و تش ھای بسياری شده و رفقائی بوده اند که از 
جنبش کارگری روی صداقت و تمايل خدمت به 

اما تمام پروژه ھا و طرح ھا  ،کرده اند یتش ھاي
 سال گذشته به بن بست کشيده شده ١٥-١٠در طی 

طرح ھای مختلفی با مضمون ھمگرايی، . اند
ی، اتحاد، اتحاد چپ کارگری، اتحاد نيروھای ھمسوي

در  کمونيست و انقبی، گروه بندی نوين و غيره
گوی اتحاد اصولی نتوانستند پاسخ  ھيچ يکواقع 

کمونيست ھا در خارج از کشور باشند و آن ھا ھم 
 .متأسفانه دچار بحران شده اند

در اين جا بد نيست به بررسی علل اين بحران ھا 
آتی برای  ۀبپردازيم، زيرا که به ھر حال در دور

اصولی ما بايد يک ارزيابی رفتن به سوی يک اتحاد 

 ۀبحران در دو دھعلل  .از گذشته داشته باشيم درستی
 :گذشته در خارج از کشور عمدتاً سه گانه بوده است

، استعامل عينی  يکبه طور مشخص  ،اولين عامل
واضح . کارگر ۀيعنی دوری کمونيست ھا از طبق

ی نيست ھای ايرانی تنھا کمونيست ھاياست که کمو
نيستند که در تبعيد به سر برده و يا مجبور به ترک 

 .رون کشور خودشان گرديده اندطبقاتی در د ۀمبارز

 زمان حيات مارکس و لنين در طول تاريخ حتی در

بسيار ديده شده که برخی از گرايش ھای کمونيستی 
اما  .برای دوره ای مجبور به ترک کشور می شوند

آن چه که ما در ارتباط با کمونيست ھای ايرانی 
فظ پيوند مشاھده کرده ايم اين است که برای ح

کارگر تش و کوشش  ارگانيک و نزديک با طبقۀ
به عنوان مثال افرادی مانند لنين و  .جدی نکرده اند

تروتسکی و ساير رھبران حزب بلشويک ھمواره 
سياسی خودشان را  ھای بخش عمده ای از فعاليت

خارج از روسيه گذرانده اند، با اين حال تش برای 
روزمره وجود داشته،  کارگر به طور ۀپيوند با طبق

به طور روزمره اين تش برای مبارزات ھدفمند و 
کارگری با درون کشور خودشان  مرتبط با جنبش

ايرانيان  فاصلۀدر صورتی که . وجود داشته است
کمونيست با کارگران به تدريج پس از چند سال آن 

که امروز اصوً اين  است قدر زياد شده
از ھمديگر سير می  در دو سطح متفاوت ،حرکت دو

ی که در خارج کشور ھستند کمونيست ھاي .کنند
ی که در داخل سائل ديگری دارند، کارگران پيشرويم

 اين ايران زندگی می کنند نيز مسائل متفاوتی از

اين دو ھر روز بيشتر از ھم جدا  .دارند کمونيست ھا
زيرا ما ھيچ نوع تش ھای مشخص و  .افتاده اند

 ، بهداده ايم که اين پيوند با کارگرانمرتبطی انجام ن

يا اين  تبديل شده باشد،يک پيوند ارگانيک و نزديک 
داخل و خارج بودن در واقع اين بحران را تشديد  که

جمله  ست که افتاده و از امتأسفانه اين اتفاقی  .نکند
عوامل اساسی است که بحران در خارج از کشور را 

 .ه استکردتشديد 

 است تخاذ سياست ھای نادرستی بودها، دومين عامل

يعنی  .شده نجامکه توسط کمونيست ھا برای وحدت ا



 

٣٦ 
صورت ی که دتاً تمام تش ھا و يا پروژه ھايعم

چه از جانب سازمان ھا و احزاب و چه از  گرفته،
آن ھا  .ھمه به بن بست رسيده اند ،»منفردين«جانب 

خصوص ه تش کرده اند که خارج از طبقه و ب
کارگری به ايجاد احزاب  یوارتباط با پيشرُ  بدون

 !کمونيستی مبادرت کنند، آن ھم در خارج از کشور

واضح است که اين سياست ھا به بن بست خواھد 
واضح است که اين سياست ھا بحران زاست،  .رسيد

زيرا واقعيت اين است که کمونيست ھا بدون حضور 
ک با کارگر و بدون پيوند از نزدي ۀدر مبارزات طبق

کارگر قادر به تشکيل حزب  ۀرھبران عملی طبق
تدارکات  کند وکمونيستی که انقب را سازماندھی 

 .بيند، نخواھند بودب انقب را

ھايی از با بوده و اين سياست ھا که ھميشه سياست 
 -است گرايش ھای مختلف اعمال می شده به وسيلۀ

اد به شکلی زود و سريع به ايجآن ھم برای اين که 
ی و يا با ، به تنھايحزب و تشکيت مشخص خود
در واقع  -بپردازند ،ترکيبی از گرايش ھای مختلف

توفيقی  بنابراين اگر قرار است که .به شکست انجاميد
، حاصل شودتدارکات بعدی برای انجام اين کار  در

اين سياست ھا بايد مورد بازنگری عميق قرار 
 .بگيرند

لت آن ھمين دور افتادگی که باز ھم ع ،سومين عامل
 تشکيتی، -سياسی ، نه مسأله ایاز جامعه است

عدم . است اجتماعی -اخقی بلکه يک سلسله مسائل
رعايت مسائل اخقی و اخقيات کمونيستی در ميان 

يعنی افتراق و اتھام  ،کمونيست ھای خارج از کشور
 ۀ، شايعه پراکنی، در دورزدن از پشت زنی، خنجر

طيف کمونيست ھا  ما .يار رايج بوده استگذشته بس
واضح است افرادی  ،بزرگ ھستيم مانند يک خانوادۀ
و ايجاد افتراق می  به اتھام زنیکه در ميان ما 

