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وباما بھ رھبر ایران در آستانۀ چھارمین نامۀ ا

مذاکرات ھستھ ای

فھرستبازگشت بھ 

در ھمان حال کھ ایاالت متحده آمادۀ مذاکرات بر سر 
برنامۀ ھستھ ای ایران می شود، وال استریت ژورنال 
دیروز جزئیات نامۀ محرمانۀ باراک اوباما بھ خامنھ ای 

ظاھر توافق ھستھ ای را منوط بھ را افشا کرد کھ علی ال
ھمکاری در جنگ علیھ دولت اسالمی عراق و شام 

.می کند)داعش(

پیش از ھر چیز باید یادآوری کرد کھ رھبران دو کشور 
رغم بیش از سھ دھھ رابطۀ بھ ظاھر پیش از این نیز علی

اند، اما باراک ھایی رد و بدل کردهپیام»آمیزخصومت«
چھار نامھ برای رھبر ایران، نشان داده اوباما با فرستادن

جمھور دیگر امریکا مایل بھ حل و کھ بیش از ھر رئیس
نخستین .با رژیم ایران است»اختالفات«فصل مستقیم 

مشھورجمعۀنمازاشاره بھ اولین نامۀ باراک اوباما در
انجام گرفت کھ طی آن ١٣٨٨خرداد ٢٩در ایخامنھ

خامنھ ای التھابات و اعتراضات جامعھ را بھ تحریکات 
وب ھم ١٣٨٨اول شھریور ماه .غرب ارتباط داد

گزارش داد کھ ، منسوب بھ محسن رضایی، تابناکسایت
باراک اوباما نامۀ دیگری برای رھبر ایران فرستاده 

ای نامۀ اول اوباما را منھداد کھ  خاتابناک خبر می.است
ھمان موقع دریافت و پیش از برگزاری انتخابات جواب 

ھم خبر داد کھ اوباما در آن نامھ تایمزواشنگتن.داده بود
.دو کشور شده بود»ھمکاری بھتر«خواھان 

در ١٣٩٠، نمایندۀ مجلس، اواخر دی ماه مطھریعلی
وباما بھ گفتگو با خبرگزاری فارس از نامۀ سوم باراک ا

نامۀ سوم زمانی ارسال شده بود کھ .رھبر ایران خبر داد
ای میان رژیم ایران و دیگر طرفین غربی مذاکرات ھستھ

بست رسیده و تنھا توافق دو طرف در ھر عمالً بھ بن
بحث.نشست بر سر زمان و مکان نشست بعدی بود

در اتحادیۀ ١٣٩٠تحریم نفت ایران از اوایل دی ماه 
ھای ایرانی تھدید دی شده بود و برخی مقاماروپا ج

کردند کھ در صورت عملی شدن تحریم نفت، ایران می
جریان صادرات نفت خلیج فارس را ھرمزتنگۀبستنبا

.بھ کلی قطع خواھد کرد کھ چنین چیزی ھرگز رخ نداد

چھارمین نامھ کھ گفتھ می شود ماه گذشتھ نوشتھ شده 
ین و مخالفین مذاکرات و است، احتماالً اعتراض منتقد
سخت تر»توافق ھستھ ای«توافق موقت سال قبل را با 

از جملۀ این منتقدین، جمھوری خواھان ھستند .می کند
کھ اخیراً ھم کنترل ھر دو مجلس سنا و نمایندگان کنگرۀ 
امریکا را بھ دست گرفتھ اند و ھم متحدین سنتی امریکا 

ان سعودی را پشت در خاورمیانھ نظیر اسرائیل و عربست
.سر خود دارند

حکومت اوباما بھ دلیل اعطای امتیازاتی بھ جمھوری 
اسالمی در توافق موقت پیشین زیر ضرب رفت، ھرچند 
کھ صرفاً کاھش ناچیز تحریم ھای شدید اقتصادی را در 
عوض توقف مؤثر برنامۀ ھستھ ای ایران و بازرسی 

.ه بودھای ناخوانده از تأسیسات اتمی پیشنھاد کرد

نخستین ضرب األجل برای توافق ھمھ جانبھ، در ماه 
نوامبر ٢۴ژوئیھ منقضی شد، اما با این وجود توافق تا 

رژیم ایران از طرف گروه بھ اصطالح .تمدید گشت
، یعنی ایاالت متحده، بریتانیا، چین روسیھ و »١+۵«

آلمان، تحت فشار است تا یا امتیازات قابل توجھی اعطا 
ا تحریم ھای بیش تری رو بھ رو شود؛ تحریم کند یا ب

درصد کاھش داده و ۴٠ھایی کھ صادرات نفت را 
اقتصاد کشور را عمالً از بازارھای مالی جھانی قطع 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190
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.کرده است

روز چھارشنبھ اوباما اعالم کرد کھ امریکا بھ رژیم 
ایران چارچوبی برای برنامۀ ھستھ ای اش ارائھ می کند، 

یک مسألۀ باز است کھ «ھ ھنوز این منتھا اضافھ کرد ک
ضمن آن کھ .»آیا توافق صورت خواھد گرفت یا نھ

بخش قابل«از سوی »ضدیت با امریکایی گرایی«اوباما 
را مورد انتقاد قرار »]ایران[توجھی از نخبگان سیاسی 

داد، حکومت ایاالت متحده اصرار دارد کھ ایران بخش 
بھ ویژه ظرفیت -ھای کلیدی تسھیالت ھستھ ای خود را

.برچیند یا تعدیل کند-غنی سازی اورانیوم

جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا، روز چھارشنبھ 
ضمن صحبت در پاریس گفت کھ او خواھان یک توافق 
است، اما ھشدار داد کھ رسیدن بھ این توافق پس از 

در .خواھد بود»بسیار دشوار«نوامبر ٢۴ضرب األجل 
اکثریت جمھوری خواه در کنگره و واقع کری از وجود

مخالفت ھای صوری آن ھا با توافقات، بھ روشنی برای 
.تشدید فشار بر رقیب خود، رژیم ایران استفاده کرد

من بھ «:جان بینر رھبر مجلس جمھوری خواه اعالم کرد
او ضمن صحبت دربارۀ .»ایرانی ھا اعتماد ندارم

مذاکرات «کھ کرد»ابراز امیدواری«مذاکرات ھستھ ای 
فعلی مذاکراتی جدی باشند، اما من تردیدھای خودم را 

.»دارم

کاخ سفید وجود این نامھ را انکار نکرده، اما عنوان 
کری قرار است .را رد کرده است»مکاتبات خصوصی«

ھمین ھفتھ برای مذاکرات با وزیر امور خارجۀ ایران، 
محمدجواد ظریف و سرپرست سیاست خارجی اتحادیۀ 

روپا، کاترین اشتون، سفری بھ عمان داشتھ باشد تا بھ ا
و ایران در »١+۵«دنبال آن مذاکرات مبسوطی میان 

.وین صورت بگیرد

بھ گفتۀ وال استریت ژورنال، نامۀ اوباما مستقیماً ھرگونھ 
ھمکاری امریکا با ایران علیھ داعش را بھ توافق ھستھ 

یاالت متحده ا.ای تا ضرب األجل نوامبر ارتباط می داد
در سطح عمومی ھمیشھ اصرار داشتھ است کھ توافق 
ھستھ ای مستلزم روابطۀ حسنۀ بیش تر و وسیع تر با 

.اما واقعیت امر چیز دیگری است.ایران نیست

واشنگتن بھ طور مرتب اعالم می کند کھ درحال 
ھمکاری با رژیم ایران در جنگ جدید بھ رھبری امریکا 

ت، اما اکنون روشن است کھ در عراق و سوریھ نیس
رژیم ایران درحال پاسخگویی بھ درخواست ھای امریکا 

.است، و پشت پرده ھمکاری ھایی وجود دارد

عقب نشینی ایران از حمایت سیاسی از نوری المالکی 
نخست وزیر عراق، در کارزار امریکا برای خلع ید او و 

در »انعطاف پذیرتر«انتصاب یک حکومت دست نشاندۀ 
.غداد، سودمند واقع شدب

بھ عالوه سخنگوی کاخ سفید، جاش ارنست، ضمن 
صحبت دیروز خود با رسانھ ھا دربارۀ نامۀ اوباما، 

ھستھ ای [ما دربارۀ حواشی مذاکرات «تصدیق کرد کھ 
در دست کم چند مورد صحبت کرده ایم و ھمین ]با ایران

طور کارزار کنونی کھ قرار است علیھ داعش ھدایت 
.»شود

یکی از از مقامات نظامی ارشد ایاالت متحده دیروز بھ 
گفت کھ ایاالت متحده کانال ھایی ارتباطی »سی ان ان«

در ارتباط با اقدام  -از طریق مقامات عراقی -با ایران
ھرچند وی .نظامی امریکا علیھ داعش باز کرده است

تأکید می کرد کھ چنین مذاکره ای شامل ھمکاری نظامی 
ولی ضروری ھم می دید کھ از عملیات نمی شود،

-»مدیریت حریم ھوایی«از جملھ -امریکا و رژیم ایران
.بشود»تنش زدایی«

حکومت اوباما بی تردید بھ دنبال آن است کھ ببیند چھ 
نوع ھمکاری ھایی می تواند از ایران دریافت کند، اما 
ھدف اصلی آن از بسط جنگ در خاورمیانھ، نھ داعش، 

یم بشار اسد در سوریھ بھ عنوان متحد منطقھ ای بلکھ رژ
.مھم رژیم ایران است

وال استریت ژورنال خاطر نشان کرد کھ بھ گفتۀ منابع 
بی نام، اوباما متحدین کلیدی خود در منطقھ یعنی 
اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی را از 

حکومت اسرائیل از.نامۀ خود بھ خامنھ ای مطلع نکرد
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ھمان ابتدا منتقد مذاکرات امریکا بر سر توافق ھستھ ای 

عربستان سعودی و امارات متحدۀ .با ایران بوده است
عربی، بھ جنگ امریکا در عراق و سوریھ بھ عنوان 

.ابزاری برای تضعیف رژیم اسد و ایران پیوستھ اند

در نتیجھ حکومت امریکا برای روابط حسنۀ خود با رژیم 
د آرام کردن متحدین خود برای جلوگیری از ایران، نیازمن

واکنش تند آن ھا و صدمھ بھ روابز شان با خود امریکا 
رژیم ترکیھ کوشش می کند واشنگتن را تحت فشار .است

صراحتاً اسد را ھدف بگیرد و از درخواست قرار دھد تا
آنکارا برای تحمیل یک منطقۀ پرواز ممنوع و مناطق 

.سوریھ حمایت کندامن زمینی در داخل خاک 

ھمان طور کھ بارھا در گذشتھ اشاره کرده بودیم، رژیم 
سرمایھ داری ایران از ابتدا دارای تناقضی اساسی در 
.درون خود بوده کھ تا بھ امروز نیز حل نگشتھ است

تناقض اساسی این رژیم از ذات خود آن سرچشمھ می 
ھرگز یک نظام سرمایھ داری »جمھوری اسالمی«.گیرد

تعارف، مشابھ با آن چھ در کشورھای سرمایھ داری م
سلطنتی-رژیم نظامی.غربی مشاھده می کنیم، نبوده است

شاه، در واقع جای خود را بھ یک فرماسیون متناقض داد 
کھ در درون خود دو گرایش اصلی را، با دو رویکرد 
متمایز نسبت بھ سیاست اقتصادی و روابط بین المللی 

است کھ منطق ھر دو گرایش جالب.جای می داد
، در تحلیل نھایی سرمایھ داری محض است »متعارض«
یا »اقتصاد اسالمی«ولو این کھ با قرار گرفتن در پشت (

با این وجود، ).آن را تقبیح کنند»سرمایھ داری«انتقاد بھ 
سنتاً در )»اقتدارگرا«یا (»اصولگرا«جناح موسوم بھ 

با غرب داشتھ است، سطح سیاسی اختالفات و منازعاتی
شدیداً خواستار آن »اصالح طلب«در حالی کھ جناح 

بوده کھ جمھوری اسالمی خود را با معیارھای نظام ھای 
سرمایھ داری غربی ھمسو کند و تا حّد امکان این 

.را کاھش دھد»منازعات«

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیّت عینی و ذات 
المی ھمواره ظاھر اس -متناقض رژیم سرمایھ داری

برای نمونھ از روزھای نخستین انقالب، .گشتھ است
بھشتی بر عھده گرفتند، -نمایندگی گرایش اّول را خمینی

و متعارف با عرف ھای بین »معتدل«و نمایندگی جناح 
جالب است کھ اخیراً در میان (یزدی  -المللی را بازرگان

جویان دانش«ای کھ ھزاران پیام دیپلماتیک محرمانھ
پس از اشغال سفارت آمریکا در »مسلمان پیرو خط امام

ھای شیطان بزرگ علیھ توطئھ«تھران بھ عنوان مدارک 
منتشر کردند، گزارش بسیار کوتاھی وجود دارد »انقالب

حدود دو )سیا(کھ دفتر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
آبان، از داخل ١٣ماه و نیم پیش از واقعھ گروگان گیری 

فارت بھ مقر مرکزی سیا در لنگلی ویرجینیا فرستاده س
ای، مردی اسرارآمیز بھ نام بنا بر این سند نیم صفحھ.بود

در دفتر ١٣۵٨مرداد ٣١روز "اورین دابلیو بایدنکوف"
نخست وزیری بھ دیدار مھدی بازرگان و مقامات ارشد 

، »بایدنکوف«ھا معلوم شد کھ بعد.روددولت موقت می
ترین مقامات یکی از مھم»بروس رایدل«قیقی با نام ح

سیا در امور خاورمیانھ بود، با ھماھنگی کامل وزارت 
خارجۀ آمریکا و اطالع کاخ سفید بھ تھران اعزام شده 
بود تا سنگ بنای یک روند ھمکاری اطالعاتی 

دو ھمکار .استراتژیک را با مقامات ایرانی بگذارد
آن سفر محرمانھ کھ از جزئیات »بایدنکوف«نزدیک 

اند کھ مأمور ارشد سیا بی سی فارسی گفتھاند بھ بیمطلع
اش در تھران بھ مالقات در دوران اقامت چند روزه

محمد بھشتی، نایب رئیس مجلس خبرنگان قانون اساسی 
).رودو دبیرکل حزب جمھوری اسالمی نیز می

ھمواره بخشی از سرمایھ داری برای حفظ منافع 
ام اسالمی راھی جز توّسل بھ غرب و نظام درازمّدت نظ

منطق سرمایھ داری جھانی .امپریالیستی نمی یافت
ھمواره این تناقض را در ایران در طی بیش از سھ دھھ 

در پیش افرادی .بھ شکل عریانی بھ نمایش گذاشتھ است
نظیر رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غیره کھ خود زمانی 

بوده اند، برای )قتدارگرایا ا(از سران جناح اصول گرا 
روی »اصالح طلبانھ«حفظ بقای رژیم، بھ سیاست ھای 

بھ بیان دیگر، تمامی اصالح طلبان فعلی در .آورند
ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرایان صاحب 

و (منصب بوده اند، کھ امروز راه ادامۀ حیات رژیم 
اختار را در ایجاد تغییرات در س)نتیجتاً بقای خود
این دو گرایش از روز نخست در دل .اقتصادی می بینند



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٦
رژیم وجود داشتھ، منتھا شرایط عینی، متناوباً بھ نفع یکی 

.و بھ ضرر دیگری تغییر می کرده است

این وضعیت ھمواره تا آستانۀ انتخابات اخیر ریاست 
ھمان طور کھ قبالً بھ .نیز وجود داشت١٣٩٢جمھوری، 

شده بود، در این مقطع جمھوری تفصیل توضیح داده
از.اسالمی با دو بحران درونی و بیرونی رو بھ رو بود

باباراینھاتحریمجدیددورالمللی،بیننظرنقطھ
اصلیگاهتکیھیعنی)پتروشیمیونفتصنایعمحوریت

بانکطورھمینو(اسالمیجمھوریدرآمدحیاتیو
درگذشتبود؛شتھگذارژیمبرراخودتأثیراتمرکزی،

اوخارجیسیاستتداومدرابھاموونزوئالدرچاوز
پایۀبعدی،حکومتدراسالمیجمھوریبھنسبت

کردهتضعیفالتینامریکایدررااسالمیجمھوری
ازمندیبھرهدرحالونزوئالاتفاقا ًکھاینضمن(بود

ایران،علیھاروپاومتحدهایاالتنفتیھایتحریمتأثیر
درایرانکھبودبازاریازبخشیآوردندستبھبرای

ھمھازترمھمو؛)دادمیدستازھندوچینویژهبھ
مھمعنوانبھاسدرژیمسقوطاحتمالوحادوضعیت

جمھوریبرایمنطقھ،درایراناستراتژیکمتحدترین
داخلی،نظرنقطھازبود؛خطرزنگیکاسالمی
وایخامنھبود؛گرفتھدتشرژیمدرونیھایشکاف

دفاعدررا»فتنھجریان«تازگیبھکھآنبھوابستھحلقۀ
باراینبود،زدهعقبنژاداحمدیجمھوریریاستاز

بھھمراخودسابقمتحدھمینکھبودمجبور
اینوکند،خارجدوراز»انحرافیجریان«عنوان

امنھخخودچیزیھرازبیشمحاسباتی،ممتداشتباھات
دادهقرارھایشپایھمقابلدربدیموقعیتدرراای
جّودنبالبھکھدانستمیحاکمیتعالوهبھ.بود

ازپسجامعھعمومیاعتمادیبیونارضایتی
باآنرویپیشانتخاباتدرمشارکت،٨٨اعتراضات

.استروبھروجدیچالش

در چنین شرایطی نیاز بود تا گرایش بھ اصطالح 
دست باال را پیدا کند و مھره ای را رو کند کھ »دلمعت«

بتواند موقتاً بر این بحران ھای دوگانھ فائق آید، و حسن 
نامۀ اخیر .روحانی محصول چنین مھندسی ای بود

اوباما بھ رھبری ایران، چراغ سبزی برای از سرگیری 

نرمش«.ھمین روابط و ھمکاری ھا بوده است
نیز باید در ھمین چارچوب نگاه خامنھ ای را »قھرمانانۀ

.کرد

کھ در وھلۀ نخست شاید تصور شود کھ فاش با وجود این
شدن نامۀ چھارم اوباما بھ خامنھ ای در آستانۀ مذاکرات 

»نئو محافظھ کار«ھستھ ای دست عناصر جناح راست و 
حزب جمھوری خواھان را تقویت می کند، ولی، در 

بورژوازی آمریکا این بخش از »ضدیت«تحلیل نھایی، 
بنیادگرایان، اصول گرایان و سپاه »ضدیت«ھمانند 

نھ ضدیتی اصولی، بلکھ :پاسداران در ایران می باشد
مانور برای کسب امتیازات بیشتر اقتصادی برای خود و 

ھر یک از سناتورھا و نمایندگان مجلس .پایھ ھای خود
ند، امریکا بھ بودجھ ای ھنگفت برای انتخاب شدن نیازمند

کھ بھتر (و ھر دالری کھ در انتخابات صرف می شود 
بر اساس محاسبات چند )است بگوییم بھ ھدر می رود

سالۀ سرمایھ داران برای انتخاب کاندیدھایی کھ بھ بھترین 
و .نحو منافع خود را دنبال می کنند، خرج می شود

ھمچنین کمک در بھبود وضعیت اقتصادی در شھر و 
ھ امضا کردن قراردادھای جدید در ایالت خود، من جمل

بازارھایی کھ در آن ھا شرکت ھای آمریکایی بتوانند در 
موقعیتی برتر در قبال رقبای اروپایی، چینی و غیره 

و سرمایھ داری ایران، .داشتھ باشند، بسیار مھم می باشند
سال اختناق، جنگ، چپاول و تحریم واقعاً بھ ٣٥پس از 

.استکایی نیازمند تکنولوژی و سرمایۀ آمری

پس ضمن افزایش فشار دیپلماتیک در سطح عمومی، بھ 
خصوص در مقابل مطبوعات و تلویزیون، برای وانمود 

، در پشت »کسب امتیاز بیش تر از ایران«کردن بھ 
درھای بستھ روابط برای چندین ماه است کھ بسیار 

در عراق، بھ خاطر وضعیت نسبتاً .نزدیک شده اند
اوباما، امریکا بھ کندی و در سطح ضعیف حکومت 

در .بسیار محدودی درگیر مبارزه علیھ داعش شده است
عمل، رژیم ایران در عراق خدمت بزرگی بھ امریکا 

.کرده است

و اگر ھم این دوره از مذاکرات ھستھ ای بھ شکست 
پیشرفت ھایی در انجامد، باز چند ماه دیگر، پس از یب
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جوانب نظامی، ھمکاری ھا در بسیاری از سطح

دیپلماتیک و اقتصادی، باری دیگر مذاکرات آغاز خواھند 
اکنون فشارھا بر سرمایھ داران ھر دو کشور بسیار .شد

خره ، و سرمایھ داران باألاستبیشتر از چند سال پیش 
»تاریخی«مقامات سیاسی را بھ پای مذاکره و توافقی 

.خواھند کشید

روابط حسنھ :کھاست این ،چھ مثل روز روشن استآن
یایران و رژیم سرمایھ داریبین رژیم سرمایھ دار

ھا بر مریکا پایۀ آغاز حمالت مشترک آناامپریالیست 
حقوق سیاسی نقداً محدود و سطح زندگی نقداً فقیرانھ 

این حمالت می .کارگران ایران و منطقھ خواھد بود
توانند آخرین توھمات بھ ماھیت واقعی رژیم ایران را 

پس از تحقق توافقات و آغاز ھمکاری ھای .کنندبش
نزدیک اقتصادی، جمھوری اسالمی مجبور خواھد شد 

، فشار و استثمار طبقۀ »بازسازی اقتصادی«کھ برای 
کارگر ایران را تشدید، و در عین حال برای کانالیزه 
کردن اعتراضات آن، خود را با برخی عرف ھای بین 

»سازمان جھانی کار«المللی سرمایھ داری از جملھ 
این چشم .تطبیق دھد و تشکالتی زرد را بھ وجود آورد

اندازی است کھ مارکسیست ھای انقالبی برای مواجھھ با 
.آن باید خود را از پیش آماده کنند

)١٣٩٣آبان ١۶(٢٠١۴نوامبر ٧

گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

زبییابی توده ای و حسازمان:کارگرۀطبق

فھرستبازگشت بھ 

)۶بخش(میلیتانت  ۀمازیار رازی با نشریگفتگوی

رفیق مازیار رازی در مورد تحزب گرایی در :میلیتانت
در .م سؤالی طرح کنیمیخواستجنبش کارگری می

جنبش کارگری امروز مجادالت جدی جاری در درون
ق تر و برجستھ تر نگاه ایران، ما شاھد تسریع ھر چھ دقی

ھا و دریافت ھا بھ قلمرو پاسخ بھ چند و چون سازمانیابی 
، کماکان برای ھاپاره ای گرایش.کارگر ھستیمۀطبق

تشکل توده ای و سازمانیابی و حزب دو ماھیت جدا از 
در حالی کھ برخی دیگر از جملھ فعالین .ھم قائل ھستند

کارگر، ۀطبقیسرمایھ داری یا ضد کار مزدگرایش ضد
این نظر را زاید و مردود می شمارند و با توجھ بھ 

-بھ ویژه انترناسیونال اول-تجارب جنبش کارگر جھانی
مبارزات اقتصادی کارگری کھ بتواند ھمیبھ چنان تشکل

کارگر را سازمان دھد و ۀو ھم مبارزات سیاسی طبق
شما در این رابطھ چگونھ می .ھستندھدایت کند، قائل

اندیشید؟

دوگانگی بین بھ اعتقاد من نیز ایجاد:مازیار رازی
یک عمل زاید و »حزب کارگری«و »تشکل توده ای«

سازمان ھای سنتی است کھ این روش کار.مردودی است
نقداً حزب و سازمان خود را با نام کارگران و توسط عده 

روشنفکر ساختھ اند؛ و در واقع کار حزبی خود را از ای
ۀھا توده ھا را بھ مثابآن.توده ای جدا می پندارندتشکل

لذا می پندارند؛ابزاری برای بھ قدرت رسیدن حزبشان 
این یک روش .پیوستن توده ھا بھ حزبشان ھستندخواھان

در عین حال من با نظریات اما.غیر اصولی است
نظریات این .نیز توافق ندارم»ضد کار مزدی«گرایش 
ت مثبتی در نقد سازمان ھای سنتی و حامل نکادوستان

مطالبات کارگری است؛ اما کماکان تخیلی و غیر قابل 
ۀاجرا و در نتیجھ کامالً بی ارتباط با واقعیت جامع

.ماست

تردیدی نیست کھ تشکیل یک حزب کارگری، امردر این
برخالف نظر سازمان ھای سنتی کھ اکثراً بھ تشکیل 
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روند از پیش تعیین یک،مبادرت کرده اندحزب خود
حزب کارگری می تواند یا از درون تشکل .شده نیست
وجود آید؛ یا می تواند در کنار آن متولد شود ھ کارگری ب

ھمھ بستگی بھ آمادگی .شکل بگیردو یا در بیرون از آن
ھا کارگران پیشرو و نفوذ سیاسی و تشکیالتی آن

ھ این ست کااما امر مسلم این.جنبش کارگری دارددر
می شود باید از اولیھ آن متولدۀحزب ھر جایی کھ نطف

کارگری یا در کنار ییک سو در مرکز فعالیت ھا
خود را ازدیگرو از سوی؛کارگران قرار داشتھ باشد

از تشکالت ناھمگون )و سیاسی(لحاظ تشکیالتی 
.داردکارگری جدا نگھ

اصلی ایجاد حزب ۀانگیز.می دھمبیشتر توضیح
ۀدر طبقکارگری، ریشھ در تکامل سیاسی ناھمگونی

عام «کارگر بھ مفھوم ۀدر درون طبق.کارگر دارد
، حتی در وضعیت عادی سرمایھ داری، توده ھای »کلمھ

کارگر تحت نفوذ عقاید و ایدئولوژی بورژوایی قرار می 
در درون طبقھ کارگر بھ راحتی و سرعت گرایش .گیرند

خرده جو، فرصت طلب وھای رفرمیستی، مماشات 
بورژوایی ظاھر می گردند، کھ در تقابل با منافع 

کارگران قرار گرفتھ و ناخواستھ بھ تقویت خوددرازمدت
بورژوازی با .سیاست ھای بورژوازی کمک می رسانند

تمام نھادھای وابستھ ودولتتمام قوا و با در دست داشتن
رسانھ حکومت، قوای قضایی، مجریھ و مقننھ؛(بھ آن 

مساجد؛ نھادھای کارگری وابستھ بھ رژیم ھای عمومی؛
مالی و و تمام امکانات)کارگر و غیرهۀمانند خان

ۀھر چھ طبق.بھ این ناھمگونی دامن می زند،انتظامی
تر و بحران زده تر کارگر متفرق تر، ناھمگون

باید .درازمدت تر خواھد بوداستیالی سرمایھ داری،باشد
سرکوب ھ دولت سرمایھ داری تنھا با روشیادآور شد ک

و کشتار حاکمیت خود را اعمال نمی کند؛ بلکھ ھمچنین 
نفود سیاسی در درون تشکل از روش ھای دیگری، مانند

.ھای توده ای و علنی کارگری نیز استفاده می کند

ایجاد تشکالت علنی در ایران کھ قرار است ھمانند بین 
مایھ داری انجام داده و الملل اول کار توده ای ضدسر

یک پیشنھاد توده ای مبدل گردد،نھایتاً بھ یک حزب
در درون یک تشکل علنی در قلب زیرا اوال.تخیلی است

سرمایھ داری عقب افتاده نظیر سرمایھ داری ۀیک جامع
نمیھرگزاحزاب علنی و توده ای کارگری،ایران
بھ یک حزب کارگری رزمنده ، کارا و توانند

بھ سخن دیگر، حزبی کھ ھدفش .مبدل گردندفوذپرن
کارگران در تدارک و سازماندھی سیاسی و تشکیالتی

راستای تشکیل یک حکومت کارگری است، باید در ابتدا 
خود را بھ )انقالبیاعتالیۀتا دور(

تا از ضربھ خوردن .سازمان دھدغیرعلنیصورت
و )رفرمیزم؛ فرصت طلبی و فرقھ گرایی(ایدئولوژیک 

خود را )عناصر جاسوس و پلیسۀرخن(فیزیکی 
.نگھداردمصون

ترین عناصر و در نتیجھ ھدف اساسی، جلب آگاه
آنان نیز متشکل از کارگرانی .کارگران پیشرو است

پیش ۀرھبران عملی کارگران در دورۀھستند کھ بھ مثاب
توسط کارگران شناختھ شده و ھمچنین اعتقاد بھ نظریات 

در درون جنبش کارگری، باید وجھ .دارندسوسیالیستی
و کارگران پیشرو اعمطورھ بکارگرۀتمایزی مابین طبق

-وی کارگری پیشُر .قائل شداخصطورھ ب
از آگاھی باالتری -کارگرۀطبیعی و عملی طبقرھبران

ۀبرخالف تودکارگر برخوردارند، زیرا کھۀاز کل طبق
در جزر و مد، افول طور پیگیر ھ کارگر، این قشر بۀطبق

.طور فعاالنھ درگیر استھ کارگری بو اعتالی مبارزات
بدیھی است کھ این قشر بھ علت موقعیت خود در 

کارگری قادر بھ کسب آگاھی سوسیالیستی و تدوین جنبش
پیشتاز انقالبی، می انقالبی، بدون دخالت حزبۀبرنام
اما، اوالً کسب آگاھی سوسیالیستی بھ سرعت و.باشد

یک حزب پیشتاز انقالبی بھ آن منتقل می دقتی کھ توسط
بھ علل کارگرۀشود نخواھد بود، زیرا رھبران عملی طبق

ۀدرگیری مرتب در جنبش کارگری قادر بھ جذب کلی
سطح ملی و بین نظریات و تجارب جنبش کارگری در

ثانیاً بھ علت ارتباط .المللی در اسرع وقت نخواھند بود
کارگر، ھمواره ۀوی کارگری بھ کل طبقپیشُر تنگاتنگ

قشرخطر عقب نگھ داشتھ شدن سیاسی و تشکیالتی
وی پیشُر .کارگر وجود خواھد داشتۀ پیشرو توسط تود

چھ در انزوا و بدون امر دخالتگری در کارگری چنان
جنبش کارگری بھ فعالیت خود ادامھ دھد، شاید تا حدودی 
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٩
؛ اما، در آن آگاھی سوسیالیستی باشدقادر بھ جذب

صورت خطر آن وجود خواھد داشت 
»روشنفکران«وی کارگری مبدل بھ پیشُر قشرھمانکھ

زیرا، قشر پیشرو تا زمانی .بی ارتباط با جنبش گردد
خود را با ۀاست کھ اتصال ارگانیک و روزمر»پیشرو«

وی سنتی ظھور کارگران پیشُر .کارگر حفظ کندۀکل طبق
رخوردھای فرقھ گرایانھ در وضعیت کنونی کھ با ب

نشانگر این ،عمل کارگری را ُکند کرده اندتشکیل اتحاد
.واقعیت است

جلب آگاه ترین انقالبیون اما در عین حال، حزبی کھ قصد
کارگر را دارد، نمی تواند یک حزب ۀطبق

کھ کارش صرفاً صدور خارج از طبقھ»روشنفکران«
البی باید پیشتاز انقحزب.است، باشد»دستور عمل«

محور فعالیت ھای خود را در درون تشکل ھا و محافل 
چنین حزبی باید متشکل از ترکیبی .کارگری متمرکز کند

و )کارگران پیشرو(»روشنفکران -کارگر«از 
روشنفکرانی کھ در گفتار و (»کارگران-روشنفکر«

یید أمورد تکارگری قرار گرفتھ وۀکردار در جبھ
صرفاً از طریق این .، باشد)دارندکارگران پیشرو قرار 

مشترک این دو بخش از مبارزان کارگری ۀپیوند و مداخل
عمالًدر مبارزات واقعی توده ھاست کھ حزب کارگری

حقی کھ بھ .آوردتوده ھا را بھ دست میحقانیت رھبری
ھر .ھیچ وجھ نمی تواند از پیش اعطا شده قلمداد شود

و مورد تأیید کارگران مدعی این حق بوده سازمانی کھ
ساختن یک حزب ۀلأمس.نباشد، محکوم بھ شکست است

مبارزه برای بھ دست آوردن این حق از کارگری
ۀروزمرۀچنین اعتمادی صرفاً با مداخل.کارگران است

زیرا کھ .حزب در جنبش کارگری بھ دست می آیدفعاالن
و تبلیغات توده ھای کارگر نھ تنھا از طریق مطالعھ

ۀبلکھ عمداً از راه تجرب،دیو تلویزیونی و اینترنتیرا
در .خود، از فعاالن انقالبی شناخت بھ دست می آورند

واقعی کارگران، ۀنتیجھ، بدون شرکت فعال در مبارز
ھیچ راه دیگری برای تأثیرگذاری و جمع بندی تجارب 

اق ھای تتدوین شده در اھای»تئوری«.آنان وجود ندارد
، »کارگری«تشکیل سازمان ھای در بستھ و یا

بدون شرکت در مبارزات »انقالبی«و »کمونیستی«

واقعی کارگران و جلب اعتماد آنان، ھمھ فاقد 
.ھستندارزش

کارگر ۀکل طبقیھمچنین، این حزب نمی تواند دنبالھ رو
باشد، زیرا کھ کل طبقھ کارگر الزاماً بھ سیاست ھای 

حزب پیشتاز .درست ھمزمان با ھم دست نمی یابد
کارگری خود را از درون جنبش عملیۀکارگری، برنام

و تجارب نظری و عملی جنبش کارگری در سطح بین 
این برنامھ در درون جنبش .المللی استننتاج می کند

کارگری بھ آزمایش گذاشتھ شده، صیقل یافتھ ونھایتاً 
کارگر ۀطبقۀبرنام.برای مداخالت بعدی تدقیق می یابد

امر دخالتگری در مسایل صنفی، سیاسی و در برای 
سیاسی توسط طبقھ نھایت تدارک برای کسب قدرت

از درون یک سازمان علنی نمی تواند ظاھر کارگر
کارگر بھ علت ناھمگونی سیاسی ۀطبقکلگردد؛ زیرا

تدوین یک در آن، قادر بھ ساختن یک حزب کارگری و
زی و خرده عقاید بورژوا.انقالبی جامع نیستۀبرنام

درون حزب ھای توده ای بورژوازی با سرعت در
کارگری رخنھ کرده و آنان را آغشتھ بھ انحراف ھای 

تجارب جنبش کارگری حداقل در یک .کندرفرمیستی می
قرن گذشتھ در سطح بین المللی نشان داده کھ برای 

جنبشجلوگیری از نفوذ عقاید رفرمیستی در درون
اتکا بھ .ضروری استرگریحزب پیشتاز کاکارگری،

بھ ویژه در (کارگری سازمان ھای بی درو پیکر
.پیچیدن نسخھ برای شکست است)کشورھای نظیر ایران

کارگری بایستی جدا از نظارت دولت سرمایھ سازماندھی
داری و گرایش ھای بورژوا و خرده بورژوا صورت 

حزب کارگری باید خود را از عقاید ھیئت حاکم و .بگیرد
.مصون نگھ داردنفوذ جاسوسان دولت

از دو اصل تفکیک بنابراین، حزب پیشتاز کارگری
سو، تشکل از یک.دیگر تشکیل شده استناپذیر از یک

در یک حزب مجزا از توده ھا، کارگران سوسیالیست
انقالبی؛ و از ۀمحکم و با انضباط بر محور یک برنام

ب با دیگر درگیری نزدیک و روزمره این حزطرف
بھ .کارگریۀجنبش ھا و مبارزات ویژه و خودانگیخت

سخن دیگر، حزب پیشتاز کارگری در عین حال ھم 
بھ (خواھان تفکیک تشکیالتی و نظری خود از طبقھ 
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بوده؛ و ھم خواھان )منظور مصونیت از رفرمیزم

ۀ برای مداخلھ در مسایل روزمر(کارگر ۀپیوستن بھ طبق
ۀ بی نیز مانند ھر پدیدچنین حز.می باشد)کارگری

جدا و مستقل .تشکیل می شودوحدت اضداداجتماعی از
کل آن ھدف وحدت بھ ضدکردن یکی از عناصر این

سو، حزب پیشتاز یکزیرا کھ از.منتھی می شود
کارگری بدون ارتباط نزدیک با طبقھ و پیوند واقعی با 

رھبران «آن، تبدیل بھ یک فرماندھی بورکراتیک توسط 
و از طرف .می شود»دسر و بی اعتبارخو

پیوستن عناصر پیشرو بھ جنبش عمومی طبقھ دیگر،
بدون داشتن سازمان مجزا، بھ تحلیل بردن آگاھی سیاسی 

کھ از لحاظ سیاسی یک آگاھی (کارگر ۀدر آگاھی طبق
، )ایدئولوژی بورژوایی استخرده بورژوایی و اسیر

ناقض عینی در تنھا روش غلبھ بر این ت.منجر می شود
ایجاد یک حزب مخفی و متشکل از ،سرمایھ داریۀجامع

.استوی کارگریبھترین عناصر پیشُر 

سازمان یابی توده ای اگر معتقد بھ تفکیک میان:میلیتانت
کارگران و امر تحزب طبقاتی آنان ھستند، برای ھر کدام 

تشکل چھ ساختار و وظایف مشخصی قائل می از این دو
تحزب ۀباور ندارید، درباریر بھ چنین تفکیکشوید؟ و اگ

کارگر چگونھ فکر می کنید؟ آیا ۀکمونیستی طبق
اساساً بھ چنین ظرفی نیاز دارند و در این کارگران

چگونھ خواھد صورت، تبلور واقعی مادی و اجتماعی آن
بود؟

باید یھ یک »تحزب کمونیستی«در محور :مازیار رازی
ھم کسب آگاھی طبقاتی است آنو اصلی اشاره کردۀنکت
در درون تشکالت ناھمگون علنی امکان متأسفانھکھ

چھ انقالب آنباید توجھ داشت کھ.پذیر نمی باشد
کارگری را با سایر انقالب ھا متمایز می کند اینست کھ 

برخالف سایر انقالب ھا در تاریخ، یک انقالب کارگری
ش انقالب کارگری یک شور.عمل آگاھانھ است

خودی مردم ھ توده ھا و یا یک قیام خود بۀانگیختخود
انقالب .شده استیک انقالب برنامھ ریزینیست، بلکھ

پرولتری برای نخستین بار در تاریخ، خواھان جایگزین 
از استثمار بھ جای شکل دیگر آن نیست، کردن یک شکل

.انسان ھاستاشکال استثمارۀکلیبلکھ خواھان لغو

ری صرفاً خواستار از میان برداشتن بی انقالب کارگ
خواھان تسخیر قدرت سیاسی کھعدالتی و فالکت نیست

وسایل تولید و رھایی ۀبرای اجتماعی کردن کلی
طبقاتی ۀانسان ھا از ستم کشی تحت جامعۀکلی

شرط ھای عینی انقالب را سرمایھ داری پیش.است
ش شرط برای انقالب سوسیالیستی پیفراھم می آورد، اما

.استنیز ضروریآگاھی سوسیالیستییعنی-ھای ذھنی

آگاھی سوسیالیستی نوین برخالف سایر انگیزه ھای 
جوامع ماقبل از سرمایھ داری، محصول دانش انقالبی 

تضادھای طبقاتی؛ ایجاد تشکل ھای مستقل تشدید.است
سرمایھ داری کارگر باۀکارگری؛ و نھایتاً رودرویی طبق

طغیان ھا و اعتصابات کارگری، پدیده و شورش ھا و
وقوع ھ سرمایھ داری بۀجامعھایی ھستند کھ در درون

اما صرفاً با عصیان و خشم و اعتراضات .می پیوندند
سندیکا؛ (و ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری توده ای

کارگری و اتحادیھ ھا؛ اتحاد عمل ھا؛ جبھھ ھای واحد
ری را با یک نظام عالی نمی توان نظام سرمایھ دا)غیره

کارگر نیاز بھ ابزار برنده تری ۀطبق.جایگزین کردتر
دانش سوسیالیستی کھ .استتئوریدارد و آن ھم

کارگری و تحلیل محصول تجارب تاریخی جنبش
اقتصادی و اجتماعی است، پیش شرط ھای ضروری 

بدون .سرمایھ داری استبرای ریشھ کن کردن نظام
سرمایھ داری جایگزین کردن آن ۀعتئوری و درک جام

.استغیرممکن

براساس جنبش ھای کسب آگاھی سوسیالیستی اولیھ،
خودانگیختھ کارگری کھ تحت تأثیر ایدئولوژی بورژوایی 

در .و خرده بورژوایی قرار داشتھ، بھ وقوع پیوست
اتحادیھ ھای (دونیونیستییوضعیت کنونی نیز آگاھی تر

ای کارگری تحت تأثیر ھمین و یا احزاب توده)کارگری
بابر خالف نظر برخی کھ.دارندایدئولوژی ھا قرار

قولی از مارکس در مورد عدم ضرورت ایجاد طرح نقل
ایجاد کارگری، کارل مارکس اعتقاد بھ»حزب جداگانھ«

حزب پیشتاز انقالبی داشتھ و فعالیت مستمر او در 
رل مارکس کا.ادعا استدال بر این»کمونیستۀاتحادی«

ھایی کھ ضرورت برش از در مقابل استدال ل
کید نمی کردند؛ می أبورژوازی و خرده بورژواری را ت
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این قبیل سوسیالیزم باید توسط پرولتاریا طرد و «کھگوید

ۀسخن دیگر، طبقبھ.»بھ خرده بورژوازی واگذار شود
کارگر باید خود را از شر ایدئولوژی بورژوایی و خرده 

ایدئولوژی ھـیئت حاکم است رھا کرده و بھ کھبورژوایی
.آگاھی سوسیالیستی روی آورد

ۀبرنامۀیا مجموعاما این آگاھی سوسیالیستی، و
خودی و یا صرفاً از طریق ھ طور خود بھ کمونیستی، ب

ھای کارگری و یا تشکل ھای علنی فعالیت ھای اتحادیھ
باید یک .کارگری بھ پرولتاریا منتقل نمی شود

آگاھی ۀکارگری کھ مظھر عالی ترین درجوییشُر پ
برنامھ و طبقاتی است، قادر بھ دستیابی بھ اینۀتجرب

برای مجھز کردن کل .کارگر باشدۀانتقال آن بھ کل طبق
کارگری انوکارگر بھ این برنامھ، سازماندھی پیشُر ۀطبق

وی کارگری است؛ و برای سازماندھی پیشُر ضروری
حزبی کھ .استحزب پیشتاز کارگرینیاز بھ تشکیالت،

با در دست داشتن ابزار تئوریک و آگاھی سوسیالیستی، 
کارگر را در راستای سرنگونی ۀطبقخشم و عصیان کل

کل نظام سرمایھ داری و جایگزینی آن با 
.سوسیالیستی سازمان دھدنظام

تحزب کمونیستی از بنابراین من بھ تفکیک تصنعی
اما در عین حال .اعتقاد ندارمسازمان یابی توده ای 

معتقدم کھ آگاھی سوسیالیستی برای برقراری نظام 
سوسیالیستی ضروری است و آن آگاھی در درون جنبش 
تود ه ای و بھ شکل یکپارچھ در دوران حیات نظام 

زیرا ایدئولوژی ھیئت .سرمایھ داری بھ دست نمی آید
رگران در کا.آوردبھ وجود میرا حاکم توھم ھم بھ نظام 

.نیاز بھ حزب کارگری خود دارندکنونی محققا ًۀدور
تشکیالتی و سیاسی؛ بلکھ بھ حزبی کھ نھ تنھا از لحاظ

ھا را برای انتقال بھ عقیدتی آنویژه از لحاظ نظری و
.جامھ نوین آماده کند

١٣٩٣چھارده خرداد 

ادامھ دارد

نظر گرایش مارکسیست مفھوم حزب انقالبی از نقطھ
ھای انقالبی

فھرستبازگشت بھ 

علیرضا بیانی

:مقدمھ

مناظره ی بین عده ای از فعاالن ٩٣در تاریخ سوم آبان 
ساختن حزب انقالبی تحت عنوان مفھوم ۀدرگیر در پروژ

حزب از نقطھ نظر ھر یک از گرایش ھای شرکت کننده  
سیست مارک(صورت گرفت و رفقایی از سھ گرایش 

لنینیست، مارکسیست ھای انقالبی، و گرایش دمکراسی و 
در دور اول .در آن شرکت کردند)سوسیالیسم مشارکتی

این مناظره ھر یک از شرکت کنندگان ابتدا بحث اثباتی 
خود را مطرح کردند و در دورھای بعد بھ بحث یکدیگر 

مطلب.پرداختھ و آن ھا را مورد نقد و پرسش قرار دادند
بحث در دور اول توسط اینجانب است کھ از فایل زیر 

صوتی پیاده شده و اکنون در اختیار مخاطبین این مباحث 
.جھت واکنش و نقد و بررسی قرار می گیرد

مفھوم حزب انقالبی از نقطھ نظر گرایش مارکسیست 
:ھای انقالبی

ضمن عرض سالم بھ رفقا و بینندگان این مناظره و 
پروژه ای کھ بھ ھر حال نیازمند تبریک برای راه اندازی

من علیرضا بیانی ھستم از گرایش .این بحث ھا است
مارکسیست ھای انقالبی ایران؛ در مورد حزب، گرایش 
ما نظراتی دارد کھ در طول تاریخ آن را بھ محک 
گذاشتھ و تجربیاتی در طول تاریخ کسب کرده، و بنابراین 

.اشدانعکاسی از این تجربیات ھم می تواند ب

ما معتقیدم کارگران بھ طور پراکنده مواد خامی ھستند 
برای استثمار و بھ خودی خود نمی توانند کاری پیش 

وقتی متحد شدند، در واقع .ببرند، مگر آن کھ متحد شوند
توانستھ اند مبارزه شان را بھ شکل مبارزۀ طبقاتی شکل 
دھند، در غیر این صورت مبارزۀ طبقاتی صورت نمی 

مبارزات منفرد، مجزا از ھم؛ و بھ این اعتبار گیرد،
ولی کارگران برای آن کھ .مبارزاتی در درون خود است



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٢
ما معتقدیم .بتوانند متحد شوند نیازمند تشکیالت ھستند

کارگران دارای طیف ناھمگون و ناموزونی در کسب 
بخش ھایی از کارگران سرعت دریافت .آگاھی ھستند

ش ھای دیگری است، بھ دلیل آگاھی شان باالتر از بخ
.درگیری بیشترشان در مبارزات کارگری

این بخش ھا را ما در واقع بھ عنوان پیشروان کارگری 
پیشروان کارگری در مبارزات روزمرۀ .می شناسیم

کارگران، در اعتصابات، در تظاھرات، طرح مطالبات، 
اما در بین .ھمیشھ صفوف اول را تشکیل می دھند

گری، باز پیشروان کارگری ای وجود دارند پیشروان کار
کھ می شود بھ عنوان پیشروان کارگری سوسیالیست از 

چرا؟ بھ این دلیل کھ کارگران سوسیالیست .آن ھا یاد کرد
کارگری شان را با افق و چشم انداز سوسیالیستی ۀمبارز

یعنی فقط یک مبارزه برای مبارزه .انجام می دھند
.رزۀ دائمی و ھمیشگی نیستندنیست، معتقد بھ یک مبا

مبارزه ای را سازمان می دھند برای یک ھدف مشخص، 
یک استراتژی مشخص، و آن استراتژی سرنگونی 
سیادت سرمایھ داری و تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ 

بنابراین این کارگران نیازمند تشکیالت .کارگر است
مشخصی ھستند کھ ما بھ آن تشکیالت می گوییم  حزب 

.شتاز کارگریپی

حزب پشتاز کارگری در واقع از سنت حزب انقالبی، 
لنینیستی پیروی می کند، اما نھ بھ حول لنینیسم -بلشویکی

و نھ بھ حول مارکسیسم متحد نمی شود، بھ حول برنامھ 
ۀمبارزۀحزب در واقع نتیجۀبرنام.متحد می شود

کارگران، طبقۀ کارگر، و بھ خصوص ھمین کارگران 
یست در حزب است کھ بھ آزمایش گذاشتھ می سوسیال

شود، در مرحلھ ای گذاشتھ می شود کھ ضعف ھایش 
.بررسی و در نھایت بھ شکل برنامھ تدوین می شود

بھ حول این برنامھ است کھ کارگران سوسیالیست، 
کارگرانی کھ افق انقالب سوسیالیستی دارند، ضمن 

برنامھ این.پذیرش برنامھ در این حزب عضو می شوند
در عین حال می تواند پرچمی باشد کھ آحاد کارگران را 

یعنی کارگرانی کھ عضو .بھ شکل یک طبقھ متحد کند
این حزب نیستند، ولی تحت تأثیر برنامۀ این حزب، در 

در این جا است کھ .واقع ھمین اھداف را دنبال می کنند
می توان گفت کارگران پراکنده و منفرد بھ شکل یک 

رآمده اند، در آن زمان کھ نمایندگان سوسیالیست طبقھ د
کارگران توانستھ باشند بھ برنامۀ انقالبی دسترسی داشتھ 
و توده ھای کارگر را بھ برنامۀ خودشان متقاعد کرده 

بنابراین دو مرحلھ در تاریخ این حزب وجود دارد، .باشند
مرحلھ ای کھ پیشتازان کارگری، کارگران سوسیالیست 

کیل داده اند و برنامھ را تدوین کرده اند، ولی حزب را تش
کارگر، یا ۀنمی توانند مدعی باشند کھ آن ھا حزب طبق

مثالً حزب کمونیست ایران، یا انواع از این نوع اسامی 
در .آن ھا معتقدند حزب پیشتاز کارگری ھستند.ھستند

دورۀ لنین، تا قبل از تسخیر قدرت، تا آستانۀ تسخیر 
کارگر ۀحزب بلشویک بود، حزب طبققدرت اسم این

روسیھ نبود، قبل از آن ھم سوسیال دمکراسی روس بود 
کھ بھ ھر حال گسستی صورت گرفت از سوسیال 

.دمکراسی، بھ دلیل خیانتش کھ این اسم جایگزین آن شد

این اسم در واقع بیانگر محتوای درونی این حزب است، 
البی مجھز شده یعنی کارگران پیشرویی کھ بھ برنامۀ انق

اند و تالش می کنند تودۀ کارگران را بھ برنامۀ خودشان 
چنان چھ توانستند این .در مقابل بورژوازی متقاعد کنند

کار را بکنند، چنان چھ فراخوان دادند بھ کارگران برای 
مثالً اعتصاب عمومی و ھمھ بھ پای آن آمدند، و در واقع 

ارگران، کارگران بھ این برنامھ شد برنامۀ کل توده ھای ک
طبقھ ای برای خود تبدیل شده و در این صورت این 
حزب می تواند آن جا مدعی شود حزب طبقۀ کارگر 

از عالئم این وضعیت می توان از این اسم .ایران باشد
آورد کھ این حزب دارای بیشترین پیشروان و رھبران 
عملی کارگری، در کل جامعھ، نسبت بھ سایر نھادھای 

برای آن کھ آن ھایی کھ متقاعد بھ این .ی استکارگر
برنامھ می شوند و می خواھند در کار حزبی دخالت گری 

ضمن.کنند، خواھان عضویت در این حزب خواھند بود
این کھ، بارزتر از این، ھمان طور کھ گفتھ شد، این 
عالمتی است کھ توده ھای علی العموم کارگر کھ تا قبل 

الیستی دسترسی نداشتھ اند، و از از این بھ آگاھی سوسی
طریق این حزب توانستھ اند این آگاھی را کسب کنند، می 
توانند مدعی باشند و بپذیرند کھ این حزب، حزب آن ھا 
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در نتیجھ، آن جاست کھ می توان مدعی شد توده .است

ھای کارگری کھ بھ شکل یک طبقھ درآمده اند دیگر 
طبقھ .استثمار نیستندکارگرانی بھ عنوان مواد خام برای 

.ای ھستند کھ در مقابل طبقھ قرار گرفتھ اند

این حزب تشکیل می شود از کارگران سوسیالیست، در 
واقع بھ معنی اخص، کارگران روشنفکر و روشنفکران 

کارگران پیشرویی کھ در طول مبارزه در ارتباط .کارگر
ا ارگانیک با بدنۀ کارگری توانستھ اند تجربیات زیادی ر

کسب کنند و درست از ھمین طریق مطالبات کارگران کھ 
در برنامۀ متجلی می شود، و در واقع شاکلۀ برنامھ ھم 
ھست، در محک آزمایش در درون طبقۀ کارگر قرار می 

و روشنفکران کارگری کھ بھ تئوری انقالبی مسلح .گیرد
شده اند، با مارکسیسم آشنایی دارند، سنت ھای انقالبی را 

اختھ اند، لنینیسم را خوب شناختھ اند و یک بھ خوب شن
یک سنت ھای انقالبی را در تدارک مبارزات، در تعیین 

ادغام این .استراتژی و تاکتیک ھایشان در نظر می گیرند
، اعضا و نیروھای شکل دھندۀ ادو با ھم در واقع محتو

.این حزب را تشکیل می دھد

توده ھای این حزب بھ خط رفرنس برای سایر تشکالت
کارگر برای تسخیر قدرت سیاسی تبدیل می شود، برای 
آن کھ سایر تشکالت توده ای، از سطح مبارزه فعلی شان 
با افق ضد سرمایھ داری و یا با افق و چشم انداز 
سوسیالیستی وارد مبارزه نمی شوند، بلکھ از طریق چنین 

بنابراین .حزبی است کھ می توانند جھت یابی پیدا کنند
ین حزب لزوماً حزب رھبری کنندۀ جنبش طبقۀ کارگر ا

برای تسخیر قدرت سیاسی است، و مطلقاً حزبی نیست 
کھ بخواھد بھ جای طبقۀ کارگر خود قدرت را تسخیر 

.کند

علیرضا بیانی

١٣٩٣ھفتم آبان 

ardeshir.poorsani@gmail.com

مفھوم «رۀ گرایش ھای تدارک حزب انقالبی دربارۀ مناظ
»ساختار حزب انقالبی«و »حزب انقالبی

فھرستبازگشت بھ 

با درود خدمت بینندگان و شوندگان برنامۀ تدارک حزب 
انقالبی، 

من فرامرز عباد از گرایش مارکسیست ھای انقالبی 
پروژۀ ز فعالین درگیر در ایران با سلسلھ مناظره ھایی ا

.ساختن حزب انقالبی در خدمت شما عزیزان ھستم 

در این پروژه گرایش ھای مختلف شرکت داشتھ اند از 
لنینیست، جملھ رفیق محمد اشرفی از گرایش مارکسیست 

رفیق علی رضا بیانی از گرایش مارکسیست ھای انقالبی 
ل سپھر از رفیق اسماعیایران، رفیق بینا داراب زند و 

.گرایش سوسیالیسم مشارکتی

.این مناظره ھا در بخش ھای مختلف تقدیم شما می گردد

بخش اول برنامۀ مناظره تحت عنوان مفھوم حزب 
شرکتانقالبی از نقطھ نظر ھر یک از گرایش ھای 

.کننده ارائھ می شود

در دور اول ھر رفیق شرکت کننده ابتدا بحث اثباتی خود 
در دورھای بعد بھ بحث یکدیگر .درا مطرح می کن

.پرداختھ و آن را مورد نقد و پرسش قرار می دھند

اینک ما از بخش اول قسمت اول در مورد حزب انقالبی 
.کنیمشروع می 

mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com
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قسمت اول

http://www.youtube.com/watch?v=ENK2Ud
dx9vM

دومقسمت

http://www.youtube.com/watch?v=wEFKEs
3ko8I

»ساختار حزب انقالبی«در بخش دوم برنامھ، پیرامون 
:صحبت شده است

قسمت اول

http://goo.gl/Av2C8v

قسمت دوم

http://goo.gl/AGUQls

در »فرقھ گرایان«و »فرصت طلبان«نگاھی بھ چھرۀ
»چپ«اپوزیسیون 

فھرستبازگشت بھ 

مازیار رازی

در دو بخش، ١٣٧٧این مطلب در آبان ماه سال :توضیح
یعنی نقد بھ مواضع حزب کمونیست کارگری و ھمچنین 
نقد بھ یک گروه شبھ آنارشیستی، نوشتھ شده است کھ با 
توجھ بھ مطرح شدن دوبارۀ بحث ھای آنارشیست ھا، این 

خود «و »دمکراسی مشارکتی«بار تحت لوای دفاع از 
.ار می یابدو غیره، بازانتش»مدیریتی

ایرادھای بی اساس فرصت طلبان

در رأس سازمان ھای »حزب کمونیست کارگری ایران«
، کھ در تخیالت خویش در حال »چپ«بھ اصطالح 

، ھر (!)کارگری در ایران است »قدرت«تدارک تسخیر 
حرکت کارگرِی خارج از کنترل خود را ناپسند ارزیابی 

دھۀ پیش دو»فعال«کرده و با َعلَم کردن یک 
»نمایندۀ سابق«فالن تجمع کارگری و یا »شورایی«

و »کارگر دیروز«کارگران بھمان کارخانھ، یعنی یک 
کشیده »خط و نشان«، برای محافل کارگری »بازنشستھ«

.و درس عبرت بھ آن ھا می دھد

سناریوی سیاه و «این عده کھ تا چندی پیش از »رھبر«
ز ھم گسیختن شیرازۀ ا«، ھرج و مرج و »سناریوی سفید

در »تخریب چارچوب مدنی جامعھ«و »کلی جامعھ
ایران، صحبت بھ میان می آورد و با مردود اعالم کردن 
پتانسیل انقالبی طبقۀ کارگر در رھبری انقالب آتی 
ایران، آغوش خود را بھ سوی سلطنت طلبان و 
بورژوازی ایران، توده ای ھا و اکثریتی ھای خائن 

باز گذاشتھ و در سمینارھا با ساواکی !)»سفید«جبھۀ (
ھای سابق و سران ارتش شاه و سوسیال دمکرات ھا بھ 

می»اجتماعی«و »پژوھشی«بحث در مورد مسائل 
نشست، اکنون با مشاھدۀ حرکت ھای کارگری در ایران 

فرصت«بھ ھیجان آمده و با حفظ ھمان برخوردھای 
ر را نیز طبقۀ کارگ»رھبری«می خواھد نقش »طلبانھ

http://www.youtube.com/watch?v=ENK2Uddx9vM
http://www.youtube.com/watch?v=wEFKEs3ko8I
http://goo.gl/Av2C8v
http://goo.gl/AGUQls
http://www.javaan.net/kargari_nashr/asare.moaser/M_Razi/Razi.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ENK2Ud
http://www.youtube.com/watch?v=wEFKEs
http://goo.gl/Av2C8v
http://goo.gl/AGUQls
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در نتیجھ، در صدد ارعاب محافل مستقل .ایفا کند

بھ سخن دیگر .بر آمده است»غیر حزبی«کارگری 
تنھا :سران این حزب بھ کارگران مستقل می گویند

در موقعیت اظھار نظر در »حزب کمونیست کارگری«
شما نیز یا بھ حزب .مورد طبقۀ کارگر قرار دارد

ز طریق آن طرح کنید، و یا شما بپیوندید و مسائل تان را ا
!را ارعاب کرده و از میدان بیرون می رانیم

مندرج در ھمبستگی، (اخیر این جریان »فُحش نامۀ«
کارگر «علیھ مقاالت مندرج در نشریۀ )٧٧شمارۀ 

توسط پناھجویان کارگر و مبارز در ھلند، »سوسیالیست
س از گام پ)١(.آغاز این حمالت علیھ فعاالن کارگری بود

این .است»کارگر امروز«آن، انتشار مجدد نشریۀ 
ماه پیش، بدون کوچکترین توضیحی، ١٨نشریھ کھ 

متوقف گشتھ بود بھ ناگھان مجدداً بدون ھیچ توضیحی 
بدیھی است کھ چنین اقدامی، در واکنش .انتشار یافت(!)

حزب «بھ مسائل کارگری ایران و بھ حاشیھ پرتاب شدن 
.از وقایع کارگری در ایران است»کمونیست کارگری

کارگر «، شمارۀ اخیر »معرکھ«برای عقب نماندن از 
بھ «و »مسائل کارگری«بھ »بھ طور عموم«، »امروز

بھ بی حرمتی و تحقیر محافل کارگری و بھ »طور اخص
.پرداختھ است»اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«ویژه 

یک این بار از دھان »حزب«نظریات سران این 
، کھ ظاھراً ترجیح داده دوران »کارگر دیروز«

حزب کمونیست «بازنشستگی خود را در کلوب حّرافی 
او محافل کارگری .بگذارند، بیرون آمده است»کارگری

را بھ باد انتقاد گرفتھ و آن ھا را متھم بھ دنبالھ روی از 
را بھ آن »راه مثمرثمر«کرده و نھایتاً »چپ حاشیھ ای«

اسیر ادعاھا و سنت «کرده کھ محافل کارگری ھا توصیھ 
بھ )...و(ھای پرمدعا و توخالی چپ حاشیھ ای نشوند 

!روی آورند»فعالیت با حزب کمونیست کارگری ایران

اتحادیۀ مستقل کارگران «، در نقد بھ »کارگر بازنشستھ«
تا آن جا کھ من مطلع «اعالم می دارد کھ »ایران
یا سازمانی کھ فعالینی در ھیچ فعال کارگری و ...ھستم

آیا .داخل دارد، صحت چنین ادعایی را تأیید نکرده است
می شود اتحادیۀ کارگری ایجاد کرد بدون آن کھ رھبران 

و دست اندرکاران جنبش کارگری حتی از وجود آن 
»مطلع باشند؟

»دست اندرکاران«و »رھبران«اول؛ پرسیدنی کھ این 
»کارگر دیروز«برای این جنبش کارگری کھ ظاھراً تنھا 

شناختھ شده اند، چھ کسانی ھستند؟ آیا جنبش کارگری 
خود را بھ جامعھ معرفی کرده کھ ما »رھبران«ایران، 

بھ »در گوشی«از آن اطالعی نداریم؟ و یا مخفیانھ 
و کارگران بازنشستۀ آن ابالغ داشتھ »حزب«رھبران 

است؟

مستقلاتحادیۀ«دوم؛ آیا کسی مدعی شده است کھ 
رسماً با نام، نشانی و اعضای شناختھ »کارگران ایران

شده، اعالم موجودیت کرده است، کھ صحت وجود یا 
عدم وجود آن بتواند تأیید گردد؟ آیا بھ اعتقاد این کارگر 
بازنشستھ، امکان اعالم موجودیت و رسمیت یافتن 

و یا ھر اتحادیۀ دیگری در »اتحادیۀ مستقل کارگران«
جود دارد؟ زمانی کھ طرفداران رئیس جمھور ایران و

دستگیر و محاکمھ می شوند، مطمئناً اجازۀ رسمیت یافتن 
توسط رژیم، »اتحادیۀ کارگری«یا یک »تشکل«چنین 

در »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«ایدۀ .داده نمی شود
برخی از مراکز کارگری توسط برخی از محافل 

ماری از کارگران کھ از کارگری تبلیغ گشتھ و عدۀ بی ش
لحاظ عینی بھ چنین درکی نقداً رسیده اند، خود را متعلق 

.بھ آن بھ شمار آورده اند

بدیھی است کھ از زمان تبلیغ چنین ایده ای تا تحقق نھایی 
آن راه درازی باید طی گردد و وضعیت ویژه ای ایجاد 

آیا این مسألۀ بغرنج و غیرقابل درکی است؟ آیا .گردد
، حاضر است از چنین ایده ای کھ »گر بازنشستھکار«

طرح گشتھ، »غیرحزبی«توسط عده ای کارگر فعال 
حزب «از »اجازه نامھ«دفاع کند؟ یا بایستی در ابتدا 

دریافت می شد؟»کمونیست کارگری

در چنین »اتحادیۀ مستقل کارگران «سوم؛ طرح مفھوم 
وضعیتی در ایران، خود منجر بھ گسترش مبارزات 
کارگری و ایجاد زمینھ ھای ضروری برای سازماندھی 

رژیم مسلماً چنین اتحادیھ ای .مستقل کارگران می گردد
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کارگران پیشرو، در نتیجھ در .را تحمل نخواھد کرد

و این .تخاصم علنی و واضح با رژیم قرار می گیرند
رودررویی خود منجر بھ تضعیف ھر چھ بیشتر رژیم می 

وی ایران بدین ترتیب شعار کارگران پیشر.گردد
و نھ در شعار و صفحات نشریات (را عمالً »سرنگونی«

بھ سخن .بھ مورد اجرا قرار می دھند)خارج از کشور
دیگر، با این روش از کار، کارگران بھ سران رژیم می 

اگر طرفدار جامعۀ مدنی ھستید، بگذارید کارگران :گویند
.ل خود مبادرت کنندنیز مستقالً و آزادانھ بھ ایجاد تشک

اگر چنین نشود کارگران بھ قالبی بودن وعده وعیدھای 
.بھ چنین اقدامی دست می زنند»خود«رژیم واقف شده و 

سازماندھی و روحیۀ اتکا بھ نفس،  -از این طریق، خود
در کارگران تقویت گشتھ و آگاھی سیاسی بھ مرحلۀ عالی 

شرو بھ رژیم در عین حال، کارگران پی.تری خواھد رسید
آقا «نیازی بھ :و سایر جریان ھای سیاسی می گویند کھ

کھ از داخل و یا خارج از کشور برایشان »باالسر
!صادر کند، ندارند»دستورالعمل«

یی منطبق تر بھ واقعیت امروزی »سناریو«آیا چنین 
سناریوی سفید و «ایران نیست؟ آیا چنین روشی بھتر از 

دی و تخیلی عده ای خرده من درآور»سناریوی سیاه
بورژوای خارج کشورنشین نیست؟ آیا درک این مطلب 

دشوار است؟»کارگر بازنشستھ«ساده حتی برای یک 

اتحادیۀ «، ایراد می گیرد کھ »کارگر بازنشستھ«چھارم، 
زائدۀ یک یا چند محفل کارگری است و »مستقل کارگران

کھ بدیھی است .نھ سربرآورده از خود جنبش کارگری
ھر ایده و عقیده ای، در ابتدا باید توسط افراد و محافلی 

گرچھ در ابتدا ایدۀ ).این کشف بزرگی نیست(طرح گردد 
از جانب محافل کارگری »اتحادیۀ مستقل کارگران«

طرح گشتھ، اما در نھایت چنین ایده ای اگر پایۀ عینی 
کارگران »کل«بھ شعار )کھ چنین است(داشتھ باشد 

مسألھ »کارگر بازنشستھ«اما، برای .گرددتبدیل می
چنین طرح نمی گردد، از نقطھ نظر وی تنھا شعارھایی 

شان »حزب«ھمھ گیر می شوند کھ از دھان رھبران 
جنبش«و قاعدتاً منظورشان از .بیرون آمده باشد

!شان است»حزب کمونیست کارگری«، ھمان »کارگری

، درک یک »اتحادیۀ مستقل کارگران«درک او نیز از 
، »کارگر بازنشستۀ دیروز«.بُعدی و بورکراتیک است

یا با عقب »اتحادیھ«تصور می کند کھ روش ساختن یک 
نشینی رسمی دولت، تحت تأثیر فعالیت مخفی اتحادیھ 

.صورت می گیرد؛ و یا بھ طور علنی توسط کارگران
درغیر این صورت او اعالم موجودیت یک اتحادیۀ 

و قُالبی ارزیابی می »رابین ھودی«مستقل را یک شیوۀ 
با چنین استداللی او نشان می دھد کھ کوچکترین .کند

کارگران .درکی از مطالبات انتقالی کارگران ندارد
پیشرو برخالف بورکرات ھای حزب ھای من درآوردِی 

»حزبی«خارج از کشور، نھ براساس فرمول ھای کتابی 
انتزاعی، بلکھ ھای جامد و »دستورالعمل«و نھ براساس 

و چشم انداز انقالب »روز«براساس نیازھای عینی 
روش اعالم یک .کارگری بھ مسأیل برخورد می کنند

بھ »عام«اتحادیھ را نمی توان در یک یا چند فرمول 
آن چھ چند سال پیش برای مداخلۀ .جنبش اعالم کرد

کارگران درست بوده، امروز محققاً درست نیست 
حزب کمونیست «ھ ایدۀ مجامع عمومی بگذریم از این ک(

تحوالت اخیر .)٢()ھمیشھ سرتاپا اشتباه بود»کارگری
ایران پس از انتخاب خاتمی، چنان وضعیتی را بھ وجود 

اتحادیۀ «آورده کھ کارگران با طرح مطالبۀ تشکیل 
می توانند نھ تنھا خود را بیشتر از گذشتھ »مستقل

، اعتماد بھ نفس سازمان داده، کھ در مبارزات روزمره
جامعۀ«پیدا کرده و کلیۀ تبلیغات رژیم را مبنی بر وجود 

.نقش بر آب کنند»آزادی«و »مدنی

بدیھی است کھ این روش از کار باید مورد حمایت چپ 
، حمایت نیروھای »اتحادیھ«دفاع از .انقالبی قرار گیرد

مداخلۀ کارگران پیشرو »روش«رادیکال و چپ را از 
برنامۀ آن ھا، »بند بند«د و نھ الزاماً دفاع از نشان می دھ

چھ بسا امکان دارد کھ برنامۀ آن ھا دچار انحراف ھای 
از »کارگر سوسیالیست«حمایت نشریۀ .بسیاری باشد

نیز بر چنین مبنایی »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«
.بنیاد گذاشتھ شده است

شستۀکارگر بازن«پنجم، برخالف نظریات تحریک آمیز 
اسیر »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«، نھ »دیروز
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قرار »توخالی چپ حاشیھ ای«ادعاھا و سنت ھای 

»چپ حاشیھ ای«گرفتھ؛ و نھ آن اتحادیھ تمایل دارد کھ 
این قبیل برخوردھا تنھا .نماید»چند صباحی مشغول«را 

بھ جنبش »کارگر بازنشستۀ دیروز«نشانگر عدم اعتماد 
ھمچنین نشانگر درک .ن ایران، استزندۀ کارگرا

یعنی روابط متکی بر (تشکیالتی خود او از کار سیاسی 
روشی کھ احتماالً ایشان در دورۀ .است)»زدوبند«

برای !شان فرا گرفتھ اند»حزب«بازنشستگی در 
انقالبیون راستین، دفاع از جنبش کارگری یک امر 

، ھر حرکت ضدسرمایھ داری کارگری)٣(.طبیعی است
بھ ویژه فعالیت کارگران پیشرو، صرف نظر از عقاید و 
برنامۀ سیاسی شان بایستی مورد حمایت آن ھا قرار 
گیرد؛ البتھ در عین حال یک نیروی انقالبی، انتقادات 

یک سازمان .خود را بھ برنامۀ آن ھا نیز ارائھ می دھد
انقالبی پرولتری، ھرگز حمایت از کارگران پیشرو را 

شان »حزب«بھ »عدم پیوستن«یا »پیوستن«مشروط بھ 
تفاوت یک جریان خرده بورژوا با یک نیروی .نمی کند

چنان چھ کارگران .انقالبی نیز در ھمین روش نھفتھ است
خود ضروری تشخیص دھند، در عمل، متحدان واقعی 
خود را پیدا می کنند و با آن ھا بھ کار مشترک سیاسی 

.خواھند پرداخت

بتواند شناخت کافی از »اشیھ ایچپ ح«چنان چھ
تحوالت جنبش کارگری داشتھ باشد و خود را مرتبط بھ 

چپ حاشیھ "زنده باد این «آن جنبش کند، باید گفت کھ 
»حزب«و از سوی دیگر، چنان چھ بزرگترین !»"ای

، قابلیت ھمسو کردن خود با »کارگری«کمونیستی و 
داده جنبش مستقل کارگری را، بھ ھر علت، از دست 

کمونیستی و »حزب«شرم بر آن :باشد، باید اعالم داشت
!»کارگری«

ھایی کھ ھیچ حرکت مستقل از خود را تحمل »حزب«
نمی کنند، قادر بھ درک مسایل جنبش کارگری نخواھند 

کارگران پیشرو و محافل کارگری ایران، .بود
خوشبختانھ شناخت کافی از گروه ھای خارج از کشور، 

چنانچھ، .آنھا دارند»درخشان«سابقھ ھای برنامھ ھا و 
بھ »پیوستن«برای بھتر کردن وضعیت خود، متمایل بھ 

این حزب ھا و سازمان ھا بودند، مسلماً در انتظار دعوت 
کارگران فعاِل .نمی ماندند»کارگر دیروز«نامھ 

در ایران، می خواھند بدون دخالت گروه ھا و »امروز«
از ھرگونھ تحمیل »مستقل«و »چپ«حزب ھای 

عقیدتی، سیاسی و تشکیالتی فعالیت خود را علیھ رژیم 
در خارج »من درآوردی«آیا حزب ھای .سازمان دھند

از کشور قادر بھ درک این مسألھ ساده ھستند یا خیر؟ 
»کمونیستی«جلب کارگران پیشروی ایران بھ حزب ھای 

در تاریخ، تنھا از طریق مداخلھ و »کارگری«و 
»استقالل«و حمایت این سازمان ھا، از ھمکاری

آن ھم پس از یک دوره (کارگران پیشرو، صورت گرفتھ 
و نھ از )از کار صبورانھ و مشترک و جلب اعتماد آنان

دعوت «طریق ارعاب، تھدید، توھین و سپس ارسال یک 
!اداری و مضحک»نامۀ

ایرادھای بی پایۀ فرقھ گرایان

اب کنندۀ نظریات یک فرقۀ بازت»پیک انترناسیونالیستی«
حزب کمونیست «نیز ھمانند )۴(»شبھ آنارشیستی«

بھ محض مالحظۀ حرکت ھای مستقل »کارگری
، پس از »کارگر سوسیالیست«کارگری و انعکاس آن در 

٣ماه ھا از خواب زمستانی بیدار شده و در شمارۀ 
کارگر «این ھا نیز مانند حزب کھ نشریۀ !۴و٣ببخشید (

ا دو سال یکی کرده اند، بولتن خود را دو ر»امروز
، مقالۀ اصلی !)شماره یکی کرده اند تا از قافلھ عقب نیفتند

»اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«خود را بھ اصطالح نقِد 
.اختصاص داده است»کارگر سوسیالیست«و نشریۀ 

گروه بندی «این فرقھ، کھ در تخیالت خود رسالت 
اولین «و بھ زعم خود !فتھرا برعھده گر»کمونیستی

را بھ !)چھ تواضعی! (»نشریۀ کمونیستی تاریخ معاصر
انتشار داده !)ماه گذشتھ٣٠سھ شماره در (شکل مرتب

بھ »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«است، از تأسیس 
در یک نشریۀ »واقعھ«ویژه از اعالم موجودیت این 

»ضّد انقالب«و »چپ بورژازی«، »تروتسکیستی«
»شبھ آنارشیستی«، بھ خشم آمده و شمشیر زنگ زدۀ (!)

و »تعمق«اواخر قرن نوزدھم خود را، پس از یک سال 
اتحادیۀ «، از غالف بیرون کشیده و برجان »تفکر«
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»کارگر سوسیالیست«و نشریۀ »مستقل کارگران ایران

)۵(.افتاده است)و تروتسکیست ھا(

کھ از دیدگاه چنین برخوردی جای تعجبی ندارد، زیرا 
، دنیا »شبھ آنارشیستی«گرایش ھای خرده بورژوای 

ھر آن چھ .تقسیم می گردد»سیاه«و »سفید«ھمواره بھ 
جای »سیاه«آن ھاست، در دنیای »خود«بھ غیر از 

این گونھ تقسیم بندی البتھ برای کسانی کھ خواھان .دارد
خالص کردن خود از بار فعالیت روزمره و مشقت بار 

زات کارگری علیھ سرمایھ داری ھستند، ایده آل مبار
سناریوی .است»خالص«و »تخیلی«دنیای آن ھا .است

)دوستان شان(کارگران :آن ھا چنین خالصھ می گردد
دشمنان شان، ھمراه با (از یک سو، و سرمایھ داران 

از سوی دیگر، در مقابل یک )گروه ھای سیاسی چپ
نظر آن ھا استراتژی از نقطھ .دیگر قرار می گیرند

کارگران تشکیل حکومت شوراھای کارگری و سرنگونی 
دولت سرمایھ داری است، و تا تحقق کامل این خواست 
مرکزی کارگران، خود را آغشتھ بھ ھیچ عملی کھ خارج 

ھر آن چھ غیراز این .از این محدوده است، نباید کنند
و تمکین بھ بورژوازی »اصالح گرایی«اتفاق افتد، 

پرولتری، وجود خارجی »تاکتیک«بھ زعم آن ھا .ستا
چپ«ندارد، و امری در حوزۀ فعالیت گرایش ھای 

این ھا تصور می کنند کھ کارگران .است»بورژوازی
ھمھ یک پارچھ مسلح بھ آگاھی سوسیالیستی ھستند و 
تحت تأثیر و نفوذ عقاید بورژوازی و رفرمیستی قرار 

ند کھ کارگران برای این ھا فکر می کن.نمی گیرند
، با )دیکتاتوری پرولتری(دستیابی بھ ھدف نھایی خود 

حفظ اصول و برنامۀ خود، نباید مطالباتی طرح کنند کھ 
بتواند چارچوب دولت سرمایھ داری را بلرزاند و آگاھی 
سوسیالیستی را برای کارگران گام بھ گام، در ارتباط با 

آن ھا کارگران از دیدگاه .آگاھی کنونی شان، طرح کند
می شوند و تمام عیوب سرمایھ »سوسیالیست«یک روزه 

داران را کامالً درک کرده و اقدام بھ انقالب کارگری می 
سایر مسائل تنھا در خدمت بورژوازی قرار دارد و .کنند
و ھر آن کس مطلبی غیر از این سناریوی !بس

چپ دستگاه «بر لب بیاورد، الزاماً »زیبا«و »خالص«
مواضع این !است»اسی سرمایھ داری و ضّد انقالبسی

از »امتناع«ایرانی، کھ موضع »شبھ آنارشیستی«فرقۀ
بھ نکات .جنبش کارگری است، نیز از ھمین نوع است

.آن ھا می پردازیم»نقد«اصلی 

در مورد مجلس مؤسسان-١

، ایراد می گیرد کھ یکی از گناه »شبھ آنارشیستی«فرقۀ
و تروتسکیست ھا این »ارگر سوسیالیستک«ھای کبیرۀ 

بر این .بوده و ھستند»مجلس مؤسسان«است کھ خواھان 
ضّد«یک گرایش »کارگر سوسیالیست«اساس، نشریۀ 

)۶(!ارزیابی می شود»چپ بورژوازی«و »انقالب

»کارگر سوسیالیست«ما بھ کّرات در مقالھ ھای نشریۀ 
اما بھ .تھ ایمبھ توضیح مواضع خود در این مورد پرداخ

مسلح بھ »شبھ آنارشیستی«نظر می رسد کھ این فرقۀ 
شیوه ھای استالینیستی، تنھا بھ دنبال اتھام زنی است، تا 
یک نقد سازنده و یا رّد تئوریک نظریات مندرج در 

ما بار دیگر چکیدۀ مواضع خود .»کارگر سوسیالیست«
را برای رفع ھرگونھ سوء تعبیر در این جا خواھیم 

حزب کمونیست «در نقد بر موضع حکومتی )٧(.وردآ
:چنین توضیح دادیم)کوملھ(»ایران

در ایران یک دولت بورژوا در قدرت است و تنھا ...«
.بدیل انقالبی ھمان دیکتاتوری پرولتاریا است

»حکومت شورایی«شعار حکومتی کمونیست ھا نیز تنھا 
میان در )دمکراتیک یا غیردمکراتیک(مرحلھ ای .است

ھر مرحلھ ای بھ غیر از تشکیل حکومت .نخواھد بود
شورایی متکی بر کارگران و دھقانان فقیر، حکومتی 

».است از نوع بورژوایی آن

آیا این موضع بھ این مفھوم است کھ در صورت نبود 
پس از سرنگونی، »حکومت شورایی«امکان برقراری 

.لی بستچشم ھای خود را بر ھر بدی»فرقھ گرایانھ«باید 
حکومت«در صورت عدم توفیق تشکیل !مسلماً خیر

و تحمیل یک حکومت غیرکارگری، مبارزه »شورایی
در »مجلس مؤسسان دمکراتیک و انقالبی«برای تشکیل 

البتھ باید تذکر داد کھ ھدف .دستور کار قرار می گیرد
.)٨(کمونیست ھا بھ تنھایی تشکیل مجلس مؤسسان نیست
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مؤسسان را طرح کرد کھ حکومت ما لنین زمانی مجلس 

بر قدرت بود و تشکیل )تزار(قبل از سرمایھ داری 
مجلس مؤسسان می توانست حکومت موقت را، پس از 

از آن .سرنگونی، برای تشکیل دولت کارگری آماده کند
جایی کھ تشکیل آن در برنامۀ بلشویک ھا آمده بود، بھ 

مجلس در اما در عمل این .تشکیل آن مبادرت کردند
.مقابل شوراھا قرار گرفت و منحل اعالم شد

اما در ایران از آن جایی کھ بایستی حکومت شورایی 
مانند تشکیل مجلس (تشکیل گردد، طرح چنین شعارھایی 

کارایی خود )مؤسسان و حکومت موقت انقالبی و غیره
.)٩(را از دست می دھند

حکومتاما اگر کارگران و دھقانان فقیر قادر بھ تشکیل
بورژوایی، اما (شورایی نشدند چھ؟ اگر حکومت دیگری 

تشکیل شد، آیا کمونیست ھا می توانند در !)دمکراتیک
آن شرکت کنند؟ در آن زمان آیا طرح شعار تأسیس 

مجلس مؤسسان دمکراتیک و انقالبی اصولی است؟

بھ اعتقاد ما پس از سرنگونی رژیم، چنان چھ حکومت 
بھ علت عدم آمادگی )ھقانان فقیرکارگران و د(شورایی 

شوراھای کارگری و یا عدم وجود یک حزب پیشتاز 
انقالبی سراسری بھ مثابۀ سازمانده جنبش کارگری، شکل 

کھ محققاً (نگیرد، کمونیست ھا در ھیچ حکومتی دیگری 
شرکت)حتی دمکراتیک ترین آن-بورژوایی خواھد بود

و تنھا در این (قطعاما، در عین حال در این م.نباید کنند
، )مقطع کھ حکومت شورایی توفیق حاصل نکرده است

»مجلس مؤسسان دمکراتیک و انقالبی«خواھان تشکیل 
)نھ مجلس مؤسسان بھ مفھوم پارلمان عادی بورژوایی(

کمونیست ھا خواھان مجلس مؤسسانی کھ .خواھند شد
ھیچ ارگان و سازمان و فردی را باالی سر خود نپذیرفتھ 

وسط نیروھای مسلح توده ای نظارت شده و توسط و ت
نمایندگان واقعی مردم با رأی مستقیم، ھمگانی، مخفی و 

این مجلس کار خود را در .آزاد تشکیل می گردد، ھستند
کارگری و (راستای تدارک تشکیل یک حکومت انقالبی 

تا تشکیل حکومت کارگری، .آغاز می کند)دھقانی
انان فقیر و حزب ھای وابستھ نمایندگان کارگران و دھق

بھ آن ھا بھ طور مستقل در این مجلس شرکت خواھند 

.کرد

نیست، کھ تنھا نھادی است »حکومت«چنین مجلسی 
شرکت در چنین .برای تشکیل حکومت کارگری آتی

مجلسی با شرکت در حکومت بورژوایی متفاوت 
کمونیست ھا ھرگز در حکومت بورژوایی شرکت .است

.)١٠(نمی کنند

سؤال کنیم »عقل سلیم«حال، باید از افراد بر غرض و با 
.است»ضّد انقالب«کھ کجای این بحث، بیانگر مواضع 

کھ قصد دخالت »خرده بورژوا«تنھا در مخیلۀ عده ای 
در جنبش کارگری را ندارند، مسائل بھ گونھ ای دیگر 

سؤالی کھ ما از این عده داریم این است .طرح می گردد
)و ما(حکومت مطلوب آن ھا )بھ ھر علت(ان چھ کھ چن

یعنی حکومت شورایی شکل نگرفت، چھ باید کرد؟ پاسخ 
یعنی باید در خانھ ! (»امتناع انقالبی«:این فرقھ این است

این وجھ تمایز )!خود گریست»بد«ھا نشست و بھ بخت 
شبھ «بین یک موضع انقالبی و موضع فرقھ ای 

.است»آنارشیستی

گرایش ھای فرصت طلب جنبش کارگری، چنان چھ
خود در مجلس مؤسسان باشند، فرقھ »حل«خواھان 

از شرکت در آن مجلس، بھ ھر »امتناع«گرایان خواھان 
صرف نظر از ارزیابی و تحلیل از وضعیت (بھا، ھستند 

فرقھ ھای شبھ آنارشیست، ).مشخص آن روز
کرا بھ یک بُت و با فرمول ھای ابدی خش»مارکسیزم«

، در بسیاری از »انقالبی گری«تبدیل کرده و زیر لوای 
کشورھا جنبش ھای کارگری را بھ کجراه برده و خواھند 

.برد

و ھم »فرصت طلبان«از این رو در تحلیل نھایی، ھم 
پشِت طبقھ کارگر را خالی کرده و جنبش »فرقھ گرایان«

البتھ اولی تحت .را دو دستی تحویل ضّد انقالب می دھند
انقالبی «و دومی تحت لوای »معقولیت انقالبی«نوان ع

!»گری

در مورد اتحاد عمل-٢

»کارگر سوسیالیست«یکی دیگر از خیانت ھای نشریۀ 
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با سایر »اتحاد عمل«ظاھراً این است کھ خواھان ایجاد 

ضّد«این عمل .و غیرپرولتری است»چپ«نیروھای 
.شایند نیستخو»شبھ آنارشیستی«بھ مشام فرقۀ »انقالبی

خود اعالم »مواضع«البتھ برای کسانی کھ در سر لوحۀ 
کلیۀ احزاب و سازمان ھایی کھ ھم اکنون «:می کنند کھ

تحت عناوین کمونیست و کارگر فعالیت می کنند، چپ 
، جای »دستگاه سیاسی سرمایھ داری و ضّد انقالب ھستند

»کارگر سوسیالیست«تعجبی ندارد کھ چنین ایرادی بھ 
ضّد«و یا »انقالبی«این فرقھ درک نمی کند کھ .گیرندب

انسان ھا »ُمخ«و »آرزو«، »حرف«بودن در »انقالبی
سازمان ھای سیاسی کارگری، .شکل نمی گیرد

و بھ جنبش ارائھ »تدوین«استراتژی و تاکتیک خود را 
طبقۀ کارگر در روند انقالب و بنا بر تجربۀ .می دھند

بلھ، در .ن نظریات پی می بردخود بھ صحت و سقم ای
و »کمونیست«، »چپ«میان کل اپوزیسیون فعلی 

است و بقیھ در »انقالبی«فقط یک جریان »کارگری«
تحلیل «اما، از اکنون تا .ضّد انقالبی اند»تحلیل نھایی«

»ھم اکنون«اما از .مسائل بسیاری رخ می دھند»نھایی
قۀ کارگر و بر را بھ نیابت از طرف طب»ھمھ«نمی توان 

در اتاق ھای در بستھ و بھ دور از »مطالعات«اساس 
مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر در ایران، بھ ناگھان پس 

ضّد«چندین سالھ در سرزمین ھای سرد، »خواب«از 
پیشین مبارزات »تجارب«صرِف .خطاب کرد»انقالب

اول، ھمان .کارگری برای چنین ارزیابی کافی نیست
یرات و تفسیرھای مختلفی بھ دنبال دارد کھ تجارب، تعب

اپوزیسیون کارگری سوسیالیستی و یا حداقل بخش »کل«
آن ھم در ارتباط با جنبش زندۀ (قابل مالحظھ ای از آن 

باید )کتبی(پس از یک سلسلۀ بحث ھای جمعی )کارگری
دوم، ھمان .بھ جمع بندی و نتیجھ گیری مشترک برسد

.شوند»تجربھ«ری باید تجارب نیز در جنبش کارگ
فرمول ھای ابدی و ازلی را نمی توان بھ حلقوم طبقۀ 

نتایج کارگر فرو کرد، بدون آن کھ خود آن طبقھ بھ
اکنون یک فرقۀ بی تجربھ و بی .مطلوب رسیده باشد

عمل پیدا شده کھ بھ قول خودش پس از چند سال 
و )کھ معلوم نیست چھ بوده و چھ کرده(»مطالعھ«

چند مقالھ از یکی از ھزارھا گروه کوچک ترجمۀ
کھ خود نیز پس از سال ھا ھنوز بر (اروپایی »چپ«

