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٣
تعیین گام ھای اولیھ در مسیر تدارک انقالب کارگری

فھرستبازگشت بھ 

در وھلۀ نخست باید ھدف مشخصی را کھ در مقابل 
.مارکسیست ھا و جنبش کارگری قرار گرفتھ روشن شود

سپس گام ھای اولیھ در راه رسیدن بھ آن ھدف ترسیم 
اتخاذ این مسیر و روشن کردن آن بسیار حائز .گردد

اھمیت است، زیرا مسیرھای متفاوتی در گذشتھ طی شده 
وی نکات مثبت و تجارب بسیاری نیز اند کھ ھرچند حا

بودند، اما با این وجود در تحلیل نھایی بحران رھبری در 
.جنبش کارگری را حتی شدیدتر و حادتر کرده اند

چشم اندازی نھایی پیش روی مارکسیست ھا، کھ در واقع 
ھویت آن ھا را در تقابل با سایر جریان ھا شکل می دھد، 

در مانیفست کمونیست کماکان ھمان است کھ مارکس 
متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک «:توضیح می دھد

طبقھ، سرنگون کردن سیادت بورژوازی، و تسخیر 
مسلماً این یک تعارف .»قدرت سیاسی بھ وسیلۀ پرولتاریا

مارکسیست ھا ھویت خود دقیقاً .یا شعار کلیشھ ای نیست
.از دخالتگری در ھمین حوزۀ اخص بھ دست می آوردند

و بھ این اعتبار ھر آن چھ خارج از این مدار و بی ارتباط 
با آن صورت بگیرد، امری است کھ اصوالً می تواند بھ 
وسیلۀ ھر نیروی دیگری، ولو غیر مارکسیست، نیز 
صورت بگیرد و بھ ھمین دلیل خرده کاری و طفره رفتن 

.از ھدف اصلی تلقی می شود

رگری شاھد در طول دست کم یک دھۀ گذشتھ جنبش کا
اعتراضات و اعتصابات روزمره تا سر حد بستن راه ھا، 

تجمع خیابانی، و ھمین طور اعتراضات و اعتصابات  
سندیکایی بوده، و ھزینۀ بسیار زیادی ھم در این راه 

اما آن چھ کھ نمی توان انکار کرد این .پرداختھ است
است کھ این مبارزات بھ طور پراکنده و بدون انسجام 

اند، و نھایتاً ھم با فشارھای رژیم تا حد زیادی خنثی بوده 
ھمۀ این ھا نشان دھندۀ وجود بحران رھبری در .شده اند

پس باید با ارزیابی این .درون جنبش کارگری است
چھ «و »چرا؟«مبارزات بھ این پرسش ھا پاسخ داد کھ 

»باید کرد؟

واضح است کھ کلیۀ این اقدامات در گذشتھ تأثیراتی بر 
جنبش داشتھ، اما این تأثیرات، چشم گیر نبوده، و ھمواره 
.یک عنصر غایب در طول این سال ھا وجود داشتھ است

آن عنصر غایب، عدم سازمانیابی طبقۀ کارگر و در رأس 
آن پیشُروی کارگری، یعنی نبود یک حزب سراسری 

این ھمان ستون فقراتی بوده .کارگران پیشرو بوده است
وسیلۀ مارکسیست ھا و پیشروان کارگری است کھ باید بھ

بھ موازات تمامی این تالش ھا و دخالتگری ھا صورت 
آن -اما در غیاب دخالتگری در ھمین حوزه.می گرفت

ھم بھ بھانۀ واھی زودرس یا بی ارتباط بودن آن، و یا 
صرفاً مشاھدۀ پیشرفت ھا و دستاوردھای مقطعی و لحظھ 

از بلندمدت، و بسیار ای بدون درنظر داشتن چشم اند
تمامی تالش ھا -عوامل دیگر کھ در این نوشتھ نمی گنجد

و اقداماتی ھم کھ صورت گرفتھ بود با یورش 
و ھمین شکست ھاست کھ .سیستماتیک رژیم نابود شد

امروز خود را در قالب بحران در جنبش کارگری 
.منعکس می کند

است در طول سال ھای گذشتھ، بھ کرات نشان داده شده
کھ این رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی را نمی 
توان صرفاً با یک سلسلھ فعالیت ھای سندیکالیستی و یا 

و .نامھ نگاری ھا و جمع آوری طومار برکنار کرد
تمامی این حرکت ھا بدون وجود یک خط انقالبی 
کمونیستی بھ عنوان ستون فقرات، نھایتاً خلع سالح می 

ای خود عمالً باید در مدار سازش و شوند و برای حفظ بق
.مماشات با خود سرمایھ داری قرار بگیرند

در واقع امروز در جنبش کارگری، یکی از اھداف 
اصلی، پس از تجربۀ تمام فعالیت ھای چند دھۀ گذشتھ، 
این است کھ جنبش کارگری و پیشروان کارگری را در 

ای جھت ساختن تشکیالت خود برای تدارک انقالب گام ھ
.اولیھ را بردارد

علت عدم تحقق سرنگونی رژیم سرمایھ داری حاکم بھ 
این رژیم .ھیچ وجھ در قدرت خود رژیم نھفتھ نیست

قابلیت حاکمیت را از دست داده، این رژیم متکی است بھ 
اقلیت بسیار ناچیزی از مزدورانش کھ مشغول سرکوب 
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٤
ماین رژیاز یک سو.توده ھای بسیار وسیع بوده اند

دچار بحران عمیق سیاسی و اقتصادی است و  از سوی 
نارضایتی و اعتراضات عمومی بھ اوج خود رسیده؛ در 
نتیجھ تدارک برای سرنگون کردن آن می تواند در 
دستور کار روز طبقۀ کارگر قرار بگیرد، بھ شرطی کھ 
در میان فعاالن پیشروی کمونیست کارگری مسیر و 

ھدف ھم چیزی جز تشکیل این .ھدف نھایی روشن گردد
.حزب پیشتاز کارگری نیست

تا زمانی کھ حزب پیشتاز کارگری، متشکل از کارگران 
کھ (و مغزھای متفکر طبقۀ کارگر و پیشروان کارگری 

امروز برخی از آن ھا در سیاھچال ھای رژیم محبوس 
بھ وجود )ھستند و برخی ھم بھ مبارزه ادامھ می دھند

انقالب و برکناری این رژیم یک نیاید، امر سازماندھی 
بدیھی است کھ این حزب .امر کامالً تخیلی خواھد بود

باید مسلح بھ یک برنامۀ انقالبی متکی بھ تجارب غنی 
برنامھ ای کھ .جنبش کارگری و مسایل امروز آن ھا باشد

بتواند تجارب تاریخی و بین المللی را با تحلیل مشخص 
عی موجود و صف از صورت بندی اقتصادی و اجتما

.بندی طبقاتی را با مبارزات امروز پیوند زند

اکنون کھ این مسیر روشن شد، باید دید قدم ھای امروزی 
برای رسیدن بھ این ھدف چیستند؟

در طول ھای سال ھای گذشتھ، ما شاھد اعتراضات و 
اعتصابات بسیاری، ھرچند پراکنده، در سرتاسر کشور 

اعتراض پنج ھزار کارگر معدن سنگ آھن بافق :بوده ایم
در ھمین سال جاری، اعتراض ھشتصد کارگر پلی اکریل 
اصفھان در سال گذشتھ،  و چند سال پیش از آن آتش زدن 

ه ساوه بھ وسیلۀ کارگران کیان تایر و الستیک و بستن جاد
بدیھی است کھ چنین اقداماتی ھرگز بدون درجھ ای از ...

سازماندھی بھ وجود نمی آیند؛ کارگران پیشرو حضوریی 
دارند کھ بھ اعتصاب فکر می کنند، آن را بھ ھر شکل بھ 
گوش ھمکاران خود می رسانند، آن را رھبری می کنند 

در برخی موارد این .ندو در مرکز آن حضور دار
رھبران و نمایندگان کارگران شناسایی و بازداشت شده 
اند و بھ این ترتیب مبارزۀ سیاسی برای آزادی آن ھا نیز 

بھ کارگران تحمیل شده است، و ھمین مورد بھ سایر 
کارگران اثبات کرده است کھ سازماندھی آن ھا باید بھ 

ادھای امنیتی شکل مخفی و دور از شناسایی حراست و نھ
این در واقع وجود نوعی از کمیتھ ھای .صورت بگیرد

نسبتاً مخفی را نشان می دھد کھ در طول سال ھای 
گذشتھ، موتور محرکۀ تمامی این اعتراضات بوده اند و 

اما بھ .عموماً برای کسب مطالبات صنفی شکل گرفتھ اند
موازات این کمیتھ ھا، کمیتھ ھای مخفی سوسیالیستی 

ل از کارگران پیشرویی کھ نقداً بھ آگاھی ضّد متشک
.سرمایھ داری و سوسیالیستی رسیده اند نیز الزم است

این کمیتھ ھای مخفی ھستند کھ امر اتحاد عمل کارگری 
را در راستای تحقق مطالبات دمکراتیک و صنفی و 
انتقالی، سازماندھی می کنند، و وظیفۀ ھماھنگی میان آن 

نوان ارگان سازمانده می تواند بھ ھا را یک نشریھ بھ ع
از درون چنین فرایندی است کھ نطفھ ھای .عھده بگیرد

.اولیھ حزب پیشتاز کارگری پی ریزی می شود

تجربیات دست کم یک دھۀ گذشتھ و چشم انداز تغییر و 
تحوالت آتی، نشان می دھد کھ وظایف پیش روی 

تھ مارکسیست ھای انقالبی و پیشروان کارگری قرار گرف
از ھم اکنون باید .است و تا بھ امروز بسیار دیر شده است

بھ تدارک نظری و عملی برای برداشتن چنین قدم ھایی 
.اقدام کرد

پیش بھ سوی انقالب و سرنگونی رژیم سرمایھ داری

پیش بھ سوی تدارک حزب پیشتاز کارگری بر محور 
برنامھ انقالبی

ھ ھای مخفی پیش بھ سوی تشکیل، گسترش، و تعمیق کمیت
کارگری

شورای دبیری

گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

١٣٩٣مرداد 
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٥
ھای کارگری احیای مارکسیستیپیرامون فعالیت 

فھرستبازگشت بھ 

متن سخنرانی آرام نوبخت در سمینار احیای مارکسیستی، 
الزم بھ ذکر است کھ .٢٠١٤ژوئیۀ ١١در روز جمعھ 

.تمامی سخنرانی ھا یک بھ یک منتشر خواھید گردید

من ھم سالم دارم بھ تمامی رفقای حاضر در جلسھ و 
موضوع .ممنون بابت وقتی کھ در اختیار من قرار دادید

این بخش از سمینار بھ عنوان فعالیت ھای کارگری 
تاًاحیای مارکسیستی تعیین شده است، منتھا من باید مقدم

چون در قبل سؤالی در .بھ موضوع دیگری اشاره کنم
مقابل قرار گرفت و مطرح شد کھ البتھ عناصری از 

شما دارید اصوالً :؛ مبنی بر این کھ.حقیقت ھم در آن بود
در یک ظرفی فعالیت می کنید بھ اسم احیای مارکسیستی 
و این ظرف ھم در تحلیل نھایی خواھان ایجاد یک 

آن ھم (مللی است حول مارکسیزم انقالبی تشکیالت بین ال
بنا بھ کوھی از دالیلی کھ مکتوب وجود دارد و در این جا 

منتھا فعالیت ھایی کھ شما ).وارد جزئیات آن نمی شوم
کھ در طول برنامھ بھ آن (انجام داده اید یا ھنوز می دھید 

شاید مستقیم یا حتی غیرمستقیم بھ این )اشاره خواھم کرد
پس چھ دلیلی وجود دارد کھ .باط نداشتھ باشدحوزه ارت

شما از یک طرف در یک چنین ظرفی فعالیت می کنید و 
از طرف دیگر فعالیت ھایی انجام می دھید کھ شاید در 

.وظایف و اھداف شما تعریف و تعیین نشده باشد

ھمان طور کھ گفتم در چنین سؤالی رگھ ھایی ار درستی 
بھ این :ستھ می تواند این باشدمنتھا پاسح سرب.وجود دارد

دلیل کھ برخی از کمیتھ ھا و تشکل ھایی کھ طی مقطع 
حول یک سری اھداف  -١٣٨٠عموماً دھۀ  -خاصی

تعیین شده شروع بھ فعالیت کردند، اآلن اساساً بھ 
وضعیتی رسیده اند کھ مجبورند برای حفظ بقای خود، 

وسیلھ ای یعنی ھمۀ این ھا .روی اھدافشان ھم پا بگذارند
بودند برای رسیدن بھ اھدافی مشخص، اما حاال خوِد 

چون در گذشتھ یک .ھدف دارد قربانی وسیلھ می شود
سری ھزینھ ھایی پرداختھ کرده اند، چیزھایی شکل 
گرفتھ است و غیره، حاال باید بھ ھر شکل ممکن آن را 

حفظ کنند؛ ولو این کھ علنی باشند، ولو این کھ در 
بھ خاطر ھمین یک .عالیت کنند و غیرهچارچوب علنی ف

سری از وظایف کھ اساساً باید روی دوش تشکل ھا و 
کمیتھ ھای موجود باشد، انجام نگرفتھ؛ پس این حوزه 
خالی مانده و در نتیجھ می طلبد کھ دخالت ھایی در این 

.حوزه صورت بگیرد

حاال با یک چنین پیش زمینھ ای می توان کمی روشن تر 
مثالً ھمین انتخابات اخیر .کھ ھست، پرداختبھ مسائلی

، را درنظر بگیرید کھ ماحصل آن ٩٢ریاست جمھوری، 
طی این مقطع دو گرایش در طیف .ھم شد حسن روحانی

.چپ بھ طور کلی در قبال مسألھ انتخابات شکل گرفت
بھ این معنا کھ .یک گرایش خواھان تحریم انتخابات بود

نتخاباتی امری است بی ارتبط اصوالً انتخابات و فضای ا
در نتیجھ .با ما؛ یعنی موضوع دخالتگری ما نیست

سرنگون باد «:حداکثر بسنده کرد بھ طرح این شعار کھ
اتفاقاً در ھمان دوره در مقابِل آن ھا !»جمھوری اسالمی

بحث شد کھ شما اساساً می توانستید این شعار را ھرجا و 
؛ اما )ا این کھ کردیدکم(ھر زمان دیگری ھم مطرح کنید 

در این مورد مشخص، یعنی انتخابات، چھ موضع یا 
نھایتاً از دل این .شعار خاصی دارید؟ آن را مطرح کنید

:بحث ھا آن ھا شعارشان را تقلیل دادند بھ این کھ
!خوب، بسیار عالی!»صندوق ھای رأی را آتش بزنید«

کھ منتھا اگر یک چنین پتانسیل یا نیرویی وجود داشت
مثًال.فراتر از آتش زدن صندوق رأی پیشنھاد می کردیم
حال .می رفتیم فراخوان اعتصاب یا انقالب می دادیم

.بگذریم

در نقطۀ مقابل، گرایش دوم، کسانی بودند کھ خواھان 
.شرکت در انتخاب بودند و این کار را ھم انجام دادند

یعنی رفتند با صراحت پوسترھای روحانی را بھ دست 
رفتند و افتخار می کردند کھ پای پیاده از فالن نقطھ تا گ

بھمان نقطۀ تھران رفتھ اند و پوسترھای انتخاباتی را در 
کّل ھست و نیست تئوریک این .بین مردم توزیع کرده اند

اگر «:طیف ھم در ھمین یک جملھ خالصھ می شد کھ
این کار را نکنیم، چھ کنیم؟ برویم مبارزه مسلحانھ انجام 

»دھیم؟ب
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یعنی آن ھا قیاس می کردند با یک امر محال و ناشدنی؛ و 

یعنی شرکت در (از ناممکن بودن دومی، ضرورت اولی 
خیر، :پاسخ ما این بود کھ.را نتیجھ می گرفتند)انتخابات

بروید حّد فاصل بین شرکت در !این کار را انجام ندھید
ید و انتخابات و سنگربندی در خیابان، چیزی انتخاب کن

دیگر درک این موضوع نمی توانست .آن را عملی کنید
.این قدر ثقیل و سنگین باشد

بھ ھر حال در تقابل با این دو گرایش، ما بحث خودمان 
تا جایی کھ موضوع بھ :را بھ این شکل مطرح کردیم

.»فعال«؛ ولی بھ شکل »تحریم«انتخابات بازمی گردد، 
انقالبی اصوالً در بھ یعنی ما بھ عنوان مارکسیست ھای 

در دنبال روزنھ ای می گردیم تا بتوانیم مطالبات خودمان 
را از جملھ خواست آزادی فعالین کارگری زندانی مطرح 

چرا نباید از فضایی کھ ھر چھار سال یک بار، و نھ .کنیم
روز مره، رخ می دھد؛ جامعھ طی آن سیاسی می شود و 

ا کمی دست کم جمھوری اسالمی مجبور است کھ درھا ر
برای حفظ ژست دمکراتیک خود باز بگذارد، استفاده 
نکنیم؟ چرا نیاییم و ھمین مطالبھ را منطبق نکنیم با این 

شرایط و بھ درون جامعھ نبریم؟

این گونھ فرمول بندی »تحریم فعال«در نتیجھ تاکتیک 
شرکت در انتخابات اصوالً منوط بھ این است :می شد کھ

نمایندۀ ما، بھ .حضور داشتھ باشندکھ نمایندگان ما
ما می.است»شاھرخ زمانی«فرض، بھ شکل سمبلیک، 

منتھا در داخل زندان .خواھیم بھ این فرد رأی بدھیم
در نتیجھ در .پس انتخابات غیر دمکراتیک است.است

وھلۀ اول باید نیرو و انرژی ای را گذاشت برای آزادی 
.بات آزاد تأمین بشودآن ھا، تا بعد شرط شرکت در انتخا

پیش شرط «از دل این بحث این شعار بیرون آمد کھ 
این شعار .»انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی است

سرنگون باد جمھوری «دیگرقابل درک بود و مانند شعار 
از »با پیت نفت بھ درون ستادھا بروید«یا »اسالمی

ھم ھم و نکتۀ م.باالی سر توده ھای مردم رد نمی شد
یعنی در این گونھ مسائل شما نمی توانید از .ھمین جاست

بالعکس، نقطۀ عزیمت و .سطح ذھن خودتان شروع کنید
یعنی مردم و (شروع شما، سطح آگاھی طرف مقابل است 

شما مطالبھ ای را مطرح می کنید کھ بشود حلقۀ ).جامعھ
واسطی بین آن چیزی کھ طرف مقابل ھست و آن چیزی 

.ی خواھید باشدکھ شما م

.نھایتاً بحث بر سر انتخابات بھ حالت فرسایشی رسید
بیش از این دیگر نمی توانستیم منتظر بشویم تا بلکھ 

:در نتیجھ گفتیم.حضرات متقاعد شوند بھ انجام کاری
شما.شما کھ می خواھید رأی بدھید، تشریفتان را ببرید

مھوری ھم کھ نمی خواھید، در خانھ بنشینید تا بلکھ ج
.اسالمی سرنگون شود

یک یا دو روز قبل از .ما کار خود را شروع کردیم
انتخابات، پوسترھایی از شاھرخ زمانی درست کردیم 

).و شبیھ بھ ھمین پوسترھای انتخاباتیA4در ابعاد (
شعاری ھم کھ گفتم، در پایین آن قرار دادیم، بھ ھمراه چند 

عد رفتیم بھ ب.خط توضیح در مورد این فعال کارگری
محالت مختلف تھران و ھر جایی کھ بھ دستمان می 

ایستگاه اتوبوس، باجۀ تلفن، دم ستاد انتخابات، -رسید
پارک، معابر عمومی و تابلوھای اعالناتی کھ پوسترھای 

شروع بھ -انتخاباتی روی آن ھا نصب می شد و غیره
حتی در انتھا کھ تعدادی از.چسباندن این پوسترھا کردیم

بھ عوض .آن ھا روی دستمان مانده بود، دور نریختیم
دست چند رھگذر دادیم و سریع ھم از محل متواری شدیم 

آن وقت و انرژی ای کھ برخی .کھ مشکلی پیش نیاید
گذاشتھ بودند برای توزیع  پوستر روحانی، می توانستند 

حتی شخصاً یادم ھست کھ در .برای این کار صرف کنند
، با یکی از از این موتورسوارھای گشت وسط انجام کار

لباس شخصی، چشم در چشم شدیم و او ما را در حال 
چرا کھ .منتھا راه خود را کشید و رفت.انجام این کار دید

حتی یک لحظھ، یک ثانیھ ھم بھ ذھنش خطور نمی کرد 
ھمھ چیز .کھ کسانی دارند چنین کاری انجام می دھند

.کھ چھ قدر فضا آماده بودبنابراین ببینید .عادی بود
مشخص.منتھای مراتب، کل طیف چپ نیامد پای این کار

ھم نشد کھ این تشکل ھا و کمیتھ ھای موجود دقیقاً چھ 
استفاده ای از فضای انتخابات کردند برای مطرح کردن 

یعنی (مطالبھ ای کھ این قدر ھم بر آن پافشاری دارند 
).خودمسألۀ آزادی کارگران زندانی و اعضای
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نھیاتاً ھم دیدیم کھ صندوق .بھ ھر حال انتخابات تمام شد

بعد.رأی آتش گرفت و نھ جمھوری اسالمی سرنگون شد
از انتخابات، در جشن پیروزی روحانی، فقط یک مورد 
مشاھده شد کھ فردی از میان جمعیت، برگھ ای را باال 

رضا شھابی، :از یاد نبریم«:برده و روی آن نوشتھ است
؛ کھ این ھم در آن شرایط »...شبنم ابراھیم زاده و 

.ارزشمند بود و چھ بد کھ فقط ھمین یک مورد اتفاق افتاد
ھمان طور کھ گفتم انتخابات تمام شد، ولی این مطالبھ 

اتفاقاً شرایط بھ گونھ .کماکان بھ قوت خودش باقی ماند
بھ این (ای پیش رفت کھ اھمیت آن را بیش تر ھم کرد 

بنابراین سعی کردیم ھمان اقدامی ).خواھیم رسیدمورد 
چنان تداوم را کھ در فضای انتخاباتی انجام دادیم، ھم

مثالً در تھران، یک ماه در یک محلھ بھ ھمین .بدھیم
شکل از شاھرخ زمانی حمایت شد و ماه دیگر در محلۀ 

جالب است کھ اتفاقاً یکی از .دیگر از رضا شھابی
رخانھ ای است در یکی از استان ھا، رفقایی کھ کارگر کا

مشابھ ھمین کار را انجام داد و برای خودش ھم تجربۀ 
بھ این شکل کھ با ھم پوسترھایی درست .جالبی بود

کردیم از فعالین کارگری زندانی، مطالبات و شعارھایی 
بعد او و دوستانش از صبح زود، از .را روی آن گذاشتیم
ال کارگران می آید شروع بوس بھ دنبایستگاھی کھ مینی

بھ توزیع کردند، تا طول جاده و آن قطب صنعتی کھ در 
فردای آن روز کھ با یک دیگر .آن کار می کردند

صحبت می کردیم، خودش می گفت کھ بازخوردھا 
یعنی اکثراً توانستھ بودند با چنین چیزی .عموماً مثبت بود

رد زمزمھ ھایی شده بود کھ دا.ارتباط برقرار کنند
دیگر دارد «اتفاقاتی می افتد، حتی یک نفر گفتھ بود 

.در یک مورد ولی واکنش منفی بود.»شروع می شود
یعنی چھ کارگران ایران تنھا «یعنی فردی گفتھ بود کھ 

نیستند؟ اگر ما را بفرستند جلو و اتفاقی برایمان بیفتد، آیا 
کھ البتھ در .»می آیند دست زن و بچۀ ما را بگیرند؟

.ین  واکنش منفی ھم درس ھای مھمی وجود داردھم

باز ھم در مقاطع مختلف، مسائلی پیش می آمد کھ نیاز بھ 
دخالتگری وجود داشت، منتھا دخالتی صورت نمی 

دو نفر از فعاین ُکرد .برای مثال عرض می کنیم.گرفت
کمیتۀ ھماھنگی، افشین ندیمی و مھرداد صبوری، موقع 

ھ کردستان ایران، دستگیر ورود از کردستان عراق ب
ما«باز ھمان فراخوان ھای ھمیشگی داده شد کھ .شدند

بسیار خوب؛ ما ھم .»این برخورد را محکوم می کنیم
باید در داخل »محکومیت«منتھا این .محکوم می کنیم

بنابراین مشابھ ھمان کار .جنبش ما بھ ازائی داشتھ باشد
ری انجام دادیم تا قبلی را در دفاع از این دو فعال کارگ

دست کم نشان بدھیم کھ در جایی مانند کردستان کھ فضا 
بھ نسبت رادیکال تر و  بازتر از جاھای دیگر است، 

درحالی کھ سنتاً .شاید بشود ده برابر بیش از این انجام داد
رسم بر این بوده است کھ بعضی از فعالین کارگری ُکرد 

ای بازمی کنند کھ می روند بھ کوه و دشت، پارچھ نوشتھ 
، بعد ھم عکسی می گیرند و می »فالنی را آزاد کنید«

.روند

من چنین چیزی را متوجھ نمی شوم، چون مبارزه و 
اعتراض اصوالً جایش در وسط شھر است، وگرنھ در 
بیابان یا دشتی کھ تا شعاع ده فرسخی آن ھم آدمی نیست، 

یتاً چھ این اقدام ماھ.چھ تأثیری می تواند داشتھ باشد
؟ اگر »کمپین آزادی ھای یواشکی«تفاوتی دارد با مثالً 

، این »فعالیت«اسم یک چنین سطحی از کار را بگذاریم 
.خودفریبی محض خواھد بود

مثال .باز ھم در مقاطع مختلف، مسائل مختلفی پیش آمد
می زنم؛ بھنام ابراھیم زاده، یک فعال کارگری زندانی کھ 

دان نامھ ای نوشت، ملتمسانھ می شناسید، از داخل زن
خطاب بھ تمام تشکل ھای داخل و خارج، کھ ھر کاری 

ھمان .می توانید برای حمایت و آزادی من انجام دھید
مقطعی بود کھ پسر او، نیما، بھ دلیل ابتال بھ سرطان 
خون در بیمارستان محک بود و حتی بھ بھنام اجازه نمی 

باید ضجھ می زد یا کار آیا او .دادند کھ او را مالقات کند
دیگری انجام می داد، تا دیگران خواستھ اش را بفھمند؟ 
ھیچ اتفاقی نیفتاد؛ در نتیجھ ما ھمان فعالیت سابق را ادامھ 

کمیتۀ محترم :در این جا سؤال پیش می آید کھ.دادیم
پیگیری، شما کجا تشریف دارید؟ دوستان اتحادیۀ آزاد 

کنید و افتخارتان این کارگران کھ طومار امضا جمع می
است کھ با وزیر کار دیدار داشتھ اید، کجا ھستید؟ شما 

باشید، مگر این کھ این حداقل »پیشرو«نمی توانید فعال 
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وگرنھ از تودۀ مردم عقب تر می افتید، .ھا را تأمین کنید

.کما این کھ افتاده اید

سوای موضوع دفاع از فعالین کارگری زندانی، یک 
آن ھم این .ر ھم پس از انتخابات پیش آمدموضوع دیگ

بود کھ بالفاصلھ یک موج وسیعی از اعدام ھا شروع شد 
کھ کماکان ھم ادامھ دارد؛ نقطۀ شروع آن ھم در کردستان 

در این جا باز بحث ھای قدیمی ما با ھمان دو .بود
آن ھایی کھ در .گرایشی کھ اشاره کردم، زنده شد

رزۀ خود را موکول کرده انتخابات شرکت کردند، مبا
بعد«خوب این ھم :ما ھم گفتیم.بودند بھ بعد از انتخابات

آن ھایی ھم کھ می گفتند .، تشریف بیاورید»از انتخابات
انتخابات اصوالً بھ ما ارتباطی ندارد، پاسخشان این بود 

این موضوع اعدام کھ دیگر مرتبط است، پس چرا :کھ
شان داد کھ تمام آن بحث این جا دخالت نمی کنید؟ این ن

ھایشان عمالً باد ھوا بود، یعنی تئوریزه کردن بی عملی 
.خودشان

در این مقطع واکنش مردم جامعھ بھ این اعدام ھا، بھ 
فعالین .بود»فعالین کارگری«مراتب جلوتر از بسیاری 
در صورتی کھ شما شعارھای .پیشرو عمدتاً غایب بودند

بنابراین مثالً کاری کھ .دیدیدمردم را در خیابان ھا می 
می شد در آن مقطع انجام داد، و از توانمان ھم خارج 

یک بار تھران و  -نبود، این بود کھ بیاییم در دو نوبت
محالتی را از قبل شناسایی کنیم و بعد -یک بار کرج

اعدام ھا را «بیاییم شابلون ھایی درست کنیم با شعارھای 
و سپس شبانھ »!نھا نیستکردستان ت«و یا »لغو کنید

حاال بگذریم کھ .برویم و شروع کنیم بھ کار کردن
چون ھم .ریسک این مورد نسبت بھ دفعات قبل باالتر بود

حساسیت موضوع باالتر بود و ھم این کھ دیگر فضا، آن 
حتی در یک مورد .فضای قبلی دورۀ انتخابات نبود

ل بھ کار نزدیک بود کھ گیر بیفتیم، یعنی در جایی مشغو
بودیم کھ دوربین حراست وجود داشت و ما از این 

دو یا سھ ثانیھ بعد از اتمام .موضوع بی اطالع بودیم
.کار، طرف سراسمیھ بیرون آمد کھ ببیند چھ خبر است

حاال بگذریم کھ بوی رنگ ھمھ جا را گرفتھ بود، ولی 
.ھرطور بود قِِسر در رفتیم

ن مدت، تأکید ما بر این توجھ داشتھ باشید کھ در تمام ای
بود کھ با نیرو و امکانات و توان اندک، نمی توان کاری 

منتھا .خارق العاده و تأثیر گذار در سطح جامعھ انجام داد
این .پیشنھاد می کنیم»الگوی عملی«ما می آییم یک 

است، بھ این اعتبار کھ چندین بار صورت »عملی«الگو 
.یر بودنش تردیدی نیستگرفتھ؛ پس در شدنی یا امکان پذ

ثانیاً، واجب و ضروری است، چون کسی دیگر نیامده 
.»این نھ، ولی آن یکی آری«:بدیلی معرفی کند و بگوید

تاجایی کھ بھ دفاع از فعال کارگری زندانی بازمی گردد، 
یا شبانھ نقب بزنید بھ زیر زندان و آن :شما چند راه دارید

؛ یا تیغ اره بگذارید بین ھا را از گودال بیاورید بیرون
ساندویچ و برایشان بفرستید تا خودشان میلھ ھا را ببرند و 

اگر نمی شود چنین کارھایی انجام داد، اگر .بیرون بیایند
.چنین اقداماتی در مخیلھ نمی گنجد، پس راھش این است

این کارھا باید انجام می شد تا باألخره بھ یک خط تبدیل 
ولی در طول این ).فعالین پیشرودست کم در بین (شود 

مدت، طیف چپ پای چنین کاری نیامد و در واقعیت امر، 
و این را ھم با افتخار .فقط خودمان بودیم و خودمان

اعالم نمی کنم، بلکھ بالعکس با نھایت تأسف و تأثر اعالم 
چون قرار نیست چنین کارھایی صورت بگیرد .می کنم

عنوان سند افتخار بھ دیوار کھ آن ھا را قاب بگیریم و بھ 
باید نیرویی پشت آن بیاید تا تازه بتواند تأثیر .بزنیم

نھ فقط طیف چپ پای این کار نیامد، بلکھ .بگذارد
بسیارانی در مقابل آن، چھ در داخل و چھ خارج، سکوت 

یعنی آن را بایکوت کردند، انگار نھ انگار کھ .کردند
اتحادیۀ بین «ان مثال، بھ عنو.چنین اتفاقاتی افتاده است

.را درنظر بگیرید»المللی در حمایت از کارگران ایران
این دوستان، اخبار روزانۀ کارگری را منتشر می کنند، 

ھم می )ایلنا(در اخبارشان حتی از خبرگزاری کار ایران 
اما در یک مورد، حتی یک مورد، اشاره ای .آوردند

. صورت نگرفتھنکردند بھ این فعالیت ھا، توگویی اصالً 
شب ھمبستگی «دوستان دیگری ھستند کھ بلدند 

راه بیاندازند و با تار و تنبور برای طبقۀ »کارگری
کارگر آه و نالھ کنند، ولی در این گونھ مواقع حتی حاضر 

سی سال تمام ھم نشستھ اند تا یک .بھ حمایت ھم نیستند
.بیاورد»تفنگ و گل و گندم«کسی برایشان 
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ل سوای این نوع برخوردھا، کھ بھ نظر من بھ ھر حا

عالئم انحطاط و تمام شدن یک جریان است، چنین فعالیت 
ھایی باید صورت می گرفت تا باألخره تبدیل بشود بھ 

از این نقطھ نظر، شاید بتوانم بگویم کھ یکی از .یک خط
آخرین کارھایی کھ در حمایت از شاھرخ زمانی در 

ام دادیم، یک نقطۀ عطف ھنگام اعتصاب غذای او انج
شاھرخ زمانی از بیستم اسفندماه پارسال، وارد .بود

اعتصابی کھ بیش از چھل روز بھ .اعتصاب غذا شد
در نتیجھ باز ھم  .طول انجامید و در آستانۀ مرگ بود

مشابھ فعالیت ھای سابق را در تھران در دفاع از شاھرخ 
بسیار مدتی بعد از آن، یک خبر.زمانی انجام دادیم

خوشحال کننده و روحیھ بخش رسید، مبنی بر این کھ 
تعدادی از دانشجویان رادیکال دانشگاه تبریز مشابھ چنین 
حرکتی را بنا بھ ابتکار خود انجام داده اند؛ یعنی 
پوسترھای شاھرخ زمانی را در کالس ھای درس و 

این دقیقاً ھمان .محوطۀ دانشگاه و غیره توزیع کرده اند
یک چنین نیرویی باید می .د کھ دنبالش بودیمچیزی بو

در قدم :آمد، تا بعد این اقدامات بتواند تأثیر گذار باشد
.اول، در بین خود فعالین پیشرو، و بعد در سطح جامعھ

بھ ھمین ترتیب اخیراً با اعتصاب غذای رضا شھابی رو 
بھ رو ھستیم، کھ آن ھم دارد از مرز چھل روز رد می 

حرکت خاصی انجام شد؟ شما بھ من نشان اما چھ .شود
کمیتھ ھای مختلف باز ھم بھ روال سابق فراخوان .بدھید

اخیراً یک بند ھم بھ .دادند و این اقدام را محکوم کردند
خود اضافھ کرده اند مبنی بر این کھ »محکومیت«این 

ھرگونھ عواقب جانی بر عھدۀ مقامات امنیتی و قضایی «
منتھا اوالً در .»می باشد«مسلماًخوب بلھ، .»می باشد

سیستم بی در و پیکر سرمایھ داری جمھوری اسالمی، 
مسئولین قضایی چھ کاره ھستند کھ بخواھند مسئولیتی را 
بپذیرند؟ مگر زمانی کھ ستار بھشتی را کشتند یا جسد 
افشین اسانلو را بیرون دادند، مسئولیتی پذیرفتند؟ ثانیاً، 

ولی سؤال این -کھ امیدواریم نیفتد-دگیریم کھ اتفاقی افتا
چھ -تشکل ھا و نھادھای موجود-است کھ آن موقع شما

خواھید کرد؟ تا بھ اآلن کھ ھمین حداقل ھا را انجام نداده 
اید، پس آن موقع چھ خواھید کرد؟

مثالً کمیتۀ ھماھنگی یک یا دو روز پیش اعالم کرد کھ ما 
ھابی ارسال ھزاران اس ام اس در حمایت از رضا ش

منتھا برای انجام .خوب، دست شما درد نکند.کرده ایم
باشید، ھر فرد »کمیتھ«چنین کاری کھ دیگر نیاز نیست 

.رھگذر عادی ھم می تواند چنین کاری انجام بدھد

بھ ھر حال اکثر این فعالین کارگری نھ فقط دخالتی 
نکردند، کھ در مقابل اقدامات دیگران ھم سکوت کردند؛ 

این .این اعتبار از تودۀ مردم ھم عقب تر افتاده اندبھ
برخوردھا عادی است، چون می ترسند کھ ابتکار عمل 

.از دستشان در برود

در .در این جا ھمۀ آن چھ را کھ گفتم بگذاریم بھ کناری
نھایت یک سؤال برای خودمان بھ وجود آمد و آن این کھ 

ن این فرض را بر آن بگیریم کھ شماری از کارگرا
نھایتاً در ذھنشان این سؤال .اقدامات عملی را ھم دیدند

راه برون «یا »چھ کار باید کرد«:شکل می گیرد کھ
»رفت از این وضعیت چیست؟

پاسخ بھ چنین سؤالی، سطحی دیگری از فعالیت را می 
چون سنتاً، بنا بھ سنت مبارزاتی، پاسخ بھ این نوع .طلبید

نامھ، بیانیھ و اعالمھ و نظایر سؤاالت از طریق توزیع شب
بھ ھمین خاطر سعی کردیم کھ .آن صورت می گیرد

مثًال.چنین فعالیت ھایی را ھم در دستور کار قرار بدھیم
در اول ماه مھ امسال، یک قطعنامۀ پیشنھادی بھ مناسبت 
روز جھانی کارگر تنظیم کردیم و بعد یکی از رفقا در 

رد کھ سھ ھزار نسخھ یکی از استان ھای جنوبی تقبل ک
پیش از این، .از آن را در محالت کارگری توزیع کند

مثل -تجربھ اش را داشتیم کھ در محالت جنوبی تھران
شبنانھ ھایی را با ھزاران -خانی آباد و نازی آباد

این ھا وظایفی کھ باید انجام شود و .مکافات، توزیع کنیم
.نمی توانیم از روی دوش خودمان برداریم

بھ عالوه، نوع مطالبھ ای ھم کھ شما مطرح می کنید در 
باز برمی گردم بھ ابتدای بحثم (این جا بسیار اھمیت دارد 

مطالبات تاکنون یا ).در مورد نوع طرح یک مطالبھ
یا می گویند دستمزدھا .حداقلی بوده اند یا حداکثری

!افزایش یابد، یا می گویند پیش بھ سوی لغو کار مزدی
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بیچاره می ماند کھ چھ کار باید بکند؛ مثالً برود کارگر (

در نتیجھ خیلی مھم !).فیش حقوقی خود را بسوزاند؟
ھست کھ شما بتوانید مطالباتی را مطرح کنید کھ بتواند 
حّد فاصل سطح آگاھی موجود و سطح آگاھی باالتر ضّد 

قبالً ھم .سرمایھ داری، پُلی بزند و ارتباط برقرار کند
ایم کھ مثالً در کارخانھ ای اعتصاب صورت شاھد بوده 

می گوید کھ ما اآلن باید »فعال کارگری«می گیرد و بعد 
آیا می دانی بدبخت و بیچاره «:بھ کارگران بگوییم

آیا می دانی جمھوری اسالمی پول نفت را بھ «، »ھستی؟
آیا می دانی چارۀ کار تشکل «، »فالن کشور می دھد

طالبھ نیستند، خود کارگران این این ھا کھ م...و »است؟
ھا را بھتر از ھر کسی می دانند، چون بخشی از زندگی 

بالعکس شمای فعال کارگری، باید در .روزمرۀ آن ھاست
آن جا این را مطرح کنی کھ کارفرما بھ بھانۀ بحران و 
تحریم ھای اقتصادی، اعالم می کند کھ بھ اجبار باید 

شما در جواب .یاندازددستمزدھا را شش ماه بھ تعویق ب
بسیار خوب، ما در صداقت شما تردید «می گویی کھ 

لطف بفرمایید دفترھای حساب و کتاب را باز .نداریم
ما در آن جا صورت سود و زیان و سھم ھیئت .کنید

کارفرما مطلقاً چنین کاری .»مدیره و غیره را خواھیم دید
در .انجام نخواھد داد، چون کھ دستش رو خواھد شد

نتیجھ کارگران متوجھ می شوند کھ کاسھ ای زیر نیم 
بنابراین خود بھ خود بھ تقابل با کارفرما .کاسھ است

ولو تا سر حد این کھ دِر ورودی را .کشیده می شوند
ببندند و از ورود کارفرما جلوگیری کنند؛ تا سر حد این 
کھ با لگد در دفتِر حسابرسی را بشکنند و پرینت حساب 

یک چنین مطالباتی باید مطرح بشود کھ .بخواھندھا را 
در نتیجھ ما ھم سعی کردیم .عموماً بھ آن بی توجھ ھستند

کھ مشابھ چنین مطالبات انتقالی را در قطعنامھ ھا و 
.شبنامھ ھای خود بگنجانیم

غیر از این موارد، یک حوزۀ دیگری ھم ھست و آن 
یکی از آیتم این دقیقاً .مسألۀ جمع آوری کمک مالی است

ھای بحث امروز سمینار ھست و بھ ھمین دلیل من زیاد 
یک سؤال پیش می آید و .در مورد آن صحبت نمی کنم

آن این کھ مجاری و نھادھای مختلفی وجود دارد برای 
کمک مالی؛ ولی چرا ما در تقابل با یا بھ موازات آن ھا 

ایجاد کرده ایم؟ چرا با آن ھا»کمیسوین کمک مالی«یک 
بھ دلیل :کار نمی کنیم؟ پاسخ کوتاه و سربستھ این است

وجود یک سری از ابھامات، نقاط ناروشن و انحرافاتی 
.کھ در درون این پروسھ وجود دارد

عموماً در طی چند سال گذشتھ وقتی صحبت از کمک 
»کمک بھ جنبش«مالی می شده است، از آن بھ عنوان 

نیست کھ بھ چھ ولی این مشخص .یاد می کرده اند
باید روشن »جنبش«معناست، ما بھ ازای این کمک بھ 

ما بھ ازای این کمک، یعنی مثالً پخش شبنامھ، .باشد
خوب، این کارھا کھ انجام نشده .پوستر در خیابان و غیره

است، پس دیگر چھ چیزی می تواند باشد؟ ممکن است 
.یبگویند کھ مثالً کمک بھ خانواده ھای کارگران زندان

بسیار خوب، چند ماه قبل زمانی کھ ما برای شاھرخ 
زمانی سعی کردیم کھ کمک مالی جمع آوری کنیم، 
متوجھ شدیم کھ شش ماه قبل از آن حتی یک لایر بھ 

پس این پرسش مطرح می .حساب او ریختھ نشده است
شود کھ چرا مکانیزم توزیع کمک مالی تا این حد نابرابر 

بھ .سھم دیگری صد استاست؟ چرا سھم یکی صفر و
دلیل وجود یک چنین مسائلی، ترجیح دادیم کھ در این 

یعنی کمیسیون کمک مالی .حوزه ھم خودمان دخالت کنیم
را راه بیاندازیم و از فعالین کارگری داخل و رفقای بین 
المللی، کمک ھای مالی را جمع آوری و بھ طور مستقیم 

لین کارگری یا غیرمستقیم بھ دست خانواده ھای فعا
.زندانی برسانیم

مسألۀ مھم دیگری ھم کھ می توانم بھ آن اشاره کنم، این 
ھست کھ در جنبش کارگری ایران عموماً طی سال ھای 
گذشتھ سنتاً رسم بر این بوده کھ تمرکز روی تھران و 

کھ اتفاقاً این مورد دوم بھ لحاظ جنبش .کردستان باشد
رادیکال، ھرگز چون بھ دلیل جو.کارگری ضعیف ھست

کارخانجات و تأسیسات وسیع در آن جا بھ وجود نیاورده 
چون این کار باعث انباشت و تمرکز کارگران و ایجاد .اند

یک طبقۀ کارگر منسجم می شود و این یعنی شروع 
.انقالب در یک چنین منطقھ ای
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منتھا اقشاری ھستند از طبقۀ کارگر کھ اوالً وضعشان بھ 

سبت بھ سایر بخش ھا، و ثانیاً بھ ھمان مراتب بدتر است ن
بھ عنوان مثال، .اندازه پتانسیل اعتراضی بیشتری دارند

در )ملوان(شاید فرضاً شما در مورد کارگران جاشو 
درحالی کھ این .جنوب ایران گزارشی ندیده باشید

کارگران، کسانی ھستند کھ نھ ھشت ساعت کار برایشان 
بیمۀ بیکاری دارند و نھ تعریف شده، و نھ تعطیالت؛ نھ

صندوق بازنشسگی؛ سوانح کار در میان آن ھا بی داد 
بھ .قرارداد در مورد آن ھا اصالً معنا ندارد.می کند

متأسفانھ .ھمین شکل کارگران باربر در بنادر و اسکلھ ھا
ھیچ تمرکزی روی این بخش نبوده و آن ھا بھ حاشیۀ 

نتیجھ سعی کردیم در.بحث ھا و تحلیل ھا رانده شده اند
کھ این سنت را قدری بشکنیم و از طریق فعالین کارگری 
در این بخش، گزارش ھایی تھیھ کنیم تا دست کم توجھ 
سایر فعالین کارگری را بھ این بخش مھم از طبقۀ 

چون اصوالً ما گزارشگر یا ژورنالیست .کارگرجلب کنیم
باشد، نیستیم، این حوزۀ دخالتگری ما نیست و نمی تواند 

آن ھم در رقابت با مثالً خبرگزاری کار ایران کھ بودجۀ 
بنابراین زمانی بھ سراغ  .کالن دولتی ھم پشت سر دارد

این حوزه می رویم، کھ بتواند گره ای از مشکالت باز 
.کند

غیر از این ھا، آخرین موردی کھ می توانم اشاره کنم، 
ھمیت در مورد ا.است»حمایت ھای بین المللی«مسألۀ

این حمایت ھای بین المللی کوچک ترین تردیدی نباید 
مثالً پارسال کھ یکی از فعالین کارگری سرشناس .داشت

از زندان موقتاً بیرون آمده بود، این بحث را مطرح کرد 
کھ بازجوی زندان یک خروار پرینت از حمایت ھای بین 
المللی را جلوی او گذاشتھ بود تا او را ارعاب کند و 

ولی خود .ید کھ این ھا برایت مشکل درست می کندبگو
این فعال کارگری می گفت کھ این فرد احمق نمی فھمید 
کھ با نشان دادن کوھی از این حمایت ھا، دارد بھ من 
روحیھ می دھد، چون من می فھمم کھ کل دنیا دارد از من 

پس در ضرورت حمایت بین المللی، بنا .صحبت می کند
فعالین کارگری، ھیچ تردیدی نباید بھ ھمین تجربیات

.داشت

ھم در ترکیھ، ایران، انگلستان، »احیای مارکسیستی«
آلمان و فرانسھ رفقای متحد خود را دارد و بھ ھمین 
خاطر از این طریق ھم شروع بھ فعالیت ھایی در سطح 