می شوند، ولی  و افشا به تدريج شناخته پردازند،
 ايجادافراد معدود که  به اينتنھا  موضوع متأسفانه

ھم در مقابل  نبوده و سايرين محدوده افتراق می کنند
لجن  پراکنی ھا، اين سم پاشی ھا و  اين شايعه

پراکنی ھا يا سکوت کرده و يا به اين لجن پراکنی ھا 

ھم  اجتماعی-اخقی در واقع اين عامل .دامن زده اند
تأثيرات مخربی در اتحادی که ما در آتيه می 

اين ھم نيز يکی  .گذاشته است ،توانستيم داشته باشيم
ت که در آينده بايد مورد بازنگری قرار از مسائلی اس
آتی برخوردی کامً مشخص و  دورۀبگيرد و در 

آگاھانه برای جلوگيری از اين افتراق ھای موجود 
 .صورت گيرد

نظر گرفتن وضعيت به اعتقاد من اکنون با در 
ی که ذکر کردم، راه حل ھايی موجود و ھدف نھاي

 ،ل ھای سريعاين ھا راه ح .ارائه داده شود دمی توان
آن قدر بحران و  .ساده و جامعی نمی تواند باشد

افتراق شديد است و آن قدر به سم پاشی و شايعه 
پراکنی ھا دامن زده شده که به طور ساده و سريع 

پايدار برسيم،  »اتحاد عمل«نمی توانيم حتی به يک 
چه برسد به يک اتحاد تشکيتی و اصولی و يا 

ين بايد دوره ای از بنابرا .حزبتدارک ساخت 
برای ايجاد يک جو مناسب  ھايی  تدارکات و گام

در  مسألهبرای اين ھم سويی برداشته شود و اين 
 .بعد می تواند قرار گيرد ۀدستور کار دور

سويی کمونيستی خواھان ايجاد يک ھمکسانی که 
اول ھدفشان از  وھلۀواضح است که بايد در  ،ھستند

نی کسانی بايد باشند که يع .اين ھم سويی روشن باشد
با ( حزب انقبی حداقل در موضع ايجاد يک

در  ؛توافق داشته باشند )مشخصاتی که ذکر کردم
ر اين موضوع، يعنی بر غير اين صورت اگر بر س

توافقی  ،ی، يا بر سر چشم انداز وحدتسر ھدف نھاي
گام ھای برداشتن موجود نباشد، واضح است که 

 .تشديد بحران دامن می زندمقدماتی نيز مجدداً به 

است که افرادی که  در اين ميان آنپيش شرط دوم 
وارد اين اتحاد و تبادل نظرات می گردند، بايد برای 

به بحران فعلی اذعان داشته  ،پيدا کردن راه حل ھا
گرايش ھا و احزاب و افرادی که اعتقاد دارند  .باشند

مبرا  اين بحران مربوط به سايرين بوده و خود آن ھا
اين پروسه نمی  در، مسلماً از اين بحران می باشند

التماس و الفاظ ديپلماتيک  گنجند، با خواھش، تمنا،
نمی شود سازمان ھای سنتی را متقاعد کرد که به 



 

٣٧ 
ۀ واقع وارد پروس اتحاد اصولی دامن بزنند و در

 .ی با سايرين گردنديگراھم

ھر سازمان، ھر گروه و ھر شخصی اگر اعتقاد 
که حزب و سازمان خودش در مرکز  شته باشددا

و بحرانی دامن گير  است جنبش کارگری قرار گرفته
بايد اين پروسه را تجربه کند و فقط  ،آن ھا نيست

ست که نشان می دھد اآتی  ۀعمل آن ھا در دور
سياست ھا و خط آن ھا اشتباه يا درست بوده، و در 

ری يد بشود به يک وحدت سراسآن زمان است که شا
به اعتقاد من در شرايط کنونی با  .پيدا کرد دست

کسانی که به اين بحران باور ندارند و آن را رد می 
نمی شود وارد حتی فعاليت ھای مشترک  ،کنند

 .ھدفمند گرديد

 که در شرايط فعلی به آن ھايیبه اعتقاد من راه حل 

تعھدات  ۀلأاول مس ۀلھدر و ،می شود اشاره کرد ھا
اين پس گرايش يعنی از  بر می گيرد،را در اخقی

اگر  .ھای موجود نبايد عليه ھمديگر سم پاشی کنند
، اگر کسی به کسی انتقاد وجود دارداختف سياسی 

دارد، واضح است که روش کار اين است که آن 
و يا کسی که مورد  ،دعوت شود به مناظره شخص

در مقام  ی مشابھی نوشته واانتقاد قرار گرفته مقاله 
در اين موقعيت نيازی نيست  .پاسخ گويی قرار بگيرد

سياسی و يا کوچک ترين انتقاد که به محض 
با  یدشمن به مورد نقد فرد از سوی کسی، تشکيتی

به سم پاشی و شايعه پراکنی ھای  سپس و منتقد
به ھر . نيست نيازی به اين کارھا .شخصی بپردازد

ردند از حال تجربه نشان داده کسانی که تصور می ک
طريق اتھام زنی ھا و تخريب شخصيت خودشان را 

در می ه بزرگ می کنند و سايرين را از ميدان ب
 است تجربه نشان داده. توفيق حاصل نکرده اند ،کنند

است که که اين راه صحيحی نبوده و راه صحيح اين 
يم و در يک محيط دوستانه با ھم ديگر تبادل نظر نماي

و رفيقانه شديدترين اختفات  انتقادات را پاسخ دھيم
 .بدون اين که به اتھام زنی بپردازيم ،را داشته باشيم

يتی رخ می از طرف ديگر اگر تخطی ھای تشک
واضح است که  ،می گردد دھد و کسی دچار خطايی

نيز راه حل خود را دارد، و بايد از طريق  مسألهاين 
و  از طريق اتھام زنی رفع شود، نهراه حل ھای سالم 

. ستبحران زامسموم کردن جو که خود به شدت 

بنابراين برای شروع يک توافق عمومی اخقی 
کمونيستی، زم است تا اين سم پاشی ھا از بين برود 

