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٣ ؟حزب انقالبی یا بستر حزب

فھرستبازگشت بھ 

علیرضا بیانی

:مقدمھ

طی بحث ھای درونی در پروژۀ تدارک حزب انقالبی، 
دو نظر اصلی مطرح شده کھ در تقابل با یکدیگر قرار 

نظر کھ من طرح کرده ام این است کھ یک .گرفتھ است
این پروژه باید بر اساس توافقات اصولی بر سر مؤلفھ 
ھای تعیین کننده، مشخص کند کھ اعضای شرکت کننده 
در آن اعتقاد بھ ساختن حزبی دارند کھ در اساسی ترین و 

پس از این .کلی ترین خطوط با یکدیگر مشترک اند
لۀ سازندگی حزب توافق است کھ می توانیم وارد مرح

شده و سایر اختالفات و مبانی را کھ باید بر سر آن ھا نیز 
برای روشن شدن .توافق حاصل شود بھ بحث بگذاریم

موضوع این مثال را آوردم کھ عده ای بھ این نتیجھ 
رسیده اند کھ یک ساختمان بسازند، شکل و محتوی 
داخلی و طراحی ھا و انواع مسایل دیگر آن ھنوز روشن 

یست، اما سؤال این است کھ این موارد برای چھ کسانی ن
باید روشن باشد؟ برای ھرکسی کھ از کنار یک قطعھ 
زمین عبور می کند؟ و یا برای کسانی کھ دارای حداقل 
درک مشترک از مفھوم  ساختن ساختمان آن بھ دست 
آورده اند؟ بنابراین ضروری است ابتدا بین آن عده کھ 

را دارند توافقات اصولی بر سر قصد ساختن ساختمان 
مبانی اصلی ساختمان سازی بھ دست آید، سپس آن ھایی 
کھ توافق حاصل کرده اند یک حصار بھ دور زمین محل 
احداث کشیده و وارد آن شده و شروع کنند بھ ساختن 
ساختمان، در این صورت ضرورتی نخواھد داشت کھ 

رد ھر کسی از آن اطراف رد می شود نظرش را در مو
نوع پنجرۀ طبقات و در و پیکر ساختمان ارائھ کند و بعد 
بھ راھش ادامھ دھد و برود، این یک موضوع داخلی بین 
آن عده ای خواھد بود کھ بر سر کلیات ساختمان سازی با 

با این کھ از مثال و استعاره گریزانم، .ھم توافق کرده اند
ناما ظاھراً حتی با تکرار مکرر این موضوع و چندی

جلسھ بحث بر سر آن، ھنوز توافقی بین دست کم من بھ 

نمایندگی از گرایش مارکسیست ھای انقالبی و رفیق 
لنینیست حاصل -محمد اشرفی از گرایش مارکسیست

ھستۀ اصلی بحث من این است کھ ما تا یک .نشده است
چند مؤلفۀ اصلی در مورد حزب مورد نظرمان را 

ساختن حزب مشترک تعریف نکنیم، نمی توانیم مدعی
باشیم، ما ابتدا باید بر سر یک چند مؤلفھ بھ توافق رسیده 
باشیم تا معلوم شود اساساً قصد ساختن حزب داریم و یا 
ھرکس می خواھد چیزی کھ در ذھن دارد را بھ جای 

نظر دوم کھ در مقابل این نظر مطرح می .حزب بگذارد
ما باید شود، نظر رفیق محمد اشرفی است کھ می گوید، 

بر اساس .ابتدا بستر حزب را بسازیم و بعد خود حزب را
این اختالف اولین مشکل جدی نیز خود را بروز داد کھ 

.ذیالً بھ آن می پردازم

آیا بستر حزب مقدم است بر حزب؟

پاسخ بھ این سؤال مربوط است بھ درک ھرکس از حزبی 
از نظر رفیق محمد اشرفی، ھمۀ.کھ می خواھد بسازد

احزاب موجود طی شصت ھفتاد سال گذشتھ ابتدا بر سر 
یک سری اصول توافق حاصل کرده و سپس رفتھ و 
حزب ساختھ اند، و ھمۀ آن ھا نیز شکست خورده اند، 
ایشان معتقد است ما باید مسیر معکوس را رفتھ و ابتدا 
بستر حزب را بسازیم تا بعد از این بستر، ساختن حزب 

البتھ این !اما این بستر چیستو .ھموار و ممکن شود
بخش بحث ایشان بھ طور گنگی باقی مانده است و 
امیدوارم در این شمارۀ نشریۀ پرژوۀ تدارک حزب بحثی 
ارائھ کند تا طی آن روشن شود خود بستر از نگاه رفیق 

اما آن .محمد دارای چھ ویژگی ھا و خصوصیاتی است
د در این چھ کھ از میانگین بحث ھای شفاھی رفیق محم

رابطھ مشخص است این است کھ ما باید با ورود بھ انجام 
کارھای مشترکی کھ بتواند عدۀ دیگری را در بر بگیرد و 
سایرین را ھم وارد کار مشترک کند، شرایطی را فراھم 
کنیم کھ آن ھا نیز بتوانند در بحث ھا و مسائلی کھ در این 

غیر این پروژه در جریان است شرکت و دخالت کنند، در 
صورت آن ھا عالقھ ای بھ ساختن حزب در خارج از 
چنین بستر ھایی از خود نشان نداده و اصالً متوجھ 
نخواھند شد بحث و نظر ما چھ ھست کھ بخواھند با آن 

این چکیدۀ نظر رفیق محمد است .موافق یا مخالف باشند
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کھ در بحث ھای شفاھی مطرح کرده و من این جا از 

بنابراین از نظر رفیق محمد حزب .شتمروی ذھن خود نو
بر روی این بستر ساختھ خواھد شد وگرنھ حتی اگر ھم 
بھ گونھ ای دیگر ساختھ شود محکوم بھ شکست است، 

اولین اشکالی کھ این نظر بھ .مانند ھمۀ احزاب تاکنونی
وجود آورده این است کھ، بنا بر توافقات اولیھ، ما 

ه باید در یکسری اعضای شرکت کننده در این پروژ
کارھای عملی کھ با آن ھا توافق داریم شرکت کنیم، مثالً 
کارھای دفاعی از کارگران زندانی و یا صدور اطالعیۀ 

مشترک و نظایر این؛ اما آن اشکال در کجا است؟

بنا بر بحث ھای اولیھ و حتی پیشنھاد اعضای دیگری از 
رد این پروژه، قرار شد ھرکس مؤلفھ ھای اصلی کھ مو

نظرش است را معرفی کرده تا بھ ھر حال در مورد 
میانگینی از آن بھ توافق برسیم و بر اساس این اشتراکات 

من داوطلب ارائۀ مولفھ ھای .روند کار را دنبال کنیم
مورد نظر خود شده و  طی بحثی شفاھی آن ھا را معرفی 

رفیق محمد اشرفی در واکنش بھ آن ھا بھ صراحت .کردم
لف است، بلکھ کل مبنای توافق اصولی را بھ نگفت مخا

زیر عالمت سؤال برد و گفت نمی توان با تعیین یک 
سری اصول حصاری بھ دور خود بکشیم کھ از ورود 
دیگران جلوگیری بھ عمل آید، ما باید بدون تعیین چنین 
اصولی برویم و ابتدا بستر را بسازیم و در آن جا این 

تا امکان دخالت عدۀ موضوعات را بھ بحث بگذاریم 
ھمان طور کھ باالتر گفتم بستر .بیشتری فراھم بشود

مورد نظر رفیق محمد نیز ناروشن و گنگ و در واقع 
چیزی فراتر از یک اتحاد عمل عام بین انواع گرایش ھا، 

مگر در بحث .اعم از موافق یا مخالف حزب نبود
مکتوب ایشان بتوان بستر مورد نظر وی را چیزی بیش 

در نتیجھ و .متفاوت از ھمین اتحاد عمل عام دیدیا
مخلص کالم این کھ از نظر رفیق محمد اشرفی حزب بنا 
بر توافق اصولی بین عده ای کھ نقداً اعالم آمادگی برای 
ساختن حزب کرده اند شکل نخواھد گرفت، بلکھ بر بستر 

باید آن را »ما«آن چیزی شکل می گیرد کھ مقدمتاً 
سألھ این است کھ ایشان ھنوز حزب یا بستر اما م.بسازیم

تدارک حزب «را نساختھ، سخت مایل است کھ نام 
را بھ عنوان امضای کارھای مشترک بین خود »انقالبی

اعضای این پروژه و سایر کسانی کھ در آن بستر مورد 

این اختالفی است کھ طی چند .نظر ھستند استفاده کند
اما .نرسیده استجلسھ بحث فشرده ھنوز بھ نتیجھ 

اشکاالت این نظر چیست؟

سؤالی کھ از رفیق محمد باید پرسیده شود این است کھ 
چھ طور عده ای بدون آن کھ بدانند چھ اشتراکاتی در 
مورد ساختن حزب و نوع آن بین ھم دارند می توانند 

پروژۀ «مثالً امضای .دارای امضای مشترکی باشند
نام ھم بھ طور موقت حتی ھمین (»تدارک حزب انقالبی

استفاده شده تا درک ھمۀ اعضا از حزب مشخص شود تا 
البد اعضای این پروژه ).نام اصلی این پروژه تعیین شود

باید معتقد بوده باشند کھ بھ جای سندیکا و اتحادیھ و سایر 
ظرف ھای تشکیالتی باید حزب انقالبی ساخت، و یا نھ 

اما توسط کسانی کھ اگر بھ جای آن، بلکھ بھ موازات آن، 
منتھا مشکل این جا است .بھ ساختن حزب انقالبی معتقدند

کھ ھنوز روشن نیست درک ھرکس از این حزب چیست 
و ھمۀ اشتراکات تاکنونی فقط بھ حول اسمی بھ نام 

است، این کھ این حزب طبقۀ کارگر است یا »حزب«
اقلیت پیشتاز کارگری، حزب توده ھای کارگر است یا 

موضوعی است نا روشن بھ طوری کھ ...ن و یا رنجبرا
گرایش ھایی سخت نامتجانس بھ دلیل ناروشن بودن این 
مفاھیم اکنون در کنار یکدیگر نشستھ و بھ انتظار این کھ 
باألخره آن حزب مورد نظر چھ خواھد بود تا تکلیف 
ھرکس روشن شود و بدانند تا کجا می توانند با این پروژه 

 تا جایی کھ بھ گرایشی کھ من بھ مثًال.ھمراھی کند
نمایندگی از آن در این پروژه شرکت می کنم مربوط می 
شود؛ حزب مورد  نظر ما حزب اقلیت کارگران 
سوسیالیست است و نھ حزب کارگران بھ معنی عام، این 
حزبی است کھ بھ حول برنامھ ساختھ می شود و نھ 

ز ایدئولوژی یا شخصیت و یا ھر موضوعی بھ غیر ا
برنامھ، این حزبی است کھ اعتقاد عمیق بھ دمکراسی 
کارگری داشتھ و مصداق آن را پذیرش حق گرایش بھ 
عنوان یک اصل اساسی دمکراسی کارگری درونی می 

این حزبی است با اعتقاد بھ رادیکالیسم انقالبی بھ .داند
معنی دخالت گری در درون جنبش کارگری و پذیرش 

بدیھی است کھ .رون این جنبشوظیفۀ کارھای عملی در د
ده ھا موضوع اصلی و فرعی دیگری نیز وجود دارد کھ 
باید یک بھ یک بھ بحث گذاشتھ و بر سرشان بھ تفاھم 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٥
رسید، اما در عین حال معتقدیم حزب انقالبی تنھا بین 
کسانی ممکن است ساختھ شود کھ مؤلفھ ھای اساسی فوق 

یر تدارک ساختن را پذیرفتھ باشند؛ وگرنھ ما حتی در مس
حزب ھم نخواھیم بود، اما این مانع از ادامھ ھمکاری بر 
سر کارھای مشترکی کھ می توانیم انجام دھیم نیست، ما 
می توانیم بھ حول یکسری مطالبات مشترک فعالیت 
مشترک داشتھ باشیم بدون این کھ اصالً نیازی بھ ساختن 

ست کھ مسألھ این ا.حزب یا اعتقاد بھ ساختن حزب باشد
این دو حوزه جدا است کھ ھر کدام باید در کانال خود 

اما رفیق محمد معتقد است حزب را کسانی .انجام گیرد
خواھند ساخت کھ بتوانند در عمل کارھای مشترکی 

یقیناً گرایش ما می تواند مثالً در کنار حزب !بکنند
رنجبران از کارگران زندانی دفاع کند، اما در کجای 

ده شده کھ دو گرایش متضاد با یک دیگر بر تاریخ مشاھ
اساس چنین کارھای مشترکی بتوانند حزب مشترک ھم 

این تناقضی است کھ رفیق محمد اشرفی !تشکیل دھند
برایش جواب ندارد و در واقع بھ جای جواب، دوباره 
ھمان مسألۀ بستر حزب مقدم بر خود حزب است را 

.مطرح می کند

:سازندبستر حزب را چھ کسانی می

این سؤالی است کھ بھ تناقض رفیق محمد عمق بیشتری 
باید ابتدا بستر ھای »ما«او مرتب تأکید دارد کھ .می دھد

مناسب برای ساختن حزب را بسازیم تا بر آن بستر 
امکان ساختھ شدن حزب فراھم شود، اما مطلقاً مایل 

را بر چھ »ما«نیست روشن کند کھ این وسط، معنای 
چھ »ما«حقیقتاً این .عیاری بھ دست می آورداساس و م

کسانی ھستند کھ باید بروند بستر حزب را بھ جای خود 
چھ »ما«حزب بسازند، و یا نقطۀ اشتراک و شکل دھندۀ 

چیزی می تواند باشد بھ جز تعریف کردن یک سری 
رفیق محمد از روی این مرحلھ .اھداف و اصول پایھ ای
فرضی می رسد، از این ی»ما«جھش می کند و بھ یک 

بھ بعد کار او روشن است کھ عبارت است از ساختن یک 
اعضای این »ما«بستر در بیرون این پروژه توسط 

را چھ چیزی »ما«اما پاسخ بھ این سؤال کھ خود !پروژه
می سازد و بھ حول توافق کدام اصول مؤلفھ ای شکل 

مدالبتھ رفیق مح.گرفتھ است، نامعلوم باقی می ماند

اشاره بھ مطلب و مواردی می کند کھ در ابتدای این 
پروژه در بحث ھای داخلی طرح شده و با آن توافق 

ھمین »ما«گویا معیارھای شکل دھندۀ .حاصل شده است
موارد است، اما این موارد چیست کھ ھمان مؤلفھ ھای 
تعیین کننده برای اعتقاد بھ ساختن حزب نیست و خالصۀ 

غایرتی با بستر سازی ندارد، اما ھمین آن ھا چیست کھ م
کھ چھار مؤلفۀ اصلی بھ عنوان حداقل ھایی برای توافق 
جھت ساختن حزب معرفی می شود، رفیق محمد با 
سماجتی ھرچھ تمام تر و بدون یک میلیمتر عقب نشینی 
از نظرش مبنی بر عدم نیاز بھ آن ھا برای شروع ساختن 

ه و خواھان ساختن حزب، بھ آن مؤلفھ بی اعتنایی کرد
حزب بر اساس حضور در بسترھایی است کھ اتفاقاً قرار 

بسازیم کھ معلوم نیست »ما«است ھمان بستر ھا را ھم 
.بر اساس کدام اصل و اصولی بھ دور ھم جمع شده ایم

بھ نظر من رفیق محمد نگران این است کھ اگر مؤلفھ 
ھای کمونیستی برای ساختن حزب بھ عنوان شرط ورود 
بھ پروژۀ تدارکات ساختن حزب تعیین شود، عده ای کھ 
می توانند در کارھای عام دمکراتیک مشترک باشند 
دیگر نخواھند بود، و این نگرانی باعث می شود کھ او 
یک پرنسیپ کمونیستی را دور بزند تا در جای دیگر 

ھرچند .فرصت رعایت ھمان پرنسیپ را بھ دست آورد
حزب، یعنی ابتدا ساختن ھمین نوع نگاه بھ ساختن 

بستری کھ بتواند بعدھا شکل دھندۀ خود حزب باشد، خود 
.بیانگر درک نوع حزب مورد نظر رفیق محمد ھم ھست

در این روش از ساختن حزب، دیگر نیازی بھ پیشروان 
ھمان ھایی کھ ھمواره گفتھ شده،  -سوسیالیست کارگران

عناصر...آگاه ترین، شجاع ترین، از خود گذشتھ ترین و 
جنبش کارگری ھستند کھ بھ ضرورت ساختن حزب 

نیست، یا اگر ھست باید از میان  -انقالبی رسیده اند
کسانی پیدا شوند کھ نھ لزوماً جھت ساختن حزب بلکھ بھ 
حول یک سری فعالیت ھای عام دمکراتیک بھ دور ھم 

»بستر«رفیق محمد اسم این اتحاد را .جمع می شوند
است در آن جا می توان بحث ھای در گذاشتھ و معتقد

مورد حزب را دامن زد، با این احتمال کھ استقبال خواھد 
شد و ممکن است عدۀ بیشتری بھ پروژۀ ساختن حزب 

من فکر می کنم در تھ ذھن رفیق محمد این .جلب شوند
نیز قرار داشتھ باشد کھ با وجود چنین بستری، اگر ھم 
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٦
مشترکی صورت گرفتھ، حزبی ساختھ نشد، اقالً کارھای 

و تو گویی آن کارھا تحت نام و عنوان دیگر بر روی 
!زمین خواھد ماند

:رابطۀ حزب و بدنۀ جبش کارگری

در این رابطھ نظر دیگری نیز وجود دارد کھ چندین بار 
دقیق و روشن و واضح تر از نظر رفیق محمد اشرفی 
است، اما در ھر حال دارای ماھیت مشترک و یکسانی با 

این نظر از یک سؤال اساسی آغاز می .ھمین نظر است
کند، و آن این کھ، مگر ممکن است حزب در جایی بھ جز 
درون جنبش کارگری و در ارتباط مستقیم با بدنۀ جنبش 
کارگری ساختھ شود، سؤال می شود کھ چگونھ عده ای 
می توانند بدون ارتباط تنگاتنگ با بدنۀ جنبش کارگری 

و پاسخ یا نتیجھ چنین می شود کھ .دبروند حزب بسازن
باید ابتدا و در گام اول در دخالت گری در درون »ما«

جنبش کارگری دست بھ ساختن نھادھای کارگری بزنیم 
کھ بعد با دخالت گری در درون آن ھا عناصر 
سوسیالیست را بھ ساختن حزب دعوت کرده و بر روی 

ه می کنیم کھ باز مشاھد.سایرین تأثیرات انقالبی بگذاریم
در واقع ساختن حزب منوط بھ ساختن نھادھای کارگری 
دیگری است کھ بتواند بستر ساختن حزب مورد نظر 

یعنی در این نظر نیز اساس ساختن بستر حزب بھ .شود
با.عنوان مرحلۀ مقدماتی برای ساختن خود حزب است

این فرق کھ در این نظر بستر فقط یک اتحاد عمل بین 
یش ھا بھ حول کارھای مشترک نیست، بلکھ انواع گرا

بنابر این نظر، .اساساً ساختن نھادھای کارگری است
حتی ساختن تشکل ھای توده ای کارگری نیز بھ عھدۀ 
عناصر پیشروی سوسیالیست است، زیرا کھ اوالً در 
شرایط موجود ھر مطالبۀ عام و دمکراتیکی قابلیت تبدیل 

کھ از نظر من ھم (د شدن بھ یک مطالبۀ سیاسی را دار
و ثانیاً، چون ھزینۀ ساختن یک )کامالً صحیح است

تشکل حتی صنفی کارگری ھم برای کارگران خیلی باال 
است، در نتیجھ اقدام بھ ساختن آن توسط خود کارگران یا 
بھ کندی صورت می گیرد و یا اصالً صورت نمی گیرد، 
در نتیجھ وظیفۀ ساختن آن نیز بھ عھدۀ کارگران 

چنان چھ آن ھا بتوانند چنین .وسیالیست قرار می گیردس
تشکیالتی را ساختھ و کارگران را متشکل کنند، خواھند 

توانست آن تشکل ھا را کھ یقیناً در شرایط موجود 
تشکالت رادیکال خواھند بود بھ عنوان بستر ساختن 

در نھایت بدون چنین .حزب خود نیز قرار دھند
واھد شد و یا اگر بشود بی بسترھایی حزبی ساختھ نخ

.ربط بھ جنبش کارگری خواھد بود

ضعف اساسی این نظر نیز مانند نظر رفیق محمد در این 
است کھ معلوم نمی کند آن ھایی کھ قرار است چنین 
نھادھای کارگری یا بسترھایی را بسازند خود در چھ 

بھ حول چھ چیزی بھ .و نھادی ساختھ شده اند»بستر«
یک تشکیالت بدون برنامھ و بی اساسنامھ ، بھ»ما«یک 

متأسفانھ در نبود یک تشکیالت حزب .تبدیل شده اند
انقالبی، انواع وظایف مختلف و ناھمگون بھ عھده پدیده 

قرار گرفتھ است بدون این کھ معلوم شود »ما«ای بھ نام 
مثًال.خود ما دارای چھ خصوصیات و ویژگی ھای است

نان و پیروزی سیریزا، انواع اخیراً در انتخابات یو
نظراتی مطرح شده است کھ با خطاب قرار دادن خود بھ 

، ضرورت حمایت از آن ھا را مطرح می »ما«عنوان 
کند؛ بعضاً حتی اذعان دارند کھ اگرچھ سیریزا انقالبی 

خأل تشکیالت .باید از آن ھا حمایت کنیم»ما«نیست اما 
و نامعلوم بھ عھدۀ انقالبی باعث شده انواع وظایف معلوم

بھ عنوان »ما«قرار بگیرد، و جالب این کھ این »ما«
یک نیروی انقالبی مفروض گرفتھ شده بدون این کھ 

و درست بر ھمین درک مغشوش است !روشن باشد چرا
»ما«کھ گفتھ می شود اگر چھ سیریزا انقالبی نیست اما 

جا میی انقالبی بھ این »ما«کار !باید از آن حمایت کنیم
شبیھ بھ !رسد کھ از یک نیروی غیر انقالبی حمایت کند

این وضعیت در مورد بحث حاضر این می شود کھ 
عناصر سازندۀ حزب انقالبی، بھ جای این کھ حزب 
بسازند، بروند بستر حزب بسازند و بعد با اعضای آن 
بسترھا بیایند حزب مورد نظر خویش را ساختھ و بھ این 

دقیقاً ھمین .ش کارگری مرتبط شوندترتیب با بدنۀ جنب
درک در میان عدۀ قابل توجھی از پیشروان سوسیالیست 
کارگری باعث شد کھ آن ھا یک دھۀ کامل، با وجود 
امکانات نسبتاً مساعد برای فعالیت و دخالت گری، بھ 
خصوص در دورۀ گشایش ھای حکومت خاتمی، بھ جای 

تر ھای حزب آن کھ بروند حزب بسازند، رفتند انواع بس
را ساختند، و آن ھم بسترھایی کھ اعضای آن ھا فقط 
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٧
کمیتھ ھایی کھ اکثر اعضای شکل دھندۀ .خودشان بودند

آن سوسیالیست ھای معتقد بھ حزب اخص کارگری 
بودند، بھ جای آن کھ با یکدیگر ھمان حزب مورد 
نظرشان را بسازند، این حوزه را رھا کردند و رفتند 

ھمان بستر ھم متوقف ماندند، بدون ما بستر ساختھ و در 
بھ ازای الزم چنین نیروی قابل توجھی در درون جنبش 

.کارگری

بھ عالوه این پرسش مطرح است کھ اگر در حین پروسۀ 
، توانستیم افرادی را جذب فعالیت انقالبی »بستر«ساختن

برای ایجاد حزب انقالبی کنیم، در آن صورت تکلیف 
واھان ایجاد حزب نیستند و در این با کسانی کھ خ»بستر«

بستر باقی مانده اند چیست؟ آیا باید بستر را منحل کرد؟ یا 
بار »ما«آن را بھ دست این افراد سپرد؟ یا ھمچنان این 

آن را بھ عنوان یک امر موازی بھ دوش خواھد کشید؟ 
مشخص نیست بھ راستی کارگران »ما«وقتی معنای 

قرار است بھ کجا جذب شوند؟ 

اگر در جنبش کارگری ایران نقداً اتحادیھ و سندیکاھای 
بزرگ کارگری امکان فعالیت می داشتند، شاید می شد 

الزم بود بھ درون آن »ما«گفت کھ عده ای تحت عنوان 
ھا رفتھ و با دخالت گری در بدنھ و پایھ ھای این نھادھا، 
بر روی عناصری از پیشروان کارگری عضو تأثیرات 

ذاشتھ و آن ھا را برای ساختن حزب انقالبی کمونیستی گ
»ما«اما اوالً چھ تضمینی وجود دارد کھ این .متقاعد کنند

درست مانند مارکسیست ھایی (در ھمان بستر حل نشود؟ 
انقالبی کھ بدون برخورداری از یک حزب انقالبی برای 
دخالتگری وارد پارلمان می شود و پس از مدتی، خود بھ 

در و ثانیاً )ست منضبط تبدیل می شوندیک پارلمانتاری
شرایطی کھ چنین نھادھایی امکان شکل گیری ندارند، آیا 
کار کسانی کھ می توانند با ھم حزب مورد نظرشان را 
بسازند و از نظر کّمی ھم تعدادشان بسیار قابل توجھ 
است باید این باشد کھ حزب مورد نظر را رھا کرده و 

ی و کمیتھ ھای مختلف بروند تشکل توده ای کارگر
؟ این ھمان درک وارونھ ای است کھ باعث شده !بسازند

مھمترین وظیفۀ کمونیستی کسانی کھ نقداً بھ سوسیالیست 
انقالبی تبدیل شده اند بشود ساخت تشکل سراسری و توده 
ای کارگری، و در نھایت نھ تشکل سراسری و توده ای 

د ماند برای ساختھ خواھد شد و نھ دیگر رمقی باقی خواھ
ساختن ھمان تشکلی کھ از ابتدا بھ آن اعتقاد داشتھ اند و 
برای ساختن آن نیز نیروی خودشان بیش از کفایت نیز 

اکنون انبوھی از کارگران سوسیالیست .کفایت می کرد
و چندین برابر آن تحت »فعال کارگری«تحت عنوان 

عنوان سوسیالیست و مارکسیست ھایی کھ حزب انقالبی 
بھ عنوان حزب رھبری کننده طبقھ کارگر نیز پذیرفتھ را

اند، در پراکنده ترین وضعیت ممکن بھ سر می برند، و 
سؤال ساده این است کھ مگر روزی حزبی ساختھ شود، 
اوالً بھ بیش از این نیروی بالقوه برای آغاز کار نیازمند 

؟!است و ثانیا مگر باید کسانی بھ جز ھمین نیرو باشند
نیروی بزرگی کھ می توانست در ساختن حزب چرا با

انقالبی گام بردارد، بھ جای ساختن حزب باید می رفت 
بھ دنبال بستر سازی تا شاید کارگرانی را کھ حتی اسم 
سوسیالیست ھم بھ گوششان نرسیده بود، فقط بھ ِصرف 
کارگر بودن بھ دور ھم جمع کنند و بعد ھم خود ندانند کھ 

کنند و در کدام ظرف اخص انقالبی با آن ھا چھ باید ب
بھ .تعالیم و تربیت کمونیستی بر روی آن ھا را آغاز کنند

نظر من رفرمیسم ھرگز نمی توانست بھتر از این بھ 
درون فعالین سوسیالیست طبقۀ کارگر وارد شود و کاری 
.کند کھ حتی نام بردن از حزب انقالبی بھ تابو تبدیل شود

ھ ھرچھ می خواھد ساختھ رفرمیسم خوب می دانست ک
شود بشود بھ جز حزب، و ھمھ چیز نیز ساختھ شد بھ جز 

کارگر کمونیست ما رفت سندیکا بسازد !دقیقاً ھمین حزب
و البد کارگر سندیکالیست باید می رفت حزب بسازد، 

!دست آخر نھ سندیکایی باقی ماند و نھ حزبی ساختھ شد
رد و بی حال بھ جای درس گرفتن از این ھمھ عقب گ

برنامگی و درجا زدن و طفره رفتن، بھ جای فراخوان 
دادن بھ ھمۀ فعالین و گرایش ھای مارکسیستی و انقالبی 
برای قرار گرفتن در پروژۀ ساختن حزب انقالبی و 
دعوت از آن ھا برای شرکت در مباحثات مربوط بھ 
ساختن حزب انقالبی بھ حول یک بولتن مباحثات، باید 

.حزب را ساخترفت و بسترھای

بھ راستی پایھ ھای حزب انقالبی چیست؟

بدیھی است کھ حزب انقالبی بر پایۀ ھستھ ھای مخفی 
کارگری سوسیالیستی ساختھ می شود، بھ این معنی کھ 
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سازندگان حزب انقالبی دائماً در تالش برای ایجاد ھستھ 
ھای مخفی کارگران سوسیالیست در کارخانجات و 

این ھستھ ھا پایھ ھای شکل .ھستندمراکز تجمع کارگری
دھندۀ حزب انقالبی اند، ھمان طور کھ حزب بلشویک بر 

ھستۀ مخفی کارگری سوسیالیستی شکل ١٦٠٠پایۀ 
گرفت و از این طریق در متن جنبش کارگری قرار داشتھ 

این .و با بدنۀ این جنبش ارتباط ارگانیک برقرار می کرد
نونی نیستند و بھ این ھستھ ھای کارگری تشکل علنی و قا

دلیل ملزم بھ رعایت موازینی کھ بتوانند حیات خود را بر 
آن اساس تضمین کنند نخواھند بود، آن ھا اعتصابات 
کارگری و اعتراضات کارخانجات را تدارک می بینند و 
بھ تدریج در ارتباط با سایر ھستھ ھای مشابھ خود قرار 

حزب انقالبی »بستر«اگر منظور از ساختن .می گیرند
چیزی بھ جز ھمین ھستھ ھای مخفی کارگری 
سوسیالیستی باشد، یقیناً آن حزب چیزی بھ جز یک حزب 

برخالف نظر رفیق محمد اشرفی در .انقالبی خواھد بود
ھفتاد سال ٦٠بحث ھای شفاھی کھ می گوید  ھمۀ احزاب 

گذشتھ تا بھ حال بر اساس توافق بر سر اصول ساختھ 
ون نوبت بھ مسیر دیگری است کھ از شده اند و اکن

ساختن بستر حزب آغاز می شود، باید بگویم کھ اوالً این 
احزاب مطلقاً توافق بر سر اصول نداشتھ اند، بلکھ اغلب 

ثانیاً، .یا بھ حول شخصیت شکل گرفتھ اند  یا ایدئولوژی
اگر ساختن بستر بتواند جایگزین توافق بر سر اصول 

اصل اساسی نباشد، چگونھ می باشد و خود آن ھم یک 
!توان از آن بھ عنوان یک کار اصولی یاد و دفاع کرد

ثالثاً، اگر بستر حزب مفھومی بھ جز تالش برای ساختن 
ھستھ ھای مخفی کارگری سوسیالیستی باشد، البد باید بھ 
طور دقیق و روشنی معلوم باشد آن ھا چھ مشخصھ ای 

ھ حول فعالیت ھای آیا بستر حزب یک اتحاد عمل ب.دارند
عام و دمکراتیک ما بین انواع گرایش ھا معتقد یا بی 
اعتقاد بھ حزب انقالبی است؛ آیا ساختن مثالً یک تشکل 
اتحادیھ و سندیکا می تواند بستر ساختن حزب انقالبی 
محسوب شود، و اگر چنین است، ھمین سندیکا را چھ 

ھای کسانی باید بسازند، سندیکالیست ھا یا سوسیالیست
انقالبی سازندۀ حزب انقالبی؟ مگر یکی از مھمترین 
احزاب این شصت ھفتاد سال گذشتھ بھ نام حزب توده 
نبود کھ ھمواره از این نوع بسترھا و سندیکاھا بھ جای 
خود کارگران ساخت، آیا از آن بسترھا حزب انقالبی 

بیرون آمد و یا در واقع آن ھا انعکاسی از ماھیت ھمان 
چرا کارگر سوسیالیست انقالبی می تواند .حزب بودند

تشکل سندیکایی بسازد، اما از انجام وظیفۀ تاریخی کھ بھ 
اگر پاسخ این است کھ !عھدۀ خودش است ناتوان می ماند

در شرایط کنونی وظیفۀ ساختن تشکالت صنفی کارگران 
ھم بھ عھدۀ کارگران سوسیالیست است، پس باید برای 

کرد کھ اوالً ھمان کارگران این سؤال پاسخی پیدا 
سوسیالیست در کدام بستر ساختھ شده اند و ثانیاً، چھ 
حصار و مصونیتی می تواند مانع تأثیر رفرمیسم اتحادیھ 
ای بر ھمان کارگر سوسیالیست بدون حزب شود کھ نقطۀ 
آغاز را ساختن سندیکا قرار می دھد، بدون آن کھ خود 

!متشکل شده باشددر یک ھستۀ انقالبی و بھ حول اصول
اگر اصول اساسی کمونیستی نتواند معیار وحدت اصولی 

باشد، دقیقاً کدام مؤلفھ می تواند معیار »ما«عده ای بھ نام 
تمایز یک کمونیست انقالبی با یک سندیکالیست و نظایر 

این سؤالی است کھ مبنای متافیزیکی نگرشی را !آن باشد
حمد اشرفی با برجستھ می کند کھ متأسفانھ رفیق م

.سماجت ھرچھ بیشتر از آن دفاع می کند

:بندیجمع
اگر .نمی توان بستر حزب را با خود حزب جایگزین کرد

بستر ساختن حزب تشکالت توده ای کارگری باشد، بھ 
این معنی است کھ تشکالت توده ای کارگران تقدم بر 
تشکل حزبی طبقۀ کارگر دارد و بھ ھمین دلیل ابتدا باید 

ھا را ساخت و بعد وارد پروژۀ ساختن حزب انقالبی آن
اما اگر سازندگان تشکالت توده ای کارگران ھمان .شد

عناصر پیشروی سوسیالیست طبقۀ کارگر ھستند، البد 
باید بھ این معنی باشد کھ این عناصر، در بستری بھ 
پیشروی سوسیالیسِت معتقد بھ تشکیالت حزبی تبدیل شده 

دلیل ناموزونی در کسب دانش طبقاتی، اند؛ در نتیجھ بھ
عده ای از کارگران زودتر از کارگران دیگر بھ 
ضرورت ساختن تشکیالت حزبی می رسند، و نظر بھ 
این کھ تشکل حزب انقالبی تشکیالت اخص طبقۀ کارگر 
است و نھ تشکل عام توده ھای کارگر، در نتیجھ 

شتباه سازندگان آن نیز ھمان کسانی خواھند بود کھ بھ ا
وظیفۀ ساختن تشکل ھای توده ای یا سراسری کارگران 

ھرچند این ھنوز بھ معنای ساختن .را بھ عھده گرفتھ اند
تشکل سراسری یا توده ای کارگران از باال نیست، از 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٩
باال ساختن یک تشکل توده ای و سراسری بھ معنی 
دخالت نھادھای خارج از جنبش کارگری، و بھ طور 

در ساختن »آی ال او«نھادھایی مانند دقیق تر دولت یا
این نوع تشکالت است؛ اما نمی توان گفت کھ این نوع 

ھر بخشی از طبقۀ .تشکل سازی نخبھ گرایانھ ھم نیست
کارگر، مادام کھ خود بھ نتیجۀ ساختن تشکیالت کارگری 
نرسیده باشد، حتی اگر چنین تشکیالتی را ھم بھ طور 

داشتھ باشد، باز نخواھد حاضر و آماده ای در اختیار 
اما کارگران سوسیالیستی .دانست کھ با آن چھ باید بکند

کھ بھ دلیل کسب آگاھی سوسیالیستی از لقب پیشروی 
سوسیالیست برخودار می شوند، می توانند وارد پروسۀ 

بستر حزب آن ھا ھمان .ساختن حزب انقالبی شوند
ست، دخالت گری ھای روزمره شان در مبارزۀ طبقاتی ا

ھمان کمیتھ ھا و ھستھ ھای مخفی کارگری سوسیالیستی 
کارگر .کھ در محل کار و زندگی خود شکل داده اند

سوسیالیست انقالبی تنھا بھ این دلیل ملقب بھ صفت 
انقالبی می شود کھ بھ نتیجۀ متشکل شدن در یک 
تشکیالت انقالبی جھت رھبری کل جنبش طبقۀ کارگر 

متشکل در بھترین حالت یک پیشروی غیر .رسیده باشد
عالقھ مند و دارای سمپاتی بھ سوسیالیسم و مارکسیسم 
است، اما نمی تواند یک مارکسیست باشد، زیرا کھ مفھوم 
مارکسیسم در متشکل شدن در یک ظرف انقالبی است، 
در غیر این صورت انواع مارکس شناسان آکادمیک نیز 

تشکل ھای بستر.حق داشتند خود را مارکسیست بشمارند
توده ای کارگری مبارزۀ روزمرۀ آن ھا در کف کارخانھ 
و مراکز تولید است، بستر کارگران سوسیالیست سازنده 
حزب انقالبی، در ادامھ حضور در ھمین مبارزه، ساختن 
ھستھ ھای مخفی کارگری سوسیالیستی، رسیدن بھ آگاھی 
سوسیالیستی است؛ این آگاھی سوسیالیستی است کھ منجر 

نتیجھ تشکیالت خاص کارگری می شود، تشکیالت بھ 
مجھز بھ برنامۀ انقالبی با افق و چشم انداز بیرون رفتن 
از چھارچوب نظام موجود؛ کارگری کھ ھنوز بھ این 
نتیجھ نرسیده باشد، ھرچند می تواند کارگر پیشرو باشد، 

.اما پیشروی سوسیالیست انقالبی نخواھد بود

١٣٩٣بھمن ٢٠

حق گرایشمفهوم 

فھرستبازگشت بھ 

مازیار رازی

بھ رسمیّت شناختن اقلیّت و در نظر گرفتن جایگاه و 
حقوقی برای نظریات مختلف و مخالف در درون یک 
تشکیالت انقالبی بھ این دلیل است کھ اعضا، در درون 
یک سازمان انقالبی، بر اساس پراتیک انقالبی در حوزه 

مختلف مبارزاتی در جامعھ، بھ آگاھی ھایی متفاوت ھای 
اعضا در نتیجۀ .و گاه متضاد با یک دیگر می رسند

مبارزات عملی شان بھ آگاھی ای می رسند کھ با درک و 
آگاھی برخی دیگر از اعضای ھمان سازمان در حوزۀ 

از این رو اعضا و کادرھای .دیگر مبارزاتی متفاوتست
ای روزمّرۀ خود، مابین دو یک حزب واحد در دخالت ھ

کنگرۀ حزبی، بھ اخذ تاکتیک ھای متفاوت و مختلف می 
تجارب آن ھا، نسبی و حتی در بسیاری مواقع .رسند

برای نمونھ ممکن است میان اعضای .ناکامل است
تشکل«کارگر یک سازمان انقالبی در مورد مثالً شعار

و نحوۀ دخالتگری برای تحقق آن، »مستقل کارگری
شاید، برخی از اعضای حزب .ختالف نظر بھ وجود آیدا

در مورد استقالل تشکالت کارگری از احزاب سیاسی بھ 
این نتیجھ برسند کھ این استقالل کارگری می باید شامل 
حزب آن ھا نیز گردد، و بالعکس برخی دیگر ممکن 

این نظریھ شامل !است بھ نتیجھ رسیده باشند کھ خیر
این نوع اختالف .نان نمی گرددحزب کمونیستی خود آ

نظریات ممکن است در موارد دیگر نیز مشاھده 
بدیھی است کھ نمی توان از پیش مطمئن بود کھ .شود

کدام یک از نظریات بھ نتایج مطلوب می رسد و صحیح 
یا (تنھا با اجرا و تجربۀ عملی است کھ نظریات.است

گاه از دید.در نھایت بھ اثبات می رسند)تئوری ھا
.است)پراتیک(مارکسیستی، تئوری تنھا چکیدۀ عمل

بدیھی است کھ برای ھمگونی و اتفاق نظر، برای اجرای 
این تاتیک ھا و بھ منظور جمع بندی نظریات مختلف و 
اجرای متحدانۀ آن باید شرایطی در حزب انقالبی وجود 
داشتھ باشد کھ امکان تبادل نظر و ایجاد گرایشات مخالف 
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.کثریّت تسھیل شودبا نظر ا

تحت چنین شرایطی است کھ دمکراسی درونی در درون 
یک حزب انقالبی از اھمیّتی حیاتی برخوردار می 

حزبی کھ از بدو پیدایش خود حق گرایش برای .شود
نظریات مختلف و مخالف را بھ رسمیّت نشناسد، نمی 

حزبی کھ قرار -تواند یک حزب مارکسیستی انقالبی
حزبی کھ .باشد-ب کارگری تدارک ببینداست برای انقال

درک نکرده باشد تنھا از طریق تبادل نظریات میان 
اعضا، می توان برنامۀ حزب را صیقل و امر دخالتگری 
مؤثر را سازمان داد، بدون تردید، در تندبادھای مبارزات 
طبقاتی، بھ انحراف خواھد رفت و نقش انقالبی ایفا 

.نخواھد کرد

ر عمِل مبارزاتی بھ نظریات متفاوت اعضای حزب کھ د
می رسند، در کنگرۀ حزبی نظریات خود را ارائھ می 

تا این جا شاید احزاب منحرف نیز این حق را (دھند
اّما، مسألھ زمانی بھ وجود می آید کھ عّده ).بپذیرند

با نظریات اکثریّت و یا خطّ رھبری )حتی یک نفر(ای
یتی بدیھی است کھ در چنین وضع.اختالف داشتھ باشد

حزب انقالبی می باید جایگاھی برای این اقلیّت قایل بشود 
تا نظریت خود را میان کلیھ اعضا از طریق بولتن درونی 

بنا بھ منطقی کھ پیش تر (و ترتیب جلسات اشاعھ دھد
؛ این اقلیّت باید حق تشکیل )توضیح داده شد

ھ گرایشی ک.را داشتھ باشد)Tendency(“گرایش”یک
با توافق اکثریّت و ایجاد ابزارھای تبلیغاتی درونی از 
سوی رھبری بھ وجود آمده است، و معقوالنھ و در 
محیطی رفیقانھ بھ بحث و اشاعۀ نظریات خود تا دورۀ 

زیرا یک حزب انقالبی بھ خوبی می .بعدی می پردازد
حتی(داند ھر تاکتیکی کھ بھ وسیلۀ عّده ای

در عمل نظریات “الزاما ً”شود،ارائھ داده می)اکثریّت
تنھا عمل مبارزاتی می تواند نشان .صحیحی نمی باشد

دھد کھ کدام یک ازنظریات با واقعیّت منطبق تر بوده 
اگر بھ فرض پس از یک سال تجربھ، نشان داده شد .است

کھ نظر اقلیّت اشتباه بوده است، بدیھی است کھ این 
گرایش خود را اختالف نظر دیگر منتفی می گردد و 

اّما اگر نظر اقلیّت درست بوده .منحل اعالم می کند
، نظر آن اقلیّت کھ )و نتیجتاً نظر اکثریّت نادرست(باشد

از سوی ھمۀ اعضا شناختھ شده است، بھ نظر اکثریّت 
بدین ترتیب، ھم برای اقلیّت و ھم برای .مبّدل می شود

وجود اکثریّت سازمان فرصتی برای اثبات نظریات خود
.خواھد داشت

اّما حتی اگر نظرات اکثریّت اشتباه باشد، اقلیّت با حفظ 
تا کنگرۀ (اعتقادات و نقد خود بھ اکثریّت، برای دوره ای

، در بیرون از حزب می باید نظریات اکثریّت را )بعدی
این حزب با وجود اختالفات درونی، در .بھ اجرا گذارد

کند و نظریات سطح جامعھ می باید یک پارچھ عمل 
بخش اکثریّت را در عمل تجربھ کند تا نتیجۀ عملی آن بھ 

کنگرۀ آتی حزب بھ ).چھ مثبت و چھ منفی(اثبات رسد
ارزیابی و جمع بندی نوینی متکی بر عملکرد دورۀ پیش، 

.خواھد رسید

بین دو (اگر اختالفات اقلیّت پس از سپری شدن یک دوره
ھ دو علت می تواند حل نگشت چھ؟ در این مرحل)کنگره

اّول این کھ این اختالفات ھنوز در .وجود داشتھ باشد
سطح مسایل تاکتیکی باقی مانده و زمان بیش تری برای 

در این صورت گرایش مخالف .اثبات نظریات نیاز است
ھمانند دورۀ پیش و تا دورۀ بعدی کھ مسایل مورد مرور 

برخیاّما در .قرر می گیرند، درحزب باقی می ماند
موارد امکان دارد اختالفات فرای صرفاً اختالفات 

اختالفات عمیق سیاسی نیز می تواند در .تاکتیکی باشد
در جامعۀ سرمایھ داری ایدئولوژی .حزب بھ وجود آید

این امکان ھمواره .حاکم، ایدئولوژی ھیئت حاکم است
وجود دارد کھ حتی اعضا یا رھبری یک حزب انقالبی 

در .د دشمن طبقاتی قرار گرفتھ باشندتحت تأثیر عقای
نتیجھ برخی از اختالفات می تواند از تفاوت ھای 

برای نمونھ، امکان دارد عّده ای بھ .تاکتیکی فراتر رود
این ارزیابی برسند کھ خطّ رھبری حزب دچار انحرافات 
طبقاتی شده و ضروری است کھ مبارزۀ عمیق تری برای 

در آن صورت .گیردجلوگیری از خطّ انحرافی صورت
بنا بر تشخیص آن بخش از معترضان، رھبری حزب باید 

را برای آن عّده قایل )Faction(“جناح”حق ایجاد
این عّده باید بتوانند در درون یک حزب انقالبی .گردد

باقی بمانند و حتی بنا بر تعداد طرفداران شان در سطح 
بدین تریب .رھبری حزب نیز شرکت داشتھ باشند
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فرصت کافی بھ آن ھا داده شود کھ نظریات خود را در 

در واقع .درون حزب و در سطح رھبری تبلیغ کنند
گام جّدی تری برای مبارزه با خط “جناح”تشکیل یک

انحرافی اکثریّت در درون یک حزب انقالبی 
در مورد مسایل تاکتیکی است و “گرایش”تشکیل.است

.شاید زودگذر باشد

از دوره ای جناح موجود بھ این نتیجھ رسید اّما اگر پس 
کھ رھبری و اکثریّت حزب در حال عبور از خطّ طبقاتی 
است و امکان متقاعد کردن اکثریّت اعضا نیز وجود 
ندارد، این جناح، در این مقطع، باید از حق 

برخوردار )Open Faction(“جناح علنی”تشکیل
.باشد

تدارک برای در واقع تشکیل جناح علنی بھ مفھوم
جناح علنی می تواند نظریات خود .انشعاب است

رو بھ جنبش کارگری و علناً اعالم کند و طبقۀ حتیرا
بھ زعم (کارگر را از انحراف موجود اکثریّت

یک حزب انقالبی این فرصت تشکیالتی .مطلع کند)خود
را نیز باید بھ این اقلیّت بدھد کھ نھ تنھا نظریاتش بھ دست 

ضا برسد، بلکھ آن نظریات در ارگان رسمی ھمۀ اع
بدیھی است کھ اگر توافقی حاصل .حزبی ھم درج گردد

نشد و چنان چھ جنبش کارگری مواضع اکثریّت را تغییر 
اّما این .انشعاب در حزب خواھد بودنداد، گام بعدی یک

انشعاب نیز می تواند معقوالنھ و رفیقانھ، بدون اتھام 
تاریخ، صّحت یا سقم .گیردپراکنی و فحاشی صورت

پس از دوره چھ بسا.نظریات طرفین را نشان خواھد داد
در عمل نشان داده شود “اکثریّت”اشتباه نظریاتای،

انشعابی متقاعد بھ الحاق مجّدد بھ حزب واحد “اقلیت”و
بدیھی است کھ اگر کار بھ جنگ، دعوا، اتھام زنی .گردد

حتی اگر بھ -دو گرایشو نفرت از یک دیگر بکشد، این 
ھرگز نمی توانند در -نظریات واحدی در آینده برسند

.درون یک حزب در کنار ھم قرارگیرند

مازیار رازی

٢٠١۵فوریھ 

 و اندازها چشم کارگري، جنبش کنونی وضعیت
انقالبی هاي مارکسیست وظایف

فھرستبھبازگشت

نوبختآرام

واخیرتجربیاتبھبناگرامیرفقایازیکیقبلمدتی
درکارگریسازماندھیزمینۀدرخودھایدخالتگری

مطرحرامھممسائلاینایران،ھایکارخانھازیکی
ازبعددورۀدرکارگریجنبشاندازچشمآیاکھنمود

تغییراتیگذشتھنسبتبھ٩٢جمھوریریاستانتخابات
وظایفاست،مثبتپاسخاگروخیر؛یااستداشتھ

ھایگرایشواعمطوربھ»کارگریفعالین«
اندازچشماینبھتوجھبااخصطوربھ»مارکسیستی«

پیشتازحزبایجادوظیفۀآیا.باشدتواندمییاھستچھ
تشکلایجادبا)سوسیالیستکارگرانحزبیا(انقالبی

بھوکند؟میپیداتقابلحتییاوتداخلمستقلھای
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ھمکاریقطعمعنایبھمعین،ھدفیکتعیینآیاعالوه

است؟موجودھایگرایشسایرباارتباطو

خودسھمبھھممنایشان،جالببسیارتجربیاتازفارغ
علتبھکھداشتمبحثایندرمالحظاتیونکات

شکلبھدیگریفرصتدرراآنکردمسعیپراکندگی
در.کنممطرحبیشتریفشردگیوانسجامباومکتوب
کھبودزیرمواردمنبحثمحورمسائل،اینباارتباط

بادیگریمطالبدرآنازھاییجنبھوآیدمیادامھدر
:شدخواھدبحثتربیشدقت

تاریخیزمینۀپیش

ازپسکنونیوضعیتکارگری،جنبشزاویۀاز
آنازقبلدورۀبا٩٢جمھوریریاستانتخابات

اندازچشمترسیمنظرنقطھازکھداردکیفیاختالفاتی
.کندمیپیدااھمیتکنونیوظایفتعیینوبلندمدت

سرمایھرژیمکھداشتیادبھبایدمقدمتا ًمنظوراینبرای
انقالبشکستندرھمباکھایراناسالمیجمھوریداری

کردهتثبیتراخودانقالبیضّدنیروییکعنوانبھ۵٧
بودهخوددروندراساسیتناقضیدارایاابتدازبود،

ایناساسیتناقض.استنگشتھحلنیزامروزبھتاکھ
جمھوری.گیردمیسرچشمھآنخودذاتازرژیم،

بامشابھمتعارف،داریسرمایھنظامیکھرگزاسالمی
میمشاھدهغربیداریسرمایھکشورھایدرچھآن

درداریرمایھسکھمعنااینبھ(استنبودهکنیم،
نھاصوالً تاریخیلحاظبھایران،نظیرکشورھایی

پیشاسرمایھکھنۀنیروھایباطبقاتینبردمحصول
اعتباراینبھوبودهامپریالیسمنفوذمحصولبلکھداری،

