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 اليزم انقالبی و مبارزه مسلحانهسوسي

  
رفقا  ای از انتشار يافت که عده» توماک آمارو«سرمقاله ای در مورد » کارگر سوسياليست« ۴۲در شماره  سوال:

کرده است. برخی از رفقا موضع هيئت » ه مسلحانهمبارز«در قبال » هيئت مسئوالن«را نگران خط سياسی 
 اند، نظر خود را در اين مورد بدهيد. مسئوالن را مغاير با اصول سوسياليزم انقالبی قلمداد کرده

مورد استقبال  42ی  در ابتدا بايد ذکر کنم که ايرادهای رفقا (چه کتبی و چه شفاهی) در مورد، سرمقاله شمار
بين  »مبارزه مسلحانه«زمينه را برای بحث پيرامون » توماک آمارو«دها در حاشيه ماجرای ماست، زيرا که اين ايرا

از » روريزمت«و » مبارزه مسلحانه«طيف سوسياليست های انقالبی باز کرده است. بازنگری مواضع ما درباره ی 
 اهميت بسياری برخوردار است.

شته ا، اصول سوسياليست های انقالبی را زيرپا نگذا، برخالف نظر برخی از رفق»هيئت مسئولين«اما سرمقاله 
 است، زيرا که:

اول، بايد توجه کرد که اين مقاله در چه موقعيتی نوشته شده و حامل چه پيامی است. اين مقاله در زمانی نگاشته 
و  سشده است که کل نظام سرمايه داری بين المللی و شبکه های جاسوسی و ضربتی آن (سيا، موساد، اس. آ. ا

جوان را جشن گرفته بودند. اجساد اين عده در  ۱۴غيره) با همکاری کليه مطبوعات بورژوايی، به قتل رسيدن 
صفحه اول اکثر مطبوعات غربی (و ژاپن) ظاهر شده بود. تبليغات گسترده شبکه های جاسوسی امپرياليستی نه 

شان و کارگران جهان طراحی شده بود. آن ها با ، که برای تهديد و تحميق کليه زحمت ک»توپاک آمارو«تنها متوجه 
 جوان می خواستند درس عبرتی به کليه نيروهای انقالبی دهند. ۱۴کشتن 

نمی تواند » توماک آمارو«ستونی در نشريه در دفاع از » دو ونيم«بديهی است که در چنين موقعيتی ارائه سرمقاله 
از نظريات  و يا دفاع» مبارزه مسلحانه«، يا دفاع از خط »تحليل«ايراد اصولی ای داشته باشد. اين مقاله به منظور 

جوان مبارز عليه توطئه بين المللی  14در دفاع از » تهييجی«نوشته نشده بود، که مقاله ای بود » توماک آمارو«
ه البته برای خنثی سازی تبليغات دولت های سرماي». فوجيموری«شبکه های جاسوسی امپرياليستی و دولت 

در دفاع از اين جوانان کمی خم شده بود (و آن هم به خودی خود ايراد اصولی نمی تواند داشته » سَرِ ترکه«ری دا
 باشد، زيرا در مواردی چنين برخوردهايی ضروری است).

دوم، در همان مقاله ی کوتاه و تهييجی، ما موضع خود را در نارسا بودن شيوه مبارزه مسلحانه تأکيد کرده بوديم. 
پاسخ گوی دراز مدت نيازهای جنبش » مبارزه مسلحانه«ای نمونه در جمله آخر مقاله چنين آمده است: "صِرف بر

ه توماک آمارو دفاع نشده، ک» خط سياسی«کارگری نخواهد بود". در هيچ جای مقاله از شيوه مبارزه مسلحانه و يا 
ر اين مقاله تنها واقعيت ها در مورد تاريخچه ی تأکيد اصلی عليه توطئه های دولت های سرمايه داری بوده است. د

 توماک آمارو و هدف آن ها از چنين اقدامی ذکر شده بود.
 بنابر اين، ايراد رفقا مبنی بر کنارگذاری اصول سوسياليزم انقالبی، به جا نيست.

  
 اصوالً قابل دفاع هست؟» تروريزم«آيا  سؤال:

ت ها شاکی کمونيس» تروريزم«شن کنيم. دشمنان طبقاتی ما، همواره از را رو» تروريزم«ابتدا بايد تعريف خود از 
ا محکوم کرده است. آن ه» تروريزم«بوده و هستند! بورژوازی هميشه فعاليت پرولتاريا عليه خود را بر چسب 

می دانند. اگر شبکه های جاسوسی » تروريزم«کارگران را » اعتراض«و حتی » تحريم اقتصادی«، »اعتصاب«
ما تروريست «  با صدای بلند اعالم می کنيم يسی امپريالستی ما را به اين علت محکوم به تروريزم می کنند، ماو پل
است، ما مدافع آن » تروريزم«اگر مبارزه جمعی توده های زحمت کش عليه نظام پليسی سرمايه داری »! ايم

رد، به هوم واقعی آن، به قتل رسانيدن يک فهستيم. واضح است که منظور واقعی کلمه تروريزم اين ها نيستند. مف
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آتش کشيدن کارخانه ای و يا تهديد به کشتن مدير يک کارخانه و يا يک وزير و غيره است. اين ها روش هايی هستند 
 که سوسياليست های انقالبی با آنان سخت مخالف اند.

 يه داری (گرچه عملی است دراز مدت وبه اعتقاد ما سازمان دهی طبقه کارگر در راستای سرنگونی کل نظام سرما
پرمشقت) نتيجه مهم تری از ترور يک مدير کارخانه و يا يک وزير به بار خواهد آورد. اولی نظام را از بين می برد و 

می کند. اولی يکی از هدف های اساسی کمونيست هاست و دومی » ارضاء«دومی عده ای را برای مدت کوتاهی 
شيست ها و خرده بورژوازی در درون جنبش کارگری به آن روی آورده و می آورد. ما به روشی است که سنتاً آنار

مبارزه جمعی عليه کل نظام سرمايه داری اعتقاد داريم. ما خواهان جايگزينی خود به جای توده ها نيستيم. انقالب 
بوده و  ت های انقالبیتنها از طريق فعاليت جمعی توده های وسيع مردم عملی است. اين ها مواضع سوسياليس

 اين اعتقادهای اساسی کمونيستی را کنار نگذاشته است.» اتحاديه«هست و هيچ کس در درون 
(صرف نظر از خط سياسی آن ها) مترادف با يک » توماک آمارو«اما، سؤال اين است که به اعتقاد رفقا، عمل 

جوان قصد کشتن  14حساب شده؟ آيا اين عمل تروريستی صرف بوده است؟ و يا يک فعاليت تبليغاتی (مسلح) 
کسی را داشتند؟ و يا عده ای را برای مذاکره برای رهاسازی زندانيان سياسی با هدف تبليغاتی و افشای دولت پرو 

 به گروگان گرفتند؟
و يک عمل مسلحانه در راستای يک هدف مشخص، قايل شد » تروريزم«به اعتقاد ما بايد وجه تمايزی بين 

 تروريستی نيز می تواند همراه با عمل مسلحانه باشد). (گرچه کار
را » انقالبی«(روشن فکرانی که کار » نارودنيک ها«مواضع اوايل قرن بيستم بلشويک ها و لنين عليه تروريزم 

محدود به ترور شخصيت های دولت تزاری می کردند) را نبايد به وضعيت اواخر قرن بيستم به عده ای که هدف و 
تروريستی را ندارند منطبق کرد. تجربه مبارزه مسلحانه در آمريکای التين (و چين) نشان داد که اين گونه قصد کار 

مبارزات با فعاليت های تروريستی اوايل قرن بيستم متفاوت بوده و هستند. مبارزه چريکی، گرچه مورد تأييد ما 
ترادف از جنگ چريکی را م» چه گوارا«خط سياسی  نيست، اما بايد مورد بررسی قرار گيرد. برای مثال آيا می توان

با نظر يک نارودنيک و يا يک آنارشيست در روسيه دانست؟ آيا جنگ های چريکی در چين را می توان با عمل ترور 
فردی مقايسه کرد؟ بديهی است که پاسخ منفی است. انقالب کوبا و چين (صرفنظر از تمام ايرادهای اساسی آن) 

طح جهانی را برای دوره ای به نفع جنبش کارگری تغيير داد. عدم پيروزی نهايی آن عده را نبايد در تناسب قوا در س
آنان جستجو کرد. ايرادها در جای ديگری نهفته بودند (عمدتاً در عدم رعايت دمکراسی » چريکی«عمليات 

 کارگری).
  

» ه مسلحانهمبارز«اگر چنين است، ارتباط  پس به نظر شما مبارزه مسلحانه می تواند قابل دفاع باشد؟ و سوال:
 با حزب سازی چيست؟

همان طور که ذکر شد، دفاع از مبارزه مسلحانه بستگی به هدف و انگيزه آن دارد. نبايد فراموش کرد که 
 مخالف باشند. مارکسيست ها نه» بطور عمومی«سوسياليست های انقالب نمی توانند با مبارزه مسلحانه 

رنگون س» مسلحانه«نه خيال پرداز. واقعيت اين است که هر رژيم سرمايه داری را در نهايت بايد دگماتيک اند و 
قدرت را به کارگران واگذار نمی کنند. برای » خواهش و تمنی«و با » مؤدبانه«کرد، زيرا که رژيم های ارتجاعی، 

قرار  »رو در رو«سلح رژيم تسخير قدرت سياسی، ميليشياهای کارگران و زحمت کشان در مقابل نيروهای م
 خواهند گرفت. تاريخ روش ديگری را تجربه نکرده و به اثبات نرسانده است.

اما، مبارزه مسلحانه صرفاً در دوره تسخير قدرت نيز طرح نمی گردد. مبارزه مسلحانه در واقع بخش مهمی از 
زب لحانه مانعی است در راه ساختن حساختن حزب انقالبی است. رفيقی که در مقاله ای می نويسد که مبارزه مس

پيشتاز انقالبی، سخت در اشتباه است (بخصوص در وضعيتی که دمکراسی بورژوايی وجود نداشته باشد و اختناق 
در  »حزب سازی«مانند کشورهای آمريکای التين و ايران).  -و سرکوب توسط يک رژيم ارتجاعی اعمال شود
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ته. های انقالب های گذش»تئوری«گيرد و نه در کتابخانه ها متکی بر  زندگی واقعی روزمره کارگران صورت می
تزها و تئوری هايی که با واقعيت يک جامعه انطباق نداشته باشند، به درد آن جامعه نمی خورند. در جوامعی نظير 

 ايران ساختن حزب انقالبی، خواه ناخواه با مبارزه مسلحانه پيوند می خورد.
بحث مثالی می آوريم. فرض کنيم در ايران يک حزب پيشتاز انقالبی وجود داشته و قصد  برای روشن تر شدن اين

دارد در ميان پيشروی کارگری و کارگران کارخانه ها تبليغ کند. بديهی است که به محض حضور در يک کارخانه با 
» دفاع«می روند. در نتيجه  يننيروهای مسلح رژيم مواجه شده و نه تنها تبليغی صورت نمی گيرد که مبلغان نيز از ب

مسلحانه از خود در راستای تبليغ و ترويج نظريات انقالبی و در نتيجه ساختن يک حزب انقالبی، در وضعيت 
اختناق، به انقالبيون تحميل می گردد. بديهی است يک حزب سراسری، بايد شاخه نظامی خود را نيز داشته باشد، 

که هدف  است. با اين تفاوت» مبارزه مسلحانه«ع مسلحانه از خود نيز به نوعی وگرنه به سرعت نابود می گردد. دفا
 اين گونه عمليات در راستای ايجاد يک حزب انقالبی است.

بايد تدارک  است. حزبی که» حزب پيشتاز انقالبی«سوسياليست های انقالبی ايجاد » استراتژی«در نتيجه 
داری و تشکيل نظام شورايی سازمان دهد. اما در اين راه تاکتيک انقالب را در راستای سرنگونی دولت سرمايه 

يکی از اين تاکتيک هاست. ما با تزهايی که مبارزه مسلحانه » مبارزه مسلحانه«های مختلفی اتخاذ می گردد، که 
 می دانند، مخالفيم.» هم استراتژی و هم تاکتيک«را 
  

 ال ساختن يک حزب انقالبی اند؟در پرو در ح» توماک آمارو«به نظر شما آيا  سوال:
و شبه آنارشيستی است (حتی اگر کليه ی اعضای آن » خرده بورژوا راديکال«خير! توماک آمارو، يک گرايش 

کارگر باشند). روش آن به طور قطع اشتباه است. اما عملی را که آن ها سازمان دادند، تأثير بسياری در پرو و ساير 
انان بسياری، در غياب يک حزب پيشتاز انقالبی، به اين سازمان جلب خواهند شد. نقاط جهان گذاشت. در آتيه جو

با يک رژيم ارتجاعی (به خصوص رژيمی که توسط » خرده بورژوا راديکال«در زمانی که (به هر علت) يک جريان 
در آن  بیدولت های سرمايه داری غربی حمايت می شود) رودررو می شود؛ در وضعيتی که هيچ آلترناتيو انقال

جامعه وجود نداشته باشد، نقش سوسياليست های انقالبی (آن هم خارج از گود!) اين نيست که توطئه های 
امپرياليستی را عمده نکرده، روحيه جوانان را ناديده گيرد و همه حمله اصلی را متوجه آن گروه مسلح کنند (استناد 

ير نمی دهد). بديهی است اين ها گرايش های فکری شبه سال پيش بلشويک ها مسئله ای را تغي 100بر نظريات 
آنارشيستی و چريکی داشته و نظرياتشان شايد رفرميستی نيز باشد، اما در عين حال، در اين مقطع، از نزديک ترين 
متحدان سوسياليست های انقالبی اند. ضمن نقد روش اشتباه آن ها، حمله اصلی نخست بايد متوجه نيروهای 

سوسی سرمايه داری باشد. سپس در درون جوانان می توان گوش شنوا پيدا کرده و صبورانه برنامه ضربتی و جا
انقالبی و روش صحيحی را در مقابل روش و برنامه انحرافی آن ها ارائه داد (آن هم در عمل و نه تئوری و حرف!). 