، بدون يممحيط سالم بتوانيم تبادل نظر نمايتا در يک 
بايد  .زندب اين که نگران باشيم کسی از پشت خنجر

و تحوتی در خود  برای اين کار دوره ای طی شود
اين بنابر .ايجاد کنيم و اين جو سالم را به وجود آوريم

بسيار  ،سالم ايجاد نشود به اعتقاد من تا اين جوّ 
دشوار خواھد بود که ما حتی وارد بحث و مذاکره در 

 .اتحاد کمونيست ھا گرديم سويی در جھتمورد ھم

اگر اين دوران جوسازی ھا خاتمه پيدا کرد، و يا 
وسازی ھا را می کنند منزوی شوند، ی که اين جکسان

در قدم بعدی امکاناتی به وجود خواھد آمد که ما 
ما بايد   …وارد پروسه ای از فعاليت مشترک شويم

وارد يک دوران انتقالی از وضعيت کنونی به تشکيل 
دورانی  ،يک حزب واحد شويم و اين دوران انتقالی

سانی که به ست که ما به عنوان کمونيست ھا و کا
ساختن حزب در داخل ايران اعتقاد داشته و سمت و 

اتحاد عمل ويژه   يک بايد ،سوی کارگری دارند
کسانی که خود را کمونيست می  .يمايجاد نماي ای

می  ،دانند و در خارج از کشور ھم حضور دارند
 توانند به يک سلسله فعاليت ھای مشترک دست زنند

يل اتحاد چپ ما در گذشته ھم در اوايل تشک(
ھای مباحثات آن در يکی دو سال در بولتن  ،کارگری

و ھمين بحث ھا را در آن زمان  يمدخالت کرد نخست
ی رتباط با اتحاد انقبی نيز رفقادر ا .مطرح کرديم

اما متأسفانه  -گرايش ما ھمين بحث ھا را انجام دادند
 ).مورد توجه دوستان قرار نگرفت

مفھوم است که افراد، به اين  »اتحاد عمل ويژه«
، بدون گرايش ھا، گروه ھا با حفظ موقعيت خودشان

د و يا نانحل خود داشته باش اين که دليلی برای
را کنار  رتی داشته باشد که اساس نظراتشانضرو
ۀ د، به عنوان گرايشی بزرگ از خانوادنبگذار

وارد يک سلسله از فعاليت ھای  کمونيست ھا بتوانند
و در عين  ندط با کارگران ايران شومشترک در ارتبا



 

٣٨ 
منتھا اين . دامن زده شود حال به يک سلسله مباحثاتی

  اين مباحثات بايد .باشد اتفاقی مباحثات نبايد مباحثاتی

و مرتبط به مسائل کارگری باشد و به اختف  ھدفمند
و افتراق ميان داخل و خارج کشور به تدريج پايان 

را که سال ھای سال می بتوانيم اين پيوندی  تادھد 
از طريق  ،توانستيم با داخل کشور ايجاد کنيم

مباحثات و از طريق فعاليت علنی و از طريق تدارک 
ويم و اين اين فاز ش ، ايجاد کنيم، واردآگاھانه

 .کنيم ھماھنگی را با ھم زمينه ريزی

واضح است که پس از سپری شدن دوره ای، اين 
شبکه ھای ه و نشري اتحاد ويژه می تواند

فعاليت ھای مشخص و  ،خود را داشته باشد اينترنتی
را  زمانی که ھمۀ ما يک ديگر .خود را انجام دھد

ر گفتار که د ايش نموديم و اطمينان حاصل کرديمآزم
ھمسويی  و کردار اختفی نداريم، زمانی که

خواھد فرصتی فراآن موقع  ،مشخصی احساس شد
اتحاد اصولی اوليۀ ھای رسيد که ما می توانيم نطفه 

کمونيست ھا را ھمراه با فعالين جنبش کارگری در 
 مشتاقندکه  یھمراه با کارگران پيشروي ،داخل ايران

، و ھمين طور فائق آيند بحران خود کمونيست ھا بر
 .پی ريزی بکنيم ،با آن ھاو ھماھنگی  ر ارتباط د

 ،بنابراين ھمان طور که در ابتدای سخنم اشاره کردم
برای  نوين و فوری خاصی قع پيشنھاددر وا

 .رو ھستيم وجود ندارده مشکتی که ما با آن روب

اين فعاليت ھا، فعاليت ھايی درازمدت خواھند بود و 
ی در اين می تواند کمک ،ی که برشمرديمگام ھاي

ی و اوليه ھم اين گام ھای ابتدايشايد  .مسير باشند
با ايجاد ولی اميد من اين است که  برداشته نشوند،

بدون  ،يک محيط سالم و آرام و دموکراتيک
 ،بدون اتھام زنی ھا ،جوسازی و از پشت خنجر زدن

-ی برای حل مسائل سياسیبا يافتن راه ھاي و

و  پايدار ويژۀ ما وارد يک اتحاد عمل ،تشکيتی
خود شرايط را  ۀدرازمدت تر شويم که آن نيز به نوب
وی کارگری شرُ برای اتحاد اصولی در ارتباط با پي

 .در داخل ايران آماده می کند

  

  عمل نيروھای چپ کارگریعمل نيروھای چپ کارگریاتحاد اتحاد 

  

نقدی  ،رفيق مازيار رازی ۀزير نوشت ۀمقال: توضيح
 )راه کارگر(است بر مواضع محمد رضا شالگونی 

اين . رسيدن به اتحاد کمونيست ھا ۀدر مورد شيو
اتحاد چپ کارگری « ٢ ۀمقاله در بولتن شمار

جايی که  از آن. ، انتشار يافت١٣٧٣، مھرماه »ايران
سازمانی است که در نشست  ٢۵راه کارگر يکی از 

شرکت  »ازمان ھا و نھادھای چپ و کمونيستس«
سازمان ھا و «داشته، اين مقاله را برای تبادل نظر با 