دردیگرعبارتبھاست؛شدهقنھُحباالوبیروناز
بھورودواولیھانباشتاصوالً امپریالیسم،عصر

ایندیرھنگامشدنادغامدلیلبھداریسرمایھسبتمنا
نمیداری،سرمایھجھانیبازاردرکشورھاگونھ

بلکھباشد،داشتھراخودمستقلدینامیسماستتوانستھ
دفرمھحالتوشدهمختلامپریالیسمورودبافراینداین
ایندربورژوازیاصوالً دلیلھمینبھ.استکردهپیدا

جناحازفارغومبارزاتی،تاریخیسنتفاقدکشورھا
اینکھاست،علیلومرتجعکامًالخودمختلفھای

ایرانآتیانقالباستراتژیتعییندراصوالً موضوع
بھدیگریجایدرمورداین.کندمیپیدااھمیتبسیار

درشاه،سلطنتی-نظامیرژیم).استشدهبحثتفصیل
اجتماعی-اقتصادیساختاریکبھراخودجایواقع

اصلیوعمدهگرایشدوخوددروندرکھدادمتناقض
سیاستبھنسبتمتمایزظاھربھرویکرددوبارا،

کھاستجالب.دادمیجایالمللیبینروابطواقتصادی
نھاییتحلیلدر،»متعارض«گرایشدوھرمنطق

درگرفتنقراربایکیکھاینولو(استداریسرمایھ
آن»داریسرمایھ«بھانتقادیا»اسالمیاقتصاد«پشت

»اصولگرا«بھموسومجناحوجود،اینبا).کندتقبیحرا
واختالفاتسیاسیسطحدرسنتا ً)»اقتدارگرا«یا(

دراست،داشتھامتیازکسببرایغرببامنازعاتی
بودهآنخواستارشدیدا ً»طلباصالح«جناحکھحالی

ھاینظاممعیارھایباراودخاسالمیجمھوریکھ
امکانحّدتاوکندھمسوغربیداریسرمایھ

دومگرایشاینواقعدر.دھدکاھشرا»منازعات«این
جمھوریرژیمبقایکھاستشدهمتوجھترسریعبسیار

وجھانیداریسرمایھدربیشترادغاممسیردراسالمی
مختلفایھزمینھدرآنالمللیبینھایعرفازتبعیت
.استنھفتھ

ذاتوعینیوضعیّتاساسبردوگانگیوتناقضاین
ظاھرھموارهاسالمی-داریسرمایھرژیممتناقض

انقالب،نخستینروزھایازنمونھبرای.استگشتھ
گرفتند،عھدهبربھشتی-خمینیرااّولگرایشنمایندگی

بینھایعرفبامتعارفو»معتدل«جناحنمایندگیو
میاندراخیرا ًکھاستجالب(یزدی-بازرگانراالمللی

دانشجویان«کھایمحرمانھدیپلماتیکپیامھزاران
درامریکاسفارتاشغالازپس»امامخطپیرومسلمان
علیھبزرگشیطانھایتوطئھ«مدارکعنوانبھتھران
داردوجودکوتاھیبسیارگزارشکردند،منتشر»انقالب

دوحدود)سیا(امریکامرکزیاطالعاتزمانسادفترکھ
داخلازآبان،١٣گیریگروگانۀواقعازپیشنیموماه

»ویرجینیالنگلی«درسیامرکزیمقربھسفارت
میاشارهفردیبھای،صفحھنیمسنداین.بودفرستاده

بھوزیرینخستدفتردر١٣۵٨مرداد٣١روزکھکند
موقتدولتارشداماتمقوبازرگانمھدیدیدار
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مقاماتترینمھمازیکیاوکھشدمعلومھابعد.رودمی
کاملھماھنگیباکھبودهخاورمیانھاموردرسیا

اعزامتھرانبھسفیدکاخاطالعوامریکاخارجۀوزارت
اطالعاتیھمکاریروندیکبنایسنگتابودشده

مأمورینا.بگذاردنوپارژیممقاماتبارااستراتژیک
بھتھراندراشروزهچنداقامتدوراندرسیاارشد

قانونخبرنگانمجلسرئیسنایببھشتی،محمدمالقات
).رودمینیزاسالمیجمھوریحزبدبیرکلواساسی

این دو گرایش بنیادی، از ابتدای استقرار رژیم تاکنون 
وجود داشتھ و ھربار بستھ بھ شرایط عمومی، یکی بر 

این مورد را بھ وضوح می .غالب می شده استدیگری 
.توان در انتخابات اخیر ریاست جمھوری مشاھده کرد

٩٢انتخابات

جمھوریموقعیتو٩٢جمھوریریاستانتخابات
انتخاباتازمتفاوتوجھ،چندینازمقطعآندراسالمی

بحرانمقطعایندرداشت؛ایویژهاھمیتوبودپیشین
گرفتھشدت»المللیبین«و»داخلی«سطحدودررژیم

غلبۀبرایرژیمفرصتآخرینواقعدرانتخاباتوبود
میشماربھھابحراناینازرفترونب ُوموقت
جدیددورتأثیراتبارژیمالمللی،بینزاویۀاز.رفت

ونفتصنایعمحوریتباباراینھاتحریم
و)خودمددرآحیاتیواصلیگاهتکیھیعنی(پتروشیمی

وونزوئالدرچاوزدرگذشتمرکزی؛بانکطورھمین
جمھوریبھنسبتاوخارجیسیاستتداومدرابھام

دررژیمپایۀتضعیفوبعدیحکومتدراسالمی
وخود؛جھانیمتحدینازیکیعنوانبھالتینامریکای

بھاسدرژیمسقوطاحتمالوحادوضعیتھمھازترمھم
بھرومنطقھ،درخوداستراتژیکمتحدنتریمھمعنوان

شدترژیمدرونیھایشکافداخلی،زاویۀازبود؛رو
تازگیبھکھآنبھوابستھحلقۀوایخامنھبود؛گرفتھ

احمدیجمھوریریاستازدفاعدررا»فتنھجریان«
متحدھمینکھبودمجبورباراینبود،زدهعقبنژاد

دوراز»انحرافیجریان«عنوانبھھمراخودسابق
ھرازبیشمحاسباتی،ممتداشتباھاتاینوکند،خارج
پایھمقابلدربدیموقعیتدرراایخامنھخودچیزی
بھکھدانستمیحاکمیتعالوهبھ.بوددادهقرارھایش

ازپسجامعھعمومیاعتمادیبیونارضایتیجّودنبال
باآنروییشپانتخاباتدرمشارکت،٨٨اعتراضات

.استروبھروجدیچالش

دومگرایشھمینتنھا،٩٢انتخاباتخاصوضعیتدر
غلبھبحراندوھربرموقتا ًتوانستمیکھبود
بودمجبورای،خامنھباندآنمرکزدروحاکمیت.کند

بھرهباھمآن(خودبحرانمدیریتومھندسیبرای
دررادیکالوانقالبیرھبریخطیکنبودازگیری
کندروگرایشایننمایندۀعنوانبھراایمھره،)جامعھ

بامماشاتوسازشطرفوغربپذیرشمورداوالً کھ
بھجامعھدرموجوداعتراضاتبتواندثانیا ًوباشد؛ھاآن

رأیھایصندوقسویبھراقبلیانتخاباتدنبال
جناح-موقتولو-اجماعوقبولموردثالثا ًوکند؛کانالیزه

.بگیردقرارحکومتدرونرقیبھای

نمایندۀعنوانبھخود،ھمیشگیسیاسیخطبارفسنجانی
ولیشد؛میمحسوبایگزینھچنینگرایش،این

اش،قبلشکارنامۀدلیلبھرفسنجانیانتخابوحضور
اطرافافراطیوتندروھایپایھریزشبھمنجرخود

ونھ حرکت یا چرخش چرا کھ ھرگ.شدمیایخامنھ
سیاست خامنھ ای، پیش از ھر چیز بھ یک آماده سازی 

برخورد.روانی و ذھنی در میان پایھ ھایش نیازمند است
بھرفسنجانی،صالحیترّد اعالمازپسبالفاصلھغرب

گفتبایدواقعدرو(چھرهاینحضوراھمیتوضوح
یمنشانھا،آنبرایرا)اوکارانۀمحافظھمشیخّط
عدمدلیلبھراانتخاباتکری،جاننمونھعنوانبھ.داد

ویازوخواند»غیردمکراتیک«رفسنجانیحضور
.کردحمایت

شروطیچنینبتوانندکھبودنیازھاییمھرهبھنتیجھدر
نیازیچنینمحصولروحانی،.کنندتأمینرا

شورایدرایخامنھنمایندۀھمکھکسی-روحانی.بود
رفسنجانیشخصتأییدموردھموبودهملیمنیتاعالی
مذاکرهایھستھتیمرئیسنیزگذشتھدروداشتھقرار
بودایگزینھ-استبودهبریتانیاوفرانسھآلمان،باکننده

مختلفھایجناحخودسوابقدلیلبھتوانستمیھمکھ
باھموکندراضیراغربیطرفورژیمدرون

از(جامعھعمومیدمکراتیکمطالباتبرخیبھاشاراتی
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ھستھفرسایشیمسألۀحلتاگرفتھجامعھدرزنانامنیت

بھایچھره)»نظامیحملۀ«خطررفعوای
رااعتراضاتکھدھدنشانخوداز»معتدل«اصطالح

ھماندقیقا ًاین.کندخنثیانتخاباتدرشرکتنفعبھ
جمھوریفانھمتأسوداد،رخنھایتا ًکھاستسناریویی

بھکھ»چپ«ازطیفینھد،بوآناصلیپیروزاسالمی
.بودکردهشرکتآندر»تاکتیکیطوربھ«خودزعم

انتخاباتازپسکارگریجنبشتحوالت

»تاکتیکینشینیعقب«یککھروحانیآمدنکارروی
داخلیھایبحرانفشارشرایطتحترژیمسویازبود

جنبشپیشَرویباشداهھمردقیقا ًخود،خارجیو
ونفسبھاعتمادازایدرجھبازگشتمتعاقبا ًوکارگری

جنبشویژهبھومردماقشارسایربھطبقاتیروحیۀ
.کارگری

آمدنکاررویازپیشتاکارگریاعتصاباتومبارزات
ھاینمونھازیکیتنھاکھ(داشتندوجودنیزروحانی
تا-البرزالستیک-تایرکیاناعتراضاتآن،چشمگیر

ولی).بودکارفرماورودازممانعتوجادهبستنسرحّد
وشمارگیرچشمافزایششاھدماگذشتھماهچندطیفقط

بودیم؛کارگریاعتصاباتواعتراضاتفراوانی
واعتصاباتاعتراضات،بافق؛درنفرھزار۵اعتراض

اکریلپلیکوشک،معدنچادرملو،معدندرتحصن
،پارسواگنوتپھھفتگیالنا،کاشیھان،اصف

تاکنونوگستردهاعتصاباخیرا ًومعلماناعتصراضات
.ھستندآنھاینمونھاز»خودروایران«موفق

رژیم جمھوری اسالمی، برای روی پا ایستادن خود 
.مجبور است شرایط را برای ورود سرمایھ ھمواره کند

چیز اھمیت می اما طرف سرمایھ گذار، اصوالً بھ یک 
دھد و آن تضمین امنیت سرمایھ و سودآوری باالی آن 

شاھد هدر جایی مانند ایران کھ تقریباً ھمھ روز.است
اعتراض و اعتصابات، ولو پراکنده، است، این مشکلی 
بزرگ از نقطھ نظر شرکت ھای سرمایھ داری محسوب 

ھر اعتصاب، بنا بھ تجربھ، می تواند از اھداف .می شود
خصلتبھ سرعتخود را جلوتر رود و»صنفی«صرفا ً

پیدا کند و پیامدھایش برای رژیم غیرقابل »سیاسی«

بینی باشد، درحالی کھ نھادھای سابق رژیم برای پیش
مانند خانۀ کارگر و شوراھای اسالمی -جلوگیری از آن

.قابلیت خود را برای این ھدف از دست داده اند -کار

رژیم برای ایجاد تشکل ھای در نتیجھ بھترین گزینۀ
، گرایش راست جنبش کارگری است کھ ھم سابقۀ »زرد«

رژیم مبارزاتی برای خود دست و پا کرده، و ھم با خوِد 
ھایتالشادامۀدراز سوی دیگر .تداعی نمی شود

داریسرمایھباروابطبھبودوسرگیریازبرایرژیم
ھستھمسألۀسربرخصوصبھ(غربویژهبھجھانی

بامقابلھبرایمنطقھدرفعلیھایھمکاریوای
بینقوانینوھاعرفازبرخیباخودتطابقو)داعش
حضوراندازچشمکار،حوزۀدرداریسرمایھالمللی

مثال ً.نیستدور(ILO)»کارجھانیسازمان«تدریجی
وزیربا»کارجھانیسازمان«کلمدیرپیشچندیدیدار
درسازمانایندفتربازگشاییبررسیوبحثوکار،

.استبودهموارداینجملۀازتھران،

خرداد٢٣تاریخبھ»ایلنا«خبرگزاریگزارشبھ
میانھمکاریارتقایلزومبرتأکیدباکاروزیر،٩٣

تھراندفتربازگشایی«کھبودکردهاعالم،ILOوایران
باداریمگیآمادماودھدگسترشراروابطاینتواندمی

رابطھدرآموزشحوزۀدرتھراندرمرکزاینافتتاح
ایفارامؤثرترینقش،جنوب-جنوبکشورھایبا

مسئولو(کنونیکاروزیرربیعی،علیعالوهبھ.»کنیم
وشصتدھۀدراسالمیجمھوریحزبکارگریشاخۀ
تاتأسیسبدوازکارگرخانۀمرکزیشورایعضو
سازمان«کلمدیر،»رایدرگای«ازادامھدر)امروز
آوردهعملبھدعوتایرانبھسفربرای»کارجھانی

اتفاقآیندهدراستممکنکھاستموردیاین.بود
سرنگوناسالمیجمھوریزمانآنتااگرالبتھبیافتد،
!باشدنشده

ایجاد یک تشکل زرد کھ ھم با نھادھای سابق ،در نتیجھ
بتواند با خود سازمان جھانی کار رژیم تداعی نشود و ھم

طرف معاملھ باشد، در دستور کار قرار گرفتھ کھ پروژۀ 
.دقیقاً تجلی آن است»تشکل سراسری کارگران«اخیر 
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حسنھروابط:کھاستایناست،روشنروزمثلچھآن

داریسرمایھرژیموایرانداریسرمایھرژیمبین
برھاآنمشترکحمالتآغازپایۀامریکاامپریالیست

ۀفقیراننقدا ًزندگیسطحومحدودنقدا ًسیاسیحقوق
میحمالتاین.بودخواھدمنطقھوایرانکارگران

راایرانرژیمواقعیماھیتبھتوھماتآخرینتوانند
ھایھمکاریآغازوتوافقاتتحققازپس.بشکنند
شدخواھدمجبوراسالمیجمھوریاقتصادی،نزدیک

طبقۀاستثماروفشار،»اقتصادیبازسازی«برایکھ
کانالیزهبرایحالعیندروتشدید،راایرانکارگر
بینھایعرفبرخیباراخودآن،اعتراضاتکردن
جھانیسازمان«جملھازداریسرمایھالمللی

.آوردوجودبھرازردتشکالتیودھدتطبیق»کار

ھامارکسیستوکارگریفعاالن

توانمیکھداردقراروضعیتیدرکارگریبشجنمنتھا
شدیدترینطرفیکازیعنی.خواند»ناموزون«راآن

شود،میواردکارگرانبھسیاسیواقتصادیفشارھای
بدونوپراکندهھاآناعتراضاتدیگرطرفازو

ۀھم،سیستماتیکسرکوب.استمبارزاتسایرباانسجام
مقطعدرچھکارگرانکھراتجربیاتیونفسبھاعتماد
بھگذشتھۀدھیکھمینمثًالطولدرچھو۵٧انقالب
اینازبسیاریولی.استبردهبینازبودند،آوردهدست

پراکنده،ھرچندایران،خاصشرایطدراعتراضات
شودمیکشیدهسیاسیۀمبارزسطحبھناگزیربالفاصلھ

ینھموکند،میپیداداریسرمایھضدخصلتو
وجوددقیقا ً.کندمیبیشتررااختناقشدتبازموضوع

انواعورودمجرایکھاستسرکوبوفشارھمین
فعالینوکارگریجنبشدرونبھانحرافاتوھاگرایش

.کندمیبازراکارگری

افزایشوکنونیاعتصاباتکھداشتنظردررااینباید
،حفظدقیقا ًمسألھواست»موقتی«امری،نفسبھاعتماد
.استآنارتقایوتداوم

»فعاالن کارگری«عموماً در این بخش از وظایف 
مبھم و گنگ بودن این مفھوم بھ عنوان .صحبت می شود

نقطۀ شروع، دقیقاً پایۀ ایجاد ابھام در وظایفی است کھ 

با گرایش »فعاالن کارگری«اصوالً .باید استنتاج کرد
بھ عنوان مثال یک (ود ھای مختلف سیاسی شناختھ می ش

فعال کارگری می تواند رفرمیست و سندیکالیست باشد، یا 
سنتاً می توان ).انقالبیمارکسیستآنارشیست یا یک

گفت کھ بھ طوری کلی دو گرایش راست و چپ در درون 
.این جنبش وجود دارد

تا جایی کھ بھ گرایش چپ جنبش کارگری بازمی گردد
، وظیفۀ )استمارکسیستفعالین در این جا مقصود(

مانیفستدرزمانیمارکس.اصلی آن ھا روشن است
وفوریھدف«کھدھدمیراتوضیحاینکمونیست

پرولتریاحزابھمۀھدفھمانھاکمونیستفوتی
طبقھ،یکقالبدرپرولتاریاکردنمتشکل:است

قدرتتسخیروبورژوازی،سیادتکردنسرنگون
این جمع بندی فوق العاده .»ریاپرولتاوسیلۀبھسیاسی

ترمھم، بھ ھمان نسبت کھ بھ کّرات نقل می شود، کم
بھاصلاینپذیرشبافردیھرواقعدر.درک شده است

بدونوشودمیمبدلمارکسیستبھاستراتژی،عنوان
وجودوسطیحدھیچ؛شدخواھدخارجمداراینازآن

انسجامدردبایھاکمونیستتاکتیکھرگونھ.ندارد
ھردلیل،ھمینبھ.باشداستراتژیھمینبادیالکتیکی

ایندردخالتگریازراخود»کمونیستی«ماھیتفردی،
خرجبھکھتاکتیکیھرنتیجھدر.گیردمیاخصحوزۀ
مرتبطحوزهاینبھواسطھبییاواسطھبابایددھد،
.شود

»مارکسیست«کھ برعکس شاھد بوده ایم طیف یدرحال
را خالی می گذارد و ۀ اصلیجنبش کارگری، ھمین حوز

ھویت خود را با دخالتگری در سایر حوزه ھا تأمین می 
»مارکسیستی«درست ھمان طور کھ برخی ھویت .کند

ھا »لیبرال«خود را اساساً از نقد و تقابل نظری صرف با 
تعریف می کنند، برخی دیگر نیز این ھویت را از فعالیت 

ھایی می گیرند کھ اصوالً اگر عملی در بخش
مارکسیست ھا در آن ھم نباشند، قدر مسلم نیروھای 

.دیگری ھم ھستند کھ آن حوزه را پر کنند

مقطعیطیکھبودندفراوانیھایکمیتھوھاتشکل
پیشازاھدافحول)١٣٨٠دھۀاواسطمثًال(خاص
تنھاحاضردرحالوبودندگرفتھشکلایشدهتعیین
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ھایسالطیدرمنتھا.استماندهباقیھاآنزانامی

بودند،ناتوانشدهتعریفوظایفانجامازفقطنھگذشتھ
حفظدنبالبھتنھاوضعیتھمیندلیلبھامروزبلکھ
گذشتھدرچونیعنی.ھستندممکنشکلھربھخودبقای

بھاند،دادهشکلراچیزیوکردهپرداختھاییھزینھ
ازبسیاریواقعدر.کنندحفظراآنایدبممکننحوھر
ھدفیکبھرسیدنبرایبودندایوسیلھتشکالتاین

میوسیلھقربانیداردھدفھماناکنونولی.مشخص
ورفرمیستیھایگرایشکھاستترتیباینبھ.شود
ھمینو»قانونی«درچارچوبو»علنی«فعالیتمبلغ
اموربھراهمبارزکھاکونومیستیھایگرایشطور

میمحدود»حداقلی«اصطالحبھمطالباتوصنفی
کھشرایطدر.استکردهرسوخھاآنبیندرکنند،

»غیرقانونی«اعتراضواعتصابھادهوھادهروزانھ
تبلیغمشخصا ًگیرد،میشکل»علنیغیر«ھایجمعو

عقبوجنبشبرابردرترمزمستقیما ًکاری،سبکچنین
بھکارگریفعالینوھاتشکلاین.استآنازافتادن
بھقادرحتیآنۀمبارزامااند،مبارزهدرحالخودزعم
رسدچھاست،نبودهسرکوبمقابلدرھاآنخودحفظ

کھآنجایبھھاآنواقعدر.کارگرطبقۀکلحفظبھ
آنمانعباشند،کارگرانبھنفسبھاعتمادانتقالبھقادر
سنتباحدتاچھھاتشکلاینکھبگذریمحال.شوندمی

درونیوکارگریدمکراسیآنمرکزدروانقالبیھای
.ھستندبیگانھ

ھایفعالیتبھتمایلوراستبھچرخشچراکھاینولی
عاملبھتنھاگردیده،تقویتآننظایروقانونیوعلنی

نبودنتیجۀواحدآندربلکھ.گرددبازنمیسرکوب
تقابلدراخصتشکیالتیوظرفوانقالبیسازماندھی

تشکل.استبودهنیزآنکردنخنثیوسرکوباینبا
کارگریجنبشاساسیمطالبۀیککارگری»مستقل«

یکبرایتالشچگونھکھمیدیدگذشتھدر.ھستوبوده
ممانعتوسرکوبدلیلبھصنفی،مستقلتشکل

ناچاربھزهمباروشدتدافعیواکنشبھمنجرحاکمیت،
داریسرمایھضدوسیاسیمبارزۀبھصنفی،سطحاز

ایراناستبدادیداریسرمایھشرایطکھچرا.یافتارتقا
-بورژواکشورھایباشباھتبیوغیرمتعارف
تحققکھایمطالبھنتیجھدر.استپیشرفتھدمکراتیک

ھمداریسرمایھھایچارچوبازعبورنیازمندحتیآن
چنیندراصوالً .شودمیسرکوبشدتبھنباشد،

تحملخودمدارازخارجراچیزیھیچرژیمنظامی،
درجۀکارگری،جنبشرویحساسیتدلیلبھوکندنمی

در.کندمیبرابرچندحوزهایندرراخودسرکوب
وصنفینھادیکعنوانبھھرچندسندیکا،وقتینتیجھ
چارچوبدرزنیھچانابزارعنوانبھرفرمیستماھیتا ً
باگیرد،میشکلخواھدمیداری،سرمایھسیستم

موضوعھمینوشدخواھدروبھرونظامممانعت
اضافھسپستااعتصاببھزدندستاز(سیاسیمبارزۀ

آنبھرا)غیرهوزندانیرھبرانآزادیۀمطالبشدن
حوزهاینفعالینفرایند،ایندروناز.کردخواھدتحمیل

اتفاقیاین.رسیدخواھندنیزداریسرمایھضدگاھیآبھ
مانندغنیبسیارایھتجربوگذشتھدردقیقا ًکھاست

.دادرخواحدشرکتسندیکایاعتصاب

جایبھبایدکھنیستندھامارکسیستایناصوالً اما
ھاآنسپسوبسازندسندیکایا»مستقلتشکل«کارگران

مارکسیستطیففۀوظیکنند؛عضویتبھدعوترا
دردھد؛سازمانراخودکھاستاینکارگریجنبش

چگونھکھاستآشکارتناقضیکاینصورتاینغیر
رادیگریخواھدمیخودنیافتھ،سازماننیرییک

ھایحوزهجابجاییاینشاھدگذشتھ،در.دھدسازمان
کارگرانخوِد کھمعنااینبھ.ایمبودهوظایفوکار

دراند،نبودهخودھایتشکلایجاددنبالبھندانچبعضا ً
راحوزهایناندداشتھتالشھامارکسیستعوض
اینگردد،برمیکارگرانعمومبھکھتاجایی.پرکنند

ایجادخواھندمیتشکلیھرکھھاستآندمکراتیکحق
راتشکلاین»استقالل«ھامارکسیستھرچند(کنند

مبارزۀظرفعنوانبھراآنضمنا ًوکنندمییادآوری
ازبخشیچھچنان).کنندنمیپیشنھادداریسرمایھضّد

ورسیدندنتیجھاینبھخودکارگریپیشرویفعالین
یھامارکسیستازچھچنانوکردند،آغازراآنفرایند
ھربابایدھماھآنکنند،کمکدرخواستفعالیتدرگیر

از(کننددخالتگریوسھپرایندردارندتواندرچھآن
تھیۀقالبدردخالتگریاینازھایینمونھتاکنونگذشتھ
آوریجمعجنبش،بردنپیشبامرتبطتئوریکمطالب
فعالینازدفاعمالی،ھایکمکالمللی،بینھایحمایت
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داشتھوجودغیره،واعتصابدرشرکتزندانی،

اینحفظبرایتضمینیھیچکھجاآنازاما).است
وندارد،وجودبلندمدتدرداریسرمایھضدآگاھی
طرفازکاذبووارونھآگاھیتزریقوسرکوبنھایتا ً

نتیجھدربرد،خواھدبینازراآندرون،بھحاکمیت
ازھاآنھدفوھامارکسیستاخصواصلیوظیفۀ

برایفقراتستونیکایجاد،»دخالتگری«نوعاین
سالچندبتوانندشایدکھ(ھاتشکلوھااتحادیھاینحفظ
خواھد)شوندمیمتالشیزودیادیرولیبیاورند،دوام
.بود

اینبھکمکجھتدرمختلفیھایکمیتھمقطعھماندر
نیزقدردانیقابلھاآنزحماتکھشدتشکیلفرایند
تشکلکھدلیلاینبھ.نبودکافیتنھاییبھایناما.ھست

نمیوتوانستنمیداریسرمایھضدآگاھیوکارگری
مقابلدرباشد،آنفقراتستونکھظرفیبدونتواند

چھوفیزیکیشکلبھچھحاکمیت،سرکوب
توضیحومنشأدقیقا ًاینوبیاورددوامایدئولوژیک،

درموجودھایتشکلوسندیکالیسمفعلیبحراندھندۀ
نقداً کھیھایگرایشوھاجریانازبسیاری.استایران
جھتدرتالشجایبھدانستند،میمارکسیستراخود
خودنیستوھستتمامواقعدرفقرات،ستوناینایجاد

سرمایھمتنوعھایکمیتھوھاتشکلوسندیکادررا
ازراخودموجودیتواعتبارواقعدرتاکردندگذاری

کارگری،تشکالتبحرانبادلیلھمینبھ.بگیرندھاآن
.خوردندغوطھاعتباربحراندرنیزھمآن

سطحازبتواندکھاخصیظرفآنوفقراتستوناین
وھاتاکتیکاتخاذباوکندآغازکارگرانموجودآگاھی

سطحبھآنارتقایبرایواسطیحلقۀمشخص،مطالبات
برابردرراموجودآگاھیکند؛ایجادانقالبیوباالتر
دخالتگریومبارزاتچکیدۀکند؛حفظانحرافاتانواع
بینتجربیاتباھمراهراتشکالتدیگروخودھای

خطعنوانبھوکندتئوریزهکارگریجنبشالمللی
ھایدورهدرخصوصبھ(ببردجنبشدرونبھرھبری

است؛»انقالبیپیشتازحزب«دقیقا ً،)انفعالورکود
توانستاکتبربانقالۀتجرببھبنااوالً کھسازمانییعنی
بدیلتاکنونوبدھدسازمانراموفق»انقالب«یک

مطرحمقابلشباشدخوردهمحکعملدرکھدیگری
یکحضوروجودباکنونیشرایطدرثانیا ًونگردیده،

مآب،قیموکاریکاتورمانندربط،بیاحزابدوجین
.شودساختھبایدبنابراینونداردوجود

انقالبیومارکسیستیھایگرایشبھکھتاجاییبنابراین
ھاآناخصوظیفھشود،میمربوطکارگریجنبشدر
فعالین«سایرمقابلدرراشانماھیتاصوالً کھ

نطفھایجادبرایدیدنتدارککند،میتعریف»کارگری
ھرگونھنتیجھدرواستحزبیچنیناولیۀھای

بایدسطحی،ھردروایحوزهھردرھاآندخالتگری
در.باشدمتصلاستراتژیھمینبھمستقیمغیریامستقیم

خارجدخالتیھرگذشتھ،تجارببھبناصورتاینغیر
متأسفانھشود؛میمحسوبکاریُخردهحوزهایناز

ھمانحزبی،چنینۀاولیھاینطفھایجادبرایتدارک
کھھستوبودهھامارکسیسترویپیشاصلیۀحوز
شکستازایعمدهبخشوماندهزمینرویھاستسال

زدهرقمراھاتاریخیھایفرصتدادندستازوھا
مردمیچگونھکھدیدیمنمونھ،یکتنھاعنوانبھ(تاس
ھاخیاباندر٨٨انتخاباتدنبالبھتمامسالدوکھ

ازھمآنانموجودآگاھیسطحوبودندمبارزهدرگیر
بامستقیمتقابلویطلبسرنگونبھ»سکوتتظاھرات«

وشدندآرامرفتھرفتھبعدیسالدوطیشد،کشیدهرژیم
وپتانسیلیکیعنی.کردندشرکت٩٢انتخاباتدرحتی

ظرفسال،دوطیآمدهدستبھاجتماعیعظیمآگاھی
ھایمکانیسمورژیمطریقازراحتیبھبعدیسالدو
آگاھیاینحفظبھقادرکھظرفیاھمیت.گردیدخنثیآن

).شودمیآشکارمواردیچنیندرباشد،

بخشیباتنھابلکھ،کارگران»عموم«بانھحزبیچنین
ضدآگاھیبھکھپیشروانیھمآنآن،از»پیشرو«

روبھرواندرسیدهسوسیالیستییاوداریسرمایھ
ازمدامکھکارگریھاییتشکلبرخالف(است

ۀطبق«و»یکارگرۀبدن«باارتباطضرورت
کھکنندمیفراموشاوالً اماکنند،میصحبت»کارگر

وچپمختلفھایگرایشطبقھ،اینخوددروندر
اینکھدھندنمیتوضیحثانیا ًودارد،وجودراست
؛)باشدبایدایواسطھچھباوچگونھارتباط
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انقالبیروشنفکرانوپیشروکارگرانحزبی،چنیندر

حولنھ(شوندمیجمعھمدور»برنامھ«یکحول
وتبصرهازکوھیو»اساسنامھ«یا،»شخصیت«یک
بھراھاتشکلاینحیاتاعظمبخشآنتدوینکھماده
؛)استدادهاختصاصخود

کارگرانخودمشارکتباکھ-را»برنامھ«اینمحتوای
وخوردمیمحکمبارزهدرشود،میتدوینپیشرو

میشکلمطالباتی-استتکمیلوتغییردرحالھمواره
آگاھیوجنبشفعلیآگاھیسطحبینکھدھد

برخالف(زندمیپُلداریسرمایھضدوسوسیالیستی
آمادگیعدمۀبھانبھناخواهخواهکھھاییتشکل

بھبودوکنند،میتقسیمفازدوبھرامبارزهکارگران،
بھدسترسیطریقازکارگرطبقۀعمومیوضعیت

والزمشرطراھارفرمو»حداقلی«مطالباتییبرخ
زعمبھنتیجھدرودانندمیبعدیفازبھورودبرمقدم
کھدرحالی،شوندنمیسیاسیمبارزهوارد»فعًال«خود

تمایزیچنینکھاستدادهنشانبارھاجاریمبارزات
اصطالحبھمطالبۀھرونداردوجودمطالباتبین

؛)باشدھم»حداکثری«کھاستمادهآبالقوه»حداقلی«

برخالف(یابدمیسازمانمخفیشکلبھحزبیچنین
قانونی،وعلنیفعالیتباتاکردندتالشکھھاییتشکل
ترآسانبالعکسامادھند،کاھشراخودپذیریضربھ

؛)گرفتندقرارسرکوبدسترسدر

رسمیتبھودرونیدمکراسیرعایتحزبی،چنیندر
برخالفواستاصلیکسیاسیگرایشحقختنشنا

ازجلوگیریوفعالیتتداومضامنبسیاریتصور
اختالفکھبوروکراتیک،ھاییتشکلبرخالف(انشعاب

خودبھ»بیرون«در،»درونی«باندیوفردیھای
سربرھاکشمکشۀھمودھد،می»سیاسی«ۀجنب

؛)استامتیازوجایگاه

متحدینبلکھماند،نمیمحدودلیمسطحبھحزبیچنین
کند؛میاتکاھاآنبھوپیدادنیانقاطاقصیدرراخود
تواندمیروزمره»دخالتگری«مبنایبرحزبیچنین

.کندپیدااعتبار

اخصۀحوزحزبی،چنینایجادبرایتدارکنتیجھدر
.استھاآنروزدستوردروھامارکسیستدخالتگری

نیازتدارکاتازایدورهبھحزبی،نچنیایجادبرای
تشخیصراتدارکاینعمومیمسیرکھآنبرای.است

اعتراضاتتمامیکھباشیمداشتھتوجھبایدبدھیم،
محرکۀموتورحقبھکارگران،تاکنونیخودانگیختۀ

نشاناعتصاباتواعتراضاتاینوجود.اندبودهجنبش
حمالتبابلتقادرکارگرانازشماریکھدھدمی

پرداختعدمدستمزد،کاھشقبیلاز(داریسرمایھ
کوچکوسازیخصوصیسیاستمعوقھ،دستمزدھای

بھ،)غیرهوشاگردی-استادطرحسازی،
بودنمشخصبدونراآنوکنندمیفکر»اعتصاب«

یکدریعنی.دھندمیسازماناعتصاب،عملیرھبران
ھایکمیتھ«وانتمیکھراخودمخفیھایجمعکالم
مواردی ھم کھ در آن .دارندخواند»مخفیعمل

سازماندھگان اصلی شناسایی شده اند، بھ آن ھا نشان داده 
است کھ ناگزیر باید افراد سازمانده خود را مخفی نگاه 
دارند، چرا کھ رژیم در واقع تالش می کند با جدا کردن 

سسر از بدنھ، ھر حرکتی را بھ راحتی سردرگم و سپ
یعنیکارگر،طبقۀپیشرویبخشاما.سرکوب کند

حتیوداریسرمایھضّدآگاھیبھنقدا ًکھکسانی
خود،اخصھایکمیتھبایدنیزاندرسیدهسوسیالیستی

یا ھستھ (»سوسیالیستیمخفیعملھایکمیتھ«یعنی
.باشندداشتھرا)ھای مخفی سوسیالیستی

و نیروی اندک، در یک ھستۀ مخفی سوسیالیستی با توان 
واقع صرفاً نیرویی پیشرو بھ شمار می رود کھ قرار 
است در ھمۀ رویدادھا، جلوتر از ھمھ، بھترین 

چنین .دخالتگری را در سطح نظری و عملی داشتھ باشد
ھستھ ای، بھ دیگران الگوی پیشنھادی یا خطوط و 

در ھر حرکتی بھ ازای ھر یک .مواضع را نشان می دھد
رگران برمی دارند، چندین گام جلوتر را گامی کھ کا
چنین ھستھ ای بنا بھ دخالتگری ھای خود و .درنظر دارد

موضوعاتی کھ با آن رو بھ رو می شود، بھ سراغ 
مطالعۀ نظری می رود، و این دو حوزه را بھ موازات ھم 
انجام می دھد؛ تمام ھنر این ھستھ، تداوم این فعالیت ھا 

بھ عنوان مثال چنین ھستھ (است در شرایط بستھ و خفقان 
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ھایی ھستند کھ در شرایط انتخابات، بھ عنوان تاکتیک 

، پوستر یک کارگر زندانی را بھ عنوان »تحریم فعال«
کاندید خود در سطح شھر توزیع می کنند تا ھم 
غیردمکراتیک بودن انتخابات را بھ دلیل زندانی بودن 

رای دفاع از کاندید خود نشان دھند و ھم از این فرصت ب
کارگر زندانی و خانوادۀ او بھره برداری کنند؛ چنین 
ھستھ ھایی ھستند کھ در یک تظاھرات، بھ شعارھا و 
مطالبات جھت می دھند؛ بر مبنای دخالتگری، با فعالین 
دیگر آشنا می شوند و با انتقال تجربیات خود، آنان را می 

نسازند؛ در ھر رویدادی، بھ موقع ترین و صحیح تری
)مواضع و دخالتگری را دارند و غیره

محالتسطحدرھاھستھیاھاکمیتھاینچھچنان
درگردند،ایجادکارھایمحیطوکارخانجاتکارگری،

یاتجربیاتانتقالدیگر،یکباارتباطبرایبعدیقدم
سازماندهارگانیبھمشترک،اقداماتبرخیھماھنگی

بولتن(»نشریھ«یکراایوظیفھچنینکھدارندنیاز
از طریق این نشریھ، .بگیردعھدهبھتواندمی)درونی

بحث ھای نظری، انتقال تجربیات، ھماھنگی برای 
تنھا کافی .فعالیت ھای مشترک و غیره صورت می گیرد

است چنین ارتباطی شکل گرفتھ و تثبیت شده باشد، تا در 
)رهیعنی بروز اعتراضات گسترده و غی(شرایط گشایش 

چنیندروناز.بتوان اعتراضات را سازماندھی کرد
حزب«اولیۀھاینطفھتوانمیکھاستایپروسھ
بھفوقتکالیفووظایفانجامبرایرا»انقالبیپیشتاز
.آوردوجود

تدارک برای رسیدن بھ این ھدف، دقیقاً ھمان حوزۀ 
اخص مارکسیستی است کھ ھم احزاب بی ربط نقداً 

از آن »سوسیالیست«رفرمیست ھای موجود و ھم
ھرچند مطالبۀ تشکل مستقل، یک مطالبۀ .متواری ھستند

کلیدی است، اما ھمان طور کھ اشاره شد، نھ وظیفۀ 
مارکسیست ھاست و نھ نسبت بھ فرایند تدارک حزب 

حتی حفظ استقالل یک .پیشتاز انقالبی تقدم یا تأخر دارد
ن فقراتی دارد؛ در آتیھ تشکل نیز نھایتاً نیاز بھ چنین ستو

دخالتگری در میان پایھ ھای تشکالت زرد ھم بھ ھمین 
نقطۀ اتکا و مرجع نیاز دارد، چرا کھ بدون آن، یک 
نیروی مارکسیست انقالبی، خود بھ راحتی در چنین 

مانند نیروھای مارکسیستی کھ (تشکل ھایی حل می شود 
ن وارد در اروپا بھ منظور دخالتگری و استفاده از تریبو

پارلمان می شوند، ولی درست بھ دلیل نبود ظرفی کھ 
بتواند برای آن ھا مصونیت ایجاد کند، نھایتاً در خود 

شرایط ایران بھ قدری انفجاری ).پارلمان حل می شوند
است کھ اگر مارکسیست ھا توان خود را در سایر حوزه 
ھای فرعی بگذارند و حتی چیزی شکل دھند، دیر یا زود 

قعیت ھای حادی در متن مبارزه رو بھ رو خواھند با مو
شد کھ طی آن خوِد جنبش فرسنگ ھا از آن چھ آنان تا بھ 
آن مقطع ساختھ اند، فراتر خواھد رفت و در نتیجھ ھر آن 
چھ کھ در این حوزه ھا شکل گرفتھ باشد، کارایی خود را 

اصوالً در شرایط فعلی مرزبندی بین .از دست خواھد داد
نقالبی و گرایش رفرمیست جنبش، بیش از پیش گرایش ا

روشن شده است، و باید یک بار برای ھمیشھ یک تعیین 
در نتیجھ با نھایت صراحت باید .تکلیف صورت بگیرد

شدن یک »مارکسیست«گفت کھ اصوالً بخشی از فرایند 
فرد، پی بردن بھ ضرورت کار جمعی در یک تشکیالت 

این تشکیالت، باید بھ انقالبی است، و در شرایط نبود 
در این میان بالعکس .عنوان وظیفۀ اصلی ساختھ شود

کار «خود را در برابر »استقالل«شاھدیم کھ برخی، 
این برداشت از .تعریف می کنند»جمعی و گروھی

، کامالً وارونھ است و خود این مفھوم را از »استقالل«
ھر فردی کھ بھ نظریاتی دست .محتوا خالی می کند

فتھ، ناگزیر باید از آن دفاع کند و این کار را البد برای یا
متقاعد ساختن دیگران و پیدا کردن سایر افراد ھمفکر 

چنان چھ این ھدف تأمین شود، منطقاً از .انجام می دھد
صورت »گروھی«این نقطھ بھ بعد باید یک کار مشترک 

.بگیرد

وافتراقشرایطدرکھشوداشارهبایدھماینآخردر
بیش»عملاتحاد«ضرورتجنبش،درونیھایضعف

شرایطدرکھمعنااینبھ.شودمیبرجستھپیشاز
میکارگری،وچپجنبشمختلفھایگرایشضعف

ھست،ھمھتوافقموردکھمشترکیمطالباتحولتوان
کھاستروشنبنابراین.زدعملاتحادبھدست

متفاوتاعمورطبھوحدتیانظریاتحادبااتحادعمل
بامتناسبموقتیتاکتیکیکعموما ًعمل،اتحاد؛است
ھایگرایشازیکھیچمثالعنوانبھ.استشرایطاین
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ازدفاعمسألھباتواندنمیکارگری،جنبشموجود
یکھیچوباشدداشتھاختالفیزندانیکارگریفعالین

رامؤثرشکلبھآنکردنعملیبرایکافیتوانایینیز
میھاگرایشازیکھرحالتایندر.ندارداختیاردر

راشانامکاناتوتواننیرو،خود،استقاللضمنتوانند
نھایتا ًتابگذارنداشتراکبھدیگرانبامطالبھاینحول
در.باشدداشتھملموستأثیریکبتواندپروسھاین

نیازموردتشکالتتشکیلاجازۀکارگرانکھشرایطی
پراکندهطوربھھاآنکھشرایطیدرندارند،ارخود

ازترمھمو.ندارندشدنمتحدابزاروکنندمیمبارزه
میانقالبیرھبریفاقدھاآنکھشرایطیدرھمھ،

مشترکمطالباتحولبھکارگریعملاتحادایدۀباشند،
مؤثراقدامیتواندمیکارگریپیشروانوفعالینبین

از.باشدکارگرانبھنفسبھاعتمادبازگرداندنجھت
جھتدرجدیدیھاینطفھھا،عملاتحادایندرون

مبارزۀروش.گرفتخواھدشکلانقالبیسازماندھی
بروزراخودکارگریقدرتشود،میآزمایشمتحد

تواندمیکدامھرکھدیگریمتعددمواردودادخواھد
کارگرطبقۀکّلبرایجلوبھھاییقدمپیشبردبھکمکی
بھنسبتنزدیکییادوریۀدرجفعالینعالوهبھوباشد،

کنند،میپیداراخودمتحدینکنند،میدرکرایکدیگر
وترنزدیکھایھمکاریبرایایزمینھخالصھو

نظریاتواندازچشمکھنیروھاییمیانآتیاخص
زاویۀازامراینکھ،شودمیایجاددارندیکسانی

.داردراخودخاصاھمیتشداشارهباالدرکھیمسائل

١٣٩٣بھمن٢٣

»سیریزا«و  انتخابات یونان

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

با گذشت پنج سال از اجرا و پیاده سازی سیاست ھای 
صندوق بین «،»اتحادیۀ اروپا«ریاضتی دیکتھ شدۀ 

موسوم بھ (»رکزی اروپابانک م«و »المللی پول
، یونان از نظر اقتصادی و اجتماعی بھ شدت )»تروئیکا«

سقوطی کھ مشابھ با وضعیت آلمان بین .سقوط کرده است
.دو جنگ جھانی اول و دوم است

درخودکشیجھانی،بھداشتسازمانازگزارشیطبق
بحرانآغازیعنی(٢٠٠٩و٢٠٠٧ھایسالبینیونان

نزدیک،)کشورھاازبرخیدر»رکودرسمیپایان«تا
بھنیزخودکشیبرایتالش.بودکردهرشددرصد١٧بھ

اقتصادیحاّد مشکالتباکھافرادیمیاندرخصوص
دورهاینطی.استکردهرشدھستند،گریبانبھدست
ابتالھاینرخ.گشتبرابردودزدیوقتلھاینرخ

نگرانزطربھنیزھروئینمصرفوویآیاچبھ
.رفتباالایکننده

.درصد است٢۵بیکاری طبق آخرین محاسبات باالتر از 
مان نقطۀ زدرصد از ٣٠تولید ناخالص داخلی بیش از 

کھ یاوج پیش از بحران خود سقوط کرده است، کاھش
تنھا با رکود اقتصادی ایاالت متحده در دورۀ بحران 

ومیت بخش عماخدم.قابل قیاس است١٩٣٠بزرگ دھۀ 
.و فقر گسترده و شایع است،شدهی کشیدهنابودبھ ورطۀ

بدھی بخش عمومی یونان نسبت بھ تولید ناخالص داخلی، 
و بخش .درصد تولید ناخالص داخلی است١٧۵تقریبا ً

بھ بانک ھای ٢٠١٢، تا سال یوناناعظم این بدھی
٣١٧درصد از بدھِی ٧٨فرانسھ و آلمان بود، و اکنون 

.است»تروئیکا«بھ ،ویی بخش عمومیمیلیارد یور

ھمۀ این ھا تصویری عمومی از وضعیت فعلی یونان بھ 
در چنین شرایطی  احزاب سنتی بھ قدری .دست می دھد

، »ائتالف چپ رادیکال«، »سیریزا«منفور ھستند کھ 
ت و تشکیل ابرای پیروزی در انتخابرافرصت مھمی



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢١
احتمال و طبق نظرسنجی ھا بھبھ دست آورده حکومت

ژانویھ پیروز می ٢۵زیاد در انتخابات عمومی یکشنبھ 
نمی»سیریزا«اما از زاویۀ طبقۀ کارگر، حکومت .شود

بلکھ .رون رفت از بحران باشدتواند معرف راه ب ُ
.بودخطر عظیمی خواھد بیانگربرعکس خود

در واقع یک حزب بورژوایی است کھ بر الیھ »سیریزا«
سیاست ھای این .تکیھ داردھای مرفھ طبقۀ متوسط

حزب را بوروکرات ھای اتحادیھ ھا، آکادمیسن ھا، و 
تعیین می کنند کھ نظایر این ھاکارگزاران پارلمان و 

امتیازات خود ازھمگی بنا بھ ماھیت خود بھ دنبال دفاع 
الکسیس «.از طریق حفظ وضع موجود ھستند

، رھبر حزب، بھ رأی دھندگان وعدۀ کاھش »سیپراس
اما سیاست ھای ریاضتی در یونان را می دھد، )ناچیز(

نمایندگان بانک ھا و حکومت ھای خارج درعین حال بھ
از »ھیچ چیز برای ترس«کھ آن ھا تضمین می دھد

.ندارند»سیریزا«حکومت

صراحتاً بنیان ھای سرمایھ داری یونان، اروپا »سیریزا«
لتمالکیت خصوصی، دو:را تصدیق می کندجھانو 

؛)اعم از پلیس و ارتش(بورژوایی و دستگاه سرکوب آن 
خود را بھ »سیریزا«بنابراین .اتحادیۀ اروپا و ناتو

عنوان حزبی کھ می تواند از سرمایھ داری و نھادھای آن 
پیشکش دفاع کند، یھای در برابر خطر شورش اجتماع

.می کند

فراتر از چند مطالبۀ معدود نمی سیریزا»سوسیالیسم«
رود؛ این کھ ثروتمندان باید مالیات ھای خود را بھ طور 

باری تبھ شکل رقمرتب پرداخت کنند و فقرا ھم باید
اما بھ محض آن کھ حزب وارد .دریافت کنندھاعان

حکومت شود، ھمین وعده ھا، در ھمین سطح ھم متحقق 
.نخواھد شد

از واشنگتن، برلین، بروکسل و چند کشور »سیپراس«
طبقات حاکم آن در واقع دیدار کرده تا دیگرستیامپریالی

٢٠ۀلدر سرمقا.ھا را بھ قابل اتکا بودن خود متقاعد کند
یک بار دیگر حمایت »راسپسی«ل تایمز، افوریۀ فایننش

بی قید و شرط خود را از اتحادیۀ اروپا کھ مسئول اصلی 
.ویرانی و تباھی اجتماعی یونان است، اعالم کرد

، قرارداد اجتماعی نوینی را برای یزاسیرحزب من، «
و این کھ »ت اقتصادی تضمین می کندیثبات سیاسی و امن

این تنھا راه تقویت منطقۀ یورو و جذاب کردن پروژۀ «
.»اروپا برای شھروندان سراسر قاره است

داخت بدھی ھای یونان رپزاو صراحتاً خود را متعھد بھ با
سیریزاحکومت«:رداتحادیۀ اروپا کبطضواانطباق باو 

بھ تعھدات یونان، بھ عنوان عضو منطقۀ یورو، احترام 
ن بھ درسیخواھد گذاشت، تا بودجۀ متوازن را حفظ و 

.»را تضمین کندیاھداف کّم 

با در نظر داشتن بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
اروپا،قابل توجھی از طبقات حاکم بخشاتحادیۀ اروپا، 

پاومنجی ممکن سرمایھ داری ارسیپراس را بھ عنوان
قرار »جبھۀ متحد«ت یک یپراس مورد حمایس.می بینند

ایی تا ژوکھ از سازمان ھای شبھ چپ خرده بوردارد
ل تایمز و احکومت ھا و بانک ھای مختلف اروپا تا فایننش

.دربرمی گیردرا راست افراطی در فرانسھ »جبھۀ ملی«

لو«ھ در روزنامۀ رھبر جبھۀ ملی فرانس»مارین لوپن«
چِپ«روزی ائتالف پیاعالم می کند کھ او از »موند

در انتخابات پیش روی یونان خوشحال خواھد »سخت
فق نیستیم، اما از پیروزی اما با کل برنامۀ آن ھا مو«:شد

.»تقبال خواھیم کردسآن ھا ا

، زمانی کھ اروپا بھ فاشیسم و جنگ ١٩٣٨در سال 
ھای خلقی از یک سو ھجبھ«:درغلتید، تروتسکی نوشت
رین ذخایر سیاسی خاین ھا آ؛و فاشیسم از سوی دیگر

.»سم در مبارزه علیھ انقالب پرولتری ھستندیامپریال

مکانیسم انقیاد طبقۀ کارگر بھ عنوانجبھۀ خلقی، بھ
،انۀ جنبش ھای انقالبییبورژوازی و درھم شکستن وحش

، ال دمکراتب صاحب نفوذ استالینیستی و سوسیابھ احز
د ردر موا.خدمت کردو از این رو بھ خود سرمایھ داری

