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٤
تشکل سراسری کارگری و ھستھ ھای کارگری 

سوسیالیستی بھ مثابۀ نطفھ ھای اولیۀ حزب کارگران 
سوسیالیست

فھرستبازگشت بھ 

مصاحبھ با رفیق مازیار رازی در برنامۀ تلویزیونی 
١٣٩٣دی١٢»تصدای کارگر سوسیالیس«

:علی رضا بیانی

اگر کھ تشکل ھای کارگری سراسری ھمین پایھ ھای 
حزب ھستند، یعنی یک رابطۀ تقدم و تأخر پیدا کند کھ تا 
این درست نشود  حزب نتواند شکل بگیرد، در این 
صورت تکلیف یک حزب انقالبی چھ می شود؟ من از 

حثرفیق مازیار رازی خواھش می کنم در این رابطھ ب
خودشان را مطرح بکنند

:مازیار رازی

با تشکر فراوان از رفیق علی رضا بیانی و درود فراوان 
بھ شنوندگان و بینندگان صدای کارگر سوسیالیست در 
ایران؛ پیش از این کھ وارد پاسخ بھ سؤالی کھ شما 
مطرح کردید مبنی بر پیوند ساختن حزب پیشتاز کارگری 

شوم، می خواستم یک نکتھ و تشکل ھای مستقل کارگری 
ای را پیش از آن تاکید بکنم و آن ھم وقایع اخیر در 
.ارتباط با ساختن تشکل مستقل کارگری سراسری است

نکتھ ای کھ مورد توجھ بسیاری از پیشروھای کارگری 
در این جا بھ وضوح دو .امروزه قرار گرفتھ است

نگرش متفاوت از تدارک تشکل مستقل سراسری در بین 
یک نگرش، .یشروھای کارگری طرح شده استپ

نگرشی ھست کھ قصد دارد تشکل مستقل کارگری را از 
این نگرش متکی بھ سیاست .باال برای کارگران بسازد

این کھ مذاکرات میان .ھای دولت ھای امپریالیستی ھست
رژیم ایران و دولت ھای امپریالیستی ماه ھاست بھ درازا 

ھ این دولت ھای سرمایھ داری  کشیده، نشانگر این است ک
در حال توافق بر سر سبدی ھستند کھ در مرکز آن 

این تبانی را   .موضوع وضعیت آتی طبقۀ کارگر ھست
کھ اآلن پشت درھای بستھ توسط رژیم ایران و دولت 
ھای امپریالیستی انجام می شود، برای این دولت ھای 

از این زیرا،  پس.سرمایھ داری بسیار حائز اھمیت است
حسنھ شدن روابط بین ایران و غرب، سرمایھ داران 
غربی قصد دارند کھ سرمایھ ھایی بھ داخل ایران 

این .سرازیر کرده و سرمایھ گذاری ھای نوینی احیا کنند
روند ھمراه با صدور وسایل یدکی و راه اندازی 
چرخھای صنایع ایران کھ اشتغال فراتر کارگران  در 

در آن صورت، .دنبال خواھد آوردمراکز صنعتی را بھ
طبعاً یکی از خواست ھای محوری امپریالیسم تضمین 

بھ سخن دیگر، دولت .امنیت سرمایھ در داخل ایران است
ھای امپریالیستی خواھان این ھستند کھ سرمایھ ھای 

یعنی نا آرامی ھا و نا .وارده بھ ایران بھ مخاطره نیافتد
ضات و اعتصابات ھنجاری ھا و طغیان ھا، اعترا

در نتیجھ، کم ھزینھ .کارگری تحت کنترل قرار گیرد
ترین راه ایجاد یک تشکل کارگری زرد مرتبط بھ 
کشورھای و دولت ھای امپریالیستی و ھم چنین مرتبط بھ 

راه حلی از باال و .خود رژیم در داخل ایران خواھد بود
بھ سخن دیگر، .برای تحمیق توده ھای وسیع کارگران

ر در دوران گذشتھ سر طبقۀ کارگر را با شمشیر قطع اگ
می کردند، این بار می خواھند ھمان کار را با پنبھ انجام 

یعنی تحمیق توده ھا بھ چنان درجھ ای ارتقا پیدا !بدھند
کند کھ طبقۀ کارگر تصور بکند کھ قوانین و قواعد بین 
المللی در جامعھ وجود داشتھ، و بدین ترتیب با کاھش 

ضایتی ھا دست بھ استثمار مضاعف  طبقۀ کارگر نار
حال برای این کھ غرب بخواھد این پروژه و .بزنند

سیاست ھا را در داخل ایران تحمیل کند،  واضح ھست 
کھ  این کار را از طریق نماینده ھای دولت ھای غربی 

زیرکانھ ترین شیوه استفاده از نھادھای .انجام نمی دھد
امپریالیسم مانند سازمان جھانی وابستھ بھ »کارگری«

و این .کار یا سولیداریتی سنتر و غیره خواھد بود
نھادھای وابستھ بھ امپریالیسم بھ نوبۀ خود با استفاده از 
رھبران شناختھ شدۀ جنبش کارگری این سیاست ھا را بھ 

بھ سخن .جامعۀ کارگری در ایران تحمیل خواھند کرد
ال ھستیم  کھ تثبیت دیگر، ما شاھد یک سیاست از با

اھداف خود را از طریق تقویت گرایش ھای رفرمیست، 
سندیکالیست، مماشات جوی کارگری، و در عین حال، 
حذف  پیشروھای کارگری ضد سرمایھ داری و رادیکال 

برخی از .در درون سندیکاھای رادیکال دنبال می کند
این رفرمیست ھا ھمکاری خود را با سیاست ھای 
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ی از طریق  مستقیم و برخی غیر مستقیم و امپریالیست

بعضی ھا ھم بدون وابستگی مستقیم و غیر مستقیم، بھ 
این .آلت دست سیاست ھای امپریالیستی مبدل می گیرند

جریانات رفرمیستی کوشش می کنند بھ جای طبقۀ کارگر 
و از طرف طبقۀ کارگر این سیاست ھا را تبلیغ و نھایتاً 

.بھ اجرا بگذارند

از سوی دیگر، یک نگرش دیگری ھم مطرح شده کھ اما
خواھان ساختن تشکل ھای  مستقل  کارگری سراسری از 

.با توسل بھ سندیکاھای رادیکال موجود.پایین ھست
ھمراه با کارگران ضد سرمایھ داری و ضد امپریالیستی 

این .کھ در مورد سیاست ھای امپریالیسم آگاه ھستند
ھ  سیاست ھای امپریالیستی چھ کارگران خود می دانند ک

در دورۀ شاه و چھ در دورۀ کنونی با منافع طبقۀ کارگر 
مدافعان این نگرش گرچھ تعداد .ھم خوانی ندارند

معدودی در شرایط کنونی حامی دارد، اما از اھمیت 
این نگرش توسط برخی از  .بسیاری برخوردار است

زمانی رھبران عملی طبقۀ کارگر از جملھ رفیق شاھرخ 
این نگرش مبلغ تشکیل شورای مؤسس .مطرح شده است

و فدارسیون سندیکاھا موجود رادیکال و ضد سرمایھ 
این نگرش در مقابل نگرش از باالی .داری ھست

رفرمیست ھا و سندیکالیست ھای مرتبط بھ سیاست 
.امپریالیستی قد علم کرده است

ۀما بھ عنوان گرایش مارکسیست ھای انقالبی در جبھ
بھ سخن دیگر ما  از موضع گرایش ھای .دوم قرار داریم

کارگران سوسیالیستی کھ در مقابل  نگرش از باال موضع 
اخیراً ھم  اطالعیھ ای ھم از .اعالم کرده اند، قرار داریم

طرف رفیق شاھرخ زمانی از زندان گوھر دشت دال بر 
این موضع  انتشار یافت کھ  ما از آن  اطالعیھ حمایت 

 .کنیممی

اما در پاسخ بھ سؤال شما، در ارتباط با مسألۀ گرایش 
ھای انقالبی کارگری، یک موضوع بسیار مھم دیگری 

آن ھم تدارک ساختن حزب پیشتاز :ھم وجود دارد
بھ عبارت دیگر .کارگری در داخل ایران ھست

استراتژی ما بھ عنوان مارکسیست ھای انقالبی و 
ط کنونی ساختن حزب کارگران سوسیالیست در شرای

حتی برای دخالت گری در .پیشتاز کارگری ھست

سندیکاھا و اتحادیھ ھای کارگری، کھ امکان دارد در آتی 
ما باید پیوند این حزب پیشتاز کارگری و .ساختھ شوند

مداخلھ در درون تشکل ھای مستقل سراسری کارگری و 
یا با  تشکل ھای خود جوش توسط گرایش ھای رادیکال 

باید تأکید کرد کھ بدون .بش کارگری روشن کنیمجن
تشکیل یک حزب پیشتاز کارگری در دورۀ آتی ما قادر 
نخواھیم بود کھ دخالتگری ھا در راستای سرنگونی نظام 

فعالیت ھای غیر حزبی در .سرمایھ داری انجام بدھیم
.درون جنبش کارگری، دخالت ھای محدودی خواھد بود

کھ تشکیل حزب پیشتاز کارگری باید توجھ داشتھ باشیم
الزاما و مشخصاً از بستر اتحادیھ ھای کارگری بیرون 

حزب انقالبی کارگران سوسیالیست الزاماً باید .نمی آید
.خارج از اتحادیھ  و سندیکاھای کارگری صورت  پذیرد

یعنی توسط پیشرو ترین و مصمم ترین و متعھد ترین 
د توجھ کرد کھ این بای.گرایش ھای کارگران سوسیالیست

حزب در واقع حزبی ھست کھ از دل گرایش ھا و فعالیت 
ھای سندیکالیستی و دور برنامۀ حداقل و  برنامۀ صنفی 
ایجاد نمی شود، گرچھ آگاھی ضد سرمایھ داری در 

می)یا سندیکاھای سرخ(درون این سندیکاھا رادیکال 
آگاھی اما مسألھ در این جا تداوم این.تواند بھ وجود آید

.ضد سرمایھ داری در درون سندیکاھای رادیکال است
در دوران افول و سرکوب این اتحادیھ ھا آگاھی ضد 
سرمایھ داری بدون حضور یک حزب کارگران 

اعضای یک .سوسیالیست، بھ سرعت از دست می رود
حزب سوسیالیستی تنھا بدنۀ کارگری است کھ حتی در 

ی رادیکال کمک می ابتدا بھ ساختن و تقویت سندیکاھا
.تواند برساند

اما، در شرایط کنونی حزب پیشتاز کارگری یا حزب 
کارگران سوسیالیست، ھنوز شکل نگرفتھ، گرچھ یک 
سلسلھ بحثھا در مورد مفھوم حزب و برنامۀ سوسیالیستی 
و غیره، از طریق نشریۀ تدارک حزب انقالبی، در حال 

از کارگری سؤال این است  اگر حزب پیشت.انجام است
امروز وجود ندارد پس چگونھ باید خودمان را بھ این 
وضعیت کنونی مرتبط کنیم؟ چگونھ بھ بخش رادیکال 
فعالیت سندیکالیستی از پایین در مقابل طرح ھای 
امپریالیستی و از باال، می توان کمک رساند؟  بھ نظر ما 
تنھا شکلی کھ از  امروز می توانیم دخالتگری را آغاز 
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ایجاد ھستھ ھای کارگری سوسیالیستی، در مراکز کنیم،

کارگری در محالت مختلف توسط کارگران سوسیالیست 
یعنی کارگران ضد سرمایھ داری کھ خواھان سرنگونی (

)نظام سرمایھ داری و استقرار دولت کارگری ھستند
ما از ھمین امروز می توانیم رفقایی کھ تمایل دارند .است

دخالت کرده و فدراسیون در سندیکاھای رادیکال
سندیکاھای سراسری ایجاد کنند را تشویق کنیم کھ با 
کسانی کھ مورد اعتمادشان ھستند و خودشان تشخیص 
می دھند، بھ تشکیل ھستھ ھا کارگری سوسیالیستی 

ھستھ ھای  دو یا سھ نفرۀ مخفی کھ امر .مبادرت کنند
ی دخالتگری را سازمان می دھند، در درون این تشکل ھا

مستقل و سندیکاھای کارگری رادیکال کھ از پایین می 
ھستھ ھا با برخورد .خواھند فعالیت کنند، شرکت کنند

ھدف مند و برنامھ ریزی شده، امر  دخالتگری در 
ھم خودشان را .سندیکاھای کارگری را سازمان می دھند

سازمان می دھند و ھم سایر کارگران را در راستای 
این .یکایی رادیکال کمک می رسانندایجاد فدراسیون سند

ھستھ ھا باید در واقع خودشان را مجھز بھ دانش 
با استفاده از تجارب بین المللی و .مارکسیستی کنند

تجارب تاریخی جنبش کارگری در جنبش کارگری 
این ھستھ ھا در واقع یک نھادھای کوچک و .شرکت کنند

و مجھز بھ مخفی بوده، اما مجھز بھ برنامۀ سوسیالیستی 
.نظرات مشخص مارکسیستی برای امر دخالتگری ھستند

بھ اعتقاد ما، این ھستھ ھای سوسیالیستی اولین گام اساسی 
.در راستای تشکیل حزب پیشتاز کارگری می تواند باشد

این ھستھ ھا در نھایت می تواند ھماھنگی  سراسری 
داشتھ و بدین ترتیب  بنیادھای اولیۀ حزب پیشتاز  

.ری را بنا نھندکارگ

.با تشکر از شما

در حمایت از اعتصاب کارگران ایران خودرو

ھستھ ھای مخفی برای تداوم پیش بھ سوی تشکیل
اعتصاب

فھرستبازگشت بھ 

طبق اخبار منتشره، اعتراض کارگران ایران خودرو بھ 
ع از دریافت است با امتناھفتھسطح پایین دستمزدھا، یک
کارگران ماه دی١٧از روز .غذای کارخانھ ادامھ دارد

دست غذا،عدم دریافترفتن بھ رستوران و امتناع از با
در بخش ھایی از این اعتراض ابتدا .بھ اعتراض زدند

جنوبی کھ بخش اصلی تولید و خطوط مونتاژ و ۀکارخان
جا انجام می گیرد، شکل گرفت و قطعات بدنھ در آن

جنوبی را ۀقسمت ھای کارخانۀپس در ھمان روز ھمس
غذا را در ، وکارگران بھ رستوران رفتھ.دربرگفت

از فردای آن روز قسمت شمالی .ریختندزبالھسطل ھای 
ل نود، سالن مونتاژ کھ شامل سالن رنگ، سالن تولید ا ِ

بھ این اعتصاب گره می شودپژو پارس و سالن پرس
ولیدی کارخانھ در اعتصاب غذا خورد و تمام بخش ھای ت

این .شرکت کردند و از رفتن بھ رستوران سرباز زدند
طور یک پارچھ ھ اولین بار است کھ تمام کارخانھ ب

اعتصاب غذا می کند و بھ یک حرکت اعتراضی می 
کھ بتواند این حرکت اعتراضی مدیریت برای این.پیوندد

رگران را کاۀیکپارچھ را در ھم بشکند، سھام بلوکھ شد
.چنان ادامھ داردآزاد کرد کھ موثر نبود و اعتصاب ھم

مدیریت در فاز دوم برای شکست این اعتراض مثل 
زودی افزایشی در دریافتی ھا رخ ھ داد کھ بوعدهھمیشھ 

اما کارگران فریب نخوردند و بھ مدیریت گفتھ .خواھد داد
در ضمن».صورت کتبی ابالغ کندھ قولش را ب«:کھاند

٢٠،حقوقۀباید پای«:کارگران بھ مدیریت پیغام دادند کھ
ما انتظار پاداش نداریم و حق .درصد اضافھ شود٣٠الی 

.»مان را می خواھیم

خواست اصلی کارگران افزایش پایھ حقوق آن ھاست کھ 
.مدیریت تا کنون ھیچ واکنشی بھ آن نشان نداده است

١٣٩٣دی ٢٢حتی بر اساس شنیده ھا، روز دوشنبھ 
این .وزیر صنایع بھ کارخانھ ایران خودرو رفتھ است

سطح از واکنش مقامات، اتفاقی نیست و در واقع بھ تغییر 
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زن قوای جنبش کارگری ارتباط او تحوالت اخیر در تو

.پیدا می کند

بین رژیم ایران و جاری، آغاز روابط حسنۀدر سال
شرایطی ، و تدارک برای پایان این جنگ سردامپریالیسم

را برای طبقۀ کارگر مھیا خواھد کرد تا در مبارزۀ خود 
رو پیِش علیھ مشکالت کمرشکن اقتصادی و اجتماعِی 

مذاکرات اخیر سران دول امپریالیستی .بھتر متشکل شود
و رژیم ایران در چشم انداز بھبود روابط منجر بھ این شد 

سبازگشت اعتماد بھ نفشاھد کھ طی چند ماه گذشتھ ما
جنبش کارگری در اعتصاب ھای ایران تایر، معدن سنگ 

کھ باشیمآھن بافق، معدن کوشک، واگن پارس و غیره 
ھر .اکنون باید ایران خودرو را نیز بھ آن اضافھ کرد

اعتصابی کھ رخ می دھد، با ضربھ بھ اقتصاد و سود 
سرمایھ داری، تھدیدی بالقوه برای رژیم محسوب می 

انباشتھ شدن اعتراضات در زیر شدت اختناق و .شود
پوست جامعھ بھ حدی است کھ کوچکترین روزنھ ای، 

ۀمنجر بھ انفجار می شود، و اگر این انفجار در حوز
تولید، یعنی ستون فقرات رژیم سرمایھ داری باشد، 
معنایش برای ھیچ کسی بھ اندازۀ خود دولت سرمایھ 

بار در دور آتی، رژیم بھ اج.داری روشن نخواھد بود
تالش خواھد کرد کھ از اتحادیھ ھای کارگری زرد و 

سازمان جھانی «روش ھای دیگر، احتماالً با کمک 
و سازمان ھای مشابھ، »سولیداریتی سنتر«، »کار

استفاده کند تا جنبش کارگری را این بار بھ شکل 
و برای این کار چھ گزینھ ای و .سرکوب کند»متمدنانھ«

ست جنبش کارگری کھ ھم سابقھ بدیلی بھتر از گرایش را
و ھم با رژیم دست و پا کردهمبارزاتی برای خود ای 

.تداعی نمی شود

کارگران بھ مراتب جلوتر از ۀاعتراضات صورت گرفت
ۀدر شرایطی کھ زمزم.بسیاری فعالین کارگری است

، ھر روز ده ھا می آیدکار علنی و در چارچوب قانون 
.صورت می گیرد»غیرقانونی«اعتصاب و اعتراض 

کارگران کھ از ۀبھ عالوه برای چندین بار می بینیم مطالب
سطح آگاھی و نیازھای فوری آن ھا نشأت می گیرد، 

کارفرمایان .بالفاصلھ ناگزیر خصلت سیاسی پیدا می کند
»صنفی«و مقاماتی کھ بر باقی ماندن اعتراض در سطح 

ی کھ اشاره خود یا با سرکوب یا با امتیازات،تأکید دارند
!می دھند»سیاسی«شد، پاسخی 

اما مھم تر از تحقق مطالبات آنی و پیروزی ھای مقطعی، 
حفظ و تداوم خود پیروزی است کھ دارای اھمیت می 

چنان چھ مطالبات کارگران ایران خودرو یا ھر .شود
دیگری با عقب نشینی تاکتیکی رژیم رو بھ رو ۀحوز

دی برای باز پس گرفتن شود، باید یقین دانست کھ بھ زو
آن اقدام خواھند کرد تا یک پیروزی، بھ الگو و نمونھ ای 

.برای سایر بخش ھا تبدیل نشود

نامۀ معاونت انسانی ایران خودرو مبنی بر رسیدگی بھ 
خواست کارگران کھ مورد موافقت کارگران قرار نگرفت 

)اتحادیۀ آزاد کارگران:منبع(

دستمزد، با ھماھنگی و بسیج اگر تحقق مطالبھ ای مانند 
کارگران یک حوزه صورت می پذیرد، تحقق مطالبات 
بیش تر با پیوستن اعتراضات چند حوزۀ مختلف کارگری 
ممکن خواھد بود، و بھ ھمین جھت ضروری است کھ 

ھامیان مبارزات کارگران ایران خودرو با سایر بخش
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م پیوندی ایجاد کرد تا فشار بیشتری بھ سمت بلند اھر

.برای کسب امتیاز وارد شود

رژیم سرمایھ داری ایران تمامی این اعتراضات را یک 
می کند، و تحلیلبھ یک برای حفظ و بقای خود ارزیابی

کھ استشناسایی نیروھای اصلی و کسانی،و اولین قدم
نیروی محرک و جھت دھندۀ اعتراض ھستند، تا با جدا 

راحتی سرکوب را در آشفتگی بھ»بدنھ«، »سر«کردن 
در اعتراضات گذشتھ، از جملھ پتروشیمی رازی .کند

شاھد بودیم کھ چگونھ با دوربین ھای مدار بستھ و غیره، 
ضرورت ایجاد جمع ھا .شدنداین رھبران عملی شناسایی 

یا ھستھ ھای مخفی از ھمین جاست؛ بھ طوری کھ 
تدارکات اعتصاب، تعیین شعارھا، ھماھنگی و بھ طور 

ازماندھی بھ دور از نظارت نیروھای سرکوب خالصھ س
.بتواند صورت بگیرد

رفقا و عزیزان کارگر ایران خودرو، چشم سایر بخش 
مادام .ھای کارگری بھ اعتراضات شما دوختھ شده است

، متشکل و سازماندھی ممصمکھ جنبش شما کارگراِن 
شده نباشد، امکان وارد آمدن ضربھ بھ آن افزون تر می 

آن رسیده کھ با ایجاد ھستھ ھای مخفی وقت.گردد
صندوق «کارگری، و ارتباط آن ھا با یکدیگر و ایجاد 

برای تضمین تداوم اعتصاب؛ و با ایجاد »اعتصاب
ارتباط با ھستھ ھای مخفی سایر کارخانجات و مراکز 

متشکلۀتولید، مبارزات پراکنده و جدا از ھم را بھ مبارز
ی قدرت کارگری در ھمین نطفھ ھا.و طبقاتی تبدیل کرد

ۀرھبری آیند.ھستھ ھای مخفی کارگری بستھ می شود
وابستھ بھ شکل گیری ھمین کارگر مستقیما ًۀجنبش طبق

عملیۀھستھ ھای کارگری است و این می تواند نتیج
مبارزات ھمھ کارگران در کف کارخانجاتی باشد کھ در 

گران کارۀمحل مبارز،کارخانھ ھا.آن مشغول بھ کارند
مرکز سازماندھی این ،است و ھستھ ھای مخفی کارگری

.مبارزات

.کارگران ایران خودروۀپر توان باد عزم جزم شد

گرایش مارکسیست ھای انقالبی

١٣٩٣ماه دی٢٤

در مورد مراحل رسیدن بھ حزب پیشتاز کارگری و 
»تدارک حزب انقالبی«نکاتی در بارۀ پروژه 

فھرستبازگشت بھ 

مصاحبھ  با رفیق مازیار رازی

:علیرضا بیانی

با سالم بھ بینندگان عزیز صدای کارگر سوسیالیست؛  
امروز در رابطھ با مبحث حزب پیشتاز کارگری 
مصاحبھ ای با رفیق مازیار رازی تدارک دیدیم کھ 
توضیحاتی در رابطھ با حزب پیشتاز کارگری ارائھ کنند 

.دن و روشن تر شدن نکات مبھم و باقی ماندهبرای باز ش

آن ھم بھ این دلیل کھ مرتب از ھر طرف و ھر جایی 
صحبت از حزب  می شود، ولی  انواع احزاب با  نگرش 
ھای مختلف؛ دیدگاه ھای مختلف  نسبت بھ حزب معرفی 

یکی از حزب کارگری حرف می زند، یکی از .می گردد
ی از حزب حزب طبقۀ کارگر حرف می زند، یک

در ھمۀ این ھا، مخرج .کمونیست کارگری و الی آخر
مشترک حزب ھست و روشن نیست این حزب دارای چھ 
خصوصیات و چھ مراحلی است؛ برای ساختش  چھ 

ھیچ .روندی باید طی شود و  چگونھ باید ساختھ شود
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در واقع بھ نوعی می .کدامشان بھ خوبی روشن نیست

د دارد؛ در بعضی شود گفت کھ یک سردرگمی وجو
موارد سال ھاست جریاناتی سیاسی راجع بھ  حزب و از 
پیش رفتن بھ سوی حزب طبقھ کارگر حرف می زنند، 
منتھا تنھا کاری کھ ندارند و انجام نمی دھند اتفاقاً دخالت 

و فقط بھ عنوان یک شعار .در ساختن حزب ھست
بنابراین می .سمبولیک برای خودشان حفظ کرده اند 

ھیم روشن کنیم کھ این حزب در واقع چھ ماھیت و خوا
ویژگی ای دارد و چگونھ ساختھ می شود و چرا ما 

معتقدیم کھ این حزب پیشتاز کارگری ھست؟

من از رفیق مازیار خواھش می کنم بھ  این سلسلھ پرسش 
ھا جواب بدھند و بعد وارد بحث ھای بعدی این مصاحبھ 

.می شویم

خوشامد بھ شما برای این رفیق مازیار رازی، ضمن 
مصاحبھ اگر ممکن ھست راجع بھ این موضوع بحث را 

.ممنون.باز کنید

:مازیار رازی

بسیار خوب و ممنون از شما؛ سالم و درود فراوان بھ 
.تمام بینندگان گرامی صدای کارگر سوسیالیست در ایران

در مورد مفھوم حزب ما بحث ھای متعددی داشتیم در 
ذشتھ و دربارۀ ساختار حزب ھم صحبت برنامھ ھای گ

منتھا در مجموع مسألھ ای کھ امروز برای .ھایی کردیم
بسیاری از جوانان کارگر و کارگران پیشروی داخل 
ایران مطرح ھست، این است کھ ما این حزب را چگونھ 
می خواھیم آغاز کنیم؟ با چھ آھنگی این را می خواھیم 

؟ در وھلۀ اول باید دنبال بکنیم؟ و چگونھ تحقق بدھیم
اشاره بکنم کھ این حزبی کھ ما از آن صحبت می کنیم، 

٣٠متفاوت ھست با احزاب موجودی کھ تا بھ امروز طی 
تفاوت عمده و اصلی اش .سال گذشتھ مشاھده کرده ایم

این ھست کھ این حزب، حزبی است کھ از پایین ساختھ 
حزبی کھ توسط پیشروی کارگری و کمونیست .می شود

ھای کارگر ساختھ می شود و برنامھ اش در واقع از دل 
مبارزات کارگری نشأت می گیرد؛ حزبی نیست کھ از 
باال ساختھ شده باشد و این حزب در واقع می شود گفت 
نخستین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران ھست کھ بھ 

چون اصوالً اگر .این شکل می خواھد ساختھ شود
ھ غیر از دورانی کھ از حزب برگردیم عقب می بینیم ب

کمونیست ایران شکل گرفت، در ایران ما احزابی داشتیم 
مثل حزب توده و تمام احزابی کھ امروز ما مشاھده می 
کنیم؛ این ھا احزابی ھست کھ از باال ساختھ شده اند، 
یعنی توسط عده ای روشنفکر کھ نشستند و برنامھ ای را 

در واقع  بھ طبقۀ کارگر تدوین کرده اند و این برنامھ را 
اعضاشان را از طریق شکل دادن کمیتۀ .معرفی کرده اند

اجرایی و رھبری و غیره، بھ طبقۀ کارگر و جنبش 
رھبرانشان را تعیین کرده اند .کارگری معرفی کرده اند

و فقط  از کارگران خواستھ اند کھ بیایند بھ این حزب بھ 
سازی، حزب بنابراین نتایج این نوع حزب.پیوندند

بھ غیر از انحرافاتی .سازی از باال را ما تاکنون دیده ایم
کھ وجود داشتھ، در واقع تأثیرات خیلی وخیمی را بر 
اذھان عمومی کارگری گذاشتھ و ساختن این نوع احزاب، 
منجر بھ این شده کھ تعداد وسیعی از پیشروھای کارگری 

احزاب در داخل ایران اصوالً دیگر توجھی بھ این نوع
نمی کنند و اصوالً بر اساس این  داده ھایی کھ موجود 
ھست، فکر می کنند حزب سازی ھمین ھست کھ این 

در نتیجھ متمایل  می .گرایش ھا تاکنون انجام داده اند
شوند بھ گرایش ھای شبھ آنارشیستی وآنارشیستی و انواع 

بنابراین در غیاب یک حزب .و اقسام سندیکالیزم و غیره
عی و انقالبی، تمایالت انحرافی در جنبش کارگری بھ واق

در نتیجھ حزبی کھ ما می خواھیم بسازیم، .وجود می آید
حزبی است از پایین ھمراه با پیشروھای کارگری و 
حزبی است دمکراتیک؛ حزبی است کھ درآن حق گرایش 
مطرح ھست، اعمال می شود و حزبی است کھ ما در آتی 

ت گری را توسط آن در جنبش دخالت گری و امر دخال
کارگری و برای مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر تدارک 

.می بینیم

و اما روال ساختن این حزب؛ این موضوعی ھست کھ 
می خواستیم امشب بیشترین توضیح را در موردش 

بنظر من در شرایط کنونی واقعیت این ھست کھ .بدھیم
یک چنین تناسب قوا بھ نفع کسانی نیست کھ می خواھند 

بھ دلیل شرایطی کھ در .حزبی را درداخل  ایران بسازند
داخل ایران  موجود ھست، دو نیروی باز دارنده مرتب 
لطماتی زده و پروسھ و روند انجام این حزب را کند کرده 
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اول، گرایش ھای ھستند کھ احزاب خودشان را ساختھ .

کارگر  اند و از باال می خواھند کھ برنامھ شان را بھ طبقۀ 
تحمیل کنند و این منجر بھ واکنش از سوی طبقۀ کارگر 

دوم،  گرایش ھای شبھ آنارشیستی ھستند کھ اصوالً .شده 
ساختن حزب را بھ این شکل مردود اعالم می کنند و 

سنگ«ھا و »چوب الی چرخ گذاشتن«انواع و اقسام 
ھا را جلوی حزب و ساختن حزب بلشویکی در »انداختن

انجام داده اند و انجام می دھند؛ بنابراین ما داخل ایران
در یک شرایط دشواری امروز ھستیم، شرایط خیلی 

شرایطی ھست کھ ما بھ ھرحال اآلن یک .عادی نیست
حزب مختلف با قد و قامت ھای مختلف ۵٠چیزی حدود

.داریم

از طرفی یک تھاجم خیلی حساب شده و با برنامھ علیھ 
خی از طرفداران این حزب بلشویکی از سوی بر

جریانات شبھ آنارشیستی وجود دارد؛ در مرکز آن و 
محسن«تئوریسین این جریان ھا، امروزه شخصی بھ نام 

در داخل ایران ھست کھ بی رحمانھ این نوع »حکیمی
تشکیالت را مورد سؤال قرار می دھد و می خواھد بی 

مھ اعتبار  جلوه بدھد، و از  ابزار مختلف داخلی و روزنا
در .ھای رژیم مثل روزنامۀ شرق و غیره استفاده می کند

صورتی کھ کسانی کھ خواھان ساختن حزب انقالبی و 
حزب بلشویکی ھستند، کسانی کھ امروز در زندان 

، از ھیچ گونھ امکاناتی »شاھرخ زمانی«ھستند، مثل 
برای حتی پاسخ دادن بھ این نوع تحریفات و تھاجمات 

ابراین ما در یک یکچنین وضعیتی بن.برخوردار نیستند
در یک وضعیت دشواری ھستیم کھ تناسب قوا بھ .ھستیم

نفع ما امروز نیست، در نتیجھ بھ این علت ما باید مراحل 
مختلفی را طی بکنیم برای رسیدن بھ آن بھ اصطالح 
چشم انداز ساختن حزب پیشتاز کارگری و یا حزب 

.کارگران سوسیالیست

اول، مرحلھ ای خواھد بود کھ مرحلۀ بھ نظر من مرحلۀ 
تدارکات نام دارد؛ تدارکات بھ این مفھوم کھ گرایش ھای 
مختلف و افراد مختلف کھ با این نوع حزب توافق دارند و 
از احزاب سنتی کھ از باال ساختھ شده و در واقع خود را 
قیم طبقۀ کارگر معرفی می کنند، گسست کرده اند، 

دا بکنیم و در مورد مسائل نزدیکی و آشنایی ھای پی

مقالھ بنویسیم و .نظری، تئوریک و غیره تبادل نظر کنیم
این دوران .بحث ھا و مناظرات ترتیب بدھیم و غیره

تدارکات بھ نظر من قدری ممکن ھست بھ دراز بکشد، بھ 
دلیل واقعیت امروزی و بھ دلیل این کھ تناسب قوا بھ نفع 

م یک حزب بکنیم و توده ما نیست و نمی توانیم رأساً اعال
ھای خیلی وسیع از قشرھای پیشروی کارگری را بھ خود 

بنابراین این .باید بھ این واقعیت درک بکنیم.جلب کنیم
دوران تدارکات، دورانی ھست کھ ما بھ شکلی وارد 
اتحاد عمل ویژه ای می شویم با گرایش ھای کھ بھ این 

مدیگر را در اعتقادات رسیده اند و در این دوران ما ھ
واقع آزمایش می کنیم؛ ضمن این کھ فعالیت ھای مشترک 
در دفاع از زندانیان سیاسی و غیره را  ھم با یک دیگر 
انجام می دھیم؛ در واقع این دوران، دوران پی ریزی 

مرحلۀ دوم .برای تشکیل آن حزبی است کھ مد نظر داریم
گیپس از این مرحلھ ای ھست کھ ما بھ آن مرحلۀ سازند

می گوییم؛ یعنی آغاز سازندگی حزب پیشتاز کارگری و 
.یا حزب کارگران سوسیالیست

برای ورود بھ مرحلھ دوم واضح ھست کھ ما باید یک 
یعنی ھر کسی و ھر .سلسلھ مؤلفھ ھایی داشتھ باشیم

گرایشی کھ در اتحاد عمل ھای ویژه بوده یا فعالیت داشتھ 
رد یک حزب و یا خودش فکر می کند می خواھد وا

انقالبی شود، اگر این مؤلفھ ھا را نپذیرد و اگر در واقع  
بھ پیش شرط ھای عمومی و حداقل معتقد نباشد، ما با این 
گرایش ھا نمی توانیم  وارد آن مرحلۀ سازندگی شویم؛ 
چون مشکالت خودش را در داخل این حزب در آتی بھ 

د کھ یعنی اگر برای کسی ناروشن باش.وجود خواھد آورد
چرا وارد این حزب شده، یا اگر می خواھد کھ حزب 

بسازد ولی  بھ ھر  -مثالً حزب توده ای یا شورا-دیگری
شکلی وارد این حزب ھم بشود، یا این مؤلفھ ھا در ذھنش 
روشن نشده باشند و در عمل ھم  این را نشان  ندھد کھ 
مؤلفھ ھا را پذیرفتھ، واضح ھست کھ ما دچار بحران  در 

بنابراین در این مورد نباید عجلھ بھ خرج .خواھیم شدآتی
بدھیم و سریعاً تدارکات اولیھ را کنار بگذاریم و فراتر از 

چون مشکالت خودش را .آن برویم، وارد سازندگی شویم
.در پی خواھد داشت

بھ نظر من، در مجموع چھار مؤلفۀ عمومی وجود دارد 
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ین مرحلۀ کھ این بنیادی می شود برای ورود بھ ا

این مؤلفھ ھا بسیار حائز اھمیت ھستند کھ .سازندگی
روشن می کنند ما در واقع در چھ جھتی و چھ مسیری 

.می خواھیم گام برداریم

این ھست کھ این حزبی کھ می خواھیم تشکیل مؤلفۀ اول
بدھیم، حزبی است از اقلیت پیشروھای کارگری در داخل 

ونیست ھست یا یک حزِب پیشروی کارگری کم.ایران
.حزبی  متشکل از پیشروھای کارگری ضد سرمایھ داری

کسانی کھ بھ آگاھی ضد سرمایھ داری و بھ آگاھی 
این آگاھی بھ .سرنگونی نظام سرمایھ داری رسیده اند

اصطالح ضد سرمایھ داری در واقع آغاز کسب آگاھی 
سوسیالیستی ھست، چون کھ ما وقتی کارگری داشتھ 

ن انقالب کارگری و خواھان سرنگونی باشیم کھ خواھا
نظام سرمایھ داری باشد، در واقع خواھان انقالب 

چون انقالب کارگری آغاز .سوسیالیستی ھم خواھد بود
انقالب سوسیالیستی ھست، حتی اگر خودش را 
سوسیالیست نداند چھ بسا ممکن ھست در داخل این حزب 

ھ باشند، افرادی باشند کھ بھ باورھای دیگر اعتقاد داشت
اصوالً بھ سوسیالیسم اعتقاد نداشتھ باشند، ولی برنامۀ این 
حزب را پذیرفتھ باشند و خواھان سرنگونی نظام سرمایھ 

بنابراین .داری باشند و خواھان انقالب کارگری باشند
پیشروی ضد سرمایھ داری مد نظر ما ھست، نھ ھر 

چون پیشروھایی ما داریم کھ در سطح رھبری .پیشرویی
یک جنبش قرار داشتھ اند، منتھا اعتقادات رفرمیستی و یا 
اعتقادات سندیکالیستی دارند؛ خواھان سرنگونی نظام 

بنابراین ما در واقع کارگران .سرمایھ داری نیستند
سوسیالیستی را مد نظر داریم کھ بھ  مبارزات ضد 
.سرمایھ داری و  بھ این آگاھی حداقل رسیده باشند

.زب کارگران سوسیالیست خواھد بودبنابراین حزب، ح
حزب کارگران ضد سرمایھ داری خواھد بود و از این 
طریق حزب می تواند دخالت ھای بسیار فراتری بھ شکل 
متشکل در درون توده ھا انجام دھد و این تشکیالت، 
تشکیالتی خواھد بود کھ برای دوران طوالنی باید کامالً 

انقالبی؛ یعنی زمان مخفی باقی بماند تا دوران اعتالی
بحران ھای اقتصادی و سیاسی در جامعھ کھ آن موقع 

منتھا از ھم اکنون این .مبدل بشود  بھ یک حزب توده ای
حزب یک حزب تدارکات انقالب ھست و کسانی می 

توانند در درون این حزب باشند کھ بھ این آگاھی حداقل 
ورود یعنی مؤلفۀ اول.این مؤلفۀ اول ھست.رسیده باشند

بھ تدارکاتی در جھت سازندگی  حزب این ھست کھ افراد 
.کھ وارد می شوند باید اعتقاد بھ این موضوع داشتھ باشند

ما.ما خواھان تشکیل حزب توده ای و کارگری نیستیم
خواھان ایجاد شوراھای کارگری حاال بھ ھر شکلی و 
مضمونی کھ افراد ممکن ھست از آن استنباط ھا و تعبیر 

مختلفی داشتھ باشند، نیستیم؛ شوراھای کارگری بھ ھای
دست خود طبقۀ کارگر در دوران اعتالی انقالبی بھ 
وجود می آید؛ ما خواھان ایجاد سندیکاھای کارگری برای 

سندیکا ھای کارگری را .توده ھای کارگری فعالً نیستیم
خود کارگران بھ وجود می آورند، ما از آن ھا حمایت 

لی در این مقطع خاص ما خواھان ایجاد خواھیم کرد، و
یک حزب اخص ھستیم، حزبی از اقلیت کارگرانی کھ بھ 

.آگاھی ضد سرمایھ داری رسیده اند

کھ منتج از این مؤلفھ ھست این است کھ این مؤلفۀ دوم
افرادی کھ دور این حزب جمع می شوند، بھ دور چھ 

ست؛برنامھ ای جمع می شوند، این  برنامھ بسیار مھم ھ
.چون در واقع ستون فقرات این حزب را شکل می دھد

یعنی بدون برنامۀ انقالبی یا  بدون برنامۀ سوسیالیستی 
تشکیل یک حزب یک عمل بی ارزشی خواھد بود، مثل 
تمام این احزابی کھ بھ شکل خود ساختھ ایجاد شده اند و 
برنامھ ای را خودشان بھ اسم برنامۀ کارگری نوشتھ اند و 

یک چنین روشی ما .ین را بھ جامعھ حقنھ می کنندبعد ا
در این ارتباط مسألۀ اصلی این ھست کھ این .نداریم

برنامۀ سوسیالیستی باید باشد کھ  شامل بخش ھای مختلفی 
منتھا در مرکز این برنامھ، دو مسألۀ اساسی بسیار .است

یکی این کھ این برنامھ در سطح .برجستھ خواھد بود
تجارب خود طبقۀ کارگر و مطالبات عملی متکی بھ

یعنی تئوری ای کھ ما در این .امروز طبقۀ کارگر است
برنامھ تدوین می کنیم، بخشاً از دل خود طبقۀ کارگر 
بیرون آمده است و مطالبات انتقالی یکی از اجزایی 
اصلی و محوری این برنامھ را شکل می دھد؛ اما در 

این برنامھ، سطح سیاسی و سطح تئوریک ھم در مرکز
دولت بعدی یعنی .تشخیص و تعیین دولت بعدی ھست

، یعنی وقتی ما صحبت »دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا«
از سرنگونی این نظام می کنیم واضح ھست کھ دولت 
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بعدی را باید تعیین بکنیم و در برنامھ مان ببینیم، چھ 

مسیر ما مشخصاً .مسیری را می خواھیم دنبال کنیم
عقاید خود  کارل مارکس و متکی بھ مانیفست متکی بھ

کمونیست است کھ در مرکز آن مسألۀ تسخیر قدرت 
توسط طبقۀ کارگر را مطرح می کند و سرنگونی 

تسخیر قدرت سیاسی بھ دست طبقۀ .استیالی بورژوازی
کارگر و تشکیل دولتی بھ نام دولت دیکتاتوری انقالبی 

سی ھست کھ در این این ھم یکی از مسائل اسا.پرولتاریا
برنامھ و این حزب اخص جای خواھد داشت و در مرکز 

.آن قرار خواھد گرفت

این ھست کھ این حزب باید کامالً دمکراتیک مؤلفۀ سوم
بھ این علت کھ مبارزات اعضای این حزب در .باشد

درون جامعھ ممکن ھست تاکتیک ھای مختلفی را دربر 
ھ مبارزه دست می یعنی این کھ کارگرانی کھ ب.بگیرد

زنند می توانند برنامۀ این حزب را در سطح جامعھ  
صیقل بدھند، ممکن ھست برخی از بخش ھای از این 
.برنامھ اشتباه باشد، و یا نظرات این حزب اشتباه باشد

این، کارگران ھستند کھ می روند این برنامھ را  پیاده می 
می تواند کنند و یا تعیین می کنند کھ  چھ خطی در واقع 

بنابراین از این نقطھ نظر این .در جامعھ تحقق پیدا کند
حزب باید کامالً دمکراتیک باشد کھ تمام نظرات 
کارگران اعضای این حزب در بخش ھای مختلف جامعھ 
را بھ درون این حزب بیاورد؛ باید این حزب حق گرایش 
را و حق جناح را بھ رسمیت بشناسد کھ ھرکسی دور 

بتواند آزادانھ این برنامھ را تبلیغ بکند و بھ عقاید خودش 
برنامۀ اکثریت حزب مبدل کند؛ بنابراین از لحاظ درونی 

این مؤلفۀ سوم، .این حزب باید کامالً دمکراتیک شود
مؤلفۀ مھمی ھست کھ باز در مقابل این احزاب 
خودساختھ قرار دارد کھ بھ محض بروز اختالف ھای 

می کنند و انواع و اقسام کوچکی، اعضای خود را اخراج
اتھامات و غیره نصیب شان می کنند و این بھ اصطالح 
ھرم رھبری را بھ شکلی  تنظیم می کنند کھ در رأس آن 

بھ عنوان نظریھ پرداز ھست و نظرات »پیشوا«یک 
ما.طرح می کند و بقیھ باید بروند صرفا آن را اجرا کنند

ر تشکیالتی مخالف این سیستم و این نوع نظام ساختا
مؤلفۀ سوم تأکید می کنیم کھ بھ دمکراسی درونی .ھستیم

.متکی شود

این ھست کھ این حزب باید رادیکال باشد؛ مؤلفۀ چھارم
ما نمی توانیم حزبی داشتھ باشیم کھ افرادش صرفا می 
.خواھند صحبت بکنند یا بحث و تبادل نظر داشتھ باشیم

ر کف کارخانھ ھا باشند، این ھا باید در خیابان ھا باشند، د
کمیتھ ھای مخفی عمل در سطح کارخانھ ھا وھستھ ھای 
کارگری و سوسیالیستی ایجاد کنند، اعضای این حزب 

در نتیجھ مؤلفۀ .باید دخالتگری رادیکال داشتھ باشند
چھارم این ھست کھ این حزب یک حزب رادیکال ھست 

بھ با پذیرش این چھار مولفھ کھ بنظر من یک حداقل و 
اصطالح جزو مؤلفھ ھای عمومی ھست، ما می توانیم 

اگر .وارد مرحلۀ دوم، یعنی  مرحلۀ سازندگی شویم
کسانی و  جریاناتی باشند کھ این چھار مؤلفۀ ابتدایی را 
نپذیرند واضح ھست کھ با آن ھا وارد این مرحلۀ دوم 

بنابراین تأکید .یعنی مرحلۀ سازندگی نمی توانیم بشویم
ست کھ این چھار مؤلفھ حتماً مورد پذیرش ما این ھ

کسانی وگرایش ھایی قرار بگیرد کھ وارد فاز سازندگی 
.این حزب می خواھند بشوند

:علیرضا بیانی

.خیلی ممنون رفیق مازیار از توضیحات جالبی کھ دادید
بحث تازه باز می شود، بھ این ترتیب کھ ما اآلن بھ 

بھ حرکتی کھ در مرحلھ ای می رسیم کھ اشاره بکنیم 
.ھمین متن و مسیر واقع شده و اعالم موجودیت کرده

ممکن ھست کسانی دیگر از سال ھا پیش و اکنون یک 
سلسلھ حرکت ھای مشابھی کرده باشند، ولی ھرگز جایی 

ولی اخیراً یک پروژه ای اعالم شد کھ .چیزی اعالم نشده
در آن دو حوزۀ موازی کار با ھم معرفی و تعریف شده و
بھ این ترتیب کھ یک حوزه، فعالیت ھای مشترک و یا بھ 
نوعی اتحاد عمل و حوزۀ دیگر ھم تدارک ساختن حزب 

در حوزۀ تدارک حزب یک بولتن مباحثاتی درست .ھست
و .و منتشر شد و چھار شماره تا حال منتشر کرده است

موضوع مھم و اولیۀ این بولتن مربوط بھ چگونی ساخت 
م حزب انقالبی از نظر ھر گرایشی حزب و درک و مفھو

است کھ درآن شرکت می کند؛ تا حاال بحث ھایی ارائھ 
.شده و ھنوز بستھ نشده است و دارد ادامھ پیدا می کند

این بولتن فقط بھ طور .ولی البتھ ضعف ھایی ھم دارد
اخص روی مباحثات حزب تمرکز نکرده و موضوعات 
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ی دیگری ھم دیگری کھ می تواند در چھارچوب و کادر

باشد، در این بولتن گنجانده شده کھ خوب این یک اشکالی 
ولی در کل، .ھست کھ می شود بعداً بھ آن برخورد کرد

این پروژه در واقع بھ نظر می رسد کھ اولین بارست کھ 
در کل تاریخ چپ، پایۀ اصلی اش پیشروی کارگری در 
ایران ھست؛ رھبران عملی جنبش کارگری  و رھبران 

البی  جنبش کارگری ایران پایۀ این حرکت ھستند و از انق
این حرکت دفاع می کنند؛ بخش ھایی از فعالین پیشروی 
کارگری کھ در خارج ھستند ھم از خارج در این پروژه 

منتھا ضعف ھایی ھم .دخالت و ھمکاری ھایی می کنند
این پروژه دارد کھ در  طی حرکتش در حال اصالح و یا 

بھ ھرحال در چشم .کردن با آن ھستدر حال برخورد 
بحثی کھ شما .انداز خودش و در افقش باید روشن باشد

امروز ارائھ می دھید، بھ نظر من می تواند یک افق 
یعنی یک مسیری باشد کھ این حزب می تواند در .باشد

ولی مسألھ این ھست کھ دیدگاه دیگری ھم .آینده طی کند
از ساخت حزب ھست کھ معتقد بھ روش ھای دیگری

ولی در ھر حال یک جاھایی بھ  بن بست ھایی بر .است
اولی این ھست کھ ھنوز خیلی کسانی ھستند .می خوریم

کھ در کالم و در حرف ادعا می کنند با حزب انقالبی 
توافق دارند؛ اما یا با روش ھای سانتریستی مزه می 

ایند کنند، نبض را می گیرند تا ببینند چھ خبرست و بعداً بی
دخالت کنند؛ و یا کامالً بی اعتنایی می کنند چرا کھ 
خودشان ظاھراً ابتکار عمل را بھ دست ندارند، در نتیجھ 
بایکوت می کنند؛ و یا کھ از دور نظاره می کنند و 
منتظرند ببینند تا چھ حد جدی و واقعی ھست تا بعد 

.خوب این کار را سخت تر می کند.بخواھند دخالت کنند
ا حضور مدافعین حزب در داخل، راحت تر و کار ب

ولی از طرف دیگر ھم این .ھموارتر پیش می رود
ضعف ھا  وجود دارند کھ این پروژه مؤلفھ ھایی را کھ 
شما بھ این شکل توضیح  دادید، تعریف نکرده تا بتواند 
روشن کنندۀ این باشد کھ چھ کسانی حق دارند و مجازند 

بنابراین اگرچھ یک .ننددر درون این پروژه شرکت بک
ماده ای بھ توافق رسیده، ٢۴برنامۀ ھفت ماده ای و یک 

ولی این ھا بھ معنی توافقاتی در گام اول بوده است بین 
کسانی کھ در داخل این پروژه بودند و آن را آغاز کردند؛ 
این ھا مواردی نبوده کھ بھ بیرون معرفی شود و بخواھد 

د کھ کسانی کھ طی این یک الگو شود و یک قالبی باش

بنابراین .الگو می توانند بیایند در این پروژه، شرکت کنند
یک چنین مشکلی بھ وجود می آید کھ گرایش ھایی ممکن 
ھست در این پروژه شرکت کنند کھ نقداً حزب شان را 
ساختھ اند، برنامھ دارند، خودشان سال ھاست از 

اشتھ؛ عمرشان گذشتھ؛ ھیچ نقد آن چنانی بھ خود ند
درحالی کھ شکل گیری این پروژه و تدارک ساختن 

یک سردرگمی .حزب، نقد بھ ھمۀ احزاب موجود است
وجود دارد کھ چھ طور یک چنین گرایش ھایی می توانند 

البتھ ھنوز بھ شکل اعضا یا .بیایند وارد این پروژه بشوند
یکی از گرایش ھای این پروژه وارد آن نشده اند، ولی در 

می.سعی می کنند خودشان را  نزدیک کنندھر حال 
خواستم ببینم شما کھ با این پروژه آشنایی دارید و گرایش 
مارکسیست ھای انقالبی یکی از اعضای شرکت کننده در 
این پروژه ھست، نظرتان در مورد پیشرفت تاکنونی 
چیست و اگر پیشنھادھای مشخصی دارید، لطفاً در این 

.منونخیلی م.رابطھ مطرح کنید

:مازیار رازی

من در .بسیار خوب، خیلی ممنون رفیق علی رضا بیانی
وھلۀ نخست می خواستم واقعاً بھ تمام دست اندارکاران 
این پروژه تبریک بگویم کھ این پروژه را در واقع روی 

ھمان طور کھ رفیق علی رضا اشاره .غلتک انداختند
ھست کرد ما برای نخستین بار در تاریخ جنبش کارگری

کھ می بینیم پروژه ای در جھت ساختن حزب انقالبی 
آغاز شده، اما از پایین توسط خود پیشروھای کارگری و 
بخش تعیین کنندۀ رھبران عملی طبقۀ کارگر؛ تبادل 
نظرھایی در این سمت و سو برای ساختن این حزب 

بنابراین بھ نظر من این یک نقطۀ عطفی .صورت گرفت
ب انقالبی طبقۀ کارگر در ھست در جھت ساختن حز

داخل ایران و از این رو قابل تقدیرھست و ما بھ عنوان 
یکی از گرایش ھای درون این پروژه بھ ھمکاری ھای 
خودمان ادامھ خواھیم داد و خواھان این ھستیم کھ ھر چھ 
بیشتر این پروژه بھ سرعت بیشتر بھ اھداف اصلی کھ 

.مورد نظر ھمھ مان ھست برسد 

کات محوری این پروژه این ھست کھ در واقع یکی از ن
از شکل ساختن احزاب سنتی  گسست کرده؛ احزاب 
سنتی یعنی احزابی کھ از باال ساختھ می شوند، بدون 
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توجھ اخص بھ طبقۀ کارگر و پیشروھای طبقۀ کارگر؛ 
در نتیجۀ این نوع برخورد ما شاھد این ھستیم کھ بسیاری 

ارز کھ امروز برخی از از پیشروھای کارگر ارزنده و مب
آن ھا در زندان ھستند، توجھی بھ این احزاب نمی کنند و 

چون قصد این احزاب این ھست .عضو شان نمی شوند
کھ کارگران را عضو تشکیالتی بکنند کھ خودشان از باال 

بنابراین در .ساختھ اند نھ کھ تشکیالت خود طبقۀ کارگر
ا این روال را طی این جا این مسألھ پیش می اید کھ اگر م

بکنیم تکلیف این احزاب موجود چھ ھست و اگر تمایلی 
نشان دادند کھ بیایند در این پروژه شرکت بکنند، ما چھ 

بھ نظرم برخورد ما ساده .برخوردی باید داشتھ باشیم
یعنی در وھلۀ نخست این احزاب باید تعیین و .ھست

.نندتکلیف با گذشتۀ خودشان و با تشکیالت خودشان بک
یعنی کھ اگر عضو این تشکیالت موجود سنتی و قیم مآب 
ھستند، بھترین و سریع  ترین راه برای اینکھ بھ این 
پروژه  ملحق بشوند این ھست کھ از احزابی کھ بھ 
اصطالح ساختھ شده اند کناره گیری بکنند و یا استعفا 
بدھند و مشخصاً از پایھ با پیشروھای کارگری ساختن 

اگر از رھبران این .ن را شروع کنندیک حزب نوی
تشکیالت ھستند و خودشان ھم از بنیان گزاران یک  
تشکیالت بھ اصطالح حزبی ھستند خوب واضح کھ باید  
اذعان بکنند کھ این  تشکیالت خودشان دچار بحران بوده 
است، و یا این تشکیالت را بھ شکلی منحل بکنند و یا این 

کیالتی خودشان ھست کھ ما کھ نشان بدھند راه، کار تش
اگر چنین نیست، نگاه داشتن یک .ھمھ بھ آن ملحق بشویم

این ھا .ساختار خالی از محتوا یک امر اصولی نیست
باید تعیین و تکلیف بکنند با آن چیزھایی کھ قبالً ساختھ 

و ھیچ  نتیجۀ خاصی ھم )سال پیش۴٠یا ٣٠مثًال(اند 
را جلب  نکرده، بلکھ نھ تنھا کارگرانی .نداشتھ است

بنابراین مسألھ .دچار اشتباھات فاحشی سیاسی ھم شده اند
بھ این ترتیب ھست کھ ما در یک دورۀ تدارکاتی می 
توانیم مشترکاً یک سلسلھ فعالیت ھای مشترک و یک 
سلسلھ بحث ھا و تبادالت نظر با تمام این جریانات داشتھ 

انات، بھ ما خواھان این ھستیم کھ سایر جری.باشیم
خصوص پایھ ھای این تشکیالت  و افراد برجستھ و 
صادقی در درون این تشکیالت و سازمان ھای سنتی را 

ما در واقع متمایل ھستیم و باید باشیم کھ این .متقاعد کنیم
ھا را متقاعد بکنیم کھ این شکل نوین ساختن یک حزب 

اما برای این کھ این عمل .انقالبی در داخل ایران است
انجام شود ما در ظرف این اتحاد عمل ویژه می توانیم با 
این ھا اتحاد عمل کنیم، اما ھمان طور کھ در پیش اشاره 
کردم ما در حد این تدارکات برای مدت طوالنی نمی 

.می خواھیم وارد فاز سازندگی بشویم.خواھیم بمانیم
برای این کھ وارد فاز سازندگی بشویم، باید حتماً یک 

ؤلفھ ھایی داشتھ باشیم و این مؤلفھ ھایی است کھ سلسلھ م
بنظر ما رسیده، بھ تجربھ ای بازمی گردد کھ از گذشتھ 
.داشتھ ایم؛ یعنی ھمان چھار مؤلفھ ای کھ اشاره  کردم

این چھار مؤلفھ می تواند یک سلسلھ افرادی را جلب بکند 
بنابراین ما نمی توانیم با ھمھ .و یک سلسلھ راھم دفع کند

راد این تشکیالت، حزب پیشتاز کارگری را بسازیم؛ اف
باید با افرادی بسازیم کھ قصد این کار را دارند، و برش 
کرده اند از گذشتۀ خودشان و حداقل اذعان داشتھ باشند بھ 
بحرانی کھ احزاب خودشان دارند و یا استعفا بدھند از آن 
احزابی کھ کھ موجود ھست یا آن احزاب را منحل بکنند؛ 
در نتیجھ یک چنین برخوردی بھ نظر من موثرترین 
برخورد خواھد بود کھ این مؤلفھ ھا را در مقابل تمام 

آن .کسانی کھ می خواھند بھ این پروژه بپیوندند بگذاریم
ولی .چیزی کھ بنظر ما رسیده، این چھار مؤلفھ ھست

خوب ما حاضریم با رفقایی کھ در این پروژه ھستند، 
کنیم و ببینیم مؤلفھ ھای دیگری اگر آن ھنوز تبادل نظر 

ھا مد نظر دارند چھ ھستند و آن ھا را ھم جای بدھیم؛ 
ولی بھ ھر حال مؤلفھ ھای عمومی و یک حداقل ھایی 

نمی توانیم یک سلسلھ ماده ھای تشکیالتی و .باید باشد
مؤلفھ در واقع این ھست؛ مثل .اسنامھ ای را مطرح کنیم

ک ساختمانی می کشیم و یک حصاری ھست کھ دور ی
در آن ساختمان مصالحی ریختھ شده و صرفاً افراد حرفھ 
ای کھ با آن مصالحھ می توانند خانھ بسازند بھ درون این 

مؤلفھ ھا در واقع یک .محوطھ می توانند وارد شوند
چنین نقشی دارند، یعنی یک در و پیکری باید این دوران 

تا ھرکسی کھ تدارکات و دوران سازندگی داشتھ باشد
حاال آمده ببیند چھ خبرست یا این کھ تشکیالت خودش را 
دارد آمده این جا ھم دخالتی بکند، نتواند وارد معرکھ ای 

این بر .بشود کھ اصوالً قصد سازندگی آن را ندارد
این ناشی از رعایت .خورد ناشی از فرقھ گرایی نیست

.یک سلسلھ اصول اولیھ برای یک کار جدی ھست
نابراین پیشنھاد مشخص من با نکاتی کھ شما اشاره ب
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کردید این ھست کھ ما مجدداً تأکید اخصی بگذاریم برای 

البتھ .تدوین مؤلفھ ھا پیش از این کھ وارد سازندگی بشویم
با پذیرش مؤلفھ ھا ھمۀ مسائل حل نخواھد شد و نکات 
مختلف و اختالفات سیاسی و تشکیالتی و غیره طبیعی 

ولی یک حداقلی الزم ھست .خواھد داشتھست وجود 
برای این کھ ما تضمین کنیم کھ افراد صالحی و افرادی 
کھ خواھان سازندگی این ساختمان ھستند، وارد این مرکز 

.بشوند

:علیرضا بیانی

با تشکر از شرکت شما رفیق مازیار و بحث ھای خوبی 
البتھ خطاب بھ عزیزانی کھ این بحث ھا .کھ ارائھ کردید

و یا این نشریۀ مباحثات حزب انقالبی را دنبال کرده اند، 
عرض می کنم کھ در واقع این بحث ھا و بحث ھای رفیق 

ھمین بحثِ امروز .مازیار رازی ھم در این نشریھ ھست
.بھ نوعی منعکس شده و باز ھم ادامھ خواھد داشت

کسانی کھ بھ این بحث ھا نقد و انتقادی و یا پیشنھادی 
ن عرصھ باز است و می تواند در ھمین نشریات دارند، ای

منتشر بشود و یا حتی اگر الزم است بھ این برنامۀ 
ما بھ آن ھا می پردازیم و اگر .تلویزیونی ارسال بشود

این جا .پاسخ الزم داشتھ باشد، بھ آن پرداختھ خواھد شد
وقت برنامۀ ما بھ پایان می رسد و من تشکر می کنم از 

با تشکر از شما رفیق .ن بھ این برنامھ توجھ شما عزیزا
.مازیار رازی

١٣٩٣آذر ٢٨

یادداشت ھایی دربارۀ حزب پیشتاز انقالبی بین المللی

ھرستفبازگشت بھ 

مازیار رازی

با آغاز تدارک تشکیل نطقھ ھای اولیۀ حزب پیشتاز 
ھ سابقۀ تاریخی انقالبی در ایران؛ بررسی و توجھ ب

کارگران .کارگری، حائز اھمیت استاحزاب بین المللی
پیشتاز کمونیست ایران می باید بھ یافتن متحدان بین 
المللی خود مبادرت کنند و تدارک انقالب جھانی 

زیرا در .سوسیالیستی را ھمراه با آن ھا سازمان دھند
وضعیت کنونی، گرایش ھای بورژوا و خرده بورژوا در 

ل سازماندھی و یافتن متحدان بین المللی خود ھستند کھ حا
ھمراه با آن ھا استثمار کارگران جھان را با ھماھنگی با 

کارگران پیشتاز انقالبی نیز برای .یکدیگر تسھیل کنند
مقابلھ با این اتحاد نامقدس بورژوازی علیھ کارگران، باید 

ا سایر خود را در سطح بین المللی سازمان داده و ھمراه ب
ھم نظران مقابلھ با کل نظام سرمایھ داری جھانی را در 

.درون یک حزب پیشتاز انقالبی بین المللی تدارک بینند

در »انترناسیونالیزم«مقالۀ زیر نخستین بار تحت عنوان 
انتشار »کارگر سوسیالیست«در نشریۀ ١٣٧۶شھریور 

ن این مقالھ با اصالحاتی جزئی در اختیار کارگرا.یافت
پیشتاز انقالبی، در راستای باز کردن بحث پیرامون این 

.مسألھ، قرار می گیرید

١٣٨٣آبان 

***
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١بخش

تجارب بین الملل اول

اتحادیۀ «مارکس و انگلس با پیوستن بھ ١٨٤٧در سال 
»ھمۀ مردان برادرند«شعار محوری آن، »کمونیست ھا

این تغییر .تغییر دادند»کارگران جھان متحد شوید«را بھ 
ناشی از یک سیاست مھم در مبارزۀ کمونیست ھا علیھ 

سیاستی کھ راه را .سرمایھ داری در سطح جھانی بود
بین الملل (برای تشکیل یک سازمان بین الملل انقالبی 

آن ھا تأکید »مانیفست کمونیست«در .فراھم آورد)اول
در مبارزۀ ملی پرولتاریا در «کردند کھ کمونیست ھا 

رھای مختلف، بر منافع مشترک کل پرولتاریا، کشو
صرف نظر از ملیت آن، تأکید کرده و این مسألھ را 

البتھ در عین حال آنان این امر را .».برجستھ می کنند
مبارزۀ پرولتاریا با بورژوازی، در «قبول داشتھ اند کھ 

شکل و نھ در محتوا، در وھلۀ نخست یک مبارزۀ ملی 
شور البتھ باید در ابتدا تکلیف خود پرولتاریای ھر ک.است

».با بورژوازی خود را تعیین کند

تشکیل بین الملل اول و پس از آن بین الملل دوم و سوم و 
اما ھمان .نھایتاً چھارم براساس چنین سنتی بنا نھاده شدند

طور کھ بین الملل ھای اول و دوم و سوم با موانعی روبھ 
نتوانست از عھدۀ تعھدات رو شدند، بین الملل چھارم، نیز 

انزوای سیاسی طوالنی، سیاست ھای فرصت .خود برآید
گرچھ تئوری .طلبانھ در سطح جھانی را بھ دنبال آورد

ھای اولیھ پاسخگوی بسیاری از معضالت جنبش 
کارگری بود، اما بھ تدریج عدم تکامل تئوری ھا، مواضع 

تا.فرصت طلبانھ و یا فرقھ گرایانھ را بھ ھمراه آورد
جایی کھ می توان اذعان داشت کھ امروز در سطح 
جھانی سازمانی کھ بتواند حامل سنت ھا و تجارب 
مبارزات کارگری و ادامۀ تئوری ھای انقالبی جنبش 

.کارگری را دربر داشتھ باشد، وجود ندارد

برای تدارک ایجاد چنین تشکیالتی بررسی تجارب و 
.تسنن بین الملل ھای انقالبی ضروری اس

تأسیس بین الملل اول

، در سال )بین الملل اول(»انجمن بین المللِی کارگران«
عمدتاً بھ ابتکار فدراسیون سازمان ھای کارگری ١٨٦٤

بھ ویژه کارگران (در اروپای غربی و مرکزی 
، پس از تجربۀ شکست )سوسیالیست لندن و پاریس

مارکس و انگلس در .، تأسیس شد٤٩-١٨٤٨انقالب ھای 
ھبری و سازماندھی بین الملل اول نقش تعیین کننده ایفا ر

)1(.کردند

:از این قرار ھستند»بین الملل اول«تجارب عمدۀ 

»ملی«و انقالبات »بین الملل«

برخالف برداشت و تفسیر نادرست برخی از واژۀ 
کھ گویا پذیرش انقالب بین المللی، بھ »انترناسیونالیزم«

»بین الملل اول«ملی است، مفھوم رھا کردن انقالبات
لھستان علیھ »ملی«خود در ھمبستگی با قیام مسلحانۀ 

حمایت از قیام .بھ وجود آمد)١٨٦٣(روسیۀ تزاری 
لھستان انگیزه ای برای گردھمایی »استقالل طلبانۀ«

بھ سخن دیگر، از ھمان ابتدا، .کارگران اروپایی شد
ارزه و ، با مب»بین المللی«تشکیل نخستین سازمان 

.پیوند خورد»ملی«حمایت از قیام 

»مانیفست کمونیست«پیشاپیش آن، مارکس و انگلس در 
کمونیست ھا در مبارزۀ ملی پرولتاریا «تأکید کردند کھ 

در کشورھای مختلف، بر منافع مشترک کل پرولتاریا، 
صرف نظر از ملیت آن، تأکید کرده و این مسألھ را 

رزۀ پرولتاریا با بورژوازی، مبا«،، اما»برجستھ می کنند
در شکل و نھ محتوا، در وھلۀ نخست یک مبارزۀ ملی 

پرولتاریای ھر کشور البتھ باید در ابتدا تکلیف خود .است
.»با بورژوازی خود را تعیین کند

این بدین مفھوم است کھ کمونیست ھا ضمن مبادرت 
کردن برای تشکیل جامعۀ سوسیالیستی جھانی باید در 

پرولتاریا برای براندازی »ملی«از مبارزات عین حال
ایجاد یک .بورژوازی کشورھای خود نیز حمایت کنند

سازمان بین المللی برای ایجاد یک جامعۀ سوسیالیستی با 
ساختن یک حزب پیشتاز انقالبی در سطح ملی برای 
سازماندھی انقالب سوسیالیستی نھ تنھا مغایرتی ندارد کھ 

ازماندھی یک انقالب جھانی، بدون از س.مکمل یکدیگرند
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انقالبات ملی صحبت بھ میان آوردن، ھمان قدر تخیلی 
است کھ نادیده گرفتن انقالب جھانی و تأکید بر ساختن 

.»سوسیالیزم در یک کشور«

سازماندھی حزب طبقۀ کارگر

گرچھ بین الملل اول ابتدا با انگیزۀ ایجاد یک سازمان بین 
کمون «بود، اما تا قبل از المللی آغاز بھ کار کرده

، ھنوز بھ مفھوم اخص کلمھ بھ ١٨٧١در سال »پاریس
در تجربۀ کمون .)٢(یک حزب بین المللی مبدل نشده بود

انگلس .پاریس نقطۀ عطفی در تاریخ بین الملل اول بود
بدون تردید فرزند بین الملل «در نامھ ای نوشت کھ کمون 

بھ راه اندازی آن بر بود، گرچھ خود بین الملل قدمی در 
در ).١٨٧٤سپتامبر١٧-١٢، »سورژ«نامھ بھ (»نداشت

نقش)پُردونیست ھا(واقع طرفداران فرانسوی بین الملل 
این واقعھ، درس ھایی .مھمی در کمون پاریس ایفا کردند

جمع بندی این .اساسی برای بین الملل بھ ھمراه آورد
خلی در جنگ دا«تجربھ در مقالۀ مارکس تحت عنوان 

مارکس در کنفرانس لندن بین الملل .انتشار یافت»فرانسھ
برای نخستین بار اعالم کرد کھ )١٨٧١سپتامبر(

.پرولتاریا باید خود را در یک حزب سیاسی متشکل کند
مادۀ نوینی بھ )١٨٧٢(در پی آن در کنفرانس الھھ 

تسخیر «اساسنامۀ بین الملل افزوده شد مبنی بر این کھ 
یاسی بھ یکی از وظایف اصلی پرولتاریا تبدیل قدرت س
»می شود

در این زمان، تجربۀ کمون پاریس، بین الملل اول را بھ 
یک سازمان انقالبی بین المللی کھ برای تسخیر قدرت 

.سیاسِی پرولتاریا گام بر می داشت، تبدیل کرد

مبارزۀ با خرده بورژوازی

ا در کنگرۀ توسط پرولتاری»تسخیر قدرت سیاسی«ایدۀ 
، رھبر گرایش »باکونین«، با مخالفت شدید ١٨٧٢الھھ 

باکونین .آنارشیست ھا در درون بین الملل، مواجھ شد
اعتقاد داشت کھ بین الملل بایستی از دخالت در 

اما اختالف اصلی کھ از بدو .امتناع ورزد»سیاست«
بروز کرد، )٣()١٨٦٩(الحاق آنارشیست ھا بھ بین الملل 

باکونین بھ .ن مسألۀ سازماندھی بین الملل بودپیرامو
شورای » «اتوریتھ«تمرکز رھبریت ایراد گرفتھ و 

او .را زیر سؤال می برد)رھبری بین الملل(»عمومی
انجمن «تمایل داشت کھ بین الملل تحت نظارت مستقیم 

ھایی کھ زیر کنترل خود او »انجمن«و »ھای سّری
خرده بورژوایی تحت این گرایش .بودند، قرار گیرد

، می خواست »مرکزیت«و »اتوریتھ«با»مبارزه«
.رھبری خود را بر بین الملل تحمیل کند

کنگرۀ الھھ شیوه ھای مخرب باکونین را تحمل نکرد، او 
شورای «بین الملل اخراج کرده و و ھمفکرانش را از

.را تقویت کرد»عمومی

***

المللی، بھ علت فروکش جنبش کارگری در سطح بین 
در فیالدلفیا ١٨٧٦آخرین کنگرۀ بین الملل اول در سال 

.صورت گرفت

٢بخش

تجربۀ بین الملل دوم

نزدیک بھ دو دھھ پس از انحالل بین الملل اول، و رکود 
جنبش کارگری در سطح اروپا، سازمان ھا و حزب ھای 

برای نخستین بار .کارگری بھ تدریج آغاز بھ رشد کردند
.ری مدرن و قوی در آلمان شکل گرفتیک حزب کارگ

در فرانسھ، ایتالیا و اسپانیا نیز حزب ھای کارگری رشد 
اما، با وصف این تحوالت، ھنوز سازمان بین .کردند

عاقبت بنابر ابتکار .المللی در این دوره شکل نگرفت
سازمان ھای کارگری در فرانسھ و بلژیک، پیشنھاد 

نگلس یکی از ا.تشکیل بین الملل دوم طرح گشت
.بنیانگذاران فکری و نظری این سازمان بین المللی بود

، کنگرۀ کارگران ١٨٨٩بین الملل دوم باألخره در ژوئیۀ 
نظیر بین الملل اول این .بین المللی، در پاریس تشکیل شد

سازمان نیز عمدتاً متشکل از جنبش کارگری اروپایی 
وسیع تری بود، اما با این تفاوت کھ این بار از پایۀ 

این سازمان از ابتدا تحت تأثیر و نفوذ .برخوردار بود
.حزب سوسیال دمکرات آلمان قرار داشت
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بین الملل دوم بھ مثابۀ یک سازمان توده ای

بین الملل دوم پس از دورۀ کوتاھی بھ این سازمان توده 
حزب ھای وابستھ بھ بین ١٩٠٤در سال .ای تبدیل گشت

کشور شرکت داشتھ ٢١ات پارلمانی الملل دوم در انتخاب
کرسی٢٦١میلیون از آرا برخوردار بوده و ٦/٦و از 

در ١٩١٤در سال .پارلمان را بھ خود اختصاص دادند
میلیون رأی انتخاباتی در ١٢میلیون عضو و ٤حدود 

»فدراسیون«در واقع این سازمان بھ یک .دست داشتند
.یی تبدیل گشتاز حزب ھا و اتحادیھ ھای کارگری اروپا

در »دفتر بین الملل سوسیالیست«١٩٠٠در سال 
برخالف ماھیت بین الملل اول، این .بروکسل تشکیل شد

دفتر نقش یک ستاد رھبری را نداشت، کھ تنھا یک ادارۀ 
»ایدئولوژی«گرچھ .ھماھنگی مسایل بین المللی بود

بود، »مارکسیزم«حاکم در درون حزب ھای بین الملل، 
نیز )آنارشیستی(ایش ھای نظری و فکری دیگر اما گر

پس از مرگ انگلس دو .در بین الملل حضور داشتند
گرایش فکری کھ نظریات رسمی مارکسیزم را در بین 

»پلخانف«و »کائوتسکی«الملل رھبری می کردند 
.بودند

کنگره ھای بین الملل دوم، ھر دو تا چھار سال یکبار 
بین المللی نظیر »یھمبستگ«تشکیل شد و اقدامات 

ساعت کار در روز ٨تظاھرات اول ماه مھ در دفاع از 
.سازمان یافت١٨٩٠از سال 

بدیھی است کھ چنین اقدامات و ساختار تشکیالتی نمی 
توانست پاسخگوی نیازھای جنبش کارگری در سطح بین 

تجربۀ بین الملل دوم از زاویۀ مسایل .المللی باشد
و بی »بزرگ«شکیل حزب ھای تشکیالتی نشان داد کھ ت

در و پیکر تنھا می تواند بھ مسایل عام جنبش کارگری 
پاسخ دھد و امر تدارک جنبش کارگری را در راستای 

رشد اعضا و .انقالب سوسیالیستی نمی تواند سازمان دھد
»انقالبی گری«کسب آرا در جامعھ الزاماً نشان دھندۀ 

این حزب درست برعکس تجربھ نشان داده در.نیست
ای است کھ عقاید و نظریات خرده بورژوایی »توده«ھای 

.بیش از پیش نفوذ کرده و کل جنبش را بھ بیراھھ می برد

مبارزه با عقاید خرده بورژوایی

بین الملل دوم نیز ھمانند بین الملل اول از درون دچار 
در ابتدا یکی از این .انحراف ھای خرده بورژوایی گشت

»تجدیدنظرطلبانھ«شکل نظریات انحراف ھا بھ 
در سال )4(.ظاھر شد»برنشتاین«توسط)رفرمیستی(

، کنگرۀ آمستردام این عقاید را محکوم کرد، گرچھ ١٩٠٤
طرفداران این عقاید در بین الملل بھ ویژه حزب سوسیال 

ظھور مجدد این گونھ عقاید .دمکرات آلمان باقی ماندند
در ١٩٠٧ت در سال از زمان برگزاری کنگرۀ اشتوتکار

.مورد مسألۀ احتمال وقوع جنگ اول جھانی نمایان شد

در این کنگره، بھ دنبال بحث ھا و جدل ھای بسیار جدی 
و عمیقی، ترمیمی توسط لنین، لوکزامبورگ و مارتو 

باید از ھر «این ترمیم تأکید داشت کھ .پذیرفتھ شد
کوششی در جھت آغاز جنگ استفاده کرد، اما در 

بروز جنگ در سطح اروپایی، وظیفۀ جنبش صورت 
کارگری اینست کھ خاتمۀ جنگ را تسریع کرده و بحران 
اقتصادی و سیاسی را با تمام قدرت برای بسیج توده ھا 
در جھت سرنگونی دولت ھای سرمایھ داری بھ کار 

»انقالبی«این ترمیم بسیار مھم کھ مرز بین دیدگاه .»برد
کرد، در دو کنگرۀ بعدی را آشکار می »رفرمیستی«و 

آخرین کنگره قبل از جنگ در .بین الملل نیز تأیید شد
برگزار شد کھ بار دیگر لزوم »باسل«در ١٩١٢سال 

مبارزه در راستای سرنگونی دولت ھای سرمایھ داری 
.در صورت بروز جنگ تأکید شد

، بھ محض وقوع ١٩١٤اما، دو سال پس از آن در سال 
ھای بین الملل بھ ویژه حزب جنگ جھانی اول، حزب 

سوسیال دمکرات آلمان بھ جای بسیج پایھ ھای خود برای 
سازماندھی شکست انقالبی دولت ھای سرمایھ داری، 
حمایت کامل خود را از دولت شان اعالم کردند و در 

!عمل در صدد نجات آن دولت ھا برآمدند

تنھا حزب ھای سوسیال دمکرات روسیھ، صربستان، 
و برخی گرایش ھا در اقلیت سایر حزب ھا، مجارستان 

از این .بھ تصمیمات کنگره ھای بین الملل وفادار ماندند
پس، گرچھ کنگره ھای بین الملل دوم تداوم یافتند، اما این 
سازمان بین المللی کلیۀ نظریات انقالبی خود را رھا کرد 

بھ .و در خدمت بورژوازی کشورھای اروپایی در آمد
١٩١٩در سال »بِرن«اقعھ، کنفرانس دنبال این و
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تداوم سیاست ھای راست »بین الملل برن«معروف بھ 

بین «١٩٢١در سال .روایانۀ این سازمان را حفظ کرد
حزب سوسیالیست در وحدت ١٠توسط»الملل دو و نیم

بین الملل سوسیالیست و «با سایر حزب ھای مشابھ بنیاد
نبال آن در سال بھ د.گذارد١٩٢٣را در سال »کار

شکل گرفت کھ تا »انترناسیونال سوسیالیست«١٩٥١
.امروز ادامھ دارد

اما، در تداوم سیاست ھای انقالبی بین الملل دوم، در سال 
توسط گرایش انقالبی )کمینترن(بین الملل سوم ١٩١٩

.بین الملل دوم، پایھ گذاری شد

علت فروپاشی انترناسیونال دوم

، بین الملل ١٩١٤ی جنگ اول جھانی، در نخستین روزھا
بھ غیر از (کلیۀ حزب ھای وابستھ بھ آن .دوم فروپاشید

بھ قول روزا لوکزامبورگ در حرف )روسیھ و لھستان
و »وطن پرست«اما در عمل »سوسیالیست«
رھبران این احزاب اروپایی یک .شدند»شوونیست«

در روزه کلیۀ ایده ھای انترناسیونالیستی خود را کھ 
کنفرانس ھا، بارھا تصویب و تأیید کرده بودند بھ کنار 
گذاشتھ و از کارگران کشورھای خود خواستند کھ در 

قرار گرفتھ »خودی«کنار امپراتورھا، دولت ھا و ارتش 
حتی!و با ارتش کشورھای دیگر بھ جنگ ادامھ دھند

حزب سوسیال دمکرات آلمان در پارلمان بھ پیشنھاد 
!رأی مثبت داد»اعتبارھای جنگی«دولت مبنی بر 

علت اصلی فروپاشی انترناسیونال دوم، تنھا احساسات 
حزب «نبود، کھ نقش غالب و محوری »ناسیونالیستی«

در واقع، .در انترناسیونال بود»سوسیال دمکرات آلمان
.انترناسیونال بھ شمار می رفت»رئیس«حزب آلمان 

مورد جنگ بدین ترتیب با موضع گیری این حزب در 
امپریالیستی، کل انترناسیونال تحت تأثیر قرار گرفتھ و بھ 

چھار سال پس از تشکیل انترناسیونال .انحطاط کشیده شد
اخطار داد کھ »الفارگ«دوم، انگلس در پی نامھ ای بھ 

رھایی پرولتاریا تنھا می تواند یک رویداد بین المللی «
ن واقعھ را اما، حزب سوسیال دمکرات آلمان، ای.»باشد

.تلقی کرد»رویداد آلمانی«یک 

»اتفاقی«البتھ نفوذ ناسیونالیزم در بین الملل دوم یک امر 
نبوده، کھ منعکس کنندۀ وضعیت آن دورۀ تکامل و بسط 

وضعیتی کھ منجر بھ بھبود و رفاه .سرمایھ داری بود
.نسبی در سطح زندگی کارگران کشورھای اروپایی شد

، سندیکاھای »ادیھ ھای کارگریاتح«نھادھایی نظیر 
»چانھ زنی جمعی«کارگری، تجمع ھای پارلمانی برای 

مسالمت آمیز با نمایندگان سرمایھ داری، بھ کار مشغول 
ما آموختھ ایم کھ امور «سخنانی مانند این کھ .شدند

یعنی رفرم جامعۀ ! (»اقتصادی را خود، مدیریت کنیم
ن تبلیغ و ترویج توسط نمایندگان کارگرا)سرمایھ داری

بدین ترتیب جنبش کارگری بیشتر و بیشتر در .شد
با چنین زمینھ ای، آغاز جنگ .ادغام گشت»دولت ملی«

اول جھانی، نمایندگان جنبش کارگری و در صدر آن 
دولت «حزب سوسیال دمکرات آلمان را بھ حمایت از 

.خود کشاند»ملی

اما، موضع گیری حزب سوسیال دمکرات آلمان در
تناقض آشکار با سیاست ھا و مصوبات بین الملل دوم 

از این رو چنین موضع گیری منجر بھ واکنش شدید .بود
لنین و روزالوکزامبورگ .سویالیست ھای انقالبی گشت

با شدیدترین لحنی، سیاست ھای رفرمیستی رھبران 
.)٥(جنبش کارگری در آلمان را مورد انتقاد قرار دادند 

ری ای توسط اکثر بخش ھای بین الملل با چنین موضع گی
، نیروھای »جعل کنندگان مارکسیزم«دوم، یا بھ قول لنین 

سوسیالیست انقالبی زمینھ را برای تشکیل یک بین الملل 
در این میان، انقالب .فراھم آورند)بین الملل سوم(نوین 

روسیھ بھ وقوع پیوست و مجدداً صدای ١٩١٧اکتبر 
در سطح جھانی طنین »!ویدکارگران جھان متحد ش«

بین الملل دوم «:اعالم کرد١٩١٤لنین در نوامبر .افکند
و دو سال پس از آن »...زنده باد بین الملل سوم...ُمرد

.، بین الملل سوم تشکیل شد»کمینترن«

٣بخش

تشکیل بین الملل سوم

، بھ دنبال فروپاشی بین الملل دوم و ١٩١٩در مارس 
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ران انقالب، لنین، تروتسکی، انقالب روسیھ، رھب

بوخارین، زینوویف و سایرین، وظیفۀ ارتقای آگاھی 
کارگران جھان را در راستای ساختن بین الملل انقالبی 

بُرش از اعتقادات رفرمیستی و .نوین، در دست گرفتند
شوونیستی رھبران کارگران و جلب آن ھا بھ یک 

.سازمان انقالبی در دستور روز قرار گرفت

تھ در این دوره روزا لوکزامبورگ با تشکیل یک بین الب
بھ اعتقاد او، وضعیت مادی .الملل نوین توافق نداشت

برای چنین سازمانی فراھم نبوده و تشکیل زودرس آن 
منجر بھ پیدایش ھمان ایرادھای بین الملل دوم، یعنی 

حزب پیروزمند انقالب (غالب شدن یک حزب 
بر کل)یھسوسیالیستی، حزب کمونیست روس

اما با این وصف رھبران حزب .انترناسیونال، خواھد شد
بلشویک بر این اعتقاد بودند کھ احیای یک حزب پیشتاز 
انقالبی بین المللی نھ تنھا قادر بھ متحد کردن کارگران 
جھان خواھد بود، کھ بدین ترتیب احزاب کمونیست در 

ھ ب(سراسر اروپا خود را برای انقالبی قریب الوقوع 
آماده خواھند کرد؛ زیرا کھ آن ھا معتقد )ویژه در آلمان

بودند کھ انقالب سوسیالیستی پیروزمند روسیھ آغاز 
وجود یک ستاد .انقالب ھای اروپایی و جھانی است

قدرتمند جھانی برای تدارک انقالب ھای اروپایی 
پیش بینی ھای رھبران .ضروری و حیاتی ارزیابی شد

زه و مقاومت کارگران جھان در حزب بلشویک، بر مبار
برای نمونھ در سال .دفاع از انقالب روسیھ استوار بود

کارگران بار اندازھای انگلستان از ارسال سالح ١٩٢٠
و مھمات برای سرکوب ارتش سرخ در روسیھ، با راه 

از .اندازی اعتصابی گسترده، جلوگیری بھ عمل آوردند
روپایی نیز مشاھده این نوع نمونھ ھا در سایر کشورھای ا

.شد

اتحادیۀ جھانی جمھوری شورایی «بدین ترتیب 
در کنگرۀ .تأسیس شد١٩١٩در مارس »سوسیالیستی

ھیئت نمایندگی از ١٩٢٠اوت  -ژوئیھ»کمینترن«دوم 
در پالتفرم آن ذکر شد کھ .کشور جھان شرکت کردند٤١

یک بار و برای ھمیشھ با کلیۀ سنن بین الملل «کمینترن 
.»بُرش می کنددوم

نقش محوری بلشویک ھا

عمدتاً توسط بلشویک )بین الملل سوم(»کمینترن«تشکیل 
ھا در روسیھ صورت پذیرفتھ و در واقع پس از انقالب 

.روسیھ متولد گشت١٩١٧

پرولتاریا و رھبری آن، بلشویک ھا، با بھ دست گرفتن 
زقدرت در روسیھ، رھبری بالقوۀ انقالب آتی اروپا را نی

البتھ بلشویک ھا ھمواره، چھ پیش از .بھ دست گرفتند
انقالب و چھ پس از آن، اعالم می کردند کھ پرولتاریای 

آلمان، بریتانیا، فرانسھ (کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری 
پایۀ اصلی آغاز انقالب سوسیالیستی در سطح )و غیره

انقالب روسیھ تنھا .اروپایی و سپس جھانی خواھند بود
»تزھای آوریل«لنین در .را آغاز کند»جرقھ«تواند می

معروف خود نھ تنھا بھ انقالب روسیھ کھ بھ وضوح بھ 
حتی در دورۀ .انقالب، اشاره کرد»بین المللی«جنبۀ

مالحظاتی در )١٩١٧سپتامبر(تسخیر قدرت در روسیھ 
بھ ویژه (مورد گسترش انقالب در سطح بین المللی

آن ھا بر این اعتقاد .قرار گرفتمورد بررسی)اروپایی
استوار بودند کھ با وجود وضعیت انقالبی در اروپا و بھ 
ویژه آلمان، عدم تدارک یک بین الملل انقالبی، ھمانند 

.است»جنایت«ارتکاب بھ یک 

بنابراین بین الملل انقالبی با اتکا بھ انقالب پیروزمند 
وظیفۀ از ابتدا .سوسیالیستی در روسیھ، تشکیل گشت

از یک سو مبارزه :دوگانھ ای در دستور کار قرار گرفت
علیھ کشورھایی کھ بورژوازی در مصدر قدرت قرار 
گرفتھ و از سوی دیگر دفاع از موقعیت بھ دست آماده از 

نخستین آزمایش چنین .پیروزی قدرت شورایی در روسیھ
، امضای قرارداد صلح ١٩١٨سیاستی، در مارس 

این قرارداد .ن آلمان و شوروی بودبی»برست لیتوفسک«
با مخالفت ھایی روبھ رو شد؛ اما نھایتاً با اصرار لنین 

نتیجۀ آن، از یک سو تثبیت موقعیت بحرانی .امضا گشت
دولت سرمایھ داری آلمان، و از سوی دیگر ثبات موقتی 

این صلح، در واقع برای .قدرت شورایی در شوروی بود
.امضا گردیدحفظ موقعیت قدرت شورایی، 

پس از یک سال انزوا، قدرت شورایی نخستین عالیم 
١٩١٨در نوامبر .گسترش انقالب را مشاھده کرد

در اکثر »شوراھای کارگری«پرولتاریای آلمان بھ ایجاد 
این شوراھا بھ سرعت .مراکز عمدۀ صنایع مبادرت کرد
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حزب ١٩١٨در دسامبر .بھ سراسر کشور گسترش یافت

یکی از آن ھا گروه (ن از وحدت دو گروه کمونیست آلما
تشکیل )بھ رھبری روزا لوکزامبورگ»اسپارتاکوس«

و سایر کشورھا بھ درجات (این وقایع در آلمان .یافت
.منجر بھ فراخوان تشکیل بین الملل سوم شد)کمتر

در مسکو با شرکت ١٩١٩کنفرانس مؤسس در مارس 
.کشور، تشکیل یافت١٩نماینده از ٣٥

تالف پیرامون تشکیل بین المللاخ

قیام ١٩١٩پیش از تشکیل کنفرانس مؤسس، ژانویۀ 
برلین شکست خورد و دو تن از رھبران حزب کمونیست 
آلمان، روزا لوکزامبورگ و و لیبکنخت توسط پلیس بھ 

روزا قبل از مرگش تشکیل بین الملل سوم را .قتل رسیدند
یکی »الینابر«پس از وی .زودرس ارزیابی کرده بود

.دیگر از رھبران حزب ھمان موضع را دنبال کرد
اختالف اصلی بین حزب کمونیست آلمان و حزب 
بلشویک در مورد زمان تشکیل بین الملل سوم، در این 
امر نھفتھ بود کھ اولی بر این اعتقاد بود کھ بین الملل را 
بایستی پس از ساختن حزب ھای قدرتمند توده ای تشکیل 

رتی کھ اکثریت بر این باور بود کھ بھ اعتبار داد؛ در صو
و اتکا بھ اعالم یک رھبری جھانی، بایستی بین الملل 

اضافھ بر .شکل گیرد و سپس سایر حزب ھا ساختھ شوند
این، حزب کمونیست آلمان از وابستگی حزب ھا بھ یک 

حزب (پراعتبار و نیرومند در شوروی »حزب«
سانترالیزم «یدۀ لنینیستی در مقابِل ا.نگران بود)بلشویک

در سطح بین المللی، حزب کمونیست آلمان، »دمکراتیک
، »حزب سوسیال دمکرات آلمان«با استفاده از تجربۀ 

ساختن یک بین الملل »فدرالیستی«تأکید را بر شیوۀ 
یعنی حزب ھا با استقالل نسبی، اما در درون .گذاشت

ونیست گرچھ رھبری حزب کم.یک تشکیالت بین المللی
آلمان با تشکیل بین الملل توافق نداشت، اما در نھایت پس 

و بدین .از بحث ھای مفصل بھ تشکیل آن رأی ممتنع داد
.ترتیب بین الملل بنیاد گذاشتھ شد

تأکید اصلی مصوبات اولین کنفرانس کمینترن بر تحلیل 
وضعیت سرمایھ داری؛ خصوصیات رفرمیزم؛ و ماھیت 

س از انقالب ھای پرولتری، و شکل حکومت شورایی پ
.استوار بود

بھ اعتقاد رھبران بین الملل سوم، سرمایھ داری دوران 
خود را سپری می کرد و سازمان ھای اضمحالل

رفرمیستی نیز ھمراه با اضمحالل سرمایھ داری، دوران 
و این کھ، توده ھای کارگر .افول خود را طی می کردند

را برای از میان خود»جنبش تاریخی«در سطح جھانی 
برداشتن روابط اجتماعی سرمایھ داری آغاز کرده اند؛ و 

در مقابل این جنبش »عالی رتبھ«تنھا اقلیتی از کارگران 
این ارزیابی محور اساسی نقد بر سیاست .خواھند ایستاد

.ھای رفرمیستی انترناسیونال دوم بود

در نتیجھ، تشکیل نظام شورایی در سطح جھانی متکی بر 
روسیھ، ١٩١٧و ١٩٠٥تجارب کمون پاریس، انقالب 

.در دستور روز قرار گرفت

اما، با وصف پیش بینی ھای امیدوار کنندۀ کمینترن، 
انقالب اروپا در سال .وقایع بھ شکل دیگری پیش رفت

ھای مھمی »عقب گرد«دچار ١٩٢٠و ١٩١٩ھای 
انقالب در کشورھای اروپایی، بھ ویژه در آلمان .گشت

ق نشد و بین الملل نوین با دشوارھایی بسیاری روبھ موف
.رو شد

تزھای کمینترن

امروز، احیای یک سازمان انقالبی براساس تزھا و 
تئوری ھای چھار کنگرۀ نخست کمینترن مجدداً در 

تشکیل چنین گرچھ.دستور روز قرار گرفتھ است
سازمانی سھل و آسان نیست، اما سوسیالیست ھای 

ف اند کھ تدارک این امر را ھمراه با ساختن انقالبی موظ
حزب پیشتاز انقالبی در کشور خود، از ھم اکنون آغاز 

.کنند

سؤال اینست کھ چگونھ و بر چھ اساسی بایستی یک 
حزب پیشتاز بین المللی ساختھ شود؟ برای پاسخ بھ این 
معضل، تجربۀ کنگره ھای بین الملل ھا و بھ ویژه بین 

چھار کنگرۀ .حائز اھمیت است)نکمینتر(الملل سوم 
مھم ترین دستاورد مارکسیزم در »کمینترن«نخست

دوران احتضار سرمایھ داری جھانی و انتقال بھ 
چکیدۀ استراتژی و برنامۀ .سوسیالیزم، تلقی باید شود

سوسیالیزم انقالبی پس از اضمحالل بین الملل دوم و 
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ھ ھای این در روسیھ، در قطعنام١٩١٧آغاز انقالب اکتبر 

احیای یک بین الملل، بدون .چھار کنگره نھفتھ است
بررسی و درس گیری از این تجارب نظری و عملی 

.کمینترن، مشکل است

کنگرۀ اول و دوم کمینترن در دوران اوج تحوالت 
انقالبی و کنگرۀ سوم، و بھ خصوص چھارم در دورۀ 

از این .افول مبارزات طبقاتی در سطح جھانی ُرخ داد
رو بررسی قطعنامھ ھای دو کنگرۀ آخر با وضعیت 

قطعنامھ ھا مترادف با این.کنونی ما منطبق تر است
در »اپورتونیزم«و »سانتریزم«بُرش کمونیست ھا از 

بررسی .دورۀ رکورد مبارزات طبقاتی صورت گرفت
کمینترن، می تواند بھ روش )شرط٢١(شرایط عضویت 

.کمک بسزایی برساندساختن یک سازمان بین المللی 
تفسیر و درس گیری از این تجربھ، پایۀ اولیۀ بحث 
پیرامون ساختن بین الملل انقالبی را می تواند پی ریزی 

.کند

شرط از ٢١خالصۀ خطوط کلی قسمت ھایی از این 
:قرار زیر است

کلیۀ تبلیغات و تھییج بخش ھای بین الملل بایستی *
اشد و کلیۀ ارگان ھا و خصلتی واقعاً کمونیستی داشتھ ب

نھادھای تشکیالتی باید توسط کمونیست ھای قابل 
اعتمادی اداره شوند کھ تعھد خود را بھ آرمان ھای 

.پرولتاریا اثبات کرده اند

بخش اول شروط بھ وضوح ماھیت یک سازمان انقالبی 
ارگان ھا و نھادھای یک .منضبط را ترسیم می کند
می تواند توسط عده ای بیگانھ سازمان بین المللی انقالبی ن

تنھا .و یا تازه وارد بھ جنبش کارگری سازمان یابد
اعضای با تجربھ و منضبط و شناختھ شده و مورد قبول 
پیشروی کارگری باید در جایگاه رھبری و سازماندھی 

.یک سازمان انقالبی قرار گیرند

بھ »مقام«تجربھ بارھا نشان داده است کھ اعطای *
یرصالح در سطح رھبری یک سازمان انقالبی، افراد غ

بدون در نظر گرفتن قابلیت و اعتبار آن افراد در درون 
جنبش کارگری، و تنھا بھ منظور امتیاز دھی بھ آن ھا، 

رھبری یک .می کشاندسازمان را نھایتاً بھ بحران
سازمان انقالبی باید متشکل از انقالبیون باشد کھ در 

خود را بھ آرمان ھای پرولتاریا تعھد«گفتار و کردار 
».اثبات کرده اند

بیرون راندن کلیۀ افراد رفرمیست و سانتریست از 
ھرگونھ مقام مسئولیت در جنبش کارگری و جایگزینی آن 

.ھا با کمونیست ھای آزمایش شده و آزمایش پس داده

کمینترن بر این اعتقاد بود کھ مبارزۀ کمونیست ھا در 
نھادھای مختلف برای اشاعۀ تشکل ھای کارگری و

برنامۀ انقالبی باید ھمراه با مبارزه برای انزوای 
ھا در جنبش کارگری »سانتریست«ھا و »رفرمیست«

.باشد

این سیاست در تقابل کامل با نظریات کسانی است کھ 
.اند»انقالبی«با ھر عقیده و گرایشی »کارگران«معتقدند

ی و سانتریستی برخالف این نظریھ، اعتقادات رفرمیست
در درون جنبش کارگری سنتاً جای داشتھ و عمده ترین 

کسانی.خطر در بھ کجراه کشاندن جنبش کارگری است
کھ خود اعتقاد بھ بُرش کامل از رفرمیزم و سانتریزم 
ندارند و مرز بین مشی انقالبی را با سایر انحراف ھای 

فرصت طلبانھ مخدوش می کنند، خود در رفرمیستی و
.ون یک سازمان انقالبی جایی نباید داشتھ باشنددر

در کشورھایی کھ (»قانونی«باید در کنار فعالیت *
»غیر قانونی«بھ فعالیت دائمی .)امکان آن موجود است

نیز توجھ کرد و دستگاه ھای حزبی الزم برای 
.سازماندھی آن تشکیل داد

بحث ھایی این بخش از قطعنامھ بھ وضوح در مقابل
کھ مبارزۀ کمونیست ھا در جامعھ را یک دخالت است

در واقع مبارزۀ کمونیست .صرفاً تبلیغاتی قلمداد می کنند
سوسیالیست .جدا از مبارزات خود جنبش کارگری نیست

ھای انقالبی ھمراه و در کنار پیشروی کارگری باید قرار 
چنان چھ در جامعھ ای نظیر ایران مبارزات .گیرند

حتی سرحد مبارزۀ مسلحانھ پیش روند، تا»غیرقانونی«
.مداخلۀ کمونیست ھا در این مبارزات نیز ضروری است

تشکیل بخش نظامی حزب پیشتاز انقالبی برای دفاع از 
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خود و گسترش مبارزات، شبکھ ھای زیرزمینی تبلیغاتی 
و ھستھ ھای عمل مخفی و غیره ھمھ بخش ھای مھمی از 

ھایی کھ ساختن حزب نیرو.ایجاد یک حزب انقالبی اند
را تنھا بھ امور تبلیغاتی، تھییجی و آموزشی کاھش می 

دخالت .دھند، تأثیری در جنبش کارگری نخواھند گذاشت
جنبش.گری در جنبش کارگری امری یک بُعدی نیست

ھای از قبل »تئوری«کارگری ھر حرکت را براساس 
درست برعکس، تئوری چکیدۀ .داده شده، انجام نمی دھد

پیشروی .ارب عملی طبقۀ کارگر و پیشروی آن استتج
کارگری بنابر ارزیابی وضعیت موجود، شیوه و نحوۀ 
مشخص و مرتبط مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری را 

نقش یک .یافتھ و آن را با وسایل موجود اعمال می کند
حزب انقالبی، دیکتھ کردن بھ پیشروی کارگری نیست کھ 

نیروھایی کھ .در کنار آن استھمراھی و مداخلۀ سیاسی 
بھ ھر علت خود را از مبارزۀ زندۀ طبقۀ کارگر و 
پیشروی آن کنار می گذارند، قادر بھ ساختن یک حزب 

.انقالبی نخواھند بود

ھرگونھ کناره گیری از فعالیت مستمر در درون ارتش *
و خودداری از تبلیغ منظم عقاید کمونیستی در میان 

یانت بھ وظایف انقالبی تلقی خواھد سربازان بھ مثابۀ خ
.شد

گرچھ این بخش بھ طور مشخص در درون جنبش 
کارگری ایران طرح نیست، اما کماکان نکتھ ای است کھ 

بدون پیوستن سربازان و پایھ .باید بھ آن توجھ اخص شود
بھ جنبش )یا بھ قول لنین دھقانان در یونیفُرم(ھای ارتش 

.سھولت پیش نخواھد رفتکارگری، امر تسخیر قدرت با 

فعالیت دائمی و سیستماتیک در روستاھا برای جلب *
کارگران روستایی و دھقانان فقیر بھ مثابۀ متحدان اصلی 

.پرولتاریا

اصلی پرولتاریا اشاره شده، کھ »متحدان«در این جا بھ 
بسیاری از جریانات استالینیستی و سانتریستی بھ اھمیت 

انقالب «این گرایش ھا ھنوز بھ .دآن پی نبرده و نمی برن
ھمراه »جمھوری دموکراتیک«و یا تشکیل »دموکراتیک

با بخشی از بورژوازی و یا خرده بورژوازی اصرار می 
در صورتی کھ نظریۀ کمینترن در َرد این تزھا .ورزند

آن »متحدین اصلی«بوده و تأکید بر انقالب کارگری و 
گذاشتھ شده »یردھقانان فق«و »کارگران روستایی«

.است

بنابر این توجھ اخص بھ جلب قشرھای مشخص روستایی 
در دستور کار کمونیست )دھقانان کارگر و دھقانان فقیر(

بخشی از .استھا برای تدارک انقالب آتی قرار گرفتھ
برنامۀ حزب پیشتاز انقالبی باید بھ مسائل دھقانان 

قیام ھای حرکت ھای دھقانی در اتحاد با .معطوف باشد
نقش یک سازمان .کارگری در شھرھا صورت می گیرد

انقالبی ھماھنگی و ھمگونی مطالبات کارگران و دھقانان 
.فقیر است

-سوسیال(افشای دائمی سوسیالیست ھای وطن پرست *
-سوسیال(و سوسیالیست ھای صلح دوست )پاتریوتیزم