روی پای خود استوار نبوده و نقش تعیین کننده ای حتی 
بزرگی دست »کشف«، بھ )در یک کشور اروپایی ندارد

کلیۀ احزاب و سازمان ھایی کھ ھم اکنون تحت «:زده اند
الیت می کنند، چپ دستگاه عناوین کمونیست و کارگر فع

بدیھی است !»سیاسی سرمایھ داری وضّد انقالب ھستند
.کھ این موضع اشتباه، کودکانھ و غیرقابل دفاع است

برای نمونھ، از دیدگاه این فرقھ تفاوتی بین حزب ھای 
سوسیال دمکراتیک، محافظھ کار دست راستی، فاشیست، 

ضد«استالینیست، تروتسکیست و غیره نیست، ھمھ 
دستگاه سیاسی بورژوازی »چپ«و »راست«، »انقالب
حال ببنیم این فرقھ بھ مسائل روز !بسیار خوب!ھستند

امروزه در پایتخت بسیاری .سیاسی چگونھ پاسخ می دھد
از کشورھای اروپایی، فاشیست ھا بھ مھاجرین بھ طور 
سیستماتیک حملۀ فیزیکی کرده و در صدر مبارزۀ ضّد 

ضا برخی از گروه ھای تروتسکیست قرار فاشیستی، از ق
شبھ «نتیجۀ منطقی موضع این فرقۀ .گرفتھ اند
این باید باشد کھ این یک درگیری بین دو »آنارشیستی

ی است و کارگران باید در این »ضد انقالب«نیروی 
یا حملۀ نظامی !را اتخاذ کنند»امتناع«دعوا موضع 

!بوده است»البضّد انق«آمریکا بھ ویتنام، جنگ بین دو 
و یا حملۀ نظامی و شیمیایی صدام حسین بر مردم 

زیرا کھ (است »ضّد انقالب«کردستان، جنگ بین دو 
مردم کردستان تحت نفوذ ناسیونالیست ھای کرد قرار 

)!دارند

ما بارھا در مقاالت و نشریات خود ضرورت ایجاد 
بین نیروھای انقالبی و غیرپرولتری را بھ »اتحاد عمل«
نوان یک تاکتیک مؤثر در راه انقالب آتی گوشزد کرده ع

»ضّد انقالبی«این تاکتیک بھ ھیچ وجھ یک عمل .ایم
تخیل «تنھا در مخیلۀ عده ای خرده بورژوای .نیست

انقالب و سایرین را ھمکار »مرکز«، کھ خود را »گرا
می دانند، این عمل یک »دستگاه سیاسی سرمایھ داری«

.ظاھر می گردد»ضّد انقالبی«کار 

بھ »ضّد انقالبی«و »انقالبی«در دنیای واقعی نیروھای 
مبدل نمی »سرمایھ دار«و »کارگر«دو قطب خالص 

دولت ھای سرمایھ داری از یک سو، ایدئولوژی .گردند
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و برنامۀ خود را بھ درون طبقۀ کارگر تحمیل کرده و می 

انھ، در واقع ریشۀ عقاید رفرمیستی و اصالح گرای.کنند
نھ تنھا در گروه ھا و سازمان ھای چپ، بلکھ عمدتاً در 

.درون اتحادیۀ کارگری بھ وجود آمده است

امروز در مبارزۀ ضّد سرمایھ داری در بسیاری از مواقع 
قشرھای دیگر اجتماعی، مانند جوانان، زنان و ملیت ھای 
تحت ستم نیز در صف مقدم جبھۀ ضّد سرمایھ داری قرار 

آن ھم (کارگران »تحلیل نھایی«ما، در ا.می گیرند
مبارزۀ ضّد سرمایھ داری را تا انتھا بھ )کارگران پیشرو

از امروز تا زمان تسخیر قدرت، راه .پیش خواھند برد
.طوالنی و پر مشقتی در مقابل کمونیست ھا قرار دارد

بھ این سادگی »ضّد انقالب«و »انقالب«تفاوت بین 
»رھبران«د تفاوتی بین ما بای.آشکار نمی گردد

ھای کارگری آن ھا »پایھ«رفرمیست و اصالح گرا و 
ضّد«و »انقالبی«انسان ھا تحت عنوان .قایل شویم

انسان ھا .بھ دنیا نمی آیند و از جھان نمی روند»انقالبی
از یک سو برخی از قشرھای خرده بورژوا .قابل تغییرند

گر، برخی از بھ صف انقالب می پیوندند؛ و از سوی دی
دو آتشھ تحت وضعیت خاصی و زیر فشار »انقالبیون«
روی می »ضّد انقالب«زده و بھ صف »پشتک و وارو«

یکی از اعضای کابینۀ نوین »فیشر«مثالً آقای (آورند 
).دولت آلمان تا چندی پیش یک آنارشیست دو آتشھ بود

ضّد«در درون یک سازمان رفرمیستی ھمۀ اعضا 
با اعتالی انقالب در یک جامعھ، در .ندنیست»انقالب

درون بسیاری از حزب ھای رفرمیست و انحرافی، 
انشعاب صورت می گیرد و بخشی از آن ھا، با تجربۀ 
مواضع انحرافی شان، می توانند بھ مواضع انقالبی روی 

ضّد«دنیای غیرخودی نمی تواند »تمام«.بیاورند
!باشد»انقالب

م ابزار موجود، کھ نتیجۀ سال ھا کمونیست ھا باید از تما
مقاومت و مبارزۀ کارگران بوده، برای رساندن صدای 

این عمل فرصت طلبی نیست بھ (پرولتاریا استفاده کنند 
شبھ «فرقۀ).شرطی کھ اصول زیرپا گذاشتھ نشود

، شرکت در انتخابات در جامعۀ سرمایھ »آنارشیستی
باید .)١١(مردود اعالم می کند)بھ ھر عنوان(داری را 

سؤال کرد کھ اگر نمایندگان کارگران با برنامۀ مشخص 
مانند طرح (انقالبی خود فرصت ابراز نظریات خود 

برای میلیون ھا )شوراھای کارگری و کنترل کارگری
نفر در جامعھ پیدا کردند، چھ ایرادی دارد کھ از رسانھ 

ت ھای عمومی استفاده کنند؟ آیا خانھ نشینی بھتر از تبلیغا
ضّد سرمایھ داری است؟

مسألۀ امروزی کمونیست ھا این است کھ ضمن حفظ 
نظری، برنامھ ای و تئوریک خود، بھ وسیع »استقالل«

تر کردن ھر چھ بیشتر جبھۀ ضّد سرمایھ داری مبادرت 
درعین ).این یک تاکتیک است و نھ یک استراتژی(کنند

حال در مبارزۀ مشترک بھ افشای رھبران و سران 
رمیست و اصالح گرای جنبش کارگری بپردازند و رف

پایھ ھای کارگری این سازمان ھای اصالح گرا را بھ 
بدیھی است کھ خود را در .مواضع انقالبی متقاعد کنند

صادر کردن، کھ »انقالبی«خانھ محبوس کردن و شعار 
.بسیار کار آسانی است، ھیچ کس را متقاعد نخواھد کرد

نار کارگران و در مبارزۀ مشترک کمونیست ھا باید در ک
ضّد سرمایھ داری، آن ھا را بھ مواضع انقالبی متقاعد 

کارگران تنھا بھ کسانی اعتماد پیدا می کنند کھ در .کنند
مسائل روزمرۀ آن ھا سھیم بوده و با آن ھا در جبھۀ ضّد 

و حتی در اشتباھات آن ھا (سرمایھ داری مبارزه کنند 
ترین افراد چنان چھ از مبارزه بر »انقالبی«).سھیم باشند

سر مسائل جاری و واقعی کارگری از شرکت در فعالیت 
امتناع کنند، جایی در درون طبقۀ کارگر )بھ ھر علت(

کمونیست ھا باید روش ھایی بیابند کھ .پیدا نخواھند کرد
»نھایی«کارگران را بھ آگاھی »کنونی«آگاھی محدود 

کار با شعار دادن صرف، این.سوسیالیستی مبدل سازند
کمونیست ھا باید از آگاھی فعلی و .عملی نخواھد بود

گام بھ گام )البتھ با حفظ اصول شان(ھمراه با کارگران 
این الفبای .در تمام سطوح در کنار آن ھا قرار گیرند

اما فرقھ ھای آنارشیستی قادر بھ درک این .کمونیزم است
یان خرده بورژوا قصد کار الفبا نیستند، زیرا مانند ھر جر

از این رو ھمواره در تاریخ .جدی سیاسی ندارند
-خود«صدوپنجاه سال گذشتھ بھ شکل فرقھ ھای بی تأثیر 

.)١٢(و پرمدعا باقی مانده اند»محوربین
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در مورد جنگ ایران و عراق-٣

این عده بھ کذب مواضع توده ای ھا و اکثریتی ھا در 
می دھند و ما را متھم می مورد جنگ را بھ ما استناد

برای «کنند کھ در جنگ ایران و عراق، کارگران را 
دفاع از میھن بھ سوی قتلگاه ھای بورژوازی ایران و 

بدیھی است کھ ما چنین .بھ جبھھ ھا فرا خواندیم»عراق
در شمارۀ نخست نشریۀ .موضعی اتخاذ نکردیم

، بھ ھنگام ١٣۵٩مھر ١٠، »کارگران سوسیالیست«
ز جنگ، اعالم کردیم کھ از آن جایی کھ مسألۀ جنگ آغا

بھ مسألۀ کارگران تبدیل گشتھ، کارگران کھ دستھ دستھ 
داوطلبانھ بھ جبھھ روانھ می شوند و آنان کھ بھ رھبران 
رژیم اعتقاد دارند، باید از آن ھا بخواھند کھ آن ھا را 

بتوانیم از «مسلح کنند و بھ آن ھا آموزش نظامی دھند تا 
این .»!یق شوراھای خود بھ دفاع از انقالب برخیزیمطر

موضع، طبقۀ کارگر را برای مقابلھ با نھ تنھا حملۀ 
، بلکھ قیام مسلحانھ علیھ خود )و آمریکا(نظامی عراق 

بدیھی بود کھ رژیم بھ چنین .رژیم می توانست آماده کند
زیرا کھ واھمۀ رژیم و سپاه .خواستی تن نمی داد و نداد

ان از کارگران مسلح و تعلیم نظامی یافتھ، بھ پاسدار
ھمان طور کھ تاریخ .مراتب بیشتر از ارتش عراق بود

نشان داد، رژیم با دولت عراق بھ سازش رسید، اما با 
کارگران مسلح ھیچ گاه بھ توافق نمی توانست برسد، و 

در .قدرت را پس از جنگ برای ھمیشھ از دست می داد
اکثریتی ھا و (فرصت طلبان مقابل این موضع مشخص،

و فرقھ گرایان با .دفاع کردند»میھن«از )توده ای ھا
یا در خانھ ھایشان نشستند و »امتناع انقالبی«موضع

خود را بیھوده بھ باد »َسر«دادند، و یا »شعار انقالبی«
.فنا دادند

فرقھ گرایان شبھ آنارشیست، با یک فرمول ابدی مانند 
از ھر مسألھ ای کھ بر وفق مراد آن ھا »امتناع انقالبی«

پیش نرود، خود را از معرکھ بیرون رانده و با خیال 
حتی در مقابل جنگ .می پردازند»خودستایی«راحت بھ 

در .دو ارتش ارتجاعی، یک فرمول ابدی وجود ندارد
ایران آن دوره، طبقۀ کارگر حملۀ نظامی را حملھ بھ 

ین رو، فوج فوج از از ا.انقالب و کارگران می دید

این وضعیت .کارخانھ ھا، داوطلبانھ، بھ جبھھ می رفتند
با وضعیتی کھ بورژوازی بھ زور، اجبار و سربازگیری، 

جنگ با برادران خود بھ جبھھ اعزام افراد را وادار بھ
در وضعیت ایران آن دوره، .می کند، متفاوت است

.صرف نمی توانست تبلیغ گردد»شکست طلبی«موضع
اگر کارگران بھ ھر رو داوطلبانھ، بھ سوی جبھھ ھا عازم 
بودند، حداقل باید شعاری طرح کرد کھ آن ھا را برای 

شعاری کھ توھم .قیام ضّد سرمایھ داری نیز آماده کرد
»رھبر انقالب«طبقۀ کارگر را از دولت سرمایھ داری و 

شعاری بود »کارگران سوسیالیست«شعار نشریۀ .بکاھد
ابتدا ماھیت رژیم را برای آن ھا روشن می کرد و کھ از

زیرا کھ .از توھم کارگران نسبت بھ رژیم می کاست
رژیم در عمل تحت ھیچ شرایطی بھ مسلح کردن و تعلیم 

.نظامی برای کارگران عادی تن نمی داد

اما، این موضع برای فرقھ ھای شبھ آنارشیستی قابل 
است و یا »اهسی«درک نیست، زیرا دنیای آن ھا یا 

)حداکثری(برای آن ھا شعارھای ماکسیمالیستی !»سفید«
انقالبی «نام این را ھم می گذارند !مطرح است و بس

»چپ روی«در صورتی کھ مواضع آن ھا !»گری
.کودکانھ است

»حزب کارگران«در مورد -٤

»ضّد انقالبی«بھ زعم این فرقھ، یکی دیگر از مواضع 
کھ بھ جای امتناع از مسأیل روز ما، ظاھراً این است 

کارگران ایران، پس از انتخابات اخیر خاتمی و عوام 
فریبی شدید و عمیق بخشی از بورژوازی در مورد 

احزاب، بھ آن ھا گفتھ ایم کھ در »آزادی«جامعۀ مدنی و 
»حزب کارگران«مقابل عوام فریبی رژیم در تشکیل 

.موضع مشخص اتخاذ کنند

در مورد دخالت »گر سوسیالیستکار«ما در نشریۀ 
:چنین ھشدار دادیم»حزب کارگران«کارگران در 

در این امر تردیدی نیست کھ کارگران سوسیالیست «
کارگری منزوی "تجمع"نبایستی خود را از ھیچ گونھ 

شرکت در ھر تجمع کارگری واقعی، بھ شرط این .کنند
نھ رعایت شود،"حق بیان"از رژیم باشد و "مستقل"کھ 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢٣
کارگران .تنھا بال ایراد نیست، بلکھ ضروری نیز ھست

سوسیالیست بایستی از ھر پالتفرمی برای ارائۀ نظریات 
خود، مبنی بر دفاع از حقوق ابتدایی و پایھ ای کارگران، 

».استفاده کنند

چند نکتھ »حزب کارگران ایران«اما، در مورد تشکیل 
.قابل ذکر است

دگان روشن باشد کھ تشکیل این اول، باید برای شرکت کنن
.حزب توسط چھ کسانی و با چھ اھدافی صورت می گیرد

واضح است کھ این حزب توسط کارگران تشکیل نگشتھ، 
و بدیھی است کھ .بلکھ توسط خود رژیم علم شده است

ھدف اصلی تشکیل چنین حزبی، بر خالف نامش، برای 
رگر ایجاد یک تشکل کارگری و پیشبرد منافع طبقۀ کا

اگر چنین بود، رژیم در ابتدا می بایستی تشکل .نیست
اتحادیھ ھا و سندیکاھا و کمیـتھ (ھای مستقل کارگری 
و حزب ھای متفاوت و سیاسی و )ھای کارخانھ و غیره

و مھم تر از این ھا، .مخالفان نظام را آزاد اعالم می کرد
حق اعتصاب، حق بیان، حق تجمع و حق نشر عقاید 

اما، چنین .یات رژیم را نیز آزاد می گذاشتمخالف نظر
.اقداماتی صورت نپذیرفتھ است

کارگران ایران نھ تنھا از ھیچ حقی برخوردار نیستند، کھ 
ھنوز برای انجام اعتراض ھای جزئی در مقابل اجحافات 
مدیران کارخانھ و دولت، دستگیر، زندان و حتی اعدام 

.می گردند

س حزب مذکور جنبۀ بدیھی است کھ ھدف اصلی تأسی
رژیم سرمایھ داری آخوندی کھ در بُن .تبلیغاتی دارد

بست اقتصادی و سیاسی قرار گرفتھ، برای برون رفت 
از بحران خود، بیشتر از پیش متوسل بھ بانک ھای بین 
المللی و دولت ھای غربی شده و از آن ھا وام ھای کالن 

جلب رضایت دولت ھا و بانک .دریافت کرده است
رژیم .بی، الزمھ اش یک ظاھرسازی سیاسی استغر

باید بھ غرب اثبات کند کھ در درون ایران، حداقل در 
سیاست .وجود دارد»آزادی«و »دمکراسی«ظاھر، 

متفاوت »احزاب«ھای اخیر خاتمی مبنی بر تشکیل 
حزب ھمبستگی ایران اسالمی، جمعیت مدافعین جامعۀ (

.سیاستی است، نمودار چنین )مدنی ایران و غیره

دوم، بورژوازی غرب سنتاً برای تحمیق کارگران و 
زحمتکشان، حزب ھای رفرمیست و بورژوا را با نام 

برای نمونھ .علم کرده است»سوسیالیست«، »کارگر«
در بریتانیا و حزب »کارگر«می توان بھ حزب 

رھبران این حزب .در فرانسھ اشاره کرد»سوسیالیست«
کھ ظاھراً »لئونل ژوسپن«و »تونی بلر«ھا آقایان 

ھا خود را »سوسیالیست«و»کارگران«طرفدار منافع 
معرفی می کنند، از خدمتکاران بورژوازی کشورھای 

مشی سیاسی، برنامھ و عملکرد آن ھا ھیچ .خود ھستند
ی آن ھا، »راست رو«انتخاباتی »رقبای«تفاوتی با 

»هجمھوری خوا«بریتانیا و »محافظھ کار«حزب ھای 
در واقع در برخی از موارد حتی سیاست .فرانسھ، ندارد

.است»راست سنتی«ھای آن ھا راست تر از حزب ھای 

رژیم ایران نیز کھ وارد مرحلۀ نوینی از حیات خود شده 
ھای دولت ھای غربی »تاکتیک«است، قصد دارد از 

با این تفاوت کھ در .برای تحمیق کارگران استفاده کند
دمکراسی برای (»مکراسی بورژوایید«غرب حداقل 

وجود داشتھ، در صورتی کھ در ایران حتی )اقلیت جامعھ
چھ  -برای طرفداران رژیم نیز وجود ندارد»دمکراسی«

طبرزدی ھا، سروش ھا، یزدی ھا و ! (رسد بھ مخالفان
غیره ھمھ از طرفداران نظام جمھوری اسالمی اند و آن 

!)قدر بال بر سرشان آمده است

، سؤالی کھ برای کارگران سوسیالیست بایستی طرح سوم
شود این است کھ آیا در درون این حزب بھ اصطالح 
کارگری، می توان بھ رژیم و سیاست ھای آن انتقاد کرد؟ 
و در مورد آن انتقادات اقداماتی انجام داد؟ آیا در چنین 
حزبی آزادی بیان وجود دارد؟ چنان چھ کارگرانی با 

طرفداران جامعۀ دینی و (و باند حاکم سیاست ھای ھر د
مخالف باشند، می توانند نظریات خود را در حزب )مدنی

و رسانھ ھای جمعی منعکس کرده و پیرامون آن نظریات 
تبلیغ کنند؟ آیا این حزب کانونی برای جاسوسان و 
خبرچین ھای رژیم بھ منظور شناسایی مبارزان کارگری 

کھ از حقوق دمکراتیک نیست؟ آیا چنین حزبی قادر است 
حق بیان، آزادی قلم، حق اعتصاب، حق تجمع، (کارگران 
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دفاع کند؟ و یا )ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری و غیره

خانۀ«اعضای آن بایستی گوش بھ فرمان رؤسای 
باشند؟»کارگر

چھارم، شرکت کارگران در حزب ھای ساختھ شده توسط 
انۀ محکمی رژیم، در صورت ضرورت، بایستی با پشتو

بھ سخن دیگر، کارگران پیشرو و .صورت گیرد
سوسیالیست با حفظ ھستۀ مستقل مخفی خود، رعایت اکید 
مسایل امنیتی و بدون داشتن کوچکترین توھمی بھ قول و 
قرارھای نھادھای رژیم، می توانند در چنین نھادی 

شرکت از »حداقل«شرایط .شرکت مشروط داشتھ باشند
:قرار زیرند

از رژیم و نھادھای »مستقل«حزب مذکور باید نھادی -١
، »خانۀ کارگر«چنان چھ قرار باشد کھ رؤسای .آن باشد

باشند، »ھیچ کاره«و کارگران پیشرو، »ھمھ کاره«
رژیم بنا بر .شرکت در این نھاد باید از ابتدا تحریم گردد

ادعای خود یک رژیم سرمایھ داری است و نمی تواند 
نیز نھادی »خانۀ کارگر«.ارگران باشدحافظ منافع ک

»حزب کارگران«بنابراین .است کھ در دست دولت است
برای حفظ منافع کارگران از ھر نھادی کھ مستقیم یا 
غیرمستقیم مربوط بھ دولت سرمایھ داران است، باید جدا 

.و مستقل باشد

در عمل باید اثبات گردد کھ حداقل بخشی از کارگران -٢
.رژیم در چنین تجمعی شرکت فعال می کنندمستقل از 

چنان چھ کارگران پیشرو از ابتدا بھ ماھیت این حزب پی 
برده و عمالً شرکت در آن را تحریم کنند، نیازی بھ 

زیرا .شرکت کارگران سوسیالیست در چنین نھادی نیست
کھ ھدف اصلی دخالت کارگران سوسیالیست تبلیغ و 

و آماده سازی خود و ترویج در درون کارگران پیشرو
سایر کارگران برای سرنگونی رژیم و تشکیل حکومت 

.کارگری است و نھ ھمکاری با جاسوسان رژیم

.این حزب باید از دمکراسی درونی برخوردار باشد-٣
کارگران مخالف رژیم باید قادر باشند کھ نظریات خود را 

کلیۀ.بھ ھر شکلی کھ خود الزم تشخیص دھند، ابزار کنند
ابزار تبلیغاتی حزب باید در اختیار مستقیم نمایندگان 

اگر قرار باشد کھ عقاید و نظریات .کارگران باشد
کارگران سانسور گردد، ھمان بھتر کھ این نھاد، از ابتدا 

.)١٣(.بھ خاک سپرده شود

حال ما از افرادی کھ ریگی در کفش ندارند، سؤال می 
بھ «و شتافتن »ضدانقالبی«کنیم کھ کجای این مواضع 

آیا در .است»کمک برنامۀ اصالحاتی دولت ایران
بھ )بھ حق و یا ناحق(وضعیتی کھ میلیون ھا کارگر 

خاتمی رأی داده و توھماتی بھ وی یافتھ و تصور می کنند 
کھ او در قبال جناح دیگر ھیئت حاکم، در شرف ایجاد 
تغییراتی بھ نفع کارگران است، چھ پاسخ مشخصی باید 

م؟ البتھ باید بھ ھمۀ کارگران ھشدار دھیم کھ خاتمی دھی
کھ کارگر سوسیالیست در سر (تفاوتی با خامنھ ای ندارد 

اما این موضع گیری کلی ).مقاالت خود چنین کرده است
در مورد یک مسألۀ خاص مانند شرکت یا عدم شرکت در 

در مقابل چنین پیشنھادی .کافی نیست»حزب کارگران«
نظر فرصت طلبان این است کھ بدون قید و چھ باید گفت؟

نظر فرقھ .شرط کارگران باید در آن نھاد شرکت کنند
ما بر این .بھ ھر بھا است!»امتناع«گرایان طبق معمول 

باوریم کھ باید کارگران را مسلح بھ خط مشی مشخص 
اگر قرار باشد کھ .در مقابل یک واقعۀ مشخص، کنیم

باشد، »مستقل«ارگران ، متشکل از ک»حزب کارگران«
داشتھ باشد و کنترل امور بھ دست »دمکراسی درونی«

نمایندگان کارگران باشد، از دیدگاه کارگران چھ تفاوتی 
دارد کھ چھ کسانی با چھ انگیزه ای آن را فراخوانده 

اگر رژیم چنین نھاد دمکراتیکی را ایجاد کند، بھ .است
رقھ ھای شبھ ف»امتناع«ھرحال کسی اعتنایی بھ موضع 

مسألھ در این است کھ رژیم .)١۴(آنارشیستی نخواھد کرد
اگر چنین کند، (ھرگز چنین شروطی را نخواھد پذیرفت 

و از این !)حکم سرنگونی خود را صادر کرده است
بھ این آگاھی می رسند کھ »در عمل«طریق، کارگران 

حتی اگر قرار است .این یک نھاد فرمایشی است
ن حزب شرکت نکنند، باید استدالل ھای کارگران در آ

کارگران باید مسلح بھ .کافی و قانع کننده داشتھ باشند
، ھیچ جھت »امتناع«موضع.باشند»خط مداخالتی«

.گیری و ھیچ تجربھ ای را بھ کارگران منتقل نمی کند
برخالف موضع شبھ آنارشیستی، انقالبیون با طرح 
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ن ھا را در مقابل شروط باال و ھمگامی با کارگران، آ

.مسلح می کنند»حزب کارگران«پیشنھاد دھندگان 
کارگران بھ این طریق، بھ جای بی اعتنایی، آگاھی 
انقالبی یافتھ و در عمل بھ شعارھای عالی تر ضّد رژیمی 

آن ھا بدین ترتیب نھ تنھا سران رژیم بلکھ .خواھند رسید
با آن کارگران اصالح گرا در میان خود را افشا کرده و

»امتناع«درست برعکس، .ھا مرزبندی می کنند
کارگران از مداخلھ، دست ھای رفرمیست ھا و فرصت 

با»مصالحھ«طلبان در درون جنبش کارگری را برای 
در واقع نقش کمونیست ھا نیز در .رژیم باز می گذارد

این است کھ در کنار کارگران، گام بھ گام در مقابل ھر 
را بھ اخذ آگاھی سوسیالیستی مسألۀ مشخص، آن ھا

.)١۵()حتی اگر اشتباھی صورت پذیرد(راھنمایی کنند 
نقش کمونیست ھا این نیست کھ در خانھ بنشینند و بھ ھر 

این کار ساده، نیازی بھ !دھند»نھ«واقعھ ای پاسخ 
ھر خرده بورژوای .بودن، ندارد»کمونیست«

ھ ای خودمحوربینی می تواند چنین مواضع غیرمسئوالن
.را بگیرد

»اتحادیۀ مستقل کارگران«در مورد -٥

نیروی «فرقۀ مذکور ایراد می گیرد کھ از آن جایی کھ 
روشن نبوده و »اتحادیھ مستقل کارگران ایران» «محرکۀ

خود را معرفی کرده، و گویا وجود »رھبر«تنھا یک 
بھ «کارگران می شود و »تحقیر«منجر بھ »رھبر«

آن ھا لطمھ می زند، بنابراین باید بھ »آگاھی جمع گرایی
از این گذشتھ، حمایت .نگریست»تردید«این جریان با 

کارگران از این اتحادیھ ُغلُوآمیز ارزیابی شده و مورد 
ھمچنین بھ زعم این فرقھ، از آن .سؤال قرار می گیرد

یاوه گویی ھای ضّد «، »اتحادیھ«جایی کھ کلیۀ مطالبات 
.ن را مردود اعالم کرداست باید آ»انقالبی

فرقۀ شبھ آنارشیستی، »شرلوک ھلمزی«ما از سبک کار 
اتحادیۀ مستقل «در مورد ادعاھای »مچ گیری«مبنی بر

»اتحادیھ«مطمئناً مدافعان (، می گذریم »کارگران ایران
در ).خود در صورت لزوم بھ آن ھا برخورد خواھند کرد

.می کنیماین جا تنھا بھ چند نکتھ اشارۀ اجمالی

سیاست تفرقھ انگیزی)الف

کارگر «چنین وانمود می کند کھ »شبھ آنارشیستی«فرقۀ
، نخستین نشریھ ای بوده کھ اخبار مربوط »سوسیالیست

را منعکس کرده و »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«بھ 
تلویحاً اذعان می دارد کھ بھ نوعی از لحاظ سیاسی این 

.دو بھ ھم مرتبط اند

.یک اتھام بی اساس استاین 

ھفتھ ھا پس از انتشار »کارگر سوسیالیست«اول، نشریۀ 
آن ھا را »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«اطالعیھ ھای 

اطالعیھ ھا، ھفتھ ھا پیش از انتشار در .)١۶(درج کرد
بھ دست کلیۀ نیروھای »کارگر سوسیالیست«

.رسیده بود)از جملۀ فرقۀ مذکور(اپورزیسیون 

در »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«م، نکتھ ای کھ دو
اطالعیھ ھای خود مبنی بر عدم وابستگی بھ نیروھای 

.اعالم کرده است، واقعیت دارد)و رژیم(اپوزیسیون 
ھیچ ارتباط تشکیالتی و یا »کارگر سوسیالیست «نشریۀ 

.سیاسی با آن نداشتھ و ندارد

دفاعی خود تنھا بھ علت مواضع »کارگر سوسیالیست«
کھ (از جنبش کارگری و تشکل ھای مستقل کارگری 

بھ این کار مبادرت )بخشی از برنامھ اش بوده و ھست
اتحادیۀ «رجوع شود بھ اصول عمومی (کرده است 

، مندرج در پشت صفحۀ »سوسیالیست ھای انقالبی ایران
).کارگر سوسیالیست

ران اتحادیۀ مستقل کارگ«سوم، اما در عین حال مطالبات 
بھ اعتقاد ما دال بر باتجربگی و پختگی »ایران

مطالبات »واو بھ واو«گرچھ با .بنیادگذاران آن است
مطروحھ توافق کامل نداریم، اما تمام بندھا را منطبق بھ 
وضعیت موجود دانستھ، و اعتقاد داریم کھ آن ھا منجر بھ 

در باندھای ھیئت حاکم و تقویت موقعیت »شکاف«ایجاد 
تا سر حّد(ان پیشرو برای مقابلھ با رژیم کارگر

.می گردد)سرنگونی

بھ اعتقاد ما یک برنامۀ سرگشاده بھ رئیس جمھور 
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»اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«ھمانند آن چھ توسط (

سرنگون «بھ مراتب از صدھا شعار )نوشتھ شده است
بُّراتر )ھای تو خالی خارج از کشور»مرگ بر«! (ھا»باد

بھ نظر ما، ھنر انقالبی گری این .تر استو سیاسی 
ھنر انقالبی .صادر گردد»انقالبی«نیست کھ تنھا شعار 

گری این است کھ با آغاز از آگاھی فعلی طبقۀ کارگر، و 
با طرح یک سلسلھ از شعارھا، کارگران را بھ تدریج بھ 

این کار را اطالعیھ .ضرورت سرنگونی رژیم رسانید
بھ خوبی انجام داده »کارگران ایراناتحادیۀ مستقل «ھای 

کارگر «و اگر .از این رو مورد تأیید ما نیز ھست.اند
در ایران منتشر می شد، در این مورد »سوسیالیست

.خاص، موضع مداخالتی مشابھی می داشت

، عدم »شبھ آنارشیستی«اما ھدف از اتھام زنی ھای فرقۀ 
ھ ھا و یا اطالع کافی آن ھا از چگونگی انتشار اطالعی

نیست، »کارگر سوسیالیست«عدم آشنایی با خط سیاسی 
ھا این است کھ آن ھا بھ »افشاگری«ھدف اصلی این 

سبک بسیار ناشیانھ و کودکانھ ای، سعی بھ ایجاد 
و فعاالن »کارگر سوسیالیست«بین نشریۀ »تفرقھ«
و یا بھ تصور (کرده اند »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«

).»چپ بورژوازی«ادن کارگران پیشرو از د»َرم«خود 
گویا با اتھام زنی و وانمود کردن این کھ ھمھ چیز زیر 

است، فعاالن »ضدانقالبی«سر تروتسکیست ھای 
»امتناع«از فعالیت »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«

این »دکان«کرده و یا برخی احیاناً از ما وحشت کرده بھ 
چھ تصورات (می شوندجلب»شبھ آنارشیستی«فرقۀ

!)واھی و کودکانھ ای

»رھبری«نفی نقش)ب

در »رھبر«و »رھبری«آنارشیست ھا عموماً در مورد 
در ظاھر آنھا .جنبش کارگری حساسیت نشان می دھند

رھبری «بر اساس »کار جمعی«بر این باورند کھ 
باید صورت پذیرد، وگرنھ بورکراسی بھ وجود »جمعی

برخورد خود کامالً بوراکراتیک این .خواھد آمد
زیرا کھ بدیھی است کھ در ھر جمعی، تقسیم .)١٧(است

کار باید بھ وجود آید، و انسان ھا در جامعھ از قابلیت و 
درست برخالف نظریات .تجارب متفاوتی برخوردارند

در یک تجمع »رھبر«و »رھبری«آنارشیست ھا، وجود 
.نھ برعکسکارگری، دال بر وجود دمکراسی است، و

زیرا کھ در نھایت عده ای در مقام رھبری، خواه ناخواه، 
چھ بھتر کھ این امر یک عمل آگاھانھ .قرار می گیرند

یا (زیرا کھ مسئولیت افراد روشن گشتھ و آن افراد .باشد
در ھر زمانی توسط سایر اعضا قابل عزل و تغییر )فرد

واقعی بھ معنای»کار جمعی«بدین ترتیب .خواھند بود
در .کلمھ صورت می گیرد و نھ بھ صورت تصنعی

تشکل ھایی کھ نقش رھبری و رھبر روشن نگردد، عده 
ای در خفا چنین نقشی را ایفا کرده و محققاً زمینۀ بروز 

.انحطاط بورکراتیک عمیق تر خواھد شد

این کھ عده ای کارگر در ایران بھ طرح ایجاد یک 
ده و یک نماینده نیز تشکیالت مستقل کارگری اقدام کر

انتخاب کرده اند، نھ تنھا مسألۀ منفی ای نیست کھ پختگی 
این کھ این عده بھ .و با تجربگی آن ھا را نشان می دھد

کارگران انجام »کل«حق یا ناحق این عمل را از جانب 
داده اند، مسألھ ای کھ خود کارگران درگیر مسایل سیاسی 

آن (د، و ربطی بھ کسی در ایران باید بھ آن برخورد کنن
ھم فرقۀ بی عملی کھ در خارج از کشور در اتاق ھای در 

کارگران خود شعور و .، ندارد)بستھ سکونت گزیده
صالحیت تشخیص و اصالح اشتباھات خود را دارند، آن 

!نیازی ندارند»خود ساختھ«ھا بھ وکیل مدافع 

؟»انقالبی«در مورد راه حل -٦

، راه (!)»انقالبی«(!)»انتقادات«اما در مقابل این ھمھ
چیستند؟ خوب توجھ »شبھ آنارشیستی«حل ھای این فرقۀ 

:کنید

این چنین است کھ امروز تروتسکیست ھا و دیگر گروه «
ھای چپ سرمایھ بھ کمک برنامۀ اصالحاتی دولت ایران 

را "تشکل ھای صنفی و مستقل کارگری"شتافتھ و بیرق 
در مقابل باید ما .افراشتھ اندھم آواز با بورژوازی بر

کارگران بکوشیم تا با تالش برای درس گیری از 
تجربیات جھانی ھم طبقھ ای ھای خود، با ارتقای تجارب 
بیست سالۀ اخیر و با تکیھ بر گردھمایی ھای عمومی و 
ھمگانی خود از طریق گزینش ھیئت نمایندگان و تحمیل 
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را بھ دست آن بر جمھوری اسالمی کنترل مبارزاتمان

گیریم و بھ سوی تدارک تشکیل کمیتھ ھای اعتصاب و 
»...شوراھای کارخانھ و محلھ حرکت کنیم

و »نقد«ما توقع داشتیم کھ این عده، با این ھمھ 
و بھ ویژه »چپ سرمایھ«ایرادگیری بھ گروه ھای 

، حداقل مطالب مھمی برای گفتن »تروتسکیست ھا«
مومی، کھ حتی مورد یک مشت شعارھای ع.داشتھ باشند

پذیرش سازمان ھای رفرمیستی نیز ھست، بدیل و راه 
حل این عده است؟ حتی در نشریات توده ای ھا، اکثریتی 

، این قبیل »حزب کمونیست کارگری«ھا، راه کارگر و 
طرح شعار .و فریبنده یافت می گردند»زیبا«شعارھای 

ھنر نیست، مسألھ بر سر چگونگی تحقق آن»انقالبی«
مسألھ بر سر تجربۀ عملی در انجام واقعی این .ھاست

.شعارھاست

این شعارھا، برای کارگرانی کھ امروز در مقابل پیوستن 
قرار گرفتھ اند؛ برای کارگرانی کھ »حزب کارگران«بھ 

بر سر پاداش عید با مدیران درگیر می شوند، برای 
کارگرانی کھ در کارخانھ ھا بر سر طرح طبقھ بندی 

ل مبارزه می کنند، برای کارگرانی کھ نقداً مشاغ
اعتصاب ھای خود را سازمان داده اند و کارگرانی کھ در 
نتیجۀ اعتصاب در زندان بھ سر می برند، یعنی برای 

در ایران، داستان سرایی است کھ از »واقعی«کارگران 
دھان عده ای فخرفروش و بی ارتباط بھ جنبش کارگری، 

، خود »خط دھندگان«ه این کھ این بھ ویژ.بیرون می آید
سال ھا در خارج کشور بھ سر برده و تنھا پشت درھای 

مسائل بی ربط پرداختھ »تحقیقات«و »مطالعھ«بستھ بھ 
اند و کوچکترین گامی حتی در دفاع از آن ھا بر نداشتھ 

.اند

سؤال کارگران از این فرقھ این است کھ، امروزه در 
عتصاب و شوراھای کارخانھ تدارک کمیتھ ھای ا«ایران 

چگونھ باید صورت گیرد و شما در این راه چھ »و محلھ
گردھمایی ھای عمومی و «اقداماتی کرده اید؟ یا امروزه 

از طریق گزینش ھیئت نمایندگان و «کارگران »ھمگانی
چگونھ صورت می »تحمیل آن بر جمھوری اسالمی

ده اید؟گیرد و شما چھ اقداماتی در این مورد انجام دا

دون «آن ھا مانند .پاسخ این فرقھ البتھ از قبل روشن است
نیزۀ چوبی خود را بھ ھوا پرتاب می کنند و »کیشوت

»این ھا«فریاد بر می آورند کھ مسألۀ جنبش کارگری 
است، این راه حل »چپ سرمایھ«نیست، این ھا مسائل 

کارگران باید در !تروتسکیستی است»ضّد انقالبی«ھای 
»تجارب بیست سالۀ اخیر«نھ ھایشان بنشینند و از خا

»امتناع«درس بگیرند، و از دخالت در امور اجتماعی 
کرده و در انتظار ناجیان انقالبی در خارج از کشور 

روز و روزگاری خود »سوسیالیزم«باألخره .بمانند
اولین نشریۀ «زمانی کھ حضرات !می رسدفرا

شان را از سالی یک بار »کمونیستی تاریخ معاصر ایران
بھ سالی چند بار افزایش داده و اتھام زنی و فحاشی بھ 
سایر نیروھای انقالبی و فعاالن جنبش کارگری را در آن 

!ھا بیشتر اشاعھ دھند

١٣٧٧، آبان ۵٨کارگر سوسیالیست:منبع

:زیرنویس ھا

و ۴٩شمارۀ »کارگر سوسیالیست«رجوع شود بھ -١
.، چاپ ھلند١٩٩٨ویژۀ نامۀ اوت »صدای پناھجو«

در این مورد رجوع شود بھ مقاالت متعدد در -٢
»دفترھای کارگری سوسیالیستی«

چپ«از »کارگر بازنشستۀ دیروز«چنان چھ منظور -٣
وی چنین است، کھ بھ احتمال ق(ما ھستیم »حاشیھ ای

اتحادیۀ مستقل «زیرا کھ تنھا نیرویی بودیم کھ در دفاع 
، باید اعالم )کمپین دفاعی سازمان دادیم»کارگران ایران

کنیم کھ یکی از اصول برنامھ ای ما از ابتدای کار 
سیاسی مان، در دھۀ پیشین، ھمواره دفاع از تشکل ھای 

رگری دفاع ما از محافل کا.مستقل کارگری بوده است
یک برخورد فرصت طلبانھ و لحظھ ای برای کار 

مانند آن چھ حزب کمونیست کارگری در مورد (تبلیغاتی 
کارکنان شرکت نفت و سایر کارگران ایران انجام داده و 

کافر ھمھ را بھ کیش «می گویند .نبوده است)می دھد
!»خود پندارد

http://www.javaan.net/kargari_archiv/nashriat/archiv_lks.htm
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، از این رو کھ حتی یک گروه »شبھ آناشیستی«-۴

یستی با وجود انحراف ھای بسیار، حداقل دارای آنارش
در .است»چپ«سنت، سابقۀ فعالیت و مواضع پیگیر 

صورتی کھ این فرقھ ای است کھ خود را پشت سر یک 
بُوردگیستی کھ از اتحاد دو گروه »بین المللی«گروه 

تشکیل شد، ١٩٨٣کوچک در ایتالیا و انگلستان در سال 
رچھ مواضعی عمومی این گروه گ.مخفی کرده اند

نکتھ وحدت آن ھا مورد ٧کھ بسیاری از (دارد »چپ«
چشم اندازھای «، قطعنامھ ای با نام )توافق ما نیز ھست

تفاوت این فرقۀ .بھ انگلیسی منتشرمی کنند»انقالبی
بین المللی خود در »برادر«ایرانی با سازمان بھ ظاھر 

ھایی با این است کھ حداقل بوردگیست ھا، گرچھ اختالف
سایر انقالبیون دارند، اما روابط حسنھ را با سایرین حفظ 

خود را متھم بھ »چپ«کرده و ھیچ گاه مخالفان سیاسی 
آن ھا سوسیال دمکراسی و .نکرده اند»ضّد انقالب«

حزب ھای کمونیست وابستھ بھ چین و روسیھ را 
سرمایھ داری «ارزیابی کرده و طرفداران »بورژوا«

را )تالینیست، مائوئیست و تروتسکیستاس(»دولتی
در صورتی کھ این فرقھ، بھ غیر از .انحرافی می دانند

چپ دستگاه «خودشان سایر نیروھای چپ را 
ارزیابی می »ضدانقالب«و »سرمایھ داریسیاسی

ترجمۀ مواضع »سھوا ً«یا »عمداً «این فرقھ یا !کنند
»یضّد انقالب«بوردگیست ھا را در مورد نظریات 

سوسیال دمکراسی و حزب کمونیست را بھ 
و ھمچنین با حفظ روش .استناد داده اند»تروتسکیزم«

اتھام زنی و فحاشی علیھ مخالفان (ھای استالینیستی 
وجھ تمایز خود را با سازمان ھای بوردگیستی )سیاسی

نشریۀ این فرقھ کھ ظاھراً ٢و ١شمارۀ .نشان داده اند
کار «و »تحقیقات«و »تتدارکا«پس از چند سال 

در مورد مسائل کارگری و البتھ، در جھت »پرحوصلھ
، !»اولین نشریۀ کمونیستی تاریخ معاصر ایران«انتشار 

متمرکز شده، تنھا بھ چند مقالۀ بی سروتھ تکراری و 
در مورد رژیم و جنبش کارگری ایران و »دست دوم«

آن (»برادر«چند ترجمھ از مواضع سازمان بوردگیستی 
چنان .خالصھ شده است)!سال پیش٢٠تا١٠ھم مطالب 

چھ این فرقھ بھ بخشی از جنبش بوردگیستی تبدیل می 
شد، و عقاید و مواضع آن ھا را بدون دستکاری انعکاس 

برای مطالعۀ . (می داد، کارشان حداقل قابل تأمل می بود
کارگر «رجوع شود بھ »بوردیگا«زندگی نامۀ 

).۵٧شمارۀ »سوسیالیست

جالب این جاست کھ این فرقھ در ھمان شمارۀ بولتن -۵
ما«:شان در پاسخ بھ یکی از دوستان شان نوشتھ اند کھ

براساس مبانی و اصول فکری خودمان نھ می خواھیم و 
نھ می توانیم وارد گفتگوھای انتقادی با جناح چپ سرمایھ 

تعجب نکنید کھ چرا یک چھارم نشریھ !»داری شویم
ده ماه یکبار انتشار می یابد، بھ نقد مواضع شان کھ

تناقض گویی !تروتسکیست ھا اختصاص داده شده است
یکی از خصوصیات بارز جریان خرده بورژوای تازه بھ 

!دوران رسیده است

چنین برداشتی، خود نشان دھندۀ درک بھ غایت -۶
آن ھا .بورکراتیک آن ھا از یک گروه سیاسی است

باید »ھمھ«در یک گروه سیاسی تصور می کنند کھ 
اخذ موضع در مورد مجلس .یکپارچھ و ھم عقیده باشند

مؤسسان یک تاکتیک پرولتری است کھ بدون آن کھ افراد 
»ضّد انقالب«و »انقالب«یک گروه را بھ جبھھ ھای 

.تقسیم کند، می تواند موضوع بحث درونی آن گروه باشد
»ای انقالبی ایراناتحادیۀ سوسیالیست ھ«بر این نمونھ، 

در این مورد سال ھاست کھ بحث درونی داشتھ و تعدادی 
از فعاالن این نھاد، با نظریۀ مندرج در نشریھ توافق 

این نظریھ بھ محض تدوین گشتن در نشریھ (کامل ندارند 
).علناً درج خواھد گشت

کارگر «برای بحث مفصل تر رجوع شود بھ -٧
.١٣٧۵، خرداد ٣۵شمارۀ »سوسیالیست

نظریات برخی از نیروھای اپوزیسیون چپ بھ ویژه -٨
آن .در بارۀ مجلس مؤسسان نادرست است»راه کارگر«

.ھا تشکیل آن را بھ مثابۀ یک مرحلۀ ضروری می بینند
استناد آن ھا بھ مواضع لنین در این مورد نیز ناصحیح 

.است

صحت و سقم انحالل مجلس مؤسسان از حوصلۀ این -٩
رج است، اما بھ اعتقاد ما با تشکیل یک حکومت مقالھ خا

مجلس.کارگری دیگر نیازی بھ مجلس مؤسسان نیست
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مؤسسان عالی ترین و دمکراتیک ترین شکل مجلس 

در صورتی کھ .است)اقلیت جامعھ(بورژوایی 
اکثریت (دمکراسی کارگری »جمھوری شورایی«

.مجلس بورژوایی است»ھر«، عالی تر از )مردم
ھا اصوالً نمی بایست چنین مجلسی را پس از بلشویک

.تسخیر قدرت فرا می خواندند

.١٣٧۶، مرداد ۴۴شمارۀ »کارگر سوسیالیست« -١٠

برای نقد بھ این قبیل مواضع، رجوع شود بھ  -١١
لنین، آوریل »در کمونیزم"چپ روی"بیماری کودکی «

١٩٢٠.

اشد کھ نتیجۀ منطقی استدالل این فرقھ می تواند این ب -١٢
کارگران بیکار و یا پناھجویان در کشورھای غربی نیز 
نباید از تأمینات اجتماعی کشورھای امپریالیستی استفاده 
کنند، زیرا کھ این منجر بھ تقویت و ایجاد توھم در سیستم 

چپ دستگاه «اگر چنین کنند بھ !سرمایھ داری می شود
!دتبدیل می گردن»سیاسی سرمایھ داری و ضّد انقالب

۵٠، شمارۀ »کارگر سوسیالیست« -١٣

رژیم برای چنین طرح ھایی، برخالف تصورات  -١۴
واھی فرقھ گرایان، از عامالن شناختھ شدۀ خود استفاده 
نخواھد کرد، بلکھ با استفاده از شخصیت ھای شناختھ 
شدۀ کارگری، کارگران را در مقابل انتخاب بسیار 

ن بایستی مسلح بھ بنابرین کارگرا.دشواری قرار می دھد
.ھای توخالی»شعار«خط مداخالتی باشند و نھ 

فرقۀ مذکور، ما را بھ کذب متھم می کند کھ انگیزۀ  -١۵
اصلی ما از مداخلھ، کسب جاه و مقام و رھبری جنبش 

این اتھام کامالً بی اساس است، زیرا اگر .کارگری است
»مستقل«چنین بود، مسلماً ما موضع دفاع از تشکل ھای 

درست برعکس، عدم موضع .کارگری را نمی گرفتیم
گیری سایر گروه ھا از جملھ این فرقھ در مورد تشکل 
ھای مستقل کارگری، نشان می دھد کھ آن ھا خواھان 

.کردن بر کارگران ھستند»حکومت«

جزء آخرین نشریاتی »کارگر سوسیالیست«در واقع  -١۶

با نشریۀ ھم زمان.بود کھ از این موضوع اطالع یافت
و )کانادا(»شھروند«نشریۀ »کارگر سوسیالیست«
.بھ انتشار برخی از اطالعیھ ھا مبادرت کردند»دیدار«

اتحادیۀ مستقل کارگران «در واقع اعالم موجودیت 
لندن نیز »نیمروز«چند ماه قبل از این، در »ایران

تنھا تفاوت کار ما با سایرین در این بود .انتشار یافتھ بود
را جدی »اتحادیۀ مستقل کارگران ایران«ھ دفاع از ک

این ھم .تلقی کرده و کمپین دفاعی حول آن سازمان دادیم
تازگی ندارد، ما ھمواره طی سال ھای پیش، از فعاالن 

پیگیرانھ دفاع کرده و )چھ در ایران و چھ خارج(جنبش
.می کنیم

اگر کارگری حتی چند ماه در یک کارخانھ کار  -١٧
باشد اصول کار جمعی، تقسیم کار و انتخاب کرده

رھبری را بھ عنوان یک امر دمکراتیک و طبیعی و 
ریشۀ .بخشی از مبارزۀ ضّد سرمایھ داری، درک می کند

دیدگاه این فرقھ، متعلق بھ دھقانانی است کھ در دھات با 
روبھ رو بوده و با مھاجرت بھ شھر »کدخدا«اجحافات 

ھرگز در مراکز صنعتی بھ عنوان در حاشیھ باقی مانده و 
از این رو نقش .کارگر صنعتی مشغول بھ کار نبوده اند

دیده »کدخدا«را ھمانند نقش یک »رھبر«و »رھبری«
و »کمون پاریس«تجربۀ.و آن را مردود اعالم می کنند

نوشتھ ھای مارکس در این مورد، نادرستی برداشت آن 
.را نشان می دھد»رھبری«ھا از نقش 
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جواب نیست، »دایناسوریست«آقای محسن حکیمی، 

نقطھ ضعف و استیصال است

فھرستبازگشت بھ 

علیرضا بیانی

بھ دنبال نقد رفیق شاھرخ زمانی بھ مصاحبۀ محسن 
اتحادیھ تا «حکیمی با روزنامۀ شرق تحت عنوان 

اھرخ زمانی ، آقای حکیمی کل بحث و نقدھای ش»شورا
را بھ دلیل استفاده از تِرم ھایی کھ رفیق شاھرخ زمانی از 
آن ھا بھ عنوان حق دمکراتیک خود در بیان نظراتش 

و نظایر آن ھا اعالم »فحاشی و لمپنیسم«استفاده کرده، 
، عبارت »فحاشی«کرده و بھ تالفی این بھ زعم خویش 

ه را بھ منتقد نظرات خود الصاق کرد»دایناسوریست«
اگر ایشان چنین نام گذاری نکرده بودند، جای آن .است

داشت کھ بر اعتراضش در استفاده از الفاظی کھ وی نمی 
اما .پسندد و آن ھا را توھین تلقی می کند، مکث کرد

»چپ دایناسوریست«خطاب کردن شاھرخ زمانی با نام 
دیگر این فرصت را از بین برده و آن چھ کھ می شد بھ 

در نظر گرفت، خود بھ فحشی برای پاسخ »قادانت«عنوان 
»کبکبھ و دبدبۀ«ایشان .ندادن بھ اصل بحث تبدیل شد

قاضی دادگاه سقز را گواه می گیرد کھ پس از برخوردی 

شما حق«توھین آمیز، با صدای بلند بھ او گفتھ است 
و بھ خیال خود جوابی بھ شاھرخ »ندارید توھین کنید

ستگاه قضاوت جمھوری زمانی داده است کھ کل د
حال بگذریم کھ آقای (اسالمی را بھ ریشخند گرفتھ است 

را ھم مجاز »جنایتکاران«حکیمی، حق توھین نسبت بھ 
نمی داند، و فقط مشخص نمی کند کھ با این درک لطیف 

جنایتکار، بر سر او داده »قاضی«چرا بھ جای راھنمایی 
از مصادیق کشیده است کھ این خود بنا بھ این درک، یکی

کارگر انقالبی در اسارت رژیم سرمایھ !)توھین است
مانند»دلسوز کارگر«داری کھ بیش از ده ھا روشنفکر 

محسن حکیمی کھ آزادانھ علیھ حزب انقالبی سخنرانی و 
مصاحبھ می کند، دغدغۀ تشکیالتی را دارد کھ حتی 

و بھ .شنیدن نام آن نیز ایشان را بھ وحشت می اندازد
جدال نھ بر سر الفاظ، کھ درست بر سر ھمین راستی

باید فرض را بر این بگیریم کھ اگر شاھرخ .مؤلفھ است
زمانی حتی از یک مورد کلمھ ای ھم استفاده نمی کرد کھ 
کل دستمایۀ محسن حکیمی برای حملھ بھ شخصیت و کل 
بحث شاھرخ شود، در این صورت واکنش او بھ اصل نقد 

می بود؟ برای پاسخ بھ این و نظر شاھرخ زمانی چھ 
سؤال می توان بھ بی پاسخ گذاشتن انواع نقدھا بھ محسن 
حکیمی در ھمین زمینھ رجوع کرد کھ در آن ھا کلمھ ای 
جھت گرفتن بھانھ برای طفره رفتن از بحث وجود نداشتھ 

محسن حکیمی بارھا نشان داده کھ در ھر حال نھ .است
.ھ برای پاسخ دارداھل پاسخ نقد است و نھ چیزی در چنت

سبک بحث ایشان تا جایی کھ در یاد دارم نشستن در 
و )حتی با تسبیحی در دست(شاھنشین یک اتاق 

چنان چھ در ھمان جمع ھم .سخنرانی برای حضار است
کسی جرأت واکنش داشتھ باشد، ایشان یا نزدیکان بھ او 
خوب می دانند چگونھ با مرعوب کردن، انتقاد کننده را 

این توضیح دقیقاً بر اساس تجربۀ شخصی (کنندساکت
در ھر حال از ھمۀ این ).در نشستی در سنندج است

حواشی کھ بگذریم، کدام انسان تیزبین سیاسی است کھ 
نداند این واکنش ھا اسم رمز واکنش بھ پیشروان کارگری 

محسن حکیمی کھ .معتقد بھ حزب انقالبی است
رفت زیر پل ستارخان روزگاری پیشنھاد می داد کھ باید

و بھ تک تک کارگرانی کھ در آن جا بھ انتظار کار 
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ایستاده اند گفت کھ چرا متشکل نمی شوید، بھ پیشُروی 
کارگری کھ برای متشکل کردن کارگران باید یازده سال 

!»دایناسوریست«مجازات زندان تحمل کند، می گوید 
ت جدال ھم در اصل بین ھمین موضوع است، بین تمایال

فتیشیسم کارگری محسن حکیمی کھ در سیاسی ترین وجھ 
در قالب جناح چپ سندیکالیسم و یا حتی آنارکو 
سندیکالیسم متجلی می شود، با گرایش معتقد بھ حزب 
انقالبی کھ شاھرخ زمانی یکی از مصمم ترین مدافعین آن 
است، الباقی حتی اگر ه مواقعی باشد، اما بھ کلی فرعی 

ھ نمی توان با آن ھا اصل موضوع را است و بھ ھیچ وج
اما این خود می تواند تجربھ ای برای رفقای .استتار کرد

مدافع حزب انقالبی باشد کھ در جدال با رفرمیسم در 
پوشش رادیکال و یا در ھر پوشش دیگر، با دقت ھرچھ 
بیشتر و صرف نظر کردن از کلماتی کھ جنبۀ منعکس 

ین یا آن فرد را دارد، کنندۀ تمایالت و ماھیت طبقاتی ا
»خود شھید مظلوم سازی«جلوی ھرگونھ بھانھ گیری و 

بھ این بھانھ ھا گرفتھ شود تا مجرای اصلی بحث و نقد 
.نظری مسدود نگردد

١٣٩٣آذرماه ۵

آقای حکیمی و باز ھم تقالیی نافرجام برای تخطئۀ 
!لنینیسم

فھرستبازگشت بھ 

این مطلب نخستین بار در نشریۀ میلیتانت، :توضیح
.، منتشر گردید۵٨شمارۀ 

آرمان پویان

از نامۀ مارکس بھ »بخشی«اخیراً آقای حکیمی 
اکتبر ١٣شوایتسر، از رھبران پیرو السال، بھ تاریخ 

با درنظر داشتن مواضع .ندرا ترجمھ کرده ا١٨۶٨
بخشیگزینِش دالیل پشتپیشین و کنونی آقای حکیمی، 

.از این نامھ برای ترجمھ، چندان غیرقابل فھم نیست
مارکس در این نامھ ضمن انتقاد شدید بھ مواضع السالی 
ھا، عبارتی را می گوید کھ احتماالً قرار است نقطۀ 

جنبش لغو«اتکایی برای تأیید نظریات آقای حکیمی و کّل 
:باشد»کار مزدی

می خواھم بی آن کھ بخواھم وارد جزئیات شوم، فقط«
، اگر چھ برای تشکل سازمان دھی مرکزیت گرابگویم کھ 

بسیار مفید است، بر مخفی و جنبش ھای فرقھ ایھای 
این سازمان .استاتحادیھ ھای کارگریخالف طبع 

و من بھ صراحت می گویم  -دھی، حتا اگر ممکن باشد 
.استنامطلوبدست کم برای آلمان -است ناممکنکھ 

یی کھ بوروکراسی زندگی کارگر را از دراین جا، جا
ھمان دوران کودکی کنترل می کند و کارگر نیز خود بھ 
مقامات دولتی و سازمان ھای برگماشتھ بر فراز سرش 

پیش از ھرچیز باید بھ کارگر آموزش داد کھ ایمان دارد، 
).تأکیدھا از من است(*».روی پای خودش بایستد

تا ابتدا با قطع پیوند آقای حکیمی بھ ظاھر تالش می کند
نوشتھ ای از مارکس با سایر نوشتھ ھای وی، یعنی بھ 

گسیختن انسجام نظری مارکس وعبارت دیگر با ازھم
مصادره بھ مطلوب کردن گفتھ ھای پراکنده ای از سپس

وی، بھ نتیجۀ دلخواه خود برسد، و این نتیجۀ دلخواه، 
.س زدچیزی است کھ می توان با دقت بسیار زیادی حد

آقای حکیمی در واقع می خواھد بھ طور ضمنی بھ 
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مخاطب بگوید کھ با استناد بھ این نامھ، می توان ریشۀ 

لنینی را بھ مثابۀ امری »سانترالیسم دموکراتیک«مفھوم 
جنبش کارگری، مناسب احوال گروه ھای »خالف طبع«
، »مارکس«، و دریک کالم مغایر با نظریات »فرقھ گرا«

ر ھدف چیزی غیر از این است، خود ایشان اگ(خشکاند
).باید توضیح دھند و من را از خطای احتمالی درآورند

گزینشی و اما متأسفانھ آقای حکیمی با این سبک کاِر 
دلبخواھانھ، خود را بیش از پیش اسیر تناقضاتی می کند 
کھ بھ ھیچ روی امکان فرار از آن ھا برایش وجود 

.نخواھد داشت

یح این نوشتۀ مارکس، ناگزیر باید ابتدا برای درک صح
نگاھی داشتھ باشیم بھ رویکرد و مواضع او و ھمرزمش 

اتحادیھ ھای «انگلس نسبت بھ جنبش کارگری و بھ ویژه 
در طول دوره ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی؛ و »کارگری

سپس با ارزیابی نظرات السال و پیروان او بھ عنوان 
ش، ببینیم کھ این سازماندھی ھای بی ارتباط با جنب»فرقھ«
ی مورد نظر چیست و چرا مارکس آن »مرکزیت گرا«

، کھ مناسبِ »ناممکن«را در تقابل با السالی ھا نھ فقط 
در .می داند»تشکل ھای مخفی و جنبش ھای فرقھ ای«

انتھا می توان باری دیگر صّحت این گفتۀ مارکس را 
.»ستدروی پای خودش بای«نشان داد کھ کارگر باید 

)ترید یونیونیسم(اتحادیھ گرایی 

وضعیت «انگلس کمی پیش از مارکس در کتاب ارزشمند 
بھ دفاع منسجم و )١٨۴۵(»انگلستاندرطبقۀ کارگر

روشن از اتحادیھ گرایی پرداخت؛ این دفاع زمانی 
صورت گرفت کھ از یک سو پرولتاریای مدرن صنعتی 

ضّدیت با درحال رشد بود و از سوی دیگر مخالفت و 
اتحادیھ ھای کارگری بھ طور کلی و حتی در بین 

، امری بسیار چارتیست ھای چپو سوسیالیست ھا
بھ عالوه موضعی کھ .گسترده و رایج محسوب می شد

انگلس در این کتاب اتخاذ گرفت، تاحدودی روشن تر از 
آن چھ در این .بود١٨۴٧موضع گیری مارکس تا سال 

می خورد، نھ کوششی در جھت اثر نیز بھ خوبی بھ چشم
این »کافی بودن«رّد اتحادیھ ھای کارگری یا فرض 

اتحادیھ ھا برای رسیدن بھ ھدف کارگران، بلکھ برعکس 

پذیرش این اتحادیھ ھا بھ عنوان ابتدایی ترین نھادھای 
انداز انقالبی طبقاتی طبقۀ کارگر است کھ باید در چشم

انگلس در فصل دھم عبارتی کھ .سوسیالیستی ادغام شوند
از کتاب خود می گوید، بھ ما نشان می دھد کھ چرا 

حمایت از اتحادیھ ھای کارگری را س خطمارکس و انگل
این کھ اتحادیھ ھای کارگری نفرت تلخ «:دنبال کردند

ند، نکارگران علیھ طبقۀ مالک را بھ شّدت تقویت می ک
)١(»چندان نیاز بھ گفتن ندارد

ی از نوشتھ ھا و سخنرانی ھای مھّم مارکس ھم در بسیار
کار مزدی و «، »فقر فلسفھ«، مانند ١٨۴٠خود در دھۀ 

مشابھی ، اظھارات»مانیفست کمونیست«و »سرمایھ
مثالً مارکس .نسبت بھ جنبش اتحادیھ ھای کارگری داشت

و انگلس در مانیفست اعالم کردند کھ اتحادیھ گرایی 
، چرا کھ این تاسشایستۀ حمایت از سوی کمونیست ھا

مورد نھ فقط بھ معنای مبارزه برای دستمزدھا بود، بلکھ 
سازماندھی پرولتاریا در قالب «چنین مبارزات آن در ھم

دخیل )٢(»یک طبقھ، و بالتبع در قالب یک حزب سیاسی
پروسھچنین این نقش اتحادیھ ھا در مراحل آغازین .بود
پرولتاریا است کھ آن ھا را بھ سازمان ھای طبقاتیای

ثمرۀ واقعی مبارزۀ آن ھا نھ در نتیجۀ «اما .تبدیل می کند
فوری و فوتی، بلکھ در اتحاد بیش از پیش رو بھ گسترش 

.»کارگران نھفتھ است

مانیفست کمونیست نقطۀ عطفی در تاریخ سوسیالیسم 
است، چرا کھ برای نخستین بار بر ماھیت طبقاتی مبارزه 

کند کھ در آن نقش اتحادیھ ھای برای سوسیالیسم تأکید می 
کارگری تا جایی حیاتی است کھ طبقۀ تحت ستم را بھ 

این نقش زمانی روشن .طبقھ ای انقالبی دگرگون می کنند
تر شد کھ مارکس و انگلس بھ افشای ماھیت طبقاتی 

.ضّدیت بورژوازی با اتحادیھ گرایی پرداختندمخالفت و 
نشان کرد کھ حتی تا مارکس بعدھا در سرمایھ خاطر مثًال

قانون  لو شاپلیھھم قانونی ماننداواخر قرن ھجدھم
وجود داشت کھ اتحادیھ ھای کارگری را بھ نام )١٧٩١(

.آزادی، برابری و برادری ممنوع می کرد

انجمن بین المللی «شرکت مارکس و انگلس در 
و مشاھدۀ نقش فّعال اتحادیھ ھا، درک این دو »کارگران
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انگلس طی مقاالتی در سال .یھ ھا تعمیق کردرا از اتحاد

شایستگی «بھ موضوع دستمزد بازگشت و گفت ١٨٨١
شان برای باال نگاه عظیم اتحادیھ ھای کارگری در مبارزه

داشتن دستمزدھا و کاھش ساعات کار، این است کھ آن ھا 
بھ باال نگاه داشتن و افزایش استاندارد زندگی یاری می 

زارھای مقاومت اتحادیھ ھای کارگری، بدون اب...رسانند
کارگران حتی آن چھ را کھ مطابق با قوانین نظام مزدی 

)٣(»حق شان است، کسب نمی کنند

انگلس ھمین موضع را طی نامۀ شدید اللحنی بھ ببل در 
در این جا مطلقاً «:ارتباط با نقد برنامۀ گوتا تکرار کرد

مثابۀ یک طبقھ یابی طبقۀ کارگر بھ اشاره ای بھ سازمان
بنابراین .»بھ واسطۀ اتحادیھ ھای کارگری وجود ندارد

کار مزدی در جامعھ ای »بردگی«اگر قرار باشد کھ 
جنگ«مبتنی بر آنتاگونیسم طبقاتی لغو شود، طبقھ باید 

بھ این ترتیب، اتحادیھ ھای کارگری بھ .)۴(»را بپذیرد
رسی تبدیل می شوند، مدا»مدارس جنگ«بھقول انگلس
ضروری »جنگ چریکی میان سرمایھ و کار«کھ برای 

یافتھ بھ جای نظام بھ نھادھای سازمان «است و در نھایت 
.)۵(تبدیل می شوند »کار مزدی و حاکمیت سرمایھ

برای مارکس و انگلس این انجمن ھا حوزه ھایی بودند 
کھ در آن کارگران در سازوکاری دموکراتیک تعلیم می

بھ شجاست کھ مارکس طی نامھ او در اینبینند
:شوایتسر، از رھبران سرشناس السالی، نوشت

، اگر چھ برای تشکل ھای ǚ�ẫ Җǉƀầ�ƹسازمان دھی «
مخفی و جنبش ھای فرقھ ای بسیار مفید است، بر خالف 

این سازمان دھی، حتا .طبع اتحادیھ ھای کارگری است
کنو من بھ صراحت می گویم کھ نامم-اگر ممکن باشد 

دراین جا، .دست کم برای آلمان نامطلوب است-است 
جایی کھ بوروکراسی زندگی کارگر را از ھمان دوران 
کودکی کنترل می کند و کارگر نیز خود بھ مقامات دولتی 
و سازمان ھای برگماشتھ بر فراز سرش ایمان دارد، پیش 

ƅ از ھرچیز باید بھ کارگر آموزش داد کھ  əǄһ ậ Ǜ� ậ ǃ ﬞ
ӨҚƄǉǛ�.«)٦(

سندیکالیستی بھ مارکس را ،با این ھمھ، این موضع گیری

سازمان بھ تنھاییتبدیل نکرد کھ گمان می کند اتحادیھ ھا 
ھای حقیقی طبقاتی کارگران ھستند و احزاب در درجۀ 

کما این کھ .دوم اھمیت قرار دارند یا حتی بی ربط ھستند
از جملھ (درست در ھمین مقطع وقتی دوستان مارکس 

حزب کارگران سوسیال دموکرات «، )لھلم لیبکنشتوی
را بنیان گذاشتند، با وجود متکی نبودن )SDAP(»آلمان

این حزب بر پایھ ھای اتحادیھ ھای کارگری، مارکس آن 
.را مورد حمایت قرار داد

تقریباً در ھمین زمان انگلس طی نامھ ای بھ مارکس 
با)١٨۶٩ژوئیۀ ٣٠(دربارۀ طرح پیشنھادی فیلیپ بکر 

:لحنی تند می نویسد

بِکِر پیر احتماالً باید مغز خود را تماماً از دست داده «
اتحادیھ ھای او چھ طور می تواند ُحکم کند کھ .باشد

انجمن ھای حقیقی کارگران و پایۀ کّل �ӨǉǛکارگری
تنھا موقتاً �ӨǉǛسازماندھی باشند، این کھ سایر انجمن ھا 

)٧(».باشند و الی آخردر کنار آن موجودیت داشتھ

مارکس و انگلس در شماری از نوشتھ ھای خود 
بھ ھمین .محدودیت ھای اتحادیھ ھا را برجستھ می کنند

دلیل مارکس در آخرین نکتھ از فصل سوم جزوۀ 
:می گوید»ارزش، قیمت و سود«

اتحادیھ ھای کارگری بھ عنوان مراکز مقاومت در «
آن ]اما...[ی کار می کنند برابر اجحافات سرمایھ، بھ خوب

ھا عموماً از محدود کردن خود بھ یک جنگ چریکی 
علیھ اثرات نظام موجود، آن ھم با وجود تالش ھای 
خودانگیختھ برای تغییر آن، با وجود استفاده از نیروھای 

یافتۀ خود بھ مثابۀ یک اھرم برای رھایی نھایی سازمان
)٨(»دی، عاجزندطبقۀ کارگر، یعنی الغای نھایی نظام مز

تقریباً ھیچ ١٨٧١بھ عالوه در انگلستان پس از سال 
جنبش وسیعی بھ رھبری اتحادیھ ھای کارگری وجود 

جزئی بھ ایجاد ھایبھبود شرایط و پیروزی.نداشت
نوعی اینرسی در جنبش اتحادیھ ھای کارگری در دھۀ 

منجر شده بود؛ این ھمان پدیدۀ خطرناکی بود کھ ١٨٨٠
»آریستوکراسی کارگری«ز آن بھ عنوان ظھور انگلس ا

از نظر انگلس، این فقدان روحیۀ مبارزاتی .نام برده بود
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٣٤
مسئول ،در درون سازمان ھا و اتحادیھ ھای کارگری

آھستھ شدن آھنگ رشد آگاھی طبقاتی در میان بخش 
موجب شد کھوسیعی از کارگران بود و ھمین موضوع

با اتحادیھ ھا کشانده »خصومت«بسیاری از کارگران بھ 
الملل در این جا بود کھ او اصرار داشت تا یک بین.شوند
.وظیفۀ بسیج کردن این کارگران را بھ عھده بگیرد،نوین

در این جاست کھ باز مسألۀ کلیدی جنبش کارگری و 
وظایف کمونیست ھا مطرح می شود کھ مارکس و انگلس 

م کرده خطوط کلی آن را در مانیفست کمونیست ترسی
مارکس و انگلس .بودند و در ادامھ بھ آن خواھیم پرداخت

در بین الملل اول تالش کردند تا جنبش کارگری را در 
مسیر خطوط کمونیستی قرار دھند، اما تنھا تا جایی کھ 
کارگران بتوانند بر مبنای تجارب عملی فعالیت ھای خود 

ام آن با این حال این اقد.بھ تئوری کمونیستی مسلح شوند
ھا بدان معنا نبود کھ وظیفۀ کمونیست ھا بھ مجاب کردن 
کارگران بھ پذیرش برنامۀ کمونیستی آن ھا محدود می 

نشان داد کھ )IWA(المللی کارگران انجمن بین.شود
چگونھ مارکس قدم بھ قدم اتحادیھ ھای کارگری را با 

با درنظر داشتن رابطۀ .نمودسازمان ھای سیاسی ترکیب 
مارکس و مونیست و اتحادیۀ کارگری، ایدۀ حزب ک

در .تماماً با اصل دموکراسی کارگری سازگار بودانگلس
بھ این جا وظیفھ، نھ بھ دست آوردن رأی بود و نھ صرفاً 

.افراد جدیددرآوردن عضویت 

ولی تا بھ این جا کامالً مشخص است کھ ھم مارکس و ھم 
جنبشذھنی-انگلس، با تحلیل مشخص از وضعیت عینی

ع سرسختانھ از اتحادیھ اکارگری، طی برھھ ھایی بھ دف
ھای کارگری پرداختند، بھ طوری کھ اگر قرار باشد بنا 
بھ شیوۀ آقای حکیمی برخی از نوشتھ ھا را عامدانھ از 
سیر تفکر و مبارزات نظری مارکس و انگلس جدا کنیم، 

ھای سفت و »سندیکالیست«بھ راحتی می توان آنان را بھ 
ولی نخستین سؤالی کھ آقای حکیمی باید .تقلیل دادسخت

پاسخ دھند این است کھ چرا ایشان این سنت را از مارکس 
نیاموختھ است؟ و چرا طی دوره ای با چپ روی و 

سندیکای شرکت واحد را ظرف مماشات »فرقھ گرایی«
با سرمایھ داری اعالم کرد و بعدھا با راست روی، از 

ر ایران خودرو دفاع کرد؟ ایشان شوراھای اسالمی کار د

باید ابتدا تکلیف را با دفاعیات جّدی مارکس از اتحادیھ 
.مشخص کننداز تاریخ مبارزهطی برھھ ھاییدر گرایی

)سکتاریسم(فرقھ گرایی 

مارکس در ھمان نامھ ای کھ آقای حکیمی زحمت ترجمۀ 
را )سکت(بخشی از آن را کشیده اند، خصویت یک فرقھ 

:نقد السال بھ خوبی تشریح می کنددر مقام

السال ھمچون کسی کھ می پندارد نسخۀ درمان رنج «
توده ھا را در جیب دارد، از ھمان ابتدا خصلتی مذھبی و 

در واقع، ھر فرقھ ای .فرقھ ای بھ تبلیغات خود داد
افزون بر این، درست بھ این دلیل کھ او .مذھبی است

ھ ارتباط طبیعی خود را بنیان گذار یک فرقھ بود، ھر گون
در داخل و ھم در خارج با جنبش پیشین طبقۀ کارگر، ھم 

:او دچار ھمان خطای پرودون شد.حاشا می کردآلمان،
بھ جای آن کھ تبلیغات خود را بر بنیاد واقعِی عناصر 
راستین جنبش طبقاتِی کارگران متکی سازد، پیروی از 

تأکید (»دیک آیین خاص را برای این جنبش تجویز کر
)دوم از من است

جالب آن جاست کھ شباھت عجیب و خیره کننده ای میان 
این عبارات مارکس با خصوصیات آقای حکیمی و 

جنبشی کھ تا .لغو کارمزدی بھ چشم می خورد»جنبش«
بھ دنبال آن ، )١٨۶٩اوت ٨(تا دیروز در برنامۀ آیزناخ 

نظام تمام درآمد کار را از طریق«بود کھ ھر کارگر، 
ھمراه با این، روش کنونی «تا»تعاونی دریافت دارد

؛ و امروز در قالب )٩(»الغا شود) ...نظام مزدی(تولید 
در ایران بدون ھرگونھ ارتباط با »جنبش لغو کارمزدی«

بدنۀ جنبش کارگری، موضعی فرقھ گرایانھ در برابر ھر 
خود را در با این وجودتشکل مستقل کارگری می گیرد و 

رکز تعریف رادیکالیسم، مبارزۀ ضّد سرمایھ داری و  م
.**دفاع از منافع جنبش قرار می دھد

تشکل ھای مخفی و جنبش ھای «آن چھ مارکس در مورد 
می گوید یک سال بعد نمود خود را در سازمان »فرقھ ای

١٨۶٩انجمنی مخفی کھ در سال (»شوالیھ ھای کارگر«
براعمال کنترلفیالدلفیا شکل گرفت و خواھان در 

، و انگلس طی نامھ ای بھ  یافت)جنبش طبقۀ کارگر بود
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را بھ نھادویشنوتسکی، خطّ سیاسی فرقھ گرایانۀ آنلیِک

.نقد کشید

مورد نقد مارکس و انگلس نمود این قیّم مآبی و سکتاریسِم 
دید؛ یعنی زمانی کھ  حدود ١٨٩١را می توان در سال 

وھر وارد اعتصاب ھزار معدنچی در منطقۀ ر٢٠٠
کھ گمان می کرد دولت بھ بھانۀ SPDشدند، ولی رھبری 

این موضوع مجّدداً برخی قوانین ضّد سوسیالیستی را 
.معرفی خواھد کرد، با این اقدام کارگران مخالفت ورزید

مطبوعات حزب علناً کارگران را مورد انتقاد قرار داد، 
ز سوی آن ھم در زمانی کھ آن ھا با سرکوب سنگین ا

بھ ھمین دلیل بود کھ انگلس .ارتش دولت مواجھ شدند
:نوشت)١٨٩١آوریل ٣٠(طی نامھ ای بھ کائوتسکی 

میخوشانمردم ما در برلین ھمھ چیز را از زاویۀ «
نمی توان تنھا جنبھ ھای خوشاید جنبش را دید، باید ...بینند

بھ عالوه، .امور زودگذر غیرقابل توافق را ھم پذیرفت
حزب بزرگنمی تواند در یک فرقھپلین خشک یک دیسی

)١٠(»بھ موجودیت خود ادامھ دھد

تفاقاً آقای بنابراین مقصود مارکس کامالً مشخص است و ا
جنبش لغو«د کھ وجھ تمایز حکیمی باید توضیح دھ

مورد نقد قرار می دھد،مارکسآن چھبا»کارمزدی
واقعاً در چیست؟

)انترالیستیس(»مرکزیت گرا«سازماندھی 

نکتۀ دیگری کھ باقی می ماند، نقد مارکس بر سازماندھی 
امیدوارم آقای حکیمی .تاس)سانترالیستی(گرا مرکزیت

د کھ می تواند بھ شیوۀ مالنقطی ھا، مفھوم گمان نکن
را کھ نخستین بار از سوی »سانترالیسم دموکراتیک«

١٩١٧تشریح شد و سپس از حدود ١٩٠١لنین در سال 
ده از نوشتۀ تفادۀ عام قرار گرفت، با استفااسد مور

!ندنقد ک١٨٨۶مارکس در 

٢۴اگر بھ نامۀ ارسالی انگلس بھ مارکس، مورخ 
، نگاھی بیندازیم، می بینیم کھ این دو بھ ١٨۶٨سپتامبر
را کھ شوایتسر بھ ١ای»رھبری سخت گیرانھ«تندی 

1 Tight Organization

تحمیل کرده بود، بھ باد»مجمع عمومی کارگران آلمان«
، ھمان »سخت گیرانھ«انتقاد گرفتند، و این سازماندھی 

سوسیال روزنامۀ (چیزی بود کھ در روزنامۀ شوایتسر 
از آن بھ عنوان )١٨۶٨اکتبر ٧، برلین، دموکرات

ظاھراً بھ نظر .)١١(دفاع می شد »تمرکز دموکراتیک«
می رسد این نخستین جایی باشد کھ این تعبیر را می توان 

چیز کامالً مشخص است و آن این کھ ولی یک.یافت
در این چارچوب، لفظی بود کھ »مرکزیت دموکراتیک«

شوایتسر بھ مدِل سازماندھی مطبوع خود نسبت می داد و 
در تمام نامھ نگاری ھای میان مارکس و انگلس در طی 

مرکزیت «سال ھای مذکور، ھرجا انتقادی بھ 
ھ و پرداختۀ وجود دارد، اساساً مفھوِم ساخت»دموکراتیک

معلوم نیست کھ اگر !ترشوایتسر مّد نظر است، نھ بیش
بھ مدل »مرکزیت دموکراتیک«نام دیگری جز شوایتسر

سازماندھی سفت و سخت و تحمیلی مورد نظر خود می 
در »مرکزیت دموکراتیک«داد، و بنابراین دیگر نقدی بھ 

آثار مارکس دیده نمی شد، آن گاه آقای حکیمی چھ کار 
!کرد؟می

الملل اول و در بھ عالوه مارکس و انگلس در رھبری بین
کوشیدند کھ قدرت ٧٢تا١٨٧١فاصلۀ سال ھای 

تمرکزرا افزایش دھند و اعمال آن را »شورای عمومی«
.بخشند

مقصود مارکس از مرکزیت گرایی در بھتربرای درک
لندر .مصاحبۀ ر«چھارچوب نامۀ فوق، می توان بھ متن 

١٨بھ تاریخ »مارکس، سرپرست انترناسیونالبا دکتر
یعنی تقریباً سھ سال پس از نامۀ مورد (١٨٧١ژوئیۀ 

در این جا مارکس .کردنیز رجوع)نظر آقای حکیمی
الملل بھ عنوان یک سازمان می گوید کھ صحبت از بین

الملل ام و کمال از ماھیت بینمفھمی تکج«مرکزیت گرا، 
:ھو توضیح می دھد ک»است

-این بھ معنای یک شکل متمرکز از حکومت برای بین«
آن شکلی تعمدا ًالملل خواھد بود، درحالی کھ شکل حقیقی 

منطقھ است کھ بیشترین عرصھ را بھ انرژی و استقالل 
الملل بھ معنای دقیق کلمھ در واقع، بین.اختصاص دھدای

بھ ھیچ روی یک حکومت برای طبقۀ کارگر نیست؛ 
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نیروی کنترل کنندهاست و نھ یک اتحادتضمین]بلکھ[
انجمن، شکِل جنبش ھای سیاسی را دیکتھ نمی ]...[

شبکھ .تنھا در گرو تعھد بھ ھدف آن ھاست]بلکھ[؛کند
ای است متشکل از انجمن ھای تابع در سراسر جھاِن 

در ھر گوشھ از جھان، جنبۀ نسبتاً خاصی از مشکل .کار
اِن آن جا باید بھ شیوۀ خود را بروز می دھد، و کارگر

گزینش آن راه حل، مربوط ]...[خود با آن برخورد کنند 
الملل بھ خود اجازه بین.بھ طبقات کارگر آن کشور است

)١٢(»دیکتھ کند]چیزی را[نمی دھد کھ در این مورد 

»گراتسازماندھی مرکزی«صود مارکس از بنابراین مق
کھ بھ شکل فرقھآن نوع سازماندھی :کامالً روشن است

، تالش می کند تا ضمن نفی استقالل شاخھ ھای گرایانھ
و زیر نظرعضو خود، تمام اجزای جنبش را در دست

بگیرد، و با مداخلھ در تمامی امور، دیدگاه ھای خود را 
این ھمان چیزی است کھ بھ زبان .بھ جنبش دیکتھ کند
نامید کھ»سانترالیسم بوروکراتیک«امروزی می توان 

بنا بھ تجربۀ تاریخی نھایتاً بھ انزوا و یا حتی اضمحالل 
.خودش می انجامد

لنینی »سانترالیسم دموکراتیک«بھ عالوه اگر از دریچۀ 
ھم بھ موضوع نگاه کنیم، آن گاه بازھم آقای حکیمی در 

المثل می بینیم مارکس و چرا کھ فی.تنگنا قرار می گیرد
تی کافی جنبش و درک انگلس با وجود نبود تجربۀ مبارزا

مشخص از سازمان و حزب بھ مفھوم امروزی آن، ھنگام 
تدوین مقررات و اصول عام اتحادیۀ کمونیست ھا، 

، لنینی آنکھ بھ معنای کردندچارچوبی را استفاده 
مارکس و انگلس در .مرکزیت گرایی یا سانترالیسم است

، بھ طور )١٨۴٧(رات اتحادیۀ کمونیست ھا رتدوین مق
سازندۀارگان ھای،اتحادیھبھ تعریف و تشریحصمشخ

آن مانند انجمن، حلقھ، حلقۀ اصلی، اتوریتۀ مرکزی و 
، غیره، روابط میان این اجزا در سطوح ملی و بین المللی

.)١٣(پرداختھ اندلزوم مخفی بودن و نظایر این ھا

الگویی کھ مارکس و انگلس بھ لحاظ تشکیالتی در این جا 
تأکید ھمیشگی آن ھا بر ھمراه بابرند، بھ کار می 

دموکراسی کارگری، در واقع طرح اولیۀ ھمان چیزی 

بھ »سانترالیسم دموکراتیک«کھ بعدھا تحت عنوان بود
.بھترین شکل از سوی لنین فرمولھ و بھ کار گرفتھ شد

خودرھایش طبقۀ کارگر

ھمان طور کھ در باال گفتھ شد، برای مارکسیست ھا، 
.تور محرکۀ تاریخ استوقاتی در حکم ممبارزۀ طب

رھایی طبقۀ کارگر «مارکس مشخصاً تأکید کرده بود کھ 
در بخش .»این طبقھ صورت بگیردباید بھ دست خوِد 

آخر پاراگرافی کھ در ابتدای نوشتھ نقل شد نیز مارکس 
پیش از ھرچیز باید بھ کارگر آموزش داد کھ «می گوید 

ن حال مارکسیست ھا در عی.»روی پای خودش بایستد
ع طبقۀ کارگر و این ھستند کھ برای نمایندگی منافخواھان 

جنبش کارگری در کلیت آن، یک حزب سیاسی ایجاد 
سازماندھی پرولتاریا در قالب یک طبقھ، و «:نمایند

در این جاست کھ .»بالتبع در قالب یک حزب سیاسی
چگونگی و کیفیت رابطۀ میان این حزب سیاسی و تودۀ 

.قۀ کارگر مطرح می شودطب

در نامۀ مورد نظر آقای حکیمی می گوید، سآن چھ مارک
از »پرولتاریا و کمونیست ھا«کامالً در پیوند با بخش 

:مانیفست حزب کمونیست قرار دارد

کمونیست ھا و پرولتاریا بھ طور کلی با یک دیگر چھ «
کمونیست ھا حزب جداگانھ ای تشکیل مناسباتی دارند؟ 

ند کھ در برابر دیگر احزب کارگری قرار گرفتھ نمی دھ
آن ھا ھیچ گونھ منافعی کھ از منافع کلیۀ پرولتاریا .باشد

آن ھا اصول فرقھ ای خاص خود را بھ .جدا باشد، ندارند
میان نمی آورند کھ بخواھند جنبش پرولتری را در 

فرق کمونیست ھا با سایر .چارچوب آن اصل بگنجانند
نھا در این است کھ از طرفی کمونیست احزاب پرولتری ت

گون زات ملی پرولتاریای کشورھای گوناھا در مبار
-مصالح مشترک ھمۀ پرولتاریا را، صرف نظر از ملیت

شان، مّد نظر قرار می دھند و بر آن تأکید می نمایند و از 
طرف دیگر در مراحل گوناگونی کھ مبارزۀ پرولتاریا 

ھمیشھ و ھمھ جا منافع علیھ بورژوازی طی می کند، آنان
.و مصالح تمامی جنبش را نمایندگی می کنند

پیشروترین و با بنابراین کمونیست ھا از طرفی عمالً 
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ھر کشوری ھستند، عزم ترین بخش احزاب کارگرِی 

یعنی آن بخشی کھ کلیۀ بخش ھای دیگر را بھ جلو می 
راند، از طرف دیگر، از لحاظ تئوری، مزیت کمونیست 

بھ بقیۀ تودۀ عظیم پرولتاریا در این است کھ آنان ھا نسبت 
از خط حرکت، شرایط و نتایج نھایی عام جنبش پرولتری 

.)تأکیدھا از من است(»درک روشنی دارند

بھ عالوه تأیید و تأکیدی دوباره بر ھمین خطوط مطروحھ 
نیز در قطعنامھ ھای کنگرۀ بین الملل اول در الھھ 

شود؛ در این جا قاطعانھ مالحظھ می)١٨٧٢سپتامبر(
:اعالم می شود

طبقۀ کارگر در پیکار خود علیھ قدرت :الف٧ماده «
عملھجمعی طبقات مالک نمی تواند بھ مثابۀ یک طبق

کھ از حزب سیاسیخود در قالب یک تشکلکند، مگر با 
تمامی احزاب کھنھ ای کھ طبقات مالک تشکیل داده اند، 

.متمایز و مخالف آن ھا باشد

این تشکل طبقۀ کارگر در قالب یک حزب سیاسی، بھ 
منظور تضمین پیروزی انقالب اجتماعی، و ھدف غایی 

.آن، یعنی الغای طبقات، اجتناب ناپذیر است

بھ وسیلۀ پیش از اینکھطبقۀ کارگروحدت قوای
، باید ھم زمان آمده استبھ دست اواقتصادی اتمبارز

لیھ قدرت سیاسی عاوبھ عنوان اھرمی برای پیکار 
.خدمت کند،صاحبان زمین و سرمایھ داران

صاحبان زمین و صاحبان سرمایھ ھمواره از امتیازات 
سیاسی خود برای دفاع از انحصارات اقتصادی شان و 
ابدی ساختن آن، برای بھ بردگی کشیدن کار، استفاده 

بھ وظیفۀ ،بنابراین تسخیر قدرت سیاسی.خواھند کرد
)١۴(».ر مبّدل شده استعظیم طبقۀ کارگ