و مسیر را ھھمین امر انقالب ھا را خف،فرانسھ و اسپانیا
.بھ سوی فاشیسم ھموار کرد

ب استالینیست و سوسیال دمکرات کامالً اامروز کھ احز
، خألیی ندده ای ھستوپایگاه تفاقدبی اعتبار و،ستھکورش

می»سیریزا«کھ از دل آن احزابی نظیر ایجاد می شود 
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توانند وظیفۀ سرکوب و توقف مقاومت طبقۀ کارگر را بھ 

آماده خواھد نھ فقط»سیپراس«حکومت.عھده بگیرند
یستھ ھای اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللابود کھ خو

ری کند، بلکھ سفت و سخت در یپول را تا تحقق آن پیگ
تقویت «بھ این حکومتتعھد برابر طبقۀ کارگری کھ با 

مخالف است، »زناحفط بودجۀ متو«و »منطقۀ یورو
.صف بندی خواھد کرد

.رسمیت می شناسدبی قید و شرط ناتو را بھ»سیپراس«
طی سال ھای اخیر او پیوندھای نزدیکی با پلیس و 
نیروھای نظامی یونان برقرار کرده است کھ دستانشان 

-١٩۶٧ی سال ھای ھنوز بھ خون دیکتاتوری نظام
.آلوده است١٩٧۴

ھمواره ،»گراچپ«حکومت ھای ائتالفی بورژوایی 
ترمز و سّد راه جنبش انقالبی بوده اند و بعضاً بھای این 

را ھم در تسخیر قدرت بھ دست طبقۀ کارگرتعلل
، حکومت آلنده در شیلی ١٩٧٣در سال .پرداختھ اند

د، ھستن»فورممردم در یونی«اعالم کرد کھ ارتش، ھمان 
کارگرانی را کھ آمادۀ مبارزه با نیروھای و از این رو

مانع دھقانان برای .امی بودند، خلع سالح کردظن
بورژوازی «مصادرۀ زمین ھا شد و ھر بار تأکید کرد کھ 

کارگر باید بھ ۀدر این خأل قدرت، یا طبق.»را رم ندھید
سرکوب بھباسوی تسخیر قدرت حرکت می کرد، و یا 

بود رانده می شد، و متأسفانھ این کھعقب تر از جایی
نتیجۀ این تعلل، کودتای نظامی خونین و .می رخ دادود

ھای جان ده ھا ھزار نفر بوری پینوشھ بود کھ بھ اتدیکت
وارد آوردو چنان ضربۀ سنگینی بھ بدنۀ جنبش .تمام شد

در .ز بودابرای بھبود و جبران آن نیوقتکھ بھ دھھ ھا
ھم خطرات مشابھی در پیش روی »سیپراس«کومتح

.خواھد داشتطبقۀ کارگر یونان قرار 

ھ بھ طبقۀ کارگر تحت پوشش لحکومت سیپراس با حم
سیاب گروه ھایی نظیر آ، آب بھ »چپ«ی ھای ظلفا
فاشیستی خواھد یو دیگر سازمان ھا»طلوع طالیی«

تالش خواھند کرد ناامیدی و ؛ سازمان ھایی کھریخت
یعارتجاو مسیرم اقشار تحت ستم را در جھتخش
طلوع «اعضای درحال حاضر شاھدیم کھ (یزه کنندلکانا

و ھ اتباع خارجی حملھ می کنند، بدر خیابان ھا»طالیی

کھ از ی را ھدف می گیرندبھ طور اخص پناھجویان
).بھ این کشور آمده اندآفریقای شمالی و خاورمیانھ 

فرصت و وقت تنفس داد تاریزاسیاین تحلیل کھ باید بھ 
مثًال با(اقتصاد را بر پایۀ سرمایھ داری بھبود ببخشد فعالً

کھ ھزینۀ ھر واحد نیروی کار در یونان بھ ضاین فر
است و»رقابتی«ر کار او این بازکرده شدت کاھش پیدا 

گیری و امکان تداوم وام، موجباین کھ توافق با اروپایا
از ،)خت بدھی خواھد شد و غیرهبرنامھ ریزی بازپردا

این جھت عملی نیست کھ حکومت ائتالفی در ھمین 
بھ ھیچ یک از وعده ھای خود »وقت تنفس«فرصت

خواھد یعمل نخواھد کرد، این خود بھ شورش اجتماع
»وقت تنفس«انجامید و در نتیجھ حکومت برای تداوم 

ابطورباید نھ فقط با ابزارھای سرکوب پلیس، کھ ھمین
یستی، جنبش را بھ شدت سرکوب شاھرم ھای فشار فا

و بھ عالوه مشخص نخواھد بود کھ آیا نیروھای .کند
راست افراطی پس از این ھمکاری، خود دست باال را 

.پیدا خواھند کرد یا خیر

دردر شرایطی کھ نیروھای اقلیت مارکسیست انقالبی
ی یونان حضور داشتھ باشند، نھ می توانند با رویکرد

فرقھ گرایانھ خود را از تحوالت دور نگاه دارند و نھ می 
ت و وظایف عینی، بھ مدتوانند با دور زدن چشم انداز بلند

.دامن بزنند»سیریزا«توھمات نسبت بھ 

موقعیت کنونی نیروھای مارکسیست انقالبی در یونان، 
این گیر کننده نیست،موقعیتی منحصر بھ فرد و غافل

ران رھبری انقالبی در سطح جھانی موقعیت بازتاب بح
در تاریخچھ امروز و چھمی توان مشابھ آن رااست کھ

ود«ند زمانی کھ نمامثًال.جنبش انقالبی یافتگذشتۀ
، طرحی را موسوم بھ »رھبر کارگری«بھ عنوان »مان

خروج صنعت بلژیک از بحران و یبرا»برنامۀ کار«
ھ کرد؛ طرحی کھ بازگرداندن رونق و رفاه دائمی فرمول

ھای سرمایھ خدر واقع برای بھ حرکت درآوردن چر
در کارزارھای جھانی برای حتی»دو مان«؛داری بود

فعال بود، ولی نیز بسیارۀ امپریالیستیلجلوگیری از حم
و کارسازشفردی تن بھ آلمانی ھا بھ عنوان سپیوبانھایتاً 

کھ ی»متد«.شکست خورددر ھر دو مورد،مماشات جو
تسکی در این مقطع بھ مارکسیست ھای انقالبی وتر



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢٣
بلژیک پیشنھاد می کند، یک سنت تاریخی است کھ در 

ماشرایط مشابھ قابل استفاده است؛ در یونان امروز نیز
در یونان .ھستیم»آخرین ذخایر امپریالیسم«شاھد ھمان 

نفوذ عقاید بورژوایی و خرده بورژوایی بر طبقۀ امروز، 
خروج از بحران و این احزاب برایرنامھ ھایکارگر، ب

عینی یجات آن، حقایقیبھبود وضعیت، تبلیغات و تھی
ما نھ می توانیم آن ھا را حذف کنیم و نھ می «ھستند کھ 

:وظیفۀ ما دو جنبھ دارد:توانیم از روی آن ھا جھش کنیم
بھ کارگران "برنامھ"اول، توضیح دادن مفھوم سیاسی 

یال دمکراسی سورھای سونکردن ماپیشرو، یعنی کشف
در تمامی مراحل آن؛ و دوم این کھ در عمل بھ محافل 
احتماالً وسیع تر کارگران نشان دھیم کھ تا زمانی کھ 
بورژوازی تالش می کند موانعی را بر سر راه تحقق 
برنامھ قرار دھد، ما دست در دست کارگران مبارزه می 

ما.را انجام دھندونکنیم تا بھ آن ھا کمک کنیم این آزم
نقد ماالبتھ .مشکالت مبارزه و نھ توھمات را می گوییم

باید منجر بھ افزایش انفعال کارگران شود و نبھ توھمات 
خشد، بلکھ برعکس ببھ تئوریک ببھ آن یک توجیھ ِش 

....کارگران را بھ جلو ھُل بدھد

اگر ما مجبور بودیم برنامھ ای را بھ کارگران بلژیک 
کنیم، این برنامھ روی ھم رفتھ معنای متفاوتی می ارائھ 
متأسفانھ پرولتاریای بلژیک این اختیار را نھ بھ .داشت

کھ بھ حزب کارگر بلژیک بخشید و برنامھ، دو ،ما
فشار پرولتاریا بر حزب :حقیقت را بازتاب می دھد

...و خصلت محافظھ کار این حزب،کارگر بلژیک

یم کھ برای تحقق این برنامۀ وقتی ما بھ توده ھا می گوی
ناقص الزم است کھ تا بھ آخر مبارزه کرد، ما فرسنگ ھا 
با پنھان سازی فریب فاصلھ داریم؛ بھ عکس، ما درحال 
کمک بھ توده ھا ھستیم کھ با تجربۀ خود آن را افشا 

...کنند

.رھبران حزب کارگران بلژیک خواھان مبارزه نیستند
سرمایھ داری و رفرمیسم اما آن ھا در چرخ ھای بحران

آن ھا مجبورند برنامھ را اعالم و حتی آن .گیر افتاده اند
این یک .را بھ پالتفرم پرولتاریای بلژیک تبدیل کنند

اما وظیفۀ ما چیست؟ کمک بھ کارگران .واقعیت است
برای بھ حرکت درآوردن چرخ ھایی کھ رھبران 

.ل(»ندرفرمیست مجبور شده اند با دستان خود ھُل بدھ
، ژانویۀ »و برنامھ ریزیتجدیدنظر طلبی«تروتسکی، 

١٩٣۴(.

مارکسیست ھای انقالبی بھ ھیچ وجھ نسبت بھ ماھیت 
اما در شرایطی کھ بھ دلیل .نباید ایجاد توھم کنندسیریزا

فاکتورھای مختلف، چنین احزابی از پایھ برخوردار می 
دت یا و نھ وح(»اتحاد عمل«شوند، می توانند از طریق 

، بھ عنوان یک تاکتیک، با صف و برنامۀ مستقل )ائتالف
خود وارد شوند تا از یک سو محدودیت برنامۀ این حزب 
و در عوض برتری برنامۀ خود را نشان دھند و از سوی 

بین طبقۀ کارگر و دردیگر، مطالباتی را با ایجاد کارزار 
لیایجاد فشار از پایین بگنجانند کھ دقیقاً خصلت انتقا

دارد؛ یعنی مطالباتی کھ از سطح آگاھی موجود طبقۀ 
کارگر آغاز می کند و حلقۀ واسطی می شود برای انتقال 

سیریزاآن بھ سطح باالتر، و بھ عالوه احزابی مانند 
اصوالً قادر بھ تحقق آن نیستند و این خود از توھم 

و رھبری اعتراضات را می کاھدعمومی نسبت بھ آنان 
این .ارکسیست ھای انقالبی واگذار می کندنھایتاً بھ م

تری دارد کھ امروز پایھ مورد از آن جھت اھمیت بیش
ھای این حزب در قبال برخی از موضوعات مھم، تمایلی 

بھ عالوه، از .بھ خط رھبری و اکثریت حزب ندارند
نقطھ نظر برنامۀ مارکسیست ھای انقالبی، قطعاً جلب 

این ، چرا کھ در غیر ھم اھمیت داردبورژوازیخرده 
صورت از درون ھمین اقشار میانی است کھ پایھ ھای 

:نیروھای راست افراطی و فاشیستی پیدا می شود

تری مسألۀ رویکرد نسبت بھ طبقات میانجی، اھمیت کم«
را بھ این ھااحمقانھ خواھد بود کھ رفرمیست.ندارد

خاطر کھ خواھان جلب خرده بورژوازی ھستند، بھ این 
ما.قرار داده اند"مسیر فاشیسم"ھم کنیم کھ خود را در مت

یکی از این.ھم خواھان جلب خرده بورژوازی ھستیم
...ترین شرایط موفقیت کامل انقالب پرولتری استاساسی

خرده بورژوا است، ،یک دستفروش یا یک دھقان فقیر
اما یک استاد، یک مقام متوسط کھ مدالی ھم بھ سینھ 

ما باید .دس متوسط ھم خرده بورژوا استدارد، یک مھن
شکل(پارلمانتاریسم سرمایھ داری .بین آن ھا انتخاب کنیم

بھ این می انجامد )دردیگری از پارلمانتاریسم وجود ندا
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ژورنالیست ھا بھ نمایندگان وکھ آقایان وکال، مقامات

و دھقانان ءوران، دستفروشان، کارمندان جزھمجاز پیش
و سرمایۀ مالی، .دنتبدیل شو،رسنھشبھ پرولتر گ

و ژورنالیست مقامات نمایندگان پارلمان از حوزۀ وکال، 
صرفاًرا تحت کنترل خود می گیرد یا ا ھای خرده بورژو

.رشوه می دھدبھ آن ھا

لد، دو مان و شرکا از جلب خرده بورژوازی وقتی واندرِو 
کھ ،صحبت می کنند، آن ھا نھ توده ھا"برنامھ"بھ 

مجاز را در ذھن دارند، یعنی کارگزاران "مایندگانن"
از جلب خرده بورژوازی ماوقتی .فاسد سرمایۀ مالی
بھ و رھایی توده ھای تحت ستم از صحبت می کنیم، 

حاشیھ رانده شده از نمایندگان سیاسی دیپلماتیزه شدۀ آن 
بھ خاطر وضعیت درماندۀ توده ھای .ھا صحبت می کنیم

ین جمعیت، احزاب قدیمی خرده خرده بورژوا در ب
شمار زیادی با)دمکراتیک، کاتولیک و غیره(بورژوایی 

فاشیسم در .فاشیسم این را فھمید.از افراد پُر شده اند
ورشکستۀ خرده "رھبران"جستجوی ھیچ گونھ ائتالف با 

بورژوازی نبود و نیست، بلکھ توده ھا را از زیر تأثیر 
ب خرده بورژوا یا جناح احزا...بیرون می آوردآن ھا 

ھای خرده بورژوایی احزاب بزرگ سرمایھ داری، 
کھ مرحلھ  -کھ ھمراه با پارلمانتاریسمدنمحکوم بھ آن ھست

محو و نابود -ای ضروری را برای آن ھا ایجاد می کند
کل مسألھ در این نھفتھ است کھ چھ کسی توده ھای .شوند

بری می تحت ستم و فریب خوردۀ خرده بورژوا را رھ
پرولتاریا تحت رھبری انقالبی یا نھاد فاشیستی :کند

)ھمان(»سرمایۀ مالی؟

در نتیجھ مارکسیست ھای انقالبی در یونان می توانند 
چون ملی کردن بانک ھا و صنایع کلیدی، ی را ھماتمطالب

سلب مالکیت در برخی حوزه ھای تولید بدون پرداخت 
در واحدھای غرامت، اعمال کنترل کارگری بھ ویژه

بحران زده، ایجاد تشکل برای افراد بیکار و دخالت دادن 
برای سقوط نکردن این بخش بھ (آن ھا در حوزۀ تولید 

حاشیھ و نھایتاً پیوستن بھ جریان ھای راست افراطی اعم 
، کاھش ھزینھ ھای )از شووینیستی، فاشیستی و غیره

اری دفاعی و پول برای ارتش و پلیس، افزایش سرمایھ گذ
، )بھ خصوص در آموزش، مسکن و بھداشت(عمومی

ایجاد مشاغل و غیره مطرح کنند؛ حتی تا سر حد خروج 
احتماًال از منطقھ و عدم پرداخت یک طرفۀ بدھی ھا کھ 

اروپا و وام دھی بانک ۀاین بھ معنای تعلیق وام اتحادی
اروپا ۀاگر چھ طبق قوانین اتحادی(مرکزی اروپا 

منتھا باید در نظر داشت کھ .واھد بودخ)استغیرقانونی 
وقوع انقالب در چنین کشوری، و تأثیرات آن را بر سایر 
کشورھای جھان و بھ ویژه اروپا، خود توازن قوا را بھ 

.نفع طبقۀ کارگر می تواند تغییر بدھد

فارغ از این ھا، وضعیت یونان بار دیگر وظایف واقعی 
.ادآوری می کندمارکسیست ھای انقالبی را بھ آن ھا ی

ھیچ نظم اجتماعی «:مارکس زمانی بھ درستی گفتھ بود
تا پیش از آن کھ کلیۀ نیروھای مولدۀ مورد نیازش رشد 
یافتھ باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات تولیدی برتر 
نوین ھیچ گاه پیش از آن کھ شرایط مادی وجود آن در 

شین چارچوب جامعۀ قدیم بھ حد بلوغ نرسیده باشد، جان
.»مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد

انقالب، نھ فقط اآلن، کھ مدت ھاست »شرط عینی«این 
در سطح جھانی محقق شده، اما آن چھ بھ تعویق افتاده، 

.سوسیالیستی است»انقالب«خوِد 

مناسبات سرمایھ داری، واقعاً نھ فقط بھ بزرگ ترین مانع 
دیل شده، پیش روی توسعھ و انکشاف نیروھای مولده تب

بلکھ با نابودی و تخریب محیط زیست، با نابودی نیروی 
بھ عنوان دو رکن )بھ خصوص در خالل جنگ ھا(کار 

و پایۀ اصلی ایجاد تمامی ارزش ھای ماّدی ھستند، این 
بار کل بشریت را بھ عقبگرد و پسرفت واداشتھ است، و 

یا سوسیالیزم یا «بھ راستی اکنون معنای عبارت عمیق 
.درک می شود»یتبربر

وقتی سرمایھ داری یک بازار جھانی و یک تقسیم کار 
جھانی را بھ وجود آورده و تضاد میان نیروھای مولده و 
مناسبات مالکیت سرمایھ داری را در سطح جھانی آشکار 
کرده، در این صورت اقتصاد جھانی را ھم در مجموع 

ھ ھرچند ک(برای دگرگونی سوسیالیستی آماده کرده است 
را بھ »رشد ناموزون و مرکب«سرمایھ داری جھانی، 

عنوان یک قانون مطلق بھ کشورھای مختلف تحمیل 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢٥
نموده و در نتیجھ کشورھای مختلف، با آھنگ و سرعت 

بنابراین دیگر ).ھای مختلفی این پروسھ را طی می کنند
نگاه بھ مسألھ از این زاویھ کھ کدام کشورھا برای 

ھستند، یعنی »غیر آماده«کدام یک و »آماده«سوسیالیسم 
ھمان دستھ بندی بیجان و تنگ نظرانۀ کمینترن 
استالینیستی کھ ھنوز ھم مبلغین و مروجین خود را در 
گوشھ و کنار جھان دارد، نھ فقط کامالً نادرست و منتفی 
است، بلکھ یک توھین بزرگ بھ طبقۀ کارگر جھانی 

.محسوب می شود

ده است، تا آن جا کھ متأسفانھ انقالب آما»شرایط عینی«
باید گفت از شدت پختگی و بلوغ، رو بھ گندیدگی قرار 

بھ دنبال ھمین بحران اخیر حتی شاھد رشد آگاھی .دارد
ضد سرمایھ داری در اشکال مختلف در سرتاسر جھان 

جنبش اشغال وال «از اعتراضات موسوم بھ (بودیم 
مروز مبارزۀ خاورمیانھ و اقیام ھایتا»استریت گرفتھ

بھ طور »انقالب«اما این کھ چرا این )....و کوبانی
مداوم بھ تعویق می افتد و فرانمی رسد را باید در غیاب 

.آگاھی انقالبی و رھبری انقالبی جستجو کرد

تاریخ بارھا این را بھ بھای شکست ھای خونین نشان داده 
، بھ تنھایی »بحران سرمایھ داری«است کھ دوره ھای 

رای ایجاد و حفظ آگاھی و دستاوردھای انقالبی در ب
تعمیق بحران سرمایھ داری .جنبش کارگری کافی نیستند

در حوزه ھای مختلِف اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، 
تنھا می تواند بھ بلوغ شرایط عینی مبارزۀ انقالبی طبقۀ 

در اھمیت این عامل ھم کوچک ترین .کارگر کمک کند
ما این موضوع بھ تنھایی برای جھش تردیدی نیست، ا

مبارزه علیھ .جلو در مبارزۀ انقالبی کفایت نمی کندروبھ
سرمایھ داری تنھا زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد کھ 
شرایط ذھنی انقالب ھم بھ موازات بلوغ شرایط عینی 

در واکنش بھ یورش سیستماتیک .انقالب پیش برود
شامل(حقوق طبقۀ کارگر ترینسرمایھ داری بھ ابتدایی

کاھش دستمزدھای واقعی، افزایش ساعات کار و مشاغل 
پاره وقت، افزایش سن بازنشستگی، کاھش ھزینھ ھای 
عمومی، کاھش بودجۀ درمانی و آموزشی، بیکارسازی 
وسیع، خصوصی سازی گسترده، حذف بیمھ ھای تأمین 
اجتماعی، تحمیل جنگ و صدھا مورد دیگری کھ می 

، بھ مبارزات خودانگیختھ و )ست کردتوان فھر
غیرسازمان یافتۀ کارگران می انجامد کھ ھمھ روزه در 

منتھا پیشرفت در .مقابل خود، در خیابان ھا می بینیم
شرایط ذھنی انقالب، نمی تواند نتیجھ و محصول مستقیم 
و بالواسطۀ این طغیان ھا و شورش ھای خودانگیختھ در 

این دقیقاً ھمان نقطھ ای است جنبش ھای توده ای باشد، و 
»رادیکال«کھ صف مارکسیست ھا را سایر جریان ھای 

.جدا می کند

دولت سرمایھ داری و تمام ارگان ھای سرکوب و تبلیغات 
ایدئولوژیک آن، نھ فقط با تزریق آگاھی وارونھ و کاذب، 
این آگاھی ضّد سرمایھ داری را خنثی می سازند، بلکھ با 

تھ و سنگین، ھر اعتراضی را در سرکوب سازمان یاف
نطفھ خفھ می کنند و توان مبارزات روزمره و پراکندۀ 

.کارگران را تحلیل می برند

آغاز از سطح آگاھی فعلی ضّد سرمایھ داری و ارتقای آن 
بھ آگاھی انقالبی، تبدیل مبارزات خودانگیختھ بھ 
مبارزات سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، تنھا می تواند 

الیت سازمانی مصمم، جدی و حول برنامھ در محصول فع
.درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ بخش پیشتاز این طبقھ باشد

یعنی  -این ھمان ظرفی است کھ برای انقالب سوسیالیستی
نخستین انقالبی در تاریخ بشر کھ تالش می کند جامعھ را 

-بھ شکل آگاھانھ و مطابق با یک برنامھ دگرگون کند
قیقاً ھمان ظرفی است کھ غیابش، الزم است؛ این د

امضای سند شکست قطعی طبقۀ کارگر است و انقالب را 
واقعیات موجود نھ فقط غیاب حزب .بھ تعویق می اندازد

پیشتاز و ضرورت آن را نشان می دھد، بلکھ بھ خوبی 
اثبات می کند کھ احزاب موجود، ھیچ یک مرتبط با طبقۀ 

.کارگر نیستند

ش اعتراضات و خیزش ھای از سوی دیگر، افزای
انفجاری در سطح جھانی روحیۀ طبقاتی را در سطح 

-چھ از نقطھ نظر بورژوازی و چھ پرولتاریا-جھانی
روشن است کھ این .دستخوش تغییراتی جّدی کرده است

پروسۀ تاریخی، بورژوازی را از ترس انقالب کارگری، 
بھ سمت واکنش تمام و کمال کشانده کھ رشد شووینیسم،

و گرایش ھای )مثالً پدیدۀ داعش(بنیادگرایی دینی 
.فاشیستی محصول آن است
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در »حزب پیشتاز انقالبی«بنابراین امروز ضرورت 

تمامی کشورھا در دستور روز قرار گرفتھ است، و این 
امر بدون اتکا بھ نیروھای انقالبی بین المللی، یعنی 

.ت استاز محاال»بین الملل انقالبی«تدارک برای یک 
در واقع این ھا دو وظیفۀ در ھم تنیده ای ھستند کھ بھ 

تقویت .موازات ھم و با اتکا بھ یک دیگر باید پیش روند
مارکسیزم انقالبی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز 
انقالبی بھ موازات یک بین الملل انقالبی، تنھا راه حل 
بُرون رفت از بحران عمومی جنبش است، و ھر فعالیتی 

ھ در راستا و در خدمت این ھدف اصلی نباشد، بدون ک
تعارف چیزی غیر از خرده کاری، اتالف وقت و انرژی 
متعلق بھ یک جنبش، و تکرار اشتباھاتی کھ اکنون 

.پیامدھایش را می بینیم، نمی تواند باشد

در شرایط کنونی، ما شاھد صدور فراخوان ھای متعددی 
رای سازماندھی در از سوی محافل و گروه ھای مختلف ب

بوده ایم، ولی وقتی بحث بھ »اتحاد«مسیر این ھدف و 
اتحاد اصولی، نوعِ سازمان و سبک کار سازمانی مورد 
نیاز می رسد، آن گاه می بینیم کھ تمامی این محافل و 

.گروه ھا کم و بیش بھ نوعی سردرگمی دچارند

از سوی دیگر، تعداد کسانی کھ بھ شکلی کلّی بر نیاز بھ
»گسست«و »المللیبین«مبارزه و سازماندھی در سطح 

از سازمان ھا و احزاب موجود بی ربط بھ متن جنبش 
کارگری اشاره دارند، رو بھ رشد است، و اگر این را دال 
بر پذیرش بحران درونی درنظربگیریم، این بھ تنھایی 

اما ھنوز .یک رشد کیفی و عامل مثبت محسوب می شود
کسانی کھ برای رفع این نیاز، بھ این سؤال بسیار اندکاند 

و »چھ باید کرد«ھای مشخصی پاسخ می دھند کھ 
بنابراین موضوع تدارک برای حزب و بین .»چگونھ«

الملل کارگری از سوی بسیاری از نیروھای چپ بھ آینده 
»ھیچ وقت«و »ھرگز«ای نامعلوم، کھ عمالً معنایی جز 

ین حالت، در سطح ندارد، موکول می شود و در بھتر
در عوض در این بین پروژه و بدیل .اّدعا باقی می ماند

هھای دیگری مطرح می شوند کھ عموماً ھم نیمھ کار
.باقی می مانند

١٣٩٣بھمن ۴

و درس هایی براي طبقۀ کارگر »سیریزا«وادادگی 

فھرستبازگشت بھ 

چھارمکمیتۀ بین المللی انترناسیونال

آرام نوبخت:برگردان

خرده بورژوازی، ھمان طور کھ خواھیم دید، قادر بھ «
ھیچ چیز نیست جز ویران کردن ھر جنبشی کھ خود را 

)١٨۵٠فردریش انگلس، (»بھ دستانش بسپارد

تر از یک ماه برای حکومت سیریزا بھ رھبری نخست کم
تیتا برنامۀ انتخابابُردوزیر الکساندر سیپراس زمان 

و تمام و کمال بھ کنار بگذاردضّد ریاضیتی خود را 
نوایی کھ با رأی خود آن را در قدرت قرار کارگران بی

.دادند، خیانت کند

خرده »چپ«پلید سیاست ھای حتی در کل تاریخِ 
وان نمونھ ای از فریب، تبورژوایی، بھ زحمت می 

راستی نفرت انگیزی پیدا کرد کھ بھریاکاری و بزدلِی 
.تواند کامالً با نمونۀ نخست وزیر سیپراس برابری کندب

مدت زمانی کھ بین انتخابات و خیانت منظرمطمئناً از 
سپری شد، حکومت سیریزا احتماالً یک رکود جھانی 

.جدید را بھ ثبت رسانده است

توافقی کھ ھیچ چیز نیست پس ازسیپراس طی ساعاتی 
دست بھقت انگیز جز تسلیم بھ اتحادیۀ اروپا، در تالشی ر

تا قّد و قوارۀزدفریبانھرگباری از دروغ ھای عوام



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٢٧
درماندگی حکومت را انکار و ورشکستگی سیاسی خود 

.را پنھان کند

نی کھ بھ نظر می رسید وسیپراس در بیانیھ ای تلویزی
ما یونان «کھاعالم کردواقعیت را بھ فراموشی سپرده،

او ادعا کرد کھ توافق .»نگاه داشتیمایستاده و باعزترا 
.»ریاضیت را فسخ می کند«با وزرای مالی منطقۀ یورو 

چند روز ما بھ دستاوردھای زیادی طی«:سیپراس افزود
.مداریی خود، اما مسیری طوالنی در پیش رورسیده ایم

ما گامی تعیین کننده برای تغییر مسیر در منطقۀ یورو 
.»برداشتھ ایم

بیانیۀ نشست .ھ ھم حقیقت نداردحتی یک کلمھ از این گفت
، حکومت رسیدسیریزا کھ بھ امضای »گروه اروپا«

از دامتناع از ھرگونھ عقبگر«را بھ متعھد بھ یونان
ھ در سیاست ھا و اصالحات باقدامات و تغییرات یک جان

چنان بھ بیان دیگر، حکومت یونان ھم.می کند»ساختاری
سابق اجرا اقدامات ریاضیتی موجود را کھ حکومت

.نموده بود، تقویت خواھد کرد

اقدامات اصالحی متکی بر «بھ عالوه سیریزا قرار است 
نامۀ منفوری کھ م، مقرر در تفاھرا»توافق جاری

بود، تدارک کردهمتعھد بھ رّد آن خود را سیپرایس سابقاً 
بدھی ارزش و اگرچھ سیریزا تأکید کرده بود کھ .ببیند

گرفتھصورتتوافقاما ، دادخواھد کاھشعظیم یونان را 
بھ تعھدات مالی «با نشست اروپا بیان می کند کھ کشور 

و بھ موقع عمل تماما ً،خود بھ تمامی اعتباردھندگان
.»خواھد کرد

»تروئیکا«حکومت یونان کھ فرسنگ ھا با قطع پیوند از 
در توافق نزدیک «فاصلھ دارد، اکنون وعده داده است کھ 

، و در »شرکای اروپایی و بین المللی، کار کندبا نھادھا و 
میان این نھادھا، بھ خصوص بانک مرکزی اروپا و 
صندوق بین المللی پول ذکر شده است کھ ھمراه با 

مانند قبل، .را تشکیل می دھند»تروئیکا«،اتحادیۀ اروپا
برنامۀای از سوی ھونھ پرداخت سھم قابل مالحظگھر«

وابستھ است بھ »]لی اروپاتسھیالت ثبات ما[فعلی
بنابراین یونان قرار است کھ زیر .»نھادھا«بازنگری 

.کنترل خفھ کنندۀ تروئیکا باقی بماند

یک مذاکره کنندۀ آن، یعنی یانیس رسیپراس و ش
، ھیچ گونھ امتیازی از سوی )وزیر مالیھ(واروفاکیس 

بھ جز تغییراتی کوچک در ،اتحادیۀ اروپا دریافت نکردند
بندی ھای توافق کھ آن ھم فاقد ھرگونھ اھمیت جملھ

.عملی است

ن سیریزا تالش می کنند مدافعیھنگامی کھ سیپرایس و 
را بھ عنوان یک پیروزی تاریخی خودخیانت حقیر

پا و ایاالت ومعرفی کنند، مطبوعات سرمایھ داری ار
زیر صحبت تسلیم نخست وبھ صراحت از ابعادمتحده 

.کرده اند

اگر این قرار بود بھ «:لندن می نویسد»تایمزفایننشال«
اقتصادی آلمان باشد، پسصولمعنای چالشی در برابر ا

تمامیدرآلمانی ھا «و،»شکست خوردباید گفت کھ
.»دست باال را داشتندموضوعات اساسی 

با حکومت جدید بھ «می نویسد FAZآلمانیروزنامۀ
نامۀ کمکرگرای سیریزا، یونان بھ برھبری حزب چپ

مالیپرداخت ھای صندوق.مالی قدیمی ادامھ می دھد
تنھا زمانی ارائھ خواھد شد کھ کشور اصالحات را متقبل 

.»شود

آتن «:توصیف می کندچنین توافق را بی پرده »لو موند«
وعده می دھد کھ کار حکومت محافظھ کار پیشین 

لیرساند و اصالحات تحمیبآنتونیس ساماراس را بھ اتمام 
صندوق بین المللی پول، اتحادیۀ (اعتباردھندگان تروئیکا 

، ندتاکنون اجرا نشده اکھ را )اروپا و بانک مرکزی اروپا
.»وضع نماید

ضمن آن کھ از منظرۀ تسلیم »وال استریت«نشریۀ 
سیپراس بھ اتحادیۀ اروپا لذت می برد، انتظار تحقیرھای 

، در سیپراس«در مقالھ ای با عنوان .تری را داردبیش
، سخنگوی اصلی سرمایۀ »تر گردنانتظار خم کردن بیش

آقای سیپراس طی ھفتۀ «:مالی ایاالت متحده می نویسد
اما او ...گذشتھ در بسیاری از موضوعات واداده است

مجور خواھد بود بر سر بسیاری موضوعات دیگر ھم 
تسلیم شود، اگر او مصر است کھ یونان را در منطقۀ 

.»مطمئن قرار دھددر جایگاھی ی دیگر یورو بار
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از زاویۀ منافع طبقۀ کارگر، توافقی کھ حکومت سیریزا 

اما از .بھ امضا رسانده، یک خیانت جنایتکارانھ است
زاویۀ منافع اقتصادی و اجتماعی واقعی کھ رژیم 

بخش ھایی از نخبگان حاکم یونان و طبقۀ -سیریزا
کند، این توافق نمایندگی می-مرفھ روبھ باالمتوسط

فریبی با وجود عوام.چیزی بیش از ناامیدی و یأس نیست
اساساً با ھدف فریب دادن و منحرف ساختن  -سیپراس

استراتژی سیریزا در طول مذاکره -طبقۀ کارگر یونان
.تماماً با سرسپردگی آن بھ منافع سرمایھ داری تعیین شد

ھد داشتند ببقۀ متوسط روبھ باال امیططبقۀ حاکم یونان و 
کھ مانع از دسترسی شرکت دست یابندتسھیل شرایطی

اما آن ھا ھیچ .ونانی بھ اعتبارات مالی می شدیھای 
اشتیاقی برای رویارویی با بانکداران اتحادیۀ اروپا 
نداشتند و تماماً مخالف ھر گونھ اقدامی بودند کھ سرمایھ 

اماتی داری اروپا را بی ثبات سازد، دیگر چھ رسد بھ اقد
یونان درکھ منافع مالی و شرکت ھای خود آن ھا را 

.تھدید کند

یانیس واروفاکیس طی مالحظات خود در پشت درھای 
، دستوربرنامۀ »گروه یورو«فوریۀ ١١نشستبستھ، در 

واقعی اقتصادی و اجتماعی حکومت سیریزا را تماماً 
ما متعھد بھ اصالحات «او با گفتن این کھ ؛روشن کرد

، اضافھ کرد کھ حکومت سیریزا »اری عمیق ھستیمساخت
بھ اصالحاتحکومت تاریخ مدرن یونانمتمایل ترین«

ترین حامیان اصالحات در است و در زمرۀ مشتاق
.»اروپا

واروفاکیس برای این کھ مبادا سوء برداشتی از تعھد 
سیریزا بھ محافظت از منافع سرمایھ داران وجود داشتھ 

دربارۀ خصوصی سازی و تغییر و «:باشد، اعالم کرد
تحول دارایی ھای عمومی، حکومت بھ ھیچ وجھ دگم 
نیست؛ ما آماده و مایل ھستیم ھر پروژه ای را بر اساس 

گزارش ھای رسانھ .شایستگی ھای خود آن ارزیابی کنیم
ھا مبنی بر این کھ خصوصی سازی بندر پیرائوس 

).ماستتأکید از(»عقبگرد داشت، کامالً نادرست است

واروفاکیس کھ بھ ھیچ وجھ خروج از منطقۀ یورو را در 
خود را مطئمن کرد کھ »ھمکاران گرامی«نظر ندارد، 

می»یک کل واحد و غیرقابل تقسیم«اروپا را ،سیریزا
ان یک عضو ننان درنظر دارد کھ یووحکومت ی«داند و 

دائمی و جدایی ناپذیر از اتحادیۀ اروپا و اتحاد پولی ما
.»شدبا

در آخر واروفاکیس بھ وزرای مالی منطقۀ یورو اطمینان 
داد کھ آن ھا مطلقاً ھیچ چیزی برای ترس از سیریزا 

او اظھار تأسف کرد کھ برخی از پیروزی سیریزا .ندارند
بھ آن ھا باید «واروفاکیس اعالم کرد .راضی نیستند

فرصت از بگویم کھ اگر بھ ما بھ چشم دشمن نگاه کنند، 
.»خواھد رفتدست 

بھ ابھ عالوه واروفاکیس در متقاعد کردن وزر
ردگی تام و تمام سیریزا بھ تروئیکا و این کھ نیازی پسرس

نیست آن ھا بھ ھیچ وجھ امتیازی بدھند، کامالً موفق عمل 
از حکومت سیریزا نداشتند، ھراسیدیگرآن ھا کھ.کرد

ای با ھمان تحقیر و بی رحمی برخورد کردند کھ بانک ھ
رو بھ وبزرگ اغلب در مواجھھ با شرکت ھای کوچک

.ورشکستگی رفتار می کنند

رویدادھای ماه گذشتھ، تجربۀ سیاسی مھمی برای طبقۀ 
نقشی کھ سیریزا ایفا .کارگر یونان، اروپا و جھان است

ت ماھیتاً ارتجاعی نوعی لخصآورحیرتمی کند، افشای 
ر میانۀ است کھ د»چپ«از سیاست خرده بورژوایی 

١٩۶٠ویرانھ ھای سیاست دانشجویی رادیکال دھھ ھای 
درھمان حال کھ طبقۀ کارگر بھ .رشد یافت١٩٧٠و 

دست سازمان ھای کارگری استالینیست قدیم، سوسیال 
دمکرات و رفرمیست بھ شکست از پس شکست ھدایت 
شد، بخش ھایی از طبقۀ متوسط بھ طور مستقیم یا 

ی بازارھای بورس بھ دنبال صعود انفجارغیرمستقیم از
قدرت گیری تاچر و ریگان و سلطۀ جھانی سیاست ھای 

بھ ویژه پس از انحالل اتحاد شوروی و -تئولیبرالی 
.منتفع گردید-بازگشت سرمایھ داری در چین

فزونی مرفھ اھمان طور کھ طبقۀ متوسط بھ طور روز
می شد، رویکرد اجتماعی و سیاسی بخش ھایی از این 

توسط ممتاز نسبت بھ طبقۀ کارگر از بیگانگی و طبقۀ م
این فرایند .ده تغییر کردنومت فزایصبی اعتنایی بھ خ

اجتماعی در انکار ایدئولوژیک مارکسیسم از -اقتصادی
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نھویت بودسوی این اقشار منعکس شد، چراکھ ھم

مارکسیسم با نقش انقالبی طبقۀ کارگر و مبارزه علیھ 
.آن ھا غیرقابل پذیرش شده بودسرمایھ داری تماماً برای

طبقۀ متوسط مرفھ بھ جای سیاست مبارزۀ طبقاتی 
جھت گیری  -»برنامھ ھای ھویتی«پرولتری، سالح 

پایۀ ، و اینرا بھ دست گرفت-جنسیتیو نژادی، قومی، 
این سیاسی را شکل می داد کھ بر مبنای آنھ ایبرنام
جتماعیاین محیط ا.منافع خود را دنبال می کردطبقھ

مرفھ و احزاب سیاسی آن کھ دیگر عالقھ ای بھ واژگونی 
ی نداشتند، اساساً دغدغۀ رمناسبات طبقاتی سرمایھ دا

ده ثروتمندتریندر درون راتوزیع منصفانھ تر ثروت
بطۀغآن ھا در ھمان حال کھ .دارنددرصد جامعھ 

ابرثروتمندان را می خورند، از طبقۀ کارگر بیزارند و 
.دمی ھراسن

سیریزا تنھا برجستھ ترین مورد از سازمان ھای سیاسی 
اجتماعی -بی شماری است کھ در این فرایند اقتصادی

تنھا تفاوت سیریزا با سازمان ھایی نظیر .زاییده شده اند
نیازی بھ  -در اسپانیا»پودموس«آلمان و »حزب چپ«

-ذکر دیگر گروه ھای کوچک در سرتاسر جھان نیست
سیریزا نخستین سازمانی است کھ در این است کھ

.رھبری یک حکومت ملی را بھ دست گرفتھ است

، ِشبھ چپخصلت بندی این احزاب از سوی ما بھ عنوان 
تنھا یک شعار نیست، بلکھ یک تعریف سیاسی دقیق 

نمایندۀ بخش ھای واین ھا سازمان ھایی بورژوایی.است
تخاصمنخبۀ طبقۀ متوسط ھستند کھ شدیداً با کارگران 

کارگران .رحم ھستندآن ھا نھ متحد، کھ دشمنان بی.دارند
باید از آن ھا گسست کنند و در جستجوی نابودی ھرگونھ 

.نفوذ سیاسی آن ھا بر طبقۀ کارگر باشند

مدافعین متعدد سیریزا کھ تنھا چند ھفتھ قبل انتخاب آن را 
گامی سترگ بھ «و »طلوع نوین مردم یونان«بھ عنوان 

گفتند، بی تردید اعالم خواھند کرد کھ میادباش ش»جلو
آن ھا در حمایت .ھیچ کاری نمی توانستھ صورت بگیرد

.شکار می کنندآاز سیریزا منافع طبقاتی خود را 

تا جایی کھ بھ سیریزا بازمی گردد، این حزب با تأیید 

مستقیم با تصادمریاضت و ارتجاع، خود را در ۀبرنام
سیپراس درھمان حال کھ در .دھدطبقۀ کارگر قرار می

تھ ھایی است کھ بانک ھای یونان سعمال خواجستجوی ا ِ
شکارتر از پیش بر آدیکتھ می کنند، وادار خواھد شد 

دولت و پلیس برای سرکوب مخالفت طبقۀ کارگر اتکا 
نیروھای ِشبھ چپ کھ از حکومت سیریزا پشتبانی .کند

.واھند گرفتکرده اند، بھ ھمین تریب پشت آن قرار خ

ا از رطبقۀ کارگر نمی تواند سیاست ھای رادیکال تری 
بھ چپ حکومت ھایی نظیر سیریزا یا دیگر گروه ھای ِش 

بلکھ تنھا می تواند با ساخت احزاب جدید .بخواھد
کارگری، تماماً مستقل از کلیۀ جناح ھای طبقۀ سرمایھ 

تی در یسدار، متکی بر یک برنامۀ انقالبی انترناسیونال
جھت استقرار قدرت کارگری، الغای سرمایھ داری و 
استقرار یک جامعۀ سوسیالیستی جھانی، از خود دفاع 

این وظیفۀ تاریخی است کھ کمیتۀ بین المللی .کند
.را بدان متعھد می داندانترناسیونال چھارم خود

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چھارم

٢٠١۵فوریۀ ٢٣
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٣٠ اخیر منطقه کوبانی و تحوالت

فھرستبازگشت بھ 

سرباز ۶٠٠روز شنبۀ ھمین ھفتھ، نیرویی متشکل از 
ترکیھ وارد شمال سوریھ شد کھ این در واقع نخستین 
تھاجم ترکیھ از زمان آغاز جنگ داخلی سوریھ در سال 

خودروی ٢٠٠کاروانی از .محسوب می شود٢٠١١
خودروی زرھی، مقبرۀ ۵٧تانک و٣٩نظامی، شامل 

سالۀ عثمانی و۵٠٠، نیای سلطنت »سلطان سلیمان«
.سرباز محافظ آن را تخلیھ کرد۴٠ھمین طور

غلو، نخست وزیر ترکیھ، در یک کنفرانس وداودا
مطبوعاتی با حضور مقامات نظامی ظاھر شد تا اعالم 

تمامییات تخلیھ با موفقیت صورت گرفتھ و لکند کھ عم
.تنھا یک مورد تلفات بازگشتھ اندابسربازان

در یبقایای مقبرۀ سلطان سلیمان ھم بھ منطقۀ جدید
سوریھ، در نزدیکی مرز ترکیھ انتقال یافت کھ از این پس 

در واقع .سربازان ترکیھ قرار خواھد داشتتصرفتحت
سرباز خود را بھ شکل ۴٠رژیم ترکیھ بھ جای آن کھ 

یک سنگراز د، اکنون گروگان در خاک سوریھ نگاه دار
بھ عنوان یک از میدان ،در مرز با استان حلبمستحکم

.برخوردار است،ھای مھم نبرد در جنگ داخلی سوریھ

حکومت بشار اسد اعالم کرد کھ از ورود ترکیھ از پیش 
چندان با این وجود از این موضوع، استاطالع داشتھ

رلیکنترژیم سوریھ اکنون دیگر.اظھار رضایت نکرد
یکی از .ندارد،ره در آن واقع بودببر ناحیھ ای کھ مق

اقدام ترکیھ را بھ عنوان رژیم سوریھ،سخنگویان 
توصیف این کشورنسبت بھ قلمرو »پرخاشگری آشکار«

.کرد

کھ محل مقبرۀ )داعش(»دولت اسالمی عراق و شام«
سلطان سلیمان را تحت محاصره داشت، تالشی برای 

.ھ کاروان درحال عقب نشینی نکردمقاومت یا حملھ ب
مقامات ترکیھ اعالم کردند کھ وقتی داعش ابتدا مقبره را 
محاصره کرد، ارتش این کشور سربازان محافظ را با 

.تجھیز و تقویت کردۀ خودنیروھای ویژ

پیروزی اخیر نیروھای کوبانی در اوایل ھمین بھ دنبال
ی «و »پ گی «ماه کھ اساساً بھ دلیل مقاومت نیروھای 

و »ائتالف«تر بھ دلیل حمالت ھوایی ، و خیلی کم»پ ژ
حضور پشمرگھ ھای کردستان عراق بود، معامالت 

و یگان ھای آن با »حزب اتحاد دمکراتیک«رھبری 
امکان تھاجم را برایعاملی بوده است کھامپریالیسم 

بھ طوری کھ کاروان نظامی .ترکیھ فراھم آوردرژیم
ستقیماً از داخل کوبانی بھ سمت مقبره ترکیھ توانست م

.حرکت کند

پس از تخلیۀ مقبره کھ در کرانھ ھای رود فرات واقع 
شده، سربازان ترکیھ ساختمان را منفجر کردند و تنھا 

سربازان ترکیھ ھنگام .ویرانھ ای برجای گذاشتند
سوریھ، پرچم ترکیھ را در -شت خود بھ مرز ترکیھگباز

کھ بھ »ِعشمھ«وریھ با نام بخشی از منطقۀ مرزی س
اشتند؛ رعنوان محل جدید بقایای مقبره انتخاب شده، براف

.اقدامی کھ معنایی بیش از یک حرکت سمبلیک بود
با وقاحت رئیس جمھوری ترکیھ، رجب طیب اردوغان 

چنان د ھمیجدیپرچم ما در محل«اعالم کرد کھ ھمیشگی 
.»زنده نگاه داردبرافراشتھ خواھند ما تا یاد نیاکان ما را 

در سال »معاھدۀ آنکارا«مقبرۀ سلطان سلیمان تحت مفاد 
یکی از توافقاتی کھ مرزھای پس از جنگ (١٩٢١

لمرو محصور ق، بھ عنوان )جھانی اول را نھایی کرد
.مستعمرۀ فرانسھ، اعالم شدۀترکیھ در درون سوری

اھمیت ورود ترکیھ بھ خاک سوریھ، فراتر از یک اھمیت 
این اقدام نھ فقط .ی، تشریفاتی یا سمبلیک استتاریخ

بیانگر نخستین عملیات نظامی ترکیھ در داخل سوریھ 
چنین در ھماھنگی با نیروھای کرد سوریھ بود، کھ ھم

صورت گرفت کھ رژیم ترکیھ تاکنون با آن ھا بھ دلیل 
با)پ ک ک(»حزب کارگران کردستان«پیوندھایشان با 

.د کرده استخصومت ھرچھ تمام برخور

ھمزمان با تھاجم ترکیھ بھ سوریھ کھ خود از نظر ابعاد و 
اعش را منحرف ددامنھ توانست تمرکز و توجھ نیروھای 

نیز یکشنبھ شب بھ )ی پ گ(کند، واحدھای دفاع خلق 
»حسکھ«حملھ ای با ھدف گسترش کنترل خود بر استان 

ش در اطرف عو عقب راندن نیروھای دا)شمال شرقی(
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.نددست زد»میسحتل«شھر 

، قادر بھ »ی پ گ«بھ گزارش منابع کردی، واحد ھای 
، زمین کشاورزی و تاروس٢٠گیری پیشروی و بازپس

در این میان ھواپیماھای جنگی .یھ شده اندحدھکده در نا
ی پ «ائتالف بھ رھبری امریکا در ھماھنگی با تھاجم 

.علیھ داعش دست زدی، بھ حمالتی ھوای»گ

رای کھ کردھای سوریھ حرکت بھ سمت شرق درحال
کردستان عراق در جھت پیشمرگۀ آغاز کردند، نیروھای 

رفتھ اند و ظاھراً توانستھ اند مسیر اصلی میانغرب جلو
ترین شھر تحت تصرف داعش در بزرگ(»موصل«

قطعرا)مقر اصلی داعش در سوریھ(»رقھ«و )عراق
.کنند

منطقۀ،ای کردستان عراقمرگھ ھشاواخر ماه ژانویھ پی
ب موصل و در مسیر رقھ را تسخیر ردر غ»ھکسک«

.کردند

روز جمعھ گزارش داد کھ ستیزه جویان »سوشیتد پرسا«
استان (»الباب«نشینی از شھر داعش وادار بھ عقب

ش و ارتش سوریھ عشده اند و نبرد سنگینی میان دا)حلب
.داشتھ استوجود »ردیر الزو«ی پایگاه ھوایی یکدر نزد

ھم روز یکشنبھ گزارش داد کھ »تواشنگتن پس«
، زادگاه »تکریت«ش در اطراف شھر عادنیروھای 

مدت مخالفین سنتی حملۀ امریکا و صدام و سنگر طوالنی
.ندتاشغال عراق، تحت فشار ھس

بھ عالوه طبق گزارش ھا قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه 
عملیات در قدس جمھوی اسالمی نیز برای نظارت بر

این شھر حضور داشتھ است؛ کھ این خود بخشی از روند 
یم سرمایھ داری ژھمکاری ھای امپریالیسم امریکا و ر

جمھوری اسالمی در مسیر بلندمدت دست یافتن بھ روابط 
حسنھ است کھ گوشھ ھایی از آن در انتشار چھارمین نامۀ 

.اوباما بھ خامنھ ای نشان داده شده بوداخیر 

منطقھ، اخیر رژیم ھای سرمایھ داری ارتجاعیتحرکات
ترکیھ و ایران، بھ ھمراه رھبری مماشات جوی از جملھ
و )ان عراقتچھ در کوبانی و چھ اقلیم کردس(کردھا 

دخالت ھای نظامی امپریالیسم ایاالت متحده، ھمان 
مخاطرات ھمیشگی پیش روی مبارزات توده ای از پایین 

فرقھ ای و تقویت نیروھای در منطقھ و تشدید جنگ ھای
.ارتجاعی در غیاب یک آلترناتیو رادیکال است

بھ عالوه طبق گزارش ھای موجود، عبدهللا اوجان نیز 
١٠، با رژیم ترکیھ»مذاکرات صلح«برای موفقیت روند 