 کرد. تنها از طريق چنين برخوردی است که می توان با انحراف های آن ها مقابله
  

اما آيا اين ها نظرياتی مشابه مواضع سانتريستی بين الملل چهارم نيست که در مقابل امپرياليزم خود را در  سوال:
 جبهه جريانات بورژوايی قرار می دهد؟

 خير چنين نيست!
يم و به تاول، مواضع بين الملل چهارم (دبيرخانه ی متحده) ايرادهای بسياری دارد. ما نيز با آن ها موافق نيس

اين علت سال هاست که از آن ها بُرش سياسی و تشکيالتی کرده ايم. بديهی است که حمايت نظامی (البته نه 
سياسی) اين سازمان (و سازمان های مشابه تروتسکيستی) از خمينی يا صدام در جنگ آن ها عليه امپرياليزم 

ز ساندنيست ها غيراصولی بود. اما اين مواضع را آمريکا، نادرست بوده است. هم چنين دفاع سياسی آن سازمان ا
نمی توان با دفاع از يک عمل مسلحانه مقايسه کرد. رژيم های صدام و خمينی، رژيم های ارتجاعی در حکومت 
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هستند که از ابتدا زير لوای مبارزه با امپرياليزم به سرکوب جنبش کارگری و زحمتکشان پرداخته اند. دست آخر نيز 
يزم توافق خواهند کرد. در نتيجه سوسياليست های انقالبی هرگز نبايد تن به حمايت به يک رژيم سرمايه با امپريال

داری دهند. رژيم سانديستی، گرچه ارتجاعی نبود، اما کماکان يک دولت سرمايه داری را احيا کرد. اين ها نيز نمی 
ر نگرفته با برنامه رفرميستی) که هنوز در حکومت قرابايستی مورد حمايت قرار گيرند. بايد ميان جريانی مبارز (حتی 

 و يک دولت سرمايه داری استقرار يافته وجه تمايز قايل شد.
دوم، حمله آمريکا و غرب به عراق، مترادف بود با ايجاد يک جبهه سوم. جبهه مبارزان کُرد در شمال و مسلمان 

وم عليه تهاجم آمريکا و دولت عراق بود. ما از جبهه مردم شيعه در جنوب عراق. بنابر اين شعار ما حمايت از جبهه س
زحمت کش عراق عليه دولت های سرمايه داری دفاع کرديم. اين وضعيت را نمی توان با پرو مقايسه کرد. به هر 
حال در پرو جبهه سومی وجود ندارد. مردم پرو توسط دولت ارعاب شده و تنها واکنش توسط مبارزات مسلحانه عده 

می را شکل نداده باشيم، ن» حزب انقالبی«ز نيروهای چپ سازمان يافته شده است. چنان چه ما در پرو بديل ای ا
توانيم، بدون ارائه هيچ آلترناتيو کنکرت، تنها به مبارزات مسلحانه ايراد بگيريم. نمی توانيم به توده ها بگوئيم که: 

آلترناتيو خود ارائه ندهيم » هيچ«انحرافی است"! و  »توماک آمارو«"دولت ارتجاعی است و مبارزات مسلحانه 
چه «(غير از تأکيد بر مواضع اوايل قرن بيستم لنين عليه ناردونيک ها و يا چگونگی ساختن يک حزب متکی بر جزوه 

کنار  ربايد به توده ها بگوئيم که: "ما در دعوا بين دولت سرمايه داری (و امپرياليزم) و مبارزين مسلح، د»). بايد کرد
بل است ما از اين مبارزه در مقا» مبارزه مسلحانه«توده ها قرار داريم و از آن جايی که تنها شکل مبارزه در اين مقطع، 

رژيم دفاع می کنيم. اما در عين حال به اين شيوه انتقاد داريم." ما بايد آلترناتيو خود را در عمل به توده ها ارائه دهيم 
 و نه در حرف!

گيری فوق، ريشه در مارکسيزم دارد و نه در تروتسکيزم بين الملل چهارم. برای نمونه مارکس، سوم، موضع 
نين پاريس در کنار آن ها قرار گرفت. حتی ل» انقالبيون«گرچه کمون پاريس را زودرس می دانست، ضمن انتقاد به 

ا بود تزار موضعش حمايت از آن ه ضمن شديدترين انتقادات به نارودنيک ها و تروريست ها همواره در مقابل پليس
 (حتی زمانی که آلترناتيو حزب انقالبی مطرح بود).

نمی تواند الزاماً ما را به يک موضع صحيح برساند. در ضمن مواضع انحرافی » کتابی«بنابر اين، برخوردهای 
ر تجارب يد متکی ببرخی از نيروهای چپ را نمی توان مالک موضع گيری قرار داد. سوسياليست های انقالبی با

نظری و عملی، با تحليل از وضعيت مشخص و انطباق آن با استراتژی حزب سازی، در قبال مسايل اجتماعی 
موضع گيرند. اين موضع گيری بايد ما را در راستای تدارک اهداف خود ياری دهد. اين مواضع بايستی پيوند ما را با 

وی مسايل کارگری و برخوردهای دگماتيک و کتابی به آن ها، آن ر قشر پيشروی کارگری بيشتر کند. بی توجه ای به
 از توده هاست.» دنباله روی«سکه 

 متشکرم
 انتشار یافت ۱۹۹۷سپتامبر  ۴۵کارگر سوسياليست شماره  مصاحبه با رفیق م. رازی نخستین بار در
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 التین یمورد وضعیت سیاسی آمریکا در

 و همبستگی رادی با  گفتگو

  
سؤال: آقای رازی لطفاً قبل از هر چیز مقداری درباره ی شاخص های اقتصادی سیاسی آمریکای التین برای ما 

 باشد؟ یتوضیح دهید و این که چگونه یک الگوی موفق می تواند برای دیگر کشورها در این منطقه سرمشق
 

را  رانی عمیقیبح در مورد وضعیت کنونی امریکای التین باید بگویم که اصوالً کشورهای آمریکای التین دوران
به سر می برند. عموماً دالیل این وضعیت، سیاست های به  انقالبی پیشا سپری می نمایند و از این نقطه نظر در تب

یرات ستی و بخصوص سیاست های دولت آمریکا است که تأثبن بست رسیده ی نئولیبرالیزم کشورهای امپریالی
 مخربی در سراسر جهان به جای گذاشته و توده های وسیعی نیز به این سیاست معترض هستند.

در آمریکای التین مشخصاً این سیاست ها تأثیرات مخرب بسیار فزاینده ای در دو ده ی گذشته بجای گذارده و 
ه دنبال بدیل های مساعد و منطبق به نیازهای خود می گردند. (در این جا کوتاه از به همین دلیل توده های مردم ب

زمانی  1960آمار و ارقام استفاده نموده و اشاره می کنم که رشد ناخالص ملی این کشورها، به عنوان مثال در سال 
یک  1970بود که در سال  پنج درصد که شرکت های چند ملیتی شروع به سرمایه گذاری در آن جا نمودند، در حدود

 1999تقلیل پیدا کرد. در سال  دو درصد به بعد رشد ناخالص ملی به کمتر از 1980درصد افزایش پیدا کرده ولی از سال 
رسید و امروز اصوالً این رشد ناخالص ملی در عموم کشورهای آمریکای  یک درصد به کمتر از 2002الی 

 می باشد). منفی التین
توده های مردم در کشورهای آمریکای التین و دولت های وابسته آن ها به امپریالیزم آمریکا  بیکاری و سرکوب

درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند. خط فقری که  پنجاه تا هفتاد به شدت افزایش پیدا کرده و چیزی درحدود
ی ثال در اکوادور آن قدر وضعیت زندگدر روز می باشد. به عنوان م دو دالر برای یک زندگی بسیار معمولی برابر با

جمعیت برای پیدا کردن کار به کشورهای مجاور مهاجرت نموده اند. از این نقطه  درصد 15 مردم خراب می باشد که
دول  تینئولیبرالیس نظر وضعیت نابسامان است و توده های مردم به این نابسامانی که نتیجه سیاست های

ای مشخصی نشان داده اند و بسیار تجارب جالبی نیز ما می توانیم در این منطقه امپریالیستی می باشد، واکنش ه
 مشاهده نمائیم.

عموماً اگر خطوط کلی تمام این کشورها را در نظر بگیریم، می بینیم که توده های وسیعی از مردم از فضای 
ابات با ت می کنند و در این انتخموجودی که برایشان فراهم آمده استفاده می کنند، در انتخابات بطور وسیع شرک

را  بد علم به این که ممکن است بدیل های موجود حکومتی تفاوت زیادی با هم نداشته باشند، بین بد و بدتر،
انتخاب نموده و براساس یک سلسله اعتصاب ها و اعتراضات توده ای کوشش می کنند مطالبات خود را بر جامعه 

ها قرار گرفته اعمال بکنند. این نوع برخوردها را ما در سراسر کشورهای از طریق حکومتی که در دسترس آن 
امریکای التین مشاهده می کنیم. در مکزیک و بخصوص در ونزوئال در این چند سال گذشته دست آوردهای بسیار 

سترسی توده دزیادی داشته اند. هم چنین در کشورهای دیگر نظیر اکوادور و بولیوی، این نوع تاکتیک ها و این نوع 
 ها به شکلی از حکومت برای اعمال مطالبات خودشان مشاهده می شود.

  
سؤال: شرکت در انتخابات و یا انتخاب بین بد و بدتر، آیا می شود گفت که این در واقع به معنای پایان شیوه ی 

 در آمریکای التین است؟ جنگ مسلحانه مبارزه
 

وه ای بود با محدودیت های مخصوص به خودش و اصوالً نتوانست به نظر من شیوه جنگ مسلحانه در واقع شی
به غیر از کوبا که دست آوردهای بزرگی داشت در کشورهای دیگر دست آوردی داشته باشد. البته باید ارزش و 

که در آن جا ایجاد کرد دانست. منتهی پس از آن، تاکتیک های  الگوهائی منزلت این شیوه ی مبارزه را و
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نمود. به همین دلیل مبارزه ی توده ای رواج پیدا نمود.  محدود تی به شیوه ای بود که این نوع مبارزه راامپریالیس
منطقه  نیروهای مارکسیست انقالبی که در  انقالبی و دخالتگر من در همین ابتدا می خواستم ذکر کنم که نیروهای

و رژیم های  طرف در مقابل تبلیغات امپریالیستی اتخاذ کرده اند، سیاستی که از یک دوگانه حاضر هستند، سیاستی
وابسته به آن، از حکومت هائی که مطالبات آن ها را مطرح می کنند حمایت می کنند. منتهی این حمایت، 

است. حمایتی می باشد که از لحاظ سیاست ها کوشش می کند در درون این تجمعات شرکت کند و  نقادانه حمایتی
مت هائی که انتخاب شده اند وارد می کند تا از موقعیت فعلی فراتر روند و در واقع فشارهای مضاعفی به حکو

 گسستی کامل از امپریالیزم انجام دهند.
همان طور که می دانید در اکثر کشورهای آمریکای التین به غیر از کوبا و تا حدودی هم در ونزوئال با این که نطفه 

ولیه سوسیالیستی را مشاهده می شود اما در سایر کشورهای دیگر با این که های اولیه و زمینه ریزی های اقدامات ا
دولت هائی موجود کم و بیش براساس فشار مردم بر سر کار آمده اند، هنوز دولت های سرمایه داری هستند. از این 

ا خود توده ها و ند تنقطه نظر این دولت ها باید به جلو سوق داده شوند و تسهیالت بیشتری برای توده ها ایجاد بکن
در واقع مردم، حکومت خودشان را در این منطقه تضمین نمایند. بنابر این ما در کشورهای آمریکای التین به غیر 
از ونزوئال که در ابتدای این راه است، هنوز به این درجه نرسیده ایم، اما گام های اولیه برداشته شده و به اعتقاد من 

سطح منطقه و قاره مشاهده شده ولی واضح است که هنوز کافی نیست و نیروهای در  سازماندهی نوینی شکل
 انقالبی باید این را تا گسست کامل از امپریالیزم و سرمایه داری به فراتر سوق دهند.

  
سؤال: از قرار معلوم هوگو چاوز ژنرال سابق ارتش که به عنوان یک شخصیت دموکرات با حمایت مردم وارد 

، این روزها در حال اجرای طرح هائی است که به یمن انجام آن ها ایاالت متحده آمریکا سخت انتخابات شد
برآشفته. مانند کنترل کارگری در کارخانجات و مصادره ی زمین های مالکین بزرگ که عمدتاً هم خارجی هستند. 

ر ود؟ یا بر این موج توده ای که دآیا باید انتظار داشت که چاوز با مشکل تهدید، محاصره یا هر چیز دیگر مواجه ش
 حمایت از او برخاسته می تواند سوار شود و به مقصد برسد؟

 
بی تردید نقداً از طرف دولت آمریکا تهدیداتی انجام شده، خانم رایس (وزیر امور خارجه آمریکا) بارها بطور 

ی نظامی پیاده نمی کند به علت این است مشخص چاوز را مورد تهدید قرار داده و این که امروز آمریکا در آن جا نیرو
که گرفتاری های دیگری دارد و در بحران عمیقی در عراق دست و پا می زند. سیاست های ماجراجویانه ی دولت 
بوش در افغانستان، عراق و هم اکنون هم از طریق اسرائیل در لبنان و فلسطین کامالً آن ها را درگیر نموده است و 

ت شده بکنند، یا این که مجبور به قبول شکس  دریج مانند واقعه ویتنام در این جا نیز گور خود رامحتمل است که به ت
و یا این که اصوالً کل خاورمیانه را به بحران های عمیق تری فرو خواهد برد. از این نقطه نظر است که این قسمت 

یرند. ونی مورد تهاجم مستقیم قرار نمی گو حتی تا حدودی کوبا در شرایط کن ونزوئال از آمریکای التین بخصوص
 وگرنه دولت آقای بوش دل خوشی از اقدامات چاوز ندارد.