این عبارت فشرده و بسیار درخشان، ھم شامل نطفھ ھای 
اولیۀ راه حل مسألۀ رابطۀ میان حزب و طبقھ است و ھم 
شامل یک سلسلھ رھنمودھایی کھ پراتیک جنبش 

در وھلۀ اول، .مارکسیستی را تا بھ امروز شکل داده اند
مثابۀ دستۀ این دیِد توطئھ گرایانھ در مورد نقش حزب بھ 

کوچکی از ماجراجویانی کھ بھ نام طبقھ، ولی جدا از آن، 

سپس این .ند، کامالً مردود شناختھ می شودنعمل می ک
دیِد استبدادگرایانھ از حزب کھ دستورات را از باال صادر 
ً منفعل مورد اطاعت  می کند تا از سوی توده ھای اساسا

ِد کامالًقرار گیرد، رد می شود؛ و در نھایت، این دی
صرفاً بھ بیان )فرقھ(تبلیغی کھ بنابر آن یک گروه 

آموزش ھای خود می پردازد تا زمانی کھ بقیۀ دنیا را بھ 
.)١۵(این آموزش ھا جلب کند، مردود شناختھ شده است 

در پایان باید از آقای حکیمی بابت ترجمۀ این نامھ، 
یھرچند ناکامل، و اضافھ کردن آن بھ ادبیات مارکسیست

عچرا کھ گسترش نظریات و مواضگذاری کرد، سپاس
بی ارتباط بھ ھایصریح و شفاف مارکس، خود گرایش

موھوم و موسوم بھ گرایشمانند، رام انقالبیسمارکسی
چھ کھ ھست بھ عقب تر از آن،»لغو کارمزدی«جنبش

!راندمی

١٣٩١اسفند ١٠

:پانوشت

*http://www.ofros.com/maghale/marx-
hakimi_kbrpkhb.htm

برای آشنایی با ریشھ ھای نظریۀ لغو کار مزدی بھ **
:مطلب زیر رجوع کنید

http://nashr.de/n/mt/web/IWW.pdf

»بقۀ کارگر در انگلستانوضعیت ط«انگلس، )١(
):جنبش ھای کارگری(١٠، فصل )١٨۴۵(

http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1845/condition-working-class/ch10.htm

»انیفست حزب کمونیستم«مارکس و انگلس، )٢(
):بورژواھا و پرولترھا(، فصل اول )١٨۴٨(

http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1848/communist-manifesto/ch01.htm

):١٨٨١(»نظام مزدی«انگلس، )٣(

http://www.ofros.com/maghale/marx-hakimi_kbrpkhb.htm
http://nashr.de/n/mt/web/IWW.pdf
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/ch10.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm
http://www.ofros.com/maghale/marx
http://nashr.de/n/mt/web/IWW.pdf
http://www.marxists.org/archive/marx/works
http://www.marxists.org/archive/marx/works
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http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1881/05/21.htm

»چارتیسم -سیاست روسیھ علیھ ترکیھ«مارکس، )۴(
:، نیو دیلی تریبیون)١٨۵٣(

http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1853/07/14.htm

دستورالعمل ھایی برای (»مسائل مختلف«مارکس، )۵(
، انجمن بین المللی )نمایندگان شورای عمومی موقت

گذشتھ، حال و آیندۀ اتحادیھ «، بخش )١٨۶۶(کارگران 
:»ھای کارگری

http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1866/08/instructions.htm

اکتبر ١٣بخشی از نامۀ مارکس بھ شوایتسر، )۶(
:، ترجمۀ محسن حکیمی١٨۶٨

http://www.ofros.com/maghale/marx-
hakimi_kbrpkhb.htm

:١٨۶٩ژوئیۀ ٣٠نامۀ انگلس بھ مارکس، )٧(

http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1869/letters/69_07_30.htm

، فصل )١٨۶۵(»ارزش، قیمت و سود«مارکس، )٨(
:سوم

http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1865/value-price-profit/ch03.htm

برنامۀ -تبرنامۀ حزب کارگران سوسیال دموکرا)٩(
:، ترجمۀ سھراب شباھنگ)١٨۶٩اوت ٨(آیزناخ 

http://www.hafteh.de/?p=31808

(10) Marx and Engels on Trade Unions, 
Edited with and introduction and notes by 
Kenneth Lapides, New York: Praeger, 1987; 

p. 223

، »نامۀ اندیشۀ مارکسیستیفرھنگ«:نگاه کنید بھ)١١(
بند، ترجمۀ اکبر کیرنن، رالف میلی.جی.تام باتامور، وی

، )١٣٨٨(معصوم بیگی، نشر بازتاب نگار، چاپ اول 
۶٨٨-۶٨٧.صص

:١٨٧١ژوئیۀ ١٨لندر با مارکس، .مصاحبۀ ر)١٢(

http://www.marxists.org/archive/marx/bio/m
edia/marx/71_07_18.htm

:نگاه کنید بھ این سند)١٣(

http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1847/communist-league/rules.htm

:١٨٧٢قطعنامھ ھای بین الملل اول، کنگرۀ الھھ، )١۴(

http://www.marxists.org/archive/marx/iwma
/documents/1872/hague-
conference/resolutions.htm

، »مارکسیسم و حزب«، جان مولینو:نگاه کنید بھ)١۵(
چاپ دوم، بھار ، »سازمان وحدت کمونیستی«ترجمۀ
١٧-١۶.، صص١٣٩١

http://www.k-
en.com/gonagon/sarmad%20october/marxis
m%20and%20party.pdf

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/05/21.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/14.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/08/instructions.htm
http://www.ofros.com/maghale/marx-hakimi_kbrpkhb.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1869/letters/69_07_30.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/ch03.htm
http://www.hafteh.de/?p=31808
http://www.marxists.org/archive/marx/bio/media/marx/71_07_18.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/rules.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1872/hague-conference/resolutions.htm
http://www.k-en.com/gonagon/sarmad october/marxism and party.pdf
http://www.marxists.org/archive/marx/works
http://www.marxists.org/archive/marx/works
http://www.marxists.org/archive/marx/works
http://www.ofros.com/maghale/marx
http://www.marxists.org/archive/marx/works
http://www.marxists.org/archive/marx/works
http://www.hafteh.de/?p=31808
http://www.marxists.org/archive/marx/bio/m
http://www.marxists.org/archive/marx/works
http://www.marxists.org/archive/marx/iwma
http://www.k
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مارکسیسم و آنارشیسم

فھرستبازگشت بھ 

پوریا مزدک:ترجمھ

انقالب، خواھان ساخت جنبشی است کھ بتواند نظام 
موجود را سرنگون و جامعھ ای مبتنی بر برابری و 

.شیستاما ما مارکسیست ھستیم، نھ آنار.آزادی خلق کند
در این نوشتھ تفاوت میان مارکسیسم و آنارشیسم حول 

مسألۀ:یک مسألۀ حیاتی توضیح داده می شود؛ یعنی
.دولت

برای بسیاری .آنارشیست ھا خواھان الغای دولت ھستند
از .از مردم چنین چیزی غیرقابل تصور بھ نظر می رسد

استدالل می »عقل سلیم«این گذشتھ، بسیاری بنا بھ منطق 
کنند کھ بدون اتوریتۀ دولت برای جمع و جور کردن 

بھ ما می گویند کھ بدون .امور، جامعھ از ھم می پاشد
بدون .حکومت، ھمھ چیز بھ حالت تعلیق در می آید

دادگاه و پلیس، ھمھ دنبال نفع شخصی، کالھبردی از ھم، 
این ھا رایج ترین .سرقت و سوء استفاده خواھند بود

.ارشیست ھا ھستنداستدالھا علیھ آن

نقد ما بھ .ما این انتقادات را تمام و کمال رد می کنیم
.آنارشیست ھا بھ کل فرق می کند

تا بھ این جا با آنارشیست ھا توافق داریم کھ دولت ھا 
برای رتق و فتق امور یا محافظت از عموم مردم در 

دولت برای دفاع از مالکیت .مقابل جرم و جنایت نیستند
در جامعھ ای مبتنی بر .ات ثروتمندان استو امتیاز

برابری واقعی، یک جامعۀ حقیقتاً کمونیستی کھ در آن 
کمیابی، فقر و شکاف ھای طبقاتی رخت بربستھ باشد، 
مدیریت جامعھ و برنامھ ریزی تولید و توزیع اجناس، 
بدون نیاز بھ ھرگونھ سازوبرگ دولتی خاص و جدا از 

مورد جرم ھم بخش اعظم در.مردم، امکان پذیر خواھد
.آن مستقیماً بھ نحوی از انحا از فقر ناشی می شود

ھرگونھ جزم حقیقتاً ضّد اجتماعی، نظیر تجاوز یا 
خشونت، از سوی خود جمع بھ مراتب مؤثر تر از نیروی 

.پلیس مورد برخورد قرار خواھد گرفت

اختالف ما با آنارشیست ھا در مورد این نیست کھ چھ 
بلکھ در .معۀ آتی می تواند امکان پذیر باشدچیزی در جا

وھلۀ نخست در مورد چگونگی رسیدن بھ جامعھ ای نوین 
بھ ھمین خاطر است کھ ما معتقد نیستیم کھ دولت .است

پیش از آن کھ ما بتوانیم .بھ سادگی می تواند ملغا شود
یک سره از شّر دولت خالص شویم، در ابتدا ضروری 

.دی از دولت را بسازیمخواھد بود کھ نوع جدی

اما در واقعیت .این شبیھ بھ یک تناقض بھ نظر می شود
.امر، این تنھا راه انقالبی بھ جلو است

.نقطۀ عزیمت ما، درک ھمھ چیز از زاویۀ طبقاتی است
.تحت نظام کنونی، جامعھ بھ دو طبقۀ اصلی تقسیم شده

سرمایھ داران، یک اقلیت ناچیز ھستند کھ مالکیت 
انھ ھا، بانک ھا و زمین، مھم ترین بخش سھام و کارخ

بھ طور خالصھ، آن ھا اکثریت .غیره را در دست دارند
اما ھمین .قریب بھ اتفاق ثروت جامعھ را کنترل می کنند

ثروت را طبقۀ اصلی دیگر تولید می کند؛ یعنی طبقۀ 
ھیچ چیزی .کارگران اکثریت عظیم جامعھ ھستند.کارگر

کی محدودی کھ ھزینۀ آن ھا ھم از محل ندارند جز مایمل
.حقوقی پرداخت می شود کھ خود بھ سختی بھ دست آمده

برخالف سرمایھ داران، کل آن چھ کھ برای فروش 
آن ھا ھمھ چیز را تولید و .دارند، توانایی کار است

.سرمایھ داران تصاحب می کنند
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دولت

کل سازوبزگ.ما دولت را از این زاویھ نگاه می کنیم
-ارتش، پلیس، قضات و کارمندان خشک دولت-دولت

ھیچ چیزی نیست بھ جز ابزار حاکمیت یک طبقھ بر طبقھ 
فارغ از عبارات پرطمطراق معمول دربارۀ .ای دیگر

دمکراسی، میھن پرستی و حکومت قانون کھ برای 
پوشاندن کارکرد واقعی دولت استفاده می شوند، ما می 

در تحلیل نھایی، دولت .تخواھیم ببینیم کھ دولت چیس
ھیچ چیز نھ بیش تر و نھ کم تر از نیرویی مسلح برای 

.دفاع از مالکیت نیست

پیش از آن کھ بتوانیم طبقات را الغا و تولید را برای رفع 
نیاز و نھ حرص و ولع برنامھ ریری کنیم، مالکیت 
خصوصی اقلیت باید بھ مالکیت عمومی اکثریت تبدیل 

.شود

عناست کھ دولت سرمایھ داری بھ اجبار باید این بھ آن م
تقسیم .درھم بکشند و مالکیت سرمایھ داران مصادره شود

در -بندی جامعھ بھ طبقات بالفاصلھ ناپدید نخواھد شد
عوض طبقۀ کارگر نیاز خواھد داشت کھ از قوانین جدید 
و نیروی مستقیم برای بازداشتن سرمایھ داران از 

تالش برای بازپس گیری آن چسبیدن بھ ثروت خود و 
.استفاده کنند

.در یک کالم، طبقۀ کارگر بھ طبقۀ حاکم تبدیل خواھد شد
ما بھ نیروی مسلح خودمان برای دفاع از مالیک خودمان 

.نیاز خواھیم داشت و دولت کارگری ابزار این کار است

آیا این دولت .در این جا آنارشیست ھا اعتراض می کنند
قدیمی بد نخواھد بود؟ پاسخ اما این خواھد بھ اندازۀ دولت 

برخالف دولت .از اساس متفاوت خواھد بود.بود کھ خیر
سرمایھ داری، یک دولت کارگری، ابزار حاکمیت 

چنین .اکثریت عظیم بر مشتی از استثمارگران سابق است
دولتی بھ سازوبرگ خاصی برای سرکوب محرمانھ، 

روکراسی دائمی ارتش حرفھ ای دائمی علیھ مردم، بو
بلکھ قدرت خود .محرمانھ و غیره نیازی نخواھد داشت

را متکی خواھد کرد بر مردم مسلح و کنترل دمکراتیک 
طبقۀ کارگر از طریق شوراھای دمکراتیک کارگری، با 

حق انتخاب مستقیم نمایندگان و عزل آن ھا بھ محض 
.خواست کارگران

ت تغییر جامعھ در مقابِل آنارشیست ھایی کھ دربارۀ خواس
با سرمایھ .جدی ھستند، یک پرسش مطرح می کنیم

داران پس از آن کھ از قدرت خلع شدند، چگونھ برخورد 
خواھید کرد؟ آیا مردم مستحق سازماندھی برای 
جلوگیری آنان از افزایش ارتش ھای خصوصی و 
مقاومت در برابر ارادۀ اکثریت ھستند؟ اگر بلھ، در آن 

یا ھر چیزی کھ مایلید خطاب -یصورت این سازماندھ
سازوبرگی .از ھر جھت یک دولت خواھد بود-کنید

خواھد بود کھ بھ این جھت طراحی شده تا یک طبقھ را 
منتھا این بار، میز .قادر بھ حاکمیت بر طبقۀ دیگر کند

دولت ھیچ چیز بیش تر از قدرت .چرخانده خواھد شد
.سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر نخواھد بود

ما آخرین راه گریز آنارشیست ھا این است کھ بگویند ا
قدرت، فاسد می شود و بنابراین قدرت مطلق ھم بھ طور 

چھ طور می توانیم جلوی وقوع !مطلق فاسد می شود
چنین چیزی را بگیریم؟

بلشویک ھا

زمانی کھ بلشویک ھا حکومتی ١٩١٧پس از انقالب 
ت با آن کارگری در روسیھ را مستقر نمودند می بایس

بدین ترتیب آن ھا .مسألھ دست و پنجھ نرم می کردند
:چھار اصل را بھ کار گرفتند

ھیچ مقام مسئولی .ممنوعیت امتیازات طبقاتی
حق دریافت حقوقی باالتر از یک کارگر ماھر 

نداشت

 چرخشی کردن مناصب دولتی بھ منظور
جلوگیری از پدیدار شدن باندھای مافیایی

ایست حق مالکیت اسلحھ می ھمۀ کارگران می ب
داشتند تا بدین وسیلھ از انقالب در برابر 

تھدیدھای داخلی و خارجی جلوگیری می شد

ھمۀ قدرت باید در دستان شوراھای کارگری قرار می 
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گرفت، بھ شکلی کھ نمایندگان آن از مناطق کارگرنشین و 

این نمایندگان می .محل ھای کار آنان انتخاب می شدند
ارش ھای خود را در جلسات عمومی بھ سمع بایست گز

ھمچنین این امکان بود کھ .کارگران می رساندند
کارگران در ھر زمان آن ھا را جابھ جا یا عزل کنند، 
بدون این کھ نیاز باشد بر خالف آن چھ امروزه در 

.انگلیس مشاھده می شود، چند سال صبر کنند

ھای فوق را در انقالبی روس والدیمیر ایلیچ لنین تمام بند
زمانی کھ ھرکس بوروکرات است و ھیچ «این جملھ کھ 

کل ایده آن بود کھ .خالصھ نمود»کس بوروکرات نیست
زمانی کھ ھمۀ مالکیت خصوصی سرمایھ داری لغو و 
ھمھ تالش ھای سرمایھ داران برای باز پس گیری 
اموالشان با شکست روبھ رو شد طبقۀ قدیمی سرمایھ دار 

فرزندان و بازماندگان آن .مضمحل می شودخود بھ خود 
بدین .ھا مجبور خواھند بود ھمانند دیگران کار کنند

ترتیب نیاز بھ یک سازمان ویژه کھ بھ نمایندگی از یک 
حکومت کند از -حتی بھ نمایندگی از طبقۀ کارگر-طبقھ 

جایگزین حکومت »مدیریت امور«.بین خواھد رفت
رگری بھ آرامی زوال اشخاص خواھد شد و حکومت کا

.خواھد یافت

استالین و طرفدارانش .انقالب روسیھ بھ کج راھھ رفت
کوچکترین اجزای دموکراسی و کنترل کارگری را ملغی 

کرده و قدرت بھ یک رژیم دژخیم بوروکرات تحویل داده  
اما دلیل آن این نبود کھ تودۀ کرگران بھ خاطر قدرت .شد

بھ این دلیل بود کھ در پی مفرط، فاسد شده بودند؛ بلکھ
کشور سرمایھ داری با روسیھ و دفاع از ١۴جنگ

انقالب، شوراھای کارگری و کنترل جمعی دست کم 
.گرفتھ شد و ھمچنین انقالب در دیگر نقاط گسترش نیافت

روسیھ کشوری عقب مانده بود کھ قادر بھ ساختن 
از بھ این ترتیب گروھی جدید .سوسیالیسم بھ تنھایی نبود

.واسطھ ھا و بوروکرات ھا پدیدار گشتند

تنھا راه جلوگیری از وقوع این مسألھ در آینده، ساختن 
یک جنبش بین المللی است، بھ صورتی کھ کشوری کھ 
در آن انقالب می شود بھ مدت طوالنی ایزولھ نشود، بلکھ 

بر خالف این نظر، .کشورھای جدیدی بھ آن بپیوندند
ی دیگری دارند؛ آن ھا اعتقادی آنارشیست ھا نتیجھ گیر

بھ ساختن یک حکومت در فاز اول، حتی از نوع 
اما با این روش سرمایھ .دموکراسی کارگری، ندارند

داران ھرگز از تالش برای باز پس گیری اموالشان دست 
.اتفاقی کھ قطعاً رخ خواھد  داد -نخواھند کشید 

ود از آنارشیست ھا از بیم آن کھ دولت کارگری بھ خطا ر
چیزی امتناع می ورزند کھ وجودش برای ضربھ زدن بھ 
طبقۀ حاکم و برای یک جامۀ بی طبقۀ سوسیالیستی 

این درست ھمانند تیم فوتبالیست کھ از .ضروریست
با این روش مطمئناً بھ .شوت کردن خودداری می کند

خود گل  نخواھید زد، ولی ھرگونھ شانس پیروزی را از 
.دست خواھید داد

انقالب اسپانیا:ونۀ مطالعاتینم

اسپانیا نفوذ آنارشیست ھا بھ ٣٩-١٩٣۶در زمان انقالب 
در جمھوری .شکست طبقۀ کارگر کمک فراوانی نمود

اسپانیا طبقۀ کارگر با در دست گرفتن کنترل کارخانجات 
و قبضھ کردن سالح بھ یک شورش فاشیستی در سال 

.واکنش نشان داد١٩٣۶

نان کنترل زمین ھا را از دست در ھمان زمان دھقا
موقعیتی فراھم شده بود کھ بھ .اربابانشان خارج ساختند

وسیلۀ آن طبقۀ کارگر قدرت را در دست بگیرد و بھ 
.ساختن سوسیالیسم مشغول شود

در آن زمان جنبش آنارشیستی در اسپانیا بسیار قوی بود 
»سی ان تی«و در شکل یک اتحادیۀ کارگری بھ نام 

اما دولت جمھوری اسپانیا از احزابی .افتھ بودتبلور ی
تشکیل یافتھ بود کھ می خواستند جلوی قدرت گیری طبقۀ 

از جملۀ آنان نوکران استالین در حزب .کارگر بایستند
دولت احساس کرد بھ اندازه ١٩٣٧در .کمونیست بودند

ای قوی شده کھ جلوی کنترل کارگران بر کارخانجات و 
در بارسلونا کھ قلب تپندۀ .ا بگیردمحل ھای کارشان ر

انقالب بود دولت نیروھای نظامی خود را فرستاد تا 
جلوی ارتباط تلفنی کارگران را بگیردو اما کارگران با 

.یک اعتصاب عمومی واکنش نشان دادند

این نقطھ ای بود کھ باید انقالب را بھ سرانجام می 
ایست سازمان ھای دموکراتیک کارگران می ب.رساندند
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یک خیزش عمومی می کردند، قدرت سیاسی را در دست 

این .می گرفتند و حکومت کارگری را تأسیس می نمودند
تنھا راھی بود کھ می توانستند بھ کنترل کارخانجات و 
زمین ھا ادامھ داده و از بازگشتشان بھ دست سرمایھ 

اما رھبران آنارشیست ھا .داران جلوگیری بھ عمل آورند
!)ھا ھم ھمانند ھر جنبش دیگری رھبرانی دارندبلھ آن(

بھ دلیل آنارشیست بودنشان با کل .این حرکت را نپذیرفتند
ھیچ راه دیگری ھم .ایدۀ حکومت کارگری مخالف بودند

پس بھ ھوادارانشان گفتند بھ سر کار .در پیش نبود
برگردند و حتی بعضی از رھبرانشان بھ دولت سرمایھ 

!داری پیوستند

رصت ایجاد یک حکومت دموکراتیک کارگری از دست ف
مارکسیست ھای (ھمان طور کھ تروتسکیست ھا .رفت

در آن زمان ھشدار داده بودند، سرمایھ )مخالف استالین
کارگران شکست .داران آزادانھ کنترل را بھ دست گرفتند

اسپانیا .خوردند و جنبش فاشیستی در نھایت پیروز شد
نج برد و ھم اکنون کشوری سرمایھ سی سال از فاشیسم ر

.داری است

درسی کھ می توان گرفت این است کھ ھیچ پیروزی 
ماندگار برای طبقۀ کارگر و ھیچ شانسی برای سوسیالیسم 
بدون مبارزۀ طبقۀ کارگر برای قدرت و دولت کارگری 

.وجود نخواھد داشت

مشکل آنارشیسم برخالف ظاھر انقالبی اش این است کھ 
.ۀ کافی انقالبی نیستبھ انداز

http://www.socialistrevolution.org/educate/
whats-the-alternative/marxism-or-
anarchism/

است؟»کارا«بازار آزاد 

فھرستبازگشت بھ 

پال داماتو

جھانگیر سخنور

ایجاد می »انگیزه«رقابت سرمایھ داری، این درست کھ
کند؛ منتھا نھ برای تولید مایحتاج بشر بھ دست سرمایھ

.ھاداران، بلکھ برای سود بیش تر آن

بدون رقابت سرمایھ داری، خالقیت و ابداع دچار رکود «
برای کار کردن نخواھند مردم انگیزه ای.می شود

این یکی از قدیمی ترین استدالل ھا علیھ .»داشت
نتیجھ گرفتھ می شود کھ رقابت ھمیناز .سوسیالیسم است

خالقیت، ابداع و مشوق بازار در نظام سرمایھ داری، 
.استسخت کوشی

کارل مارکس و فریدریش انگس با این مسألھ مدت ھا قبل 
:، برخورد کردند١٨۴٨، »مانیفست کمونیست«در 

اعتراض می شود کھ با الغای مالکیت خصوصی، کار «
.»بر ما چیره خواھد شدسراسریمتوقف و تنبلی 

رده پاسخ مارکس و انگلس ھمان قدر ساده است کھ ُخ 
با این حساب، جامعۀ بورژوایی می بایست مدت «:کننده

؛شده باشداین بطالت نیست و نابود کلھا قبل بھ خاطر
سانی کھ در این جامعھ کار می کنند، ھیچ چیز چون ک

.»چیز دارند، کار نمی کنندکھ ھمھندارند، و آن ھا 

بھ عنوان ،ھرچند درست است کھ رقابت سرمایھ داری
ه برای افزایش تولید عمل می کند، زیک محرکھ و انگی

فقط کافی.می کندھمحیف و میلبھ شدتنظام ایناما 
دالری فکر کنیم کھ صرف  است بھ چندین میلیارد 

ی نظامی می شود تا صنعتھاییا مجتمع یتبلیغات صنعت
نگاه ھای اساساً بی بدر ایناز کار عظیمیببینیم چھ حجم

.ارزش تلف می شود

ھ صرف تسلیحات تصور کنید صدھا میلیارد دالری ک
ات برای متقاعد کردن ما بھ خرید غیکشتار جمعی یا تبل

معدنی می شود، می تواند صرف برند آب این یا آن

http://www.socialistrevolution.org/educate/whats-the-alternative/marxism-or-anarchism/
http://www.socialistrevolution.org/educate/


؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٤٣
تعمیر مدارس درحال فروریختن، تأمین بھداشت و درمان 

محیط بدو سر و سامان دادن بھ وضعیت،سراسری
.زیست شود

بھ عالوه از آن جا کھ بنگاه ھای سرمایھ داری ھمگی 
وابستھ بھ افزایش سود و سھم بازار ھستند، باید بھ طور 

از دیری بھ مراتب بیش مقابامداوم محصوالت خود را 
.بھ فروش برسانندقبل

زۀ ذاتی برای سرمایھ داران وجود دارد یاین انگدر نتیجھ
مثًال.کھ چیزھایی تولید کنند کھ چندان بادوام نیستند
کتاب صنعت کتاب ھای درسی را درنظر بگیرید، یک

ول از نو چاپ و تغییر فصدالری با یک مقدمۀ جدید۶٠
از نسخھ ھای قدیمی تر بھ اجبارنیامی شود تا دانشجو

.استفاده نکنند

ی از دردآورترین نمونھ کمان احتماالً یشت و درابھد
بازار تصمیم «ھایی است کھ نشان می دھد وقتی بگذاریم 

بھداشت و درمان برای سود، .، چھ اتفاقی می افتد»بگیرد
خدمات بھداشتی و درمانی برای بیشیعنی انجام کم ترین 

.قدار پولترین م

»سازمان حفط و ارتقای سالمت«کھ استبھ ھمین دلیل
)HMO( مانع دسترسی مردم بھ خدمات مھم پزشکی می

سود و ۀچون در غیر این صورت بھ ترازنامشود،
مضحک بودن شرکت ھای بیمھ .زیانش لطمھ می خورد

در این است کھ  افرادی را بیش از ھر کسی بھ آن نیاز 
.قرار نمی دھد، چون سودآور نیستدارند، تحت پوشش 

ریچارد اسکات، سرپرست شرکت بدنام 
»Columbia/HCA«ستفَ«ا، بھداشت و درمان را ب

اسکات این پرسش را مطرح کرد کھ .مقایسھ کرد»فود
ارائھ کنیم؟، نیعھد داریم کھ بھ ھمھ خدمات درماآیا ما ت«

جا این خط و مرزھا را می کشیم؟ ک«:و سپس پاسخ داد
یک رستوران فست فود متعھد ھست کھ بھ ھر کسی آیا 

»کھ از گرد راه می رسد، غذا بدھد؟

از این ھا گذشتھ، سرمایھ داری زندگی بشر را تباه می 
٢می کند تاجایاالت متحده میلیارددھا دالر خر.کند

یا التین تسیاھپوسجوانان عموماًآن ھم  -میلیون نفر را

یآموزش.تلنبار کندزدحمت مدر زندان ھای بھ شد-بارت
دانش آموز فقیر قرار می دھد،ھادر اختیار میلیونکھ

این در واقع و بسیار پایین تر از کیفیت استاندارد است،
.پیام را می دھد کھ زندگی آن ھا ھیچ چیز نیست

در امریکا بھ دلیل کمبود مسکن خانمانآیا وجود افراد بی 
مسکن بھ خاطر نداشتن ود، آیا این کمببلھاست؟ اگر 

آن است؟و سازوالد برای ساختفب و بتون، چو

واقعیت این است کھ تحت نظام سرمایھ داری، ھیچ گونھ 
انگیزه ای برای ساختن مسکن کم ھزینھ برای بی خانمان 

.چون انجام این کار سودآور نیست.جود نداردوھا 

میلیون نفر در جھان مصداق ٨٠٠ھمین درمورد بیش از 
تأمین .دارد کھ با گرسنگی دست و پنجھ نرم می کنند

بنابراین مواد غذایی را بھ .ھم سودآور نیستھاغذای آن
.، انبار یا نابود می کننداین افرادجای توزیع در بین 

این چھ نوع نظامی است کھ می تواند میلیاردھا دالر 
ولی زمان ،برای ساخت یک زیردریایی اتمی ھزینھ کند

برای سیر کردن گرسنگان ندارد؟یا پول

در یک جامعۀ سوسیالیستی، جایی کھ اجناس بر اساس 
نیاز بشر تولید و توزیع می شود، افزایش بھره وری نھ 
بھ معنای بیکاری بیش تر و ساعات کار طوالنی تر، کھ

ات کار کم تر و استفادۀ کامل از عسابھ معنای
.استعدادھای ھر فرد خواھد بود

، بلکھ وسیلھ نھ یک زنگ خطر اقتصادی،»یداضافھ تول«
.ای برای بھبود کیفیت زندگی ھر فرد خواھد بود

سوسیالیسم نیروی مغز و عضالت را کھ فعالً صرف 
اتیک و راه رروکوتبلیغات کالفھ کننده، کاغذبازی ھای ب

وظایف ھبزرگ تر و بھتر کشتار می شود، بھای
ماری، تأمین غذا، ن بھ بیخالقانھ و مفید برای پایان داد

اختصاص ،اوقات فراغات برای ھمھموزش وآسرپناه،
.می دھد

١٠، »کارگر سوسیالیست«نخستین بار در این مطلب 
.انتشار یافت٢٠٠٠نوامبر 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٤٤
)آرماتور بندی(گزارشی از وضعیت کارگران ساختمانی 

فھرستبازگشت بھ 

پاشا افروز

سانی خود الزم دیدم کھ وضعیت کارگران بنا بر وظیفھ ان
آرماتوربندی را بھ اطالع رفقا برسانم کھ فھم صحیحی از 

.شرایط بحرانی این رشتھ از مشاغل ھویدا گردد

:تعریف

آرماتوربندی حرفھ ای است در رده مشاغل ساختمانی کھ 
طی آن اکیپ آرماتوربند اقدام بھ ساخت اسکلت سازه 

تا آخرین قسمت ساختمان )ژشنا(ھای بتنی از کف آن 
.می نمایند)خر پشت(

شغل آرماتوربندی بھ خاطر درگیر بودن با اسکلت یک 
شغلی بسیار پر خطر )نسبت بھ تعداد طبقات(ساختمان 

است و بخش عظیمی از حوادث ساختمانی را در بر می 
گیرد، از آن جایی کھ بنده خود آرماتور بند ھستم قصد 

ت وخیم این قشر کارگر را دارم گوشھ ای از وضعی
.معرفی کنم

:وضعیت ایمنی

در واقع ھیچ تمھیدات ایمنی ای از سوی کارفرماھا برای 
امنیت جان کارگران از کفش و لباس گرفتھ تا کمربند 
ایمنی و یا فنس کشی، برای این رشتھ از مشاغل وجود 
ندارد، مگر در شرایط استثنایی آن ھم برای حفاظت از 

ن، ارتفاع طبقھ نخست را فنس کشی می جان رھگذرا
کنند، بھ عنوان مثال اگر قرار بر ساخت یک ساختمان در 

محلی پر رفت و آمد باشد، کارفرما برای جلوگیری از 
.بروز خطر برای رھگذران، فنس کشی می کند

کار آرماتوربندی نھ تنھا از حیث ارتفاع آن، بلکھ از 
ر می گیرد ھم حیث وسایل کاری کھ مورد استفاده قرا

بسیار پر خطر است، بھ عنوان نمونھ خطرات ناشی از 
دستگاه ھای خم و برش میلگرد، یا دستگاه فرز، ھر ھفتھ 
بھ تعدادی از نیروھای کار این رشتھ آسیب می رساند 

.بدون این کھ کوچکترین اطالع رسانی شود

بھ عنوان نمونھ ھمین ھفتھ اخیر در سازه ای مجاور کاِر 
نیروی کار بھ خاطر استفاده ناصحیح از فرز، ما، یک 

انگشت دستش را از دست داد، جالب توجھ است کھ ھیچ 
نوع آموزش امنیتی برای این شغل وجود ندارد، و نھ ھیچ 
کالس آموزشی کھ در آن نیروھا نحوه استفاده کم خطر از 
ابزار را بیاموزند، یک دوره آموزش فنی و حرفھ ای 

دارد کھ نیروی کار طی این دوره برای این رشتھ وجود 
با مطالعھ یک کتاب مرتبط، پس از امتحان دادن دارای 
کارت مھارت فنی در این زمینھ می شود، این آموزش 
عمالً وجود خارجی ندارد، یعنی نیروی کار برای 
دریافت کارت مھارتی کھ اصالً اجباری ھم برای داشتن 

مورد آن وجود ندارد، فقط نیاز ھست یک جزوه را
مطالعھ قرار دھد کھ در این جزوه ھیچ آموزش امنیتی 
برای استفاده از ابزار وجود ندارد، جالب تر این کھ یک 
کارگر بی سواد برای گرفتن این کارت مھارت ھمان 

اما سازمان !جزوه نیم بند را ھم نمی تواند مطالعھ کند
آموزش فنی و حرفھ ای برای نشان دادن ارادتش بھ 

رمایھ بھ صورت فلھ ایی این کارت را صادر دستگاه س
می کند و در این بین این سازمان ھا گوی رقابت را از 
ھم دیگر می ربایند، یک نیروی کار با سواد ھم چندان 
نیازی بھ مطالعھ جزوه ندارد چرا کھ بھ احتمال زیادی 

مطالب.صاحب کارت مھارت فنی و حرفھ ای خواھد شد
ماً مرتبط با آموزش صحیح مطروحھ در متن جزوه عمو

.کار است و کمترین ارتباطی با مسائل امنیتی ندارد

برای آخرین بار ٩١سازمان تأمین اجتماعی در سال 
اقدام بھ بیمھ کردن کارگران ساختمانی نمود، کھ طی آن 
کارگر موظف بھ واریز ماھیانھ حق بیمھ ای می شود کھ 

ندارد، می توان گفت جز در موارد معدودی کارایی 
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ارگان ھای تخصصی پزشکی این بیمھ را نمی پذیرند، و 

کھ در -کارگر با وجود دستمزد بسیار پایین تر از خط فقر
ملزم بھ صرف ھزینھ -زیر بھ ریز آن خواھیم پرداخت

ھای سنگین درمانی برای معالجھ خود است، این بیمھ 
بخش کوچکی از کارگران ساختمانی را در بر می گیرد 

ان کھ دیده و شنیده شده است نیروھای کار صرفاً و آن چن
.برای حق بازنشتگی پیگیر دریافت این بیمھ می شوند 

سازمان تأمین اجتماعی بھ عنوان ٩١بعد از سال 
بزرگترین بیمھ گذار کشور، از بیمھ کردن سایر کارگران 
این شاخھ سر باز زد و ھزینھ آن را خارج از توان دولت 

این اوصاف اکثریت عظیمی از ارزیابی نمود، با
کارگران در واقع فاقد ھر نوع بیمھ ا ی، با شرایط سخت 

.کاری و دستمزد پایین دست و پنجھ نرم می کنند

این بیمھ برای آن گروه از کارگران کھ موفق بھ اخذ آن 
شده اند ھم چنان امنیت خاطری ندارد، در صورت بروز 

مام آموزش دیده شده حادثھ ، کارشناس بیمھ با ناعدالتی ت
است تا از سر و تھ ھزینھ ھایی کھ طی حادثھ برای 
کارگر پیش آمده است، بزند و درصد قابل توجھی را 
متوجھ شخص کارگر کند و بقیھ آن را بھ صورتی نیم بند 

جالبتر.و پس از طی ماه ھا دوندگی بھ کارگر عودت دھد
ھا را آن کھ سازمان بیمھ گذار صرفاً آن بخش از ھزینھ

مورد توجھ قرار می دھد کھ کارگر در مؤسسات و 
بیمارستان ھایی تحت درمان باشد کھ این ارگان ھا با 
سازمان تأمین اجتماعی قرار داد داشتھ باشند و سازمان 
زیر بار ھزینھ ھایی نمی رود کھ مربوط بھ درمان ھای 
تخصصی و خارج از حیطھ بیمھ است؛ عموم بیمارستان 

پزشکی کھ با سازمان تأمین اجتماعی ھا و مؤسسات
.طرف قرار دادند از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند

بدان معنی کھ بخش کوچکی از کارگران ساختمان ھم کھ 
ھمھ .بیمھ اند ھیچ امنیت خاطری نسبت بھ ان ندارند

روزه ما شاھد جان دادن ھموطنانمان بھ خاطر سھل 
.مؤسسات ھستیمانگاری پرسنل این بیمارستان ھا و 

کارفرماھا کھ درواقع تحت ھیچ نوع نظارتی از طرف 
ھیچ ارگان دولتی نیستند، برای پایین آوردن ھزینھ ھای 
ساختمان در نتیجھ کسب سود بیشتر، روی سالمت جانی 
کارگران پا گذاشتھ و از کمترین امکانات ایمنی دریغ می 

ک کنند، در این بین کارگر بھ خاطر شرایط وحشتنا
زندگی اش ملزم بھ تن دادن بھ این شرایط سخت و جان 

.فرساست

بارھا دیده شده است کھ یک کارفرما تھدید کرده است، 
در صورتی کھ یک کارگر آسیب دیده درخواست غرامت 
کند از کار اخراج خواھد شد، و چنان کھ می بینیم قانونی 

.برای حمایت از کارگران در این شرایط وجود ندارد

ا کسی بھ فکر سالمت کارگران ساختمان است؟ بھ آی
گزارش خبر گزاری مھر بر اساس استاندارد ھای  بین 

٧۵٠٠المللی ھر حادثھ منجر بھ فوت باعث می شود 
روز کاری از بین برود، این خبر خود بھ خوبی نشان می 
دھد آن چھ کھ بی ارزش است ارزش جان کارگر است، 

نا روزھایی است کھ او و آن چھ کھ ارزشمند است ھما
۶٠ھر سالھ چیزی حدود .توان استثمار شدن را داراست

ھزار کارگر در جریان حوادث ساختمانی جان خود را از 
.دست می دھند، و این موضوع دیگر تازگی ھم ندارد 

درصد از حوادث ساختمانی منجر بھ فوت کارگران ٧٠
ایمنی شده است و این خود بھ خوبی بازگو کننده شرایط 

این قشر از کارگران است، سقوط از ارتفاع بھ عنوان 
سومین عامل مرگ و میر در مشاغل ساختمانی از جملھ 
مھترین علل مرگ در شاخھ آرماتور بندی محسوب می 

.شود
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:وضعیت معیشتی 

ھا با کارگران آرماتور بندی از حیث رابطھ معیشتی آن
:شوندکارفرما بھ دو دستھ تقسیم می

اول کارگر یا کارگرانی ھستند کھ برای کار، بعد از دستھ 
توافق بر سر قیمت، با کارفرما قراردادی را امضا می

بھ کنند ، این گروه دارای ابزار کار ھستند و عموما ً
.کنندصورت کارمزد فعالیت می

دستھ دوم کارگر یا کارگرانی ھستند کھ برای گروه اول 
نوع قرارداد حتی بھ کنند ، این دستھ فاقد ھرکار می

صورت نیم بند ھستند و با چانھ زنی با دستھ اول ، میزان 
حقوق این نیروھا بھ صورت .شودھا مقرر مینآحقوق 

شود و در اکثر مواقع چیزی بھ اسم روز مزد تعیین می
ساعت کاری معنا ندارد، و بارھا دیده شده است این 

از شب بدون نیروھا بھ ھمراه دستھ اول از صبح تا پاسی
.شوندھیچ نوع اضافھ کاری ای مشغول بھ کار می

دستھ دوم درواقع گروھی ھستند کھ زیر استثمار 
گیرند ، میانگین درآمد روزانھ این مضاعف قرار می

:کارگران بھ شرح زیر است

ھزار تومان٣٠تا٢۵،کارگر ساده

ھزار تومان ۴۵تا۴٠،ھ حرفھ اییمکارگر نی

شوند و اگر ھم ییی کھ بھ ندرت استخدام مکارگر حرفھ ا
کارگری حرفھ ای باشد مجبور است بھ قیمت ھای پایین 

.ھزار تومان در روز است۵٠حدود کھتری تن دھد

قرارداد ھای منعقده بین کارفرما و آرماتور بندھا، قرار 
ن آنگارنده و امضا کننده دادیست کھ طرفین شخصا ً

رایط بازار کار قیمت ھا ن و بنا بھ شآھستند کھ طی 
شود، قیمت ھر متر مربع کار آرماتور بندی مشخص می

ھزار تومان در جریان است کھ بھ ٢۵تا١۵از متری 
تناسب سنگینی پروژه و یا تعھدات طرفین، تعیین می

.شود

لھ مھم در این بخش، یعنی وضعیت معیشتی این قشر أمس
کھ توان ستاکارگر، در شرایط فعلی مشکالت بیکاری

چانھ زنی کارگران را در برابر کارفرمایان بھ پایین ترین 
سطح چند سالھ اخیر رسانده است، بھ گونھ ای کھ بعضا ً

برای خرج زندگی خود تن بھ مبلغ آرماتور بندھا صرفا ً
دھند ، علت عمده این ورشکستی در واقع قرار داد می

ل پروژه مسکن مھر در دولت احمدی نژاد است، در خال
این پروژه بھ خاطر تزریق حجم سنگینی از ساخت و 

بخشی از بیکاران جامعھ رو بھ سوی ،سازھای دولتی
ورند کھ پس از نیمھ تمام ماندن آمشاغل ساختمانی ای 

پروژه مسکن مھر این خیل عظیم دوباره بھ جرگھ 
بیکاران پیوستند با این تفاوت کھ یک بیکار متخصص 

اما ،انجام کار را دارنداند، یعنی کسانی کھ مھارت
کھ پیش از آن بیکار اما بدون تخصص نآبیکارند حال 

استفاده کارفرما در مورد ءبودند، ھمین امر منجر بھ سو
دست ھ رماتور بند برای بآمبلغ قرارداد شده است، یک 

اوردن کار مجبور است قیمتی پیشنھاد کند کھ بھ مراتب 
را موج عظیمی از نآپایین تر از قیمتی باشد کھ سطح 

.بیکاران جویای کار در این شاخھ تعیین کرده است 

تواند زندگی در بین این قشر از کارگران جامعھ می
شوند، گویای شرایط وحشتناکی باشد کھ اینان متحمل می

بھ عنوان مثال یک کارگر برای صرفھ جویی در ھزینھ 
مجبور است جوراب پاره اش را دوخت ھایش بعضا ً

توانید و دوباره بھ کار گیرد، برای درک بھتر میکرده 
چند تکھ ریگ ریز را درون کفشتان جای دھید تا فھم 
کنید یک جوراب دوخت شده تا چھ اندازه پای کارگر را 

مجبور است با این ، کند، اما او مجبور استاذیت می
رفتار حداقل شرایط زنده بودن را برای خود و خانواده 

ن خوش یمن برای یک کارگر اش حفظ کند، دورا
توان فصول بھار و تابستان نامید، چراآرماتور بند را می

کھ با شروع فصل سرما بخشی از دھقانان و کشاورزان 
رو بھ سوی شھرھا نھاده و بر مبنای کار فصلی در 

شوند و این خود کارھای ساختمانی مشغول بھ کار می
شود انی مینقطھ تالقی بین کشاورزان و کارگران ساختم

د حجم عظیمی از نیروی ذخیره وکھ ھر دو بھ خاطر وج
.دھندکار ، قدرت چانھ زنی بر سر قیمت را از دست می

ست کھ اجایینآوضعیت وحشتناک این کارگران تا بھ 
:اعالم کرد کھعضو فراکسیون کارگری مجلس نھم علنا ً

كارگر و كارفرما یو غیرقانونیبھ علت رویكرد غیرفن
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ھیچ یا، در صورت بروز حادثھیمشاغل ساختماندر 
.كندیحمایت نمیاز این كارگران فصلیابیمھ

این بخش از گزارش را با سخنان نماینده ارومیھ در 
:برممجلس بھ پایان می

ینماینده ارومیھ در مجلس بھ رعایت نشدن اصول بھداشت
ساختمان کكھ بھ ییزمان:كید و بیان كردأتیو ایمن

بینیم كھ كارگران ساختمانی كنیم مییمیكاره سركشنیمھ
ھم كشاورزند در شرایط بسیار بد بھ كار و كھ عمدتا ً

زندگی مشغول ھستند و زمانی كھ بھ كارفرما تذكر داده 
كند كھ خود كارگران با این شرایط شود؛ اعالم میمی

.توانند بروندخواھند میراضی ھستند؛ اگر نمی

:ری آرماتور بندیتشکالت کارگ

توانند زیر مجموعھ کارگران آرماتور بندی خود می
تشکالت بزرگتر، یعنی تشکالت کارگران ساختمانی 

ھیچ تشکلی برای این شاخھ از مشاغل اما مستقالً ،باشند
وجود ندارد، ھمین خود علت بزرگیست کھ توان چانھ 

را در برابر کارفرمایان چھ از حیث قیمتی انزنی کارگر
.و چھ امنیت و کیفیت کار تقلیل داده است 

حتی یک سندیکا در قالب نظام سرمایھ داری برای حل 
.مشکالت و دغدغھ ھای صنفی این قشر وجود ندارد

٠٧/٠٨/١٣٩٣پاشا افروز 

تبریز جھنم کارگران

فھرستبازگشت بھ

احمد ناب دل

سام آور گرانی ھا و تورم در سالبا توجھ بھ وضعیت سر
اسفناک وضعیت معیشتی کارگران واقعا ً،ھای اخیر

کمتر از خط فقر وقتی حقوق کارگری چند برابر.است
کنند باحتی آن تعداد از کارگرانی کھ کار می،است

مین اولیھ ترین و اساسی ترین أوجود کارکردن قادر بھ ت
رار معاش و بھ نیازھای زندگی خود نیستند و برای ام

دست آوردن پولی کھ بتواند جوابگوی نیازاقتصادیشان 
ساعات کاری خود ؛دھندتن بھ استثمار بیشترمی،باشد

دھند و تعدادی نیز مجبورند چند کار را را افزایش می
امضا تن بھ امضای قرادادھای موقت و سفید؛انجام دھند

اقل از حدخود نباشند وۀخانوادۀبدھند تا بلکھ شرمند
در شھری مثل تبریز وضعیت بھ .نان شب برآیندۀعھد

عدم وجود تشکل ھای .مراتب بدتر از سایر شھرھا است
ۀکارگری مستقل و آگاه نبودن کارگران از حقوق اولی

توانند بھره کشی خود باعث شده است کارفرمایان تا می
و استثمار کنند و زندگی روز بھ روز بھ کام کارگران این 

بیکاری معضلی است کھ بیداد می.شودتلخ تر میشھر
مجبور است کاری را کھ بھ ،کند و کارگر جویای کار

ھرگونھ بیدست آورده است با چنگ و دندان حفظ کند و
حقوقی را برای سیر کردن شکم خانواده اش تحمل کند و 

کنند تاکارفرماھا از این شرایط بیشترین استفاده را می
بھ قیمت .شتر بر ثروت خود بیافزایندروز بھ روز بی
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در واحد تولیدی کارگر.استثمار کودک و زن و مرد

وقتی حرف از بیمھ می،کارگاه یا ھر محیط دیگر کاری
وقتی بازرس بیمھ برای .دشوتھدید بھ اخراج می،زند

اجباری کارکنان بھ محل کار مراجعھ ۀسرشماری و بیم
کنندشدن از چشم او میمیکند کارگر را مجبور بھ مخفی 

گوید اگر بینانھ ترین حالت کارفرما میو در خوش
بھ .خود توستۀآن بر عھدۀھزین، بخواھی بیمھ شوی

حتی.شودنحو کارگر از بیمھ شدن منصرف میاین 
ساعات .شودیب کارگر نمیصکارگری نیز نۀحقوق پای

،کارکنان غذاخوری ھاکارگری در مواردی مثالً 
بیش از ...ھا و واحدھای تولیدی و صنعتی ورستوران

؛ھا ساعت است و خبری از مزد اضافھ کاری نیستده
تعطیلی ھفتگی وجود ندارد و این کارگران تعداد 

طول سال در مواقعی روزھای تعطیلی و استراحتشان در
ھم بدون آن،رسدحتی بھ تعداد انگشتان دو دست نمی

کارگری کھ ناآشنا بھ نبود کار موجب گردیده است.مزد
در مقابل این استثمار وحشیانھ ،حقوق کارگری خود باشد

برای امرار معاش خانواده اش تن بھ این ؛سکوت کند
حداقل ترین چیزی کھ یک کارگر بھ آن نیاز .کارھا دھد

بھداشت محل کار اوست کھ از آن ھم خبری دارد ایمنی و
عدم ،کارینیست و کارگرانی کھ بھ لحاظ شرایط سخت 

ایمنی و بھداشت در محل کارشان دچار حادثھ و آسیب 
عمر خود را در فالکت و ۀشوند مجبورند بقیجسمی می

این کارگران ۀکارگران ساختمانی نمون.بدبختی بگذرانند
ھستند کھ بدون ھیچ گونھ ایمنی محل کار کھ ھرآن امکان 

مشغول کار کردن ، بروز حادثھ وآسیب جسمی دارد
،خصوص کارگران سادهھ ب،کارگران ساختمانی.ھستند

یک .کارشان مقطی و فصلی  و در مواردی روزانھ است
بعد در محل ۀھفت،ندنکھفتھ در یک ساختمان کار می

ھایی در داخل شھر وجود دارد کھ محل میدان.دیگر
تجمع این کارگران جویای کار است پیش از طلوع آفتاب 

وند و کافرمایان برای بردن شھا جمع میدر این میدان
کارگرانی کھ .کنندھا مراجعھ میکارگر بھ این میدان

در این ،قوی تر برخوردارندۀنسبت بھ بقیھ از جثھ و بنی
از بین .کار شانس بیشتری برای کار کردن دارندۀچرخ

شونداین کارگران فقط تعداد اندکی بھ محل کار برده می
میدان «آن ۀکھ نمون-ھامیدانظھر در این ۀو بقیھ تا لنگ

یبشان صمانند تا بلکھ کاری نمنتظر می -است»ساعت

افتد و با دست خالی بھ خانھ برمیشود کھ این اتفاق نیم
وقتی ھم جھت کار بھ محلی .دوباره روزی از نو.گردند

کارفرما ھر .خبری از ھیچ حقی نیست،شوندبرده می
بیمھ ای .کندمیاخراجکارگر راموقع دلش بخواھد

بدون بیمھ و ھیچ گونھ ایمنی صورت کار.وجود ندارد
ھ فشارھای اقتصادی زیادی روبولی کارگر با.گیردمی

ذیرد و بھ استثمار جسمی روست و شرایط کار را میپ
.دھدخود تن می

و»تراکتور سازی«در واحدھای تولیدی بزرگتر مثل 
از کار باثباتی کھ کارگرانشان نسبتا ً»شیرین عسل«

حقوقی بھ نوعی دیگر برخوردارند نیز مشکالت و بی
ۀتواند از عھدفرد نمیھمبا دریافت حقوق؛کندبیداد می

ھا خبری از ولی ماه.ش بربیایدامین نیازھای زندگیأت
برای صرفھ جویی در ھزینھ و عدم .حقوق نیست

اضافھ کاری اجباری گریبانگیر ،استخدام کارگر جدید
قرادادھای کاری بھ صورت .ارگران این واحد ھا ھستک

موقت است و ھرگونھ اعتراض کارگران بھ وضعیت 
بھ ھمین دلیل ھاست وموجودشان برابر با اخراج آن

.ندکنسکوت می

ھزینھ .کارکردن یک نفر کافی نیست،در یک خانواده
ھای زندگی در حدی سرسام آور است کھ حتی کودک و 

توجھ بھ نگرشبادھند واستثمار میزنان نیز تن بھ 
ھای مردساالرانھ ای کھ وجود دارد کارگران زن از 
وضعیت بھ مراتب بدتری از مردان برخوردارند و

حقوق .پذیرندشرایط کارفرما را برای اشتغال خود می
شود و ومزدشان در مواردی نصف حقوق مرد ھم نمی
بھ خود کودکان کار کھ در این شھر توجھ ھر کسی را 

ھای تولیدی و صنعتی در در کارگاه،دنکنجلب می
شرایط بد بھداشتی و زیان آور با کمترین حقوق مورد 

.گیرندبھره کشی قرار می

ت جاری نشود وقتی این انامکان ندارد اشک در چشم
وضعیت کارگران را ببینی کھ کافرما برای بردن کارگر 

ھا افراد ین آندھا کارگر کھ ب.یدآھا میبھ این میدان
شوند بھ سمت وی سالخورده و نوجوانان نیز دیده می

یا کودکانی کھ در .برندبرای استثمار شدن یورش می
.کنندکوچھ خیابان با یک بستھ آدامس بھ نوعی گدایی می
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شان تن فروشی مین زندگیأزنان و دخترانی کھ برای ت

بھ یا زنانی و مردانی کھ برای امرار معاش ،کنندمی
صحنھ ھای درگیری این دست فروشی مشغول ھستند و

مورین شھرداری یا نیروی انتظامی کھ با زور أافراد با م
احساسات ھر ،شودندکار میلگد مانع اینو مشت و

.کندبیننده ای را جریحھ دار می

،زنآری بھ قیمت استثمار و بھره کشی از کودک و
شود افزوده میبر ثروتشانبھ روزسرمایھ داران روز

سیر امرار معاش ووو یک کارگر برای گذران زندگی
کردن شکم خانواده اش در یک محیط بدون ھیچ گونھ 

.دھدایمنی و شرایط بھداشتی تن بھ استثمار وحشیانھ می

و ھر کسی کھ بخواھد کوچکترین قدمی در آگاه سازی 
کارگران از اولیھ ترین حقوق قشری کھ بھ آن متعلق 

از کار اخراج ،شودبردارد بھ شدت سرکوب میاست 
شود با پرونده سازی ھای مکرر دروغین و اتھامات می

زندان ۀامنیتی و سیاسی پیشروان و فعالین کارگری روان
شوند و کارگران حق داشتن تشکلی مستقل کھ مدافع می

حقوق آنان و نقش روشنگری در بین کارگران را داشتھ 
کارگر،این فعالین در تبریزۀناز نمو.ندارند،باشد

پیگیری است کھ ۀزندانی محمد جراحی از اعضای کمیت
.بردھم اکنون در زندان تبریز بھ سر می

این وضعیت اسفناک و غیر انسانی کارگران کھ در بی
شوند حاوی درس حقوقی کامل بھ سر برده و استثمار می

ندانی پیامی برای ما کارگران است  کھ از کارگران زو
را بکنیم و دست تالش خودۀدفاع و حمایت کرده باید ھم

برای ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری کھ .اتحاد بدھیم
کارگران دفاع کرده و نقش ۀبتواند از حقوق اولی

روشنگری و آگاه کردن کارگران از حقوق خود را داشتھ 
.باشد

٢٩/٨/١٣٩٣

از تبریزیکارگراحمد ناب دل، فعال 

وضعیت جنبش دانشجویی و چشم اندازھا

فھرستبازگشت بھ

پژواک برزگر

حسن«و روی کار آمدن ٩٢پس از انتخابات خرداد ماه 
نسبی فضای دانشگاه ھا »باز شدن«شاھد ،»روحانی

بھ این معنا کھ در دور دوم ریاست جمھوری .ه ایمبود
، شدت ٨٨اعتراضات سال احمدی نژاد، و با بروز 

انجمن «اختناق و ترس رژیم تاحدی رسید کھ حتی بساط 
را ھم بھ طور تمام و کمال برچید تا مبادا »ھای اسالمی

این نھادھای دست ساز خود بھ عنوان سوپاپ اطمینان ھم 
و ٨٨اواخر سال (بھ محلی برای اعتراض تبدیل شود 

دند کھ با لودر ، حتی آن ھا تا جایی پیش رفتھ بو٨٩اوایل 
قصد تخریب دفتر انجمن اسالمی دانشگاه پلی تکنیک را 

!).داشتند

مغاصولگرایان علیرۀاز جرگکھحسن روحانی
بھ فراکسیون خودعضویت و خدمات بسیار زیاد 
رانده شده بود، بھ ،اصولگرایان در مجلس سوم و چھارم
در ھمین انتخابات .زیر بال و پر رفسنجانی و شرکا آمد

اخیر، ضمن درنظر داشتن وضعیت داخلی و خارجی 
ی خود را أاو بیشتر ررژیم و تأثیر آن بر نتیجۀ انتخابات، 

مدیون حمایت ھای سید محمد خاتمی و ھاشمی رفسنجانی 
فضای دانشگاه را در ،پس از انتخاباتدر نتیجھ؛بود

اختیار احزاب منحلھ و نزدیک بھ این افراد قرار داد تا 
کھ در ستاد انتخابی اش فعالیت رازد کسانیبدین شکل م
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.بپردازد،کرده بودند

شنیده شد کھ گروھی ٩٢اولین زمزمھ ھا در مرداد ماه 
از سران شاخھ ھای جوانان و دانشجویی احزاب 

»اعتماد ملی«و »تحکیم وحدت اسالمی«و »مشارکت«
»طیف مشاوران جوان محمد خاتمی«و مھم تر از ھمھ 

کنند و دیھ جلسات منظمی برگزار میدر پارک جمشی
قصد تشکیل تشکل ھای دانشجویی ھمسو با خود و بدین 

کشی و سازماندھی یارترتیب رھبری جنبش دانشجویی و 
این قشر برای شرکت در انتخابات ھای آتی را دارند و 

ارات خود، قشر دانشجو را پادوی بی مزد و ظھبنا بھ ا
حلقھ نشینان «نام دا بھدانستند؛ جلساتی کھ ابتمواجب می

شروع »احیاۀحلق«بھ نامو سپس رسما ً»پارک جمشیدیھ
جالب است در این میان افراد بھ دلیل سھم ، وبھ کار کرد

لفظی و حتی ۀمشاجرخواھی ھرچھ بیشتر خود بعضا ً
دادند کھ شواھد آن در کمپ پلیس فیزیکی نیز انجام می

.نیز موجود استمذکورموجود در پارک 

گروھی دیگر از اصالح طلبان نزدیک بھ خاتمی کھ پیش 
فعالیت می»باشگاه اصالح طلبان جوان«از این با نام 

ابتدا سازمان ،دیدندمیکردند و خود را از قافلھ عقب 
،را بنا کردند»حزب اسالمی کار«جویی منسوب بھ شدان

کشی و تصاحب تشکل ھای سیاسی و صنفی یارسپس بھ 
بھ ویژه دانشگاه آزاد پرداختند کھ این در دانشگاه ھا 

شروع »تشکل بیدار«ت نام حفعالیت از دانشگاه کرج و ت
اماشد و سپس بھ واحد تھران جنوب و شھر ری رسید؛ 

و خواستھ ھای واقعی آنان آشکار مقاصدپس از چندی کھ 
دانشجویان )کھ در ادامھ بھ تفصیل خواھیم پرداخت(شد

خورده فریب یادشان بلند شد کھ دانشگاه ھای فوق نیز فر
ب بھ سمنتبورچون افراد مز،اند، اما دیگر دیر شده بود

این گروه ھا دیگر کنترل این تشکل ھا را در دست گرفتھ 
ست کھ چند اگفتنی.آن ھا را خلع سالح کرده بودندو 

ھمکاری با این گروه ھا عدم تشکل دانشجویی بھ دلیل 
خبرگزاری مستقل در داخل ولی بھ دلیل نبود،منحل شدند

در محافل دانشجویی دھان بھ دھان خبر آن صرفا ً،کشور
خبرگزاری ھای اصالح طلبان در چرا کھ.شدنقل می

دست ھمین افراد است و خبرگزاری ھای نزدیک بھ 
حاضر بھ بیان ،اصولگرایان نیز بھ فراخور مواضع خود

طلب ست کھ رسانھ ھای اصالحادر حالینایند؛آن نشد
بدون وقفھ در حال برچسب زنی بھ فعالین دانشجویی 

نشریات و صفحات فیس بوک خود مستقل در سایت ھا،
و از طرف ندخوانداز طرفی آن ھا را فتنھ گر می،بودند

گونھ این؛غربۀدیگر اصول گرا، مزدور، فریب خورد
.ندسعی در خارج کردن آنان از گود داشت

، و فرایندی از اعتراض بودنبی فایدهاین حرکات ولی
میان برخی فعالین دانشجویی آغاز شد و تا جایی پیش 

تشکل دانشجویی از سراسر کشور٣٢حتیرفت کھ
طی بیانیھ ای دخالت احزاب اصالح طلب در وادار شدند

تئآنان اعالم براو ازنندمحکوم کدانشگاه را شدیدا ً
شدید حتی ھمین حرکت نیز با واکنش منتھا.نمایند

،دید آمیزھو تلفن ھای ت،اصالح طلبان مدعی آزادی بیان
و از این تشکل ھا مواجھ شدیطباضانۀاریھ و کمیتطاخ

ھرچند کھ تا بھ !خواستھ شد امضای خود را پس بگیرند
و سازمان دانشجویی فوق و .امروز مقاومت کردند

باشگاه جوانان اصالح طلب شامل سران حزب مشارکت 
حد شده و بھ کمک نیروھایی کھ در این مدت ھم اکنون مت

ندای «سعی در ایجاد حزب ،از دانشگاه ھا جذب کرده اند
، نھ ست برای گرفتن مجوزارا دارند و گفتنی»ایرانیان

»بیت رھبری«طریقازمستقیما ً، بلکھ طرق قانونیاز
ھایپیگیریخواستاراین نھاداز سا ًأاقدام کرده و ر

!شده اندمربوطھ 

در دانشگاه ھای سراسری نیز پس از باز شدن مشت 
دانشگاه عالمھ طباطبایی و تشکالت ،اصالح طلبان

»احیاۀحلق«دانشگاه شیراز و زنجان و دامغان نیز از 
ت و دخالت آنان در امور جنبش دانشجویی را ئاعالم برا

.محکوم کردند

رااین احزاب کھ پس از انتخابات رسانھ ھای خود ولی
دریافتی از یاسر رفسنجانی اداره میۀبا بودجمشخصا ً

سایت ھا و نشریاتشان را یکی پس از دیگری راه ،کنند
مافیایی بسیار قدرتمندی را در ۀو شبکانداندازی کرده
ھرگونھ نقد و مخالفتی را در داخل و خارج ؛اختیار دارند

و اگر کسی بھ مخالفت با آنان می کنندسرکوب شدیدا ً
بھ (»اخالق مداری«بدون کوچک ترین ،برخیزد
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تا جایی کھ می کنندوی را لجن مال )اصطالح خودشان

سیاست برای وی غیر ممکن ۀدیگر بازگشت بھ صحن
گردد؛ البتھ این دستگاه مافیایی منافع دیگری نیز دارد 
برای مثال با دریافت پول ھای ھنگفت، بھ صورت 

مختلفمناصبسازمان یافتھ ای افراد را برای دریافت 
افراد را برخیننگۀلک، کنندپشتیبانی و یا تخریب می

بارز آن گاف ۀنمون.سازندپاک و از آنان قدیس می
دختری آیت هللا خمینی و ۀنو»نعیمھ اشراقی«بزرگ 

ساختن جک برای درخواھر زن سید محمد خاتمی 
؛ ھمین رسانھ ھای ھای نزدیک بھ استخمینیشخص

صفحۀھک شدنباموضوع رااو،طیف مشاوران 
توجیھ و آن را بھ گردن غرب ئۀفیسبوک وی و توط

»مسیح علی نژاد«امروز، »مخالف«ھمکار سابق و 
یس ئجالب تر این کھ این رسانھ ھا از دست ر...انداختند

این !کننددانشگاه آزاد نیز لوح تقدیر و جایزه دریافت می
رونی آن ھا تنھا جنبھ ھایی کوچک از بازی ھای د

.ھاست

این سیستم مافیایی در و کارکرد ایدئولوژیکمکانیزم
آن ھا ؛استآن ھاایجاد توھم در ،جذب دانشجویان

اعتراضات زیر پوست جنبش دانشجویی را می شناسند و 
در نبود یک آلترناتیو، یک خط رادیکال، آن ھا را بھ 

اما؛درون نھادھای دست ساخت خود کانالیزه می کنند
را در چھارچوبی او،بھ این سیستمدانشجواز ورود پس

حق.را ملزم بھ خودسانسوری کندکھ خوددھند قرار می
کنند، حق ولین نظام را از شما سلب میئانتقاد بھ مس

حتی شما برای ،سلب می شوداظھار نظر در مورد دین
ورود موظف بھ امضای فرم التزام قلبی و عملی بھ 

این ۀستید کھ در اساسنامھ و مرام نامفقیھ ھۀوالیت مطلق
از شما بھ .کید شده استأاحزاب بارھا و بارھا بدان ت

.عنوان نبردبانی برای ترقی خودشان استفاده می شود
دانشجو اگر بخواھد باال برود، باید خود را بھ کثیف ترین 

.اشکال سیاست بورژوایی طبقۀ حاکم منطبق و آلوده کند

ست کھ پس ازمانیاین دانشجویان برای تراژدی واقعی 
د در چھارچوب این احزاب حق نبیناز ورود می

د و اساسا ًنندارراکوچکترین انتقادی از وضع موجود
وجودی این احزاب انتقاد بھ وضع موجود نیست؛ ۀفلسف

بلکھ صرفاً بھ سیاھی لشگر برای جنگ باالیی ھا و تقسیم 
.قدرت و سھم خواھی تبدیل می شوند

و استاز بین رفتھتاحدود زیادیبھ این گروه ھامتوھ
ھ بََزک کنند دیگر بھ خورد کای نخ نما بھ ھرشکلیھحقھ 

نظیر مھره ھاییحتی بھ زور .روددانشجویان نمی
راتر را پ ُئتوانند یک سالن آمفی تنمیھم زیباکالم ھا 

...کنند

جاست؛ نھ اصالحی و نھ حتی نکتھ درست ھمین
...دعوا بر سر لحاف مالست...انتقادی

تشکل ھای سیاسی دانشگاه ھا کھ ۀدر این مسیر ادار
مجموعھ ای بھ ظاھر اصالح طلب است بھ دانشجویان 

دھد تا علیھ دانشجویان و فعال در این سیستم پول می
٩٢اداره ای کھ سال فعالین دیگر گزارش دروغ بنویسند؛

ده؛ اداره ای شسدر آن اختالتومانمیلیارد۵اعالم شد 
میلیون ١٠کھ از تشکل ھای دانشجویی رسید دریافت 

میتومان میلیون ٢ولی ،گیردسالیانھ میۀتومان بودج
....پردازد

این چھرۀ واقعی اصالح طلبی است کھ خود تحت پوشش 
، سال ھاست بھ حفظ حیات رژیم سرمایھ داری »منتقد«

!جمھوری اسالمی یاری رسانده است

نشست ھایی بھ نام کرسی آزاد اندیشی در این گروه ھا
ولی اکنون نامھ ھایی منتشر ،دانشگاه ھا برپا کرده اند

شده است مبتنی بر این کھ دانشجویان فعالی کھ در 
و یا حتی متفاوت از تندترھ و نظری تجلسات حضور یاف

بھ حراست کل و نھاد ،را داشتھ اندھااین اصالحاتی
ند و اکنون در انتظار دادگاه ھای ھای امنیتی معرفی شده ا

...برندکیفری بھ سر می

این اقدامات نھ اشتباھات یا محاسبات نادرست این طیف، 
این گرایش ھای جویمماشاتکھ دقیقاً برخاستھ از ذات

.درون نظام است

در جست و جویکھ در این مدارھا می چرخند، یا یانکس
رزوی پست و در آیا، آتی خود ھستندخوشبختیتضمین
خالصھ ...در آرزوی رسیدن بھ جنس مخالف ویامقام، 
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؛ یا خودشان را ھستند»فروش«ھرکدام بھ شکلی در حال 

...فروشند یا دیگران رامی

این ھا گوشھ ھایی از ماھیت واقعی انجمن ھا، تشکالت و 
)اعم از اصالح طلب و اصول گرا(احزاب حکومتی 

آن ھا و مبارزۀ است کھ ضرورت حفظ استقالل از 
.مستقل را بھ دانشجویان نشان می دھد

از نقطھ نظر مسائل دانشجویی، سقوط کیفیت نظام 
تمامی.آموزشی نیز از جملھ مسائل قابل توجھ است

دانشجویانی کھ حتی در دانشگاه ھای برتر کشور مشغول 
نبود .بھ تحصیل ھستند، با این پدیده بھ خوبی آشنا ھستند

شی، فقدان اساتید ممتاز، ورود دانشجویان امکانات آموز
سھمیھ ای و وابستھ بھ حکومت در نظام آموزشی، 
وضعیت بد سلف سرویس ھا و خوابگاه ھای دانشجویی، 

.و غیره

و (بھ عالوه با اجرای فاز دوم ھدفمندسازی یارانھ ھا 
، ما ھم )»سبدکاال«روش ھای تحقیرآمیزی مانند توزیع 

ھزینھ ھای اساسی زندگی، چنان شاھد افزایش شدید
این مسألھ بھ طور .رکود، توّرم و تشدید بیکاری بوده ایم

بھ ویژه دانشجویان (مشخص بسیاری از دانشجویان 
و خانواده ھای آن ھا را با مشکالت زیادی )شھرستانی

.در تأمین ھزینھ ھای تحصیلی رو بھ رو ساختھ است
روی آسیب ھای اجتماعی جدی تری ھمچون اعتیاد، 

آوردن بھ مشاغل کاذب و ترک تحصیل و نظایر آن در 
.میان دانشجویان، پیامدھای مستقیم چنین وضعیتی است

در چنین شرایطی، یکی از تکالیف محوری جنبش 
»مستقل«دانشجویی، ھمچنان تدارک برای ایجاد تشکل 

منتھا در شرایطی کھ پشت ھمین گشایش .دانشجویی است
اختناق و سرکوب وجود دارد و ھر ھای نیم بند ھم ھنوز 

معترضی را بالفاصلھ پرونده دار و ستاره دار می کنند، 
قطعاً ایجاد چنین تشکلی نمی تواند فوراً و بالفاصلھ 

برای ایجاد چنین نھادی، نیاز بھ پیش .صورت بگیرد
یعنی حداقل فضایی کھ بتوان بھ .زمینھ ھای عینی است

شخصی ھا، حراست و شکل آزادانھ و بدون دخالت لباس

از (سرکوب پلیس بھ فعالیت ھای روزمرۀ دانشجویی 
در این جا .پرداختھ شود)مسائل صنفی گرفتھ تا سیاسی

ابتدایی ترین مطالباتی کھ می تواند برای بسیاری از 
:دانشجویان مطرح باشد، عبارتند از

آزادی دانشجویان و اساتید زندانی و ایجاد امکان -
.ھ دانشگاهبازگشت آنان ب

از میان برداشتن ھر نوع مانع از شرکت آزادانۀ ھمۀ -
و اساتید در امور )ستاره دار و غیره(دانشجویان 

بازگشت تمامی استادانی کھ از سوی .تحصیلی دانشگاه
شده اند »بازنشستھ«حکومت قبلی و کنونی، بھ اجبار 

اگر قرار است کسی استادان را از کار برکنار کند، آن (
).د دانشجویان ھستندخو

ممنوعیت حضور پاسداران، بسیجی ھا یا ھر نوع از -
نیروھای امنیتی رسمی و غیررسمی رژیم در محیط 

.دانشگاه

ایجاد فضای باز و آزاد در محیط دانشگاه برای بحث و -
تبادل نظر در مورد برنامۀ تحصیلی، مسائل روز جامعھ، 

کھ مورد نظر جایگاه مذھب در جامعھ، و ھر مسألھ ای 
.دانشجویان باشد

از طریق (جایگزینی مدیریت دست نشاندۀ دانشگاه -
فشارھای دانشجویی با درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم 
بر ھر دانشگاه و توازن قوای دانشجویان و سایر 

).فاکتورھایی کھ بھ شرایط مشخص بستگی دارد

در کنار این مطالبات دمکراتیک، الزم است کھ جنبش 
:شجویی در دو مسیر اصلی نیز گام بردارددان

مقابلھ با ھرگونھ توھم نسبت بھ اصالح طلبان و سایر -
جناح ھای حاکمیت، و افشای این قبیل گرایش ھا در 

.درون جنبش دانشجویی

تالش برای مرتبط کردن جنبش دانشجویی با سایر -
مبارزات اجتماعی نظیر مبارزات کارگری، زنان و 

.غیره
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ۀ ما با ایجاد یک تشکل مستقل دانشجویی توافق اگر ھم

داشتھ باشیم، تنھا راه برای تحقق این ھدف، دوره ای از 
در این جا، وظایف .تدارکات و ایجاد پیش زمینھ است

طیف و گرایش چپ جنبش دانشجویی اھمیت بسزایی پیدا 
.می کند

ھدف بلندمدت، ایجاد یک قطب سوسیالیستی در میان 
ل و مبارزات سوسیالیستی دانشجویی گرایش ھای فعا

قطبی کھ ضمن حضور سیاسی، خود را بھ شکل .است
یعنی از لحاظ سیاسی و تبلیغاتی، تا .مخفی سازمان دھد

حد امکان وسیع و باز، و از لحاظ تشکیالتی کامالً بستھ و 
ھرچند کھ میزان علنی گرایی در تبلیغات ھم (مخفی باشد

).ضای امنیتی دانشگاه استخود تابع میزان نظارات و ف
یک چنین قطبی، می تواند یک محور برای سازماندھی 
داشتھ باشد، و آن یک نشریۀ سوسیالیستی با اھداف 

نشریھ ای کھ با رعایت دمکراسی درونی، .مشخص است
نظرات مختلف را منعکس کند و زمینھ ھای تئوریک و 

عداما در ب ُ.تاریخی و سیاسی را برای جنبش آماده کند
تشکیالتی، این سازماندھی بھ اجبار باید در جمع ھای 

صورت بگیرد و وظایف و شکل سازماندھی »مخفی«
.این ھستھ می تواند بھ طور درونی بھ بحث گذاشتھ شود

واضح است کھ طیف چپ آمادگی و پایۀ الزم برای ایجاد 
.این قطب را درشرایط کنونی ندارد

مدت را می توان در در نتیجھ رسیدن بھ این ھدف بلند
:چند مرحلھ تصور کرد

مرحلۀ اول، تشکیل ھستھ ھای مخفی چند نفره متشکل از 
دانشجویان سوسیالیست برای تدارک نظری از طریق 
مطالعات مارکسیستی و ھمین طور تبادل نظر و 
سازماندھی خود برای دخالتگری در مسائل روزمرۀ 

ھا شکل این گونھ جمع ھای مخفی فعالً تن.دانشجویی
ھر ھستھ .سازماندھی منطبق با وضعیت کنونی است

تالش می کند موضوعات روز دانشجویی را بشناسد، و 
سریع تر از ھر نیرویی بھ آن واکنش و بھ دیگر 

سعی کند در .دانشجویان خط و خطوط را نشان دھد
مطالبات .اعتراضات حاضر باشد، آن ھا را سازمان بدھد

.ری خود، پلھ بھ پلھ باال ببرددانشجویان را با دخالتگ

سعی کند در زمینھ ھای مختلف تا حد ممکن ابتکار عمل 
را از دست نیروھای حکومتی و پادوھای آن ھا بگیرد و 

.خودش یک الگوی عملی پیشنھاد کند

مرحلۀ دوم، ھماھنگ کردن ھستھ ھای سوسیالیستی 
مخفی شکل گرفتھ و تدارک برای سازماندھی فعالیت 

تر و سراسری با ھدف ساختن تشکل مستقل ھای وسیع
دانشجویی است کھ پس از دوره ای فعالیت ھای عملی و 

ارگانی کھ می .ھا می تواند صورت پذیرد»اتحاد عمل«
تواند وظیفۀ این ھماھنگی را بھ عھده بگیرد یک نشریۀ 

برخی مباحثات و ھماھنگی ھای اکیداً درونی .علنی است
.بولتن داخلی صورت بگیردنیز می تواند از طریق یک

سپس در مرحلۀ سوم، با آغاز گشایش ھایی در جامعھ، 
می توان بھ سوی یک قطب سوسیالیستی نیز گام 

.برداشت

در نتیجھ امروز، مرحلۀ نخست با چشم انداز ایجاد قطب 
سوسیالیستی و کمک بھ ایجاد تشکل مستقل دانشجویی، 

ز ھمین در دستور کار است، و گامی است عملی کھ ا
.امروز می توان صورت داد

متحداً در جھت حفظ استقالل جنبش دانشجویی و نیز 
ھستھ ھای مخفی برای ایجاد یک قطب سوسیالیسی گام 

!برداریم

١٣٩٣آبان ٣٠
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روسیھ١٩١٧انقالب سوسیالیستی 

فھرستبازگشت بھ 

کلر دویل

آرام نوبخت:برگردان

روسیھ، تقریباً یک صد سال پس از ١٩١٧تبرانقالب اک
-نوامبر بنا بھ تقویم امروزی، ھم٧وقوع خود در تاریخ 

چنان از سوی سوسیالیست ھا بھ عنوان بزرگ ترین 
انقالب تحت رھبری .رویداد در تاریخ بشر یاد می شود

حزب بلشویک، نخستین و تاکنون تنھا حکومت کارگری 
والنی بھ منصۀ ظھور را برای حفظ قدرت تا مدتی ط

انقالب با فراخواندن کارگران جھان بھ طی کردن .رساند
ھمین مسیر، آغاز بھ روبیدن فئودالیسم و سرمایھ داری 

.از چھرۀ زمین کرد

این دمکراتیک ترین شکل حکومتی بود کھ تاکنون آغاز 
بلشویک ھا تجربۀ کمون پاریس در سال .گردیده بود

١٩٠۵طول انقالب و شوراھای کارگری در١٨٧١
کلیۀ تصمیم گیری .روسیھ را بھ کار بستند و تکامل دادند

ھای نمایندگان »شورا«ھای اساسی بھ واسطۀ نظام 
کارگران، سربازان و دھقانان، آن ھم در سطح محلی، 

حقوق نمایندگان .منطقھ ای و ملی صورت می گرفت
ول عزل و نصب بودند، و بیش مبگیر، در ھر زمان مش

.رگر دریافت نمی کردنداط دستمزد یک کسواز مت

.از جنگ جھانی خارج شد١٩١٨روسیھ تا تابستان 
زمین از سوی دولت برای استفادۀ دھقانان فقیر مصادره 

بانک ھای اصلی و صنایع کشور تحت کنترل .شده بود
مدیریت کارگری .کارگری قرار گرفتھ و ملی شدند

وراھای منتخب از طریق شابتدایی در صنایع و جامعھ
.کشور در سطوح محلی و ملی اعمال گردید

چون شعلۀ سرکش آتش در سطح بین المللی ایدۀ انقالب ھم
، قیام کارگران در ١٩١٨تا پایان سال .گسترش یافتھ بود

سال بعد در .آلمان قدرت را از قیصر سلب کرده بود
مجارستان، تالشی بھ رھبری بال کان برای پیشی جستن 

در بریتانیا اعتصابات.ب روسیھ صورت گرفتاز انقال

٣۵شش برابر افزایش یافت، بھ طوری کھ ١٩١٨سال 
.بود»از دست رفتھ«١٩١٩میلیون روز کار در سال 

کارگران باراندازھای لندن از بار کردن اسلحھ برای 
.استفاده علیھ حکومت بلشویکی سر باز زدند

ضعیف ترین حلقھ

ند کھ نخستین انقالب تظار داشاکثر مارکسیست ھا انت
موفق سوسیالیستی در کشوری اساساً صنعتی با طبقۀ 
کارگر باتجربھ، نظیر آلمان یا حتی امریکا رخ بدھد و 

اما .تر توسعھ یافتھ بسط پیدا کندسپس بھ اقتصادھای کم
سرمایھ داری بھ دلیل مجموعھ ای خاص از عوامل، در 

.ین حلقۀ زنجیر شکسترضعیف ت

یک کشور وسیع و ١٩١٧در مقطع انقالب فوریۀ روسیھ
ھشتاد درصد جمعیت را دھقانان .ویران از جنگ بود

فقیر تشکیل می داد کھ اکثراً روی زمین ھای خانواده 
،جھان تجارت»ثروتمندان جدید«ھای آریستوکرات و 

ناچیز از نیروی کار روسیھ یتنھا درصد.کار می کردند
میلیون سرباز روس، کھ دو .در صنایع مشغول بود

اکثرشان از خانواده ھای دھقانی بودند، پیش از این در 
.خون ریزی ھای جنگ جھانی اول سالخی شده بودند

.صنعت در روسیھ نسبتاً مدرن و متعلق بھ خارج بود
کارگرانی کھ از مناطق حومھ و روستایی آورده شده 

ای بودند، در آلونک ھایی اسکان یافتھ و در کارخانھ ھ
اکثراً در شھرھای اصلی -بزرگ متمرکز شده بودند

.مسکو و پتروگراد کھ در آن زمان پایتخت کشور بود
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برای حفظ اختناق آمیزیستزار، از یک دولت پلی

.برخوردار بوداتوری وسیع و ھستی متنعم خود امپر
خود را بھ غلط بر ،سوسیال رولوسیونرھا-نارودنیک ھا

متکیی حکومتتزار و وزراقانان و تاکتیک تروردھ
.مھیا کنندانقالب »انفجار«برای کردند تا شرایط را

.بسیاری از آن ھا اعدام یا در بھترین حالت تبعید شدند

سوسیالیست ھای مارکسیستی خود را بر در عوض 
پرولتاریای صنعتی بھ عنوان نیروی محرکۀ انقالب 

و زندان و اذیترد، آزاآن ھا نیز با پیگر.متکی کردند
سازمان ھایشان حالت زیرزمینی پیدا .رو بھ رو شدند

اعتصابات ممنوع اعالم .کرد و رھبرانشان بھ تبعید رفتند
.شدند

١٩٠۵

نسل ھای مختلف انقالبیون روسیھ با رژیم تزار مبارزه و 
ایده ھای خود را بھ واسطۀ مطالعھ و تجربۀ مبارزاتی 

، اعتصابات و ١٩٠۵تا آغاز .خودشان بسط داده بودند
اعتراضات بھ خصوص در شرایطی کھ نیروھای روسیھ 

در .در جنگ با ژاپن تحقیر شده بودند، رو بھ صعود بود
ژانویھ، در پتروگراد یک اعتراض مسالمت آمیز ٩ز ور

بی و خانواده ھای آن ھا از سرتاسر اصتاز کارگران اع
شھر بھ رھبری یک کشیش صورت گرفت تا طوماری 

و آزادی درخور زندگیا با خواست شرایط اعتراضی ر
تشآ،سربازان حکومت.ھای سیاسی تسلیم تزار کند

.شدندحگشودند و صدھا تن کشتھ و مجرو

شورش در .سر کشور گسترش یافتاعتصابات در سرتا
جرقھ ناو پوتمکین در ناوگان دریای سیاه روسیھرزم

توده ای بیش تری را در اودسا روشن ات ھای اعتراض
اعتصاب .صدھا تن از مردم کشتھ شدندآنکرد کھ در 

اکتبر رخ داد کھ طی آن ماهی درعمومی سیاس
ھا یا شوراھای کارگری، بھ عنوان یک شکل »تیسوو«

نمایندگان از محل کار .جدید از نھاد نمایندگی دایر شدند
انتخاب و دور یک دیگر جمع می شدند تا مسائل کلیدی 

گذارند و ھمین طور ھر برامھ ای در مبارزه را بھ بحث ب
شوراھا با ھماھنگ کردن .را کھ توافق شده اجرا کنند

ھرات، تھدیدی اصلی برای نظام اھمۀ اعتصابات و تظ

.کھن محسوب می شدند

ی »دوما«تزار در مواجھھ با خیزش ھا، با وعدۀ یک 
شوراھا این پیشنھاد را بھ -منتخب واکنش نشان داد
اعتصابات و .افی رد کردندعنوان یک امتیاز ناک

.تظاھرات توده ای ادامھ یافت

نھایتاً این انقالب بھ دلیل پیدا نکردن پشتیبانی کافی در 
٣روز .مناطق روسیتایی حومھ و ارتش شکست داده شد

دسامبر، شورای پتروگراد درھم شکست و رھبرانش، از 
.جملھ تروتسکی در مقام رئیس آن، بازداشت شدند

شیانھ در مناطق کارگری مسکو با صدھا تن نبردھای وح
، ھزاران زندگی ١٩٠۵در طول سال .کشتھ ادامھ یافت

.تباه شد و بسیاری از مبارزین اپوزیسیون اعدام شدند

ارتجاع و بھبود

، منجر بھ ١٩١٧برای رویدادھای »تمرین نھایی«این 
کسب برخی حقوق دمکراتیک از سوی رژیم شد؛ بھ 
عنوان مثال انتخابات دوما، قانونی کردن مطبوعات و 

اما بسیاری از رھبران سیاسی .اتحادیھ ھای کارگری
.یا در خارجوتبعید داخلی یا ، بودندجنبش یا در زندان

باری دیگر در برابر یوغ حاکم سر ارگران و دھقانان ک
خم کردند، ھرچند خشم عظیمی علیھ ستمگران حاکم در 

ا برای نفس گرفتن و بھبود درونشان غلیان می کرد، ام
ود برخی جواب.مارزاتی خود زمان خریدندظرفیت 

عقایدی ؛حقوق دمکراتیک، یک دورۀ ارتجاع آغاز شد
و رخ نشان نھ بود بھ سطح آمدکھ با جنبش کارگری بیگا

.داد
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، اعتصابات ١٩١٢در سال .اما جنبش کارگری زنده ماند

مھمی در کارخانجات و معادن سرتاسر کشور آغاز 
ھرات توده ای از اآوریل، یک تظ١٧در .گردید

در سیبری بھ »لنا«کارگران اعتصابی در معادن طالی 
.فترزان مسلح قرار گاطور وحشیانھ مورد حملۀ سرب

ینھایبھ قول لنین، رھبر.و مجروح شدندا تن کشتھ ھصد
نج سال بعد مستقر گردید، این قتل پکارگری کھ یحکومت

.»فروختاآتش انقالبی برباتوده ھا را «،عام

در روسیھ، سالی بود کھ حزب کارگران ١٩١٢سال 
سوسیال دمکرات روسیھ نھایتاً بھ دو حزب مجزا تقسیم 

بلوشیک ھا تحت رھبری .و منشویک ھابلشویک ھا -شد
یم دیده لنین مصمم بھ ساخت حزبی انقالبی با کادرھای تعل

ارخانھ ھا، ارتش و نیروی کو اعصای جدی و متعھد در 
منشویک ھا مدافع شکل بازتر و بی قاعده .دریایی بود

ھر دو، در این مقطع، این دیدگاه .تری از سازمان بودند
یک انقالب دمکراتیک علیھ رحلھ،را داشتند کھ نخستین م

اشراف زادگان زمین «فئودالیسم در قالب تزاریسم و 
دوره ک، پس از یکسپس از لحاظ تئوری.است»دار

تکامل سرمایھ داری، حرکت بھ سوی سوسیالیسم می 
.توانست آغاز شود

ھرچند تروتسکی نھ یک منشویک بود و نھ تا پنج سال 
.نزدیک تر بودنیبعدی یک بلشویک، بھ حزب لن

انقالب «تئوری تدوینآغاز بھ ١٩٠۴تروتسکی از سال 
کرد کھ در سال »و چشم اندازھاجنتای«در »مداوم

پیش از آن کھ لنین بھ ھمان نتیجھ .منتشر شد١٩٠۶
عقب«برسد، تروتسکی استدالل می کرد کھ در روسیۀ 

دالیسم می وئطنت و ف، انقالب برای سرنگونی سل»مانده
با انقالب سوسیالیستی، تحت رھبری طبقۀ کارگر بایست

.ترکیب شود

تروتسکی برای حداکثر وحدت در مبارزه، بنا بھ تصدیق 
خود تا مدت ھا درحال دفاع از وحدت مجدد حزب 

او رسماً با یک .کارگران سوسیال دمکرات روسیھ بود
)بیِن دو جناحیگروه (»سیتمژرایون«م بھ وسازمان موس
بھ بلشویک ھا ١٩١٧ما زمانی کھ در ژوئیۀ باقی ماند، ا

مندترین رھبران نپیوست، با آمادگی بھ عنوان یکی از توا
.حزبی پذیرفتھ شد

١٩١٧فوریۀ 

پس از ماه ھا اعتصاب و ناآرامی ١٩١٧انقالب فوریۀ 
فوریھ ٢٧مارس، یا ٨(در روز جھانی زن .از راه رسید