  .انتشار می دھيم مجدداً  ،»نھادھای چپ و کمونيست

 شورای دبيری

***  

 اتحاد عمل نيروھای چپ کارگری

 »تحاد بزرگ ھواداران سوسياليسما«يا 

اثبات  روش معمول اپورتونيست ھا اين است که. ..«
ی ترين آن ھاست، يعق ،معتدل ترين شعارھا :کنند

زيرا که به اتحاد عظيم ترين تعداد عناصر اجتماعی 
 ...کمک می رساند
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در محاسبات سياسی، مسايل کمی  !خير رفقا«

عناصر  ۀرف جمع آوری کليغامض تر از صِ 
افزايش اپوزيسيون مردد و خائن . است ”اپوزيسيون“

بی مبارز نه تنھا جمع بزرگ به عناصر واقعاً انق
غالباً به کاھش آن جمع   تری ايجاد نمی کند، که

بحران سياسی، ورشکستگی «لنين، (» منجر می شود
 آثار ، کليات١٩٠٦اوت  ،»تاکتيک ھای اپورتونيستی

 ).٧-١٥٦، به انگليسی، صفحات ١١جلد 

، »اتحاد نيروھای چپ کارگری« بولتن ١ۀ در شمار
ضرورت «، مقاله ای تحت عنوان ١٣٧٣شھريور 

محمدرضا  ۀنوشت »حياتی حرکت در مدار بزرگ
 ۀقع اداماين مقاله در وا. شالگونی، منتشر شد

، »راه کارگر«کنفرانس عمومی اخير  تصميمات
قطعنامه برای اتحاد ھواداران «است که در 

در آن کنفرانس به  »اتفاق آراء«با  »سوسياليسم
و (مواضع مندرج در اين مقاله . تصويب رسيد

نکاتی را طرح کرده که برخورد به آنان  )قطعنامه
 ،گریبرای پيش برد بحث حول مبانی اتحاد چپ کار

 .ضروری است

مرزبندی با «مذکور، برای ايجاد  ۀدر نوشت
طرفداران سرمايه داری و نزديکی با ھواداران 

 :اشاره شده است عام به دو دليل ،»سوسياليزم

تعرض عمومی ھواداران سوسياليسم «اول اين که 
و ( ) …شکسته شده است …عليه نظام سرمايه داری

رای دفاع از ضرورت مبارزه ب )در نتيجه
 ).٢٤.ص( »اھميتی ويژه پيدا می کند …سوسياليسم

 اين شکست محصول بيراھه روی …« دوم اين که 

و (ھا و ناتوانی ھواداران سوسياليسم بوده است 
ھا و ناتوانی ھا  فائق آمدن بر بيراھه روی )درنتيجه

و رھا کردن آن بيراھه ھا از مقدم ترين واجبات 
نبش چپ ج«بر اين ھا  مضاف. )٢۵ص (» ماست
نه فقط برای دفاع از . ..«  اخص به طور »ايران

حتی به خاطر  …موجوديت و حق حياتش
ی ترين ملزومات يسازماندھی يک دفاع مؤثر از ابتدا

دمکراسی، ناگزير است به نيروی سياسی دارای 
حرکت  و اين نمی شود مگر با . تبديل شود …عضله

اتحاد بزرگ  به عبارت ديگر،. در مدار بزرگ
 ).تأکيدھا از ماست -٢۶ص(» ران سوسياليسمھوادا

حرکت «و يا  »اتحاد ھواداران سوسياليزم«آن چه تز 
ست که چه ا روشن نمی کند اين »در مدار بزرگ

مد نظريه پردازان راه  »چپ«از  »اتحادی«نوع 
کارگر است؟ آيا غرض از اين پيشنھاد آماده کردن 

ی زمينه ای برای ايجاد حزب پيشتاز انقبی کارگر
کارگری؟ و  »توده ای«است؟ و يا تشکيل يک حزب 

درازمدت با مدافعان جنبش کارگری  »اتحاد عمل«يا 
 است؟

يا اکثريت آن (چنان چه ھدف راه کارگر  (الف
از چنين پيشنھادی ساختن يک حزب پيشتاز  )سازمان

انقبی باشد، بديھی است که طرحی کامً فرصت 
ب پيشتاز انقبی زيرا که حز. طلبانه و مردود است

را نمی توان براساس جمع جبری عده ای ناھمگون 
با نظريات سياسی متفاوت و گاه متناقض به وجود 

بنياد اتحاد «: اما، شالگونی تأکيد می کند که. آورد
در آغاز کار  )و(. ..بايد روشن و محکم باشد

 :يی کلی روی حداقل سه نکته ضرورت داردارگھم

شکستن دولت بورژوايی و  اوً، مبارزه برای درھم
ثانياً، مبارزه برای متحد  …بر پايی دولت کارگری

ثالثاً، مبارزه  …کارگر ۀشدن و به ميدان آمدن طبق
 ).٢۶ص(» …برای دمکراسی

افرادی که به ضرورت   آيا به اعتقاد شالگونی 
فوق  رسيده و سه شرط »مبارزه برای سوسياليسم«

يک حزب  ديگر درمی توانند با يک پذيرفته اند،را 
کارگر در  ۀانقبی کارگری برای سازماندھی طبق

 راستای انقب آتی گرد آيند؟

 :بديھی است پاسخ از نقطه نظر ما منفی است زيرا



 

٤٠ 
اول، ھنوز در ميان نه تنھا چپ ايران که چپ بين 

اختف ھای عميق و  سوسياليزم المللی بر سر مفھوم
ارگر که سازمان ھايی نظير راه ک. جدی وجود دارد

وفادار  »اردوگاه سوسياليسم«تا چند سال پيش به 
بوده و ھنوز نيز پس از فروپاشی شوروی، يک 
ارزيابی جامع از مفھوم سوسياليزم ارائه نداده اند، 

به بعد  ١٩٣٠چگونه می توانند با گرايش ھايی که از 
به ماھيت ارتجاعی سياست خارجی شوروی پی برده 

فھوم سوسياليزم داشته بودند، يک نظر واحد از م
باشند؟ اضافه بر آن، امروز صرف اعتقاد به 