شخصاً ھم از کار کردن با گروه ھای .بین المللی کردیم
تجربۀ بھتری دارم تا گروه ھای چپ انقالبی غیر ایرانی، 
زمانی کھ شما با رفقای بین .چپ ایرانی مقیم خارج

المللی رو بھ رو ھستید، تدارک فعالیت ھای دفاعی و 
شما مثالً وضعیت یک .حمایتی با چند ایمیل حل می شود

فعال کارگری را اعالم و درخواست حمایت می کنیم، 
اھرخ زمانی، ما در مورد ش.باقی کارھا انجام خواھد شد

اتحاد برای رھایی «(»AWL«ھمین را از رفقای 
بالفاصلھ فعالیت .درخواست کردیم)در بریتانیا»کارگر

از نمایندگان پارلمان بریتانیا امضا .را شروع کردند
گرفتند و این امضاھا در سایت پارلمان بریتانیا موجود 
است؛ بخشی از امضاھا را در روزنامۀ گاردین منتشر 

قرار است چند روز دیگر رو بھ روی سفارت .کردند
رد سطح مجازی بیش ترین .جمھوری اسالمی بروند

تبلیغات را برای آگاھی رسانی در مورد شاھرخ زمانی 
حاال شما بروید با این گروه ھای .انجام داده اند و غیره

بھ معنی واقعی کلمھ نفس .چپ خارج از کشور کار کنید
شما را در چنان روال بوروکراتیک و شما را می گیرند، 

فالن .اداری می اندازند کھ از انجام کار پشیمان شوید
جریان، تشکیالت راه انداختھ است، و بعد کمیتۀ مرکزی 
باید تصمیم بگیرد بھ انجام یک آکسیون، سپس آن را 
ابالغ کند بھ رئیس دفتر سیاسی و سپس آن ھم باید 

این مسخره .المللیھماھنگ کند با رئیس روابط بین 
با این ھمھ سلسلھ مراتب، .بازی ھا را باید جمع کرد

نھایتاً می بینید چھار نفر و نصفی، در یک میدان جمع 
این !می شود و کسی دارد برای خودش حرف می زند

!ھم ما بھ ازای آن ھمھ دفتر و دستک تشکیالتی

در واقع این تجربیات نشان می دھد کھ اتحاد عمل ھم با 
وقتی ما .سیاری از این جریانات عمالً منتفی استب

صحبت از اتحاد عمل کردیم و ھمچنان ھم می کنیم، بھ 
-نھ ما و نھ دیگران -این معناست کھ ھیچ کدام از نیروھا

در .بھ تنھایی توان انجام بسیاری از کارھا را ندارند
نتیجھ باید حول موضوعاتی کھ مشترک و مورد توافق 
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، دور یک )فاع از فعالین کارگری زندانیمثالً د(ھست 

نیروھای مختلف چپ، با ھر گرایشی، .دیگر جمع شوند
بعد شما بھ .اختالفی بر سر این موارد با یک دیگر ندارند

شکل دمکراتیک در این مورد بحث می کنید، تقسیم 
کارھا صورت می گیرد و سپس ھر کسی با حفظ استقالل 

این پروسھ منجر بھ این می .خود فعالیت را انجام می دھد
شود کھ توان و امکانات، حول این موضوعات در یک 
.جا متمرکز شود و نتیجۀ آن قابل رؤیت و ملموس باشد

در صورتی کھ شاھد بوه ایم کھ یک دوجین احزابی کھ 
وجود دارند، ھر کدام یک فراخوانی می دھند و از 

ب جریانی مثل حز.دیگران دعوت می کنند بھ پیوستن
کمونیست کارگری یک آکسیون راه می اندازد، منتھا 
تعداد پرچم ھا و بنرھایی کھ حمل می کند از تعداد نفرات 

چرا؟ فقط برای این کھ دیده .شرکت کننده بیش تر است
اگر کسی آن جا باشد، چرا باید در جمع آن ھا .شود

بھ ھمین دلیل است کھ .شرکت کند تا با آن ھا تداعی گردد
سعی می کنیم با رفقای متحد بین المللی خود ما ھم 

ھمکاری داشتھ باشیم، چرا کھ در عمل اثبات شده است 
.کھ بازخورد بیش تری دارد

این ھا مجموعھ فعالیت ھایی بود کھ می توانستم مختصراً 
یعنی فعالیت ھای عملی در حمایت از .بھ آن اشاره کنم

مپین ضد مانند ک(کارگران زندانی و مسائل دمکراتیک 
، ھمین طور جمع آوری کمک مالی، تھیۀ گزارش )اعدام

.ھای کارگری و نھایتاً حمایت ھای بین المللی

.با تشکر از وقتی کھ در اختیار من قرار دادید

گرایش مارکسیست ھای انقالبی «پیام تشکر از رفقای 
»ایران

فھرستبازگشت بھ 

ھای شما در مراحل ھمکاری و کمک؛رفقای گرامی
ۀرگران زندانی و تالش ھای بی شائبمختلف حمایت از کا

فعالین حمایت ھای مادی و معنوی از جذبشما در جھت 
-خوشحالی است، ھمۀمای، و اتقالبیون دیگر کشور ھا

بخشی را بھ ،روی خودکنفرانس پیشدرکھچنین این
باعثه اید،دت از کارگران زندانی اختصاص داحمای

امیدواری بیشتری جھت ھمبستگی در فعالیت ھای 
حمایت از ۀکمیت،در این راستا؛مشترک می گردد

از حمایت ھا و ،رزوی موفقیتآشاھرخ زمانی ضمن 
ھمکاری ھای شما عزیزان نھایت تشکر و قدردانی را 

.دارد

واریم ھمکاری و کمک ھای شما در کنار حمایت امید
و جھانی ثمر بخش شوند تا ھر چھ داخلیۀھای گسترد

زودتر شاھد آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی 
.باشیم

کھ ھمکاری خود را انتظار داریم ھمچنان،در ھمین حال
میدر جھت دفاع از آزادی کارگران زندانی ادامھ 

ی بیشتر گسترش فعالیت و ھمکاری ھاجھت دھید،
.اقدامات الزم را مبذول فرمایید

بھ امید پیروزی

حمایت از شاھرخ زمانیۀکمیت

١٥/٤/١٣٩٣
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فھرستبازگشت بھ 

برنامۀ تلویزیونی گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران

به وقت  22:30الی  21:30جمعه ها، ساعت : زمان پخش
ایران

به وقت ایران 10:30الی  9:30شنبه ها، ساعت : بازپخش

تلویزیون دیدگاهنام شبکه
Yahsatنام ماهواره

11765فرکانس

27500سیمبل ریت

Verticalپوالریزاسیون

6/5اي اف سی

:نشانی سایت اینترنتی

www.didgah.tv/fa

در تھرانفعالیت عملی در حمایت از رضا شھابی

فھرستبازگشت بھ 

شبکۀ«، شماری از فعالین ١٣٩٣تیرماه ١٢امروز 
طی فعالیتی »احیای مارکسیستی«و »ھمبستگی کارگری

اقدام بھ پخش پوسترھایی در حمایت از رضا ،١مشترک
شھابی، فعال کارگری زندانی، در سطح منطقھ ای از 

نیز اقدامی در فروردین ماه امسالپیش تر.تھران نمودند
اعتصاب زمانمشابھ در حمایت از شاھرخ زمانی در

در .٢صورت گرفتھ بودبھ وسیلۀ ھمین فعالین ی وی،غذا
این اقدام جدید، پوسترھای رضا شھابی در داخل تعدادی 
از ایستگاه ھای اتوبوس، ایستگاه ھای تاکسی، داخل 
اتوبوس ھا، پارک ھا، پیاده رو ھا و مناطق پر رفت و 

.توزیع گردیدآمد

برای مشاھدۀ برخی فعالیت ھای مشترک شبکۀ ١
ھمبستگی کارگری و احیای مارکسیستی در ایران، بھ 

:لینک زیر رجوع کنید

http://militaant.com/?p=3877

2 http://militaant.com/?p=3827

http://www.didgah.tv/fa
www.didgah.tv/fa
http://militaant.com/?p=3877
http://militaant.com/?p=3827


Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٤

ھیئت از اعضای،زندانییکارگرفعال رضا شھابی 
سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و ۀمدیر

پس از مسئول مالی این سندیکا، خزانھ دار و حومھ، و 
اوین، ھمراه شش زندانی ٣۵٠یورش وحشیانھ بھ بند 

در او .سیاسی دیگر بھ زندان رجایی شھر تبعید شد
با مطالبۀچنینھمو،تبعید غیر قانونیینااعتراض بھ

زندان اوین، برخورداری از ٣۵٠بھ بند مجددبازگشت
مرخصی استعالجی جھت درمان و عمل جراحی دیسک 

قانون جدید مجازات اسالمی و ١٣۴ۀکمر، اجرای ماد
برخورداری از قانون آزادی مشروط، دست بھ اعتصاب 

.استغذا زده

مین روز ٣۴شھابی در حالی وارد اعتصاب غذای رضا 
کیلوگرم ١۴خود می شود کھ او در این فاصلھ نزدیک بھ 

وزن کم کرده است و با وجود روحیۀ قوی، از شرایط 
.جسمانی حاد و نگران کننده ای رنج می برد

تیرماه، او دچار بیھوشی و ٩تقریباً چھار روز پیش، 
داری زندان دو نفر از ھم بندانش او را بھ بھوتشنج شد،
پزشکیۀا دکتر بھداری بھ جای انجام وظیفبردند، ام

خود، درست مانند یک بازجو اعالم کرد تا زمانی کھ وی 
اعتصاب غذای خود را نشکند، ھیچ کاری برای او انجام

.نخواھد داد

، رئیس زندان رجایی »مردانی«نیزتیرماهدر ھفتۀ اول
اگر «گفتن این کھ و با کرد رضا شھابی را احضار ،شھر

ادامھ بدھی می فرستمت انفرادی و آب را ھم برویت می 
.، صراحتاً و بی شرمانھ او را تھدید کرده بود»بندم

خرداد نیز رضا شھابی در ٢٧حتی پیش از این، در روز 
ھنگام رفتن بھ بھداری زندان رجایی شھر جھت معاینۀ 

سالھ مورد ضرب و ۶۵فشار خون، ھمراه با یک زندانی 
قرار »سید مھدی«شتم و توھین از سوی زندانبانی با نام 

!گرفت
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٢٢رضا شھابی در تاریخ الزم بھ یادآوری است کھ 

از سوی ،در حالی کھ مشغول بھ کار بود٨٩سال خرداد 
١۵عاتی و امنیتی بازداشت و در شعبۀنیروھای اطال

دادگاه انقالب اسالمی بھ ریاست قاضی صلواتی، بھ اتھام 
اقدام علیھ «بھ یک سال و »فعالیت تبلیغی علیھ نظام«

بھ پنج سال و در مجموع بھ شش سال زندان »امنیت ملی
وی ھمچنین محکوم بھ پرداخت .شدتعزیری محکوم 

دولت  و پنج سال جزای نقدی بھھفت میلیون تومان 
.محرومیت ازفعالیت ھای سندیکایی و کارگری شد

در سطح بین »شبکۀ ھمبستگی کارگری«بھ عالوه 
المللی نیز اقداماتی را در حمایت و ھمبستگی با این 

انجمن «کارگر زندانی داشتھ است کھ مورد آخر آن بیانیۀ 
یکی از تشکل ترکیھ،»ھمبستگی بین المللی کارگران

از جملھ متحدین بین ھای کارگری رادیکال این کشور و
.می باشد»احیای مارکسیستی«المللی 

تاکنون بیانیھ ھای زیادی از سوی تشکل ھای و نھادھای 
کارگری داخل و خارج در محکومیت احکام صادره علیھ 

رژیم با وی صادر شده است؛ رضا شھابی و برخوردھای 
باید در »محکومیت«اما مسألھ بر سر این است کھ این 

درون جنبش و در سطح جامعھ، مابھ ازائی عینی و 
اقداماتی نظیر فعالیت اخیر مورد .مشخص داشتھ باشد

اشاره، تنھا یکی از روش ھای عملی و امکان پذیر 

کھ پیشنھادی در شرایط کنونی، و جزو حداقل ھایی است
بدیھی است کھ ما .فعالین کارگری می توانند انجام دھند

با نیرو و امکانات بسیار محدود قادر بھ آن چھ کھ می 
اصوالً چنین فعالیت ھایی نمی .بایست انجام شود، نیستیم

نیرو با امکانات یا چندتواند بھ تنھایی بھ عھدۀ یک
یین محدود باشد، اما ما عالوه بر تأمین ھدف از قبل تع

شده در راستای کمپین حمایتی از فعالین کارگر زندانی، 
در عین حال قصد نشان دادن الگوھای عملی فعالیت 

این .حمایتی بھ سایر بخش ھای فعالین را نیز داشتھ ایم
گونھ اقدامات باید در سطح وسیع تر و بھ وسیلۀ سایر 
نیروھای فعال نیز صورت بگیرد، درست مانند اقدام 

شماری از جوانان و و ضروریشمندبسیار ارز
دانشجویان رادیکال دانشگاه تبریز در اواخر فروردین ماه 
در حمایت از شاھرخ زمانی کھ در اعتصاب غذا بھ سر 

.٣می برد

اقدامات حمایتی در داخل و خارج کشوراما حتی ھمین
، ھرچند از نظر ایجاد اعتماد بھ نفس در میان فعالین ھم

ایجاد آگاھی ،و خانواده ھای آن ھاکارگری زندانی 

3 http://chzamani.blogspot.nl/2014/04/blog-
post_1320.html

http://chzamani.blogspot.nl/2014/04/blog


Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٦
و اعمال فشار ،جامعھعمومی از وضعیت آنان در سطح 

الزم و ضروری بھ رژیم برای آزادی زندانیان سیاسی،
ھستند و بی تردید یک وظیفۀ طبقاتی بھ شمار می روند، 

.اما قطعاً بھ ھیچ رو کافی نیستند

م، در بدون شک فعالیت ھای حمایتی باید بھ طور مداو
سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

.تا تأثیری ملموس داشتھ باشندبیشتری صورت بگیرند
امید است کھ با تداوم و گسترش دامنۀ حمایت ھای عملی 
از سوی سایر فعالین کارگری نیز فشار الزم جھت آزادی 
شاھرخ زمانی، رضا شھابی و دیگر فعالین کارگری و 

در شرایط کنونی کھ جنبش .دانی ایجاد گرددسیاسی زن
کارگری، ھم از سرکوب شدید حکومتی و ھم از افتراق و 
سایر ضعف ھای درونی خود آسیب می بیند، این اِعمال 

گسترده »اتحاد عمل«فشار عملی نخواھد بود مگر با 
میان تمامی نیروھای چپ و فعالین کارگری حول حمایت 

و مطالبۀ آزادی آنان بھ عنوان از تمامی زندانیان سیاسی 
.یک خواست مشترک

!پیش بھ سوی اتحاد عمل

پیش بھ سوی آزادی تمامی فعالین سیاسی و کارگری 
!زندانی

!کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

!کارگران ایران تنھا نیستند

١٣٩٣تیرماه ١٢
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١٧
در بریتانیاگزارش آکسیون روز جمعھ

فھرستبازگشت بھ 

رفقای احیای مارکسیستی ۀتظاھرات ایستادبھفراخوان
در لندن در حمایت از شاھرخ زمانی و رضا شھابی روز 

در مقابل سفارت جمھوری ٢٠١۴ژوئیھ ٢۵جمعھ 
چندتجمعدر این .اسالمی در لندن با موفقیت برگزار شد

قالبیسازمان سیاسی از جملھ گرایش مارکسیست ھای ان
ایران، اتحاد رھایی کارگران بریتانیا، حزب کمونیست 

ایرانی و افراد مستقلکارگری، حزب حکمتیست، و 
شرکت کنندگان عکس ھای رضا .انگلیسی شرکت داشتند

شھابی و شاھرخ زمانی را بر در سفارت نصب کردند و 
آوری شده را در روی در سفارت جمعیھزارھا امضا

در این تظاھرات رفیق مازیار رازی سخنرانی .دچسباندن
ای بھ انگلیسی ھمراه با برخی دیگر از شرکت کنندگان 

.ایراد نمود
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شاھرخ زمانی را آزاد کنید

فھرستبازگشت بھ 

صف اعتراضی در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در
الی ١٨ژوئیھ، ساعت ٢۵، روز جمعھ، انگلستان
١٩:٣٠

بھ دلیل سازماندھی در ٢٠١١شاھرخ زمانی از سال 
ان ساختمانی، بھ شاتحادیۀ کارگری خود، سندیکای نقا

تبلیغ «زندان افتاده است؛ بھ گفتۀ دولت ایران، جرم او 
و ھمین »علیھ نظام و تشکیل گروه ھای سوسیالیستی

شاھرخ .عنوان شده است»امنیت ملیاقدام علیھ «طور 
.سال حبس محکوم گردیده است١١بھ 

جسمی و بدرفتاری ھایاو در طی دوران زندان خود با 
روحی فراوانی رو بھ رو شده و چندین بار دست بھ 

یل احتمال دارد کھ او بھ دل.اعتصاب غذا زده است
اختالل نظم «متھم بھ ،فعالیت ھای خود در درون زندان

.گرددنیز»میعمو

قطعنامھ ای در مجلس عوام انگلستان بھ تصویب اخیراً 
رسیده است کھ آزادی شاھرخ زمانی را از حکومت 

از حکومت انگلستان می خواھد «ایران مطالبھ می کند و 
کھ رژیم ایران را برای احترام بھ حقوق اتحادیھ ھای 
کارگری و کنوانسیون ھای سازمان جھانی کار تحت 

»ار دھدفشار قر

برای نشان دادن ھمبستگی با شاھرخ زمانی و مطالبۀ 
آزادی فوری او از مقامات ایران، رو بھ روی سفارت 

فعالیت و تشکل یابی کارگری نباید یک .مایران گردھم آیی
!جرم محسوب شود

برای کسب اطالعات بیش تر ر مورد شاھرخ زمانی، بھ 
:وبالگ زیر رجوع کنید

http://freeshahrokh.wordpress.com/

Iranian Embassy, 16 Prince’s Gate, 
Knightsbridge, London SW7 1PT

حمایت وسیع دانشجویان انگلیسی از شاھرخ زمانی

فھرستبازگشت بھ 

در بریتانیا )AWL(»اتحاد برای رھایی کارگر«فعالین 
»احیای مارکسیستی«کھ از جملھ متحدین بین المللی 

)MR( شبکۀ ھمبستگی کارگری ایران«و«)IWSN(
می باشند، تاکنون فعالیت ھای پیگیر، مستمر و خستگی 
ناپذیری در ایجاد کمپین ھای وسیع در میان کارگران، 
دانشجویان و سازمان ھا و نیروھای مترقی بریتانیا در 

ایش آگاھی عمومی از وضعیت شاھرخ زمانی، جھت افز
فعال کارگری زندانی، و اِعمال فشار برای آزادی وی 

.داشتھ اند

شاھرخ «این فعالین از طریق راه اندازی وبالگی با نام 
، روزانھ گزارش ھای مرتبط با )١(»زمانی را آزاد کنید

بھ .شاھرخ زمانی و فعالیت ھای خود را منعکس می کنند
اتحادیۀ ملی کارگران راه «ثال در فوریۀ امسال، عنوان م

، بھ عنوان یکی از )RMT(»آھن، دریا و حمل و نقل
ھزار عضو، ٨٠اتحادیھ ھای پرنفوذ بریتانیا با بیش از 

از کمپین این رفقا در جھت آزادی شاھرخ زمانی اعالم 
نیز ٢٠١٤اواسط ماه مھ .حمایت و ھمبستگی نمود

و ھمچنین AWLفعالین شماری از دانشجویان و 
طی اقدامی سمبلیک برای شناساندن RMTاعضای 

شاھرخ زمانی بھ مردم جھان و آگاھی از وضعیت حاد او 

http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://2.bp.blogspot.com/-KJodRsUqMM8/U7kfkWgSCkI/AAAAAAAACEU/2lMG8WSgsZg/s1600/English+students+(1).jpg
http://freeshahrokh.wordpress.com
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١٩
در زندان، تصاویر خود را ضمن در دست داشتن 
پوسترھای شاھرخ زمانی در رسانھ ھای اجتماعی نظیر 

از جملھ .فیس بوک و توئیتر در سطح وسیع منتشر کردند
ی اخیر فعالیت آن ھا تھیۀ یک نامۀ اعتراضی، نمونھ ھا

جمع آوری امضا با خواست آزادی شاھرخ زمانی و 
دیگر زندانیان سیاسی ایران و متعاقباً انتشار آن در 

و )٢(٢٠١٤روزنامۀ گاردین در آستانۀ اول ماه مھ 
ھمچنین جمع آوری امضای حمایتی از نمایندگان پارلمان 

ود اقداماتی کم سابقھ و بسیار بوده است کھ در نوع خ)٣(
.تأثیر گذار محسوب می شود

صمیمانھ AWLما از ھمکاری و فعالیت ھای رفقای 
.قدردانی می کنیم

!زنده باد اتحاد و ھمبستگی بین المللی کارگران

(1) http://freeshahrokh.wordpress.com

(2) 
http://www.theguardian.com/world/2014/apr
/30/iran-imprisoned-trade-unionist

(3) http://www.parliament.uk/edm/2014-
15/52

گزارشی از وضعیت کارگران باربر بنادر و اسکلھ ھا

فھرستبازگشت بھ 

در نوشتۀ قبلی خود اشاره کردم کھ وضعیت بحرانی نظام 
سرمایھ داری حاکم در ایران در تمام وجوه آن، اعم از 
اقتصادی و سیاسی، جمھوری اسالمی را در وضعیتی 

بنا بھ منطق و ذات این سیستم، برای قرار داده است کھ
بقای خود، شدیدترین ابزارھا افزایشحل موقتی بحران و

:را علیھ کارگران بھ کار بگیرد

وضعیت حاد بیکاری، اخراج ھای جمعی و گسترده، بی 
ثباتی شغلی از طریق تحمیل قراردادھای موقت و سفید 

ای امضا، عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقھ و پیامدھ
آن مانند افزایش فشارھای مالی، روحی و روانی و در 
نتیجھ گسترش پدیدۀ اعتیاد، خودکشی، طالق، کار 
کودکان و نظایر آن؛ مقابلھ با ھرگونھ تشکل مستقل و 

مانند خانۀ کارگر و شوراھای (خارج از مدار حکومت 
؛ اعمال فشار بر فعالین کارگری از طریق )اسالمی کار

نده سازی ھا، و ده ھا مورد دیگر، تنھا بازداشت ھا و پرو
بخشی از حقایق آشنا برای فعالین کارگری است کھ 
اصوالً نیازی بھ توصیف ندارد؛ چرا کھ بخشی از حقیقت 
زندگی روزمرۀ کارگران است و درست بھ ھمین دلیل 

.خود بھتر از ھر کسی از آن آگاه ھستند

اقشاری اما در میان طبقۀ کارگر ایران بھ طوری کلی،
ھستند کھ تحت فشار و ستمی بھ مراتب شدیدتر قرار 
دارند، با این حال متأسفانھ طی سال ھای گذشتھ از سوی 
فعالین کارگری مورد توجھ چندانی قرار نگرفتھ اند و از 
آن جا کھ عمدۀ تمرکز سنتاً بر تھران و کردستان بوده 
است، این گروه از محاسبات سیاسی و تحلیل وضعیت 

بھ ھمین دلیل .زۀ طبقاتی بھ حاشیھ رانده شده اندمبار
تالش می کنم تا بھ عنوان یک فعال کارگری و است کھ

کم با توصیف گوشھ فعال حقوق اقلیت قومی عرب، دست
ای از شرایط سخت و دردناک کارگران جنوب، صدای 
آن ھا باشم؛ کارگرانی کھ نھ فقط تحت فشارھای معیشتی 

لکھ بھ ھمان اندازه یا بیش از آن، باالیی قرار دارند، ب
پتانسیل اعتراضی ھم دارند و از ھمین جا ضرورت 

.تدارک سازماندھی در میان آن ھا احساس می شود

http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/30/iran-imprisoned-trade-unionist
http://www.parliament.uk/edm/2014-15/52
http://freeshahrokh.wordpress.com
http://www.theguardian.com/world/2014/apr
http://www.parliament.uk/edm/2014
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مناطق جنوبی ایران، بھ دلیل برخورداری از ذخایر نفتی 
و گازی، بخش عمدۀ درآمد حاصل از صادرات جمھوری 

ا تشکیل می اسالمی و در نتیجھ ستون فقرات حیات آن ر
جمھوری اسالمی بھ خوبی می داند کھ وقوع یک .دھد

اعتصاب و بستھ شدن شیرھای نفت، درست بھ ھمان 
شکل کھ سرنگونی رژیم شاھنشاھی را رقم زد، آخرین 

و دقیقاً بھ ھمین .نفس ھای این سیستم را ھم خواھد بُرید
خاطر است کھ ھرگز نمی گذارد یک طبقۀ کارگر 

در این نواحی شکل بگیرد و برای این متمرکز و منسجم 
از جملھ اعدام ھای گستردۀ (منظور از ھیچ گونھ فشاری 

فروگذار نمی )اقلیت ھای عرب و سنی بھ دالیل واھی
.کند

ساکنین مناطق جنوب ایران با وجود ثروت طبیعی این 
بخش، در زمرۀ محروم ترین بخش ھای جامعھ ھستند و 

ثروت بازگردد، شما حتی تا جایی کھ بھ توزیع درآمد و
با چند روز زندگی در آن جا بھ وضوح شکاف عظیمی 

.را در سطح معیشت مردم مشاھده خواھید کرد

در نوشتۀ قبلی من بھ برخی مسائل و مشکالت پیش روی 
اشاره کردم؛ در این جا سعی می )ملوان(کارگران جاشو 

کنم تا بیش تر روی وضعیت کارگران باربر اسکلھ ھا 
مرکز بشوم کھ شمار آن ھا در اسکلھ ھای کوچک مت

نفر و در بنادر بزرگ تر، تا بیش از ١٥٠محلی تا
.نفر می شود١٠٠٠

در ھمان حال کھ بخش زیادی از طبقۀ کارگر ایران با 
مشکل قراردادھای موقت دست و پنجھ نرم می کند، این 

بخشی از .کارگران اصوالً فاقد ھرگونھ قرارداد ھستند
ان باربر در ھر منطقھ، در نزدیکی اسکلھ یا بندر کارگر

منتظر بھ کار می نشینند تا بلکھ از طرف شرکت ھای 
بخش دیگری از .تخلیھ و بارگیری بھ دنبال آن ھا بیایند

کارگران باربر، با شرکت ھای تخلیھ و بارگیری کار می 
این حالت، این است کھ جھت کار »مزیت«کنند؛ اما تنھا 

بنابراین تفاوتی میان این .ماس گرفتھ می شودبا آن ھا ت
.مورد با گروھی قبلی نیست

کارگران باربر، روزمزد ھستند و عموماً پس از اتمام 
کار، تسویۀ مالی صورت می گیرد؛ نرخی کھ معموالً 

ھزار ٣٥الی ٢٥برای این کار درنظر گرفتھ می شود، 
تومان است کھ با توجھ بھ شرایط کار و ھزینھ ھای

شرایط کار آن ھم در .زندگی، فوق العاده ناچیز است
.درجھ، طاقت فرسا و حتی کشنده است٤٥گرمای باالی 

این درحالی است کھ حتی تھیۀ غذا بھ عھدۀ خود کارگران 
باربر است و تنھا چیزی کھ از سوی کارفرما بھ آن ھا 

.تعلق می گیرد، کلمن ھای آب می باشد

ثبات شغلی، یکی از در نتیجھ واضح است کھ عدم
کھ عموماً (دشواری ھای ھمیشگی کارگران این شاخھ 

ممکن است آن ھا تا چندین .است)فصل و موقتی ھستند
بھ خصوص کھ بھ .روز متمادی قادر بھ یافتن کار نشوند

تردد کم کشتی ھا و لنج ھای باری بھ دلیل تحریم ھا و 
وضوع تر از پیش شده و ھمین مبنادر، کار باربری کم

.بیکاری در میان این کارگران را تشدید کرده است

ضمناً باید اضافھ کنم کھ ھشت ساعت کار و تعطیالت نیز 
حتی با وجود آن کھ .برای اکثر این کارگران بی معناست

اخیراً بندر اجازۀ تخلیۀ شبانۀ بار را نمی دھد و شیفت 
شب منتفی شده است، ولی ھنوز در اسکلھ ھای محلی و 
اسکلھ ھایی کھ ادارۀ بندر در آن ھا حضور ندارد، کار 

.شبانھ نیز بھ چشم می خورد

حتی در صورت موفقیت در یافتن کار، ھمان دستمزد 
حتی.ناچیز نیز ممکن است با تأخیر پرداخت گردد

مواردی متعدد بوده است کھ طی آن یا دستمزد کارگر 
ھرگز پرداخت نشده است، و یا عاملی کھ از طرف 
شرکت می آید، تنھا بخشی از پول را پرداخت و مابقی را 

اما موقعیت ضعیف این .بھ خود اختصاص می دھد
»چانھ زنی«کارگران، حتی امکان پیگیری و حداقلی از 

.را ھم از آن ھا می گیرد

، شدت کار )مانند گرمای شدید(عالوه بر شرایط بد کاری 
کًال)لنج(در شناورھای باری چوبی.نیز بسیار باالست

در .تخلیۀ بار بھ وسیلۀ کارگران صورت می گیرد
شناورھای بزرگ، تخلیۀ انبار با جرثقیل و بھ کمک 

گاه پیش می آید کھ مثالً یک .کارگران صورت می گیرد
ھزار تن بار، باید ظرف یک ھفتھ تخلیھ ٥٠کشتی با
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ناگفتھ پیداست کھ فشار کار در این موارد تا چھ حد .شود

.باالست

بھ طوری .وضعیت مسکن این کارگران فاجعھ بار است
نفر در یک خانۀ کرایھ ای در ١٠کھ در مواردی حتی 

شرایط معیشت .ارزان ترین نقطۀ شھر زندگی می کنند
نیز بھ ھمان صورت اسف بار است؛ سنگین بودن این 
حرفھ، نیاز بھ استراحت و بازتولید قوای جسمی کارگر 

ی کھ این کارگران بھ دلیل را می طلبد؛ در صورت
دستمزد بسیار پایین، برای صرفھ جویی ھر چھ بیش تر 
در ھزینھ ھا، ناگزیر از وعده ھای غذایی خود می زنند و 
غذاھایی ساده و ارزان کھ جوابگوی تأمین کالری الزم 

.بدن نیست، می خورند

این کارگران فاقد ھرگونھ بیمھ ای ھستند؛ درحالی کھ 
، بیماری شغلی و مرگ در این )ص عضونق(سوانح کار 

حرفھ بسیار شایع است، و صدمات جانی و فیزیکی ھر 
مثالً سقوط کانتینر . .لحظھ این کارگران را تھدید می کند

با بار، یا پاره شدن طناب و سقوط بار بر روی این 
.کارگران از جملھ مواردی است کھ بھ کّرات رخ می دھد

انند سقوط افراد از ارتفاع غیر از سقوط بار، مواردی م
، وقوع آتش سوزی، ...)باالی جرثقیل، عرشۀ کشتی و (

لیفتراکھا، جرثقیل ھا و (برخورد با وسایل حمل و نقل 
، مسمویت ھای ناشی از تماس با محمولھ ھای ...)

شیمیایی و سمی، و درگیری ھا و نزاغ ھای فیزیکی بین 
منجر بھ کارگرانی از ملیت ھا یا قومیت ھای مختلف،

شمار زیادی از این حوادث در واقع بھ .سوانح می شود
دلیل عدم آشنایی این کارگران ساده و حتی سرپرستان با 

.ساده ترین مفاھیم ایمنی اتفاق می افتد

ھمچنین دمای باالی ھوا، منجر بھ گرمازدگی و حتی در 
مواردی ایست قلبی و مرگ می شود کھ موردی از آن را 

با این وجود، بھ علت .رعباس شاھد بوده امشخصاً در بند
عدم برخورداری از بیمھ، ھزینھ ھای درمانی سوانح 

اما .ناشی از کار نیز بھ عھدۀ خود این کارگران است
وضعیت نابسامان درآمدی، این کارگران را وادار می 

.کند تا در بسیاری از موارد از درمان صرف نظر کنند

سال، انواع بیماری ٥یا ٤ز اصوالً در این حرفھ، پس ا
از کمردرد و اختالل در ستون مھره گرفتھ تا بیماری (ھا 

علت این .گریبان گیر باربران می شود)ھای ریوی
سرو صدا و ارتعاش ناشی از بیماری ھا را می توان در 

لوازم و دستگاه ھای مختلف، تھویۀ نامناسب در اماکن 
بندر، نبود یا سرپوشیده و آلودگی ھوای فضای عمومی 

کمبود امکانات رفاھی و بھداشتی، کار در فضاھای 
کوچک و محدود، ابزار کار نامناسب، تابش اشعۀ مستقیم 

، گرما، رطوبت و )و انعکاس نور از سطح آب(خورشید 
بسیاری از.شرایط جوی نامساعد و غیره جستجو کرد

بھ سراغ کارھای سبک تر می این افراد پس از بیماری
.روند

بھ عالوه بھ دلیل موقعیت ضعیف این بخش از کارگران، 
آن ھا بھ اشکال مختلف مورد سوء استفاده و استثمار 

کھ (بھ عنوان مثال گارد ادارۀ بندر .قرار می گیرند
مسئول حفاطت و حراست فیزیکی بندر و کنترل در 

می تواند اجازۀ ورود را از )ورودی و خروجی می باشد
د یافتن کار وارد می شوند، سلب کند کارگرانی کھ بھ امی

در نتیجھ با اخذ کمی .یا آن ھا را از محوطھ خارج نماید
.عمالً باج می گیرد)مثالً پنج ھزار تومان(پول از آن ھا 

در بین باربران، کارگران ُکرد یا پاکستانی نیز پیدا می 
شوند کھ ھم درآمدی کم تری در قیاس با سایر ھمقطاران 

ھم با برخوردھای غیر انسانی و تحقیرآمیز خود دارند و
.رو بھ رو می شوند

بنابراین بھ طور خالصھ این ھا بخشی از مسائل و 
بی ثباتی شغلی و :مشکالت کارگران باراندازھا است

روزمزدی، سطح پایین دستمزد، شرایط بسیار دشوار و 
اعم از مصدومیت یا (سنگین کار، بروز سوانح کار 

تعطیالت و ھشت ساعت کار روزانھ، ، عدم وجود)مرگ
عدم ارائۀ تسھیالت بیمھ ای، نبود تسھیالت بھداشتی 

...مناسب و 

بھ ھمین دلیل این بخش از کارگران زحمتکش و معترض 
ایران نیز در مقابل فساد و باج گیری در ادارۀ بنادر، و 
اجحافات کارفرمایان، بھ تشکل مستقل خود نیاز دارند تا 
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بات پیشنھادی زیر را مطرح و کارفرمایان را بتوانند مطال

:وادار بھ پذیرش آن سازند

کاھش ساعات کار*

برخورداری از تعطیالت و تسھیالت رفاھی*

برخورداری از تسھیالت بیمھ ای*

انعقاد قرارداد و افزایش دستمزد*

برگزاری کالس ھای آموزشی برای آموزش مقررات *
مداوم برای تمام گروه ھای کار و ایمنی شغلی بھ صورت 

شغلی در باراندازھا بھ خصوص کارگران ساده و 
باربران چھ فصلی، چھ موقتی و چھ دائمی و از ھر ملیت 

.یا قومیت

شامل معاینات پزشکی(ارائۀ مراقبت ھای درمانی *
)مداوم

وجود سرویس ھای مثًال(ارائۀ تسھیالت بھداشتی *
وری است، بھ ویژه بھداشتی در نقاط مختلف بندر ضر

برای کارگرانی کھ با مواد شیمیایی مثل اسیدھا و قلیاھا و 
محصوالت دامی مانند پشم و پوست و بھ طور کلی مواد 
آلوده سروکاردارند، حتماً بایستی حمام و دوش در نظر 

)گرفتھ شود

تھیۀ لباس کار مناسب، کفش ایمنی، (افزایش ایمنی کار *
یھ، بازرسی ابزار و ادوات و کاله ایمنی، کمک ھای اول

)غیره از سوی کارفرما الزامی است

عبرتاوی.ع

١٣٩٣تیرماه ١١

سازمان یابی توده ای و حزبی:طبقۀ کارگر

فھرستبازگشت بھ 

)٢بخش(با نشریۀ میلیتانت  مازیار رازی گفتگوی

در بخش یک از کارگران پیشرو صحبت :میلیتانت
کردید، منظور شما از کارگران پیشرو چیست و بھ چھ 

بخشی از طبقۀ کارگر تعلق دارد؟

کارگران پیشرو امروز بھ دو دستھ تقسیم :مازیار رازی
کارگران پیشرو سنتی کھ در دورۀ پیش نقش .می گردند

رده و تعیین کننده ای در تداوم فعالیت ھای کارگری ایفا ک
بھ مثابۀ رھبران عملی توسط سایر کارگران شناختھ شده 

گرچھ از اند؛ و کارگران پیشتاز و جوانان کارگر کھ
تجربۀ دستۀ اول برخوردار نبوده اند، اما در صحنۀ 
سیاسی حاضر و فعال ھستند؛ بدیھی است کھ باید بھ نقش 

آن ھا در دوران .کارگران پیشرو سنتی ارج نھادپیشین
مشقت بار و دشواری توانستند تداوم مبارزات بسیار

اما .کارگری را با ایثارگری و از خودگذشتگی حفظ کنند
با باز شدن افق ھای سیاسی و گشایش ھای نوین، 

سنتی نمی توانند گام ھای ضروری را کارگران پیشرو
را برروی آن ھا درھابا وضعیت کنونی تطابق دھند؛

موقعیت پیشین شان، خود، از ترس از دست دادن 
بستھ اند و کارگران جوان را بھ درون خود راه محکم

در نتیجھ ناخواستھ از مسببین اصلی افتراق و .نمی دھند
»روشنفکر«علتعده ای را بھ.چند دستگی شده اند

بودن حذف می کنند، و برخی را بھ علت اعتقادشان بھ 
وان عده ای را بھ عن.می گذارندکنار»حزب«ساختن
محکوم می کنند و برخی را بھ »سندیکالیستی«عقاید 

بھ .طرد می کنند»سازمان خاص«علت وابستگی بھ 
جای تمرکز بر تقویت بزرگ ترین جبھۀ ضد 

داری، آن ھا انرژی خود را بر تفتیش عقاید و سرمایھ
این وضعیت اسفناکی مرزبندی ھای کاذب نھاده اند،

ونی یکی از موانع کنبھ اعتقاد من در وضعیت.است
اصلی در مقابل حرکت کارگری، برخوردھای غیر 

توسط برخی از کارگران پیشروی دموکراتیکی است کھ
.سنتی مصرانھ اعمال می گردد
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البتھ مانع دیگر نیز وجود دارد و آن ھم مرتبط بھ ماھیت 

کشتار وحشیانۀ سرکوبگرانۀ دولت سرمایھ داری است،
گیری و ارعاب فعالین و دستکارگران خاتون آباد،

کارگری در مراسم مختلف و اول ماه مھ و دستگیری و 
مانند شاھرخ (زندانی کردن رھبران عملی کارگران 

ی سیاست ھانمونھ)زمانی ھا، رضا شھابی ھا و  غیره
.استدولت سرمایھ داریایانۀسرکوب گر

.شرف کاھش خواھد بوداما در دورۀ آتی این مانع در
برای مقبول داند کھمیسرمایھ داری نیکدولت زیرا

بین نھادھایانظاردرنمایش دادن خود
انجام دھد بایستی یک سلسلھ اقداماتی،امپریالیستیالمللی

این سیاست را می توان .و سرکوب ھا را کاھش دھد
حسن روحانی بھ کم کردن سخنرانی ھای اخیر در

.فشارھا در مسایل اجتماعی دید

جدی و سرنوشت ساز در این باره، یک سؤال:میلیتانت
و راه کارھای اصولی و پایدار چگونگی سیاست ھا

بھ نظر شما سازمان .سازمان یابی طبقۀ کارگر است
طبقۀ کارگر باید برمبنای کدامین چشم انداز و افق یابی

منظور، چھ راه کاری سیاسی صورت گیرد؟ و بھ این
باید انتخاب شود؟

برای پاسخ گویی بھ چگونگی پیشبرد راه :مازیار رازی
در وھلۀ امر سازماندھی،کارھای فوری و امروزی در

انداز سازمانیابی جنبش کارگری ترسیم نخست باید چشم
ھای امروزی تاکتیکبھ سخن دیگر برای تعیین.گردد

کھ در پیش روی طبقۀ کارگر قرار گرفتھ است، می 
.بررسی قرار دادرا مورد استراتژیبایستی در ابتدا

داشتن چشم انداز و افق سیاسی جنبش کارگری بدون
حاصل میدچار روزمرگی و انجام خرده کاری ھای بی

داشتن یک استراتژی صحیح و روشن می تواند .گردد
.را کاھش دھداشتباھات در کارھای روزمره

استراتژی طبقۀ کارگر چیست؟ بھ اعتقاد من در مرکز 
قرار مسألۀ قدرت کارگریر بایدطبقۀ کارگاستراتژی

تکالیف جامعھ بدون قدرت کارگری ھیچ یک از.گیرد
.قابل حل نیستند)تکالیف دموکراتیک و سوسیالیستی(

مسألۀ«کارگری استدالل می کنند کھ برخی از فعالین
باید طبقۀ کارگر ربطی بھ قدرت کارگری نداشتھ و فقط

روش (»شودبرای کسب یک سلسلھ حقوق صنفی مبارزه 
این ).استدالل سندیکالیست ھایی مانند منصور اسانلو

کارگران کھ در رأس آن گرایش ھا از ابزار مبارزاتی
اعتصاب کارگری است، تنھا بھ منظور اعمال فشار بر 

این شیوۀ تفکر .استفاده می کننددولت سرمایھ داری
بھ نظر من کلیۀ ابزار مبارزاتی از .نادرست است

کارگری قدرتاب باید در راستای پیوند بااعتصجملھ
بھ سخن دیگر، مبارزه برای گسترش حقوق .باشد

دمکراتیک باید با ھدف نھایی یعنی دمکراتیزه کردن کل 
نظام اجتماعی و بھ دست گرفتن حیات توده ھای کارگر و 

جادر ھمین.زحمتکش در دست خودشان، پیوند خورد
حامل نطفھ ھای اولیۀ باید یادآور شد کھ ھر اعتصاب، 

کارگری است، اما برای تحقق نھایی آن، بھ عوامل قدرت
تھاجم بالقوه زیرا تفاوت مھمی بین.دیگری نیاز است

علیھ دولت سرمایھ داری و تحقق نھایی تسخیر قدرت 
آن چھ این دو .وجود داردسیاسی توسط کارگران

سیاسی »آگاھی«ھم پیوند می دھد، سطح ھوضعیت را ب
بدون یک سلسلھ تصمیم .کارگری استرون جنبشد

گیری ھای آگاھانھ، ھیچ اعتصابی بھ خودی خود 
.سرمایھ داری را بھ طور بنیادی تھدید نمی کنددولت

برخی از کارگران پیشرو سنتی تصور می کنند کھ با 
مجامع عمومی«و یا »کمیتۀ کارگری«تکرار شعارھای

خود حل می مسألۀ کارگران بھ خودی »کارگری
الزم بھ ذکر است کھ .این ھا تصورات واھی است.گردد

حمایت کرده و ما می باید از تمامی نھادھای کارگری
اما باید درک شود کھ .ھیچ اختالفی با طرح آن ھا نداریم

مجمع«یا »کمیتۀ کارگری«یا »اعتصابکمیتۀ«ھیچ 
نھایت و در»شورا«بھ شکل خودجوش بھ یک »عمومی
.درت کارگری مبدل نمی گرددکسب ق

کارگران پیشتاز در مورد چشم انداز سیاسی خود باید آگاه 
آن ھا باید بدانند کھ طبقۀ کارگر .باشندو روشن

و رھایی خود بھ کسب قدرت سیاسیپس ازصرفا ً
.مناسبات تولیدی جدید دست خواھد یافتثروت ملی و



Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢٤
ت و بدون قدرت سیاسی، طبقۀ کارگر قادر بھ نظار

بدون بھ .کامل بر امور کارخانھ ھا نخواھد بودکنترل
مادی دست گرفتن قدرت سیاسی کنترل بر مناسبات

در جامعۀ »رفُرم«.تولیدی غیر ممکن خواھد بود
منجر بھ تقلیل )حالتدر بھترین(سرمایھ داری شاید 

مسائل را بھ شکل گردد؛ اما)ھم موقتیآن(مشکالت 
رفرم ھرگز قادر بھ از میان .کندحل نمیھرگزریشھ ای

برای این منظور .برداشتن غدۀ سرطان زا نمی گردد
.جراحی الزم استعمل

اما قدرت گیری کارگران نیاز بھ برنامھ ریزی و 
برای سازماندھی .مرکزی سیاسی خاص داردعمل

سیاست ھای اقتصاد برنامھ ریزی شده و
.استنیاز بھ اقدامات حساب شده ،اجتماعینوین
برنامھ ریزی شده وقدرت گیری، حرکتی مشخصروند

ھر .ستاھم پیوند خوردهھاست کھ مانند زنجیری ب
گسستی در این سلسلھ عملیات، می تواند وضعیت 

بھ سخن دیگر، کسب .با فاجعھ روبھ رو کندکارگران را
بیگانھ از خود«قدرت سیاسی کھ قرار است کارگران 

ی تبدیل کند کھ ا»آزاد شده«انسان ھای را بھ»شده
سرنوشت خود را در دست خواھند گرفت، باید توسط 

.و سازمان یافتھ صورت پذیرد»آگاه«کارگران پیشتاز 

آگاه نیز برای برنامھ ریزی کسب قدرت سیاسی کارگران
سیاسی کارگری حزببھنیاز

تشکل مستقلھرتأسیسمطالبۀ.دارند
اگر قرار باشد از ،»سرمایھ داریضد«کارگری

باید تبلیغاتی خارج شده و جنبۀ عملی بھ خود گیرد،سطح
.آن، پیوند خوردبا تشکیل یک ستون فقرات مرتبط بھ

بھ .استحزب پیشتاز کارگریاین ستون فقرات ھمانا
ھمانند ضدسرمایھ داری نیز،کارگرانسخن دیگر

ھاد باشند و این نسرمایھ داران، باید مجھز بھ حزب خود
ضد سرمایھ داری ستون فقرات تشکل مستقل کارگری

.می دھدشکلرا

نتیجھ می توان اذعان داشت کھ استراتژی محوری در
حزب ضد سرمایھ ایجاد یککارگران در مرحلھ کنونی

این .اما این حزب ھنوز ساختھ نشده است.استداری
جنبش کارگری و ھمراه با فعالین حزب باید از قلب

و گرایش ھایی کھ نقداً، سازمان ھا.ایجاد گرددکارگری 
آن ھم (را توسط عده ای روشنفکر »کارگری«احزاب 

