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٣ 
ھای  مارکسیستچشم انداز جنبش کارگری و وظایف 

  آتی ۀانقالبی در دور

  

باید از  برای ترسیم چشم انداز جنبش کارگری ما محققاً 

تحلیل در مرکز .  تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم

کھ رژیم در سال را قرار داد روندی  بایدشرایط امروز 

گذشتھ آغاز کرده، و آن ھم جھت گیری بھ سمت 

دیگر تسلیم در مقابل عبارت ھ کشورھای غربی است، یا ب

مرز «ھا  ھای امپریالیستی کھ در سابق با آن دولت

رژیم  ،پس از انتخاب حسن روحانی. داشتھ است »بندی

 عبارت بود از علل آن. تحت فشار مضاعفی قرار گرفت

ت اقتصادی و ھم چنین تھدید ھای نظامی دول تحریم ھای

زۀ کھ با وارد شدن بھ حو آمریکا و اسرائیل بر آن ھای

صنایع نفت و پتروشیمی، یعنی ستون فقرات حیات و 

بقای رژیم ایران، بھ جمھوری اسالم ضربھ وارد آورده 

تر، انزوایی سیاسی  ، و از ھمھ مھممضاف بر این. بود

بود کھ بر رژیم در منطقھ و سطح بین المللی تحمیل شده 

از میدان  نا بھ ھنگام خود از یک سو چاوز با مرگ. بود

تر، یکی از متحدین  ار رفت  و از آن مھمسیاسی کن

رژیم بشار اسد  یعنی رژیم در منطقھ استراتژیک اصلی

نھ تنھا رژیم دیگر قادر . در سوریھ وارد جنگ داخلی شد

و البتھ ( نبود کھ در مقابلھ با آمریکا متکی بھ رژیم سوریھ

باشد، کھ  )ھمین طور بلوک دوستانش در امریکای التین

کمک رسانی بھ آن قوا و تجھیزات بھ مجبور شد برای 

سوریھ ارسال کند تا از سقوط اسد جلوگیری بھ عمل 

این عوامل رژیم را واداشت کھ وارد معامالتی با . آورد

قابل ذکر است . سرمایھ داری بین المللی شده و تسلیم شود

کھ این معامالت از طریق یک تبانی بین تمام جناح ھا 

، برای نخستین بار در بھ سخن دیگر. صورت پذیرفت

بین تمام  ، ولو شکننده،تاریخ جمھوری اسالمی وحدتی

رژیم می . نظام شکل گرفت کلیت ھا برای حفظ جناح

 دانست کھ پس از سقوط اسد بھ احتمال قوی نوبت خود او

 ۀدر واقع، انتخابات حسن روحانی نقط. را خواھد رسیدف

با عطفی بود در تاریخ جمھوری اسالمی در روابطش 

 عطف از نقطھ نظر ما ۀارزیابی این نقط. غرب

مارکسیست ھای انقالبی، کھ مایل بھ ترسیم چشم انداز  

بھ تعویق . ، حائز اھمیت استھستیمجنبش کارگری 

افتادن مذاکرات فرصتی بھ رژیم می دھد کھ پایھ ھای 

را ) پاسداران و بسیجی ھا و حزب هللا ھا(اجتماعی خود 

بھ توافق  حول آن استمداران رژیمبرای این چرخش کھ سی

یعنی بھ عبارت دیگر آماده سازی  .رسیده اند، آماده کند

 ،اگر این این آمادگی صورت نگیرد .روانی ایجاد کند

 ۀدر دور کھ را احتمال کودتا توسط فرماندھان پاسداران

 و بھ واسطۀ بازار و تجارت سیاه در شرایط تحریم پیش

نمی توان  ،خوردار بودنداز موقعیت مالی و سیاسی بر

  .تنادیده گرف

چھ این تبانی رخ بدھد، بدیھی است کھ بازتاب  چنان

این . مشخصی در پیوند با جنبش کارگری خواھد داشت

بازتاب باید مورد بررسی قرار گرفتھ و تکالیف جنبش 

 ۀکارگری از امروز تا زمانی کھ این توافقات بھ نتیج

ایران برسد، ترسیم امپریالیستی و  ت ھایمطلوب دول

با حسنھ شدن روابط این دول سرمایھ داری بین . گردد

سال انتظار، سرمایھ ھای  خود را بھ  ٣۶المللی پس از 

مشاھده  کھ امروز نقداً  چنان. د کردنایران سرازیر خواھ

می شود کھ شرکت ھای آمریکای جنرال موتورز امریکا 

وارد  اً ھای اتومبیل فرانسوی رنو و غیره نقد و شرکت

سرمایھ گذاری را می  ۀکات اولیرایران شده اند و تدا

اگر در پیش، در خیابان ھای تھران نمایندگان . بینند

امروز ، می دیدیم شرکت ھای چینی و روسی را صرفاً 



 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٤ 
بھ و فرانسوی و  یایتالیای ی،ھای بزرگ امریکای شرکت

 .احتمال قوی انگلیسی ھم خواھیم دید

عادی سازی روابط، مترادف بھ سخن دیگر، روال 

خواھد بود با سرازیر شدن سرمایھ ھا بھ داخل و ھم چنین 

پیش  ۀبازگشایی کارخانھ ھا و انواع  صنایعی کھ در دور

بستھ شده بوده و بھ علت تحریم ھای اقتصادی از کار 

در نتیجھ، اشتغال کارگران در درون این . افتاده بودند

با اشتغال توده ھای  اً طبع. یابد یکارخانھ ھا افزایش م

کارگری در سطح کارخانھ ھا یک سلسلھ  قوانین و قواعد 

م مانند  سبین المللی از طریق نماینده ھای کارگری امپریالی

و بر حامعھ کارگری ) سازمان جھانی کار(او . ال. آی

وزیر کار علی ربیعی از سران  نقداً (تحمیل خواھد شد 

این ). کرده است این سازمان دعوت بھ سفر بھ ایران

منطق سرمایھ داری برای تأمین امنیت سرمایھ در ایران 

از طریق ممانعت از اعتصابات و شورش ھای کنترل 

این تحول، از یک سو، اعتماد بھ نفس در . نشده است

و از . درون طبقھ کارگر را بھ تدریج تقویت خواھد کرد

 ۀسوی دیگر استثمار مضاف توسط سرمایھ داری تشن

 .ا افزایش می دھدسود ر

حضور سازمان جھانی کار و فعالیتش در ایران، برای 

ت ھای سرمایھ دول. کارگر مفاھیم مشخصی دارد ۀطبق

کھ پس از این معامالت با  د ھستندغربی درصد داری

ھ کارگری ب ۀرژیم یک سلسلھ روابط نوینی در جامع

غربی در ایران تضمین  ۀید کھ امنیت سرمایآوجود 

این است زینھ ترین راه برای تضمین سرمایھ کم ھ. گردد

کارگر را  با شمشیر قطع  ۀسر طبق آن کھجای ھ ب کھ

توسط » متمدمانھ«بھ روشی . را با پنبھ ببرند آنکنند، 

و از این طریق، استثمار مضاعف را اعمال . او. ال. آی

 .کنند

متناقض در جامعھ  ۀآتی ما با دو پدید ۀبنابراین، در دور 

از یک سو، افزایش اعتماد بھ نفس . خواھیم شدرو ھ روب

ی بھتر یمبارزه جو ۀکارگر، و در نتیجھ، روحی ۀدر طبق

از سوی . در راستای خود سازماندھی و سازمانیابی

در نتیجھ، ما برای . کارگر ۀدیگر، استثمار مضاعف طبق

 نخستین بار در سی و شش سال، در ایران شاھد

بھ سخن . ایھ خواھیم شدتناقض بین کار و سرم شدیدترین

دیگر، جنگ طبقاتی برای نخستین بار تدارکاتش می 

 .تواند ریختھ شود

ھای انقالبی و کارگران  عنوان مارکسیستھ ما ب 

سوسیالیست باید از ھم اکنون تدارکاتی در این راستا 

ھایی باز کنیم حول این موضوع کھ  یعنی بحث. ببینیم

نزدیک تشکل ھای مربوط بھ رژیم  ۀچھ در آیند چنان

ایجاد شود کھ شاید ) تحت عنوان اتحادیھ ھای زرد(

ھا نفر از کارگران را نیز جلب خودش کند، ما چھ  میلیون

ی مطرح یلترناتیوھاآباید کنیم؟ و چھ  یھای نوع دخالت

 ۀکنیم؟ برای نمونھ، یکی از مسائل محوری کھ در دور

زرد،  یو اتحادیھ ھا کاھاآتی می تواند در مقابل این سندی

ھای مستقل کارگری ھست  مطرح شود، ایجاد تشکل

مستقل از کارفرمایان، و دولت و از سازمانھای بین (

ھا، یکی از  اما برای سازماندھی این دخالت). المللی

. مسائل اساسی ما ساختن حزب پیشتاز کارگری ھست

زیرا، بدون حزب پیشتاز کارگری ما این دخالت ھا بھ 

 .رستی نمی توانیم پیش ببریمد

 ٢٩ ۀرفیق مازیار رازی در برنام ۀمصاحب ۀمتن پیاده شد

  »صدای کارگر سوسیالیست« ١٣٩٣اسفند 
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  تعیین گام ھای اولیھ در مسیر تدارک انقالب کارگری

  ٧٣از نشریۀ میلیتانت، شمارۀ 

در وھلۀ نخست باید ھدف مشخصی را کھ در مقابل 

. جنبش کارگری قرار گرفتھ روشن شودمارکسیست ھا و 

سپس گام ھای اولیھ در راه رسیدن بھ آن ھدف ترسیم 

اتخاذ این مسیر و روشن کردن آن بسیار حائز  .گردد

اھمیت است، زیرا مسیرھای متفاوتی در گذشتھ طی شده 

اند کھ ھرچند حاوی نکات مثبت و تجارب بسیاری نیز 

ایی بحران رھبری در بودند، اما با این وجود در تحلیل نھ

   .جنبش کارگری را حتی شدیدتر و حادتر کرده اند

چشم اندازی نھایی پیش روی مارکسیست ھا، کھ در واقع 

ھویت آن ھا را در تقابل با سایر جریان ھا شکل می دھد، 

کماکان ھمان است کھ مارکس در مانیفست کمونیست 

متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک «: توضیح می دھد

طبقھ، سرنگون کردن سیادت بورژوازی، و تسخیر 

مسلماً این یک تعارف . »قدرت سیاسی بھ وسیلۀ پرولتاریا

مارکسیست ھا ھویت خود دقیقاً . یا شعار کلیشھ ای نیست

. از دخالتگری در ھمین حوزۀ اخص بھ دست می آوردند

و بھ این اعتبار ھر آن چھ خارج از این مدار و بی ارتباط 

بگیرد، امری است کھ اصوالً می تواند بھ  با آن صورت

وسیلۀ ھر نیروی دیگری، ولو غیر مارکسیست، نیز 

صورت بگیرد و بھ ھمین دلیل خرده کاری و طفره رفتن 

  .از ھدف اصلی تلقی می شود

در طول دست کم یک دھۀ گذشتھ جنبش کارگری شاھد 

اعتراضات و اعتصابات روزمره تا سر حد بستن راه ھا، 

ابانی، و ھمین طور اعتراضات و اعتصابات  تجمع خی

سندیکایی بوده، و ھزینۀ بسیار زیادی ھم در این راه 

اما آن چھ کھ نمی توان انکار کرد این . پرداختھ است

است کھ این مبارزات بھ طور پراکنده و بدون انسجام 

بوده اند، و نھایتاً ھم با فشارھای رژیم تا حد زیادی خنثی 

ن ھا نشان دھندۀ وجود بحران رھبری در ھمۀ ای. شده اند

پس باید با ارزیابی این . درون جنبش کارگری است

چھ «و » چرا؟«مبارزات بھ این پرسش ھا پاسخ داد کھ 

 »باید کرد؟

واضح است کھ کلیۀ این اقدامات در گذشتھ تأثیراتی بر 

جنبش داشتھ، اما این تأثیرات، چشم گیر نبوده، و ھمواره 

. در طول این سال ھا وجود داشتھ استیک عنصر غایب 

آن عنصر غایب، عدم سازمانیابی طبقۀ کارگر و در رأس 

آن پیشُروی کارگری، یعنی نبود یک حزب سراسری 

این ھمان ستون فقراتی بوده . کارگران پیشرو بوده است

است کھ باید بھ وسیلۀ مارکسیست ھا و پیشروان کارگری 

دخالتگری ھا صورت بھ موازات تمامی این تالش ھا و 

آن  -اما در غیاب دخالتگری در ھمین حوزه. می گرفت

ھم بھ بھانۀ واھی زودرس یا بی ارتباط بودن آن، و یا 

صرفاً مشاھدۀ پیشرفت ھا و دستاوردھای مقطعی و لحظھ 

ای بدون درنظر داشتن چشم انداز بلندمدت، و بسیار 

ش ھا تمامی تال -عوامل دیگر کھ در این نوشتھ نمی گنجد

و اقداماتی ھم کھ صورت گرفتھ بود با یورش 

و ھمین شکست ھاست کھ . سیستماتیک رژیم نابود شد

امروز خود را در قالب بحران در جنبش کارگری 

 . منعکس می کند

در طول سال ھای گذشتھ، بھ کرات نشان داده شده است 

کھ این رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی را نمی 

سلسلھ فعالیت ھای سندیکالیستی و یا  توان صرفاً با یک

و . نامھ نگاری ھا و جمع آوری طومار برکنار کرد

تمامی این حرکت ھا بدون وجود یک خط انقالبی 

کمونیستی بھ عنوان ستون فقرات، نھایتاً خلع سالح می 

شوند و برای حفظ بقای خود عمالً باید در مدار سازش و 

  . یرندمماشات با خود سرمایھ داری قرار بگ

در واقع امروز در جنبش کارگری، یکی از اھداف 

اصلی، پس از تجربۀ تمام فعالیت ھای چند دھۀ گذشتھ، 

این است کھ جنبش کارگری و پیشروان کارگری را در 

جھت ساختن تشکیالت خود برای تدارک انقالب گام ھای 

  .اولیھ را بردارد

علت عدم تحقق سرنگونی رژیم سرمایھ داری حاکم بھ 

این رژیم  . ھیچ وجھ در قدرت خود رژیم نھفتھ نیست

قابلیت حاکمیت را از دست داده، این رژیم متکی است بھ 

اقلیت بسیار ناچیزی از مزدورانش کھ مشغول سرکوب 

این رژیم  از یک سو. توده ھای بسیار وسیع بوده اند

دچار بحران عمیق سیاسی و اقتصادی است و  از سوی 
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ت عمومی بھ اوج خود رسیده؛ در نارضایتی و اعتراضا

نتیجھ تدارک برای سرنگون کردن آن می تواند در 

دستور کار روز طبقۀ کارگر قرار بگیرد، بھ شرطی کھ 

در میان فعاالن پیشروی کمونیست کارگری مسیر و 

این ھدف ھم چیزی جز تشکیل  .ھدف نھایی روشن گردد

 .حزب پیشتاز کارگری نیست

ز کارگری، متشکل از کارگران تا زمانی کھ حزب پیشتا

کھ (و مغزھای متفکر طبقۀ کارگر و پیشروان کارگری 

امروز برخی از آن ھا در سیاھچال ھای رژیم محبوس 

بھ وجود  )ھستند و برخی ھم بھ مبارزه ادامھ می دھند

نیاید، امر سازماندھی انقالب و برکناری این رژیم یک 

کھ این حزب  بدیھی است. امر کامالً تخیلی خواھد بود

باید مسلح بھ یک برنامۀ انقالبی متکی بھ تجارب غنی 

برنامھ ای کھ . جنبش کارگری و مسایل امروز آن ھا باشد

بتواند تجارب تاریخی و بین المللی را با تحلیل مشخص 

از صورت بندی اقتصادی و اجتماعی موجود و صف 

 .بندی طبقاتی را با مبارزات امروز پیوند زند

این مسیر روشن شد، باید دید قدم ھای امروزی اکنون کھ 

  برای رسیدن بھ این ھدف چیستند؟

در طول ھای سال ھای گذشتھ، ما شاھد اعتراضات و 

اعتصابات بسیاری، ھرچند پراکنده، در سرتاسر کشور 

اعتراض پنج ھزار کارگر معدن سنگ آھن بافق : بوده ایم

کریل در ھمین سال جاری، اعتراض ھشتصد کارگر پلی ا

اصفھان در سال گذشتھ،  و چند سال پیش از آن آتش زدن 

الستیک و بستن جاده ساوه بھ وسیلۀ کارگران کیان تایر و 

بدیھی است کھ چنین اقداماتی ھرگز بدون درجھ ای از ... 

سازماندھی بھ وجود نمی آیند؛ کارگران پیشرو حضوریی 

بھ  دارند کھ بھ اعتصاب فکر می کنند، آن را بھ ھر شکل

گوش ھمکاران خود می رسانند، آن را رھبری می کنند 

در برخی موارد این . و در مرکز آن حضور دارند

رھبران و نمایندگان کارگران شناسایی و بازداشت شده 

اند و بھ این ترتیب مبارزۀ سیاسی برای آزادی آن ھا نیز 

بھ کارگران تحمیل شده است، و ھمین مورد بھ سایر 

کرده است کھ سازماندھی آن ھا باید بھ کارگران اثبات 

شکل مخفی و دور از شناسایی حراست و نھادھای امنیتی 

این در واقع وجود نوعی از کمیتھ ھای . صورت بگیرد

نسبتاً مخفی را نشان می دھد کھ در طول سال ھای 

گذشتھ، موتور محرکۀ تمامی این اعتراضات بوده اند و 

اما بھ . کل گرفتھ اندعموماً برای کسب مطالبات صنفی ش

موازات این کمیتھ ھا، کمیتھ ھای مخفی سوسیالیستی 

متشکل از کارگران پیشرویی کھ نقداً بھ آگاھی ضّد 

  .سرمایھ داری و سوسیالیستی رسیده اند نیز الزم است

این کمیتھ ھای مخفی ھستند کھ امر اتحاد عمل کارگری 

 را در راستای تحقق مطالبات دمکراتیک و صنفی و

انتقالی، سازماندھی می کنند، و وظیفۀ ھماھنگی میان آن 

ھا را یک نشریھ بھ عنوان ارگان سازمانده می تواند بھ 

از درون چنین فرایندی است کھ نطفھ ھای . عھده بگیرد

 .اولیھ حزب پیشتاز کارگری پی ریزی می شود

تجربیات دست کم یک دھۀ گذشتھ و چشم انداز تغییر و 

ن می دھد کھ وظایف پیش روی تحوالت آتی، نشا

مارکسیست ھای انقالبی و پیشروان کارگری قرار گرفتھ 

از ھم اکنون باید . است و تا بھ امروز بسیار دیر شده است

بھ تدارک نظری و عملی برای برداشتن چنین قدم ھایی 

 .اقدام کرد

  پیش بھ سوی انقالب و سرنگونی رژیم سرمایھ داری

شتاز کارگری بر محور پیش بھ سوی تدارک حزب پی

  برنامھ انقالبی

پیش بھ سوی تشکیل، گسترش، و تعمیق کمیتھ ھای مخفی 

  کارگری

   شورای دبیری

  گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

 ١٣٩٣مرداد 
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  نکاتی کوتاه در مورد مفھوم برنامۀ سوسیالیستی

  ٧٤از نشریۀ میلیتانت، شمارۀ 

این مقالھ بر مبنای سخنرانی مازیار رازی در جلسۀ 

، است کھ ٢٠١۴اوت  ٢۴احیای مارکسیستی، مورخ 

 .برای اطالع خوانندگان میلیتانت انتشار می یابد

*** 

مفھوم برنامھ، یکی از مسائل مھم گرایش ھای کمونیستی  

  .است کھ بحث و تبادل نظر جامع و عمیقی را می طلبد

مفھوم برنامۀ سوسیالیستی، منجر بھ عدم درک صحیح از 

بروز انحرافاتی شده، کھ این خود نیز بحران کنونی 

سازمان ھا و گرایش ھای کمونیستی یا سوسیالیستی را 

   .ھر چھ بیشتر تشدید کرده است

، »کمونیستی«ایجاد احزاب کاریکاتور گونھ تحت عناوین 

ی ھمراه با برنامھ ھای تخیل» سوسیالیستی«و » کارگری«

و یا کپی برداری از برنامھ ھای » دنیای بھتر«برای یک 

سوسیال دمکراتیک روسیۀ اوائل قرن بیستم، وضعیت 

گرایش ھای کمونیستی را  ھر چھ بیشتر وخیم تر کرده 

 .است

آن چھ باید درک شود این است کھ امروزه استراتژی 

مارکسیست ھای انقالبی و کارگران سوسیالیست، ساختن 

اما این حزب نمی تواند در . کارگری استحزب پیشتار 

 .خأل ساختھ شود

برنامۀ «حزب پیشتاز کارگری باید متکی بر یک  

برنامھ ای کھ نھ تنھا وحدت . باشد» سوسیالیستی

تشکیالتی سازمان ھای کمونیستی و کارگران 

سوسیالیست را تضمین می کند، بلکھ نقشۀ راھی را نیز 

بھ . تی ترسیم می کندبرای رسیدن بھ انقالب سوسیالیس

سخن دیگر، برنامۀ سوسیالیستی، ستون فقرات حزب 

برنامھ، داربستی است برای تدارک . پیشتاز انقالبی است

 .انقالب کارگری

بدیھی است کھ وحدت تشکیالتی کمونیستی کارگران  

سوسیالیست و مارکسیست ھای انقالبی نمی تواند بر 

پیشتاز  و یا حزب. ھا ساختھ شود» شخصیت«محور 

انقالبی نمی تواند بھ دور تئوری ھا و یا عقاید افراد 

شخصیت ھای از باال ساختھ شده، ربطی بھ . تشکیل گردد

رھبران واقعی کارگران کھ باید در درون جنبش کارگری 

علم و تئوری نیز پدیده ای بستھ و . ظاھر گردند، ندارند

ی علم در حال تغییر و تحول است و نم. تمام شده نیست

عقاید افراد نیز . تواند پایۀ وحدت تشکیالتی قرار گیرد

متفاوت و در حال تغییرند و نمی توانند پایۀ ایجاد حزب 

 .پیشتاز کارگری قرار گیرند

بنابراین اساس وحدت تشکیالتی کارگران کمونیست، تنھا 

  .باید بر محور یک برنامۀ سوسیالیستی باشد

بسیاری نوشتھ شده در تاریخ جنبش کارگری، برنامھ ھای 

برنامھ ھایی کھ خود مارکس در تدوین آن شرکت . اند

و  ١٨٨٠داشتھ است، مانند برنامۀ حزب کارگران فرانسھ 

پس از آن برنامۀ ارفورت حزب سوسیال دمکراتیک 

، و ھمچنین برنامۀ سوسیال دمکرات ھای ١٨٩١آلمان 

 انقالبی روسیھ و نھایتاً برنامۀ تدوین شده در کنگرۀ سوم

برجستھ ترین برنامھ ھای ) بین الملل سوم(کمینترن 

 .بوده اند ٢٠و  ١٩جنبش کارگری در قرن 

با اتکا بر این تجارب غنی زمان مارکس و لنین و 

تروتسکی، ما قادر خواھیم بود کھ اساس یک برنامۀ 

سوسیالیستی را مورد بررسی قرار دھیم و برنامھ ای کھ 

صاً تجربۀ جنبش بر اساس تجارب بین المللی و مشخ

کارگری ایران برای سازماندھی حزب پیشتاز کارگری 

 .تدوین کنیم

با نگاھی گذرا بھ برنامھ ھای تدوین شدۀ باال متوجھ می 

شویم کھ برنامۀ سوسیالیستی، یک برنامۀ کوتاه مدت و یا 

یک دستور العمل عمومی و یا یک سلسلھ اصول عمومی 

. گرایش ھای نیستبرای تعیین وجھ تمایز خود از سایر 

برنامۀ سوسیالیستی، برنامھ ای است کھ از وضعیت 

کنونی جنبش کارگری و مطالبات مشخص روز آغاز می 

. کند و رھنمودی برای تدارک انقالب کارگری است

ھمچنین برنامھ ای است برای انتقال از سرمایھ داری بھ 

بھ سخن دیگر نھ تنھا یک اساس علمی و . سوسیالیزم

وضعیت کنونی سرمایھ داری را ترسیم می  تحلیلی از
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کند، بلکھ دعوتی است بھ عمل برای سرنگونی نظام 

ھمچنین برنامھ ای است برای ساختن . سرمایھ داری

 .سوسیالیزم

پیش از تالش برای تدوین برنامۀ سوسیالیستی باید تحلیل  

دیگر داشتھ روشنی از سھ رکن پیونده خورده با یک

تحلیل از صورتبندی اجتماعی، رکن نخست، . باشیم

بھ سخن دیگر، شناخت . سیاسی و اقتصادی ایران است

کامل از جامعۀ سرمایھ داری کھ قرار است با یک نظام 

تحلیل از سرمایھ داری . سوسیالیستی جایگزین گردد

ایران، تاریخچۀ پیدایش آن و پیوند آن با امپریالیزم و 

 .ر ایرانماھیت خود امپریالیزم و ریشھ ھای آن د

رکن دوم،شناخت نیروی بازدارندۀ انقالب در جامعھ 

بھ سخن دیگر، ماھیت طبقاتی دولتی است کھ قرار . است

 .است سرنگون شود

رکن سوم، شناخت نیروی سازنده ای کھ قرار است در 

بھ سخن دیگر، تحلیل از صف بندی . جامعھ مستقر گردد

ن طبقۀ طبقاتی و نقش محوری طبقۀ کارگر و سایر متحدا

 .کارگر برای سازماندھی انقالب آتی

این سھ رکن بھ ھم پیوند خورده اساس شناخت ما را از 

جامعھ ای کھ قرار است در آن تحوالتی بھ وجود آید و 

 .تغییر کند، روشن می کند

بر اساس برنامھ ھای سوسیالیستی یاد شده، برنامھ عموماً 

اول، بخش : بھ چھار بخش اصلی تقسیم می گردد

و . سوم، بخش مطالبات. توضیحی؛ دوم، بخش توصیفی

 .چھارم، بخش اصول و روش

بخش توضیحی، ماھیت سرمایھ داری و پیوند آن با 

امپریالیزم را توضیح می دھد و بحران سرمایھ داری و 

عدم توانایی در پاسخگویی آن بھ مسائل جامعھ را 

 .برجستھ می کند

ا روشن می بخش توصیفی، وظایف و تکالیف انقالب ر

در محور آن حل مسألۀ ملی، حل مسألۀ ارضی، حل . کند

 .مسألۀ دمکراسی، و سایر مسایل اجتماعی است

بخش مطالبات، از مبارزات و سطح آگاھی کنونی گرفتھ 

 .تا مطالبات برای جامعۀ سوسیالیستی را دربر می گیرد

بخش اصول و روش، بھ ابزار تدارک فعالیت ھای روز 

   .پردازد و تکامل آن می

اما بخش سوم برنامھ، یعنی طرح مطالبات، یکی از 

زیرا، این .  ارکان بسیار حائز اھمیت این برنامھ است

. بخش، از مبارزات زندۀ جنبش کارگری آغاز می کند

این بخش از برنامھ، چکیدۀ عملی مبارزات کارگران و 

 .زحمتکشان است

 :دبخش مطالبات، خود بھ چھار شاخھ تقسیم می گرد

  اول، مطالبات دمکراتیک

  دوم، مطالبات حداقل 

  سوم، مطالبات حداکثر

  چھارم، مطالبات انتقالی

 .این چھار شاخھ را بیشتر توضیح می دھیم

  مطالبات دمکراتیک

مطالبات دمکراتیک آن دستھ از شعارھایی ھستند کھ 

الزاماً با سلطۀ سیاسی بورژوازی در تضاد قرار نمی 

یھ ای کلیۀ قشرھای تحت ستم را گیرند، اما، حقوق پا

حق : برای نمونھ، خواست ھایی مانند. گسترش می دھند

بیان، حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسیس سندیکاھای 

کارگری؛ آموزش و پرورش رایگان و ھمگانی؛ لغو 

قوانین حقوقی و جزایی ارتجاعی موجود؛ برابری قانونی 

احترام بھ و حقوقی کامل زنان و مردان در کلیۀ سطوح؛ 

حقوق و حیثیت بشری؛ حق شکایت و دادگاھی کردن ھر 

مقام دولتی توسط ھر شھروند و غیره، از جملھ 

این گونھ مطالبات سنتاً در . ھستند» مطالبات دمکراتیک«

کشورھای اروپایی کھ انقالب دمکراتیک ضد فئودالی را 

سپری کرده اند، بخشی از حقوق  ١٨و  ١٧در قرن ھای 

 .ھروندان قلمداد شده استدمکراتیک ش

در کشورھایی نظیر ایران تحقق چنین خواست ھایی، 
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مگر در وضعیت استثنایی، بسیار دشوار و حتی غیر 

اختناق حاکم حتی تحقق چنین خواست ھایی . محتمل است

را نمی تواند برای مخالفان خود در درون ھیئت حاکم 

تحمل کند؛ چھ رسد برای طبقۀ کارگر و زحمتکشان 

 -سرمایھ داری ایران از مبارزات ضد استبدادی. جامعھ

فئودالی سر بیرون نیاورده؛ بلکھ توسط امپریالیزم بھ 

از این رو یک سرمایھ داری . جامعھ تحمیل شده است

بدیھی است کھ چنین مطالباتی باید در . ناقص الخلقھ است

برنامھ و تبلیغات کارگری جای گیرند؛ و تبلیغاتی حول 

در کشورھای اختناق آمیزی . د صورت پذیرندآن ھا بای

) بھ ِویژه حق اعتصاب(مانند ایران، تحقق این مطالبات 

می تواند اعتماد بھ نفس در درون جنبش کارگری را 

برای تدارک سرنگونی فراھم آورد، زیرا یک رژیم 

ارتجاعی سرمایھ داری بھ سختی و یا با فشار بین المللی 

از این رو در ایران شعار . دھدبھ چنین مطالبھ ای تن می 

می تواند بنیاد سلطھ سیاسی رژیم را » اعتصاب عمومی«

 .سست کند

طرح شعارھای دمکراتیک از این زاویھ حائز اھمیت 

ھستند کھ در وھلۀ نخست کارگران باید این امکان را 

بدون سازماندھی . بیابند کھ خود را سازمان دھند

بھ ایفای نقش انقالبی تشکیالتی و سیاسی، کارگران قادر 

و ھمچنین طی این مبارزات کارگران . خود نخواھند بود

و نھ صرفاً شکل حکومت (بھ ماھیت طبقاتی دولت 

عالوه بر این ھا، برای آن کھ، . پی خواھند برد) استبدادی

طبقۀ کارگر بتواند کلیۀ قشرھای تحت ستم را کھ خواست 

زه برای ھایی عمدتاً دمکراتیک دارند، بھ سوی مبار

انقالب سوسیالیستی جلب کند، مطالبات دمکراتیک را 

 .باید از آِن خود کند

الزم بھ ذکر است کھ مارکسیست ھای انقالبی با شرکت 

در مبارزه برای گسترش حقوق دمکراتیک گام بھ گام در 

کنار زحمتکشان جامعھ برای دستیابی بھ مطالبات 

ھانھ در صدد دمکراتیک کوشا بوده ، اما در عین حال آگا

در این . فرا رفتن از مطالبات دمکراتیک می باشند

حوزه، تفاوت مارکسیست ھای انقالبی با گرایش ھای 

لیبرال، سوسیال دمکرات، الئیک، جمھوری خواه و غیره 

این گرایش ھا خواھان محدود . در این امر مھم نھفتھ است

کردن مبارزات زحمتکشان بھ تحقق مطالبات دمکراتیک 

بھ سخن دیگر خواھان حفظ نظام سرمایھ داری . دھستن

آن ھا خواھان خاتمھ دادن بھ . اند، اما با چھره ای نوین

در صورتی کھ ھدف . استثمار زحمتکشان نیستند

مارکسیست ھای انقالبی در گسترش مبارزات 

دمکراتیک، آماده سازی توده ھا برای انقالب و 

خرد کردن  سرنگونی تمام و کمال نظام سرمایھ داری و

 .ماشین دولتی آنست

طرح این مطالبات باید در برنامۀ سوسیالیستی جای  

داشتھ باشد و بھ عنوان یکی از شاخھ ھای مطالبات 

 .زحمتکشان مورد اجرا قرار گیرد

  مطالبات حداقل

یا مطالبات صنفی، ھمانند » حداقل«مطالبات سنتاً  

مایھ مطالبات دمکراتیک الزاماً تحقق آن ھا، نظام سر

مطالباتی نظیر حقوق بیکاری، . داری را نفی نمی کند

بیمھ ھای اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با 

. پرداخت دستمزد و غیره از جملۀ این خواست ھا ھستند

اھمیت این مطالبات در اواخر قرن نوزدھم بسیار زیاد 

زیرا کھ احزاب سوسیال دمکرات می توانستند بھ . بود

اما این خواست . کارگران دست یابنداصالحاتی بھ نفع 

ھا، امروزه، حتی در کشورھای غربی کمرنگ شده اند، 

زیرا بورژوازی در حال پس گرفتن بسیاری از 

اما علي رغم این ھا، مبارزه . گذشتھ است» اصالحات«

در دورۀ پیش این قبیل . حول این مطالبات ضروری است

: شده اند مطالبات توسط بسیاری از کارگران ایران طرح

یا بازپس گیری دستمزدھای  مبارزه برای افزایش دستمزد

 .معوقھ؛ یا پاداش و حقوق بازنشستگی و غیره

الزم بھ ذکر است کھ مارکسیست ھای انقالبی با شرکت 

در مبارزه برای گسترش حقوق صنفی گام بھ گام در کنار 

زحمتکشان جامعھ برای دستیابی بھ مطالبات صنفی باید 

ند، اما در عین حال آگاھانھ در صدد فرا رفتن کوشا باش

در این حوزه، تفاوت . از مطالبات صنفی می باشند

مارکسیست ھای انقالبی با گرایش ھای سندیکالیست و 

. آنارکو سندیکالیست و غیره در این امر مھم نھفتھ است

این گرایش ھا خواھان محدود کردن مبارزات زحمتکشان 
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بھ سخن دیگر خواھان . ستندبھ تحقق مطالبات صنفی ھ

آن ھا . حفظ نظام سرمایھ داری اند، اما با چھره ای نوین

در . خواھان خاتمھ دادن بھ  استثمار زحمتکشان نیستند

صورتی کھ ھدف مارکسیست ھای انقالبی در گسترش 

مبارزات صنفی، آماده سازی توده ھا برای انقالب و 

 .ستسرنگونی تمام و کمال نظام سرمایھ داری ا

ھمانند مطالبات (بدیھی است کھ طرح این مطالبات 

باید در برنامۀ سوسیالیستی جای داشتھ باشند ) دمکراتیک

و بھ عنوان یکی از شاخھ ھای مطالبات زحمتکشان مورد 

 .اجرا قرار گیرد

از لحاظ تاریخی، کارل مارکس اھمیت بسیاری در زمان 

 .خود بھ این مطالبات نشان داد

، نوشتۀ )١٨۴٧(» انیفست کمونیستم«برای نمونھ 

مارکس و انگلس، بھ عنوان نخستین برنامۀ کمونیستی، 

شامل ده مطالبھ می شود کھ عموما بر اساس مطالبات 

 :حداقل طراحی شده است

الغای مالکیت ارضی و بھره گیری از ھرگونھ   -یک«

 .اجاره بھا برای پیشبرد اھداف عمومی

درجھ بندی شده بر مالیات سنگین تصاعدی و یا  -دو

 . درآمد

 .الغای ھرگونھ حقوق وراثت.  -سھ

ضبط اموال ھمۀ شورشیان و کشانی کھ کشور را  - چھار

 .ترک کرده اند

تمرکز اعتبارات در دست دولت، از طریق ایجاد  - پنج

 .یک بانک ملی با سرمایۀ دولتی و با انحصار مطلق

تمرکز وسایل ارتباطات و حمل و نقل در دست  - شش

 .لتدو

کشت . گسترش کارخانھ ھا و ابزار دولتی تولید -ھفت 

زمین ھای بایر و بھ طور کلی بھبود اراضی طبق نقشھ 

 .ای واحد

ایجاد سپاه . کار بھ عنوان یک مسئولیت عمومی - ھشت

 .ھای صنعتی بھ ویژه برای کشاورزی

لغو تدریجی تمایزات . ترکیب کشاورزی و صنعت. -نھ

توزیع ھماھنگ تر جمعیت در شھر و روستا از طریق 

 .سرتاسر کشور

تأمین تحصیل رایگان در مدارس عمومی برای کلیۀ  -ده

منع کار کودکان در کارخانھ بھ صورت کنونی . کودکان

ترکیب تعلیم و تربیت با تولید صنعتی و غیره و . آن

 ».غیره

در  ١٨۴٨مارکس ھنوز تجربۀ انقالب ١٨۴٧البتھ در 

ست نداشت، اما با این وصف در فرانسھ و آلمان را در د

مانیفست اشاره می کند کھ طبقۀ کارگر با مبارزه برای 

حقوق دمکراتیک، بھ نتیجۀ فرا رفتن از آن مطالبات پی 

 .خواھد برد

قابل ذکر است کھ تأکید شود کارل مارکس تا اواخر عمر 

. خود ضرورت طرح این مطالبات را درست می دانست

امۀ حزب کارگری فرانسھ در برای نمونھ در تدوین برن

نقش تعیین کننده ای ھمراه با سایر  ١٨٨٠سال 

مارکسیست ھای فرانسھ داشت، اما، با یکی از رھبران 

حزب کارگر بر محور طرح مطالبات حداقل در برنامۀ 

ژول گسد، بر این باور . حزب اختالف عمیقی پیدا کرد

ر بود کھ پیشنھاد مارکس برای افزودن مطالبات صنفی د

برنامۀ حزب، از رادیکالیزم حزب خواھد کاست و توھم 

کارگران را بھ مطالبات صنفی افزایش می دھد و مبارزۀ 

در این . ضد سرمایھ داری را کم رنگ نشان خواھد داد

مشاجره بود کھ مارکس در نامھ ای خطاب بھ ژول گسد 

آن چھ «و پل الفارگ، جملۀ معروف خود را نوشت کھ 

ت کھ اگر این ھا مارکسیست ھستند مسلم ھست این اس

این جملھ نشان می دھد ! »پس من یکی مارکسیست نیستم

کھ مارکس تا چھ اندازه برای مبارزه برای مطالبات 

صنفی و طرح آن در برنامۀ سوسیالیستی ارزش قایل 

 .بود

  مطالبات حداکثر

مطالبات حداکثر، مطالباتی را شامل می شود کھ مربوط 

خیر قدرت توسط شوراھای کارگری و بھ دورۀ پس از تس
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این مطالبات . انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم است

سنتاً در برنامھ ھای سوسیالیستی برای تسھیل انتقال از 

سرمایھ داری بھ سوسیالیزم پس از سرنگونی نظام 

این بخش از برنامھ پس . سرمایھ داری طراحی شده است

ر سایۀ تجربۀ انقالب ، د١٩١٧از تجربۀ انقالب اکتبر 

اکتبر و پس از آن می تواند گسترده تر از مطالبات 

برای نمونھ چگونگی . حداکثر در برنامھ ھای پیشین باشد

شکل گیری شوراھا، رابطۀ حزب با شوراھا، ساختار 

تشکیالتی شوراھا، رابطۀ شوراھا با سایر جنبش ھای 

. هاجتماعی مانند جنبش ھای ملی، زنان، جوانان و غیر

تنظیم این بخش از برنامھ کھ محققا باید در برنامۀ 

 .سوسیالیستی جای داشتھ باشد

  مطالبات انتقالی

مطالباتی ھستند کھ تحقق نھایی آن ھا » انتقالی«مطالبات 

. مستلزم شکستھ شدن چارچوب نظام سرمایھ داری است

این مطالبات کھ شامل شعارھایی مانند افزایش دستمزدھا 

رم، کاھش ساعات کار متناسب با افزایش متناسب با تو

بیکاری؛ باز کردن دفترھای دخل و خرج شرکت ھا، 

کارخانھ ھا و بانک ھا؛ نظارت مستقیم کارگری برای 

تدوین قوانین موجود؛ کنترل بر تولید و توزیع و یا 

و “ کار برای ھمھ”، “مسکن برای ھمھ”شعارھای مانند 

آگاھی کنونی  مطالبات انتقالی از. غیره می باشند

کارگران آغاز می نماید و پلی بھ سرنگونی نظام سرمایھ 

 .داری و استقرار حکومت کارگری ایجاد می کند

از آن جایی کھ این مطالبات، در عصر اخیر، در پی ھر 

حرکتی، بھ محور عملی مبارزات کارگری تبدیل شده 

است، یکی از پایھ ھای اساسی مطالبات کارگران 

تشکیل می دھد؛ و برای دوره ای تاریخی سوسیالیست را 

در رأس برنامۀ حزب پیشتاز انقالبی آتی در ایران قرار 

مطالبات انتقالی از لحاظ کیفی با مطالبات . می گیرد

متفاوت اند، زیرا این » حداقل«دمکراتیک و   جزئی،

مطالبات ھیچ یک نظام سرمایھ داری را زیر سؤال نبرده 

مدت طبقۀ کارگر نمی توانند و از مطالبات محوری دراز

در عصر انقالبات، دینامیزم مبارزات طبقاتی از . باشند

می  مبارزه حول مطالبات حداقل، و دمکراتیک فراتر

 .رود

» حداقل«برنامۀ عمل طبقۀ کارگر پلی است بین مطالبات 

در رأس این برنامھ مطالبات انتقالی قرار . »حداکثر«و 

» سرمایھ«و » کار«روزمرۀ گرفتھ، زیرا کھ رودرویی 

را بھ طور پیگیر تشدید می کند و وضعیت را برای کسب 

اعتماد بھ نفس و نھایتاً تسخیرقدرت توسط طبقۀ کارگر 

 .آماده می کند

و » حداقل«بدیھی است کھ تمام شعارھای دمکراتیک، 

زیرا پیرامون . از اھمیت سیاسی برخوردارند» انتقالی«

توانند بھ یک سلسلھ تجارب این شعارھا، کارگران می 

دست یافتھ و اعتماد بھ نفس در درون آن ھا تقویت گردد 

. و خود را برای حکومت و مدیریت کارگری آماده کنند

در ضمن مطالبات کارگری را نمی توان بصورت 

حداقل . تصنعی و فرمول وار بھ طبقۀ کارگر تحمیل کرد

 نطفھ ھای آن مطالبات بایستی در درون خود جنبش

شعارھای محوری . کارگری بھ نقد شکل گرفتھ باشند

کارگری از یک سو از دل جنبش کارگری ظاھر می 

گردد و از سوی دیگر نقش تقویت کنندۀ سازماندھی و 

برنامھ ریزی درازمدت در جامعۀ سرمایھ داری را ایفا 

 .می کند

اما، یکی از مطالبات اساسی و مھم انتقالی، اعمال کنترل  

در جامعۀ سرمایھ داری، از آن جایی کھ . کارگری است

کنترل اکثر امور جامعھ در دست طبقۀ حاکم و دولت و 

مدیران آنست، کسب تجربۀ کنترل کارگری تنھا می تواند 

. مستقل از تمامی نھادھای وابستھ بھ دولت صورت گیرد

ھر دخالت و یا حضور سیاسی و تشکیالتی عوامل، 

. ند را مسدود خواھد کردنھادھا و احزاب دولتی، این رو

زمانی کھ تصمیم این کھ چھ کاالھایی بایستی تولید شوند؛ 

چھ نوع کارخانھ ای تأسیس گردد؛ چھ تعداد کارگر 

استخدام گردد؛ بھای تولیدات چھ قدر باشد؛ شرایط فروش 

چگونھ باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و حقوق مدیران و 

مھ، پاداش، یا تصمیم پیرامون امکانات رفاھی، جری

ھمھ و ھمھ بر … اخراج و ترفیع رتبھ و غیره چقدر باشد

عھدۀ سرمایھ داران و مدیران انتصابی آن ھا باشد، ھیچ 

گاه کارگران تجربۀ عملی برای ادارۀ امور خود را 

دخالت ھای برخی از کارگران در . نخواھند یافت

نھ » مشارکت«و » خودگردانی«طرح ھای » مدیریت«
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یری در موقعیت کارگران نمی دھد کھ امر تنھا ھیچ تغی

تجربۀ کنترل کارگری را بھ تعویق انداختھ و آن ھا را بھ 

 .اسرای مدیران مبدل می کند

البتھ سرمایھ داران از این موقعیت ویژه و قدرت مطلق 

خود برای پیشبرد مقاصد خود، یعنی کسب سود بیشتر، 

دام از این روست کھ کوچکترین اق. استفاده می کنند

کارگران مانند کم کاری، ُکند کاری و یا یک اعتصاب، 

 .کل منافع ھیئت حاکم را بھ مخاطره می اندازد

کارگران پیشرو در تقابل با این شیوه ھا، محققاً خواھان 

نظارت و کنترل مستقیم بر کلیۀ امور تولیدی؛ در جریان 

قرار گرفتن اسرار معامالتی سرمایھ داران؛ کسب اطالع 

دخل و خرج کارخانھ؛ اطالعات در امور وام  دربارۀ

گیری کارخانھ ھا از بانک ھا داخلی و خارجی؛ میزان 

دستمزھا و حقوق مدیران؛ سود و زیان کارخانھ؛ علت 

سرمایھ داران، . اخراج یا ارتقای کارگران و غیره ھستند

مدیران و کارفرمایان موظفند کھ تمام اطالعات مربوط بھ 

اما، چنین نمی . یار کارگران قرار دھندکارخانھ را در اخت

از این رو مبارزه برای این مطالبات ابتدایی نیاز بھ . کنند

ایجاد تشکلی کھ از طریق . سازماندھی مستقل دارد

و توسط . مبارزه در صدد کسب این حقوق پایھ ای بر آید

شیوه ھایی نظیر اشغال کارخانھ ھا و بھ دست گرفتن 

ع، تمام تزویرھای سرمایھ داران کنترل بر تولید و توزی

مبنی ضرردھی کارخانھ و توجیھ اخراج ھا و غیره را 

این تشکل چیزی بھ جز تشکل مستقل کارگری . برمال کند

نمی تواند باشد و ھمچنین مبارزه حول ھر یک از این 

مطالبات انتقالی مبارزه ای برای کسب تجربۀ کنترل 

 .کارگری می تواند باشد

در بسیاری از » کنترل کارگری«عار در دورۀ پیش ش

موارد توسط کارگران پیشرو طرح شده است؛ برای 

نمونھ چندین سال پیش، کارگران کارخانۀ کشمیر مطالبۀ 

. بھ دست گرفتن امور کارخانۀ خود را مطرح کردند

واگذاری کارخانھ ھا بھ کارگران با وام «مطالباتی نظیر 

واحدھای تولیدی  خود کارگران می توانند«و یا » بانکی

بارھا در دورۀ اخیر در میان کارگران » را اداره کنند

. طرح شده و حول آن مبارزه صورت گرفتھ است

ھمچنین چند سال پیش، در اعتراضات کارخانھ نساجی 

بھشھر، شعار بھ دست گرفتن تولید و توزیع کارخانھ بھ 

دست خود کارگران در مقابل طرح فروش کارخانھ توسط 

 .، مطرح شد»ارگرخانۀ ک«

ریشۀ تاریخی طرح مطالبات انتقالی بھ طور مشخص 

. روسیھ است ١٩١٧مربوط بھ دورۀ پس از انقالب اکتبر 

متد « ١٩١٩در سال ) بین الملل سوم(تشکیل کمینترن 

را در مبارزات روزمرۀ طبقاتی مورد بررسی » انتقالی

 .قرار داد و سیاست مشخصی را اتخاذ کرد

» مطالبات انتقالی«ۀ لنین، بھ ضرورت کمینترن، در دور

پی برده و آن را در برنامھ ھای احزاب کمونیست بھ 

سومین کنگرۀ کمینترن در ژوئیۀ . بحث گذاشتھ بود

بھ » دربارۀ تاکتیک ھا«، قطعنامھ ای را با عنوان ١٩٢١

پاراگراف زیر از این نظر دارای اھمیتی . تصویب رساند

 :حیاتی است

ایجاد سکت ھای کوچک کمونیستی  ...وظیفۀ کمینترن«

با ھدف تأثیرگذاری بر توده ھای کارگر صرفاً بھ واسطۀ 

آژیتاسیون و تبلیغات نیست، بلکھ مشارکت مستقیم در 

مبارزۀ توده ھای کارگر، ایجاد رھبری کمونیستی 

مبارزه، و ایجاد احزاب کمونیستی بزرگ، انقالبی و توده 

 ... ای در مسیر مبارزه است

سیونال کمونیست در نخستین سال خود روشن انترنا

ساخت کھ قرار نیست احزاب کمونیست صرفاً بھ عنوان 

حلقھ ھای تبلیغاتی عمل کنند، بلکھ قرار است از تمامی 

فرصت ھایی کھ دولت بورژوایی برای سازماندھی طبقۀ 

کارگر و ھدایت کردن آژیتاسیون تأمین نموده، بھره 

 »ببرد

: یح داده شده است کھدر ادامۀ قطعنامھ توض

انترناسیونال کمونیست بھ جای برنامۀ حداقل سانتریست «

ھا و رفرمیست ھا، مبارزه برای مطالبات کنکرت 

پرولتاریا را پیشنھاد می کند کھ در کلیت خود قدرت 

بورژوازی را بھ چالش می کشد، پرولتاریا را سازمان 

می دھد و مراحل متفاوت مبارزه برای رھبری آن را 

 ...برجستھ می سازد

مسألھ بر سر این نیست کھ بھ پرولتاریا فراخوان مبارزه 
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برای ھدف غایی داده شود، بلکھ مسألھ بر سر توسعۀ 

مبارزۀ عملی است کھ می تواند بھ تنھایی پرولتاریا را بھ 

 ...مبارزۀ برای ھدف نھایی ھدایت کند

عصر کنونی مشخصاً انقالبی است، چرا کھ مالیم ترین 

البات توده ھای کارگر با تداوم حیات جامعۀ سرمایھ مط

داری ناسازگار است، و مبارزه برای این مطالبات 

 .«بنابراین منوط بھ تکامل بھ مبارزه برای کمونیزم است

بھ دنبال این مواضع  ١٩٣٨لئون تروتسکی نیز در سال 

و بر اساس ھمین سنت ) کمینترن(بین الملل سوم 

جان «را با عنوان اصلی » تقالیبرنامۀ ان«کمونیستی، 

، بھ رشتۀ »کندن سرمایھ داری و وظایف بین الملل چھارم

  .تحریر درآورد

موضوع مرکزی این نوشتھ، این است کھ چگونھ می  

توان بر تناقض بین بحران سرمایھ داری از یک سو و 

 .عدم بلوغ سیاسی طبقۀ کارگر از سوی دیگر فائق آمد

نقالبی و برنامھ ھای سوسیالیستی ما نیز بھ دنبال سنت ا 

تدوین شده توسط مارکس، لنین و تروتسکی است کھ در 

ایران، بر اساس تحلیل مشخص از وضعیت مشخص، با 

اقتصادی، سیاسی و  -درک از صورت بندی اجتماعی

ایران، تشخیص ماھیت طبقاتی دولت سرمایھ داری ایران 

ک تدوین و تعیین صف بندی طبقاتی موجود، باید بھ تدار

یک برنامۀ سوسیالیستی و در محور آن تعیین مطالبات 

کارگری و یافتن پلی بین وضعیت و آگاھی کنونی طبقۀ 

 .کارگر و انقالب سوسیالیستی، مبادرت کنیم

آغاز بحث در مورد برنامۀ سوسیالیستی ھمراه با تدارک 

اولیۀ تشکیل حزب پیشتاز کارگری گام نخستی است در 

 .قالب کارگری در ایرانراستای تدارک ان

 

  

  

  

  حزب پیشتاز کارگری چھ نوع حزبی است؟

  ٧٥از نشریۀ میلیتانت، شمارۀ 

» تدارک حزب انقالبی«این مطلب نخستین بار در نشریۀ 

 ١.منتشر گردید

  :مقدمھ

موضوع حزب و تشکل حزبی ھمواره مبحث مطرح و 

نظراتی . اساسی در درون جنبش سوسیالیستی بوده است

در مقابل حزب وجود داشتھ و دارد مبنی بر اینکھ حزب 

ابزار بورکراتیک و یا ابزار ساختن سرمایھ داری دولتی 

گرچھ بھ نظر می رسد بحث ھای . و نظایر این است

ت تشکل یابی حزبی ارائھ نسبتا کافی در زمینھ ضرور

شده، و گرچھ ظاھرا اکثریت فعالین جنبش سوسیالیستی 

بھ ضرورت ساختن حزب باور دارند، اما در عمل حزبی 

این بھ این . با مشخصھ ھای لنینیستی ساختھ نشده است

معنی نیست کھ نظرات اقلیت فعالینی کھ با حزبیت 

دلیل کھ مخالفت دارند برتری دارد، خیر، دست کم بھ این 

تشکل بدیل حزبی کھ آنھا معرفی می کنند نیز ساختھ نشده 

با این حال اختالف مھم دیگری کھ در میان . است

طرفداران ساختن حزب وجود دارد، نوع حزب و ویژگی 

در نتیجھ مخاطب این نوشتھ کسانی ھستند . ھای آن است

کھ بھ تشکیالت حزبی معتقدند،چھ آنھایی کھ حزب مورد 

را ساختھ و چھ آنھایی کھ در تدارک ساختن آن نظر خود 

ھستند، و چھ کسانی کھ فقط در سطح نظری با حزب 

  . توافق دارند اما برای ساختن آن اقدام عملی نمی کنند

  :حزب و ضرورت حضور آن

یک حزب بھ این دلیل جنبھ انقالبی پیدا می کند کھ در 

. برگیرنده کارگران سوسیالیست و پیشتاز انقالبی است

کارگرانی کھ بھ طور روزانھ در جنبش کارگری نقش 

ایفا می کنند و آنھا را در سازمانیابی یاری می کنند، و در 

. انتقال آگاھی کھ خود کسب کرده اند تالش مستمر دارند

این قشر از کارگران گرچھ نسبت بھ سایر اقشار کارگری 

تعداد بسیار محدودی را تشکیل می دھند، اما برجستھ 

                                                 
1 http://nashriye.com/  
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خصوصیات، از جملھ شجاعت و پیگری، آگاھی و  ترین

از ... از خود گذشتگی، نظم پذیری، ابتکار، خالقیت و 

  .ویژگی ھای آن ھا است

نظر بھ . حزب بانک آگاھی سوسیالیستی کارگران است

، »ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقھ حاکم است« اینکھ 

 ھر آگاھی خود انگیختھ و خود ِشکل گرفتھ ای در پروسھ

مبارزات طبقاتی در یک دوره معین از بین رفتھ و بھ 

دستگاه عظیم و غول پیکر . نقطھ صفر باز می گردد

ایدئولوژی حاکم قادر است بھ موازات رشد آگاھی طبقاتی 

در . در بین صفوف کارگران تزریق کند» ضد آگاھی« 

نتیجھ حتی زمانی کھ کارگر بھ یک سوسیالیست انقالبی 

حتی با وجود فعالیت عملی اش، اما تبدیل می شود، و 

تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم رفتھ رفتھ یا دانش خود را از 