بسياری از طرفداران . کافی نيست »سوسياليسم«
به آرمان ھای خود خيانت کرده  »سوسياليسم«سابق 

برای . و طرفدار سرمايه داری از آب در آمده اند
مثال، تا چند سال پيش آقای گرباچوف و يلتسين از 

بودند و مشاھده می شود که  »سمسوسيالي«طرفداران 
و يا در حال . کارشان امروز به کجا کشيده است

احزاب سوسيال دمکرات و  ۀحاضر کلي
 »حزب کارگر«اروپايی نظير  »سوسياليست«

بريتانيا که خود را از طرفداران سوسياليزم معرفی 
می کردند به طور آشکار در برنامه و عمل در 

و يا حتی اکثر . اند خدمت سرمايه داری قرار گرفته
رھبران اتحاديه ھای کارگری در جوامع غربی به 

اين بايستی در ابتدا بنابر. چنين راھی گام نھاده اند
 »ھواداران سوسياليسم«روشن شود که منظور از 

به اعتقاد ما ھواداران سوسياليزم . چيست
ً   امروزه کسانی ھستند که خواھان سرنگونی  صرفا
رمايه داری و تشکيل حکومت نظام ھای س  قھرآميز

ھای کارگری براساس يک اقتصاد با برنامه متکی 
يعنی ھواداران (کارگری اند  یمديريت -بر خود

و نه رفرميست ھای رنگارنگ و  )انقبی سوسياليزم
فرصت طلبان مخفی و علنی در درون جنبش 

  ).وارثين دروغين سوسياليزم(کارگری 

ايستی نظر خود ب »ھواداران سوسياليسم«دوم، اين 
. را نيز در مورد انقب آتی ايران روشن بيان کنند

انقب «گرايش ھايی که ھنوز سخن از 

و غيره  »جمھوری دمکراتيک خلق«، »دمکراتيک
به ميان می آورند، طبيعتاً با گرايش ھايی که اعتقاد 

دارند، در روز  )سوسياليستی(به انقب کارگری 
مخالف يکديگر  ۀبھپس از سرنگونی رژيم در دو ج

قرار خواھند گرفت و نمی توان از اين دو نيرو، 
طلب کرد که در درون يک حزب مشترک به فعاليت 

در نتيجه وحدت . در جھت سرنگونی متشکل شوند
نيروھای چپ در درون يک حزب پيشتاز بايد از 

اساس توافق اصولی و روشن پيرامون  ابتدا بر
فق بر سر توا -ماھيت انقب آتی صورت گيرد

درھم شکستن دولت بورژوايی و بر پايی دولت «
زيرا . به عنوان يک شعار نيز کافی نيست »کارگری

کنون در طيف چپ تفسيرھای متناقضی از که تا
عده ای از ھمين . ھمين شعار ارائه داده شده است

را نتيجه  »حکومت دمکراتيک خلق«شعار تشکيل 
جمھوری حکومت «می گيرند و برخی ديگر تأسيس 

را استنتاج می  »شورايی کارگران و دھقانان فقير
ھستند،  تناقض اين دو حکومت با يکديگر در. کنند

و يا (» مترقی«زيرا که اولی بخشی از بورژوازی 
دربر خواھد گرفت و را  !)خرده بورژوازی مترقی

کارگر را عمده نمی کند و عمً  ۀنقش رھبری طبق
حکومت آتی اسير نمايندگان کارگران را در 

بورژوازی می کند؛ و دومی يک حکومت کارگری 
کارگر را مد نظر  ۀمشخص با متحدان انقبی طبق

 .دارد

مبارزه برای متحد شدن «سوم، اتحاد تشکيتی حول 
از طريق تمرکز  …و به ميدان آمدن طبقه کارگر

نيز  »روی سازماندھی مبارزات خود توده مزدبگير
خواھان مبارزه  »چپ«ه چ چنان. ناروشن است

 »مزدبگير ۀسازماندھی مبارزات خود تود«برای 

است بايستی از ھم اکنون تمايز خود را حداقل با 
طور جدی و قاطع از ميان ه پيشروی کارگری ب

چپ و پايگان «به کارگيری واژه ھايی نظير . بردارد
 اين است ۀنشان دھند )٧-٢٦. صص(آن  »اجتماعی

روشنفکران ( »چپ«، که از ديدگاه راه کارگر
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» اجتماعی پايگان«جدا از  ۀيک پديد )کمونيست

شکست  ۀتجرب. است) وی آنکارگر و يا پيشرُ  ۀطبق(
انقب اخير ايران، بار ديگر در تاريخ جنبش 

ای سياسی چپ کارگری نشان داد که سازمان ھ
وی خص پيشرُ اکارگر و ب ۀکمونيستی جدا از طبق

ننده ای در انقب کارگری نمی توانند نقش تعيين ک
می  »ھا بيراھه روی«داشته باشند و دچار خطا و 

وی کارگری ايران، مدت رو، پيشرُ  از اين. شوند
ھاست که ديگر اعتمادی به سازمان ھای سنتی 
موجود ندارد و در مقابل آن ھا ھمواره اقدام به ايجاد 

چه  چنان ).و به حق(تشکل ھای خود کرده است 
حاد تشکيتی ای برای قرار باشد در طيف چپ، ات

 ۀمداخله در جنبش کارگری صورت گيرد، در وھل
نخست سازمان ھای موجود بايستی خود را منحل 

وی اعم کرده و از گام نخست ھمراه با پيشرُ 
تشکيت سياسی را بنا  ۀکارگری نطفه ھای اولي

اين کار در وضعيت کنونی صرفاً از طريق . نھند
منسجم و مخفی، امکان گر  هايجاد ھسته ھای مداخل

گرايش ھايی که ھنوز تصور می کنند از . پذير است
طريق اتحاد با چند سازمان و گروه کمونيستی 

وی بدون درگير کردن پيشرُ  )از با(روشنفکری 
کارگری قادر به ايجاد حزب کارگری ھستند، در 
بھترين حالت در خواب عميق طيی به سر می 