نساجی در ، زنان کارگر)بنا بھ تقویم پیش از انقالب
آن ھا .پتروگراد کار در کارخانھ ھای خود را رھا کردند

پایان کمبود غذا و افزایش قیمت ھا و ھمین طور پایان 
.جنگ را مطالبھ کردند

کارگران مشتاقانھ بھ آن ھا ده ھا ھزار نفر از دیگر
تزار مردد بود و ناتوانی خود را از رفرم نشان .پیوستند

ان دستور آتش گشودن بھ سوی او بھ سرباز.داده بود
صدھا نفر کشتھ و بدین ترتیبوتظاھرکنندگان را داد

کارگران از سربازان خواستند کھ دیگر از .مجروح شدند
نھایتاً .دستورات بعدی برای آتش گشودن پیروی نکنند

.و حاکمیت تزار بھ پایان رسیدشدندسربازاران متقاعد 

سرشار از شادی شنچون یک ججّو بھ وجود آمده، ھم
کارگران بھ صحنۀ تاریخ وارد شده بودند؛ حقیقتاً در ؛بود

حکومت.بھ خیابان ھا آمده بودند»کشانتجشن زحم«
ان خود آن ھا افتاده تو قدرت در دسشدهمنفور سرنگون

.بود، منتھا نمی دانستند کھ اکنون باید با آن چھ کار کنند
ت کھ مورد در این وضعیت یک حزب انقالبی نیاز اس

پایگاه توده ای از اعتماد و شناخت کارگران باشد، 
برخوردار باشد، رھبری ای داشتھ باشد کھ بتواند گام 
ھای مورد نیاز برای توقف ارتجاع از کسب مجدد دست 

از با وجود برخورداریو بلشویک ھا، باال را نشان دھد
، شم انداز روشن برای تکمیل انقالبیک رھبری با چ

مانند اغلب انقالب ھا، .یروی نسبتاً کوچکی بودندھنوز ن
بھ ظاھر رگرانی کھ خود انقالب را ساختھ اند، راِه اک

واگذاری قدرت بھ دست :ساده تر را انتخاب می کردند
.موجود»مترقی«سیاستمداران ظاھراً 

بود و »موقتی«حکومتی کھ رسماً آغاز بھ کار کرد ھم 
بازان و کارگران شورای ھم از آغاز رقیب نمایندگان سر

قدرت «پتروگراد  و این وضعیتی بود کھ بھ عنوان 
این ھیئت، شورای پتروگراد، .توصیف می شد»دوگانھ

حمایت داشت تا از میان جمعیت شھرھا ازبیش تر 
ثریت در این مرحلھ، حزب منشویک حمایت اک.حکومت
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ن را در اختیار داشت، اما نمایندگان کارگران و سربازا

آن را از پرآشوب،سال ادامۀکوم بھ این بود کھ با مح
.دست بدھد

با.حکومت موقت، از ھمان آغاز حکومت بحران بود
انتخابات برای یک مجلس مؤسسان موافقت کرد، اما 
زمانی کھ چنین نھادی باید فراخوانده می شد، یعنی پس 
از پیروز انقالب شکوھمند اکتبر، دیگر این نھاد رابطۀ 

.نیروھای درون جامعھ را منعکس نمی کردواقعی 

حکومت ضعیف

لنین روز سوم آوریل از تبعید بھ پتروگراد بازگشت، و 
انقالبکھ کردبلشویک ھا را بھ درک این نکتھ تشویق 

، بالفاصلھ باید بھ انقالب بعدی، یعنی سوسیالیستیاول
یک ماشین ز داخلاو ا»تزھای آوریل«.»قد بکشد«

زرھی در ایستگاه فنالند با حرارت بیان شد و در دیگر 
بھ »پراودا«نقاط شھر در روزنامۀ بلشویک ھا با عنوان 

کمال لنین مخالفت تمام و.آوریل منتشر گردید٧یخ رتا
ویک ھای داخل روسیھ تحت خود را با حمایت بلش

ف استالین از حکومت موقت زکانف  و ژوورھبری لی
دالل تکامنف و استالین در واقع ھمان اس.ابراز داشت

.ھای منشویک ھا را مطرح می کردند

.یک ھا از خارج مشغول حمایت از حکومت بودندوشمن
ف حکومتی با التدر ماه مھ، تصمیم گرفتند کھ وارد ائ

بلشویک ھا .شوند»رالبلی«دمکرات ھای مشروطھ خواه 
را مطرح »ه وزیر سرمایھ دارمرگ بر َد «سپس مطالبۀ

مطالبۀاس آر ھا و منشویک ھا را از ناتوانیکردند تا 

،حکومتی کھ حقیقتاً نمایندۀ نیروھای سازندۀ انقالب باشد
.نشان دھند

چنان جنگ ھم.بودتغییرات ناچیزی در جامعھ رخ داده
.کلیۀ منابع انسانی و صنعتی را بھ ویرانی می کشاند

حکومت موقت نھ سرمایھ داران را از قدرت در صنعت 
ین داران فئودال را از قدرت در حذف کرده بود و نھ زم

.در بسیاری موارد، آن ھا یکی بودند.روستاییقاطنم

قیام

آتش چون شعلۀ شورش در مناطق روستایی حومھ ھم
باشکوه بھ کاخ ھایزمین ھا مصادره و .گسترش یافت

گندر شھرھا، تظاھرات علیھ ج.شدندتر تبدیلسکخا
صلح، نان و «سادۀ بلشویک ھا رشعا.چندین برابر شد

.منطبق بود با عمیق ترین خواستھ ھای تودۀ مردم»زمین
بھ کارگران، سربازان و نھایتاً دھقانان اجازه داد کھ خود 

حزب کارگران .بھ پیش بردن انقالب را درک کنندنیاز 
بلشویک بی وقفھ و بدون خستگی بھ آژیتاسیون در 

.کارخانھ ھا و جبھھ ادامھ داد

مرکزی ، بلشویک ھا حمایت شورای ١٩١٧تا اواسط 
را افزایش از خودن شھرسربازاونمایندگان کارگران

قدرت تمام«از فراخوان ناکثر کارگرااگرچھ.داده بودند
ل وحمایت می کردند، رھبری بلشویک ھا ح»بھ شوراھا

کلیۀ نھایتا ًتابودمستقیم برای قدرت مخالف اقداملنین 
رسیده و پختگیشرایط برای یک انقالب موفق بھ بلوغ

نیروھای مسلح ھنوز کھ کردندمیآن ھا احساس .باشد
پیوستن کامل بھ شورش سوسیالیستی را ریسکگیآماد

.ندارند

و پس از آن»روزھای ژوئیھ«

ترااھژوئیھ پیشنھاد اعتصاب عمومی و تظوقتی در ماه 
بھ زیر کشیدن حکومت از برای گ و نتوده ای علیھ ج

د کھ این نشد، رھبران بلشویک احساس کردحپایین مطر
خالف آن را دلیلپیشنھاد زودرس است و بھ ھمین

د موج را ورای شھر، نمی توانستنشاما در .توصیھ کردند
جنبش.می خواست بھ جلو برودریت ثاک.انندبھ عقب بر

و ارتش تاب آورد، اما ھمان طور پلیسچندین روز علیھ
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کھ لنین و تروتسکی بیم داشتند، جنبش نتوانست آن ھا را 

این شرط الزم (بھ جبھۀ خود بیاورد یا دست کم خنثی کند 
.)تو اساسی دیگری برای تسخیر موفقیت آمیز قدرت اس

ین مرحلھ، ارتش از فرامین حکومت بھ رھبری ادر 
.کرنسکی تبعیت کرد و شورش ژوئیھ در خون فروخفت

.رض کشتھ و مجروح شدندژوئیھ، صدھا معت٤روز 
.یک بازداشت یا وادار بھ ترک کشور شدندوشرھبران بل

.ر لنین پنھان شدیوالدیم

دور از«ر، زمانی کھ بلنین طی ماه ھای اوت و سپتام
بود،)یا بھ بیانی، دور از دسترس پلیس(»انظار عمومی

:کردمش یک جزوۀ بسیار مھرخود را سخت مشغول نگا
لنین اصل بنیادی تجربۀ کموناردھای .»دولت و انقالب«

و ھمین طور اصول ١٨٧١قھرمان پاریس در سال 
:شوراھای کارگران و سربازان در روسیھ را تدوین کرد

ھمراه با حق عزل و نصب تمقاماانتخاب منظم تمامی 
در ھر زمان؛ ھیچ نماینده ای بیش از متوسط دستمزد یک 

ھر آشپز «(کارگر دریافت نمی کند؛ چرخش مسئولیت ھا 
باید قادر باشد کھ نخست وزیر باشد، و ھر نخست وزیر 

؛ دفاع از تودۀ )»!باید مدتی را بھ عنوان آشپز صرف کند
).و دائمی(مسلح مردم بھ جای ارتش ثابت 

او ھوادارانش را بھ گسترش این ایدۀ بنیادی تشویق کرد 
کھ یک حزب با ھدف دگرگونی سوسیالیستی جامعھ باید 

یعنی دادگاه ھا، -نیاز بھ نابودی ماشین دولت قدیمی را
زندان ھا، پارلمان ھا، ارتش ھا و غیره کھ ھمگی طبقۀ 

را قادر بھ حفظ )درصد١(مسلط ولی اقلیت جامعھ 
-الیکت خود بر ابزار تولید، توزیع و مبادلھ می سازدم

آن چھ پیش تر در روسیھ در آن سال رخ داده .درک کند
رھبری بھناتوانی حکومت موقت، اکنون یعنی  -بود

کرنسکی بیچاره، بھ حل ھرگونھ مشکالت اکثریت 
ماشین دولت نشان می داد کھ نمی توانقاطعانھ-جامعھ
.پُر کردوسیالیستی محتوای سرا باقدیمی 

اوت، کرنسکی از جھت دیگر ھم مورد تھدید ماهتا پایان
یک کودتای مافوق راست بھ وسیلۀ :قرار گرفتھ بود
فرماندۀ کل قوا بھ این نتیجھ رسیده بود .ژنرال کورنیلوف

بھ اندازۀ کافی تند با یاز برخوردوقت،کھ حکومت

.شوراھا عاجر مانده استوبلشویک ھا 

بسیج کارگران و سربازان بھ رھبری بلشویک ھا بود این 
»خرابکاری«.کھ نیروھای کورنیلوف را از پای درآورد

در خطوط راه آھن و ھمین طور آمادگی برای دفاع 
مسلحانھ از حکومت، نقطۀ اتکایی را برای کرنسکی 

اما این اساساً قدرت .را شکست دھدعایجاد کرد تا ارتجا
در شوراھا باال برد و تا اواخر نیروھای انقالبی را 

سپتامبر اکثریت قاطع را در شوراھای شھرھای اصلی بھ 
.بلشویک ھا داد

.راه برای سرنگونی انقالبی بھ سرعت ھمواره می شد
چھار شرط کھ لنین برای یک انقالب موفق برشمرده 

.بود، بھ سرعت آماده می شدند

چھار شرط

این .نخستین شرط، وجود بحران در رأس جامعھ است
بحران خود را در شکاف در درون الیۀ حاکم متجلی می 

بھ طوری کھ طبقۀ حکم نمی داند چگونھ پیش برود؛ .کند
تغییر از پایین، امتیاز بدھد یا آیا در برخورد با خواست

دست بھ سرکوب بزند؟ این بحران می تواند خود را در 
مثالً یک پادشاه متزلزل نظیر تزار -قالب یک حاکم

آشکار کند یا در قالب یک حکومت -نیکوالس دوم
.بحران، نظیر حکومت کرنسکی

، طبقۀ متغیرعامل عینی دوم در یک موقعیت انقالبی 
نمی برد، مطمئھ در تشویش بھ سرمتوسطی است ک

می کندبھ ایننیست کھ بھ کدام مسیر بپیچد، اما شروع
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.کھ بخت خود را بھ کارگران سازمان یافتھ گره بزند

کشاورزان کوچک، مغازه داران -اقشار میانی در جامعھ
بھ شدت پرنوسان ھستند، یعنی بستھ بھ -و روشنفکران

وۀ آن ھا بھ باالترین این کھ کدام یک از متحدین بالق
جایگاه می رسد و مشکالت آن ھا را تسھیل می کند، می 
توانند امروز در یک جھت و فردا در جھتی دیگر حرکت 

.کنند

در روسیھ، تودۀ دھقانان آماده بود کھ ١٩١٧زدر پایی
علیھ آریستوکراسی زمین دار بھ نبردی تا بھ آخر دست 

سوسیال  -موقتمدافعین سنتی آن ھا در حکومت.بزند
.منفعل بودند-رولوسیونرھا و دیگران

ایمان خود -میاناسربازان، ملوانان، نظ-نیروھای دولت
احزاب رژیم کرنسکی از دست داده و آماده بودند بھرا
د نقشی فعال راموضعی بی طرفانھ و در بسیاری موکھ

.در انقالب بھ عھده بگیرند

نقاط نقداً درحال مسکو و دیگر طبقۀ کارگر پتروگراد، 
پیشروی و درگیر اعتصابات و فعالیت سیاسی در مخالفت 

آن ھا آماده بودند کھ .نمایندگان سیاسی طبقۀ حاکم بودبا
این شرط سوم انقالب نیز .مبارزه را بھ سرانجام برسانند

.کامالً محقق شده بود

مؤفۀ تعیین کنندۀ چھارم برای موفقیت انقالب سیاسی و 
ھ سرمایھ داری، وجود یک حزب است کھ اجتماعی علی

اعتماد بخش اعظم طبقۀ کارگر را جلب کرده باشد، 
ھمراه با یک رھبری کھ بتواند خط اصلی سیر رویدادھا 
را ببیند، بتواند دقیقاً سبک سنگین کند کھ در ھر لحظۀ 

.سرنوشت ساز از مبارزه چھ باید کرد

بلشویک ھا

درصد ٣یش از ب١٩١٧حزب بلشویک کھ در آغاز سال 
حمایت از درون شوراھا و تنھا چند ھزار عضو واقعی 

صدھا ھزار عضو کارگری و اکثریت داشت، تا ماه اکتبر 
آن ھا در .ع در شوراھای اصلی را بھ دست آوردطاق

ارتش و نیروی دریایی ھم حمایت داشتند و کمیتۀ انقالبی 
ایت طغیان اکتبر را ھدظامی پتروگراد را دایر کردند تا ن

.کند

نھ فقط  -ھم لنین و ھم تروتسکی-رھبران حزب بلشویک
حس دقیقی از زمان کھدرک روشنی از آن چھ نیاز بود، 

از انقالب »تکمیل«آن ھا با ضرورت .داشتندنیز شناسی
داری از حکومت و طبقۀ احزاب سرمایھطریق حذف

.در جامعھ توافق داشتندرتگی آن از قدندیمورد نما
یتاسیون حول شعارھا از یک سو ژی دیالکتیکی آفرایندھا

و پروپاگاندای انقالبی در میان وسیع ترین صفوف 
طی از سوی دیگرریزان و دھقانان فقاکارگران، سرب

کمک کنند کھ بھ واسطۀ تجارب شده بودند تا بھ توده ھا
تلخ خود بھ این نتیجھ برسند کھ انقالب سوسیالیستی ھمھ 

.جانبھ ضرروی است

دربارۀ عمل بھ موقعقش حیاتی رھبری، تصمیم گیرین
قاطعانھ در زمانی است کھ تمامی شرایط در مساعدترین 

غیان، می طتالش زودرس برای .ردھم آمده اندترکیب گ
توانست بھ سقط منجر شود؛ تالش بیش از حد دیر نیز می 
توانست بھ زایمان کودکی مرده، ھمراه با پیروزی 

گیری یک دورۀ طوالنی الزم برای ارتجاع و لزوم ازسر
.بھبود تا پیش از ایجاد یک فرصت نوین معنا دھد

اکتبر ٢۵اگر طغیان مانند آن چھ در پتروگراد بھ تاریخ 
داد، پیش نمی رخ )نوامبر بنا بھ تقویم جدید٧(١٩١٧

بھ تعویق می افتاد تا کنگرۀ روزرفت و حتی یک یا دو
د، رابطۀ نیروھا شوراھای سراسری روسیھ شکل بگیر

می توانست کامالً در جھت بد تغییر کند و فرصت برای 
!یک نسل یا یک قرن از دست برود

نیروھای ارتجاع در کشور ھمراه با ھمتایان مھاجم 
آلمانی، فرصت بلشویک ھا را برای پایین کشیدن 
حکومت کرنسکی تھدید می کردند؛ در نتیجھ بلشویک ھا 

.یدندباید لحظۀ قیام را می قاپ

کمیتۀ انقالبی نظامی .اکتبر آغاز شد٢۴روز ،خیزش
گروه ھای مسلح را برای تسخیر دفاتر اصلی تلگراف و 
پست و بانک دولتی، بستن جادۀ اصلی و ورودی راه آھن 

ل ھا بھ استثنای یک پل بھ شھر و پایین آوردن تمامی پ
ختھ و یرتا صبح، کرنسکی گ.وا اعزام کردروی رود نِ 

تسخیر .خ کاخ زمستانی را تسخیر کرده بودگارد سر
حتی نبرد نفس گیرتر مسکو .سریع و مؤثر بود،قدرت
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.نیز طی یک ھفتھ بھ پایان رسید

فرمانی برای انتقال قدرت )نوامبر٧(اکتبر ٢۵تا صبح
نشست فوق .ابالغ شد،بھ شورای پتروگراد، نوشتۀ لنین

ب برگزار العادۀ شورای پتروگراد در بعدازظھر و غرو
سالن«شد، دومین کنگرۀ شوراھای سراسری روسیھ در 

در انیستیتوی سمونلی، مقر اصلی نیروھای »مجمع
فراخوان بین المللی بھ کارگران، .انقالبی افتتاح شد

.سربازان و دھقانان صورت گرفت

یک زندگی نوین

نخستین فرامین حکومت شورایی جدید، طی ساعاتی از 
پیروزی بر حکومت سرمایھ داری کرنسکی، زمینھ را 

:برای دست یابی بھ مطالبات پایھ ای انقالب مھیا کرد
فرمان صلح بھ معنای پیگیری .»صلح، نان و زمین«

.شروط صلح بدون الحاقات بودآتش بس و 

فرمان زمین، بھ معنای اخراج فوری اربابان فئودال از 
امالک خود و تخصیص زمین برای استفادۀ دھقانان فقیر 

ھدف بلشویک ھا این بود کھ تولید ماشین آالت مدرن .بود
سرعت ببخشند تا بھره وری روی ھرکشاورزی را در ش

کشاورزان .زمین ھای کشاورزی را دگرگون کنند
کوچک تشویق می شدند کھ مزایای تولید تعاونی غذا را 

.برای خود و ساکنان شھر ببینند

چنین بھ معنای آن بود کھ نمایندگان قدرت شورایی ھم
کارگران کنترل فوری بانک ھا و صنعت را بھ دست 
بگیرند تا زمینھ برای مالکیت عمومی بر آن ھا در سال 

مدیریت آن بھ عنوان بخشی آماده شود و آغاز بھ١٩١٨

از یک اقتصاد دولتی با برنامھ ریزی کامالً دمکراتیک 
.نمایند

پس از پیروزی

تالش ھا برای خفھ کردن انقالب کارگران، با شکست رو 
بیست و یک ارتش از سوی کشورھای .بھ رو شد

»سفید«امپریالیستی برای پشتیبانی از نیروھای ارتجاعی 
نیروھای قھرمان ارتش سرخ .ددر جنگ داخلی گسیل ش

با فرماندھی لئون تروتسکی با بھای سنگین انسانی این 
.نیروھا را دفع کردند

تولید صنعتی بھ یک ھفتم .ھزینۀ اقتصادی نیز عظیم بود
سقوط کرد و تولید کشاورزی ١٩١٣ارزش آن در سال 
صدھا ھزار نفر کشتھ شدند و میلیون .ھم تقریباً نصف شد

.گرسنگی و بیماری جان باختندھا نفر از 

رھبران انقالب از مدت ھا قبل می دانستند کھ تسخیر 
قدرت بھ مراتب آسان تر از حفظ آن در چنین شرایطی 

آن ھا بھ دقت از اھمیت حیاتی گسترش انقالب بھ .است
سایر کشورھای صنعتی تر، با طبقۀ کارگر نیرومند، بھ 

زم برای منظور توسعۀ سریع تکنیک و اقدامات ال
صنعت، راه آھن، تولید نیرو و معدن و »انقالبی کردن«

ھمین طور کشاورزی برای استقرار یک اقتصاد برنامھ 
.ریزی شدۀ سالم آگاه بودند

حتی زمانی کھ کشور درگیر نبرد با شرایط جنگ داخلی 
بود، بلشویک ھا  تحت فشار برای ایجاد یک سازمان بین 

نترناسیونال بی اعتبار دوم المللی جدید برای جایگزینی ا
بودند کھ احزاب اصلی آن از جنگ امپریالیستی حمایت 

، نمایندگان سازمان ھای ١٩١٩در بھار .نموده بودند
سوسیالیستی و کمونیستی اقصی نقاط دنیا بھ پتروگراد 
سرازیر شدند تا در کنفرانس بنیان گذاری انترناسیونال 

ای پیوستن بھ آن اشتیاق بر.شرکت کنند)کمونیست(سوم 
٢١تا درجھ ای بود کھ پیش از کنگرۀ دوم، لنین فھرست 

شرط برای عضویت را تدوین کرد تا نیروھای 
.غیرکمونیست برای عقب نماندن از قافلھ وارد نشوند

پیروزی انقالب ناگزیر بھ معنای اضمحالل امپراتوری 
لنین نسبت بھ .، بود»زندان ملیت ھا«روسیھ، این 
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تحت ستم برای برخورداری از حق تعیین خواست ملل

او با این حال .سرنوشت خود حساسیت بھ خرج می داد
آن ھا را تشویق کرد کھ جزئی از یک کنفدراسیون 

.اختیاری باشند

، زمانی کھ اتحاد جماھیر شوروی ١٩٢٢دسامبر ٢٢در 
سوسیالیستی مستقر شد، تنھا فنالند و لھستان راه مجزای 

از جملھ اوکراین بھ عنوان نخستین  -ابقیم.خود را رفتند
گردھم آمدند تا با ھم -کشوری کھ اعالم استقال کرد

چالش جدید سازماندھی جامعھ بر مبنای اصول حقیقتاً 
پیشرفت عظیمی در جبھھ .سوسیالیستی را دنبال کنند

.ھای اجتماعی و ھمین طور اقتصادی حاصل آمد

پس از لنین

گران و توده ھای تحت ستم با وجود اشتیاق عظیم کار
سرتاسر جھان برای حکومت کارگری روسیھ، این 

انقالبیون .حکومت بھ شکلی تراژدیک منزوی رھا شد
سوسیالیست در مجارستان، آلمان و دیگر نقاط، بھ پایان 

، ١٩٢۴شکست رسیدند و پس از مرگ لنین در سال 
ژوزف استالین سیاست حکومت را بھ سیاست جستجوی 

او با غصب .تغییر داد»سم در یک کشورسوسیالی«
کردن انقالب، دمکراسی کارگری را ملغا و کل 
.اپوزیسیون در برابر حاکمیت خود را منھدم کرد
.انترناسیونال کمونیست بھ ابزاری در دستان او تبدیل شد

تکامل یک دولت سالم کارگری می توانست چالشی در 
.برابر استبداد او باشد

شکل استقرار مجدد سرمایھ داری را بھ ضّد انقالب او 
این اتفاق بعداً تا اواخر قرن بیستم پس از (خود نگرفت 

این یک ).دوره ای از رشد آھستھ و خطر رکود رخ داد
ضّد انقالب سیاسی بھ نفع یک کاست انگلی بود کھ ارتباط 

و امتیازات .داشت١٩١٧ناچیزی با رویدادی انقالبی 
ی با برنامھ ریزی بوروکراتیک خود را از اقتصاد دولت

.بیرون می کشید

.با وجود این تحوالت، دستاوردھای عظیمی انجام شد
صنعت بھ دلیل محو سرمایھ داری و فئودالیسم و برنامھ 

اما کلیۀ عناصر .ھای پنج سالھ بھ سرعت رشد کرد

دمکراسی کارگری خرد شدند و حامیان آن مورد حذف 
ھ لئون تروتسکی در تبعید فیزیکی قرار گرفتند، از جمل

انترناسیونال سوم بھ عنوان پلیس جنبش .در مکزیک
ھای کارگری در سرتاسر دنیا و سپر دفاعی موقعیت 
ممتاز بوروکراسی عمل کرد کھ تنھا دم از وفاداری بھ 
سوسیالیسم و کمونیسم و ھمبستگی بین المللی می زد، 

تولی در عین حال میراث معلمان و رھبران مارکسیس
.بزرگ را پایمال می کرد

درک انقالب و ضّد انقالب

درک روشن از فرایندھای انقالب و ضّد انقالب برای 
شرایط .پیروزی در مبارزات جدید پیش رو حیاتی است

یک انقالب موفق را نمی توان مطابق با یک دستھ الگو 
انقالب مانند یک آزمایش علمی نیست کھ .بازتولید کرد

یزات مفروض و مواد و فرایندھایی از یک رشتھ تجھ
شناختھ شده استفاده می کند کھ ھمگی ضامن نتیجۀ 

.مشخصی ھستند

شرایط عینی انقالب، از کنش متقابل نیروھای زنده نشأت 
می گیرد؛ یعنی تصادم دائمی منافع طبقاتی میان یک 

و باقی  -درصدی مالک ابزار تولید١طبقۀ -اقلیت
اساساً فاقد مالکیت و درصدی کھ٩٩جامعھ، یعنی  

.ھمراه با کلیۀ اقشار میانی خود شدیداً تحت استثمار است

انقالبیون تجارب انقالبی مختلف را بھ ھمان نحوی 
این .مطالعھ می کنند کھ ژنرال ھا نبردھای مختلف را

کار را انجام می دھند تا از اشتباھات بیاموزند و آن ھا را 
.آزمون و تکرار نکنند

و جوانانی کھ بھ دنبال یافتن راھی برای تغییر کارگران
جھان کریھ سرمایھ داری ھستند، نھایت تالش خود را 

مھم .خواھند کرد تا بھ درس ھای انقالب روسیھ نگاه کنند
ترین نتیجھ گیری، درگیر شدن در حزبی است کھ خود را 
وقف آرمان کارگران و فقرا و ساختن یک نیروی توده 

.سیالیسم می کندای نوین برای سو

http://www.socialistworld.net/doc/6969

http://www.socialistworld.net/doc/6969
http://www.socialistworld.net/doc/6969
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)بخش اول(چین١٩٢٧تا١٩٢۵تراژدی انقالب 

فھرستبازگشت بھ 

جان چان

آرام نوبخت:برگردان

تابستانیمتن زیر، بخش نخست سخنرانی در مدرسۀ 
، میشیگان، »آن آربر«در »حزب برابری سوسیالیستی«

.است٢٠٠٧بھ تاریخ اوت 

***

تا١٩٢۵ظھور و سقوط دومین انقالب چین در سال ھای 
توجھ ترین رویدادھای سیاسی درخور ، یکی از ١٩٢٧

، با مرگ ده ھا ناتماماین انقالب .تاریخ قرن بیستم بود
حزب «و ویرانی کامل ھزار نفر از کارگران کمونیست

بھ عنوان ارگان جنبش توده ای طبقۀ »کمونیست چین
نمی توان مسائل و مشکالت بنیادی در .کارگر پایان یافت

تاریخ معاصر چین را، بھ ویژه ماھیت رژیم مائوئیستی 
استقرار یافت، بدون درک درس ھای ١٩۴٩کھ در سال 

.دریافت١٩٢٧تا١٩٢۵

:گفتنین ، تروتسکی چ١٩٣٠در سال 

مطالعۀ انقالب چین، مھم ترین و ضروری ترین «
.موضوع برای ھر کمونیست و ھر کارگر پیشرو است

صحبت جدی در ھر کشوری دربارۀ مبارزۀ پرولتاریا 
برای قدرت، بدون مطالعۀ رویدادھای اساسی، نیروھای 
محرکھ و روش استراتژیک انقالب چین از سوی پیشتاز 

درک روز، بدون درک شب .پرولتاریا ناممکن است
ناممکن است؛ نمی توان فھمید در چھ تابستانی ھستیم، 

بھ ھمین .رده باشیمکبدون آن کھ زمستان را تجربھ 
و مفھوم وان بدون مطالعۀ فاجعۀ چین، معناترتیب، نمی ت

لئون تروتسکی دربارۀ (»ر را درک کردباکتقیام متدھای
)۴٧۵.ص،١٩٧٨چین، انتشارات موناد، نیویورک، 

چشم انداز انقالب چین، در قلب مبارزۀ تروتسکی علیھ 
در این مبارزه، تئوری او .بوروکراسی استالینیستی بود

ن بار، بھ آزمونی عظیم یدومرایمداوم باز انقالب 

استالین با حمایت دستگاه بوروکراتیک .گذاشتھ شد
خیانت بھ نیز، و اینزمام را بھ دست گرفتشوروی 

سالویدبخش ترین فرصت ھای انقالبی ازیکی از ن
شکست در چین، ضربھ .را دربرداشتاین سوبھ ١٩١٧

در اواخر سال .بود»اپوزیسیون چپ«ای تعیین کننده بھ 
، تروتسکی از حزب کمونیست اتحاد شوروی ١٩٢٧

)CPSU(و سپس از خود شوروی اخراج گردید.

قابلنقش حساس رھبری انقالبی در ت،این سخنرانیدر 
مستقیم با چشم انداز مکتب تحریف پسا شوروی ارزیابی 

عضو این ادعاھای دوروش ھا و .شدو برجستھ خواھد 
گرایش، یعنی مورخین بریتانیایی ایان تاچر و گیوفری 

دیوید نورث سوئین پیش از این تمام و کمال در اثر اخیر 
کی و مکتب تحریف تاریخی پسا لئون تروتس«با عنوان 

بنابراین در این جا .افشا و رد شده است»شوروی
.درخور توجھ استضع این دو نسبت بھ انقالب چین امو

نسبت بھ رویدادھای استالین و تروتسکی بھ گفتۀ تاچر، 
ضرورت «، دیدگاه یکسانی را در مورد ١٩٢٧تا١٩٢۵

چنین گفتھ ای دو چشم .داشتند»یک چین سوسیالیستی
تروتسکی نمایندۀ .ط می کندانداز شدیداً مقابل ھم را خل

ی بود کھ اعالم می داشت نخستین گرایش انترناسیونالیست
الب سوسیالیستی در روسیۀ عقب مانده نھ صرفاً بھ قنا

نیچنین بھ خاطر تناقضات جھادلیل شرایط ملی، کھ ھم
غاز انقالب انقالب اکتبر، تنھا آ.سرمایھ داری ممکن شد
رمایھ داری پیشرفتھ شورھای سکسوسیالیستی جھانی در 

تروتسکی خاطر .و ھمین طور مستعمرات تحت ستم بود
لتاریای چین، مانند طبقۀ روسیھ، در ونشان کرد کھ پر

موقعیت و جایگاه تسخیر قدرت است، چرا کھ بورژوازی 
در عصر امپریالیزم قادر بھ ایفای نقش تاریخاً ملی دیگر

.مترقی نیست

ادیده گرفت کھ نیروھای استالین برعکس این واقعیت را ن
ملت ھای عھد -مولد در عصر امپریالیزم فراتر از دولت

ھ باو ستم امپریالیستی را تنھا .قدیم رشد کرده بودند
عنوان مانعی خارجی در برابر ظھور سرمایھ داری 

چین می دید کھ ھنوز قادر بھ پیگیری مسیر »ملی«
انقالب ھای بورژوایی کالسیک در اروپای غربی و 

استالین برای این کھ بھ بورژوازی .مریکای شمالی استا
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دمکراتیک خود را  -چین اجازۀ تکمیل وظایف بورژوا

بدھد، اصرار داشت کھ طبقۀ کارگر باید نخست خود را 
بنابراین چشم انداز .تابع بورژوازی رژیم کومینتانگ کند

انقالب پرولتری بھ سال ھای بعد، اگر نھ دھھ ھای بعد، 
.موکول شد

کامالً مغایر، سیاست ھای کامالً متفاوتی این دو برداشِت 
تروتسکی خواھان استقالل سیاسی طبقۀ .ھم ایجاد کرد

ت بھ یلفعااستالین کمونیست ھای چین را بھ .کارگر بود
تروتسکی .کومینتانگ وادار کرد»حماالن«عنوان 

خواھان ساختن شوراھا بھ عنوان ارگان ھای قدرت 
نان بود؛ استالین کومینتانگ را نقداً نوعی کارگران و دھقا

تروتسکی .رژیم دمکراتیک انقالبی محسوب می کرد
کارگران چین را از خطر قریب الوقوع ھر دو جناح 
راست و چپ کومینتانگ بر حذر داشت؛ استالین ابتدا در 
برابر کل کومینتانگ تسلیم شد، و سپس بعد از آن کھ 

١٩٢٧را در آوریل کای چک کارگران شانگھایگچیان
قتل عام کرد، بھ کمونیست ھا فرمان چرخش بھ سوی 

در »وانگ چینگ وی«،کومینتانگ»چپ«رھبری 
تا تنھا سھ ماه بعد، شاھد شیرجھ رفتن آن ھا ،ووھان داد

.در حمام خون باشد

در نیمۀ انحطاط خودپس از این کھ انقالب وارد دورۀ 
بھ یک عقب شد، تروتسکی فراخوان ١٩٢٧دوم سال 

؛ھ منظور حفاظت از حزب دادنشینی سیستماتیک ب
استالین اما جنایتکارانھ حزب کمونیست چین را بھ انجام

بھ نابودی کامل تنھاکھفرمان دادنافرجامیھایکودتا
سازمان ھای کمونیستی نقداً درھم شکستۀ کارگران در 

.مراکز اصلی و مرگ ھزاران نفر از کادرھا انجامید

ود این تفاوت ھای بنیادی، تاچر ادعا کرد کھ این جوبا
ن انقالب چین بی یمتماماً بھ پایان تراژدیک دورویدادھا
،او ادعا کرد کھ حتی اگر حزب کمونیست.ھستندارتباط 

بھ ھمان شکل کھ ١٩٢۶کومینتانگ را در سال 
ھیچ شواھدی «رک کرده بود، تتروتسکی خواستھ بود، 
ھد می توانست موفقیت بزرگ وجود ندارد کھ نشان بد

.د.تروتسکی، ایان(»داشتھ باشد١٩٢٧تری در سال 
).١۵۶.، ص٢٠٠٣تاچر، روتلج، 

برای تاچر، برنامھ، چشم انداز، رھبری و تاکتیک ھای 
انقالبی ھیچ نقشی در رویدادھای تعیین کنندۀ تاریخ بشر 

.ندارند

ریشھ ھای انقالب چین

ب سوسیالیستی، انقالب در ھمان حال کھ نخستین انقال
رخ داد، تدارک نظری آن در ١٩١٧روسیھ، در اکتبر 

اما .درون جنبش مارکسیستی چندین دھھ وقت گرفتھ بود
درست .چنین جنبش طوالنی مدتی در چین وجود نداشت

ھمان طور کھ پیدایش طبقۀ کارگر چین محصول ورود 
مستقیم سرمایۀ خارجی و تجھیزات صنعتی بھ کشوری 

مانده و نیمھ مستعمره بود، توسعۀ جنبش عقب
مارکسیستی چین نیز بسط مستقیم انقالب روسیھ بود کھ 
از قرن ھا تفکر اجتماعی غرب و سنن سوسیال 

تجربۀ انقالب اکتبر، برای چین .دمکراسی جھش می کرد
ترک تکامل تاریخی و شخصوصیات منیز بھ دلیل

سساًھر دو ا.اجتماعی دو کشور بسیار مرتبط بود
جوامعی کشاورزی بودند، با وظایف حل نشدۀ دمکراتیک 

.و طبقۀ کارگر کوچک ولی سریعاً رو بھ رشد

عتبار و نفوذتراژدی بزرگ انقالب چین این بود کھ ا
در دورۀ رھبری استالین ،تاریخی مھم انقالب روسیھ

ت طلبانۀ متکی بر صای دفاع از سیاست ھای فررب
تفاده سامنشویک ھا مورد »انقالب دومرحلھ ای«تئوری 

.قرار گرفت

الب روسیھ، یعنی قنابرای مطالعۀ دقیق تر سھ مفھوم از 
دیکتاتوری دمکراتیک «، فرمول »دو مرحلھ ای«تئوری 

»انقالب مداوم«لنین و تئوری »پرولتاریا و دھقانان
پیش بھ سوی «وان نتروتسکی نوشتۀ دیوید نورث با ع

خجایگاه او در تاریراث تروتسکی و بررسی مجدد می
.بھ طور اخص مھم است»قرن بیستم

تئوری انقالب مداوم تروتسکی، کھ صحتش یک بار در 
پیروزی انقالب روسیھ بھ اثبات رسید، این بار بھ طور 
تراژدیک در شکست ھای انقالبی چین نیز بھ اثبات 

.رسید

مسألۀ اصلی در انقالب چین بسیار شبیھ انقالبی بود کھ 
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چین با وظایف فوری رو بھ .سربرآورده بوددر روسیھ

رو شد؛ اول، یکپارچگی ملی و استقالل از تقسیم بندی 
دوم، اصالحات .ھای جنگ افروزان قوای امپریالیستی

ارضی برای صدھا میلیون دھقان فقیری کھ شدیداً 
خواھان زمین و پایان وحشی گری ھای اسثتمار شبھ 

نشان داد کھ حتی از اما بورژوازی چین.فودالی بودند 
وابستگی بھ :ھمتای روس خود ھم پست تر است

امپریالیزم، ناتوانی از یکپارچگی ملت، وابستگی 
ارگانیک با زمین داران و نزول خواران روستایی و 

مھم تر از .بنابراین ناتوانی از انجام اصالحات ارضی
و مبارز جوانھمھ، این بورژوازی عمیقاً از طبقۀ کارگر 

.ی ھراس داشتچین

درست مانند روسیھ، ظھور صنعت چین وابستھ بھ 
، ١٩١۴و ١٩٠٢بین سال ھای .سرمایۀ بین المللی بود

١۵طی .سرمایھ گذاری خارجی در چین دو برابر شد
سال بعدی، سرمایۀ خارجی مجدداً با رسیدن بھ مجموعاً 

این سرمایۀ خارجی بر .میلیارد دالر، دو برابر شد٣.٣
صلی چین، بھ ویژه نساجی، راه آھن و کشتی صنایع ا

، یک میلیون کارگر ١٩١۶در سال .رانی تسلط یافت
، این رقم ١٩٢٢در سال .صنعتی در چین وجود داشت

این کارگران در تعداد اندکی از مراکز .بھ دو برابر رسید
ده ھا .چون شانگھای و ووھان متمرکز بودندصنعتی ھم

ور، مغازه دار، کارمند و پیشھ-میلیون نیمھ پرولتر
.رؤیاھای مشابھی با طبقۀ کارگر داشتند-فقرای شھری

تنھا چند  -پرولتاریای چین با وجود اندازۀ کّمی کوچک
بھ دلیل -میلیون۴٠٠میلیون نفر در جمعیتی بالغ بر 

تناقضات جھانی سرمایھ داری بھ سوی گرفتن نقش 
م ھل داده می رھبری در مبارزات انقالبی اوایل قرن بیست

، تحت ١٩١١شکست نخستین انقالب چین در سال .شد
، نشان می داد کھ بورژوازی »سون یات سن«رھبری 

چین کامالً از اجرا و تکمیل وظایف تاریخی خود ناتوان 
.است

، پس از آن کھ سلسلۀ مانچو ١٨٩٠سون یات سن در دھۀ 
درخواست ھا برای استقرار یک سلطنت مشروطھ را رد 

سون با الھام از انقالب .، آغاز بھ جلب حمایت نمودکرد
سھ «بورژوایی کالسیک در امریکا و فرانسھ، بھ دفاع از 

سرنگونی نظام امپراتوری، :برخاست»اصل مردمی
با این حال .جمھوری دمکراتیک، و ملی سازی زمین

سون کوششی برای ایجاد یک جنبش سیاسی توده ای 
عالیت ھای توطئھ آمیز نکرد و اساساً خود را بھ ف

کودتاھای کوچک نظامی یا اقدامات تروریستی علیھ 
.افسران مانچو محدود نمود

صرفاً تلنگری بھ ١٩١١سال »انقالب«این بھ اصطالح 
حکومت امپراتوری از لحاظ .ساختار کامالً پوسیده بود

مالی پس از چندین دھھ تاراج بھ دست قوای غرب، در 
پس از آن کھ قوای امپریالیستی .آستانۀ ورشکستگی بود

قلمرو چین را چھ در قالب مستعمراتی نظیر ھنگ کنگ 
در »امتیاز انحصاری«و تایوان و چھ بھ عنوان 

شھرھایی کھ سربازان خارجی، -شھرھای بندرگاھی
-پلیس و نظام حقوقی خارجی کنترل را بھ دست گرفتند

بیالحاق کردند، دادگاه مانچو از لحاظ سیاسی تماما ً
، سلسلۀ درحال احتضار ١٩٠٠در سال .اعتبار گردید

مانچو می باید بر سربازان خارجی برای سرکوب 
خیزش وسیع ضّد استعماری دھقانان و (شورش باکسر 

.اتکا می کرد)فقرای شھری

وقتی سلسلطۀ مانچو نھایتاً وعدۀ رفرم قانون اساسی را 
وجھی از بخش ھای قابل ت.داد، دیگر خیلی دیر شده بود

بورژوازی، بوروکراسی و ارتش چین بھ سون یات سن 
، ھزاران سرباز در ١٩١١اکتبر ١٠در .رو آورده بودند
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ووچانگ، استان ھوبی، شورشی را آغاز و جمھوری را 

شورش بھ سرعت در سرتاسر استان ھای .اعالم کردند
چین گسترش یافت، اما فقدان یک جنبش توده ای حقیقی، 

نتیجھ، .را دست نخورده باقی گذاشتصاحبان منافع
، بھ عنوان یک جمھوری فدرال ُسست، »جمھوری چین«

.ھمراه با سون بھ عنوان رئیس موقت آن بود

این جمھوری جدید با این حال در واقع در دستان دستگاه 
بوروکراتیک قدیمی ارتش بود کھ با ھرگونھ تالشی برای 

سون .خاستاعطای زمین بھ دھقانان بھ مخالفت برمی
بھ سرعت با نیروھای ارتجاعی مصالحھ کرد و تنھا بھ 
دنبال این بود کھ جمھوری چین در سطح جھانی بھ 

اما قوای امپریالیستی از سون .رسمیت شناختھ شود
خواستند کھ ریاست جمھوری را بھ آخرین نخست ویز 

از شیکایچرا کھ .بدھدشیکایسلسلۀ مانچو، یعنی یوآن 
قابل اتکاتری محسوب می شد؛ حاکمرگ نظر قوای بز

یعنی کسی کھ بتواند چین را بھ عنوان کشوری نیمھ 
پس از آن کھ یوآن رئیس جمھور شد، .مستعمره حفظ کند

بھ سون و کومینتانگ یا حزب ملی گرای او حملھ ور 
.شد، قانون اساسی را تکھ تکھ و پارلمان را منحل کرد

تیبانی ژاپن، خود را ، یوآن با حمایت و پش١٩١۵در سال 
تالش نھ چندان دیرپای او برای .امپراتور اعالم نمود

بازگرداندن نظام امپراتوری تنھا با شورش ھایی کھ 
ژنرال ھای جنوب چین در دفاع از جمھوری انجام دادند، 

یوآن مجبور بھ استعفا شد و سپس مدتی .بھ پایان رسید
.پس از این درگذشت

اسماً وجود داشت، ولی بین اگرچھ جمھوری چین ھنوز
جنگ ساالران تقسیم شده و ھر کدام از سوی قوای 

کومینتانگ در شھر .مختلف امپریالیستی حمایت می شد
گوآنگ ژو یا کانتون در جنوب چین، با حمایت افسران 

سون از فرماندھان ارتشی .محلی جان سالم بھ در برد
ھ کوچک تر درخواست کرد کھ افسران بزرگ تر را ب

چالش کشیده و کشور را متحد کنند، اما ھیچ کسی پاسخی 
.بھ  فراخوان او نداد

و انقالب روسیھ»چھارم مھ«جنبش

تأثیر عمیقی بر الیھ ھایی از روشنفکران ١٩١١شکست
چن دوشیو، بعدھا بنیان گذار حزب .چین گذاشت

کمونیست و جنبش تروتسکیستی، پیشگام جستجو برای 
این یک دورۀ فوق .انۀ جدیدی شدافق ھای روشنفکر

العاده بود کھ شاھد سیاسی شدن سریع بسیاری از 
جوانانی می بود کھ فعاالنھ مشارکت در مبارزات دامنھ 
دار ایدئولوژیک، سیاسی و فرھنگی را بھ منظور تغییر 

جوانان «با عنوان »چن«مجلۀ.مسیر تاریخ آغاز کردند
.ونیست مبدل شد، بعدھا بھ ارگان رسمی حزب کم»نوین

چن، شمار زیادی از دانشجویان را کھ وی را سلحشور 
سازش ناپذیر در برابر نفوذ ارتجاعی آئین کنفوسیوس 

او قدم رادیکالی برای معرفی .می دیدند، جذب کرد
ادبیات، فلسفھ و علوم اجتماعی و طبیعی غرب برای این 

.جوانان چینی برداشت

ی سیاسی تعیین کننده ای رویدادھای بین المللی، تکانھ ھا
آغاز ناگھانی جنگ جھانی اول در سال .بھ دنبال داشتند

، اگرچھ اساساً در اروپا، و پس از نتایج تاریخی ١٩١۴
، تأثیر مھمی در ١٩١٧پیروزی انقالب روسیھ در سال 

، از مؤسسن حزب کمونیست »لی داژائو«.چین داشتند
ین معرفی چین، نخستین کسی بود کھ مارکسیزم را بھ چ

یکی از اولین مقاالت مارکسیستی در چین، مقالۀ .کرد
و ١٩١٨، مورخ »پیروزی بلشویزم«وی با عنوان 

جنگ و «تاحدود زیادی ملھم از اثر تروتسکی با نام 
.بود»انترناسیونال

جنگ«نوشت کھ جنگ جھانی اول، نشان از آغاز »لی«
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داران بین توده ھای پرولتری جھان و سرمایھ...طبقاتی
انقالب بلشویکی تنھا نخستین گام بھ سوی .دارد»جھان

نابودی مرزھای فعالً موجود ملی کھ موانعی در برابر «
سوسیالیزم و نابودی نظام تولیدی سودمحور انحصاری 

بھ انقالب اکتبر بھ »لی«.می باشد»سرمایھ داری ھستند
کھ بھ زودی با »موج جدید قرن بیستم«عنوان 

لی(چین مھر تأیید خورد، ادای احترام کرد رویدادھای
داژائو و ریشھ ھای مارکسیزم چینی، موریس مایسنر، 

).۶٨، ص ١٩۶٧انتشارات دانشگاه ھاروارد، 

چین تحت فشار قوای متفقین، جنگ علیھ آلمان را اعالن 
اما در چانھ زنی .و رسماً جزئی از اردوگاه فاتحین شد
، نیروھای ١٩١٩ھای کنفرانس ورسای در مھ 

امپریالیست باری دیگر حق حاکمیت چین را با اعطای 
امتیازات استعماری آلمان در شاندونگ بھ ژاپن، پایمال 

خبرھا از پاریس، موجی از اعتراضات خشم آلود .کردند
دانشجویان پکن و اعتصابات کارگری در سرتاسر کشور 

.را علیھ کلیۀ نیروھای امپریالیست ایجاد کرد

انگلیسی -امریکایی»دمکراسی«عمومی بھ توھامات
دانشجویان و کارگران وسیعاً .کامالً ازھم گسیخت

دریافتھ بودند کھ اردوگاه ھای رقیب در جنگ جھانی اول 
مشغول نبرد برای سلطۀ جھانی و منافع طبقات سرمایھ 

ھرکسی پیروز می شد، استثمار .داری خود بوده اند
ورھای مستعمره متوقف امپریالیستی از چین و دیگر کش

پیروزی طبقۀ کارگر روسیھ، از سوی دیگر، .نمی شد
.چشم انداز نوینی بھ روی توده ھای چین باز کرد

، ١٩٢١بنیان گذاری حزب کمونیست چین در ژوئیۀ 

، متکی بر »لی داژائو«و »چن دوشیو«تحت رھبری 
با وجود تعداد اندک آن .انترناسیونالیزم سوسیالیستی بود

حزب کمونیست از برنامۀ خود و پرستیژ انقالب ھا، 
حزب کمونیست .اکتبر نیرو گرفت و بھ سرعت رشد کرد

چین مشتاقانھ تاکتیک ھایی را بھ دقت در کنگره ھای دوم 
و سوم انترناسیونال جدید کمونیست یا کمینترن برای 
مبارزه در جھت رھبری جنبش ھای روبھ ظھور رھایی 

.اذ کردملی تشریح شده بود، اتخ

طی بحث ھا در کنگرۀ دوم، لنین احزاب جوان کمونیست 
در کشورھای مستعمره را بھ مشارکت فعال در جنبش 
ھای روبھ ظھور رھایی ملی تشویق کرد، اما بھ طور 

نیاز بھ مبارزۀ راسخ علیھ تالش برای زدن «اخص بر 
-رنگ کمونیستی بھ گرایش ھای رھایی بخش بورژوا

:صحھ گذاشت»ی عقب ماندهدمکراتیک در کشورھا
-انترناسیونال کمونیست باید از جنبش ھای ملی بورژوا«

دمکراتیک در کشورھای مستعمره و عقب مانده دفاع 
کند، تنھا مشروط بھ آن کھ در تمامی کشورھای عقب 
مانده، عناصر احزاب پرولتری آتی، احزابی کھ فقط در 

ام وظایف نام کمونیست نباشند، گردھم آورده و برای انج
اخص خود آموزش داده شوند؛ یعنی مبارزه با جنبش ھای 

دمکراتیک در درون ملل خود؛ انترناسیونال  -بورژوا
کمونیست باید وارد اتحاد موقتی با دمکراسی بورژوایی 
در کشورھای مستعمره و عقب مانده شود، اما نباید با آن 

باید تحت تمامی شرایط استقالل جنبش .ادغام گردد
لنین (»تری را حتی در ابتدایی شکل خود، حفظ کندپرول

سھ مقالھ، انتشارات :دربارۀ مسألۀ ملی و مستعمرات
)٢٧.، ص١٩٧۵فارن لنگوئج، پکن، 

و مرگ لنین در ١٩٢٣با شکست انقالب آلمان در سال 
، این محور سیاسی ضروری کھ لنین طرح ١٩٢۴سال 

ضدیت با بھ اسم .ریزی کرده بود، بھ کناری نھاده شد
، یک جناح محافظھ کار ار رھبری »تروتسکیزم«

١٩١٧بلشویک ھا، با ھدایت استالین، درس ھای اصلی 
این رھبری بھ جای تشویق یک پیشرفت .را رد کرد

انقالبی در چین، بھ دنبال آن بود کھ روابطی را با جناح 
بورژوازی چین ایجاد کند تا »دمکراتیک«بھ اصطالح 

یالیزم بریتاینا و ژاپن را در خاور فشار از طرف امپر
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.دور خنثی نماید

پیوستن بھ کومینتانگ

سیاست اولیۀ حزب کمونیست چین برای ایجاد اتحاد 
موقتی با کومینتانگ، متکی بر تداوم استقالل دو حزب، 

، ١٩٢٢اما در اوت .ھر یک با سازمان خود، بود
رھبری کمینترن بھ حزب کمونیست چین فرمان داد کھ بھ

.عنوان اعضای منفرد حزب بھ کومینتانگ بپیوندد

حزب کمونیست چین با این تصمیم مخالفت کرد، اما 
اعتراضات او از سوی رھبری کمینترن در دورۀ 

زینوویف تصمیم را بر این اساس .زینوویف سرکوب شد
تنھا گروه «توجیھ کرد کھ کومینتانگۀ لیبرال دمکرات، 

جنبش مستقل طبقۀ .در چین است»ملی انقالبی جدی
کارگر ھنوز ضعیف بود، بنابراین حزب کوچک 
کمونیست چین می بایست برای افزایش نفوذ خود وارد 

.کومینتانگ می شد

، تروتسکی بھ ھارولد ١٩٣٧چند سال بعد، در نوامبر 
نھ یک جرم، ١٩٢٢نفس ورود در سال «:ایزاک نوشت

صوص در آن ھم بھ خ.و احتماالً نھ حتی یک اشتباه بود
جنوب، با این فرض کھ کومینتانگ در آن زمان شماری 
از کارگران را داشت و حزب کمونیست جوان ضعیف و 

در این ...تقریباً بھ طور کامل متشکل از روشنفکران بود
حالت، ورود می توانست یک گام مقطعی بھ سوی 
استقالل باشد، تا حدود زیادی مشابھ با ورود شما بھ 

مسألھ این است کھ ھدف آن ھا از .حزب سوسیالیست
بلشویک ھا و (ورود و سیاست متعاقب آن ھا چھ بود؟ 

، الکساندر پانتوف، انتشارات ١٩٢٧ -١٩١٩انقالب چین، 
).١٠۶.، ص٢٠٠٠کرزن، 

وقتی استالین کنترل کمینترن را بھ دست گرفت، ورود 
حزب کمونیست چین بھ داخل کومینتانگ را نھ فقط بھ 

سوی ساختن یک حزب توده ای مستقل، عنوان گامی بھ
بلکھ بھ طور فزاینده ای بھ عنوان سیاست بلندمدت با 

دمکراتیک در  -ھدف دستیابی بھ یک انقالب بورژوا
در دید استالین، اھمیت کومینتانگ بھ .چین، نگریست

.مراتب سنگین تر از اھمیت بخش چین در کمینترن بود

لشویک ھا بھ ، چنین دیدگاھی از سوی ب١٩١٧در سال 
عنوان یک تسلیم سیاسی بھ بورژوازی تقبیح و محکوم 

اما اکنون استالین این سیاست را بھ چین تحمیل و .می شد
ادعا می کرد کھ چنین سیاستی بیانگر تداوم لنینیزم و 

.میراث انقالب اکتبر است

بھ دنبال کنگرۀ سوم کمینترن، حزب کمونیست چین رسماً 
تن بھ کومینتانگ فراخواند و تقریباً تمام اعضا را بھ پیوس

ھنگامی کھ کمینترن، .فعالیت مستقل خود را ترک گفت
میخائیل بورودین را بھ عنوان نمایندۀ جدید خود بھ چین 
فرستاد، او بھ عنوان مشاور کومینتانگ عمل کرد؛ این 
حزب از باال تا پایین در راستای خطوط تشکیالتی 

ه تن از اعضای کلیدی د.بلشویک ھا تجدید ساختار شد
حزب کمونیست چین در کمیتۀ اجرایی مرکزی 

.کومینتانگ جای گرفتند، یعنی تقریباً یک چھارم کل
کادرھای کمونیست اغلب مستقیماً جوانب فعالیت 

.کومینتاگ را بھ دست می گرفتند

سازوبرگ نظامی کومینتانگ محصول مستقیم سیاست 
ارتش انقالبی «ھ سون یات سن تا زمانی ک.کمینترن بود

تا١۵٠مستقر کرد، تنھا ١٩٢۴خود را در سال »ملی
در حالی کھ ھر کدام از جنگ  -گارد وفادار داشت٢٠٠

ھزار سرباز دراختیار ٣٠٠تا٢٠٠ساالران شمال 
بھ ژنرال ھای جنوب، در سال »سون«وابستگی .داشتند
آشکار شد، زمانی کھ او مجبور بھ گریز بھ ١٩٢٢

.س از یک تالش برای کودتای محلی گردیدشانگھای پ
تنھا در این زمان بود کھ سون برای کمک بھ مسکو روی 

.آورد

پایگاھی کھ -»گوآنگ ژو«در »آکادمی نظامی وامپوا«
با -بعدھا چیانگ کای چک از آن بھ قدرت رسید

بدون کمک ھای .ھمکاری مشاورین شوروی ساختھ شد
یست چین بھ بسیج نظامی شوروی و توانایی حزب کمون

کارگران و دھقانان، ساختن ارتش کومینتانگ کھ قادر بھ 
شکست فرماندھان جنگی نیرومند باشد، کامالً غیرقابل 

.تصور بود

ادامھ دارد
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درس ھای انقالب اکتبر

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

ھ متن پیش رو، سخنرانی صورت گرفتھ در جلس:توضیح
ای بھ مناسبت انقالب اکتبر و درس ھای آن برای انقالب 

.آتی ایران است

موضوع بحث باشد، ما »انقالب«ھر زمانی کھ مسألۀ 
بالفاصلھ با چند پرسش کلیدی بھ دنبال آن رو بھ رو می 
شویم کھ باید پاسخ بگیرد؛ ماھیت انقالب چیست؟ آیا 

داری انقالبی است برای استقرار یک دمکراسی سرمایھ 
و بورژوایی یا برای دمکراسی کارگری؟ توازن قوا بین 
طبقات گوناگون چگونھ است؟ کدام نیروھا قرار است 
انقالب را رھبری کنند و موتور محرکۀ آن باشند؟ آیا 
طبقۀ کارگر است با حمایت دیگر اقشار اجتماعی تحت 

»مترقی«ستم؟ آیا طبقۀ کارگر است در اتحاد با عناصر 
در دورۀ فعلی، پس از تجربۀ پیروزی ...و بورژوازی؟ 

، پاسخ بھ این پرسش ھا واضح ١٩١٧انقالب اکتبر 
اما برای بسیاری از رھبران انقالبی روسیھ تا .ھستند

، حتی بسیاری از بلشویک ١٩١٧پیش از انقالب اکتبر 
.ھا، پاسخ این پرسش ھا چندان واضح نبود

ربوط می شود، باز دقیقاً وقتی مسألھ بھ انقالب در ایران م
ھم ھمین سؤاالت طرح می شوند؛ این کھ ماھیت این 

انقالب «انقالب چھ خواھد بود؟ اگر ادعای ما 
است، آیا چنین چیزی در کشور توسعھ »سوسیالیستی

نیافتھ ای مانند ایران امکان پذیر ھست و آیا طبقۀ کارگر 
اصوالً آمادگی آن را دارد؟ در نتیجھ برای پاسخ بھ این 

رسش ھا، مارکسیست ھا بھ یک نقطۀ اتکا و ارجاع نیاز پ
دارند، و این نقطھ، دقیقاً تجربۀ تاریخی انقالب اکتبر 

یعنی نخستین و تنھا انقالب سوسیالیستی در جھان .است
.کھ دقیقاً تأیید مستقیم نظرات مارکس بود

در این جا تأکید روی اثبات نظرات مارکس بھ واسطۀ 
ین جھت ھست کھ ھنوز نیروھای بھ انقالب اکتبر، از ا

ی ھستند کھ انقالب اکتبر را »مارکسیست«اصطالح 
انقالبی زودرس و در نتیجھ محکوم بھ شکست می دانند 

و البتھ خود این ادعا .کھ با نظرات مارکس مغایرت دارد
.نھ فقط جدید نیست، بلکھ سابقۀ تاریخی دارد

دو گرایش در قبال انقالب آتی روسیھ

در روسیھ، اکثر ١٩١٧از پیروزی انقالب اکتبر تا پیش
سوسیالیست ھای اروپا و روسیھ بر ھمین تصور بودند 
کھ وقوع انقالب سوسیالیستی در کشوری توسعھ نیافتھ و 
شبھ فئودالی مثل روسیھ، ناممکن و حتی مغایر با 

است، بنابراین پیروزی »اصول پذیرفتھ شدۀ مارکسیزم«
و سردرگمی نظری برای انقالب اکتبر چنان بھت

بسیاری از سوسیالیست ھا ایجاد کرده بود کھ حتی 
اواخر (گرامشی ھم تاجایی پیش می رود کھ در مقالھ ای 

بنامد؛»انقالب علیھ کاپیتال«، انقالب روسیھ را )١٩١٧
بھ این معنا کھ وقوع انقالب سوسیالیستی در کشور واپس 

ات و فرمول بندی مانده ای مانند روسیھ، در تقابل با نظر
در ھمان مقطع اکثر .ھای اصلی مارکس بوده است

سوسیالیست ھای اروپا دست کم در این مورد متفق القول 
بودند کھ وقوع انقالب سوسیالیستی در کشورھایی با 
.سطح نازل رشد نیروھای مولد، ناممکن خواھد بود
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روسیھ ھم در آن مقطع، کشوری بود با جمعیتی در حدود 

۵لیون نفر، کھ تعداد کارگران صنعتی آن تنھا بھ می١۵٠
درصد جمعیت ٨٠میلیون نفر می رسید، ولی بیش از 

کشور را دھقانان، آن ھم با روش ھای تولیدی بسیار 
.قدیمی، تشکیل می دادند

پدر «در داخل روسیھ نیز کسی مانند پلخانف، بھ عنوان 
روسیھ دقیقاً مبلغ ھمین دیدگاه بود کھ»مارکسیزم روسی

پیش از دست یافتن بھ انقالب سوسیالیستی، ناگزیر باید 
یعنی .مسیر توسعھ و تکامل سرمایھ داری را طی کند

پس از تبدیل شدن بھ یک نظام سرمایھ داری متعارف، 
این دیدگاه .وارد مسیر حرکت بھ سوی سوسیالیزم شود

و در بحث ھای بین ١٨٨٠بھ خصوص در دھۀ 
بھ )نارودنیک ھا(»ولیست ھاپوپ«سوسیالیست ھا و 

.شدت مطرح بود

ھا استدالل می کردند کھ »پوپولیست«از یک طرف 
انقالب روسیھ می تواند از یک اقتصاد دھقانی بھ سوی 
کمونیزم جھش کند و تنھا دلیلی کھ برای آن می آوردند، 
وجود زندگی کمونی دھقانی در برخی از مناطق کشور 

استدالل می کرد کھ روسیھ اما در مقابل، پلخانف .بود
الزاماً باید ھمان مسیر تکاملی را دنبال کند کھ اروپای 

.غربی مدت ھا قبل طی کرده بود

در واقع پلخانف تصور می کرد کھ با رشد و توسعۀ 
سرمایھ داری، طبقۀ کارگر ھم رشد خواھد کرد و ھم بھ 

یعنی برقراری  -یک ھدف مشترک با بورژوازی لیبرال
دست خواھد یافت؛ و پس از طی چند -اتیکحقوق دموکر

دھھ تکامل سرمایھ داری، طبقۀ کارگر نھایتاً با ھدف 
انقالب سوسیالیستی بھ رویارویی و مبارزۀ مستقیم با 

.ھمان بورژوازی کشیده خواھد شد

در این مقطع زمانی، غالب سوسیالیست ھا مدافع چنین 
نندپلخانف ھم قطعاً می توانست ما.دیدگاھی بودند

بسیاری دیگر برای توجیھ دیدگاه ھای خود بھ دستچین 
کردن دلبخواھی چند پاراگراف از مارکس متوسل شود و 
درک کامالً مکانیکی و شماتیک خود از بحث ھای 

مارکسیزم »اصیل«مارکس را اصول بی چون و چرا و 
.معرفی کند

بھ عنوان مثال، مارکس طی پاراگراف مشھوری از 
»ادای سھمی بھ نقد اقتصاد سیاسیمقّدمھ ای بر«
:کھ بھ دفعات ھم از او نقل می شود، نوشت)١٨۵٩(

ھیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن کھ کلیۀ نیروھای مولده «
مورد نیازش رشد یافتھ باشند، مضمحل نمی شود، و 
مناسبات تولیدی برتر نوین ھیچ گاه پیش از آن کھ شرایط 

قدیم بھ حد بلوغ مادی وجود آن در چارچوب جامعۀ 
.»نرسیده باشد، جانشین مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد

:و این کھ

کشوری کھ از نظر صنعتی پیشرفتھ تر است، تنھا «
تصویر آیندۀ کشوری کم تر توسعھ یافتھ را بھ آن نشان 

)مارکس بھ جلد اول سرمایھ١٨٦٧مقدمۀ(»می دھد

ست کھ در یک این استدالل ھای باال ظاھراً بھ این معنا
کشور عقب مانده بھ لحاظ سطح رشد نیروھای مولده، 
نمی توان از تسخیر قدرت کارگری و انقالب 
سوسیالیستی سخنی بھ میان آورد، چرا کھ سطح نیروھای 
مولده بھ اندازۀ کافی برای آغاز انقالب سوسیالیستی 

در واقع در این جا از میان رفتن یک .تکامل نیافتھ است
عی، مشروط و مقیّد بھ رشد و تکامل نیروھای نظم اجتما

مولده شده است، و این کھ کشور توسعھ نیافتھ باید ھمان 
این .مسیر را برود کھ ھمتای پیشرفتھ ترش رفتھ است

ھمان استداللی است کھ بالفاصلھ بھ یکی از بحث ھای 
.اصلی و مھم در درون جنبش مارکسیستی تبدیل شد

د از مطرح شدن این اظھارات، تقریباً طی پنجاه سال بع
بحث ھای ھای شدید و پویایی در میان سوسیالیست ھای 
روسیھ بر سر مقصود اصلی مارکس از این جمالت فوق 

روسیھ، دو ١٩٠۵بھ طوری کھ در انقالب .درگرفت
استراتژی انقالبی در درون جنبش کارگری و در برابر 

:یک دیگر شکل گرفت

جناح راست حزب سوسیال اول؛ منشویک ھا، بھ عنوان 
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دمکرات، بنا بھ ھمان درک شدیداً شماتیک و مکانیکی از 

بھ )با اتکا بھ نقل قول ھایی کھ در باال اشاره شد(مارکس 
این نتیجھ می رسیدند کھ تکامل تاریخی تمامی جوامع، 
در ھر جا و ھر زمان، خطی است؛ یعنی مثالً نظامات 

و سوسیالیزم یکی برده داری، فئودالیزم، سرمایھ داری
پس از دیگری در توالی یک دیگر سر می رسند و یک 
مرحلۀ تاریخی باید کامالً طی شده باشد تا بعد نوبت بھ 

بنابراین طبق این دیدگاه مادام کھ .مرحلۀ بعدی برسد
انقالب بورژوایی بھ سرانجام نرسیده باشد، اصالً مسألۀ 

یستی بشود طبقۀ کارگری کھ بخواھد وارد انقالب سوسیال
بنابراین یک دمکراسی بورژوایی .مطرح نمی گردد

ضروری است تا طبقۀ کارگر بھ تدریج برای سوسیالیزم 
.آموزش ببیند و سازماندھی شود

در نتیجھ برای منشویک ھا، وظیفۀ اصلی سوسیال 
دموکرات ھای روسیھ چیزی نبود جز تشویق 

جمھوری «بھ ایجاد یک »بورژوازی لیبرال«
»تکامل«، یعنی ایجاد رژیمی کھ قادر بھ »یکدموکرات

اقتصاد سرمایھ داری و نیروھای مولده باشد؛ در واقع کّل 
ھدف این جناح آن بود کھ از سوسیالیزم و مسلح کردن 

بزند، ولی بھ نحوی کھ بورژوازی را »حرف«کارگران 
رم ندھد و در یک »اردوگاه ارتجاع«بھ زعم خودش بھ 

.خود حفظ کندکالم بھ عنوان متحد 

در نتیجھ منشویک ھا یک دیوار بین این دو انقالب ترسیم 
می کردند و بھ ھمین اعتبار استراتژی آن ھا یک انقالب 

.دمکراتیک بھ رھبری بورژوازی لیبرال بود

لنین در این مقطع و .دوم؛ دیدگاه لنین و بلشویک ھا بود
ن در مقابل استراتژی گروه اول، بر آن بود کھ نمی توا

منتظر لیبرال ھا شد و از ترِس بھ وحشت افتادن و َرم 
سرمایھ داران .کردن بورژوازی، از مبارزه عقب کشید

بسیار دیر بھ عرصھ وارد شده بودند و بزدل تر از آن 
مدت ھا قبل از .بودند کھ برای تغییرات مترقی بجنگند

، این ھا قدرت اقتصادی واقعی را در دست ١٩١٧سال 
برای محافظت از خود، بھ تزار اتکا می داشتند، اما

کردند و از پیامدھای ھرگونھ جنبش بزرگی در بین توده 

در واقع وحشت بورژوازی روس از .ھا ھراس داشتند
کارگران و دھقانان، آن ھا را در کنار دستگاه تزار قرار 

بھ عالوه وضعیت روسیھ، یعنی حضور یک .می داد
ابتدایی ترین حقوق دولت پیشاسرمایھ داری و نبود 

دمکراتیک را در  -دمکراتیک، تکالیف و وظایف بورژوا
بنابراین لنین در نظر داشت کھ .دستور کار قرار می داد

در صورت آغاز انقالب، ھمراه با بلشویک ھا برای یک 
دولت موقت کارگری و دھقانی مبارزه کنند و انقالب را 

.تا حّد امکان دموکراتیک سازند

لنین ھم مانند پلخانف این دیدگاه را داشت در این مقطع
کھ روسیھ نمی تواند از فراز انقالب بورژوایی 

دو تاکتیک سوسیال «مثالً او در جزوۀ .کند»جھش«
١٩٠۵بھ سال »دموکراسی در انقالب دموکراتیک

:نوشت

مارکسیست ھا مسلماً معتقدند کھ انقالب روس جنبۀ «
ما نمی توانیم از چھار «و بھ ھمین دلیل »بورژوایی دارد

دیوار بورژوا دموکراتیک انقالب روس یک باره بھ 
خارج آن جستن نماییم، ولی ما می توانیم حدود این چھار 
دیوار را بھ مقیاس عظیمی وسعت دھیم، ما می توانیم و 
باید در حدود این چھار دیوار در راه منافع پرولتاریا و 

ایطی کھ نیروھای نیازمندی ھای مستقیم وی و در راه شر
.»وی را پیروزی کامل آینده آماده می سازد، مبارزه کنیم

اّما ھمان طور کھ اشاره شد لنین در عین حال تردیدی 
نداشت کھ بورژوازی بزدل روسیھ کھ با زمینداران 
بزرگ در ارتباط بود، قادر بھ سرنگونی تزار و ایجاد 

پرولتاریا بنابراین از دید لنین، این .انقالب خودش نیست
بود کھ می بایست برای درھم شکستن قدرت استبداد و 
.ارتش و ماشین سرکوب آن، بھ دنبال متحدینی دیگر باشد

بورژوازی«بودند و نھ »دھقانان«برای لنین، این متحد، 
.»مترقیوملی

برای لنین استراتژی انقالب، یک استراتژی سوسیالیستی 
قالب دمکراتیک و او برخالف منشویک ھا بین ان.بود

در نتیجھ بھ .سوسیالیستی، یک دیوار ترسیم نمی کرد
دنبال حلقۀ واسط یا مفصلی بود کھ این دو را بھ یک 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٧١
لنین در حدود بھ ھمین دلیل است کھ (دیگر وصل کند 

.ما مدافع انقالبی الینقطع ھستیم«:نوشتھ بود١٩٠۶سال 
بود کھ در این جا )»ما در نیمۀ راه متوقف نخواھیم شد

را »دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان«فرمول 
بھ این معنا کھ کارگران .بھ عنوان یک تاکتیک پیدا کرد

و دھقانان با بھ دست گرفتن رھبری، وظایف و تکالیف 
حتی در چارچوبی وسیع تر از دمکراسی (دمکراتیک را 

ھ بھ انجام می رسانند و این خود زمینۀ ورود ب)بورژوایی
.فاز سوسیالیستی خواھد شد

بھ این ترتیب، قرار بود کھ رژیم جدید بھ استقرار یک 
جمھوری دموکراتیک، بازتوزیع رادیکال زمین ھا، پایان 
استبداد و ستم در روستاھا و کارخانھ ھا، بھبود شرایط 
کارگران و نظایر این ھا منجر شود و انقالب را بھ آلمان 

ی بکشاند؛ و انقالب بر این و باقی کشورھای اروپای شرق
و البتھ اساساً با دریافت کمک اقتصادی از سوی  -مبنا

سریعاً بھ فاز سوسیالیستی در -یک آلماِن سوسیالیست
.روسیھ حرکت کند

موضع سوم

، ضمن نقد بھ ١٩٠۵تروتسکی در بحبوحۀ انقالب 
محورھای اصلی بحث ھای باال، بھ ارائۀ یک آلترناتیو 

استراتژی جناح ھای اصلی حزب سوم در برابر دو
ھمان طور کھ مختصراً اشاره  -سوسیال دموکرات روسیھ

.پرداخت-شد

تحلیل تروتسکی با رّد این ایده آغاز شد کھ ھر کشوری 
الزاماً باید ھمان مسیر توسعۀ سرمایھ داری را دنبال کند 

یعنی ھرچند خصوصیت .کھ اسالف آن طی کرده اند
اجتماعی روسیھ، عقب ماندگی آن -بارز ساختار اقتصادی

بود، اما عقب ماندگی تاریخی بھ این معنا نبود کھ باید 
مسیر کشورھای پیشرفتھ با مثالً صد یا دویست سال 

در عوض تروتسکی تحلیل .تأخیر از نو پی گرفتھ شود
می کرد کھ این ویژگی، منجر بھ ظھور یک فرماسیون 

می شود، »کبمر«اجتماعی کامالً متفاوت، ناموزون و 
بھ این معنا کھ پیشرفتھ ترین دستاوردھای »مرکب«

تکنولوژیک و ساختار سرمایھ داری در عین حال در 

مناسبات پیشا سرمایھ داری و شبھ فئودالی ادغام می 
شود، آن ھا را دستحوش دگرگونی می کند، بر آن ھا 
غالب می شود و یک رابطۀ خاص بین طبقات را بھ 

.وجود می آورد

مایھ داری در روسیھ مانند سرمایھ داری بریتانیا بھ سر
طور تدریجی تکامل پیدا نکرده بود، بلکھ بھ یمن دولت و 
سرمایھ گذاری خارجی بھ ساختارھای قدیمی روسیھ ُحقنھ 

در جامعھ ای کھ اکثریت مطلق آن دھقان ھایی .شده بود
باقی مانده بودند کھ ھنوز اسیر اشکال تولیدی ماقبل 

داری بودند، کارخانھ ھایی متکی بر بھ روزترین سرمایھ
روش ھای تولیدی از سن پترزبورگ و مسکو 

.سربرآوردند

ھمین پروسھ بھ شکل گیری طبقۀ کارگر و تمرکز 
کارگران در قالب توده ھای وسیع کمک کرده بود، 
درحالی کھ یک اقلیت انگشت شمار از بورژوازی 

استبداد مطلقۀ سرمایھ دار، بھ شدت بزدل، وابستھ بھ
حاکم، و بدون ھرگونھ سنت مبارزۀ تاریخی بین ھمین 

.توده ھا با سلطنت حاکم قرار گرفتھ بود

تروتسکی بھ درستی استدالل کرد کھ یک رابطۀ یک بھ 
یک بین تکامل پیش شرط ھای اقتصادی برای سوسیالیزم 
و پیش شرط ھای سیاسی و ذھنی برای سوسیالیزم وجود 

انایی طبقۀ کارگر بھ تسخیر قدرت، مستقیماً بلکھ تو.ندارد
نھ بھ سطح بھ دست آمدۀ نیروھای مولده، بلکھ بھ 

مناسبات درون مبارزۀ طبقاتی، بھ وضعیت بین المللی و «
نھایتاً بھ شماری از عوامل ذھنی، یعنی سنت ھا، ابتکار 

.بستگی دارد»عمل و آمادگی کارگران برای مبارزه

کارگران این امکان را دارند «ھ بنابراین نتیجھ گرفت ک
در یک کشور عقب مانده بھ لحاظ اقتصادی، زودتر از 

.»یک کشور پیشرفت بھ قدرت برسند

منطق درونی تکامل ناموزون و مرکب روسیھ، طبیعتاً بھ 
یعنی .نقش کلیدی طبقۀ کارگر در انقالب انجامید

-تروتسکی با درنظر داشتن چشم انداز انقالب بورژوا
یک در روسیھ، نشان می داد کھ طبقۀ کارگر بعد دمکرات
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از ارتقا تا سطح رھبری انقالب، مجبور می شود کھ 
وظایف اخص سوسیالیستی خود را ھم انجام دھد و نمی 

در .تواند در چارچوب وظایف دمکراتیک باقی بماند
نتیجھ این انقالب، انقالبی است کھ در آن وظایف انقالب 

وایی، حقوق کارگران، دمکراسی بورژ(بورژوایی 
و وظایف انقالب کارگری یعنی ...)بازتوزیع زمین و 

استقرار حاکمیت سیاسی طبقۀ کارگر، تسخیر کارخانھ 
ھا، ملی کردن صنایع و آغاز پروسھ ای کھ طبقۀ کارگر 
برای اجتماعی کردن ابزار تولید باید شروع کند، بھ طور 

.توأمان و مرکب است

نقطۀ تاکتیک لنین رودررو تروتسکی با ضعیف ترین 
چگونھ دو طبقۀ مختلف می :شد، یعنی این سؤال کھ

توانند با یک دیگر در قدرت سھیم شوند؟ علت این پرسش 
این بود کھ دھقانان بھ عنوان یک طبقھ، ماھیتاً 
سوسیالیست نبودند و این نکتھ را خود لنین ھم بھ خوبی 

:می دانست؛ بھ ھمین جھت گفتھ بود

یی از جنبش دھقانی دفاع می کنیم کھ ما تا جا«
زمانی کھ و مادامی کھ این .دموکراتیک و انقالبی است

ارتجاعی و ضّد پرولتری گردد، ما برای مبارزه ]جنبش[
رویکرد سوسیال دموکراسی (»...علیھ آن آماده می شویم

، سپتامبر ١۶نسبت بھ جنبش دھقانی، پرولتر، ش 
١٩٠۵(

ل کرد کھ تا وقتی ما با تروتسکی بھ درستی استدال
انقالبی و «، و نھ »دموکراتیکدیکتاتوری«

رو بھ رو ھستیم، کارگران بھ ناچار »سوسیالیستی
خواست ھای دموکراتیک را مطالبھ خواھند کرد و 
.اقدامات سوسیالیستی را بھ تعویق خواھند انداخت

بنابراین با درنظر داشت این کھ اکثریت جمعیت را 
می دادند و این دھقانان ذاتاً سوسیالیست دھقانان تشکیل

دیکتاتوری دمکراتیک دھقانان و «نبودند، چشم انداز 
نھایتاً تبدیل می شد بھ دیکتاتوری دھقانان، »پرولتاریا

.منتھا با مشارکت پرولتاریا

-ھمان طور کھ تروتسکی بھ درستی اشاره کرد، دھقانان
ھای قدرت از بھ دست گفتن شاھرگ -بھ ویژه در روسیھ

تنھا طبقۀ کارگر از منطق، منافع طبقاتی و .ناتوان بودند
این درس مھّم .قدرت چنین کاری برخوردار بود

بود کھ از دل آن شوراھای کارگری ١٩٠۵مبارزات 
نطفھ این شورھای کارگری، بھ عنوان:بیرون آمدند

ھای اولیھ و بالقوۀ حکومت کارگری در آینده، پیش از 
حکومت لیبرال دموکراتیک بستھ شده وجود ھرگونھ

بودند و دقیقاً ظھور ھمان ھا بود کھ بورژوازی لیبرال 
روسیھ را شدیداً بھ وحشت انداخت و از مبارزه علیھ 

.تزار باز داشت

تروتسکی نھ اھمیت دھقانان در انقالب را نادیده گرفت و 
نھ با برنامۀ لنین مبنی بر جلب دھقانان بھ سوی کارگران 

اساس بحث او این بود کھ ھرچند دھقانان فت کرد؛ مخال
از اجزای مھم نیروی انقالبی ھستند، ولی نمی توانند 
مستقل عمل کنند، بلکھ باید از یکی از طبقاتی اصلی 

بنباراین ھرچند اھمیت شورش .شھرھا پیروی کنند
دھقانی را انکار نکرد، ولی گفت کھ شورش دھقانی برای 

شد، بھ رھبری طبقۀ کارگر شھری آن کھ موفقیت آمیز با
.نیاز خواھد داشت

در نتیجھ برای تروتسکی، این دیکتاتوری باید یک 
حکومت کارگری می بود کھ وظایف دموکراتیک و 
سوسیالیستی را ترکیب کند و در بستر تبدیل انقالب 
.روسیھ بھ یک انقالب اروپایی و جھانی بھ انجام برساند

شم انداز سوم نسبت بھ تروتسکی تالش کرد کھ این چ
انقالب روسیھ را ھنگامی کھ پس از شکست انقالب 

در زندان بھ سر می برد، با نوشتن جزوۀ بی ١٩٠۵
این (تکمیل و مدّون سازد »نتایج و چشم اندازھا«نظیر 

).نامید»انقالب مداوم«ھمان استراتژی است کھ وی 
بار تروتسکی، کھ اولین»انقالب مداوم«بنابراین تئوری 

توسعھ پیدا کرد، ضمن این کھ می ١٩٠۴در سال 
پذیرفت وظایف عینی پیش روی کارگران روسیھ، 
وظایف انقالب بورژوا دموکراتیک است، اما با این حال

توضیح می داد کھ چگونھ در یک کشور عقب مانده در 
بھ بقایای مناسبات »ملیبورژوازی«عصر امپریالیزم، 

سو و بھ سرمایۀ امپریالیستی از پیشاسرمایھ داری از یک 
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سوی دیگر گره خورده و در نتیجھ اکیداً قادر بھ انجام 

.وظایف تاریخی خود نیست

تزھای آوریل 

بود کھ با آشکار شدن تناقضات ١٩١٧پس از آوریل 
، لنین »دیکتاتوری دموکراتیک«انقالب در قالب شعار 

.ھادنھایتاً این مفھوم کھنھ از انقالب را بھ کناری ن

لنین در سوم آوریل از تبعید بازگشت و بھ ایستگاه فنالند 
معروفی کھ او را با »قطار مھر و موم شدۀ«او از .رسید

گذشتن از آلمان، از سوئیس بھ روسیھ رسانده بود، پایین 
آمد؛ داخل یک ماشین زرھی پرید و با وجود حیرت 
بسیاری در سطح رھبری بلشویک ھا، عدم ھمکاری با 

ت موقت بورژوایی، عدم معاملھ با منشویک ھا و حکوم
عقب نشینی سریع روسیھ از جنگ امپریالیستی را اعالم 

لنین بھ یکی از جلسات حزب بلشویک رفت و .کرد
شنیده »سکوت ناشی از حیرت زدگی«صحبت ھایش با 

روشن بود کھ او در اقلیت است و باید برای موضع .شد
او پس از آن کھ یک .خود، اکثریت را بھ دست بیاورد

نسخھ از سخنرانی خود را بھ تسرتلی، از رھبران 
در .منشویک، داد، بھ یکی از جلسات منشویک ھا رفت

.این جا لنین با طعنھ و ھو کردن رو بھ رو شد

٧را کھ بھ تاریخ »ترھای آوریل«سخنرانی لنین، مبنای 
، روزنامۀ حزب بلشویک »پراودا«آوریل در روزنامۀ 

این تزھا خط مشی سیاسی حزب .گردید، شکل دادمنتشر
نبودند، اما لنین طی چند ھفتھ اثبات کرد کھ او احساسات 
و خواستھ ھای کارگران و سربازان روسیھ را از راه 
دور بھ مراتب بھتر از بسیاری از رھبران بلشویک در 

طی یک سلسلھ جلسات، مقاالت و .داخل درک کرده بود
آوریل بھ اکثریت در حزب بلشویک جزوات، او تا پایان

دست یافت

در این جا بود کھ لنین بھ طور مشخص و مستقیم، 
بلشویک ھایی را کھ ھنوز بھ تکرار این شعار قدیمی می 

:پرداختند خطاب قرار داد و گفت

دیکتاتوری ”تنھا از یک حاضردرحالکسی کھ«
صحبت می“دموکراتیک انقالبی پرولتاریا و دھقانان

در گذشتھ بھ سر می برد؛ در نتیجھ عمالً در ضّدیت کند،
با مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، از خرده بورژوازی 

چنین کسی باید بھ آرشیو عتیقھ ھای .استرفتھفراترھم
بلشویک ”کھ می توان آرشیو (“بلشویک”پیشاانقالبی 
.»منتقل شوند)نامید“ھای قدیمی

ر ھم منطبق ب١٩١٧موضع لنین و تروتسکی در سال 
لنین می دید کھ در عصر امپریالیزم کھ مناسبات .شدند

فرما کرده بود، طبقاتی را در سطح جھانی حکم
بورژوازی کشورھای نیمھ توسعھ یافتھ نظیر روسیھ 

دیگر .مأموریت تاریخی خود را بھ اتمام رسانده بودند
نمی توانستند وظایفی را کھ اسالف شان در انقالب ھای 

این .ذشتھ بھ عھده گرفتھ بودند کامل کنندکالسیک گ
.وظایف اکنون روی شانھ ھای طبقۀ کارگر افتاده بود

لنین اکنون نتیجھ متھورانۀ تروتسکی را پذیرفت کھ طبقۀ 
کارگر می باید با وجود ضعف کّمی و عددی خود، این 

اما پرولتاریا برای انجام وظایفی کھ از .معما را حل کند
مانده بود، نمی توانست از متصل عصر گذشتھ باقی 

کردن این وظایف با اقدامات سوسیالیستی حیاتی برای 
در نتیجھ بھ .تحقق نیارھای فوری کارگران اجتناب کند

نیاز »دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا«جای فرمول قدیمی، 
بود کھ انقالب سوسیالیستی را با انجام ھمزمان وظایف 

اتکا بھ دھقانان فقیر پیش دمکراتیک و سوسیالیستی و با
.ببرد

با مفروض بودن عقب ماندگی اقتصادی و فرھنگ 
بربرمنشانۀ کشوری نظیر روسیھ، اتخاذ یک چشم انداز 

این .رناسیونالیستی برای پرولتاریا حتمی و الزم بودانت
طبقۀ کارگر روسیھ باید تالش می کرد تا خود را با 
پرولتاریای کشورھای پیشرفتھ تری کھ شرایط مادی الزم 

بنا بھ .برای انکشاف سوسیالیستی را داشتند، پیوند بدھد
دالیل مادی بنیادی، تنھا بر اساس بسط بین المللی انقالبی 

ست کھ کارگران یک کشور عقب مانده می توانند بھ ا
.ساختمان سوسیالیزم قدم بگذارند



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٧٤
تئوری ھای مارکس و پدیدۀ انقالب روسیھ

ھمان طور کھ اشاره شد، منشویک ھا تالش داشتند تا بر 
مبنای نظریات پراکندۀ مارکس، و نھ در انسجام با ھم، 

ی بریک درک قالبی از تفکرات مارکس ارائھ دھند مبن
ابتدا رژیم تزار می باید سقوط می کرد و یک این کھ 

سپس.دمکراسی لیبرال سرمایھ داری مستقر می شد
اقتصاد سرمایھ داری توسعھ می یافت و نھایتاً نوبت بھ 

ھنگامی کھ طبقۀ کارگر بھ .تکامل طبقۀ کارگر می رسید
اندازۀ کافی نیرومند می شد، می توانست قدرت را با نام 

.یردخود بگ

بحث مارکس در مورد شرایط عینی انقالب سوسیالیستی 
منتھا اوالً انقالب سوسیالیستی، بھ .کامالً صحیح بود

عنوان یک انقالب آگاھانھ و بابرنامھ، نمی توانست بھ 
شکل خود بھ خودی صورت بگیرد، بلکھ نیاز بھ ابزاری 
داشت کھ در حزب بلشویک تجلی یافت؛ ثانیاً بحث 

رد شرایط عینی انقالبی باید در مقیاسی مارکس در مو
.جھانی نگاه می شد

وقتی سرمایھ داری یک بازار جھانی و یک تقسیم کار 
جھانی را بھ وجود آورده و تضاد میان نیروھای مولده و 
مناسبات مالکیت سرمایھ داری را در سطح جھانی آشکار 
کرده است، در این صورت اقتصاد جھانی را ھم در 

.دگرگونی سوسیالیستی آماده کرده استمجموع برای
نگاه بھ مسألھ از این زاویھ کھ کدام کشورھا برای 

ھستند، یک »غیر آماده«و کدام یک »آماده«سوسیالیزم 
.کامالً نادرست و منتفی استکھدستھ بندی بیجان است

آغاز می شود، ولی »سطح ملی«انقالب سوسیالیستی در 
تکمیل شود و بھ پایان »سطح جھانی«ناگزیر باید در 

این ھمان مھم ترین اصل آموزۀ سوسیالیزم (برسد
منتھا کشورھای مختلف، با آھنگ و ).مارکسیستی است

اتفاقاً .سرعت ھای مختلفی این پروسھ را طی می کنند
کشورھای عقب نگاه داشتھ شده از لحاظ توسعۀ نیروھای 