دست می دھد و یا تبدیل بھ رفرمیستی می شود کھ آگاھی 

  . اش فراتر از چارچوب نظام سرمایھ داری نمی رود

گھ گاه شنیده ایم کھ می گویند، مردم حافظھ تاریخی 

م کھ بورژوازی حافظھ ندارند، اما ھیچگاه نمی شنوی

بدیھی است کھ آگاھی بورژوازی نسبت . تاریخی ندارد

منافع خود بھ مراتب بیشتر از آگاھی طبقھ کارگر نسبت 

آنچھ کھ تحت عنوان نداشتن حافظھ . بھ منافع خودش است

تاریخی بیان می شود در واقع نتیجھ ضد آگاھی است کھ 

بھ طور  دائما و بالوقفھ در حال تزریق بھ جامعھ، و

اما چگونھ می توان . مشخص بھ درون طبقھ کارگر است

حزب . آگاھی کسب شده طبقاتی را حفظ و تکامل داد

بھ این معنی . پیشتاز انقالبی ظرف چنین منظوری است

کھ آگاھی سوسیالیستی کسب شده توسط پیشتازان 

سوسیالیست طبقھ کارگر در این حزب سانتریزه و 

آن بحث و تبادل نظر در می پیرامون . متمرکز می شود

گیرد و دوباره در سطح متکامل تری بھ درون طبقھ 

آگاھی سوسیالیستی آگاھی است . کارگر باز میگردد

برخاستھ از پراتیک روزمره طبقھ کارگر کھ در یک 

مرکز انقالبی بھ تئوری انقالبی تبدیل شده، تا ھم ایجاد 

و ھم  مصونیت در مقابل ضد آگاھی برای آن مرکز باشد،

بھ این واسطھ در مقابل ویروس ضد آگاھی از بین نرفتھ 

  . و بھ نقطھ صفر بازنگردد

این فرایند آمد و شِد آگاھی از درون پراتیک کارگران بھ 

درون حزب پیشتازان کارگری و بازگشت آن بھ درون 

سانترالیسم « طبقھ کارگر را می توان تحت عنوان 

رالیسم دمکراتیک سانت. نیز نامگذاری کرد» دمکراتیک

بر خالف تصور سنتی بھ این معنی نیست کھ اعضای 

حزب رھبران را انتخاب کرده و ملزم بھ اجرای فرامین 

این در واقع برداشتی . آنھا تا انتخابات بعدی ھستند

وارونھ از مفھوم سانترالیسم دمکراتیک و یا در بھترین 

اگر چھ در حزب . حالت برداشتی ناشیانھ از آن است

دمکراتیک محکم و  و سلسلھ مراتبیشتاز کارگری نظم پ

با انسجامی وجود دارد، اما نھ بر اساس تعاریف سنتی 

احزاب بورکراتیک، کھ البتھ ورود بھ این موضوع را بھ 

مجال دیگری وا میگذاریم، اما آنچھ بھ این بحث مربوط 

می شود مفھوم سانتریزه کردن آگاھی سوسیالیستی در 

ارنده و تکامل دھنده این آگاھی است کھ یک ظرف نگاه د

از حضور منسجم آگاه ترین افراد طبقھ کارگر در نبرد با 

نظام سرمایھ داری نقدا بھ آگاھی سوسیالیستی رسیده اند 

چنین حزبی در مقام رھبری جنبش . تشکیل می شود

حزبی کھ بھ حول . کارگری و سوسیالیستی قرار می گیرد

ھ و می تواند کارگران پراکنده و برنامھ انقالبی شکل گرفت

در خود را بھ حول ھمین برنامھ متحد و بھ مثابھ یک 

در نتیجھ حزب پیشتاز . طبقھ و برای خود تبدیل کند

انقالبی نقش رھبری کننده جنبش کارگری را دارد و 

بدون این حزب در واقع جنبش کارگری بھ بدنی بھ َسر 

ی این فرصت شبیھ خواھد بود کھ در اینصورت بورژواز

را بھ دست می آورد کھ ھر َسری کھ مناسب می داند بر 

  . روی این بدن قرار دھد

  :انواع مختلف تبیین ھا از حزب انقالبی

یک حزب انقالبی باید تحت نام و عنوانی معرفی شود کھ 

. بتواند معرف دقیق خصلت ھا و خصوصیات آن باشد

حزب  بیان ھر نامی کھ نتواند بھ محتوای درونی این

صراحت بیشتری ببخشد و در بر گیرنده مفھوم واقعی آن 

باشد، در واقع بھ نام و عنوانی برای استتار ضعف ھا و 

« مثال وقتی از عنوان . نارسایی ھای آن تبدیل خواھد شد

برای نام گذاری یک گرایش استفاده می » راه کارگر

شود، چرا باید تصور شود این عنوان یک گرایش 

از این نام ھمچنین می توان این تصور . تکمونیستی اس
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را داشت کھ این میتواند یک گرایش آنارشیستی، 

راه « مگر اینکھ . نیز باشد... رفرمیستی، سندیکالیستی و 

فقط یکی باشد و راه ھای دیگری ھم نداشتھ » کارگر

در صورتیکھ مشکل مھم جنبش کارگری راه ھای . باشد

و اغلب معطوف بھ  مختلفی است کھ کارگر طی می کند

. خروج از چارچوب نظام سرمایھ داری ھم نمی شود

بنابراین نقطھ عزیمت چنین اسامی فیتیشیسم کارگری و 

بر این توھم استوار است کھ این عنوان قادر است توده 

علی العموم کارگران را در برگیرد، صرفنظر از تفاوت 

یا مثال نام . ھای گرایش ھای درون طبقھ کارگر

نیز بھ ھمین نسبت مفھوم عام و مخدوش و با » برانرنج«

این تصور است کھ کارگران توده ای رنجبر و درمانده 

ھستند و تشکیالت سیاسی شان نیز باید دارای چنین 

  ! خصوصیتی باشد

بخشی از رایج ترین اسامی کھ برای نھاد حزب مورد 

بحث ما استفاده می شود را ذیال ذکر و پیرامون آنھا 

  . تی می دھیمتوضیحا

  :حزب طبقھ کارگر

برای حزبی گذاشتھ شود کھ تازه قرار  می خواھداین نام 

است تاسیس شود و ھنوز ھیچ کس نمی داند کھ آیا می 

تواند پاسخگوی نیاز طبقھ کارگر باشد یا خیر، و آیا طبقھ 

. کارگر آن را بھ عنوان حزب خود پذیرفتھ است یا خیر

ی کند کھ حزب ساختھ شده این نام از این نقطھ آغاز م

توسط کارگران سوسیالیست متعلق بھ طبقھ کارگر است و 

بر این اساس درجھ ای از قیومیت را با خود حمل می 

این تعریف صحیحی از ساختن یک حزب دارای . کند

خصوصیت کمونیستی نیست، بھ این دلیل کھ ساختن آن 

بھ این . را بھ عنوان یک مرحلھ اداری فرض می گیرد

عنی کھ کافی است عده ای بھ دور ھم نشستھ و م

اختالفاتشان را یا کنار بگذارند و یا بھ نوعی آنھا را حل 

کنند و در نھایت حزبی را بسازند تا طبقھ کارگر صاحب 

با این تصور کافی است کھ عده ای دیگر ھم . حزب شود

دقیقا ھمین روند را طی کنند، در نتیجھ بھ زودی شاھد 

دقیقا مانند ( بقھ کارگر خواھیم بود، تعدادی حزب ط

اما سوال این است کھ این یا ھمھ آن ). وضعیت کنونی

احزابی کھ نام خود را حزب طبقھ کارگر می گذارند، در 

کدام بوتھ آزمایش توانستھ اند ثابت کنند کھ واقعا حزب 

بھ عنوان مثال تعداد قابل توجھی از این . طبقھ کارگرند

سال  ٣٠پ وجود دارد کھ بیش از نوع احزاب در طیف چ

آنھا چگونھ خود را حزب طبقھ .از حیاتشان نیز می گذرد

کارگر می دانند در حالی کھ طبقھ کارگر حتی یک مورد 

از رھنمود ھا و فراخوان ھای آن ھا را اجرا نکرده و 

اغلب شعارھایشان از روی سر این طبقھ عبور کرده 

ن احزاب معتقد جالب اینجا است کھ ھر یک از ای. است

اند حزب دیگری حزب واقعی طبقھ کارگر نیست، وقتی 

آنھا خود چنین فکر می کنند، چرا  طبقھ کارگر اینگونھ 

  ! فکر نکند و آنھا را حزب واقعیخود نداند

یک حزب زمانی می تواند مدعی باشد کھ حزب طبقھ 

کارگر است کھ بتواند کارگران را بھ زیر پرچم خود گرد 

شاید روزی ھم چنین شود و ما قصد نداریم . آورده باشد

از قبل این امر را محال بشماریم، اما سوال این است کھ 

چرا باید تا زمانی کھ چنین نشده است، آن حزب را حزب 

چگونھ می توان یک حزب را ھم در . طبقھ کارگر بدانیم

دوره ای کھ نتوانستھ کارگران را بھ زیر پرچم خود گرد 

کارگر دانست و ھم در زمانی کھ  آورده حزب طبقھ

توانستھ آنھا را بھ زیر پرچم خود متحد کند حزب طبقھ 

کارگر دانست، پس فرق اساسی بین این دو دوره چھ می 

  ! شود

در نتیجھ میتوان اذعان داشت کھ احزاب موجود در ادامھ 

مبارزه طبقاتی و نسبت بھ دخالت گریشان در جنبش طبقھ 

معین و اغلب در یک دوره کارگر، پس از یک دوره 

اعتالی انقالبی مورد محک طبقھ کارگر قرار می گیرند 

و معلوم می کنند کھ آیا توانستھ اند اعتماد کارگران را بھ 

خود جلب کرده و آنھا را بھ برنامھ خود متقاعد کنند تا در 

اینصورت، و فقط در اینصورت بھ عنوان حزب آنھا 

جنبش سوسیالیستی روسیھ  در تاریخ. پذیرفتھ شوند یا خیر

نیز احزاب مختلفی منبعث از نبرد طبقاتی شکل گرفت و 

ھر کدام در متن ھمین نبرد سعی کرد اعتماد کارگران را 

بھ خود جلب کرده و آنھا را بھ حول برنامھ خود متحد 

کند، مھمترین آنھا بلشویک ھا و منشویک ھا بودند؛ با 

عضو پیشرو و این کھ حتی منشویک ھا تعداد بیشتری 

مخاطبین بیشتری در درون نھاد ھای کارگری مانند 
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اتحادیھ ھا داشتند، اما اصولیت و صحت مواضع و 

برنامھ بلشویک ھا بود کھ در نبرد نھایی مشخص کرد کھ 

توانستھ آحاد کارگران را بھ مثابھ یک طبقھ متشکل و بھ 

حال چگونھ است کھ احزاب . برنامھ خود متقاعد کند

ا نام ھای طبقھ کارگر بدون عبور از این بوتھ موجود ب

آزمایش و یا با عبور ناکام از این بوتھ آزمایش ھمچنان 

این بھ معنی دقیق کلمھ . خود را حزب این طبقھ می دانند

توھم و بر اساس نگرشی تخیلی است کھ حزبی خود را 

حزب طبقھ کارگر بداند بدون این کھ طبقھ کارگر نیز این 

این بھ نوعی تحمیل قیم مآبانھ . خود بداندحزب را حزب 

یک حزب بھ طبقھ کارگر خواھد بود کھ کمترین اشکال 

  . آن نقض اصول دمکراسی خوِد طبقھ کارگر است

  :حزب توده ھا

ضعف اساسی این نام نیز در برگیرنده ضعف نامگذاری 

دیدگاھی کھ منجر بھ انتخاب این . حزب طبقھ کارگر است

ی شود از این نقطھ آغاز می کند اسم برای یک حزب م

کھ یک حزب باید در برگیرنده توده ھای کارگر باشد، در 

صورتیکھ توده ھای کارگر دارای گرایشات مختلفی 

در ). مثالگرایش آنارشیستی یا سندیکالیستی(ھستند، 

مواردی برخی از آنھا اساسا با حزب مخالف اند و نظم 

اشد با پسوند یا حال اگر قرار ب. حزبی را نمی پذیرند

پیشوند کمونیستی ھم حزبی ساختھ شود کھ در بر گیرنده 

توده ھای کارگر باشد، باز این حزب نمی تواند یک 

حزب کمونیستی باشد بھ این دلیل روشن کھ توده ھای 

کارگر ھمھ کمونیست نیستند، از این گذشتھ اگر چنین ھم 

شود، پس چرا باید از جملھ خصوصیات برجستھ این 

ب بھ از جان گذشتھ ترین و شجاع ترین و آگاه ترین و حز

آیا آحاد توده ھای . افراد طبقھ کارگر اشاره شود... 

از این گذشتھ چھ ! کارگر دارای چنین خصوصیاتی ھستند

نقطھ تمایزی بین حزبی در برگیرنده توده ھای کارگر یا 

با احزاب سوسیال دمکراتیک و بورژوا » طبقھ کارگر« 

کھ نھ تنھا نام خود را حزب کارگران می  وجود دارد

گذارند، بلکھ حتی تعداد اعضای کارگر آنھا از مجموع 

اعضای کارگر ھمھ سایر احزاب با نام مشابھ ھم بیشتر 

مثال آیا حزب کارگر در برزیل بھ رھبری لوال، و . است

یا احزاب مشابھ در آفریقای جنوبی و انگلستان و سایر 

سوب نمی شوند، وقتی بیشترین کشور ھا حزب کارگر مح

جالب این جا . اعضای کارگری را نیز در خود دارند

است کھ در ھنگام انتخابات پارلمانی کشورھای اروپایی، 

گاھی کھ حزب نژاد پرست رای اکثریت را بھ دست می 

آورد، با صراحت تمام رو بھ احزاب سوسیال دمکرات و 

ران ھستیم حزب کارگر می گوید کھ اکنون ما حزب کارگ

  !و نھ شما، چون ما از ھمھ شما رای بیشتری آوردیم

توده، راه کارگر، طبقھ، « نام ھایی عمومی و کلی مانند 

دارای کمترین » ...رنجبران، پابرھنگان، گرسنگان و

جنبھ ای کھ خصلت کمونیستی آنھا را نشان دھد نیستند، و 

ی بھ یا اگر امروز باشد می تواند در دوره ای دیگر بھ کل

آن پشت کرده و ھنوز ھم حزب طبقھ و توده و رنجبران 

  . و نظایر این باقی بماند

  .حزب کمونیست کارگری ایران

  )حزب کمونیست ایران( 

این اسامی بر عکس اسامی باال با برجستھ کردن وجھ 

« کمونیستی خود تالش کرده اند تا از جنبھ عمومی و 

نھا نام گذاری عبور کنند، اما ضعف اساسی آ» توده وار

خود بھ عنوان حزبی کمونیستی برای کل ایران است کھ 

« باز شامل ھمان ضعف ھایی می شود کھ در مورد 

یک حزب نمی . از آن ھا یاد شد» حزب طبقھ کارگر

تواند متعلق بھ کل ایران باشد اما کمترین ما بھ ازایی در 

یک حزب . درصد آن کشور نداشتھ باشد ٩٩بیش از 

سری و متعلق بھ کل کشور می شود کھ زمانی سرا

توانستھ باشد با مثال فراخوان بھ اعتصاب در حمایت از 

مثال اعتصاب پنج ( اعتصاب مھم یک واحد کارگری 

بیشترین حمایت ھا و ) ھزار نفره کارگران معدن بافق

مسئلھ سراسری بودن یک . اعتصابات را سازمان دھد

اره ای در حزب این نیست کھ از یک تلویزیون ماھو

سراسر جھان معرفی شده باشد، از این نام بزرگ و 

وزین انتظار مابھ ازایی در قد و قواره ھمین نام می رود، 

  . وگرنھ تنھا یک نام تبلیغاتی است

اگر چنین اسامی متعلق بھ احزاب بورژوایی باشد می 

توان این را بھ حساب فریب ایدئولوژیک بورژوازی 
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وجود خود را معرفی کرده گذاشت کھ خالف واقعیت م

است، اما وقتی چنین وارونھ سازی از سوی گرایشی کھ 

. خود را کمونیستی می داند صورت گیرد تکلیف چیست

اگر این احزاب نام خود را حزب کمونیست ھمھ جھان 

نگذاشتھ اند البد بھ این دلیل روشن است کھ آنھا حزب 

کمونیست ھمھ جھان نیستند، اما مگرآن ھا حزب 

؟ از این گذشتھ، چگونھ !مونیست ھمھ یک کشور ھستندک

یک کشور می تواند یک حزب کمونیست سراسری داشتھ 

باشد بدون آنکھ آن حزب عضوی از یک بین الملل 

مگر طبقھ کارگر یک کشور بخشی از ! کمونیستی باشد

طبقھ کارگر جھانی نیست، پس چرا حزب آن فقط باید 

ھر حزبی کھ خود بنابراین . مخصوص یک کشور باشد

را با نام کمونیستی در یک کشور معرفی میکند، اگر 

نتوانستھ باشد ھمزمان عضوی از یک بین الملل باشد، 

لزوما یک حزب کمونیستی در حوزه ملی و بھ این اعتبار 

  .خواھد بود» ناسیونال کمونیست«یک حزب 

در اینجا بد نیست اشاره ای نیز بھ مفھوم وارونھ نام 

کمونیسم بھ طور . ھم بشود» حزب کمونیست کارگری«

کلی نمی تواند کارگری باشد اما کارگر می تواند 

اگر نام کارگر کمونیست ذکر شود، . کمونیست باشد

بدیھی است یک نام قابل فھم و دارای معنا است، اما اگر 

در واقع یک » ونیسم کارگرکم« برعکس گفتھ شود 

بدفھمی و وارونھ سازی ارائھ شده است، بھ این دلیل کھ 

کمونیسم از نفی کارگر و ھر قشری کھ بیانگر طبقھ باشد 

یک جامعھ کمونیستی جامعھ ای است . مفھوم پیدا می کند

کھ در آن طبقھ ای، از جملھ طبقھ کارگر وجود نداشتھ 

حزب کمونیسِم «ی مانند باشد، در نتیجھ نمی توان از اسام

حکومِت «و یا » سوسیالیسِم کارگری« و یا » کارگری

صحبت بھ میان آورد، این اسامی نھ تنھا » کمونیستی

خصلت درونی و مفھوم کمونیستی را مخدوش می کند 

بلکھ آن صراحتی کھ الزم است یک اسم با معنا در بر 

  . داشتھ باشد را نیز از بین می برد

  :اهحزب کارگران آگ

این نام نیز قادر بھ روشن کردن دقیق خصلت درونی و 

بھ خصوص در دوره ای کھ . کمونیستی یک حزب نیست

فاصلھ آگاه بودن یک کارگر با دیگری بسیار کم شده و 

اکثریت مطلق کارگران دارای سطحی از آگاھی ھستند 

کھ تعیین  این صفت نمی تواند تمایزی خاصی بین آنھا 

یک کارگر آنارشیست و یا یک کارگر مثال . ایجاد کند

سندیکالیست بھ قدر کافی کارگر آگاھی ھستند، ھم از 

نقطھ نظر آگاھی بھ منافع طبقاتی و ھم شاید  نسبت بھ 

مفاھیم سوسیالیستی، اما آنھا با حزب انقالبی مخالفت 

حاال . دارند و مایل بھ حضور در چنین حزبی نمی شوند

ر بر گیرنده کدام بخش آگاه باید دید حزب کارگران آگاه د

در » کارگر آگاه«مفاھیمی نظیر . طبقھ کارگر است

مواقعی کھ بھ کل جنبش کارگری و مبارزات آنھا پرداختھ 

مثال این کھ گفتھ . می شود بھ درستی قابل استفاده است

شود فالن نیرنگ سرمایھ داری توسط کارگران آگاه 

ی کھ چنین شناسایی و عقب زده شد، اما کارگران آگاھ

کردند لزوما عضو حزب نبوده و یا حتی اصال شاید آن 

در نتیجھ بیان . را قبول نداشتھ ویا اصال کمونیست نباشند

آگاه از نظر ماھیت و بار » حزب کارگران« نام کلی 

توده، « معنایی تفاوت خاصی با اسامی عامی مثل 

  . ندارد» ...رنجبر، طبقھ کارگر و 

  :زب پیشتاز کارگرییا ح» َونگارد پارتی«

حزب پیشتاز کارگری از نظر عنصر سازنده آن، حزب 

کارگران سوسیالیست . کارگران سوسیالیست می باشد

آنھا در ھر . یکی از گرایشات درون طبقھ کارگر ھستند

نھاد با پایھ کارگری دخالت گری می کنند تا در متن و در 

کنار مبارزات کارگران و بر اساس موضوعات مختلفی 

کھ کارگران با آنھا سروکار دارند، آگاھی سوسیالیستی را 

اگر چھ آنھا آمادگی شرکت در نھادھای عام . منتقل کنند

توده ھای کارگر مانند اتحادیھ و سندیکاھا و محافل 

مختلف را دارند، اما تشکیالت اخص و مخصوص بھ 

خود را دارند کھ در واقع ستون فقرات سایر تشکالت 

حزب پیشتاز کارگری، یا .  می آید کارگری بھ شمار

ونگارد پارتی حزب طبقھ کارگر نیست زیرا متشکل از 

آحاد توده ھای کارگر نبوده  و بر اساس اینکھ کسی 

این حزب حزب . صرفا کارگر باشد عضو نمی پذیرد

کمونیست ایران نیز نیست، زیرا توان و دامنھ فعالیت 

یر است کھ ھای آن بستھ بھ جذب نیرو و امکانات متغی

این حزب . لزوما در بر گیرنده ھمھ کشور نمی شود
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١٨ 
کمونیست طبقھ کارگر نیست زیرا ھنوز نتوانستھ این ادعا 

را از طریق پذیرفتن آن توسط طبقھ کارگر بھ اثبات 

این حزب یک محفل و فرقھ نیست بھ این دلیل کھ . برساند

و قھرمانی ساختھ نمی » شھید « بھ دور شخصیت و 

و یا حزبی » لنینست - مارکسیست«ن یک حزب شود، ای

با پسوند اسامی دیگر نیست زیرا بر اساس اعتقاد 

این حزب کارگران آگاه نیست . تئوریک ساختھ نمی شود

زیرا معیار عضوگیری آن نھ آگاھی بھ طور کلی بلکھ 

اعتقاد بھ سوسیالیسم علمی و پذیرش برنامھ سوسیالیستی 

بھ حول برنامھ شکل  این حزب پیشرویی است کھ. است

معیار در کنار یکدیگر قرار گرفتن اعضای آن . می گیرد

نام . نھ رفاقت و فامیلی و آشنایی، کھ برنامھ انقالبی است

اخص این حزب، حزب کارگران سوسیالیست است و می 

  . توان آن را با نام حزب پیشتاز کارگری ھم صدا زد

این حزب از کارگران روشنفکر پیشرو و روشنفکران 

کارگر تشکیل می شود و مصمم است تا در یک دوره 

دخالت گری در جنبش کارگر و سوسیالیستی مبارزات 

کارگران پراکنده را بھ حول برنامھ انقالبی متحد و نھایتا 

چنانچھ این حزب در ھدف یاد . بھ مثابھ یک طبقھ درآورد

کرد، یعنی زمانی کھ در واقعیت شده موفقیت حاصل 

بیرون از خود ما بھ ازایی واقعی داشت و طبقھ کارگر آن 

را شناختھ و جدی گرفتھ و بالخره آن را بھ عنوان حزب 

خود برگزید، در آن موقع این حزب می تواند نام خود را 

تغییر داده و بھ مثال حزب سوسیالیست سراسری تبدیل 

  . شود

  :بندیجمع

  . ی توان از سھ نوع اصلی حزب یاد کرددر مجموع م

اول؛ حزبی توده ای و در برگیرنده آحاد توده ھای 

اگر باید در مرکز تعریف یک حزب انقالبی . کارگر

ھدف فوری، رھبری طبقھ کارگر برای سرنگونی سیادت 

این حزب زمانی می تواند در . سرمایھ داری باشد

انستھ باشد این برگیرنده آحاد توده ھای کارگر باشد کھ تو

ھدف را بھ ھدف کل توده ھای کارگر تبدیل کرده باشد، 

در غیر اینصورت بھ یک ظرف کارگری تبدیل خواھد 

شد کھ در سطح آگاھی فعلی توده ھای کارگر، یعنی 

. آگاھی صنفی و اکونومیستی متوقف خواھد ماند

ھمانطور کھ باالتر گفتھ شد، در درون طبقھ کارگر 

وجود دارد، اما فقط این گرایش گرایشات مختلفی 

سوسیالیستی طبقھ کارگر است کھ بر اساس رسیدن بھ 

نتیجھ سرنگونی سیادت سرمایھ داری، تشکیالت 

تشکیالتی کھ توده . مخصوص بھ این ھدف را می سازد

ھای علی العموم را در بربگیرد یقینا نمی تواند از این 

ی خارج نقطھ آغاز کند کھ از چارچوب نظام سرمایھ دار

شده و تدارک سرنگوی سیادت سرمایھ داری را ببیند، بھ 

این دلیل کھ توده ھای علی العموم کارگر فقط در مقاطع 

خاصی از تاریخ کھ جامعھ وارد بحران انفالبی می شود 

  .بھ چنین نتیجھ جمعی می رسند

دوم؛ حزب کمونیستی کارگری یا حزب کمونیست 

در لحظھ پیدایش این نوعی از حزب است کھ . سراسری

دارای ھمان وضعیتی است کھ در لحظھ رسیدن بھ ھدف 

این حزب در ھمھ دورھای تاریخی توانستھ بھ . است

حزب کمونیست سراسر کشور مبدل شود، در صورتی 

کھ این تنھا یک توھم خرده بورژوایی است و بر اساس 

این توھم حزبی ساختن تنھا از سر رادیکالیسم خرده 

رسیدن فوری بھ اھداف ماکسیمالیستی  بورژوایی برای

تصادفی نیست چنین احزابی می توانند در فردای . است

ھمھ چیز این . گرفتن قدرت سوسیالیسم را نیز بنا کنند

ماکسیمالیسم از ذھنیت سازنده ھای آن شروع می شود و 

  .نھ از واقعیت خارج از ذھنشان در پراتیک طبقھ کارگر

ند کافی است عده ای بھ این نوع احزاب تصور می کن 

دور ھم نشستھ و یک برنامھ ھم از جایی کپی کنند و یک 

اساسنامھ با مشخصاتی شبیھ بھ یک شرکت سھامی کھ پر 

است از بند و ماده و تبصره تدوین کنند و سپس اعالم 

جالب اینجا است کھ آنھا وقتی دچار انشعاب . حزب کنند

مشابھ از ھم شوند، بھ ازای ھر یک انشعاب یک حزب 

بھ این معنی کھ چندین حزب . درون خود بیرون میدھند

. کمونیست سراسری از دورن یک حزب بیرون می آید

چگونھ کارگران می توانند با وجود احزاب گوناگون 

چگونھ ! مدعی کمونیسم بھ شکل یک طبقھ واحد درآیند

ممکن است تعدادی حزب جداگانھ اما بھ حول یک برنامھ 

ز کارگران دعوت کنند بھ آنھا بپیوندند، شکل بگیرد و ا
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١٩ 
اما خودشان نتوانند بھ حول یک برنامھ در یک حزب 

تناقض این نوع حزب در این است کھ ھم . متشکل باشند

قبل از پیوستن کارگران بھ خود حزب کمونیست کارگری 

و سراسری ایران ھستند و ھم پس از پیوستن کارگران 

ست کم یک جای د. دارای ھمین خصوصیت می باشند

  . این موضوع باید ساختھ ذھن باشد و نھ واقعیت بیرونی

یا حزب پیشتاز کارگری، آن » ونگارد پارتی« سوم؛ 

حزبی است کھ ھنوز نتوانستھ کل طبقھ کارگر را متحد 

کند اما این ھدف را در مرکز فعالیت ھای خود قرار داده 

اشد و تا زمانی کھ بھ ھدف خود نرسد نمی تواند مدعی ب

اعضای این حزب تنھا بر . کھ حزب طبقھ کارگر است

اساس کارگر بودن عضوگیری نمی شود، بلکھ آنھا از 

میان پیشروان سوسیالیستی انتخاب می شوند کھ عالوه بر 

تمایز گرایش خود با سایر گرایشات درون طبقھ کارگر، 

بھ فعالیت حرفھ ای در درون یک حزب انقالبی نیز معتقد 

الگوی این حزب و ساختار درونی آن لنینیستی  .شده باشند

است بھ این دلیل کھ اوال تا قبل از آن مشابھ این نوع 

حزب وجود نداشتھ و ثانیا با رسیدن آن حزب بھ اھداف 

تعیین کننده خود، صحت و اصولیت این نوع حزب را در 

  . پراتیک بھ اثبات رسانید

د ایران حزب لنینستی ھم می توانست مانند احزاب موجو

با نام ھای حزب کمونیست سراسر روسیھ و یا حزب 

کمونیسم کارگری روسیھ و یا حزب طبقھ کارگر روسیھ 

َونگارد «اما چنین نکرد، . و نظایر آن فعالیت کند

کھ ترجمھ فارسی آن حزب پیشتاز می شود، در »پارتی

ھمھ حیات خود تا مقطع انقالب اکتبر نام خود را یا 

حزب ( وس و یا حزب بلشویک سوسیال دمکراسی ر

برای کسی مثل لنین کشف اسامی . گذاشتھ بود) اکثریت

بزرگ کار دشواری نبود اما او خود را مجاز نمی دید کھ 

قیم مآبانھ برای طبقھ کارگر حزب کمونیست یا حزب 

طبقھ کارگر درست کند، این حزب انقالبیون حرفھ ای 

و نھ لزوما حرفھ ای بھ معنی آوانگارد و پیشرو، . بود

کسی کھ از حزب خرج معاش می گیرد و برای حزب 

اگر چھ در حزب انقالبی چنین کسانی نیز . فعالیت می کند

. یافت می شود اما نام آنھا اعضای تمام وقت است

انقالبیون حرفھ ای رھبران عملی سوسیالیست طبقھ 

کارگر و پیشروان کارگری بودند کھ از ھر فرصتی در 

ستفاده کرده تا کارگران را متحد و دخالت گری ھا ا

  . یکپارچھ کنند، کھ چنین نیز کردند

حزب پیشتاز کارگری تشکیالتی است کھ با مسلح شدن بھ 

برنامھ انقالبی بر اساس مسلح بودن بھ تئوری انقالبی با 

سایر تشکالت کارگری بھ لحاظ ھدف و اعضا تفاوت 

رفرمیسم و  ھمین سالح تا حد زیادی مانع از نفوذ. دارد

انحرافات موجود در درون طبقھ کارگر می شود و بھ این 

اعتبار می تواند آگاھی سوسیالیستی را در درون خود 

  .حفظ و تکامل دھد

اگر حزب پیشتاز انقالبی توانست در بوتھ آزمایش، و بھ  

خصوص در مقطع اعتالی انقالبی توجھ بیشترین 

د بگیران مخاطبین در بین تودھای طبقھ کارگر و مز

فقیر، و ھمچنین سایر جنبش ھای رادیکال نظیر جنبش 

را بھ خود معطوف کرده ... زنان، دانشجویی و جوانان و 

و اعتماد آنھا را با صحت و اصولی بودن مواضعش ثابت 

کند، اگر توانست در جنبش ھای آنھا دخالت کرده و دقیق 

ھ ترین مواضع را اتخاذ کند و بھ آنھا پییشنھاد دھد، ب

طوری کھ این جنبش ھا در عمل و با آزمایش این 

مواضع و تاکتیک ھا متوجھ صحت و اصولی بودن آن 

شده و جنبششان بھ سطحی باالتر ارتقا پیدا کند، آنگاه 

منطقا این حزب را متعلق بھ خود دانستھ و در اینصورت 

حزب فراگیر و مورد پذیرش کل طبقھ کارگر واقع خواھد 

ین دیگر فقط یک حزب پیشتاز نیست در آن ھنگام ا. شد

. بلکھ حزب واقعی سوسیالیستی طبقھ کارگر خواھد بود

در قیاس وضعیت کنونی و جایی کھ در آن قرار داریم با 

چنین روزی،  صرفنظر از این کھ می تواند با سرعت و 

یا بھ کندی طی شود، حزب پیشتاز کارگری نطفھ حزب 

اھد بود، و در سوسیالیستی و سراسری طبقھ کارگر خو

قیاس با ساختن خوِد حزب پیشتاز کارگری، نیروی 

سازنده آن در جنبش سوسیالیستی ایران در مرحلھ رشد 

با این وصف می . نطفھ ای و رشد جنینی  خود قرار دارد

توان بی ربطی احزاب مدعی کمونیست و طبقھ کارگر بھ 

  . جنبش کمونیستی و طبقھ کارگر را بھ سادگی حدس زد

. دیم چنین حزبی وجود ندارد و تازه باید ساختھ شودمعتق

ھر گرایشی کھ نقدا بھ جای طبقھ کارگر و از باالی سر 



 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٢٠ 
این طبقھ حزب ساختھ است، دست کم بھ این دلیل گرایش 

سکتاریستی و فرقھ ای محسوب می شود، بھ ترمز جنبش 

سوسیالیستی مبدل می گردد کھ مانع از شکل گیری حزب 

است، زیرا کھ معتقد است خود آن چنین  پیشتاز انقالبی

  .حزبی است و ساختن آن بالموضوع

برای صحت یا عدم صحت ادعای آنھا، حتی نیاز بھ  

بررسی وضعیت آن ھا در مقاطع خیزش ھای مردمی و 

جنبش کارگری نیست، خیلی ساده می توان این پرسش را 

جلوی آنھا گذاشت کھ اگر شما واقعا ھمان حزب 

قھ کارگر ایران ھستید  باید بتوانید با ارائھ کمونیست طب

کارنامھ تا کنونی خود نشان دھید کھ توانستھ اید در ھمھ 

مقاطع حساس و مورد نیاز جنبش، دخالت گری صحیح با 

در . اتخاذ بھترین و صحیح ترین تاکتیک ھا داشتھ باشید

یک کالم باید توانستھ باشید نسبت بھ اھدافی کھ در ابتدای 

موجودیتان داشتھ اید موفقیت ھای مھمی بھ دست اعالم 

آورده باشید، در غیر اینصورت شما دارای بحران 

ھستید، اگر نپذیرید دارای بحران ھستید بھ این معنی است 

کھ کمترین مشکلی در متحقق کردن اھدافتان نداشتھ اید 

کھ در این صورت یا آن اھداف ذھنی و بی ربط بھ جنبش 

طبقھ کارگر بوده و یا شما واقعیت  سوسیالیستی و جنبش

را بیان نکردید، اما اگر پذیرفتید کھ دارای بحران ھستید، 

بھ این معنی است کھ نوع حزب و مکانیسم حزب سازی 

و برنامھ و سایر اجزای شکل دھنده این حزب غیر 

اصولی بوده است، با این فرق کھ پذیرش بحران نیازمند 

رای نقد و انتقاد بھ خود درجھ ای از شجاعت مورد نیاز ب

  . است و این خود اولین گام در جھت رفع اشکال است

پروژه ساخت حزب پیشتاز کارگری بستری برای چالش 

و نقد انحرافات تا کنون موجود و رفع آنھا است، احزاب 

موجود چنان چھ پذیرفتھ باشند در بحران قرار دارند می 

ساخت حزب  توانند با ھرماھیت،با دخالت گری در روند

پیشتاز خط رفرنسی برای خروج از بحران خود پیدا 

کنند، در غیر اینصورت چنان چھ انزوای بیش از این ھم 

  . وجود داشتھ باشد، بیش از این منزوی خواھند ماند

  علیرضا بیانی

  ١٣٩٣چھاردھم شھریور : تاریخ

  مؤلفھ ھای حزب کارگران سوسیالیست

متن پیاده شدۀ بحث رفیق مازیار رازی در برنامۀ ھفتم 

 ٢۴مورخ » صدای کارگر سوسیالیست«تلویزیونی 

   ٧۶مندرج در میلیتانت شمارۀ  - ١٣٩٣شھریور 

*** 

بھ منظور مشخص کردن وجوه اشتراک و تمایز خودمان 

از سایر جریاناتی کھ صحبت از حزب و ساختن حزب 

ی بھ چھار مؤلفۀ اصلی می کنند، الزم است کھ بھ طور کل

 اشاره بشود؛ این چھار مؤلفھ بھ این ترتیب ھستند

مؤلفۀ اول؛ حزبی کھ ما مورد نظر داریم، بھ طور اخص 

) حزب پیشتاز کارگری(حزب کارگران سوسیالیست 

بھ » حزب پیشتاز کارگری«گرایش ما در مورد . ھست

تفصیل بحث ھای شفاھی و کتبی فراوانی ارائھ کرده 

خواھم بھ دو سؤالی کھ برخی  ا در این جلسھ میاست؛ ام

از دوستان در ایران از طریق مکاتبات و یا شفاھاً از ما 

اولین سئوال این ھست کھ اگر ما . کرده اند، پاسخ دھم

ادعا داریم کھ  حزب اقلیتی در جامعھ، یعنی حزب 

کارگران سوسیالیست باید شکل بگیرد، پس تکلیف سایر 

؟ بھ سخن دیگر، آیا ما عموماً کارگران چھ می شود

ای کارگری برای متشکل  مخالف تشکیل احزاب توده

شدن کارگران در آن ھا ھستیم؟ و آیا این استدالل ما کھ 

حزب اقلیت باید در جامعھ ساختھ شود، منجر بھ تشکیل 

فرقھ ای جدا از طبقۀ کارگر نمی گردد؟ در پاسخ بھ این 

؛ اول باید ذکر کنم کھ خیر چنین نیست:  سؤال باید بگویم

چنین شکلی از حزب از طریق جامعۀ سرمایھ داری بھ 

زیرا کھ انقالب کارگری، الزمھ اش . ما تحمیل شده است

بھ سخن دیگر، الزمۀ . یک برنامھ ریزی ھدف مند ھست

آن داشتن آگاھی سوسیالیستی پیش از این سرنگونی و 

انقالب توفیق . تدارکات و تجھیز سایر اقشار جامعھ ھست

در طی سۀ . ھای کارگری بھ خودی خود تحقق نمی یابد

دھھ پیش ما در ایران شاھد طغیان ھا و اعتراضات 

خیابانی و حتی اعتصابات بی  شماری بوده ایم، اما ھیچ 

یک از این ھا منجر بھ سرنگونی نظام سرمایھ داری  

باید درک شود کھ اصوالً انقالب سوسیالیستی . نشده اند

انقالب ھای پیشین در تاریخ، یعنی انقالب ھای بر خالف 
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٢١ 
بورژوا دموکراتیک یا حتی انقالب ھای علیھ برده داری 

یک انقالب ھدفمند و بابرنامھ ھست و باید    و غیره،

. باشد؛ در نتیجھ تدارکات الزم  برای آن باید دیده شود

انقالب سوسیالیستی، انقالبی نیست کھ صرفاً ناشی از 

اعتراض خودانگیحتۀ توده ای باشد؛  یک طغیان و یک

برای این کھ این تدارکات پیشین ریختھ شود، واضح 

ھست کھ ما نیاز بھ یک حزب داریم، اما نھ یک حزب 

توده ای؛ گرچھ با حزب توده ای بھ طور عام مخالفتی 

اما حزب توده ای در واقع در دورانی پیشا . نداریم

بقۀ کارگر بھ انقالبی صورت می گیرد، یعنی مبارزات ط

جایی می رسد کھ بحران عمومی در جامعھ بھ وجود می 

آید، حکام قابلیت حکومت کردن را از دست می دھند و 

توده ھای وسیع در خیابان ھا ھستند و خواھان تسخیر 

قدرت، و ھم چنین نھادھای خود سازماندھی توده ای 

شکل گرفتھ اند، مانند شوراھای کارگری  کھ ما در 

بنابراین، برای . در ایران  شاھد آن بودیم ١٣۵٧انقالب 

یعنی دوران اعتالی . چنین دورانی باید خود را آماده کنیم

دورانی کھ قدرت دوگانھ در جامعھ مطرح . انقالبی

اما، باید برای این حزب از پیش تدارکات دیده . ھست

این حزب اگر غایب باشد، در دوران قدرت دوگانھ . باشیم

رژوازی و طبقۀ سرمایھ دار بار دیگر واضح ھست کھ بو

بھ شکل دیگری، حال با تغییر حکومت و یا افراد و مھره 

ھای دیگر، بھ حیات ادامھ می دھد و طبقۀ کارگر را 

ما عموماً در جامعۀ سرمایھ داری با . شکست خواھد داد

دو مانع اصلی از طرف دولت سرمایھ داری مواجھ می 

داخل ایران کامالً تجربھ و این را  کارگران در (شویم  

یک مانع، قھر و زورھست، سرکوب و ). کرده اند

ارعاب از طرف رژیم برای جلوگیری از انقالب ھای 

. است» تحمیق«کارگری؛ مانع دیگری کھ ایجاد می کند، 

یعنی با برخوردھای ایدئولوژیک، زمینۀ نفوذ رفرمیسم، 

سندیکالیزم، گرایش ھای سوسیال دموکراتیک و سایر 

انحراف در جنبش طبقۀ کارگر را مھیا می کند و مسیر 

یعنی این کھ در توده ھا توھم . انقالب را تغییر می دھد

ایجاد می کنند کھ  گویا صرفاً مقابلۀ ما با این ابزار کنونی 

است؛ اگراین حکومت  یک » حکومت«رژیم و با این 

» دولت«مقداری تعدیل و بھتر شود، ما مسألھ ای با 

این استدالل ھا از طرف . داری نخواھیم داشتسرمایھ 

گرایش ھایی می آید کھ در واقع قصد تحمیق  توده ھا را 

دارند، گرایش ھای مختلفی در جنبش کارگری دور این 

گرایش ھای سندیکالیست، گرایش . عقاید شکل می گیرند

  .ھای سوسیال دموکرات و غیره

بنابراین برای تدارک انقالب ھدفمند از طرف طبقۀ 

کارگر ما نمی توانیم وارد این احزاب یا وارد کار علنی 

چھ  -بشویم کھ مورد تعرض و تھاجم دولت سرمایھ داری

قرار  -در سطح زور و سرکوب و چھ در سطح تحمیق

لذا، باید ظرف دیگری ایجاد کنیم کھ از این تھاجم . بگیرد

ی دولت سرمایھ داری مصونیت داشتھ دوجانبھ از سو

آن ظرف تنھا می تواند یک حزب پیشتاز کارگری . باشیم

تجربۀ چنین حزبی را ھم ما در تاریخ، در انقالب . باشد

اولین و تنھا . در روسیھ داشتیم کھ موفق شد ١٩١٧اکتبر 

انقالب سوسیالیستی در جھان بر اساس تشکیل چنین 

بنابراین . ھ پیروزی رسیدحزبی تدارک  و تحقق یافت و ب

بر اساس این تجربۀ غنی، ما بر این باوریم کھ برای 

تدارک انقالب نیاز بھ حزب پیشتاز کارگری یا حزب 

البتھ این امر درست است . کارگران سوسیالیست ھست

حزب «کھ این حزب در واقع ھم چنین باید بھ عنوان یک 

بدیھی .  ھا کار کند» توده«در درون » پیشتاز کارگری

است کھ چنان چھ حزب در انزوا باشد و صرفاً بھ 

این  .ھ می شودکارھای خودش بپردازد، تبدیل بھ یک فرق

یعنی از . حزب بر اساس یک وحدت ضدین عمل می کند

یک طرف حزبی ھست در اقلیت، اما از طرف دیگر 

در اقلیت قرار می گیرد، چون . اکثریت براییک حزبی 

ناچارھست این کار را بکند تا بتواند خودش را از 

تھاجمات دولت سرمایھ داری مصون نگھ دارد، بتواند 

پرسیدنی است کھ . خود و طبقۀ کارگر را سازماندھی کند

چھ طور ممکن ھست  کھ ما بخواھیم در حضور وزرات 

دھیم؟  خوب اطالعات  یک اعتصاب کوچک سازمان ب

می آیند ھمان روز رھبران ما را دستگیر می کنند، و آن 

حتی یک اعتصاب کوچک را  . ھا را بھ زندان می برند

بنابرین ما مجبوریم حزبی . در نتیجھ شکست می دھند

و ھمچنین  از سوی دیگر، . مجزا از توده ھا ایجاد کنیم

مجزا از عقاید رفرمیستی و تحمیق توده ھا، این چنین 

حزبی را باید تشکیل دھیم تا بتوانیم برنامۀ سوسیالیستی 

ھدف ما . را تا دوران اعتالی انقالبی مصون نگھ داریم 

از ساختن حزب دقیقاً حفظ اعتقادات و آگاھی 
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٢٢ 
سوسیالیستی برای زمانی است کھ بحران در جامعھ آغاز 

اگر این تدارکات را نبینیم، واضح ھست کھ . می شود

گاه بھ قدرت نخواھد رسید، و تجربۀ طبقۀ کارگر ھیچ 

بنابراین، از یک . تاریخی ھم این را بھ ما نشان داده است

سو، ما بھ حزب ویژه ای یعنی حزب کارگران 

از سویی . سوسیالیست نیاز داریم و آن را می سازیم

دیگر، بھ طور روز مره در درون طبقۀ کارگر در تمام 

ھا در کل  ھم چنان اتحاد عمل.سطوح شرکت می کنیم

طبقۀ کارگر تقویت می کنیم، بھ این ترتیب کھ در مورد 

مسائل صنفی با سندیکالیست ھا اتحاد عمل انجام می 

ما اصوالً پرچم دار اتحاد عمل ھا می شویم، زیرا .  دھیم

می خواھیم جبھۀ ضد رژیم را تقویت کنیم و در این 

مبارزات فراتر از سندیکالیست ھا می رویم، چون اھداف 

آن ھا اھدافشان محدود  بھ گرفتن امتیازاتی . دیگری داریم

از رژیم  ھست، اما، ما ھدفمان  سرنگونی دولت سرمایھ 

اما در این گام . داری و استقرار دولت کارگری است

را تقویت می کنیم؛ با جریانات » اتحاد عمل«اولیھ، 

سوسیال  دمکرات و اپوزیسیون، حتی بورژوا، کھ 

ندانیان سیاسی و یا خواھان آزادی بیان و خواھان آزادی ز

آزادی مطبوعات ھستند، در این حوزه اتحاد عمل می 

کنیم؛ اما ھدف ما با این جریانات رفرمیستی متفاوت 

ھدف نھایی آن . ھدف نھایی ما چیز دیگری ھست. ھست

ھا حفظ دولت سرمایھ داری بھ یک شکل دیگری  با یک 

با این روش . ھستحکومت دیگر و با یک چھرۀ دیگری 

 .ما بھ یک فرقھ تبدیل نمی شویم

سؤال دیگر این ھست کھ وقتی ما صحبت از حزب 

می کنیم، پس تکلیف سایر » کارگران سوسیالیست«

جریانات مانند روشنفکران در این حزب چھ می شود؟ آیا 

خواھان حذف روشنفکران ھستیم؟ آیا صرفاً می گوییم کھ 

ھا ھستند، باید در این  فقط کارگرانی کھ در کارخانھ

خیر چنین فرضی : حزب باشند؟ در پاسخ باید بگویم

کنیم کھ در درون  ما دو دستھ را بھ حزب جلب می. نیست

روشنفکران -اولی کارگر. حزب با ھم پیوند خواھند خورد

روشنفکران، کارگرانی ھستند کھ  -ھستند، کارگر

در  کسانی ھستند کھ.  مغزھای متفکر جنبش کارگری اند

عمل مبارزاتی  و در نتیجۀ مبارزات شان بھ آگاھی ضد 

سرمایھ داری و سوسیالیستی رسیده و سپس بھ دانش 

 . سوسیالیستی دسترسی پیدا کرده اند

روشنفکرانی کھ نقطۀ  .کارگران ھستند-دومی روشنفکر

آغاز کار سیاسی شان مطالعات و تحقیقات مارکسیستی و 

م مبارزه در مبارزۀ سوسیالیستی بوده و سپس بھ لزو

طبقاتی و در خدمت گذاشتن تمام امکانات خودشان در 

و ھم چنین توسط پیشروان . درون طبقۀ کارگر رسیده اند

بنابرین این دو . کارگری بھ رسمیت شناختھ شده اند

روشنفکران، یعنی رھبران عملی   -مقولھ، یعنی کارگر

طبقۀ کارگر یا  مغزھای متفکر طبقۀ کارگر، و 

نفکرانی کھ در عمل بھ جامعھ و طبقۀ کارگر نشان روش

اند کھ در خدمت بھ طبقۀ کارگر گام ھای برداشتھ اند،  داده

با ھم ادغام می شوند و از بنیانگذاران حزب پیشتاز 

بنابراین واضح ھست کھ . کارگری می شوند

روشنفکرانی کھ از سابقۀ روشنفکری طبقۀ متوسط و 

کارگر می آیند، جایگاھی غیره بھ درون مبارزات طبقۀ 

در حزب پیشتاز کارگری دارند؛ اما بھ شرطی این کھ در 

عمل نشان داده باشند کھ قیم مآب نیستند، کھ با خواندن 

چھار کتاب و چھار مقالھ خود را رھبر جنبش کارگری 

این . این را باید در عمل نشان داده باشند! قلمداد نمی کنند

درک خواھد کرد و موضوع را ھم طبقۀ کارگر خوب 

بین روشنفکرانی کھ در این راستا گام برداشتند، انتخاب 

 . خواھد کرد

این . حال می پردازم بھ مؤلفۀ دوم حزب پیشتاز کارگری

حزب باید کامالً یک حزب دمکراتیک باشد و این ھم 

صرفاً جنبۀ تبلیغاتی ندارد و از شرایط عینی دخالتگری 

واضح ھست کھ . در جنبش کارگری نشأت می گیرد

اعضای این حزب برای این کھ بخش ھایی از این برنامۀ 

سوسیالیستی را بھ  درون طبقۀ کارگر  ببرند، و این 

نظریات را در مبارزۀ زندۀ طبقاتی بھ آزمایش بگذارند، 

ھا بھ  بدیھی است کھ آن. باید آزادی عمل داشتھ باشند

. تاین امر کامالً طبیعی ھس. نظرات متفاوتی می رسند

خطی کھ اعضای حزب بھ درون جنبش کارگری 

بنابراین اعضای این . برند، شاید کارآیی نداشتھ باشد می

حزب باید بتوانند این نظریات نوین را کھ محصول 

در واقع  . مبارزات طبقاتی است بھ درون حزب بیاورند

چکیدۀ عمل مبارزاتی اعضا حزب بھ تکامل برنامۀ کل 
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تئوری این حزب .  می گردد منجر  )یعنی تئوری(حزب 

بخش عمده اش بخش مطالباتی ھست کھ از دل جنبش 

دقیقاً این بحث وجھ . کارگری بھ درون حزب می آید

تمایز ما با تمام گرایش ھا و احزاب و سازمان ھای 

کارگری است کھ بھ اسم کارگر و کمونیست و غیره 

ھا اعالم موجودیت کرده اند؛ آن ھا  از باال در واقع شعار

. و مطالباتشان را  بھ جنبش کارگری تحمیل می کنند

کارگران  را بھ عنوان سربازان خادم حزبشان و پیشویان 

در صورتی کھ حزب مد نظر ما، حزبی . آن می نگرند

ھست کھ از دل جنبش کارگری عقاید را بھ باال  در 

این حزب  مطالبات کارگری . درون این حزب می آورد

طالبات انتقالی، حداقل  و دمکراتیک  را تقویت می کند، م

را کھ  بر اساس مبارزات زنده ھست  صیقل می دھد و 

اگر قرارھست این اتفاق  بیفتد . بھ درون حزب می آورد

باید این حزب جایگاھی در نظر بگیرد کھ عقاید مختلف 

بھ راحتی و با سھولت بدون این کھ عضوی احساس 

بھ . ث قرار بگیرندنگرانی  کند، وارد شوند و مورد بح

عبارت دیگر حزب باید حق گرایش و حق جناح را بھ 

بھ رسمیت شناختن حق گرایش، یکی از . رسمیت بپذیرد

اساسی ترین و مھم ترین ابزارھای ساختن این حزب 

در غیاب این امر، یعنی عدم  وجود دمکراسی . ھست

بنابراین . درونی، این حزب بھ سرعت منحط  خواھد شد

ما مد نظر داریم، حزبی ھست کامالً دمکراتیک حزبی کھ 

کھ حق گرایش اعضای خود را برای باز گذاشتن ورود 

. تجارب زندۀ طبقۀ کارگر بھ درون حزب باز می گذارد

این کار اگر نشود، این حزب یک حزب بوروکراتیک و 

در اسرع وقت بھ  حزب غیر دمکراتیک کارگری مبدل 

 .  می شود

حزبی . کھ این حزب رادیکال ھستمولفۀ سوم، این است 

ھست کھ نھ تنھا در مسائل روزمرۀ طبقۀ کارگر شرکت 

می کند،  بلکھ فراتر از این می رود؛ بھ تشکیل کمیتھ 

ھای مخفی عمل در کارخانھ ھا در محالت مختلف با 

بھ ایجاد یک نشریۀ . رعایت مسائل امنیتی دست می زند

رگران و سراسری مخفی کارگری برای سازماندھی کا

اعضای حزب  . تمام زحمتکشان در جامعھ می پردازد

در مسائل روزمرۀ ھر کارخانھ و ھر محل کار و تجمعی 

مداخالت اعضای حزب ھدفمند با سمت . شرکت می کنند

کمیتھ ھای عمل مخفی را تعمیق . و سوی مشخصی است

کند کھ با  جزر و مد مبارزات از  می بخشد و دائمی می

تھ ھای کارگری سراسری را متراکم  و کمی. بین نروند

بین کمیتھ ھای کارخانھ ھای مختلف . متمرکز تر می کند 

کند کھ مثالً  در شرایطی کھ یک  ھماھنگی ایجاد می

کارخانھ دست از کار برداشت، در ھمبستگی با آن 

. کارخانھ، یک اعتصاب سراسری در جامعھ رخ بدھد

ان می رود وقتی یکی از فعالین طبقۀ کارگر بھ زند

شرایطی آماده می کند کھ یک اعتصاب سراسری 

این . کارگری در ایران برای آزادی آن کارگر تحقق یابد

ھماھنگی در واقع رژیم را وادار بھ عقب نشینی ھای می 

کند کھ از این عقب نشینی ھا اعتماد بھ نفس در درون 

طبقۀ کارگر افزایش پیدا می کند و تدارک انقالب در واقع 

رادیکالیزم کارگری . تواند با سھولت بیشتر جلو برودمی 

یعنی آماده کردن خود و کل طبقۀ کارگر برای شرایط 

بحرانی کھ سازماندھی سراسری برای اعتصاب عمومی 

و رھبری کردن تمام اقشار تحت ستم را در جامعھ تحقق 

حزب برای شرایط بحرانی یعنی شرایط قدرت . می دھد

کھ توده ھا را برای تسخیر قدرت کند  دوگانھ آماده می

از این زاویھ این حزب . مسلح و سازماندھی می کند

رایکال ھست؛ حزبی ھست کھ در واقع ھدفمند عمل می 

کند، خواھان سرنگونی نظام ھست و تدارکاتی در این 

 . راستا می بیند

مولفۀ چھارم، این ھست کھ این حزب باید متکی بھ یک 

. ابۀ ستون فقرات این حزب باشدبرنامۀ سوسیالیستی بھ مث

بدون برنامۀ سوسیالیستی این حزب فاقد ارزش خواھد 

بود، زیرا برنامۀ سوسیالیستی یک نقشۀ راه ھست کھ این 

حزب براساس آن مسیر خود و مسیر طبقۀ کارگر را 

این نقشۀ راه  نشان می دھد قدم ھای بعدی . تعیین می کند

برنامۀ سوسیالیستی  این. چیست و کجا باید برداشتھ شود

نشان می دھد تسخیر قدرت چگونھ صورت بگیرد و  پس 

بنابراین . از تسخیر قدرت چھ اقداماتی باید صورت بگیرد

از آن جایی کھ انقالب سوسیالیستی یک انقالب آگاھانھ و 

با برنامھ ھست، متکی است بھ علم شناخت جامعھ یعنی 

این ھمزمان با بنابر. متکی بھ مارکسیزم بھ مثابۀ یک علم

 .تشکیل این حزب باید برنامۀ دقیقی تدوین گردد
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٢٤ 
این چھار مؤلفھ ای بود کھ مایلیم در درون کارگران 

انتظار داریم رفقا و دوستان . سوسیالیست بھ بحث بگذاریم

این . بھ خصوص در ایران بھ آن واکنش نشان بدھند

 .مؤلفھ ھا را نقد بکنند

من ھم بسیار خوشحال  در آخر می خواستم اعالم کنم کھ

ھستم کھ گرایش ھای مختلف و پیشروھای کارگری در 

داخل ایران و  خارج از کشور بھ این ضرورت پی برده 

اند کھ امروز دیگر زمان تدارک حزب انقالبی فرا رسیده 

اخیراً انتشار یافتھ » تدارک حزب انقالبی«نشریۀ .  است

مقدمۀ . گویم و من بھ نوبۀ خودم بھ این رفقا خیرمقدم می

و ما ھم بھ (این نشریھ نشان می دھد کھ در واقع این رفقا 

، در مسیر درستی )عنوان یک گرایش در میان این رفقا

بر خالف سایر تحوالت در راستای حزب سازی، وارد 

شود کھ باید در  در این مقدمھ بھ درستی تأکید می.  شده ایم

گران راستای حزب انقالبی طبقۀ کارگر یا حزب کار

سوسیالیست گام ھای مشخصی برداشت، باید تبادل 

نظرشود،  باید ھم دیگر را متقاعد بکنیم در راستای این 

برنامھ و حزبی کھ می خواھیم تشکیل دھیم، و گام ھای 

ھم چنین ھم زمان بھ فعالیت ھای . مشترک برداریم

حمایتی از کارگرانی کھ امروز در زندان ھستند، و در 

فوری آن ھا از زندان ھای رژیم جمھوری راستای آزادی 

 .اسالمی، دست بزنیم

            با تشکر از شما

  

  

  

  

  

  

مفھوم حزب انقالبی از نقطھ نظر گرایش مارکسیست 

  ھای انقالبی

  ٧٧از میلیتانت، شمارۀ 

  علیرضا بیانی

  :مقدمھ

مناظره ی بین عده ای از فعاالن  ٩٣در تاریخ سوم آبان 

ساختن حزب انقالبی تحت عنوان مفھوم درگیر در پروژۀ 

حزب از نقطھ نظر ھر یک از گرایش ھای شرکت کننده  

مارکسیست (صورت گرفت و رفقایی از سھ گرایش 

لنینیست، مارکسیست ھای انقالبی، و گرایش دمکراسی و 

در دور اول . در آن شرکت کردند) سوسیالیسم مشارکتی

ا بحث اثباتی این مناظره ھر یک از شرکت کنندگان ابتد

خود را مطرح کردند و در دورھای بعد بھ بحث یکدیگر 

مطلب . پرداختھ و آن ھا را مورد نقد و پرسش قرار دادند

زیر بحث در دور اول توسط اینجانب است کھ از فایل 

صوتی پیاده شده و اکنون در اختیار مخاطبین این مباحث 

  .جھت واکنش و نقد و بررسی قرار می گیرد

زب انقالبی از نقطھ نظر گرایش مارکسیست مفھوم ح

  :ھای انقالبی

ضمن عرض سالم بھ رفقا و بینندگان این مناظره و 

تبریک برای راه اندازی پروژه ای کھ بھ ھر حال نیازمند 

من علیرضا بیانی ھستم از گرایش . این بحث ھا است

مارکسیست ھای انقالبی ایران؛ در مورد حزب، گرایش 

ما نظراتی دارد کھ در طول تاریخ آن را بھ محک 

ول تاریخ کسب کرده، و بنابراین گذاشتھ و تجربیاتی در ط

  . انعکاسی از این تجربیات ھم می تواند باشد

ما معتقیدم کارگران بھ طور پراکنده مواد خامی ھستند 

برای استثمار و بھ خودی خود نمی توانند کاری پیش 

وقتی متحد شدند، در واقع . ببرند، مگر آن کھ متحد شوند

توانستھ اند مبارزه شان را بھ شکل مبارزۀ طبقاتی شکل 

دھند، در غیر این صورت مبارزۀ طبقاتی صورت نمی 

ات منفرد، مجزا از ھم؛ و بھ این اعتبار گیرد، مبارز

ولی کارگران برای آن کھ . مبارزاتی در درون خود است
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٢٥ 
ما معتقدیم . بتوانند متحد شوند نیازمند تشکیالت ھستند