 .برند

مبارزه برای «ی حول چھارم، اتحاد تشکيت
نيز  »دمکراسی و آزادی ھای بی قيد و شرط سياسی

سوسياليست ھای  .بسيار کلی است
خواھان آزادی ھای سياسی بی قيد و  البته انقبی

شرط بوده و ھستند و برای دمکراسی مبارزه کرده و 
دمکراسی  ھا خواھان اما در عين حال آن. می کنند
ای دمکراسی سياسی مبارزه بر. نيز ھستند اقتصادی

و اقتصادی نيز شامل مبارزه با کسانی است که در 
گرايش ھای . مقابل اين دمکراسی ايستادگی می کنند

بورژوا، سلطنت طلب، سوسيال دموکرات و خرده 
و  »دمکراسی سياسی«بورژوا که ھمه خواھان 

سرنگونی رژيم آخوندی نيز ممکن است باشند، 
سلب (ی اقتصادی ھمواره در مقابل ايجاد دمکراس

مالکيت خصوصی و ملی کردن صنايع و بانک ھا، 
تحت کنترل شوراھای کارگری، و اشتراکی کردن 

مقاومت  )زمين ھا، تحت کنترل شوراھای دھقانی
در نتيجه برای سوسياليست ھای انقبی . خواھند کرد

يک امر  ديکتاتوری انقبی پرولتاريا برقراری
ی ای که خود ديکتاتور. ضروری و زم است

عالی ترين شکل دمکراسی سياسی و  ۀتضمين کنند
 ،وحدت تشکيتی چپ کارگری. اقتصادی است

 ًبدون درک مشترک بر سر نکات فوق کام
 .غيراصولی است

اتحاد ھواداران «چنان چه مفھوم از  )ب
نظير (» توده ای«، ايجاد يک حزب »سوسياليسم

است، اين نيز يک  )برزيل »حزب کارگران«
ونی می شالگ. پيشنھاد غيراصولی و غيرعملی است

امروز جنبش چپ، به  ۀگويد که راه حل عملی مسأل
جنبش مستقل «ايجاد  »مانيفست کمونيست«قول 

چنين «است و  »اکثريت عظيم، برای اکثريت عظيم
جريان ھای  جنبش عظيمی فقط از طريق نزديکی

می تواند به وجود  …رنگارنگ ھوادار سوسياليسم
البته با حفظ اختف ھای موجود ما بين اين  .يدبيا

او ادامه می  ).تأکيد از ماست -٢٥. ص(» نيروھا
روشن و محکم «، دھد که اين اتحاد بايستی اول

ھا را به رسميت »اختف نظر«، دوم ،»باشد
سخن نگويد،  »ابھام زا«به زبان ، بشناسد، سوم

افراد و جريان ھايی  ۀمبه روی ھ«درھايش  ،چھارم
باز باشد از  »که برای سوسياليسم مبارزه می کنند

ضرورتاً مارکسيست يا حتی «جمله کسانی که 
سياسی  ۀدر صحن ،نيستند و پنجم »ماترياليست

اين نظريات چند نکته . داشته باشند »حضور مؤثر«
 :را طرح می کند

 چاول، مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست ھي
 ،گاه چنين منظوری را که شالگونی بيان می کند

که گويا ھدف کمونيست ھا بايستی ايجاد  -نداشته اند



 

٤٢ 
 »جنبش مستقل اکثريت عظيم، برای اکثريت عظيم«

بورژواھا و «در مانيفست کمونيست در فصل . باشد
در مورد اين مطلب چنين اشاره می شود  »پرولتارھا

يا جنبش ھای  تمام جنبش ھای تاريخی پيشين،«: که
جنبش . اقليت ھا   اقليت ھا بوده اند، و يا به نفع

مستقل اکثريت عظيم  و پرولتاريا، جنبش خودآگاه
مانيفست «(» جامعه به نفع ھمان اکثريت عظيم است

، مارکس و انگلس، منتخب آثار، »کمونيست
در اين  ).٤٥ .انتشارات پروگرس، به انگليسی، ص
عام به عنوان جا، مانيفست کمونيست يک فرمول 

کمونيست ھا طرح نمی کند، بلکه صرفاً  ۀوظيف
جنبش پرولتاريا را در قياس با جنبش ھای اقليت ھای 

خود «يک جنبش  )دھقانی، بورژوايی و غيره(پيشين 
آگاه، مستقل اکثريت جامعه به نفع ھمان اکثريت 

کمونيست ھا را  ۀاما وظيف. معرفی می کند »عظيم
اين  )»يا و کمونيست ھاپرولتار«(در فصل بعدی 

کمونيست ھا از يک سو، به ...«: چنين بيان می کند
عزم جزم کرده ترين لحاظ عملی، پيشرفته ترين و 

کارگر ھر مملکت را تشکيل می  ۀبخش احزاب طبق
دھند، بخشی که تمام بخش ھای ديگر را به جلو سوق 
می دھد؛ از سوی ديگر، به لحاظ نظری، موقعيت 

عظيم پرولتاريا دارند  ۀسبت به تودبھتری که آنان ن
ير حرکت، شرايط، و ست که به روشنی، مسا اين

ی جنبش پرولتاريا را درک می ينتايج کلی نھا
 :و سپس ادامه می دھد که) ٤٦.ھمان جا، ص(کنند

متشکل کردن  …ھدف فوتی و فوری کمونيست ھا«
پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگون کردن سيادت 

 ۀو تسخير قدرت سياسی به وسيل بورژوازی،
اين از ديدگاه بنابر ).ھمان جا(است  »پرولتاريا

مانيفست کمونيست ھدف اصلی کمونيست ھا 
سرنگون کردن «برای  »متشکل کردن پرولتاريا«

 ۀازی، و تسخير قدرت سياسی به وسيلسيادت بورژو
جنبش مستقل اکثريت «است و نه ايجاد  »پرولتاريا

جنبش ھا در طول تاريخ خود به وجود اين  .»عظيم
می آيند و آن چه مھم است تأثير گذاری   آمده و