ب بھ انقالترسریعمولده، تحت شرایط معینی، خیلی
کارگری، تسخیر قدرت سیاسی و دیکتاتوری پرولتاریا 
دست پیدا می کنند، ولی دقیقاً بھ خاطر عقب ماندگی ھای 

بھ سوسیالیزم خواھند دیرتراقتصادی، فرھنگی و غیره،
رسید؛ در واقع دوران گذار برای این قبیل کشورھا، بھ 
نسبت کشورھای پیشرفتھ تر، طوالنی و دشوارتر، و نھ 

.، خواھد بود»نناممک«

و نھ (لنین و تروتسکی نیز با درک رابطۀ دیالکتیکی 
»مناسبات تولیدی«و »نیروھای مولده«میان )مکانیکی

، با اتکا بھ قانون )و شرایط عینی انقالب بھ گفتۀ مارکس(
رشد ناموزون و مرکب، با درک از مرحلۀ امپریالیستی 

کھ انقالب سرمایھ داری، بھ درستی بھ این نتیجھ رسیدند 
از ضعیف ترین حلقھ انجام خواھد شد، کما این کھ چنین 

.ھم شد

نتیجھاینبھخودزماندرھمانگلسومارکسعالوهبھ
بورژوازی تنھا طی مقطعی و در مبارزه علیھ کھرسیند

بورژوازی ھنوز از مبارزه .بود»مترقی«فئودال ھا 
اگھان با دشمن علیھ فئودالیزم پیروز بیرون نیامده بود کھ ن

وحشت .روبھ رو شد»طبقۀ کارگر«جدیدی بھ نام 
بورژوازی از طبقۀ کارگر انقالبی تا جایی بود کھ وادار 
شد تا در موارد بسیاری بھ ماشین نظامی و سرکوب 

متوسل شود و با عناصر ارتجاعی و زمین »نظام قبلی«
داران ھمکاری کند تا کارگران را سرکوب و مبارزۀ 

ایجاد یک جمھوری دموکراتیک را نیمھ کاره خود برای
رھا کند؛ مارکس و انگلس با مشاھدۀ شکست انقالب ھای 

اروپا و بھ خصوص آلمان، بھ این نتیجھ رسیدند ١٨٤٨
:کھ

در حالی کھ خرده بورژوازی دموکرات، خواھان ختم «
ھر چھ سریع تر انقالب از طریق برآوردن حداکثر 

و خواست (ما در این است خواستھ ھای فوق است، منافع
کھ انقالب را تا زمانی کھ تمام طبقات )ما ایجاب می کند

کم و بیش متملک از دایرۀ قدرت خارج نگردیده اند و 
قدرت دولتی ھنوز بھ تسخیر طبقۀ کارگر در نیامده 

»ادامھ دھیممداومطوربھ]...[

»مداومانقالب«باتروتسکیمداومانقالبتئوریھرچند
بحثدرتوانمیراآنعناصرامادارد،تفاوتکسمار

ومارکسکھاستجالبعالوهبھ.دیدنیزمارکس
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شایدروسیھکھبودندکردهادعا١٨٨٠دھۀدرانگلس
:بودنوشتھمارکس.کندجھشداریسرمایھازبتواند

پرولتریانقالبیکبرایعالمتیروسیھ،انقالباگر«
رادیگریککدامھرکھطوریبھباشد،غربدر

درزمیناشتراکیمالکیتغالبشکلکنند،تکمیل
تکاملکمونیستیمسیریکآغازنقطۀشایدروسیھ

وقالبیدرکازدورترھافرسنگبینشیچنین.»باشد
دادهنسبتانگلسومارکسبھکھاست»خطی«تکامل

.شدمی

استراتژی سوسیالیستی و انقالب دومرحلھ ای

نقالب روسیھ با موفقیت در سطح بین المللی گسترش اگر ا
می یافت و ھمراه با ایجاد یک فدراسیون سوسیالیستی 
اقتصادھای پیشرفتھ را بھ لحاظ اقتصادی دربرمی گرفت، 

دیگر ١٩١٧در آن صورت بحث چشم اندازھای پیش از 
امروز برای مارکسیست ھا صرفاً جاذبھ ای تاریخی 

.داشت

شکست انقالب در اروپا، روسیۀ شوروی اما متأسفانھ با 
انقالب از انحطاطی اجتناب ناپذیر ضربھ .منزوی شد

کنترل دمکراتیک کارگران بھ دست اقلیت .خورد
بوروکراتیکی کھ نمایندۀ بناپارتیست خود را در شخص 

.استالین یافت، غصب شد

در ھمان حال کھ بوروکراسی بیش از پیش از طبقۀ 
صلھ می گرفت، بھ طور کارگر داخل روسیھ فا

روزافزونی اعتماد بھ پرولتاریای خارج را ھم از دست 
انترناسیونال کمونیست بھ ادارۀ سیاست خارجی .می داد

بوروکراسی در جستجوی امنیت .بوروکراسی تبدیل شد
ملی، نقش یک ضّد انقالب در قلمرو جھانی را ایفا می 

یزم بھ چشم انداز یک مبارزۀ مستقل برای سوسیال.کرد
.کناری گذاشتھ شد

استالین در تالش برای ارائۀ توجیھات تئوریک و 
، فرمول قدیمی لنین مبنی بر دیکتاتوری »لنینیستی«

دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان را نبش قبر و فراتر از آن 
ای »انقالب دومرحلھ«بحث ھای منشویک ھا مبنی بر 

.را احیا کرد

ه، بھ نتایج فاجعھ باری احیای این سیاست بی اعتبارشد
بوروکراسی .انجامید٢۶-١٩٢۵برای انقالب چین در 

استالینیستی برخالف میل رھبری کمونیست ھای چین، 
سیاست تبعیت از بورژوازی چین بھ رھبری چیانگ کان 

این بھ شکست طبقۀ .چک و کمینتانگ  را تحمیل کرد
کارگر پویای چین ھمراه با قتل عام ھزاران نفر از 

از آن زمان بھ بعد، .مونیست ھا و مبارزین انجامیدک
ھمین سیاسی با نتایج فاجعھ بار مشابھی بھ کار گرفتھ شده 

.است

یکی از واضح ترین و ١٩۶۵مورد اندونزی در سال 
درعین حال دردآوردن ترین نمونھ ھاییست کھ 

را »انقالب دو مرحلھ ای«ورشکستگی و خیانت ھای تز 
فزایش تنش ھا میان کارگران و با ا.نشان می دھد

دھقانان، و آغاز خیزش ھایی توده ای علیھ رژیم ضعیف 
سوکارنو، خط مشی رھبری استالینیست در پکن، در بین 

یعنی حزب -توده ھای مردم و سازمان توده ای آن ھا
این بود کھ آن ھا باید با -)PKI(کمونیست اندونزی 

.شوندبھھجو مترقی خود وارد یک»بورژوازی ملی«
نتیجھ این بود کھ در ماه اکتبر، قریب بھ یک میلیون نفر 
از کارگران و دھقانان، طی کودتایی کھ بھ وسیلۀ ژنرال 

ای انجام .آی.سوھارتو و با برنامھ ریزی سازمان سی
کودتایی کھ ھرچند سوکارنو را کنار .شد، قتل عام شدند

کار زد، اما جنبش کارگری را درھم شکست و بھ روی 
.آمدن دیکتاتوری نظامی وحشی سوھارتو منجر شد

، استالینیست ھا را »انقالب دومرحلھ ای«ھمین تئوری 
، ھمراه با عناصر بھ »جبھۀ خلقی«بھ شرکت در 

بورژوازی، برای »ملی«و »مترقی«اصطالح 
مرحلۀ اول انقالب تشویق کرده و بھ از میان »پیشبرد«

مبارز منجر شده رفتن بسیاری از نیروھای صادق و 
بھ عنوان مثال، ھمین تئوری بود کھ منجر شد .است

، بھ عنوان یک حزب »حزب کمونیست امریکا«
بھ دفاع از پرزیدنت ١٩٣٠استالینیست، طی دھۀ 
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روزولت بپردازد و منطقاً امروز ھم از کاندیداھای 

.حزب دموکرات حمایت کند»مترقی«

قوامبھنسبتتودهحزبھایسیاستایراندرھمچنین
نھایتدرومصدقدکتربھنسبتسپسالسلطنھ،
بافدائیان»اکثریت«جناحوتودهحزبھمکاری

انحرافینظریاتایندرریشھھمھغیره،وخمینیرژیم
.اندبودهایران،انقالبشکستاصلیعللازوداشتھ

، رھبران حزب ٧٣تا١٩٧٠در شیلی بین سال ھای 
این حمایت بر .آلنده حمایت کردندکمونیست از حکومت

مبنای برنامۀ بھ اصطالح ضّد امپریالیستی و ضّد 
بھ بیان .بھ قدرت سرمایھ»تھاجم«انحصاری بود برای 

دیگر، چشم انداز آن ھا، چشم انداز تکمیل مرحلۀ انقالب 
دمکراتیک بود کھ در آن مبارزه برای قدرت  -بورژوا

.ق موکول شده بودکارگری و سوسیالیزم بھ آن سوی اف
رھبران حزب کمونیست با تبعیت از ھمین خط، بھ مھار 
جنبش فوق العادۀ کارگران شیلی کمک کرد؛ کارگرانی 

.کھ ھنوز با نتایج دھشتناک آن زندگی می کنند

بھ ھمین ترتیب در آفریقای جنوبی، استالینیست ھا در 
خود را بھ تئوری »کنگرۀ ملی آفریقا«درون رھبری 

با وجود جنبش الھام بخش .مرحلھ ای متکی کردندانقالب
کارگران و جوانان سیاه پوست، آن ھا معتقد بودند کھ 
برنامۀ انقالب باید در این مرحلھ بھ وظایف دمکراتیک 
ملی محدود شود؛ اما نتوانستند ببینند کھ سرمایھ داری آن 
نقش مترقی را کھ سابقاً ایفا می کرد، بھ طور کامل 

.استمنقضی کرده

نتیجھ

دومجھانیجنگازخصوصبھامپریالیزم،عصردر
دولتشده،جھانیداریسرمایھمناسباتسو،اینبھ

اعتبار،اینبھ.ھستندکارسربرنقدا ًداریسرمایھھای
یکبھتربیشومعنابیکامًال»دمکراتیکانقالب«

انقالبیدمکراتیکانقالباصوال ً.داردشباھتشوخی
تالشکھداریپیشاسرمایھمناسباتباکشوریدراست
.برساندقدرتبھرااپوزیسیوندربورژوازیکندمی

گرفتھشکلنقدا ًداریسرمایھھایدولتکھشرایطیدر
منتقلھایموزهبھکھھاستمدتانقالبیچنیناند،
نوپابورژوازیگردد،بازمیاروپابھکھتاجایی.شده

وداشتمترقیخصلتفئودالینظامباتقابلدرتامدتی
محضبھاما.رساندانجامبھراخودتاریخیوظایف

کارگر،طبقۀیعنیجدید،دشمنگیریشکلوخودتثبیت
خودطبیعیعمرازبیشبلکھندارد،مترقیجنبۀفقطنھ

بورژوازیامپریالیزم،عصردرضمنا ً.استماندهباقی
ازپیرامونی،اصطالحبھیانیافتھتوسعھکشورھایدر
بورژوازیایندلیلھمینبھشدند،جوامعاینواردباال
ومبارزاتیسنتبدونالخلقھ،ناقصعلیل،سرهیک

وظایفنھھرگزاست؛مترقیوجھترینکوچکبدون
اصوالً نھورسانیدهانجامبھرااروپابورژوازیتاریخی

بھبورژوازیکردنمتقسیدلیلھمینبھ.داردراآنتوان
کمپرادوربخشودفاع،قابلکھمترقیوملیبخشیک

.استنادرستنیزاستمبارزهموضوعکھوابستھیا

کشورھای واپس مانده بھ لحاظ سطح «این ایدۀ مبتذل کھ 
، از »نیروھای مولده، آمادۀ انقالب سوسیالیستی نیستند

و )نینبھ قول ل(»بلشویک ھای قدیم«تزھای منشویکی، 
کمینترن استالینیستی بوده کھ تماماً در تقابل با مارکسیزم 

بورژوازی ملی «انقالبی قرار دارد، و خلِق چیزی بھ نام 
.و دفاع از آن را اجباری می کند»و مترقی

داریسرمایھعصردرایرانآتیانقالببنابراین
بورژوازی،گندیدگیعصردروامپریالیزم،جھانی،

باشد؛تواندنمیسوسیالیستیانقالبیکجزبھچیزھیچ
برقراریمثل(دموکراتیکوظایفھمکھانقالبیمنتھا

عقیدۀمذھب،پوشش،بیان،درآزادیھایخواستھ
مترقی؛قوانینوجوداجتماعی؛امنیتوجودسیاسی؛

راسوسیالیستیوظایفھمو)…وارضیاصالحات
دارد؛قرارارگرکطبقۀآن،مرکزدروکندمیترکیب
درانقالبیتحوالتوقوعبھتاکندمیتالشکھانقالبی
ترپیشرفتھکشورھایدرخصوصبھجھان،سراسر
انقالبیمتحدینبھاتکاباوبکندکمکداری،سرمایھ
دنبالرامسیرشجھانی،انقالببھپیوندباخود،جھانی

.استمداومانقالبضرورتومفھوماینواقعدر.کند
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٧٧
دولتیکاستقراروداریسرمایھمناسباتگیریشکل

جوھرۀبلکھ.زندنمیکنارراتئوریاینداری،سرمایھ
اکتبرانقالبپیروزیدرباریکبار،دوکھتئوریاین

٢٧ -١٩٢٥انقالبشکستدرباریکوروسیھ١٩١٧
درسوسیالیستیانقالباندازچشمرسید،اثباتبھچین

وتکالیفحلباھمراهیافتھتوسعھترمککشورھای
بایدمعنااینرابودن»مداوم«واست،مرکبوظایف
.کردجستجو

آندرکھافغانستانچونھمخاصکشورھاییمورددر
استنگرفتھشکلخاصیکارگریجنبشوکارگرطبقۀ
درکھدلیلاینبھ.معناستبیدمکراتیکانقالبنیز

بھولوداری،سرمایھدولتیکنیزکشورھاییچنین
مستقیمدخالتباوغیرمتعارفوکاریکاتورشکل

پایۀکھجاآنازمنتھا.استکارسربرنقدا ًامپریالیسم
ھنوزکارگرطبقۀیعنیسوسیالیستی،انقالبمادی

سرنوشتتعییندرالمللیبینفاکتوریکنیست،حاضر
درانقالبنآوشودمیصحنھواردکشورھاگونھاین

سرنوشتواقعدر.استمنطقھکشورھایسایر
انقالببھتنگاتنگیطوربھافغانستاننظیرکشورھایی

خصوصبھجاایندر-منطقھکشورھایدیگردر
ایراندرفرضبھچھچنان.کندمیپیدابستگی -ایران
شرایطدرحتیبدھد،رخسوسیالیستیانقالبیک

تودهخواستبھبناتواندیمایرانسرخارتشخاص،
برابردرھاآنمنافعازدفاعبرایافغانستانھای

فاسدداریسرمایھدولتالقاعده،وطالبانارتجاع
کشوراینواردامپریالیسم،حمالتوھادخالتوموجود

خاصیماندگیعقبازافغانستانحالت،ایندر.بشود
.ندکمیجھشخوداجتماعی-اقتصادیوسیاسی

بھ مناسبت انقالب اکتبر

فھرستبازگشت بھ 

جھانگیر سخنور

مھم ترین رویداد قرن بی تردید ١٩١٧انقالب اکتبر 
کھ چھرۀ تاریخ را بھ عبارتی نقطۀ عطفی بود.بیستم بود

کارگران روسیھ با سازمان یابی و رھبری .دگرگون کرد
قدرت سلطنت مطلقۀ تزاری و نھایتا ًحزب بلشویک، 

را ھمۀ نیروھای وابستھ بھ آندولتی سرمایھ داران و 
ُخرد نیروی پلیس و بوروکراسی را .درھم کوبیدند

تمام قدرت مسلح و اتوریتھ بھ دستان کارگران .کردند
کارگران خود را ملزم بھ انجام وظیفۀ ساختن .منتقل شد
ون و تولید تعاۀ سوسیالیستی جھانی، متکی بر یک جامع

.و نھ سود نمودنداجتماعیمشترک برای رفع نیاز

وظیفۀ .یان نرسانداما انقالب ھرگز وظیفۀ خود را بھ پا
.لیزم ھنوز پیش روی ماستیابنا نھادن سوس

١٩٣٠و ١٩٢٠روسیھ تحت رژیم استالین در دھھ ھای 
بھ کاریکاتوری ھیوالیی از سوسیالیزم تبدیل بدون اغراق 

، مدیریتای آن کھ جامعھ ای باشد تحت کنترلبھ ج.شد
و نظارت کارگران، بھ یک دیکتاتوری تمامیت خواه 

کارگران نھ آزادی ابراز عقاید خود را .مبدل گردید
مسائل کالن یا شوراھاداشتند و نھ کنترلی بر محل کار، 

.کشور خودسیاسی و اقتصادی 

ی بھ اصطالح سوسیالیستی نھ براعریض و طویلدولت
و مبارزه برای حقوق از دستاوردھای انقالبحفاظتم
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علیھو اعمال اختناق پلیسیمردم، کھ برای جاسوسی

ھیچ گونھ اعتراضی کھتضمین کندتامردم استفاده شد 
میلیون .نخواھد داشتعلیھ استالین و حکومت او وجود 

در صورت ، ی انقالبیھا نفر، از جملھ سوسیالیست ھا
بھ اردوگاه ھای کار اجباری وجود،ممخالفت با وضع

بھ این ترتیب .بدھندجاندر ھمان جاتافرستاده شدند 
استبداد ھرگونھ معضل و مشکلی را با پاک کردن 
صورت مسألھ و خفھ کردن ھر صدای اعتراضی در 

.نطفھ، رفع می کرد

می گویند سوسیالیزم یک رؤیای کھحق دارند آیابنابراین
مایھ داری ھمان چیزی است کھ باید ناممکن است؟ آیا سر

زندگی کنیم؟ آیا ھمۀ انقالب کنار بیاییم وبیاموزیم با آن
بھ پایان می »استبداد«آغاز می شوند اما با »امید«ھا با 
رسند؟

قطعاً قابل درک است؛ منتھا مشکل از »بدبینی«این گونھ 
جایی شروع می شود کھ بھ جای بررسی ریشھ ھای آن 

اد، ضمن تئوریزه کردن بدبینی، نھایتاً بھ چھ کھ رخ د
.پاسخ مثبت بھ پرسش ھای باال برسیم

قدرت کارگری

، ستون فقرات انقالب روسیھ را شوراھا ١٩١٧در سال 
شوراھا در واقع بھ .شکل می دادند)»سوویت«یا (

عنوان مجامعی متشکل از نمایندگان کارگران، دھقانان و 
برای نخستین بار نھادی بھ .پا بھ حیات گذاشتندسربازان 

.وجود آمد کھ اجازه می داد افراد از پایین تصمیم بگیرند
دمکراسی بھ یک دیگر پیوستند تا مبارزه برای شوراھا 

، ، کارخانھ داران)پادشاه روسیھ(را علیھ تزار حقیقی
.پلیس و جنگ سازمان دھنددستگاه سرکوب

مایندگان اگر ن.شوراھا در عمل دمکراسی واقعی بودند
شما بھ وعده ھای خود عمل نمی کردند یا خواستھ ھای 

بالفاصلھ آن ستیدا منعکس نمی کردند، شما می توانشما ر
ھا را عزل و با افرادی کھ قادر بھ چنین کاری باشند 

مادیآن ھا فقط در مورد کار و تولید!جایگزین کنید
تصمیمات بھ ھمان شکل کھ اتخاذ می .صحبت نمی کردند

چھ این تصمیم فراخوان ،نددمی گردیھم دند، اجرا ش

بود و چھ کارخانھت، اعتصاب، اشغالارھابرای یک تظ
برپا کردن دفاع مسلحانۀ کارگری برای بھ چالش کشیدن 

.پلیس تزار

درک کردند ابتداازاین لنین و بلشویک ھا بودند کھ
شوراھا بھ محض سرنگونی طبقۀ سرمایھ دار می توانند 

شوراھا می .و اساس یک جامعۀ کامالً نوین باشندپایھ 
توانستند بنیان یک نوع دولت کامالً جدید باشند، بھ 
طوری کھ کارگران قادر باشند مستقیماً بھ برنامھ ریزی و 

وشوداجرای تصمیمات در مورد ھر آن چھ کھ باید تولید
ن، مسائل فرھنگی، سیاسی و غیرهآعنحوۀ توزییا

بھتر از یک این وظیفھ را گران قادر بودند کار.بپردازند
انجام دھند کھ صرفاً ھر پنج سال »متعارف«پارلمان 

یک بار انتخاب می شود و می تواند بدون ھرگونھ 
.کندضخود را نقپیشینتمام وعده ھای،بازخواستی

دولت جدید کارگری، روسیھ را از جنگ خونین جھانی 
برای سود، ستیامپریالیاول، یعنی جنگ قدرت ھای 

انھ ھا را بھخنان و کارازمین را بھ دھق.بیرون کشید
و حق طالق،سقط جنین رایگان.کارگران داددست

تالش ؛را معرفی کردبرای نخستین بار حق رأی زنان
کرد کھ ناھارخوری ھا، رختشوی خانھ ھا و شیرخوارگاه 

ربھم بتوانندزنان بلکھایجاد کند تا یھای عمومی مناسب
، رشد سیاسی و اجتماعی دنزندگی خود کنترل داشتھ باش

مانندھمچون سابق با آن ھانھ آن کھو فرھنگی پیدا کنند،
ھمجنس گرایی قانونی شد .برخورد شودمایملک مردان 

سران فا.سرکوب شدندستیزیھودو گروه ھای نژادپرست 
ارتش اخراج شدند و سربازان اجازه یافتند کھ خود 

ھدف این بود کھ کل .را انتخاب کنندشانیدافسران جد
بر دوش کارگران، حکومتوظایف و مسئولیت ھای
یرد، آن ھا خود حکومت را بگدھقانان و سربازان قرار 

ھمھ بتوانند مدتی «بھ طوری کھ بھ قول لنین بگردانند،
تواندباشند و در نتیجھ ھیچ کسی ن"بوروکرات"

.»بورواکرات باشد

جنگ داخلی

روسیھ .بلشویک ھا با مشکالتی جدی رو بھ رو شدنداما 
درصد تولید بر پایۀ ٧٠.کشوری بسیار عقب مانده بود
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کشاورزی آن ھم با استفاده از روش ھای شدیداً کھنھ 

درصد جمعیت قادر بھ خواندن یا ٢٠تنھا .قرار داشت
بھ و دفترین ترتیب وظایف اداریینوشتن بود، و بھ ا
صنعت کشور کامالً بھ .حدود می شداقلیتی از جعیت م

.دلیل جنگ ویران شده بود

کشور ١۴ھای، ارتش١٩١٨طسبدتر این کھ در اوا
ھدف آن ھا این بود .سرمایھ داری بھ روسیھ حملھ کردند

را پیش از آن کھ بتواند روی پایکھ دولت جدید کارگری
کل تولید می بایست بھدر نتیجھ .خرد کنند،بایستدخودش

.بھ دفاع اختصاص داده می شدۀ جامعھ،ای توسعج

برای دفاع از دولت، بھ مصالحھ و سازش ھایی نیاز بود 
.کھ در حالت طبیعی ھرگز حتی بھ آن فکر ھم نمی شد

مثالً افسرانی کھ موقتاً کنار گذاشتھ شده بودند، باید مجدداً 
انتخاب می شدند، چرا کھ نیاز فوری بھ تخصص ھای 

این بھ معنای انتصاب مجدد افسران !داشتنظامی وجود 
ھرچند البتھ تحت نظارت (تزار در درون ارتش بود 

متعھدترین و پیشروترین کارگران ).سربازان مسلح
سوسیالیست، نخستین کسانی بوند کھ بھ ارتش سرخ 

ھزاران .پیوستند و بھ جنگ برای دفاع از انقالب رفتند
برای رفع نیازھای .نفر از انقالبیون متعھد نابود شدند

جنگی، ادارۀ کارخانھ ھا در دستان مقامات منتصب، و نھ 
در این حوزه ھم باز اغلب .نمایندگان منتخب قرار گرفت

اما این اقدامات، بھ .افسران سابق تزاری حضور داشتند
و از سر استیصال دیده می شد »موقتی«عنوان اقداماتی 

.کھ در اسرع وقت باید برداشتھ شود

نقالب جھانیا

ارتش سرخ بھ رھبری لئون تروتسکی ضّد انقالب را 
اما روسیھ ویران شده .شکست داد و آن ھا را خارج کرد

.بدتر از این، انقالب ھم منزوی گردیده بود.بود

بلشویک ھا ھمیشھ این را درنظر داشتند کھ روسیھ بھ 
مبرم ترین وظیفھ، .تنھایی نمی تواند بھ سوسیالیزم برسد

بنابراین نیاز بود کھ .ترش انقالب در سطح جھانی بودگس
انقالب ھای موفقی در کشورھای پیشرفتھ تر نظیر آلمان 
و بریتانیا وجود داشتھ باشد تا روسیھ بتواند روی کمک 

اگر کارگران کشورھای پیشرفتھ .آن ھا حساب باز کند
قدرت می گرفتند، قادر می شدند کھ بھ روسیھ ھم کمک 

 صادرات فوالد برای خطوط جدید راه آھن مثال ً.کنند
روسیھ، یا کمک بھ روسیھ برای تأسیس و راه اندازی 
کارخانھ ھای جدید ، یا اعزام مھندسین  برای ساخت 

.صنعت در این کشور و غیره

بدون گسترش انقالب، انقالب روسیھ بھ سوی شکست می 
انترناسیونال «دقیقاً بھ ھمین دلیل است کھ .رفت

این نھاد از احزاب .شکل گرفت)کمینترن(»ستکمونی
کمونیست سرتاسر جھان کھ در تالش برای گسترش 

.انقالب بودند، شکل می گرفت

در آلمان انقالب پس از جنگ با .اما کمکی از راه نرسید
این حزب، .خیانت حزب سوسیال دمکرات رو بھ رو شد

مانند حزب کارگر بریتانیا، رفرمیست ھایی بیش تر 
در نتیجھ بھ ضدیت با انقالب برخاستند و تنھا .بودندن

تالش کردند کھ رفرم ھایی محدود در چارچوب خود 
کارگران فرصت قدرت گیری را از کف .نظام ایجاد کنند

.دادند

کارگران در ایتالیا کنترل کارخانجات را بھ دست گرفتند؛ 
در واقع آن ھا بی کم .دھقانان زمین ھا را مصادره کردند

و کاست خواھان انقالب بودند و آمادگی اش را ھم 
بخوانید (»حزب سوسیالیست«اما رھبرانشان در .داشتند

در تقابل با آن ھا قرار گرفتند و بھ تمامی )»رفرمیست«
کارگران بھای وحشتناکی برای .گفتند»نھ«این اقدامات 

بھ محض این کھ .این فرصت از دست رفتھ پرداختند
مشاھده کردند کھ حزب سوسیالیست تمایلی سرمایھ داران 

بھ انقالب ندارد، فاشیست ھای موسولینی را در قدرت 
.قرار دادند

فقط در مجارستان بود کھ کارگران برای مدتی ولو کوتاه 
اما آن ھا ھم با ارتش ھای مھاجم درھم .قدرت را گرفتند

.کارگران روسیھ تنھا بودند.شکستھ شدند

برخی.بود کھ بھ شکست آن انجامیداین انزوای انقالب 
می گویند فاسد شدن قدرت اجتناب ناپذیر است، و 
بنابراین انقالب محکوم بھ طی کردن مسیری نادرست 
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اما آن چھ این کھ افراد بدبین نادیده می گیرند این .بود

است کھ انقالب بھ دلیل مشکالت عملی واقعی بھ مسیری 
وی، نبود تجربھ و ھرچند نوپا بودن شور.نادرست رفت

برخی اشتباھات رھبران برجستۀ بلشویک، از جملھ لنین 
.و تروتسکی، را ھم باید درنظر داشت

»سوسیالیزم در یک کشور«

ناتوانی انقالب از گسترش بھ سوی غرب، بھ این معنا 
بود کھ روسیھ بھ ناچار باید با سرمایھ داران تجارت و 

مصالحھ دست معاملھ می کرد و بھ ھمھ نوع سازش و 
یک قشر کامالً جدید .می زد تا بلکھ امورات بگذرد

ظاھر شد کھ سازش برایش نھ یک اجبار و ضرورت 
ھمین افراد بھ .موقتی، بلکھ یک سبک زندگی بود

بوروکرات ھای جدید تبدیل شدند، و بھ استالین رو کردند 
در طول جنگ داخلی .تا از امتیازات آن ھا حفاظت کند

ر بلشویک و مترقی ترین کارگران کھ خود بھترین عناص
موتور محرکۀ انقالب در مسکو و پتروگراد بودند، از 
میان رفتھ بودند؛ اکنون نیاز بود کھ با باقی مانده ھای آن 

بوروکرات ھای جدید تشنۀ .ھا ھم تسویھ حساب شود
قدرت، بھ کارزاری طوالنی و خونین برای قبضھ کردن 

.ی وارد شدندحزب بلشویک و دولت کارگر

استالین اپوزیسیون را ممنوع و تمام سوسیالیست ھای 
انقالبی در درون حزب را تحت فشار و آزار و اذیت 

رھبرانی کھ در انقالب نقش داشتند، با اتھامات .قرار داد
واھی و پاپوش رو بھ رو شدند؛ برخی تبعید گشتند و 

لین برخی دیگر یک بھ یک کشتھ شدند تا نھایتاً خود استا
بوروکرات ھا، اقدامات سوسیالیستی پس از .باقی ماند

سقط جنین و ھمجنس گرایی .انقالب را وارونھ کردند
جای شما در «بھ زنان گفتھ شد کھ .مجدداً ممنوع شدند

شوراھا صرفاً بھ نھادی تبدیل شدند برای .»خانواده است
پیش از این حزب .زدن ُمھر در پای فرامین استالین

.سرشار از بحث ھای داغ و پویای درونی بودبلشویک 
اما اکنون رھبری حزب اطالعت می خواست و نھ ھیچ 

.چیزی دیگر

این اصل بنیادی کھ تنھا انقالب جھانی قادر بھ ساخت 
استالینیست ھا .سوسیالیزم است، بھ گوشھ ای پرتاب شد

ادعا می کردند کھ سوسیالیزم را می توان در تنھا یک 
.این گفتھ یاوه ای بیش نبود.روسیھ:کشور ھم ساخت

وقوع انقالب یا طغیان در دیگر کشورھا یقیناً آخرین 
چیزی بود کھ بووکرات ھا می خواستند، تنھا بھ این دلیل 
کھ نمی خواستند روابط حسنۀ آن ھا با سرمایھ داران 

.خارجی برھم بخورد

در این مقطع، استالین بھ اعضای انترناسیونال کمونیست 
تور داد کھ نھ برای انقالب سوسیالیستی در کشورھای دس

خودشان، بلکھ برای برای معاملھ با احزاب سرمایھ داری 
کھ بھ گمان آن ھا رابطۀ دوستانھ ای با روسیھ داشتند، 

آن ھا اعالم می کردند کھ ما سوسیالیزم را .مبارزه کنند
.ساختھ ایم، پس اینک وظیفۀ شما تقویت این قطب است

این کھ حکومت ھای سرمایھ داری ھمچنان برای 
روسیھ باقی بمانند، استالین از احزاب »دوست«

کمونیست خواست کھ بھ خرابکاری و مانع تراشی در 
نمونۀ فرانسھ در .برابر انقالب ھای کارگری دست بزنند

تا١٩٣۶و دورۀ جنگ داخلی اسپانیا در ١٩٣۴سال 
استالین راھی بھ این ترتیب،.از این دست ھستند١٩٣٩

را کھ می توانست انقالب روسیھ را نجات بدھد، مسدود 
کرد؛ و آن راه چیزی نبود بھ جز انقالب ھای بیش تر در 

.خارج

اپوزیسیون انقالبی:تروتسکیزم

اما افرادی در درون احزاب کمونیست بودند کھ علیھ 
تروتسکی و ھمراھان او .استالین دست بھ مبارزه زدند

گاه داشتن ایدۀ انقالب جھانی و اصول برای زنده ن
آن ھا برای پایان دادن بھ .مارکسیزم بھ پاخاستند

دیکتاتوری استالین و برای بازپس گیری قدرت از 
و ھمۀ .بوروکرات ھا بھ دست کارگران مبارزه کردند

.این ھا مبارزه ای بود برای حفظ دستاوردھای انقالب

سیالیست ھای استالینیست ھا، با سرکوب وحشیانۀ سو
ابتدا آن ھا را از حزب .انقالبی واکنش نشان دادند

آن ھا را .بلشویک اخراج کردند، بعد بھ تبعید فرستادند
در دادگاه ھای نمایشی بھ ھر آن چھ کھ می توان تصور 

ھزاران نفر از آن ھا بھ زندان .کرد محکوم کردند
تاً بھ مأمورین استالین نھای.افتادند، شکنجھ و سالخی شدند
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تروتسکی .رسیدند١٩۴٠تروتسکی در مکزیک در سال 

در تمام .ھم با ضربۀ یک تبر یخ شکن بھ سر کشتھ شد
این رویدادھا، این کارگران و مارکسیست ھای انقالبی 
بودند کھ در صف مقدم مبارزه ایستادند و جان خود را 

.دادند

.این ھمھ تالش و تقالی استالینیست ھا بی دلیل نبود
وتسکی و مارکسیست ھای انقالبی ھرگز از مبارزه تر

ھر بار کھ انترناسیونال کمونیست بھ .دست نکشیدند
کارگران خیانت کرد، آن ھا بودند کھ با این خیانت 

ھر سرکوب، ھر دروغی کھ استالینیست ھا می .جنگیدند
گفتند، تروتسکیست ھا با سیاست حقیقی انقالبی افشا می 

بھ این نتیجھ رسیدند کھ انترناسیونال نھایتاً وقتی.کردند
کمونیست دیگر ھرگز انقالبی نخواھد شد، تالش کردند 

انترناسیونال «کھ انترناسیونال جدیدی برپا کنند، یعنی 
.»چھارم

اما نھ نتیجۀ .استالینیزم از ابتدا تا انتھا یک فاجعھ بود
تا دھۀ .اجتناب ناپذیر انقالب، بلکھ نقطۀ مقابل آن بود

، پیروان استالین دیگر بھ بن بست رسیده بودند و ١٩٨٠
در این جا تالش برای بازگردان ھمان نظامی کھ با 
انقالب اکتبر سرنگون شده بود، یعنی سرمایھ داری، با 

.شدت از سر گرفتھ شد

چنان در پایان ھمان طور کھ گفتھ شد، وظایف انقالبی ھم
گراین وظایف روی دوش طبقۀ کار.پیش روی ماست

جوان قرار دارد کھ زخم ھای شکست ھای پیشین را باز 
ترسی از کارفرمایان، رؤسا، مقامات حکومتی .نمی کنند

دیگر بھ احزاب رفرمیست و خائن طبقۀ .و پلیس ندارند
کارگر رو نمی کنند و می دانند کھ سرمایھ داری دیگری 

.چیزی ندارد کھ بخواھد ارائھ کند

انقالب روسیھ و دیگر نقاط استالینیزم ھرچند توانست 
این ما .جھان را نابود کند، ولی نسل جدیدی در راه است

بھ عنوان نسل جدید ھستیم کھ انقالبی جدید را سازمان 
از گذشتھ خواھیم آموخت و ھر آن چھ در .خواھیم داد

توان داریم برای ساختن جنبشی جھانی از ابتدا بھ کار 
.خواھیم برد

بلشویسم چیست؟بلشویسم چیست؟

فھرستزگشت بھ با

رزا لوکزامبورگ

آرشین قھرمانی:ترجمھ

انقالبی کھ ھمین چندی پیش آغاز گشتھ، می تواند تنھا 
طبقۀ کارگر، !تحقق سوسیالیسم:یک پیامد داشتھ باشد

باید پیش از ھر چیز، برای بھ انجام رساندن ھدف خود،
اما .را تضمین کندکنترل سیاسی تمام و کمال بر دولت 

برای سوسیالیست ھا، قدرت سیاسی صرفاً وسیلھ ای 
است در خدمت یک ھدف؛ ابزاری کھ بھ وسیلۀ آن، کار 
بھ بازسازی کامل و بنیادی تمامی نظام صنعتی ما دست 

.خواھد یافت

خیزترین نواحی ترین و حاصلامروز تمام ثروت، بزرگ
بھ گروھی اآالت و کارخانھ ھمعادن، ماشینسرزمین،

.کوچک از اشراف و سرمایھ داران خصوصی تعلق دارد
عوض دردرحالی کھ توده ھای عظیمی از طبقۀ کارگر 

فرسا، دستمزدی ساعاتی طوالنی تحمل زحمت طاقت
برای سختیناچیز از آن ھا دریافت می کنند کھ بھ 

فربھ .برخورداری از یک زندگی شایستھ کفایت می کند
از افراد بیکاره و تنبل، ھدف و شدن طبقھ ای کوچک

دادن یک تکان جدید بھ .غایت جامعۀ امروزی است
جامعۀ کنونی و تولید کنونی و قرار دادن ھدفی جدید در 

ترین وظیفۀ طبقۀ کارگر پیش روی آن ھا، نخستین و مھم
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.انقالبی است

برای دست یافتن بھ این ھدف، تمامی ثروت، زمین و ھر 
کند، کارخانھ ھا و ماشین آالت باید از آن چھ کھ تولید می 

مالکان استثمارگر آن ھا، سلب و بھ مالکیت مشترک کّل 
ترین وظیفۀ بنابراین این نخستین و مھم.مردم مبّدل شود

دولت انقالبی طبقۀ کارگر است کھ با صدور شماری از 
فرمان ھا، تمامی ابزارھای مھم تولید را تحت مالکیت 

.درآوردملی و کنترل اجتماعی

دشوارترین وظیفھ، یعنی .اما این صرفاً نخستین گام است
-ایجاد یک دولت صنعتی بر فراز بنیانی تماماً جدید، ھم

.اکنون آغاز گشتھ است

امروز تولید در ھر واحد مانوفاکتور، بھ وسیلۀ سرمایھ 
این کھ .داران منفرد و مستقل از دیگران انجام می شود

تولید شوند، و محصول نھایی در چھ کاالھایی و در کجا 
کجا، چھ زمانی و چگونھ بھ فروش برسد، مسائلی ھستند 

کارگر .کھ از سوی سرمایھ داران منفرد تعیین می شوند
تصمیم ھاترین تأثیر و نفوذی بر این در ھیچ جا کوچک

کارگر تنھا ماشینی زنده است کھ کار خود را برای .ندارد
.انجام دارد

.یالیستی تمامی این ھا تغییر خواھد کرددر جامعۀ سوس
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و معاش باید محو 

تولید نھ برای غنی ساختن یک فرد، بلکھ تنھا .گردد
برای عرضۀ کاالھا بھ میزانی کافی برای تأمین خواستھ 

بھ این .ھا و نیازھای طبقۀ کارگر انجام خواھد پذیرفت
آالت و زمین ھای کشاورزی ترتیب، کارخانھ ھا، ماشین

باید بر بنیانی تماماً جدید و از دیدگاھی کامالً متفاوت، بھ 
.کار گرفتھ شوند

در وھلۀ نخست، اکنون کھ قرار است تولید با ھدف 
تضمین زندگی انسانی تر برای ھمھ، تأمین غذا و پوشاک 

برای ھمھ، تفراوان و سایر ابزارھای فرھنگی معیش
وری کار باید بھ لحاظ ماّدی صورت بگیرد، بھره 

مزارع باید محصوالت غنی تری بھ بار .افزایش یابد
بیاورند، پیشرفتھ ترین فرایندھای تکنیکی در کارخانھ ھا 

، مولدتریِن موجودبھ کار گرفتھ شوند، و از میان معادن

بنابراین .آن ھا مورد شدیدترین بھره برداری قرار گیرند
کردن ھمراه با یند اجتماعینتیجھ آن خواھد شد کھ فرا

یافتھ ترین صنایع و زمین ھای کشاورزی آغاز می توسعھ
ما نیازی نداریم فالن کشاورز ُخرد یا بھمان پیشھ .شود

ور را از تکھ زمین یا کارگاه کوچکی کھ از آن با کار با 
دستان خود روزگار می گذراند، محروم کنیم و چنین نیز 

ن، او بھ تفّوق و برتری تولیِد با گذشت زما.نخواھیم کرد
شده نسبت بھ مالکیت خصوصی پی خواھد برد اجتماعی

.و بنا بھ خواست خود بھ ما خواھد پیوست

برای آن کھ تمامی اعضای جامعھ از رفاه و سعادت بھره 
تنھا کسی کھ خدمات .مند شوند، ھمھ باید کار کنند

خواه سودمندی بھ جامعھ ارائھ می کند، خواه جسمی و و 
ذھنی، مستحق سھمی از تولیدات برای رفع نیازھا و 

تنبلی باید متوقف شود و .خواستھ ھای خود خواھد بود
کار اجباری ھمگانی برای تمامی کسانی کھ بھ لحاظ 

مشخص است کھ .جسمی توانا ھستند، جای آن را بگیرد
افراد ناتوان از انجام کار، کودکان، افراد معلول و سال 

د از سوی جامعھ حمایت شوند؛ اما نھ بھ آن خورده، بای
صورتی کھ امروز می شود، یعنی با خیرات و صدقۀ 

شده برای کودکان، تغذیۀ غنی، آموزش اجتماعی.حقیرانھ
مراقبت مناسب از سالمندان، خدمات بھداشتی عمومی 

این ھا مواردی ھستند کھ باید بخِش تماماً :برای بیماران
.ا شکل دھندمھّم ساختار اجتماعی ر

بھ ھمین دلیل، یعنی برای رفاه عمومی، جامعھ در بھره 
برداری و مصرف کاالھا، ابزار تولید و نیروی کار 

اسراف بھ آن .جوتر و عقالیی تر خواھد بودخود، صرفھ
صورتی کھ امروز در ھمھ جا می بینیم، باید متوقف 

ان تولید مھّمات و سایر ابزار و ادوات جنگی باید پای.شود
چرا کھ جامعۀ سوسیالیستی نیازی بھ ابزارھای .پذیرد

در عوض مواّد باارزش و نیروی کار .کشتار ندارد
تر در خدمت این ھدف قرار داشت، برای عظیمی کھ پیش

فایدۀ تولید پرھزینھ و بی.تولید مفید مصرف خواھد شد
جھل و خرافھ برای تعلیم اخالقی مشتی بیکارۀ ثروتمند 

خدمات شخصی ممنوع خواھد شد و .د پذیرفتپایان خواھ
بدین ترتیب نیروی کار پس از آزاد شدن، تحت اشتغال 

.مفدیتر و ارزشمندتری درخواھد آمد
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بنابراین در ھمان حال کھ ما مشغول خلق ملتی از 
کارگران ھستیم کھ در آن ھمۀ افراد بھ طور مولد برای 

تماماً انقالبی رفاه عمومی اشتغال می یابند، خوِد کار باید 
امروز کار در صنعت، بر روی زمین کشاورزی، .شود

و در ادارات، اغلب در حکم یک شکنجھ و باری بر 
روی دوش مردان و زنان کارگری است کھ بھ منظور 

در .کسب مایحتاج و ضروریات زندگی باید کار کنند
جامعۀ سوسیالیستی، یعنی در جایی کھ ھمھ با یک دیگر 

شان کار می کنند، سالمت کارگر منفرد، برای رفاه خود
و لذت او در کار باید بھ شکل آگاھانھ پروش بیابد و 

تر، کھ از ظرفیت طبیعی ساعات کاری کم.تقویت گردد
بازآفرینی و زمان :بشر باالتر نیست، باید برقرار شود

کار ملحوظ گردد، بھ طوری کھ -استراحت باید در روز
را با میل، رغب و لذت انجام ھمۀ افراد بتوانند سھم خود

.دھند

اما پیروزی چنین رفرم ھایی بھ انسان ھایی بستگی دارد 
امروز سرمایھ دار، چھ در .کھ آن ھا را انجام خواھند داد

-قالب یک شخص و چھ یک مدیر یا سرپرست، با تازیانھ
گرسنگی، کارگر را بھ .اش در مقابل کارگران می ایستد

ین یا اشراف، بھ سوی اداره سوی کارخانھ، صاحب زم
کارفرما ھمھ جا مراقب است کھ ھیچ وقتی بھ .می کشاند

ھدر نرود، ھیچ یک از مواّد خام تلف نشود، کار بھ 
.صورت خوب و بھینھ پیش برود

در جامعۀ سوسیالیستی، سرمایھ داری کھ تازیانھ در 
در این جا تمام افرادی کھ .دست داشت، ناپدید می شود

ند، آزاد ھستند و بر سطح برابری قرار دارند، کار می کن
برای رفاه و لذت کار می کنند، ھرگز اتالف ثروت 
اجتماعی را برنمی تابند، و خدمات را صادقانھ و بھ موقع 

مسلماً ھر کارخانۀ سوسیالیستی، بھ .تحویل می دھند
مدیرانی فنی نیاز دارد کھ سازوکار آن را درک کنند، 

نحوی بر تولید نظارت داشتھ باشند کسانی کھ قادرند بھ
کھ ھمھ چیز بھ خوبی پیش رود، کسانی کھ با سازماندھی 
پروسۀ تولید مطابق با روش ھای کارا و بھینھ، تولیِد 

.متناسب با نیروی کار صرف شده را تضمین کنند
کارگران منفرد برای تضمین تولید موفق، باید از 

با میل و رغبت دستورالعمل ھای این افراد، تماماً و 

پیروی کنند، باید دیسیپلین و نظم را حفظ و تقویت نمایند، 
.و اختالف یا اختالل ایجاد نکنند

فرد کارگر در یک جامعۀ صنعتی :بھ طور خالصھ
سوسیالیستی، باید نشان دھد کھ می تواند بدون حضور 
سرمایھ داران و مدیران و مشاورین پشت سر آن ھا، با 

یعنی بنا بھ .رتی شایستھ کار کندکوشی و بھ صوسخت
خواست و میل خود بتواند دیسیپلین را حفظ و حّداکثر 

این امر بھ دیسیپلین ذھنی، استقامت .تالش خود را بکند
اخالقی، حّس عّزت نفس و مسئولیت، و تولد تازۀ معنوی 

.فرد کارگر نیاز دارد

دقت، سوسیالیسم نمی تواند با مردان و زنان تنبل، بی
جامعۀ سوسیالیستی .قید و سست محقق شوددخواه، بیخو

شان سرشار از شور بھ مردمی نیاز دارد کھ یک بھ یک
و اشتیاق برای رفاه عمومی، سرشار از روح ایثار و 
ھمدردی برای دیگری، سرشار از تھّور، سرسختی و 

.ترین حوادث، باشندتمایل برای رویارویی با حتی بزرگ

ا قرن ھا یا دھھ ھا صبر کنیم تا یک اما نیازی نیست کھ م
-مبارزه و انقالب ، کمال.چنین نوعی از بشر رشد کند

گرایی را بھ توده ھای پرولتر آموختھ است؛ مبارزه و 
انقالب بھ آن ھا بلوغ فکری، تھّور و استقامت، شفافیت 
ھدف و روحیۀ ایثارگری را برای رسیدن بھ پیروزی 

نویسی ا برای انقالب نامدر ھمان حال کھ م.آموختھ است
می کنیم، در حال خلق کارگران سوسیالیست آینده ھم 
ھستیم؛ کارگرانی کھ می توانند بھ بنیانی برای یک نظام 

.اجتماعی نوین تبدیل شوند

برای بھ انجام رساندن این وظیفۀ سترگ، یعنی ایجاد 
بنیان حقیقی نظام سوسیالیستی، بھ جوانان پرولتر نیاز 

ا باید نشان دھند کھ، حتی در حال حاضر، آن ھ.است
آمادۀ پذیرش وظیفۀ بزرگ تحمل سنگینی آیندۀ نوع بشر 

ھنوز جھان کھنھ ای .بر روی شانھ ھای خود، ھستند
باید جھانی نوین را .وجود دارد کھ باید واژگون گردد

!برپا کرد

١٩١٨دسامبر 
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!خجستھ باد دولت کارگری

فھرستبازگشت بھ 

ُمراد شیرین:ترجمھ

، ١٢٩٧اسفند ٢٩، برابر با ١٩١٩مارس ٢١در تاریخ 
.پرولتاریای مجارستان قدرت دولتی را در دست گرفت

بھ غیر از روسیھ، مجارستان تنھا کشوری بود کھ در آن 
موج انقالبی چند سال پس از جنگ جھانی امپریالیستی 

رھبر جمھوری .بھ تسخیر قدرت انجامید١٩١٨-١٩١۴
نیز مقام »گئورگ لوکاچ«بود و »بال کون«مجارستان 

این .کمیسر آموزش و پرورش و فرھنگ را در آن داشت
جمھوری با حمالت بورژوازی رومانی کھ از سوی 
امپریالیست ھای بریتانیا و فرانسھ پشتیبانی می شد، در 

اطالعیۀ زیر در .اوت ھمان سال سرنگون شد۶تاریخ 
صادر )١٢٩٨اول فروردین ماه (مارس ٢٢تاریخ 
.گردید

!بھ ھمگان

را ]دولتی[امروز پرولتاریای مجارستانی تمامی اختیار 
متالشی شدن دنیای بورژوازی و .در دست خود می گیرد

ورشکستگی حکومت ائتالفی، کارگران و دھقانان را 
تولید سرمایھ دارانھ .وادار می کند کھ این قدم را بردارند

فقط کمونیزم است کھ می تواند کشور .تالشی شده استم
.را از ھرج و مرج محفوظ نگاه دارد

در سیاست خارجی نیز ما با چنین فاجعۀ کاملی مواجھ 

تصمیم گرفتھ است کھ نزدیک ٢کنفرانس پاریس.ھستیم
بھ کل مجارستان را اشغال نظامی کند، و بھ مرز اشغال 

ی کند و بدین گونھ بھ مثابۀ مرز سیاسی قطعی نگاه م
.ارائۀ خوراک و زغال سنگ را غیرممکن می سازد

برای .نجات ما در دیکتاتوری پرولتاریا نھفتھ است
.اتحاد کامل پرولتاریا الزم می باشد،این ھدف]تحقق[

بنابراین حزب سوسیال دمکرات و حزب کمونیست متحده 
حزب سوسیالیست مجارستان از این پس تمامی .شده اند

.دان و زنان کارگر کشور را بھ عضویت قبول می کندمر

قدرت می دھد کھ »شورای حاکم انقالبی«این حزب بھ 
این حکومت شورھای .حکومت را بھ عھده گیرد

کارگران، دھقانان و سربازان را در سراسر کشور 
توسعھ خواھد داد، کھ حوزه ھای قدرتی مقننھ، مجریھ و 

ان یک جمھوری شورایی مجارست.قضائیھ را اعمال کنند
می شود، کھ بالفاصلھ اصول سوسیالیزم و کمونیزم را 

امالک بزرگ، معادن، شرکت ھای .بھ اجرا می گذارد
لیھ، اشتراکی خواھند قبزرگ صنعتی، بانک ھا و وسایط ن

بھ ]زمین ھا[اصالحات ارضی نھ از طریق تقسیم .شد
را قطعات کوچک، بلکھ از طریق شوراھای تعاونی بھ اج

بھ سوداگران، و آنان کھ بر گرسنگی .گذاشتھ خواھند شد
و نیازمندی احتکار می کنند، بی رحمانھ برخورد خواھد 

.شد

راھزنان .خواھان انضباط آھنین است»شورای حاکم«
ضّد انقالب و یاغی ھای غارتگر با حکم مرگ مجازات 

شورا یک ارتش پرولتری قدرتمند سازمان .خواھند شد
ھ تا دیکتاتوری کارگران و دھقانان علیھ می دھد ک

سرمایھ داران و زمین داران مجارستان، و ھمچنین 
رومانی و بورژوازی چکسالواکی حمایت ٣ھای»بویار«

.کند

کھ ١٩١٩نشستی در سال :»کنفرانس صلح پاریس«٢
ادر آن قدرت ھای امپریالیستی پیروزمند شرایط صلح ر
.بر قدرت ھا و کشورھای شکست خورده تحمیل کردند

و )در مورد تسلیم شدن آلمان(»ورسای«راردادھای ق
از سلسلھ )در مورد تسلیم شدن مجارستان(»تری آنون«

.قراردادھایی بودند کھ در این اجالس تھیھ شدند
اشراف٣
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صمیمیت و ھمدلی کامل معنوی و آرمان ]شورای حاکم[

خود را با حکومت شورایی روسیھ اعالم می کند، و بھ 
درودھای برادرانھ بھ .دھدآن پیشنھاد پیمان نظامی می 

کارگران انگلستان، فرانسھ، ایتالیا و امریکا می فرستد، و 
آنان را فرامی خواند کھ حتی برای یک دقیقھ ھم 
لشگرکشی شرورانھ و درندۀ حکومت ھای سرمایھ داری 

.ان را متحمل نشوندتعلیھ جمھوری شورایی مجارس
سیکارگران چکسالواکی، رومانی، صربستان و کرووا

ھا، »بویار«را بھ الحاق پیمان نظامی علیھ بورژوازی، 
و .زمین داران و خاندان ھای سلطنتی دعوت می کند

مجارتسان و آلمان را بھ گسست پاریس  -کارگران اتریش
و الحاق خود بھ مسکو فرامی خواند، کھ یک جمھوری 
شورایی احیا کنند، و با امپریالیست ھای فاتح سالح بھ 

.نددست مقابلھ کن

ما بھ سختی ھا و فداکاری ھایی کھ با آن رو بھ رو 
ما می بایست کھ مبارزه کنیم تا .خواھیم شد، آگاه ھستیم

منابع و آذوقۀ خوارک و معادن را آزاد کنیم، و آزادی 
ما بھ شجاعت .برادرانمان و ھستی خود را کسب نماییم

ما مسیری را انتخاب می کنیم .پرولتاریا اطمینان داریم
ما سختی، تھی دستی و رنج بھ ارمغان خواھد ایھ برک

ی توانیم بھ پیروزی مآورد، چرا کھ فقط بھ این ترتیب 
ما.جنبش سوسیالیزم کمک کنیم، و جھان را رھا کنیم

ھمگی را فرامی خوانیم کھ یا مشغول کار شوند و یا وارد 
.ارتش پرولتری شوند

یخ مستند تار«، )ویراستار(دانیلز .رابرت و:منبع
، انتشارات ٩٣-٩١.، جلد دوم، صص»کمونیزم

.١٩۶٢، نیویورک، »وینتج«

در حاشیۀ تحوالت اخیر کوبانی

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

حکومت ترکیھ نھایتاً بھ دنبال فشارھایی از سوی متحد 
خود، امریکا، اجازه داد کھ پیشمرگھ ھای حکومت اقلیم 

دستان با عبور از قلمرو آن، بھ نیروھای مبارز کر
.کوبانی بپیوندند کھ ھمچنان مشغول نبرد با داعش ھستند

نفر از ١۶٠بھ گفتۀ حکومت اقلیم کردستان، تقریباً 
در جنوب ترکیھ »سانیلورفا«پیشمرگھ ھا وارد شھر 

.شدند تا سپس وارد سوریھ و نھایتاً کوبانی گردند

حکومت اقلیم کردستان مدتی صفین دیزایی، سخنگوی
قبل اعالم کرده بود کھ پیشمرگھ ھا اساساً وظیفھ ای بھ 
جز پشتیبانی تدارکاتی از طریق توپخانھ و سایر سالح ھا 

در این مرحلھ بھ ھیچ «ندارند و اعالم کرد کھ این نیروھا 
.»وجھ یگان ھای جنگی بھ معنای دقیق کلمھ نیستند

ن ھفتھ است کھ درخواست نیروھای کرد در کوبانی چندی
.سالح ھای سنگین تر برای نبرد با داعش داشتھ اند

تمام جنبھ ھای مختلف این اعزام نیرو، از جملھ تعداد 
نفرات و سالح ھای ارسالی نیروھای پیشمرگھ، مورد 
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مناقشھ و چانھ زنی بین حکومت ترکیھ، حکومت اقلیم 

بوده کردستان و نیروھای درگیر در کوبانی قرار گرفتھ
.است

حزب اتحاد «ھفتۀ گذشتھ رجب طیب اردوغان، 
-ھم»سازمان تروریستی«را یک )PYD(»دمکراتیک

در ترکیھ )PKK(»حزب کارگران کردستان«چون
PKKبھ ھمین دلیل است کھ آنکارا بھ نیروھای .نامید

اجازۀ عبور از مرز برای ورود بھ کوبانی یا ارسال 
در نبرد را نداده کمک ھای پزشکی برای مجروحین

.است

قدرتیھیچ.ھدف از اقدامات تاکنونی ترکیھ روشن است
ایعالقھترکیھ،داریسرمایھرژیمویژهبھمنطقھ،در

کوبانی،کانتونخصوصبھوروژواکھنداردونداشتھ
بھPKKحمایتموردوکنترلتحتمنطقۀعنوانبھ

اندامعرضمنطقھمردمسایربرابردرالگویکعنوان
بھ ھمین دلیل بود کھ با وجود صف کشیدن تانک .کند

ھای ارتش ترکیھ در لب مرز با سوریھ و با وجود در 
از تیررس بودن نیروھای داعش، کوچک ترین اقدامی

صورت نگرفت، حتی روستاھای اطراف سوی آن ھا
از کمک ھای خود یتا شواھدندمرز را نیز تخلیھ کرد
د، و خشم و اعتراضات مردمی نربھ داعش برجای نگذا

حکومت.نددر خاک ترکیھ را بھ شدت سرکوب کرد
تا، حتی »حزب عدالت و توسعھ«ترکیھ و در رأس آن 

بھخوددیپلماتیکپرسنلگیریگروگانحادثۀمدتی
.بوددادهقراردخالتعدمبرایایبھانھراداعشدست

ازھماربھانھاینھا،گروگانشدنآزادباوقتیاما
بھپیوستنبھحاضرکھکردمیاعالمبایدداد،دست

، منتھا با ذکر استداعشضّدامپریالیستیائتالف
یعنیپوشش،ھمینواسطۀبھترکیھدر واقع .»شروطی«

مبارزهبھتظاھرقصدسویکازداعش،علیھائتالف
امرواقعیتدردیگرسیازاما،داشتراداعشعلیھ

درPYDمحوسمتبھراخودامینظھایحرکت
.نمودمیھدایتاسدرژیمسرنگونیوسوریھکردستان

و»حائلمنطقۀ«یکبرایترکیھھایدرخواست
.استانگیزهھمینمؤید»ممنوعپروازمنطقۀ«یک

حکومت ترکیھ کھ پیوندھای خوبی با حکومت اقلیم 
از جملھ تالش اخیر آن برای (کردستان در عراق دارد 

کھ نفت خود فروش مستقلبرایبادالت نفتی با ترکیھ م
، از ارسال )نھایتاً با مداخلۀ ایاالت متحده شکست خورد

پیشمرگھ ھا بھ کوبانی در واقع بھ عنوان ابزاری برای 
اما در مورد ارسال سالح .حمایت کردPYDتضعیف 

ھای سنگین چندانی از خود اشتیاقی نشان نداد، چرا کھ 
PKKسالح ھا بھ دست متحدین سوری می ترسید این

.بیافتد

PYD ،کھ چندان اعتمادی بھ انگیزه ھای آنکارا نداشت
.بھ دنبال این بود کھ مداخلۀ پیشمرگھ ھا را محدود کند
٢پیشنھاد اولیۀ حکومت اقلیم کردستان، نیرویی در حدود 

ھزار نفر بود، اما طی مذاکرات با کردھای سوریھ، این 
.رسید١۵٠و سپس ، ٢٠٠رقم بھ 

ظاھراً در مورد پیشنھادھای PYDدرحال حاضر 
، بھ عنوان »ارتش آزاد سوریھ«ھمکاری از طرف 

ائتالفی از گروھای بنیادگرای مورد حمایت غرب کھ 
سازمان سیا .علیھ رژیم اسد می جنگد، محتاط است

را از پایگاھی »ارتش آزاد سوریھ«تاکنون شاخھ ھای 
»مرکز عملیات نظامی«م بھ در داخل ترکیھ موسو

.حمایت کرده است

با حمایت ترکیھ پیشنھاد ارسال »ارتش آزاد سوریھ«
آخرین گزارش .سرباز بھ کوبانی را مطرح کرد١٣٠٠

نفر پس از ۵٠ھا بیانگر آن است کھ گروھی متشکل از 
.عبور از قلمرو ترکیھ بھ این شھر رسیده اند

زین کرد در شھر سابقاً با مبار»ارتش آزاد سوریھ«
ضمن کناره PYDاما .سوریھ درگیر نبرد بود»حلب«

گیری از قرار گرفتن در جبھۀ نیروھای مخالف اسد، با 
استفاده از جنگ داخلی سوریھ، کنترل بر مناطق کردی 

.شمال کشور را بھ دست گرفت

امریکا بھ حمالت ھوایی ادامھ داده است؛ بھ طوری کھ 
یھ و عراق در روزھای سھ حملۀ ھوایی در سور١۴از 

.مورد نزدیک کوبانی بوده است٨شنبھ و چھارشنبھ، 
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در واقع این ھا نشان می دھد کھ امریکا درحال بھره 
برداری از فرصت است تا پیوندھای نزدیک تری با 

رد پیدا کند، و از این گروه ھای شبھ نظامی مختلف ُک 
و در سوریھ را احیا»تغییر رژیم«طریق بتواند طرح 

از نقطھ نظر واشنگتن، کوبانی می تواند یک .عملی کند
پایگاه جدید در داخل سوریھ باشد کھ عملیات از آن جا 

.علیھ اسد صورت بگیرد

را علی رغم عدم PYDایاالت متحده تالش دارد کھ 
تمایل آن بھ قرار گرفتن در جبھۀ مخالفین اسد، بھ ورود 

.ھا متقاعد کندو پیشمرگھ»ارتش آزاد سوریھ«بھ جبھۀ 
عملیات خود را با ارتش امریکا و حمالت PYDتاکنون 

وزارت خارجۀ .ھوایی ائتالف ھماھنگ می کرده است
داشتھ است، ھرچند کھ ھنوز PYDامریکا مذاکراتی با 

PKKدر فھرست سازمان ھای تروریستی آن قرار داد.
١٠تن سالح کوچک و مھمات، و ٢۴ھفتۀ گذشتھ امریکا 

ارکات پزشکی را با وجود اعتراضات ترکیھ از تن تد
.طریق ھوایی بھ کوبانی رساند

PKKارتش امریکا بھ طور ضمنی مشغول ھمکاری با 
ھمراه با PKKدر عراق است؛ در این جا نیروھای 

پیشمرگھ ھا جنگدیند و نقش مھمی ھم در دفع تھاجمات 
ارتش امریکا یک مرکز عملیات .داعش داشتھ اند

سازمان سیا و .اربیل، شمال عراق داردمشترک در
ارتش امریکا کھ از این منطقھ بھ عنوان پایگاه عملیات 

٢٠٠٣علیھ صدام حسین تا قبل از حملۀ امریکا در سال 
بھ عراق استفاده کرده بودند، پیوندھای طوالنی با احزاب 
ناسیونالیست کرد داشتھ اند؛ و زایش و موجودیت 

ھم دقیقاً در چارچوب ھمین »حکومت اقلیم کردستان«
.طرح ھای امپریالیستی امریکا مطرح بوده است

برت مک گورک، معاون فرستادۀ ویژۀ ریاست جمھوری 
ما از اعزام پیشمرگھ ھا و «ا دیروز اعالم کرد کھ کامری

.»سالح از منطقۀ کردستان بھ کوبانی استقبال می کنیم
ین وال استریت ژورنال در گزارشی اعالم کرد کھ ا

عملیات، با ھماھنگی ترکیھ، کردھای سوریھ و کردھای 
است و از تمایل شاخھ ھای »نقطۀ عطف«عراق، یک 

کنار گذاشتن شکاف «مختلف کرد در عراق و سوریھ بھ 

.صحبت کرد»ھای عمیق ایدئولوژیک

، PYDو شاخۀ وابستھ بھ آن یعنی PKKدرحال حاضر 
ھمان .ندارنداعتراضی بھ ھمکاری با امپریالیزم امریکا

وPKK«، طی مقطعیطور کھ در قبل نوشتھ بودیم
ایفارانقشیھمانتوانندنمیآنبھوابستھھایشاخھ
ایفاتواندمیکردستاناقلیمحکومتمثًالکھکنند
مسألۀحلسربرترکیھباکھھاستسالPKK...کند

نیزترکیھحکومتاست؛بودهتنازعاتدرگیرکردھا
راسازماناینباکوبانینظامیھاییگانارتباِط 

خواستھتحمیلبرایاستدادهقرارایبھانھودستاویز
در.امتیازکسبوامریکابھخودھای

میھمامریکاباتخاصمواردناگزیرPKKنتیجھ
ضد"مبارزۀاندازچشمازمنبعثاینولی.شود

استزیچیآخرمورداینبلکھنیست،آن"امپریالیستی
رھبریخصلت«و این کھ »برسدآنبھبایدکھ

مماشاتبرایآنباالیپتانسیلوظرفیتناسیونالیستی،
فرصتیاولیندرواستخودبدنۀمنافعکردنقربانیو

لحظھھرگزبیاید،وجودبھمماشاتبرایایروزنھکھ
».کردنخواھددرنگای

است؛ ولی بھ درست است کھ تاریخ کردھا، تاریخ مبارزه
چشم.ھمان نسبت تاریخ خیانت رھبران کرد نیز ھست

انداز سازمان ھای ناسیونالیست و بورژوایی کرد در 
ترین جناح ھای آن، نھایتاً متکی »رادیکال«منطقھ، حتی 

این گونھ .بر ھمکاری با قدرت ھای اصلی و بزرگ است
انھ مانورھا با امپریالیزم، کھ خود تاریخی طوالنی و خائن

دارد، ھر بار فاجعھ ای از پس فاجعھ برای کردھا بھ 
.ارمغان آورده است

تا جایی کھ بھ مارکسیست ھای انقالبی مربوط می شود، 
یگان ھای دفاع «آن ھا از مبارزات توده ای و از پایین 

حمایت می »یگان ھای دفاع زنان«و بھ ویژه »مردمی
واقع بین و در، درس ھای آن را برجستھ می کنندکنند

آن .خط رھبری آن ھا با خود پایھ ھا تمایز قائل می شوند
ھا ھشدار می دھند کھ مسألۀ ملی کرد بھ دنبال سیاست 
ھای امپریالیستی ایجاد شده و امروز نیز پدیده ای ھمچون 
داعش خود محصول سیاست ھای امپریالیزم در منطقھ 
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تمام مداخالت نظامی در منطقھ بھ پشتوانۀ است؛

پریالیست ھا، با وجود آن کھ ھمواره پشت نقاب اھداف ام
پنھان بوده اند، نھ تنھا بھ فجایع خونینی »بشردوستانھ«

، بلکھ تا حدود ...)نمونۀ عراق، لیبی و (ختم شده اند 
زیادی منشأ کابوسی ھستند کھ امروز کردھا و سایر مردم 

بنابراین چشم انداز ھرگونھ .منطقھ تجربھ می کنند
رھبران .، از مدار مبارز با امپریالیزم می گذردرھایی

کرد بھ جای نگاه رو بھ باال و ورود بھ بازی ھای 
امپریالیست ھا کافی است بھ پتانسیل باالی بدنۀ خود نگاه 
کنند و بھ جای اعتماد بھ قدرت ھای سرمایھ داری مرتجع 
منطقھ ای، مبارزۀ خود را با مبارزات کارگری در منطق 

.ه بزنندو جھان گر

ازسالحدریافتگونھھرکنونیشرایطدرعالوهبھ
باشد،شرطوقیدبدونتواندنمیمتحدینش،وغرب

تحت، نحوۀ توزیع و استفاده از آن، تنھاسالحدریافت
ھرگونھ .باشدجایزتواندمیپایینازمستقیمنظارت

ند قطعی مرگ مبارزه اعتماد بھ امپریالیزم، امضای س
، و ھر ضربھ بھ مبارزۀ کنونی، خود ی شودمحسوب م

چندین برابر بیش تر بھ تضعیف و کاھش اعتماد بھ نفس 
جنبش کارگری و چپ در منطقھ و در سطح جھان خواھد 

.انجامید

١٣٩٣آبان ٨

نبرد کوبانی بر سر دوراھی

فھرستبازگشت بھ 

)CWI(ونال کارگری سرژ جوردن، کمیتۀ انترناسی

آرام نوبخت:برگردان

موقعیت کوبانی، مسألۀ کردھا را باری دیگر در مرکز 
کانتون کوبانی، بھ عنوان .توجھ جھانی قرار داده است

، از اواسط ماه )یا کردستان غربی(بخشی از روژاوا 
»دولت اسالمی«سپتامبر تاکنون تحت محاصرۀ جانیان 

اط مرکزی مقاومت در بوده و بھ یکی از نق)داعش(
.برابر سبعیت و وحشی گری جھادیون مبدل گردیده است

درھمان حال کھ بخش اعظم سوریھ در یک جنگ فرقھ 
ای ارتجاعی غرق گردیده، نیروھای رژیم اسد در سال 

.از سھ ناحیۀ اکثراً کردی روژوا دست کشیدند٢٠١٢
نیروھایی کھ از آن مقطع تحت تسلط حزب اتحاد 

حزب «، بھ عنوان شاخۀ سوری )PYD(دمکراتیک 
قدرت سیاسی را بھ دست )PKK(»کارگران کردستان
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و خودمختاری منطقھ ای را در »خود مدیریتی«آوردند، 

د، و توازن قومی و مذھبی، ولو بھ نروژوا اعالم داشت
ھویت و زبان کرد کھ .شکل شکننده، حفظ گردیده است

رسمی برای مدت ھا انکار شده بود، ھمراه با حقوق 
ومی و گروه ھای مذھبی بھ رسمیت شناختھ قیت ھای اقل
.شد

داعش از تقریباً تمامی جھات با سالح ھای سنگین نظیر 
بیآساین تانک و موشک درحال حملھ بھ کوبانی، 

پذیرترین و بی دفاع ترین کانتون روژاوا بوده است و 
مقاومت شھر را درھم کھبیش از پنج ھفتھ در تالش بوده 

، بیانگر یک خصاً سکوالر آنروژاوا و مدل مش.کشندب
رویارویی و تقابل مستقیم با برنامۀ تئوکراتیک ارتجاعی 

در کالشینکف زنان مبارز مسلح بھ وجود .داعش است
زن ستیز، تامغز استخوان خط مقدم مبارزه علیھ گروھی 

بسیاری از مردم جھان را تحسین آمیزاحساسات
.برانگیختھ است

در بخش اعظم ھمھ روزهمقابل وحشی گری ھایی کھدر 
عراق و سوریھ رخ می دھند، کانتون ھای روژاوا بھ 
سمبل و نماد مقاومت برای میلیون ھا نفر از کردھا، 

تظاھرات، .کارگران و جوان در منطقھ تبدیل شده است
اشغال و اعتراضات در سرتاسر اروپا در حمایت از 

نیز در آن CWIاعضای مبارزۀ کوبانی شدت گرفتھ و
.بھ طور مرتب شرکت داشتھ اند

یک پل بالقوه دستاوردھای روژاوا و مقاومت در کوبانی، 
حق تعیین سرنوشت خود، و بھ بھ سویدر مسیر کردھا

ممکن برای احیای مبارزۀ مرجعیک ترطورکلی

ھایکارگران و فقرا علیھ رعب و وحشت داعش و رژیم
با این وجود، .جاد کرده استاستبدادی خاورمیانھ ای

تمامی پیچیدگی ھا و مخاطرات سیاسی آن چھ کھ اخیراً 
شکار شده، باید مورد توجھ قرار بگیرد؛ آدر این ناحیھ 

مصایب بھ چرا کھ شکست مبارزه، می تواند برعکس 
.بیش تری برای مردمان منطقھ دامن بزند

ومتاکوبانی در حال مق

تنھا کوبانیی کردند کھبسیاری از مفسرین پیش بینی م
جود کنترل جھادیون وطی چند روز سقوط می کند، اما با 

بر بخش ھایی از شھر، سرنوشت آن ھنوز نامعلوم و 
و )PYD(»حزب اتحاد دمکراتیک«.درخطر است

»یگان دفاع مردمی«واحد ھای نظامی آن، یعنی 
)YPG( یگان ھای دفاع زنان«و«)YPJ( قھرمانانھ

وی در واقع آن ھا تاکنون تنھا نیر.بوده اندمشغول نبرد 
.داعش بوده اندروی ھایعلیھ پیشرزمندۀ زمینی مؤثر

عملکرد ضعیف ارتش تماماً فاسد عراق و قیاس بادر این 
حکومت اقلیم «نیروھای مسلح (ھ نیروھای پیشمرگ

کھ کوه ھای سنجر و سایر )در شمال عراق»انتسکرد
ونھ نبردی بھ داعش واگذار نواحی را بدون تقریباً ھرگ

نشان می دھد کھ وقتی ، بھ راستی برجستھ است، و کرد
مردم ھدفی جدی برای جنگیدن دارند، روحیھ و عزم می 
تواند تا درجھ ای حتی بر سطح پایین فنی و نظامی آن ھا 

.ھم غلبھ کند

رکشی نظامی اش علیھ کھمین امر امپریالیزم امریکا و لش
تحت -ھیچ موفقیت حقیقی نداشتھکھ تاکنون -داعش را

در ابتدا استراتژیست ھای .ر شدیدی قرار داده استفشا
ن د کھ تسخیر کوبانی بھ دست سربازاا آماده بودنکریام

:جان کری، در اواخر ماه سپتامبر گفت.داعش را ببینند
مشاھدۀ رخدادھای کوبانی تکان دھنده است، اما باید از «

و ھدف استراتژیک را درک این رویدادھا فاصلھ گرفت 
معدودیاز ناگھاناما دو ھفتھ پیش، ایاالت متحده.»کرد

ت، بھ تالش حملۀ ھوایی از سر بی میلی و با خّس 
از جملھ، YPGمصممانھ تر برای کمک بھ مبارزان 

ھ ھای سالح، مھمات و کمک ھای ارسال ھوایی بست
عدم کمک بھ «و ادعا کرد کھ تغییر جھت دادی، کپزش
انی کھ درگیر نبرد با داعش در کوبانی ھستند، از کس
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.خواھد بود»عدم مسئولیت پذیریلحاظ اخالقی دشوار و 

ه یک نماینداکنون ، تغییر جھتبرای روشن ساختن این 
در اربیل، در مرکز عملیات مشترک ائتالف YPGاز

ت مالشمالی، برای ھماھنگ کردن حپایتخت عراق
.مریکا منصوب شده استھوایی در کوبانی با ارتش ا

کھ تسخیر این بودت، خش در سیاسرانگیزۀ پشت این چ
شھر بھ دست داعش، یک ضربۀ تحقیرآمیز بھ پرستیژ و 

محسوب می شد و تحقق چنین چیزی لحظھ اعتبار امریکا 
بھ لحظھ نزدیک تر می گردد؛ در نتیجھ از این جا بھ بعد 

روزی یپفرصت یک اوباما می توانستند ادعا کنند کھ
بھ عالوه این کھ .را از داعش دریغ کردامی دیگرنظ

مرتبط با آن چھ کھ ایاالت متحده و بگذارند یک گروه
در تروریستی یسازمانعنوانبھ ھنوز اتحادیۀ اروپا 

بخش اصلی )PKKسازمانیعنی(فھرست دارند 
د، برای انجام دھمبارزۀ زمینی علیھ نظامیان داعش را 

از ھمین .ندان صورت خوشی نداشتقدرت ھای غربی چ
جھت امپریالیزم امریکا نیاز داشت کھ ابتکار عمل را 

.بازپس گیرد

سیاست ھای تکھ پارۀ ترکیھ

این یک حقیقت محرمانھ نیست کھ ارتش ترکیھ مرزھای 
اجازۀ ورود بھ قلمرو ونگذاشت تا بھ جھادیخود را باز

کھ برای حتی بھ داعش اجازه دادترکیھ بدھد؛ اسوریھ ر
برخورداری از کمک ھای پزشکی و ھمین طور فروش 

انگیزۀ .دشونفت در بازار سیاه مجدداً وارد خاک ترکیھ 
اردوغان و »نئو عثمانی«این مانورھا بخشاً توھمات 

این توھمات منجر بھ.او بود»ۀحزب عدالت و توسع«
جنگ داخلی ینشد کھ رھبر ترکیھ در مراحل نخستاین

نگون و رکند کھ رژیم اسد بھ سرعت سسوریھ فکر 
از محور سنی منطقھ تبدیل خواھد ییدترکیھ بھ بخشی کل

.ت را تکھ پاره کردسایاما سیر رویدادھا این س.شد

نی خواھان شن ترتیب، حکومت ترکیھ بھ رویھ ھمب
شکست کوبانی بھ دست داعش بود تا درس مشاھدۀ

مدی از مربسیار.محکمی بھ جنبش کردھا در ترکیھ بدھد
کھ بودندده ھا تانک ترکیھ ازتصاویر تلویزیونیشاھد

رد در ب، اما نبودندکیھ و سوریھ صف کشیده لب مرز تر

البتھ اکثر .کوبانی در تنھا چند مایلی آن در جریان بود
کردھا حق داشتھ اند کھ ھرگونھ مداخلۀ ارتش ترکیھ در 

ھا برای این منطقھ را طرد کنند، چرا کھ این مداخلھ تن
ش قدرت و ھژمونی طبقۀ حاکم ترکیھ و نھ طضای عار

مطالبۀ.صورت می گرفتنطقھقطعاً حقوق مردم م
اصلی آن ھا باز شدن مرز برای تقویت نیرو و تجھیزات 
بود؛ اما ارتش ترکیھ مانع رسیدن کمک ھا بھ رزمندگان 

تنسران نفر را از عبور از مرز و پیوکوبانی شد و ھزا
.شھر تحت محاصره بازداشتبھ دفاع از 

رژیم ترکیھ مشغول برداشت مردم جھان از این کھ
معامالت پشت پرده با داعش علیھ کردھای سوریھ است، 

اعتراضات و شورش ھای .قوت بیش تری می گرفت
درگیری ھا میان فعالین (توده ای اخیر کردھا در ترکیھ 

ایان کرد و نیروھای دولتی ترکیھ، و ھمین طور با بنیادگر
)اسالمی کرد و ناسیونالیست ھای راست افراطی ترک

قبال درکھ جرقھ ھایش بھ تحریک سیاست اردوغان 
بھ این رویدادھا.کشتھ انجامید۴۴بھ کوبانی روشن شد، 

رژیم یادآوری کرد کھ حفظ جنگ پنھانی علیھ کردھای 
سوریھ بدون تنازعات جدید برای کردھای ترکیھ بسیار 

.دشوار است

رایند صلح در لبۀ پرتگاهف

طی پیامی کھ سھ شنبۀ گذشتھ منتشر شد، عبدهللا اوجاالن، 
، گفت کھ فرایند صلح کھ از ابتدایPKKدربندرھبران 

وارد «شد، و دولت ترکیھ آغازPKKبین ٢٠١٣سال
خوش «و افزود کھ او اکنون ،است»مرحلۀ جدیدی شده

شم مردم خفجاراناین بیانیھ درست بعد از.است»بین تر
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کرد ترکیھ داده شد، و این نشان می داد کھ توده ھای کرد 

در .سھیم نیستند»خوش بینانھ«ظاھراً در این دیدگاه ھای 
نیروھای دولتی ترکیھ و باری کھاین بین، وقایع خشونت

ھفتھ ھای اخیر طیرا دربر می گرفت،مبارزین کرد
.چندین برابر شد

، چھ کرد و چھ ترک، خواھان اکثریت عظیم مردم ترکیھ
برای جلوگیری .بازگشت بھ یک وضعیتی جنگی نیستند

چپ کرد و ترک، ھمین طیف از چنین سناریوی خونینی، 
طور جنبش کارگری، وظیفھ ای اساسی در بازسازی 

و پیوند آن با کرد مبارزۀ توده ای برای حقوق مردم 
مبارزۀ ضروری برای سازماندھی کلیۀ کارگران، 

و مذھبی، تیفقرا، فارغ از تقسیم بندھای قومیان و جوان
.دندار»حزب عدالت و توسعھ«علیھ رژیم سرمایھ داری 

عقب گرد اردوغان

و داعش را PYDاردوغان و حلقۀ حاکم او، علناً 
در واقعیت .خطاب می کردند»تروریستی«سازمان ھای 

جانب موضع جھادیون را وضوحامر، اردوغان بھ 
قطعاً بدون برای مردم ترکیھموضوعاین.گرفتھ است

داعش جذب افراد بھ شبکھ ھا و ھستھ .نخواھد بودپیامد
ھای عملیاتی را در درون ترکیھ پیش برده است، و 

خطر یک .استترکصدھا جوانصفوف آن سرشار از
.تروریستی در ترکیھ، واقعی است»شترک«

شد بوده یم اردوغان رو بھ رژیکا و ررتنش ھای میان ام
ا بھ شکلی روزافزون از ترکیھ، کطبقۀ حاکم امری.است

واشنگتن .استاضیی خود، نار»ناتو«متحد عضو
اعتقاد دارد کھ ترکیھ درحال حمایت از نیروھایی بوده کھ 

و ایاالت متحده در طول ھفتھ ھای اخیر بمباران می کرده
برخی شرکای ایاالت متحده در ائتالفی »تمایل«این، عدم 

را بھ تصویر می کشد کھ بھ اشتباه ائتالف کشورھای 
!نامیده شده است»مایل«

با درنظر داشتن تمامی این عوامل، حکومت ترکیھ نھایتاً 
.مجبور بھ پذیرش یک عقبگرد در ارتباط با کوبانی شد

اردوغان ضمن نارضایتی از تصمیم یک جانبۀ ایاالت 
از دست ، تالش کرد کھ بدونPYDمتحده برای کمک بھ 

دادن وجھۀ خود، گزینھ ای آلترناتیو پیدا کند؛ در این جا 
پیشمرگھ، وابستھ بھ حکومت اقلیم ١۵٠بود کھ اجازه داد 

کردستان در شمال عراق، از طریق ترکیھ بھ کوبانی 
.بروند

رژیم اردوغان روابط بسیار نزدیکی با رھبران بدنام، 
»کردستانحکومت اقلیم «فاسد و حامی سرمایھ داری در 

، »حکومت اقلیم کردستان«رئیس جمھور .داشتھ است
حزب دمکرات «مسعود بارزانی و حزب او، یعنی 

کھ ظاھراً تا ھمین اواخر از مشاھدۀ )KDP(»کردستان
در کوبانی خرسند بودند، خود YPGدرھم شکستھ شدن 

تاریخی از ھمکاری مستقیم با ارتش ترکیھ در تالش 
در قلمرو تحت حاکمیت PKKبرای محو مبارزین 

KDPپشت سر دارند.