در ارتباط با چاوز و اقداماتی که صورت داده، و همین طور در سایر کشورهای آمریکای التین، اتفاق به این 
ه ستی در او دیده شده و وعدصورت است که توده ها شخصی را انتخاب می نمایند، که گرایش های ضدامپریالی

وعیدهائی در راستای تغیرات بنیادی داده است. در این جاست که توده ها در مقابل یک گرایش راست گرا و وابسته 
نیادی (چاوز)تغییرات ب به امپریالیزم، زمانی که این شخص به حکومت می رسد، سعی می نمایند که از طریق او

 قرار خواهد گرفت. دوراهی در واقع نهایتاً بر سر یکدیگری را اعمال نمایند. و چاوز 
البته نباید فراموش کرد که چاوز یک دموکرات صادق است و به آن چیزی که تا کنون وعده نموده عمل کرده 
است. اما در نهایت برای تحقق نیازهای توده های وسیع در ونزوئال با این امکانات مالی که از درآمد نفت حاصل 

از دولت بورژوائی و دولت سرمایه داری حیاتی است. ژنرال هائی هم که امروز در اطراف چاوز در شده، گسست 
کرد. ما نمونه ی شیلی را در گذشته داریم. آلنده در شیلی در واقع  اعتماد رأس کار هستند در نهایت به آن ها نمی شود

 کا به دولت بورژوائی (دولتی که ژنرال هاییک دموکرات انقالبی بود و خواست های مترقی داشت اما به دلیل ات
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بسیار رادیکال در آن زمان هم داشت) از طریق سازمان سیا و جریانات راستگرا، کودتائی در آن جا سازمان داده شد 
 که منجر به سقوط آلنده گردید.

به درجه  میق پیدا کنددر ونزوئال نیز اگر اصالحات و تحوالتی مانند کنترل کارگری و اعمال آن در کارخانه ها تع
ای که حکومت خود کارگران ایجاد شود، حکومت خود مردم ایجاد شود و ژنرال ها مجبور به کنار رفتن شوند، چنین 
آلترناتیوی همیشه در دستور کار امپریالیست ها قرار خواهد گرفت. (به هرحال مردم محق اند و آگاهی و قابلیت 

و دارند)، به همین دلیل و با توجه به این مسائل در آینده ی نزدیک ما این  حکومت و تعیین سرنوشت خود را داشته
ب عق انجام خواهد گرفت و یا این که این ها گسست کامل دوراهی ها را در منطقه خواهیم دید که یا مانند کوبا

 خواهند کرد. گرد
لمللی امل زیادی در سطح بین ابه این ترتیب این روال یک روال همیشگی نخواهد بود و بستگی به عناصر و عو

دارد. ولی هم اکنون براساس تغییر تناسب قوا به نفع کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان، به دلیل سیاست های 
ماجراجویانه ی دولت های امپریالیستی، امکانات و روزنه هائی به وجود می آید که این جوامع قدم هائی به جلو 

ست که از طریق دخالت گری مؤثر نیروهای مارکسیستی در منطقه این روال تضمین شود برمی دارند و امید ما این ا
و اگر از طرف این نوع حکومت های دموکرات مانند چاوز در ونزوئال و یا مورالز در بولیوی و یا کشورهائی نظیر آن 

 تخطی صورت بگیرد از طرف نیروهای انقالب به آن ها هشدار داده شود.
  

ار معلوم چاوز اصالحات خود را قدری فراتر از مرزهای ونزوئال هم برده و روابط بسیار نزدیکی با کوبا سؤال: از قر
برقرار کرده و طرح نفت در مقابل پزشک و طرح نفت در مقابل آموزگاران مجرب و گروه های آموزشی خاص از کوبا 

ا قع این به نحوی کمک مؤثری می باشد به کوببه ونزوئال و کمک های اقتصادی از طرف ونزوئال به کوبا، که در وا
در جهت شکستن دیوارهای محاصره اقتصادی که آمریکا سال ها است به کوبا اعمال می دارد. در این مورد چه 

 چیزی می توانید بگوئید؟
 

و از طرف  داین اتفاق که در ونزوئال رخ داد اصوالً کمک بزرگی بود به کوبا که از انزوای سیاسی اقتصادی بیرون آی
سال گذشته این بوده که انقالب را گسترش دهد و در واقع  40دیگر هم اصوالً سیاست کوبا به طور دائمی در طی این 

باید ایجاد شود. بعدها هم در ارتباط با ویتنام این شعار مطرح شد.  چندین کوبا یکی از شعارهای چه گوارا این بود که
کا سیار حائز اهمیت است. در آمریکای التین در واقع به شکلی امپریالیزم آمریبنابر این مسئله ی گسترش انقالب ب

دائی این شدن یعنی تفرقه و ج بالکانالیزه کوشش کرده که این کشورها را متفرق و از هم جدا کند و به عبارتی روش
 خود برسد. کشورها را در پیش گرفته و به این ترتیب از افتراق این ها می تواند ساده تر به مقاصد

این روال تغییر در تناسب قوا در سطح جهانی و در آمریکای التین به نفع مردم که ما امروز مشاهده می کنیم، در 
این کشورها را نیز در بر دارد. از این نقطه نظر دولت کوبا بالفاصله اقداماتی در جهت برقراری  اتحاد واقع شعار

به  تجارب کوبا مشاورت، مشاورت از نزدیک برای منتقل کردن روابط سیاسی و هم چنین روابط اقتصادی و
ونزوئال انجام داد و هم چنین رهبری این دو کشور متحداً با سایر کشورهای آمریکای التین یک سلسله ارتباطاتی 

 علیه امپریالیزم آمریکا باشد. اتحاد آمریکای التین برقرار نمودند که می تواند زمینه ساز
  
ز طرح جبهه ی بزرگ چه گوارا یا فیدل کاسترو نام بردید و در واقع ائتالف نسبتاً بزرگی که از مجموع سؤال: شما ا 

کشورهای اکوادور، بولیوی، ونزوئال، کوبا و برزیل که در آن جا تشکیل شد و یک سر دیگر ائتالف که به کشورهائی 
یران ول روابطی که چاوز به نمایندگی از ونزوئال با انظیر ایران و سوریه و حتی شاید کره ی شمالی می رسد. در نگاه ا

 دارد، بسیار در زوق هر انسان آزادی خواه و برابری طلبی می زند، این مشکل را به چه نحو می شود حل کرد؟
 

دست ها از  این مشکلی واقعی است. در این تردیدی نیست ما به عنوان یک گرایش بین المللی که در کمپین
از انقالب ونزوئال حمایت کردیم و مالقات چاوز را از ایران شدیداً مورد نقد و برخورد قرار  2002از سال  ونزوئال کوتاه

دادیم. پس ما به عنوان مارکسیست های انقالبی باید ارزیابی صحیحی از این نوع دولت ها داشته باشیم. همان 
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ات توده مطالب هستند که زیر فشار بورژوائی ائیبه شکلی دولت ه  طور که قبالً اشاره کردم این دولت ها درواقع
این اقدامات را انجام می دهند. این دولت ها، دولت های مجرب و سیاستمدار سوسیالیستی و یا کمونیستی  ها

ه این می گردند پس در آن مواردی ک لغزش ها نیستند. بنابراین از روی ناآگاهی و یا از روی اشتباه دچار یک سلسله
 رت می گیرد باید شدیداً برخورد شود و ما این کار را هم انجام دادیم.لغزش ها صو

در ارتباط با سفر اخیر چاوز به ایران با وجود این که یکی از طرفدارهای مستمر انقالب ونزوئال در مقابل آمریکا 
ما هم جزئی از  که »گرایش بین المللی مارکسیستی«بودیم، چندین اطالعیه در ایران منتشر کردیم، یکی از طرف 

آن هستیم و در ده ها کشور مختلف جهان بخش هائی دارد و فعالیت های ضدامپریالیستی و ضد سرمایه داری 
انجام می دهد، اطالعیه ای به فارسی ترجمه کردیم و کوشش نمودیم در سطح کارخانه ها و میان جوانان پخش 

گاه تهران به شکل مستقل منتشر شد. در این مورد کنیم و در نهایت هم یک اطالعیه از طرف دانشجویان دانش
مسئله ی جالب این بود که آقای چاوز یک روز قبل از این که ایران را ترک کند بدون خبر وارد کارخانه ی ایران خودرو 
شده و در آن جا کارگران را به آغوش کشیده و بوسید و صحبت از انقالب ونزوئال نمود که مورد استقبال شدید 

ران قرار گرفت ولی بالفاصله در ادامه صحبت از این نموده بود که آقای احمدی نژاد هم بخشی از این پروسه کارگ
است و شخصی است انقالبی و انقالب ایران بسیار مهم می باشد و غیره... که از این لحظه به بعد بالفاصله 

و متعجب گردیده، که شخصی که از انقالبی به  کارگران صف خودشان را جدا نموده و از آقای چاوز کامالً جدا شدند
 آن عظمت صحبت می کند چرا از یک دولت سرکوبگر حمایت می نماید.

واضح است این تناقض گوئی ها در این دولت ها وجود دارد، منتهی این دیگر بستگی به نقش ما دارد، بستگی به 
ر و همین طور در داخل ایران دارد، که سیاست های نقش و دخالت انقالبیون در درون کارخانه ها، در خارج از کشو

متناقض را افشاء کنند و اشاره بکنند که سیاست به این مفهوم نیست که با هر رژیم ارتجاعی یا با هر جریانی چون به 
ظاهر شعارهای ضدامپریالیستی داده وحدت کرد و یا یک بلوک تشکیل داد. این بلوک ها، بلوک های ناپایدار 

بلوک هائی هستند که اساساً و کامالً با بلوک هائی که در آمریکای التین دارد شکل می گیرد متفاوت می هستند، 
باشند. این رژیم ها رژیم هائی ارتجاعی هستند، این رژیم ها در واقع تناقضی با امپریالیزم ندارند. این ها در حال 

ائل انرژی هسته ای و غیره تماماً منجر به این سازش هستند، در حال چانه زنی هستند، این دعواها بر سر مس
 خواهد شد که نهایتاً امتیازات بیشتری از امپریالیزم بگیرند.

ما این را دقیقاً در تاریخ هم مشاهده نموده ایم. به عنوان مثال "ضدامپریالیست"تر از حکومت قذافی در منطقه 
به  در نهایت پس از گرفتن یک سلسله امتیازات، هم اکنونندیده ایم، ایشان این همه شعارهای امپریالیستی داده و 

 عنوان یکی از نوکران امپریالیزم در حال خدمت می باشد.
رژیم سوریه هم همین طور، رژیم ایران هم محققاً چنین خواهد کرد، در این تردیدی نیست. ما باید به رهبران 

که در واقع این عمل آن ها اشتباه است. ما در این راه ونزوئال و کوبا، آقایان فیدل کاسترو و چاوز توضیح دهیم 
خواهان این هستیم که زمانی که آقای احمدی نژاد آن جا خواهد رفت حتی مسافرت هائی به کاراکاس و ونزوئال 
 بکنیم و با پایه های توده ائی کارگران در ونزوئال صحبت کنیم و می خواهیم از رادیو تلویزیون های ونزوئال به زبان

اسپانیولی صحبت کنیم و به زبان خودشان اطالعیه در بیاوریم و اعالم بکنیم مسائل جنبش کارگری در ایران 
ایران نماینده ی طبقه ی کارگر ایران نیست و دولتی سرمایه داری است واپسگرا. طبقه   چگونه می باشد و دولت

 ی کارگر ایران و ونزوئال مشترک می باشد و از این ی کارگر ایران باید خود قدرت را به دست خود گیرد. منافع طبقه
نقطه نظر که آقای چاوز مطالبات طبقه ی کارگر ونزوئال را در شرایط کنونی نمایندگی و یا اجرا می کند، فعالً مورد 
حمایت ما می باشد. اما اگر آقای چاوز سیاست های خود را تغییر ندهد و به سیاست هائی اشتباه دست زند، واضح 

 است که حمایت ما از او سلب خواهد شد.
  

در مورد برزیل، برزیل که با لوال اولین جرقه های امید را در داخل آمریکای التین زد، اما نتوانست پروسه  سؤال:
ی موفقی را نسبت به ونزوئال یا حتی بولیوی طی بکند. از قرار معلوم لوال آن حمایت مردمی ابتدائی را هم پشت 

د و مردم و طبقات پائین اجتماعی به فکر پیدا کردن آلترناتیوی به جای لوال هستند. برزیل از نظر سر خود ندار
 پیشرفت و تکنیک جزو کشورهای جهان دوم می باشد. گرچه از نظر اقتصادی ممکن است جزو کشورهای جهان 
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 سوم باشد، در این مورد خاص نظر شما چیست؟
 

است. یعنی به هرحال انتخاب لوال در ارتباط با سیاست های تضیقاتی دولت برزیل هم در واقع در همین چارچوب 
قبل از او بوده. انتخاب لوال از نظر توده ها ایجاد روزنه ای برای اعمال مطالبات خودشان بوده. اما واضح است که 

اطات سله معامالت و ارتبلوال کاری را که چاوز انجام داد، انجام نداده است. به این معنی که بالفاصله وارد یک سل
با صندوق بین المللی پول شده و دست سرمایه داران را باز گذاشته و از این نقطه نظر بالفاصله مورد انزجار بخشی 
از کارگران قرار دارد و هم اکنون هم این انزجار دارد حالت توده ای پیدا می کند. زیرا که رفرم هائی را که قول داد 

پاسخ این را کارگران برزیلی در انتخابات بعد خواهند داد. وهم اکنون نیز برای جایگزین کردن اجرا نکرد و محققاً 
آن یک سلسله تحرکات در درون طبقه ی کارگر برزیل وجود دارد. این بی سابقه نیست! در اکوادور هم دقیقاً همین 

 وکراتیک و اصالح طلبانه مطرح می کرداتفاق افتاد. کارگران اکوادور شخصی را که در واقع شعارها و مطالبات دم
ماه) هیچ وعده وعیدی را اجرا نکرد و بالعکس خصوصی سازی ها  6انتخاب کردند، اما این شخص پس از گذشت (

را دامن زد که در نهایت پس از گذشت شش ماه او را از طریق انتخابات جدید، از طیق اعتصاب عمومی و غیره 
 سرنگون کردند.
طور که اشاره کردم، این حکومت ها و دولت هائی که در شرایط فعلی از طریق انتخابات مردم بر  بنابر این همان

سر کار می آیند، بخشی از جامعه ی بورژوائی هستند. منتهی این حکومت ها در شرایط خاصی انتخاب می شوند. 
یا این که به جلو  بعدی تعیین می شود،به همین دلیل یا به عقب بر می گردند مانند (لوال) که تکلیفشان در انتخابات 

می روند مانند چاوز در ونزوئال، و در نهایت هم اگر چاوز حکومت را به کارگران و شوراهای کارگری واگذار نکند و یا 
 این که گسست کاملی از سرمایه داری انجام ندهد او نیز با همین سرنوشت برخورد خواهد کرد.