.از وظایف اجباری ھمۀ بخش ھاست)پاسیفیزم

ھ وضوح اھمیت مبارزۀ سیاسی با گرایش ھای این بخش ب
در جنبش کارگری »سوسیالیزم«خرده بورژوا کھ با نام 

در صورتی کھ .سر برون می آورند را توضیح می دھد
جریانات استالینیستی و سانتریستی بھ طور مداوم بھ دنبال 

تجربۀ قرن .این گرایش ھای انحرافی روانھ می شوند
با گرایش »ائتالف«اده است کھ گذشتھ بھ کّرات نشان د

کھ ھمھ نیز ظاھراً مدافع (ھای خرده بورژوا و راست 
نمایندگان نظری کنونی .، جایز نیست)اند"سوسیالیزم"

و »اصالح طلبی«این گرایش ھا درایران در نظریات 
سوسیا ل (گرایش ھایی کھ قصد آشتی با آن ھا را دارند 

.دیده می شوند)دمکرات ھا؛ جمھوری خواھان و غیره

ضرورت بُرش کامل از رفرمیزم و سانتریزم باید بھ *
.رسمیت شناختھ شود و در کوتاه ترین مدت عملی شود

اغلب سازمان ھای سنتی ایرانی، تصور می کنند کھ می 
توان در درون یک سازمان انقالبی ھمراه با رفرمیست 

یا .داشت»ھمزیستی مسالمت آمیز«ھا و سانتریست ھا 
ترتیب .توان با آن ھا بھ چنین سازمانی دست یافتمی

میز گردھا و جلسات با گرایش ھای بورژوا و رفرمیزم
در صورتی .توسط آن ھا چنین اھدافی را دنبال می کند

کھ تجربۀ کمینترن نشان داد کھ تنھا با بُرش قاطع از این 
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گرایش ھا می توان بھ ساختن یک حزب انقالبی بین 

.ت کردالمللی مبادر

صریح در باره ی مستعمرات و ملل اتخاذ مواضع*
تحت ستم بھ ویژه از جانب احزاب کمونیست در 
کشورھای امپریالیستی، افشای خستگی ناپذیر جنایات 

در مستعمرات و پشتیبانی از تمام »خودی«بورژوازی 
.جنبش ھای رھایی بخش نھ فقط در حرف کھ در عمل

ز بھ قوت خود باقی این موضع روشن و صریح ھنو
جریان ھایی کھ مسألۀ ملی را پایان یافتھ قلمداد می .است

کنند، طبیعتاً جایی در درون یک سازمان انقالبی بین 
.المللی نخواھند داشت

فعالیت پیگیر کمونیستی درون اتحادیھ ھای کارگری، *
شوراھا، تعاونی ھا و سایر سازمان ھای توده ای 

ستھ ھای کمونیستی درون آن ھا کارگری و سازماندھی ھ
.برای جلب شان بھ آرمان ھای کمونیستی

این بخش مشخصاً مربوط بھ کشورھایی است کھ امکان 
فعالیت در درون تشکل ھای مستقل کارگری در آنان 

در ایران با مبارزه در راه ایجاد رادیکال .وجود دارد
ترین شکل تشکل ھای مستقل کارگری و شرکت در آن 

.محور مطالبات کارگری منطبق با این تز استھا بر 

مبارزۀ پیگیر علیھ بین الملل آمستردام و اتحادیھ ھای *
اعتصاب شکن وابستھ بھ آن و تالش مداوم برای جلب 

.کارگران بھ ضرورت بُرش از آن ھا

در این بند مجدداً مبارزه علیھ رفرمیست ھا، بھ ویژه در 
در این جا .می گردددرون اتحادیھ ھای کارگری، تأکید

تأکید اصلی بر یکی از مسایل محوری در درون جنبش 
کارگری، یعنی بُرش از رھبران اتحادیھ ھای کارگری کھ 

.از دِر سازش با بورژوازی بر می آیند، است

کلیۀ بخش ھا باید اصول سازمانی متکی بر سانترالیزم *
دمکراتیک را بپذیرند و این، بھ ویژه در دوران جنگ
ھای شدید داخلی کھ وجھ مشخصۀ اوضاع فعلی است، 

.اھمیت می یابد

تمام تصمیمات کنگره ھای جھانی و ھیئت اجرائیۀ بین *
الملل کمینترن الزم االجرا است و سانترالیزم دمکراتیک 

.در سطح بین المللی باید پذیرفتھ شود

سانترالیزم «تجربۀ تاریخی نشان داد کھ مسألۀ 
ن یک سازمان بین المللی یکی از در درو»دمکراتیک

جنبش»حساس«اما در عین حال، »مھم«مسایل 
، بھ درستی در این جا »کمینترن«.کارگری بوده است

تأکید می کند کھ، ھمان طور کھ یک حزب پیشتاز انقالبی 
باید متکی بر اصل سانترالیزم »ملی«در سطح 

دمکراتیک باشد، یک سازمان پیشتاز انقالبی در سطح 
بھ « -نیز باید از چنین اصولی پیروی کند»بین المللی«

.»ویژه در دوران جنگ ھای شدید داخلی

در این است کھ »جنگ شدید داخلی«تأکید اخص بر 
تحت بروز چنین وضعیتی، امکان و فرصت برای 
تصمیم گیری ھا متکی بر بحث ھای اقناعی و درازمدت 

.پیوندندوجود نداشتھ و وقایع بھ سرعت بھ وقوع می 
بدیھی است کھ یک رھبری مرکزی قوی و با تجربۀ بین 
الملل، در موقعیت بھتری در جھت اخذ تصمیمات صحیح 

جنگ شدید «و معقول قرار می گیرد، تا حزبی کھ درگیر 
.است»داخلی

عقب«، بھ ویژه پس از »کمینترن«اما، تجربۀ دخالت 
چھ در عرصۀ اقتصادی، چھ (١٩٢١مارس »نشینی
مرکزیت «، نشان داد کھ اِعمال )ی و چھ دیپلماتیکسیاس

شکست.در گسترۀ جھانی بدون ایراد نیست»دمکراتیک
در آلمان کھ بھ ابتکار رھبری بین ١٩٢١مارس »قیام«

و در تقابل با مواضع برخی از رھبران حزب (المللی 
، صورت گرفتھ بود )»لِوی«کمونیست آلمان، بھ ویژه 
در کارکرد این سازمان بین تأثیرات بسیار مخربی 

ھمچنین، دخالت مستقیم در امور حزب .المللی، گذارد
کمونیست بریتانیا در شرکت یا عدم شرکت در درون 

سویت –حزب کارگر، و یا پیمان بازرگانی آنگلو
کھ منجر بھ محدود کردن تبلیغات )شوروی -انگلستان(

انیا ضدامپریالیستی بریتانیا توسط حزب کمونیست بریت
شد؛ و یا معاھدات با ایران و ترکیھ کھ حزب ھای 
کمونیست این کشورھا را در مبارزاتشان علیھ دولت ھای 
خود تحدید کرد و غیره، ھمھ نمایانگر نبود یک ساختار 
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.تشکیالتی بین المللی صحیح در آن مقطع زمانی بود

عدم درگیری فعال سایر بخش ھای بین الملل در ھیئت 
ترن، وجود یک مرکز قوی در مسکو، می اجرائیۀ کمین

تواند یکی از علل اصلی فراھم آمدن زمینھ برای 
.ایرادھای یاد شده باشند

در ھر جا (فراکسیون ھای پارلمانی احزاب کمونیست *
باید تحت رھبری کامل حزب عمل کنند )کھ وجود دارند

.و نمی توانند از آن مستقل باشند

رھایی است کھ از گرچھ این شرط مربوط بھ کشو
برخوردارند، اما کماکان شرط »دمکراسی بورژوایی«

زیرا کھ در این جا تأکید بر یکپارچگی .پراھمیتی است
سیاسی حزب ھای کمونیست در دخالت بیرونی شان شده 

برخالف سازمان ھای بورژوا و خرده بورژوا، کھ .است
ھر جناح و فراکسیون در درون و بیرون برای خود 

می زنند، کمونیست ھا کھ بھ نمایندگی کارگران »سازی«
و زحمتکشان و قشرھای تحت ستم جامعھ، بایستی 

دوگانگی .سازمان یافتھ و متعھد بھ برنامۀ حزبشان باشند
و چند دستگی در بیرون می تواند از اعتبار یک حزب 

اما این بدان معنی نیست کھ کمونیست .کمونیست بکاھد
بدیھی است کھ .باشند»ھم عقیده«ھا در ھمۀ موارد باید 

یک حزب کمونیست با داشتن دمکراسی درونی و رعایت 
اصل حق گرایش، می تواند جناح ھای مختلف نظری در 

اما در خارج، نظریات اکثریت .درون خود داشتھ باشد
.حزب باید منعکس شود

نکتۀ دیگر حائز اھمیت این است کھ برخالف نظریات 
ز نیروھای چپ، شرکت کمونیست فرقھ گرایانۀ برخی ا

ھا در انتخابات پارلمانی و استفاده از مؤسسات، رسانھ ھا 
و مطبوعات بورژوایی جایز است بھ شرط آن کھ تبلیغات 
تمام نظریات بدون محدودیت در سطح جامعھ، داشتھ 

.باشند

ضرورت فعالیت دائمی برای تصفیۀ حزب از عناصر *
ایی کھ حزب از امکان خرده بورژوا، بھ ویژه در کشورھ

زیرا کھ در این کشورھا .فعالیت قانونی برخوردار است
.خطر نفوذ خرده بورژوازی بھ مراتب بیش تر است

در این جا کمینترن بھ یکی از خطرات عمده در راه 
نفوذ خرده «:ساختن حزب انقالبی اشاره می کند

در جامعۀ سرمایھ داری، طبقۀ کارگر برای .»بورژوازی
لھ با نفوذ عقاید بورژوازی، و تدارک کسب قدرت مقاب

زیرا کھ در جامعۀ .دارد»خود«سیاسی، نیاز بھ حزب 
جامعھ »کل«بورژوایی، عقاید و نظرات بورژوازی بر 

توسط ابزار تبلیغاتی، رادیو، تلویزیون، (حاکم می گردد 
در این ).مطبوعات مدارس، مؤسسات مذھبی و غیره

خرده بورژوازی، تحت فشارھای میان الیھ ھای میانی، 
شده و بھ علت عدم وجود حزب »رادیکالیزه«اقتصادی، 

خود، روی بھ تنھا تشکیالت ضدسرمایھ داری، حزب 
اما خرده بورژاوزی برای دفاع .پیشتاز انقالبی، می آورد

از منافع تاریخی طبقۀ کارگر بھ درون حزب نمی آید کھ 
یک تشکیالت برای حفظ منافع کوتاه مدت خود وارد 

تمایل بھ کسب جاه و مقام یکی از .انقالبی می شود
خصوصیت بارز خرده بورژوازی در درون حزب 

این افراد بھ محض مشاھدۀ ناھنجارھا و یا .انقالبی است
ھای مورد عالقھ، بھ کل حزب پشت »مقام«عدم کسب 

کرده و نھ تنھا فعالیت سیاسی را رھا کرده کھ بھ تخریب 
.بادرت می کنندآگاھانۀ آن م

خطر این عناصر بھ خصوص در جامعھ ای کھ از 
دمکراسی بورژوایی برخوردار است، جدی تر و عمده 

از این رو کمینترن، بھ درستی، حزب ھای .تر می شود
این عناصر »تصفیۀ«خود را برای مقابلھ و مبارزه در 

.فرا می خواند

الب حزب ھای کمونیست باید در مقابل حمالت ضد انق*
.داخلی یا جھانی بھ جمھوری ھای شوروی کمک برسانند

از آن جایی کھ کمینترن اعتقاد داشت کھ موجودیت 
شوروی بھ یک منشأ دائمی ضعف برای بورژوازی و 
یک عامل قدرت برای انقالب جھانی تبدیل شده است، 
سایر حزب ھای کمونیست می بایستی در مقابل ضد 

روی دفاع کرده و بھ آن انقالب داخلی یا جھانی از شو
.کمک رسانند

کلیۀ احزاب باید یک برنامۀ جدید کمونیستی تدوین *
.کنند و این برنامھ را بھ تصویب کمینترن برسانند
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تمام احزاب عضو بین الملل سوم باید نام خود را حزب *

.کمونیست بگذارند

شرط کنگرۀ ٢١کلیۀ بخش ھا باید برای تصویب این *
.را تشکیل دھندفوق العاده 

حداقل دو سوم از رھبری ھر بخش باید از رفقایی *
تشکیل شده باشد کھ حتی قبل از تصویب این شروط بھ 

.ضرورت پیوستن بھ کمینترن اعتقاد داشتھ اند

.شرط را َرد کند، باید اخراج شود٢١ھر عضو کھ این *

علل عقب گردھای انترناسیونال سوم

ب آلمان در مارس و آوریل واپسین حرکت ھای انقال
رھبران تاریخی کمونیزم .، بھ شکست انجامید١٩١٩

آلمان در برلین بھ قتل رسیدند و در اوایل ماه مھ 
.از ھم پاشید»باواریا«جمھوری شورایی 

جمھوری شورایی مجارستان نیز بھ علت افتراق ھای 
توسط ارتش رومانی تار و مار ١٩١٩درونی در اوت 

.شد

پاشی حزب کمونیست آلمان این بود کھ علل از ھم
رھبری حزب در مقابل تھاجم ضدانقالب بورژوایی 

، بھ موضع امتناع روی )»لوتوزیتز«و »َکپ«کودتای (
فراخوان کارگران آلمان برای شرکت در یک .آورد

اعتصاب عمومی می توانست تناسب قوا را بھ نفع 
اوت روشی کھ بلشویک ھا در -کمونیست ھا تغییر دھد

.اتخاذ کردند»ُکرنیلوف«در مقابل کودتای ١٩١٧

انشعاب کرده .)پ.د.کا(جناح چپ حزب کمونیست آلمان 
.را بنیان گذاشتند.د.پ.آ.کاحزب١٩٢٠و در سال 

کلیۀ این بحران ھا منجر بھ این شد کھ کارگران آلمان 
اعضای حزب کمونیست و حتی طرفداران بین الملل (

ود دل کنده و توجھ خود را بھ رھبری از رھبری خ)دوم
این روند در .انقالب اکتبر در شوروی معطوف دارند

حزب «١٩١٩در بھار .سایر کشورھا نیز انجام پذیرفت
بھ دنبال آن، .بھ کمینترن پیوست»سوسیالیست ایتالیا

حزب سوسیالیست «، »حزب مستقل کارگر بریتانیا«

د کرده و خواھان و غیره بین الملل دوم را طر»فرانسھ
.پیوستن بھ بین الملل سوم شدند

کھ ھمان رھبری حزب (بنابراین رھبری کمینترن 
:در سھ سطح رھبری خود را تثبیت کرد)بلشویک بود

.سیاسی، سازماندھی و نظامی

روسیھ الگوی ١٩١٧در سطح سیاسی، انقالب پیروزمند 
.سایر انقالبیون گشت و اتوریتۀ حزب بلشویک تقویت شد

در سطح سازماندھی، حزب بلشویک یگانھ حزبی بود کھ 
.قدرت سازماندھی یک بین الملل انقالبی را داشت

»سفید«در سطح نظامی، با توجھ بھ شکست دادن ارتش 
و پاکسازی کلیۀ ضدانقالبیون از ١٩١٩در زمستان 

.روسیھ، قدرت حزب بلشویک تقویت گشت

وم ، تحت چنین وضعیتی، کنگرۀ د١٩٢٠در اوت 
بر خالف نخستین کنگره کھ .کمینترن تشکیل گشت

مسایل عمومی و شوراھا مورد بررسی قرار گرفتند، در 
این کنگره مسألۀ ساختن یک حزب قوی بین المللی مورد 

.توجھ قرار گرفت

نقش حزب کمونیست شوروی

عقب گردھای حزب ھای کمونیست در اروپا، بار دیگر 
ر دستور روز قرار نقش محوری حزب بین المللی را د

بلشویک ھا متکی بر تجارب کارگران پیشرو در .داد
، تأکید اولیھ ١٩١٧سطح جھانی و بھ ویژه انقالب اکتبر 

برای نمونھ در .را بر سازماندھی شورایی نھاده بودند
لنین، تأکید بر سازماندھی »دولت و انقالب«جزوۀ 

اما شکست ھای حزب ھای .»حزب«شوراھا بود و نھ 
وپایی اثبات کرد کھ وجود یک حزب بین الملل انقالبی ار

)و نھ کل طبقۀ کارگر(متشکل از پیشروی کارگری 
.ضروری است

لنین در دفاع از ضرورت وجود اتحادیھ ھای کارگری 
:در شوروی در مقابل نظریات تروتسکی اشاره کرد کھ

اجتناب "دیکتاتوری پرولتاریا"در انتقال بھ سوسیالیزم، «
اما، آن دیکتاتوری توسط سازمانی کھ کل .ر استناپذی
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کارگران صنعتی را در بر داشتھ باشد قابل اجرا نمی 

آن چھ اتفاق می افتد این است کھ ...چرا؟ .تواند باشد
حزب پیشروی کارگری را بھ خود جلب کرده و آن 

اما، .پیشرو دیکتاتوری پرولتاریا را اجرا می کند
تواند توسط سازمانی کھ کل دیکتاتوری پرولتاریا نمی

طبقھ را در بر دارد، عملی گردد، زیرا کھ در تمام 
نھ تنھا در کشورھای عقب (کشورھای سرمایھ داری 

، پرولتاریا در کل ھنوز بھ شدت )افتاده مانند روسیھ
توسط امپریالیزم (متفرق، مرعوب و بخشاً فاسد شده است 

کل، در نتیجھ سازمانی کھ)در برخی از کشورھا
پرولتاریا را در بر گیرد قادر بھ اعمال مستقیم دیکتاتوری 

تنھا با دیکتاتوری پرولتاریا کھ .پرولتاریا نخواھد بود
توسط پیشرویی کھ انرژی انقالبی طبقھ را بھ خود جذب 

لنین، اتحادیھ ھای (کرده است، این امر عملی است 
کارگری، وضعیت کنونی و اشتباھات تروتسکی، جلد 

)، مجموعھ آثار بھ زبان انگلیسی٢٠، ص٣٢

بر اساس ھمین استدالل و تزھای کنگرۀ دوم کمینترن، 
کمونیست ھا و کارگران »حزب جھانی«کمینترن بھ 

پیشرو بھ رھبری حزب بلشویک و در مسکو، مبدل 
بھ سخن دیگر یک حزب بین المللی متکی بر .گشت

بلشویکی در مرکز »سانترالیزم دمکراتیک«اصول 
چنین تشکیالتی کھ .تشکیل یافت)شوروی(قالب جھانی ان

در تئوری اصولی و صحیح بود در عمل قادر بھ انجام 
زیرا کھ تدارک الزم و کافی .وظایف تاریخی خود نشد

برای تربیت کادرھای ورزیده از بخش ھای مختلف در 
بین الملل سوم عمدتاً تبدیل بھ یک .انجام نگرفت»مرکز«

در صورتی کھ ایدۀ .گشت»رگبز«حزب بلشویک 
ساختن یک بین المللی انقالبی گسترش یک حزب و در 

نمی توانست )ھر چند مقتدر(مرکز قرار دادن آن حزب 
تجربۀ بین الملل دوم اثبات کرده بود کھ چگونھ یک .باشد

بین الملل )حزب سوسیال دمکرات آلمان(حزب مقتدر 
.دوم را بھ کجراه می برد

این بود کھ برای نمونھ، تصمیم ھیئت »مرکزیت«نتیجۀ 
نمایندگی کمونیست ھای بریتانیا مبنی بر پیوستن آن ھا بھ 

کمیترن مردود اعالم »مرکزیت«توسط»حزب کارگر«
شد و بر خالف میل بخش بریتانیا، آن ھا مجبور بھ 

در سایر .اجرای تصمیمات رھبری کمینترن شدند
ناریوھایی بھ وقوع کشورھا و بھ ویژه آلمان نیز چنین س

.پیوست

و اتحادیھ ھای »حزب«در بحث پیرامون رابطھ 
نھایتاً بھ )بھ ویژه لنین(کارگری نیز نظر بلشویک ھای 

دو موضع اصلی در .عنوان موضع کمینترن پذیرفتھ شد
بلشویک ھا متکی بھ تجربۀ .این مورد وجود داشت

گری را روسیھ بر این اعتقاد استوار بودند کھ اتحادیۀ کار
نباید نادیده گرفت و از آن ھا بھ عنوان نھادی کھ 
کارگران را متشکل می کند، بایستی استفاده شود و 
کمونیست ھا بایستی در آن ھا شرکت فعال داشتھ باشند 

چنین استداللی نیز در مورد شرکت در انتخابات (
در مقابل این موضع، حزب ).پارلمانی ارائھ داده شد

معتقد بود کھ بنابر تجربھ )جناح چپ(کمونیست آلمان 
شان در آلمان، اتحادیھ ھای کارگری را باید دور زد، 

موضع سومی نیز .زیرا کھ آنھا عمیقاً رفرمیست اند
نمایندگان جناح امتناع حزب (»بوردیگا«توسط جناح 

سوسیالیست ایتالیا کھ در کنگرۀ دوم کمینترن شرکت 
ا موضع حزب ، وجود داشتھ کھ در انطباق ب)داشت

.کمونیست آلمان بود

در واقع کنگرۀ دوم کمینترن در مورد آن چھ مربوط بھ 
موضع گیری دربارۀ دخالت در پارلمان و روش برخورد 
بھ اتحادیۀ کارگری بود، کنگره ای بود منطبق با مواضع 

بیماری کودکی، :جزوۀ معروف لنین(حزب بلشویک 
نگاشتھ کمونیزم، در مورد این بحث ھا»چپ روی«

).شد

اما از سوی دیگر، بھ علت جذابیت و محبوبیت کمینترن، 
سازمان ھا و حزب ھای متعددی در سراسر جھان 

در میان آن سازمان ھا، جریان .خواھان پیوستن شدند
.ھای سانتریستی و غیر کمونیستی نیز مشاھده می شدند

مرگ بر سانتریست «کنگرۀ دوم کمینترن با طرح شعار 
شرط عضویت را طرح کرده و درھای ٢١، »!ھا

این .کمینترن را عمالً بر روی این قبیل گرایش ھا بست
روش از کار منجر بھ تقویت تشکیالتی و سیاسی بین 

.الملل گشت
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دورۀ عقب نشینی جنبش کارگری

، بورژوازی در کشورھای اروپایی ضد ١٩٢٠از اواسط 
.حملھ علیھ اوج گیری جنبش کارگری را آغاز کرد

جنبش کارگری در ایتالیا بھ شکست ١٩٢٠سپتامبر
حملۀ ارتش سرخ شوروی در لھستان کامالً .انجامید

و ضد »ارتش سفید«گرچھ در روسیھ .شکست خورد
انقالبیون سرکوب شده بودند، اما مترادف با آن، پیشروی 

.کارگری و بھترین عناصر کمونیست نیز از بین رفتند
پایھ ھای عینی گرفت و بورکراسی در حزب کمونیست 

تکنوکرات ھا و بورکرات ھای دورۀ تزار بھ درون حزب 
در نتیجھ، اعتراض ھای کارگری و .کمونیست راه یافتند

.دھقانی علیھ دولت نیز بھ درجات مختلف شکل گرفتند

در مقابل این وضعیت، بلشویک ھا سیاست عقب نشینی 
ی برا).نپ-سیاست نوین اقتصادی(را پیش گرفتند 

حراست از دستاوردھای انقالب اکتبر، این عقب نشینی و 
در واقع کنگرۀ .سازش با دھقانان ضروری ارزیابی شد

، یک کنگرۀ ١٩٢١دھم حزب کمونیست روسیھ، مارس 
.عقب نشینی محسوب شد

انعکاس این سیاست، در صحنۀ بین المللی نیز مشاھده 
ابرقراری رابطۀ اقتصادی و مراودۀ بازرگانی ب.شد

تحت کنترل دولت کارگری (دولت ھای سرمایھ داری 
امضای قراردادھا با دولت .جایز شمرده شد)شوروی

، و با دولت ترکیھ، ماه ١٩٢١ایران و افغانستان، فوریۀ 
مارس ھمان سال، ھمراه با اعطای امتیازاتی بھ این دولت 

تن از ١٦برای نمونھ در ھمان دوره دولت ترکیھ .ھا بود
مھمترین !مونیست ھا را اعدام کرده بودرھبران ک

قراردادھا با دولت بریتانیا بود کھ در آن ذکر شده بود کھ 
حکومت روسیھ بایستی از تبلیغاتی کھ منافع امپراطوری 

.بریتانیا را بھ مخاطره اندازد، دست بردارد

در این دوره حفظ موقعیت شوروی برای گسترش انقالب 
کمینترن برای خنثی .جھانی در اولویت قرار گرفت

سازی این تغییر در تناسب قوا بھ نظریات ماوراء چپی 
»زینوویف «١٩٢١برای نمونھ در فوریۀ .کشیده شد

چشم انداز )و حزب بلشویک(یکی از رھبران کمینترن 
بر.تھاجم بین المللی علیھ سرمایھ داری را ترسیم کرد

در مارس در آلمان »قیام مسلحانھ«این اساس، پیشنھاد 
برخی از رھبران حزب .ھمان سال طرح گشت

کمونیست آلمان بر کنار گشتند و قیام زودرسی علیھ 
دولت آلمان را سازمان دادند کھ با شکست و کشتھ شدن 

گرچھ .ھزارھا تن از مبارزان کمونیست منجر گشت
مسبب اصلی چنین اقدامی متوجھ حزب کمونیست آلمان 

ن نیز در این میان تعیین بود، اما نقش رھبری کمینتر
.کننده بود

، اقدام حزب ١٩٢١البتھ کنگرۀ سوم کمینترن، ژوئن 
یکی از .کمونیست را زودرس و نادرست ارزیابی کرد

کھ در آن زمان )لُوری(رھبران حزب کمونیست آلمان 
بھ علت مخالفت اش با طرح تھاجمی حزب اخراج شده 

کرد کھ موضع بود، اعادۀ حیثیت شد، و کمینترن اعالم 
.وی صحیح بوده است

در این کنگره دو .بود»عقب نشینی«کنگرۀ سوم، کنگرۀ 
ھدف کمینترن می بایستی ھمراه با یکدیگر دنبال می 

بھ (از یک سو، حفظ دستاوردھای جنبش کارگری :گشت
؛ و از سوی دیگر، ایجاد اتحاد با پایھ )ویژه انقالب اکتبر

تحت نفوذ رھبران ھای وسیع از کارگران کھ ھنوز 
از این رو محترم شمردن روابط .رفرمیست قرار داشتند

)مانند قرارداد شوروی با بریتانیا(دیپلماتیک با امپریالیزم 
برای جلب توده ھای »جبھۀ واحد کارگری«و ایجاد 

البتھ مخالفت ھایی در مورد .ناراضی جنبش کارگری
سیاست خارجی شوروی و کمینترن توسط برخی از 

ارائھ )مانند ُروی نمایندۀ ھندوستان(ھبران بین الملل ر
در واقع ھمان طور .داده شد، اما تأثیر چندانی نگذاشت

کھ ترس آن می رفت، سیاست ھای کمینترن مترادف با 
.سیاست خارجی شوروی طرح ریزی می شدند

نیز در ادامۀ ١٩٢٢کنگرۀ چھارم کمینترن، دسامبر 
قعیت موجود در مقابل کنگرۀ سوم، تثبیت و حفظ مو

این کنگره .تھاجم سرمایھ داری، مورد بحث قرار گرفت
سھ ماه پس از کودتای فاشیستی موسولینی در ایتالیا بھ 

در این کنگره بیش از کنگرۀ سوم، مسألۀ .وقوع پیوست
تداوم حیات .دفاع از شوروی مورد تأکید قرار گرفت

ی در شوروی برای حفظ بقای کمینترن و جنبش کارگر
.سطح جھانی ضروری تشخیص داده شد
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پس از شکست آرزوی موفقیت برای انقالب آلمان در 

، کمینترن استقرار طوالنی سرمایھ داری در ١٩٢٣اکتبر 
پس از مرگ .سطح جھانی را مورد پذیرش قرار داد

لنین، اختالف ھای درونی حزب کمونیست شوروی در 
اپوزیسیون .دمورد بسیاری مسایل بھ کمینترن کشانده ش

بحث)تروتسکیست ھا(چپ حزب کمونیست شوروی 
، کمیتۀ »سوسیالیزم در یک کشور«ھایی پیرامون تز 

بریتانیایی، استراتژی و -وحدت اتحادیۀ کارگری روس
تروتسکی .چین دامن زدند٢٧-١٩٢٥تاکتیک در انقالب 

از کمیتۀ اجرایی کمینترن بھ علت ١٩٢٧در سال 
ھای رھبری کمینترن، توسط استالین مخالفتش با سیاست 

.و طرفداران اش، اخراج شد

چپ«سیاست ١٩٢٨کنگرۀ ششم کمینترن در سال 
طبق این .را اعمال کرد»دورۀ سوم«معروف بھ »روی

سوسیال «سیاست سوسیال دمکراسی در اروپا بھ عنوان 
شناختھ شده و ھر نوع ھمکاری و اتحاد عمل با »فاشیزم

ین سیاست منجر بھ تقویت فاشیزم در ا.آن محکوم گشت
.آلمان گشت

رھبران کمینترن پس از این سیاست فاجعھ آمیز، یک 
وحدت با حزب ١٩٣٣چرخش بھ راست کرده و در سال 

.ھای سوسیالیست را بھ کمونیست ھا توصیھ کرد

١٩٣٥کنگرۀ ھفتم، و آخرین کنگرۀ کمینترن در سال 
جبھھ «سیاست »دیمتریوف«در این کنگره .تشکیل شد

، »راست روانھ«طبق این سیاست .را معرفی کرد»خلق
ائتالف طبقاتی بین بورژوازی و کارگران در مقابل 

این سیاست منجر بھ شکست .فاشیزم جایز شمرده شد
انقالب در اسپانیا و فرانسھ شد و طبقۀ کارگر را در مقابل 

.بورژوازی خلع سالح کرد

مبنی بر عدم تھاجم علیھ ، ١٩٣٩آلمان، -قرارداد شوروی
یکدیگر، منجر بھ سیاست امتناع از موضع گیری علیھ 

١٩٤١تا١٩٣٩سران شوروی از سال .فاشیزم شد
جنگ بین امپریالیست ھا و فاشیست ھا را یک جنگ 

تنھا پس از حملۀ نظامی !ارزیابی کرد»غیرعادالنھ«
، شوروی مخالف ١٩٤١فاشیزم بھ شوروی، ژوئن 

وارد ائتالف با نیروھای متفقین علیھ تھاجم فاشیزم شد و 

.نازیسم گشت

، بھ عنوان ھدیھ ای بھ سران ١٩٤٣کمینترن در سال 
.کشورھای امپریالیستی، رسماً منحل گشت

٤بخش

زمینۀ عینی شکل گیری بین الملل چھارم

، پنج سال پس از بھ ١٩٣٨بین الملل چھارم در سال 
رشکستگی و ناتوانی قدرت رسیدن فاشیزم در آلمان و و

سیاسی بین الملل سوم و حزب ھای کمونیست وابستھ بھ 
.آن، بنیاد گذاشتھ شد

بر خالف دورۀ تشکیل بین الملل سوم کھ مترادف با اوج 
گیری مبارزات طبقاتی در سطح جھانی بوده، زمان 
تشکیل بین الملل چھارم منطبق با افول مبارزات جھانی 

تاریای جھانی، پیروزی شکست پرول.طبقۀ کارگر بود
ارتجاع فاشیستی و ترور و جنایت ھای استالینی علیھ 
مخالفان سیاسی و غیره نمایانگر وضعیت سیاسی آن 

»جبھھ خلق«در فرانسھ سیاست راست روانۀ .دوره بود
با روی کار آمدن حکومت )دورۀ استالین(بین الملل سوم 

.ذیرفت، پایان می پ١٩٣٨در آوریل »داالدیر«ارتجاعی 
این حکومت در صدد سرکوب خشن جنبش کارگری و 

.کارگران فرانسھ بود١٩٣٦بازپس گرفتن دستاوردھای 
در اسپانیا با بھ قدرت رسیدن فرانکو شکست کارگران 

تضمین می »جبھھ خلق«اسپانیایی بھ دست رھبران 
در شوروی سیاست ھای ارتجاعی استالین با .گردید

تن١٨بھ اعدام بوخارین و کھ منجر »محاکمات مسکو«
از ھمراھان وی کھ ھمھ از رھبران انقالب اکتبر بودند، 

صدای جنگ امپریالیستی دوم بھ گوش .ادامھ می یافت
در آلمان کودتای ھیتلر و اشغال اتریش و سپس .می رسید

چکسلواکی، زمینھ را ھر چھ بیشتر برای وقوع جنگ 
.جھانی آماده می کرد

بھ سخن .در حال جنگ با چین بوددر خاور دور، ژاپن
دیگر در سراسر جھان رقابت ھای تسلیحاتی و جو جنگ 

.افروزی بھ وجود آمده بود

استالین کھ وضعیت بحرانی ھراسان شده بود، تبلیغ 
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با ھمکاری امپریالیست ھای »جبھھ دمکراتیک صلح«
نظیر آمریکا، فرانسھ و انگلستان را سر !»دمکراتیک«

.داده بود

این موقعیت ویژه، تنھا عده معدودی سوسیالیست در 
در شوروی کھ از تیغ استالین جان )تروتسکیست(انقالبی 

بھ سالمت برده بودند و ھمچنین برخی گروه ھای انقالبی 
بر برنامۀ»جھان سوم«در کشورھای امپریالیستی و 

این عده جنگ جھانی .مارکسیزم انقالبی استوار بودند
را محکوم »دمکراسی«و »فاشیزم«امپریالیستی بین 

کرده و اعالم یک جبھۀ طبقاتی از کارگران جھان برای 
مبارزه با گسترش فاشیزم و ھمچنین مقاومت علیھ جنگ، 

.کردند

:نوشت کھ١٩٣٨تروتسکی در سپتامبر 

ما باید امپریالیزم را زیر ھر ماسکی کھ دارد، سرنگون «
جام چنین عملی تنھا انقالب پرولتری قادر بھ ان.کنیم
برای آماده سازی خود برای این ھدف، پرولتاریا و .است

مردم تحت ستم بایستی در جبھھ ای علیھ بورژوا 
امپریالیست ھا بر محور یک ارتش انترناسیونالیستی از 

این وظیفۀ عظیم تنھا می تواند از .داوطلبان گرد آیند
».طریق بین الملل چھارم صورت پذیرد

ش انترناسیونالیستی تروتسکیستی کھ در بدین علت گرای
»جنبش برای تشکیل بین الملل چھارم«با نام ١٩٣٦سال 

شکل گرفتھ بود، مورد حملۀ چند جانبھ از سوی 
و »وطن پرستان«ھا، »دمکراتیک«ھا، »فاشیست«
در آلمان بسیاری از .ھا قرار گرفت»استالینیست«

ن ھای تروتسکیست ھا دستگیر و در اردوگاه ھا و زندا
در یونان بسیاری .فاشیست ھا محبوس گشتند

در .تروتسکیست ھا بھ ھمین سرنوشت محکوم شدند
شوروی نیز بسیاری از تروتسکیست ھا اعدام و یا 

.دستگیر شدند

در کشورھای اروپایی تعداد بسیاری از رھبران 
تروتسکیست و حتی خویشاوندان نزدیک تروتسکی 

کزیک بارھا توسط پلیس در م.ربوده و یا ناپدید شدند
در .مخفی شوروی بھ جان تروتسکی سوء قصد شد

، توسط »پُوم«اسپانیا نیز تروتسکیست ھا و فعاالن 
و .دستگیر و سر بھ نیست شدند»جبھۀ خلق«حکومت

اتھام زنی ھای علیھ تروتسکیزم توسط استالینیست ھا 
رونق گرفت تا مارکسیزم انقالبی را بی اعتبار جلوه 

.دھند

برگزاری نخستین کنفرانس

سپتامبر٣در چنین ّجو نامساعدی و اختناق آمیزی، در 
، کنفرانس بنیانگذار بین الملل چھارم در نزدیکی ١٩٣٨

این کنفرانس یک روز بھ درازا .پاریس، برگزار شد
آمریکا، شوروی، (کشور ١٠نماینده از ٣٠کشید و با 

ن، بلژیک، ھلند، بریتانیا، آلمان، فرانسھ، ایتالیا، لھستا
در این کنفرانس .و چند بخش دیگر، تشکیل یافت)یونان

شرکت کنندگان با در نظر گرفتن وضعیت نامساعد 
جھانی، اعتقاد راسخ خود را بھ آتیۀ انقالب پرولتری 

.اعالم کردند

علل تشکیل بین الملل چھارم

بنیاد گذاشتھ شد، ١٩٣٨گرچھ بین الملل چھارم در سال 
آغاز شده ١٩٣٣یرامون تشکیل آن از سال اما بحث پ

در درون جنبش تروتسکیستی عده ای تشکیل بین .بود
خود تروتسکی از .الملل را زودرس ارزیابی می کردند

در متقاعد کردن ُمرّددان و در مخالفت با گرایش ١٩٣٣
.ھای سانتریست جنبش، مبارزۀ شدیدی انجام داد

:شد کھنظریۀ مخالفان این گونھ خالصھ می 

گرایش مارکسیزم انقالبی ھنوز در انزوا بھ سر برده و «
توده ھا ھنوز در مورد .پایھ ای توده ای نیافتھ است

ماھیت خیانت آمیز رھبری سنتی جنبش کارگری و بھ 
.ویژه استالینیزم، بھ درک و آگاھی کافی دست نیافتھ اند

در نتیجھ بھتر است صبر کرد تا وضعیت مناسب تری 
شکیل بین الملل فراھم آید و بھ طور مصنوعی آن برای ت

.»را ایجاد نکرد

اما تروتسکی و کنفرانس نخست بین الملل بدین ترتیب 
:تشکیل آن را توجیھ کرد
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نبود پایۀ توده ای برای تشکیل بین الملل از اھمیت «

مسألھ این است کھ از یک سو، .اساسی برخوردار نیست
شکست ھای بھ علت ورشکستگی رھبری سنتی و

و ١٩٣٦، فرانسھ و اسپانیا ١٩٣٣پرولتاریا در آلمان 
؛ و از سوی دیگر بھ علت حفظ برنامۀ انقالبی و ١٩٣٨

وجود عینی گرایش بین المللی متکی بھ آن برنامھ؛ 
وضعیت عینی برای تشکیل یک بین الملل انقالبی فراھم 

».است

ین بدین ترتیب بین الملل چھارم بھ مثابۀ تنھا رھبری ب
المللی در مقابل رھبری سنتی، در دورۀ پیشا جنگ دوم 

بین الملل چھارم در عرصۀ برنامھ، .جھانی، ظاھر گشت
عقاید، و کادرھایش بازتاب کنندۀ نیاز آن دورۀ جنبش 

انزوا از توده برای حزب ھای کارگری .کارگری بود
انقالبی، بھ ویژه در دورۀ افول مبارزات و یا شکست 

جنبش کارگری توسط رھبران شان، ھای پی در پی
ایجاد بین الملل از این لحاظ حائز .امری است طبیعی

اھمیت بود کھ بھ یک برنامۀ انقالبی مسلح بوده و از 
این دو .حداقل نفوذ در پیشروی کارگری برخوردار بود

خصوصیات را بنیان گذاران بین الملل چھارم بھ دست 
)٦(.آورده بودند

تا جنگ دوم جھانیاز کنفرانس مؤسس

وضعیت جھانی پس از تأسیس بین الملل چھارم رو بھ 
جبھۀ دمکراتیک برای «سیاست ھای .وخامت رفت

ائتالف طبقاتی با (»خلق«توسط جبھھ ھای »صلح
ارائھ شده توسط رھبری )»دمکرات«بورژوازی 

استالینیستی در مسکو، منجر بھ شکست ھای بیشتر 
.للی گشتپرولتاریا در سطح بین الم

جبھۀ «بین الملل چھارم در مقابل سیاست ھای فاجعھ آمیز 
موضع رسمی اعالم کرده و بھ پرولتاریای جھان، »خلق

و بھ ویژه فرانسھ، در مورد سیاست ھای فرصت طلبانھ 
یکی از نتایج مخرب این سیاست در .مسکو اخطار داد

با آرای »داالدیر«فرانسھ بھ قدرت رسیدن حکومت 
حکومت راست .نیست و سوسیالیست، بودحزب کمو

را بھ گور سپرد کھ »جبھۀ خلق«گرای فرانسھ نھ تنھا 
کارگران فرانسھ، .مردم فرانسھ را برای جنگ آماده کرد

در »تورز«و »ژوئو«با وجود خیانت رھبری شان 
میلیون نفری را علیھ دولت ٢تظاھراتی ١٩٣٨نوامبر 

نھ این اعتراض توده ای اما متأسفا.فرانسھ سازمان دادند
رھبری استالینیستی و رفرمیستی را بھ مبارزه علیھ 

و تشکیل یک حکومت کارگری، »داالدیر«حکومت
.متقاعد نکرد

تروتسکی در مقالھ ای تحت ١٩٣٨دسامبر ١٤در 
، »زمان تعیین کننده در فرانسھ فرا می رسد«عنوان 

ھای انقالبی فراخواند و سیاست»عمل«کارگران را بھ 
.رھبران رفرمیست را افشا کرد

جبھۀ «ھم زمان با واقعۀ فرانسھ، در اسپانیا نیز عمر 
، حکومت »فرانکو«با پیشروی .بھ پایان می رسید»خلق

، بھ جای مقاومت و بسیج مردم »نگرین«جبھۀ خلقی 
استالینیست ھا کھ تا دقایق پیش از .عقب نشینی می کرد

گیری و زندان کردن بھ سرکوب، دست»بارسلون«سقوط 
ادامھ می دادند، تقصیر »پوم«تروتسکیست ھا طرفداران 

دمکرات و »متحدان«شکست قریب الوقوع را بر شانھ 
!سوسیالیست خود انداختند

کارنامۀ تراژدی اسپانیا را ١٩٣٩تروتسکی در فوریۀ 
بھ »جبھۀ خلق«ارائھ داده و نشان داد کھ چگونھ 

سیاست عمدۀ .ا خیانت کردکارگران و زحمتکشان اسپانی
بین الملل چھارم در آن زمان مبارزه در راستای افشای 

متکی بر بیانیۀ کنفرانس مؤسس .جنگ قریب الوقع بود
بین الملل چھارم، کلیۀ بخش ھا این ایده را تبلیغ می کردند 

و امپریالیزم »دمکراتیک«کھ تفاوتی میان امپریالیزم 
آن ھا در حال تدارک وجود ندارد، ھر دوی »فاشیست«

و جنگ اند، مسألۀ اصلی بسیج توده ھای کارگران
تنھا .زحمتکشان اروپا علیھ کل نظام امپریالیستی است

عمل انقالبی پرولتاریا است کھ قادر بھ متوقف کردن 
.فاشیزم و جنگ امپریالیست است

پیش بینی ھای بین الملل چھارم صحت خود را در عمل 
و بورژوازی »دمکراتیک«ی بورژواز.اثبات کرد

را »قرارداد مونیخ«معاھدۀ معروف بھ »فاشیست«
.امضا کردند
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پیمانی بین ھیتلر و استالین را ١٩٣٨تروتسکی در سال 

عدم «یک سال پس از آن، استالین پیمان .پیش بینی کرد
شوروی را با ھیتلر بھ -بین دو کشور آلمان»تجاوز

ماه پیش از این معاھده استالین کھ تا چند.امضا رساند
با امپریالیزم »جبھۀ خلق«خواھان سیاست ایجاد 

یک بود، اکنون با»فاشیزم«علیھ امپریالیزم »دمکرات«
درجھ ای فرصت طلبانھ و تغییر در ١٨٠چرخش

، تئوریسین »دمتروف«و تعویض »جبھۀ خلق«سیاست 
، بھ ناگھان »منیلسکی«این سیاست، و جایگزینی وی با 

اوت ٢١در فاشیزم یافت و در »صیات مثبتیخصو«
استالین با این .پیمان ھیتلر و استالین اعالم گردید١٩٣٩

می خواست کھ جنگ قریب الوقوع را بھ »تاکتیک«
تعویق اندازد، اما این چرخش بھ راست، پرولتاریای 

نھ تنھا جنگ بھ .جھان را کامآلً متعجب و دلسرد کرد
تاکتیک ھیتلر مبنی بر انشعاب تعویق نیفتاد کھ بر عکس،

١٩٣٩سپتامبر٥جبھۀ ضد فاشیستی، موفق شد و در 
.جنگ جھانی دوم اعالم گشت

بین الملل چھارم در دورۀ جنگ دوم جھانی

از زمان بھ قدرت رسیدن ھیتلر در آلمان، تروتسکی در 
مقاالت متعددی امکان وقوع جنگ دوم جھانی را بھ 

در این مقاالت تروتسکی .پرولتاریای جھان ھشدار داد
تنھا راه جلوگیری از جنگ را مبارزه علیھ ھر دو نظام 

و »دمکراتیک«سرمایھ داری در کشورھای 
.، ارزیابی می کرد»فاشیست«

جنگ و بین الملل «، سندی تحت عنوان ١٩٣٤در ژوئن 
در این سند، مواضع اساسی جنبش .نگاشتھ شد»چھارم

تشابھ جنگ اول .ه بودتروتسکیستی علیھ جنگ بیان شد
جھانی کھ قصد تقسیم جھان را میان دولت ھای سرمایھ 

»شکست طلبی«داری داشتھ، طرح گشتھ و سیاست 
انقالبی کھ لنین در مورد جنگ اول جھانی اتخاذ کرده 

از نقطھ نظر تروتسکی، .بود، نیز درج گردید
پرولتاریای کشورھای اروپایی می بایستی علیھ 

ای خود بھ جنگ انقالبی بپردازند و بورژوازی کشورھ
.خواھان شکست آنان شوند

پیش «تروتسکی مقالھ ای تحت عنوان ١٩٣٧اوت ٩در 

نگاشت کھ در آن پیش بینی کرد »از جنگ جھانی نوین
کھ بھ احتمال یقین جنگ دوم جھانی طی یک یا دو سال 

در مورد شوروی، با وجود .آتی آغاز خواھد شد
نایت مرتکب شده از سوی رژیم آن، اشتباھات فاحش و ج

:تروتسکی چنین پیش بینی کرد

تمام عالیم بھ ما نشان می دھند کھ چنان چھ کل بشریت «
بھ بربریت کشانده نشود، پایۀ اجتماعی رژیم اتحاد 
جماھیر شوروی، در مقابل جنگ نھ تنھا مقاومت خواھد 

».کرد کھ تقویت نیز خواھد گشت

لل چھارم در مورد جنگ، در آخرین موضع گیری بین الم
در آمریکا، ١٩٤٠مھ ٢٠و ١٩کنفرانس اضطراری 

در بیانیۀ این کنفرانس کھ بھ نمایندگی بخش .اتخاذ گردید
ھای آمریکا، مکزیک، کانادا، آلمان، بلژیک، کوبا، 
آرژانتین، شیلی صورت پذیرفت، موضع اساسی بین 

.رفتالملل در مورد جنگ بار دیگر مورد تأیید قرار گ

باید تذکر داد کھ در این زمان، ھیتلر حملۀ ھمھ جانبھ خود 
پس از اشغال .را علیھ کشورھای اروپایی آغاز کرده بود

فرانسھ نیز ١٩٤٠، در ماه مھ ١٩٣٩لھستان در سپتامبر 
.توسط ارتش ھیتلر اشغال گشت

.در این دوره روابط ھیتلر و استالین ھنوز حسنھ بود
مقالھ ای بھ امضای ١٩٣٩نوامبر در »بین الملل سوم«
نگاشت کھ در آن بھ روابط دوستانھ بین دو »دیمتریف«

ھیتلر پیام ١٩٣٩حتی در دسامبر .دولت صحھ گذاشت
تبریکی برای تولد استالین ارسال کرد کھ در پاسخ 

:استالین اعالم کرد کھ

روابط دوستانھ بین مردم آلمان و اتحاد جماھیر شوروی «
و تمام شرایط برای (!)پیوند خورده اندبا خون بھ ھم

.»ادامۀ این روابط آماده است

در چنین وضعیتی بیانیۀ کنفرانس اضطراری بین الملل 
در آن زمان .چھارم بر موضع پیشین خود پافشاری کرد

نیروھای چپ، گرایش بھ حمایت از کشورھای 
علیھ فاشیزم را در سر می پروراندند و »دمکراتیک«

.یز در جبھۀ ھیتلر قرار گرفتھ بوداستالین ن
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با وجود روابط حسنۀ دو دولت آلمان و اتحاد جماھیر 
شوروی در آن زمان، بیانیۀ بین الملل چھار، ھمچنین 
درگیری اجتناب ناپذیر شوروی در جنگ را پیش بینی 

بیانیھ متذکر شد کھ در صورت بروز جنگ، بین .کرد
مپریالیزم حمایت الملل می بایستی از شوروی در مقابل ا

البتھ بیانیھ ھیچ توھمی نسبت بھ عملکرد جنایت آمیز .کند
رھبری دولت شوروی در لھستان و فنالند و سرکوب 

بیانیھ ذکر کرد کھ حمایت از .مخالفان درونی، نداشت
شوروی بھ مفھوم دفاع از سیاست ھای رھبری آن نیست، 

.استبلکھ بھ مفھوم دفاع از دستاوردھای انقالب اکتبر
بھ اعتقاد بین الملل شکست شوروی در جنگ بھ مفھوم 

بیانیھ، شوروی .بازگشت سرمایھ داری بھ شوروی بود
را با کشورھای مستعمراتی و شبھ مستعمراتی قیاس کرد 

.و موضع تدافعی در مقابل آن اتخاذ کرد

بیانیھ بر این اعتقاد بود کھ مسألۀ محوری جنگ از دیدگاه 
ضد«بھ جنگ »امپریالیستی«جنگپرولتاریا، تبدیل

در راستای انقالب سوسیالیستی در سطح »امپریالیستی
.جھانی، است

:در بیانیھ چنین آمد

جدا از روند جنگ، ما وظایف اساسی خود را بایستی «
ما بھ کارگران باید توضیح دھیم :بھ مورد اجرا قرار دھیم

م مغایرت کھ منافع آنان با منافع سرمایھ داران خون آشا
دارد؛ ما زحمتکشان را علیھ امپریالیزم بسیج می کنیم؛ ما 
وحدت کارگران را در کشورھای در حال جنگ و 
ھمچنین کشورھای خنثی، تبلیغ می کنیم؛ ما خواھان 
برادری کارگران و سربازان در ھر یک از کشورھا 
ھستیم؛ ما خواھان برادری سربازان در کشورھای در 

شکل خستگی ناپذیر و مصرانھ حال جنگ ھستیم؛ بھ
تدارک انقالب را در کارخانھ ھا، پادگان ھا، روستاھا، 

.»جبھھ ھای جنگ و ناوگان ھا ادامھ می دھیم

این خطوط اساسی بیانیۀ کنفرانس اضطراری بین الملل 
چھارم در مورد جنگ تا پایان جنگ ادامھ یافت، فعاالن 

یی کھ بخش و اعضای بیـن الملل چھارم در تمام کشورھا

ھای بین الملل وجود داشت این مشی را دنبال کرده و در 
.نتیجھ بسیاری از اعضای خود را از دست دادند

دستگیری ھا و اعدام ھای تروتسکیست ھا در زمان 
جنگ، توسط پلیس دولت ھای امپریالیستی و ھمچنین 

.توسط دولت شوروی، بھ اوج خود رسید

یدن تروتسکیاز جنگ دوم جھانی تا بھ قتل رس

وقایع مھم تاریخی مانند جنگ ھا و انقالب ھا، حرارت 
این وقایع معیار .بدن پرولتاریا را بھ حد اعال می رساند

رھبری یک جنبش »کیفیت«خوبی است برای قضاوت 
ھمان طور کھ در بخش (بین المللی، بین الملل چھارم 

، حیات خود را بر خالف بین الملل )پیشین اشاره شد
کلیۀ .در انزوا و در وضعیت نامساعدی آغاز کردسوم،

بخش ھای بین الملل چھارم زیر فشار دولت ھای 
امپریالیستی از یک سو و تھاجم استالینیست ھا از سوی 

با وصف این ھا، خط سیاسی بین .دیگر قرار گرفتھ بودند
الملل چھارم، بھ عنوان مارکسیست ھای انقالبی دوره 

بین الملل چھارم، بھ .گشتخود، بھ روشنی اعالم 
صراحت تفاوت بین امپریالیزم و دولت شوروی را بیان 

از دیدگاه این سازمان بین المللی، در جنگ بین .کرد
امپریالیزم و شوروی، با وجود انحطاط دولت شوروی، 
کارگران جھان باید کماکان در مقابل امپریالیزم از آن 

ھ مثابۀ دفاع از دفاع از دولت شوروی ب.دولت دفاع کنند
محسوب می شد و نھ ١٩١٧دستاوردھای انقالب اکتبر 

این موضوع منجر بھ .دفاع از دولت منحط شوروی
.اختالف ھایی در درون بین الملل چھارم گشت

بحث پیرامون دفاع یا عدم دفاع از شوروی از سال 
بھ یکی از چالش ھای محوری بین الملل چھارم ١٩٣٦

علیھ »استالینیزم«ت گستردۀ حمال.تبدیل شده بود
و جنبش کارگری روسیھ و جھان و »تروتسکیزم«

مواضع ضد انقالبی رھبری مسکو در این سال ھا 
محاکمات مسکو، شکست انقالب اسپانیا، معاھدۀ (

ھیتلر، اشغال لھستان و فنالند توسط ارتش -استالین
، دفاع از شوروی را بھ زعم بخشی از )شوروی و غیره

.ن الملل دشوار می کرداعضای بی



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آذر ماه 78شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٣٤
نخستین انحراف سیاسی در بین الملل چھارم، در درون 

آمریکا پیرامون بحث در »حزب کارگران سوسیالیست«
، ١٩٣٩مورد ماھیت طبقاتی دولت شوروی، در سپتامبر 

َمن«دو تن از رھبران این حزب .صورت گرفت و »شاک
را ، با توجھ بھ وقایع روز، دفاع از شوروی»بارن ھام«

در تناقض با مواضع سوسیالیزم انقالبی دانستھ با خط 
در مقابل این .رھبری بین الملل چھارم مخالفت کردند

مواضع تجدید نظرطلبانھ، تروتسکی در مقالھ ای تحت 
، ایرادات تئوریک و سیاسی »شوروی و جنگ«عنوان 

آمریکا »حزب کارگران سوسیالیست«مواضع رھبری 
دوره بحث درونی این حزب بر بستر در این .را نشان داد

ریشھ ھای دیالکتیک :چھار محور صورت گرفت
ماتریالیزم در متد تحلیل مارکسیستی؛ ماھیت طبقاتی 

کلیۀ .دولت شوروی؛ ویژگی ھای دوران؛ و چشم اندازھا
این بحث ھا در دفاع یا عدم دفاع از شوروی در مقابل 

.)٧(امپریالیزم، صورت پذیرفت 

ن بحث ھا، دو گرایش نظری در سطح بین در نتیجۀ ای
کھ خواھان تداوم دفاع »اکثریت«جناح .المللی پدید آمدند

کھ »اقلیت«از شوروی در مقابل امپریالیزم بوده و جناح 
شوروی را نھ سرمایھ داری و نھ کارگری ارزیابی کرده 

تروتسکی .و لزوم دفاع از آن را ضروری نمی دانست
اما، با وصف .مطالبی نگاشتدر دفاع از موضع نخست

بحث ھای درونی متعدد و ایجاد محیطی دمکراتیک برای 
، )حتی انعکاس آن بھ شکل علنی(اشاعۀ نظریات اقلیت 

حزب «١٩٤٠آوریل ٩تا٥در کنفرانس سراسری 
از بین »اقلیت«آمریکا، یعنی »کارگران سوسیالیست

یکی از مھمترین مطالب .الملل چھارم انشعاب کرد
اخالق گرایان «تروتسکی در آن دوره، تحت عنوان 

، ١٩٤٠آوریل ٢٣در »خرده بورژوا و حزب پرولتری
دو ھفتھ پس از کنفرانس، انتشار یافت و بھ اعضای بین 

.الملل ارائھ داده شد

در این جزوه، تروتسکی بھ رد نظریات انحرافی جناح 
ن خرده بورژوایی آن ھا را نشااقلیت پرداختھ و ماھیت

این نخستین انشعاب در بین الملل چھارم در زمان .داد
.حیات تروتسکی بود

اعالم جنگ دوم جھانی و احتمال درگیر شدن شوروی در 

جنگ، استالین و سازمان مخوف امنیتی وی مصمم کرد 
بدیھی .کھ ھر صدای مخالف رژیم را در نطفھ خفھ سازد

است کھ یکی از مخالفان متشکل شوروی در سطح 
و در مرکز بین الملل چھارم .انی بین الملل چھارم بودجھ

لئون تروتسکی، یکی از رھبران اصلی انقالب اکتبر 
اعتبار بین المللی تروتسکی .روسیھ قرار داشت١٩١٧

چنان بود کھ تا بھ قتل رساندن وی، دستگاه استالینیستی 
تبلیغات دروغین نظیر .آرامش خاطر حاصل نمی کرد

»فاشیزم«و »امپریالیزم«جاسوس »یزمتروتسک«این کھ 
تنھا راه حل .است نیز کارآیی خود را از دست داده بود

نابودی فیزیکی تروتسکیست ھا و بھ ویژه شخص 
.تروتسکی بود

محل مسکونی تروتسکی در ١٩٤٠در ماه مھ 
٢٠در حومۀ پایتخت مکزیک، مورد تھاجم »کویوآکان«

شف کرد کھ آن پلیس مکزیک ک.فرد مسلح قرار گرفت
وابستھ بھ (ھا از اعضای حزب کمونیست مکزیک 

این تھاجم ناموفق تروتسکی را متقاعد .بودند)شوروی
کرد و بھ زودی توسط پلیس مخفی استالین بھ قتل خواھد 

در مقالھ ای تحت عنوان ١٩٤٠ژوئن ٨او در .رسید
:نوشت»استالین خواھان بھ قتل رساندن من است«
موفقی کھ با دقت برنامھ ریزی شده بود، سوء قصد نا«

او باید قدرت خود را...ضربۀ مھلکی است بر استالین
تکرار چنین شوء قصدی اجتناب ناپذیر .بھ نمایش گذارد

زندگی من از این پس یک حالت استثنایی ...خواھد بود
.»خواھد داشت و نھ یک روال عادی

اتاق کارش لئون تروتسکی در ١٩٤٠اوت ٢٠نھایتاً در 
از سوی یکی از اعضای پلیس مخفی استالین، کھ خود را 
بھ عنوان یکی از طرفداران وی جا زده بود، با وارد 
آوردن ضربھ ای با یک تبر بر فرق سرش، مورد سوء 

اوت ٢١او روز پس از این واقعھ، .قصد قرار گرفت
بعدازظھر، در بیمارستان جان ٧:٢٥در ساعت ١٩٤٠
.سالھ بود٦٠ھنگام او در این .باخت

عدم حضور سیاسی او، کمبود سیاسی عمیقی در بین 
.الملل چھارم بھ وجود آورد

***
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وصیت نامۀ تروتسکی

من، طی چھل و سھ سال زندگی گذشتھ در آگاھی، «
چھل و دو سال از این .مانده امھمچنان یک انقالبی باقی

اگر .مدت را من در لوای پرچم مارکسیزم جنگیده ام
قرار بود کھ این دوران را دیگر باره از سرگیرم البتھ کھ 

می کردم، اما مسیر زندگی ام از این یا آن اشتباه پرھیز
من بھ عنوان یک پرولتاریای .ھمان می بود کھ بوده است

انقالبی، یک مارکسیست، یک ماتریالیست دیالکتیک، و 
این جھان در نتیجھ بھ عنوان یک بیخدای تغییر ناپذیر از 

اعتقاد من بھ آیندۀ کمونیستی انسانیت نھ تنھا .خواھم رفت
ُسست نشده، کھ امروز راسخ تر از ھمیشھ و پابرجاتر از 

.»اعتقادات روزھای جوانی من است

بھ طرف پنجره ای کھ بھ سوی حیاط "ناتاشا"ھم اکنون «
گشوده می شود آمده و آن را بازتر کرده است تا ھوای 

من ردیف ھای سبز .ھ تر در اتاقم بگرددتازه آزادان
درخشان علف را در زیر دیوار، و آسمان آبی صاف را 
.در باالی آن، و آفتاب را گسترده در ھمھ جا می بینم

بگذارید نسل ھای آینده آن را از ناپاکی، .زندگی زیباست
.»ستم و تجاوز پاک کنند و از آن بھ تمامی لذت برند

تروتسکی.ل

١٩٤٠فوریۀ ٢٧-کویوآکان

بازتاب جنگ دوم جھانی در سیاست ھای بین الملل 
چھارم

اشغال اروپا توسط ارتش ھیتلر تأثیر بسیار مخربی در 
درون جنبش کارگری و بھ ویژه سازمان بین المللی 

روابط تشکیالتی .جوانی مانند بین الملل چھارم گذاشت
ز ھم گسست و برای مدتی بین مابین بخش ھای مختلف ا

اما .الملل چھارم بھ مثابۀ یک سازمان جھانی عمل نکرد
با وصف این، اکثر بخش ھای بین المللی بھ حیات خود 
ادامھ داده و مواضعشان کم و بیش یکسان و براساس 

.مواضع بین الملل چھارم باقی ماندند

در این وضعیت رھبری بین الملل خود را بھ امریکا 
ل کرد تا در محیطی بھ دور از اختناق و جنگ بھ منتق

اشغال فرانسھ توسط ھیتلر .فعالیت ھای خود ادامھ دھد
منجر بھ یک ارزیابی نوین از سوی بین الملل چھارم 

نگاشتھ شد ١٩٤٠بین الملل در نوامبر »بیانیھ«.گشت
در وحدت بخشی بھ اروپا »نازیسم«کھ در آن از ناتوانی 

ای مردم اروپا در مقابل فاشیزم، سخن و مقاومت توده ھ
:بھ میان آورده شده بود

ھیتلر اروپا را بھ یک اردوگاه عظیم ملت ھا تبدیل کرده «
اما تاریخ تضمین کرده کھ ھرگز ستم ملی بدون ...است

.»مبارزه ملی صورت نمی پذیرد

اما، اشغال فرانسھ توسط ھیتلر، اعتقادات ناسیونالیستی 
در نتیجھ انحراف .ھای مردم افزایش دادرا در میان توده 

.ھایی در بخش ھای بین الملل در فرانسھ بھ وجود آورد
طرفدار بین الملل (SSIوPOIدو گروه تروتسکیستی

اولی .ھر یک بھ انحراف ھایی دچار شدند)چھارم
»ناسیونالیستی«مواضع انترناسیونالیستی را بھ مواضع 

لیل داده و دومی مقاومت توده ھا تق)پاتریوتیزم-سوسیال(
را نیز تحت لوای مبارزه با ناسیونالیزم مردود اعالم می 

در بارۀ وضعیت آن دوره و مواضع انحرافی این دو .کرد
گروه رھبری، بین الملل چھارم در سندی تحت عنوان 

بر نھادھایی دربارۀ موقعیت جنبش کارگری و چشم «
:نین نگاشتچ»اندازھای رشد بین الملل چھارم

جنبش بین الملل چھارم در جریان جنگ حاضر بیش از «
ھر زمان دیگر دشوارترین و تعیین کننده ترین آزمایش 

بر پایۀ اصول .ھا را از سر واگذرانده است
انترناسیونالیستی می بایست از یک جانب در برابر خطر 
سرایت بیماری ھمھ جاگیر ناسیونالیزم و میھن پرستی کھ 

ی امر بر توده ھا غلبھ یافتھ بود، و از جانب دیگر در ابتدا
.در مقابل ترور بورژوازی، از خود دفاع کرد

تحت فشار شرایط حاصل از شکست امپریالیزم فرانسھ 
درون کشور فرانسھ و در جاھای دیگر، شاھد انحطاط 
خاصی در سلوک انترناسیونالیستی بعضی از بخش ھا و 

ه ایم کھ غالباً از طریق پیش از ھمھ در بخش فرانسھ بود
سیاست روزمرۀ خود منعکس کنندۀ تأثیرات ناسیونالیستی 
توده ھای خرده بورژوا، کھ از شکست اربابان 
امپریالیست خود شدیداً ناراحت گشتھ اند، در درون این 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آذر ماه 78شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٣٦
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موضع بخش فرانسھ در مورد مسألۀ ملی یعنی نظریھ 
لملل چھارم در اروپا ھای منتشره از جانب دبیرخانۀ بین ا

کھ در این زمان منحصراً بھ دست رفقای فرانسوی اداره 
پاتریوتیک است -می شد، مظھر یک انحراف سوسیال

کھ می باید یک بار برای ھمیشھ بھ صورت علنی محکوم 
و رد گردد، زیرا این موضع با برنامھ و ایدئولوژی کلی 

...بین الملل چھارم مغایرت دارد

ارم باید ھمچنین با حداکثر نیروی خود بین الملل چھ
را آن گونھ کھ فی المثل از "چپ"انحراف فرقھ گرایانۀ 

در فرانسھ نمود یافتھ است، SSIطریق مشی سیاسی
این گرایش دوم در مورد مسألۀ ملی بھ .محکوم نماید

لنینیزم سرسختانھ -بھانۀ حفظ اصول و مبانی مارکسیزم
م بورژوایی و جنبش مقاومت از تمایز میان ناسیونالیز

».توده ای خودداری کرد

در نتیجھ، دبیرخانۀ بین الملل چھارم با انحراف ھای 
.موجود مقابلھ کرد و مشی صحیح انقالبی را ارائھ داد

در بخش آلمان نیز نظریات انحرافی ای در مورد فاشیزم 
)١٩٤١(»سھ تز«سندی تحت عنوان .ارائھ داده شد

آن فاشیزم را یک دورۀ نوین تاریخی نوشتھ شد کھ در 
ارزیابی کرده و ظھور آن را مترادف با یک عقب گرد 
بھ دورۀ جنگ ھای آزادیبخش ملی و انقالبات دمکراتیک 

رھبری بین .تنزل داده بود١٨٤٨از نوع انقالب سال 
.الملل با این انحراف نیز برخورد کرد

کنگرۀ دوم جھانی بین الملل

محض تثبیت مناسبات بین المللی، ، بھ١٩٤٦در بھار 
دبیرخانۀ بین الملل در آمریکا و اروپا متفقاً یک کنفرانس 

این کنفرانس مقدمات تشکیل .بین المللی سازمان دادند
در این .را تدارک دید١٩٤٨کنگرۀ دوم جھانی در سال 

کنفرانس نیز یکی از بحث ھای اصلی بر محور دفاع یا 
مشی نوینی بر اساس .ی زدعدم دفاع از شوروی دور م

موقعیت جدید جھانی تدوین گشت و بیشتر بخش ھای بین 
الملل از گروه ھای کوچک تبلیغاتی بھ حزب ھای وابستھ 

.بھ مبارزات توده ای مبدل گشتند

سازمان ٢٢، نمایندگان ١٩٤٨کنگرۀ دوم جھانی در مھ 
در کنگره .کشور مختلف را بھ دور ھم گرد آورد١٩از 

سال پس ٣مختلفی مبنی بر وضعیت سیاسی جھانی اسناد 
از جنگ دوم جھانی و موقعیت جنبش کارگری مورد 

مھم ترین بحث پیرامون سندی اما،.بررسی قرار گرفت
نوشتۀ»اتحاد جماھیر شوروی و استالینیزم«تحت عنوان 

جھت گیری اشغالگرایانۀ .ارنست مندل، صورت گرفت
م، علیھ چند کشور شوروی، پس از پیروزی بر فاشیز

اروپایی، مجدداً بحث پیرامون دفاع یا عدم دفاع از 
سند مندل بر موضع گیری .شوروی را باز کرد

تروتسکی مبنی بر ارزیابی شوروی بھ مثابۀ یک دولت 
اما در عین حال انحطاط .کارگری منحط تأکید کرد

مضاعف استالینیزم و نقش بورکراسی را نیز تأکید کرده 
ت براندازی بورکراسی توسط طبقۀ کارگر و بھ ضرور

در پایان سند بھ این نتیجھ رسید کھ ساختار .اشاره کرد
اروپای (بورژوایی دولت در کشورھای اشغال شده 

ھمچنین در سند .دست نخورده باقی مانده است)شرقی
مذکور بھ ماھیت رفرمیستی حزب ھای کمونیست وابستھ 

سند پاسخ ھایی نیز در در این .بھ شوروی اشاره شده بود
رد سایر نظریات رایج در مورد ماھیت طبقاتی دولت 

کلکتیویزم «و یا »سرمایھ داری دولتی«شوروی مبنی بر 
.، داده شد»بورکراتیک

کنگرۀ دوم، بحث ھا پیرامون ماھیت طبقاتی دولت 
اما از آن پس .شوروی در بین الملل چھارم را خاتمھ داد

دولت «تعریف شوروی بھ مثابۀ مباحثاتی نوینی در مورد
صورت پذیرفت کھ منجر بھ انشعاباتی »کارگری منحط

.نیز گشت

از کنگره دوم تا انشعاب

وضعیت عینی جھان

نخست بھ چکیدۀ وقایع مھم در صحنۀ سیاسی جھانی کھ 
تأثیرات خود را بر تحوالت بعدی بین الملل چھارم 

.گذارد، می پردازیم

جنگ«دورۀ ١٩٤٧در سال پس از جنگ دوم جھانی، 
مسابقۀ تسلیحاتی بین امریکا و .آغاز گشت»سرد
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دخالت شوروی در .شوروی بھ اوج خود رسید

کشورھای اروپای شرقی نشان داد کھ تمام کوشش در راه 
نظامی علیھ غرب در راستای »قطب«ایجاد یک 

دولت شوروی، جوامع .فشارگذاری دیپلماتیک بود
نظام سرمایھ داری بھ یک نظام اروپای شرقی را از یک

در واقع .منحط بورکراتیک متکی بر خود تبدیل ساخت
شوروی کوشش کرد این کشور را بھ اقمار خود برای 

.)و چنین کرد(معاملھ با امپریالیزم تبدیل کند 

بلوک «، نخستین بحران در درون ١٩٤٨در ژوئن 
حزب کمونیست یوگسالوی بھ .ظاھر گشت»سوسیالیستی

، »فاشیزم«امات بی اساس ھمیشگی استالینیستی مانند اتھ
»دفتر اطالعاتی«و غیره از »جاسوس امپریالیزم«

این نخستین ترک در .اخراج گشت»سوسیالیستی«بلوک 
بھ ویژه آن کھ رھبری یوگسالوی بر .این بلوک بود

ھای کرملین، مبارزۀ مسلحانھ در »توصیھ«خالف 
مایھ داری بھ پیش راستای برقراری یک دولت ضد سر

.برده بود

استالین در این دوره برای جلوگیری از تکرار تجربۀ 
افزایش داده و »بلوک شرق«یوگسالوی، اختناق را در 

.ھرگونھ مخالفت را در نطفھ خفھ ساخت

١٩٤٩در اکتبر .دومین ُگسست بلوک، در چین ُرخ داد
انقالب چین، بار دیگر برخالف اخطارھای استالین بھ 

بری حزب کمونیست در راستای ایجاد تفاھم آن حزب رھ
رژیم ضد .، بھ پیروزی رسید»چک-چیانگ کای«با

کھ بھ عنوان متحد دولت شوروی »کومین تانگ«انقالبی 
شناختھ شده بود، شکست خورده و چیانگ کای چک بھ 

پناه جست و از آن پس، با کمک )تایوان(جزیرۀ فرمز 
.ادامھ دادنظامی آمریکا بھ حیات خود 

انقالب پیروزمند چین، تناسب قوا در سطح جھانی را بھ 
آغاز جنگ .نفع کارگران و زحمتکشان جھان تغییر داد

، تداوم انقالب ویتنام، مبارزات ١٩٥٠ُکره در سال 
ضداستعماری در آمریکای التین و نھایتاً پیروزی انقالب 

و سپس انقالب ھای آفریقا ھمھ از ١٩٥٩کوبا در سال 
.نتایج این تغییر قوا در سطح جھانی بودند

امپریالیزم در سطح جھانی دست بھ عقب نشینی ھای 
استعمار «عقب نشینی بھ مفھوم سیاست نوین .گسترده زد

خود را ترجمھ کرده و استقالل صوری بھ برخی از »نو
رھبری بورژوازی بومی مانند .کشورھا اعطا شد

و غیره پدیده »مسوکارنیز«، »ناصریزم«، »پرونیزم«
.ھای نوینی از سیاست ھای امپریالیزم را نشان می دادند

این وضعیت بھ ویژه پس از مرگ استالین در سال 
وقایع .کمک رساند»استالین زدایی«بھ روند ١٩٥٣

، بیستمین کنگرۀ حزب ١٩٥٣برلین شرقی در ژوئن 
کمونیست شوروی و نطق خروشچف، و وقایع لھستان و 

، کشمکش چین و شوروی و ١٩٥٦سال مجارستان در
ماجرای چکسلواکی ھمھ بازتاب کنندۀ استالین زدائی در 

این وقایع جھانی، تأثیراتی نیز بر پیکر .این دوره بود
.جنبش تروتسکیستی گذاشت

بحران ھای جنبش تروتسکیستی

بحران درونی جنبش تروتسکیستی را باید در محتوای 
ع نامساعد جھانی و حمالت وقای.زمینۀ باال ارزیابی کرد

تبلیغاتی و فیزیکی دولت ھای مسکو، اروپای شرقی و 
، بر پیکر جنبش تروتسکیستی »برادر«ھمچنین احزاب 
مانند شایعات و اتھامات بی اساس علیھ (در سطح جھانی 

آن ھا و برخوردھای فیزیکی در کارخانھ ھا و محل ھای 
.کرداین جنبش را با بحران مواجھ)فعالیت سیاسی

و »عینی«بحران جنبش تروتسکیستی بھ دو علل 
.ظاھر گشتند»ذھنی«

از دیدگاه عینی فشارھای جامعھ سرمایھ داری در آن 
دوره بسیاری از سازمان ھای کارگری را دربرگرفت و 

بحث و .این شامل سازمان ھای تروتسکیستی نیز می شد
تحلیل ھای مشخص از تغییرات و تحوالت سیاسی، 

نظرھا را برانگیخت و اختالفات منجر بھ اختالف
گرایش ھای .انشعابات و بحران درونی گشتند

اپورتونیستی برای رھا سازی خود از فشارھای 
.اجتماعی، بروز کردند

از لحاظ ذھنی بھ علت کوچک بودن سازمان ھای 
جایگزین »رشد سریع«تروتسکیستی، بھ تدریج روش 
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اغلب .گری، گشتکار ریشھ ای ھمراه با پیشروی کار

سازمان ھای تروتسکیستی بھ جای کار صبورانھ در میان 
کارگران در وضعیت نامساعد جھانی، بھ جھت گیری 

جلب نیروھای تحت .میان جوانان، دانشجویان پرداختند
ستم خرده بورژوا در جوامع سرمایھ داری بھ مراتب 

.ساده تر از کار صبورانھ در میان کارگران پیشرو بود

یل سازمان ھای غیرکارگری، وضعیت تشکیالتی تشک
سازمان ھای تروتسکیستی را بیش از حد، نامتعادل کرده 
و در دوران بروز اختالفات سیاسی، انشعابات و اختالف 

.ھا را شدیدتر از آن چھ بود، جلوه می داد

با چنین زمینۀ مادی و ذھنی، کنگرۀ سوم جھانی بین الملل 
.شدتشکیل١٩٥١چھارم در سال 

برای مطالعۀ ادامۀ تاریخچۀ بین الملل چھارم رجوع شود 
)بھ کتاب پیر فرانک

:زیرنویس ھا

البتھ این نخستین باری نبود کھ ایدۀ تشکیل یک -١
١٨٤٧بین سال ھای .سازمان بین المللی طرح می گشت

مارکس و انگلس از بنیان گذاران و سازمانده ١٨٥٢تا
، نطفۀ اولیۀ یک »یست ھااتحادیۀ کمون«ھای اصلی 

.، بودند١٨٤٧سازمان بین المللی در سال 

ھمبستگی و ھماھنگی بین کارگران فرانسوی و -٢
بریتانیایی برای حفاظت از منافع خود در مقابل 

از بلژیک، ایتالیا و آلمان، »ارزان«کارگران »واردات«
در واقع این .یکی از علل اصلی تشکیل این سازمان بود

اتحادیۀ «ن بھ مفھوم اخص کلمھ یک تشکیالت سازما
.بود»کارگری

»اتئالف دمکراسی سوسیالیستی بین المللی«سازمان -٣
در خواست پیوستن بھ ١٨٦٨بھ رھبری باکونین در سال 

با وجود اختالف برنامھ ای بین دو .بین الملل اول را کرد
، آن سازمان را ١٨٦٩بین الملل در سال تشکیالت،

بگذارید ھر بخش بھ «:بین الملل اعالم کرد.پذیرفت
اسناد (»طور آزادانھ برنامۀ تئوریک خود را شکل دھد

)٣١١-٣١٠، و ٢٧٧-٢٧٣، صص ٣بین الملل اول، جلد 

.یا اصالح گرایی؟، م»نوآوری«رجوع شود بھ مقالۀ -٤
، فوریۀ ٢، شمارۀ »دیدگاه سوسیالیزم انقالبی«رازی، 
١٩٩٥

لنین، رھبران حزب سوسیال تعجب آور نیست کھ -٥
را متھم بھ ارتداد »کائوتسکی«دمکرات آلمان، بھ ویژه 

این ھا تا چند ماه قبل از آغاز جنگ در کنفرانس .کرد
ھای بین الملل دوم مواضعی خالف آن را بھ تصویب 

.رسانده بودند

لئون تروتسکی، و »برنامۀ انتقالی«رجوع شود بھ -٦
١٣٧٤مھر ٣٠شمارۀ »کارگر سوسیالیست«

مجموعھ مقاالت تروتسکی در این دوره در کتابی -٧
.منتشر گشت»در دفاع از مارکسیزم«تحت عنوان 
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»شارلی ابدو«یادداشتی بھ بھانۀ حملۀ تروریستی بھ 

آرام نوبخت

فھرستبازگشت بھ 

شریۀ اخباری کھ از حملۀ امروز سھ مرد مسلح بھ دفتر ن
در پاریس منتشر شد، »شارلی ابدو«طنز و کاریکاتور 

.بالفاصلھ طی ساعاتی بھ تیتر رسانھ ھا تبدیل شد

چھار کاریکاتوریست در این حملھ کشتھ شدند، از جملھ 
و »تینو«، )کاریکاتوریست محمد(»شارب«، »کابو«
.»ژرژ وولینسکی«

این ھای پلیس فرانسھ حاکی از آن است کھ در پی گزارش
.اندتن دیگر زخمی شده١٠نفر کشتھ و ١٢حملھ، 

.وضعیت چندین مجروح بھ شدت بحرانی اعالم شده است

نیز حملھ ای بھ دفتر ٢٠١١پیش از این در اواخر سال 
ھمۀ این وقایع، تنھا .این نشریھ صورت گرفتھ بود

تناقضاتی در عمق جامعۀ سرمایھ داری را بھ نمایش می 
ی آن نھ در چارچوب ھمان نظام، بلکھ گذارد کھ حل نھای

.تنھا با فرارفتن از آن امکان پذیر است

باید بھ یاد داشت کھ در آن مقطع حکومت بھ شدت 
گرای سارکوزی، با اتکا بھ حمایت یا موافقت راست

حزب «و »حزب سوسیالیست«تلویحی نیروھایی نظیر 
، در حساس ترین لحظات بھ »ضّد سرمایھ داری نوین

.یستماتیک علیھ حقوق دمکراتیک دامن می زدجنگ س
برخالف )برقھ(بعد از طرح پیشنھادی ممنوعیت روبنده 

، نوبت بھ اخراج گستردۀ ٢٠٠٩قانون اساسی در سال 
٢٠١٠در سال )روما(کولی ھای رومانی و بلغارستان 

رسید کھ با اعتراضات و تظاھرات سراسری در خود 
سھ علناً با امپریالیسم حکومت فران.فرانسھ رو بھ رو شد

امریکا ھمکاری می کرد، کھ اعزام سرباز برای کمک 
بھ امریکا در اشغال افغانستان یا سرنگونی حکومت در 

امپریالیسم فرانسھ .ساحل عاج، تنھا یکی از آن موارد بود
در دورۀ .نقش برجستھ ای در جنگ ناتو در لیبی ایفا کرد

.لی بودیم و غیرهاوالند شاھد لشگرکشی فرانسھ بھ ما

مذھبی آن ھم با  -دامن زدن بورژوازی بھ نفرت قومی
ھدف ھمیشگی شکاف در میان طبقۀ کارگر و سرکوب 
مخالفت ھا با جنگ ھای امپریالیستی، خود فضای راست 

.چنان نیز می کندافراطی را گسترده تر می کرد و ھم
، ٢٠١١در سال »شارلی ابرو«یک ھفتھ بعد از حملھ بھ 

روه فاشیستی مسئولیت بھ آتش کشیدن دیوار یک یک گ
مین حملۀ ٢۴را بھ عھده گرفت کھ »مونبلیار«مسجد در 

بھ ثبت رسیده بھ مساجد فرانسھ از زمان آغاز سال 
اروپایی «درست مانند امروز کھ حرکت (بود ٢٠١١

»پگیدا«یا »ھای میھن پرست علیھ اسالمی شدن غرب
بھ ٢٠١۵یر در سال در آلمان، از حملۀ تروریستی اخ

عنوان اثبات مواضع و موضوعیت خود بھره برداری 
اما این روزنامھ سرمقالھ ای دربارۀ این حمالت ).می کند

.ننوشت، و مطبوعات ھم اساساً موضوع را نادیده گرفتند

بنابراین ژست ھای طبقۀ حاکم بھ عنوان مدافعین حقوق 
یاکاری دمکراتیک را باید در بستر ھمین گندیدگی و ر

ھمۀ این ھا .دمکراسی بورژوایی در فرانسھ ارزیابی کرد
تنھا بخشی از یک کارزار وسیع تر برای ارعاب طبقۀ 
کارگر بھ طور اعم، و کارگران و جوانان آفریقای شمالی 

یعنی کسانی کھ با شورش خود .تبار بھ طور اخص بود
طبقۀ ٢٠٠٧و ٢٠٠۵علیھ خشونت پلیس در سال ھای 

سھ را بھ وحشت انداختھ بودند، بھ طوری کھ حاکم فران
.حتی در آن مقطع وضعیت فوق العاده اعالم شد

این کھ رده ھای باالی سیاست فرانسھ ھمگی در آن زمان 
و اکنون نیز چنین (برخاستند»شارلی ابرو«بھ دفاع از 

، نھ از سر دفاع از حقوق دمکراتیک، کھ تنھا )می کنند
انستند می توانند روی ھیئت بھ این دلیل بود کھ می د

تحریریۀ این نشریھ برای دفاع و تشویق چنین سیاست 
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نقشی مستقل یا »شارلی ابرو«.ھای راستی اتکا کرد

نداشت، بلکھ تمام و کمال در چارچوب »بی طرفانھ«
کھ از »فیلیپ ول«.وضع موجود قرار می گرفت
طی مصاحبھ ای ٢٠١٠سردبیران سابق آن بود در سال 

تمامی«گفتھ بود کھ ھیئت تحریره شامل »لو کوریھ«با
؛»اجزای چپ کثرت گرا، از جملھ تنزه طلبان می شود

، ائتالف حکومتی بین سال »چپ کثرت گرا«در واقع این 
متشکل از حزب سوسیالیست، ٢٠٠٢و ١٩٩٧ھای 

و سبزھا می شد کھ ماھیت )استالینیست(حزب کمونیست 
ندارد، و تنزه طلبان شان نیاز بھ توضیح چندانی 

، یعنی کسانی کھ بھ جای تحریم، در )ابستانسیونیست ھا(
انتخابات شرکت می کنند، منتھا خواھان دریافت کرسی 

.یا دیگر اشکال مشارکت نیستند

ترین تحرکات و این نشریھ در مرکز برخی از مھم
در فوریۀ .تھییجات، بھ خصوص علیھ مسلمان ھا بود

رکوب شورش گستردۀ حومۀ ، مدتی پس از س٢٠٠۶
، شارلی ابدو نخستین نشریھ ای بود ٢٠٠۵شھر در پاییز 

»یوالند پوستن«کھ کاریکاتورھای روزنامۀ دانمارکی 
.را باز انتشار داد»محمد«دربارۀ 

، مانیفستی را منتشر کرد کھ ضمن ٢٠٠۶اول مارس 
تکرار بحث ھای جناح راست بورژوازی امریکا در 

، اشاره ھایی بھ اسالم بھ عنوان »ستیاسالم فاشی«مورد 
داشت کھ قابل مقایسھ با »یک تھدید تمامیت خواه جھانی«
.است»فاشیسم، نازیسم و استالینیسم«

سودھای ھنگفتی بھ دست »شارلی ابدو«ھمان سال، 
، بھ دلیل »لو موند«آورد کھ بخش اعظم آن، بھ گفتۀ 

فروش فوق العادۀ ویژه نامھ ای بود کھ شامل «
چھار سردبیر و .»کاریکاتورھای محمد می شد

کاریکاتوریست اصلی نشریھ، از بیشترین بخش این سود 
ھزار یورو را بین خود تقسیم ٨٢۵منتفع شدند، یعنی 

بنابراین در این مورد ھم منطق سرمایھ حاکم بود، .کردند
یعنی تعیین واکنش بھ چیزی کھ بازار مناسبی برایش 

یا تقابل با »آزادی بیان«اع از باشد، و نھ انگیزۀ دف
.ارتجاع

بنیادگرایی اسالمی، از نظر تاریخی نھ امری بی ربط بھ 

امپریالیسم یا در تقابل با آن، کھ خود محصول مستقیم 
دخالت ھای فجیع .سیاست ھای امپریالیسم بوده است

و سیاست ھای راست، »خارج«امپریالیسم فرانسھ در 
مذھبی  -ز علیھ اقلیت ھای قومینژادپرستانھ و تبعیض آمی

، در شرایط نبود یک آلترناتیو انقالبی، ھمان »داخل«در 
بنیادگرایی اسالمی را بھ مقام آلترناتیو برای توده ھای 

ھر حرکت ارتجاع اسالمی، در .تحت ستم ارتقا می دھد
عوض متقابالً خوراک و فضای الزم برای تقویت گرایش 

ستی را بھ عنوان وزنۀ ھای راست افراطی، و شبھ فاشی
تعادل در برابر آن ایجاد می کند کھ اتفاقاً در شرایط 
بحران اقتصادی و سیاسی سرمایھ داری بیش از ھر 

ماری «اتفاقی نیست کھ .زمانی خود را نمایش می دھد
نئوفاشیست، از حملۀ اخیر »جبھۀ ملی«، رھبر »لوپن

برای توجیھ کردن و مشروعیت بخشیدن بھ سیاست ھای
:شووینیستی حزب خود استفاده می کند و می گوید

مسئولیت من ایجاب می کند بگویم کھ باید بر این ترس «
فائق آمد و ما باید بگوییم کھ این حملھ برعکس می تواند 
دست ما را در نحوۀ صحبت دربارۀ بنیادگرایی اسالمی 

.»باز بگذارد

کردن قطبی:ھدف و پیامد سیاسی حملھ روشن است
ی جامعھ بر مبنای خطوط قومی، ملی و مذھبی؛ فضا

شکاف در درون طبقۀ کارگر؛ تقویت انگیزه و محرکۀ 
تر بھ حقوق جنگ، ارتجاع و سرکوب؛ و حملۀ بیش

.دمکراتیک

این کھ رسانھ ھا بالفاصلھ ابتکار عمل را بھ دست گرفتند 
و حوادث یازده »شارلی ابدو«و بھ مقایسۀ حملھ بھ 

، یک زنگ خطر برای طبقۀ کارگر سپتامبر دست زدند
تراژدی یازده سپتامبر ھم در جھت مساعد کردن .است

جّو روانی و آمادگی ذھنی برای مداخالت نظامی گسترده 
در خاورمیانھ، بھ ویژه در عراق و افغانستان، و متعاقباً 
ایجاد نھادی ھای امنیتی و اطالعاتی ایاالت متحده بھ 

ه از شھروندان ھمراه عنوان سازوبرگ جاسوسی گسترد
با شبکھ ای گسترده و جھانی از شکنجھ و ترور، مورد 

.بھره برداری امپریالیسم قرار گرفت

از چنین وقایعی باید از یک سو ورشکستگی دمکراسی 
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بورژوایی را نتیجھ گرفت و از طرف دیگر بحران 
مارکسیست ھا را برای ارائۀ یک آلترناتیو رادیکال و 

.ک کالم بحران رھبری انقالبیانقالبی، یا در ی

چنین حوادثی نھ یک بار، کھ بارھا تکرار خواھد شد، 
مگر آن کھ بدیل انقالبی در تقابل با کلیۀ گرایش ھا و 
نیروھای ارتجاعی برای کانالیزه کردن خشم و نفرتی کھ 
در دل جامعھ تلنبار می شود بھ وجود بیاید، و این دقیقاً 

.ست ھای انقالبی استوظیفۀ اصلی پیش روی مارکسی
برای »شارلی ابدو«نباید اجازه داد کھ حمۀ وحشیانھ بھ 

توجیھ تشدید جنگ در عراق، سوریھ و بھ طور کلی 
تر بھ حقوق دمکراتیک مورد خاورمیانھ، و حمالت بیش

.استفاده قرار گیرد

١٣٩٣دی ماه ١٧

انمقابلھ با تروریسم با وحدت توده ھا بھ رھبری کارگر

کمیتۀ انترناسیونال کارگری (سرمقالۀ حزب سوسیالیست 
)در انگلستان و ویلز

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت:برگردان

دھنده و خون سردانۀ ژورنالیست ھا و کشتار تکان
در »شارلی ابدو«تعدادی دیگر در دفتر نشریۀ فکاھی 
ر طی روزھای پس پاریس، و ھمین طور کشتھ ھای دیگ

در .از آن، با خشم و انزجار توده ای رو بھ رو شده است
روز کشتار، نخستین بیانیۀ محکومیت شاخۀ فرانسوی 

، در »گوش ِرُولوسیونر«کمیتۀ انترناسیونال کارگری، 
جزوه ای منتشر گردید کھ حملۀ مذکور را حملھ ای 

حزب سوسیالیست .می خواند»بزدالنھ و وحشیانھ«
تان و ویلز نیز این عمل را مانند حمالت تروریستی انگلس

پیشین از جملھ یازده سپتامبر در ایاالت متحده و ھفت 
.ژوئیھ در لندن، محکوم می کند

ژوئیھ و کشتار ٧سپتامبر، ١١ھمان طور کھ حمالت 
نشان داده اند، حمالت بھ رھبری »شارلی ابدو«اخیر در 

غرب، بھ سوی مردم القاعده یا با الھام گیری از آن در
.کارگر عادی نشانھ رفتھ و ھدایت شده است

مردم در سرتاسر فرانسھ بھ آن چھ کھ بدترین حملۀ 
تروریستی در کشور آن ھا طی نیم قرن گذشتھ بوده 

شھر واکنش نشان ٣٠است، با ریختن بھ خیابان ھا در 
دادند؛ در سطح جھانی، راھپیمایی ھای بسیاری در 

تظاھرات وسیعی نیز .گردیده استھمبستگی برگزار 
.ژانویھ برگزار خواھد گردید١١روز یکشنبھ 

تظاھرات ھای توده ای بھ نشانۀ مخالفت، حیاتی ھستند؛ 
چرا کھ حمالت تروریستی از این دست، می تواند بھ 

شدن جامعھ خدمت رساند و آب بھ صعود شکاف و قطبی
رش می آسیاب کسانی بریزد کھ بھ منافع طبقۀ کارگر یو

ھایشان در اما وزرای حکومت فرانسھ کھ سیاست.برند
عمل زمینھ را برای توحش تروریستی آماده ساختھ، بھ 
سرعت بھ رأس تظاھرات ھا حرکت کرده اند، بھ طوری 
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کھ پرزیدنت فرانسوا اوالند حتی از دیوید کامرون دعوت 

.بھ شرکت در مراسم روز یکشنبھ کرد

تالش خواھد کرد تا »یجبھۀ مل«حزب راست افراطی 
با تھییج احساسات نژادپرستانھ و مھاجرستیز، از این 

.موقعیت بھره برداری کند

دیگران در سرتاسر اروپا نیز تالش خواھد کرد از قافلھ 
گرا و پوپولیستی مانند عقب نمانند، برای مثال فرد راست

ما در «:در بریتانیا بھ دنبال کشتار گفت»نایجل فراژ«
یا، و ھمین طور بر مبنای شواھدی کھ دیده ام در بریتان

دیگر کشورھا، یک سیاست واقعاً زمخت کثرت فرھنگی 
.»ما در درون کشورھای خود ستون پنجم داریم...داریم

بن بست تروریسم

در ھمان حال کھ تروریست ھا ضربھ ای وحشتناک و 
زدند، خواستۀ آن ھا »شارلی ابدو«تراژیک بھ کارکنان 

اکت کردن دست اندرکاران این نشریھ ناکام مانده برای س
کاریکاتورھای آن را کھ سابقاً ده ھا ھزار نفر از .است

مردم می دیدند، اکنون میلیون ھا نفر بھ خاطر این حملھ 
می بینند، و نشریھ اعالم کرده است کھ بھ کار خود ادامھ 

.خواھد داد

ک بھ بھ عالوه، تروریست ھا نھ تنھا فرسنگ ھا با کم
وضعیت مسلمانان فرانسھ فاصلھ دارند، کھ وضعیت آن 
ھا را وخیم تر ھم کرده اند، چرا کھ سرکوب دولتی در 
محالت و مناطق آن ھا تشدید خواھد شد و حمالت 
فیزیکی گروه ھا و افراد راست افراطی احتماالً افزایش 

با.ھمان طور کھ در گذشتھ دیده شده است-خواھد یافت
ید اضافھ کرد کھ سازمان ھایی نظیر القاعده و این حال، با

داعش کھ مشغول تشویق حمالت تروریستی در غرب 
ھستند، قطعاً تمایل و قصدی بھ ایجاد مبارزه علیھ ستم 

خواه و ارتجاعی، و در آن ھا بھ شدت تمامیت.ندارند
جستجوی ایجاد رژیم ھایی متکی بر استثمار سرمایھ 

.ممنوعیت ھستندداری و فئودالی، سانسور و 

اکنون در فرانسھ، با فرونشستن جلوه ھای بھت و ترس، 
ایجاد اتحاد کارگران، فارغ از مذھبی و غیر آن، 
سازماندھی سریع علیھ حمالت بھ حقوق دمکراتیک بھ 

اسم جنگ علیھ ترور، و علیھ قربانی کردن اقلیت ھا، 
در بریتانیا، سرپرست سازمان اطالعاتی .ضروری است

MI۵کشتارھای پاریس برای اضافھ کردن نیروی از
جدید بھ سرویس ھای امنیتی استفاده کرده و جورج 

تمامی منابع«آزبورن، وزیر دارایی، با گفتن این کھ 
.تأمین خواھد شد، پاسخ داده است»مورد نیازھا آن ھا

تھدید روبھ صعود

:سرپرست پلیس مبارزه با تروریسم، مارک رولی، گفت
بین حوادث رخ داده در فرانسھ با [لھ، در این مرح«

، اما با نگرانی اضافھ »بریتانیا ارتباطی نیست]حوادث
سطوح تھدید، برای بریتانیا بالتغییر و خطرناک «کرد 

تخمین می MI۵اندرو پارکر، مدیر کل .»باقی می ماند
نفر از بریتانیا بھ سوریھ رفتھ اند تا ۶٠٠زند کھ حدود 

»النصره«ھۀ وابستھ با القاعدۀ ھمراه با داعش و جب
تقریباً نیمی از آن ھا باز گشتھ اند، بسیاری .بجنگند

توھمات خود را بھ جھاد از دست داده اند، اما نھ ھمۀ آن 
ژانویھ در سال ٧با این حال، حمالت قبلی نظیر حملۀ .ھا

و )ھر دو در لندن(٢٠١٣ویچ در سال و وول٢٠٠۵
س، نشان می دھد کھ خطر اکنون شارلی ابدو در پاری

اقدامات تروریستی درھرحال از سوی افرادی منزوی کھ 
.ھرگز در خارج نجنگیده اند، بھ قوت خود باقی است

رسانھ ھا تأکید می کنند کھ کشتار پارس از سوی چند فرد 
صورت نگرفت، بلکھ »تک و تنھا«غیر سازمان یافتۀ 

از سالح حملھ کنندگان نشان داده اند کھ در استفاده 
گری، برنامھ ریزی آموزش دیده بودند و برای این وحشی

کرده بودند؛ و این کھ آن ھا از پشتیبانی القاعده 
برخوردار بوده اند، چرا کھ در طول حملھ، در حمایت از 

اما گفتھ می شود کھ آن ھا دو جوان .آن فریاد می زدند
فرانسوی اھل آفریقای شمالی ھستند، کھ در فرانسھ 

.گ شده و آموزش دیده اند و در خارج نجنگیده اندبزر

مداخالت امپریالیستی

پس از آغاز جنگ ھا بھ رھبری ایاالت متحده در 
افغانستان و عراق، سوسیالیست ھا از جملھ کسانی بودند 
کھ نسبت بھ باال رفتن خطر حمالت تروریستی در غرب 
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انزجار نسبت بھ مداخالت امپریالیستی و.ھشدار دادند

مرگ و ویرانی بھ جای مانده از آن، سرتاسر جھان و نھ 
.نشین را درنوردیدفقط مناطق مسلمان

خشم و انزجار نسبت بھ سالخی ھای رژیم اسرائیل در 
غزه و امتناع حکوت امریکا از محکوم کردن آن نیز 

خطر تروریستی اکنون بیش از پیش .وجود داشتھ است
متحده بھ داعش در با حمالت ھوایی بھ رھبری ایاالت 

وخیم تر -و دخالت امپریالیسم فرانسھ -عراق و سوریھ
می شود؛ بھ طوری کھ این حمالت بھ نحوی درحال 
تقویت توان داعش و ھمین طور افزایش شمار کلی تلفات 

.ھستند

در فرانسھ، میراث مداخالت در آفریقای شمالی نیز باقی 
١٩۶٢ال است، از جملھ جنگ استقالل الجزایر کھ در س

در .بھ پایان رسید و طی آن صدھا ھزار نفر جان باختند
الجزایری کھ بھ اعتراضایت مسالمت ٢۵٠، ١٩۶١اکتبر 

آمیز در مرکز پاریس دست زده بودند، از سوی پلیس 
.فرانسھ قتل عام شدند

آن چھ بھ خشم نسبت بھ سیاست خارجی حکومت ھای 
ریاضتی سرمایھ داری غربی می افزاید، برنامھ ھای 

است کھ در این کشورھا اعمال می شود و این خود 
-ثروتمندان، بھ مراتب بیش.درحال تشدید نابرابری است

تر ثروتمند می شوند، درحالی کھ اکثریت قریب بھ اتفاق 
مردم از کاھش استانداردھای زندگی رنج می برند، و 
الیھ ای در جامعھ بیش تر و بیش تر از دسترسی بھ 

.می گردد»محروم«مزد مناسب مشاغل و دست

در فرانسھ و بریتانیا نیز وضع تفاوتی نمی کند، تنھا نمود 
در فرانسھ، جمعیت مھاجر فقرزده بھ .آن متفاوت است

طور اخص در حومۀ شھرھا، با بیکاری باال و رو بھ 
گسترش، متمرکز شده و با تبعیضی ظالمانھ رو بھ رو 

را در اروپا دارد، ترین جمعیت مسلمانفرانسھ بیش.است
۴درصد جمعیت کھ شامل تقریباً ٩چیزی در حدود 

.میلیون مھاجر و وابستگانشان از مغرب می شود

در سرتاسر فرانسھ آغاز ٢٠٠۵شورش ھایی کھ سال 
شد، بیانگر سطح خشم و ناامیدی نسبت بھ فقر، آزار و 

اذیت پلیس، و نژادپستی ای بود کھ در مناطق حومھ حس 
بھ .رایطی کھ تا بھ امروز نیز باقی استمی شد، ش

عالوه، بسیاری از جوانان مسلمان در سرتاسر اروپا 
اثرات تحقیر مسلمان ھا و شعارھا و سیاست ھای مھاجر 

گرا یا راست ستیز رسانھ ھا و سیاستمداران راست
.افراطی را در اشکال و درجات مختلف حس می کنند

آزادی بیان

ھ ای متمایل بھ چپ محسوب می ، کھ نشری»شارلی ابدو«
شود، اساس کار خود را بر ھتاکی تند بھ رھبران مذھبی، 
.سیاستمداران برجستھ و مقمات بھ طور کلی گذاشتھ است

این نشریھ می خواھد با طنزھای بی پردۀ خود کھ ھر 
کسی را ھدف می گیرد، مخاطب را بھ بھت و خشم 

از جملھ با دربیاورد؛ و عامدانھ دست بھ تحریک بزند، 
.انتشار کاریکاتور ھای محمد

سوسیالیست ھا از حق افراد برای داشتن یا نداشتن 
ھرگونھ مذھبی بھ انتخاب خود، بھ دور از تبعیض و ستم 

در عین حال ما قویاً حامی آزادی بیان و .حمایت می کنند
انتشارات، شامل حق نقد و استفاده از ھجو و طنز نیز 

بھ دالیل فرھنگی، بلکھ بھ خاطر این این صرفاً نھ .ھستیم
است کھ دست اندازی بھ آن چھ کھ می تواند گفتھ یا 
منتشر شود، از سوی نھادھای دولتی علیھ فعالین اتحادیھ 
ھای کارگری و سوسیالیست می تواند بھ کار گرفتھ شود 
و خواھد شد، تا بھ این صورت در برابر توانایی ما بھ 

.تراشی کنندقاتی، مانعافشای استثمار و منافع طب

اما این بھ آن معنا نیست کھ ما می خواھیم ھیچ گونھ حد و 
تعدادی کمی از مردم از چشم .مرزی وجود نداشتھ باشد

بستن بر مطالبی کھ مثالً عامدانھ و آگاھانھ نژادپرستی یا 
سکیسم افسارگسیختھ را تشویق می کنند، حمایت خواھند 

.کرد

یم می گیرد کھ چھ چیزی قابل با این حال چھ کسی تصم
پذیرش ھست یا نھ؟ ما نمی توانیم بھ ھیئت ھای 

منتخب نھادھا و سیاستمداران حکومت اعتماد »سانسور«
کنیم، آن ھم زمانی کھ این حکومت ھا درحال حاضر 
تقریباً بھ طور کامل متشکل از سیاستمداران حامی 
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ّد و تعیین ح.سرمایھ داری و برنامھ ھای ریاضتی ھستند