کارگران می خواھند بھ ساختھ و از)در خارج از کشور
آن ھا بپیوندند، اقدام غیر اصولی و نادرستی انجام داده 

حزب کارگران فعال ضد سرمایھ داری با این احزاب .اند
کارگران پیشتاز د؛ و باید متشکل ازسنتی تفاوت دار

تدارک در راستای ایجاد این حزب، امروز بھ .باشد
.گشتھ استاستراتژی اساسی کارگران پیشتاز مبدل

کارگران پیشرو باید توجھ کنند کھ در وضعیت بحران 
در جامعھ »قدرت دوگانھ«آتی، مسألۀ سیاسی در دورۀ

رت قدیاقدرت سرمایھ داران:طرح می گردد
عینی و دائمی در روابط در جامعۀ ما بحران.کارگران

کسادی، تورم، بیکاری و ھرج و (تولیدی سرمایھ داری 
؛ بحران سیاسی در درون دولت )تولید و غیرهمرج در

تفرقھ، کشمکش ھای درونی، بی اعتمادی بھ رھبری،(
؛ نارضایتی عمومی )عدم وجود یکپارچگی و وحدت

خرده بورژوا و قشرھایبھ ویژه در درون(مردم 
؛ و بی اعتمادی طبقۀ کارگر نسبت بھ )زحمتکشان

برای کسب قدرت .وجود داردسیاستمداران سرمایھ دار،
وجود در درون طبقۀ کارگر باید بھاعتماد بھ نفسسیاسی

این کار شدنی نیست مگر توسط سازماندھی حزب .آید
ز ساختن حزب پیشتا.کارگران فعال ضد سرمایھ داری

یا »کمیتھ ھای کارگری«کارگری نیز با جمع جبری 
تشکالت ضد سرمایھ «یا »کارگریمجامع عمومی«

برای ساختن حزب .بھ وجود نمی آید»داری کارگری
و مصممانھ آگاھانھکارگری باید از ھم اکنونپیشتاز

از ھم اکنون بھ کارگران را باید.تدارک مشخص دید
کارگران جوان را .ضرورت ساختن حزب ترغیب کرد

.کردعملی حزب پیشتاز سھیمباید از امروز در تدارک

١٣٩٣ھشت خرداد 

ادامھ دارد
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٢٥
پیرامون فعالیت ھای مشترک شبکۀ ھمبستگی کارگری 

و احیای مارکسیستی

فھرستبازگشت بھ 

ھمان طور کھ اطالع دارید، جنبش کارگری ایران ھم بھ 
سرکوب سیستماتیک جمھوری اسالمی در بیش از دلیل 

اجتماعی -سھ دھۀ گذشتھ، و فشارھای اقتصادی
روزافزون داخلی و بیرونی، و ھم بھ دلیل ضعف ھای 

طبقۀ .رو بھ است»اعتماد بھ نفس«درونی خود، با فقدان 
کارگری کھ روزی در ھمین کشور شوراھای کارگری 

ت و حکومت را، یعنی نھادی را کھ نطفۀ اولیۀ قدر
کارگری است، برپا نموده بود، امروز در شرایطی بھ سر 
می برد کھ حتی حق برخورداری از تشکل ھای مستقل و 
آزاد خود را ندارد و با کوچک ترین تالشی در این 
مسیر، با شدیدترین برخوردھای امنیتی حکومتی رو بھ 

بھ »اعتماد بھ نفس«بنابراین بازگشت .رو می گردد
تنھا «و اثبات این کھ آن ھا در این مسیر کارگران 

بخشی از این .، یکی از مؤلفھ ھای کلیدی است»نیستند
موضوع، بھ تالش مشترک طبقۀ کارگر در سطح جھانی 

فعالیت مربوط می »بین المللی«و بھ عبارت دیگر جنبۀ 
:شود کھ اھداف زیر را دنبال می کند

اعتراضات :کارگراول؛ بازگشت اعتماد بھ نفس بھ طبقۀ 
بین المللی، اگر سازمان یافتھ و وسیع باشد، یکی از اھرم 
ھای فشار علیھ رژیم ھستند برای وادار کردن آن بھ عقب 

تأثیر این حمایت ھا را می شود در شناختھ شدن .نشینی
مثل شاھرخ زمانی (رھبران عملی جنبش کارگری ایران 

ا و دیگر ھا، رضا شھابی ھا، بھنام ابراھیم زاده ھ
بھ کل جھان دید، و این کھ رژیم )رھبران جنبش کارگری

می داند ایجاد ھرگونھ خطر جانی برای این رھبران در 
زندان ھا، آن را با مشکالت بیشتری در سطح دنیا رو بھ 
رو می کند، بھ ھمین جھت برخالف گذشتھ نمی تواند در 

ختھ نھایت آرامش و بی خبری، اقدام بھ تصفیۀ فعالین شنا
.شدۀ جھانی بکند

بھ عالوه فعالین کارگری در زندان ھا، ھر لحظھ بھ 
بیرون نگاه می کنند کھ ببینند دیگران چھ کاری برای آن 

علت حساسیت رژیم بھ خبررسانی .ھا انجام می دھند
وسیع، و تالش آن ھا بھ جلوگیری از این روند از طریق 

در بیرون، در تھدید کارگران زندانی و خانواده ھای آنان 
این گونھ اقدامات حّس اعتماد بھ .ھمین امر نھفتھ است

نفس را در درون کارگران بھ طور اعم و کارگران 
زندانی بھ طور اخص ایجاد می کند و مانع از درھم 

.شکستن آن ھا در زیر فشارھا می گردد

در ٢٠١٣مثالً زمانی کھ فیلم مراسم اول ماه امسال سال 
و با حضور »یودیر«رف تشکل کارگری ترکیھ کھ از ط

کمیتۀ حمایت از شاھرخ «و »شبکۀ ھمبستگی کارگری«
برگزار گردید، بھ برخی کارگران نشان داده شد، »زمانی

واکنش مثبت و حّس اعتماد بھ نفس آن ھا از این اقدامات 
.حمایتی کامالً واضح و قابل مشاھده بود

اعتصابات :دوم؛ حفظ دستاوردھای جنبش کارگری
کارگری گسترده و جدی در آیندۀ نھ چندان دور کھ نقداً از 

از پلی اکریل اصفھان گرفتھ تا ھفت (ھم اینک آغاز شده 
تپۀ خوزستان و ده ھا مورد دیگر ظرف چند ھفتۀ 

، بدون اتکا بھ متحدین بین المللی و ھمبستگی از )گذشتھ
سوی آن ھا، بھ راحتی از سوی رژیم درھم خواھند 

برای روشن شدن این موضوع، بھ ذکر یک .تشکس
مدتی قبل در ترکیھ، حکومت :نمونھ اکتفا می کنیم

حق اعتصاب در صنایع »حزب عدالت و توسعھ«
ھواپیمایی و سایر صنایع استراتژیک و مھم را ممنوع 

.اعالم کرد کھ ھدف از این کار بسیار واضح بود
ممنوعیت، کارگران صنایع ھواپیمایی در مخالفت با این 

وارد آکسیون و اعتصاب غیرقانونی شدند و موفق شدند 
این اقدام کھ فقط .کھ صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند

طی یک روز صورت گرفت، تکلیف را مشخص کرد و 
در روز آکسیون، .پیام ھشدارآمیز الزم را بھ دولت داد

اگر «اعالم کردند کھ »اتحادیھ ھای اروپایی«
کیھ با شکستن اعتصاب در کشورھای ما ھواپیماھای تر

.»فرود بیایند، ما اجازۀ بازگشت را بھ آن ھا نخواھیم داد
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٢٦
بنابراین سؤال این است اگر در آینده کارگران حمل و نقل 
عمومی، حمل و نقل ھوایی و غیره در ایران دست بھ 
اعتصاب بزنند، چھ کسانی بھ این شکل از آن ھا دفاع 

خواھند کرد؟

بھ دلیل سرکوب :فاده از تجربیات بین المللیسوم؛ است
ھای سیستماتیک حاکمیت سرمایھ داری جمھوری 
اسالمی در طول بیش از سھ دھۀ گذشتھ، جنبش کارگری 
در موارد متعددی یا بھ سمت رفرمیسم و مماشات 

مانند طورمارنویسی، علنی گرایی و (چرخش کرده 
و سنت ھای و یا نتوانستھ است تجربیات )فعالیت قانونی

مثالً تجربۀ بسیار غنی و درس (انقالبی گذشتۀ خود را 
بھ نسل ھای جدید )٥٧آموز شوراھا در اوایل انقالب 
شک برای رشد و تقویت منتقل کند، بھ ھمین دلیل بدون 

خود و کسب آمادگی برای دوره ھای پیش رو، بھ 
تجربیات مبارزاتی طبقۀ کارگر در سطح جھان نیاز پیدا 

کرد؛ این موضوع بدون ارتباط با متحدین واقعی خواھد 
.جنبش کارگری ایران در سطح جھانی امکان ناپذیر است

بنابراین باید میان تشکل ھای کارگری انقالبی کشورھای 
مختلف و جنبش کارگری در داخل ایران ارتباط ایجاد 
کرد، آن ھم نھ فقط برای فراھم آوردن امکان انتقال 

مبارزاتی آن ھا بھ بدنۀ جنبش تجربیات و درس ھای 
کارگری ایران، بلکھ ھمچنین ایجاد زمینۀ پشتیبانی عملی 

برگزاری :از جنبش کارگری داخل، مثالً از طریق
آکسیون ھای اعتراضی، راه اندازی کمپین ھای دفاعی 
در حمایت از فعالین کارگری زندانی، اعمال فشار بھ 

سایر واسطۀ نھادھایی مثل سازمان جھانی کار و
نھادھایی کھ رژیم جمھوری اسالمی بھ دلیل عضویت در 

آوری آن ھا ملزم بھ رعایت تعھدات خود است، جمع
.کمک ھای مالی و غیره

در این بین بسیار اھمیت دارد کھ زمینھ برای ایجاد و 
حفظ ارتباط بین پیشروان کارگری در تبعید، و ھمچنین 

ون جنبش بین آن ھا و سایر پیشروان کارگری در در
کارگری داخل، و ھمین طور انتقال دوسویۀ تجربیات و 

.درس ھا میان آن ھا، فراھم شود

بھ طور خالصھ، این بخشی از ھمان وظایفی است کھ 
و کمپین آن با عنوان »شبکۀ ھمبستگی کارگری«

و ھمچنین رفقایی از »!کارگران ایران تنھا نیستند«
.ده اندبرای خود تعیین کر»احیای مارکسیستی«

برای آشنایی شما با این اقدامات و وظایف چندگانھ، شما 
را بھ بخشی از فعالیت ھای تاکنون صورت گرفتھ رجوع 

.می دھیم

)در ایران(فعالیت ھای دفاعی .الف

فعالیت عملی در حمایت از رضا شھابی در تھران

http://militaant.com/?p=4106

ھدا در حاشیۀ فعالیت فوق در .کلیپ ساختۀ رفیق ارجمند م
حمایت از رضا شھابی

http://goo.gl/Z2FKcW

بھ مناسب اول ماه »کمیتۀ اقدام«توزیع قطعنامۀ پیشنھادی 
ھزار نسخھ در تعدادی از محالت کارگری٣مھ در 

http://militaant.com/?p=3902

فعالیت عملی در حمایت از شاھرخ زمانی کھ از :تھران
در اعتصاب غذا بھ سر می برد٩٢اسفندماه ٢٠

http://militaant.com/?p=3827

مھرداد صبوری، حمایت عملی از افشین ندیمی و :تھران
و دیوارنویسی علیھ اعدام ھا

http://militaant.com/?p=3506

اقدام مشترک در حمایت از بھنام ابراھیم زاده:تھران

http://militaant.com/?p=2856

اھرخ زمانی در قطب صنعتی تداوم حمایت عملی از ش
یکی از استان ھای ایران

http://militaant.com/?p=2958

تداوم حمایت عملی از رضا شھابی و شاھرخ :تھران
زمانی

http://militaant.com/?p=4106
http://goo.gl/Z2FKcW
http://militaant.com/?p=3902
http://militaant.com/?p=3827
http://militaant.com/?p=3506
http://militaant.com/?p=2856
http://militaant.com/?p=2958
http://militaant.com
http://goo.gl/Z2FKcW
http://militaant.com/?p=3902
http://militaant.com/?p=3827
http://militaant.com/?p=3506
http://militaant.com/?p=2856
http://militaant.com/?p=2958
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٢٧
http://militaant.com/?p=3194

پخش پوستر و دیوارنویسی با شعار :تھران و کرج
»!کردستان تنھا نیست«و »!اعدام ھا را متوقف کنید«

http://militaant.com/?p=3267

تحریم فعال انتخابات ریاست جمھوری با حمایت سمبلیک 
از شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=2508

در مورد ضرورت دفاع از کارگران زندانی

http://militaant.com/?p=2745

سازماندھی یا شرکت در آکسیون ھای بین المللی.ب

در ترکیھ، ٢٠١٤گزارش فعالیت ھای دفاعی اول ماه مھ 
نروژ و سوئدانگلستان، آلمان، 

http://militaant.com/?p=3934

٢٨گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسیون 
نروژ در حمایت از کارگران زندانیسپتامبر

http://militaant.com/?p=3005

٢٠١٣انی در مراسم اول ماه دفاع از کارگران زند

http://militaant.com/?p=2162

جمع آوری ده ھزار امضا در دفاع از شاھرخ زمانی در 
بریتانیا 

http://militaant.com/?p=2898

و حمایتی کارگران دیگر پیام ھای ھمبستگیدریافت .ج
کشورھا برای طبقۀ کارگر ایران

و )AWL(»اتحاد برای رھایی کارگر«حمایت ھای 
بریتانیا از شاھرخ )RMT(اتحادیۀ کارگران حمل و نقل 

زمانی

http://goo.gl/hNdpmE

قدردانی کمیتۀ حمایت از شاھرخ زمانی از جمع آوری 
امضای نمایندگان پارلمان بریتانیا در حمایت از شاھرخ 

زمانی بھ ھمت رفقای بین المللی احیای مارکسیستی

http://militaant.com/?p=4038

حمایت کارگران ترکیھ از رضا شھابی

http://militaant.com/?p=4040

»پلی اکریل«پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ با کارگران 
:اصفھان

http://militaant.com/?p=3417

»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«پیام ھمبستگی 
ترکیھ بھ شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=3145

پیام ھمبستگی کارگران ترکیھ بھ بھنام ابراھیم زاده

http://militaant.com/?p=2875

درس آموزی از فعالیت ھای جنبش کارگری دیگر .د
کشورھا

کمپین ضّد سوانح کار و بیماری ھای شغلی:ترکیھ

http://militaant.com/?p=3456

http://militaant.com/?p=3495

http://militaant.com/?p=3481

جمع آوری کمک مالی.ه

مالی از سوی اسانلوارزیابی دریافت کمک 

http://militaant.com/?p=4071

در واکنش بھ تناقض گویی ایرج فرزاد و کمک مالی امیر 
جواھری بھ منصور اسانلو

http://militaant.com/?p=3194
http://militaant.com/?p=3267
http://militaant.com/?p=2508
http://militaant.com/?p=2745
http://militaant.com/?p=3934
http://militaant.com/?p=3005
http://militaant.com/?p=2162
http://militaant.com/?p=2898
http://goo.gl/hNdpmE
http://militaant.com/?p=4038
http://militaant.com/?p=4040
http://militaant.com/?p=3417
http://militaant.com/?p=3145
http://militaant.com/?p=2875
http://militaant.com/?p=3456
http://militaant.com/?p=3495
http://militaant.com/?p=3481
http://militaant.com/?p=4071
http://militaant.com/?p=3194
http://militaant.com/?p=3267
http://militaant.com/?p=2508
http://militaant.com/?p=2745
http://militaant.com/?p=3934
http://militaant.com/?p=3005
http://militaant.com/?p=2162
http://militaant.com/?p=2898
http://goo.gl/hNdpmE
http://militaant.com/?p=4038
http://militaant.com/?p=4040
http://militaant.com/?p=3417
http://militaant.com/?p=3145
http://militaant.com/?p=2875
http://militaant.com/?p=3456
http://militaant.com/?p=3495
http://militaant.com/?p=3481
http://militaant.com/?p=4071


Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢٨
http://militaant.com/?p=4027

و خانواده ھای فّعالین کارگری در دفاع از ھمسران
زندانی

http://militaant.com/?p=3708

کمیسیون کمک مالی برای خانواده ھای کارگران «کلیپ 
»سیاسی زندانی

http://www.youtube.com/watch?v=lpDvGlT
iEc4

تھیۀ گزارش ھای کارگری.و

در جنوب )ملوان(گزارشی از وضعیت کارگران جاشو 
ایران

http://militaant.com/?p=4079

در شرایط حاد فعلی جنبش، باید با اتکا بھ نیرو و 
نقاط امکانات جمعی، بدون اتالف وقت، با برجستھ کردن 

اشتراک و نھ افتراق، کار را برای رسیدن بھ این گونھ 
چرا کھ باید مطمئن بود جنبش منتظر .اھداف آغاز کنیم

.ما نمی شود

!زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگری

!کارگران ایران تنھا نیستند

در عراق»داعش«پیشروی ھای 

فھرستبازگشت بھ 

مراد شیرین

آرام نوبخت:ترجمھ

ژوئن بھ دست ١١ھنگامی کھ موصل در روز چھارشنبھ 
افتاد، )داعش(»دولت اسالمی عراق و شام«نیروھای 

چونھمرسانھ ھای کشورھای امپریالیستی این رویداد را 
اما .پیروزی ناگھانی یک دشمن ناشناختھ تصویر کردند

.فرسنگ ھا با چنین تصویری فاصلھ دارد،واقعیت

پیروزی ناگھانی؟

یک روز بعد از آن کھ موصل، دومین شھر بزرگ عراق 
با جمعیتی در حدود دو میلیون نفر، بھ دست نیروھای 

صالح «و بخش عمدۀ استان »تکریت«افتاد،  »داعش«
از آن »داعش«.شدو درنوردیدهنیز مغلوب»الدین

در بخش ھای شمالی و رادیگرشھر زمان تاکنون چندین
.تسخیر کرده استکھ اکثراً سنی نشین ھستند،غربی

آخرین نمونھ ،اخیرسریعبا این حال این پیروزی ھای
یک جنگ تنھا بخشی ازھستند کھ یمنازعاتھای

در »فلوجھ«منطقۀ»داعش«.را شکل می دھندبلندمدت
را کھ قلب سنی عراق است، شش ماه »األنبار«استان 

در »فلوجھ«از آن جا کھ .پیش بھ تصرف خود درآورد
کیلومتری بغداد واقع شده است، این امکان ٧٠کم تر از 
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بھ وجود آمد کھ تقریباً ھر روز پایتخت شاھد انفجار بمب 

بخش ھایی از »داعش«طی این ماه، .در خود باشد
و تالش آوردچنگرا بھ»األنبار«، مرکز »رمادی«

یانیکی از زیارتگاه ھای مھم شیعکھ(کرد تا سامره را 
.تصرف کند)در آن قرار دارد

جمع آوری در طول بیش از یک ماه مشغول »داعش«
ارتش عراق نیز از این امر .در اطراف موصل بودنیرو

در بخش کھآخرین گزارش ھا از آن چھ.اطالع داشت
دال بر وضعیت اسف بار بھ ھایی مانند موصل رخ داد،

فرماندھان رده باال و :عراق است»ارتش«اصطالح 
سایر افسران شیعھ تمایلی بھ نبرد برای محافظت از مردم 

،ھزار سرباز٢٣٠جمعاً در حدود .سنی نداشتنداکثرا ً
حتی دو ژنرال .خود را ترک کرده اندنظامیواحدھای

و بھ منطقۀ نیز بودند کھ یونیفرم خود را درآوردند
!گریختند»حکومت اقلیم کردستان«

میلیارد دالر صرف ٣٠نباید فراموش کنیم کھ امریکا 
تعلیم و تسلیح آن چھ کھ ارتش عراق نامیده می شود کرده 

رک بیش تری نیاز ابنابراین اگر تا قبل از این بھ مد.است
بود، دیگر ھمین موضوع بار دیگر نشان می دھد کھ 

ھای بورژوایی اساساً برای سرکوب ارتش ھای دولت 
.تشکیل شده اندکارگران و تھی دستان کشورھای خود 

وقتی مسألھ بھ مبارزه با سایر سربازان و ییعن
جنگجویان مسلح می رسد، این ارتش ھا مطلقاً بی 

و این موضوع بیش از ھر زمان (مصرف می شوند 
شیعیدیگری در مورد رژیم دست نشانده ای مانند رژیم

)عراق خود را نشان می دھد

، شورشیان داعش کھ بھ سالح ھای »موصل«با اشغال 
بلک«سبک مسلح بودند، قادر شدند تا شش ھلیکوتر 

و ھزارات تفنگ و »ھاموی«زره پوش، تعدادی »ھاوک
۵٠٠آن ھا .مھمات بھ زرادخانھ ھای خود اضافھ کنند

ھ بھ پول را ک)میلیارد دالر۴٣٠معادل (میلیارد دینار 
٢۵٠٠گی منتشر شده بود، بھ جیب زدند و قریب بھ تاز

!جنگجوی آموزش دیده را از زندان آزاد کردند

را »تل عفر«و »تکریت«از آن زمان تاکنون آن ھا 
گرفتھ اند و چندین روز مشغول نبرد برای تسخیر 

مین پاالیشگاه ود(»بیجی«ھمچنینو»تل عفر«فرودگاه 
درصد بنزین کشور را تولید ۴٠بزرگ نفت عراق کھ 

.بوده اند)می کند

دشمن ناشناختھ؟

بھ دنبال اشغال عراق بھ دست امپریالیسم امریکا در سال 
از باقی مانده ھای ارتش و »بعث زدایی«، و ٢٠٠٣

دستگاه دولتی، اقلیت سنی جایگاه مسلط سابق خود در 
تحت ستم ترین سنی ھا اکنون بھ.جامعھ را از دست داد

عراق تبدیل و بسیاری از آن ھا بھ بیکاری و فالکت قشر
.کشیده شدند

در ھمان حال کھ نیروھای مھاجم امریکایی َرم کرده و 
افسار امور را از دست داده بودند، گروه ھای شورشی 
متعددی برای مبارزه با آن ھا شکل گرفت؛ اعم از گروه 

، ناسونالیست )شامل تشکیالت سلفی ھا(ھای شیعھ، سنی 
در مواجھھ با تفوق و استیالی شیعھ ھا، .ا و غیرهھ

برخی کشورھای سنتی، بھ ویژه عربستان سعودی و شیخ 
شیان نشین ھای خلیج، بھ تأمین مالی و حمایت از شور

ھای شیعھ مانند ارتش برای خنثی کردن وزن میلیشیا
بھ عالوه، از آن .نفوذ رژیم ایران پرداختنددامنۀ مھدی و 

کشوری را اشغال کرده ،یستامپریالجا کھ نیروھای
سپتامبر١١بودند کھ ھیچ گونھ ارتباطی بھ حمالت 

مبارزه جریان کشورھای بھ بسیاری نداشت، مسلمانان 
.علیھ نیروھای امریکایی پیوستند

و سایر (ایاالت متحده کھ در مقابل القاعده در عراق 
با شکست رو بھ رو شده بود، بھ تشویق و )شورشیان

قبایل سنی یکھ بھ نیرو)بیداری(»صحوة«ن مالیتأمی
خود یگان ھای نظامی امریکا تعداد .اتکا داشت، پرداخت

جورج بوش ی»افزایش نیرو«سیاسترا نیز در دورۀ
، مجموع نیروھای صد ھزار ٢٠١١تا اواخر .باال برد
اضافییگان ھایجنگجویان سنی و متشکل از نفری 

امپریالیسم امریکا، تقریباً کل آن چیزی را کھ در آن موقع 
.نامیده می شد، ریشھ کن ساخت»اقدولت اسالمی عر«
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و عراق کند»آبروداری«این مورد اجازه داد کھ امریکا 

ی المالکی بھ عنوان ررا پس از بھ کار گماردن نو
عھ یاکنون کھ اکثریت ش.بگویدترک »نخست وزیر«

ا بازیافتھ بود و رار جایگاه سابق خود برای نخستین ب
شدیداً تحت نفوذ رژیم ایران قرار داشت، گام ھای 

.متعددی علیھ سنی ھا برداشتھ شد

ود کنار خاوالً، مالکی نھ فقط سنی ھا را از حکومت 
گذاشت، بلکھ آن ھا را مناصب مھم و پرنفوذ در دستگاه 

ران و او فقط کارگزا.ھای دولتی و ارتش نیز خارج کرد
افسران شیعھ را کھ بھ وی وفادار بودند، بر سر کار 

.گذاشت

را منحل و قبایل سنی را »صحوة«ثانیاً، او نیروھای 
ران اافراد زیادی از قبایل سنی، وفاد.بیش تر منزوی کرد

حزب بعث و سایر سنی ھایی کھ از سلطۀ شیعھ ھا بھ 
میحتی ادعا .پیوستھ اند»داعش«تنگ آمده بودند، بھ 

، معاون صدام، درگیر »یابراھیم الدورتعز«شود کھ 
.سازماندھی مبارزه علیھ رژیم مالکی بوده است

ثالثاً؛ سنی ھا بھ قشر تحت ستم تبدیل شده بودند و وادار 
.لحظھ ای این ستم را احساس کنندھرمی شدند کھ در 

بازداشتگاه ھای عراق، جایی کھ سوء رفتار و شکنجھ 
در (ی شدشایع است، پُر از شھروندان سندر آنھنوز

برآورد شده ھزار نفر ١٠٠برخی تخمین ھا این رقم 
ی ھا علیھ این بھ عالوه، ھرگونھ اعتراض سن).است

پاسخ داد و کمال با خشونت تمام ،تبعیض سیستماتیک
بھ عنوان (مثالً  شلیک بھ صفوف تظاھرکنندگان ؛شد

).٢٠١٣نمونھ در آوریل 

وضعیت را بر گردۀ مالکی اینتمام تقصیر اما این کھ
مالکی و اربابان او در تھران .بیاندازیم، اشتباه خواھد بود

قطعاً در تشدید و وخیم تر کردن وضعیتی کھ خود نقداً بی 
آن ھا حتی .ثبات و متغیر بوده است، نقش داشتھ اند

.کردھا را ھم بی دلیل متخاصم کرده اند

سرایت می کندجنگ سوریھ 

طی دو تا سھ سال گذشتھ یک فاکتور جدید ھم بھ این 
.جنگ داخلی در سوریھ:اضافھ شده استاوضاع آشفتھ

جزئیعربستان سعودی، قطر، ترکیھ و سایرین بھ عنوان 
مسلح رژیم اسد، مشغول از پشتیبانی خود از اپوزیسیون 

تسلیحاتی و تعلیم گروه ھای مختلف شورشی ،تأمین مالی
ھمسایگان سوریھ  اجازه داده اند کھ .ه انددر سوریھ بود

.ھزاران نفر از ستیزه جویان خارجی وارد کشور شوند
ترکیھ حتی در خاک خود اقدام بھ برپایی کمپ ھای 

این داوطلبان .آموزشی برای آن ھا کرده است
جنگجوی آموزش دیده از ١٠٠٠از جملھ، »جھادی«

.ھستند»داعش«چچن، اکنون بخشی از 

بھ یاد داشتھ باشیم کھ جنگ در سوریھ تنھا یک جنگ باید 
عمیقی برای قدرت پیامدھایپیامد آن .داخلی ساده نیست

ھای منطقھ ای مانند ترکیھ، رژیم ایران و عربستان 
سعودی و ھمین طور موقعیت امپیریالیسم امریکا در 

بھ ھمین خاطر است کھ .خاورمیانھ دربر خواھد داشت
یھ و شیخ نشین ھای خلیج  منابع عربستان سعودی، ترک

بی شماری را برای سرنگونی بشار اسد سرازیر کرده اند 
ا وام ھای چند یم ایران بژو بھ ھمین خاطر است کھ ر

»سپاه پاسداران«جویان نیروی قدس گمیلیارد دالری، جن
.کمک کرده است»قاسم سلیمانی«و رھبری سردار 

بسیاری معتقد ھستند کھ این سلیمانی بود کھ سرنوشت 
عالوه بر .را در ماه ھای گذشتھ تغییر داداسدیم ژر

، بھ روسیھ شدیداً درگیر نزاع بودهقدرت ھای منطقھ ای، 
خصوص بھ عنوان منبع تأمین کنندۀ تسلیحات رژیم کھ از 

ار حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل ھم برخورد
است و ایاالت متحده نیز عموماً بھ کمک ھای پنھانی بھ 

.استادامھ می دادهنیروھای مخالف اسد 

غرق کرده ھم سال گذشتھ، جنگ سوریھ عراق را طی
موفقیت اخیر شورشیان سنی بھ آن معنا بوده کھ .است

برای مقابلھ با آن، رژیم اکنون می بایست سھ گردان از 
سردار سلیمانی بھ عراق ی قدس را بھ رھبری نیرو

و عربستان ).ژوئن١٢وال استریت ژورنال، (بفرستد
سعودی ھمچنان درحال پشتیبانی از شورشیان سنی، از 

.، در برابر حکومت شیعی عراق است»داعش«جملبھ 
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، یکی از نشریات »موصل«چند روز پس از سقوط 

برجستۀ عربی کھ بھ شاھزادۀ سعودی تعلق دارد، مقالھ 
:منتشر کرد کھ این گونھ جمع بندی می کردای را 

نوری المالکی بدتر و خطرناک تر از داعش و القاعده «
ناو فرد بدی است کھ حاضر است برای باقی ماند.است

ست مانند رئیس رد-در قدرت دست بھ قتل عام بزند
برای دست یابی بھ ثبات .جمھور سوریھ، بشار اسد

القاعده یک لکی و عراق، خالص شدن از شّر ما
).ژوئن١۴رق األوسط، شال(»ضرورت است

تاریخچۀ سلطۀ امپریالیستی

امپریالیستی کشورھایبھترین تحلیلی کھ اکثر رسانھ ھای
ظاھراً می توانند ارائھ کنند، این است کھ تھاجم سال 

بھ عراق را مسئول اصلی این رویدادھا نشان ٢٠٠٣
دیگران را کھ تونی بلر، دیک چنی و،ھمین گفتھ.بدھند

و ختھدست داشتھ اند، برانگیمستقیماً در تھاجم بھ عراق
ھمھ جا باال و پایین بپرند و بگویند کھ درموجب شده تا 

!تھاجم ندارداین ارتباطی بھ »داعش«ظھور 

سال این است کھ تھاجم نظامی،آن چھ مسلم است
عراق را از متالشی داشتتنھا چیزی را کھ ،٢٠٠٣
دیکتاتورییک :، یعنی، شکستمی کردحفظشدن 

بورژوایی خشن کھ از سوی امپریالیسم ساختھ و مورد 
اما برای فھم ریشھ ھای واقعی بی .واقع شده بودحمایت 

کھ بھ آن چھتوجھ خود را معطوف کنیمثباتی عراق، باید
یعنی دو کشور امپریالیستی -نسھا و فرایامپریالیسم بریتان

تا پیش از آن کھ  -ک قرن گذشتھغالب در منطقھ در ی
.، انجام دادندحتی جنگ امپریالیستی بھ پایان برسد

، ھنگامی کھ میلیون ھا کارگر اروپایی ١٩١۵در نوامبر 
درحال کشتن یک دیگر برای حفظ بورژوازی خود و 

مپریالیسم بریتانیا و مستعمرات آن بودند، نمایندگان ا
سیم کردن در مورد نحوۀ تقاتی را رکفرانسھ مذا

در مھ .آغاز کردندشکست آنی عثمانی بعد از رامپراتو
برجستۀ سرنوشت استان مسألۀ، پس از آن کھ ١٩١۶
منعقد»پیکو-سایکس«شد، معاھدۀ ننگین حلموصل
.گردید

خاورمیانۀ امروز عموماً و ساختگیمرزھای مصنوعی
مرزھا چنان ترسیم .بر مبنای ھمین معاھدۀ پنھانی ھستند

)»کشور«و متعاقباً (کھ اعراب بھ چندین منطقھ شدند
انکار میھنیک برای داشتنکردھا حق؛تقسیم گردیدند

؛ و سرنوشت آن چھ کھ بھ فلسطین شھرت یافت، بھ شد
.نتیجۀ نھایی جنگ واگذار گردید

، در عرق امروزی، بھ »بین النھرین«بر ھمین اساس، 
الل سیاسی، پس از کسب استق.منطقۀ بریتانیا تبدیل شد

کشورھای امپریالیستی سلطۀ خود را تداوم بخشیند واز 
.یک دیکتانور پس از دیکتاتور بعدی حمایت نمودند

، یک فاکتور مھم ٢٠٠٣بنابراین اگرچھ تھاجم نظامی 
است، اما ما باید بھ آن چھ کھ امپریالیست ھا صد سال 
پیش نسبت بھ این منطقھ انجام دادند و ھمین طور 

.داوم سلطۀ امپریالیستی تا امروز نگاه کنیمچگونگی ت
پیکو ، اساس و بنیان نحوۀ تقسیم بندی و تکھ تکھ -سایکس

شدن اراضی اعراب و چگونگی انکشاف یک شکل عقب 
ن امر بود کھ یمھ.ماندۀ سرمایھ داری در منطقھ است

ھااقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمامی این کشورانکشاف 
ھا در »درزی«ندارد کھ رھبر جای تعجبی .را شکل داد

لبنان بھ رابرت فیسک، ژورنالیست کھنھ کار مسائل 
دیشب بھ من خندید و طبالنولید ج«:خاورمیانھ گفت

:درست ھم می گوید".پیکو مرده -سایکس"گفت
-سایکس،برای رھبران عرب).ژوئن١٣ایندیپندنت،(

برای (پیکو فقط از جھت کنجکاوی تاریخی اھمیت ندارد 
یپیکو بھ مطلب -اطالع بیش تر در مورد معاھدۀ سایکس

).٤رجوع کنیدکھ قبالً در این مورد نوشتھ شده است،

امریکا، مرّدد است

»داعش«اگرچھ امپریالیسم امریکا می خواھد نیروھای 
ھ عنوان از آن بحرا عقب بزند، ولی اآلن بھ وضو

تفاده سفرصتی برای اعمال فشار بھ رژیم شیعی مالکی ا
ھ او ھرچند دیروز پرزیدنت اوباما اعالم کرد ک.می کند

بھ حکومت بغداد در نظامی برای کمک»مشاور«٣٠٠
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می فرستد، اما درخواست مالکی »داعش«جنگ علیھ 

این .مبنی بر بمباران ھوایی شورشیان را رد کرده است
درا این اظھارت توجیھ شده است کھ امریکا ب،امتناع

ھدف ھای بمبارانحال حاضر اطالعات کافی برای 
اما یک پھباد می تواند برای !درست را در اختیار ندارد

ا را االی یک ھدف پرواز کند و فیلم ھساعت ب١٠حدود 
.نده بھ مرکز کنترل خود بفرستدزبھ طور 

بزرگ ترین این .سفارت امریکا ھم در بغداد است
شمار پرسنل .سفارت یک کشور در ھر جای جھان است

اکثر آن ھا جاسوس -ھزار نفر می رسد۵آن بھ بیش از 
ھایی ھستند کھ سال ھاست بھ جمع آوری اطالعات 

ژوئن، ایاالت متحده ١٧در تاریخ (مشغول بوده و ھستند 
یگان نظامی برای دفاع ٢٧۵اعالم کرد کھ درحال اعزام 

).ایگاه مھم استاز این پ

نشانھ ھای بیش تر دیگری وجود دارد کھ ایاالت متحده 
در تالش است تا در حکومت بغداد تغییراتی ایجاد کند، 

ِھل «مثالً خودداری از تأمین مجدد عراق با موشک ھای 
طبق گزارش ).پس از بھ اتمام رسیدن آن ھا(»فایر

دارد کھ ایندیپندنت، امپریالیسم امریکا اکنون اصرار 
مالکی از ِسمت نخست وزیری کناره گیری کند و 
حکومتی مستقر شود کھ نقش ھایی برای سنتی ھا درنظر 

.می گیرد

مالکی و روش ھای فرقھ گرایانۀ او در میان شیعھ ھا نیز 
آیت هللا سیستانی عالوه بر فراخواندن :بدنام شده است

...«، از یک »داعش«مؤمنین شیعھ بھ جھاد علیھ 
ومت کارامد کھ از حمایت ملی برخوردار است، حک

اشتباھات گذشتھ را مرتکب نمی شود و افق ھایی جدید را 
»بھ سوی آینده ای بھتر برای ھمۀ عراقی ھا می گشاید

»ارتش مھدی«در ھمان حال کھ .صحبت کرده است
درحال -»ارتش صلح«اکنون با نام دیگر -مقتدا صدر

را بگیرد، عالئمی »شداع«آماده شدن است تا جلوی 
متناقض از تھران در مورد سرنوشت حکومت بھ چشم 

رژیم ایران تالش خواھد کرد تا معامالتی با .می خورد
.امریکا داشتھ باشد کھ نفوذش را بیش از حد کاھش ندھد

پیامد پیروزی ھای اسالم گرایان

، تأثیر عمیقی بر »داعش«پیروزی ھای غیرعادی اخیر 
.و چھ در سطح جھانی، داشتھ استچپ، چھ در عراق
یک نیروی تامغز استخوان »داعش«واضح است کھ 

ارتجاعی است و پیشروی ھای آن بھ معنای خطری 
بزرگ برای کارگران، زنان، سایر گروه ھای مذھبی و 
قومی و یا ھر کسی است کھ بھ زعم آن ھا ملحد یا مرتد 

.باشد

یر گروه ھای و سا-»داعش«با این حال، ما نمی توانیم 
را از اربابان و دیگر قدرت ھای -و بنیادگرا»جھادی«

منطقھ ای کھ آن ھا را مستقیم یا غیر مستقیم خلق کرده 
تأمین مالی و تسلیحاتی و تعلیم و آموزش و .اند، جدا کنیم

و دیگر جنبش ھای »داعش«سایر اشکال حمایتی کھ 
»یسن«، چھ »صلح جو«باشند یا »جھادی«چھ -اسالمی

، چھ مستقماً از سوی امپیریالیست ھا ھدایت »شیعھ«و یا 
بشود و چھ از سوی دست نشاندگان، متحدان یا متحدانی 

-کھ رؤیای تبدیل بھ قدرت منطقھ ای را در سر دارند
تماماً بھ تقویت راست و سایھ ھای ارتجاعی آن در منطقھ 

»پادزھر«این نیروھا بھ عنوان .خدمت خواھد کرد
یسم برای شورش ھا، طغیان ھا و اعتراضات در امپریال

آن چھ .کشورھای عربی مورد استفاده قرار گرفتھ است
در تونس و مصر بھ عنوان جنبش ھایی برای عدالت 
اقتصادی و اجتماعی آغاز شد، از سوی احزاب اسالمی 

.بھ یغما رفتھ اند

ھر کسی کھ تصور کند یک نیروی اسالمی خاص شاید 
ی بد نباید، چون مثالً بھ اتحادی ھای بھ اندازۀ دیگر

کارگری اجازۀ فعالیت خواھد داد، اشتباھی عظیم مرتکب 
نقش مارکسیست ھای انقالبی این نیست کھ .خواھد شد

.ارزیابی کنند کدام نیرو کمی بھتر از بربریت کامل است
وظیفۀ ما باال بردن آگاھی دربارۀ نیاز بھ سازماندھی یک 

ران و ستم دیدگان در برابر تمامی جبھۀ مستقل از کارگ
چھ آن ھا کھ -نیروھای مرتجع سرمایھ داری است

.کراوات می زنند، و چھ آن ھا کھ عمامھ سر می گذارند
ھیچ روش علمی برای ارزیابی نیروی ارتجاعی و تعیین 
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این کھ کدام یک برای جنبش کارگری کم خطرتر است، 

.وجود ندارد

گ و فالکت، تحمیل مرزھای در واقع ریشۀ تمامی این مر
کامالً ساختگی و تحمیلی، و تداوم حمایت از 

حتی زمانی کھ امپریالیسم دیکتاتورھایی .دیکتاتورھاست
را سرنگون می کند، اطمینان حاصل می کند کھ دستگاه 
سرکوبگر دولت بھ حد کافی برای سرکوب کارگران و 

ج ما شاھد بودیم کھ چھ طور جور.ستم دیدگان حفظ شود
بوش کردھا و شیعھ ھا را تشویق بھ شورش علیھ صدام 

کرد و سپس آن ھا را تنھا گذاشت ١٩٩١حسین در سال 
.و بھ لطف و مرحمت سرسپردگان صدام واگذار کرد

امپریالیسم امریکا، دولت بعثی را در آن مقطع حفظ کرد 
و کوچک ترین اشاره ای بھ حملۀ شیمیایی و قتل عام (

نکرد و باألخره زمانی آن را ١٩٨٨حلبچھ در مارس 
)!می شد٢٠٠٣علنی کرد کھ آمادۀ تھاجم نظامی مارس 

خاکریز مرزی سوریھ و عراق را اوایل ھمین »داعش«
این خاکریز بر اساس تعیین .ماه با بولدوزر تخریب کرد

.پیکو بود-سرحدات اراضی اعراب در معاھدۀ سایکس
بندی ھایی اما این روش، روش ارتجاعِی غلبھ بر مرز

است کھ اعراب را بھ قلمروھا و دولت ھای مختلفی تقسیم 
ما ھم مخالف این مرزھای تحمیلی و ساختگی .کرده است

با این حال، راه واقعی نابودی این .امپریالیسم ھستیم
مرزھا برای کارگران و زحمتکشان این است کھ با 

کارگران و زحمتکشان :متحدین طبقاتی خود متحد شوند
آن چھ .یھ، ایران، سوریھ و سایر کشورھای منطقھترک

نیاز است، یک جبھۀ رادیکال، مستقل، ضّد سرمایھ داری 
و ضّد امپریالیستی است کھ می تواند مرزھا  را محو و 

این .مسیر را بھ انقالب سوسیالیستی در منطقھ ھموار کند
وظیفۀ ماست، این ھمان چیزی است کھ ما باید  انجام 

نظر از آن کھ اکنون چھ قدر دور بھ نظر دھیم، صرف 
ما نباید بھ دنبال تفاوت ھای بسیاری جزئی میان .برسد

.نیروھای بورژوایی، بھ خصوص نوع اسالمی آن، باشیم

٢٠١۴ژوئن ٢١
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نظامیۀدر حاشیھ حمل:رازیبھ با مازیار مصاح
اسرائیل بھ نوار غزه

فھرستبازگشت بھ 

کوتاه میلیتانت با رفیق مازیار رازیۀمصاحب

وضعیت کنونی خاور میانھ در حاشیھ حملھ :میلیتانت
نظامی بھ نواز غره را چگونھ ارزیابی می کنید؟

بار دیگر اسرائیلدولت راستگرای :مازیار رازی
.ماجراجویی در منطقھ خاور میانھ را آغاز کرده است

دور جدید درگیری بین اسرائیل و حماس با ربودن سھ 
باختری ۀئیلی در اوایل ماه ژوئیھ در کراننوجوان اسرا

شدن ھدر پی یافت.رود اردن و سپس قتل آنان آغاز شد
بوده اجساد این سھ نوجوان، یک نوجوان فلسطینی نیز ر

شد و بھ قتل رسید و منابع اسرائیلی یھودیان تندرو را 
مسئول این آدم ربایی و قتل معرفی کرده و از بازداشت 

.اندسھ نفر در این ارتباط خبر داده

ھفتھ پیش با حمالت در گیری دو طرف از حدود یک
پرانی از سنگین ھوایی اسرائیل بھ غزه و افزایش موشک

ھای در مقابل، گروه.دت گرفتغزه بھ داخل اسرائیل ش
فلسطینی مستقر در نوار غزه بھ پرتاب موشک بھ سوی 

مقامات اسرائیلی،ۀو بھ گفتانداسرائیل مبادرت کرده
مردم این کشور را در معرض ناامنی و خطر قرار «

ھای فلسطینی بھ ھدف ھایی تعدادی از موشک!»اندداده
بھ بار آورده در داخل اسرائیل اصابت کرده و خساراتی

مقامات .بھ غیر از یک نفر نداشتھ استو تلفات جانی 
ۀت اداماسرائیلی تھدید کرده بودند کھ در صور

پرانی از داخل غزه، بھ عملیات علیھ این بخش از موشک
ھمچنین، .سرزمین ھای فلسطینی شدت خواھند بخشید

ارتش اسرائیل بھ اعزام واحدھای زمینی و تمرکز نیرو 
ز اسرائیل و غزه مبادرت کرده کھ احتمال شروع در مر

.جنگ زمینی و اشغال غزه را افزایش داده است

براساس طرح پیشنھادی مصر کھ اواخر روز گذشتھ 
ارائھ شد، قرار بوده از روز سھ شنبھ دو طرف بھ تمامی 

دیگر خاتمھ دھند و در پی آن، عملیات نظامی علیھ یک
.ه صورت گیردغزۀمذاکراتی برای کاھش محاصر
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و جلوگیری »تروریزم«ظاھراً اسرائیل برای مبارزه با 

و موشک ھای حماس است کھ مردم بی دفاع را بھ خاک 
کھ ھدف اصلی حل یو خون کشانده است؛ در صورت

و بحران سیاسی درونی خود بحران امپریالیزم در منطقھ
.ونیستی بوده استیھرژیم ص

ست کھ این گونھ تھاجمات آیا این نخستین بار ا:میلیتانت
صورت می گیرد؟ اگر نھ تاریخچھ این تجاوزات چگونھ 

است؟بوده

تھاجم اخیر بھ .خیر این نخستین بار نیست:مازیار رازی
سال پیش محلھ تل ١٣.خاک فلسطینی ھا تازگی ندارد

سلطان، از محالت رفح، صحنھ درگیری ھای خشونت 
آمیز بین افراد مسلح فلسطینی و نیروھای اسرائیلی بوده 
کھ این محلھ را بھ محاصره در آورده و بھ تخریب خانھ 
ھای فلسطینیان و جستجو برای یافتن کسانی ادامھ داده اند 

طی .می خوانند»تندروھای فلسطینی«کھ آنان را 
فلسطینی کشتھ شدند و ۴٠عملیات رفح، بیش از 

نیروھای اسرائیلی بھ تخریب خانھ ھای فلسطینیان 
سازمان ملل متحد تخمین می زند کھ .مبادرت کردند

فلسطینی در جریان عملیات جاری اسرائیل ١۶٠٠حدود 
.غزه خانھ ھای خود را از دست داده اندنواردر 

ی اسرائیل بھ شھرھای نظامۀسال پیش؛ حمل١١ھمچنین 
باختری رود اردن و مقر یاسر عرفات در رام هللا، ۀکران

در آن زمان .اذھان عمومی جھان را بھ خود مشغول کرد
ۀنسانی دولت راستگرای شارون و حملتاکتیک ضد ا

باختری رود اردن؛ نھ تنھا ۀنظامی بھ شھرھای کران
و مانند مردم بی گناه فلسطینی؛منجر بھ کشتار صدھا نفر