بسیار حائز  نقش انقالبیون و نقش مارکسیت های انقالبی در منطقه کرار می کنمبنابر این در این جا دوباره ت
اهمیت است و یکی از وظایف آن ها انجام این تاکتیک دوگانه در منطقه می باشد. یعنی این که از یک طرف در 

گر نیز یند، از طرف دیمقابل امپریالیزم از تحوالت و رفرم هائی که انجام می شود دفاع نموده و راسخانه مبارزه نما
از سیاست هائی که منجر به از دست دادن دست آوردهای کارگری می شود انتقاد و آلترناتیو خود را ارائه نمایند. در 
برزیل ما رفقائی داریم که هم اکنون این سیاست را اتخاذ کرده اند و در مقابل سیاست های لوال ایستادگی می 

دیگری در مقابل سیاست های اتخاذ شده از طرف او قرار می دهند. البته واضح است نمایند، ضمن این که آلترناتیو 
که از لحاظ تعداد قلیل هستند ونیروهای انقالبی اصوالً خالف جریان عمل می کنند به همین دلیل زمان الزم 

جام د از هم اکنون انخواهد داشت تا توده های وسیع به سیاست های آن ها جلب شوند، ولی به هرحال این کار را بای
داد و نباید تصور کرد دولت هائی که از طریق انتخابات به حکومت می رسند دولت های انقالبی هستند و یا این که 
اصوالً قادر به گسست کامل از امپریالیزم می باشند. این روند به نقش و دخالت نیروهای انقالبی در منطقه ارتباط 

 رزه ی طبقه ی کارگر به طور روزمره شریک و سهیم هستند.دارد، به نقش کسانی که در مبا
  

سال بدون کاسترو قدرت را تجربه می کند به بهانه ی بیماری کاسترو، اما هم چنان قدرت  ۵۰کوبا پس از  سؤال:
 سال پیش است. آیا این شروع تحولی اساسی در کوبا می باشد؟ ۶۰در دست چریک های سابق 

 
کوبا تا کنون توانسته دوام آورد، این صرفاً بستگی به سیاست های کاسترو و یا هیأت   آن چه واضح است انقالب

حاکم کوبا نداشته است. در سال های گذشته در درون هیأت حاکم گرایش هائی مشاهده شده و امروز هم هنوز 
رقرار آمریکا ارتباط بوجود دارند. این گرایش ها خواهان نوعی از سرمایه داری هستند که با دول امپریالیستی و 

کنند. ولی برخالف آن، مسئله ای که در کوبا اتفاق افتاد و به اوائل انقالب مرتبط است این بود که توده های بسیار 
گردیدند.  هم مسلح وسیع در جریان سیاست گذاری و در جریان زندگی سیاسی درگیرشده و نه تنها با آن ادغام بلکه

صوالً دینامیزم انقالب کوبا به شکلی بود که یک سلسله رفرم های عمیق اجتماعی و نه تنها مسلح شدند بلکه ا
صورت گرفت. این رفرم ها و حضور توده های میلیونی مردم کوبا و مسلح بودن آن ها کار امپریالیزم را برای بازگشت 

م، در شوروی روی قیاس کنیسرمایه داری بسیار بسیار دشوار نموده است. یعنی اگر بخواهیم انقالب کوبا را با شو
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آغاز شد. یعنی بوروکراسی ی که در شوروی   مسئله ی بازگشت به سرمایه داری در واقع از چند دهه ی پیش از آن
آن را برای این بازگشت آماده نمود به این معنی که در دوران گورباچف و یلتسین یک تلنگر  مادی حاکم بود، شرایط

بگیرد و تمام بوروکرات ها به باندهای مافیائی که امروز در قدرت هستند تبدیل کافی بود که این بازگشت صورت 
 به بعد شکل گرفته بود. 1950گردیدند، باندهای مافیائی که در دوران انحطاط استالینیزم به وِیژه پس ازدهه 

خلع   در شورویبنابر این در آن جا شرایط مادی آماده گردیده بود. یکی این که توده های مردم و کارگران 
شده و با مسائل اقتصادی عمیق روبرو بودند و مردم روسیه برای برون رفت از بحران اقتصادی به دنبال یک  سالح

آلترناتیو بودند که از شر این بوروکراسی حاکم رها شوند. بنابر این زمینه ی مادی برای بازگشت به سرمایه داری 
همین دورانی که اشاره نمودید و همین فردا که هشتادمین سالگرد تولد آماده بود، ولی در کوبا چنین نیست. در 

فیدل کاسترو است به همین دلیل ژورنالیست های اروپائی بسیار عالقه مند شدند که به کوبا رفته و با مردم مصاحبه 
ور آمریکا رئیس جمه نمایند و ببینند مردم چه اعتقادی دارند، شاید هم منتظر این می باشند که مردم در آن جا سراغ

 بوش را بگیرند!
ساله ی کوبائی  32یا  30به هرحال بسیار جالب است. بدون مقدمه به یک دندانسازی می روند و با یک خانم 

مصاحبه می کنند و از او سؤال می کنند که مثالً شما برای معالجه چقدر به دندانساز پول می دهید؟ این خانم با 
چ وقت پول نداده ایم، ما برای این مسائل پول نمی دهیم. دکتر و دارو مجانی است و تعجب می گوید پول؟ ما هی

 اصوالً هیچ نوع سابقه ای در کوبا وجود ندارد که افراد برای معالجه مسائل اولیه و بنیادی پول پرداخت کنند.
ینات اجتماعی ن که تأممی بینید، در صورتی که در پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری حتی در سوئد و انگلستا

وجود دارد در همین بیمارستان های دولتی صف وجود دارد و به همین دلیل بیمه های خصوصی به فراوان ایجاد 
شده که این صفوف را کوتاه نماید. هر شخصی پول بیشتری دهد زودتر معالجه می گردد، در آمریکا اصوالً هر 

ب بیمارستان جلوی او گرفته می شود. یعنی اگر در حال مرگ هم شخصی کارت بیمه را نداشته باشد در برابر در
 بوده باشد همان جا او را نگاه می دارند (شاید در برخی از ایاالت ها استثانائی وجود داشته باشد).

به همین دالیل این سؤال مطرح می شود: که چرا پایه های توده ای در کوبا به سوی آمریکا بروند؟ بروند که 
ر کشور آمریکا نسیبشان گردد؟ جنگ و تناقض و بیماری و مرگ و کشوری پر از سرمایه دارانی که خون چیزی نظی

 مردم را می مکند؟
اکنون در آمریکا بیکاری به چندین میلیون رسیده و در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها مناطقی وجود دارد 

 شند. یعنی وسایل اولیه و نیازهای اولیه در آن جا وجود ندارد.که بسیار از روستاهای ایران نیز عقب افتاده تر می با
بنابر این دلیلی ندارد که مردم کوبا حتی پس از مرگ فیدل کاسترو به سوی آمریکا بروند. این برای سرمایه داری 

فدار رآمریکا فقط یک آرزوی شیرین باقی خواهد ماند و برای کسانی که در میامی نشسته، کوبائی های ارتجاعی ط
 حکومت قبلی کوبا، که سال های سال منتظر بازگشت به کوبا هستند بسیار دشوار خواهد بود.

به اعتقاد من اگر هم چنین اقدامی صورت گیرد، اقدام خونینی خواهد شد و مانند شوروی و بلوک شرق نخواهد 
  بود.

  
این چند هفته اتفاق افتاده و حضور و اما در مکزیک همسایه ی بزرگ ایاالت متحده وضعیت جالبی در  سؤال:

یک پارچه و میلیونی مردم در خیابان ها به بهانه ی اعتراض به تقلب احتمالی در انتخابات و عروج شگفت انگیز 
 چپ در مکزیک در عرض شاید چند ماه، کار یک پارچه و منسجم در قبل از انتخابات، نظر شما در این مورد چیست؟

 
که رهبر آن کالدران که با تقلب  Pan بورژوائی وجود دارد، یکی حزب اقدام ملی به نامدر مکزیک دو حزب بزرگ 

میلیون نفری که واجد شرایط رأی گیری هستند  41رأی از  24000انتخاب گردیده است (خیلی جالب است که با 
حزب  می باشد. این ورلوپالز اورباد انقالب دموکراتیک که رهبری آن به نام  انتخاب شد)، و حزب دیگری به نام

) مطرح کرده و یک سلسله مطالبات رادیکال ارائه داده که مورد Panآلترناتیوی به سیاست های حزب دست راستی (
تشویق و حمایت مردم قرار گرفته. مثالً مبارزه با تورم، تعلیم و تربیت بهتر، بررسی حقه بازی های بانک ها، ایجاد 
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سال و هم چنین دادن یک سری امتیازات به بومی های آن  65ردم باالتر از راه آهن، تأمین اجتماعی برای م
 منطقه.

لوپاز   در مقابل مردم قرار گرفت و این بار هم احتماالً بد و بدتر به همین دلیل دوباره این حالت انتخاب بین
ات تیجه ی انتخاباگر تقلب صورت نمی گرفت انتخاب می شد. به هر حال هم اکنون در حال بررسی ن اوربادور

میلیون نفر در حمایت از اتفاقی که  1.5ژوئیه چیزی نزدیک  16هستند. انتخابات در دوم ژوئیه صورت گرفت و در 
افتاد در تظاهرات شرکت و به خیابان ها ریختند. پیش زمینه ی این قضیه هم جالب است: از یک سال قبل در بخش 

) که بسیار هم راست PRIنترل گرایش راست گرائی به نام حزب (که تحت ک (CTM) کارگری ی مشخصاً فدراسیون
اعالم کردند و در انتخابات  لوپاز اوربادور میلیون کارگر منشعب شدند و حمایت خود را از 3می باشد، چیزی حدود 

  نیز به حزب انقالب دموکراتیک رأی دادند.
این اعتصاب از طرف بخشی از کارگران همین طور نیز سال پیش در مکزیک اعتصاب بسیار مهمی رخ داد. 

صورت گرفت که یک روز اعتصاب عمومی اعالم کرده و سازمان دادند. این در کل منطقه بی سابقه بود به طوری 
میلیون جمعیت دارد،  2از استانی که  واهاکا ساعت کل کشور فلج شد و پس از آن معلمان در منطقه ای به نام 3که 

پلیس را برای  3000کرده و در یک تظاهرات عمومی ضد دولتی شرکت کردند. دولت که یک میلیون نفر را بسیج 
  سرکوب آن ها بسیج نموده بود نتوانست کاری از پیش ببرد.

ال تر می باشد و از گرایشی که رادیک حمایت بنابر این در چنین وضعیتی که نیروهای انقالبی با روش دوگانه یعنی
ی کند و به موازات آن هم چنین نقد آن گرایش می توانند از آن ها حمایت و آن ها را در مطالبات توده ها را مطرح م

 آن راستا سوق دهند.
در مورد زاپاتیست ها هم اشاره ای بکنم، زاپاتیست ها یا ارتش آزادی بخش زاپاتیست ها   در این جا عالقه دارم

)EZLM.گروه چریکی کوچکی بودند که  1983آن ها در سال  ) در دوره ی گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام دادند
به علت مبارزات توده ای در  1994معروف و محبوب نبودند ولی در سال  در جای دیگری چیاپاز به جز در منطقه ی

روز نیز اعالم  12مکزیک محبوبیت بسیاری پیدا نموده و در آن زمان با سازماندهی یک جنگ مسلحانه که پس از 
کردند محبوبیت توده ای کسب نمودند. آن ها پس از آن یک سلسله فعالیت های مشخص هم  آتش بس اعالم

شمی ایجاد کردند که طرح قطع نامه ی ش کمپین دیگر انجام دادند و در ارتباط با این سیاست اخیر پروژه ای را به نام
  کردند. کمپین دیگر را آغازنام گرفت و به این ترتیب براساس آن سیاست این  ی ششم جنگل بود که قطع نامه

رهبر آن ها می باشد و سخن گوی آنان نیز است، البته بومی نیست و قبالً نیز استاد  24فرمانده مارکوس که یکی از 
دانشگاه بوده و مدت هاست در آن جا بنیان گذار این حرکت و در واقع متحد کردن اپوزیسیون را برعلیه سرمایه داری 

با خصوصی سازی و ایجاد حق خودمختاری برای خلق های بومی را سازماندهی و اخیراً هم  نئولیبرالی و مبارزه
استان  31نفره ایجاد نموده و از گروه های سیاسی برای مذاکره دعوت و خود فرمانده مارکوس نیز در  600تجمعی 

 کشور سخنرانی هائی کرده و غیره...
رد حیح تاکتیکی (البته استراتژی دموکراسی از پایین آن ها مواما با وجود این سیاست های کم و بیش مثبت و ص

تأیید من نیست) که باید از آن نیز حمایت گردد، به اعتقاد من سیاست عمومی آن ها در انتخابات اخیر مقداری فرقه 
خابات را تو در واقع با این حرکت ان شرکت نکردند گرایانه بود، از این زاویه که در این تجمع یک و نیم میلیونی

. ولی ندکارگران هم آن را تحریم کن بایکوت کردند. البته تحریم انتخابات بخودی خود اشکالی نخواهد داشت، اگر
نفر کارگر انشعاب نموده و می خواهند از این انتخابات حمایت کنند. بنابر این  میلیون 3 همان طور که اشاره کردم

جا زاپاتیست ها دچار یک لغزش گردیدند. آن ها می بایست حضور  براساس این سیاست هائی که برشمردم در این
خود را در میان توده ها حفظ می کردند و به طور مشروط از حزب انقالب دموکراتیک در مقابل جناح راست حمایت 
می کردند. ضمن این که انتقادات و نقطه نظرات خودشان را در درون این صفوف میلیونی کارگران و دهقانان 

رح و تبلیغ می نمودند. از این لحاظ هم هست که یک سری اختالفات در میان خودشان پیش آمده. مثالً همین مط
عنوان کرده که "من یک زاپاتیست هستم ولی از استراتژی انتخابات  الیوردانا چند روز پیش کارگری در روزنامه ی

 ) حمایت نمی کنم".PRDشما در قبال (
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د من در مواردی که میلیون ها نفر از توده ها در حرکتی شرکت می کنند ما باید در کنار توده از این نقطه نظر به اعتقا
ها قرار بگیریم. در این موارد سیاست های فرقه گرایانه می تواند ما را منزوی کند. حتی اگر برنامه ی صحیح و ترقی 

 خواهانه داشته باشیم و رادیکالتر از برنامه ی سایرین نیز باشد.
  