مرزھا برای قابلیت پذیرش ھر چیز، امری است کھ باید 
بھ طور دمکراتیک تصمیم گرفتھ شود؛ در یک جامعۀ 
سوسیالیستی، این بر عھدۀ نمایندگان منتخب مردم عادی 
خواھد بود کھ در ھر زمان قابل انتخاب، و مشمول عزل 

.و نصب ھستند

واکنش طبقۀ کارگر، حیاتی است

عش یا القاعده، برخالف نظر برخی تروریسم پیروان دا
.از مفسران راست، اساساً مختص بھ مسلمانان نیست

اقلیت بسیار کوچکی از جامعھ کھ رو بھ اقدامات 
زمینۀ مذھبی یا تروریستی می آورد، می تواند از ھر پیش

گرایان غیرمذھبی باشد، ھمان طور کھ حمالت راست
اھد ش٢٠١١نروژ در سال .افراطی گواه آن است

٧٧تروریست راست افراطی، اندرس برایویک بود کھ 
.نفر را بھ ضرب گلولھ کشت

علیھ ترور بھ رھبری کسانی از »اتحاد«حرکت بھ سوی 
قماش فرانسوا اوالند، نیکوال سارکوزی و دیوید کامرون 

در »گوش رولوسیونر«ھمان طور کھ .ھم راه حل نیست
ات حاکم و این حملھ، بھ طبق«:جزوۀ خود مطرح کرد

اوالند، سارکوزی یا لو .سرمایھ داران خدمت خواھد کرد
پن، می توانند ادعا کنند کھ مدافعین آزادی ما ھستند، آن 
ھم زمانی کھ خود از جملھ کسانی ھستند کھ مبارزات را 
سرکوب، مھاجرین را تحقیر و بھ حقوق ما حملھ می 

.»کنند

ز در عوض آن چھ حیاتی است، وحدت بھ رھبری ا
جنبش ھای توده ای طبقۀ .پایین، یعنی طبقۀ کارگر است

یافتھ کارگر، ضمن فعالیت در کنار ھم بھ شکل سازمان
برای بھبود استانداردھای زندگی و بھ چالش کشیدن 
حکومت ھای سرمایھ داری با نیروی اتحاد، می توانند 
موج را علیھ خطر رو بھ رشد تروریسم برگردانند و 

.کردچنین نیز خواھند

:در پایان جزوۀ خود نوشت»گوش رولوسیونر«

اتحادیھ ھای کارگری و دیگر سازمان ھا و انجمن ھا «
جنبش کارگری، باید فراخوان بھ تجمع و ادای احترام بھ 

قربانیان شارلی ابدو بدھند، منتھا بر مبنای پالتفرم خود؛ 
برای وحدت کارگران، جوانان و اکثریت عظیم :یعنی

از تبار یا عقیده، برای آزادی بیان، علیھ جمعیت فارغ
تمامی تروریست ھای ارتجاعی و بنیادگرا، علیھ سیاست 
ھای نژادپرستانھ و امپریالیستی حکومت ھای فرانسھ کھ 
بھ شکاف ھای فرقھ ای، تعصب و تاریک اندیشی دامن 

.می زنند

یک جنبش متحد و توده ای علیھ نژادپرستی و علیھ 
لیون نفر را بھ ناامنی می کشاند، باید سیاست ھایی کھ می

بر این مبنا است کھ ما باید از ژورنالیست ھا .ساختھ شود
.»و کارکنان شارلی ابدو حمایت کنیم

تروریسم، خطری نیست کھ بتواند بھ دست طبقات حاکم و 
حکومت ھای سرمایھ داری محو شود؛ آن ھا در وھلۀ 

و اکنون نخست شرایط را برای تروریسم ایجاد کرده
ھیچ مقداری از افزایش .ناتوان از حذف آن ھستند

»سرکوب  نمی تواند بھ این تھدید پایان دھد

بحران کنونی اقتصاد جھان، حکومت ھا را وا می دارد 
پروا باشند، و بھ کھ بیش از پیش در حملھ بھ اکثریت بی

در .افزایش تنازعات نظامی امپریالیستی خدمت می کند
انیا، و سرتاسر دنیا، احزاب جدید کارگران فرانسھ، بریت

باید ساختھ شود، کھ با طرح عقاید سوسیالیستی بتوانند 
.تنھا راه برون رفت از این کابوس را نشان دھند

مالکیت عمومی بر صنایع کلیدی، برنامھ ریزی اقتصادی 
سوسیالیستی و تصمیم گیری دمکراتیک در تمامی سطوح 

ان جنگ، ستم، استثمار و فقر جامعھ، زمینھ را برای پای
.بھ طور دائم و تروریسم مھیا خواھد کرد

٢٠١۵ژانویۀ ١٠
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درس ھای تاریخ:روابط حسنۀ ایاالت متحده و کوبا

بیل وان آوکن و دیوید نورث

آرام نوبخت:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

کاسترو در زمان باراک اوباما و رائولبیانیھ ھای ھم
»عاّدی سازی«روز چھارشنبھ مبنی بر حرکت بھ سوی 

روابط امریکا و کوبا، بھ عنوان نقطۀ عطفی از سوی 
حکومت ھای امریکای التین و ھمین طور شرکت ھای 

.اصلی امریکایی با استقبال رو بھ رو شده است

دیلما روِسف، رئیس جمھور برزیل، تمھیدات اتخاذ شده 
ابط دیپلماتیک امریکا و کوبا و تسھیل برای بازگشایی رو

تغییر «نفوذ بیشتر سرمایۀ امریکا بھ این جزیره را یک 
نیکوالس مادورو، رئیس جمھور .عنوان کرد»در تمدن

حکومت ونزوئال نیز کھ با دور جدیدی از تحریم ھا از 
باید این «:سوی امریکا ضربھ دیده است، اعالم کرد

رسمیت بشناسیم، رفتاری رفتار پرزیدنت اوباما را بھ
.»شجاعانھ، رفتاری بھ لحاظ تاریخی ضروری

در این بین، وال استریت ژورنال روز پنج شنبھ گزارش 
، تا "جنرال ماترز"شرکت ھای امریکایی از «داد کھ 

اتان الن "، غول تجارت کشاورزی، تا "کارگیل"
، خرده فروشی اسباب و اثاثیھ، بیانیۀ کاخ سفید "اینتریرز

در روز چھارشنبھ مبنی بر حرکت آن بھ بازگشت را
۵۴روابط دیپلماتیک با کوبا و آغاز بھ لغو تحریم ھای 

.»سالھ، تحسین کرد

رھبران بورژوای امریکای التین امید دارند کھ اقدامات 
مورد توافق ھاوانا و واشنگتن دور جدیدی از ھماھنگی 

ت ھای با امپریالیزم امریکا آغاز کند، درحالی کھ شرک
فراملی در امریکا با چشم انداز درو کردن سودھای 
ھنگفت از نیروی کار ارزان کوبایی و تحت نظارت 

.حکومت در ھاوانا، آب از دھان شان جاری شده

تردیدی نیست کھ خواستھ ھای اتاق بازرگانی و انجمن 
تولیدکنندگان امریکا برای دسترسی بھ بازار کوبا، نقشی 

منتھا در این تصمیم .ما ایفا کردمھمی در تصمیم اوبا
گیری، این چشم انداز ھم مؤثر بود کھ سرازیر شدن دالر 
امریکا بھ این بازار، بھ مراتب بیش تر از تحریم 
اقتصادی می تواند بھ تالشی بقایای رفرم ھای رادیکال 
انقالب کوبا بیانجامد، ضمن آن کھ بھ روی کارآمدن یک 

ا کمک کند و نوعی روابط رژیم انعطاف پذیرتر در ھاوان
.غالب بود احیا نماید١٩۵٩نئواستعماری را کھ تا پیش 

رژیم کاسترو از نقظھ نظر خود، این چرخش بھ سوی 
دشمن امپریالیستی بلندمدت خود را بھ عنوان ابزار نجات 
حاکمیت خود و دنبال کردن مسیری مشابھ با مسیر چین 

ریق توسعۀ می نگرد تا امتیازات الیۀ حاکم را از ط
.سرمایھ داری و بھ بھای طبقۀ کارگر کوبا حفظ کند

در بحبوحۀ شور و شعف رسانھ ھا از خصلت تاریخی 
این روابطۀ حسنھ میان امریکا و کوبا، آن چھ بھ طور 
قابل مالحظھ ای غایب است، توجھ بھ آن چیزی است کھ 
چرخش کنونی، دربارۀ ماھیت خود رژیم کویا و انقالبی 

عصر«با آغاز .بھ قدرت رساند آشکار می کندکھ آن را 
بھ قول نیویرک تایمز در -جدید برای کوبا»دگرگونی

-بازی آن در روز پنج شنبھسرمقالۀ سرشار از زبان
.اکنون کارنامھ کامالً روشن است

این حیاتی ترین مسألھ برای طبقۀ کارگر جھانی و 
طبقۀ کارگر، بھ ویژه در.رھبری انقالبی آن است

امریکای التین، بھای سنگینی بھ خاطر سردرگمی بر سر 
-ماھیت کاستروئیسم پرداخت کھ بخش عمدۀ آن دست

پروردۀ پابلوئیسم بھ عنوان جریانی رویزیونیستی کھ در 
.انترناسیونال چھارم پدید آمد، است

گرایش پابلوئیست با این ادعا کھ بھ قدرت رسیدن فیدل 
ای چریکی، مسیر کاسترو در رأس یک جنبش ملی گر

جدیدی را بھ سوی سوسیالیسم گشوده؛ مسیری کھ نیازمند 
ساخت احزاب مارکسیستی انقالبی نیست، دیگر چھ رسد 
بھ مداخلۀ آگاھانھ و مستقل طبقۀ کارگر؛ بھ خیل 
ناسیونالیست ھای چپ در امریکای التین و دیگر 
رادیکال ھای خرده بورژوا در اروپا و دیگر نقاط 

.پیوست
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ترین تئوریسین ظر سازمان ھای پابلوئیست، کھ مھماز ن

رھبر (ھایشان ارنست مندل در اروپا و ژوزف ھنسن 
در ایاالت متحده بودند، ملی )حزب کارگران سوسیالیست

سازی مالکیت در کوبا، کل آن چیزی بود کھ برای ادعای 
تحت رھبری کاسترو »کارگری«استقرار یک دولت 

ن المللی انترناسیونال چھارم وقتی کمیتۀ بی.الزم بود
)ICFI( این ارزیابی سطحی و کامالً غیر مارکسیستی از

-رژیم ھاوانا را بھ نقد کشید، بھ طور ریاکارانھ و فریب
.کارانھ ای بھ عنوان دشمن انقالب کوبا محکوم شد

کمیتۀ بین المللی ھشدار دارد کھ نتایج سیاسی این ستایش 
بھ فراتر از کوبا بسط یافتھ پابوئیست ھا از کاستروئیسم، 

این بیانگر یک گسست تمام و کمال بود از کل .است
مفھوم تاریخی و تئوریک انقالب سوسیالیستی کھ بھ 

.مارکس بازمی گردد

آن چھ کنار گذاشتھ شده بود، این تز بنیادی اتخاذ شده در 
رھایی «انترناسیونال اول در زمان مارکس بود کھ 

جریان .»خود کارگران باشدکارگران می باید امر 
رویزیونیست ادعا کرد کھ برعکس بھ قدرت رسیدن 
کاسترو مؤید آن است کھ انقالب سوسیالیستی می تواند با 

یعنی بدون یک حزب انقالبی -»ابزارھایی کھ کند شد«
مارکسیستی و بدون مشارکت فعال و آگاھانۀ طبقۀ 

بھ دست آید؛ گروه ھای مسلح چریک ھای  -کارگر
سیونالیست در بخش ھای دھقانی، و رھبرانشان کھ در نا

پدید می »مارکسیست ھای طبیعی«این مسیر بھ عنوان 
بھ این ترتیب کارگران و توده .آیند، کفایت خواھد کرد

ھای تحت ستم بھ نقش تماشاگران غیرفعال تقلیل پیدا 
.کردند

مدت ھا قبل از انقالب کوبا، تروتسکی بھ صراحت 
ن سطحی ملی سازی بھ دست نیروھای یکسان پنداشت

.خرده بورژوا و انقالب سوسیالیستی را رد کرده بود
تروتسکی در پاسخ بھ سلب مالکیت ھایی کھ از سوی 

ضمن اتحاد با (رژیم کرملین در مسیر تھاجم بھ لھستان 
ضابطۀ سیاسی «:انجام شد، نوشت١٩٣٩در سال )ھیتلر

در این یا آن اصلی برای ما، نھ تغییر شکل مالکیت 
حوره، ھرچند کھ فی نفسھ مھم باشند، بلکھ تغییر در 
آگاھی و سازماندھی پرولتاریای جھانی، ارتقای ظرفیت 

آن ھا برای دفاع از پیروزی ھای سابق و بھ انجام 
.»رساندن پیروزی ھای جدید است

کمیتۀ بین المللی ھشدار داد کھ جوھرۀ موضع پابلوئیست 
طرد نقش مرکزی و اصلی طبقۀ )١:ھا، عبارت است از

انکار ضرورت )٢کارگر در انقالب سوسیالیستی؛ 
ساخت یک حزب تروتسکیست برای تکامل آگاھی الزم 
برای تسخیر قدرت سیاسی در درون طبقۀ کارگر؛ 

-مضاف بر این، اگر چنین حزبی در کوبا ضروری نبود
پس چرا در -آن گونھ کھ پابلوئیست ھا ادعا می کردند

ر نقاط جھان ضرورت داشت؟دیگ

.ھشدارھای کمیتۀ بین المللی بھ طور کامل تأیید شد
کاستروئیسم بھ عنوان الگوی جدیدی برای انقالب 

این چشم انداز می رفت کھ .سوسیالیستی اعالم گردید
پیامدھای فاجعھ باری در امریکای التین، جایی کھ 
پابلوئیست ھا از چریک ھا حمایت می کردند، داشتھ 

دستورالعمل آن ھا بھ پیروان شان در منطقھ، این .باشد
بود کھ مبارزه برای رھبری انقالبی در طبقۀ کارگر را 

»تدارکات فنی«کنار بگذارند و در عوض خود را بھ 
.در مناطق روستایی بکشانند»مبارزۀ مسلحانھ«برای 

رادیکال شده ترین بخش .نتایج تراژیک، سھ وجھ داشت
ھمین طور کارگران جوان، از مبارزه ھای جوانان و

برای رھبری انقالبی در طبقۀ کارگر منحرف شدند، و 
ھمین امر بھ استحکام نفوذ بوورکراسی ھای استالینیستی، 

.سوسیال دمکراتیک و بورژوا ناسیونالیست یاری رساند
این جوانان خود بھ نبردی نابرابر و در حکم خودکشی با 

سرمایھ داری امریکای التین نیروھای نظامی دولت ھای 
کشیده شدند و این نیز منجر بھ مرگ ھزاران نفر از آنان 

بھ عالوه ماجراجویی ھایی شکست خوردۀ .گردید
چریکی، چیزی بود کھ ارتش این کشورھا بھ عنوان بھانھ 

فاشیستی و -ای برای اعمال دیکتاتوری ھای نظامی
.سرکوب کامل طبقات کارگر می طلبیدند

قربانیان این چشم انداز، نزدیک ترین فرماندۀ در بین 
گوارا کھ با روند .کاسترو، یعنی چھ گوارا قرار داشت

سریع بوروکراتیزه شدن انقالب توھمات خود را از دست 
داده بود، ماجراجویی مھلک خود را در بولیوی آغاز 
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او با نادیده گرفتن پتانسیل انقالبی طبقۀ کارگر .کرد

بھ جستجوی ایجاد یک ارتش چریکی نیرومند بولیوی، 
در بین عقب مانده ترین و تحت ستم ترین الیھ ھای 

گوارا کھ منزوی و از شدت گرسنگی .دھقانان بود
درحال مرگ بود، از سوی ارتش بولیوی دستگیر و در 

سرنوشت گوارا، پیش بینی .اعدام شد١٩۶٧اکتبر 
.سم بودتراژیک پیامدھای فاجعھ بار کاستروئیسم و پابلوئی

نتیجھ، شکست یک خیزش نیرومند انقالبی در سرتاسر 
امریکای التین بود کھ در عوض نقشی حیاتی در قادر 
ساختن امپریالیسم بھ حفظ جان خود از دوره ای از 
بحران ھای شدید انقالبی و مبارزاتی طبقاتی غالب در 

.ایفا کرد١٩٧۵تا١٩۶٨سطح جھانی طی سال ھای 

انترناسیونال چھارم، مبارزه ای بی امان کمیتۀ بین المللی
تأکید کرد کھ کاستروئیسم، نھ .با کل این چشم انداز داشت

بیانگر مسیری جدید بھ سوی سوسیالیسم، کھ در عوض 
یکی از رادیکال ترین شاخھ ھای ناسیونالیسم بورژوایی 
است کھ در بسیاری از کشورھای مستعمرۀ سابق در دھۀ 

بسیاری از این رژیم ھا دست بھ .بھ قدرت رسید١٩۶٠
.ملی سازی ھای گسترده ای زدند

سیاست ھای کاسترو، از حل مسائل و مشکالت بنیادی 
تاریخی جامعۀ کوبا، یعنی عقب ماندگی و وابستگی، کھ 
کھ تنھا بھ یُمن سوبسیدھای شوروی و متعاقباً تزریق نفت 

.ارزان از ونزوئال پنھان می شد، عاجر ماند

المللی، با اتکای خود بر تئوری انقالب مداوم کمیتۀ بین
تروتسکی، تأکید داشت کھ مبارزه برای رھایی از ستم 
امپریالیستی در کشورھای مستعمره و مستعمراتی سابق، 
تنھا تحت رھبری طبقۀ کارگر، تسخیر قدرت بھ دست آن 
.و بسط انقالب در سطح جھانی بھ دست خواھد آمد

م انداز نتیجھ می شود، وظیفۀ اصلی کھ از این چش
عبارت است از ساختن احزاب انقالبی مستقل طبقۀ 
کارگر در مبارزه ای بی رحمانھ برای شکستن یوغ کلیۀ 
گرایش ھایی کھ در جستجوی مقیّد و تابع نمودن طبقۀ 

.کارگر بھ ناسیونالیسم بورژوایی ھستند

پنجاه و پنج سال پس از انقالب کوبا، خطّ سیر رژیم کوبا 

الً بر چشم اندازی کھ کمیتۀ بین المللی انترناسیونال کام
چھارم برایش مبارزه کرد، مھر تأیید زده است؛ چشم 
اندازی کھ بھ ھمان سان امروز نیز در کوبا، امریکای 
التین در کلیت خود و در سطح جھان حیاتی باقی می 

.ماند

روابطۀ حسنۀ میان واشنگتن و ھاوانا، تنھا از یک سو بھ 
قداً سریع نابرابری اجتماعی، فقر و تنش ھای رشد ن

طبقاتی شتاب می بخشد، و ھمین طور از سوی دیگر بھ 
یک سلسلھ ضّد رفرم ھایی کھ پی در پی بقایای 

.دستاوردھای انقالب را می فرسایند، خدمت خواھد کرد

کارگران کوبا، ھمانند ھمتایان خود در امریکای التین و 
.رزۀ انقالبی پرتاب خواھند شدجھان، ناگزیر بھ مسیر مبا

تدارک حیاتی برای این مبارزات، عبارت است از از فھم 
درس ھای تلخ تجربۀ طوالنی با کاستروئیسم و 
ناسیونالیسم خرده بورژوایی و ساخت احزاب انقالبی 

.مستقل جدید طبقۀ کارگر

٢٠١۴دسامبر ١٩

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19
/pers-d19.html

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19/pers-d19.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19
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خطر بازگشت سرمایھ داری:کوبا

فھرستبازگشت بھ

بھ دنبال اخبار مبنی بر ازسرگیری روابط دیپلماتیک 
امریکا و کوبا پس از نیم قرن، و صدور بیانیھ ای از 

دسامبر مبنی بر تالش برای ١٧سوی اوباما در روز 
بازگشایی سفارتخانھ ھا و ازسرگیری روابط دیپلماتیک و 
چشم انداز لغو تحریم ھای اقتصادی، ترجمۀ مطلب زیر 

سال پیش نوشتھ شده است، بازانتشار می ۴کھ تقریباً 
.یابد

خطر بازگشت سرمایھ داری:کوبا

تونی سونوآ

بختآرام نو:برگردان

، حکومت کوبا یک سلسلھ گام ھا را ٢٠١٠سپتامبر سال 
از جملۀ .اقتصادی اعالم داشت»مدرنیزاسیون«بھ سوی 

ھزار ۵٠٠ترین این اقدامات، طرح پیشنھادی کاھش مھم
بھ عنوان نخستین ٢٠١١شغل در بخش دولتی تا مارس 

میلیون شغل ١گام بھ سوی کاھش اشتغال در این بخش تا 
است مجوزھایی از سوی دولت برای اجازه بھ قرار .بود

با حق قانونی استخداِم نھ فقط )١(»خود اشتغالی«ایجاد 
اعضای خانواده، کھ ھمین طور دیگر کارکنان، صادر 

.کند

این اقدامات، در واقع واکنش حکومت بھ وضعیت 
اقتصادی حادی است کھ کشور را بھ سختی در دست 

ی زندگی، کمبود مواّد گرفتھ و بھ وخامت استانداردھا
غذایی و وخامت کیفیت زندگی برای تودۀ مردم انجامیده 

ھا، بحث ھایی را در داخل کوبا و در میان »رفرم«.است
سوسیالیست ھا در سطح جھانی پیرامون آیندۀ کوبا و 

کھ ھرچند با اقدامات (اقتصاد برنامھ ریزی شده 
بوروکراتیک درحال حاضر تضعیف شده، ولی اساساً 

و چشم انداز بازگشت )کما فی السابق باقی مانده است
چنین تغییر و تحوالتی، .سرمایھ داری، بازکرده است

چنان چھ رخ بدھد، بیانگر عقب نشینی برای کارگران و 
جنبش کارگری جھانی خواھد بود، و بی تردید از سوی 
طبقۀ سرمایھ دار جھانی، بھ ویژه در ایاالت متحده، برای 

و تبلیغ این عقیده کھ »سوسیالیسم«نمودن بی اعتبار 
سرمایھ داری تنھا نظام اجتماعی ماندگار است، مورد 

.استفاده قرار خواھد گرفت

از ھمین رو، سرنوشت کوبا از اھمیتی حیاتی برخوردار 
است، آن ھم نھ فقط برای مردم کوبا، کھ ھمین طور برای 
کلیۀ کارگران و سوسیالیست ھا در سطح جھان؛ در 

و نخستین دھۀ این ھزاره، کوبا و ١٩٩٠سرتاسر دھۀ 
سپس ونزوئال تحت رھبری ھوگو چاوز، از سوی اقشار 
قابل توجھی از کارگران و جوانان جھان بھ عنوان تنھا 

نگریستھ شده اند کھ آماده اند در برابر »چپ«کشورھای 
جورج بوش و امپریالیسم امریکا قد علم کنند، و نشان 

.یل، ممکن استدھند کھ یک بد

با وجود برخی رفرم ھای مترقی در دورۀ حاکمیت 
چاوز، سرمایھ داری در ونزوئال سرنگون نشده است؛ اما 
از سوی دیگر، حکومت این کشور ھمراه با کوبا، از ایدۀ 
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برخالف ونزوئال، کوبا از .دفاع می کند»سوسیالیسم«

و یک اقتصاد با برنامھ ریزی متمرکز، یک نظام درمانی
یک نظام آموزشی رایگان و زبانزد جھانیان برخوردار 

تمایل کوبا بھ اعزام ھزاران پزشک و تیم درمانی .است
بھ سرتاسر جھان و کشورھای بحران زده پس از وقوع 
فجایع و باال، نظیر زلزلھ در پاکستان و کشمیر، ھمدلی 
عظیمی را از سوی توده ھای تحت ستم در آسیا، آفریقا، 

التین و بھ خصوص جوانان اروپا و ایاالت امریکای 
.متحده بھ دنبال داشتھ است

گرد بازگشت سرمایھ داری در کوبا، بی تردید یک عقب
دیگر خواھد بود، ھرچند نھ بھ اندازه و با پیامدھای 
بازگشت سرمایھ داری در اتحاد جماھیر شوروی سابق و 

امروز .١٩٩٢و ١٨٨٩اروپای شرقی در سال ھای 
پیشِ روی سرمایھ داری جھانی کامالً متفاوت وضعیت

با این حال، از آن جا کھ کوبا بھ .از آن دوره است
تر از اتحاد جماھیر شوروی سابق وضوح بسیار کوچک

و اروپای شرقی است، بازگشت سرمایھ داری می تواند 
بی شک پیامدھایی جدی دربر داشتھ باشد، چرا کھ در 

ھ مراتب بیش از آن چیزی سطح جھانی توھمات بھ کوبا ب
است کھ نسبت بھ اتحاد جماھیر شوروی در زمان 

.فروپاشی آن وجود داشت

)٢(»دورۀ استثنایی«بدترین بحران اقتصادی از زمان 

سرنوشت کوبا، مھم است و درس ھایی حیاتی برای 
کوبا.کارگران و سوسیالیست ھا در سطح جھان دارد

دورۀ «خود از زمان قطعاً با جدی ترین بحران اقتصادی
بھ دنبال سقوط اتحاد شوروی سابق مواجھ »استثنایی

تولید .ھمین امر، تبعات ویرانگری در کوبا داشت.است
درصد سقوط ٣۴ناخالص داخلی بھ شکل بھت آوری 

سھمیھ بندی مواد غذایی معرفی شد، اما در پاره ای !کرد
مللموارد تنھا یک پنجم حداقل سطح تعیین شدۀ سازمان 

طبق برخی گزارش ھا، .برای تغذیھ، محقق می شد
بھ ١٩٨٩در سال ٣٠۵٢کالری ورودی از روزانھ 

این خود گواھی بر .کاھش یافت١٩٣٣در سال ٢٠٩٩
پایۀ اجتماعی و حمایت از انقالب است کھ رژیم کوبا 

ھمین امر .توانست از چنین دوره ای جان سالم بھ در برد
-ھلمز«عد از اجرای قانون بھ خصوص در مورد دورۀ ب

نیز مصداق دارد؛ قانونی کھ تحریم ھای ایاالت »بورتن
متحده را در تالشی ھماھنگ شده برای خفھ کردن رژیم 

.کوبا تقویت می کرد

رژیم کوبا در این دوره وادار شد کھ برای گشودن درھای 
بخش ھایی از اقتصاد، از جملھ توریسم، بھ سوی بازار 

گذاری بین المللی، بھ اقداماتی خصوصی و سرمایھ
این امر بھ ھمراه پیشبرد دیگر .اضطراری دست بزند

ابتکارات عمل، و سپس انعقاد قراردادھای نفتی با چاوز 
در ونزوئال، با ایجاد ثبات و بھبود قابل توجھ اقتصادی 

.دنبال شد

با این حال برخی ابزارھای معرفی شده از سوی رژیم، 
اقتصاد موازی متکی بھ دالر در بھ خصوص معرفی یک 

بخش توریسم، نابرابری رو بھ رشد را میان کسانی کھ بھ 
آن دسترسی داشتند و دیگر کسانی کھ خارج از آن بودند، 

درھمان حال  کھ مغازه ھای فروشندۀ .گسترش داد
اجناس در بخش اقتصاد دالری با مدرن ترین اقالم 

کھ با پزوی مصرفی پُر شده اند، فروشگاه ھای دولتی
کوبا معاملھ می کنند، بھ ندرت در انبارھایشان جنس 

.دارند

از رشدی ممتد ٢٠٠٧تا٢٠٠٣اقتصاد بین سال ھای 
بھ نقطۀ ٢٠٠۶برخوردار بود، بھ طوری کھ در سال 

با این وجود، از آن زمان بھ .درصدی رسید١٢.١اوج 
، ٢٠٠٨تا سال .این سو بھ سرعت منقبض شده است

درصد تولید ناخالص داخلی را ۶.٧ی معادل با کسری مال
درصد افزایش نسبت بھ سال ٧٠یعنی -بھ ثبت رساند

؛ در این بین کسری تراز پرداخت ھای حساب ٢٠٠٧
میلیون دالر امریکا رسید، درحالی کھ ١۵٠٠جاری بھ 
میلیون دالری رو ۵٠٠، دولت با مازاد ٢٠٠٧در سال 

میلیون دالر ١٧،٨٢٠بدھی خارجی کوبا بھ .بھ رو بود
درصِد ۴۵صعود کرده بود؛ یعنی ٢٠٠٧امریکا در سال 

کوبا بازپرداخت بدھی ھای بین !تولید ناخالص داخلی
کوبا از سقوط .نکول کرد٢٠٠٨المللی خود را در سال 
درصد صادرات آن را تشکیل ٢۵قیمت نیکل کھ تقریباً 

.می دھد، ضربھ دیده است

اقتصادی رو بھ وخامت است کھ در واکنش بھ این بحران
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باید این اقدامات جدید و البتھ ظرایط بھ سرعت رو بھ 

بستۀ تعدیل .وخامت توده ھا بھ دنبال آن را نگریست
اقتصادی کھ حکومت اعالم کرد، شامل کاھش وسیع در 

-١٩۵٩تا پیش از انقالب .واردات مواّد غذایی می شد
ا اساساً درصد مصرف مواد غذایی در کوب٨٠، ١٩۶٠

درصد مواد ٨٠امروز، .از داخل کشور تأمین می شد
غذایی مصرف شده در کوبا، وارد می شود، کھ این عمق 

.بحران را نشان می دھد

این تغییر و تحوالت اخیر در تقابل محض با دستاوردھای 
.عظیم اقتصادی و اجتماعی پس از انقالب قرار دارد

زمین داری و منافع و دستاوردھایی کھ با سرنگونی
سرمایھ داری و معرفی برنامھ ریزی متمرکز اقتصادی 

.ممکن گردید، در آن مقطع آشکار بودند

دستاوردھای انقالب، و بازگشت سرمایھ داری

بھ حق از دستاوردھای ٢٠٠٨فیدل کاسترو در سال 
انقالب دفاع کرد، وقتی اشاره کرد کھ از زمان انقالب، 

امروز .ال افزایش یافتھ استس١٩امید زندگی تقریباً 
مرگ و .سال است٧٧.۵متوسط امید زندگی در کوبا 

١٠٠٠در ۶میر کودکان در نخستین سال تولد، در سطح 
ھزار پزشک در بیش ٣٠.کمی بدتر از کانادا -قرار دارد

یک نظام .کشور مختلف درحال کار ھستند۴٠از 
.ی گردیدبھداشتی و آموزشی رایگان با کارایی باال معرف

این .بی سوادی طی چند سال نخست انقالب ریشھ کن شد
.ھم حفظ گردید»دورۀ استثنایی«پیروزی ھا حتی طی 

ضّد انقالب و بازگشت سرمایھ داری، بسیاری از این 

در روسیۀ تحت حاکمیت .دستاوردھا بھ عقب خواھد راند
پوتین، بھ دنبال بازگشت ضّد انقالب سرمایھ داری، امید 

بازگشت !سال سقوط کرده است۵۶ی مردان بھ زندگ
سرمایھ داری در کوبا می تواند شرایط اقتصادی و 
اجتماعی را بھ آن چھ کھ امروز در نیکاراگوئھ و 

بھ خاطر سقوط .السالوادور وجود دارد، تنزل دھد
اقتصادی کھ درحال وقوع است، اکنون این بھ تھدیدی 

.جدی تبدیل می شود

ید نوظھور، در خصلت رژیم کوبا و دلیل پشت این تھد
.تر اقتصاد کشور نھفتھ استناتوانی آن از توسعۀ بیش

کوبا نشان می دھد کھ بھ بازار جھانی، وابستھ و در آن 
سازی اقتصاد دنیا، بھ آن معناست جھانی.ادغام شده است

کھ کلیۀ کشورھا بھ آن مرتبط ھستند و نمی توانند از 
در .گریزی داشتھ باشندتغییر و تحوالت درونی اش

گذشتھ، این واقعیت بخشاً از آن رو در کوبا پنھان شده بود 
کھ این کشور بھ سوبسیدھا و اتحاد جماھیر شوروی سابق 

از زمان سقوط شوروی، حتی .پیوند و وابستگی داشت
تجارت رو بھ رشد کوبا با ونزوئال، چین و اسپانیا 

است کھ کوبا نگذاشتھ )بزرگ ترین شرکای تجاری آن(
بحران .از تغییر و تحوالت اقتصادی جھان ایمن باشد

کوبا در عمل ناممکن بودن ساخت سوسیالیسم در یک 
کشور و نیاز بھ گسترش انقالب و استقرار یک فدراسیون 
سوسیالیستی دمکراتیک در امریکای التین و دولت ھای 
حوزۀ کارائیب را بھ منظور برنامھ ریزی دمکراتیک 

چنین .ین کشور، بھ معرض نمایش می گذاردتوسعۀ ا
چیزی می توانست با استقرار یک فدراسیون متشکل از 
کوبا، بولیوی و ونزوئال برای ارائۀ الگو و نمونھ ای 

.عملی از آن چھ ممکن است، آغاز شود

خصلت انقالب کوبا

، نھایتاً بھ خفگی ١٩۶٠-١٩۵٩انقالب کوبا در سال 
و استقرار یک برنامھ ریزی داری و سرمایھ داری،زمین

با این حال، با وجود برخورداری از .متمرکز منجر شد
حمایت اکثریت کارگران و دھقانان، این امر بھ ایجاد یک 

در عوض یک .رژیم دمکراسی کارگری حقیقی نیانجامید
این در تقابل با .دستگاه دولتی بوروکراتیک ساختھ شد
داشت کھ در سال دمکراسی کارگران و دھقانانی قرار 
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تحت رھبری لنین، تروتسکی و دیگر بلشویک ھا ١٩١٧

.قدرت را بھ دست گرفتند

در عوض یک دستگاه دولتی بوروکراتیک مستقر شد کھ 
با وجود برخورداری از .فیدل کاسترو بر آن اتکا کرد

پشتیبانی اکثریت قاطع، این رژیم با نوعی مدیریت 
البتھ حاکمیت آن بھ .ددستوری باال بھ پایین، حاکمیت کر

آن شکل سرکوبگرانۀ وحشی رژیم استالینیستی نبود کھ 
نھایتاً در روسیھ بھ دنبال انزوای انقالب و مرگ لنین در 

تسویھ ھای عمومی و کیش .پدید آمد١٩٢۴سال 
شخصیت روسیۀ استالین، ویژگی و خصلت کوبای 

با این حال، سرکوب اقلیت ھا و .کاسترو نبوده است
بھ جز برخی مخالفین سیاسی، سرکوب .فین رخ دادمخال

جنسگرایان مرد و زن نیز اتفاق افتاد کھ فدیل کاسترو ھم
.بھ آن اعتراف کرده است»اشتباه«اکنون بھ عنوان یک 

فقدان نظارت، کنترل و مدیریت دمکراتیک حقیقی بر 
اقتصاد از سوی طبقۀ کارگر، بھ عنوان عاملی حیاتی 

د و جامعھ، بھ آن معنا بود کھ اقتصاد، برای توسعۀ اقتصا
ولو برنامھ ریزی شده، بھ شکلی بوروکراتیک و 
دستوری ھمراه با ناکارامدی، فساد و ارتشا و ضایعات 

.فزاینده عنوان پیامد آن، اداره می شد

بوروکراسی در بحران

در مراحل نخست انقالب، این نقایض بخشاً در زیر 
بھ یمن برنامھ ریزی توسعۀ عمومی اقتصاد و جامعھ 

اقتصادی و وضعیت تجاری مساعد کوبا با اتحاد شوروی 
اما حتی آن زمان ھم بھ زیگزاگ ھای .پنھان می شد

از .اقتصادی، ضایعات و فساد و ناکارامدی می انجامید
زمان فقدان حمایت اقتصادی اتحاد جماھیر شوروی سابق 
و تعمیق رکود و بحران اقتصادی، این خصوصیات 

-راه با ظھور دیگر موضوعات اجتماعی نظیر فحشاھم
کھ رژیم با افتخار از ریشھ کن شدن آن در پی انقالب 

.عمیق تر شده اند-سخن می گفت

یک اقتصاد برنامھ ریزی شده، اگر بخواھد بھ طور کامل 
عمل و تکامل پیدا کند، در ھر مرحلھ و سطحی نیازماند 

ین مؤلفھ، بدون ا.نظارت و کنترل دمکراتیک است

امتیازات بوروکراتیک و روش ھای دستوری باال بھ 
پایین، کھ بھ ضایعات، ناکارایی و فساد می انجامد، رشد 

این .می کند و نھایتاً منجر بھ رکود و پسرفت می شود
خصوصیات از ھمان آغاز رژیم کوبا بھ دنبال انقالب 

وجود داشت، ھرچند امروز با تشدید بحران ١٩۵٩
لئون .مراتب فزاینده تری بھ خود گرفتھ اندابعادی بھ

تروتسکی نسبت بھ چنین خطری در ارتباط با اتحاد 
:شوروی سابق، با مطرح کردن این پرسش ھشدار داد

آیا بورکرات ھا، دولت کارگری را خواھند بلعید، یا «
طبقۀ کارگر، بوروکرات ھا را از صحنھ محو خواھد 

»کرد؟

ھ این نتیجھ رسیده است کھ بخشی از بوروکراسی کوبا ب
گام ھا بھ سوی بازگشت سرمایھ داری، راھی بر خروج 

، سرپرست »استبان مورالس«.از بحران را ایجاد می کند
در دانشگاه ھاوانا، و »مرکز مطالعات ایاالت متحده«

گرای سوسیالیست رژیم، در مقالھ ای با عنوان منتقد چپ
:ھشدار داد)٢١/١٠/٢٠١٠(»ضّد انقالب حقیقی:فساد«

بدون ذره ای تردید، بیش از پیش روشن می شود کھ «
افرادی در مناصب حکومتی و دولتی قرار دارند کھ خود 
را برای زمان سقوط انقالب، از نظر مالی آماده می کنند 
و کسانی کھ تقریباً ھمھ چیز را برای تبدیل دارایی ھای 

ان دولتی بھ بخش خصوصی حاضر و آماده دارند، ھم
.»طور کھ در اتحاد جماھیر شوروی سابق رخ داد

IACC، سرپرست »ژنرال آِسِودو«او بھ مورد عزل 
، بدون ارائۀ یک )انیستیتوی ھوانوردی غیرنظامی کوبا(

در »مورالس«.توضیح کامل رو بھ عموم اشاره می کند
نتیجھ گیری خود می گوید برای رژیم، مایۀ شرمساری 

پروردۀ افراد ساختھ و دست«ا بود کھ توضیح بدھد چر
بھ اتالف و اسراف پول و منابع مردم پرداختھ »انقالب

او با این .اند و بھ ھمین دلیل بود کھ چنین برخودی کردند
فرماندھان حق کمیسیون «فرض، نتیجھ گیری می کند کھ 

دریافت و در سایر کشورھا حساب ھای بانکی افتتاح می 
نویسنده ای سرشناس ، بھ عنوان »مورالس«.»کنند

دربارۀ موضوعات نژادی در کوبا، بھ دنبال انتشار این 
این بازتاب .مقالھ از حزب کمونیست کوبا اخراج شد

دھندۀ مبارزه و مباحثاتی است کھ در درون حزب 
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کمونیست کوبا و رژیم بھ طور اعم دربارۀ مسیری کھ 

ً جناح ھای .باید در پیش گرفت، درجریان است قطعا
سرسخت.ی در درون بوروکراسی وجود داردمختلف

ترین جناح حامی سرمایھ داری، در بین نیروھای مسلح 
است، کھ بنگاه ھای خود را در بخش ھای مختلف اقتصاد 
دارد، و رائول کاسترو، برادر فیدل نیز از ھمین جناح 

.می آید

رائول کاسترو از زمان بھ قدرت رسیدن، زمانی کھ 
ود را بھ عنوان رئیس دولت گرفت، رسماً جای برادر خ

۶٠در فرایند نزدیک کردن مردم بھ جانب خودش، تقریباً 
او گام .درصد وزرای حکومت را جایگزین کرده است

»راه چین«ھایی آزمایشی را برای دنبالھ روی از 
یک سلسلھ از جلسات و تبادالت نظر با .برداشتھ است

اروپای شرقی او از تجربیات .رژیم چین رخ داده است
ھانس «، )DDR(طی دیداِر آخرین زمامدار آلمان شرقی 

.، ایده ھایی گرفت»مودرو

و اقتصاد برنامھ ریزی شده»خوداشتغالی«طرح 

اخیراً او اعطای مجوز بھ مردم برای خوداشتغالی را 
تغییراتی نیز در مالکیت زمین و افتتاح برخی .اعالم کرد

از حوزۀ کنترل دولت بازارھای محدود کشاورزی خارج 
.نیز وجود داشتھ است

ھرچند این گام ھا قابل توجھ و بیانگر معرفی برخی 
عناصر سرمایھ داری بھ اقتصاد ھستند، ولی بھ این سطح 

این اقدامات تحت .محدود ھستند و مشروط باقی می مانند
نظارت دولت باقی می مانند و ھنوز بھ خصوصیات 

برنامھ ریزی شده دست نیافتھ اصلی و تعیین کنندۀ اقتصاد 
.اند

ھنوز بھ اجازۀ دولت نیاز خواھد »خوداشتغالی«ایجاد 
سال گذشتھ، کل تعداد افراد شاغل در این حوزه بھ .داشت
میلیون نفری می ۵.٧ھزار نفر از نیروی کار ١۴٣
ھرچند بھ این رقم باید شمار زیادی از کارگران .رسید

د کھ برای رفع نیازھای تحت استخدام دولت را اضافھ کر
.می روند»مشاغل کاذب«خود بھ سراغ 

برای نخستین بار یک نظام مالیات برای چنین بنگاه ھای 
در کوبا مالیات پرداخت نمی .کوچکی معرفی شده است

، بنگاه ھای ١٩۶٨برای نخستین بار از سال .شود
ردیف طبقھ بندی مشاغل، قادر بھ ٨٣کوچک در 

.عالوه بر اعضای خانواده خواھند بوداستخدام کارکنانی 
، کاسترو تمامی بنگاه ھا و کسب و ١٩۶٨در سال 

حزب «، سلف »میلیتانت«.کارھای کوچک را ملی کرد
در »کمیتھ برای انترناسیونال کارگری«(»سوسیالیست

کمیتھ برای «چنین خود و ھم)انگلستان و ویلز
ین اقدام در آن موقع با ا)CWI(»انترناسیونال کارگری

.مخالفت کردند

ملی ساری کلیۀ ِحَرف، مغازه ھای کوچک و غیره، بی 
تردید بھ افزایش بوروکراتیزه شدن و ناکارایی در 

معرفی یک اقتصاد با برنامھ .بسیاری از بخش ھا انجامید
ریزی متمرکز دمکراتیک، نیاز بھ مالکیت دولتی بر 

بر اقتصاد شرکت ھا و بانک ھای تعیین کننده ای دارد کھ 
با این حال، ملی سازی ھر آرایشگاه یا بنگاه .حاکم ھستند

در عوض ایجاد تعاونی ھای محلی .ُخرد ضروری نیست
کھ بتوانند با یک دیگر مبادلھ کرده و بھ بخش دولتی 
مرتبط با خود متصل باشند، موجب عملکرد کاراتر این 

.بخش ھای اقتصادی می شود

، بخشاً واکنشی بھ ١٩۶٨اقدامات صورت گرفتھ در سال
طغیان ھایی بود کھ تحت فشار از سوی بوروکراسی 

-شوروی سابق، اروپای شرقی را بھ لرزه درآورده بود
٢٠٠۵کاسترو در سال .بھ ویژه جنبش در چکسالواکی
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از بین تمام «:ضمن اشاره بھ شوروی اقرار کرد کھ

ااشتباھاتی کھ شاید مرتکب شده باشیم، بزرگ ترین آن ھ
این بود کھ فکر می کردیم کسی چیزی واقعاً در مورد 

فرمول "ھر زمان کھ می گفتند «، »سوسیالیسم می داند
درست مثل این .، فکر می کردیم البد می دانند"این است

.»کھ کسی یک پزشک باشد

این مھم است کھ فیدل کاسترو این خطا را بھ رسمیت 
ھ چھ بدیلی نیاز شناختھ، اما مسألھ در عدم درک این بود ک

یعنی معرفی یک نظام حقیقی از کنترل و مدیریت  -است
کارگری واقعی و گسترش انقالب بھ دیگر کشورھای 

این، خصلت دولتِ .امریکای التین و حوزۀ کارائیب
شکل گرفتھ بھ دنبال انقالب را منعکس می کرد، کھ از 
طبقۀ کارگری برخاست کھ آگاھانھ در رأس انقالب قرار 

.تنداش

امروز دوراھی پیِش روی فیدل و رائول کاسترو این 
است کھ از یک سو وجود یک بحران اساسی و مشکل 
بوروکراتیزه شدن ساختار کشور را بھ رسمیت می 
شناسند، اما بدون ھرگونھ بدیل، در جستجوی راه برون 

.رفت بحران، وادار بھ زیگزاگ در سیاست می شوند

ید با آن مواجھ شوند، مشکالتی کھ رفرم ھای فعلی شا
ھای بخش کشاورزی کھ در سال »رفرم«پیش تر در 

این یکی از مھم .معرفی گردید، تجربھ شده است٢٠٠٨
ھایی است کھ تاکنون معرفی شده تا زمین »رفرم«ترین 

ھای بالاستفاده را بھ کشاورزان و تعاونی ھای خصوصی 
، یک صد ھزار ٢٠٠٩تا پایان سال .اختصاص دھد

ھزار ھکتار دریافت کرده بودند کھ ٩٢٠مجموعاًذینفع،
درصد زمین ھای کشاورزی بالاستفادۀ ۵۴معادل با 

.کشور می شود

البتھ ھرچند مالکیت تغییر کرده است، اما ھیچ نوع نظام 
بازار برای خرید نھاده ھا، تجھیزات یا تکنولوژی، 
اعتبارات، خرید ارز احتیاطی و فروش ھای پایانی اجازه 

، بھ عنوان یک نھاد دولتی فاسد »آکوپیو«.فتھ استنیا
زد است، ھنوز از خرید و توزیع کھ ناکارامدی آن زبان

درصد ٧٠تولیدکنندگان کشاورزی می خواھد کھ 
.محصول خود را با قیمت ھای پایین بھ دولت بفروشند

ھرچند فشار بھ سوی بازگشت سرمایھ داری رو بھ 
قطعی نیست کھ تکمیل افزایش است، اما بھ ھیچ وجھ 

یک مانع، ترس بوروکراسی کوبا از این است کھ .شود
با بازکردن درھای اقتصاد، موجی از کوبایی ھای در 
تبعید با ھدف بازپس گیری مالکیت، زمین و کارخانھ ھا 

بوورکراسی کوبا .سرازیر شود و رژیم کوبا را درنوردد
اد نمی تواند بھ ھمان ترتیب کھ بوروکراسی در اتح

شوروی سابق عمل کرد بھ سادگی دارایی ھای دولتی را 
آن ھا از این ھراس دارند کھ سرنوشت شان .قبضھ کند

نظیر رژیم استالینیست سابق آلمان شرقی شود کھ بھ 
راحتی از سوی سرمایھ داری آلمان غربی و ماشین 

.دولتی آن را جارو شد

.می رودرژیم کوبا بنابراین بسیار با احتیاط و تأمل پیش
رائول کارسترو اخیراً ضمن اعالم رفرم ھای اقتصادی 

نظام سوسیالیستی، برگشت ناپذیر «اخیر، تأکید کرد کھ 
، اعالم کرد کھ »مارینو موریو«وزیر اقتصاد، .»است

ھرچند نقش دولت در مشاغل و ِحَرف خرد کاھش خواھد 
بھ ھدایت یک اقتصاد متمرکز ادامھ خواھد «یافت، ولی 

مطبوعات بین المللی حجم عظیمی از تبلیغات را .»داد
حول این گفتۀ فیدل کاسترو بھ جفری گولدبرگ، 
ژورنالیست امریکایی انجام داد، ھنگامی کھ وی اظھار 

.»مدل کوبا دیگر حتی برای ما ھم کار نمی کند«:داشت

این گفتھ با جار وجنجال در سرتاسر دنیا تکرار و بھ این 
را انکار »سوسیالیسم«ویا کاسترو گونھ تفسیر شد کھ گ

تری بھ نظرات او بھ دنبال ھمین توجھ کم.می کند
مصاحبھ در مراسم رونمایی جلد دوم خاطرات اش 

عقیدۀ من، ھمان «:اختصاص یافت، جایی کھ ادعا کرد
طور کھ کّل دنیا می داند، این است کھ نظام سرمایھ داری 

ند و نھ برای درحال حاضر نھ برای ایاالت متحده می ک
جھان، آن را از یک بحران بھ بحران می راند، کھ ھر 

.»بار جدی تر است

احتمالی»دوگانۀ«ھراس از بحران اجتماعی و رژیم 

رژیم، خود بھ شدت درمورد نحوۀ برخورد با این بحران 
محتاط است و از روشن شدن جرقھ ھای بحران اجتماعی 

درون کھ بتواند از کنترل خارج بشود و شکاف 
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.بوروکراسی و دستگاه دولت را بربیانگیزد، ھراس دارد

تا پیش از برگزاری چھارمین کنگرۀ حزب کمونیست 
، رایزنی ھای وسیع و نشست ھای ١٩٩١کوبا در سال 

توده ای برگزار شد کھ تا سھ میلیون نفر را در برمی 
این ھا نسبتاً باز و علنی بودند و در این جا بود کھ .گرفت

ی رھبری حول فیدل برای برخورد بھ شکل تالش ھا
بناپارتی و ھمین طور اتکا بھ توده ھا بھ خاطر مواجھھ با 

.بحران، آشکار شد

بھ خصوص بھ دنبال سخنان رائول کاسترو در سال 
ھا کھ در »رایزنی«، نتایج »کاماگوی«در ٢٠٠٧

سرتاسر کشور صورت گرفت، محرمانھ نگاه داشتھ شد و 
در ارتباط با رفرم اقتصادی در تصمیمات اتخاذ شده

این بازتاب فقدان .دستان یک گروه کوچک باقی ماند
.اطمینان و تردید رژیم در این مرحلھ است

کامالً محتمل است کھ ضمن برداشتھ شدن گام ھای بیش 
چنان تر بھ سوی معرفی تمھیدات سرمایھ داری، دولت ھم

یک .ندنقش مرکزی و قدرتمند خود را در اقتصاد حفظ ک
اندازی ھای قابل توجھی بھ جایی کھ دست-رژیم دوگانھ

سوی بازگشت سرمایھ داری صورت گرفتھ، اما ھنوز 
دولت و رژیم بوروکراتیک نفوذ کنترل کننده و نیرومندی 

از برخی جھات، این .می تواند پدید بیاید-را حفظ می کند
.نقداً صورت گرفتھ است

صاد جھانی، می تواند بھ چشم انداز تعمیق بحران در اقت
تقویت این رویکرد یا حتی مداخۀ مجدد دولت در بخش 
ھایی از اقتصاد کھ نفوذش در آن ھا سست شده است، 

در »دورۀ استثنایی«کھ در واقع این بھ دنبال  -بیانجامد
این بار تفاوت این است کھ بحران اقتصادی .کوبا رخ داد

.دات ھمراه می شودمجدداً در کوبا حادتر و با سایر تھدی

بھ طور اخص، شکافی روبھ رشد میان نسل قدیم، کھ با 
انقالب و دستاوردھای اجتماعی عظیم آن شناختھ می 
شود، و تجربۀ نسل جوان تر کھ تحت رژیم کنونی رشد 

درصد از جمعیت کوبا پس ٧٣.کرده است، وجود دارد
بیگانگی جوانان با اثرات.بھ دنیا آمد١٩۵٩از انقالب 

خفھ کنندۀ بورکراسی، محدودیت ھای سفر، انکار 

دسترسی بھ اینترنت، سرکوب موسیقی و غیره، بھ شکلی 
.جبران ناپذیر ناپذیر انقالب را بھ مخاطره می اندازد

جایگزینی فدیل با برادر او رائول، تنھا مشکل را وخیم 
.تر کرده است

جوانان تحت رژیمی رشد کرده اند کھ کمبودھا، تضعیف 
ظام درمانی، مسکن ناکافی و غیره را مدیریت کرده و ن

١٩۵٩بنابراین معیار سنجش آن، قیاس با زندگی پیش از 
مقیاس .نیست١٩٧٠و ١٩۶٠و دستاوردھای دھھ ھای 

»دورۀ استثنایی«آن ھا ھمان مقیاسی است کھ از زمان 
.بھ این سو وجود داشتھ است

ر برابر در غیاب یک بدیل سوسیالیستی دمکراتیک د
رژیم حاضر یا یک چشم انداز برای انقالب سوسیالیستی 

.تر استجھانی، تعھد آن ھا بھ انقالب کم

سوسیالیسم دمکراتیک بین المللی

رژیم کوبا بھ وضوح وارد مرحلۀ جدیدی می شود کھ در 
آن تھدید بازگشت سرمایھ داری، بھ عنوان تھدیدی بھ 

ھای قابل برخی گام.شدت جدی درحال ظھور است
مالحظھ در امتداد این مسیر برداشتھ شده، اما فعالً تاکنون 

بحث و جدل ھایی کھ در تمامی .تکمیل نگردیده اند
سطوح جامعۀ کوبا باز می شوند، بھ جھت و مسیری کھ 

راه برون رفت .جامعھ باید پیش بگیرد مربوط می شود
از بن بست کنونی، نھ در جھت بازگشت سرمایھ داری، 

در دفاع از اقتصاد با برنامھ ریزی متمرکز و معرفی کھ
.نظامی از کنترل و مدیریت حقیقی کارگران نھفتھ است

این امر حیاتی است کھ کلیۀ مراکز کار، آزادانھ کمیتھ 
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ھایی را برای سرکشی روزمره از مدیریت کارخانھ یا 

این ھیئت ھا نیاز دارند کھ در سطح .اداره انتخاب کنند
ک دیگر مرتبط شوند و یک نظام مدیریت ملی بھ ی

کارگری دمکراتیک را برای برنامھ ریزی اقتصاد و 
تدوین اھداف تولید و طرح اضطرای برای اقتصاد ایجاد 

تمامی مقامات باید انتخابی و مشمول عزل و نصب .کنند
فوری باشند و دریافتی آن ھا باالتر از متوسط حقوق یک 

دن موانع و محدودیت برطرف کر.کارگر ماھر نباشد
ھای سفر، دسترسی آزاد بھ اینترنت، ھمراه با حق ھمۀ 
کارگران و جوانان بھ ایجاد گروه ھای بحث، گرایش و 
احزاب سیاسی کھ با امپریالیسم و تالش آن برای بازگشت 
سرمایھ داری ھمکاری نداشتھ باشد، و اتحادیھ ھای 

وعات کارگری آزاد و مستقل از دولت، و بازگشایی مطب
و رسانھ ھایی تحت کنترل دمکراتیک کارگران و 
جوانان، از جملھ تغییرات دمکراتیکی ھستند کھ بھ شکلی 

.مبرم مورد نیازند

http://www.socialistworld.net/doc/4639

(١) cuentapropistas

در کوبا، )Período especial(»دورۀ استثنایی«)٢(
دوره ای طوالنی از بحران اقتصادی بود کھ در سال 

اساساً بھ دلیل انحالل اتحاد شوروی و شورای ١٩٨٩
بحران .ھمکاری ھای دوجانبۀ اقتصادی ایجاد شد

اقتصادی دورۀ استثنایی، وخیم ترین بحران اواسط دھۀ 
.بود، و تا پایان این دھھ بھ درازا کشید١٩٩٠

سال پس از انقالب۵٠:کوبا

فھرستبازگشت بھ 

کمیتۀ «شاخۀ(برونر، سوسیالیسم انقالبی مارکوس کول
)در برزیل»انترناسیونال کارگری

٢٠٠٩ژانویۀ ٢١

آرام نوبخت:برگردان

این ماه، جشن پنجاھمین سالگرد انقالب کوبا در شرایطی 
ق اقتصاد جھانی، مسألۀ یک رخ می دھد کھ بحران عمی

.بدیل در برابر سرمایھ داری را پیش می کشد

دستاوردھای انقالب کوبا، مانند نظام آموزش و بھداشت 
رایگان، ھنوز بھ مانند سرمشقی در قاره ای است کھ 
ویرانی ھای ناشی از تھاجمات نئولیبرالیسم، اکثریتی از 

ھنوز اما آینده.جمعیت را در فالکت رھا کرده است
بسیاری درحال گمانھ زنی دربارۀ .نامشخص است

و باز کردن »راه چینی«احتمال دنبالھ روی کوبا از 
مسیر بھ سوی بازگشت سرمایھ داری ھستند، بھ 
خصوص اکنون کھ فیدل کاسترو دیگر نقش محوری 

.سابق را ایفا نمی کند

خصلت ویژۀ انقالب کوبا

ر منفور کشور از ، باتیستا، دیکتاتو١٩۵٩روز سال نوی 
کوبا گریخت؛ یعنی دو سال بعد از آن کھ گروه کوچکی 
بھ رھبری فیدل کاسترو و چھ گوارا بھ جزیره رسید و 
.جنگی چریکی را در مناطق روستایی و حومھ آغاز کرد

ھزار جنگجو را ٣نیروی چریکی آن ھا ھرگز بیش از 
در میان صفوف خود نداشت، منتھا دیکتاتوری حاکم بھ 

ی پوسیده بود کھ ھمین ھم برای سرنگونی اش کفایت حد
.می کرد

انقالب کوبا، نمونھ ای است کھ نھ فقط نشان می دھد 
سرمایھ داری می تواند حتی در کشوری فقیر ھم 

چنین محدودیت ھایی را کھ انزوا سرنگون شود، بلکھ ھم
و نفوذ استالینیسم تحمیل می کند، بھ معرض نمایش می 

استرو و دیگران در سطح رھبری جنبش فیدل ک.گذارد

http://www.socialistworld.net/doc/4639
http://www.socialistworld.net/doc/4639
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، بھ عنوان یک »حزب ارتودوکس«، از »ژوئیھ٢۶«

جنبش ناسیونالیستی رادیکال می آمدند کھ البتھ کمونیست 
ھایی نیز در این جنبش بودند، از جملھ برادر فیدل 

»ژوئیھ٢۶جنبش«برنامۀ.و چھ گوارا)رائول کاسترو(
اد و اجرای دمکراسی و فراتر از طرح مطالبۀ پایان استبد

رفرم ھای اجتماعی نمی رفت، و خواھان لغو سرمایھ 
.داری نبود

طرح ھای فیدل کاسترو برای رفرم ھای اجتماعی با 
مقاومت فوری کمپانی ھای امریکایی رو بھ رو شد کھ در 
آن موقع کامالً بر اقتصاد کوبا حکمفرما بودند و از 

وت خود امتناع پرداخت ھرگونھ مالیات یا سھمی از ثر
حکومت جدید با ملی کردن دارایی ھای .می کردند

ایاالت متحده واکنش نشان داد، و ھمین امر کنترل تقریباً 
پاسخ حکومت.کامل بر اقتصاد را بھ حکومت بخشید

ایاالت متحده نیز تالش برای سرنگونی رژیم جوان و 
کوبا برای فرار از انزوا بھ جستجوی .بعداً تحریم بود

.مایت از اتحاد شوروی برآمدح

بھ زودی نظام سرمایھ داری در کوبا برچیده شد و 
اما بر خالف انقالب .اقتصاد تحت برنامھ اداره گردید

، طبقۀ کارگر کوبا نقشی مستقل و ١٩١٧روسیھ در سال 
در عوض رژیم .ایفا نکرد١٩۵٩آگاھانھ در انقالب 

روکراتیک، جدید بھ شکل یک نظام استالینیستی کنترل بو
با این وجود رژیم کوبا .تحت حمایت مسکو، در آمد

ھمواره از حمایت مردمی برخودار بوده است، آن ھم بھ 
یُمن بھبودھای صورت گرفتھ با وجود تحریم ایاالت 
متحده تحت یک اقتصاد برنامھ ریزی شده، کھ می 
توانست تصویری اجمالی از آن چھ کھ تحت سوسیالیسم 

رژیم کاسترو ھرگز در .را نشان دھدممکن خواھد بود 
ھمان سطح رژیم ھای استالین یا مائو دست بھ سرکوب 

با این حال، این یک نظاِم باال بھ پایین و تک حزبی .نزد
.است

برای آن کھ یک اقتصاد برنامھ ریزی شده بھ طور 
کارامد عمل کند، نھ فقط کنترل و مدیریت دمکراتیک 

و بسط انقالب بھ دیگر کارگران، کھ ھمین طور گسترش
کشور ھا الزم است، بھ طوری کھ یک تقسیم کار بین 
.المللی، البتھ نھ بر مبنای استثمار، بتواند مستقر شود

دسِت شوم بوروکراسی بر اقتصاد برنامھ ریزی شده، بھ 
.سوء مدیریت، ضایعات و فساد می انجامد

سقوط استالینیسم

اروپای شرقی سقوط استالینیسم در اتحاد شوروی و 
٨٠بلوک شرق، .گر بر اقتصاد کوبا داشتتأثیری ویران

درصد تجارت خارجی کوبا را شکل می داد و کمک از 
بین سال .اتحاد شوروی برای اقتصاد آن بسیار مھم بود

درصد ٣۴، تولید ناخالص داخلی ١٩٩٣و ١٩٩٠ھای 
ھمین امر با کمبودھای تقریباً تمامی اجناس .کاھش یافت

کوبا.فی، قربانی ھای عظیمی از جمعیت گرفتمصر
وادار شد کھ پایۀ صنعتی خود را از شکر بھ توریسم 
تغییر دھد و کمی راه سرمایھ گذاری ھای خارجی را باز 

.کند

اقدام بعدی، معرفی استفاده از دالر بود کھ بھ توسعۀ 
این امر منجر بھ شکافی .صنعت توریسم وابستھ بود

د کھ از یک سو بھ دالر دسترسی بزرگ میان کسانی ش
داشتند و در نتیجھ می توانستند بھ فروشگاه ھای ویژه با 
انباری سرشار از اجناس بروند کھ با دالر معاملھ می 
کردند، و کسانی کھ از سوی دیگر حقوق ھای تنظیم شده 

از آن .دریافت می کردند»پزو«از سوی دولت را بھ 
، ٢٠٠۶در سال .زمان بخش خصوصی رشد کرده است

درصد از نیروی کار در بخش عمومی استخدام شده ٧٨
، ١٩٨١در سال .درصد در بخش خصوصی٢٢بود و 

درصد بود و تنھا ٩١.٨سھم اشتغال در بخش عمومی 
.درصد در بخش خصوصی٨.٢

کمپانی ھای خصوصی اساساً در صنعت توریسم اجازه 
مللی درحال کمپانی بین ال١٣بھ کار می یافتند، کھ در آن 

اما .ھتل در جزیره را مدیریت می کنند۶٢حاضر
سرمایھ گذاری خارجی در سایر بخش ھا، نظیر مخابرات 

.و معدن نیز وجود داشتھ است

با این حال نظام سرمایھ داری مانند اروپای شرقی و 
اقتصاد برنامھ ریزی شدۀ .اتحاد شوروی بازنگشتھ است

ن معنا بوده است کھ این بدا.دولتی ھنوز تسلط دارد
پیروزی ھای مھم اجتماعی در بخش ھای آموزش و 
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مشاھدۀ پیامدھای آن برای .بھداشتی توانست حفظ گردد
در روسیھ، پس از فروپاشی .جمعیت کشور دشوار نیست

، ١٩٩٠اتحاد شوروی و بازگشت سرمایھ داری در دھۀ 
سال کمر ٢٠سال سقوط کرد، یعنی ۶۵امید زندگی بھ 

.اتر کوب

.اقتصاد کوبا طی سال ھای اخیر بخشاً بھبود پیدا کرد
عرضۀ نفت ارزان از ونزوئال، در ازای ھزاران پزشک 
کوبایی کھ در ونزوئال عمل می کنند، رشد توریسم و 
رشد تجارت با باقی جھان، ھمگی نقشی مھم ایفا کرده 

درآمد از سوی پزشکان کوبایی خارج از کشور، نھ .اند
ال، مھم ترین منبع ارز خارجی است، و فقط در ونزوئ

چنین یک صنعت روز بھ رشد بیوتکنولوژی کشور ھم
آھنگ اصالحات بازار آھستھ شده است، و در .دارد

، دالر از بازار ٢٠٠۴در سال .برخی موارد، معکوس
پزوی قابل «داخلی ممنوع شد، اما جای خود را بھ 

لوگیری از نقش فیدل کاسترو در این دوره ج.داد»تبدیل
رفرم ھای مدافع بازار بوده است، درحالی کھ رویکرد 
رائول کاسترو اساساً نسبت بھ بازار، آشکارتر محسوب 

، زمانی ٢٠٠۶بیماری جدی کاسترو در سال .می شود
کھ رائول سکان ھدایت را بھ دست گرفت، گمانھ زنی 
ھای بسیاری را در مورد آن چھ کھ پس از مرگ کاسترو 

.اد، ایجاد کردرخ خواھد د

بھ وضوح الیھ ای در درون بوروکراسی حاکم وجود 
جلب می شود، »راه چینی«دارد کھ بھ سوی بھ اصطالح 

راھی کھ در آن رفرم ھای حامی بازار با تداوم حفظ 
.قدرت در دست حزب کمونیست ترکیب می شود

ھنگامی کھ رائول کاسترو ریاست جمھوری را در ماه 
ست گرفت، او از نیاز بھ الغای فوریۀ سال قبل بھ د

»ابتکار عمل ھای خصوصی«مقررات غیرضروری، 
بیشتر در کشاورزی و عملی کردن اختالفات درآمدی 

در بخش ھای مختلف بر مبنای میزان بھره وری [
، فروش دی وی ٢٠٠٨در مارس .صحبت کرد]کارکنان

.شد»آزاد«دی پلیر، گوشی موبایل و کامپیوتر 

نبھره وری پایی

یکی از مشکالت اقتصاد کوبا، بھره وری پایین در بخش 
نیمی از زمین قابل کشت کھ متعلق بھ .کشاورزی است

بنابراین، جزیره ای کھ .دولت است، بالاستفاده می باشد
می توانست در مواد غذایی خودکفا باشد، مجبور است کھ 

رائول گفتھ .درصد غذای مصرفی را وارد کند٨٠تا۶٠
بھ کشاورزان خصوصی حق استفاده از قطعات است کھ 

زمین ھای دولتی اعطا خواھد شد تا تولید مواد غذایی 
.تشویق شود

چنین اعالم کرد کھ سازوبرگ عظیم رائول ھم
.بوروکرتیک، حتی امتیازات آن را کاھش خواھد داد

سفر رسمی بین المللی بھ نصف کاھش خواھد یافت و از 
.حزبی نیز کاستھ خواھد شدمزایای تعطیالت بھ مقامات

اما مزایای اجتماعی برای جمعیت نیز کاھش خواھد 
، پارلمان کوبا طرح ٢٠٠٨دسامبر ٢٧روز .یافت

اصالحی حقوق مستمری را بھ تصویب رساند کھ سن 
سال برای زنان و ۶٠سال افزایش بھ ۵بازنشستگی را با 

، در ھمان جلسۀ پارلمان.سال برای مردان می رساند۶۵
، نظام مزدی جدید ٢٠٠٩رائول اعالم کرد کھ در ژانویۀ 

اختالفات در سطح دستمزد، .پیشنھادی معرفی خواھد شد
از طریق مرتبط کردن دستمزد با بھره وری، افزایش 

.خواھد یافت

کنگرۀ ششم حزب کمونیست برای امسال برنامھ ریزی 
تغییرات «رائول از کنگره می خواھد کھ .شده است
مجموع کلیۀ این .را مورد بحث قرار دھد»ساختاری

تغییرات، رشد شکاف اقتصادی در درون جامعۀ کوبا، 
ھمراه با مخاطراتی کھ انسجام اجتماعی کنونی را 

فشارھایی بھ خصوص از .مضمحل می کند، خواھد بود
درون نسل جوان تر برای الغای قوانین بورورکراتیک و 

د از جمعیت کوبا درص٧٣.بازگشایی جامعھ وجود دارد
پس از انقالب متولد شد و ھمان پیوستگی عاطفی سابق 

.را با انقالب و رژیم ندارد

رائول کاسترو بحث ھای علنی تری را تشویق کرده 
است، ھرچند کنار گذاشتن حاکمیت تک حزبی را درنظر 

، بحثی در یکی از دانشگاه ٢٠٠٨در آغاز سال .ندارد
ان، ریکاردو آالرکون، و ھای کوبا میان سخنگوی پارلم

ویدیوی بحث بر روی اینترنت .دانشجویان وجود داشت
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:یکی از دانشجویان سؤال کرد.پخش گردید

چرا تجارت خرده فروشی در کل کشور از پزوی قابل «
تبدیل استفاده می کند، درحالی کھ کارگران و دھقانان ما 

بار کمتر است، دستمزد ٢۵با پروی عادی کھ ارزشش 
شما بھ سھ روز نیاز دارید تا بھ اندازه کافی .گیرندمی

»پول برای خرید یک خمیردندان در بیاورید

آن دانشجو پرسید کھ چرا مسافرت ھا محدود است، و او 
.مایل است کھ بتواند محل کشتھ شدن چھ گوارا را ببیند

مسألھ این است کھ آیا این نوع نقد از سوی جناح متمایل 
در بوروکراسی حاکم برای اھداف و بھ سرمایھ داری 

مقاصد خودش مورد استفاده قرار خواھد گرفت؟ یا این 
کھ یک چپ سوسیالیست منسجم می تواند در کوبا ساختھ 

شود؟

مسائل اقتصادی جدید

.سال گذشتھ، کوبا از ویرانی ھای سھ توفان آسیب دید
میلیارد دالر رسید کھ معادل ١٠خسارات در مجموع بھ 

بیش از نیم .رصد تولید ناخالص داخلی می شدد٢٠با
میلیون خانھ نابود شد یا آسیب دید، و بسیاری از 

۶تا٣بھ گفتۀ رائول کاسترو، .محصوالت نابود شدند
سال وقت خواھد گرفت کھ کشور این خسارات را جبران 

.کند

، کل اقتصاد بھ طور قابل توجھی آھستھ ٢٠٠٨طی سال 
درصد بود، ۴.٣ناخالص داخلی رشد تولید.تر رشد کرد

درصد تعیین شده بود و رشد ٨درحالی کھ رشد ھدف 
عالوه بر پیامدھای توفان .درصد بود٢٠٠٧٧.۵سال 

ھا، کشور از افزایش قیمت ھای مواّد غذایی ضربھ خود، 
ھم زمان قیمت کاالی صادراتی اصلی آن، یعنی نیکل، بھ 

درصدی ٧٠این منجر بھ افزایش .تندی سقوط کرد
.کسری تجاری دولت شد

بحران اقتصادی جھانی نیز بھ سرمایھ گذاری ھای پایین 
کمپانی معدن .تر کمپانی ھای خارجی انجامیده است

تصمیم گرفت کھ سرمایھ »شریت اینترنشنال«کانادایی، 
گذاری روی افزایش ظرفیت استخراج نیکل را بھ بعد 

کھ سھم خود در اعالم کرده »تلکام ایتالیا«.موکول کند

.را خواھد فروخت»اتکسا«شرکت مخابراتی کوبایی 
تنھا بخش توریسم بود کھ توانست نیرومند باقی بماند، و 

میلیون ٢.٣۵با٢٠٠٨رکورد جدیدی را در سال 
کوبا از نفت ارزان ونزوئال برخودار .بازدیدکننده بشکند

بوده، اما سقوط سریع قیمت ھای نفت، بخشنده بودن در 
.ورۀ پیش رو را برای ونزوئال دشوارتر خواھد ساختد

امید جدید با اوباما؟

فشار بر روی رئیس جمھور جدید ایاالت متحده برای لغو 
اعمال شده، رو بھ ١٩۶٢تحریم ھا علیھ کوبا کھ از سال 

در ژوئیۀ سال گذشتھ، اتحادیۀ اروپا تحریم .رشد است
اجرایی ٢٠٠٣ھای سیاسی علیھ کوبا را کھ در سال 

.کرد، با وجود اعتراضات ایاالت متحده، مرتفع ساخت
کوبا در نھادھای حکومتی مختلف امریکای التین نیز 

طی نشست رؤسای جمھور .بیش تر ادغام شده است
امریکای التین در برزیل در اواسط دسامبر، درخواست 
ھای جدید مطرح شد کھ ایاالت متخده باید تحریم را پایان 

رالس، رئیس جمھور بولیوی، حتی پیشنھاد اوو مو.دھد
کرد کھ چنان چھ اوباما تحریم ھا را تا پیش از نشست 

در ماه آوریل )OAS(»سازمان دولت ھای امریکا«
پایان ندھد، تمامی کشورھا باید تھدید بھ قطع روابط 

کوبا ھمچنین بھ .دیپلماتیک خود با ایاالت متحده کنند
ی امریکای التین و سازمان دولت ھا(»ریو«گروه 

بھ عنوان ھیئت بدیل در ١٩٨۶کارائیب کھ در سال 
برابر سازمان دولت ھای امریکا تحت سلطۀ ایاالت 

.راه یافت)متحده ایجاد شد

شورای عمومی سازمان ملل در ماه اکتبر برای ھفدھمین 
سال متوالی رأی بھ قطعنامھ ای دارد کھ ایاالت متحده را 

تنھا اسرائیل و پاالئو .ا می کردتشویق بھ لغو تحریم ھ
١٨۵ھمراه با امریکا رأی منفی دادند، در حالی کھ رأی 

.کشور مثبت بود

حمایت از تحریم ھا در داخل امریکا، بھ خصوص در 
میان نسل دوم امریکایی ھای کوبایی تبار نیز رو بھ 

طبق یک نظرسنجی اخیر از سوی مؤسسۀ .کاھش است
۵۵گاه بین المللی فلوریدا، پژوھش افکار عمومی دانش

درصد از امریکایی ھای کوبایی تبار اکنون علیھ تحریم 
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درصد مدافع رفع محدودیت ھا روی سفر بھ ۶۶.ھستند

درصد مخالف محدودیت وجوه ارسالی بھ ۶۵کوبا و 
درصد معتقد ھستند کھ تحریم بھ ٢٣.خانواده ھا در کوبا

رصد فکر د۵۶شکلی ضعیف عمل می کند، درحالی کھ 
.می کند کھ تحریم ھا اصالً کار نمی کند

-، یک امریکایی»کارلوس ساالدریگاس«بی بی سی با
او تمام زندگی .سالھ از میامی صحبت کرد۶٠کوبایی 

خود را بھ جمھوری خواھان رأی داد، اما در انتخابات 
.اخیر ریاست جمھوری امریکا، اوباما را انتخاب کرد

ست کھ خیلی باھوش باشید کھ الزم نی«:او می گوید
سال امتحان کردن چیزی کھ کار نکرده ۵٠بفھمید بعد از 

است، شاید موقعش فرا رسیده است کھ چیزی جدید را 
.»امتحان کنیم

او فکر می کند کھ راه بھتر تغییر کوبا این است کھ بھ 
امریکایی ھای کوبایی تبار اجازه داده شود کھ بھ عنوان 

.ز این جزیره بازدید کنندا»عاملین تغییر«

اوباما در طول کارزار انتخاباتی گفت کھ او محدودیت 
٢٠٠۴ھای خشن تری را کھ بھ وسیلۀ بوش در سال 

اجرا شد، یعنی زمانی کھ شمار بازدیدھا از کوبا، یک بار 
در قیاس با یک بار در سال تا پیش (در ھر سھ سال بود 

مقدار وجوه چنین بوش ھم.، لغو خواھد کرد)از این
ارسالی را کھ بازدیدکنندگان می توانستند با خود بھ کوبا 

بسیاری .دالر کاھش داد٣٠٠ھزار دالر بھ ٣ببرند، از 
از شرکت ھای ایاالت متحده مایل اند کھ خود را در کوبا 
مستقر کنند و از ھمان نمونۀ کانادا کھ بھ شریک تجاری 

استراتژیست ھای اکثر .کوبا تبدیل شده است، پیروی کنند
حامی سرمایھ داری نیز می فھمند کھ یک راه کاراتر 
برای انداختن کوبا در مسیر سرمایھ داری، این است کھ 
کشور را با سیلی از اجناس ارزان پر کنند، درحالی کھ 
تحریم ھا بھ تقویت حمایت برای رژیم کوبا کمک می 

.رساند

دون سوسیالیست ھا خواھان پایان فوری تحریم ھا ب
آیندۀ انقالب کوبا ارتباطی .ھرگونھ قید و شرطی ھستند

تنگاتنگ با مبارزه برای سوسیالیسم در کل امریکای 

بازگشت سرمایھ داری در کوبا می تواند .التین دارد
چنین چپ ھا و طبقۀ کارگر و برای جمعیت جزیره و ھم

در عین .فقرا در سرتاسر امریکای التین فاجعھ بار باشد
وی کار آمدن یک رژیم سوسیالیستی در سایر حال، ر

کشورھای قاره، می تواند راه را بھ سوی یک فدراسیون 
سوسیالیستی امریکای التین باز کند کھ برای محافظت از 

.دستاوردھای انقالب کوبا تعیین کننده خواھد بود

دو انتخاب

دو انتخاب پیش روی کوبا وجود دارد؛ بازگشت بھ 
مام پیامدھای وحشتناک آن، یا بازگشت سرمایھ داری، با ت

معنای سرمایھ .بھ دمکراسی کارگری واقعی و حقیقی
تر در سقوط اجتماعی رژیم ھای داری برای کوبا، پیش

استالینیستی سابق اروپای شرقی و اتحاد شوروی در دھۀ 
اکنون پس از چند سال مھلت .دیده می شود١٩٩٠

تند، ھمراه با اقتصادی، این کشورھا در بھت رکود ھس
اعتراضات .بیکاری، فقر و تنزل اجتماعی روزافزون

توده ای علیھ حکومت ھای حامی سرمایھ داری، در 
سرتاسر دولت ھای بالتیک و اروپای شرقی رخ می 

برای دولت ھای استالینیست سابق، بازگشت .دھند
سرمایھ داری بھ شکلی مھیب و غیرعادی بھ شکست 

.انجامیده است

کارگری در کوبا، می تواند شاھد احیای دمکراسی 
انقالب باشدو تبدیل آن بھ سرمشقی برای توده ھای تحت 

این بھ معنای پایان انحصار تک حزبی، .ستم در ھمھ جا
انتخابات بی طرفانھ برای شوراھای کارگری حقیقی، 
شامل حق تروتسکیست ھا برای شرکت در انتخابات، 

ق عزل و نصب کنترل سفت و سخت بر درآمدھا و ح
اگر چنین اقداماتی اجرا .تمامی مقامات منتخب خواھد بود

شوند، این می تواند نقطۀ عطفی نھ فقط برای کوبا، کھ 
.برای مبارزۀ انقالبی در ھمھ جا گردد

http://www.socialistworld.net/doc/3402

http://www.socialistworld.net/doc/3402
http://www.socialistworld.net/doc/3402
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قالبی و مبارزۀ مسلحانھمارکسیزم ان

فھرستبازگشت بھ 

در مورد »احیای مارکسیستی«بھ دنبال بحثی در جلسۀ 
درس ھای انقالب کوبا، سؤاالتی در مورد موضع 
مارکسیست ھای انقالبی در قبال مبارزۀ مسلحانھ و 

لذا مقدمتاً مصاحبھ با رفیق .طرح شد»چریکیسم«
را کھ دربارۀ ھمین ١٩٧٧در سپتامبر مازیار رازی
سپتامبر۴۵کارگر سوسیالیست شماره موضوع در

انتشار یافتھ بود، مجدداً برای اطالع رفقا انتشار ١٩٩٧
.مطالب تکمیلی نیز بھ زودی منتشر خواھند شد.می دھیم

کارگر میلیتانت

***

سرمقالھ ای ۴٢شماره »کارگر سوسیالیست«در :سؤال
انتشار یافت کھ عده ای از رفقا »توماک آمارو«در مورد 

مبارزۀ «در قبال »ھیئت مسئوالن«را نگران خط سیاسی 
برخی از رفقا موضع ھیئت .ده استکر»مسلحانھ

مسئوالن را مغایر با اصول سوسیالیزم انقالبی قلمداد 
.کرده اند، نظر خود را در این مورد بدھید

چھ کتبی و (در ابتدا باید ذکر کنم کھ ایرادھای رفقا :پاسخ
مورد ٤٢در مورد سرمقالۀ نشریۀ شمارۀ )چھ شفاھی

در حاشیۀ ماجرای استقبال ماست، زیرا کھ این ایرادھا
مبارزۀ «زمینھ را برای بحث پیرامون »توماک آمارو«

بین طیف سوسیالیست ھای انقالبی باز کرده »مسلحانھ
و »مبارزۀ مسلحانھ«بازنگری مواضع ما دربارۀ .است

.از اھمیت بسیاری برخوردار است»تروریزم«

، برخالف نظر برخی از »ھیئت مسئولین«اما سرمقالۀ 
ول سوسیالیست ھای انقالبی را زیرپا نگذاشتھ رفقا، اص

:است، زیرا کھ

اول، باید توجھ کرد کھ این مقالھ در چھ موقعیتی نوشتھ 
این مقالھ در زمانی نگاشتھ .شده و حامل چھ پیامی است

شده است کھ کل نظام سرمایھ داری بین المللی و شبکھ 
اس و .آ.سیا، موساد، اس(ھای جاسوسی و ضربتی آن 

با ھمکاری کلیۀ مطبوعات بورژوایی، بھ قتل )یرهغ

اجساد این عده .جوان را جشن گرفتھ بودند١٤رسیدن 
ظاھر )و ژاپن(در صفحۀ اول اکثر مطبوعات غربی 

تبلیغات گستردۀ شبکھ ھای جاسوسی .شده بود
، کھ برای »توپاک آمارو«امپریالیستی نھ تنھا متوجھ 

کارگران جھان طراحی تھدید و تحمیق کلیۀ زحمتکشان و 
جوان می خواستند درس ١٤آن ھا با کشتن .شده بود

.عبرتی بھ کلیۀ نیروھای انقالبی دھند

دو  و «بدیھی است کھ در چنین موقعیتی ارائۀ سرمقالۀ 
نمی»توماک آمارو«ستونی در نشریھ در دفاع از »نیم

این مقالھ بھ منظور .تواند ایرادی اصولی داشتھ باشد
و یا دفاع از »مبارزۀ مسلحانھ«، یا دفاع از خط »تحلیل«

نوشتھ نشده بود، کھ مقالھ ای »توماک آمارو«نظریات 
جوان مبارز علیھ توطئۀ ١٤در دفاع از »تھییجی«بود 

بین المللی شبکھ ھای جاسوسی امپریالیستی و دولت 
البتھ برای خنثی سازی تبلیغات دولت .»فوجیموری«

در دفاع از این جوانان »ترکھَسِر«ھای سرمایھ داری 
و آن ھم بھ خودی خود ایراد اصولی (کمی خم شده بود 

نمی تواند داشتھ باشد، زیرا در مواردی چنین 
).برخوردھایی ضروری است

دوم، در ھمان مقالۀ کوتاه و تھییجی، ما موضع خود را 
.در نارسا بودن شیوۀ مبارزۀ مسلحانھ تأکید کرده بودیم

ِصرف «:در جملۀ آخر مقالھ چنین آمده استبرای نمونھ 
پاسخ گوی دراز مدت نیازھای جنبش "مبارزۀ مسلحانھ"

در ھیچ جای مقالھ از شیوۀ .»کارگری نخواھد بود
توماک آمارو دفاع »خط سیاسی«مبارزۀ مسلحانھ و یا 

نشده، کھ تأکید اصلی علیھ توطئھ ھای دولت ھای سرمایھ 
لھ تنھا واقعیت ھا در مورد در این مقا.داری بوده است

تاریخچۀ توماک آمارو و ھدف آن ھا از چنین اقدامی ذکر 
.شده بود

بنابراین، ایراد رفقا مبنی بر کنارگذاری اصول 
.سوسیالیزم انقالبی، بھ جا نیست

اصوالً قابل دفاع ھست؟»تروریزم«آیا :سؤال

.را روشن کنیم»تروریزم«ابتدا باید تعریف خود از 
کمونیست ھا »تروریزم«ن طبقاتی ما، ھمواره از دشمنا

http://www.nashr.de/n/k_s/ks45.pdf
http://www.nashr.de/n/k_s/ks42.pdf
http://www.nashr.de/n/k_s/ks45.pdf
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بورژوازی ھمیشھ فعالیت پرولتاریا !شاکی بوده و ھستند

.محکوم کرده است»تروریزم«علیھ خود را با برچسب 
و حتی »تحریم اقتصادی«، »اعتصاب«آن ھا 

اگر .می دانند»تروریزم«کارگران را »اعتراض«
تی ما را بھ این شبکھ ھای جاسوسی و پلیسی امپریالس

با صدای بلند اعالم علت محکوم بھ تروریزم می کنند، ما
اگر مبارزۀ جمعی توده !»ما تروریست ایم«می کنیم

ھای زحمت کش علیھ نظام پلیسی سرمایھ داری 
واضح است کھ .است، ما مدافع آن ھستیم»تروریزم«

مفھوم واقعی .منظور واقعی کلمۀ تروریزم این ھا نیستند
آن، بھ قتل رسانیدن یک فرد، بھ آتش کشیدن کارخانھ ای 
و یا تھدید بھ کشتن مدیر یک کارخانھ و یا یک وزیر و 

این ھا روش ھایی ھستند کھ سوسیالیست ھای .غیره است
.انقالبی با آنان سخت مخالف اند

بھ اعتقاد ما سازمان دھی طبقۀ کارگر در راستای 
رچھ عملی است گ(سرنگونی کل نظام سرمایھ داری 

نتیجۀ مھم تری از ترور یک مدیر )دراز مدت و پرمشقت
اولی نظام را .کارخانھ و یا یک وزیر بھ بار خواھد آورد

از بین می برد و دومی عده ای را برای مدت کوتاھی 
اولی یکی از ھدف ھای اساسی .می کند»ارضا«

کمونیست ھاست و دومی روشی است کھ سنتاً آنارشیست 
رده بورژوازی در درون جنبش کارگری بھ آن ھا و خ

ما بھ مبارزۀ جمعی علیھ کل .روی آورده و می آورد
ما خواھان جایگزینی .نظام سرمایھ داری اعتقاد داریم

انقالب تنھا از طریق فعالیت .خود بھ جای توده ھا نیستیم
این ھا مواضع .جمعی توده ھای وسیع مردم عملی است

بی بوده و ھست و ھیچ کسی در سوسیالیست ھای انقال
این اعتقادھای اساسی کمونیستی را »اتحادیھ«درون 

.کنار نگذاشتھ است

توماک «اما، سؤال این است کھ بھ اعتقاد رفقا، عمل 
مترادف با )صرف نظر از خط سیاسی آن ھا(»آمارو

یک عمل تروریستی صرف بوده است؟ و یا یک فعالیت 
جوان قصد ١٤آیا این حساب شده؟ )مسلح(تبلیغاتی 

کشتن کسی را داشتند؟ و یا عده ای را برای مذاکره برای 
رھاسازی زندانیان سیاسی با ھدف تبلیغاتی و افشای 

دولت پرو بھ گروگان گرفتند؟

و یک عمل »تروریزم«بھ اعتقاد ما باید وجھ تمایزی بین 
گرچھ (مسلحانھ در راستای یک ھدف مشخص، قایل شد 

نیز می تواند ھمراه با عمل مسلحانھ کار تروریستی 
).باشد

مواضع اوایل قرن بیستم بلشویک ھا و لنین علیھ 
روشن فکرانی کھ کار (»نارودنیک ھا«تروریزم 

را محدود بھ ترور شخصیت ھای دولت »انقالبی«
را نباید بھ وضعیت اواخر قرن بیستم )تزاری می کردند

ا ندارند بھ عده ای کھ ھدف و قصد کار تروریستی ر
و (تجربۀ مبارزۀ مسلحانھ در آمریکای التین .منطبق کرد

نشان داد کھ این گونھ مبارزات با فعالیت ھای )چین
مبارزۀ .تروریستی اوایل قرن بیستم متفاوت بوده و ھستند

چریکی، گرچھ مورد تأیید ما نیست، اما باید مورد 
برای مثال آیا می توان خط سیاسی .بررسی قرار گیرد

از جنگ چریکی را مترادف با نظر یک »چھ گوارا«
نارودنیک و یا یک آنارشیست در روسیھ دانست؟ آیا 
جنگ ھای چریکی در چین را می توان با عمل ترور 
.فردی مقایسھ کرد؟ بدیھی است کھ پاسخ منفی است

صرف نظر از تمام ایرادھای اساسی (انقالب کوبا و چین 
را برای دوره ای بھ نفع تناسب قوا در سطح جھانی )آن

عدم پیروزی نھایی آن عده را .جنبش کارگری تغییر داد
.آنان جستجو کرد»چریکی«نباید صرفاً در عملیات 

عمدتاً در (ایرادھای اصلی در جای دیگری نھفتھ بودند 
).عدم رعایت دمکراسی کارگری

پس بھ نظر شما مبارزۀ مسلحانھ می تواند قابل :سؤال
»مبارزۀ مسلحانھ«و اگر چنین است، ارتباط دفاع باشد؟ 

با حزب سازی چیست؟

ھمان طور کھ ذکر شد، دفاع از مبارزۀ مسلحانھ :پاسخ
نباید فراموش کرد کھ .بستگی بھ ھدف و انگیزۀ آن دارد

سوسیالیست ھای انقالب نمی توانند با مبارزۀ مسلحانھ 
مارکسیست ھا نھ .مخالف باشند»بھ طور عمومی«

واقعیت این است کھ ھر .یک اند و نھ خیال پردازدگمات
»مسلحانھ«رژیم سرمایھ داری را در نھایت باید 

»مؤدبانھ«سرنگون کرد، زیرا کھ رژیم ھای ارتجاعی، 
قدرت را بھ کارگران واگذار نمی »خواھش و تمنا«و با 
برای تسخیر قدرت سیاسی، میلیشیاھای کارگران و .کنند
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»رو در رو«یروھای مسلح رژیم زحمتکشان در مقابل ن

تاریخ روش دیگری را تجربھ نکرده .قرار خواھند گرفت
.و بھ اثبات نرسانده است

اما، مبارزۀ مسلحانھ صرفاً در دورۀ تسخیر قدرت نیز 
مبارزۀ مسلحانھ در واقع بخش مھمی از .طرح نمی گردد

رفیقی کھ در مقالھ ای می .ساختن حزب انقالبی است
بارزۀ مسلحانھ مانعی است در راه ساختن نویسد کھ م

بھ خصوص (حزب پیشتاز انقالبی، سخت در اشتباه است 
در وضعیتی کھ دمکراسی بورژوایی وجود نداشتھ باشد و 

-اختناق و سرکوب توسط یک رژیم ارتجاعی اعمال شود
»حزب سازی«).مانند کشورھای آمریکای التین و ایران

ان صورت می گیرد و در زندگی واقعی روزمرۀ کارگر
ھای انقالب ھای »تئوری«نھ در کتابخانھ ھا متکی بر 

تزھا و تئوری ھایی کھ با واقعیت یک جامعھ .گذشتھ
در .انطباق نداشتھ باشند، بھ درد آن جامعھ نمی خورند

جوامعی نظیر ایران ساختن حزب انقالبی، خواه ناخواه با 
.مبارزۀ مسلحانھ پیوند می خورد

فرض .تر شدن این بحث مثالی می آوریمبرای روشن 
کنیم در ایران یک حزب پیشتاز انقالبی وجود داشتھ و 
قصد دارد در میان پیشروی کارگری و کارگران کارخانھ 

بدیھی است کھ بھ محض حضور در یک .ھا تبلیغ کند
کارخانھ با نیروھای مسلح رژیم مواجھ شده و نھ تنھا 

.می روندن نیز از بینتبلیغی صورت نمی گیرد کھ مبلغا
مسلحانھ از خود در راستای تبلیغ و »دفاع«در نتیجھ 

ترویج نظریات انقالبی و در نتیجھ ساختن یک حزب 
انقالبی، در وضعیت اختناق، بھ انقالبیون تحمیل می 

بدیھی است یک حزب سراسری، باید شاخۀ نظامی .گردد
.می گرددخود را نیز داشتھ باشد، وگرنھ بھ سرعت نابود 

»مبارزۀ مسلحانھ«دفاع مسلحانھ از خود نیز بھ نوعی 
با این تفاوت کھ ھدف این گونھ عملیات در راستای .است

.ایجاد یک حزب انقالبی است

سوسیالیست ھای انقالبی ایجاد »استراتژی«در نتیجھ 
حزبی کھ باید تدارک .است»حزب پیشتاز انقالبی«

دولت سرمایھ داری و انقالب را در راستای سرنگونی 
اما در این راه تاکتیک .تشکیل نظام شورایی سازمان دھد
یکی »مبارزۀ مسلحانھ«ھای مختلفی اتخاذ می گردد، کھ 

ما با تزھایی کھ مبارزۀ مسلحانھ .از این تاکتیک ھاست
.می دانند، مخالفیم»ھم استراتژی و ھم تاکتیک«را 

ر پرو در حال د»توماک آمارو«بھ نظر شما آیا :سؤال
ساختن یک حزب انقالبی اند؟

خرده بورژوا «توماک آمارو، یک گرایش !خیر:پاسخ
حتی اگر کلیۀ اعضای (و شبھ آنارشیستی است »رادیکال

اما .روش آن بھ طور قطع اشتباه است).آن کارگر باشند
عملی را کھ آن ھا سازمان دادند، تأثیر بسیاری در پرو و 

در آتیھ جوانان بسیاری، در .شتسایر نقاط جھان گذا
غیاب یک حزب پیشتاز انقالبی، بھ این سازمان جلب 

یک جریان )بھ ھر علت(در زمانی کھ .خواھند شد
بھ (با یک رژیم ارتجاعی »خرده بورژوا رادیکال«

خصوص رژیمی کھ توسط دولت ھای سرمایھ داری 
رو در رو می شود؛ در وضعیتی )غربی حمایت می شود

چ آلترناتیو انقالبی در آن جامعھ وجود نداشتھ باشد، کھ ھی
این !)آن ھم خارج از گود(نقش سوسیالیست ھای انقالبی 

نیست کھ توطئھ ھای امپریالیستی را عمده نکرده، روحیۀ 
جوانان را نادیده گیرد و ھمۀ حملۀ اصلی را متوجھ آن 

سال پیش ١٠٠استناد بر نظریات (گروه مسلح کنند 
بدیھی است این ).مسألھ ای را تغییر نمی دھدبلشویک ھا

ھا گرایش ھای فکری شبھ آنارشیستی و چریکی داشتھ و 
نظریاتشان شاید رفرمیستی نیز باشد، اما در عین حال، 
در این مقطع، از نزدیک ترین متحدان سوسیالیست ھای 

ضمن نقد روش اشتباه آن ھا، حملۀ اصلی .انقالبی اند
روھای ضربتی و جاسوسی سرمایھ نخست باید متوجھ نی

سپس در درون جوانان می توان گوش شنوا .داری باشد
پیدا کرده و صبورانھ برنامۀ انقالبی و روش صحیحی را 

آن ھم (در مقابل روش و برنامۀ انحرافی آن ھا ارائھ داد 
تنھا از طریق چنین !).در عمل و نھ تئوری و حرف

ھای آن ھا مقابلھ برخوردی است کھ می توان با انحراف 
.کرد

اما آیا این ھا نظریاتی مشابھ مواضع سانتریستی :سؤال
بین الملل چھارم نیست کھ در مقابل امپریالیزم خود را در 

جبھۀ جریانات بورژوایی قرار می دھد؟

!خیر چنین نیست:پاسخ
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)دبیرخانۀ متحده(اول، مواضع بین الملل چھارم 

ز با آن ھا موافق نیستیم و بھ ما نی.ایرادھای بسیاری دارد
این علت سال ھاست کھ از آن ھا بُرش سیاسی و 

البتھ (بدیھی است کھ حمایت نظامی .تشکیالتی کرده ایم
و سازمان ھای مشابھ (این سازمان )نھ سیاسی

از خمینی یا صدام در جنگ آن ھا علیھ )تروتسکیستی
اع ھم چنین دف.امپریالیزم آمریکا، نادرست بوده است

اما .سیاسی آن سازمان از ساندنیست ھا غیراصولی بود
این مواضع را نمی توان با دفاع از یک عمل مسلحانھ 

رژیم ھای صدام و خمینی، رژیم ھای .مقایسھ کرد
ارتجاعی در حکومت ھستند کھ از ابتدا زیر لوای مبارزه 
با امپریالیزم بھ سرکوب جنبش کارگری و زحمتکشان 

ت آخر نیز با امپریالیزم توافق خواھند دس.پرداختھ اند
در نتیجھ سوسیالیست ھای انقالبی ھرگز نباید تن بھ .کرد

رژیم ساندیستی، .حمایت بھ یک رژیم سرمایھ داری دھند
گرچھ ارتجاعی نبود، اما کماکان یک دولت سرمایھ داری 

این ھا نیز نمی بایستی مورد حمایت قرار .را احیا کرد
حتی با برنامۀ(ن جریانی مبارز باید میا.گیرند

کھ ھنوز در حکومت قرار نگرفتھ و یک )رفرمیستی
.دولت سرمایھ داری استقرار یافتھ وجھ تمایز قایل شد

دوم، حملۀ آمریکا و غرب بھ عراق، مترادف بود با ایجاد 
جبھھ مبارزان ُکرد در شمال و مسلمان .یک جبھھ سوم

ما حمایت از جبھۀ بنابراین شعار.شیعھ در جنوب عراق
ما از جبھۀ .سوم علیھ تھاجم آمریکا و دولت عراق بود

مردم زحمت کش عراق علیھ دولت ھای سرمایھ داری 
این وضعیت را نمی توان با پرو مقایسھ .دفاع کردیم

مردم .بھ ھر حال در پرو جبھۀ سومی وجود ندارد.کرد
پرو توسط دولت ارعاب شده و تنھا واکنش توسط 

ات مسلحانھ عده ای از نیروھای چپ سازمان یافتھ مبارز
را »حزب انقالبی«چنان چھ ما در پرو بدیل .شده است

شکل نداده باشیم، نمی توانیم، بدون ارائھ ھیچ آلترناتیو 
نمی.کنکرت، تنھا بھ مبارزات مسلحانھ ایراد بگیریم

دولت ارتجاعی است و «:توانیم بھ توده ھا بگوییم کھ
و !»انحرافی است"توماک آمارو"لحانھ مبارزات مس

غیر از تأکید بر (آلترناتیوی خود ارائھ ندھیم »ھیچ«
مواضع اوایل قرن بیستم لنین علیھ ناردونیک ھا و یا 

چھ باید «چگونگی ساختن یک حزب متکی بر جزوۀ 

ما در دعوا بین دولت «:باید بھ توده ھا بگوئیم کھ).»کرد
و مبارزین مسلح، در کنار )مو امپریالیز(سرمایھ داری 

توده ھا قرار داریم و از آن جایی کھ تنھا شکل مبارزه در 
است ما از این مبارزه در "مبارزۀ مسلحانھ"این مقطع، 

اما در عین حال بھ این شیوه .مقابل رژیم دفاع می کنیم
ما باید آلترناتیو خود را در عمل بھ توده ھا ».انتقاد داریم

!ھ در حرفارائھ دھیم و ن

سوم، موضع گیری فوق، ریشھ در مارکسیزم دارد و نھ 
برای نمونھ مارکس، .در تروتسکیزم بین الملل چھارم

گرچھ کمون پاریس را زودرس می دانست، ضمن انتقاد 
حتی.پاریس در کنار آن ھا قرار گرفت»انقالبیون«بھ 

لنین ضمن شدیدترین انتقادات بھ نارودنیک ھا و 
ھمواره در مقابل پلیس تزار موضعش تروریست ھا 

حتی زمانی کھ آلترناتیو حزب (حمایت از آن ھا بود 
).انقالبی مطرح بود

نمی تواند الزاماً ما را بھ »کتابی«بنابراین، برخوردھای 
در ضمن مواضع انحرافی .یک موضع صحیح برساند

برخی از نیروھای چپ را نمی توان مالک موضع گیری 
لیست ھای انقالبی باید متکی بر تجارب سوسیا.قرار داد

نظری و عملی، با تحلیل از وضعیت مشخص و انطباق 
آن با استراتژی حزب سازی، در قبال مسایل اجتماعی 

این موضع گیری باید ما را در راستای .موضع گیرند
این مواضع بایستی پیوند .تدارک اھداف خود یاری دھد

بی توجھی بھ .کندما را با قشر پیشروی کارگری بیشتر
مسایل کارگری و برخوردھای دگماتیک و کتابی بھ آن 

.از توده ھاست»دنبالھ روی«ھا، آن روی سکۀ 

متشکرم

:مقاالت مرتبط

ۀانقالب و ضد انقالب در آمریکای التین نوشتۀجزو
مازیار رازی

http://www.nashr.de/2/razi/latin/0.pdf
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٦٤
طور کھ در کوبا آموختھ می شودتروتسکی، آن 

فھرستبازگشت بھ 

، خانمی کوبایی کھ در آن »دیزی بالرا«نوشتھ ای از 
سالھ و فارغ التحصیل شیمی ھستھ ای در کوبا ٢٢زمان 

منتشر»ھاوانا تایمز«، در ٢٠١٠این نوشتھ در سال .بود
.شد

سیروش داشنفر:ترجمھ

***

کھ با نام لئون تروتسکی بھتر -وویچ برونشتاینداویدفلی
در ١٩۴٠اوت ٢١در روز -برای جھان شناختھ شده

گمان کنم کھ شاید نام این .کوآیاکان، مکزیک، درگذشت
انقالبی روس، در کالس ھای تاریخ معاصر نخستین سال 

.دبیرستان، در کوبا، بھ گوشم خورده باشد

١۵، ١۴اریخی کھ در منتھا، نام تروتسکی در آن کتاب ت
از کالس ھای آن موقع تنھا .سالگی داشتم، نیامده بود

.مان می ستودچھرۀ لنین را بھ یاد می آورم کھ معلم

آموز دیگر کالس، من ھم لنین را دانش٣٠مثل بیش از 
بھ عنوان تنھا رھبر اصلی و عملی انقالب سوسیالیستی 

ھ از آن تنھا خاطرۀ دیگری ک.کبیر روسیھ می شناختم
کالس ھا بھ یاد می آورم، روزی بود کھ علل فروپاشی 

-اتحاد جماھیر شوروی را آموختم؛ بسیاری از دانش
آموزان در کالس درس، بنا بھ دلیلی، طوری بھ یک 

.دیگر نگاه می کردند کھ تو گویی بھ ما خیانت شده بود

درس ھای تاریخ بھ پایان می رسید، درست مثل سایر 
دبیرستان، بدون این کھ حتی بفھمم یک مطالعات من در

تنھا چند روز پیش، .لئون تروتسکی ھم وجود داشتھ است
-و برحسب تصادف محض -برنامۀ خود را در دانشگاه