کارگران دارای طیف ناھمگون و ناموزونی در کسب 

بخش ھایی از کارگران سرعت دریافت . آگاھی ھستند

دیگری است، بھ دلیل آگاھی شان باالتر از بخش ھای 

 . درگیری بیشترشان در مبارزات کارگری

این بخش ھا را ما در واقع بھ عنوان پیشروان کارگری 

پیشروان کارگری در مبارزات روزمرۀ . می شناسیم

کارگران، در اعتصابات، در تظاھرات، طرح مطالبات، 

اما در بین . ھمیشھ صفوف اول را تشکیل می دھند

از پیشروان کارگری ای وجود دارند پیشروان کارگری، ب

کھ می شود بھ عنوان پیشروان کارگری سوسیالیست از 

چرا؟ بھ این دلیل کھ کارگران سوسیالیست . آن ھا یاد کرد

مبارزۀ کارگری شان را با افق و چشم انداز سوسیالیستی 

یعنی فقط یک مبارزه برای مبارزه . انجام می دھند

. ئمی و ھمیشگی نیستندنیست، معتقد بھ یک مبارزۀ دا

مبارزه ای را سازمان می دھند برای یک ھدف مشخص، 

یک استراتژی مشخص، و آن استراتژی سرنگونی 

سیادت سرمایھ داری و تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ 

بنابراین این کارگران نیازمند تشکیالت . کارگر است

مشخصی ھستند کھ ما بھ آن تشکیالت می گوییم  حزب 

  . ارگریپیشتاز ک

حزب پشتاز کارگری در واقع از سنت حزب انقالبی، 

لنینیستی پیروی می کند، اما نھ بھ حول لنینیسم -بلشویکی

و نھ بھ حول مارکسیسم متحد نمی شود، بھ حول برنامھ 

برنامۀ حزب در واقع نتیجۀ مبارزۀ . متحد می شود

کارگران، طبقۀ کارگر، و بھ خصوص ھمین کارگران 

حزب است کھ بھ آزمایش گذاشتھ می  سوسیالیست در

شود، در مرحلھ ای گذاشتھ می شود کھ ضعف ھایش 

  . بررسی و در نھایت بھ شکل برنامھ تدوین می شود

بھ حول این برنامھ است کھ کارگران سوسیالیست، 

کارگرانی کھ افق انقالب سوسیالیستی دارند، ضمن 

ھ این برنام. پذیرش برنامھ در این حزب عضو می شوند

در عین حال می تواند پرچمی باشد کھ آحاد کارگران را 

یعنی کارگرانی کھ عضو . بھ شکل یک طبقھ متحد کند

این حزب نیستند، ولی تحت تأثیر برنامۀ این حزب، در 

در این جا است کھ . واقع ھمین اھداف را دنبال می کنند

می توان گفت کارگران پراکنده و منفرد بھ شکل یک 

اند، در آن زمان کھ نمایندگان سوسیالیست طبقھ درآمده 

کارگران توانستھ باشند بھ برنامۀ انقالبی دسترسی داشتھ 

و توده ھای کارگر را بھ برنامۀ خودشان متقاعد کرده 

بنابراین دو مرحلھ در تاریخ این حزب وجود دارد، . باشند

مرحلھ ای کھ پیشتازان کارگری، کارگران سوسیالیست 

ده اند و برنامھ را تدوین کرده اند، ولی حزب را تشکیل دا

نمی توانند مدعی باشند کھ آن ھا حزب طبقۀ کارگر، یا 

مثالً حزب کمونیست ایران، یا انواع از این نوع اسامی 

در . آن ھا معتقدند حزب پیشتاز کارگری ھستند. ھستند

دورۀ لنین، تا قبل از تسخیر قدرت، تا آستانۀ تسخیر 

لشویک بود، حزب طبقۀ کارگر قدرت اسم این حزب ب

روسیھ نبود، قبل از آن ھم سوسیال دمکراسی روس بود 

کھ بھ ھر حال گسستی صورت گرفت از سوسیال 

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

این اسم در واقع بیانگر محتوای درونی این حزب است، 

جھز شده یعنی کارگران پیشرویی کھ بھ برنامۀ انقالبی م

اند و تالش می کنند تودۀ کارگران را بھ برنامۀ خودشان 

چنان چھ توانستند این . در مقابل بورژوازی متقاعد کنند

کار را بکنند، چنان چھ فراخوان دادند بھ کارگران برای 

مثالً اعتصاب عمومی و ھمھ بھ پای آن آمدند، و در واقع 

، کارگران بھ این برنامھ شد برنامۀ کل توده ھای کارگران

طبقھ ای برای خود تبدیل شده و در این صورت این 

حزب می تواند آن جا مدعی شود حزب طبقۀ کارگر 

از عالئم این وضعیت می توان از این اسم . ایران باشد

آورد کھ این حزب دارای بیشترین پیشروان و رھبران 

عملی کارگری، در کل جامعھ، نسبت بھ سایر نھادھای 

برای آن کھ آن ھایی کھ متقاعد بھ این  .کارگری است

برنامھ می شوند و می خواھند در کار حزبی دخالت گری 

ضمن . کنند، خواھان عضویت در این حزب خواھند بود

این کھ، بارزتر از این، ھمان طور کھ گفتھ شد، این 

عالمتی است کھ توده ھای علی العموم کارگر کھ تا قبل 

دسترسی نداشتھ اند، و از  از این بھ آگاھی سوسیالیستی

طریق این حزب توانستھ اند این آگاھی را کسب کنند، می 

توانند مدعی باشند و بپذیرند کھ این حزب، حزب آن ھا 

در نتیجھ، آن جاست کھ می توان مدعی شد توده . است

ھای کارگری کھ بھ شکل یک طبقھ درآمده اند دیگر 
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٢٦ 
طبقھ . ر نیستندکارگرانی بھ عنوان مواد خام برای استثما

  .ای ھستند کھ در مقابل طبقھ قرار گرفتھ اند

این حزب تشکیل می شود از کارگران سوسیالیست، در 

واقع بھ معنی اخص، کارگران روشنفکر و روشنفکران 

کارگران پیشرویی کھ در طول مبارزه در ارتباط . کارگر

ارگانیک با بدنۀ کارگری توانستھ اند تجربیات زیادی را 

کنند و درست از ھمین طریق مطالبات کارگران کھ کسب 

در برنامۀ متجلی می شود، و در واقع شاکلۀ برنامھ ھم 

ھست، در محک آزمایش در درون طبقۀ کارگر قرار می 

و روشنفکران کارگری کھ بھ تئوری انقالبی مسلح . گیرد

شده اند، با مارکسیسم آشنایی دارند، سنت ھای انقالبی را 

ند، لنینیسم را خوب شناختھ اند و یک بھ خوب شناختھ ا

یک سنت ھای انقالبی را در تدارک مبارزات، در تعیین 

ادغام این . استراتژی و تاکتیک ھایشان در نظر می گیرند

دو با ھم در واقع محتوا، اعضا و نیروھای شکل دھندۀ 

  . این حزب را تشکیل می دھد

ھای این حزب بھ خط رفرنس برای سایر تشکالت توده 

کارگر برای تسخیر قدرت سیاسی تبدیل می شود، برای 

آن کھ سایر تشکالت توده ای، از سطح مبارزه فعلی شان 

با افق ضد سرمایھ داری و یا با افق و چشم انداز 

سوسیالیستی وارد مبارزه نمی شوند، بلکھ از طریق چنین 

بنابراین . حزبی است کھ می توانند جھت یابی پیدا کنند

لزوماً حزب رھبری کنندۀ جنبش طبقۀ کارگر  این حزب

برای تسخیر قدرت سیاسی است، و مطلقاً حزبی نیست 

کھ بخواھد بھ جای طبقۀ کارگر خود قدرت را تسخیر 

  .کند

  علیرضا بیانی

  ١٣٩٣ھفتم آبان 

ardeshir.poorsani@gmail.com  

 

  

  

 ، امپریالیسم و داعش»جھادیجاِن «

 بیل ون اوکن

  باران راد: ترجمھ

» جان جھادیِ «ھویت  واشنگتن پست روز پنجشنبھ،

. را برمال کرد) داعش(دولت اسالمی عراق و سوریھ 

ھمان شخصی کھ در ویدیوھای ھولناک منتشر شده، 

روزنامھ نگاران آمریکایی جیمز فولی و استیون ساتلوف 

بریتانیایی، دیوید ھینز، و آلن  و ھمچنین دو امدادگر

 .ھنینگ را گردن می زند

 ٢٦این عضو داعش را محمد اموازی و  واشنگتن پست

سالھ معرفی کرد کھ در کویت بھ دنیا آمده و در لندن 

یک انگلیسی از « CNN طبق گزارش. بزرگ شده است

خانواده ای مرفھ کھ در غرب لندن بزرگ شد و در رشتھ 

 ».یوتر از دانشگاه فارغ التحصیل شدبرنامھ نویسی کامپ

در گزارش ھای پیرامون ھویت او، بحث روانشناسی 

تروریسم و نقش ایدئولوژی اسالمی برجستھ است، البتھ 

در کنار گمانھ زنی پیرامون چرایی انتخاب فردی با چنین 

 .پیشینھ ای بھ انجام چنین اعمال وحشیانھ ای

ابھام آفرینی تمامی این مھمالت بخشی از تالش برای 

» جان جھادی«رازگشایی اصلی از ھویت . عامدانھ است

این حقیقت کھ او بھ  -تعمداً در تاریکی و ابھام رھا شد 

خوبی برای سرویس اطالعاتی بریتانیا شناختھ شده بوده 

است و بی درنگ با انتشار نخستین صدا و تصویرش در 

 .ویدیوھای داعش شناسایی شد

با دقت حرکات او  MI5 بریتانیا نھ تنھا سرویس امنیتی

را پیگیری می کرد، بلکھ بھ طور سازمان یافتھ و فعال 

برای جذب او بھ عنوان خبرچین و عامل نفوذی می 

باید   MI5چنانچھ گاردین روز پنجشنبھ نوشت،. کوشید

در مورد ارتباط خود با اموازی پاسخ » سؤاالت جدی«بھ 

 .دھد

عات در تالش برای پرسیدنی است کھ آیا سازمان اطال

جذب او موفق بوده است؟ بھ عبارت دیگر، آیا اموازی با 

mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com
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 بھ سوریھ رفتھ است؟ MI5 اطالع قبلی و تأیید

احتمال جذب اموازی، مسألۀ استخدام دیگر جھادگران 

بی بی سی گزارش داد کھ . داعش را نیز مطرح می کند

 سازمان ھای اطالعاتی بریتانیا از اعالم نام اموازی بھ

تالش «: خودداری کرده اند و می افزاید» دالیل عملیاتی«

سازمان ھای اطالعاتی در نزدیک شدن بھ ھواداران 

جھادی برای کار با آن ھا بھ احتمال زیاد ادامھ خواھد 

گفتھ می شود کھ ھم بریتانیا و ھم ایاالت متحده باید . داد

خبرچینانی در داخل پایتخت دولت اسالمی، الرقھ، داشتھ 

چنان بھ نظر می رسد کھ کمک اندکی بھ اما ھم. اشندب

توقف اقدامات محمد اموازی، و اجرای عدالت در قبال او 

 ».خواھد کرد

، در ھستۀ خود، از اھمیت خاصی »جان جھادی«مورد 

برخوردار است، چرا کھ از رابطۀ واقعی بین امپریالیسم 

در تحلیل نھایی آن، داعش . غرب و داعش سخن می گوید

 .حصول مداخلۀ واشنگتن و متحدان آن در منطقھ استم

جنبش مسلح اسالمی تا پیش از مداخلۀ امپریالیسم برای 

سرنگونی دولت ھای سکوالر، نھ در عراق و نھ در 

 .سوریھ و نھ، بھ ھمان دالیل، در لیبی وجود نداشت

مسئلھ تنھا این نیست کھ این جنبش ھا از ویرانگری، 

ایاالت متحده و سیا در این مرگ و نابودی کھ ارتش 

کشورھا بھ قیمت جان میلیون ھا نفر و ویرانی گستردۀ 

 .اجتماعی بھ پا کرد پدیدار شد

مانند القاعده، داعش نیز ساختۀ دست امپریالیسم آمریکا و 

غرب است کھ در برابر توده ھای منطقھ، بھ دنبال اھداف 

در لیبی، اسالم . استراتژیک مشخص، از قفس رھا شد

رایانی کھ امروز وابستھ بھ داعش اند در جنگ آمریکا گ

و ناتو برای سرنگونی معمر قذافی چون نیروی زمینی 

در سوریھ، داعش و جبھھ النصره متحد . آن عمل کردند

القاعده و شبھ نظامیان اسالم گرا نقش مشابھی برای 

 .جنگ تغییر رژیم واشنگتن و متحدان آن بازی کردند

جنگجویان «این بھ اصطالح  در تمام گزارش ھا،

را شکل می » شورشیان«بزرگترین بخش » خارجی

دادندکھ در پی سرنگونی رئیس جمھور سوریھ، بشار 

برآوردھا . اسد، در طول سال سھ و نیم گذشتھ بودند

نفر از سراسر  ٢٠٠٠٠حاکی از آن است کھ بیش از 

اروپا، امریکای شمالی، آسیای مرکزی و جاھای دیگر 

 .نیروھا شده اندجذب این 

در حالی کھ رسانھ ھا از گسیل این مبارزان بھ سوریھ 

چون مسألھ ای پر رمز و راز یاد می کنند، این پرسش کھ 

چگونھ آن ھا بھ مقصد رسیدند بھ راحتی قابل پاسخ گویی 

و دیگر سازمان ھای اطالعاتی  MI5سازمان سیا،. است

شورھای غربی نھ تنھا نسبت بھ سفرھای اسالم گرایان ک

متبوع خود بھ میدان جنگ سوریھ نابینا نبودند، بلکھ 

. مشوق فعال آن ھا نیز در این بین بھ شمار می آمدند

ترکیھ، متحد اصلی آمریکا، اعزام این عناصر را در 

 .سراسر مرز خود بھ سوریھ تسھیل کرد

الزم بھ یادآوری است کھ حکومت ھا و رسانھ ھای 

» انقالبیونی«سوریھ را غربی نیروھایی چون داعش در 

دموکرات بھ تصویر کشیده بودند کھ پیکاری ترقی 

این جنگ . خواھانھ در برابر استبداد بھ راه انداختھ بودند

کھ با تحریکات ھماھنگ دامن زده شد، مداخلۀ 

 .را توجیھ می کرد» بشردوستانھ«

اسالم گرا، اسلحھ و پول سرازیر » شورشیان«برای این 

و متحدانش پیوستھ تھدیدات خود مبنی  شد، حتی واشنگتن

حکومت اوباما تا . بر مداخل مستقیم را شدت می بخشیدند

پیش  ٢٠١٣آستانۀ بمباران شدید سوریھ در سپتامبر 

رفت، و تنھا در مقابل مخالفت ھای غیر منتظره، دست بھ 

 .عقب نشینی تاکتیکی زد

اسالم گرایان در خاک سوریھ خود را قربانی دورویی 

آن ھا ھم بسیار شبیھ ضدانقالبیون سیا در . ی کردندحس م

کوبا طی واقعۀ خلیج خوک ھا، نیم قرن پیش از این، با 

خلف وعدۀ پشتیبانی ھوایی امریکا رو بھ رو شدند و بھ 

در نھایت، نھ فقط بھ شکل گردن زنی . تندی تالفی کردند

ھای سریالی گروگان ھای غربی، بلکھ با تحمیل شکستی 

 .بر نیروھای آموزش دیدۀ امنیتی در عراقمفتضحانھ 

واشنگتن، مزورانھ، از این گردن زنی ھا، در جھت جلب 

پشتیبانی برای مداخلھ ای دیگر در خاورمیانھ سود جستھ 
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اما ھنگام جنایات مشابھ داعش و دارودستھ اش در . است

برابر علویان، مسیحیان و سربازان اسیر سوریھ، دولت 

 .گر را می نگریستاوباما گویی جایی دی

، دیوید کامرون نخست وزیر »جان جھادی«در پی افشای 

محافظھ کار بریتانیا، دفاع پرسروصدایی از سرویس 

بسیار «ھای امنیتی این کشورکرده است و اعضای آن را 

خوانده » تحسین برانگیز، سخت کوش، متعھد، شجاع

بایستی «او ھمدردی خود را نسبت بھ کسانی کھ . است

اعالم داشتھ است » ھای فوق العاده دشواری کنند قضاوت

از ھمھ مھم تر آن است کھ «و بر این نکتھ پای فشرده کھ 

 .»پشت سر آن ھا باشیم

 اگر بریتانیا یک دموکراسی کارآمد بود، افشای نقش

MI5  و روابط آن با محمد اموازی و داعش بھ طور کلی

بھ  می توانست بھ موضوع تفحص پارلمانی مبدل شود و

 .سقوط دولت نیز بیانجامد

با این حال، در لندن، چون واشنگتن، حکومت تا حد 

زیادی در دست نیروھای نظامی و دستگاه اطالعاتی 

است کھ جنایات آنان بھ طور سیستماتیک با ھمدستی 

رسانھ ھایی کھ در چنگال بنگاه ھای مالی است، پوشیده 

 .می ماند

متحده و در عرصۀ  برای کارگران در بریتانیا، ایاالت

جھانی، این افشاگری ھا تنھا تأکید بر ضرورت ایجاد یک 

جنبش واقعی ضد جنگ بر مبنای برنامھ ای سوسیالیستی 

و انترناسیونالیستی و در مخالفت آشتی ناپذیر با تمام 

تالش ھایی است کھ درصدد بھره برداری از جنایات 

ر د - ھیوالی فرانکشتایِن ساخِت امپریالیسم -داعش

راستای توجیھ تشدید جنگ در خارج و سرکوب در خانھ 

 .است

 ٢٠١٥فوریھ  ٢٨

http://www.wsws.org/fa/articles/2015/mar20

15/john-m03.shtml 

 

  امپریالیسم و اقتصاد سیاسی ھولوکاست

  )پایانیبخش دوم و (

  نیک بیمز

 آرام نوبخت: برگردان

در نزد ھیتلر، در » فضای زنده«مفاھیم امپراتوری و 

بھ ) ، کھ انتشار نیافت١٩١٨بھ تاریخ (وی » کتاب دوم«

در این جاست کھ ما ارزیابی او . طور مشخص ارائھ شد

از نتایج دومین تغییر عظیم در جھاِن پس از جنگ جھانی 

در . سلطۀ اقتصادی ایاالت متحدهظھور : اول را می یابیم

. ، ایاالت متحده ھنوز یک ملت بدھکار بود١٩١۴سال 

  .اما یک دھۀ بعد، بھ قدرت مالی اصلی جھان مبدل شد

را در » فضای زنده«خود نیاز بھ » کتاب دوم«ھیتلر در 

بستر سلطۀ اقتصادی جھانی ایاالت متحده و فشار آن بر 

ر برداشت اروپایی ھا اکنون دیگ. اروپا بازنگری می کند

از استاندارد زندگی نھ فقط با امکانات اقتصادی خود آن، 

چنین در قیاس با آن چھ در ایاالت متحده غالب بلکھ ھم

با این حال یک تفاوت عمده وجود . بود، تعیین می گردید

اقتصاد ایاالت متحده بر یک بازار داخلی بھ . داشت

  .تر اتکا داشتمراتب بزرگ

ت کھ چشم انداز مردم آلمان در درون نظم ھیتلر نوش

موجود، امیدبخش نیست، چرا کھ حتی اگر مرزھای 

این مطالبۀ تمامی جنبش ھای  -نیز بازگردانده شود ١٩١۴

 -گرای متکی بر ارتش و نخبگان زمیندار آلمان بودراست

باز ھم این برای تضمین یک استاندارد زندگی قابل قیاس 

آلمان باید بھ نبرد برای . دبا امریکا کفایت نمی کن

بازارھای جھانی کشیده می شد، درست ھمان طور کھ در 

  .شد ١٩١۴سال 

یابی آلمان بھ بازارھای رو بھ گسترش صادرات از دست

چرا کھ از . طریق رقابت، مسیر پایداری برای رفاه نبود

نظر ھیتلر، نھ فقط تمامی قدرت ھای اروپایی در تالش 

بودند، بلکھ اکنون امریکا در  برای انجام ھمین کار

  .بسیاری از نواحی بھ نیرومندترین رقیب بدل شده بود

http://www.wsws.org/fa/articles/2015/mar2015/john-m03.shtml
http://www.wsws.org/fa/articles/2015/mar2015/john-m03.shtml
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اندازه و ثروت «: ھیتلر در مورد ایاالت متحده نوشت

بازار داخلی آن، بھ سطوح تولید و در نتیجھ تسھیالت 

تولیدی اجازه می دھد کھ ھزینۀ تولید را بھ چنان درجھ 

ای ھنگفت، دیگر ای کاھش دھد کھ با وجود دستمزدھ

بھ ھیچ وجھ ممکن بھ  ]برای ما[فروش با قیمت پایین تر 

توسعۀ صنعت خودرو می تواند در این جا . نظر نرسد

این فقط ما آلمانی ھا، برای . یک نمونۀ ھشدارآمیز باشد

مثال، نیستیم کھ با وجود دستمزدھای مضحک، حتی ذره 

ای ھم در موقعیت صادرات موفقیت آمیز در برابر 

رقابت امریکا قرار نداریم؛ ما باید نگاه کنیم کھ چگونھ 

شمار خودروھای امریکایی حتی در کشور خود ما بھ 

چنین چیزی تنھا بھ این دلیل . سرعت رو بھ گسترش است

ممکن است کھ اندازۀ بازار داخلی امریکا و قدرت خرید 

آن و مواد خام، ارقام فروش داخلی صنعت خودرو سازی 

ضمین می کند و این بھ تنھایی روش ھایی امریکا را ت

تولیدی را ممکن می سازد کھ در اروپا بھ دلیل فقدان 

  )١۵(» فرصت ھای فروش داخلی، ناممکن است

، مورخ، نشان »ادام توز«بھ بیان دیگر، ھمان طور کھ 

بھ عنوان باالترین تکامل بھره وری کار - »فوردیسم«داد، 

مستلزم  -در آن زمانو بنابراین سودآوری سرمایھ داری 

  .بود» فضای زنده«

بنابراین آموزه ھای نژادی کھ سابقاً تکامل یافتھ بود، 

اکنون در چشم اندازی ادغام گردید کھ وظیفۀ اصلی را 

توسعۀ ظرفیت اقتصادی آلمان و اروپا بھ طور کلی برای 

پاسخ، در . بھ چالش کشیدن سلطۀ ایاالت متحده می دید

کھ ھیتلر تأکید داشت این خود  -اروپایینوعی جنبِش پاِن 

اتحاد و . نھفتھ نبود - یک مفھوم یھودی احمقانھ است

یکپارچکی اروپا می بایست بر مبنای مبارزه ای بھ دست 

نیرومندترین دولت صورت می گرفت، بھ ھمان شکلی 

کھ روم، دولت ھای التین را اشغال کرده و پروس، رایش 

  .آلمان را درھم کوبیده بود

در آینده، تنھا دولتی کھ قادر است در «: یتلر نوشتھ

بنا - برابر امریکای شمالی بھ پاخیزد، دولتی خواھد بود کھ

بھ خصلت حیات درونی و ھمین طور جوھرۀ سیاست 

درک کرده چگونھ ارزش نژادی مردم  -خارجی خود

خود را باال ببرد و آن را بھ عملی ترین شکل ملی برای 

وظیفۀ جنبش ناسیونال ... این.. ..این ھدف ارتقا دھد

سوسیالیست است کھ میھن پدری ما را تا باالترین درجۀ 

  )١۶(» ممکن برای این وظفھ تقویت و  آماده کند

نوشت،  ١٩٢٨زمانی کھ ھیتلر این خطوط را در سال 

این گفتھ ھا قدری از سیاست ھای طبقۀ حاکم آلمان دور 

او گوست«در جناح راست افراطی، سیاست . بود

، سیاستمدار بورژوایی اصلی در جمھوری »اشترسمان

وایمار، این بود کھ موقعیت آلمان را از طریق مشارکت 

در بازار جھانی و زیر سایۀ حمایت و حسن توجھ ایاالت 

متحده، بھ موقعیت یک قدرت اروپایی و جھانی 

سال . اما وضعیت در ُشُرف تغییر سریع بود. بازگرداند

رین دورۀ رونق و توسعۀ کوتاه می رفت کھ آخ ١٩٢٨

طی تنھا دو سال، بازار جھانی .  مدت پسا جنگ باشد

جریان سرمایھ متوقف گردید، تعرفھ ھا . عمالً متالشی شد

برپا شد و بورژوایی ھر کشور بیش از پیش بھ راه حل 

  .ھای ناسیونالیستی چرخش کرد

یعنی  -، دو آموزۀ اصلی جنبش نازی١٩٣٠تا آغاز دھۀ 

ھ تسویۀ آلمان از مارکسیسم و دنبالھ روی از یک نیاز ب

فضای «برنامۀ اقتصادی ناسیونالیستی با اتکا بر سیاست 

گیری بخش ھای رو بھ رشد نخبگان حاکم با جھت - »زنده

  .آلمان، ھمسویی و قرابت می یافت

اصالت ناسیونال «: گفت» ادام توز«ھمان طور کھ 

کھ فروتنانھ  سوسیالیسم این بود کھ ھیتلر بھ جای آن

جایگاھی را برای آلمان در درون نظام اقتصادی جھانِی 

تحت سیطرۀ کشورھای انگیلسی زبان در نظر بگیرد، بھ 

دنبال این بود کھ محرومیت ھای فروخفتۀ مردم خود را 

آلمان با . برای یک مصاف حماسی با این نظام، بسیج کند

اسر تکرار آن چھ اروپایی ھا طی سھ قرن گذشتھ در سرت

جھان انجام داده بودند، می توانست بھ امپراتوری خود 

برسد؛ آلمان با چپاول آخرین زمین در شرق، می توانست 

بنیانی خودکفا برای ھم وفور اقتصادی داخلی و ھم 

پالتفرم الزم برای پیروزی در رقابت پیِش روی ابرقرت 

  .)١٧(» با ایاالت متحده، ایجاد کند

س از استقرار ھیتلر، مسیر رژیم تروتسکی تنھا پنج ماه پ

نازی ھا از طریق قابلیت خود بھ . نازی را ترسیم کرد
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بسیج خرده بورژوازی خشمگین و نامتعادل بھ قدرت 

احزاب قدیمی بورژوایی سقوط کرده بودند، . رسیده بود

اما احزاب طبقۀ کارگر قادر بھ ارائۀ راه برون رفت از 

سوسیال دمکراسی . بحران جامعۀ سرمایھ داری نبودند

خود را متعھد بھ دفاع از نظم بورژوایی و پارلمانتاریسم 

در برابر انقالب سوسیالیستی کرده بود؛ حزب کمونیست 

نیز ھرچند توده ھا را بھ انقالب فراخوانده بود، ولی تماماً 

  .از انجام آن عاجز بود

تحت این شرایط، نازی ھا قادر بودند کھ توھمات خرده 

بھ یک برنامۀ سیاسی تبدیل کنند و بھ  بورژوازی را

اما ھمان طور کھ تروتسکی نوشت، بھ . قدرت برسند

محض قدرت گیری ھیتلر، وظایف او از سوی منافع 

تمرکز اجباری تمامی «: سرمایۀ انحصاری تعیین می شد

معنای تاریخی  -نیروھا و منابع مردم بھ نفع امپریالیسم

ی تدارک برای جنگ بھ معنا - حقیقی دیکتاتوری فاشیستی

است؛ و این وظیفھ در عوض ھیچ گونھ مقاومت داخلی 

تر قدرت می را برنمی تابد، و بھ تمرکز مکانیکی بیش

فاشیسم نمی توانست اصالح یا از خدمت . )١٨(» انجامد

معاف شود، بلکھ تنھا می بایست با جنگ یا انقالب 

تروتسکی در ضمیمۀ بعدی نوشتۀ خود . سرنگون می شد

ره کرد کھ تاریِخ یک فاجعۀ جدید اروپایی، با زمان اشا

این . الزم برای مسلح شدن دوبارۀ آلمان تعیین خواھد شد

طی تنھا چند . امر، موضوِع چند ماه یا حتی چند دھھ نبود

سال، اروپا با چشم انداز درغلتیدن دوباره بھ ورطۀ جنگ 

  . رو بھ رو شد

جامیده کھ بارھا سابقۀ رژیم نازی، بھ ادعایی انخصلت بی

و بارھا تکرار شده؛ و آن این کھ ارزیابی رژیم نازی بھ 

عنوان یک رژیم سرمایۀ انحصاری، مانند تحلیل 

. مارکسیستی» ناپختگی«تروتسکی، ھیچ چیز نیست جز 

در عوض استدالل می شود کھ این رژیم نازی ھا بود کھ 

برنامۀ سیاست خود را مطابق با اھداف سیاسی و 

این . انۀ خود بھ سرمایۀ بزرگ دیکتھ کردنژادپرست

استدالل بھ طور اخص  بھ لحاظ سیاسی خوشایند است، 

چون بھ این معنا است کھ سرمایۀ انحصاری را نمی توان 

در عوض . مسئول رعب و وحشت رژیم ھیتلر دانست

سرمایۀ انحصاری، ھمراه با دیگر بخش ھای جامعھ، 

  .مطیع و تابع دیکتاتوری نازی ھا بود

من نمی گویم کھ : اجازه دھید از ھمان ابتدا روشن کنم

رھبران سرمایۀ بزرگ، بھ نوعی مستقیماً برنامۀ سیاسی 

ھیچ حکومت سرمایھ داری . رژیم ھیتلر را دیکتھ کردند

اما، ھمان طور کھ گفتھ شد، . بھ این شکل عمل نمی کند

  .این قطعاً یک رژیم سرمایۀ انحصاری بود

ایاالت متحده در آن مقطع بازگردیم، شاید اگر بھ وضعیت 

تری بتوانیم پیچیدگی ھای موضوع را با روشنی بیش

ترین تردیدی ندارد امروز ھیچ کسی کوچک. درک کنیم

کھ حکومت روزولت نقش مطلقاً تعیین کننده ای در دفاع 

از سرمایھ داری امریکا در برابر انقالب سوسیالیستی در 

کھ روزولت در برابر  ھمان طور. ایفا کرد ١٩٣٠دھۀ 

بسیاری از منتقدین خود در درون محافل اصلی 

بورژوازی تأکید کرد کھ کسی متعھدتر از او برای دفاع 

با این وجود، در آن مقطع، . از سرمایھ داری وجود ندارد

بیانگر یک » New Deal«بسیاری ادعا کردند کھ طرح 

ھ اقتصاد سیاسی جدید است کھ بھ نوعی فراتر از سرمای

روزولت اغلب بھ خاطر اقدامات . داری رفتھ

اما . خود سرزنش می شد» کمونیستی«و » سوسیالیستی«

تنازعات روزولت با سرمایۀ بزرگ در مقاطع خاص ھر 

ترین معنای کلمھ، یک چھ باشد، حکومت او در عمیق

رژیم سرمایۀ انحصاری بود، درست ھمان طور کھ رژیم 

  .نازی در آلمان چنین بود

کومت ھا درجھ ای از استقالل را نسبت بھ ھمۀ ح

انحصارات، بانک ھا و سرمایۀ بزرگِ حاکم بر اقتصاد 

اما ماھیت ھر رژیم، با منافع طبقھ ای کھ بھ . ملی دارند

در مورد دولت نازی . آن خدمت می کند تعیین می شود

ھا، حقایق و آمار و ارقام، موضوع را بسیار روشن می 

زده می شود کھ سھم سود از  برای مثال، تخمین. کند

درصد  ٣۶، ١٩٣٩و  ١٩٣٣درآمد ملی، طی سال ھای 

 ۵باال رفتھ است؛ درحالی کھ ھمین دوره، شاھد کاھش 

با الغای اتحادیھ ھای مستقل و . درصدی دستمزدھا بود

ھمین طور چانھ زنی دستھ جمعی و حق اعتصاب، 

حقوق . درصد کاھش یافت ٢۵دستمزدھای واقعی تقریباً 

فنینگ در  ٨١حدود  ١٩۴٢ک کارگر ماھر در سال ی

، معادل ١٩٢٩ساعت بود، درحالی کھ ھمین رقم در سال 
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ترین حد از دولت نازی ھا تا بیش. فنینگ بود ٩۵.۵با 

مالکیت سرمایھ داری دفاع نمود، حتی برخی از اقدامات 

  .ملی سازی در حکومت ھای پیشین را ھم وارونھ کرد

ی ابزار سرمایۀ انحصاری نبود، این ادعا کھ رژیم ناز

گیری ترکیب می شود کھ تحت اغلب با این موضع

حاکمیت نازی ھا، قوانین اقتصاد سرمایھ داری دیگر در 

این ادعا را یکی از اعضای اصلی مکتب . کار نبود

، در یکی از »فردریش پوالک«فرانکفورت، یعنی 

 سرمایھ داری«مقاالت بسیار تأثیرگذار خود با عنوان 

 ١٩۴١در سال » امکانات و محدودیت ھای آن: دولتی

  .پیش کشید

تحلیل خود را متکی بر این واقعیت کرد کھ » پوالک«

تخصیص منابع در اقتصاد نازی ھا بیش از پیش نھ از 

طریق بازار کھ با دستورات دولت و مقامات برنامھ 

او ادعا کرد کھ با پایان بازار، . ریزی آن تعیین می شد

چنین . »ح قوانین اقتصادی ناپدید می شوندبھ اصطال«

یعنی بھ این . وضعیتی، نتایج بسیار مھمی در بر داشت

معنا بود کھ رژیم نازی، از قید تناقضاتی کھ از دل نظام 

. سرمایھ داری جھانی بیرون آمده بود، رھا گردیده بود

زمانی کھ ھماھنگی تمامی فعالیت ھای «: پوالک نوشت

ۀ آگاھانھ و نھ قوانین طبیعی بازار اقتصادی، با برنام

صورت می گیرد، مشکالت اقتصادی بھ معنای قدیم 

از این منظر، تحت این نظم . )١٩(» دیگر وجود ندارند

اقتصادی نوین، محرک سود، جای خود را بھ محرک 

  .قدرت داده بود

استدالل خود را بر ناپدید شدن بازار سرمایھ » پوالک«

مرکزی تخصیص منابع متکی داری بھ عنوان مکانیسم 

پیش از . اما این اساساً نتیجۀ اقدامات نازی ھا نبود. کرد

آن کھ آن ھا بھ قدرت برسند، عملکرد بازار جھانی 

تجارت از طریق . سرمایھ داری عمالً متوقف شده بود

تعرفھ ھا، توافقات و مناطق ارزی ویژه محدود شده بود، 

تقریباً بھ حالت درحالی کھ جریان سرمایۀ بین المللی 

اقدامات صورت گرفتھ بھ دست نازی . تعلیق درآمده بود

ھا، واکنشی بود بھ این وضعیت، و بھ بحران ھای 

متعاقب آن، بھ خصوص بحران در تراز پرداخت ھای 

  .آلمان

در واقع بھ جای آن کھ سیاست، جای اقتصاد را بگیرد، 

 تناقضات اقتصادی سرمایھ داری آلمان بود کھ  دستور

کار سیاسی رژیم نازی را بھ حرکت واداشت؛ جوھرۀ این 

دستور کار، بھ بیان تروتسکی، تمرکز تمامی منابع مردم 

  .در خدمت امپریالیسم و تدارک برای جنگ بود

سقوط بازار جھانی بھ معنای آن بود کھ دینامیسم سرمایھ 

داری آلمان نمی تواند ھیچ گونھ مجرای بین المللی پیدا 

ین ترتیب نمی توانست بھ اقتصاد محدود ملی بھ ھم. کند

در نتیجھ مجبور بود برای . خوِد آلمان بسنده کند

سازماندھی مجدد اقتصاد اروپا، بھ سوی بیرون فشار 

تا سال دوم .  اما چگونھ؟ از طریق ابزار نظامی. بیاورد

درصد از کل  ۵٠حکومت ھیتلر، مخارج نظامی بیش از 

و خدمات را شکل می مخارج حکومت بر روی اجناس 

درصد افزایش  ٧٣، این نسبت بھ ١٩٣۵در سال . داد

، سھم مخارج ١٩٣۵و  ١٩٣٣بین سال ھای . یافتھ بود

 ١٠درصد بھ تقریباً  ١نظامی در درآمد ملی آلمان از 

افزایشی کھ ھرگز در یک دولت  -درصد افزایش یافت

  )٢٠(. سرمایھ داری در دورۀ صلح مشاھده نشده بود

، یک واکنش احساساتی بھ ثبات اقتصادی »کپوال«تز 

ظاھری بود کھ از رونق اقتصاد آلمان بھ یمن نظامی 

با این حال این ثبات بھ این معنا . گری نشأت گرفتھ بود

غلبھ شده » رکود بزرگ«نبود کھ بر تناقضات منجر بھ 

برعکس، این تناقاضات در شکلی جدید بیرون می . بود

  .امپریالیستیاین بار، در جنگ  -آمدند

در این جا الزم است کھ در مسائل اقتصادی سیاسی، حتی 

مخارج نظامی می . اگر شده بھ شکل مختصر، نقب بزنیم

تواند با باال بردن تقاضای مؤثر و اشتغال، برای اقتصاِد 

اما نیروی محرک . درگیر رکود، رونق بھ وجود آورد

و نھ اقتصاد سرمایھ داری، نھ تولید اجناس مصرفی است 

بلکھ انباشت ارزش اضافی است، یعنی . ایجاد اشتغال

از این زاویھ، مخارج نظامی، ضمن . منشأ توسعۀ سرمایھ

آن کھ برای سرمایھ داران منفرد سودھای ھنگفتی دارد، 

سرمایھ گذاری . شامل مصرف ارزش اضافی می شود

مواد خام، ماشین آالت و  -در کاالھای سرمایھ ای

مشخصاً از این جھت مولد است  -یرهتکنولوژی جدید و غ

کھ این سرمایھ برای استخراج ارزش اضافی از طبقۀ 
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مخارج نظامی، . کارگر در فرایند تولید استفاده می شود

در واقع این ھزینھ ھا، . کاالھای سرمایھ ای تولید نمی کند

معادل اقتصادی مخارج بورژوازی بر روی اجناس 

  .لوکس است

ی، فارغ از آن کھ تحت شرایط ھر اقتصاد سرمایھ دار

رقابت آزاد باشد یا قیمت گذاری انحصاری یا تنظمیات و 

از . مقررات دولتی، درگیر انباشت ارزش اضافی است

، منبع ١٨٧١ھمان آغاز تشکیل دولت آلماِن واحد در سال 

ارزش اضافی برای سرمایۀ آلمان، تولید اجناس برای 

گی بھ اقتصاد این وابست. فروش در بازار جھانی بود

جھانی، خصلت بنیادی سرمایۀ آلمان بوده و ھنوز ھم 

 ۴٧برای مثال، امروز صادرات آلمان تقریباً . ھست

درصد تولید ناخالص داخلی را شکل می دھد، نسبتی کھ 

  .تر استحتی از چین نیز بزرگ

اقتصاد . ، بازار جھانی سقوط کرده بود١٩٣٠اما در دھۀ 

نظامی از عمق بحران بیرون ملی بھ واسطۀ ھزینھ ھای 

با این حال مشکل انباشت سرمایھ داری را حل . کشیده شد

منابع الزم . نکرد؛ در عوض آن مشکل را تشدید کرد

برای تضمین تداوم انباشت سرمایھ در آلمان چگونھ و از 

این . کجا باید بھ دست می آمد؟ از طریق اشغال نظامی

جنگ، بیش از ھمھ  و. دینامیسمی بود کھ بھ جنگ انجامید

جنگ در شرق در برابر اتحاد شوروی، شرایط را برای 

  .ھولوکاست فراھم نمود

در شماری از سخنرانی ھا، مستقیماً بھ الزام » ھیتلر«

اقتصادی برای جنگ اشاره کرد، و ھمین امر، موضوع 

 ۵اصلی سخنرانی ھیتلر برای افسران ارتش در تاریخ 

ثبت » ھوسباخ«سۀ بود کھ در صورتجل ١٩٣٧نوامبر 

چند روز پیش از حملھ بھ لھستان در سپتامبر . شد

، او طی سخنرانی برای فرماندھان جنگی، دوباره ١٩٣٩

گفت کھ » ھیتلر«. بھ فشارھای اقتصادی اشاره کرد

ما چیزی برای از «: تصمیم گیری برای آلمان ساده است

دست دادن نداریم؛ ما ھمھ چیز برای فتح داریم؛ وضعیت 

صادی ما بھ خاطر محدودیت ھایمان بھ گونھ ای است اقت

گورینگ می . کھ تنھا چند سال می توانیم دوام بیاوریم

گزینۀ دیگری نداریم، باید عمل . تواند این را تصدیق کند

  .)٢١(» کنیم

 ٢»جنگ نشستھ«تھاجم نازی ھا بھ لھستان، با چندین ماه 

سپس تھاجم بھ فرانسھ، بیرون راندن نیروھای . دنبال شد

 ١٩۴٠و تسلیم فرانسھ در ژوئن » دونکرک«بریتانیا در 

، ھیتلر ١٩۴١ژوئن  ٢٢یک سال بعد، در . از راه رسید

بھ شرق رو کرد تا اھدافی را کھ رژیم او برایش آماده 

کشورگشایی و استعمار اتحاد : شده بود، متحقق سازد

  .شوروی

لر روشن کرد کھ جنگ علیھ اتحاد شوروی متفاوت از ھیت

ھدف آن صرفاً شکست . جنگی علیھ بریتانیا و فرانسھ بود

ارتش شوروی نبود، بلکھ مستعمره ساختن قلمرو 

شوروی و سازماندھی مجدد کامل اقتصادی و اجتماعی 

  .آن منطبق با نیازھای دولت آلمان بود

می رسید اتحاد  ، زمانی کھ بھ نظر١٩۴١سپتامبر  ١٧در 

شوروی بھ زودی سقوط خواھد کرد، ھیتلر اھداف تھاجم 

مبارزه برای ھژمونی در جھان، حکم «: را تشریح کرد

بھ مالکیت اروپا بر قلمرو روسیھ می دھد؛ این امر اروپا 

را بھ امن ترین جای جھان در برابر محاصره تبدیل می 

... ندمحکوم بھ زندگی خود نیست... مردم اسالو... کند

قلمرو روسیھ، ھنِد ماست، درست ھمان طور کھ انگیلسی 

ھا با مشتی از افراد بر ھند حکومت می کنند، ما ھم بر 

ما اوکراینی ھا را . قلمرو مستعمرۀ خود حکم خواھیم راند

با شال ھای ابریشم، جواھرات و ھر آن چھ مردم 

  .)٢٢(»مستعمره بخواھند، تأمین می کنیم

تلر تصرف اتحاد شووری را بھ در موارد دیگر، ھی

، معادل با »ولگا«. استعمار امریکای غربی تشبیھ کرد

می بایست » اسالو«بود؛ جمعیت » می سی سی پی«

ھمانند بومیان امریکا از صحنھ پاک می شد و جای خود 

                                                 
 جنگ در است نبردي )Phoney War(جنگ نشسته   2

 حملۀ با 1939 سال سپتامبر 27 تاریخ در که دوم جهانی

 حمله این در .شد شروع فرانسه خاك به نازي آلمان ارتش

 آلمانی سربازان برابر در فرانسوي و بریتانیایی سربازان ها ماه

 تیر یک تیح که آن بی ،بودند گرفته موضع فرانسه شرق در

 بازي به بریتانیا در نبرد این دلیل همین به.کنند شلیک

  .شد مشهور نشسته جنگ به آلمان در و جنگ
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و نھ  -قرار بود اروپا. می داد» برتر«را بھ جمعیت 

  .دبھ سرزمین فرصت ھای نامحدود بدل شو -امریکا

ھمین محتوای استعماری را وزیر اقتصاد نازی ھا، 

در کنفرانس پراگ بھ تاریخ دسامبر » والتر فونک«

: او طی نطق اصلی خود توضیح داد. بھ کار برد ١٩۴١

قارۀ قدیمی، چھرۀ جدیدی بھ خود می گیرد، و این چھره «

بھ لحاظ اقتصادی، این بھ . را بھ سوی شرق می گرداند

سیاسِت معطوف بھ خارج و . ..معنای دوری از 

درھای . استعماری نیروی دریایی انگلو ساکسون است

قلمروھای وسیع شرق اروپا، با مواد خام غنی کھ ھنوز 

بھ سوی اروپا باز نگردیده، ھمان سرزمین مستعمرۀ 

  )٢٣(» .معھود آیندۀ اروپاست

، بھ ١٩١۵خود، » جزوۀ یونیوس«رزا لوکزامبورگ در 

استعماری کلیۀ نیروھای امپریالیستی رابطۀ میان خشونت 

و رعب و وحشت در اروپا طی جنگ جھانی اول اشاره 

  :کرده بود

برای نخستین بار، . جنگ جھانی، یک نقطۀ عطف است«

جانوران درنده خویی کھ اروپای سرمایھ داری بھ چھار 

وقتی . گوشۀ جھان فرستاد، بھ خود اروپا وارد شده اند

بلژیک، نگین پربھای تمدن اروپا، و باشکوه ترین بناھای 

یادبود شمال فرانسھ زیر اصابت نیروھای کور تباھی 

.  ریاد وحشت در سرتاسر جھان برخاستدرھم شکست، ف

با انفعال نظاره گر بود کھ ھمان " جھان متمدن"ھمین 

امپریالیسم فرمان بھ نابودی ظالمانۀ ده ھزار نفر از قبیلۀ 

ِھِررو دھد و ماسھ ھای کاالھاری را با جیغ ھای دیوانھ 

وار و خس خس ھای افراد درحال مرگ از تشنگی پر 

ره گر بود، وقتی چھل ھزار نفر نظا" جھان متمدن"کند؛ 

ده سال با سرکردگان  ]کلمبیا[در رودخانۀ پوتویاما 

صنعت تا سر حد مرگ شکنجھ شدند، درحالی کھ باقی 

مردم زمین گیر شدند؛ درست مانند چین کھ فرھنگ کھن 

آن بھ دست کھنھ سربازان اروپا بھ آتش کشیده شد، 

رج و مرج سربازانی کھ بھ ھمھ نوع شقاوت، نابودی و ھ

دست زدند؛ درست ھمان طور کھ ایران باستان، عاجز از 

مقاومت در برابر ریسمان تنگ سلطۀ خارجی بھ دور 

گریبانش، خفھ شد؛ مثل طرابلس کھ آتش و شمشیر، پشت 

اعراب را در برابر یوغ سرمایھ خم کرد، فرھنگ و 

جھان "تنھا امروز این . سکونتگاه ھای آنان را نابود کرد

ھوشیار شده است کھ نیش امپریالیست ھا، مرگ " متمدن

جھان متمدن . بھ بار می آورد؛ کھ نَفس آن خفت بار است

تنھا اکنون این را فھمیده، پس از آن کھ پنچھ ھای تیز این 

جانور وحشی آغوش مادر خود، تمدن بورژوایی خود 

  )٢۴(» اروپا را دریده است

 تالش بھ تصرف اتحاد شوروی فراتر از یک جنگ

. این یک ضّد انقالبی اجتماعی نیز بود. استعماری بود

برای ھیتلر، کشورگشایی و استعمار، مستلزم نھ فقط 

، کھ ١٩١٧واژگون کردن دولت مستقر از زمان انقالب 

ھمین طور ریشھ کن ساختن نیروھای اجتماعی و 

می شد کھ  -»بلشویک ھای یھود«بھ خصوص  - معنوی

بنابراین . اه داشتھ بودنداین دولت را رھبری کرده و نگ

جنگ در شرق از ھمھ جھت یک جنگ ویرانی و ریشھ 

این منشأ . بود )»Vernichtungskrieg«(کن ساختن 

  .ھولوکاست است

دستوارت ھیتلر و دیگ رھبران نازی بھ ارتش و 

، روشن )Einsantzgruppen(نیروھای ویژۀ ھمراه آن 

کشنده علیھ زمان با جنگ، قرار بود کارزاری کرد کھ ھم

  .یھودیان نیز باشد

، فرماندۀ »آلفرد یودی«، ھیتلر بھ ١٩۴١مارس  ٣در 

یگان عملیانی فرماندھی کل نیروھای مسلح گفت کھ 

کارزار قریب الوقوع نظامی، نھ صرفاً مسألۀ تسلیحات، 

روشنفکران بلشویک «: بینی استبلکھ نبرد دو جھان

ن، باید این مردمان تاکنو" سرکوب کنندگان"یھودی، 

  .»محو شوند

نھال «: را تدوین کرد» اس اس«ھیتلر وظایق واحدھای 

. روشنفکری ای کھ استالین کاشتھ، باید از ریشھ دربیاید

در روسیۀ . ماشین کنترل امپراتوری روسیھ با خرد شود

بزرگ، باید از زور در وحشیانھ ترین شکل آن استفاده 

  .»شود

نفره از  ٢٠٠، خطاب بھ نشستی ١٩۴١مارس  ٣٠در 

در . افسران ارتش دربارۀ جنگ پیش روس خنرانی کرد

. تصادم دو ایدئولوژی«: مکتوبات این نشست می خوانیم
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تخفیف بلشویسم، بھ عنوان یک جنایت ضّد رّد  بی

. کمونیسم یک خطر عظیم برای آیندۀ ماست. اجتماعی

. یک کمونیست، نھ پیش و نھ پس از نبرد، رفیق نیست

اگر این را درک نکنیم، ما ھنوز . نی استاین جنگِ ویرا

سال بعد، دوباره  ٣٠بھ دشمن مشت خواھیم پراند، اما 

ما برای حفظ دشمن بھ . باید با دشمن کمونیست بجنگیم

ریشھ کن . جنگ علیھ روسیھ... جنگ دامن نمی زنیم

.... کردن کمیسرھای بلشویک و روشنفکران کمونیست

در . ر غرب استاین جنگی بسیار متفاوت از جنگ د

. شرق، نامالیمات امروز بھ معنای آسودگی آینده است

فرماندھان باید شک و تردیدھای شخصی خود را برای 

نوشتھ ای در انتھای این صورت . »آینده قربانی کنند

ھمھ بھ ناھار دعوت . ظھر«: جلسھ آمده است کھ می گوید

  .»شده اند

اقدامات  در سندی کھ در سطوح باالی ارتش دربارۀ نوع

و ابزارھای مورد نیاز برای فرونشاندن قلمروی اشغال 

در این ارتباط، باید اذعان «: شده تھیھ شده بود، چنین آمد

داشت کھ سربازان این بار فراتر از مقاومت معمول 

یھودی مواجھ -بینی بلشویکبا حاملین جھان.... نظامی 

ی تردیدی نیست کھ چنین کسانی ھر زمانی م. خواھند شد

توانند از سالح تفرقۀ خود بھ شکل ماھرانھ و در پشت 

سر، علیھ ارتش آلمان کھ درگیر نبرد یا فرونشاندن 

. سرزمین است، استفاده کنند و چنین ھم خواھند کرد

سربازان بنابراین از حق و التزام برای حفظ امنیت خود 

بھ طور کامل و مؤثر در برابر این نیروھای نفاق افکن 

  .»برخوردارند

بخش آغازین این دستور العمل ھا دربارۀ راھنمای رفتار 

بلشویسم، دشمن مرگبار «: سربازان آلمان اعالم می کرد

آلمان باید وارد . مردم ناسیونال سوسیالیست آلمان است

این . بینی نفاق افکن و حاملین آن شودنبرد با این جھان

رحمانھ و فعالی را علیھ مبارزه، ابزارھای بی

تورھای بلشویک، چریک ھا، خرابکاران و آژیتا

یھودیان، و حذف کامل ھر مقاومت فعال یا غیرفعال، می 

  )٢۵(» طلبد

آشکار شد؛ دره » بابی یار«معنای این گفتھ در عمل، در 

، پایتخت اوکراین؛ در »کی یف«ای تنگ واقع در بیرون 

یھودی بھ  ٧٧١ھزار و  ٣٣، ١٩۴١سپتامبر  ٣٠-٢٩

یکی بھ سربازان آلمان، بھ گلولھ بستھ دنبال یک حملۀ چر

اعم از  -ھزار یھودی ٨٠٠، تا ١٩۴١تا پایان سال . شدند

در مسیر حرکت نازی ھا بھ شرق بھ  - مرد، زن و کودک

نفر در  ۴٢٠٠قتل رسیدند، یعنی بھ طور متوسط حدود 

ھزار  ۶زمان اسیران جنگی از شوروی با نرخ ھم. روز

 ٣.۵، از ١٩۴٢ر سال تا بھا. نفر در روز می مردند

زندانی کرده بود، بیش » ورماخت«میلیون سربازی کھ 

  .میلیون نفر جان داده بودند ٢از 

، این عملیات مھلک وارد ١٩۴١با بھ پایان رسیدن سال 

تدارکات برای کشتار جمعی یھودیان با . مرحلۀ نوینی شد

استفاده از اتاق ھای گاز در اردوگاه ھای کار اجباری 

در فاصلۀ تھاجم بھ اتحاد شوروی و پایان . یدآغاز گرد

تصمیم گرفتھ  -زمان دقیق ھنوز مورد بحث است -جنگ

مسألۀ یھود، از طریق کشتار » راه حل نھایی«شد کھ 

سابقاً طرح اعزام یھودیان بھ جزیرۀ . جمعی متحقق شود

ماداگاسکار در نظر گرفتھ شده بود، اما این طرح با 

بریتانیا و در نتیجھ از حفظ  ناتوانی نازی ھا از شکست

طرح دیگر، . برتری نیروی دریایی، کنار گذاشتھ شد

اما . در سیبری بود» اورال«اخراج یھودیان بھ شرق 

این طرح . اتحاد شوروی ھنوز تحت تصرف درنیامده بود

اما طرح کشتار . ھا، تلفات عظیمی را ترسیم می کردند

ر اروپای تحت سازمان یافتۀ جمعی تمامی یھودیان زنده د

  .کنترل نازی ھا، ھنوز در دستور نبود

ژانویۀ  ٢٠در » وانزه«با این حال تا زمان کنفرانس بدنام 

این تصمیم در . ، این تصمیم دیگر گرفتھ شده بود١٩۴٢

فراخوان بھ برگزاری کنفرانس و . وانزه اتخاذ نشد

، رئیس دفتر »راینھارد ھیدریش«ریاست آن بر عھدۀ 

یش کھ بر گشتاپو و دیگر نھادھای امنیتی امنیت اصلی را

ھدف از کنفرانس، اطالع . و پلیسی نظارت داشت، بود

رسانی بھ بوروکراسی دولت آلمان از تصمیمی بود کھ 

تر گرفتھ شده بود و ھمین طور توافق بر سر تعریف پیش

. این کھ چھ کسانی بھ عنوان یھودی دستھ بندی می شوند

تا آخرین روز جنگ  طرح کشتار جمعی عملی شد و

  .ادامھ یافت

آشوئیتس، : آمار تلفات ھنوز از قوۀ ادراک خارج است
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ھزار؛  ٣٢٠ھزار؛ خلمنو،  ۶٠٠میلیون؛ بلزتس،  ۴.١