در آخر در مورد آزادی اسانلو سؤالی دارم: هفته ی گذشته ما خبر مسرت بخش آزادی آقای منصور اسانلو  سؤال:
را داشتیم. در این مورد هم نظر خود را بفرمائید و وضعیت کارگران اخراجی را که اخیراً دست به اعتصاب در واحد 

 کار شرق تهران زده بودند تشریح نمائید.
می گویم به آقای اسانلو و خانواده ی ایشان و همین طور همکارانش و کارگران شرکت واحد، در ابتدا تبریک 

کارگران ایران و هم چنین کارگران در سطح بین المللی که در حمایت از آقای اسانلو اقدام کردند. در حقیقت این 
 ین المللی.ان ایران و نیز در سطح بدست آورد بسیار بزرگی است نه تنها برای کارگران شرکت واحد بلکه برای کارگر

این مسئله نقطه ی عطفی است از مبارزات کارگری در داخل ایران و محققاً تأثیرات بسیار عمیقی در روحیه ی 
کارگران خواهد گذاشت. مسلماً نیز در آتیه ی نزدیک گشایش هائی از نقطه نظر مبارزه ی آنان علیه نظام سرمایه 

به اعتقاد من در این دوره سه درس اساسی باید از این واقعه گرفت و به عنوان تجارب داری صورت خواهد گرفت. 
 مهمی در مبارزات آتی از آن استفاده کرد.

این است که ما نیازمند یک اتحاد سراسری در جنبش کارگری در داخل ایران هستیم. فرقه گرائی و  درس اول
دستگیر و در زندان باقی بمانند. به اعتقاد من اگر این اتحاد عملی  افتراق منجر به این خواهد شد که رهبران کارگری

که دو الی سه سال است بحث های آن انجام می شود صورت می گرفت و این برخوردهای فرقه گرایانه نمی بود، 
  دلیلی نداشت که آقای اسانلو حتی یک روز در زندان بماند.

د اگر به عنوان مثال مانند این وضعیت در آمریکای التین، روز آزاد شو  ایشان می توانست در عرض دو سه
کارگران ایران نیز یک ساعت اعتصاب عمومی می کردند. زیرا که اعتصاب عمومی تمام وضعیت اقتصادی دولت 
سرمایه داری را لطمه می زند. البته واضح است که سازماندهی اعتصاب نیاز به تدارکات ماقبل آن دارد، نیاز به 

ات مشخص براساس یک سلسله مطالبات مشترک دارد و این تدارکات را برخی از گرایش های موجود در ارتباط
 داخل ایران نه تنها تدارکات انجام ندادند، بلکه حتی راه این اتحاد عمل را به دالیل فرقه گرایانه مسدود کردند.

ند کمیته عار را دارند مطرح می کنند، مانالبته جای خوشبختی است که برخی دیگر به این مطالبه رسیدند و این ش
ی پیگیری که اخیراً این بحث شروع نموده. بسیاری از کارگران احساس این اتحاد عمل را داشته و به اعتقاد من 
یکی از درس های بزرگ و ارزنده ای که می شود از طریق این واقعه گرفت این است که ما کوشش کنیم وسیعاً بر سر 

اتی که مورد توافق همه می باشد، به عنوان مثال آزادی زندانیان سیاسی، حق تشکل مستقل یک سلسله مطالب
کارگری، حق اعتصاب، حقوق دموکراتیک برای کارگران، وسیع ترین اتحاد عمل سراسری را ایجاد کنیم و در این 

 راستا از تجارب کشورهای آمریکای التین هم بتوانیم به کشور خودمان منتقل نمائیم.
این است که با وجود این که گرایش هائی در داخل ایران علنی کار می کنند، از جمله کارگران شرکت  درس دوم

واحد، و دلیلی هم وجود ندارد که مخفی باشند، اما تجربه نشان داد که در شرایط ما در ایران، رهبران عملی کارگران 
قرار  به عنوان سخن گویان اصلی در معرض دست گیری . دلیلی ندارد که رهبران اصلیمخفی باشند باید به شکلی

بگیرند و کل پروسه ی سازماندهی مختل گردد. این اتفاق دقیقاً در مورد شرکت واحد افتاد. یعنی که چند نفر از 
رهبران اصلی شرکت واحد که سخنگویان و سازمان دهندگان اصلی آن نیز بودند دست گیر شدند و کم و بیش کارها 

ید. البته عده ای اعتراضاتی نمودند ولی سازماندهی متوقف شد. یکی دو اعتصاب سازمان دادند و همه خواب
 متوقف شد، در صورتی که می توانست به اعتصابات درازمدت و بیشتر منجر شود اگر رهبران در زندان نبودند.

نی را در از کار مخفی و عل فیقیتل این یکی از درس هائی است که به نظر من می شود از این مبارزه گرفت و باید
شرایط کنونی بکار برد. مخفی از نظر رهبری که وجود دارد که الزم نیست در معرض دست گیری قرار بگیرند. و 
علنی از نظر توده ی کارگران درگیر در مبارزه، پس یعنی بخشی از کار باید مخفی شود، متأسفانه این وضعیتی است 

  ا باید خودمان را با این وضعیت منطبق بگردانیم.که در ایران وجود دارد و م
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است. کارگران ایران هم به هرحال بخشی از کارگران جهان هستند.  حمایت های بین المللی هم درس سوم
بخشی از همین کارگرانی که در آمریکای التین هستند و این ها برادران خودشان در کشورهای دیگر می باشند. ما 

د همبستگی بین المللی را در سطح ایران بسیار جدی بگیریم و صرفاً به امضا گرفتن از چند باید مسئله ی ایجا
سازمان بین المللی و غیره اکتفا نکنیم. البته این کارها را هم باید انجام دهیم، منتهی به عنوان مثال ارتباط مستقیم 

ن ی مجاور خودمان ارتباط ایجاد نمائیم، ایبا کارگران کشورهای آمریکای التین ایجاد کنیم، با کارگران کشورها
ارتباطات پایه ای کارگری، منجر به این خواهد شد که مثالً زمانی که آقای اسانلو را دست گیر می نمایند هزاران نفر 
در سطح جهان اعتراض خواهند کرد. این فشارهائی است که به رژیم سرمایه داری وارد می شود و عقب نشینی 

 ن می دهد و از این نقطه نظر در درون طبقه ی کارگر اعتماد به نفس بیشتری به وجود می آید.رژیم را سازما
 2006اگست  12 

 
 

 توهم نسبت به چاوز

 های کمونیستی یا عدم درک تاکتیک 

 مازیار رازی
 برای درج در وبالگ میلیتانت

  
اده ن و رفقا (به ویژه رفیق مهدی) استفبحث های وبالگ میلیتانت را با عالقه دنبال کردم و از بحث های دوستا

کردم. مقاله ی رفیق روزبه نیز به نکاتی اشاره کرده است که من نیز با برخی از آن ها به طور کلی توافق دارم. اما در 
دارم که کوشش می کنم در این مقاله به آن ها بپردازم. از   عین حال مالحظاتی نیز بر برخی دیگر نکات مطروحه

  ث با همه رفقا استقبال می کنم.ادامه بح
پیش از آغاز بحث، همانند برخی از رفقا که در یک محیط دوستانه با "شوخی" بحث ها خود را در کامنت ها آغاز 

 نیز می خواستم با یک طنز این بحث را آغاز کنم.  کرده اند؛ من
ای چاوز" (نقل از رفیق روزبه) در در سفر اخیر چاوز به ایران اطالعیه های از سوی به اصطالح "مدافعان آق

. در این اطالعیه ها به شدید ترین )3-1(ضمیمه  اعتراض به سیاست خارجی او نسبت به دولت ایران انتشار یافت
ده جهان) (و چند زبان زن اسپانیولی جمهوری ایران بلکه خود چاوز افشاء گشت. این اطالعیه به زبان  وجهی نه تنها

رجهان پخش شد به ویژه میان کارگران در ونزوئال ؛ افشاگری علیه چاوز در مورد ارتباط ترجمه شده و در سراس
 گیری با دولت ایران و مسایل جنبش کارگری؛ به طور وسیعی صورت گرفت.

 در صورتی که از طرف "مخالفان آقای چاوز" هیچ اعتراضی علیه او در سفر اخیرش به ایران انجام نپذیرفت! 
دوستان "مخالف" سیاست های آقای چاوز چگونه این تناقض را توضیح می دهند؟ در دنیای پرسیدنی است که 

واقعی قاعدتاً بیشترین و افشاگرانه ترین اعتراضات علیه یک شخص باید توسط "مخالفان" او صورت بگیرد. این 
رده اند! فان سکوت کبار مهم ترین اعتراضات در سراسر جهان توسط "موافقان" صورت گرفته؛ در صورتی که مخال

این واقعه نشان داد که می توان "موافق" یک پدیده بود و در عین حال به آن شدیدترین اعتراض را نیز کرد. هم چنان 
 می توان "مخالف" یک پدیده بود و به آن مطلقا اعتراض نکرد!

بحث  ه اختالفات ما در اینآن اینست ک  در این طنز در واقع عناصری از یک مشکل واقعی و جدی نیز نهفته است.
ندارد. اشکال در عدم درک مشترک از تاکتیک های کمونیستی در جامعه است. » چاوز«ربط مستقیمی به پدیده 
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سال انحرافات در جنبش کارگری بین المللی دارد و نه الزاماًً در جدال امروز ما بر سر  200این ها ریشه در تجربیات 
 چاوز در وبالگ میلیانت.

نمونه رفیق روزبه و مهدی تصور می کنند که در جهان کمونیستی عمدتاً یک چیز وجود دارد و آن هم  برا ی
انقالبی است. و تنها کافی است این "استراتژی" را در هر مقطع و زمانی بدون توجه به وضعیت و » استراتژی«

ند "رادیکالیزم" و هر آن کس خالف آن تناسب قوا طبقاتی طرح کرد و همه چیز درست می شود. و نام این را می گذار
و دنباله روی از یک دولت بورژوایی شده است (البته مواضع این دو رفیق تفاوت هایی  عمل کند دچار فرصت طلبی 

نیز با هم دارند. مواضع رفیق روزبه منطقی تر و نزدیک تر به واقعیت هاست؛ اما کماکان در این بحث در یک مقوله 
  قرار می گیرند).

برای نمونه، زمانی که یکی از رفقا از رفیق مهدی سؤال می کند که چنان چه او در ونزوئال بود چه سیاستی را 
ی و رفیق روزبه م»! حزب سازی«دنبال می کرد؛ او (با اکراه) پاسخ می دهد همان کاری که در ایران می کند یعنی 

رافی که (انح  و شانه خالی کردن از کارهای اصلی  است! گوید که حمایت از چاوز به مفهوم دنباله روی از پوپولیزم
گویا "جنبش تروتسکیستی" همواره داشته است). به زعم ایشان کار واقعی یعنی ایجاد "صف مستقل" (که اختالفی 

 ی "مارکسیزم" جای می دهد. با این بحث نمی تواند باشد)، و این عقاید را نیز در مقوله
  

می خواستم   ین قبیل مواضع در تاریخ جنبش کارگری چند اشکال در بحث رفیق روزبه راخوب پیش از ریشه یابی ا
 در ابتدا برطرف کنیم:

هیچ کس در بحث (یا حد اقل گرایش که من به آن تعلق دارم) صحبت از "دفاع از چاوز" نکرده است!      -1
ت. در تمام مواضع اعالم شده در پس اشاره به برخی در این بحث به عنوان "مدافع آقای چاوز" درست نیس

ایران و سطح بین المللی صحبت از حمایت از اجرای مطالبات دموکراتیک و سوسیالیستی توده های 
به میان آمده (یا حمایت از چاوز در مقابل آمریکا و کودتای راست گرایان). این  توسط چاوز وسیع کارگران

استای ساختن حزب طبقه کارگر گام بر می دو برای یک فرد سیاسی که در جنبش کارگری در ر
نیستند. حمایت از "انقالب بولیواری" (یا اقدامات اخیر در ونزوئال) به مفهوم حمایت از چاوز  یکی  دارد

نیست. حتی اگر در رأس این کار چاوز قرار گرفته باشد. چاوز می تواند این اقدامات را متوقف کند و یا به 
ا با یا بدون چاوز این راه را تا تشکیل حکومت خود ادامه می دهند (اگر شکست عقب برگرداند؛ اما توده ه

 نخورند). ما هرگز نمی توانیم مدافع یک دولت بورژوا و سیاست های بورژوایی باشیم.
  