آغاز کردم؛ ترانھ ای از یک خوانندۀ فولک کوبایی 
دربارۀ نقش تروتسکی بھ عنوان یکی از چھره ھای 

.شنیدم١٩١٧اصلی انقالب روسیۀ 

ین انقالبی در ذھنم فرو رفت، اما اطالعات در مورد نام ا
تا.او، درھرجایی کھ می شد بھ دنبالش رفت، نایاب بود

باألخره سال سوم دانشگاه شد؛ خودم را در بین یک گروه 
خاص از افراد یافتم؛ آن ھا بودند کھ اجازه دادند روایت 
کامل بخشی از تاریخ را کشف کنم کھ ھیچ کسی آشکار 

.را برای من ضروری نمی دیدکردنش 

نھایتاً نام تروتسکی دیگر تنھا یک نام نبود، بلکھ برای 
من بھ شخصی تبدیل شد کھ اقداماتی حیاتی را برای 

او نمایندۀ اصلی شورای .انقالب روسیھ انجام داده بود
.پترزبورگ و ھمین طور سازمانده ارتش سرخ بود

روتسکی نمی شاید ھمین کھ در قبل ھرگز ھیچ چیز از ت
دانستم، من را بھ خواننده ای بدل کرد کھ اکثر آثار او 

»انقالب مداوم«ببلعم؛ آثاری کھ در بین آن ھا باید 
را )١٩٣۶(»انقالبی کھ بھ آن خیانت شد«و )١٩٣٠(

.برجستھ کنم

اوت، ھفتادمین سالگرد حملۀ مھلکی بود کھ از سوی ٢٠
کھ در عمل و باند استالینیست علیھ مردی صورت گرفت 

نوشتھ ھای خود عشق بھ پرولتاریای جھانی را بھ 
او اطمینان داشت کھ یک .معرض نمایش گذاشتھ بود

ساختار اجتماعی متفاوت از سرمایھ داری، می تواند 
.زندگی را از بند تمامی اشتباھات آزاد کند

با وجود ھمۀ این ھا، این تروتسکی ھنوز در کتاب ھای 
گذار ھیچ اشاره ای بھ بنیان.ی شودتاریخ کوبا ظاھر نم

بین الملل چھارم نمی شود، سازمانی کھ خود وقف 
علیھ آن دستھ کسانی کھ ؛مبارزه علیھ بوروکراسی کرد

انیعلیھ کس؛خود را بھای کار دیگران غنی می کردند
کھ در برجستھ کردن تمایزات طبقاتی در جامعھ ای کھ 

یتی بھ خرج نمی قصد ساختن سوسیالیسم را دارد، حساس
و علیھ کسانی کھ نمی گذاشتند کارگران خود دادند؛ 

.مشارکت کنند یا تصمیم بگیرند

تاریخی کھ در این جزیره بھپس آیا مھم نیست کھ او را 
؟ شخصی کھ تا آخرین بازگردانیمآموزش داده می شود 

روزھای زندگی خود، حقیقتاً بھ مقابلھ با انحطاط جوامعی 
.خوانده می شوند، متعھد بودکھ سوسیالیستی 

٢٠١٠اوت ١٧
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چھ می »پگیدا«در پس تظاھرات ھای مھاجرستیز 

گذرد؟

فھرستبازگشت بھ 

)آلترناتیو سوسیالیستی(ولفرام کالین 

بتی جعفری:آرام نوبخت، ویراستار:برگردان

طی ھفتھ ھای ھای اخیر، آلمان شاھد رشد تظاھرات 
-اروپایی ھای میھن«(»پگیدا«ر دفاع و علیھ ھایی د

)»مغرب زمین«یا »پرست علیھ اسالمی شدن غرب
بوده است؛ جنبشی اعتراضی کھ ماه اکتبر گذشتھ در شھر 

، شرق آلمان، آغاز »زاکسن«واقع در ایالت »درسدن«
خیلی زود شتاب گرفت و اعتراضات »پیگدا«.شد

در »تظاھرات ھای دوشنبھ«ھفتگی موسوم بھ 
بھ ھزاران )اکتبر٢٠در (، از چند صد نفر »درسدن«

.نفر تا پیش از سال نو رسید

تری، در ھمان حال کھ تظاھرات ھای مشابھ، اما کوچک
-در دیگر شھرھای آلمان وجود داشتھ است، موج بزرگ

ھزار شرکت ٣۵تری از تظاھرات ھای مخالف آن کھ بھ 
.کننده نیز می رسید، بھ چشم خورده است

ژانویھ بھ گفتۀ رسانھ ھای آلمان، این کشور ١٢روز 
ھزار شرکت کننده در ٣٠شاھد حضور بیش از 

در شھرھای مختلف بود، درحالی »پگیدا«تظاھرات ھای 
ضّد«ھزار نفر در اعتراضات مختلف ١٠٠کھ بالغ بر 

ترین تجمع اعتراضی بزرگ.شرکت جستند»پگیدا
ھزار نفر ٢۵ی کھ بود، جای»درسدن«در شھر »پگیدا«

، شھر دیگری بھ »الیپزیگ«اما در .شرکت کردند
۴٨٠٠، »زاکسن«کیلومتری آن در ایالت ١١۵فاصلۀ

ھزار نفر علیھ آن حضور ٣٠نفر در دفاع از پگیدا و 
.یافتند

»تظاھرات ھای دوشنبھ«

اساساً از »تظاھرات ھای دوشنبھ«برای »پگیدا«بسیج 
این تالشی بود برای .ز شدطریق شبکھ ھای اجتماعی آغا

علیھ حکومت ١٩٨٩تقلید از سنتی کھ بھ انقالب پاییر 
در آن .استالینیستی وقت در آلمان شرقی بازمی گردد

»الیپزیگ«در »تظاھرات ھای دوشنبھ«مقطع، 

آغاز شد و بھ زودی بھ جنبشی توده ای در )زاکسن(
سرتاسر آلمان شرقی بدل شد کھ نقش بزرگی در 

این جنبش کھ بھ .رژیم استالینیستی ایفا نمودسرنگونی
عنوان یک انقالب سیاسی برای حقوق دمکراتیک و علیھ 
حاکمیت استالینیستی آغاز شد، بھ بازگشت سرمایھ داری 
ختم گردید، بھ طوری کھ طبقۀ حاکم آلمان فرصت را 

بر مبنای نظام خود ١٩٩٠برای وحدت کشور در سال 
.قبضھ کرد

کنون، تالش ھای متعددی برای احیای این از آن زمان تا
، ١٩٩١در سال .سنت اعتراضی صورت گرفتھ است

تظاھرات ھایی توده ای ھر دوشنبھ علیھ کاھش عظیم 
مشاغل در آلمان شرقی صورت می گرفت، یعنی زمانی 
.کھ اقتصاد برنامھ ریزی شدۀ سابق، خصوصی گشتھ بود

مان شرقی ، تظاھرات ھایی توده ای در آل٢٠٠۴در سال 
علیھ )تری در آلمان غربیو تظاھرات ھای کوچک(

)»ھارتس«قوانین بدنام (معرفی کاھش رفاه عمومی 
تری نیز اعتراضات کوچک٢٠١۴در بھار .شکل گرفت

»بیداری برای صلح«در روزھای دوشنبھ با عنوان 
وجود داشت کھ، در بسیاری موارد، مخالفت با موضع 

ب در نزاع اوکراین را با عقاید متخاصمانۀ امپریالیسم غر
نظیر تئوری ھای توطئھ، (سردرگم و ارتجاعی 

ترکیب می )سفیدکاری  و توجیھ وجھۀ پوتین و غیره
.کرد

، »درسدن«در »تظاھرات ھای دوشنبھ«این آخرین 
آن ھا از شعارھای سال .مدعی پیگیری ھمین سنت ھستند

استفاده)»ما مردم ھستیم«بھ خصوص شعار (١٩٩٨
می کنند، اما محتوایی کامالً جدید و ارتجاعی بھ آن داده 

.اند

، سازمانده اصلی آن ھا، کارنامۀ طوالنی »لوتس باخمان«
حملھ، دزدی، سرقت، ھمراه داشتن (از جنایت دارد 

، او برای ١٩٩٨در سال ).داروھای غیرقانونی و غیره
فرار از حکم زندان بھ آفریقای جنوبی گریخت، اما بھ 

اکنون او علیھ اتباع .ان دیپورت و بازگردانده شدآلم
.پراکنی می کندظاھراً مجرم بیگانھ، نفرت

٢٠١۴او ادعا می کند کھ مخالفتش با تظاھرات اکتبر 
کردھا در ھمبستگی با نبرد علیھ داعش در شھر کوبانی، 
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دلیل او برای فراخواندن این تظاھرات ھای اخیر بوده 

ش ادعایی علیھ اسالمی شدن، بنابراین این جنب.است
نخست با نفرت علیھ کسانی برانگیختھ شد کھ راسخ ترین 

.مبارزین علیھ اسالم سیاسی ارتجاعی بودند

شدن عمیقاً غیرمنطقی است، بھ ھر رو ترس از اسالمی
و .درصد جمعیت آلمان مسلمان ھستند۵چرا کھ تنھا 

ل متخصصین سرشماری انتظار دارند کھ این رقم تا سا
تر، کم»زاکسن«در .درصد افزایش پیدا کند٧بھ ٢٠٣٠

از سوی دیگر، در آلمان .از یک درصد مسلمان ھستند
بالغ.شرقی دیگر یک سنت نیرومند مسیحی وجود ندارد

، تابع ٢٠١١در سال »زاکسن«درصد جمعیت ٧۵بر
»پگیدا«در نتیجھ این کھ سخنگویان .ھیچ مذھبی نبودند

پایھ یھودی استناد می کنند، بی-حیبھ سنتِ غرب مسی
یافتھ در بخش اعظم تاریخ واقعِی مسیحیِت سازمان.است

.اروپا، ضدیت وحشیانھ با یھودیت بوده است

اما تحریفات تاریخی از این دست، نشان می دھد کھ آن 
ھا در تالش اند تا از خوردن برچسب ھایی کھ سنتاً بھ 

ستیزی، نند یھودیگرایان افراطی زده می شود، ماراست
آن ھا در فھرست اولیۀ مطالبات خود ادعا .اجتناب کنند

کردند کھ مدافع حق پناھندگی برای آفراد مورد آزار و 
سازمان دھندگان .اذیت یا گریختھ از جنگ ھستند

مدعی ھستند کھ تنھا مخالف پناھجویان »پگیدا«
اما گزارش .اقتصادی، اتباع خارجی مجرم و غیره ھستند

، نشان می »تظاھرات ھای دوشنبھ«ای رسیده از این ھ
.دھد کھ این ادعاھا صرفاً پوشش ھستند

خرده بورژوازی خشمگین و مستأصل

یک چنین جنبش نامعقولی را چھ طور می توان توضیح 
اعتراض می کنند، از »درسدن«داد؟ اکثر کسانی کھ در 

این، جنبش اخص طبقۀ .زمینۀ طبقۀ متوسط می آیندپیش
.متوسطی است کھ از انحطاط اجتماعی در ھراس است

، بسیاری از مردم با بازگشت ١٩٩٠در آغاز دھۀ 
سرمایھ داری بھ آلمان شرقی، مشاغل خود را از دست 

-الیھ ای از آن ھا بھ خوداشتغالی، یعنی بھ پیشھ.دادند
آن ھا بھ سختی کار .وری، کار آزاد و غیره، روی آورد

ترین نیازھا و مایحتاجشان رفع شود و می کنند تا ابتدایی 
تر شود از این می ترسند کھ موقعیت اقتصادی شان وخیم

البتھ موقعیت اقتصادی آلمان ھنور بھ .و ورشکستھ گردند
مراتب بھتر از سایر بخش ھای اروپا است، اما رشد 

.اقتصادی آن طی چند سال گذشتھ بسیار نحیف بود

ادگی این احساس را پیدا بھ عالوه، مردم می توانند بھ س
کنند کھ آلمان، جزیرۀ ثبات در دریای بحران است و از 
این بترسند کھ مبادا این جزیره ھر لحظھ در دریا غرق 

بنابراین ترس از انحطاط اجتماعی فردی با ترس .شود
برای .از انحطاط اجتماعی جمعی آلمان ترکیب می شود

راه حل بحران مردمی کھ پاسخ را در مبارزۀ طبقاتی، و 
سرمایھ داری را در سوسیالیسم نمی بینند، طبیعی بھ نظر 
می رسد کھ بھ ناسیونالیسم بھ عنوان ابزاری برای 

آلمانی ھا در برابر محاصرۀ »جزیرۀ«محافظت از 
این امر از آن جھت بیشتر مصداق دارد .بحران نگاه کنند

کھ رسانھ ھای سرمایھ داری و سیاستمداران برای تفرقھ
اندازی و حکومت کردن، ناسیونالیسم و نژادپرستی را 

.چندین دھھ بھ عنوان راه حل معرفی کرده اند

، یک کارزار ١٩٩٠و اوایل دھۀ ١٩٨٠در اواخر دھۀ 
از زمان .تبلیغاتی وسیع علیھ پناھجویان وجود داشت

حادثۀ یازده سپتامبر، جّو ارعاب علیھ مسلمانان وجود 
.مانده ترسیم می شوندو عقبدارد، و مسلمانان، خشن

روزنامھ ھای تبلویدی، گزارش ھای مضک و احمقانھ 
:زدایی و اسالمی شدن منتشر می کنندای دربارۀ مسیحیت

بھ اجبار بھ »بازارھای مسیحی«ادعا می شود کھ 
تغییر نام یافتھ اند، ترانھ ھای »بازارھای زمستانی«

جشن«شود، اسالمی بھ مردم مسیحی ارائھ و معرفی می 
خورشید، ماه و «، بھ جشن »سن مارتین«روز »فانوس
، ٢٠١٠از سال .تغییر نام یافتھ است و غیره»ستاره

داوری رسانھ ھای آلمان و سیاستمداران بھ بروز پیش
بھ خصوص (اروپای جنوبی »تنبل«ھایی علیھ مردم 

.دامن زده اند)یونان

»برای آلمانآلترناتیو «دو سال پیش حزب جدیدی با نام 
)AfD(خصلت آن ھنوز بھ طور کامل .بنیان گذاشتھ شد

گرایش ھای .روشن نیست، چرا کھ حزب جدیدی است
.گرا در آن وجود داردپوپولیست و محافظھ کار راست

مسألۀ اولیۀ آن، بحران یورو بود و این حزب از آلمان می 
خواست کھ واحد پول یورو و نھ اتحادیۀ اروپا را ترک 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آذر ماه 78شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٦٧
AfDاز آن جا کھ این بحران موقتاً مھار شده بود، .کند

در انتخابات عمومی .موضوعات دیگری را علم کرد
درصد آرای ۵نتوانست حّد نصاب AfD، ٢٠١٣سال 

الزم برای ورود بھ پارلمان را بھ دست بیاورد، اما از آن 
زمان بھ بعد، آن ھا در پارلمان اروپا و در سھ پارلمان 

.انتخاب شدند)از جملھ زاکسن(ن شرقی ایالتی در آلما

درصدی ۵۵، افزایشی ٢٠١۴در یازده ماه نخست سال 
بھ دلیل پیامدھای جنگ (در شمار پناھجویان وجود داشت 

در برخی اماکن، پناھگاه ھای ).داخلی سوریھ و غیره
در بسیاری موارد، .جدیدی برای پناھجویان افتتاح شد

اتی را علیھ این فاشیست ھا و راسیست ھا اعتراض
حملھ بھ پناھگاه ھا در .پناھگاه ھای جدید سازمان دادند

.سھ  برابر شد٢٠١۴، طی سال »زاکسن«

عامل مھم دیگر، این احساس مردم شرق آلمان است کھ 
ً در باال نمایندگی نمی شود؛ ھمان طور  منافع آن ھا واقعا

اعالم کرد، بسیاری از »شورای مھاجرت«کھ سرپرست 
.»احساس می کنند کھ صدایی ندارند«م شرق آلمان مرد

ً از آلمان غربی است، با وجود آن کھ  طبقۀ حاکم، اساسا
کھ دو منصب باال در ساختار سیاسی رسمی، یعنی رئیس 
جمھور و صدر اعظم، درحال حاضر از سوی مردم 

.شرق آلمان حمایت می شوند

موماً، با وجود پایگاه انتخاباتِی ع»حزب چپ«متأسفانھ 
نیرومند خود در شرق، قادر بھ ھدایت کارزارھای 

و .مداومی کھ راه برون رفتی را پیشنھاد کند، نبوده است
این یکی از دالیل آن است کھ چرا نتایج انتخابات، زمین 

»درسدن«حاصلخیزی را برای عقاید راست افراطی در 
ھزار ١٨، ٢٠١۴در انتخابات محلی مھ .مھیا کرده است

بھ حزب راست »درسدن«در )درصد٢.٨(نفر٣۴١و 
٣٠٩ھزار و ۴۶رأی دادند، درحالی کھ NPDافراطی 

.رأی دادندAfDبھ )درصد٧(نفر دیگر 

یک دلیل برای عقاید راسیستی در آلمان شرقی، درصد 
بھ آن معنا کھ بسیاری از مردم .پایین مھاجرین است

ی بامحلی، بھ زحمت تجربھ ای فردی از شناخت مردم
بنابراین تصویر آن ھا، عمیقاً با .ریشھ ھای خارجی دارند

عقایدی راسیستی شکل می گیرد کھ در روزنامھ ھای 
.تبلویدی و دیگر رسانھ ھای جمعی پخش می شود

برخی مفسریِن مدافع ساختار حاکمیت موجود، از این 
، تظاھرات ھا »درسدن«واقعیت بھ خشم می آیند کھ در 

ردیدھای معمول فعالین راست افراطی فراتر از ظن و ت
از «آن ھا ادعا می کنند کھ اکثر تظاھرکنندگان .می رود

اما راسیسم، .این درست است.می آیند»میانۀ جامعھ
، بھ »میانۀ جامعھ«ھراسی در این ستیزی و اسالمبیگانھ

.خصوص در طبقۀ متوسط، شایع است

دانستن، را اجتناب ناپذیر »پگیدا«با این حال ظھور 
اقشار خرده بورژوازی خود بھ خود .درست نیست

در واقعیت امر، بسیاری از .مرتجعین راسیست نیستند
شرکت»پگیدا«مردمی کھ در تظاھرت ھای مخالف 

کردند، در شرایط اقتصادی و اجتماعی مشابھی زندگی 
اگر جنبش کارگری راه حلی برای بحران .می کنند

می توانست بخش ھای سرمایھ داری ارائھ می کرد،
.بزرگی از طبقۀ متوسط را پشت سر خود صف کند

متأسفانھ سال ھاست کھ سطح پایینی از مبارزۀ طبقاتی در 
ھم ھیچ آلترناتیو »حزب چپ«.آلمان وجود داشتھ است

.روشنی ارائھ نمی کند

تحت تسلط جناح راست آن »حزب چپ«، »زاکسن«در 
عضای شورای شھر ، اکثریت ا»درسدن«در .قرار دارد

ھزار مسکن ۴٨، بھ فروش کلیۀ »حزب چپ«در 
این بھ انشعاب در (رأی دادند ٢٠٠۶اجتماعی در سال 

منجر شد، »حزب چپ«درون اعضای شورای شھر در 
با این حال نیروھای ).اما حزب را در کل بی اعتبار کرد

را در نطفھ »پگیدا«چپ و ضّد فاشیست ھا می توانستند 
منتھا اگر تا زمانی کھ پگیدا کوچک بود، برای خفھ کنند، 

اما این فرصت از .اعتراضات ضّد آن بسیج شده بودند
.دست رفت

»درسدن«خارج از 

اما ضّد فاشیست ھای باقی آلمان، از این اشتباه درس 
از ماه دسامبر، تالش ھای متعددی برای تقلید از .گرفتند

ر اکثر موارد، د.در دیگر نقاط وجود داشتھ است»پگیدا«
سازمان دھندگان، افرادی از سازمان ھای پوپولیست 

این بسیج ھا کوچک بودند .گرا یا فاشیست بودندراست
و تظاھرات )مانند تظاھرات ھای اولیۀ پگیدا در درسدن(

اغلب ھزاران نفر .ھای مخالفین، آن ھا را بھ چالش کشید
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ت ھای از مردم با ایجاد مانع، از راھپیمایی و تظاھرا

این مورد بھ عنوام مثال در .جلوگیری می کردند»پگیدا«
.رخ داد٢٠١۵ژانویۀ ۵کلن و برلین در تاریخ 

، شاخۀ کمیتۀ SAV(»آلترناتیو سوسیالیستی«اعضای 
از آغاز در این )در آلمانCWIانترناسیونال کارگری یا 

در کلن و ھامبورگ، رفقا .تظاھرات ھا شرکت نمودند
د تا برای ھزاران نفر از مردم در تظاھرات فرصت داشتن

.ھای مخالف پگیدا صحبت کنند

آن ھا بھ حفظ سالح .موقعیت طبقۀ حاکم متناقض است
بھ .تفرقھ انداختن و حکومت کردن خود عالقھ مندند

ھراسی ھمین خاطر است کھ وقتی ضروری بدانند، اسالم
و راسیسم را برای انحراف توجھ عمومی از مشکالت 

اما در حال حاضر آن ھا کامالً .قعی دامن می زنندوا
چون .ھستند»پگیدا«مخالف یک جنبش راسیستی مثل 

این می تواند بھ بی ثباتی ای بیانجامد کھ از کنترل خارج 
شود؛ می تواند توریست ھای خارجی و کارگران ماھری 
را کھ سرمایھ داری آلمان بھ دلیل کاھش جمعیت کشور 

با وجود مھاجرت باالی .د است، بترساندبھ آن ھا نیازمن
میلیون نفر از ١اخیر بھ داخل، جمعیت کشور بالغ بر 

کاھش یافتھ، و کارفرمایان بر نیاز خود بھ ٢٠٠٨سال 
وارد کردن کارگر پافشاری می کنند، اگرچھ وقتی 
.اقتصاد بعداً وارد رکود شود این امر احتماآلً فرق می کند

زدھا سال ھا پایین نگاه داشتھ اما در وضعیتی کھ دستم
شده و اجاره ھا در برخی شھرھا بھ سرعت رو بھ صعود 
است، وقتی سایر بخش ھای کشور بھ خصوص در شرق 

لطمھ می بیند، )رشد منفی جمعیت(زدایی از جمعیت
انگیزۀ کارفرمایان برای وارد کردن کارگر، می تواند بھ 

.افزایش خشم و نارضایتی بیانجامد

داران اصلی سرمایھ داری نگران از دست دادن سیاستم
در صورت تقویت این حزب AfDآرای خود در برابر 

در نتیجھ رسانھ ھا و .ھستند»پگیدا«از سوی 
سیاستمداران سرمایھ داری، فراخوان بھ تظاھرات ھای 

اما نھ برای سد کردن مسیر (می دھند »پگیدا«مخالف
از یک سو، .استاین متناقض ).راھپیمایی ھای آن ھا

ھزار نفر ٣۵این بھ بسیح مردم کمک کرد، بھ طوری کھ 
در شھر »پگیدا«در برابر ٢٠١۵ژانویۀ ١٠روز 

از سوی دیگر، قابل باور .راھپیمایی کردند»درسدن«
نیست کھ رسانھ ھا و سیاستمداران بھ پگیدا حملھ کنند، 
چرا کھ آن ھا در دیپورت کردن ھا شرکت دارند، مسئول 

بدیل مدیترانھ بھ گورستان جمعی پناھجویان ھستند، و ت
افرادی حرفھ ای مورد نیاز (»خوب«مھاجرین را بھ 

تقسیم می کنند و )مابقی مھاجرین(»بد«و )سرمایھ داری
.غیره

در این تظاھرات ھا حاضر بوده اند تا SAVاعضای 
بسیاری دیگر از سخنرانان .چنین ریاکاری را افشا کنند

گرایی را پیشنھاد می کنند، دعوت بھ صبر و اخالقاساساً 
درخواست ھایی کھ اصوالً ...بردباری و کثرت می کنند

برای متقاعد کردن تنھا آن دستھ کسانی بھ کار می رود 
این اخالق گرایی، کامًال .کھ نیازی بھ متقاعد شدن ندارند

از پاسخ بھ احساس عدم امنیت بھ عنوان پیامد بحران ھای 
قادر »پگیدا«اگر جنبش علیھ .یھ داری، ناتوان استسرما

بھ ارائۀ پاسخی بھ این نگرانی ھای واقعی نباشد، در این 
صورت یک بحران جدید اقتصادی، جنگ ھای جدید و 
حمالت تروریستی مانند نمونۀ پاریس، منجر بھ جذب 

.خواھد شد»پگیدا«نیروھای جدید بھ 

»دوشارلی اب«پس از حملۀ تروریستی بھ 

ادعا می کنند کھ حمالت تروریستی »پگیدا«ھراسان اسام
در پاریس، اثباتی بر مواضع آن ھاست و اعالم کردند کھ 

ژانویھ را بھ ١٢تظاھرات ھای خود در روز دوشنبھ 
برای قربانیان برگزار »راھپیمایی ھای یادبود«عنوان 

البھ این یک ریاکاری جدید بود، چرا کھ .خواھند کرد
در واقع .ابدو بھ ھمتایان فرانسوی پگیدا حملھ کردشارلی

و متعصبین راست گرای »پگیدا«سازمان دھندگان  
ھر دو تضاد .اسالم سیاسی، وجوه مشترک بسیاری دارند

را بھ جای آن »نبرد فرھنگ ھا«طبقاتی را فراموش و و 
ھر دو از چپ، جنبش متشکل کارگری و .تبلیغ می کنند

.رت دارندحقوق دمکراتیک نف

پس از حمالت تروریستی در پاریس، سوسیالیست ھا بر 
.ضرورت دفاع از حق بیان و آزادی بیان تأکید کرده اند

برخی افراد شاید ایجاد مانع در برابر تالش ھا برای راه 
انداختن راھپیمایی ھای پگیدا در نواحی جدید را تناقض 

کاربسِت اما این راھپیمایی ھا، .این موضع گیری ببینند
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طی ھفتھ ھای گذشتھ، افزایشی در .آزادی بیان نیست

خشونت فاشیستی علیھ مھاجرین و فعالین چپ وجود 
موفقیت ھای پگیدا، این خشونت را تشویق می .داشت

مأیوس کردن آن ھا از طریق بسیج موفقیت آمیز .کند
مخالفین، از جملھ ایجاد مانع و سد مردمی در برابر 

.مطلقاً جایز استراھپیمایی آن ھا،

مطالبات آلترناتیو سوسیالیستی

دسامبر گذشتھ، آلترناتیو سوسیالیستی، تصمیم گرفت کھ 
موضوعات جنگ، پناھندگان و راسیسم را بھ عنوان 

.تمرکز فعالیت ما طی دورۀ پیش رو برجستھ کند

ژانویھ، ما ۵پس از تظاھرات ھای بزرگ ضّد پگیدا در 
ی از مقالۀ خود را با استدالل یک نسخۀ ویژۀ دو صفحھ ا

و پیشنھادھایی برای ایجاد جنبشی »پگیدا«ھایی علیھ 
ما توضیح می دھیم کھ راسیسم، .علیھ آن منتشر کردیم

تنھا علیھ مھاجرین نیست، بلھ بھ شکاف و تضعیف طبقۀ 
حزب «ما اتحادیھ ھای کارگری و .کارگر خدمت می کند

الع رسانی علیھ را بھ سازماندھی یک کارزار اط»چپ
و راسیست ھا با انتشار جزواتی در محل کار و »پگیدا«

مسکن ھای اجتماعی و برای تجمعات توده ای و 
.تظاھرات ملی، فرامی خوانیم

ما خواھان مبارزۀ مشترک کارگران مھاجر و آلمانی و 
بیکاران برای آموزش، رفاه، و مسکن و برای مشاغل 

دژ «یھ راسیسم و مناسب ھستیم؛ سایر مطالبات، عل
، صدور تسلیحات و اعزام نظامیان آلمان بھ )١(»اروپا

خارج است کھ با اعمال مالکیت عمومی بر بانک ھا و 
شرکت ھا، ھمکاری دمکراتیک و برنامھ ریزی پایدار و 

.یک دمکراسی سوسیالیستی جھانی، بھ اوج می رسد

، یک اصطالح )Festung Europa(»دژ اروپا«)١(
نظامی از جنگ جھانی دوم بود کھ بھ نواحی تبلیغاتی

م-تحت اشغال آلمان نازی در قارۀ اروپا اشاره داشت

http://www.socialistworld.net/doc/7037

و کارزار حکومت آلمان برای میلیتاریسم»پگیدا«

فھرستبازگشت بھ 

٢٠١۵ژانویۀ ٩کریستوف درایر، 

ھزار نفر در تظاھرات جریان ١۵روز دوشنبھ، بیش از 
»درسدن«در شھر »پگیدا«گرا و ضّد اسالمی راست

.آلمان شرکت کردند

اروپایی ھای «ھفتۀ گذشتھ، جریان موسوم بھ ١٢طی 
، ھر )پگیدا(»پرست علیھ اسالمی شدن غربمیھن

سازمان »درسدن«ات ھایی را مرکز شھر دوشنبھ تظاھر
گرایان افراطی، نظیر سازمان فاشیستی راست.داده است

، در سطح کشور برای )NDP(»حزب دمکراتیک ملی«
.بسیج شده اند»درسدن«تظاھرات ھای 

گرایان افراطی از ترین تظاھرات ھای راستاین بزرگ
زمان پایان دیکتاتوری نازی ھا، یک تغییر و تحول 

از شواھد روشن است کھ مردم بسیار .خودانگیختھ نیست
بھ خیابان ھا آمده »پگیدا«دیگری برای اعتراض علیھ 

.اند

گرایان بھ طور در واقع، تظاھرات ھای راست
سیستماتیک از سوی بخش ھای مھمی از حاکمیت سیاسی 
.و رسانھ ھا، ساختھ و پرداختھ و پشتیبانی شده است

ھفتھ بھ ھفتھ از سرتاسر آلمان و »پگیدا«تظاھرکنندگان 
بسیج شده اند و می توانستند »درسدن«نواحی حومۀ 

.سابقۀ رسانھ ھا نیز اتکا کنندروی پوشش خبری بی

مانده ترین الیھ ھای اجتماعی، مستقیماً مرتبط بسیج عقب

http://www.socialistworld.net/doc/7037
http://www.socialistworld.net/doc/7037
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با افزایش تحریکات و تدارکات نظامی آلمان برای جنگ 

ک سال پیش پرزیدنت بھ دنبال اظھارات رسمی ی.است
-فرانک والتر اشتاین«، وزیر خارجھ »یوآخیم گوک«

مبنی بر این »اورزوال فون در الین«و وزیر دفاع »مایر
کھ دورۀ منع نظامی آلمان بھ سر رسیده است، کارزاری 
بی وقفھ در محافل سیاسی و رسانھ ھا وجود داشتھ است 

ایت بیشتر کھ از موقعیت ناکافی ارتش آلمان و نیاز بھ حم
.برای نظامیان گالیھ می کند

مثل ھمیشھ، تداعی میلیتاریسم، ارتباط تنگاتنگی با حمایت 
گرا و بسیج کردن آن ھا از احزاب و گروه ھای راست

.دارد

)CDU(»اتحاد دمکرات مسیحی«از »توما دو مزیر«
از »تورینگن«، نخست وزیر ایالت »بودو راملوف«و 
استمداران اصلی، ھمدردی ، بھ عنوان سی»حزب چپ«

خود را با تظاھرات ھا اعالم داشتھ و پیشنھاد ورود بھ 
.مذاکراه با افراد فاشیست را داده اند

تناسبی بھ تظاھرات ھایی داشتھ اند کھ رسانھ ھا توجھ بی
در ابتدا بسیار کوچک بودند؛ بھ عالوه پالتفرمی را برای 

د تا شعارھای سازماندھان و شرکت کنندگان ارائھ کرده ان
.شووینیستی آن ھا را گسترش دھند

، وزیر سابق خانواده و عضو کنونی »کریستینا شرودر«
CDU پگیدا«در پارلمان، از تظاھرات ھای مقابل«

او در ماه دسامبر گذشتھ بھ موجھ بودن .انتقاد کرد
بھ گفتۀ .اشاره کرد»گرایینگرانی ھا دربارۀ اسالم«

.ی یک مشکل حقیقی استگرایوزیر سابق، اسالم

طی چند ھفتۀ گذشتھ، تالش رو بھ رشد برای نھادینھ 
و بھره برداری از آن بھ »پگیدا«کردن تظاھرات ھای 

تر بھ راست در عرصۀ عنوان اھرمی برای چرخش بیش
روز چھارشنبھ، .سیاست رسمی آلمان وجود داشتھ است

، معاون سرپرست سازمان ضّد اروپایی »فراوکھ پتری«
، با )AfD(»آلترناتیو برای آلمان«گرای راستو

مالقات کرد تا ھمکاری احتمالی را »پگیدا«سازماندھان 
پیش از این مالقات گفتھ بود کھ »پتری«.ارزیابی کند

نقاط تقاطع بسیاری با دیدگاه ھای «، »پگیدا«برنامۀ

.»داردAfDسیاسی 

ظیر این ھمکاری از حمایت پرنفوذ مجاری رسانھ ھایی ن
)FAZ(»فرانکفورتر آلگماینھ سایتونگ«روزنامۀ 

، از ناشرین آن، در ماه »برتولد کولر«.برخوردار است
جدی گرفتھ »پگیدا«دسامبر خواھان این بود کھ مطالبات 

یک سیاست مھاجرت دنبال شود کھ صراحتاً در «شود و 
.»جھت منافع ملی باشد

بھ ، صفحات خود راFAZشنبۀ روزنامۀ شمارۀ یک
در .گشود»کنراد آدام«، یعنی AfDسوی سرپرست دوم 

چگونھ مسیحیان ترک ھا را «یک مقالۀ میھمان با عنوان 
، او شووینیسم خود را آشکار می کند و با »عقب نشاندند

١۵٧١اکتبر ٧کھ در »نبرد لِپانتو«اشتیاق دربارۀ 
در این نبرد، نیروھای متحد «.میالدی رخ داد، می نویسد

شھرھای اسپانیا، مالت و ایتالیا، ناوگان دریادار دولت
.»ترک علی پاشا را نابود کردند

، محترمانھ تجربھ و کارآزمودگی خود را در »آدام«
او ادعا کرد .ارتباط با پرچم این جنگ توصیف می کند

نیروھای «کھ این پرچم، بیانگر این واقعیت است کھ 
»و نیرومندتربھ مراتب منظم تر «نشان دادند »مسیحی
این مقالھ، آشکار یک ھدیۀ نفرت انگیز بھ .ھستند

.است»پگیدا«

ابتدا قادر بود کھ سّم راسیستی خود را در سرمقالۀ »آدام«
او ضمن این .گسترش دھدFAZدسامبر روزنامۀ ١٧

کھ گویا استعمار وحشیانھ در خاورمیانھ و دو جنگ 
سالم، برخالف جھانی ھرگز رخ نداده اند، اعالم کرد کھ ا

بھ عالوه، جھان .مسیحیت، متکی بر خشونت است
-مسیحی از دورۀ روشنگری عبور کرده است کھ اسالم

بھ ھمین خاطر است .گرایان ھیچ چیز از آن نمی دانستند
می گوید ضروری بود کھ این مسألھ در ارتباط »آدام«کھ 

آیا آن ھا بھ این جا تعلق «:با پناھجویان مطرح شود
»آیا آن ھا مایل و قادر بھ ادغام شدن ھستند؟«یا »؟دارند

»پگیدا«، از انتشارات مھم آلمان نیز از »اشپرینگر«
، »ولت گروپھ«روز جمعھ، مفّسر ارشد .حمایت می کند

شکایت کرد کھ منتقدین حق پناھجویی »ژاک شوستر«
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گرایان افراطی خیلی سریع بھ عنوان راست«در آلمان، 

سابقۀ افترا و کارزار بی«مشمول و»برچسب خوردند
.شدند»بدگویی

تشویق و حمایت رسانھ ھا و سیاستمداران از این جمعیت 
فاشیست، بخشی از یک چرخش جامع بھ راست در 

در طی سال گذشتھ، نھ فقط اقدامات .سیاست آلمان است
ریاضتی در اروپا تشدید شده اند، بلکھ، مھم تر از ھم، 

.مان تدارک دیده شدبازگشت میلیتاریسم آل

سیاست متجاوزانۀ حکومت آلمان نسبت بھ روسیھ و 
مداخالت آن در خارومیانھ، وسیعاً از سوی مردم طرد 

برای اجرای یک سیاست خارجی متخصامانھ .شده است
علیھ اپوزیسیون، تفالھ ھا و تھ مانده ھای جامعھ اکنون 

ھمان طور کھ تا پیش جنگ ھای اول و .بسیج می شوند
وم جھانی شاھد بودیم، نخبگان حاکم درحال توسل بھ د

شووینیسم و بیگانھ ھراسی بھ منظور پیشبرد برنامۀ 
.امپریالیستی و میلیتاریستی خود ھستند

این تحوالت بھ ھیچ وجھ محدود بھ خیابان ھای 
در دانشگاه ھای آلمان، تاریخ درحال .نیست»درسدن«

مان، دست کم تجدیدنظر است و جنایات میلیتاریسم آل
ھدف، آماده سازی زمینھ برای احیای .گرفتھ می شود

.ناسیونالیسم آلمانی است

کھ سرپرست دپارتمان »یورگ بابروفسکی«پروفسور 
است، در »ھومبولت«تاریخ اروپای شرقی در دانشگاه 

ھیتلر بیمار روانی «گفت کھ »در اشپیگل«ماه فوریھ بھ 
»ھرفرید مونکلر«ور ھمکار او، پروفس.»و تبھکار نبود

پیگیری یک سیاست خارجی مسئوالنھ ناممکن «گفت کھ 
خواھد بود، اگر ھر کسی این چشم انداز را داشتھ باشد کھ 

.»ما مقصر ھمھ چیز ھستیم

با کمک چنین جعلیات و تحریفات تاریخی کھ با کارزار 
رسانھ ای شنیعی درھم آمیختھ، جنایات جدیدی درحال 

یاست ھای متخاصامانۀ امپریالیسم س.رقم خوردن ھستند
سال پیش، بھ حرکت بھ سوی ٨٠آلمان، درست مانند 

.دیکتاتوری و بسیج عناصر فاشیستی گره خورده است

، باید در پیوند تنگاتنگ با »پگیدا«در نتیجھ مبارزه علیھ 
مبارزه علیھ میلیتاریسم و تمامی احزاب سیاسی 

مستلزم این، در عوض، .بورژوایی مشوق آن باشد
مبارزه ای سرسختانھ و تسلیم ناپذیر برای افشای آن دستھ 
ریاکاران درون حکومت است کھ در ظاھر مخالف 

سخن گفتھ اند، اما تمام و کمال از برنامۀ »پگیدا«
.امپریالیستی ھیئت حاکم حمایت می کنند

باید یادآوری کرد کھ ارکستر مخالفت با پگیدا در درون 
زمانی افزایش یافت کھ تظاھرات محافل حاکم، درست در

شروع بھ یافتن خصلتی توده ای »پگیدا«ھای مخالف 
کرد و مطبوعات خارجی نیز آغاز بھ تھیۀ گزارش از 

.نمودند»پگیدا«گرایان تظاھرت ھای راست

، صدر اعظم آلمان در سخنرانی سال نوی »آنگال مرکل«
مرکل، بھ گفتۀ.خود تظاھرات ھا را مورد انتقاد قرار داد

مورد سوء -»ما مردم ھستیم«-شعار مورد استفادۀ پگیدا
سال پیش قرار گرفتھ بود کھ ٢۵استفادۀ جنبش توده ای 

.بھ سقوط  دیوار برلین و فروپاشی آلمان شرقی انجامید
استفاده »پگیدا«اکنون بھ گفتۀ مرکل، این شعار از طرف 

نژاد شما بھ خاطر «می شود تا بھ خارجی ھا بگویند کھ 
مرکل ادامھ داد کھ .»و مذھب خود بھ این جا تعلق ندارید

.»بھ نفع ھمھ ھست«مھاجرت، 

از (»ھلموت اشمیت«روز سھ شنبھ، صدراعظم سابق، 
سالھ ٩۶کھ اکنون )SPDحزب سوسیال دمکرات، یا 

آلمان باید «:است، علیھ تظاھرات ھا صحبت کرد و گفت
نھ بھ "راین یک در برابر دنیا باز و بردبار، و بناب

»گرھارد شرودر«جانشین او، »!ی روشن باشد"پگیدا
)SPD( خوھان »بیلد سایتونگ«، در روزنامۀ
-علیھ تظاھرات راست»برخاستن تمام مردم شریف«

.گرایان شد

بود کھ SPDاین .ریاکاری این بیانیھ ھا خیره کننده است
از تضعیف کامل حق پناھندگی در آلمان ١٩٩٣در سال 

از آن زمان بھ .، دفاع کردCDUاز جنگ بھ دست پس
بعد، حکومت ھا یکی پس از دیگری خود را بھ حفاظت 

١۵در طی .از آلمان در برابر پناھندگان وقف کرده اند
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ھزار مھاجر تنھا در مدیترانھ غرق شده ٢۵سال گذشتھ، 

اند، آن ھم در نتیجۀ تشدید کنترل اروپا بر مرزھا با 
با این وجود وقتی پناھجویان .آلمانحمایت حکومت ھای

بھ آلمان رجوع می کنند، آن ھا در اتاق ھایی نامناسب و 
غیرانسانی جا داده می شود، منازلی کھ در آن ھا در 

.معرض سوء استفاده و شکنجھ قرار دارند

، درحال ایفای نقش بھ »حزب چپ«و »گرگور گیزی«
ب برای ھدف از فراخوان این حز.ویژه مھلکی ھستند

، »اتحادی متشکل از کلیۀ دمکرات ھا علیھ پگیدا«
مشخصاً حمایت از سیاست حکومت است کھ بھ بسیج 

.گرایان انجامیدهراست

تنھا نقطۀ اتکا برای یک مبارزۀ مؤثر علیھ ھم میلیتاریسم 
گرایان و سازمان ھای فاشیستی اولیھ، و ھم خطر راست

بر مبنای یک ، بسیج سیاسی طبقۀ کارگر »پگیدا«نظیر 
.برنامۀ سوسیالیستی و بین المللی است

http://www.wsws.org/en/articles/2015/01/09
/pegi-j09.html

پگیدا و چرخش بھ راست در سیاست آلمان

ھرستفبازگشت بھ 

٢٠١۵ژانویھ ٣، رکریستوفر درای

بتی جعفری:آرام نوبخت، ویراستار:برگردان

اروپایی ھای میھن پرست علیھ «گرای جنبش راست
از ھمان آغاز اساساً بھ )پگیدا(»اسالمی شدن غرب

اکنون .دست احزاب و رسانھ ھای حکومت تولید شد
مقامات حکومتی درحال بھره برداری از بسیج این 

چرخشراست افراطی برای سازماندھی یک یروھاین
سیاسی و اجرای یک برنامۀ بھ شدت ارتجاعی بھ راست

.ھستند

تریھانس پ«، »ر اشپیگلِد «در شمارۀ اخیر ھفتھ نامۀ 
وزیر داخلۀ سابق و معاون رھبر ، )CSU(»فردریش

اتحاد حزب دمکرات مسیحی و حزب (»اتحاد«کنونی
، تظاھرکنندگان )CDU-CSUیاسوسیال مسیحی

آن ھاگرا را بھ آغوش می کشد و بھ پذیرش برنامۀ راست
.فرامی خواند

،»خواست مردم برای ھویت فرھنگی«دا او می گوید تاب
وزیر .قرار دارددر ریشۀ این تظاھرات ھای راسیستی 

»پرسش ھایی بھ حق«سابق می گوید کھ شرکت کنندگان 
ما در گذشتھ با «و ادعا می کند کھ را طرح می کنند،

مسألۀ ھویت مردم و ملت خود بیش از حد مالیم برخورد 
.»کرده ایم

http://www.wsws.org/en/articles/2015/01/09/pegi-j09.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/01/09
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شنا«را بھ )CDU(او صدراعظم آلمان، آنگال مرکل 

و نادیده گرفتن »نظرسنجی ھای اصلیمسیرکردن در 
بھ ھمین خاطر .ارزش ھای محافظھ کاران متھم می کند

»آلمانآلترناتیو برای«می گوید کھ حزب راست گرای 
)AfD( تبدیل »اتحاد«برای »خطر مھلک«بھ یک

.خواھد شد

اعتراض فرا پارلمانی از «پس برای جلوگیری از یک 
، اتحاد محافظھ کار باید موضوعات و »جانب راست

فردریش دفاع .را درنظر بگیردAfDمسائل پگیدا و 
-بیزینس«خود از پگیدا را با خواست یک سیاست 

»حفاظت از مالکیت«او خواھان .مرتبط می کند»محور
می شود و با کنترل بر حداقل دستمزد و اجاره مخالف 

.می کند

، کارشناس »ولفگانگ بوسباش«فردریش از حمایت 
»تاگس اشپیگل«شد کھ بھ اربرخوردCDUامور داخلۀ

اگر یک حزب راست میانھ ایجاد شود، این «:ھ بودگفت
پرست جناحسر.»خواھد بود"اتحاد"چالشی برای 

ھانس «، CSUخرد و متوسط در بیزینس ھاینمایندۀ
اتحاد باید تضمین کند کھ اردوگاه «:گفت، »میشل باخ

تنھا بھ ،چنین شکافی.می شودنشقاق نبورژوازی دچار ا
.»نفع چپ سیاسی خواھد بود

کھ پیوندھای نزدیکی با »زاکسن«در CDUحزب 
ات پگیدا را راست افراطی دارد، اعالم کرد کھ مطالب

، دبیر کل فعلی »مرچل کرائمیش«اجرا خواھد کرد؛ 
CDU ما می خواھیم ارزیابی «:گفت»زاکسن«در

.»صادقانھ ای از چیستی شکست ھا داشتھ باشم

در جستجوی تسریع روند CDUاو اعالم کرد کھ 
سرعت بخشیدن مینضدرخواست ھای پناھندگی برای ت

تالش ھای «ان باید پناھجوی.خواھد بودھاپورت یدبھ
.انجام دھند»]در جامعھ[دغام بیش تری برای ا

ستیز، در گفتھ ھای اقتصاددان فشار این تبلیغات خارجی
یعنی ،در مونیخ»ایفو«صاحب نفوذ و سرپرست مؤسسۀ 

»FAZ«در روز دوشنبھ در مجلۀ »ھانس ورنر سین«
با اعداد سعی می کند ریاکارانھاو با بازی.مشھود بود

برای حکومت بھ داخلھزینھ ھای مھاجرتثبات کند کھا
.ین بھ جامعھ استرمھاجاینبھ مراتب بیش تر از سھم

غیریک بحث «نظر او، آن چھ نیاز است، زا
و بحثی کھ ایدئولوژیک دربارۀ سیاست مھاجرت است

ھدف از آن این نباشد کھ گرایش ھای سیاسی ھر یک 
.»بخواھند صحت خود را نشان دھند

، در واقع نابودی دولت رفاه را در مرکز بحث »سین«
آھنربایی برای جذب افرادی با «قرار می دھد و آن را 

اصل «او پیشنھاد می کند کھ .می خواند»مھارت پایین
گنجایش، و دسترسی مھاجرین بھ مزایای دولت رفاه، باید 

برای رسیدن بھ این ھدف، الگویی را .»محدود گردد
ھد کھ در آن مھاجرین در صورت نیافتن پیشنھاد می د

بھ عالوه، آن ھا .شغل طی شش ماه، بتوانند اخراج شوند
در حق فرزندنباید از مزایایی نظیر معافیت مالیاتی یا 

.چھار سال نخست اقامت خود برخوردار شوند

فرمولھ کرده است، نھ فقط علیھ »سین«برنامھ ای کھ 
کارگران آلمان ھدف مھاجرین، کھ ھمین طور علیھ کلیۀ 

این برنامھ، مھاجرین را بھ برده ھایی .گرفتھ شده است
بی حقوق تبدیل می کند کھ مجبورند برای فرار از 

این .تن در دھندیدیپورت شدن، بھ کار تحت ھر شرایط
ارتش بردگان مھاجر، در قدم بعدی باید بھ منظور درھم 

نین تر قواشکستن شرایط کاری کارگران و تضعیف بیش
.مورد استفاده قرار گیرندرفاھی 

و »بوسباش«، »فردریش«مالحظات کسانی مانند 
این جنبش، نھ .، ماھیت پگیدا را روشن می کند»سین«

تجلی احساسات وسیع جامعھ بھ شکلی خودانگیختھ، کھ 
بسیج آگاھانۀ تفالھ ھا و پس مانده ھای فاشیستی جامعھ 

دا، نھ فقط با نخستین تظاھرات ھفتگی کوچک پگی.است
توجھ و پوشش وسیع رسانھ ھا رو بھ شد، کھ مورد 
حمایت نمایندگان تمامی احزاب نماینده در پارلمان نیز 

.قرار گرفت

در ایالت »حزب چپ«، رئیس »بودو راملوف«
، CSU، سرپرست »ھورست سیھوفر«تا،»نتورینگ«

ھمگی تمایل سیاسی خود را بھ گفتگو با معترضین نشان 
روزنامھ ھا و ایستگاه ھای تلویزیونی، نوش .دادند
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.داروی راست افراطی پگیدا را باال آورده اند

گری رسانھ ھا و تظاھرات ھای نمایشی، اکنون ھوچی
برای حقنھ کردن سیاست ھای عمیقاً ارتجاعی مورد بھره 

مسألھ نھ صرفاً نابودی دولت .برداری قرار می گیرند
می»سین«آن گونھ کھ (ارفاه در آلمان و سرتاسر اروپ

، بلکھ میلیتاریزه کردن دوبارۀ سیاست خارجی )خواھد
مواضع مھاجرستیز پگیدا مدتی است کھ با .آلمان است

شکلی افراطی از امریکایی ستیزی و درخواست نقش 
.مستقل برای آلمان در امور جھان، درھم آمیختھ

با وجود تبلیغات رسانھ ای، اکثریت عظیم جمعیت آلمان
نیروھای (»بوندس ور«با مأموریت ھای نظامی خارجی 

الیھ ھای جکارزار پگیدا بھ بسی.مخالف ھستند)مسلح
گرا برای ارعاب این مخالف ھا خدمت مانده و راستعقب

مانند گذشتھ، بازگشت میلیتاریسم آلمان با احیای .می کند
ھیئت حاکمۀ .ناسیونالیسم و شووینیسم ھمراه می شود

در »سوبودا«س از فعالیت با فاشیست ھای آلمان پ
اوکراین، اکنون رو بھ اراذل و اوباش خود در وطن کرده 

.است تا اھدافش را متحقق سازد

گرایان اکثریت عظیم جمعیت با راھپیمایی ھای راست
ھمراه AfDمخالف است؛ در این راھپیمایی ھا نمایندگان 
زب ملی ح«با شمار زیادی از عوامل سازمان فاشیستی 

تظاھرات ھای مخالف .حرکت می کنند)NPD(»آلمان
آن ھا اغلب بھ طور قابل توجھی شرکت کنندگان بھ 
مراتب بیش تری را نسبت بھ متحدین پگیدا بھ صفوف 

.خود جذب می کند

، طوماری Change.orgتا پیش از کریسمس، وب سایت 
یک :برای یک آلمان رنگین«اعتراضی را با عنوان 

طی چند روز، بالغ .راه انداخت»امضا علیھ پگیدامیلیون 
.شده استھزار امضا جمع آوری٢۴۵بر

»پگیدا«گرای ده ھا ھزار نفر علیھ جنبش راست:آلمان
دست بھ اعتراض می زنند

فھرستبازگشت بھ 

٢٠١۴دسامبر ٢٧، رکریستوفر درای

فرامرز عباد:رآرام نوبخت، ویراستا:برگردان

روز دوشنبھ، ھزاران نفر از حامیان جنبش راست 
باری دیگر طی تظاھراتی در »پگیدا«افراطی موسوم بھ 

۵٠٠ھزار و ١٧بھ گفتۀ پلیس، .گردھم آمدند»ِدِرسدن«
نفر در این تظاھرات شرکت داشتند کھ نسبت بھ ھفتۀ 

در ھمان حال، .نفر افزایش نشان می داد٢۵٠٠گذشتھ، 
ھا ھزار نفر در شھرھای مختلف علیھ شووینیسم ضّد ده

مھاجرین و راسیسم، تظاھرات کردند و ھمین امر 
سیاستمداران را واداشت تا اعالم کنند کھ وارد گفتگو با 

.گرا خواھند شدتندروھای راست

»اروپایی ھای میھن پرست علیھ اسالمی شدن غرب«
»اپرای زمپرخانۀ«فراخوانی بھ تجمع در مقابل )پگیدا(

دادند تا در آن جا سرود مذھبی کریسمس »درسدن«در 
درست مانند ھفتھ ھای گذشتھ، تعداد زیادی از .را بخوانند

-گرا از اقصی نقاط کشور با تعداد بیافراطیون راست
شماری پرچم آلمان از تقریباً تمامی ایاالت این کشور، 

.شرکت کردند

روی بنرھا و شعارھای مھاجرستیز و راسیستی بر 
بھ گفتۀ پلیس، جّو خشن در .پالکاردھا قابل مشاھده بود

، با حملھ بھ یک معترِض »پگیدا«دھمین تظاھرات 
مخالف بھ اوج خود رسید، بھ طوری کھ او در اثر 

.جراحات بھ بیمارستان منتقل شد

در سایر شھرھایی کھ گروه ھای حامی جنبش افراطی 
چند صد نفر برای گرا شکل گرفتھ بود، تنھا راست

تظاھرات بھ وسیلۀ یک »بُن«در .اعتراض تجمع کردند
»جوانان ناسیونال دمکرات«مقام سابق نھاد فاشیستی 

)JN( در .سازماندھی شد»مالنی دیتمار«، یعنی
، حامیان حزب راست و محافظھ کار »الیپزیگ«
درحال برنامھ ریزی )AfD(»آلترناتیو برای آلمان«
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.انویھ ھستندتظاھرات برای ژ

ده ھا ھزار نفر در سرتاسر آلمان برای اعتراض بھ 
تنھا در .بھ خیابان ھا ریختند»پگیدا«تظاھرات 

ھزار نفر در ٢۵، سازماندھان تخمین زدند کھ »مونیخ«
مقابل خانۀ اپرا برای اعتراض بھ شووینیسِم مھاجرستیز 

۵شاھد اعتراض بیش از »درسدن«.تجمع کرده بودند
، »کاسل«تظاھرات ھای دیگری نیز در .فر بودھزار ن

.رخ داد»ورتسبورگ«و »بن«

با وجود ابراز نگرانی حقیقی تظاھرکنندگان از راھپیمایی 
گرا، سازماندھان در جستجوی این بودند افراطیون راست

کھ از موضوعات و مسائل محوری سیاسی اجتناب کنند 
کلیساھا، .و معترضین را بھ یک بن بست ھدایت نمایند

نمایندگان حزبی و سازمان ھا اعالم کردند کھ مبارزه 
علیھ راست، کامالً یک مسألۀ اخالقی است، و ظھور 

را بھ عنوان تحولی خودانگیختھ تصویر »پگیدا«ناگھانی 
.کردند

گرای جامعھ، در واقع بسیج تھ مانده ھا و تفالھ ھای راست
ل مرتبط با کمپین تعمدی در رسانھ ھا و محصو

.سیاستمداران کلیۀ احزاب بورژوایی اصلی است
اعتراضات از ھمان آغاز مورد پوشش رسانھ ای اغراق 

چون وزیر داخلھ، آمیز و حمایت نمایندگان حکومت ھم
یا »اتحاد دمکرات مسیحی«از (»توما دو مزیر«

CDU(قرار گرفت.

»زاکسن«تصادفی نیست کھ تظاھرات ھا در مرکز 
ادغام حکومت ایالتی با نیروھای .مھندسی شده اند

، بیش از ھر یک از »زاکسن«گرا در افراطی راست
.ایاالت آلمان پیش رفتھ است

، »اشتفان فالت«نمونھ و سرمشق این تحوالت، 
در پارلمان ایالتی CDUسرپرست سابق شاخۀ

»فالت«تا پیش از وحدت مجدد آلمان، .است»زاکسن«
اکنون بھ نمایندگی از در آلمان شرقی بود و CDUعضو

»راھپیمایی برای زندگی«سازمان بنیادگرای مسیحی 
.صحبت می کند کھ شدیداً با حق سقط جنین مخالف است

برای متوقف کردن روند چپ، پیوندھای »فالت«

نزدیکی با یک گروه انشعابی مافوق محافضھ کار بھ نام 
دارد؛ این گروه با آن »آکسیون برای توقف روند چپ«

آلمان می نامد، مخالفت می »اسالمی شدن آھستۀ«کھ چھ
.کند

بھ خاطر پیوندھایش با افراطیون »زاکسن«شاخۀ آن در 
»Politically Incorrect«و وب سایت ضّد اسالمی 

فراخوان می »پگیدا«مشھور بود کھ اکنون بھ تظاھرات 
.دھد

»اشتفان ھایتمان«، »زاکسن«وزیر سابق دادگستری 
)CDU(خود را »نگرانی عظیم«١٩٩٠واسط دھۀ در ا
او ضمن .اعالم کرده بود»دربارۀ جامعۀ غربی ما«

در برخی «:، گفت»پگیدا«ھماھنگی با خواستھ ھای 
نواحی، دستھ ھای زیاد اتباع خارجی درحال بھ خطر 

.»انداختن حق آلمانی ھا برای درک ھویت خود ھستند

مینی تشکیالت زیرز«گرای گروه تروریستی راست
توانست کھ سال ھا در )NSU(»ناسیونال سوسیالیست

بھ شکل زیرزمینی کار »زاکسن«در »تسویکاو«شھر 
شواھد قابل توجھی وجود دارد کھ این شبکھ اساساً .کند

از عاملین وزارت اطالعات و کارکنان پلیس تشکل می 
.شده است

گرا اقدامات خشونت آمیز جنایتکارانۀ تندروھای راست
اغلب بھ عنوان درگیری ھای غیر سیاسی »زاکسن«در 

گرا، ھنگامی کھ تندروھای راست.نادیده گرفتھ می شود
گروھی از مردم آسیای جنوبی را در شھر کوچک 

تعقیب کردند و بھ »!خارجی، بیرون«با شعار »موگلن«
این »آلبرشت بوتولو«آن ھا حملھ بردند، وزیر داخلھ 

از نظر .خطاب کرد»دکشمکشی کھ تشدید ش«عمل را 
مورد استفاده »گراشعارھای افراطی راست«او ھرچند 

قرار گرفتھ بود، اما این بھ آن معنا نبود کھ انگیزه ھای 
.افراطی راست گرا در پشت این جرم وجود داشتھ است

علیھ کسانی کھ با افراط »زاکسن«با این حال قوۀ قضائیۀ 
مانھ ای نشان رحگرایی راست مخالف کنند، واکنش بی

ھنگامی کھ ھزاران نفر علیھ یک راھپیمایی .می دھد
تظاھرات کردند، پلیس بھ ٢٠١٢فوریۀ ١٣نازی ھا در 
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سپس.واکنش وحشیانھ ای علیھ شرکت کنندگان دست زد

دادیاری ایالت، اتھامتی را علیھ تظاھرکنندگان ضّد نازی 
.اقامھ کرد

بخش ھای ھمراه با)AfD(»آلترناتیو برای آلمان«
گرایان حمایت می ، از تظاھرات راستCDUزیادی از 

، در ماه »فروک پتری«، »زاکسن«در AfDرئیس .کند
»پتری«.فراخواند»پگیدا«ژانویھ نشستنی را با رھبران 

دیگران دربارۀ پگیدا صحبت می کنند، ما با خود «گفت
این یک نشست اولیھ برای «.»آن ھا صحبت خواھیم کرد

زی است کھ این افراد می خواھند و ھمین طور درک چی
»تبادل نظر بدون ھرگونھ الزام

در پارمان ایالتی AfD، رھبر شاخۀ »الکساندر گوالند«
، نخستین سیاستمدار رده باال بود کھ ھفتۀ »براندنبورگ«

این .پیوست»درسدن«در »پگیدا«گذشتھ بھ تظاھرات 
را بھ »اپگید«مطالبات اصلی CDUسیاستمدار سابق 

چیزھایی کھ ھرکسی می تواند با آن ھا موافق «عنوان 
.توصیف کرد»باشد

در اعتراضاتی کھ با پوشش خبری »گوالند«حضور 
را »پگیدا«ژورنالیست ھا ھمراه شد، ماھیت جنبش 

مانده ترین الیھ ھای جامعھ قرارست عقب.روشن می کند
و برای اعمال سیاست خارجی متخاصمانۀ جدید آلمان 

.حمالت بھ کارگران بسیج شوند

.بیش از ھر سیاستمدار دیگری مدافع این است»گوالند«
اعالم کرد »تاگس اشپگیل«دو سال پیش، در مقالھ ای در

»رابطھ ای مشکل دار با نیروی نظامی«کھ کھ آلمانی ھا 
او بھ .»احترامی برای ارتش آلمان قائل نیستند«دارند و 

امی علیھ لیبی و سوریھ گفت نفع شرکت در مداخالت نظ
.باید نھایتاً کنار گذاشتھ شود»وسواس منفعالنھ«کھ این 

او ھمانند بیسمارک اعالم کرد کھ موضوعات تعیین کنندۀ 
.حل شود»خون و آھن«روز، می باید با 

تکمیل و »پگیدا«این برنامھ اکنون قرار است با ھمکاری 
وان معبری بھ عن»گوالند«در این مورد، .اجرا شود

.ایفای نقش می شودCDUگرا و میان تندروھای راست
او بھ خوبی بھ محافل ماوراء محافظھ کار حزب اتحاد 

آلفرد «تحت رھبری »زاکسن«دمکرات مسیحی در 
، وصل است و پیوندھای نزدیکی را با ھکاران »درگر

.حزبی سابق خود حفظ می کند

ایالتی در بھ عنوان رئیس فعلی حکومت»فولکر بوفیر«
ھمراه با گوالند دبیر ١٩٨٠، در اواخر دھۀ »ھسن«

»والتر والمان«بھ ریاست »ھسن«حکومت ایالتی 
)CDU(امروز او می گوید کھ بھ تظاھرگنندگان .بود
در عوض .زد»برچسب افراط گری«نمی توان »پگیدا«

.و با آن ھا صحبت کرد»جدی گرفت«باید آن ھا 

»پگیدا«رفتن و بھ آغوش کشیدن با این وجود دست کم گ
آن ھا بھ ھمان .نیستCDUمحدود بھ طیف راست 

ترتیب کھ کلیۀ احزاب در احیای میلیتاریسم آلمان دخیل 
شده اند، درحال باز کردن مسیر بھ سوی نیروھای 

گرا ھستند تا از طریق این سیاست ھا اعمال قدرت راست
.کنند

در »نیوکلن«، شھردار منطقۀ »ھاینتس بوشکوفسکی«
حمایت کرد و در عوض بھ »پگیدا«از »برلین«

سیاستمدار سوسیال .تظاھرکنندگان علیھ آن ھا حملھ برد
دمکرات گفت کھ کامالً طبیعی بود کھ مردم  از خارجی 
ھا ھراس داشتھ باشند و سیاست رسمی می بایست بھ این 

.ترس و نگرانی ھا اھمیت دھد

، نیز »بودو راملو«،»حزب چپ«نخستین رئیس ایالتی 
بود کھ انگیزه »پگیدا«بھ نفع گفتگو با تظاھرکنندگان 

شان، ترس از گرفتھ شدن مشاغل آن ھا بھ دست 
گفت کھ باید توضیح داده می »راملوف«.مھاجرین بود

.شد کھ چنین ترسی بی اساس بوده است

مستقیماً »پگیدا«حمایت رسانھ ھا و سیاستمداران از 
سیاست خارجی متخاصمانۀ آلمان و مرتبط با احیای
، باری دیگر ١٩٣٠درست مانند دھۀ .میلیتاریسم است

تدارکات برای جنگ با تبلیغ ھدفمند ناسیونالیسم و 
راسیسم و ایجاد سازمان ھای راست افراطی ھمراه می 

.شود

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/27
/dres-d27.html

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/27/dres-d27.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/27
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را »پگیدا«مداران آلمان، بذرھای جنبش راست قدرت

می کارند

فھرستبازگشت بھ 

کریستوفر درایر

٢٠١۴دسامبر ١٩

بتی جعفری:آرام نوبخت، ویراستار:برگردان

لیھ اروپایی ھای میھن پرست ع«تظاھرات جنبش 
، محصول کارزار )Pegida(»اسالمیزه شدن غرب

سیستماتیکی است کھ از سوی سیاستمداران و رسانھ ھای 
آلمان علیھ نھ فقط مھاجرین، کھ ھمین طور کل طبقۀ 

.کارگر دامن زده می شود

ھزار نفر ١۵دوشنبۀ گذشتھ پلیس ادعا کرد کھ نزدیک بھ 
رگز در ھ.برای تظاھرات ضّد اسالمی گرد آمده بودند

گذشتھ افرادی با این تعداد بھ چنین اعتراضاتی نپیوستھ 
شرکت کنندگانی کھ از سرتاسر آلمان سفر کرده .بودند

بودند، تردیدی دربارۀ دیدگاه ھای ارتجاعی و ماوراء 
.راست خود برجای نگذاشتند

اعتراض کنندگان عالوه بر پرچم ھای متعدد آلمان، 
تر برای پول بیش«دپالکاردھایی با شعارھایی مانن

نھ بھ قوانین «، »فرزندان ما و نھ کالھبرداران پناھجو
علیھ جنگ ھای مذھبی در خاک «و »شریعت در اروپا

.حمل می کردند»آلمان

حزب ناسیونال »بسیاری از اعضا و مقامات«
بھ عنوانی حزبی )NPD(دمکراتیک ملی آلمان 

ان بوده فاشیستی، بھ اعتراف خود در میان تظاھرکنندگ
طی ھفتھ ھای گذشتھ، حزب، اعضای خود را برای .اند

راھپیمایی ھا بسیج کرده و از ھواداران خود دعوت بھ 
.شرکت نموده است

»آلترناتیو برای آلمان«گرای حزب ناسیونالیست راست
)AFD(سرپرست شاخۀ پارلمانی آن در .نیز حاضر بود

او .افتبراندنبورگ، یعنی الکساندر گوالند، حضور ی
سابقاً بھ تظاھرکنندگان بھ عنوان معترضین قانونی و 
مشروع علیھ سیاست ھای ناکارامد پناھندگی اشاره کرده 
و ادعا کرده بود کھ اکثریت عظیم پناھجویان کھ در آلمان 
زندگی می کنند، نھ از لحاظ سیاسی مورد اذیت و آزار 

.قرار داشتھ اند و نھ حتی پناھجو بوده اند

ردن تفالھ ھا و پس مانده ھای جامعھ کھ در بسیج ک
بھ خیابان ھا ریختند، نتیجۀ یک کارزار »ِدِرسدن«

طی ھفتھ ھای گذشتھ، راھپیمایی ھای .عامدانھ است
کھ در ابتدا بسیار کوچک بودند، مورد پوشش »درسدن«

خبری وسیع و در ابعاد بی سابقھ از سوی رسانھ ھا قرار 
.گرفت

از بی .ی را شکل می دادندگزارش ھا، طیف وسیع
غرولند کردن ھای «اھمیت شمردن معترضین بھ عنوان 

تا خطاب )Tazبھ قول روزنامۀ (»درھم و برھم از مردم
بھ قول (»یک پدیدۀ متناقض«کردن آن بھ عنوان 

Ẫ ƽǄҚǉǛƃ ǀ ẢǉǃəəǄƃ( ƻǎ ậ ǚ�� ﬞ ǛẨƇǎ ҮǊǊǂ җ ǃ  ҖǉǛƺҳ Ǜҗ
) ҍƹǛƽַײǃ ﬞ  ﬞ əFAZ.(

باFAZئول انتشارات روز دوشنبھ، برتولد کلر مس
اتحاد حزب [اگر اتحادیھ «خوشحالی اعالم کرد کھ 

]محاظفھ کار دمکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی 
چون الک پشت سر خود را از الک بیرون می آورد و ھم

بھ آن چھ رخ می داد توجھ نشان می داد، دیگر الزم نبود 
رد کلر درخواست ک.»کھ چماق نازی ھا بھ حرکت درآید

کھ معترضین جّدی گرفتھ شوند و از حکومت خواست کھ 
یک سیاست مھاجرت را پی بگیرد کھ قواعد و قوانین «

او عمالً .»آن اکیداً متناسب با منافع کشور خودمان باشد
.برای الغای حق پناھجویی فشار می آورد
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نمایندگان حکومت فدرال نیز دیدگاه ھای مشابھی را نشان 

بر، پیش از آغاز تظاھرات، وزیر داخلھ، اوایل اکت.دادند
از اعتراضات علیھ سکونتگاه )CDU(توما دو مزیر 

»غیر قانونی«ھای پناھجویان دفاع کرد و آن ھا را 
سرعت و شتاب »درسدن«وقتی تظاھرات .خواند

گرفت، او از شرکت کنندگان پشتیبانی کرد و اعالم کرد 
.دکھ نگرانی ھای آن ھا باید جدی گرفتھ شو

، زیگمار گابریل )SPD(رھبر حزب سوسیال دمکرات 
نیز گفت کھ یکی باید وسط راه تظاھرکنندگانی را کھ 
احساس ناامنی می کردند و داشتند ھمراه با جمعیت می 

ھمکار حزبی او، روگر لِِونتس، .رفتند مالقات می کرد
رئیس وزارت داخلۀ ناحیۀ راینلند، عالقھ ای نداشت کھ بھ 

گان برچسب دست راستی یا خارجی ستیز زده تظاھرکنند
وقتی تعداد زیادی از مردم بنا بھ دالیل خودشان بھ «.شود

.»خیابان می ریزند، باید آن ھا را جدی بگیرید

حکومتی ایالتی زاکسن بھ طور اخص نسبت بھ حمایت از 
نخست وزیر زاکسن، .اعتراض کنندگان پرحرارت بود

گذشتھ تمایل اش برای ھفتۀ)CDU(استانیسالو تیلیچ 
وزیر .را اعالم کرد»پگیدا«ورود بھ گفتگو با حامیان 

کامًال«نیز گفت کھ )CDU(داخلۀ او، مارکوس اولبیگ 
اشتباه ھست کھ بھ مردم برچسب بزنیم و ھمۀ آن ھا را 

.»دست راستی دستھ بندی کنیم

تیلیچ و اولبیگ مستقیماً درحال ادامۀ سنت ھای حامی 
از .ھستند-ایالت زاکسن-CDUوف در نازی بیدنک

، کورت بیدنکوف نخست وزیر بود و ٢٠٠٢تا١٩٩٠
حکومت ایالتی او سنگری برای سیاستمداران ماوراء 

.راست بود

١٩٩٠اشتفان ھایتمان وزیر دادگستری او بین سال ھای 
نقداً برنامھ ای را ١٩٩٣بود؛ ھایتمان در سال ٢٠٠٠تا

ی تظاھرات پگیدا را دربرمی کھ امروز مطالبات محور
او پس از دیدار از اشتوتگارت و .گیرد، فرمولھ کرده بود

دیگر شھرھای آلمان غربی، اعالم کرد کھ با درنظر 
داشتن نسبت باالی افراد خارجی در کشور، احساس می 

ھایی کھ بھ ما تحمیل می شوند، "غربتی"از سوی «کند
آلمانی «ھ رسید کھ و بھ این نتیج»مورد تھدید قرار گرفتھ

ھا باید در برابر شکست خوردن بھ دست خارجی ھا 
یکی از اخالف ھایتمان، توما دو .»!محافظت شوند

٢٠٠۴تا٢٠٠٢مزیر، وزیر دادگستری زاکسن از سال 
.است

ھایتمان بھ خاطر ھمین اظھارت علنی خود مجبور بود 
کھ از کاندیداتوری اش برای سمت ریاست جمھوری 

اکنون نھ .پوشی کندچشم١٩٩٣رال در سال حکومت فد
، کھ ھمین طور بخش CDUفقط باندھای دست راستی 

نیز این گونھ دیدگاه ھای ارتجاعی را SPDھایی از 
آن ھا فراتر از مواضع ھایتمان پیش می .ابراز می دارند

روند و بھ بسیج حمایت از تظاھرات نیروھای دست 
.راستی پگیدا دست می زنند

، نھ تجلی حرکت و چرخش عمومی مردم بھ پگیدا
راست، کھ یک کارزار سیستماتیک از سوی 

ھدف از آن این است کھ .سیاستمداران و رسانھ ھاست
تنش ھای روزافزون اجتماعی و سیاسی را بھ سوی 
مجاری ارتجاعی، ھدایت و یک جنبش فاشیستی را ایجاد 

.کند

.می شودبا احیای میلیتاریسم آلمان برجستھ٢٠١۴سال 
از زمانی کھ رئیس جمھور فدرال، یوآخیم گوک پایان 
منع مداخلۀ نظامی را در آغاز سال اعالم کرد، حکومت 
فدرال این برنامھ را با اتخاذ مسیر متخاصمانھ علیھ 

مشارکت سربازان آلمان در »قانونی کردن«روسیھ و 
تنھا ھمین .جنگ علیھ داعش، تکمیل و اجرا کرده است

گذشتھ، کابینۀ فدرال تصمیم بھ اعزام نیروھای چھارشنبۀ
.جنگجو بھ عراق گرفت

این تحرکات جنگی از سوی بھ اصطالح اپوزیسیون، 
در عین .یعنی سبزھا و حزب چپ ھم حمایت می شود

حال، تبلیغات جنگی در رسانھ ھا آغاز شده و ھر کسی 
را کھ جرأت کند علیھ آن سخن بگوید، بھ باد ناسزا و 

.ی گیرددشنام م

با وجود این تالش ھا برای ایجاد ارعاب، اکثریت عظیم 
بھ ھمین ترتیب، .جمعیت با سیاست جنگی ضدیت دارد

مخالفت با نابرابری اجتماعی و کاھش ھای ممتد در 
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.ھزینھ ھای اجتماعی، در سرتاسر اروپا رو بھ رشد است

، »درسدن«بسیج کردن انبوه افراد ماوراء راست در 
چنین کارزاری بھ .تر کارزار استدید بیشبیانگر تش

سرکوب این مخالفت ھا، تقویت سیاست جنگی و انحراف 
توجھ عمومی از حمالت اخیر ضّد اجتماعی، خدمت می 

نخبگان حاکم برای ھمین منظور مایل اند کھ .رساند
نیروھای ماوراء راست را بسیج کنند، ھمان طور کھ در 

.یز چنین کردندسیاه ترین دورۀ تاریخ آلمان ن

این تغییر و تحوالت، طبقۀ کارگر را با مخاطرات 
عظیمی رو بھ رو می سازد کھ باید با تدارک سیاسی خود 

مبارزه علیھ خطر فاشیسم بھ .بھ مقابلھ با آن بپردازد
شکلی گریزناپذیر با مبارزه علیھ میلیتاریسم و ھیئت حاکم 

ا یک تنھ.و احزاب سیاسی مشوق آن، گره خورده است
جنبش کارگری مستقل متکی بر برنامۀ سوسیالیستی است 

.کھ می تواند احیای راست افراطی را متوقف کند

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19
/peg-d19.html

ھزینھ ھای رفاھی ده سال پس از کاھش :آلمان
»۴ھارتس «

فھرستبازگشت بھ 

٢٠١۵ژانویۀ ۶دیتمار ھنینگ، 

فرامرز عباد:آرام نوبخت، ویراستار:برگردان

، طرح ٢٠٠۵سال پیش، در اول ژانویۀ ١٠ھنگامی کھ 
اجرایی شد، حکومت »۴رفرم ھارتس «بھ اصطالح 

داً برای قریب بھ ھفت حزب سوسیال دمکرات و سبزھا نق
حکومت وقت ضمن ھمکاری .سال در قدرت بود

گرترین حملھ تنگاتنگ با اتحادیھ ھای کارگری، بھ ویران
بھ قوانین رفاه اجتماعی در آلمان از زمان پایان جنگ 

.جھانی دوم بھ این سو دست زد

دور چھارم رفرم در یک سلسلھ .پیامدھای آن مخّرب بود
ھ بازار کار از سوی کمیسیون از قوانین مربوط ب

ھارتس، نظام تأمین اجتماعی موجود را متالشی کرد و 
کارگران را اعم از بیکار و شاغل، زیر فشار مھیبی 

چراغ سبز این فاجعھ، از سوی حکومت فدرال .قرار داد
از حزب (»گرھاد شرودر«وقت، بھ رھبری صدراعظم 

ون ، معا»یوشکا فیشر«و )SPDسوسیال دمکرات یا 
.داده شد)از حزب سبزھا(صدراعظم و وزیر خارجھ 

بھ )ALG I(»مزایای بیکاری یک«، ٢٠٠۵از سال 
افراد بیکار اجازه می دھد کھ بر اساس درصدی از 
حقوق قبلی خود، عموماً تنھا برای یک سال، از حمایت 

مزایای «از این پس، طبق .مالی ماھانھ برخوردار شوند
می توانند متناسب با یک نرخ ، )ALG II(»بیکاری دو

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19/peg-d19.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19
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٣٩٩بھ تنھا )٢٠١۵از سال (استاندارد کھ حداکثر 

رفرم «.یورور در ماه می رسد، کمک دریافت کنند
بھ این نرخ خاص از دریافت حمایت اعمال »۴ھارتس 

.شده است

بھ ظاھر شمول حمایت از بیکاران و دیگر »رفرم«این 
کل واحد اشکال ھمیاری اجتماعی را در قالب یک ش

اما در واقع برنامۀ جدید، نرخ مزایای .ترکیب می کند
را کھ مرتبط بھ حقوق ٢٠٠۵بیکاری تا پیش از سال 

 ALG(»مزایای بیکاری دو«.سابق می شد، ملغا کرد
II(جایگزین آن شد کھ مبلغ بھ مراتب پایین تری را-

مشابھ با پرداخت ھای رفاھی بھ نیازمندان تا پیش از 
این اعانھ ای است کھ دریافت .رائھ می کندا -ھارتس

.کننده را محکوم بھ زندگی در فقر می کند

رسماً بھ شش میلیون نفر »۴ھارتس «، ٢٠١۴در نوامبر 
۴.٣مزایای دولتی اعطا می کرد کھ کھ از این تعداد 

میلیون نفر ١.٧میلیون نفر قابل استخدام و نزدیک بھ 
بھ عالوه نیم .دسال سن بودن١۵دیگر کودکان زیر 

میلیون فرد سالخورده ھستند کھ حقوق مستمری آن ھا 
است و بھ این نرخ »۴ھارتس «پایین تر از سطح 

.استاندارد اضافھ می شوند

کاھش شدید برای بسیاری از افراد بیکار، با افزایش 
فشار بر آن ھا برای پذیرش ھر نوع شغل پیشنھادی، 

ند یا نخواھند کھ خود را اگر مردم قادر نباش.ھمراه گردید
مراکزی  -با شروط و ملزومات مراکز کار تطبیق دھند

-کھ کارکنان عصبی آن ھا اغلب خشن و قلدرمآب ھستند
.تھدید بھ مجازات قانونی می شوند

این گونھ مجازات ھا، افراد را بیش از پیش زیرسطح 
٣٩٩حداقل معیشت تعیین شده از سوی دولت، یعنی 

بھ اضافۀ کمک ھای اجاره و (ای یک نفر یورو در ماه بر
.قرار می دھد)گرمایشی

، )ارقام جدیدتر ھنوز موجود نیستند(٢٠١۴در اوت 
ھزار نفر ٣۵ھزار فرد بالغ بیکار و ١۴٠نزدیک بھ 

سال سن، دست کم با یک مجازات رو بھ رو ٢۵زیر 
یورو و افراد ١٢٣افراد بزرگسال بھ طور متوسط .شدند

یورو از مزایای ماھانۀ خود از ١٠٧سن، سال ٢۵زیر 
سال سن، مشمول کاھش ٢۵افراد جوان زیر !دست دادند

افزایش شمار .درصدی نرخ حمایت از خود ھستند١٠٠
جوانان بی خانمان بھ طور قابل توجھی بھ خاطر مجازات 

.ھای اعمال شده از سوی مراکز کار بوده است

ان، در روزنامۀ ، ژورنالیست و حقوقد»ھریبرت پرانتل«
مجازات ھای مادۀ «:توضیح داد»زود دویچھ سایتونگ«

از کتاب دوم قوانین مدنی، ھستھ و کانون کل قانون ٣١
طوالنی ترین بخش آن، با مشمولین .»ھارتس است

افراد بالقوه تنبلی کھ باید این «بھ عنوان »۴ھارتس «
برخورد »تبلی شان ھمھ جا از آن ھا کنار گذاشتھ شود

.می کند

بیکاران را از قربانیان نظام اقتصادی بھ »۴ھارتس «
متخلفینی تغییر می دھد کھ مزایای دولتی را بدون ارائۀ 

طی دھۀ .ھرگونھ خدمتی در ازای آن جمع می کنند
گذشتھ، میلیون ھا نفر ملزم بھ کارھای اجباری دولتی در 

مشاغلی با(»مشاغل یک یورویی«قالب بھ اصطالح 
یورو در ھر ساعت باالتر ١ای پایین کھ دولت دستمزدھ

نوامبر گذشتھ، ).از نرخ استاندارد حمایت، اضافھ می کند
ھزار نفر در سرتاسر کشور در چنین ١٠۴تقریباً 

.مشاغلی کار می کردند

در )BA(ھاینریش آلت، عضو آژانس اشتغال فدرال 
:گفت»۴ھارتس «بازنگری دھمین سالگرد قوانین 

»ری و تقاضا، کار کردن استاصل ھمیا«

عالوه بر فقیرکردن بیکاران، اساساً »ھارتس«قوانین 
برای ایجاد یک بخش گسترده با دستمزد پایین در درون 

بیش از یک نفر از ھر پنج .بازار کار استفاده می شد
اکنون )میلیون نفر١٠یعنی تقریباً (شاغل در کشور 

یورو در ١٠تر از درحال کار بھ ازای دستمزدی کم
فقر و نابرابری اجتماعی در آلمان رو بھ .ساعت ھستند
.گسترش است

مراکز کار و آژانس ھای اشتغال در سطوح مختلف بھ 
یک تقسیم کار واقعی بین .این تحوالت یاری می رسانند

آن ھا و آژانس ھای پیمان کاری و کار موقت ایجاد شده 
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ر بخش ھزار نفر درحال حاضر د٩٠٠تقریباً .است

مشاغل موقت کار می کنند، و نزدیک بھ سھ چھارم آن ھا 
.در مشاغلی با دستمزد پایین

درآمدھا بسیار پایین ھستند، بھ طوری کھ از ھر ده 
دریافت می »۴ھارتس «کارگر یکی، مزایای اضافی 

بیش .میلیون کارگر در کشور١.٣یعنی در مجموع  -کند
وی آژانس ھای درصد کل افراد بیکار کھ از س٣٠از 

اشتغال و مراکز کار بھ کارفرمایان عرضھ می شوند، 
ماه، اکثر آن ۶پس از .نھیاتآً بھ اشتغال موقتی می رسند

ھا دوباره بیکار ھستند و در صف ھای مراکز کار و 
.آژانس ھای اشتغال می ایستند

در ھمین راستا برای ارعاب تمامی »۴ھارتس «قوانین 
از آن جا کھ افراد بیکار پس از .کارگران استفاده شدند

یک سال محکوم بھ زندگی در فقر ھستند، فارغ از نوع 
شغلی کھ سابقاً داشتند و مدت زمان پرداخت بیمۀ بیکاری 
بھ آن ھا، نیروی کار در کارخانھ ھا و ادرات  می 
توانست مورد اخاذی قرار گیرد و وادار بھ پذیرش کاھش 

تبدیل مشاغل .شوددستمزدھا و وخامت شرایط کاری 
تمام وقت بھ پاره وقت، رشد اشتغال موقت، کاھش 
دستمزدھا، افزایش استرس و فشار کار و غیره، نتایج این 

.ھا ھستند

در )DGB(فدراسیون اتحادیھ ھای کارگری آلمان 
ضمن انتقاد از »۴ھارتس «ارزیابی رسمی خود از 

قصداین دقیقاً تمایل و«:رفرم بازار کار اعالم داشت
»بود٢٠٠۴-٢٠٠٣سیاست گزاراِن سال ھای 

نمایشی از حقارت

تا حّد زیادی از دل زدوبندھای اتحادیھ »قوانین ھارتس«
نمایندگان آن ھا، ھمراه با .ھای کارگری برخاست

نمایندگان شرکت ھای بزرگ و حکومت فدرال، در 
شرکت کردند، و »پیتر ھارتس«کمیسیونی بھ سرپرستی 

تمامی اقدامات ریاضتی را کھ قرار بود ھمین کمیسیون
.متعاقباً تحت نام رھبر کمیسیون اجرا گردد، طراحی کرد

، »پیتر گاسھ«:اعضای این کمیسیون، عبارت بودند از
وستفالی -در ایالت راینIGسرپرست اتحادیۀ فلزکاران 

بھ عنوان )SPD(»ھرالد شراتو«، )SPDاز (شمالی
امور اجتماعی در ایالت خلف او و وزیر فعلی کار و 

از ھیئت »وبر -ایزولد کونکل«وستفالی شمالی، و -راین
.Verdiاجرایی فدرال اتحادیۀ کارگری 

و حزب IGخود عضور اتحادیۀ فلزکار »پیتر ھارتس«
SPDاو از این نردبان باال رفتھ .بود و ھنوز نیز ھست

تبدیل شود و ھمین VWبود تا بھ مدیر پرسنل شرکت 
-پیش چشم حکومت حزب سوسیال دمکراتشرکت در

سبزھای سابق، او را برای تدارک قوانینی در جھت 
وسیع ترین کاھش ھای رفاھی از زمان جنگ جھانی دوم 

او در این مقام ابقا شد تا آن کھ .بھ این سو، منصوب کرد
بھ دلیل فساد و رسوایی جنسی مجبور بھ ٢٠٠۵در سال 

.ترک آن گردید

گری در دورۀ حکومت شرودر عمالً با اتحادیھ ھای کار
آن ھا طرح ھایی را برای حمالت ضّد .دولت ادغام شدند

شرودر »٢٠١٠برنامۀ«اجتماعی کھ در سیاست ھای 
تجویز شده بود، عملی کردند و بھ سرکوب ھرگونھ 

.مخالفت جّدی دست زدند

ھنگامی کھ صدھا ھزار نفر بھ تظاھرات ھای متعّددی 
دست ٢٠٠۴در سال »ھارتس«لوقوع علیھ رفرم قریب ا

زدند، اتحادیھ ھا سفت و سخت از شرکت و مداخلھ در آن 
در عوض آن ھا از صدراعظم شرودر .ھا سر باز زدند

حمایت کردند کھ بھ کّرات اعالم کرده بود در برابر 
بھ دنبال یک سلسھ شکست ھای .خم نخواھد شد»عوام«

SPDبات جدید فدرال در انتخابات، او ترجیح داد انتخا
و قونین »٢٠١٠برنامۀ«را فرابخواند تا این کھ ذره ای 

.ھارتس را تغییر دھد

حزب سوسیال دمکرات و سبزھا بنابراین راه را بھ سوی 
از اتحاد دمکرات مسیحی یا (حکومت آنگال مرکل 

CDU( ھموار کردند کھ ھمان سیاست ھای ضّد
.را ادامھ داد»٢٠١٠برنامۀ«اجتماعی 

مکاری اتحادیھ ھا با مرکل، تداوم ھمکاری آن ھا با ھ
بھ ویژه بھ دنبال بحران اقتصادی و مالی .شرودر بود

، اتحادیھ ھا ھمکاری تنگاتنگی با حکومت و ٢٠٠٨سال 
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شرکت ھا داشتند تا بار بحران را بر دوش طبقۀ کارگر 

.بیاندازند

، سرپرست »برتولد ھوبر«بنابراین تصادفی نبود کھ 
جشن تولد شصت سالگی خود را بھ IGیۀ فلزکار اتحاد

از .دعوت صدراعظم در دفتر وی در برلین برگزار کرد
جملھ کسانی کھ بھ این مراسم دعوت شده بودند، عبارت 

، رئیس انجمن کارفرمایان؛ »مارتین کانگیسر«بودند از 
، مدیر کل اجرایی زیمنس؛ و مارتین »پیتر لوشر«

، »میشل سومر«ھمین طور ؛ و VWوینترکورن، رئیس 
؛ و نمایندگان شورای کار، از DGBسرپرست سابق

از »اوو ھوک«از اپل و »کالوس فرانتس«جملھ 
.پورشھ

در »حزب چپ«، ظھور »۴ھارتس «تظاھرات علیھ 
اسکار «در آن مقطع، .را تسریع کرده بود٢٠٠۴سال 

از جنبش اعتراضی احساس خطر کرد، چرا کھ »الفونتن
و SPDحال فراروی از کنترل اتحادیھ ھا، جنبش در

او بھ .سابق بود)PDS(»حزب سوسیالیسم دمکراتیک«
منظور جلوگیری از رادیکالیزه شدن طبقۀ کارگر، بھ 
کارگزاران اتحادیھ ھای کارگری پیوست تا ابتکار عمل 

آلترناتیو انتخابی کار و عدالت «را برای ایجاد حزب 
اورد، و آن را بھ اجبار بھ چنگ بی)WASG(»اجتماعی

٢٠٠٧را در سال »حزب چپ«ترکیب کرد تا  PDSبا
.شکل دھد

)SED(، بھ عنوان نیای حزب حاکم سابق PDSحزب 
در آلمان شرقی استالینیست، در ائتالف خود خود با 

SPD نشان داده است کھ صراحتاً نمایندۀ ٢٠٠١از سال ،
ران شاغل و منافع بانک ھا و شرکت ھا در تقابل با کارگ

، سناتور نژادپرست »تیلو سارازین«ھمانند .بیکار است
نیز نھ تنھا با کاھش دستمزدھای بخش SPD ،PDSاز 

چنین درصد توافق کرده بود، کھ ھم١٢عمومی تا
در برلین را بھ »۴ھارتس «ھزاران دریافت کنندۀ 

.اشتغال در مشاغل یک یورویی محکوم کرد

کومت فدرال بھ عنوان بھ حSPDاز زمان بازگشت 
بخشی از ائتالف مشھور، حمالت بھ مزایای اجتماعی و 

-عالوه بر تحمیل بی.حقوق و دستمزدھا شدت یافتھ است

، ائتالف اکنون مھاجرین را بھ برده »۴ھارتس «رحمانۀ 
بھره ھای کارگری تبدیل کرده است کھ از حقوق خود بی

ی تن در ھستند و مجبورند بھ کار تحت ھر گونھ شرایط
این افراد مستأصل، سپس بھ عنوان اھرمی برای .دھند

برانداختن شرایط کاری تمامی کارگران و پایین آوردن 
استانداردھای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند، 

در طی ده »۴ھارتس «درست ھمان طور کھ مشمولین 
کریستوف «.سال گذشتھ بھ ھمین منظور استفاده می شدند

، »سرپرست شورای مشاورین متخصصان، »اشمیت
میلیاردھا پول بھ «اعالم کرده است کھ دولت باید تریق 

.»نظام رفاه اجتماعی را متوقف کند

ھا یورو کھ بدین ترتیب پس انداز شد، قرار »میلیارد«
است اکنون بھ نفع سیاست خارجی متخاصمانۀ آلمان و 

ی اتحادیھ ھا.عروج مجدد میلیتاریسم استفاده گردد
، در این »حزب چپ«کارگری و تمامی احزاب، از جملھ 

سیاست ھا سھیم اند و برای بھ کار بردن آن علیھ 
.اعتراضات و مخالفت ھای مردم، تبانی می کنند
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کوبانی، و تحوالت اخیر منطقھ

فھرستبازگشت بھ

اعش در بھ دنبال حمالت ھوایی سوریھ بھ پایگاه د
، ایاالت متحده بھ عنوان نیروی اصلی در رأس »رقھ«

ائتالف کنونی علیھ داعش، این اقدام را محکوم کرده 
حکومت اوباما کھ تاکنون کم تر از ھفت کشور را .است

بمباران نکرده است، طی سھ سال گذشتھ ھیچ گونھ 
حمایتی را از شبھ نظامیان ضّد رژیم اسد دریغ نکرده، و 

-آن از جنگ جدید خود در خاورمیانھ، ھمھدف اصلی 
بھ طوری کھ .در دمشق بوده است»تغییر رژیم«چنان 

رژیم سرمایھ داری ارتجاعی اسد را با رژیم ارتجاعی 
دیگری جایگزین نماید کھ منافع امپریالیستی آن را بھ 

.بھترین وجھ ممکن حفظ کند

جن«سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا، خانم 
ز چھارشنبھ اعالم کرد کھ گزارش ھای ، رو»ساکی

دریافتی از مرگ شمار زیادی از شھروندان غیر نظامی 
بھ دنبال حمالت ھوایی سوریھ در روز گذشتھ، ایاالت 

تداوم کشتار «او .کرد»وحشت زده«متحده را 
بی اعتنایی بی «و »شھروندان غیر نظامی سوریھ
اسد را از سوی رژیم»رحمانھ نسبت بھ زندگی انسان ھا

اسد مدت ھا قبل تمام «محکوم و اعالم کرد کھ 
.»مشروعیت خود را برای حکومت از دست داده است

در بریتانیا، دست کم »دیدبان حقوق بشر سوریھ«بھ گفتۀ 
نفر روز سھ شنبھ طی حمالت ھوایی جان باختند کھ ٩۵

یکی از فعالین .نفر غیرنظامی بوده اند۵٢از این تعداد، 
کمیتھ ھای محلی -شبکۀ اپوزیسیون سوریھدر»رقھ«

گفت کھ احتماالً شمار تلفات »بی بی سی«بھ  -ھماھنگی
بیش تر است، چرا کھ تنھا یک بیمارستان بھ طور طبیعی 

بسیاری از مردم از «در شھر مشغول بھ فعالیت است و 
ھر دوی این سازمان ھا در .»جراحات جان می دھند

سوریھ قرار دارند کھ صف اپوزیسیون حامی غرب در 
.فعالً مقابل رژیم اسد و داعش است

.از ھر نظر البتھ ریاکارانھ است»ساکی«نظرات خانم 
پنتاگون بھ طور مرتب شواھد تلفات ناشی از حمالت 

ھوایی ایاالت متحده و ھواپیماھای جنگی متحدین خود در 
سوریھ و عراق و ھمین طور افغانستان و عراق را حتی 

زارش ھای شاھدان عینی نادیده می گیرد و با وجود گ
ایاالت متحده ھدف ساختگی خود مبنی بر .انکار می کند

را با بی اعتنایی کامل بھ زندگی »جنگ علیھ تروریسم«
.غیرنظامیان پیش می برد

»دیدبان حقوق بشر سوریھ«پیش تر ھمان سازمان 
ارقامی را روز شنبھ منتشر کرد کھ نشان می دھد دست 

زن، در ۵کودک و ٨غیرنظامی، از جملھ ۵٢کم
حمالت ھوایی ائتالف بھ رھبری ایاالت متحده در سوریھ 

با درنظر داشتن ھمسویی سیاسی این .کشتھ شده اند
سازمان، این رقم احتماالً کم تر از میزان واقعی برآورد 

عجیب نیست کھ وزارات خارجۀ امریکا از .شده است
.نشد»شت زدهوح«این تلفات بھ ھیچ وجھ 

»رقھ«بھ عالوه این ھم روشن نیست کھ آیا تلفات در 
صرفاً بھ خاطر حمالت ھوایی رژیم سوریھ بوده است یا 

ھواپیماھای جنگی امریکا ھمین شھر را اخیراً در .خیر
:وال استیریت ژورنال نوشت.روز دوشنبھ بمباران کرد

مالت روشن نبود کھ آیا ایاالت متحده و متحدین آن بھ ح«
.ھوایی در رقھ در روز دوشنبھ دست زده بودند یا خیر

حجم تلفات و این کھ چھ تعداد غیرنظامی یا نظامیان 
.»داعش بودند نیز روشن نبود

طی گزارش خود بھ »رقھ«فعال سیاسی مذکور در شھر 
تمام بازارھای شھر بعد از حمالت «:گفت»بی بی سی«

ھمھ ...ابان ھا نیستھیچ کسی در خی.ھوایی بستھ شده اند
ترسیده اند، چون می گویند صبح شاھد حمالت ھوایی 

زندگی تحت .رژیم ھستند و عصر حالت ھوایی ائتالف
.»حاکمیت داعش بسیار بسیار سخت است

بنا بھ ارقام ستاد مرکزی امریکا، ھواپیماھای جنگی 
حملۀ۴١امریکا از جمعۀ قبل تا روز چھارشنبھ بھ 

وب .ر رقھ و کوبانی دست زده اندھوایی، از جملھ د
دیروز گزارش داد کھ ایاالت »صدای امریکا«سایت 

متحده بھ تازگی یک اسکاتران از جت ھای جنگی 
را از افغانستان بھ کویت آورد تا بمباران A-10آذرخش 

ھایی را در سطح پایین در عراق و سوریھ انجام دھد؛ بھ 
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سلح بھ موشک دیگر م»ریپر«این مورد باید شش پھباد 

.را ھم اضافھ کرد

در داخل عراق، نیروھای حکومِت تحت حمایت امریکا 
، »رمادی«درحال نبرد برای بھ دست گرفتن کنترل شھر 

بخش اعظم این .ھستند»األنبار«واقع در استان غربی 
نظامیان داعش  .استان تحت کنترل داعش بوده است

یر مرکز اوایل ھمین ھفتھ حملھ ای را بھ منظور تسخ
بھ گفتۀ مقامات حکومت در روز .استان ترتیب دادند

چھارشنبھ، ستیزه جویان داعش پیش از عقب نشینی، تا 
.چند صد متری دفتر استان دار پیشروی کرده بودند

ھم »کرکوک«نیروھای پیشمرگۀ کرد در استان شمالی 
درگیر نبردی سنگین برای دفع تھاجم اصلی داعش بوده 

.اند

، معاون رئیس جمھور امریکا، »جو بایدن«تھ، ھفتۀ گذش
دیداری در ترکیھ داشت تا روابط پرتنش کنونی خود با 
این کشور را اندکی سرو سامان دھد و حمایت بیش تر 
.ترکیھ برای جنگ در عراق و سوریھ را جلب کند

حکومت ترکیھ، بھ عنوان یکی از اعضای ناتو، شریک 
رار داده است تا با خود ایاالت متحده را تحت فشار ق

صراحت بیش تری خواست تغییر رژیم در دمشق و 
حمایت از ایجاد منطقۀ پرواز ممنوع و منطقۀ حائل در 

ترکیھ ھمچنان بھ دلیل .داخل خاک سوریھ را اعالم کند
»حزب کارگران کردستان«وابستگی مبارزان کوبانی بھ 

.ترکیھ، تمایلی بھ حمایت از مقاومت آن ھا ندارد

حزب«حکومتاین،ازپیشکھاستیادآوریبھمالز
سویازفشارھاییدنبالبھنھایتا ًترکیھ»توسعھوعدالت
حکومتھایپیشمرگھکھداداجازهامریکا،خود،متحد
مبارزنیروھایبھآن،قلمروازعبورباکردستاناقلیم

نیرو،اعزاماینمختلفھایجنبھتمامبپیوندند؛کوبانی
نیروھایارسالیھایسالحونفراتتعدادلھجماز

ترکیھ،حکومتبینزنیچانھومناقشھموردپیشمرگھ،
کوبانیدردرگیرنیروھایوکردستاناقلیمحکومت

بھھاپیشمرگھارسالازترکیھرژیم.بودگرفتھقرار
برایابزاریوتعادلوزنۀعنوانبھواقعدرکوبانی

دراما؛کردحمایت»اتیکدمکراتحادحزب«تضعیف
اشتیاقیخودازچندانیسنگینھایسالحارسالمورد

دستبھھاسالحاینترسیدمیکھچرانداد،نشان
ایندر.بیافتد»کردستانکارگرانحزب«سوریمتحدین

اتحادحزب«کھکردتالشنیزمتحدهایاالتمیان
فتنگرقراربھآنتمایلعدمرغمعلیرا»دمکراتیک

آزادارتش«جبھۀبھورودبھاسد،مخالفینجبھۀدر
.کندمتقاعدھاپیشمرگھو»سوریھ

رجب طیب «پس از نشستی با »بایدن«بھ ھر رو، 
بھ رسانھ ھا اعالم کرد کھ آن ھا بھ توافقاتی »اردوغان

برای نھ فقط عقب راندن داعش در سوریھ، کھ ھمین 
ن گذار از رژیم تقویت اپوزیسیون سوریھ و تضمی«طور 

وزیر امور خارجۀ ترکیھ اعالم کرد کھ .دست یافتند»اسد
ھزار ٢این کشور با نیروھای امریکا در زمینۀ تعلیم 

در پایگاھی »جنگجوی میانھ روی اپوزیسیون سوریھ«
.ترکیھ ھمکاری خواھد نمود»قرشھر«در شھر مرکزی 

یترکیھ ھمچنین برای تجھیز و تعلیم یگان ھای دفاع مل
.در عراق برای مبارزه علیھ داعش اعالم آمادگی کرد

ماه گذشتھ با متھم کردن ترکیھ بھ حمایت از »بایدن«
داعش در سوریھ، با اردوغان درگیری ھایی پیدا کرده 

ھرچند ترکیھ قطعاً و بی تردید از اپوزیسیون سوریھ .بود
کھ تحت تسلط سازمان ھای دست راستی اسالم گرا نظیر 

»جبھۀ النصره«داعش و سازمان وابستھ بھ القاعدۀ 
ایاالت متحده و دیگر .ی، اما تنھا نیستاست، پشتیبان

متحدین آن در خاورمیانھ بھ طور تنگاتنگی درگیر تعلیم، 
سازمان .تأمین مالی و تسلیحاتی این قبیل نیروھا بوده اند

سیا پایگاھی را در درون ترکیھ برای کمک و مسلح 
کردن این نیروھای اپوزیسیون در سوریھ ایجاد کرده 

.است

روز چھارشنبھ گزارش کرد کھ »رزرویت«خبرگزاری 
سازمان سیا درگیر تعلیم پنھانی این نیروھا در کمپی واقع 

این کمپ بیابانی در یک .در دولت خلیجی قطر بوده است
منطقۀ نظامی تحت محافظت نیروھای ویژۀ قطر قرار 

این برنامھ مدت یک سال است کھ درحال اجرا .دارد
٢٠تا١٢شکل از بوده و ظاھراً گروه ھای کوچکی مت

را در برمی »ارتش آزاد سوریھ«ستیزه جوی وابستھ بھ 
قطری ھا کھ از عدم پیشرفت در مبارزه علیھ اسد «:گیرد

یک -دلسرد شده اند، آغاز بھ تعلیم اعضای جبھۀ اسالمی
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.»نموده اند -گروه اسالم گرای دیگر