ھزار؛ مالی  ٣٠٠ھزار؛ مایدانک،  ۶٠٠یاِسنُواتس، 

ھزار؛ تربلینکا،  ٢۵٠ھزار؛ سوبیبور،  ۶۵تروستنت، 

دی کشتھ ھزار؛ مجموعاً قریب بھ شش میلیون یھو ٨٧٠

  .)٢۶(شدند، یعنی تقریباً دو سوم جمعیت یھودی در اروپا 

تر تأکید کرده ایم، منشأ این کشتار ھمان طور کھ پیش

جمعی، در تناقاضات امپریالیسم آلمان و سرمایھ داری 

اما تفسیر مارکسیستی از . جھانی در کلیت آن نھفتھ است

ھولوکاست چگونھ ممکن است وقتی بھ روشنی 

ژی نازی، و نھ نیروھای اقتصادی، از یک چنین ایدئولو

نقش کلیدی برخودار بود؟ چھ انگیزۀ اقتصادی احتمالی 

ای می توانست در استفاده از سیستم حمل و نقل و دیگر 

منابع بسیار مورد نیاز کشور، برای انتقال یھودیان بھ 

اردوگاه ھای مرگ صدھا کیلومتر دورتر وجود داشتھ 

ثمار نیروی کار یھودیان، چھ بھ لحاظ باشد؟ مطمئمناً است

اقتصادی و چھ نظامی می توانست مقرون بھ صرفھ تر 

طبق این اعتراضات، ایدئولوژی نژادپرستانۀ نازی . باشد

ھا، نیروی محرک نظام کشتار جمعی بود؛ نظامی کھ 

  .ھمھ چیز، از جملھ اقتصاد، تابع آن قرار داشت

یم کھ ما نمی توانیم اجازه دھید با گفتن این نکتھ آغاز کن

صرفاً ایدئولوژی نژادپرستانۀ نازی ھا را امری ثابت و 

. این خود باید توضیح داده شود. مفروض درنظر بگیریم

نژادپرستی بیولوژیک نازی ھا، چارچوب ایدئولوژیک 

پاک «را برای کشتار جمعی یھودیان، کھ بھ عنوان 

. و تقویت خود تمدن محسوب می شد، ارائھ کرد» سازی

اما این ایدئولوژی از کجا می آمد؟ این ایدئولوژی صرفاً 

نژادپرستی بیولوژیک . از ذھن دیوانۀ ھیتلر برنخاست

جزء اصلی ایدئولوژی نخبگان سرمایھ داری حاکم اروپا 

و ایاالت متحده در مسیر حرکت آن ھا بھ سوی استعمار 

، تمامی رھبران بھ اصطالح قدرت ١٩١٩در سال . بود

تیک، با حذف یک بند از معاھدۀ ورسای کھ ھای دمکرا

. برابری نژادی را بھ رسمیت می شناخت، توافق کردند

-نژادپرستی بیولوژیک ھیتلر و پیروان او، تنھا افراطی

ترین حالت یک ایدئولوژی بود کھ در قرن نوزدھم تکامل 

یافتھ بود، یعنی زمانی کھ قدرت ھای اصلی سرمایھ 

وری ھای مستعمراتی خود داری آغاز بھ ساخت امپرات

نمودند؛ پروژه ای کھ طی آن منافع اقتصادی قطعاً نقشی 

  .حیاتی ایفا می کرد

یکی از کاریکاتورھایی کھ بھ کّرات از مارکسیسم ساختھ 

و بھ کار گرفتھ می شود، این ادعا است از نظر 

مارکسیسم، ایدئولوژی تنھا یک پوشش برای انگیزه ھای 

در نتیجھ . جتماعی استاقتصادی واقعی عوامل ا

کھ می بینیم افراد نھ بر » رد می شود«مارکسیسم زمانی 

مبنای انگیزه ھای اقتصادی، کھ بر اساس نیروی 

نایل «برای مثال، . ایدئولوژی ھای خود عمل می کنند

گرای بریتانیایی ادعا می کند کھ ، مورخ راست»فرگوسن

در دو از آن جا کھ ھیچ یک از صاحبان منافع اقتصادی 

یعنی  -سوی نبرد، رغبتی بھ جنگ جھانی اول نداشت

جنگ بھ منافع اقتصادی فوری و بالواسطۀ ھیچ یک از 

پس نمی توان گفت ریشھ ھای آن  -آن دو خدمت نمی کرد

در این . در درون نظام اقتصادی سرمایھ داری نھفتھ است

ارتباط باید گفت کھ صاحبان منافع تجاری یا مالی، بھ 

واھان رکود ھم نیستند؛ اما با این وجود، ھیچ وجھ خ

رکود ھا رخ می دھند، و این رکود از درون تناقاضت 

  .اقتصاد سرمایھ داری برمی خیزد

مارکسیسم انکار نمی کند کھ عامالن تاریخی، با بینش 

ھای ایدئولوژیک خود انگیزه می گیرند و بھ عمل 

ی ھا واداشتھ می شوند، و ادعا نمی کند کھ این ایدئولوژ

با این . صرفاً توجیھ انگیزه ھای واقعی اقتصادی ھستند

حال مارکسیسم تأکید می کند کھ بررسی انگیزه ھای پشت 

نیروھای محرک واقعی و اصلی فرایند  -ھر انگیزه

و روشن ساختن منافع اجتماعی یک ایدئولوژی  - تاریخی

معین، ضروری است؛ و این دومی رابطھ ای است کھ 

  .، آگاھانھ بھ آن واقف باشد یا نباشدشاید فرد درگیر

نازی ھا کشتار جمعی یھودیان را بر مبنای یک 

یھودی - بلشویک«ایدئولوژی نژادپرستانھ پیش بردند کھ 

را تھدید و خطر اصلی برای ثبات جامعۀ نژادی » ھا

)Volksgemeinschaft(-  جامعھ ای کھ نازی ھا در

کید داشتند کھ آن ھا تأ. می دید - جستجوی ایجاد آن بودند

آزادی، بقا و رفاه نژاد ژرمن، حتی از خود تمدن 

ریشھ کن ساختن : اروپایی، بھ دو چیز بستگی دارد

این دو . »فضای زنده«بلشویسم یھودی و بھ دست آوردن 
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مفھوم ایدئولوژیک با نیرویی انفجاری، در جنگ برای 

  .تصرف شرق بھ ھم پیوستند

، »کارل اشمیتپل «دیدگاه رژیم نازی در بیانیۀ 

سرپرست مطبوعات دفتر امور خارجۀ آلمان در سال 

مسألۀ یھود، نھ مسألۀ «: بندی شدچنین جمع ١٩۴٣

بشریت و مذھب، کھ مسألۀ بھداشت سیاسی است؛ با 

یھودیت، در ھر جا کھ یافت شود، باید مبارزه کرد، چرا 

کھ یھودیت یک عفونت سیاسی مسری است، مایۀ نفاق و 

  .)٢٧(» یسم ملی استمرگ ھر ارگان

ھدف جنگی آلمان نازی، ایجاد یک امپراتوری 

مستعمراتی عظیم در اروپای مرکزی و شرقی بر مبنای 

ثبات این رژیم، نیازمند حذف . تسلط نژاد آریایی بود

یھودیانی بود کھ با ھستی ضّد ملی و وابستگی خود بھ 

بلشویسم آن را تھدید می کردند و حضورشان، 

. را تغذیھ می کرد» نژادھای پست«سوی اعتراضات از 

اگر نمی شد یھودیان را بھ طور فیزیکی حذف کرد، پس 

  .باید منقرض می شدند

، بازماندۀ آشوئیتس در مقدمۀ کتاب خود با »پریمو لِوی«

، می نویسد کھ »اگر این یک انسان است«عنوان 

گرا از ھولوکاست او را راضی نمی توضیحات تقلیل

نمی توانم «: ا واقعیات متناسب نیستندکنند، چرا کھ ب

خاطرۀ آن جنون افسارگسیختۀ گسترده را کھ برایم در 

طول تاریخ منحصر بھ فرد بھ نظر می رسد، فراموش 

اضافھ می کند کھ ھرچند درک این سّم » لوی«. »کنم

ما می توانیم و باید «نازی برایش غیرممکن است، اما 

  .)٢٨(» بفھمیم کھ از کجا نشأت گرفت

چگونھ . دیدگاه مشابھی را بھ یاد می آورد» لوی«نظرات 

کھ » بفھمد«کسی می تواند یک برنامۀ کشتار جمعی را 

برای آوردن یھودیان از تمامی بخش ھای اروپای تحت 

اشغال نازی ھا و کشتن آن ھا، درست تا آخرین روز 

ھای جنگ و در شرایطی کھ نازی ھا چشم انداز پیروزی 

یافت؟ اما یک وضعیت تاریخی دیگر را  نداشتند، ادامھ

کھ چھ طور در » بفھمیم«آیا می توانیم . درنظر بگیرید

جنگ جھانی اول بھ افسران دستور داده می شد کھ مردان 

بھ جبھھ » فلھ ای«جوان، حتی پسر بچھ ھا را بھ طور 

اعزام کنند، با این کھ می دانستند آن ھا بدون ھرگونھ 

رگبار مسلسل ھای مرگبار بھ  احتمال پیشروی تنھا  با

چنین تصمیماتی ناممکن » فھمیدن«خاک می افتند؟ شاید 

جنگ برای سود : باشد، اما ما قطعاً منشأ آن را می دانیم

فوران  ١٩١۴اوت  ١۴و تصرف توسعھ طلبانھ کھ در 

  .کرد

ما می توانیم منشأ جنبش نازی و برنامۀ نسل کشی آن را 

ر دو جبھھ بھ منافع بورژوای این جنبش د. بدانیم و بفھمیم

نابودی جنبش کارگری آلمان، یعنی : آلمان خدمت کرد

بزرگ ترین، نیرومندترین و بھ لحاظ سیاسی تکامل یافتھ 

ترین جنبش کارگری کھ جھان دیده بود؛ و توانبخشی بھ 

امپریالیسم آلمان پس از جنگ جھانی اول برای پیگیری 

شده بود، یعنی  پروژه ای کھ در جنگ جھانی اول آغاز

با جسارت می گویم ھیچ . ایجاد یک امپراتوری در شرق

کسی آن قدر ابلھ یا بھ لحاظ سیاسی کور نیست کھ بگوید 

کھ این برنامھ ریشھ در منافع اقتصادی سرمایۀ آلمان 

  .نداشت

شاید استدالل شود کھ منافع اقتصادی سرمایھ داری آلمان 

اما موضع  .نیازی بھ کشتار جمعی یھودیان نداشت

بیرون  -نخبگان حاکم آلمان را نمی توان بیرون از تاریخ

تغییر و تحوالت تاریخی . درنظر گرفت - از زمان و فضا

بھ این معنا بود کھ امپریالیسم آلمان می بایست بھ جنبش 

نازی بھ عنوان سازمانده و رھبر ملی برنامۀ خود حرکت 

بسیار و جنبش نازی کھ برای امپریالیسم آلمان . کند

ضروری بود، در عوض متکی بر یک برنامۀ 

نژادپرستانھ شد کھ بھ کشتار جمعی یھودیان اروپا 

  .انجامید

مارکس در مقام پاسخ بھ منتقدین تئوری ماتریالیسم 

تاریخی خود اشاره کرد کھ آن ھا ھرچند تصدیق می 

، )قرن نوزدھم(کردند این تئوری با جامعۀ حال حاضر 

دی در آن غالب بود، خوانایی دارد؛ جایی کھ منافع اقتصا

ولی در عین حال در مورد قرون وسطای تحت سلطۀ 

آیین کاتولیک یا آتن و روم زیر نفوذ سیاست، درست 

مارکس اعالم کرد کھ او ھم از ماھیت قرون . نیست

-وسطی و آتن و روم آگاھی کامل دارد، ولی واقعیت ھم

ست بر چنان این بود کھ جامعۀ قرون وسطی نمی توان
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مبنای آیین کاتولیک بھ حیاتش ادامھ دھد، درست ھمان 

طور کھ آتن و روم ھم نمی توانست بر مبنای سیاست 

برعکس، این شیوۀ زندگی آن ھا است کھ «: چنین کند

توضیح می دھد چرا در یکی سیاست و در دیگر آیین 

  )٢٩(» کاتولیک نقش اصلی را ایفا کرد

ستیزی و زیابی یھودیاجازه دھید این تحلیل را بھ ار

در جامعۀ فئودالی، . منافع طبقاتی پشت آن تعمیم دھیم

یھودیان یک مشکل عمده برای الھیات کاتولیک و الھیات 

آن ھا کافر . مسیحی بھ طور اعم مسحوب می شدند

کالم خدا را شنیده بودند، اما عیسی مسیح را رد . نبودند

ای بودند کھ با این حال آن ھا درحکم ریشھ . کرده بودند

بنابراین از نظر . نھال مسیحیت از آن برخاستھ بود

الھیات، آن ھا تھدیدی برای آموزه ھای مسیحیت بھ شمار 

این جدایی . باید از باقی جامعھ جدا می شدند. می رفتند

یھودیان، . برای جامعۀ فئودالی فوق العاده اھمیت داشت

این ارتداد . ندتعالیم مسیح را شنیده، اما او را رد کرده بود

بسیار خطرناک بود، چرا کھ استثمار دھقانان بھ دست 

اربابان، شاھزادگان و خود کلیسا، متکی بر نھ فقط زور، 

کھ ھمین طور ایدئولوژی مسیحیت بود کھ ادعا داشت 

ستیزی یھودی. مناسبات طبقاتی را خداوند مقّدر داشتھ

ت عمل مسیحیت در این دوره بر مبنای ایدئولوژی و الھیا

ستیزی آن ھا نقشی حیاتی در حفظ می کرد، اما یھودی

مناسبت طبقاتی جامعۀ فئودالی و شیوۀ خاص استثمار 

  .تولیدکنندگان داشت

این رژیم زیر . اکنون رژیم نازی را در نظر بگیرید

سلطۀ مفاھیم نژادپرستی بیولوژیک و ناسیونالیسم قرار 

ستیزی یداشت کھ تجلی تمام و کمال خود را در یھود

اما سرمایھ داری آلمان نمی توانست با . مھلک می یافت

ستیزی زندگی کند، نژادپرستی بیولوژیک و یھودی

درست ھمان طور کھ جامعۀ فئودالی با آیین کاتولیک 

سرمایۀ آلمان تنھا از طریق کاربرد و . نمی توانست

انباشت ارزش اضافی قادر بھ حیات، توسعھ، رشد 

این مستلزم نابودی . رقبای خود بودنیرومندتر و شکست 

جنبش نازی . جنبش کارگری و ایجاد یک امپراتوری بود

بار آن، ابزار رسیدن بھ این ھدف بھ شمار و برنامۀ مرگ
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  انقالب آلمان

  تاد چریتین

  آرام نوبخت: برگردان

، کارگران و سربازان آلمان بھ شورش ١٩١٨در نوامبر 

علیھ حاکمیت دست زدند و با اعتصابات توده ھای و 

  .تمّرد، جنگ جھانی اول را بھ پایان رساندند

اما آن ھا چیزی بیش از اتمام جنگ انجام دادند و آن 

بود، متالشی ) پادشاه ویلھلم دوم(سرنگونی قیصر آلمان 

دن بنیان ھای سرمایھ کردن ارتش دائمی و بھ لرزه درآو

طی پنج سال بعدی، کارگران و سرمایھ داران . داری

آلمان بھ نبردی خونین وارد شدند تا تعیین کنند کھ کدام 

  .طبقھ قدرت را بھ دست خواھد گرفت

-١٩١٧: انقالب آلمان«با نام » پیر بروئھ«کتاب 

در این جا . ، تاریخ این نبرد را بازگو می کند»١٩٢٣

توضیح می دھد کھ چرا امروز این کتابی » تاد چرتین«

  .است کھ سوسیالیست ھا حتماً باید بخوانند

***  

آلمان، در سال ) SPD(» حزب سوسیال دمکرات«

از سوی ھواداران کارل مارکس و فردریش  ١٨٧۵

انگلس، ھمراه با دیگر گروه ھای رادیکال کارگری، 

پس از جان » حزب سوسیال دمکرات«. بنیان گذاشتھ شد

 ١٨٩١در بردن از دھھ ھا سرکوب، سرانجام در سال  بھ

قانونی گردید و بھ سرعت بھ یک حزب توده ای نیرومند 

  .مبدل شد

میلیون کارگر عضو حزب  ١، قریب بھ ١٩١٢تا سال 

میلیون نفر دیگر بھ آن رأی دادند، و  ۴بودند، درحالی کھ 

. نمایندۀ سوسیالیست در پارلمان آلمان داشت ١٠٠بیش از 

چون نگیِن جنبش سوسیالیستی بین المللی ن حزب ھمای

نگریستھ می شد، و آلمان، محتمل ترین کشور برای 

  .وقوع انقالب بود

، رھبران ١٩١۴اوت  ۴اما با حاد شدن شرایط در 

و ھمتایان آنان در فرانسھ و (» حزب سوسیال دمکرات«

بھ جای انقالب علیھ سرمایھ داری، بھ شعار ) بریتانیا

در مانیفست » !کارگران جھان متحد شوید«مشھور 

نمایندگان حزب بھ نفع بودجۀ . کمونیست خیانت کردند

جنگی قیصر رأی دادند و بھ سرمایھ داران آلمان کمک 

کردند کھ کارگران را برای جنگ جھانی اول، برای 

کشتن کارگران فرانسھ، بریتانیا، روسیھ و بریتانیا، بسیج 

  .کنند

با کتاب » پیر بروئھ«ھایی کھ  ترین سھمیکی از مھم

ادا می کند، » ١٩٢٣-١٩١٧: انقالب آلمان«خود، 

. توضیح این امر است کھ چھ طور چنین اتفاقی ممکن شد

، »حزب سوسیال دمکرات«از ھمان روزھای نخسِت 

ھمواره نبردی میان جناح ھای چپ و راست حزب وجود 

  .داشت

ی را در جناح راست، ادوارد برنشتاین، تمامی کسان

اعتقاد داشتند سرمایھ داری می تواند بھ طور مسالمت 

. آمیز اصالح شود، در پشت خود بھ صف درآورد

بھ تاریخ (» سوسیالیسم تکاملی«برنشتاین در کتاب خود 

اعالم کرد مارکس برخطا بوده کھ تأکید می کرده ) ١٩١٨

است اقتصاد سرمایھ داری بذرھای نابودی خود را در 

عالوه برنشتاین ادعا کرد کھ کارگران  بھ. درونش دارد

می توانند صرفاً با کسب اکثریت در پارلمان، از طریق 

  .آرا قدرت سرمایھ داران را بھ تدریج کاھش دھند

در جناح چپ، رزا لوکزامبورگ، یک انقالبی لھستانی 

. جوان و تیزبین، استدالل ھای برنشتاین را تکھ تکھ کرد

، در دفاع از این »انقالب رفرم یا«کتاب رزا با عنوان 

گفتۀ مارکس و انگس بود کھ اقتصاد سرمایھ داری، الزاماً 

بھ بحرانی وخیم منجر می شود؛ رزا این ایده را بھ 

ریشخند گرفت کھ طبقات حاکم با شکست در انتخابات، بھ 

سھولت ثروت و قدرت خود را بھ دست طبقۀ کارگر 

  .خواھند سپرد

حزب «پیروز شد، و اکثریت لوکزامبورگ در نبرد عقاید 

طی سال ھای پیِش رو، از وی » سوسیال دمکرات

توضیح می دھد کھ » بروئھ«با این حال . پشتیبانی نمود

شعارھا و قطعنامھ ھا، برای خنثی نمودن قدرت رو بھ 

و » حزب سوسیال دمکرات«رشد بوروکراسی در درون 
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  .اتحادیھ ھای کارگری کافی نبود

مسألۀ اپورتونیست ھایی نبود  ظھور بوروکراسی صرفاً 

چون کرم بھ سوی قدرت نقب می زدند و می کھ ھم

و  ١٨٧٠نشان می دھد کھ بین دھۀ » بروئھ«. خزیدند

، آلمان از یک قدرت اقتصادی دست چندم، ١٩١۴سال 

رشد عظیم . بھ غول صنعتی اصلی جھان مبدل شد

اقتصادی، نیازمند سرکوب وحشیانھ در سال ھای نخستین 

  .بود

اما ھمان طور کھ اقتصاد پیچیده تر از پیش می شد، بھ 

بھ . نیروی کار آموزش دیدۀ بھتری ھم نیاز پیدا می کرد

عالوه سودھای ھنگفت سرمایھ داران صنعتی بھ آن ھا 

اجازه داد کھ در مخالفت تند خود با اتحادیھ گرایی 

با این ایده » بروئھ«. کارگران، کمی تخفیف قائل شوند

صلح «سالۀ  ٢٠ت کھ وجود این دورۀ مخالف اس

بود کھ شرایط مادی را برای ظھور عقاید » اجتماعی

  .برنشتاین فراھم ساخت

، »حزب سوسیال دمکرات«این دورۀ رشد تدریجی 

افزایش استانداردھای زندگی و تساھل و تسامح طبقۀ 

حاکم، بر بخش عظیمی از طبقۀ کارگر تأثیر گذاشت، اما 

و اتحادیھ » زب سوسیال دمکراتح«وقت مقاماِت تمام

ھای کارگری بیش از ھر کسی مستعد تأثیر پذیری از این 

بدان » حزب سوسیال دمکرات«و موفقیت . عوامل بودند

وقت معنا بود کھ عمالً ھزاران نفر از این مقامات تمام

حزب سوسیال «، رھبران ١٩٠۶تا سال . وجود دارند

دغدغۀ دفاع از  ترو اتحادیھ ھای کارگری بیش» دمکرات

در . سازوبرگ حزب را داشتند تا حرکت بھ سوی انقالب

واقع آن ھا موفقیت این حزب را با بورژوازی آلمان 

  .یکسان می دانستند

جنگ جھانی اول، ایده ھای جناح چپ و راست را بھ 

صحت نظرات رزا لوکزامبورگ و کارل . آزمون گذاشت

ۀ حزب نمایندۀ انقالبی صریح و بی پرد(لیبکنشت 

ترین مسائل آن ھا، مطلقاً بھ حول مھم) سوسیال دمکرات

رفرمیست ھا یا دستشان بھ خون آلوده شد . اثبات رسید

نظیر فردریش اربرت، سرپرست حزب سوسیال (

نظیر برنشتاین یا تئوریسین (یا با آن فلج شدند ) دمکرات

، کسانی کھ بیھوده امید )اصلی حزب، کارل کائوتسکی

ا بھ سرعت تمام خواھد شد و سرمایھ داری داشتند این ھ

  .بازخواھد گشت» طبیعی«بھ حالت 

. با این حال عقاید، بدون سازماندھی بسیار ضعیف ھستند

کنترل اربرت بر بورکراسی . این نیز با جنگ اثبات شد

او را قادر کرد کھ مخالفت » حزب سوسیال دمکرات«

کت پایھ ھای کارگری و انقالبی در درون حزب را سا

  .کند

انقالبیون در حزبی بھ دام افتادند کھ کامالً تحت کنترل 

حتی . بوروکراسی رفرمیسِت حامِی جنگ قرار داشت

لیبکنشت ھم ابتدا با رأی برای بودجۀ جنگی ھمراھی 

حزب سوسیال «کرد، چرا کھ اکثریت کمیتۀ پارلمانی 

  .از آن بودجھ پشتیبانی نمود» دمکرات

م، لیبکنشت درک کرد کھ طی چند ھفتھ از این تصمی

بدون اقدام » حزب سوسیال دمکرات«اشتباه کرده است و 

  .سریع انقالبیون قرار نیست تغییری در مسیر خود بدھد

موضع جّدی انقالبیون آلمان را با مقایسۀ آنان » بروئھ«

اگرچھ لنین بھ . با بلشویک ھای روس توصیف می کند

ی حزب طور کامل در آن مقطع درک نکرده بود، ول

حزب سوسیال «بلشویک او تفاوت ھای بسیاری با 

لنین بھ دلیل وجود سرکوب شدید، . داشت» دمکرات

اصرار داشت کھ فقط انقالبیون قابل اعتماد باید اجازۀ 

  .پیوستن بھ حزب بلشویک را داشتھ باشند

حزب کارگران سوسیال «این بھ انشعابی در درون 

مکرات ھا در حزب خواھر سوسیال د(» دمکرات روسیھ

. انجامید ١٩٠٣در مجمع بنیان گذاری آن بھ سال ) روسیھ

بھ لحاظ  ١٩١٢اگرچھ بلشویک ھا و منشویک ھا تا سال 

فنی بھ صورت جناح ھایی در درون حزب واحد 

کارگران سوسیال دمکرات روسیھ باقی ماندند، اما ھر 

تر بھ عنوان احزابی مجزا با اشکال تشکیالتی و چھ بیش

  .ھایی واگرا دربارۀ انقالب، عمل کردنددیدگاه 

توضیح می دھد کھ لوکزامبورگ بھ شدت علیھ » بروئھ«

رفرمایست ھا در درون حزب خود مبارزه کرد و حتی 

» حزب سوسیال دمکرات«خصومت او با بوروکراسی 
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تر از لنین بود کھ تا زمان جنگ جھانی نیز بھ مراتب بیش

مانی درنظر می اول ھنوز این حزب را یک الگوی ساز

با این حال لوکزامبورگ برخالف لننین ھرگز از . گرفت

مبارزات سیاسی خود نتایج سازمانی و تشکیالتی 

او روی مبارزۀ خودانگیختۀ پایھ ھای کارگری . نگرفت

حزب و طبقۀ کارگر بھ طور اعم برای بیرون راندن 

  .بوروکرات ھا در لحظۀ سرنوشت ساز تکیھ کرد

، روشن ١٩١۴سرنوشت ساز سال  بھ ھر رو در لحظۀ

با انحصار  -»حزب سوسیال دمکرات«شد کھ رھبری 

کنترل خود بر مطبوعات حزبی، فھرست اعضا، اتحادیھ 

تأثیری تعیین کننده بر تضعیف  - ھای کارگری و غیره

ھمان مبارزۀ خودانگیختھ ای دارد کھ لوکزامبورگ بر 

  .روی آن حساب می کرد

بلشویک ھا بالفاصلھ . داشتلنین موضعی بسیار متفاوت 

و تقریباً بھ طور یکپارچھ با جنگ مخالفت کردند؛ آن ھا 

چندین ھزار کادر ورزیده داشتند؛ ھمراه با انضباط 

معمول بر اساس چندین سال تجربۀ کار زیرزمینی؛ آن ھا 

روزنامھ ھای قانونی و غیرقانونی خود را داشتند کھ از 

ار وسیعی از کارگران طریق آن می دانستند چگونھ با اقش

  .ارتباط بگیرند

، نخستین اعتراضات و اعتصابات در ١٩١۵در سال 

در آلمان، . کشورھای درحال جنگ بھ سرعت آغاز شد

انقالبیون از این اعتراضات استقبال کردند و حتی بھ 

سازماندھی آن یاری رساندند، منتھا بھ عنوان افراد 

ت واحد تبلیغ و در روسیھ، بلشویک ھا یک سیاس. پراکنده

تھییج ضّد جنگ را پیش بردند و صدھا و یا ھزاران 

  .کارگر و سرباز را جذب حزب خود نمودند

، سربازان و کارگران روسیھ علیھ ١٩١٧در فوریۀ 

جنگ دست بھ شورش زدند، و تزار را بھ شکل نوعی 

انقالب خودانگیختھ کھ لوکزامبورگ بدان امید بستھ بود، 

  .سرنگون نمودند

از یک سو، . انقالب، دو حکومت رقیب را ایجاد کرد این

بدون (حکومت موقت، کھ از احزاب محافظھ کار گذشتھ 

، لیبرال ھا و منشویک ھا و دیگر سوسیالیست ھای )تزار

از سوی دیگر، شوراھای . رفرمیست تشکیل می شد

کارگران، سربازان و دھقانان کھ مستقیماً و براساس 

و سنگرھا، نمایندۀ توده ھای  انتخابات در کارخانھ ھا

  .کارگر بودند

منشویک ھا ادعا کردند کھ اکنون با رفتن تزار، کارگران 

روسیھ باید از جنگ حمایت کنند و مطالبات خود را با 

خواستھ ھای کارفرمایان شان بھ نفع دفاع از روسیۀ 

در ابتدا، بسیاری از رھبران . تعدیل کنند» دمکراتیک«

ھ حمایت یا عدم حمایت از حکومت مھم بلشویک نسبت ب

 ٢۵٠٠٠موقت سردرگم بودند، اما بخش گسترده ای از 

  .عضو آن ھا شدیداً مخالف حمایت بود

لنین در ماه آوریل از تبعید بھ  روسیھ بازگشت و خواھان 

او اظھار داشت کھ . یک تغییر رادیکال در مسیر شد

حکومت موقت مایل بھ تداوم جنگ و مخالف با 

ارضی است و قصد واگذاری قدرت بھ  اصالحات

کارگران در کارخانھ ھا را ندارد؛ بنابراین بلشویک ھا 

باید اکثریت طبقۀ کارگر و سربازان را متقاعد کنند کھ 

  .قدرت باید بھ شورھا منتقل شود

از آن جا کھ صحت ھر یک از نقدھای بلشویک ھا بھ 

حکومت موقت مشخص می شد، حزب بلشویک بھ 

ھزار عضو  ٢٠٠تا تابستان، بالغ بر . کردسرعت رشد 

ھزار عضو؛  ٣۵٠، بیش از ١٩١٧وجود داشت؛ تا اکتبر 

و بلشویک ھا اکثریت را در تمامی شوراھای کارگری 

  .مھم سرتاسر روسیھ بھ دست آورده بودند

بلشویک ھا دیگر صرفاً بیانگر آمال و آرزوھای انقالبی 

ود پیشتاز طبقۀ آن ھا خ. بخش پیشتاز طبقۀ کارگر نبودند

کارگر بودند کھ در یک حزب باتجربھ، منضبط و مبارز 

  .سازمان یافتھ بودند

بلشویک ھا در اتحاد با اقلیت ھای انقالبی در دیگر 

احزاب، انقالب سوسیالیستی اکتبر را ھدایت کردند، و 

ظرف مدتی کوتاه، قدرت را بھ کارگران، زمین را بھ 

. بھ تمامی ملل بخشیدند دھقانان و صلح بی قید و شرط را

اگرچھ آلمان از پذیرش صلح بدون تسخیر نواحی گسترده 

ای از کشور امتناع کرد، ولی بلشویک ھا بھ وعدۀ خود 
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برای پایان دادن بھ جنگ عمل کردند و این چھرۀ تمام 

ریاکاران و سوسیالیست ھای رفرمیستی را کھ ادعا 

تند، ھس» خود«از کشور » دفاع«داشتند تنھا مشغول 

  .آشکار ساخت

تنھا طی یک سال بعد، کارگران آلمان از نمونۀ ھمتایان 

  .خود در روسیھ پیروی کردند

در . ، اعتصابات تشدید شده بود١٩١٨در سرتاسر سال 

، ملوانان شورش کردند و ١٩١٨نخستین روزھای نوامبر 

از کارگران بنادر درخواست کردند کھ از آنان حمایت 

چون سیھ، این جنبش خودانگیختھ ھمدرست مانند رو. کنند

  .شعلھ ھای آتش بھ سراسر آلمان گسترش یافت

نوامبر، قیصر آلمان وادار بھ استعفا شد، شوراھای  ٩تا 

کارگری در تمامی شھرھای مھم کشور دایر شد، و 

احزاب محافظھ کار برای نجات خود از کارگران و 

ب حز«سربازان انقالبی، متوسل بھ رھبران حامی جنگ 

  .شدند» سوسیال دمکرات

لوکزامبورگ و لیبکنشت با تھییج کارگران آلمان برای 

پیروی از نمونھ ھای بلشویک ھا، وارد انقالب شدند؛ 

اکنون آن ھا نیاز بھ یک حزب انقالبی حقیقی، متمایز از 

بوروکرات ھای رفرمیست را درک می کردند، اما بیش 

انتظار  از حد برای آغاز بھ سازماندھی چنین حزبی

» اتحادیۀ اسپارتاکوس«گروه انقالبی آن ھا، . کشیده بودند

، )کھ نام آن برگرفتھ از شورش مشھور بردگان روم بود(

  .تنھا چند ھزار نفر عضو داشت

بدتر این کھ آن ھا حتی یک حزب مستقل ھم نبودند، بلکھ 

ھنوز بھ عنوان یک جناح در درون حزبی فعال بودند کھ 

رفرمیست ھا قرار داشت، یعنی  چنان زیر سلطۀھم

  ).USPD(» حزب سوسیال دمکرات مستقل«

، با ١٩١٧، در سال »حزب سوسیال دمکرات مستقل«

حزب «روی گردانی کارگران از جنگ فاجعھ بار، از 

با این حال این گروه . منشعب شده بود» سوسیال دمکرات

کھ فرسنگ ھا با یک حزب انقالبی فاصلھ داشت، یک 

و » اتحادیۀ اسپارتاکوس«بود، و ھم » ستسانتری«حزب 

حزب «ھم بسیاری از رھبران و بوروکرات ھای 

گذشتھ را کھ اساساً از جنگ حمایت » سوسیال دمکرات

کرده یا پشت کسانی نظیر کائوتسکی و برنشتاین پناه 

  .گرفتھ بودند، ترکیب می کرد

لوکزامبورگ امید داشت کھ اقدام خودانگیختۀ توده ھا، 

را بھ » حزب سوسیال دمکرات مستقل«ھای  رفرمیست

او ھمین امید را در مورد خود (کناری خواھد راند 

با این وجود وقتی ). ھم داشت» حزب سوسیال دمکرات«

فرا رسید، سانتریست ھا  ١٩١٨طعیان انقالبی در نوامبر 

نشان دادند کھ ھمان قدر متعھد بھ ضدیت با انقالب 

حزب «شان در درون »دشمنان«سوسیالیستی ھستند کھ 

حزب «در واقع طی چند سال، . »سوسیال دمکرات

» حزب سوسیال دمکرات«و » سوسیال دمکرات مستقل

  .مجدداً در برابر انقالب کارگری متحد می شدند

بھ جای » حزب سوسیال دمکرات مستقل«رھبران 

مبارزه برای حفظ قدرت شوراھای کارگری آلمان، ھمراه 

. بھ حکومت آلمان پیوستند »حزب سوسیال دمکرات«با 

لوکزامبورگ و لیبکنشت بھ خیانت این گروه از رھبران 

حملھ بردند، درست ھمان طور کھ لنین در روسیھ چنین 

با این حال، لنین از حزبی با ده ھا ھزار نفر، . کرده بود

با گروھی مجرب و آبدیده از رھبران برخوردار بود، 

پس از مرحلۀ اول  تا» اتحادیۀ اسپارتاکوس«درحالی کھ 

انقالب صبر کرد کھ مجمع بنیانگذاری حزب کمونیست 

)KDP ( برگزار کند ١٩١٩را در ژانویۀ.  

حزب انقالبی جدید لوکزامبورگ با وجود آن کھ صحت 

خود را در ھر مرحلھ از حرکت نشان داد و بھ ھمین 

جھت ھمسویی ده ھا ھزار کارگر و سرباز را بھ سوی 

  .ھزار عضو تشکیالتی داشت ٣ھا خود جلب کرد، اما تن

زمانی کھ کارگران رادیکال آلمان در یک اعتصاب 

عمومی جدید و شورش علیھ تالش حکومت حزب 

گرایان در مقام سوسیال دمکرات برای بازگرداندن راست

نیروھای پلیس برخاستند، حزب کمونیست تازه متولد شدۀ 

  .آلمان، وقت برای بھ پایان رساندن مجمع خود داشت

اگرچھ حزب کمونیست آلمان ھنوز از نظر تعداد نفرات 

کوچک بھ شمار می رفت، ولی اعتبار لوکزامبورگ و 
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آن ھا با توافق بر سر این نکات . لیبکنشت بسیار باال بود

وارد میدان نبرد شدند کھ رشد حزب کمونیست آلمان 

روانھ، بسیاری زمان خواھد بود، و نباید با تحریکات چپ

جوان حزب را بھ انقالب تا پیش از حمایت از اعضای 

  .اکثریت کارگران آلمان فراخواند

اما در عمل لیبکنشت بھ دنبال اعتصاب برلین کنترل خود 

را از دست داد و امضای خود را پای جزوه ای کھ 

خواھان سرنگونی حکومت حزب سوسیال دمکرات بود، 

در ھمان حال کھ بسیاری از کارگران رادیکال . گذاشت

از او حمایت می کردند، اکثریت ھنوز امید داشت کھ 

حکومت حزب سوسیال دمکرات بھ برخی وعده ھای 

رادیکال ھا منزوی بودند، . خود عمل خواھد کرد

از » حزب سوسیال دمکرات«اعتصاب شکست خورد، و 

  .سردرگمی موجود برای ضّد حملھ بھره برداری کرد

زھای رو«بلشویک ھا ھم با چالشی مشابھ در طی 

در آن زمان، . رو بھ رو شده بودند ١٩١٧انقالب » ژوئیۀ

سربازان و کارگران پتروگراد تالش نمودند کھ حکومت 

موقت را سرنگون کنند، اما بلشویک ھا قادر بھ 

جلوگیری از یک قیام زودرس شدند؛ چیزی کھ حزب 

  .کمونیست آلمان نشان داد قادر بھ انجامش نبود

ر، ارتش دائمی و پلیس را متفرق و از آن جا کھ قیام نوامب

پراکنده کرده بود، حکومت حزب سوسیال دمکرات، با 

حمایت مالی سرمایھ داران صنعتی ثروتمند، یک واحد 

فرای «شبھ نظامی متشکل از افسران سابق را موسوم بھ 

ھزار نفر  ۵تعداد این واحد بیش از . ایجاد نمود» کورپس

، منضبط، با دستمزدھای نبود، اما افراد آن شدیداً مسلح

  .باال و بی رحمانھ ضّد انقالبی بودند

صدھا تن از » فرای کورپس«بھ دنبال اعتصاب برلین، 

کارگران را کشت؛ ھم لوکزامبورگ و ھم لیبکنشت را 

فرای «طی ماه ھای آتی، . بازداشت نمود و بھ قتل رساند

در سرتاسر آلمان راھپیمایی کرد، اعتصابات و » کورپس

ھای کارگری منزوی و غیرھماھنگ را سرکوب شورش 

  .نمود و ھزاران نفر را بھ قتل رساند

سرکوب، مرحلۀ نخست انقالب را با شکست بھ پایان 

اما در عین حال میلیون ھا کارگر را خشمگین . رساند

کرد، و تماماً از حل بحران سیاسی و اقتصادی پیش روی 

  .سرمایھ داری آلمان عاجر ماند

از این ضربات جان بھ در برد » ت آلمانحزب کمونیس«

و بھ سرعت رشد کرد، چرا کھ کارگران در عمل آن چھ 

پُل لِوی، وکیل و . را کھ حزب ارائھ کرده بود، دیدند

دوست نزدیک لوکزامبورگ، بھ عنوان چھرۀ اصلی 

طی این » حزب کمونیست آلمان«جھت دھی مجدد 

  .روزھای دشوار ظاھر شد

مالحظھ ترین زماندھی اخراج بینخستین اقدام او، سا

 ٢٠این بھ بھای خروج . عناصر مافوق چپ از حزب بود

ھزار نفر از حزب انجامید، اما در عین حال امکانی 

برای جذب صدھا ھزار کارگر رادیکال شده ای کھ در 

باقی مانده بودند، ایجاد » حزب سوسیال دمکرات مستقل«

  .کرد

انترناسیونال « ، بلشویک ھا در روسیھ١٩١٩در مارس 

ھدف آن ھا، کمک بھ ایجاد . را بنیان نھادند» کمونیست

احزاب انقالبی در سرتاسر جھان، و بھ خصوص در 

چنان بالتکلیف باقی کشور آلمان بود کھ انقالب در آن ھم

  .بود

لنین ھمواره استدالل می کرد کھ بدون کمک از سوی 

 یک آلماِن سوسیالیستی، انقالب روسیھ از گرسنگی

با این حال اگر ذخایر گستردۀ کشاورزی . خواھد مورد

روسیھ و پایۀ صنعتی آلمان بتوانند تحت حکومت ھای 

سوسیالیست انقالبی بھ ھم بپیوندند، این امر نشانۀ آغازی 

  .بر پایان سرمایھ داری جھانی خواھد بود

مشکل اصلی در تشکیل یک حزب انقالبی توده ای در 

باید صدھا ھزار نفر از پایھ  آلمان، این بود کھ چگونھ

حزب سوسیال «ھای سوسیالیست را کھ ھنوز در درون 

بودند متقاعد نمود کھ در صورت » دمکرات مستقل

خواست آن ھا برای تحقق یک انقالب از نوع انقالب 

در حرف و » چپ«روسیھ، باید از رھبران سانتریسِت 

لِوی و لنین سال ھای . در عمل گسست کنند» راست«

را در تالش برای جلب آنان سپری  ١٩٢٠و  ١٩١٩



 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٤٤ 
  .کردند

حزب «رویداد تعیین کننده ای کھ نھایتاً جناح چپ 

حزب «را بھ نیاِز پیوستن بھ » سوسیال دمکرات مستقل

متقاعد کرد، یک کودتای نظامی در » کمونیست آلمان

، شاھد »کودتای کاپ«اصطالح این بھ. بود ١٩٢٠مارس 

شھ برای استقرار یک تالش افسران نظامی دوآت

اعتصاب عمومی کارگران در سرتاسر . دیکتاتوری بود

کشور و ایجاد واحدھای شبھ نظامی کارگری، کودتاچیان 

  .را شکست داد

تھاجم نیروھای راست، کارگران را از یأس و ناامیدی 

حزب سوسیال دمکرات «بیرون آورد و بھ پایھ ھای 

ی برای نشان داد کھ دیگر نمی توان امید» مستقل

بازگشت بھ ایام خوب گذشتۀ سرمایھ داری باثبات و مرفھ 

ھزار عضو  ٣٠٠، ١٩٢٠در ماه نوامبر . آلمان داشت

رأی مثبت بھ پیوستن » حزب سوسیال دمکرات مستقل«

دادند و این می توانست یک » حزب کمونیست آلمان«بھ 

  .ھزار عضو ایجاد کند ٣۵٠حزب انقالبی با تقریباً 

جنگ خونین در سنگرھا و دو سال  پس از پنج سال

مبارزۀ انقالبی، طبقۀ کارگر آلمان نھایتاً از یک سازمان 

انقالبی، با اصول، اندازۀ مناسب و خواسِت عملی کردن 

با این وجود، این . ایده ھای مارکسیستی، برخوردار بود

پتانسیل تقریباً با تکرار ھمان اشتباھی کھ لیبکنشت در 

د، منتھا این بار در مقایس مرتکب ش ١٩١٩ژانویۀ 

  .تر، تقریباً بر باد رفتبزرگ

، ١٩٢٠در دسامبر » حزب کمونیست آلمان«در مجمع 

رھبری متعھد بھ پیروی از تجربۀ بلشویک ھا در 

لنین اشاره کرد کھ یک . مخالفت با قیام زودرس شدند

حزب کمونیست بزرگ و مطئمن، تنھا یکی از اجزای 

وجود بحرانی کھ . الزم برای یک انقالب موفق است

م در عمل و اعتماد بھ طبقۀ حاکم را فلج سازد و وقوع قیا

  . نفس تودۀ کارگران نیز ضروری است

، بسیار »حزب کمونیست آلمان«ھزار عضو  ٣۵٠

 ١۵نیرومند بودند، اما نمی توانستند انقالب را بھ جای 

میلیون کارگر انجام دھند، مگر آن کھ اکثریت آن 

، ١٩٢١در مارس . کارگران خواھان مشارکت می شدند

طبقۀ حاکم وجود نداشت و تنھا چنین بحرانی در درون 

در (عالئمی ناچیز از این وجود داشت کھ تودۀ کارگران 

اکنون اعتماد بھ نفس خود را از ) برابر اکثریت انقالبی

  .از نو بھ دست آورده بود ١٩١٩زمان شکست ھای سال 

- ، بھ»حزب کمونیست آلمان«با این وجود رھبران 

و طی آن  را راه انداختند» آکسیون مارس«اصطالح 

بھ » تحریک«حزب جدید را بھ تالش احمقانھ برای 

آن ھا تا جایی پیش رفتند کھ تالش کردند . انقالب کشاندند

با احاطھ کردن کارخانھ ھا بھ وسیلۀ فعالین بیکار، 

  .کارگران را برای اعتصاب تحت فشار قرار دھند

تاکتیک ھای آن ھا بھ نزاع میان اعضای حزب کمونیست 

. گران رفرمیست یا حتی رادیکال انجامیدو دیگر کار

بھ فاجعھ ختم شد، بھ طوری کھ نیمی » آکسیون مارس«

خارج شدند و » حزب کمونیست آلمان«از اعضای 

  .میلیون ھا کارگر از انقالبیون فاصلھ گرفتند

شدیداً درگیر دخالتگری  ١٩٢١لنین و ترتسکی در بھار 

د کھ شدند و تالش کردن» حزب کمونیست آلمان«در 

پیروزی . رفقای آلمان را متقاعد بھ این اشتباھات نمایند

» آکسیون مارس«آن ھا اساساً بر روی کاغذ بود، اما 

لِوی بھ دلیل حمالت . رھبری حزب را تکھ و پاره کرد

علنی و بی رحمانھ بھ تاکتیک ھای احمقانۀ حزب اخراج 

استدالل می کند کھ رھبری از » بروئھ«بھ عالوه . شد

ھات خود بسیار شوکھ شده بود، بھ طوری کھ ھرگز اشتبا

نتوانست بھ طور کامل اعتماد بھ نفس خود را بازیابد و 

بیش از پیش از بلشویک ھا می خواستند کھ بگویند آن ھا 

  .چھ کار کنند

سرمایھ داری آلمان تا حد بسیار زیادی از تاکتیک ھای 

ھ فاجعھ بار حزب کمونیست منتفع شد، اما ھنوز قادر ب

  .حّل مشکالت خود نبود

، سربازان فرانسھ معادن زغال سنگ ١٩٢٣در سال 

آلمان را در مناطقی بھ دلیل بدھی ھای جنگی مورد توافق 

در معاھدۀ ورسای کھ بھ جنگ جھانی اول پایان داد، 

این منجر بھ بروز یک بحران سیاسی و . اشغال کردند
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ان اقتصادی شد کھ باری دیگر فرصتی بھ کارگران آلم

  .برای تسویھ حساب با سیستم می بخشید

ھزار درصد در ماه  ١٠، تورم با نرخ ١٩٢٣تا تابستان 

یا بیش تر پیش می رفت و اقتصاد را بھ حالت تعلیق 

نازی ھا طی این دوره آغاز بھ رشد نیرومند . درآورد

آن ھا ده ھا ھزار حامی . کردند کھ امور را بدتر نمود

بھ حملھ بھ اتحادیھ ھا و مسلح را جذب کردند و دست 

  .گرا زدنداحزاب چپ

اکنون حزب کمونیست با ضرورت یک چرخش جدید رو 

این حزب یک سال گذشتھ را با سازماندھی . بھ رو شد

آکسیون ھای جبھۀ واحد در دفاع از استانداردھای زندگی 

و آزادی ھای مدنی کارگران، صرف بھبود خود از زمان 

  .کرده بود» آکسیون مارس«

اما با تعمیق بحران، حزب نتوانست تشخیص دھد آن 

برای انقالب مھیا نبود، اکنون بھ  ١٩٢١شرایطی کھ سال 

سرعت رو بھ رشد است؛ در عوض بھ سیاست منفعل و 

وقتی ھاینریش براندلر، کھ بھ جای لِوی . تدافعی چسبید

سرپرستی حزب را بھ عھده گرفتھ بود، تالش کرد کھ با 

در ماه ژوئیھ » مقابلھ با فاشیسمروز «سازمان دھی 

  .حزب را در مسیر تھاجمی ھدایت کند، کنار گذاشتھ شد

و مشاورین بلشویک آن ھا » حزب کمونیست آلمان«

نھایتاً در مواجھھ با سقوط کامل اقتصاد و بحران حکومت 

، تالش کردند کھ تاکتیک ھا را برای ١٩٢٣در پاییر 

حتی آن . دھندآماده سازی یک انقالب کارگری تغییر 

زمان بحث بود کھ تروتسکی برای ھدایت قیام بھ برلین 

  .فرستاده شود

توضیح می دھد کھ این بحث، یک عنصر جدید » بروئھ«

تا بھ این زمان، فعالیت . بسیار خطرناک را مطرح ساخت

دوسویۀ بلشویک ھا با حزب کمونیست آلمان، بھ طور 

در درون با این حال تشدید بحران . عمومی مثبت بود

انقالب روسیھ بھ دلیل انزوا و گرسنگی و قطحی، خود را 

در درون یک مبارزۀ جناحی پیچیده در درون حزب 

، ژوزف استالین ١٩٢٣در سال . بلشویک بروز داده بود

و گئورگی زینوویف، رھبران روس، مخالف اقدام 

تروتسکی نھایتاً بر مقاومت آن ھا . انقالبی در آلمان بودند

  .، اما این تأخیر سرنوشت ساز بودفائق آمد

عناصر سازندۀ یک خیرش انقالبی وجود داشت، اما 

نمی دانست کھ چھ طور » حزب کمونیست آلمان«

. رویدادھا را رھبری کند، بلکھ تنھا واکنش نشان می داد

براندلر خود بیشتر روزھای ماه سپتامبر را در مسکو 

ایان، آن در پ. گذراند و مشغول مشورت با روس ھا بود

  .ھا مخالفت کردند و انقالب بدون یک نبرد، لغو شد

این تصمیم بھ عقب نشیسنی بدون مبارزه، بھ ناامیدی و 

حزب کمونیست «یأس گسترده انجامید و بھ پتانسیل 

برای رھبری طبقۀ کارگر تا مدت ھای مدیدی » آلمان

ترین شکست در تاریخ تروتسکی این را بزرگ. پایان داد

  .ری نامیدجنبش کارگ

شکست آلمان بھ انزوای نھایی انقالب روسیھ انجامید و 

ضّد انقالب استالین بھ . ظھور بوروکراسی استالینیستی

درون مبارزۀ جنبش کمونیستی بین المللی در برابر 

  .فاشیسم خزید، و نھایتاً اجازه داد کھ ھیتلر بھ قدرت برسد

، »روئھب«کتاب . ھیچ یک از این ھا اجتناب ناپذیر نبود

تاریخ یکی از جسورانھ ترین و تراژیک ترین صحنھ 

او اظھار می دارد . ھای جنبش کارگری را دربرمی گیرد

کھ بحث ھای سیاسی تئوریک میان استراتژی ھای 

رفرمیستی و انقالبی، می تواند تندترین نتایج عملی را 

داشتھ باشد، و حتی بھ دو سنگربندی متفاوت در تقابل با 

  .دھم منجر شو

پتانسیل انقالبی کارگران در پیشرفتھ ترین » بروئھ«کتاب 

کشورھای صنعتی را برای مبارزه در راه سوسیالیسم 

اثبات می کند، اما در عین حال نسبت بھ نادیده گرفتن 

قدرت سرمایھ داری برای منحرف ساختن یا درھم 

تر از ھمھ، مھم. شکستن آن مبارزه ھشدار می دھد

یون در برابر مخاطرات ناشی از نادیده بھ انقالب» بروئھ«

  .گرفتن اھمیت تشکیالت ھشدار می دھد

http://socialistworker.org/2006-

2/607/607_10_Germany.shtml 

http://socialistworker.org/2006-2/607/607_10_Germany.shtml
http://socialistworker.org/2006-2/607/607_10_Germany.shtml


 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٤٦ 
درگذشت ریشارد فون وایتسکر، رئیس جمھور سابق 

  اسطوره سازی بورژوازیآلمان، و 

  پیتر شوآرتس

  بتی جعفری: ، ویراستارآرام نوبخت: برگردان

  

با شنیدن و خواندن انبوه مطالب بھ مناسبت درگذشت 

رئیس جمھور اسبق آلمان، ریشارد فون وایتسکر کھ 

سالگی فوت کرد، خیال مخاطب  ٩۴صبح شنبھ در سن 

نھ راحت می شود کھ او پیرو آیین پروتستان بود و 

» قدیس«کاتولیک؛ چھ در غیر این صورت می توانست 

  .اعالم شود

- شمار تلویزیونی و رادیویی، با ستایشبرنامھ ھای بی

آمیزترین عبارات بھ تمجید از این رئیس جمھور سابق 

روزنامھ ھای یکشنبھ ھمگی مقاالتی چندین . پرداختھ اند

 و چند صفحھ ای در ادای احترام بھ فون وایتسکر، رئیس

  .منتشر کردند ١٩٩۴تا  ١٩٨۴دولِت سال ھای 

ترین دستاورد تمامی این مطالب، متفق القول بزرگ

بھ  ١٩٨۵مھ  ٨وایتسکر را سخنرانی او بھ تاریخ 

مناسبت چھلمین سالگرد تسلیم آلمان نازی در جنگ 

او طی این سخنرانی، پایان جنگ . جھانی دوم می دانستند

روز شکست و شرم  توصیف کرد و نھ» روز رھایی«را 

  .کھ بسیاری از سیاستمداران آلمان سابقاً اعالم می کردند

در واقع این سخنرانی و تحسینی کھ امروز بھ دنبال دارد، 

تر بھ رابطۀ نخبگان آلمان با دمکراسی و تودۀ مردم بیش

  .می پردازد تا بھ خود وایتسکر

بسیاری از مردم، اگر نگوییم اکثریت آن ھا، پایان جنگ 

را بھ عنوان رھایی تجربھ کردند؛ رھایی  ١٩۴۵ر سال د

از دیکتاتوری وحشیانھ ای کھ نظرات مخالف را سرکوب 

و ھدف قرار داد؛ رھایی از رژیمی کھ بھ جنایاتی 

با . غیرقابل بیان دست زد؛ رھایی از شب ھای بمباران

روند صعودی اقتصاد پس از جنگ، گروه ھای وسیع 

  .تھ بھ اقلیتی ناچیز تحلیل رفتندحامی رژیم نازی، رفتھ رف

اما این امر در مورد نخبگان حاکم در جمھوری فدرال 

در دستگاه دولتی، قضایی و . آلمان مصداق نداشت

امنیتی، در دفاتر اصلی سرمایۀ بزرگ و دپارتمان ھای 

دانشگاھی، تعداد زیادی از نازی ھای قدیم و ھمکاران آن 

انی کھ عمیقاً در جنایات چنان فعال باقی ماندند؛ کسھا ھم

آن ھا اگر ھم از ھیتلر فاصلھ . رایش سوم دست داشتند

گرفتند، تنھا بھ این خاطر بود کھ او آلمان را بھ سوی 

شکست کشانده بود، و نھ بھ این دلیل کھ ھیتلر در 

جستجوی ایجاد سلطۀ امپریالیستی آلمان بر جھان و 

  .نابودی جنبش کارگری بود

و سوء قصد نافرجام بھ ھیتلر در  نیروھای پشت ترور

، تنھا زمانی علیھ ھیتلر چرخش کردند ١٩۴۴ژوئیۀ  ٢٠

کھ شکست در جنگ اجتناب ناپذیر می نمود، و اکنون این 

در . افراد بھ عنوان قھرمانان مقاومت معرفی می شدند

ھمان زمان، حزب کمونیست ممنوع گردید و اعضای آن 

اه ھای کار اجباری کھ درحال مقاومت بودند و در اردوگ

  .بھ سر می بردند، مورد پیگرد و آزار قرار گرفتند

این چھار دھھ وقت گرفت تا رئیس دولت آلمان غربی، 

» روز رھایی«را بھ عنوان » ١٩۴۵مھ  ٨«روز 

  . توصیف کند، نھ دستاوردی عظیم، کھ یک رسوایی است

در واقع سخنرانی وایتسکر امتیازات زیادی بھ کسانی می 

ھ بھ پشتیبانی از جاه طلبی ھای قدرت برتر آلمان داد ک

درد شکست کامل «ادامھ می دادند؛ کسانی کھ بھ گفتۀ او 

توھمات «را احساس می کردند و » سرزمین پدری خود

  .»شان را تلخ کرده بودازھم گسیختھ، کام

مھ، روزی نیست کھ ما آلمانی ھا  ٨«او توضیح داد کھ 

دلیلی نداریم کھ امروز در ما مطلقاً ھیچ . جشن بگیریم

  .»جشن ھای پیروزی شرکت کنیم



 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٤٧ 
تر تسویھ حساب با گذشتھ بود و سخنرانی وایتسکر، کم