قرار است این پیشمرگھ ھا از خط مقدم در کوبانی دور 
در واقع اھمیت سیاسی این حرکت، ارتباط بھ .باشند

با این مانور، .مراتب بیش تری از توجیھ نظامی آن دارد
را سست و PYDحاکمان ترکیھ تالش می کنند کھ نفوذ 

شرکای دست راستی خود بھ خنثی کنند، و با آوردن 
.صحنھ، جای پایی در کردستان سوریھ بھ دست بیاورند

این واقعیت کھ پیشمرگھ ھا قادرند از مرز عبور و مرور 
کنند، ولی بسیاری از معترضین کرد از ترکیھ و ھمین 
طور پناھندگان از کوبانی بھ طور سیستماتیک از انجام 

طرح ھای چنین کاری باز داشتھ می شوند، دسایس و
.ریاکارانۀ اردوغان را بھ تصویر می کشد

سوسیالیست ھا و نبرد کوبانی
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تا مدت ھا قبل از آن کھ نبرد کوبانی زیر نورافکن رسانھ 

نیاز بھ ایجاد ھیئت ھایی غیر فرقھ CWIھا قرار بگیرد، 
ای و تحت مدیریت دمکراتیک را بھ عنوان مبنایی برای 

و مردمی در برابر نھ تنھا سازماندھی یک دفاع توده ای 
داعش کھ ھمین طور سایر گروه ھای افراطی مذھبی، 
نیروھای وحشی و فرقھ ای رژیم ھای سوریھ و عراق، و 
علیھ مداخلۀ امپریالیستی برجستھ کرده بود؛ این مورد 
آخر، اساساً مسئول رشد گروه ھای جھادیونی است کھ 

.ده انداکنون کوبانی را مورد یورش و تجاوز قرار دا

برای تحکیم اتحاد در فراسوی خطوط ملی، قومی و 
مذھبی، چنین مبارزه ای نیاز دارد بھ برنامھ ای سیاسی 
مجھر شود کھ بی ھیچ سازشی در دفاع از حقوق برابر 
کلیۀ توده ھای تحت ستم در منطقھ و حق تعیین سرنوشت 

.بھ دست آن ھا موضع بگیرد

در سرتاسر جھان در مدافعین کوبانی و بسیاری از کردھا
مواجھھ با خطر قتل عام قومی بھ دست آدمکشان داعش، 

درخواست کرده اند کھ آن ھا را در »جامعۀ جھانی«از 
.برابر واحدھای بھ مراتب مجھز تر داعش یاری رسانند

با درنظر داشتن وضعیت، چنین درخواستی قابل درک بھ 
ست کھ نظر می رسد؛ با این حال این رویکردی اشتباه ا

توده ھای کوبانی و سایر بخش ھای روژوا شاید بھای 
اگر حکومت ھای غرب بھ .سنگینی بابتش بپردازند

راستی عالقھ مند بھ سعادت مردم کوبانی یا حتی دفع 
کردن داعش بدون ھرگونھ طرح و نقشۀ بعدی بودند، می 
بایست بھ مدافعین کوبانی سالح ھایی را کھ مدت ھا قبل 

می دادند، بدون آن کھ در ازای آن امتیازات نیاز داشتند 
با این حال، آن چھ اکنون رخ می دھد، .سیاسی طلب کنند

.داستانی متفاوت است

کمک ھای تسلیحاتی ایاالت متحده، در واقعیت امر بھ 
عنوان باج گیری استفاده می شود تا رزمندگان کوبانی را 

را بھ صف سیاست ایاالت PYDبھ اطاعات سیاسی و 
کنگرۀ ملی «واشنگتن تالش کرده است کھ .متحده بکشاند

ائتالفی راست از احزاب کرد مورد -)KNC(»کرد
را بھ عنوان وزنۀ تعادل در -حمایت بارزانی در سوریھ

اکتبر، ٢٢اما روز .در روژاوا تقویت کندPYDبرابر 
PYD رسماً توافقنامھ ای را برای شراکت در قدرت با

KNC ائتالف حامی سرمایھ داری بھ بھ عنوان یک
امضا رساند تا نواحی کردی سوریھ را بھ طور مشترک 

.مدیریت کنند

بیانیھ ای را منتشر YPGسھ روز پیش از این، فرماندۀ 
ما برای تثبیت مفھوم مشارکت حقیقی «:کرد کھ می گفت

برای مدیریت این کشور متناسب با خواستھ ھای مردم 
و طبقۀ اجتماعی، کار سوریھ از ھر قومیت، مذھب

در .سابقۀ چنین گفتھ ای خطرناک است.»خواھیم کرد
ھمان حال کھ قانون اساسی روژوا، حمایت از حقوق 
کارگران، توسعۀ پایدار و رفاه عمومی را برمی شمارد، 
این اھداف مادام کھ خواھان ایجاد ھارمونی بین طبقاتی 

.مختلف باشد، دست یافتنی نخواھد بود

ر و تحوالت نشان از تالش آشکار امپریالیزم این تغی
امریکا و شرکای آن برای انتصاب یک رھبری کرد 

در مورد CWI.مطیع و فرمان بردارتر در روژاوا است
ھرگونھ راه حل برای «:این تغییر و تحوالت ھشدار داد

مبارزۀ کردھا با اتکا بر حمایت سیاسی از امپریالیزم 
ل سالح تنھا بر مبنای رد انتقا.غرب باید طرد گردد

تحمیلی از سوی قوای خارجی کھ مغایر با "شروط"
منافع توده ھای مردم کرد می باشد، می تواند پذیرفتھ 

)٢/١٠/٢٠١۴نبرد کوبانی، (»شود

ھرچند اقدامات داعش وحشتناک و تھدیدآمیز ھستند، اما 
این تنھا خطری نیست کھ انتظار کوبانی و روژاوا را می 

ادات پشت پرده با امپریالیزم باید طرد شود، چرا مع.کشد
کھ این معامالت خطر ایجاد تغییری کیفی در خصلت 

.مبارزۀ موجود را دربر دارند

حتی رژیم بشار اسد در سوریھ و حکومت روسیھ نیز از 
تمام .اعزام نیروھای پیشمرگھ بھ کوبانی استقبال کردند

منطقھ بیش تر الشخورھا در پروازند تا نفوذ خود را در
را تنھا مطابق با منافع طبقاتی »نظم«کنند، با این نیت کھ 

کوبانی و دیگر کانتون ھای روژوا می .خود بازگردانند
توانند بھ مھرۀ پیاده نظام مانورھای قدرت ھای خارجی و 
جانشینان منطقھ ای آن ھا تقلیل پیدا کنند؛ کسانی کھ 

یھ می رانند و عناصر حقیقی مقاومت مردمی را بھ حاش
از پشت بھ مبارزه ای کھ ھزاران نفر بھای آن را با جان 
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.خود پرداختھ اند، خنجر می زنند

مبارزه برای دمکراسی سوسیالیستی

، قدرت و پایداری مبارزه در روژاوا CWIبھ اعتقاد 
.مستقیماً مرتبط با دخالت فعال توده ھای منطقھ است

یر برداشتھ شده اند، درھمان حال کھ گام ھایی در این مس
مانورھای اشاره شده در باال، بر فقدان یک شفافیت 
دمکراتیک در مورد چگونگی ھدایت مبارزه و چگونگی 

.اتخاذ تصمیمات، صحھ می گذارد

بدون کنترل و نظارت دمکراتیک و خودسازماندھی 
حقیقی توده ھا، ھمواره این خطر جدی وجود دارد کھ این 

مبارزه .دست باال را پیدا کندخصوصیات بوروکراتیک
در تمامی نواحی روژوا، ھم از جنبۀ نظامی و ھم سیاسی 
آن، باید تا حّد ممکن بھ طور وسیع و دمکراتیک سازمان 
یابد، آن ھم بر پایۀ شفافیت کامل تصمیمات در تمامی 

مجامع و کمیتھ ھا باید گسترش پیدا کرده و .سطوح
دگانی کھ ھر لحظھ قابل دمکراتیزه شوند، ھمراه با نماین

احزاب سیاسی باید تنھا بر مبنای .عزل و نصب باشند
وزن واقعی شان در جامعھ، و نھ معامالت پنھانی تحمیلی 

.از باال از سوی قوای خارجی، اعمال قدرت کنند

در کوبانی تنھا چند ھزار نفر برای دفاع از شھر باقی 
بھ تنھایی ماندند کھ با شجاعت باورنکردنی و بی نظیری 

اکثریت جمعیت محلی از شھر .مشغول نبرد بوده اند
می توانست خواھان PYDاما پیش از این .گریخت

ابتکار عمل کلیۀ کارگران، دھقانان و جوانان شود؛ آن ھا 
را تشویق بھ اتحاد کند؛ کمیتھ ھای دفاع را دایر سازد؛ 

خیابان ھا را سنگربندی کند؛ و بدین ترتیب نقشی فعال در
مانند مقاومت ضّد -حفاظت و دفاع از شھر خود ایفا کند

، ھرچند در شرایطی ١٩٣۶فاشیستی در بارسلونا در 
کسانی کھ در موقعیتی نبودند کھ بتوانند مستقیماً .متفاوت

درگیر نبرد باشند، می توانستند برای کمک بھ مقاومت 
دخالت )لجستیک، پزشکی و غیره(در شکل ھای مختلف 

، PYDو PKKمتأسفانھ روش ھای چریکی .داده شوند
بر مبنای این ایدۀ مبارزۀ یک اقلیت شجاع بھ جای توده 
ھا، مانعی در برابر سازماندھی ده ھا ھزار نفر از 
مردمی است کھ می توانستند نقشی مھم در معکوس 

.کردن روند محاصره بھ دست داعش ایفا کنند

ھر شھر و در برابر تھدید مداوم داعش، تودۀ مردم در
روستایی در تمامی بخش ھای روژاوا را باید با تمام قوا 
تشویق بھ انجام آموزش ھای نظامی ابتدایی و سازماندھی 

چنین .ھیئت ھای دفاعی، بھ صورت غیر فرقھ ای کرد
چیزی اجازۀ ایجاد باالترین درجۀ نیرو، وحدت و تدارک 

.برای مقاومت در برابر محاصرۀ دشمن را می دھد

رزان باقی مانده در کوبانی قادر نخواھند بود کھ مبا
مبارزه را بھ طور نامحدود در شرایط انزوا ادامھ دھند، 
مگر آن کھ شمار بیش تری از نواحی اطراف بھ طور 

چنین چیزی بھ شکستن .فعاالنھ بھ این مبارزه بپیوندند
حلقۀ محاصرۀ کوبانی بھ دست جھادیون در غرب، شرق 

ن طور ارتش ترکیھ در شمال کمک و جنوب شھر و ھمی
.می کند

اولین متحد مقاومت کردستان، نھ ابرقدرت امپریالیستی 
امریکا یا ھر نیروی سرمایھ داری دیگر، بلکھ بسیج فعال 
و مستقل کارگران و فقرا در منطق و در سطح جھانی 

تضعیف دستاوردھای روژاوا از سوی .باید باشد
پریالیزم، برعکس یک نیروھای حامی سرمایھ داری و ام

عقب نشینی خواھد بود؛ چنین چیزی ھم مبارزۀ طوالنی 
مدت کردھا برای احقاق حقوق خود را بغرنج خواھد 
کرد، و ھم مبارزۀ متحدانۀ بھ شدت مورد نیاز تمامی فقرا 
و توده ھای تحت ستم منطقھ در جستجوی یک زندگی 

و بھ ھمین دلیل است کھ تعمیق مبارزۀ کردھا.بھتر را
بسط آن در سطح جغرافیایی با گسترش بھ سوی توده 
ھای کارگر و زحمتکش کل منطقھ با یک برنامۀ مشخص 
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.برای تغییر اجتماعی، ضروری است

روزنامۀ آلمانی اشپیگل گزارش داد کھ یک صد کارخانھ 
سوریھ اخیراً بھ کانتون »حلب«و کارگاه نساجی در شھر 

ویکرد حکومت ر.شرقی روژاوا، عفرین، منتقل شد
محلی عفرین کھ در جستجوی جذب شرکت ھای 
خصوصی بھ منطقھ است، تناقض ذاتی تالش بھ ایجاد 
یک مدل جدید برای عدالت اجتماعی در چارچوب نظام 

PYDتوسعۀ آن چھ کھ .سرمایھ داری را نشان می دھد
خطاب می »کنفدرالیسم دمکراتیک«بھ عنوان PKKو 

ن از شر ماھیت استثماری و کنند، آن ھم بدون خالص شد
سودآوری مالکیت سرمایھ داری، و بدون اجرا و تکمیل 
اصالحات ارضی تمام و کمال، بھ رقابت میان بخش ھای 
محلی برای سرمایھ گذاری و نتیجۀ منطقی اجتناب ناپذیر 
آن می انجامد؛ یعنی وقتی نوبت بھ حقوق کارگران و 

مسابقۀ«بھ استانداردھای زندگی برسد، سیاست موسوم 
یعنی سیاست کاھش (تجدید خواھد شد »رو بھ پایین

دستمزدھا و ھزینھ ھای نیروی کار و استانداردھای 
زندگی، برای فروش محصوالت در کم ترین قیمت ممکن 

)م-و افزایش رقابت و سودآوری کارفرمایان

ھمۀ این ھا، بر نیاز توده ھای روژاوا بھ ارتقای سطح 
ادی از طریق تسخیر کارخانھ ھا و مبارزه بھ حوزۀ اقتص

اشتراکی کردن زمین و ایجاد شرایط یک طرح 
این امر .سوسیالیستی دمکراتیک تولید، صحھ می گذارد

ھمراه با تضمین کامل حقوق دمکراتیک برای ھمھ، 
نمونھ ای برای توده ھای سرتاسر منطقھ خواھد بود کھ 
نشان می دھد راه برون رفت از فقر، جنگ، تعصبات

.فرقھ ای و ستم ملی چگونھ ایجاد می شود

پیش بھ سوی ھمبستگی با مردم کوبانی و روژاوا؛ بھ *
.تھاجم جھادیون پایان دھید

بازگشایی فوری .محاصرۀ کوبانی را درھم بشکنید*
مرز ترکیھ و سوریھ بھ سوی تمامی کسانی کھ خواھان 

اعزام افراد داوطلب کھ .کمک در دفاع از شھر ھستند
موماً تحت سازماندھی تشکل ھای ھای چپ و اتحادیھ ع

.ھای کارگری ترک و کرد ھستند، بھ کوبانی

تقویت کمیتھ ھای دفاعی توده ای و غیر فرقھ ای جھت *
حفاظت از کلیۀ بخش ھای روژاوا متکی بر سازماندھی 

دمکراتیک و از پایین کارگران، جوانان و دھقانان فقیر

نھ بھ معامالت .ھ امپریالیزمنھ بھ ھرگونھ اعتماد ب*
پنھانی با قدرت ھای خارجی و دیگر نیروھای حامی 

سرمایھ داری

ساختن یک مبارزۀ متحد، متشکل از کلیۀ کارگران و *
فقرا در ترکیھ علیھ سیاست ھای سرمایھ داری و حاکمیت 

»عدالت و توسعھ«تمامیت خواه حزب حاکم 

ن سرکوبگرانھ در نھ بھ الیحۀ امنیت ملی و کلیۀ قوانی*
ترکیھ

حذف ممنوعیت سازمان ھای کرد در اروپا و ایاالت *
متحده

حق تعیین .حقوق دمکراتیک کامل برای مردم کرد*
سرنوشت کردھا در تمامی بخش ھای کردستان، و ھمین 

طور کلیۀ اقوام تحت ستم در منطقھ

ی دمکراتیک و سوسیالیستی، بھ »روژاوا«برای یک *
ز کنفدراسیون سوسیالیستی داوطلبانۀ عنوان بخشی ا

خاورمیانھ

http://www.socialistworld.net/doc/6956

٢٠١۴اکتبر ٣١

http://www.socialistworld.net/doc/6956
http://www.socialistworld.net/doc/6956
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٩٥
ھمبستگی با کوبانی و حق تعیین سرنوشت کردھا

فھرستبازگشت بھ 

نرانی رفیق نسیم صداقت، از فعالین متن سخ:توضیح
مستقل احیای مارکسیستی در تظاھرات اول نوامبر، روز 

).کانادا(جھانی ھمبستگی با کوبانی، در ونکوور 

، )YPG(دو سال است کھ یگان ھای دفاع مردمی 
و دیگر گروه ھای کرد )YPJ(واحدھای دفاع زنان 

رابر مشغول دفاع از شھر مرزی سوریھ، کوبانی، در ب
.تھاجمات داعش و متحدینش بوده اند

طی این مدت، اولویت اصلی امپریالیزم امریکا ھمکاری 
دیکتاتوری بابا ھر نیرویی بوده است کھ خواھان مبارزه 
آن ھا را بھ داسد در سوریھ باشد، البتھ تا زمانی کھ بتوان

متحدین منطقھ ای .قالب کند»میانھ رو«عنوان نیروھایی 
آن کھ بدون، قطروی و عکا نظیر عربستان سمطیع امری
محدودیت بودجھ، افکار عمومی یا چونھمبا مانعی

اعتراض جدی داخلی رو بھ رو باشند، مشغول تأمین 
جھادی، از جملھ مختلفمالی، تعلیم و تجھیز گروه ھای

.داعش بوده اند

منطقھ ای با جاه طلبی ھای یقدرتبھ عنوانترکیھ، 

کشیده رژیم اسد تقابل بابھفت و سخت س،امپریالیستی
است، بھ طوری کھ اجازه می دھد جھادیون از خاک شده

آن وارد سوریھ شوند، آن ھا در قلمرو خود تعلیم می دھد 
سپتامبر١۶بھ محض آن کھ داعش در تاریخ .و غیره

جنگ علیھ کوبانی را شدت بخشید، تمایالت و اھداف 
روشن تر ترکیھ»حزب و عدالت توسعھ«پست حکومت

در شرایطی کھ کوبانی تحت محاصر و در .از پیش شد
سقوط بھ دست داعش بود، اردوغان حزب رخط

را با داعش یکسان دانست و )PKK(کارگران کردستان 
است PKKترکیھ ھمان قدر علیھ تروریزم «:عنوان کرد

برای دخالت نظامی رااو شروط سختی!»کھ علیھ داعش
منطقۀ پرواز ممنوع در سوریھ، :ح کردعلیھ داعش مطر

آموزشمنطقۀ امن برای پناھجویان در داخل سوریھ و 
از آن زمان .»روھمیان«برای اپوزیسیون بھ اصطالح 
و نھ داعش، و ھمین PKKتاکنون ترکیھ درحال بمباران 

، این وضعیت! (طور خرید نفت از داعش بوده است
رد در ترکیھ را کتو اقلیPKKصلح شکننده با فرایند

).متالشی کرده است

.بودسرنگونی اسد خواھانایاالت متحده،سھ سال پیش
در منطقھی کھبا چرخش ھای قابل توجھامریکااکنون

بھ خصوص روابط حسنھ با رژیم غرق صورت گرفتھ،
بھ خون جمھوری اسالمی ایران، عمالً درحال یاری 

YPGوز علیھ ناما امپریالیست ھا ھ.رساندن بھ اسد است
بھ ھمین دلیل است کھ .و سمبل کوبانی ھستندYPJو 

بھ تلفات بمباران ھای امریکا بسیار محدود بوده و 
چرا کھ بمباران ھای امریکا .غیرضروری انجامیده است

بھ پیشرفت در تالش ھا برای تضعیف سیاست ھای 
امپریالیست ھا .ناسیونالیستی رادیکال گره خورده است

اند کھ کردھای سوریھ را بیش تر شبیھ در تالش 
حکومت اقلیم «.سازند»حکومت اقلیم کردستان«

سال ھاست کھ تماماً در چارچوب طرح ھای »کردستان
تعجبی ندارد کھ امریکا .امپریالیزم جای گرفتھ است

مشتاق است پیشمرگھ ھای بیش تری از حکومت اقلیم بھ 
.کوبانی بروند

یخی امپریالیست ھا با حقوق با درنظر داشتن ضدیت تار
پیکو و -کردھا کھ از نظر تاریخی بھ معاھدۀ سایکس
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نیروی «تقسیم امپراتوری عثمانی و ھمین طور استفادۀ 

از گاز سمی علیھ کردھا در سال »ھوایی سلطنتی بریتانیا
باز می گردد، رھبری و توده ھای کرد در ١٩٢٠

در منطقھ روژاوا باید نسبت بھ منافع امپریالیست ھا 
توده ھای روژاوا مانند فلسطین، .بسیار ھوشیار باشند

نمی توانند منتظر آخرین تغییرات و چرخش ھای سیاست 
آن ھا نھ با امپریالیست ھا، بلکھ با .امپریالیستی باشند

مسلح شدن و سازمان یافتن در واحدھای شبھ نظامی 
این نوع واحدھای نظامی می .مردمی نجات خواھند یافت

واند الگویی برای تشکیل جبھۀ مستقل کارگری علیھ ت
فقر، ستم ملی و تمامی پیامدھای نظام سرمایھ داری؛ و 
ھمین طور برای سوسیالیزم تنھا نظم اجتماعی بدیل برای 

.نجات کل بشریت، باشد

!پیروز باد توده ھای کوبانی

!زنده باد مبارزه برای حق تعیین سرنوشت کردھا

!بین المللی کارگریزنده باد ھمبستگی

٢٠١۴اکتبر٢٨

نامھ بھ اعضای حزب بلشویک

فھرستبازگشت بھ 

والدیمیر لنین

آرام نوبخت:برگردان

رفقا،

ھنوز نتوانستھ ام بھ روزنامھ ھای پتروگراد مورخ 
وقتی متن کامل .اکتبر دسترسی پیدا کنم١٨چھارشنبھ 

نووایا «ینوویف در روزنامۀ غیرحزبی بیانیۀ کامنف و ز
از طریق تلفن بھ من منتقل شد، نخواستم کھ باور »ژیزن

، تردیدی کاشف بھ عمل آمدهاما، ھمان طور کھ .کنم
دربارۀ آن نمی تواند وجود داشتھ باشد و باید از این 

کھ نامھ ای را تا پنج شنبھ استفاده کنم مفرصت برای خود
چرا .ضای حزب برسانماعتدسعصر یا جمعھ صبح بھ

بی سابقھ اعتصاب شکنیکھ ساکت ماندن در برابر چنین 
.جنایت خواھد بوددر حکم ای،

جدی تر و ھرچھ افراد متھم بھ ،ھرچھ مشکل عملی
تر باشند، خطر »برجستھ«اعتصاب شکنی، مسئول تر و 

بیش تر است، و اعتصاب شکنان ھرچھ قاطعانھ تر باید 
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٩٧
غیرقابل بخشش تر این خواھد بود ؛دن انداختھ شونوبیر
گذشتۀ اعتصاب شکنان را »تخدما«بایستیم وکھ

.گیریمبدرنظر 

در محافل حزبی ھمھ می دانند کھ !فقط بھ این فکر کنید
بوده حزب از ماه سپتامبر مشغول بحث بر سر مسألۀ قیام 

یک نامھ یا مانیفست از طرف این ھیچ کسی حتی.است
آستانۀ در اکنون، درست !استندیدهدو فرد مذکور 

بھ اکثریت و علیھ کنگرۀ شوراھا، دو بلشویک برجستھ 
رک و .ظاھر می شوندضوح علیھ کمیتۀ مرکزیو

آسیبی کھ بھ ھدف رسیده عظیم راست گفتھ نمی شود، اما 
صحبت کردن با ایما و اشاره بھ مراتب خطرناک .است

.تر است

الً پیداست کھ آن ھا از متن بیانیۀ کامنف و زینوویف کام
، چرا کھ در این برخاستھ اندعلیھ کمیتۀ مرکزی 

اما نمی گویند کھ .غیرصورت بیانیھ شان بی معنا می شد
تصمیم خاصی از سوی کمیتۀ مرکزی درحال چھبا

.مخالفت اند

چرا؟

چرا کھ از سوی کمیتۀ مرکزی :دلیل آن روشن است
.منتشر نشده است

؟اصل ماجرا چیستاما 

با اھمیت فوق العاده، در آستانۀ ،ألھ ای داغسدنبال مبھ
بھ تصمیم »بلشویک برجستھ«اکتبر، دو ٢٠روز حساس

کنند، آن ھم در میانتشار نیافتۀ مرکز حزب حملھ 
مطبوعات غیر حزبی و بھ عالوه در روزنامھ ای کھ در 

دست در دست بورژوازی علیھ حزب مسألھ، مورد این
!استکارگران

از بیانیھ میلیون ھا بار مضرتراران بار حقیرتر و این ھز
زبی در حوعات غیربکھ مثالً پلخانف در مطی استھای

نتشر کرد و حزب نیز بالفاصلھ م١٩٠٧-١٩٠۶سال 
خابات بود، تنادر آن مقطع، مسألھ تنھا !محکوم کرد

!درحالی کھ اکنون مسألۀ قیام برای تسخیر قدرت است

از این کھ تصمیم پسآن ھمی،چنین مسألھ ایک دربارۀ 
منتشراز سوی مرکز گرفتھ شده، مشاجره علیھ تصمیم 

رودزیانکو و کرنسکی در دیدگان حامیاندر برابرنشده
می توانید اقدامی .ی صورت گرفتھعات غیر حزبوبمط

خائنانھ تر یا اعتصاب شکنانھ تری بدتر از این تصور 
کنید؟

بھ خاطر روابط سابق نم کھمی داشرم آورشخصاً این را 
رفقای ایندر محکومیتحظھ ایلپیشین خود با آن ھا، 

من صراحتاً اعالم می کنم کھ دیگر ھیچ .سابق تردید کنم
یک از این دو را رفیق نمی دانم و با تمام توان ھم در 

اخراج ھر مینضتبرای ،کمیتۀ مرکزی و ھم در کنگره
.دوی آن ھا از حزب مبارزه خواھم کرد

حزب کارگری، کھ سیر رویدادھا بیش از پیش نیاز یک
پیش رویش می گذارد، قادر بھ انجام در برای یک قیام را 

این وظیفۀ دشوار نیست، چنان چھ پس از اتخاذ این 
وظیفھ، تصمیمات منتشر نشدۀ مرکز در مطبوعات غیر 

و دودلی و سردرگمیدحزبی مورد مشاجره قرار بگیر
.ردآوبھ صفوف مبارزان را

بگذارید آقای زینوویف و آقای کامنف حزب خود را با 
اندیدھای انتخابات وت  یا کھگیج و مبخروارھا فرد 

کارگران وارد چنین حزبی .زنداسمجلس مؤسسان ب
:نخواھند شد، چرا کھ نخستین شعار آن این خواھد بود کھ

اعضای کمیتۀ مرکزی کھ در جلسۀ کمیتۀ مرکزی حول «
شکست داده می شوند، اجازه ،قاطعانھمسألۀ یک مبارزۀ 

دارند کھ بھ مطبوعات غیرحزبی با ھدف حملھ بھ 
»پناه ببرند،تصمیمات منتشر نشدۀ حزب

حزبی را درست کنند؛ نینچیکبگذارید آن ھا خودشان
.تنھا از آن منتفع خواھد شد،حزب بلشویک کارگران ما

انۀاعتصاب شکناقدام ، بشوندوقتی کلیۀ اسناد منتشر 
با خشم بھ مراتب بیش تری نگریستھ زینوویف و کامنف 

، بگذارید کارگران مسألۀ زیر را بیندر این .خواھند شد
:درنظر بگیرند

فرض کنیم کھ کمیتۀ اجرایی اتحادیۀ کارگری سرتاسر «
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درصد، ٨٠روسیھ، پس از یک ماه بررسی و با اکثریت 

ب دیده تصمیم گرفتھ بود کھ تدارکاتی باید برای اعتصا
شود، اما فعالً نھ تاریخ و نھ دیگر جزئیات آن نباید فاش 

از اتخاذ تصمیم، دو عضو با پسفرض کنیم کھ .شود
، نھ فقط شروع بھ نوشتن بھ "نظر مخالف"نادرست ۀبھان

بر تصمیم تجدیدنظرگروه ھای محلی برای تشویق بھ 
ھاجازه دادند کھ نامھ ھایشان بکردند، کھ ھمچنین

فرض کنیم، نھایتاً، .منتقل شودھ ھای غیرحزبی روزنام
آن ھا خودشان در روزنامھ ھای غیر حزبی بھ این 
تصمیم حملھ کردند، ھرچند کھ ھنوز منتشر نشده بود، و 
شروع بھ بدگویی از اعتصاب در مقابل سرمایھ داران 

ما می پرسیم آیا کارگران لحظھ ای برای اخراج .کردند
از بین خود درنگ خواھند چنین اعتصاب شکن ھایی 

»کرد؟

***

تاجایی کھ بھ وضعیت در ارتباط با قیام باز می گردد، با 
اکتبر بسیار نزدیک است، نمی ٢٠درنظر داشتن این کھ 

توانم از راه دور قضاوت کنم کھ بیانیۀ اعتصاب شکنانھ 
مھ طلبھ ھدف غیر حزبی دقیقاً تا چھ اندازه در مطبوعات

زده واقعاً بزرگی عملیلطمۀیدی نیست کھ ترد.استزده
بھ منظور اصالح وضعیت، بیش از ھر چیز .است

ھا از ضروری است کھ وحدت را بھ جبھۀ بلشویک
.نان بازگردانیمطریق اخراج این اعتصاب شک

ھرچھ قدر بیش تر آن ھا را بھ زیر نور روز بکشیم، 
علیھ قیام، روشن تر آنانضعف ادعاھای ایدئولوژیک

من اخیراً مقالھ ای را دربارۀ این موضوع بھ .خواھد شد
فرستادم، و اگر سردبیران امکان چاپ »رابوچی پوت«

زب احتماالً از نسخۀ دست حآن را پیدا نکنند، اعضای 
.د شدنمطلع خواھآننویس

وجود »ایدئولوژیک«الح اساساً دو استدالل بھ اصط
»صبر«جلس مؤسسانباید برای ماین کھاول.دارد
این .صبر کنیم، شاید بتوانیم تا آن موقع دوام بیاوریم.کرد

ی، با وجود ھرج و طحشاید، با وجود ق:کل استدالل است
مرج اقتصادی، با وجود این واقعیت کھ صبر سربازان بھ 

لیم سر آمده، با وجود قدم ھای رودزیانکو برای تس
از تجاود تعطیلی کارخانجپتروگراد بھ آلمانی ھا، با و

.بتوانیم تاب بیاوریم، شاید سوی صاحبان

.این کل نکتۀ این استدالل است.شاید و احتماالً 

ھمھ .استشلوغ و پرسر و صدا دومین استدالل، بدبینی 
چیز در مورد بورژوازی و کرنسکی رو بھ راه است؛ 

ھ داران ھمھ چیز یاسرم.ھ چیز درمورد ما اشتباه استھم
ز آماده کرده اند؛ ھمھ چیز را بھ شکلی اعجاب انگی

ھا با باالترین صدا »بدبین«.کارگران نادرست است
خوش «دربارۀ جنبۀ نظامی موضوع فریاد می کشند، اما 

خاصچرا کھ فاش کردن مسائل ؛ھا ساکت ھستند»بین
برای رودزیانکو و کرنسکی بھ زحمت برای ھر کسی 

.خوشایند است، بھ جز اعتصاب شکنان

.یک خیانت عظیم.وظیفۀ دشواریک .دوران سخت

انجام خواھد رسید؛ کارگران بھبا این وجود، وظیفھ
صفوف خود را تثبیت خواھند کرد، شورش دھقانی و 

کار خود را خواھند ، سربازان در جبھھبی نھایتصبر
پرولتاریا باید  -بیاید صفوف خود را نزدیک کنیم!کرد

.پیروز شود

لنین.ن

https://www.marxists.org/archive/lenin/work
s/1917/oct/18.htm

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/18.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/work
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عقب ماندگی سیاسی کارگران امریکا

فھرستبازگشت بھ 

١٩۴٠مھ ١٩لئون تروتسکی، 

آرام نوبخت:برگردان

یلی اھمیت دارد کھ برخی نکات را در خ:تروتسکی
چگونھ یک .ارتباط با برنامھ، بھ طور اعم، تدقیق کنیم

برنامھ می تواند با انسجام ساختھ شود؟ برخی رفقا می 
گویند کھ این پیش نویس برنامھ در برخی بخش ھا بھ 
اندازۀ کافی مناسب وضعیت ذھنی و فضای کارگران 

خودمان سؤال کنیم کھ در این جا باید از.امریکا نیست
بھ یا ،انطباق داده شودھنیت کارگرانذآیا برنامھ باید بھ 

شرایط عینی و اجتماعی حال حاضر کشور؟ این مھم 
.ترین پرسش است

می دانیم کھ ذھنیت ھر طبقۀ جامعھ را شرایط عینی، 
وضع اقتصادی کشور تعیین می کند، و نیروھای مولد، 

ذھنیت بھ طور .عکس نمی شوداما  این تعیّن بالفاصلھ من
کلی نسبت بھ تغییر و تحول اقتصادی عقب می ماند، بھ 

.این تأخیر می تواند کوتاه باشد یا طوالنی.تأخیر می افتد

یک طیدر زمان ھای متعارف، وقتی تغییر و تحوالت 
جی، این تأخیر نمی تواند نتاآھستھ استمسیر طوالنی
یزیادتأخیر تاحدوداین.بھ بار بیاوردفاجعھ آمیزی 

تحقق وظایفی را گیلت بر این دارد کھ کارگران آماددال
؛دارندکھ شرایط عینی پیش روی آنان قرار داده است، ن

اما در دوره ھای بحران، این تأخیر می تواند فاجعھ بار 
بھ عنوان مثال در اروپا، این تأخیر شکل فاشیسم را .باشد

جازاتی است برای فاشیسم، در حکم م.بھ خود گرفت
.می مانندزکارگران در زمانی کھ از کسب قدرت عاج

ھمراه با ،ده وارد وضعیت مشابھیالت متحاکنون ایا
وضعیت عینی .مشابھی می شودبارجعھ خطرات فا

بھ بلوغ برایش از اروپا یکشور از ھر لحاظ  حتی ب
است، بالغ تر از رسیده انقالب سوسیالیستی و سوسیالیسم 

عقب ماندگی سیاسی طبقۀ .ر دیگری در جھانھر کشو
ھ کاین نشان می دھد .استفاحشا، بسیار کریمکارگر ا

نقطۀ،این.جعۀ فاشیستی بھ راستی زیاد استاخطر یک ف
برنامھ باید وظایف عینی طبقۀ .عزیمت کل فعالیت ماست

باید .کارگر و نھ عقب ماندگی کارگران را متجلی کند
لی کھ ھست بازتاب دھد، و نھ جامعھ را بھ ھمان شک

برنامھ، ابزاری است برای .ارگر راکماندگی طبقۀ عقب
لبھ ھمین دلی.فائق آمدن و مغلوب ساختن عقب ماندگی

ھ باید در برنامھ مان کل وخامت بحران ھای است ک
س آن ایاالت أاجتماعی جامعۀ سرمایھ داری، و در ر

نی را کھ مستقل نمی توانیم شرایط عی.متحده را بیان کنیم
نمی توانیم تصمین .موکول و تعدیل کنیم،از ما ھستند

کنیم کھ توده ھا بحران را حل خواھند کرد، بلکھ باید 
وضعیت را ھمان گونھ کھ ھست بیان کنیم، و این وظیفۀ 

.برنامھ است

پرسش بعدی دربارۀ چگونگی معرفی این برنامھ بھ 
زشی و مسألۀ موآاین بیش تر یک وظیفۀ .کارگران است

.ترمینولوژی در ارائۀ وضعیت واقعی بھ کارگران است
سیاست باید منطبق بر نیروھای مولد باشد؛ یعنی تکامل 

بھباالی نیروھای مولد، فلج شدن ھمین نیروھای مولد 
افرون ی روزمالکیت، بیکارانۀدست اشکال سرمایھ دار

بزرگ ترین یعنی  -کھ عمیق تر و عمیق تر می شود
نیروھای مولد نمی توانند بیش از این .ن اجتماعیطاعو
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ی علمی توسعھ می یابد، اما ژتکنولو.توسعھ پیدا کنند

د کھ این نشان می دھ.نیروھای مادی رو بھ انحطاط اند
د، تعداد بیکاران عظیم تر و جامعھ فقیرتر و فقیتر می شو

فالکت توده ھا عمیق می شود، .گرددعظیم تر می 
زی بزرگ تر و بزرگ تر می شوند؛ مشکالت بورژوا

بورژوازی راه حل دیگری ندارد بھ جز فاشیسم، و تعمیق 
بورژوازی را بھ الغای باقی مانده ھای دمکراسی ،بحران

پرولتاریای .و جایگزینی آن با فاشیسم وادار خواھد کرد
وی ارادهنیر، یکپارچگیو امریکا بھ خاطر فقدان انسجام 

تب فاشیستی برای بیست یا سی ، با یک مکخودشھامتو
بورژوازی با یک تازیانۀ آھنین .سال مجازات خواھد شد

.وظایف کارگران امریکایی را بھ آن ھا خواھد آموخت
این آن چیزی .امریکا تنھا تکرار مھیب تجربۀ اروپا است

.است کھ باید بفھمیم

چشم انداز کارگران امریکا نای.این جدی است رفقا
یروزی ھیتلر وقتی تروتسکی جزوۀ پس از پ.است

وسیال دمکرات ھای را نوشت، س»فرانسھ بھ کدام سو؟«
اما پیش از .»فرانسھ، آلمان نیست«:فرانسھ خندیدند

پیروزی ھیلتر او جزوه ھایی را در ھشدار بھ کارگران 
آلمان «:خندیدندباز آلمان نوشت و سوسیال دمکرات ھا 

اکنون فرانسھ .ی نکردندھیچ توجھ.»با ایتالیا فرق دارد
ھمین .ھر روز بھ یک رژیم فاشیستی نزدیک تر می شود

امریکا .تماماً در مورد ایاالت متحده ھم صدق می کند
بھ روزولت اجازه می ،این فربگی از گذشتھ.فربھ است

بزند، اما این صرفاً برای شدھد کھ دست بھ آزمایش ھای
بھ است؛ وضعیت عمومی تماماً مشا.یک دوره است
عیت است کھ طبقۀ کارگر قاین یک وا.خطر ھمان است

امریکا روحیۀ خرده بورژوایی دارد، فاقد ھمبستگی 
، و هاستاندارد باالی زندگی عادت کردبھ انقالبی است، 

ذھنیت طبقۀ کارگر نھ با حقایق امروز، بلکھ با خاطرات 
.متناظر استگذشتھ 

ب انقالبی در یک حز.اکنون وضعیت اساساً تغییر کرده
این وضعیت چھ کاری می تواند انجام دھد؟ در وھلۀ 
نخست، باید یک تصویر روشن و صادقانھ از وضعیت 
عینی، از وظایف تاریخی منبعث از این وضعیت، فارغ 

دارند یا خیر، بھ راآن کھ کارگران امروز آمادگی آناز

.وظایف ما وابستھ بھ ذھنیت کارگران نیستند.دست داد
این ھمان .فھ، توسعھ دادن ذھنیت کارگران استوظی

پیشرفتھ چیزی است کھ برنامھ باید فرمولھ و بھ کارگراِن 
بسیار خوب، برنامھ یک :برخی خواھند گفت.ارائھ کند

ضعیت عینی تناظر دارد، اما وبرنامۀ علمی است؛ با 
عقیم این برنامھ کارگران این برنامھ را نخواھند پذیرفت، 

رد اما این تنھا نشان می دھد کھ کارگران ُخ .خواھد بود
خواھند شد، چرا کھ بحران بھ ھیچ شکل دیگری نمی 

اگر کارگر .تواند حل شود مگر با انقالب سوسیالیستی
امریکایی برنامھ را بھ موقع نپذیرد، وادار خواھد شد کھ 

و وقتی ما با برنامۀ خودمان .برنامۀ فاشیسم را بپذیرد
ر ظاھر شویم، نمی توانیم تضمین کنیم مقابل طبقۀ کارگ

نمی توانیم .کھ آن ھا برنامھ مان را خواھند پذیرفت
می توانیم ما تنھا ...مسئولیت این را بھ عھده بگیریم

.گیریمبمسئولیت خودمان را بھ عھده 

باید حقیقت را بھ کارگران بگوییم، در آن صورت بھترین 
این بھتریناین کھ آیا .کردخواھیم جذبعناصر را 

رھبری آن بھ سوی وعناصر قادر بھ ھدایت طبقۀ کارگر
امیدوارم کھ آن .قدرت خواھند بود یا خیر را من نمی دانم

اما حتی در .نمی توانم ضمانت کنمولیھا قادر باشند، 
بدترین حالت، اگر طبقۀ کارگر بھ اندازۀ کافی ذھن و 

درحال حاضر برای یک انقالب نیروی خود را 
حتی اگر در بدترین حالت این  -ستی بسیج نکندیلیاسوس

بھترین عناصر خواھند -طبقۀ کارگر قربانی فاشیسم شود
بود؛ این حزب خوبی هھ ما ھشدار دادباین حزب «:گفت
و یک سنت عظیم در طبقۀ کارگر باقی خواھد .»بود
.ماند

بھ ھمین دلیل تمامی این .این بدترین صورت است
نمی توانیم چنین برنامھ ای را ارائھ کنیم استدالل ھا کھ ما

چون برنامھ با ذھنیت کارگران ھماھنگی ندارد، نادرست 
این صحبت ھا تنھا ترس و وحشت در برابر .است

طبیعتاً اگر من چشم ھایم را .وضعیت را نشان می دھد
ببندم، می توانم یک برنامۀ خوب امیدبخش بنویسم کھ 

مھ با وضعیت ھماھنگ اما این برنا.ھرکسی بپذیرد
بھ .نخواھد بود؛ و برنامھ باید با وضعیت ھماھنگ باشد

اعتقاد من، این ادعای مقدماتی، حائز اھمیت فوق العاده 
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ذھنیت طبقۀ پرولتاریا عقب مانده است، اما ذھنیت .است

ماده ای مثل کارخانھ، معدن، راه آھن نیست، بلکھ 
عینی، متحرک تر است و می تواند زیر ضرب بحران

.میلیون ھا بیکار، بھ سرعت تغییر کند

درحال حاضر، پرولتاریای امریکا بھ دلیل عقب ماندگی 
کمی.سیاسی خود از برخی مزایا برخوردار است

متناقض بھ نظر می رسد، اما با این وجود مطلقاً صحیح 
کارگران اروپایی گذشتھ ای طوالنی از سنت .است

دارند و این سنت ھا سوسیال دمکراسی و کمینترن را
حتی پس از خیانت ھای .یک نیروی محافظھ کار ھستند

مختلف حزبی، کارگر متعھد باقی می ماند، چرا کھ حّس 
قدرشناسی نسبت بھ حزبی دارد کھ نخستین بار بیدارش 

برای یک جھت یابی جدید، .کرد و بھ او تعلیم سیاسی داد
را دارند کارگران امریکا این مزیت.این یک مانع است

کھ اکثریت قریب بھ اتفاقشان از نظر سیاسی سازمان 
یافتھ نبوده اند، و تنھا  درحال آغاز چگونی سازمان یابی 

ھمین امر بھ .در درون اتحادیھ ھای کارگری ھستند
حزب انقالبی امکان بسیج آن ھا را در زیر ضرب بحران 

.می دھد

ما.ی کنداما با چھ سرعتی؟ ھیچ کسی نمی تواند پیش بین
ھیچ کسی انکار نمی کند .تنھا می توانیم جھت را ببینیم

پس این پرسش را .کھ این جھت، جھت صحیح است
داریم کھ چگونھ برنامھ را بھ کارگران ارائھ کنیم؟ طبیعتاً 

ما باید سیاست را با .پرسش بسیار مھمی است
روانشناسی توده ای و فّن تعلیم ترکیب کنیم، پلی بھ سوی 

تنھا تجربھ می تواند بھ ما نشان دھد کھ .آن ھا بزنیمذھن
گاھی .چگونھ در این یا آن بخش از کشور پیشروی کنیم

دوره ھا ما باید تالش کنیم کھ توجھ کارگران را بر یک 
مقیاس متغیر دستمزدھا و ساعات :شعار متمرکز کنیم

.کار

تجربھ گرایی کارگران امریکا، بھ احزاب سیاسی این 
مالیات  -ت عظیم را بخشید کھ با یک یا دو شعارموفقی

چون شعلۀ سرکش آتش ھم -)١(ظام پولی دو فلزی نواحد، 
وقتی نوشدارویشان با .در میان توده ھا گسترش پیدا کنند

.شکست رو بھ رو می شود، منتظر یکی دیگر می شوند
و نھ (اکنون ما می توانیم یکی از مواردی را کھ صادقانھ 

، جزئی از کل برنامۀ ما و تماماً ھماھنگ )نھعوام فریبا
ما اکنون رسماً سیزده یا .با وضعیت است، معرفی کنیم

در واقعیت بین شانزده -شاید چھارده میلیون بیکار داریم
.و جوانان کامالً در فالکت رھا شده اند-تا بیست میلیون

اما ما .آقای روزولت بر کارھای عمومی اصرار دارد
کھ این ھمراه با معادن، راه آھن و غیره، کل مصر ھستیم 

و این کھ ھر فردی اکنون باید .مردم را جذب می کند
امکان زندگی شایستھ و نھ پایین تر از آن را داشتھ باشد، 
و ما می خواھیم کھ آقای روزولت با تیم کارشناسان خود 
چنان برنامھ ای برای کارھای عمومی ارائھ کند کھ ھر 

ت انجام کار بتواند با دستمزدھای شایستھ و کسی با قابلی
این امر با مقیاس متغیر .مناسب در آن مشغول شود

ما باید ھمھ جا، در .ممکن استکاردستمزدھا و ساعات 
.ھمۀ مناطق در مورد نحوۀ معرفی این ایده بحث کنیم

سپس باید یک کارزار متمرکز آژیتاسیون را آغاز کنیم، 
حزب «ند کھ این برنامۀ بھ طوری کھ ھر کسی بدا

.است»کارگران سوسیالیست

بھ اعتقاد من، ما باید توجھ کارگران را بر این نقطھ 
در ابتدا این .طبیعتاً این تنھا نقطھ است.متمرکز کنیم

اما شعارھای .شعار کامالً برای وضعیت مناسبت است
دیگری ھم می تواند بھ موازات تغییر و تحوالت اضافھ 

سپس اگر .ات ھا با آن مخالفت خواھند کردبوروکر.شود
این شعار در بین توده ھا فراگیر شود، گرایش ھای 

ما.فاشیستی در مقام اپوزیسیون قرار خواھند گرفت
بھ .خواھیم گفت کھ باید جوخھ ھای دفاعی را دایر کنیم

مقیاس متغیر دستمزدھا و (گمان من در ابتدا این شعار 
این شعار چیست؟ در .شداتخاذ خواھد )کارساعات 

تعداد .واقع، این نظام کار در جامعۀ سوسیالیستی است
اما اگر کل نظام .کل کارگران، تقسیم بر تعداد کل ساعات

سوسیالیستی را معرفی کنیم، برای یک فرد متوسط 
امریکایی چنین چیزی تخیلی و امری وارداتی از اروپا 

اه حلی در ما آن را بھ عنوان ر.بھ نظر خواھد رسید
برابر این بحران پیش می کشیم کھ باید حق خوردن، 
آشامیدن و زندگی در آپارتمان ھای شایستھ را تضمین 

.کند

این کارزار چگونھ پیش برده خواھد شد؟:پرسش
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این کارزار تاحدودی بھ این شکل پیش خواھد :تروتسکی

شما با آژیتاسیون و تبلیغات در مثالً مینیاپولیس .رفت
یک یا دو اتحادیھ را جذب برنامھ می .می کنیدشروع

نمایندگان را بھ سایر شھرھای اتحادیھ ھای مربوطھ .کنید
وقتی شما توانستھ اید این ایده را از حزب .اعزام می کنید

بھ درون اتحادیھ ھا ببرید، یعنی نیمی از مبارزه را بُرده 
ای آن را بھ نیویورک، شیکاگو و غیره بھ اتحادیھ ھ.اید

قتی موفقیت ھایی کسب کردید، یک و.مربوطھ بفرستید
سپس شما دست بھ تھییج .کنگرۀ ویژه را فرامی خوانید

می زنید تا بوروکرات ھای اتحادیۀ کارگری موضعی لھ 
فرصت فوق العاده ای برای پروپاگاندا .یا علیھ آن بگیرند

.باز می شود

کنیم؟آیا واقعاً می توانیم این شعار را محقق:پرسش

سرنگون کردن سرمایھ داری بھ مراتب آسان :تروتسکی
.تر از تحقق این مطالبھ تحت نظام سرمایھ داری است

ھم تحت سرمایھ داری حتی یک مورد از مطالبات ما
بھ ھمین دلیل است کھ ما این مطالبات .محقق نخواھد شد

این مطالبات پلی را بھ .را مطالبات انتقالی می خوانیم
نیت کارگران ایجاد می کند و سپس پلی مادی بھ سوی ذھ

کل مسألھ این است کھ چگونھ .سوی انقالبی سوسیالیستی
مسألۀ تفکیک بین .توده ھا را برای مبارزه بسیج کنیم

باید راھی برای غلبھ بر .شاغل و بیکار مطرح می شود
ایدۀ یک طبقۀ ثابت از بیکاران، یک .این شکاف پیدا کنیم

اد مطرود و پست، کامالً آماده سازی روانی طبقھ از افر
اگر در اتحادیھ ھای کارگری بر این .برای فاشیسم است

شکاف غلبھ نشود، طبقۀ کارگر محکوم بھ سرنوشت بدی 
.است

بسیاری از رفقای ما نمی توانند متوجھ شوند کھ :پرسش
.این شعارھا قابل تحقق نیستند

رنامھ، ابداع و این ب.پرسش بسیار مھمی است:تروتسکی
بلکھ از تجربۀ طوالنی .اختراع جدید یک فرد نیست

می خواھم تأکید کنم کھ این .بلشویک ھا گرفتھ شده است
اختراع یک فرد نیست، بلکھ از تجربۀ جمعی انقالبیون 

.کاربست اصول قدیمی در این وضعیت است.می آید
نباید آن را مانند آھن، جامد و ثابت درنظر گرفت، بلکھ

.نسبت بھ شرایط انعطاف پذیر است

انقالبیون ھمواره درنظر دارند کھ رفرم ھا و دستاوردھا 
اگر بگوییم .تنھا محصول فرعی مبارزۀ انقالبی ھستند

تنھا آن چھ را کھ می توانند بدھند مطالبھ خواھیم کرد، 
طبقۀ حاکم فقط یک دھم یا ھیچ چیزی از آن چھ مطالبھ 

وقتی بیش تر مطالبھ کنیم و .کرده ایم را خواھند داد
بتوانیم مطالباتمان را تحمیل کنیم، سرمایھ داران وادار 

ھرچھ قدر .می شوند کھ حداکثر مقدار را اعطا کنند
روحیۀ کارگران بیش تر و مبارزه جوایانھ تر باشد، مقدار 

این ھا شعارھای عقیم .بیش تری مطالبھ و کسب می شود
ای اعمال فشار بر نیستند؛ ابزارھایی ھستند بر

بورژوازی، و بالفاصلھ بیش ترین نتایح مادی ممکن را 
در گذشتھ طی دورۀ صعود سرمایۀ .خواھند داشت

امریکایی، کارگران امریکایی تنھا در حد مبارزۀ تجربی 
آن ھا .ابتدایی، اعتصابات و غیره، پیروزی ھایی داشتند

سرمایھ اما با درنظر داشتن این کھ .بسیار مبارز بودند
رو بھ صعود بود، سرمایھ داری بھ راضی نگاه داشتن 

اکنون وضعیت کامالً .کارگران امریکا عالقھ داشت
اکنون سرمایھ داران ھیچ چشم اندازی .متفاوت است

آن ھا از اعتصابات بھ دلیل شمار زیاد .ندارندهبرای رفا
بھ ھمین دلیل است کھ برنامھ باید .بیکاران وحشت دارند

و بخش طبقۀ کارگر را بھ آغوش بکشد و متحد ھر د
درست کارمقیاس متغیر دستمزدھا و ساعات.سازد

.ھمین کار را انجام می دھد

http://www.marxists.org/archive/trotsky/194
0/05/backwardness.htm

، یک )Bimetallism(نظام پولی دو فلزی )١(
استاندارد پولی است کھ در آن ارزش ھر واحد پول 
معادل با مقدار مشخصی طال و ھمچنین مقدار معینی نقره 
تعریف می شود؛ چنین نظامی، یک نرخ ثابت از مبادلھ 

م-بین دو فلز را ایجاد می کند

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/05/backwardness.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/194
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١٠٣
را ضروری است کھ بوروکراسی و آریستوکراسی نوین

از شوراھا بیرون برانیم

فھرستبازگشت بھ 

لئون تروتسکی

آرام نوبخت:برگردان

توضیح سردبیر، انترناسیونال چھارم

و ١٩٣٨در سال ،مقالۀ پیش رو بھ قلم لئون تروتسکی
ف کارتر بھ طرح مطالبۀ زدر پاسخ بھ اعتراضات ژو

و آریستوکراسی از سیرابوروکبیرون راندنتضرور«
بھ ،برنامۀ بنیان گذاری انترناسیونال چھارمدر »شوراھا

تروتسکی از این شعار بھ عنوان .رشتۀ تحریر درآمد
جزء اساسی برنامۀ کارگران شوروی برای مبارزۀ 
انقالبی علیھ بوروکراسی تمامیت خواه استالینیستی دفاع 

ب اھیت و ضرورت انقالمالحظات وی پیرامون م.نمود
امروز بھ دلیل چالش مفاھیم اد شوروی، سیاسی در اتح

سنتی تروتسکیستی از سوی رویزیونیست ھای 
.پابلوئیست، از اھمیتی خاص برخوردار است

***

در ارتباط با شعاری کھ ابتدای ھمین مقالھ آمده، 
مالحظاتی انتقادی دریافت کرده ام کھ از اھمیتی عمومی 

پاسخی را نھ در نامۀ ،برخوردار است و بھ ھمین جھت
.خصوصی کھ در یک مقالھ می طلبد

پیش از ھر چیز اجازه دھید کھ اعتراضات صورت 
:گرفتھ را ذکر کنم

 مطالبۀ بیرون راندن بوروکراسی و
آریستوکراسی جدید از شوراھا، بھ گفتۀ مکاتبھ 
کنندۀ من، کشمکش ھای اجتماعی حادی را کھ 

رخ می در درون بوروکراسی و آریستوکراسی 
بخش ھایی از این دو -دھند، نادیده می گیرد

ھمان طور کھ در قسمت دیگری از ھمین تز 
بیان شده، بھ اردوی )پیش نویس برنامھ(

.پرولتاریا خواھند پیوست

 بیرون راندن بوروکراسی(این مطالبھ(... ،
برای )»ناقص تعریف شده«(مبنایی نادرست 

جملھ از -زایل کردن حق ده ھا میلیون نفر
.ایجاد می کند-کارگران ماھر

 این مطالبھ در تناقض با آن بخش از تز قرار
دمکراتیزه کردن «می گیرد کھ می گوید 

شوراھا بدون قانونی کردن احزاب شوروی 
کارگران و دھقانان خود بنا بھ .ناممکن است

رأی آزادشان تعیین می کنند کھ چھ حزبی را بھ 
.»می شناسندعنوان احزاب شورایی بھ رسمیت

 در ھر حال«نویسندۀ نامھ ادامھ می دھد کھ« ،
بھ نظر نمی رسد ھیچ گونۀ دلیل سیاسی «

معتبری برای زایل کردن حق کل گروه بندی 
از پیشھای اجتماعی جامعۀ امروزی روسیھ 

زایل کردن حقوق، باید مبتنی بر .وجود ندارد
خشونت ورزی ھای گروه ھا یا افراد علیھ 

».ی نوین باشدقدرت شورای
 در آخر، نویسندۀ نامھ خاطر نشان می کند کھ

برای نخستین »زایل کردن حق ویژه«شعار 
بار پیش کشیده می شود، بحثی در مورد این 
مسألھ صورت نگرفتھ است و بھتر خواھد بود 
کھ مسألھ برای بررسی ھمھ جانبھ تا پس از 

.فتداکنفرانس بین المللی بھ تعویق بی

.ل و استدالل ھای مکاتبھ کنندۀ من استاین ھا دالی
.متأسفانھ بھ ھیچ وجھ نمی توانم با این موارد موافق باشم

این ھا بیانگر یک رویکرد صوری، قضایی و قانونی 
-محض نسبت بھ مسألھ ای است کھ باید از زاویۀ انقالبی

مسألھ بھ ھیچ وجھ این نیست کھ .سیاسی نگریستھ شود
ا بھ محض استقرار کامل از شوراھای جدید چھ کسی ر

قدرت محروم خواھند کرد؛ ما می توانیم بھ آرامی 
پیچیدگی ھای قانون اساسی جدید شوروی را بھ آینده 

چگونھ از بوروکراسی مسألھ این است کھ .بسپاریم
؛ بوروکراسی ای کھ کارگران و شوروی خالص شویم

دھقانان را مورد تعدی و چپاول قرار می دھد، 
ی اکتبر را بھ سوی ویرانی می کشاند، و مانع دستاوردھا

ما از مدت ھا قبل بھ .اصلی در مسیر انقالب جھانی است
بیسرنگونیاین نتیجھ رسیده ایم کھ چنین چیزی تنھا با 
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بوروکراسی، یعنی بھ وسیلۀ یک انقالب سیاسی رحمانۀ 

.نوین می تواند نائل شود

صادقی البتھ در صفوف بوروکراسی عناصر انقالبی و
اما تعداد این افراد زیاد .نیز ھستند٤»رایس«از نوع 

نیست و در ھر حال آن ھا نیستند کھ سیمای سیاسی 
بوروکراسی ای را کھ در یک کاست ترمیدوری متمرکز 
و با باند بناپارتیست استالین بھ اوج رسیده، تعیین می 

نفرت توده ھا اما برای نائل شدن بھ این مورد، باید .کنند
را از لحاظ نظری از بوروکراسی بھ عنوان کاست حاکم

.بفھمیم و از لحاظ سیاسی بسیج و سامازندھی کنیم
شوراھای واقعی کارگران و دھقانان تنھا در مسیر خیزش 

یننچ.علیھ بوروکراسی می توانند ظاھر بشوند
شوراھایی بھ سختی بھ مصاف مبارزه علیھ سازوبرگ 

پس چگونھ می .ھند رفتپلیسی بوروکراسی خوا-نظامی
توان نمایندگانی را از ھمان اردوگاھی کھ خیرش علیھ آن 

در جریان است، برای شوراھا تأیید کنیم؟

ضوابط نادرست

تصور می -ھمان طور پیش تر گفتھ شد-مکاتبھ کنندۀ من
کند کھ ضوابط برای بوروکراسی و آریستوکراسی، 

از پیشھستند، چرا کھ»ناقص تعریف شده«نادرست و 
دقیقاً خطای .منجر بھ طرد ده ھا میلیون نفر می شود

.مرکزی نویسندۀ نامھ در ھمین جا نھفتھ است

شوراھا تنھا در مسیر یک مبارزۀ قاطعانھ می توانند 
برخیزند؛ با آن اقشاری از زحمتکشان کھ بھ جنبش کشیده 

اھمیت شوراھا دقیقاً در این .می شوند ساختھ خواھند شد
است کھ ترکیب این شوراھا نھ با ضوابط واقعیت

.صوری، بلکھ با دینامیسم مبارزۀ طبقاتی تعیین می شود
شورایی، بین »آریستوکراسی«الیھ ھای مشخصی از 

اردوگاه کارگران انقالبی و اردوگاه بوروکراسی در 
این کھ آیا این الیھ ھا وارد شوراھا .نوسان خواھند بود

، در کدام دوره، بھ توسعۀ می شوند یا خیر، و اگربلھ
عمومی مبارزه و بھ رویکردی کھ گروه ھای مختلف 
آریستوکراسی شوروی در این مبارزه اتخاذ می کنند 

4 Ignace Reiss

آن عناصر بوروکراسی و آریستوکراسی کھ .بستگی دارد
در مسیر انقالب بھ جبھۀ شورشیان می پیوندند، قطعاً 

بار، نھ اما این.جایی برای خود در شوراھا خواھند یافت
ھا، بلکھ بھ »راتکآریستو«بھ عنوان بوروکرات ھا و 

.عنوان شرکت کنندگان در شورش علیھ بوروکراسی

مطالبۀ بیرون راندن بوروکراسی را بھ ھیچ وجھ نمی 
توان در تقابل با مطالبۀ قانونی کردن احزاب شوروی 

در واقع این شعارھا یک دیگر را تکمیل می .قرار داد
حاضر، شوراھا یک زائدۀ تزئینی بھ در حال.کنند

تنھا بیرون راندن بوروکراسی، کھ .بوووکراسی ھستند
بدون یک خیزش انقالبی غیرقابل تصور است، می تواند 
مبارزۀ گرایش ھا و احزاب مختلف در درون شوراھا را 

کارگران و دھقانان خود «:تز مذکور می گوید.احیا کند
ھند کرد کھ کدام احزاب، بنا بھ رأی آزادشان تعیین خوا

اما دقیقا بھ ھمین خاطر در وھلۀ .»احزاب شورایی ھستند
.نخست باید بوروکراسی را از شوراھا تبعید کرد

بھ عالوه این گفتھ ناوارد است کھ شعار مذکور چیز 
.جدیدی را در صفوف انترناسیونال چھارم بیان می کند

.وای آناحتماالً فرمولھ کردن آن جدید است و نھ محت
ما.رژیم شوروی بوده ایمرفرممدت ھاست کھ ما مدافع 

امیدوار بودیم کھ با سازماندھی فشار عناصر پیشرو، 
اپوزیسیون چپ بتواند با یاری عناصر مترقِی خود 

از این مرحلھ .بوروکراسی، نظام شورایی را اصالح کند
اما سیر بعدی رویدادھا با ضرب .نمی شد جھش کرد

ختلف، این چشم انداز دگرگونی مسالمت آھنگ ھای م
بھ رفرمما از موضع .آمیز حزب و شوراھا را رد کرد

بوروکراسی بی رحمانۀسرنگونی، یعنی انقالبموضع
اما بوروکراسی چگونھ می تواند سرنگون شود .رسیدیم

و ھمزمان جایگاھی قانونی بھ ارگان ھای خیزش بدھد؟ 
ایف انقالبی پیش روی اگر از ابتدا تا انتھا دربارۀ وظ

کارگران و دھقانان شورا تأمل کنیم، می بینیم شعاری کھ 
فھم قابلدر ابتدای ھمین مقالھ آمده، باید صحیح، عاجل و 

شناختھ شود،  بھ ھمین خاطر است کھ بھ باور من 
.کنفرانس بین المللی باید این شعار را تصویب کند

١٩٣٨ژوئیۀ ۴
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)١٩١٨(رولتاریا اصول دمکراسی و دیکتاتوری پ

فھرستبازگشت بھ 

تروتسکی

آرام نوبخت:برگردان

، ھرگز بُت پرستان دمکراسی ھابھ عنوان مارکسیستما
در جامعۀ طبقاتی، نھادھای دمکراتیک .صوری نبوده ایم

نھ فقط مبارزۀ طبقاتی را محو نمی کنند، بلکھ منافع 
طبقات .شکلی ناتمام نمود می دھندطبقاتی را مطلقاً بھ 

تحریف، واژگون برایده ھا و صدھا ابزار ،مالک
و .در اختیار خود دارندسازی و نقض ارادۀ زحمتکشان 

دان کامل نھ چنچنان بھ واسطھ ایھمنھادھای دمکراتیک
تحت شرایط انقالبی تبدیل می برای تجلی مبارزۀ طبقاتی

.نامید»تاریخووموتیلوک«مارکس انقالب ھا را .شوند
برای قدرت، بالواسطھکارگران بھ دلیل مبارزۀ آشکار و 

تجربۀ سیاسی را طی دوره ای کوتاه کسب می انبوھی 
کنند و بھ سرعت از یک مرحلھ بھ مرحلۀ دیگر مسیر 

حجیم نھادھای دستگاه.عبور می کنندتکامل خود 
دمکراتیک بھ طور قابل توجھی از این تکامل عقب می 

آن فنیدستگاهانند؛ ھر چھ کشور بزرگ تر باشد، م
.ناقص تر است

سوسیال رولوسیونرھا اکثریت مجلس مؤسسان از آِن 
بود، و طبق قوانین روال پارلمانی، کنترل حکومت بھ آن 

اما حزب سوسیال رولوسیونرھا فرصت.ھا تعلق داشت
اکتبر ماهپیش ازانقالب تاداشت کھ طی کل دورۀآن را
با این وجود آن ھا از .کنترل را بھ دست بیاورداین 

زدند و بخش اعظم آن پذیریش مسئولیت ھای حکومت جا
دقیقاً با ھمین مسیر بود .را بھ بورژوازی لیبرال سپردند

کھ سوسیال رولوسیونرھای راست، زمانی کھ ترکیب 
عددی مجلس مؤسسان رسماً آن ھا را متعھد بھ تشکیل 

بقایای نفوذ خود را بھ عناصر حکومت می کرد، آخرین
ھایطبقۀ کارگر، و ھمین طور گارد.انقالبی باختند

سرخ، خصومت شدیدی با حزب سوسیال رولوسیونرھای 
اکثریت عظیم سربازان از بلشویک ھا .راست داشت

صر انقالبی در ایاالت، حس اعن.پشتیبانی می کردند
ل رولوسیونرھای چپ و ھمدردی خود را بین سوسیا

ملوانان کھ چنان نقش مھمی .یم می کردندسقشویک ھا تبل
در رویدادھای انقالبی ایفا کرده بودند، یک دل و یک 

بھ عالوه سوسیال .زبان در جبھۀ ما بودند
رولوسیونرھای راست بھ اجبار باید شوراھا را کھ پیش 

-یعنی قبل از فراخواندن مجلس مؤسسان-از ماه اکتبر
پس.گرفتھ بودند، ترک گویندحکومت را در دستان خود

،وزارت شکل گرفتھ بھ دست اکثریت مجلس مؤسسان
روی چھ کسی می توانست برای پشتیبانی حساب کند؟ 
این پشتیبانی می توانست از سوی طبقات باال در ایاالت، 
روشنفکران، مقامات حکومتی و موقتاً بھ وسیلۀ 

اما چنین .بورژوازی در جبھۀ راست صورت بگیرد
در بود، ومیحکومتومتی فاقد کلیۀ ابزارھای مادی حک

چون پتروگراد، از ھمان ابتدا با یک مرکز سیاسی ھم
اگر تحت این .مخالفت غیرقابل مقاومت رو بھ رو می شد

شرایط شوراھا، ضمن تسلیم شدن بھ منطق صوری 
کنوانسیون ھای دمکراتیک، حکومت را بھ سمت 
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نین حکومت کرنسکی و چرنوف می چرخاندند، چ

تنھا سردرگمی موقتی در حیات ،کار و ناتوانیشساز
جدید طی ھایسیاسی کشور بھ بار می آورد و با طغیان

شوراھا تصمیم گرفتند کھ این .چند ھفتھ سرنگون می شد
تجربۀ تاریخی از موعد گذشتھ را بھ کم ترین زمان خود 
کاھش دھند، و مجلس مؤسسان را در نخستین روز 

.ود منحل کردندبرگزاری خ

پراکندگی .حزب ما بھ این خاطر شدیداً مالمت شده است
تأثیر قطعاً نامناسبی در میان محافل ،مجلس مؤسسان

.اصلی احزاب سوسیالیست اروپایی ایجاد کرده است
کائوتسکی در یک رشتھ از مقاالتی کھ با فضل فروشی 
ھای ھمیشگی اش نوشتھ، بھ توضیح رابطۀ متقابل 

انقالبی پرولتاریا و رژیم -ان مسائل اجتماعیموجود می
و سعی در اثبات این .دمکراسی سیاسی پرداختھ است

برای طبقۀ کارگر، در بلند مدت ھمیشھ صالح دارد کھ
کار این است کھ عناصر اساسی نظم دمکراتیک را حفظ 

اما .البتھ این بھ عنوان یک قاعدۀ کلی صحیح است.کند
یخی را بھ ابتذالی حرفھ ای کائوتسکی این حقیقت تار

اگر در تحلیل نھایی بھ نفع پرولتاریا .تقلیل داده است
است کھ مبارزۀ طبقاتی و حتی دیکتاتوری خود را از 
طریق مجاری نھادھای دمکراتیک مطرح کند، اما بھ 
ھیچ وجھ بھ این معنا نیست کھ تاریخ ھمواره چنین 

ده در فرصتی را برای دست یافتن بھ این زفاف فرخن
در تئوری مارکسیستی ھیچ چیزی .اختیارش قرار دھد

برای تضمین این نتیجھ گیری وجود ندارد کھ تاریخ 
ترین شرایط را برای پرولتاریا ایجاد »مطلوب«ھمیشھ 
.می کند

درحال حاضر سخن گفتن از این کھ چگونھ مسیر انقالب 
در صورت فراخوانده شدن مجلس مؤسسان در دومین یا 

بھ .ه خود تغییر کرده بود، دشوار می نمایدسومین ما
احتمال زیاد احزاب مسلط سوسیال رولوسیونرھا و 
منشویک ھا در آن زمان، با ھم و ھمراه با مجلس 
مؤسسان سازش می کردند، آن ھم پیش چشم نھ فقط 
عناصر فعال تر حامی شوراھا، بلکھ ھمین طور توده 

ھ انتظارت ھای دمکرات عقب مانده تری کھ شاید بنا ب
خود نھ بھ جبھۀ شوراھا، بلکھ بھ جبھۀ مجلس مجلس 

تحت چنین شرایطی انحالل .مؤسسان ضمیمھ می شدند
مجلس مؤسسان شاید بھ انتخابات جدیدی منجر می شد کھ 

اما سیر .طی آن حزب چپ اکثریت را بھ دست آورد
انتخابات مجلس مؤسسان در .رویدادھا متفاوت بوده است

تا آن موقع مبارزۀ طبقاتی چنان .قالب رخ دادنھمین ماه ان
شدتی گرفتھ بود کھ چارچوب ھای صوری دمکراسی را 

.با نیروی درونی مطلق درھم شکست

این .پرولتاریا، ارتش و دھقانان را ھم بھ دنبال خود کشید
طبقات در وضعیت جنگ مستقیم و خشن با سوسیال 

ن دستگاه این حزب، بھ یُم.رولوسیونرھای راست بودند
دمکراتیک بدقوارۀ انتخاباتی، اکثریت را در مجلس 
مؤسسانی کھ بازتاب دورۀ انقالب تا پیش از ماه اکتبر 

نتیجھ، تناقضی بود کھ مطلقاً نمی .بود، بھ دست آورد
توانست در چارچوب محدودیت ھای دمکراسی صوری 

تنھا فضل فروشانی کھ منطق انقالبی .تخفیف داده شود
قاتی را درنظر نمی گیرند ھستند کھ می مناسبات طب

توانند در مواجھھ با وضعیت پس از ماه اکتبر، برای 
پرولتاریا سخنرانی ھایی پوچ و بیھوده در باب منافع و 
مزایای دمکراسی در جھت آرمان مبارزۀ طبقاتی ایراد 

.کنند

تاریخ مسألھ را بھ گونھ ای انضمامی  تر و حادتر پیش 
، بھ دلیل خصلت اکثریت آن، مجلس مؤسسان.کشید

محکوم بھ این بود کھ حکومت را بھ گروه چرنوف، 
آیا این گروه می .کرنسکی و تسرتلی چرخش دھد

توانست سرنوشت انقالب را ھدایت کند؟ آیا می توانست 
در میان طبقھ ای کھ ستون فقرات انقالب را می سازد از 

ھستۀ واقعی انقالب .حمایت برخوردار شود؟ خیر
بقاتی، بھ نزاعی آشتی ناپذیر با پوستۀ دمکراتیک آن ط

با این وضعیت، سرنوشت مجلس .وارد شده است
انحالل آن، تنھا عالج ممکن .مؤسسان قطعی شده بود

برای این تناقضی بود کھ نھ ما، بلکھ کّل سیر پیشین 
.رویدادھا خلق کرده بود

http://marxists.org/archive/trotsky/1918/xx/p
rinciples.htm

http://marxists.org/archive/trotsky/1918/xx/principles.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/1918/xx/p
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١٠٧
تزھایی دربارۀ انقالب و ضّد انقالب

)١٩٢۶(لئون تروتسکی 

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت:برگردان

اپوزیسیون «، در اوج مبارزۀ ١٩٢۶نوامبر ٢۶روز 
بوخارین، تروتسکی در دفتر  -استالین»بلوک«اب»چپ

معنا و خاطرات خود یک رشتھ تأمالت را در ارتباط با 
مفھوم تحوالت درحال ظھور، طغیان و فروکش انقالب، 
و استیالی ارتجاع استالینیستی با شتاب بھ رشتۀ تحریر 

ھای پیش رو، جوھرۀ تحلیل او را نشان »تز«.درآورد
بین الملل کنون تنھا یک بار در این تزھا تا.می دھند

عصر انقالب «نگ ادبی ، و در ُج ١٩۴١، اکتبر چھارم
کھ مدت ھاست نوبت چاپ آن بھ پایان رسیده، »مداوم

.منتشر گردیده است

ترجمھ و انتشارات فوقبخش ھایی از این نوشتھ در دو 
چالش اپوزیسیون «، با این حال متن کامل در گردیدچاپ

، ١٩٧٣انتشارات پث فایندر، ، »١٩٢۶ -١٩٢۵چپ، 
.نیویورک، موجود است

***

ھمواره در طول تاریخ از پی ھر انقالب، ضّد انقالب -١
ضّد انقالب ھا ھمواره جامعھ را بھ .بھ دنبال آمده است

عقب رانده اند، اما نھ تا آن حد عقب کھ بھ نقطۀ آغازین 
ل توالی انقالب ھا و ضّد انقالب ھا، محصو.انقالب برسد

خصوصیات بنیادی معین در مکانیزم جامعۀ طبقاتی 
تنھا جامعھ ای کھ در آن انقالب ھا و ضّد یعنی است، 

.انقالب ھا امکان پذیر ھستند

این .انقالب بدون مشارکت توده ھا ناممکن است-٢
مشارکت در عوض تنھا زمانی ممکن است کھ توده ھای 

بھتر را خود برای آینده ایو آروزھایآمال،تحت ستم
از این رو، آمال و امیدھایی کھ .زنندببا ایدۀ انقالب پیوند 

این بھ .انقالب موجب می شود، ھمواره مبالغھ آمیز است
دلیل مکانیسم جامعۀ طبقاتی، مخمصۀ دھشتناک اکثریت 
عظیم توده ھای مردم، نیاز عینی بھ متمرکز نمودن 

یبزرگ ترین امیدھا و تالش ھا بھ منظور تضمین حت
.پیشرفت و غیره استناچیزترین

عالوه و -اما از دل ھمین شرایط، یکی از مھم ترین-٣
عناصر ضّد انقالب سر -بر این، یکی از رایج ترین

پیروزی ھای بھ دست آمده در مبارزه، .بیرون می آورد
ای وسیع واپس مانده ای کھ برای با انتظارات توده ھ

ھماھنگشده اند، تین بار در مسیر انقالب بیدار سخن
بھ طور مستقیمنیست و در ماھیت امور، نمی تواند 

این توده ھا، چرخش تفروریختن توھما.باشدھماھنگ
آن ھا بھ سوی روزمرگی و پوچی، ھمان قدر یک جزء 
الزم دورۀ پسا انقالبی است کھ حرکت طبقات یا اقشار 

نظم«گاهشرکت کننده در انقالب بھ سوی اردو»خرسند«
.»نونو قا

ضمن ارتباط تنگاتنگ با این فرایندھا، فرایندھایی -۴
موازی با خصلتی متفاوت و تاحدود زیادی متضاد در 

وشیاری توده ھای ھ.طبقات حاکم رخ می دھدگاهاردو
وسیع واپس مانده، تعادل معمول طبقات حاکم را برھم می 

ت مستقیم و ھمین طور اطمینان یااز حمرازند، آن ھا 
ی سازد، و بنابراین انقالب را قادر می کند بیش محروم م

.از آن چھ کھ بعداً بتواند حفظ کند، بھ دست بگیرد

فروریختن توھم بخش قابل توجھی از توده ھای تحت -۵
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١٠٨
ھمینمستقیماً در-و ،ستم در فردای دستاوردھای انقالب

کاھش انرژی و فعالیت سیاسی طبقۀ انقالبی،  -ارتباط
ینان درمیان طبقات ضّد انقالبی می موجب احیای اطم

چھ آن ھایی کھ بھ واسطۀ انقالب سرنگون شده اما -شود
بھ طور کامل درھم نشکستھ اند، و چھ آن ھایی کھ در 
مرحلھ ای معین بھ انقالب یاری رساندند، اما با انکشاف 

]...[بیش تر انقالب بھ اردوگاه ارتجاع بازگردانده شدند 

ن واقعیت خطاست کھ پرولتاریای نادیده گرفتن ای -٢٠
نسبت بھ دورۀ انقالب اکتبر و سال ھای )١٩٢۶(امروز 

، کم تر پذیرندۀ چشم اندازھای انقالبی و کلی متعاقب آن
.گویی ھای وسیع است

ھر امنفعالنھ خود را ببھ شکلحزب انقالبی نمی تواند
اما نباید تغییر .چرخش در احساسات توده ھا منطبق کند

خ می دھد،تاریخی رعلل ژرفبھرا کھ بناالت و تحو
.نادیده بگیرد

اتب بیش از سایر دوره ھا در رمبھ انقالب اکتبر، -٢١
تاریخ، بزرگ ترین آمال و آرزوھا را در میان توده ھای 

.پرولتر، برانگیختیمردم، و بھ خصوص توده ھا

تا١٩١٧اندازۀ سال ھای بالیای بیایب و صپس از م
موقعیتده ھای پرولتر بھ طور قابل توجھی ، تو١٩٢١

دارند میاین بھبود را گرامی .خود را بھبود بخشیده اند
ل تجربھ ااما در عین ح.و امید بھ تکامل بیش ترش دارند

تدریجی نشان داده کھ این بھبود تا چھ حد شان بھ آن ھا 
اکنون تنھا آن ھا را بھ استاندارد است، بھ طوری کھ

این تجربھ، از .ز جنگ بازگردانده استندگی پیش از
اھمیتی بی حّد و حصر برای توده ھا، بھ ویژه نسل قدیمی 

شکاک تر ومحتاط تربھ طور آن ھا .تر برخوردار است
عارھا دارند، ، کم تر واکنش مستقیم بھ شبزرگ شده اند

این حال و ھوا .کم تر پذیرندۀ کلی گویی ھای عمده ھستند
اب جنگ داخلی و پس از موفقیت عذتحملکھ پس از

چرخشنوز با ھاقتصاد آشکار شد، دوران بازگشتھای 
این .یروھای طبقاتی خنثی نشده استنمیانجدید درھای

بستر سیاسی اصلی حیات حزب را تشکیل حال و ھوا،
-بورکراسیگرایش بھ این ھا حاالتی ھستند کھ .می دھد

بر-»آسایش«و »نظم و قانون«از عنصریبھ عنوان 

ون برای مطرح کردن تالش اپوزیسی.آن متکی است
پیش روی حزب، دقیقاً با ھمین حال درپرسش ھای جدید

.دچار مشکل شدو ھوا 

نسل قدیمی تر طبقۀ کارگر کھ دو انقالب را پشت  -٢٢
آغاز ١٩١٧در سال کھسرگذاشت یا آخرین انقالب را

تا حدودی شد بھ انجام رسانید، اکنون عصبی، خستھ و
زیاد ترسان از تمامی تشنجات مرتبط با چشم انداز ھای 

.ی، بیماری و نظایر این ھاستطحیرانی، قجنگ، و

درحال حاضر مشغول ساختن یک دیو از تئوری انقالب 
خصاً با ھدف بھره برداری از شم، آن ھم دمداوم ھستن

روانشناسی بخش قابل توجھی از کارگرانی کھ بھ ھیچ 
نیستند، اما فربھ شده اند، خانواده تشکیل وجھ جاه طلب

از این تئوری برای داردالبتھ نسخھ ای کھ اکنون.داده اند
این منظور استفاده می شود، بھ ھیچ رو ارتباطی با 

مدت ھاست بھ آرشیوھا سپرده کھقدیم نداردمشاجرات
ٌ شبحاندشده بھ پرواز تشنج ھای جدید را ، بلکھ صرفا

، »نظم و قانون«ضقھرمانانھ، نق»ماتتھاج«:واداشتھ
تاوردھای دورۀ بازسازی، دوره ای تھدیدی برای دس

دیو .، و غیرهدید از تالش ھا و فداکاری ھای سترگج
گمانھ چیزی نیست جزساختن از انقالب مداوم در اساس

زنی بر مبنای حال و ھوای کسانی در طبقۀ کارگر، از 
بھ فربھ، و ِش خودراضی، از جملھ اعضای حزب، کھ 

.محافظھ کار شده اند

نسل جوان، کھ تنھا اکنون درحال رشد است، فاقد  -٢۴
این نسل .تجربۀ مبارزۀ طبقاتی و خشم انقالبی الزم است

برخالف نسل قبلی برای خودش کاوش نمی کند، بلکھ 
بالفاصلھ وارد محیطی از قوی ترین حزب و نھادھای 

لین و غیره می حکومتی، سنت حزبی، اتوریتھ، دیسیپ
فعالً این وضعیت کار را برای ایفای نقش مستقل از .شود

.سوی نسل جوان دشوارتر می سازد

بھ موازات فرایندھای اشاره شده در باال، رشد  -٢۵
شدیدی در نقش گروھی خاص از بلشویک ھای قدیم در 
حزب و دستگاه دولت وجود داشتھ است؛ این افراد در 

بودند یا فعاالنھ با آن ، اعضای حزب ١٩٠۵دورۀ 
ھمکاری داشتند؛ سپس در دورۀ ارتجاع، حزب را ترک 
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کردند، خود را با رژیم بورژوایی وفق دادند و مناصب 
کم و بیش برجستھ ای در درون آن بھ دست آوردند؛ مانند 

بودند و »دفاع طلبی«کل روشنفکری بورژوایی، حامی 
ھل داده شدند ھمراه با ھمان ھا، در انقالب فوریھ بھ جلو

انقالبی کھ در آغاز جنگ، حتی رؤیای آن را ھم نمی (
؛ این افراد مخالفین سرسخت برنامۀ لنینیستی و )دیدند

انقالب اکتبر بودند، اما پس از تحقق پیروزی یا تثبیت 
رژیم جدید، یعنی زمانی کھ روشنفکران بورژوا دست از 

...راین عناص.خرابکاری برداشتند، بھ حزب بازگشتند
آن ھا عموماً مدافع .طبیعتاً عناصری محافظھ کار ھستند

تعلیم و .ثبات، و عموماً مخالف ھرگونھ اپوزیسیون ھستند
.تربیت جوان حزب اساساً در دست آن ھاست

بھ »سوسیالیسم در یک کشور«اتخاذ رسمی تئوری  -٢۶
معنای پذیرش تئوریک چرخش ھای تاکنون صورت 

ت علنی از سنت مارکسیستی گرفتھ، و نخستین گسس
.است

نھفتھ عناصر مناسبات بورژوایی در این موارد  -٢٧
شت زمین گموقعیت دھقانان کھ خواھان بار)فال:است

داران نیستند، اما ھنوز از لحاظ مادی عالقھ ای بھ 
از ھمین روست اھمیت پیوندھای (سوسیالیسم ندارند 

اقشارقابل حال و ھوای)، ب)سیاسی ما با دھقانان فقیر
پایین آمدن انرژی انقالبی، توجھی از طبقۀ کارگر، 

ی نسل قدیمی تر، افزایش وزن خاص عناصر گفرسود
.محافظھ کار

http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
6/xx/revo.htm

ارخانھ و کنترل کارگری بر تولیدشوراھای ک

فھرستبازگشت بھ 

)١٩٣١سپتامبر(لئون تروتسکی 

آرام نوبخت:برگردان

بتی جعفری:ویراستار

رفقای گرامی،

شما شعار کنترل کارگری بر تولید را بھ طور اعم و و 
تالش برای دست یافتن بھ آن از طریق شوراھای کارخانھ 

دلیل اصلی شما، این گفتھ .ا بھ طور اخص رد می کنیدر
برای این مقصود ،کارخانھ»قانونی«است کھ شوراھای 

من در ھیچ جایی از مقالھ ام از شوراھای .کافی نیستند
نھ فقط .مه اکارخانھ صحبتی بھ میان نیاورد»قانونی«

این، کھ تماماً بھ صراحت خاطر نشان کردم کھ شوراھای 
می توانند بھ ارگان ھای کنترل کارگری تبدیل کارخانھ 

فرض چنان فشاری از سوی توده ھا کھ منتھا باشوند، 
یک قدرت دوگانھ در کارخانھ ھا و در کشور بخشاً مھیا 

.و بخشاً مستقر شده باشد

تنھا آنارشیست ھا می توانند از این چنین نتیجھ بگیرند کھ 
قوانین مرتبط با بھره برداری از قانونی اساسی وایمار یا

ضروری است کھ از .شوراھای کارخانھ جایز نیست
ری کرد، منتھا بھ شکلی اھمراه با دیگری بھره بردییک

شوراھای کارخانھ چیزی نیستند کھ قانون بسازد، .انقالبی

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1926/xx/revo.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
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مرحلۀدر یک؛ستند کھ کارگران می سازندبلکھ چیزی ھ

میمعین، چارچوب قانون را جابھ جا یا آن را درھم 
دقیقاً این جاست کھ .شکنند، یا بھ کل نادیده می گیرند

درخود جای گذار بھ سوی یک موقعیت انقالبی محض را 
و ستاین موقعیت ھنوز مثل سابق پیش روی ما.می دھد

.دیده شودکباید تدار.انھ پشت م

، فاشیست ھا، سوسیال دمکرات ھا Careeristاین کھ 
کارخانھ پیدا می شود، اغلب سر و کلھ شان در شورھای 

عفضھا استفاده از این افراد را رد نمی کند، بلکھ تن
.حزب انقالبی را بھ اثبات می رساند

ن اخ خواھید داد کھ ھزاران بیکار در آلمسااما شما پ
اما چھ نتیجھ ای .این را از قلم نینداختممن.وجود دارد

؟ باید کارگران شاغل را کامالً گرفتاز این می توان
فراموش و ھمۀ امیدھا را روی بیکاران شرط بندی کرد؟ 

طبیعتاً .ستی محض خواھد بودیاکتیک آنارشاین یک ت
نیرومند ھستند، بھ خصوص بیکاران یک فاکتور انقالبی 

،اما نھ بھ عنوان یک ارتش پرولتری مستقل؛در آلمان
ھستۀ اصلی .بلکھ بھ عنوان جناح چپ چنین ارتشی

بھ .کردخانھ جستجو راباید در کھمیشھ راکارگران
با این ،ھمین خاطر است کھ مسألۀ شوراھای کارخانھ

.ادامھ می دھدبقایشبھ و حدت شدت 

رخ در کلیت خودبھ عالوه آن چھ در بنگاه و فرایند تولید 
خالی از تی برای افراد بیکار ھم ، بھ ھیچ وجھ حمی دھد
.رگیر شوندبیکاران باید در کنترل تولید د.نیستاھمیت 

این اشکال از خوِد .اشکال سازمانی آن پیدا خواھد شد
طبیعتاً ھمۀ این ھا در .د شدھ خواھجۀ عملی نتیمبارز

اما اشکالی باید .چارچوب قوانین موجود رخ نمی دھد
.افراد شاغل را دربر بگیردھم بیکاران و ھم پیدا شود کھ 

ود ضعف و انفعال فرد را نمی توان با ارجاع بھ وج
.بیکاران توجیھ کرد

کنترل تولید و ھا مدافع »یستربراندل«می گویید کھ 
متأسفانھ مدت ھای طوالنی.ندتسشوراھای کارخانھ ھ

ال بدیگر ادبیات آن ھا را دنبھ علت کمبود وقتکھاست
اما بھ .نندنمی دانم مسألھ را چگونھ طرح می ک.نکرده ام

روح دشان را از شّر احتمال زیاد در این جا ھم آن ھا خو

اما آیا .خالص نکرده اندPhilistinismفرصت طلبی و 
ی منفی آن، می امعندر، حتی »براندلریست ھا«موضع

ن کننده ای برای ما داشتھ باشد؟ یتواند اھمیتی تعی
در سومین کنگرۀ ھایی راچیز»براندلریست ھا«

آن ھا روش ھای بلشویکی مبارزه .کمینترن یاد گرفتند
یف می رحتآنھنگام کاربرد یا ترویجای توده ھا رابر

بزنیم؟را آیا واقعاً بھ این دلیل باید قید این روش ھا .کنند

امھ ھای شما استنباط می کنم، شماآن طور کھ من از ن
مخالف کار در اتحادیھ ھای کارگری و مشارکت در 

اندازۀ یک ھاگر این گونھ است، پس ب.پالمان ھم ھستید
نھ من یک مارکسیست ھست، .یان ما شکاف استدره م

من بر زمین واقعیت جامعۀ بورژوایی .یک پیرو باکونین
را اشمی ایستم تا در آن نیروھا و اھرم ھای سرنگونی

.پیدا کنم

شما در مقابل شوراھای کارخانھ، اتحادیھ ھای کارگری و 
در این ارتباط، .پارلمان، نظام شورایی را قرار می دھید

 Schön«:مانی ھا یک ضرب المثل واقعاً عالی دارندآل
ist ein Zylinderhut, wenn man ihn besitzen 

tut«) کاله مخملی خوب است، منتھا مشروط بھ این کھ
.)مال من باشد

شما نھ فقط ھیچ شورایی ندارید، کھ یک پل بھ سوی آن، 
حتی یک جاده بھ سوی پل، و نھ یک پیاده رو بھ سوی

.ه ھم نداریدجاداین

شوراھا را بھ یک فتیش، بھ یک شبح ،»دی اکسیون«
.مافوق اجتماعی، بھ یک اسطورۀ مذھبی تبدیل کرده

بر ضعف ھا یا در بھ عنوان پوششی ،اسطوره شناسی
از «.خدمت می کندبھترین حالت تسلی خاطر بھ مردم

توانیم، از آن جا کھ نمی توانیم آن جا کھ در برابر مرگ نا
پس، بھ تالفی ...کاری در کاخانھ ھا انجام دھیم، پسھیچ 

این، بھ چنان قلھ ای عروج می کنیم کھ شوراھا از آسمان 
چپ-این کل فلسفۀ اولترا.»ما فرود بیایندبھ برای کمک 

.ھای آلمان است

اختالف .من ھیچ چیز مشترکی با با این سیاست ندارم.نھ
در آلمان محدود عقیدۀ ما تنھا بھ قانون شورای کارخانھ
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١١١
نمی شود؛ بلکھ بھ قوانین مارکسیستی انقالب پرولتری 

.ربط پیدا می کند

:توضیحات

، در )Heinrich Brandler(»ھاینریش براندلر«)١(
در سال »آکسیون مارس«زمان اقدام نافرجام موسوم بھ 

، ١٩٢٣و ھمین طور طغیان بی سرانجام سال ١٩٢١
بود و )KDP(»حزب کمونیست آلمان«رھبر 

انترناسیونال کمونیست نیز او را مسئول این موارد 
، با بھ راه انداختن کارزاری با نام KDPرھبران .دانست

، این حزب جدید را بھ تالشی احمقانھ »آکسیون مارس«
آن ھا تا جایی پیش رفتند .کشاندند»انقالب«برای تھییج 

کھ تالش کنند با مسدود کردن کارخانھ ھا از طریق
آوردن فعالین بیکار، کارگران اعتصابی را زیر فشار 

این تاکتیک ھا منجر بھ نزاغ میان اعضای .بگذارند
KDPو دیگر کارگران رفرمیست یا حتی رادیکال شد.