و ماهیت خود سیمون بولیوار هم ربط » انقالب بولیواری«بحث سمانتیک در مورد مفهوم      -2
ما ندارد. منظور از انقالب بولیواری همان اقدامات ضد سرمایه داری است که مستقیمی به موضوع بحث 

انجام گرفته است (اشغال کارخانه ها؛ کنترل کارگری؛ سلب مالکیت از سرمایه داران خارجی وابسته به 
امپریالیزم؛ آزادی مطبوعات و اتحادیه های کارگری و غیره). ما از این اقدامات حمایت می کنیم (تحت 

 امی که توده ها به آن داده اند).ن
  

صحبت از پدیده ای به نام "جنبش تروتسکیستی" به عنوان یک پدیده یک پارچه هم به میان      -3
آوردن؛ همان قدر نادرست است که صحبت از "جنبش مارکسیستی" به میان آوردن. حتی در زمان حیات 

اه گرفتند و مارکس اعالم کرد که "اگر این ها خود مارکس عده ای "مارکسیست" در فرانسه مواضع اشتب
مارکسیست هستند من مارکسیست نیستم"! این روزها هم هر کسی خود را "مارکسیست" می داند: از 
سوسیال دموکرات ها تا استالینیست ها و مائوئیست ها و غیره. به همین ترتیب در میان "تروتسکیست" ها 

گرایش ما برخی از "تروتسکیست"ها را مورد انتقاد شدید قرار هم نظریات متفاوت موجود است. حداقل 
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و از آن ها برش قاطع کرده است. برخی دچار لغزش شده و خط مماشات جویانه در برخی از کشورها   داده
 -تسکسیزمبا نام ترو -گرفته اند. (از این رو ایراد رفیق روزبه به گرایشاتی که به دنبال توده ها افتاده اند

 ست. اما شامل حال ما نمی گردد).درست ا
  

بحث در مورد "انقالب دموکراتیک ملی" نیز در عصر سرمایه داری پسین (عصراحتضار سرمایه      -4
داری) به نظر من از لحاظ تئوریک بحث کامال نادرستی است. انقالبات "دموکراتیک ملی" یا "ضد 

رمایه امپریالیزم بود. در مواقعی که دولت های پیشا سامپریالیستی" از لحاظ تاریخی متعلق به دوران اولیه 
داری (مانند دولت تزار) در قدرت بوده اند. امروز با انکشاف امپریالیزم در هیچ جای جهان دولت های پیشا 
سرمایه داری وجود خارجی ندارند. تمام دولت ها سرمایه داری در کشورهای واپسگرا سرمایه داری بوده 

ی مرتبط به امپریالیزم هستند؛ مگر این که از مدار امپریالیزم خارج شده باشند (مانند و از لحاظ اقتصاد
می توانیم بحث را ادامه دهیم (در مورد مراحل انکشاف امپریالیزم و نقش  دولت کوبا فعلی). در این مورد 

 بورژوازی در کشورهای واپسگرا).
  

نیز نادرست است. وجه تمایز  1357انقالب بهمن  مقایسه حکومت چاوز با دولت مصدق یا دوران     -5
وجود دموکراسی کارگری است یا تحقق  -اول  اصلی در ونزوئال با سایر موارد به ظاهر مشابه این هاست:

اجرای برخی تکالیف  -مطالبات دموکراتیک (آزادی بیان و تجمع و اتحادیه های کارگری) دوم
 . هیچ یک از این موارد در تاریخ ما وجود نداشته (یا مدت بسیارسوسیالیستی (مانند اعمال کنترل کارگری)

کوتاهی بخشی از آن وجود داشته که فوراً از بین رفته است). در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی ونزوئال 
  .)7(ضمیمه گرایش بین المللی مارکسیستی IMT دوستان را رجوع می دهم به اسناد

  
 استراتژی و تاکتیک انقالبی

رای آکادمیست ها و نظریه پردازان بورژوا و خرده بورژوا که در اطاق های خود نشسته اند و تئوری بافی می کنند؛ ب
دنیا بسیار زیبا و تخیلی است. تئوری ها هم می توانند به همان اندازه زیبا و تخیلی باشند (البته منظورم رفیق روزبه 

د. تناسب قوا و مبارزه طبقاتی و ساختن حزب یک بُعدی طرح می "استراتژی و تاکتیک" مفهوم خاصی ندار نیست).
گردد و بی ارتباط به توده های مردم. برخی گرایش های خرده بورژوا تصور می کنند همین که چند تا روشنفکر بی 

سئله م ارتباط با مبارزات زنده کارگری دور هم جمع شوند و حزب ساخته و رهبر انتخاب کنند کار اصلی را کرده اند.
 پس از آن بر سر سربازگیری و عضوگیری و رشد دادن آن حزب است.

این قبیل گرایشات در جنبش کارگری ایران همواره وجود داشته اند. از ديدگاه گرايش های خرده بورژوایی، دنيا 
 جای »سياه«آن هاست، در دنيای » خود«تقسيم می گردد. هر آن چه به غير از » سياه«و » سفيد«همواره به 

دارد. اين گونه تقسيم بندی البته برای کسانی که خواهان خالص کردن خود از بار فعاليت روزمره و مشقت بار 
وی آن است. سناري» خالص«و » تخيلی«مبارزات کارگری عليه سرمايه داری هستند، ايده آل است. دنيای آن ها 

سرمايه داران (دشمنان شان) از سوی ديگر، در  ها چنين خالصه می گردد: کارگران (دوستان شان) از يک سو، و
 حکومت شوراهای«و » حزب«مقابل يکديگر قرار می گيرند. از نقطه نظر آن ها استراتژی کارگران تشکيل 

است، و تا تحقق کامل اين خواست مرکزی کارگران خود را آغشته به » سرنگونی دولت سرمايه داری«و » کارگری
تمکين  و» اصالح گرايی«محدوده است، نبايد کنند. هر آن چه غير از اين اتفاق افتد، هيچ عملی که خارج از اين 

پرولتری، مفهوم دقیقی ندارد، و امری در حوزه فعاليت گرايش های » تاکتيک«به بورژوازی است. به زعم آن ها 
هستند و  سياليستیاست. اين ها تصور می کنند که کارگران همه يک پارچه مسلح به آگاهی سو» چپ بورژوازی«

تحت تأثير و نفوذ عقايد بورژوازی و رفرميستی قرار نمی گيرند. اين ها فکر می کنند که کارگران برای دست يابی به 
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هدف نهايی خود (ديکتاتوری پرولتری)، با حفظ اصول و برنامه خود، نبايد مطالباتی (مطالبات انتقالی) طرح کنند 
اری را بلرزاند و آگاهی سوسياليستی را برای کارگران گام به گام، در ارتباط با که بتواند چارچوب دولت سرمايه د

يه می شوند و تمام عيوب سرما» سوسياليست«آگاهی کنونی شان، طرح کند. از ديدگاه آن ها کارگران يک روزه 
س! ورژوازی قرار دارد و بداران را کامالً درک کرده و اقدام به انقالب کارگری می کنند. ساير مسائل تنها در خدمت ب

ت جو است! یا مماش» پوپولیست«بر لب بيآورد الزاماً » زيبا«و » خالص«و هر آن کس مطلبی غير از اين سناريوی 
 )6-5(ضمیمه   از جنبش کارگری است.» امتناع«منطق مواضع این برخوردها فرقه گرایانه همانا موضع 
ست. دنباله روی از توده ها و حل کردن خود در میان آن ها آن روی سکه سکتاریزم نیز مواضع فرصت طلبی ا

بدون ایجاد صف مستقل. جالب این جاست که از دیدگاه فرقه گرایان مشی انقالبی؛ فرصت طلبی است! و از منظر 
 فرصت طلبان خط انقالبی فرقه گرایی است! این نیز طنز دیگری در تاریخ جنبش کارگری بین المللی است.

  
 ی چیست؟خط انقالب

خط انقالبی یک روش خاص همیشگی و ابدی نیست. یک نیروی انقالبی با تحلیل مشخص از وضعیت خاص 
جامعه خود متکی بر تجارب تئوریک و نظری جنبش کارگری باید تشخیص دهد در هر زمان و وضعیتی چگونه می 

ک تر کند. ارزیابی انقالب سوسیالیستی نزدی تواند بیشترین تاثیر سیاسی را میان توده بگذارد، تا آن ها را یک گام به
  تناسب قوا طبقاتی بسیار حائز اهمیت است.

بله اگر در جامعه ای (مانند ونزوئال) همه کارگران و زحمتشکان به ضرورت سرنگونی بورژوازی رسیده بودند و 
یای جرا بود. اما متأسفانه در دنماهیت دولت بورژوایی را درک کرده بودند؛ مطمئناً پیشنهاد رفق مهدی فوراً قابل ا

واقعی چنین نیست! نیروهای انقالبی تنها از طریق دخالت روزمره میان توده هاست که می توانند به کادرهای خود 
برای حزب سازی دست یابند. آن توده های فعال و مبارز انقالبی نیز امروز در ونزوئال در "جنبش بولیواری" متمرکز 

روپاقرص چاوز هستند (متأسفانه). چاوز تا خطایی نکرده است و همواره به اجرای مطالبات توده شده اند و طرفدار پ
ها دامن زند نمی توان بی دلیل او را افشاء کرد. در مورد سیاست خارجی او نسبت به رژیم ایران این دلیل وجود 

کردن توده هاست و ارسال ارتش برای داشت و ما در سطح جهانی او را افشاء کردیم! زمانی که چاوز در حال مسلح 
سرکوب سرمایه داران است؛ افشای او بر سر این مسائل اشتباه فرقه گرایانه محض است. هر نیروی انقالبی که 
سرش را پائین بیاندازد و بدون ارزیابی وضعیت موجود شعارهای بی ارتباط بدهد به سرعت منزوی می گردد و امر 

   یو به رهبری چاوز و تدارک انقالب آتی را کامالً مسدود می کند.ساختن حزب و تدارک آلترنات
بحث رفیق روزبه کامالً درست است که باید آلترناتيوی مستقل از چاوز ایجاد کرد و نباید به سخنگو و مشاور یک 

بی است الرهبر بورژوا مبدل شد. اما این کار توسط گرایش ما انجام نگرفته است. در ونزوئال تشکیالت کوچک انق
سال  2که به صورت مستقل عمل می کند (شاید رفیق روزبه در مورد آن اطالع نداشته باشد). این تشکیالت در 

گذشته خود صف مستقل از رهبری چاوز را داشته و ضمن شرکت در جنبش بولیواری مستقل از آن نیز، خود را 
ر به چند ده نفر در این دوره کوتاه افزایش یافته سازمان داده است. اعضای این حزب جوان در ونزوئال از چند نف

است. این حزب مشاور و هورا کش چاوز نیست! منتقدانه از او حمایت می کند. حمایت تا جایی که مطالبات توده ها 
در حال اجرا است. زمانی که این اقدامات قطع گردد آلترناتیو حکومت سوسیالیستی در مقابل وی طرح می شود 

 توازن قوا و آمادگی توده ها).(بستگی به 
) در کنگره بین المللی در 1383مرداد  13سال پیش ( 2را که   در ضمن برای اطالع رفیق روزبه متن سخنرانی ام

  مورد ونزوئال ارائه داده شد در آخر ضمیمه می کنم که از مواضع گرایش ما را در آن زمان اطالع یابد.
 )4(رجوع شود به ضمیمه 

  
   های جنبش کارگری کتیکتاریخ تا



 18 

سال گذشته، از زمان تشکیل اولین تشکل های کارگری و ایجاد بین الملل اول، دوم و سوم  200در    همواره
(زمان لنین) آن چه منجر به بحران های سیاسی و تشکیالتی این سازمان ها شد، انحرافات فرصت طلبانه از یکسو 

لنین از نادر فعاالن جنبش کارگری بود که توانست در اکثر موارد مشی و فرقه گرایانه از سوی دیگر بوده است. 
انقالبی را در مقابل گرایش های انحرافی پیش برد. گام برداشتن در راستای مشی انقالبی به ویژه در جوامع اختناق 

این » تراس« یا» چپ«آمیز؛ همانند راه رفتن بر روی لبه تیز یک چاقو است. هر لغزش کوچک فعال سیاسی را به 
تاکتیک «لبه تیز پرتاب می کند. لنین از نادر انقالبیونی که هنر دویدن بر این لبه تیز را آموخته بود! این 

» راست گرا«(فرقه گرا) و » چپ گرا«توسط لنین انجام گرفت و با صراحت به افشا گری مخالفان » مارکسیستی
 (فرصت طلب) پرداخت.

وم (کمینترن) براساس این تاکتیک ها غنی ترین دستآوردهای جنبش کارگری در اسناد چهار کنگره بین الملل س
 سطح بین المللی را در بر داشته است.

  
در این جا به چند نقل وقول از تزهای کمینترن در زمان حیات لنین و همراه با رفرنس هایی برای آشنایی با تاکتیک 

 های کمونیستی آورده می شود:
چنين آماده اند که در کنار کارگرانی که هنوز ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا را تشخيص نداده  "....کمونيست ها هم

اند، کار کنند. بدين ترتيب، کمونيست ها هم چنين آماده اند که تحت شرايط و تضمين های معينی از يک حکومت 
کنند که  ه توده ها اعالم میکارگری غيرکمونيستی حمايت کنند. اما، کمونيست ها کماکان به طور علنی خطاب ب

بدون آغاز يک مبارزه ی انقالبی عليه بورژوازی نه می توان به يک حکومت کارگری دست يافت و نه می توان آن 
 )1922دسامبر  5تزهای کمینترن  –(تاکتیک جبهه واحد کارگری …." را حفظ کرد

اين وجود،  رت ديگر منشويزم دست برنداشتند. با"..بلشويک ها از مبارزه خستگی ناپذير عليه رفرميزم و يا به عبا
در اين وجود، در اين پانزده سال بلشويک ها در بسياری موارد با منشويک ها به توافقاتی رسيدند. انشعاب رسمی 

به وقوع پيوست. اما در اواخر همان سال، تحت تأثير گسترش عظيم جنبش  1905در بهار سال   با منشويک ها
ها به طور موقت با منشويک ها يک جبهه مشترک ايجاد کردند. دومين انشعاب رسمی با کارگری، بلشويک 

، جدائی مانع وحدت ها و شبه وحدت 1912تا  1905رخ داد. اما بين سال های  1912منشويک ها عاقبت در ژانويه 
در مبارزات جناحی، نشد. اين گونه توافقات نه صرفاً به خاطر نوسانات  1910، و يا 1906 -1907های سال های 

بلکه به دليل فشار مستقيم بخش های وسيع کارگران ضرورت می يافت. توده های کارگر فعاليت سياسی را آغاز 
می کردند و خواهان اين بودند که خود فرصت داشته باشند تا براساس تجربه ی خود دوری بنيادی منشويزم از 

ه اما در پاسخ به تمايل کارگران برای وحدت از شرکت در بلشويک های روسي… مسير انقالبی را آزمايش کنند
هرگونه جبهه ی واحد خودداری نکردند. برعکس، برای خنثی ساختن بازی ديپلماتيک رهبران منشويک، 
بلشويک ها شعار "وحدت از پائين"، يعنی وحدت خود توده های کارگری در مبارزات عملی و برای خواست های 

سرمايه داران را پيش کشيدند. حوادث بعدی اثبات کرد که اين تنها واکنش صحيح بود. انقالبی کارگران عليه 
نتيجه ی اين تاکتيک که بر اساس موقعيت های زمانی و محلی اصالح می شد، اين بود که بسياری از بهترين 