وایتسکر . تر آماده سازی اھداف سیاسی برای آیندهبیش

بھ عنوان دیپلماتی کارکشتھ می دانست کھ اگر آلمان قرار 

است باری دیگر نقش یک قدرت بزرگ را ایفا کند، می 

  .از جنایات رایش سوم فاصلھ بگیردباید 

وقتی او مشغول سخنرانی بود، فرصتی عظیم وجود 

دو ماه پیش از . داشت کھ او بھ خوبی از آن آگاھی داشت

این، میخائیل گورباچف بھ عنوان دبیر کل حزب 

تر از پنج سال کم. کمونیست شوروی انتخاب شده بود

  .بعد، دیوار برلین سقوط کرد

نمی توانستھ ھمۀ این تغییر و تحوالت را وایتسکر البتھ 

با این حال زمانی کھ او از جنگ . بینی کرده باشدپیش

جھانی دوم صحبت می کرد، سفت و سخت بر وحدت 

ما آلمانی ھا، یک مردم «: دوبارۀ آلمان تمرکز کرده بود

نسل جدیدی برخاستھ «و اضافھ کرد » و یک ملت ھستیم

نسل ھای جوان تر . گیردتا مسئولیت سیاسی را بھ دست ب

  .»مسئول آن چھ در گذشتھ رخ داد، نیستند

وایتسکر سپس بھ عنوان رئیس جمھور، ناظر با وحدت 

در ھمان حال کھ صدراعظم آلمان، . دوبارۀ آلمان بود

ھلموت کول و دیگر سیاستمداران اصلی آلمان در بوق و 

کرنا بھ ستایش قدرت بازیافتۀ آلمان پرداختند، وایتسکر 

سئولیت آرام کردن حکومت ھای بریتانیا، فرانسھ و م

او،  ١٩٨۵سخنرانی . دیگر کشورھا را بر عھده داشت

  .نقش مھمی در این رابطھ ایفا کرد

و در خانواده ای از  ١٩٢٠ریشارد فون وایتسکر در سال 

. مقامات دولتی و دیپلمات ھا در جنوب آلمان بھ دنیا آمد

تا  ١٩٠۶از سال  پدربزرگ او، کارل ھوگو وایتسکر

بھ عنوان نخست وزیر بھ پادشاه وورتمبرگ  ١٩١٨

، دو سال پیش از پایان رژیم ١٩١۶خدمت کرد و در سال 

  .موروثی خود ارتقا یافت» نجیب زادگی«قیصر، بھ مقام 

و  ١٩٠٠پدر او، ارنست فون وایتسکر، طی سال ھای 

، افسر نیروی دریایی بود؛ در پایان جنگ جھانی ١٩١٨

رسید و بخشی از رھبری » ناو سروان«بھ درجۀ اول، 

، او بھ ١٩١٩در ژانویۀ . جنگ در نیروی دریایی بود

فرار ھورت فون فلونگ ھارتونگ، از عوامل دخیل در 

  .قتل کارل لیبکنشت، یاری رساند

ارنست فون ھایتسکر در دورۀ جمھوری وایمار بھ 

خدمات دیپلمتیک پیوست و ریشارِد جوان بخش اعظم 

ی خود را در دیگر کشورھا گذراند؛ او بھ درجھ ای جوان

از دنیا دیدگی رسید کھ بتواند بھ عنوان رئیس جمھور 

از جملھ شھرھای محل اقامت او، . آلمان فعالیت کند

  .بازل، کپنھاگ، اسلو و برن بود

در دورۀ حاکمیت نازی ھا، حرفۀ پدر او بھ سرعت 

ر ھیتلر، ، مشخصاً بھ ابتکا١٩٣٧در سال . پیشرفت کرد

. او بھ سمت وزارت امور خارجھ در برلین منصوب شد

از . پیوست» اس اس«، بھ حزب نازی و ١٩٣٨در سال 

، بھ دستیار یوآخیم فون ریبنتروپ و ١٩۴٣تا  ١٩٣٨

در سال . مردم شمار دو در وزارات امور خارجھ شد

، او بھ پنج سال حبس در نورنبرگ بھ دلیل جنایت ١٩۴٩

شد، اما یک سال بعد مشمول عفو  علیھ بشریت محکوم

  .عمومی گشت و آزاد شد

 ١٨و در سن  ١٩٣٨فرزند ارنست، ریشارد، در سال 

طی . پیوست) ارتش آلمان نازی(» ورخامت«سالگی بھ 

جنگ جھانی دوم، او از اولین تا آخرین روز یک سرباز 

، در تھاجم بھ لھستان ١٩٣٩در سال . و افسر فعال بود

تر وی، جا بود کھ برادر بزرگ شرکت کرد و در این

، او در عملیات ١٩۴١در سال . ھاینریش کشتھ شد

او در . بارباروسا، حملھ بھ اتحاد شوروی، دخالت داشت

چنین دوره ای را محاصرۀ مسکو و لنینگراد جنگید و ھم

  . در مقر فرماندھی عالی ارتش خدمت کرد

عۀ بالفاصلھ پس از جنگ، ریشارد فون وایستکر، بھ مطال

حقوق روی آورد و در دادگاه نورنبرگ برای دفاع از 

او در سرتاسر زندگی خود بر . پدر خود ظاھر شد

  .بیگناھی پدرش تأکید داشت

ترین مدافعین این افسانھ است کھ بنابراین او یکی از مھم

مقامات عالی، دیپلمات ھا و ژنرال ھایی کھ حرفۀ خود را 

مار تا پیش از جنگ در امپراتوری آلمان یا جمھوری وای

جھانی اول آغاز کردند و آن را بالانقطاع در دورۀ ھیتلر 
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ادامھ دادند، صرفاً بھ وظیفھ عمل کرده و مسئول جنایات 

با این وجود دقیقاً ھمین افراد بودند کھ . نازی ھا نبوده اند

تا بھ آخر، امکان پیشبرد سازوبرگ دولتی و تحمیل ارادۀ 

  .را تضمین کردند» پیشوا«

در واقع پدر وایتسکر از ھمان اوایل، سفت و سخت 

. تصمیم خود بھ حمایت از رژیم نازی را گرفتھ بود

، ١٩٣٣بالفاصلھ بھ دنبال قدرت گیری ھیتلر، در فوریۀ 

مردمی مانند ما «: او در خاطرات شخصی خود نوشت

باید از عصر جدید پشتیبانی کنند، بھ خاطر آن چھ کھ در 

البتھ این نیز ! اه خواھد رسیدصورت شکست آن، از ر

ضروری است کھ با تجربھ و درک دیگر کشورھا و 

من بھ این . شناخت زندگی، در حالت آماده باش باشیم

  .»متقاعده شده ام

کارل فون «برادر ریشارد، پزشک و فیلسوف پرآوازه، 

، بھ صلح طلبی روی آورد و درگیر کارزاری »وایتسکر

حزب «ریشارد بھ . شد علیھ تسلیحات ھستھ ای آلمان

پیوست کھ تعدادی از نازی ) CDU(» سوسیال مسیحی

  .ھای قدیم در آن فعال بودند

، او پیش از آن کھ بر ١٩۶٠و  ١٩۵٠طی سال ھای دھۀ 

بھ بعد متمرکز  ١٩۶۶روی حرفۀ سیاسی خود از سال 

بھ . شود، برای تعدادی از شرکت ھای بزرگ کار کرد

» بوندستاگ«، نمایندۀ ١٩٨١تا  ١٩۶٩عالوه او از سال 

و از شرکت کنندگان اصلی در تدوین ) مجلس فدرال(

بود و از سال  ١٩٧٨مصوب  CDUپیش نوس برنامۀ 

  .، بھ عنوان شھردار برلین فعالیت کرد١٩٨۴تا  ١٩٨١

در نگاه اول، این تعاریف و تمجیدھا از وایتسکر حیرت 

 ١٠مقام و منصبی کھ او بھ مدت . آور بھ نظر می رسد

بھ استثنای سھ . سال داشت، اساساً خصلتی تشریفاتی دارد

سالی کھ شھردار برلین بود، او ھرگز منصب اجرایی 

بھ عالوه، بیش از دو دھھ از زمانی کھ او مقام . نداشت

تر تجلیل از وایتسکر بیش. خود را ترک کرد، می گذرد

بھ وضعیت سیاسی جاری بستگی دارد تا بھ نقش واقعی 

  .او

، برای »آل شدهایده«، یا درست بگوییم وایستکِر وایتسکر

-ظھور مجدد امپریالیسم تجاوزکار آلمان با نقاب صلح

رئیس جمھور اخیر آلمان و . جویی، مصرف دارد

حکومت برلین، ھر دو پایان منع نظامی آلمان را اعالم 

سیاست خارجی آلمان باری دیگر بھ سوی . داشتھ اند

ازی ھا در اوکراین کشیده شرق و فعالیت با ھمکاران ن

  .می شود

زمینھ ای است کھ در اروپا، صدراعظم با چنین پیش

تحت . شده است» خودبینی آلمانی«آلمان، مترادف با 

چنین شرایطی، افسانھ ای کھ وایتسکر پیش کشید، یعنی 

این کھ نخیگان آلمان اصالح شده و از سنت ھای پیشین 

ی تبلیغات داخلی و خود گسست کرده اند، تنھا بھ نیازھا

  .خارجی خدمت می کند

  ٢٠١۵فوریۀ  ٢

http://www.wsws.org/en/articles/2015/02/02

/weiz-f02.html 
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٤٩ 
رھبر سوسیال دمکرات ھای آلمان، در جبھۀ جنبش 

  »پگیدا«گرای راست

  ٢٠١۵فوریۀ  ٩اولریش ریپرت، 

  آرام نوبخت: برگردان

، رھبر حزب سوسیال دمکرات »زیگمار گابریل«

)SPD ( بھ این » اشترن«طی مصاحبھ ای با مجلۀ آلمانی

پرسش کھ آیا جنبش ضّد اسالمی پگیدا را باید جزئی 

الینفک از بافت جامعۀ آلمان درنظر گرفت یا خیر، با این 

فارغ از این کھ کسی دوست . طعاً ق«: گفتھ پاسخ داد کھ

داشتھ باشد یا نھ، این یک حق دمکراتیک است کھ کسی 

  .»گرا یا ناسیونالیست آلمانی باشدراست

، یک تالش آگاھانھ برای مشروعیت »گابریل«نظرات 

سال از زمانی  ٨٢تنھا . بخشیدن بھ عقاید فاشیستی است

آلمان  گرا و ناسیونالیستمی گذرد کھ سیاستمداران راست

. نقشی کلیدی در بھ قدرت رساندن ھیتلر ایفا کردند

، سیاستمدار دست راستی حزب »فرانتس فون پاپن«

-، ناسیونالیست آلمانی، مھم»آلفرد ھوگنبرگ«و » میانھ«

  .ترین وزرای نخستین کابینۀ ھیتلر بودند

اروپایی ھای میھن پرست علیھ اسالمی شدن «جنبش 

گرایش ھای فاشیستی ، )»پگیدا«بھ اختصار (» غرب

ھمان طور کھ . آشکاری را بھ معرض نمایش می گذارد

ستیزی استفاده کردند، پگیدا نیز ناری ھا زمانی از یھودی

ستیزی بھره می برد تا خشم اقشار دلسرد طبقۀ از اسالم

متوسط و عناصری کھ جایگاه طبقاتی خود را از دست 

. ھدایت کندداده اند بھ سوی مجاری نژادپرستانھ و راست 

، کھ خود سوء پیشینۀ »لوتس باخمان«بنیانگذار پگیدا، 

کیفری دارد، اخیراً پس از اشاره بھ پناھندگان بھ عنوان 

و انتشار عکسی » کثافت«و » آشغال«، »گلّۀ گوسفند«

آنالین از خود در شکل و شمایل ھیتلر، وادار بھ استعفا 

  .شد

ارش داده گز» درسدن«والدین نگران کودکان مھاجر در 

اند کھ دیگر بھ فرزندان خود اجازۀ بیرون بودن از منزل 

در روزھای دوشنبھ را نمی دھند، چرا کھ تظاھرات 

  .پگیدا اغلب در این روز برگزار می شود

صحبت می کند، » حقوق دمکراتیک«وقتی گابریل از 

مطلقاً چیزی از حفاظت در برابر سرکوب و اذیت و آزار 

برعکس، این . پگیدا سرکوب نمی شود. دولتی نمی گوید

جنبش از سطحی باورنکردنی از پوشش رسانھ ای 

روزنامھ ھای آلمان صفحات بسیاری را . برخوردار است

بھ گزارش دربارۀ فعالیت ھای این جنبش اختصاص داده 

، بھ یک برنامۀ »کارتین اورتل«سخنگوی پگیدا، . اند

م، از گفتگوی پرمخاطب دعوت شد و سیاستمداران مھ

حزب دست راستی اتحاد سوسیال مسیحی گرفتھ تا حزب 

و » جدی گرفتن نگرانی ھای آن ھا«چپ، بر نیاز بھ 

  .تأکید می کنند» گوش سپردن بھ آنان«

پگیدا ھر دوشنبھ بدون ھرگونھ مداخلۀ پلیس، در سرتاسر 

تنھا کسانی کھ با . راھپیمایی داشتھ است» درسدن«شھر 

ھرکنندگان مسالمت آمیزی جنبش مخالفت کردند، تظا

بودند کھ علیھ شعارھای نژادپرستانھ و تبلیغات ضّد 

تالش کند » گابریل«اگر . اسالمی پگیدا اعتراض نمودند

تحت این شرایط بھ دفاع از پگیدا کشیده شود، این بھ آن 

معناست کھ او قویاً درحال جانبداری از اراذل و اوباش 

المت آمیز مردم با در برابر کسانی است کھ ھمزیستی مس

  .ریشھ ھا و فرھنگ ھای مختلف را تشویق می کنند

» درسدن«دو ھفتھ پیش با ھواداران پگیدا در » گابریل«

مالقات کرد تا بھ زعم خود دربارۀ ترس ھای موجھ آن 

اکنون او فراتر از این می رود و دارد بھ . ھا صحبت کند

حق «گسترش عقاید فاشیستی آن ھا زیر پوشش 

  .مھر تأیید می زند» تیکدمکرا

در ھیچ جایی از قانون اساسی آلمان چنین حقی وجود 

در قانون اساسی از حق آزادی عقیده و اجتماع بھ . ندارد

طور کلی دفاع شده است و نھ بھ طور اخص حقوق 

قابل توجھ است .  گرایان و ناسیونالیست ھای آلمانراست

ی مطرح کھ این گونھ فرمول بندی، از جانب رھبر حزب

خود ممنوعیت ھای شغلی را  ١٩٧٠می شود کھ در دھۀ 

گرای سرمایھ داری معرفی و مطرح برای منتقدین چپ

  .کرد

از پگیدا را ضرورتاً باید در بستر » گابریل«پشتیبانی 

تشدید سریع بحران بین المللی سرمایھ داری و رشد خطر 
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 ١٩٣٣ھمان طور کھ تروتسکی در سال . جنگ نگاه کرد

فاشیسم، تفالھ ھای جامعھ را از نو برای سیاست « :نوشت

از این رو سرگرم حمایت از » گابریل«. »کشف کرد

پگیدا است کھ عقب مانده ترین عناصر جامعھ را علیھ 

کارگران و تمام کسانی کھ پرچم ضّدیت با حمالت 

  .اجتماعی و جنگ را باال می برند، بسیج کند

یال دمکرات در سایر کشورھا نیز عناصر اصلی سوس

گرایان افراطی و فاشیست ھا مشغول ھمکاری با راست

بھ عنوان نمونھ در فرانسھ، پرزیدنت فرانسوا . ھستند

از حملۀ تروریستی اخیر بھ ) حزب سوسیالیست(اوالند 

مجلۀ طنز شارلی ابدو، برای دعوت از رھبر راست 

بھ کاخ الیزه و پرده » مارین لوپن«، »جبھۀ ملی«افراطی 

ی از یک کارزار تبلیغاتی علیھ مسلمانان، بھره بردار

  .برداری کرد

حزب سوسیال دمکرات از زمان رأی مثبت بھ اعتبارات 

و در جریان جنگ جھانی اول،  ١٩١۴جنگی در سال 

ترین حامیان حاکمیت سرمایھ داری در آلمان یکی از مھم

، این حزب بود کھ قیام ١٩-١٩١٨در سال . بوده است

، ١٩٣٠در اوایل دھۀ . ان را سرکوب نمودانقالبی کارگر

بھ کارشکنی در مقاومت در برابر ھیتلر پرداخت و از 

کھ بھ قدرت گیری نازی ھا » وایمار«دستگاه دولتی 

اما حتی آن زمان ھم کارگران . یاری رساند، دفاع نمود

بسیاری در صفوف حزب سوسیال دمکرات بودند و 

حزب کمونیست، نازی ھا وادار شدند کھ پس از سرکوب 

  .حزب سوسیال دمکرات را منحل نمایند

امروز حزب سوسیال دمکرات خود مسئولیت روحیھ 

. بخشیدن بھ نیروھای افراطی راست گرا را بھ عھده دارد

حزب سوسیال دمکرات تمام و کمال خود را از ریشھ 

ھایش در جنبش کارگری جدا کرده و ھمان برنامۀ رفرم 

ساجنگ مورد دفاع قرار می اجتماعی را کھ در دورۀ پ

داد و حمایت بسیاری از کارگران را با خود داشت، بھ 

  .کناری نھاده است

سال گذشتھ، حکومت  ١۵طی » ھارتس«با اجرای قوانین 

سبزھا وحشیانھ ترین -ائتالفی سوسیال دمکرات ھا

اوتو «. حمالت در آلمان در دورۀ پساجنگ را آغاز نمود

مکراتیک را محدود و در ، وزیر داخلھ، حقوق د»شیلی

. عوض پلیس و نھادھای اطالعاتی را تقویت کرد

از حزب سوسیال دمکرات، » مایرفرانک والتر اشتاین«

دھی بھ احیای طی یک سال گذشتھ درحال جھت

، این ١٩٣٠درست مانند دھۀ . میلیتاریسم آلمان بوده است

سیاست ھا شانھ بھ شانۀ بنا نھادن جنبش ھای راست 

  .و فاشیستی پیش می رودافراطی 

از پگیدا روشن می » گابریل«در ھمان حال کھ حمایت 

شود، حزب سوسیال دمکرات اکنون مشغول ایفای نقشی 

تصادفی نیست کھ با وجود کارزار . محوری است

» تیلو سارازین«تبلیغاتی نژادپرستانۀ او علیھ مسلمانان، 

 تصادفی نبود. در حزب سوسیال دمکرات باقی می ماند

، »درسدن«در » سارازین«کھ جلسھ ای بھ رھبری 

رویدادی کلیدی در پدیدار شدن پگیدا بود کھ بھ برنامۀ 

  .خود علیھ مسلمانان جامۀ عمل پوشانده است

از زمان وحدت دوبارۀ آلمان، ترکیب اجتماعی حزب 

سوسیال دمکرات نیز بھ طور قابل توجھی تغییر کرده 

ھزار نفر،  ٩٠٠ چھارصد ھزار نفر از مجموعاً . است

حزب را ترک کرده اند، بھ خصوص تمام کارگران و 

حزب سوسیال دمکرات، حزِب . کارمندان رده پایین تر

مقامات دولتی، بوروکرات ھای اتحادیھ ھای کارگری و 

دیگر جاه طلبانی است کھ با کمک کارت عضویت خود 

در حزب سوسیال دمکرات از نبردبان ترقی اجتماعی 

سازی برای طبقۀ کارگر د و تنھا خفت و شرمباال می رون

  .دارند

http://www.wsws.org/en/articles/2015/02/09
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٥١ 
رئیس جمھور آلمان، و بھره برداری از آشوییتس برای 

  توجیھ میلیتاریسم

  ریپرتاولریش 

  بتی جعفری: ، ویراستارآرام نوبخت: برگردان

در مراسم ھفتادمین سالگرد آزادی اردوگاه کار اجباری 

بھ دست ارتش شوروی، رئیس جمھور » آشوییتس«

روز سھ شنبھ در پارلمان » یوآخیم گاوک«آلمان، 

لحن موعظھ آمیز این . سخنرانی یادبود را ایراد کرد

اما . سختی قابل تحمل بودکشیش آلمان شرقی سابق، بھ 

با آن » گاوک«حتی بدتر از این، ریاکاری ای بود کھ 

، برای مشروعیت »آشوییتس«سعی داشت از روز یادبود 

  .بخشیدن بھ ظھور مجدد میلیتاریسم آلمان استفاده کرد

، پیمان می »آشوییتس«گفت کھ پس از وقایع » گاوک«

سؤال خود  اما پیش از پاسخ بھ. »!دیگر ھرگز«بندیم کھ 

، اشاره ای کرد بھ حقوقدان »این چھ بھایی دارد؟«کھ 

کھ در زمان نجات » توماس بوئرگنتال«یھودی آلمانی، 

سالھ بود و  ١١، »آشوییس«یافتن از راھپیمایی مرگ در 

بعدھا بھ ایاالت متحده مھاجرت کرد و بھ عنوان قاضی 

  .در دیوان بین المللی دادگستری مشغول بھ کار شد

ال پیش، بھ مناسبت شصتمین سالگرد آزادی اردوگاه ده س

اعالم » بوئرگنتال«، آقای »زاکسن ھاوزن«کار اجباری 

آیا در «کفایت نمی کند؛ » دیگر ھرگز«کرد کھ گفتن 

این » گاوک«. »کامبوج، روآندا و دارفور، کشتار نبود؟

آیا این کشتار، «:نقل کرد و افزود» بوئرگنتال«ھا را از 

برنیستا و امروز در عراق و سوریھ دیروز در یر

  »نیست؟

حتی اگر در این جا جنایات بھ ابعاد «ادامھ داد » گاوک«

کشتار جمعی ناسیونال سوسیالیست ھا نرسیده باشد و 

، ولی بھ شدت ناامید کننده است کھ بھ قول »نرسد

، نسل کشی و کشتار جمعی تقریباً بھ امری »بوئرگنتال«

، اما »دیگر ھرگز«می گوید روزمره تبدیل شده؛ جھان 

  .چشمانش را بھ روی نسل کشی بعدی می بندد

در کنفرانس امنیتی مونیخ، پایان » گاوک«یک سال پیش 

: منع نظامی آلمان را اعالم و این پرسش را مطرح کرد

آیا ما آلمانی ھا بھ این خاطر سر خود را شدیداً بھ گذشتھ «

تیم کھ بیرون از مان گرم کرده ایم چون بھ دنبال بھانھ ھس

  »مشکالت و تنازعات جھان امروز باشیم؟

روز سھ شنبھ، او ھمان پرسش را مطرح کرد، منتھا این 

آیا آماده و قادر بھ جلوگیری «: بار بھ شکلی متفاوت

ھستیم؟ بھ طوری کھ ھرگز دیگر بھ مرحلۀ کشتار جمعی 

نرسد؟ آیا بھ در موقعیتی ھستیم کھ این نوع جنایات را 

آن ھا را مجازات کنیم؟ آیا گاھی خواست  متوقف و

مداخلھ در برابر چنین جنایاتی علیھ بشریت وجود 

  »ندارند؟

در حمایت از جنگ، از یک منطق » گاوک«فریبی عوام

عجیب پیروی می کند کھ مسیر آن بارھا پیموده شده 

یعنی این کھ ھیچ کشوری مثل آلمان جنایات فاشیسم . است

رھایی آن، بھ واسطۀ . کردهو ھولوکاست را تجربھ ن

طی سال ھای پس . دخالت نظامی خارجی صورت گرفت

از جنگ، یک دمکراسی باثبات ایجاد کرد و بنابراین 

اکنون باید ارتش خود را از نو مسلح کند و در ھمھ جا بھ 

  .اسم حقوق بشر بھ دخالت نظامی دست بزند

مشغول بھره برداری از جنایات وحشتناک » گاوک«

مپریالیسم آلمان، برای تدارک جنایات مشابھ در گذشتۀ ا

این موعظھ ھای اخالقی دیندارانۀ او، نقش . آینده است

او از ھولوکاست، کامالً جدا از .  مھمی ایفا می کند

ھرگونھ بستر سیاسی یا تاریخی آن حرف می زند؛ گویی 

استدالل ھای او . شیطان ناگھان در مردم عادی حلول کرد

طح باقی می ماند، و ھرگز فراتر از در نازل ترین س

  .نفرت اخالقی از عمق غیرقابل درک شیطان نمی رود

گفت کھ در دورۀ پساجنگ، مردم آلمان تمایلی » گاوک«

بھ دخالت در جنایات نازی ھا نداشتند، منتھا فراموش کرد 

سرشار از نازی » کنراد آِدناور«اشاره کند کھ حکومت 

مامی سطوح جامعھ در ھای قدیمی بود و این کھ در ت

آلمان غربی، از مشاغل گرفتھ تا سیاست، رسانھ، امور 

  .قضایی و دانشگاه ھا، محافل نازی ھا کنترل داشتند

تقصیر را بھ گردم مردم عادی و » گاوک«در عوض 

مدت » ھانا آرنت«گفت اگرچھ » گاوک«. عوام انداخت

 نوشتھ» ابتذاِل شر«ھا پیش از این کتاب خود را دربارۀ 

بود، اما تنھا بعدھا بود کھ امکان مقصر دانستن 

ی جنایاتکار سر »پیشوا«شھروندان عوام، کسانی کھ بھ 
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سپردند و از ھرگونھ مسئولیت برای پیامدھایش سر باز 

  .زدند، بھ بوتۀ آزمون گذارده شد

، مدتی زمان برده بود تا آلمانی ھا »گاوک«بھ گفتۀ 

الً عادی بودند کھ این مردان و زنانی کام«بپذیرند کھ 

انسانیت، وجدان و اخالقیات خود را از دست دادند، اغلب 

  .»مردمی در ھمسایگی ھم یا حتی مردمی از یک خانواده

چنین گفتھ ھایی را بھ این جھت تکرار کرد کھ » گاوک«

ھرگونھ رابطھ میان فاشیسم و سرمایھ داری را انکار 

  . کند

ستیزی مرگبار را برای این کھ نازی ھا بتوانند یھودی

صورت دھند، یک رشتھ از تغییرات اجتماعی کامل 

ترین این تغییرات، عبارت بودند از مھم. ضروری بود

نابودی جنبش کارگری سازمان یافتھ کھ بھ طور اخص 

ستیزی و جنگ در آلمان، سنگر وسیعی را علیھ یھودی

شکل داده بود؛ و ھمین طور آغاز جنگ برای ویرانی 

  .یاتحاد شورو

کسانی کھ از آگاھی سیاسی و طبقاتی برخوردار بودند، 

بھ خوبی می دانستند کھ ظھور فاشیسم اروپا پس از جنگ 

جھانی اول، واکنش و پاسخ مستقیم نظام سرمایھ داری بھ 

خطر و تھدید انقالبی جنبش توده ای سوسیالیستی 

  .کارگران در برابر آن ھا بود

لمان و فرانکو در اسپانیا، موسولینی در ایتالیا، ھیتلر در آ

طبقۀ متوسط خشمگین را علیھ جنبش کارگری 

-برای این منظور، یھودی. سوسیالیستی بسیج کردند

ستیزی، ابزاری کارا و مؤثر بود، درست ھمان طور کھ 

  .امروز تبلیغات و تھییجات علیھ مسلمانان چنین است

با تعمیق تنش ھای اجتماعی، بھ خصوص پس از سقوط 

، موج حمایت از فاشیسم در ١٩٢٩سھام در سال بازار 

ھیتلر مجبور نبود کھ با . میان نخبگان حاکم رشد کرد

این قدرت را  -کاربرد خشونت قدرت را قبضھ کند

باالترین سطوح دولت، سرمایھ و ارتش، در ژانویۀ 

دو ماه بعد، تمامی احزاب . بھ دست وی دادند ١٩٣٣

بھ ھیتلر برای مواجھھ بورژوایی رأی بھ قانونی دادند کھ 

حزب کمونیست، . با شرایط اضطراری قدرت می داد

حزب سوسیال دمکرات و اتحادیھ ھای کارگران ویران 

  .شدند

مردم «از » گاوک«در مقابل صحبت ھای تحقیرآمیز 

، این واقعیت تاریخی باقی می ماند کھ جنبش »عادی

این کھ . ، مخالف ظھور ھیتلر بود١٩٣٠کارگری دھۀ 

ی حزب کمونیست آلمان، حزب سوسیال دمکرات و رھبر

اتحادیھ ھای کارگری کامالً شکست خوردند، و طبقۀ 

کارگر را با سیاست نادرست تباه کردند و در نتیجھ ھیتلر 

را قادر ساختند کھ بدون وجود یک جنبش توده ای مخالف 

  .آن بھ قدرت برسد، این واقعیت را تغییر نمی دھد

کاست بھایی است کھ یھودیان و کل در تحلیل نھایی، ھولو

بشریت بابت شکست طبقۀ کارگر از سرنگونی سرمایھ 

  .داری پرداخت کردند

اما حتی پس از آن کھ نازی ھا افسار قدرت دولتی را 

محکم بھ چنگ گرفتند، باز ھم در واقع قادر نبودند کھ 

نقشھ ھا و تمایالت مرگبار خود را بدون مانع متحقق 

ریشھ . کار، جنگ جھانی ضروری بودبرای این . کنند

کن ساختن یھودیان، با جنگ برای ویرانی در شرق درھم 

آمیخت؛ جنگی کھ ھدف از آن، محو فیزیکی رھبری 

سیاسی و معنوی اتحاد شوروی برای تضمین سلطۀ آلمان 

کشتار خونسرد شش میلیون یھودی، . تا چندین قرن بود

یلیون ھا نقطۀ اوج کارزار نابودی بود کھ طی آن م

کمونیست، پارتیزان، روشنفکر و مردم عادی در لھستان، 

  .سرتاسر اروپای شرقی و اتحاد شوروی کشتھ شدند

 -امپریالیسم آلمان با تھاجم خود بھ روسیھ در اوکراین

کشوری کھ رژیم آن اکنون مشغول ھمکاری نزدیک با 

امروز در مسیر مشابھی قدم  - متحدین سابق نازی است

ھمین امر در مورد خاورمیانھ و آفریقا ھم . می گذارد

مصداق دارد، جایی کھ برلین آشکارتر از پیش مشغول 

پشتیبانی از جنگ ھای جنایتکارانھ بھ بھانۀ مداخلۀ 

برای » گاوک«با تالش ریاکارانۀ . بشردوستانھ است

آشوییتسی «توجیھ ظھور مجدد امپریالیسم آلمان با شعار 

  .مقابلھ کرد، باید قطعاً »!ھرگز: دیگر

  ٢٠١۵ژانویۀ  ٣٠
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  سال پس از فروریختن دیوار برلین ٢۵

  پیتر شوآرتس

  آرام نوبخت: برگردان

سالگردھای تاریخی، فرصتی ھستند برای نگاه بھ گذشتھ 

اما چنین اقدامی . بھ منظور کسب درس ھایی برای آینده

ھرگز در طول مسیر مراسم رسمی برگزار شده در 

مین سالگرد ٢۵یکشنبھ بھ مناسبت پایتخت آلمان در روز 

مراسم سالگرد، . فروریختن دیوار برلین صورت نگرفت

از سوی حکومتی سازمان یافت کھ جرأت ندارد بھ 

واقعیِت پیش روی خود نگاه کند و ھر چیزی را بھ اسم 

  .واقعی آن صدا بزند

سخنرانان برای تحریف تاریخ و دوری از ھرگونھ اشاره 

- یاسی جاری، از عبارات عوامس-بھ واقعیت اجتماعی

بھ کّرات » آزادی«فریبانھ و مبتدل بھره بردند؛ واژۀ 

  .چنان بر زبان می آمد کھ مغز مخاطب سوت می کشید

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، در افتتاحیۀ مراسم دیوار 

. مسألھ بر سر بازپس گرفتن آزادی بود«: برلین گفت

برای انسان  مسألھ، بر سر آزادی ای بود کھ ھر فردی

اما او از چھ نوع آزادی صحبت . »بودن بدان نیاز دارد

  می کرد؟

  آزادی از سرکوب و نظارت دولتی؟

حکومتی کھ شخص او در طی نُھ سال گذشتھ بر مسندش 

قرار داشتھ، ھر بار یک قانون از پس قانون دیگر برای 

محدود ساختن حقوق دمکراتیک و افزایش قوای نظارتی 

. العاتی و امنیتی بھ تصویب رسانده استدستگاه ھای اط

کھ مرکل در موعظھ ھایس در باب  -در اروپای شرقی

مجسمھ ھای یادبود حاکمین  -آزادی بھ آن اشاره کرد

در لھستان، » ژوزف پیلسودسکی«مستبدی نظیر 

» استپان بانِدرا«در مجارستان و » میکلوش ھورتی«

  .ھمکار نازی ھا در اوکراین بنا شده اند

  دی از نیاز مادی؟آزا

سال پس از اتحاد آلمان، از ھر پنج  ٢۵در آلمان شرقی، 

یورو  ٨٧٠نفر ساکن، یک نفر در زیر آستانۀ فقر رسمِی 

در لھستان و جمھوری چک، . در ماه زندگی می کند

متوسط دستمزد ساعتی، حتی یک سوِم این مبلغ در 

تر از یک آلمان، بلغارستان و رومانی نیست، بلکھ کم

بحران اقتصادی در سرتاسر اتحادیۀ اروپا . شم آن استش

  .بھ سرعت شدت گرفتھ است

  آزادی از ترس و جنگ؟

» پایان منع نظامی«بھ دنبال بیانیۀ حکومت آلمان مبنی بر 

وقفھ از جنگ افروزی ، یک سیل بی٢٠١۴در آغاز سال 

درست مانند جنگ ھای . علیھ روسیھ از پی آمده است

میلیتاریسم آلمان باری دیگر بھ سوی جھانی اول و دوم، 

، »مایرفرانک والتر اشتاین«. شرق ھدف گرفتھ می شود

: نوشت» دی تسایت«وزیر امور خارجۀ آلمان اخیراً در 

ما باید خود را برای این واقعیت آماده کنیم کھ بحران ھا «

متأسفانھ قرار است بھ واقعیت زندگی در سال ھای پیش 

  .»رو بدل شوند

را » پایان تاریخ«سال پیش  ٢۵وگ ھای بورژوا ایدئول

. اعالم داشتند، اما تاریخ با انتقام درحال بازگشت است

فروریختن دیوار برلین و اتحاد آلمان، خبر از عصر 

در عوض این ھا تمام . جدید آزادی و دمکراسی نمی داد

مشکالت الینحلی را کھ بھ دو جنگ جھانی در نیمۀ 

  .د، آشکار کردندنخست قرن بیستم انجامی

این تغییر و » کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چھارم«

. بینی می کرد و نسبت بھ آن ھشدار دادتحوالت را پیش

، این کمیتھ قطعنامھ ای را در ١٩٩١در نوامبر 

کنفرانس جھانی کارگران علیھ جنگ امپریالیستی و «

  :در برلین بھ تصویب رساند کھ می گوید» استعمار

اعتبار سرنگونی استالینیسم بھ کارگران می رسد، تمام «

الیۀ جدیدی از . اما دیگران ثمرات آن را درو کرده اند

حق آن انگل ھا بھ طبقۀ کارگر خیانت کرده و از نفرِت بھ

. از استالینیسم بنا بھ اھداف خود بھره برده است

ھا، دیکتاتوری "ھاول"ھا و "والسا"ھا، "یلتسین"

یست را با دیکتاتوری سرمایۀ بین بوروکراسی استالین

المللی جایگزین می کنند و نقش یک بورژوازی 
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  .کمپرادور را متقبل می شوند

در ھمان حال کھ بوروکراسی استالینیستی برای حفظ 

خود وادار بھ حفظ دستاوردھای مھم انقالب اکتبر نظیر 

ملی سازی ابزار تولید شده بود، بورژوازی نوظھور 

ند ھر آن چھ از صنعت ملی شده باقی اکنون تالش می ک

مانده بود را خرد کند و کارگران را بھ مردم مفلوک و 

  .»گرسنھ ای بدون ھرگونھ حق و حقوق مبدل سازد

 -»حزب چپ«و » حزب سوسیالیسم دمکراتیک«

سازمان ھای خلف حزب حاکم آلمان شرقی استالینیستی 

بی پرده  -)SEDیا » حزب وحدت سوسیالیستی«یعنی (

آن ھا تنھا . ز معرفی مجدد سرمایھ داری حمایت نمودندا

از متضرر شدن خود در جریان تقسیم غنایم شکایت 

  .داشتند

تریم استالینیسم، مھم«با این حال کمیتھ توضیح داد کھ 

  .»مسئول فاجعۀ کنونی است

بوروکراسی استالینیستی بر «: قطعنامھ ادامھ می داد

بھ قدرت ١٩١٧ ]وسیھانقالب ر[اجساد مردۀ انقالبیون 

رسید و حزب بلشویک را با تبدیل کردن آن بھ دستگاه 

انترناسیونال . یک بوروکراسی صاحب امتیاز ویران کرد

کمونیست را بھ ابزار سیاست خارجی خودخواھانۀ خود 

شمار طبقۀ کارگر بین تبدیل نمود، بھ شکست ھای بی

المللی منجر شد، و یک نسل کامل از انقالبیون 

  .الیست را بھ قتل رساندسوسی

ی گورباچف، پیامد منطقی این "پرستروئیکا"برنامۀ 

این برنامھ، بیانگر گذار از . سنت ضّد انقالبی است

بھ بازگشت سرمایھ داری " سوسیالیسم در یک کشور"

بوروکرات ھا، گورباچف را بھ عنوان رھبر خود . است

برگزیدند، چرا کھ دیگر نمی توانستند  ١٩٨۵در سال 

امتیازات خود را بھ عنوان یک انگل در دولت کارگران 

حفظ کنند و در جستجوی یک رکن اجتماعی جدید در 

  .»قالب مالکیت خصوصی بودند

از این تجربھ باید درس ھایی حیاتی برای امروز گرفتھ 

اقتصاد جھانی سرمایھ داری  در عمیق ترین بحران . شود

ھیچ یک از . قرار دارد ١٩٣٠خود از زمان رکود دھۀ 

بھ لبۀ  ٢٠٠٨مشکالتی کھ نظام مالی جھانی را در سال 

  .پرتگاه سقوط کشاند، حل نشده اند

چون گذشتھ، با طبقۀ حاکم نیز بھ این بحران، ھم

میلیتاریسم، ایجاد قوای دولتی و حمالت بی امان بھ حقوق 

دمکراتیک و مدنی کارگران پاسخ داده است، درحالی کھ 

آلماِن سرمایھ داری و . نی می سازدخود را بی اندازه غ

  .یکپارچھ، بھ طور اخص نقش تھاجمی دارد

ھیچ راه برون رفتی از این بحران وجود ندارد؛ بحرانی 

کھ وجود بشریت را در درون چارچوب سرمایھ داری بھ 

در سرتاسر جھان، طبقۀ کارگر بیش از . خطر می اندازد

این حال،  با. پیش بھ نزاع با طبقۀ حاکم حرکت می کند

برای نبرد و پیروزی در آن، بھ یک چشم انداز سیاسی 

  .ماندگار نیاز دارد

یعنی سرنگونی  -تنھا برنامۀ انترناسیونالیسم سوسیالیستی

سرمایھ داری، استقرار حکومت ھای کارگری، 

سازماندھی مجدد اقتصاد جھانی منطبق با نیازھای جامعھ 

تواند راه خروج می  -در کلیت آن و نھ سود عده ای قلیل

  .از این بن بست را نشان دھد

درک نقش ضّد انقالبی استالینیسم، و درک آلترناتیو 

مارکسیستی کھ در اپوزیسیون چپ و انترناسیونال چھارم 

بھ بنیان گذاری لئون تروتسکی تجسم یافت، بنیان یک 

  .چنین چشم انداز انقالبی است

  ٢٠١۴نوامبر  ١١

http://www.wsws.org/en/articles/2014/11/11/

pers-n11.html 
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  )بخش اول(بحران اجتماعی در یونان 

  »خانمان را در آتن نداشتمھرگز تصور این ھمھ بی«

  آرام نوبخت: برگردان

  

رحمانھ سازی بیاجرا و پیاده بھ این سو، ٢٠٠٩از سال 

ترین سیاست ھای ریاضتی پسا جنگ جھانی دوم در یک 

کشور اروپایی، بھ سقوط ابتدایی ترین زیرساخت ھای 

دسترسی بھ بھداشت و درمان برای  عدمیونان، از جملھ 

  .میلیون نفر، انجامیده است ٣

» سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی«بنا بھ گزارش 

)OECD (درصد از جمعیت  ٣٠، ٢٠١۴رس در ما

درصد از مردم  ١٧یونان زیر خط فقر زندگی می کند و 

  .قادر بھ رفع نیازھای غذایی روزمرۀ خود نیستند

ھزار خانوار فاقد درآمد ھستند، و ھمین  ٣٠٠نزدیک بھ 

سال گذشتھ، . تعداد پایین تر از خط فقر زندگی می کنند

 ۶۴و  یورو ٩٨کمک ھزینھ ھای کودک، بھ ارزش تنھا 

 ٣٠٠در سال برای یک خانوادۀ تک فرزند، برای  سنت

  .کاھش یافتنصف  بھ ھزار خانوار

کاالھای اساسی اقالم و ھشتاد درصد از یونانی ھا خرید 

بیکاری، دامنگیر بیش از یک چھارم . را کاھش داده اند

. درصد از جوانان شده است ۵٠جمعیت کشور و بیش از 

با مزایای بیکاری ناچیز و بھ بسیاری مجبور ھستند کھ 

لحاظ زمانی محدود، زندگی را سپری کنند، آن ھم در 

شرایطی کھ اغلب ماه ھا باید برای دریافت مزایا انتظار 

بھ محض انقضای مزایا، آن ھا بدون درآمد و حق . بکشند

  .دسترسی بھ بیمۀ سالمتی رھا می شوند

اروپایی فدراسیون «بھ نام  سازمان غیردولتیبھ گفتۀ یک 

» خانمانبیفعال در زمینۀ افراد سازمان ھای ملی 

)FEANTSA(خانمان ھزار نفر در آتن بی ١۵ ، تا

این رقم شامل تمامی کارتن خواب ھا، افراد ساکن . ھستند

 ھای در پناھگاه ھای اضطراری، ساکنین در مسکن

مثالً ھمراه با دوستان یا  - موقتی، نامناسبت و ناامن

رادی کھ در ساختمان ھای متروکھ زندگی یا اف - خانواده

نفر  ٧٢٠ھزار و  ٧، ٢٠٠٩در سال . می کنند، می شود

سازمان بھ گزارش یک . خانمان ثبت شدندبھ عنوان بی

، این رقم )Klimaka(» کلیماکا«دیگر بھ نام  غیردولتی

ھزار نفر قرار  ٢٠در سطح بیش از  ٢٠١٣در سال 

  .داشت

 مراکز توزیع غذای خیریھ، موسوم بھ صدھا ھزار نفر بھ

یا دیگر تسھیالتی کھ شھرداری ھا،  ،سوپ ۀآشپزخان

سازمان ھای غیردولتی کلیساھا، سازمان ھای خیریھ یا 

آشپزخانۀ سوپ در آتن بھ . ارائھ می کنند، متکی ھستند

. وعدۀ غذایی در روز ارائھ می کند ١۴٠٠تنھایی 

سازمان از مرکز اجرایی یک  WSWSگزارشگران 

برنامھ ھای توسعھ، حمایت اجتماعی و «بھ نام  غیردولتی

حوزۀ . دیدن کردند) PRAKSIS(» ھمکاری پزشکی

طراحی، کاربرد و «، عبارت است از نھادفعالیت این 

  .»اجرای برنامھ ھای انساندوستانھ و مداخالت پزشکی

، )٢٠١٢-٢٠١١(در گزارش دوساالنۀ فعالیت این گروه 

نام زانتوس آنتیپاس وضعیت را پس از سرپرست گروه با 

: نخست کاھش ھزینھ ھای عمومی توصیف کرد دو سالِ 

امروز، جامعۀ ما یک طبقۀ جدید از افرادی دارد کھ «

بدون شغل، مسکن، درآمد، مدارک، پزشک، دارو، 

خانواده، مزایای اجتماعی و عزت، و خالصھ بدون یک 

  »!آینده زندگی می کنند

ماه را بھ عنوان متصدی  ١٨دیک بھ ال کلوکا نزماریانِ 

 سازمان .کار کرده است PRAKSISسیاست حمایتی 

PRAKSIS  بھ عنوان بخش الحاقی  ٢٠٠۴در سال

، با یک درمانگاه عمومی بھ »پزشکان بدون مرز«

ما «: او گفت. عنوان مرکز اصلی آن آغاز بھ کار کرد

 ٢٠٠٨اما از . اساساً با موضوعات مھاجرت درگیر بودیم

بھ جز . کردیم دهھ بعد، وضعیت جدیدی را مشاھب
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پناھجویان، مھاجرین و غیره، و بھ خصوص از سال 

، ما یونانی ھای زیادی داشتیم کھ بیمۀ سالمت شان ٢٠١٠

و درمان  قطع شده بود و نمی توانستند بھ نظام بھداشت

خانمان شدن این افراد یک قدم تا بی. دنرسی داشتھ باشتدس

ما بھ جای آن کھ . خانمان بودندنقداً بی فاصلھ داشتند یا

اساساً با موضوعات مھاجرت و قربانیان قاچاق برخورد 

داشتھ باشیم، بھ سازمانی تبدیل شده ایم کھ تالش می کند 

  .»پذیر را با نظام رفاھی پیوند بزندیبسگروه ھای آ

  

کار می کنند، و  PRAKSISنفر در  ١۵٠بیش از 

آتن، پیرائوس، تسالونیکی و ایی در ھواحد نیروی 

  : می کنند تأمین را پاتراس

ما واحدھای سیاری داریم کھ خدمات پایھ ای بھداشت و «

وی . آی .اچ ویروس تست رایگان و ھمین طور ،درمان

بھ عالوه در نواحی جنوبی یونان و . را ارائھ می کنند

برنامۀ ویژه ای برای . نواحی مرزی نیز خدماتی داریم

اجرینی داریم کھ بھ جزایر یونان می آیند، بھ کمک بھ مھ

خصوص از سوریھ کھ سیل عظیمی از مردم از آن جا 

  .»ھستند

نفر در روز از واحد پزشکی  ١٠٠متوسط  بھ طور

PRAKSIS یک مرکز پزشکی در . استفاده خواھند کرد

خانمان ھا در نزدیکی ناحیۀ آتن و یک مرکز روزانۀ بی

  .مونیا وجود داردوا

: ما پنج نوع از خدمات پزشکی را داریم«: گفت کلوکا

دندان پزشک، درماتولوژیست، کاردیولوژیست، و 

  .»پزشک زنان و پزشک عمومی

بھ گفتۀ او مھاجرت پناھندگان و پناھجویان در سرتاسر 

  :ادامھ داده است خود مدیترانھ بھ افزایش

ما یک واحد جدید را رو بھ روی ایستگاه الریسیس «

و تخمین می  مدایر کرده ای ]لی راه آھن آتنایستگاه اص[

  .ھزار بازدید دارد ۴٠زنیم کھ این واحد ساالنھ 

تعداد خانواده ھایی کھ نمی توانند خودکفا باشند، افزایش 

یعنی تنھا یک قدم با زمانی فاصلھ دارند کھ . پیدا کرده

شش ماه تالش می .... دیگر سقفی باالی سرشان نباشد

ایھ ای آن ھا مثل برق و آب و خرید از کنیم کھ نیازھای پ

  .بدھیم ششسوپرمارکت را پو

این کھ یک سوم جمعیت کار نداشتھ باشد، مشکل بسیار 

خانواده ھایی ھستند کھ حتی یک . بزرگی ایجاد می کند

ده یا پانزده سال پیش، متداول بود کھ . درآمد ھم ندارند

. بخرند خانواده ھا سرمایھ گذاری کنند و خانۀ خودشان را

 ۴٠بانک ھا وام ھایی بھ خانواده ھا می دادند کھ ظرف 

  .سال قابل بازپرداخت بود

اما وقتی وارد این بحران می شوید و خودتان را بدون 

کار و شغل می بینید، چھ طوری با آن برخورد می کنید؟ 

دولت باید بھ بانک ھا بگوید کھ آن ھا نمی توانند بھره 

ولی می دانیم کھ . نظارت کنند باید بر بانک ھا. بگیرند

رخ نمی  ،و نھ فقط در اروپا ،چنین چیزی ھیچ جای جھان

ما دولت ھایی داریم کھ تحت نظارت بانک ھا ھستند . دھد

  »!و نھ برعکس

دسترسی بھ بھداشت و درمان، وابستھ بھ این است کھ فرد 

بیمۀ سالمتی را داشتھ  برخورداری از بتواند استطاعت

کلوکا، بھ دنبال رشد بیکاری گسترده،  بھ گفتۀ. باشد

میلیون نفر از پوشش بھداشت و درمان خود  ٣بیش از «

  .»محروم شده اند

با این ھمھ کاھش بودجھ و تعداد کارکنان، «: او افزود

اگر بھ . ل بزرگی رو بھ رو استکارائۀ خدمات با مش

بیمارستان ھا بروید، می بینید کھ ھمیشھ در این مورد 

خود من شخصاً ھر ھفتھ حداقل یک . تاعتراض ھس

  .اعتراض را شاھد ھستم

قبالً یک خانواده مقداری پول در بانک داشت و شاید دو 

منزل برای مواقعی کھ فرزندان جوان شان بخواھند 

اما وقتی . بیرون بروند و در جای دیگری زندگی کنند
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اگر یک عضو . بحران بھ آن ھا ضربھ زد، برگشتند

ل حاد سالمتی داشتند، خانواد پول برای خانواده یک مشک

  .دارو پیدا می کرد

حکومت [نخستین چیزی کھ . ھمۀ این ھا بھ پایان رسیده

پاپاندرو انجام داد،  ]»پاسوک« حزب سوسیال دمکرات

اندازی دستاین بود کھ بھ حداقل سطح حقوق بازنشستگی 

یورو حقوق  ۴۵٠آن دوره ای کھ مادر من . کند

مبلغی پول در بانک داشت کھ اآلن برای بازنشستگی و 

  .»تفاده می کنیم، بھ پایان رسیدسزندگی داریم از ھمان ا

خانمان انھ ای برای بیزمراکز رو PRAKSISنھاد 

  .ھای آتن، پیرائوس و تسالونیکی را اداره می کند

ھرگز نمی توانستم تصور کنم کھ چنین «: کلوکا گفت

قبالً «. »آتن باشندخانمان ھا در مرکز تعدادی از بی

تمام عمرشان را  ممعمول بود کھ تعداد بسیار کمی از مرد

اآلن من جوانان را در خیابان . در خیابان ھا زندگی کنند

سال را  ۴٠ھا می بینم، افراد ھم سن و سال خودم، حدود 

  .»آن ھا در خیابان گدایی می کنند یا می خوابند. می بینم

تی در اتحادیۀ اروپا است دول« ،او اضافھ کرد کھ یونان

این چیزی بود کھ . کھ قادر بھ ارائۀ دارو بھ مردم نیست

من در آفریقا برایش جنگیدم، حاال دارم تالش می کنم 

  .»ھمان را این جا انجام دھم

  ٢٠١۵ژانویۀ  ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

  نیک بیمز

  باران راد: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان 

بھ رھبری حزب سیریزا، کھ بھ تازگی در روزنامۀ 

گاردین منتشر شده است، ضمن آن کھ تقابل او را با 

مارکس آشکار می کند، پرده از خصلت طبقاتی سیریزا و 

  .گرایش ھای ِشبھ چپی کھ نمایندگی می کند، برمی دارد

گیری سیاسی خود را با می کند جھتواروفاکیس تالش 

ملغمھ ای از تعریف و تمجید از اکتشافات مارکس از یک 

سو و افشای آن چھ کھ او خطاھای ناشی از قصور و 

  .تعمد مارکس می نامد از سوی دیگر، توجیھ کند

تمام آن چھ کھ او می نویسد یا تصویری کامالً نادرست از 

خرفاتی تماماً بی مارکس و مجموعھ ای درھم است، یا مز

اما تحلیل مقالۀ او با این وجود از دو زاویھ . سر و تھ

  .ارزشمند است

اول؛ کالبدشکافی این مقالھ، بھ روشن شدن برخی از 

بر خالف تحریفات و  ،ترین نکات تحلیل مارکسبنیادی

  .جعلیات واروفاکیس یاری می رساند

 و دوم این کھ واروفاکیس نیز مانند بسیاری دیگر از

-منتقدین، نوشتۀ خود را با تحسین از درک عمیق بنیان

گذار سوسیالیسم علمی از سازوکار نظام سرمایھ داری 

ولی با این کار نشان می دھد کھ او یا در . آغاز می کند

واقع چیزی از مارکس نفھمیده یا عامدانھ بھ ارائۀ تصویر 

  .نادرستی از او دست بھ کار شده است

بھ کشفی نائل آمد کھ باید «مارکس بھ گفتۀ واروفاکیس، 

در کانون ھر تحلیل سودمندی از سرمایھ داری باقی 

. »کشف تضاد دوگانھ در اعماق کار انسان«، یعنی »بماند

از نظر واروفاکیس، مارکس آشکار کرد کھ کار، دو 

فعالیتی ارزش «یکی کار بھ مثابۀ . طبیعت متفاوت دارد

اپیش بر حسب کمیت آفرین کھ ھرگز نمی توان آن را پیش

و دیگری ) و بنابراین غیرقابل تبدیل بھ کاال است(سنجید 
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کھ ) مثالً ساعات انجام شدۀ کار(کمیت «کار بھ مثابۀ 

  .»برای فروش است و قیمتی پیدا می کند

کل سردرگمی خاص تأمالت واروفاکیس و تحریفات 

  .آشکار او از مارکس، از ھمین جا شروع می شود

دانان و تعمیق آثار اقتصادسیاسیمارکس با تداوم 

کالسیک انگلستان، بھ خصوص آدام اسمیت و دیوید 

ریکاردو، ثابت کرد کھ ارزش یک کاال، با مقدار کار 

اجتماعاً الزم متجسم در آن، بر حسب زمان، تعیین می 

این قانون ارزش است کھ تمامی اشکال پدیداری . شود

 -اره و غیرهدستمزد، سود، و اج -اقتصاد سرمایھ داری

  .نھایتاً از آن منتج می شود

اما تحلیل مارکس متکی است بر کشفی بسیار حائز 

اھمیت؛ این اکتشاف، بھ پرسشی پاسخ می داد کھ برای 

  منشأ سود چیست؟: تمام اسالف او دردسرساز شده بود

اگر کار : این موضوع بھ این شکل تئوریک ظاھر شد

ای مقدار کار منشأ ارزش است و اگر کاالھا بر مبن

متجسم در آن ھا مبادلھ می شوند، اگر مقادیر برابر بھ 

ازای مقادیر برابر مبادلھ می گردند، در آن صورت سود 

  چھ طور افزایش پیدا می کند؟

اگر کار : یا چنان چھ مسألھ را بھ شکل دیگری طرح کنیم

کاری کھ در بازار بھ »  ارزش«منشأ ارزش است، پس 

ا خرید و فروش می شود، شکل پرداخت دستمزدھ

چیست؟ گفتن این کھ ارزش کار بھ مثابۀ کاال با کار 

  .متجسم در آن تعیین می شود، بھ ھیچ چیز پاسخ نمی داد

دانان کالسیک حول این مسألھ وارد یک اقتصادسیاسی

بھ عنوان مثال آدام اسمیت نتیجھ . مدار بستھ شده بودند

امعۀ تولید گرفتھ بود کھ قانون ارزش در مورد یک ج

. کاالیی ساده مصداق دارد، اما نھ در مورد سرمایھ داری

اما ھمان طور کھ مارکس نشان داد، سرمایھ داری از 

تولید کاالیی برخاست، و بنابراین اسمیت عمالً با کنار 

گذاشتن جستجو برای یک تحلیل علمی از قوانین آن، یک 

  .گام بھ عقب برداشتھ بود

، یعنی پرده برداشتن از راز کنندۀ مارکسکشف تعیین

ارزش اضافی و شکل پدیداری آن در قالب سود، این بود 

، کھ »کار«کھ کاالیی کھ کارگر در بازار می فروشد، نھ 

  .است؛ یعنی ظرفیت کار» نیروی کار«

بنابراین مانند تمامی دیگر کاالھا، ارزش آن با مقدار کار 

رزش نیروی یعنی ا. الزم برای بازتولید آن تعیین می شد

کار، با مقدار کار الزم برای حفظ کارگر و خانوادۀ او 

این ھمان مقدار کاری نبود کھ کارگر در . تعیین می گشت

منشأ ارزش اضافی در این . طول روزکار ارائھ می کرد

واقعیت نھفتھ بود کھ از یک سو کارگر، کاِر یک روز را 

ا در در فرایند تولید بھ سرمایھ دار عرضھ می کند، ام

عین حال تأمین کاالھای موردنیاز برای بقای کارگر و 

تر از کاِر یک روز، زمان می بازتولید نسل بعدی، کم

  .برد

بھ بیان دیگر، ارزش نیروی کار بھ عنوان کاالیی کھ 

کارگر بھ سرمایھ دار می فروشد، تماماً متفاوت است با 

ارزشی کھ کارگر در طول روزکار می افزاید، یعنی 

ارزشی کھ در کاالھای پدیدآمده در پایان فرایند تولید، 

کارگر طی بخشی از روزکار، ارزش . تجسم پیدا می کند

-نیروی کار خود را بازتولید می کند، اما در بخش باقی

ماندۀ روزکار، او ارزش اضافی را تحویل سرمایھ دار 

  .می دھد و در ازای آن چیزی دریافت نمی کند

کھ این خود محصول (کار بھ مثابۀ کاال  با پدید آمد نیروی

زنجیره ای از تغییر و تحوالت تاریخی بود کھ طی آن 

طبقھ ای جدید، طبقۀ کارگر، خلق شد، از ابزار تولید جدا 

گردید و اصوالً فاقد چیزی برای فروش بھ جز ظرفیت 

، امر تصاحب کار یک طبقھ بھ دست )خود برای کار شد

، نھ با نقض قانون ارزش و )یعنی استثمار(طبقۀ دیگر 

مبادلۀ کمیت ھای معادل، کھ مطابق با آن رخ می داد 

مارکس این را مفروض می گرفت کھ کل ارزش کاالی (

نیروی کار، بھ کارگری کھ آن را فروختھ پرداخت می 

  ).شود

واروفاکیس در مقالۀ خود ھمھ چیز را درھم می آمیزد و 

او در . ی کندکننده را مغشوش ماین پرسش ھای تعیین

ھم برق و ھم کار می توانند بھ «جایی می نویسد کھ 

، بھ این ترتیب او تماماً »عنوان کاال درنظر گرفتھ شوند
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٥٩ 
و کاالی نیروی  -معیار سنجش ارزش -تمایز میان کار