بھ فاجعھ ختم شد، بھ طوری کھ نیمی »آکسیون مارس«
حزب را ترک کردند و میلیون ھا نفر KDPاز اعضای 

١٩٢١در بھار .ون بیگانھ شدنداز کارگران از انقالبی
مداحلھ کردند تا بلکھ KDPلنین و تروتسکی شدیداً در 

اما .رفقای آلمانی خود را از این اشتباھات برحذر دارند
رھبری »آکسیون مارس«موفقیت آن ھا روی کاغذ بود، 

.حذب را چندین پاره کرد

، یک مجلۀ ادبی و )Die Aktion(»دی اکسیون«)٢(
آلمان، بھ سردبیری فرانتس فمفرت بود کھ بین سیاسی در
»برلین ویلمارزدورف«در ١٩٣٢و ١٩١١سال ھای 

پرسیونیسم ساین نشریھ مدافع سبک اک.منتشر می شد
.ادبی و سیاست ھای چپ گرایانھ بود

http://marxists.org/archive/trotsky/germany/
1931/310912.htm

چشم اندازھای انقالب

فھرستبازگشت بھ 

برآورد تروتسکی از تغییر و تحوالت سیاسی احتمالی 
اروپا در آتیھ از سوی منتقدینی بھ چالش کشیده شد؛ این 

ونیمنتقدین با این جمع بندی مخالفت داشتند کھ اوضاع کن
بھ دوره ای از پیروزی پاسیفیسم و رفرمیسم منجر می 

رفیق تروتسکی در طول پاسخ خود اشارات زیر را .شود
.بھ وضعیت داخل بریتانیا داشت

١٩٢٢دسامبر ٢٣، کمونیست:منبع

حزب کمونیست بریتانیای کبیر:ناشر

جھانگیر سخنور:مترجم

چشم اندازھای انقالب

)١٩٢٢ردسامب(لئون تروتسکی 

-ائتالف محافظھ کاران«در نتیجۀ انتخابات اخیر، سلطۀ 
فضایی را برای یک حکومت سرتاسر »لیبرال ھا

با این وجود از سوی دیگر .ایجاد کرده استکارمحافظھ
آمار و ارقام آراء در ھمان انتخابات داستان دیگری را 

می کند و نشان می دھد کھ سیاست مداران گوباز
برای رایست انگلستان نقداً تدارک وسیعیرفرم -بورژوا

یک جھت گیری جدید در صورت رشد بیشتر تضادھا و 
صورت )کھ ھر دو کامالً اجتناب ناپذیر ھستند(مشکالت 

.ندداده ا

.ی اخذ کردندأیم میلیون رننج و محافظھ کاران کم تر از پ
، تقریباً »لیبرال ھای مستقل«، ھمراه با »حزب کارگر«

بنابراین می بینیم کھ .ن رأی بھ دست آوردندھفت میلیو
رؤیاھای عیاشانۀ پیروزی ،رأی دھندگان در اکثریت خود

لیستی را بھ نفع توھمات نحیف رفرمیسم و یارھای امپ
.پاسیفیسم رھا کرده اند

http://marxists.org/archive/trotsky/germany/1931/310912.htm
http://marxists.or
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اتحادیۀ کنترل «عیت قابل توجھ است کھ قااین یک و
بازگشت  -یک سازمان پاسیفیست رادیکال-»دمکراتیک

.ل کمیتۀ خود بھ پارلمان را تضمین کردک

کھ رژیم وجود داردجدی برای این فرضپایھ ایآیا 
ھ دیکتاتوری محافظھ کار کنونی در انگلستان مستقیماً ب

؟پرولتاریا می انجامد

برعکس، فکر می .ناتوان ھستیمپایھ ایاز دیدن چنین 
ادی حل ناشدنی مستعمرانی و م کھ پیچیدگی ھای اقتصکن
لمللی امپراتوری کنونی بریتانیا، در حکم گندم برای ن ابی

آسیاب اپوزیسیون خرده بورژوایی، بھ نمایندگی بھ 
.بودخواھد »حزب کارگر«ح الطاص

ھمھ چیز بھ نفع این فرض است کھ در انگلستان، بیش از 
ھر کشور دیگری در جھان، طبقۀ کارگر پیش از دست 

ود از مرحلۀ یک یافتن بھ دیکتاتوری، مجبور خواھد ب
رفمیست و »حزب کارگر«حکومت کارگری در قالب 

پاسیسفیت عبور کند کھ در انتخابات اخیر قریب بھ چھار 
.و نیم میلیون رأی آورد

ادعای قطعیبھ زحمت می توان پایھ و اساسی برای این 
، پیش از آن کھ افت کھ انقالب پرولتری در آلمانی

بھ جنایات نسھ منجر و بیرونی فرادرونیپیچیدگی ھای 
.، پیروز خواھد شدحکومتی و پارلمانی شود

چنین بحرانی بھ معنای انتخابات نوین خواھد بود، 
.انتخابات نوین بھ پیروزی بلوک چپ خواھد انجامید

»حکومت محافظھ کار«ضربۀ سنگینی بھ ،این مور دوم
»حزب کارگر«انگلستان از طریق افزایش اپوزیسیون 

ماالً بھ یک بحران پارلمانی، بھ انتخابات می زند و احت
، یا بھ تنھایی یا در »حزب کارگر«جدید و بھ پیروزی 

.می انجامد،»لیبرال ھای مستقل«تبانی با

ی بر موقعیت بین المللی در آلمان یین رویدادھانتأثیر چ
چھ خواھد بود؟

سوسیال دمکرات ھای آلمان بالفاصلھ از رویکرد ِشبھ 
ند تا برای بازگشت وخارج می شاپوزیسیون خود

عی و غیره با دمکراسی ھای مناسبات صلح آمیز، طبی
.ارائھ دھند»مردم«بھ ، خدماتیبربزرگ غ

بھ این معنا بود کھ گفتم تغییر در سیاست داخلی فرانسھ و 
انگلستان، اگر پیش از پیروزی کمونیست ھا در آلمان رخ 

گری بھ سوسیال بدھد، تنھا می تواند وقت تنفس کوتاه دی
دوباره بھ قدرت می »شایدمان«.دمکراسی آلمان بدھد

آخر انقالبی پردۀتنھا  پیش درآمدی بر این رسد، اما 
و ضعفچرا کھ کامالً روشن است سستی.خواھد بود

پاسیسفیست تحت شرایط کنونی اروپا،  -رژیم رفرمیست
عریان شدن نھ بھ چند سال، بلکھ چند ماه یا ھفتھ برای 

.یاز خواھد داشتن

این کھ قید استثنای خاصی برای قدرت ھای استعماری 
.قائل شویم، خطای محض است

انگلستان پیش از آغاز بورش نظامی بھ انقالب روسیھ، 
فرستاد تا بھ موقع »منشبو«را بھ کمک »ھندرسن«

.انقالب روسیھ را مھار کند

لستان در قبال ھند گھمین روش از سوی بورژوازی ان
بایعنی والی ھای لیبرال و بخشندۀ خود را کھ :بال شددن

.د، اعزام کردمی شاسکادران ھای حامل بمب ھمراھی

تردیدی نیست کھ تکامل جنبش انقالبی در مستعمرات، 
انگلستان بھ قدرت را تسریع می »حزب کارگر«دستیابی 

با وجود این حقیقت کھ بھ طور ممتد بھ مستعمرات  -کند
.انگلستان خیانت کردسرمایھ داری 

بھ ھمین ترتیب تردیدی نیست کھ تکامل بیش تر جنبش 
انقالبی در مستعمرات، ھمراه با جنبش پرولتری در 

ی رفرمیسم و خت تاریوبکشور مادر، آخرین میخ را بھ تا
.خواھد کوبید»حزب کارگر«سخنگوی آن یعنی 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
2/12/prosprev.htm

http://www.marxists.org/archive/trotsky/1922/12/prosprev.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
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نقطۀ عطف جدیدی در :فرود بر سطح ستارۀ دنبالھ دار

اکتشاف فضایی

فھرستبازگشت بھ 

برایان داین

آرام نوبخت:برگردان

اشتیاقتاسر جھان با طی ھمین ھفتھ میلیون ھا نفر در سر
اخبار فرود موفقیت آمیز کاوشگر فیلھ بر سطح ستارۀ 

جرم این ، »گراسیمنکو -چوریوموف/پی۶٧«دنبالھ دار 
ومتری چک و صخره ای در نیم میلیارد کیلسمانی کوآ

جدیدی فنقطۀ عطباید گفت .را دنبال کردندینزم
در فراسیده، بھ طوری کھ دانشمندان برای نخستین بار قا

از یک ستارۀ دنبالھ دار ،زنده و در محلیبھ انجام تحلیل
.شده اند

۶٠طی در )١(قطعۀ ابزاری ھمراه فرودگر فیلھ٩
الیت خود اطالعاتی را دربارۀ ستارۀ دنبالھ دار عساعت ف

در مورد دیرینھسؤاالتجمع آوری کردند کھ بھ پاسخ 
ن بھ دانشمندا.تاریخ منظومۀ شمسی یاری خواھند رساند

خصوص امیدوارند کھ این مأموریت بھ فھم عمیق تر
کھ ستاره ھای دنبالھ دار را منشأ منجر شودایتئوری

اولیۀ آب و ترکیبات ارگانیک بر روی کرۀ زمین می 
انرژی بھ خوابی فقدانھرچند این فرودگر بھ دلیل .داند

زمستانی فرو رفتھ، اما نتایج ارسالی آن نقداً ترکیب این 
.شن کرده استوربرای محققین ۀ دنبالھ دار را ستار

کھ فیلھ روز جمعھ برای »سفر کوتاھی«امید می رود 

شگر اجازه وتغییر جھت خود در پیش گرفت، بھ این کا
کافی را جذب و مجدداً انرژیھر چھ سریع تردھد کھ 

بھ احتمال زیاد طی روزھا .آنالین شودکوتاهبرای مدتی
نیرو خواھد گرفت و آھستگیاه ھای پیش رو بھمو 

اوربیتر.نھایتاً امکان تداوم تحقیقات را فراھم خواھد کرد
فیلھ را بھ مقصد آن حمل می کرد، در کاوشگررزتا کھ

ی این تخواھد ماند و طی دست کم یک سال آایستگاه باقی 
ید و شدار را ضمن نزدیک شدن آن بھ خورستارۀ دنبالھ
.ز آن، رصد خواھد کردزیادی اقسمت ھایفروریختن 

این در بحبوحۀ بیانیھ ھا و اظھارات بی حد و حصری کھ 
، عنوان می کنند»سود«اصِل دستاورد علمی را پیروزی

تمأموریه و نیروی محرککھ انگیزکردباید تأکید
شد، آغازیک دھۀ پیش از ریتی کھ ورزتا بھ عنوان مأم

ر، بلکھ این یا آن ابرشرکت غول پیکنھ منفعت خصوصِی 
کار جمعی ھزاران دانشمند در عقالییھمانگی و ترکیب
.ه استسرتاسر جھان بود

از سطح و ھمین یاین فرودگر کھ قادر بھ نمونھ بردار
ی است کھ از مواد فّرار ستارۀ دنبالھ دار ھایطوری گاز

ت را بھ اتبخیر می شود، مجموعھ ای از ابزار و ادو
در بیش از دوازده یدانشمنداندستھمراه دارد کھ بھ 

بھ مدیریت فرودگر .ندکشور طراحی و ساختھ شده ا
و بھ عالوه کنسرسیومی بوددر آلمان عھدۀ دانشمندانی

متشکل از متحصصین اتریش، فنالند، فرانسھ، 
.مجارستان، ایرلند، ایتالیا و انگلستان را دربرمی گرفت

با این حال محدودیت ھای غیر ضروری در تأمین بودجۀ 
تر»مھم«کھ خود بنا بھ اولویت ھای -علمیروژه ھای پ

تأثیر بسیار مشھود و قابل  -حکومت ھا اعمال می شود
طرح ھای اولیھ برای .توجھی بر این مأموریت داشت

فضاپیمایی کھ بتواند ھمراه با نمونھ ای از ستارۀ دنبالھ 
بھ دلیل منابع ناکافی کنار گذاشتھ ،دار بھ زمین بازگردد

مأموریت پرتابگر ایننھ ھای کم ھزینھ تر برای گز.شد
بنا بھ ،فرودگر»سیستم پیش رانشی«کردنو اسقاط

بھ عالوه فقدان منبع .دالیل مالی و نھ علمی انتخاب شدند
رزتا داشت ت، تأثیری منفی بر مأمورینیروی رادیواکتیو

تضعیف می ھم و امکان تالش ھای مشابھ در آینده را 
.کند
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ود بنا بھ تمامی گزارش ھا، فرود بر روی با این وج

و طی است ستارۀ دنبالھ دار بسیار موفقیت آمیز بوده 
ھفتھ ھا و ماه ھای پیش رو فرصت کافی و وافی خواھیم 

.بیاموزیموالنی فیلھ طاز سفر بسیاری داشت تا چیزھای 

موفقیت فیلھ، در نقطۀ مقابل دو فاجعۀ فضایی است کھ 
ماه گذشتھ رخ داد؛ ھر دوی ظرف یک ھفتھ در اواخر

خصوصی ساری و مقید کردن پیامدھای ،درااین مو
را برجستھ می یسود خصوصاصلیی بھاضاکتشاف ف

شرکت نوپای مھم ترین ساختۀ، »٢اسپیس شیپ «.کردند
، در طول پرواز »کتیکویرجین گلِ «گردشگری فضایی 

در حادثۀ .دشر بھ مرگ خلبان آزمایشر و منججفمن
اوربیتال«شرکتساختۀ»اِرسنتآ«راکت دیگر،

ایستگاه فضایی بین «در یک مأموریت بھ »ساینسز
آمیز ھدچار نقص فاجعپرتابپس از لحظاتی، »المللی

.موتور شد

و مھندسی اولویت یمنیبر ا»سود«در ھر دو مورد، 
با سوخت جدیدی پرواز می »٢اسپیس شیپ «:داشت

موردبھ اندازۀ کافیکت،شرمندان دانشکرد کھ بھ زعم
از »رساآنت«بود، درحالی کھ قرار نگرفتھآزمایش 

کھ استفاده می کردشوروی سابقچندمنظورۀموتورھای
رجوع کنید بھ (گذشتان می شسال از عمر۴٠بیش از 

).»سرمایھ داری و برنامۀ فضایی«مطلب

روند فاجعھ آمیزی و دستاورد علمی امروز تعارض میان 
کھ جھان را ، روندیقات حاکم درسر می پرورانندکھ طب
بھ سقوط در در پرتگاھی عمیق می کند، بیش از تھدید 

.پیش بھ شکل زمختی دیده می شود

ی ھمین ھفتھ، در بحبوحۀ بحران ژئوپلتیک رو بھ رشد
جنگ افروزی ھای روزافزون قدرت باکھ جرقھ ھایش

»٢٠گروه«، رھبران روشن شدھای اصلی امپریالیستی
باری در اروپا، بحران اوکراین .می شوندمعگردھم ج

پای غربی را با روسیھ سرشاخ وایاالت متحده و اردیگر
ایاالت متحده در جبھۀ اقیانوس آرام، .کرده است
را استرالیا، ژاپن و میزبانی از دیگر کشورھا کشورھای

در .درآورده استچین بھ صف برای مھار کردن
اوباما روانھ شده و بھ سرعت جنگ میانھ، حکومتروخا

.جدیدی را در عراق و سوریھ گسترش می دھد

تلف میگریھنگفتی برای ابزار کشتار و ویرانمبالغ
ایاالت متحده بھ تنھایی ساالنھ بالغ بر نیم تریلیون .شود

دالر صرف تقویت سازوکار نظامی و اطالعاتی خود می 
ھ مأموریت کھ کھ رقم تخصیص یافتھ بیدرحال -کند

می شود برآورد.دیمیلیارد دالر می رس١.٧۵بھ ،رزتا
بھ، ٢٠١١تا سال ٢٠٠٣جنگ عراق از سال ھزینۀکھ
.برسدتریلیون دالر ۴

مبالغ دیگری ھم ھستند کھ بھ اشرافیت مالی اختصاص 
، تریلیون ھا دالر ناگفتھ بھ بھ بانک ھا داده پیدا می کند
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پا نگاه دارند و ولع ابر شده تا بازارھای بورس را سر 

بھ عالوه ھیئت ھای حاکم در .کنندرفع ثروتمندان را 
د، در نن بست می کشانھمان حال کھ بشریت را بھ سوی ب ُ

کشورھای خود ھر آن چھ را کھ ارتجاعی، ضّد علمی و
بھ شکل سیاسی و ایدئولوژیک احیا می ،واپس مانده است

.کنند

ح ستارۀ دنبالھ دار، طدستاوردھای علمی نظیر فرود بر س
یادآور مھمی است کھ بشریت توانایی کارھای بزرگ را

این .آنجّو زمین و چھ خارج از محدودۀ ، چھ در دارد
دستاوردھا نشان از فرصت ھایی دارد کھ تحقق شان 

، طبقھ استبھ بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگروابستھ
وارد کھ باید بھ عنوان مدافع ھر آن چھ مترقی است،ای

.شودصحنھ

پرسش آن است کھ چھ چیزی مانع حل چالش ھای عظیم 
و عاجلی است کھ با آن رو بھ رو ھستیم؟ این مانع، نھ 
ظرفیت ھای مولد بشر، کھ سازمان دھی اجتماعی 

در جامعھ ای کھ بر بنیان ھای .سرمایھ داری است
روش ھای علمی ھمین بنا شده باشد، و عقالییمنطقی

ه بر فرود آمدن بر سطح ستارۀ دنبالھ دار، مورد استفاد
برای حل یبھ طور موفقیت آمیزشکلمی تواند بھ ھمان 

فقر، بیکاری، :مشکالت روی کرۀ زمین استفاده شود
.فجایع زیست محیطی، بیماری، گرسنگی و جنگ

بر سطح ستارۀ دنبالھ کاوشگر فیلھدر حاشیۀ فرودآمدن
می شود کھ ھن متبادربھ ذفقید »یگنکارل س«دار، جملۀ 

جھان «:دربارۀ وسعت کیھان گفتھ بودضمن تعمقزمانی 
، بیکرانی فضا و حد و حصرھای بی شمار، لحظات بی 

؛ این جا ما حاصردر حالسیارۀ کوچک مااماو.زمان
.با یک گره گاه حساس در تاریخ رو بھ رو می شویم

ھیم، تبعات آن چھ درحال حاضر با دنیای خود انجام می د
تا چندین قرن بازتولید خواھد شد و بھ شکل نیرومندی بر 

این توان .سرنوشت نسل ھای آتی ما تأثیر خواھد گذاشت
اما ...در ما ھست کھ تمدن و شاید نوع بشر را نابود کنیم

ما قادر بھ استفاده از حس ھمدردی و ھوش خود، از 
تکنولوژی و ثروت خود نیز ھستیم تا بتوانیم یک زندگی

معنادار و سرشار از وفور را برای تمامی ساکنین این 
.»سیاره بھ ارمغان بیاوریم

، در میانۀ جنگ سرد بین ١٩٨٠این عبارات در سال 
ج سال نسی و پ.ه و اتحاد شوروی گفتھ شدایاالت متحد

.بعد، ھمین گفتھ ھا با نیروی بیش تری کاربرد دارند
استقرار شرایط ویرانی تمدن، یا  -انتخاب بین دو امکان

بستگی بھ ایجاد یک -بھبود علمی و پیشرفت اجتماعی
بنیان جدید برای اجتماع انسان، سرنگونی سرمایھ داری 

این، در یک کالم، .و جایگیزینی آن با سوسیالیسم دارد
.یک مسألۀ انقالبی است

٢٠١۴نوامبر ١۵

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/15/
pers-n15.html

گانھ، چگالی و خصوصیات حرارتی ٩این ابزارھای )١(
سطح، میدان ھای مغناطیسی، گازھا، و فعل و انفعال 
میان ستاردۀ دنبالھ دار و باد خورشیدی را انازه گیری 

.می کنند

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/15/
pers-n15.html

ابزارھای فرودگر و اوربیتر رزتا و کارکرد آن ھا، در 
:سایت زیر توضیح داده شده است

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Sci
ence/Rosetta/The_Rosetta_lander

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Sci
ence/Rosetta/The_Rosetta_orbiter

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/15/pers-n15.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/15/pers-n15.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/The_Rosetta_lander
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/The_Rosetta_orbiter
http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/15/
http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/15/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Sci
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Sci
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راھپیمایی ده ھزار تن از دانشجویان برای :گزارش

آموزش رایگان

فھرستبازگشت بھ 

»اتحاد برای رھایی کارگر«گزارشی از رفقای 
)AWL( در بریتانیا»احیای مارکسیستی«از متحدین

آناھیتا اردوان:برگردان

راھپیمایی در ده ھزار تن از دانشجویان با برگزاری
.مرکز شھر لندن، خواستاِر آموزش رایگان گشتند

راھپیمایی مذبور، علی رغم کارشکنی ھا و خرابکاری 
ھای عمدی رھبر اتحادیۀ ملی دانشجویان، توسط فعاالن 
چپ انجام پذیرفت کھ تأثیرات مثبتی بر جنبش دانشجویی 

زۀ ما آرزومندیم تا تأثیر مثبت وسیعتری نیز بر مبار.دارد
در طی شش ماه گذشتھ،  مسالۀ .طبقاتی داشتھ باشد

در دستور کاِر جنبش دانشجویی قرار "آموزش رایگان"
کمپیِن ملی "گرفت کھ بیش از ھمھ مورد عنایت و حمایِت 

کمپین .قرار گرفت"علیھ افزایش شھریھ و کاھش مزایا
مذبور و دیگر گرایش ھای چپ، در کنفرانس اتحادیۀ 

ماِه آوریل، از رھبر اتحادیۀ ملی ملی دانشجویان
دانشجویان  شکست خورند و رھبر راستگرای اتحادیۀ 
مذکور، موفق بھ عدم حمایت از تصویِب قانون آموزش 

است کھ ٢٠٠۴این نخستین مرتبھ از سال .رایگان گشت
کنفرانس اتحادیۀ ملی دانشجویان از موافقت با آموزش 

علیھ افزایش کمپین ملی. "رایگان، روی برمی تابد
بی درنگ در مخالفت با چنین "شھریھ و کاھش مزایا

برگزار .واکنشی، بھ راھپیمایی سراسری فراخوان داد
کنندگان کنفرانس از اعضای اتحادیۀ ملی دانشجویان نیز 

سپس، اتحادیۀ ملی .از فراخوان حمایت کردند
دانشجویان، با وجود برخورداری از امکانات ھنگفت، 

ولی .قباِل حمایت از راھپیمایی، نشان ندادواکنشی در 
انجمِن "راھپیمایی از سوی ائتالف گروه ھای فعاِل 

و "جوانان سبز"،"دانشجویان علیھ ریاضت اقتصادی
مورد "کمپین ملی علیھ افزایش شھریھ و کاھش مزایا"

در حقیقت، بیشتر فعالیت ھا .عنایت و حمایت قرار گرفت
برخورداری از امکانات توسط کمپین مذکور علی رغم

سپس، حمایت .ناچیز و ُمشارکِت جوانان سبز اجرا گردید
رسمی اتحادیۀ ملی دانشجویان، سبب شد تا سازمان 
دھندگان بھ طور مؤثر و عملی با اتحادیھ ھای دانشجویی 

ولیکن، اتحادیۀ ملی .زیادی، رابطھ برقرار سازند
ی با توسلدانشجویان دو ھفتھ قبل از برگزاری راھپیمای
.بھ حربھ ھای جعلی، از حمایت روی برگرداند

راھپیمایی نوزده نوامبر، بزرگترین اعتراض دانشجویی 
راھپیمایی .بھ شمار می آید٢٠١٠در انگلیس از سال 
افزار مھمی "سازمان و سازماندھی"مذبور نشان داد کھ 

.جھت تدارک و پیشرفتِ فعالیت ھای نتیجھ بخش، است
، این راھپیمایی، بسیج قدرتمندی بود کھ بھ طور کلی

یو "توجھ دانشجویان از سراسر کشور انگلیس، بھ ویژه 
، اتحادیۀ دانشجویی ملی رنگین "کینگس"و "سی ال

پوستان و دانشجویان خارجی را بھ خود جلب کرد تا در 
بخشی از اھمیِّت برگزاری این راھپیمایی .آن شرکت کنند

گردد و آن را از راھپیمایی بھ ماھیت سیاسی آن برمی 
٢٠١٢غیر سیاسی کھ توسط اتحادیۀ ملّی در سال 

موضع گیری و ماھیت .برگزار شد، متمایز می سازد
کمپین علیھ کاھش "راھپیمایی نوزده نوامبر، با دخالِت 

در تمایز با "سوسیالیست ھا"و "شھریھ و کاھش مزایا
.شعارھای معتدل انجمن دانشجویان، شکل گرفت
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اھپیمایی برای آموزش رایگان بھ طور شفاف، سیاست ر

ھا و فریبکاری ھای دولت را نشانھ گرفت و صریحاً بھ 
فقدان امکانات ھمگانی و اجتماعی و انباشِت ثروت در 

بر پالکاردھایی کھ .دست طبقۀ فرادست، اعتراض نمود
توسط شرکت کنندگان حمل می شد، شعارھایی از قبیل 

از صاحبان بانک سلب "، "بپردازندثروتمندان مالیات "
دانشجویان و کارگران متحد شوید و "و "مالکیت کنید
مضاف بر این ھا، بر .نوشتھ شده بود"مبارزه کنید

و مخالفت با "اتحاد با مھاجران"،"انترناسیونالیسم"
.، تأکید ورزید"ناسیونالیسم افراط گرا"

ی در شخصیت ھا و افراد شھیر از جانب اقشار اجتماع
راھپیمایی، سخنرانی کردند کھ در این میان از رھبران 
احزاب کارگری، اعضای آزادی کارگران، کمپین فعاالن 

.مکزیکی و غیره می توان نام برد

رھبر اتحادیۀ ملّی دانشجویان علِّت صرف نظر کردن از 
حمایت را فریبکارانھ بھ رابطھ مسائل امنیتی پیرامون 

در حقیقت، برخی از .اردتدارک راھپیمایی ربط د
مدیران اتحادیۀ ملی دانشجویان بھ دخالت و مشارکت 
دانشجویان سوسیالیست در راھپیمایی پی برده و بدین 

اکثریت رھبران اتحادیۀ .جھت از حمایت دست کشیدند
ملی دانشجویان، از ماھیتی معتدل برخوردارند و خواھان 

موزش رایگان آنان تمایلی بھ حمایت از آ.مبارزه نیستند
ندارند و فرصت طلبانھ بھ حربھ ھایی فریبکارانھ چنگ 
انداختند تا اھداف اصلی خویش، در عدم حمایت از 

آن چھ بیشتر از ھمھ قابل .راھپیمایی، را پنھان سازند
توجھ است، موضوع پیروی برخی از اعضای اتحادیھ کھ 
خود را گرایش چپ می دانند، از رھبری اتحادیۀ ملی 

روند تدارک و برگزاری راھپیمایی .ویان، استدانشج
نوزده نوامبر، ماھیت بسیاری از نیروھا را آشکار 

رھبر اتحادیۀ ملی دانشجویی دلیِل عدم حمایت از .ساخت
راھپیمایی را ناامن بودن آن اعالم کرد درحالی کھ 

را سر می "مشارکت زنان در رھبری"ھمواره شعار 
شترین افراد سازمان دھندۀ این در حالیست کھ بی!دادند

عدم پشتیبانی .بودند"زن"راھپیمایی نوزده نوامبر، 
اتحادیھ از راھپیمایی با توجھ بھ جنسیِّت گردانندگان آن، 

نشان می دھد کھ شعار مشارکت زنان در رھبری از 
جانب اتحادیۀ ملی دانشجویان توخالی است، شعاری کھ 

کت کنندگان و رفقای سوسیالیست، سازمان دھندگان، شر
تمامی گرایش ھای مدافع و حامی راھپیمایی، آن را 

این واقعیت نشان می دھد کھ اعضای .درعمل پیاده کردند
گرایش چپ اتحادیۀ ملی دانشجویان از شجاعت کافی 

یبوروکراسبرای مبارزه برخوردار نیستند کھ ریشھ در 
بھ راھپیمایی نوزده نوامبر .اتحادیۀ ملی دانشجویان، دارد

جلب توجھ و حمایت و بسیج نیرو برای :دو ھدف اصلی
برگزاری راھپیمایی و افشای ماھیت اصلی رھبری 

.اتحادیۀ ملی دانشجویان، دست یافت

:موضوعات ضروری آینده

برگزاری حداکثر نشست و تا حد امکان جھت گفتگو 
.پیرامون تداوم مبارزه

وزھای کمپیِن ملی علیھ افزایش شھریھ و کاھش مزایا ر
سوم و ششم دسامبر را جھت اقدام عملی اعالن کرده 
است و در روزھای سیزده و چھاردھم دسامبر در 

مشارکت فعاالن و .منچستر کنفرانس برگزار خواھد کرد
گروه ھای دانشجویی در کنفرانس ھا و راھپیمایی ھای 
اعالن شده برای سازماندھی نبردی قدرتمند، از اھمیّت 

.استزیادی برخوردار 

تداوم مبارزه و حرکت ھای آینده نیازمنِد برنامھ ای 
.مناسب جھت بسیج نیروھای منطقھ ای و کشوری است

ما نیازمند برقراری ارتباط بین دانشجویان و کارگران 
.ھستیم

دانشجویان سوسیالیست محتاج اقداماتی ھستند تا ماھیت 
یر سیاسی راھپیمایی را ارتقا  و ایده ھای بھتری جھت تغی

ھمھ .ساختارھای اجتماعی، در راھپیمایی، نھادینھ سازند
گیر کردن عقاید بنیادین و اساسی مبارزۀ طبقاتی و 
سوسیالیسم میان دانشجویان امری حیاتی برای پیشرفت 

.جنبش بھ حساب می آید

ما خرسندیم کھ در راھپیمایی شرکت داشتیم و رفیقانمان 
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کاھش مزایا، نقش در کمپیِن ملی علیھ افزایش شھریھ و 

قابل توجھی در برگزاری موفقیّت آمیِز راھپیمایی نوزده 
.نوامبر داشتند

.ما بھ مبارزه در تمام مراحل ادامھ می دھیم

students@workersliberty.org
07775 763 750

http://www.workersliberty.org/node/24309

بین المللیجنبش کارگریھایبرخی گزارش

٢٠١۴ماه نوامبر سال میالدی 

فھرستبازگشت بھ 

آناھیتا اردوان:تھیھ و تنظیم

اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفت در شمال غربی انگلیس

فیلیپس «چھارصد و پنجاه نفر از کارکنان پاالیشگاه 
و شمال »کلینیگس ھُلم«واقع در »شششصت و 

شرایط کاری، ی، جھت بھبود و ارتقا»شرلینکلن«
نشت گاز تاکنون باعث بستری دو نفر .اعتصاب کردند

اتحادیۀ کارگری .از کارکنان پاالیشگاه مذبور، شده است
.سازمان دھندۀ اعتصاب می باشد»جی ام بی«

ی کارگران بخش دولتی ایتالیایصف آرا

ش از صد ھزار نفر از کارگران بخش دولتی، ایتالیا در بی
شھر ُرم، با شرکت نمایندگان اتحادیھ ھای کارگری بخش

مطالبات کارگران شامِل .ھای دولتی، تظاھرات کردند
ھاست تغییر نیافتھ است تنظیم قراردادھای جدید کھ سال

.و افزایش دستمزد بیش از سھ میلیون کارگر، می شود
حادیھ اخطار داده اند کھ در صورت عدم رھبران ات

رسیدگی بھ مطالبات کارگران بھ اعتصاب سراسری در 
.ماه آینده، فراخوان می دھند

ماتئو«برخی از کارگران با حمل پیکری بھ شکل 
، نخست وزیر کشور، با بینی مضحک بھ شکل »رنتسی

، پیمان شکنی وی در توجھ و اجرای خواست»پینوشھ«
.ا بھ باد استھزا گرفتندھای کارگران ر

بیکاری در کشور ایتالیا در باالترین میزان از سال 
درصد و در میان جوانان بیش از ١٢، برابر با ١٩٧٠

.چھل درصد، گزارش شده است

اعتصاب غذا در کارخانۀ تراکتور سازی شھر 
بابرویسک واقع در بالرُوس

چھار تن از کارگران کارخانۀ قطعات سازی تراکتور 
دلیل ھ ھر بابرویسک، واقع در شرق بالروس، بش

http://www.workersliberty.org/node/24309
http://www.workersliberty.o
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ھ آنان، اقدام مذبور را ب.اعتصاب از کار اخراج شده اند

دلیل عضویت در اتحادیۀ مستقل کارگران، حملھ بھ 
اتحادیھ دانستھ و با اعتصاب غذا برابر ساختمان 
شھرداری، خواستار رسیدگی شھردار بھ وضعیشان 

ھمراه دو خبرنگار ھ ببرخی از اعتصاب کنندگان .گشتند
با پیوستن کارگران دیگر، توسط پلیس دستگیر و بھ 

جھت اقدام بھ اعتصاب ھ پرداخت جریمۀ نقدی ب
.موران دولتی تھدید شدندأغیرقانونی، از سوی م

راھپیمایی کارگران قبرس در مخالفت با شرایط کاری 
نااَمن

واقع در قبرس با برگزاری »یری«کارگران روستای 
مایی در تاریخ ھفتم نوامبر بھ نااَمنی شرایط کارشان راھپی

و فقدان پیش نویس قانونی در رابطھ با سنجش امنیت 
شرایط کاری کارگران، در سراسر قبرس، راھپیمایی 

دنبال مرگ کارگر سی و ھ راھپیمایی مذبور ب.کردند
شش سالھ، بر اثر برخورد با کامیون در محل کار، 

.صورت پذیرفت

رگران جمھوری اسلوونی بھ سیاست ھای اعتراض کا
خصوصی سازی

پانصد تن از اعضای اتحادیۀ بازرگانی اسلوونی با 
برگزاری راھپیمایی در پایتخت کشور، لیوبلیانا، بھ 

ھای سیاست دولت پیرامون خصوصی سازی شرکت
.دولتی، اعتراض کردند

راھپیمایی کارگران صنعت نفت عراق

ن صنعت نفت با ھمکاری نفر از کارگرا٢٠٠٠بیش از 
کمیتۀ کارگران نفت جنوب عراق در برگزاری راھپیمایی 

آنان بھ .در بصره علیھ معضل بیکاری، اعتراض کردند
امتناع دولت جدید از مذاکره پیرامون موضوعاتی مانند 
افزایش دستمزد کارگرانی کھ در شرایط بسیار خطرناکی 

بیکاران، مشغول بھ کارند و ایجاد مشاغل جدید برای 
.معترضند

اعتصاب سراسری در پاسخ بھ تیراندازی در اسرائیل

ھای خدماتی اکثریت شھرھای ھا و بخشفروشگاه
ھ با اعتصاب سراسری کارگران، بصحرای نگب،

این اعتصاب توسط کمیتۀ .صورت تعطیل در آمدند
شھروندان عرب زبان کشور اسراییل در واکنش بھ قتل 

موران دولتی، أتوسط مجوان بیست و دو سالھ 
.سازماندھی و انجام پذیرفت

دستگیری پنج کارگر بخش درمان و بھداشت مصر

حکم دستگیری پنج تن از کارگران بیمارستان دانشگاه 
الکساندر کھ از تاریخ پنجم ماه نوامبر اعتصاب کرده 

کارگران .والن دولتی صادر شدئبودند، از سوی مس
رانشان خواستار افزایش مذبور بھ ھمراه برخی از ھمکا

سی درصد حداقل دستمزد توسط صاحب بیمارستان شدند 
کھ پیش از این مورد موافقت وزیر دارایی، قرار گرفتھ 

مرکز اتحادیۀ کارگران درمان و بھداشت و بنگاه .بود
حمایت از کارگران، دفاع خود را از اعتصاب اعالم 

.شدندداشتھ و  خواستار تعلیق حکم دستگیری کارگران 

اعتصاب کارگران بزرگترین کارخانۀ معدن مس پرو

کارگران بزرگترین کارخانۀ معدن مس پرو، آنتامینا، در 
تاریخ نھ نوامبر اعتصاب کردند و خواستار اضافھ 

و پاداش بر پایۀ قرادادی مبنی بر تقسیم سود پرداخت
موران مالی أم.جھت جبران کاھش درآمدشان، گشتند

عدم پرداخت اضافھ دستمزد را بھ صاحبان معدن علت 
این اعتصاب .تنزل قیمت مس در جھان، ارتباط می دھند

توسط اتحادیۀ ساتراکوماسا سازماندھی و کارکنان بخش 
ھای تولید، استخراج و حمل و نقل مس را در شامل می 

.شود

کارگران صنعت نفت غنا بدلیل اعتصاب با مجازات 
رو ھستندھ قانونی روب

ھ ولتی، کارگران صنعت تولید نفت غنا را بوالن دئمس
جھت اعتصاب ماه گذشتھ، بھ تعھد قانونی و پرداخت 
غرامت نقدی جھت جبران خسارتی کھ وارد ساختند، 

این کارگران ماه گذشتھ با برگزاری .تھدید نمودند
اعتصاب بھ اختالف بسیار عمیق بین دستمزدی کھ 

جام کار برابر کارگران مھاجر و کارگران غنایی برای ان



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٢٠
اخراج  سریع بیست .دریافت می نمایند، اعتراض کردند

توسط»کواما نیکروما«و ھفت تن از اعتصاب کنندگان 
کارفرما باعث شد تا رھبران کارگران بھ اعتصاب 
سراسری ملی در بخش صنعت تولید انرژی، فراخوان 

.دھند

اعتصاب یک میلیون از کارکنان بانک در کشور ھند

اتحادیۀ یو اف بی یو، کھ یک میلیون از کارگران فوروم 
ھای دولتی و خصوصی کشور ھند را رھبری می بانک

کند برای سومین بار طی یازده ماه اخیر، علیھ سیاست
ھای ضد کارگری دولت و جھت افزایش دستمزدھا، 

٢٧شاخھ از ٧۵٠٠٠بیش از .فراخوان اعتصاب داد
وابستھ بھ بانک بخش٢۵٠٠٠بانک وابستھ بھ دولت و 

بخش خصوصی و بانک خارجی در اعتصاب یک روزۀ 
ماه نوامبر، دو روزه در ماه فوریھ و یک روز در ماه 

اتحادیۀ یو اف بی یو، .دسامبر سال گذشتھ، شرکت کردند
درصدی دستمزد کارگران، بھبود و ٢٣خواستار افزایش 

این .حقوق بازنشستگی و مزایای بھداشتی ھستندیارتقا
ھای دولتی ھند در حالیست کھ دستمزد کارگران بانکدر

مدت شش سال گذشتھ بھ رغم قول و قرار صاحبان 
.سرمایھ، افزایش نیافتھ است

اعتراض کارگران پست کشور آمریکا علیھ سیاست 
کاھش مزایای کاری

کارگران پست آمریکا با برگزاری صد راھپیمایی در 
لیھ سیاست دولت نوامبر، ع١۵سراسر کشور در تاریخ 

.جھت کاھش مزایای کارگران پست، اعتراض کردند
ادارۀ ٨٢مدیریت پست آمریکا در صدد تعطیل کردن 

ادارۀ پست در ھمین ١۴١پیش از این، .پست می باشد
شماری بیکار گشتھ روند، غیرفعال شده و کارگران بی

.اند

امسال آغاز و ۀتعطیلی اداره ھای پست آمریکا از ژانوی
.ادامھ یابد٢٠١۵رار است تا سال ق

حکومت اقلیم «بازداشت چھار فعال کارگری در 
»کردستان

فھرستبازگشت بھ 

صبح، در روستای ٩:٣٠روز چھارم نوامبر، ساعت 
در کردستان (میان شھرھای زاخو و دھوک »باتیفا«

ب حز«، چھار فعال سیاسی بھ دست نیروھای )عراق
.عراق بازداشت شدند»دمکراتیک کردستان

بھ دنبال بازداشت آن ھا، فؤاد محمدی، پویا نحوی، رضا 
مرادی و مھدی فتاح نژاد بھ محلی نامعلوم برده شدند و 
خانواده ھای آنان اطالعی از محل نگھ داری آن ھا 

حزب دمکراتیک «طی چند روز گذشتھ، .ندارند
گونھ تالشی برای ارائۀ ھیچ)بارزانی(عراق »کردستان

اطالعاتی دربارۀ محل بازداشت بھ دوستان یا خانواده 
این چھار فعال سال ھا بھ طور .ھای آنان نکرده است

قانونی در کردستان عراق زندگی کرده و درگیر فعالیت 
ما نگران امنیت این .ھای کارگری و سیاسی بوده اند

مسئول فعالین ھستیم و حزب دمکراتیک کردستان را 
بازگشت صحیح و سالم آن ھا بھ نزد خانواده ھایشان می 

.دانیم

شبکۀ ھمبستگی کارگری قویاً این اقدام سرکوبگرانۀ 
.را محکوم می کند)بارزانی(حزب دمکراتیک کردستان 

ما تمامی فعالین اتحادیھ ھای کارگری، فعالین کارگری، 
یسوسیالیست ھا و نیروھای مترقی را برای اطالع رسان

ما بھ فشار بر .دربارۀ این بازداشت ھا تشویق می کنیم
برای آزادی )و حکومت اقلیم(حزب دمکراتیک کردستان 

.بی قید و شرط و فوری آن ھا نیازمندیم

٢٠١۴نوامبر ١٣، شبکۀ ھمبستگی کارگری
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ندگان قطار آلمانننخستین روز اعتصاب را

فھرستبازگشت بھ 

٣صاب رانندگان قطار آلمان روز چھارشنبھ، ساعت تاع
بعد از ظھر آغاز شد؛ بخش ھای وسیعی از حمل و نقل 

صبح چھارشنبھ، ٢از ساعت .بار بھ حالت تعلیق درآمد
اعتصاب بھ ترامواھا، قطارھای مسافربری منطقھ ای 

این اقدام قرار است تا .برای فواصل زیاد، گسترش یافت
.شنبھ خاتمھ پیدا کندصبح روز دو۴ساعت

، رئیس اتحادیۀ رانندگان قطار »کیسلزس ووکال«
)GDL( متصدی قطارشرکت، اعالم کرد کھ چنان چھ
آمادۀ توافقات نباشد، اعتصاب می تواند »دویچھ بان«

بھ گفتۀ رھبر .فراتر از زمان تعیین شده ادامھ بیابد
GDLموجودی صندوق اعتصاب ھم مناسب است ،.

درصدی دستمزد و دو ۵استار افزایش ناچیز اتحادیھ خو
اما مھم تر از ھمھ، .ساعت کاھش ھفتۀ کاری است

GDL بھ مشغول مبارزه برای حق معرفی اعضایش
.با کمپانی استطور مستقل در مذاکرات قرارداد

و از حمایت بوده دویچھ بان شدیداً مخالف این مطالبات 
رخوردار ب)EVG(»اتحادیۀ حمل و نقل و راه آھن«

،»اتحادیھ ھای زرد«این اتحادیھ دقیقاً بنا بھ سنت .است
مشغول ھمکاری با مدیریت است تا کاھش دستمزدھا و 

در نتیجھ .ران تحمیل کندگممنوعیت اعتصابات را بھ کار
GDL نیز کارکنان تعویض واگن، مأمورین قطار، بخش

تھیۀ غذا، سوزنبانان، مربیان و غیره را بھ اعتصاب 
.خوانده استفرا

، بالفاصلھ پس از آغاز WSWSتیم تھیۀ گزارش 
،اعتصاب با مسافرین، از جملھ مسافرین درون شھری

، تأثیر گذاشتھ بودعبور و مرور آن ھا برکھ اعتصاب
بسیاری از آن ھا نسبت بھ رانندگان قطار .صحبت کردند

ابراز ھمدردی کردند، ولی می گفتند کھ اطالع رسانی بھ 
»برلیناوست بانھوف«در .ه استعیف بودآن ھا ض

ستپ ُ«ویی بھ نام سوزان از جش، دان)ایستگاه شرق برلین(
او .از بدگمانی خود نسبت بھ رسانھ ھا گفت،»دام

یاحساس می کرد کھ گزارش ھای رسانھ ای، اطالعات
:دربارۀ مذاکرات بھ او نداده بودندرا و حقیقیعینی

مسئول ،و نھ مدیریتGDLفکر نکنم منطقی باشد کھ «
»رون«ھمراه او با نام فرد .»اعتصاب معرفی شود

اضافھ کرد کھ رانندگان قطار ھیچ گزینۀ دیگری بھ جز 
.مطالبات خود نداشتھ اندپیش برداعتصاب برای 

.مسافر دیگری ھمبستگی خود را با اعتصاب اعالم کرد
:گفت، بھ مامده فروشی کار می کندعکھ در یک »پال«
کارگران «و »در آلمان اعتصابات کافی وجود ندارد«

اگر یک .مجبورند برای حقوق خود کمپین راه بیاندازند
گروه از کارمندان دست بھ اعتصاب و تقویت مطالبات آن 

.»ھا بزند، برای ھمھ خوب خواھد بود

کار »دویچھ بان«در قسمت تکنولوژی ایمنی در »پیتر«
است کھ EVGھ عضو ، بلکGDLاو نھ عضو .می کند

بخشی از کنفدراسیون اتحادیھ ھای کارگری آلمان 
)DGB(با این حال او ھم از .شودیمحسوب م

:اعتصاب رانندگان قطار حمایت می کند و می گوید
ابزار دیگری برای پیش بردن منافع چھمکاران قطعاً ھی«

»ندرخود بھ جز اعتصاب ندا

زان و سریع چیز ارواھد ھمھخاگر دولت ب«:او ادامھ داد
این فقط »را ھم داشتھ باشداتابصتباشد، باید انتظار اع
ارگران کنوبتفردا، «.داق نداشتصدر مورد راه آھن م
اب ھایی ھم آن جا رخ صاعتبعد.صنعتی خواھد بود

حکومت.فردا، قطارھا حرکت نمی کنند.واھند داردخ
.»کردهیدولت ھمھ چیز را خصوص.مقصر است

:اب صحبت کردصتکلیدی در اعسألۀو دربارۀ مسپس ا
دیگر احساس نمی کنند کھ EVGاگر ھمکاران در «

ھ این ھاست، باید حق تغییر بھ اتحادیاتحادیھ نمایندۀ آ
.و اعتصاب را در دفاع از منافع خود داشتھ باشنددیگر

اگر این حق را از .حق اعتصاب، یک حق بنیادی است
رده، و کارفرما م بود بھ جز بَ دست بدھیم، چیزی نخواھی

.»می تواند ھمھ چیز را بھ ما دیکتھ کند

»دویچھ بان«ھ بھ عنوان نظافتچی برای ک»ولفگانگ«
GDLاگر «.کار می کند ھم از اعتصاب پشتیبانی نمود
»پیروز شود، برای ھمۀ ما خوب خواھد شد

، حمایت از اعتصاب »فورتکفران«در ایستگاه مرکزی 
یک کارگر اداری .ار بسیار گسترده بودرانندگان قط
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ۀ ھفتۀ شنیدم آن ھا خواستار کاھش دوساعت«:عنوان کرد
بتھ لا«، و ادامھ داد »این را می توانم بفھمم.دکاری ھستن

کمی سخت است، بھ خصوص اگر کسی بھ قطار وابستھ 
اگر .ییمآآن برمی سپبرای چھار روز ازاما .باشد

برسند، کامالً صحیح خواھد مطالباتشانرانندگان قطار بھ 
سود، .می فھممنم.گاھی اوقات راه دیگری نیست.بود

یچھ بان حقیقتاً دستمزدھای باالیی وو د.اول استیتاولو
.»نمی دھد

در بخش افراد سیگاری رو بھ روی ورودی »دویگو«با
ھ عنوان ناظر در سالن دویچھ بان او ب.اصلی دیدار کردیم

یکی دو چیز ،بنا بھ تجربۀ خود»دویگو«.کار می کند
بھ طور طبیعی «.در مورد اضافھ کاری کارکنان می داند

بھ شدیدا ًساعت در ھفتھ کار می کنیم و ۶٠تا۵٠ما
او مجبور بود کھ موقعیت »کارکنان بیش تری نیاز داریم

پیش از آغاز شغل فعلی خود را بھ عنوان مأمور قطار
در قطارھا، او .اش بھ خاطر از رمق افتادن کنار بگذارد

.ساعت کار کند١٢گاھی مجبور بود کھ در یک شیفت 
کلبرای او .استراحت منظم در قطار طبیعتاً ناممکن بود

.شده بودوضعیت بھ تدریج غیرقابل تحمل 

یامور را بھتر م،او معتقد نبود کھ کاھش ھفتۀ کاری
ھنوز دست بھ استخدام کارکنان جدید »دویچھ بان«.کند

رطافزایش سرعت کار بدتر خواھد شد، بھ خا«.نمی زند
بھ عالوه، فقدان .»این کھ مقدار کار کاھش نخواھد یافت

در کنار.وجود داردنیز کاری اوحوزۀشدید پرسنل در 
دو کارمند کامالً مجرب، چھار شاگرد ھستند کھ باید ھمھ 

.یز را بھ طور تجربی یاد بگیرندچ

اما بھ گفتۀ او .رفتGDLبھ EVGدویگو اخیراً از 
و او حتی از رانندگان .تاکنون این ھم تفاوتی نداشتھ است

۶٠برای یک ھفتۀ کاری تا «:داردقطار ھم کم تر درآمد 
او »یورو است١١٠٠در ماهدرآمد پایھخالصساعت، 

مختلف برای مابھ اضافیھایاگر پرداخت«:اضافھ کرد
غیر کردن با چنین مبلغی کامالً التفاوت نبود، زندگی

»ممکن می شد

ستوران کارگران، با گروھی از رانندگان تراموا ردر 
را در مورد WSWSآن ھا آخرین مقالۀ .مالقات کردیم

یکی .اب رانندگان قطار با عالقھ خوانده بودندصاعت
ان را دکاھش کارمندست کم شما تعداد صحیح«:گفت
آن کار می کنیم درھیچ کسی از شرایطی کھ «، »دارید

دو چنمداریاناطالع ندارد؛ این کھ چھ قدر کمبود کارکن
او گزارش  داد .»میھساعت اضافھ کاری باید انجام بد

چون دیگران .نفر کم ھستیم٢٠تا١٠ھر روز ما بین «
ساعاتر بھ جمناین .بھ عھده بگیرندسایر کارھا راباید 

.»بسیاری از اضافھ کاری می شود

:یکی دیگر از رانندگان تراموا با لبخندی طعنھ آمیز گفت
ھمھ چیز را بھ  حالت ھاحتی بدون اعتصاب ھم آن«

عالئمدر ارتباط بااو بھ مشکلی .»تعلیق درمی آورند
اشاره می کرددر فرانکفورت پیش از آن روز راھنمایی

.را در دو خط تراموا متوقف کرده بودکھ عبور و مرور
ھمۀ این «:علت اصلی این اشاره کرد و گفتسپس او بھ 

.بازمی گردد١٩٩۴ھا بھ خصوصی سازی سال 
تعمیرات خطوط ریل سال ھاست کھ مشمول برون 

ھمین طور ساخت سکو، تعمیرات و نگھ .سپاری شده
.دآن ھا با حداقل کارکنان در ھمھ جا کار می کنن.داری

عجیب نیست کھ از یک نقطھ بھ بعد دیگر نمی تواند ادامھ 
»بدھد

ک شرکت خصوصی کوچک کار ی، برای »نیکالس«
جایی کھ نمی توانیم حتی رؤیای نمایندگی «می کند، 

وقتی از او در مورد نظرش .»کارکنان را داشتھ باشیم
من«نسبت بھ اعتصاب رانندگان قطار سؤال شد، گفت 

ھ بیانیھ ھای ھر دو طرف را بخوانم، و وقت پیدا کردم ک
در »دستگیرم نشدید بگویم کھ چیز زیادی از آن ھا با

اما .، او صرفاً تبلیغات دیده بود»دویچھ بان«بیانیۀ 
GDLست بیش تر در مورد شرایط واقعی یھم می با

.ندگان قطار توضیح و گزارش می دادنپیش روی را
د صد مسافر است، نچکسی کھ مسئول درآمد اگر بدانید«

، اھمیت کم استرانندگان قطار درآمد بھ ھمان اندازۀ 
.»د فھمیدیاعتصاب را خواھ

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/07/
rail-n07.html

٢٠١۴نوامبر ٧

)IWSN(ری شبکۀ ھمبستگی کارگ:ترجمھ

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/07/rail-n07.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/07/
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تداوم اعتصاب رانندگان قطار آلمان

٢٠١۴نوامبر ٨

رانندگان و مأمورین قطار در اتحادیۀ کارگری 
»GDL«نھ فقط .، درحال ادامۀ اعتصاب خود ھستند

قطارھای باری، بلکھ خدمات مسافربری نیز از روز پنج 
در ھمان حال کھ رسانھ .شنبھ از اعتصاب متأثر شده اند

ران بھ ھر کاری دست می زنند تا چھرۀ ھا و سیاستمدا
رانندگان اعتصابی قطار را لکھ دار سازند، اما کارگران 

.اعتصابی از حمایت عمومی قابل توجھی برخوردارند

صف اعتراضی در برلین

در تالش برای وادار نمودن کارگران بھ »دویچھ بان«
بازگشت بھ کار، روز پنج شنبھ دادخواستی را بھ دادگاه 

قضات دادگاه، .کار واقع در در فرانکفورت ارائھ کرد
بعد از ظھر رأی بھ مصالحھ دادند کھ بدون انتشار باقی 

آیا احزاب مذاکره کننده با در ابتدا روشن نبود کھ.ماند
طرح پیشنھادی توافق کرده بودند، یا دادگاه ھنوز در 

.فرایند تصمیم گیری بود

کانال »اخبار صبحگاھی«روز پنج شنبھ در بخش 
، رھبری »کالوس وزلسکی«، »ARD«تلویزیونی 

GDL اعالم کرد کھ پیش شرط ھرگونھ توافق، بھ ،
مذاکره کننده بھ عنوان طرفGDLرسمیت شناختھ شدن 

وزلسکی اعالم کرد .بھ نمایندگی از مأمورین قطار است
دویچھ بان باید نقض حقوق پایھ ای رانندگان و «کھ 

تاکنون مدیریت از .»مأمورین قطار را متوقف کند
اجتناب GDLمذاکره برای توافقات مبسوط مجزا با 

.کرده است

اعتصاب کنندگان در برلین

با کارزار رسانھ ای شدیدی »دویچھ بان«اقدام قضایی 
نمایندگان تمامی احزاب بھ .علیھ رانندگان قطار ھمراه شد

خواستار پایان آکسیون اعتصاب کنندگان حملھ کردند و 
برعکس، مردم نسبت بھ اعتصاب ابراز .گردیدند

.ھمدردی کرده اند

، ده ھا اعتصاب کننده برای »اوست بانھوف برلین«در 
اطالع رسانی بھ مسافرین در مورد مطالباتشان گردھم 

.آمدند

، یکی از رانندگان قطار، ارتباط میان »یورگن«
.را توضیح دادخصوصی سازی و وخامت شرایط کاری 

ھر چیزی کھ .دویچھ بان ھمیشھ درحال کاستن است«
صبر و توجھ، .ھزینۀ پولی داشتھ باشد، پذیرفتھ نمی شود

بھ .کارکنان کارگاه، اخراج شدند.نادیده گرفتھ شده اند
عنوان یک راننده، اکنون مسئولیت یک رانندۀ قطار و 

رھا بھ مأمور ارشد را برای آماده سازی قطار و سایر کا
ھمۀ این ھا در ازای ھمان دستمزد سابق .عھده دارم

.»صورت می گیرد
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یورگن

د، رانندۀ قطار، گفت کھ شرایط کار بھ طور ممت»اکسل«
طی سال ھای اخیر وخیم تر شده و تنھا مسیری کھ دنبال 

شیفت ھای کاری «:شده، اخراج ھای گسترده بوده است
.حرکت داده می شوند"بھره وری"بیش از پیش بھ سمت 

وقت استراحت چنان کاھش یافتھ کھ دیگر نمی تواند ادامھ 
رانندگان قطار بھ اقصی نقاط کشور فرستاده می .پیدا کند

، باید در طول شب در ھتل ھا باشند و بھ این ترتیب شوند
ھمکاران ما این را .از خانواده ھایشان جدا می شوند

دویچھ بان قطارھای زیادی .انکار آزادی آن ھا می دانند
پس چرا نتواند بھ شکل دیگری .را بھ کار می اندازد

»سازمان پیدا کند؟

حرف »ریبھره و«کارگران دیگران اھمیت ندارند، تنھا 
ھمۀ زمان ھا تقریباً با ثانیھ «:او گفت.اول را می زند

و نتیجۀ چنین فشاری این است »اندازه گیری می شوند
کھ کارگران اخراج می شوند، درحالی کھ کسانی کھ باقی 

بھ «می مانند باید اضافھ کاری بیش تری انجام دھند؛ 
ھمین دلیل است کھ ما خواھان بھبود شرایط کار برای

.»کلیۀ کارکنان راه آھن ھستیم

اعتصاب ھمچنین در آستانۀ سازمان یابی در یک اتحادیۀ 
اصل بنیادی یک «اکسل گفت .کارگری مستقل بود

اتحادیۀ کارگری بزرگ در واقع خوب است، چرا کھ 
اما پرسشی کھ باید مطرح شود است کھ «، »نیرومند است

)آلمانکنفدراسیون اتحادیھ ھای کارگری(DGBکھ چرا 
اعضای زیادی را از دست می دھد؟ چرا اتحادیۀ پزشکان 

)Margburger Bund( در برخی نواحی، توانستھ
کارکنان بیش تری را در بیمارستان ھا نسبت بھ اتحادیۀ 

Verdi سازمان بدھد؟ کارگران دیگران فکر نمی کنند کھ
».اتحادیھ ھای کارگری، آن ھا را نمایندگی می کنند

ھر کسی «:یک رانندۀ قطار، وارد بحث شد، »میرکو«
ھر کسی می تواند بگوید «.»باید تنھا بھ تاریخ نگاه کند

اتحادیۀ راه آھن (EVGکھ چرا مردم درحال ترک 
این اتحادیھ و اسالف آن، .ھستند)DGBوابستھ بھ 

سوسیال دمکرات (SPDخصوصی سازی راه آھن را با 
بھ بعد، بھ گفتۀ او ھمھ از آن زمان .»سازمان داده اند)ھا

با ھمھ EVG«چیز برای حداکثر کردن سود بوده است 
.»چیز ھمکاری کرد

میرکو

ن نیز دفاع از حق ، یک رانندۀ قطار از برلی»اوِوه«
اعتصاب را یک موضوع مرکزی در اعتصاب اخیر می 

سال پیش، ما برای حقوق ابتدایی خود بھ ٢۵«:دید
اتحادیۀ (از شّر اتحادیۀ کارگری متحد .خیابان ھا ریختیم

راحت شدیم، چون بھ عنوان )کارگری آلمان شرقی
حاال قرار است .کارکنان از سوی آن نمایندگی نمی شدیم

این حقوق ابتدایی را کنار بگذاریم و بھ پیوستن بھ یک ما
سیاستمداران از جان ما چھ .اتحادیۀ بزرگ وادار شویم
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١٢٥
»می خواھند؟

مأمورین قطار ھمراه با رانندگان قطار و سایر کارگران 
رفتھ GDLبھ EVGراه آھن کھ طی سال ھای اخیر از 

یک مأمور قطار تجربۀ خود را .اند، حضور دارند
»نوربرت ھنسن«وضیح داد و می گفت او پس از آن کھ ت

بھ مدیریت پیوستھ »Transnet«سرپرست اتحادیۀ سابق 
GDLو میلیون ھا پول برای خود بھ دست آورده بود، بھ 

آن موقع فکر کردم کھ ایم دیگر اتحادیۀ «:پیوست
.»کارگری ای نیست کھ منافع من را نمایندگی کند

ب در ایستگاه مرکزی قطار در عالئم کم تری از اعتصا
در جنوب آلمان، تعداد .وجود دارد»اشتوت گارت«

رانندگان اعتصابی تحت استخدام دولت بسیار بیش تر از 
دو .اعتصاب آن ھا ممنوع است.باقی کشور است

ھمکاری کھ بھ عنوان کارکنان دولتی بھ استخدام درآمده 
آن .داشتنداند، ھمبستگی کامل خود را با اعتصاب اعالم 

.ھا از ھیتسری رسانھ ھا شوکھ شده بودند

مسافرین نیز ھمبستگی خود را نشان دادند و با کارزار 
بھ عنوان یک کارمند، از «.رسانھ ای بھ ضدیت پرداختند
:یکی از مسافرین گفت»اعتصاب پشتیبانی می کنم

.ھرچند باید بیش از یک ساعت منتظر قطار باشم«
زار برای بھ جلو بردن مطالبات اعتصاب ھمیشھ یک اب

.»است کھ در غیر این صورت انکار خواھند شد

صحبت کردیم کھ »پاتریکا«با»اِِسن«در ایستگاه قطار 
او .است»الیپزیگ«در بخش درمانی کار می کند و اھل 

ھیستری رسانھ ھا علیھ رانندگان را با گزارش جنگی 
خستین درست مثل دورۀ جنگ، ن«:مقایسھ کرد و گفت
.»قربانی حقیقیت است

پاتریکا

رسانھ ھا بھ گونھ ای وقایع را تصویر می کردند کھ گویی 
با این «تھمھ چیز جنگ بین اتحادیھ ھای کارگری اس

اتحادیھ ھای کارگری کوچک، زائد .تصویر موافق نیستم
.»نیستند

او قبالً تجربھ کرده بود کھ اتحادیھ ھای بزرگ در بخش 
اتحادیۀ خدمات عمومی «:درمانی تا چد نامناسب ھستند

Verdi بیش از ھر چیز نگران مبارزه برای منافع خود
».است، نھ کارگران

و اعتصابات مستقل، باید مورد حق داشتن اتحادیۀ خود 
.دفاع قرار گیرد

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/08/
germ-n08.html

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/08/germ-n08.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/08/
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١٢٦
می کندحزب چپ آلمان بھ اعتصاب رانندگان قطار حملھ 

٢٠١۴نوامبر ٨

نیز بھ حمالت رسانھ ھا و سایر احزاب »حزب چپ«
روز پنج .علیھ کارگران اعتصابی در آلمان پیوستھ است

، برند ریکسینگر علیھ »حزب چپ«شنبھ، رئیس 
:اعالم داشت»راینیشھ پُست«او بھ .اعتصاب سخن گفت

مطالبات دستمزد رانندگان صحیح ھستند، اما اعتصاب «
ست است، چرا کھ باعث شکاف در میان نیروی کار نادر

.»می شود

سردبیر روزنامۀ حزب با عنوان اشتروزشنایدرتام
Neues Deutschland نیز بھ رانندگانی اعتصابی حملھ

طی اظھار نظری، او بھ موج خصومت نسبت بھ .کرد
GDL)و رھبری آن )اتحادیۀ رانندگان قطار آلمان

، منتھا بالفاصلھ برای آن کھ نقد کرد»کالوس وزلسکی«
«:خود را با ارکستر منتقدین اعتصاب ھمراه کند، گفت

یک گونۀ سیاسی درحال انقراض GDL.درست است
نیست؛ کامالً می توان استراتژی و رھبری آن را نقد 

عالوه بر این، این بھ مسائلی بازمی گردد کھ تنھا بھ .کرد
.»رانندگان قطار مربوط نمی شود

رات رئیس حزب و روزنامۀ آن بھ روشنی نشان می اظھا
در بحبوحۀ این تنازعات کجا قرار »حزب چپ«دھد کھ 

نھ در جبھۀ کارگران، کھ »حزب چپ«.می گیرد
.برعکس در ھمبستگی با حکومت آلمان قرار دارد

با بیان این کھ اعتصاب بھ دلیل ایجاد »حزب چپ«
تدالل ھای شکاف در نیروی کار نادرست است، ھمان اس

»فدراسیون اتحادیھ ھای کارگری آلمان«اصلی 
)DGB( حکومت آلمان و رسانھ ھا را قرقره می کند کھ ،

ھمگی چندین ھفتھ درحال حملھ بھ رانندگان اعتصابی 
بھانۀ ایجاد شکاف در میان نیروی کار، بھ .بوده اند

معنای حمایت از اصل وادار کردن کارگران بھ پذیرش 
حد است کھ حکومت درحال حاضر تالش یک قرارداد وا

.می کند قانونی کند

.اصل قرارداد واحد، مستقیماً علیھ منافع کارگران است
و اتحادیھ ھای وابستھ بھ آن DGBقدرت را در دستان 

متمرکز می کند کھ خود دست در دست مدیریت کمپانی و 
نھاد اصلی در دستان DGBسال ھا .حکومت مشغول اند

برای جلوگیری از اعتصابات و عمالً کارفرمایان 
مطالبھ .خرابکاری در مشاجرات کارگری بوده است

DGBبرای قراردادھای واحد و قانون متناسب با آن، بھ 
قدرتی استبدادی در ھر کارخانھ و محل کار خواھد 

.بخشید

این روند درحال حاضر در خطوط راه آھن پیش رفتھ 
، کھ از )EVG(اتحادیۀ حمل و نقل و راه آھن.است

شکل گرفت، با GdEDو Transetادغام اتحادیھ ھای 
ھمکاری کرده است تا )DB(»دویچھ بان«مدیریت 

کل.حمالت عظیمی را بھ کارگران راه آھن تحمیل کند
١٩٠بھ ٢٠٠٢ھزار نفر در سال ٣۵٠نیروی کار از 
نتیجھ، افزایش .کاھش داده شده٢٠١٢ھزار در سال 

ی و شرایط کاری غیرقابل تحمل بوده عظیم اضافھ کار
میلیون ٨سال گذشتھ، کارگران راه آھن تقریباً .است

.ساعت اضافھ کاری انجام داده بودند

از قید و بند ٢٠٠٢، کھ در سال GDLاین واقعیت کھ 
خارج شد، اکنون جرأت کرده DBقرارداد رسمی با 

اعتصابی را سازمان بدھد کھ تأثیری بھ مراتب بیش تر 
از یک حرکت نمادین داشتھ و موجی از خصومت را از 

حزب «و حکومت و اکنون DB ،EVGطرف میدریت 
ھدف .علیھ کارگران رانندۀ قطار موجب شده است»چپ

از یک قانون جدید برای پیش بردن اصل قرارداد واحد 
برای تمامی کارگران، ایجاد شرایطی است کھ ھرگونھ 

بتواند DGBرل اعتصابی خارج از نظارت و کنت
.غیرقانونی اعالم شود

بھ بیان دیگر، حزب چپ با حق ابتدایی کارگران در دفاع 
از خود علیھ کاھش دستمزدھا و مشاغل و افزایش حجم 

.کار مخالف است

خصومت آشکار حزب چپ با رانندگان اعتصابی جای 
رھبری حزب پیوندھای نزدیکی با دستگاه .تعجبی ندارد

برندرھبر حزب چپ، .ارددDGBبوروکراتیک 
وابستھ (Verdiچندین دھھ کارگزار اتحادیۀ ریکسینگر

پس از حمایت اخیر آن از سیاست .بوده است)DGBبھ 
جنگی حکومت آلمان، اکنون درحال پشتیبانی از حمالت 

.بھ حق اعتصاب است

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ
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١٢٧
قطار خاتمھ آلمان بھ اعتصاب رانندگان GDLاتحادیۀ 

می دھد

 Gewerkschaft(اتحادیۀ رانندگان قطار آلمان 
Deutscher Lokomotivführer یا بھ اختصار

GDL(داد و در واقع روز شنبھ بھ اعتصاب خاتمھ
)DB(»دویچھ بان«راه آھن ملی، تاعتصاب علیھ شرک

.را کھ پیش تر پنج روز اعالم شده بود، کاھش داد
بی پایان داد کھ دو سوم خدمات بھ اعتصاGDLاتحادیۀ

یق درآورده لل راه آھن کشور را بھ حالت تعحمل و نق
دویچھ «فورک نیز درخواست کحتی دادگاه فران.بود
.برای دستور بھ توقف اعتصاب رد نموده بودرا»بان

اقدام اتحادیھ را »کالوس وزلسکی«، آقای GDLرھبر 
از سوی اتحادیھ کھ«:نوعی مصالحھ خطاب کرد و گفت

زیر ضرب "حزب چپ"ھمۀ احزاب سیاسی، از جملھ 
تر بھ توقف کار پایان داد و درفتھ بود، یک و نیم روز زو

سقوط یادبودبھ حکومت اجازه داد کھ مراسم رسمی
.»دیوار برلین را بدون اختالل در حمل و نقل برگزار کند

روز جمعھ در پایان اعتراضی کھ شاھد »وزلسکی«
از یک ھزار رانندۀ قطار، مأمور قطار و تظاھرات بیش 

در »دویچھ بان«سایر کارگران در برابر مقر اصلی 
کارگران .برلین بود، اعتصاب را پایان یافتھ اعالم کرد

عزم و ارادۀ خود را بھ مبارزه برای افزایش دستمزد، 
دویچھ «ھفتۀ کاری  و اتحاد با سایر کارگران کاھش 

.ھبود شرایط کار نشان دادندبرای مبارزه در جھت ب»بان
بھ دنبال سازماندھی سایر کارگران عالوه GDLاتحادیۀ

بر رانندگان و مھندسین و ھمین طور مذاکره بر سر 
مدیریت .از سایر اتحادیھ ھا استمجزاقراردادی 

فدراسیون اتحادیھ ھای کارگری «، ھمراه با »دویچھ بان«
آھن یعنی و بزرگ ترین اتحادیۀ راه )DGB(»آلمان

کھ در نابودی )EVG(»اتحادیۀ حمل و نقل و راه آھن«
مشاغل و شرایط کارگران راه آھن سھم داشتھ اند، 

.ستامخالف این درخواست 

در این اعتراض، بسیاری از کارگران توجھ خود را بھ 
وخامت شدید شرایط کار معطوف و کاھش روزکار را 

:ھ شده بودرھای آن ھا نوشتنمطالبھ کردند؛ بر روی ب

باطری ھای ما خالی «و »!اضافھ کاری بدون پایان«
.»اکنون زمان شارژ است -است

کارگران راه کھتأکید داشتندبنرھاسایرشعارھای روی 
ھمین و بھ آنحق انتخاب اتحادیھ برای پیوستن،آھن

یکی از آن ھا بر روی حق اعتصاب را دارند؛ طور 
.»غیرقابل مذاکره ھستند،یحقوق ابتدای«:نوشتھ شده بود

»کالوس وزلسکی«در واکنش بھ رسانھ ھایی کھ علیھ 
قوی باش «:موضع گرفتھ بودند، سایر شعارھا می گفتند

»!کالوس، ادامھ بده«و »کالوس

وقتی گروه ،»کیویتانوربرت «، GDLن سرپرست ومعا
راه آھن از شمار زیادی از یھای کارگران اعتصاب

تشویقباان را مورد استقبال قرار داد،آلمدرالایاالت ف
دیگر یک انجمن GDLاو گفت کھ .شدحضار رو بھ رو

از صرفاً رانندگان قطار نیست، بلکھ متشکلحرفھ ای
اتحادیھ ای برخوردار از حمایت رو بھ رشد دیگر بخش 

بھ گفتۀ او .ھای کارکنان خدمات قطار نیز ھست
رتباطی با ا«بود و »ھمبستگی در عمل«،اعتصاب

.نداشت»شکاف در میان نیروی کار

اعالم کرد GDLرھبر ،بالفاصلھ پس از اینبا این حال 
، بلکھ عصر نخواھد یافتکھ اعتصاب تا دوشنبھ ادامھ 

کھ کردندمقامات اتحادیھ ادعا .می یابدروز شنبھ خاتمھ 
، ولی منازعھ رچھ مدت زمان اعتصاب کاھش یافتھاگ

، مقامات اتحادیھ ھمان روزا عصرت.ادامھ خواھد یافت
.توجیھی برای تصمیم خود نیاوردند
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از سوی دادگاه کار پیش از اینGDLحقوقیادعای 

پذیرفتھ شده »ھسن«فرانکفورت و دادگاه کار منطقھ ای 
برای قرار منع موقتاز قضات ،در ھر دو مورد.بود

در طول جلسۀ.ندخاتمھ دادن بھ منازعھ اجتناب کرده بود
رسیدگی بھ پرونده، بحثی مفصل بھ دنبال آمد مبنی بر این 

چھ بھ ادامۀ اعتصاب در روز یکشنبھ GDLکھ تمایل 
بگذارد، و این کھ آیا مانع از حضور و دتأثیراتی می توان

شرکت افراد در در مراسم یادبود دیوار برلین در پایتخت 
بنابراین می توان فھمید کھ حکومت .د یا خیرومی ش

GDLال و تمامی احزاب سیاسی فشار زیادی بر فدر
.وارد کرده اند تا اعضای خود را بھ کار بازگرداند

نھ در مبارزه جویااحساساترخ داد در تقابل با چھاین 
خواھان تداوم اعتصاب، آن ھم بین معترضینی بود کھ 

یک .بھ دلیل برگزاری سالگرد دیوار برلین بودا ًدقیق
این سھم ما در «:گفت»نبرگمکد«رانندۀ قطار از 

ما یک حزب .مراسم بزرگداشت سقوط دیوار است
.ی واحد نمی خواھیمسیاسی واحد یا یک اتحادیۀ کارگر

فدراسیون (FDGB، الزم نبود کھ یماگر می خواست
آلمان شرقی مربوط بھاتحادیھ ھای کارگری آزاد آلمان 

.»را منحل کنیم)استالینیست سابق

ھایی را کھ خود درست کرده دار پالکاردو رانندۀ قط
:روی یکی از آن نوشتھ شده بود.بودند، بھ ھمراه داشتند

سال پیش این جا بودیم تا برای حقوق خود ٢۵ما«
رانندۀ .»!امروز باید دوباره این کار را بکنیم!بجنگیم
کھ توضیح اشتعالمتی را در دست د»ھانوفر«قطار 

اتحادیھ ھای «برخاست؛سیستممی داد باید بھ مخالفت با 
فراموش کرده اند کھ چگونھ از حقوق کارگران گبزر

حاال آن ھا می خواھند «:ھمکار او گفت.»دفاع کنند
را برای انجام ھمین کار بگیرند، چون GDLجلوی 

بھ DGBبرای کمپانی ھا سر و کلھ زدن با اتحادیھ ھای 
ندۀ حقوق اما اتحادیھ ای کھ نمای.راحت تر استمراتب 

.»کارگران نیست، دیگر حق وجود ھم ندارد

کارکنان راه آھن شاھد تالش برای محدود کردن حق 
یکی از .ھستندوسیع تراعتصاب در چارچوبی بسیار 

فکر می کنم حملھ بھ حق «:گفتWSWSکارگران بھ 
اعتصاب، بھ آماده سازی برای حمالت بھ شرایط 

مین طور رشد و ھ-اجتماعی در آلمان و کل اروپا
راه او با گفتن این کھ تنھا.»مربوط باشد-میلیتاریسم

درمردم سراسریبسیجبرای دفاع از حقوق کارگران
.سطح اروپاست، بھ صحبت ھایش ادامھ داد

او ،کھ تھییجات رسانھ ھا علیھ رانندگانھمکار او گفت
را یاد یک کارزار خصمانھ علیھ روسیھ در آغاز سال 

صف.درحال رژه رفتن ھستندھا سانھ ر«:می اندازد
اول، رانندگان را بھ باد دشنام می گیرد، و مابقی ھم بھ 

.سال پیش٢۵درست مثل .دنبال آن ھا ھمین کار می کنند
.»اما مردم دیگر تحمل چنین چیزی را ندارند

سالۀ قطار کھ سال ھا در حمل و نقل ۴١، رانندۀ »ورنر«
، ٢٠٠۵از سال «:گفتمنطقھ ای کار می کرده است،

از پس ]در ھزینھ ھای عمومی[ھر بار یک کاھش 
بھ عنوان یک رانندۀ قطار، می دانم .دیگری وجود داشتھ

کھ باید کارھای اضافی مختلفی انجام بدھم کھ قبالً بھ 
این روزھا .وسیلۀ یک کارگر دیگر راه آھن انجام می شد

قبل از من مسئول این ھم شده ام کھ نگذارم مسافرین 
ترک قطار از ایستگاه، لبۀ سکو بایستند؛ اگر یک فرد 
مست تلو تلو بخورد و زیر قطار بیفتد، من مسئول خواھم 

.»بود

سالھ، کھ در شبکۀ تراموای ٣٨، »کالوس«ھمکار او، 
باید DGBدر واقع کل «:برلین کار می کند، گفت

فراخوان بھ یک اعتصاب عمومی بدھد، چون ھمھ چیز 
ما کامالً آگاھیم کھ در .ق افراد بھ اعتصاب استبر سر ح
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این مبارزه خطرھای بسیار بیش تری از آن چھ بسیاری 

».مردم درک می کنند، وجود دارد

دویچھ «سالھ در مدیریت مرکزی ٢٩، کارمند »گیزال«
آماده بود کھ از طرف کارگران در دفتر مرکزی »بان

ا در دفتر ما خیلی ھ«:دویچھ بان در برلین صحبت کند
نمی خواھند در تظاھرات شرکت کنند، احتماالً چون نمی 
خواھند سرپرست ھای دپارتمان بدانند کھ آن ھا حامی 
اعتصاب ھستند، اما بھ نظر من این خیلی مھم است و من 

.»باألخره باید تصمیم خود را می گرفتم

باید یک کاری بکنیم، چون در غیر این «:او گفت
کسی نخواھد بود کھ علیھ حمالت بھ صورت دیگر ھیچ 

.حق ابتدایی ما برای تشکیل اتحادیھ و اعتصاب بایستد
دارد بھ سیبل حمالت GDLمن خیلی عصبانی ھستم کھ 

و »رسانھ ھا تبدیل می شود کھ واقعاً منصفانھ نیست
اضافھ کرد کھ اکنون زمان مقابلھ کردن و نھ مرعوب 

.شدن است

٢٠١۴نوامبر ١٠

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/10/
ger2-n10.html

شبکۀ ھمبستگی کارگری:ترجمھ

وب بشناسیمحکیمی، خدمت گزار سرمایھ داری را خ

شاھرخ زمانی

فھرستبازگشت بھ 

کمیتۀ حمایت از «این مطلب، برگرفتھ از :توضیح
، پس از ویرایشی جزئی برای انتشار در »شاھرخ زمانی

.آماده گردیده است»کارگر میلیتانت«

در مبارزۀ خود علیھ نیروی متحد طبقات دارا، «
واند با سازمان دادن نیروھای خود در پرولتاریا فقط می ت

یک حزب مستقل بھ مثابۀ یک طبقھ عمل کرده و علیھ 
تمام احزابی کھ طبقات دارا در آن متشکل شده اند، عمل 

این سازمان سیاسی پرولتاریا بھ عنوان یک حزب .نماید
انقالب اجتماعی سیاسی برای دست یافتن بھ پیروزی در

دن بھ ھدف نھایی ابقای ھمۀ و باالتر از ھمھ برای رسی
قطعنامۀ مصوب کنگرۀ پنجم (»طبقات ضروری است

)١٨٧٢سپتامبر٢انترناسیونال اول، کنگرۀ الھھ در 

صحت این گفتۀ قطعنامۀ فوق بارھا در طول تاریخ اثبات 
شده است؛ اثبات شده است کھ بدون حزب سیاسی 
پرولتاریا، ھرگز انقالبی صورت نخواھد گرفت و 

ران ھرگز بھ خواستھ ھای خود نخواھند رسید و کارگ
دستاوردھای مبارزاتی کارگران بدون وجود حزب 

در مجموع مبارزات .خودش ھرگز حفظ نخواھد شد
کارگران بدون حزب خود آن ھا ھرگز پیروزی کسب 
نخواھند کرد، بنابراین مخالفت با حزب طبقۀ کارگر بھ 

در ھر مقامی و ھر شکلش، و مخالفان آن در ھر لباسی یا 

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/10/ger2-n10.html
http://chzamani.blogspot.com/2014/11/blog-post_22.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/10/
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.با ھر اندیشھ ای کھ باشند، دشمن طبقۀ کارگر ھستند

سخنان محسن حکیمی، تحریف اپورتونیستی اصول 
مارکسیسم و تاریخ جنبش کارگری است، کھ در جھت 
خلع سالح طبقۀ کارگر برای خدمت بھ نظام سرمایھ 

.داری می باشد

آبان، روزنامۀ شرق مصاحبھ ای با محسن ٧چھارشنبھ 
چاپ نمود؛ صرف »اتحادیھ تا شورا«یمی با تیتر حک

نظر از چاپ حساب شدۀ مطالب فوق کھ تحریفاتی از 
اصول پایھ ای مبارزات کارگری توسط حکیمی است، بھ 
روشنی سؤال ایجاد می کند کھ چگونھ است  در شرایطی 

صنفی-کھ جمھوری اسالمی کوچکترین اشکال قانونی
نظامی در کارخانجات مبارزه را با سرنیزه و حکومت

با دستگیری و حبس ھای سنگین جواب می دھد، 
روزنامۀ ھای سرمایھ داری و مورد تأیید جمھوری 
اسالمی گفتھ ھای حکیمی را منتشر می نماید؟ از طرفی 
جای شکی باقی نمی گذارد کھ طبقھ و دولت سرمایھ 
داری ایران در کنار سرکوب مادی طبقۀ کارگر و جنبش 

گاه گرانھ، چھ اھمیت عظیمی بھ سیاه نمایی و کمونیستی آ
علمی کمونیسم، بھ عنوان علم -قلب ماھیت تئوری انقالبی

شرایط رھایی طبقۀ کارگر ایران می دھد و در این راه از 
پیوند خود با مخالفین تئوری ھای واقعاً انقالبی سود می 

لنین در شناساندن دشمنان نقاب دار طبقۀ کارگر .برد
یق و واضح بیان کرده است؛ ببینید لنین این بسیار دق

دشمنان نقاب دار طبقۀ کارگر را بیش از صد سال پیش 
چگونھ شفاف و آشکار افشا کرده است؛ کالم ھمیشھ 

یاد »دولت و انقالب«جاوید لنین کبیر را در مقدمۀ کتاب 
کھ طبقات بھره کش، اندیشھ ھای ...«آوری می کنم 

در دوران شکل گیری مورد بزرگ رھایی ستمدیدگان را
سرکوب عریان و آزار و اذیت قرار می دھند، ولی ھمین 
کھ این اندیشۀ رھایی ھمھ گیر شد و بھ خطر بالفعل برای 
آنان تبدیل گردید، با قبول ظاھری آن و اجزایی کھ برای 
آنان ضرر ندارد و با نفی اصول پایھ و برندۀ آن، آن را 

داده و از حالت مورد تحریف و تجدید نظر قرار
تغییرگری بھ قول مارکس بھ تئوری مفسر بی ضرر 

، کاری کھ »اوضاع و دنبالھ روی حوادث تبدیل می کنند
حکیمی در روزنامۀ شرق مانند تمام اسالف خود انجام 

.می دھد

در شرایط رشد و اعتالی بی سابقۀ جنبش خود بھ خودی 
کارگران و پا بھ پای آن رشد جنبش آگاه گرانۀ 
سوسیالیستی بھ عنوان تئوری سازماندھی انقالب و 
حاکمیت کارگری خصوصاً در دانشگاه ھا، و ترس و 
وحشت طبقھ و دولت سرمایھ داری از پیوند دیالکتیکی 
این دو جزء حیاتی در ایجاد حزب طبقۀ کارگر است، کھ 
باید مرکب از آگاه ترین، پیشروترین و متشکل ترین 

نھا راه شکل گیری آلترناتیو بخش کارگران باشد، این ت
کارگری بھ عنوان پرچم رھایی کارگران و تنھا جنبش 
اصیل نجات مردم ایران از ستم و نابرابری سرمایھ داری 
است، برای مقابلھ با چنین روند رھایی بخش، تمامی 
اپورتونیست ھا در اشکال متفاوت بھ عنوان ستون پنجم 

کاپو افتاده اند، سرمایھ داری در درون طبقۀ کارگر بھ ت
تا سّد راه تردد و رشد این موجود رھایی بخش گردند، 

مبارزه با سرمایھ داری، بدون «بدین لحاظ بھ قول لنین 
.»مبارزه با اپورتونیسم غیر ممکن است

از این منظر نگاھی بھ تحریف و سفسطھ ھای محسن 
:حکیمی خالی از فایده نمی باشد

ترناسیونال و ایجاد آن آیا مارکس نقش فرعی در ان)الف
داشت؟

حرف ھای حکیمی در مورد انترناسیونال تا چھ حد بھ 
!!حقیقت نزدیک است؟

مارکس جزء بنیانگذاران بین الملل «حکیمی می نویسد 
بھ محض !)؟(اول نبود، اما برخالف روال ھمیشگی 

او تأکید دارد جنبش سیاسی را .»دعوت پاسخ مثبت داد
چارتیسم انگلیسی در مبارزه بھ این در انترناسیونال بھ

.حق رأی و دیگر بخش مطالبات اقتصادی محدود کند
تاریخاً ثابت شده است و ھمان طوری کھ در نقل قولی از 
لنین آوردم سرمایھ داری و نیروھای خدمت گذارش وقتی 
نمی توانند با کل جنبش انقالبی کارگری مبارزه کنند، با 

مھم و برنده اش تھی می قبول ظاھری، آن را از بخش 
کنند و این جا نیز حکیمی تالش می کند جنبش رھایی 
بخش طبقۀ کارگر را از تئوری علمی و انقالبی اش کھ 
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بھ تکامل یافتھ و ...توسط مارکس، انگلس و لنین و 

سالح برنده ای در دست طبقۀ کارگر تبدیل شده است از 
او می برای ھمین ھدف است کھ.جنبش کارگری جدا کند

خواھد اثبات کند کھ مارکس و انگلس جزء افراد بنیان 
گذار بین الملل اول نیستند، بلکھ افراد دعوت شده می 
باشند، تا از این طریق بھ کارگران بقبوالند کھ بدون 
تئوری ھای مارکس، انگلس و لنین ھم جنبش کارگری 
می تواند وجود داشتھ باشد و می تواند مبارزه کند؛ ولی 

چھ کھ مھم است این کھ بگوییم درست است جنبش آن 
کارگری و مبارزات کارگران بدون تئوری انقالبی صد 
در صد می تواند وجود داشتھ باشد، ولی ھرگز نمی تواند 

انقالبی...بدون تئوری علمی مارکس و انگلس و لنین و 
این .باشد و یا ھرگز نمی تواند بھ پیروزی دست بیابد

ی است کھ حکیمی و افراد منکر و ھمان موضوع مھم
مخالفان نقش حزب و تئوری ھای انقالبی مارکس و لنین 
در مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر در تالش ھستند پنھانش 

قبل از ھر نقدی برای افشای تحریف تاریخ .کنند
انترناسیونال باید توضیحی ھر چند کوتاه در این مورد 

:داده شود 

عنوان ادامۀ تئوری ھای کمونیسم علمی مارکس بھ 
سوسیالیسم فرانسھ، اقتصاد انگلیس و فلسفۀ آلمان و بھ 
عنوان تئوری انقالبی توضیح طبیعت، جامعھ و تفکر در 

فکری  -جھت تغییر انقالبی جھان در متن مبارزۀ طبقاتی
با جریانات سوسیالیسم خرده بورژوایی و بورژوایی مانند 

م، پرودونیسم، تریدیونیونیسم محض و خالص بالنکیس
واسالیسم و باکونیسم در متن سازماندھی مبارزۀ طبقاتی 
و انقالب پرولتاریا برای حاکمیتش قوام گرفتھ و مستحکم 

.شد

مارکس و انگلس از بدو فعالیت خود و پس از تشخیص 
نقش تاریخی و انقالبی و نجات بخش طبقۀ کارگر در 

ھای رھایی بشریت از ستم و بھره کشی بھ موازات کار
لحظھ ای از سازماندھی ...)سرمایھ(بزرگ تئوریک 

تشکیالتی بھ عنوان وسیلھ بھ فعلیت درآوردن و -عملی
پیشبرد مبارزۀ طبقاتی و انقالب پرولتری در جھت 

.سوسیالیسم دست برنداشتند

پس از اخراج از فرانسھ بھ ١٨۴۵مارکس در ژانویۀ 

سازمان علت فعالیت انقالبی اش، بھ بروکسل رفتھ در 
ھای مجمع دمکراتیک، انجمن عمومی کارگران شدیداً 

وی بھ ھمراه ١٨۴۶فعالیت سیاسی کرد و در فوریۀ 
را در جھت فعالیت »کمیتۀ کمونیستی مکاتبھ«انگلس 
با ابقای ١٨۴٧کمونیستی سازمان داد و در سال -انقالبی

١٨٣٩کھ در اثر قیام شکست خوردۀ »اتحادیۀ عدالت«
اتحادیۀ «در پاریس متالشی شده بود، بالنکیست ھا 

کمونیستی را کھ -اولین سازمان جھانی»کمونیست ھا
پانزده سال بعد با فعالیت شبانھ روزی خود انترناسیونال 

حکیمی از پنھان (اول را تشکیل داد، بھ وجود آوردند 
کردن و تحریف چنین حقیقت تاریخی چھ ھدفی را دنبال 

فریبکارانھ بھ ارگری ومی کند؟ و با چنین عمل ضد ک
)کدام طبقھ خدمت می کند؟

روشنفکران اتحادیۀ کمونیست ھا عمدتاً از کارگران و
تبعیدی فرانسوی، آلمانی، سوئیسی، ایتالیایی و روسی و 
غیره کھ در لندن، پاریس و بروکسل زندگی می کردند، 

٨نوامبر تا ٢٩از ١٨۴٧تشکیل شده بود و در سال 
و ١٨۴٧دوم و در سراسر ماه دسامبر دسامبر در کنگرۀ

برنامۀ آن کھ مارکس و انگلس بیانیۀ حزب ١٨۴٨ژانویۀ 
یعنی  -می گفتند»مانیفیست کمونیست«کمونیست و یا 

منتشر-مھم ترین سند تاریخ مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر
.شد

این برنامھ پایۀ محکم اندیشھ و عمل پرولتاریا را جھت 
، پایھ گذاری کرد و شیوه ھا ورسیدن بھ سوسیالیسم

چگونگی مبارزه در جھت نابودی نظام سرمایھ داری و 
برخالف .برقراری سوسیالیسم را بھ آنان نشان داد

سکوت فریبکارانھ و ضد کارگری حکیمی در مورد 
حزب پرولتری کھ عمدی است، بخش مھم مانیفیست بھ 

میست این امر اختصاص یافتھ است کھ در مقابلھ با اکونو
ھا و عاشقان سینھ چاک جنبش خود بھ خودی مثل حکیمی 

:می گوید

وجھ تمایز کمونیست ھا از سایر احزاب کارگری در آن «
در مبارزۀ پرولترھای کشورھای گوناگون -١است کھ 

منافع مشترک تمام پرولتاریا کھ مستقل از ملیت می باشد 
.و در رأس امور قرار می دھند متذکر می شوند
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در مراحل گوناگون تحوالتی کھ مبارزۀ طبقۀ کارگر -٢

با بورژوازی باید از آن عبور کند و ھمواره و ھمھ جا 
منافع کل جنبش را نمایندگی می کنند، بنابراین کمونیست 
ھا از یک سو در عرصۀ عمل پیشروترین و قاطع ترین 
بخش احزاب کارگری ھستند، بخشی کھ سایر احزاب را 

و از سوی دیگر در عرصۀ نظری بھ پیش می راند 
برتری آن ھا بر بقیۀ تودۀ عظیم پرولتاریا در آن است کھ 
از سیر جنبش پرولتری، شرایط و پیامدھای عام و نھایی 
آن درک روشنی دارند و ھدف فوری کمونیست ھا 
متشکل کردن پرولتاریا بھ صورت طبقھ، برانداختن 
سلطۀ بورژوایی ، تصرف قدرت سیاسی بھ دست 