در ھمان حال کھ ایاالت متحده میان داعش و نیروھای 
جبھۀ اپوزیسیون اسد تمایز قائل می شود، »رویمیانھ«

.این نیروھا از نزدیک ھمراه با ھم فعالیت کرده اند
تسلیحات اعطا شده بھ جبھۀ آزاد سوریھ، بھ دست گروه 

طبق گزارشی از .ھای ستیزه جوی اسالمی رسیده است
در روز دوشنبھ، بخش ھایی از »گاردین«روزنامۀ 

.پیوستن بھ داعش ھستنددرحال »ارتش آزاد سوریھ«

منطقھدرراخودنفوذتاپروازنددرالشخورھاتمام
بامطابقتنھارا»نظم«کھنیتاینباکنند،تربیش

اقداماتھرچند.بازگردانندمنطقھبھخودطبقاتیمنافع
تنھامسلما ًاینامااست،تھدیدآمیزووحشتناکداعش

.کشدمیرااواروژوکوبانیانتظارکھنیستخطری
ازکھاستچیزیھمانامپریالیسم،باپردهپشتمعادات

شود،طردبایدکوبانیدرکردھامقاومترھبریسوی
خصلتدرکیفیتغییریایجادخطرمعامالتاینکھچرا

.دارنددربرراموجودمبارزۀ

مھرۀبھتوانندمیروژواھایکانتوندیگروکوبانی
جانشینانوخارجیھایقدرتھایمانورنظامپیاده

حقیقیعناصرکھکسانیکنند؛پیداتقلیلھاآنایمنطقھ
بھپشتازورانندمیحاشیھبھرامردمیمقاومت
خودجانباراآنبھاینفرھزارانکھایمبارزه

.زنندمیخنجراند،پرداختھ

با توجھ بھ این تحوالت اخیر در وضعیت منطقھ، مطالعۀ 
:ب زیر توصیھ می شودمطال

مالحطاتی در حاشیۀ مبارزات کوبانی
http://militaant.com/?p=4575

در حاشیۀ تحوالت اخیر کوبانی
http://militaant.com/?p=4523

نبرد کوبانی بر سر دوراھی
http://militaant.com/?p=4520

بازداشت اوجاالن و مخمصۀ ملیت کرد
http://militaant.com/?p=4469

١٣٩٣آذرماه ٨

سرمایھ داری، زایندۀ خشونت علیھ زنان

٢٠٠۵ژوئن ١، دونا گودمن

آرام نوبخت:ردانبرگ

فھرستبازگشت بھ 

راه ھای بسیاری برای ارزیابی موقعیت زنان در یک 
می توان بھ مشارکت زنان در نیروی .جامعھ وجود دارد

کار، درآمد آن ھا در قیاس با مردان، قوانین مشوق 
برابری، شمار زنان در حکومت، و حق طالق، مالکیت 

.تولیدمثل نگاه کردیا کنترل بر

اما شاخص روشن و صریح ما از جایگاه زنان در 
.جامعھ، میزان بروز خشونت علیھ زنان است

یک مشکل جھانی

علی رغم پیشرفت ھای بسیار زنان در طول چندین دھھ 
مبارزه، خشونت علیھ زنان ھمچنان در سطح جھانی 

این خشونت، بھ حوزه ھای وسیعی ھمچون .شایع است
، طبقھ، تحصیالت، درآمد، قومیت و سن وارد فرھنگ
ممکن است شکل بدرفتاری در درون خانواده یا .می شود

قتل را بھ خود بگیرد، یا شکل قتل نوزاد دختر، ختنۀ 
دختران، سوزاندن عروس، آزار جنسی، آدم ربایی، 
خودکشی اجباری بیوه ھا، قتل ناموسی یا تجاوز در بستر 

ر ایاالت متحده رخ می دھد، و این پدیده ھم د.زناشویی
ھم در کشورھای تحت استثماری ھم چون ھند یا 

.مکزیک

اما در ھر حال خشونت علیھ زنان، از بقایای موقعیت 
، و بھ این اعتبار »مایملک«تاریخی زنان بھ عنوان 

محصول تقسیم جامعھ بھ طبقات استثمارگر و تحت 
از تداوم این پدیده یک نشانۀ بیماری است.استثمار است

.موقعیت فرودست و مطیع آن ھا در جامعۀ طبقاتی
سرمایھ داری جھانی کھ فرسنگ ھا از حل نابرابری 
تاریخی زنان فاصلھ دارد، خشونت علیھ زنان را در 
فعالیت ھای کسب و کار و استراتژی ھای نظامی 

.امپریالیستی خود درآمیختھ است

ود مورد از ھر سھ زن در جھان، یکی در طول زندگی خ

http://militaant.com/?p=4575
http://militaant.com/?p=4523
http://militaant.com/?p=4520
http://militaant.com/?p=4469
http://militaant.com/?p=4575
http://militaant.com/?p=4523
http://militaant.com/?p=4520
http://militaant.com/?p=4469
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ضرب و شتم و سوء رفتار قرار گرفتھ یا وادار بھ رابطۀ 

درصد از زنان قربانی قتل، از ٧٠.جنسی شده است
.سوی شریک مرد خود کشتھ شده اند

در تحت ستم ترین کشورھا، اجرای برنامھ ھای تعدیل 
ساختاری حکومت ھا را وادار بھ خصوصی سازی 

ھمین امر بھ .ذخایر و حذف خدمات اجتماعی می کنند
افزایش نابرابری، ھمراه با صعود خشونت علیھ زنان 

.انجامیده است

بھ عنوان نمونھ، در بیگارخانھ ھای فراملیتی کھ تحت 
)NAFTA(»پیمان نفتا«معاھدات تجارت آزاد نظیر 

فعال اند، زنان جوان شاغل در ازای دستمزدھای بردگی، 
ار قرار می بھ طور مرتب مورد سوء استفاده در محیط ک

دختر و زن ٣٠٠در یک مورد دردناک، بالغ بر .گیرند
بھ قتل )مکزیک(»ھوآرز«بھ این سو در ١٩٩٣از سال 

اکثر آن ھا کارگرانی در کارخانھ ھای .رسیده اند
در منطقۀ آزاد تجاری در مرز ایاالت »ماکیالدورا«

.متحده و مکزیک بوده اند

ابق در اروپای س»سوسیالیستی«کشورھای بھ اصطالح 
شرقی، شاھد بوده اند کھ چگونھ سرمایھ داری امنیت 
اقتصادی آن ھا را نابود و بسیاری از دستاوردھای پیشین 
.در زمینۀ برابری جنیسیتی را تکھ تکھ کرده است

.خشونت جنسی، نتیجۀ دردناک آن بوده است

جنگ مصایب عظیمی را بھ زنان تحمیل می کند؛ تلفات 
ھای امروز بھ مراتب بیش تر از تلفات غیرنظامی جنگ 

٨٠نیروھای نظامی است، بھ طوری کھ زنان و کودکان، 
زنان و دختران بھ طور .درصد آن را شکل می دھند

مرتب ھدف خشونت جنسی، بھ خصوص تجاوز قرار می 
.گیرند

خشونت علیھ زنان در ایاالت متحده

م خشندر ایاالت متحده احتمال آن کھ مردان قربانی جرای
اما خشونت علیھ زنان، بھ .باشند، بیش از زنان است

ھر دو .محور و اغلب جنسی است-طور اخص جنسیت
دقیقھ، در جایی از ایاالت متحده یک زن مورد تعرض 

این .جنسی و ھر شش دقیقھ مورد تجاوز قرار می گیرد

.ھزار قربانی در سال٢٠٠یعنی چیزی در حدود 

درصد از تعرضات ۴٠اتخمین زده می شود کھ تنھ
بسیاری .جنسی بھ دستگاه مجری قانون گزارش می شود

از زنان ترجیح می دھند کھ بھ خاطر شرم، سرزنش، بی 
.اعتنایی مقامات قانونی و دادگاه ھا ریسک نکنند

، آمارھای رسمی نشان دھندۀ کاھش تقریباً ١٩٩٣از سال 
و اما این آمار .درصدی کل جرایم خشن بوده است۵٠

ارقام، تفاوت میان جرایم علیھ مردان و زنان را پنھان می 
.کند

جرایم علیھ مردان بسیار تندتر از جرایم علیھ زنان کاھش 
در برخی نواحی گزارش ھای حملۀ جنسی .یافتھ است

مثالً در نیویورک سیتی موارد حملۀ .افزایش یافتھ است
، ده درصد باال ٢٠٠٢تا٢٠٠١جنسی بین سال ھای 

این امر گاھی بھ گزارش دھی بھتر نسبت داده می .ترف
اما این ھم مھم است کھ بفھمیم داده ھا چگونھ از .شود

سوی دپارتمان ھای پلیس جمع آوری و گزارش می 
.شوند

فاش کرد »فیالدلفیا اینکوایرر«، روزنامۀ ٢٠٠١در سال 
کھ پلیس محلی شکایت ھای مرتبط با تجاوز را بھ 

داده است و ھمین امر بھ کاھش تعداد نادرست پوشش می 
ھمین .تحقیقات و آمارھای پایین تر تجاوز منجر شده بود

روزنامھ نسبت بھ برخوردھای پلیس در چھار شھر دیگر 
از آن جا کھ گزارش ھای پلیس .ابراز نگرانی کرده بود

منبع داده ھای فدرال ھستند، بنابراین در موثق بودن 
.د کردآمارھای تجاوز باید تردی

آسیب پذیرترین زنان در اغلب موارد ھدف خشونت ھا 
تقریباً نیمی از کل قربانیان تجاوز فقیر ھستند، .ھستند

یعنی در بازۀ یک سوم پایینی توزیع درآمد جای می 
زنان زندانی نیز متحمل تعرض جنسی، جستجوی .گیرند

بدنی، دستبند و پابند ھنگام زایمان، و تجاوز بھ وسیلۀ 
نان زندان می شوند کھ تعداد کمی از آن ھا مورد نگھبا

زنانی کھ در چارچوب .پیگرد قانونی قرار می گیرند
نقش ھای سنتی جنسیتی قرار نمی گیرند، مانند زنان 
ھمجنسگرا یا دگرباشان جنسی، بھ طور اخص نسبت بھ 

.حمالت پلیس و مقامات زندان آسیب پذیر ھستند
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٨٧
فراوانی خشونت خانگی

شکال اصلی خشونت علیھ زنان، خشونت یکی از ا
خانگی است، یعنی ضرب و شتم و قتل زنان بھ دست 

در فضای خصوصی منزل، این .شریک زندگی خود
باقی ماندۀ حقوق مالکیت در قالب ازدواج یا رابطۀ تک 

این مشکلی است کھ .ھمسری، بھ بقای خود ادامھ می دھد
بدرفتاری یا نھ فقط زناِن مورد حملھ، کھ کودکان مورد 

.شاھد بدرفتاری را نیز تحت تأثیر قرار می دھد

مقیاس بدرفتاری ھای خانگی در ایاالت متحده دردآور 
ثانیھ یک زن مورد ضرب و شتم شریک ١۵ھر .است

یک سوم زنان قربانی قتل، بھ .عشقی خود قرار می گیرد
درصد ۶۴.دست یک شریک عشقی کشتھ می شوند

تعرض یا مزاحمت جنسی قرار زنانی کھ مورد تجاوز،
گرفتھ اند، قربانی شریک عشقی سابق یا فعلی خود می 

.شوند

ھر روز، بیش از سھ زن بھ دست ھمسر یا دوست پسر 
قتل، علت اصلی مرگ برای زنان .خود بھ قتل می رسند

درصد زنان ایاالت متحده در مرحلھ ای ٣١.باردار است
ا جنسی شریک از زندگی خود مورد بدرفتاری جسمی ی

درصد زنان متأھل از سوی ١۴.عشقی قرار گرفتھ اند
.ھمسران خود مورد تجاوز قرار می گیرند

خشونت علیھ زنان، بیش از ھمھ زنان فقیر را متأثر می 
کسانی کھ شاغل ھستند، درصورت واکنش یا غیب .سازد

مکرر در مواجھھ با خشونت ھای محیط کار، با خطر از 
درصد .د رو بھ رو می شونددست دادن شغل خو

نامتناسبی از دریافت کنندگان کمک ھای رفاھی، قربانیان 
خشونت خانگی ھستند؛ بسیاری از آن ھا از کمک ھای 
رفاھی بھ عنوان ابزاری برای دست یافتن بھ درجھ ای 
استقالل اقتصادی از شریک بدرفتار خود استفاده می 

.کردند

ھای رفاھی در سال ھمۀ این ھا قبل از آن بود کھ کمک
فقدان ھمین پشتوانھ، زنان را از .بھ یغما رود١٩٩۶

انتخاب حساس برای بقای فیزیکی و اقتصادی محروم 
زنان فقیر کھ از خانھ فرار می کنند، اغلب .کرده است

بی خانمان می شوند؛ چرا کھ مسکن با بھای متناسب با 

درآمد دسترسی بھ .استطاعات آن ھا برایشان وجود ندارد
مستقل، نگھداری از کودکان و حمل و نقل، از جملھ 
نیازھای اساسی زنانی است کھ بھ دنبال فرار از خشونت 

.در منزل ھستند

اگرچھ زنان دور باطل خشونت و فقر را در انزوا تجربھ 
این یک مشکل .می کنند، اما این یک مشکل فردی نیست

آن اجتماعی و سیاسی در کشوری است کھ طبقۀ حاکم
سھم روز افزونی از ثروت جامعھ را بھ غنی ساختن خود 
اختصاص داده است، درحالی کھ خدمات اجتماعی را 
برای کارگران و تھی دستان، کاھش و  فتوحات نظامی 

.خارج کشور را بسط می دھد

خشونت خانگی ھمانند سایر اشکال خشونت علیھ زنان، 
.می شودبھ طور کامل بھ مراجع قانونی گزارش داده ن

زنان نھ فقط از احتمال اقدامات تالفی جویانھ می ترسند، 
کھ نسبت بھ تعھد افسران پلیس برای کمک بھ خود نیز 

.بی اعتماد ھستند

خشونت خانگی میان افسران پلیس و نظامیان

یکی از دالیل این عدم اعتماد شاید بھ آن چھ کھ در منازل 
مرکز«ھ گفتۀ ب.افسران رخ می دھد ارتباط داشتھ باشد

، خشونت خانگی در میان خانواده »ملی زنان و نظارت
برابر رایج تر از خانواده ھای ۴تا٢ھای پلیس، 

درصد ۴٠تا٢۴یعنی .امریکایی بھ طور اعم است
زنان در خانواده ھای افسران پلیس خشونت خانگی را 

قربانیان یک افسر پلیس بھ طور اخص .تجربھ می کنند
ھستند، چرا کھ فرد مرتکب بدرفتاری مسلح آسیب پذیر 

است، محل پناھگاه ھای زنان مضروب را می داند و از 
.طریقۀ دستکاری و تقلب در نظام حقوقی آگاھی دارد

در »مورد استثنای بد«خشونت علیھ زنان، تنھا یک 
در لس آنجلس ٢٠٠٣حادثۀ سال .بخش پلیس ھا نیست

نگی از سوی نشان می دھد کھ رسماً با خشونت خا
بنیاد اکثریت «بھ گزارش .افسران پلیس، مدارا می شود

، یک مشاور حقوقی کیفری، پرونده ھای »فمینیست
محرمانھ ای را افشا کرد کھ مجمموعھ ای از خشونت 
ھای خانگی و پنھان سازی ھای آن بھ دست افسران 

از .دپارتمان پلیس لس آنجلس را آشکار می ساخت
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درصد ٢٩شونت خانگی شده بودند، کسانی کھ متھم بھ خ

درصد تخلف خود را تکرار ٣٠.بعداً ترفیع گرفتند
نھایتاً فردی کھ اسناد را افشا کرده بود، بھ دلیل .کردند

اگرچھ دپارتمان .فاش کردن رسوایی بازداشت گردید
پلیس لس آنجلس اصالحاتی را پس از علنی شدن این 

ت نھادینھ شدۀ حادثھ انجام داد، اما این مورد ماھی
خصومت ضّد زن در درون نھادھای سرکوبگر دولتی را 

.برجستھ می کرد

الگوی مشابھی از قربانی ساختن زنان را می توان در 
ارتش نیز بھ عنوان ابزار دیگری از سرکوب دولتی 

با وجود شمار رو بھ رشد زنان در ارتش، .مشاھده کرد
الترین رده فرھنگ شایعی از زن ستیزی وجود دارد کھ با

حوادث بسیار معروفی نظیر .ھای نظامی ترویج می کنند
تنھا بخشی از داستان ١٩٩١در سال »تِیل ھوک«حادثۀ 

رسوایی تیل «طی این حادثھ کھ بھ (را روایت می کنند 
افسر نیروی دریایی ١٠٠شھرت یافت، بیش از »ھوک

٨٣و تفنگدار دریایی متھم بھ تعرض جنسی بھ دست کم 
).م-سرباز مرد شدند٧زن و سرباز

درصدی تعداد ٢۵گزارش اخیر پنتاگون بھ افزایش 
موارد تعّرض جنسی گزارش شده در ارتباط با قربانیان 

درصدی بین سال ھای ۴١نظامی، و ھمین طور افزایش 
نرخ خشونت خانگی در .اشاره داشت٢٠٠۴تا٢٠٠٢

د برابر باالتر از افرا٣تا٢میان نیروی نظامی 
غیرنظامی است، و نسبت بسیار کمی از افراد خاطی 

این جرایم در میان .مورد پیگرد یا تأدیب قرار می گیرند
نیروھای ویژۀ زبده بسیار شایع ھستند، از جملھ چھار قتل 

، کارولینای »فورت براگ«مشھور ھمسران نظامیان در 
.٢٠٠٢شمالی در سال 

یھ زنان این خشونت، باالتر و فراتر از خشونت عل
غیرنظامی است و ھرجایی کھ نیروھای مسلح ایاالت 
متحده مستقر باشند رخ می دھد؛ می خواھد عراق تحت 
اشغال امریکا باشد یا نزدیک پایگاه ھای نظامی امریکا 

.در ژاپن

زنان اصالحات مھمی را محقق ساختھ اند

، زنان رفرم ١٩٧٠بھ دنبال جنبش توده ای زنان در دھۀ 

محور -ا در مبارزه علیھ خشونت جنسیتھای مھمی ر
آموزش وسیع و کمپین ھای تبلیغاتی، بھ .ایجاد کرده اند

افزایش آگاھی پیرامون این مسألھ منجر گردیده، و فشار 
بر نظام قانونی، آموزشی و پزشکی، بھ اصالحات قابل 

ھزاران مرکز برای بحران تجاوز .توجھی انجامیده است
وب، تلفن ھای اضطراری جنسی، پناھگاه زنان مضر

برای قربانیان خشونت خانگی دایر شده اند؛ متخصصین 
پزشکی بھ طور معمول زنان بیمار و مورد بدرفتاری 
خود را معاینھ می کنند؛ پلیس نیز تعلیماتی اجباری در 

.زمینۀ نحوۀ برخورد با قربانیان می بیند

تغییرات قانونی و حقوقی، شامل تعریف درجات مختلف 
ض جنسی، حذف نیاز بھ شاھد در موارد تعرض تعّر

جنسی، و مستثنی کردن تاریخچۀ پیشین جنسی قربانیان 
شورای ملی «١٩٩٢در سال .بھ عنوان شواھد می شود

قوانین ایالتی را در »قضات دادگاه جوانان و خانواده
.مورد خشونت خانگی بھ عنوان الگو منتشر کرد

ید برای یک قانون سال ھا آکسیون خیابانی و فشار شد
بھ سال »قانون خشونت علیھ زنان«فدرال، با تصویب 

این قانون کھ امسال نیز منتظر .بھ اوج خود رسید١٩٩۴
-تصویب دوباره است، توجھ ملی را بھ جرم جنسیت

محور، معطوف و بھ این مسألھ در تمامی نھادھای 
.حکومتی وجھۀ قضایی می دھد

ھا، کار گروه ھا یا برنامھ بسیاری از ایاالت، از ائتالف 
ھای درون سازمانی برای پایان دادن بھ خشونت علیھ 

تجاوز در «، ١٩٩٣در سال .زنان برخوردار ھستند
تحت دست کم یک بخش از قوانین »بستر زناشویی

ایالت .ایالت بھ جرم تبدیل شد۵٠تعرض جنسی، در 
ماه آگاھی نسبت بھ خشونت «نیویورک برای خود یک 

دارد و وب سایت رسمی دفتر دیوان عالی نیز »خانگی
.فھرست مبسوطی از حقوق و منابع زنان را دربر دارد

امسال عالی ترین دادگاه ایالت نیویورک حکم داد کھ زنان 
نباید حضانت فرزندان را تنھا بھ خاطر آن کھ کودکان 
شاھد ضرب و شتم آن ھا بھ دست شریک خود بوده اند، 

.از دست بدھند

طح جھانی نیز گام ھایی مترقی برای زنان وجود در س
، ١٩۴٨اعالمیۀ جھانی حقوق بشر در سال .داشتھ است
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برابری کلیۀ انسان ھا را، از جملھ در ارتباط با جنسیت، 
اعالم نمود و خواھان ممنوعیت شکنجھ یا برخوردھای 

مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال .تحقیرآمیز شد
را بھ عنوان »خشونت علیھ زناناعالمیۀ محو«١٩٩٣

نخستین ابزار بین المللی حقوق بشر منحصراً برای 
این الگویی .برخورد با خشونت علیھ زنان، تصویب کرد

کنوانسیون بین امریکایی «بود برای سایر اقدامات نظیر 
، و »منع، مجازات و ریشھ کن نمودن خشونت علیھ زنان

چھارمین «.»ردمانکنوانسیون افریقایی حقوق بشر و م«
در پکن، ١٩٩۵در سال »کنفرانس جھانی پیرامون زنان

حذف تمامی اشکال خشونت علیھ زنان را بھ عنوان یکی 
.ھدف استراتژیک خود دربرمی گرفت١٢از 

البتھ با وجود تمامی این بیانیھ ھا، شرایط اکثریت عظیم 
.زنان جھان ھمچنان تیره باقی مانده است

دیدی دائمی در برابر اصالحاتسرمایھ داری، تھ

تولید برای -در جھان اقتصادی تحت سلطۀ سرمایھ داری
ستم اخص بر زنان، بنیانی اقتصادی -سود خصوصی

ارعاب و ناامنی دائمی ھمۀ گروه ھای مردم در .دارد
زندگی شخصی خود، امکان سازماندھی برای شرایط 

.بھتر زندگی را بھ آرامی می فرساید

دستاورد حقوقی زنان تحت نظام سرمایھ بنابراین ھر
بھ ازای ھر موفقیت، .داری، زیر یورشی بی امان است

.یک عقب نشینی وجود دارد

»دپارتمان توسعۀ مسکن و شھر«بھ عنوان مثال 
)HUD( اکنون نیاز دارد کھ اطالعات دقیقی دربارۀ

زنان مضروب، از پناھگاه ھای قربانیان خشونت خانگی 
.را دریافت می کنند، گردآوری شودHUDکھ بودجۀ 

این اطالعات بھ شکل دیجیتالی درآمده و در اختیار سایر 
ھزار زن ھر ۴٠٠بیش از .آژانس ھای حکومتی است
تأمین مالی می کند، HUDسال از پناھگاه ھایی کھ 

.استفاده می نمایند

در سال »قانون ترویج مسئولیت فردی، کار و خانواده«
میلیارد دالر ١.۶ن در مجلس سنا است، ، کھ اکنو٢٠٠۵

و وادار نمودن زنان بھ »ترویج ازدواج«را بھ منظور 

پذیرش دستمزدھای پایین، مشاغل بدون آینده، رھا کردن 
حکومت.کودکان در مھدھای نامناسب ھزینھ خواھد کرد

میلیون دالر بر روی ترویج ١٠٠درحال صرف بیش از 
ز بودجۀ سایر برنامھ ھای ازدواج است، و در این میان ا

.اجتماعی می زند

ھیچ گونھ کاری برای تأمین »ترویج ازدواج«این قوانین 
خانواده ھا با دستمزدھای مناسب، بھداشت و درمان یا 

در عوض مشوقی .نگھ داری از کودکان انجام نمی دھند
ھستند برای ورود زنان بھ مناسباتی کھ شاید آسیب زننده 

.یا بی ثبات باشند

ضدیت با امپریالیسم و مبارزه علیھ سکسیسم

حجم عظیم مشکل خشونت علیھ زنان در سرتاسر جھان، 
از جملھ در پیشرفتھ ترین  کشورھای سرمایھ داری، 
نشان می دھد کھ این جرم نھ اتفاقی است نھ متعلق بھ یک 
فرد؛ بلکھ یک ابزار ستم است برای مطیع نگاه داشتن 

.زنان

ایاالت متحده، این پیشرفتھ ترین خشونت جنسیتی در 
دولت سرمایھ داری جھان، از لحاظ ایدئولوژیک نماد 

مذکری است کھ »قھرمان«تجلیل از جنگ، خشونت، و 
توسعھ طلبی و .بر فرھنگ ایاالت متحده غالب است

جنگ امپریالیستی، استثمار و مصایب زنان را در این جا 
.و دیگر کشورھا شدت بخشیده است

ان، رفرم ھای مھمی را در حوزه ھای سیاسی، جنبش زن
ھر پیروزی .اقتصادی و اجتماعی بھ دست آورده است

بھ این دلیل محقق شد کھ زنان و متحدین آن ھا بھ خیابان 
ھا آمدند و نھادھای قانون گزار، دادگاه ھا و پلیس را 

.تحت فشار قرار دادند

بارزۀ م.علل ستم بر زنان، ریشھ در جامعۀ طبقاتی دارد
کنونی برای برابری و آزادی زنان از خشونت، مبارزه 
ای بین المللی و جزئی جدایی ناپذیر از مبارزه علیھ 

تجدید فعالیت در واکنش بھ .امپریالیسم و جنگ است
جنگ عراق و جھانی سازی سرمایھ داری، فرصتی فوق 
العاده است برای متحد شدن در مبارزه علیھ ستم بر 

.سرمایھ داری و میلیتاریسمزنان، استثمار 
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نژاد، طبقھ و خشونت پلیس در امریکا

ژوزف کیشور

آرام نوبخت:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

روز، مایکل براون، جوان سیاه چھار ماه پیش ھمین 
ولۀ یک افسر پلیس در غیر مسلح، بھ ضرب گلپوست

یک قتل ازومیخشم عم.کشتھ شد)وریمیس(فرگوسن
دیگر بھ دست پلیس در ایاالت متحده، طی ھفتھ ھا و ماه 

رأی ھیئت اعمال نفوذ بر؛عمیق تر شدهھای پس از آن 
منصفۀ عالی بھ تبرئۀ افسر پلیسی کھ مایکل براون را بھ 
قتل رساند یا افسر پلیس دیگری کھ اریک گارنر را 

این خشم خفھ کرد، آتش»اِستِیتن آیلند«ژوئیۀ گذشتھ در 
.را شعلھ ور ساختھ است

واکنش طبقۀ حاکم بھ این رویدادھا در دو مجرای مجزا، 
ولی متقابالً مرتبط با ھم پیش رفتھ است؛ از یک سو، 
اعتراضات بھ عنوان فرصتی برای ایجاد بھ مراتب بیش 
تر تجھیزات سرکوب مورد استفاده گرفتھ؛ اعالم 

پیش گیرانھ در بھ عنوان اقدامی »وضعیت فوق العاده«
علیھ »گارد ملی«ماه گذشتھ در فرگوسن و اعزام 

.معترضین، مصادیق این گفتھ است

ھم زمان، ھیئت حاکم مشغول بسیج کردن متخصصین 
است کھ وظیفۀ آن اصرار »سیاست ھای ھویتی«حوزۀ 

بر این امر است کھ قتل براون و گارنر و تبرئۀ افسران 
.اً نتیجۀ نژادپرستی ھستندپلیسی کھ آن ھا را کشتند، تمام

ھدف، مخدوش کردن موضوعات اساساً طبقاتی است و 
حفظ اتوریتۀ سیاسی دستگاه دولتی کھ مسئول سرکوب و 

.خشونت در سرتاسر کشور است

بلک«اوباما خود طی مصاحبھ ای در کانال تلویزیونی 
ھدایت برنامھ را بھ دست گرفت، و ضمن »اینترتینمنت

ھمدردی با معترضین، خواھان وانمودن کردن بھ 
او گفت کھ نژادپرستی .شد»استقامت«و »شکیبایی«
عمیقاً در تاریخ ما ریشھ .عمیقاً ریشھ در جامعۀ ما دارد«

.»دارد

اوباما ضمن این کھ تالش می کرد تا این موضوع را 
-برجستھ کند کھ او نخستین رئیس جمھور افریقایی

بھ خاطر «ألھ امریکایی کشور است، گفت کھ این مس
کسی کھ ھستم، کسی کھ مایکل ھست، اعضای خانواده 
مان و تجربیاتی کھ داشتھ ایم، نھ فقط برای من شخصی 
نیست، بلکھ بھ عنوان رئیس جمھور، این را یکی از مھم 

، او اضافھ »ترین موضوعات پیش روی خود می دانم
امریکا زمانی کار می کند کھ ھر کسی احساس «:کرد

.»عادالنھ برخورد می شودکند با او

بھ ما «اوباما افزود کھ پیامد پروندۀ گارنر بھ طور اخص 
می دھد کھ تاکنون ]دربارۀ نژاد[فرصتی برای گفتگو 

.»خیلی پیش رفتھ است

بھ روال ھمیشھ با فریب و ریاکاری از نظرات رئیس 
موعظھ دربارۀ این کھ با ھر کسی باید .جمھور عبور شد

شود، از سوی رئیس جمھوری گفتھ »دعادالنھ برخور«
شد کھ تضمین کرده ھیچ گونھ مجازاتی در انتظار 
کالھبرداران مالی مقصر سقوط مالی وال استریت یا 

و مقامات مسئول شکنجھ در حکمومت »سی آی ای«
.بوش نخواھد بود

تاجایی کھ بھ تظاھر اوباما بھ نگرانی دربارۀ وحشیگری 
ودش را ھفتۀ گذشتھ تمام پلیس برمی گردد، او موضع خ

و کمال روشن کرد؛ یعنی اعالم کرد کھ قرار نیست وقفھ 
ای در برنامھ ھای تزریق میلیاردھا دالر بھ تجھیز 
نظامی نیروھای پلیس محلی در سرتاسر کشور وجود 

.داشتھ باشد

اوباما با معرفی خودش بھ عنوان حامی معترضین علیھ 
ز پیش زمینۀ نژادی خشونت پلیس، بھ دنبال آن است کھ ا

خود بھره برداری کند؛ پشت این تقالی اوباما، شبکھ ای 
از افراد بی سروپای سیاسی با بودجھ ھای ھنگفت قرار 

، خبرچین مولتی میلیاردر »ال شارپتن«دارند؛ از جملھ 
کھ دائماً خود را رھبر ھر اعتراضی »اف بی آی«سابق

س از پ.علیھ خشونت و وحشی گری پلیس جا می زند
فراخوان »شارپتن«نشست ھفتۀ گذشتھ با رئیس جمھور، 

بھ برگزاری یک راھپیمایی در واشنگتن طی ھفتۀ آتی 
کرد تا بھ این ترتیب خشم عمومی از خشونت پلیس را بھ 
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کانال ھای بی ضرری ھمچون توسل بھ کنگره و 

.حکومت اوباما ھدایت کند

قاالت در این مانورھا ھمراه شده اند با یک سلسلھ از م
کھ تأکید می کنند موضوع اصلی در »چپ«رسانھ ھای 

کلماتی کھ (»برتری سفیدپوستان«قتل گارنر و براوان، 
امتیاز «، )آمده»رولینگ استون«در یکی از مقاالت 

.و سرکوب نژادی است»ویژۀ سفیدپوستان

یکی از شنیع ترین مقاالت، از سوی استاد دانشگاه 
salon.comوشتھ و در سایت راتگرز، بریتنی کوپر ن

چرا :توھم ترسناک امریکای سفید«در مطلب .منتشر شد
جھل «، او »درک آن از سیاه پوستان چنین منحرف است؟

را کھ از »بومی ھای سفید«از سوی »و فقدان ھمدردی
منتفع می»خشونت در مرکز ایدئولوژی سفید بودن«

.شوند، محکوم کند

تاکنون، خط »ت بین المللیسازمان سوسیالیس«از زمان 
یاماتا  -کیانگا«مثًال.اصلی کما فی السابق ھمین است

وقتی نژادپرستی، «از ھمین سازمان، در مقالۀ »تیلور
تروریسم شایع در محالت «، از »نشان بھ سینھ می زند

، از یک سیستم نژاد پرست کھ »سیاه و قھوه ای
نوا و بیامریکایی ھای افریقایی تبار را جانی قلمداد«

درھمان حال کھ تیلور بیش از .می نویسد»کرده است
اشاره »افریقایی -امریکایی«و »سیاھپوست«بار بھ ٣٠

آن .دیده نمی شود»طبقھ«می کند، ولی اثری از واژۀ 
جایی ھم کھ اسم اوباما می آید، نام او تنھا برای نقد بھ 

.عدم تمرکز کافی وی بر مسائل نژاد یادآوری می شود

یعنی دامن .این افراد یک برنامھ در دستور کار دارند
زدن بھ شکاف ھایی بر اساس خطوط نژادی در درون 

بھ زعم آن ھا، مشکل اصلی نھ سرمایھ .طبقۀ کارگر
داری، بھ عنوان سیستمی مبتنی بر استثمار و ستم کھ 
تبعیض نژادی یکی از نمودھای آن است، بلکھ در عوض 

ست کھ گویا بھ نوعی در کدھای تنفر از سیاھپوستان ا
بر این اساس، پیش رفتن .ژنتیکی سفیدپوستان ایجاد شده

بھ سوی حمایت از دمکرات ھای سیاھپوست و متحدین 
بورژوای آن ھا و ضدیت با جنبش مستقل و متحد طبقۀ 
کارگر علیھ کل ساختار سیاسی، امری طبیعی و اجتناب 

.ناپذیر است

کھ اتفاقاً در بین  -نژادپرستیاین بھ معنای انکار وجود 
اقشار عقب مانده تری کھ جذب پلیس می گردند ترویج 

با این وجود خشونتی کھ علیھ براون، .نیست -می شود
شمار دیگری بھ کار گارنر و کارگران و جوانان بی

اجتماعی -رفت، بھ مراتب بیش از نژاد، بھ طبقۀ اقتصادی
افریقایی ھا بھ -درھمان حال کھ امریکایی.ارتباط دارد

شکل بی تناسبی ھدف کشتار پلیس ھستند، کارگران و 
جوانان سفیدپوست نیز ھنوز اکثریت قربانیان را شکل 

گاھی این کمیسرھای سیاھپوست پلیس و .می دھند
-یا حتی رؤسای جمھور سیاه -شھرداران سیاھپوست

.ھستند کھ ستم بر جوانان اقلیت را پیش می برند

فشاری، یا باید گفت ھیستری نیروھای این اصرار و پا
سیاسی موجود حول حزب دمکراتیک برای نشان دادن 
نژاد بھ عنوان یک مقولۀ اجتماعی اصلی در امریکا، با 

بھ خصوص بنا  -درجۀ بی اعتبار شدن این نوع سیاست
.تناسب دارد-بھ تجربۀ خود حکومت اوباما

نسازمان سوسیالیست بی«اوباما کھ از سوی نظایر 
شش سال پیش بھ عنوان »ملت«و ھفتھ نامۀ »المللی

تبلیغ می شد، عقبگرد تاریخی در »کانیدد قابل تغییر«
شرایط معیشت کارگران از ھر نژاد را بھ عھده داشتھ 

اقتصادی ادعایی »بھبود«درست در ھمین .است
حکومت اوباما است کھ نابرابری اجتماعی در ایاالت 

رسیده ١٩٣٠ن بحران بزرگ دھۀ متحده بھ باالتر از زما
.است؛ آن ھم بھ یُمن انتقال عظیم ثروت بھ وال استریت

قطب بندی اجتماعی بیش از ھمھ در میان امریکایی ھای 
افریقایی تبار و دیگر اقلیت ھای قومی رشد کرده است، 
بھ طوری کھ اکثریت عظیم، از کاھش استانداردھای 

، از ثروت ھای زندگی رنج می برد و یک اقلیت ناچیز
تبعیض «روبھ رشدی کھ محصول برنامھ ھایی نظیر 

و ادغام آن ھا در مؤسسات سیاسی و شرکت ھا »مثبت
اوباما در واقع تجسم این الیۀ اجتماعی فاسد و .بوده است

.ارتجاعی است

کھ اکثراً امریکایی ھای افریقایی تبار »دیترویت«در 
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بحران کھ با ھستند، یک فرد سیاھپوست بھ عنوان مدیر

حکومت اوباما از نزدیک کار می کند، مسئول نظارت بر 
چپال این شھر بنا بھ منافع اشرافیت مالی بوده است؛ از 
جملھ کاھش عظیم حقوق مستمری و مزایای بھداشتی 

دستمزدھای طبقۀ .کارگران شھری فعال و بازنشستھ
کارگر بھ طور کلی، و کارگران صنعتی بھ طور اخص، 

مدارس عمومی و زیرساخت ھای .ده استسقوط کر
.اجتماعی مورد حملۀ بی امان قرار گرفتھ اند

ھمۀ این ھا بر آگاھی توده ای تأثیر دارد، و بھ فھم این 
نکتھ یاری می رساند کھ این طبقھ، و نھ نژاد است کھ 

»سیاست ھای ھویتی«.سیاست حکومت را تعیین می کند
الت متحده در طول کھ تکیھ گاه حاکمیت بورژوازی ایا

.چھار دھۀ گذشتھ بوده، ضربھ ای سھمگین خورده است
، و »ال شارپتن«و »جسی جکسون«کسانی از قماش 

سازمان ھای سیاسی ریشھ دار در سیاست ھای ھویتی و 
متکی بر اقشار مرفھ طبقات متوسط رو بھ باال، خود بیش 

.از پیش حقیر می شوند

در ایاالت متحده، نیروی محرک پشت موج خشونت پلیس 
ترکیب جنگ امپریالیستی در خارج و .ستم طبقاتی است

ضّد انقالب اجتماعی در داخل، از لحاظ سیاسی در برپا 
شدن دستگاه دولتی پلیس نمود پیدا می کند کھ آشکارتر از 
قبل بھ تقابل با اعتراض اجتماعی و سیاسی در درون 

.ایاالت متحده ھدایت می شود

فیت مالی و طبقۀ کارگر، منشأ اصلی نزاع میان اشرا
ھمین نزاع، بنیان و زمینھ .سبعیت و خشونت دولت است

ای عینی را برای جنبشی سیاسی ایجاد می کند کھ می 
یک جنبش مستقل و متحد :تواند بھ این خشونت پایان دھد

از کل طبقۀ کارگر، در تقابل با سرمایھ داری و تمامی 
.مدافعان سیاسی  آن

٢٠١۴ردسامب٩

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/09
/pers-d09.html

بھ سوی نقطۀ عطف:یونان

فھرستبازگشت بھ 

نسیم صداقت

ان، بعد گرای یونماه گذشتھ سقوط حکومت شدیداً راست
از شکست انتخاباتی نامزد ریاست جمھوری خود، با 

.جشن کارگران در خیابان ھای آتن مواجھ شد

ژانویھ ترتیب داده ٢۵انتخابات جدید پارلمانی، کھ برای 
شده است، می تواند ثابت کند کھ نقطۀ عطفی حیاتی برای 
کشوری است کھ با بحران ھای اقتصادی ویران شده؛ 

تولید .١٩٣٠دھۀ  »رکود بزرگ«متبحرانی بھ وخا
درصد بین سال ھای ٣٠ناخالص داخلی یونان نزدیک بھ 

کاھش یافت و زندگی نسلی با اقدامات ٢٠١٣و ٢٠٠٨
.ریاضت اقتصادی سرمایھ داری نابود شده است

درصد است، و تقریباً نیمی ٢۵بیکاری رسمی بیش از 
این ، با وجود.از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند

بانکداران اروپایی، کھ  از سوی سیاستمداران اتحادیۀ 
اروپا و ھمتایان یونانی خود حمایت می شوند، با قدرت بھ 
اخراج ھای دستھ جمعی کارگران بخش عمومی، 
خصوصی سازی بیشتر، کاھش بیشتر ھزینھ ھای دولتی 

.و افزایش بیشتر در مالیات ھای تنازلی می دھند

آزمایش برای سیاست ھای وحشیانۀ یونان بھ میدان 
نئولیبرالی کھ ثروتمندان و قدرتمندان مایل بھ اجرا در 

.ھمھ جا ھستند، تبدیل شده است

کارگران یونانی اما نابودی معیشت خود را از دست رفتھ 
٣٠در طول شش سال گذشتھ، بیش از .نمی بینند

اعتصاب عمومی، اشغال محالت کاری، اشغال میادین 
راھپیمایی ھای بزرگ اعتراضی و زد و در آتن،

.خوردھای خیابانی با پلیس وجود داشتھ است

رادیکالیزه شدن طبقۀ کارگر یونان انرژی اصلی صعود 
از ھیچ بھ این مرحلھ بوده، در حال حاضر »سریزا«

عالقۀ مردم بھ پیروزی ائتالف چپ رادیکال، در 
یک چشم انداز انتخابات .ژانویھ است٢۵انتخابات

گرا کھ وعدۀ معکوس کردن ریاضیت حکومت چپ
گرا را داده، بازارھای اقتصادی حکومت ائتالف راست

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/09/pers-d09.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/09
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مالی و حکومت ھای سراسر اروپا و آمریکا را بھ سر 

.حد دیوانگی کشانده است

کارزار ھماھنگ رسانھ ھای جریان اصلی، ادعا می کند 
منجر بھ یک بحران مالی در سطح »سریزا«کھ پیروزی 

مگر این -روپا و سقوط کامل اقتصادی یونان خواھد شدا
واقع بین باشد و برنامۀ ضد ریاضت »سریزا«کھ 

.اقتصادی خود را کنار بگذارد

موجی از فروش اوراق بھادار یونان در تالش برای 
ارعاب مردم یونان در جلوگیری از رأی دادن بھ 

شده بھ کارگران یونانی گفتھ .انجام گرفتھ است»سریزا«
کھ آن ھا حق دمکراتیک انتخاب سیاست اقتصادی کھ 
آینده شان را رقم می زند، ندارند؛ کارگران بھ چھ جرأتی 
اولویت ھای بازار و یا حّق مقدس افزایش سود بھ بھای 

زندگی مردم را زیر سؤال می برند؟

را »سریزا«وال استریت ژورنال، آلکسی سیپراس رھبر 
و اضافھ کرده اند کھ برنامۀ ھوگو چاوز بالکان نامیده،

مسیر درگیری با باقی اروپا قرار «اقتصادی او، او را در 
، برنامۀ »مریل لینچ -بانک آمریکا«.»خواھد داد
»تراژدی یونانی«را بھ عنوان یک »سریزا«اقتصادی 

، »کاپیتال گروپ«توصیف می کند، ویک تحلیلگر ارشد 
»سریزا«رنامۀتریلیون دالری، ب١.۴شرکتی با دارایی 

ھرج و «و »بدتر از کمونیسم «را بھ عنوان برنامھ ای 
.توصیف می کند»مرج کامل

تحت فشار زیادی برای مالیم کردن »سریزا«در واقع 
مخالفت خود با ریاضت اقتصادی است، وبخش میانھ 

تنھا راه مقابلھ با .ھم مردد است»سریزا«روی رھبری 
گیری آن ھا، با بسیج این تھدیدات جناح راست و باج

.مستمر توده ھای طبقۀ کارگرممکن است

، عضو کارگران انترناسیونالیست »آنتونیس داوانلوس«
، یک گروه سوسیالیستی انقالبی کھ )DEA(چپ

سال پیش بنیان گذاشت، استدالل می کند ١٠را »سریزا«
باید فشار بر مبارزات انتخاباتی را »سریزا«کھ چپ در 
.یبانی زحمتکشان پیش ببردبر پایۀ پشت

ما نیاز شرکت در انتخابات را، در کنار مردم معترض «
در خیابان ھا مطرح می کنیم، نھ با مبارزات انتخاباتی کھ 

بھ دنبال دلجویی از اقشار متوسط  و با ھدف بھ دست 
ما درحال حاضر بھ برگزاری .آوردن یک حّد وسط باشد

ھای محلی سریزا و بحث سیاسی توده ای بھ وسیلۀ شاخھ 
بھ راھپیمایی ھا و تظاھرات ھا و غیره فراخوان می 

.»دھیم

انتخابات را ببرد و قادر بھ تشکیل یک »سریزا«اگر 
حکومت بشود، شرکت زحمتکشان در تصمیم گیری ھا 
بیشتر الزم خواھد شد، بھ این دلیل کھ با حملۀ بی امان از 

.واھد شدطرف تمامی نیروھای حاکمیت موجود مواجھ خ
کارگران نمی توانند تنھا بھ نیروی نمایندگان خود در 
پارلمان علیھ ریاضت اقتصادی کھ بھ ما تحمیل شده  تکیھ 

.کنند تا این حملھ را بھ عقب برانند

»سریزا«کارگران نیاز دارند تا از این پیروزی انتخاباتی 
الھام گرفتھ وآن را بھ محرکی برای باالتر بردن سطح 

بھ مرحلۀ جدید و دفع ھر تالش جناح راست و مبارزه 
و »سریزا«خرابکاری در سیاست ھای مترقی حکومت 

برای جلوگیری از ھر گونھ انحراف در رھبری آن تبدیل 
.کنند

پیامد مبارزه در یونان، نتایج پیچیدۀ زیادی برای جنبش 
.طبقۀ کارگر و چپ در سراسر اروپا خواھد داشت

یھ ھا را پایین آورده و چپ یک شکست در یونان، روح
را بی اعتبار خواھد کرد و فضای بیشتری را برای 

باز خواھد »طلوع طالیی«گرای مشابھ با احزاب راست
بھ خصوص اگر آن یک شکست از طرف رھبری -کرد

و پیاده کردن »گراییواقع«در تسلیم بھ »سریزا«
سیاست ھای حکومتی ریاضت اقتصادی، ولو بھ شکلی 

.، باشدخفیف تر

از سوی دیگر، پیروزی در یونان کھ جریان را علیھ 
ریاضت اقتصادی برگرداند، انرژی اعتماد بھ نفس 
کارگران یک کشور پس از کشور دیگر را کھ در مقابل 
اقدامات ریاضت اقتصادی ایستاده اند، زیاد می کند و آنان 
را بھ مرحلۀ باالتری از مقاومت در برابر تمامی برنامھ 

در این راه خیلی .سرمایھ داری نئولیبرال می کشاندھای
.ھمھ چیز ارزش مبارزه دارد
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کریسمس برای وال استریت

جری وایت

آرام نوبخت:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

صبح روز سھ شنبھ، با رسیدن شاخص متوسط صنعتی 
ن بار، ھزار واحد برای نخستی١٨داو جونز بھ رقم 

ھیجان و ھیاھویی در میان معاملھ کنندگان بازار بورس 
این شاخص کھ یک سال پیش در .نیویورک برخاست

واحد قرار داشت، سھ شنبھ عصر با ١۶،٢۶۴سطح
ھزار واحد افزایش طی تنھا ھفتۀ گذشتھ، بھ رقم 

.رسید١٨،٠٢۴

کھ شاھد  -رسانھ ھا اغلب روزھای اخیر دادوستد را
-بھ رکورد جدیدی بوده است S&P500رسیدن شاخص

این جھش در .)١(خطاب می کنند »رالی بابا نوئل«
چون ھزینھ ھای رو بھ رشد ارزش سھام، بھ عواملی ھم

پر«مصرفی، کاھش قیمت ھای گاز و اقتصاد بھ ظاھر ا 
.امریکا نسبت داده شد»جنب و جوش

در واقعیت امر، وال استریت مشغول برگزاری جشن 
ھش تند حقوق و استانداردھای زندگی کارگران برای کا

است کھ بھ بھای آن، سودھای شرکتی رکود جدیدی را بھ 
سیاست ھای بانک مرکزی برای .ثبت رسانیده است

انتشار نامحدود پول، محرک ایجاد حباب سفتھ بازی 
با این وجود در پس ھمۀ این ھا، .جدیدی بوده است

یاالت متحده و جھان تضادھایی مھارناشدنی در اقتصاد ا
)٢(جدید بازار »اصالح«وجود دارد کھ ناگزیر بھ یک 

.خواھد انجامید

ادارۀ تحلیل اقتصادی در دپارتمان بازرگانی ایاالت متحده 
روز سھ شنبھ تخمین ھای تجدیدنظر شده از تولید 
ناخالص داخلی را منتشر کرد؛ طبقھ این تخمین ھا، 

درصد ۵سپتامبر، ٣٠اقتصاد امریکا طی ماه منتھی بھ
درصد در سھ ماھۀ دوم ٣.٢رشد کرد کھ نسبت بھ رقم 

١١افزایش نشان می دھد و بزرگ ترین دستاورد طی 
درصدی ٣.٢این گزارش بھ افزایش .سال گذشتھ است

ھزینھ ھای مصرفی، سرمایھ گذاری باالتر شرکت ھا، بھ 
ویژه در بخش حمل و نقل و تجھیزات صنعتی، افزایش 

ات امریکا و ھزینھ ھای بیش تر حکومت فدرال بھ صادر
٠.٩کھ در قیاس با افزایش (خصوص در زمینۀ دفاعی 

، )درصد صعود کرد١۶درصدی در سھ ماھۀ دوم، 
.اشاره داشت

سودھای شرکتی درسھ ماھۀ سوم امسال، بھ دنبال رشد 
.درصد صعود کرد٣.١درصدی در سھ ماھۀ دوم، ۴.٨

ارۀ تحلیل اقتصادی، سودھا در طبق آخرین داده ھای اد
١.٩سھ ماھۀ سوم بھ یک رکورد جدید، یعنی نزدیک بھ 

.تریلیون دالر، رسید

-در ھمان حال کھ افزایشی ناچیزی در خرید ماشین
اساساً بھ دلیل کاھش قیمت ھای گاز و تقاضای مھارشده

بھ چشم می خورد، -٢٠٠٨بھ دنبال سقوط مالی )٣(
تی در اصل بھ دلیل کارزار افزایش در سودھای شرک

وحشیانھ برای کاستن از ھزینھ ھای نیروی کار و افزایش 
در سھ ماھۀ سوم، بھره .استثمار طبقۀ کارگر بوده است

ادامھ داد، و از آھنگ )درصدی٢.٣(وری بھ افزایش 
افزایش ناچیز ھزینھ ھای جبرانی پرداختی بھ ازای ھر 

ر بھ آن شد کھ این منج.پیشی گرفت)درصد١.٣(ساعت
.ھزینھ ھای واحد کار، یک درصِد دیگر سقوط کند

شرکت ھای مھم نظیر بوئینگ، کاترپیالر و دیترویت، با 
ھمکاری اتحادیھ ھا، حقوق کارگران جدید را بھ تندی 
پایین آورده اند، و در این بین از حقوق مستمری و 
پرداخت ھا بابت بھداشت و درمان برای بھ اصطالح 

در .و بازنشستگان کاستھ اند)۴(»بازمانده«کارگران 
، سودھای شرکتی بھ باالترین درصد خود از ٢٠١٣سال 

در این میان، .رسید١٩٢٩تولید خالص داخلی از سال 
-حقوق و دیگر مزایایی کھ کارکنان در آن ھا سھم دارند

بھ حداقل سھم  -)۵(بیمۀ درمانیاز جملھ تأمین اجتماعی و 
.رسید١٩۴٨اخالص داخلی از سال خود در تولید ن

طبق پژوھشی کھ از سوی یک شرکت خدمات مالی 
صورت گرفت، با »بنک ریت«مصرف کننده با نام 

درصد ٨٠وجود قیمت ھای پایین تر گاز، بالغ بر 
مصرف کنندگان مورد نظرسنجی گفتند کھ آن ھا امسال 
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مسئولی.ھم تمایلی بھ ھزینھ کردن در ایام تعطالت ندارند

مصرف «:مالی ارشد شرکت، کریگ مک براید گفت
بسیاری از آن ھا مدت ھاست .کنندگان ھنوز آشفتھ ھستند

پس اندازھایشان کفایت نمی .کھ افزایش حقوق نداشتھ اند
کند و ھر فضای تنفشی ناشی از سقوط قیمت ھای بنزین، 
اگر این قیمت ھا دوباره بھ حالت برگردند، موقتی خواھد 

.»بود

ات بازرگانی روز سھ شنبھ گزارش داد کھ سفارش وزار
کامپیوتر، وسایل فلزی و دیگر -برای اجناس بادوام

سال دوام داشتھ ٣کاالھایی کھ انتظار می رود بیش از 
.درصد کاھش یافت٠.٧در ماه نوامبر -باشند

اقتصاددانان یک افزایش سھ درصدی را پیش بینی کرده 
سومین ماه  متوالی در عوض سفارش ھا برای.بودند

١.۶فروش منازل جدید تک خانوار نیز .کاھش یافت
۴ناحیھ از ماه نوامبر، با کاھش ھایی در سھ درصد در 

.ناحیۀ امریکا، سقوط کرد

حکومت اوباما از زمان روی کار آمدن خود ھمان 
ضمانت ھای مالی حکومت بوش بھ بانک ھا را ادامھ 

کھ اقتصاد را در سال داده است؛ بھ جنایتکاران مالی 
متالشی کردند اجازه داده کھ نھ تنھا از مجازات ٢٠٠٨

در روند، کھ حتی ثروتمندتر ھم بشوند، و جلودار حملھ 
اوباما .بھ حقوق، مستمری و مزایای درمانی بوده است

وعده داده است کھ در سال پیش رو با کنگرۀ آتی 
و جمھوری خواه برای کاستن از مالیات بر شرکت ھا

.تنظیمات بازار ھمکاری نماید

صعود بازار بورس کوچک ترین یا ھیچ ارتباطی با 
اقتصاد واقعی ندارد، چھ برسد بھ شرایط زندگی ده ھا 

طی سھ دھھ .میلیون کارگر امریکایی و خانواده ھایشان
و نیم گذشتھ، با تعطیلی کارخانھ ھا، تولید بھ کشورھایی 

و کارگران با یک با نیروی کار ارزان منتقل شد، 
عقبگرد ویران کننده در استانداردھای زندگی خود رو بھ 
رو گردیدند، نخبگان مالی امریکا بخش اعظم سود خود 
را از طریق فعالیت ھای سفتھ بازی بی ارتباط با تولید 

.واقعی کاالھا انباشت کردند

شتاب ٢٠٠٨طفیلی گری مالی کھ از زمان سقوط سال 

اریخی ثروت از طبقۀ کارگر بھ دستان گرفتھ، با انتقال ت
ثروتمندتریِن یک درصد و یک دھِم این یک درصد از 

.جمعیت توأم شده است

تریلیون دالر پول ١.۵شرکت ھای امریکایی کھ با تقریباً 
ادغام «نقد بھ وجد آمده اند، سال گذشتھ شاھد افزایش تند 

یبھ گفتۀ فوربز، فعالیت جھان.بوده اند)۶(»و تملیک
درصدی نسبت بھ سال ٢٢، با افزایش »ادغام و تملیک«

تریلیون دالر رسید، و این سومین رقم ٣.۵٨گذشتھ بھ 
بزرگ بھ ثبت رسیده و باالترین رقم از زمان بحران 

تحلیل گران پیش بینی می کنند کھ این .مالی جھانی است
ادامھ یابد و قیمت ھای ٢٠١۵آھنگ دیوانھ وار در سال 

)٧(ۀ نفت جرقۀ موجی از ادغام ھا و امتزاج ھا کاھش یافت

.در صنعت انرژی را روشن کند

در ھمان حال کھ این فعالیت مخرب اجتماعی بھ قتل عام 
مشاغل و تقاضاھای بیشت تر برای بازده عظیم تر و 
قربانی کردن کارگران منجر می شود، بھ ایجاد ثروت 

.و خواھد دادھای بادآورده برای اشرافیت مالی ادامھ داده 
نیویورک تایمز ماه گذشتھ بھ نقل از پژوھش ساالنۀ یک 

بھ نام )٨(بنگاه خدمات مشاورۀ ھزینھ ھای جبرانی
بانک ھای «گزارش داد کھ امسال »جانسن اسوشیتز«

در کھ)٩(اختصاصی گاه ھای سھامنسرمایھ گذاری و ب
١۵تا١٠باید شاھد رشد ملیک درگیر ھستند،ادغام و ت

مدیران دارایی، کھ سنتاً «، ولی »دی پاداش ھا باشنددرص
بھ احتماالً ،ثابت ترین بازیگران در صنعت مالی ھستند

.»فیش حقوقی بزرگ تری می رسند

، پاداش ھا در »CG&C«بھ گفتۀ بنگاه خدمات مشاورۀ 
ھزار دالری سال ١۶۴وال استریت احتماالً متوسِط 

التر بود، پشت با٢٠١٢درصد از سال ١۵کھ راگذشتھ
سرمی گذارند، و مدیران اجرایی رده باال و معاملھ 

پاداش ھای چند میلیون دالری آخر سال را بھ کنندگان
.جیب می زنند

ده ھا میلیون نفر از خانواده ھای طبقۀ کارگر، کریسمِس 
تعھد بھ پرداخت بدھی ھای باالتر ؛ناامنی اقتصادی است

رامی رسد، درحالی کارت ھای اعتباری در سال جدید ف
.شادترین تعطیالت را دارند،کھ مافوق ثروتمندان
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کھ را برخی ھدایایی »بی بی سی«گزارش اخیر 

کریسمس امسال از سوی افرادی با باالترین خالص 
یا )١٠(میلیون دالر دارایی نقدینھ٣٠کسانی با-ثروت

خریداری  -میلیون دالر٢٠درآمد قابل تصرف بیش از 
 Sاین ھا شامل مازراتی گیبلی .ھرست کردمی شود، ف

Q4 می شود و ھمین ھزار دالر٩۵با قیمت ٢٠١۴مدل
ھزار دالر برای دو بلیط درجۀ یک بھ ۴٧۵طور

شام با سازندۀ مشھور عطر، اولیور صرف پاریس، 
بھ .، تورھای خصوصی و غیرهخدمات اتومبیلکرید، 

ر، خریدا«، »شش ماه پس از سفر«گزارش بی بی سی 
١۴شیشۀ شش لیتری کھ با طالی ٢۴عطر خود را در 

١۴اسپری با نقش و نگار طالی ١٢عیار اندوده شده و 
.»کردعیار دریافت خواھد

بھ گفتۀ جینجر رید، معاون ارتباطات نیمن مارکوس، 
مردم عادت داشتند کھ آزادانھ خرج کنند، اما از زمان 

بت بھ آن می خواھند نس«، ثروتمندان ٢٠٠٨رکود سال 
آن ھا می خواھند .چھ کھ می خرند محتاط تر باشند

بھترین ھدیھ را خریداری کنند و نھ صرفاً گران ترین آن 
اری زولدان، مدیر ارشد اجرایی شبکۀ کوانتوم در .»را

٣٠نیویورک بھ بی بی سی گفت کھ اکثر دوستان او بین 
چانھ«از وھزار دالر روی ھدایا خرج می کنند،٣٠٠تا

.با فروشندگان لذت می برند»زنی

٢٠١۴دسامبر ٢۴

:توضیحات مترجم

، عبارت )Santa Claus Rally(رالی بابا نوئل -١
است از صعود قیمت ھای سھام در ماه دسامبر کھ عموماً 

ھفتۀ معامالت تا پیش از سال جدید مشاھده می آخریندر
زریق ، ت»اثر ژانویھ«بینی این رالی عموماً بھ پیش.شود

وجوه و منابع مالی اضافی بھ بازار، و ھمین طور بھ 
معامالت اضافی کھ باید بھ دالیل حسابرسی و مالیاتی تا 

.آخر سال انجام و تکمیل شود، نسبت داده می شود

، یک حرکت معکوس و )Correction(»اصالح«-٢
سھام، اوراق ارزشدرصد، در١٠کماغلب منفی، دست

برای تعدیل کردن مازاد ارزش قرضھ، کاال یا شاخص

عموماً کاھش موقتی قیمت است کھ در »اصالح«.است
.روند صعودی بازار یا یک دارایی را وقفھ ایجاد می کند

بازار «تر از یک بھ اصطالح اصالح مدت زمانی کم
بازاری کھ در آن قیمت ھای سھام درحال سقوط (»خرس
انۀ ھر یک ازیا یک رکود دارد، اما می تواند نش)باشد
.دو باشداین

، در اقتصاد )Pent-up Demand(ضای مھارشده اتق-٣
-بورژوایی بھ معنای بازگشت نیرومند مردم بھ مصرف

گرایی پس از یک دوره از کاھش سطح مخارج و ھزینھ 
طبق این تئوری، تقاضای مصرفی .ھای مصرفی است

خریداران .ھرگز واقعاً در سطح کلی ناپدید نمی شود
رفاً خرید را بھ تعویق می اندازند تا نھایتاً ابزارھای ص

مالی برای برآمدن از عھدۀ قیمت مطالبھ شده از سوی 
ھمین موضوع خریدارانی را در .فروشنده را پیدا کنند

سطح بازار موقتاً مھار و تلنبار می کند کھ سپس با آغاز 
.دورۀ رونق، ناگھان رھا می شود

کاربقۀا، کارکنانی با س)Legacy(کارکنان بازمانده -۴
تابعند کھ پس از تجدید ساختار محل کار، توالنی ھسط

قوانین جدید می شوند و تمامی حقوق و مزایای سابق 
.خود را از دست می دھند

برنامۀ بیمۀ اجتماعی ملی )Medicare(بیمۀ درمانی-۵
کھ ھم اکنون از ١٩۶۶حکومت فدرال امریکا از سال 

رکت خصوصی بیمھ در سرتاسر امریکا ش٣٠تقریباً 
افراد ھ، بیمۀ سالمتی را ببیمۀ درمانی.استفاده می کند

.ارائھ می کندترسالھ و بیش۶۵

، دو جنبۀ مدیریت )M&A(ملیکادغام و ت-۶
استراتژیک، تأمین مالی شرکت ھا و مدیریت در ارتباط 
با خرید، فروش، تقسیم و ترکیب شرکت ھای مختلف 

بھ رشد سریع بنگاه در بخش یا منطقۀ خود یا برای کمک
یک حوزه و منطقۀ جدید، بدون ایجاد شرکت ھای تابعھ 

بھ د وندر حالت ادغام، دو شرکت ترکیب می گرد.است
.گیردیک شرکت با ھویت جدید شکل می این ترتیب

، عبارت است از خرید یک شرکت ملیکدرحالی کھ ت
ی شکل نمی توسط دیگری بھ طوری کھ شرکت جدید

.گیرد



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آذر ماه 78شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٩٧
دو .مشابھ با ادغام است)Consolidation(امتزاج -٧

یا چند شرکت مشترکاً بھ یک شکل کامالً جدید تبدیل می 
.شرکت ھای اولیھ، دیگر وجود نخواھند داشت.شوند

شرکت ماحصل این پروسھ، کلیۀ دارایی ھا و دیون 
شرکت ھای اولیھ را کھ اکنون مرده بھ حساب می آیند، 

تفاوت اصلی امتزاج و ادغام، تعداد .بھ دست می گیرد
حرفھ ھای درگیر و ھمین طور اندازۀ نسبی این حرفھ ھا 

.ی یک ساختار جدید استرتا پیش از شکل گی

برایآژانس ھا یا نھادھای ارائۀ خدمات مشاوره ای -٨
، )consultingCompensation(ھزینھ ھای جبرانی 
شرکت ھای مختلف در ابعاد برایحرفھ ھایی ھستند کھ 

آن مختلف با توجھ بھ وضعیت مالی جاری ه ھایو انداز
شامل حقوق، بیمھ، سود (، بستۀ ھزینھ ھای جبرانی ھا

را طوری )سھام، بازنشستگی و مستمری و غیره
کنند کھ آن شرکت بتواند فعالیت سابق خود میطراحی 
ممکنترین سود و عایدی ترین ھزینھ و با بیشرا با کم

.ادامھ دھد

، )Private Equity Firm(بنگاه سھام اختصاصی -٩
بنگاه مدیریت سرمایھ گذاری است کھ در سھام ھای 
اختصاصی شرکت ھای عامل، سرمایھ گذاری ھایی 

.انجام می دھد

، آن نوع دارایی )Liquid Asset(دارایی نقدینھ  -١٠
است کھ بتواند سریعاً و با کم ترین تأثیر بر قیمت

.تی، بھ وجوه نقد تبدیل شودفدریا

سازمان سیا، غدۀ سرطانی بشریت

فھرستبازگشت بھ 

نسیم صداقت:ترجمھ

این بھ معنای واقعی مشخص شد کھ یک زندانی می «
تواند برای روزھا و یا ھفتھ ھا بدون این کھ کسی بھ او 

یم او یک بازداشتی را پیدا ، و ت»توجھی بکند زنده بماند
١٧کھ تا جایی کھ ما می توانستیم تعیین کنیم، برای «کرد 

.»روز بھ صورت ایستاده بھ یک دیوار زنجیر شده بود
بنا بھ گفتۀ بازجوی سیا ، بازداشت شدگان شبیھ بھ سگی 

وقتی کھ .بھ نظر می رسیدند کھ در النھ شان خزیده باشند
از ترس در خود جمع «د، درھای سلول آن ھا بازمی ش

.»می شدند

تحقیق برنامۀ «کمیتۀ منتخب سنای آمریکا با انتشار 
»)سیا(بازداشت و بازجویی سازمان اطالعات مرکزی 

کھ بخشاً از حالت محرمانھ خارج شده، تصویر مبسوطی 
از شبکھ ای از اردوگاه ھای کار اجباری تحت ادارۀ 

.امریکا داده است

زندانیان، ھوش از سر انسان می ظلم و ستم وارده بر
در یکی از مکان ھای اصلی، موسوم بھ کبالت .برد

)Cobalt( بازداشت شدگان سازمان سیا در تاریکی ،
کامل و با دستبند نگھ داشتھ می شدند، بھ طور مداوم در 
سلول انفرادی با صدا و یا موسیقی بلند آزار می دیدند و 

.ر اختیار داشتندفقط یک سطل برای ادرار و مدفوع د
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سیاه «آن جا را بھ عنوان »کبالت«رئیس بازجویان 

یکی دیگر از افسران ارشد سیا .توصیف می کند»چال
خودش یک تکنیک پیشرفتۀ »کبالت«اظھار داشت کھ 

.بازجویی بود

این گزارش جزییات قابل لمس تکنیک ھای شکنجھ را کھ 
.می کندتوسط عاملین سازمان سیا استفاده شده ترسیم 

بازداشت شدگان برھنھ بھ دیوار بسیار سرد زنجیر شده 
بازداشت شدگان با پاھای شکستھ مجبورمی شدند .بودند

دیوار «بازداشت شدگان بھ اصطالح .تا ساعت ھا بایستند
، یعنی بارھا و بارھا در طول بازجویی بھ »می شدند

دیوار بتونی زندان با شدت کوبیده می شدند، بارھا و 
قرار )١(»خفگی مصنوعی با آب«ھا مورد تکنیک بار

ابو زبیده، متھم بھ کمک بھ اسامھ بن الدن، .می گرفتند
مورد؛ خالد شیخ محمد، متھم بھ مغز متفکر حملۀ ٨۴در 

مورد، با ضرب و شتم رو ١٨٣یازده سپتامبر، در حداقل 
بھ رو شده اند، چشمانشان را بستھ و آن ھا را در طول 

.کشیدندراھرو ھا می

آن ھا تحقیر می شدند، بھ آن ھا گفتھ میشد کھ ھرگز نور 
روز را نخواھند دید، بھ آن ھا گفتھ می شد کھ مادرانشان 
از سوی عوامل سازمان سیا مورد تجاوز قرار خواھند 
گرفت و کشتھ خواھند شد، گفتھ می شد کھ خودشان مورد 
تجاوز قرار خواھند گرفت، یا آن ھا را در معرض 

رومیت شدید از خواب قرار خواھند داد کھ منجر بھ مح
ناراحت کننده ای خواھد شد؛ بھ )٢(ھذیان ھا و توھمات 

آن ھا می گفتند کھ در معرض تغذیۀ اجباری از راه مقعد 
این شکنجھ ھا برای روزھا و ھفتھ .قرار خواھند گرفت

.ھا و سال ھا ادامھ داشت

بازی خطرناک بازجویان بھ...در میان سایر آزارھا«
سازمان .با بازداشت شدگان پرداختند)٣("رولت روسی"

قرار می "وان آب یخ"سیا بازداشت شدگان را در درون 
سازمان سیا بھ عده ای از بازداشت شدگان این باور .داد

را تلقین می کرد کھ آن ھا ھرگز آن محل را زنده ترک 
رک آن جا نخواھند کرد، و بھ یکی بازداشتی ھا پیشنھاد ت

را فقط از یک راه و آن ھم فقط رفتن در یک جعبھ بھ 
یکی از بازجویان بھ یکی از .شکل تابوت داده بود

بازداشت شدگان گفتھ بود کھ او ھرگز بھ دادگاه نخواھد 

ما ھرگز اجازه نمی دھیم کھ دنیا بداند من "رفت، چراکھ 
»"با شما چھ کردم

شکنجھ زنده نماند، یکی از زندانیان، گل رحمان، از این
.او از سرما یخ زد

دستور داد تا گل رحمان بھ دیوار سلول ]١افسرسیا [«
خود زنجیر بشود، در موقعیتی کھ زندانی فقط بتواند بر 

رحمان فقط یک .روی زمین خالی سیمانی دراز بکشد
بنا بھ بازجویی ]١افسرسیا [گرمکن بھ تن داشت؛ وقتی 

کھ او ھمکاری نمی کند، دستور اخیر بھ این نتیجھ رسید 
روز بعد، نگھبانان بدن .بھ در آوردن لباس زندانی داد

بررسی داخلی سیا از کالبد .بیجان گل رحمان را یافتند
شکافی ارزیابی کرد کھ گل رحمان از پایین آمدن زیاد 

بھ خاطر نشستن اجباری –درجۀ حرارت بدن از بین رفتھ
.»نیو بدون شلوار بر روی زمین سیما

و البتھ، اسم این -افسر سازمان سیا مسئول این قتل
با ھیچ عقوبتی برای  -شخص در این گزارش تغییر کرده

عملی کھ منجر بھ این مرگ وحشتناک یک انسان شد، 
در عوض ، تنھا چھار ماه بعد، افسر .مواجھ نگردید

کار «دالری برای ٢۵٠٠مورد نظر یک جایزۀ نقدی 
کمتر از یک ماه بعد از .افت کردخود دری»مداوم برتر

مرگ گل رحمان، ھمچنان مجریان طرح ھا از بازداشت 
درجھ ٧شدگان می خواستند کھ در مراکزی با دمای 

.لباس ھای خود را بھ طور کامل دربیاورند

تحقیقات با جزئیات ناراحت کننده اش توضیح می دھدکھ 
چگونھ تشویق و مھندسی شکنجھ بھ وسیلۀ سازمان سیا

انجام می شد؛ حتی افسرانی کھ این کار را انجام می 
دادند، بھ عنوان یک فرد، از شدت خشونت بھ کار بردۀ 

حتی پزشکان و پرسنل پزشکی .خود، بھ گریھ می افتادند
ھمدستان آنان شدند، نظارت بر آزار و آماده کردن 
بازداشتی ھا برای آزار بیش ترآنان، کار این تیم پزشکی 

.شد

حقیق، بیانگر روند ترسناک و خشونت بار حذف این ت
در حالی کھ این .خصوصیات انسانی از افراد است

ارزیابی، محدود بھ سازمان سیا است، شقاوت در ابو 
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غریب نشان داد کھ تکنیک ھای وحشیانھ نیز بھ صورت 

.وسیعتری از سوی ارتش انجام شده است

بھ دو روانشناس نظامی، جیم مایکل و بروس جسن، 
طور بیمارگونھ ای از این فالکت و بدبختی، پول ھنگفتی 

آن ھا بسیاری از تکنیک ھای شکنجھ را .در آوردند
اختراع و نظارت کردند، شرکتی درست کردند کھ برنامھ 
.ھای سازمان سیا را گرفت و آن ھا را گسترش داد

میلیون دالر بھ آنان پرداخت می ٨١سازمان سیا ساالنھ
.کرد

اوباما اعالم کرده است کھ ھیچ کسی را در حکومت
نتیجۀ اعمال صورت گرفتھ در این گزارش، مورد پیگرد 

تنھا کسی کھ تحت پیگرد قانونی .قانونی قرار نخواھد داد
قرار گرفتھ، جان کیریاکو، افسرتحلیل گر سابق سازمان 
سیا و مسئول این پرونده بود، کسی کھ این اطالعات را 

.ماه زندان محکوم شده است٣٠ بھ افشا کرده و حاال

حکومت ایاالت )۴(ابعاد و اندازۀ ریاکاری اورولی 
کسانی کھ با بوق و کرنا از آزادی، دمکراسی و -متحده

صلح حرف می زنند، در حالی کھ  مشغول شکنجھ، 
در حال .باور کردنی نیست-کشتار و حملھ ھستند

اسر جھان حاضر، سفارت خانھ ھای ایاالت متحده در سر
در آماده باش »احتمال یک حملۀ تروریستی«بھ خاطر

مھم نیست این کارھا تا چھ حدی پیشروی کند، .ھستند
مھم نیست چقدر از مردم را شکنجھ کنند، مھم نیست بھ 
چھ کشورھایی حملھ کنند، مھم نیست کھ چگونھ صدھا و 

مبارزه برای «ھزاران نفر را بھ قتل برسانند، این ھا 
نفر از ٢۴٠٠بیش از .نام دارد»و دمکراسیآزادی

مردم با حملۀ ھواپیماھای بدون سرنشین اوباما کشتھ شدند 

.و جنگ ھایشان ھنوز ادامھ دارد

حکومت ایاالت متحده، یک حکومت تروریست کھ مدت 
با این وجود رؤسای سازمان سیا، .ھاست افشا شده

رؤسای شرکت ھای نظامی و راست گرایان سیاسی در
بھ گفتۀ .کنار یکدیگر شکنجھ را توجیھ و تشویق می کنند

نمایندۀ سابق جمھوری خواه و مجری »جو والش«
قھرمانان «رادیو، کسانی کھ شکنجھ را ھدایت می کنند، 

.ھستند»آمریکایی

.این ھمان منطق وارونۀ امپریالیسم است

(1) waterbording

(2) Hallucinations

)٣(Russian Roulette:بازی خطرناک با اسلحھ-
یک تیر در اسلحھ ھست و ھر دفعھ کھ نوبت کسی می 

خود شود باید محل تفنگ را بچرخاند و بھ طرف شقیقۀ
.گرفتھ و شلیک کند

:انگلیسیبھاورولی)٤( orwellian  یک صفت است
ھای کنترلی بھ وسیلھ تبلیغات، کھ بھ رفتارھا و سیاست

رست، انکار حقیقت، و دستکاری پایش و شنود، اخبار ناد
ھای سرکوبگر گذشتھ اشاره دارد، کھ توسط حکومت

این وضعیت و شرایط .گیردمدرن مورد استفاده قرار می
ھایش، بھ ویژه در رمانجرج اورولاجتماعی را

توصیف کرده است، و بھ ھمین خاطر، بھ ١٩٨۴کتاب
گویندآن اورولی یعنی منسوب بھ اورول می

http://redflag.org.au/article/cia-cancer-
humanity

http://redflag.org.au/article/cia-cancer-humanity
http://redflag.org.au/article/cia
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، »سرگئی سدوف«دادگاه شوروی از :سال پیش٢۶

فرزند تروتسکی، اعادۀ حیثیت می کند

فھرستبازگشت بھ

نورجھانگیر سخ:تھیھ و تنظیم

، روزنامۀ دولتی شوروی، ١٩٨٨نوامبر ٢١روز 
، اعادۀ حیثیت قضایی از جوان ترین پسر »ایزوستیا«

دادگاه .را اعالم کرد»سرگئی سدوف«لئون تروتسکی، 
عالی شوروی تصدیق کرد کھ اعدام سدوف در طی دورۀ 

.، قتل عمد دولتی بوده است٣٨-١٩٣٧تسویھ ھای 

مھندس بااستعداد کھ ، بھ عنوان یک»سرگئی سدوف«
آثاری را دربارۀ ترمودینامیک و موتورھای دیزلی 

زندگی خود بود، ٢٠منتشر نموده بود، زمانی کھ در دھۀ 
او در .گردید»انیستیتوی تکنولوژی مسکو«استاد 

.سیاست دخالتی نداشت

او این بود کھ فرزند تروتسکی، »جرم«با این وجود تنھا 
ابتدا در »سدوف«.کو استمتھم اصلی در محاکمات مس

با شروع نخستین تسویھ ھا، دستگیر و بھ ١٩٣۵اوایل 
او متعاقباً در سال .پنج سال تبعید در سیبری محکوم شد

مجدداً دستگیر شد و بھ اردوگاه کار اجباری در ١٩٣۶
.فرستاده شد»ُورکوتا«

، ١٩٣٧با آغاز دور دوم تسویھ ھای استالین در سال 
را بھ تالش »سدوف«)د.و .کا.ان(ی پلیس مخفی شورو

گمان .برای مسموم نمودن کارگران کارخانھ متھم کرد
اکتبر ٢٩می رود کھ مجازات مرگ وی در تاریخ 

سال ٢٩در آن زمان او تنھا .اجرا شده باشد١٩٣٧
.داشت

این اعادۀ حثیت، در پاسخ بھ درخواست مکتوب دختر 
گورباچف انجام ، بھ میخائیل»یولیا آکسلرود«سدوف، 

بھ ایاالت متحده ١٩٧٩کھ در سال »آکسلرود«.شد
مھاجرت کرده بود، پرسش ھایی را دربارۀ شرایط مرگ 

.پدر خود مطرح کرد و خواھان پاک کردن نام او شد

مبنی بر اعادۀ حیثیت، تنھا دو جملھ بود »ایزوستیا«بیانیۀ 
.کھ جزئیات اندکی را ارائھ می کرد

ترترور شد، و فرزند بزرگ١٩۴٠تروتسکی در سال
آن ھا ھر دو .١٩٣٨، در سال »لئون سدوف«وی، 

مبارزۀ سیاسی بی امانی را علیھ خیانت ھای ضّد انقالبی 
این دو ھرگز از سوی اخالف .استالین پیش گرفتھ بودند

.سیاسی استالین، مورد اعادۀ حیثیت قرار نگرفتند

دوفلئون سزند دیگرشلئون تروتسکی و فر
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کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ

١٩١٩لئون تروتسکی، 

آرام نوبخت:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

ما بھ یک باره متحمل دو ضایعۀ سنگین شده ایم کھ در 
دو .ترکیب با ھم، مصیبت عظیمی را رقم می زنند

شان تا ابد در کتاب سترگ انقالب رھبری کھ نام
ولتاریا خواھد ماند، از صفوف ما بھ زمین فرو غلتیده پر
.اند

نام کارل لیبکنشت، ھرچند پیش از این نامی شناختھ شده 
بود، بی درنگ از نخستین ماه ھای کشتار ھولناک اروپا، 
آوازه ای جھانی یافت؛ و بھ مانند نام شرافت انقالبی، بھ 

ھای در آن ھفتھ.مانند تعھد بھ پیروزی، انعکاس یافت
نخست، زمانی کھ میلیتاریسم آلمان در مجالس عیاشی 
خود نخستین پیروزی اھریمنی اش را بھ جشن و سرور 

چون می گذارند؛ در آن ھفتھ ھایی کھ نیروھای آلمان ھم
-توفان بلژیک را درنوردیدند، و سنگرھای بلژیک را ھم

چون خانھ ھای مقوایی از سر راه کنار می زدند؛ ھنگامی 
متری آلمان، تھدیدی برای بھ بردگی میلی۴٢٠کھ توپ 

کشاندن و خم کردن پشت کل اروپا تا شخص ویلھلم بود؛ 
در آن روزھا و ھفتھ ھایی کھ سوسیال دمکراسی رسمی 

پرستیآلمان بھ رھبری شایدمان و ابرت، زانوی میھن
خود را پیش روی میلیتاریسم آلمان خم کردند؛ زمانی کھ 

چھ در دنیای بیرون -ید ھمھ چیزکم بھ نظر می رسدست
بلژیک لگدمال شده و فرانسھ با بخش شمالی تحت اشغال (

نھ فقط یونکرھا، نھ فقط (و دنیای داخل )آلمانی ھا
بورژوای آلمان، نھ فقط طبقۀ متوسط شووینیست کھ 

در -)حزب بھ رسمیت شناختھ شدۀ طبقۀ کارگر آلمان
؛ در آن روزھای برابر میلیتاریسم آلمان تسلیم خواھد شد

تیره، وحشتناک و پلید، در آلمان صدای سرکش 
اعتراض، خشم و نفرین آغازیدن گرفت؛ این صدای 

و این صدا در سرتاسر جھان طنین .کارل لیبکنشت بود
!افکند

در فرانسھ، جایی کھ فضای توده ھا در آن مقطع خود را 
زیر پاشنۀ کشتار آلمان یافت؛ جایی کھ حزب حاکم 

پاتریوت ھای فرانسھ بھ پرولتاریا ضرورت  -سوسیال
و بھ (نبرد را نھ برای زندگی، کھ تا مرگ اعالم کرد 

آلمان برای اشغال »کل مردم«بیان دیگر، زمانی کھ 
؛ حتی در فرانسھ، صدای !)فرانسھ لھ لھ می زدند

لیبکنشت، طنین ھشدار و ھوشیاری بود؛ سنگرھای 
می شد احساس .دروغ، افترا و ترس را منفجر می کرد

کرد کھ لیبکنشت بھ تنھایی انعکاس توده ھای خاموش 
.بود

با این حال در واقع حتی آن زمان ھم او تنھا نبود؛ او از 
نخستین روز جنگ شانھ بھ شانۀ خود، رزا لوکزامبورگ 

قانونیبی.شجاع، راسخ و قھرمان را داشت
پارلمانتاریسم بورژوایی آلمان، امکان اعتراض از 

ن پارلمان را نھ بھ رزا داد و نھ لیبکنشت، و در تریبو
اما نقش او در .تر شنیده شدنتیجھ صدای رزا کم

بیدارسازی بھترین عناصر طبقۀ کارگر آلمان، بھ ھیچ رو 
.تر از رفیِق مبارزه و مرگ وی، کارل لیبکنشت، نبودکم

این دو مبارز کھ در طبیعت متفاوت، اما با این وجود 
ودند، مکمل ھم بودند، سرسختانھ بھ سوی بسیار نزدیک ب

دیگر با مرگ ھدفی مشترک حرکت می کردند، کنار یک
.رو بھ شدند و شانھ بھ شانھ بھ تاریخ پیوستند

کارل لیبکنشت بیانگر تجسم حقیقی و کامل یک انقالبی 
در آخرین روزھا و ماه ھای زندگی او، .سرسخت بود

-شنیع:شده استشماری حول نام او خلقافسانھ ھای بی
ترین شان ترین شان در مطبوعات بورژوایی، و حماسی
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.ورد زبان توده ھای کارگر

-!دریغا-کارل لیبکنشت در زندگی خصوصی خود ھم
نخستین .پیرایگی و برادری بودھمان نمونۀ خوبی، بی

مردی بود جذاب، .سال پیش دیدم١۵بار او را بیش از 
کھ یک ظرافت تقریباً می شد گفت.نکتھ سنج و دلسوز

.زنانھ، در بھترین معنای کلمھ، ویژگی شخصیت او بود
او در کنار این ظرافت زنانۀ خود، با قلبی استثنایی 
سرشار از ارادۀ انقالبی بھ مبارزه تا آخرین قطرۀ خون 
برای آن چھ کھ درست و حقیقت می دانست، متمایز می 

وانی اش تر در دوران جاستقالل معنوی او، پیش.شد
پدیدار شد، زمانی کھ او بیش از یک بار برای دفاع از 

دست »بِبِل«عقیده اش در برابر اعتبار بی چون و چرای 
فعالیت او در بین جوانان و مبارزۀ او .بھ مخاطره زد

نشان از تھوری »تسولرنھوھن«علیھ ماشین نظامی 
نھایتاً او حّد و اندازۀ کامل خود را زمانی.عظیم داشت

یافت کھ صدایش را علیھ بورژوازی جنگ افروز و 
آلمان باال برد، »رایشتاگ«سوسیال دمکراسی خائن در 

جایی کھ کل فضایش آکنده از ھوای مسموم شووینیسم 
او قدر و اندازۀ کامل شخصیت خود را زمانی کشف .بود

کرد کھ بھ عنوان سرباز، پرچم طغیان آشکار علیھ 
»پوتسدام«ن را در میدان بورژوازی و میلیتاریسم آ

زندان و کار .لیبکنشت دستگیر شد.برلین بر افراشت
او در سلول خود منتظر .سخت، روحیۀ او را نشکست

لیبکنشت کھ با انقالب .بینی کردشد و با قطعیت پیش
نوامبر سال گذشتھ آزاد شد، بھ یک باره در رأس بھترین 

.ادو راسخ ترین عناصر طبقۀ کارگر آلمان ایست
اسپارتاکوس، خود را در صفوف اسپارتاکیست ھا یافت و 

.با پرچم آن در دستانش جان داد

تر شناختھ نام رزا لوکزامبورگ در دیگر کشور ھا کم
اما می توان با .شده تر است تا برای ما در روسیھ

تر از قطعیت کامل گفت کھ او بھ ھیچ رو چھره ای کم
ف، بیمار، با رگھ ای از قامتی کوتاه، نحی.لیبکنشت نبود

اصالت در چھره اش، چشمان زیبا و ذھنی درخشان؛ ھر 
او بھ متد .کسی با دیدن شجاعت تفکر او جا می خورد

.قدر مسلط بود کھ بھ اعضای بدن خودمارکسیستی ھمان

.می توان گفت مارکسیسم در رگ ھای او جریان داشت

اوت، مکمل گفتھ ام کھ این دو رھبر، با طبیعتی بسیار متف
مایلم بر این نکتھ تأکید و آن را تشریح .دیگر بودندیک
اگر مشخصۀ فرد انقالبی سرسختی مانند لیبکنشت، .کنم

ظرافت زنانۀ او در رفتارھای شخصی اش بود، آن گاه 
.مشخصۀ این زن نحیف، قدرت مردانۀ تفکر او بود

فردیناند السال زمانی از قدرت فیزیکی تفکر، از قدرت 
اندھی کشش آن در زمانی کھ ظاھراً بر موانع مادی فرم

این درست .پیش روی خود فائق می آید، سخن گفتھ بود
ھمان احساسی است کھ از گفتگو با رزا، خواندن مقاالت 
یا شنیدن سخنرانی او از تریبون علیھ دشمنانش دریافت 

بھ یاد دارم کھ !و او دشمنان بسیاری داشت.می کنید
، صدای بلند او، محکم »ینا«نم در کنگرۀ چگونھ، بھ گما

آمیز اپورتونیست ھا را مانند ریسمان، اعتراضات جنون
از باواریا، بادن و دیگر جاھا می شکافت و بھ درونشان 

و چھ قدر او از !اکنون از او متنفر بودند.رسوخ می کرد
او با قامت کوچک و ظریف، پالتفرم !آنان نفرت داشت
او با .ن تجسم انقالب پرولتری باال بردکنگره را بھ عنوا

خورده ترین نیروی منطق و نیروی ریشخند خود، قسم
رزا می دانست کھ .دشمنانش را بھ سکوت وامی داشت

چھ طور از دشمنان پرولتاریا نفرت داشتھ باشد و درست 
بھ ھمین دلیل، می دانست کھ چھ طور نفرت آنان را 

ھمان اوایل رزا را آن ھا از.نسبت بھ خود برانگیزد
.شناختھ بودند

رزا لوکزامبورگ، از ھمان نخستین روز یا از ھمان 
نخستین ساعت جنگ، کارزاری را علیھ شووینیسم، 

و »ھسھ«و »کائوتسکی«پرستی، تزلزل شھوت میھن
علیھ سانتریست ھا؛ و برای استقالل انقالبی پرولتاریا، 

.راه انداختانترناسیونالیسم و انقالب پرولتری، بھ 

!دیگر بودندبلھ، این دو مکمل یک

رزا لوکزامبورگ با نیرو و قدرت تفکر نظری خود و 
فھم کردن موضوعات، یک سر و توانایی اش بھ ھمھ

گردن باالتر از نھ فقط مخالفین خود، کھ حتی رفقایش 
پرده ھیجان، دقت، تیزبینی و بی.او زنی نابغھ بود.بود
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.تمام نمای تفکرش باقی خواھد ماندبودن او ھمواره آیینۀ

او با طبیعتی .لیبکنشت تئوریسین نبود؛ او مرد عمل بود
نظیر، زده و احساساتی، از یک فراست سیاسی بیشتاب

یک آگاھی عالی از توده ھا و وضعیت، و نھایتاً شھامتی 
.رقیب از ابتکار عمل انقالبی برخوردار بودبی

٩للی ای کھ آلمان پس از تحلیل وضعیت داخلی و بین الم
خود را در آن یافتھ بود، و ھمین طور ١٩١٨نوامبر 

بینی انقالبی، می توانست و می دست زدن بھ یک پیش
باید پیش از ھر کسی، از سوی رزا لوکزامبورگ ارائھ 

آن گاه فراخوان بھ اقدام مستقیم، و در لحظھ ای .می شد
از سوی معین، بھ خیزش مسلحانھ، بھ احتمال زیاد 

آن ھا، این دو مبارز، بھتر از .لیبکنشت مطرح می شد
.دیگر را تکمیل کننداین نمی توانستھ اند یک

لوکزامبورگ و لیبکنشت، این زن سرسخت انقالبی و این 
مرد انقالبی خستگی ناپذیر، ھنوز از در زندان بیرون 
نیامده، دست در دست یک دیگر بودند؛ آن ھا با ھم در 

عناصر طبقۀ کارگر آلمان، سفری را برای صدر بھترین
رویارویی با نبردھا و آزمون ھای جدید انقالب پرولتری 

در اولین گام ھای این مسیر، ضربھ ای .آغاز کردند
.خائنانھ در یک روز آن ھا را بھ زمین افکنده است

مطمئناً ارتجاع نتوانستھ برجستھ تر از این قربانیان، 
!عجب ضربۀ قاطعانھ ای.اشدقربانی دیگری برگزیده ب

ارتجاع و انقالب بھ خوبی !چندان جای شگفتی نیست
دیگر را می شناختند، بھ طوری کھ در این مورد، یک

ارتجاع در پشت نقاب رھبران اسبق حزب سابق طبقۀ 
درآمده بود کھ نام »ابرت«و »شایدمان«کارگر، یعنی 

ی شرم آور شان تا ابد در کتاب سیاه تاریخ بھ عنوان اسام
.سازماندھان اصلی این قتل خائنانھ بھ ثبت خواھد رسید

گزارش رسمی آلمان از قتل لیبکنشت و لوکزامبورگ را 
ناشی از احتماالً عدم احتیاط کافی یک »سوء تفاھم«

پاسبان در خیابان و در مواجھھ با جمعیت آشفتھ تشریح 
اما.تحقیقات قضایی بھ این نتیجھ رسیده است.می کند

شما و من بھ خوبی می دانیم چگونھ ارتجاع از این نوع 

خشم خودانگیختھ علیھ رھبران انقالبی استفاده می کند؛ ما 
بھ خوبی روزھای ژوئیھ را بھ یاد داریم کھ چگونھ در 
چارچوب دیوارھای پترگراد جان بھ در بردیم؛ ما بھ 

کھ »صدھای سیاه«خوبی بھ یاد داریم کھ چگونھ گروه 
کرنسکی و تسرتلی برای مبارزه علیھ بلشویک از سوی 

ھا فراخوانده شده بودند، بھ طور سیستماتیک کارگران را 
ارعاب کردند، رھبران شان را قتل عام کردند و بھ 

، »ُوینوف«نام .کارگران منفرد در خیابان ھا حملھ بردند
ھا کشتھ »سوء تفاھم«کارگری کھ در طی یکی از ھمین 

اگر ما لنین را در .بھ یاد خواھد آوردشد را اکثریت شما 
آن موقع نجات دادیم، تنھا بھ این دلیل بود کھ او بھ دست 

در آن موقع، .نیفتد»صدھای سیاه«گروه ھای دیوانۀ 
برخی افراد خوش نیت در بین منشویک ھا و سوسیال 

این -رولوسینورھا بودند کھ وقتی دیدند لنین و زینوویف
در دادگاه -مان متھم شده بودنددو بھ جاسوسی برای آل

.برای تکذیب افترا حاضر نشدند، آزرده خاطر گردیدند
لنین و زینوویف بھ خصوص برای ھمین مورد مقصر 

اما در کدام دادگاه؟ در آن دادگاھی کھ در .شناختھ شدند
و او را از پشت (بشود »فرار«مسیرش لنین وادار بھ 

کھ برای لیبکنشت ، ھمان طور )م -ھدف گلولھ قرار دھند
رخ داد؟

اگر لنین ھدف گلولھ یا چاقو قرار می گرفت، گزارش 
رسمی کرنسکی و تسرتلی عنوان می کرد کھ رھبران 
بلشویک ھنگام تالش برای فرار، بھ دست گارد کشتھ 

نھ، بعد از تجربۀ وحشتناک در برلین، ما ده ھا بار .شدند
فی خود بھ بیشتر دلیل داریم کھ از امتناع لنین بھ معر

تر بھ خشونت بدون محاکمھ، دادگاه ساختگی و از آن بیش
.راضی باشیم

دست دشمن، آن ھا را بھ .اما رزا و کارل مخفی نشدند
و عجب !عجب ضربھ ای.سختی در چنگالش گرفت

بھترین رھبران حزب کمونیست آلمان، رفقای !خیانتی
ر پرچمو قاتالن آن ھا زی.کبیر ما دیگر میان مان نیستند

حزب سوسیال دمکرات می ایستند، و آن قدر گستاخ اند 
کھ برای خود حّق فرزندِی ھیچ کسی بھ جز کارل 

!عجب مضحکھ ای!عجب انحرافی!مارکس قائل نیستند
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فقط تصور کنید رفقا کھ سوسیال دمکراسی 

آلمانی، مادر طبقۀ کارگر از نخستین »مارکسیست«
جام گسیختۀ آلمان در روزھای جنگ، کھ از میلیتاریسم ل

نشینی بلژیک و اشغال ایاالت شمالی روزھای عقب
فرانسھ حمایت کرد و حزبی کھ بھ انقالب اکتبر بھ نفع 

خیانت کرد؛ »برست«میلیتاریسم آلمان در طول صلح 
این حزبی است کھ رھبرانش، شایدمان و ابرت، اکنون 

را برای قتل قھرمانان انترناسیونال، »صدھای سیاه«
!ارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ سازمان می دھدک

با نظری اجمالی بھ !چھ انحراف تاریخی غول پیکری
اعصار گذشتھ، می توانید  مشابھ این را در سرنوشت 

تعالیم انجیلی بردگان، .تاریخی مسیحیت بیابید
دیدگان و تمامی کسانی کھ ماھیگیران، زحمتکشان، ستم

خاک افتاده بودند؛ این بھ دست جامعۀ برده داری بھ 
آموزۀ فقرا کھ بھ شکلی تاریخی برخاستھ بود، از سوی 
انحصارگران ثروت، پادشاھان، آریستوکرات ھا، اسقف 
اعظم، رباخوران، بانکداران و پاپ رم، قبضھ و بھ 

نھ، ھیچ تردیدی .پوششی برای جنایات آن ھا تبدیل شد
ھا »پلب«نیست کھ بین تعالیم مسیحیت اولیھ کھ از آگاھی

پدید آمد و آیین رسمی کاتولیک یا ارتودکس، آن شکافی 
بھ عنوان قلۀ (وجود ندارد کھ بین آموزه ھای مارکس 

مانده ھای حقیر عقاید و پس)تفکر انقالبی و ارادۀ انقالبی
بورژوایی کھ شایدمان ھا و ابرت ھای تمام کشورھا با آن 

-میانجیبا.زیستھ و دوره گردی می کنند، وجود دارد
گری رھبران سوسیال دمکراسی، بورژوازی کوششی بھ 
سوی چپاول دارایی معنوی پرولتاریا و پنھان سازی 

اما باید امید .راھزنی خود با پرچم مارکسیسم کرده است
داشت رفقا کھ این جنایت شنیع، آخرین چیزی است کھ 

پرولتاریای .شادیمان ھا و ابرت ھا بدان متھم خواھند شد
از دستان کسانی کھ خود را بر فراز سر آن ھا قرار آلمان

داده اند، لطمات فراوانی خورده اند؛ اما این واقعیت، 
خون کارل .بدون بھ جای گذاشتن رّد پا سپری نخواھد شد

این خون، .لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ، فریاد آن ھاست
پیاده روھای برلین و سنگ فرش ھای میدان پوتسدام را 

نشت در آن پرچم شورش علیھ جنگ و سرمایھ را کھ لیبک

و روزی، دیر یا زود، .برافراشت، بھ حرف خواھد آورد
سنگرھایی با ھمین سنگ ھا در خیابان ھای برلین علیھ 
این خزنده ھای پست و سگ ھای شکاری جامعۀ 

!بورژوایی علیھ شایدمان ھا و ابرت ھا ساختھ خواھد شد

اسپارتاکیست، یعنی در برلین، قصابان اکنون جنبش
آن ھا دو تا از .کمونیست ھای آلمان را درھم شکستھ اند

بخش این جنبش را کشتھ اند و امروز بھترین عناصر الھام
اما ھیچ پیروزی .شاید مشغول جشن پیروزی باشند

واقعی در کار نیست، چرا کھ نبرد، ھنوز مستقیم، آشکار 
آلمان بھ نام و کامل نبوده است؛ ھنوز خیزش پرولتاریای

این تنھا یک .تسخیر قدرت سیاسی وجود نداشتھ است
عملیات اکتشافی نیرومند، یک عملیات تجسسی عمیق بھ 

تجسس، مقدم بر جنگ .صفوف اردوگاه دشمن بوده است
این تجسس تمال و کمال، .است، اما ھنوز جنگ نیست

برای پرولتاریای آلمان ضروری بوده است، ھمان طور 
.ضروری بود»روزھای ژوئیھ«ا در کھ برای م

تأسف این است کھ دو تن از بھترین رھبران، در این 
-این یک ضایعۀ بی.عملیات تجسس از میان رفتھ اند
نبرد ھنوز در پیش .رحمانھ است، اما شکست نیست

.روست

معنای آن چھ کھ در آلمان رخ می دھد، زمانی بھتر درک 
سیر رویدادھا و .کنیمخواھد شد کھ بھ دیروِز خود نگاه 

در اواخر فوریھ، .منطق درونی آن ھا را بھ یاد می آورید
در .توده ھای مردم تخت سلطنت تزار را واژگون ساختند

ھفتھ ھای نخست، این گونھ احساس می شد کھ گویی 
افراد جدیدی کھ از .وظیفۀ اصلی بھ پایان رسیده است

ت احزاب مخالف سر رسیدند و ھرگز در قبل قدر
نداشتند، در ابتدا از اعتماد یا اعتماد نصفھ و نیمۀ توده 

اما این اعتماد بھ زودی ترک .ھای مردم منتفع شدند
پتروگراد خود را در رأس دومین مرحلۀ انقالب .برداشت

چون در ژوئیھ ھم.یافت، چرا کھ می بایست چنین کند
فوریھ، این پیشتاز انقالب بود کھ در جبھھ فراتر رفتھ 

اما این پیشتاز کھ توده ھای مردم را بھ مبارزۀ علنی .دبو
کاران فراخوانده بود، بھای علیھ بورژوازی و سازش
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سنگینی بابت عملیات شناسایی و تجسس عمیق خود 

.پرداخت

در روزھای ژوئیھ، پیشتاز پتروگراد از حکومت 
این ھنوز طغیانی ھمانند آن چھ در .کرنسکی گسست کرد

این یک نبرد پیشتاز بود کھ توده .دیم، نبوداکتبر انجام دا
.ھای وسیع در ایاالت ھنوز معنایش را درک نمی کردند

در این تصادم، کارگران پتروگراد پیش روی توده ھای 
مردم در نھ فقط روسیھ کھ تمامی کشورھا، نشان دادند کھ 
در پشت کرنسکی ھیچ ارتش مستقلی وجود ندارد، و 

ار گرفتند، نیروھای بورژوازی، نیروھایی کھ پشت او قر
.گارد سفید و ضّد انقالب ھستند

رفیق لنین می .سپس در ژوئیھ متحمل یک شکست شدیم
.برخی از ما پایمان بھ زندان رسید.باید مخفی می شد

شورای پتروگراد سرکوب .روزنامھ ھایمان توقیف شدند
چاپخانھ ھای حزب و شورا متالشی گردید، عیاشی .شد

بھ بیان .در ھمھ جا حکمفرما شد»صدھای سیاه«گروه 
دیگر، آن جا ھمان چیزی رخ داد کھ اکنون در خیابان 

با این حال، ھیچ یک از .ھای برلین رخ می دھد
انقالبیون حقیقی در آن مقطع سایھ ای از تردید نداشت کھ 

.درآمدی بر پیروزی ما ھستندروزھای ژوئیھ تنھا پیش

ی اخیر در آلمان نیز رخ وضعیت مشابھی طی روزھا
مانند پتروگراد، برلین نیز جلوتر از باقی توده .داده است

ھا رفتھ است؛ ھمانند پتروگراد، دشمنان پرولتاریای آلمان 
ما نمی توانیم زیر دیکتاتوری برلین باقی «:زوزه کشیدند

بمانیم؛ برلیِن اسپارتاکیست، منزوی است؛ ما باید مجلس 
کھ با  -آن را از برلین سرخمؤسسان فرابخوانیم و

تبلیغات کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ بھ تباھی 
.»تری در آلمان منتقل کنیمبھ شھر ایالتی سالم -کشیده شده

مان با ما کردند، تمام آن تھییجات کینھ ھر آن چھ دشمنان
توزانھ و تمام آن افترا و تھمت شرم آوری کھ کھ در این 

ھا ترجمان آلمانی خود را یافت و در جا شنیدیم، تمام این 
سرتاسر این کشور علیھ پرولتاریای برلین و رھبران آن، 

مطمئناً.لیبکنشت و لوکزامبورگ، جعل و گسترده شد
مأموریت اطالعاتی پرولتاریای برلین بھ مراتب عمیق تر 

و گسترده تر از آن چھ ما در ژوئیھ شاھد بودیم پیش 
خسارات در آن جا قابل توجھ و این کھ قربانی ھا و.رفت

اما این را می توان چنین توضیح .تر بوده، صحیح است
-داد کھ آلمانی ھا درحال ساختن تاریخی بودند کھ ما پیش

تر تنھا یک بار ساختھ بودیم؛ بورژوازی و ماشین نظامی 
ترو مھم.آن ھا تجربۀ ژوئیھ و اکتبر ما را فراگرفتھ بود