 .ھاست و نه تشکيل آنان کمونيست ھا در درون آن

جريان ھای «دوم، بايد روشن شود که منظور از 
آن ھايی که می «و يا  »رنگارنگ ھوادار سوسياليسم

ضرورتاً  )و(توانند برای سوسياليسم مبارزه کنند 
قرار  و نيستند، »رکسيست يا حتی ماترياليستما

است از متحدان چپ باشند، چه کسانی است؟ مارکس 
سوسياليزم «در ھمان مانيفست کمونيست از 

سوسياليزم « ،»سوسياليزم فئودالی«، »ارتجاعی
و  »سوسياليزم محافظه کار«، »خرده بورژوائی

. سخن به ميان می آورد »سوسياليزم بورژوائی«

جريان ھای رنگارنگ ھوادار «الگونی از منظور ش
ھا می شود؟ آيا  شامل کدام يک از اين »سوسياليسم

واقعاً شالگونی توقع دارد که ھر آن کس به خود 
نام می نھد الزاماً خواھان براندازی  »سوسياليست«

بورژوازی و پيوستن به صفوف چپ انقبی است؟ 
تدارک ، به درد و روینگين کمان بی رنگ راين 

 !انقب آتی نخواھد خورد

نظير حزب  »توده ای«احزاب  ۀدر ضمن، کارنام
کارگران بزريل را قبل از الگوسازی بايستی مورد 

اين قبيل حزب ھای بی در و . بررسی دقيق قرار داد
اگر امکان ساخته شدن آن باشد و  -»توده ای«پيکر 

که در ايران چنين وضعی (ارتجاع حاکم اجازه دھد 
مناسبی برای  ۀبيشتر به ن -)محتمل استغير

عناصر رفرميست، اپورتونيست و جاسوسان 
بورژوازی تبديل می شود و نه لزوماً مرکز انقبيون 

انتخابات برزيل و نقش حزب کارگران  ۀنتيج. مبارز
برزيل درس بسيار مھمی است برای کسانی که از 

ه اين حزب با وجود پاي. چنين حزبی الگو ساخته اند
رفرميستی  ۀبه برنامو رھبری کارگری، شديداً 

آغشته شده و به آلت دست سياستمداران بورژوا در 
سياست دنباله روی اين . برزيل تبديل گرديده است

حزب از سياست ھای اقتصادی سياستمداران 
بورژوا، منجر به سلب اعتماد کارگران و 

و به عدم  بمتکشان فقير برزيل از اين حززح
 .شده استيت انتخاباتی آن موفق



 

٤٣ 
سوم، پيش شرط ھا و معيارھای شالگونی برای اتحاد 

 بی راھه روي«چپ مانند بحث و تبادل نظر بر سر 

زبان «گذشته، عدم استفاده از  »ھا و ناتوانی ھای
ھا و »اختف نظر«تحمل  ،»ابھام زا و رمزآلود

ھيچ يک ربط  »سياسی ۀحضور مؤثر در صحن«
. ھای اساسی وحدت چپ ندارندمستقيمی به معيار

را ھميشه در ھر  صحيح انقبيون چپ اين کارھای
. موردی می بايستی انجام دھند و از بديھيات است

در گذشته با روش  خود صرفاً برای سازمان ھايی که
ھای بوروکراتيک مخالفان خود را اخراج و يا 

تازه  ارعاب کرده اند، اين نکات کشف و معيارھای
مطروحه که به زعم  ۀما در پنج نکتا. است ای

 )٧-٢٦. صص(» ضرورت کليدی دارد«شالگونی 
تا  )اول و چھارم(غير از بديھيات فوق دو نکته 

در . حدودی نظر او را از چنين اتحادی نشان می دھد
به ميان  »اتحاد روشن و محکم«اول سخن از  ۀنکت

ی و برپايی دولت يسرنگونی دولت بورژوا(می آيد 
ی، جھت گيری کارگری و مبارزه برای کارگر

آن «چھارم اشاره به جلب  ۀو در نکت )دمکراسی
 )و(ھايی که می توانند برای سوسياليسم مبارزه کنند 

نيستند، می  »ضروتاً مارکسيست يا حتی ماترياليست
به سخن ديگر وحدتی مد نظر است که . شود

بخوانيد (کمونيست ھا، سوسياليست ھای رنگارنگ 
و مذھبيون را دربر  )ت ھا و فرصت طلبانرفرميس

ھمه با  !»برای سوسياليسم مبارزه کنند«می گيرد که 
برای سرنگونی و تشکيل حکومت کارگری و  ھم

 ۀبه نيروی طبق اتکا ايجاد دمکراسی سياسی با
چه نظر شالگونی چنين باشد، اين اوج  چنان !کارگر

برخورد . فرصت طلبی و ناروشنی را نشان می دھد
 »تابوھای فرقه ای«تقادی به اين پيشنھاد عام ان

ما از . را نمايان می کند واقع گرايی نيست، بلکه
شالگونی سؤال می کنيم که چگونه اين طيف 
رنگارنگ سوسياليست و گرايش ھای 

ه با ھم غيرمارکسيست و ماترياليست می توانند
» روشن و محکم«ۀ با کمونيست ھا حول برنام ھم

برنامه  وارد يک اتحاد )»ه حداقلبرنام«بخوانيد (

درازمدت برای سرنگونی رژيم و تشکيل  ای
مدافعان اين تز بايد بدانند که . حکومت کارگری شوند

جريان ھای رنگارنگ ھوادار «بسياری از ھمين 
کارگر به مراتب  ۀواھمه شان از طبق »سوسياليسم

واضح است . بيشتر از يک رژيم سرمايه داری است
اين قبيل گرايش ھای ناراضی جامعه  که بايستی

قشرھای ستم ديده، دھقانان، زحمتکشان مسلمان و (
غيرمسلمان و سوسياليست ھای مارکسيست و افراد 