و اوماده پیشنھاد داده است کھ در بین آن ھا آزادی 
و ھمین طور، »پ ک ک«نیروھای زندانی مرتبط با 

تغییر وتغییر قانون اساسی ترکیھ با ذکر حقوق کردھا 
.قوانین انتخابات آمده است

با توجھ بھ تحوالت اخیر، تعدادی از مطالب پیشین بھ 
باز انتشار می »داعش و مبارزات کوبانی«ھمراه جزوۀ 

.یابد

١٣٩٣اسفند ۶

آیا پایان محاصره، موج :بیرون راندن داعش از کوبانی
برخواھد گرداند؟را علیھ داعش

http://goo.gl/jqrT5W

بازداشت اوجاالن و مخمصۀ ملیت کرد

http://militaant.com/?p=4469

مالحظاتی در حاشیۀ مبارزات کوبانی

http://militaant.com/?p=4575

)نشر میلیتانت، شمارۀ پانزده(داعش و مبارزات کوبانی 

http://militaant.com/wp-
content/uploads/2015/02/kobani-
pamphlet.pdf

http://goo.gl/jqrT5W
http://militaant.com/?p=4469
http://militaant.com/?p=4575
http://militaant.com/wp-content/uploads/2015/02/kobani-pamphlet.pdf
http://goo.gl/jqrT5W
http://militaant.com/?p=4469
http://militaant.com/?p=4575
http://militaant.com/wp
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٣٢ :نیبیرون راندن داعش از کوبا

آیا پایان محاصرۀ کوبانی، موج را علیھ داعش برخواھد 
گرداند؟

فھرستبازگشت بھ 

سرژ جردن

آرام نوبخت:برگردان

، »داعش«، موسوم بھ »دولت اسالمی عراق و شام«
را در مساجد »عید قربان«سوگند یاد کرده بود کھ 

وز مقاومت ر١٣۴اما پس از .کوبانی جشن بگیرد
یگان دفاع (»گ.پ.ی«قھرمانانۀ واحدھای چریکی 

»کمک«، با )یگان دفاعی زنان(»ژ.پ.ی«و )مردمی
بمباران ھای ائتالف بھ رھبری امریکا و از آن ناچیزتر 
با سربازان پیشمرگۀ کرد و عناصری از بھ اصطالح 

، داعش ھفتۀ گذشتھ از شھر بیرون »ارتش آزاد سوریھ«
سیاه گروه جھادی داعش از تپھ ھای پرچم.رانده شد

مشرف بھ کوبانی پایین کشیده شده است، و میلیون ھا نفر 

از ُکردھا در سرتاسر جھان مشغول جشن و پایکوبی در 
.پی رھایی این شھر سمبلیک ھستند

نشینی نظامی و روانی برجستھ برای داعش این یک عقب
محسوب می شود، بھ طوری کھ تصویر خودساختۀ این 

سرایی از نیروی مھیب ویرانگر آن ھا را گروه و داستان
، ٢٠١۴دسامبر ٢٧روز .رفتھ رفتھ از میان می رود

داعش ویدیویی را منتشر کرده بود کھ ادعا می کرد نبرد 
و این کھ جھادیون »تقریباً پایان یافتھ است«با کوبانی

خیابان بھ خیابان، ساختنان بھ ساختمان، مشغول «اکنون 
داعش با وجود آن کھ برخی .»ھ حساب نھایی ھستندتسوی

از بھترین جنگجویان خود را بھ کوبانی گسیل کرده بود و 
با وجود برتری نظامی و در اختیار داشتن منابع سرشار 

نشینی خفت بار سالح سنگین و زره پوش، نھایتاً بھ عقب
.وادار شده است

ما اکثر شمار تلفات داعش در نبرد کوبانی روشن نیست، ا
تر، تخمین می کشتھ، اگرنھ بیش١٠٠٠ناظران آن را تا 

نشینی داعش از کوبانی، بھ آشکار شدن عقب.زنند
.سردرگمی و انشقاق در درون صفوف جھادیون انجامید

حتی داعش شماری از جنگجویان خود را بھ دلیل تمّرد و 
سرپیچی از اجرای دستور اعزام بھ این منطقھ، اعدام 

:گزارش داد٢٠١۴در دسامبر »یننشال تایمزفا«.کرد
ستیزه جویان ادعا کردند کھ این شھر تا آن حد اھمیت «

استراتژیک ندارد کھ تلفات و خسارات تاکنونی آن ھا را 
.»توجیھ کند

بھ عالوه پیروزی کوبانی ضربھ ای بھ رژیم رجب طیب 
اردوغان در ترکیھ است کھ حمایت ھای غیررسمی 

و پزشکی آن بھ جھادیون، ھمان قدر نظامی، لجستیک 
مستند و آشکار شده کھ نفرت و بیزاری آن از شورش 

کانتون ھای «مردم اکثراً کرد کوبانی و دیگر 
ترکش این اقدامات تروریستی در .روژئاوا»خودمختار

ژانویۀ ۶نتیجۀ توطئھ ھای دولت ترکیھ، در تاریخ 
-بمببھ خود این کشور رسید، زمانی کھ یک زن ٢٠١۵

گذار انتحاری مرتبط با داعش خود را منفجر کرد و 
»سلطان احمد«منجر بھ مرگ یک پلیس در محلۀ 

.استانبول شد
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ریاکاری ایاالت متحده

وزارت امور خارجھ و پنتاگون، ضمن ستایش کارزار 
حمالت ھوایی بھ رھبری امریکا، پیروزی اخیر را بھ 

؛ ھرچند رزمندگان مقام شھر کوبانی تبریک گفتھ اند
منطقی نخواھد بود کھ بگوییم بمباران ھای ایاالت متحده 
نقشی در شکست داعش در کوبانی نداشتھ است، اما 

ناپذیر روشن است کھ اگر مقاومت زمینی خستگی
نبود، مقاومتی کھ »ژ.پ.ی«و »گ.پ.ی«رزمندگان 

تن جان خود را برای رھایی ۶٠٠طی آن نزدیک بھ 
ت امریکا این شھر را اساساً شھر از دست دادند، حکوم

.در اولویت خود قرار نمی داد

موضع فریبکارانۀ امپریالیسم امریکا را با بھتر از این 
عبارات جان کری، معاون وزیر امور خارجھ، نمی توان 

گفت جلوگیری از سقط ٢٠١۴توصیف کرد کھ در اکتبر 
کوبانی، جزئی از استراتژی ایاالت متحده نیست، ولی با 

کوبانی یک ھدف «رمی اکنون اعالم می کند کھ شبی
!»سمبلیک و استراتژیک واقعی است

دومین شھر بزرگ عراق، موصل، تنھا طی چند روز در 
ژوئیۀ گذشتھ تحت تصرف داعش درآمد، با وجود آن کھ 
حکومت ایاالت متحده میلیارد ھا دالر صرف تعلیم ارتش 

انسانی و شھر کوچک کوبانی، با نیروی .عراق کرده بود
تر، مدت ھا پیش از ظرفیت ھای نظامی بھ مراتب کم

تصمیم امریکا بھ مداخلھ در آن چھ کھ خود صرفاً 
در برنامھ ھایش می دید، بھ نماد »موضوعی فرعی«

.مقاومت در سرتاسر جھان تبدیل شده بود

کارایی «تقریباً دو قرن پیش، ناپلئون بناپارت گفتھ بود کھ 
، تعلیمات، تجربھ و روحیۀ آن یک ارتش، بھ اندازه

تر از بستگی دارد، اما روحیھ، ارزشی بھ مراتب بیش
پیروزی مقاومت در .»مجموع دیگر عوامل دارد

کوبانی، نشان داده است کھ یک مبارزۀ مصمم و راسخ با 
اتکا بھ خواستھ ھای اجتماعی و دمکراتیک مردم و نھ بھ 

می تواند وابستگی ھای فرقھ ای، فساد و سودمحوری، 
ترین نیرو را ھم شکست رحمانھ ترین و مھیبحتی بی

.بدھد

این پیروزی می تواند بھ شھامت و تشویق میلیون ھا نفر 
از مردمی کمک کند کھ زیر حاکمیت مشت آھنین داعش 

در برخی .در دیگر نقاط عراق و سوریھ زندگی می کنند
از این نواحی، عالیم نوظھور نارضایتی، داّل بر خشم
روبھ رشد در میان بخش ھایی از جمعیت و ھمین طور 
مشکالتی است کھ جھادیون بھ عنوان یک نیروی 
اشغالگر در عمل، برای مدیریت این نواحی با آن ھا 

.مواجھ ھستند

پذیر و از سازماندھی چنان ترمیمبا وجود آن کھ داعش ھم
خوبی برخودار است و بخش ھای وسیعی از قلمرو 

را تحت کنترل خود دارد، سرکوب خشن سوریھ و عراق 
یا قطع شبکھ )سوریھ(سربازان فراری در سنگر رقھ 
بیانگر آن است )عراق(خطوط موبایل در شھر موصل 

کھ سازماندھی جھادیون آن قدرھا کھ برخی مردم اعتقاد 
-داعش از احتمال بحران بیش.دارند، آسیب ناپذیر نیست

.ی ایمن نیستتر یا حتی طغیان ناآرامی ھای مردم

مخاطرات جدید

پایان محاصرۀ کوبانی، مرھمی است برای تمامی کسانی 
کھ با اضطراب نظاره گر نبرد چھارماھھ علیھ سالخی و 

اما اوضاع بھ .رحمانھ بھ دست داعش بوده اندکشتار بی
و »گ.پ.ی«واحدھای .ھمین شکل باقی نمی ماند

ی اطراف اخیراً روستاھای زیادی را در نواح»ژ.پ.ی«
شھر از نو بھ دست آورده اند، اما صدھا روستایی کھ 

چنان تحت کنترل بخشی از کانتون کوبانی ھستند ھم
.داعش قرار دارند

زنی پناھجو از کوبانی، .کوبانی اکنون ویران شده است
در ھمان حال کھ اشک می ریخت، این واقعیت تلخ را بھ 

ی خواھیم بھ ما ھمھ م«المللی می گفت کھ مطبوعات بین
تداوم بمباران .»اما خانھ برویم کھ چھ کنیم؟.خانھ برویم

ھا، حمالت و آتش توپخانھ از سوی داعش، ھمراه با 
بمباران ھای ھوایی سنگین بھ دست ائتالف بھ رھبری 
امریکا، تمامی مناطق حومۀ شھر را ویران کرده و آن ھا 

.ترا بدون دسترسی بھ گرما، آب یا برق رھا کرده اس

بازسازی شھر می تواند بھ بھانۀ شرکت ھای خصوصی 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٣٤
برای سودآوری از بدبختی و فالکت ساکنین کوبانی تبدیل 
شود و ھمین طور بھ بھانۀ قدرت ھای منطقھ و غرب، 
.برای تقویت مجدد اھرم فشار سیاسی خود بر ناحیھ

درست بھ ھمین خاطر حیاتی است کھ تمامی کمک ھای 
سازی، تحت کنترل دمکراتیک خارجی و تالش ھای باز

مرز .و سازماندھی انجمن ھای محلی قرار داشتھ باشد
منطقھ با ترکیھ نیز باید فوراً برای عبور و مرور 
پناھندگانی کھ خواھان بازگشت بھ محل زندگی خود 

رسانی و مصالح ھستند و ھمین طور کاروان ھای کمک
.ساختمانی، باز شود

مانورھای سیاسی

ھ ھای مادی پیروزی کوبانی عظیم است، اما ھرچند ھزین
حزب (»د.ی.پ«آغاز روابط نزدیک و حسنۀ رھبران 

و »گ.پ.ی«اتحاد دمکراتیک، بازوی سیاسی واحدھای 
با امپریالیسم غرب در مسیر مبارزه برای )»ژ.پ.ی«

می توان .کوبانی نیز بھ لحاظ سیاسی گران تمام می شود
کوک سیاسی گرد ھم انتظار داشت کھ تمامی عناصر مش

.بیایند و ثمرات رھایی کوبانی را درو کنند

سربازان پیشمرگۀ کردستان عراق، کھ اکتبر گذشتھ با 
حمایت اکراه آمیز ترکیھ بھ کوبانی اعزام شدند، از رژیم 
خودخواه و حامی سرمایۀ بزرگ مسعود بارزانی فرمان 

طرح ھای او ھیچ نوع سازگاری و انطباقی با.می گیرند
انتظار بسیاری از کرده ھا و پایھ ھای ھوادار 

برای تغییر »د.ی.پ«و »ژ.پ.ی«، »گ.پ.ی«
.اجتماعی ندارد

روحیۀ مبارزه جویانۀ مقامات در کوبانی و روژئاوا، 
بخشاً محصول حمایت توده ای کردھا برای سرزمینی 

اما کردستاِن .است کھ مدت ھاست موجودیتش انکار شده
چیزی بیش از یک دولت دست نشاندۀ بارزانی بھ زحمت

فاسد و تمامیت خواه برای شرکت ھای چندملیتی است، 
جایی کھ کارگران استثمار می شوند و حقوق اتحادیھ ھای 

تنھا با گسست از تمامی .کارگری نادیده گرفتھ می شود
نخبگان حاکم، از جملھ جناح ھای کردی حامی سرمایھ 

یابی بھ حق تعیین داری است کھ کردھا قادر بھ دست
.سرنوشت حقیقی و ماندگار خواھند بود

مبارزۀ قھرمانانۀ کردھا برای آزادی و رھایی کوبانی، 
اما برای آن کھ این .بخش بسیاری از مردم بوده استالھام

امر ماندگار و منسجم باشد، نیروھای مقاومت در کوبانی 
و تمامی بخش ھای روژئاوا باید متحدین جدیدی را در 

یان کارگران، جوانان، و مردم تحت ستم سرتاسر منطقھ م
این مستلزم عملکردی است کھ باید نھ تنھا از .جستجو کند

قدرت ھای امپریالیستی و رژیم ھای فاسد منطقھ مستقل 
چنین در جھت دفع کردن ھمۀ آن ھا ھدف باشد، کھ ھم

.گرفتھ شود

ن کشتار شمار زیادی از شھروندان غیرنظامی با بمبارا
ھای امریکا در نواحی تحت کنترل داعش در عراق و 
سوریھ، بھ ایجاد گرایش ھای افراطی و جذب نیروھای 

این نشان می .جدید سنی بھ صفوف داعش انجامیده است
دھد کھ ھرگونھ ھمکاری با واشنگتن یا دیگر رژیم ھای 
سرمایھ داری، کھ برخی از آن ھا مسئولیتی مستقیم در 

دستاوردھای تاکنونی را نابود خواھد رشد داعش دارند، 
کرد و از جذابیت و کشش مبارزه در روژئاوا در میان 

.توده ھای منطقھ خواھد کاست

تنازعات فرقھ ای

سھم اصلی نبرد »ژ.پ.ی«و »گ.پ.ی«یگان ھای 
زمینی را در بیرون راندن داعش از کوبانی بھ عھده 

ی کرد با این حال در شمال عراق، پیشمرگھ ھا.داشتند
عموماً جّوی را در کارزار خود علیھ داعش بھ وجود 

بھ »قومی«آورده اند کھ بیش از یک بار جنبۀ خطرناک 
جویانھ و الحاق خطرات اقدامات تالفی.خود گرفتھ است

قلمرو علیھ مردمان عرب سنی، بھ طور اخص، خطری 
خشونت انتقام جویانۀ شبھ نظامیان .کامآلً واقعی است

در .ش ھایی از عراق بھ ثبت رسیده استشیعھ در بخ
سوریھ نیز یک جنگ داخلی فرقھ گرایانھ و چند بُعدی 

.درحال شدت گیری است

ھمۀ این ھا، بشکۀ باروت آماده ای برای تنش ھای فرقھ 
با وجود این محدودیت ھا، خصلت مقاومت .ای است

مسلحانھ در کوبانی و دو کانتون دیگر روژئاوا، با اتکای 
بر زنان مبارز و ھمبستگی فارغ از مذھب و اصلی 

فانوسی در «قومیت، ھمچنان از سوی بسیاری بھ مانند 
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.نگریستھ می شود»تاریکی

اما خواست تغییر، کھ خود وحدت در میان کارگران و 
فقرای روژئاوا را افزون کرده است، نیازمند آن است کھ 
روزنھ ای روشن پیدا کند؛ در غیر این صورت، خشونت

ھشدار پیشین این .فرقھ ای با یک انتقام بازخواھد گشت
مشاھده شد، زمانی کھ صالح ٢٠١٣خطر، در نوامبر 

یک روز، «:اعالم کرد»د.ی.پ«مسلم، معاون رھبری 
آن عرب ھایی کھ بھ نواحی کردستان کشیده شده اند، می 

.»بایست بیرون شوند

ای، دایر کردن کمیتھ ھای دفاعی توده ای و غیرفرقھ 
وظیفھ ای حیاتی است برای جلوگیری از خونریزی میان 
قومیت ھا و حفاظت در برابر خطر شبھ نظامیان 

اما رفع خطرات .ارتجاعی، چھ داعش باشند یا غیر آن
ترس و وحشت ھای فرقھ ای، نیازمند سازمان ھای توده 
ای است کھ بتوانند کارگران، فقرا و کشاورزان و جوانان 

مۀ تغییر سوسیالیستی بنیادی، تقویت را در پشت برنا
کنند، و درعین حال از حقوق دمکراتیک و خواست ھای 

.ملی تمامی مردمان خاورمیانھ پشتیبانی نمایند

رھایی کوبانی باری دیگر این ایده را تأیید می کند کھ اگر 
توده ھا از ھدفی اجتماعاً مترقی برخودار باشند کھ ارزش 

.د، بھ آن دست خواھند یافتمبارزه و مردن داشتھ باش
اگر برعکس، مبارزه علیھ داعش بھ گانگسترھای شبھ 
نظامی و ارتش ھای فاسدی سپرده شود کھ برای نفوذ 
خود، بازارھای سرمایھ داری و حوزه ھای نفوذ 
امپریالیستی در رقابتند، این نسخھ ای برای فاجعھ خواھد 

.بود

٢٠١۵فوریۀ ٢

http://www.socialistworld.net/doc/7063

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی هولوکاست

فھرستبازگشت بھ 

بخش اول

نیک بیمز

آرام نوبخت:برگردان

دانشگاه «در ٢٠١٠آوریل ٢٩این سخنرانی کھ بھ تاریخ 
شد، ھشتمین سخنرانی از سلسلھ ایراد »ایالتی سن دیگو

خشونت:ترکشتار برای آرمانی عالی«مباحثاتی با عنوان 
، با حمایت مؤسسۀ امور »زدهسیاسی در جھان بحران

جھانی در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ایالتی سن 
.دیگو، بود

***

اکنون نزدیک بھ ھفت دھھ از زمانی کھ آدولف ھیتلر و 
تار جمعی کلیۀ یھودیان اروپا را رژیم نازی برنامۀ کش

گذشت زمان، از میزان شنیع بودن .بنیاد نھاد، می گذرد
برعکس، اھمیت ھولوکاست با .این جنایت نکاستھ است

اکنون دارند رخ نشان رویدادھایی برجستھ می شود کھ ھم
جنگ ھای تجاوزکارانۀ امپریالیستی و :می دھند

تعمیق رقابت میان ؛»جنگ علیھ ترور«استعماری بھ نام 
قدرت ھای اصلی سرمایھ داری؛ و فروپاشی نظم 

را بھ ١٩٣٠اقتصادی سرمایھ داری کھ بحران ھای دھۀ 
ذھن متبادر می کند؛ بحران ھایی کھ از درون آن رژیم 

.نازی برخاست

اگر این مالحظات مناقشھ انگیز بھ نظر می رسد، بھ این 
بدون کنکاش دلیل است کھ خوِد ھولوکاست را نمی توان

در استدالل ھا و مجادالت پیرامون آن درک کرد؛ 
مناقشاتی کھ در این دوره نیز موضوعیت سیاسی خود را 

.حفظ کرده اند

بنابراین اجازه دھید بحث خود را با اشاره بھ برخی 
مواضع شروع کنم کھ سعی دارم در طول مالحظات خود 

.آن ھا را رد نمایم

http://www.socialistworld.net/doc/7063
http://www.socialistworld.net/doc/7063
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، آکادمیسین دانشگاه »اگندانیل گلدھ«، ١٩٩۶در سال 

عوام آلمان :جالدان راغب ھیتلر«ھاروارد با کتاب خود 
این »گلدھاگن«تز.، ناگھان شھرت یافت»و ھولوکاست

ستیزی ریشھ دار و بود کھ ھولوکاست، محصول یھودی
»عوام آلمان«کشنده در روح و روان و دورنمای مردم 

گیری قدرتبنابراین بررسی دربارۀ جنبش نازی و .است
آن ضروری نبود، چھ برسد بھ بررسی فرایندھای 

ھولوکاست .اقتصادی و اجتماعی منجر بھ ھولوکاست
ستیزی ای بود کھ ھزاران نفر از صرفاً محصول یھودی

و اگر بھ آن ھا فرصت داده می شد، البد -عوام آلمان را
.بھ سوی سالخی یھودیان سوق داد -میلیون ھا نفر دیگر

نگری، در سطحی»گلدھاگن«تجاری کتاب »موفقیت«
داوری ھا و توضیحات ساده انگارانھ ای بود کھ نھ پیش

این کتاب، تجلی .تفکر الزم داشت و نھ تحلیل انتقادی
؛ زمانی کھ ١٩٩٠دھۀ »رونق«دورۀ .دوران خودش بود

بازار حکم می راند، تاریخ با سقوط اتحاد شوروی بھ 
تفکر انتقادی احساس نمی پایان رسیده بود و نیازی بھ

از جھاتی چند مورد »گلدھاگن«با این وجود، تز .شد
مخالفت قرار گرفت، و ناپختگی ھا و خام دستی ھای آن 

.بھ سرعت افشا شد

-بھ عنوان مثال این ادعا را در نظر بگیرید کھ یھودی
ستیزی آلمانی ھا بھ عنوان افراد آلمانی، مسئول این 

ستین دھۀ قرن بیستم این پرسش اگر در نخ.جنایت بود
مطرح می شد کھ در کدام کشور بھ احتمال زیاد یک 
کشتار جمعی علیھ یھودیان سازمان خواھد یافت، پاسخ 

در »رابرت ویستریچ«.بود»روسیھ«تقریباً با قطعیت 
١٩٣٣اگر تا پیش از سال «مورد آلمان اشاره کرد کھ 

زبان و ذات پنداری پرحرارت باقرار بود برای ھم
فرھنگ آلمانی یک جایزۀ نوبل وجود داشتھ باشد، 

)١(»یھودیان قطعاً آن را برنده می شدند

تکھ و پاره شده است، ولی اَشکال »گلدھاگن«با آن کھ تز 
ھولوکاست »توضیح«مختلف آن را می توان بھ عنوان 

فردی با شنیدن عنوان .در ذھنیت عموم مردم یافت
ار است طی آن نیروھای سخنرانی من و این کھ قر

:محرک اصلی ھولوکاست آشکار شود، صرفاً نظر داد
آن .تر استبا این حال مسألھ بھ مراتب پیچیده.»نفرت«

آور و درک آن را دشوار چھ ھولوکاست را بسیار بھت
»ابتذاِل شر«، »ھانا آرنت«می کند، خصلتی است کھ 

یعنی کشتار جمعی، با یک سازوبرگ .می نامد
و این خصلت، .کراتیک و خونسرد صورت گرفتبورو

.بھ اساس و بنیان یک مکتب فکری کامل تبدیل شده است

ھواداران مکتب فرانکورت، سازماندھی بوروکراتیک و 
ظاھراً منطقی ھولوکاست را نقطۀ عزیمت خود گرفتند و 
مدعی شدند کھ ریشھ ھای آن در خوِد خرد، در تفکر بشر 

-ھ گفتۀ دو تن از پدران بنیانب.و روشنگری نھفتھ است
تئودور «و »ماکس ھورکھایمر«گذار این گرایش، 

دوراھی ای کھ در طول کار «:١٩۴۴در سال »آدورنو
در برابر ما قرار گرفت، نشان داد کھ نخستین پدیده برای 

ما.گری روشنگریخود ویران:شروع تحقیق است
ز تفکر کھ آزادی اجتماعی، ا...ھمگی متقاعده شده ایم 

با این حال بھ .محصول روشنگری جدایی ناپذیر است
اعتقاد ما، ھمان طور کھ بھ روشنی تصدیق شده، این کھ 
مفھوم این شیوۀ تفکر و ھمین طور اشکال تاریخی واقعی 

کھ با آن درھم تنیده، بذر پسرفت را -نھادھای اجتماعی-
در درون خود دارد،  امروز در سطح جھانی آشکار 

.)٢(»است

طبق این دیدگاه، بذرھای ھولوکاست در خود بشریت 
آثار مکتب فرانکفورت نقش بسزایی در .قرار دارد

گیری دیدگاه بخش ھایی از روشنفکران، بھ شکل
»چپ«خصوص آن ھایی کھ ادعا می کنند در طیف 

ھستند، داشتھ، و از طریق ھمین افراد، در حوزه ھای 
برندۀ اسکار امسال، مثًال.ھنر و فرھنگ نفوذ یافتھ است

»بیِگلو«.یکی از مصادیق آن است»کاترین بیِگلو«
در دھۀ «:ضمن تشریح موضوع فیلم نخست خود گفت

شما فکر می کنید کھ دشمن، بیرون از شماست؛ ١٩۶٠
بھ بیان دیگر، یک افسر پلیس، حکومت، نظام، اما بھ 
ھیچ وجھ این طور نیست، فاشیسم بسیار موذی است، ما 

.)٣(»اره آن را بازتولید می کنیمھمو

این تئوری ھا بھ یک ھدف اجتماعی و سیاسی کامالً 
تالش برای بھبود تمدن بشر، برای .معین خدمت می کنند

یک دنیای بھتر چھ کاربردی دارد وقتی اَشکال تفکری 
کھ بنیان چنین تالشی است، در درون خود چنان نطفھ 
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را دارد کھ خود را ھایی از پسرفت اجتماعی و  بربریت 

در ھولوکاست متجلی کرد؟ از این نظر در تحلیل نھایی، 
اگر شرایط مساعد .بذرھای فاشیسم در ھمۀ ما نھفتھ است

.باشد، شکوفھ می زند

تئوری دیگری از ھولوکاست ھم ھست کھ اھمیت سیاسی 
این تئوری ادعا می کند کھ ھولوکاست نھ .تری نداردکم

یھ داری، بلکھ صرفاً از اقدامات از تناقضات نظام سرما
جنایتکارانۀ نازی ھا سر بیرون آورد و بھ نظم اجتماعی 

نازی ھا بھ نوعی قادر .مورد دفاع آن ھا بی ارتباط بود
بھ تسخیر دولت آلمان و سپس بھ کارگیری آن برای 
صورت دادن بھ چشم انداز نژادپرستانھ و مرگبار خود 

یھ داری آلمان را نمی بھ این ترتیب طبقۀ سرما.بودند
توان مسئول دانست، چرا کھ خود ھمراه با باقی جامعھ 

این تئوری عالوه بر تبرئھ .تابع فرامین نازی ھا بود
کردن نخبگان حاکم آلمان، بھ لحاظ سیاسی نیز در دورۀ 
اخیر مفید واقع شده، چرا کھ بھ زعم آن درسی کھ می 

باید برای »جامعۀ جھانی«توان فراگرفت این است کھ 
جلوگیری از ظھور یک ھیتلر دیگر، در ھرجایی کھ 

.ممکن است ظاھر شود، وارد عمل گردد

با این .در ظاھر امر ھدف قابل ستایشی بھ نظر می رسد
جامعۀ«حال بھ کّرات اتفاق می افتد کھ دیدگاه ھای 

ھمیشھ با منافع قدرت ھای اصلی امپریالیستی »جھانی
دو جنگ علیھ رژیم صدام می بینیم کھ.منطبق است

حسین در عراق راه افتاد، بر این مبنا کھ او ھیتلر جدیدی 
بود، جنگ علیھ صربستان و رژیم اسلوبودن میلوسوچ ھم 

در دھۀ .با این بھانھ آغاز شد کھ او ھیتلر بالکان است
سبزھا، حتی  -، حکومت حزب سوسیال دمکرات١٩٩٠

نظامی در بالکان بھ ھولوکاست متوسل شد تا بلکھ مداخلۀ 
ادعا .قدیم، حیاط خلوت امپریالیسم آلمان، را توجیھ کند

می شد کھ آلمان درس ھای ھولوکاست را بھتر از ھر 
ملتی می داند، و بنابراین باید مداخلھ ای برای جلوگیری 

-نقش تعیین.از یک نسل کشی دیگر صورت می گرفت
ھۀ کنندۀ امپریالیسم آلمان در تجزیۀ یوگسالوی در د

، و شروع تنازعات وحشتناکی کھ متعاقب آن ١٩٩٠
.فوران کرد، با سکوت سپری شد

سخنرانی فعلی در مخالفت با این قبیل تئوری ھا، بھ دنبال 

اثبات این ادعا است کھ بھ قدرت رسیدن نازی ھا نھ 
محصول شّر ذاتی در بشر بود و نھ محصول مدرنیسم، و 

بلکھ .ضیحنھ یک تصادف وحشتناک و غیر قابل تو
واکنش طبقۀ حاکم سرمایھ داری آلمان بھ بحران سیاسی و 

بھ عالوه، تالش خواھم .اجتماعی پیِش روی خود بود
کرد نشان دھم کھ جنگ علیھ اتحاد شوروی در ژوئن 

کھ از آن برخاست، پیامد »راه حل نھایی«و ١٩۴١
برنامۀ نازی ھا برای حّل این بحران بھ نفع امپریالیسم 

.بودآلمان 

اجازه دھید در وھلۀ نخست بھ این پرسش برگردیم کھ 
، ١٩٣٣ژانویۀ ٣٠.نازی ھا چگونھ بھ قدرت رسیدند

روزی کھ ھیتلر بھ عنوان صدراعظم از سوی پرزیدنت 
نازی »نبرد قدرت«انتخاب شد، نقطۀ اوج »ھیندنبورگ«

این .آن ھا در آن روز قدرت را قبضھ نکردند.ھا نبود
ت دولت آلمان، کھ بھ نمایندگی از قدرت را سرپرس

نخبگان مالک آلمان و در چارچوب قانون اساسی این 
.کشور عمل می کرد، بھ دست آن ھا سپرد

بھ درستی مطرح »ایان کرشاو«ھمان طور کھ پروفسور 
در بھ قدرت رساندن او «کرده است، اقدامات خود ھیتلر 

، سیاست ھیتلر.»تنھا از اھمیت فرعی برخوردار بود
-یعنی دوام آوردن برای رسیدن بھ باالترین منصب ممکن

مقام صدر اعظم، کھ مورد پشتیبانی نیروھای استبدادی 
و امتناع -پناه برده بھ دفتر ریاست جمھوری قرار داشت

این «از ھرگونھ مصالحھ و سازش، نھایتاً جواب داد؛ اما 
.)۴(»تر پیامد اقدامات دیگران بود تا خود ھیتلربیش

این جا دنبال کردن مسألھ از بین پیج و خم ھای در
منجر١٩٣٣ژانویۀ ٣٠بحرانی سیاسی کھ بھ تصمیم 

در این .شد، از مدت زمان موجود ما فراتر خواھد رفت
اجازه دھید فقط بھ نقاط .مورد کتاب ھا نوشتھ شده است

.عطف اصلی اشاره کنم

یطی پنج سال بعد از اتمام جنگ جھانی اول و سرنگون
، آلمان با یک سلسلھ از بحران ١٩١٨نوامبر ٩قیصر در 

ھای سیاسی و مبارزات انقالبی کھ در وضعیت انقالبی 
بھ اوج رسید، بھ ١٩٢٣اواخر تابستان و اوایل پاییز 

اما وضعیت زمانی بھ سرعت تغییر کرد .شدت آشفتھ شد
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یک قیام برنامھ ریزی )KDP(کھ حزب کمونیست آلمان 

سقط انقالب، شرایط .لغو کرد١٩٢٣تبرشده را در اک
سیاسی را برای استقرار مجدد اقتصاد آلمان و نظام 
سیاسی آن، بھ ویژه از طریق ورود سرمایۀ استقراضی 

اما این جریان سرمایھ تا .از ایاالت متحده، مھیا کرد
رو بھ کاھش گذاشت و اقتصاد آلمان ١٩٢٠اواخر دھۀ 

.یک دورۀ رکود بوددرحال ورود بھ٢٩-١٩٢٨در سال 
با تعمیق رکود، طبقۀ سرمایھ دار صنعتی آلمان بھ طور 
فزاینده ای بھ ضّدیت با امتیازات اجتماعی اعطایی بھ 

بحران در .طبقۀ کارگر در جمھوری وایمار کشیده شد
بھ مرحلۀ حساس رسید، یعنی زمانی کھ ١٩٣٠مارس 

)SPD(حکومت ائتالفی متشکل از سوسیال دمکرات ھا 
و احزاب بورژوایی اصلی، طی مجادلھ ای بر سر تأمین 

.مالی مزایای بیکاری، ازھم پاشید

شاھد تغییر سریعی در دورنمای ١٩٣٠انتخابات سپتامبر 
درصد ۶رأی حزب سوسیال دمکرات .سیاسی آلمان بود

۴٠کاھش یافت، درحالی کھ رأی حزب کمونیست آلمان 
بقۀ کارگر بھ درصد باال رفت کھ این بیانگر چرخش ط

اما افزایش عظیم آرای نازی ھا، نتیجھ ای بس .چپ بود
درصد افزایش یافت، بھ ٧٠٠آرای آن ھا .معنادار بود

طوری کھ از نھمین حزب بزرگ کشور بھ رتبۀ دوم 
کرسی در رایشتاگ، بھ ١٢نازی ھا از تنھا .ارتقا یافتند

.کرسی دست یافتند١٠٠بیش از 

ل نتیجۀ انتخابات ھشدار داد کھ بھ لئون تروتسکی با تحلی
قدرت رسیدن فاشیسم در آلمان اکنون یک خطر واقعی 

او تأکید کرد کھ تنھا با یک جھت گیری مجدد کامل .است
در حزب کمونیست آلمان می توان بر این این خطر فائق 

، »سوسیال فاشیسم«ضرروی بود کھ سیاست .آمد
ت بھ رھبری مصوب ششمین کنگرۀ انترناسیونال کمونیس

حزب .، واژگون شود١٩٢٨استالینیست ھا در سال 
کمونیست آلمان تحت این سیاست، حزب سوسیال 
دمکرات و تمامی اعضای آن را، از جملھ بخش ھای 

سوسیال «بزرگی از طبقۀ کارگر صنعتی، بھ عنوان 
تقبیح کرد و بھ مخالفت با تشکیل یک جبھۀ »فاشیست

رگری برای شکست واحد متشکل از سازمان ھای کا
تروتسکی در مبارزه .خطر و تھدید نازی ھا پرداخت

، تأکید کرد کھ این جبھھ بھ معنای »جبھۀ واحد«برای 
حمایت از جمھوری وایمار یا رھبران حزب سوسیال 

نیست، »ترشّر کم«دمکرات و دیگر احزاب بھ عنوان 
بلکھ بھ معنای دفاع از دستاوردھای تاریخی طبقۀ کارگر 

.بزارھای عملی معین استبا ا

-فاشیسم صرفاً یک نظام انتقام«تروتسکی توضیح داد کھ 
.جویی، کاربست نیروی وحشیانھ و ارعاب پلیس نیست

فاشیسم یک نظام حکومتی منحصر بھ فرد است، متکی 
بر ریشھ کن ساختن تمامی عناصر دمکراسی پرولتری 

ودی وظیفۀ فاشیسم نھ فقط ناب.در درون جامعۀ بورژوایی
پیشتاز کمونیست، در نگاه داشتن کل طبقھ در وضعیت 

برای این ھدف، نابودی .عدم یکپارچگی قھرآمیز است
ُخرد .فیزیکی انقالبی ترین بخش کارگران کفایت نمی کند

کردن کلیۀ سازمان ھای مستقل و داوطلب، ویران کردن 
کلیۀ خاکریزھای دفاعی پرولتاریا و ریشھ کن ساختن ھر 

سھ چھارم قرن بھ واسطۀ سوسیال دمکراسی آن چھ طی
.و اتحادیھ ھای کارگری بھ دست آمده نیز ضروری است

چرا کھ در تحلیل نھایی، حزب کمونیست نیز خود را 
)۵(»متکی بر ھمین دستاوردھا می کند

، حاکمیت ١٩٣٠بھ دنبال انتخابات رایشتاگ در سپتامبر 
عظمرژیم صدرا.پارلمانی عمالً بھ پایان رسید

محور  -، بھ عنوان عضو حزب کاتولیک»برونینگ«
، با یک سلسلھ از فرامین مورد »حزب میانھ«موسوم بھ 

»مدارای«.حکومت کرد»ھیندنبورگ«حمایت پرزیدنت 
حزب سوسیال دمکرات، با این بھانھ کھ یک انتخابات 
جدید بھ تقویت موضع نازی ھا خواھد انجامید، حکومت 

اگر نازی ھا .امور باقی گذاشترا بر مسند»برونینگ«
بھ ھر شکل قادر بھ کسب یک چنین نیروی انتخاباتی 
بودند، این خود محصول تصمیم حزب سوسیال دمکرات 
آلمان بھ مقید و محدود نگاه داشتن طبقۀ کارگر بھ حّد و 

گرایی و پارلمانتاریسم و سد کردن تغییر و مرزھای قانون
.دتحول ھرگونھ مبارزۀ انقالبی بو

بر حمایت »برونینگ«رژیم .وضعیت، ذاتاً بی ثبات بود
حزب سوسیال دمکرات و بوروکراسی اتحادیھ ھای 
کارگری کھ وابستھ بھ حمایت اکراه آمیز و بی رغبت 

اما ھمان طور کھ تروتسکی .طبقۀ کارگر بود، اتکا کرد



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٣٩
اشاره کرد، این نظام بھ طور فزاینده ای برای بخش ھای 

این یک .بخش بودایھ دار آلمان نارضایتحاکم طبقۀ سرم
مشکل این بود کھ در ھمان حال کھ .اقدام نیمۀ راه بود

طبقۀ کارگر با بوروکراسی سوسیال دمکراسی و اتحادیھ 
ھای کارگری سرکوب می شد، سازمان ھای کارگری بھ 
بقای خود ادامھ می دادند و خطر بالقوه نیرومندی در 

این خطر باید از طریق .دوضعیت سیاسی باقی می مانن
.نابودی این سازمان ھا رفع می شد

، یعنی عمیق ترین ١٩٣٢بحران پیوستھ در سرتاسر سال 
درصد از ٣٠تا.، تشدید می شد»رکود بزرگ«مرحلۀ

نیروی کار، بیکار شده بود؛ بانک ھا یک بھ یک سقوط 
در ماه مھ فروپاشید و »برونینگ«حکومت.می کردند

مافوق «برای تشکیل یک حکومت »ھیندنبورگ«
آریستوکرات پروسی، »فرانتس فون پاپن«، بھ »احزاب

١٩٣٢انتخابات جدیدی در اواخر ژوئیۀ .روی آورد
درصد آرا را کسب ٣٧.۴نازی ھا .برگزار گردید

کردند، درحالی کھ حزب سوسیال دمکرات و حزب 
درصد آرا را در ٣۶کمونیست آلمان بین خود بیش از 

اما اگر چھ نازی ھا بزرگ ترین حزب .ر داشتنداختیا
از درخواست »ھیندنبورگ«واحد در رایشتاگ بودند، 

مبنی بر انتصاب او بھ عنوان صدر اعظم با »ھیتلر«
مجدداً »ھیندنبورگ«در عوض .قدرت کامل امتناع کرد

وقتی رایشتاگ جدید در .رو منصوب نمود»فون پاپن«
رأی ۵١٣با نسبت»پاپن«سپتامبر تشکیل شد، رژیم٢١

رایشتاگ مجدداً منحل .رأی موافق، رد شد٣٢مخالف بھ 
این .نوامبر برگزار گردید۶و انتخابات جدیدی در تاریخ 

میلیون کاھش و رأی حزب کمونیست ٢بار رأی نازی ھا 
ویژگی ھفتھ ھای آتی، یک سلسھ از .آلمان افزایش یافت

٣٠یتلر در تاریخ مانورھایی بود کھ با قدرت گیری ھ
.بھ اوج رسید١٩٣٣ژانویۀ 

نیرومندترین بخش ھای بورژوازی حول یک نیاز متحد 
شده بودند و آن خالصی از شّر دمکراسی وایمار و درھم 

بھ »ھیندنبورگ«.یافتھ بودشکستن طبقۀ کارگِر سازمان
دلیل وجود نگرانی ھایی در درون بورژوازی و نخبگان 

یض قدرت بھ نازی ھا، بھ عنوان زمیندار نسبت بھ تفو
باندی از افراد نوکیسھ و ِشبھ مجرم از الیھ ھای پایین 

اما تا اواخر .امتناع کرد»ھیتلر«جامعھ، از انتصاب 
، بیش از پیش آشکار می شد کھ خطرات ١٩٣٢سال 

ناشی از تداوم بحران سیاسی، بھ مراتب سنگین تر از 
.دردسرھای یک رژیم نازی است

ژوازی آلمان، در شرایطی کھ رویدادھای برای بور
چنان زنده و پویا بود، وقوع انقالب ھم١٩٢٣تا١٩١٧

چنان با وجود چاپلوسی حزب سوسیال اجتماعی ھم
دمکرات و ورشکستگی سیاسی حزب کمونیست آلمان، 

.یک تھدید حی و حاضر بھ شمار می رفت

تناقض در این جاست کھ یکی از عوامل مشوق تصمیم بھ 
رار دادن ھیتلر در قدرت، تنزل قابل توجھ آرای نازی ق

ھا در انتخابات نوامبر و عالیم رو بھ رشد بحران در 
اگر خرده بورژوازی و توده ھای .درون حزب بود

دھقان کھ طی سال قبل پشت نازی ھا چرخیده بودند 
اکنون آغاز بھ عقب نشینی می کردند، در آن صورت 

و می رفتند؟ شاید بھ طرف پرسش این است کھ بھ کدام س
بھ عالوه، عالئم و نشانھ ھایی از .حزب کمونیست آلمان

یک بھبود اقتصادی بھ چشم می خورد و ھمین امر جرقھ 
ھای ترس از احیای مبارزات کارگری را روشن می 
کرد؛ اعتصاب کارگران حمل و نقل برلین در نوامبر 

تھ تحت این شرایط، تصمیم گرف.، یک ھشدار بود١٩٣٢
شد کھ قدرت ھمراه با اختیار تام برای پایان دادن بھ 
بحران سیاسی و استقرار رژیم ضروری برای تحقق 
مطالبات سرمایۀ آلمان و درھم شکستن طبقۀ کارگر، بھ 

، آن ھا را »فون پاپن«یا بھ قول  -ھا اعطا شود»نازی«
.کنند»استخدام«

ردر طول بحران سیاسی، حزب کمونیست آلمان کھ زی
سیطرۀ استالینیسم و کمینترن در مسکو قرار داشت، بھ 

یعنی  -مخالفت خود با تاکتیک جبھۀ واحد ادامھ داد
تاکتیک آغاز مبارزه برای جلب توده ھای کارگری کھ 

چنان در دامن صفوف سوسیال دمکراسی بودند و ھم
آوردن آن ھا بھ سمت حزب کمونیست آلمان، بسیج کردن 

رگر و بنابراین شکستن پایۀ توده نیروی مستقل طبقۀ کا
.ای حزب نازی

در عوض استراتژی سیاسی، جای خود را بھ اولتیماتوم 
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سوسیال «:ھای بوروکراتیک و شعارھای توخالی داد

پس از ھیتلر نوبت «، »جبھۀ واحد از پایین«، »فاشیسم
و حمایت از رفراندوم نازی ھا برای تالش بھ »ماست

در نتیجھ .پروسبرکناری حکومت دمکراتیک
نیرومندترین و تکامل یافتھ ترین جنبش سیاسی کارگران 
سوسیالیست کھ تا آن موقع دیده شده بود، شکست خورد؛ 

.ترین شکست طبقۀ کارگر در تاریخبزرگ

یکی از مناقشھ انگیزترین مسائل حول نقش حزب نازی، 
مورخ .رابطۀ آن با سرمایۀ بزرگ در آلمان بوده است

در کتاب خود با عنوان »ھنری اشبی ترنر«امریکایی،
بھ تفصیل سعی »سرمایۀ بزرگ آلمان و ظھور ھیتلر«

می کند اثبات کند کھ تأمین مالی از طرف سرمایھ داران 
.بزرگ، در ظھور و رشد حزب نازی تعیین کننده نبود

نشان می دھد، »ترنر«اما ھمان طور کھ اثر خود 
مھوری وایمار و سرمایۀ بزرگ آلمان عمیقاً با ج

دمکراسی پارلمانی خصومت داشت و برای استقرار یک 
خواه بھ منظور درھم شکستن طبقۀ کارگر رژیم تمامیت

وقتی روی کار آمدن نازی ھا بھ تنھا .فعالیت می کرد
گزینۀ بادوام برای تضمین چنین رژیمی تبدیل شد، 
سرمایۀ بزرگ حمایت خود را بسیج کرد، مبالغ ھنگفتی 

در حمایت ١٩٣٣مارس ۵ا در  انتخابات عمومی پول ر
از تعھد ھیتلر بھ پایان دادن بھ نظام وایمار و ریشھ کردن 
مارکسیسم با ھر پیامد ممکن، در اختیار حزب نازی 

.گذاشت

دانشجو بودم، عموماً اعتقاد بر ١٩۶٠زمانی کھ در دھۀ 
این بود کھ بھ قدرت رسیدن رژیم ھای فاشیستی، واکنش 

مستقیم طبقۀ سرمایھ دار بھ خطرات ناشی از و پاسخ
جنبش سوسیالیستی کارگران، بھ عنوان نیرومندترین 

طی نزدیک .جنبشی کھ در آلمان وجود داشت، بوده است
سال گذشتھ، این  اعتقاد زیر آماج حمالت پی در ٢۵بھ 

.پی رفتھ است

اواخر »مایکل بُرلی«در مقالھ ای کھ مورخ بریتانیایی، 
»ویکلی استاندارد«گرای در نشریۀ راست٢٠٠۵سال 

سال پیش من شروع بھ ٢٠وقتی «:نوشت، آمده بود
تدریس تاریخ آلمان مدرن کردم، ھنوز این الزامی بود کھ 
توجھ شایانی بھ تالش ھای مارکسیست ھا برای انداختن 

تقصیر فاشیسم بھ گردن این یا آن سرمایۀ بزرگ صورت 
وره مربوط بھ دانش آموختگانی اکثر ادبیات آن د.بگیرد

با تمایالت چپ بود، در این میان کالس ھای مربوط بھ 
فاشیسم، شمار نامتناسبی از دانشجویانی با زمینھ ھای 

از آن زمان تاکنون .رادیکال را بھ خود جلب می کرد
وضعیت تغییر کرده، این روزھا رایج تر این است کھ از 

یا یک "لت نژادیدو"فاشیسم بھ عنوان  گونھ ای از 
)۶(»...مذھبِ جایگزین بحث شود

»یک تاریخ نوین:رایش سوم«در کتاب خود »بُرلی«
آن مکتبی کھ آرزو می کرد بھ «ادعا کرد )٢٠٠١(

، تمام و کمال »رابطۀ بین سرمایھ داری و فاشیسم برسد
، نازیسم »بُرلی«بھ گفتۀ .)٧(ویران شد »ترنر«از سوی 

بود کھ قدرت گیری و جنایات آن »مذھب سیاسی«نوعی
.نمی توانست بھ سرمایھ داری ارتباط داده شود

اما مسألۀ رابطۀ میان جنبش نازی و سرمایۀ بزرگ، 
جنبش.بسیار فراتر از صرفاً سطح تأمین مالی می رود

مارکسیستی ھرگز ادعا نکرده است کھ در پشت حزب 
نازی، نوعی دسیسۀ محرمانۀ رھبرانی کھ مشغول 

با این حال این .سک گردانی بودند، وجود داشتھعرو
بدان معنا نیست کھ مفاھیم و ایدئولوژی جنبش نازی 

ترین نیازھا و منافع امپریالیسم آلمان ارتباطی بھ عمیق
.نداشت

در ارتباط با ایدئولوژی جنبش نازی و رابطۀ آن با 
امپریالیسم آلمان، اجازه دھید با توضیح خود ھیتلر از 

ھرچند او گاھی از تصاویر .تیزی اش آغاز کنیمسیھودی
و ارجاعات مذھبی در کارزارھایش استفاده می کرد، 
ولی خصومتش با یھودیان متکی بر تعالیم کلیساھای 

بلکھ ریشھ در آموزه ھای نژادپرستانۀ نیمۀ .مسیحی نبود
دوم قرن نوزدھم داشت و آن ھم بھ منظور مقابلھ با رشد 

-یھودی.ی توده ای طبقۀ کارگرجنبش ھای سوسیالیست
ستیزی بھ مثابۀ ابزاری برای بسیج خرده بورژوازی و 
توده ھای دھقان در جھت سرکوب پرولتاریا و مقید کردن 

و آن برنامھ بھ طور .آن بھ نیازھای ملت دیده می شد
مشخص بھ نفع سرمایۀ بزرگ آلمان و نخبگان زمیندار 

.بود
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، کتابی کھ در زمان زندان خود بھ »نبرد من«ھیتلر در 

و البتھ باید (نوشت١٩٢٣دلیل تالش بھ کودتا در اکتبر 
توضیح داد کھ )گفت دوران حبس بسیار راحتی بود

چگونھ نفرت او از یھودیان با نفرت از مارکسیسم گرده 
.خورده بود

او نوشت کھ پس از مبارزه برای برخورد با مسألۀ یھود
پیش از جنگ، پرده ھا زمانی از مقابل »وین«در 

کھ یھودی را بھ عنوان رھبر سوسیال «چشمانش افتاد 
تر در آموزه ھای ھنگامی کھ عمیق«.»دمکراسی یافتم

سرنوشت، خود پاسخ را بھ من ...مارکسیسم کاوش کردم
آموزۀ یھودی مارکسیسم، اصل آریستوکراسی را کھ .داد

ی داشتھ، بھ کنار می زند و جای طبیعت بھ مردم ارزان
امتیاز ابدی قدرت و نیرو را بھ توده ای از اعداد و ارقام 

بنابراین ارزش فردیت را در .و بار سنگین آن می دھد
انسان نادیده می گیرد، با اھمیت ملیت و نژاد ستیز می 

فرِض وجود و فرھنگ کند، و از این رو از بشریت، پیش
)٨(.»آن را می گیرد

در »کنراد ھایدن«مان طوری کھ ژورنالیستی بھ نام ھ
بیوگرافی خود از ھیتلر نوشت، جنبش کارگری بھ این 
دلیل کھ تحت رھبری یھودیان بود او را دفع نکرد، 
برعکس یھودیان بھ دلیل آن کھ جنبش کارگری را 

این کارل مارکس .رھبری می کردند او را دفع کردند
.)٩(یزی ھیتلر را برانگیخت ستسوسیالیست بود کھ یھودی

دولت «این آدولف ھیتلر نبود کھ آموزۀ نازی ھا مبنی بر 
این آموزه، بر مبنای یک رشتھ .را خلق کرد»نژادی