مانندی در آن جا بھ شکل بی از ھمھ، مناسبات طبقاتی
تعریف شده تر از این جاست؛ طبقات مالک بھ طور بی 

-تر، ھوشمندتر، فعال تر و بھ این معنا بیمانندی مستحکم
.رحم تر ھستند

رفقا، این جا چھار ماه میان انقالب فوریھ و روزھای 
ژوئیھ طول کشید؛ پرولتاریای پتروگراد، بھ یک ربع سال 

رورت بی چون و چرای آمدن بھ خیابان نیاز داشت تا ض
ھا و تالش برای بھ لرزه درآوردن ستون ھایی کھ معبد 

پس.دولتی کرنسکی و تسرتلی بر آن بنا شده را حس کند
از شکست روزھای ژوئیھ، دوباره چھار ماه سپیری شد 
کھ طی آن نیروھای ذخیرۀ از ایاالت خود را بھ پشت 

دیم با قطعیت، پیروزی پتروگراد رساندند و ما قادر بو
حملۀ مستقیم بھ سنگر مالکیت خصوصی را در اکتبر 

.اعالم کنیم١٩١٧

در آلمان، جایی کھ نخستین انقالب منتھی بھ سرنگونی 
روزھای «سطلنت تنھا در اوایل نوامبر رخ نمود، 

آیا این .ما در آغاز ماه ژانویھ درحال وقوع است»ژوئیۀ
ای آلمان طبق تقویمی کوتاه بھ آن معنا نیست کھ پرولتاری

شده در انقالب خود بھ سر می برد؟ جایی کھ ما بھ چھار 
بیایید .ماه نیاز داشتیم، این دیگری بھ دو ماه نیاز دارد

امید داشتھ باشیم کھ این برنامھ بھ ھمین شکل ادامھ داشتھ 
آلمان، »اکتبر«آلمان تا »روزھای ژوئیۀ«شاید از .باشد

احتماالً دو ماه یا حتی  -و ماه وقت بگیردنھ چھار ماه کھ د
اما رویدادھا بھ ھر ترتیب کھ .تر کفایت خواھد کردکم

گلولھ ھایی کھ بھ :پیش رود، در یک چیز تردیدی نیست
پشت کارل لیبکنشت اصابت کرد، پژواکی نیرومند در 

و این پژواک، ناقوس مرگی .سرتاسر آلمان داشتھ است
نگ آن در گوش شایدمان ھا و را بھ صدا درآورده کھ ز

.ابرت ھا، در آلمان و دیگرجاھا، پیچیده است
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تا بھ این جا مرثیھ ای برای کارل لیبکنشت و رزا 

ما ھرگز .این رھبران، رفتھ اند.لوکزامبورگ سروده ایم
اما رفقا؛ چند نفر از .دوباره آن ھا را زنده نخواھیم دید

با.ک اقلیت ناچیزشما زمانی آن ھا را زنده دیده است؟ ی
این وجود در ماه ھا و سال ھای گذشتھ، کارل لیبکنشت و 

در .رزا لوکزامبورگ ھمواره میان ما زندگی کرده اند
نشست ھا و کنگره ھا، شما کارل لیبکنشت را بھ ریاست 

او خود در این جا نبوده است؛ او .افتخاری برگزیده اید
او در قلب شما بھ ھمین نحو، .موفق نشد بھ روسیھ برسد

چون چون یک میھمان افتخاری، ھمحاضر بود، ھم
چرا کھ نام .تان بر سر میز شما نشستدوستان و آشنایان

او بیش از لقبِ ِصرف یک فرد خاص شده بود، نام او 
برای ما، بیانگر نیکی، شھامت و شرافت در درون طبقۀ 

وقتی ھر یک از ما باید انسانی را تصور .کارگر است
دیدگان کرده، کھ با گذشت از خود، خود را وقت ستمکند

از سر تا بھ پا آبدیده شده است، مردی کھ ھرگز پرچم 
باره نام خود را پیش روی دشمن پایین نیارود، ما بھ یک

او بھ آگاھی و حافظۀ .کارل لیبکنشت را می آوریم
در .مردمان، بھ عنوان قھرمان عمل، پا گذاشتھ است

دشمنان مان، وقتی پیروز میدان ھمھ چیز اردوگاه آشفتۀ 
را لگدمال و خرد کرد، وقتی ھر کسی کھ وظیفھ اش 
اعتراض بود سکوت کرد، وقتی کھ بھ نظر می رسید 
ھیچ جا فضای نفس کشیدن ھم نیست، او، کارل 

شما، «او گفت .لیبکنشت، صدای مبارزۀ خود را باال برد
، شما، ای مستبدین حاکم، قصابان نظامی، غارتگران

کاران، شما علیھ خود اعالم نوکران چاپلوس، سازش
جنگ کرده و توده ھا را برانگیختھ اید؛ ما این جنگ را تا 

این جا ھمان شھامت اراده، »!بھ آخر پیش خواھیم برد
ھمان شجاعت عمل است کھ چھرۀ لیبکنشت را برای 

.ناشدنی می سازدپرولتاریای جھانی فراموش

می ایستد؛ سلشحور پرولتاریای و در کنار او، رزا
مرگ .جھانی، کھ در روح خود با او برابری می کند

تراژیک آن ھا در مقام نبرد، نام این دو را با حلقھ ای 
از این پس، نام .خاص و تا ابد ناگسستنی ترکیب می کند
کارل و رزا، :آن ھا ھمواره در کنار ھم خواھد آمد

!لیبکنشت و لوکزامبورگ

نید افسانھ ھای قدیسان و زندگی ابدی آن ھا بر آیا می دا
چھ پایھ ای است؟ پایۀ این افسانھ ھا، نیاز مردم بھ حفظ 
یاد و خاطرۀ کسانی است کھ بر فراز آن ھا ایستادند و 
آنان را بھ نحوی از انحا ھدایت کردند؛ پایۀ این افسانھ 
ھا، تالش برای جاوید ساختن شخصیت رھبران با ھالھ 

ما، رفقا، نھ بھ افسانھ نیاز داریم، و نھ .س استای از تقد
واقعیتی کھ در آن بھ .بھ تبدیل قھرمانان خود بھ قدیسان

سر می بریم، اکنون برای ما کافی است؛ چرا کھ این 
این واقعیت، نیروھای .واقعیت، فی نفسھ افسانھ است

معجزه آسای بیدارکننده در روح توده ھا و رھبرانشان 
عیت خلق چھره ھای باشکوه است کھ بر است، این واق

.فراز کل بشریت می ایستند

کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ، چنین چھره ھای 
ما از حضور آنان در میان خود آگاھیم، .ابدی ھستند

-در این ساعت غم.حضوری برجستھ و تا حدودی ماّدی
انگیز، ما در فکر و ذھن بھ بھترین کارگران آلمان و بھ 

ن کھ با غم و ماتم این خبر را دریافت کرده است، کل جھا
سان در ما با برادران آلمانی خود، بھ یک.می پیوندیم

ما در غم و ماتم .تلخی و تندی این ضربھ، شریک ھستیم
خود نیز ھمان قدر انترناسیونالیست ھستیم کھ در 

.مبارزاتمان

برای ما، .برای ما، لیبکشنت تنھا یک رھبر آلمانی نبود
رزا لوکزامبورگ تنھا یک سوسیالیست لھستانی نبود کھ 

نھ، آن ھا .در صدر رھبری کارگران آلمان قرار گرفت
ھر دو خویشاوندان پرولتاریای جھان ھستند و ما با یک 

آن ھا تا .حلقۀ معنوی ماندگار بھ آن ھا پیونده خورده ایم
بھ آخرین نفس، نھ بھ یک ملت، کھ بھ انترناسیونال متعلق 

!ودندب

برای اطالع مردان و زنان کارگر روس، باید گفت کھ 
لیبکنشت و لوکزامبورگ بھ ویژه نزدیک بھ پرولتاریای 
انقالبی روسیھ قرار گرفتند، و در دشوارترین زمان ھای 
آن مقطع، خانۀ لیبکنشت، مقّر تبعیدیان روسیھ در برلین 

وقتی مجبور بودیم صدای اعتراض را در پارلمان یا .بود
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مطبوعات آلمان علیھ خدمات حاکمیت آلمان بھ ارتجاع 
روسیھ بلند کنیم، ما بیش از ھر کسی بھ کارل لیبکنشت 
رو می آوردیم، و او ھر دری را کھ بود می زد، بھ ھمۀ 
صاحبان فکر، حتی شایدمان و ابرلت، رجوع می کرد تا 
آن ھا را وادار بھ اعتراض علیھ جنایات حکومت آلمان 

ن یکی از رفقایمان بھ حمایت مادی نیاز ھر زما.کند
لیبکنشت درست مانند .داشت، بھ لیبکنشت رو می آوردیم

.صلیب سرخ انقالب روسیھ خستگی ناپذیر بود

-کھ پیش»ینا«در کنگرۀ سوسیال دمکرات ھای آلمان در 
تر بھ آن اشاره کرده و بھ عنوان ناظر در آن حاضر 

خنرانی دربارۀ بودم، بھ ابتکار لیبکنشت دعوت بھ س
قطعنامھ ای شدم کھ خود لیبکنشت برای محکومیت 
خشونت و سبعیت حکومت تزار در فنالند مطرح کرده 

ترین پشتکار سخنرانی خود را با لیبکنشت با بیش.بود
گردآوری آمار و ارقام و پرسش ھایی بھ تفصیل از من 

.دربارۀ روابط گمرکی روسیۀ تزاری و فنالند، آماده کرد
قرار بود من (پیش از آن کھ موضوع بھ پالتفرم برسد اما 

، تلگرامی دربارۀ ترور )بعد از لیبکنشت صحبت کنم
این تلگرام، .دریافت شد»یفکی«در »استولیپین«

نخستین سؤالی کھ در بین .کنگره را شدیداً متأثر کرد
آیا مناسب است کھ یک :رھبری مطرح شد این بود
گرۀ آلمان سخنرانی کند، آن انقالبی روسی خطاب بھ کن

ھم درحالی کھ برخی دیگر از انقالبیون روس ترور 
نخست وزیر روسیھ را عملی کرده اند؟ این فکر، حتی 

پیر مردی کھ سھ رده :را ھم مشغول کرد»ببل«ذھن 
باالتر از دیگر اعضای کمیتۀ مرکزی بود، عالقھ ای بھ 

ھ او بھ یک باره ب.نداشت»غیر الزم«دردسرھای 
:استنطاق من برآمد و پرسش ھایی را پیش رویم قرار داد

این ترور نشانۀ چھ چیزی است؟ کدام حزب می تواند «
نمی«من با احتیاط از پیر مرد پرسیدم »مسئول آن باشد؟

دانم با سخنرانی در چنین شرایطی، توجھ پلیس آلمان را 
آیا نگران ھستید کھ سخنرانی من «،»جلب می کنم؟

من«، »بلھ«ببل پاسخ داد .»ھ وجود آورد؟مشکالتی ب
من پاسخ دادم .»ترجیح می دھم کھ سخنرانی نکنید

.»البتھ، در این مورد، مسألۀ سخنرانی من مطرح نیست«

.و در این مورد بحث را تمام کردیم

یک دقیقھ بعد، لیبکنشت بھ معنای واقعی کلمھ بھ سمت 
:پرسیداز من .بی اندازه ھیجان زده بود.من دوید

»درست است کھ آن ھا پیشنھاد کرده اند صحبت نکنی؟«
.»بلھ، این موضوع را با ببل حل کرده ام«پاسخ دادم 

در مقام توجیھ خود پاسخ دادم .»و تو ھم پذیرفتی؟«گفت
چھ طور می توانستم نپذیرم؟ آن ھم وقتی این جا ناظر «

این عمل ھیئت «:لیبکنشت گفت.»ھستم، نھ رئیس
ھ فاجعھ است، نفرت انگیز است، چنین رسوایی تا اجریائی

لیبکنشت .»...بھ حال دیده نشده، بزدل ھای بدبخت و 
در این .خشم خود را در سخنرانی اش خالی کرد

سخنرانی او بی رحمانھ بھ حکومت تزار و ھشدارھای 
پشت پردۀ ھیئت اجرائیھ بھ او برای دامن نزدن بھ 

جاندن اعلی حضرت بھ شکل رن»غیر الزم«دردسرھای 
.تزار، تاخت

رزا لوکزامبورک، از سال ھای جوانی خود، در رأس آن 
دستھ از سوسیال دمکرات ھای لھستانی ایستاد کھ اکنون 

، یعنی شاخۀ انقالبی حزب »لِویتسا«اصطالح ھمراه با بھ
سوسیالیست لھستان، بھ یک دیگر پیوستھ اند تا حزب 

بورگ بھ زیبایی می رزا لوکزام.کمونیست را شکل دھند
توانست روسی صحبت کند، ادبیات روسیھ را عمیقاً می 
شناخت، حیات سیاسی روسیھ را روز بھ روز دنبال می 
کرد، پیوندھای نزدیکی با انقالبیون روسیھ داشت و با 
دقت شگرف گام ھای انقالبی پرولتاریای روسیھ را در 

در وطن دوم خود، .مطبوعات آلمان روشن می کرد
مان، رزا لوکزامبورگ با استعداد مشخصۀ خود، نھ فقط آل

بر زبان روسی، کھ بھ کل درک حیات سیاسی آلمان، 
تسلط کامل یافت و یکی از برجستھ ترین جایگاه ھا را در 

سالخورده اشغال »ببل«حزب سوسیال دمکرات پیرو 
.ترین جناح باقی مانددر آن جا او ھمواره در چپ.کرد

رل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ بھ ، کا١٩٠۵در سال 
معنای حقیقی کلمھ، از رویدادھای انقالب روسیھ جان 

، رزا لوکزامبورگ، ١٩٠۵در سال .سالم بھ در بردند
برلین را بھ مقصد ورشو ترک کرد، اما نھ بھ عنوان یک 
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او کھ بھ قید کفالت از .لھستانی، کھ بھ عنوان یک انقالبی

طور غیرقانونی در سال دژ ورشو آزاد شده بود، بھ 
بھ پتروگراد رسید، جایی کھ با نام مستعار، با ١٩٠۶

ھنگام .تعدادی از دوستان خود در زندان مالقات کرد
بازگشت بھ برلین، او مبارزه علیھ فرصت طلبی را با 

.مسیر و روش ھای انقالبی روسیھ دوچندان کرد

ۀترین مصیبت وارده بر طبقما نیز ھمراه رزا از بزرگ
من از ورشکستگی شرم آور .کارگر جان بھ در برده ایم

ما.سخن می گویم١٩١۴انترناسیونال دوم در اوت 
و .ھمراه با او پرچم انترناسیونال سوم را برافراشتیم

اکنون، رفقا، در کاری کھ روز و شب مشغول بھ انجامش 
ھستیم، بھ دستورات کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ 

اگر ما این جا، در پتروگراِد ھنور سرد .نیموفادار می ما
و گرسنھ، ساختمان دولت سوسیالیستی را بنا کنیم، با 

اگر ارتش .روح لیبکنشت و لوکزامبورگ عمل کرده ایم
ما در جبھھ پیش روی کند، با خون خود مشغول دفاع از 

چھ قدر تلخ .فرامین لیبکشنت و لوکزامبورگ بوده است
!د از آن ھا ھم دفاع کندخواھد بود اگر نتوان

در آلمان ارتش سرخ وجود ندارد، قدرت ھنوز در دستان 
ما اکنون یک ارتش داریم و آن ھم درحال .دشمن است

و در انتظار زمانی کھ .رشد و نیرومندتر شدن است
ارتش پرولتاریای آلمان صفوف خود را زیر پرچم کارل 

د دانست و رزا گرد آورد، ھر یک از ما وظیفۀ خود خواھ
کھ آن چھ را لیبکنشت و لوکزامبورگ برایش جان دادند 
و چرایی مقدس باقی ماندن یاد و خاطرۀ آن ھا برای ھر 
سرباز سرخ و کارگر و دھقان را مورد توجھ ارتش 

.سرخ قرار دھد

ضربھ ای کھ بر ما وارد شده، بھ طور غیرقابل تحملی 
م، نھ فقط با این حال ما بھ جلو نگاه می کنی.سنگین است

با وجود آن کھ در آلمان امروز .با امید، کھ با قطعیت
موجی از ارتجاع رو بھ صعود است، دقیقھ ای اطمینان 
.خود را از دست نمی دھیم کھ اکتبر سرخ نزدیک است

انتقاِم مرگ آن ھا .مبارزین بزرگ، بیھوده نمرده اند
.روح آن ھا بھ پاداش خود خواھد رسید.گرفتھ خواھد شد

رزا «:خطاب بھ روح گرامی آن ھا می توانیم بگوییم
لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، شما دیگر در حلقۀ 
زندگان نیستید، اما در میان ما حضور دارید؛ ما روح 
نیرومند شما را حس می کنیم؛ ما زیر پرچم شما خواھیم 
جنگید؛ صفوف مبارزۀ ما را شکوه معنوی شما فراخواھد 

ما سوگند یاد می کند کھ اگر زمانش و ھر یک از!گرفت
فرا رسد، و اگر انقالب بخواھد، بی ترس و لرز در زیر 
ھمان پرچمی کھ شما تحت لوایش جان باختید، دوستان و 
رفقای مسلح را فدا کند، رزا لوکزامبورگ و کارل 

»!لیبکنشت

، »کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ«لئون تروتسکی، 
١٩١٩

http://marxists.org/archive/trotsky/profiles/r
osa.htm

http://marxists.org/archive/trotsky/profiles/rosa.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/profiles/r
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رزا لوکزامبورگ، علیھ مجازات مرگ سخن می گوید

بتی جعفری:آرام نوبخت، ویراستار:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

متن بیانیۀ رزا لوکزامبورگ، یکی از در زیر :مقدمھ
بھترین نمایندگان جنبش سوسیالیستی بین المللی بازانتشار 

در لھستان، ١٨٧١لوکزامبورگ، متولد .داده شده است
او بھ رھبر .از زمان جوانی در سیاست انقالبی فعال شد

، و سپس پس از )SPD(حزب سوسیال دمکرات آلمان 
نترل تزار بھ دلیل عقاید اجبار بھ ترک لھستاِن تحت ک

سیاسی خود، بھ یکی از رھبران جنبش مارکسیستی بین 
لوکزامبورگ بھ عنوان مخالف برجستۀ .المللی بدل شد

اپورتونیسم راست در حزب سوسیال دمکرات، پس از 
اوت ۴رأی نمایندگان این حزب در پارلمان بھ تاریخ 

کھ این بھ نفع اعتبارات جنگی، بھ این نتیجھ رسید ١٩١۴
.تبدیل شده است»جسدی متعفن«حزب بھ 

و »اسپارتوکس«رزا ھمراه با کارل لیبکنشت، اتحادیۀ 
را بھ عنوان یک )KDP(»حزب کمونیست آلمان«سپس

این دو .رھبری بدیل برای طبقۀ کارگر بنیان گذاشتند
رھبر کھ بھ دلیل مخالفت خود با جنگ جھانی اول زندانی 

خیزش انقالبی کارگران آلمان در شده بودند، بھ دنبال 
.از بند آزاد شدند١٩١٨نوامبر 

جناح راست سوسیال دمکراسی بھ حکومت پیوست تا 
سرمایھ داری را نجات دھد و جنبش انقالبی طبقۀ کارگر 

ھم لوکزامبورگ و ھم لیبکنشت بھ .را درھم بشکند
١۵دستور رھبران حزب سوسیال دمکرات در تاریخ 

.قتل رسیدندبھ ١٩١٩ژانویۀ 

نوشتھ شد، یعنی مدتی نھ ١٩١٨این مقالھ در نوامبر 
این .چندان زیاد پس از آزادی لوکزامبورگ از زندان

، نشریۀ جدید )Rote Fahne(»پرچم سرخ«مطلب در 
محکومیت حکم .بھ چاپ رسید»اتحادیۀ اسپارتاکوس«

سرمایھ داری از »عدالت«مرگ و غیر انسانی بودن 
قدر امروز موضوعیت دارد کھ در زمان سوی او، ھمان 

.نگارش آن

***

!این انقالب، چھ قدر آلمانی است!آه

در مورد زندانیان سیاسی، کسانی کھ طعمۀ نظم کھن شده 
ما خواھان .بودند، ما نھ آرزوی عفو داشتیم و نھ بخشش

حّق آزادی، حق تبلیغ و ترویج، حق انقالب برای صدھا 
چال یم کھ در زندان ھا و سیاهانسان شجاع و متعھدی بود

ھا ضّجھ می زدند، چرا کھ آن ھا در دیکتاتوری سابق 
جنایتکاران امپریالیست، برای مردم، برای صلح و 

.سوسیالیسم مبارزه کرده بودند

.اکنون آن ھا ھمگی آزاد ھستند

.ما خود را باری دیگر در صفوف آمادۀ نبرد می یابیم

حدین بورژوای او، ھمراه با و مت)١(»شایدمان«این باند 
در رأس آن نبود کھ ما را )٢(»ماکس فون بایدن«پرنس

این انقالب پرولتری بود کھ درھای سلول ھای .رھا کرد
.ما را گشود

اما طبقۀ دیگری از ساکنین درمانده در آن عمارت ھای 
ھیچ کسی .تیره و تار ھستند کھ بھ کل فراموش شده اند

پریده و بیمار افرادی ھای رنگدر حال حاضر بھ چھره
فکر نمی کند کھ بھ خاطر تخظی از قوانین عادی، پشت 

.میلھ ھای زندان آه می کشند

با این وجود، قربانیان بیچارۀ نظم اجتماعی ننگینی کھ 
انقالب علیھ آن است، حضور دارند؛ قربانیان جنگ 
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امپریالیستی، جنگی کھ محنت و فالکت را تا سر حد 

ل ناپذیر اعمال کرد؛ قربانیان آن قساوت و شکنجۀ تحم
-قصابی دھشتناک انسان ھا کھ حتی فریاد افرادی با پست

.ترین غرایز را  ھم درآورد

عدالت طبقات بورژوا باری دیگر مانند یک تور صید، 
می گذاشت کوسھ ھای حریص و گرسنھ فرار کنند، 

سرمایھ .درحالی کھ ماھی ھای کوچک بھ دام بیفتند
ی کھ در طول جنگ میلیون ھا پول بھ دست آورده داران

اما .اند، با مجازات ھایی مضحک، تبرئھ یا آزاد شده اند
رحمانۀ مجازات دزدان کوچک، مرد و زن، با احکام بی

.رو بھ رو شده اند

این طردشدگان جامعھ، بی رمق از گرسنگی و سرما، در 
سلول ھایی کھ بھ زحمت گرم می شود، انتظار رحم و 

.دلسوزی را می کشند

آن ھا بیھوده انتظار کشیده اند، چرا کھ آخرین بازماندۀ 
با شیفتگی خود برای بھ جان )٣(»تسولرنھوھن«خاندان 

ھم انداختن ملت ھا و تقسیم تاج و تخت، این مردمان 
، )۴(یژ بیچاره را فراموش کرد، و از زمان تسخیر لی

دگان آلمان، ھیچ عفوی، حتی در روز تعطیالت رسمی بر
.یعنی روز تولد قیصر، وجود نداشتھ است

انقالب پرولتری اکنون باید با پرتو اندکی از شفقت، 
-زندگی تیرۀ زندانیان را روشن کند، مجازات ھای بی

چون رحمانھ را تحفیف دھد، مجازات ھای بربرمنشانھ ھم
استفاده از زنجبر و شالق را ملغا سازد، تا حد امکان 

ی و جیرۀ غذا و و شرایط کار را بھبود رسیدگی پزشک
.ببخشد

!این وظیفھ ای است کھ شرافت حکم می کند

نظام مقرراتی و منضبط موجود کھ آکنده از روحیۀ 
طبقاتی ظالمانھ و بربریت سرمایھ داری است، باید از 

.ریشھ جایگزین شود

اما یک رفرم کامل، در ھماھنگی با روح سوسیالیسم، 
یک نظم اجتماعی و اقتصادی نوین تنھا می تواند بر

متکی باشد؛ چرا کھ جرم و مجازات، در تحلیل نھایی، 

با این حال .جامعھ دارندریشھ ھایی عمیق در سازمان
یک اقدام رادیکال ھست کھ می تواند بدون ھرگونھ فرایند 

ترین مجازات مرگ، این بزرگ.پیچیدۀ حقوقی انجام شود
آلمان، باید بھ یک باره دور شرم قوانین مافوق ارتجاعی 

چرا در این مورد این حکومت کارگران و .انداختھ شود
ی »بکاریا«سربازان تا بھ حد تأمل و درنگ می کند؟ حتی

اشراف زاده ھم دویست سال پیش رسوایی مجازات مرگ 
آیا این رسوایی برای شما، لیدربور، .)۵(را تقبیح کرد 

)۶(بارث، دویمیگ وجود ندارد؟ 

ت ندارید؟ ھزاران مشغلھ، ھزاران مشکل و ھزاران وق
اما دقت کنید، .وظیفھ پیش روی خود دارید؟ درست است

:بھ زمان نگاه کنید، چھ قدر وقت نیاز است کھ گفتھ شود
آیا ادعا می کنید کھ دربارۀ »!مجازات مرگ ملغا شده«

این موضوع ھم بحث ھای طوالنی و بھ دنبال آن رأی 
در این صورت آیا فکر نمی کنید خود گیری الزم است؟

را در پیچیدگی ھای فرمالیسم، در بند و تبصره ھای 
حقوقی، در مسائل کاغذبازی ھای اداری غرق کرده اید؟

چھ قدر جدلی !این انقالب آلمان، چھ قدر آلمانی است!آه
چھ قدر سفت و سخت، انعطاف ناپذیر !و مقرراتی است

!و عاری از ابھت است

شدن لغو مجازات اعدام، تنھا یک قلم کوچک از فراموش
اما ببینید چگونھ دقیقاً روح .تر استموضوعات بزرگ

درونی حاکم بر انقالب، در این جزئیات ناچیز بھ خود 
!خیانت می کند

بیایید یک تاریخ عادی از انقالب کبیر فرانسھ را دنبال 
و خشک»فرانسوا مینیۀ«بگذارید مثالً نوشتھ ھا .کنیم

.عبوس را درنظر بگیریم

آیا می توان این کتاب را بدون باال رفتن ضربان قلب و 
عرق کردن پیشانی خواند؟ آیا کسی می تواند بعد از باز 
کردن کتاب، فارغ از این کھ کدام صفحھ اش باشد، آن را 
تا پیش از این کھ با نفسی حبس شده آخرین نُت این 

ر بگذارد؟ این کتاب تراژدی ترسناک را شنیده باشد، کنا
مثل سمفونی بتھوون است کھ بھ حالتی مھیب و عجیب 
کشیده شد، رعدی توفانی کھ از اُرگ زمان نواختھ شد، 
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عالی و باشکوه در اشتباھات و ھمین طور دستاورھایش؛ 
در پیروزی و ھمین طور شکستش؛ در نخستین فریاد 

.تجربگی و ھمین طور آخرین نفسششادمانی از فرط بی

اکنون این چھ ارتباطی با ما در آلمان دارد؟و

ھمھ جا، کوچک و بزرگ، ھر کسی احساس می کند کھ 
این ھا ھنوز و ھمواره ھمان شھروندان قدیم و جدی 
سوسیال دمکراسِی مرده ھستند، کسانی کھ برایشان نشان 

.عضویت ھمھ چیز است و انسان و روح آن ھیچ چیز

اریخ جھان بدون ابھت ت.بیایید این را فراموش نکنیم
.روح، روحیۀ عالی و رفتارھای واال ساختھ نمی شود

لیبکنشت و من، موقع ترک محیط مھمان نوازی کھ اخیراً 
لیبکشنت، در میان ھمراھان رنگ -در آن ساکن بودیم

پریده و بیمار خود در ندامتگاه، و من با دزدان عزیر و 
ال نیم از فقیر و زنان خیابانی کھ زیر یک سقف سھ و س

کسانی را دیدیم کھ با  -زندگی ام را با آن ھا گذراندم
چشمان ناراحت ما را دنبال می کردند؛ در آن جا سوگند 

»!شما را فراموش نخواھیم کرد«یاد کردیم کھ 

ما از کمیتۀ اجرایی شورای کارگران و سربازان، 
خواھان بھبود فوری سرنوشت کلیۀ زندانیان در زندان 

!ستیمھای آلمان ھ

ما خواھان حذف مجارات مرگ از قوانین کیفری آلمان 
!ھستیم

طی چھار سال از این سالخی و کشتار مردمان، خون 
امروز، ھر قطرۀ این مایع .چون سیل جاری شده استھم

ارزشمند، باید با عشق و تعھد در ظرف کریستال حفظ 
.شود

، دوستی ژرف؛ این ھا بھ تنھاییفعالیت انقالبی و انسان
.نَفَس و جان حقیقی سوسیالیسم ھستند

اما ھر اشکی کھ می ریزد، آن ھم .جھان باید وارونھ شود
ھنگامی کھ می توانستھ دریغ داشتھ شود، یک اتھام است 
و کسی کھ سھواً یک کرم خاکی نحیف را لھ کند، مرتکب 

.جرم شده

:توضیحات

رھبر راستی حزب -)١٩٣٩-١٨۶۵(فیلیپ شایدمان )١(
ال دمکرات آلمان کھ فعاالنھ از جنگ جھانی اول سوسی

، او در خرد کردن جنبش ١٩١٨در سال .حمایت کرد
.انقالبی کارگری ھمکاری کرد

ماکس فون بایدن، تا پیش از خیزش کارگران در )٢(
.، صدراعظم آلمان بود١٩١٨نوامبر 

خانوادۀ سطلنتی حاکمن بر .»تسولرنھوھن«سلطنت)٣(
بھ بعد، بر آلمان کھ در سال ١٨٧١پروس و از سال 

.سرنگون شد١٩١٩

تھاجم آلمان بھ ):Bataille de Liège(یژ نیرد لی)۴(
اوت ۵بلژیک و نخستین نیرد جنگ جھانی اول کھ در 

آغاز شد١٩١۴

جرم شناس، ):Cesare Beccaria(»بکاریا«)۵(
مدار و یکی از متفکرین تأثیر دان، فیلسوف، سیاتحقوق
)١٧٩۴-١٧٣٨(دورۀ روشنگری گذار 

:گئورگ لیدربور، امیل بارث و ارنست دویمیگ)۶(
»سوسیال دمکرات مستقل«رھبران حزب سانتریست 

)USPD( کھ بھ حکومت ائتالفی با سوسیال دمکرات ھا
.تندسوپی

https://www.marxists.org/archive/luxemburg
/1918/11/18.htm

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/11/18.htm
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از شورش تا انقالب:تروتسکی

جھانگیر سخنور:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

.در امپراتوری وقت روسیھ١٨٧٩لئون تروتسکی؛ زادۀ 
کشوری تحت حاکمیت تزار، پادشاھی با کنترل سیاسی 

اکثر مردمان آن .مانده بودواپسروسیھ کشوری.کامل
.ھنوز بھ صورت دھقان بر روی زمین کار می کردند

اکثریت آن ھا فاقد زمین خود بودند، در نتیجھ می بایست 
ساعاتی طوالنی را کار کنند و بدھی ھای عظیم خود را 

.بھ مالکین ثروتمند پرداخت نمایند

تا اواخر قرن اخیر، صنعت مدرن بھ سرعت مسیر 
کارخانھ ھای عظیم .عھ را در روسیھ آغاز نمودتوس

.اساساً با ھزینۀ شرکت ھای خارجی بھ ظھور رسیدند
اما حتی آن ھا -برخی صاحبان کارخانھ نیز پدید آمدند

تمامی تصمیمات با تزار :نیز حقوق سیاسی اندکی داشتند
در این میان، میلیون ھا دھقان برای یافتن مشاغل .بود

بھ تدریج طبقۀ کارگر .سرازیر شدندثابت، بھ شھرھا
اجبار بھ ساعات کار طوالنی در .مدرن ظاھر گردید

شرایط دھشتناک و در ازای دستمزدھایی کھ بھ شکل 
رقت انگیزی پایین بود، بھ سرعت خشم را در میان آن ھا 

و در سال ...آن ھا محکوم بھ شورش بودند .رشد می داد
.نیز کردندھایی کھ از راه می رسید، چنین 

نخستین تجربۀ فعالیت سیاسی تروتسکی زمانی بود کھ او 
یکی از معلم ھا بھ صحبت ھای .ھنوز مدرسھ می رفت

نژادپرستانھ ادامھ می داد و دائماً رفتاری تبعیض آمیز و 
تروتسکی، .حقارت بار با یھودی ھا و کاتولیک ھا داشت

ھب بھ عنوان یھودی زاده ای کھ البتھ اعتقادی بھ مذ
او کاری کرد کھ دانش .نداشت، اعتراضی را سازمان داد

اما خیلی زود .آموزان کالس بایستند و معلم را ھو کنند

او :یاد گرفت کھ واکنش مستقیم، مخاطراتی ھم دارد
.اخراج گردید

بھ عنوان دانش آموز در جنبشی .اما تروتسکی تسلیم نشد
کھ تالش داشت طبقۀ جدید کارگران صنعتی را 

اتحادیۀ کارگران روسیۀ .سازماندھی کند، درگیر شد
صدھا کارگر طی -جنوب، در ابتدا موفقیتی عظیم بود

چند ماه نخست بھ آن پیوستند و آغاز بھ برگزاری 
اما بھ زودی .اعتصاب علیھ صاحبان کارخانھ نمودند

تروتسکی بازداشت .پلیس سازماندھان را دستگیر کرد
.شد

یاز بھ سرنگونی کل نظام مالکین ھمین موضوع بود کھ ن
ثروتمند ھمراه با محافظین پلیس آن ھا را بھ تروتسکی 

تروتسکی در زندان عقاید کمونیستی کارل .اثبات کرد
مارکس را مطالعھ کرد، و برای باقی زندگی اش، از آن 

.ھا بھ عنوان راھنمای عقاید و اقدامات خود بھره برد

تبعید

تبعید در سیبری بھ سر می تروتسکی کھ بھ تنھایی در
با مارکسیست ھای روس در تبعید .برد، بھ غرب گریخت

ارتباط گرفت کھ مشغول سازماندھی یک حزب سیاسی 
حزب کارگران سوسیال :جدید طبقۀ کارگر بودند، یعنی

در لندن بھ ھیئت تحریریۀ روزنامۀ .دمکرات روسیھ
پیوست کھ خواھان فراروی )اخگر(»ایسکرا«لنین، 

مبارزات کارگران از مبارزه برای شرایط بھتر کاری بھ 
.سوی سرنگونی انقالبی خود تزار بود

شرکت١٩٠٣تروتسکی در کنگرۀ دوم حزب بھ سال 
او از این استدالل کھ حزب باید برای انقالب و نھ .جست

.فقط بھبود شرایط و دستمزدھا مبارزه کند، حمایت نمود
الفت با کارزار بھ عنوان یک یھودی نیز بھ مخ

ھا می خواستند »بوندیست«ھا پرداخت؛ »بوندیست«
گروه ویژه ای در حزب کھ میان کارگران یھودی تبلیغ و 
تھییج می کرد، یک ھیئت تماماً مستقل باشد؛ تروتسکی 
در عوض از وحدت در درون یک حزب واحد دفاع 

.نمود

کھ )بلشویک ھا(وقتی حزب بین یک جناح اکثریت 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آذر ماه 78شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١١٣
ھی منسجم و منضبط بودند، و یک جناح خواھان گرو

کھ از حزبی مالیم تر و بی قید و بند )منشویک ھا(اقلیت 
تر دفاع می کردند، تقسیم شد، تروسکی در کنار 

چیری کھ بعدھا بھ گمان او یک .منشویک ھا قرار گرفت
.اشتباه عظیم بود

بھ .بھ زودی او پیوند خود را با منشویک ھا نیز قطع کرد
منشویک ھا، در انقالب آتی علیھ تزار، طبقۀ اعتقاد 

کارگر باید اجازه می داد کھ طبقۀ سرمایھ دار رھبری را 
بھ دست بگیرد و روسیھ را بھ یک کشور سرمایھ داری 

لنین، بھ عنوان رھبر بلشویک ھا، معتقد .مدرن تبدیل کند
بود کھ سرمایھ داران غیرقابل اعتمادند و طبقۀ کارگر 

خود نگاه کند، با میلیون ھا دھقان فقیر باید بھ نیروی
وارد اتحادی مبارزه جویانھ شود و رھبری را در انقالب 

.بھ دست گیرد

تمرین نھایی

انقالب «او تئوری .تروتسکی یک گام فراتر رفت
چون لنین، او اعتقاد داشت کھ ھم.را تکامل داد»مداوم

طبقۀ سرمایھ دار روسیھ بیش از حد برای سرنگونی 
کارگران صنعتی مجبور خواھند بود .زار ضعیف استت

اما ایدۀ .کھ دھقانان را رھبری و کار را خود انجام دھند
تروتسکی این بود کھ کارگران با دست زدن بھ انقالب، 
بھ نیروی رھبری کننده در کل روسیھ تبدیل خواھند شد و 
.مجبور خواھند بود کھ حکومت خودشان را تشکیل دھند

دیگر مسألۀ توقف در مرحلۀ سرمایھ داری نمی در نتیجھ 
یک حکوت کارگری باید بھ .توانست وجود داشتھ باشد

سوی قبضھ کردن مالکیت سرمایھ داران و آغاز بھ 
.ساخت جامعۀ سوسیالیستی پیش رود

در آن مقطع ھیچ یک از سوسیالیست ھای مھم روسیھ 
اما .گمان نمی کردند کھ چنین چیزی ممکن باشد

دھای آتی نشان داد کھ تروتسکی و تئوری انقالب رویدا
.مداوم صحیح بودند

.بھ ناگھان در انقالب غوطھ خورد١٩٠۵روسیھ در سال 
سربازان بھ روی یک راھپیمایی توده ای برای رساندن 
طومار اعتراضی بھ دست تزار، آتش گشودند و صدھا 

جرقھ ھای یک  -یکشنبۀ سیاه-این کشتار.تن کشتھ شدند
تصاب عمومی را روشن کرد، بھ طوری کھ کارگران اع

.در سرتاسر روسیھ ابزارھای کار را زمین گذاشتند

کارگران سازمان ھای جدیدی را برای پیشبرد مبارزه 
»سوویت«-این شوراھای نمایندگان منتخب.دایر کردند

نوعی جدید و دمکراتیک تر از سازمانیابی بودند کھ -ھا
کارگران از ھر .ده نشده بودتاکنون در گذشتھ مشاھ

کارخانھ، اداره و ناحیھ، نمایندگان خود را انتخاب می 
.کردند کھ ھر زمان قابل عزل و نصب بودند

تروتسکی بھ عنوان نمایندۀ اصلی شورای پترزبورگ، 
تروتسکی، مطالبۀ روز کار .پایتخت روسیھ، انتخاب شد

.بیان کردکوتاه تر، انتخابات پارلمانی و آزادی بیان را 
می دانست کھ تحقق این مطالبات، نبردی سنگین را می 

او شورا را بھ سازماندھی یک خیزش مسلحانھ .طلبد
.برای سرنگونی تزار فراخوان داد

شکست خورد، اما این پایان داستان ١٩٠۵ھرچند انقالب 
بلکھ یک تمرین نھایی مھم برای رویدادھای بھ .نبود

.مراتب عظیم تر آتی بود

جنگ جھانی اول

، حاکمیت سرمایھ داری اروپا، میلیون ھا ١٩١۴در اوت 
نفر از جوانان را برای جان دادن در جبھھ ھای نبرد 

ھا »سوسیالیست«برخی.جنگ جھانی اول اعزام کرد
نظیر حزب کارگر بریتانیا و منشویک ھای روسیھ، 

دیگران مانند .گرفتند»کشور خود«تصمیم بھ حمایت از 
ھا می دیدند کھ جنگ قرار است کنترل سھم بلشویک 

اعظم ثروت جھان، منابع طبیعی و بازارھا را در دست 
آن ھا بھ مخالفت با جنگ پرداختند و .میلیونرھا قرار دھد

از قرار گرفتن در جبھۀ پادشاھان، رؤسای جمھور و 
.ژنرال ھا امتناع ورزیدند

تروتسکی با جنگ مخالفت کرد و بھ کسانی کھ از آن
پشتیبانی می کردند، بھ عنوان خائنین بھ طبقۀ کارگر 

حتی زمانی کھ شمار مردم مخالف جنگ بیش .حملھ برد
تر از مشتی از افراد نبود، او در موضع خود سفت و 

با.این شجاعت، نتیجھ بخش بود.سخت ایستادگی کرد
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طوالنی شدن جنگ، میلیون ھا کارگر و دھقان، فقیرتر و 

در نھایت، آن ھا خود با ایستادن .شدندفقیرتر، و خستھ 
.در برابر جنگ افروزان، بھ جنگ پایان دادند

انقالب

در .کارگران روسیھ نخستین کسانی بودند کھ برخاستند
، تظاھرات و شورش ھایی در سن ١٩١٧فوریۀ 

تغییر نام یافتھ »پتروگراد«کھ پیش تر بھ (پترزبورگ 
ھ تزار را وادار بھ سرعت بھ طغیانی دست زدند ک)بود

.شوراھا در سرتاسر روسیھ پدید آمدند.بھ استعفا کرد
یک حکومت جدید بھ قدرت رسید کھ ائتالفی از وزرای 
سرمایھ داری و نمایندگان دیگر احزاب، از جملھ 

آن ھا از الفاظ و عبارات انقالبی استفاده .منشویک ھا بود
درت می کردند، با این وجود از خروج روسیھ از جنگ ق

ھا، اعطای زمین بھ دھقانان درحال مرگ از گرسنگی و 
ادارۀ کارخانجات بھ دست خود کارگران، امتناع می 

.ورزیدند

»انقالب مداوم«تروتسکی اکنون قادر بود کھ تئوری 
او با حکومت جدید بھ ..خود را در عمل آزمون کند

ضدیت برخاست و اعالم کرد کھ شوراھای کارگران می 
درت را تسخیر و یک حکومت کارگری را باید خود ق

لنین نیز استدالل مشابھی کرد و بلشویک .مستقر سازند
»تمام قدرت بھ دست شوراھا«ھا را بھ طرح شعار 

تروتسکی اکنون می فھمید کھ بلشویک ھا .متقاعد نمود
.تنھا حزب انقالبی در روسیھ ھستند و بھ آن ھا پیوست

موقعیتی برجستھ و او باری دیگر بھ١٩١٧تا اکتبر 
تأثیرگذار در شورا دست یافتھ بود، و ھمراه با بلشویک 

.ھا آن ھا را متقاعد بھ تسخیر قدرت کرد

اکتبر، کارگران مسلح و سربازان وفادار بھ ٢۴در شب 
شورا، بھ سوی بھ دست گرفتن کنترل تمامی نقاط کلیدی 

در .در شھرھای سرتاسر روسیھ حرکت کردند
ه ھای طبقۀ کارگر چنان آمادۀ انقالب بودند پتروگراد، تود

یک .کھ بھ ندرت مقاومتی در برابر آن وجود داشت
نخستین انقالب .حکومت جدید شورایی استقرار یافت
.کارگری پیروزمند جھان، رخ داده بود

انترناسیونال

روسیۀ شوروی می رفت کھ نخستین تالش را برای 
ما تروتسکی و لنین ا.معرفی نظام سوسیالیستی انجام دھد

درک می کردند کھ موفقیت آن ھا، بھ یک چیز بیش از 
انقالبات سوسیالیستی در سایر :ھمھ وابستھ است

.ما در یک اقتصاد بین المللی زندگی می کنیم.کشورھا
ھمان طور کھ تروتسکی با فوریت روزافزون توضیح 
داد، بدون گسترش انقالب، جمھوری کارگران در روسیھ 

.خواھد شد و نھایتاً بھ سوی شکست خواھد رفتمنزوی

، ظاھراً قرار بود ١٩٩١سقوط اتحاد شوروی در سال 
اقلیتی ناچیز از مولتی .اثبات ناکارایی سوسیالیسم باشد

میلیونرھایی کھ دنیا را می گردانند، در تالش بوده اند کھ 
ھیچ بدیلی در :بھ جوانان و کارگران بدھند»درسی«

ری، فقر و ھرج و مرج بازار وجود ندارد، و برابر نابراب
.سرمایھ داری جھانی، تنھا نظامی است کھ کار می کند

از ما می خواھند باور کنیم کھ ھر گونھ تالش برای 
خالصی یافتن از شّر سرمایھ داری، بھ استبداد، صف 

درست ...ھای طویل نان و سقوط نھایی منجر می شود
.مانند روسیھ

١٩٩١ر روسیۀ شوروی در سال اما نظامی کھ د
با وجود ھمۀ پرچم ھای .فروپاشید، سوسیالیستی نبود

سرخ، ستاره ھای سرخ و مجسمھ ھای لنین، این نظام 
، ١٩٩١تا سال .فرسنگ ھا با سوسیالیسم فاصلھ داشت

حاکمین اتحاد شوروی اصول انقالب سوسیالیستی بھ 
را یک بھ یک١٩١٧رھبری لنین و تروتسکی در سال 

.لگدمال کرده بودند

سوسیالیستی، کھ استالینیستی بوداتحاد شوروی، نھ

تفاوت در چیست؟ بھ زحمت می توان دانست کھ از کجا 
.باید شروع کرد

، امتیازات ثروتمندان ملغا گردید و بھ لغو ١٩١٧در سال 
اما .شکاف میان ثروتمندان و فقرا اختصاص داده شد

مبالغ ھنگفتی را برای تحت استالینیسم، حاکمین روسیھ
خود ذخیره کردند و در قیاس با باقی جمعیت، در رفاه و 

.تجمالت زندگی می کردند
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، مسکن توزیع شد و منازل دوم ثروتمندان ١٩١٧در سال 

مصادره گردید و بھ بی خانمان ھا و فقرا اختصاص 
، حاکمین روسیھ مجلل ترین آپارتمان ١٩٩١تا سال .یافت

.ویالھایی در دریای سیاه داشتندھا را در مسکو و

.، بھ زنان برابری قانونی کامل اعطا شد١٩١٧در سال 
.سقط جنین، جلوگیری از بارداری و طالق قانونی شدند

، حاکمیت روسیھ این خط را پیش گرفتند ١٩٩١تا سال 
کھ وظیفۀ زن مادری است و حط سقط جنین باری دیگر 

.ممنوع شد

در سال .ی قانونی شد، ھمجنس گرای١٩١٧در سال 
.، این نیز مجدداً ممنوع شد١٩٩١

، سایر ملل تحت حاکمیت روسیھ، از حق ١٩١٧در سال 
تعیین سرنوشت آتی خود و جدایی از روسیھ در صورت 

، کلیۀ ملل ١٩٩١در سال .تمایل مردم برخوردار شدند
در درون اتحاد جماھیر شوروی علیھ میل آن ھا نگاه 

س ھا نسبت بھ سایر ملل از داشتھ می شدند و رو
.امتیازاتی برخوردار بودند

کنترل کارگری

طبقۀ کارگر کنترل ١٩١٧مھم تر از ھمھ، در سال 
جامعھ را از طریق شوراھای نمایندگان منتخب کارگران، 

.در دست داشت)ھا»سوویت«(دھقانان و سربازان 
اعضای حزب بلشویک از حق کامل بحث بر سر دیدگاه 

خود و رأی آزاد برای تصمیات سیاسی ھای مختلف
، دمکراسی بھ ھیچ وجھ ١٩٩١در سال .برخوردار بودند

اکنون (اعضای حزب .برای طبقۀ کارگر وجود نداشت
بھ ھیچ )حزب کمونیست اتحاد شوروی نامیده می شد

.وجھ حقی برای مخالفت با خط رھبران در باال نداشتند

ھایی در جھت گام ھایی رو بھ عقب برداشتھ شد؛ گام
فاصلھ گیری از سوسیالیسم؛ طبقۀ کارگر برای ساخت 
یک جامعۀ سوسیالیستی، نیاز خواھد داشت کھ قدرت را 
بھ واسطۀ شوراھای کارگری بگیرد و سپس آغاز بھ لغو 

برای چنین امری، وجود باالترین .تمایزات طبقاتی کند
کارگران خود نیاز بھ .دمکراسی کارگری حیاتی است

باید بر تمامی شکاف .ھ ریزی اقتصاد خواھند داشتبرنام

ھای نژادی، جنسیتی یا قومی در درون طبقۀ کارگر فائق 
.آمد

این فرایند دگرگونی جامعھ در جھت سوسیالیستی، پس از 
و ١٩٢٠اما در دھۀ .در جریان بود١٩١٧انقالب 
.، استالینیسم کل فرایند را وارونھ کرد١٩٣٠

ھرگز دربارۀ تاریخ اتحاد شوروی آن چھ سرمایھ داران 
بھ ما نمی گویند، این است کھ بسیاری از بلشویک ھا 
علیھ این روند وارونھ و خیانت بھ انقالب ایستادند و 

آن ھا ھرگز بھ ما نمی گویند کھ بدیلی در .مبارزه کردند
.مقابل ھم سرمایھ داری و ھم استالینیسم وجود داشت

چنان فکر امروز نیز ھمبھ ھمین خاطرست کھ انقالبیون
این یک انقالب .می کنند کھ تاریخ روسیھ اھمیت دارد

.کارگری بود، و بھ این اعتبار جزئی از تاریخ ماست
مبارزه میان تروتسکیسم و استالینیسم، امروز نیز بسیار 
موضوعیت دارد، چرا کھ سرشار از درس ھایی برای 

ان جھان می آیندۀ ما و انقالبی است کھ کارگران و جوان
.خواھند در قرن بیست و یکم بدان دست زنند

ظھور استالینیسم

طبقۀ .روسیھ پیش از انقالب، کشوری واپس مانده بود
کارگر و حزب بلشویک می دانستند کھ وظیفۀ عظیم 
مدرنیزه کردن کشور، ایجاد خطوط نیرو و صنایع سنگین 

سواد، روی دستان آن ھاو آموزش میلیون ھا دھقان بی
اما آن ھا ھرگز در صلح رھا نشدند کھ .باقی مانده است

.بخواھند این وظیفھ را انجام دھند

کشور سرمایھ داری در تالش برای نابودی جمھوری ١۴
ارتش «کارگران، بھ روسیھ یورش بردند و در صف 

، نیروی وفادار بھ مالکین و خانوادۀ سلطنتی سابق، »سفید
ت رھبری نظامی ، تح١٩٢١در سال .قرار گرفتند

تروتسکی، ارتش سرخ کارگران و دھقانان در جنگ 
.داخلی پیروز شد

اما انقالب روسیھ در شرف شکست بود، منتھا نھ با 
.دشمنانی از بیرون، کھ با مرگ بار ترین دشمن از درون
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.ژوزف استالین یک تنھ مسئول تباھی انقالب اکتبر نبود

رگر برخوردار باشد، انقالبی کھ از پشتیبانی میلیون ھا کا
.نمی تواند با اقدامات یک فرد واحد سرنگون گردد

استالین بھ قدرت رسید، چرا کھ نمایندۀ یک نیروی روبھ 
.بورکراسی:رشد در دولت شوروی بود

لنین، تروتسکی و بلشویک ھا ھمواره درک می کردند کھ 
سوسیالیسم را نمی توان در یک کشور ساخت، چھ برسد 

سرمایھ داری .چون روسیھمانده ای ھمبھ کشور عقب
سوسیالیسم تنھا زمانی موفق خواھد .نظامی جھانی است

شد کھ بتواند استاندارد زندگی باالتر و اقتصادی 
.نیرومندتر از سرمایھ داری جھان را بھ ارمغان بیاورد

انقالب روسیھ، در آتش مبارزات طبقۀ کارگر سرتاسر 
.ات بزرگی آغاز شددر اروپا، انقالب.جھان دمید

ھا در مجارستان و آلمان »سوویت«شوراھایی مشابھ با 
کارگران ایتالیا کارخانھ ھای خود را طی .شکل گرفتند

اما این فرصت ھا .دو سال نبرد باشکوه تسخیر کردند
یک بھ یک بھ شکست انجامید، چرا کھ ھیچ حزب 
نیرومند کارگری نظیر بلشویک ھا، مجھز و آمادۀ تسخیر 

.قدرت نبود

سازش ھایی می باید با .اتحاد شوروی منزوی بود
دھقانان ثروتمند صورت می گرفت تا غذا بتواند بھ 

الیھ ای از دالل ھا و مقامات اداری .شھرھا عرضھ شود
پدید آمدند کھ از وضعیت موجود، زندگی نسبتاً مرفھی را 

آن ھا موقعیت خود را مدیون .برای خود ایجاد کردند
شوروی بودند، بھ ھمین دلیل خوھان بازگشت دولت 

اما در عین حال، کل نیاز بھ این .سرمایھ داری نبودند
افراد، تنھا بھ آن جھت وجود داشت کھ روسیھ منزوی 

آن ھا از امکان انقالب در خارج کھ می توانست .شده بود
بھ طور .انزوای روسیھ را بشکند، بھ ھراس افتادند

در نتیجھ .ۀ کارگر می ھراسیدنداخص آن ھا از خود طبق
آغاز بھ سرکوب بحث، گفتگو و دمکراسی، چھ در درون 

.شوراھا و چھ در داخل حزب کمونیست، نمودند

او منافع کاست بورکراتیک .استالین دبیر کل حزب بود
لنین در .را بھ مراتب روشن تر از ھرکسی بیان می کرد

، گفت کھ نامۀ خود کھ پس از مرگش منتشر گردیدوصیت

استالین  بیش از حد قدرت داشت و باید از منصف خود 
.خلع شود

از راه رسید »تئوری«پس از مرگ لنین، استالین با یک 
کھ حملھ ای بود علیھ ھمۀ آن چھ بلشویک ھا در دفاع از 

او ادعا کرد کھ روسیھ می تواند خود .آن ایستاده بودند
بھ آن »کشورسوسیالیسم در یک «.سوسیالیسم را بسازد

معنا بود کھ انقالب جھانی، تا جایی کھ بورکراسی مدنظر 
بھ جای انقالب جھانی، .بود، دیگر ضرورتی نداشت

استالینیست ھا خواھان ھمزیستی مسالمت آمیز با سرمایھ 
.داری در خارج شدند

ھر بار کھ استالینیست ھا بھ معاملھ ای با یکی از قدرت 
استالین روی کمونیست ھای سرمایھ داری دست زدند،

ھای خارج فشار گذاشت کھ ھیچ کاری برای مأیوس 
در دھۀ .کردن این متحدین تازه یافتۀ آن ھا انجام ندھند

، این بدان معنا بود کھ استالینیست ھا علیھ تسخیر ١٩٣٠
قدرت بھ دست طبقۀ کارگر در کشورھایی نظیر فرانسھ 

ر بود در عوض قرا.و اسپانیا موضع گیری کرده اند
انقالب ھا بھ ھدف دمکراسی و نھ سوسیالیسم محدود 

.شوند

تروتسکی مقابلھ می کند

تروتسکی بھ جنگی سیاسی علیھ استالین ١٩٢٣در سال 
او خواھان .و ھر آن چھ کھ او نمایندگی می کرد دست زد

بازگشت بھ دمکراسی کرگری واقعی در درون حزب و 
برنامۀاو خواھان یک.تمامی شئون زندگی بود

دمکراتیک برای ادارۀ اقتصاد بنا بھ منافع طبقۀ کارگر، و 
و مھم تر از ھمھ، او تئوری .نھ بورکرات ھا بود

سوسیالیسم در یک کشور را رد کرد و از مبارزه برای 
.انقالب جھانی پشتیبانی نمود

تروتسکیست ھا با کارزاری از ارعاب و آزار شکست 
در اردوگاه ھای کار آن ھا ممنوع شدند،.داده شدند

طی .اجباری زندانی گشتند، تبعید شدند، بھ قتل رسیدند
»محاکمات نمایشی«یک سلسلھ تسویھ حساب ھا و 

فرمایشی، تروتسکیست ھا بھ ھر چیزی متھم شدند، از 
ھر .کارگزاران ھیتلر گرفتھ تا خرابکاری در صنایع
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مشکلی در روسیھ، ھر شکست رژیم، بھ گردن 

استالین حتی تبلیغات ضّد یھودی .ا افتادتروتسکیست ھ
ننگینی را بھ راه انداخت، چرا کھ تروتسکی و برخی 

زمینھ ھای یھودی دیگر از رھبران اپوزیسیون از پیش
ھزاران نفر در سیبری یا با ضرب گلولھ از .می آمدند

.پشت سر جان باختند

، بھ عنوان یک مھندس »سرگئی«فرزند تروتسکی، 
قھ ای بھ سیاسی نداشت، متھم بھ ایجاد شوروی کھ عال

یک سانحۀ تعمدی در سر کار شد و سپس بدون ھیچ گونھ 
، بھ »لئون سدوف«فرزند دیگر او، .رّدی ناپدید گردید

عنوان یک انقالبی فعال در فرانسھ، بھ وسیلۀ یک عامل 
.شوروی بھ قتل رسید

تروتسکی خود از روسیھ بیرون رانده شد؛ حکومت ھای 
داری کھ از تروتسکی بھ ھمان شکل وحشت سرمایھ

داشتند کھ استالین، او را وادار می کردند کھ از کشوری 
منشی ھای تروتسکی یک .بھ کشوری دیگر حرکت کند

نھایتاً .بھ یک بھ دست پلیس مخفی استالین ترور می شدند
.کشتند١٩۴٠خود تروتسکی را نیز در مکزیک بھ سال 

ی کرد کھ بیماری استالینیستی در ابتدا تروتسکی گمان م
در .می تواند با اصالحات در اتحاد شوروی درمان شود

، او درک کرد کھ انقالب مسلحانھ تنھا ١٩٣٠اواسط دھۀ 
راه سرنگونی یک دیکتاتوری فاسد ضّد طبقۀ کارگر 

ھم زمان تروسکی پافشاری می .نظیر رژیم استالین است
زگردانده نشده کرد کھ سرمایھ داری ھنوز در روسیھ با

پس از سرنگونی استالینیست ھا، کارگران نیاز بھ .است
حفظ برنامۀ دولت و صنایع متعلق بھ دولت خواھند 
داشت، اما باید آن ھا را تحت کنترل طبقۀ کارگر قرار 

.دھند تا مجدداً در مسیر سوسیالیسم قرار گیرند

برای تروتسکی، اتحاد شوروی نھ سرمایھ داری بود و نھ 
بلکھ یک دولت منحط کارگری بود کھ از .سیالیستیسو

او توضیح داد کھ اتحاد .سوی بورکرات ھا اداره می شد
تقریباً بھ «شوروی را می توان یک دولت کارگری نامید، 

یک اتحادیۀ کارگری، تحت رھبری و ...ھمان حالت کھ
خیانت اپورتونیست ھا، یعنی عاملین سرمایھ، را می 

اتحاد شوروی .»گری خطب کردتوان یک تشکل کار

ھنوز می بایستی در صورت حملۀ دولت ھای سرمایھ 
داری مورد دفاع  قرار می گرفت، مانند زمانی کھ آلمان 

اما  نباید .حملھ کرد١٩۴١نازی بھ روسیھ در سال 
تروتسکی معتقد بود .حمایتی از استالین یا باند او می شد

استالینیست را کھ چنان چھ طبقۀ کارگر بورکرات ھای 
سرنگون و مجدداً شوراھای دمکراتیک کارگری را بھ 
قدرت بازنگرداند، دست آخر بورکرات ھا خودشان 

.روسیھ را بھ سرمایھ داری بازخواھند گرداند

، این مقامات ١٩٩١پس از سال !او کامالً حق داشت
استالینیست سابق بودند کھ در رأس ھجوم بھ سوی تبدیل 

لیاردھای سرمایھ داری قرار داشتند؛ شدن بھ مولتی می
نظام بازار و سود بھ طور ممتد در سرتاسر روسیھ و 
اروپای شرقی از نو معرفی شد، و بیکاری توده ای، 

.جنایت، تورم و فساد را ھمراه با خود بھ ارمغان آورد

بسیاری خواھند گفت کھ در نبرد با استالین، تروتسکی 
روتسکی حتماً اشتباه برخی دیگر می گویند کھ ت.باخت

می کرده است، وگرنھ اگر درست می گفت باید می 
این افراد باید با دقت فکر !توانست در نبرد پیروز شود

اگر باختن در یک نبرد خود بھ خود بھ معنای اشتباه .کنند
شما باشد، بنابراین باید عدالت را در جانب برخی از 

.گرفتبدترین دیکتاتورھا و مستبدین تاریخ سراغ

اما منتقدین تروتسکی از یک جنبۀ دیگر، و حتی مھم تر 
١٩٩١این سوسیالیسم نبود کھ در .نیز اشتباه می کنند

بنابراین وقتی میلیون ھا نفر .این استالینیسم بود.فروپاشید
از جوانان طی سال ھای پیش رو بھ ماھیت نظام سرمایھ 

ورده، کھ داری پی ببرند، آن ھا نھ بھ ایده ھای شکست خ
بھ ایده ھای حقیقی بلشویسم، بھ ایده ھایی کھ تروتسکی 

:برایش مبارزه کرد و جان داد، رو خواھند آورد؛ یعنی
.دمکراسی کارگری، برابری و انقالب جھانی

http://www.socialistrevolution.org/educate/
marxist-thinkers/trotsky-from-rebel-to-
revolution/

http://www.socialistrevolution.org/educate/marxist-thinkers/trotsky-from-rebel-to-revolution/
http://www.socialistrevolution.org/educate/
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تبلیغات ضّد مذھبی

لئون تروتسکی

١٩٢۴ژوئیۀ ٢٢پراودا، 

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت:برگردان

ّدبار دیگر بر سر مسألۀ تبلیغات ضاجازه دھید یک
ترین وظایف حوزۀ زندگی مذھبی، بھ عنوان یکی از مھم

در این جا نقل قولی از قطعنامۀ .روزمّره، مکث کنیم
:این نقل قول، موجز است.کنگرۀ سیزدھم می آورم

توجھ قابل مالحظھ ای باید بھ تبلیغات مروج علوم «
بھ یاد .»)تبلیغات ضّد مذھبی(طبیعی، معطوف شود 

نوع فرمول بندی کھ تبلیغات ضّد مذھبی ندارم کھ آیا این 
قرار »تبلیغات مروج علوم طبیعی«را در پرانتز بعد از 

حتی.داده باشد، در گذشتھ ھم استفاده شده است یا خیر
اگر ھم شده باشد، این اکنون بھ طور رسمی تأیید شده 

این گفتھ، خواھان رویکردی نوین و متفاوت نسبت .است
.بھ مسألھ ای کھنھ است

تحت تأثیر مثبت نیروی محرکھ ای کھ کنگرۀ شما، و بھ 
خصوص برگزاری آن ایجاد کرد، وادار شده ام بھ حجم 
عظیمی از مطالب منتشر شده ای نگاه کنم کھ بھ طور 
معمول فرصت بازنگری آن ھا را نداشتھ ام، بھ خصوص 

کھ در آن )خدابی(»بزبوژنیک«نشریۀ فکاھی 
ب بسیار تأثیرگذار از برخی از کاریکاتورھای زیاد و اغل

بھترین کاریکاتوریست ھای ما وجود دارد؛ مجلھ ای کھ 
بھ یقین نقش مثبتی برای ایفا در محافل خاص و اساساً 
شھری دارد، اما با این وجود بھ زحمت مسیر درست را 

.پرستی دنبال می کنددر مبارزه علیھ خرافات و موھوم
می توان یک دوئل در بین صفحات شماره بھ شمارۀ آن

خستگی ناپذیر را با یھوه، مسیح و هللا یافت، جنگی تن بھ 
و »دیمیتری مور«تن میان کاریکاتوریست با استعداد، 

اما اگر .البتھ ما تمام و کمال در جبھۀ مور ھستیم.خدا
قرار بود این کل چیزی باشد کھ انجام می دھیم، یا اگر 

در آن صورت قرار بود این وظیفۀ اصلی ما باشد،
متأسفانھ این دوئل بھ مسابقھ ای با نتیجۀ مساوی ختم 

...خواھد شد

بھ ھر رو، این کامالً روشن و بدون مناقشھ است کھ در 
حال حاضر ما نمی توانیم بھ طور مستقیم و سرراست 

ما.این برای ما کافی نخواھد بود.علیھ خدا بجنگیم
پیش از ھر چیز ماتریالیسم را جایگزین عرفان می کنیم، 

تجربۀ جمعی توده ھا را وسیع تر می کنیم، نفوذ فعال آن 
را در جامعھ باالتر می بریم، افق دانش اثباتی آن را 
گسترش می دھیم، و بر این مبنا، ضرباتی بھ تعصبات 

.وارد می آوریم)در ھر جا کھ الزم باشد(مذھبی 

کار مسألۀ مذھب، اھمیتی عظیم و بیشترین آمیختگی را با
مارکس در جوانی .فرھنگی و ساخت سوسیالیسم دارد

بھ چھ .»نقد مذھب، اساس ھر نقد دیگر است«:خود گفت
معنا؟ بھ این معنی کھ مذھب نوعی شناخت موھوم و 

ضعف:این خیال دو منشأ دارد.خیالی از عالم است
انسان در مقابل طبیعت و ناسازگاری مناسبات اجتماعی؛ 

بی توجھی بھ آن، ناتوانی در تحلیل ترس از طبیعت یا 
مناسبات اجتماعی یا نادیده پنداشتن آن ھا، انسان را بر آن 
داشت تا با آفرینش تصاویر خیالی سعی کند نیازھایش را 
در جامعھ بر آورده و آن ھا را وقف این حقیقت موھوم 

ریشۀ این .کند و در پیشگاه آفریده ھای خویش، زانو بزند
عملی انسان برای یافتن سمت و سوی آفرینش در نیاز

-كھ در عوض از شرایط تنازع بقا ناشی می شود-خویش
.نھفتھ است

مذھب، سازشی ھدفدار با محیط پیرامون جھت رویارویی 
در این سازش، قوانین .موفقیت آمیز با تنازع بقا است
ً با افسانھ .سودمند و مناسبی وجود دارند ولی این تماما

.االت و دانش غیر واقعی آمیختھ استھا، اوھام، خی
درست بھ ھمان شکل کھ توسعۀ فرھنگ، انباشت و 
ذخیرۀ دانش و مھارت است، نقد مذھب نیز اساس ھر نقد 

جھت ھموار کردن راه برای شناخت صحیح .دیگر است
و حقیقی، الزم است کھ شناخت ساختگی و خیالی را از 

ست کھ مسألھ ھرچند این تنھا زمانی صحیح ا.میان بُرد
از لحاظ تاریخی، نھ فقط .را در کلیت آن در نظر بگیریم

در موارد منفرد، کھ در تکامل کل طبقات، شناخت حقیقی 
در اشکال و تناسبات مختلف با تعصبات مذھبی آمیختھ 

مبارزه علیھ مذھب و تمام اشکال افسانھ پردازی و .است
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دئولوژی موھومات معموالً زمانی موفقیت آمیز است کھ ای

مذھبی با نیازھای یک طبقۀ مشخص در یک محیط 
بھ بیان دیگر، وقتی .اجتماعی جدید در تناقض باشد

انباشت دانش و نیاز بھ شناخت، در چارچوب حقایق غیر 
واقعی مذھب منطبق نشود، یک ضربۀ تیغ انتقاد کافی 

.است تا پوستۀ مذھب را فرو اندازد

چند سال گذشتھ موفقیت فشار ضّد مذھبی ای کھ طی 
اعمال کرده ایم، با این حقیقت توضیح داده می شود کھ 
اقشار پیشروی طبقۀ کارگر، کسانی کھ وارد مدرسۀ 
انقالب شدند، یعنی رویکردی فعال نسبت بھ حکومت و 
نھادھای اجتماعی بھ دست آوردند، بھ سادگی پوستۀ 
تعصبات مذھبی را کھ خود بھ طور کامل با تغییر و 

اما .یشین تضعیف شده بود، فروریختھ اندتحوالت پ
وضعیت زمانی بھ طور قابل مالحظھ فرق می کند کھ 

تر فعال تبلیغات ضّد مذھبی نفوذ خود را بھ الیھ ھای کم
جمعیت، در نھ فقط روستاھا کھ ھمین طور شھرھا، 

دانش و شناخت واقعی کھ آن ھا بھ دست .گسترش دھد
بستھ است، بھ طوری آورده اند، بسیار محدود و شکستھ

کھ می تواند شانھ بھ شانۀ تعصبات مذھبی وجود داشتھ 
گاھی در تجربۀ نقد عریان این تعصبات، وقتی تکیھ.باشد

.فردی و جمعی نداشتھ باشد، ھیچ نتیجھ ای دربر ندارد
بنابراین الزم است کھ از زاویھ ای دیگر نزدیک شد و 

.سط داددامنۀ تجربۀ اجتماعی و دانش واقعی را ب

سالن ھای .وسایل رسیدن بھ این ھدف، متفاوت اند
غذاخوری عمومی و شیرخوارگاه ھا ممکن است بھ 
آگاھی زن خانھ دار یک انگیزۀ انقالبی بدھند و فرایند 

روش .گسست از مذھب را بھ غایت در او تسریع کنند
ھای سمپاشی ھوایی برای نابود کردن آفات نباتی ممکن 

ھمین کھ .ا در مورد دھقان ایفا کنداست چنین نقشی ر
انجمن -کارگر مرد و زن در انجمن ھا شرکت می کنند

ھایی كھ آن ھا را بھ بیرون از قفس تنگ و کوچک 
چراغ قرینھ اش،و قاب تصویر مسیحبا آن ،خانواده

یکی از راه ھا برای رھایی از -راھنمایی می کنند
این .یرهتعصبات مذھبی را باز می کنند و غیره و غ

انجمن ھا می توانند و باید بھ دقت توان مقاوت تعصبات 
مذھبی را بسنجند و راه ھای غیر مستقیمی برای غلبھ بر 

.این تعصبات با گسترش تجربھ و شناخت پیدا کنند
بنابراین در مبارزۀ ضّد مذھبی، گاھی دوره ھای حملۀ 
رو در رو و مستقیم جای خود را دوره ھایی از 

می دھد ]غیر مستقیم[زدن و مانورھای نقبمحاصرات، 
در کل، ما ھم اکنون بھ چنین دوره ای وارد شده ایم، اما .

این بدان معنا نیست کھ در آینده ھیچ حملھ ای نخواھیم 
.کرد، فقط الزم است کھ برای آن آماده شد

حملۀ ما بر مذھب درست بوده است یا نادرست؟ درست 
چھ کسانی را بھ .رده است؟ بلیآیا نتایجی بھ بار آو.بوده

سمت ما سوق داده است؟ آنانی را کھ بنا بھ تجربۀ پیشین، 
آماده شده اند تا خود را کامالً از تعصبات مذھبی رھا 

عالوه بر این، ھنوز کسانی ھستند کھ حتی تجربۀ .کنند
بزرگ انقالبی اکتبر آن ھا را از قید مذھب نرھانیده 

رسمی نقد، ھجو، در این جا، روش ھای .است
کاریکاتور ضد مذھبی و نظایر آن، کارآیی بسیار کمی 

تر شود، ممکن است نتیجۀ دارند؛ و اگر فشار، قوی
.وارونھ بھ دست آید

خدا می داند، این صخره بھ -کسی باید صخره را حفر کند
دینامیت ھا را در آن کار  -!اندازۀ کافی سخت است

و بعد از ...برودبگذارد، فتیلھ را روشن کند و عقب
مدتی انفجاری جدید و ریزش جدید خواھد بود، یعنی الیھ 

قطعنامۀ...ای دیگر مردم از تودۀ وسیع جدا خواھد شد
کنگرۀ حزب، بھ ما می گوید کھ در این حوزه، ما باید 

مدت تر نقب زدن فعالً از انفجار و حملھ، بھ کار طوالنی
رویج علوم وارد شویم، آن ھم پیش از ھر چیز با ت

.طبیعی

برای این کھ نشان دھم چگونھ یک حملۀ رو در رو و 
بدون آمادگی می تواند گاھی نتیجھ ای تماماً غیرمنتظره 
داشتھ باشد، مثال بسیاری جالبی را نقل می کنم کھ مربوط 
بھ ھمین اواخر است و تنھا از زبان رفقا شنیده ام، چون 

تجربھ مربوط بھ این .متأسفانھ در مطبوعات نیامده است
ھمان طور کھ احتماالً بھ .حزب کمونیست نروژ می شود

این حزب بھ یک اکثریت ١٩٢٣یاد می آورید، در سال 
و یک اقلیت انقالبی »ترانمائل«اپورتونیست بھ رھبری 

از رفیقی .وفادار بھ انترناسیونال کمونیست منشعب شد
کھ در نروژ زندگی می کرد پرسیدم کھ چگونھ 
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البتھ تنھا -توانست اکثریت را بھ دست آورد»مائلتران«

گیران یکی از دالیل او، شخصیت مذھبی ماھی.موقتا ً
گیری تجاری ھمان طور کھ می دانید ماھی.نروژی بود

سطح تکنولوژی بسیار پایینی دارد و کامالً بھ طبیعت 
ھمین بنیانی است برای تعصبات و .وابستھ است

گیران نروژ، آن گونھ کھ ھیخرافات؛ و مذھب برای ما
این رفیق بھ شوخی برایم گفت، چیزی مثل یک جلیقۀ 

.محافظ است

در اسکاندیناوی ھم افرادی از طیف روشنفکران و 
آن ھا بھ .آکادمسین ھا بودند کھ با مذھب الس می زدند

.رحم مارکسیسم قرار گرفتندحق زیر ضرب تازیانۀ بی
ز این سود بردند تا اپورتونیست ھای نروژ با مھارت ا

گیران را در برابر انترناسیونال کمونیست قرار ماھی
گیر انقالبی، با ھمدردی عمیق بنابراین یک ماھی.دھند

برای اتحاد شوروی، مدافع انترناسیونال کمونیست، 
نھایتاً موضوع این است؛ یا «:صادقانھ بھ خود می گفت

ن خدا بروم باید برای انترناسیونال کمونیست باشم و بدو
و .»ماھی بگیرم، یا باید با قلبی اندوھگین از آن جدا شوم

این داستان نشان می دھد کھ چھ طور مذھب .جدا ھم شد
می تواند گاھی با لبۀ تیز و برنده حتی وارد سیاست 

.پرولتری ھم بشود

تر در مورد دھقانان ما ھم صدق البتھ این بھ مراتب بیش
تی آن ھا پیوندی نزدیک با می کند کھ طبیعت مذھبی سن

ما تنھا با آوردن .ماندۀ ما داردشرایط کشاورزی عقب
برق و شیمی برای کشاورزی دھقانی خواھیم توانست بر 

این البتھ بدان .تعصبات مذھبِی عمیقاً ریشھ دار غلبھ کنیم
معنا نیست کھ ما نباید از ھر بھبود تکنیکی و ھر لحظۀ 

رای تبلیغات ضّد مذھبی، مناسب اجتماعی بھ طور کلی ب
برای دست یافتن بھ یک تََرک جزئی در آگاھی مذھبی 

چون قبل الزامی است، خیر، ھمۀ این ھا ھم.استفاده کنیم
.اما ما باید یک چشم انداز عمومی صحیح داشتھ باشیم

با صرفاً بستن کلیسا ھا، آن چنان کھ در برخی نقاط انجام 
یط ھای حکومتی، نھ تنھا شده، و یا با سایر افراط و تفر

قادر نخواھیم بود بھ ھیچ موفقیت قطعی دست یابیم، کھ 
تر بازگشتن مذھب ھموار می بالعکس راه را برای قوی

.کنیم

درست است کھ نقد مذھب، بنیان ھر نقد دیگر است، این 
رسانی بھ ھم درست است کھ در عصر ما، برق
مایلم در .کشاورزی بنیان انحالل خرافات دھقانان است

رسانی برای کشاورزی، عباراتی ارتباط با اھمیت  برق
.عالی را از انگلس نقل کنم کھ تا چندی پیش ناشناختھ بود

اخیراً رفیق ریازانف مکاتبات انگلس با برنشتاین و 
نامھ .کائوتسکی را برای نخستین بار ارائھ کرده است

جذابیت انگلس پیر.ھایی کھ فوق العاده جالب ھستند
تری از او تر و بیشمضاعف است، ھرچھ مطالب بیش

عمومی می شود، شخصیت او ھم بیش از پیش ھم بھ 
من.لحاظ ایدئولوژیک و ھم شخصی آشکارتر می گردد

رسانی و غلبھ بر نقل قولی را کھ مستقیماً بھ مسألۀ برق
.شکاف میان شھر و روستا می شود، ذکر خواھم کرد

بھ .بھ برنشتاین نوشت١٨٨٣ل این نامھ را انگلس در سا
، مھندس فرانسوی، ١٨٨٢یاد می آورید کھ در سال 

روشی را برای انتقال انرژی برق از طریق »دوپره«
و اگر اشتباه نکنم، در نمایشگاھی در .سیم پیدا کرد

انتقال انرژی برق -یا بھ ھر حال جایی در آلمان-مونیخ
نجاه کیلومتر بھ میزان یک یا دو اسب بخار را برای پ

این، تأثیر عظیمی بر انگلس داشت کھ شدیداً .نمایش داد
نسبت بھ ھر اختراعی در حوزۀ علوم طبیعی و غیره، 

:او بھ برنشتاین نوشت.عالقھ مند بود

صنعت را از ھر محدودیت ...جدیدترین اختراع دوپره«
محلی آزاد می کند، استفاده از حتی دورترین توربین آب 

و حتی اگر در آغاز تنھا در شھرھا .سازدرا ممکن می
استفاده شود، نھایتاً باید بھ نیرومندترین اھرم برای الغای 

.»تضاد میان شھر و روستا تبدیل گردد

این مکاتبھ .والدیمیر ایلیچ از این خطوط آگاھی نداشت
این نامھ در آلمان و در میان .تنھا اخیراً آشکار شده است

شده بود، تا آن کھ رفیق ریازانوف اموال برنشتاین مخفی
نمی دانم آیا شما رفقا متوجھ .توانست بھ آن دست پیدا کند

می شوید کھ لنین با چھ توجھ دقیق و چھ عالقۀ نیرومندی 
عادت داشت کھ در آثار استادان و پپیشنیان خود، مارکس 
و انگلس، غوطھ بخورد، و گواه جدیدی بر فراست و 

کر و توانایی آن ھا بھ بینش درک آن ھا، جامعیت تف
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تردید ندارم کھ اگر لنین این .جلوتر از زمان خود، بیابد

کھ در آن انگلس، روز بعد از ارائۀ -نقل قول را دیده بود
یک روش، آن ھم اساساً بھ شکل آزمایشگاھی، برای 
انتقال انرژی برق بھ مسافت ھای طوالنی، بھ آیندۀ 

بیند و می گوید کھ این صنعت نگاه می کند، روستا را می
اختراع جدید نیرومندترین اھرم برای الغای تضاد میان 

آن را بھ اصل مفروض تفکر حزب -شھر و روستا است
وقتی این نقل قول را می خوانید، تو .ما تبدیل می کرد

او بھ درخواست خود (گویی انگلس پیر از قعر دریا 
لنین در با)سوزانده شد و خاکسترش بھ دریا ریختھ شد

.گفتگو می کند»میدان سرخ«

در این .فرایند محو مذھب، فرایندی دیالکتیکی است!رفقا
فرایند، دوره ھایی با ضرب آھنگ ھای مختلف وجود 
.دارد کھ شرایط عمومی فرھنگی آن ھا را تعیین می کند

آن ھا .تمام انجمن ھای ما باید چشم و گوش ھای ما باشند
مک کنند کھ راه خود در این ھمواره باید بھ حزب ک

وظیفھ بیابد، لحظۀ درست را دریابد یا با آھنگ صحیحی 
.حرکت کند

الغای کامل مذھب فقط زمانی محقق خواھد شد کھ یک 
نظام سوسیالیستی کامالً پیشرفتھ وجود داشتھ باشد، یعنی 
تکنولوژی ای کھ انسان را از ھر گونھ وابستگی خفت 

این امر تنھا تحت مناسبات .دبار بھ طبیعت آزاد می ساز
اجتماعی عاری از ھر گونھ عرفان، مناسباتی کامًال 

.یابی استشفاف کھ بشر را سرکوب نمی کند، قابل دست
مذھب، ترجمان بی نظمی طبیعت و بی نظمی مناسبات 

فقط نابودی بی .اجتماعی بھ زبان تصاویر خیالی است
اش برای نظمی ھای زمینی می تواند بھ بازتاب مذھبی

یک راھنمای برنامھ ریزی شده، .ھمیشھ پایان دھد
آگاھانھ و عقالیی برای زندگی اجتماعی، در تمامی 
جوانب خود، ھر گونھ عرفان الھی و شرارت شیطانی را 

.برای ھمیشھ محو خواھد ساخت

چگونھ لنین، مارکس خواند

نسیم صداقت:ترجمھ

آرام نوبخت:ویراستار

فھرستبازگشت بھ 

لئون تروتسکی سال ھای زیادی را بھ نوشتن یک 
بیوگرافی از لنین اختصاص داد، کاری کھ متأسفانھ ھرگز 

با این حال او فصل ھایی را کھ .توفیق بھ اتمام آن نیافت
در رابطھ با جوانی لنین بود، تمام کرد کھ در سال  

درمورد نحوۀ بخشی کھ .در فرانسھ منتشر شد١٩٣۶
مطالعات مارکسیستی لنین می باشد، از یکی از فصل 

این مجلد در ارتباط با زمان جوانی »مراحل تکامل«ھای 
بین الملل چھارمسردبیران  -لنین، برگرفتھ شده است

***

متأسفانھ کسی بھ ما نگفتھ است کھ لنین چگونھ مطالعات 
ھیچ اطالعی بھ جز .مارکسیستی خود را پی گرفت

.چندین مشاھدۀ سطحی و بسیار محدود بھ ما نرسیده است
او کل روز را صرف مطالعۀ مارکس می «:یاسنِوا نوشت

کرد، خالصھ نویسی، رونویسی عبارات، یاداشت ھای 
زده؛ در آن موقع جدا کردن او از کارش دشوار می شتاب
.»نمود

بھ دست ما نرسیده کاپیتالخالصھ نویسی ھای لنین از 
ا مبنا برای باسازی کار این قھرمان جوان تنھ.است

دربارۀ مارکس، یادداشت ھایی است کھ او طی مطالعات 
زمانی کھ .خود در سال ھای بعد جمع آوری کرد

والدیمیر ھنوز در دبیرستان بود، ھمواره نوشتھ ھای 
خود را ابتدا با تدوین یک نقشۀ تمام شده آغاز می کرد و 

نقل قول ھای مناسب تکمیل سپس آن را با استدالل ھا و 
در این فرآیند خالق، او کیفیتی را بھ نمایش .می نمود

گذاشت کھ فردیناند السال بھ درستی از آن بھ عنوان 
.نیروی فیزیکی تفکر نام می بُرد

مطالعھ، کھ صرفاً یک تکرار مکانیکی نیست، شامل یک 
برای :تالش خالق، اما از نوع وارونھ اش می شود
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ردن کار فردی دیگر، باید چھارچوب و خالصھ ک

بندی منطق آن را کشف کرد، ضمن آن کھ دالیل اسکلت
اثبات کننده و توضیحات خستھ کننده ای را کھ بھ انحراف 

والدیمیر، مشتاقانھ .از موضوع می انجامد، کنار گذاشت
و عمیقاً در امتداد این مسیر دشوار پیش رفت، ھر فصل 

یک صفحۀ تنھا را ھمان طور کتاب یا بعضی اوقات حتی
کھ می خواند و می اندیشید، خالصھ می کرد، و ساختار 
منطقی، انتقال دیالکتیکی و اصطالحات را بازبینی می 

او با بھ دست آوردن نتایج، روش را شبیھ سازی و .کرد
او از پلھ ھای سیستم فرد دیگری یک بھ .درک می کرد

ظر می رسید خود یک باال می رفت، بھ گونھ ای کھ بھ ن
ھمۀ این ھا، .او دارد آن سیستم را دوباره سازی می کند

بھ صورتی پایدار و محکم در مغز منظم حیرت آوری 
.جای می گرفت کھ در زیر گنبد جمجمھ اش قرار داشت

مرحلۀ شکل گیری

–لنین در باقی زندگی اش ھرگز از اصطالحات سیاسی 
رک یا بھ دقت د)١(اقتصادی روسی کھ در دورۀ سامارا 

این تنھا بھ خاط لجاجت او .تشریح کرده بود، جدا نشد
نبود، گرچھ باالترین درجھ لجاجت فکری، از ویژگی 

بھ ھمین دلیل بود کھ از نخستین سال ھای .ھای او بود
جوانی، عادت کرده بود تا انتخاب ھایش را موکداً با 
محاسبھ انجام بدھد، بر سر ھر اصطالح در تمام جنبھ 
ھای مختلف آن تعمق کند تا آن اصطالح در آگاھی 

.خودش با چرخۀ کامل مفاھیم آمیختھ شود

جلد اول و دوم سرمایھ، کتابچھ ھای عمومی والدیمیر در 
آالکایفکا و سامارا بودند، چرا کھ جلد سوم در آن زمان 

پیش نویس اولیۀ مارکس برای جلد :ھنوز وجود نداشت
والدیمیر .ده تنظیم شده بودسوم فقط توسط انگلس سالخور

آن چنان سرمایھ را خوب خوانده بود کھ ھر بار کھ بھ 
کتاب بر می گشت، ایده ھای جدیدی را در آن کشف می 

اوایل دورۀ سامارا او مجرب شده بود، بھ طوری .کرد
کھ در سال ھای بعد عادت داشت بگوید با مارکس 

.کردم»مشورت«

تاخی و استھزا خود بھ در برابر کتاب ھای استاد، گس
شدۀ کسی کھ قادر بھ عمیق ترین خود از روح دگرگون

برای دنبال کردن سیر .قدردانی ھا بود رخت بربست
تکامل اندیشۀ مارکس، برای احساس کردن قدرت 
مقاومت ناپذیرش، برای کشف نتایج حاصل از عبارات یا 
مالحظات فرعی، برای ھر بار تجدید ایمان خود بھ 

عمق و ژرفای نھفتھ در طعنھ ھای مارکس و حقیقت و
برای سر تعظیم فرود آوردن ھمراه با قدردانی در برابر 
این نبوغ بی رحمانھ، این کار برای والدیمیر نھ تنھا یک 

مارکس ھرگز خواننده .ضرورت، بلکھ یک شادی بود
ای این چنین دقیق و یا ھماھنگ نزدیک بھ خود نداشت و 

گزارتر تر و سپاسبھتر، باھوشاو ھمین طور شاگردی 
.از والدیمیر پیدا نکرد

برای او مارکسیسم یک عقیده نبود «:ُودوُسف نوشت
بلکھ یک مذھب بود، در او می شود احساس کرد درجھ 
ای از اعتقاد وجود دارد کھ با یک رویکرد واقعی علمی 

از قماش [برای یک فرد نافرھیختھ .»ناسازگار است
جامعھ شناسی سزاوار عنوان ھیچ نوع]ودوسف

نیست، بھ استثنای آن موردی کھ حق او را »علمی«
مطمئناً، .ناخورده باقی بگذاردبرای تردید و تزلزل، دست

اولیانوف، ھمانطور کھ ودوسف خودش شھادت می دھد، 
عمیقاً بھ تمامی اعتراضات مطرح شده در برابر «

؛»می کردمارکسیسم عالقمند بود و بر روی آن ھا تأمل 
، بلکھ صرفاً »نھ برای جستجوی حقیقت«اما این کار را 

برای این انجام می داد کھ در این اعتراضات، اشتباھاتی 
آشکار »کھ از پیش بھ وجودشان متقاعده شده بود«را 
.کند

عنصری از حقیقت در این خصوصیات وجود دارد، 
اولیانف، مارکسیسم را بھ عنوان پختھ ترین :یعنی

ل کل تکامل پیشین تفکر بشر پذیرفتھ بود؛ بعد از محصو
دستیابی بھ این سطح برجستھ، او ھیچ میلی برای فرود بھ 
پایین نداشت؛ او با انرژی سرکش خود از ایده ھایش دفاع 
کرد، ایده ھایی کھ ھر روِز زندگیش را بھ آن ھا عمیقاً 

اعتمادی فکر کرده بود و آن ھا را محک می زد؛ او با بی
پیش شکل گرفتھ، تالش نادان ھای خودپسند و عواِم از

قابل«فضل فروش را درنظر می گرفت تا تئوری 
.تری از مارکسیسم را بھ جایش بگذارد»قبول

تا جایی کھ بھ حوزه ای مثل تکنولوژی یا پزشکی بازمی 
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گردد، روزمرگی، تفنن و توسل بھ سحر و طلسم پزشک 

ھ می شوند؛ اما در قبیلھ، بھ حق با دیدۀ تردید نگریست
حوزۀ جامعھ شناسی، ھمۀ این خصوصیات ھمواره در 

کسانی کھ .پشت نقاب روحیۀ علمی آزاد برجستھ می شود
تئوری برایشان صرفاً یک بازی ذھنی است، از یک 
کشف بھ کشف بعدی جھش می کنند، یا اغلب بھ تلنباری 
از خرده ریزھای اکتشافات مختلف، قناعت می کنند و 

کسی کھ تئوری را بھ عنوان راھنمای .ستندراضی ھ
تر و گیرتر، موشکافعمل می بیند، بی اندازه سخت

فرد شکاکی کھ در پذیرایی خانھ لم داده، .تر استمتعادل
می تواند بھ دور ھر از گونھ مجازات، پزشکی را دست 
بیاندازد، اما یک جّراح نمی تواند در فضای عدم اطمینان 

رچھ نیاز یک انقالبی بھ تئوری بھ ھ.علمی زندگی کند
تر باشد، بھ ھمان اندازه در عنوان راھنمای عمل بیش

.تر استتر و سرسختحفاظت از آن ھم لجوج

ن «و »ورانتسوف.و«آخرین کتاب ١٨٩٣در سال 
این دو اقتصاددان .ظاھر شد)نیکوالیون(»دانیلسون

دند پوپولیست با سر سختی حسادت برانگیزی استدالل کر
کھ توسعۀ سرمایھ داری در روسیھ غیر ممکن است، 
درست در زمانی کھ سرمایھ داری روسیھ بھ طور اخص 

این غیر محتمل .آمادۀ یک جھش شدید رو بھ جلو بود
است کھ پوپولیست ھای رو بھ انقراض آن زمان، 
اکتشافات دیرھنگام تئوریسین ھایشان را بھ دقت 

اولیانوف .انده باشندمارکسیست جوان ما در سامارا خو
مجبور بھ شناخت دشمنانش بود و این فقط برای رّد 

او بیش از ھرچیز بھ دنبال یقین .نوشتھ ھایشان نبود
درست است کھ او با روحیۀ .درونی برای مبارزه بود

جدلی خود واقعیت را مطالعھ، و ھمۀ استدالل ھای خود 
عمررا در آن زمان علیھ پوپولیسمی کھ بیشتر از حد 

کرده بود، معطوف می کرد؛ اما جدل ِصرف، بھ عنوان 
یک ھدف فی نفسھ، برای ھیچ کسی بیش از این نویسندۀ 
آتی نوشتھ ھای جدلی بیست و دوجلدی، امری بیگانھ 

.نبود

تر بھ مشکالت انقالب روسیھ ھر چھ قدر والدیمیر بیش
تر با پلخانف آشنا می شد، و ھمۀ برخورد می کرد، بیش

تر میاحترامش را بھ کارھای مھم پلخانف عظیماین ھا

نظیر (جاعلین کنونی تاریخ  بلشویسم روسی .ساخت
تولد خودبھ خودی مارکسیسم در «، دربارۀ )پرسنیاکوک

خاک روسیھ، بھ دور از ھر گونھ تاثیر مستقیم از گروه 
و باید اضافھ کرد بھ دور از خوِد »مھاجر و از پلخانف

مھاجر بود، کتاب ھا می معنیبھ تمام مارکس کھ 
»مارکسیسم«نویسند؛ و آن ھا لنین را بھ بنیانگذار این 

اصالتاً روسی تبدیل می کنند کھ بعد ھا از آن تئوری و 
.درآمد»سوسیالیسم در یک کشور«عمل

»انعکاس«آموزۀ تولد خود بھ خودی مارکسیسم بھ عنوان 
اتور مستقیم توسعۀ سرمایھ داری روسیھ، خود کاریک

فرایند اقتصادی، انعکاس خود .زشتی از مارکسیسم است
بر تمامی جھل بومی خود پیدا »محض«را در آگاھی 

نمی کند؛ بلکھ تجلی و نمود خود را در آگاھی تاریخی 
.می یابد کھ با تمام فتوحات گذشتۀ بشر غنی شده است

مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سرمایھ داری ممکن بود کھ در 
نوزدھم منجر بھ مارکسیسم بشود، فقط بھ دلیل میانۀ قرن

این کھ روش دیالکتیکی بھ عنوان دستاورد فلسفۀ 
کالسیک آلمانی، در آن زمان در دسترس بود؛ فقط بھ 
دلیل اقتصاد سیاسی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو در 
انگلستان؛ فقط بھ دلیل دکترین انقالبی و سوسیالیستی 

بنابراین .بیرفرانسھ برخاستفرانسھ کھ از دل انقالب ک
خصلت بین المللی مارکسیسم، از ھمان مبادی تولد آن بھ 

در )کوالک(رشد قدرت دھقانان متمول .ارث می رسد
در اورال، برای آن )فلزشناسی(ولگا و توسعۀ متالورژی 

کھ مستقالً ھمان نتایج علمی را بھ بار آورند، بھ طور 
ف صرف نبود کھ این تصاد.کامل کفایت نمی کردند

:در خارج از کشور متولد شود»گروه آزادی کار«
مارکسیسم روسی، برای اولین بار روشنایی روز را دید، 
منتھا نھ بھ عنوان محصول خود بھ خود سرمایھ داری 

مانند محصوالت چغندر قند و پارچھ کتان با (روسیھ 
کیفیت پایین کھ برای تولیدش ماشین آالت ھم باید وارد 

، بلکھ بھ عنوان یک مجموعھ از کل تجربۀ )شدمی
مبارزۀ انقالبی روسیھ ھمراه با تئوری سوسیالیسم علمی 

نسل مارکسیستی دھۀ .کھ در غرب سرچمشھ می گرفت
.نود بر روی پایھ ھایی کھ پلخانف گذاشتھ بود، رشد کرد

می کنند»تمجید«چگونھ بینوایان معنوی از لنین 
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ن، نیازی بھ تالش برای نشان برای درک سھم تاریخی لنی

دادن این نیست کھ لنین از ھمان سال ھای اولیۀ خود، 
.موظف بھ شخم زدن زمین بکر با گاو آھن خویش بود

در یک تکرار طوطی وار از کامنف و »الیساروفا«
تقریباً ھیچ آثار جامعی در دسترس «:دیگران می نویسد

ج خودش از نبود، برای او مطالعۀ منابع اصلی و استنتا
ھیچ چیزی اھانت آمیزتر از این .»آن ھا ضروری بود

ادعا بھ پشتکار علمی دقیق لنین نیست کھ او ھیچ ارزشی 
ھمین طور این .برای پیشینیان و معلمانش قائل نبود 

درست نیست کھ گفتھ شود در اوایل دھۀ نود، مارکسیسم 
.روسی دارای ھیچ آثار جامعی نبود

در آن مقطع دایرة المعارف »ی کارگروه آزاد«انتشارات 
پس از .مختصری از این گرایش جدید درست کرده بود

شش سال مبارزۀ درخشان و قھرمانانھ در برابر تعصبات 
در کنگرۀ ١٨٨٩روشنفکران روسی، پلخانف در سال 

جنبش«جھانی سوسیالیسم در پاریس اعالم کرد کھ 
ر انقالبی انقالبی در روسیھ بھ عنوان جنبش طبقۀ کارگ

این نیرو وجود دارد و .می تواند بھ پیروزی دست یابد
-این کلمات، مھم.»وھیچ راه دیگری برای رھایی نیست

بندی کلی از کل دورۀ پیشین را خالصھ می ترین جمع
بود کھ »مھاجر«کرد، و بر اساس ھمین جمع بندِی یک 

.والدیمیر آموزش خود را در ولگا دنبال کرد

لنین عادت داشت «:طرات خود می نویسدُودوسف در خا
کتاب " (اختالفات ما"دربارۀ پلخانف و مخصوصاً 

لنین باید .»با احساسی عمیق صحبت کند)پلخانف
احساسات خود را برای ُودوسف بسیار بھ وضوح بیان 
کرده باشد کھ بعد از گذشت سی سال او ھنوز بھ خوبی 

در »ت مااختالفا«قدرت اصلی .آن را بھ یاد می آورد
برخورد آن با سیاست انقالبی بھ عنوان امری در پیوند 
ناگسستنی با مفھوم ماتریالیستی تاریخ و ھمین طور با 
.تجزیھ و تحلیل تکامل اقتصادی روسیھ، نھفتھ است

والدیمیر بعد از مارکس و انگلس، بیش از ھمھ بھ 
.پلخانف مدیون بود

ا بھ اوایل ، ضمن اشارۀ گذار١٩٢٢لنین در اواخر سال 
بالفاصلھ پس از این، مارکسیسم، بھ «:دھۀ نود، نوشت

عنوان یک گرایش، شروع بھ گسترش کرد، در جھت 

سوسیال دمکراسی حرکت کرد، جھتی کھ مدت ھا پیش 
از این در اروپای غربی از سوی گروه آزادی کار اعالم 

این خطوط کھ خالصۀ تاریخ تکامل یک نسل .»شده بود
نین شامل بخشی از زندگی نامۀ خود لنین کامل است، ھمچ

او با آغاز از دکترین اقتصادی و تاریخی در .نیز ھست
گروه آزادی «گرایش مارکسیستی، تحت تأثیر ایده ھای 

بھ یک سوسیال دمکرات تبدیل شد کھ از توسعۀ »کار
.روشنفکران روسیھ  پیشی گرفت

نسبتتنھا بینوایان معنوی می توانند تصور کنند کھ با 
دادن عقاید ھرگز نداشتۀ انقالبی بھ پدر طبیعی لنین، یعنی 
اولیانِف مشاوِر دولت، و در عین حال کاستن از نقش 
انقالبی پلخانِف مھاجر کھ خود لنین پدر معنوی اش 

.درنظر می گرفت، از لنین تمجید می کنند

در کازان، سامارا و آالکایفکا، والدیمیر خود را بھ عنوان 
اما فقط نقاشان بزرگ در جوانی .آموز می دیدیک دانش 

استقالل خود را با حرکت قلم مو نشان می دھند، حتی 
وقتی کھ از استادان قدیمی شان تقلید می کنند، ولی 
والدیمیر اولیانف بھ کارآموزِی خود چنان قدرت فکر و 
ابتکار اضافھ کرد کھ دشوار بتوان خط فاصلی بین آن چھ 

ده و آن چھ کھ خود بھ تفصیل شرح کھ از دیگران فھمی
در سال آخر مقدماتی در سامارا، این خط .داده بود، کشید

اینک شاگرد، محقق :فاصل بھ طور قطعی محو شد 
.مستقل می شود

بحث تاریخی

بحث با پوپولیست ھا بھ طور طبیعی بھ زمینۀ تحوالت 
جاری کشیده شد، و بھ ارزیابی این کھ آیا سرمایھ داری 

ود را در روسیھ ادامھ می دھد یا خیر، ادامھ پیدا رشد خ
نمودار ھایی کھ نشان دھندۀ تعداد دودکش ھای .کرد

کارخانجات، تعداد کارگران صنعتی و ھمین طور میزان 
تمایز میان دھقانان بود، معنای خاصی در آن زمان 

برای تعیین پویایی فرآیند الزم، باید اعداد امروز .گرفت
در نتیجھ آمار اقتصادی بھ .مقایسھ می شدبا روز قبل اش 

ستون ھای  آمار و ارقام، کلید رمز .علم العلوم تبدیل شد
.و انقالب آن بودروشنفکرانو راز سرنوشت روسیھ و 

حتی سرشماری اسب ھا کھ بھ صورت دوره ای از سوی 
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حکومت نظامی صورت می گرفت، برای پاسخ بھ این 

چھ کسی قوی تر است؟ :سؤال بھ کار گرفتھ می شد کھ
کارل مارکس و یا کمون روستایی روسیھ؟

آمار و ارقام در آثار اولیۀ پلخانف نمی توانست بسیار 
، با ارزش استثنایی )٢(»زمستفو«آمار :غنی بوده باشد

برای مطالعۀ اقتصاد روستا، تنھا در دھۀ ھشتاد توسعھ 
ت عالوه بر این، نشریات حاوی این آمار بھ ندر:یافت

برای یک مھاجری کھ در آن سال ھا تقریباً از روسیھ 
با این وجود، پلخانف با .جدا شده بود، قابل دسترسی بود

دقت کامل، جھت عمومی کار علمی را کھ باید بر اساس 
آمارگیران .داده ھای آماری پیش گرفتھ شود، نشان داد

.آ.م «.اولیۀ مکتب جدید، این راه را ادامھ دادند
، استاد آمریکایی روس تبار، دو مقالھ دربارۀ »ھورویچ

منتشر١٨٩٢و ١٨٨۶روستاھای روسیھ طی سال ھای 
کرد کھ والدیمیر اولیانف ارزش باالیی برایشان قائل بود 

لنین .و آن ھا را بھ عنوان الگو انتخاب کرده بود،
ھرگزھیچ فرصتی را برای بھ رسمیت شناختن آثار 

.پیشینیانش از دست نداد

-کوی«با نام ١٩٩١تا١٩٣۵سامارا، کھ از سال )١(
.مشھور بود، ششمین شھر بزرگ روسیھ است»بیشف

، نوعی حکومت محلی کھ طی )Zemstvo(زمستفو )٢(
دوران رفرم ھای لیبرال در امپراتوری تزاری از سوی 

.الکساندر دوم، بنیان گذاشتھ شد

https://www.marxists.org/archive/trotsky/19
36/xx/lenin.htm

در آستانۀ یک انقالب

)١٩١٧ژانویۀ (

لئون تروتسکی

آرام نوبخت:برگردان

فھرستبازگشت بھ 

عنینگاشتھ شد، ی١٩١٧مارس ١٨این مقالھ در تاریخ 
زمانی کھ نخستین اخبار ناآرامی در پتروگراد بھ 

.نیویورک رسیده بود

سخن می١٩٠۵سال پتروگراد، بھ زباِن یخیابان ھا
ژاپن، توده ھا ودرست مانند دورۀ جنگ روسیھ.گویند

درست مانند سال .خواھان نان، صلح، و آزادی ھستند
اند و ، اتوموبیل ھا در خیابان از حرکت ایستاده ١٩٠۵

کارگران می گذارند .روزنامھ ای بھ چشم نمی خورد
بخار از دیگ ھای بخار برخیزد، نیمکت ھای خود را 

قزاق ،حکومت.ترک می کنند و بھ خیابان ھا می ریزند
، ھمان دو ١٩٠۵درست مانند سال .ھا را بسیج می کند

:رت در خیابان با یک دیگر رو در رو می شونددق
.ارتش تزارکارگران انقالبی و

این البتھ یک .نبود نان، جرقھ ھای جنبش را روشن کرد
در تمامی کشورھای متخاصم، نبود .علت تصادفی نیست