کار کھ کارگر بھ سرمایھ دار می فروشد را تیره و محو 

  .می کند

آتی، در  کارمندان«در ھمان پاراگراف می نویسد کھ 

تالشی پراضطراب از چرخ گوشت ھا رد می شوند تا 

در واقع نیروی کار . »نیروی کارشان را بھ کاال بدل کنند

نقداً پیش از این بھ کاالیی تبدیل شده است کھ سپس در 

فرایند تولید از سوی سرمایھ دار استفاده می شود، و 

  .ارزش اضافی یا مازاد را بھ وجود می آورد

سردرگمی ھایش را یکی پس از دیگری واروفاکیس 

اگر کارگران و کارمندان «: تلنبار می کند و می نویسد

موفق شوند کھ کار خود را بھ طور کامل کاالیی کنند 

، در آن صورت سرمایھ )اکنون کار و نھ نیروی کار(

  .»داری ھالک خواھد شد

اگر بتوان معنایی از این گفتھ استخراج کرد، آن این است 

ان برای نوعی برنامۀ رفرمیستی وجود دارد کھ کھ امک

از استثمار بکاھد، چون اگر سرمایھ داری قرار بود بھ 

  .کامل دست بیابد، سقوط می کرد» کاالیی کردن«

جنبۀ دیگری در اشاره ھای واروفاکیس بھ انگیزۀ سرمایھ 

: او می نویسد. وجود دارد» کار کاالیی«داری برای 

ھرۀ بحران ھای سرمایھ درک درخشان مارکس از جو«

ھرچھ موفقیت سرمایھ داری در تبدیل کار : داری این بود

بھ کاال بیشتر باشد، ارزش ھر واحد از ستاده ھایی کھ 

تر می شود، نرخ سود پایین تر می آید و تولید می کند کم

تر نھایتاً رکود بعدی اقتصاد بھ عنوان یک سیستم نزدیک

  .»می گردد

ظاھراً ھم بھ مسیر تاریخی تولید اشارۀ او در این جا 

سرمایھ داری است کھ طی آن سرمایھ بھ طور ممتد برای 

خلق شرایطی تقال می کند کھ بھ موجب آن ماشین می 

امروز اغلب بھ (تواند جایگزین کار زندۀ کارگر بشود 

، و ھم بھ این امر کھ )شکل کامپیوتری کردن فعالیت ھا

آن بر نرخ سود و فرایند  چگونھ چنین تقالیی بھ دلیل تأثیر

خود انباشت سرمایھ داری منجر بھ بحران ھای حاد می 

  .شود

تنھا منبع ارزش اضافی، کھ بنیان انباشت سرمایھ را 

این محصول . شکل می دھد، استثمار طبقۀ کارگر است

انگیزۀ ذھنی سرمایھ دار نیست، بلکھ ریشھ در مناسبات 

ر ابزار اجتماعی عینی متکی بر مالکیت خصوصی ب

  .تولید و خرید و فروش نیروی کار دارد

سرمایھ ای کھ : سرمایھ از دو جزء تشکیل می شود

مواد خام، مشاین آالت و (صرف ابزار تولید می شود 

و سرمایھ ای کھ صرف خرید نیروی کار می ) غیره

با این حال ارزش اضافی تنھا از یک بخش سرمایھ . شود

کھ صرف خرید سرچشمھ می گیرد و آن بخشی است 

اما انباشت، دربرگیرندۀ گسترش . نیروی کار می شود

بنابراین تا جایی کھ . مجموع سرمایھ در کلیت آن است

کار زنده، جزء روبھ کاھشی از فرایند تولید را شکل می 

یعنی نسبت ارزش اضافی  -دھد، گرایش ذاتی نرخ سود

  .بھ سوی تنزل است - بھ کل مقدار سرمایھ

مھمی کھ سرمایھ برای غلبھ بر این  یکی از راه ھای

تر بھره وری کار گرایش بھ کار می بندد، توسعۀ بیش

سرمایھ در جستجوی آن است کھ بخشی از . است

روزکار را کھ طی آن کار زنده ارزش نیروی کار خود 

را بازتولید می کند، کاھش دھد و در عوض بر بخشی از 

ایھ واگذار روزکار کھ در آن کار اضافی رایگان بھ سرم

این امر از طریق تکامل تکنولوژی . می شود، بیافزاید

ھای جدید صورت می گیرد، بھ طوری کھ ھمان 

فرایندھایی کھ زمانی بھ واسطۀ کار زنده انجام می شد، 

  .اینک بتواند با ماشین آالت صورت بگیرد

با این حال محدودیت ھایی ذاتی برای این فرایند وجود 

ساعت  ٨مثال مدت زمان روزکار  اگر بھ عنوان. دارد

ساعت بازتولید شود،  ۶باشد و ارزش نیروی کار طی 

ساعت  ٢در آن صورت ما ارزشی اضافی معادل با 

اگر بھره وری کار دو برابر شود، بنابراین ارزش . داریم

ساعت بازتولید می شود، در آن  ٣نیروی کار طی 

صورت ارزش اضافی استخراج شده در طول روزکار، 

اگر این فرایند . ساعت افزایش خواھد یافت ۵بھ  ٢ز ا

تکرار شود و بھره وری کار مجدداً دو برابر شود، در 

 ١.۵این حالت ارزش نیروی کار اکنون ظرف تنھا 

 ۶.۵بھ  ۵ساعت بازتولید می شود و کار اضافی تنھا از 
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٦٠ 
ساعت افزایش خواھد یافت، بدین ترتیب درصد این 

  .از مورد قبل خواھد بودتر افزایش بھ مراتب کم

در نتیجھ ھرچھ بھره وری کار طی کل یک دورۀ تاریخی 

تر توسعھ یافتھ باشد، بھ ھمان اندازه مقابلھ با تنزل بیش

نرخ سود از طریق افزایش در بھره وری کار دشوارتر 

  .است

این کاھش در مدت زمانی کھ صرف بازتولید ارزش 

ت بھ جز نیروی کار می شود، پیامد ھیچ چیز نیس

انکشاف نیروھای مولد و بھره وری اجتماعی کار، کھ 

اما بھ دلیل . بنیانی ھستند برای پیشرفت جامعۀ بشری

تأثیر آن روی نرخ سود، یعنی نرخ انباشت و بسط 

یابی آن بھ عنوان یا بھ قول مارکس، خودسامان - سرمایھ

توسعۀ بھره وری اجتماعی کار یک بحران  - سرمایھ

ی شیوۀ تولید سرمایھ داری ایجاد می کند تاریخی را برا

  .کھ خود را در بحران ھای فزاینده نشان می دھد

ناسازگاری میان انکشاف مولد «مارکس می نویسد 

بر مبنای مالکیت [جامعھ و مناسبت تاکنون موجود تولید 

 ]خصوصی بر ابزار تولید و خرید و فروش نیروی کار

و تشنج ھا نشان خود را در تضادھای حادتر، بحران ھا 

  .»می دھد

این بحران ھا شکل رکود اقتصادی عمیق، آھستگی یا 

توقف فرایند انباشت، و نابودی کل بخش ھای نیروھای 

مولد در طول رکودھا، بحران ھا و تنازعات نظامی را 

  .بھ خود می گیرد

برای تداوم فرایند انباشت، کل بخش ھای سرمایھ بھ 

ود برای سایر بخش منظور افزایش ارزش اضافی موج

مانده نابود می شوند، طبقۀ کارگر بھ دنبال ھای باقی

کاھش دستمزدھا در فقر فرو می رود و خدمات اجتماعی 

کھ در تحلیل نھایی نمایانگر بخشی کسرشده از ارزش 

اضافی موجود برای سرمایھ ھستند، کاستھ یا محو می 

  .شوند

ی، نھ از ذکر این مورد بسیار حیاتی است کھ این نابود

ھر گونھ کاھش در بھره وری اجتماعی کار، بلکھ از 

بھ بیان دیگر، تکامل بھره وری . افزایش آن برمی خیزد

اجتماعی کار کھ بنیان پیشرفت تمدن بشری را شکل می 

دھد، بحران عمیقی را برای نظام سود ایجاد می کند و 

این نظام تالش می کند آن را از طریق انھدام سرمایھ، 

د بیکاری توده ای و فقیرسازی و دامن زدن بھ ایجا

  .شرایط برای جنگ رفع کند

انھدام «: ھمان طور کھ مارکس بھ روشنی توضیح داد

قھری سرمایھ، نھ بھ واسطۀ مناسباتی خارج از سرمایھ، 

بلکھ در عوض بھ عنوان شرطی برای پاسداری از خود 

آن نظام، بارزترین نشانۀ توصیھ ای است کھ می توان بھ 

تری از تولید کرد تا کنار بکشد و برای شکل عالی

  .»اجتماعی، جا باز کند

باید تأکید کرد کھ مارکس در این جا از فرایندھای 

تاریخی صحبت می کند، نھ صرفاً نوسانات سیکل 

خود  سرمایھ پیش از این، در تالش نومیدانھ. تجاری

ای برای تداوم، از دوره ھایی از انفجارھای حاد و موج ھ

این تغییر . گر درطول قرن بیستم عبور کرده استویران

 غیرقابل وصفو تحوالت عظیم بھ فالکت و تنزل 

بشریت انجامیده و تھدیدی در جھت نابودی خود تمدن 

  .بشری بوده است

طبقۀ کارگر در طول توفان ھای قرن بیستم و پس از آن، 

. وارد مبارزه برای سرنگونی انقالبی سرمایھ داری شد

اما بھ استثنای انقالب روسیھ، در سایر موارد بھ دلیل 

واروفاکیس مانند . خیانت ھای رھبری اش ناکام بود

بسیاری دیگر، از این تجربۀ تاریخی نتیجھ می گیرد کھ 

سرمایھ داری نیرومدتر از آن است کھ سرنگون شود و 

این کھ طبقۀ کارگر خود بھ شکلی ارگانیک ناتوان از 

  .تاریخی خود است ارتقا بھ وظایف

اکنون فروپاشی دیگری درحال وقوع است کھ در آن 

وظیفۀ سرنگونی این نظم اقتصادی و اجتماعی منسوخ، 

شرط تضمین تداوم خود تمدن، باری دیگر بھ عنوان پیش

  .در دستور کار قرار گرفتھ است

سرمایھ داری، فارغ از این کھ چھ قدر توصیھ برای کنار 

. ، بھ خودی خود محو نخواھد شدکشیدنش نیرومند باشد

بلکھ باید بھ دست یک نیروی اجتماعی کھ خود سرمایھ 
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خلق کرده و منافع تاریخی آن در انجام این وظیفھ نھفتھ 

این تنھا می تواند یک عمل آگاھانھ . است، سرنگون شود

  .باشد

در این . این نیروی اجتماعی، طبقۀ کارگر جھانی است

گره از کالف سردرگم جا دوباره ضروری است کھ 

واروفاکیس در ارتباط با تمایز میان کار و نیروی کار باز 

طبقۀ کارگر، آن طبقۀ محصول سرمایھ است کھ . کنیم

ھویت . کاالی خود، یعنی نیروی کار را می فروشد

گیری نژادی، جنسیتی و جنسی یا اجتماعی آن با جھت

سایر مقوالتی کھ متخصصین سیاست ھای ھویتی با 

غۀ تمام روی آن ھا تمرکز می کنند، تعیین نمی شود؛ دغد

. بلکھ با رابطۀ آن نسبت بھ ابزار تولید تعیین می گردد

طبقۀ کارگر بھ عنوان فروشندۀ نیروی کار، بھ شکلی در 

قطب متخاصم سرمایھ، یعنی آنتی تز خود، می ایستد کھ 

ھیچ نیروی اجتماعی دیگری بھ دلیل نقش عینی خود در 

  .مایھ داری نمی تواند بایستداقتصاد سر

امروز فاز اخیر تغییر و تحول تاریخی سرمایھ داری کھ 

ناشدنی با تقالی مستأصل آن برای غلیھ بر تضادھای حل

شدن تولید و استقرار  خود پیش رانده می شود، بھ جھانی

طبقۀ . یک بازار حقیقتاً جھانی نیروی کار انجامیده است

یت جھان بدل شده، کھ بھ کارگر بھ اکثریت عظیم جمع

لحاظ عینی در وحدت جھانی علیھ آنتی تز خود، یعنی 

  .سرمایۀ جھانی، ایستاده است

این طبقۀ جھانی، یعنی پرولتاریا، بھ دلیل خصلت 

اجتماعی عینی خود، قادر بھ کسب رھایی خود و 

جلوگیری از غوطھ رفتن در فاجعھ نیست، مگر با 

مالکیت خصوصی بر سرنگونی نظام اجتماعی متکی بر 

ضرورت، طبقۀ کارگر . ابزار تولید و انباشت خصوصی

را وادار می کند کھ کنترل نیروھای مولدی را کھ بھ 

عنوان نقطۀ عزیمت بازسازی جامعھ بر بنیان ھای جدید 

بھ طور . سوسیالیستی خلق کرده است، بھ دست گیرد

جنبش «: بینی کردخالصھ، ھمان طور کھ مارکس پیش

، جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت عظیم برای پرولتری

  .»منافع اکثریت عظیم است

واروفاکیس بھ خوبی می داند کھ نظام سرمایھ داری نقداً 

انداز اما چشم. وارد برھھ ای از انفجارھای حاد شده است

  .ترین معنای کلمھ، ضّد انقالبی استاو، در کامل

توصیھ می کند کھ او بھ طبقۀ سرمایھ دار و نمایندگان آن 

توجھاتی بھ مارکس داشتھ باشند، بفھمند کھ نظام آن ھا با 

سر بھ کدام سو می رود، و تالش کنند برای اجتناب از 

این توصیھ، با . بروز فاجعھ، دست بھ اصالحاتی بزنند

پای فشاری بر این امر کھ نجات سرمایھ داری از شّر 

روز فاشیسم بینانھ و مانع بانداز واقعخودش تنھا چشم

است، با ھدف خلع سالح سیاسی طبقۀ کارگرمطرح می 

  .شود

با این حال این انقالب سوسیالیستی و بازسازی جامعھ 

نیست کھ ایده آلی تخیلی را شکل می دھد؛ بلکھ برعکس 

دستورکار سیاسی واروفاکیس، یعنی تالش برای آھستھ 

کردن یا جلوگیری از یک فاجعھ در چارچوب سرمایھ 

  .است کھ چنین خصلتی داردداری 

چرا کھ منطق ویرانگر اقتصاد سرمایھ داری، منطقی کھ 

انداز ذھنی طبقۀ مارکس از آن پرده برداشت، پیامد چشم

سرمایھ دار یا نمایندگان سیاسی آن نیست، بلکھ ریشھ در 

برنامھ ھای آن ھا، . ناشدنی نظام سود داردتضادھای حل

  .است بھ زبان سیاست ترجمان انگیزۀ عینی خود سرمایھ

بنابراین مسألۀ فوق العاده مھمی کھ در پیش روی طبقۀ 

کارگر قرار دارد، پیشبرد مبارزۀ سیاسی مستقل آن برای 

سرنگونی نظام تاریخاً منسوخ و ارتجاعی سرمایھ داری، 

  .انداز مارکسیسم استبا اتکای خود بر برنامھ و چشم

مبارزات عظیم بحران نظام سرمایھ، طبقۀ کارگر را بھ 

اجتماعی و سیاسی خواھد کشاند، مبارزاتی کھ عالئم 

اما فارغ از این کھ دامنھ و . اولیھ اش رخ نموده است

شدت این مبارزات تا چھ حد عظیم باشد، برنامۀ 

ضروری سرنگونی سرمایھ داری بھ طور خود بھ خود 

حلقۀ ضروری . از درون این مبارزات بیرون نخواھد آمد

رویدادھای علی و معلولی منجر بھ سرنگونی در زنجیرۀ 

نظام سرمایھ داری، نقش حزب انقالبی است کھ برنامھ و 

بھ طور  -انداز را برای این ھدف فراھم می آوردچشم

  .خالصھ، ضرورت رھبری انقالبی
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٦٢ 
نطر بھ این کھ واروفاکیس نقش خود را نجات سرمایھ 

داری از شّر خودش تعریف کرده است، جای تعجبی 

دارد کھ می بینیم او در این مسائۀ بھ غایب مھم، مارکس ن

  .را آماج انتقادات خود قرار می دھد

بندی مقالۀ خود، کھ در آن توصیح واروفاکیس در جمع

و چرا » بھ شدت از مارکس خشمگین است«می دھد چرا 

» مزاج و ناسازگارمارکسیست دمدمی«خود را یک 

گذار سوسیالیسم اندرنظر می گیرد، ادعا می کند کھ بنی

گیر مرتکب شد، یکی خطایی از دو اشتباه چشم«علمی، 

  .»سر قصور بود، دیگری خطایی از سر عمد

او می گوید کھ خطای ناشی از قصور مارکس، در 

ناتوانی او از تفکر کافی دربارۀ اثرات تئوری ھای خود 

این نگرانی را از خود بروز نداد «مارکس . بر جھان بود

ھای قدرتمند  ھایی با فھم بھتر از این ایده ش، آدمکھ پیروان

نسبت بھ کارگران متوسط، شاید از قدرتی کھ از خالل 

  شود برای سوء استفاده ھای مارکس بدان ھا اعطا می ایده

از دیگر رفقایشان بھره برند، پایگاه قدرت خودشان را 

بسازند، و جایگاھی برای اعمال نفوذ بر دیگران را بھ 

  »اورند؟دست بی 

بھ عبارت دیگر، مارکس بھ جای فراھم آوردن سالحی 

نظری کھ طبقۀ کارگر با آن بتواند بھ رھایی خود دست 

یابد، در واقع تئوری ای را تکامل داد کھ می توانست 

مورد استفادۀ نخبگان روشنفکر برای اعمال قدرت بر 

این صرفاً شقّی از . طبقۀ کارگر مورد استفاده قرار گیرد

این کھ : دیدگاه رایج حول یک مسألۀ قدیمی استیک 

مارکسیسم و مارکس بھ نوعی مسئول جنایات کسانی 

  .ھستند کھ بھ آن ھا خیانت کردند

واروفاکیس برای حمایت از اظھارات خود دست بھ ھیچ 

و نمی . نوع ارزیابی مشخص از تاریخ مدّون نمی زند

مقابل تز او تواند ھم چنین کند، چرا کھ تاریخ دقیقاً نقطۀ 

  .را نشان می دھد

 استالینیستی در اتحاد جماھیر شوروی بروکراسیظھور 

بھ  ١٩٢٠را درنظر بگیرید کھ قدرت سیاسی را در دھۀ 

 بروکراسی گیریقدرت. دنبال انقالب اکتبر غصب کرد

بر طبقۀ کارگر نھ محصول فھم بھتر آن از تئوری 

د کھ مارکسیستی، کھ محصول انزوای اتحاد شوروی بو

یابی ذخایر مادی، ماندگی اقتصادی و کمدر شرایط عقب

  .بھ ظھور یک کاست بروکراتیک منجر شد

بنیان ھای ایدئولوژیک استالینیسم نھ بر تئوری 

مارکسیستی، کھ بر تئوری ناسیونالیستی ضّد مارکسیستی 

، آموزه ای کھ مدت ھا قبل »سوسیالیسم در یک کشور«

  .متکی بوداز سوی مارکس رد شده بود، 

، یعنی )۴۶-١٨۴۵(» ایدئولوژی آلمانی«مارکس در 

اثری کھ در آن تشریح تئوری ماتریالیسم تاریخی خود را 

آغاز نمود، توضیح داد کھ کمونیسم، توسعۀ بازار جھانی 

را از پیش مفروض می دانستھ و از درون آن برخاستھ، 

-بدین گونھ پرولتاریا فقط می تواند بھ طور تاریخی«و 

انی وجود داشتھ باشد، درست ھمچون کمونیسم، جھ

داشتھ " جھانی-تاریخی"فعالیتش می تواند فقط وجودی 

  .»باشد

بھ عالوه، انکشاف نیروھای مولد در مقیاس جھانی، 

بدون «گزارۀ ضروری برای کمونیسم بود، چرا کھ پیش

چیزی صرفاً ھمگانی و توزیع می شود، آن، نداری و بی

تاج ضروری و ھمان پلیدی ھای و مبارزه برای مایح

ایدئولوژی آلمانی، (» کھنھ ناگزیر بازخواھد گشت

  ).۴٨-۴۶. صص

بر اساس ھمین بنیان ھای مارکسیستی بود کھ لئون 

انقالبی کھ بھ آن خیانت «تروتسکی در شاھکار خود 

 -، تحیلی علمی از ظھور بروکراسی استالینیستی»شد

ھ داد و نشان داد کھ ارائ -»ھمان پلیدی ھای کھنھ«نمایندۀ 

چگونھ بروکراسی بھ عنوان محافظ نابرابری اجتماعی 

ماندگی اقتصادی و انزوای اتحاد تحت شرایط عقب

شوروی از اقتصاد جھانی و تقسیم کار بین المللی در 

نتیجۀ شکست ھای طبقۀ کارگر در اروپای غربی، پدید 

  .آمد

 گیری بروکراسی نوظھور، متکی بر دانش واالیقدرت

نخبگان روشنفکر از مارکسیسم نبود، برعکس استالینیسم 

رحمانھ علیھ مارکسیسم حقیقی بیرون از دل جنگی بی
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٦٣ 
این جنگ کھ در جبھۀ ایدئولوژیک آغاز شد، بھ . آمد

مارکسیست ھای پیشتاز انجامید کھ با  کشتار گستردۀ

  .بھ اوج رسید ١٩۴٠ترور تروتسکی در سال 

ن چیزی است کھ واروفاکیس وضعیت، تماماً نقطۀ مقابل آ

نھال کادر مارکسیستی، یعنی نیرومندترین و . ترسیم کرد

ترین متفکران، کسانی کھ بر تئوری دوراندیش

مارکسیستی سوار بودند و زندگی خود را بھ کاربست این 

شناخت برای ھدایت طبقۀ کارگر در مسیر انجام انجام 

د شد کھ وظیفۀ تاریخی اش وقف کرده بودند، زمانی نابو

بروکرات ھای حریص، با اتخاذ مفاھیم ضّد مارکسیستی، 

. برای خود جایگاه ھای نفوذ و امتیاز را تضمین کردند

کشی روشنفکری، امروز نیز باقی پیامدھای این نسل

است، آن ھم نھ فقط در فضای مسموم سیاسی و 

چنین در روشنفکری اتحاد شوروی سابق، کھ ھم

یابی در درون رفتن جھتسردرگمی وسیع و از دست 

  .طبقۀ کارگر

تروتسکی بر مبنای مارکسیسم، نھ فقط منشأ بروکراسی و 

گیری آن را توضیح داد، بلکھ ھشدار داد کھ در قدرت

صورت عدم سرنگونی آن بھ دست طبقۀ کارگر، این 

بروکراسی بھ ناگزیر بھ بازگشت سرمایھ داری منجر 

رابر کوھی از اندازی کھ صحت آن در بچشم -خواھد شد

روشنفکران بورژوا و مدافعین استالینیسم کھ گمان می 

بردند اتحاد شوروی برای ھمیشھ استقرار یافتھ است، بھ 

  .نحوی تراژیک تأیید شد

خطای ناشی از عمد مارکس، بھ زعم واروفاکیس، بھ 

خطای دوم مارکس  «: مراتب بدتر بوده است

قیقِت تواند ح انگاشتن این فرض بود کھ می مسلم

  .»ھایش بیابد داری را در ریاضیات مدل سرمایھ

مارکس قطعاً از ریاضیات در اثر خود بھره برد، اما بھ 

تدوین » مدل ھای ریاضی«شکل اقتصاددانان بورژوا 

در عوض او تحلیل تاریخی از سرمایھ داری را . نکرد

شرح داد، تضادھای درونی آن را کھ منشأ حرکت 

ر و تحوالتش ناگزیر ضرورت سرمایھ داری بود و تغیی

یابی بشر بھ ترقی خود مطرح سرنگونی آن را برای دست

  .می ساخت، آشکار کرد

ھرچند حملھ بھ استفادۀ مارکس از ریاضیات، تنھا یک 

ھدف اصلی حملھ، تالش مارکس . تھاجم مقدماتی است

برای آشکارسازی قوانین حرکت اقتصاد سرمایھ داری 

  .است

مارکس با نادیده گرفتن این نکتھ  بھ گفتۀ واروفاکیس،

یک تئوری اقتصادی مناسب، باید این ایده «پیش رفت کھ 

  .»را بپذیرد کھ قواعد امور نامعین، خود نامعین ھستند

بھ طور خالصھ از نظر او چرخش ھای بازار، مجموعھ 

شماری از رویدادھایی کھ از خالل آن بازار عمل ھای بی

ق و ابعادشان غیرقابل می کند، مواردی ھستند کھ عم

ھیچ نیروی بنیادینی آن ھا را ایجاد نمی کند . درک است

  .و در نتیجھ ھیچ قانونی نیست کھ بخواھد کشف شود

بنابراین شناخت علمی از سازوکار اقتصاد سرمایھ داری 

. و پیشبرد پراتیک بر مبنای آن شناخت، ناممکن است

اند و بر ھمھ چیز در ھالھ ای از رمز و راز باقی می م

این اساس، طبقۀ کارگر باید صرفاً خود را مطیع 

  .سرنوشتش کند

اگر از عبارت مارکس در مورد کشیش مالتوس استفاده 

بھ ! کنیم، باید بگوییم عجب توھینی بھ ظرفیت ذھنی بشر

راستی چگونھ است کھ انسان می تواند شناخت خود از 

و ترین فواصل کائنات رشد دھد، بھ قلب اتم دوردست

فراتر از آن وارد شود، رازھای خوِد زندگی را در 

ساختار دی ان ای و ژنوم انسان آشکار کند، اما شناخت 

اجتماعی خود وی کھ بھ دست او -از سازمان اقتصادی

خلق و تکامل داده شده است، یک راز سر بھ مھر باقی 

  .می ماند

ھدف سیاسِی این حملھ بھ امکان یک درک علمی از 

تر در پاراگراف داری، بھ وضوِح ھرچھ بیشسرمایھ 

  .بعدی ظاھر می شود

بھ زعم واروفاکیس، اگر مارکس و منطقاً مارکسیست 

» قوانین«ھای معاصر بر این امر صحھ می گذاشتند کھ 

او تغییرناپذیر نیستند، در این صورت نھایتاً در برابر 

صداھای معترض درون جنبش اتحادیھ ھای کارگری «

ن کھ تئوری مارکس نامعین است و در نتیجھ مبنی بر ای
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٦٤ 
فراخوان ھای او نمی تواند بھ شکل منحصر بھ فرد و 

  .تسلیم می شدند» بدون ابھامی صحیح باشد

در این جا واروفاکیس پیوند خود را بھ کل مکتب تحریف 

پست مدرنیستی روشن می کند، مکتبی کھ تأکید دارد ھیچ 

ندارد و ھیچ گونھ حقیقت ی از تاریخ وجود »اَبَر روایت«

  .عینی در کار نیست کھ بخواھد کشف شود

ھدف سیاسی این حملھ بھ امکان یک درک علمی از 

اقتصاد سرمایھ داری، پای فشردن بر این امر است کھ 

طبقۀ کارگر ھیچ بنیانی برای پیشبرد مبارزۀ سیاسی علیھ 

خیانت سازو برگ اتحادیھ ھای کارگری و احزاب ِشبھ 

. سیریزا ندارد، چرا کھ ھمھ چیز نامعین است چپ نظیر

حقایق بسیاری وجود دارند و بنابراین ھیچ حقیقتی وجود 

  .ندارد

خراش از بینش خود دفاع این کھ واروفاکیس چنین گوش

می کند، نشانھ ای است از اھمیت این بینش برای 

  .نیروھای اجتماعی مورد دفاع وی

تان یا مدل کامل و این عزم و اراده برای تدوین یک داس«

بستھ، برای این کھ حرف آخر زده شده باشد، چیزی است 

نھایتاً اثبات شد . کھ نمی توانم مارکس را بابت آن ببخشم

تر کھ این برداشت، مسئول حجم عظیمی از خطاھا و مھم

  .»خواھی شداز آن تمامیت

در اظھارات واروفاکیس در محکومیت مارکسیسم بھ 

خواھی، یک نکتۀ بھ سوی تمامیتخاطر باز کردن راه 

حکومت سیریزا، کھ واروفاکیس . مضحک وجود دارد

گیری، بھ وزیر مالیۀ آن است، طی پنج ھفتھ پس از قدرت

رحمانۀ سرمایۀ مالی اروپا تن داده کھ خواھی بیتمامیت

می خواھد تھاجم علیھ طبقۀ یونان تشدید شود و سیریزا 

اب شد، مچالھ کند و برنامھ ای را کھ بر اساس آن انتخ

  .دور اندازد

خواھی طی چند ھفتھ سیریزا خود را در برابر این تمامیت

بورژوایی تسلیم کرد و آن ھم در حقیرترین و بزدالنھ 

در مرحلۀ بعدی شاھد خواھیم بود کھ . ترین حالت ممکن

، )چنان چھ در حکومت باقی بماند(سیریزا و واروفاکیس 

بھ سوی سرکوب خونین  خشونت دولت سرمایھ داری را

مخالف ھایی کھ ناگزیر از درون طبقۀ کارگر برمی 

  .خیزد، ھدایت خواھد کرد

واروفاکیس نمایندگان سیاسی الیگارشی مالی را 

اما کارگران و . خطاب می کند» شرکا«و » ھمکاران«

روشنفکرانی کھ براساس تحلیل علمی مارکسیسم، 

ھ عنوان وادادگی واروفاکیس و حکومت سیریزا را ب

خیانت محکوم می کنند، متھم بھ باز کردن راه بھ سوی 

  .خواھی می کندتمامیت

و آن  مقالۀ واروفاکیس، از یک جھت مفید کاربرد دارد

انداز او و حکومتی است کھ افشای خصلت طبقاتی چشم

تر از این، بر این نکتھ انگشت مھم. در آن خدمت می کند

ھ خیانت ھای حکومت می گذارد کھ در مرکز مبارزه علی

نمایانی کھ خود جزئی از آن است، باید و فضای چپ

مبارزۀ تئوریک علیھ کل مکتب تحریف پست مدرنسیستی 

را قرار دارد کھ می کوشد طی حمالت خود بھ تحلیل 

علمی مارکسیسم، کمتراز پادوی ایدئولوژیک الیگارشی 

  .مالی نباشد

  ٢٠١۵فوریۀ  ٢۵
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  خشم فزاینده بھ دنبال خیانت سیریزا: نامھ ای از یونان

  اِِول اکونوماکیس

  آرام نوبخت: برگردان

***  

  »!ھرگز دیگر رأی نمی دھم، برو گورت را گم کن«

ھمھ در یک آغوش متعفن، در یک بزم در وسط ما «

  »!منجالب گیر افتاده ایم

گفتیم آن پل ھای لعنتی را خراب  !ما گفتیم انقالب َمرد«

اما گوسفند، گوسفند ... کن و بھ پشت سرت ھم نگاه نکن

باقی می ماند، و قرار است غذای اصلی روی میز ھر 

  ».نمایی باشدگرگ

بسیاری از مردم خوب آتن  این ھا نظراتی از زبان و قلم

آور سیریزا در روز جمعۀ گذشتھ در بھ دنبال تسلیم شرم

خشم در این . بوده است) بروکسل(» گروه یورو«نشست 

برخالف دیدگاه . چون آھن گداختھ و سرخ استجا ھم

ھای خارج از یونان، اکثر مردم درک می کنند کسانی کھ 

یپراس رأی س» ائتالف چپ رادیکال«ژانویھ بھ  ٢۵روز 

ھمان طور کھ مفسّری . تجربھ نبودنددادند، خام و بی

خیر، آن ھا فقط امید داشتند «: دیروز در این باره نوشت

گرایی را کھ تمام این کھ سیریزا شاید ھمدستان راست

  .»سال ھا ما را غارت کرده اند، تنبیھ کند

نظری وجود دارد کھ گرایان این جا، توافقدر میان چپ

در خندۀ تلخ و طعنھ آمیز بر روی لب ھا بروز  خود را

سیریزا ھمان ذھنیتی را دارد کھ حکومت ھای : می دھد

تو حرف نزن، «: بھ طور خالصھ یعنی. بورژوایی سابق

من اآلن تو را سفیدکاری «یا » من ھم حرفی نخواھم زد

می کنم، تو ھم بعداً ھر وقت بھ قدرت برگشتی من را 

  .»سفیدکاری کن

سیریزا در پشتک ! ریع و بسیار ناگھانیبسیار س

واروھای سیاسی رکورد جھانی را شکستھ است، چون 

وعده ھای پیش از انتخابات خود را یک بھ یک وارونھ 

بیرون انداختن کارگزاران تروئیکا؛ محافظت از : کرد

عدالتی نوا و زخمی یونان، ملتی با زجرھا و بیملت بی

خودکشی؛  ٧٠٠٠سابقۀ یھای ناگفتنی، سرزمینی با رقم ب

ژانویھ، یعنی روز بعد از  ٢۶و پایان دادن بھ ریاضت در 

  .انتخابات

، آن چنان کھ باید حّق مطلب »پشتک وارو«اما عبارت 

را دربارۀ عمقی کھ سیریزا در آن غرق شده، آن ھم در 

شاید توصیف آن بھ . تر از چند ھفتھ، ادا نمی کندکم

ھا »حلزون«دنیای  عنوان شرایط بھتر استقراض از

چون بھ قول یکی از دوستانم کھ بھ سیپراس . تر باشددقیق

آرام آرام  - روش سیپراس، روش حلزون ھست«: توپید

: فرد دیگری نوشت. »می خزد و خودش را جلو می کشد

با این ھمھ گند و کثافت کاری داخل پارلمان، نمایندگان «

حاضر  درحال(» تا تِن لش ٣٠٠تا باشند، نھ  ۶٩باید 

  ).یا ھمان پارلمان وجود دارد» وولی«کرسی در  ٣٠٠

تری کھ نسبت بھ واروفاکیس و در بین مالحظات مالیم

ابلیس، یک «: سیپراس وجود داشت، یکی این بود کھ

و اگر یک فرشتھ . فرشتھ بود؛ در واقع فرشتۀ مقرب بود

بھ شیطان بدل شود، این را بھ من می رساند کھ حتی دین 

  .»می کند ھیچ کسی کامل نیست ھم اعتراف

سیریزا، حزبی کھ می «: گرای دیگر نوشتیک فرد چپ

گوید بھ روش ھای بورژوایی فاسد اعتقاد ندارد، باید 

مصونیتی را کھ اعضای پارلمان از آن برخوردارند، رفع 

تعدادی نماینده ھستند، بھ خصوص در بین حزب . کند

جرایمی کھ ، کھ باید بھ خاطر "دمکراسی نوین"راست 

  .»علیھ مردم یونان مرتکب شده اند پشت میلھ ھا باشند

ھر کسی می داند کھ چھ کسی بھ : و اما دربارۀ نازی ھا

اما امور در . مردم حملھ برد و آن ھا را بھ قتل رساند

طور » سرزمین سیریزا«ی پوسیدۀ »گراچپ«پادشاھی 

تنھا حکومت راست افراطی : دیگری پیش می رود

نخست وزیر آنتونیس ساماراس بود » نویندمکراسی «

کھ توانست دوآتشھ ھای فاشست را بھ زندان بیاندازد 

ی »گراچپ«و تنھا حکومت ) البتھ بنا بھ دالیل خود(

الکسیس سیپراس است کھ این افراد را بیگناه می بیند 

  ).باز ھم بنا بھ دالیل خود(
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نظراتی کھ یک ژورنالیست بھ نام نیکوس بُیوپولوس 

نوشت، بھ طور اخص » حزب کمونیست یونان«و عض

-برخالف بسیاری در سطح رھبری این قدیم. گزنده بود

ترین حزب یونان، این فرد نھ تنبل است، نھ خودخواه، نھ 

بسیار خوب، خودتان را موضوع را .... محافظھ کار و نھ

او ھمان استالینیست معمول کھ در ذھن . متوجھ می شود

وس انگشتان را روی کیبورد قرار بُیوپول. دارید نیست

دارد و با شلیک کلمات، مقالھ ای فوق العاده گزنده و 

- در برست... واروفاکیس«بسیار تأمل برانگیز با عنوان 

  .نوشت» لیتوفسک

-چپ«فن بُیوپولوس شباھت ھایی را کھ بسیاری از اھالی

سیریزا بھ سوی » تاکتیکی«اصطالح بین حرکت بھ» گرا

-ز یک سو و پذیرش معاھدۀ برستی خود ا»شرکا«

لیتوفسک توسط لنین برای پیشبرد بھتر استراتژی اش از 

او در . سوی دیگر کشف می کنند، بھ استھزا گرفت

شما واقعاً جدی ھستید؟ تا جایی کھ ما «: نوشتھ اش پرسید

می دانیم، لنین یک کمونیست بود، نھ دوست سوسیال 

روی ی میانھدمکراسی مالیم یا یک ھوادار سیاست ھا

بلشویک ھا یک انقالب اجتماعی «: او ادامھ داد. »کینزی

با ھدف روشن سرنگونی تمامی قید و بندھای ... را

و نھ مجدداًغسل تعمید » طبقاتی رژیم قدیم رھبری کردند

: او نوشت. ھای تروئیکا»نھاد«دادن این قیدوبندھا، یعنی 

ا بھ عنوان مثال وقتی دولت جوان شوروی معاھده ر«

" متحدین"و " شرکا"، "دوستان"امضا کرد، لنین از 

ھا "امپریالیست"لنین نزد مردم رفت و بھ . صحبت نکرد

او برخالف سیپراس و . اشاره کرد" سارقان"و 

مذاکرات موفقیت "یا " فتح"یا " پیروزی"واروفاکیس از 

-لنین بھ روشنی از باج. صحبتی بھ میان نیاورد" آمیز

لیتوفسک را تنھا بھ یک دلیل -تاو برس. گیری حرف زد

اگر این کار را نکرده بود، ارتش سلطنتی : امضا کرد

آرمان حکومت جوان شوروی را در گھوارۀ خود خفھ 

با امضای آن سند ننگین، لنین از زنده ماندن . کرده بود

  .»شعلۀ انقالب حفاظت کرد

لیتوفسک دقیقاً از چھ چیزی محافظت و -معاھدۀ برست

ساده است، ھمان طور کھ بویوپولُس  پاسداری کرد؟

تعدادی از فرمان ھای بسیار مھم، کھ : خاطر نشان کرد

از فرمان صلح و زمین آغاز می شد کھ روز بعد از حملۀ 

ارتش سرخ تروتسکی بھ کاخ زمستانی و گرفتن کنترل 

 ٢۶از دست نیروھای کرنسکی در پتروگراد بھ تاریخ 

سیھ را از بازی نخستین فرمان، رو. اکتبر، امضا شد

بھ بیان دیگر . امپریالیست ھا و جنگ جھانی بیرون کشید

لنین برخالف واروفاکیس و سایرین، ھیچ گونھ سندی را 

کھ تداوم حضور روسیھ را ھمراه با امپریالیست ھا در 

بھ رسمیت بشناسد، امضا » خانۀ مشترک مردم اروپا«

ھ لنین ھرگز برگھ ای را کھ سیاست داخلی روسی. نکرد

امپریالیست ھا » کنترل«یا » قیمویمت«را تحت 

بھ ھمین ترتیب فرمان زمین، . دربیاورد، امضا نکرد

را الغا » پوِمشچیکی«مالکیت نخبگان مالک زمین یا 

کرد، از جملھ زمین ھای متعلق بھ خانوادۀ سلطتی و 

ھرگز ...لنین«: بُیوپولوس ھوشمندانھ می گوید. کلیسا

زی ھا چراغ سبز نشان ساسندی را کھ بھ خصوصی

برعکس، الکسیس سیپراس چشم خود . بدھد، امضا نکرد

، کنسرن و Coscoرا بھ روی تداوم حضور شرکت 

  .»غول دریانوردی چین  در بندر پیرائوس، بستھ است

آن چھ بھ دنبال این دو فرمان آمد، یک سلسھ از قوانین 

سازی بانک ھا، نیرومند دیگر را در حوزۀ کار، ملی

سازی ناوگان بازرگانی و فسخ کلیۀ وام ھای داخلی و ملی

  .خارجی بود

لیتوفسک - این ھا آن چیزھایی است کھ معاھدۀ برست

لنین، تروتسکی و بلشویک ھا از تسلیم در ! حمایت کرد

آن ھا بھ تمام راھزنان، . برابر امپریالیست سر باز زدند

سارقین و رباخوران داخلی و خارجی گفتند کھ گورشان 

اکنون نوبت مردم یونان است کھ امور را در . گم کنند را

تنھا . دست خودشان بگیرند و از شّر سیریزا خالص شوند

پس از انجام این کار است کھ می توانیم تکلیف را با 

اما نمی توانیم این کار را بھ . سره کنیمدشمن بیرونی یک

  . تنھایی انجام دھیم

 ٢٠١۵فوریۀ  ٢۵
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  نامھ ای از یونان

وادادگی سیریزا و درس ھایی «بھ دنبال انتشار مطلب 

سایت کمیتۀ بین مندرج در وب(» برای طبقۀ کارگر

کھ ترجمۀ آن ارائھ شد، نامھ ) المللی انترناسیونال چھارم

ای از سوی یک خواننده در یونان در ارتباط با ھمین 

  . مطلب منتشر گردید کھ ترجمۀ آن نیز در ادامھ می آید

 آرام نوبخت

***  

سیریزا رکورد . من تمام و کمال با این مقالھ توافق دارم

ی سیاسی، یا بھ قول ما »پشتک وارو«جھانی را در 

حکومت جدید . شکستھ است» ُکلُتومپس«یونانی ھا 

سیپراس برنامۀ ریاضتی را لغو نکرده، بلکھ در عوض 

. خود را ملزم بھ تحقق تعھدات مالی یونان کرده است

م این جاست، ھرچند کھ نام آن بھ تروئیکا ھنوز ھ

نامیده » توافق«نامھ اکنون ھا تغییر کرده؛ تفاھم»نھاد«

غسل » شرکا«می شود و اعتباردھندگان مجدداً بھ عنوان 

  .سیریزا است» انقالب«این ماھیت . تعمیده شده اند

فضای حاکم در بین رادیکال ھای واقعی در آتن این است 

تری تسلیم خواھد شد، کھ سیپراس حول موضوعات بیش

ھم اشاره » وال استریت ژورنال«درست ھمان طور کھ 

این را ھم خوب می دانیم کھ یانیس واروفاکیس، . کرد

و وزیر مالیۀ جدید یونان، مخالف » مارکسیست التقاطی«

اگر بود، باید سؤال کنیم کھ . سازی ھا نیستخصوصی

چھ  ناوگان ھجدھم چین چند روز پیش در بندر پیرائوس

کاری داشتھ است بھ جز جشن گرفتن تداوم حضور غول 

دروازۀ «در  COSCOدریانوردی چین یعنی شرکت 

سازی مرکز و خصوصی) بندر پیرائوس(» اروپا

  لجستیک مدیترانھ؟

بسیاری از مردم این جا پیش بینی می کنند کھ حکومت 

این ھا . سیریزا ظرف شش ماه، اگر نھ زودتر، سقوط کند

اقعی چپ نمایانی ھستند کھ بذرھای بازماندۀ و

» انقالبیون«ایدئولوژیک شان را ارنست مندل و دیگر 

گیری با تمرکز بر جھت ١٩۶٠طلب در دھۀ راحت

نژادی، قومی، جنسیتی بھ جای اصول مبارزۀ طبقاتی، 

  .کاشتند

، آن »چپ رادیکال«بھ زودی خواھیم دید کھ حکومت 

وی کامل دولت طور کھ خودش را خطاب می کند، از نیر

بورژوایی برای خفھ کردن طبقۀ کارگر استفاده خواھد 

این واقعیت کھ سیریزا یک شاخۀ اتحادیۀ کارگری . کرد

  .تر خواھد کردندارد، چنین وظیفھ ای را بھ مراتب آسان

 ٢۵در چند ھفتۀ اول بھ دنبال پیروزی انتخاباتی در روز 

در سایر ژانویھ، میدان سینتاگما و دیگر میادین اصلی 

. شھرھای سراسر کشور مملو از حامیان و ھواداران بود

» مذاکرات«روز بعد، وقتی سیپراس در تمامی موارد در 

. خود با تروئیکا جا زد، تعداد اندکی بھ چشم می خورد

  .نمی توان مردم را ھمیشھ  فریب داد

بار طرف یونانی مذاکره صحبت بسیاری از شکست خفت

قعیت اشاره دارند کھ سیریزا صرفاً می کنند، و بھ این وا

آن ھا استدالل . سند خودکشی سیاسی خود را امضا کرده

نامھ تا می کنند کھ گسست سیریزا از شعارھای ضّد تفاھم

پیش از انتخابات و شعارھای سوسیال دمکراتیک، 

احتماالً منجر بھ این خواھد شد کھ اقشار رادیکال شدۀ 

ریان ھای سیاسی برای جامعۀ یونان بھ جستجوی سایر ج

  .نمایندگی خودشان بربیایند

اکثر چپ ھای این جا در جستجوی توضیحی برای این 

پشتک واروی سریع سیریزا، بھ ماھیت حزب و این 

واقعیت اشاره می کنند کھ یونان خود را در کانون یک 

جنگ سرد جدید یافت و تحت فشار شدید از طرف ایاالت 

دیگران . خود قرار گرفتمتحده برای واگذاری مواضع 

می گویند سیریزا در طول مذاکرات خود با تروئیکا 

مشغول بلوف زدن بود، اما سیپراس ھرگز آماده نبود 

  .اتحادیۀ اروپا خارج کند- کشور را از منطقۀ یورو

نخست وزیر جوان یونان ھرگز درک نکرد کھ اگر جلو 

رفتھ و از این کلوب ھای سرمایھ داری خارج شده بود، 

می توانست اکثریت عظیم جمعیت را در جبھۀ خود داشتھ 

سیپراس می بایست بھ این نزول خواران می گفت . باشد

کھ بزنند بھ چاک، لباس نظامی تن کنند و آمادۀ جنگ 

کم برای دست... اما اکنون دیگر خیلی دیر است. شوند

و » ھمدستان«سیپراس گفتھ بود کھ می خواست . سیریزا

زرگی را کھ از مردم یونان اخاذی کرده سرمایھ داران ب

او در صورتی می توانست چنین کند کھ . اند مجازات کند
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منطقۀ یورو را ترک کند، اما اکنون کھ  -اتحادیۀ اروپا

  مطالبات آن ھا را پذیرفتھ چھ کار می تواند بکند؟

بسیاری در جناح چپ سیریزا اکنون این شعارھا را 

ما علیھ حکومت ! یابانھمھ در خ! سرھا باال«: دارند

نامھ و سرسپردگی بھ اتحادیۀ اروپا و رؤسا بھ جدیِد تفاھم

اتحادیۀ اروپا کشتارگاه حقوق و ! مبارزه ادامھ می دھیم

نمی تواند تغییر کند یا اصالح . خواستھ ھای مردمی است

  »!بلکھ باید درھم شکستھ شود. شود

س شاید معنادارترین تفسیر از زبان مانولیس ِگلِزو

. سالخورده، نمایندۀ سیریزا در بروکسل بیرون آمده باشد

گلزوس نماد مقاومت یونان است، چرا کھ ھمراه با 

مھ  ٣٠، در تاریخ )کھ درگذشتھ است(آپوستلوس سانتاس 

باال رفت و عالمت » آکروپولیس«از  ١٩۴١

» ورماخت«را کھ ارتش ) صلیب شکستھ(» سوآستیکا«

آوریل  ٢٧در تاریخ در زمان ورود نازی ھا بھ آن 

مردم بھ چیزی . برافراشتھ بود، تکھ و پاره کرد ١٩۴١

پایان دادن بھ : کھ سیریزا وعده داده بود، رأی دادند، یعنی

ریاضت، ریاضتی کھ ھدف الیگارشی آلمان و یونان 

در «: آن ھا برای این وعدۀ سیریزا رأی دادند کھ. است

ریاضتی، روز بعد از انتخابات، ما بھ تمام قوانین 

گلزوس با . »تروئیکا و پیامدھای آن پایان خواھیم داد

یک ماه سپری شده و ھیچ چیز «: تأسف توأم با کنایھ گفت

شخصاً از مردم یونان پوزش می . صورت نگرفتھ

خواھم، چرا کھ من ھم در این توھم سھم داشتم کھ سیریزا 

این پیر مرد سپس . »بھ وعده ھایش عمل خواھد کرد

برگزاری جلسات «وھای درون سیریزا را بھ تمامی نیر

اضطراری و تصمیم گیری دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش 

  .فراخواند» این وضعیت

در ھمان . واکنش بھ درخواست گلزوس تند بوده است

حال کھ برخی در حزب بھ او بھ خاطر صراحت کالمش 

تبریک می گویند، اکثراً بھ او می گویند بھ جای حرف 

جام دھد و آن این کھ فوراً از سیریزا خارج زدن کاری ان

  .شود

  اِِول اکونوماکیس

  ٢٠١۵فوریۀ  ٢٣

  مأموریت وزیر مالیۀ یونان برای نجات سرمایھ داری

  کریس مارسدن

  آرام نوبخت: برگردان

روزنامۀ بریتانیایی گاردین ھمین ھفتھ مقالھ ای را از 

ھ چگون«وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس با عنوان 

  .منتشر کرد» مزاج بدل شدمبھ یک مارکسیست دمدمی

واروفاکیس بھ ھمراه نخست وزیر الکسیس سیپراس، بھ 

عنوان فردی تصویر شده کھ مشغول رھبری مبارزه علیھ 

و . برنامۀ ریاضتی تحمیلی اتحادیۀ اروپا بھ یونان است

ادعا می شود این خود سندی است کھ نشان می دھد 

است کھ باید در سرتاسر » چپ«حزب سیریزا نمونۀ یک 

  .اروپا و کل جھان سرمشق قرار گیرد

توصیف صریحی کھ واروفاکیس از عقاید، انگیزه ھا و 

تاریخ سیاسی خود بھ دست می دھد، بر چنین ادعاھایی 

  .صحھ نمی گذارد

مقالۀ او بسیاری از مسائل را آشکار می کند، مقالھ ای 

نیاز بھ توضیح دربارۀ بسیار نادر کھ طی آن بھ روشنی 

خود را احساس می کند و می کوشد کھ با درجھ ای از 

بھ این ترتیب او نھ فقط . صداقت این کار را انجام دھد

چشم انداز سیاسی خود، کھ چشم انداز کل یک الیۀ 

  .اجتماعی را روشن می کند

واروفاکیس در مقالۀ خود کھ با کمی تغییرات از یک 

گرفتھ شده، روشن  ٢٠١٣سال سخنرانی ایراد شده در 

می کند کھ نھ یک مارکسیست است و نھ یک انقالبی، 

بلکھ در بھترین حالت فردی است کھ سیاست ھایش را 

او . می توان سیاست ھای رفرمیستی گنگ توصیف کرد

عضو سیریزا نیست، اما دقیقاً بھ دلیل دیدگاه ھایش برای 

از  او ھیچ چیزی بیش. نمایندگی حکومت انتخاب شد

متقاعد کردن نخبگان حاکم بھ خطر غوطھ ور شدن قارۀ 

اروپا در یک فاجعۀ اقتصادی و سیاسی و متعاقباً توصیھ 

  .بھ آن ھا برای اتخاذ یک مسیر بدیل، نمی خواھد

 ٢٠٠٨واروفاکیس از این جا آغاز می کند کھ بحران 

نبود، بلکھ بحرانی بود کھ » رکود ادواری«صرفاً یک 

مدن، ھمان طور کھ می دانیم، بھ شمار تھدیدی برای ت«
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  .»می رود

پرسشی کھ برای رادیکال ھا مطرح «: او ادامھ می دھد

آیا باید از این بحران سرمایھ داری : می شود این است کھ

اروپا بھ عنوان فرصتی برای جایگزینی آن با یک نظام 

بھتر استقبال کنیم؟ یا باید نگرانش باشیم، بھ طوری کھ 

برای ایجاد ثبات سرمایھ داری اروپا آغاز  کارزاری را

  »نماییم؟

برای من پاسخ روشن است، احتمال این کھ «او می گوید 

بحران اروپا بھ زایش یک بدیل بھتر در برابر سرمایھ 

تر از این احتمال است کھ داری بیانجامد بھ مراتب کم

رفت را آزاد بحران، نیروھای خطرناک متمایل بھ پس

ی کھ ظرفیت ایجاد یک حمام خون را برای کند، نیروھای

بشریت دارد، درحالی کھ امید را بر ھر حرکت متمایل بھ 

  .»پیشرفت برای نسل ھای آتی نابود می کند

من بھ خاطر این دیدگاه از سوی «او اضافھ می کند 

و تالش بھ " شکست طلبی"رادیکال ھای خوش نیت، بھ 

ع اروپا متھم اجتماعی غیرقابل دفا-نجات نظام اقتصادی

آزاردھنده . معترفم کھ این انتقاد آزاردھنده است. شده ام

  .»است، چرا کھ اجزای بسیار کوچکی از حقیقت را دارد

حول دستوربرنامھ ای «واروفاکیس می گوید کھ او 

کارزار بھ راه انداختھ است کھ بر این فرض بنا شده است 

خورده بود و ھنوز ھم کھ چپ رک و راست شکست

کند » رادیکال ھا را متقاعد«او اکنون مایل است . »ھست

سرمایھ داری شنیع اروپایی کھ با وجود «کھ آن ھا باید از 

تمامی بیماری ھایش، باید از فروریزی آن بھ ھر قیمت 

  .دفاع نمود» جلوگیری کرد

  واروفاکیس کیست؟

واروفاکیس توضیح می دھد کھ او تز دکترایی را در سال 

عامدانھ بر یک موضوع اساساً «آن  نوشت کھ در ١٩٨٢

ریاضی متمرکز بودم کھ در آن تفکر مارکس بی ارتباط 

... یک قرارداد تلویحی«، پس از این او بر اساس »بود

مبنی بر این کھ نوعی تئوری اقتصادی را تدریس خواھم 

بھ یک » کرد کھ جایی برای مارکس باقی نمی گذارد

  .استاد تبدیل شد

خستین گام خود را در حوزۀ سیاست ، او ن٢٠٠٠در سال 

نخست وزیر آتی، جورج «یونان بھ عنوان مشاور 

بھ این امید کھ بھ جلوگیری از «برداشت، » پاپاندرو

  .»بازگشت بھ قدرت جناح راست کمک کنم

ھمان طور کھ «در عوض او وادار می شود اعتراف کند 

کل دنیا اکنون می داند، حزب پاپاندرو نھ تنھا از ریشھ 

ن ساختن بیگانھ ھراسی ناتوان ماند، بلکھ در آخر خود ک

ترین سیاست ھای نئولیبرالی کالن عھده دار ھدایت وخیم

اصطالح کمک اقتصادی شد، سیاست ھایی کھ پیشگاِم بھ

ھای اعطایی منطقۀ یورو بود، و بنابراین بدون آن کھ آگاه 

  .»باشد، منجر بھ بازگشت نازی ھا بھ خیابان ھای آتن شد

رای واروفاکیس شش سال وقت گرفت کھ بھ این نتیجھ ب

حتی آن زمان ھم پس از نھایتاً گسست از پاپاندرو . برسد

مداخالت عمومی من در بحث بر سر «، ٢٠٠۶در سال 

  .»یونان و اروپا رنگ و بوی مارکسیستی نداشتھ است

کارل مارکس مسئول «با این وجود او اظھار می کند کھ 

چشم انداز من از جھانی بود  کھ دھی بھ چارچوب شکل

  .»در آن زندگی می کنیم

» پدر متالوژیست«واروفاکیس این را بھ نفوذ و تأثیر 

دوران عجیبی «خود نسبت می دھد و ھمین طور بھ تأثیر 

کھ در آن بزرگ شدم، زمانی کھ یونان از کابوس 

خارج  ١٩٧۴تا  ١٩۶٧دیکتاتوری نئوفاشیستی سال ھای 

  .»می شد

س ھیچ گاه ھرگونھ درکی از نیروھای سیاسی واروفاکی

تأثیرگذار طی آن رویداد ھای تراژیک، از جملھ نقش 

را نشان نمی دھد، ھرچند ) استالینیست(حزب کمونیست 

کھ پدر او دوره ای را بھ عنوان زندانی در یک اردوگاه 

برای یونانی ھایی کھ ھمراه با پارتیزان ھا در جنگ 

مادر . ده بودند، گذرانده بودمبارزه کر ۴٩-١٩۴۶داخلی 

او نیز یک فعال فمینیست در اتحادیۀ زنان یونان بود کھ 

  .از سوی اعضای پاسوک بنیان گذاشتھ شد

اطراف » چپ«چشم انداز سیاسی او مشابھ با محیط 

پاسوک بود، و او پس از مالقات با اندریاس پاپاندرو، 

با . ندبنیاگذار حزب، مشتاق شده بود کھ اقتصاد مطالعھ ک

در نظر داشتن خصلت دنبالھ روانۀ ذاتی دیدگاه ھای او، 

می توان اشاره کرد کھ در میان انتقادھای متعدد او بھ 



 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٧٠ 
بخش جنبش مارکسیسم، یکی این است کھ مارکسیسم الھام