.»رولتاریاستپ

سال فعالیت شبانھ روزی و منظم اتحادیۀ ١۵نتیجۀ 
ً مارکس و انگلس بنیان گذاری  کمونیست ھا کھ اساسا
کرده بودند، ایجاد انترناسیونال اول از تمامی نحلھ ھای 
مبارزاتی بود کھ ایجاد احزاب مستقل کارگری را در 
اولویت خود قرار داده و در این راستا مبارزۀ شدیدی 

لیھ آنارشیست ھا و فرقھ گرایی کرد و در نھایت کنگرۀ ع
نماینده از کشورھای ۶۵با١٨٧٢سپتامبر٢الھھ در ۵

مختلف تشکیل شد، باکونینیست ھا کھ ستایشگر عمل خود 
بھ خودی در خودگردانی محلی و انحالل انترناسیونال

بودند و برعکس مارکسیست ھا برضرورت رھبری و 
سیاسی بین الملل و انضباط شدید مرکزیت قوی و مشی

تأکید می نمودند بحث شدیدی در گرفت کھ کنگرۀ نظر 
١١مخالف و ۴رأی موافق ، ۴٠مارکسیست ھا را با 
برخی از شرکت کنندگان حق رأی (ممتنع تصویب کرد 

).نداشتند

دومین مسألھ در استفاده از تجارب کمون پاریس در 
.پرولتاریا بوداھمیت دادن بھ تشکل و عمل سیاسی 

قطعنامھ کھ اساساً از کنفرانس لندن توسط مارکسیست ھا 
قطعنامھ اعالم .مطرح شده بود مجادلۀ شدیدی برانگیخت

در مبارزۀ خود علیھ نیروی متحد طبقات دارا «:می کرد
پرولتاریا فقط می تواند با سازمان دادن نیروھای خود در 

ه و علیھ یک حزب مستقل بھ مثابۀ یک طبقھ عمل کرد
تمامی احزابی کھ طبقات دارا در آن متشکل شده اند عمل 

این سازمان سیاسی پرولتاریا بھ عنوان یک حزب .نماید

سیاسی برای دست یافتن بھ پیروزی انقالب اجتماعی و 
باالتر از ھمھ برای رسیدن بھ ھدف نھایی خود یعنی 

.»الغای ھمۀ طبقات ضروری است

٩رأی مخالف و ۵ر مقابل رأی موافق د٢٩کنگره با 
بدین .رأی ممتنع بھ نفع قطعنامۀ مارکسیست ھا رأی داد

ترتیب در بین الملل اول تحت رھبری مارکس و انگلس و 
، ھم از لحاظ »اتحادیۀ کمونیست ھا«ادامۀ راه کلی 

تئوریکی و ھم از لحاظ سازمانی پایھ ھای جنبش 
و بھ کار کارگری را بنا نھادند، کار بزرگ آن ھا تصمیم

بردن عملی فلسفھ و جھان بینی پرولتاریایی یعنی 
این سازمان جھانی خط مشی طبقۀ .سوسیالیسم علمی بود

کارگر را نسبت بھ دولت بھ طور عام و دولت بورژوایی 
اتحادیھ ای و تعاونی ھا، جنبشبھ طور خاص ، نقش

مسألۀ انتخابات، وضع زنان و وظایف کارگران نسبت بھ 
ھقانی، جنگ و مسألۀ ملی را معلوم نموده، جنبش د

تکنیک قیام مسلحانھ، مناسبات بین خواستھ ھای فوری و 
انقالب کارگری و دورنمای حکومت کارگری را 
ارزیابی نموده و آموزش ارتش رھبران کارگری در 

در این رابطھ در انطباق تئوری جھان را آغاز کرده و 
اویدانھ ای کھ علمی با شرایط مشخص مبارزه اسناد ج

اکثراً توسط مارکس نوشتھ شده اند را ارائھ داد؛ از جملھ 
مصوبھ ھای مھم، خطابیھ و اساسنامۀ سازمان، ارزیابی 
کمون پاریس بھ عنوان اولین حکوت کارگری و جلد اول 

بین الملل اول در عرصۀ .سرمایھ را ارائھ داد
سازماندھی عملی، جنبش ھای بی ھدف، پراکنده و 

یی کارگران را بھ صورت نیروی متشکل جھانی ابتدا
درآورد و با سازماندھی اعتصابات مھم و مبارزات 
سیاسی فراوان فعاالنۀ اتحادیھ ھای کارگری را ایجاد 

.نمود

نطفۀ احزاب سیاسی کارگری را در اغلب کشورھای 
بزرگ ترین کار انترناسیونال، .عضو بھ وجود آورد

ی یعنی کمون پاریس سازماندھی اولین حکومت کارگر
انگلس رھبر کبیر کارگران، کمون پاریس را اولین .بود

.کودک بین الملل اول نامید

جریان مارکسیستی در بین الملل اول، مبارزۀ خستگی 
ناپذیری علیھ تحریفات فکری و گرایش ھای سکتاریستی 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آبان ماه 77شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٣٣
نمود، انواع سوسیالیسم مختلف تخیلی، جمھوری خواھی 

ونی، سوسیالیسم خرده بورژوایی رادیکال ماز -بورژوا
پرودون، عبارت پردازی چپ گرایانھ و تاکتیک ھای 
توطئھ گرایانۀ باکونین، صنفی گرایی محض و خالص 
ادلر، ایلگاردھا، انحرافات السالی، پیگیرانھ مبارزه 
نموده، سوسیالیسم علمی را در طرز تفکر، تشکیالت و 

.خط مشی جنبش کارگری پایھ گذاری نمود

نھایت با تغییر دوران تاریخی کھ با انقالب بزرگ در 
آغاز و با جنگ فرانسھ و پروس در ١٧٨٩بورژوایی 

پایان یافتھ بود و سرمایھ داری از مرحلۀ ١٨٧۵سال 
رشد آزاد بھ امپریالیسم قدم می گذاشت، انترناسیونال با 
تشکیل اتحادیھ ھای بزرگ، احزاب ملی سوسیالیستی 

پایان داد و با آغاز تدارک کارگری وظایف خود را
انقالب این وظایف تغییر کرد و نسبت بھ تغییرات 

مارکسیستی بھ اندازۀ کافی -انقالبی، رھبری انقالبی
اگرچھ مارکسیسم .برای رھبری تکامل نیافتھ بود

ضربات مھلکی بر صنفی گرایی، اتحادیھ گرایی صرف 
زد کھ از اھداف حزب سیاسی دور بود و سازمان را 

رفاً بر پایۀ جنبش توده ای و خود انگیختھ قرار می ص
داد، اما احزاب واقعی مارکسیستی ھنوز بھ وجود نیامده 
بود و در امریکا و انگلیس جنبش تحت تأثیر 
تریدیونیونیست ھا، در آلمان و اتریش السالی ھا و در 
کشورھای التین و اسالو تحت گرایش ھای انحرافی 

کسانی مانند.ن قرار داشتباکونین، بالنکی و پرودو
حکیمی کھ در حین مخالفت با سکتاریسم دچار عمیق 
ترین سکتاریسم ھستند، وضعیتی را می خواھند کھ در 
باال گفتھ شد و از این رو وضعیت خود بھ خودی را کعبۀ 
آمال خود می دانند و بھ این دلیل با آگاه گری آگاھانھ 

صورت برنامھ توسط انقالبیون با استفاده از حزب بھ 
از این .ریزی شده و منسجم بھ حد مالیخولیایی می ترسند

رو است کھ می خواھند نقش حزب و آگاه گری آن را در 
تاریخ پنھان و یا تحریف کنند تا در مقابل، پیروزی ھای 

او و .طبقۀ کارگر را بھ خود بھ خودی بودن وصلھ بزنند
ھ جنبش دیگر ھمکیشانش ھرگز نمی توانند دوره ھایی ک

کارگری تحت رھبری حزبی اوج گرفتھ و مطالبات 
بسیاری را کسب کرده است، پنھان کنند و ھمچنین نمی 
توانند دوره ای را مثال بزنند کھ جنبش کارگری بدون 

حزب خود فقط بھ صورت خود بھ خودی اوج گرفتھ و 
ھمین یک مورد .مطالبۀ پایداری را کسب کرده باشد

از این جھت .اریست ھا استنشان از شکست این سکت
سکتاریست ھستند کھ نقش حزب را بھ صورت تاریخی 
بھ روشنی می بینند و باز با سفسطھ برای کتمان نقش 
آگاھانۀ حزب بر می آیند، خود بھ خودی را تبلیغ و در 

.حرکت می کنندجھت خدمت بھ سرمایھ داری 

اوج گیری حرکت گرایش ھای سکتاریستی نام برده در 
، انحالل انترناسیونال را سرعت بخشید و ضرورت باال

تشکیل احزاب نوین مارکسیستی از طریق پیوند آگاھانۀ 
جنبش سوسیالیستی با جنبش خود بھ خودی مبارزاتی 

.کارگران را در اولویت قرار داد

بھ طوری کھ مالحظھ می کنید بر خالف خیال بافی و 
:سفسطھ ھای اپورتونیستی حکیمی

مارکسیستی بھ طوری کھ در قطعنامۀ جریان:اوالً 
مصوب کنگرۀ پنجم بھ تصویب رسید ایجاد حزب سیاسی 

.را اولویت اساسی خود می دانست

بھ طوری کھ مارکس و انگلس در مانفیست :ثانیا ً
کمونست اشاره کردند و ھدف فوری قرار دادند، تشکیل 

برانداختن سلطۀ )حزب(پرولتاریا بھ صورت طبقھ 
طریق در ھم شکنی ماشین دولتی و تسخیر بورژوایی از

.قدرت سیاسی برای پرولتاریا است

و تبدیل »اتحادیۀ عدالت«مارکس و انگلس با ابقای :ثالثا ً
آن بھ اتحادیۀ کمونیست ھا نقش اساسی، مستقیم و بنیان 

.گذاری در ایجاد انترناسیونال داشتند

تری از ھمھ مھم تر این کھ در عرصۀ نظری کھ بر:رابعا ً
بر بقیۀ تودۀ -بھ قول مانیفست کمونیست-کمونیست ھا

عظیم پرولتاریاست، بزرگ ترین کارھا را ھم در سطح 
پایۀ اقتصاد و فلسفھ و سوسیالیسم علمی و ھم در عرصۀ 
تعیین وظایف پرولتاریا نسبت بھ جنبش ھای دھقانی و 

.ملی زمان خود انجام دادند

نقالب و تسخیر حکیمی وحشت زده از حزب سیاسی، ا:ب
!استقدرت سیاسی
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وی تنفر و ھراس خود را با نفرت از انقالب اکتبر و 

در ...«:حزب انقالبی سازمانده آن این گونھ بیان می کند
الگویی سازمان یابی اتحادیھ ای حزبی یعنی اتحادیھ ھای 

در یک سو و احزاب مارکسیستی طالب !)؟(رفرمیستی 
»...ھ ای در سویی دیگر قدرت سیاسی و انقالبیون حرف

و این وحشت و نگرانی از کسب قدرت سیاسی بھ قول 
مانفیست کمونیست بھ عنوان ھدف فوری کارگران را بھ 

کمون پاریس از ...«:کمون پاریس ھم رسانده می گوید
درصد بود، ١٠)سیاسی -سازماندھی حزبی(این نظر 

.»درصد بود٩٠انقالب اکتبر 

یعنی ضعیف بودن (ف کمون در واقع حکیمی نقطۀ ضع
سازمان دھی را حسن می داند و نقطۀ قوت اکتبر را 

را نقطۀ قدرت آن جا زده می )قلمداد می کندضعف
در کمون پاریس نھ تنھا بھ یک حزب سیاسی از «:گوید

نوع حزب بلشویک آویزان نشده اند، بلکھ سیاست انقالبی 
س خود و برنامۀ ادارۀ جامعۀ آینده را از دل پراکسی

شاید بتوان مسألھ ...«:و ادامھ می دھد»بیرون کشیدند
را این طور ھم بیان کرد کھ بر بستر خاص و ناپختگی 
طبقۀ کارگر روسیھ، لنینی پیدا شد کھ بھ جای این کھ بھ 
کارگران بگوید ھدف نھایی مبارزۀ طبقاتیشان الغای 

بھ آن ھا گفت مھم !!)؟(خرید و فروش نیروی کار است 
رین مسألھ در مبارزۀ طبقاتی سازماندھی قدرت دولتی ت

با این گفتھ مشخص می شود کھ حکیمی از ».است
سازمانیابی طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت ناراحت است 
و با توجھ بھ این کھ دشمنان طبقۀ کارگر در تمامی 
سطوح خود بھ صورت صد در صد حرفھ ای کارمی 

فعالیت حرفھ ای دارد، کنند، از جملھ دولت سرمایھ داری
نھادھای قضایی، زندان ھا، نھادھای تبلیغی، رادیو، 

ھمگی برای فریب ...تلویزیون، روزنامھ ھا و مجلس و 
و سرکوب کارگران، برای حفظ وضعیت موجود و برای 
حفظ دولت سرمایھ داری بھ صورت صد در صد حرفھ 
ای عمل می کنند، اما حکیمی تبلیغ می کند کارگران 

فعالیت حرفھ ای با طبقۀ حاکم دون سازمان یابی، بدونب
رو بھ رو شوند، این راه شکست خورده قبل از شروع 
است کھ حکیمی می خواھد بھ کارگران بقبوالند بھ جای 
تسخیر قدرت سیاسی بھ فکر الغای خرید و فروش نیروی 

باید پرسید چگونھ می توان بدون داشتن .کار باشند

ھ بتواند با ھمۀ نیرو ھای حرفھ ای تشکیالت سیاسی ک
حکومت سرمایھ داری مقابلھ کند و بدون تسخیر قدرت 

)یعنی خرید و فروش نیروی کار(سیاسی با پایھ و ریشھ 
سرمایھ داری مبارزه کرد؟ بھ دلیل تبلیغ و بیان چنین 
سرابی است کھ مورد حمایت نشریات حاکمیت و سرمایھ 

در اختیارش می داری قرار گرفتھ و تریبون ھایی
.گذارند

بگذریم از این کھ طبقۀ کارگر بدون علم کمونیسم چگونھ 
خود بھ خودی سیاست انقالبی و برنامۀ ادارۀ جامعۀ آینده 
را از دل پراکسیس خود بیرون می کشیدند و این کھ طبقۀ 
کارگر روسیھ می توانست از ناپختگی درآمده و فریب 

بھ قول مانیفست حزب بلشویک در تسخیر قدرت سیاسی 
کمونیست بھ عنوان وظیفۀ فوری خود نخورده و از آن 
آویزان نمی شد و بدون درھم شکستن باز ھم بھ قول 
مانیفست کمونیست ماشین دولتی، خرید و فروش نیروی 

آیا این تبلیغ فریبکارانھ نیست کھ بھ .کار را ملغی کند
کارگران بگوییم تسخیر قدرت نکنید و در حالی کھ 

ایھ داری و نھاد ھای آن و دولت سرمایھ داری در سرم
حاکمیت است خرید و فروش نیروی کار را ملغی کنید؟ 
آیا حکومت سرمایھ داری حاکمیت طبقاتی خود را برای 
حفظ سیستم خرید و فروش نیروی کار برقرار نکرده 
است؟ اگر طبقۀ کارگر بخواھد بدون تسخیر قدرت خرید 

ی کند، نھاد دولت و نھادھای و فروش نیروی کار را ملغ
دیگر حاکمیت سرمایھ داری بدون دخالت کنار ایستاده 
تماشا خواھند کرد کھ کارگران بدون تسخیر قدرت، خرید 
و فروش نیروی کار را الغا کنند؟ آیا چنین تفکری 

نیست؟ آیا از این روشن سفسطھ و خیانت بھ طبقۀ کارگر 
ام اصول تر ممکن است کسی بھ نام مارکسیست تم

اساسی آن در ایجاد حزب مارکسیستی، درھم شکستن 
ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی و یا دولتی علناً نفی 

!!کند باز خود را طرفدار طبقۀ کارگر بداند؟

سازماندھی و رھبری (حکیمی اصول پایھ ای فوق 
٩٠درصد کمون پاریس و ١٠را نقطھ ضعف )حزبی

!!درصد انقالب اکتبر می داند؟

حکیمی بھ عنوان چاکر آستان بورژوایی واقعاً ھم از 
منظر حفظ منافع طبقاتی سرمایھ داری درست می گوید، 
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درصد و در ١٠در انقالب فرانسھ طبقۀ سرمایھ داری 

اما یک کارگر !!!در صد بھ خطر افتاد ٩٠انقالب اکتبر 
آگاه باید از این نقاب دار حامی سرمایھ داری بپرسد آیا 

درھم شکستن ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی بدون
می تواند خرید و فروش نیروی کار را الغا کرد؟

آیا طبقۀ کارگر بھ قول مارکس در شرایط خود بیگانگی، 
رقابت درونی، تسلط ایدئولوژی بورژوایی و بھ گفتۀ 
ایشان محِض حفظ نام انترناسیونال اول، قدرت احزاب 

نامھ ھای سرکوب مادی و بورژوایی در سازماندھی بر
معنوی و با وجود امثال حکیمی کھ الغای خرید و فروش 
نیروی کار را بدون در ھم شکستن ماشین دولتی و 
تسخیر قدرت سیاسی ممکن می دانند و از ھمھ مھم تر 
علم کمونیسم نیز آن علم شرایط رھایی اش می تواند خود 

اجب مواین نوکر بی جیره و!!و جامعھ را برھاند؟
سرمایھ عین تمامی اسالف رویزیونیست سوسیال 
دمکراتش در تبلیغ آشتی طبقاتی و دمسازی با بورژوازی 
از طریق نفی انقالب و در ھم شکستن ماشین دولتی و 
تسخیر قدرت سیاسی، بنیاد ھای مارکسیسم را در عرصۀ 
دولت و انقالب، قیام ، حزب سیاسی تحریف و نفی کرده 

ر ناآگاھی، خود بھ خودیسم و و طبقۀ کارگر را د
پراکندگی و بی برنامگی عمالً دنبالھ روی جریانات 

-مختلف بورژوازی می کند و عمالً با نفی حزب سیاسی
بھ قول قطعنامۀ انترناسیونال بھ عنوان تنھا وسیلھ و ابزار 

پیروزی در تشکل سیاسی آن در مقابل بورژوازی برای
جلو گیری کرده باعث -انقالب اجتماعی و الغای طبقات

تثبیت و ادامۀ بھره کشی و پا برجا ماندن دیکتاتوری 
چون نھاد ھای سرمایھ داری .سرمایھ داری می گردد

مانند روزنامۀ (تریبون در اختیار حکیمی می گذارند 
ایشان فکر می کند اگر )شرق و سالن ھای سخنرانی

کارگران اقدام بھ لغو خرید و فروش نیروی کار بکنند 
این نھادھای سرمایھ داری بی طرف بوده و تریبون خود 
را در اختیار کارگران نیز خواھند گذاشت، این مبلغ 
سازش طبقاتی نمی داند کھ نھادھای سرمایھ داری برنامھ 
ریزی شده او را خوب می شناسند و می دانند گفتھ ھا و 
عمل او دشمنی با طبقۀ کارگر است و از این رو تریبون 

را در اختیار او می گذارند ، لنین کبیر می ھای خود 
گوید تا زمانی ندانیم پشت ھر حرفی و عملی منافع 

طبقاتی نھفتھ است، دچار سفاھت خواھیم بود، این ھمان 
سفاھتی است کھ حکیمی از کارگران می خواھد بدون 

.تسخیر قدرت، خرید و فروش نیروی کار را لغو کنند

زدیک ترین دستاوردھای وی در تحریف و کتمان علنی ن
انترناسیونال اول در تسخیر قدرت سیاسی و حزب 

ایراد من این است کھ چرا جنبش :سیاسی می گوید
کارگری روسیھ بھ یک جریان سیاسی و در واقع بھ یک 
فرقۀ طالب قدرت سیاسی آویزان شد ؟ و در مقایسۀ 
سطحی و عوامفریبانھ نقطۀ ضعف کمون پاریس را نقطۀ 

در انقالب اکتبر اوًال «ان داده می گوید قوت آن نش
سیاست حزب کھ نھ از دل پراکسیس کارگری بلکھ از دل 
نیازھای حزب برای سازماندھی قدرت دولتی بیرون آمد، 
ثانیاً این حزب کارگران را آموزش نداد کھ روی پای 

در مقابل چنین گفتھ ای باید از ایشان .»خود بایستند
ت است پس چرا طبقۀ کارگر پرسید اگر گفتۀ شما درس

علی١٩١٧و در انقالب فوریۀ ١٩٠۵روسیھ در انقالب 
رغم شکل گیری بھ اصطالح پراکسیس کارگری 
نتوانستند پیروز شوند؟ ھمان طوری کھ در باال گفتھ شد 
خدمت بھ سرمایھ داری و تحریف تاریخ در جھت منافع 
حکومت ھای سرمایھ داری از این باالتر نمی شود، با 
این ھمھ خدمت گزاری بعید نیست طبقھ و دولت سرمایھ 
داری ایران نھ تنھا اجازۀ نوشتن در روزنامۀ شرق، بلکھ 
دفتر کار و جیره و مواجب و نوشتن در کیھان را ھم بھ 

ھمچنین حکیمی با این گفتھ نشان از تناقض .ایشان بدھند
در ریشۀ فکری خود را بر مال کرده است، او اعتقاد دارد 

ای این کھ طبقۀ کارگر روی پای خود بایستد حزب باید بر
تناقض این جاست کھ او وجود .کارگران را آموزش بدھد

حزب را مضر می داند، ولی برای این کھ کارگران روی 
این نشان .پای خود بایستند احتیاج بھ آموزش حزب دارند

می دھد کھ پایھ و اساس اندیشۀ مخالفین تحزب بر مبنای 
ھای تاریخی کامالً متزلزل شده و در حال فرو واقعیت 

پاشی ھستند، اما حکیمی ھمچنان در سکتاریسم خود عناد 
البتھ منظور ایشان از آموزش، تبلیغ ضد آگاھی .می کند

و مخالفت با سازماندھی و سازمانیابی است اما حتی در 
این یعنی در نوع مواد آموزشی نیز دچار تناقض شده و 

د ضد آگاھی در سمت نادانی، آگاھی از حزب می خواھ
یعنی حکیمی در پایھ و اساس فکری خود بھ این .بدھد
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نتیجھ رسیده است کھ ھرگونھ یاد گیری، نیاز بھ یاد دھنده 
دارد و از جنبش خود بھ خودی ھیچ چیزی بیرون نمی 
آید، این تناقض ساختار فکری حکیمی و ھم فکرانش را 

ارزات و صف بندی سر نگون خواھد کرد و ھر چھ مب
ھای طبقاتی شفاف تر می شود، این دشمنان طبقۀ کارگر 

.بیشتر مشت شان باز می شود

حزب ھمۀ قدرت خود را »مانیفست کمونیست«بھ قول 
باید در جھت ھدف فوری اش یعنی برانداختن سلطۀ 

پرولتاریا .بورژوایی، تسخیر قدرت سیاسی مصرف کند
تاریخی حکیمی غیر با رھبری شوراھا بر خالف تحریف

از روسیھ در ھیچ کدام از کشورھا نتوانست از زیر 
سلطھ و نفوذ احزاب بورژوازی مثل خود ایشان در آید، 
این مسألھ فقط در روسیھ بود کھ در سایۀ رھبری و 

سیاسی حزب بلشویک، در شرایطی کھ -آگاھی انقالبی 
بھ قول قطعنامۀ انترناسیونال اول شوراھای کارگری 

ھم بھ پراکسیس جرایانات بورژوایی و خرده متو
بورژوایی بوده و بھ آن ھا و بھ دولت کرنسکی دل بستھ 
و نمی توانستند روی پای خود بایستد، در سایۀ درستی 
سیاست حزب بلشویک و افشاگری پراکسیس خود بھ 
خودیسم و دنبالھ روی کارگران، از زیر نفوذ آن درآمده و 

د و خود بھ قدرت اصلی تبدیل قدرت سیاسی را تسخیر کنن
این یک فاکت و سند تاریخی در رّد صد در صد .شوند

گفتھ ھای حکیمی است کھ او می خواھد در جھت منافع 
سرمایھ داری آن را تحریف کند، و در این جا بھ نمونھ 
ای از تراکت حزب بلشویک برای تشکل شوراھای 

ا را کھ امثال حکیمی آن ھ١٩١٧نمایندگان در انقالب 
تحت نفوذ احزاب و خرده بورژوازی نگاه می داشت، 

خود قضاوت کنید چھ کسی کارگران را از .اشاره می کنم
اعمال ناپختگی بیرون می آورد و بھ شورا بھ عنوان

قدرت مستقیم کارگران نگاه می کرد و چھ کسی بھ شورا 
بھ عنوان کاریکاتور آن نھ در سرنگونی بورژوازی بلکھ 

.آن نگاه می کنددمسازی با 

:دو نمونھ تراکت

کارگران ما برای پیروزی بھ تشکل و بھ مرکز رھبری «
جنبش نیازمندیم، انتخاب کمیتھ ھای اعتصاب را بیدرنگ 
در کارخانھ ھا آغاز نمایید، شورای نمایندگان کارگران 

کھ نقش رھبری و سازماندھی جنبش را بھ عھده خواھند 
ا تأسیس خواھند نمود، گرفت و حکومت موقت انقالبی ر

».از نمایندگان این کمیتھ ھا تشکیل خواھد شد

این شوراھا کھ با ھدایت حزب انقالبی طبقۀ کارگر از 
توھم حاکمیت بورژوازی و احزاب مزدور آن ھا در آمده 
ھشت ساعت کار در روز اعالم کرده، پلیس را منحل 
کرد و برای حفظ کارخانھ ھا و دفاع از دستاورد ھای 

تأسیس نمود، دادرسان دولتی را »گارد سرخ«انقالب 
منحل و بھ جای آن دادرسانی از میان مردم انتخاب 

.کردند، کارخانھ را زیر نظارت و اداره خود گرفتند

و بھ ھمراه شورای نظامیان یک سازمان واحد انقالبی بھ 
نام شورای مسلح کارگران و سربازان تشکیل دادند، 

ارگان اتحاد کارگران و شوراھاۀپادگان ھا تحت ادار
زحمتکشان ارگان قیام مسلحانھ و حاکمیت مستتقیم خود 

.مدیریتی و حاکمیت آن ھا بود 

این کھ چرا در ایتالیا، آلمان و ایران شوراھا نتوانستند 
نقش خود را ایفا کنند، بھ دلیل نبود حزب بلشویکی و بھ 

نھ ارگان برکت مزدورانی مانند حکیمی بود کھ شوراھا 
حاکمیت سیاسی بلکھ وسیلۀ سازش طبقاتی با قبول ارگان 
ھای مادی سرکوب آن برای ادامۀ بھره کشی می 

چون سر آن ھا در آخور سرمایھ بود و بھ .خواست
طوری کھ رزا لوکزامبورگ ھا را مزدورانی مثل ایشان 
بھ قتل رساندند و حزب کمونیست آلمان را سرکوب 

.د وفادار باشندکردند تا بھ ارباب خو

طبقۀ کارگر ایران بدون حزب سیاسی حتی با تکرار 
نخواھد توانست از زیر ۵٧صدھا بارۀ انقالب در نمونۀ 

نفوذ جریانات بورژوازی مثل حکیمی درآمده و بھ قول 
مانیفست کمونیست با تسخیر قدرت سیاسی از طریق 

.انقالب، قدرت خود را اعمال نماید

ن تالش برای پیوند ارگانیک و برای چنین کاری در عی
مبارزاتی جنبش ھای سوسیالیستی با روند مبارزۀ طبقاتی 
کارگران در داخل کشور، تشکیل ارگان ھای ھدایت با 
برنامھ و آگاھانھ این روندھا برای ایجاد حزب طبقۀ 

.کارگر ضرورت حیاتی دارد
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اجتماعی کارگران را -حکیمی چگونھ ھویت طبقاتی  -ج 

ای میانی و خرده بورژوازی جدید حل می کنددر الیھ ھ

طبقۀ کارگر منحصر بھ کارگر تولید «:وی می گوید
پزشکی کھ ...کننده در کارخانھ و بخش صنعت نمی شود 

از دولت و یا درمانگاه خصوصی حقوق خود را می 
گیرد، پرستار و معلم ھا بخش ھای مھمی از طبقۀ 

.»کارگرند

تی رایج کھ حکیمی ھم بھ آن یکی از انحرافات اپورتونیس
دامن می زند، نفی ھویت مستقل طبقاتی کارگران با 

پست مدرن برای دور کردن  -توھمات پوپولیستی 
انقالبی طبقۀ -نیروھای کمونیستی از سازماندھی سیاسی

کارگر بھ عنوان نیروی اساسی انقالب و حاکمیت از 
ی محیط ھای کارگری، رایج کردن کلمۀ مزد بگیر بھ جا

طبقۀ کارگر و معادل قرار دادن آن و حل آن در پوپولیسم 
-این کھ رشد سریع علمی .خرده بورژوایی است

تکنولوژیک باعث چربش کار فکری بر یدی شده، بھ 
طوری کھ اغلب کارگران صنفی ما دارای مھارت ھای 
فنی و حرفھ ای و باالی دیپلم می باشند و این کھ تشدید 

ق تر شدن فاصلھ و تضاد طبقاتی بحران ساختاری و عمی
الیھ ھای گسترده ای را بھ طرف پرولتر شدن رانده 
است، و این کھ فعالیت سرمایھ داری در این مرحلھ و 
انداختن بار بحران بھ دوش مزدبگیران حل مسایل تغذیھ، 
درمان، مسکن، تحصیالت رادیکال را با سوسیالیسم پیوند 

یاتی گریز ناپذیر می داده و در این جھت سوق داده واقع
.باشند

اما با وجود این مسائل آیا الیھ ھای فن ساالر و خرده 
بورژوازی جدید مانند معلمین، پرستاران ، کارمندان کھ 
تناسبی با تولید مستقیم ارزش اضافی ندارند، می توان در 

ردیف طبقھ کارگر قرار داد؟

تمامی مارکسیست ھا در تعریف طبقۀ کارگر بھ عنوان 
بقھ ای کھ بھ غیر از نیروی کارش صاحب ھیچ امتیاز ط

و موفقیتی نبود و این نیرو را بھ صاحب ابزار تولید می 
در این تعریف علمی، طبقۀ .فروشند، اشتراک نظر دارند

بھ عنوان نبض )مخصوصاً قسمت پرولتری آن(کارگر 
تولید و تولید کنندۀ ارزش اصافی بوده رو در روی 

ایھ دار، نمایندۀ تولید دستھ جمعی کھ از سرممستقیم طبقۀ
طریق ھمکاری دوستانھ و متقابل بھ تولید مستقیم و بھ 
کالم زیبای گرامشی در مقالۀ کارگر کارخانھ، منھای 
مالکیت خصوصی سرمایھ داری تجسم عینی و واقعی 
مناسبات سوسیالیستی می باشند، و کل کشف مارکس ھم 

انحالل کل سیستم و بھ عنوان نیرویی کھ انحالل آن 
نابرابری و کل جامعۀ طبقاتی و نمایندۀ کمونیسم بھ لحاظ 
مناسبات اجتماعی اش در ویژگی ھای فوق مستتر می 

.باشد

آیا در تیتر بخش ھای غیر مرتبط با تولید دستھ جمعی 
بھ قول مارکس خدم و حشم )مخصوصاً قسمت پرولتری(

در بھ نابودی سرمایھ نیز دارای چنین مناسبات عینی و قا
قطعی جامعۀ سرمایھ داری و مساعد ساختن سوسیالیسم و 

تولید بزرگ (درک آگاھی طبقاتی منبعث از این شرایط 
می باشند؟)دستھ جمعی 

بھ طور مشخص آیا یک معلم، کارمند و پرستار کھ ھیچ 
ارتباط مستقیم با تولید کاال و ارزش اضافی نداشتھ و رو 

نبوده و درکی از روند بھره در روی طبقۀ سرمایھ دار
کشی ندارند، می توانند آگاھی سوسیالیستی را در روند 

!!کار در انطباق با شرایط عینی شان جذب کنند؟

برخالف سفسطھ ھای حکیمی و علی رغم ادعای کاذب 
کارگری بودنش، ھر چھ قدر از تولید بزرگ دستھ جمعی 

دھی بھ معنی پرولتری آن دور شویم، از غیبت سازمان
دستھ جمعی در قالب مناسبات سوسیالیستی دور می 

.شویم

الیھ ھای خرده بورژوایی با موفقیت ھای انفرادی و غیر 
مرتبط با تولید مستقیم و دستھ جمعی سھل است حتی 
کارگران ساختمان با روحیۀ پیمانکاری، کارگاھھ ای 
کوچک تولیدی با توھم کارگاه دار شدن علی رغم شدت 

بود تأمینات اجتماعی در توھم و خیاالت خرده استثمار و ن
بورژوایی سرمایھ دار شدن می سوزند و چھ رسد بھ این 
کھ بتوانند بھ عنوان نمایندۀ کل جامعھ در فکر رھایی آن 

-این نیروھا صدھا کیلومتر از غریزۀ طبقاتی .باشند
سوسیالیستی در فداکاری برای ھم نوع دور می باشند، 

تونیست ھا کھ بھ انقالب اعتقادی شما برخالف اپور
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ندارند، کافی است پتانسیل و نیروی مبارزاتی این نیروھا 

در روند )عالوه بر استعداد جذب آگاھی سوسیالیستی(را 
انقالب از لحاظ رادیکالیسم انقالبی در پیگیری و پیشبرد 
مبارزات و خواست ھای انقالبی و از این مھم تر در 

وراھای انقالبی کھ محصول شکل گیری کمیتھ ھا و ش
در تاریخ مبارزات .شرایط انقالبی می باشند، ببینید

جنبش کارگری سوسیالیستی و شکل گیری شوراھای 
کنترل و نمایندگان بھ عنوان ابزار سرنگونی نظم 
بورژوایی و ھمچنین ایجاد نظم نوین این شوراھا، عمدتاً 

ه در مؤسسات بزرگ پرولتری شکل گرفتھ و راه افتاد
است کھ در صورت وجود حزب سیاسی اصولی مانند 

چرا کھ ایده و .حزب بلشویک بھ نتیجھ ھم رسیده اند
غریزۀ سوسیالیزاسیون فقط در این محیط ھا می باشند نھ 
تنھا در کارگاه، اداره، بیمارستان و حتی کارگران محفلی 
ھم کھ شدیداً تحت تنگ دستی و فقر ھستند نمی توان این 

جاد شوراھا را سراغ گرفت و از این باالتر موقعیت ای
حتی در کارخانھ ھای کوچک تجربۀ عدم شکل گیری 

.تأییدی براین مدعاست۵٧شوراھا طی انقالب 

ھدف اپورتونیست ھای پوپولیست پست مدرن، سوسیال 
دمکرات ھا از جملھ حکیمی از این تجدید نظر طلبی 

و حل آشکار در زدودن مرزھای طبقاتی و درھم آمیزی
صف مستقل طبقاتی کارگران مخصوصاً قسمت پرولتری 
آن در الیھ ھای خرده بورژوایی جدید، سازش طبقاتی و 
تبدیل طبقۀ کارگر بھ زایده و دنبالھ روی از بورژوازی 

.می باشد

انحالل طلبان از حکیمی تا احزاب بھ اصطالح کارگری 
تشکیالتی مشخص در  -در ترس از سازماندھی سیاسی

حزب طبقۀ کارگر در داخل کشور بھ عنوان تنھا قالب
وسیلۀ سازماندھی انقالب و حاکمیت کارگری، بھ 
مزدبگیر چنگ زده اند تا بھ عنوان خدمت گزاران طبقۀ 
سرمایھ دار جلوی حاکمیت شورایی و مستقیم کارگران را 

.بگیرند

آیا مارکس فرق بین تشکل ھا را نمی دانست؟

یھ و شورا را تعریف می کند؟حکیمی چگونھ مفھوم اتحاد

حکیمی در نفی حاکمیت سیاسی و تعریف قدرت سیاسی 
توسط پرولتاریا یا بھ قول مانفیست کمونیست بھ عنوان 
وظیفۀ فوری کمونیست ھا از طریق حزب سیاسی اش، 
بھ قول قطعنامۀ انترناسیونال اول بھ عنوان تنھا ابزار 

و کتمان این سازماندھی این طبقھ و با زیر پا گذاشتن 
کالم مانیفست کھ ھدف فوری کمونیست ھا تشکل 

و برانداختن سلطھ )حزب(پرولتاریا بھ صورت طبقھ 
بورژوازی از طریق در ھم شکستن ماشین دولتی و 
تسخیر قدرت سیاسی بھ دست پرولتاریا است، و تقبیح، 
سرزنش و رد علنی تجارب کمون و انقالب اکتبر در 

سفسطھ و تحریف آشکار قسمت ھای دیگر شروع بھ
مفاھیم مارکسیستی اتحادیھ ھا و شوراھای کارگری می 

مارکس بھ مبارزات :در مورد اتحادیھ ھا می گوید.کند
اتحادیھ ھای کارگری در چھارچوب سرمایھ داری اھمیت 

.می داد

این نکتھ را بھ ھیچ وجھ نباید بھ معنی نفی نظر مارکس 
از چھارچوب سرمایھ مبتنی بر فراتر رفتن اتحادیھ ھا

داری و تبدیل آن ھا بھ تشکل ھای سرمایھ ستیز در نظر 
گرفت، این تحریف آن قدر بزرگ و آشکار می باشد کھ 
مارکس کھ قطعنامۀ حزب سیاسی را بھ عنوان تنھا شکل 
رھبری و پیروزی در انقالب اجتماعی در تشکل یابی 

یب سیاسی طبقۀ کارگر نوشتھ و ارائھ داده و مورد تصو
قرار داده، بیاید نقش اتحادیھ ھا را بھ عنوان شکل ھای 
پایدار در چھارچوب نظام سرمایھ داری برای افزایش 

وی پس از این .بھتر نیروی کار، سرمایھ ستیز بنامد
:تحریف ودروغ شاخدار و در توجیھ آن ادامھ می دھد 

این پتانسیل را در اتحادیھ ھا دیده بود و )مارکس(او «
خود را ھم برای ارتقای آن ھا تا سطح تشکل ھای تالش 

سرمایھ ستیز کرد، اما در نھایت وزنۀ نیروھای 
بورژوازی درون اتحادیھ ھا چربید و آن ھا را یکسره بھ 

و نھایتاً این ...تشکل ھای یکسره رفرمیستی تبدیل کرد 
کھ در وضعیت کنونی بھ تشکل ھای نوین در سازمان 

س تجربھ ای کھ تاکنون وجود داشتھ یابی نیاز دارند براسا
.»این تشکل می تواند شورا باشد

آشفتھ خیالی و فلسفھ بافی اپورتونیستی برای مخدوش 
کردن اصول پایھ ای مارکس در خدمت بھ طبقۀ سرمایھ 
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این کھ مارکس می .دار، در کالم حکیمی نھایت ندارد

خواست از اتحادیھ، نھاد سرمایھ ستیز البد برای لغو 
و ید و فروش نیروی کار، بسازد و این کار نشدهخر

اتحادیھ ھا رفرمیستی شده و این کار اآلن بھ گردن 
طبقاتی  -شوراھا می افتد؛ یعنی اگر سازماندھی سیاسی

را اتحادیھ ھای سرمایھ ستیز نتوانستند نتیجھ بدھند، نھ 
این کھ ظرفیت این تشکل ھا از این حد باالتر نیست، بلکھ 

ا نگذاشتند و اآلن شورا کار اتحادیھ ھا را رفرمیست ھ
اگر این مفاھیم برای ما کمونیست ھا کھ بھ کاربرد .بکند

تشکل ھای طبقاتی از لحاظ ماھیت سیاسی و صنفی آن ھا 
واقفیم و آن را می دانیم آشفتھ فکری می باشد، ولی برای 
اپورتونیست ھایی مانند حکیمی کھ بدون تسخیر قدرت 

شکستن ماشین دولتی می خواھند البد با و درھم سیاسی
نصیحت بورژوازی خرید و فروش نیروی کار را لغو 
کنند، دیگر چھ احتیاجی بھ حزب سیاسی طبقۀ کارگر، 
چھ احتیاجی بھ شورا بھ عنوان ابزار درھم شکستن 

این کار را اتحادیھ ھم می تواند بھ .ماشین دولتی می باشد
بھ ایھ دار انجام دھد، بناو بخند با طبقۀ سرمعنوان بگو 

گفتۀ حکیمی وظیفۀ طبقۀ کارگر بدون آگاھی سوسیالیستی 
و بدون این تشکل ھا می تواند در جریان پراکسیس خود 
بھ خودی، خود بھ قدرت برنامھ ریزی و ھدایت جامعھ 

.عروج کند

اما واقعیت امر چیز دیگری است، مارکس تمامی اشکال 
رین سطوح در حد تعاونی تا تشکل ھای طبقاتی از پایین ت

چھ طور است کھ (باالترین آن ھا در سطح حزب سیاسی 
برخالف عوام فریبی حکیمی تمامی این اشکال در 

وسیلۀ )انترناسونال اول شکل بندی و تعریف شده است
تشکل طبقۀ کارگر بھ عنوان یک طبقۀ مستقل در برابر 

ۀ بورژوازی و حرکت و سازماندھی تمامی اشکال مبارز
از طریق )فکری -سیاسی -صنفی(طبقاتی کارگران 

انقالب در جھت تسخیر قدرت سیاسی و ارتقای طبقۀ 
.کارگر بھ این مقام می دانست

اما در این راستا اگر مارکس از اتحادیھ ھا بھ عنوان 
زمینھ ساز و تدارک انقالب و تمرین زورآزمایی در 

وجھ نقش مقابل طبقۀ سرمایھ دار اسم می برد بھ ھیچ
صنفی این نھاد برای بھبود وضع طبقۀ کارگر و از بین 

بردن رقابت درونی بعنوان نقش اصلی طفره نمی رود و 
یا حکم بھ زوال و نابودی آن ھا نمی دھد و یا جایگزین 
حزب سیاسی نمی کند یا آن ھا و یا تشکل من در آوردی 

تواماً حزب و اتحادیھ ھاضد سرمایھ داری را جایگزین
نمی کند و حتی ھیچ مارکسیستی حتی شوراھا را نیز 

ھر کدام از آن .جایگزین حزب یا بقیۀ تشکل ھا نمی کند
ھا کارکردھای خود را دارند و مجموع آن ھا الزمۀ 
مبارزۀ طبقۀ کارگر در مبارزۀ بی امانش است، چرا بھ 
علت ساختار و اشکال مبارزاتی طبقۀ کارگر و تقسیم 

درجۀ پرولتریزه شدن ھر شکل رستھ ای و  -صنفی
.مبارزه تشکل مخصوص خود را می طلبد

از طرفی شوراھای کارگری محصول شرایط انقالبی و 
قدرت دوگانھ بوده و می باشند و در شرایط غیر انقالبی 
وجود خارجی ندارند، چھ طور می توانند وظایف دوران 
رشد مسالمت و رکود انقالبی کھ مبارزۀ طبقاتی در حال 

-قانونی در سطح تشکل ھای سندیکایی -افعی و صنفیتد
اتحادیھ ای قرار دارد بھ عھده بگیرند و وظایف اتحادیھ 

علت اخالل فکری در حکیمی از این .انجام بدھندھا را 
جا شروع می شود کھ بھ سرنگونی انقالبی سرمایھ داری 
اعتقاد ندارد، بنابراین مرحلۀ اعتالیی انقالبی را نیز 

ی کند، در نتیجھ فکر می کند ھر لحظھ اراده کند درک نم
می تواند شورای کارگری بسازد، بنابراین نیازی بھ 

.مراحل آماده سازی و سازماندھی برای انقالب ندارد

مانیفست کمونیست بھ عنوان وظایف فوری و ھمچنین 
ابزار اعمال بالواسطۀ قدرت کارگران بھ فرمودۀ حکیمی 

این وسیلۀ سیاسی بھ کاریکاتور آن بھ اتحادیھ یعنی تبدیل
کھ حکیمی در خوش خدمتی بھ بورژوازی آن را استادانھ 
انجام می دھد، در حالی کھ تأکید قطعنامۀ مارکسیستی 
انترناسیونال اول بر جایگاه اول حزب طبقۀ کارگر در 
سازماندھی سیاسی این طبقھ در مقابل قدرت متحدۀ 

ھ داری و نقش طبقات حاکم متشکل در احزاب سرمای
حزب بھ عنوان چرخ دندۀ اتصال ھمۀ تشکل ھای طبقاتی 

پس از شکل گیری احزاب مستقل و مارکسیستی (
بھ عنوان سازمانده اول انقالب برای حاکمیت )کارگری

کارگران، فرق تمامی احزاب و جریانات مارکسیستی با 
اکونومیست ھا و فرقھ گراھا می باشد؛ مخصوصاً در 
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یدئولوژی سرمایھ داری، رقابت درونی، شرایط تسلط ا

خودبیگانگی کارگران و سیاست ھای سرکوب مادی و 
معنوی برنامھ ریزی شده و حرفھ ای طبقھ و دولت و 
احزاب سرمایھ داری نقش حزب سیاسی طبقۀ کارگر، بھ 
عنوان و تجلی آگاھی کمونیستی با جنبش مبارزاتی 

بارزات کارگران از طریق تشکل ھا، عناصر پیشرو، م
.جاری کارگران نقش حیاتی و مرگ و زندگی می باشد

بخصوص در شرایط فاشیسم ھا کھ تاوان مبارزۀ زندان و 
حتی.اعدام می باشد این نقش پر رنگتر می شود

سازماندھی اتحادیھ ھا نیز بھ گردن حزب سیاسی می افتد 
در )١٣٣٢تا١٢٩۵(در تاریخ مبارزات کارگری ایران 

فقان و دیکتاتوری رضاخانی حزب عدالت چنین شرایط خ
اتحادیھ تحت ٣٢و سپس حزب کمونیست با ١۶با

رھبری کامل سیاسی حزب، فدراسیون یا ھمان شورای 
متحدۀ کارگری را شکل دادند کھ نقش ارزنده ای در 

بھ طوری کھ تحمیل .تاریخ مبارزات کارگری ما دارد
قوام در مترقی ترین قانون کار در خاورمیانھ بھ دولت

.از دستاوردھای مھمش بود١٣٢۵سال 

حزب سیاسی بھ عنوان اھرم ھدایت طبقۀ کارگر با توجھ 
بھ شرایط اعتال و رکود انقالب نیروھای خود را رھبری 

در شرایط غیرانقالبی کھ توده ھا روحیۀ مبارزۀ .می کند
انقالبی را از دست می دھند و حتی بھ زور بھ تشکل 

ھند، در چنین شرایطی نقش تشکل ھای صنفی تن می د
ھای صنفی برای فعالیت ھای قانونی نقش درجۀ اول پیدا 

حکیمی کھ بھ زور می خواھد بھ اتحادیھ ھا .می کند
مارک سرمایھ ستیز بچسباند، آشکارا بھ تحریف درک 
مارکس از اتحادیھ دست می زند کھ گویا اپورتونیست ھا 

این نھادھا را بھ و جریانات بورژوازی نگذاشتند مارکس 
مقام سرمایھ ستیز ارتقا دھد، در حالی کھ مارکس در 

کارگران ائتالف ھایی «:مانیفست کمونیست می نویسد
بر ضد بورژوازی برای حفظ )اتحادیھ ھای کارگری(

دستمزد خود انجام می دھند، گردھم می آیند انجمن ھای 
بھ طوری کھ تجارب جھانی و ملی.»دائمی برپا می کنند

خودمان اثبات می کنند اتحادیھ ھا بھ عنوان تشکل ھای 
اساساً فروش بھتر نیروی کار در شرایط بردگی 

سیاسی طبقۀ کارگر بدون ھدایت و رھبری -اقتصادی
حزب سیاسی از حالت تدارک و زمینھ سازی برای 

زورآزمایی و انقالب عین کشورھای سرمایھ داری بھ 
.بدیل خواھند شدابزار سلطھ و بھره کشی سرمایھ ت

از طرفی آیا بھ طوری کھ اشاره کردیم بدون حزب 
شوراھا بھ عنوان عالیترین شکل تشکل سیاسی سیاسی

طبقھ کارگر برای سرنگونی و سوسیالیسم می توانند بھ 
قول حکیمی در جریان پراکسیس خود بھ خودی نقش خود 

را ایفا کنند؟

نحکیمی بھ این سؤال جواب رد می دھد، وی ضم
توضیح کامالً ناقص روند شکل گیری شوراھای انقالبی 

)شورا-کمیتھ (این تشکل ھا «:می نویسد۵٧در سال 
البتھ !!)؟(رنگ و بوی کارگری مشخصی داشتند 

ایرادات زیادی ھم داشتند و مشخصاً بھ آن حد از 
سازمانیابی مستقل از جریانات سیاسی نرسیده بودند کھ 

مثالً کارگران اعتصابی شرکت .روی پای خود بایستند
بھ بازاریان متکی بودند و از آن ھا پول می ...نفت

و این بھ آن معنی بود کھ بازار )حزب مؤتلفھ(گرفتند
تعیین می کرد کھ اعتصاب کارگران چھ قدر پیش برود و 

کنترل (چھ زمانی پایان یابد و یا شوراھای کارگران 
محال بودند می ادیکھ تا آن زمان در عرصۀ اقتص)تولید

تودۀ )تأکید از من(توانند بھ تشکل سیاسی تبدیل شوند
کارگران اغلب افراد تحصیلکرده و قشر پیشروتر طبقۀ 

اما این افراد ...خود را بھ عنوان نماینده انتخاب می کنند 
بھ این دلیل کھ معموالً مرفھ ترند و وضعیت اقتصادی 

گیری مھم نتوانند بھتری دارند ممکن است ھنگام تصمیم
از منافع توده ھای کارگران دفاع کنند و مبارزه را بھ 

این کھ طبقۀ کارگر بدون حزب سیاسی .»سازش بکشند
مسلح بھ آگاھی سوسیالیستی بھ عنوان پادزھر ایدئولوژی 
و احزاب سرمایھ داری و درک سیاسی از منافع طبقاتی 

رمی آمد؟ اش چگونھ از زیر نفوذ حزب مؤتلفھ بازاریان د
و روی پای خودش می ایستاد؟ و این کھ بدون 

چگونھ بھ کاریکاتور آن در قبول ھژمونی سیاسی حزب
جمھوری اسالمی و ارگان ھای جاسوسی تبدیل شدند بر 

-ھمگان آشکار است، و این کھ بدون شعور سیاسی 
بھ قول مانیفست بھ عنوان -طبقاتی در سایۀ علم کمونیسم

ست ھا نسبت بھ تودۀ عظیم برتری نظری کمونی
چگونھ شوراھا از فعال اقتصادی بھ تشکل -پرولتاریا
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سیاسی تبدیل می شوند؟ ھمۀ این سؤاالت و ده ھا سؤال 
دیگر در این رابطھ ھا، بھ صورت آگاھانھ و مزورانھ از 

.طرف حکیمی بی جواب رد می شود

بعنوان یکی از .گوش او بھ این حرف ھا بدھکار نیست
وفادار بھ نظام سرمایھ داری در خلع سالح شمخدم و ح

طبقۀ کارگر از طریق نفی حزب سیاسی عمل کرده و 
شوراھای کنترل و نمایندگان را کھ محصول موقعیت 
انقالبی برای سرنگونی بورژوازی و اعمال حاکمیت 
بالواسطھ اش می باشد تا حد وسیلۀ فشار در حد مذاکره 

جی کردستان برای روزۀ کارخانۀ نسا۵٩در اعتصاب 
جلوگیری از تعطیلی و اخراج کارگران پایین آورده می 

برای ایجاد شوراھا باید گفتمان سازمانیابی «:گوید
...شورایی مطرح کرد و سر زبان کارگران انداخت 

محور این گفتمان باید روی پای خود ایستادن طبقۀ کارگر 
ارگر تعریف ک:نخست این کھ...در مبارزۀ طبقاتی باشد 

بھ عنوان فروشندۀ نیروی کار بھ سخن بدیھی ترین توده 
مؤلفۀ دیگر ....ھای کارگران تبدیل شود

سراسری شدن شوراھای کارگری، دخالت ...گفتمان
استقالل شورا از دولت و !!)؟(شورا در عرصۀ سیاست 

»!!)؟(تمام احزاب سیاسی 

نوکری از این روشنتر، تحریف از این آشکارتر، 
سرنگون کننده و اعمال کنندۀ ادارۀ سیاسی شوراھای

کارگران یعنی دولت کارگری از کدام دولت و احزاب 
باید مستقل باشند، مگر در کنار قدرت و دولت سرمایھ 
داری شورا می تواند وجود داشتھ باشد، اگر شوراھا 
محصول حادترین جنگ طبقاتی ھستند، مگر پس از 

مقابل شورا حاکمیت احزابی ھم پیدا می شوند در
ھمۀ این کالم در مکتب اپورتونیستی حکیمی !بایستند؟

شدنی است، چرا کھ شوراھایی کھ نھ با شروع اعتالی 
انقالبی و در مرحلۀ قدرت دو گانھ بلکھ با گفتمان شکل 
می گیرد عین شوراھای شھر اآلن یا شوراھای دست ساز 

نداسالمی اند کھ می توانند در جمھوری اسالمی ایجاد شو
در واقع از آن چھ حکیمی سخن می گوید شوراھای 

.کارگری نیستند، بلکھ کاریکاتوری از شوراھا می باشند

ما بھ طبقھ و دولت سرمایھ داری ایران برای داشتن 
نوکری این چنین وفادار در خلع سالح طبقۀ کارگر از 

حزب سیاسی و مفاھیم پایھ ای طبقاتی کارگران تبریک 
.می گوییم

ای حکیمی بھ عنوان خدمت گزار و آستان بوس اما آق
سرمایھ باید بداند در شرایط ایران با حاکمیت ھارترین 
حکومت سرمایھ داری مواجبی بیش از نوشتن در 

.روزنامھ شرق برای وی قابل تصور نیست 

طبقۀ کارگر ایران و سوسیالیست ھای انقالبی آن ھنوز 
ارگران قرار در اول راه مبارزه برای حاکمیت شورایی ک

انقالب دارند و این مھم بدون علم کمونیسم بھ عنوان علم
و علم حاکمیت کارگری از طریق پیوند این علم با جنبش 
مبارزاتی کارگران در ایجاد حزب سیاسی طبقھ کارگر 

.امکان پذیر نیست

تمامی آگاه گران سوسیالیستی و پیشروان کارگری باید 
آشتی ناپذیر فکری با درفش مبارزۀ طبقاتی در جدال 

دنبالھ روان جنبش خودبھ خودی مانند حکیمی و شبھ فرقھ 
ھای عاجز از پیوند زنده با طبقۀ کارگر بھ این مھم دست 

یابند کھ بقول لنین کبیر،

مبارزه با سرمایھ داری بدون مبارزه با اپورتونیسم «
.»امکان پذیر نیست

ارکسیسم حکیمی با تحریف واقعی پایھ ای ترین اصول م
در رابطھ با حزب سیاسی بھ عنوان یگانھ تشکل سازمان 
یابی سیاسی کارگران و ھم چنین در ھم شکستن ماشین 
دولتی و تسخیر آن بھ وسیلۀ کارگران بھ قول مانیفست 
کمونیست این تئوری را از سازماندھی انقالب برای 
حاکمیت کارگری دور کرده، بھ چیزی قابل قبول برای 

ھ دار در می آورد و بدین جھت است کھ از طبقۀ سرمای
ھر طرف مورد تشویق و ھورای طبقۀ سرمایھ دار قرار 

.می گیرد

شاھرخ زمانی

٢٠/٨/١٣٩٣
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برنامۀ«نقدی بھ ھشدار ایرج فرزاد در مورد تغییرات 
»یک دنیای بھتر

فھرستبازگشت بھ 

گرایش حزب کمونیسم کارگری و در طیف طرفداران
منصور حکمت، بارھا نظراتی مطرح شده کھ از شدت 
روشنفکری بی ربط، باید آن ھا را در جایی بھ ثبت 
رساند کھ بتوان بعدھا با رجوع بھ آن، مراحل تغییرات و 
سردرگمی ھای خرده بورژوای روشنفکر را مشاھده 

»نظریھ پردازی ھا«یکی از مشعشع ترین این .کرد
اغلب از سوی ایرج فرزاد مطرح شده است و اخیرترین 
آن ھا ھم ھشدار وی بھ حزب کمونیسم کارگری مبنی بر 

ایرج فرزاد .است»برنامۀ یک دنیای بھتر«تغییرات در 
:در این ھشدارنامۀ خود می نویسد

اما برنامۀ یک دنیای بھتر، برنامۀ حزب کمونیست «
مۀ حزب کمونیست کارگری، و نھ منحصراً و تنھا برنا

و این یک مبنای پرنسیپال و .کارگری ایران است
برنامۀ یک دنیای بھتر، درست شبیھ بھ .اصولی است

برنامۀ مانیفست کمونیست است کھ حزب کمونیست ھیچ 
)١(».کشوری مجاز بھ دخل و تصرف در متن آن نیست

در مورد این فََوران نظریھ پردازی بد ندانستم نکاتی را 
اولین لحظھ بھ نظرم می رسد بھ ترتیب مطرح کھ در 

.کنم

اول؛ برنامۀ یک دنیای بھتر، برنامۀ حزب کمونیسم 
بوده است، حال اگر بعدھا بھ درجۀ »ایران«کارگری 

.باالتری ارتقا پیدا کرده این موضوع دیگری است

دوم؛ برنامۀ یک حزب کمونیستی در یک کشور نمی 
کشورھای جھان باشد، تواند برنامۀ حزب کمونیستی سایر

این دقیقاً ھمان اشتباھی است کھ شخص منصور حکمت 
داشت وقتی پیش نویس برنامۀ خود را از برنامۀ احزاب 

اگر برنامۀ یک حزب، .سایر کشور ھا کپی می کرد
برنامۀ ھمۀ احزاب جھان باشد، بھ این معنی خواھد بود 

کشک»تحلیل مشخص از شرایط مشخص«کھ مفھوم 
ی شود و کافی است تحلیلی نامشخص از محسوب م

شرایط نامشخص نقطھ ای از جھان بھ دست آید تا بھ 
!برنامۀ سایر کشورھا ھم تبدیل شود

نتیجۀ )و نھ برنامۀ یک دنیای بھتر(برنامۀ کمونیستی 
پراتیک پیشروان کمونیست طبقۀ کارگر در دخالت گری 

رو مبارزات و مسائل روز جنبش کارگری است و از این 
است کھ کارگران آن را می فھمند و بر اساس پذیرش آن 

برنامۀ.در نمی آورند»اکس مسلم«ناگھان سر از 
کمونیستی جمعبندی تئوریک مبارزات مشخص یک 
جنبش در یک کشور و در انطباق با دستاوردھای 
تئوریک جنبش سوسیالیستی در گذشتھ است کھ صحت آن 

.شددر محک آزمایش بھ اثبات رسیده با

سوم؛ اگر مانیفست کمونیست مبنایی غیر قابل تغییر و 
برنامھ ای ثابت برای ھمۀ تاریخ و در ھمۀ کشورھای 
جھان است، پیشنھاد جناب فرزاد در مورد شبیھ سازی 
برنامۀ یک دنیای بھتر ھمین فرض را نقض کرده و قصد 
جایگزین کردن مانیفست مارکس و انگلس با برنامۀ 

تناقض مقایسۀ برنامۀ مورد !ردمنصور حکمت را دا
دلخواه ایشان با مانیفست کمونیست در این است کھ ابتدا 
مانیفست را بھ عنوان برنامھ ای ثابت و ھمیشگی 
مفروض می دارد و سپس ھمان کار را می خواھد با 
برنامۀ یک دنیای بھتر انجام بدھد، بدون آن کھ تکلیف 

بھ .روشن کندمانیفسِت عقب زده و جایگزین شده را ھم 
عبارت دیگر اگر برنامۀ یک دنیای بھتر مانند مانیفست 
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کمونیست یک برنامۀ ھمیشگی و ثابت برای پرولتاریای 
جھان است و از این رو ایرج فرزاد حزب کمونیسم 
کارگری را مجاز نمی دارد تا در آن دخل و تصرفی کند، 
باید با صراحت اعالم کند کھ دیگر مانیفست کمونیست 

کس و انگلس دوره اش بھ پایان رسیده و از این پس مار
از »بھتر«کھ معلوم ھم نیست (برنامۀ یک دنیای بھتر 

.بھ جای آن قرار می گیرد)چیست

چھارم؛ خود مارکس و انگلس بارھا در مقدمھ ھایی کھ بھ 
مانیفست نوشتند، اعالم کردند کھ قسمت ھای از مانیفست 

بھ خصوص مانند (ی را خوانایی ندارد، و تجارب جدید
بھ مقدمۀ آن اضافھ کردند، ببیند این برنامۀ )کمون پاریس

یک دنیای بھتر چھ قدر متکامل است کھ دیگر نیازی بھ 
در اتاق دربستھ «الحق برنامھ ای کھ .ھیچ تغییری  ندارد

نوشتھ شده باشد، کاری و »و با خوردن دود سیگار
.اق ھم نداردربطی بھ تغییرات در بیرون از ھمان ات

منصور حکمت بر اساس اعتقاد بھ ساختن .پنجم
، صراحتاً اعالم کرد کھ »سوسیالیسم در یک کشور«

کمونیسم مورد نظرش از فردای انقالب در ایران قابل 
اگر برنامۀ یک دنیای بھتر کھ بھ نظر وی .تحقق است

برنامۀ کمونیستی محسوب می شود و می تواند در فردای 
شود و ھمزمان مانیفستی برای ھمۀ جھان انقالب متحقق

جھت استقرار کمونیسم از فردای انقالبات جھان باشد، 
دیگر مفھوم ساختن سوسیالیسم در یک کشور بھ چھ معنی 

؟ این برنامھ بھ گونھ ای تھیھ شده کھ مخصوص !است
ساختن کمونیسم از فردای انقالب در یک کشور باشد و 

رای ھمھ جھان باشد کھ چنان چھ دارای خاصیت مشابھ ب
در این صورت با اعتقاد وی در مورد سوسیالیسم در یک 

.کشور در تناقض قرار می گیرد

ششم؛ عدم درک کمونیستی و نگاه سانتریستی طرفداران 
و پیروان برنامۀ یک دنیای بھتر بھ طور عام، و ھمین 
نگاه در ایرج فرزاد بھ طور خاص در مورد مفھوم 

برنامۀ یک دنیای بھتر را بھ کتابی برای برنامۀ انقالبی، 
دست گذاردن بر آن و قسم خوردن بھ آن مبدل کرده 

در صورتی کھ برنامۀ انقالبی نزد کمونیست ھای .است
انقالبی توافق نامھ ای برای عمل مشترک بھ حول آن 
است تا ھر کس نرود برای خود یک حزب انفرادی یا 

ی کھ قرار است در برنامۀ یک دنیای بھتر.محفلی بسازد
حزب کمونیسم کارگری در معرض تحول قرار بگیرد و 
ایرج فرزاد بھ آن اعتراض دارد، البد باید بھ این معنی 
باشد کھ برنامۀ فیکس شده و برنامھ ای است کھ می 
توان، نھ در ایران بلکھ در ھمۀ جھان بھ حول آن متحد 
شد، اما دست کم شخص معترض بھ این تغییرات خود 

ضر نیست بھ حول این برنامھ در حزب کمونیسم حا
این در واقع بھ یک طنز تبدیل می .کارگر فعالیت کند

شود کھ کسی بگوید این نظرات من و یا نظراتی است کھ 
من قبول و از آن دفاع می کنم و شما می توانید بھ حول 

چگونھ می !!آن فعالیت کنید، اما خود چنین نخواھم کرد
را جدی گرفت کھ خود تمایلی بھ توان نظرات کسی 

وارونھ نگری .متشکل شدن بھ حول آن نداشتھ باشد
تیپیک پیروان منصور حکمت بھ طور عام و در این جا 
شخص ایرج فرزاد بھ طور اخص این گونھ مشھود می 
شود کھ از حزبی کھ دقیقاً بر اساس پیروی از ھمین 

شانده برنامۀ یک دنیای بھتر بھ مسیر ییالق و قشالق ک
:شده است، بنویسد

و ھمۀ ما آگاھیم و می دانیم کھ حزب موجود کمونیست «
کارگری ایران بر اثر فشار جنبش ھای موجود و فشار 

استالینیستی، بیشتر بھ سوی "خشونت"ناشی از میراث 
حزب نقد کاپیتالیسم دنیای فعلی از زاویۀ حقوق بشری و 

ھمراه شدن .لغزیده است و ُسر خورده است"اکس مسلم"
"میدیائی"شدن و تطابق با تحوالت "عاقل"با این پروسۀ 

است کھ  نیاز بھ تغییر در ساختار سازمانی یک حزب 
ساختھ "ضروری"کمونیست کارگری را برای این ھا 

».است

و بھ جای تشویق این حزب برای ایجاد تغییراتی در 
، برنامۀ یک دنیای بھتر جھت انطباق خود با برنامۀ تازه

بھ آن ھا ھشدار می دھد کھ این برنامھ را دست نخورده 
اگر حزب .بگذارید و بروید برنامۀ دیگری بنویسید

کمونیسم کارگری امروز تغییراتی در برنامۀ یک دنیای 
بھتر صورت دھد، فردا ایرج فرزاد می تواند بگوید این 
جریان کمونیسم کارگری دارای انحرافات ذکر شده در 

است، بھ این دلیل کھ برنامۀ یک دنیای پاراگراف فوق
این .بھتر را رھا کرد، اما اکنون موضوع برعکس است
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حزب تحوالت اساسی ذکر شده در پاراگراف فوق را از 
سر گذرانده، بدون آن کھ دست بھ برنامۀ یک دنیای بھتر 
بزند، و این بھ خودی خود بھ این معنی است کھ می توان 

و این برنامھ را نیز ھمچنان ھمۀ این تحوالت را داشت
.برنامۀ خود دانست

ایرج فرزاد ھنوز متوجھ نشده این خاصیت مواج حزب 
کمونیسم کارگری اوالً مستقیما از ھمان برنامۀ یک دنیای 
بھتر استنتاج می شود، و ای بسا اگر تغییرات کلی در آن 
صورت دھد، نقطۀ پایانی ھم بر این تغییرات ھر دم و ھر 

ی در عمل و نظرات حزب کمونیسم کارگری لحظھ ا
ثانیاً مگر فقط این حزب کمونیسم کارگری است کھ .باشد

پیرو برنامۀ یک دنیای بھتر با وجود این ھمھ اشکاالت و 
انحرافات اساسی است کھ خود ایرج فرزاد بھ آن ھا 
اشاره کرده است، بھ حول این برنامھ تاکنون چھار حزب 

رج فرزاد ھم ھیچ یک ظرفی ساختھ شده و از نظر ای
بھ راستی اگر .برای فعالیت مشترک بھ حساب نمی آید

یک برنامھ نتواند چند حزب پیرو آن و افراد متفرق دیگر 
خواھان آن را متحد کند، چگونھ می تواند برنامۀ متحد 

این .کنندۀ پرولتاریای جھان بھ جای مانیفست باشد
در کاتاگوری رؤیاھای ایده آلیستی را تنھا می توان

رمانتیسیسم پس از شکست قرار داد کھ ھر از چندگاھی 
.بھ صورت شاعرانھ ای خودنمایی می کند

علیرضا بیانی

١١/٢٠١ -١٧۴

(1) http://www.azadi-
b.com/G/2014/11/post_183.html

مسألۀ کردھا

فھرستازگشت بھ ب

:پرسش

کھیمارکسیستوکرددوستانخاطرھ بتشکروسالمبا
شیعھمنکھنوشتمدوستانازیکیبرای.کردیدمعرفی
دوستانبارابطھدراینکتھ...وھستمامامیدوازده

شمابافلسفیھایبحثواردخواھمنمی؛داشتمشما
صحبتخیلی،گذارممیاحترامھمھداتاعتقابھ،بشوم

خوبخیلیشماولی،ایدکردهامپریالیسموکوبانیاز
ملتبھخمینیرژیماندازهبھرژیمیھیچکھدانیدمی
ازصحبتیھیچ.استنرساندهسیبآونکردهظلمکرد

ه کردملتاصلیتضادمن.وریدآنمیمیانھ برژیم
درامپریالیسمراعامطورھ بایرانملتوخاصبطور

رژیمھمانارااصلیتضادبلکھ،دانمنمیکنونیشرایط
.شدبلندبایدنآسرنگونیبرایکھدانممیخمینی

***

:بتی جعفری

دوست گرامی، ممنون از طرح این بحث

در ابتدا باید بگویم کھ ھرچند ما بھ عنوان مارکسیست 
مذھب ھستیم، نتیجھ ضد ھای انقالبی، ماتریالیست و در

اختالفات و مرزبندی ھای درون جامعھ را نھ ولی اساسا ً
بر اساس تقسیم بندی ھای ملی، مذھبی و غیره، بلکھ بر 
اساس جایگاه طبقاتی و منافع طبقات و اقشار مختلف در 

چھ بسیار ھستند سرمایھ .طول مبارزه بررسی می کنیم
د، کھ در سرکوب و چپاول دست دارن»ال مذھبی«داران

کھ تحت فشار و »مذھبی«و چھ بسیارند کارگران 
کارگران بسیاری ھستند کھ در مقابل .سرکوب ھستند

از جملھ حقوق ھای معوقھ، (فشارھای سرمایھ داری 
حذف یارانھ ھا، خصوصی سازی، قراردادھای سفید 

بھ طور ...)امضا، اخراج ھای فلھ ای، تحمیل فقر و 
و بھ آگاھی ضد سرمایھ روزمره بھ مبارزه می پردازند

اعتقادات شخصی مذھبی ، ولی بعضا ًداری ھم می رسند
در نتیجھ برای ما مبارزه با مذھب، چیزی .ھم دارند

جدای از مبارزه طبقاتی نیست، بلکھ در طول آن صورت 

http://www.azadi-b.com/G/2014/11/post_183.html
http://www.azadi
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از نظر ما، فقط در طول ھمین مبارزه است کھ .می گیرد

می شود نشان داد چرا مذھب، حافظ و حامی وضع 
.موجود علیھ خود کارگران و دیگر اقشار تحت ستم است

بھ عالوه علت تکیھ روی مسألھ امپریالیسم بھ این منظور 
است کھ اصوال مسألھ ملی، دقیقا بھ خاطر ھمین پدیده بھ 

پس ما نمی توانیم بدون نفی این دومی، .وجود آمده است
برای توضیح بیش تر می توان بھ این .مسألھ را حل کنیم

نوامبردرمثًالنمونھ ھای تاریخی اشاره کرده کھ 
مذاکراتیفرانسھوبریتانیاامپریالیسمنمایندگان،١٩١۵

ازبعدعثمانیامپراتوریکردنتقسیمنحوهمورددررا
کھآنازپس،١٩١۶مھدر.کردندآغازآنشکست

معاھدهشد،حلموصلاستانسرنوشتمسألۀ
مصنوعیمرزھای.گردیدقدمنع»پیکو-سایکس«ننگین

معاھدهھمینیادگارعموماامروز،خاورمیانھتحمیلیو
بھاعرابکھشدندترسیمچنانمرزھا.ھستندپنھانی
سرنوشت.شدندتقسیم)»کشور«سپسو(منطقھچندین

جنگنھایینتیجھبھیافت،شھرتفلسطینبھکھچھآن
وکشوریکداشتنبرایکردھاحقوگردید؛واگذار

بررسیکھاستدلیلھمینبھ.شدانکارمستقلملت
ومنطقیشروعنقطھتنھاآن،تاریخوامپریالیسمپدیده

امروزکھاستوضعیتی»ایریشھ«درکبرایصحیح
و بازتقسیمبھ علت ھمین تقسیم .ھستیمروبھروآنبا

جغرافیایی دنیا بھ حوزه ھای نفوذ سیاسی قدرت ھای 
ستی است کھ امروز کردھا در بین چھار بخش امپریالی

پراکنده شده اند و با )ایران، ترکیھ، عراق و سوریھ(
میلیون نفر، بزرگ ترین ملتی ٣٠جمعیتی در حدود 

.ھستند، کھ ملیت شان و سرنوشت شان انکار می شود

ھر تالش آن ھا برای استقرار یک دولت مستقل، اغلب با 
رژیم «پریالیست ھا و ھم سرکوب وحشیانھ ھم از سوی ام

ھویت، زبان و .منطقھ متوقف شد»ھای سرمایھ داری
مانند رژیم ترکیھ کھ کردھا (فرھنگ آن ھا انکار گردید 

خطاب می کرد و حق »ترک ھای کوھی«را بھ عمد 
).تدریس زبان مادری را ممنوع نمود

علیھ ١٩٢٠کردھای شمال عراق چندین بار در دھھ 
ورش کردند، منتھا با دستور العمل حاکمیت بریتاینا ش

شخص وینستون چرچیل، با گاز سمی مورد حملھ قرار 
.گرفتند

ھم فرصتی کوتاه برای ٥٧بعد از انقالب بھمن 
خودمختاری کردھا ایجاد شد، ولی رژیم خمینی بھ عنوان 
ضد انقالب و با حمایت ھا و زدوبندھای پنھانی با 

ت خود، آن را ھم در کشورھایی نظیر امریکا، پس از تثبی
.ھم شکست

در دوره صدام حسن ھم حملھ فاجعھ بار بھ حلبچھ 
صورت گرفت، و ھیچ کدام از قدرت ھای سرمایھ داری 
و امپریالیستی امروز، کوچک ترین اقدامی علیھ آن 

.نکردند

تمام این اتفاقات بھ دست نیروھای امپریالیست و رژیم 
اتفاق )جملھ ایراناز (ھای سرمایھ داری ارتجاعی منطقھ 

مبارزه ضد امپریالیستی، چیزی جدای از مبارزه .افتاد
در این مورد ما تقدم و تأخر .ضد سرمایھ داری نیست

.این دو توأمان صورت می گیرد.قائل نمی شویم

رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی کھ خود با اتکا بھ 
حمایت امپریالیسم، بھ خصوص امریکا، برای درھم 

ن انقالب روی کار آمد، بنا بھ منطق خود بھ شکست
.سرکوب کردھا دست زد و می زند

.نیستو حکومت در نتیجھ مسألھ ما صرفا تغییر رژیم 
اگر حکومت ھا تغییر کنند، منتھا دولت سرمایھ داری 

مانند نمونھ ایران، کھ رژیم پھلوی (جای خود باقی بماند 
سی جدید ساقط شد، ولی با شکست انقالب، رژیم سیا

جمھوری اسالمی روی کار آمد، درحالی دولت سرمایھ 
، مسألھ اقلیت ھای )دست نخورده باقی ماندا ًداری اساس

رژیم .ملی، از جملھ کردھا، ھرگز حل نخواھد شد
سرمایھ داری بعدی ھم پس از سرنگونی جمھوری 

ناچار ھمان آن،»دمکرات ترین«حتیاسالمی،
.رژیم کنونی برده استرویکردی را پیش می برد کھ 

بھ یک چنان چھ این چشم انداز را نداشتھ باشیم، و صرفا ً
دید محدود ناسیونالیستی اکتفا کنیم، مانند موارد قبل 

تاریخ کردھا ھمان قدر کھ تاریخ .شکست می خوریم
نمونھ (مبارزه است، تاریخ خیانت رھبران کرد ھم ھست 

ان ایران اش دیروز قاسملو رھبر حزب دمکرات کردست
بود کھ بھ شخص خمینی پیام لبیک فرستاد، یا امروز 

).شخص بارزانی در حکومت اقلیم کردستان
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در نتیجھ حل مسألھ ملی کردھا در ایران، از مدار مبارزه 

حاکم بر ایران می »دولت سرمایھ داری«انقالبی با 
.گذرد، و این ھم بدون تقابل با امپریالیسم ناممکن است

کردھا ھمیشھ .ا شواھد تاریخی اثبات می کنداین گفتھ ر
زمانی بھ نوعی از خودمختاری نزدیک شده اند کھ یک 

انقالب .خیزش انقالبی در سطح جھانی وجود داشتھ است
روسیھ، تزاریسم را سرنگون کرد و منجر بھ آن ١٩١٧

این مورد بھ ھمراه .شد کھ روسیھ از منطقھ عقب بکشد
بال جنگ جھانی اول، چشم موج عمومی انقالبی بھ دن

انداز یک دولت برای کردھا را کھ در معاھدۀ ِسور 
وقتی آن موج کم کم .متجلی شد، مطرح کرد)١٩٢٠(

خاموش شد، ارتجاع توانست دست باال را پیدا کند و بدین 
درھم کوبیده )و نھ فقط ترکیھ(ترتیب کردھای ترکیھ 

.شدند

سیھ در در پایان جنگ جھانی دوم، حضور ارتش رو
شمال ایران، ھمراه با جنبش ھای انقالبی در مقیاس 
جھانی، زمینھ را برای استقرار یک دولت ُکرد، 

را مھیا کرد، کھ یک سال بعد بھ »جمھوری مھاباد«
اینران و با حمایت امپریالیسم بریتادست حکومت وقت ای

.درھم شکست

، این )١٣۵٧بھمن (١٩٧٩مجدداً می بینیم کھ در انقالب 
انقالب کارگران ایران علیھ شاه بود کھ بھ کردھا در 
شمال، فرجھ ای موقت و درجھ ای خودمختاری ھمراه با 
ایجاد یک منطقۀ خودمختار بخشید، کھ مجددا با تثبیت 

.ارتجاع روحانیت درھم شکست

و نھ (توده ھای کرد نھ فقط باید بھ نیروی خود اتکا کنند 
، بلکھ باید )الیستیھیچ قدرت سرمایھ داری یا امپری

مبارزه خود را بھ مبارزات جنبش کارگری، زنان، 
غیره در سطح دیگر اقلیت ھای ملی ودانشجویی و

آن ھم با ھدف انقالب .کشور، منطقھ و جھان پیوند بزنند
این تنھا .برای از بین بردن دولت سرمایھ داری حاکم

می تواندکھ لزوماً انقالبی سوسیالیستی استانقالب
می تواند آغاز .خودمختاری را بھ کردھا واگذار کند

انقالب در سرتاسر خاورمیانھ باشد، و در چنین بستری، 
.مسألھ کردھا و کلیۀ اقلیت ھای منطقھ حل گردد

کناره گیری چند نفر از گرایش مارکسیست ھای انقالبی 
ایران

فھرستبازگشت بھ 

عده ای از رفقای ایران برای شفاف بنا بھ درخواست 
سازی کناره گیری چند نفر از گرایش مارکسیست ھای 
انقالبی ایران، ما نظر شورای دبیری را بھ شرح زیر 

:اعالم می کنیم

بھ تازگی با انتشار اطالعیھ ای از سوی سھ عضو سابق 
، متوجھ شدیم »گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران«

این عده در گذشتھ و ھر ۀو جداگانکناره گیری فردی کھ
ۀکدام بھ دالیل جداگانھ ای از گرایش، اکنون جنب

تشکیالتی و سیاسی بھ خود گرفتھ، و تحت عنوان 
بھ ظاھر این عده پس از .منعکس شده است»انشعاب«

مدتی دوری از گرایش تصمیم گرفتھ اند تحت عنوان 
.دوارد دخالت گری سیاسی و تشکیالتی شون»انشعاب«

چنین دخالتی گری و احتمال فعال شدن آنۀرف انگیزِص
، برای  ما جای »انشعاب«ھا، حتی در قالب یک 

عملکرد این رفقای .خوشحالی دارد و قابل تقدیر است
سابق در دوره ای مانند یک دست انداز در مسیر گرایش 

دست .مارکسیست ھای انقالبی ایران قرار گرفتھ بود
آن را از بنیاد کند و نھ با وجود آن اندازی کھ نھ می شد

برای گرایشی با عضویت .پیشرفت گرایش ھموار می شد
ثیرات زیاد، البد خروج سھ نفر أاعضای محدود اما با ت

از اعضا می بایست منجر بھ بحران و کندی کارھای آن 
شود، اما در مورد این کناری گیری ھا، موضوع بھ کلی 

این افراد از گرایش درست پس از خروج.برعکس بود
مارکسیست ھای انقالبی ایران، موانع مھم پیشروی ھایی 

کاھش یافتھ و حجم ، کھ تا قبل در مسیر ما قرار داشت
یکارھای بھ مراتب بیشتری با دخالتگری ھا

متمرکزتری، بدون حضور این افراد صورت گرفتھ 
.است

باألخرهخوشحالی ما نیز از این بابت است کھ این افراد 
و امیدواریم کھ چنین باشد و (دوباره وارد فعالیت شده اند 

و بھ »عمل سیاسی«ۀبدیھی است کھ در ادام).ادامھ یابد
است کھ می توان »مسئولیت ھای عملی«عھده گرفتن 

ھمان اختالفاتی .ھا را حل کرداختالفات را فھمید و آن
پاره ای از اختالفات «انشعاب با نام ۀکھ در اطالعی

یاد شده است و ما تاکنون موفق بھ شناخت آن»نامھ ایبر
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زیرا چنین اختالفات سیاسی ای وجود خارجی (ھا نشدیم 
صورت، نھ معلوم می گردد در غیر این).نداشتھ اند

اختالف بر سر چیست و نھ حل اختالف مجھول چگونھ 
اما یک چیز روشن است کھ می توان با .انجام می گیرد

ه داشت، و آن این کھ مدت قابل صراحت بھ آن اشار
توجھی بود در گرایش ما نوعی ِگره یا بن بست برای 

اھداف و چشم انداز این ۀمین کنندأپیشروی بھ میزان ت
گرایش وجود داشت کھ بھ سادگی نیز قابل حل نبود، 

صورت گرفتھ، این گره برای »انشعاب«اکنون کھ این 
سوی این ھر دو سوی اختالف نیز باز و مسیر ھر دو

خود ھموار شده ۀاختالف بھ سمت اھداف تعریف کرد
است، در نتیجھ با انتشار این اطالعیھ، اختالف الینحل 

ھر گروه بھ سابق بھ نفع ھر دو طرف حل شده و منطقا ً
مسیر خود و بدون اختالفات سابق ۀطور جداگانھ در ادام

رو است کھ از این.ثر تری بَر خواھد داشتؤگام ھای م
ۀرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران نسبت بھ اطالعیگ
سھ تن از اعضای سابق خود خوشبین بوده و »انشعاب«

ۀدر ایجاد انگیزھا بتواند واقعا ًچھ این عمل آنچنان
را بھ »انشعاب«ثیر بگذارد، این أفعالیت و فعال شدن ت

 .رسمیت شناختھ و از آن حمایت نیز می کند

از اعضای سابق گرایش خود، ضمن ما برای این سھ تن 
ھا، آرزوی موفقیت قدردانی از ھمکاری ھای سابق آن

در مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری و متحقق شدن اھداف 
در عین حال بھ ایشان یادآور می شویم از .انقالبی داریم

در آن کشف »انحرافات استالینیستی«گرایشی کھ خود 
»انشعاب«فات دلیل بر ، تا جایی کھ این انحرااندکرده

.ایشان شده است، نمی توان ھم حمایت و ھم انشعاب کرد
اگر استالینیسم را بھ معنی ارتجاع ضد انقالبی بدانیم کھ 
چنین نیز ھست، گرایشی با چنین انحرافی، جریانی برای 

ما بر این اعتقادیم کھ گرایش .مبارزه است و نھ حمایت
دمکراتیک بوده و الًمارکسیست ھای انقالبی ایران کام

چھ آن.حق گرایش درونی را بھ رسمیت می شناسد
یا باید اثبات شود و یا  ،خالف آن گفتھ شده است

موضوعی است ساختگی برای پوشش مسایل شخصی و 
.غیر سیاسی اشاعھ دھندگان این اکاذیب

، شورای دبیری گرایش مارکسیست ھای انقالبی

٢٠١۴بیست و سوم نوامبر 

٧۶ی نشریۀ کارگر میلیتانت، شمارۀ معرف

١٣٩٣، ویژۀ مھرماه ٧۶میلیتانت، شمارۀ کارگر نشریۀ 
در این شماره، مطالب بھ چندین دستھ تقسیم .منتشر گردید

:و ارائھ گردیده است

، مطالبی در ارتباط با سازماندھی نخستدر بخش 
مؤلفھ ھای حزب «کارگری ارائھ شده است؛ مطلب 

، از صحبت ھای رفیق مازیار »یستکارگران سوسیال
رازی در برنامۀ صدای کارگر سوسیالیست، ھم در این 

تدارک حزب «شماره و ھم در سومین شمارۀ نشریۀ 
.منتشر شده است»انقالبی

مطالبی در مورد اسیدپاشی ھا در اصفھان و،بھ دنبال آن
بھ ھمراه ،اعتراضات در این استان و تھرانمتعاقبا ً

رکت کننده اعتراضات شی یکی از رفقای گزارش ارسال
.استپوشش داده شده،تھران

گرایش «، مواضع و تحلیل ھای قالھ ایھمچنین در م
نسبت بھ انتخابات »مارکسیست ھای انقالبی ایران

مورد ارزیابی و جمع بندی ٩٢ریاست جمھوری سال 
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.قرار گرفتھ است

ین م٩٧مطالبی در ارتباط با »انقالب اکتبر«در بخش 
آن در شرایط پیروزیسالگرد انقالب اکتبر و درس ھای

.آتی ایران ارائھ شده استکنونی و برای انقالب

، مجموعھ مطالبی»داعش و مبارزات کوبانی«در بخش 
در اختیار خواننده قرار گرفتھ پیرامون این موضوع

مفھوم خودمختاری دمکراتیک در روژوا :است؛ از جملھ
ی و مدیریتی آن؛ موضع سازمان و ساختار تصمیم گیر

ترکیھ از متحدین ما در احیای »نگرش مارکسیستی«
کوبانی؛ فعالیت ھای عملی تمارکسیستی نسبت بھ تحوال

از دیگر متحدین ما در بریتانیا »رھایی کارگر«سازمان 
در حمایت از مبارزات کوبانی؛ و نھایتاً چند مطلب 

ی مارکسیست ضع و تحلیل ھااتحلیلی و دربرگیرندۀ مو
ھای انقالبی ایران از کوبانی و مخاطرات و چالش ھای 

.و وظایف ما در قبال آنی آنپیش رو

، مباحث کارگری »صدای کارگر سوسیالیست«در بخش 
سلسلھ جلسات پیشین رفیق علیرضا بیانی پیرامون مجمع 

، بھ پیشتاز انقالبیعمومی، شوراھای کارگری و حزب
نی کھ دسترسی بھ برنامھ ورت مکتوب برای مخاطبیص

.ندارند، ارائھ شده استتلویزیونیھای

نیز مطالبی »بحران سرمایھ داری«در قسمت در آخر 
در ارتباط با چشم انداز بحران اقتصادی نظام سرمایھ 

و تنش ھای نظامی، ٢٠١۵داری در آستانۀ سال جدید 
.وظایف کنونی مارکسیست ھای انقالبی درج شده است

میلیتانت را مطالعھ کنید، و با نظرات و گرکارنشریۀ 
.پیشنھادھای خود، ما را در این امر یاری رسانید

خودُکشی واژه

ژه ھم ُمرده است آیا ؟وا
نھ ،

.او خود ُکشتھ است گویا 

.واژه ھم کم آورده است آری 
او کھ کم یا بیش 

آئینھ بود یا کھ زبان    
اینک شرمگین

و خشمگین
و ناتوان

خود بر دار کرده بار دگر
براین یکی 

.خوف ترین پیچ زمان

ر است واژه ھم  ناباو
از قعر و گنداِب خون و

خوف و چرِک بربٌریت
.کھ این چنین بی انتھاست

او نیز بھ شرمندگی 
از درماندگی در بیداری جان و وجدان 

یا تصویر دھلیز و سرداِب جھان ،
قی کرده خون 

بر سردر این یکی َمٌکاره ُدکان 
کھ پتیاره ای

.این چنین بی نھایت بی حیاست 

٩٣شھریور .سعید آوا

فھرستبازگشت بھ 
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:سردبیر
مازیار رازي

:همکاران این شماره

مازیار رازي، علیرضا بیانی، فرامرز عباد، بتی جعفري،

پاشا افروز، پژواك برزگر، احمد ناب دل، 

نسیم صداقت، جهانگیر سخنور، مراد شیرین، 

آناهیتا اردوان، پوریا مزدك، آرام نوبخت، و

فعالین شبکۀ همبستگی کارگري

:پست الکترونیکی
contact@militaant.com

:نشانی وب سایت
www.militaant.com

قرار می گیرد سایت نشریۀ میلیتانت هر ماه پس از انتشار، بر روي وب

!ي کنیددر حد توان، با نشریه همکار! رفقا

www.militaant.com