فوری ترین و حادترین دلیل نارضایتی و خشم در ،نان
برای آن زاویھکل جنون جنگ از این .میان توده ھاست
تولید مایحتاج از این رو ناممکن است :ھا فاش می شود

.کھ باید ابزار مرگ را تولید کرد

با این حال، تالش ھای نھادھای خبری نیمھ رسمی 
روسی برای توضیح جنبش با کمبود موقت مواد  -انگلیسی

غذایی، یا نابودی حمل و نقل بھ دلیل طوفان ھای برف، 
مضحک ترین شکل استفاده از سیاست کسانی است کھ 

کارگران بھ .چون کبک سر خود را زیر برف می کنندھم

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/xx/lenin.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/19
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خاطر طوفان ھایی کھ موقتاً ارسال مواد غذایی را مختل 
کرده نیست کھ کارخانھ و اتومبیل ھای خیابان و چاپخانھ 

می کنند و برای رویارویی مستقیم و متوقفھا را تعطیل
.ریزندمیبا تزار بھ خیابان ھا 

بسیاری در میان صفوف .مردم حافظۀ کوتاه مدتی دارند
در راجنگ، روسیھکھوش کرده اندخود ما فرام

پس از .وضعیت جوش و خوش نیرومند انقالبی یافت
، پرولتاریا بھ ١٩١١تا١٩٠٨ھت سنگین سال ھای ب ُ

تدریج زخم ھا خود را در سال ھای بعدی رفاه صنعتی 
التیام بخشید؛ کشتار اعتصاب کنندگان در رودخانۀ لنا در 

پرولتر را بیدار ، انرژی انقالبی توده ھای١٩١٢آوریل 
در سال منتھی .یک سلسلھ اعتصابات از پی آن آمد.کرد

،بھ جنگ جھانی، موج اعتصاب ھای اقتصادی و سیاسی
، رئیس »پوانکاره«وقتی .بود١٩٠۵اعتصاباتمشابھ

بھ پتروگراد ١٩١۴جمھور جمھوری فرانسھ، در تابستان 
تا آشکارا با تزار بر سر چگونگی آزادی ملل (آمد 

، پرولتاریای روسیھ در )بحث کندوچک تر و ضعیف ک
مرحلۀ تنش انقالبی فوق العاده ای بود، و رئیس جمھور 
جمھوری فرانسھ می توانست با چشمان خود در پایتخت 
دوستش، تزار، ببیند کھ چگونھ نخستین سنگرھای دومین 

.ھستندنانقالب روسیھ درحال ساختھ شد

ما تکرار آن چھ .ی شدجنگ، مانع موج روبھ صود انقالب
در جنگ روسیھ و ژاپن شاھد راکھ ده سال پیش رخ داد

، سالی از ١٩٠٣پس از اعتصابات طوفانی سال .مه ایبود
سکوت سیاسی تقریباً ناشکستھ بھ دنبال آمده بود، یعنی 

برای کارگران .خستین سال جنگن، ١٩٠۴سال 
خود را در جھت پترزبورگ دوازده ماه وقت گرفت کھ 

جنگ بازبیابند و با مطالبات و اعتراضاتشان بھ خیابان ھا 
ع بھ نوعی آغاز رسمی ق، در وا١٩٠۵ژانویۀ ٩.بریزند

.نخستین انقالب ما بود

.وسیع تر از جنگ روسیھ و ژاپن است،جنگ کنونی
دفاع از «میلیون ھا سرباز از سوی حکومت برای 

ھمین بھصفوف پرولتاریا .بسیج شده اند»سرزمین پدری
از سوی دیگر، عناصر .ستشده اغیرمتشکلدلیل

پیشروتر پرولتاریا مجبور بودند کھ در ذھن خود با 
پرسش ھایی در ابعاد بی سابقھ رو بھ رو شوند و آن ھا 

علت جنگ چیست؟ آیا پرولتاریا باید مفھوم :را بسنجند
بپذیرد؟ تاکتیک ھای طبقۀ را»دفاع از سرزمین پدری«

ۀ جنگ چھ باید باشد؟کارگر در دور

در این بین، تزاریسم و متحدین آن، گروه ھای باالتر 
نجیب زادگان و بورژوازی، در طول دورۀ جنگ کامًال 

ماھیت چپاول  -ماھیت حقیقی خود را افشا کرده بودند
گران جانی کھ حرص بی حد و مرز ، آن ھا را کور و  

باندولع برای پیروزی.فقدان استعداد، فلج ساختھ بود
حاکم، تا بھ حدی رشد کرد کھ مردم رفتھ رفتھ ناتوانایی 
کامل آن را برای حل ابتدایی ترین مسائل جنگ، صنعت 

ھم زمان، فالکت مردم .و تدارکات دورۀ جنگ دریافتند
رشد کرد، عمیق تر شد و بیش از پیش رو بھ وخامت 

این یک نتیجۀ طبیعی جنگ بود کھ ھرج و مرج -گذاشت
.نۀ تزاریسم روسیھ چندین برابر کرده بودجنایتکارا

در زیر پوست توده ھای عظیم، در میان مردمی کھ شاید 
ھرگز یک کلمھ تبلیغات بھ گوششان نرسیده، یک 

.ناخوشنودی ژرف زیر فشار رویدادھا انباشتھ شد

در ھمین بین، پیشروترین صفوف پرولتاریا، ھضم کردن 
پرولتاریای .دندرویدادھای جدید را بھ پایان می رسان

سوسیالیست روسیھ، پس از شوک سقوط ناسیونالیسِم 
، از راه رسید، و بھ این »بین الملل«تأثیرگذارترین بخش 

نتیجھ رسید کھ دوران جدید، نھ توقف ما، کھ افزایش 
.مبارزۀ انقالبی مان را طلب می کند

رویدادھای کنونی در پتروگراد و مسکو، نتیجۀ این 
.ی داخلی استفعالیت مقّدمات

یک حکومت غیرمتشکل، ازھم گسیختھ و بھ خطر افتاده 
در باال؛ یک ارتش کامالً مأیوس؛ نارضایتی، عدم 
اطمینان و ترس در میان طبقات مالک؛ ناخشنودی عمیق 
در بین توده ھا؛ پرولتاریایی کھ بھ لحاظ کّمی نیرومندتر 
از ھر زمان دیگری بود، در آتش رویدادھا آبدیده شده 

ھمۀ این ھا، این گفتھ را تأیید می کند کھ ما شاھد .بود
بیایید امید داشتھ باشیم .آغاز دومین انقالب روسیھ ھستیم

کھ بسیاری از ما، شرکت کنندگان در این انقالب خواھیم 
.بود
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١٢٧
اپوزیسیون روسیھ

پرسش ھا و پاسخ ھا

)١٩٢٧(

فھرستبازگشت بھ 

١٩٢٧:گارشتاریخ ن

١٩٣٨، مھ )نیویورک(بین الملل نوین:نخستین انتشار

آرام نوبخت:برگردان

:١٩٣٨در سال »بین الملل نوین«مقدمۀ اصلی 

اگرچھ .سند حاضر از سوی لئون تروتسکی نوشتھ شد
تاریخ دقیقی در آن ذکر نشده، اما از خود متن مشخص 

وشتھ شده، ن١٩٢٧است کھ این سند بین اواسط تا پاییز 
یعنی، در دوره ای کھ مبارزه میان بلوک اپوزیسیون چپ 

-علیھ رژیم استالین)زینوویفیست ھا-تروتسکیست ھا (
این سند، بھ شکل پرسش و .بوخارین بھ اوج خود رسید

پاسخ، نقطھ نظرات اپوزیسیون را بھ صورتی عامھ فھم 
این نوشتھ شاید بھترین نمونھ از اسناد.ارائھ می کند

مشابھ مختلف باشد کھ بھ دلیل ممانعت از دسترسی آن در 
مطبوعات حزب، اپوزیسیون وادار شد میان اعضای 
حزب در قالب دستنوشتھ ھایی کھ چندین بار حروفچینی 

وقتی بھ یاد .و با دستگاه تکثیر چاپ شده بود، توزیع کند
آورده شود کھ این سند بیش از یک سال قبل از اضمحالل 

بوخارین پدید آمد، و در دوره ای کھ  -لینبلوک استا
این دومی بھ طوری خشن تأیید شد، »انعطاف ناپذیری«

پیش بینی آن از تجزیۀ باند حاکم بھ طور اخص قابل 
بیش از یک سال پس از این، ھمان طور کھ .توجھ است

می توان بھ یاد آورد، جناح استالین درگیر مبارزه ای 
رایکوف و گروه -وخارینشدید علیھ جناح راست گروه ب

متحد آن، یعنی اپورتونیست ھای اتحادیھ ھای کارگری بھ 
سردبیر -نمایندگی تامسکی، گردید

می خواھد حزب »اپوزیسیون«آیا این صحت دارد کھ .١
را بھ ملغمھ ای از جناح ھا، گروه بندی ھا و غیره 

متحول کند؟

دافع م»اپوزیسیون«.این یک شایعۀ بی پایھ است:پاسخ
تقویت دیکتاتوری پرولتری است کھ دارد با چرخش ھایی 

.بھ سوی عناصر خرده بورژوا تضعیف می شود
دیکتاتوری پرولتاریا تنھا از خالل حزبی می تواند متحقق 

اظھارات .شود کھ یکپارچھ و قادر بھ مبارزه است
مدافع جناح ھا و »اپوزیسیون«متعددی از این دست کھ 

دروغ ھایی ھستند کھ برای مقاصد گروه بندی ھاست، 
.جناحی پخش می شوند

آیا این صحت دارد کھ جناح گرایی رو بھ رشد است و .٢
دارد بھ ابعاد تھدیدآمیزی در حزب می رسد؟

و سایرین »الشویچ«مورد رفیق .درست است:پاسخ
اختالف بین .تنھا تجلی این خطر رو بھ رشد است

چ وجھ شامل این مورد و جناح حاکم بھ ھی»اپوزیسیون«
با جناح گرایی سر آشتی دارد »اپوزیسیون«نمی شود کھ 

.یا آن را یک وضعیت طبیعی برای حزب قلمداد می کند
نمی تواند پنھان کند کھ جناح ھا بھ »اپوزیسیون«اما 

خاطر خصومت و کینۀ افراد منزوی ظاھر می شود و 
ی، ،علت جناح گرای»اپوزیسیون«از نظر .رشد می کند

.رژیم بوروکراتیک درون حزب است

آیا این امکان ھست کھ سریعاً بھ بوروکراتیسم پایان .٣
داده شود؟

»اپوزیسیون«در این حوزه، .طبیعتاً ناممکن است:پاسخ
اما نکتھ .بھ ھیچ وجھ چیزی مثل معجزه را طلب نمی کند

این جاست کھ بوروکراتیسم نھ رو بھ کاھش، کھ برعکس 
ھرگونھ تالش جدی در .یوالوار استدرحال رشد ھ

حزب برای توقف بوروکراتیسم، بھ اقدام تالفی جویانھ از 
باال می انجامد و افراد را بھ مسیر جناح گرایی و شکاف 

ھرچھ بوروکراتیسم بیش تر علیھ جناح ھا می .می کشاند
جنگند، بھ ھمان اندازه بیش تر بھ تولد و تغذیۀ آن ھا 

.کمک می کند



؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آذر ماه 78شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٢٨
نی ایدئولوژیک، ھمیشھ رابطۀ تنگاتنگی با کوتھ بی

رھبران جناح حاکم، کھ مشغول .بوروکراتیسم دارد
منزوی کردن خودشان بھ بیشترین حد ممکن ھستند، 
نشان می دھند کھ از برآورد وضعیت بھ طور کلی، پیش 
بینی آینده و ابالغ دستورالعمل ھای عمومی بھ حزب 

ده گیری یا دنبالھ خط مشی سیاسی، بھ خر.ناتوان ھستند
تالش از سوی ھر فرد برای تعمیم .روی تبدیل می شود

دادن مشکالت، فھم رابطۀ آن ھا و نگاه بھ جلو بھ سوی 
آینده، در ذھنیت محافظھ کار بوروکراتیک زنگ خطر 
را بھ صدا درمی آورد و منجر بھ اتھامات جناح گرایی 

و ھرچھ رژیم مشکالت بیشتری را در اقتصاد .می شود
.سیاست انباشت می کند، بیش تر نابُردبار می شود

علت اصلی بوروکراتیسم و خرده گیری چیست؟.۴

دلیل اصلی آن، عقب نشستن از خط طبقاتی :پاسخ
بخش اعظم حزب، متشکل از کارگران .پرولتاریا است

عقب.سنت ھای حزب، انقالبی و پرولتری ھستند.است
ال سیاست ھا با نشستن از خط طبقاتی، ضرورت اِعم

.روش ھای دستگاه بوروکراتیک را بھ وجود می آورد

آیا این بدان معناست کھ انشعاب یا تشکیل دو حزب، .۵
اجتناب ناپذیر یا ناگزیر است؟

تالش برای نسبت دادن چنین دیدگاه .بھ ھیچ وجھ:پاسخ
، نامعقول ترین و مسموم ترین »اپوزیسیون«ھایی بھ 

ضروری است کھ با ابزارھای .سالح در مبارزه است
درون حزبی، مبارزه علیھ عدول از خط طبقاتی را 

ما می توانیم و باید انحراف در چارچوب .ھدایت کنیم
.یک حزب واحد را درست کنیم

عدول از خط طبقاتی پرولتری در چھ چیز نمود .۶
خودش را پیدا می کند؟

:در موارد زیر:پاسخ

تی کھ در جاماندن صنعت ناتوانی از درک مخاطرا.الف
از توسعۀ اقتصادی ملی در کلیت خود، بھ کمین نشستھ 

است؛

رویکرد بوروکراتیک در قبال مسائلی نظیر .ب
دستمزدھا، رژیم اقتصادی، بیکاری، ساخت مسکن، و 

غیره؛

دست کم گرفتن انشقاق در روستا، و پنھان کردن نقش .ج
رو بھ رشد کوالک؛

، »ای خلق در امور کشاورزیکمیسری«تالش از سوی .د
تعاونی ھای روستایی و دیگر سازمان ھا برای طی 
کردن مسیر بھ سوی دھقانان متوسطی کھ از نظر تولیدی 

نیرومند ھستند، یعنی در واقع کوالک؛

دست کم گرفتن یا ناتوانی از درک خطرات ناشی از .ه
این واقعیت کھ فعالیت سیاسی خرده بورژوازی شھری و 

سریع تر از فعالیت کارگران، کارگران روستایی
کشاورزی و دھقانان فقیر، درحال رشد است؛

تمدید فرمان انتخاباتی و انتخابات واقعی بھ نفع خرده .و
بورژوازی؛

بزک کردن دولت شوروی بھ ھمان شکل کھ ھست و .ز
انکار ضرورت نزدیک تر ساختن آن بھ کارگران؛

دن یا تخفیف و پنھان کر»نپ«بزک کردن طرح .ح
تناقضات آن، کوچک شمردن وزن خاص گرایش ھای 

سرمایھ داری؛

انحراف سانتریستی حول مسائل جنبش کارگری .ت
؛)، کومینتانگ و غیره»روسی-کمیتۀ انگلیسی«(جھان 

دامن زدن بھ امیدھای شدیداً خطا و خطرناک بھ ایجاد .ی
بلوکی با رھبران اپورتونیست و خائن کھ ظاھراً قرار 

.است اتحاد جماھیر شوروی را در برابر جنگ حفظ کند

بین «و پیوست بھ »پروفینترن«اشتیاق بھ گسست از .ک
و ایجاد تغییرات ھماھنگ با آن در (»الملل آمستردام

؛*)»اتحادیھ ھای کارگری سرخ«اساسنامۀ 

مبارزۀ سیستماتیک نھ علیھ انحرافات راست، کھ علیھ .ل
انحرافات ھشدار می دھند؛کسانی کھ در برابر این 

لحاظ کردِن نھ فقط افراد واقعاً ماوراء چپ، کھ تمام .م
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کسانی کھ برای اصالح خط پرولتری مبارزه می کنند، 

.در زمرۀ نیروھای ماوراء چپ

آیا درست است کھ این سیاست اپوزیسیون، می تواند .٧
میان پرولتاریا و دھقانان را مختل )Smychka(اتحاد 

کند؟

.این اتھام بھ کل نادرست است:سخپا

اکنون از یک سو بھ دلیل عقب )Smychka(اتحاد 
افتادن صنعت و از سوی دیگر رشد کوالک دارد بھ خطر 

کمبود محصوالت صنعتی، درحال ایجاد شکافی .می افتد
کوالک درصدد است کھ از .میان روستا و شھر است

ر را مطیع لحاظ اقتصادی و سیاسی، دھقانان متوسط و فقی
این .خود کند و آن ھا را در برابر پرولتاریا قرار دھد

اما تھدید در برابر .فرایند ھنوز در نطفۀ آغاز خود است
دست .دقیقاً از ھمین منشأ سرچشمھ می گیرد»سمیچکا«

کم گرفتن عقب افتادگی صنعت و رشد کوالک، منجر بھ 
مینقض رھبری صحیح لنینیستی اتحاد میان دو طبقھ ای

.شود کھ بنیان دیکتاتوری در شرایط کشور ما ھستند

حامی این است کھ »اپوزیسیون«آیا درست است کھ .٨
صنعت بھ عنوان غرامت بھ بیگانگان واگذار شود؟

بھ .چنین ادعایی یک افترای نفرت انگیز است:پاسخ
کارگیری چنین روش ھایی، تنھا بھ این دلیل ممکن می 

.راتیسم خفھ شده استشود کھ حزب با بوروک

اظھار می کند کھ رفیق مدودیف، در نامۀ خود بھ پراودا
، از واگذاری بخش اعظم صنعت ١٩٢۴تاریخ ژانویۀ 

این نامۀ .دولتی ما بھ عنوان غرامت خارجی دفاع کرد
رفیق مدودیف، کھ تقریباً دو سال و نیم پیش نوشتھ شد، 

در ھیچ کسی چیزی.ھرگز در ھیچ جا چاپ نشده است
پراوادامورد آن نمی داند و نمی تواند قضاوت کند کھ آیا 

اما چھ .بھ درستی محتوای آن را نقل می کند یا خیر
ارتباط احتمالی می تواند بین نامھ ای کھ برای ھمھ 

و اپوزیسیون لنینگراد ١٩٢٣ناشناختھ است و اپوزیسیوِن 
وجود داشتھ باشد؟)١٩٢۵(

تکامل صنعت دولتی مسألۀ ضرب آھنگ»اپوزیسیون«

را برای سرنوشت سوسیالیسم تعیین کننده درنظر می 
با این ھدف، خواھان تغییری در نظام مالیات .گیرد

ستانی، سیاست قیمت ھا و تجدیدنظر در طرح بودجھ 
غرامت می تواند و باید جایگاھی مطلقاً محدود و .است

ھر تالش برای بسط .فرعی در اقتصاد ما داشتھ باشد
چوب غرامت ھا در فراسوی محدودیت ھای معین، چار

بھ عبارت دیگر این کھ بھ سرمایۀ خارجی در اقتصاد 
خود، نفوذ غالب یا حتی قابل مالحظھ پیشکش کنیم، 

.معادل با خیانت آشکار بھ ھدف سوسیالیسم است

در یک بلوک با »اپوزیسیون«آیا صحت دارد کھ .٩
انحراف آمستردام است؟

ا ھمان قدر مضحک است کھ مورد قبلی؛ این ادع:پاسخ
.پایۀ آن، درست ھمان نامۀ مرموز رفیق مدودیف است

اگر رفیق مدودیف یا ھر عضو دیگر حزب ما قرار بود 
موضع بگیرد، »آمستردام«و بھ نفع »پروفینترن«علیھ 

باری دیگر بی رحمانھ و صراحتاً چنین »اپوزیسیون«
رد، درست ھمان انحراف اپورتونیستی را محکوم می ک

شورای «طور کھ نقداً در ارتباط با اعضای اصلی 
چنین کرده ایم؛ آن ھا »مرکزی اتحادیھ ھای کارگری

و جایگزینی آن با »پروفینترن«پشت سر حزب با حذف 
، تغییری را در »اتحاد بین المللی اتحادیھ ھای کارگری«

داساسنامھ ھای تقریباً کلیۀ اتحادیھ ھای کارگری ما دادن
کھ این داللت بر ھیچ چیزی ندارد بھ جز حذف موانع 

.پیش روی ورود بھ آمستردام

برای این کھ تقصیر را بھ پراوادابھ طور کلی، تالش 
بیاندازد، تنھا بھ دلیل سرکوب عظیم »اپوزیسیون«گردن 

.آزادی انتقاد و کارکرد آزاد تفکر در حزب ممکن است

مکان ساخت آیا درست است کھ اپوزیسیون ا.١٠
سوسیالیسم  در کشورمان را انکار می کند؟

این اتھام، نادرست و متکی بر فرمولھ کردن :پاسخ
دھھ ھا نیاز است تا سوسیالیسم .نادرست خود مسألھ است

.تنھا با نیروھای ما در کشور عقب افتاده مان ساختھ شود
این پیش فرض کھ در مسیر یک چنین دورۀ بلندی، 

ظ خواھد شد و بھ توسعھ در سایر سرمایھ داری حف
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کشورھا ادامھ خواھد داد، درحالی کھ ما در بحبوحۀ 
ساختن سوسیالیسم ھستیم، بھ معنای انکار پیوندھای 
اقتصاد جھانی و سیاست جھانی است و سقوط بھ ورطۀ 

ساختن سوسیالیسم در کشور ما، .کوتھ فکری خام ملی
موفقیت .جزوی الینفک از انقالب پرولتری جھانی است

ساختمان سوسیالیسم در کشور ما، از موفقیت جنبش 
»اپوزیسیون«.انقالبی در کل جھان جدایی ناپذیر است

عمیقاً معتقد بھ پیروزی سوسیالیسم در کشورمان است، نھ 
بھ این خاطر کھ کشور ما می تواند از اقتصاد جھانی و 
انقالب جھانی رھا شود، بلکھ بھ این خاطر کھ پیروزی 

.قالب پرولتری در سطح جھانی تضمین می شودان

عدول از خطوط پرولتری، ناگزیر بھ تنگ نظری ملی، 
بھ ناچیز پنداشتن استقالل ما در اقتصاد جھانی و تزئین 

.خام برنامۀ نپ منجر می شود

یک جناح است؟»اپوزیسیون«آیا درست کھ .١١

بھ یک جناح »اپوزیسیون«نمی توان خطر تبدیل :پاسخ
این خطر را سیاست ھا و ابزارھای .انکار کردرا

کھ آستانۀ تحمل آن در برابر انتقاد،  -تشکیالتی جناح حاکم
بحث ھای جمعی و رھبری از طریق انتخابات آزادانھ و 

.ایجاد و حاد می کند-تر می شودجمعی بھ مراتب کم

می تواند یک جناح بسازد؟»اکثریت«آیا یک .١٢

یک .ثریت فعلی، یک جناح استاک.می تواند:پاسخ
اکثریت، نوعی ھیئت دائمی با یک ترکیب یکسان و 

در حزبی کھ بر مبنای دمکراسی درونی .مشابھ نیست
پیش می رود، مسائل جدیدی کھ مطرح می شوند، گروه 

جناح .بندی و چرخش ھای جدید را متولد می کنند
ۀاکثریت، تبدیل اکثریت فعلی بھ اکثریت دائمی را وظیف

خود می داند، منتھا مستقل از خط سیاسی و وظایف 
.متغیر یا دیدگاه ھای تغییریافتۀ اکثریت واقعی حزب

جناح اکثریت مطلقاً با یک رژیم دمکراسی حزبی 
جناح اکثریت را انضباط مخفی آن مقید می .مغایرت دارد

کند و ھمین بھ تنھایی ارادۀ حقیقی حزب را فریب می دھد 
جناح اکثریت از ماشین حزبی استفاده .و منحرف می کند

می کند تا حزب را از تعیین جایگاه اکثریت و اقلیت 

مھلک .واقعی بھ واسطۀ ابزارھای دمکراتیک، باز دارد
ترین شکل جناح گرایی، جناح گرایی اکثریت حاکم است 

.کھ از جانب حزب، بھ طور کلی، صحبت می کند

رایی اکثریت ناشی جناح گرایی اقلیت، ناگزیر از جناح گ
.می شود

وحدت حزب را »اپوزیسیون«آیا درست است کھ .١٣
بھ خطر می اندازد؟

گیر از وحدت حزب را وجود یک جناح زمین:پاسخ
اکثریت تھدید می کند کھ مشغول تغییر سیاست حزب از 
خط پرولتری است و تمامی کسانی را کھ مشغول مبارزه 

رژیم حزبی ھستند بھ برای خط پرولتری و توانبخشی بھ 
.سوق می دھد»اپوزیسیون«

آن چھ رھبران جناح حاکم از وحدت حزب درک می 
بھ خود جرأت ندھید کھ «:کنند، عبارت از این است

سیاست مان را نقد کنید؛ بھ خود جرأت ندھید کھ وظایف 
جدید و سؤاالت جدیدی را بدون اجازۀ ما طرح کنید؛ بھ 

جدی مسألۀ مبارزه علیھ خود جرأت ندھید کھ بھ طور 
بوروکراتیسم، مسألۀ صنعتی سازی، دستمزدھا، دھقانان 

از نقطھ نظر رھبران جناح .»فقیر و غیره را مطرح کنید
حاکم، وحدت حزب با ھر کلمھ و ھر جناحی کھ علیھ 

اما این .اشتباھات گروه رھبری باشد، بھ خطر می افتد
خود با تنھا بدان معناست کھ گروه رھبری، از سازش

.یک رژیم دمکراسی حزبی امتناع می کند

از دیدگاه ھای »اپوزیسیون«آیا درست است کھ .١۴
لنینیستی دربارۀ رھبری حزب فاصلھ گرفتھ است؟

درست عکس آن صحیح .خیر، درست نیست:پاسخ
این، گروه رھبری فعلی است کھ تمامی تالش خود .است

ی کھ با را بھ سوی درھم شکستن ھستۀ رھبری قدیم
.ھمکاری مشترک با لنین شکل گرفت، معطوف می کند

در دورۀ بیماری لنین و اکنون پس از مرگ وی، حزب 
بارھا از اھمیت صیانت از تداوم و توالی رھبری سخت 

زنده باد گارد لنینیست :شعار مھم این بود.گفتھ است
بھ حزب توضیح داده شد کھ تجربۀ رھبری، در !قدیمی

بسیار بھ دست می آید و این کھ در حزب مسیر سال ھای
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ما، رھبری بھ شکل تنگاتنگی با تجربۀ دو انقالب درھم 

.آمیختھ کھ حزب تحت رھبری لنین پشت سر گذاشت

در حال حاضر، گروه استالینیست با ضدیت علیھ 
کھ بر »عمل گرایانی«نیروھای جدید گارد قدیم، علیھ 

ره، درحال مبنای فعالیت خالقانھ رشد کردند و غی
چنین تقابلی خود فی .چرخشی سریع حول این مسألھ است

نفسھ گامی بھ سوی انکار سنن انقالبی حزب است، گاھی 
این انحراف دارد با .بھ سوی اپورتونیسم و خرده گیری

و بھ »پناھندگان سیاسی«سخنان سرتاسر ارتجاعی علیھ 
دارند، پنھان می »خاک ملی«نفع افرادی کھ ریشھ در 

تئوری سوسیالیسم در یک کشور، بھ بھترین شکل .ودش
با این فرمول بندی کوتھ فکرانھ، ناسیونالیستی و ناشی از 
بده و بستان سیاسی از مسألۀ رھبری حزب، وفق داده می 

.شود

آیا درست است کھ با درھم شکستن اپوزیسیون، .١۵
امکان تضمین وحدت حزب و یکپارچگی رھبری وجود 

دارد؟

سرکوب .یر، این یک مغلطۀ درشت استخ:پاسخ
بوروکراتیک حزب، آبستن شکاف ھای بھ مراتب عظیم 

شامل.جناح حاکم بھ ھیچ وجھ یکپارچھ نیست.تری است
یک انحراف راست بھ سوی کوالک و عناصر خرده 

یک .بورژوایی و طبقۀ متوسط بھ طور اعم می شود
راف انحراف سندیکالیستی ھم دارد کھ دست بھ دست انح

بھ سوی خرده مالکان راه می پیماید، اما اغلب با این 
عناصر صرفاً سیاه .مورد اخیر منازعاتی پیدا می کند

لشگری ھم دارد کھ فاقد یک خط سیاسی مشخص ھستند، 
بھ انحراف »اپوزیسیون«اما سپری در برابر انتقادات 

در آخر، عناصر متعددی نیز در آن .راست می شوند
 روحیۀ انقالبی خود را حفظ کرده اند، اما ھستند کھ کامالً 

ھنوز باید بیالن چرخش ھا در سیاست و رژیم حزب را 
در حال حاضر، رھبران جناح اکثریت .بھ خود پس بدھند

قادرند کھ آن را با روش ھای مکانیکی در مبارزه علیھ 
اگر ما قرار بود حتی یک .ادغام کنند»اپوزیسیون«

، در آن »درھم بشکند«وزیسیون لحظھ اجازه دھیم کھ اپ
صورت جناح اکثریت، کھ بھ سمت راست پسرفت می 
کند، بالفاصلھ بھ گروه بندی ھای جناحی جدیدی، ھمراه 

با پیامدھای متعاقب آن، تقسیم می شد؛ در درون باالیی 
ھای جناح ھا ھم یک اختالف و اصطکاک تند وجود دارد 

.بھ می شودکھ تنھا با انضباط جناحی دارد بر آن غل
جلوگیری از پیشروی این اختالف تا سرحد ایجاد 
مبارزات جناحی جدید، نھ با درھم شکستن اپوزیسیون 
کنونی، بلکھ برعکس با اتخاذ رویکردی دقیق نسبت بھ 
نقد آن، با تصحیح حقیقی خط حزب و استقرار دمکراسی 

.و رھبری جمعی در حزب امکان پذیر است

١٩٢٧مسکو، 

لئون تروتسکی

http://marxists.org/archive/trotsky/1927/xx/o
pposition.htm

یا »انترناسیونال سرخ اتحادیھ ھای کارگری«*
، یک ھیئت بین المللی بود کھ از سوی »پروفینترن«
نگ کردن فعالیت با ھدف ھماھ»انترناسیونال کمونیست«

.ھای کمونیستی در درون اتحادیھ ھای کارگری دایر شد
برپا شد، قصد ١٩٢١کھ نخست در سال »پروفینترن«

داشت کھ بھ عنوان وزنۀ تعادل در برابر نفوذ بھ 
نھاد .عمل کند»انترناسیونال آمستردام«اصطالح 

، یا فدراسیون بین المللی اتحادیھ »انترناسیونال آمستردام«
ای کارگری یک سازمان سوسیال دمکرات و بھ لحاظ ھ

کار و مماشات جو بود کھ مانعی در برابر طبقاتی سازش
این سازمان پس از .انقالب و کمینترن بھ شمار می رفت

، نھایتاً در ١٩٣٠ورود بھ دورۀ زوال در اواسط دھۀ 
.بھ فرجام رسید»جبھۀ خلقی«با ظھور ١٩٣٧سال 

http://marxists.org/archive/trotsky/1927/xx/opposition.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/1927/xx/o
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صر زوال امپریالیستیصر زوال امپریالیستیسندیکاھا در عسندیکاھا در ع

لئون تروتسکی

١٩۴٠

فھرستبازگشت بھ 

بھ دست (زیر بھ ھنگام قتل لئون تروتسکی ۀنوشت:مقدمھ
.روی میز کار او یافت شد)١٩۴٠استالین در ۀفرستاد

علی رغم این کھ با مرگ وی این نوشتھ نیز ناتمام باقی 
و تحلیلی کھ حول ماھیت ماند، بھ خاطر اھمیت تجزیھ

، بخش اولشده استم ارائھ سسندیکاھا در دوران امپریالی
بھ فارسی ترجمھ و منتشر »کندوکاو«آن در نشریۀ 

بخش آخر کھ بھ عملکرد سندیکاھای خاصی در گردید، و 
و عدم بھ خاطر کمبود جا بود،اروپا و آمریکا پرداختھ 

ر نشریۀ با ترجمۀ بخش دوم آن د.شدحذف موضوعیت 
، این متن تکمیل گردیده و اکنون در »کارگر میلیتانت«

.دسترس مخاطب است

یم، در انحطاط سازمان ھای یدر رشد و یا دقیق تر بگو
ی مدرن در سراسر جھان وجھ مشترکی موجود یسندیکا

و این وجھ مشترک ھمان نزدیکی و ادغام آن ھا با :است
.قدرت دولتی می باشد

سندیکاھای بی طرف، ۀسان مشخصکاین روند، بھ ی
این امر .سوسیال دموکرات، کمونیست و آنارشیست است

با»آمیختندرھم«بھ ی نشان می دھد کھ گرایشیبھ تنھا
ۀبلکھ نتیج،متعلق بھ این و یا آن مسلک نبوده،دولت

.شرایط اجتماعی مشترک تمام سندیکاھاست

ابتکار رقابت و ۀسرمایھ داری انحصاری، نھ بر پای
فرماندھی مرکزی استوار شده ۀبلکھ بر پای،خصوصی

باندھای سرمایھ دار در رأس تراست ھای قدرتمند، .است
، سندیکاھای کارفرمایان، کنسرسیوم ھای بانکی و غیره

زندگی اقتصادی را در ھمان سطحی کنترل می کنند کھ 
قدرت دولتی آن را کنترل می کند و ھر لحظھ بھ 

نتیجھ این کھ، سندیکاھا در .و می آورندھمکاری با آن ر
مھم ترین شاخھ ھای صنعتی امکان استفاده از رقابت 

آن ھا .میان کارخانھ ھای مختلف را از دست می دھند

باید با یک حریف سرمایھ دار تمرکز یافتھ کھ بھ غایت با 
رو بھ رو ،پیوند خورده است)م -قدرت دولتی(قدرت 

ھا با دولت سرمایھ داری و ضرورت تطبیق سندیکا.شوند
در  -ضرورت مبارزه برای ھمکاری با آن دولت نیز

اتخاذ می کنند، رفرمیستیشرایطی کھ سندیکاھا مواضع 
از -تطبیق می دھندخصوصییعنی خود را با مالکیت 

از نقطھ نظر بوروکراسی جنبش .ھمین جا ناشی می شود
ذ دولت از نفو»رھا ساختن«اصلی ۀوظیف،ییسندیکا

سرمایھ داری است کھ باید با تضعیف وابستگی آن بھ 
تراست ھا، و با جلب آن بھ طرف سندیکاھا صورت 

این موضع با موقعیت اجتماعی اشرافیت کارگری .بگیرد
و بوروکراسی کارگری کھ برای بھ دست آوردن خرده 

سرمایھ داری امپریالیستی مبارزه مافوق سودھاینانی از 
.ھنگی داردامی کنند، کامالً ھم

بوروکرات ھای کارگری، در بحث ھایشان، ھر آن چھ 
از دستشان بر می آید انجام می دھند تا بھ دولت 

اثبات کنند کھ تا چھ اندازه در دوران »دموکراتیک«
صلح و بھ خصوص در زمان جنگ، شایستھ و ضروری 

دولت، ابتکار ارگان ھایم با تبدیل سندیکاھا بھ سفاشی.اند
ھایخرج نداده، بلکھ صرفاً تمام گرایشجدیدی بھ

.م را تا غایت خود پیش می راندسدرونی امپریالی

ۀدولت ھای مستعمره و نیمھ مستعمره، نھ زیر سلط
م خارجی سامپریالیۀسرمایھ داری محلی، بلکھ زیر سلط

با این وجود، این امر ضرورت روابط مستقیم .ھستند
بزرگ و حکومت روزمره و عملی میان سرمایھ داران 

را کھ در -حکومت ھای مستعمره و نیمھ مستعمره-ھا
واقع بھ آنان وابستھ اند، نھ تنھا نفی نمی کند، بلکھ تقویت 

.نیز می کند

از آن جا کھ سرمایھ داری امپریالیستی است کھ در 
اشرافیت و کشورھای مستعمره و نیمھ مستعمره یک قشر

قشر خواھان بوروکرات کارگری ایجاد می کند، این
حمایت حکومت ھای مستعمره و نیمھ مستعمره بھ مثابھ 

این .می شودمیانجیحامی و قیم و گاھی نیز ھم چون 
اجتماعی ماھیت بناپارتیستی و نیمھ ۀمھم ترین پای

بناپارتیستی حکومت ھا در مستعمرات و بھ طور کلی در 
این ھم .را تشکیل می دھد»عقب مانده«کشورھای 
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بھ دولت نیز رفرمیستوابستگی سندیکاھای ۀیچنین، پا

.ھست

در مکزیک، سندیکاھا توسط قانون بھ نھادھای نیمھ 
و نتیجتاً یک شکل نیمھ استبدادی را .دولتی تبدیل شدند

اران، دولتی زبر طبق برداشت قانون گ.ایجاد کرده اند
کردن سندیکاھا در جھت منافع کارگران، و بھ ھدف 

در زندگی حکومتی و اقتصادی انجام تضمین نفوذ آن ھا 
ۀاما در شرایطی کھ دولت ملی تحت سلط.گرفتھ است

سرمایھ داری امپریالیستی خارجی است، و از آن جا کھ 
این آخری امکان سرنگون ساختن دموکراسی بی ثبات و 
جایگزینی آن با یک دیکتاتوری فاشیست آشکار را دارد، 

سندیکاھا بھ تحت چنین شرایطی، قوانین مربوط بھ
سادگی می توانند بھ اسلحھ ای در دست دیکتاتوری 

.امپریالیستی تبدیل شوند

سندیکاھاسندیکاھاآزادیآزادیبرای برای ھاھاشعارشعار

پس از آن چھ گفتھ شد، این نتیجھ گیری کھ سندیکاھا در 
م از سندیکا بودن خود چشم پوشی می سدوران امپریالی

.کنند، در نظر اول ساده بھ نظر می رسد

ی برای دموکراسی کارگری باقی یر عمًال جااین ھا، دیگ
گذشتھ، دموکراسی ای کھ در دوران طالیِی :نمی گذارند

اقتصادی مسلط بود، ۀھنگامی کھ تجارت آزاد در حیط
روال زندگی درونی سازمان ھای کارگری را تشکیل می 

نمی توان مبارزه ای آزاد ،بدون دموکراسی کارگری.داد
،و بھ این دلیل.یکاھا داشتبرای نفوذ بر اعضای سند

میدان اصلی فعالیت انقالبی در سندیکاھا از میان می 
ما.با این ھمھ، این چنین موضعی اساساً اشتباه است.رود

نمی توانیم حیطھ و شرایط فعالیتمان را بھ میل خود تعیین 
کارگران در یک ۀمبارزه برای نفوذ در میان تود.کنیم

بی نھایت مشکل تر ،ھ استبدادیدولت استبدادی و یا نیم
از ھمین مبارزه در یک دموکراسی است؛ این امر برای 
سندیکاھا نیز، کھ سرنوشتشان تبلوری از تحوالت دولت 

اما، ما نمی .صدق می کند،ھای سرمایھ داری است
توانیم از فعالیت ھای مان در بین کارگران آلمان دست 

بدادی کار ما را بکشیم، تنھا بھ این دلیل کھ رژیم است
باز بنا بھ ھمین منطق، نمی توانیم .بسیار سخت می کند

مساز مبارزه در درون سازمان ھای اجباری کار کھ فاشی

و بھ دلیل ارجح، نمی .چشم پوشی کنیم،ایجاد می کند
در )سیستماتیک(توانیم از یک کار با قاعده و مرتب 

ا، فقط سندیکاھای نوع انحصارگرا و یا نیمھ انحصارگر
بھ خاطر این کھ مستقیم و یا غیرمستقیم، بھ دولت 

وابستھ اند، و یا این    کھ )شوروی(کارگری 
بوروکراسی انقالبیون را از امکان فعالیت آزاد در این 

ضروری .سندیکاھا محروم  می کند، صرف نظر کنیم
این شرایط مشخص کھ توسط ۀست کھ مبارزه را در ھم

کارگر و جنایات ۀھ اشتباھات طبقجملاز تحوالت قبلی، 
در کشورھای فاشیست .رھبرانش، ایجاد شده، ھدایت کنیم

امکان انجام ھیچ فعالیت انقالبی جز از ،و نیمھ فاشیست
در .جویانھ وجود نداردتوطئھنوع مخفی، غیرقانونی و 

سندیکاھای انحصارگرا امکان انجام ھیچ فعالیتی جز 
ست کھ ما خود را اوری ضر.فعالیت مخفی وجود ندارد

با شرایط مشخص سندیکاھا در ھر کشوری تطبیق دھیم، 
بلکھ ھم چنین ،تا توده ھا را نھ تنھا علیھ سرمایھ داران

علیھ رژیم غیر دموکراتیک حاکم بر خود سندیکاھا و 
علیھ رھبرانی کھ این رژیم را تحکیم می بخشند، بسیج 

استقالل «:ازاولین شعار این مبارزه عبارت است .کنیم
قید و شرط سندیکاھا از دولت سرمایھ بیکامل و 

مبارزه برای :و معنای این شعار چنین است.»داری
توده ھای استثمار شده و نھ ارگان ھایتبدیل سندیکاھا بھ 

.اشرافیت کارگریارگان ھای 

***

این .»دموکراسی درون سندیکا«:شعار دوم این است
ول منتج می شود، و پیش شرط شعار مستقیماً از شعار ا

تحقق آن آزادی کامل سندیکاھا نسبت بھ دولت 
.امپریالیستی و یا دولت مستعمره می باشد

بھ عبارت دیگر، در دوران حاضر سندیکاھا نمی توانند 
صرفاً ارگان ھم چون دوران رقابت آزاد سرمایھ داری، 

دموکراسی باشند و نمی توانند بیش از این از لحاظ ھای
یاسی بی طرف باقی بمانند، یعنی نمی توانند تنھا بھ س

آن ھا .کارگر بسنده کنندۀطبقۀروزمرنیازھای دفاع از 
باقی بمانند، یعنی نفوذ ینمی توانند بیش از این آنارشیست

دولت را در زندگی مردم و طبقات نادیده ۀتعیین کنند
.بگیرند
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بمانند، باقیرفرمیستسندیکاھا نمی توانند بیش از این 

جدی و رفرم ھایجایی برای،زیرا کھ شرایط عینی
سندیکاھای دوران ما می .باقی نمی گذارددرازمدت 

سرمایھ داری امپریالیستی ثانویتوانند یا بھ عنوان ابزار 
برای بھ اطاعت در آوردن زحمت کشان و جلوگیری از 

و یا برعکس، تبدیل بھ ابزار جنبش ،انقالب خدمت کنند
.بی پرولتاریا شوندانقال

***

،بی طرفی سندیکاھا کامالً و بھ شکلی غیرقابل بازگشت
متعلق بھ گذشتھ است، و ھمراه با دموکراسی بورژوازی

.از بین رفتھ استآزاد

***

از آن چھ گفتھ شد بھ روشنی نتیجھ گرفتھ می شود کھ 
علی رغم انحطاط مداوم سندیکاھا و ادغام فراینده شان 

ۀنھ تنھا از اھمیت فعالیت در حیط،پریالیستیدر دولت ام
سندیکاھا کاستھ نشده، و ھمانند قبل از این اھمیت 

ل بھ یبرخوردار است، بلکھ حتی این فعالیت بھ نوعی تبد
ھدف این فعالیت مانند .یک فعالیت انقالبی شده است

.کارگر استۀگذشتھ، اساساً مبارزه برای نفوذ در طبق
گرایشی کھ بھ خود اجازه دھد ھر سازمان، حزب یا

موضعی اتمام حجت طلبانھ نسبت بھ سندیکاھا داشتھ 
کارگر پشت کند، صرفاً بھ ۀباشد، یعنی در واقع بھ طبق

این دلیل کھ از سازمان ھای آن خوشش نمی آید، محکوم 
و باید گفت کھ سزاوار چنین سرنوشتی .بھ انقراض است

.نیز ھست

***

نھ ،در کشورھای عقب ماندهاز آن جا کھ نقش اصلی
بلکھ سرمایھ داری خارجی ،توسط سرمایھ داری ملی

اجرا می شود، بورژوازی ملی در جایگاه اجتماعی و 
موقعیت اجتماعی نازل تری نسبت بھ رشد صنعت قرار 

کارگر وارد ،از آن جا کھ سرمایھ داری خارجی.دارد
نمی کند، بلکھ مردم محلی را پرولتریزه می کند، 
پرولتاریای ملی بھ سرعت مھم ترین نقش را در زندگی 

تحت این شرایط حکومت ملی، تا آن .کشور بازی می کند
جا کھ سعی می کند در مقابل سرمایھ خارجی مقاومتی 

.نشان دھد، مجبور است کمابیش بھ پرولتاریا تکیھ کند
برعکس زمانی کھ حکومت ھای این کشورھا فکر کنند 

خارجی ھم اجتناب ناپذیر و ھم پُر ۀیکھ ھمکاری با سرما
منفعت است، سازمان ھای کارگری را متالشی کرده و 

بدین گونھ، ضعف .رژیمی استبدادی مستقر می کنند
حکومت داخلی، و گسترش ۀبورژوازی ملی، فقدان سابق

کم و بیش سریع پرولتاریا، اساس ھر حکومت باثبات 
ت ھای حکوم.دموکراتیک را بھ لزره در می آورد

کشورھای عقب مانده، یعنی مستعمرات و نیمھ 
مستعمرات، شکلی بناپارتیستی یا نیمھ بناپارتیستی بھ خود 

با این تفاوت کھ بعضی سعی می کنند با جلب .می گیرند
حمایت کارگران و دھقانان بھ سوی مسیری دموکراتیک 
جھت گیری کنند و دیگران نوعی دیکتاتوری نظامی و 

این امر سرنوشت سندیکاھا را نیز .ی کنندپلیسی مستقر م
دولت قرار می گیرند، یا قیومیتیا تحت .تعیین می کند

دولت خود قیومیت.دچار سرکوبی ظالمانھ می شوند
اول :تحت فشار دو عامل متضاد ضرورت می یابد

و کسب پشتیبانی برای کارگرۀنزدیک شدن بھ کل طبق
م، و دوم سمپریالیمقاومت در مقابل ادعاھای افراطی ا

منضبط کردن کارگران از طریق قرار دادن آن ھا تحت 
.کنترل یک بوروکراسی

******

سرمایھ داری انحصاری و سندیکاھاسرمایھ داری انحصاری و سندیکاھا

حاضر بھ ،سرمایھ داری انحصاری ھر چھ کمتر و کمتر
و از بوروکراسی .استقالل سندیکاھاستکنار آمدن با

او ۀسفرکھ تھ مانده ھای  -و اشرافیت کارگریرفرمیست
می خواھد کھ ھر دو در انظار  -را جمع می کنند

.او بشوندپلیس سیاسی تبدیل بھ،کارگران

بوروکراسی کارگری از بین ،اگر این امر تحقق نیابد
بنابراین تمام .رفتھ و جای آن را فاشیست ھا می گیرند

م، نمی سخدمت امپریالیمساعی اشرافیت کارگری در
.زیادی از تالشی مصون بدارداو را برای مدت دتوان

شدت یافتن تضادھای طبقاتی در ھر کشور و تخاصمات 
میان ملل، شرایطی را ایجاد می کند کھ در آن سرمایھ 

یعنی در مقطع (داری امپریالیست دیگر نمی تواند 
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را تحمل کند، مگر این رفرمیست، بوروکراسی )خاصی

، سھام کھ این بوروکراسی مستقیماً بھ عنوان سھام دار
داری کوچک ولی فعال، در شرکت ھای امپریالیستی، در 
نقشھ ھا و برنامھ ھای آن ھا، چھ در سطح کشوری و چھ 

م، صرفاً سرفرمی -سوسیال.در سطح جھانی شرکت کند
برای تمدید مھلت حیاتش و نھ ھیچ چیز دیگر، باید بھ 

م تبدیل شود، چرا کھ با تعقیب راھی سامپریالی -سوسیال
دیگری برایش باقی نمی ۀعموماً چار،پیش گرفتھکھ در 

.ماند

م وجود سآیا این بھ این معناست کھ در دوران امپریالی
سندیکاھای مستقل بھ طور کلی ناممکن است؟ طرح 

.سؤال بھ این شکل، اما، اساساً اشتباه است

مستقلرفرمیست آن چھ ناممکن است، وجود سندیکاھای
مستقلانقالبیسندیکاھایوداما وج.استیا نیمھ مستقل 

ۀکھ نھ تنھا پشتیبان پلیس امپریالیستی نیستند، بلکھ وظیف
سرنگونی نظام سرمایھ داری را در مقابل خود می 

و در دوران گندیدگی.گذارند، کامالً امکان پذیر است
م، سندیکاھا تنھا زمانی می توانند مستقل سامپریالیزوال

رگان ھای انقالب کارگری باشند کھ آگاھانھ و در عمل ا
ۀانتقالی کھ توسط آخرین کنگرۀدر این راه، برنام.باشند

عمل حزب، ۀنھ تنھا برنام،بین الملل چھارم تصویب شده
عمل سندیکاھا نیز ۀبلکھ در خطوط اصلی اش، برنام

.ھست

***

در جنبش سندیکایی سرتاسر جھان در دورۀ اخیر، باید 
.دمکراسی درونی بودشاھد چرخش بھ راست و سرکوب

در سندیکاھا، درھم شکستھ »جنبش اقلیت«در انگلستان، 
؛ رھبران جنبش )البتھ نھ بدون ھمکاری مسکو(شده است 

سندیکایی، امروز، بھ خصوص در حوزۀ سیاست 
»حزب محافظھ کار«خارجی، عّمال و کارگزاران مطیع 

در فرانسھ، فضایی برای وجود مستقل سندیکاھای .ھستند
ستالینیستی وجود نداشت؛ آن ھا با سندیکاھای بھ ا

سندیکالیست بھ رھبری ژوئو متحد شدند -اصطالح آنارکو
و در نتیجۀ این وحدت، یک چرخش عمومی از سوی 
.سندیکاھا نھ بھ چپ، کھ بھ راست صورت گرفت

آشکارترین و مستقیم ترین )CGT(»ث ژ ت«رھبری 

.نسھ استکارگزار سرمایھ داری امپریالیستی فرا

در ایاالت متحده، جنبش سندیکالیستی از توفانی ترین 
سی آی «ظھور .تاریخ سال ھای اخیر عبور کرده است

، گواھی بی چون و چرا از وجود گرایش )CIO(»او
با این حال .ھای انقالبی در درون توده ھای کارگر است

گویاترین و قابل توجھ ترین واقعیت این است کھ سازمان 
زودتر از آن کھ بھ آغوش »چپ گرا«ندیکاھای جدید س

مبارزه .آھنین دولت امپریالیستی بیافتد، بنیان گذاشتھ نشد
میان باالیی ھا، بین فدراسیون قدیم و جدید، تا حد زیادی 
قابل تقلیل بھ مبارزه برای ھمدردی با و حمایت از 

.روزولت و کابینۀ او است

اط جنبش سندیکاھا گویایی تصویِر تغییر و تحول یا انحط
در .تر نیستدر اسپانیا، ھرچند بھ معنایی دیگر، کم

سندیکاھای سوسیالیست، تمامی عناصر اصلی کھ تا 
درجھ ای نمایندۀ استقالل جنبش اتحادیھ ھای کارگری 

در ارتباط با اتحادیھ ھای .بودند، بیرون رانده شدند
ی سندیکالیست، این اتحادیھ ھا بھ ابزار جمھور -آنارکو

-خواھان بورژوا تبدیل شدند؛ رھبران آنارکو
سندیکالیست، بھ وزرای بورژوایی محافظھ کار بدل 

این واقعیت کھ دگردیسی مذبور در شرایط جنگ .گشتند
جنگ، تداوم عیناً .داخلی رخ داد، از اھمیت آن نمی کاھد

فرایندھا را شتاب می بخشد، .ھمان سیاست ھا است
آشکار می کند، ھر آن چھ خصوصیات بنیادی آن ھا را

را کھ پوسیده، نادرست و چندپھلو و گنگ است نابود می 
.کند و ھر آن چھ را کھ حیاتی و اساسی است، آشکار

چرخش سندیکاھا بھ راست، بھ دلیل تشدید تناقضات 
رھبران جنبش سندیکایی حس .طبقاتی و بین المللی بود

اکنون دیگر کردند، یا فھمیدند، یا قرار بود بفھمند، کھ
چرا کھ ھر .زمان وارد شدن بھ بازی اپوزیسیون نیست

حرکت اعتراضی در درون جنبش سندیکایی، بھ 
خصوص در بین باالیی ھا، خطر برانگیختگی یک 
جنبش توفانی توده ای و ایجاد دشوارھایی برای 

از این جاست کھ چرخش بھ .امپریالیسم ملی را دارد
اسی کارگری در درون راست سندیکاھا و سرکوب دمکر

خصلت اصلی، یعنی چرخش .اتحادیھ ھا نشأت می گیرد
بھ سوی رژیم تمامیت خواه، از جنبش کارگری کل جھان 

.عبور می کند
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چنین ھلند را ھم بھ یاد بیاوریم، جایی کھ جنبش ما باید ھم

رفرمیستی و سندیکایی نھ فقط یک گروه قابل اتکا برای 
کھ یک سازمان بھ اصطالح سرمایھ داری امپریالیست، 

سندیکالیست نیز بود کھ عمالً تحت کنترل حکوت  -آنارکو
اشنیف «دبیر این سازمان، .امپریالیستی قرار داشت

با وجود ھمدردی ھای افالطونی خود نسبت بھ »لیت
انترناسیونال چھارم، بھ عنوان معاون در پارلمان ھلند، بھ 

حکومتشدت حواسش جمع بود تا مبادا خشم و غضب
.دامن سازمان سندیکالیستی او را بگیرد

***

در ایاالت متحده، وزارات کار با بوروکراسی چپ گرای 
خود، وظیفھ اش را انقیاد جنبش اتحادیھ ھای کارگری بھ 
دولت دمکراتیک قرار داده و باید گفت کھ این وظیفھ 

.تاکنون با موفقیت ھایی حل شده است

***

ان ھای نفتی در مکزیک، البتھ ملی کردن راه آھن و مید
این، اقدامی از .ھیچ چیز مشترکی با سوسیالیسم ندارد

سوی سرمایھ داری دولتی در یک کشور عقب مانده است 
کھ بھ این شکل در جستجوی دفاع از خود در برابر 
امپریالیسم خارجی از یک سو و پرولتاریای خود از 

نفتی، و مدیریت راه آھن، میادین.سوی دیگر می باشد
غیره، از طریق سازمان ھای کارگری ھیچ شباھتی با 
کنترل کارگری بر صنعت ندارد، چرا کھ در ماھیت امر، 
مدیریت از طریق بوروکراسی عملی می شود کھ مستقل 
از کارگران است، اما در عوض، کامالً وابستھ بھ دولت 

این ابزار از طرف طبقۀ حاکم، ھدف .بورژوایی است
طبقۀ کارگر را دنبال می کند تا آن را برای منضبط کردن

کھ در سطح، بھ نظر می -خدمت بھ منافع مشترک دولت
-سخت -رسد با منافع خود طبقۀ کارگر درھم می آمیزد

در واقعیت امر، ھمۀ وظیفۀ بورژوازی، .کوش تر سازد
شامل نابودی سندیکاھا بھ عنوان ارگان ھای مبارزۀ 

آن با بوروکراسی طبقاتی و در عوض جایگزینی 
سندیکایی بھ عنوان ارگان رھبری دولت بورژوازی بر 

در این شرایط، وظیفۀ پیشتاز انقالبی، .کارگران است
پیش بردن مبارزه برای استقالل کامل سندیکاھا و برای 
معرفی کنترل واقعی کارگری بر بوروکراسی فعلی 

ی اتحادیھ ای است کھ بھ دستگاه اداری راه آھن، بنگاه ھا
.نفت و نظایر آن تبدیل شده است

***

با وضوح خاص )قبل از جنگ(رویدادھای دورۀ اخیر 
کھ در تئوری، ھمواره فقط  -آشکار کرده اند کھ آنارشیسم

لیبرالیسمی است کھ بھ افراط و تفریط ھای خود کشیده 
در عمل، تبلیغات مسالمات آمیز در درون جمھوری  -شده

.این جمھوری را می طلبیددمکراتیک بود کھ حفاظت از 
اگر ما اقدامات تروریستی انفرادی و غیره را کنار 
بگذاریم، آنارشیسم بھ عنوان نظامی از جنبش توده ای و 
سیاست ھا، تنھا خوارک تبلیغاتی را تحت حفاظت 

در شرایط بحران، .مسالمات آمیز از قوانین ارائھ کرد
ر زمان آنارشیست ھا ھمواره نقطۀ مقابل آن چرا کھ د

مارکس خود در .ھای صلح آموختھ بودند، انجام دادند
و .ارتباط با کمون پاریس ھمین نکتھ را خاطر نشان کرد

ھمین در مقیاسی بھ مراتب عظیم تر در تجربۀ انقالب 
.اسپانیا تکرارشد

***

اتحادیھ ھای دمکراتیک در معنای قدیمی اصطالح، یعنی 
چارچوب یک ھیئت ھایی کھ گرایش ھای مختلف در

سازمان توده ای واحد کم و بیش آزادانھ مبارزه می 
درست ھمان .کردند، دیگر نمی توانند وجود داشتھ باشند

دمکراتیک ناممکن -طور کھ باز گرداندن دولت بورژوا
است، بازگرداندن دمکراسی کارگری قدیمی نیز ناممکن 

سرنوشت یکی، سرنوشت دیگری را بازتاب می .است
اقع، استقالل سندیکاھا در معنای طبقاتی، در در و.دھد

مناسبات آن ھا با دولت بورژوایی، در شرایط کنونی تنھا 
می تواند با یک رھبری انقالبی کامل تضمین شود، یعنی 

این رھبری، طبیعتاً می .رھبری انترناسیونال چھارم
تواند و باید اتحادیھ ھا را بھ باالترین دمکراسی قابل 

یط مشخص کنونی مجاب کند، اما بدون تصور تحت شرا
رھبری سیاسی انترناسیونال چھارم، استقالل سندیکاھا 

.ناممکن است

http://marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/t
u.htm

http://marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/tu.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/t
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نقش من در انقالب اکتبر

)١٩٣٠(لئون تروتسکی

فھرستزگشت بھ با

آرم نوبخت:برگردان

، بھ قلم »موقعیت واقعی در روسیھ«متن زیر، فصلی از 
تروتسکی است کھ بھ تحریفات تاریخ انقالب .د.لقرفی

این فصل .روسیھ از سوی رژیم استالین می پردازد
جشن بنیانگذاری ارتش سرخ، برگزاری اکنون بھ دلیل 

ترجمھ، شامل .تی خاص برخوردار استاز جذابی
.است»مکس ایستمن«توضیحات، از 

***

یادداشت در ارتباط با شرکت من در انقالب اکتبر، در 
:لنین می خوانیدمجموعھ آثاراز ١۴جلدھای

پس از آن کھ اکثریت شورای پتروگراد بھ دست «
بلشویک ھا افتاد، تروتسکی بھ عنوان رئیس آن انتخاب 

٢۵این مقام، بھ سازماندھی و رھبری شورش شد و در
)١(»اکتبر پرداخت

و چھ مقدار نادرست درستاین کھ چھ مقدار از این گفتھ 
تصمیم »تاریخ حزبخانۀدفتر«است را بگذارید کھ 

رفیق .آتیخانۀ، پس دفترنھ دفترخانۀ کنونیاگر -بگیرد
رده استالین اخیراً بھ صراحت حقیقیت این گفتھ را انکار ک

:بدین گونھ کھ.است

تروتسکی ھیچ نقش خاصی در باید بگویم کھ رفیق«
تبر ایفا نکرد و نمی توانست چنین کند، و این کشورش ا

کھ او در مقام ریاست شورای پتروگراد، صرفاً ارادۀ 
را ھدایت اوگامھر اتوریتۀ حزب را بھ انجام رساند کھ 

»می کرد

:و بھ عالوه

در حزب و یا در قش خاصیرفیق تروتسکی ھیچ ن«
نکرد، و نمی توانست بکند، چرا کھ در ورش اکتبر ایفاش

)٢(»دورۀ اکتبر فرد نسبتاً جدیدی در حزب ما بود

، آن چھ را کھ خودش وقتی این شھادت را می داداستالین 
بھ فراموشی ،ھ بودگفت١٩١٨در روز ششم نوامبر 

نی کھ نخستین سالگرد انقالب و زمادر یعنی رسید؛
حقایق و رویدادھا ھنوز در ذھن ھمھ زنده بود، حتی آن 

ه بودآغاز کردناستالین این اقدام را نسبت بھ مزمان ھم
اما سپس .کھ اآلن بھ چنین مقیاس بزرگی رسانده است

ر بسیار بیش تری یوو تزمجبور شد کھ آن را با احتیاط 
کھ در این جا آن چھ را .از آن چھ امروز ھست پیش ببرد

برجستھ نقش«زیر عنوان )٣(پراودااو آن موقع در 
:آمده است،نوشتھ بود»رھبران حزبترین

بری بی ھش، تحت رتمام کار سازماندھی عملی شور«
واسطۀ رئیس شورای پتروگراد، رفیق تروتسکی، ھدایت 

سریع حرکتکھ اعالم کردمی توان با قطعیت.شد
شورا، و اجرای جانببھ ]پادگان پتروگراد[گاریسون
الً و بیش وصکار کمیتۀ انقالبی نظامی، حزب امتھورانۀ

»از ھمھ بھ رفیق تروتسکی مدیون است

این کلمات بھ ھیچ وجھ بھ قصد اغراق تحسین آمیز بھ 
برعکس، ھدف استالین در آن زمان کامالً -بان نیامدز

آن کلمات -متفاوت بود، اما زیاد بھ آن نخواھم پرداخت
قعاً فوق العاده ھستند، چرا کھ از دھان استالین امروز وا

.خارج می شوند

فرد صادق، این مزیت را دارد :می شدمدت ھا پیش گفتھ 
کھ حتی با حافظۀ بد ھرگز بھ تناقض با خودش برنمی 

اما فرد عھدشکن، بی وجدان و ناصادق ھمیشھ .خورد
مجبور است آن چھ در گذشتھ گفتھ است را بھ یاد داشتھ 

.د تا بلکھ خودش شرمسار نکندباش

کی، در تالش سرفیق استالین، با یاری امثال یاروسالف
برای ساخت تاریخی جدید از سازماندھی شورش اکتبر

بر مبنای این امر کھ حزب در آن موقع یک است، آن ھم
ایجاد »مرکز عملی برای رھبری تشکیالتی شورش«

عضو آن کرده بود و کاشف بھ عمل می آید کھ تروتسکی 
ھمین واقعیت .لنین ھم عضو آن کمیتھ نبود.ه استنبود

تنھا از نظر تشکیالتی،بھ تنھایی نشان می دھد کھ کمیتھ
ایفا مستقلینقشبھ ھیچ رو.فرعی داشتیک اھمیت 

دربارۀ این کمیتھ بھ این دلیل بافیافسانھامروز .نکرد
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.ه استکھ استالین عضو آن بودصورت می گیردساده 

سوردلوف، استالین، «:اعضا ھستندفھرستین ھاا
ھرچند کند و کاو در .»دزرژینسکی، بابنوف، اوریتسکی

این مزخرفات ناخوشایند است، ولی برای من ضروری
نده و شاھد نکھ بھ عنوان یک شرکت کبھ نظر می رسد

موارد بھ اندازۀ کافی نزدیک در رویدادھای آن زمان، 
:ذیل را گواھی کنم

سوردلوف .سازی نداردروشننین البتھ نیازی بھ نقش ل
و بھ او برای مشورت و بھ مالقات می کردمرا اغلب 

رفیق .دیگران برای کمک بھ خودم رجوع می کردم
شناختھ شده است، جایگاه خاصی را بھ خوبیکامنف کھ

اشغال می کرد کھ نادرست بودن آن را خودش از مدت 
ن وجود فعال ترین نفش را ، با ای)۴(ھا قبل فھمیده است

سازشب سرنوشت.در رویدادھای انقالب بھ عھده گرفت
م، کامنف و من ھمراه با ھم شبیست و پنجم تا بیست و ش

در مقر کمیتۀ انقالبی نظامی گذراندیم، بھ پرسش ھا پاسخ 
اما .می دادیم و با تلفن فرمان ھا را صادر می کردیم

نمی توانم بھ این ھرچھ قدر ھم بھ ذھنم فشار بیاورم
پرسش پاسخ بدھم کھ در آن روزھای سرنوشت ساز، 

ھرگز یک بار ھم نشد کھ من برای .نقش استالین چھ بود
او ھرگز ذره ای .مھمکاری یا مشورت نزد او برو

او ھرگز یک طرح پیشنھادی .ابتکار عمل بھ خرج نداد
مورخ «این حقیقی است کھ ھیچ .مستقل ھم مطرح نکرد

.نمی تواند تغییر بدھد،بھ سبک جدید»ستیمارکسی

یک ضمیمۀ تکمیلی

استالین و یاروسالفسکی، ھمان طور کھ در باال گفتم، 
بھ ھدر داده اند تا تالش بسیاری راماه ھای اخیرطی

، شامل حزبساختاثبات کنند کھ مرکز تشکیالتی 
،سوردلوف، استالین، بابنوف، اوریتسکی و دزرژینسکی

استالین بھ ھر .ش را ھدایت کردسیر شورعمالً کل م
شکلی کھ می تواند بر این امر تأکید کرده کھ تروتسکی 

تیبا بی دق!اما افسوس.عضو آن مرکز نبوده است
نوامبر ٢، پراوداۀمحض مورخین استالین در روزنام

گزیدۀ یک -ارش نامۀ حاضریعنی پس از نگ-١٩٢٧
نزدھم تا بیست و دقیق از گزارش کمیتۀ مرکزی برای شا

:ظاھر شد١٩١٧نھم اکتبر 

یک مرکز انقالبی نظامی با این اعضا ،کمیتۀ مرکزی«
سوردلوف، استالین، بابنوف، اوریتسکی و :ایجاد می کند

از سازندهاین مرکز قرار است جزئیدزرژینسکی؛ 
.»کمیتۀ شورای انقالبی باشد

است کمیتۀ شورای انقالبی، ھمان کمیتۀ انقالبی نظامی 
ھیچ ارگان .کھ از سوی شورای پتروگراد ساختھ شد

در .شورایی دیگری برای رھبری شورش وجود نداشت
کمیتۀ مرکزی گماشتھ این پنج رفیق، کھ از سوینتیجھ

می بایست بھ عنوان مکمل بھ مجموعۀ ھمان شده بودند، 
وارد شوند کھ تروتسکی ریاست »کمیتۀ انقالبی نظامی«

این کھ تروتسکی برای بار دوم بھ .شتعھده دابرآن را 
، سازمانی معرفی شود کھ نقداً رئیس آن استۀمجموع

چھ قدر سخت است کھ تاریخ را !ر می رسدظنزائد بھ 
!پس از پایان آن تصحیح کنیم

١٩٢٧نوامبر ١١

.، طرحی مختصر از انقالب اکتبر را نوشتم»برست«در 
ختلف بھ زیر این کتاب در تیراژی عظیم بھ زبان ھای م

جاافتادگیھیچ کسی بھ من نگفت کھ یک اما .چاپ رفت
در ھیچ جا بھ این کھیعنی-وجود داردمر کتابدشکار آ

، کھ »کمیتۀ انقالبی نظامی«رش، ورھبری اصلی ش
اگر .نشده استاشاره ،استالین و بابنوف عضو آن بودند

این قدر بد تاریخ شورش اکتبر را بھ یاد می آوردم، پس 
اب من با چرا ھیچ کسی من را روشن نکرد؟ چرا کت

یۀ مدارس حزبی در سال معافیت از مجازات در کل
نخست انقالب مطالعھ می شد؟

، دفتر تشکیالتی حزب گمان می کرد ١٩٢٢حتی در سال 
.رده امککھ من تاریخ انقالب اکتبر را بھ حق خوب درک 

:استچک، اما شیوا واین گواھی ک

١٩٢٢مھ ٢۴مسکو، 

بھ رفیق تروتسکی.١۴٣٠٢.شماره

دفتر تشکیالتی کمیتۀ مرکزی جلسۀی از گزارش گزیده ا
.٢١، شمارۀ ١٩٢٢مھ ٢٢بھ تاریخ 
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رفیق یاکولف تا اول اکتیر تحت سردبیری رفیق 
تروتسکی کتابی درسی را پیرامون تاریخ انقالب اکتبر 

.تھیھ کند

.امضا، دبیر زیر شاخۀ بخش تبلیغات

و کتاب من دربارۀ انقالب .بود١٩٢٢اه مھ این در م
اکتبر کھ پیش از این زمان در نسخھ ھای متعدد ظاھر 

در آن موقع شکھ سرپرستشده بود، برای دفتر تشکیالتی
د با این وجو،ھنوز استالین بود، بھ خوبی شناختھ شده بود

وظیفۀ کھتسندفتر تشکیالتی این را ضروری دا
.ب اکتبر را بھ عھدۀ من بگذاردویرایش کتاب درسی انقال

چھ طور این اتفاق می افتد؟ بھ این جھت رخ می دھد کھ 
درست پس از بستھ شدن ھمیشگی چشمان لنین، چشمان 

گشوده »تروتسکیسم«استالین و استالینیست ھا بھ روی 
.شد

:توضیحات
۴٨٢صفحۀ)١(
دربارۀ تروتسکی، تروتسکیسم یا استالین، .ژ)٢(

۶٩-۶٨صفحات ، لنینیسم
٢۴١شمارۀ )٣(
این اشاره ای مالیم بھ این واقعیت است کھ کامنف و )۴(

زینوویف با تسخیر قدرت در اکتبر مخالفت کردند، 
مذاکراتی علیھ آن با منشویک ھا ترتیب دادند، و حتی در 
یک روزنامۀ غیز بلشویکی نیز قطعنامل سّری کمیتۀ 

.افشا کردندمرکزی بلشویک را کھ خواھان شورش بود،
»وقتی لنین مرد«لنین در نامھ ای طوالنی کھ من در 

، »اعتصاب شکن«، »خائن«چاپ کردم، آن ھا را 
.و غیره خطاب کرد»سرباز فراری«

زینوویف متعاقباً اعالم کرد کھ دو تا از بزرگ ترین 
اشتباھات زندگی وی، یکی ھمین مخالفت با لنین در سال 

١٩٢۴تروتسکی در سال و دیگر وخالف او با ١٩١٧
من از اکنون تا مدت ھا با تروتسکی کار می «:بوده است

این دو سال پیش بود، و او از آن موقع مجدداً .»کنم
موضع خود را ترک کرده و مشغول نوشتن مقاالت ضّد 

ترجمھ -تروتسکیستی بھ دستور استالین است

...مین سالگرد درگذشت لنین٩١ژانویھ، ٢١

فھرستبازگشت بھ 

لنین درگذشت

لئون تروتسکی

ایستگاه تفلیس،

١٩٢۴ژانویۀ ٢٢

آرام نوبخت:ترجمھ

قوانین سیاھی کھ بر کار شریان ھا .لنین دیگر نیست
داروھا ناتوانی .اش را از پای درآوردهست، زندگیجاری

، خود را از بھ انجام رسانیدن آن چھ قویاً امیدش می رفت
آن چھ قلب میلیون ھا نفر از انسان ھا می طلبید، نشان 

.داده اند

ھیچ تردید و تأملی، تا چھ شماری از مردم حاضرند بی
آخرین قطرۀ خون خود را برای زنده کردن، برای نو 
ساختن کار شریان ھای رھبر بزرگ، ایلیچ لنین، یگانھ 

اما فردی کھ نمی توان جایگزینی برایش ُجست، فدا کنند؟ 
و .جایی کھ علم ناتوان باشد، معجزه ای رخ نمی دھد

چون صخره ھای این واژه ھا ھم.اکنون لنین دیگر نیست
پیکری کھ در دریا فرو می ریزد، بر آگاھی ما غول

.سقوط می کند

آگاھی کارگران سرتاسر جھان قادر بھ درک این حقیقت 
-نیست؛ چرا کھ دشمن ھنوز نیرومند است، راه طوالنی

ست، و کاری عظیم،عظیم ترین کار تاریخ، ھنوز پایان 
نیافتھ؛ طبقۀ کارگر جھان بھ لنین نیاز داشت، آن طور کھ 
گویی تاکنون بھ ھیچ کس دیگری در کّل تاریخ جھان نیاز 

.نبوده است

دومین حملۀ بیماری، کھ بس شدیدتر از اولی بود، بیش از 
ضیح تلخ شریان ھا، بنا بھ تو.ده ماه بھ درازا کشید

این یک بازی .»بازی می کردند«پزشکان، پیوستھ 
نھ فقط بھبود، تقریباً بھبودی .دھشتناک با زندگی لنین بود

ھمۀ ما انتظار .کامل، کھ حتی فاجعھ نیز قابل انتظار بود
مرکز تنفس مغز، از .بھبود داشتیم، ولی فاجعھ رخ نمود

رگ را ایفای نفش سر باز زد و مرکز ذھن این نابغۀ بز
.خاموش کرد
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.حزب، یتیم است.و اکنون والدیمیر ایلیچ دیگر نیست

این ھمان حّسی بود کھ از اخبار .طبقۀ کارگران یتیم است
.مرگ معلم و رھبرمان، در ما برخاست

چھ گونھ پیش خواھیم رفت، چھ گونھ راه را خواھیم 
یافت، چھ گونھ سردرگم نخواھیم شد؟ چرا کھ رفقا، لنین 

!با ما نیستدیگر 

.سختی می کندلنین دیگر نیست، ولی لنینیسم جان
جاودانگی در لنین، آموزۀ او، کار او، روش او، نمونۀ 
او، در ما زنده است؛ در حزبی کھ بنیان نھاد، زنده است؛ 
در نخستین دولت کارگری کھ سرپرستش بود و آن را 

.ھدایت کرد، زنده است

اندوه دفن است، چرا قلب ما اکنون زیر خروارھا غم و 
کھ ھمۀ ما، بھ یُمن لطف بزرگ تاریخ، ھم دورۀ لنین بھ 

حزب ما .دنیا آمدیم، با او کار کردیم، و از او آموختیم
لنینیسم است در پراتیک، حزب ما رھبری جمعی 

در ھر یک از ما، پارۀ کوچکی از لنین .کارگران است
.حیات دارد، چیزی کھ بھترین پارۀ ھر یک از ماست

.چھ گونھ ادامھ خواھیم داد؟ با چراغ لنینیسم در دستانمان
چھ گونھ راه را خواھیم یافت؟ با ِخَرد جمعی، با ارادۀ 

!جمعی حزب راه را خواھیم یافت

فردا، برای یک ھفتھ، یک ماه، خواھیم و فردا، و پس
پرسید کھ آیا لنین واقعاً مرده است؟ چرا کھ تا مّدت ھا 

چون خودرأیی و استبداد ناممکن و مرگ او برای ما ھم
.وحشتناک طبیعت جلوه خواھد کرد

شاید دردی کھ احساس می کنیم، دردی کھ ھر بار وقتی 
فکر می کنیم کھ لنین دیگر نیست، خنجر بھ قلب ما 
فرومی آورد، برای ھر یک ما یک سرزنش، یک 

.مسئولیت شما افزایش یافتھ:ھشدار، یک درخواست باشد
!باشید کھ شما را آموختالیق رھبری 

با وجود حزن، اندوه و پریشانی، ما صفوف و قلب ھای 
خود را با یک دیگر پیوند می زنیم؛ ما بیش از پیش برای 

رفقا، برادران، لنین دیگر .مبارزات نوین متحد می شویم
!بدرود رھبر!بدرود ایلیچ.با ما نیست

پیش نویس قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کارگران 
)بلشویک(سیال دمکرات روسیھ سو

از حزب»لوزوفسکی.ا.س«پیرامون اخراج 

فھرستبازگشت بھ 

)١٩١٨ژانویۀ ١٢(١٩١٧دسامبر ٣٠:تاریخ نگارش

مجموعھ آثار لنین، ویراست انگلیسی دوم، :منبع
، صفحات ۴٢، مسکو، جلد ١٩٧١راگرس، پانتشارات 

الف۵١-ب۴٩

آرام نوبخت:انبرگرد

:نظر بھ این کھ

رفیق لوزوفسکی از ھمان ابتدا نظراتی را بیان داشتھ )١
کھ از اساس با نظرات حزب و پرولتاریای انقالبی بھ 

اما در تمامی موارد اصلی، با نفی ،داردفاصلھطور اعم 
خرده بورژوایی دیکتاتوری پرولتاریا بھ عنوان یک 

.یالیسم، منطبق استمرحلۀ حیاتی در گذار بھ سوس

)١(...رفیق لوزوفسکی با بیانیۀ خود بھ تاریخ نوامبر )٢

کھ بھ سوی بورژوازی )٢(»نووایا ژیزن«در روزنامۀ 
چرخش کرده است، خشمی را نھ فقط میان تمامی افراد 
حزب، کھ ھمین طور میان کارگران آگاه طبقاتی بھ طور 

رکزی حزب برانگیختھ است؛ قطعنامۀ کمیتۀ م)٣(کلی
کارگران سوسیال دمکرات روسیھ پیرامون اخراج رفیق 
لوزوفسکی از حزب کھ بالفاصلھ پس از این بیانیھ بھ 
تصویب رسید، اعالم و اجرایی نگردید، چرا کھ برخی 
رفقا امید داشتند کھ نوسانات رفیق لوزوفسکی خصلتی 
موقتی دارد و بھ دلیل ناتوانی او از فھم سریع اھمیت 

تاریخی است کھ با چنان سرعت فوق العاده ای طغیانی 
.رخ می دھد

انتظار رفقایی کھ مایل بودند بھ رفیق لوزوفسکی )٣
فرصت دھند تا اھمیت انقالبی را کھ رخ می دھد بھ طور 
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کامل درک کند، ناصحیح بوده، و کل رفتار سیاسی و بھ 

پروفشنالنی «٨و ٧ویژه مقاالت او در شماره ھای 
بھ واگرایی کامل این رفیق از اصول )۴(»وستنیک

اساسی سوسیالیسم در رویکرد خود بھ نقش پرولتاریا در 
.انقالب سوسیالیستی اشاره دارد

عضویتِ حزبی فردی کھ منصب مھمی در جنبش )۴
اتحادیۀ کارگری دارد و مشغول فاسد کردن این جنبش با 
عقاید بنجل بورژوایی است، نھ فقط بھ حزب لطمھ می 

و کل فعالیت تشکیالتی در بین پرولتاریا را تضعیف زند 
می کند، بلکھ صدمۀ عملی عظیمی را متوجھ وظیفۀ 
فوری سازماندھی تولید سوسیالیستی بھ وسیلۀ اتحادیھ 

ھای کارگری می نماید؛

فعالیت مشترک در صفوف یک حزب واحد با وجود )۵
شخصی کھ ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا را بھ عنوان 

کھ در برنامۀ ما بھ رسمیت شناختھ شده درک نمی اصلی 
یعنی بدون ،چنین دیکتاتورییک نمی فھمد کھ بدون ؛کند

-بی رحمانۀ مقاومت استثمارگرانسیستماتیک وسرکوب
پیش نمی ول ھای بورژوا دمکراتیک مفردر قالبکھ

چھ رسد بھ -نمی تون ھرگونھ انقالب دمکراتیک-رود
اقدام جدی برای مقابلھ با ھرگونھ و  -انقالب سوسیالیستی

بحران و ھرج و مرج اقتصادی ناشی از جنگ را 
.ناممکن است؛متصور شد

فعالیت مشترک در صفوف یک حزب واحد با وجود )۶
فردی کھ منکر وظایف سوسیالیستی پرولتاریایی می شود 
کھ قدرت سیاسی را بھ دست آورده؛ فردی کھ از پذیرش 

ند کھ وظیفۀ اتحادیھ ھای کارگری بھ این ایده امتناع می ک
عھده گرفتن وظایف دولت و انجام آن با عظیم ترین عزم 
و اشتیاق، سازماندھی مجدد سوسیالیستی تولید و توزیع 

.در مقیاس ملی است، ناممکن می باشد

کمیتۀ اجرایی حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیھ 
ان رفیق لوزوفسکی از حزب کارگر:مقرر می دارد کھ

اخراج گردد و )بلشویک ھا(سوسیال دمکرات روسیھ 
.این قطعنامھ بدون تأخیر منتشر گردد

https://www.marxists.org/archive/lenin/work

s/1917/dec/30a.htm

ن دستنویس یک جای لنین برای تاریخ نوشتھ در مت).١(
.خالی گذاشتھ است

روزنامھ ای کھ از -)زندگی نوین(»نووایا ژیزن«).٢(
در پتروگراد منتشر ١٩١٧تا ژوئیۀ )مھ١(آوریل ١٨

می شد؛ انترناسیونالیست ھا و نویسندگان منشویک کھ 
گردآمده بودند، از این روزنامھ »لتوپیس«حول مجلۀ 

رویکرد خصمانھ ای روزنامھاین .حمایت می کردند
نسبت بھ انقالب سوسیالیستی اکتبر و استقرار قدرت 

در دو نسخھ ١٩١٨ژوئیۀ ١از .شورایی اتخاذ کرد
اما در .یکی در پتروگراد و دیگری در مسکو:ظاھر شد

.بستھ شدند١٩١٨ژوئیۀ 

لوزوفسکی، دبیر وقت .ا.بھ بیانیۀ ساشاره دارد.)٣(
ارگری سراسر روسیھ، شورای مرکزی اتحادیھ ھای ک

این .خطاب بھ گروه بلشویک در کمیتۀ اجرایی مرکزی
۴، )١٧٢شمارۀ (»نووایا ژیزن«مطلب در روزنامۀ 

، ١٩١٧در دسامبر .منتشر شد١٩١٧نوامبر )١٧(
او در ماه .لوزوفسکی از حزب بلشویک اخراج شد

.ابقا شددر مقام سابق خود دسامبر مجدداً 

کنگرۀ اتحادیھ «لوزوفسکی، .ا.سلنین بھ مقاالت.)۴(
اتحادیھ ھای کارگری «و »ھای کارگری سراسر روسیھ

پروفشنالنی «منتشر شده در »و قدرت شورایی
.اشاره دارد١٩١٧، ٨و ٧، شماره ھای »وستنیک

نشریھ -)پیک اتحادیۀ کارگری(»پروفشنالنی وستنیک«
و ارگان شورای مرکزی اتحادیھ ھای کارگری سراسر 

در ١٩١٩تا مارس ١٩١٧کھ از سپتامبر بودسیھرو
.پتروگراد ظاھر شد

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/dec/30a.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/work
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١٤٢
بیانیھ پیرامون اخراج از حزب

)١٩٢٧دسامبر (

فھرستبازگشت بھ 

، حزب گزارش کنگرۀ پانزدھم حزب:نخستین انتشار
.١٩٢٨کمونیست بریتانیا، 

ھایی منتخب نوشتھکریستین راکفسکی، :بازانتشار
پیرامون اپوزیسیون در اتحاد جماھیر شوروی 

، الیسن )گاش فاگان:ویراستار(٣٠-١٩٢٣سوسیالیستی 
.١٩٨٠و بازبی، لندن و نیویورک، 

آرام نوبخت:برگردان

در کنگره مطرح شد کھ ما از حزب کمونیست اتحاد 
بنابراین وظیفۀ .اخراج خواھیم شد)CPSU(شوروی 

یۀ پیِش رو را پیرامون موضوع خود می دانیم کھ بیان
:مذکور بھ اطالع کنگره برسانیم

اخراج، ما را از حقوق حزبی بی بھره می کند، اما )١(
نمی تواند ما را از وظایفی کھ ھر یک از ما در پیوستن 

-ما ھم.بھ صفوف حزب بر عھده گرفتھ بودیم، رھا کند
چون گذشتھ بھ برنامۀ حزبمان، بھ سنت ھای آن و بھ 

ما باید برای تقویت .رچم آن وفادار باقی خواھیم ماندپ
حزب کمونیست و تأثیرگذاری آن بر روی طبقۀ کارگر 

.کار کنیم

ما اعالم کرده و می کنیم کھ مطیع تصمیمات کنگرۀ )٢(
ما خود را .پانزدھم پیرامون انحالل فراکسیون مان ھستیم

ملزم کرده ایم کھ در چھارچوب اساسنامۀ حزب، از 
ما تعھد کردیم، و اکنون نیز .یدگاه ھایمان دفاع نماییمد

خود را متعھد می دانیم، کھ منتھای تالش خود را جھت 
حفظ وحدت حزب خود کنیم، حربی کھ در رأس یک 

ما قاطعانھ تصمیم بھ ایجاد .دولت کارگری قرار دارد
یک حزب دوم را کھ بھ ما نسبت داده می شود، بھ عنوان 

ا دیکتاتوری پرولتاریا و آموزه ھای تصمیمی مخالف ب
اخراج از حزب، نھ عقاید ما را تغییر .لنین رد می نماییم

خواھد داد و نھ برخورد ما با مسألۀ وحدت در حزب 
.کمونیست اتحاد شوروی را

ما مؤکداً ھرگونھ ادعایی را در مورد وجود گرایش )٣(
ھمۀ .ھای ضّد شوروی در مبارزۀ خود تکذیب می کنیم

ا، بھ شکلی، در ساختن دولت شوروی، نخستین کشور م
ھدف ما تقویت دولت شوروی .زحمتکشان، سھیم ھستیم

مسیر ما، مسیر .بر اساس اتحاد کارگران و دھقانان است
ما برای پیروزی دیدگاه .حزبی است -اصالح درون

.ھایمان، تنھا در این مسیر کوشش خواھیم کرد

سب عقاید منشویکی در کنگره، بھ عقاید ما برچ)۴(
منشویسم در ضّدیت با انقالب اکتبر بوده و .خورده است

ھست، و قھرمان دمکراسی بورژوایی کھ شکلی از تسلط 
.سرمایھ داری است، می باشد

ما در مبارزه برای سرنگونی سرمایھ داری و استقرار 
حزبی ما بر-معنای مبارزۀ درون.پرولتاریا شرکت داریم

تاتوری سوسیالیستی در مقابل اشتباھاتی بستر دفاع از دیک
قرار دارد کھ بھ دنبال آن ممکن است دمکراسی 

.بورژوایی، پس از چند دورۀ سیاسی، بازگردد

اپوزیسیون را، کھ ریشھ »تروتسکیستی«ما صفت)۵(
در تالش ھای ساختگی و عامدانھ برای مرتبط کردن 

-داردمشکالت عظیم دورۀ ما با اختالفات پیش از انقالب
احتالفاتی کھ مّدت ھاست از میان رفتھ و بسیاری از ما 

ما تماماً و بھ .انکار می کنیم -ارتباطی با آن نداشتھ ایم
.طور کامل بر بنیان ھای بلشویسم می ایستیم

عقایدی کھ .ما بھ خاطر عقایدمان اخراج می شویم)۶(
ما این عقاید.بندی شده استدر پالتفرم و تزھای ما جمع

ما نمی توانیم آن ھا را انکار .لنینی می دانیم-را بلشویکی
کنیم، چرا کھ سیر رویدادھا، صحت آن ھا را تأیید می 

.کند

تاکنون بیش از یک ھزار نفر از کمونیست ھای )٧(
اخراج رھبران .اپوزیسیون از حزب اخراج گشتھ اند

اپوزیسیون از سوی کنگره، نشانۀ اخراج چند ھزار نفر 
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چھ کنگره بخواھد و چھ -این اخراج ھا.خواھد بوددیگر 

بھ معنای چرخش سیاست حزب بھ راست، و -نخواھد
تقویت طبقات و گروه ھایی در کشور خواھد بود کھ 
دشمن پرولتاریا و محرک تجاوزات خارجی از سوی 

.امپریالیسم ھستند

محدود کردن کوالک، مبارزه با بوروکراسی، و معرفی 
زمان تھ، مواردی ھستند کھ با حذف ھمروزکار ھفت ساع

عناصری از حزب کھ ھمواره طی چند سال گذشتھ در 
تالش برای کاھش قدرت رو بھ شد کوالک بوده، مصّرانھ 
علیھ تحریفات بوروکراسی صحبت کرده و مسألۀ بھبود 
سریع شرایط کارگران را در دستور روز قرار داده اند، 

.امکان ناپذیر است

اع از دستاوردھای انقالب اکتبر در مقابل تدارک برای دف
زماِن آن دستھ از یورش امپریالیسم، با بیرون کردِن ھم

عناصر حزب کھ بورژوازی جھانی را بھ عنوان دشمنان 
.آشتی ناپذیر خود بھ حساب می آورد، امکان پذیر نیست

نظام حزب، کھ نتیجۀ آن اخراج ماست، ناگزیر بھ )٨(
.اج ھای جدیدتر منجر خواھد شدتجزیۀ جدید حزب و اخر

حزبی است کھ می تواند  -فقط نظام دمکراسی درون
جزئیات یک خط صحیح حزبی را تضمین و پیوندھای آن 

.با طبقۀ کارگر را تحکیم کند

اخراج طرفداران اپوزیسیون بھ انضمام سایر )٩(
ابزارھای سرکوب آن ھا، با ھدف ریشھ کن نمودن عقاید 

اما تا زمانی کھ .صورت می گیرداپوزیسیون در حزب 
این عقاید، منافع تاریخی پرولتاریا و وظایف اساسی 
حزب را بھ درستی منعکس می کند، حتی با وجود 
سرکوب ھم بھ حیات خود در حزب ادامھ خواھد داد و 

.طرفداران جدیدی بھ دست خواھد آورد

در دورۀ .بلشویک ھای کارگری، قلب حزب ھستند
ای آن ھا برای سرنوشت حزب و افزایش خطر، صد

.انقالب تعیین کننده خواھد بود

ما درحالی کھ از حزب اخراج می شویم، می باید )١٠(
ما معتقدیم .برای بازگشت خود بھ صفوف حزب کار کنیم

کھ این اخراج موقتی خواھد بود، چرا کھ توسعۀ بیش تر 

مبارزۀ طبقاتی و فعالیت ھای ما، ھر عضو حزب را بھ 
نصفانھ بودن اتھاماتی کھ اخراج ما را بھ بار آورد، غیرم

.متقاعد خواھد کرد

مبارزه درون صفوف حزب کمونیست اتحاد )١١(
.شوروی، نتوانست صفوف کمینترن را بی تأثیر بگذارد

اپوزیسیون، پیروان و سمپات ھای خود را کھ درست 
مانند ما تحت سرکوب قرار دارند، تقریباً در تمامی 

ما شک داریم کھ مخالفین .ادر کمونیستی دارداحزاب بر
اخراج شده از سایر احزاب، راه ایجاد یک حزب دیگر، 

تصحیح .بھ عبارتی راه تجزیۀ کمینترن را در پیش گیرند
اشتباھات و درست کردن خط رھبران می تواند و باید در 

توضیح و روشن سازی .چارچوب وحدت صورت گیرد
اساس حوادث، شرکت فعال صبورانۀ دیدگاه ھای ما بر

در مبارزۀ احزاب کمونیست علیھ بورژوازی و سوسیال 
دمکرات ھا، قادر خواھد بود تا در زمان خیزش جدید 
موج جنبش کارگری، وحدت را در کمینترن کھ بنیان 

.محکم آن بھ دست لنین گذارده شده، بازگرداند

ما، ضمن وفاداری بھ آموزه ھای مارکس و لنین، و )١٢(
مین طور ارتباط پویا با حزب کمونیست اتحاد شوروی ھ

و کمینترن، بھ اخراج خود از سوی حزب کمونیست اتحاد 
شوروی با تصمیم قاطعانۀ خود برای مبارزۀ بی وقفھ 
زیر پرچم بلشویکی برای پیروزی انقالب جھانی، برای 
وحدت احزاب کمونیست بھ مثابۀ پیشتازان پرولتاریا، 

وردھای انقالب اکتبر، برای کمونیسم، برای دفاع از دستا
برای حزب کمونیست اتحاد شوروی و کمینترن، پاسخ 

.می دھیم

رادک.راکفسکی، ک.مورالف، ک.اسمیلگا، ن.ای

١٩٢٧دسامبر ١٨

http://marxists.org/archive/rakovsky/1927/1
2/statement.htm

http://marxists.org/archive/rakovsky/1927/12/statement.htm
http://marxists.org/archive/rakovsky
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١٤٤
فعالیت تبلیغی در حمایت از فردین میرکی و بھنام :تھران

ابراھیم زاده، فعالین کارگری زندانی

فھرستبازگشت بھ 

آذرماه، تعدادی از دوستان و ١٣صبح روز پنج شنبھ، 
ۀشبک(»کارکران ایران تنھا نیستند«رفقای درگیر کمپین 

، با توزیع و )ھمبستگی کارگری و احیای مارکسیستی
نصب پوسترھایی در پارک ھا، ایستگاه ھای اتوبوس، 
معابر عمومی، ایستگاه پلیس و غیره در منطقھ ای از 
تھران، تالش کردند تا اقدامی عملی و تبلیغی، در حمایت 
از فردین میرکی و بھنام ابراھیم زاده، دو تن از فعالین 

این اقدام اخیر، در ادامۀ .دانی، داشتھ باشندکارگری زن
سلسلھ اقدامات بیش از یک سال گذشتۀ رفقا در مجموعاً 
سھ استان، مانند تحریم فعال انتخابات ریاست جمھوری 

با حمایت سمبلیک از شاھرخ زمانی؛ فعالیت ھای ٩٢
دفاعی عملی ممتد در حمایت از فعالین کارگری دربند 

رضا شھابی، بھنام ابراھیم زاده، ھمچون شاھرخ زمانی، 
محمد جراحی، افشین ندیمی، مھرداد صبوری؛ 

ھزار نسخھ ٣شعارنویسی علیھ موج اعدام ھا؛ توزیع 
بیانیۀ اول ماه مھ در محالت کارگری؛ جمع آوری کمک 
مالی برای خانوادۀ کارگران زندانی، و اخیراً دفاع از 

، بوده است »ما می خواھیم زنده بمانیم«فراخوان انجمن 
)١(.