بھ جای درآغوش گرفتن آزادی و عقالنیت «ھایی بود کھ 

و  برابری... بھ عنوان شعارھا و مفاھیم سازمانیابی خود

  ).تأکید از ماست(» را برگزیدند عدالت

مارکسیست «تبیین واروفاکیس از خود بھ عنوان یک 

، موردی است کھ در جای دیگری باید بھ »دمدمی مزاج

اما ھمین کفایت می کند کھ . تفصیل بھ آن پرداختھ شود

بگوییم در این توضیح تئوریک سردرگم او، مارکسیسم با 

رق در ایده آلیسم عباراتی ترسیم می شود کھ غ

چون پرتو اگزیستانسیالیستی است، ایده آلیسمی کھ خود ھم

بھ عنوان . نور از منشور پست مدرنیسم منکسر شده است

موھبت مسحورکنندۀ مارکس برای نوشتن «مثال او از 

نمایشنامۀ دراماتیک تاریخ بشریت و بھ عالوه نفرین 

ی بھ امکان رستگار«صحبت می کند کھ » شدگی بشریت

  .»و معنویت متعالی گره خورده بود

برای واروفاکیس، مارکس قوانین واقعی حاکم بر جنبش 

در عوض . عینی شیوۀ تولید سرمایھ داری را کشف نکرد

مارکس روایتی را خلق کرد کھ در آن کارگران، «

سرمایھ داران، مقامات و دانشمندان شخصیت ھای 

  .»نمایشنامۀ تاریخ بودند

یروز می شود، کھ برخی افراد را تاچریسم نھ فقط پ

  مجاب می کند

در دانشگاه اِسکس مشغول بھ  ١٩٧٨واروفاکیس از سال 

تحصیل شد، و سپس حرفۀ آکادمیک خود را در بریتانیا 

از نوشتۀ » درس ھای تاچر«او در زیر تیتر . آغاز نمود

بسیار تأثیر گذار  ١٩٨٠فوق، تجربیات خود را در دھۀ 

  :توصیف می کند

کھ تاچر بھ من دربارۀ ظرفیت یک رکود بلند  درسی«

مدت برای تضعیف سیاست ھای مترقی آموخت، درسی 

و . است کھ در بحران امروز اروپا با خود حمل می کنم

ترین عامل تعیین کنندۀ موضع من در بھ عالوه مھم

بھ ھمین دلیل است کھ خوشحالم بھ . ارتباط با بحران است

طیف چپ مرا بھ آن متھم  گناھی کھ برخی منتقدینم در

گناِه اجتناب از پیشنھاد برنامھ : می کنند، اعتراف کنم

ھای سیاسی رادیکالی کھ در جستجوی بھره برداری از 

بحران بھ عنوان یک فرصت برای سرنگونی سرمایھ 

داری اروپا، خرد کردن منطقۀ ترسناک یورو، و تضعیف 

  .»تھ ھستنداتحادیۀ اروپایِی کارتل ھا و بانکداران ورشکس

واروفاکیس ضمن صحبت از تجربیات خود در بریتانیا، 

گمان می کردم کھ پیروزی تاچز «می گوید کھ نخست 

می تواند امر خوبی باشد، این کھ یک شوک کوتاه و 

سریع بھ طبقات کارگر و متوسط بریتانیا وارد کنید تا بھ 

این ترتیب سیاست ھای مترقی مجدداً نیرو بگیرد؛ و بھ 

چپ فرصِت خلق یک دستورکار تازه و رادیکال طیف 

برای نوع جدیدی از سیاست ھای کارا و مترقی اعطا 

  .»شود

تر و تر، خشنھمان طور کھ زندگی کریھ«با این حال، 

تر می شد، فھمیدم کھ بھ شکل برای بسیاری کوتاه

امور می توانست تا ابد بدتر : تراژیکی در خطا بودم

  .»زی بھتر گرددشود، بدون آن کھ حتی چی

تر در درون خود بیش«، »چپ«او می افزاید کھ 

تر توانست یک دستوربرنامۀ فرورفت، بھ ھمان اندازه کم

کننده ارائھ کند، و در این بین، طبقۀ کارگر مترقی و قانع

بین دو دستھ تقسیم شد، کسانی کھ میدان جامعھ را خالی 

ل تن گذاشتند و کسانی کھ بھ دستگاه فکری نئولیبرا

  .»دادند

دائماً امکان سیاست ھای «در نتیجھ، بھ گفتۀ او تاچریسم 

و آن ھم نھ فقط در » رادیکال و مترقی را نابود کرد

  .بریتانیا

یک تغییر  ١٩٨٠اگر در اوایل دھۀ «او می پرسد 

سوسیالیستی را در دستورکار قرار می دادیم کھ جامعۀ 

نئولیبرال تاچر آن بریتانیا با وجود شیرجھ رفتن در دام 

را بھ سخره می گرفت، بھ چھ چیز مثبتی می رسیدیم؟ 

این کھ امروز بخواھیم منطقۀ یورو و خود اتحادیۀ اروپا 

را درھم بشکنیم، آن ھم در حالی کھ سرمایھ داری اروپا 

نھایت توان خود را برای تضعیف منطقۀ یورو و باز ھم 

مثبتی خواھد  خود اتحادیۀ اروپا بھ کار می برد، چھ چیز

  »داشت؟

واروفاکیس از این تجارب نتیجھ می گیرد کھ با وجود 

، تنھا پیامد ممکن بحران کنونی سرمایھ »چپ«شکست 

اگر . داری اروپا و جھان، ارتجاع فاشیستی است
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بھ معنای آن است کھ این ما «جلوگیری از این امر 

مارکسیست ھای دمدمی مزاج ھستیم کھ باید تالش کنیم 

ھ داری اروپا را از خودش نجات دھیم، بگذار سرمای

  .»چنین باشد

امروز بھ نحوی رفتار «در شرایطی کھ نخبگان اروپا 

می کنند کھ گویی نھ ماھیت این بحرانی را کھ عھده 

دارش ھستند درک می کنند و نھ نتایج آن را برای آیندۀ 

چپ باید بپذیرد کھ ما آماده نیستیم این ... تمدن اروپا 

را پُر کنیم کھ سقوط سرمایھ داری اروپا راه را شکاف 

  .»برای یک سیستم سوسیالیستی عملی باز کند

  یک توصیف فراتاریخی

انداز بھ شدت ناامید واروفاکیس است کھ بھ ھمین چشم

مارگارت تاچر، این فرزند خواربار فروش محلۀ 

گرانتھام، نقش تاریخی و جھانی گورکن کّل پروژۀ 

گیری او، ھم این موضع. بخشد سوسیالیستی را می

  .فراتاریخی است و ھم واقعیت سیاسی را وارونھ می کند

واروفاکیس از کنار کل دورۀ مبارزات شدید و بالقوه 

آشکار شد، می  ١٩٧۵و  ١٩۶٨انقالبی کھ طی سال ھای 

 ١٩۶٨ژوئن -این مبارزات با اعتصاب عمومی مھ. گذرد

در شیلی و  ١٩٧٣در فرانسھ آغاز شد، و کودتای نظامی 

را  ١٩٧۴سقوط دیکتاتوری فاشیستی پرتغال در آوریل 

از سر گذراند، و بھ دنبال آن در ماه ژوئیھ سقوط کودتای 

نظامی یونان، سقوط حکومت نیکسون و شکست ایاالت 

در بریتانیا یک جنبش . متحده در ویتنام از پی رسید

اعتصاب توده ای بھ رھبری معدنچیان، حکومت محافظھ 

  .اردوارد ھیث را در ماه فوریۀ ھمان سال پایین کشید کار

جنبش ھای توده ای با حضور میلیون ھا نفر از سوی 

احزاب استالینیست و سوسیال دمکرات مورد خیانت قرار 

گرفت و ھمین احزاب بودند کھ مانع تبدیل آن ھا بھ یک 

بھ عالوه یک . چالش انقالبی در برابر سرمایھ داری شدند

جستھ در ناتوانی طبقۀ کارگر برای تبدیل بھ فاکتور بر

یک چالش سیاسی در برابر این خیانت ھا، نقشی بود کھ 

گرایش ھای متعدد پابلوئیستی و مدافع سرمایھ داری 

دولتی، در مخالفت با گسست ضروری از این سازمان ھا 

  .ایفا کردند

تنھا در پیامد این شکست ھا بود کھ بورژوازی توانست 

ضّد حملھ علیھ طبقۀ کارگر بزند، ضّد حملھ دست بھ یک 

طرف «ای کھ بھ لحاظ سیاسی در تئوری ھای اقتصادی 

، بھ عنوان سیاست ھایی مرتبط با تاچر و »عرضھ

حتی آن زمان ھم طبقۀ حاکم ھمچنان . ریگان، تدوین شد

بھ اتکا بر بروکراسی جنبش کارگری و اتحادیھ ھای 

ارگر ادامھ داد کھ کارگری برای تحمیل شکست بھ طبقۀ ک

نمونۀ آن را می توان در اعتصاب معدنچیان در سال 

  .دید ٨۵-١٩٨۴

تغییر اجتماعی را «وقتی واروفاکیس می پرسد کسانی کھ 

چھ چیز مثبتی انجام دادند، » در دستور کار قرار دادند

اشاره اش بھ جمعی از گروه ھای خرده بورژوا است کھ 

ن طور اتحادیھ ھای بھ حزب کارگر متمایل شدند و ھمی

کارگری کھ خود بھ سرعت بھ سوی راست چرخش می 

  .کردند

این برھھ ای بود کھ متفکرین ھمتای واروفاکیس در جناح 

، کھ بعدھا سیریزا »حزب کمونیست«کمونیست اروپایی 

از درون آن پدید آمد، ادعا می کردند کھ تاچریسم ھم یک 

گواھی بر نیروی رادیکال و پیروز بر ھمھ است، و ھم 

این کھ طبقۀ کارگر دیگر معّرف یک عامل تغییر و 

  .دگرگونی اجتماعی نیست

خالی «زمانی کھ واروفاکیس طبقۀ کارگر را بھ خاطر 

» تن دادن بھ دستگاه فکری نئولیبرال«یا » گذاشتن میدان

مقصر می داند، در واقع تنھا دفاع سیاسی از خیانت 

کارگری را  بروکراسی جنبش کارگری و اتحادیھ ھای

  .انعکاس می دھد

وقتی او اظھار می دارد کھ بحران سرمایھ داری اروپا 

نازی ھای طلوع طالیی، نئوفاشیست ھای «تنھا می تواند 

را » ھمھ فن حریف، بیگانھ ھراس ھا و آدم ھای کالش

منتفع کند، در واقع مشغول رد کردن ھرگونھ امکان برای 

ن سیستماتیک اگر قرار باشد بحرا. سوسیالیسم است

سرمایھ داری جھانی، ضرورت سرنگونی انقالبی این 

سیستم را مطرح نسازد، در آن صورت ھیچ چیز دیگری 

بنابراین علت وجودی خود او . ھم این کار را نخواھد کرد

تبدیل می شود بھ درخواست سیاسی از فرط استیصال از 

طبقۀ حاکم، آن ھم در جستجوی این کھ ابرثروتمندان را 
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اعد کند کھ آن ھا با اجرای سیاست ھایی کھ بھ انفجار متق

اجتماعی منجر شود، مرتکب خطایی وحشتناک می 

  . این درخواستی است کھ گوش شنوایی ندارد. شوند

منطق سیاسی این رویکرد این است کھ سیریزا باید بھ ھر 

بنابراین او چگونھ . قیمتی سرمایھ داری را نجات دھد

کھ این پیام را نمی گیرند یا آن  قرار است با کارگرانی

طیف چپ کھ با این » فرقھ گرایان«دستھ از 

دستوربرنامھ مخالفند و فراخوان بھ انقالب می دھند، 

برخورد کند؟ پاسخ این است کھ چنین افرادی باید مورد 

  .مخالفت، و در صورت لزوم سرکوب قرار گیرند

  واروفاکیس بھ عنوان نمایندۀ یک قشر اجتماعی

اعتراف «وفاکیس معرفی طوالنی خود را با یک وار

ارزش آن را دارد کھ این . بھ اتمام می رساند» نھایی

بخش را تکرار کنیم، چرا کھ از انگیزۀ اجتماعی پشت 

  .سیاست ھای کل چپ نمایان پرده بر می دارد

لذت بردن از این احساس کھ محافل مختلف «او از 

نویسد، و می گوید می » طبقات باال تو را تحویل بگیرند

حس رضایت از خود، بابت این کھ کلھ گنده ھا بھ عرش «

  .»اعالیت ببرند، گاه و بی گاه بھ سراغ من می آمد

. افول من از عرش بھ فرش، در فرودگاه اتفاق افتاد«اما 

یک تیم پولدار از من برای سخنرانی اصلی دربارۀ 

الزم بحران اروپا دعوت کرده بود و مبلغ شدیداً مضحِک 

برای خرید یک بلیت درجۀ یک را ھم با اکراه پرداختھ 

در مسیر برگشت بھ خانھ بودم، درحال خستگی و . بود

بعد از پشت سر گذاشتن چند پرواز، داشتم مسیر خودم را 

از بین صف طوالنی مسافرین جایگاه درجھ چندم باز می 

ناگھان با ترس متوجھ شدم کھ چھ . کردم تا بھ گیت برسم

برای ذھنیت من ساده است کھ با این احساس آلوده قدر 

شود کھ من سزاوار ھستم از صف مردم عادی این چنین 

  .»عبور کنم

او ضمن صحبت از طرف حزبی کھ اکنون در ائتالف با 

» یونانی ھای مستقل«گروه راست گرا و ناسیونالیست 

است و بھ رھبران اتحادیۀ اروپا و پرزیدنت اوباما متوسل 

دست زدن بھ اتحاد با نیروھای «: اعالم می کند می شود،

ارتجاعی، کھ بھ گمان من امروز باید برای ایجاد ثبات 

، باعث می شود در معرض خطر بُر اروپا انجام دھیم

نباشیم و رادیکالیسم خود را  ]در سایر جریانات[خوردن 

بھ داالن ھای قدرت از دست " رسیدن"با تابش پرتو گرم 

  ).د از ماستتأکی(» ...ندھیم

اما واروفاکیس نھ . این مطلب خود گویای ھمھ چیز ھست

فقط خط مشی خود، کھ ھمین طور خط مشی قشر 

سیریزا بھ داالن . اجتماعی وسیع تری را تشریح می کند

، اما ھمان ساختارھای سیاسی »رسیده است«ھای قدرت 

مشابھ، ھیچ چیزی بھ جز الگو قرار دادن موفقیت آن ھا 

  .اھندرا نمی خو

ھیچ چیز قابل توجھی دربارۀ بیوگرافی واروفاکیس وجود 

آلمان، » حزب چپ«معادل او را می توان در . ندارد

سازمان بین «فرانسھ، » حزب ضّد سرمایھ داری نوین«

حزب کارگران «امریکا یا » المللی سوسیالیستی

چنین احزابی یک گرایش . بریتانیا یافت» سوسیالیست

کیل می دھند کھ ریشھ در منافع اجتماعی معین را تش

طبقۀ متوسط مرفھ دارد کھ ھیچ چیزی بیش از توزیع 

مناسب تر ثروت در درون پنجاه درصد باالیی را در 

ازای خدمات سیاسی آن ھا از طرف بورژوازی آرزو 

  .نمی کند

خطاب بھ ھمین افراد است کھ واروفاکیس آخرین توصیۀ 

  :خود را می کند

ھ از ماکسیمالیسم انقالبی کھ در ترفند ما این است ک«

نھایت امر بھ نئولیبرال ھا کمک می کند کل اعتراضات 

بھ سیاست ھای محکوم بھ شکست خود را دور بزنند، 

اجتناب کنیم؛ و ھمچنین شکست ھای ذاتی سرمایھ داری 

بھ منظور  -ضمن تالش برای نجات آن از خودشرا 

  .»مدر افق دیدمان نگاه داری - اھداف استراتژیک

  ٢٠١۵فوریۀ  ٢١
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  مباحثاتی با تروتسکی

  پیرامون برنامۀ انتقالی

  ١٩٣٨ژوئن 

  آرام نوبخت: برگردان

است، و حزب، اھمیت برنامھ، اھمیِت حزب : تروتسکی

ترین، حزب با انتخاب از میان آگاه. پیشتاِز طبقھ

پیشروترین و متعھدترین عناصر شکل می گیرد و می 

تواند بدون رابطۀ مستقیم با نیروی عددی و کّمی خود، 

می تواند حزب . یک نقش مھم تاریخی و سیاسی ایفا کند

بھ عنوان مثال در . کوچکی باشد و نقشی عظیم ایفا کند

، جناح بلشویک ١٩٠۵تین انقالب روسیھ در سال نخس

ھزار عضو نداشت؛ تعداد اعضای منشویک  ١٠بیش از 

در آن مقطع . ھزار نفر می رسید ١٢تا  ١٠ھا حداکثر بھ 

آن ھا بھ حزب واحدی تعلق داشتند، بنابراین حزب در کل 

حزب، . ھزار نفر کارگر نداشت ٢٢تا  ٢٠بیش از 

بھ یُمن سیاست صحیح و  شوراھا را در سرتاسر کشور

شاید اعتراض شود کھ تفاوت میان . انسجام ھدایت کرد

روس ھا و امریکایی ھا، یا ھر کشور سرمایھ داری 

سالخوردۀ دیگری، این بود کھ پرولتاریای روسیھ یک 

پرولتاریای تماماً شاداب و بکر محسوب می شد، بدون 

 ھرگونھ سنت اتحادیھ ھای کارگری و رفرمیسم محافظھ

پرولتاریای روس یک طبقۀ کارگر شاداب و بکر . کار

بود کھ بھ ھدایت نیاز داشت و بھ جستجوی این ھدایت نیز 

برآمد؛ با وجود این امر کھ حزب در کلیت خود بیش از 

میلیون کارگر را در  ٢٣ھزار کارگر نداشت،  ٢٠

  .مبارزه ھدایت کرد

اکنون باید پرسید حزب چیست؟ انسجام در چھ چیزی 

ود دارد؟ این انسجام، عبارت است از درک مشترک وج

از رویدادھا و وظایف، و این درک مشترک یعنی برنامۀ 

درست ھمان طور کھ کارگران مدرن بدون ابزار . حزب

نمی توانند بیش از انسان ھای بدوی کار کنند، بنابراین 

بدون برنامھ، . در حزب نیز برنامھ نقش ابزار را دارد

بندی کند، باید این ابزار را سرھم ھر کارگری الجرم

شده را بیابد و یکی دیگری را نقض بندیابزارھای سرھم

  .کند

تنھا زمانی می توانیم دست بھ عمل بزنیم کھ پیشتاِز ما بر 

  .مبنای مفاھیم مشترک سازمان یافتھ باشد

ممکن است کسی بگوید کھ ما تا بھ امروز فاقد این برنامھ 

اما برنامۀ . ست بھ عمل ھم زدیمبودیم، با این وجود د

حاضر تحت بند و تبصره ھای متفاوت، طرح ھای 

نویس برنامھ پیش. پیشنھادی متفاوت و غیره فرمولھ شد

بھ این معنا نشانۀ یک اختراع جدید نیست، نوشتۀ یک فرد 

. بلکھ مجموع کار جمعی تا بھ امروز است. واحد نیست

ضروری است کھ  اما چنین مجموعھ ای مطلقاً از این رو

. بھ رفقا ایده ای از وضعیت، و یک درک مشترک بدھیم

آنارشیست ھا و روشنفکران خرده بورژوا از این کھ 

بپذیرند بھ حزب، عقاید مشترک و رویکرد مشترک 

آن ھا در مقابل، خواھان برنامھ . ببخشند، وحشت دارند

اما این برنامھ برای ما نتیجۀ تجربۀ . ھای اخالقی ھستند

این برنامھ بھ ھیچ کسی تحمیل نمی شود، . ترک استمش

چرا کھ ھر کسی کھ بھ حزب می پیوندد، این کار را 

  .داوطلبانھ انجام می دھد

بھ اعتقاد من مھم است کھ در این ارتباط، بر مقصود خود 

این اغلب . تأکید کنیم» ضرورت«در برابر » آزادی«از 

فردیت آزاد یک برداشت خرده بورژوایی است کھ ما باید 

ما آزاد . چنین چیزی وھم و خطا است. داشتھ باشیم

ما ارادۀ آزاد، در معنای فلسفۀ متافیزیکی آن، . نیستیم

وقتی من می خواھم یک لیوان آبجو بنوشم، بھ . نداریم

عنوان یک فرد آزاد عمل می کنم، اما این من نیستم کھ 

می این نیاز، از جسم من . نیاز بھ آبجو را خلق می کنم

اما مادام کھ من نیازھای بدن . من تنھا مجری ھستم. آید

خود را بشناسم و قادر بھ ارضای آگاھانۀ آن ھا باشم، در 

آن صورت حّس آزادی دارم، آزادی از طریق درک 

در این جا درک صحیح از ضرورت بدن من، . ضرورت

تنھا آزادی واقعی است کھ در ھر موردی بھ حیوانات 

ھمین امر در . سان نیز یک حیوان استداده شد است و ان

برنامھ برای طبقھ، نمی . مورد طبقھ نیز مصداق دارد

ما می توانیم تنھا بھ درک از . تواند از آسمان فروبیفتد

در یک مورد، این بدن من بود؛ در . ضرورت برسیم

برنامھ، بیان . مورد دیگر، این ضرورِت جامعھ است

کنیم، و از آن صریح ضرورت است، کھ آموختیم درک 

جا کھ ضرورت برای تمامی اعضای طبقھ یکسان است، 
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ما می توانیم بھ درک مشترکی از وظایف برسیم، و درک 

  .این ضرورت، برنامھ است

می توانیم فراتر برویم و بگوییم کھ انضباط حزب ما باید 

گیرانھ باشد، چرا کھ ما یک حزب انقالبی ھستیم در سخت

از دشمنان آگاه بھ منافع خود و آسایی برابر بلوک غول

اکنون ما نھ تنھا از سوی بورژوازی، کھ ھمین طور از 

سوی استالینیست ھا، این زھرآلودترین کارگزاران 

انضباط مطلق ضروری . بورژوازی، مورد حملھ ھستیم

است، اما باید از درک مشترک نشأت بگیرد؛ اگر از خأل 

ک نشأت اگر از در. تحمیل شود، در حکِم یوغ است

بگیرد، تجلی شخصیت فرد است، اما در غیر این 

بھ این ترتیب انضباط، بیان . صورت یک یوغ است

ضّدیتی میان ارادۀ فردی و حزب . فردیِت آزاد من است

. وجود ندارد، چرا کھ من با ارادۀ آزاد خود وارد شدم

برنامھ نیز بر این اساس است و این برنامھ می تواند بر 

ی و سیاسی مطمئن سوار باشد، تنھا اگر آن یک پایۀ اخالق

  .را بھ خوبی درک کنیم

  نویس برنامھ کامل نیستچرا پیش

می توانیم . پیش نویس برنامھ، یک برنامۀ کامل نیست

نویس برنامھ، مواردی غایب است بگوییم کھ در این پیش

و مواردی ھست کھ بنا بھ ماھیت خود بھ برنامھ تعلق 

. برنامھ تعلق ندارد، نظرات ھستندمواردی کھ بھ . ندارد

این برنامھ نھ فقط شعارھا، کھ ھمین طور نظرات و 

اما این . پلمیک ھا در برابر دشمنان را دربر می گیرد

یک برنامۀ کامل، باید تبیینی . یک برنامۀ کامل نیست

تئوریک از جامعۀ سرمایھ داری مدرن در عصر 

بیکاری، و  دالیل بحران، رشد. امپریالیسم داشتھ باشد

نویس، این تحلیل مختصراً تنھا نظایر آن، و در این پیش

بندی می شود، چرا کھ ما دربارۀ در فصل نخست جمع

. این موارد در سایر مقاالت، کتاب ھا و غیره نوشتھ ایم

اما برای اھداف عملی، . تر و بھتر خواھیم نوشتما بیش

ھمگی  آن چھ این جا گفتھ می شود کافی است، چرا کھ ما

. آغاز برنامھ کامل نیست. از عقیدۀ یکسانی برخورداریم

. فصل نخست تنھا یک اشاره است و نھ یک تبیین کامل

پایان برنامھ نیز کامل نیست، چرا کھ در این قسمت 

دربارۀ انقالب اجتماعی، تسخیر قدرت بھ واسطۀ قیام، 

دگرگونی جامعۀ سرمایھ داری بھ دیکتاتوری، و 

این . امعۀ سوسیالیستی صحبت نمی کنیمدیکتاتوری بھ ج

این برنامھ ای . صرفاً خواننده را تا پلۀ پشت در می آورد

. است برای عمل، از امروز تا آغاز انقالب سوسیالیستی

ترین امر اکنون این است کھ و از زاویۀ عملی، مھم

چگونھ ما اقشار مختلف پرولتاریا را در جھت انقالب 

یده ام کھ اکنون رفقای نیویورک شن. اجتماعی ھدایت کنیم

درحال آغاز سازماندھی محافلی با ھدف نھ فقط مطالعھ و 

چنین تشریح راه ھا و نویس برنامھ، کھ ھمنقد پیش

ابزارھای معرفی برنامھ بھ توده ھا ھستند، و بھ اعتقاد 

من این بھترین روشی است کھ حزب ما می تواند استفاده 

  .کند

از زاویۀ نحوۀ ارائۀ آن . دماتی استبرنامھ، تنھا تخمین مق

. بھ کنفرانس بین المللی در دورۀ بعدی، بسیار کلی است

. گرایش عمومی تغییر و تحول کل جھان را نشان می دھد

ما در این جا فصل کوتاھی داریم کھ بھ کشورھای نیمھ 

در این جا . مستعمره و مستعمره اختصاص یافتھ است

فاشیستی اختصاص  فصلی ھم داریم کھ بھ کشورھای

روشن است . یافتھ، فصلی دربارۀ اتحاد شوروی و غیره

کھ خصوصیات کلی وضعیت جھان، مشترک ھستند، چرا 

کھ این ھا ھمگی تحت فشار اقتصاد امپریالیستی قرار 

دارند، اما ھر کشور شرایط ویژۀ خود را دارد و سیاست 

 ھای زندۀ واقعی باید از این شرایط ویژه در ھر کشور و

بھ ھمین دلیل است . حتی در ھر بخش از کشور آغاز شود

کھ یک رویکرد جدی نسبت بھ برنامھ، نخستین وظیفۀ 

  .ھر رفیقی در ایاالت متحده است

نخستین خطر، . دو خطر، در تشریح برنامھ وجود دارد

باقی ماندن در خطوط عمومی انتزاعی است و این کھ 

ای کارگری در شعار عمومی را بدون پیوند با اتحادیھ ھ

گیری، یک انتزاع فرقھ این جھت. ھر ناحیھ تکرار کنیم

خطر دیگر، عکس این است، یعنی انطباق . گرایانھ است

بیش از حد با شرایط محلی، با شرایط خاص، از دست 

من معتقدم کھ در ایاالت . دادن خط انقالبی عمومی

این خطر را بھ . متحده، خطر دوم حادترین خطر است

موضوع تجھیز نظامی، صفوف اعتراضی  خصوص در

برخی رفقا نگران بودند کھ . مسلح و غیره بھ یاد می آورم

  .این برای کارگران واقعی نیست و غیره

طی چند روز آخر، یک کتاب فرانسوی را بھ قلم یک 
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. کارگر ایتالیایی دربارۀ صعود فاشیسم در ایتالیا خواندم

لیست بود؛ اما نویسنده، فرد فرصت طلبی است کھ سوسیا

آن چھ جذابیت دارد، نھ نتیجھ گیری ھای او، بلکھ 

او بھ خصوص تصویری . واقعیاتی است کھ ارائھ می کند

بھ دست می  ١٩٢١-١٩٢٠از پرولتاریای ایتالیا در سال 

آن ھا از . سازمان آن ھا، یک سازمان نیروند بود. دھد

نمایندۀ سوسیالیست در پارلمان برخوردار بودند؛  ١۶٠

بیش از یک سوم کمونیست ھا را در دست خود داشتند، 

ترین بخش ھای ایتالیا در دستان سوسیالیست ھا بود، مھم

ھیچ فرد سرمایھ داری نمی . مرکز قدرت کارگران

توانست بدون رضایت اتحادیھ دست بھ استخدام یا اخراج 

بزند و این در مورد کارگران کشاورزی و صنعتی نیز 

 ۴٩ر می رسید کھ این وضعیت، بھ نظ. مصداق داشت

درصد از دیکتاتوری پرولتاریا باشد، اما واکنش 

بورژوازی کوچک و افسران سرخورده علیھ این 

سپس نویسنده می گوید کھ چھ . وضعیت وحشتناک بود

طور این افراد، باندھای کوچکی را تحت رھبری افسران 

. سازمان دادند و آن ھا را با اتوبوس بھ ھر سو فرستادند

ھزار نفر در دستان سوسیالیست ھا،  ١٠در شھرھایی با 

سی فرد سازمان یافتھ بھ شھر وارد شدند، شھرداری را 

بھ آتش کشیدند، خانھ ھا را سوزاندند، بھ رھبران 

تیراندازی کردند، شرایط کار برای سرمایھ داران را بھ 

آن ھا تحمیل کردند، سپس بھ جاھای دیگر رفتند و ھمین 

صدھا و صدھا شھرک دیگر یکی پس از  کار را در

با این ارعاب وحشتناک و اقدامات . دیگری تکرار کردند

سیستماتیک، آن ھا کامالً اتحادیھ ھای کارگری را ویران 

. کردند و از این رو بھ رئیس و رؤسای ایتالیا تبدیل شدند

  .آن ھا یک اقلیت ناچیز بودند

  متدھای فاشیست ھا

فاشیست ھا . اعالم کردندکارگران، اعتصاب عمومی 

اتوبوس ھای خود را اعزام و ھر اعتصاب محلی را نابود 

یافتھ، سازمان کردند؛ آن ھا با یک اقلیت کوچِک سازمان

پس از این، نوبت . ھای کارگری را از صحنھ محو کردند

بھ انتخابات رسید و کارگران تحت شرایط ارعاب، ھمان 

آن ھا در پارلمان تا . تعداد نمایندگان را انتخاب کردند

این است تفاوت . زمان انحالل آن دست بھ اعتراض زدند

تمامی نمایندگان مطمئن . میان قدرت صوری و واقعی

بودند کھ قدرت را خواھند داشت، با این وجود این جنبش 

ھزار  ١٠عظیم با روحیۀ ایثارگری خود، بھ دست حدوِد 

رھبران  دھی خوب، روحیۀ فداکاری وفاشیست با سازمان

  .نظامی مناسب، ُخرد گشت، درھم شکست و ملغا شد

شاید این در ایاالت متحدۀ امریکا متفاوت باشد، اما 

من دربارۀ تاکتیک ھای ِھیگ . وظایف بنیادی مشابھ است

شھردار جرسی، واقع در نیوجرسی، ایاالت متحده، کھ [

این . خواندم ]کم و بیش بھ عنوان یک فاشیست عمل کرد

. نمایشی برای یک سرنگونی فاشیستی است یک تمرین

او نمایندۀ کارفرمایان کوچکی است کھ از تعمیق بحران 

او باند گانگسترھای خود را دارد کھ مطلقاً . بھ خشم آمدند

چنین چیزی بسیار بسیار . مغایر با قانون اساسی است

با تعمیق بحران، بھ سراسر کشور گسترش . مسری است

کھ دمکرات بسیار خوبی است خواھد یافت و روزولت 

  .»شاید این تنھا راه حل باشد«خواھد گفت 

آن ھا وزیری داشتند کھ از . در ایتالیا ھم ھمین طور بود

سوسیالیست ھا . سوسیالیست ھا دعوت بھ عمل آورد

گمان می کرد کھ . او بھ فاشیست ھا تن داد. امتناع کردند

ازنھ کند، می تواند آن ھا را در برابر سوسیالیست ھا مو

اکنون گمان می . اما آن ھا خوِد وزیر را ھم ُخرد کردند

ما باید از ھمھ چیز، . کنم مثال نیوجرسی بسیار مھم است

من یک سلسلھ . اما بھ خصوص این مورد، استفاده کنیم

مقاالت اخص را دربارۀ چگونگی پیروزی فاشیست ھا 

وز ما می توانیم بھ ھمان ترتیب پیر. پیشنھاد خواھم کرد

شویم، اما باید حتماً یک گروه کوچک مسلح با حمایت 

ما باید از بھترین . گروه بزرگی از کارگران داشتھ باشیم

یافتھ، و کمیتھ ھای دفاع انضباط، کارگران سازمان

برخوردار باشیم، در غیر این صورت خرد خواھیم شد و 

بھ اعتقاد من رفقای ما در ایاالت متحده اھمیت این مسألھ 

یک موج فاشیستی می تواند در طی . درک نمی کنندرا 

دو یا سھ سال گسترش پیدا کند، و در این حالت بھترین 

رھبران کارگری بھ بدترین شکل ممکن ھمان طور بھ 

بھ . صالبھ کشیده خواھند شد کھ سیاھپوستان در جنوب

اعتقاد من، ارعاب در ایاالت متحده وحشتناک تر از ھمھ 

دلیل است کھ باید خیلی مالیم آغاز  بھ ھمین. خواھد بود

کنیم، یعنی با گروه ھای دفاعی، اما این باید فوراً دایر 

  .شود
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چھ طور در عمل بھ سوی دایر کردن گروه ھای  :پرسش

  دفاعی پیش می رویم؟

آیا یک صف اعتراضی در . خیلی ساده است :تروتسکی

یک اعتصاب دارید؟ ھنگامی کھ اعتصاب بھ پایان 

گوییم ما باید از اتحادیۀ خود با دائمی کردن رسیده، می 

  . این صف اعتراضی دفاع کنیم

آیا خوِد حزب است کھ گروه دفاعی را با : پرسش

  اعضایش ایجاد می کند؟

شعارھای حزب باید در مقّر حزب قرار داده  :تروتسکی

شود، جایی کھ ھواداران و کارگران از ما دفاع خواھند 

د یک سازمان دفاعی مستقل اما یک حزب نمی توان. کرد

وظیفۀ ما، ایجاد چنین نھادی در اتحادیھ ھای . ایجاد کند

ما باید چنین گروه ھایی از رفقا را با . کارگری است

انضباط بسیار خوب، با رھبران محتاط کھ بھ سادگی 

تحریک نمی شوند داشتھ باشیم، چرا کھ چنین گروه ھایی 

فۀ اصلی برای وظی. می توانند بھ سادگی تحریک شوند

سال بعد، عبارت خواھد بود از امتناع از تنازعات و 

ما باید با یک سازمان اقلیت، این . درگیرھای خونین

موارد را در طول اعتصابات، در دوره ھای صلح، بھ 

جلوگیری از نشست ھای فاشیست ھا، . حداقل کاھش دھیم

ما بھ . مسألھ ای است کھ بھ رابطۀ نیروھا بستگی دارد

ایی نیرومند نیستم، اما پیشنھاد یک جبھۀ واحد را می تنھ

  .دھیم

. ھیتلر موفقیت خود را در کتابش توضیح می دھد

او گروھی را . سوسیال دمکراسی بھ شدت نیرومند بود

ھمراه با رودولف ِھس بھ یکی از نشست ھای سوسیال 

او می گوید کھ در پایان نشست، . دمکراسی ارسال کرد

یش کل کارگران را تخلیھ کردند و سی تا از نوچھ ھا

بھ این ترتیب او . کارگران قادر بھ مخالفت با آن ھا نبودند

کارگران تنھا برای . می دانست کھ پیروز خواھد بود

بھ ھیچ وجھ . پرداخت حق عضویت سازمان یافتھ بودند

اکنون ما باید ھمان . آمادگی سایر وظایف را نداشتند

 ۴٠. ، منتھا بھ شکل وارونھکاری را بکنیم کھ ھیتلر کرد

این از . نفر را برای منحل کردن نشست بفرستید ۵٠تا 

کارگران بھ عناصر . اھمیتی فوق العاده برخوردار است

آن ھا بھ جارچی تبدیل می . آبدیده و مبارز تبدیل می شوند

خرده بورژوازی فکر می کند کھ این افراد جدی . شوند

این اھمیت فوق العاده ! این خود یک موفقیت است. ھستند

ای دارد، چرا کھ بخش اعظم تودۀ مردم کور ھستند، 

مانده و تحت ستم ھستند، تنھا موفقیت است کھ آن ھا واپس

ما تنھا می توانیم پیشتاز را بلند کنیم، اما . را بلند می کند

بھ ھمین دلیل است کھ . این پیشتاز باید دیگران را بلند کند

در . ۀ بسیار مھمی استتکرار می کنم این مسأل

مینیاپولیس، جایی کھ ما رفقای نیرومند بسیار ماھری 

داریم، می توانیم شروع کنیم و کل کشور را نشانھ 

  .بگیریم

نویس، بھ اعتقاد من کمی بحث دربارۀ این بخش از پیش

کھ بھ اندازۀ کافی در متن ما تکمیل نشده است، مفید واقع 

در . عمومی است این بخش، بخش تئوریک. خواھد شد

نویس بھ بحث اخیر، مالحظۀ من این بود کھ در این پیش

بخش تئوریک برنامھ بھ عنوان تحلیل عمومی از جامعھ، 

بھ طور کامل پرداختھ نشده است، بلکھ جای آن را برخی 

در سوی دیگر، سایر بخش . اشارات کوتاه گرفتھ است

خت ھای مرتبط با انقالب، دیکتاتوری پرولتاریا، و سا

تنھا دورۀ گذار . جامعھ پس از انقالب در آن نیامده است

ما بارھا تکرار کرده ایم کھ . پوشش داده شده است

خصلت علمی فعالیت ما این است کھ ما برنامۀ خود را 

برخالف آن چھ امروز معمول است، بھ بزنگاه ھای 

سیاسی یا تفکر و حال و ھوای توده ھا تطبیق نمی دھیم، 

خود را بھ وضعیت عینی، بھ ھمان صورت بلکھ برنامۀ 

کھ با ساختار طبقاتی اقتصادی جامعھ معرفی می شود، 

مانده باشد؛ در آن ذھنیت می تواند عقب. انطباق می دھیم

صورت وظیفۀ سیاسی حزب این است کھ ذھنیت را با 

واقعیات عینی ھماھنگ کند، و باعث شود کھ کارگران 

ا نمی توانیم برنامھ را بھ اما م. وظیفۀ عینی را درک کنند

ماندۀ کارگران انطابق دھیم؛ ذھنیت، حال و ذھنیت عقب

فاکتور اصلی، وضعیت . ھوا، یک فاکتور فرعی است

بھ ھمین دلیل این انتقادات یا تحسین ھا را . عینی است

شنیده ایم کھ بخش ھایی از برنامھ، با وضعیت مطابقت 

  .ندارد

  عینی باشد برنامۀ ما باید منطبق بر وضعیت

در ھمھ جا من این سؤال را مطرح می کنم کھ چھ باید 

بکنیم؟ برنامھ مان را منطبق بر شرایط عینی کنیم یا 
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ذھنیت کارگران؟ بھ اعتقاد من این پرسش باید پیش روی 

ھر رفیقی قرار بگیرد کھ می گوید این برنامھ منطبق با 

این برنامھ، یک برنامۀ علمی . وضعیت امریکا نیست

می . متکی است بر تحلیل عینی از وضعیت عینی. ستا

بسیار . تواند از سوی کارگران در کلیت خود درک شود

خوب خواھد بود اگر بخش پیشتاز آن را در دورۀ بعد 

شما باید «درک کند و سپس برگردد و بھ کارگران بگوید 

  .»خود را از فاشیسم مخفی کنید

ن جا باید ما چھ درکی از وضعیت عینی داریم؟ در ای

. شرایط عینی برای یک انقالب اجتماعی را تحلیل کنیم

این شرایط در آثار مارکس و انگلس ارائھ شده و امروز 

اول، مارکس . نیز در جوھرۀ خود بالتغییر باقی مانده اند

زمانی گفت کھ ھیچ جامعھ ای جایگاه خود را از دست 

نتھا نمی دھد، مگر آن کھ تمامی امکانات خود را تا بھ ا

این بھ چھ معناست؟ بھ این معناست کھ . استفاده کرده باشد

نمی توانیم جامعھ ای را با ارادۀ ذھنی خود محو کنیم، 

. نمی توانیم مانند بالنکیست ھا قیامی را سازمان دھیم

یک «بھ چھ معناست؟ آیا بھ این معناست کھ » امکانات«

قادر بھ ؟ مادام کھ جامعھ »جامعھ نمی تواند از میان برود

تکامل نیروھای مولده و ثروتمندتر کردن ملت باشد، 

نیرومند و باثبات باقی می ماند، این وضعیتی بود کھ 

در . جوامع برده داری، فئودالی و سرمایھ داری داشتند

تر این جا ما بھ یک نقطۀ بسیار جذاب می رسیم کھ پیش

. در مقدمۀ خود بر مانیفست کمونیست تحلیل کردم

انگلس در طول دورۀ حیات خود انتظار یک مارکس و 

-١٨۴٨بھ خصوص در سال ھای . انقالب را می کشیدند

. ، آن ھا انتظار یک انقالب اجتماعی را داشتند١٨۵٠

چرا؟ آن ھا گفتند کھ نظام سرمایھ داری بر پایۀ سود 

خصوصی، بھ ترمزی در برابر تکامل نیروھای مولده 

این گفتھ بھ . بلھ و نھ آیا این درست بود؟. تبدیل شده بود

این معنا صحیح بود کھ اگر کارگران قادر بھ رفع 

نیازھای قرن نوزدھم و تسخیر قدرت شده بودند، انکشاف 

تر باشد و ملت، نیروھای مولده می توانست سریع

اما با درنظر داشتن این کھ کارگران قادر بھ . ثروتمندتر

ھای خود  این کار نبودند، نظام سرمایھ داری با بحران

. با این وجود، روند عمومی اوج گرفت. باقی ماند و غیره

نتیجۀ این واقعیت بود کھ ) ١٩١٨-١٩١۴(آخرین جنگ 

بازار جھانی بیش از حد برای انکشاف نیروھای مولده 

تنگ شده بود و ھر ملتی تالش می کرد دیگران را دفع و 

 آن ھا نمی. بازار جھانی را بنا بھ اھداف خود قبضھ کند

توانستند موفق شوند و اکنون می بینیم کھ جامعۀ سرمایھ 

بسیاری می گویند . داری وارد یک مرحلۀ جدید می شود

این نتیجۀ جنگ بود، اما جنگ، نتیجۀ این امر بود کھ 

جنگ تنھا تجلی . جامعھ امکانات خود را بھ انتھا رسانده

ما پس از جنگ، . تر بودناتوانی خود از توسعۀ بیش

. تر می شودتر و عمیقتاریخی را داریم کھ عمیقبحرانی 

توسعۀ سرمایھ داری در ھمھ جا ھمراه با رفاه و بحران 

بود، اما مجموع بحران ھا و رفاه، بھ یک نقطۀ اوج 

اگر جنگ را نقطۀ شروع بگیریم، سیکل ھای . رسیده بود

بحران و رفاه را می بینیم کھ یک روند نزولی را شکل 

ون نشان می دھد کھ این جامعھ امکانات این اکن. می دھند

درون خود را تماماً بھ انتھا رسانده و باید با یک جامعۀ 

جدید جایگزین شود، وگرنھ جامعۀ قدیم درست مانند تمدن 

یونان و روم بھ بربریت وارد خواھد شد، چرا کھ آن ھا 

  . امکانات خود را بھ انتھا رسانده بودند

  نسھ شرط الزم برای جامعۀ نوی

. اکنون و بھ خصوص در ایاالت متحده، مسألھ این است

نخستین شرط الزم برای یک جامعۀ نوین این است کھ 

نیروھای مولده باید بھ اندازۀ کافی انکشاف یافتھ باشند تا 

آیا نیروھای . بھ تولید یک جامعۀ عالی تر منجر شوند

بلھ، مولده بھ اندازۀ کافی برای این امر انکشاف یافتھ اند؟ 

نھ  -آن ھا بھ اندازۀ کافی در قرن نوزدھم انکشاف یافتند

اکنون بھ ویژه در . بھ اندازۀ اکنون، ولی بھ اندازۀ کافی

ایاالت متحده برای یک آماردان بسیار ساده خواھد بود کھ 

اثبات کند اگر نیروھای مولدۀ امریکا رھا می شدند، 

عتقاد من بھ ا. امروز می توانستند دو یا سھ برابر شوند

رفقای ما باید یک چنین پژوھش ھای آماری را انجام 

  .دھند

باید یک طبقۀ جدید مترقی وجود داشتھ باشد . شرط دوم

کھ بھ اندازۀ کافی بزرگ و بھ لحاظ اقتصادی پرنفوذ باشد 

این طبقھ، . تا ارادۀ خود را بر جامعھ تحمیل کند

کان باید اکثریت ملت باشد یا باید ام. پرولتاریا است

در انگلستان طبقۀ کارگر . ھدایت اکثریت را داشتھ باشد

در روسیھ یک اقلیت بود، اما امکان . اکثریت مطلق است

در ایاالت متحده این طبقھ . ھدایت دھقانان فقیر را داشت
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کم نیمی از جمعیت است، اما امکان ھدایت دست

  .کشاورزان را دارد

د جایگاه خود این طبقھ بای. شرط سوم، فاکتور ذھنی است

را در جامعھ درک کند و سازمان ھای خود را داشتھ 

این شرطی است کھ اکنون از نظر تاریخی غایب . باشد

بھ لحاظ اجتماعی این شرط نھ فقط ممکن، بلکھ . است

یک ضرورت مطلق است، بھ این معنا کھ یا سوسیالیسم 

  . این است بدیل تاریخی. است یا بربریت

دیم کھ آقای ِھیگ یک پیرمرد در بحث خود اشاره کر

خرفت نیست کھ تصور کند نوعی نظام قرون وسطایی 

او پیشاھنگ طبقۀ سرمایھ دار . در شھر او وجود دارد

  .امریکا است

اآلن این . »پاشنۀ آھنین«جک لندن کتابی نوشت با عنوان 

نوشتھ  ١٩٠٧این کتاب در سال . کتاب را توصیھ می کنم

وحشتناک بھ نظر می رسید، در آن مقطع یک رؤیای . شد

او تصویری از تحوالت . اما اکنون واقعیت مطلق است

مبارزۀ طبقاتی در ایاالت متحده و قدرت گیری طبقۀ 

سرمایھ دار از خالل سرکوب ھای وحشتناک بھ دست می 

ایدئولوژی ای کھ او . این تصویر فاشیسم است. دھد

اب بسیار جذ. مطرح می کند، حتی با ھیتلر مشابھ است

  .است

آن . در نوآرک، شھردار شروع می کند بھ تقلید از ھیگ

بھ . ھا ھمگی از ھیگ و رؤسای بزرگ الھام می گیرند

طور قطع روزولت نگاه خواھد کرد کھ اکنون در بحران 

او ھیچ کاری با ابزارھای دمکراتیک نمی تواند انجام 

 ١٩٣٢او برخالف آن چھ استالینیست ھا در سال . دھد

اما ابتکار عمِل او فلج . ند، فاشیست نیستمطرح کرد

چھ کار می تواند بکند؟ کارگران ناراضی . خواھد شد

او تنھا می تواند . رؤسای بزرگ ناراضی ھستند. ھستند

. تا پایان دورۀ خود مانور بدھد و سپس خداحافظی کند

  . دور سوم برای روزولت، مطلقاً نامحتمل است

شما . فوق العاده ای داردتقلیدھای شھرداِر نوآرک اھمیت 

ظرف دو یا سھ سال می توانید یک جنبش فاشیستی 

اما ِھیگ چھ . نیرومند با خصلت آمریکایی را شاھد باشید

طور؟ او ربطی بھ موسولینی یا ھیتلر ندارد، بلکھ یک 

چرا تحریک شده؟ بھ این دلیل . فاشیست امریکایی است

اتیک اداره کھ جامعھ دیگر نمی تواند با ابزارھای دمکر

  .شود

  .البتھ جایز نیست کھ دچار ھیستری شویم

خطر این کھ رویدادھا از طبقۀ کارگر پیشی بگیرد، بی 

چون و چراست، اما تنھا با پیشبرد جدی و سیستماتیک 

فعالیت ھای خود تحت شعارھای انقالبی مناسب و نھ با 

تالش ھای تخیلی برای سردرگم کردن خود است کھ می 

  .ین خطر مقابلھ کنیمتوانیم با ا

ما باید بھ . دمکراسی، تنھا حاکمیت رؤسای بزرگ است

خوبی آن چھ را کھ الندبرگ در کتاب خود نشان داد، 

خانواده بر ایاالت متحده  ۶٠درک کنیم؛ یعنی این کھ 

اما چگونھ؟ تا بھ امروز با ابزارھای . حاکم ھستند

ات آن ھا یک اقلیت کوچک ھستند کھ با طبق. دمکراتیک

آن . متوسط، خرده بورژوازی و کارگران احاطھ شده اند

ھا باید امکان ذینفع کردن طبقات متوسط در این جامعھ 

ھمین امر در . آن ھا نباید مستأصل باشند. را داشتھ باشند

کم برای اقشار باالتر دست. مورد کارگر ھم مصداق دارد

یگر داگر این اقشار باالیی و پایینی کارگران با یک. آن

درگیر باشند، آن ھا می توانند امکانات انقالبی اقشار 

  .پایین تر را بشکنند و این تنھا راه دمکراسی کارا است

  تنھا برای ملل ثروتمند ممکن است» دمکراتیک«رژیم 

  .رژیم دمکراتیک، اشرافی ترین نحوۀ حاکمیت است

. پذیر استچنین چیزی تنھا برای یک ملت ثروتمند امکان

بردۀ مشغول بھ کار در  ١٠یا  ٩ات بریتانیایی، ھر دمکر

جامعۀ یونان باستان یک دمکراسی برده . مستعمرات دارد

ھمین مورد را می توان در معنای معینی برای . داری بود

ایاالت . دمکراسی بریتانیا، ھلند، فرانسھ و بلژیک گفت

متحده مستعمرات مستقیم ندارد، اما امریکای التین را 

دنیا برای امریکا نوعی مستعمره است، دیگر دارد و کل 

ترین قاره و رشد کردن چھ رسد بھ غارت کردن غنی

ایاالت متحده تاریخاً یک ملت . بدون یک سنت فئودالی

ممتاز است، اما تفاوت ملل سرمایھ داری ممتاز از 

ترین ملل سرمایھ داری، تنھا از زاویۀ تأخیر »پست«

میان ملل سرمایھ داری  ایتالیا، فقیرترین ملت از. است
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٧٩ 
آلمان دومی شد، چرا کھ آلمان . بزرگ، ابتدا فاشیست شد

فاقد مستعمرات یا کشورھای ثروتمند تابعھ است و بر 

مبنای این پایۀ ضعیف، تمامی امکانات خود را تا بھ انتھا 

استفاده کرد و کارگران نتوانستند بورژوازی را جایگزین 

است، حتی پیش از  اکنون نوبت ایاالت متحده. کنند

وظیفۀ حزب ما این است کھ ھر کارگر . بریتانیا یا فرانسھ

امریکایی را بگیرد و ده بار تکان بدھد تا بفھمد کھ 

این نھ یک بحران علی . وضعیت در ایاالت متحده چیست

حزب ما می تواند . العموم، کھ یک بحران اجتماعی است

ک حزب آن چھ برای ی. یک نقش بسیار عظیم ایفا کند

جوان در یک فضای غلیط از سنت ھای گذشتھ و 

ریاکاری بسیار دشوار است، این است کھ از یک شعار 

در «، »این خیالی است«انقالبی آغاز کند؛ خواھند گفت 

، اما این امکان ھست کھ وقتی »امریکا کافی نیست

شعارھای انقالبی برنامۀ ما را آغاز می کنید، اوضاع 

اما شجاعت انقالبی نھ . واھند خندیدافرادی خ. تغییر کند

فقط قرار است جوانھ برند، کھ ھمین طور تأییدی باشد بر 

اما وقتی یکی . خندۀ افراد احمقی کھ در اکثریت ھم ھستند

از آن ھا از سوی باند گانگسترھای ِھیگ ضربھ بخورد، 

فکر خواھد کرد کھ داشتن کمیتۀ دفاعی چھ قدر خوب 

  .غییر خواھد کرداست و رویکرد مضحک او ت

آیا ایدئولوژی کارگران جزئی از فاکتورھای  :پرسش

  عینی نیست؟

برای ما، بھ عنوان یک اقلیت کوچک، کل  :تروتسکی

اما . این امر عینی است، از جملھ حال و ھوای کارگران

ما باید آن دستھ از عناصر موقعیت عینی را کھ می توان 

نمی توان  روی کاغذ تغییر داد و آن دستۀ دیگری کھ

بھ ھمین دلیل است کھ . تغییر داد، تحلیل و دستھ بندی کنیم

می گوییم برنامھ بھ عناصر بنیادی باثبات موقعیت عینی 

تطبیق داده می شود و وظیفۀ ما این است کھ ذھنیت توده 

منطبق کردن . ھا را بھ آن فاکتورھای عینی منطبق کنیم

. ر باشیمما باید صبو. ذھنیت، یک وظیفۀ آموزشی است

. بحران جامعھ بھ عنوان مبنای فعالیت ما مفروض است

ما باید تغییرش . ذھنیت، حوزۀ سیاسی فعالیت ما است

ما باید یک توضیح علمی از جامعھ ارائھ کنیم و بھ . دھیم

این است تفاوت . روشنی آن را بھ توده ھا توضیح بدھیم

  .میان مارکسیسم و رفرمیسم

ای تشخیص خواستھ ھای رفرمیست ھا مشام خوبی بر

اما این . مخاطبین دارند، درست مانند نورمن توماس

ما باید شھامت محبوب نبودن . فعالیت انقالبی جدی نیست

شما ابلھ «، »شما خرفت ھستید«را داشتھ باشیم، بگوییم 

، و گاه و بیگاه با »آن ھا بھ شما خیانت می کنند«، »اید

. تیاق آغاز کنیمبروز ھر رسوایی، عقاید خود را با اش

باید کارگر را ھر بار تکان داد، بھ او توضیح داد و 

ھمۀ این ھا جزئی از ھنر تبلیغات  -مجدداً تکانش داد

اما باید علمی باشد، نھ آن کھ بھ سوی حال و ھوای . است

بین ترین مردم ھستیم، چون ما واقع. توده ھا خم شود

خنوری امثال واقعیاتی را لحاظ می کنیم کھ نمی توان با س

اگر ما موفقیت فوری را بھ . نورمن توماس تغییر داد

دست آوریم، با جریان توده ھا شنا می کنیم و این جریان، 

  .انقالب است

گاھی فکر می کنم کھ رھبران خود ما این  :پرسش

  .مشکالت را لمس نمی کنند

یکی فھمیدن و . احتماالً دو مورد ھست :تروتسکی

اکنون ضروری . لمس کردن دیگری با گوشت و پوست

است کھ این درک در ما رخنھ کند کھ ما باید سیاست ھای 

این مسألھ، نھ فقط برای توده ھا، کھ . خود را تغییر بدھیم

این مسألھ ای است نھ فقط برای . برای حزب نیز ھست

ما بحث ھا و اختالفاتی . حزب، بلکھ برای رھبران

ھمیشھ . سیدزمان بھ نتیجھ رنمی توان ھم. داشتیم

ناپذیر و حتی اصطکاک ھایی وجود دارد کھ اجتناب

این بود دلیل این برنامھ، دامن زدن بھ . ضروری ھستند

  .این بحث

برای این بحث در میان رھبران چھ مقدار وقت  :پرسش

  باید اختصاص داد؟

بھ فاکتورھای . گفتنش بسیار دشوار است :تروتسکی

نیم وقت خیلی نمی توا. بسیاری بستگی خواھد داشت

گیری جدید را باید این جھت. زیادی درنظر بگیریم

. گیری ھم جدید است و ھم قدیمیاین جھت. صورت دھیم

بھ کّل فعالیت گذشتھ متکی است، اما اکنون فصل جدیدی 

با وجود خطاھا، اصطکاک ھا و نزاع ھا، . را می گشاید

 اکنون فصل جدیدی باز می شود و ما باید تمامی نیروھای

وقتی . تری حول آن بسیج کنیمخود را با انرژی بیش
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٨٠ 
برنامھ بھ طور قطعی ایجاد شود، آن چھ اھمیت پیدا می 