حمالت اخیر بھ لبنان، تخریب زیر بنای اقتصادی مانند 
قطع منابع برق و آب آشامیدنی، دوا و غذا رسانی و غیره 
شد، بلکھ نیروی نظامی اسرائیلی از رفت و آمد 

ھا نیز آمبوالنس ھا و وسایل غذایی بھ بیمارستان
بدین ترتیب تضمین کردند کھ زخمی .جلوگیری کردند

یید أاین وقایع مورد ت( !بھ ھالکت برسندشدگان ھمھ 
).سازمان ھای بین المللی نیز قرار گرفت

ھم برای اخراج نیروھای سازمان ١٩٨٢در سال 
از لبنان وارد آن کشور شده و )الفتح(آزادیبخش فلسطین 

در این .بعضی محالت بیروت را با خاک یکسان کردند
تا١۶در روزھای .نفر کشتھ شدند١٧۵٠٠جنگ حدود 

سپتامبر ارتش اسرائیل گذاشت کھ ھمکاران ١٨
فاالنژیِست خود وارد اردوگاه ھای صبرا و شتیال، کھ 
ساکنینشان خلع سالح شده بودند، شوند، و پناھندگان داخل 

یایجاد و بقاۀپروسکّل.اردوگاه ھا را بھ قتل برسانند
.این دولت شامل کشتارھای عظیمی در منطقھ بوده است

این اقدامات چھ بوده اند؟ۀپشین:میلیتانت

در طول تاریخ، زمانی کھ منافع امپریالیزم :مازیار رازی
اخیر در عراق و ۀمانند دور(آمریکا بھ خطر می افتاد 

، در اسرع وقت اقدامات ضروری انجام می )افغانستان
ھای زمانی کھ دولت١٩۵۶برای نمونھ در سال .پذیرفت

و اسرائیل کانال سوئز را اشغال کرده و بریتانیا، فرانسھ
قصد سرنگونی دولت ناصر را داشتند، دولت آیزنھاور 

ھای بریتانیا منافع خود در منطقھ را در خطر دید و دولت
در نتیجھ ارتش .و فرانسھ را تھدید بھ تحریم مالی کرد

این کشورھا بالفاصلھ کنار کشیدند و نخست وزیر بریتانیا 
.تعفا دادآنتونی ایدن اس

بدیھی است کھ امروز دولت آمریکا و اسرائیل ھیچ 
بدون .ھای خود ندارندتضادی با یکدیگر در سیاست

لت اسرائیل از نظر کمک ھای مالی و نظامی آمریکا دو
آمریکا ساالنھ .تھ ھم دوام نخواھد آورداقتصادی یک ھف

بھ اسرائیل »انسان دوستانھ«میلیون دالر کمک ٣٠٠٠
.کمک ھای نظامی سر بھ فلک می کشد.می کند

ریکا و اسرائیل متکی بر یک دولت آم،پیشۀدر دور
حساب شده وارد مذاکره و معاملھ با یاسر عرفات ۀبرنام
ھدف مذاکرات یزاک رابین و عرفات با وساطت .شدند

آمریکا در این امر نھفتھ بود کھ اسرائیل، کار سرکوب و 
ضد اسرائیلی و ضد ھای کنترل نا آرامی ھا و حرکت

یک ۀعرفات، بھ مثابۀآمریکایی مردم فلسطین را بھ عھد
بھ )الفتح(سازمان آزادیبخش فلسطین .پلیس، بگذارد

ۀمبارز١٩٧۴نوامبر ١٣رھبری یاسر عرفات در 
دولت کوچک «مسلحانھ علیھ اسرائیل را در مقابل تشکیل 

این تغییر موضع در راستای .کنار گذاشت»فلسطین
دولت «بھ یک »سازمان آزادیبخش«ل شدن یک مبد
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توافق با(دولت اسرائیل .در مناطق اشغالی بود»بورژوا

قابلباختری رود اردن را در مۀنھایتاً کران)دولت آمریکا
در بھ »پلیس«یک ۀخریداری یاسر عرفات بھ مثاب

.کنترل در آوردن مردم فلسطین بھ او اعطا کرد

ناشی از فقر و فالکت منجر اما، تحرکات مردم فلسطین
بھ تقویت گرایش ھای خرده بورژوایی مانند حماس 

ی کھ از جانب ایران و سوریھ گرایش ھای.حزب هللا شد/
فشارھای توده ای موقعیت رھبری .مالی می گردندۀتغذی

ھای پیش دشوراتر و دشوارتر جناح عرفات را در سال
از :ندگرفتر ھا در مقابل یک تضاد واقعی قراآن.کرد

یک سو می بایستی بھ عنوان یک خدمتکار امپریالیزم و 
ھای توده ای بھ اسرائیل نقش خود را در کنترل حرکت

خوبی ایفا کند؛ و از سوی دیگر محبوبیت توده ای خود 
این .حزب هللا از دست ندھد/را بھ گرایش ھای حماس

انتخابات .بھ وضعیت بحرانی گشتتناقض عینی منجر
ل پیش در فلسطین و پیروزی حماس و اسماعیل چند سا

ھنیھ نمایانگر سیاست ھای اشتباه پیشین عرفات و عباس 
ماه پیش بھ دنبال اختالفات درونی عباس تمایالتی .بود

برای وحدت با حماس نشان داده و اقداماتی در این 
راستای در شرف وقوع است کھ دولت اسرائیل را سخت 

برای ظامی اخیر نیز بخشا ًحمالت ن.نگران کرده است
ۀجلوگیری از این وحدت و تضعیف یک دولت یکپارچ

.فلسطینی صورت گرفتھ است

نظامی اسرائیل تنھا بھ منظور ارعاب مردم ۀبار حملاین
دولت اسرائیل متکی بر تغییر موقت .فلسطین است

اشغال (تناسب قوا بھ نفع دولت آمریکا در منطقھ 
برنامھ ریزی کرده کھ جنبش )قافغانستان و عمدتاً عرا
.فلسطین را تضعیف کند

بدیھی است کھ این روش راه حلی برای بحران منطقھ 
اشغال افغانستان و ۀطور کھ تجربھمان.ارائھ نمی دھد

عراق نشان داد دولت آمریکا در بحران عمیق تری فرو 
بھ ھمین ترتیب اسرائیل نیز گور خود را در .رفتھ است

.شده خواھد کندمناطق اشغال 

گرایش ھای خرده بورژوایی یھمچنین بدیل ھا
تحت کنترل سیاسی و مالی رژیم حزب هللا /حماس

جمھوری اسالمی کھ از طریق اقدامات انتحاری جوانان 
بی تجربھ بھ کارھای بی ثمر تروریستی دست می زند، 

ھا در بھترین حالت، در مقام آن .نیز پاسخگو نیستند
.فات انجام نخواھند داداز یاسر عرقدرت، کاری بیش

امپریالیست ھا مبنی بر ایجاد دو دولت ھایپیشنھاد
بورژوایی در منطقھ نیز پاسخی بھ بھتر شدن وضعیت 

.زحمتکشان فلسطین نیست

تنھا از طریق وحدت زحمتکشان اسرائیلی و فلسطینی در 
ھای اسرائیل و حماس و حزب هللا؛ در مقابل دولت

سوسیالیستی در منطقھ اسیونیک فدرراستای تشکیل 
تا زمانی کھ .است کھ صلح بھ این منطقھ بازخواھد گشت

ھای بورژوایی فلسطینی در مصدر قدرت قرار دولت
گیرند، و تا زمانی کھ رھبری توده ھای فلسطینی در 

حماس باشد، دست ھای اسرائیل و آمریکا /دست حزب هللا
ن جریانات انحرافی رھبری ای.از منطقھ کوتاه نخواھد شد

در نھایت با امپریالیزم توافق می کنند و پشت زحمتکشان 
.عرب در فلسطین و لبنان را خالی خواھند کرد

با تشکر از شما:میلیتانت

مردم ستم ۀبا آرزوی پیروزی برای ھم:ر رازیمازیا
!کش جھان علیھ نظام امپریالیزم وسرمایھ داری

٢٠١۴ژوئیھ  ١۵ٰ
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غزه و موضع مارکسیست ھای انقالبیفاجعۀ

آرام نوبخت

فھرستبازگشت بھ 

تخمین می زند »بتسیلم«سازمان حقوق بشری اسرائیلی 
جنگ«یعنی از زمان پایان (تاکنون ٢٠٠٩کھ از ژانویۀ 

اسرائیلی ١٣فلسطینی و ١۴٠٠کھ بھ بھای جان »غزه
ست نیروھای امنیتی فلسطینی بھ د۵۶۵)پایان گرفت

٢٨اسرائیل کشتھ شده اند؛ درحالی کھ طی ھمین مدت 
تن از پرسنل امنیتی ١٠شھروند غیرنظامی اسرائیلی و 

ھمین ارقام بھ .اسرائیلی جان خود را از دست داده اند
وضوح نشان می دھد کھ چھ کسی ستمگر و چھ کسی 

آن چھ درحال وقوع است، یک .استبودهتحت ستم
بھ معنای واقعی کلمھ »نسل کشی«، یا »جنگ نابرابر«

.بھ شمار می رود

علت این واکنش وحشیانۀ اسرائیل را می توان در 
پیامد .تغییرات و تحوالت اخیر در منطقھ جستجو کرد

جنگ داخلی سوریھ، موقعیت خود رژیم ایران و متحدین 
در سوریھ و حزب هللا در رژیم اسدیعنی (آن در منطقھ 

رژیم ایران طی سالیان .را تقویت کرده است)لبنان
گذشتھ نھ فقط حماس، بلکھ برخی رقبای آن را در قالب 

و شمار زیادی از گروھک ھایی کھ »جھاد اسالمی«
.حمایت کرده است،تحت کنترل حماس نیستند

با فاجعۀ سوریھ و ظھور داعش در عراق، ضعف 
امپریالیسم امریکا .ریکا آشکار شده استامپریالیسم ام

اکنون چشم بھ ایران دارد تا بھ خروج آن از این بن بست 
یاری رساند و دیگر نمی تواند بھ متحدین سنتی خود در 

ی دو عربستان سعویخاورمیانھ مانند دولت ھای خلیج
اسرائیل افزایش نفوذ ایران را تھدیدی .اعتماد داشتھ باشد

ارد و در نتیجھ بھ دنبال تثبیت مجدد برای خود می شم
در واقع اسرائیل دارد بھ امریکا پیام .موقعیت خود است

امریکا نمی تواند روی متحدین عرب خود، .می دھد
مانند سعودی ھا کھ مشغول حمایت از جھادیون در عراق 
و سوریھ ھستند، حساب کند؛ اسرائیلی ھا یادآوری می 

.نقطۀ اتکا در منطقھ ھستندکنند کھ آن ھا ھنوز مھم ترین
از زمان جنگ جھانی دوم، اسرائیل بزرگ ترین دریافت 

کنندۀ کمک از ایاالت متحده بوده؛ تنھا در سال مالی 
، کمک مالی نظامی امریکا بھ اسرائیل روزانھ ٢٠١٣
.میلیون دالر برآورد شده است٨.٥حداقل 

ن دولت اسرائیل، بھ عنوان یک دولت سرمایھ داری، ھما
منطقی را مقابل کارگران خود بھ کار می گیرد کھ ھر 

داخلی ۀنارضایتی گسترد.نظام سرمایھ داری دیگری
اسرائیل، خود را در ناآرامی ھای وسیع توده ای سال 

٣٠٠جنبش اعتراضی با حضور نشان داد؛ این ٢٠١١
ھزار نفر در تل آویو و در اعتراض بھ نابرابری ھای 

ترین اعتراضات تاریخ ھ بزرگاقتصادی و اجتماعی، ب
بھ گزارش روزنامۀ ھاآرتص .اسرائیل تبدیل شد

، شمار میلیونرھای این ٢٠٠٩، تنھا در سال )٢٠١٠(
٨٣در ھمین سال، .درصد افزایش یافت٤٣کشور 

.قدرت را قبضھ کرده بودندمولتی میلیونر در اسرائیل 

واقعیت این است کھ با وجود تبلیغات جنگی نتانیاھو، 
را راست افراطیاحزاب ،بخش اعظم جمعیت اسرائیل

پوالریزه شدن فضای سیاسی .ارتجاعی و وحشی می داند
نظرسنجی اخیر کانال کنیسھ، نشان :اسرائیل مشھود است

می دھد کھ حزب کارگر و میرتس درحال کسب حمایت 
نظرسنجی ھا بھ طور کلی .از میان رأی دھندگان ھستند

یادی از جمعیت خواھان مؤید آن است کھ بخش ز
جلوگیری از شھرک سازی ھا و پایان اشغال قلمرو 

چندی پیش، بھ گزارش روزنامۀ ھاآرتص .فلسطین است
، روز شنبھ نزدیک بھ ھفت ھزار )٢٠١۴ژوئیۀ ٢٧(

شھروند اسرائیلی در اعتراض بھ کشتارھای اخیر دولت 
واقع در تل آویو، دست »رابین«صھیونیستی، در میدان 

درحالی کھ اکثر رسانھ ھای .جمع و تظاھرات زدندبھ ت
.جریان اصلی عامدانھ از پوشش خبری آن سر باز زدند

از سوی دیگر ھمین فضای اعتراضی در طی چند سال 
نارضایتی و .گذشتھ در فلسطین نیز وجود داشتھ است

.اعتراضات علیھ رھبری فاسد الفتح و حماس باال گرفتھ
زه را بھ دست گرفت، وانمود وقتی حماس ابتدا نوار غ

کرد کھ مشغول نبرد با دستگاه فاسد الفتح است، اما اکنون 
سال .مردم غزه می دانند کھ آن ھا ھم فرقی نمی کنند

ھاست کھ حکومت خودگردان فلسطین و حتی رھبری 
حماس در غزه، با ایفای نقشی دوگانھ، مشغول ھمکاری 
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یسی و سرکوب با نیروھای امنیتی اسرائیل در کنترل پل

سرکوب حقوق زنان، جلوگیری :مردم فلسطین بوده اند
ای از اعتصابات کارگری، درھم شکستن اتحادیھ ھ

، تنھا بخشی از کارگری، آزار و اذیت سکوالرھا
.سرکوب ھای حماس بوده اند

.مردم فلسطین حق برخورداری از یک سرزمین را دارند
اسرائیل، نھ فقط و نژادپرستطبقۀ حاکم صھیونیست

مشغول سرکوب فلسطینیان است، کھ بھ حملھ علیھ 
.استانداردھای زندگی کارگران اسرائیل نیز دست می زند

برای مبارزه علیھ این حمالت، طبقۀ کارگر اسرائیل باید 
با طبقۀ حاکم خود رو در رو شود کھ این بھ معنای نفی 

یز سیاست خارجی آن و دفاع از حقوق مردم فلسطین ن
اتحاد مبارزۀ طبقاتی در ھر دو سو، تنھا .می شود

:مسیری است کھ می تواند راه حلی بھ ارمغان بیاورد
یعنی پایان حاکمیت صھیونیستی و استقرار دولتی 
کارگری کھ حقوق برابر یھودیان و فلسطینی ھا را 

.تضمین کند

تمام سازمان ھا و رھبران فلسطینی از مرتبط کردن 
فلسطینی ھا بھ مبارزات سایر کارگران مطالبات ملی 

ناتوان  -بندی ھای ملی یا مذھبیفارغ از تقسیم-منطقھ
.ھستند

مادام کھ مرزھای تحمیلی از سوی امپریالیسم در طول 
سال گذشتھ، مردمان عرب و یھودی منطقھ را از ٩٠

یک دیگر جدا می سازد، خبری از صلح و سعادت پایدار 
وظیفۀ ازھم گسستن سیم .بودبرای این مردمان نخواھد

ھای خاردار و دیوارھایی کھ میان این مردمان کشیده شده 
است، ضرورتی محوری و بنیادی در مسیر متحد ساختن 

.مبارزات تمامی کارگران در منطقھ است

در این موارد موضع ما بھ عنوان مارکسیست ھای 
ما در کنار توده ھای مردم قرار می :انقالبی روشن است

یریم و نھ تنھا دولت اسرائیل، بلکھ مھم تر از آن گ
اما در عین حال .امپریالیسم امریکا را محکوم می کنیم

در کنار آن توده ھا نقش ارتجاعی رھبری شان را ھم 
بھ آن ھا می گوییم کھ باید بھ اتکا بھ .گوشزد می کنیم

خود سرنوشتشان را بھ دست بگیرند و بھ رژیم ھای 

بھ آن ھا می .ارتجاعی متکی نباشندسرمایھ داری و 
گوییم کھ زحمتکشان سایر کشورھای مجاور از متحدان 

بھ آن ھا می گوییم کھ با آن .آن ھا ھستند و نھ دشمنانشان
دستھ از جوانان و کارگران اسرائیلی کھ از آنان حمایت 
می کنند و حتی زندانی و سرکوب می شوند، متحد شوند 

ائیل را بھ علت سیاست ھای ر اسرو کل مردم یھودی د
ما در .ونیستی و ارتجاعی حکومتشان محکوم نکنندیھص

.این جا در سطح تبلیغاتی خواھان جبھۀ سومی ھستیم
جبھۀ توده ھای زحمتکش عرب و اسرائیلی علیھ دولت 

.ھای ارتجاعی شان

!زنده باد ھمبستگی بین المللی

!دست ھای رژیم صھیونیستی از فلسطین کوتاه

ھای فلسطینی برای مقابلھ با اسرائیل باید مسلح توده
!شوند

پیش بھ سوی تدارک جبھۀ سوم و مستقل توده ھای 
زحمتکش عرب و یھودی علیھ دولت ھای ارتجاعی 

!سرمایھ داری خود
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٣٨
بھ آزار و اذیت مردم فلسطین بھ دست اسرائیل پایان 

!دھید

یھترک»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«

شبکۀ ھمبستگی کارگری:ترجمھ

فھرستبازگشت بھ 

کارگران، برادران و خواھران،

چنان بھ بھانۀ ربوده شدن سھ جوان اسرائیلی، اسرائیل ھم
از ماه .بار خود بھ فلسطین ادامھ می دھدبھ حمالت مرگ

۶نفر کشتھ و بیش از ١٠٠٠ژوئیھ بھ این سو، بالغ بر 
خانھ ھا و خیابان ھا بمباران و .بوده شده اندرھزار نفر 

در برخی مناطق، حتی یک آجر ھم بھ روی .ویران شدند
باری دیگر دولت وحشی اسرائیل، .آجر باقی نمانده است

.دیدگان جھان قتل عام می کندمردم را پیش روی

حاکمان اسرائیل در ھمان حال کھ قلمرو قلسطین را در 
با درخواست ،ن و اشک مردم فلسطین غرق کردهخو

ساعتھ بنا بھ درخواست ٣ۀآتش بس انسان دوستان
تخلیۀ اجساد و مجروحین، جھتسازمان ھای جھانی 

، اما درست نیم ساعت پس از آتش بس.موافقت کرد
اران ھای خود علیھ غزه را از سر گرفت، و حتی در بمب

یک محل در جستجویبمباران آن دستھ از فلسطینیانی کھ 
را رھا کنند، ذره امن مجبور بودند اجساد و مجروحین

ارتش اسرائیل درحال بمباران بدون .ای درنگ نکرد
از بیمارستان ھا و مردم هاین رادرھدف است، و حتی

.استکردهغیرنظامی ھم دریغ ن

پنج سال پیش دولت جنایتکار اسرائیل دست بھ یک 
.فلسطینی را کشت١۴٠٠عملیات نظامی سنگین زد و 

این امر یک میلیون و نیم نفر را محکوم بھ گرسنگی، 
در سال .تشنگی، عدم برخورداری از برق و دارو کرد

دیگر دست بھ حملھ زد و بیش ، اسرائیل یک بار٢٠١٢
در طی ھمۀ این .فلسطینی را بھ قتل رساند١۵٠از 

کشتارھا، قدرت ھای امپیریالیستی بیانیھ ھای محکومیت 
ھیچ .ندو دست بھ ھیچ کار دیگری نزدندصادر کرد

حکومت ھای .تحریمی علیھ اسرائیل صورت نگرفت
.عربی فراتر از صدور بیانیھ ھیچ کار دیگری نکردند

اسرائیل در حال قتل .ھمین روال امروز ھم ادامھ دارد
نشتھ استسازمان ملل .جھانیان استی عام در پیش رو

.ندو نظاره می ک

حکمیت اسرائیل کھ تحت حمایت قدرت ھای امپریالیستی 
قرار دارد، تالش می کند تا کارگران و توده ھای 

.ندزحمتکش اسرائیل را با زھر ناسیونالیسم، بی حس ک
گروه ھای فاشیستی اسرائیلی بھ خیابان ھای اورشلیم 

سر می»مرگ بر اعراب«سرازیر می شوند و فریاد 
سالھ را در یک چشم ١۶این گروه ھا یک فلسطینی .دھند

.برھم زدن سوزاندند

، کھ ھرگونھ )AKP(»حزب عدالت و توسعھ«حکومت
ن سبعیت را در حق کردھا روا می داند و داعش را بھ جا

ما در کنار «:د کھآن ھا می اندازد، بی شرمانھ می غّر 
در مقابل مردم سروصدا راه .»مردم فلسطین می ایستیم

می اندازد، اما بھ ھمکاری با اسرائیل ادامھ می دھد و 
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٣٩
توافقات نظامی و تجاری را در پشت درھای بستھ ترتیب 

.می دھد

برادران و خواھران،

ا، یک نمایش دوگانھ و ھمۀ این اظھارات و بیانیھ ھ
زب عدالت و توسعھ انجام می آن چھ ح.ریاکارانھ ھستند

درحالی .کثر تعلیق موقت روابط دیپلمانیک استادحدھد، 
کھ ھمھ نوع روابط اقتصادی، ازجملھ تجارت اسلحھ را 

ترکیھ کھ رؤیای تبدیل شدن بھ یک قدرت .حفظ می کند
بازیگر جنگ چنان منطقھ ای را در سر می پروراند، ھم

حزب عدالت و توسعھ بھ قتل عام مردم .جاری است
.سویھ، کرد و فلسطینی اھمیتی نمی دھد

تنھا دوست حقیقی مردم فلسطین، کارگران و زمتکشان 
تنھا چیزی کھ کھ دولت اسرائیل .تمامی کشورھا ھستند

را وادار بھ عقب نشینی خواھد کرد، یک واکنش محکم 
ۀ سازمان ھای کارگری، اتحادیھ وظیف.بین المللی است

ھای کارگری و سوسیالیست ھا، سازماندھی این واکنش 
آن ھا باید بھ .و اقدام متحدانھ در مقیاسی بین المللی است

دولت اسرائیل و سایر قدرت ھای امپریالیستی حامی آن 
نشان دھند کھ کارگران و زحمتکشان در ھمبستگی با 

.مردم فلسطین قرار دارند

ان و خواھران،برادر

!بیایید سکوت در برابر مصائب مردم فلسطین را بشکنیم
بیایید دست برادری را بھ سوی خاورمیانھ و مردم 

ترک، کرد، فلسطینی، اسرائیلی، .فلسطین دراز کنیم
بیایید صدای خود را برای .ایرانی و عرب برادر ھستند

بھ رسمیت شناختھ شدن حقوق مردم ستم دیده، برای صلح 

ر خاورمیانھ، برای رھایی مردم فلسطین و تمام مردم د
:بیایید فریاد بزنیم.ستم دیده، بھ گوش دیگران برسانیم

ما تمامی!زنده باد وحدت کارگران و برادری مردم
جمننا«کارگران و زحمتکشان را بھ اتحاد در صفوف 

تشویق می کنیم و بھ »ھمبستگی بین المللی کارگری
.»بس است«مستبدین می گوییم 

بھ آزار و اذیت مردم فلسطین بھ دست اسرائیل پایان 
!برای صلح در خاورمیانھ!دھید
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»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«مراسم بزرگ 

ترکیھ در بزرگداشت مقاوت عظیم کارگران در روزھای 
١٩٧٠ژوئن ١۶و ١۵

فھرستبازگشت بھ 

)UID-DER(»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«
در ھشتمین سالگرد بنیان گذاری خود، یک مراسم وسیع 

ومت عظیم کارگران درارا بھ مناسبت بزرگداشت مق
ھزاران .برگزار نمود١٩٧٠ژوئن ١۶و ١۵روزھای

ژوئن ١۵نفر از کارگران در این مراسم کھ عصر روز 
ل، برگزار گردید، شرکت ، استانبو»میدان کارتال«در 

شرکت کنندگان با ترانھ ھا و شعرھای طبقۀ .نمودند
بھ راستی از کارگر ھمراه با روح مبارزه در مراسم، 

در میان حاضرین، کارگران .خود بی خود شدند
اعتصابی و کارگرانی از اتحادیھ ھا و سازمان ھای 

بسیاری از شرکت کنندگان .مختلف بھ چشم می خوردند
سازمان داده بود، از UID-DERوبوس ھایی کھ با ات

.رسیدندبھ محل برگزارینقاط مختلف کارگری استانبول

بعد از ظھر با یک دقیقھ سکوت برای ٧مراسم ساعت 
بزرگداشت معدنچیانی کھ اخیراً جان خود را در معدن 

برایزغال سنگ سوما از دست دادند، ھمین طور
جان باختند ١٩٧٠ئنژو١۶و ١۵کارگرانی کھ در روز 

تمامی برادران و خواھران طبقاتی ما کھ در خالصھو
مبارزه برای جھانی عاری از طبقھ و استثمار زندگی 

معدنچی بھ ٣٠٠بالغ بر.ر کردند، آغاز گردیداخود را نث
معدن تاکنون در ترکیھ جان »سانحۀ«دلیل بزرگ ترین 

ھ مسئولین و سوگند یاد کردند ک،حضار با خشم.باختھ اند
خود را خواھند کارمسببن این کشتار جمعی بھای

.پرداخت

١٩٧٠سالم اصلی مراسم، جنبش وسیع کارگران درتِ
مقاومت بزرگ کارگران «بود کھ عموماً از آن بھ عنوان 

، خود را UID-DER.یاد می شود»ژوئن١۶و ١۵در 
بھ این خطّ مبارزۀ طبقۀ کارگر پیوند می دھد، این تجربھ 
را عمیقاً فرامی گیرد، و خود را میراث دار حقیقی این 

-UIDبنیان گذاری تأسیس و این کھ .واقعھ می داند
DER ژوئن صورت ١۵، در تاریخ ٢٠٠۶در سال

م اصلی مراسم افتتاحیھ نیز مقاومت بزرگ گرفت، و تِ 
ژوئن بود، نھ رویدادی تصادفی، ١۶و ١۵کارگران در

.کھ انتخابی آگاھانھ بود

آن جنبش توده ای کارگران، بزرگ ترین جنبش کارگران 
در تاریخ ترکیھ بود کھ بیش از یک صد ھزار کارگر را 

ف آن، کارگران علیھ ارطدر استانبول و ا.برمی گرفتدر
کنفدراسیون «قانونیومت برای تعطیل کردنکتالش ح

کھ موتور )DISK(»تحادیھ ھای کارگری انقالبیا
طبقاتی کارگران بود، شورش رو بھ رشد مبارزۀ محرکۀ
، کھ مھد طبقۀ »ازمیت«خیابان ھای استانبول و .کردند

کارگر مدرن ترکیھ ھستند، با قدرت تظاھرات ھا در 
کارفرمایان یا خود را در .طول این روز بھ لرزه درآمد

.کردند یا فوراً استانبول را ترک گفتندخانھ ھایشان پنھان 
کھ ندگ بھ کارگران حملھ ور شدنپلیس و ارتش با تف

مجروح بر جای ٢٠٠کشتھ و بیش از ٣ھمین امر 
حکومت نظامی اعالم شد، خروج از خانھ ھا .گذاشت

!ممنوع و مقررات منع رفت و آمد وضع شد

،در طول مسیر برنامھ، مجریان برنامھ بر روی صحنھ
ھمراه زژوئن را بھ طور گویا و موج١۶و ١۵داستان 

با ترانھ ھا، شعرھا، کلیپ ھای ویدیویی، تصاویر و 
-UIDترانھ ھا را گروه موسیقی .غیره، روایت کردند

DERکھ از کارگران تشکیل شده است، اجرا کرد.

ترانھ ھا و اشعار زیادی با روح مبارزه جویی وجود 
رزات طبقۀ کارگر را بازگو اداشتھ اند کھ مشکالت و مب

اکثر این ترانھ ھا با کلیپ ھای ویدیویی و .می کنند
از .نمایش ھمراه بودبزرگ تصاویر بر روی یک پردۀ 

ژوئن در دسترس نسل ھای ١۶و ١۵این طریق میرات 
از آن جا کھ اکثر .جدید کارگران قرار گرفتھ است

ترکیھ کارگران جوان از این حادثۀ مھم مبارزۀ طبقاتی
آگاھی ندارند، برای آن ھا یادگیری از این تجربھ بسیار 

و ١۵«آن رویداد بھ واسطۀ اما روشی ھم کھ .جذاب بود
ترانھ ھا و اشعار .نیز مؤثر بودگشتمعرفی»ژوئن١۶

مبارزاتی، امکانات بصری و غیره، موجب شد کھ 
شعارھایی کھ .کارگران خود را جزئی از مبارزه بدانند

کھ یک »کارتال«کنندگان سر دادند، در میدان شرکت
فضای داخل میدان .طنین انداز شدمنطقۀ کارگری است، 
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بسیار شورانگیز بود، بھ طوری کھ صدھا نفر از مردم 

درست کردند »ھاالی«حلقھ ھای بزرگی را برای رقص 
ترانھ ھا ھم بھ .کارگران بودھمبستگیکھ سمبلی از 

.زبان کردی و ھم ترکی اجرا شدند

نکتۀ دیگری کھ در طول مراسم بر آن تأکید شد، نیاز بھ 
.تشکل و مبارزه برای منافع مستقل طبقۀ کارگر بود

دعوت UID-DERکارگران بھ شرکت در فعالیت ھای 
.شدند

این ھمایش خیابانی تجربھ ای جدید و گامی رو بھ جلو 
صدھا شرکت کننده احساسات .بودUID-DERبرای 

ابراز UID-DERمثبت خود را در مورد این مراسم و 
داشتند، و بسیاری از آن ھا خواستار اطالعات بیش تری 

.شدندUID-DERدر مورد فعالیت ھای 

کھ شامل ترانھ ھای (پایانی قبل از آغاز بخش نھایی پیام
ای رقص می رقص محلی برای جلب حضار بھ حلقھ ھ

، فراخواندن بھ تشکل و سازمان یابی و مبارزه برای )شد
ما دختران و پسران طبقھ ای ھستم کھ «:دنیای بھتر بود

ما.ژوئن را رقم زد١۶و ١۵مقاومت بزرگ روزھای 
بر ممنوعیت ھای پیش روی حقوق اتحادیھ ھای کارگری 

، اقدامات شرکت ھارون سپاریو حق اعتصاب، بر ب ُ
گرانھ و محدود کنندۀ حکومت ھای سرمایھ سرکوب

ما.ھمچون حزب عدالت و توسعھ غلبھ خواھیم کرد
جھانی عاری از استثمار،.جھانی دیگر می خواھیم

جھانی بر پایۀ برادری و .اسارت انسانعاری از
تمامیUID-DER.نااھرو خوبرادران .مشارکت

چنین کارگران را فرامی خواند تا متشکل شوند و برای 
زنده باد مقاومت بزرگ کارگران در .جھانی مبارزه کنند

زنده باید مبارزۀ متحدانۀ بین !ژوئن١۶و ١۵روزھای 
»!المللی کارگران

http://en.uidder.org/a_massive_event_by_ui
d_der_in_commemoration_of_the_great_wo
rkers_resistance_of_15_16_june_1970.htm

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

مارکس و حقوق دموکراتیکمارکس و حقوق دموکراتیک

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

مطالب قبلی اشاره شده بود، در طیف ھمان طور کھ در 
چپ، بھ طور اعم، چندین بینش انحرافی نسبت بھ 

»حقوق دمکراتیک«و ھمین طور »دمکراسی«موضوع 
بھ طوری کھ برخی، اصوالً مباحث .وجود داشتھ است

دمکراتیک را موضوع دخالتگری مارکسیست ھا نمی 
در حالی کھ چنین بینشی با مباحث نظری و .دانند
.کرد خود مارکس و انگلس کامالً متضاد استعمل

شاید یکی از مھم ترین مواردی کھ در این ارتباط پیش 
روی مارکس قرار گرفت، مسألۀ مطالبۀ آزادی سیاسی 

مارکس .یھودیان، بھ عنوان یک مطالبۀ دمکراتیک، بود
بھ ١٨۴٣را در پاییز سال »دربارۀ مسألۀ یھود«مقالۀ

منتشر١٨۴۴س در اوایل سال رشتۀ تحریر درآورد و سپ
.نمود

، دربارۀ مسألۀ یھودکھ یادآوری کرد در ابتدا باید البتھ 
در واقع تاریخ .تنھا یکی از آثار اولیۀ مارکس است

بازمی گردد، یعنی پیش ١٨۴٣نگارش این اثر بھ سال 
از آن کھ مارکس، طبقۀ کارگر را طبقھ ای انقالبی 

دربارۀ مسألۀ «بھ ھمین دلیل، در مقالۀ (ارزیابی کند 
توجھ ویژه ای بھ طبقۀ کارگر دیده نمی شود؛ اّما »یھود

، برای »مقدمھ:گامی در نقد فلسفۀ حق ھگل«در مقالۀ 
نخستین بار گرایش بھ طبقۀ کارگر و اشارۀ مستقیم بھ آن، 

چنین پیش از آن و ھم)در دیدگاه مارکس آشکار می شود
کھ اصوالً مطالعۀ او پیرامون اقتصاد سیاسی آغاز شده 

http://en.uidder.org/a_massive_event_by_uid_der_in_commemoration_of_the_great_workers_resistance_of_15_16_june_1970.htm
http://en.uidder.org/a_massive_event_by_ui
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مارکس در این برھۀ زمانی، از یک سو انتقاد بھ .باشد

مکتبی کھ بھ عنوان شاگرد در آن تعلیم دیده -مکتب ھگل
و از سوی دیگر روند جذب شدن بھ ایده ھای  -بود

موده ماتریالیستی لودویگ فوئر باخ را بھ تازگی شروع ن
با این حال فلسفۀ خود مارکس ھنوز تکامل نیافتھ و .بود

بھ بیان دیگر، مارکس در ھنگام .بھ بلوغ نرسیده بود
ھنوز بھ معنای امروزی، دربارۀ مسألۀ یھودنگارش 

نبود، بلکھ یک دمکرات انقالبی و رادیکال مارکسیست
.محسوب می شد

بھ عالوه، پیچدگی ھای موجود در این اثر زمانی
دوچندان می شود کھ در نظر داشتھ باشیم جزوۀ مذکور، 
یک پلمیک و جدل علیھ برونو باوئر، بھ عنوان یک 

بنابراین بخش عمدۀ آن چھ کھ مارکس .ھگلی چپ، است
می نویسد، پاسخ بھ نکات دربارۀ مسألۀ یھوددر مطلب 

بھ ھمین دلیل .خاصی است کھ از سوی باوئر مطرح شده
چارچوب نوشتۀ مارکس، صرفاً نمی توان بدون درک

نقل قولی را از آن استخراج کرد و انتظار داشت کھ این 
نقل قول، روشنگر بحث ھای کنونی پیرامون نظریۀ 

.حقوق باشد

گیری این در این جا مختصراً باید بھ چارچوب شکل
باوئر در واقع بھ خواستِ رھایی سیاسی :پلمیک بپردازیم

ھم واکنش نشان داد، کشوری یھودیان در آلمان قرن نوزد
باوئر این .کھ یھودیان ساکن در آن فاقد حقوق مدنی بودند

خواست را رد می کرد، چرا کھ طبق استدالل او، 
یھودیان تا زمانی کھ از یھودی بودن خود دست نکشند، 

.نمی توانند بھ رھایی و آزادی دست پیدا کنند

بی ھستند، باوئر استدالل می کرد کھ مادامی کھ مردم مذھ
بنابراین .رھایی بشر بھ طور کلی، ناممکن خواھد بود

یھودیان نیز نمی توانند خواستِ رھایی را، بھ عنوان یک 
مورد استثنایی، تقاضا کنند؛ چرا کھ بھ زعم باوئر، ھیچ 

بھ گفتۀ باوئر، رھایی بھ .کسی در آلمان رھا نبوده است
.معنای طرد سلطۀ ایدئولوژیک دین است

خاطر نشان کرد کھ رھایی سیاسی، چیزی مارکس 
متفاوت از رھایی بشر بھ طور کلی است و بنابراین 
ایاالت متحدۀ امریکا را مثال آورد کھ در آن دین حکومتی 

وجود ندارد و دولت بھ وضوح سکوالر و غیرمذھبی 
امریکای «است، ولی با این حال ادامھ می دھد کھ 

.»تاستمام عیارشمالی، یک کشور مذھبی 

مارکس توضیح داد کھ دولت می تواند خود را از طریق 
عدم بھ رسمت شناختن ھرگونھ مذھبی، از قید مذھب رھا 
کند؛ اما این اقدام نمی تواند بھ رھایی بشر بھ طور کلی 

چرا کھ رھایی سیاسی، یک شکل مقیّد و .منجر شود
دولت می تواند تمایزات .محدود شدۀ رھایی است

زات مرتبط با مالکیت را حذف کند، اما تحصیلی یا تمای
این بھ آن معنا نیست کھ اختالف در میزان تحصیالت یا 

بھ ھمین .ثروت ھم از زندگی خصوصی محو می شود
ترتیب، حذف موانع مذھبی پیش روی شھروندان نیز نمی 

:تواند بھ معنای محو مذھب باشد

با این ھمھ، لغو سیاسی مالکیت خصوصی نھ تنھا قادر «
بھ از میان بردن مالکیت خصوصی نیست، کھ برعکس، 

ھنگامی کھ دولت اعالم می کند کھ .پیش شرط آن است
تبار، مقام اجتماعی، میزان تحصیالت، و مقام شغلی، 
تمایزاتی غیرسیاسی اند؛ ھنگامی کھ اعالم می کند آحاد 
ملت بدون توجھ بھ این تمایزات در تعیین حاکمیت ملی 

امی کھ بھ تمام عناصر حیات واقعی برابر ھستند؛ ھنگ
ملت، از دیدگاه دولت برخورد می کند؛ آن گاه بھ شیوۀ 
خود، تمایزات مبتنی بر تبار، مقام اجتماعی، میزان 

با وجود این، .تحصیالت و مقام شغلی را لغو می کند
دولت بھ مالکیت خصوصی، بھ میزان تحصیالت، بھ مقام 

ود، یعنی بھ عنوان شغلی اجازه می دھد تا بھ شیوۀ خ
مالکیت خصوصی، بھ عنوان میزان تحصیالت و بھ 
عنوان مقام شغلی عمل کنند و با ماھیت ویژۀ خود تأثیر 

دولت نھ تنھا این تمایزات واقعی را لغو نمی .گذار باشند
تأکید (»کند، بلکھ وجودش مشروط بھ وجود آن ھاست

).از من است

تدالل کرد کھ با وجود این محدودیت ھا، مارکس اس
درست .آزادی سیاسی البتھ گامی بزرگ بھ پیش است«

است کھ این آزادی شکل نھایی آزادِی انسانی بھ طور 
کلی نیست، اما شکل نھایی آزادِی انسانی در چارچوب 

روشن است کھ در این .نظم جھانِی تاکنون موجود ھست
.»جا از آزادی واقعی و عملی سخن می گوییم
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نسبت بھ حقوق دموکراتیک، در راستای رویکرد مارکس 

مسألۀ آزادی .ھمین خطوط و سازگار با آن است
مطبوعات، مسألھ ای است کھ بر نوشتھ ھای او در طی 

او حتی علیھ بازداشت .، حاکم است۴٣-١٨۴٢سال ھای 
.غیرقانونی اسقف اعظم شھر ُکلن نیز موضع گیری کرد

داشت مارکس در واکنش بھ مقالھ ای کھ اظھار می
مردم، حامیان فردریش ویلیام چھارم، پادشاه پروس، 
ھستند، ایده ھای خود را تقریباً بھ تفصیل جمع بندی کرد 

:و نوشت

از میان تمامی عناصر سیاسی، مردم خطرناک ترین «
اما مردم واقعی، پرولتاریا، ]...[چیز برای پادشاه ھستند 

چیز، اعلی نخست و پیش از ھر]...[دھقانان ُخرد و عوام 
حضرت را وادار بھ اعطای یک قانون اساسی خواھند 
کرد کھ در آن حق رأی ھمگانی، آزادی اجتماعات، 
آزادی مطبوعات و سایر چیزھای ناخوشایند پذیرفتھ شده 

.»باشد

، دومین مطالبۀ مطرح شده در »حق رأی ھمگانی«این 
، یعنی زمان ١٨۴٨در سال اتحادیۀ کمونیست ھابیانیۀ 
در این جا نخستین (ر و آغاز انقالب در آلمان، بود انفجا

مطالبھ، تبدیل شدن کّل آلمان بھ یک جمھوری واحد و 
غیرقابل تقسیم، و سیزدھمین مطالبھ، جدایی کامل کلیسا و 

).دولت بھ عنوان مطالبھ ای محوری و کانونی بود

با این حال نباید تصور کرد کھ دفاع مارکس از حقوق 
ھا بھ کشورھایی محدود بوده است کھ زیر دموکراتیک، تن

ضرب استبداد و تمامیت خواھی فئودالیسم قرار داشتھ 
مارکس، و ھمکار او انگلس، از نزدیک با چارتیست .اند
-و رھبران آن مانند جولیان ھارنی و ارنست جونز-ھا

مارکس و انگلس از کارزار .در انگلستان کار می کردند
ی بھ حق رأی ھمگانی و وضع چارتیست ھا برای دستیاب

قوانینی برای کاھش ساعات روز کار، حمایت و پشتیبانی 
.می نمودند

در -و سرکوب وحشیانۀ آن ھا١٨۴٨تجریۀ انقالب ھای 
ھزار تن از آنان ١۵زندانی کشتھ شدند و ٣٠٠٠پاریس 

عاملی بود کھ -تبعید گشتندروزھای ژوئننیز بعد از 
میل و توسعۀ مفھوم انقالب در مارکس و انگلس را بھ تک

١٨٣٢خیزش یا شورش ژوئن(نزد خودشان واداشت 
یک طغیان ناموفق علیھ سلطنت از سوی پاریس

ً دانشجویان-جمھوری خواھان پاریس طی -عموما
در این جا بود کھ آن ).بود١٨٣٢ژوئن ٦و ٥روزھای 

ھا پی بردند بورژوازی در مواجھھ با تھدیِد حضور طبقۀ 
کارگر در صحنۀ سیاست برای کسب حقوق خود، بھ 
سوی اتکا بر تمامیت خواھی فئودالیسم متمایل می شود 
تا بھ سوی یک جمھوری دموکراتیک، چرا کھ یک 
جمھوری دموکراتیک می توانست توانایی کارگران برای 

.از حقوق و منافع خودشان را تقویت کنددفاع

مارکس پیش از این انتزاعی بودن شعار انقالب فرانسھ، 
را در مقالۀ خود »آزادی، برابری و برادری«یعنی 

اما اکنون او و .نقد کرده بودمسألۀ یھودراجع بھ 
ھمکارش قادر بودند کھ تناقض میان شعار و واقعیت را 

انگلس پس از .درک کنندبھ نحوی بھ مراتب عینی تر 
، استفاده از شعار جمھوری را کھ تنھا تا روزھای ژوئن

زمانی کھ بورژوازی خواھان سرنگونی پادشاه بود، 
او طی مقالھ .مورد استفاده قرار می گرفت، محکوم کرد

، بھ سردبیری مارکس، راینیشھ سایتونگنویھای در 
:می نویسد

طبقات ، برادری میان)Fraternité(برادری«
.متخاصمی کھ در آن، یکی دیگری را استثمار می کند

کھ در ماه فوریھ با حروف بزرگ در برادریاین 
سنگرھای پاریس، زندان ھا و سربازخانھ ھا نوشتھ و 

روح اعالن می شد، نموِد حقیقی، محض، خشک و بی
جنگ داخلی در وحشتناک -یافتجنگ داخلیخود را در 

»ترین جنبۀ آن، یعنی جنگ میان کار و سرمایھ

:و ادامھ می دھد

این برادری تنھا تا زمانی بھ طول انجامید کھ برادری «
.»میان منافع بورژوازی قدیم و پرولتاریا وجود داشت

چنان بھ نقد کاربرد نادرست مارکس و انگلس ھم
بھ جای مانده )١٧٨٩(ھ شعارھایی کھ از انقالب فرانس

بود پرداختند، با این حال ھرگز دفاع از حقوق 
برعکس آن ھا شدیداً .دموکراتیک را فراموش نکردند

منتقد سوسیالیست ھایی بودند کھ حقوق دموکراتیک را بھ 
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بھ .عنوان اموری فاقد اھمیت بھ فراموشی می سپردند

سمھمین خاطر مثالً انگلس جریان السالی در سوسیالی
آلمانی را کھ خواھان حمایت از بیسمارک در مقابل 

انگلس در مطلب .لیبرال ھای آلمان بود، بھ نقد کشید
مسألۀ نظامی پروس، و حزب کارگران «تحت عنوان 

:می نویسد)١٨۶۵(»آلمان

بورژوازی نمی تواند بدون آن کھ پرولتاریا را مسلح «
و بھ آن کند، قدرت سیاسی را برای خود بھ چنگ بیاورد 

بورژوازی در تقابل با .شکل قانونی و مشروطھ دھد
طبقات حقوقی قدیم کھ بر مبنای تولید متمایر می شدند، 

قرون [باید حقوق بشر را اعالم کند؛ در تقابل اصناف 
، باید آزادی تجارت و صنعت را اعالم دارد؛ در ]وسطی

-تقابل با قیمومت بوروکراسی، باید از آزادی و خود
بنابراین پرولتاریا نیز بھ ھمین .صحبت کندفرمانی

ترتیب باید حق رأی ھمگانی و مستقیم، آزادی مطبوعات، 
آزادی اجتماعات و انجمن ھا و لغو تمامی قوانین خاصی 
.را کھ علیھ طبقات خاصی از جامعھ ھستند، مطالبھ کند
.این تمام چیزیست کھ پرولتاریا نیاز دارد مطالبھ کند

تواند توقع داشتھ باشد کھ بورژوازی، از پرولتاریا نمی
بورژوا بودن خود دست بکشد، ولی قطعاً می تواند 
.بخواھد کھ اصول خودش را بھ طور مداوم عملی سازد

اما پرولتاریا از این طریق بھ تمامی سالح ھایی کھ برای 
.»پیروزی غایی خود نیاز دارد نیز دست خواھد یافت

ست کھ بھ اعتقاد مارکس و از ھمین نقل قول ھا روشن ا
انگلس، مبارزه برای حقوق سیاسی ضروری بوده است، 
ھرچند کھ نمی تواند تمامی نابرابری ھای موجود در 

حقوق دمکراتیک سالحی را .جامعھ را از میان بردارد
در اختیار توده ھای کارگر قرار می دھد کھ برای ساخت 