گفتنی است کھ فردین میرکی، فعال کارگری عضو 
ھای برای کمک بھ ایجاد تشکلکمیتۀ ھماھنگی«

طی ١٣٩٣صبح روز شنبھ اول آذر ماه »کارگری
ادارۀ اطالعات شھر مأموران لباس شخصییورش

تفتیش و تخریب اموال، بازداشت سنندج بھ منزل وی و
وجود نگرانی ھا در بازداشت بھ گردید و ھمچنان نیز با

.سر می برد

کمیتۀ پیگیری «بھنام ابراھیم زاده، فعال کارگری عضو 
جمعیت دفاع از «و عضو »ھای کارگریایجاد تشکل

سال است کھ در ۴نیز بیش از »کودکان کار و خیابان
زندان درحال گذراندن حکم ضّد کارگری صادر شده 

اده یکی از کسانی بود کھ بھنام ابراھیم ز.علیھ خود است
٢٨زندان اوین در ٣۵٠در حملۀ وحشیانھ بھ بند 

اردیبھشت ماه سال جاری و ضرب و شتم شدید زندانیان 
را در سیاسی، بھ شدت آسیب دید و بعد از آن چند ماھی

ھمین زندان گذراند و متعاقب ٢٠٩ھای انفرادی بند سلول
.آن بھ زندان رجایی شھر تبعید شد
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یک بار دیگر مسئوالن ١٣٩٣آذر ماه ١٠دوشنبھ روز
امنیتی زندان رجایی شھر بھ بھنام اطالع دادند کھ باید 

مجدد بھ دادگاه انقالب تھران منتقل شود؛ برای محاکمۀ
قبل از انتقال بھنام بھ دادگاه انقالب، مأموران زندان 
رجایی شھر او را وادار می کنند کھ برای بازرسی بدنی، 

ھای خود را درآورده و برھنھ شود کھ بھنام لباستمامی
کند و بھ دلیل با این خواستھ تحقیرآمیز مخالفت می

مقاومت شدید، مأموران زندان او را مورد ضرب و شتم 
احترامی تمام او را برھنھ می شدید قرار می دھند و با بی

کنند، بھ طوری کھ بھ خاطر این ضرب و شتم، تمام سر 
م آغشتھ بھ خون می شود و مأموران زندان و دست بھنا

با مشاھدۀ این وضعیت موقتاً از انتقال وی بھ دادگاه 
.صرف نظر می کنند و او را بھ زندان بازمی گردانند

برای چندمین ١٣٩٣آذر ماه ١٢بھنام  روز با این وجود 
در دادگاه انقالب تھران از سوی قاضی احمد زاده بھ 

ھایش بھ خارج از و انتقال نوشتھاتھام اخالل در نظم 
زندان، دادگاھی شد، و بعد از دادگاه بھ بند یک زندان 
گوھرداشت منتقل گردید کھ محل نگھ داری زندانیان 

.خطرناک و ھمین طور زندانیان محکوم بھ اعدام است

بدیھی است کھ توان محدود رفقا تنھا می تواند بخش 
عنوان سمبل و محدودی را پوشش دھد، اما این عمل بھ

یک الگوی عملی از سلسلھ اقداماتی کھ ھم می توان و ھم 
.باید انجام داد، می باشد

این اقدام در ھر سطحی با تشکیل تیم ھای دو نفره می 
کافی است کھ ھستھ ھای دو نفرۀ .تواند دائماً تکرار شود

تبلیغات، توزیع پوستر و شعار نویسی بین دو رفیق کھ بھ 
 نزدیک بوده و اعتماد کافی دارند، تشکیل یک دیگر کامالً 

شود، و با سلیقھ و ابتکار عمل خود، متن یا عکسی را در 
مورد کارگر زندانی و موضوعات مھمی کھ باید بھ حول 

مانند خبر اعتصابات مھم و -آن تبلیغات صورت گیرد
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تالش برای اطالع رسانی در این خصوص بھ سایر 

تھیھ و -یت کارگریحوزه ھای کارگری جھت جلب حما
.تبلیغ کنند

این گونھ اقدامات عالوه بر تأمین نیازھای ضروری 
جنبشی کھ بھ آن متعلق ھستیم، با دور زدن و بی اثر 
کردن تالش ھای رژیم برای ایجاد فضای اختناق و 
ارعاب عمومی و منفعل کردن فعالین، سطحی از اعتماد 

فقط بھ فعالین بھ نفس و احساس مفید و مؤثر بودن را نھ 
کارگری زندانی، کھ بھ خوِد فعالین این ھستھ ھا انتقال 
می دھد کھ بھ این ترتیب اوالً رابطۀ منطقی حمایت ھای 
معنوی و نظری از جنبش انقالبی با عمل انقالبی برقرار 
خواھد گشت و ثانیاً چنین فعالیت ھای عملی کمک 

ی مؤثری برای دوری از انفعال و پرھیز از شکل گیر
.تمایالت روشنفکری بی ربط بھ جنبش انقالبی خواھد بود

این آغاز کار رفقای فوق در این زمینھ نبوده و یقیناً پایان 
آن نیز نخواھد بود، اما چنین فعالیت ھایی تنھا زمانی بُرد 
و انعکاس و تأثیر الزم را بر جای خواھد گذاشت کھ 

ز توسط سایر فعالین انقالبی، در ھر سطحی، اعم ا

بھ فعالیت روزمرۀ آن ...دانشجویی و زنان و کارگری و 
.ھا تبدیل شود

این کھ ھرگونھ فعالیت ھای حمایتی برای اعمال فشار و 
عقب راندن رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی، باید 
بھ طور مداوم، در سطح وسیع تر، با ھماھنگی و کاربرد 
ابتکار عمل ھای بیشتری صورت بگیرد، یک اصل
مفروض است، و در این جا نقش و وظیفۀ بخش پیشُروی 

در شرایط کنونی کھ .جنبش کارگری پررنگ تر می شود
جنبش کارگری، ھم از سرکوب شدید حکومتی و ھم از 
افتراق و سایر ضعف ھای درونی خود آسیب می بیند، 

»اتحاد عمل«این اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با 
یروھای چپ و فعالین کارگری حول میان تمامی نگسترده

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

با آرزوی آزادی کارگران زندانی و بھ امید گسترش 
.ھستھ ھای مخفی تبلیغات کارگری سوسیالیستی

١٣٩٣آذرماه ١٣

(1) http://militaant.com/?p=4226

http://militaant.com/?p=4226
http://militaant.com/?p=4226
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سندیکای کارگران ساختمانی دربارۀدریافتیگزارشی

عراقکردستان

فھرستبازگشت بھ 

علی زیدونیرفیق 

عراق از درون  -سندیکای کارگران ساختمانی کردستان
بر ضد٢٠١١)فیبریھ(شباط١٧اعتراضات مردمی 

اعتراضات بھ اکثر .مدآبورژوای بیرون حاکمیت احزاب 
شھرھای کردستان عراق گسترش یافتھ بود و کشتھ و 

کردستان عراق بھ دو بخش تقسیم می.زخمی بسیار داد
بھ حوزه جغرافیای غرب کردستان عراق کھ شامل .شود

)پایتخت دولت محلیھولیر(ھای دھوک و اربیلاستان
ب دمکرات طور سنتی تحت نفوذ حزھ و بمی شود

رنگ پرچم حزب (اداره زرداست وکردستان عراق 
بخش جنوب و جنوب شرقی شود؛گفتھ می)دموکرات

٢بھ اخیرا ً(کردستان عراق کھ شامل استان سلیمانیھ
رنگ (اداره سبز ، کھ )استان سلیمانیھ و حلبچھ تقسیم شده

.شودگفتھ می)پرچم اتحادیھ میھنی کردستان عراق
ی در شھرھای ھولیر و منطقھ نفوذ اعتراضات مردم

ولی در .سرکوب شدحزب دمکرات کردستان سریعا ً

بخش شرقی کردستان عراق بویژه شھرھای کالر و 
سیلمانیھ بسیار شدت داشت و شھر سلیمانیھ بھ مدت سھ 

گام عده ای کارگر چپ کھ نھنآدر .رام بودآماه نا
داشتند و دارای سابقھ مبارزاتی دیرینھ ای از دوران بعث

اقدام بھ تاسیس ،پذیرفتندرا نمیسیستم حاکمیتی اخیر
،٢٠١١ژوییھ سال ٢٧اتحادیھ کارگری نمودند و در 

حکومت محلیھرچند تاکنون،.اعالم موجودیت کردند
ولی سندیکا ،اقلیم کردستان بھ سندیکا مجوز قانونی نداد

از سندیکا.خود را قانونی میداند و ھمچنان فعالیت میکند
ابتدا بدنبال طرح مطالبات کارگری اعم از بیمھ 
بیکاری،بیمھ تندرستی،بیمھ حوادث،بیمھ از کار افتادگی و 
بیمھ بازنشستگی،رعایت استانداردھای ایمنی در محیط 
کار و بکار گماردن ناظر ایمنی و بھداشتی در محیطھای 
کار وتصویب قانون کار وحمایتھای حقوقی از کارگرانو 

عیت معیشت کارگران بوده است و بھ منظور بھبود وض
نیل بھ اھداف فوق در سالیان اخیرا مشارکت فعالی در 
.بین اقشار مختلف اجتماعی بویژه کارگران داشتھ است 

فعالیتھای سندیکای کارگران درعرصھ داخلی و در پیوند 
سندیکا ھمواره از حقوق  -الف:کارگرانبین المللی با

ق حمایت کرده و در پاره ای از کارگران خارجی در عرا
ھایی نموده کھ موارد اقدام بھ ایجاد تحصن درشرکت

کارگران خارجی را مورد اجحاف قرار داده اند و موفق 
سندیکای :ب.بھ احقاق حقوق کارگران شده است

کارگران ساختمانی نسبت بھ وقایع کارگری در 
کشورھای منطقھ ھمواره واکنش نشان داده و در این 

توان بھ واقعھ معدن زغال سنگ سومای ترکیھ طھ میراب
ولیت این فاجعھ انسانی را متوجھ ئاشاره نمود کھ مس
عنوان رییس حکومت ترکیھ دانستھ شخص اردوغان ب

دسامبر ١٠و ھمچنین در روز )١٥/٥/٢٠١٤بیانیھ (
یاد کارگران زندانی ایرانی را روز جھانی حقوق بشر،

ھای کرد و تبلیغات ند فاشیستنیز علیھ ترفگرامیداشت و
سوء علیھ کارگران مھاجر ایرانی و عرب عراقی،

واکنش نشان داده و با دادن اگاھی بھ کارگران داخلی 
سعی بر خنثی کردن بدخواھان جنبش کارگری داشتھ اند 

مارس یا روز ٨و ھمچنین در برگزاری روز جھانی زن 
نھ فعاالنوامبر،٢٥جھانی منع خشونت علیھ زنان 

مشارکت داشتھ و زنان کارگر را تشویق بھ مشارکت 
ھنگام وقوع حوادث در ھ ب:ج.اجتماعی نموده است
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سندیکا سعی نموده حاضر شود و درھای کار،محیط

پاره ای از موارد توانستھ کارفرما را مجبور بھ حمایت 
حمایت و پشتیبانی از :د.از کارگر مصدوم و قربانی کند 

عنوان ھ بی در داخل اقلیم کردستان،اعتصابات کارگر
پشتیبانی از اعتصاب کارمندان و پرستاران وزارت :مثال

مشکالت سندیکای ١٢/٥/٢٠١٤بھداشت در تاریخ 
الف نداشتن مکان رسمی جھت مراجعھ :کارگران

صورت غیر رسمی ھ کارگران و تاکنون یک چایخانھ ب
عدم:باشد بمحل تجمع اعضای سندیکا و کارگران می

تھ نامھ یا ماھنامھ فتمکن مالی ونیز عدم انتشار ھ
اگرچھ دربین اعضای سندیکای کارگران :کارگری

، شنا ھستندآساختمانی افرادی ھستند کھ با کار مطبوعاتی 
تشار جریده نعلت مشکل مالی تا کنون قادر بھ اھ ولی ب

در مورد کارگران نشده و مطالب خود را در صفحھ 
.نداینترنتی انتشار میدھ

موج بیکاری در کردستان عراق باعث شده کھ :ج
اعضای سندیکای کارگران دچار مشکالت معیشتی شوند 
و این عامل تاثیر منفی فراوانی بر عملکرد اعضای ھییت 

عدم :نان را نیز کاھش داده است دآمدیره داشتھ و فعالیت 
در کردستان عراق :وجود قانون کار در کردستان عراق

مربوط ١٩٨٧ری وجود ندارد و قانون کار ھیچ قانون کا
بھ دوران بعث نیز اعمال نمیشود و ھمچنین قوانین جھانی 

اگرچھ .شودکارگری نیز در کردستان عراق رعایت نمی
کند کھ در حال پارلمان محلی کردستان عراق وانمود می

بررسی و تصویب طرح قانون کار میباشد ولی تا کنون 
دیکای کارگران ساختمانی بھ انجام نشده و از طرفی سن

پارلمان محلی کردستان عراق کھ در تھیھ پیشنویس قانون 
کار نمایندگان واقعی کارگری را دخالت نداده است 

.اعتراض دارد

٢٠دسامبر ٢١علی زیدونی 

آموزش، تبلیغ و سازماندھی

سخنرانی بث ردموند

٢٠١۵ژانویۀ ۵

فھرستبازگشت بھ 

کمپین «سخنرانی پیش رو، در نشست عمومی کنفرانس 
»ملی علیھ شھریھ ھا و کاھش ھزینھ ھای عمومی

)NCAFC( در منچستر)بث«از سوی )ماه دسامبر
١٩، از سازماندھان اصلی تظاھرات سراسری »ردموند

چنین کاندیدای چپ نوامبر برای آموزش رایگان و ھم
، ایراد )NUS(»دانشجویاناتحادیۀ ملی «برای ریاست 

در انگلستان کھ رفیق »اتحاد برای رھایی کارگر«.شد
بث در آن فعال است، از جملھ متحدین بین المللی ما در 

.است»احیای مارکسیستی«

***

سیتی «ھستم، داشنجوی »بث ردموند«سالم بھ ھمھ؛ من 
، فعال سوسیالیست و عضو کمیتۀ »اند ایسلینگتن کالج

ن ملی علیھ شھریھ ھا و کاھش ھزینھ ھای کمپی«ملی
).NCAFC(»عمومی

ما جنبش.در این ترم، کار درخشانی انجام داده ایم
مطالبۀ آموزش رایگان را .دانشجویی را احیا کرده ایم

با وجود انفعال، .دوباره بھ دستور کار باز گردانده ایم
، ما نشان داده ایم NUSضعف سیاسی و خیانت آشکار 

ما.ر زیادی از دانشجویان می خواھند مبارزه کنندکھ شما
ھزاران نفر را با سازماندھی از پایین بسیج کرده ایم تا 
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.صدایمان شنیده شود؛ پیام سیاسی ما روشن است

مثل.مثل ھمیشھ بسیج توده ای با سرکوب رو بھ رو شده
ھمیشھ پلیس از منافع ثروتمندان در برابر کسانی دفاع 

من در .ی یک دنیای بھتر مبارزه می کنندمی کند کھ برا
، و اعتراضات در ھمبستگی با »وارویک«اعتراضات 

این .جنبش ضّد نژادپرستی در امریکا، شرکت کردم
.ھمان روحیھ ای ھست کھ باید برای مبارزه داشتھ باشیم

را فریاد بزنیم و »پلیس از دانشگاه بیرون«ما باید مطالبۀ 
پلیس بھ دانشگاه ھایمان، بھ کمپینی برای توقف حمالت

عنوان بخشی از مبارزه برای پایان دادن بھ تمامی 
علیھ دانشجوھا، -خشونت ھا و سرکوب ھای آن ھا

.ایجاد کنیم-کارگران و سیاھپوستان و مھاجرین

مبارزه -این یک مبارزۀ بین المللی برای حقوق بشر است
ز مثالً ای کھ در ایاالت متحده و مکزیک بسیار تند تر ا

.این جا پیش می رود، اما جزئی از یک مبارزۀ است

وقتی می گوییم ما خواھان آموزش رایگان ھستیم، 
منظورمان چیست؟ یعنی نھ بھ شھریھ، و درخواست 

اما معنای خواستۀ ما، .کمک ھزینھ برای پایان بدھی ھا
آموزش رایگان، یعنی آموزش برای .فراتر از این ھاست

اد افراد فھمیده ای کھ می توانند برای رھایی، برای ایج
خودمان بھ پا خزند، نھ این کھ بھ ھر کاری دست بزنند تا 

مدرک، نباید راه میان بُری .برای کارفرما پول دربیاورند
باشد برای انجام ھر آن چھ کھ سرمایھ داری بھ شما می 

.گوید

NCAFC از این جھت برای آموزش رایگان مبارزه
رقابت در اقتصاد «ن چیزی برای نمی کند کھ چنی

ما بھ این .خوب است»برای کسب و کار«یا »جھانی
برای کسب و کار خوب «اھمیت نمی دھیم کھ چھ چیزی 

ما بھ چیزی اھمیت می دھیم کھ برای مردم، .»است
اکثریت مردمی کھ درحال حاضر ازثروت و قدرت کنار 

.گذاشتھ اند، خوب است

ما نیاز داریم کھ در مورد برای تحقق آموزش رایگان،
بیایید با .نوع جامعھ ای کھ در آن زندگی می کنیم بدانیم

-این ایده شروع کنیم کھ ھیچ پولی برای آموزش رایگان

یا خدماتی با بودجۀ مناسب وجود -یا مزایای شایستھ
در واقع کوھی از ثروت وجود دارد، اما در دستان .ندارد

بھای ما درحال ثروتمندتر ثروتمندان بھ.افراد نادرست
شدن ھستند و این فقیرترین ھا و تحت ستم ترین افراد 

.ھستند کھ سخت ترین ضربھ را می خورند

ما می توانیم آموزش رایگان و ھر چیز دیگری را با 
بھ ھمین .گرفتن ثروت از ثروتمندان تأمین مالی کنیم

از ثروتمندان «می گوید NCAFCخاطر است کھ 
از «بھ ھمین خاطر است کھ می گوییم .»ریدمالیات بگی

ما می خواھیم کنترل .»بانک ھا سلب مالکیت کنید
عمومی و دمکراتیک بر ثروتی داشتھ باشیم کھ درحال 
حاضر بھ وسیلۀ ثروتمندان از کارگران بھ یغما می رود، 

.می خواھیم آن را برای منفعت عمومی استفاده کنیم

باید با تنھا .این ھدف برسیمما بھ تنھایی نمی توانیم بھ 
نیرویی کھ قادر بھ تغییر بنیادی در جامعھ است، یعنی 

ما نیاز داریم کھ با ھر .طبقۀ کارگِر متشکل، متحد شویم
گروھی از کارگران کھ مشغول مبارزه برای حقوق خود 

این از دانشگاه شروع می .ھست، اعالم ھمبستگی کنیم
یای بیماری، تعطیالت شود؛ از نظافتچیانی کھ برای مزا

و حقوق مستمری مبارزه می کنند تا اساتیدی کھ درگیر 
ما ھمان نوع بسیج .مبارزه برای افزایش دستمزد ھستند

عمومی را نیاز دایم کھ در دانشگاه لندن و ساسکس در 
ما نیاز داریم کھ بھ اتحادیھ ھا ھم .شاھد بودیم٢٠١٣سال 

، و ما کارگران آینده اکثر ما فعالً شغل دارند.بپیوندیم
ما می توانیم کمک کنیم کھ جنبش کارگری دوباره .ھستیم

.قدرتمند شود

وقتی دانشجویان و کارگران در کنار ھم بایستند، ھمھ 
اما .چیز می تواند بھ شکل فوق العاده سریعی تغییر کند

اگر اجازه دھیم کھ نژادپرست ھا و ناسیونالیست ھا بین ما 
تعصب.چنین چیزی ناممکن خواھد بودشکاف بیاندازند، 

رفقای .علیھ مھاجرین، سّم سیاست بریتانیا است
دانشجوی بین المللی ما و تمامی مھاجرین، زیر ضرب 

ما یک جنبش بین .باید از آن ھا دفاع کنیم.حملھ ھستند
ما خواھان آموزش رایگان برای ھمھ .المللی ھستیم

برابر برای ھمھ ما خواھان آزادی جنبش و حقوق.ھستیم
را محکوم )UKIP(»حزب مستقل بریتانیا«ما.ھستیم
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را محکوم می کنیم، )توری ھا(می کنیم، محافظھ کاران 

.داللی حزب کارگر برای آن ھا را محکوم می کنیم

چھ مسألھ بر سر مھاجرات بوده باشد یا آموزش یا دیگر 
موضوعات، حزب کارگر بارھا و بارھا ما را مأیوس 

جرأت نمی کند چیزی بگوید کھ چپ گرایانھ .ه استکرد
باشد، درحالی کھ میلیون ھا نفر برای یک آلترناتیو 

نوامبر، ھیچ یک از ما ١٩روز .رادیکال فریاد می زنند
ھزار پوندی یا مالیات بر فارغ ۶برای شھریھ ھای 

.التحصیالن یا ھر گونھ مزخرف حزب کارگر جدید
ی کارگری ھستند کھ اجازه می متأسفانھ این اتحادیھ ھا

چنین سیاست ھایی را بھ راحتی پیش »اد میلیبند«دھند 
کارگران باید از اتحادیھ ھایشان بخواھند کھ سکوت .ببرد

نکنند و نگذارند کھ حزب کارگر ھم ھمان راه محافظھ 
.را دنبال کنندUKIPکاران و 

دبگذارید صحبتم را با گفتن این تمام کنم کھ ما نیازمن
.دگرگونی جنبش دانشجویی از پایین بھ باال ھستیم

دانشجویان بریتانیا طی پنج سال گذشتھ بھ کّرات مایل بھ 
مبارزه بوده اند؛ مبارزه علیھ شھریھ و کاھش ھزینھ ھای 
عمومی، علیھ خشونت پلیس، و برای ھمبستگی با 
کارگران دانشگاه، علیھ تغییرات جّوی و بسیاری دیگر از 

اما ما از سوی بھ اصطالح رھبران مان .موضوعات
بر سرNUSمسخره بازی ھای .دلسرد شده ایم

تظاھرات، بُن بستی را نشان می دھد کھ در آن گیر کرده 
.اند

اتحادیۀ «بارھا اتفاق افتاده است کھ چپگرایان در مناصب 
آن ھا .قرار بگیرند و بعد مالیم شوند»دانشجویان

.جوفروشی ھا نگھ می دارندرادیکالیسم خود را برای آب
در یک فرھنگ .می شوند»واقع بین«و »حساس«آن ھا 

بوروکراتیک حل می شوند کھ بھ آن ھا می گوید مسائل 
بھ طرز وحشتناکی دشوار ھستند و ھیچ کار زیادی 

آن ھا بھ مدیران تبدیل می شوند، و نھ .ساختھ نیست
.آموزش دھندگان و رھبران و مبارزین

جویی را بھ سازمان ھایی حادیھ ھای دانشما باید ات
ھم ھمین NUS.آموزشی، سیاسی و فعال تبدیل کنیم

ما نمی توانیم روی آن تکیھ کنیم، ولی نباید آن را .طور

مھم تر از ھمھ، آن چھ .بھ قلم بھ مزدھا واگذار کنیم
تری است کھ جنبش دانشجویی نیاز دارد، افراد بیش

گران بھ پا خیزند، افرادیکھ بخواھند برای خودشان و دی
مایل باشند برای ایده ھا و اصول خود، فارغ از این کھ 

.فراگیر باشند یا نھ، مبارزه کنند

تر و مطمئن تری از فعالین ما نیاز داریم قشر بزرگ
دانشجویی را پرورش دھیم کھ قادر بھ آموزش، تبلیغ و 

این در.تھییج و سازماندھی برای جلو راندن مارزه باشند
.کنفرانس بحث خواھیم کرد کھ چھ طور این کار را بکنیم

ممنون از حضورتان و امیدوارم کھ آخر ھفتۀ خوبی 
.داشتھ باشید

شبکۀ ھمبستگی کارگری:ترجمھ

http://anticuts.com/2015/01/05/educate-
agitate-organise-speech-by-beth-redmond/

http://anticuts.com/2015/01/05/educate-agitate-organise-speech-by-beth-redmond/
http://anticuts.com/20
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»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«پیام سال نوی 

)DER-UİD( شبکۀ ھمبستگی کارگری«بھ«
)IWSN(

فھرستبازگشت بھ 

طبقھ ای گرامی در ایران،برادران و خواھران ھم

ر ضرب حمالت سنگین بورژوازی بھ ، زی٢٠١۴سال 
این .طبقۀ کارگر در سرتاسر جھان سپری شده است

.حمالت با جنگ ھای امپریالیستی چندین برابر شده است
بھ ویژه در خاورمیانھ ای کھ در آن ھستیم، طبقۀ ما بھ 

-شدیدترین شکل مورد حمالتی قرار گرفتھ است کھ ھم
.چنان ادامھ دارد

ر برابر این حمالت سکوت نکرده بی شک طبقۀ کارگر د
در ایران، ترکیھ و ھمھ جا، مبارزۀ طبقاتی رو بھ .است

ما می دانیم کھ حمالت بورژوازی و جنگ .صعود است
.نیز ادامھ خواھد یافت٢٠١۵ھای امپریالیستی در سال 

این را نیز می دانیم کھ تنھا نیروی قادر بھ توقف این ھا، 
.افتھ استیطبقۀ کارگر آگاه وسازمان

را بھ ٢٠١۵ما با در نظر داشتن ھمین امر، باید سال 
یافتھ تر تبدیل سال مبارزه بھ شکلی بھ مراتب سازمان

:مشکالت ما یکسان است و ھدف ما نیز یکی.کنیم
سرنگونی سرمایھ داری کھ طبقۀ کارگر و زحمتکشان در 
کلیت خود را بھ تحمل این رنج ھا وادار می کند، و ایجاد 

انی عاری از استثمار کھ در آن خواھیم توانست در جھ
!صلح زندگی کنیم

، سالی سرشار از مبارزه برای ٢٠١۵امیدواریم کھ سال 
طبقھ ای مان در ایران باشد؛ بھ برادران و خواھران ھم

، نقطۀ عطفی در مسیر ساختن ٢٠١۵این امید کھ سال 
.این جھان نوین کھ ھدف مشترک ماست، باشد

!مبارزۀ بین المللی طبقۀ کارگرزنده باد

!زنده باد سوسیالیسم

)DER-UİD(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

انجمن «بھ »شبکۀ ھمبستگی کارگری«پیام سال نوی 
ترکیھ»ھمبستگی بین المللی کارگران

فھرستبازگشت بھ 

انجمن «طبقھ ای خود در بھ برادران و خواھران ھم
»ھمبستگی بین المللی کارگران

ھمان طور کھ قرن بیست و یکم پیش می رود، شکاف 
میان دستاوردھای تکنولوژیک و مزایای اجتماعی 

تری از حاصل از آن، برای بخش بھ مراتب بیش
سود، این تنھا .کارگران، گسترده تر و آشکارتر می شود

الف ھدف توسعۀ جامعۀ سرمایھ داری، دلیل چنین اخت
برای یک اقلیت بسیار کوچک، رفاه و .عظیمی است

تجملی را بھ ارمغان می آورد کھ ھرگز در گذشتھ در 
.تاریخ دیده نشده است

این نظام برای اکثریت عظیم بشریت، فقر، ستم و 
انگیزۀ سود حتی بھ .سابقھ ایجاد می کنداستماری بی

کارگران اجازه نمی دھد کھ در محیطی ایمن استثمار 
شمار صنعتی در سرتاسر جھان می بھ فجایع بی!شوند

درھمان حال کھ تراژدی ھایی نظیر معدن سوما .انجامد
بھ حق بھ تیتر اخبار تبدیل می شود، ھر ٢٠١۴در سال 

سال ھزاران کارگر در ترکیھ، ایران، چین، ھند و ھمھ 
.جا دچار مصدومیت می شوند یا حتی جان می بازند

آوری باال است، بھ طوری کھ عموماً ارقام، بھ طرز بھت
فقط در !توجھ زیادی از سوی رسانھ ھا دریافت نمی کند

در ایران رخ »سانحھ«١۵٨ھزار و ٢٢، ٢٠٠٨سال 
ارائۀ تجھیزت ایمنی و بھداشتی ابتدایی بھ تکنولوژی .داد

تنھا بھ انگیزه ای غیر از سود نیاز -پیشرفتھ نیاز ندارد
.دارد
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مایھ داران ترکیھ و ایران را بھ استفاده چنین سرسود ھم

از جنگ ھای منطقھ ای برای بھبود موقعیت خود عیلھ 
آن ھا مشغول حمایت جبھھ ھای .رقبایشان مشتاق می کند

متخاصم در جنگ داخلی سوریھ ھستند، نزاعی کھ نھ فقط 
ھزاران نفر را کشتھ است، بلکھ منجر بھ این شده کھ 

بھ لطف مقامات فاسد، قاچاقچیان میلیون ھا کارگِر آواره 
در ھر دو .و دیگر جنایتکاران بھ مھاجر بدل شوند

مورد، این رژیم ھای سرمایھ داری تنھا پس از تشدید 
داخلی خود، بھ ویژه طبقۀ کارگر، »دشمنان«سرکوب 

.می توانند در ماجراجویی ھای خارجی درگیر شوند

ی از سالی بوده است کھ در آن بسیار٢٠١۴اما سال 
اموری کھ مسلم بھ نظر می رسید، اکنون درحال آشکار 

روابط حسنۀ رژیم ایران با امپریالیسم امریکا، .شدن است
بھ ویژه کمک آن در مبارزه علیھ داعش و باثبات کردن 
وضعیت در عراق، اثرات عمیقی بر توازن قوای منطقھ 

و ھمان طور کھ روابط با امپریالیسم .ای خواھند داشت
د می یابد، بھانۀ قدیم رژیم برای سرکوب تشکالت و بھبو

-یعنی احتمال حملۀ امپریالیستی-مبارزۀ مستقل کارگری
.دیگر بی مصرف خواھد شد

رفع تحریم ھای تجاری و مالی کھ در اوج جنگ سرد بین 
رژیم ایران و امپریالیسم اعمال شد، شرایط را برای طبقۀ 

د علیھ مشکالت کارگر بھتر می کند تا در مبارزۀ خو
خرد کنندۀ اقتصادی و اجتماعی پیش رو بھتر متشکل 

چند ماه گذشتھ بھ ما نشان داده است کھ اعتماد بھ .شود
اعتصاب در ایران :نفس کارگران رو بھ بازگشت است

تایر، معدن سنگ آھن بافق، معدن کوشک، واگن پارس، 
حتی.و ھمین طور بسیاری دیگر اعتراضات و مبارزات

ندان، فعالین کارگری مبارزۀ خود را ادامھ می در ز
دھند، ھمان طور اعتصاب غذای شاھرخ زمانی، رضا 

.شھابی، بھنام ابراھیم زداه و دیگران نشان داده است

در دور آتی، رژیم تالش خواھد کرد کھ از اتحادیھ ھای 
کارگری زرد و روش ھای دیگر، احتماالً با کمک 

تی سنتر و سازمان ھای سازمان جھانی کار، سولیداری
مشابھ، استفاده کند تا جنبش کارگری را بھ شکل 

سرکوب کند و رھبران کارگری مجبور »متمدنانھ«
خواھند بود کھ در مبارزه علیھ مانورھای جدید انعطاف 

.پذیرتر و ھوشمندتر باشد

اما حتی بھترین مانورھا ھم قادر نیست تضادھای بنیادی 
بحران اخیر سرمایھ داری .ھدسرمایھ داری را تغییر د

ضعف طبقۀ سرمایھ دار را حتی در کشورھای 
دلیل اصلی این کھ .امپریالیست بھ نمایش گذاشتھ است

چرا نظام سرمایھ داری نجات یافت، خیانت رھبران 
ما اطمینان داریم کھ وحدت .متعصب طبقۀ کارگر بود

داستوار و مبارزۀ برجستۀ طبقۀ کارگر در منطقھ می توان
تمامی طبقات و عناصر ارتجاعی را خرد کند و ھمین 
طور نھایتاً دنیایی بھ بار آورد کھ در آن پیشرفت ھای 
تکنولوژیک، زندگی روزمرۀ کارگران و خانواده ھایشان 

توسعۀ اجتماعی می تواند تنھا برای .را بھبود ببخشد
.ھدف رفع نیازھای بشر رخ دھد

شبکۀ ھمبستگی کارگران ایران و٢٠١۴در طول سال 
دریغ کارگری ھمواره توانستھ اند روی ھمبستگی بی

امید .حساب کنند»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«
سالی باشد کھ ما بتوانیم ھمکاری و ٢٠١۵داریم کھ سال 

فعالیت مشترک نزدیک تری داشتھ باشیم، بھ طوری کھ 
بتوانیم بھ سوی تحقق اھداف مشترک طبقۀ کارگر در 

٢٠١۵امیدواریم کھ سال .نطقھ و فراتر از آن، کار کنیمم
سالی باشد کھ کارگران ایران و ترکیھ، ھمین طور 
کارگران تمامی دیگر کشورھا، گام ھایی قابل توجھ بھ 

.سوی تحقق این اھداف حیاتی بردارند

!زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگری

!زنده باد مبارزۀ بین المللی کارگران

!باد سوسیالیسمزنده

شبکۀ ھمبستگی کارگری

٢٠١۵ژانویۀ ٢
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»کارگرانیالمللنیبیانجمن ھمبستگ«یھمبستگامیپ

زادهمیبا بھنام ابراھھیترک

فھرستبازگشت بھ 

رانیایزاده، فعال کارگرمیبھنام ابراھیغذااعتصاب

ۀتیو عضو کمیرانیایزاده، فعال کارگرمیابراھبھنام
فعال حقوق نیو ھمچنیکارگریتشکل ھاجادیایریگیپ

خود را یسوم دسامبر اعتصاب غذاخیکودک، در تار
سال زندان محکوم شده و از ژوئن ۵او بھ .آغاز کرد

٣خیدر تار.سو در حبس بوده استنیبھ ا٢٠١٠سال 
د،یارتباط با احمد شھ«او را بھ رانیامیدسامبر، رژ
سازمان ملل در امور نظارت بر ۀژیگزارشگر و

جادیبھ ایطورنیو ھمران،یحقوق بشر در اتیوضع
تیمحکوممیبد،یاتھامات جد.متھم نمود»یاسیتشکل س

او بھ شّدت مورد ضرب و شتم .را داردیویبرادیجد
شھر در ییبھ زندان رجانیقرار گرفت و از زندان او

بازگشت بھ زندان سابق خود، یاو برا.دیکرج منتقل گرد
١٩خیبھنام از تار.دست بھ اعتصاب غذا زده است

خود را بھ اعتصاب خشک یدسامبر، اعتصاب غذا
.سالمت او رو بھ وخامت استتیوضع.دادرییتغ
)UİD-DER(»کارگرانیالمللنیبیانجمن ھمبستگ«

زاده میو شرط بھنام ابراھدیقیو بیفوریخواھان آزاد
.استیاسیسانیو زندانیکارگرنیفعالگریدیتمامو 

خود در یبرادران و خواھران طبقاتۀما تماماً از مبارز
.میکنیمیبانیپشترانیا

!گردددیآزاد با،یاسیسیزندان،یزندانکارگر

)UİD-DER(کارگران یالمللنیبیھمبستگانجمن

یکارگریھمبستگۀشبک:یفارسۀترجم

٢٠١۴دسامبر ٢٧

-UID(»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«بیانیۀ 
DER(ترکیھ دربارۀ کمپین جدید آن:

بھ دستمزدھای پایین، ساعات باالی کار و بُرون سپاری 
!پایان دھید

فھرستبازگشت بھ 

!کارگران، برادران و خواھران

میما کارگرانی ھستیم کھ روز و شب با مشقت کار 
ھمھ چیز روی .کنیم، تمام ثروت ھا را ما تولید می کنیم

.دستان خود ما بنا می شود

ما کسانی ھستیم کھ آسمان خراش ھا را باال می بریم، 
تونل ھا را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می 

فقط تصور کنید چھ اتفاقی خواھد .شکافیم و حفر می کنیم
!ک روز دست از کار بکشندافتاد اگر کل کارگران تنھا ی

ما ھمان کسانی ھستیم کھ با وجود کار طاقت فرسا و 
چرا این .فرسودن زندگی خود، در فقر رھا می شویم

گونھ است؟

میلیون کارگر با حداقل دستمزد در ترکیھ زندگی می ٧
میلیون ھا نفر دیگر ھم تنھا کمی باالتر از حداقل .کند

.دستمزد بھ سر می برند

رگرانی کھ کل زندگی را بھ وجود می آورند، چرا کا
مجبورند کھ با حداقل دستمزد یا کمی باالتر از آن زندگی 

کنند؟

میلیون کارگر فاقد بیمۀ تأمین اجتماعی ١٠بیش از 
چرا؟.ھستند

نھ فقط دستمزدھای ما پایین ھستند، بلکھ ساعات کار بیش 
ز در بسیاری ا.از حد طوالنی و شرایط کار مھیب است

ساعت١۴یا حتی ١٢مراکز کار، روزکار در واقع بھ 
ھر یک از ما کار دو یا سھ نفر را .افزایش یافتھ است

.انجام می دھد

ما در روزھای تعظیل آخر ھفتھ ھم بھ کار واداشتھ می 
وقت تنفس، ناھار و چای در ساعات کار محسوب .شویم
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.نمی شود

ا ما انسان چرا ساعات کار تا این حد طوالنی است؟ آی
تر، دیدن خانوادۀ نیستیم؟ آیا کارگران حق استراحت بیش

خود، گذراندن وقت با عزیزان خود و تعامل با دیگران 
را ندارند؟

در دوران قدیم، برده داران، برده ھای خود را انسان 
می»ابزار ناطق«محسوب نمی کردند و در عوض 

.نامیدند

کشیدن کار از گردۀ و کارفرمایانی کھ ثروتمند شده و با 
ما.ما در اوج تنعم زندگی می کنند، رفتار متفاوتی ندارند

کارگران در چشم آن ھا موجوداتی ھستیم کھ سزاوار 
١۵٠مثالً این واقعیت کھ بیش از .اھمیت زیادی نیستیم

کارگر در ماه در اثر سوانح کار کشتھ می شوند، صرفاً 
.مار می رودجزئیات بی اھمیت برای کارفرمایان بھ ش

تر است، آن چھ برای کارفرمایان اھمیت دارد، تولید بیش
و این ولع .استثمار کارگران تا بھ آخر و افزایش سود
.برای سود، حرص آن ھا، اولویت پیدا می کند

!برادران و خواھران

بُرون سپاری، یکی از روش ھایی است کھ از سوی 
ا، صاحبان سرمایھ، برای کاھش حقوق و دستمزدھ

افزایش ساعات کار، ترویج کار تمام وقت دائمی و حذف 
.مزایای اجتماعی بھ کار گرفتھ می شود

.چون طاعون درحال گسترش استنظام برون سپاری ھم

در دوران حکومت حزب عدالت و توسعھ، برون سپاری 
، زمانی کھ ٢٠٠٢در سال .با شدت گسترش یافتھ است

د، تعداد کارگران بھ قدرت رسی»عدالت و توسعھ«حزب 
اکنون .ھزار نفر بود۴٠٠مشمول برون سپاری حدوداً 

.میلیون نفر صعود کرده است٢.۵این تعداد بھ 

حزب عدالت و توسعھ قانون کار را مطابق با ذائقۀ 
اشتغال «کارفرمایان تغییر داده و شمار زیادی از فرم ھام 

را قانونی ساختھ کھ شامل کار برون »انعطاف پذیر
این روش، تمامی اشکال کار کوتاه .اری نیز می شودسپ

.مدت، غیر معمول و ناامن را آزاد کرده اند

در گذشتھ کارگران ترکیھ تشکالت خود را داشتند، و 
کارفرمایان جرأت نداشتند اقداماتی نظیر برون سپاری را 

.انجام دھند

اما ھنگامی کھ اتحاد تشکالت کارگری تضعیف شد، آن 
ھا و کافرمایان آغاز بھ حملھ بھ حقوق موقع حکومت

دستمزدھا .کارگران و معرفی نظام برون سپاری نمودند
را پایین آوردند، کار معمول و حقوق اجتماعی را محو 

.کردند، و ساعات کار را طوالنی تر ساختند

حذف کار معمول، ضربۀ سنگینی را بھ اتحادیھ ھا نیز 
.وارد کرده است

.م پرمنفعت برای کارفرمایان استبرون سپاری، یک نظا
با سپردن شغل بھ پیمانکاران، کارفرمایان اصلی خود را 

کمپانی ھای عظیم .از کلیۀ مسئولیت ھا نجات می دھند
آن ھا کار را بھ چند .ساخت و ساز را درنظر بگیرید

بخش تقسیم می کنند و بھ پیمانکاران می سپارند، و وقتی 
می دھند، آن ھا بھ راحتی کارگران در سوانح کار جان 

.از پذیرش مسئولیت طفره می روند

صاحبان شرکت ھای برون سپاری، کھ سراسیمھ در 
جستجوی ثروتمند شدن ھستند، تمامی ھزینھ ھا را می 
کاھند؛ افدامات ایمنی را بھ کار نمی بندند، دستمزھای را 

.پایین می کشند و ساعات کار را باال

، منجر بھ سوانح کاری و مرگ فقدان تمھیدات ایمنی کار
این سانحھ .می نامیم»قتل ھای کاری«می شود کھ ما 

تری در مراکز کار تحت نیست کھ مرگ و میرھای بیش
.برون سپاری رخ می دھد

از .برون سپاری تأثیر عمیقی بر کلیۀ کارگران دارد
زمانی کھ برون سپاری شایع شده است، بر بازار نیروی 

و عموماً بھ کاھش حقوق، افزایش کار تأثیر داشتھ 
ساعات کار، حذف کار معمول و حقوق اجتماعی انجامیده 

کاھش دستمزدھا ما را وادار بھ اضافھ کاری می .است
.بنابراین، برون سپاری دشمن تمامی کارگران است.کند
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!برادران و خواھران

ما کارگران درحال تبدیل شدن بھ برده ھستیم، درحالی کھ 
افرمایان از طریق برون سپاری رو بھ رشد سرمایۀ ک

ما ملزم نستیم کھ بھ چنین شرایط کاری کھ در .است
.سطح بردگی است، تن در دھیم

»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«تشکل مبارز ما، 
)UID-DER( تالش می کند کھ کارگران را بنا بھ منافع

ھ ب«:آن ھا متحد سازد و این شعار را مطرح می کند
دستمزدھای پایین، ساعات کار باال و برون سپاری پایان 

»!دھید

ھیچ کارفرمایی نمی تواند در برابر کارگران متحد و 
کارگران متحد .مشغول نبرد برای منافع خود، تاب بیاورد

.آسوده خاطر ھستند و می تواند سرخود را باال نگاه دارند
.در گذشتھ این چنین بود و امروز نیز ھست

یید گرد ھم آییم و بھ کمیپن خود قدرت ببخشیم؛ متشکل بیا
بھ دستمزدھای پایین، «:شویم و این مطالبھ را فریاد زنیم

»!ساعات کار باال و برون سپاری پایان دھید

برون !برون سپاری، بھ معنای سوانح کار و مرگ است
!سپاری را متوقف کنید

!دھیددستمزدھا را افزایش دھید، ساعات کار را کاھش 
!شغل برای ھمھ

!نھ اضافھ کاری، کھ حقوق را افزایش دھید

!امنیت شغلی برای تمامی کارگران

!احتساب زمان صرف غذا و چای در ساعات کار

!تمامی موانع پیش روی متشکل شدن را برطرف کنید

٢٠١۴دسامبر ٩

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

ی شاھرخ زمانی شب شعر و جمع آوری کمک مالی برا
و رضا شھابی

فھرستبازگشت بھ 

نفر در عصر تاریک و سرد یکی از ٣۵بیش از 
روزھای ماه ژانویھ در لندن، برای گوش دادن بھ آثار 
شش شاعر در حمایت از شاھرخ زمانی، رضا شھابی و 
تمامی فعالین کارگری زندانی در ایران، در نشستی گرد 

.مدندھم آ

گردھمایی شعر و جمع آوری کمک مالی با سازماندھی 
شبکۀ«و )AWL(»اتحاد برای رھایی کارگر«

١٠در عصر روز )IWSN(»ھمبستگی کارگران ایران
ژانویھ، از نقظھ نظر افزایش آگاھی نسبت بھ شرایط 
دشوار فعالین کارگری ایران و جمع آوری پول برای 

و ھمین طور ادای »نیدکمپین شاھرخ و رضا را آزاد ک«
سھمی در افزایش روحیۀ فعالین زندانی، موفقیت بزرگی 

.داشت

آغاز شد کھ توضیح AWLاز »جما شورت«برنامھ با 
داد شاھرخ و رضا صرفاً تالش کرده بودند بھ عنوان 
فعالین کارگری، فعالیت کنند و بھ ھمین دلیل با احکام 

.رو شدندطوالنی حبس و سوء رفتار در زندان رو بھ
در زندان بھ سرمی برد، و ٢٠١١شاھرخ زمانی از سال 

سال زندان ١١بھ دلیل فعالیت ھای صنفی و سندیکایی بھ 
شاھرخ یکی از اعضای سندیکای .محکوم شده است
بھ دلیل ٢٠١٠رضا شھابی از سال .نقاشان تھران است

او خزانھ دار .فعالیت سندیکایی در زندان بھ سر می برد
.ای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ استسندیک

این دو فعال کارگری در دوران حبس خود مورد شکنجھ 
قرار گرفتھ و مجبور شده اند بھ اعتصاب غذا دست بزنند 
.و از نظر وضعیت پزشکی نیازمند درمان فوری ھستند

درحال برنامھ »کمپین شاھرخ و رضا را آزاد کنید«
متعدد در دفاع از آن ھا، از ریزی و انجام فعالیت ھای

.ھزار امضا است١٠جملھ جمع آوری 
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»شبکۀ ھمبستگی کارگران ایران«مراد شیرین از 
)IWSN( گزارشی مختصر از وضعیت عمومی

اقتصادی و اجتماعی ایران، تداوم سرکوب رژیم علیھ 
فعالین کارگری و تداوم شکنجۀ آن ھا حتی در دوران 

چنین وضعیت حاد و وخیم بھنام او ھم.حبس، بھ دست داد
ابراھیم زاده را متذکر شد، بھنام در حوزۀ دفاع از حقوق 

.فعال است-بھ ویژه کودکان کار-کارگران و کودکان
سال از حکم پنج سالۀ خود را سپری کرده ۴اگرچھ بھنام 

است، طی دادگاھی فرمایشی اخیراً حکم او بھ نھ سال و 
ه دسامبر در اعتراض بھ نحوۀ او از ما.نیم افزایش یافت

برخورد با خود و دیگر زندانیان، در اعتصاب غذا بوده 
.است

گیپ «ما سپس میزبان نخستین شاعر خود بودیم؛ یعنی 
کھ فضای اتاق را با سخنان پرانرژی خود گرم »گریم

.کرد و صحنھ را برای دیگر شاعران آماده نمود

رھای او بود کھ شع»امیلی ھریسن«نفر بعدی، 
دربرگیرندۀ مضامینی در ارتباط با پیامدھای روحی  

.ساعتۀ شب کاری می شد١٢شیفت ھای 

شعر خود را دربارۀ شاھرخ و رضا »جنین بوث«سپس
ھمراه با تعدادی شعر بھ مناسب سال نوی میالدی با 

و غیره، )توری ھا(انزجار از سیاست محافظھ کاران 
:قرائت کرد
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زنی را اعالم می کندجرثقیلی اعدام 
.و زنانی دیگر زاده ی خفقانند

ھراس این است
.کھ کارگری برخاستھ است
و میلھ ھای رجایی شھر
شاھرخ ھا و رضاھا را

.بھ حبس و سکوت محکوم کرده است

و باز ھراس این است
کدامین میلھ و شکنجھ

آرمانی را بھ زانو وا داشتھ است

و باز بزرگترین ھراس این است
ست کھ اتحاد را فریاد می زندکی

تا دست ھای من و تو
سرخِ سرخ،پوالد وار این عصر وارونھ را

ویران سازد؟

آری ھراس این است
روزی گل زیبای زندانی را

.مژده ی بھار خواھیم داد
ھراس این است
.ھراس این است

)رفیق علی رسولی:آزاد؛ بازنویسی شعر:مترجم(

ری کھ شامل قطعھ ای در با سرودن اشعا»تیم ولز«
مورد مردی از طبقۀ کارگر و عشق او از طبقۀ متوسط 

.می شد، ادامھ داد

اشعار متعددی سرود، از جملھ »آتیال استاک بروکر«
و »Asylum Seeking Daleks«اشعاری با عناوین 

»UK Gin Dependence Party«.

بھ پایان»میشل مدسن«ما برنامھ را با سروده ھای 
این شعر .»Duty Free«رساندیم؛ از جملھ شعر 

توصیف می کرد کھ چگونھ این فرودگاه از محالت 
.کارگری اطراف خود نیرو استخدام نمی کند
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حضار و ترانھ سرایان در انتھا صفحات طومار 
اعتراضی را برای توزیع با خود بردند کھ این بھ ما 

امضا ھزار ١٠آوری کمک خواھد کرد بھ ھدف جمع
فعالیت بعدی در دستور کار کمپین، .نزدیک تر بشویم

تجمع اعتراضی در برابر دفتر سازمان جھانی کار در 
.ژانویھ خواھد١۶روز 

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

٢٠١۵ژانویۀ ١١

http://iwsn.org/2015/01/11/poetic-
fundraiser/

صف اعتراضی فعالین احیای مارکسیستی در دفاع از 
شاھرخ زمانی و رضا شھابی

فھرستبازگشت بھ 

پیکت در دفاع از شاھرخ زمانی و رضا شھابی در برابر 
در لندن»سازمان جھانی کار«دفتر 

ی، رضا بھ عنوان بخشی از کمپین دفاع از شاھرخ زمان
شھابی و تمامی فعالین کارگری زندانی در ایران، ما روز 

در )صف اعتراضی(ژانویھ اقدام بھ پیکت ١۶جمعھ 
.برابر دفتر سازمان جھانی کار در لندن خواھیم کرد

ژانویھ١۶جمعھ، :تاریخ

بعد از ظھر۵:زمان

:محل

Millbank Tower, 21-24 Millbank, Pimlico 
SW1P 4QP.

ع بیشتر دربارۀ کپیمن بھ صفحات زیر رجوع جھت اطال
:کنید

http://freeshahrokh.wordpress.com/

http://iwsn.org/

http://www.marxistrevival.com/

http://iwsn.org/2015/01/11/poetic-fundraiser/
http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://iwsn.org/
http://www.marxistrevival.com/?p=614
http://iwsn.org/2015/01/11/poetic
http://freeshahrokh.wordpress.com/
http://iwsn.org/
http://www.marxistrevival.co
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١٥٩
تجمع اعتراضی در لندن در دفاع از فعالین کارگری 

زندانی

فھرستبازگشت بھ 

تعدادی از فعاالن اتحادیھ ھای کارگری و سوسیالیست، 
.دبلیو.ای(»اتحاد برای رھایی کارگران«کھ اکثراً از 

ھستند، با وجود »شبکھ ھمبستگی کارگری«و .)ال
سازمان بین «ن در جلوی دفتر رسمی تگرگ و بارا

در لندن گرد ھم آمدند، تا )».او.ال.آی«(»المللی کار
مشکالت و معضالت فعاالن کارگری زندانی ایران را بھ 

.گوش مقامات این نھاد برسانند

برابر با (٢٠١٥ژانویھ ١٦این تظاھرات، کھ در تاریخ 
صورت گرفت، یکی از سلسلھ فعالیت )١٣٩٣دی ٢٦

کھ با ھدف برجستھ کردن وضعیت ھای متعددی است
وخیم تعداد بسیاری از فعاالن کارگری کھ در سیاه چال 
.ھای رژیم ایران زندانی شده اند، سازماندھی شده بود

این فعاالن کارگری در بند از جملھ شاھرخ زمانی، رضا 
.شھابی، بھنام ابراھیم زاده و محمد جراحی ھستند

رھایی با شعارھای زیر در دست تظاھرکنندگان پوست
نقض حقوق کارگران -سازمان بین المللی کار «:داشتند

ایجاد تشکل کارگری جرم «، »!ایران را جدی بگیر
.»شاھرخ و رضا را آزاد کنید«و »!نیست

تظاھرکنندگان ھمچنین نامھ ای تھیھ کرده بودند کھ در آن 
بھ از مبارزات فعاالن کارگری ایران برای دستیابی

این نامھ از .حقوق ابتدایی اتحادیھ ای حمایت کرده بودند
سوی تعدادی از فعاالن اتحادیھ ھای کارگری بریتانیا 

، مدیر »گای رایدر«در نامۀ دیگری، از .امضا شده بود
، در خواست شده بود کھ »سازمان بین المللی کار«کل
چنان داعیۀ دفاع از حقوق کارگران را ».او.ال.آی«
مطالبات بھ حق نمایندگان واقعی کارگران ایران «رد، دا

را دنبال کند و بھ وضوح بھ رژیم ایران گوشزد کند کھ 
سازمان بین المللی "رفتارش خالف مقاولھ نامھ ھای 

است کھ خود امضا کرده؛ و اصرار کند کھ رژیم "کار
تمامی فعاالن کارگری را از زندان آزاد کرده و اجازه 

سازمان بین "ارگران را در کنفرانس بعدی دھد کھ آنان ک
».نمایندگی کنند"المللی کار

ھمچنین فعالیت »کارزار شاھرخ و رضا را آزاد کنید«
ھای مختلف دیگری را در آیندۀ نزدیک در نظر دارد، از 

.امضای دفاعی١٠٠٠٠جملھ جمع آوری 

شبکۀ ھمبستگی کارگری

٢٠١٥ژانویۀ ١٧
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-لویی«در )NUT(»ی معلماناتحادیۀ مل«ھفتۀ گذشتھ 

، طرحی را در حمایت از شاھرخ زمانی و رضا »شام
NUTاوایل ماه نوامبر، شاخۀ .شھابی بھ تصویب رساند

.ھمین اقدام را انجام داد»ساوث وارک«در 

شاھرخ زمانی و رضا شھابی را آزاد کنید

فھرستبازگشت بھ 

:ان می کند کھاین شعبھ، خاطر نش

شاھرخ زمانی از سندیکای نقاشان تھران از اوایل -١
و رضا شھابی از سندیکای کارگران ٢٠١٢سال 

، ھر یک بھ اتھام ٢٠١٠اتوبوسرانی تھران از سال 
اقدام علیھ امنیت ملی از طریق ایجاد یا عضویت در «

، یعنی فعالیت برای ایجاد اتحادیھ »گروه ھای معاند نظام
.ری مستقل، در زندان بھ سر می برندھای کارگ

ارائۀ رفتاری، شکنجھ، و عدم این دو فعال از بد-٢
.کی در زندان آسیب دیده اندشتسھیالت پز

آن ھا برای مداوای پزشکی خود، و ھمین طور -٣
.مداوای سایر زندانیان، وارد اعتصاب غذا شده بوده اند

:برای اطالعات بیش تر رجوع کنید بھ
https://freeshahrokh.wordpress.com

:این شعبھ اعتقاد دارد کھ

بیش از سھ دھھ از سرنگونی دیکتاتوری با گذشت-١
ۀ شاه بھ دست کارگران، آن ھا اکنون تحت نایوحش

.قرار دارندیھباستبدادی مشاسرکوب رژیم

وری اسالمی ایران ھرگونھ تالش برای رژیم جمھ-٢
برپایی اتحادیھ ھای کارگری مستقل یا سازماندھی 

ضرب و شتم، بازداشت .اعتصاب را سرکوب می کند
علیھ فعالین یبھ طور دائم،و شکنجھ)اغلب غیرقانونی(

.کارگری بھ کار گرفتھ می شوند

با وجود این، کارگران ایران بھ مبارزه ادامھ می -٣
شاھد مبارزات٢٠١۴ماه ھای سپتامبر و اکتبر .دھند

نگ، خودرو، سمھمی از سوی کارگران معدن زغال 
.کاشی و نیشکر بود

ب علیھ ایران، رتحریم ھای اقتصادی تحمیلی غ-۴
شرایط را برای کارگران ایران ھم بھ لحاظ اقتصادی و 

.ھم سیاسی دشوارتر می سازند

:شعبۀ اتحادیھ مقرر می دارد کھ

ضا را از راطالعات دربارۀ کمپین آزادی شاھرخ و -١
ردر اختیاطریق بولتن ھای خبری و وب سایت خود 

.اعضایش قرار دھد

اعضا را تشویق بھ امضای طومار اعتراضی و -٢
درخواست از نمایندگان خود در مجلس برای امضای 

.طرح پیشنھادی مطرح شده از سوی جان مک دانل نماید

»شبکۀ ھمبستگی کارگران ایران«ازسخنرانی را -٣
.پوند کمک مالی کند۵٠مبلغوت وعد

بیانیۀ مختصری را منتشر و پیامی ویدیویی را بھ -۴
.نشانۀ ھمبستگی آماده کند

https://freeshahrokh.wordpress.com/2014/11
/24/southwark-and-lewisham-national-
union-of-teachers-associations-pass-
motions-in-support-of-shahrokh-and-reza/

https://freeshahrokh.wordpress.com/
https://freeshahrokh.wordpress.com/2014/11/24/southwark-and-lewisham-national-union-of-teachers-associations-pass-motions-in-support-of-shahrokh-and-reza/
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!رفقای مدافع کارگران زندانی:پیام شاھرخ زمانی 

سالم و درود آتشین ما فعالین کارگری زندانی و 
کمونیست بھ رفقایی کھ با بھ جان خریدن خطر مرگ و 

و قانون تعّدی و خودسریزندان، با تبلیغات انقالبی شان
بھره کش سرمایھ داری و دولت شکنی طبقھ

آن را افشا می کنند؛ یعنی این مافیای دزد سرکوبگر
میلیاردی ثروت ھای ھزارانسرگردنھ و غارتگران

ھزار میلیاردی و ٣ملی، از جملھ نمونھ ھای اختالس 
بابکده ھا ھزار میلیاردیبانک ھا،ھزار میلیارد١٢

میلیارد وام ھایی کھ پس داده نمی ١٥٠٠بازنجانی
، کھ ھمگی بھ بھای نابودی تولید و اشتغال و شوند

نجاه بیکاری میلیونی، گرسنگی و مرگ تدریجی خانواده پ
میلیونی کارگران و ھمھ ستمدیدگان حاکمیت استبدادی و 

در مقابل چنین .ارتجاعی سرمایھ داری را پیش می برند
حاکمیتی عمل و فعالیت شما رفقا کھ واقعیت ھا را بھ 
گوش مردم شریف و آزاده می رسانید، باعث ھمبستگی، 

در .اتحاد و مبارزه علیھ بھره کشی طبقاتی می میشود
ای کھ حاکمیت کمتر از یک درصد جمعیت بھ زمانھ 

در صد مردم در جریان ٩٩صورت زندگی انگلی علیھ 
زیر خط فقر بھ است و با با تحمیل دستمزد یک چھارم

میلیونی، ١١درصدی، بی سوادی ٤٣کارگران، بیکاری 
باالترین آمار تورم، گرانی، اعتیاد و طالق، یکی از 

درصد مردم زیر ٨٠باثروتمند ترین کشورھای جھان را 
کھ خط فقر بھ ویرانھ ای تبدیل کرده است؛ و در موقعی 

دولت سرمایھ داری حاکم، این دشمن قسم خورده خانواده 
بھره برای ادامھمیلیونی کارگران و تمامی محرومین٥٠

بھشت و ناز و نعمت میلیاردرھای حاکم، حفظکشی و

بقاتی را طو آگاھیکوچکترین اشکال اعتراض و تشکل
با اختناق و صنفی، قانونیحتی در حد جزئی، مدنی و

سرکوب ددمنشانھ و زندان و شکنجھ و اعدام جواب می 
دھد، در چنین شرایطی کار شما پیام آوران سرخ و 
رھایی، شما افشا کنندگان پلیدی، تبعیض و نابرابری کھ 

طبقاتی را بھ عنوان تنھا وسیلھ تشکلبذر آگاھی و
ره کشی و استثمار در میان زحمتکشان کاشتھ رھایی، بھ

آینده روشن در اداره دمکراتیک و شوراھای نویدو
زحمتکشان در سرنوشت اقتصادی اجتماعی 

می دھید، کاری تاریخی و عظیم و ماندگار در راسیاسی
برای آزادی و برابری و عدالت انقالبیکشورمانتاریخ

.واھد رسیداجتماعی بوده و برای آیندگان بھ ثبت خ

.ما دستان گرمتان را فشرده و شما را در آغوش می کشیم

شاھرخ زمانی

زندان گوھر دشت

٢۴/٩/١٣٩٣
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:خطاب بھ فعالین و تالش گران جنش کارگری

فدراسیون اتحادیھ ھا، (ایجاد تشکل ھای سراسری 
چگونھ و با کی؟)سراسری و حزب طبقۀ کارگر

فھرستبازگشت بھ 

سالھ کارگری غیر از اتحادیھ ھای ٢٠٠آیا جنبش 
سراسری و یا حزب سیاسی، ظرف دیگری برای تشکل 

سیاسی کارگران در بُعد سراسری تعریف –یابی صنفی 
کرده است؟

گوھردشتشاھرخ زمانی، زندان 

مصاحبھ صدای آمریکا با منصور اسانلو و تعریف و 
بھ عنوان شعبھ »کانون مدافعان حقوق کارگر«تمجید از 

در ای از سولیداریتھ سنتر توسط صدای امریکا،
شرایطی اتفاق می افتد کھ اعتراضات و اعتصابات خود 
جوش کارگری بھ اوج رسیده است، بھ طوری کھ حتی 

و حسن »خانھ کارگر«مانندیدولتتشکل ھای زرد
شده و مجلس جمھوری »ضد سرمایھ داری«صادقی ھم 

اسالمی را مجلس سرمایھ داری می نامند، یا افرادی 
مانند محسن حکیمی برای کند »ضد سرمایھ داری«

کردن برندگی تئوری ھای انقالبی مارکس بھ کمک 
فکری با بورژوازی شتافتھ، ھمکاری ھای گسترده

سرمایھ داری در فریب کارگران پیش می برند، نیروھای 
ساختھ تجمع ھای اعتراضی راه -انجمن ھای صنفِی دولت

می اندازند، تا از درون جلوی امواج در حال گسترش و 

کند کرده و بھ انحراف بکشند، توفنده جنبش کارگری را
چندین سال قبل مجلسیان خانھ :بھ قول حسن صادقی

د، فراموش کرده اند کھ خانھ کارگر را مسخره می کردن
کارگر نگذاشتھ است اعتصابات پراکنده کارگری، 
سراسری شده و از کارخانجات بیرون بیاید کھ اگر خانھ 
کارگر نبود تاکنون جمھوری اسالمی تحقیقاً توسط 

.بار سرنگون می شد٩کارگران 

در چنین شرایطی تمامی جناح ھای داخلی و خارجی 
اری از طریق تشکل ھای حاضر در صف سرمایھ د

زرد، و فعالین خود فروختھ و ِشبھ تشکل ھای شتر 
کارگر «مرغی وابستھ بھ سولیداریتھ سنتر و نیروھای 

ضد تحزب یابی طبقھ کارگر، در مقابلھ با رشد »کارگری
تشکل ھای انقالبی–توده ای و مستقل –سراسری 

ی شده پایدار طبقاتی کارگران، سازمانیافتھ و برنامھ ریز
در صف سرمایھ داری یا بھ شکل حافظ منافع سرمایھ 

.داری در درون صف طبقھ کارگر بھ تکاپو افتادند

در چنین وضعیتی سؤال اساسی این است کھ آیا علی 
کاری تبلیغی، ترویجی و سازمانگرانھ رغم ضرورت

برای ایجاد و گسترش تشکل ھای پایداِر ما کارگران، و 
خورده کارگران از ھر جناحی کھ رفتار با دشمنان قسم

اکنون علیھ ما بسیج شده اند، این است کھ با آن ھا دست 
دوستی بدھیم ؟

آیا با خاک پاشیدن بھ چشم پیشروان کارگرِی تازه کار و 
کم اگاه و نمک پاشیدن بر زخم پیشروان سابقھ دار و با 
تجربھ بھ جای شناساندن دوستان و دشمنان شان و 

ات جنبش کارگری، ھمین کارگران یقھ ما کمک بھ انحراف
در آینده ول خواھند کرد؟را 

:رفقا و دوستان

حزب سیاسی و تاریخ دویست سالھ جنبش کارگری،
اتحادیھ سراسری را بھ عنوان تشکل پایدار، کمیتھ ھا و 
شوراھای انقالبی، کنترل و نمایندگان را در شرایط 

ت طبقھ کارگر انقالبی ابزار سرنگونی و برقراری حاکمی
.و تثبیت کرده استبھ ظھور رسانده

ضد کارگر مانند جریان کارگر بر خالف سفسطھ خائنین

http://www.chzamani.blogspot.com/2014/12/blog-post_2.html
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پایدار طبقھ کارگر یعنی اتحادیھ و تشکل ھایکارگری،

در شرایط فقر و گرسنگی تزریقی، از خود حزب
بیگانگی، ناآگاھی، بی برنامگی، مخصوصاً در شرایط 

ایدئولوژی سرمایھ داری، ھار سرکوب خونین و تسلط
فقط و فقط با تالش و پیگیری و برنامھ ریزی فعالین و 
پیشروان کارگری ممکن می گردند، و با استفاده از 
آگاھی و تجربھ طبقاتی تاریخ جنبش کارگری ایران و 
جھان و با استفاده از ابتکارات و تالش شبانھ روزی آن 

.ھا، ساختھ می شوند

نھاد می کنم، تمامی نحلھ ھای من بھ طور مشخص پیش
کارگری صرف نظر از اختالفات نظری، شورای 
مؤسس و فدراسیون سراسری مرکب از تشکل ھای 

تا در .صنفی و تشکل ھای فعالین موجود ایجاد بکنند
جھت غلبھ بر پراکندگی و غلبھ بر موانع ایجاد تشکل 
ھای سراسری حرکت کنند، بدین طریق است کھ تشکل 

تواند بر پایھ نیروی توده ای برای خود سراسری می
کارگران و در محیط کار و محل زندگی کارگران، ضمن 
تکیھ گاه بودن برای مبارزات سالم کارگری از نیروھای 
واقعی و سالم کارگری تغذیھ نماید، در غیر این صورت 
بھ حوزه ھای دشمن تکیھ خواھند داشت و حاصل تالش و 

.جیب دشمنان خواھند ریختمبارزه طبقھ کارگر را بھ 

زندان گوھر دشت

شاھرخ زمانی 

٧/٩/١٣٩٣٣

جھانوخطاب بھ تشکل ھای کارگری ایران 

فھرستبازگشت بھ 

رگران وحدت انترناسیونالیستی استچاره ما کا

شاھرخ زمانی

تشدید بھره کشی، تبعیض و خود سری، بی عدالتی و 
وق ھای قانونی علیھ طبقھ کارگر ایران را حقنقض
.بیددریا

سالم و درودھای گرم مرا از زندان رجایی شھر پذیرا 
من شاھرخ زمانی، عضو ھیئت بازگشایی .باشید

سندیکای کارگران نقاش تھران، و عضو کمیتھ پیگیری،
بھنام ابراھیم جملھزندانی از ھمراه دیگر فعالین کارگری

تنھا بھ گناه نابخشودنی دفاع مشروع زاده، محمد جراحی،
دنیا دردر تمامیو قانونی و بھ رسمیت شناختھ شده 

حق اعتصاب، در دفاع حق ایجاد تشکل مستقل و جھت
امنیت شغلی، بیمھ ھای از دستمزد ھای متناسب با تورم،

بیکاری، درمانی، بازنشستگی، و قانون کار متضمن 
اه میلیونی ایران، حقوق اولیھ خانوارھای کارگران پنج

توسط دولت ضد کارگری جمھوری اسالمی دستگیر، و 
بدون محاکمھ در دادگاه ھای فرمایشی قرون وسطایی با 

.یازده سال محکوم شده امسنگینحبس

با تصویب دستمزد ھای رو بھ افزایش،تشدید بھره کشی 
زیر خط فقر ، رواج قراردادھای موقت و یک چھارم

کارگران و نابودی امنیت مطلقبردگیسفید امضا، 
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١٦٤
شغلی؛ واردات کاالھای بُنجل توسط مافیای ثروت و 

تولید و بیکارسازی وقدرت و نابودی کامل اشتغال
میلیونی، حذف سوبسیدھای مایحتاج ضروری و انرژی و 

خودمانی یاخصوصی سازی افزایش نجومی قیمت ھا،
ن، کردن تمامی عرصھ ھای بھداشت، درماپولیسازی و

آموزش، تحصیالت و ورزش و خدمات عمومی؛ حذف و 
نابودی تمامی قوانین حمایتی در حوزه ھای تامینات 

در نتیجھ این سیاست ھای و ،اجتماعی مانند قوانین کار
زیر خط فقر، نابودی تھرانمردم%٨٠ضد مردمی،

درصدی، دومین ٤٣صنایع تولیدی و بیکاری %٧٥
در مسکناالترین ھزینھ جھان، بدربین کشورھای رتبھ

میلیونی ، و باالترین آمار طالق، ١١جھان، بی سوادی 
میلیونی کارگران با ١٤طبقھ جھانیاعتیاد و افسردگی 

میلیون خانوار را در وضع مرگ تدریجی قرار داده ٥٠
کنترل نبوددر چنین وضع فالکت باری در سایھ.است

و منع از پایین توسط تشکل ھای کارگری و مردمی 
کوچک ترین آزادی ھای بیان، قلم و احزاب، طبقھ طفیلی 

١٥٧از بین ١٤٤و دالل حاکم، با رتبھ جھانی فساد 
برملیثروت دزدی علنی غارت وکشور در ارتشا،

١٨٦٠،ھزار میلیارد بانک ھا٣.ابعاد فاجعھ افزوده است
٧٠و ده ھا میلیارد بنیاد شھید میلیارد صنایع مس ،

ھزار میلیارد عسلویھ و در روز ٦بیمھ ایران، میلیارد
نفر از مافیای ثروت و ٦٠٠روشن در دزدی علنی، 

کھ یک چھارم ناھزار میلیارد توم١٥٠قدرت حاکم، 
را خورده و پس نمی استکشوربانک ھاینقدینگی

جالد و یا مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی،.دھند
دل حقوق ماھیانھ معاکھمیلیون تومان٦٥کھریزک، 

مدیرو ھمین شخص بھ چھار دریافتی داشتھ کارگر ١٠٠
میلیارد و ھفتصد میلیون تومان پاداش ٢تامین اجتماعی 

از فرزندان ھزار٣٠٠امسال کھ فقط در حالی.داد
این .توانستند بھ علت نداری بھ مدرسھ بروندنکارگران 

ین سوال در حالی است کھ اغلب این افراد بدون کوچکتر
و جواب و محاکمھ جدی ِول می چرخند و یا در مسند 

و از کوچک ترین تشکل، اعتصاب، .قدرت ھستند
اعتراض، و شکایت کارگران بھ حکومت، با زندان و با 

نمونھ شکایت .حکومتیان مواجھ می شونداعتناییبی ت
تعیین پایھ دستمزد پایین تر از موارد قید کارگران بھ دلیل

، لغو رد شددیوان عدالت اداریکھ توسط،نون شده در قا

بیمھ بیکاری کارگر توسط شورای نگھبان ، و یا حذف 
مجلس شورای بیمھ ھای کارگران ساختمان توسط 

.، تنھا تعدادی از موارد استاسالمی

دولت سرکوبگر جمھوری اسالمی برای ادامھ و حفظ 
یری از گبھشت زالوھای مولتی میلیاردر حاکم و جلو

درمسلحاستقرار حراست و بسیجکارگران با اعتصاب
مراکز بزرگ کارگری مثل ماشین سازی ھا و نفت و 
پتروشیمی، این مکان ھای کارگری را بھ پادگان تبدیل 

کوچکترین مقاومت و مبارزه در مقابل این .کرده است
طبیعی ترین حقوق بشری را با اخراج و سرکوب ھا و 

و حتی بھ تشکل ھای .ی دھددستگیری و زندان جواب م
اجازه فعالیت دولتی نیز در مراکز بزرگ تولیدی زرد 

یو مبارزتشکل ھای مستقل، و کارگر پیشرو.نمی دھد
طعم اخراج، گرسنگی و شکنجھ و زندان نیست کھ

از جملھ کمیتھ ھای .جمھوری اسالمی را نچشیده باشد
کارگری مانند ھماھنگی، پیگیری، اتحادیھ آزاد، 

ندیکاھای کارگری واحد، نقاشان، ھفت تپھ و خبازان س
زیر شدیدترین خفقان، پیگرد و دستگیری و زندان قرار 

با تمام این سیاست ھای سرکوبگرانھ، طبقھ کارگر .دارند
بھ مبارزه و مقاومت اعتصاب ٨تا٥ایران با روزی 

خود ادامھ می دھد، اما بھ دلیل نبود تشکل ھای پایدار، 
حزب سیاسیسراسری، یعنی اتحادیھ وطبقاتی و

سراسری جنبش ھای خودجوش کارگری، بی برنامھ، 
تکی و پراکنده بوده، و در مقابل برنامھ سیاست ھای 
سرکوب سراسری دولت سرمایھ داری ایران نمی تواند 

بدین .بھ مقاومت و مبارزه یکپارچھ طبقاتی دست بزند
ری در جھت ایجاد تشکل ھای پایدار سراسری کارگ

ایران، برای خالصی از این وضعیت فالکت بار 
.از نان شب ھم واجب تر استضروری و

منطقھ، مخصوصا کارگران جھان ودوستان و رفقا،
ترکیھ، کشورھای عربی، پاکستان و افغانستان، نظام 
سرمایھ داری انگل و داللی وابستھ ایران بھ عنوان مباشر 

در حوزه ھای یستی و شریک کشورھای فراملیتی امپریال
غیره، در تامین نیروی کار الکترونیکماشین سازی و 

ارزان و مواد خام برای آن ھا مو بھ مو سیاست ھای 
سرمایھ داری جھانی، از جملھ صندوق نئولیبرالیستی 
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از ییبین المللی پول را اجرا می کند، و بھ عنوان جز

سرمایھ داری جھانی در بھره کشی کارگران عمل می 
میلیون خانواده بھ عنوان ٥٠طبقھ کارگر ایران با .کند

باید جھانکارگرانی از ارتش دو و نیم میلیادریگردان
متحد و ھم پیمان با برادران و خواھران جھانی خود در 
مقابل تشدید بھره کشی در شرایط بحران ساختاری 
سرمایھ داری و انداختن بار بحران بر دوش زحمتکشان، 

قھ ای و جھانی، برنامھ سیاست و راھبرد در سطح منط
سرمایھ کھھمان طوری.مشترک و واحدی داشتھ باشد

جھانی برنامھ ریزی کرده و در سطح داری بھ صورت
ملی و منطقھ عمل می کنند، ما نیز باید با وحدت 

ھماھنگی و موارد کردنانترناسیونالیستی و طرح 
ملی و منطقھ برنامھ ریزی بھ مقابلھ و مقاومت در سطوح

و آن ھا را وادار بھ عقب نشینی دست بزنیم ای و جھانی 
.یمینما

و کمک ھای بی ، ھمدردی من ضمن تشکر از حمایت 
شائبھ شما در حمایت از جنبش کارگری ایران، 
مخصوصا فعالین دستگیر شده و محکومیت سرکوب ھای 
ددمنشانھ جمھوری اسالمی، با خواھشی از شما برای 

نھ پیشنھاد ادراو بریت ھای انترناسیونالیستی ادامھ حما
سازماندھی مشترک مراکزھمگانیتالشبامی کنم

جھانی و منطقھ ای، مخصوصا در ترکیھ، کشورھای 
عربی، پاکستان، افغانستان و ایران، برای ھمکاری و 

با برنامھ و سازمان یافتھ ایجاد تشکل ھای پایدار وھدایت
مخصوصا.شودتشکیلطبقاتی مبارزه پیشرو و آگاھانھ 

کمک بھ ما کارگران ایران در ایجاد اتحادیھ ھای 
تشکل ھای با برقراری پیوند ھای سازمانی با سراسری و

با فعالیت .ای را پیش بردگستردهمی توان مبارزه جھانی 
و ھمبستگی طبقاتی کارگران، آنان را در جھت رھایی از 

.استبداد و استثمار یاری دھد

انترناسیونالیستی کارگران جھانتباد وحدزنده 

، طبقھ کارگراز آنپیروزی 

زندان رجایی شھر

١٣٩٣آذر ١٠

کارگران ساختمان منتشر شدۀاول ماھنامۀشمار

منتشررانیدر ایکارگران ساختمانشماره اول ماھنامھ
.شد

صفحھ منتشر شده ٩و در افیدیدر فرمت پھینشرنیا
مراجعھ ریزنکیبھ لدیتوانیدانلود آن میاست کھ برا

:دیکن

http://militaant.com/wp-
content/uploads/2014/12/sakhtman-3.pdf

فھرستبازگشت بھ 

http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/12/sakhtman-3.pdf
http://militaant.com/wp
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بھروز »کوتاه«ر سھ یاداشت یاداشتی نسبتاً بلند ب

شادیمقدم

فھرستبازگشت بھ 

علیرضا بیانی

:مقدمھ

اخیراً در صفحۀ فیسبوک بھروز شادیمقدم، ذیل پستی کھ 
وی دربارۀ نظر کسی دیگر نوشتھ بود، کامنت ھا و 
پلمیک ھایی صورت گرفت، در آن جا ایشان بھ گونھ ای 

تئوریسین بودن منصور حکمت و گنگ و ناروشن از 
وی صحبت کرده بود، من کھ از نوشتۀ »تئوری ھای«

ایشان متوجھ موضع وی نشده بودم، با این حال خطاب بھ  
فرد دیگری کھ مدعی تئوری پردازی توسط منصور 

یاداشت «حکمت بود، پرسشی مطرح کردم کھ در  
ندبھروز شادیمقدم ھم آمده، جواب ھای آن فرد بما»کوتاه

کھ از مدار سیاسی خارج و غیر قابل اعتنا و فاقد ارزش 
پاسخگویی است، اما بھروز شادیمقدم، تو گویی مانند 

منصور »تئوری ھای«کسی کھ ادای سھمی را بھ 
حکمت بدھکار است، لیستی از مقاالت و نقد ھای ایشان 

منصور حکمت معرفی کرده »تئوری ھای«را بھ عنوان 
شخصاً پاسخ ھایی بھ !را تمام کندتا بھ زعم خود کار 

.ایشان دادم کھ ذیل این مقدمھ آمده است

از این نوع بحث ھا بارھا در فیسبوک انجام می شود، گھ 
گاه نیز منتخبی از آن ھا بر روی سایت ھا ھم می آید، 
بھروز شادیمقدم نیز سعی کرده ھمین کار را بکند، اما 

»تئوری ھای«یک بار در مقام فرد بی طرفی کھ فقط 
منصور حکمت را لیست کرده، و ذیل پیامی بھ عاریھ 
گرفتھ شده از سعید پوریان کھ باألخره معلوم نگشت 
موضوع نقد و نفی ایشان بود یا دفاع و برجستھ کردن 
آن، و بار دوم بھ عنوان معلم اخالقیات کھ متأسفانھ این 
روزھا، بھ خصوص از زمانی کھ استفاده از فیسبوک 

گشت، بھ یک اپیدمی تبدیل شده است، بھ طوری متداول
کھ اغلب با احساس آموزگارانھ و از موضع باال، پند ھای 
حکیمانھ و داالیی المایی و گاندی مآبانھ ای بیان می 
دارند کھ بیش از نود درصد آن ھا نھ بار معنایی و 

بخش سوم .مفھومی مشخصی دارد و نھ بار سیاسی
شادیمقدم نمونۀ زمختی از یاداشت ھای کوتاه بھروز 

ھمین احساس خودآموزگاربینی است، و جنبۀ خنثی و بی 
ربط آن بھ خصوص بھ آن قسمت برمی گردد کھ مربوط 
بھ مدت طوالنی اقامت در خارج است، بدون این کھ خود 
ایشان روشن کنند آیا این حکم حکیمانھ شامل منصور 

بھ حکمت یا خود وی ھم می شود یا فقط کسانی را کھ
در ھر حال بد نیست .ایشان نقد می نویسند شامل می شود

جھت تکمیل پند ھای نتیجھ گیری بھروز شادی مقدم بھ او 
بگویم کھ اوالً شخصا بیشترین نقد و بحث ھایی کھ نسبت 
بھ جریانات مختلف، از جملھ و بھ خصوص منصور 
حکمت و کمونیسم کارگری داشتھ ام، در دوره ای بود کھ 

در وبالگ ھایی در ایران »عابر سرخ«مستعار با نام 
می نوشتم، این را خود اعضای این گرایش ھای بھتر از 
بھروز شادیمقدم کھ معلوم نیست چندین سال در خارج از 

ثانیاً، یک آموزگار پند آموز .کشور مقیم است می دانند
مادام کھ خود نتواند یک شاگرد پند آموز باشد، عالوه بر 

ک پروسۀ انتقال آگاھی، بھ یک استاد یک نقض دیالکتی
طرفھ مبدل خواھد گشت کھ بیشتر بھ حکیم پیر و فرازنھ 

در دخالت .شبیھ خواھد بود تا یک دخالت گر سیاسی
گری سیاسی، بھ خصوص در حوزۀ چپ انقالبی، شرط 
اول رعایت پرنسیپ ھای الفبایی بھ معنی بازگو کردن 

ھ ای نوشتھ می موضوعاتی است کھ نسبت بھ آن جوابی
شود، این دقیقاً ھمان کاری است کھ بھروز شادیمقدم از 
قلم انداختھ و بھ این تریب بھ یک آموزگار فرزانھ، اما 
بدون تعویض جایگاه در مقام شاگرد تبدیل می شود، این 
روش مدرسی ھر جا کھ بتواند قلمرویی پیدا کند در حوزۀ 

اگر بھروز .چپ انقالبی جای مناسبی پیدا نخواھد کرد
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١٦٧
شادیمقدم رسم امانت داری را بھ جا آورده و مباحثی کھ 
در مقابل ادعای ایشان از سوی من مطرح شده بود را ھم 

گیریم یاداشت اش کمی طوالنی تر می (منعکس می کرد
، طبعاً دیگر انتشار این مقدمھ و انعکاس آن نظرات )شد

این غیر ضروری می نمود، کھ متأسفانھ اینگونھ نبود و 
دلیلی شد کھ بخش مباحثات با بھروز شادیمقدم نیز از 

یاداشت «سوی من منتشر شود، تا بھ این ترتیب کار
.ایشان کامل شود»کوتاه

***

علیرضا بیانی

یک سؤال از بھروز شادیمقدم قبل از پرداختن بھ نمونھ 
ھایی کھ او بھ جای تئوری از سوی منصور حکمت 

این است کھ آیا شما قبول معرفی کرده است، سؤال من
دارید منصور حکمت یک مارکسیست بود و در نتیجھ آن 
چھ بھ عنوان تئوری او معرفی کردید، بھ معنی تئوری 

ھای مارکسیستی است؟

==

بھروز شادیمقدم

موارد آورده شده را مواضع و نظریات مارکسیستی می 
.دانم

==

علیرضا بیانی

، بلکھ مواردی را کھ نبود»مواضع«سؤال من در مورد 
معرفی کردید بود و ھمچنین شخص »تئوری«بھ عنوان 

منصور حکمت کھ آیا ایشان را ھم مارکسیست می دانید 
یا تئوری ھای »مواضع«یا غیر مارکسیستی کھ 

مارکسیستی ارائھ کرده است؟

==

بھروز شادیمقدم

طبعاً مواردی .عالقمندم کھ بحث کنیم تا سؤال و جواب 

آورده ام، مارکسیستی و صاحب آن اندیشھ را را کھ
.مارکسیست می دانم

==

علیرضا بیانی

البتھ تا کنون ھم شما بحث نکردید، رفرنس ھایی دادید کھ 
برای من معلوم نبود بھ چھ منظوری است، از این جھت 

اما ھنوز .سؤال کردم تا موضوع برایم روشن شود
د پوریان را بھ روشن نیست کھ شما این استاتوس از سعی

عنوان آن چھ کھ با آن مخالف ھستی ِشر کردی یا بھ دلیل 
شما اآلن توضیحی بینا بینی می دھی و یک بار .تأیید آن

»تئوری«بھ جای »اندیشھ«و اکنون از »مواضع«از 
را مارکسیست می »صاحب آن«صحبت می کنی و 

دانی، بگذریم کھ صاحبان اصلی آن چھ کھ شما بھ عنوان 
معرفی کردی کیستند، مسألھ اکنون این است »تئوری «

کھ در استاتوس شما متنی از سعید پوریان آورده شده کھ 
:می گوید

بھ باور من بھ چند دلیل منصور حکمت بھ ھیچ وجھ ، «
»...ای نبودهتئوریسین برجستھ

آیا شما در مخالفت با این ادعا این استاتوس را گذاشتھ ای 
، اگر در مخالفت آن، لطفاً نقد خودت بھ این یا در تأیید آن

ادعا را ھم این جا بگذار، و اگر در تأیید آن، پس کامنت 
باالی شما بھ چھ معنی خواھد بود؟

از نظر من اشکال نظر سعید پوریان این است کھ 
معرفی کرده اما نھ بھ »تئوریسین«منصور حکمت را 
قطۀھنوز روشن نیست کھ آیا ن.ھیچ وجھ برجستھ

اختالف شما با او بر سر برجستھ بودن او بھ عنوان 
تئوریسین است و یا با ایشان اختالفی ندارید، اما منصور 

»مواضع«مارکسیستی یا »اندیشھ«حکمت را صاحب 
اگر این سؤاالت را می پرسم بھ .مارکسیستی می شناسید

دلیل کنجکاوی نیست بلکھ بھ این دلیل است کھ اول 
خوبی روشن باشد تا معلوم شود بر سر صورت مسألھ بھ

.چھ چیز باید بحث شود

==
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١٦٨
بھروز شادیمقدم

بحث با پوریان بھ جای خود، شما در کامنتی آورده بودی 
را بھ سعید "تئوری"اگر کسی نیست کھ مفھوم «:کھ 

صالحی نیا بیاموزد کھ مدام مرتکب تناقض نشود، خوب 
ز منصور ا"تئوری"است کھ خوِد او یک، فقط یک 

حکمت معرفی کند تا ما ھم او را بی درنگ تئوریسین 
کامنت ھای باال را من در جواب این  -».بدانیم

.درخواست شما نوشتھ ام

==

علیرضا بیانی

بحث با پوریان برای نشان دادن تناقض شما بود، اما اگر 
، آن ھم تئوری مارکسیستی »تئوری«آنچھ کھ بھ عنوان 

معذرت باید بگویم با تئوری معرفی کردی، با عرض
نظریھ «شما.مارکسیستی کمترین آشنایی نداری

در این !و تحلیل را بھ جای تئوری فھمیده ای»پردازی
صورت ھمۀ کسانی کھ در ذیل استاتوس ھا در ستون 

باشند، و یا »تئوریسین«کامنت ھا نظر می دھند البد باید 
ھای یک ھر ژورنالیستی کھ تحلیلی از اوضاع و جناح

اما متأسفانھ !باشد»تئوریسین«حکومت می دھد البد باید 
بھ اطالع شما می رسانم کھ تعداد تئوریسین ھای 

.مارکسیستی بھ سختی اگر بھ انگشتان دست برسند

تئوری مارکسیستی باید بتواند در واقعیت بیرون ما بھ 
ازایی داشتھ باشد، و در عین حال منشا خود را در 

مثالً وقتی کمون پاریس شکست .ون می یابدواقعیت بیر
خورد، کارل مارکس دریافت کھ اشتباه فاحش آن در این 
بود کھ می خواست دولت حاضر و آماده را بھ دست آورد 
و در آن محتوی سوسیالیستی قرار دھد، و ھمین دلیل 
شکست، منشأ تئوری خرد کردن ماشین دولتی از طریق 

در این جا .رکس تئوریزه شدقھر انقالبی بود کھ توسط ما
»تحلیل، اندیشھ، یا اتخاذ مواضع«موضوع فقط یک 

دیکتاتوری انقالبی «نیست، بلکھ استنتاج تئوری بھ نام 
بود کھ بر اساس آن کل انقالب روسیھ بر »پرولتاریا

این ھمان ما بھ ازای .روی ریل صحیحی قرار داده شد
.تئوری بود

، منصور »تئوری«کاما دست کم در مورد ھمین ی
حکمت بھ کلی آن را از برنامۀ خود کنار گذاشت، 
تصورش از خرد کردن ماشین دولت سرمایھ داری، 
سرنگونی رژیم سیاسی شد و برای این منظور ھم گفت 

»فرق ھم نمی کند رأی چھ کسانی«میلیون رأی ٣کھ با 
بھ این ترتیب او نھ !می توان قدرت را بھ دست گرفت

ی تازه ای ارائھ نکرد، بلکھ برای دور زدن تنھا تئور
تئوری دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، رجعتی بھ منشویسم 

تئوری مارکسیستی .کرد٢و بازنگری ھای انترناسیونال 
در واقع بھ اصول مارکسیسم انقالبی مبدل می شود، کسی 
کھ این اصول را کنار می گذارد، می تواند ھرچھ باشد بھ 

.جز مارکسیست

یا مثالً تئوری ونگارد پارتی لنین کھ بر آن اساس حزب 
بلشویک بنا نھاده شد، توسط منصور حکمت شخم زده و 

اما این خود یک .شد»حزب و شخصیت ھا«مبدل بھ 
تئوری نبود، بلکھ فرمولبندی قیم مآبی بود کھ عمق آن بھ 
احزاب استالینیستی باز می گردد کھ بھ جای طبقھ حزب 

ھد، بھ جای حزب کمیتۀ مرکزی را می را قرار می 
.نشاند، و بھ جای کمیتۀ مرکزی لیدر را قرار می دھد

تازه ھمین موضوع ھم یک نوآوری توسط منصور 
حکمت نبود، دقیقاً کپی برابر اصل مشابھات فراوان پیش 

ماھیت این قیم مآبی آن گاه کھ بھ مبارزۀ .از خود بود
ی یک گروه بیاید کل مسلحانھ و بالنکیسم منجر شود، یعن

طبقھ را نجات دھد، کمترین تفاوتی با نظریۀ حزب و 
.شخصیت ھا و حزب و جامعۀ منصور حکمت ندارد

مفھوم امپریالیسم، تئوری است کھ توسط کارل کائوتسکی 
و بوخارین و غیره ارائھ شد و سپس توسط لنین تکامل 

ما بھ ازای این تئوری این بود کھ بر اساس درک و.یافت
.شناخت از آن، استراتژی انقالب در ھر کشور ترسیم شد

منصور حکمت بھ بھانۀ نقد بھ بورژوازی ملی کھ این 
بھ بعد نقد و ارزیابی شده بود و ١٩٠٦خود دست کم از 

کمترین ربطی بھ منصور حکمت نداشت، کل مفھوم 
امپریالیسم را کنار گذاشت و بھ ھمین سادگی امکان تحلیل 

خود سرمایھ داری در کشورھای مارکسیستی از 
پیرامونی را از دست داد و دچار اغتشاش عمیق فکری 
شد از رابطۀ کشورھای سرمایھ داری پیرامونی و ادغام 
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این اشکال اساسی نیز .آن در سرمایھ داری جھانی

رجعتی بھ منشویسم بود کھ شکل تکامل یافتۀ آن بھ 
»سوسیالیسم در یک«پذیرش نظریۀ ضد مارکسیستی 

کسی کھ آمده بود بورژوازی .کشور استالین نیز منجر شد
ملی را نقد کند، با پذیرش این نظریۀ ساختن ساختمان 
سوسیالیسم را محصور در یک کشور کھ مرز ھای آن را 

!بورژوازی تعیین می کند کرد

تئوری ھای مارکس در رّد انواع سوسیالیسم تخیلی و 
داده شود سوسیالیسم بورژوایی بھ این دلیل بود کھ نشان 

در یک فرایند جھانی ساختھ می شود زیرا کھ نیروھای 
وگرنھ بھ جای ساختن .مولد در ھمین سطح رشد می کند

سوسیالیسم در یک کشور، چرا نتوان آن را در یک شھر 
درست ھمین درک !و یا حتی در یک کارخانھ ساخت

تخیلی فوریھ و اُوئن بود کھ کارل مارکس را بھ تصویھ 
.حساب با آن ھا کشاند

انقالب مداوم تئوری مارکسیستی است کھ بھ موجب آن 
درک قدیمی تکامل خطی و تدریجی بھ کنار زده شد و ما 
بھ ازای آن در واقعیت تزھای آوریل لنین و انقالب 

، و ھمچنین حل تکالیف مرکب ١٩١٧سوسیالیستی اکتبر 
شرفتھ و ناموزون در ھمۀ کشورھای سرمایھ داری غیر پی

برای استقرار دیکتاتوری انقالبی طبقۀ کارگر بھ جای 
منصور .جمھوری دمکراتیک خلق و نظایر آن بود

١٠٠حکمت مثالً خواستھ گرایش ھای خلقی کھ بیش از 
تئوری «سال قبل از خود نفی شده است را بھ عنوان 

معرفی کند، اما چون خود از عمق و مفھوم آن سر »خود
ستھ متوجھ شود کھ برنامۀ سنتی درنیاورده، نتوان

دقیقاً بر اساس ھمین درک خلقی و مرحلھ بندی »حداقل«
حل تکالیف است، بھ ھمین دلیل برنامۀ یک دنیای بھتری 
را می نویسد کھ در ماھیت تفاوتی با برنامۀ گرایش ھای 

.خلقی ندارد و قابل تحقق در چھارچوب ھمین نظام است

کنیم باید عمق و وزن آری، وقتی از تئوری صحبت می
آن را خوب بشناسیم تا آن را با نظریھ پردازی جا بھ جا 

از منصور »تئوری«حال اگر یک، و فقط یک .نکنیم
نھ (حکمت سراغ دارید کھ اوالً متعلق بھ خود او باشد 

مثل سرمایھ داری دولتی کھ قبل از او کیدرون و بتلھایم و 
و ثانیاً )داختھ اندبھ تفصیل بھ آن پر...تونی کلیف و 

تئوری مارکسیستی را تکامل داده باشد و ثالثاً تفاوت 
داشتھ باشد »اندیشھ و مواضع«اساسی با مفاھیمی نظیر، 

و مقالھ از »نقد«برای پاسخ شما منتظر .را معرفی کنید
منصور حکمت نخواھم بود، منتظر تئوری با مفھوم 

.مارکسیستی خواھم بود

==

بھروز شادیمقدم

دوست من، اولین برداشتم از شما و نظراتتان این است 
شخصاً این حال و .کھ در حال و ھوای دیگری ھستی 

ھوا را در دنیای کنونی و جواب بھ مشکالتش بسیار دور 
درک شما از مقولۀ تئوری ھم .از مبارزه می دانم 

بحث منصور حکمت را بھ آنجایی بردی کھ .ھمینطور
در ...حث حزب و جامعھ و مبا.مورد انتقاد است

صورتی کھ من با فاکت ھای معین و با آوردن عمدتاً آثار 
تئوریک او کھ از موضع مارکسیستی بھ قضایا برخورد 
کرده است ،جایگاه حکمت را در جنبش کمونیستی و 

از موضع سیاسی و فکری .تأثیراتش بر آن بیان کردم 
رده چون درخواست ک.شما غیر از این انتظاری نیست

بودی، صاحب تئوری موثر را نشان دادم و آثارش را 
.درج کردم

==

علیرضا بیانی

شما مبنای تئوری را چیزی نظیر تئوری ارزش اضافی 
کھ بر آن اساس کاپیتال مارکس نوشتھ می شود قرار بده 

از جناح »اندیشھ، موضع و تحلیل«تا بعد متوجھ شوی 
ن حال من فقط در عی!حکومت چھ ربطی بھ تئوری دارد

بھ آن دستھ از تئوری ھای مارکسیستی پرداختم کھ با 
یک نظر را مارکسیت »صاحب«عبور از آن نمی توان 

معرفی کرد، مواردی کھ شما سعی کردی نادیده بگیری 
.کھ تئوریسین خلق شده را حراست کنی

==
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بھروز شادیمقدم

از نام گذاری ھا و ارج گذاری ھا بگذریم، نظرتان در 
رد مواردی کھ بیان کردم چیست ؟مو

==

علیرضا بیانی

در پاسخ بھ سؤال باال دو جزوه نقد بھ نظرات منصور 
حکمت و حزب کمونیسم کارگری قرار گرفت کھ این جا 

.نیز لینک ھای آن منعکس می شود

١-

http://militaant.com/?p=3108

حثات انجام شده در فیسبوک بھروز شادیمقدملینک مبا-٢

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
1064830886879103&set=a.1268855440069
80.17852.100000566060345&type=1&com

ment_id=1068541203174738&ref=notif&no
tif_t=like

تاریخ ارسال

٢٠١٤دسامبر ٢٨

از مباحثات فیسبوکی، ذیل مصاحبھ آذر مدرسی با رادیو 
کوچھ

فھرستبازگشت بھ 

:و سواالتی از آذر مدرسییک نظر 

یکی از مخرج ھای مشترک بین ھمھ احزاب کمونیسم 
معرفی»برنامھ دنیای بھتر«کارگری کھ برنامھ خود را 

کرده اند، تعریف وارونھ از رابطھ حزب و طبقھ است، 
بھ این معنی کھ ھمھ آنھا بر اساس نظر منصور حکمت 

ب معتقدند کھ حز»حزب و قدرت سیاسی«تحت عنوان 
و نظر بھ اینکھ ھرکدام .قدرت را بھ دست خواھد گرفت

از آنھا حزب خود را حزب طبقھ کارگر می شناسند، 
تسخیر قدرت توسط حزب خود را نیز ھمان قدرت گیری 

اکنون نمی توان وارد نقد کامل بھ .طبقھ کارگر می دانند
این دیدگاه شد، و چھ خوب کھ رادیو شما مناظره ای بین 

طیف طرفدار کسب قدرت توسط حزب، با نمایندگان 
مخالفین این نظر برگزار کند تا ھر یک در وقت کافی و 

اما شاید .برابر بر سر این موضع بحث و نقد داشتھ باشند
بد نباشد در این فرصت کوتاه بھ این اشاره کرد کھ ایده 
کسب قدرت توسط حزب نزد منصور حکمت، پیرو 

ت گرفتن یک حزب می منطقی است کھ منطبق با آن، قدر
میلیون نفر، فرقی ھم نمی کند رای ٣تواند حتی با رای 

بھ این ترتیب ُکنِسپت کسب .چھ کسانی صورت بگیرد
قدرت سیاسی طیف کمونیسم کارگری قیم مآبانھ و خلعیت 
از اراده طبقاتی طبقھ کارگر است، طبقھ ای کھ تا خود 

د فھمید قدرت را از طریق قھرآمیز سرنگون نکند، نخواھ
و اما سواالتی کھ در .چھ چیزی باید بھ جای آن بگذارد

ارتباط با بحث آذر مدرسی مطرح می شود، در ادامھ این 
:بخش از نظر وی است کھ می گوید

اگر طبقھ کارگر از نظر ذھنی آماده نباشھ، بھ این معنی «
کھ حزب کمونیستی خودش را قدرتمند، و در صحنھ ھای 

ی و در عرصھ ھای اصلی مبارزه اصلی مبارزه طبقات
نداشتھ باشھ، انقالب سوسیالیستی اتوماتیک اتفاق نمی افتد 

طبقھ .و ھر انقالبی اتوماتیک سوسیالیستی نخواھد شد
کارگر بدون حزب خودش نمیتونھ انقالب کارگری را 

»ممکن بکند

سھ پرسشی اصلی و سواالت فرعی کھ اکنون مطرح می 
:شود عبارتند از

http://militaant.com/?p=3108
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1064830886879103&set=a.126885544006980.17852.100000566060345&type=1&comment_id=1068541203174738&ref=notif&notif_t=like
http://militaant.com/?p=3108
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
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ول؛ اکنون کھ طبقھ کارگر ایران از نظر ذھنی سوال ا

آماده انقالب سوسیالیستی نیست، آیا بھ این دلیل است کھ 
حزب کمونیستی خودش را قدرتمند، و در صحنھ ھای «

اصلی مبارزه طبقاتی و در عرصھ ھای اصلی مبارزه 
؟ اگر چنین است، این خود سوال دوم را بوجود »نداشتھ

.می آورد

ا حزب شما حزب کمونیستی طبقھ کارگر سوال دوم؛ آی
.ایران است؟ اگر آری، سوال سوم این خواھد بود

سوال سوم؛ آیا حزب شما بھ حول برنامھ کمونیستی شکل 
گرفتھ و یا بھ حول محور یک شخصیت، اگر پاسخ بھ 
حول برنامھ است، پس چگونھ می توان پذیرفت کھ سھ 

د داشتھ حزب جداگانھ بھ حول یک برنامھ مشترک وجو
باشد، برنامھ ای کھ نتواند سھ حزب پیرو خود را متحد 
کند چگونھ می تواند طبقھ کارگر را متحد کرده و شرایط 

و اما اگر حزب باید .آمادگی ذھنی این طبقھ را فراھم کند
بھ حول شخصیت ساختھ شود، آیا شما کم و کسری در 
شخصیت مارکس، لنین و یا سایر کالسیِکرھای 

دیده اید کھ حزب خود را بھ حول شخصیت مارکسیسم
منصور حکمت ساختھ اید؟ اگر با ساختن حزب بھ حول 
شخصیت مخالف ھستید، چرا نام حزب خود را 

گذاشتھ اید؟ آیا شما معتقدید آمادگی ذھنی »حکمتیست«
طبقھ کارگر ایران برای انقالب سوسیالیستی را می توان 

اگر چنین بھ حول شخصیت منصور حکمت ایجاد کرد؟
است چرا از نظر شما سایر احزاب پیرو منصور حکمت 

.دارای چنین آمادگی ذھنی نیستند

و درنھایت تفاوت اساسی حزبی کھ بھ حول شخصیت 
ساختھ می شود با یک فرقھ ایدئولوژیک چیست؟

.با تشکر از پاسخ ھای شما

علیرضا بیانی

٢٠١٤نوامبر ٢٥

:پی نوشت
رسی در پاسخ بھ این سواالت قابل ذکر است کھ آذر مد

فرمودند این سواالت مربوط بھ این برنامھ نیست و بھ 
.ھمین دلیل از پاسخ بھ آنھا امتناع کردند

لینک مصاحبھ آذر مدرسی با رادیو کوچھ
http://radiokoocheh.com/article/260427

با»چشم سوم«یسبوک ذیل مصاحبۀ رادیو از مباحثات ف
حمید تقوایی

فھرستبازگشت بھ 

نقد و سواالتی در رابطھ با بحث حمید تقوایی جھت 
انعکاس از رادیو چشم سوم

اشکال اساسی بحث ھای ژورنالیستی در مورد مفھوم 
انقالب از منظر مارکسیستی، در عدم انسجام و تعادل 

نی نظرات کسی است کھ با ھمین سبک وارد بحث درو
حمید تقوایی این وضعیت را بھ وضوح منعکس .می شود
او با مقادیری سرو کار دارد کھ یکسره بھ تبیین .می کند

مارکسیستی نیازمند است اما وی بھ جای آن از روش 
ژورنالیستی توضیح این مفھوم استفاده می کند و درست 

معنایی خواھد داشت بھ جز بھ ھمین دلیل ھمھ جور
 .معنای انقالب از نگاه مارکسیستی

گرچھ تعریف انقالب از نظر حمید تقوایی نسبت بھ چندی 
پیش تغییراتی داشتھ است، اما نتیجھ ای کھ از آن می 
گیرد بر اساس ھمان تعاریف گذشتھ خویش از انقالب 

از نظر »اعتالی انقالبی«حمید تقوایی تعریف .است
را بھ جای تعریف خود انقالب بیان می کند تا بتواند لنین 

او .جملھ قبلی خود را بھ جای تعریف انقالب تقویت کند
:می گوید

ھر وقت عده عظیمی از مردم بھ خیابان می آیند، از »
نظر سیاسی فعال می شوند، و خواستشان برکناری و یا 
سرنگونی حکومت موجود ھست را طبق تعریف می 

«.بگوییم انقال

ما این تعریف را در اینجا نگاه می داریم تا ببینیم مضون 
یعنی ماھیت .این انقالب از نظر حمید تقوایی چیست

انقالبی کھ با بھ خیابان آمدن عده عظیمی از مردم متعین 
 .می شود چیست

:تقوایی  در این رابطھ می گوید

بھ ھمین خاطر من فکر می کنم بھ طور عینی مضمون  »
ت امروز ضد سرمایھ داری است، حتی اگر انقالبا

http://radiokoocheh.com/article/260427
http://radiokoocheh.com/article/260427


؛ سال هشتم، دورة سوم1393؛ آذر ماه 78شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

١٧٢
نیروھایی کھ در این انقالب ھستند خودشان را طرفدار 
دمکراسی بگویند، بگویند برای حقوق بشر مبارزه می 

«.کنیم

در نتیجھ انقالب ضد سرمایھ داری از نظر حمید تقوایی 
این است کھ عده عظیمی از مردم بھ خیابان بیایند برای 

 .موجود»حکومت«نیبرکناری یا سرنگو

سوال اول من از حمید تقوایی این است کھ مگر ھر 
انقالبی در تاریخ بشر  بیرون آمدن مردم برای تغییر یا 
سرنگونی حکومت موجود نبوده است، مثال شورش 
بردگان بھ رھبری اسپارتاکوس مگر  بیرون آمدن عده 
عظیمی از بردگان برای تغییر حکومت نبود، پس چرا نام 
آن انقالب برده داری و نام مشابھ آن انقالب ضد سرمایھ 
داری است؟ یا مگر در انقالب فرانسھ اتفاق مشابھ رخ 
نداد، پس چرا تغییر حکومت بھ واسطھ بیرون آمدن مردم 
در فرانسھ بھ معنی انقالب بورژوا دمکراتیک است اما 
ھمین عمل در اکنون بھ معنی انقالب ضد سرمایھ داری 

است؟

ر پاسخ حمید تقوایی بھ سواالت باال این باشد کھ در اگ
 :ھمین مصاحبھ می گوید

ولی از نظر عینی و واقعی، بھ نظر انقالبات امروز  »
انقالبات ضد سرمایھ داری اند و بھ ھیچ وجھ سرمایھ 
داری در ھیچ عرصھ ای، ھیج حرف تازه ای، ھیچ افق 

ھیچکس رشدی، ھیچ برنامھ ای، ھیچ قدمی بھ جلو، برای
در دنیا ندارد، ارتجاع ناب و خالص است و مسئول 
مستقیم مصائب و درد ھای بشریت ھست و جامعھ ای کھ 

 «.شورش و انقالب می شود

«این سوال تازه بھ وجود می آید کھ پس چرا شعار 
کھ »آزادی و کرامت انسانی«و یا »آزادی برابری

تواند  شعار انقالب بورژوا دمکراتیک فرانسھ بود می
شعار انقالب ضد سرمایھ داری ھم باشد؟ بھ این معنی کھ 
ما باید دو انقالب بورژوا دمکراتیک و ضد سرمایھ داری 
در دو دوره تاریخی متفاوت را از بیرون آمدن عده 
عظیمی از مردم برای تغییر حکومت تشخیص دھیم، و 
در ھر دو انقالب ھم شعار آزادی و برابری و کرامت 

ا مشاھده کنیم، اما اسم یکی را انقالب انسانی ر
بورژوادمکراتیک و دیگری را انقالب ضد سرمایھ داری 

بنامیم؛ آیا این یک تناقض نیست؟

سوال بعدی من این است کھ چھ تفاوت اساسی در ماھیت 
کھ از نظر حمید ٥٧شعارھای چپ ھای مقطع انقالب 

ل مثال شعار استقال(تقوایی مورد نقد قرار می گیرد، 
؟»آزادی کرامت انسانی«وجود دارد با شعار )آزادی

وجھ آزادی آن کھ یکسان است، اما ظاھرا تفاوت بر سر 
استقالل و کرامت انسانی است؛ اگر حمید تقوایی توانست 

را توضیح »کرامت انسانی«بھ طور دقیق بار طبقاتی 
ھم خواھد توانست کرامت ٥٧دھد، البد چپ دوره 

از اینرو .شعار استقالل بیرون بیاوردانسانی را از دل 
است کھ من باور نخواھم کرد حمید تقوایی و گرایشی کھ 
وی رھبری می کند، از نظر برنامھ ای تفاوت خاصی با 

 .داشتھ باشد٥٧چپ سال 

نکتھ مھمی کھ از تناقضات غیر قابل حل تعاریف 
ژورنالیستی از انقالب محسوب می شود و حمید تقوایی 

ا آن درگیر است و جوابی برایش ندارد این است ھمواره ب
:کھ او از یک طرف می گوید

اگر چپی در آن جامعھ بتواند نمایندگی کند در عرصھ  »
سیاست، در عرصھ چالش قدرت سیاسی، این درد عمیق 
و خواست عمیق مردم علیھ سرمایھ را، می تواند رھبر 

قالبات آن انقالب شود و پیروز شود، و اگر نباشد این ان
«.بھ جایی نخواھند رسید

کھ بنا بر تعریف ٨٨و از طرف دیگر اعتراضات سال 
ایشان با بیرون آمدن عده عظیمی از مردم بھ خیابان 

«برای تغییر حکومت و حتی سرنگونی حکومت، 
تعبییر شده بود؛ و ھمچنین حزب کمونیسم »انقالب

کارگری کھ خود را نماینده ھمان مردم و یا حزب 
نیست کارگران ایران معرفی می کند ھم حضور کمو

شکست خورد؟ بھ عبارت »انقالب«داشت، پس چرا این 
دیگر، ما بھ زعم حمید تقوایی ھم انقالب را در خیابان 
داشتیم و ھم حزب رھبری کننده انقالب را، اما سوال این 
است کھ اوال چرا حزب حمید تقوایی نتوانست انقالب را 

ا چرا رھبری گرایشات بورژوازی بر رھبری کند و ثانی
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را پذیرفت، بھ طوری کھ بھ ادعای یکی »انقالب«این 

«شعار )شھال دانشفر(از اعضای رھبری این حزب 
را این حزب »موسوی بھانھ است، کل رژیم نشانھ است

آیا در ماھیت فرقی بین بھانھ !بھ درون مردم برده است
کل رژیم در سال قرار دادن موسوی برای نشانھ گرفتن

وجود دارد با بھانھ قرار دادن کل رژیم برای نشانھ ٨٨
در ...گرفتن امپریالیسم توسط توده ای ھا و اکثریتی ھا و 

؟٥٧سال 

برای اجتناب از طوالنی شدن پرسش ھا صرفنظر می 
کنم از طرح سوال ھای تفاوت حکومت و تغییر آن، با 

ھر انقالبی؛  و دولت و انھدام ماشین دولتی از طریق ق
ھمچنین تفاوت انقالب مردمی  با انقالب پرولتاریایی، و 

مثال حکومت بشار (اینکھ آیا برای تغییر یک حکومت 
می توان بھ تغییرات از طریق دخالت نظامی )اسد

امپریالیسم ھم اکتفا کرد، وقتی توده ھای عظیم مردم 
شتھ امکان بھ خیابان آمدن برای تغییر این حکومت را ندا

!باشند

با تشکر از شما

علیرضا بیانی

٢٠١۴دسامبر ١٢

، شامل ٧، شمارۀ »نشر ھمبستگی کارگری«
مجموعه مقاالتی در نقد مواضع محسن حکیمی 

.انتشار یافت

http://militaant.com?/p=4747

، انتشار ٥، شمارۀ »زب انقالبیتدارک ح«نشریۀ
.یافت

http://nashriye.com/?p=352

http://militaant.com/?p=4747
http://nashriye.com/?p=352
http://militaant.com
http://nashriye.com/?p=352
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