کند این است کھ شعارھا را خیلی خوب بدانیم و با مھارت 

با آن ھا مانور بدھیم، بھ طوری کھ در ھر گوشۀ کشور، 

ھزار  ٣. ھر کسی ھمان شعارھا را ھم زمان استفاده کند

ھزار نفر را داشتھ  ۵٠یا  ١۵ی توانند تأثیرگذارِی نفر، م

  .باشند

رفقا شاید بھ لحاظ نظری با این برنامھ توافق  :پرسش

داشتھ باشند، اما آیا رفقای باتجربھ ای داریم کھ این 

شعارھا را بین توده ھا ببرند؟ آن ھا بھ لحاظ نظری 

تری کھ در اتحادیھ مان موافق اند، اما با کارگران عقب

  اریم چھ کار می توانیم بکنم؟د

. حزب ما، حزب طبقۀ کارگر امریکا است :تروتسکی

باید بھ یاد داشتھ باشید کھ یک جنبش پرولتری نیرومند، 

دیگر چھ رسد بھ یک انقالب پرولتری نیرومند، در 

ما امکان  ١٩١٧در سال . ایاالت متحده رخ نداده است

نسل من بسیار . نداشتیم ١٩٠۵پیروزی را بدون انقالب 

س خیلی خوبی برای فھم سال ما شان ١٢طی . جوان بود

. شکست ھای خود، تصحیح آن ھا و پیروز شدن داشتیم

اما حتی آن زمان ھم ما در مقابل بروکرات ھای جدید 

بھ ھمین خاطر نمی توانیم ببینیم کھ آیا حزب ما . باختیم

طبقۀ کارگر امریکا را بھ سوی پیروزی ھدایت خواھد 

کا، یعنی این امکان ھست کھ کارگران امری. کرد یا خیر

پرست ھستند و استاندارد زندگی کارگرانی کھ میھن

در . باالیی دارد، دست بھ شورش ھا، اعتصابات بزنند

این می تواند . یک سو، ِھیگ، در سوی دیگر لوئیس

برای دوره ای طوالنی، سال ھا و سال ھا بھ طول 

و طی این دوره افراد ما خودشان را آبدیده . بیانجامد

تر بھ خودشان اطمینان خواھند یافت و شخواھند کرد، بی

آن ھا تنھا افرادی ھستند کھ «کارگران خواھند گفت 

تنھا جنگ است کھ قھرمانان . »قادرند مسیر را ببیند

برای شروع، ما عناصری عالی . جنگی ایجاد می کند

داریم، مردان بسیار خوب، بسیار آموزش دیده، یک 

معنای عام  در این. ھیئت خوب و نھ یک ھیئت کوچک

معتقدم کھ تغییر در ذھنیت . بین ھستمتر، من کامالً خوش

. کارگران امریکا، با ریتم بسیار سریعی فراخواھد رسید

چھ کار کنیم؟ ھمھ ناآرام و مضطرب ھستند، بھ دنبال 

این برای تبلیغات انقالبی بسیار . چیز جدید می گردند

  .مساعد است

کھ فقیرترین عناصر  ما باید نھ فقط عناصر آریستوکرات،

کارگران مجرب امریکا، درست . را ھم بھ یاد بیاوریم

. مانند ورزش ھای انگلیسی، یک مثبت و یک منفی دارند

این خیلی خوب است، اما ابزاری ھم ھست برای ناامید 

تمام انرژی انقالبی در ورزش صرف . کردن کارگران

آن را  بریتانیایی ھا، ھوشمندتریِن ملل سرمایھ داری،. شد

ورزش باید در دستان اتحادیھ ھای . ترویج کردند

اما . کارگری بھ عنوان بخشی از آموزش انقالبی باشد

شما بخشی خوبی از جوانان و زنانی را دارید کھ بھ 

ما باید برای ورود . اندازۀ کافی برای چیزھا غنی نیستند

بھ عمیق ترین اقشار در ھمھ جا، شاخک ھای حساسی 

  .داشتھ باشیم

فکر می کنم حزب از زمان کنوانسون آخر  :پرسش

  پیشرفت خیلی عظیمی داشتھ است؟

. چرخش بسیاری مھمی صورت گرفتھ است :تروتسکی

اکنون ضروری است کھ بھ این سالح، یک عمل 

آژیتاسیون عمومی و پراکنده در ذھن . تمرکزیافتھ ببخشیم

 اما اگر ھمان شعارھا. افراد آموزش ندیده نفوذ نمی کند

را تکرار کنید، آن ھا را بھ موقعیت انطباق دھید، در آن 

صورت تکرار کھ مادر آموزش است، بھ ھمان ترتیب 

اغلب این مورد نھ فقط . عمل خواھد کرد کھ در سیاست

در مورد روشنفکر، کھ ھمین طور در مورد کارگر رخ 

می دھد، کھ اعتقاد دارد ھمھ ھر آن چھ را کھ او آموختھ 

ضروری است کھ با پافشاری، تکرار .  است می فھمند

این است وظیفۀ . کنیم؛ ھر روز و ھمھ جا تکرار کنیم

 .ایجاد یک تأثیرگذاری ھمگون. نویس برنامھپیش

https://www.marxists.org/archive/trotsky/19

38/tp/tpdiscuss.htm 

 

  

  

  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/tpdiscuss.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/tpdiscuss.htm
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  شورا و انقالب

  )پنجاه روز(

  )١٩٠٧(لئون تروتسکی 

١  

شورا، روز سیزدھم . تاریِخ شورا، تاریِخ پنجاه روز است

اکتبر شکل گرفت؛ نشست آن در روز سوم دسامبر با 

. یورش یکی از یگان ھای نظامی حکومت مختل شد

شورا در حّد فاصل این دو تاریخ، بھ حیات خود ادامھ داد 

  .مبارزه کردو 

باید پرسید جوھرۀ این نھاد چھ بود؟ این چھ بود کھ شورا 

را قادر ساخت طی این دورۀ کوتاه چنین جایگاه رفیعی 

در تاریخ پرولتاریای روس، در تاریخ انقالب روسیھ پیدا 

  کند؟

شورا، توده ھا را سازمان داد؛ اعتصابات سیاسی را 

، تالش ھدایت کرد، تظاھرات سیاسی را رھبری نمود

اما سایر سازمان ھای . کرد کھ کارگران را مسلح کند

جوھرۀ شورا، . انقالبی ھم درست ھمین کارھا را کردند

ارگان اقتدار عبارت بود از تالش آن برای تبدیل شدن بھ 

پرولتاریا از یک سو، و مطبوعات ارتجاعی از . مردمی

» یک حکوت کارگری«سوی دیگر، ھمگی شورا را 

د؛ این تنھا بازتاب این واقعیت است کھ خطاب کرده ان

مادام کھ . بود نطفۀ یک حکومت انقالبیشورا در حقیقت 

شورا عمالً صاحب قدرِت مقتدر بود، از آن استفاده می 

کرد؛ مادام کھ قدرت در دستان سلطنت نظامی و 

بروکراتیک بود، شورا برای تصاحب آن دست بھ مبارزه 

ھایی انقالبی در میان  تا پیش از شورا، سازمان. می زد

کارگران صنعتی حاضر بودند کھ اکثراً خصلتی 

 در میاناما این سازمان ھا . دمکراتیک داشتند- سوسیال

تأثیرگذاری بر روی پرولتاریا بودند؛ ھدف فوری آن ھا، 

پرولتاریا است؛ و ھدف  خودِ شورا، سازماِن . بود توده ھا

  .قدرت انقالبیآن، مبارزه برای 

یافتۀ تجلی سازمانل شورا عبارت بود از در عین حا

شورا در مبارزۀ خود . ارادۀ پرولتاریا بھ مثابۀ یک طبقھ

برای قدرت، روش ھایی را بھ کار بست کھ طبیعتاً بنا بھ 

نقش : خصلت پرولتاریا بھ مثابۀ یک طبقھ تعیین می شد

آن در تولید؛ نیروی عددی و کّمی آن؛ تجانس اجتماعی 

رزۀ خود برای قدرت، ھدایت تمامی شورا در مبا. آن

فعالیت ھای اجتماعی طبقۀ کارگر، از جملھ تصمیمات 

دربارۀ تنازعات میان نمایندگان منفرد کار و سرمایھ را 

این ترکیب بھ ھیچ رو یک تالش . ترکیب کرده است

تاکتیکی تصنعی نبود؛ بلکھ پیامد طبیعی وضعیت طبقھ 

ۀ مبارزۀ خود ای بود کھ ضمن تکامل و گسترش آگاھان

برای منافع فوری، بنا بھ منطق رویدادھا وادار شده بود 

کننده در مبارزۀ انقالبی برای قدرت در موقعیت رھبری

  . قرار بگیرد

قدرت . سالح اصلی شورا، اعتصاب سیاسی توده ھا بود

. اعتصاب، در مختل نمودن قدرت حکومت نھفتھ است

باشد،  ترناشی از اعتصاب بزرگ» آنارشی«ھر چھ 

اما این تنھا تا جایی صحیح . تر استپیروزی آن نزدیک

-با اقدامات آنارشی» آنارشی«است کھ قرار نباشد خوِد 

طبقھ ای کھ ھر روز و ھر روز . گونھ ایجاد شود

سازوبرگ صنعتی و حکومتی را بھ حرکت در آورده، 

طبقھ ای کھ قادر است با یک توقف سریع کار ھم صنعت 

فلج کند، باید آن قدر سازمان یافتھ باشد و ھم حکومت را 

ای کھ ایجاد کرده » آنارشی«کھ خود نخستین قربانِی 

ھرچھ مختل شدن حکومت بھ دنبال . است، نشود

دھی اعتصاب کاراتر باشد، بھ ھمان اندازه سازمان

اعتصاب وادار می شود کھ عملکردھای حکومت را بھ 

  .عھده بگیرد

طبوعات آزاد را معرفی شورای نمایندگان کارگران، م

برای تضمین امنیت شھروندان، گشت ھای . می کند

کم و بیش ادارۀ پست، . خیابانی را سازمان می دھد

تالش می کند . تلگراف، و راه آھن را بھ دست می گیرد

با فلج کردن . ھشت ساعت کار روزانھ را معرفی کند

حکومت استبدادی مطلقھ بھ واسطۀ اعتصاب، نظم 

  .خود را بھ زندگی کارگران وارد می کنددمکراتیک 

٢  

پس از نھم ژانویھ، انقالب قدرت خود بر اذھان توده ھای 
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در روز چھارده . کارگر را بھ معرض نمایش گذاشتھ بود

ژوئن، طی شورش پوتمکین تاوریشسکی، نشان داده بود 

در اعتصاب . کھ می تواند بھ یک نیروی ماّدی بدل شود

ی تواند دشمن را مختل کند، ارادۀ او اکتبر، نشان داد کھ م

با سازماندھی . را فلج سازد و تمام و کمال تحقیرش کند

نشان شوراھای نمایندگان کارگران در سرتاسر کشور، 

اقتدار انقالبی، . داد کھ قادر بھ خلق نیروی مقتدر است

دیدگاه . تنھا می تواند متکی بر نیروی فعال انقالبی باشد

تحوالت بعدی انقالب روسیھ ھر چھ  ما دربارۀ تغییر و

کھ باشد، این یک واقعیت است کھ تاکنون ھیچ طبقۀ 

اجتماعی در کنار پرولتاریا آمادگی خود را بھ حفظ قدرت 

نخستین اقدام انقالب، . مقتدر انقالبی نشان نداده است

در خیابان ھا با سلطنت؛  پرولتاریاعبارت بود از تقابل 

سالح طبقاتی انقالب، از خالل  نخستین پیروزی جدی

بھ دست آمد، یعنی اعتصاب سیاسی؛ نخستین  پرولتاریا

شورا . بود نمایندگی پرولتریھستۀ یک حکومت انقالب، 

. نخستین قدرت دمکراتیک در تاریخ مدرن روسیھ است

یافتۀ خود توده ھا بر شورا عبارت است از قدرت سازمان

راسی حقیقی و این است یک دمک. اجزای سازندۀ آن ھا

ناب، بدون نظام دو مجلسی، بدون یک بروکراسی حرفھ 

ای، ھمراه با حق رأی دھندگان بھ عزل و نصب نمایندۀ 

شورا . خود در ھر لحظھ و جایگزینی دیگری بھ جای او

بھ واسطۀ اعضای خود، بھ واسطۀ نمایندگان منتخب 

کارگران، تمامی فعالیت ھای اجتماعی پرولتاریا بھ مثابۀ 

ک کل و اجزای متعدد آن را ھدایت می کند؛ خطوط ی

کلی گام ھایی را کھ پرولتاریا باید بر دارد ترسیم می کند، 

این ھنِر ھدایت فعالیت . بھ آن ھا شعار و پرچم می دھد

یافتھ، در این ھای توده ھا بر اساس خودگردانی سازمان

جا برای نخستین بار در خاک روسیھ بھ کار گرفتھ می 

ستبداد مطلقھ بر مردم حاکم بود، اما آن ھا را ا. شود

موانعی مکانیکی پیش روی نیروھای . ھدایت نمی کرد

خالق زندۀ توده ھا قرار می داد، و در چارچوب ھمین 

قرار ملت را در غل و زنجیرھای موانع، عناصر بی

تنھا مجموعھ ای کھ استبداد . آھنین ستم نگاه می داشت

اما استبداد، ارتش را . رتش بودمطلقھ ھدایت کرده بود، ا

در . ھدایت نمی کرد، بلکھ صرفاً بھ آن فرمان می داد

سال ھای اخیر، حتی ھدایت این تودۀ نظامی اتمیزه و 

. مسخ شده ھم از دستان استبداد مطلقھ بیرون لغزیده است

دھی بھ توده ھا لیبرالیسم ھرگز قدرت کافی برای فرمان

. ایت آن ھا را نداشتیا ابتکار عمل کافی برای ھد

حتی اگر  - رویکرد لیبرالیسم نسبت بھ جنبش ھای توده ای

ھمان  -این جنبش ھا مستقیماً بھ آن یاری رسانده بودند

رویکردی بود کھ نسبت بھ پدیده ھای طبیعی مھیب 

پرولتاریا در . زلزلھ ھا، یا فوران ھای آتشفشان -داشت

ا، تماماً چون یک مجموعۀ خودکفجبھۀ نبرد انقالب ھم

  .مستقل از لیبرالیسم بورژوایی ظاھر شد

بود، و این بود منشأ توان  سازمان طبقاتیشورا یک 

شورا در نخستین دورۀ حیات خود درھم . مبارزاتی آن

شکست، منتھا نھ بھ دلیل فقدان اعتماد بھ نفِس توده ھای 

شھرھا، بلکھ بھ خاطر محدودیت ھای یک انقالب تماماً 

ماندگی عنصر شھری، رویکرد نسبتاً منفعل روستا، عقب

جمعیت شھری،  جایگاه شورا در میان. دھقانی ارتش

  .ھمان قدر قوی بود کھ می توانست باشد

شورا نمایندۀ رسمی کل نیم میلون جمعیت کارگر پایتخت 

نبود؛ سازمان شورا نزدیک بھ صدھا ھزار نفر را دربر 

می گرفت کھ اساساً کارگران صنعتی بودند؛ و اگرچھ 

نفوذ سیاسی مستقیم و غیرمستقیم آن دامنۀ بھ مراتب 

در (، ھزاران و ھزاران نفر از پرولترھا تری داشتوسیع

بخش ساختمان، در بین خدمتکاران خانھ، کارگران 

وجود داشتند کھ بھ زحمت زیر نفوذ ) روزمزد و رانندگان

با این . شورا بودند، البتھ اگر نفوذی در کار بوده باشد

این توده  ھمۀحال تردیدی نیست کھ شورا نمایندۀ منافع 

صدھای «تعدادی از ھواداران گروه  اما. ھای پرولتر بود

در کارخانھ ھا بودند، و شمار آن ھا ساعت بھ  )١( »سیاه

توده ھای پرولتر . ساعت رو بھ نقصان می گذاشت

در میان . پترزبورگ سفت و سخت پشت شورا بودند

روشنفکراِن فراواِن پترزبورگ، شورا دوستانی بیش از 

ی شورا را ھزاران دانشجو رھبری سیاس. دشمنان داشت

بھ رسمیت شناختند و با شور و شوق آن را در 

پترزبورگِ کارکشتھ تماماً در . تصمیماتش پشتیبانی کردند

  . جانب شورا بود

حمایت شورا از اعتصاب پست و تلگراف، ھمدردی 

تمامی . تر حکومت را بھ ھمراه داشتمقامات رده پایین

شھر،  دیدگان، تمامی بیچارگان، تمامی عناصر صادقستم
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تمام آنانی کھ برای یک زندگی بھتر تقال می کردند، 

شورا در عمل یا . غریزتاً یا آگاھانھ در جانب شورا بودند

. بھ طور بالقوه یک نمایندۀ اکثریت مطلق جمعیت بود

دشمنان شورا در پایتخت اگر مورد حفاظت استبداد مطلقھ 

مانده ای قرار نداشتند کھ قدرت خود را متکی بر عقب

ترین عناصر ارتش کھ از میان دھقانان جذب می شدند 

قرار داده بود، در آن صورت خطر چندانی نمی توانستند 

ضعف شورا، ضعف خود آن نبود، بلکھ . داشتھ باشند

  .ضعف یک انقالب شھری محض بود

. ترین قدرت انقالب بوددورۀ پنجاه روزه، دورۀ عظیم

. دار عمومی بودشورا، ارگان انقالب در مبارزه برای اقت

خصلت طبقاتی شورا را تمایزات طبقاتی جمعیت شھری 

و ھمین طور آنتاگونیسم سیاسی میان پرولتاریا و 

این آنتاگونیسم . بورژوازی سرمایھ دار تعیین می کرد

خود را حتی در حوزۀ تاریخاً محدود مبارزه علیھ استبداد 

پس از اعتصاب اکتبر، بورژوازی . مطلقھ متجلی کرد

مایھ دار آگاھانھ مسیر پیشرفت انقالب را سد کرد، سر

طبقۀ متوسط کوچک نشان داد کھ وجود خارجی ندارد، و 

رھبر واقعی . ناتوان از ایفای یک نقش مستقل است

سازمان طبقاتی آن، ارگان . انقالب شھری، پرولتاریا بود

  .انقالب در مبارزه اش برای قدرت بود

٣  

این ھدف . ار مردمیمبارزه برای قدرت، برای اقتد

پنجاه روز حیات شورا و پایان . مرکزی انقالب است

خونین آن، نشان داده است کھ روسیۀ شھری برای آن کھ 

پایۀ چنین مبارزه ای باشد، بیش از حد کوچک است، و 

این کھ حتی در چارچوب محدودیت ھای انقالب شھری، 

یک سازمان محلی نمی تواند ھیئت رھبری کنندۀ مرکزی 

پرولتاریا برای یک وظیفۀ ملی نیازمند یک سازمان . اشدب

شورای پترزبورگ یک سازمان . در مقیاس ملی بود

محلی بھ شمار می رفت، با این وجود بھ یک سازمان 

مرکزِی چنان عظیمی نیاز بود کھ می بایست رھبری در 

آن چھ را کھ می توانست، . مقیاس ملی را بھ عھده گیرد

چنان اساساً بھ عنوان شورای نمایندگان انجام داد؛ اما ھم

فوریِت یک کنگرۀ . باقی ماند پترزبورگکارگران 

سراسری کارگران روسیھ متشکل روسیھ کھ بی تردید 

می توانست اقتدار برای تشکیل یک ارگان رھبری 

مرکزی را داشتھ باشد، حتی در دورۀ نخستین شورا نیز 

چنین چیزی  سقوط دسامبر تحقق. مورد تأکید قرار گرفت

چون میراث پنجاه روز باقی این ایده ھم. را ناممکن کرد

  .ماند

ایدۀ شورا بھ عنوان نخستین شرط الزم برای عمل انقالبی 

تجربھ نشان . توده ھا، در آگاھی کارگران ثبت شده است

پذیر یا داده است کھ یک شورا در ھمۀ شرایط امکان

عبارت معنای عینی سازمان شورایی، . مطلوب نیست

است از خلق شرایط برای مختل نمودن حکومت، برای 

. ، و بھ بیان دیگر برای یک نزاع انقالبی»آنارشی«

رخوت و سکون فعلی در جنبش انقالبی، و پیروزی 

وار ارتجاع، وجود یک سازمان علنی، انتخابی و دیوانھ

با این حال تردیدی . مقتدر توده ھا را ناممکن می کند

موج جدید انقالب بھ خلق شوراھا در نخستین نیست کھ 

یک شورای سراسری . سرتاسر کشور منجر خواھد شد

روسیھ، با سازماندھی کنگرۀ سراسری کارگران روسیھ، 

رھبری سازمان ھای محلی انتخابی پرولتاریا را بر عھده 

البتھ اسامی فاقد اھمیت ھستند؛ درست . خواھد گرفت

است؛ مورد  ھمان طور کھ جزئیات سازمان بی اھمیت

یک رھبری متمرکز دمکراتیک در : اصلی این است

تاریخ . مبارزۀ پرولتاریا برای یک حکومت مردمی

خودش را تکرار نمی کند، و شورای جدید مجبور نخواھد 

با این حال . را تکرار کند» پنجاه روز«بود دوباره تجربۀ 

  .ھمۀ این ھا بھ شورا یک برنامۀ عمِل کامل خواھد بخشید

  .برنامھ کامالً روشن استاین 

بنا نھادن ھمکاری انقالبی با ارتش، دھقانان و اقشار 

. الغای استبداد مطلقھ. پایینی و عوام بورژوازی شھری

نابودی سازمان مادی استبداد مطلقھ بھ وسیلۀ بازسازی و 

درھم شکستن کل سازوبرگ . بخشاً تسویۀ ارتش

نمودن مسلح . معرفی روزکار ھشت ساعتھ. بروکراتیک

تبدیل شوراھا بھ ارگان . جمعیت، با شروع از پرولتاریا

ایجاد شوراھای نمایندگان . خودگرانی انقالبی در شھرھا

بھ مثابۀ ارگان ھای محلی ) کمیتھ ھای دھقانی(دھقانان 

سازماندھی انتخابات مجلس مؤسسان و . انقالب ارضی

راه اندازی یک کارزار پیشا انتخاباتی برای یک برنامۀ 
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  .معین از جانب نمایندگان مردم

. فرمولھ کردن چنین برنامھ ای از تکمیل آن ساده تر است

با این حال اگر انقالب پیروز شود، پرولتاریا نمی تواند 

پرولتاریا چنان بھ تکمیل . برنامۀ دیگری انتخاب کند

انقالبی این برنامھ دست خواھد زد کھ تاریخ ھرگز 

اه روز، تنھا یک برگۀ تاریخ پنج. مشاھده نکرده است

ناچیز در کتاب سترگ مبارزۀ پرولتاریا و پیروزی غایی 

  . آن است

https://www.marxists.org/archive/trotsky/19

18/ourrevo/ch05.htm 

، یک جنبش ارتجاعی و »صدھای سیاه«) ١(

ناسیونالیستی افراطی در روسیۀ اوایل قرن بیستم بود کھ 

ضمن وفاداری بھ خاندان رومانف، عقاید تند بیگانھ 

  .ھراسی، یھودی ستیزی و غیره داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پرولتاریا و انقالب

  لئون تروتسکی

١٩٠۴  

  

  آرام نوبخت: برگردام

  : اُلگین. ج. مقدمۀ م

، یعنی ١٩٠۴اواخر سال ، »پرولتاریا و انقالب«مقالۀ 

این . تقریباً یک سال پس از آغاز جنگ با ژاپن منتشر شد

ساز و حساس برای حاکمان مستبد سال، سالی سرنوشت

پرستانھ، آغاز شد سالی کھ با تظاھرات میھن. روسیھ بود

بار در میدان ھای و با یک سلسلھ شکست ھای خفت

سوی سابقۀ فعالیت ھای سیاسی از جنگ و احیای بی

نھادھای منتخب (ھا »ِزِمستفو«. طبقات مرفھ پایان گرفت

محلی کھ مسئولیت رسیدگی بھ امور محلی را برعھده 

داران لیبرال، کارزار سیاسی بھ سرپرستی زمین) داشتند

نیرومندی را در حمایت از یک نظام مشروطھ بھ راه 

سایر گروه ھا و سازمان ھای حرفھ ای لیبرال . انداختند

و » دمکرات ھا«مقالۀ تروتسکی بھ عنوان کھ در (

بھ ) مورد اشاره قرار گرفتھ است» عناصر دمکرات«

فراخوان بھ تشکیل » زمستفو«رھبران . جنبش پیوستند

با ) نوامبر ۶بھ تاریخ (یک نشست علنی در پترزبورگ 

. خواست آزادی ھای مدنی و یک قانون اساسی دادند

تحت پوشش ضیافت ھای » عناصر دمکرات«

خصوصی، گردھمایی ھایی عمومی با خصلتی سیاسی را 

مطبوعات لیبرالی در حمالت خود بھ . سازمان دادند

حکومت، جنبش را تحمل . دستگاه حاکمیت جسورتر شدند

کھ پس از ترور » ِسویاتوپولک میرسکی«شاھزاده . کرد

 ١٩٠۴در ژوئیۀ » فون پِلِوه«دیکتاتور ارتجاعی وقت، 

» روابط صمیمی«کار آمد، وعدۀ بھ دست انقالبیون روی 

این دورۀ تحمل جنبش . میان حکومت و جامعھ را داده بود

از سوی حکومت کھ از ماه اوت تا آخر سال بھ طول 

  .مشھور شد» بھار«انجامید، در ادبیات سیاسی بھ دورۀ 

این دوره، دوره ای ملتھب بود، سرشار از امیدھا و 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1918/ourrevo/ch05.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1918/ourrevo/ch05.htm
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گر بھ شکل با این حال طبقۀ کار. انتظارات سیاسی

طبقۀ کارگر نارضایتی ھای . عجیبی سکوت اختیار کرد

بھ  ١٩٠٣و بھ ویژه تابستان  ١٩٠٢عظیمی را در سال 

نمایش گذاشتھ بود، یعنی زمانی کھ ھزاران نفر از آن ھا 

در جنوب و جنوب غربی کشور وارد اعتصاب سیاسی 

تقریباً ھیچ  ١٩٠۴با این حال در سرتاسر سال . شدند

ھمین امر فرصتی . لوۀ گستردۀ کارگران نبوداثری از ج

بھ لیبرال ھا داد تا نمایندگان احزاب انقالبی را کھ تمامی 

تاکتیک ھای خود را بر انتظار برای یک انقالب ملی 

تروتسکی برای . سوار کرده بودند، بھ تمسخر بگیرند

پاسخ بھ این افراد بدبین و برای تشویق اعضای فعال 

مقالۀ حاضر را بھ رشتۀ تحریر  حزب سوسیال دمکرات،

ارزش اصلی این مقالھ، کھ بھ آن اھمیتی تاریخی . درآورد

می بخشد، عبارت است از تشخیص شفاف موقعیت 

با وجود آن کھ تروتسکی در خارج بھ سر می . سیاسی

» انرژی انقالبی انباشتھ«برد، ھوشمندانھ نبض توده ھا و 

، در ای را کھ در جستجوی مجرای خروج می گشت

توصیف او از مسیر یک . دست داشت و احساس کرد

انقالب ملی، نقشی کھ او برای کارگران، جمعیت 

کرده و ارتش غیرپرولتری شھرھا، گروه ھای تحصیل

قائل می شود؛ برآورد او از تأثیر جنگ براذھان توده 

ھای ناپختھ؛ و نھایتاً شعارھایی کھ پیش روی انقالب 

با آن چھ کھ در سال توفندۀ  قرار می دھد، ھمگی دقیقاً 

ھر کسی کھ تاریخ حیات . رخ داد، متناظر است ١٩٠۵

سیاسی روسیھ را دنبال می کند، با خواندن مقالۀ 

احساس می کند کھ گویی این مقالھ » پرولتاریا و انقالب«

پس از انقالب نوشتھ است، و سیر رویدادھا را از نزدیک 

ژانویۀ  ٩لھ پیش از با این وجود، این مقا. دنبال می کند

، یعنی پیش از نخستین کشتار وسیع پرولتاریای ١٩٠۵

  .پترزبورگ پدید آمد

اعتقاد تروتسکی بھ ابتکار عمل انقالبی طبقۀ کارگر، 

  .تر از این نمی توانست بیان شودصریح

  ١٩١٨اُلگین، . م

 

 

  پرولتاریا و انقالب

د، کھ پرولتاریا نھ فقط باید بھ تبلیغات انقالبی دست بزن

  .خود باید بھ سوی انقالب ھم حرکت کند

حرکت بھ سوی انقالب، الزاماً بھ معنای تعیین تاریخ یک 

شما ھرگز نمی . قیام و آماده شدن برای آن روز نیست

مردم . توانید برای یک انقالب، روز و ساعت تعیین کنید

  .ھرگز یک انقالب را با فرمان انجام نداده اند

باری کھ در ُشُرف وقوع است، آن چھ بھ دلیل فاجعۀ مرگ

ترین می تواند انجام گیرد، عبارت است از انتخاب مناسب

مواضع، مسلح کردن و بھ حرکت واداشتن توده ھا با یک 

زمان ھدایت کلیۀ منابع بھ سوی میدان شعار انقالبی، ھم

نبرد، بھ کارگیری آن ھا در ھنر مبارزه، آماده نگاه 

  .ادن در وقتی کھ زمانش فرا برسدداشتن آن ھا و ھشدار د

آیا این تنھا بھ معنای یک سلسلھ تمرین ھا خواھد بود و نھ 

نبرد تعیین کننده با نیروھای دشمن؟ آیا این صرفاً مانور 

  خواھد بود و نھ یک انقالب خیابانی؟

با این حال بین . بلھ، این مانوِر ِصرف خواھد بود

تدارکات . دارد مانورھای انقالبی و نظامی تفاوت وجود

ما می تواند در ھر زمان و مستقل از ارادۀ ما، بھ نبردی 

واقعی تبدیل شود کھ تکلیف جنگ انقالبِی بھ طول 

نھ فقط می تواند چنین شود کھ . انجامیده را روشن می کند

وخامت وضعیت سیاسی کنونی کھ در عمق . باید بشود

این  خود مقداری شگرف از مواد انفجاری انقالبی دارد،

  .امر را تضمین می کند

این کھ چھ زمانی مانورھای ِصرف بھ نیروی واقعی بدل 

خواھند شد، بھ حجم و تراکم توده ھا، بھ جّو ھمدردی 

عمومی کھ آن ھا را احاطھ می کند و بھ رویکرد 

سربازانی کھ حکومت علیھ مردم حرکت می دھد، بستگی 

  .دارد

این سھ مؤلفۀ موفقیت است کھ باید کار تدارکاتی ما را 

ما باید . توده ھای پرولتر انقالبی وجود دارند. تعیین کند

بتوانیم آن ھا را در ھر زمان معین بھ خیابان ھا در 

سرتاسر کشور فرابخوانیم؛ باید بتوانیم آن ھا را با یک 
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  .شعار عمومی متحد کنیم

آکنده از نفرت نسبت بھ  تمامی طبقات و گروه ھای مردم

سلطۀ مطلقھ ھستند و این با ھمدردی برای مبارزه در راه 

ما باید قادر باشیم کھ این ھمدردی را . آزادی معنا می دھد

روی پرولتاریا بھ عنوان یک قدرت انقالبی کھ بھ تنھایی 

می تواند پیشتاز مردم در مبارزه شان برای نجات آیندۀ 

تا جایی بھ حال و ھوی . مروسیھ باشند، متمرکز کنی

ارتش برمی گردد، این حال و ھوا بھ زحمت شعلۀ امیدی 

طی چند سال گذشتھ . در قلب حکومت روشن می کند

نشانھ ھایی از ھوشیاری وجود داشتھ است؛ ارتش 

عصبی است، ارتشی ِگلھ گذاری می کند، نارضایتی ھایی 

ر ما باید بتوانیم ھرچھ در اختیا. در ارتش وجود دارد

داریم بھ کار بریم تا ارتش را وادار کنیم کھ خود را از 

  .سلطۀ مطلقھ در زمان یورش تعیین کنندۀ توده ھا جدا کند

اجازه دھید ابتدا دو شرط آخر را بررسی کنیم کھ مسیر و 

  .پیامد کارزار ما را تعیین می کند

را کھ با صدای شیپور ھا » نوسازی«ما بھ تازگی دورۀ 

پایان گرفت، یعنی  )١(مزمۀ تازیانھ ھا آغاز شد و با ز

کھ  - را سپری کرده ایم» سویاتوپولک میرسکی«عصر 

نتیجۀ آن، نفرت نسبت بھ سلطۀ مطلقھ است، نفرتی کھ در 

میان تمامی عناصر متفکر جامعھ بھ حدی غیرمعمول 

روزھای پیش رو، ثمرۀ امیدھای . برانگیختھ شد

حکومت را  برانگیختۀ مردم و وعده ھای متحقق نشدۀ

اشتیاق سیاسی، اخیراً شکل مشخص تری . خواھد چید

تر گشتھ و بر بنیان تئوریک گرفتھ است؛ نارضایتی عمیق

تفکر مردم کھ تا دیروز . تری قرار گرفتھ استعریان

کامالً پیش وپا افتاده بود، اکنون با ولع بھ کار تحلیل 

  .سیاسی مشغول می شود

یمنی و استبدادی، بھ رّد مسیر تمامی مظاھر قدرت اھر

شعارھای انقالبی . سرعت بھ علت اصلی بازمی گردد

دیگر مردم را وحشت زده نمی کند؛ برعکس، ھزاران 

بار پژواک پیدا می کند، بھ ضرب المثل ھای مردم وارد 

آگاھی مردمی ھر کلمھ از نفی، محکومیت یا . می شوند

نفرین قدرت مطلقھ را جذب می کند، درست ھمان طور 

ھیچ گامی از سوی . اسفنج مایع را بھ خود می کشد کھ

ھر یک از خطاھای . حاکمیت بی مجازات نمی ماند

پیشروی . فاحش آن با دقت مورد توجھ قرار می گیرند

ھایش با تمسخر رو بھ می شود و تھدیدھایش نفرت می 

، روزانھ )٢(سازوبرگ وسیع مطبوعات لیبرال . زاید

ر می آورد و احساس ھزاران اطالعات را بھ گردش د

مردم را برمی انگیزد، ملتھب می کند و بھ ھیجان وامی 

  .دارد

احساسات فروخورده، بھ دنبال مجرایی برای خروج می 

با این حال . تفکر تالش می کند بھ عمل تبدیل شود. گردد

مطبوعات پر سر و صدای لیبرال، ضمن تغذیھ کردن 

کانال  ناآرامی مردمی، مایل است جریان خود را بھ

افکار «کوچکی منحرف کند؛ احترامی موھوم برای 

فرومانده و » افکار عمومیِ «بھ خرج می دھد، » عمومی

سازمان نیافتھ ای کھ خود را در عمل تخلیھ نمی کند؛ 

روش انقالبِی رھایی ملی را لکھ دار می کند؛ توھم بھ 

گرایی را تقویت می کند؛ تمام توجھ و تمام امید قانون

» زمستفو«بھ تنگ آمده را حول کارزار  گروه ھای

متمرکز می کند، و بنابراین بھ طور سیستماتیک سقوط 

. عظیمی را برای جنبش مردمی تدارک می بیند

نارضایتی حاد وقتی ھیچ مجرایی نمی یابد، وقتی با 

کھ نھ سنت ھای » زمستفو«شکست کارزار قانونی 

ی روشن مبارزۀ انقالبی گذشتھ را دارد و نھ چشم انداز

برای آینده سرخورده می شود، باید الزاماً خود را در 

بروز ناگھانی تروریسم مستأصالنھ بیابد،  روشنفکران 

رادیکال را در نقش ناظران درمانده، منفعل و ھرچند 

ھمدرد رھا کنند، لیبرال ھا را وامی گذارد کھ در تشنج 

شور و شوق افالطونی خفھ شوند، درحالی کھ با شک و 

  .د دستش را بھ سوی کمک دراز می کندتردی

ما باید کنترل جریان ھیجان مردم را بھ . این نباید رخ دھد

دست بگیریم؛ ما باید توجھ گروه ھای اجتماعی ناراضی 

متعدد را بھ سوی وظیفۀ سترگ پرولتاریا جلب کنیم؛ 

  .انقالب ملی: یعنی بھ سوی

را از پیشتاِز انقالب، می بایست کلیۀ دیگر عناصر مردم 

رخوت بیدار کند؛ این جا، آن جا و ھمھ جا ظاھر شود؛ 

مسائل مبارزۀ سیاسی را بھ جسورانھ ترین حالت ممکن 

مطرح کند؛ دمکراسی ریاکارانھ را بھ باد انتقاد بگیرد و 
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نقاب از چھره اش بردارد؛ دمکرات ھا و لیبرال ھای 

دیگر وا دارد؛ دوباره و را بھ نزاع با یک» زمستفو«

ره بیدار شود، فریاد بزد، نقد کند و پاسخی روشن دوبا

قرار است چھ کار «: برای این سؤال طلب کند کھ

گرا را ، اجازۀ عقب نشینی ندھد؛ لیبرال ھای قانون»کنید؟

وادار کند کھ ضعف خود را بپذیرند؛ عناصر دمکرات را 

از آن ھا جدا کند و بھ آن ھا در مسیر انقالب یاری 

کار، بھ معنای کشیدن ریسمان ھای  انجام این. رساند

ھمدردی تمام اپوزیسیون دمکرات بھ سوی کارزار 

  .انقالبی پرولتاریا است

ما می بایست ھر چھ در توان داریم برای جلب توجھ و 

کسب ھمدردی جمعیت شھری فقیر و غیر پرولتری انجام 

طی آکسیون ھای توده ای اخیر پرولتاریا، مانند . دھیم

در جنوب، ھیچ چیز در این  ١٩٠٣ی اعتصابات عموم

ارتباط انجام نگرفت، و این ضعیف ترین نقطۀ کار 

بھ گفتۀ خبرنگاران مطبوعاتی، در ارتباط . تدارکاتی بود

با تمایالت و مقاصد اعتصاب کنندگان، عجیب و غریب 

شھرنشین ھا . ترین شایعات اغلب در بین مردم می گردد

شتند، مغازه داران از انتظار حملھ بھ خانھ ھایشان را دا

غارت شدن ھراس داشتند، یھودیان در وحشت از 

اعتصاب یک . از این باید جلوگیری کرد. بودند *پوگروم 

بھ عنوان نبرد منفرد پرولتاریای شھری با ، سیاسی

پلیس و ارتش، در شرایطی کھ باقی جمعیت نسبت بھ آن 

  . مخالف یا بی اعتنا باشد، محکوم بھ شکست است

تنایی مردم، نخست بر روحیۀ خود پرولتاریا تأثیر بی اع

تحت چنین . خواھد گذاشت، و سپس بر رویکرد سربازان

. شرایطی، تکیھ گاه حاکمیت الزماً باید راسخ تر باشد

ژنرال ھا بھ افسران و افسران بھ سربازان، گفتھ ھای 

: را یادآوری و منتقل خواھند کرد )٣(دراگومیروف 

خال است؛ ھیچ کسی اجازه ندارد  تفنگ، برای زدن بھ«

  .»خشاب خود را برای ھیچ و پوچ تلف کند

اعتصاب سیاسی پرولتاریا می بایست بھ تظاھرات 

شرط موفقیت سیاسی مردم تبدیل شود، این نخستین پیش

  .است

. شرط مھم، حال و ھوای ارتش استدومین پیش

نارضایتی میان سربازان، ھمدردی گنگ برای 

تنھا بخشی از . اقعیت شناختھ شده است، یک و»یاغیان«

این ھمدردی، ممکن است بھ درستی بھ تبلیغات مستقیم ما 

بخش اعظم، با . در میان سربازان نسبت داده شود

تنازعات عملی میان واحد ھای نظامی و توده ھای 

تنھا احمق ھای ناامید یا اراذل و . معترض ایجاد می شود

ھ یک ھدف زنده اوباش قسم خورده جرأت می کنند ب

اکثریت قریب بھ اتفاق سربازان از این . تیراندازی کنند

کھ جالد باشند نفرت دارند؛ این را تمامی خبرنگارانی کھ 

نبردھای ارتش با افراد بی سالح را توصیف می کنند، 

سرباز متوسط باالی سر . متفق القول تصدیق می کنند

ر اگر خالف این بود، غی. جمعیت را ھدف می گیرد

دستور » بیسارابیا«وقتی ھنگ . طبیعی بھ نظر می رسید

یف را فرونشاند، فرمانده گرفت کھ اعتصاب عمومی کی

. اعالم کرد کھ نمی تواند رفتار سربازان را تضمین کند

ارسال شد، اما حتی » خرسون«سپس دستور بھ ھنگ 

ھمراه ھم در کل ھنگ نبود یک ھمراه کھ ھیچ، یک نیمھ

  . فوق ھای خود را متحقق کندکھ انتظارات ما

شرایط ارتش برای انقالب اکنون . استثنا نبود» یفکی«

ما یک سال جنگ را . باشد ١٩٠٣باید مساعدتر از سال 

سنجش تأثیر سال گذشتھ بر اذھان ارتش . سپری کرده ایم

با این حال این تأثیر باید عظیم . بھ زحمت ممکن است

را جلب می کند، بلکھ جنگ نھ فقط توجھ مردم . بوده باشد

کشتی ھای ما . عالقۀ حرفھ ای ارتش را ھم برمی انگیزد

ُکند ھستند، تفنگ ھای ما تیررس محدودی دارند، 

سربازان ما آموزش ندیده اند، سروان ھای ما نھ قطب نما 

دارند و نھ نقشھ، سربازان ما پابرھنھ، گرسنھ و درحال 

دزدی  لرزیدن از سرما ھستند، صلیب سرخ ما درحال

شایعات و  - است، کمیسریای ما درحال دزدی است

حقایقی از این نوع، بھ ارتش رخنھ می کند و با اشتیاق 

چون اسیدی نیرومند، ھر شایعھ، ھم. جذب می شود

سال ھای تبلیغات . زنگار تعلیمات نظامی را حل می کند

صلح آمیز بھ سختی می توانست از نظر نتایج خود با یک 

مکانیسم صرف انضباظ باقی . ی کندروز جنگ برابر

است، با این وجود ایمان بھ این کھ انجام دستورات 

صحیح است، این اعتقاد کھ شرایط فعلی می تواند ادامھ 

ھرچھ ایمان . پیدا کند، بھ سرعت رو بھ تحلیل رفتن است
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تر باشد، ایمانش بھ دشمنان آن ارتش بھ قدرت مطلقھ کم

  .تر می شودبیش

باید بھ سربازان . این موقیعت استفاده کنیمما باید از 

معنای آکسیون کارگران را کھ از سوی حزب تدارک دیده 

باید از شعاریی کھ نھایتاً ارتش را . می شود توضیح دھیم

با مردم انقالبی انقالبی متحد می کند، استفاده ای سرشار 

  !از جنگ فاصلھ بگیرید: کنیم

ن نتوانند در لحظۀ باید موقعیتی ایجاد کنیم کھ افسرا

این بر رفتار خود . حساس بھ سربازان خود اعتماد کنند

  . افسران ھم تأثیر خواھد داشت

خیابان بقایای . باقی کار را خیابان انجام خواھد داد

ھیپنوتیزم سربازخانھ ھا را در شور و شوق انقالبی مردم 

  .حل خواھد کرد

قی می با این حال توده ھای انقالبی، فاکتور اصلی با

این درست است کھ در طول جنگ، پیشروترین . مانند

عناصر توده ھا، پرولتاریای روشنفکر، با آن درجھ از 

عزم کھ در لحظۀ سرنوشت ساز تاریخی الزم بود، علناً 

با این حال، این امر فقدان یک . بھ جبھھ قدم نگذاشتھ اند

نگری رقت ستون فقرات سیاسی و وجود یک سطحی

لی می کند، حال ھر کسی اگر خواست می انگیز را متج

تواند از این واقعیت ھر نوع نتیجۀ بدبینانھ ای را کھ می 

  .خواھد، بگیرد

جنگ با کل وزن عظیم خود بر زندگی عمومی ما افتاده 

ھیوالی وحشتناکی کھ از خون و آتش نفس می . است

کشد، از افق سیاسی طلوع کرده، ھمھ چیز را می بندد، 

ین خود را در بدن مردم فرو می برد، زخم پنجھ ھای آھن

پشت زخم، دردی ُکشنده ایجاد می کند، دردی کھ برای 

. لحظھ ای حتی پرسش از دالیل آن را ھم ناممکن می کند

جنگ، مانند ھر فاجعۀ بزرگی، با بحران، بیکاری، 

زده می بسیج، گرسنگی و مرگ ھمراه شد، مردم را بھت

اما این تنھا . اعتراض شدکرد، منجر بھ سرخوردگی و نھ 

توده ھای خام مردم، اقشار اجتماعی . یک آغاز است

خاموش، کھ دیروز پیوندی با عناصر انقالبی نداشتند، 

زیر ضرب نیروی مکانیکی تند وقایع قرار گرفتند تا با 

رویداد مرکزی روسیۀ حال حاضر، یعنی جنگ، رو بھ 

ند نفس آن ھا مرعوب شده بودند، نمی توانست. رو شوند

عناصر انقالبی، کھ تا پیش از جنگ . خود را نگھ دارند

توده ھای منفعل را نادیده گرفتھ بودند، تحت تأثیر فضای 

این فضا آن ھا را . یأس و ھراس تلنبارشده قرار گرفتند

چون یک گلولۀ سربی بر اذھان آن ھا احاطھ کرد، ھم

صدای اعتراض مصمم، بھ زحمت می توانست .  نشست

پرولتاریای انقالبی کھ . انۀ این فالکت باال برده شوددر می

التیام نیافتھ  ١٩٠٣ھنوز از جراحات و زخم ھای ژوئیۀ 

  .ناتوان بود» فراخوان اولیھ«بود، برای مخالفت با 

توده ھا کھ . سال جنگ ھرچند بدون نتیجھ سپری نشد

ترین وپا افتاده بودند، امروز با شگرفدیروز پیش

آن ھا باید در جستجوی فھم این . ھستند رویدادھا مواجھ

مدت زمان جنگ، خود میل بھ استدالل، . رویدادھا باشند

میل بھ سؤال کردن دربارۀ معنای این امور را ایجاد کرده 

بنابراین جنگ، ضمن آن کھ مدتی ابتکار عمل . است

انقالبی ھزاران نفر را مختل می کند، تفکر سیاسی 

  .ه استمیلیون ھا نفر را زنده کرد

سال جنگ، بدون نتیجھ سپری نشد، حتی یک روز ھم 

در اقشار پایین تر مردم، در عمق . بدون نتیجھ سپری نشد

توده ھا، فعالیتی درحال رخ دادن بود، حرکت نامحسوس، 

ولی مقاومت ناپذیر و پیوستۀ مولکول ھا، فعالیت انباشت 

فضای خیابان ھای ما . خشم، انزجار و انرژی انقالبی 

بلکھ فضای . گر فضای آرامش آمیختھ بھ یأس نیستدی

خشم متراکمی است کھ در جستجوی راھی برای تبدیل 

امروز ھر عمل مقتضی . شدن بھ عمل انقالبی است

پیشتاِز توده ھای کارگر ما اکنون نھ تنھا ھمۀ ذخایر 

انقالبی عظیم ما را بھ حرکت واخواھد داشت، بلکھ 

ا بھ انقالب جلب خواھد ھزاران و حتی صدھا ھزار نفر ر

این بسیج، برخالف بسیج ھای حکومت، ھمراه با . کرد

ھمدردی عمومی و ھمیاری فعاالنۀ اکثریت مطلق جمعیت 

  . انجام خواھد شد

در شرایط ھمدردی وسیع توده ھا، در شرایط ھمیاری 

فعاالنھ از سوی عناصر دمکراتیک مردم؛ در مقابل 

حکومتی کھ تمام  حکومتی کھ مورد نفرت ھمگانی است،

برنامھ ھایش، چھ بزرگ و چھ کوچک، با شکست رو بھ 
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رو شده، حکومتی کھ در خشکی و دریا شکست خورده، 

تحقیر شده، مأیوس شده، حکومتی کھ امیدی بھ روزھای 

آتی ندارد، مذبوحانھ دست و پا می زند، چاپلوسی می 

کند، تحریک می کند، عقب نشینی می کند، دروغ می 

فشا می شود، بی مالحظھ و وحشت زده است؛ گوید و ا

در مقابِل ارتشی کھ جریان جنگ روحیھ اش را متالشی 

کرده، انرژی، شھامت، شور و قھرمانی اش با سد 

غیرقابل عبور ھرج و مرج تشکیالت دولتی و ارتشی 

تصادم کرده، ارتشی کھ ایمانش بھ امنیت خدشھ ناپذیر 

رفتھ، ارتشی کھ  رژیمی کھ بھ آن خدمت می کند از دست

شدیداً ناراضی و پر از ِشکوه است، ارتشی کھ در طی 

سال گذشتھ بیش از یک بار خود را از چنگال انضباط 

رھا کرده و با اشتیاق بھ غرش صداھای انقالب گوش می 

دھد؛ آری در چنین شرایطی است کھ پرولتاریا بھ خیابان 

این  بھ نظر می رسد در تاریخ شرایطی بھتر از. می آید

تاریخ ھر آن چھ را . برای حملۀ نھایی وجود نداشتھ است

بقیھ . کھ اصول عقالیی اجازه می داد، بھ انجام رسانید

  . برعھدۀ نیروھای آگاه انقالبی است

این انرژی . انبوه عظیمی انرژی انقالبی انباشتھ شده است

نباید بدون انسجام و بی برنامھ . نباید بیھوده بھ ھدر رود

باید . ری ھا و مبارزات پراکنده بھ ھدر روددر درگی

برای تمرکز دادن بھ نارضایتی، عصبانیت، اعتراض، 

خشم و نفرت توده ھا، آن چھ را کھ در توان داریم انجام 

باید برای متحد کردن، مستحکم کردن و دادن یک . دھیم

زبان و ھدف واحد بھ توده ھای مردم، تمام کوشش خود 

ھا بفھمانیم کھ منفرد و تنھا نیستند، کھ  باید بھ آن. را بکنیم

توده ھای بی شماری در یک زمان و با یک شعار و 

اگر این . ھدف، در ھمھ جا در حال سربرآوردن ھستند

  . درک شود، نیمی از انقالب انجام شده است

می باید تمام نیروھای انقالبی را بھ عمل متحد و واحد 

  اما چگونھ؟. فرا بخوانیم

ابتدا باید بھ خاطر بسپاریم کھ صحنۀ اصلی رویدادھای 

کسی این را انکار . انقالبی، بھ ناچار شھرھا خواھد بود

بھ عالوه واضح است کھ تظاھرات خیابانی . نخواھد کرد

فقط در صورتی می تواند تبدیل بھ انقالب توده ای شوند 

یعنی وقتی کھ قبل از ھر . کھ تجلی قدرت توده ھا باشند

. کارگران کارخانھ ھا و کارگاه ھا را دربر گیرند چیز

از کارگران . پس بھ طور کلی برنامۀ عمل ما چنین است

بخواھیم ماشین ھا و محل کارخانجات را ترک کنند، بھ 

خیابان ھا بروند، بھ کارخانۀ مجاور بروند و خواھان 

متوقف شدن کار در آن جا شوند، سایر توده ھا را بھ 

و بدین ترتیب با تعداد روزافزونشان . نندخیابان ھا بکشا

از کارخانھ ای بھ کارخانۀ دیگر و از کارگاھی بھ کارگاه 

پلیس و موانعش را جارو کنند، توده ھایی را . دیگر بروند

. کھ بھ خیابان ھای شلوغ شده می آیند، بھ خود جلب کنند

ساختمان ھای مناسب را برای تشکیل جلسات تصاحب 

. ن ھا را در برابر حملھ مستحکم سازندکنند، آن ساختما

نظم و ترتیب . بھ طور مداوم جلسات انقالبی تشکیل دھند

روحیۀ آن ھا را تقویت . را بھ درون جنبش توده ھا ببرند

. کنند، اھداف و مفھوم رویدادھا را برایشان توضیح دھند

و باألخره تمام شھر را تبدیل بھ یک اردوگاه واحد انقالبی 

  .سازند

این بدان معناست کھ . نقطۀ عزیمت، باید کارخانھ ھا باشد

حضور و عرض اندام جدی در خیابان، در رویدادھای 

  .تعیین کننده، باید با اعتصابات سیاسی توده ھا آغاز شود

تعیین تاریخ برای یک اعتصاب، ساده تر از تعیین تاریخ 

برای تظاھرات مردم است، درست ھمان طور کھ حرکت 

ه ھا برای عمل ساده تر از سازماندھی توده ھای دادن تود

  .جدید است

ھرچند، نھ یک اعتصاب محلی کھ  - یک اعتصاب سیاسی

باید  -یک اعتصاب عمومی سیاسی در سرتاسر روسیھ

این شعار . یک شعار سیاسی عمومی ھم داشتھ باشد

پایان دادن بھ جنگ و فراخواندن مجلس : عبارت است از

  .مؤسسان ملی

بھ می بایست بھ مطالبھ ای در سطح ملی تبدیل این مطال

شود، و وظیفۀ تبلیغات ما تا پیش از اعتصاب عمومی 

ما می بایست . سراسری روسیھ، در ھمین جا نھفتھ است

از تمامی فرصت ھای ممکن برای عمومی کردن ایدۀ 

ما بدون . مجلس مؤسسان ملی در میان مردم استفاده کنیم

د تمامی ابزارھای فنی و تمام از دست دادن یک لحظھ، بای

بیانیھ . نیروھای تبلیغاتی در دسترس خود را بھ کاربندیم



 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٩٠ 
ھا و سخنرانی ھا، محافل آموزشی و نشست ھای توده ای 

باید مطالبۀ مجلس مؤسسان را پراکنده کند، پیشنھاد کند و 

نباید حتی یک نفر در شھر باشد کھ نداند . توضیح بدھد

  .یک مجلس مؤسسان ملی: مطالبۀ او عبارت است از

دھقانان را باید فراخواند کھ در روز اعتصاب سیاسی 

اجتماع کنند و قطعنامھ ھایی را با خواست فراخواندن 

دھقانان حومۀ شھر . یک مجلس مؤسسان تصویب نمایند

را باید بھ شھرھا فراخواند تا در جنبش ھای خیابانی توده 

، شرکت ھایی کھ زیر پرچم مجلس مؤسسان جمع شدند

تمامی انجمن ھا و سازمان ھا، ھیئت ھای حرفھ ای . کنند

و آموزش دیده، ارگان ھای خودگردانی و ارگان ھای 

مطبوعات اپوزیسیون باید از پیش بھ واسطۀ کارگران 

مطلع شوند کھ آن ھا درحال تدارک اعتصاب سیاسی 

سراسری روسیھ در تاریخ معینی ھستند تا خواست 

کارگران باید از تمامی . ح کنندمجلس مؤسسان را مطر

اجتماعات و انجمن ھای شھر بخواھند کھ در روز تجلی 

. توده ای، بھ مطالبۀ مجلس مؤسسان ملی بپیوندند

کارگران باید از مطبوعات اپوزیسیون بخواھند کھ شعار 

آن ھا را عمومی کنند و در آستانۀ تظاھرات فراخوان بھ 

تاریا زیر پرچم یک مردم را برای پیوستن بھ تجلی پرول

  .مجلس مؤسسان ملی صادر کنند

ما باید بھ شدیدترین تبلیغات در ارتش دست بزنیم تا در 

روز اعتصاب، ھر سربازی کھ برای فرونشاندن 

ھا فرستاده شده، بداند او با مردمی رو بھ رو »شورشی«

  . است کھ خواھان یک مجلس مؤسسان ملی ھستند

آمیز با ھدف شونتاقدامات خ): Pogrom(پوگروم * 

کشتار یا آزار و اذیت یک گروه ملی یا مذھبی، بھ ویژه 

این اصطالح در اصل برای توصیف حمالت بھ . یھودیان

یھودیان در امپراتوری روسیھ در قرن نوزدھم و بیستم 

  .وارد زبان انگلیسی شد

  :اُلگین. توضیحات م

را بھ » روابط صمیمی«کھ دورۀ » زمزمۀ تازیانھ«) ١(

دسامبر  ١٢ان رساند، بیانیۀ صادرۀ حکومت در پای

ھرگونھ اختالل در صلح و «بود کھ مطابق با آن  ١٩٠۴

نظم و تمامی تجمعات ضّد حکومتی باید بھ واسطۀ کلیۀ 

ابزارھای قانونی کھ مقامات را تحت کنترل دارند، 

و » زمستفو«بھ نھادھای . »متوقف شود و خواھد شد

ھای سیاسی دوری  شھرداری نصیحت شد کھ از حرف

در مورد احزاب سوسیالیست و جنبش کارگری بھ . کنند

» سویاتوپولک میرسکی«طور اعم نیز این ھا در دورۀ 

ھمان قدر بھ شدت مورد پیگرد قرار گرفتند کھ در دورۀ 

  . »فون پلوه«

، تنھا راه برای »سازوبرگ وسیع مطبوعات لیبرال«) ٢(

مطبوعات . ددسترسی بھ میلیون ھا نفر از مردم بو

نسبت ھای  ١٩٠۵انقالبی، کھ تا سال » زیرزمینی«

غیرمعمولی از انتشارات را متقبل می شد، تنھا بھ شمار 

در دوران ناآرامی . اندکی از خوانندگان دسترسی داشت

سیاسی، مردم عادت داشتند از میان سطور مطبوعات 

قانونی، ھر آن چھ را کھ می توانست نفرتشان را نسبت 

  .تغذیھ کند، بیابند و مطالعھ کنندبھ ستم 

بود » یفکی«دراگومیروف، سال ھا فرماندۀ ارتش ) ٣(

 .طبیعی شھرت داشتکھ بھ شوخ

https://www.marxists.org/archive/trotsky/19

18/ourrevo/ch02.htm  

  :»نشریۀ میلیتانت«از برگرفتھ 

http://militaant.com/  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1918/ourrevo/ch02.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1918/ourrevo/ch02.htm
http://militaant.com/


 
 
 
 
 
 

  ؛ سال هشتم، دورة سوم1393ماه بهمن؛ 80شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٩١ 
  

  شعری ارسالی برای نشریھ
 
   یآزاد یا متیجو یم
 
   ابانیدار در خ یاز چوبھ ھا یآزاد یا متیجو یم
   

   سنگسار زنان یزندان از چالھ ھا یھا لھیاز م
 

   کفن یب یھا تیّ از م
 

   خواھان یاز خاکستر آزاد
 

   شکستھ پدران یاز کمر ھا
 

   مادران انیپا یب یاز اشک ھا
 

   خوھران دهی، بر دهیبر یاز نفس ھا
 

   برھنھ کودکان یاز پاھا
 

   بستھ کارگران نھیپ یاز دست ھا
 

   و زمستان زییاز بھار و تابستان از پا
 

   در گورستان میاز وزش نس
 

   یآزاد یا متیجو ینھفتھ در دل جوانان م یاز آرزو
 

   حاکمان یدیاز نا ام
 

   از وحشت جالدان
 

   بھ ظاھر رھبران نیا یاز فرو بختگ
 
 یدر ھر کجا نھانت کنند دوباره م یآزاد یا یآر

  یآزاد متیجو
  
  

 باسامیبھرام 

 
 

 
برای دریافت تازه ترین انتشارات، بھ سایت میلیتانت 
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