 )1922(تزهایی مربوط به جبهه واحد کارگری   کارگران منشويک به تدريج به کمونيزم جلب شدند."
حزب خود؛ دامنه ی بسيار وسيعی پيدا کرد: يکی در » چپ«"...در دو مورد مبارزه ی بلشويزم عليه انحرافات 

و در مجامع علنی کارگری که ارتجاعی ترين قوانين » پارلمان«بر سر موضوع شرکت در ارتجاعی ترين  1908سال 
) بر سر موضوع جايز بودن فالن يا بهمان (صلح برست 1918را برای آن ها وضع کرده بودند و ديگری در سال 

به علت اين که لجوجانه نمی خواستند به لزوم شرکت در » چپ«بلشويک های  1908در سال ». مصالحه«
...اکنون وقتی به عقب می نگريم و به اين دوران   پی برند، از حزب ما اخراج شدند.» پارلمان«ارتجاعی ترين 

ارتباط آن با ادوار بعدی کامالً آشکار شده است نظر می افکنيم، با روشنی خاصی  تاريخی کامالً پايان پذيرفته که
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با شکل  شکل های علنی  در آميختن ضرورت حتمی ديده می شود که اگر بلشويک ها ضمن مبارزه ی بسيار شديد از
قوانين  ی، کهدر ارتجاعی ترين پارلمان و در يک سلسله از مؤسسات ديگر حتمی های غيرعلنی مبارزه و شرکت

محکم  هسته ی نمی توانستند ارتجاعی برای آن ها وضع شده بود (صندوق های بيمه و غيره). دفاع نمی کردند.
حفظ نمايند (و به طريق اولی نمی توانستند آن را مستحکم  1914 -1908سال های        حزب انقالبی پرولتاريا را در 

 لنین ). -1920ی کودکی چپ روی در کمونیزم سازند، رشد دهند و تقويت نمايند)" (بیمار
  

این ها صرفاً چند نمونه از گنجینه ی تاکتیک های کمونیستی در مقابل گرایش های خرده بورژوایی بوده است. 
رفیق مهدی به این نقل قول باال توجه کند که لنین با صراحت می گوید: هسته ی محکم حزب انقالبی پرولتاريا را 

را تزاری شرکت نمی کردند! چ ارتجاعی ترین پارلمان ساخته نمی شد اگر بلشویک ها در1914  -8190در سال های 
این موضع را داشت؟ چون در آن زمان تنها راه ساختن حزب و دسترسی به توده ها از این راه بود. رفیق روزبه حتی 

شی که اقدامی تی" می داند. جنببه شکلی شرکت در جنبش بولیواری بی ارتباط به مسایل کارهای "اصلی کمونیس
  جز انجام تکالیف دموکرتیک و سوسیالیستی نکرده است.

  
در خاتمه به طنز اول مقاله بر می گردم. اگر رفقای دانشجو برخی از دانشگاه ها در ایران برای دسترسی فراتر به 

مدی نژاد دست به ایجاد کمپین توده های زحمتکش ونزوئال (و جهان) در راستای افشای ارتباط چاوز با رژیم اح
. و تنها کسانی بودند اعتراضات علیه چاوز را در ایران میان کارگران )8(ضمیمه  "دست های از ونروئال کوتاه" زدند

و جوانان تبلیغ کردند؛ اطالعیه اعتراض به چاوز و حمایت از کارگران ایران را به زبان اسپانیولی در میان کارگران 
 ردند؛ این جوانان در این مقطع خاص یک موضع انقالبی و درست اتخاذ کردند.ونزوئال توزیع ک

  
از سوی دیگر اگر رفقای "کمونیست" به هر علتی از این اقدام طفره رفتند؛ متأسفانه (به قول لنین) دچار "بیماری 

  کودکی و چپ روی در کمونیزم" شده اند.
  

 گرایانه بردارند وخود را به تاکتیک های کمونیستی مسلح کنند و دربه این امید که این رفقا دست از مواضع فرقه 
گرایشات مماشات جو؛ به دام مواضع فرقه گرایانه که آن روی سکه فرصت طلبی است   ضدیت با فرصت طلبان و

 در نغلطتند.
 1385شهریور  1 
  
  

 1ضمیمه 
 ی سرگشاده به هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئال نامه

 ه سوسیالیست های انقالبی ایراناتحادی از طرف
  
  
 هوگو رافائل چاوز فريأس، رئيس جمهوری بوليواری ونزوئال 

  آقای رئيس جمهور عزيز،
هنگام چهارمين ديدار رسمی شما از ايران، برخی از فعاالن جنبش کارگری ایران به شما نامه ای  2004در نوامبر 

ن نگرانی های خود را در رابطه ی با سوءاستفاده ی رژيم ايران از نام فرستادند (که کپی آن در پيوست می آيد) و در آ
و محبوبیت شما در ميان توده های مردم آمريکای التين و فعالين مترقی و ضد گلوباليزاسيون در سطح جهان ابراز 

 بسازد. ی خودداشته و بيان نموديم که رژيم ايران به اين وسيله می خواهد چهره ی مثبتی مانند وجهه ی شما برا
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عالی جناب، ما در آن نامه تفاوت های بنيادی بين حکومت بوليواری را که از پشتيبانی توده ای برخوردار بوده و 
می کوشد تا خيلی از مشکالت و مسائل اقتصادی درازمدت ونزوئال را از بين ببرد با رژيمی که به وسيله ی نابود 

درت رسيد (جنبشی که ميليون ها انسان را برعليه فقر و برعليه کردن جنبش توده ای ميليون ها انسان به ق
 ديکتاتوری شاه، عنصر دست نشانده ی "سيا"، به حرکت درآورده بود). برجسته کردیم.

  
 

  دو حکومت با برنامه های متضاد
در دو  نماهی که از نوشتن آن نامه می گذرد، وضعيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی ونزوئال و ايرا 20در ظرف 

جهت مخالف هم پيشرفت کرده است. اگر چه هر دو کشور شاهد شکوفائی قابل مالحظه در درآمد نفت (و گاز) خود 
بوده است، اما تضادی که بين راه های استفاده از اين پول اضافی به وسيله ی اين دو حکومت وجود داشته، بيش 

، برنامه های اجتماعی و تقدمات سياسی دو کشور از هر زمان ديگر جلب توجه می کند: سياست های اقتصادی
  درست متقابل هم قرار داشته است.

از يک طرف در ونزوئال، ما شاهد ملی شدن هر چه بيشتر شرکت ها، امکانات رايگان دارو و درمان، آموزش و 
قير و اقشار ف پرورش و مانند آن، و سياست اهدای حقوق و آزادی بيشتر در قانون اساسی، خصوصاً به کارگران

جامعه بوده ايم. برای کارگران اين گونه پيشرفت ها به معنای دادن کنترل بيشتر به آن ها بر روی طرز زندگی و 
کارشان بوده است. مهم تر از همه ی اين ها، سلب مالکيت از کارخانجات و تشويق رياست جمهوری به کنترل و 

تغيير داده است. همين چندی پيش بود که "کنفدراسيون دخالت کارگری، ماهيت جنبش کارگری ونزوئال را 
کارگری ونزوئال"ی فاسق و تبهکار، طرفدار کارفرما و بوروکراتيک انحصار نمايندگی کارگران ونزوئال را در دست 

 داشت. امروز اين کنفدراسيون حاشيه ای شده است.
ع طبقه نيروهای طبقاتی ونزوئال به نف جنبش بوليواری و سياست های حکومت آن تغييرات عظيمی را در تعادل

ی کارگر انجام داده است. حکومت ونزوئال نه تنها کارگران را به ساختن "اتحاديه ی ملی کارگران" به عنوان بديلی 
در مقابل "کنفدراسيون کارگری ونزوئال" تشويق کرده است، بلکه کارگران در اداره و مديريت کارخانجات و ساير 

کارخانه ی  1149دخالت داشته اند. تمام جهان می داند که شما عالی جناب، ليست اسامی  شرکت ها حضور و
تعطيل شده را بيرون داده و به صاحبان آن ها اخطار داديد: آن ها را تحت کنترل کارگری باز کنيد و يا حکومت از شما 

 سلب مالکيت خواهد کرد!
راتيک در خيلی از موارد ابتدائی که بر روی وضعيت اکثريت از طرف ديگر در ايران، عالوه بر کمبود حقوق دموک

. اما در اتحاديه ی کارگری محروم هستند هرگونه مردم تأثير منفی داشته است، کارگران نيز از داشتن حق تشکيل
گذشته هميشه اين طور نبوده است: سرنگونی رژيم شاه، برای کارگران آزادی هايی چند را دربر داشت که در برخی 

انورهایی به تا با م  موارد حتی شامل کنترل بر روی توليد و توزيع هم بود. سپس اما هیئت حاکم اسالمی موفق شد
رهبری جنبش "انقالبی" و "راديکال" دستبرد زند. روحانیت به محض کسب اين رهبری، با کشتن هزاران کارگر، 

ه برای طرفدار کارفرما ک زرد تی اتحاديه های کارگریجنبش را نابود و چندين دهه به عقب کشاندند. در اين رژيم، ح
شاه قابل تحمل بود، غيرقانونی شده و هم چنان غيرقانونی باقی مانده است! حتی فدراسيون اتحاديه های 

 کارگری ای مانند "کنفدراسيون کارگری ونزوئال" نيز در ايران غيرقانونی می باشد!
بسيار بد کاری را به علت نبودن دو حق تحمل کنند: حق تشکيل اتحاديه  امروز، کارگران ايران بايد فقر و شرايط

های کارگری مستقل خود و حق اعتصاب. نداشتن اين دو حق، نه تنها به معنای اين است که آن ها نمی توانند 
 و جبهه ی متحدی به منظور دفاع از حقوق ابتدائی و سطح زندگی خود، بسازند بلکه وقتی از طرف کارفرمايان

اوباش رژيم مورد حمله قرار می گيرند، بايد کامالً متکی به رحم و شفقت مسئولين (قضائی رژيم) باشند. آن ها نه 
  تنها حق مبارزه طبقاتی ندارند که به خاطر آن محاکمه و مجازات می شوند!
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ه و بيکاری در ميان بود 85/10در نتيجه ی اين امر، ميزان بيکاری رسمی (که پايين تر از ميزان واقعی است) 
). حتی وقتی کارگران شاغل هم هستند، اغلب 2005است (آمار پاييز  35/22سال)  24تا  15جوانان (بين سنين 

در خيلی از موارد بيش از يک سال، حتی آن هايی که دستمزد خود را دريافت می  -حقوقشان پرداخت نمی شود
در زندگی مواجه هستند، زيرا که دستمزدشان کفاف نمی کند.  کنند با مشقت پرداخت مخارج نيازهای ابتدائی خود

دالر،  120دالر در ماه است، در حالی که درآمد يک کارمند عادی  422برای مثال، اجازه ی آپارتمان دو اتاق خوابه 
ه ). جای تعجبی نيست ک2005دالر در ماه است (آمار سال  600دالر و حتی درآمد يک پزشک  180درآمد يک معلم 

  جمعيت کشور زير خط فقر زندگی می کنند. 90%
  

 خصوصی سازی: راه حل رژيم
"جواب" اصلی رژيم به تمام اين مشکالت اقتصادی، خصوصی سازی است. با وجود اين که خصوصی سازی 

اقتصاد کشور تحت تملک دولت است.   %70کليدی حکومت در ظرف چهارده سال اخير بوده است اما هنوز هم 
ن امر نداشتن ثبات سياسی و امنيت، انزوای ديپلماتيکی، فساد و تبهکاری و محدوديت های قانونی است. دليل اي

بنابر اين تا کنون، خصوصی سازی به معنای فروختن شرکت ها به خيشاوندان قشر ممتاز جامعه و "بنيادهای 
 د.خيريه"ای بوده است که به دست همين عناصر ثروتمند و قدرتمند اداره می شو

قانون اساسی جمهوری اسالمی می گويد که مالکيت و اداره ی شرکت های بزرگ مانند بانک ها و  44ماده 
مؤسسات مالی، صنايع اصلی، خطوط هواپيمائی، شرکت های کشتی رانی، شبکه های برق رسانی و ارتباطی می 

ن شانه خالی فت از رعايت اين قانوبايد بااللخص تحت کنترل حکوت باشد. طريقی که رژيم در مورد صنعت حياتی ن
 40وز تا به امر "بای بک" را پياده کرد. با دخالت خارجی از طريق "بای بک" کرد، اين بود که چند سال پيش طرح

  ميليارد دالر درآمد از صنعت نفت به دست آمده است.
سال گذشته،  27طول کل فاکتور کليدی ای که جايش خالی بوده است، سرمايه گذاری خارجی مستقيم است. در 

ژوئيه آيت  3ميليارد دالر در ايران سرمايه گذاری شده است (در فوالد و معدن). به اين دليل است که در روز  4تنها 
سهام شرکت های بزرگ دولتی را به  %80جمهوری اسالمی ايران، دستور فروش  الله علی خامنه ای رهبر اصلی

  بخش خصوصی صادر کرد.
، بخش های "همکاری کننده" گسترش يافته و حدود دخالت و سرمايه گذاری حکومت در اقتصاد عالوه بر اين

 قانون است. 44کشور کاهش خواهد يافت. دستور خامنه ای به منظور محدود کردن هر چه بيشتر ماده ی 
 سودآوری از آن جائی که شرکت های دولتی اغلب سودآور نبوده و راه حل عمده ی رژيم برای بهبود بخشيدن

اين شرکت ها، بيکارسازی کارگران و مجبورکردن باقی مانده ی کارگران به بيکاری بيشتر با دستمزد کمتر است، 
مسلماً رژيم اميدوار است که به اين طريق از ايران مقصدی جذاب برای سرمايه گذاری مستقيم شرکت های 

 آمريکائی و اروپائی بسازد.
  