تئوری ھای نژدپرستانھ در درون محافل آکادمیک و 
گرا در نیمۀ دوم قرن نوزدھم و دھۀ نخست سیاسی راست

بر نژاد پستی، آموزه ھای مبتنی .قرن بیستم شکل گرفت
سازی نژادی و مبارزه برای حذف یا ضرورت پاک
کھ قرار بود بنیان ایدئولوژیک »منحط«انقراض مردم 

را برای ھولوکاست ایجاد کند، بھ ھیچ وجھ محدود بھ 
این ھا در برخی از مؤسسات کلیدی .آلمان یا اروپا نبود

بحث»لیگ دانشگاه ھای آیوی«ایاالت متحده، از جملھ 
.شدمی

برای روشن کردن این موضوع اجازه بدھید پاراگراف 

لوتروپ «ھایی را از کتاب یک نویسندۀ بسیار سرشناس، 
شورش علیھ «با عنوان ١٩٢٢کھ در سال »استودارد

.منتشر شد، نقل کنم»ظھور ُخرده انسان:تمدن
دکترای خود را از ھاروارد گرفت و اثر او »استودارد«

و »وارن ھاردینگ«ھور امریکا، با تحسین دو رئیس جم
این حقیقتی کامالً آشکار .قرار گرفت»ھربرت ھوور«

ھم بھ آن »گتسبی بزرگ«بود بھ طوری کھ در رمان 
.اشاره شده است

یکی .قابل توجھ است»ُخرده انسان«استفاده از اصطالح 
از کلماتی کھ بھ طور تنگاتنگی با آموزۀ نازی ھا تداعی 

این واژه .است»Untermensch«می شود، واژۀ 
ترجمھ می )Sub-human(»مادون بشر«عموماً بھ 

ُخرده انسان (»Under-man«شود، اما ترجمۀ ادبی آن 
.است)یا انساِن پست

موج رو بھ صعود «بعدھا با نام -استودارد در کتاب خود
با-»"سفید"در برابر برتری جھانی "رنگ"

اً در آن مقطع مورد موضوعاتی برخورد می کرد کھ اکثر
بحث بودند، از جملھ خطر نژادھای پست و رنگین و نقش 

در ھمان حال کھ این .اصالح نژادی در بھبود نژادھا
پرسش ھا طی دورۀ قابل توجھی مورد بررسی قرار 

یک عامل جدید ظاھر ١٩٢٠گرفتھ بود، در جھان دھۀ 
و ظھور بلشویسم بھ ١٩١٧انقالب روسیۀ :شده بود
.ترین تھدید در برابر تمدنمھمعنوان 

او نوشت کھ .، مخالف تند و تیز برابری بود»استودارد«
تمدن تنھا برای نژادھای .نابرابری، تکیھ بر طبیعت دارد

نھ فقط این، کھ حتی حضور .پذیر استخاص امکان
یابی بھ تمدن در درون جامعھ، نژادھای ناتوان از دست

در .بھ شمار می رودخود یک تھدید در برابر جامعھ 
اصالح «اصطالح یوژنیک یا ارتباط با این مفاھیم، علم بھ

ھم وجود داشت کھ الزامات و نتایج مھمی برای »نژادی
.سازمان اجتماعی دربر داشت

تکثیر نژاد اصلح، یک فرایند «:»استودارد«بھ گفتۀ 
نژادسازی است؛ و حذف نژاد پست، فرایند پاکسازی 

نژادی نقطۀ عزیمت روشنی برای سازیپاک...نژادی
»انحطاط«بھبود نژادی با مفھوم .»بھبود نژادی است
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یک آفت سرطانی است، ...انحطاط «.درھم آمیختھ بود

دائماً گسترش می یابد، نژادھای سالم را آلوده و تباه می 
کند، ارزش ھای نژادی را ویران می کند و ھزینھ ھای 

اقع انحطاط نھ فقط جامعھ در و.اجتماعی را باال می برود
را معلول می کند، کھ موجودیت خود آن را بھ خطر می 

می بینیم کھ بیماران اجتماعی ما اساساً ...ما...اندازد
محصول انحطاط ھستند و این کھ محو انحطاط بیش از 

اما .ھر چیز دیگری برای حل آن ھا بھ کار خواھد آمد
و این .ّسر استمی"منحط"تنھا با محو "انحطاط"محو

افراد ....یک موضوع نژادی و نھ اجتماعی است
نامناسب و ھمین طور شرایط اجتماعی غیرمنصفانھ، باید 

)١٠(»...محو گردند

، دشمن تمدن بود، چرا کھ طبیعت خود »ُخرده انسان«
.می پنداشت کھ این فرد قادر بھ دست یافتن بھ تمدن نیست

شمن پیشرفت و تمدن، بھ ، این د»ُخرده انسان«اما اکنون 
.قھرمان بدل شده بود

اھمیت سندیکالیسم و بلشویسِم برآمده از آن را بھ زحمت «
اغراق نیست اگر بگوییم این .بتوان دست کم گرفت

وحشتناک ترین پدیدۀ اجتماعی است کھ جھان بھ خود 
ما برای نخستین بار در تاریخ، یک فلسفۀ جامع از .دیده

این پیش در -سندیکالیسم سراغ داریمُخرده انسان را در 
آمدی است بر آن شورش وسیع علیھ تمدن کھ با بلشویسم 

فلسفۀ ُخرده انسان امروز ....روسی عمالً آغاز گردیده
)١١(»بلشویسم نامیده می شود

بلشویسم دشمن اصلی تمدن و نژاد بود، تھدیدی بود برای 
رتاب پ«و نھایتاً »تنزل دادن ھر رشتھ از ھستی ما«

ترین و کردن جھان بربرمنشانھ و ناتواِن نژادی، بھ پست
در نتیجھ بلوشیسم .»نومیدانھ ترین اختالط ھای نژادی

.درھم شکستھ می شد»با ھر قیمتی«باید 

، بھ »چرچیل«مانند بسیاری دیگر، از جملھ »استودارد«
از «نقش مھم یھودیان در تمامی جنبش ھای اجتماعی 

لس تا رژیم اساساً یھودی بلشویک در زمان مارکس و انگ
تمامی عناصر.)١٢(اشاره کرد»اتحاد شوروی امروز

کلیدی بیولوژی نژادی نازی ھا و پیامدھای مھلک آن در 
.این جا حاضر ھستند

سایر اجزای کلیدی برنامۀ نازی ھا، بھ خصوص آن ھایی 
کھ بھ وضعیت آلمان اشاره داشت، طی سھ دھۀ سابق بر 

.فل راست تکامل یافتھ بودآن، در محا

فضای «یا (»Lebensraum«اصطالح ١٩٠١در سال 
کھ قرار بود بعدھا جایگاھی مرکزی را در )»زنده

فردریش «ایدئولوژی نازی ھا اشغال کند، از سوی 
او ادعا کرد کھ تکامل یگ گروه از .ابداع شد»راتسل

مردم، مشروط بھ ظرفیت آن برای توسعھ است و یک 
الم از مردم می بایست از فضا برای رشد و گروه س

، برای آلمان »راتسل«بھ گفتۀ .تکامل برخوردار باشد
ضرورت داشت کھ بھ خاطر سالمت نژادی، از 
مستعمرات برخودار باشد، درست مانند دیگر قدرت ھای 

.چون فرانسھ و بریتانیااستعماری ھم

از نیاز بھ مستعمرات می »راتسل«در ھمان حال کھ 
وشت، دیگران بھ قارۀ اروپا بھ عنوان فضای الزم برای ن

مشکل تالش بھ تسخیر مستعمرات .توسعھ اشاره کردند
این بود کھ آلمان بھ طور ممتد در برابر رقبای خود بھ 

بخش ھایی از ارتش کھ .دشواری برخورد می کرد
سرشار از دیدگاه ھای متداول نژادپرستی در محافل حاکم 

عمرات آن سوی آب ھا، بھ مناطقی بود، بھ جای مست
فردریش «ژنرال .تر بھ کشور خود چشم داشتندنزدیک

منتشر شد، تأکید کرد ١٩١٢در کتابی کھ سال »برناردی
است، چرا کھ »ضرورت بیولوژیک«کھ جنگ، یک 

نژادھای پست یا درحال اضمحالل، بھ «بدون جنگ، 
و سھولت رشد عناصر نوپای سالم را خفھ خواھند کرد 

ھمان .)١٣(»یک زوال جھانی بھ دنبال این خواھد آمد
١٩۶٠، در دھۀ »فریتس فیشر«طور کھ مورخی بھ نام 

آن ھم در بحبوحۀ مخالفت تند مورخین -کشف کرد
ارتش آلمان طرحی را در -نفوذ آلمانآکادمیک صاحب

برای اشغال اراضی وسیع قلمرو اروپا، ١٩١۴سپتامبر
مناقشات »تز فیشر«.کرده بوداز جملھ در شرق، آماده

شدیدی را شعلھ ور کرد، چرا کھ این تز، پیوستگی و 
اتصال ضروری میان اھداف سیاست خارجی آلمان 
امپریالیستی در جنگ جھانی اول از یک سو و سیاست 

.ھای رژیم نازی از سوی دیگر را نشان می داد

-، آموزه ھای نژاد، یھودی»نبرد من«ھیتلر در کتاب 
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، و مبارزه علیھ بلشویسم را بھ »فضای زنده«ی و ستیز

او تأکید داشت کھ بلشویسم روس را باید .ھم پیوند زد
تالش یھودیت برای دستیابی بھ حاکمیت جھانی در قرن 

بنابراین مبارزه علیھ بلشویزه .بیستم بھ حساب آورد
کردن جھان بھ دست یھودیان، مستلزم رویکردی روشن 

و این خود بھ گسترش و .ی بوددر قبال روسیۀ شورو
یعنی انگیزه برای -بسط رایش آلمان گره خورده بود

ملت باید نیرو می گرفت، نھ از طریق .»فضای زنده«
استعمار در آن سوی آب ھا، بلکھ از طریق اشغال و 

مساحت مام وطن را باال خواھد «تسخیر قلمرویی کھ 
خشھیتلر با ترکیب کردن این ایده ھا در ب.»برد

-ما جنبش بی«:از کتاب خود، نوشت»سیاست مشرق«
پایان آلمان بھ سوی جنوب و غرب را متوقف، و نگاه 

اگر امروز ...خود را معطوف بھ زمین در شرق می کنیم
ما از خاک جدید در اروپا صحبت می کنیم، می توانیم 
اساساً فقط روسیھ و دولت ھای مرزی وابستھ بھ آن را 

.»یمدر ذھن داشتھ باش

از آن جا کھ روسیۀ شوروی را یھودیان رھبری می 
روسیھ بھ مدت «:کردند، آلمان حق اشغال آن را داشت

چندین قرن، از ھستۀ ژرمنی طبقۀ حاکم  خود تغذیھ 
امروز می توان این ھستھ را تقریباً بھ طور کامل .کرده

ویران و منقرض شده محسوب کرد؛ این ھستھ جای خود 
ھمان طور کھ امکان ندارند .اده استرا بھ یھودیان د

روسیھ بھ تنھایی بتواند یوغ یھودیان را از ذخایر خود 
بردارد، بھ ھمان سان یھودیان نیز این امکان را ندارند کھ 

روسیھ .برای ھمیشھ امپراتوری قدرتمند را حفظ کنند
.خود نھ عنصر سازمانده، کھ مایۀ تجزیھ است

و پایان .ۀ سقوط استامپراتوری ایران در شرق آماد
حاکمیت یھود، بھ معنای پایان روسیھ بھ عنوان یک دولت 

سرنوشت، ما را بھ عنوان شاھد فاجعھ ای کھ .خواھد بود
ترین گواه بر صحت تئوری نژاد ملی خواھد خود عظیم

.)١۴(»بود، انتخاب کرده است 

این مفاھیم کشورگشایی و استعمار صرفاً پیامد ذھن 
ر نبود؛ باید اشاره کنیم کھ این ھا سفت و سخت دیوانۀ ھیتل

زمانی کھ جنگ .در رویدادھای معاصر ریشھ داشتند
بھ پایان رسید، اثری از ١٩١٨جھانی اول در نوامبر 

سربازان بیگانھ در خاک آلمان نبود و رایش، نواحی 
وسیعی از اوکراین را ھمراه با بخش ھایی از روسیھ در 

ت چشم انداز ھیتلر از یک نقطۀ عزیم.اختیار داشت
امپراتوری متکی بر فتح شرق، قلمروی بود کھ بھ دست 

معاھده ای کھ (آلمانی ھا طبق معاھدۀ برست لیتوفسک 
)شد١٩١٨مارس ٣شوروی وادار بھ امضای آن در 

حدود زمین ھای اشغالی بھ دست .اشغال گردیده بود
.آلمانی ھا در نقشۀ زیر دیده می شود

دادامھ دار
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٤٤ پگیدا در مقابل اعتراضات علیه کاستن از خدمات 
!اجتماعی ایستاده است

فھرستبازگشت بھ 

از سایت آلترناتیو سوسیالیستی

SAV – Sozialistische Alternative

برگردان فرامرز عباد

یک ماه است کھ پگیدا در شھر درسدن، ھزاران نفر را 
ھا کشانده تا خشم آن ھا را بھ دلیل کاھش رفاه بھ خیابان 

اجتماعی، کاھش حقوق بازنشتگی، افزایش کرایھ خانھ و 
، بھ  پناھندگان و مھاجران نشان ۴ھم چنین طرح ھارتز 

!دھد

آن ھا این مھاجران و پناھندگان را بھ عنوان عامل کاھش 
رفاه اجتماعی معرفی می کنند و در نتیجھ افکار عمومی 

برای حاکمان .مجرمان واقعی منحرف می سازندرا از 
بانک ھا و شرکت ھای بزرگ و ھم چنین خانم مرکل و 
شرکایش، خارجی ستیزان بسیار مفید ھستند، ھر چند اگر 

بنابرین از دید آن .گاھی علیھ پگیدا حرفی ھم زده باشند
ھا چون ما این جا بھ دنیا آمده ایم، باید بھ مھاجران بی 

، چرا کھ آن ھا می توانند حقوق بازنشستگی اعتماد باشیم
را پایین بیاورند،  خصوصی سازی کنند و مالیات را باال 

!ببرند

بنابراین پگیدا برای مقابلھ با مشکالت، کاھش خدمات 
اجتماعی و حقوق بازنشستگی و مقابلھ با جنگ، دقیقاً بھ 

پگیدا کاری علیھ .تقویت راسیسم و تضعیف ما می انجامد
ن سرمایھ کھ باعث کاھش خدمات اجتماعی صاحبا

تروریست ھای پاریس ھم ضد انقالب .ھستند، نمی کند
ھستند، چون آن ھا ھم سعی دارند کھ مذھب را دوباره 

از زمانی کھ در شھر درسدن، بخش گوربیتز، .زنده کنند
مھاجران در بلوک پیش ساختھ اسکان داده شده اند، 

امضا جمع کردند، چرا؟ چندان نمی گذرد کھ علیھ آن ھا 
چون برای افرادی کھ در آن جا زندگی می کردند کرایھ 
خانھ گران شده بود، صاحب خانھ ھا نمی توانند خانھ ھا 

نگرانی آن ھا درست است، اما دقیقاً .را خوب حفظ کنند
در جھت مخالف قرار دارد؛ چرا کھ مھاجران و 

د، مثل پناھندگان ھم دقیقاً از این مسائل رنج می برن
چرا در درسدن خانھ .کسانی کھ در آن جا متولد شده اند

ھای مسکونی کم ھست و کرایھ خانھ باال می رود؟ چون 
مسکن بھ بخش خصوصی واگذار شده، برای این کھ 
سرمایھ داران آن قدر مسکن نمی سازند کھ کرایھ ھا باال 

اگر کسی بخواھد .برود و از مسکن سود بیشتری ببرند
آن ھا کاری بکند، باید در مقابل بازار مسکن در مقابل

و این زمانی مقدورھست کھ ھمۀ مستأجران .قرار گیرد
راسیسم جلوی این کار را می گیرد و آن ھا .با ھم باشند

را وادار می کند بھ جای مقابلھ با سرمایھ داری و 
سیاستی کھ بھ نفع مالکان ھست، علیھ مھاجران و 

.پناھندگان قرار بگیرند

پول برای ھمھ بھ اندازۀ کافی ھست 

پول برای ھمھ بھ اندازۀ کافی ھست، اما فقط بد تقسیم 
سرمایھ داری باعث نابرابری ھا و مشکالتی می !شده

شود کھ ھمۀ ما از آن رنج می بریم، چھ آن ھایی کھ این 
٣۵.٧ثروتمندان آلمانی .جا متولد شده اند و چھ مھاجران

٣.٧اختیار دارند، حدوداً باالی درصد تمام ثروت را در 
میلیارد یورو؛ با این پول می توان در آلمان تمام 

میلیارد ھم برای ١.۶بدھکاری ھا را پرداخت کرد و 
کارھای دیگر می ماند؛ می توانند مدرسھ و بیمارستان 
درست کنند، مشکل مسکن را حل کنند و فقر را از بین 

درصد ثروت ١درصد مردم فقط۵٠براین اساس .ببرند
درصد ھیچ چیزی ندارند و ٢٨را دراختیار دارند و زیر 

در این نابرابری ھا مھاجران و پناھندگان  .فقیر ھستند
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آن ھا ھم مثل افرادی کھ این جا بھ دنیا آمده .مقصر نیستند

.اند، در رنج و عذاب ھستند

قدرتمندان و پگیدا

ز حزب ا(طی ھفتۀ گذشتھ صدر اعظم آلمان خانم مرکل 
و سیاستمداران دیگرمثل )محافظھ کار دمکرات مسیحی

، از مردم خواستند کھ در تیلیشوزیر ایالت زاکسن، 
چرا کھ مھاجران .راھپیمایی پگیدا دیگر شرکت نکنند

آیا این سیاست مداران .باعث رشد ایالت زاکسن شده اند
ضد راسیست  شده اند؟ آن ھا در طول ھفتھ این طور 

د، اما سؤال این است کھ چرا دقیقاً در ھمین وانمود کردن
زمان قوانین ضد پناھندگی تصویب کرده اند؟ بعد از 

، وضعیت برای مھاجران بسیار دشوار ٩٠شروع دھۀ 
قوانین راسیستی ضد مھاجر اجازه می دھد کھ .شده است

پناھنده را در تاریکی شب دستگیر کرده و بازگشت دھند؛ 
ندگی اجازه نمی دھند کھ منطقۀ بھ درخواست کنندگان پناھ

خود را ترک کنند، بھ آنان اجازۀ کار نمی دھند تا در زیر 
خط فقر اجتماعی بمانند کھ این خود باعث ناھنجاری ھای 

.اجتماعی می شود

چھ باید کرد ؟

این کامالً روشن است کھ سیاست احزاب سیاسی در 
قدرت، از حزب محافظھ کار دمکرات مسیحی تا سوسیال 

مکرات ھا و سبزھا، برای حفظ منافع سرمایھ داران، د
این زمانی تغییر می کند کھ .بانک ھا و تراست ھا است

ما متحد شویم، این جا ھمگی از کارگران اتحادیھ ھا و 
حزب چپ آلمان انتظار دارند کھ بھ میدان بیایند، برای 
مقابلھ با از بین بردن خدمات اجتماعی، علیھ طرح ھارتز 

ی باال بردن دست مزد ھا، حقوق بازنشستگی، ، برا۴
چپ ھا باید یک ...برای توزیع ثروت از باال بھ پایین و 

.آلترناتیو سوسیالیستی ارائھ کنند

باید مھاجران و آلمانی ھا با یکدیگر علیھ از بین بردن 
از بین .خدمات اجتماعی و راسیسم متحدانھ عمل کنند

بازگشت دادن پناھنده، بردن قوانین ضد پناھندگی ھمچون 
.نداشتن اجازۀ کار و دیگر قوانین راسیستی

برای ایستادن در مقابل پگیدا، چپ ھا و تمام کارگران و 

.اتحادیھ ھای باید متحدانھ عمل کنند

آماری کوچک در مورد مھاجران و آوارگان

میلیون ١٩.٧بر طبق آمارھای موجود در سراسر جھان 
اولین مکانی کھ .راری ھستندانسان از محل زندگی خود ف

بیشترین آورگان را در خود جای داده، کمپ ھای سازمان 
میلیون نفرآواره؛ آورگان ١.۶ملل در پاکستان ھست با 

نفر در لبنان ھستند و لبنان خود ٨۵٠,٠٠٠سوریھ با  
در آلمان طبق .یک کشور کوچک چھار میلیونی است

پناھندگی داده ھزار نفر تقاضای١٨٠حدوداً ٢٠١۴آمار 
اما .ھزار نفر بود۴۴٠، ١٩٩٢اند کھ این رقم در سال 

ھزار نفر پناھجو زندگی ٢اکنون در شھر درسدن حدود 
بھ  ٢٠١۶با حفظ ھمین شرایط، این رقم تا سال .می کنند

٠.٨%نفر می رسد، یعنی بھ عبارت دیگر ٣٩٠٠حدود 
را ٠.۴%کل جمعیت کھ در آن مسلمان درسدن حدود 

!شکیل می دھندت

میلیون ۶.۶طبق آمار مؤسسۀ پژوھش اقتصادی اروپا 
نفر در آلمان بدون پاسپورت زندگی می کنند کھ ھر نفر 

یورو بیشتر از ٣.٣٠٠در سال بھ صندوق اجتماعی 
آلمانی ھا نسبت بھ آن چیزی کھ دریافت می کند، پرداخت 

.می نماید

٢٢سپورت بنابراین اقتصاد آلمان از مھاجران بدون پا
.میلیارد یورو استفاده می برد

https://www.sozialismus.info/2015/01/pegid
bekaempfen/-sozialabbau-stoppen-a

https://www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabbau-bekaempfen/
https://www.sozialismus.info/2015/01/pegid
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٤٦ پایان پگیدا؟

ستفھربازگشت بھ 

)SAV(آلترناتیو سوسیالیستی 

آرام نوبخت:برگردان

از اکتبر سال گذشتھ تاکنون، تظاھرات ھایی از سوی 
اروپا، موسوم بھ »اسالمی شدن«گرایان علیھ راست

ھمراه با اعالم موجودیت »ِدِرسدن«، در شھر »پگیدا«
بھ .شاخھ ھایی در گوشھ و کنار آلمان سازمان یافتھ است

، تعداد »پگیدا«ب در درون گروه سازمانده دنبال انشعا
شرکت کنندگان در ھر دو جناحِ بھ جای مانده از انشعاب، 

با این حال آن ھا ھنوز از صحنھ محو .سقوط کرده است
چنان آمادگی خود را برای توسل نشده اند و نازی ھا ھم

ھنوز زمان آن .بھ خشونت بھ معرض نمایش گذاشتھ اند
.د را کنار بگذاریمنیست کھ احتیاط خو

طبق آمارھای پلیس، دو ھزار تظاھرکنندۀ پگیدا در ناحیۀ 
آلمان، »درسدن«واقع در نزدیکی شھر »مارْکتنوی«

برخی اعتفاد دارند .فوریھ تجمع کردند٩عصر دوشنبھ 
٣کھ این رقم بیش از حد پایین است و در عوض از 

نقطۀبا این حال در قیاس با.ھزار نفر صحبت می کنند
، این رقم بیانگر یک سقوط قابل »پگیدا«اوج جنبش 

چنان باید سعی کنیم کھ تظاھرات اما ما ھم.توجھ است
ھای راسیستی با حضور ھزاران شرکت کننده، بھ یک 

.امر معمول و طبیعی تبدیل نشود

»پیگدا«، کھ استعفایش بھ عنوان رھبر »لوتس باخمان«
مقام سخنران در ظاھراً مدت ھاست فراموش شده، در

گوتس«سخنران اصلی، .این تظاھرات ھا حضور داشت
بود؛ یعنی نویسنده و بازیگر اصلی جنبش »کوبیتشک

کھ از حمایت عمیق )Neue Rechte(»راست جدید«
تر در تظاھراتی در نازی ھا برخوردار است و پیش

کمیتۀ سازماندھی .صحبت کرده بود»الیپزیک«
شاخۀ پگیدا در (»لگیدا«و »مانباخ«، دربارۀ »پگیدا«

.و نھایتاً انشعاب بحث و جدل ھایی کرده بود)الیپزیگ
با این حال شکاف موجود بر سر این نبود کھ جنبش باید 

بھ پناھندگان حملھ کند یا اسالم؛ بلکھ مسألھ این بود کھ 
ھای »ھولیگان«سازمان تا چھ حد علنی باید خود را با 

خھ ھای بھ مراتب راست تر نازی یا سازماندھان شا
معرفی کند؛ و آیا »زول«و »الیپزیگ«در »پیگدا«

از خودش عکسی »لوتس باخمان«کسی می تواند مانند 
بھ شکل ھیتلر بگیرد و با این حال ھنوز ھم جنبش را 

رھبری کند؟

، حزب محافظھ کار )AfD(»آلترناتیو برای آلمان«
ک سال گذشتھ راست و پوپولیست جدید، کھ خود را طی ی

تثبیت کرد و وارد انتخابات شد، در حمایت خود از 
با وجود سخنرانی ھای .مرّدد بوده است»پگیدا«

الکساندر «نژادپرستانۀ شدید اللحن چھرۀ اصلی آن، 
»پگیدا«، این حزب با نازی ھای جنبش )AfD(»گوالند

خوانی ندارند، مشکل گیری حزب ھمکھ با تصویر و جھت
-از گروه انشعابی میانھAfDبھ ھمین دلیل، .پیدا کرد

حمایت »کاترین اورتل«روتِر سخنگوی سابق پگیدا، 
آن ھا تحت .کرد و بھ تملق و چاپلوسی بھ او متوسل شد

۵٠٠، نزدیک بھ »دمکراسی مستقیم برای اروپا«عنوان 
.فوریھ بسیج کردند٨ھوادار را در تاریخ 

ھای مختلف انشعاب، پرده از تناقضات میان جناح
.و گروه سازمانده آن برداشت»پیگدا«موجود در 

تر نمایندۀ جناح راست و ھواداران او، بیش»اورتل«
گرا و حزب راست)CDU(»حزب سوسیال دمکرات«

، »باخمان«بودند، درحالی کھ AfDو پوپولیست 
تر بھ سوی بخش ھایی و شرکا، بیش»زیگفرید دابریتس«

ایل دارند و می خواھند در تم»راست جدید«از حزب 
HoGeSa)حزب )ھولیگان ھا علیھ سلفیست ھا ،

آن ھا ھنوز .و سایر گروه ھا درگیر شوندNPDنئونازی 
در تالشند کھ مردم را از طریق تھییج بھ ضدیت با 
روسیھ، و ھمانند اورتل، از طریق بھره برداری از جو 

ھ مشارکت تجاری و سرمای(TTIPعمومی ضّد توافقنامۀ 
.، بسیج کنند)گذاری ترانس آتالنتیک

چنان نیرومندتر می زھدانی کھ از آن بیرون خزید، ھم«
»...شود

صعود «در نمایشنامۀ »برتولت برشت«آیا آن چھ 
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٤٧
دربارۀ ھیتلر و فاشیست ھا »ممانعت پذیر آرتورو اوئی

نوشت، عاقبت پایان داستان پگیدا خواھد بود؟ نزاع میان 
ش، بسیاری از مردِم دور از تظاھرات گروه سازمانده جنب

با این وجود، حتی اگر .را بھ وحشت انداختھ است
اعتراضات تا قد و قوارۀ یک ھستۀ سخت ھم آب برود، 

الیۀ .باز ھم این ھستھ بھ شکل رعب انگیزی بزرگ است
محافظھ کار خرده بورژوازی، کھ تا زمان فقدان یک 

اید نژادپرستانھ آلترناتیو ملموس از سوی چپ پذیرای عق
-برای بخشی از این الیھ، پیش.است، ھنوز وجود دارد

.داوری ھا و عقاید نژادپرستانھ تثبیت شده است
اعتراضات جدید نژادپرستانھ علیھ سکونتگاه ھای 
پناھجویان، اسالم و غیره، می تواند باری دیگر زیر 

نازی ھا .یا یک سازمان دیگر صعود کند»پگیدا«پرچم
ت ھا اعتماد بھ نفس جدیدی یافتھ اند و تندروی و راسیس

امکان پذیر »پگیدا«تر بخش ھایی از ھواداران بیش
نازی با مشعل ھایی در ۴٠فوریھ، ۶روز جمعھ .است

»دورتموند«دست در مقابل یک منزل پناھجویی در 
آن ھا در وقت مناسبت این تھدیدھا را بھ .تجمع کردند

الت بھ منازل پناھندگان طی حم.عمل تبدیل خواھند کرد
، دو برابر یا طبق برخی »پگیدا«روزھای اعتراضات 

.آمارھای دیگر حتی سھ برابر شد

مقاومت، تعیین کننده است

ھر کسی کھ رسانھ ھای بورژوایی را نگاه کند، این 
، »پگیدا«احساس را پیدا خواھد کرد کھ مشکل اصلی 

حال مشکل این با این .نزاع درونی میان رھبران آن است
جنبش اساساً مقاومتی است کھ در خیابان ھا علیھ 

اعتراضات مخالف، فشار .نژادپرستی صورت می گیرد
باال برده و بھ انشقاق در میان نیروھای »پگیدا«را روی 

بسیج نیروھای مخالف، بھ این منجر .آن انجامیده است
و شرکا، دربارۀ AfD، »پگیدا«شد کھ مردم در مورد 

.تر از ھمھ آلترناتیوھای آن ھا صحبت کنندع و مھممواض

برپایی اعتراضات مخالف، بھ شکل قابل توجھی گسترش 
در سرتاسر آلمان و اروپا را با مانع رو بھ رو »پگیدا«

در نقاط »پگیدا«بنیانگذاری ھر شاخھ از .کرده است
مختلف، با مقاومت توده ای رو بھ رو شده است، بھ 

ھزار نفر از مردم بھ ١٠٠یک روز طوری کھ طی تنھا

»فرایبورگ«در .نشانۀ اعتراض بھ خیابان ھا می آیند
شرکت»پگیدا«ھزار نفر در تظاھرات مخالف ٢٠

.ترین تظاھرات در تاریخ این شھر بودکردند کھ بزرگ
را »پگیدا«بسیاری از جوانان کھ نژادپرستی احمقانۀ 

.پیوستندمنزجرکننده یافتند، بھ این اعتراضات 

این گروه نتوانستھ است در سرتاسر اروپا گسترش پیدا 
کند؛ بھ عالوه مقاومت در برابر آن بھ سادگی بھ دیگر 

ی »مالمو«بھ عنوان مثال در شھر .نقاط صادر شده است
فوریھ علیھ ٩ھزار ضّد فاشیست در تاریخ ۵تا٣سوئد، 

.نددست بھ تظاھرات زد»پگیدا«تعدادی از تقلیدکنندگان 

و سرتاسر آلمان نشان »درسدن«اعتراضات مخالفین در 
و »حزب چپ«می دھد کھ اگر سازمان ھایی نظیر 

اتحادیھ ھای کارگری واقعاً دست بھ عمل بزنند، بھ مردم 
توضیح بدھند و آن ھا را بسیج کنند، چنین نتایجی را می 

آن ھا باید یک آلترناتیو چپ در پاسخ .توان انتظار داشت
رانی از آینده، کمبود مسکن و جنگ، ارائھ کنند و بھ نگ

و AfD، »پگیدا«دست بھ افشای پاسخ ھای سطحی 
این رویکرد، راسیست ھا را عقب می راند .شرکا بزنند

.و شکست خواھد داد

تداوم حضور در خیابان ھا در روزھای دوشنبھ تا زمانی 
یک .محو شوند، حیاتی است»پگیدا«کھ شاخھ ھای 

ای اعتراض در سطح ملی، تظاھرات فرصت بر
فوریھ خواھد بود؛ شماری از سازمان ٢٨در »دردسدن«

ھا با ابتکار عمل خود فراخوان بھ یک اعتراض ملی زیر 
ھمبستگی با -برای یک زندگی بھتر درکنار ھم«عنوان 

مسدود کردن مسیر از .در این تاریخ داده اند»پناھجویان
نند موردی کھ در سوی نیروھای ضّد فاشیست، ھما

مارس برنامھ ریزی شد، با ٢٨بھ تاریخ »دورتموند«
.توجھ بھ تھدید فعلی بسیار مھم است

٢٠١۵فوریۀ ٢۴

http://www.socialistworld.net/doc/7100

http://www.socialistworld.net/doc/7100
http://www.socialistworld.net/doc/7100
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٤٨ اعتراضات اجتماعی در اروپا و گزینه هاي  بورژوازي 
مقابل آندر 

فھرستبازگشت بھ 

فرامرز عباد

در طی حدود ھشت سال گذشتھ کسی نیست کھ تحت تأثیر 
بحران اقتصادی جھان بھ اشکال مختلف قرار نگرفتھ 
باشد، کارگران و اقشار کم درآمد ھر روز با آن کلنجار 

اولین دستاوردھای آن طرح معروف بھ.می روند
بود، سرمایھ داران با این طرح بھ ادیریاضت اقتص

چپاول صندوق ھای خدمات اجتماعی، از جملھ بھداشت 
تر، باال و درمان و بازنشستگی، خصوصی سازی بیش

بردن ساعات کار و سرعت کار کارگران در مقابل 
.تر و ایجاد کارگران نیمھ وقت پرداختنددستمزد کم

٢۵نان زیر بیکاری روز افزون گشت، آمار بیکاری جوا
گذشتھ و زندگی زیر خط ۶٠%سال باال رفتھ و از مرز 
اما با ھمۀ این بحران ھای .فقر افزایش یافتھ است

نفر از سرمایھ داران جھان ثروتی بیش از ٨٠ساختگی،  
!میلیارد نفر از جمعیت دنیا را دارند۵.٣

این مشکالت اقتصادی باعث باال رفتن نارضایتی ھای 
ھ ما در کشورھای اروپایی شاھد آن اجتماعی شده ک

با سیاست ھای جدید امپریالیستی و اتحادیۀ اروپا .ھستیم
و باز شدن مرزھا برای ورود بی دردسر کاال در تمام 

قدرت خرید کارگران جھان، بورژوازی دیگر نیازی بھ
خودی ندارد، در نتیجھ فقر و بدبختی حتی در کشورھای 

موج .کارگران شده استصنعتی و پیشرفتھ گریبانگیر 
اعتراضات جدید و خطر انقالب و فروپاشی، سیستم 
سرمایھ داری را وادار بھ چاره جویی و رفتن بھ دنبال 
گزینھ ای می کند کھ بتواند توسط آن بھ نوعی اعتراضات 

کھ با پگیدا مثالً پدیده ای بھ نام جنبش .را کنترل کند
ی می کند عاملادعای مقابلھ با اسالمی شدن اروپا، سع

تمام نارضایتی ھا را اسالم گرایان و خارجی ھا بداند و با 
زنده کردن ناسیونالسم کور، راه را برای بازسازی ظھور 
مجدد فاشیسم در جھت سرکوب انقالبیون و کارگران 

ویا عقب نشینی  سرمایھ داران در !ناراضی باز کند

امقابل چپ ھای رفرمیست  کھ دست پا می زنند تا ب
رفرمی ھرچند ناچیز در مقابل آلترناتیو سوسیالیستی بھ 
حفظ این  نظام  بپردازند، در یونان می رود کھ این چنین 

اما در این میان اتحادیھ !تجربیاتی دوباره رقم بخورد
ھمین اتحادیھ .ھای کارگری دوباره دست بھ کار شده اند

ود بھ ھا در اروپا در اوایل بحران با فرستادن نمایندگان خ
کارخانجات، کارگران را دعوت بھ ھمکاری با سرمایھ 
داران برای عبور از بحران می کردند  و تا چند سال از 
اعتراضات کارگری بھ عناوین مختلف جلوگیری می 

اما دیگر جان بھ لب کارگران رسیده و سطح !کردند
زندگی آن قدر پایین آمده کھ حتی  با کار اضافی ھم نمی 

نی فائق آمد، اوضاع کنونی در نبود آلترناتیو توان بر گرا
سوسیالستی و حضور کم رنگ  چپ انقالبی در کارزار 
مبارزۀ روزمرۀ کارگران و زحمتکشان وزنھ را بھ نفع 
این چنین جریانات سندیکالیست و لیبرالیست و 

.ناسیونالیست باال برده 

ما در مقابل این بحران باید با قرار گرفتن در کنار 
ران و زحمتکشان ماھیت جریانات انحرافی را کھ کارگ

در جھت حفظ ھمین سیستم بھ اشکال مختلف ھست افشا 
حضور فعال .کرده و ماھیت طبقاتی آنان را نشان دھیم

و تدارک دیدن اعتراض در مقابل آن پگیدادر مقابل 
برای جلوگیری از بھ قدرت رسیدن مجدد فاشیسم، افشای 

نظام سرمایھ داری، با ماھیت رفرمیستی چپ حافظ
حضور در میان اعتصابات کارگری  و روشن کردن 
ماھیت سندیکالیسم کھ چاره ساز مشکالت کارگران 

.نیست، ضروری است 

در نتیجھ ضرورت حزب پیشتاز انقالبی کارگران  در 
تمام کشور ھا برای بھ زیر کشیدن قدرت بورژوازی و 

گیرد و ما گرفتن قدرت سیاسی در دستور کار قرار می
با یک اتحاد بین المللی انقالبی می توانیم بھ این اھداف 

امروز بھ تعداد کسانی کھ بھ این اھداف .نزدیک شویم
نزدیک می شوند درسراسر جھان افزوده می شود، و 

برھمگان عیان تر می سوسیالیسم  یا بربریتواقعیت 
.گردد
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٤٩ خطر بازگشت سرمایه داري، شتاب می گیرد: کوبا

فھرستبازگشت بھ 

تونی سونوآ

آرام نوبخت:برگردان

، سال جدید ھمراه با اعالم ٢٠١۴با بھ پایان رسیدن سال 
یک سلسلھ توافقات تاریخی میان رؤسای جمھور امریکا 

بازگشت .و کوبا، باراک اوباما و رائول کاسترو آغاز شد
این دو کشور، و ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان

محدودیت سفر را کاھش داد و نخستین گام ھا را بھ سوی 
تخفیف تحریم تجاری برداشت کھ از زمان انقالب 

آزادی زندانیان رژیم .اعمال شده بود١٩۶٠-١٩۵٩
طور زندانیان کوبا، از جملھ شھروندان امریکایی و ھمین

.کوبایی در ایاالت متحده، نقداً صورت گرفتھ است

م، بیانگر یک چرخش تعیین کننده در سیاست این گا
بھ عالوه این .امپریالیسم ایاالت متحده در قبال کوبا است

بھ معنای یک گام کیفی دیگر از سوی رژیم کوبا در 
جھت بازگشت سرمایھ داری است، فرایندی کھ چندین 

این اظھارات، نقطۀ اوج .سال است آشکار شده
ن دو حکومت بھ مدت گفتگوھای محرمانھ ای است کھ میا

مذاکرات با .چندین سال در کشور کانادا جریان داشتھ
گرای کانادا و شخص پاپ، برای دخالت حکومت راست

.واسطھ گری در جریان توافق فعلی، حیاتی بوده است

۵٠بیش از(شما نمی توانید «اوباما با تشخیص این کھ 
یک کار را دنبال کنید و انتظار نتیجۀ متفاوتی)سال

طبقات حاکم .، این اظھارات را بیان کرد»داشتھ باشید
اروپا، سرمایھ داری کانادا و اکثر کشورھای امریکای 
الیتن، رویکرد متفاوتی را اتخاذ کردند؛ رویکردی کھ 

.اوباما اکنون پذیرفتھ است

رائول کاسترو ضمن اظھاراتی، توصیھ کرد کھ بھ اوباما 
حالی است کھ حمالت این در!جایزۀ صلح نوبل داده شود

ھوایی رئیس جمھور کنونی ایاالت متحده بیشتر از 
!جورج بوش بوده است

، امپریالیسم ١٩۶٠-١٩۵٩از زمان انقالب کوبا در سال 

ایاالت متحده تحریم شدیدی را تصویب کرد و بھ تالش 
-١٩۶١ازجملھ دخالت نظامی در سال -ھای متعددی

ن سرمایھ داری برای سرنگونی رژیم کوبا و بازگرداند
کنندۀ تحریم، کھ با وجود پیامدھای فلج.دست زده است

١تخمین زده می شود از زمان اجرای آن نزدیک بھ 
تریلیون دالر برای اقتصاد کوبا ھزینھ داشتھ است، این 

شکست این سیاست اساساً بھ .سیاست شکست خورده
دلیل وجود ریشھ ھای عمیق اجتماعی و حمایت از انقالب 

این سیاستی بود کھ برای جلب حمایت سیاسی .بود
»میامی«کوبایی ھای تبعیدی و گریختھ از انقالب در 

.اتخاذ شد

اکنون امپریالیسم ایاالت متحده درحال اتخاذ سیاست آغاز 
خطر بازگشت سرمایھ داری برای .بھ رفع تحریم است

.یک دولت کارگری فقط از جانب مداخلۀ نظامی نیست
تروتسکی در ارتباط با اتحاد جماھیر ھمان طور کھ 

شوروی سابق ھشدار داد، این خطر می تواند بھ شکل 
.فرابرسد»اجناس ارزان در قطار باری امپریالیسم«

ھدف امپریالیسم امریکا ھمانند سابق است، منتھا اکنون 
آن ھا قصد .امید دارد کھ با مسیر متفاوتی بھ آن برسد

ھ گذاری را با ھدف دارند سیلی از اجناس و سرمای
بازگشت کامل سرمایھ داری، بھ اقتصاد کوبا سرازیر 

.کنند

تغییر سیاست امپریالیستی امریکا

این تغییر سیاست امپریالیسم امریکا، با تغییر نسل و 
.دورنمای جامعۀ کوبایی ھای در تبعید، تسھیل شده است

سابق بر این آن ھا تماماً خواھان تحریم و مبارزه برای 
نگونی رژیم بودند، اما اکنون طبق برخی نظرسنجی سر

درصد کوبایی ھایی کھ در امریکا زندگی می ۵٢ھا، 
بخش ھایی از .کنند مدافع پایان دادن بھ تحریم ھستند

-الفی فن«مانند تاجر ثروتمند شکر، -طبقۀ سرمایھ دار
با نگاه بھ چشم انداز بازار ھای جدید در یک -»ھول

، در دفاع از تحریم ھا صحبت کرده کوبای سرمایھ داری
.اند

وضعیت وخیم اقتصاد در کوبا بھ آن معناست کھ بسیاری 
از کوبایی ھا بھ وجوه ارسالی خانواده ھای خود در 

۶٢تخمین زده می شود کھ .ایاالت متحده وابستھ ھستند
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درصد خانوارھای کوبایی در حال حضر از خارج  

تخمین ھای طبق برخی .حمایت دریافت می کنند
٩٠اقتصادی، این وجوه ارسالی بھ طور باورنکردنی 

درصد از بازار خرده فروشی را روی پای خود نگاه 
.داشتھ است

وضعیت حاد اقتصادی در کوبا، بھ معنای وضعیت فاجعھ 
دستاوردھای عظیم اجتماعی .بار برای توده ھا بوده است

ستکھ در نتیجۀ انقالب و سرنگونی سرمایھ داری بھ د
آمدند، فرسوده شده اند، بھ ویژه از زمان سقوط اتحاد 

حمایت از انقالب و ضدیت با .جماھیر شوروی سابق
سرمایھ داری و امپریالیسم امریکا موجب شد کھ رژیم 
کوبا، بھ شکلی حیرت آور بتواند اقتصاد برنامھ ریزی 

١٩٩٠شده و رژیم بوروکراتیک را طی سال ھای دھۀ 
و اوایل قرن بیست و یکم )»خاصدورۀ«موسوم بھ (

تخمین زده می شود کھ ارزش دستمزدھا در .حفظ کند
درصد ارزش آن تا پیش از سقوط ٢٨کوبای امروز تنھا 

.اتحاد جماھیر شوروی سابق است

رژیم و اقتصاد برنامھ ریزی شده، طی این دوره، با 
وجود موج مد سرمایھ داری بازار آزار و مسلط بر 

چنین قادر بود کھ با استفاده از رژیم ھم.آوردجھان، دوام 
تحریم امریکا کھ نیرویی دوچندان بھ خصومت نسبت بھ 
امپریالیسم امریکا بخشیده بود، بھ لحاظ سیاسی خود را 

بھ قدرت رسیدن ھوگو چاوز در ونزوئال نیز با .حفظ کند
عرضۀ نفت و بنزین ارزان، فرصت تنفسی برای رژیم 

.کوبا ایجاد کرد

کنترل کارگری و دمکراسی

فقدان کنترل و دمکراسی کارگری حقیقی و متعاقباً سوء 
مدیریت بوروکراتیک و فساد، بحران اقتصادی و 

.اجتماعی بھ دنبال تحریم و انزوا را وخیم تر کرد

طغیان ھای انقالبی کھ ونزوئال، بولیوی و اکوادور را در 
انزوای آغاز قرن درنوردید، چشم انداز خروج کوبا از

دمکراسی کارگری حقیقی می توانست .خود را ایجاد کرد
این فرصت را بگیرد و گام ھایی ضروری را بھ سوی بھ 
کاربستن و تشکیل یک فدراسیون سوسیالیستی متشکل از 

این می توانست موجب ھمکاری و .این کشورھا بردارد

برنامھ ریزی اقتصادی میان این کشورھا و آغاز 
قۀ کارگر کل امریکای التین با مطرح فراخوان بھ طب

.کردن یک آلترناتیو در برابر سرمایھ داری بشود

با این حال متأسفانھ نھ رژیم بوروکراتیک کوبا و نھ 
رھبری رفرمیست مورالس، چاوز و کوریا، ھیچ یک 

این نمونھ ھای آخر با وجود .آمادۀ برداشتن این گام نبودند
اتی را در جھت دست آن کھ مقدمتاً رفرم ھا و اقدام

اندازی بھ منافع طبقۀ حاکم و امپریالیسم انجام دادند، ولی 
رژیم .چنان در درون سرمایھ داری بھ دام افتاده اندھم

تر را برای کوبا از سوی دیگر یک رشتھ گام ھای بیش
این تغییر و .بازگرداندن سرمایھ داری معرفی کرد

.ین فرایند استتحوالت اخیر بھ معنای گامی فراتر در ا

اگرچھ باید از کاھش محدودیت ھای سفر استقبال کرد، 
ولی سایر گام ھا بیانگر خطری در برابر دستاوردھای 

این دستاوردھا پیش از این درحال .ماندۀ انقالب استباقی
فرسایش و اضمحالل بودند، و اکنون در خطر جدی قرار 

بھ حقوق قوانین جدید کار، بیانگر حملھ ای جدی .دارند
، پنج سال ٢٠٠٨سن بازنشستگی در سال .کارگران است
کھ بھ وسیلۀ آن »نظام دوگانۀ ارز«معرفی.افزایش یافت

پرداخت بھ برخی کارگران بھ دالر و بھ دیگران بر 
حسب پزو صورت می گیرد، نابرابری را میان این دو 

پزوی قابل «رژیم، .دستھ از مزدبگیران تشدید کرد
را ایجاد کرد کھ اکنون نسبت بھ دالر در )CUC(»تبدیل
ثابت است و در بخش توریستی و برای ١بھ ١سطح

برای محصوالت .محصوالت وارداتی استفاده می شود
استفاده می شود کھ )CUP(داخلی، از پزوی محلی 

.است٢۵بھ ١نسبت بھ پزوی قابل تبدیل، تقریباً معادل 
دوگانۀ ارز را حکومت تمایل خود بھ حذف این نظام

اعالم کرد، ولی این مورد تاکنون اجرا و متحقق نشده 
.است

وجود این نظام پولی، ناگزیر بھ بازار سیاه رونق بخشیده 
حکومت، ھدف حذف بیش از یک میلیون شغل از .است

بخش عمومی و صدور اجازه بھ ایجاد ھزاران حرفۀ 
ھزار مجوز ۵٠٠کوچک و متوسط  را اعالم کرد؛ 

»خوداشتغالی«ون برای طرح ھای تاکن
)cuentapropistas(٢٠٠٧از سال .صادر شده است ،
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١۴٠شمار کارگران شاغل در بخش خصوصی از تقریباً 

ھرچند این .ھزار نفر افزایش یافتھ است۴٠٠ھزار بھ 
رقم قابل توجھ ھست، ولی ھنوز اقلیتی از کل نیروی کار 

.دھدحدوداً پنج میلیونی کوبا را تشکیل می 

سرپُل بازگشت سرمایھ داری، در بخش توریسم ایجاد 
شده کھ تاکنون مرکز سرمایھ گذاری خارجی بنگاه ھای 

.اروپایی، کانادایی، برزیلی و اخیراً چینی بوده است
فحشا، کھ بھ دنبال انقالب رخت بر بستھ بود، اکنون بھ 
خیابان ھای ھاوانا، بھ خصوص در نواحی توریستی 

.بازگشتھ است

افتتاح شده اند، مانند ساخت »مناطق توسعۀ ویژه«
کھ با سرمایھ »ماریل«تسھیالت جدید بندرگاه در خلیج 

گذاری کشورھای برزیل و سنگاپور تأمین مالی شده 
ھمۀ این ھا چشم انداز آتی پایان تحریم تجاری .است

ایاالت متحده و ھمین طور فرصت انتفاع از توسعۀ کانال 
جدیدی است کھ در نیکاراگوئھ طراحی می پاناما و کانال

۵٠در این جا، سرمایھ گذاران از قراردادھای .شود
برخوردار -سالھ٢۵در قیاس با قراردادھای فعلی -سالھ

درصِد ١٠٠سرمایھ گذاران می توانند .خواھند شد
از پرداخت مالیات .مالکیت را در اختیار داشتھ باشند

حلی معاف خواھند بود و ھای کارفرما یا مالیات ھای م
درصدی ١٢سالھ از پرداخت مالیات ١٠ضمناً معافیت 

.بر سود نیز بھ آن ھا اعطا خواھد شد

با وجود این تغییر و تحوالت، سرمایھ گذاران خارجی 
مجبورند با شرکت ھای حکومتی یا متعلق بھ دولت 

درھمان حال کھ رژیم کوبا ھنوز از برخی .مذاکره کنند
کھ این بخشاً -سیالیستی استفاده می کندشعارھای سو

بازتاب حمایت موجود برای انقالب بھ ویژه در میان نسل 
ولی بیش از پیش ھم دارد بھ خوزه مارتین،  -قدیم است

رھبر جنبش استقالل در برابر استعمارگران اسپانیایی 
.اشاره می کند

مثًال-تر و مشتاق آزادی ھای جدید نسل ھای جوان
در واقع نھ -از اینترنت و سفر خارجیاستفاده 

گرد انقالب، بحران اقتصادی و دستاوردھا، کھ عقب
.اجتماعی و بورکراسی خفھ کننده را تجربھ کرده اند

شاید »اجناس ارزان در قطار باری امپریالیسم«رسیدن 
در ابتدا جاذبھ داشتھ باشد، منتھا این جاذبھ تنھا تا زمانی 

ندگی در جامعۀ سرمایھ داری خواھد بود کھ واقعیت ز
.آشکار شود

حرکت بھ سوی بازگشت سرمایھ داری

این تغییر و تحوالت بھ وضوح نشانگر یک حرکت مھم 
این فرایند در .بھ سوی بازگشت سرمایھ داری است