.جنبش سیاسی خود آن ھا مورد نیاز است

یجھ با در نظر گرفتن سیر آثار مارکس و انگلس بھ در نت
:خوبی می توان چند مورد را مالحظھ کرد

دربارۀ مارکس و انگلس از زمان نگارش جزوۀ -١
تا پایان حیات خود، نسبت بھ موضوع حقوق مسألۀ یھود 

دموکراتیک و ضرورت مبارزه برای کسب آن حساسیت 
.نشان داده اند

طبقاتی، و شکل گیری و تکامل پیشبرد مبارزات -٢
اندیشۀ مارکس و انگلس بھ آن ھا نشان داد کھ مبارزه 
برای کسب حقوق دموکراتیک، ھرچند الزم، ولی بھ 

در واقع آن ھا بھ وضوح بھ این نتیجھ .تنھایی کافی نیست
رسیدند کھ وادار کردن بورژوازی بھ اعطای حقوق 

دربرمی دموکراتیک، بخشی از مبارزۀ طبقۀ کارگر را
گیرد، یعنی مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک با 

ولی کسب .مبارزه علیھ بورژوازی پیوند خورده است
حقوق دموکراتیک، بھ ھیچ وجھ موجب نمی شود کھ 

.بورژوازی از ماھیت و چیستی خود عقب نشینی کند

بورژوازی پس از پیدایش و تثبیت خود، در تقابل با -٣
»حقوق بشر«عی پیشین فئودالی، طبقات و روابط اجتما

مارکس از ھمان ابتدا، .را معرفی کند»آزادی افراد«و 
، انتزاعی بودن مفاھیم دربارۀ مسألۀ یھوددر جزوۀ 

کھ در متن حقوق -ھمھ افراد را»برابری«و »آزادی«
تجربۀ مبارزۀ .بھ نقد کشید-بشر نیز گنجانده شده است

ع را بھ آنان اثبات طبقاتی نیز بیش از پیش این موضو
در واقع آن ھا نشان دادند کھ تمامی این مفاھیم، خود .کرد
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٤٥
، اثر تروتسکی»اخالق آن ھا و اخالق ما«مروری بر 

سیانا بانگورا

آرام نوبخت:ترجمھ

فھرستبازگشت بھ 

تروتسکی در پلمیک مشھور خود دربارۀ ماھیت 
اخالقیات و جایگاه آن در جامعۀ انسانی، استدالل می کند 

جامعھ، ھر برھۀ تاریخی، و کھ اخالقیات با توجھ بھ ھر 
مھم تر از ھمھ منافع طبقات اجتماعی مختلف، نسبی 

اخالقیات حقیقی می بایستی از منافع خود بشریت، .است
بھ نمایندگی طبقۀ کارگر، دفاع کند و نمی تواند یک ایدۀ 

ھر وضعیتی باید آن گونھ کھ شایستھ اش .مطلق باشد
مثال، اگر بھ عنوان .است، مورد تحلیل واقع شود

خشونت از سوی گروھی بھ عنوان روشی جھت دفاع از 
منافع توده ھا بھ طور کلی بھ کار گرفتھ شود و پرچم را 

تر بھ اھتزار درآورد، امری قابل توجیھ برای رفاه بیش
.است

دمکراتیک، منافع طبقۀ حاکم در -در کشورھای بورژوا
ھم پشت یک اخالقیات ایده آل پنھان می شود کھ عموما ً

ریشھ در آموزه ھای مذھبی و در تطابق با منافع شناختھ 
آن ھا ادعا می کنند کھ .شدۀ بورژوازی قرار دارد

اخالقیات یک ایده آل ابدی و ازلی و مطلق است، 
درحالی کھ تروتسکی استدالل می کند کھ تنھا اخالقیات 

مطرح »پرولتاریای حقیقی«حقیقی، در قالب نمایندگی 
کی استدالل خود را تحت چھار عنوان تروتس.می شود

یخی از اخالقیات؛ رمفھوم ماتریالیستی تا:فرمولھ می کند

؛»ھدف و وسیلھ«لنینیزم دربرابر استالینیزم؛ موضوع 
.و اخالقیات انقالبی

نخست تروتسکی بھ مخالفت با حکومت ھا و احزاب 
سیاسی بورژوازی می پردازد کھ بھ زعم وی بھ 

وی محرکھ و توجیھ سیاست ھا و نیراخالقیات بھ عنوان
این تالش ھا برای .ت ھای خود دست می یازندیواول

دست یافتن بھ جایگاه واالی اخالقی، شدیداً بر یک 
از ھنجارھا متکی است کھ در »ابدی-ازلی«مجموعۀ 

در واقع اما تعاریف .شرایط خاص شکل می گیرند
»غیر اخالقی«یا »اخالقی«اجتماعی از آن چھ کھ 

جدال ھای ایدئولوژیکی از جملھنامیده می شود، ھمواره
بوده اند کھ مبارزۀ طبقاتی در جامعھ را منعکس می کنند 

»اخالقیات«ی خود و ھیچ ارتباطی با این ایدۀ انتزاع
تروتسکی از ماتریالیزم دیالکتیک، این بنیان و .ندارند

یاساس مارکسیزم استفاده می کند تا بھ این ایدۀ انتزاع
مفاھیم و ،او بھ طور مشخص و انضمامی.معنا ببخشد

جزوه را تشخیص می نبستر تاریخی بھ نگارش درآمد
.دھد و تعریف می کند

مبارزات .بھ شدت قطبی شده بود١٩٣٠جامعھ در دھۀ 
شدیدی میان ایدئولوژی ھای رقیب و متخاصم استالینیزم، 

غرب، و جنبش »لیبرال«ایدئولوژی ھای رفرمیست 
.ای فاشیستی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا وجود داشتھ

منافع متضاد بھ آن معنا بود کھ نمی توان یک ایدۀ 
سال ھای .داشت»بد«و »خوب«جھانشمول از 

.دوره ای سیاه برای جنبش کارگری بود٣٩-١٩٣٨
.قبضھ کندھیتلر می آمد کھ قدرت را در آلمان بھ سختی 

.در اسپانیا تثبیت کرده بودفاشیزم فرانکو کنترل خود را
و استالین نیز کھ بھ طور سیستماتیک رھبری انقالب 
روسیھ را نابود کرده بود، مشغول بی آبرو ساختن واژۀ 

جھان در آستانۀ غوظھ خوردن در .بود»سوسیالیزم«
حمام خون جنگ امپریالیستی دوم جھانی بود، و تحت 

رادیکال چنین شرایطی، رفرمیست ھا، سانتریست ھا و 
خود را »اخالقی«استدالل ھای ،ھای خرده بورژوا

علیھ متد مارکسیستی تروتسکی و سایرین در 
.مطرح ساختھ بودند»انترناسیونال چھارم«
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٤٦
، یعنی زمانی ١٩٣٨تروتسکی جزوۀ خود را در اوایل 

کھ آخرین محاکمات مسکو درحال برگزاری بود، تکمیل 
ر تروتسکی تقدیم شده در واقع خود این جزوه بھ پس.کرد

در بستر یک .است کھ بھ فرمان استالین بھ قتل رسید
موج فزایندۀ ارتجاع جھانی، یک چرخش بھ سوی راست 

تروتسکی .در میان بسیاری از چپ ھا نیز وجود داشت
نامید، چرا کھ رؤیای »ارتجاع ظفرمند«این چرخش را 

لینیزم سوسیالیزم بھ کابوس استبداد و تمامیت خواھی استا
این چرخش برای منتقدین مارکسیزم .انحطاط یافتھ بود

یکی از رایج ترین .رضایت بخش بود و ھنوز نیز ھست
راه ھای برای سوسیالیست ھای سابق، در فرایند طرد 
مارکسیزم و مبارزۀ طبقاتی، بازگشت بھ سوی 

ارزش ھای «آموزش »اکسیر«و »اخالقیات«
ب بھ توده ھای و غل و زنجیرھای مذھ»جھانشمول
.مردم است

ھدف از جزوۀ تروتسکی، دفاع از رویکرد ماتریالیستی 
در قبال مسألۀ اخالق است؛ و جدا کردن مارکسیزم از 
قید و بندھای دگم ھای خشن استالینیستی و تئوری ھای 
لیبرالی انقالبیون سابقی کھ اینک بھ کسوت رفرمیست 

یج لیبرال ھا تروتسکی با استدالل ھای را.درآمده بودند
و ھواداران سابق انقالب روسیھ کھ ادعا می کردند 
سیاست ھای حزب بلشویک تفاوتی با استالینیزم ندارد و 
بنابراین بھ ھمان بی اخالقی و جنایات می انجامد، بھ 

.شدت برخورد می کند

ادامھ دارد

پیشینۀ تاریخی، زمینۀ اجتماعی و پیشینۀ تاریخی، زمینۀ اجتماعی و ::طرح مسألۀ یھودطرح مسألۀ یھود
مفھوم آنمفھوم آن

فھرستبازگشت بھ 

بیژن شایستھ

یکی از »دربارۀ مسألۀ یھود«اثر مارکس با عنوان 
»اثبات«آثاریست کھ بھ کرات از سوی بورژوازی برای 

ستیزی مارکس مورد سوء استفاده قرار گرفتھ یھودی
است؛ آخرین تالشی کھ با این ھدف صورت گرفت و 

تمام ختم شد، ترجمھ انگلیسی شدیداً نھایتاً بھ رسوایی 
بھ وسیلۀ »دربارۀ مسألۀ یھود«مخدوش از متن آلمانی 

دنیایی بدون «دیوید رونز، و انتشار آن با نام جعلی 
برای خوانش و درک .بود١٩۵٩در سال »یھودیان

صحیح این مقالۀ مارکس، از یک سو آشنایی با برخی 
ز سوی دیگر مفاھیم و اصطالحات ھگلی الزم است و ا

اجتماعی خاصی کھ این مسألھ -آگاھی از شرایط سیاسی
اما در کنار این دو .را بھ کانون جدل تبدیل نموده بود

یعنی -نکتھ، توجھ بھ سبک نگارش خاص مارکس
نیز -کاربرد عبارات کنایی، استعاری، طنزآلود و غیره

.ضروریست

مسألۀ«اجتماعی شکل گیری -پیشینھ و زمینۀ تاریخی
»یھود

را در پاییز سال »دربارۀ مسألۀ یھود«مارکس مقالۀ 
بھ رشتۀ تحریر درآورد و سپس در اوایل سال ١٨۴٣
این نوشتھ در واقع نمایانگر یک .منتشر نمود١٨۴۴

برھۀ مھم از مسیر تکامل و توسعۀ فکری مارکس بھ 
می نامیم، و »مارکسیسم«سوی آن چیزیست کھ امروزه 

مارکس طی .دگاه ھای پختھ و بالغ اونھ قطعاً بیانگر دی
یک سلسلھ مقاالت جدلی در چند سال منتھی بھ سال 

، با دیدگاه ھای ایده آلیستی کسانی کھ پیشتر بر وی ١٨۴٧
یعنی ھگل، فوئرباخ، برونو باوئر و  -تأثیر گذاشتھ بودند

.شروع بھ تسویھ حساب کرد -»ھگلی ھای جوان«سایر 

ل مارکس با برونو باوئر بود ، جدا»دربارۀ مسألۀ یھود«
»خانوادۀ مقّدس«کھ سپس یک سال بعد، در اثر مشھور 

دست بھ ١٨۴٣از آن جا کھ باوئر در سال .تکمیل گردید
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زده بود، مسألۀ یھودیان »مسألۀ یھود«انتشار کتابی با نام 

.بھ موضوع جدال مارکس با باوئر تبدیل شد

لھ، بھ موضوع اما پرسش آنست کھ چرا دقیقاً این مسأ
بدل شد؟ پاسخ بھ این سؤال را باید ١٨۴٣بحث در سال 

در مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک یھودیان در ھمان 
در این دوره، مخالفین .مقطع زمانی جستجو کرد

دمکرات شاھزادگان مرتجع آلمان، برای مقاومت در 
برابر رژیم ھای آلمانی سرکوبگری کھ بھ دنبال کنگرۀ 

شکل یافتھ بودند، بھ بنیان ھای )١٨١۵ -١٨١۴(وین 
.نظری مسحیّت و ھمچنین خوِد دولت حملھ بردند

از »زندگی مسیح«نقطۀ آغاز این حمالت، انتشار کتاب 
سوی دیوید فردریش اشتراوس بود؛ کتابی کھ برپایۀ 

، شواھد تاریخی غیرمذھبی را برای ٥»نقد عالی«روش 
متی، مرقس و انجیل ھای (»نواانجیل ھای ھم«بررسی 

اشتراوس بر این .بھ کار می گرفت)لوقا از عھد جدید
عقیده بود کھ مسیح یک شخصیت تاریخی است و ھنوز 

مانده ای از تاریخ در پس این انجیل ھا قرار دارد، تھ
ھرچند کھ نویسندگان انجیل، اسطوره ھای بسیاری را 

، ١٨۴٠در سال .حول واقعیات زندگی مسیح ساختھ اند
باوئر کتابی را در رّد اعتبار تاریخی شخصیت برونو

مسیح نوشت تا نشان دھد کھ انجیل ھا، یک سره اسطوره 
.ای ھستند

کتاب خود با عنوان ١٨۴١لودویگ فوئرباخ در سال 
را منتشر کرد و نشان داد کھ مذھب، »گوھر مسیحیّت«

بھ طور کلی، ھیچ گونھ واقعیت عینی ندارد، بلکھ تنھا 
بھ دنبال این .ھا و نیازھای انسان استتجسم خواستھ

نیز، بھ عنوان دینی کھ پیش از ایمان »یھودیت«بحث ھا، 
نھایتاً .مسیحی وجود داشتھ، مورد توجھ قرار گرفت

نقد تاریخی ، کھ بھ )Higher Criticism(نقد عالی٥
)Historical Criticism(تاریخی -یا روش انتقادی
)Historical-Critic Method( ،نیز مشھور است

شاخھ ای از نقد ادبی است کھ منشأ و اصل متون باستانی 
ی کھ در پس متن وجود یپی بردن بھ دنیا«را با ھدف 

نقد«در واقع نخستین ھدف .واکاوی می کند»دارد
ن معنای اولیھ یا اصلی متن در ، مشخص کرد»عالی

.چارچوب تاریخی آن است

، »دربارۀ مسألۀ یھود«، در کتاب ١٨۴٣باوئر طی سال 
نقد خود از مذھب بھ طورکلی و یھودیت بھ طور اخص 

محتوا و فضای حاکم بر .را با نقد دولت درھم آمیخت
تمامی این بحث ھای مرتبط با یھودیت، کامالً خصمانھ 

.بود

بھ عالوه، یھودیان در این مقطع زمانی درحال مبارزه 
برای حقوق کامل سیاسی بودند و این موضوع خود 
بخشی از حمالت علیھ دستگاه سلطنت ارتجاعی را شکل 

تھاجم ناپلئون، محدودیت ھای قرون وسطایی .می داد
علیھ یھودیان را در بسیاری از حوزه ھای حکومت 

اما شکست ناپلئون .شاھزادگان آلمان درھم شکستھ بود
، و ظھور قدرت ارتجاع با کنگرۀ وین ١٨١٢پس از سال 

و اتحاد مقّدس، بھ بازگشت نسبی محدودیت ھای سابق 
آشکار، شدت گرفت و در سال یھودی ستیزی .منجر شد

، طغیان ھای خشونت آمیزی علیھ یھودیان در ١٨١٩
.بسیاری از شھرھای آلمان بھ وجود آمد

ب 
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بر١٨۴٠ھنگامی کھ فردریش ویلھلم چھارم در سال 

تخت سلطنت پروس نشست، پادشاھی خود را یک 
اعالم کرد و بدین ترتیب، آزادی »دولت مسیحی«

رھبران یھودی .رو گشتبھرویھودیان با یک مانع دیگر
خواھان حقوق سیاسی شدند و در این بین، شماری از 
لیبرال ھا و رادیکال ھا نیز از جنبش حقوق یھودیان دفاع 

-البتھ حمایت این گروه نھ الزاماً بھ دلیل عالقھ.نمودند
مندی بھ یھودیان، بلکھ بھ عنوان ابزاری در جھت 

بنابراین .تضعیف دولت دینی صورت می پذیرفت
ضرورت و فوریت سیاسی این مشکل از یک سو، و 
حمالت بھ مذھب و دولت از سوی دیگر، کانون توجھ را 

.بھ سوی مسألۀ یھود معطوف کرد

مارکس با بحث جدلی خود علیھ باوئر، وارد این میدان 
باوئر تأکید داشت کھ مسیحیان، تنھا از طریق .نبرد شد

کھ بھ رھایی انسانی کنار گذاشتن مذھب مسیحی است 
دست خواھند یافت؛ و ضمناً، یھودیان تنھا بھ رھایی خود 

باوئر .تمایل دارند و نھ بھ آزادی تمامی آلمانی ھا
برمبنای عقاید عموماً پذیرفتھ شده و رایج آن مقطع 
دربارۀ یھودیان، اظھار داشت کھ یھودیت، انحصارگرا، 

مصائبطلب است؛ و این کھ رنج وخودپرست و جدایی
یھودیان، گناه خود آنان بوده، چرا کھ یھودیان ھمواره 

می دانستھ اند، از وفق دادن »مردم برگزیده«خود را 
خود با جوامعی کھ در آن می زیستھ اند، سرباز می زدند 

و بھ طور .و بھ دنبال منافع و امتیازات خاص بوده اند
خالصھ آن ھا ھمیشھ در سوراخ و سمبھ ھا و شکاف 

جامعھ النھ می کرده و ھیچ سھمی در فرھنگ ھای
.عمومی نداشتھ اند

، آزادی را مسیحیباوئر در ادامھ می گوید کھ دولت 
اعطا نخواھد کرد، مگر آن کھ یھودیان از یھودیت دست 

چرا کھ مسیحیت، جانشین یھودیت گشتھ و .بکشند
نمایانگر سطحی باالتر از توسعھ است؛ بنابراین یھودیان 

سره از دین آن کھ بتوانند ھمراه با مسیحیان یکپیش از 
.تراز و برابر شوندرھایی پیدا کنند، باید با مسیحیان ھم

باوئر بر این اعتقاد بود کھ مسیحیان قادر بھ آزادسازی 
یھودیان نیستند، چرا کھ آن ھا با دین مسیحیت متعارض 
اند و امتیازاتی را مطالبھ می کنند کھ حتی خود مسیحیان 

در واقع امتیاز رھایی از یک مذھب (یز فاقد آنند ن
در یک کالم، از نظر باوئر، یھودیان در یک ).حکومتی

، تنھا زمانی آزاد خواھند شد کھ از دین مسیحیدولت 
خود گسست کنند و مسیحیت را، بھ مثابۀ دینی پیشرفتھ 

.تر، بپذیرند

ندر این جا بود کھ مارکس، باوئر را آماج انتقادات سنگی
.خود قرار داد

در اثر مارکس»یھود«مفھوم 

با نگاه دقیق بھ نوشتۀ مارکس می توان مشاھده کرد کھ او 
روحی کھ بھ .یھودیت را، سمبل روح تجارت می داند

یھودی «در این .قول او خدای واقعی یھودیان است
آیین مذھبی روز [»یھودی مدافع سبت«و نھ »واقعی
را می »یھودیت«است کھ مارکس نمود واقعی ]شنبھ
آزادی زمان ما، «:بھ ھمین جھت او می نویسد.بیند

، یعنی آزادی از یھودیت پولو کاسبکاریآزادی از 
.»عملی و واقعی است

یعنی ھمان جامعۀ (مارکس می گوید کھ جامعۀ مدنی 
، این روح حقیقی یھودیت را بھ خود گرفتھ )بورژوایی

بھ باالترین «؛ یھودیت »ان، یھودی شده اندمسیحی«:است
؛ و بھ »درجۀ تکامل خود در جامعۀ مسیحی رسیده است

نھ بھ رغم تاریخ، «خاطر عملکرد تجاری تاریخی خود 
جامعۀ مدنی، «؛ در واقع »کھ بھ علت آن حفظ شده است

در این جاست .»پیوستھ یھودیت را از بطن خود می زاید
اجتماعی یھودیان، ھمانا آزادی«:کھ مارکس می گوید

بھ بیان .»است]سرمایھ داری[آزادی جامعھ از یھودیت 
دیگر، ھنگامی کھ جامعھ خود را از روح تجارت و 
سوداگرای جامعۀ بورژوایی رھا سازد، سلطۀ قدرت 
پول، محو می شود و یھودیان بھ ھمراه کل بشریت حقیقاً 

.آزاد خواھند گشت

بھ عنوان سمبل »یھود«اژۀ توجھ بھ استفادۀ مارکس از و
روح تجارت، سوداگرای و در یک کالم خصوصیات 

فھمی متن جامعۀ بورژوایی، برای جلوگیری از کج
بھ لحاظ تاریخی، این دیدگاه نسبت بھ .ضروریست

یھودیان، دیدگاه غالب و عمومی جامعۀ آلمان در دورۀ 
مارکس بوده و در نتیجھ او نیز از این برداشت بی تأثیر 
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بھ عالوه الزم بھ یادآوریست کھ در این .بوده استن

مقطع، گرچھ قوانین ناپلئونی از نظر اداری و دولتی 
تبعیض چندانی در حق یھودیان اعمال نمی کرد، اما از 
جھت کسب و کار خصوصی محدودیت ھای شدیدی 

بھ ھمین دلیل بود کھ پدر مارکس، .برای آنان قائل بود
ود بھ عنوان وکیل، ناگزیر ھاینریش، برای حفظ شغل خ

.از یھودیت بھ آیین پروتستان گروید

اعمال محدودیت ھای سنگین در مقابل کسب و کار و 
مشاغل خصوصی یھودیان، آن ھا را باالجبار بھ سوی 

در کتاب ٦ماروین لوئنتال.تجارت و مالیھ سوق داد
:چنین می نویسد)١٩٣۶نیویورک، (»یھودیان آلمان«

بانک در ٣٠بانک برلین، ۵٢، از ١٨٠٧در سال «
دست یھودیان قرار داشت؛ ناگھان مشتی از بانکداران 

.»نیز در ایالت ھای راین و باواریا پدیدار شدند٧درباری
یکی از افرادی کھ در این گروه دوم، یعنی بانکداران 

بود کھ ٨یھودی درباری، قرار داشت، آنشل مایر روچیلد
سایر رژیم ھای ارتجاعی از سلطنت ھابسبورگ و 

حمایت می کرد؛ و سایر بانکداران یھودی نیز پادشاھان 
.مرتجع را تقویت می نمودند

با این حال، توده ھای یھودی «:لوئنتال اضافھ می کند
درصد ٩٢، ١٨١٣در سال .مانند قبل شدیداً فقرزده بودند

یھودیان پروس، خرده فروشان جزء یا حتی بدتر بودند؛ 
در .»درصد گدا بودند١٠، دوره گرد و درصد٢٠

الند، یعنی جایی کھ مارکس زندگی می کرد، از راین
بسیاری از .نفر یھودی بودند٩٧۴دست فروش، ٣،١٣٧

یھودیان بھ فروش و معاملۀ احشام اشتغال داشتند و در 
الند بود کھ یھودیان کارگر روی زمین ھای ھمین راین

حران کشاورزی دھۀ دیگران، خشم دھقانان را در ب
سوء برداشت از این شرایط، یک .»برانگیختند١٨٢٠

جو خصمانھ علیھ یھودیان بھ وجود آورده بود و مارکس 
سال سن ٢۵جوان نیز، کھ در ھنگام نگارش این اثر تنھا 

.داشت، از این جو بی تأثیر نبود

6 Marvin Lowenthal
7 Court Bankers (Court Jews)
8 Anshel Mayer Rothschild

بنابراین ھرچند استفادۀ استعاری مارکس از واژۀ یھودیت 
صلت جامعۀ بورژوایی، او را تماماً از اتھام بھ عنوان خ

مبّرا می سازد، ولی با توجھ بھ شرایط »یھودی ستیزی«
یھودیان در آلمان، بھ کار بردن این استعاره چندان دقیق 
نبوده و بر نوعی پیش داوری استوار بوده است؛ دقیقاً بھ 
ھمین خاطر است کھ بھ موازات رشد و بلوغ فکری 

این مفھوم بھ تدریج محو می شود، بھ مارکس در آثارش،
بھ زحمت می توان اثری از آن کاپیتالطوری کھ در 

سرمایھ -مناسبات پیشافصل(کاپیتالدر جلد سّوم .یافت
ھنگامی کھ مارکس )بھره در دوران باستان، بخش داری

یھودیان تاجر را مورد اشاره قرار می دھد، از آن ھا تنھا 
دمان بازرگان در طول تاریخ، بھ عنوان یک گروه از مر

آن (در کنار یونانی ھا، لومباردھا و فنیقی ھا، نام می برد 
ھم با ارجاع بھ اثر نویسندۀ دیگری و صرفاً برای کمک 

):بھ درک پیشینۀ بحث

یھودی ھا، لومباردھا، رباخواران و اخاذھا، «
اولین بانکدارھای ما بودند، کاسبکاران مالی 

ان بھ سختی کم تر از شمان، خصوصیتاولیھ
زرگران لندن بھ آن ھا ملحق ...شنیع بود

بانکداران اولیۀ ...بھ عنوان یک گروه .شدند
مجموعھ ای بسیار بد بودند، آن ھا ...ما

رباخوارانی حریص، و اخاذھایی سنگ دل 
، "بانک ھا و بانکداران"ھارد کسل، . (بودند

»)٢٠و ١٩.، صص١٨۴٣چاپ دوم، لندن 

وان در ھنگام نگارش این اثر ھنوز تئوری مارکس ج
مبارزۀ طبقاتی خود را توسعھ نداده بود، بھ ھمین جھت 

مفھومی غیرطبقاتی است کھ او از »یھودیت«در این جا 
.فوئرباخ وام گرفتھ است

مارکس و مبارزه برای حقوق یھودیان

نکتۀ مھمی کھ باید تأکید کرد آنست کھ مارکس، خود یکی 
ھمان طور (حقوق سیاسی یھودیان بوده است از مدافعین 

راینیش در واقع، ).کھ در این مقالھ نیز مشھود است
تا زمان ١٨۴٢روزنامھ ای کھ مارکس از -سایتونگ
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یکی از سرسخت -توقیف آن در کولن، در آن قلم می زد

ترین مدافعان آزادی یھودیان، بھ عنوان یک جنبھ از 
مقالھ ای کھ نھایتاً بھ .مبارزه علیھ سلطنت دینی، بود

توقیف روزنامھ منجر شد، مطلبی بود بھ قلم مارکس کھ 
در آن تقصیر ستم و سرکوب رواشده بر دھقانان را بھ 
گردن مالکین و بوروکرات ھا انداختھ، و ضمناً در آن 

نکرده »یھودی«کوچک ترین اشاره ای بھ مفھوم رایج 
.بود

طرحی سیاسی در زمان توقیف راینیش 
، کھ در آن مارکس بھ )١٨٤٣(سایتونگ 

صورت پرومتھ تصویر شده است؛ با 
دستانی بستھ بھ دستگاه چاپ و درحالی کھ 
عقاب ھای سانسور دستگاه دولتی پروس 

.بھ گرد او می چرخند

، روزنامۀ مذکور طی مقالھ ای بھ نقد ١٨۴٢در اکتبر 
قانونی پرداخت کھ گتوھا را گسترش می داد و در آن 

»تاجر«یان را بھ این متھم کرده بود کھ ھمگی یھود
:ھستند و کار مولدی انجام نمی دھند

ھمۀ مسیرھای دیگر بھ سوی یھودی ]علت آنست کھ[«
یھودی ھا را ]وضعیت[اگر می خواھید .ھا بستھ شده

بھبود بخشید، بھ طوری کھ بیش از امروز در بخش ھای 
ضروری فنی و کشاورزی مشارکت کنند، باید گام ھای

را بھ سوی حذف فشارھایی کھ بر آنان اعمال می شود، 
.»بردارید

ھنگامی کھ مالیات ھای جدید بر یھودیان وضع شد یا 
محدودیت ھای جدیدی علیھ آنان اعمال گردید، این 

لیبرال ھای .روزنامھ بھ مبارزه با چنین اقداماتی پرداخت
یھودی مطالبی را از طریق این روزنامھ بھ چاپ 

«رسانیدند و حتی یک روزنامۀ یھودی، با نام 
Allgemeine Zeitung des Judentums« نیز برخی

مطالب راینیش سایتونگ را در مورد مسألۀ یھود نقل 
احتماالً بھ خاطر دفاع مبارزه جویانۀ روزنامھ از .کرد

حقوق یھودیان بود کھ برخی یھودیان سرشناس کولن، در 
مارکس تقاضا کردند تا ، از کارل١٨۴٣اوایل سال 

طوماری اعتراضی در دفاع از حقوق یھودیان را برای 
مارکس با .تنظیم کند)الندتاگ(ارائھ بھ پارلمان ایالتی 

وجود آن کھ در واکنش بھ این درخواست گفتھ بود دین 
است، ولی با آن موافقت »مشمئزکننده«یھودیت برای او 

ی تضعیف سلطنت نمود؛ چرا کھ در این اقدام، راھی برا
این نکتھ نیز قابل توجھ است کھ تمامی مورخین .می دید

یھودی، این طومار اعتراضی یھودیان کلن را بھ مثابۀ 
نوین و پیشرو در مبارزۀ یھودیان برای آزادی میک گا

.ارزیابی کرده اند

بنابراین ھمان طور کھ مالحظھ می شود، تمامی این 
ای دفاع از حقوق اقدامات عملی و نظری مارکس بر

او پایان »یھودی ستیزی«یھودیان، بھ خوبی بھ اسطورۀ 
.می دھد
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(1) Louis Harap, “Karl Marx and the Jewish 
Question”, Jewish Currents, Jul-Aug 1959, 
pp. 13-15 & 33-34

(2) Karl Marx, “Capital”, Vol.3, Part V, 
Chap. 36 (The Pre-capitalist Relations):

http://www.marxists.org/archive/marx/work
s/1894-c3/index.htm
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http://en.wikipedia.org/wiki/Dagobert_D._R
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می در نقد دربارۀ مسألۀ یھود و گا«کارل مارکس، )۵(
، ترجمۀ مرتضی محیط، نشر اختران »فلسفۀ حق ھگل

٥٢و٤٨ -٤٥.، صص)١٣٨١(

زندگی و دیدگاه :کارل مارکس«مرتضی محیط، )٦(
٢٥.، ص)١٣٨٢(، نشر اختران، چاپ اول »ھای او

دربارۀ مسألۀ یھود

دیوید مک لالن

جھانگیر سخنور:ترجمھ

فھرستبازگشت بھ 

مارکس پیش از «متن پیش رو، ترجمۀ فصلی از کتاب *
.، بھ قلم مک لالن می باشد)١٩٧٠(»مارکسیزم

گفتن این کھ مارکس تا چھ حد سریع از اقامت خود در 
از دو رسالۀ وی .پاریس تأثیر پذیرفت، دشوار می نماید

٩فرانسوی -سالنامۀ آلمانیدر ١٨۴۴کھ طی ماه فوریۀ 

»دربارۀ مسألۀ یھود«منتشر شد، رسالۀ نخست، یعنی 
اساساً پیش از ورود او بھ رشتۀ تحریر درآمده بود، و 

نقد فلسفۀ دولت «ست ازاخالصۀ عبارت ھاییفقطاغلب 
و مطالعاتی کھ او طی ماه ھای ژوئیھ و اوت در »ھگل

.شھر کریزناخ در مورد امریکا و فرانسھ آغاز نموده بود
روح «مارکس ضمن رد کردن مفھوم ھگلی در نتیجھ،

، بلکھ در جامعھدولتدرنھ،کھ در این جا-»عینی
رھایی اجتماعی را جایگزین رھایی -متجسم می شود
عزیمت از مسألۀ رھایی بارکسما.سیاسی می کند

میان سیاست کنونی و شکافیھودیان، مشکل جدایی 
بھ آن تر بھ تفصیل دولت و جامعۀ مدنی را کھ پیش

، ١٨١۶از سال .بخشدتر تکامل میبود، بیشپرداختھ
یھودیان پروس از حقوقی بھ مراتب پایین تر از حقوق 

تا این ھنگام، لیبرال ھا قویاً و مسیحیان برخوردار بودند؛ 
برابری دفاع می درجھت کسباز مطالبات یھودیان 

.کردند

این دو نسبتدلسردیاز ، رویکردھای باوئر و مارکس
ھیچ گونھبھ لیبرال ھا ریشھ می گرفت؛ چرا کھ لیبرال ھا 

فشار زیر۴٣ -١٨۴٢در سال یی کھبھ رادیکال ھایکمک

9 Deutsch–Französische Jahrbücher

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dagobert_D._Runes
http://www.worldsocialism.org/canada/marx.and.antisemitism.1960.v27n214.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/work
http://en.wikipedia.org/wiki/Dagobert_D._R
http://www.worldsocialism.org/canada/marx
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باوئر، ادعای لیبرال ھا .دولتی قرار داشتند، نکرده بودند

مقالۀ نخست، مندرج او در .را طی دو مقالھ بھ نقد کشید
، و سپس در١٨۴٢بھ تاریخ نوامبر سالنامۀ آلمانیدر 

، اظھار داشت کھ مخالفین ١٨۴٣یک جزوۀ مجزا بھ سال 
تنھا :دارندرھایی یھودیان، نسبت بھ مدافعان آن، برتری 

خطای آنان این بود کھ دولت مسیحی را بھ اندازۀ کافی 
.مشمول ھمان نقدی نکردند کھ بھ یھودیت وارد می شد

آن چھ ھیچ حزبی درنیافتھ بود، این بود کھ ھم یھودیان و 
مسیحیان برای آن کھ قادر باشند در کنار یک دیگر ھم 

زندگی کنند، می باید آن چھ را کھ موجب جدایی آنان شده 
نھ مسیحیان و نھ یھودیان، بھ .بود، کنار می گذاشتند

:معنای دقیق کلمھ از حقوق بشر برخوردار نبودند
بنابراین نھ فقط یھودیان، بلکھ کل انسان ھا بودند کھ بھ 

حقوق مدنی در یک دولت خودکامھ .ز داشتندرھایی نیا
داوری مذھبی و جدایی پیش.غیرقابل تصور می نمود

بندی و امتیازات مذھبی زمانی نابود خواھد شد کھ گروه
.اجتماعی و سیاسی محو گردیده باشند

در .این موضوع مدتی ذھن مارکس را مشغول کرده بود
کھ تمامی ، او از دوستی درخواست کرده بود ١٨۴٢اوت 

ھرمس را برای او ]کارل ھاینریش[مقاالت ضّد یھودی 
ارسال کند تا از این طریق بتواند دست بھ انتشار پاسخی 

.بزند

در آغاز اقامت او در کریزناخ، رئیس انجمن یھودیان از 
مارکس درخواست کرده بود کھ دادخواستی را بھ نفع 

درخواست مارکس این.کندبھ مجمع راینلند تقدیم یھودیان 
ھرچند «:را پذیرفت، ولی در نامھ بھ روگھ می نویسد

مئزکننده می دانم، تصور باوئر مشمذھب یھودیت را 
این انتقادی .»اعی بھ نظر می رسدزبرایم بیش از حد انت

فرعی بود کھ مارکس آن را تا پایان اقامات خود، بھ حملھ 
مارکس باوئر را متھم کرد .جانبھ تبدیل کرده بودای ھمھ
، و نھ دولت بھ معنی واقعی را »دولت مسیحی«کھ تنھا 

موضوع نقد خود قرار داده است، و بھ ھمین دلیل از 
یعنی اعطای حقوق -بررسی رابطۀ رھایی سیاسی

مارکس برای .با رھایی بشر عاجز مانده است-سیاسی
سیاسی، کھ با تبلیغات اثبات ناکارایی رھایی صرفا ً

آتئیستی نائل می شود، خاطر نشان می سازد کھ مسألۀ 
بندی می شود کھ بستھ بھ میزان یھود بھ شکلی فرمول

.دست یابی دولت ھای مختلف بھ الئیسیتھ، در تغییر است
در دولت مسیحی آلمان، مسألۀ مذکور تماماً یک مسألۀ 

در تقابل تئولوژیک بود، چرا کھ فرد یھودی خود را 
در دولت مشروطۀ فرانسھ، .مذھبی با دولت می دید

مذھب (ھمراه با رھایی سیاسی ناکامل و دولت مذھبی آن 
شکل سیاسی بود کھ نموِد دیان، یک م، مسألۀ یھو)اکثریت

در حالی کھ در ایالت .تئولوژیک خود را حفظ می کرد
ھای آزاد امریکای شمالی، مشکل تماماً غیرمذھبی 

بود و متعاقباً ھر انتقادی، باید سیاسی می بود، )سکوالر(
حل باوئر دیگر موضوعیت و ارتباط خود و بنابراین راه

مارکس از منابع متفاوتی نقل قول .را از دست می داد
می آورد تا حوزۀ عملکرد مذھبی را در امریکای شمالی 

:نشان دھد و می نویسد

املاگر می بینیم کھ حتی در کشوری با آزادی ک«
سیاسی، مذھب نھ تنھا وجود دارد، بلکھ بھ شکلی سرزنده 
و نیرومند ابراز وجود می کند، این امر گواه آن است کھ 

اما از آن .وجود مذھب تضادی با کمال یافتن دولت ندارد
جا کھ وجود مذھب نشانۀ وجود نقصی است، سرچشمۀ 
.این نقص را تنھا می توان در ماھیت خوِد دولت جست

گر مذھب را علت نمی دانیم، بلکھ آن را تجلِی ما دی
.بھ شمار می آوریم)سکوالر(بینی غیرمذھبی کوتھ

بنابراین، محدودیت ھای مذھبی شھروندان آزاد را با 
بر این .محدودیت ھای غیرمذھبی آنان توضیح می دھیم

عقیده نیستیم کھ آنان برای رھایی از محدودیت ھای 
.مذھبی خود را کنار بگذاریدبینیغیرمذھبی، باید کوتھ

بر این باوریم کھ آنان زمانی کھ خود را از محدودیت 
بینی مذھبی خود ھای غیرمذھبی رھا سازند، بر کوتھ

تبدیل می )سکوالر(مسائل غیرمذھبی .چیره خواھند شد
تاریخ بھ اندازۀ کافی در خرافات حل شده است، .کنیم

مسألۀ.کرداکنون خرافات را در تاریخ حل خواھیم
رابطۀ آزادی سیاسی با مذھب برای ما بھ مسألۀ رابطۀ 

ضعف.آزادی سیاسی با آزادی انسان تبدیل می شود
مذھبِی دولت سیاسی را از طریق نقد دولت سیاسی در 
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شکل سکوالر آن، جدا از ضعف مذھبی اش، نقد می 

».کنیم

بنابراین رھایی سیاسی از مذھب، انسان ھا را از 
ذھبی آزاد نساخت، چرا کھ رھایی سیاسی تصورات م

مثالً ممکن است کھ شھروندان .ھمان رھایی بشر نبود
ھنوز اسیر محدودیت ھای مذھبی باشند کھ دولت خود را 

آن چھ باوئر درک نکرده بود، .از قید آن آزاد ساختھ است
این بود کھ رھایی سیاسی مورد دفاع او، خود تجّسم یک 

.گانی مذھبی مورد انتقاد او، استبیگانگی، مشابھ با بی
رھایی انسان، بھ دلیل این کھ بھ واسطۀ دولت صورت 

انسان «.گرفتھ، ھنوز انتزاعی، غیرمستقیم و ناتمام است
گری دولت خود را خداناباور اعالم حتی اگر با میانجی

کند، یعنی حتی اگر دولت را خداناباور اعالم کند، باز ھم 
رد؛ دقیقاً بھ این دلیل کھ خود را در چنگال مذھب قرار دا

تنھا از راھی غیرمستقیم و بھ کمک میانجی بھ رسمیت 
مذھب دقیقاً بھ رسمیت شناختن غیر مستقیم .می شناسد

دولت میانجی انسان و .انسانی از طریق میانجی است
».آزادی انسان است

تر رابطۀ مارکس سپس بھ سوی ارزیابی و بررسی دقیق
ی انتزاعی و جامعۀ مدنی حرکت می میان دولت سیاس

او رھایی از مذھب را موازی با رھایی از مالکیت .کند
دولت با .خصوصی ترسیم و از این نقطھ آغاز می کند

اعالم این کھ شرط مالکیت برای شرکت در انتخابات 
ضروری نیست، مالکیت خصوصی را تا جایی کھ بھ 

ما این امر ا.قانون اساسی بازمی گردد، ملغی کرده است
از محو واقعی مالکیت خصوصی فرسنگ ھا فاصلھ 

تنھا در «دولت .دارد، و در واقع تنھا پیش شرط آن است
دھندۀ وجودش خود را دولتی تقابل با این عناصر تشکیل

شمول بودن خود تأکید می سیاسی می داند و بر جھان
، یعنی در تقابل با مالکیت خصوصی، تحصیالت، »کند

.و نظایر این ھامقام شغلی 

نتیجھ این بود کھ ھستی انسان عمیقاً بخ چند تکھ تقسیم می 
در حالی کھ ھستی اجتماعی او در حوزۀ انتزاعی .شد

چنان دولت محقق می شد، شرایط مادی زندگی او ھم
:بدون تغییر باقی می ماند

اش، عبارت است از دولت سیاسی کامل، بنا بھ ماھیت«
-تمام پیش.ر برابر زندگی مادبی اوزندگِی نوعِی اسنان د

شرط ھای این زندگی خودپرستانھ، در جامعۀ مدنِی 
بیرون از قلمرو دولت، بھ مثابۀ کیفیت ھای جامعۀ مدنی، 

آن جا کھ دولتِ سیاسی .بھ موجودیت خود ادامھ می دھند
نھ تنھا در تفکر  -بھ درجۀ کمال واقعی رسیده باشد، انسان

حیاتی دوگانھ -یت و در زندگیو آگاھی، بلکھ در واقع
زندگی :دارد، یکی حیات آسمانی و دیگری حیات زمینی

در جماعت سیاسی کھ در آن خود را موجودی جمعی می 
داند، و زندگی در جامعۀ مدنی کھ در آن چون فردی 
خصوصی عمل می کند، انسان ھای دیگر را وسیلھ می 

ھ بازیچھ داند، خود را تا حد یک وسیلھ تنزل می دھد و ب
رابطۀ .ای  در دست نیروھای بیگانھ تبدیل می شود

دولت سیاسی با جامعۀ مدنی بھ ھمان اندازه روحانی است 
از سوی دیگر، در دولت، ]...[کھ رابطۀ آسمان با زمین 

کھ انسان موجودی نوعی پنداشتھ می شود، عضو خیالی 
حاکمیتِی موھوم است کھ از زندگی واقعِی فردِی خویش 

شمولِی غیرواقعی بھ او ارزانی گشتھ وم شده و جھانمحر
».است

مارکس برای توصیف این شخصیت دوگانھ، اصطالحات 
و )Bourgeois(بورژوا :روسو را بھ کار می گیرد

در واقع او پیش از این نیز ھمین  -)Citoyen(شھروند 
اصطالحات را در مقالھ ای پیرامون آزادی مطبوعات در 

راینیشھ سایتونگ مورد استفاده قرار در ١٨۴٢ماه مھ 
مارکس با بازگشتن بھ موضوع مذھب، توضیح .داده بود

می دھد کھ درست بھ دلیل ھمین دوگانگی است کھ مذھب 
بھ ھمین .در جامعۀ مدنی تا حد زیادی رشد و نمو می کند

آل کردن این دلیل مذھب، کھ ھیچ چیزی نیست بھ جز ایده
را در رھایی سیاسی، در کمال شکاف، بھترین بنیان خود 

یافتن این شکاف، یافت؛ و سایر اشکال مذھب چیزی جز 
مذھب، بھ جای آن .تابعی از اشکال سازمان سیاسی بودند

بھ روح جامعۀ -مانند مورد آلمان-کھ روح دولت باشد
مارکس در این مورد -مدنی، روح خودپرستی تبدیل شد
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یکای شمالی اشاره بھ شمار نامعدودی از فرقھ ھا در امر

کرد درست است کھ دولت انقالبی فرانسھ تالش کرد کھ 
با لغو مذھب و مالکیت خصوصی، خود را در تقابل با 
جامعۀ مدنی تأیید کند و کوشش کرد خود را بھ مثابۀ 

اما مجموعۀ این .رندگی نوعی واقعی انسان مستقر کند
تشرط ھای دولشرایط کھ در تقابل مستقیم با خود پیش

قرار دارد، تنھا می توانست با بھ کارگیری خشونت حفظ 
.شود و بنابراین محکوم بھ زوال بود

این تحلیل مارکس را قادر می سازد کھ در مورد دولت 
مسیحی آلمانی، یعنی موضوع عمدۀ انتقادھای او در 
زمانی کھ برای راینیشھ سایتونگ می نوشت، توضیحاتی 

ی گوید کھ این دولت، از او م.را در پرانتز اضافھ کند
مسیحیت در این .تحقق سیاسی مسیحیت فاصلھ دارد

دولت صرفاً یک ابزار سیاسی بود کھ اصول خود را زیر 
دولتی «پا گذاشتھ است، چرا کھ دولت مسیحی واقعی 

خداناباور و دموکراتیک است، دولتی است کھ مذھب را 
.بھ سطح عناصر دیگر جامعۀ مدنی تنزل مقام می دھد

اما دولتی کھ ھنوز الھی است و با اعالم مسیحیت بھ 
چون یک دولت عنوان کیش رسمی اش جرأت ندارد ھم

اعالم موجودیت کند، در واقعیِت خود بھ عنوان دولت، 
ھنوز موفق بھ بیان پایۀ انسانی خود بھ شکِل سکوالر و 
انسانِی آن نشده است، ھمان پایھ ای کھ مسیحیت نموِد 

.»ستاستعالیی آن ا

آلمان، بیگانگی ای بود کھ بھ یک رژیم سیاسی پیوستھ 
مناسبات آن، مناسبات سلسلھ مراتبی ایمانی بود کھ :بود

روح مذھبی در آن غیرمذھبی نشده بود و بھ عالوه تحت 
از آن جا .چنین شرایطی نمی توانست غیرمذھبی بشود

کھ این روح مذھبی خود صرفاً از چیز دیگری مشتق شده 
بنابراین سکوالریزه شدن آن بھ سکوالریزه شدن است، 

این ھمان چیزی بود کھ در دولت .سیاسی بستگی دارد
بنیان این دولت، نھ مسیحیت، کھ «:دموکراتیک رخ داد

مذھب بھ صورت آگاھِی .بنیان انسانی مسیحیت است
آل و غیرسکوالر اعضای آن باقی می ماند، زیرا ایده

ای از تکامل انسان است کھ در آل مرحلھ مذھب شکل ایده
.»این دولت محقق می شود

-با این حال، دموکراسی سیاسی برای مارکس امری بی
آزادی «مقدار و حقیر نبود؛ بھ ھمین خاطر او می نویسد 

درست است کھ این .سیاسی گامی بزرگ بھ پیش است
.»آزادی شکل نھایی آزادی انسانی بھ طور کلی نیست