. را عليه رژيم بسيج کرد )غير مارکسيست و غيره

. بسيج کرد  برنامه ھا را نمی توان دور يک اما اين

اين قشرھا بايد حول يک سلسله فعاليت ھای 
نام چنين اتحادی نيز . متحد شوند عملی عمومی

اتحاد   نيست که »اتحاد بزرگ ھواداران سوسياليسم«
 .است عمل مخالفان رژيم

اگر منظور از پيشنھاد شالگونی صرفاً يک اتحاد  )ج
اما به شکل -عمل چپ مدافعان جنبش کارگری 

است، اين بحث می تواند واقعی و منطبق با  -دائمی
ا، ديگر چه نيازی به صفت ام. وضعيت کنونی باشد

 »ھواداران سوسياليسم«و  »عظيم«و  »بزرگ«ھای 

واژه ھای پر طمطراق و توخالی . و غيره است
کمکی به ايجاد چنين اتحاد عملی نخواھد کرد، بلکه 

مسأله می . صرفاً توھمات بی مورد ايجاد خواھد کرد
آن ھم . تواند بسيار ساده تر و روشن تر طرح گردد

گذشته، نيروھای چپ مدافع  دورۀھمانند ست که ا اين
کارگر بايستی برای فعاليت مشترک عليه رژيم  ۀطبق

 .گرد ھم آمده و فعاليت ھای خود را سازمان دھند

 -تغيير تناسب قوا به نفع امپرياليزم در سطح جھانی

پس از فروپاشی شوروی، اين جھت گيری را 
يستی پراھميت تر کرده است، اما تغييرات اخير را نبا

در ھر مقطع . بزرگ تر از آن چه بوده قلمداد کرد
شکست جنبش کارگری، ضرورت وحدت کارگران 

رشد  ۀدر دور(و چپ انقبی طرح گشته است 
در  ).در آلمان، ايتاليا، اسپانيا و غيره ١٩٣٠فاشيزم 

ھر دوره نيز مدافعان سوسياليزم انقبی در دفاع از 
ام سرمايه داری را وردھای خود مبارزه عليه نظادست



 

٤٤ 
اپوزيسيون چپ ايران . در حد توان سازمان داده اند

بسياری  -نيز پس از شکست انقب اخير چنين کرد
از نيروھای چپ در چند کشور اروپايی اقدام به 
فعاليت ھای مشترک عملی و برگزاری سمينارھای 

اما، پس از دوره ای . )٨٦-١٩٨٢( مشترک کردند
به علل متعدد از جمله فرقه اين چنين فعاليت ھا 

از نيروھا و پراکندگی  گرايی و فرقه پسندی برخی
 .)١(د فراد و رخوت و دلسردی کاھش يافتنا

 ستی چنين اتحاد عمل ھايی را احيااکنون، مجدداً باي

نيروھای اپوزيسيون، صرف  يۀاتحادھايی که کل. کرد
نظر از تعلقات سياسی و برنامه ای، بتوانند حول يک 

لسله فعاليت ھای دفاعی از حقوق دمکراتيک مردم س
اما برای انجام چنين کاری، با . ايران بسيج شوند

نخست اتحاد  ۀتوجه به وضعيت فعلی چپ، در وھل
ً   بايستی آنان که خود را (شامل چپ کارگری  صرفا

سوسياليست انقبی دانسته و خواھان دفاع از جنبش 
بعدی شامل  ۀباشد و در مرحل )کارگری ھستند

در نتيجه برای آغاز، طبيعتاً معيارھايی . سايرين شود
برای ايجاد چنين اتحاد عملی بايستی وجود داشته 

اتحاد چپ  درابتدا، اين اقدام، يک. باشد
نيروھای  ۀاست و نه اتحاد عمل کلي کارگری

اپوزيسيون، فعاليت ھای دفاعی اين اتحاد نيز بايستی 
کارگر و  ۀبه طبقطور اخص مربوط ه در ابتدا ب

 .زحمتکشان و پناھندگان سياسی باشد

در عين حال ضمن اتحاد عمل بر محور يک سلسله 
فعاليت ھای عملی، اين نيروھا، بايد قادر باشند که 
مسائل سياسی خود را نيز به بحث گذاشته و در 

از طريق (محيطی دمکراتيک به تبادل نظر 
 )ثاتسمينارھای مشترک و از طريق بولتن مباح

ماھيت انقب (بحث پيرامون مسايل چپ  -دامن زنند
 به وسيلۀبحث ھايی که  ).آتی، حزب، برنامه و غيره

نيروھای ھمنظر و ھمفکر، متحدان تشکيتی  ھا، آن
و مبادرت به آماده سازی خود  بيابندخود را به تدريج 

چنين . برای دخالت در جنبش کارگری ايران کنند
قعی به فراھم آوردن اتحادی تنھا پاسخ عملی و وا

يی چپ کارگری ازمينه ھای مساعد برای گردھم
 .است

 مازيار رازی

  ١٣٧٣مھرماه  -١٩٩۴اکتبر 

 :زيرنويس

کماکان موجود و در  ،البته گرايش ھای فرقه گرا -١
. حال مخدوش کردن اتحاد عمل نيروھای چپ ھستند

در  »اقليت«برای نمونه يکی از علل عدم شرکت 
ست که جرياناتی مانند ا ی ايناتحاد چپ کارگر

نه آن قدر  …دفترھای کارگری سوسياليستی«
شناخته شده اند، نه پراتيک مشخصی دارند و نه 

ۀ کار شمار(» مواضع و برنامه رسماً اعم شده
خصوص از سوی ه چنين برخوردی ب. )٢٧٠

سازمانی که رفقای سياسی خود را به علت اختف 
رسانده است، بسيار نظر به گلوله بسته و به قتل 

به ھر حال قدمت و کميت . شگرف انگيز است
 ی کارگری سوسياليستیطرفداران دفترھا »پراتيک«

بوده و  »اقليت«بسيار غنی تر از سازمان ھايی نظير 
اش بسيار روشن تر و »برنامه«و  »مواضع«

  .مشخص تر از آن سازمان اعم شده است
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