برخی بخش ھا نقداً آغاز شده، منتھا ھنوز تحت تداوم 
ود چنان کنترل نیرومند خدولت ھم.نظارت و توافق دولت

را بر امور دارد و می تواند در یک مرحلۀ معین مانع 
سرمایھ گذاران خارجی ھنوز نیازمند .این گام ھا شود

مذاکرۀ مستقیم با حکومت یا شرکت ھای تحت کنترل 
بخش ھای تعیین کنندۀ اقتصاد فعالً .دولت ھستند

خصوصی نگردیده یا بھ سرمایھ داران خارجی فروختھ 
.نشده اند

الیست ھا و طبقۀ کارگر، این گام ھا بھ سوی برای سوسی
این .بازگشت سرمایھ داری، معرف یک عقب گرد ھستند

گام ھا بھ معنای فرسایش دستاوردھای انقالب کوبا برای 
طبقات حاکم، بھ ویژه در امریکای .توده ھا خواھد بود

التین، از این گام ھا مجدداً برای بی اعتبار جلوه دادن 
بھ عنوان آلترناتیو سرمایھ داری بھره ایدۀ سوسیالیسم

.برداری خواھند کرد

ھرچند این ھمان تأثیر حمالت ایدئولوژیک بھ ایدۀ 
سوسیالیسم را نخواھد داشت کھ طبقۀ حاکم بھ دنبال سقوط 
رژیم ھای استالینیستی سابق در اتحاد جماھیر شووری و 

مرحلۀ.اروپای شرقی بھ شکل افسارگسیختھ عیان کرد
بحران سرمایھ داری و مبارزات کارگری، در سطح جدید 

طبقۀ کارگر و توده ھا از بیست و پنج .جھانی آغاز شده
عبور کردند و در حال آغاز »سلطۀ بازار آزاد«سال 

در برزیل، آرژانتین، شیلی و .مبارزه علیھ آن ھستند
دیگر کشورھا، دور جدیدی از مبارزۀ کارگران شروع 

.شده

گر شکست سیاست گذشتۀ امپریالیسم رفع تحریم، بیان
این .امریکا و تالش آن بھ سرنگونی رژیم کوبا بوده است

امر بھ کوبا فرصت تجارت در بازار جھانی را خواھد 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٥٢
کارگری »دمکراسی«ھرچند، بدون تجربۀ یک .بخشید

حقیقی، این خطر وجود دارد کھ فرایند بازگشت سرمایھ 
تجارت خارجی، انحصار دولتی بر.داری شتاب بگیرد

تحت کنترل یک رژیم حقیقی دمکراسی کارگری، برای 
.کمک بھ جلوگیری از این خطر فزاینده، حیاتی است

.سوسیالیست ھا از افزایش آزادی سفر استقبال می کنند

بحران جھانی سرمایھ داری

گذار بھ بازگشت کامل سرمایھ داری در کوبا، یک فرایند 
بخش ھایی از رژیم .بودمستقیم و بالانقطاع نخواھد

بھ خصوص .ظاھراً خواھان حرکت در این جھت نیست
ماریا کاسترو، دختر رائول کاسترو، سفت و سخت اعالم 

خواھان بازگشت بھ سرمایھ داری «کرد کھ مردم کوبا 
.»نیستند

تحت شرایط بحران جھانی سرمایھ داری، حرکت بھ 
شاید .دسوی بازگشت سرمایھ داری می تواند متوقف بشو

.برای دوره ای یک وضعیت مختلط یا دوگانھ ادامھ بیابد
در ابتدا، شاید برخی دستاوردھای انقالب، مانند نظام 
بھداشت و آموزش، حفظ شود، اگرچھ حتی این بخش ھا 
نیز از فقدان سرمایھ گذاری در دورۀ اخیر بھ شدت 

موانع بسیاری ھست کھ باید بر آن ھا .ضربھ دیده اند
رد و با آشکار شدن واقعیت بازگشت سرمایھ غلبھ ک

داری، احتمال دارد مقاومت ھایی نیز در برابر آن 
بخش ھایی از جمعیت از این کھ .صورت بگیرد

دستاوردھای انقالب را از دست دھند و انقالب کوبا بھ 
.ی دیگر تبدیل شود، وحشت دارند»پورتو ریکو«یک 

و بھ رشد نیاز بھ ایجاد مقاومت در برابر آھنگ ر
بازگشت سرمایھ داری و مبارزه برای دمکراسی حقیقی 

تر از کارگری و اقتصاد بابرنامۀ ملی شده در کوبا، مبرم
چنین جنبشی می تواند طبقۀ .ھر زمان دیگری است

کارگر و جوانان سرتاسر امریکای التین را کھ بیش از 
پیش بھ مبارزه برای دفاع از منافع خود کشیده می شوند، 

یک دیگر پیوند بزند، و یک آلترناتیو سوسیالیستی بھ
واقعی را در برابر سرمایھ داری کھ درس ھای انقالب 

.کوبا را تماماً آموختھ است، ارائھ کند

٢٠١۵ژانویۀ ٢۴

باري دیگر دربارة شوراها و حزب در یک انقالب 
پرولتري

فھرستبازگشت بھ 

١٩٢۴لئون تروتسکی، 

آرام نوبخت:برگردان

ھای شورا، ١٩١٧و ھم ١٩٠۵در کشور ما، ھم در سال 
نمایندگان کارگران از درون خود جنبش بھ مثابۀ شکل 
سازمانی طبیعی آن طی مرحلھ ای معین از مبارزه سر 

اما احزاب جوان اروپایی کھ کم و بیش .بیرون آوردند
تھ پذیرف»اصل«و »آموزه«شوراھا را بھ عنوان یک 

ھا بھ عنوان شورااند، ھمواره در این خطر ھستند کھ با 
یک فتیش، بھ عنوان یک فاکتور خودبسنده در یک 

مع ذالک با وجود مزیت عظیم .انقالب برخورد کنند
شوراھا بھ عنوان ارگان ھای قدرت، مواردی می تواند 
وجود داشتھ باشد کھ در آن ھا قیام چھ بسا بر مبنای سایر 

کمیتھ ھای کارخانھ، اتحادیھ ھای (ن اشکال سازما
ھا شاید تنھا طی شوراآشکار شود و )کارگری و غیره

خود قیام یا حتی پس از پیروزی آن بھ عنوان ارگان ھای 
.قدرت دولتی بھ ناگھان ظاھر شوند

مبارزه ای کھ لنین پس از روزھای ژوئیھ علیھ فتیشیم 
ویھ ھا بھ راه انداخت، از این زاشوراشکل سازمانی 

ھای شورابھ ھمان نسبت کھ .بسیار آموزنده است
سوسیال ِرُولوسیونر و منشویک در ماه ژوئیھ بھ سازمان 
ھایی تبدیل شدند کھ علناً سربازان را بھ تھاجم و درھم 
شکستن بلشویک ھا ترغیب می کردند، بھ ھمان اندازه 
نیز جنبش انقالبی توده ھای پرولتر ملزم و مجبور بھ 

لنین بھ کمیتھ ھای .ھا و مجاری نوینی بودجستجوی راه
کارخانھ ھا بھ عنوان سازمان ھای مبارزه برای قدرت 

بھ عنوان مثال نگاه کنید بھ خاطرات رفیق (اشاره کرد 
قیامی  -اگر بھ خاطر قیام کورنیلوف نبود).اورژونیکیدزه

ھای سازشکار را وادار بھ دفاع از خود نمود و شوراکھ 
ھ بلشویک ھا داد کھ آن ھا را با نیروی این امکان را ب

انقالبی جدید آغشتھ کنند و بھ واسطۀ جناح چپ، یعنی 
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-جناح بلشویک بھ توده ھا بھ طور تنگاتنگی پیوند زنند

در آن صورت این احتمال قویاً وجود داشت کھ جنبش در 
مورد نظر لنین، یعنی کمیتھ ھای [امتداد ھمین خطوط 

.بھ پیش رود]کارخانھ

ین موضوع از اھمیت بین المللی فوق العاده ای ا
برخوردار است، درست ھمان طور کھ در تجربۀ اخیر 

ھا بارھا بھ شورااین در آلمان بود کھ .آلمان مشاھده شد
عنوان ارگان ھای قیام، بدون آن کھ قیامی رخ دھد، و بھ 
عنوان ارگان قدرت دولتی، بدون ھرگونھ قدرت، ایجاد 

، جنبش توده ١٩٢٣در سال :این بود کھنتیجۀ امر.شدند
ھای وسیع پرولتر و نیمھ پرولتر حول کمیتھ ھای 

ًکارخانھ متجلی شد کھ  تمامی عملکردھای اساسا 
ھای ما را در دورۀ پیش از مبارزۀ مستقیم برای شورا

با این حال طی اوت و سپتامبر .قدرت بھ انجام رسانیدند
دی را مطرح ، رفقای متعددی این طرح پیشنھا١٩٢٣

ھا در آلمان شوراکردند کھ ما باید بھ سوی ایجاد فوری 
پس از بحثی طوالنی و داغ، این پیشنھاد رد .پیش برویم

بھ دلیل این واقعیت کھ .شد و بھ درستی ھم چنین شد
کمیتھ ھای کارخانھ در عمل بھ مراکز پشتیبانی توده ھای 

ارکاتی ھا طی مرحلۀ تدشوراانقالبی تبدیل شده بودند، 
تنھا می توانستند یک شکل موازی از سازمان، بدون ھر 

این کمیتھ ھا با تعیین یک .گونھ محتوای واقعی باشند
شکل سازمانی مستقل و جداگانھ برای قیام، تنھا می 

یعنی ارتش، (توانستند توجھ را از اھداف مادی قیام 
.منحرف سازند)پلیس، باندھای مسلح، راه آھن و غیره

ھا بھ معنای دقیق کلمھ، تا شوراوی دیگر، ایجاد و از س
پیش از قیام و فارغ از وظایف فوری قیام، بھ معنای 

در .می بود»!مقصود ما حملھ بھ شماست«اعالن آشکار 
این صورت حکومت کھ مجبور بود کمیتھ ھای کارخانھ 
را تا زمانی کھ بھ مراکز پشتیبانی توده ھای بزرگ تبدیل 

ھا را بھ شوراکند، در ھمان ابتدا »تحمل«شده باشند 
بھ تسخیر قدرت، درھم می »تالش«عنوان ارگان رسمی 

کمونیست ھا وادار می شدند کھ وارد دفاع از .کوبید
مبارزۀ .ھا بھ عنوان نھادھایی تماماً سازمانی شوندشورا

تعیین کننده آغاز می شد، منتھا نھ بھ منظور تسخیر یا 
ادی و نھ در لحظھ ای کھ ما دفاع از ھرگونھ جایگاه م

یعنی لحظھ ای کھ قیام از شرایط -انتخاب کرده بودیم
جنبش توده ای نشأت می گیرد؛ خیر، در این حالت 

شورا، در لحظھ ای شدت می »پرچم«مبارزه بر سر 
.گرفت کھ دشمن انتخاب و بھ ما تحمیل کرده بود

ی در این بین کامالً روشن است کھ کل کار تدارکاتی برا
قیام می توانست تحت نفوذ کمیتھ ھای کارخانھ و 
فروشگاه کھ نقداً بھ عنوان سازمان ھای توده ای استقرار 
یافتھ و دائماً از نظر تعداد و نیرو درحال رشد بودند، با 
موفقیت انجام بشود؛ و این بھ حزب اجازه می داد کھ 
.آزادانھ در ارتباط با تعیین تاریخ قیام، مانور بدھد

ھا البتھ مجبور می شدند کھ در مرحلۀ معینی ظاھر اشور
اما تحت شرایطی کھ در باال اشاره شد، تردید .شوند

وجود دارد کھ این شوراھا بھ دلیل ریسک ایجاد دو مرکز 
انقالبی در حساس ترین لحظھ بھ عنوان ارگان ھای 

یک ضرب .مستقیم قیام، در بحبوحۀ آتش نبرد برخیزند
گوید اسب خود را نباید موقع عبور از المثل انگلیسی می 

ھا پس شورااین امکان ھست کھ .رودخانھ معاوضھ کنید
از پیروزی در تمامی نقاط تعیین کنندۀ کشور ایجاد 

بھ ھر رو، یک قیام پیروزمند ناگزیر باید بھ ایجاد .بشوند
.ھا بھ عنوان ارگان ھای قدرت منجر شودشورا

ھا در مرحلۀ شورانباید فراموش شود کھ در کشور ما
انقالب رشد کردند، در ھمان مرحلھ »دمکراتیک«

قانونی شدند و متعاقباً بھ ما بھ ارث رسیدند و ما از آن ھا 
این در انقالب ھای پرولتری غرب تکرار .بھره بردیم
ھا در پاسخ شورادر آن جا، در اکثر موارد، .نخواھد شد

متعاقباً بھ بھ فراخوان کمونیست ھا ایجاد خواھند شد؛ و
عنوان ارگان ھای مستقیم قیام پرولتری ایجاد خواھند 

مطمئناً بھ ھیچ وجھ دور از ذھن نیست کھ ازھم .گردید
پاشی دستگاه دولت بورژوایی پیش از آن کھ پرولتاریا 
قادر بھ تسخیر قدرت باشد، کامالً بحرانی شود؛ این امر 

ھای شوراھا بھ عنوان ارگان شرایطی را برای تشکیل 
اما این قرار نیست .ایجاد خواھد کردعلنی تدارک قیام

این احتمال بسیار وجود دارد کھ .قاعدۀ عمومی باشد
ھا تنھا در روزھای آخر بھ عنوان ارگان ھای شوراایجاد 

نھایتاً، این احتمال .مستقیم توده ھای شورشی ممکن گردد
ھر نیز کامالً وجود دارد کھ چنین شرایطی بھ گونھ ای ظا
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ھا، یا پس از سپری کردن شوراشود کھ باعث شود 

مرحلۀ تعیین کنندۀ قیام یا حتی در مرحلۀ پایانی آن بھ 
.عنوان ارگان ھای قدرت دولتی جدید پدیدار شوند

برای آن کھ بھ ورطۀ فتیشیم سازمانی نیافتیم و برای آن 
کھ شوراھا را از شکل انعطاف پذیر و زندۀ مبارزه، بھ 

زمانی تحمیلی بھ جنبش از بیرون تبدیل سا»اصل«یک 
نکنیم و تکامل طبیعی آن را مختل نکنیم، باید تمام این 

.متغیرھا را بھ یاد داشتھ باشیم

این اواخر صحبت ھایی در مطبوعات ما می شود با این 
مضمون کھ ما در موقعیتی نیستیم کھ بگوییم انقالب 

راه پرولتری از خالل کدام مجاری در انگلستان از 
خواھد رسید؛ آیا از مجرای حزب کمونیست خواھد بود، 
یا از طریق اتحادیھ ھای کارگری؟ یک چنین فرمول 
بندی از مسألھ، نشانگر یک دورنمای تاریخی وسیعاً 
موھوم است؛ از اساس نادرست و خطرناک است، چرا 

اگر .کھ درس مھم چند سال پیش را تیره و تار می کند
اواخر جنگ از راه نرسید، این بھ انقالب پیروزمند در 

بندی در مورد کل این جمع.دلیل فقدان یک حزب بود
این را می توان مشخصاً در .اروپا ھم مصداق دارد

سرنوشت جنبش ھای انقالبی کشورھای مختلف پی 
.گرفت

انقالب .در ارتباط با آلمان، این مورد کامالً روشن است
پیروزمند ١٩١٩و ھم ١٩١٨آلمان می توانست ھم در 

باشد، منتھا اگر یک رھبری مناسب حزبی تضمین شده 
در ارتباط ١٩١٧ما نمونۀ ھمین مورد را در سال .بود

در آن جا جنبش انقالبی تحت شرایطی .با فنالند داشتیم
تکامل یافت کھ بھ طور استثنایی مساعد بود، یعنی زیر 

اام.بال روسیۀ انقالبی و با کمک نظامی مستقیم آن
اکثریت رھبران در حزب فنالند نشان دادند کھ سوسیال 

ھمین .دمکرات ھستند، آن ھا انقالب را بھ تباھی کشاندند
در آن جا .درس دقیقاً از تجربۀ مجارستان گرفتھ می شود

کمونیست ھا ھمراه با سوسیال دمکرات ھای چپ قدرت 
-را تسخیر نکردند، بلکھ این قدرت را بورژوازِی وحشت

کھ بدون یک -انقالب مجارستان.ھ دست آن ھا دادزده ب
از ھمان آغاز بدون -نبرد و بدون یک پیروزی، فاتح بود

حزب کمونیست .یک رھبرِی مبارز بھ حال خود رھا شد

با حزب سوسیال دمکرات ترکیب گشت، از این رو نشان 
داد کھ خودش یک حزب کمونیست نبود و در نتیجھ بھ 

ی کارگران مجارستان، نشان داد جای روحیۀ مبارزه جوی
از حفظ قدرتی کھ بھ سادگی بھ دست آورده بود، ناتوان 

.است

بدون یک حزب، فارغ از یک حزب، باالی سر یک 
حزب یا با جایگزین برای یک حزب، انقالب پرولتری 

این درس اصلی دھۀ .را تسخیر کند]قدرت[نمی تواند 
ی کارگری این درست است کھ اتحادیھ ھا.گذشتھ است

انگلستان شاید بھ اھرمی قدرتمند برای انقالب پرولتری 
ھای شورابدل شوند؛ ممکن است آن ھا مثالً حتی جای 

کارگری را تحت شرایط معین و برای دورۀ زمانی 
آن ھا می توانند چنین نقشی را پُر کنند، با .معینی بگیرند

در این حال نھ فارغ از یک حزب کمونیست، و مسلماً نھ 
حزب، بلکھ تنھا مشروط بھ این کھ نفوذ کمونیست برابر

ھا بھ نفوذ تعیین کننده در اتحادیھ ھای کارگری تبدیل 
در ارتباط با نقش و  -ما برای این نتیجھ گیری.شود

بھای بسیار -اھمیت یک حزب در انقالب پرولتری
سنگینی پرداختھ ایم، بھ طوری کھ نمی توانیم ذره ای آن 

.م یا حتی اھمیت آن را بھ حداقل برسانیمرا انکار کنی

اندیشی و برنامھ ریزی در انقالب ھای سھم آگاھی، پیش
تر از سھمی است کھ این بورژوایی، بھ مراتب کوچک

عناصر قرار است در انقالب ھای پرولتری ایفا کنند، و 
در مثال نخست، نیروی محرکۀ انقالب نیز از .می کنند

مد، اما این توده ھا نسبت بھ سوی توده ھا فراھم می آ
رھبری .یافتھ و آگاه بودندتر سازمانامروز بھ مراتب کم

در دستان بخش ھای مختلف بورژوازی باقی می ماند، و 
بورژوازی، ثروت، آموزش و تمامی مزایای سازمانی 

را )شھرھا، دانشگاه ھا و مطبوعات وغیره(مرتبط با آن 
راتیک با چنگ و سلطنت بوروک.در دسترس خود داشت

دندان از خود دفاع می کرد؛ در تاریکی می کاوید و 
بورژوازی انتظار زماِن بھ چنگ .سپس عمل می کرد

آوردن لحظۀ مناسب را می کشید، لحظھ ای کھ بتواند از 
جنبش طبقات پایین تر منتفع شود، کل وزن اجتماعی خود 
را روی ترازو بیاندازد و سپس قدرت دولتی را قبضھ 

انقالب پرولتری دقیقاً با این واقعیت متمایز می شود .دکن
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در این انقالب نھ فقط -در قالب پیشتاز آن-کھ پرولتاریا 

بھ عنوان نیروی تھاجمی اصلی، کھ ھمین طور بھ عنوان 
نقشی کھ قدرت .نیروی ھدایتگِر آن عمل می کند

اقتصادی بورژوازی، آموزش آن، شھرداری ھا و 
ر انقالب ھای بورژوایی ایفا نمود، دانشگاه ھای آن د

نقشی است کھ در انقالب پرولتری تنھا با حزب پرولتاریا 
.متحقق می شود

نقش حزب بھ دلیل این واقعیت چنین اھمیت می یابد کھ 
بورژوازی .دشمن بھ مراتب آگاه تر از پیش شده است

طی چندین قرن حاکمیت، تعلیماتی سیاسی را بھ پایان 
مراتب برتر از تعلیمات سلطنت رسانیده کھ بھ

اگر پارلمانتاریسم تا درجھ ای بھ .بوروکراتیک است
عنوان مدرسھ ای برای انقالب بھ پرولتاریا کمک کرد، 
در آن صورت برای بورژوازی بسیار فراتر از آن بھ 

ھمین .عنوان مدرسۀ استراتژی ضّد انقالبی خدمت نمود
مانتاریسم قادر بس کھ بگوییم بورژوازی بھ واسطۀ پارل

بود ھمان سوسیال دمکراسی را کھ امروز پشتیبان مھم 
عصر انقالب .مالکیت خصوصی است، تعلیم دھد

اجتماعی در اروپا، ھمان طور کھ با نخستین گام ھایش 
رحمانھ و نشان داده شده، عصِر نھ فقط مبارزۀ بی

قاطعانھ، کھ ھمین طور نبردھای محاسبھ شده و بابرنامھ 
نبردھایی بھ مراتب برنامھ ریزی شده تر از -ودخواھد ب

.با آن رو بھ رو بودیم١٩١٧آن چھ ما در سال 

ً متفاوت از  بھ ھمین دلیل است کھ ما بھ رویکردی تماما
رویکرد غالب نسبت بھ مسائل جنگ داخلی بھ طور اعم 

ھمۀ ما بھ .و قیام مسلحانھ بھ طور اخص نیازمندیم
کالم مارکس را تکرار می کنیم پیروی از لنین، اغلب این 
اما این ایده بھ یک عبارت .کھ قیام، یک ھنر است

توخالی تبدیل می شود، تا جایی کھ فرمول مارکس با 
مطالعۀ مؤلفھ ھای بنیادی ھنر جنگ داخلی، بر اساس 
تجربۀ وسیع انباشت شدۀ سال ھای اخیر، تکمیل نمی 

د ضروری است با صراحت بگوییم کھ یک رویکر.شود
سطحی نسبت بھ مسائل قیام مسلحانھ، نشانۀ آن است کھ 
ھنوز بر قدرت سنت سوسیال دمکراسی غلبھ نگردیده 

حزبی کھ توجھی سطحی بھ مسألۀ جنگ داخلی .است
نشان دھد، آن ھم بھ این امید کھ ھمھ چیز بھ نوعی در 

لحظۀ سرنوشت ساز خود را حل و فصل خواھد کرد، 
ما باید بھ .غرق خواھد شدچون کشتی شکستھ قطعاً ھم

طور جمعی تجربۀ مبارزات پرولتری را کھ با سال 
.آغاز می شود، ارزیابی کنیم١٩١٧

کھ در باال ١٩١٧بندی ھای حزب در سال تاریخ گروه
مختصراً ترسیم شد، جزئی الینفک از تجربۀ جنگ داخلی 
را شکل می دھد و بھ اعتقاد ما از اھمیت فوری برای 

در کلیت آن »انترناسیونال کمونیست«سیاست ھای 
تر گفتھ ایم و تکرار می کنیم کھ ما پیش.برخوردار است

بررسی اختالفات، بھ ھیچ رو نباید بھ مثابۀ حملھ علیھ آن 
دستھ رفقایی کھ سیاست نادرستی را دنبال کردند، تلقی 

ترین اما از سوی دیگر مطلقاً جایز نیست کھ بزرگ.شود
ن را صرفاً بھ این دلیل بھ فراموشی فصل تاریخ حزب ما

بسپاریم کھ برخی رفقا نتوانستند با انقالب پرولتری 
گذشتھ را بداند، تا این کھ کلحزب باید .ھماھنگ باشند

بتواند آن را بھ درستی ارزیابی کند و برای ھر رویدادی 
سنت یک حزب انقالبی .جایگاه مناسب آن را تعیین نماید

.، کھ بر شفافیت صریح استوار استنھ بر طفره رفتن ھا

تاریخ برای حزب ما مزایایی انقالبی را تضمین نمود کھ 
سنت ھای مبارزۀ قھرمانانھ .بھ راستی گران بھا ھستند

علیھ سلطنت تزار؛ عجین شدن با فداکاری انقالبی کھ با 
فعالیت زیرزمینی درھم آمیختھ بود؛ مطالعۀ گستردۀ 

ی بشریت؛ مبارزه علیھ تئوریک و ھضم تجربۀ انقالب
کاری؛ تجربۀ منشویسم، علیھ نارودنیک ھا و علیھ سازش

؛ مطالعۀ نظری و فھم این تجربھ طی ١٩٠۵عالی انقالب 
سال ھای ضّد انقالب؛ ارزیابی مشکالت جنبش کارگری 

این ھا  -١٩٠۵بین المللی در پرتو درس ھای انقالب 
وش و مواردی بودند کھ در کلیت خود بھ حزب ما یک ج

خروش انقالبی استثنایی، نفوذ تئوریک و یک دامنۀ 
با این وجود حتی در درون این .ھمتا بخشیدندانقالبی بی

حزب، در میان رھبران آن، در آستانۀ عمل تعیین کننده، 
یک گروه از انقالبیون باتجربھ، یعنی بلشویک ھای قدیم، 
شکل گرفت کھ در تقابل شدید با انقالب پرولتری قرار 
داشتند و در مسیر حساس ترین دورۀ انقالب از فوریۀ 

، حول تمامی مسائل بنیادین ١٩١٨تا تقریباً فوریۀ ١٩١٧
.یک موضع اساساً سوسیال دمکراتیک اتخاذ کردند
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حفاظت از حزب و انقالب در برابر سردرگمی عظیم بھ 
دنبال چنین وضعیتی، بھ لنین و نفوذ استثنایی او در حزب 

اگر می .ان ھم بی سابقھ بود نیاز داشتکھ حتی آن زم
خواھیم کھ سایر احزاب کمونیست از ما بیاموزند، این را 

.ھرگز نباید فراموش کرد

مسألۀ گزینش ھیئت رھبری، از اھمیتی استثنایی برای 
حاصلتجربۀ بی.احزاب اروپای غربی برخوردار است

اما این .آلمان، گواه حیرت آور این امر است»اکتبر«
طی .صورت گیردفعالیت انقالبیگزینش باید در پرتو 

این سال ھای اخیر آلمان فرصت ھای فراوانی برای 
آزمودن اعضای رھبری حزب در لحظات مبارزۀ مستقیم 

با شکست در این ضابطھ، مابقی بی .ایجاد کرده است
فرانسھ از نظر طغیان ھای انقالبی، حتی .ارزش است

.ھا بھ مراتب ضعیف تر بودموارد جزئی، طی این سال 
اما حتی در حیات سیاسی فرانسھ ما سوسوھایی از جنگ 
داخلی را داشتھ ایم، زمان ھایی کھ کمیتۀ مرکزی حزب 
و رھبری اتحادیھ ھای کارگری مجبور بودند بھ مسائل 

ژانویۀ ١١نظیر نشست خونین (حاد و غیرقابل تعویق 
دوره ھای بررسی دقیق چنین .واکنش نشان دھند)١٩٢۴

حادی، خوراک بی چون و چرا را برای ارزیابی رھبری 
یک حزب، رفتار ارگان ھای مختلف حزب و ھر یک از 

نادیده گرفتن این درس .اعضای اصلی آن فراھم می آورد
ھا، عدم استنتاج نتایج ضروری از آن بنا بھ انتخاب 
شخصی، بھ معنای دعوت بھ عمل آوردن از شکست ھای 

ر است؛ چرا کھ بدون رھبری حزبی نافذ، اجتناب ناپذی
.قاطع و متھّور، پیروزی انقالب پرولتری ناممکن است

ترین آن، باید ناگزیر محافظھ ھر حزبی، حتی انقالبی
کاری تشکیالتی خود را ایجاد کند؛ چھ در غیر این 

منتھا مسألھ، .صورت، فاقد ثبات ضروری خواھد داد
.بازمی گردد]ھ کاریاین محافظ[تمام و کمال بھ درجۀ 

در یک حزب انقالبی، دوز حیاتی و ضروری محافظھ 
کاری باید با رھایی کامل از روزمرگی، با ابتکار عمل 

این .یابی و جسارت در عمل، ترکیب شوددر جھت
ترین کیفیات در دورۀ نقاط عطف تاریخ بھ بوتۀ سخت

تر گفتۀ لنین را نقل کرده پیش.آزمون گذاشتھ می شوند
ترین احزاب، وقتی یم، با این مضمون کھ حتی انقالبیا

تغییری سریع در وضعیت رخ می دھد و وقتی وظایف 
جدیدی بھ دنبال آن مطرح می شود، اغلب خط سیاسی 
دیروز را دنبال می کنند، و از این رو، یا بھ ترمزی در 
برابر فرایند انقالبی تبدیل می شوند یا در خطر تبدیل بھ 

محافظھ کاری و ھم ابتکار عمل انقالبی، ھم.آن ھستند
متمرکزترین تجلی و نمود خود را در ارگان ھای رھبری 

در این میان، احزاب کمونیست اروپایی .حزبی می یابند
-خود رو بھ رو شوند»نقطۀ عطف«ھنوز باید با تندترین 

یعنی چرخش از کار تدارکاتی بھ سوی تسخیر قدرت در 
رین، غیرقابل تعویق ترین، تاین چرخش، مبرم.عمل

از کف .پذیرترین و خطیرترین چرخش استمسئولیت
ترین شکستی را کھ یک دادن زمان این چرخش، بزرگ

.حزب می تواند متحمل شود، بھ بار می آورد

تر از ھمھ تمامی مبارزات تجربۀ مبارزات اروپا، و مھم
آلمان، اگر در پرتو تجربۀ خودمان نگریستھ شود، بھ ما 
نشان می دھد کھ دو نوع رھبر وجود دارند کھ مایلند 
حزب را درست در زمانی کھ باید جھشی شگرف بھ جلو 

برخی از آن ھا بھ طور .داشتھ باشد، بھ عقب بکشانند
کلی مایلند اساساً دشواری ھا و موانع مسیر انقالبی را 
ببینند، و ھر وضعیتی را با یک انگیزه ای از پیش شکل 

بھ اجتناب از عمل، برآورد -ھمواره آگاھانھو نھ-گرفتھ
مارکسیسم در دستان آن ھا بھ روشی برای تصدیِق .کنند

ترین نمونھ ناب.ناممکن بودن عمل انقالبی تبدیل می شود
اما .ھای این نوع رھبران، منشویک ھای روسیھ ھستند

این نوع رھبری بھ معنای دقیق کلمھ، بھ منشویسم محدود 
ساس ترین لحظھ، ناگھان خود را در نیست، و در ح

.مناصب مھم در انقالبی ترین حزب آشکار می کند

نمایندگان طیف دوم، با رویکرد سطحی و تھییجِی خود 
آن ھا ھرگز ھیچ دشواری یا مانعی نمی .متمایز می شوند

ظرفیت .بینند مگر آن کھ با سر بھ آن ھا برخورد کنند
یق عبارات مطنطن، برای غلبھ بر موانع واقعی از طر

بینی باال در تمامی مسائل گرایش بھ نشان دادن خوش
، ناگزیر ھنگامی بھ )»اقیانوس تنھا تا زانو عمق دارد«(

قطب متضاد و مقابل آن تبدیل می شود کھ زمان برای 
کھ  -ھای نوع اولبرای انقالبی.کننده فرابرسدعمِل تعیین

ت، در این مشکالت تسخیر قدر-از کاه کوه می سازند
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ھایی را کھ بھ دیدنش نھفتھ است کھ آن ھا تمام دشواری

ترین حد ممکن در مسیر خود عادت کرده اند، تا بیش
.تلنبار و چندین برابر می کنند

ھای بین ھای سطحی، دشواریبرای نوع دوم، خوش
در دورۀ .عمل انقالبی ھمواره غافلگیر کننده است

اولی شکاکی است :استتدارکاتی، رفتار این دو متفاوت
کھ کسی نمی تواند چندان از نظر انقالبی، بر او تکیھ 

متعصبکند؛ دومی، برعکس، ممکن است یک انقالبی
اما در لحظۀ سرنوشت ساز، ھر دو دست .بھ نظر برسد
دیگر حرکت می کنند؛ آن ھا ھر دو با قیام در دست یک

.مخالفت می کنند

تنھا تا حدی ارزش دارد کھ در این بین، کل کار تدارکاتی
تر از ھمھ ارگان ھای رھبری آن را بتواند حزب و مھم

قادر بھ تعیین لحظۀ خیزش و بھ دست گرفتن رھبری آن 
چرا کھ وظیفۀ حزب کمونیست، تسخیر قدرت .نماید

.برای ھدف بازسازی جامعھ است

کمینترن، بسیار گفتھ و نوشتھ »بلشویزه کردن«در باب 
ن وظیفھ ای است کھ نمی تواند مورد مناقشھ ای.شده است

رحمانۀ بلغارستان و یا تعویق باشد؛ پس از درس ھای بی
آلمان در سال گذشتھ، این وظیفھ بھ طور اخص ضروری 

یعنی صرفاً یک آموزه (بلشویسم یک آموزه نیست .است
، بلکھ نظامی از تعلیمات انقالبی برای خیزش )نیست

دن احزاب کمونیست بھ چھ بلشویزه کر.پرولتری است
معناست؟ یعنی چنان تعلیمی بھ آن ھا داده شود و چنان 
ترکیبی از ھیئت رھبری انتخاب شود کھ اجازه ندھد در 

سرگردان آن ھا، آنان»اکتبر«زمان فرارسیدن ساعت 
این، تمام ھگل است، و دانش درون کتاب ھا و «بشوند؛

»...معنای کّل فلسفھ

https://www.marxists.org/archive/trotsky/19
24/lessons/ch8.htm

درس هاي اکتبر

فھرستبازگشت بھ 

لئون تروسکی

١٩٣۵نوامبر 

آرام نوبخت:برگردان

د زلر را برای تھیۀ ترین آمادگی، پیشنھاد فرمن با بیش
مقالھ ای بھ مناسبت ھجدھمین سالگرد پیروزی اکتبر 

»انقالب«درست است، .می پذیرم»انقالب«برای نشریۀ 
ھفتھ نیست؛ در تالش است کھ »بزرگ«روزنامۀیک 
بوروکرات ھای رده باال احتماالً بھ شکلی .شودنامھ

مناما .تحقیرآمیز ما را بھ این دلیل دست می اندازند
بارھا در این موقعیت بوده ام کھ ببینیم چگونھ سازمان 

زیر ضرب »نیرومند«با مطبوعات »نیرومند«ھای 
رویدادھا با خاک یکسان شدند و چگونھ از سوی دیگر 
سازمان ھای کوچک با مطبوعاتی ضعیف بھ لحاظ فنی، 

بیایید .طی مدتی کوتاه بھ نیروھایی تاریخی بدل گشتند
داشتھ باشیم کھ دقیقاً این سرنوشت آخر سفت و سخت امید 

.انتظار مطبوعات و سازمان شما را می کشد

ترین بحران ، روسیھ درحال عبور از عظیم١٩١٧سال 
با این حال، بھ گواه تمامی درس ھای .اجتماعی بود

تاریخ، می توان با قطعیت گفت کھ اگر حزب بلشویکی 
توده ھا بھ وجود نداشت، این انرژی انقالبی بی اندازۀ 

گاه بھ ھدر رفتھ و ثمر در انفجارھایی گاه و بیشکلی بی
تحوالت بزرگ، بھ بدترین دیکتاتوری ضّد انقالبی ختم 

مبارزۀ طبقاتی، محرکۀ اصلی تاریخ است، .گردیده بود
، و یک حزب راسخ، برنامۀ صحیحمحرکھ ای کھ بھ یک 

نھ بھ  -نیاز داردیک رھبری قابل اعتماد و باجسارت
قھرمانان خانھ نشین و بند و تبصره ھای پارلمانی، بلکھ 

این است درس .بھ انقالبیونی کھ آماده اند تا بھ آخر بروند
.اصلی انقالب اکتبر

با این حال باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ در آغاز سال 
، حزب بلشویک تنھا شماری ناچیز از زحمتکشان ١٩١٧

قط در شوراھای جناح بلشویک نھ ف.را رھبری می کرد

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/lessons/ch8.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/19
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١سربازان، کھ ھمین طور در شوراھای کارگری عموماً 

درصد را تشکیل می ۵درصد، و در بھترین حالت ٢تا
منشویک (احزاب اصلی دمکراسی خرده بورژوایی .داد

٩۵کم، دست)ھا و بھ اصطالح سوسیال ِرُولوسیونرھا
درصد از کارگران، سربازان و دھقاناِن درگیر در 

رھبران این احزب، .ا بھ دنبال خود داشتندمبارزه ر
...بلشویک ھا را نخست فرقھ گرا خطاب کردند و سپس

!اما نھ، بلشویک ھا فرقھ گرا نبودند.عوامل قیصِر آلمان
بود، و آن ھم نھ الیۀ تمام توجھ آن ھا متوجھ توده ھا

باالیی آن ھا، کھ میلیون ھا و ده ھا میلیون نفر از پایین 
گرا ترین مردمی کھ یاوه گویان پارلماندیدهمترین و ست

بلشویک ھا دقیقاً بھ منظور .شان کرده بودندفراموش
رھبری پرولترھا و نیمھ پرولترھای شھر و روستا، 
ضروری دانستند کھ خود را سریعاً از کلیۀ جناح ھا و 

بندی ھای بورژوازی متمایز سازند و نقطۀ شروع گروه
ھای دروغینی بود کھ در »یالیستسوس«این تمایز، از آن 

.واقعیت امر عوامل بورژوازی ھستند

جزء اصلی آن ایدئولوژی است کھ پرستیمیھن
دیدگان را بورژوازی بھ واسطھ اش آگاھی طبقاتی ستم

مسموم و ارادۀ انقالبی آن ھا را فلج می سازد، چرا کھ 
است کھ »ملت«پرستی بھ معنای انقیاد پرولتاریا بھ میھن

منشویک ھا و .رژوازی با دو پا روی آن لم می دھدبو
تا زمان :پرست بودندسوسیال رولوسیونرھا میھن

سرنگونی فوریھ، بھ طور نیمھ پنھان؛ پس از فوریھ، 
اکنون ما یک «:آن ھا می گفتند.آشکار و گستاخ

جمھوری داریم، آزادترین جمھوری در جھان؛ حتی 
یافتھ اند؛ ما باید سربازان ما در درون شوراھا سازمان

.»از این جمھوری در برابر میلیتاریسم آلمان دفاع کنیم
مسألھ این نیست کھ «:بلشویک ھا پاسخ می دادند

جمھوری روسیھ دمکراتیک ترین جمھوری است؛ بلکھ 
این دمکراسی سیاسی سطحی ممکن ھست ھمین فردا با 
خاک یکسان شود، چرا کھ بر بنیان سرمایھ داری تکیھ 

مادام کھ کھ زحمتکشان تحت دیکتاتوری پرولتاریا .ددار
داران و سرمایھ داران خود سلب مالکیت نکنند و از زمین

معاھدات غارتگرانھ با دولت ھای دوست را پاره نکنند، 
ما نمی توانیم روسیھ را سرزمین پدری خود بدانیم و نمی 

حریفان ما بھ خشم.»توانیم دفاع از آن را بھ عھده بگیریم

اگر این طور است، شما نھ فقط فرقھ گرا ھستید، «.آمدند
شما بھ دمکراسی !تسولرن ھم ھستیدکھ عوامل ھوھن

ھای روسیھ، فرانسھ، انگستان و امریکا خیانت می 
اما قدرت بلشویسم در توانایی آن بھ تمسخر »!کنید

ھای بزدلی نھفتھ بود کھ خود را »دمکرات«سفسطھ ھای 
دند، اما در واقع در برابر مالکیت سوسیالیست می نامی

.سرمایھ داری زانو می زدند

داوران این جدال، توده ھای زحمتکش بودند؛ ھر چھ 
تر بھ نفع تر و بیشزمان می گذشت، رأی آن ھا نیز بیش

در .و جای تعجبی ھم ندارد.بلشویک ھا متمایل می شد
آن مقطع، شوراھا تمامی پرولترھا، سربازان و توده ھای 
دھقان را کھ برای مبارزه بیدار شده بودند و سرنوشت 
.کشور بھ آنان وابستھ بود، گرد خود بھ صف درآورد

منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا بر »جبھۀ واحد«
.شوراھا تسلط داشت و عمالً قدرت را بھ دست گرفتھ بود

بورژوازی بھ لحاظ سیاسی تماماً فلج شده بود، چرا کھ ده 
از خستھ از جنگ، کامالً مسلح در جبھۀ میلیون سرب

جبھۀ «اما آن چھ کھ رھبران .کارگران و دھقانان ایستادند
»رم دادن«اکثر ما را از آن می ترساندند، »واحد

.آن ھا بھ سوی ارتجاع»ھل دادن«بورژوازی بود و 
جبھۀ واحد جرأت نکرد کھ بھ جنگ امپریالیستی یا بانک 

زمین یا مغازه ھا و کارخانجات ھا یا مالیکت فئودالی بر 
تنھا وقت ُکشت و عباراتی کلی گفت، .نزدیک بشود

حتی بیش .درحالی کھ توده ھا کاسۀ صبرشان لبریز شد
منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا مستقیماً :از این

قدرت را بھ حزب کادت تفویض کردند، حزبی کھ 
ھا کادت.زحمتکشان طرد کرده و از آن انزجار داشتند

نمایندۀ یک حزب بورژوایی امپریالیستی بودند، حزبی کھ 
متکی کرده »طبقات متوسط«خود را بر اقشار فوقانی 

بود، اما در تمامی مسائل بنیادی، سرسپردۀ منافع مالکان 
اگر راضی می شوید می توان .باقی می ماند»لیبرال«

کادت ھا را با رادیکال ھای فرانسھ قیاس کرد؛ ھمان پایۀ 
؛ ھمان آرام کردن و بھ »طبقات متوسط«اجتماعی، یعنی 

خواب بردن توده ھا با عبارات پوچ و توخالی؛ و ھمان 
کادت ھا، درست .خدمات صادقانھ بھ منافع امپریالیسم

:مانند رادیکال ھا، جناج چپ و راست خود را داشتند
جناح چپ، برای سردرگم کردن مردم؛ و جناح راست 
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منشویک ھا و سوسیال .»جدی«ھای برای اتخاذ سیاست 

دمکرات ھا امیدوار بودند کھ حمایت طبقات متوسط را از 
-طریق اتحاد با کادت ھا، یعنی با استثمارگران و دغل

سوسیال پاتریوت .بازان طبقات متوسط، بھ دست آورند
.ھا بدین نحو سند مرگ خود را امضا کردند

داوطلبانھ رھبران منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا، 
با بستن خود بھ ارابۀ بورژوازی، در تالش بودند کھ 
زحمتکشان را بھ موکول کردن سلب مالکیت از مالکان 

بھ ُمردن در جبھھ برای ...بھ آینده وادارند و در این بین
.؛ یعنی برای منافع ھمین بورژوازی»دمکراسی«

فرصت طلبان، طوطی وار در نشست ھای بی شمار خود 
ما نباید کادت ھا را بھ اردوگاه ارتجاع «کردند تکرار می 

اما توده ھا نمی توانستند و نمی خواستند آن ھا .»ھل دھیم
آن ھا تمام اعتماد خود را بھ جبھۀ واحد .را بفھمند

منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا دادند و آماده بودند 
کھ ھر زمان با سالح در دستان خود از آن در برابر 

اما در این میان، احزاب جبھۀ .دفاع کنندبورژوازی 
واحد پس از بھ دست آوردن اعتماد مردم، حزب 
بورژوایی را بھ قدرت فراخواندند و در پشت آن پنھان 

توده ھای انقالبی کھ بھ خروش آمده اند، ھرگز .شدند
نخست کارگران پتروگراد، .ترس و خیانت را نمی بخشند

شور؛ پس از پرولتاریا، و پس از آن ھا پرولتاریای کل ک
سربازان؛ پس از سربازان، دھقانان، یک بھ یک بنا بھ 

بنابراین .تجربھ متقاعد شدند کھ حق با بلشویک ھا بود
، »فرقھ گرایان«طی تنھا چند ما،ه شمار اندکی از آن 

-عوامل ھوھن«و »دسیسھ چینان«، »ماجراجویان«
کنندۀ و غیره و غیره، خود را بھ حزب رھبری »تسولرن

وفاداری بھ .میلیون ھا نفر از مردم بیدارشده تبدیل کردند
برنامۀ انقالبی، خصومت آشتی ناپذیر با بورژوازی، 
گسست قاطع از سوسیال پاتریوت ھا، اعتماد عمیق بھ 

این ھا ھستند درس ھای اصلی .نیروی انقالبی توده ھا
.اکتبر

کل مطبوعات، از جملھ روزنامھ ھای منشویک ھا و 
وسیال رولوسیونرھا، بھ کارزاری شنیع علیھ بلشویک س

.ھا کھ در تاریخ نظیرش دیده نشده است، دست زدند
ھزارھا و ھزارھا تُن کاغذ چاپ با گزارش ھایی پُر شد 

کھ اعالم می داشت بلشویک ھا وابستھ بھ پلیس تزار 
ھستند، محمولۀ طال از آلمان دریافت کرده اند، لنین در 

طی .مان پنھان شده است و غیره و غیرهفرودگاھی در آل
نخستین ماه ھا پس از فوریھ، این سیل اتھام بر توده ھا 

ملوانان و سربازان بیش از یک بار تھدید .غلبھ کرد
کردند کھ با سرنیزه بھ لنین و دیگر رھبران بلشویسم 

، کارزار افترا بھ ١٩١٧در ماه ژوئیۀ .حملھ خواھند برد
گرا یا شبھ چپ، ی از ھوادارن چپبسیار.اوج خود رسید

بھ خصوص از میان روشنفکران، با فشار افکار عمومی 
قطعاً بلشویک «:آن ھا گفتند.بورژوایی بھ وحشت افتادند

تسولرن نیستند، اما فرقھ گرا ھستند، آن ھا عوامل ھوھن
ھا تاکتیک ندارند، احزاب دمکراتیک را تحریک می 

این، بھ عنوان .»نیستکنند؛ کار کردن با آن ھا ممکن
نمونھ، لحن غالب در روزنامۀ بزرگ ماکسیم گورکی بود 

:کھ حول آن انواع و اقسام افراد گرد آمده بودند
کسانی کھ در تئوری (سانتریست ھا، شبھ منشویک ھا 

بسیار چپ بودند، اما بھ شدت از گسست از منشویک ھا 
اما این یک.و سوسیال رولوسیونرھا)ھراس داشتند

قانون است کھ ھر کسی از گسست از سوسیال پاتریوت 
.ھا بھراسد، ناگزیر بھ عامل آن ھا تبدیل خواھد شد

در این میان، فرایندی کامالً وارونھ در میان توده ھا 
ھر چھ آن ھا بیش تر توھم خود .درحال رخ نمودن بود

را نسبت بھ سوسیال پاتریوت ھایی از دست می دادند کھ 
م بھ خاطر دوستی با کادت ھا خیانت می بھ منافع مرد

تر بھ سخنرانی ھای بلشویک ھا گوش کردند، با دقت بیش
می سپردند و بیش تر بھ صحت نظر آن ھا متقاعد می 

برای کارگر یک مغازه، برای سرباز در سنگر، .شدند
برای دھقان رو بھ مرگ از گرسنگی، روشن می شد کھ 

حال تھمت زدن بھ سرمایھ داران و پادوھای آن ھا در
بلشویک ھا ھستند، دقیقاً بھ این دلیل کھ بلشویک ھا خود 

خشم.دیدگان کرده بودندرا مصممانھ وقف منافع ستم
دیروز سرباز و ملوان علیھ بلشویک ھا، مبدل شد بھ 
ازجان گذشتگی پرشور برای آن ھا و آمادگی پیروی از 

ه ھا از و از سوی دیگر، نفرت تود.آنان تا بھ آخر مبدل
حزب کادت، ناگزیر بھ متحدین آن یعنی منشویک ھا و 

سوسیال پاتریوت ھا .سوسیال رولوسیونرھا منتقل شد
گسست.کادت ھا را نجات ندادند، بلکھ خود محو شدند
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نھایی در حال و ھوای توده ھا، کھ طی دو یا سھ ماه 

.رخ داد، پیروزی اکتبر را ممکن ساخت)سپتامبر-اوت(
شورھا را بھ دست گرفتند و شوراھا قدرت بلشویک ھا

.را

اما در نھایت انقالب :حضرات شکاک ممکن است بگویند
آیا .اکتبر، پیروزی بوروکراسی را بھ ارمغان آورد

انقالب کردن ارزشش را داشت؟ یک یا دو مقالۀ مجزا 
در این جا اجازه .باید بھ این پرسش اختصاص داده شود

تاریخ نھ در امتداد یک خط :کھدھید مختصراً بگوییم 
مستقیم، کھ از فراز و نشیب ھا می گذرد؛ پس از یک 

گرد فرامی رسد، درست ھمان جھش عظیم بھ جلو، عقب
با این وجود، تاریخ .طور کھ گلولۀ توپخانھ کمانھ می کند

تردیدی نیست کھ بوروکراتیسم شوروی .بھ جلو می رود
م انقالب اکتبر و یک زخم کریھ است، کھ دستاوردھای ھ

اما اتحاد جماھیر .ھم پرولتاریای جھان را تھدید می کند
:شوروی چیزی عالوه بر استبداد بوروکراتیک دارد

ابزارھای ملی شدۀ تولید، اقتصاد بابرنامھ، کشاورزی 
شده کھ با وجود آسیب غول پیکر بوروکراتیسم، اشتراکی

برد، کشور را از نظر اقتصادی و فرھنگی بھ پیش می 
.درحالی کھ کشورھای سرمایھ داری بھ عقب می روند

انقالب اکتبر تنھا با تکامل انقالب جھانی کھ پیروزی آن 
بھ راستی ضامن ساخت یک جامعۀ سوسیالیستی خواھد 

.بود، می تواند از گیرۀ بوروکراتیسم آزاد شود

انقالب اکتبر از این -و این بی اھمیت نیست -در آخر
ت کھ بھ طبقۀ کارگر جھانی درس ھایی نظر نیز مھم اس

بگذارید انقالبیون پرولتری فرانسھ این .پربھا آموخت
.درس ھا را خوب بیاموزند و شکست ناپذیر شوند

١٩٣۵نوامبر ۴

...سال پیش، در همین روز 75

فھرستبازگشت بھ 

نمایشنامھ ، کارگردان تئاتر و»وسُولد مایرھولد«اعدام 
نویس بزرگ شوروی بھ دست بوروکراسی استالینیستی

، »وسولد امیلویچ مایرھولد«، ١٩۴٠روز دوم فوریۀ 
کارگردان تئاتر و نمایش نامھ نویس آوانگارد روس، پس 
از محکوم شدن بھ اتھامات ساختگی بوروکراسی 
استالینیستی مسکو مبنی بر خیانت و جاسوسی وی، بھ 

.دجوخۀ مرگ سپرده ش

تا بھ آخر و بھ طور خستگی ناپذیر بھ »مایرھولد«
مبارزه علیھ کارزار تبلیغات خام و ضّد مارکسیستی 

دست زد؛ مفھومی استالینیستی »رئالیسم سوسیالیستی«
نظام فرماندھی «کھ لئون تروتسکی آن را بھ درستی 