می توان مسیحی دانست، چرا کھ دموکراسی سیاسی را
در آن انسان، موجودی حاکم، عالی ترین موجود، بھ 
حساب می آید؛ اما متأسفانھ بھ گفتۀ مارکس این بدان 

:معناست کھ

این انسان، انسانی است در شکل غیرمتمدن و «
-غیراجتماعی خود، انسانی در موجودیت َعَرضی اش

کھ تمامی انسان بھ ھمان صورتی کھ ھست، انسانی 
سازمان جامعھ او را تباه کرده، انسانی خودگم کرده، 

و  -بیگانھ شده و دستخوش اوضاع و عناصر غیرانسانی
کوتاه سخن، انسانی کھ دیگر یک موجود نوعِی واقعی 

حاکمیت انسان، بھ عنوان موجودی بیگانھ و .نیست
آن چھ کھ ساختۀ خیال، رؤیا و  -متفاوت با انسان واقعی

در دموکراسی بھ واقعیتی -عۀ مسیحیت استاصل موضو
.»ملموس، و موجود و یک اصل سکوالر تبدیل می شود

ادامھ دارد
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مارکس و مسألۀ یھودمارکس و مسألۀ یھود

جھانگیر سخنور

فھرستبازگشت بھ 

، از دو )١(»دربارۀ مسألۀ یھود«نوشتھ مارکس با عنوان 
:جھت حائز اھمیت است

آن کھ این نوشتھ بخشی از میراث مارکسیستی نخست
؛ ھرچند مارکس در مقطع نگارش آن، اساساً یک است

دمکرات رادیکال و انقالبی و نھ یک کمونیست بوده 
است، ولی موضوعاتی کلیدی را مطرح می کند کھ رّد 
پای آن را می توان در سایر نوشتھ ھای بعدی او نیز پی 

.گرفت

وشتھ، بھ روشی بازمی گردد کھ دوم؛ اھمیت دیگر این ن
.در چارچوب آن، مارکس مسألۀ یھود را مطرح می کند

موضع مارکس در قبال مسألۀ یھود و چگونگی طرح 
این مسألھ 

در واقع چگونگی معرفی مسألۀ یھود از سوی مارکس و 
روش بحث کردن او پیرامون این پرسش، موضع او را 

مارکس از .نسبت بھ چنین مسألھ ای تعیین می کند
، صرفاً مذھبیبررسی مسألۀ یھود بھ عنوان یک مسألۀ 

امتناع می کند و دقیقاً خطای باوئر را در اتخاذ رویکری 
مارکس نشان می دھد کھ باوئر مسألھ .خالف این می بیند

جااما مارکس در این .)٢(را تنھا از یک زاویھ می نگرد 
ھمین دلیل، او فراتر می رود و بھ .ھم متوقف نمی شود

ر را از مسیر دستیابی بھ آزادی مدنی و ئبرداشت باو
:الغای مذھب، قانع کننده نمی یابد

بنابراین باوئر از یک سو می خواھد یھودیان از آیین «
یھود، و عموم انسان ھا از مذھب دست بکشند تا بھ 

دست یابند؛ از سوی دیگر با منطق کامالً مدنیآزادی 
مذھب را الغای مذھب بھ معنای سیاسیدستی، الغای یک

)٣(.»دقیق کلمھ تلقی می کند

مارکس با گفتن این عبارت، برخورد خود را با موضوع 
:مورد بحث آغاز می کند

چھ کسی باید آزادی :بھ ھیچ رو کافی نیست کھ بپرسیم«
دھد؟ و چھ کسی باید آزاد شود؟ نقد باید موضوع سومی 

مورد بحث است؟ چھ نوع آزادی ای:را بررسی کند
نفس این آزادی مورد درخواست چھ شرایطی را بھ دنبال 

می توان مسألۀ آزادی سیاسیمی آورد؟ تنھا با نقد خوِد 
مسألۀ"یھود را قطعانھ نقد و آن را بھ طور واقعی در 

)٤(»ادغام کرد"عمومی زمان ما

بنابراین برای مارکس، موضوع بحث، نھ یک مسألۀ 
است، و نھ این کھ کدام یک دیگری یھودی و یا مسیحی 
آن گونھ کھ باوئر مسألھ را طرح (را آزاد خواھد کرد 

؛ موضوع برای مارکس، ماھیت و نفس خوِد )کرده بود
.آزادی است

مارکس نشان می دھد کھ مسألۀ یھود، نمی تواند بھ شکل 
مسألۀ یھود «درعوض، .مطلق و یک سویھ طرح شود

ھ دولتی زندگی می کنند، برحسب این کھ یھودیان تحت چ
در آلمان کھ دولت .اشکال متفاوتی بھ خود می گیرد

دولت بھ معنی دقیق کلمھ وجود ندارد، سیاسی، یعنی
در «و »استخداشناسانھمسألۀ یھود مسألھ ای کامالً 

بر مسند قدرت قرار دارد، ساالرقانونفرانسھ، کھ دولتی 
است، یعنی مسألۀ مشروطھ خواھیمسألۀ یھود مسألۀ 

از آن جا کھ در فرانسھ .ناکامل بودن آزادی سیاسی
ھرچند بھ صورت قاعده ای بی معنا -ظاھِر مذھِب دولتی

حفظ شده است، مذھِب اکثریتبھ صورت -و متناقض
را بھ خود مذھبیرابطھ یھودیان با دولت، ظاھِر مخالفتی 

ست کمیا د-تنھا در ایاالت امریکای شمالی«.»می گیرد
خود خداشناسانۀمسألۀ یھود اھمیت -در برخی از آن ھا

سکوالر را از دست داده و بھ مسألھ ای واقعاً 
)٥(».تبدیل شده است]غیرمذھبی[

بنابھ توضیح مارکس، مسألۀ یھود فراتر از یک مسألۀ 
خداشناسانھ نمی رود، بھ استثنای زمانی کھ دولت در 

ی گیرد و در فراسوی یک دولت تئولوژیک قرار م
این گذار )٦(.واقعیت بھ یک دولت سیاسی مبّدل می شود
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از دولت تئولوژیک بھ دولت سیاسی، ھمان چیزیست کھ 
مارکس آزادی سیاسی می نامند؛ یعنی جایی کھ در آن 

دولت بھ عنوان دولت، در شکل خاص خود، بھ روشی «
کھ مشخص کنندۀ ماھیت آن است، با آزاد ساختن خود از 

)٧(.»ذھب دولتی، خود را از قید مذھب آزاد می کندقید م

اما آزادی سیاسی یھودیان یا مسیحیان بھ معنای آزادی 
انسان نیست، چرا کھ رھایی دولت از مذھب، بھ معنای 

اگر رھایی سیاسی انسان .رھایی انسان از مذھب نیست
از قید مذھب بھ معنای الغای مذھب دولتی باشد، این 

-مذھب، ھم چنان موجودیت دین راآزادی سیاسی از
در چنین .حفظ می کند-اگرچھ نھ یک دین ممتاز

شرایطی، انسان از چنگال مذھب آزاد نمی شود، بلکھ 
بھ ھمین جھت، .)٨(آزادی مذھبی را بھ دست می آورد 

:مارکس می نویسد

خود سیاسیو بھ گونھ ای با میانجی گری دولتانسان «
افزون بر آن، ]...[را از یک محدودیت آزاد می سازد 

، بھ طرز از نظر سیاسیانسان در آزادسازی خویش 
، ھرچند میانجی میانجیو از طریق یک غیرمستقیم

و سرانجام، انسان حتی .، خود را آزاد می کندضروری
اگر با میانجی گری دولت خود را خداناباور اعالم کند، 

لت را خداناباور اعالم کند، باز ھم در یعنی حتی اگر دو
چنگال مذھب قرار دارد؛ دقیقاً بھ این دلیل کھ خود را تنھا 

بھ رسمیت می میانجیاز راھی غیرمستقیم و بھ کمک 
)٩(.»شناسد

زمانی رخ »آزادی سیاسی«ھمان طور کھ اشاره شد، 
می دھد کھ دولت تئولوژیک، یعنی شکل ناقص دولت، بھ 

.یعنی دولت بورژوایی، استحالھ پیدا کنددولت سیاسی، 

از یک سو تقلیل انسان است بھ «آزادی سیاسی بھ معنای 
، خودپرستو مستقلعضوی از جامعۀ مدنی، بھ فردی 

، یعنی شخصیتی شھروندو از سویی دیگر بھ یک 
اش در تضاد با واقعیّت او قرار ، کھ حقوق)١٠(»حقوقی

.دارد

آل دولت دست پیدا می شکل ایدهآزادی سیاسی، نھ فقط بھ 
کند، بلکھ ھم زمان شکل مادی جامعھ را نیز تکمیل می 

عضو جامعۀ«وقتی رھایی سیاسی، انسان را بھ .کند
فرد فرورفتھ در خود و «تبدیل می کند، او را بھ »مدنی

»اسیر منافع و ھوس ھای شخصی و جدا از جماعت
»یھودی«یک بھ بیان دیگر، او را.، مبدل می سازد)١١(

.می کند

مارکس از این فرض مقّدماتی، چنین نتیجھ گیری می 
راز یھودی واقعی را در مذھب او جستوجو نکنیم، «:کند

.)١٢(»بلکھ راز مذھب او را در یھودی واقعی بجوییم
»عنصر اجتماعی خاصی«مارکس سپس بھ دنبال آن 

ه می گردد کھ باید برای الغای یھودیّت بر آن چیر)١٣(
.شد

بنیان «:مارکس این پرسش را برای خود مطرح می کند
و سپس چنین پاسخ می »غیرمذھبی یھودیّت چیست؟

سرعت چنین مارکس بھ.»نیاز عملی، نفع شخصی«:دھد
بنابراین آزادِی زمان ما، آزادی از «نتیجھ می گیرد کھ 

کاسبکاری و پول، یعنی آزادی از یھودیّت عملی و واقعی 
)١٤(.»خواھد بود

بنابراین، یھودیّت، نھ جدا از جامعھ، بلکھ بخشی ماھوی 
و اساسی از آن است؛ آن گونھ کھ مارکس بیان می کند، 

رغم تاریخ، کھ بھ علت آن حفظ شده یھودیّت، نھ بھ«
جامعۀ مدنی، پیوستھ یھودیّت را از بطن «)١۵(.»است

نیاز عملی، یا خودپرستی «چرا کھ )١۶(»خود می زاید
اند و بھ محض آن کھ دولتِ اصول جامعۀ مدنیاز

طور کامل زاده شود، سیاسی از بطن جامعۀ مدنی بھ
)١٧(»چنین اصولی بھ شکل ناِب خود ظاھر می شود

در دیدگاه مارکس، ذات یھودیّت چیزی نیست جز 
این ھمان )١٨(»شرط ھای آنسوداگری و پیش«

ایی تبدیل سوداگری و کاسبکاری است کھ پول را بھ خد
ھیچ خدای دیگری، تاب مقاومت در برابر «می کند کھ 
و »ورز اسرائیل استپول، خدای رشک«، »آن را ندارد

با این .)١٩(»خداوند واقعی یھودیان، اسکناس است«
حال، این خدا بھ عنوان یک خدای یھودی باقی نمانده 
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خدای یھودیان دنیوی گشتھ و بھ خدای جھان «:است

ملیّت خیالی «و بر ھمین اساس، »استتبدیل شده 
.)٢٠(»پرست درکل استیھودیان، ھمان ملیّت انسان پول

:راه حّل مارکس در مواجھھ با این مسألھ روشن است

-زمانی کھ جامعھ موفق شود ذات عملی یھودیّت«
از میان بََرد، وجود  -شرط ھای آن راسوداگری و پیش

یھودی ھم ناممکن می شود، چرا کھ ذھن او دیگر ابژه 
ندارد، چرا کھ بنیان ]پایۀ عینی و ماّدی ای[ای 

انسانی شده است، چرا کھ -نیاز عملی -سوبژکتیو یھودیّت
تعارض میان ھستی فردی و ماّدی انسان و ھستِی نوعی 

آزادی اجتماعی یھودیان، .او از مان برداشتھ شده است
تأکید از من ()٢١(»ھمانا آزادی جامعھ از یھودیت است

).است

مارکس در این جا بھ طور انکارناپذیری تأکید می کند کھ 
آزادی یھودیان، منوط بھ الغای جامعۀ سرمایھ داریست، 
و این آزادی، نھ آزادی یھودیان، کھ آزادی کّل بشریّت 

بھ رشتۀ ١٨۴۴ن را در سال ھرچند مارکس این مت.است
تحریر درآورد، با این حال در نوشتھ ھای بعدی او ھیچ 
چیزی را نمی توان یافت کھ داّل بر تغییر رویکرد او 

.نسبت بھ مسألۀ مورد بحث باشد

مارکس در دوره ای بھ سر می برد کھ حرکت ھا و 
فعالیت ھای مختلفی از سوی یھودیان با ھدف ایجاد 

چنین جمع آوری ث فرھنگی یھودی و ھمرنسانس در میرا
با این وجود، او .یھودیان در فلسطین صورت می گرفت

ھرگز این اقدامات یھودیان را یک جنبش ملی درنظر 
ھرچند او از جنبش ھای ملی ایرلند و لھستان، و .نگرفت

از اتحاد ملی آلمان و اتحاد ملی ایتالیا دفاع می کرد، ولی 
.می نگریست»واھی«ابۀ یک ملیت بھ یھودیّت تنھا بھ مث

:موضوع مھم را دربر دارددونوشتۀ مارکس، 

اول؛ مسألۀ یھود، یک مسألۀ ملی نیست، و باید با توجھ بھ 
شرایطی کھ آن را احاطھ کرده است، مورد برخورد قرار 

.گیرد

در عصر تئولوژیکدوم؛ مسألۀ یھود، از یک مسألۀ 
عصر ظھور درسیاسیفئودالیسم، بھ یک مسألۀ 

بنابراین حل این مسألھ، .بورژوازی، توسعھ یافتھ است
تماماً بستگی بھ حّل جامعۀ بورژوایی، یعنی حذف و 
نابودی این سیستم، دارد؛ نابودی جامعۀ سرمایھ داری 

طوراخص، بلکھ ، نھ فقط رھایی یھودیان بھ )بورژوایی(
.را درپی خواھد داشت»یھودیّت«رھایی کّل جامعھ از 

باوئر مشکل .ارکس، رویکردی خالف باوئر اتخاذ کردم
بھ عکس، مارکس مسألۀ .یھود را در دین یھودیان می دید

اقتصادی  -یھود را در موجودیّت حقیقی و پایۀ اجتماعی
البتھ تردیدی نیست کھ بھ لحاظ .آنان جستجو می کرد

یعنی از دورۀ اودوکسوس، شاگرد افالطون، تا -تاریخی
اما اگر .از دین خود جدا نبوده است»ھودی«-بھ امروز

واقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نقطۀ عزیمت 
ایدۀ یھود بھ طور اعم بدانیم، در آن صورت مذھب 

-کھ خود محصول این بنیاِن ماّدی یھودیّت است-یھودیّت
در تعیین جایگاه و روابط یھودیان با ھمسایگان خود در 

بھ آن مھاجرات کردند، نقش فلسطین و سایر نقاطی کھ 
.داشتھ است

مارکس جوان ھنوز در این اثر  اھمیت چندانی بھ روبنا 
نداده است، ھرچند واضح است کھ اگر مذھب یھودیت 

چرا .نمی بود، امروز ھیچ فرد یھودی ای باقی نمانده بود
کھ زبان عبری یا حتی  -یھودیان فرانسھ، آلمان و روسیھ

نھا با زبان کشور خود آشنا ھستند و ایدیش را نمی دانند، ت
چنان خود را ھم-از سنن این کشور پیروی می کنند

یھودی می دانند؟ چرا با حرارت از جنبش صھیونیسم و 
موجودیّت صھیونیسم دفاع می کنند؟ طبیعتاً، این راز را 

.جست -این روبنای کھن-باید در خود مذھب

ت، این پیش اما آن چھ در باال مورد اشاره قرار گرف
رغم یھودیّت، نھ بھ «گزارۀ مارکس را کھ می گوید 

.، نفی نمی کند»تاریخ، کھ بھ علت آن حفظ شده است
مذاھب ھیچ .برعکس، این عبارت کامالً صحیح است

باقی نمانده اند، و یھودیّت نیز این »بھ رغم تاریخ«یک 
.از این قاعده مستثنی نیست
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:پانوشت

دربارۀ مسألۀ یھود و گامی در نقد فلسفۀ «کارل مارکس، )١(
)١٣٨١(، ترجمۀ مرتضی محیط، نشر اختران »حق ھگل

در این جاست کھ یک سویگی طرح مسألۀ یھود از سوی «)٢(
)١۶.ھمان، ص(»باوئر آشکار می شود

١۶.ھمان، ص)٣(

١۶.ھمان، ص)۴(

١٧.ھمان، ص)۵(

١٩.ھمان، ص)۶(

١٩.ھمان، ص)٧(

٢٠و ١٩.ھمان، صص)٨(

٢٠.ھمان، ص)٩(

۴٣.ھمان، ص)١٠(

٣٧.ھمان، ص)١١(

۴۵.ھمان، ص)١٢(

۴۵.ھمان، ص)١٣(

۴۶.ھمان، ص)١۴(

۴٨.ھمان، ص)١۵(

۴٨.ھمان، ص)١۶(

۴٨.ھمان، ص)١٧(

۵٢.ھمان، ص)١٨(

۴٩-۴٨.ھمان، صص)١٩(

۴٩.ھمان، ص)٢٠(

۵٢.ھمان، ص)٢١(

از بیرون بھ از بیرون بھ ««و مسألۀ آگاھی و مسألۀ آگاھی »»چھ باید کردچھ باید کرد««افسانۀ افسانۀ 
»»درون طبقھدرون طبقھ

مازیار رازی

فھرستبازگشت بھ 

ادعاھایی کھ مخالفان و مدافعاِن دروغین حزب پیشتاز 
و »چھ باید کرد«نسبت بھ )حزب لنینیستی(کارگری 

:نظریات لنین طرح می کنند، از قرار زیر است

.است»روشنفکران«حزب پیشتاز عموماً متشکل از -١
زیرا این حزب معتقد است کھ کارگران، خودشان قادر بھ 

آگاھی سوسیالیستی .تکامل آگاھی سوسیالیستی نمی باشند
الزاماً باید ھمیشھ بھ وسیلۀ روشنفکران بورژوا بھ درون 

.جنبش کارگری وارد گردد

»انقالبیون حرفھ ای«حزب پیشتاز متشکل از عده ای -٢
.ی کارگری استدر تمایز با احزاب توده ا

خودی کارگران حزب پیشتاز ھرگونھ حرکت خودبھ-٣
سازمان یافتھ »انقالب«را مردود می داند و ھمواره از 

.شده سخن بھ میان می آورد

حزب پیشتاز دمکراتیک نیست و دارای سلسلھ مراتب -۴
کمیتۀ مرکزی، رھبری، کنگره و (بورکراتیک است 

.اعتقاد ندارد»شورایی«، و بھ ساختار )اقلیت و اکثریت

در این بخش کوشش می شود کھ بھ نکات باال کھ در 
سندیکالیست (اغلب نوشتھ ھای مخالفان حزب لنینیستی 

و مدافعان دروغین حزب لنینیستی )ھای چپ و راست
:مطرح می گردد، پاسخ داده شود)احزاب سنتی(

نقش روشنفکران و آگاھی از بیرون بھ درون طبقھ 

برخورد بھ این موضوع، باید بر یک نکتۀ مھم پیش از 
چھ باید «انگشت گذاشت و آن این کھ بھ غیر از جزوۀ 

، در ھیچ نوشتار و گفتار دیگری از لنین )١٩٠٢(»کرد
اشاره ای بھ )چھ پیش و چھ پس از نگاشتن این جزوه(

پرسیدنی است کھ چرا مخالفان .این موضوع نشده است
، تنھا بھ این نوشتھ اشاره می لنین)و مدافعان دروغین(
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کنند؟  برای نمونھ چنان چھ پس از نوشتن جزوه در سال 

، لنین صحبت دیگری کرده باشد، آیا جا ندارد کھ ١٩٠٢
چنین بوده، اما ١٩٠٢موضع لنین در سال «:اشاره شود

؟!»پیش و پس از این جزوه موضع دیگری داشتھ است
چرا این گونھ چنان چھ انگیزۀ دیگری در کار نباشد،

مغرضانھ صرفاً بر روی این جزوه تأکید می گردد و نھ 
حزب پیشتاز «سیر تحوالت نظری لنین در مورد 

نظریۀ حزب )و مدافعان دروغین(؟ از مخالفان »کارگری
مورد دیگر از یکلنینیستی، درخواست می شود کھ بھ 

.این طرز تفکر لنین استناد کنند

چھ باید «منعکس شده در نظریۀواقعیت این است کھ 
»ھاینفلد«در برنامۀ »ویکتور آدلر«، ابتدا از سوی »کرد

کارل «سوسیال دمکراسی اتریش، و سپس بھ وسیلۀ 
این نظریھ، مفھوم اساسی نظریۀ .مطرح شد»کائوتسکی

برای آشنایی .بوده است»بین الملل دوم«سازماندھی در 
تسکی در زیر با این نظریھ دو نقل قول از مقاالت کائو

:آورده می شود

چنان چھ سوسیالیزم نخواھد ساده نگر و از لحاظ «
سیاسی بی تأثیر باشد، بایستی مناسبات اجتماعی با کلیۀ 

بنابراین پرولتاریا نمی ...مسائل پیچیده  آن درک شود 
این سوسیالیزم .تواند نزد خود سوسیالیزم زنده ای بسازد

مجھز بھ کلیۀ ابزار علمی باید بھ وسیلۀ اندیشمندانی کھ
بورژوایی، نقطھ نظری پرولتری اتخاذ می کنند و از این 
نقطھ نظر بینش اجتماعی پرولتری نوین را گسترش می 

چنان کھ اکثر این افراد .دھند، برای این طبقھ آورده شود
برخاستھ از بورژوازی بوده اند کھ جنبش ناآگاه پرولتاریا 

ل تبدیل کرده، و باألخره بھ را بھ یک جنبش آگاه و مستق
این ترتیب سوسیال دمکراسی را مھیا و پی ریزی کرده 

)١٩٠١آوریل ١٧(»اند

:مضاف بر این، وی در مقالھ ای دیگر چنین نوشت

بنابراین آگاھی سوسیالیستی آن است کھ از خارج وارد «
مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا گردد، و نھ چیزی کھ بھ 

این مبارزۀ طبقاتی رشد کرده صورت نطفھ ای از خود
)١(»باشد

در این جا باید تذکر داد کھ مارکسیست ھای آن دوره، 
تئوری ھای »پاپ«کارل کائوتسکی را بھ عنوان 

بھ حق، او سھم بزرگی در .سوسیالیستی می شناختند
او سر دبیر .تکامل تئوری ھای مارکسیستی ایفا کرده بود

زمان «، ت آلمانسوسیال دمکرانشریۀ تئوریک حزب
و ھمچنین نویسندۀ کتاب معتبری تحت عنوان »نو
خالصھ ای از جلد اول (»دکترین کارل مارکس«
زبان مختلف ١٨این کتاب نھایتاً بھ -بود)»سرمایھ«

بدیھی است کھ لنین جوان نیز تحت تأثیر .ترجمھ شد
او پس از مطالعۀ موضع کائوتسکی .عقاید او قرار داشت

چھ «، عمالً ھمان نظریات کائوتسکی را در در این مورد
:بیان کرد»باید کرد

ما گفتیم کھ آگاھی سوسیال دمکراتیک در کارگران «
این آگاھی را فقط .اصوالً نمی توانست وجود داشتھ باشد

تاریخ تمام کشورھا .از خارج ممکن بود وارد کرد
گواھی می دھد کھ طبقۀ کارگر با قوای خود منحصراً می 

یونیونیستی حاصل نماید، یعنی اعتقاد  -د آگاھی تریدتوان
حاصل کند کھ باید تشکیل اتحادیھ بدھد، برضّد 
کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مجبور بھ صدور 

اما .قوانینی بنماید کھ برای کارگران الزم است و غیره
آموزش سوسیالیزم از آن تئوری ھای فلسفی، تاریخی و 

افتھ است کھ نمایندگان دانشور اقتصادی نشو و نما ی
خود مارکس و .طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند

انگلس موجدین سوسیالیزم علمی معاصر نیز از لحاظ 
موقعیت اجتماعی در زمرۀ روشنفکران بورژوازی 

)٢(»بودند

!است کھ لنین بھ آن مرتکب شده»گناھی«کّلاین جملھ، 

اما باید در ضمن، توضیح داده شود کھ استدالل 
کائوتسکی در طرح این موضوع چھ بوده کھ مورد تأیید 

در حزب در آن دوره .لنین جوان نیز قرار گرفتھ بود
سوسیال دمکرات آلمان، گرایش راستگرایی وجود داشت 

و مارکسیزم را مردود اعالم می »برنامۀ اُرفورت«کھ 
»ادوارد برنشتاین«شی راستگرا، بنیان گذار این م.کرد
ھای بریتانیا و گرایش »فابین«وی تحت تأثیر عقاید .بود

»لیبرال ھای نوین«ھای چپ طبقۀ متوسط بھ خصوص 
.انگلستان، بھ تجدیدنظر طلبی مارکسیزم دست زد
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بر این اعتقاد بود کھ حزب سوسیال دمکرات برنشتاین

گیری بھ آلمان می بایستی حزبی رفرمیستی، با جھت
بھ نظر وی حزب و .سوی جلب آرای عمومی، باشد

اتحادیھ ھای کارگری وابستھ بھ آن، بایستی صرفاً در 
زیرا کھ رشد اقتصادی آلمان و .حرف انقالبی باشند

تکامل اجتماعی و سیاسی، و در نتیجھ ظھور لیبرالیزم 
از یک آشتی طبقاتی بین آن طبقھ و طبقۀ طبقۀ متوسط،
روئیدن بھ سوسیالیزم از طریق مسالمت کارگر و فرا

او اعتقاد داشت کھ زمان عقاید .آمیز، حکایت می کند
انقالبی سر آمده است و باید در تئوری ھای مارکسیستی 

او جنبش کارگری را .و مارکسیزم تجدید نظر کرد
و انقالب را مترادف با )اصالح طلبی(مترادف با رفرم 

جنبش ھمھ چیز «:کردبیان میاو.تئوری، معرفی کرد
یعنی امروز رفرم ھمھ چیز است و فردا (»و ھدف ھیچ

).انقالب

برنشتاین، کائوتسکی، نمایندۀ جناح »تئوری«در پاسخ بھ 
رادیکال حزب، نقل قول باال را بیان کرد؛ مبنی بر این 
کھ جنبش کارگری باید تئوری انقالبی داشتھ باشد و آن 

ی گردد و باید از بیرون تئوری از درون جنبش ظاھر نم
وارد جنبش کارگری »روشنفکران بورژوا«بھ وسیلۀ 

.)٣(گردد 

قابل ذکر است کھ لنین جوان، حتی در اقتباس موضع 
، دو زیر نویس بھ آن اضافھ کرد )جملۀ باال(کائوتسکی

کھ مالحظۀ انتقادی خود را نسبت بھ آن جملۀ کائوتسکی 
البتھ این «:در زیر نویس اول، لنین می نویسد.بیان کرد

بھ این مفھوم نیست کھ کارگران ھیچ نقشی در )موضع(
لنین اضافھ می کند .»ن ایدئولوژی ای  ندارندایجاد چنی

بھ مثابھ تئوریسین ھای سوسیالیست مانند «کھ کارگران 
دخالت می کنند، بھ )در این روند(پردون و وایتلینگ 

در این .»...سخن دیگر زمانی کھ قادر بھ این کار باشند
زیرنویس لنین بھ وضوح نشان می دھد کھ با پیشنھاد 

.صد در صد نداردکائوتسکی توافِق 

بودن عقاید »خود انگیختھ«زیر نویس دوم لنین در مورد 
معموالً گفتھ می شود «لنین می نویسد .سوسیالیستی است

کھ طبقۀ کارگر بھ شکل خود انگیختھ بھ سوی سوسیالیزم 
این کامالً صحیح است بھ این مفھوم کھ .سوق پیدا می کند

تایج فالکت طبقۀ تئوری سوسیالیستی بازتاب دھندۀ ن
و بھ این علت کارگران آن را بھ سادگی ....کارگر است

طبقۀ کارگر بھ شکل خود انگیختھ بھ ...جذب می کنند
سوی سوسیالیزم سوق پیدا می کند؛ اما در عین حال 
ایدئولوژی بورژوایی ھم بھ شکل خود انگیختھ خود را بھ 

.»مراتب بیشتر بر طبقۀ کارگر تحمیل می کند

و زیر نویس نمایانگر مالحضات نقادانۀ لنین جوان این د
بر نظریات کارل کائوتسکی در مورد نقش کارگران در 

ھمان طور کھ در .کسب آگاھی سوسیالیستی است
زیرنویس ھا نشان داده می شود، لنین با وجود درک این 
موضوع کھ انگیرۀ کائوتسکی، در تقابل با نظریات 

و با توجھ بھ اعتبار سیاسی راستگرایانۀ برنشتاین بوده؛ 
کائوتسکی در جنبش کمونیستی، کماکان نظریات وی را 
بھ شکلی ترمیم کرد و منطبق تر بھ وضعیت جنبش 

.کارگری ارائھ داد

الزم بھ ذکر است کھ ھم در دورۀ مارکس  و ھم در بین 
گرچھ شرکت روشنفکران در درون ١٩٠٢الملل در سال 

ری اجتناب ناپذیر قلمداد احزاب کارگری و کمونیستی  ام
می شد، اما تداوم حضور آنان بھ مثابۀ یک امر 

مارکس و انگلس حضور (ارزیابی می شد »خطرناک«
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روشنفکران در درون احزاب کمونیستی را، بھ ویژه در 

).آلمان، بسیار خطرناک توصیف می کردند

لنین نیز در تمام طول حیات سیاسی خود در تمام عرصھ 
تی از خطر نفوذ روشنفکران در حزب، بھ ھای تشکیال

از کسانی کھ .ب ھشدار می دادای حزاعضا و کادرھ
ادعا می کنند لنین خواھان حذف کارگران در درون 
حزب، و دادن قدرت بھ روشنفکران بوده است، می 

!مورد را در تأیید اّدعایشان نشان دھندیکخواھیم 
لنین درست برعکس، تمامی مقاالت در مجموعھ آثار

.مملو از جلوگیری از نفوذ روشنفکران در حزب است
در واقع انشعاب بلشویک ھا از منشویک ھا در سال 

بر سر این بود کھ منشویک ھا می خواستند ١٩٠٣
درھای حزب سوسیال دمکرات را بر روی روشنفکران 
غیر حزبی باز کنند و لنین ورود آنان بھ حزب را 

منقدین بھ نظریۀ حزب تمامی تھاجم.دشوارتر می کرد
است کھ یک جوان »چھ باید کرد«لنین تنھا متوجھ جزوۀ 

.با کمتر از یک دھھ تجربۀ کار سیاسی آن را نگاشتھ بود

در عین حال »چھ باید کرد«جزوۀ کھ توجھ کرداما باید 
»اکونومیست ھا«خطاب بھ کسانی بود کھ تحت عنوان 

براساس مبارزۀ اصرار داشتند کھ طبقۀ کارگر در کل 
بھ «روزمرۀ اقتصادی و در رویارویی با سرمایھ داری 

و بھ تدریج بھ آگاھی سوسیالیستی خواھد »خودی خود
»نھضت صد در صد کارگری«این عده خواھان .رسید

بودند و نقش سازمان انقالبی سیاسی را بیھوده می 
در مقابل این قبیل برخوردھا، لنین در سال ھای .پنداشتند
را در جھت »سر ترکھ«بھ قول خودش ١٩٠٣-١٩٠١

مقابل خم کرد و برای خنثی کردن بحث این عده، نظریۀ 
اما حتی در .خود را بھ صورت اغراق آمیز طرح نمود

ھمان نوشتھ نکتۀ پراھمیت دیگری را نیز مطرح کرد کھ 
لنین وجھ تمایزی بین طبقۀ .توجھ کافی بھ آن نشده است

گرچھ .ھ طور اخص قائل بودکارگر بھ طور اعم و ب
در مورد طبقۀ کارگر بھ طور )و کائوتسکی(بحث وی 

اعم صحت داشت، اما، ھمان بحث در مورد پیشُروی 
لنین در ھمان دوره  در .طبقۀ کارگر صدق نمی کرد

:چنین توضیح می دھد»چھ باید کرد؟«

طبقۀ کارگر بھ طور خود بھ خودی بھ :اغلب می گویند«
این نکتھ از این لحاظ کھ .م می رودسوی سوسیالیز

تئوری سوسیالیستی علل سیھ روزی طبقۀ کارگر را از 
نماید، کامالً حقیقت یھمھ عمیق تر و صحیح تر تعیین م

ھمین جھت ھم ھست کھ اگر خوِد تئوری در ھ دارد و ب
خودی سر تسلیم فرود نیاورد، اگر مقابل جریان خود بھ

را تابع خویش گرداند، خودیاین تئوری جریان خود بھ
)۴(»...کارگران بھ سھولت آن را فرا می گیرند

مسألۀ انقالبیون حرفھ ای

این ادعا مبنی بر این کھ لنین خواھان حزبی کھ بھ وسیلۀ 
روشنفکران حرفھ ای ساختھ شود، کامالً بی اساس و 

، »چھ باید کرد«این اتھام نیز تنھا  از .کذب محض است
در ھمان زمان بھ .نتاج شده استتوسط مخالفان است

محض این کھ این اتھام وارد شد، لنین آن را بارھا در 
.نوشتھ ھا مردود اعالم کرد

نکتۀ مھمی کھ در پیوند با این مبحث باید ذکر کرد، مسألۀ 
باید .غیر قانونی بودن فعالیت احزاب در روسیھ بود

توجھ کرد کھ نظریۀ حزب لنینیستی، یک فرمول عام و 
بلکھ .موارد، نبودتمامکشورھا وتمامجھانشمول برای 

.در روسیھ تزاری١٩٠٢پاسخی بود برای وضعیت سال 
در وضعیت »انقالبیون حرفھ ای«لنین منظورش از 

روسیھ این بود کھ تشکیالتی بھ وجود آید کھ اعضا و 
فعاالن آن ضمن انجام اقدامات کارگری، ھر روز از 

ضّد لنینیست «.ھی سیبری نشوندسوی پلیس شناسایی و را
قالبیون حرفھ ان«استدالل می کنند کھ منظور لنین از »ھا
این است کھ او خواھان استخدام روشنفکران تمام »"ای

بدیھی .وقت برای انجام فعالیت ھای حزبی بوده است
است اگر چنین می بود محققاً این روش بھ حذف کارگران 

سال ھا پس از .نبوداما نظر لنین چنین.منجر می شد
، او بھ کّرات متذکر شد کھ حزب »چھ باید کرد«نگاشتن

وقت آزاد )یا تمام(بھ اعضایی نیاز دارد کھ بخش عمده 
بھ سخن دیگر .خود را بھ امور تشکیالتی بپردازند

کسی است کھ فعالیت سیاسی او نقش »انقالبی حرفھ ای«
نییع.محوری و مرکزی در زندگی اش داشتھ باشد

زندگی روزمرۀ او تابع کار سیاسی اش باشد، و نھ 
بدیھی است کھ کار سیاسی برای یک انقالبی .برعکس
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مسلماً یک انقالبی حرفھ .نمی تواند یک مشغولیت باشد

ای مانند ھر فرد دیگر در جامعھ باید مشغول بھ کار 
باشد؛ اما کار و زندگی خصوصی او در مرکز زندگی 

لکھ کار شخصی او بر محور کار اش قرار نمی گیرد، ب
البتھ تردیدی نیست کھ عده .سیاسی اش سازمان می یابد

ای نیز بھ شکل تمام وقت در حزب می توانند استخدام 
اما این امر می تواند موقتی باشد و شامل حال تمام .گردند

اعضای حزب گردد و نھ تنھا یک عدۀ برگزیده و بھ 
.شکل دائمی

حضور انقالبیون حرفھ ای کارگر در اما در عین حال، 
نخست این کھ .حزب از اھمیت بسیاری برخوردار است

کارگران عضو حزب می توانند وقت بیشتری برای 
فعالیت حزبی بگذارند و از کار روزمّره در کارخانھ 

دوم این کھ در این فرصت آن ھا .مدتی رھا گردندبرای
د و در تعلیمات سیاسی و آموزشی الزم را می بینن

بازگشت بھ کارخانھ مجھز تر از پیش دخالت سیاسی 
.خواھند کرد

مرکزیت و ھستھ ھای مخفی

١٩٠٢در ابتدا باید ذکر کرد کھ زمانی کھ لنین در سال 
ارائھ داد، او »چھ باید کرد«طرح پیشنھادی خود را در 

حزبی کھ او مد نظر .قصد طرح نظر نوینی را نداشت
داشت، ھمانند احزاب بین الملل دوم، بھ ویژه حزب 

با.بود»اگست ببل«سوسیال دموکرات آلمان، بھ رھبری 
این حزب می بایستی در وضعیت غیر این تفاوت کھ

.قانونی و پلیسی تزاریزم فعالیت داشتھ باشد

مخالفان و مدافعان دروغین حزب لنینیستی از مفھوم 
این برداشت را می کنند کھ »مرکزیت«و »سانترالیزم«

ماوراء مرکزیت و یا گویا نظر لنین یک پدیدۀ تشیکالتی 
است؛ نظر لنین ولی چنین نبوده.بورکراتیک بوده است

مانند(داشتن یک مرکزیت برای سازماندھی فعالیت ھا 
زیرا کھ در روسیھ در سال .بود)سایر احزاب موجود

کنگرۀ .حزب سراسری وجود خارجی نداشت١٩٠٢
برگزار شد کھ ١٨٩٨نخست حزب در روسیھ در سال 

جنبش کارگری در روسیھ .بھ اھداف خود نایل نگشت
تھ ھای منزوی کمونیستی، و گروه ھمواره متشکل از ھس

در آن زمان ھیچ مرکز .ھای کارخانھ ای جدا از ھم بود
کنگرۀ دوم در سال .وجود نداشت»حزبی«فعالیتی یا 

قرار بود کھ بھ تشکیل چنین حزبی مبادرت کند و ١٩٠٣
بھ این منظور ١٩٠٢لنین در سال »چھ باید کرد«جزوۀ 

.انتشار یافت

ھستھ «ستی بر این اعتقادند کھ ایجاد مخالفان حزب لنینی
و یا )سکت(منجر بھ ایجاد فرقھ »ھای مخفی

.و جدایی از کار توده ای می گردد»بورکراسی حزبی«

اول؛ ساختن ھستھ ھای مخفی، از لحاظ تاریخی یکی از 
انتخاب .ابزارھای محوری جنبش کارگری بوده است

، پایۀ اعضای فعال و مورد اعتماد در یک تجمع کوچک
اصلی یک حزب کارگری را بنا می نھد و بنیان گذاران 
جنبش کمونیستی، کارل مارکس و فردریک انگلس نیز 

١٨۵٠مارکس در ژوئن .بر این نظریھ اعتقاد داشتند
:چنین می نویسد

بھ آلمان، کھ برای فعالیتش )اتحادیھ کمونیست(فرستادۀ «
ر ھمھ جا تأییدیۀ کمیتۀ مرکزی را دریافت کرده است، د

اتحادیۀ "صرفاً مورد اعتمادترین افراد را بھ عضویت 
این کھ انقالبیون می توانند ...پذیرفتھ است"کمونیست

عضو اتحادیھ شوند و خیر، بستگی بھ وضعـیت محلی 
چنان چھ چنین عضوگیری امکان نداشتھ باشد، .دارد

بایستی افراد مورد اعتماد و انقالبیون صالحی را کھ 
اھیم و نتایج نھایی کمونیستی جنبش کنونی را ھنوز مف

درنیافتھ اند، در یک ردۀ دوم از اعضای اتحادیھ بھ معنی 
این اعضای ردۀ دوم کھ برای آنان .تر، گرد آوردوسیع

نبایستی چیزی جز ارتباطات محلی و ایالتی را فاش کرد، 
باید بھ طور مداوم زیر نظر رھبری اتحادیھ و کمیتھ ھا 

جزئیات سازماندھی باید بھ ھستھ ھای رھبری ...باشند
)۵(»...کننده واگذار شود

بورکراسی زمانی بر جنبش کارگری مسلط شد کھ دوم؛ 
نفوذ بسیار ناچیزی بر جنبش ی انقالبی کارگری حزب ھا

در واقع حزب ھای سوسیال .بین المللی کارگری داشتند
دمکراتیک و سندیکاھای کارگری، بورکراسی عمیقی را 

دمکراسی مستلزم .علت آن نیز ساده است.تکامل دادند
بھ خصوص در  -شرکت فعال کلیۀ اعضا در کلیۀ سطوح 
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گشودن .یک سازمان سیاسی است-صمیم گیریتسطح

غیر فعالاز اعضای »توده ای«درھای حزب بھ روی 
کھ ھرگز در رھبری آن شرکت نخواھند کرد، از پیش، 
انحصار رھبری حزب را در دست اقلیت کوچکی از 

این اکثریت غیر فعال، دقیقاً بھ .اعضا متمرکز می کند
زیر نفوذ ایدئولوژی ،ھستند»غیر فعال«ھمان دلیل کھ 

و خرده (حاکم در جامعھ، یعنی ایدئولوژی بورژوایی 
و »کارگری«حزب ھای .یرندقرار می گ)بورژوایی

جوامع سرمایھ داری کھ میلیون ھا عضو »دموکراتیک«
کارگر دارند بھ دست عده ای انگشت شمار رھبری می 

،از آن جایی کھ انتخابات دمکراتیکی در کار نیست.شوند
برای مدت ھای طوالنی در مناصب خود »رھبران«این 

بافرمیست باقی می مانند و عمدتاً بھ عناصر منحط و ر
.اعتقادات خرده بورژوایی تبدیل می شوند

در مقابل این انحطاط بورکراتیک، نظریۀ سازماندھی
صرفاً بایستی حزبکھ در می کندکید تأ»حزب پیشتاز«

اعضای فعال را پذیرفت و آنان را در کوتاه ترین مدت 
فقط تحت چنین .براساس اصول مارکسیستی آموزش داد

ھ حداقلی از برابری و کارمشترک در وضعیتی می توان ب
درون حزب انقالبی رسید؛ و صرفاً چنین حزبی قادر بھ 

متشکل از حزبی کھ .تضمین دمکراسی درونی است
بھ طور خودانگیختھ بھ مبارزه برخاستھ «کارگرانی کھ 

، قادر است در نھایت کل طبقۀ کارگر را در »اند
.زمان دھدوضعیت اعتالی انقالبی برای تسخیر قدرت سا

»کار توده ای«محافلی کوچک کارگری کھ زیر لوای 
این روابط دمکراتیک درونی را رعایت نمی کنند، خود 

.آغشتھ بھ انحرافات بورکراتیک می گردند

سوم؛ در طول تاریخ جنبش کارگری ھمواره گرایش 
عمل کرده )سکت(ھایی دیده شده اند کھ بھ صورت فرقھ 

، قرار »کار توده ای«نظریۀ این روش در مقابل .اند
اولی بر :این دو روش از ھم متمایزند.گرفتھ است

و دومی بر .اساس یک برنامھ و عقاید ویژه شکل می یابد
تاریخ جنبش .اساس نقش مستقیم آن در مبارزۀ طبقاتی

سوسیالیستی عمدتاً بر اساس شکل یابی تشکالت فرقھ ای 
ت کارگری بود کھ تنھا تکامل مبارزا.آغاز بھ کار کرد

نیاز بھ احزاب توده ای را کھ تمام کارگران را نمایندگی 

مھم ترین تکامل در مقابل اشکال .می کرد، طرح نمود
کارل .تشیکالتی فرقھ ای، تشکیالت بین الملل اول بود

مارکس در شکل دادن جنبش کارگری در تمام اشکال آن 
کننده در یک سازمان بین المللی سراسری، نقش تعیین 

.داشت

با(این روش از کار، در بین الملل دوم نیز ادامھ یافت 
این تفاوت کھ اتحادیھ ھای کارگری در بین الملل دوم 

در فرانسھ فرقھ ھای سوسیالیستی ).شرکت فعال نداشتند
شکل»حزب سوسیالیست واحد«کھ ١٩٠۵تا سال 

١٨٧۵در آلمان فرقھ السال تا سال .گرفت، ادامھ یافت
فدراسیون سوسیال (سکت ھا در بریتانیا .ل بودفعا

وجود )بود»انقالبی«دموکرات کھ مدعی سوسیالیزم 
.داشت

را »چھ باید کرد«زمانی کھ لنین ١٩٠٢در سال 
نگاشت، تفاوت فاحشی بین روسیھ و آلمان آن دوران 

در آلمان جناح انقالبی حزب سوسیال .وجود داشت
.در جنبش کارگری داشتدموکراسی نقش تعیین کننده 

پیشنھاد .اما در روسیھ جناح راست دست باال را داشت
این نبود کھ باید یک فرقۀ چپگرا، »چھ باید کرد«لنین در 

تا سال ھای پیش .خارج از جنبش کارگری ساختھ شود
از انقالب اکتبر لنین ھیچ گاه صحبت از ساختن یک 

.حزب سراسری کمونیستی خاص، بھ میان نیاورد
در واقع پس از »آھنین«بھ مثابۀ حزب »اصول لینینیزم«

انحطاط کمینترن بھ دست استالینیزم ساختھ شد و ھیج 
.ارتباطی بھ حزب لنینیستی نداشت

پیشنھاد لنین جوان بر اساس اصول حزب سازی بین 
المللی ایجاد یک حزبی بود  کھ فعالیت ھا را در روسیۀ 

دھد، اما در عین حال اختناق زدۀ دولت تزاری، مرکزیت
دموکراسی در جھت جذب تجارب .دموکراتیک باشد

کارگری بھ درون حزب و تصمیم گیری دموکراتیک در 
محققاً لنین خواھان .مورد نحوۀ اجرای آن در جامعھ

برای نمونھ، در تبعید، بھ جای ایجاد .ایجاد یک فرقھ نبود
»ایسکرا«یک فرقۀ تشکیالتی خاص، بھ ھیئت تحریریۀ 

حتی انشعاب .با گرایش متفاوت نظری پیوست
ھا تا پیش از جنگ جھانی »منشویک«ھا و »بلشویک«
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اول، بھ مفھوم دو جناح در درون یک حزب سوسیال 

.دموکراتیک روسیھ تلقی می شد

حرکت خود بھ خودی

تئوری سازماندھی «با»تئوری خود بھ خودی«تقابل
مدافعان دروغین نیز بھ درجھ ای کھ مخالفان و »حزبی

و بھ (ھیچکس .حزب لنینیستی ادعا می کنند، نبوده است
در جنبش کارگری تردیدی نسبت بھ جنبش )ویژه لنین

آن چھ لنین با آن مخالفت .خودی کارگران نداشتخود بھ
می کرد، برجستھ کردن جنبش خود بھ خودی، بھ مثابۀ 