.نامیده بود»بوروکراتیک بر ھنر و راه ھای تضغیف آن
طی تسویھ ھای خونین استالین در دھۀ »مایرھولد«تئاتر

تعطیل، و آثار او، بیگانھ با مردم شوروی و حتی ١٩٣٠
، از ١٩٣٩او در تابستان .توصیف شد»دشمن خلق«

دستگیر شد، یعنی تنھا اندکی پس از »د.و .کا.ان«سوی 
، بازگیر برجستھ،  »زینایدا نیکوالیفنا«این کھ ھمسر وی، 

.منزل بھ قتل رسیدبھ شکل وحشیانھ ای در 

پس از شکنجھ بھ دست پلیس مخفی استالین، »مایرھولد«
بھ اتھامات واھی جاسوسی برای سرویس ھای اطالعاتی 

در نامھ ای بھ .نظامی ژاپن و بریتانیا اقرار کرد
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٦١
مولوتف، اعترافات خود را تکذیب نمود، اما با این وجود 

.اعدام گشت

ت لئون تروتسکی و بھ عنوان حامی مبارزا»مایرھولد«
اپوزیسیون چپ در اتحاد شوروی در برابر سیاست ھای 
ضّد انقالبی استالین، یکی از چھره ھای برجستۀ ھنر و 
فرھنگ بود کھ اعتقاد خود بھ مارکسیسم انقالبی را بھ 

.بھای جان خود پرداخت کرد

ابتدا بھ عنوان ھنرمند ھوادار بلشویک ھا و »مایرھولد«
او در .سیھ، سال بعد بھ حزب پیوسترو١٩١٧انقالب 

حکومت»بخش تئاتر کمیسریای آموزش و روشنگری«
انقالبی مشغول بھ کار شد، و در این جا بود کھ بھ زودی 

کارگردان تئاتر، خواھر تروتسکی و -»اولگا کامنف«با
ھمسر اول رھبری برجستۀ دیگر بلشویک ھا یعنی لیو 

.یک گروه تشکیل داد-کامنف

یک گروه تئاتر را در »مایرھولد«، ١٩٢٠یل دھۀ در اوا
مسکو بنیان نھاد و فعالیت ھا و ھمکاری ھای متعددی را 
با شاعر، نمایشنامھ نویس و بازیگر تئاتر و فیلم مشھور 

گفتھ می .انجام داد»والدیمیر مایاکوفسکی«شوروی، 
بخش پشت نمایشنامۀ ، انگیزه و الھام»مایرھولد«شود کھ 

کوفسکی دربارۀ ماھیت انگلی استالینیسم و مای»ساس«
.خصلت ضّد انقالبی آن بوده است

نیز با »سرگئی آیزنشتاین«ساز بزرگ انقالبی، فیلم
کار کرد و تحت تأثیر تکنیک ھای بازیگری »مایرھولد«
بھ پیشگامی این کارگردان تئاتر، قرار »بیومکانیک«

.گرفت

جھانگیر سخنور

عام افسران لهستانی در سالگرد قتل هفتاد و پنجمین
با فرمان مستقیم استالین» کاتین«جنگل 

فھرستبازگشت بھ 
ھزار افسر ارتش ٢٢تا١۵، بین ١٩۴٠روز اول مارس 

از سھ لھستان، ھمراه با شماری از روشنفکران،
و »بلسکاستارن«، »کوزلسک«شوروی در بازداشتگاه

.کا.ان«و طی ده روز بھ دست خارج،»کوفاوستاش«
فرمان این قتل .اعدام شدند)پلیس مخفی استالین(»د.و

الورنیتی «، »د.و.کا.ان«عام پس از پیشنھاد سرپرست 
.، بھ تأیید مستقیم شخص استالین رسید»بریا

یالیسم آلمان ربھ مدت بیش از یک سال، تا زمان تھاجم امپ
، سرنوشت این ١٩۴١ر ژوئن بھ اتحاد جماھیر شوروی د

در »کاتین«در جنگل .افراد در ھالھ ای از ابھام بود
لھستان و منزلی کھ از »سمولنسک«نزدیکی منطقۀ 

استفاده می شد، سربازان آلمانی »د.و.کا.ان«سوی 
افسر ٢۵٣ھزار و ۴ھشت گور جمعی شامل اجساد 

انیھر قرب.را یافتند»کوزلسک«بازداشتگاهلھستانی از 
پشت بستھ شده بود، با یگ ازرایطی کھ دستانش شدر 
.ھ بھ قتل رسیده بودمھ در پشت جمجلگلو

گری متھم کردند، و با مقامات آلمان استالین را بھ وحشی
در منشانھ ای کھ خود نیروھای نازی روجود جنایات برب

روا اشغال منطقۀ غربی کشور علیھ مردم لھستان زمان
را بنا بھ »کاتین«خود در جنگل یھا، یافتھداشتھ بودند

اتحاد شوروی .مصالح تبلیغاتی خود آشکار کردند
اتھامات وارده را انکار و آلمان را مسبب قتل ھای 

.عنوان کرد١٩۴١
دفتر ٢٢اما از بین اقالمی کھ در بین اجساد یافت شد، 

دورۀ طیھا مندرجات آن خاطرات وجود داشت کھ 
ع می شود و بھ روشنی اثبات قط١٩۴٠مارس تا آوریل 

کھ افسران ارتش در دورۀ اشغال شرق لھستان بھ می کند
.دست شوروی تسویھ شدند

در دورۀ پس از جنگ جھانی دومی امپریالیست ھا بارھا 
را در »کاتین«و بارھا قتل عام استالینیستی در جنگل 

جستجوی یکسان جلوه دادن استالینیسم و کمونیسم علنی 
.کردند
را بھ »کاتین«ر جنگل دولت انتشار جزئیات کشتار روز

بھ .دلیل اتحاد خود با شوروی در دورۀ جنگ ممنوع کرد
جھ شد، پاسخ موانبا اتھامات علیھ استالیطوری کھ وقتی

توطئھ آلمانی ھاست؛ من و این کامالً تبلیغات آلمان «:داد
.»کامالً مطمئن ھستم کھ روس ھا چنین نکردند

ورجھانگیر سخن
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٦٢ آخرین روزهاي زندگی یک ضد : سوفی شول
فاشیست آلمانی

فھرستبازگشت بھ

ھارتبرنارد راین

، بھ کارگردانی مارک »آخرین روزھا:سوفی ُشول«فیلم 
موند، شش روز پایانی زندگی دانشجوی ضّد روت

فاشیستی بھ نام سوفی شولد را بازسازی می کند و بھ 
بھ دلیل توزیع ١٩۴٣شول در فوریۀ .ر می کشدتصوی

جزوه ھایی در دانشگاه مونیخ، ھمراه با دیگر اعضای 
، )Weiße Rose(»رز سفید«جنبش مقاومت دانشجویی 

.دستگیر و مدت کوتاھی پس از آن اعدام شد

این فیلم بر مبنای رونوشت ھای بازجویی ھای صورت 
نمایشی او از گرفتۀ پلیس از شول و ھمین طور دادگاه 

این .است»دادگاه مردمی«سوی نازی ھا، موسوم بھ 
اسناد چندین دھھ برای عموم مردم غیرقابل دسترسی بود، 

بھ طوری کھ تا مدت ھا در آرشیوھای جمھوری 
.مدفون باقی ماند)آلمان شرقی سابق(دمکراتیک آلمان 

سازان مصاحبھ ھایی را با شاھدان عینی، از جملھ فیلم
تر شول و پسر یکی از شرکت کنندگان در کوچکخواھر 

.محاکمھ ترتیب دادند

این فیلم بر روی محاکمھ و پرسش ھای شول متمرکز می 
شود کھ طی آن شول بھ اصول خود پایبند ماند و از خود 

او دیگر .بھ شکلی تحسین برانگیز و صادقانھ دفاع کرد
د، خود را بھ تالش برای اثبات بیگناھی اش محدود نکر

بلکھ پرسش ھایی را دربارۀ آزادی، وجدان و مسئولیت 
ظاھراً حتی مقامات گشتاپو ھم تحت تأثیر .آغاز کرد

.صالبت این زن جوان قرار گرفتند

شول یک مسیحی بود، اما فیلم روشن می کند کھ عقاید 
مذھبی او نبود کھ مقاومت وی در برابر نازی ھا را تغذیھ 

ار قابل توجھی از نمایندگان تر از این، شممھم.می کرد
کلیسا از فاشیست ھا حمایت کردند، و بسیاری دیگر 
صرفاً دھان خود را بستھ نگاه داشتند و سکوت اختیار 

چنین مقاومت او بر مخالفت مردمی روبھ رشد ھم.کردند
»رز سفید«.با جنگ و پیامدھای آن نیز اتکا داشت

نبود کھ خالف گراصرفاً متشکل از تعدادی جوان ایده آل
.جریان حمایت وسیع  مردم آلمان از ھیتلر شنا کنند

شول خود اعالم می کند کھ در مقطعی امیدوار بوده کھ 
ھیتلر برای حل مشکالت اجتماعی و ایجاد شرایطی کھ 
در آن ھر کسی بتواند آزاد و شاد باشد، دخالت خواھد 

تولید و اما امیدھای آن ھا تباه شده بود، اکنون او در .کرد
توزیع جزواتی کھ ایده ھای مشترک بسیاری از مردم را 

.بیان می کرد، فعال بود

در آغاز سال تحصیلی، دانشجویان بھ اعتراض علیھ 
سخنرانی یک رھبری نازی مونیخ دست زده بودند کھ 
اعالم کرده بود دانشجویان دختر باید بر بچھ داری 

، نازی ١٩۴٣در فوریۀ .متمرکز شوند تا درس خواندن
ھا وادار بھ تصدیق این امر شدند کھ ارتش آلمان متحمل 
شکست فاجعھ باری در نبرد استالینگراد شده است و 
متعاقباً برای سربازان ازدست رفتھ عزای عمومی اعالم 

سوزان زلز «، »رز سفید«یک عضو سابق گروه .کردند
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ھر کسی «، ١٩۴٣، بھ یاد دارد کھ در سال »ھرتسل

.»گ شکست خورده بودفھمید کھ جن

بخش ششمین جزوه ای کھ چنین تأثیر الھامزلر ھرتسل ھم
مدتی بعد توزیع شود، بھ »رز سفید«قرار بود از سوی 

یاد می آورد؛ مردم مشغول پچ پچ ھایی بودند، ھزاران 
نفر اکنون فراخوان بھ پایان بھ جنگ را می خواندند و 

.دانستنداین کھ ھیتلر را یک کالھبردار و شیاد می

سوفی شول و دوستانش متقاعد شدند کھ ھیتلر دیگر نمی 
ھف از اقدامات آن ھا، .تواند بر مسند قدرت باقی بماند

باز کردن راه بھ سوی یک جنبش توده ای بود کھ بتواند 
در عین حال نخستین جزوات .بھ سقوط ھیتلر بیانجامد

نفر١٠٠گروه، گردش بسیار ناچیزی در بین حدوداً 
دولت با .اشت، اما بعداً ھمین تعداد بھ ھزاران نفر رسیدد

برگزاری یک دادگاه نمایشی، صدور حکم مرگ و اعدام 
فوری و سریع، بھ عنوان ابزاری برای ارعاب عمومی 

.واکنش نشان داد

در آلمان، جنبش از پایین علیھ ھیتلر، نھ بھ نفع متفقین بود 
ستالینیست در جناح ا.و نھ سیاست خارجی اتحاد شوروی

، قدرت را در اتحاد شوروی و ھمین ١٩٢٠اواسط دھۀ 
طور رھبری انترناسیونال کمونیست را قبضھ کرده بود 

٢٧-١٩٢۶کھ این خود بھ شکست انقالب چین طی سال 
سیاست ھای فاجعھ بار .منجر شد١٩٣٣و آلمان در سال 

، و رویگردانی آن از )KDP(حزب کمونیست آلمان 
ارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگر علیھ فاشیسم، سازماندھی مب

این شکست .ھمگی بھ قدرت گیری ھیتلر کمک کردند
استالین تکمیل  -خردکننده، کھ بعداً با امضای معاھدۀ ھیتلر

شد، بھ فروپاشی روحی و سیاسی بسیاری از اعضای 
.حزب کمونیست آلمان انجامید

رابطۀ میان شول و الز گبل کھ طی دورۀ کوتاِه حبس 
فی پیش می رود، وضعیت ناامیدی و یأس بسیاری از سو

گبِل.اعضای عادی حزب کمونیست را برجستھ می کند
سالخورده، کھ اساساً بھ دلیل ارتباطات خود با حزب 
کمونیست بازداشت و مسئول نظارت بر شول طی 
روزھای آخر او شده بود، از شجاعت و ایده آل گرایی 

لم، گبل خدمات خود بھ در این فی.شول بھ حیرت می آید

نازی ھا را با این استدالل توجیھ می کند کھ بدون زنده 
شول با حرارِت .ماندن، ھیچ کاری نمی توان انجام داد

تمام پیشنھاد گبل بھ خود مبنی بر ھمکاری با گشتاپو را 
.رد می کند

عالقۀ فعلی بھ فیلم ھایی دربارۀ دورۀ نازی ھا بھ ھیچ رو 
مندی، بازتاب یک سو، این عالقھاز .تصادفی نیست

نگرانی و اضطراب از ظھور گروه ھای راست افراطی 
حزب ناسیونال (NPDدر آلمان نظیر حزب نئوفاشیست 

بھ عالوه بیزاری رو بھ رشدی .است)دمکرات آلمان
علیھ تبلیغ و ترویج خودپرستی، بلندپروازی، و بھ حاشیھ 

ھمان حال کھ در .راندن محرومان اجتماعی، وجود دارد
سوفی شول بھ عنوان مبارز راه عدالت اجتماعی 
نگریستھ می شود، وضعیت کنونی زیر سلطۀ سیاست 

.ھای ناعادالنھ و ضّد اجتماعی قرار دارد

تھیھ کنندۀ فیلم، ِسون بورگمایستر طی مالحظاتی گفتھ 
فیلم ما اساساً دربارۀ رایش سوم نیست، بلکھ در «:است

این تِم ھمواره :نی استعوض دربارۀ شھامت مد
می توانم تصور کنم کھ مردم حتی .موضوعیت دارد

امروز برای چھره ای مانند سوفی شول اشتیاق دارند، 
-کسی کھ بدون فکر کردن دربارۀ سرنوشت خود، بی

رحمانھ برای جامعھ مبارزه کرد و کسی کھ بنابراین 
الگویی بھ ما بخشیده کھ جایگاھی در آگاھی ما بھ خود 

.»ختصاص داده استا

موند توضیح داد کھ فیلم ھایی کارگردان فیلم، مارک روت
دربارۀ عزت بشر «نظیر این مھم ھستند، چرا کھ این فیلم 

است، دربارۀ دلسوزی و ھمدردی، کھ ھر کسی در 
.»زندگی باید حفظ کند

توزیع کرد، بھ »رز سفید«پنجمین جزوه ای کھ گروه 
در .پس از ھیتلر می پردازدچشم انداز یک اروپای متحد 

طبقات کارگر باید بھ واسطۀ «:این جزوه آمده است
سوسیالیسم عقالیی، از بند دولِت بردگِی فرومایھ رھا 

توھم یک جامعۀ اقتصادی خودبسنده، باید از اروپا .شوند
ھر فردی، حق دارد بھ بھترین چیزھا در .رخت بربندد

د کھ این گفتھ چھ ببینی»!این جھان دسترسی داشتھ باشد
!تقابل تندی با واقعیات زندگی امروز در اروپا دارد
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٦٤ صداي کارگر سوسیالیست

فھرستبازگشت بھ 

متن پیاده شده از فایل صوتی پیرامون حزب پیشتاز 
.کارگری بھ مثابھ ستون فقرات تشکالت کارگری

رصدای کارگ«با سالم خدمت بینندگان عزیز 
»سوسیالیست

من علیرضا بیانی از گرایش مارکسیست ھای انقالبی 
ایران در خدمت شما ھستم برای ادامۀ بحث حزب پیشتاز 
انقالبی بھ مثابۀ ستون فقرات تشکالت کارگری؛ در جلسۀ 
گذشتھ بھ این بخش رسیدیم کھ این حزب، رسالت انتقال 

.آگاھی سوسیالیستی بھ درون طبقۀ کارگر را دارد

این بحث خود موجب یک سلسلھ اختالفات می شود اما
بین کسانی کھ خودشان را سوسیالیست می شمارند، اما 

در واقع ما باید بحث را از این .با حزب انقالبی مخالفند
جا شروع کنیم و بھ این مرحلھ برگردیم، و آن عبارت از 
این است کھ حزب پیشتاز کارگری مورد مخالفت دو 

طیف اول کھ کالً خود .استطیف مشخص و اصلی 
بورژوازی و حکومت سرمایھ داری و ھر نھاد 
بورژوایی است کھ با حزب انقالبی بھ شدت مقابلھ و 
مخالفت دارد؛ و در مقابل این حزب، خود احزابی را 

ولی وقتی ما از .معرفی می کند یا بھ رسمیت می شناسد

حزب پیشتاز کارگری صحبت می کنیم، منظور و مفھوم 
جلوتر بھ این می رسیم کھ چرا این .ب لنینیستی ھستحز

حزب اخص، بھ لنینیسم ربط پیدا می کند، برخالف 
، »حزب، حزب است«تصور بسیاری کھ فکر می کنند 

ھر کسی می تواند «، و »چھ ارتباطی بھ لنینیسم دارد«
بلھ، این درکی است کھ .»در حزب خودش متشکل شود

البتھ (حزب مخالفت ندارد بورژوازی با .بورژوازی دارد
؛ اعالم می کند کھ ھر کسی برود )بورژوازی دمکراتیک

در حزب خودش متشکل شود، حتی در کلیت، حزب 
کمونیست را ھم بھ رسمیت می شناسد و اجازۀ شرکت در 

ولی اگر برویم بھ عمق .انتخابات می دھد و الی آخر
حزب لنینیستی، می فھمیم کھ بورژوازی از اصلی ترین 

چون ھیچ کسی .و سرسخت ترین دشمنان این حزب است
کار .مثل بورژوازی نمی داند کھ کار این حزب یعنی چھ

این حزب، سازماندھی جنبش کارگری برای تسخیر 
قدرت سیاسی است؛ بدون شوخی و تعارف با کسی؛ این 
حزب بدون حاشیھ رفتن، قدرت سیاسی سرمایھ داری را 

، سخت ترین و یکی از از این نظر.بھ چالش می کشد
منتھا .اصلی ترین دشمنان آن خود بورژوازی است

بورژوازی ایده ھای خودش علیھ حزب را بھ نوعی دیگر 
ھم از طریق روشنفکران بورژوا و رفرمیست ھا بھ 

آن ایده ھا را از .درون جنبش کارگری حقنھ می کند
طریق آکادمیسین ھایی وارد جنبش می کند و بحث ھایی 

را »بزرگی«حول آن بھ راه می اندازند، مسائل زیادی
مطرح می کنند، بدون این کھ وارد ریشھ ھا شوند، و 
بخش ھای رادیکال موضوع را بررسی یا اشاره کنند، 
بلکھ مسألھ را از حالت کنکرت خارج کرده و بھ چیزھای 

کھ اآلن نمی توانیم وارد این بخش از (عام تبدیل می کنند 
روشنفکران بورژوا، بسیار ماھر ؛ این)بحث بشویم

ھستند در ارائۀ سلسلھ موضوعاتی کھ اتوماتیک مبحث 
انواع مسائل را مطرح .حزب را تحت الشعاع قرار بدھد

انواع ...می کنند؛ مثل دمکراسی مشارکتی، و 
جلوتر(موضوعاتی کھ حزب انقالبی را ببرد بھ سایھ 

ولی بھ ).یمشاید بھ این نکتھ برسیم و بیش تر تمرکز کن
ھر حال گفتیم کھ عالوه بر خود بورژوازی کھ بھ طور 
کنکرت با گرفتن، بستن، زندان، کشتن و اعدام، با ساختن 
حزب مخالفت می کند، ایده ھا و دیدگاه ھایی را ھم در 
جنبش مطرح می کند کھ در تقابل با حزب  پیشتاز قرار 
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٦٥
دریافت یا این ایده ھا مستقیماً از بورژوازی .می گیرد

می شود یا بھ نوعی تحت شرایط ایدئولوژی حاکم کھ 
ایدئولوژی طبقھ حاکم است، این گرایش ھای ظاھراً 
سوسیالیست تحت تأثیر قرار می گیرند و علیھ حزب 

در مرکز این نوع .انقالبی صف آرایی می کنند
رادیکالیسم، آنارشیسم قرار دارد کھ اساساً در تقابل با 

نارشیسم بھ مفھوم ھرج و مرج طلبی  حزب انقالبی، بھ آ
این آنارشیسم دو مؤلفۀ اساسی دارد کھ .تبدیل می شود

البتھ در زمان مارکس در تقابل با دولت کارگران، از 
ما بحثی در (آنارشیسم دفاع می کند و بھ آنارشی می رسد 

، ولی بھ )آینده خواھیم داشت در مورد مفھوم آنارشیسم
ی کنیم کھ در تقابل با دولت طور کلی این جا اشاره م

کارگری، آنارشیسم را طرح می کنند و در دورۀ کنونی 
پس از لنین، در تقابل  با حزب انقالبی، بھ بھانۀ مقابلھ با 
.سلسلھ مراتب قرار می گیرد و بھ آنارشی می رسد

اگر سلسلھ مراتب .آنارشی بھ معنای اخص ھرج و مرج
.ھرج و مرج استرا کنار رود، آن چھ باقی می ماند 

٢چیزی بیش از این نمی توان توضیح داد، مگر آن کھ 
ساعت توضیحات کلی بدھیم، ولی باز بھ ھمین نقطھ 
برسیم کھ آن چھ در تقابل با سلسلھ مراتب گذاشتھ شود، 

.یعنی ھرج و مرج

این نوع رادیکالیسم کھ خود را بھ شکل آنارشیسم متجلی 
یکی از آن ھا .کندمی کند، در طیف مختلفی بروز می

گرایش ھایی ھستند کھ جناح چپ سندیکالیسم محسوب 
می شود؛ خود سندیکالیسم ھم بھ دلیل اعتقادش بھ مبارزۀ 
اقتصادی و اکونومیستی، با حزب مخالفت می کند، یعنی 
معقتد است از طریق مبارزۀ اکونومیستی بھ اھدافش می 

استرسد، نیازی بھ بیش از این نیست، حزب کارش سی
اما تاجایی کھ بھ گرایش ھای رادیکال مربوط .است

است، گرایش ھایی کھ مارکسیسم را قبول می کنند، افق 
صرف نظر از تعاریفی کھ (سوسیالیستی را قبول دارند 

ولی بھ ھر حال با این حزب )از این افق ارائھ می دھند
بھ این دلیل مخالفت می کند کھ می گویند حزب مبارزۀ 

برای خودش نگھ می دارد، مبارزۀ اقتصادی سیاسی را 
را می سپارد بھ کارگران، بنابراین معتقدند کھ باید 
تشکیالتی ساختھ شود کھ بتواند ھر دو مبارزه را بھ طور 
توأمان در اختیار خودش داشتھ باشد، و این دو چیزی 

این دیدگاه معتقد است کھ .نیست کھ بتواند جدا شود
تی بھ وجود آمد کھ باعث شد انحرافی در حزب لنینیس

حزب بھ ابزار ساختن سرمایھ داری دولتی تبدیل شود، 
یعنی اگر سرمایھ داری دولتی بھ وجود می آید، دلیلش 

این دیدگاه لنینیسم را زیر !وجود حزب انقالبی است
سؤال می برد تا بتواند از این طریق خود حزب را عقب 

ح کند کھ ولی اگر بخواھد موضوعاتی را مطر.بزند
بتوان فھمید چرا، در واقع با مقادیری سرو کلھ می زند 
کھ یک بھ یک مربوط بھ استالینیسم و حزب استالینیستی 

، کھ خوراک »بوروکراتیک«است؛ یعنی سلسلھ مراتب 
نقد ھمۀ گرایش ھای رادیکال کھ در درون جنبش 

بھ این معنی کھ .کارگری ھم ھستند را فراھم می کند
یستی شرایطی را ایجاد می کند کھ ھر حزب استالین

گرایشی، از لیبرال تا سوسیالیستی در درون طبقۀ کارگر 
آن را نفی می کند و این را می گذارد بھ حساب حزب 

حزب لنینیستی .این خطای فاحش است.انقالبی لنینیستی
در واقع حزب ابزار تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقھ 

ب بھ جای طبقۀ کارگر است، حزب استالینیستی حز
حزب استالینیستی حزبی است کھ از روی .کارگر است

سر طبقۀ کارگر رفتھ و خودش را بھ جای طبقۀ کارگر 
حزب استالینیستی حزبی است کھ جایگزین .قرار می دھد

این حزبی است کھ بھ دمکراسی درونی .شوراھا می شود
ھیج اعتقادی ندارد، و با سیستم بوروکراتیک، یعنی 

مخالفین .راسی کارگری حیات پیدا می کندبوروک
رادیکال حزب انقالبی این خصوصیات را یک بھ یک 

انقالبیون و لنینیست ھا ھم خودشان این .برجستھ می کنند
ھا را نقد می کنند، نیازی بھ نقد این ھا از طریق مخالفین 

ولی این ھا را مطرح می کنند تا بھ این .این دست نیست
حزب انقالبی زائدۀ جنبش است، در تقابل نتیجھ برسند کھ 

ولی خواھیم دید کھ بھ ھیچ وجھ .با جنبش قرار می گیرد
اتفاقاً برعکس، اگر این حزب انقالبی، .این طور نیست

حزب اخص کارگران بھ مثابۀ ابزار رھبری کنندۀ جنبش 
کارگری وجود نداشتھ باشد، اساساً یک جنبش درخود و 

نبش اکونومیستی کھ ھرگز ھمیشگی وجود دارد، یک ج
ما این .نمی تواند فراتر از چارچوب سرمایھ داری برود

را مدعی ھستیم و بھ اثبات می رسانیم؛ و از ھر کسی کھ 
مخالف این دیدگاه است دعوت می کنیم کھ نظرات و 

.نقدھاشیان را ارائھ کنند تا بھ بحث  بگذاریم
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ست کھ دیدگاھی کھ مخالف حزب لنینیستی است معتقد ا

در چھ باید کرد معتقد بود کھ آگاھی ١٩٠٢لنین در سال 
سوسیالیستی از بیرون وارد طبقۀ کارگر می شود، 

مارکس منبع آگاھی .درحالی کھ مارکس این را نمی گوید
مبارزۀ طبقاتی را خود طبقۀ کارگر می داند، و بھ این 

در .ترتیب لنین را نقد می کند و خیالش راحت می شود
کھ این تنھا یک لحظھ از تاریخ لنینیسم است، صورتی 

کھ  ھنوز حزبی ھم ایجاد نشده، در واقع ١٩٠٢سال 
گرایش ھای مختلفی در درون سوسیال دمکراسی روسیھ 

در .در تدارک ساختن حزب مباحثی را مطرح می کنند
این سال ھا، حتی پیش از این، در انترناسیونال دوم، 

اکونومیست ھا یا .گرایش اکونومیستی وجود داشت
تقدیرگرایان اقتصادی کھ در جنبش کارگری در روسیھ 
ھم بھ شدت قوی بوده و معتقد بودند اساساً نیازی بھ حزب 
بھ مثابۀ ابزار تسیخر قدرت نیست، و اساساً سیاست بھ آن 
منظور کھ بخواھد نظام سرمایھ داری را بھ چالش بکشد 

خود بھ خود مورد نیاز نیست، برای این کھ طبقۀ کارگر
بھ آن درجھ از رشد می رسد؛ و بھ این نتیجھ می رسد و 

بھ .نیاز بھ چنین چیز اضافھ ای از بیرون وجود ندارد
ھمین دلیل آن ھا بھ تقدیر گرایان اقتصادی  معروف شدند 
کھ معتقد بودند بھ سبک سوسیال داروینیستی، یعنی قانون 

تکاملتکامل داروین، اتوماتیک جنبش کارگری رشد و
می کند، و می رسد بھ مرحلھ ای کھ بھ نتیجۀ استقرار 
جامعۀ سوسیالیستی منجر می شود، و بھ این ترتیب دیگر 

.خیالش راحت است کھ نیازی بھ انقالب نخواھد بود

در دوره ای کھ گرایش راستگرایی در حزب سوسیال 
دمکرات آلمان در رّد مبانی اساسی مارکسیسم، یعنی 

، شکل گرفتھ بود، برنامۀ ارفوت را رد می مفھوم انقالب
کرد و خواھان تجدید نظر در مبانی اصلی مارکسیسم شده 
بود، این می توانست روی گرایش ھای تقدیر گرای 
اقتصادی یا ِدتِرمینیست و خواھان تکامل تدریجی بھ 
سوی سوسیالیسم، و نھ لزوماً از طریق انقالب تأثیر 

ھم در بخش ھای بگذارد، و البتھ این تأثیری 
اتحادیھ ھا و گرایش ھایی -تِردیونیونیستی روسیھ گذاشت 

کھ پیرو ھمان مبانی جنبش خود بھ خودی و اکونومیسنی 
این جا بود کھ کارل کائوتسکی، آن ھم بھ اقتباس . -بودند

از نظریۀ ویکتور آدلر کھ منعکس شده بود در برنامھ 

اھی از ھاینفل سوسیال دمکراسی اتریش، بحث ورود آگ
بیرون، توسط روشنفکران بھ درون طبقۀ کارگر را 
مطرح کرد، کھ آن ھم بھ این دلیل بود کھ در تقابل با 
گرایش راست برنشتاین بگوید از طریق جنبش خود بھ 
خودی آگاھی کسب نمی شود، بلکھ آگاھی باید مجرای 

این بحثی بود در تقابل با گرایش .دیگری داشتھ باشد
.کراسی آلمانراست سوسیال دم

بستر راحتی کھ می توانستند آن موقع این بحث را مطرح 
کنند این بود کھ اصوالً طبقۀ کارگر در سطح وسیع سواد 

آگاھی علی -خواندن و نوشتن نداشتھ است، اصوآلً آگاھی
متعلق بھ بورژوزای بوده، ھنوز ھم خیلی  -العموم

.ارگریمسائلی ھستد کھ از باال می آید بھ درون جنبش ک
وقتی بورژوازی .مثالً ناگھان بحث جامعۀ مدنی می شود

می خواھد امتیازاتی در جناح ھایی از بورژوازی 
بگیرند، در رقابت ھایشان مجبورند بعضی از اطالعات 
را بھ توده ھا بدھند تا بتوانند حمایت آن ھا را جلب کنند؛ 

ییک دفعھ می آیند و م.مثالً اصالح طلبان چنین می کنند
گویند تعامل باید کرد، باید وارد گفتمان شد، احزاب باید 

یک سری مسائلی کھ تا قبل از آن بھ گوش ...آزاد شوند، 
اساساً بورژوزای در دورۀ پیدایش خود .کارگران نخورده

برای تقابل با اشرافیت مالی، نیازمند حمایت طبقۀ کارگر 
یاورد بود، وگرنھ  نمی توانست رای آن ھا را بھ دست ب

مگر آن کھ وعده ھا و سطحی از آگاھی را بھ طبقۀ 
مثالً کارگر بداند کھ فئودالیسم، .کارگر منتقل می کرد

اشرافیت مالی چھ نوع ارتجاع و ھیوالیی علیھ خود طبقۀ 
.کارگر است، آزادی بیان را نابود می کند و الی آخر

بنابراین، این جور موضوعات را مطرح می کرد کھ 
از این ھا برای اولین بار بھ گوش طبقۀ بخش زیادی

کارگر می خورد، آزادی و برابری، حق رأی و حق بیان 
و تمام این وعده ھا آگاھی بود کھ بورژوزای بھ طبقۀ 
کارگر می داد تا آن ھا را بھ سطحی سیاسی ارتقا دھد تا 
بتواند از آن ھا علیھ اشرافیت مالی حمایت بگیرد، و چنین 

البتھ بگذریم کھ کارگران می .م شدھم کرد و موفق ھ
دانستند بورژوزای دوست اش نیست، ولی بھ قول 

اتفاقاً .مارکس در مقطعی از دشمن دشمنانش حمایت کرد
بورژوزای ھمین کھ توانست پایھ اش را تثبیت کند، با 
ھمان اشرافیت مالی فئودالیسم سازش کرد و متحد شد 
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ل شکل گیری علیھ طبقۀ کارگری کھ طبقۀ جواِن درحا

بود، و این جا بود کھ بورژوازی پتانسیل انقالبی اش را 
ولی ما می .از دست داده و بھ نیرویی ارتجاعی تبدیل شد

بینیم کھ در مقاطعی از تاریخ این اتفاق می افتد، یعنی 
خود بورژوزای بسترھایی را فراھم می کند برای 
نیازھای خودش کھ بتواند جامعھ را سیاسی کند تا 

وضوعاتی را بھ طبقۀ کارگر انتقال دھد کھ شرایط م
این .عمومی را برای گرفتن حمایت از آن ھا آماده کند

می توانست برای کسانی مثالً کائوتسکی یا ویکتور آدلر 
این استنباط را بھ وجود آورد کھ بنابراین آگاھی می تواند 
سیستماتیک از طرف بورژوزای بھ درون طبقۀ کارگر 

ی است بورژوا ھایی کھ از طبقۀ خود می بُرند، بیاید؛ کاف
پایگاه طبقاتی شان را طالق می دھند و بھ طبقۀ کارگر 
ملحق می شوند، این دانش و آگاھی را بھ درون طبقھ 

بر این بستر موضوعی مطرح می .کارگر منتقل کنند
شود کھ بتواند دریچۀ ورود آگاھی بھ درون طبقۀ کارگر 

ح کند، کھ در اصل جلوی بحث را، از بیرون طبقھ مطر
برنشتاین، و این کھ جنبش خودبخودی، خود بھ خود بھ 
این سطح ھدایت می شود را گرفتھ، و بدیلی برای این 

سال فعالیت انقالبی و ١٠ولی لنین با سابقۀ .نظریھ باشد
جوان کھ تحت تاثیر ھمان کائوتسکی بود کھ آموزگار 

تھا دارای شّم مارکسیسم در روسیھ محسوب می شد، من
سیاسی و تیزبینی کھ بتواند تشخیص بدھد این ھمھ چیز 
نیست کھ  آگاھی یک دریچۀ ورود از بیرون بھ درون 

لنین می توانست حس کند، و بعدھا .دارد و ھمین و بس
اشاره می »سال١٢مقدمھ ای بر مجموعۀ «در نوشتۀ 

کند کھ پیشروان کارگری در طبقۀ کارگر وجود دارند کھ 
ن پیشروھا در اثر مبارزات و درگیری در مبارزه، نقداً ای

بھ سطحی از آگاھی می رسند  و بھ این دلیل پیشرو می 
شوند، و این آگاھی از طریق آن ھا ھم بھ درون طبقھ 

بنابراین خطّ سفت و سختی نگذاشتھ بود .وارد می شود
کھ فقط یک مجرا وجود دارد و آن آگاھی از بیرون بھ 

در نتیجھ اساسا لنین با این کھ .ارگر استدرون طبقۀ ک
این بحث را مطرح کرد، ولی اختالف اساسی کھ با 
منشویک داشت این بود کھ معتقد بود درھای حزب نباید 
بھ روی روشفکران باز شود تا ھر کسی کھ دلش خواست 
وارد حزب شود، چون این دیگر حزب انقالبی کارگری 

تقد بودند کھ باید منشویک ھا برعکس مع.نخواھد بود

و این .درھا باز باشد و روشنفکران وارد حزب شوند
انشعاب رخ بدھد و ١٩٠٣اختالف باعث شد کھ در سال 

یعنی دو .از این جا بلشویسم و منشویسم شکل بگیرد
و البتھ این .گرایش درون حزب سوسیال دمکراسی روس

دو با ھم ھمکاری ھای فراوان داشتند، ولی دو مورد 
یکی این بود و یکی ھم .ی اختالف اساسی ھم داشتنداصل

.استراتژی انقالب آتی کھ در آینده بھ آن خواھیم رسید

و متأسفانھ نمی .در این جا وقتمان رو بھ پایان است
فقط بھ این بخش .توانیم خیلی بیشتر وارد موضوع شویم

می رسیم کھ این جا لنین ناچار شد در بیان انتقال آگاھی، 
یعنی ھمان .ابل با اکونومیست ھا، مقداری غلو کنددر تق

ولی بھ زودی .بحث کائوتسکی را بھ نوعی مطرح کرد، 
بھ این موضوع برگشت و »سال١٢مقدمھ ای بر «در 

او توضیح داد کھ در آن مقطع .این را اصالح کرد
اکونومیست ھا ترکھ را زیادی خم کرده بودند و برای 

.کھ بھ جھت مخالف خم شودصاف کردن آن الزم بود تر
آن جا ھم تأکید می کند، بر این کھ آگاھی از طریق 
روشنفکران کارگران و پیشروان کارگران بھ درون طبقھ 

ولی یک چیز این جا مسلم است، و آن این .وارد می شود
در واقع لنینیسم، زندگی .کھ این ھمۀ لنینیسم نیست

ر کنار سال سابقۀ لنین د١۵لنینیستی است؛ یعنی 
پیشروان کارگری و تسخیر قدرت بھ وسیلۀ ھمین حزب، 

و این چیزی است کھ بسیاری .و نھ در کنار روشنفکران
بھ یک تکھ ای از .دوستان کامالً از نظر دور می دارند

.بحث لنین می پردازند و آن رابھ سادگی رد می کنند

ادامھ دارد



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٦٨ ی و رضا تجمع اعتراضی در همبستگی با شاهرخ زمان
شهابی و کارگران زندانی ایران در برابر سفارت 

رژیم جمهوري اسالمی ایران در لندن

فھرستبازگشت بھ 

)٢٠١۵فوریۀ ١١برابر با (١٣٩٣بھمن ٢٢چھارشنبھ 
تجمعی اعتراضی در ھمبستگی با کارگران زندانی ایران 

ی در لندن برگزار در برابر سفارت رژیم جمھوری اسالم
١٣۵٧این تجمع، در سی و ششمین سالگرد انقالب .شد

در این تظاھرات رفقایی از اتحاد برای .سازمان یافت
شاھرخ و «، کارزار )بریتانیا -ای دبلو ال(رھایی کارگر 

و »شبکھ ھمبستگی کارگری«، »رضا را آزاد کنید
گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران و فعاالن احیای 
مارکسیستی در بریتانیا و ھمچنان اعضایی از اتحادیھ 

.سی.پی«، اتحادیھ کارکنان دولتی »تی.ام.آر«ترابری 
.و فعاالن کارگری شرکت داشتند».اس

فعاالن در مقابل در ورودی سفارت با برافراشتن پرچم 
تجمع کردند و شعارھایی »کارگران ایران تنھا نیستند«

ی، رضا شھابی، بھنام ابراھیم در حمایت از شاھرخ زمان
زاده، محمد جراحی و سایر کارگران دربند را با صدای 

.رسای در بلندگوھا فریاد زدند

ترکیھ از صفوف »ھایات تی وی«تلویزیون سراسری 
تظاھرکنندگان فیلم برداری کرد و مصاحبھ ای با رفیق 

مازیار رازی، سخنگوی .مازیار رازی ترتیب داد
، ضمن پشتیبانی »یست ھای انقالبی ایرانگرایش مارکس«

از شاھرخ زمانی و رضا شھابی و سایر زندانیان و 
محکوم کردن رژیم، حسنھ شدن روابط دیپلماتیک و 
تجاری بین سرمایھ داران ایران و امپریالیسم آمریکا را 

و اعالم کرد کھ دولت ھای .مورد نقد قرار داد
بھ وضعیت امپریالیستی بدون کوچکترین اشاره ای 

اسفبار کارگران ایران مشغول معاملھ با رژیم ارتجاعی 
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مارتین توماس، و برخی از .جمھوری اسالمی است

فعاالن کارگری ھم سخنرانی ھای کوتاھی در حمایت از 
.کارگران ایران کردند

بر روی پالکاردھای تظاھرکنندگان عباراتی با خواست 
کل و حق آزادی ھمۀ کارگران زندانی، آزادی حق تش

شرکت کنندگان، .اعتصاب برای کارگران وجود داشت
در این روز در فضایی صمیمانھ کنار ھم از جنبش 

در .کارگری و مبارزان پیشُروی آن متحدانھ دفاع کردند
امضای حمایتی از شاھرخ زمانی و ٣٠٠٠آخر حدود 

رضا شھابی بھ سفارت تحویل داده شد کھ دربان سفارت 
.آن را نپذیرفت

جبھۀ ھماھنگ (در ضمن عده ای از اوباش سلطنت طلب 
با پرچم ھای خود بھ محل تظاھرات حملھ )مبارزان ایران

کرده و با سر دادن شعارھای بی ارتباط و فحاشی، در 
حین مصاحبۀ تلویزیونی رفیق مازیار رازی قصد بر ھم 
زدن تجمع مذکور را داشتند کھ با برخورد مصمم و جدی 

خراب کاری این اوباش .بھ رو شدندسازماندھان رو
.خنثی شد و نھایتاً محل را ترک کردند

شبکۀ ھمبستگی کارگری

١٣٩٣بھمن ٢٢
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٧٠ اعتصاب کارگران فلزکار و ممنوعیت حکومت
فھرستبازگشت بھ 

ژانویھ، ھزاران نفر از کارگران فلزکار ٢٩روز 
MESSادیۀ کارفرمایان اعتصاب خود را علیھ اتح

این اعتصاب .آغاز نمودند)اتحادیۀ صنعتگران فلزکار(
Birleşik Metal-(»اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار«را 
İş( سازماندھی کرد کھ شاخۀ وابستۀDİSK

محسوب می )کنفدراسیون اتحادیھ ھای کارگران انقالبی(
.کارخانھ در سرتاسر ترکیھ را دربرگرفت٢٢شود و 

İş-irleşik MetalB ھمراه باTürk Metal) وابستھ
یکی از )İş-Hakوابستھ بھ (İş-Çelikو )İş-Türkبھ 

سھ اتحادیۀ رسمی در صنعت فلز است کھ برای چانھ 
.زنی جمعی بھ رسمیت شناختھ می شود

زمانی کھ اعتصاب در روز دوم خود بود، حکومت جلو 
روز ۶٠برای اعتصب »تعلیق«آمد و فرمانی را برای 

بھ مخاطره افتادن امنیت «دلیل این اقدام .صادر نمود
، در واقع واژۀ »تعلیق«عنوان .عنوان شده است»ملی

قانونی مؤدبانھ ای است کھ اغلب از سوی حکومت ھای 
بورژوایی ترکیھ برای ممنوع نمودن ھر اعتصاب مھمی 
کھ آن را تھدیدی پیش روی خود ببینند، مورد استفاده 

این فرمان بھ معنای حذف حق اعتصاب .ر می گیردقرا
این حرکت حکومت، .تا سر حد تقریباً سرکوب است

عالمت نیرومندی است کھ نشان می دھد حکومت پتانسیل 
عظیمی را کھ اعتصاب در ایجاد چنین فضای مساعدی 

تر داشت، برای مبارزۀ طبقۀ کارگر در مقیاس بزرگ
.دیده است

با اعتصاب »ھیئت عالی داوری«تاکنون رسماً قرار اس
طبق روال رسمی، کارگران باید تصمیم .برخورد کند

روزه بپذیرند کھ این نشان ۶٠داور را در پایان مھلت 
در سطحی .می دھد بھ ھیچ وجھ تعلیقی در کار نیست

قانونی، کارگران ھیچ انتخابی ندارند بھ جز تن دادن بھ 
.رأی و تصمیم داور

را با »تعلیق«ف اعتراضی، خبر کارگران در صفو
آن ھا جنگ علیھ حکومت را .انفجاری از خشم شنیدند

و نمی خواستند کھ صفوف اعتراض را .اعالم کردند
ترک کنند و برای آغاز کار بھ کارخانھ ھای خود باز 

مقامات اتحادیھ نشستی ضروری برگزار کردند .گردند
رگران در کا.تا دربارۀ اقدامات مقتضی تصمیم بگیرند

کلیۀ صفوف اعتراضی در سرتاسر کشور در جّوی بھ 
شدت ھیجانی قرار داشتند، و انتظار تصمیم اتحادیھ را 

اکثر کارگران توافق داشتند کھ فرمان .می کشیدند
حکومت را نادیده بگیرند و اعتصاب را با ھر پیامدی کھ 

برخی کارگران .بھ دنبال داشتھ باشد بھ انجام رسانند
ی و کارخانھ ھا خواھان اشغال کارخانجات خود اعتصاب

شدند و از اتحادیھ خواستند کھ در این جھت تصمیم 
.بگیرد

اتحادیھ بیانیھ ای را در پایان نشست اضطراری کھ طی 
در این .آن رمان حکومت محکوم گردید، صادر نمودند

بیانیھ، اعالم شد کھ اتحادیھ مبارزه را رھا نکرده و در 
کال مبارزه مانند کند کاری، اعتراضات قالب سایر اش

.عھمومی، راھپیمایی ھا و غیره ادامھ خواھد داد
نمایندگان اتحادیھ نشیت ھایی را با کارگران برگزار 

با این .کردند تا آن ھا را قانع را بھ بازگشت بھ کار نمایند
بسیار »تعلیق«وجود کارگران از این بھ اصطالح 

ق ھستند کھ بمارزه را بھ آن ھا مشتا.خشمگین بودند
اشکال مختلف، بھ ھمان صوت کھ اتحادیھ تصمیم گرفت، 

از نظر قانونی نیز اتحادیھ از شورای دولت .ادامھ دھند
.برای افسخ حکم ممنوعیت اعتصاب درخواست نمودند

این اعتصاب بھ راستی پتانسیلی عظیم برای روشن کردن 
.شتجرقھ ھای یک جنبش اجتماعی بزرگ تر را دا

کارگران .ھوای تازه ای برای محافل کارگری ایجاد کرد
بھ دقت در جریان اخبار »گبزه«در نواحی صنعتی نظیر 

و حتی پیش از آغاز .اعتصاب کارگران فلزکار بودند
اعتصاب، این امر برخی از کارفرمایان را بھ وحشت 
انداخت، بھ طوری کھ مجبور بودند عقب نشینی کنند و 

)MESS(ود اتحادیۀ کارفرمایان بگذارند کھ خ
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.قراردادھای مستقلی را با اتحادیھ امضا نماید

این اعتصاب با شور و شوق عظیم و تازه آغاز شد، و 
این اعتصاب .امیدبخش سایر بخش ھای کارگران نیز بود

با راھپیمایی ھای بزرگی در شھرک ھای صنعتی با 
و مشارکت بسیاری از سازمان ھای کارگری و احزاب 

انجمن ھمبستگی بین «گروه ھای سیاسی چپ، از جملھ 
ھزاران نفر .شروع شد)DER-UİD(»المللی کارگران

از کارگران در مقابل کارخانھ ھا تجمع کردند کھ با 
سخنرانی ھای پرشور و مصمم و فریاد شعارھا ھمراه 

:گفتندDİSKآن ھا با اشاره بھ سنت گذشتۀ اتحادیۀ .بود
زانو درخواھیم آورد، درست ھمان را بھ MESSما«

.»طور کھ در گذشتھ چنین کردیم

صفوف اعتراضی در اطراف چادرھای اعتصاب کھ در 
.مقابل تمامی کارخانھ دایر شده بود، شکل گرفت

کارگران سایر صنایع، اتحادیھ ھا، سازمان ھای کارگری 
و مردم از نواحی مجاور، از صفوف اعتراضی دیدن 

.خود را برای اعتصاب اعالم داشتندکردند و حمایت 

علت بالواسطھ و مستقیم اعتصاب، تحمیل قرارداد سھ 
سالھ بھ جای قرارداد معمول دوسالھ بھ کارگران از سوی 

این اقدام از سوی سایر اتحادیھ ھای .بودMESSاتحادیۀ 
Çelik-و Türk Metalکارگری در صنعت فلز، یعنی 

İşاتحادیۀ .، پذیرفتھ شدو با وجود نارضایتی کارگران
خواھان تضمین حقوق »صنعتگران فلزکار«کارفرمایی 

پرداختی ثابت و پایین برای کارگران در طول سال ھای 
از آن جا کھ طبق قانون ترکیھ اعتصاب بھ ھر .آتی بودند

دلیلی، مگر آن کھ در فرایند چانھ زنی دستھ زنی پذیرفتھ 
ات، ھرگونھ اقدام شده باشد، ممنوع است؛ طبق این توافق

بھ اعتصاب در طی سھ سال آتی و تا زمان دور دیگر 
.مذاکرات دستھ جمعی متوقف می شود

درصد ۶٠.حقوق ھا در صنعت فلز بسیار پایین ھستند
از کارگران این صنعت، حداقل دستمزد را دریافت می 

و بھ طور متوسط یک کارگر )دالر۴٠٠کم تر از (کنند
از حداقل دستمزد کھ پایین تر از سطح فلزکار کمی باالتر 

آن چھ کارفرمایان صنعت .فقر است دریافت می کند
فلزکار تالش بھ انجامش دارند، حفظ حقوق ھای پایین در 

اعتصاب .صنعت فلز برای سھ سال دیگر است
İş-Birleşik Metal بسیار اھمیت دارد، چرا کھ صنعت

ر کلیۀ صنایع فلز سنتاً استانداردھای روابط صنعتی را د
.ترکیھ تعیین می کند

کارگران در صنعت فلز پیش از این نیز از شرایط 
و Türk Metalرویکرد .موجود ناراضی بودند

İş-Çelikو .بھ خشم کارگران افزود-Birleşik Metal
İş مجبور بود این پایھ ھای خشمگین را در محاسبات

را SMESلحاظ کند و پیش نویس ھای پیشنھادی اتحادیۀ 
.نپذیرد

کارگران فلزکار سنت مھمی در دامن زدن بھ اعتصابات 
بزرگ در برابر کارفرمایان و حکومت آن ھا دارند کھ 

.می رسد١٩٧٠و بھ ویژه دھۀ ١٩۶٠سابقھ اش بھ دھۀ 
اعتصابات توده ای کارگران فلزکار با سازماندھی 

İş-DİSK Maden کھ پیشینۀİş-Birleşik Metal
، بسیار مھم بودند بھ ١٩٧٠اواخر دھۀ فعلی است، در

١٩٨٠طوری کھ بورژوازی نھایتاً بھ کودتای نظامی 
بھ دنبال کودتای نظامی بستھ شد و DİSK.دست زد

تمامی کارگران پیشرو مورد آزار و اذیت رژیم فاشیستی 
.قرار گرفتند

بھ )DER-UİD(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
ری مبارز، از زمان مراحل عنوان یک سازمان کارگ

تماس ھا .مقدماتی اعتصاب در آن دخالتگری کرده است
و جلسات پی در پی با کارگران از روزھای نخست بحث 
.پیرامون چانھ زنی دست جمعی، صورت گرفتھ است

سازماندھی کارگران از پایین از اھمیتی کلیدی 
در تالش بوده است کھ بھ DER-UİDبرخوردار است، 

ن برای تشکیل و حفظ سازمان ھای توده ای خود کارگرا
روز DER-UİDبا آغاز اعتصاب، فعالین .یاری رساند

و شب در صفوف اعتصابی حاضر بودند و در 



؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه  دي؛ 79شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٧٢
راھپیمایی ھا شانھ بھ شانۀ کارگران اعتصابی فلزکار 

کارگران DER-UİDنیز »گبزه«در .قرار گرفتند
دیگر و ھمİş-Birleşik Metalفلزکار را از ھم 

اتحادیھ ھای کارگری برای بحث پیرامون اعتصاب بھ 
در نواحی مختلف کارگری .منظور پیروزی آن گرد آورد

تالش نمود با سازماندھی راھپیمایی DER-UİDنیز 
ھایی، توجھ سایر کارگران و عموم مردم را بھ ھدف 

سایر گروه ھای سیاسی و .کارگران فلزکار جلب کند
با آن ھا مالقات کرده و DER-DUİفعالین کارگری کھ 

بھ اعتراض دعوت نموده بود، بھ این راھپیمایی ھا 
.پیوستند

اکنون کارگران بھ مبارزۀ خود در درون کارخانھ ھا 
در .اساساً بھ شکل ُکندکاری در تولید ادامھ می دھند

بیرون از کارخانھ ھا، اتحادیھ، در ھمکاری با دیگر 
تظاھرات توده ای و سازمان ھای کارگری، یک سلسلھ

برخی.راھپیمایی ھا را در شھرھای مختلف اعالم کرد
یکی از شرکت DER-UİDاز آن ھا برگزار گردیده و 

تمامی این آکسیون ھا مھم .کنندگان در این آکسیون ھا بود
ھستند، چرا کھ حفظ و زنده نگاه داشتن روحیۀ مبارزاتی 

ھ ھا بھ سازماندھی پای.کارگران فلزکار حیاتی است
عنوان عنصر کلیدی مبارزه باید صورت گیرد و زنده 

بھ سختی تالش می کند بھ DER-UİD.نگاه داشتھ شود
این .کارگران فلزکار در مبارزۀ آن ھا یاری رساند

اتحادیھ با کارگران فلزکار در مبارزه شان بھ ھر شکل 
ممکن اعالم ھمبستگی می نماید، فعالیت ھای متنوعی را 

 بردن آگاھی آن ھا و زنده نگاه داشتن این شعلھ برای باال
انجام می دھد، و بھ آن ھا برای سازماندھی پایھ ھایشان 

.یاری می رساند

!کارگران متحد، سرمایھ را شکست خواھند داد

!MESSنابود باد اتحادیۀ 

!زنده باد مبارزۀ کارگران فلزکار

!زنده باد ھمبستگی طبقاتی

http://en.uidder.org/metal_strike_and_the_g
overnment_ban.htm

)IWSN(شبکھ ھمبستگی کارگری :ترجمھ فارسی

مباحثات فیسبوکی

فھرستبازگشت بھ 

در ایران و٥٧موضوع شکست انقالب بھمن :مقدمھ
ارتباط یا بی ربطی اعتقاد بھ انقالب مرحلھ ای در میان 
چپ استالینیست و مائوئیست در ایران برای واگذاری 

رھبری آن، در دو صفحھ فیسبوکی جداگانھ بھ بحث ھایی  
کھ ذیالً مالحظھ می فرمایید دامن زده و قسمت ھایی از 

.آن در این جا منعکس می شود

.نشریۀ کارگر میلیتانت

***

:وزبھ امامیر

و "مرحلھ ی انقالب دمکراتیک"اگر این قائل بودن بھ 
بود کھ باعث دفاع از "تضاد خلق و امپریالیسم"حتی

بورژوازی خودی توسط سازمان ھای چپ پس از انقالب 
شده بود، منطقاً نباید سازمان ھایی نظیر سازمان پیکار 
یافت می شدند کھ از ھمان ابتدا حاکمیت جمھوری 

ی را بورژوایی و ضد انقالبی ارزیابی کنند و در اسالم
عین حال بھ دو مقولھ ی باال نیز باور داشتھ باشند و 

ما یعنی "منشویسم"ھمچنین نباید قھرمانان افشای 
تروتسکیست ھای وطنی مدافع حکومت جمھوری 
اسالمی از آب در می آمدند، حال آنکھ ھر دوی این 

ف ادامھ ی گفتگوی من مخال!قضایا واقعیت داشتھ است
رفقا راجع بھ ربط خط مشی سازمان اکثریت بھ بنیان 
گذاران سازمان فدائی یا مغاطالت سھند در باب بحران 
برنامھ ای نیستم، اما بھ نظرم ریشھ ی انحراف در جای 
دیگری است و بھ ھیچ وجھ محدود بھ جنبش کمونیستی 

ھید ایران ھم نیست و بھ این دلیل بحث راجع بھ اینکھ ش
جزنی چھ نوشتھ بوده و نظرات سازمان ھای چپ در 

.مورد دیگر مسائل چھ بوده است، ره بھ جایی نمی برد
واقعیت این است کھ انقالب و سوسیالیسم کھ آماده ی 
جھش بھ سوی انقالب جھانی بود امروزه ریشھ کن شده و 
بھ جز الفزنان و عوام فریبان، کسی را نمی توان یافت 

چپ و بحران جنبش کمونیستی جھانی کھ شکست جنبش

http://en.uidder.org/metal_strike_and_the_government_ban.htm
http://en.uidder.org/metal_strike_and_the_g
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باید بحران جنبش چپ ایران را بخشی از .را انکار کند

بحران جنبش چپ در مقیاس جھانی ارزیابی کرد و 
انحرافات آن را نیز در رابطھ با خط مشی حزب 

باید دید کھ .کمونیست روسیھ و بعد کمینترن تحلیل نمود
ھ این وضعیت کی و کجای راه را اشتباه رفتھ ایم کھ ب

اسف بار درافتادیم و ھر روزمان بدتر از دیروزمان 
!است

***

:علیرضا بیانی

اما بھ نظرم ریشھ ی انحراف «:روزبھ امامی می گوید
در جای دیگری است و بھ ھیچ وجھ محدود بھ جنبش 

.»کمونیستی ایران ھم نیست

پس البد باید بگردیم ریشھ انحراف را در جای مجھول 
؟ ایشان معتقد است ریشھ آن !ا کنیم، اما در کجادیگری پید

بسیار خوب، !محدود بھ جنبش کمونیستی ایران ھم نیست
پس آیا ریشھ انحراف مربوط بھ  جنبش ھای دیگری 
است، آیا انحرافی در جنبش دھقانی باعث این شکست ھا 

؟ و اگر منظور !شد و یا انحراف در جنبش بورژوازی
جھان است، آیا جنبش انحراف در جنبش کمونیستی

کمونیستی ایران سھمی در بھ وجود آوردن این انحراف 
نداشتھ بلکھ خود تابع این انحراف بوده، و یا خالصھ 
ریشھ انحراف در کدام منطقھ جغرافیایی است کھ می 
تواند انحراف در درون جنبش کمونیستی در ایران را 

ز ھرچھ باشد جنبش کمونیستی ایران ا.فرعی جلوه دھد
تجربھ یک انقالب  در قد و قواره انقالب اکتبر حرف می 
زند کھ جنبش کمونیستی سایر کشورھای جھان  آن را 
تجربھ نکرده اند، از این حیث ھم کھ شده ادای سھم 
زدودن انحراف در جنبش کمونیستی ایران بھ مراتب 
بیشتر از سایر بخش ھای جنبش کمونیستی در جھان 

روزبھ امامی کمک می کند تا این مبھم گویی بھ.است
بتواند چنین سواالت و سرگردانی ھای بعدی را فرمول 

:بندی کند

و "مرحلھ ی انقالب دمکراتیک"اگر این قائل بودن بھ «
بود کھ باعث دفاع از "تضاد خلق و امپریالیسم"حتی

بورژوازی خودی توسط سازمان ھای چپ پس از انقالب 
ان ھایی نظیر سازمان پیکار شده بود، منطقاً نباید سازم

یافت می شدند کھ از ھمان ابتدا حاکمیت جمھوری 
اسالمی را بورژوایی و ضد انقالبی ارزیابی کنند و در 
عین حال بھ دو مقولھ ی باال نیز باور داشتھ باشند و 

ما یعنی "منشویسم"ھمچنین نباید قھرمانان افشای 
تروتسکیست ھای وطنی مدافع حکومت جمھوری 

»المی از آب در می آمدنداس

البتھ بخشی از پاسخ بھ سوال ایشان را در پیج دیگری کھ 
مربوط بھ ھمین بحث بود داده ام کھ در ادامھ این بحث 
نیز دوباره آن را کپی خواھم کرد، اما در این جا پاسخی 

.کنکرت بھ پرسش ایشان داده و آن را تشریح می کنم

(معتقد بود "مکراتیکمرحلھ انقالب د"سازمان پیکار بھ 
یعنی دقیقاً ھمان استراتژی کھ منشویک ھا از ابتدا رسماً 

و بھ تبع این استراتژی و با پیروی از )اتخاذ کرده بودند
کھ عالم و آدم »فلسفھ مائو«خرافات مذھبی تحت عنوان 

را با یک دوجین تضادھای از آستین درآمده توضیح می 
«ھوم استالینیستی بھ نام داد، معتقد بود بھ تضاد بین مف

با امپریالیسم، بھ عنوان تضاد عمده، یا تضاد »خلق
اصلی، و سپس تضاد کار با سرمایھ، کھ در قیاس با 

اما این بھ این معنی !اولی، تضاد فرعی محسوب می شد
آن ھم (نبود کھ تحلیل اش از حکومت جمھوری اسالمی، 

وازی باشد، نمی توانست تحلیل حکومت  بورژ!)از ابتدا
مسألھ اصلی ھم اساساً این نیست کھ چرا برخی از 
جریانات، حکومت جمھوری اسالمی را چیزی بھ جز 

(مشکل سایرین .حکومت سرمایھ داری تحلیل کرده اند
این بود کھ تصور می کردند )مثالً اتحادیھ کمونیست ھا

اگر تحلیل شان از حکومت جمھوری اسالمی خرده 
س محق اند سیاست مستقل طبقھ بورژوازی باشد، پ

کارگر را رھا کرده و بھ حمایت از این حکومت 
بپردازند، آن ھا اِشکال کار را در تحلیل اشتباه از ماھیت 
حکومت می دانستند و نھ خارج شدن از مدار کمونیستی 
.در سازماندھی طبقھ کارگر برای تسخیر قدرت این طبقھ

پیرو خط  مشی این اشتباه متدولوژیک در سازمان ھای
تضاد "منشویکی، و از جملھ سازمان پیکار بود کھ اساساً 

را تضاد )دقیقاً فرق این دو را نمی دانم" (عمده یا اصلی
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کار و سرمایھ نمی دانست، گیریم تحلیل یکی از ماھیت 
حکومت جمھوری اسالمی، خرده بورژوازی و تحلیل 

مسألھ دیگری از این حکومت بورژوازی بوده باشد، اما 
از این جا شروع نمی شد کھ تحلیل از این حکومت 
چیست، یا شاید دقت در این تحلیل تنھا بھ این منجر می 
.شد کھ بھ دنبالھ روی از این حکومت منجر بشود یا نشود

پیروی از استراتژی انقالب دمکراتیک بھ این منجر می 
شد کھ این جریانات پیرو آن اساساً کاری بھ سازماندھی 

ھ کارگر برای انقالب سوسیالیستی نداشتھ باشند، و طبق
صد البتھ معلوم است کھ در این خأل چھ اتفاقاتی خواھد 

کسی مثل روزبھ امامی تصور می کند زیرکی بھ .افتاد
خرج می دھد کھ ثابت کند سازمان پیکار حکومت 
جمھوری اسالمی را بورژوازی تحلیل می کرد، و 

ویسم نداشتھ و ثانیاً خطای بنابراین اوالً ربطی بھ منش
فاحشی کھ منجر بھ شکست انقالب شد ربطی بھ  
استراتژی انقالب مرحلھ ای با استراتژی انقالب 

!دمکراتیک نداشتھ است

اما این ادعا خود دریچھ ورود بھ انواع تناقضات تازه را 
:باز می کند؛ مثال ً

مگر تحلیل منشویک ھا از حکومت کرنسکی، کھ -١
ھ انقالب مرحلھ ای داشتھ اند، حکومتی غیر اعتقاد ب

؟ آن ھا اساساً بھ دلیل بورژوا بودن این !بورژوایی بود
حکومت کھ بھ اعتقادشان تنھا نیروی رھبری کننده 
مرحلھ اول انقالب بود از او حمایت کرده و در دولت او 

.شرکت کردند

مگر مرحلھ  انقالب دمکراتیک نباید بر این اساس -٢
چون تکالیف دمکراتیک در جامعھ الینحل باقی باشد کھ 

مانده پس باید ابتدا انقالبی دمکراتیک برای حل این 
تکالیف رخ دھد تا شرایط عینی و ذھنی انقالب 
سوسیالیستی فراھم شود؟ در این صورت سؤال این است 
کھ آیا اساساً جنبش بورژوازی و یا حکومت بورژوازی 

یا بتواند این تکالیف را در جامعھ وجود دارد کھ بخواھد 
حل کند یا خیر، اگر وجود دارد و نتوانستھ از پس حل آن 
تکالیف برآید، بھ این معنی است کھ در حل تکالیف وعده 
داده شده خود مفلوک است، اگر چنین است، پس این 
مرحلھ انقالب دمکراتیک چرا یک مرحلھ ضروری ما 

است کھ قبل از انقالب سوسیالیستی می شود؟ این جا 
پاسخ این بود کھ .پاسخ بلشویسم قدیم مطرح می شود

چون بورژوازی نوپا و مفلوک و بزدل  روسیھ قادر بھ 
حل تکالیف خود نیست، اگر چھ استراتژی انقالب ھمان 
انقالب دمکراتیک باقی می ماند، اما رھبری آن بھ عھده 
کارگران و دھقانان و تحت دیکتاتوری کارگران و 

در نتیجھ سازمان پیکار و گرایش .ھد بوددھقانان خوا
ھای منشویکی مشابھ آن پیرو این خط بلشویسم قدیمی 
بوده و بھ این دلیل از حکومتی کھ آن را بورژوازی 
تحلیل می کردند حمایت نکردند؛ اما این نظریھ بلشویسم 
قدیمی توسط خود لنین در تزھای آوریل تصحیح شده بود 

فاوتی با گذشتھ منشویسم و گذشتھ آن کھ در ماھیت ت
منتھا گرایش ھای .نداشت بھ تاریخ سپرده شده بود

کھ سوار بر استالینیسم،  )مثالً سازمان پیکار(مائوئیستی 
را دور زده و رجعت بھ ١٩١٧لنینیسم پس از آوریل 

منشویسم داشتند، تناقضات این دیدگاه کھ توسط لنین پس 
ن اساس از بازگشت بھ روسیھ برطرف شده و بر آ

استراتژی انقالب سوسیالیستی و دیکتاتوری انقالبی طبقھ 
کارگر بھ جای حکومتی متشکل از دو طبقھ کارگر و 
دھقان برگزیده شده بود را بھ کلی نادیده گرفتھ و بی 

.ربطی اشان بھ لنینیسم و بلشویسم را اثبات کردند

اساس اعتقاد بھ انقالب دمکراتیک از تحلیل نادرست از 
ر اقتصادی اجتماعی ایران بر می خاست، و یا ساختا

دست کم این تحلیل نادرست بھانھ کافی در دست گرایش 
ھایی می داد کھ متکی بر مائوئیسمی کھ بر ُگرده 

تحلیل .استالینیسم قرار گرفتھ، بھ منشویسم بازگشتھ بود
آن ھا از ساختار اقتصادی اجتماعی ایران، یا فئودالی، یا 

ھ سرمایھ داری، و یا نیمھ فئودال نیمھ نیمھ فئودال نیم
معنی سیاسی این تحلیل این .کمپرادور و نظایر این  بود

بود کھ ھنوز شیوه تولید سرمایھ داری شیوه غالب در 
جامعھ نیست و یا اصالً چنین شیوه تولیدی یافت نمی 

بسیار خوب، در این صورت سؤال از مثالً سازمان .شود
بورژوازی جمھوری اسالمی پیکار این بود کھ حکومت

؟!سوار بر شھاب سنگ از فضا بھ ایران پرتاپ شده بود
واقعاً این بورژوازی ناپیدا و نا مرئی کجا بود کھ توانست 

برخی از !بھ سادگی آب خوردن قدرت را بھ دست بگیرد
گرایش ھای مائویستی برای گریز و خالصی از این 
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ود، ابتدا تناقض می گویند، آن حکومت بورژوازی نب

این .خرده بورژوازی و بعد بھ بورژوازی تبدیل شد
تحلیل مشکل را دوبرابر کرده و بیانگر بی اعتنایی بھ 

.اصالحات لنین بھ نظریھ قدیم بلشویسم است

لنین پس از بازگشت بھ روسیھ نشان داد کھ از بلشویک 
ھای درون روسیھ بیشتر سوار بر اوضاع روسیھ بوده 

ده بود کھ اگر حتی شوراھای کارگری او متوجھ ش.است
بھ وجود آمده باشند، اما ماشین دولتی را خرد نکرده و 
قدرت را بھ دست نگرفتھ باشند، اسباب سوء استفاده خود 

لنین متوجھ شده بود کھ شعار ھمھ .بورژوازی خواھند شد
قدرت بھ شوراھا در شرایطی کھ حکومت کرنسکی و 

لط دارد، حتی می تواند گرایش راست منشویکی بر آن تس
تقویت ھمان دولت ھم باشد، اما از سوی دیگر شعار 
سرنگونی حکومت کرنسکی بھ دلیل عدم آمادگی بلشویک 
ھا در رھبری تسخیر قدرت، و خطر جایگزینی ژنرال 
کورلینوف کھ در کمین کسب قدرت نشستھ تا ھر پیشروی 
بھ دست آمده جنبش کارگری را بھ عقب بزند نیز 

بود، در نتیجھ بلشویک ھا نیازمند زنگ تنفسی زودرس
برای تجدید حیات و تدارک انقالب بودند، اما درسی کھ 
لنین از این وضعیت گرفتھ بود و چپ ایران بھ کلی آن را 
نادیده می گرفت این بود کھ حتی اگر دھقانان در حکومت 
شریک شوند، نظر بھ کثرت مطلق آن ھا نسبت بھ طبقھ 

نظر بھ ناپیگیری و تزلزل، و مھم تر از کارگر روس، و 
ھمھ، میل بھ رشد بورژوایی این طبقھ خرده بورژوا، کل 
حکومت شریک شده با طبقھ کارگر را دو دستی تسلیم 
خود بورژوازی خواھد کرد، و این چیزی نخواھد بود بھ 
جز ھمان نتیجھ ای کھ از ابتدا منشویک ھا مطرح می 

آمادگی دھقانان و کارگران کردند، کھ عبارت بود از عدم 
برای رھبری انقالب دمکراتیک، و بھ این دلیل واگذاری 

دقیقاً .این انقالب بھ صاحب اصلی خود یعنی بورژوازی
بر این اساس لنین تزھای آوریل را ارائھ کرد کھ مورد 
بی اعتنایی و عدم استقبال بلشویک ھا قرار گرفت، و 

و .روتسکی کردندحتی بعضاً آن را منتسب بھ نظریات ت
باز دقیقاً بھ ھمین دلیل بود کھ این دومین اختالف اساسی 
بین تروتسکی و لنین بھ کلی از بین رفت و تروتسکی و 
گروھش پیش از متحدین لنین در حزب بلشویک، نظیر 
استالین و بوخارین و زینوویف و سایرین در کنار لنین 

اع کرد و شانھ ایستاد و تا پایان عمر از بلشویسم و لنین دف
را با برخورداری از ١٩١٧بھ شانھ لنین انقالب اکتبر 

.رھبری کرد١٩٠٥تجربھ رھبری انقالب 

بنابراین تحلیل اوالً ثابت می شود حکومت خرده 
بورژوازی قادر بھ مھیا کردن شرایط عینی انقالب 
سوسیالیستی نیست، و ثانیاً نمی تواند بھ عنوان یک 

تھ باشد، یا باید با بورژوازی حکومت مستقل حیات داش
متحد شود و یا با طبقھ کارگر، کھ لنین نشان داد این طبقھ 
چنان چھ در حکومت کارگران شریک شود، بنا بھ 
خصوصیات خود بھ آن پشت کرده و با میل بھ رشد 

.بورژوازی حکومت را بھ بورژوازی تسلیم خواھد کرد

ختار جریانات مائویستی از یکسو ناچار بودند سا
اقتصادی اجتماعی ایران را از انواع ساختاری کھ یک 
سیمش بھ فئودالیسم وصل باشد تحلیل کنند تا بتوانند 
متحدین خود در بورژازی ملی و خرده بورژوازی را 
پیدا کنند، و از سوی دیگر با این تناقض روبرو می شدند 
کھ اگر رد پای فئودالیسم در شیوه تولید حاکم در ایران 

دارد پس سر و کلھ  این بورژوازی از کجا پیدا می وجود 
آنھا این تناقض را بھ این شکل کامل می کردند کھ !شود

«حکومت نقداً بورژوازی شاه را دیده و آن را 
یا سگ زنجیری امپریالیسم معرفی می »کمپرادور

کردند، و از سوی دیگر خواھان انقالب دمکراتیکی بودند 
دم حضور بورژوازی در جامعھ کھ دلیل این استراتژی ع

آن ھا ھرگز .برای حل تکالیف تاریخی خود است
نفھمیدند اگر ھم بورژوازی کمپرادوری در ایران وجود 

قدرت ٥٧داشت اتفاقاً ھمان ھایی بودند کھ در بھمن 
حکومت شاه در واقع حکومت .گرفتند و نھ حکومت شاه

ھای ایده آل امپریالیست ھا و الگویی برای ھمھ کشور
ھمسایھ ایران بود، حکومتی کھ حتی نزدیک تر از 
اسرائیل اکنون بھ امپریالیسم بود، اما با این حال از 
بورژوازی روحانی و بازار مستقل تر نسبت بھ 

بورژوازی روحانیت شیعھ، وابستھ .امپریالیسم بود
مستقیم بھ معامالت تجاری با امپریالیسم بود کھ خود را 

و سھم بری روحانیت از معامالت در بورژوازی بازار 
تجاری متجلی می کرد، این بود کھ تا روحانیت فتوا ندھد 
فالن اتومبیل حالل است، بازار فروش آن اتومبیل کساد 
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بود، اتومبیل فولکس و یا پپیسی کوال و ماجرای تولید قند 
دوره قاجار نمونھ ای از سھم بری ھای بورژوازی 

ریالیستی است کھ دلیل روحانیت شیعھ از معامالت امپ
اما .قطعی بر وابستگی این بورژوازی بھ امپریالیسم بود

بورژوازی شکل گرفتھ در حکومت شاه در تالش برای 
متعارف کردن سرمایھ داری ایران بر اساس ایجاد رشتھ 
ھای تولیدی بود کھ در این صورت غیر وابستھ تر بھ 

ه روحانیت امپریالیسم نسبت بھ بورژوازی بازار کھ پایگا
بسیار روشن است کھ عدم شناخت .بود محسوب می شد

از چنین وضعیتی و تحلیل ھای بی ربط بھ ساختار 
اقتصادی اجتماعی ایران کھ ھرگز دوره ای بھ نام شیوه 
تولیدی فئودالیسم را ھم تجربھ نکرده بود منجر بھ چنین 
سرگردانی ھایی خواھد شد و در نتیجھ گرایش ھای چپ 

ث  یا بھ دنبالھ روی از حکومت ارتجاعی بیرون مورد بح
آمده از درون انقالب کشیده شده و حتی خواھان ادغام در 

نظیر حزب توده و اکثریت کھ اگر ھم در (آن می شوند 
حکومت بازی داده نمی شدند، با گذاشتن ریش و تسبیح 
در دست و بستن دکمھ آخر پیرھن، تا حد بھ دست گرفتن 

نظامی، مثل نیروی دریایی بھ درون فرماندھی نیروی 
و یا بھ !).حکومت نفوذ کرده کھ از داخل بھ آن خط دھند

آن توھم پیدا می کردند و دست آخر ھم بعضاً آن را 
حکومت بورژوایی تحلیل کرده و خواھان مبارزه با آن 
بودند، اما نھ برای استراتژی انقالب سوسیالیستی، کھ این 

ریاناتی مثل سازمان پیکار خود این تناقض را جلوی ج
می گذارد کھ چرا با وجود تحلیل از حکومت موجود کھ 
بھ زعم  آن حکومت بورژوازی بود، اما ھنوز دست از 

در این جا !استراتژی انقالب دمکراتیک بر نمی داشت
پاسخ بھ سؤال روزبھ امامی بھ این ترتیب برجستھ می 

بود و نھ بی شود کھ اتفاقاً این از تناقضات این جریان 
ربطی تعیین استراتژی انقالب دمکراتیک بھ حمایت از 

.رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی

سازمان پیکار بر اساس اعتقادش بھ انقالب دمکراتیک 
نیازمند متحدین در جبھھ خلق، تا مرز متحدی بھ نام 
بورژوازی ملی بود، اگر تحلیل این سازمان از حکومت 

زی ملی بود کھ نباید تردید کرد جمھوری اسالمی بورژوا
سازمان پیکار مبتنی بر پایھ ھای اعتقادی خود باید از آن 
دفاع می کرد، موضوع  این نیست کھ اعتقاد بھ انقالب 

مرحلھ ای منجر بھ حمایت از بورژوازی می شود، این 
از مفروضات اصلی این استراتژی است، بلکھ موضوع 

از نظر سازمان این است کھ حکومت جمھوری اسالمی 
دقیقا این !پیکار آن بورژوازی ملی قابل حمایت نبود

اختالف بین دو شاخھ اصلی فدایی بود و نھ اختالف 
در مقطع انشعاب اقلیت فدایی .برنامھ انقالب دمکراتیک

از اکثریت این سازمان، صرفنظر از مشی چریکی، 
موضوع این نبود کھ اساساً ھیچ نوعی از بورژوازی و 

خرده بورژوازی قابل دفاع نیست، بلکھ مسألھ حکومت
این بود کھ این رژیم حاکم کنونی آن بورژوازی ملی قابل 

تنھا و تنھا زمانی نگاه بھ باال و جستجوی .حمایت نیست
کشف بورژوازی ملی برای متحد شدن از بین می رفت 
کھ اعتقاد بھ انقالب مرحلھ ای از بین رفتھ باشد، و این 

مکن بود کھ گسست اساسی از منشویسم تنھا زمانی م
صورت گیرد، این گسست حاصل نمی شد مگر چپ 
ایران در پراتیک انقالبی طبقھ کارگر دخالت گری و ما 
بھ ازای حقیقی می داشت، کھ متأسفانھ چنین نبود، درست 
ھمین نقطھ ضعف منجر بھ این شد کھ مھمترین مؤلفھ 

رھبری بھ پیروزی انقالب سوسیالیستی، یعنی مؤلفھ 
کناری پرتاپ شود و در خأل رھبری مورد نیاز، امکان 
بھ دست گیری رھبری بورژوازی فراھم گردد تا بتواند 

بچسباند و تاکنون ٥٧کلھ سرمایھ داری را بر بدنھ انقالب 
.نیز بھ حیات خونبار و ننگین خود ادامھ دھد

اما روزبھ امامی در این مجموعھ  تناقضات متوقف نمی 
و با سماجت تیپیک خرده بورژوازی، سر مویی شود، ا

انقالب "از اعتقاد بھ انقالب مرحلھ ای، و در نوبت اول 
عقب نشینی نمی کند، منتھا در عین "دمکراتیک خلق

را ھم بھ ناکجا آباد حوالھ می دھد و  "ریشھ انحراف"حال 
یعنی دست کم  .وانمود می کند نمی داند ریشھ آن چیست

ھرچھ ھست این اعتقاد بھ انقالب مرحلھ بھ زعم ایشان 
او کھ .ای نیست کھ ریشھ انحراف محسوب می شود

ظاھراً از تکاپو پنھان شدن پشت بحث دو تاکتیک 
لنین افتاده است، بھ قدر ١٩٠٥سوسیال دمکراسی  سال 

کافی متوجھ شده کھ نمی تواند با اتکا بھ آن بحث اصل 
خورده باقی بگذارد، اعتقاد بھ انقالب مرحلھ ای را دست ن

اما سماجت وی بھ او اجازه نمی دھد کھ این نظریھ را بھ 
بھ این دلیل است کھ در بحث دیگری .کلی کنار بگذارد
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کھ در ادامھ این کامنت در این جا ھم کپی خواھد شد، 
اعتقاد لنین بھ انقالب مرحلھ ای را دست نخورده باقی می 

ی توسط لنین را نھ گذارد و دلیل شعار انقالب سوسیالیست
انقالب دمکراتیک، بلکھ »تاکتیک«بی اعتقادی لنین بھ 

بھ دلیل پایان گرفتن این دوره پس از انقالب فوریھ می 
یعنی گویا لنین یک مرحلھ تاریخی را بھ این دلیل .داند

از فوریھ (ماه ٣سپری شده می انگاشتھ کھ طی کمتر از 
ی را تأمین کرده کل نیاز ماتریالیسم تاریخ)تا آوریل

این اداری ترین و بورکراتیک ترین برداشت از !!است
سپری شدن مراحل تاریخی انقالبات است کھ البتھ باز 
نمی تواند روزنھ ھای درشت بحث ھای منشویکی را 

پاسخ بھ این استدالالت را بھ بحث قبلی با روزبھ .بپوشاند
دامامی می سپارم کھ در ادامھ این بحث منعکس خواھ

شد، اما در این جا برای خاتمھ این بخش از بحث این را 
اضافھ می کنم کھ اگر از روزبھ امامی سؤال شود کھ آیا 
ھمین اآلن در ایران مرحلھ انقالب دمکراتیک را پایان 
گرفتھ می دانید و استراتژی انقالب آتی را انقالب 
سوسیالیستی می دانید، پاسخ ایشان اگر آری باشد، این 

اعث بھ وجود آمدن این تناقض می شود کھ مگر چھ خود ب
-٥٦فرق ماھوی بین وضعیت کنونی ایران با سال ھای 

وجود دارد کھ در آن موقع نباید از انقالب ٥٧
سوسیالیستی صحبتی بھ میان می آمد، اما اکنون می توان 

اگر پاسخ ایشان بھ این سؤال .بھ سراغ این انقالب رفت
ی خواھد بود کھ رشد نیروھای منفی باشد، بھ این معن

مولده از نظر ایشان ھنوز بھ آن درجھ نرسیده کھ شرایط 
عینی انقالب سوسیالیستی را فراھم کند، و ابتدا باید این 
رشد حاصل شود، در نتیجھ چنین انقالبی رخ نخواھد داد 
واگر رخ دھد اشتباه تاریخ و طبقھ کارگر محسوب می 

ورود بھ انواع نظریات این تازه ابتدا و سر نخ!شود
راست و رفرمیستی دیگر خواھد شد کھ احیای توده ایسم 
کمترین نتیجھ آن، انشعاب بھ سوسیال دمکراسی و 
صرفنظر کردن از ھرچھ انقالب است نتیجھ نھایی آن 

از نظر "ریشھ انحراف"در تحلیل نھایی .خواھد بود
روزبھ امامی روشن است، اما ایشان ھنوز بھ آن حد از
شجاعت نرسیده کھ بتواند خود رخ دادن انقالب را دلیل 
شکست آن بداند، تنھا باید ایشان نظرات مستقل خود را 
در خطوط بیشتری بازگو کند تا عمق این دیدگاه در آن 

.منعکس شود

و اما در پاسخ بھ این سؤال روزبھ امامی کھ در متن 
:سؤال اصلی ایشان قرار گرفتھ

ما یعنی "منشویسم"نان افشای ھمچنین نباید قھرما«
تروتسکیست ھای وطنی مدافع حکومت جمھوری 

»اسالمی از آب در می آمدند

باید بگویم؛ این اولین بار در جنبش کمونیستی و در میان 
مارکسیست ھا نیست کھ چنین اتفاقی می افتد، در زمان 
خود مارکس ھم بسیاری از مدعیان مارکسیسم مواضع 

گرفتند کھ خود مارکس می گوید اگر غیر مارکسیستی می 
در میان .این ھا مارکسیست ھستند پس من نیستم

درک برخی از .تروتسکیست ھا ھم چنین است
نظریھ .تروتسکیست ھا از انقالب مداوم نادرست است

سومی بین نظریھ منشویکی و بلشویسم قدیم مطرح بود 
کھ در شاھکار لئون تروتسکی در کتاب نتایج و چشم 

ازھا کھ پس از تجربھ دخالت گری وی در انقالب اند
بھ دست آمده بود در زندان بھ رشتھ تحریر در می ١٩٠٥

این .آید کھ از آن بھ عنوان انقالب مداوم یاد می شود
بحث مفصل و جداگانھ ای است کھ می تواند جداگانھ 
طرح شود، اما بھ طور فشرده این نظریھ بر اساس عدم 

ر حل تکالیف تاریخی خود از توانایی بورژوازی د
یکسو، و حقنھ شدن ھمین بورژوازی مفلوک بھ جوامعی 
کھ رشد طبیعی تاریخی خود را پشت سر نگذاشتھ اند از 

مانند روسیھ آن دوره (سوی امپریالیسم، از سوی دیگر،
،شرایط مرکب و ناموزنی ایجاد می شود )و ایران کنونی

زنی را بھ کھ بھ موجب آن حل وظایف مرکب و نامو
ناموزون از این نظر کھ .عھده طبقھ کارگر می گذارد

نمودھا و آثار سرمایھ داری در یک کشور ممکن است 
در حد تکنولوژی ھستھ ای باشد، در عین حال در نقطھ 
ای ھنوز کشاورزی بر اساس آبیاری دیم یافت شود و 
ھنوز عناصر باقی مانده از نظام پیشا سرمایھ داری بھ 

و مرکب از این جھت کھ ھم تولید .چشم بخوردوفور بھ 
انبوه و مکانیزه یافت شود و ھم تولید در کارگاھای زیر 

از آن جایی .ده نفر و زیر زمینی و مسائل از این دست
کھ تکامل اقتصادی در این دستھ از کشورھا فرایند 
معمول خود و بھ روش کالسیک را طی نکرده است، در 

محصول کشمکش طبقاتی این نتیجھ اساساً بورژوازی
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نوع کشورھا با نظامات ما قبل خود نبوده و بھ ھمین دلیل 
از سنت مبارزه علیھ ارتجاع ما قبل خود  برخوردار 
نیست، و نیاز امپریالیسم برای انطباق این کشورھا بھ 
اقتصاد سرمایھ داری جھانی عامل تحمیل کردن 

وازی بورژوازی خارج از مدار پیدایش خود این بورژ
شده است کھ این ریشھ اصلی ناتوانایی این بورژوازی در 

بنا براین .حل تکالیفی است کھ خود وعده داده است
تکالیف حل نشده بورژوازی بھ اضافھ تکالیف 
سوسیالیستی بھ طور توامان بھ عھده طبقھ کارگر قرار 

آغاز حل این تکالیف با کسب قدرت سیاسی .می گیرد
استقرار دیکتاتوری انقالبی طبقھ توسط طبقھ کارگر و 

گرایشی از مدعیان دفاع از این نظریھ کھ .کارگر است
خود را نیز تروتسکیست می نامند، تجدید نظری بر 
اساس این بحث تروتسکی داشتھ  و  معتقد بودند اگر 

«صرفنظر از ماھیت دولت حاکم مطالبات دمکراتیک را 
نماینده !ی رسندادامھ دھند، بھ سوسیالیسم م»پیگیرانھ

چنین تجدید نظری از اساس تئوری انقالب مدوام 
تروتسکی در ایران بابک زھرایی بود کھ بھای سنگین آن 
را پرداخت؛ ھمانطور کھ کائوتسکی و سایر مارکسیست 
ھای بین الملل دوم چنین بھایی برای تجدید نظر در 

از این موضوع این نتیجھ گرفتھ می .مارکسیسم پرداختند
د کھ  نباید بر اساس آنچھ افراد بھ خود لقب می دھند شو

باید دید در عمل  آن نظریات را چگونھ .قضاوت کرد
ھمانطور کھ ھمھ گرایشات پیرو انقالب .دنبال می کنند

مرحلھ ای در واقع گسست از تجربھ بلشویسم داشتند، 
کسانی مانند بابک زھرایی و مشابھ او در سایر نقاط 

بانی اصلی تروتسکیسم  گسست کرده جھان ھم   از م
یک قضاوت بھ دور از کینھ ورزی و نیازمند .بودند

اصالح مواضع انقالبی ، در مواردی مانند تئوری انقالب 
مرحلھ ای، بھ نظرات سھ گرایش اصلی در سوسیال 
دمکراسی روس و روند تکامل و نتایج آن می نگرد و نھ 

بابک زھرایی با .کارنامھ بابک زھرایی و این یا آن فرد
چرخش از مواضع تروتسکیسم دقیقا بھ ھمان نقطھ 
منشویکی رجعت  کرده بود کھ حزب  توده و ھمھ 
جریانات مائوئیست و استالینیست رجعت کرده 

مقصد ھمھ آنھا یکی بود، گیریم منشا ھرکدام یا از .بودند،
اما پرنسیپ .لنینیسم و یا از تروتسکیسم بوده باشد

قضاوت دقیق تر تاریخی کھ پشت سر انقالبی  جھت

گذاشتھ ایم ایجاب می کند کھ گفتھ شود حتی قبل از این 
خطای فاحش جناح انقالبی حزب کارگران سوسیالیست 
صف خود را از جناح سازشکار جدا کرده و بالفاصلھ 

در کارنامھ این گرایش از .در این حزب انشعاب رخ داد
ب مفروض در ایران ثبت شده است کھ تنھا انقال٥٥سال 

انقالب سوسیالیستی در نظر گرفتھ شده است، شما 
بفرمائید یک جریان چپ در ایران نشان دھید کھ قبل از 
این ھمین استراتژی را برای انقالب ایران در پرسپکتیو 
خود قرار داده باشد، در این زمان ھنوز ھستھ ای بھ نام 

ھ بھ نتیجھ ھستھ سھند شکل نگرفتھ بود، چھ رسد بھ این ک
انقالب سوسیالیستی ھم رسیده باشد، اما جالب این جا 
است کھ چطور یک ھستھ بھ نام سھند از نظر طیف چپ 
سانتریست پنھان نمی ماند اما مھمترین دستاوردھای 
نظری سوسیالیستی کھ نزد این گرایش حفظ شده بوده بھ 
سادگی نادیده گرفتھ می شود، پاسخ بھ این سوال را تسلط 

منازع استالینیسم و مائوئیسم بر پیکره چپ ایران در بال
آن مقطع تاریخی می دھد، دقیقا این ھمان پاسخ شکست 

.نیز می باشد٥٧انقالب 

***

:روزبھ امامی

اما کاشکی یکی پیدا شود و یک دلیل قانع کننده در اثبات 
تا آنجا کھ !!قبول نظر تروتسکی توسط لنین ارائھ دھد

مثال در مقالھ ی وظایف (وع پرداختھ لنین خود بھ موض
و تا آنجا کھ )١٩١٧پرولتاریا در انقالب ما، مورخ مھ 

شواھد و قرائن نشان می دھند، این تروتسکی بود کھ در 
، خط مشی و برنامھ ی بلشویک ھا ١٩١٧حدود فوریھ 

سوسیال دمکرات (را پذیرفت و بھ حزب کمونیست 
بود کھ با وقوع لنین اما ھمواره بر ان.پیوست)سابق

انقالب فوریھ، انقالب دمکراتیک بھ پایان رسیده است، 
زیرا عالوه بر اینکھ این انقالب قدرت سیاسی را از 
نماینده ی زمین داران و مالکین سلب و بھ بورژوازی 

یعنی (سپرده، پیش شرط ھای انقالب سوسیالیستی،
کھ می تواند "تبدیل روسیھ بھ آزاد ترین کشور جھان"
را نیز )گاھی و تشکل طبقھ ی کارگر را تضمین کندآ

».فراھم آورده است
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:علیرضا بیانی

کسانی کھ طوطی وار موضوعات تاریخ انقالب روسیھ 
.را دنبال کرده اند طوطی وار ھم از آن برداشت می کنند

١٩١٧ایشان توجیھ می کنند کھ چون در فورویھ 
س یک مرحلھ بورژوازی قدرت را بھ دست گرفتھ بود پ

تاریخی بھ پایان رسیده و می شد وارد مرحلھ انقالب 
!سوسیالیستی شد

:سواالتی کھ این تناقض را برجستھ می کند

مرحلھ ٥٧چرا سازمان پیکار در قبل از انقالب -١
انقالب را دمکراتیک می دانست، مگر شاه نماینده طبقھ 

؟!فئودال بود و ھنوز دولت بورژوازی شکل نگرفتھ بود

بلشویسم قدیم و لنین تا قبل از تزھای آوریل معتقد بھ -٢
دیکتاتوری کارگران و دھقانان بود، این اعتقاد خط فاصل 
بلشویسم و منشویسم را ترسیم می کرد، ھردو جناح 
بلشویسم و منشویسم معتقد بھ مرحلھ انقالب دمرکراتیک 
برای حل تکالیف دمکراتیک بودند، منشویک ھا رھبری 

قالب را بھ عھده خود بورژوازی می گذاشتند، این ان
بلشویک ھا معتقد بودند بورژوازی روس بزدل تر و 
ناتوان تر از آن است کھ بتواند این تکالیف را حل کند، 
در نتیجھ اگر چھ مرحلھ انقالب دمکراتیک است اما تحت 

بنابراین مادام کھ در روسیھ .حاکمیت کارگران و دھقانان
»کارگران و دھقانان«ی و تحت حاکمیت انقالبی بھ رھبر

صورت نگرفتھ باشد بھ این معنی است کھ این مرحلھ 
طی نشده است، و ھدف اولیھ بلشویک ھا و لنین تامین 

آیا زمانی کھ لنین تزھای آوریل را مطرح .نشده است
کرد و با مقابلھ خود بلشویک ھا روبرو شد و در حزب 

ری کارگران و در اقلیت قرار گرفت دوره دیکتاتو
دھقانان بھ پایان رسیده بود؟ استدالل گرایش ھای شبھ 
منشویک کھ شدیداً ھم تمایل دارند پشت لنین پنھان شوند، 
بیشتر بھ شرایطی شبیھ است کھ منشویک ھا مرحلھ 
انقالب دمکراتیک را پایان گرفتھ اعالم کرده باشند، چون 

رژوازی آن ھا بودند کھ این مرحلھ را بھ رھبری خود بو
می دانستند و می توانستند بگویند کھ پس از تسخیر قدرت 

بورژوازی لیبرال و قدرت گیری دولت کرنسکی در ماه 
فوریھ دیگر این مرحلھ بھ پایان رسیده است، لنین کھ از 
اول ھم بھ چنین چیزی اعتقاد نداشت و معتقد بود 
بورژوازی روس ناتوان تر از آن است کھ بتواند این 

را رھبری کند، پس چھ شد کھ این مرحلھ را پایان مرحلھ 
؟!گرفتھ دانست

حتی منشویک ھا ھم از پیروان کنونی استالینیسم کھ در 
قیافھ ھای مختلف ظاھر می شوند جلوتر بودند، بھ این 
دلیل کھ آن ھا یک مرحلھ تاریخی را برای تزئین دکور 

ب تاریخ در نظر نداشتند بلکھ قرار بود طی مرحلھ انقال
بورژوا دمکراتیک، بورژوازی وظیفھ رشد نیروھای 
مولده را بھ عھده گرفتھ و جامعھ روس را آماده ورود بھ 
فاز انقالب سوسیالیستی کند، کسانی کھ طوطی وار تاریخ 
انقالب روس را دنبال کرده اند این موضوع را بھ کلی از 
قلم می اندازند کھ اساسا دلیل انقالب دمکراتیک چھ بوده، 

یشان بھ اقتباس از پدر معنوی خود، استالین، این مرحلھ ا
را یک مرحلھ اداری در نظر می گیرند کھ گویا ابتدا باید 
در اتاق یک اداره یک مھر دمکراتیک پای قوالھ انقالب 
زده شود و چون کرنسکی این کار را کرده پس این 

گویا !مرحلھ بھ پایان رسیده و میتوان وارد مرحلھ بعد شد
یال دمکراسی روس یک مرحلھ از انقالب را بھ سوس

بورژوازی بدھکار بوده و چون ظرف شش ماه این 
مرحلھ طی شده دیگر موضوع انقالب دمکراتیک بھ 

آش .پایان رسیده و باید وارد فاز انقالب سوسیالیستی شد
شوربای این تردستی ھا اینقدر شل و ِول است کھ نمی 

ح دھد کھ اگر این مرحلھ داند و نمی تواند بفھمد و توضی
بھ پایان رسیده پس کوھی از تکالیف انجام نشده 
بورژوازی برای چھ بھ عھده طبقھ کارگر قرار گرفتھ 
بود، کدام یک از تکالیف بورژوازی در این شش ما بھ 
پایان رسید کھ می شد بھ ناگھان وارد فاز انقالب 
سوسیالیستی شد و شروع بھ حل تکالیف سوسیالیستی 

؟ این درست ھمان روزنھ فراخی است کھ این !کرد
نظریھ پردازان متعلق بھ دوره برنشتین و کائوتسکی نمی 
توانند بپوشانند، یعنی دقیقا انجام وظایف ناموزون و 
مرکب، و در اینجاست کھ سروکلھ تروتسکی پیدا می 

.شود
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تروتسکی کھ موضع سومی در میان مواضع منشویک ھا 

رائھ کرده بود، و آن ھم در اثر و بلشویک ھای قدیمی ا
روسیھ و قرار گرفتن ١٩٠٥شرکت نزدیک در انقالب 

در راس رھبری آن انقالب بود کھ در زندان بھ این نتیجھ 
رسید کھ بورژوازی روس قادر بھ انجام تکالیف خودش، 
یعنی حل تکالیف دمکراتیک نیست، زیرا کھ بورژوازی 

ات پیشا روس محصول جنبش بورژوازی علیھ مناسب
سرمایھ داری نیست و از بیرون بھ روسیھ تحمیل شده و 
بھ ھمین دلیل شرایط مرکب و ناموزونی بھ وجود آمده، 
بھ این معنی کھ در کشور با اکثریت جمعیت دھقانی 
ناگھان پیشرفتھ ترین صنایع وارد شده و این وضعیت 
ناموزون بر کارگران و دھقانان تاثیر گذاشتھ و روسیھ را 

یاز بھ طی مراحل خطی پایان گرفتھ دوره فئودالیسم از ن
درست این .و آغاز دوره سرمایھ داری خارج کرده است

ھمان چیزی بود کھ چپ ھای ایران با وجود چنین تاریخ 
روشن و شفافی در پشت سر خود درک نکرده و بھ 
سادگی با شکوه ترین انقالب کارگری را غلفتی در 

ند کھ معتقد بودند وجود نداره اختیار بورژوازِی قرار داد
و بھ ھمین دلیل باید انقالب دمکراتیک مرحلھ اول انقالب 

!در ایران باشد

لنین بالفاصلھ بعد از ورود بھ روسیھ، ھمین کھ از قطار 
پیاده شد بر سر این موضوع صحبت کرد، لنین از راه 
دور بھ مراتب بھتر از بلشویک ھای قدیمی متوجھ این 

د کھ نمی توان حکومتی تشکیل شده از دو تناقض شده بو
طبقھ کارگر و دھقان ساخت در حالی کھ تعداد کمی 
دھقانان ھزاران بار بیشتر از کارگران است و این باعث 
خواھد شد کھ ھژمونی آنھا بر ھژمونی طبقھ کارگر 
بچربد، و از آنجا کھ دھقانان طبقھ بینا بینی و بی برنامھ 

یل بھ رشد و نگاه بھ سوی ای ھستند، ضمن اینکھ تما
بورژوازی دارند، بھ سادگی حکومت تحت اختیار خود 
را در اختیار بورژوازی قرار خواھند داد و این وضعیت 
دقیقا ھمان وضعیتی خواھد شد کھ از اول ھم منشویک ھا 

درست بھ این دلیل بود کھ لنین برای .بھ آن معتقد بودند
بلشویک ھای قدیمی ھمیشھ این نظر را کنار گذاشت و با 

.خط و مرز کشید و تا مدتی در حزب در اقلیت باقی ماند
این یکی از دو موضوع اختالف اساسی بین تروتسکی و 
لنین بود کھ بھ کلی مرتفع شده بود، بھ ھمین دلیل 

تروتسکی و گروھش با سرعت و خیلی زودتر از سایر 
کسانی کھ طوطی .بلشویک ھا در کنار لنین قرار گفت

ر و مانند سناریوھای فیلم ھای بازاری ھندی این تاریخ وا
را دنبال می کنند، عمدتا برای مخدوش کردن ھمان تاریخ 
است و نھ استنتاج نظرات انقالبی، بھ ھمین دلیل ساده 
است کھ ما شاھد اشتباه مشابھ در چپ ایران بودیم، بدون 
این کھ مرتفع شود، با وجود اینکھ تاریخ انقالب روسیھ 

اما چنین اشتباھی را از .ا نیز پشت سر خودش داشتر
سوی لنین حل شده می بینیم بدون این کھ تاریخی مشابھ 

علت این اختالف روشن .پشت سر خودش بوده باشد
است، بلشویسم و لنین در متن مبارزه طبقاتی بھ تصیح 
نظرات خود می رسید اما چپ ایران با این مبارزه 

ت و شانس این را نداشت کھ طبقاتی بسیار فاصلھ داش
اشتباھات عدیده خود را تصحیح کند، مگر حل یک اشتباه 

!فاحش با اشتباه فاحش بعدی

٢٠١٥فوریھ ٨

، انتشار ٦، شمارۀ »تدارک حزب انقالبی«نشریۀ
.یافت

http://nashriye.com/?p=461

http://nashriye.com/?p=461
http://nashriye.com/?p=461
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)١٨ۀشمارتانت،یلیمرنش(سالگرد انقالب اکتبر نیبھ مناسبت نود و ھفتم

http://militaant.com/?p=5086

)١٧ۀشمارتانت،یلینشر م(آلمان رامونیپیمطالبمجموعھ

http://militaant.com/?p=5068

)١۶ۀشمارتانت،یلینشر م(سالگرد انقالب کوبا نیمناسبت پنجاه و ششمبھ

http://militaant.com/?p=5015

)١۵ۀشمارتانت،یلینشر م(یو مبارزات کوبانداعش

http://militaant.com/?p=5008

)١۴ۀشمارتانت،یلینشر م(سالھ کیمشترک یعملیھاتیفعالگزارش

http://militaant.com/?p=4693

.ابدییانتشار م»رانیانقالب ا«در مورد یلبمطیزودبھ

http://militaant.com/?p=5086
http://militaant.com/?p=5068
http://militaant.com/?p=5015
http://militaant.com/?p=5008
http://militaant.com/?p=4693
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:سردبیر

رازيمازیار 

:این شمارههمکاران 

بتی جعفري، فرامرز عبادرازي، علیرضا بیانی، مازیار 

ر سخنور، آرام نوبختیگرین، جهانشیمراد 

شبکۀ همبستگی کارگرينفعالی

الکترونیکیپست 

contact@militaant.com

نشانی وب سایت

www.militaant.com

قرار می گیرد، بر روي وب سایت نشریۀ میلیتانت هر ماه پس از انتشار

!همکاري کنید با نشریه  توان خوددر حد  رفقا،

www.militaant.com