»بزرگ سازی«این قبیل .تنھا راه رھایی کارگران بود
ھای جنبش خود بھ خودی، نقش رھبری کارگران را 

بورکراسی کارگری نادیده می گیرد و در نتیجھ دامن بھ 
زیرا در آن صورت یک رھبری نادیده و .می زند

ناشناختھ در پشت درھای بستھ بھ وجود می آمد کھ بھ 
بھ سخن دیگر این .جای کارگران تصمیم اتخاذ می کند

منتفی می دانست، در نتیجھ انحراف نقش حزب را کامالً 
.سازماندھی انقالبی را منتفی می کرد

اکونومیست ھای روسیھ بر این اعتقاد بودند کھ جنبش 
کارگری بھ حزب نیاز ندارد، و ھمھ چیز توسط جنبش 
خود بھ خودی کارگری بھ توفیق و پیروزی نھایی می 

.لنین با این روش از کار مخالفت می کرد.رسد

حدت حزبیانشعاب و و

مخالفان حزب لنینیستی ادعا می کنند کھ لنین در حزب 
برای نمونھ .ھمواره خواھان انشعاب و افتراق بوده است

نام ١٩٠٣از انشعاب بلشویک ھا و منشویک ھا در سال 
.می برند

در این مورد باید ذکر شود کھ برخالف گرایش ھایی کھ 
برخورد ھستند، »بھ ھر بھا«خواھان وحدت یا انشعاب 

١٩٠٣در سال .لنین با منشویک ھا درست بوده است
لنین با حمایت پلخانف اکثریت آراء را  در مورد مسایل 

منشویک ھا انشعاب .تشکیالتی حزب بھ دست آورد
پس از آن پلخانف .کردند و نظر اکثریت را نپذیرفتند

موضعش را تغییر داد و از لنین خواست کھ برای حفظ 
.ایسکرا را بھ منشویک ھا داده شود، کنترل »وحدت«

لنین توضیح داد کھ چنان چھ خود او در اقلیت قرار می 
گرفت مواضع اکثریت را برای دوره ای می پذیرفت و 
منشویک ھا برای حفظ وحدت باید نظر کنگرۀ دوم را 

منشویک ھا این نظر را نپذیرفتند و انشعاب .بپذیرند
ارھا برای وحدت بین سال ھا پس از آن لنین ب.تحمیل شد

رجوع شود بھ مجموعھ آثار لنین بھ (دو جناح کوشید 
).٧و ۶انگلیسی، جلدھای 

بنابراین، استدالل ھایی مبنی بر این کھ حزب و تشکیالت 
لنینیستی دارای مواضع انشعاب طلبی است، صحت 

.ندارد

لنین پس از چھ باید کرد

ن طبقۀ از دیدگاه لنین کسب آگاھی سوسیالیستی، درو
امکان پذیر است؛ بھ شرط این )و یا بخشی از آن(کارگر 

و یا (کھ کارگران تحت تأثیر جریان خود بخودی 
در واقع اختالف اساسی لنین با .قرار نگیرند)رفرمیستی

مخالفان خود در حزب سوسیال دمکراسی روسیھ بر 
.ھمین نکتھ استوار بود 

بحث در ، در»چھ باید کرد«یک سال پس از انتشار 
حزب کارگر مورد برنامۀ حزب در دومین کنگرۀ 

بحث در مورد طرح پیشنھادی روسیھ سوسیال دموکرات
)١٩٠٣ژوئیۀ ٢١(در نشست ھشتم کنگره حزببرنامۀ

:لنین گفتدر نشست نھم.آغاز شد

دانیم کھ ما ھمھ حاال می.نتیجھ گیری کنیم...«
برای .کردندھا ترکھ را در یک جھت خم اکونومیست

اینکھ ترکھ راست شود ضروری بود کھ آن را بھ جھت 
من.باشددیگر خم کرد، و این آن چھ کھ من کردم، می

اطمینان دارم کھ جنبش سوسیال دموکراتیک روسیھ 
ای را کھ از سوی ھر نوعی از اپورتونیزم ھمیشھ ترکھ

خم شده است را شدیداً راست خواھد کرد، و بھ این ترتیب 
."ۀ ما ھمیشھ راستترین و مناسب ترین خواھد بودترکھ

، موضع لنین را در مورد این وجھ ١٩٠٥اما انقالب 
تمایز اساسی و مفھوم نظریۀ سازماندھی بیشتر صیقل 

دوازده «لنین در پیشگفتار مقالھ ای تحت عنوان .داد
:چنین می نویسد١٩٠٨در سال »سال
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حزب این پیش شرط اساسی برای موفقیت در استحکام«

سیال آن سوگانر کھ برگزیدواقعیت است کھ طبقۀ کارگ
دمکراسی را بھ وجود آورده اند، بھ علت شرایط عینی 
اقتصادی، دارای ظرفیت سازمان یابی ویژه ای است کھ 
او را از سایر طبقات جامعۀ سرمایھ داری متمایز می 

بدون این پیش شرط، سازمان انقالبیون حرفھ ای .کند
یک بازی، یک ماجراجویی و یک پرچم ساده چیزی جز

تأیید می کند کھ "چھ باید کرد؟"نخواھد بود و جزوه 
سازمان انقالبیون حرفھ ای فقط در پیوند با طبقۀ واقعاً 
انقالبی کھ بھ صورت خودانگیختھ بھ مبارزه برخاستھ 

»است، معنی دارد

نقایص سازمان ھستھ ھای کوچک :و ادامھ می دھد کھ
مرحلۀ نوپایی و عدم بلوغ جنبش کارگری «تاب کھ باز

محسوب می شود، صرفاً در صورت »در یک کشور
گسترش حزب در جھت عناصر کارگری کھ برای عمل «

.برطرف می شود»توده گیر علنی متحد شده اند

کائوتسکی کھ لنین در »یک جانبھ«بھ سخن دیگر، تحلیل 
چگونگیاستفاده کرد، در مورد »چھ باید کرد«جزوه 

اھی سوسیالیستی ار بیرون بھ درون طبقۀ گانتقال آ
تکامل١٩٠٥کارگر، پس از تجربۀ شکست انقالب 

طبقۀ «یافت، و آن نظریھ بر پیوند روشنفکران انقالبی و 
واقعاً انقالبی کھ بھ صورت خودانگیختھ بھ مبارزه 

عناصر کارگری کھ برای عمل «و یا »برخاستھ است
منظور از .، تکامل یافت»شده اندتوده گیر علنی متحد

در درون جنبش کارگری نیز ھمانا »عناصر کارگری«
تئوری لنینیستی .رھبران عملی طبقۀ کارگر ھستند
و پی ریزی کردهسازماندھی کھ بنیاد حزب بلشویک را

روسیھ را تضمین کرد، در ١٩١٧پیروزی انقالب اکتبر 
واقع براساس چنین نظریھ ای استوار بود و نھ نظریات 

.»چھ باید کرد«کائوتسکی و یا حتی نظریات مندرج در 

:پانوشت

تجدید نظر در برنامۀ سوسیال دمکراسی در « -١
، جلد اول، شمارۀ ٢٠، نشر عصر جدید، سال »اتریش

.٧٩-٨٠، صفحات ١٩٠١اکتبر ١٨

، منتخب آثار )١٩٠٢مارس (لنین  -»چھ باید کرد«-٢
.٢٧٧-٢٧٨بھ فارسی، جلد اول، صفحات 

البتھ بھ اعتقاد نگارندۀ این مقالھ؛ حتی در آن زمان نیز -٣
استدالل ھای کائوتسکی درست نبوده و تنھا واکنشی بود 

نیز لنین .بھ گرایش راست حزب سوسیال دمکرات آلمان
احساس خود »چھ باید کرد«با نوشتن زیر نویس ھایی بھ 

.را بھ نوشتۀ کائوتسکی نشان داد

 .٢٩٤ھمان جا، صفحھ -٤

کارل  -»خطابیۀ کمیتۀ مرکزی بھ اتحادیۀ کمونیست«-٥
، از کتاب )١٨٥٠مارس (مارکس و فردریک انگلس 

بھ زبان انگلیسی، انتشارات »١٨٤٨انقالب ھای «
.٣٣٢پنگوئن، صفحھ 
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، »پیشگفتار بھ مجموعۀ دوازده سال«گزیده ای از متن 

نوشتۀ لنین

آرام نوبخت:مترجم

فھرستبازگشت بھ 

متن پیش رو، بخشی از مقدمۀ لنین بھ مجموعۀ :توضیح
در این .می باشد١٩٠٧، مورخ سپتامبر »دوازده سال«

مسألۀ آگاھی و نکات مطروحھ بخش بھ نکاتی در مورد 
اشاره شده است کھ از این »چھ باید کرد؟«در کتاب 

امید است کھ کل این مقدمھ، بھ .لحاظ حائز اھمیت ھستند
زودی بھ طور کامل ترجمھ گردد و در اختیار خوانندگان 

.قرار گیرد

***

از میان پرسش ھایی کھ بھ طور اخص در جریان ...
بھ وجود آمد، بھ توضیح »د؟چھ باید کر«بحث بر سر

پلخانف در ایسکرا .تنھا دو مورد خواھم پرداخت
یک گام بھ «، درست پس از پدید آمدن جزوۀ )١٩٠۴(

، اعالم کرد کھ بر سر مسألۀ »پیش، دو گام بھ پس
خودانگیختگی و آگاھی سیاسی، اختالفی اصولی با من 

البتھ بھ (من نھ بھ این موضع گیری پاسخ دادم .دارد
، و )در ژنوبھ پیشاستثنای یادداشتی کوتاه در روزنامۀ 

عدم .شمار آن در نوشتھ ھای منشویک ھانھ بھ تکرار بی
پاسخ گویی من از این رو بود کھ نقد پلخانف بھ طور 
مشخص چیزی بھ جز خرده گیری صرف نبود، آن ھم با 
اتکا بھ چند عبارتی کھ از محتوا جدا شده بود، بھ ویژه 
اظھاراتی کھ بھ طور دقیق یا ماھرانھ فرمولھ نکرده 

ی عمومی و کّل روح جزوۀ بھ عالوه پلخانف محتوا.بودم
پدید آمد، ١٩٠٢من را کھ در مارس »چھ باید کرد«

کھ از سوی (پیش نویس برنامۀ حزب .نادیده گرفت
پلخانف، فرمولھ و از طرف سردبیران ایسکرا، حّک و 

.پدیدار شد١٩٠٢در ژوئن یا ژوئیۀ )اصالح گشتھ بود
فرمول بندی آن از رابطۀ میان خودانگیختگی و آگاھی

سیاسی مورد توافق تمامی سردبیران ایسکرا قرار گرفت 
منازعات من با پلخانف بر سر برنامھ کھ در ھیئت (

سردبیری رخ داد، بر سر این موضوع نبود؛ بلکھ بھ این 
مسألھ بازمی گشت کھ تولیِد ُخرد با وجود تولید انبوه از 
میان بیرون می رود، و در این مورد من خواھان فرمول 

ی نسبت بھ آن چھ کھ پلخانف داشت، بودم؛ بحث دقیق تر
دیگر پیرامون اختالف در موضع گیری پرولتاریا یا 
طبقات کارگر در کل بود؛ در این مورد من بر تعریف 
محدودتری از خصلت تماماً پرولتری حزب پافشاری 

)داشتم

در نتیجھ در این مورد، مسألۀ ھر گونھ اختالف اصولی 
اساساً »چھ باید کرد«حزب و میان پیش نویس برنامۀ 
، )١٩٠٣اوت (در کنگرۀ دوم .نمی توانست مطرح باشد

مارتینف کھ در آن موقع یک اکونومیست بود، دیدگاه ھای 
ما در ارتباط با خودانگیختگی و آگاھی سیاسی را کھ در 

ھمان طور کھ در .برنامھ اعالم شده بود، بھ چالش کشید
تمامی ایسکرایی ھا با تأکید می کنم،»یک گام بھ پیش«

از این رو روشن است کھ این .او مخالفت ورزیدند
مناقشھ اساساً میان ایسکرایی ھا و اکونومیست ھایی کھ 

و پیش نویس ھای »چھ باید کرد«میان وجود اشتراکبھ 
در کنگرۀ دوم ھم من تمایلی .برنامھ حملھ بردند، بود

چھ «ھ کھ در نداشتم کھ فرمول بندی ھای خود را، آن گون
ارتقا »برنامھ ای«ارائھ شده است، بھ سطح »باید کرد

برعکس، اصطالحی کھ .بدھم و اصول خاصی را بسازم
اصطالحی کھ از آن زمان تاکنون بھ کّرات -بھ کار بردم

این بود کھ اکونومیست ھا ترکھ را بھ یک  -نقل شده
، ترکھ ای »چھ باید کرد«گفتم کھ .طرف خم کرده بودند

ا کھ اکونومیست ھا بھ یک سو خم کرده بودند، راست ر
مقایسھ کنید با گزارشات کنگرۀ دوم حزب (می کند

، ژنو، ١٩٠٣کارگران سوسیال دمکرات روسیھ در 
من تأکید کردم کھ چون با تمام توان مشغول ).١٩٠۴

راست کردن ترکھ ای ھستیم کھ بھ یک سو خم شده بود، 
معنای .رین خواھد بودتخط مشی عملی ما ھمیشھ راست

، »چھ باید کرد؟«:این عبارات بھ قدر کافی روشن است
تصحیحِ مناقشھ انگیز تحریفات اکونومیستی است و در 
.نظر گرفتن آن بھ ھر شکل دیگری، نادرست خواھد بود

باید اضافھ کرد کھ مقالۀ پلخانف علیھ جزوه، در مجموعۀ 
و بھ ھمین دلیل ، نیافتبازانتشار )دو سال(جدید ایسکرا 
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من در این جا بھ استدالل ھای پلخانف نمی پردازم، بلکھ 
صرفاً موضوع مورد بحث را برای خوانندۀ امروزی 
توضیح می دھم، چرا کھ احتماالً با ارجاعات فراوانی رو 
بھ رو می شود کھ در انتشارات منشویک ھا بھ این 

.موضوع داده شده است

اقتصادی و اتحادیھ ھای توضیح دوم من بھ مسألۀ مبارزۀ
دیدگاه ھای من در این مورد .کارگری مربوط می شود

بھ کّرات در نوشتھ ھای تحریف شده است، و من بنابراین 
بھ »چھ باید کرد؟«باید تأکید کنم کھ صفحات بسیاری از 

مبارزۀ اقتصادی و اتحادیھ فوق العادۀتوضیح اھمیت 
طرفی ن از بیبھ ویژه، م.ھای کارگری اختصاص یافتھ

اتحادیھ ھای کارگری دفاع کردم، و این دیدگاه را با 
وجود اظھارات فراواِن مخالفینم، در جزوات یا مقاالت 

فقط.تعدیل نکرده امروزنامھ کھ از آن زمان نوشتھ شده، 
کنگرۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیھ در لندن، 

بھ این و کنگرۀ بین المللی سوسیالیستی اشتوتگارت منجر
طرف بودن اتحادیھ ھای نتیجھ گیری من شد کھ بی

تنھا اصل .قابل دفاع نیستاصلکارگری بھ عنوان یک 
صحیح، نزدیک ترین اتحاد ممکن اتحادیھ ھای کارگری 

سیاست ما باید این باشد کھ اتحادیھ ھا را .با حزب است
.بھ حزب نزدیک تر و آن ھا را با حزب مرتبط سازیم

باید با ثبات قدم و بھ طور مداوم در تمامی این سیاست 
تبلیغات، آژیتاسیون و فعالیت سازماندھی ما، دنبال شود، 

دیدگاه »رسمیت یافتن«بدون آن کھ بھ دنبال صرفاً 
ھایمان باشیم و بدون آن کھ بخواھیم اتحادیھ ھایی را کھ 

....عقیده ای متفاوت دارند، بیرون بیاندازیم

https://www.marxists.org/archive/lenin/work
s/1907/sep/pref1907.htm

)بخش اول(اقتصاد مارکسیستی 

پیتر واتسن

آرام نوبخت:ترجمھ

فھرستبازگشت بھ 

با تصویری مشابھ رو بھ رو ھرجا را کھ نگاه می کنید،
مشاغل پاره وقت، با دستمزد پایین، فروشگاه ھا و :ھستید

پاساژ ھایی کھ روزی کارخانھ بودند، مردمی کھ برای 
این بریتانیای قرن بیست و یکم .زنده ماند تقال می کنند

.است

ھرچند طبقۀ حاکم مدام ادعا می کند کھ اقتصاد پیچیده تر 
درک کنند، ولی این مقولھ برای از آن است کھ عوام 

اقتصاد، تولید و سھم .مارکسیست ھا اھمیت زیادی دارد
امروز .افراد از ثروت اجتماعی را توضیح می دھد

اجناس برای رفع نیاز مردم تولید نمی شوند، اگر ھم می 
.شوند، ما توانایی خریدشان را نداریم

ز مسکن مناسب یک نیا،برای میلیون ھا نفر از مردم
اما می بینیم کھ ساخت و ساخت ناچیزی .ابتدایی است

بنابراین گزینھ ھایی کھ پیش روی .صورت می گیرد
مردم قرار می گیرد، یا رھن و بازپرداخت سنگین وام 
ھای مسکن است یا خانھ ھای غیراستاندارد و یا این کھ 
خودمان را بھ اراده و تصمیم فالن بساز و بفروش و 

.نیمزمین دار تسلیم ک

اما وقتی دستمزدھای باالتری را از مدیران و رؤسا 
تقاضا می کنیم، بھ ما گفتھ می شود کھ وضع اداره یا 
کارخانھ مناسب نیست و آن ھا از عھدۀ ھزینھ ھا برنمی 

.آیند و ما باید صبر کنیم تا وضع اقتصاد بھتر شود

.سیاست ھای حکومت روی کّل اقتصاد تأثیر دارد
یھ داری از عھدۀ حّل ابتدایی ترین حکومت ھای سرما

استثمار، بیکاری، فقر :مسائل پیش روی ما برنمی آیند
بھ ھمین خاطر .وسیع و بحران ھای ادواری اقتصادی

سوسیالیست ھا ضمن این کھ برای بھبود شرایط در نظام 
سرمایھ داری تاحد ممکن مبارزه می کنند، در عین حال 

ایگزین کردن آن با این نظام و جکردنبرای سرنگون 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1907/sep/pref1907.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/work
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این موضوع کھ میدنفھ.سوسیالیسم ھم تالش می کنند

انگیزه و محّرک این نظام سرمایھ داری چیست، برای 
.خالص شدن از شّر آن مھم است

سرمایھ داری چیست؟

سرمایھ داری نظامی است مبتنی بر مالکیت خصوصی 
بنگاه ھا، کارخانھ ھا، نظام مالی، مواد  -بر ابزار تولید

و سودی کھ لکیتسرمایھ داران از طریق ما.غیرهخام و
از سرمایھ گذاری خود بھ دست می آورد، زندگی می 

ھرچند .ند و نھ فروش نیروی کار مانند طبقۀ کارگرنک
ممکن است بعضی از بخش ھای اقتصاد تحت مالکیت 
عمومی باشد، اما با این حال شرکت ھای بزرگی کھ بھ 

مھم ترین و بزرگ ترین ،ندطور خصوصی اداره می شو
.بخش ھستند

.مالکیت خصوصی با نظام سرمایھ داری آغاز نشد
جامعۀ برده داری و فئودالی ھم مبتنی بر مالکیت 

بنابراین مردم عادی ھم استثمار می .خصوصی بودند
و سرپناه کار می کردند، برده ھا فقط برای غذا.شدند

ز ھفتھ را برای یا بخشی ا،در دورۀ فئودال ھاِسرف ھا
صاحب زمین کار می کردند یا قسمتی از محصول را بھ 

.)و یا ھر دو حالت(آن ھا می دادند 

اما شیوۀ استثمار کارگران در نظام سرمایھ داری متفاوت 
قوقی نسبت بھ آن ِسرف اغلب مالک زمین بود یا ح.است

یحتاج بھ وسیلۀ ابخش اعظم مواّد غذایی و سایر م.تشدا
اما کارگران امروز نمی .ھا تأمین می شدخود ِسرف

از غذا، پوشاک گرفتھ تا -توانند ھمۀ نیازھای خود را
آن ھا مجبورند کھ .بھ دست خودشان تھیھ کنند-مسکن

برای فالن مدیر یا بھمان رئیس کار کنند تا نیازھایشان 
).١(رفع شود 

زندگی »جامعۀ مصرفی«امروز ما در یک بھ اصطالح 
ھمۀ .یعنی باید بخریم و بفروشیم تا زندگی کنیم.می کنیم

اجزا و قسمت ھای زندگی بھ کاال تبدیل شده، یعنی چیزی 
کھ قرارست مورد خرید و فروش قرار بگیرد؛ حال می 
خواھد یک تلویزیون باشد، یا آخرین آلبوم موسیقی یا 

بھ ھمین خاطر .توانایی ھا و استعدادھایمان برای کار

تولید کاالیی «ام سرمایھ داری را است کھ مارکس نظ
.می نامید»تعمیم یافتھ

است، یعنی جایی کھ در آن ھمھ »نظام بازار«این ایدۀ 
بازار «افراد دسِت راستی بھ آن .چیز فروختھ می شود

اما وقتی شما درآمد پایینی دارید، ھیچ .می گویند»آزاد
نوقتی دنیا بی.آزادی در این بازار نخواھید دیدچیِز 

زادی آشرکت ھای غول پیکر تقسیم شده، چیزی بھ اسم 
.معنا ندارد

کارگران ثروت را ایجاد می کنند

فقط یک نگاه مختصر بھ درآمد و سبک زندگی مدیران 
رده باال و ثروتمندان، یا یک نگاه کوتاه بھ ساختمان ھای 

بریتانیا .بزرگ شھرھایمان، یک نتیجھ بھ دست می دھد
اما چھ کسی این ثروت را ایجاد .کشور فقیری نیست

کرده؟ چھ کسی این آسمان خراش ھا، اتوبان ھا و راه 
آھن و غیره را ساختھ است؟

مایھ داری در تحلیل منشأ تمام ثروت ھا در جامعۀ سر
است، یعنی اکثریت عظیم »طبقۀ کارگر«نھایی از کار

)٢(مردم کھ با فروش نیروی کار خود زندگی می کنند 

گر مثل سرمایھ داران قادر بھ سرمایھ گذاری طبقۀ کار
توانایی و شما فقط می توانیم با فرو.ھای وسیع نیست

نیازھایمان ،قابلیت ھای خود برای کار در ازای دستمزد
برخی کارگران ممکن است بھ منبع دیگری .را رفع کنیم

،از ثروت، مثالً سھام یا اندکی ارث و نظایر این ھا
ند، ولی با این حال بازھم مجبورند کھ دسترسی داشتھ باش

چون این (برای دیگران کار کنند ،ادامۀ زندگیھ خاطرب
ثروت، می خواھد طال باشد یا ارز، اندکی زمین یا ارث، 

بھرۀ پرداختی بھ سپردۀ بانکی ھم .نھایتاً تمام می شود
کارگران بیکار یا نیمھ وقت ).کفاف زندگی را نمی دھد

این تقصیر نظام حاکم .رگر ھستندھم اعضای طبقۀ کا
.است کھ آن ھا را از حّق کار کردن بی بھره کرده است

است کھ بھ کاالھا »کار«از نظر مارکسیسم، این 
طبیعت، منابع را عرضھ می ).٣(می دھد »ارزش«

، مواّد معدنی و غذایی کھ برای زندگی ککند، آب، خا
از منابع و اما ما نمی توانیم بخش زیادی .نیاز داریم
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ذخایر طبیعی را بھ طور مستقیم مورد استفاده قرار 

ی روی این منابع صورت بگیرد تا »کار«باید .بدھیم
مثالً آب باران تنھا زمانی ارزش .مناسب استفاده شوند

پیدا می کند کھ با طی کردن یک پروسھ، قابل آشامیدن 
.شود

خالق پول ما ھستیم

، اولین چیزی کھ می وقتی وارد یک فروشگاه می شوید
بینید انبوھی از اجناس است کھ با قیمت ھای مختلف 

اما چرا این قیمت ھا متفاوت .روی قفسھ ھا چیده شده اند
ھستند؟

اقتصاددان ھای سرمایھ داری می گویند کھ این موضوع 
اگر مثالً من .بستگی دارد»عرضھ و تقاضا«در کل بھ 

اما فقط یک نفر ھزار بستنی برای فروش داشتھ باشم، 
ید و شدیداً آمتقاضی آن باشد، قیمت این بستنی پایین می 

اما اگر یک بستنی داشتھ باشم، با ھزار .ارزان می شود
.متقاضی، می توانم آن را بھ قیمت بسیار باالیی بفروشم

.این موضوع تاحدی درست است و نمی شود انکار کرد
ر گران تر منتھا عاملی کھ چیزی را نسبت بھ چیزی دیگ

»عرضھ و تقضا«می کند، در بلند مدت بھ )یا ارزان تر(
بلکھ مدت زمان کار صرف شده برای تولید .ارتباط ندارد

نظریۀ «این ھستۀ اصلی .آن است کھ اھمیت دارد
عرضھ و .است کھ مارکس تکامل بخشید»کار-ارزش

تقاضا می تواند توضیح بدھد کھ چرا مثالً شرکت 
BMWھزار پوند ٢۵د را در یک زمان ، خودروی خو

اما توضیح .ھزار پوند می فروشد٢٠و در زمان دیگر 
ھمیشھ با بھایی »رولز رویس«نمی دھد کھ چرا ماشین 

این موضوع بھ .باالتر از یک بستنی بھ فروش می رسد
این دلیل است کھ زمان کاِر شدیداً بیشتری برای ساخت 

.داتومبیل، نسبت بھ بستنی، صرف می شو

کار  -اجازه دھید با یک مثال نشان دھیم کھ قانون ارزش
ساعت و ۴ساخت یک میز :چھ طور عمل می کند
در این .ساعت زمان می برد٢ساخت یک صندلی فقط 

جا زمان کار، بھ زمان کاری کھ صرف تولید چوب، پیچ 
و ابزار و ادوات استفاده شده در ساخت میز و صندلی 

زیر، این موضوع باعث می در مثال .اضافھ می شود
.شود کھ ھزینۀ میز دو برابر صندلی باشد

زمان کل=زمان کار، مواد خام و غیره 

ساعت٨=ساعت۴+ساعت۴میز 

ساعت۴=ساعت٢+ساعت٢صندولی 

اما این چھ ارتباطی بھ قیمت دارد؟ امروز این پول است 
ھیچ وقت پول بھ .کھ بھ زندگی ما فرمانروایی می کند

ً این طبقۀ کارگر است .اندازۀ کافی وجود ندارد اما اساسا
.کھ پول را خلق می کند

بھ .پول، معیار سنجش ارزش چیزی است کھ می خریم
کھ صرف ساختن یک قوطی »تعداد دقایق کار«جای 

پول، بیان :لوبیا می شود، روی آن قیمت نوشتھ می شود
مبادلۀ واضح است کھ .ارزش در دنیای واقعی است

:اجناس بھ صورت پایاپای برای ھمھ غیرعملی است
جامعۀ سرمایھ داری بھ یک معیار جھانی و عام برای 
ارزش مبادلھ نیاز دارد و بھ ھمین دلیل است کھ ما پول 

.داریم

اما در دنیای واقعی مقدار پوِل در گردش در یک کشور 
خاص کالً می تواند با ارزش اجناس و خدماتی کھ تولید 

ی شوند، ھم تراز نباشد و ھمین موضوع مشکالت عمده م
در اقتصاد مدرن، .ای برای سرمایھ داری ایجاد می کند

گاھی .سفتھ بازی و کالھبرداری ھای پولی وجود دارد
حکومت ھا برای غلبھ بر برخی مشکالت کوتاه مدت، 

اما اگر پولی کھ در اطراف ما .اسکناس چاپ می کنند
ھای واقعی اجناس تولید شده بیشتر وجود دارد، از ارزش

وقتی پوِل بیشتر و .باشد، نتیجۀ آن  تورم می شود
بیشتری بھ اقتصاد تزریق شود، نھایتاً بی ارزش می 

.شود

کشور آلمان بھ ابرتورم دچار ١٩٢٣ھنگامی کھ در سال 
شد، مردم بھ جای پول از پاکت سیگار برای مبادلھ 

ل بھ ارزش ھای واقعی بنابراین پو.استفاده می کردند
.تولید شده بھ دست کارگران وابستھ است

سودھا را ما خلق می کنیم
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تا بھ این جا از سرمایھ داری حرف زده ایم، اما خوِد 

داشتن یک چمدان پر از پول در )۴(چیست؟ »سرمایھ«
.زیر تخت خواب وسوسھ انگیز است، ولی سرمایھ نیست

شین آالت کارخانھ و سرمایھ، درواقع پول، ابزار و ما
موادی است کھ برای بھ کارگیری و استخدام کارگران 

اما مھم .کارگران منبع و منشأ ارزش ھستند.جمع شده اند
تر از این، آن ھا منشأ ثروت جدیدی ھستند کھ خوراک 
سبک زندگی و طرح ھای سرمایھ گذاری کارفرمایان می 

.شود

ورت می چھ طور؟ در این جا یک نوع کالھبرداری ص
ظاھر قضیھ این است کھ .گیرد کھ چندان واضح نیست

ساعت کار می کند، این مدت کار در سیستم ۴٠کسی
۴٠حسابرسی ثبت می شود و نھایتاً سر برج بھ اندازۀ 

قبل از کسر حق بیمھ و مالیات و (ساعت کار بھ او پول 
این یکی از بزرگ ترین .اختصاص می گیرد)غیره

کار عادالنھ، برای «:داری استدروغ ھای سرمایھ 
اگر نگاھی داشتھ باشیم بھ کار !»دستمزد عادالنھ

.روزانھ، موضوع روشن می شود

روز کار

کسی ممکن است برای ھشت ساعت در یک روز 
در این مدت زمان، ھشت ساعت زمان کار .استخدام شود

کارمند ھرگز این .صرف تولید اجناس یا خدمات می شود
انجام شده را در قالب دستمزد دریافت ھشت ساعت کار

اگر او چنین دستمزدی دریافت می کرد، .نخواھد کرد
ھیچ سودی برای کارفرما باقی نمی ماند و شرکت بھ آخر 

در این مثال، فرد فرضاً فقط دستمزدی معادل .می رسید
۴اما او نمی تواند بعد از .ساعت کار دریافت می کند۴

ساعت۴کارگر باید :ھ بازگرددساعت از سر کار بھ خان
.دیگران را بھ طور رایگان برای کارفرما کار کند

ھر روز، در واقع باید گفت ھر ساعت، افراد، 
ولی .کارفرمایان و رؤسای خود را ثروتمندتر می کنند

ابداً بھ کارگران اجازه داده نمی شود کھ در مورد نحوۀ 
طریق آن ھا فقط از .مصرف این ثروت سؤال کنند

مبارزه و جدال است کھ می توانند دستمزدھای خود را 
این کار اضافی، چیزی بھ اسم ارزش .افزایش دھند

این ارزش اضافی بعداً بھ ).۵(اضافی ایجاد می کند 
بابت وام ھای (، بھره )بابت زمین کارخانھ(شکل اجاره 

و سود، از سوی کارفرما و سرمایھ دار تقسیم )بانکی
.خواھد شد

چیزی کھ در مغازه ھا فروختھ می شود، یک جزء از ھر
ھر چیزی کھ خریداری می .ارزش اضافی در خود دارد

سرمایھ، .شود، کارفرمایان را ثروتمندتر می سازد
کارفرمایان از این جھت .انباشتھ می شود و رشد می کند

سرمایھ گذاری نمی کنند کھ بھ فرض عالقھ دارند ھمۀ 
آن ھا فقط و فقط .و کار کنندافراد صاحب شغل باشند

اگر سودی نباشد، .برای سود سرمایھ گذاری می کنند
این سود از سھم پرداخت نشده .تولیدی ھم نخواھد بود

.بابت کار طبقۀ کارگر نشأت می گیرد

برخی ھا استدالل می کنند کھ مصرف کنندگان، و نھ 
در واقع مقصودشان این .کارگران، استثمار می شوند

یا »زیاده از حد«کھ کارفرمایان با مطالبۀ قیمتی است 
این کامالً .گران فروشی، مصرف کنندگان را می چاپند

درست است کھ مغازه ھا و فروشگاه ھا تالش می کنند 
اما ثروت جدید اساساً از .کھ تا حد امکان از ما بدزدند
اگر من ماشینی بھ ارزش .گران فروشی بھ وجود نمی آید

٢۵٠پوند بفروشم، ١٠٠٠اشتھ باشم و آن را پوند د٧۵٠
.پوند ضرر کرده اید٢۵٠پوند بھ دست آورده ام و شما 

اما ھیچ ثروت .یعنی پول از شما بھ من منتقل شده است
.جدیدی ایجاد نشده است

او کارگاه و .سرمایھ دار با کوھی از پول آغاز می کند
دام می ماشین آالت را اجاره می کند، کارگران را استخ

کند، و نھایتاً با مبلغی بیشتر از آن چھ کھ در ابتدا صرف 
این مبلغ مازاد یا ثروت .کرده بود، بھ پایان می رساند

جدیدی، از سھم پرداخت نشده بھ کار طبقۀ کارگر بیرون 
.می آید

اما مقدار سھمی کھ بھ ترتیب نصیب کارگر و  کارفرما 
ا تالش می کند می شود، چگونھ تعیین می گردد؟ کارفرم

را تا حد ممکن )۶(»زمان کار الزم«کھ دستمزدھا یا 
پایین نگاه دارد تا بھ این ترتیب سودھای خود را باال نگاه 

کِف دستمزد، آن مقدار پولی است کھ کارگر را .دارد



Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٧١
زنده نگاه می دارد، باعث می شود کھ او بتواند روز بعد 

ی نسل جدید ھم بھ کار بازگردد، و فرزندان خود، یعن
اما حتی این ھم قطعی .کارگران آینده را پرورش دھد

.نیست

در دوره ھای بیکاری باال، حتی اگر وضعیت سالمتی 
کارگران ھم خراب شود، کارفرما خم بھ ابرو نخواھد 

چرا کھ می داند کسان دیگری ھستند کھ حاضرند با .آورد
.ھمان دستمزد یا حتی کم تر جای آن ھا را بگیرند

اما کارگران نیاز دارند کھ کفۀ ترازو را بھ نفع خود پایین 
بنابراین از طریق اتحادیھ ھا، کارفرمایان را .بیاورند

وادار می کنند کھ امتیازاتی اعطا کنند و نرخ ھای 
.دستمزد را باال ببرند

عموماً وقتی تورم باال می رود، بالفاصلھ تقصیر را بھ 
اما .ان می اندازندگردن افزایش دستمزدھای کارگر

نگاھی مختصر بھ مثال روزکار نشان می دھد کھ چنین 
اما چرا؟ کّل ارزش ایجاد شده، .ادعایی صحت ندارد

مواّد خام، ماشین (ارزش سرمایۀ ثابت :عبارت است از
کھ بھ زمان کار الزم تعلق می (؛ دستمزدھا ...)آالت، و 

).ی شودکھ از کار اضافی گرفتھ م(؛ ارزش اضافی )گرد
و »کار الزم«وقتی دستمزدھا باال می رود، مرز بین 

کارگران .بھ نفع کارگران تغییر می کند»ارزش اضافی«
.سھم بیشتر و کارفرمایان سھم کم تری نصیبشان می شود

مثًال حالت.تغییری نکرده است»کّل ارزش«با این حّل 
زیر را قبل و بعد از افزایش دستمزد درنظر بگیرید را

:در نظر بگیرید

سرمایۀ 
ثابت

سرمایۀ 
متغیر

ارزش 
اضافی

ارزش کل

١٠٠٢٠٢٠١۴٠

١٠٠٣٠١٠١۴٠

و در (بنابراین با افزایش دستمزد، فقط ارزش اضافی 
کھ بھ کارفرما می رسد، کاھش پیدا می کند و )نتیجھ سود

علت تورم نھ در افزایش !ھمۀ مسألھ ھم ھمین جاست
است بھ وسیلۀ »کالھبرداری با پول«دستمزدھا، بلکھ در 

وجود .حکومت ھا و مراکز مالی صورت می گیرد
معناست کھ کارگران ھرگز بھ آن»ارزش اضافی«
بھ عالوه وقتی .نگرفتھ اند»بیش از حق خود«

ھای مدیریتی و »پاداش«، »اضافھ کار«کارفرمایان از 
غیره حرف می زنند، منظورشان این است کھ کارگران 

در اختیار آن ھا قرار »کار رایگان«قرار است چھ مقدار 
.بدھند

)دستمزد(کار الزم .الف � ƕỸַײ ỷ ҹ үңỷ
چھار ساعت چھار ساعت

)دستمزد(کار الزم .ب � ƕỸַײ ỷ ҹ үңỷ
چھار ساعت ھشت ساعت

ساعت ارزش اضافی دریافت ۴در مثال الف، کارفرما 
با طوالنی تر کردن روز کار و حفظ دستمزدھا .می کند

ساعت افزایش پیدا می ٨مانند سابق، ارزش اضافی بھ 
نامیده می این ارزش اضافی مطلق )روز کار ب(کند

.شود

در دوران فئودالیسم، ِسرف ھا ھمیشھ روزھا و در 
.فصول مختلف درحال کار کردن روی زمین بودند
.شرایط کار سخت، و مرگ در اثر گرسنگی محتمل بود

اما مادامی کھ مواّد غذایی بھ سطح کافی می رسید، تولید 
اما در نظام سرمایھ داری روز و شب .آن متوقف می شد

رقی نمی کنند، تنھا فشار اتحادیھ ھای کارگری و دیگر ف
مثل نیاز بھ خواب و (محدودیت فیزیکی و جسمی 

.است کھ ساعات کار را محدود می کند)استراحت

بسیاری از کارگران ترجیح می دھند کھ ھفتۀ کاری کم 
اما در این حالت آن ھا بھ سمت مشاغل .تری داشتھ باشند

کارگران در .ل داده می شوندپاره وقت یا دستمزد پایین ھ ُ
این مشاغل، حقوق کم تری دارند و بھ ھمین دلیل برای 

.کارفرمایان سودآورتر ھستند

اما راه دیگر کارفرمایان برای افزایش ارزش اضافی، 
.افزایش سرعت کار است

)دستمزد(کار الزم .الف � ƕỸַײ ỷ ҹ үңỷ
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٧٢ چھار ساعت چھار ساعت
)دستمزد(کار الزم .ب  ҹ үңỷ� ƕỸַײ ỷ

دو ساعت شش ساعت

.ساعت ارزش اضافی وجود دارد۴در روز کار الف، 
اگر سرعت تولید دو برابر شود، زمان کار الزم بھ 

بھ این ترتیب در .نصف، یعنی دو ساعت، می رسد
روزکار ب، دستمزدھا کاھش نیافتھ، اما کارگر باید دو 

دار برابر شدیدتر و سخت تر از قبل کار کند تا ھمان مق
از این طریق کارفرما بھ .کاالھای سابق را تولید کند

ساعت ارزش اضافی بھ دست می ۶ساعت، ۴جای 
).٧(نامیده می شود »ارزش اضافی نسبی«این .اورد

پرسش این است کھ سرمایھ دار چگونھ بھره وری را 
افزایش می دھد؟ یک راه این است کھ کارگران را بھ کار 

اه دیگر معرفی طرح ھای پاداش ر.سخت تر وادار کند
پاداش ھا بھ ندرت می .است برای قانع کردن کارگران

توانند ارزش اضافی فوق العاده ای را کھ آن ھا تولید 
اکثر برنامھ ھای پاداش دھی برای .کرده اند، جبران کند

ایجاد دودستگی و قرار دادن کارگران در مقابل یک 
.دیگر است

حکم می رانندماشین آالت بر زندگی ما

راز توسعۀ سرمایھ داری در استفاده از ماشین آالت نھفتھ 
کسانی کھ از ماشین آالت مدرن استفاده می کنند، .است

عموماً ھمیشھ مولدتر و بنابراین سودآورتر از کارگر فاقد 
این داستان از زمان استفاده .این ماشین آالت خواھند بود

کنونی مصداق داشتھ از قوۀ بخار تا تولید کامپیوتری 
افزایش تولید برای پوشش دادن ھزینھ ھای دستمزد :است

تاحد ممکن و بنابراین افزایش عظیم ارزش اضافی بھ 
.ازای ھر کارگر

تکنولوژی جدید بھ طور بالقوه این توانایی را دارد کھ 
اما تحت نظام .ھفتۀ کاری را بھ تنھا چند ساعت برساند

تبدیل »صرفھ جویی در کاروسیلۀ «سرمایھ داری، این 
ھزینۀ .می شود بھ چماقی برای کوبیده شدن بر سر ما

ماشین آالت بھ شّدت زیاد است، بھ طوری کھ کارفرما 

.تولید را برای پرداخت بدھی ھای خود افزایش می دھد
ساعت شبانھ روز طی چند ٢۴بھ این ترتیب کار در 
.شیف، بی وقفھ می شود

این حقیقت در طی .ر می شوندماشین آالت جایگزین کا
١٩٧٣تا١٩۵٠دورۀ رونق اقتصادی بزرگ سال ھای 

در ھمان حال کھ سرمایھ گذاری ھای .پنھان می شد
مثالً در کارخانھ ھای بزرگ (عظیمی در خطوط تولید 

صورت می گرفت، ھنوز بھ تعداد زیادی از )اتومبیل
وژی تکنول.کارگران برای گرداندن ماشین آالت نیاز بود

.امروزی بھ کارگران بھ مراتب کم تری نیاز دارد

کارگران بخش تولید و ساخت کاال امروز تا سر حّد مرگ 
کار می کنند و استرس در سر کار، منجر بھ نابودی 
میلیون ھا روز می شود، یعنی بھ مراتب بیش تر از آن 

در این .روزھایی کھ بھ خاطر اعتصاب از بین می روند
باطل با اتکا بھ مزایای بیکاری می میان، عاطل و 

نشینند، و قادر نیستند کاالھا و خدمات مفید برای جامعھ 
.را تولید کنند

ادامھ دارد

http://www.marxism.org.uk/pack/economics
.html

http://www.marxism.org.uk/pack/economics.html
http://www.marxism.org.uk/pack/economics
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حزب و شورا:بحث فیس بوک

فھرستشت بھ بازگ

بھ دنبال بحث بسیار مھم رابطۀ :مباحثات مارکسیستی
بھ ویژه پس از تسخیر قدرت سیاسی بھ (حزب و شورا 

، دخالتگری ھای مفیدی صورت )دست طبقۀ کارگر
گرفتھ است، از جملھ پاسخ ارسالی زیر کھ برای تدقیق 

:بیش تر بحث منتشر می کنیم

رابطۀ حزب و شورا با اتکا بھ تجربۀ انقالب نگاھی بھ 
اکتبر

آرام نوبخت

، تسخیر قدرتابزارۀکارگر بھ مثابۀحزب سیاسی طبق
حزب پس از تسخیر نمی تواند ھمان ساختار و کارکرد

کارگر را داشتھ باشد، بھ این دلیل ۀطبقبھ دست قدرت 
متراپار، این بار یکروشن کھ پس از تسخیر قدرت

و آن طبقۀ کارگری است کھ نقداً بر مطرح می شود نوین
.مبنای الگوی شورا حاکمیت خود را مستقر ساختھ است

در این جا با اتکا بھ تجربیات پیش و پس از انقالب اکتبر، 
.می توانیم نگاھی بھ رابطۀ حزب و شورا داشتھ باشیم

دورۀ پیش از تسخیر قدرت سیاسی 

قالب و تسخیر قدرت تا جایی کھ بھ دورۀ پیش از ان
سیاسی بازمی گردد، دقیقاً این وظیفۀ حزب سیاسی طبقۀ 
کارگر است کھ این طبقھ را بھ سوی تسخیر قدرت 

در .سیاسی و سرنگونی سیادت بورژوازی رھبری کند
این جا یک نکتۀ مھم را باید بھ یاد داشت و آن این کھ 

رشوراھای شکل گرفتھ در مقاطع اعتالی انقالبی، یا بھت
بگوییم رھبری و خط سیاسی این شوراھا، الزماً 

بھ بیان دیگر در درون خود .کمونیستی و انقالبی نیست
شوراھا نیز گرایش ھای مختلفی وجود دارد کھ گرایش 

و این دقیقاً وظیفۀ .کمونیستی تنھا یکی از آن ھاست
حزب انقالبی طبقۀ کارگر است کھ برای تقویت گرایش 

ست این شوراھا را افشا و خط کمونیستی، رھبری را
صحیح انقالبی را بھ بدنۀ آن منتقل کند؛ شوراھا بدون این 
ستون فقرات خود، قادر بھ کسب قدرت نخواھند بود، و 

حتی می توانند در خدمت بورژوازی و در تقابل با جنبش 
این موضوع را دقیقاً می توان .طبقۀ کارگر قرار بگیرند

، یعنی ١٩١٧»ژوئیھروزھای«در وقایع موسوم بھ 
زمانی کھ حکومت موقت کرنسکی ھمچنان بر سر کار 

.بود اما آخرین نفس ھای خود را می کشید، مشاھده کرد

شرایط جنگی، کمیابی و گرانی شدید مواد غذایی و 
سیاست ھای حکومت موقت مبنی بر امتناع از اعطای 
زمین بھ دھقانان مناطق روستایی و حومھ و ھمین طور 

م بھ تداوم حضور روسیھ در جنگ جھانی اول، تصمی
ھمگی موجب شد کھ تودۀ عظیمی از کارگران، سربازان 

٢٠تا١۶(و ملوانان در روزھای سوم تا ھفتم ژوئیھ
علیھ حکومت موقت بھ خیابان )ژوئیھ طبق تقویم جدید

حکومت نیز با بھ کارگیری .زندیھای پتروگراد بر
گروه و قزاقیروھای نھزاران افسر پلیس، سربازان، 

وحشیانھ ترین شکل تظاھرات را بھ، »صدھای سیاه«
کشتھ و ٧٠٠قریب بھدرھم شکست بھ طوری کھممکن

لنین کھ در آوریل .می و صدھا بازداشت درپی داشتخز
بھ روسیھ بازگشتھ بود، مخفی و سپس بھ فنالند ١٩١٧

متواری شد و حکومت کرنسکی نیز بھ شایعانی مبنی بر 
سایر رھبران .دولت آلمان دامن زدرایاو بوسیجاس

بلشویک نیز مانند تروتسکی، کامنف و لوناچارسکی 
.بازداشت شدند

، شوراھا در دست »روزھای ژوئیھ«در تب و تاب 
عناصر سازش کار و راست، و بھ واسطۀ آن در جبھۀ 
خدمت بھ بورژوازی قرار داشت و درست بھ ھمین دلیل 

.توده ای قرار گرفتدر تقابل با تظاھرات

ھرچند بدون (پس از ھمین تجربھ بود کھ بلشویک ھا 
کنگرۀ در )منف، زینوویفالنین، تروتسکی، کحضور 
٢۶بھ تاریخ )اساساً حول تزھای لنین(خود مشترک
کنگرۀ ششم حزب در واقع ، کھ )طبق تقویم قدیم(ژوئیھ 

فت، بھ درستی بحث تعلیق موقت بلشویک بھ شمار می ر
.را مطرح کردند»تمام قدرت بھ دست شوراھا«شعار 

چرا کھ واضح بود در چنین شرایطی، این شعار بھ معنای 
اخص واگذاری قدرت و تثبیت آن در دست عناصر 

تروتسکی در کتاب .مماشات جو و حامی بورژوازی بود
بھ طور فشرده این موضوع را »تاریخ انقالب روسیھ«
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چکیده ای از آن را در این بھ تفصیل توضیح می دھد کھ 

:جا می آوریم

برای ن تأکید بر ضرورت آمادگی توده ھاکنگره ضم«
قیام مسلحانھ، و قراردادن وظیفۀ توضیح این ضرورت بھ 
توده ھا در دستور روز، در عین حال تصمیم گرفت کھ 

یعنی انتقال قدرت بھ دست -شعار مرکزی دورۀ پیشین را
لنین با مقاالت، نامھ ...کنداز برنامۀ کار حذف-شوراھا

ھا و گفتگوی خصوصی اش راه را برای این تغییر شعار 
.باز کرده بود

انتقال قدرت بھ شوراھا در مفھوم بالفصلش، بھ معنای 
دیکتاتوری کارگران ...انتقال قدرت بھ سازش کاران بود

و سربازان از ھمان روز بیست و ھفتم فوریھ واقعیت 
رگران و سربازان از این واقعیت آگاھی اما کا.یافتھ بود

آنان قدرت را بھ سازش کاران تفویض .تام و تمام نداشتند
کرده بودند، و اینان نیز بھ نوبۀ خود قدرت را بھ 

بلشویک ھا در محاسبات .بورژوازی واگذار کرده بودند
خود پیرامون تکامل مسالمت آمیز انقالب، امیدوار نبودند 

انھ قدرت را بھ کارگران و بورژوازی داوطلبکھ
ھ کارگران و اگذار کند، بلکھ انتظار داشتند کن واسرباز
ن بھ موقع نگذارند کھ سازش کاران قدرت را بھ اسرباز

روزھای ژوئیھ اوضاع را از ...بورژوازی تسلیم کند
قدرت از شوراھا بھ دست دار و .ریشھ دگرگون کرده بود

ادت ھا و سفارتخانھ ھا دستۀ نظامی ای افتاده بود کھ با ک
تماس نزدیک داشتند، و کرنسکی را فقط بھ عنوان یک 

از سوی ...انگ تجارتی دمکراتیک تحمل می کردند
دیگر، از این لحظھ بھ بعد، این کھ آیا بلشویک ھا می 
توانستند از طریق انتخابات مسالمت آمیز در آن 
شوراھای عاجر بھ اکثریت برسند، مورد تردید قرار 

در ...تھ بود و برخی حتی آن را بعید می دانستند گرف
تحت چنین شرایطی امکان نداشت بتوان از انتقال 

معنای .مسالمت آمیز قدرت بھ طبقۀ کارگر سخن گفت
ام یباید برای ق:بودناین امر برای بلشویک ھا چنی

تحت کدام شعار؟ تحت شعار .مسلحانھ آماده شویم
بقۀ کارگر و دھقانان صادقانۀ تسخیر قدرت بھ دست ط

شکل عریانش عنوان درباید وظایف انقالبی را.تستھدی
ل مبھم از درون شکجوھر طبقاتی مسألھ را باید.کنیم

این کار بھ منزلۀ تخطئۀ نفس .شورایی اش بیرون کشیم
طبقۀ کارگر، پس از تسخیر قدرت ناگزیر .شوراھا نبود

اما آن .بدھدباید دولت را بر پایۀ الگویی شورا سازمان
یخی شان در رھا متفاوت می باشند، و وظیفۀ تااشور

قطب مخالف وظیفۀ تدافعی شوراھای سازش کار قرار 
.می گیرد

:لنین زیر نخستین شلیک افترا و حملھ چنین نوشت
شعار انتقال قدرت بھ شورھا، اینک یقیناً بھ دن کیشوت "

زی ار در عینیتش چیاین شع.بازی و بھ شوخی می ماند
ست، و این توھم را القا می کند کھ نیجز فریب مردم 

کافی است شوراھا میل بھ تصرف قدرت کنند و یا 
قطعنامھ ای در این جھت بھ تصویب برسانند تا قدرت بھ 

گویی حزبی کھ با کمک بھ دژخیمان .آنان تقدیم شود
!حیثیت خود را بر باد داده است در شورا نبوده و نیست

نیم چیزی را کھ بوده، نبوده وانمود گویی ما می توا
!"کنیم

درخواست انتقال قدرت بھ شوراھا را مردود اعالم کنیم؟ 
یا بھتر بگوییم -در بدو امر این پیشنھاد حزب را تکان داد

زیرا این تھییج گران در .حزب را تکان دادتھییج گراِن 
سھ ماه گذشتھ چنان با این شعار مردم پسند اخت شده 

آن را کم و بیش با تمامی محتوای انقالب یکسان بودند کھ 
»...می دانستند

بنابراین شرایط عینی روزھای ژوئیھ، یعنی تقابل 
شوراھای در دست عناصر راست با توده ھای کارگر، 
سرباز و دھقان، و ھمین طور ھشدار و خط انقالبی 
صحیح و کامالً بھ موقع حزب بلشویک، بستری را فراھم 

این شوراھا خود درتقابل با رھبران سازشکار کرد تا بدنۀ 
:قرار بگیرند

پس از درگیری توده ھا با شوراھا در ماه ژوئیھ و پس «
از آن کھ توده ھا شوراھا را ابتدا مخالفان منفعل و سپس 
دشمنان فعال خود یافتند، این تغییر شعار خاک مستعدی 

حال کارگران و سربازان ...در آگاھی آنان پیدا کرد
حاال دیگر قدرت را نباید بھ :پیشرو احساس می کردند کھ

در شوراھای تزرتلی عرضھ کنیم، اکنون باید قدرت را 
»دست خود بگیریم
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با گذشت زمان و نزدیک شدن بھ مقطع انقالب اکتبر، بر 
مبنای ھمین دخالتگری ھای بلشویک ھا بود کھ نھایتاً 

ییر کرد؛ تناسب قوا بھ نفع گرایش کمونیستی شوراھا تغ
یعنی شوراھایی کھ در اوایل ماه ژوئیھ، بھ ابزاری علیھ 
طبقۀ کارگر تبدیل شده بودند، این بار بھ ابزاری علیھ 

:بورژوازی چرخش کردند

آخرین روزھای ماه اوت، نوسان شدید دیگری در «
منتھا این بار از راست بھ چپ، تناسب نیروھا ایجاد کرد، 

میدان نبرد نھاده بودند، بدون ده ھا کھ بار دیگر گام بھ تو
موفق شدند شوراھا را بھ ھمان ،دشواری چندانی

ھ اشغال کرده یموقعیتی بازگردانند کھ پیش از بحران ژوئ
...بودند

ت و برداشت فاالفاصلھ جوھر موقعیت جدید را دریلنین ب
در روز سوم سپتامبر، .ھای الزم را از آن بھ عمل آورد

شدربارۀ ساز«شت موسوم بھ لنین مقالۀ ارزشمندی نو
ون گاو اعالم کرد کھ نقش شوراھا بار دیگر دگر.»کاران

در اوایل ماه ژوئیھ شوراھا ابزار مبارزه علیھ :شده است
حال در پایان ماه اوت بھ ابزار .طبقۀ کارگر بودند

شوراھا دوباره .یدل شده اندبتیمبارزه علیھ بورژواز
»گرفتھ اندوھای نظامی را بھ دستکنترل نیر

سازش کاران حاضر نبودند ھمان طور کھ در ماه مارس،
قدرت را از طبقۀ کارگر بھ یعنی زمان سقوط تزار

قالھ نه بودند، این بار مانند یک تسمۀ بورژوازی انتقال داد
ند و بھ طبقۀ کارگر انتقال قدرت را از بورژوازی بگیر

:دھند

بار دیگر "قدرت بھ دست شوراھا"بھ این دلیل شعار «
ظرف :اما این تعلیق دیری نپایید.در تعلیق نگاه داشتھ شد

چند روز بعد، بلشویک ھا در شورای پتروگراد، و سپس 
از این رو .در چند شورای دیگر، بھ اکثریت رسیدند

این بار از دستور روز "قدرت بھ دست شوراھا"عبارت 
ھ تمام قدرت ب:کنار نرفت، بلکھ معنای دیگری پیدا کرد

آن شعار در این شکل خاص .دست شوراھای بلشویک
دیگر ابداً نمی توانست بھ معنای تکامل مسالمت آمیز 

حزب از طریق شوراھا و بھ نام شوراھا در راه .باشد
»قیام مسلحانھ افتاده بود

ھمین واقعۀ تاریخی نشان می دھد کھ اھمیت حزب 
اھا بھ انقالبی طبقۀ کارگر تا چھ اندازه برای رھبری شور

سوی تسخیر قدرت سیاسی و تقویت گرایش کمونیستی در 
.درون آن حیاتی است

دورۀ پس از تسخیر قدرت سیاسی

اگر حزب در بحث قبلی اشاره شد کھ در این دوره، 
کھ نقداً در قدرت قرار بگیردییبخواھد در مقابل شوراھا

خود را نقض ۀف اولیعیت و ھدوموضاساساً ھستند،
اگر بخواھد در تکمیل و تقویت شوراھا وکرده است،

قرار بگیرد، نمی تواند ھمزمان و بھ طور موازی دارای 
.وزن برابر با شورا باشد

اما مھمترین ،حزب را حفظ کرد،توان پس از انقالبمی
شوراھا قرار خواھد ۀبھ عھداین باروظایف قبلی حزب

ن حزب محل تجمع آگاه ترین و مبارزترین پیشروا.گرفت
کارگر است، اما اگر شوراھای کارگری و محالت ۀطبق

چھ کسی و از حضور این افراد محروم بمانند، بھ راستی
و دانش سوسیالستی می تواند خط با اتکا بھ چھ تجربیات

یا حزب باید .یح و تکمیل کندحو خطوط شوراھا را تص
خواھان عضویت اعضای خود در شوراھا باشد، کھ بھ 

و عمل خود را در شوراھا حل کرده است،این ترتیب در 
اتخاذ بھترین مواضع و پیشرفتھ ترین تاکتیک ھا و یا

منحصراً دانش سوسیالیستی و انقالب را برای خود
کھ در این صورت بھ تقابل با شوراھا و محفوظ نگھ دارد

.نقش آن ھا کشیده می شود

بھ ھمین دلیل است کھ ما نھ از انحالل حزب بھ طور 
بلکھ از انحالل آن در یک ظرف مشخص یعنی کلی،

صحبت می کنیم و معتقد ھستیم کھ خود تجربۀ »شورا«
)١٩١٨و ١٩١٧در سال ھای (پیروزی انقالب اکتبر 
یعنی در این مقطع شما بھ ).١(این را اثبات می کند 

وضوح می بینید کھ حزب، شورا و دولت کارگری نھ سھ 
گر، بلکھ یک کل یکپارچھ نھاد مجزا و در تقابل با یک دی

بھ طوری کھ تصمیم شورا، .و در ھم ادغام شده بوده اند
عمالً در آن واحد تصمیم حزب و تصمیم دولت کارگری 

پیش از باز کردن این بخش، بد نیست کھ .بوده است
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مختصراً بھ خود ساختار شوراھای روسیھ پس از انقالب 

.اشاره ای بکنیم

شکل متمایز از ھم وجود در آن مقطع شوراھا بھ دو 
شوراھای محلی، کھ کمون ھای روستایی را در .داشتند

دھات و کارگران کارخانجات را در شھرھا سازمان می 
صحبت می شد، »قدرت شورایی«زمانی کھ از .دادند

این شوراھای .در واقع این شوراھا مّد نظر بودند
.کوچک، مدل و الگوی دمکراسی مستقیم بودند

شوراھای بزرگ تری ھم بودند کھ وقتی در متون منتھا 
شورای نمایندگان کارگران، «تاریخی نگاه می کنید با نام 

طبق قانون .رو بھ رو می شوید»دھقانان و سربازان
کنگرۀ «اساسی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری، 

تاجایی کھ حافظھ ھم .بود»سراسری شوراھای روسیھ
١٢۵در شھرھا و ھر ھزار نفر٢۵یاری می کند، ھر 

این .ھزار نفر در روستاھا، یک نماینده در کنگره داشتند
نماینده ٢٠٠متشکل از »کمیتۀ اجرایی مرکزی«کنگره، 

را برای رتق و فتق امور میان دو کنگره انتخاب می 
»شورای کمیساریای خلق«این کمیتۀ اجرایی ھم، .کرد

ی بیانیھ را انتخاب می کرد کھ وظیفھ اش مدیریت عموم
.ھا، فرامین، قطعنامھ ھا و دستورات بود

طبق قانون اساسی کسانی کھ از طریق کار مولد و مفید 
برای جامعھ امرار معاش و زندگی می کنند، سربازان و 

یعنی ھمھ بھ استثنای تّجار .معلولین حّق رأی داشتند
خصوصی، کشیش ھا و روحانیون، کسانی کھ دیگران را 

.یرند و رانت خوارانبھ کارمزدی می گ

اکنون باز می گردیم بھ رابطۀ حزب و شورا در این 
بسیار دست کم دو واقعۀ تاریخی).١٩١٨ -١٩١٧(مقطع

قدرت گیری حزب بھ جای «اتھاموجود دارد کھ مھم
و بھ عکس نشان می را قطعاً کنار می زند»طبقۀ کارگر

دھد کھ حزب ضمن حفظ موجودیت مستقل خود، در خود 
.راھا نیز حل شده بودشو

ترین مشکالتی کھ در دورۀ بعد از مثالً یکی از بزرگ
تسخیر قدرت سیاسی بھ دست شوراھا رخ داد، مسألۀ 

بود کھ بھ دلیل موقعیت »لیتوفسک-صلح برست«معاھدۀ 
سخت روسیۀ شوروی، تحت فشار قوای امپریالیستی بھ 

از آن جا کھ روسیھ در شرایط دشوار .امضا رسید
اجتماعی بود، ارتشی برای نبرد نداشت و -تصادیاق

با١٩١٧دسامبر )٢٢(٩غیره، مذاکرات صلح از 
مجارستان در -نمایندگان آلمان و امپریاتوری اتریش

این مشکل باعث شد کھ ھم .شرایط کامالً نابرابر آغاز شد
در داخل حزب بلشویک و ھم شوراھا جناح ھای مختلفی 

.ألھ شکل بگیرنددر ارتباط با حّل این مس

از »کمونیست ھای چپ«مثالً بوخارین بھ عنوان نمایندۀ 
لنین در .تاکتیک آغاز یک جنگ فوری انقالبی دفاع کرد

بدون فوت وقت »صلح فوری«نقطۀ مقابل از تاکتیک 
دفاع کرد و در تالش بود تا دیگران را بھ امضای معاھدۀ 

خاذ کرد، تروتسکی موضعی بینا بینی ات.صلح متقاعد کند
در این بین کسانی .»نھ جنگ، نھ صلح«یعنی تاکتیک 

مانند زینوویف و استالین ھم در ظاھر امر پشت موضع 
قرار گرفتند، منتھا این برای آن »صلح فوری«لنین یعنی 

ھا بھ معنا صلح بھ ھر قیمتی بود، حتی اگر منجر بھ 
تضعیف جنبش در غرب بشود، یعنی دیدگاھی مغایر با 

درحالی کھ لنین از تاکتیک صلح فوری .سیونالیسمانترنا
دقیقاً بھ نفع انقالب جھانی دفاع می کرد و بھ وضوح 

١ھمان طور کھ در صورت جلسۀ کمیتۀ مرکزی مورخ 
آمده است، لنین عنوان کرده بود کھ ١٩١٨ژانویۀ )٢۴(

چنان چھ وقفھ در مذاکرات صلح بھ تکامل و رشد فوری 
ما باید خودمان، یعنی قدرت جنبش آلمان منجر شود،

شورایی روسیھ را قربانی و فدا کنیم، چون انقالب آلمان 
.نیرویی عظیم تر از ما خواھد بود

بھ ھر حال لنین در اقلیت ماند و شوراھا کھ خواھان 
»نھ جنگ، نھ صلح«جنگ بودند در این فاصلھ تاکتیک 

لنین نھایتاً زمانی اکثریت را در .تروتسکی را پذیرفتند
کمیتۀ مرکزی پیدا کرد کھ ارتش آلمان دست بھ حملھ زد 

زمان .و تا اوکراین بدون ھرگونھ مقاومت پیش روی کرد
فت و آلمان کھ موقعیت ممتازتری داشت، آغاز از دست ر

در این جا لنین اعالم .بھ اعمال فشار برای صلح کرد
کرد کھ شعار کمک بھ انقالب آلمان از طریق قربانی 
کردن قدرت شورایی روسیھ متأسفانھ دیگر پوچ و بھ یک 

تروتسکی ھم از .شعار ھیجانی انقالبی تبدیل شده است
کھ ھنوز بھ طور کامل قانع مصالحھ صحبت کرد ھرچند
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انتھای روز، قطعنامۀ لنین تصویب شد و .نشده بود

.معاھدۀ صلح در تاریخ سوم مارس بھ امضا رسید

بنابراین تا بھ این جا مشخص است کھ لنین، بھ عنوان 
یکی از رھبران اصلی انقالب اکتبر، ھم در برابر حزب 

ی میو ھم در برابر شوراھای کارگری، در اقلیت باق
ماند، و نھایتاً با گذشت زمان و تغییر شرایط، اکثریت 
حزب و ھمان طور کھ خواھیم دید، اکثریت شوراھا نظر 

.او را در مورد ضرورت امضای معاھده می پذیرند

معاھده بھ امضا رسید، منتھا تصویب نھایی آن در کنگرۀ 
دقیقاً .صورت گرفت)١٩١٨مارس ١۵(چھارم شوراھا 

لیتوفسک آمده است کھ  -پذیرش معاھدۀ برستدر قطعنامۀ 
کنگره، معاھدۀ بھ امضا رسیده توسط نمایندگان ما را «

، تأیید ١٩١٨مارس ٣لیتوفسک مورخ -در برست
معنای این امر آن است کھ اگر .»می نماید)تصویب(

شوراھا بھ ھر دلیل این تصمیم را نمی پذیرفتند، بلشویک 
اید معاھده را فسخ می ھا بھ عنوان نمایندگان آن ھا ب

.کردند

این نمونھ ای است کھ نشان می دھد چھ طور تصمیم 
گیری بر سر حساس ترین و کالن ترین مسائل کشور، 
شوراھا تصمیم می گیرند و این تصمیم بھ وسیلۀ 

.نمایندگان آن ھا اجرایی می شود

بلشویک ھا .مورد دیگر، مسألۀ مجلس مؤسسان است
تمام قدرت بھ «در کنار شعار ھمیشھ در برنامۀ خود 

را ھم درنظر »مجلس مؤسسان«، مسألۀ »دست شوراھا
منتھا ھر چھ قدر کھ روزھای اکتبر نزدیک می .داشتند

شد، ھرچھ قدر کھ قدرت شورایی نقداً خود را نشان می 
داد، لنین بھ درستی با فراخواندن مجلس مؤسسان در این 

ی کھ مدت ھا این با این حال شوراھای.شرایط مخالف بود
شعار را شنیده و پذیرفتھ بودند، خواھان برگزاری مجلس 

این جا ھم نظر لنین و بلشویک ھای .مؤسسان بودند
مغلوب تصمیم شوراھا )بھ عنوان یک جناح(ھوادار او 

تنھا پس از آن کھ مجلس مؤسسان ماھیت بورژوایی .شد
و»تمام قدرت بھ دست مجلس مؤسسان«خود را با شعار 

عدم بھ رسمیت شناختن قدرت شورایی را بروز داد، 
.زمینھ برای انحالل آن فراھم آمد

بنابراین مسألھ این است کھ شوراھا در مورد مھم ترین 
امور دست بھ تصمیم گیری می زدند؛ بلشویک ھا بھ 
عنوان نمایندگان آن ھا اکثریت را داشتند و بنابراین 

ان بلشویک بود تصمیم نھایی شورا، ھمان تصمیم رھبر
این را ھم نمی توان گناه آن ھا دانست کھ اکثریت را در (

این رھبران بلشویک در داخل حزب ھم !)شوراھا داشتند
بودند، یعنی تصمیم مصوب شورا، ھمان تصمیم حزب 

این نمایندگان حزبی بھ نیابت از شوراھا در بدنۀ .بود
دولت ھم بودند، یعنی تصمیم حزب ھمان تصمیم دولت

بنابراین شما می بینید کھ در یکی دو سال نخست .نیز بود
انقالب چگونھ شوراھا، حزب و دولت کارگری یک کّل 
یک پارچھ بودند و سھ تصمیم مختلف در تقابل با ھم 

تصمیم شورا، ھمان تصمیم حزب و .صورت نمی گرفت
.تصمیم حزب، ھمان تصمیم دولت کارگری بود

با تشکر، 

آرام نوبخت

١٣٩٣ماه تیر٨

.در این جا تمرکز بر روی ھمین قطع است:پانوشت)١(
چرا کھ در سال ھای بعدی، بھ دالیلی مانند وقوع جنگ 
داخلی؛ نابودی اعضای اتحادیھ ھای کارگری، شوراھا و 
کادرھای برجستۀ حزب بلشویک و خالصھ موتور 
محرکۀ انقالب؛ ھمین طور شکست انقالب ھای جھانی و 

و نھایتاً برخی اشتباھات رھبران انزوای روسیھ؛
؛ زمینھ ھای بروز )از جملھ لنین و تروتسکی(بلشویک 

بوروکراسی و ایفای نقش حزب بھ جای طبقۀ کارگر پدید 
پس از تثبیت بوروکراسی استالینیستی بود کھ تمامی .آمد

برای اطالع .این اشتباھات، تئوریزه شد و تداوم یافت
:بیش تر نگاه کنید بھ
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حزب و شورا

فھرستبازگشت بھ 

:پرسش

در نشریات، بحث ھا و ؛درود فراوان بھ ھمگی شمابا
شود کھ ضرورت شما معموأل مطرح میھایسخنرانی

شوراھای قدرت رسیدن ھ از بوجودی حزب پس 
کارگری از بین خواھد رفت و حزب در واقع منحل 

اما در تزھای .شودخواھد شد و در شوراھا ادغام می
نقش حزب کمونیست در انقالب پرولتری مصوب دومین 

ترتیب ھ ب١٩٢٠کنگره بین الملل کمونیستی در سال 
وجود حزب «شود کھ گفتھ می١١و ٩بندھای 

دست گرفتن قدرت یا در ھ کمونیست نھ تنھا پیش از ب
دست گرفتن قدرت برای طبقھ کارگر ضرورت ھ جریان ب

بلکھ وجود آن پس از انتقال قدرت بھ طبقھ کارگر ،دارد
ضرورت وجود حزب سیاسی «و »...نیز ضروری است

پرولتاریا فقط با بر انداختن کامل طبقات از میان می
ب اما حز...ی کمونیسمیدر راه این پیروزی نھا.رود

کمونیست تنھا زمانی کامأل در طبقھ کارگر ادغام خواھد 
رسیدنشد کھ دیگر کمونیسم ھدفی نباشد کھ کسی برای

».بھ آن بجنگد و تمام طبقھ کارگر کمونیست شده باشد

لطفأ نظرات خود را در این رابطھ با توجھ بھ تزھای فوق 
.یدیجھت روشن شدن موضوع بیان نما

سروش راد

:پاسخ

.س از شما بابت مطرح کردن این مسألھ بسیار مھمبا سپا

حزب سیاسی طبقھ کارگر بھ مثابھ ابزار تسخیر قدرت 
ھمان فونکسیون حزب پس از تسخیر قدرت توسط طبقھ 
کارگر را نخواھد داشت، حتی حضور این حزب نمی 
تواند ھمان کارکرد قبل از تسخیر قدرت را داشتھ باشد، 

متر نوینی اتسخیر قدرت پاربھ این دلیل روشن کھ پس از
اگر .مطرح می شود بھ نام شوراھای کارگری و محالت

،حزب بخواھد در مقابل این شوراھا قرار بگیرد
عیت و ھدف اولیھ خود را نقض کرده است، اگر وموض

بخواھد در تکمیل و تقویت شوراھا قرار بگیرد، نمی 
تواند ھمزمان و بھ طور موازی دارای وزن برابر با 

.ورا باشدش

اما مھمترین ،توان پس از انقالب حزب را حفظ کردمی
.وظایف قبلی حزب بھ عھده شوراھا قرار خواھد گرفت

ترین پیشروان طبقھ حزب محل تجمع آگاه ترین و مبارز
کارگر است، اما اگر شوراھای کارگری و محالت از 
حضور این افراد محروم بمانند، بھ راستی چھ کسی و با 

ھ چھ تجربیاتی و دانش سوسیالستی می تواند خط و اتکا ب
یا حزب باید .یح و تکمیل کندحخطوط شوراھا را تص

خواھان عضویت اعضای خود در شوراھا باشد، کھ بھ 
این ترتیب در عمل خود را در شوراھا حل کرده است، و 
یا اتخاذ بھترین مواضع و پیشرفتھ ترین تاکتیک ھا و 

انقالب را برای خود محفوظ نگھ دانش سوسیالیستی و 
دارد و شوراھا را از دسترسی بھ آن ھا محروم بدارد، کھ

با دست خود ظرف موازی برای این موارد ایجاد اگر
صورت در عمل در تقابل با شوراھا قرار نکند کھ در این

.گرفتھ و مفھوم اصلی شوراھا را خدشھ دار خواھد کرد

دست شوراھا خواھد اگر حزب بپذیرد کھ ھمھ قدرت بھ
صورت پذیرفتھ است قدرتی باالی سر بود، در این

شوراھا نخواھد بود، و اگر چنین شود، حزب یا یک 
ظرف فرمالیتھ و تشریفاتی خواھد شد و یا بھ یک زائده 

در برابر درخواست حفظ و .بورکراتیک تبدیل می شود
تا زمانی کھ قدرت (دوام حزب پس از تسخیر قدرت 

رگر بھ وسیلھ شوراھا بھ طور منطقی تثبیت شده طبقھ کا
این سوال در مقابل حزب قرار خواھد گرفت کھ )باشد

نقش و موقعیت طبقاتی شما چیست کھ نمی توان آن را در 
؟ آن چھ نقشی و بر اساس کدام موقعیت !شوراھا یافت

ویژه است کھ حزب پس از تسخیر قدرت می تواند داشتھ 
خواھان انتقال این موقعیت بھ حال اوال ًباشد؛ با این

شوراھای کارگران و مزد بگیران شوراھا نیست و ثانیا ً
کارخانجات و محلھ ھای زیست عمومی، خود قادر بھ بھ 

.دست آوردن این نقش نخواھند بود

بدیھی است کھ حزب نماینده گرایش کمونیست طبقھ 
کارگر است، اما آیا شوراھا باید فاقد حضور این 

ان باشند، آیا شوراھا را کارگرانی غیر کمونیست نمایندگ
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با ساختاری غیر کمونیستی شکل می دھند کھ کمونیست 
ھا شانس شرکت و دخالت گری در آن را ندارند و بھ 

.ناچار الزم می بینند در حزب خود متشکل باشند

بند ھای یاد شده در کنگره بین الملل می تواند و بھ 
ب کمونیست طبقھ کارگر پس درستی ھم تاکید بر بقای حز

اما این نمی تواند بھ عنوان بدیلی ؛از تسخیر قدرت دارد
بلکھ می تواند بھ عنوان ،برای شوراھا محسوب شود

ھم نماینده و عضو بین الملل کمونیستی بھ شمار آید، و آن
تا زمانی کھ خود شوراھا نتوانند نمایندگانی برای 

در نتیجھ .ی کنندعضویت در بین الملل کمونیستی معرف
اگر ضرورتی برای حفظ و بقای حزب کمونیست طبقھ 

بھ کارگر پس از تسخیر قدرت وجود داشتھ باشد، عمدتا ً
دلیل نماینده گرایش کمونیستی طبقھ کارگر در یک بین 

ھم تا زمانی کھ شوراھا الملل کمونیستی خواھد بود، و آن
.نتوانند این وظیفھ را خود بر عھده بگیرند

ر این نکتھ ضروری است کھ انحالل حزب بھ نفع ذک
ارتقا شوراھا خواھد بود و بھ این اعتبار می توان گفت 
حزب بھ ھدف اولیھ خود یعنی تکامل در سطح شوراھا 

در نتیجھ بندھای مورد بحث کنگره بین .نائل گشتھ است
الملل نیازمند بازبینی با شرایط اکنون طبقھ کارگر و با 

ای است کھ از رابطھ حزب و شوراھا توجھ بھ تجربھ 
پس از تصویب این بندھا بھ دست آمد، اما دیگر آن حزب 

.لنینیستی وجود نداشت کھ این بازبینی را صورت دھد

در باب اھمیت سوسیالیسم علمی و مارکسیسم برای 
طبقھ کارگر

فھرستبازگشت بھ 

رفیق شاھرخ زمانی برای نشریۀ مقالۀ ارسالی :توضیح
.میلیتانت

جریانات ضد سرمایھ داری، پیش از مارکس، نیروھایی 
از طبقھ کارگر و جنبش کارگری درباره تضاد آشتی 
ناپذیر طبقاتی و مبارزه طبقاتی شروع بھ توضیح این 

جیمز اُبرایان، از جنبش چارتیست ھا، در .وضع کردند
در ھمھ جا ستمگران، سودجویان «:نوشت١٨٣٢سال 

ھاست و کارگران ستمدیدگان ھستند و دولت نگھبان آن 
وی «:لورنتس فون اشتاین در این باره می گوید».ھستند

پانزده سال پیش از آن کھ مانیفست حزب کمونیست نوشتھ 
شود، تئوری آشتی ناپذیری طبقاتی و مبارزه طبقاتی را 

مجمع(کارگران مھاجر آلمانی در لندن ».ارائھ داده است
-١٨٣٩دیھ عدالت، و اتحا١٨٣٤-١٨٣٦تبعیدی ھا، 

یکی از رھبران سازمان اخیر .تشکیل دادند)١٨٣٦
ویلھلم وایتلینگ، کھ خیاط ماھری بود، در دو کتاب بھ 

، طرح یک نظام کمونیستی را ١٨٤٢و ١٨٣٨تاریخ 
مھم ترین سوسیالیست ھای تخیلی عبارت بودند از .داد

در بریتانیای کبیر، کلود )١٧٧١ -١٨٥٨(رابرت اوئن 
-١٨٣٧(، شارل فوریھ )١٧٦٠-١٨٢٥(ون سن سیم

ھمچنین .در فرانسھ)١٧٨٨-١٨٥٦(و اتین کابھ )١٧٧٢
)١٨٦٤-١٨٧٦(در دھھ ھای پیش از بین الملل اول 

تردیونیونیسم :چندین جریان مھم انحرافی از آن جملھ
محض و خالص، بالنکیسم، پرودونیسم، السالیسم، 

ابلھ با آنان باکونینیسم پدیدار گشت کھ مارکسیسم در مق
.قوام گرفتھ و مستحکم شد

١٨١٨مھ ٥کارل مارکس متولد :تولد سوسیالیسم علمی
در تریر، منطقھ راینلند پروس، و فردریک انگلس متولد 

در بادمن پروس در متن یک مبارزه ١٨٢٠سپتامبر٢٨
فکری و علمی و عملی با عالی ترین نمایندگان علمی 

...)و فویرباخ و ھگل (عصر یعنی فلسفھ آلمان 
و اقتصاد )سن سیمون و چارلز فوریھ(سوسیالیسم فرانسھ 
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کمونیسم علمی )آدام اسمیت و دیوید ریکاردو(انگلستان 

را بھ عنوان تئوری انقالبی توضیح طبیعت، جامعھ، و 
.تفکر در جھت تغییر انقالبی جھان بھ وجود آوردند

بھ پس از اخراج از فرانسھ١٨٤٥مارکس در ژانویھ 
بروکسل رفتھ و در سازمان ھای انقالبی مجمع 
دمکراتیک و انجمن عمومی کارگران شدیداً بھ فعالیت 

وی بھ ھمراه انگلس ١٨٤٦سیاسی پرداخت و در فوریھ 
کمیتھ کمونیستی مکاتبھ را در جھت فعالیت انقالبی 

با ابقای ١٨٤٧کمونیستی سازمان دادند و در سال 
بالنکیست ١٨٣٩قیام بی نتیجھ اتحادیھ عدالت کھ در اثر 

ھا در پاریس متالشی شده بود، اتحادیھ کمونیست ھا 
اولین سازمان جھانی کمونیستی کھ پانزده سال بعد 

اتحادیھ .انترناسیونال اول را تشکیل داد بھ وجود آوردند
کمونیست ھا عمدتاً از کارگران و روشنفکران تبعیدی 

ی و روس و غیره کھ فرانسوی، آلمانی، سوئیسی، ایتالیای
در لندن، پاریس و بروکسل زندگی می کردند تشکیل شده 

دسامبر در ٨نوامبر تا ٢٩از ١٨٤٧بود و در سال 
و ١٨٤٧کنگره دوم اساسنامھ و در سراسر ماه دسامبر 

برنامھ آن را مارکس و انگلس کھ بیانیھ ١٨٤٨ژانویھ 
حزب کمونیست یا مانیفست کمونیست می گفتند، یعنی 
مھم ترین سند تاریخ مبارزه انقالبی طبقھ کارگر منتشر 

این برنامھ شیوه ھا و چگونگی مبارزه را جھت .شد
نابودی نظام سرمایھ داری و برقراری سوسیالیسم بھ آنان 

جنبش سوسیالیستی در ١٨٤٨پیش از سال .نشان داد
مورد تحلیل سرمایھ داری، تشکل ھای سازمانی، شیوه 

ف نھایی سر در گم بود؛ این سوسیالیسم ھای مبارزه و ھد
یعنی ایده آل دانستن شیوه (مخلوطی بود از پریمیتیویسم 

)خیال پردازی(، اتوپیانیسم )زندگی انسان ھای اولیھ
).فرصت طلبی(و اپورتونیسم )ماجراجویی(آوانتوریسم 

مانیفست حزب کمونیست بھ ایده آلیسم، جھل، التقاط 
البی با رسیدن بھ کمونیسم علمی گرایی در متن مبارزه انق

سال بعد بر سر مزار ٣٥آن چنان کھ انگلس .پایان داد
ھمان طوری کھ «مارکس در خطابھ معروف خود گفت 

داروین قانون تحول در طبیعت ارگانیک را کشف نمود، 
مارکس ھم قانون تحول جامعھ را در تاریخ بشریت کشف 

فلسفھ، مارکسیسم یا کمونیسم علمی مرکب از»کرد

اقتصاد و سوسیالیسم علمی اساساً علم قوانین حاکم بر 
، علم انقالبی طبقھ رشد و تکامل طبیعت، جامعھ و تفکر

کارگر علیھ ستم و استثمار و علم پیروزی سوسیالیسم و 
.علم مبانی جامعھ کمونیستی در سطح جھانی می باشد
:بعضی از ارکان اساسی مارکسیسم بھ قرار زیر می باشد

.درک عینی ماده مستقل از ذھن:ماتریالیسم فلسفی)١
ماده ای در حال حرکت در زمان و مکان بھ عنوان 
توضیح مادی جھان در مبارزه با تصورات متافیزیکی 
فالسفھ ایده آلیست چون جورج بارکلی، دیوید ھیوم، 
امانوئل کانت و گئورگ ھگل کھ بھ نحوی بھ پذیرش 

از خارج منتھی می شد بھ مذھبی خلق جھان و اراده آن
وجود آورده و مفھوم ماتریالیستی را بھ تمام رشتھ ھای 
اندیشھ و عمل تعمیم داد و طبقھ کارگر از اوھام کھنسال 
و ارتجاعی بھ فلسفھ، علم، دولت، مذھب، اقتصاد و 
اخالقیات و ھنر و غیره کھ چھارچوب اساسی ایدئولوژی 

ن اسلحھ ای برنده سرمایھ داری است نجات داد و بھ عنوا
در مبارزه علیھ سرمایھ داری و ایجاد سوسیالیسم بھ کار 

.گرفتھ می شود

مارکس و انگلس دیالتیک بھ عنوان علم :دیالکتیک)٢
عام توضیح تکامل را از ھگل کھ بھ گفتھ لنین تئوری 
معقولی است کھ از لحاظ محتوا و عمق جامع ترین و 

قتباس کردند و با غنی ترین تئوری تکامل می باشد، ا
حذف پوشش ایده آلیستی آن بر اساس ماتریالیستی تکامل 

از نظر فلسفھ دیالکتیک ھیچ «:انگلس می گوید.دادند
چیز نھایی، مطلق و مقدس نیست، این فلسفھ خصلت 
گذرای ھمھ چیز و در ھر چیز را نشان می دھد، ھیچ 
چیز بھ جز پروسھ بی وقفۀ شدن و بودن، پروسھ صعود 

پایان از پایین بھ باال در مقابل آن نمی تواند تاب بی
».بیاورد

مارکس و انگلس با کشف :مفھوم ماتریالیستی تاریخ)٣
قوانین تکامل اجتماعی و تدوین عملی آن در جریان 
مبارزه اولین کسانی بودند کھ تاریخ نویسی را بر پایھ ای 
علمی گذاشتھ و آن را از انبوه متافزیک، سوبژکتیویسم

، قھرمان پرستی، تعصب طبقاتی سطحی )ذھن گرایی(
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ویژه تاریخ نویسی بورژوازی، پاک ساختند و بر اساس 
ماتریالیستی بنیاد تکامل اجتماعی را تدوین و توضیح 

انسان ھا «:مارکس آن را این طور خالصھ می کند.دادند
برای تولید اجتماعی وارد مناسبات معینی با یکدیگر می 

ناب ناپذیر و مستقل از خواست آن ھا است، گردند کھ اجت
این مناسبات تولیدی، با مرحلھ معینی از رشد و تکامل 
نیروھای مادی تولیدی آن ھا مطابق است، مجموعھ این 

اساس واقعیت  -مناسبات تولیدی، زیربنای اقتصادی
جامعھ را تشکیل می دھد و روبناھای حقوقی و سیاسی 

ماعی با آن ھا مطابقت می کھ اشکال معینی از آگاھی اجت
شیوه تولید در زندگی .کند از این زیربنا ناشی می شود

مادی خصلت کلی پروسھ اجتماعی، سیاسی و روحی را 
این شعور انسان ھا نیست کھ ھستی آن ھا  -تعیین می کند

را تعیین می کند، بلکھ بر عکس زندگی اجتماعی آن 
اتریالیسم م.»ھاست کھ تعیین کننده شعورشان می باشد

تاریخی بھ عنوان سالح برنده طبقھ کارگر علیھ نظام 
سرمایھ داری و ایجاد سوسیالیسم در درک پروسھ ھای 

سیاسی شرایط موجود می باشد کھ قدرت  -پیچیده اقتصادی
.شناخت و تغییر انقالبی را بھ وجود می آورد

این اصل یکی از پایھ ای ترین اصول :مبارزه طبقاتی)٤
می باشد کھ بھ قول مانیفست کمونیست تاریخ مارکسیستی

تمام جوامع موجود تا زمان حال تاریخ مبارزه طبقاتی 
مارکسیسم سرنخی بھ دست ما می «:لنین می گوید.است

دھد کھ قادرمان می سازد در این پیچیدگی و ھرج و مرج 
ظاھر سلطۀ قانون، یعنی تئوری مبارزه طبقاتی را پیدا 

مارس ٥مھ بھ ژوزف ویدمایر در مارکس در نا.»کنیم
:، می نویسد١٨٥٢

تا جایی کھ بھ من بازمی گردد، امتیاز کشف وجود «
طبقات در جامعھ کنونی و مبارزه میان آن ھا بھ من تعلق 

مدت ھا پیش از من، مورخین بورژوا، توسعھ .نمی گیرد
تاریخی این مبارزه طبقاتی را توصیف کرده بودند، و 

آن چھ من .، اقتصاد این طبقات رااقتصاددان بورژوا
:انجام دادم و جدید بود، اثبات این موارد می بود کھ

وجود طبقات، تنھا با مراحل تاریخی معینی در توسعھ -١
.تولید ارتباط دارد

مبارزه طبقاتی الزاما بھ دیکتاتوری پروتاریا منجر -٢
.می شود

این دیکتاتوری، خود، گذار بھ سوی محو تمامی -٣
طبقات و بھ سوی یک جامعھ بی طبقھ را تشکیل می 

».دھد

مارکس در تحلیل مبارزه :نقش انقالبی طبقھ کارگر-٥
طبقاتی کھ یکی از بزرگ ترین دستاوردھای او است، 

تولید و نقش انقالبی طبقھ کارگر بھ عنوان نیروی اساسی 
را کشف و اثبات نمود و روشن ساخت از میان تحول

ز رودر روی بورژوازی قرار گرفتھ اند طبقاتی کھ امرو
.تنھا پرولتاریاست کھ نجاتش در نجات کل جامعھ است

عمده ترین موضوع آموزش مارکس «:لنین می گوید
روشن ساختن نقش تاریخی جھانشمول پرولتاریا بھ 

».عنوان سازنده جامعھ سوسیالیستی می باشد

مارکس در ادامھ، و کشف و بسط :ارزش اضافی-٦
انین تکامل اقتصادی سرمایھ داری کھ توسط اقتصادان قو

بورژوایی آدام اسمیت، دیوید ریکاردو ناقص مانده بود، 
بھ توضیح مسایلی »سرمایھ«جلدی ٣در کتاب بزرگ 

جدید مانند انباشت سرمایھ، علل بحران ھای دوره ای و 
تمرکز سرمایھ پرداخت، اما بزرگترین کشف او این بود 

اضافی توسط کارگران و تملک آن توسط کھ تولید ارزش
این کار تمام پروسھ .سرمایھ داری را توضیح داد

استثمار سرمایھ داری را عریان نموده و علل اقتصادی 
.انقالب کارگری را آشکار ساخت

یکی از اساسی ترین ارکان مارکسیسم :نقش دولت-٧
بنابر این .تحلیل مارکس و انگلس از دولت می باشد

ل دولت محصول آشتی ناپذیری تضادھای طبقاتی تحلی
است کھ از موقعی کھ اولین جامعھ طبقاتی، یعنی برده 
داری بھ وجود آمده تولد یافتھ است؛ و در جامعھ سرمایھ 
داری دولت ابزار قھر بورژازی است کھ با آن تسلیم بھ 

مارکس و بھ .سلطھ اش را بھ کارگران تحمیل می کند
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٨٢
دولت را از زمان حاضر تا منشأ خصوص انگلس تاریخ 

آن دنبال نموده و نشان دادند کھ با ظھور طبقات اجتماعی 
خدمتدولت شکل گرفتھ و ھمیشھ بھ منافع طبقات حاکم 

منشأ«بھ خصوص انگلس در اثر جاودانھ خود.می کند
آنتی «، و در کتاب »خانواده، مالکیت خصوصی و دولت

یای پیروز سرانجام پرولتار«خود نشان داد کھ »دورینگ
دولت را نابود نموده و آن را بھ موزه در آثار عتیقھ 

.»خواھد فرستاد

:استراتژی و تاکتیک؛ مبارزه طبقاتی-٨

این کھ مسألھ اساسی ھر انقالبی مسألھ کسب قدرت )اول
و این مسألھ بدون درھم شکستن دولت .سیاسی است

.می باشدبورژوایی از طریق انقالب قھرآمیز غیرممکن 
قھر قابلھ یا مامای ھرجامعھ است کھ «:مارکس گفت

.»آبستن جامعھ ای نوین می باشد

طبقھ کارگر بھ عنوان تنھا نیروی اساسی نابود )دوم
کننده جامعھ طبقاتی برای برانداختن مالکیت خصوصی 
باید سازمان و یا حزب و خط مشی مشخص و مستقل 

.طبقاتی داشتھ باشد

اساس برنامھ حداقل دمکراتیک خود دیگر اقشار بر)سوم
دمکرات علیھ استبداد و اشکال ماقبل سرمایھ داری، بدون 
آن کھ استقالل طبقاتی اش را از دست بدھد، تحت 

.ھژمونی و رھبری اش قرار دھد

انگلس تا کمینترن، مارکسیسم -از دوره مارکس)چھارم
و ھافرود و جنبش کارگری فراز و کمونیسم علمیو 

بسیاری را برای سازماندھی انقالب منفیتجارب مثبت و 
و رسیدن بھ حاکمیت سوسیالیستی آنان اندوختھ کارگری

.است کھ باید مورد استفاده قرار گیرد

چگونگی تشکل یابی کارگری مانند حزب سیاسی، 
شوراھا، تعاونی ھا، و ارتباط آن ھا بھ عنوان ابزار 

حاکمیت سازماندھی اشکال مبارزاتی در جھت رسیدن بھ 
، چگونگی اشکال مبارزاتی از ساده ترین کارگری

اعتصاب صنفی تا اعتصاب سیاسی و قیام ملی، و بھ 

در شرایط جزر و مد کارگیری و بھ کارگیری این اشکال
انقالب، تجارب منفی وضعیت حاکمیت کارگران تاکنون، 
اشکال سرکوب، سرکوب دشمن، اشکال سازماندھی 
مخفی، نیمھ علنی و علنی، چگونگی ارتباط مبارزه مخفی 
با مبارزات انترناسیونالیستی اندوختھ است کھ حتماً باید 

لم است آن چھ مس.در دور جدید مبارزه بھ کارگرفتھ شود
طبقھ کارگر ایران بھ عنوان گردانی از ارتش جھانی 

بھ مارکسیسم انقالبی کارگران بدون تئوری انقالبی و 
عنوان علم شناخت قوانین رشد و تکامل جامعھ و علم 
رھبری انقالب و حاکمیت کارگری راه بھ جایی نخواھد 
برد و دنبالھ روی جریانات بورژوایی خواھد بود، از این 

ن طبقھ ھنوز در اوایل راه است و باید تمامی جھت ای
و طبقاتیدر متن مبارزه سوسیالیستیمحافل روشنگرانھ 

و آگاھی طبقاتیآن و ارتقای سازماندھی در جریان 
ترویج انقالبی در جھت رسیدن بھ یک حزب رزمنده 

.انقالبی در اولویت قرار دھند

شاھرخ زمانی

١٣٩٣تیر ماه ١٩:تاریخ
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مازیار رازي

همکاران این شماره
،بیژن شایستهمازیار رازي، علیرضا بیانی، 

عبرتاوي. ع مراد شیرین، جهانگیر سخنور، آرام نوبخت،

فعالین شبکۀ همبستگی کارگران ایرانو 

:پست الکترونیکی
contact@militaant.com

:نشانی وب سایت
www.militaant.com

قرار می گیرد سایت هر ماه پس از انتشار، بر روي وب »میلیتانتکارگر «نشریۀ 

!در حد توان، با نشریه همکاري کنید! رفقا

www.militaant.com