  رژيم ايران و امپرياليست
ا معتقديم که اين حکومت هيچ اختالف و تضاد بنيادی با امپرياليست آمريکا ندارد. با نگاهی به پستی و بلندی م

های روابط تهران و واشنگتن ما می بينيم که در ظرف چند سال آينده روابط به طرف عادی شدن می رود. در 
و روی کار آوردن رژيم های دست  -نستان و عراق حقيقت رژيم ايران نقداً به آمريکا در تهاجم و اشغال نظامی افغا

رده است. کمک ک -به وسيله ی تبادل تجاری امنيتی و معامالت ديگر» ملکی«و » کرزای«نشانده ای مانند رژيم 
اين رژيم عليرغم لحن و ژست هايش، دارد به طرف بازسازی پيوندهای قديم با اياالت متحده آمريکا پيش می رود 

  ت و سرمايه گذاری آمريکايی می دهد.و اجازه ی تجار
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منطق اجتناب ناپذيری که پشت سر اين ارتباط حسنه با اياالت متحده ی آمريکا قرار دارد مرحله ی نابودی 
رژيم  2003اقتصاد ايران و چشم اندازهای درازمدت پرمخاطره بوده است. بنابر اين جای تعجبی نيست که در ماه مه 

مسائل موجودش با امپرياليست آمريکا شد که شامل دستگاه های اتمی ايران و تروريزم ايران علناً خواهان حل 
ن را با دولت ريگا» ايران کنتورا«بود. در آن زمان در حالی که آمريکا را "شيطان بزرگ" می ناميد قرارداد معروف 

  بست!
  

 چرخش به طرف امپرياليزم و تجديد اختناق
يعنی خنثی کردن اختالفات درونی و کاناليزه کردن آن و -رژيم تعمين گردد  همين که اهداف جناح "رفرميست"

قشر ممتاز حاکم فرد ديگری را به نام محمود احمدی نژاد از طريق  -شکستن انزوای ديپلماتيک و تجاری دولت
بينه ی آقای ا"انتخابات" کامالً غيردموکراتيک و تقلبی، اسماً به مقام رياست جمهوری رساند. وظيفه ی عمده ی ک

 قوانين و قطع مزايا و  دکتر احمدی نژاد محکم کردن پايه ی ضعيف رژيم، پيش از خصوصی سازی، برچيدن
سوبسيت های اجتماعی است. اين سياست ها راه را برای روابط نزديک تر با امپرياليزم آمريکا و سرمايه گذاری و 

م کائی قابل تأمين است، آماده می سازد؛ و به حفظ حيات رژيتکنولوژی بسيار مورد نياز که از جانب شرکت های آمري
 چند سالی می افزايد.

برای اين که بتوان اعتراضات اجتماعی اجتناب ناپذيری را که سياست های نئوليبرال و طرفدار امپرياليزم ايجاد 
زمان  1980اوايل دهه ی می کند، کنترل و خفه کرد، رژيم به پايه ی اجتماعی خود نياز دارد. همان طوری که در 

بسته شدن نطفه اش به اين پايه نياز داشت. عالوه بر اين سياست ها رژيم اقداماتی نظير "بنياد عشق رضا" را با مبلغ 
ميليارد دالر داشت تا بر پشتيبانی توده ای خود بيفزايد. سپس اين قشر از جامعه، برای سرکوب مبارزات ناشی  3/1

  تيک زنان، جوانان، اقليت های ملی و از همه مهم تر کارگران مؤثرتر عمل می کند.از بروز مطالبات دموکرا
سيمون «و شما او را از زمان پرده برداری از مجسمه ی  -که شهردار سابق تهران بود–گزينش احمدی نژاد 

ه ويژه امپرياليزم بنشانگر چرخش نهائی رژيم برای حل اختالفاتش با امپرياليزم،  -در پايتخت می شناسيد» بوليوار
آمريکا است. برخالف تمام "دشمنی ها"، لحن و ژست های "ضدامپرياليستی"، رژيم آماده ی حل کليه ی 
اختالفات موجود با آمريکا است. آن ها می خواهند از ايران، جائی مثل کلمبيا بسازند. در کلمبيا هزاران کارگر 

 ون هيچ گونه مانعی بتوانند کارگران را استثمار کرده و منابعاتحاديه ای کشته شده تا شرکت های چند مليتی بد
 طبيعی کشور را بچاپند.

  
 مشکالت و بحران اقتصادی بر عليه کارگران

در ايران هم زمان با بهتر شدن روابط ديپلماتيک با اغلب کشورها، ما شاهد فاجعه ی بزرگ سياست داخلی 
ايران به شکل توده ای رشد کرده است. گسترش عظيم مبارزات هستيم. در نتيجه ی آن جنبش های اجتماعی در 

سال اخير، ناشی از نابودی فزاينده ی شرايط اقتصادی و اجتماعی است و عالوه بر آن، اين  3يا  2کارگری در طول 
ع ضحقيقت که کارگران هيچ گونه ارگان رسمی و قانونی که به مطالبات آن ها رسيدگی کند، ندارند. از بين رفتن و

اقتصادی و به همراه آن نداشتن حق دفاع از خود، باعث جسارت يافتن توده ی مردم، خصوصاً کارگران گشته و در 
  نتيجه پايه های رژيم را کوچک تر و دموراليزه تر کرده است.

سال پيش بود که تشکالت مستقل کارگری که مبارزه ی خود را به طور مخفی از زمان جنگ ايران و  9بيش از 
راق آغاز کرده بود، شروع به ابراز شکايت علنی نمود. آن ها مبارزه ی جسارت آميز خود را با نامه ی سرگشاده ای ع

خطاب به آقای خاتمی نوشته بودند آغاز نموده و شروع به بستن جاده ها و اشغال کارخانجات  1997که در ماه مه 
ضی از آن ها مانند کارگران نساجی جامکو و شادان پور کرده و خواهان گرفتن کنترل کارگری کارخانجات شدند. بع

که صرفاً خواهان دريافت دستمزدهای عقب افتاده ی خود بودند، در جلوی مجلس مورد شليک گلوله قرار گرفته و 
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کشته شدند. بقيه مانند کارگران ذوب مس خاتون آباد، کشته شدند، زيرا بر عليه اخراج ها اعتراض کردند. علی رغم 
م اين خشونت ها، ما شاهد صدها اعتصاب و اعتراض بوده ايم. مهم ترين آن ها مبارزات کارگران و رانندگان تما

 شرکت واحد بوده است.
  

 مبارزات کارگران شرکت واحد برای ساختن سندیکای کارگری
و کارگران ماه است که مرتب مشغول آزار و اذيت و تحريک رانندگان  16رژيم و مديريت اسالمی شرکت واحد 

زمانی که فعالين کارگری شرکت واحد کوشيدند تا اتحاديه ی کارگری خود را که در طول  2005بوده اند. در ماه مارس 
مه  9ممنوع شده بود، بازسازی نمايند، شرکت اقدام به اخراج آنان کرد. سپس در  1980بحران اقتصادی دهه ی 

رای اسالمی کار (دو ارگان رژيم اسالمی که به منظور سرکوب و ، سی صد تن از مأمورين خانه ی کارگر و شو2005
خفه کردن تشکيالت و اتحاديه های کارگری واقعی کارگران به کار برده می شود) به جلسه ی "کميته ی بنيان 
گذاری" اتحاديه ی کارگران شرکت واحد تهران و حومه حمله بردند. با کمک نيروهای امنيتی، آن ها توانستند در 

نفر از آن ها را  10رودی به دفتر اتحاديه و پنجره های آن را شکسته، اوراق و مدارک آن ها را پاره کرده و حدود و
نفر ديگر از خانه کارگر و  9کتک زدند. حسن صادقی، دبير هماهنگی دفتر اصلی شورای اسالمی کار و الاقل 

 هبری کردند. يورشيان به ويژه منصور اوسانلو رهبرشورای اسالمی کار در اين خشونت دست داشته و اين حمله را ر
اتحاديه ی کارگران شرکت واحد را هدف قرار دادند. در حالی که صادقی دست های اوسانلو را از عقب بسته بود، 
يکی ديگر از "رهبران کارگری" رژيم سعی در بريدن زبان اوسانلو کرد. پس از بردن اوسانلو به بيمارستان برای 

  زشکی، آن ها اوسانلو را برای بازجوئی دستگير کردند، نه آن هائی که به او حمله کرده بودند!رسيدگی پ
چند هفته بعد از اين اين حمله کنندگان در نودوسومين جلسه ی شورای بين المللی کار در ژنو شرکت کردند! روز 

ران هر به نماينده ی واقعی بودن کارگکنفرانس، همراه صادقی و يکی ديگر از حمله کنندگان که تظا 2005ژوئن  14
ايران کرده و خود را "متخصص" ناميد، و به بررسی کارگران ايران پرداختند! با نزديک شدن اواخر ماه ژوئيه تعداد 

نفر رسيد. همه ی اين ها، رهبران و اعضای کميته ای بودند که اولين جلسه ی عمومی را  17کارگران اخراجی به 
کارگر شرکت واحد در بحث  17000هزار تن از  8000سازماندهی کرده بودند. در اين گردهمآيی  2005ژوئن  3در روز 

 ها و انتخابات شرکت کردند.
رژيم تديجاً تحت فشار زياد ساير کارگران شرکت واحد، کارگران ساير صنايع، و سازمان های بين المللی، همه ی 

 22د، آزار و اذيت فعالين اتحاديه ای شرکت واحد در سطح پايين تر تا اين رهبران و فعالين را آزاد کرد. با اين وجو
صبح آن روز عده ای از افراد وزارت اطالعات به خانه ی آقای اوسانلو ريخته  6دسامبر آن سال ادامه يافت. ساعت 

ار را برای . اين کو پس از بازرسی خانه او ايشان و عده ای چند از اعضای کميته ی رهبری اتحاديه را دستگير کردند
ايجاد حس انزوا در ميان اين کارگران، انجام دادند، زيرا که در دوران تعطيالت عيد نوئل در اواخر دسامبر، بسيج 

 بين المللی، کار مشکلی می بود.
 2005دسامبر  25کارگر شرکت واحد روز  3000کارگران شرکت واحد اما اجازه ندارند که کارفرمای آنان را بترسانند. 

اعتصاب کردند. پاسخ رژيم به اين کارگران اين بود که حساب بانکی آنان را بسته، حقوق هايشان را پرداخت نکرده 
و برايشان پرونده سازی کند و نيز از دکتر قالیباف، شهردار تازه ی تهران برای زبان بازی استفاده کرده تا کارگران را 

ن از گذشته ی ساده و فقيرانه خود داستان ها گفت و اضافه کرد که از اعتصاب منصرف کند. قالیباف برای کارگرا
 پدرش کارگر بوده است. اما توان قول های او در رابطه ی با حل مشکالت موجود کارگران همگی تو خالی در آمد.

کی ن ياعالم کردند که دوباره دست به اعتصاب خواهند زد و از جمله مطالباتشا  ژانويه 28کارگران سپس در روز 
نلو و ديگری به رسميت شناختن اتحاديه اشان بود. در اين زمان، نيروهای امنيتی رژيم شب قبل آزادی آقای اوسا

از اعتصاب به خانه های اين کارگران حمله بردند، افراد خانواده ی آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و برای 
 روز در بازجويی به سر بردند).بازجويی بردند (عده ای از همسران اين کارگران و فرزندانشان به مدت چند 
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روز اعتصاب، رژيم مأموران پليس، پليس ضدشورش، لباس شخصی ها و ساير گروه های ضربت خود را بسيج 
نفر  1300تا  700نمود. رژيم با زور و ضرب و شتم کوشيد تا رانند گان را به کار باز گرداند. آن ها سپس به دست گيری 

گير شدگان تعداد زيادی از دانشجويان و پشتيبانی کنندگان اعتصاب رانندگان هم کارگر پرداختند. در ميان دست 
نفر در زندان اوين  500بودند. آن ها کارگرانی را که مقاومت کرده بودند، زندانی کردند. در مقطعی از اين جريان 

  آن ها: فوريه اعتصاب می کنند. مطالبات 3اعتصاب کردند. آن ها اعالم کردند که در روز جمعه 
  آزادی اوسانلو و ساير رهبران اتحاديه ی شرکت واحد                -
 امضای قرارداد کلکتیو                -
 حق تشکيل سندیکا                -
 دستمزد و شرايط کاری بهتر                -

ياتی داشته د، بسيار اهميت حهمبستگی و پشتيبانی جنبش بين المللی در آزادی خيلی از کارگران شرکت واح
قرار دارد و پيروزی کارگران در شرکت واحد راه را برای حق تشکيل اتحاديه   است. جنبش کارگری ايران در برزخ

های کارگری و سازمان های حقيقی کارگری و دستمزدها و شرايط کار بهتر برای ميليون ها کارگر باز خواهد کرد. 
در ايران، ما در ونزوئال شاهد جنبش های طرفدار طبقه ی کارگر هستيم. امروز،   برخالف اين پيشرفت های منفی

کارگران ايران حتی حق داشتن يک کنفدراسيون تبهکار و طرفدار کارفرمايانی مانند "کنفدراسيون کارگری ونزوئال" 
 ی حمله به کارگران شکلرا ندارند! آن چه آن ها دارند يکی خانه ی کارگر است و ديگر شورای کار اسالمی که برا

  گرفته است.
  

 سواالتی که از مهماندار خود می توانيد بکنيد
جناب آقای رئيس جمهور محترم، اگر چه ما پيشرفت های دولت شما را در مورد سياست خارجی و تشويق های 

نسبت به  ه خودشما را نسبت به حکومت ها چپی و جنبش های اجتماعی تقدير می کنيم، اما بايد به عنوان وظيف
کارگران ونزوئال و به همين ترتيب نسبت به کارگران ايران، يک سؤال در رابطه با سياست خارجی شما بکنيم. از 
نظر ما اين امکان برای دولت ونزوئال وجود دارد که با دولت ايران رابطه ی ديپلماتيک نزديک و رابطه ی تجاری 

 به ويژه وقتی سياست داخلی مطرح می گردد. از همه اين–ت سياسی نمايد برقرار کند، بدون اين که از رژیم آن حماي
 ها مهم تر، پذيرش سياست های رژيم ايران است که در تضاد کامل قرار دارد.

جناب آقای رئيس جمهور محترم، بر اساس نقاط باال، ما معتقديم که دولت شما و به ويژه دفتر رئيس جمهور می 
ن دولت بخصوص، محتاطانه عمل کند. نگرانی ما در رابطه با روابط شما با اين رژيم، به بايد در روابط خود با اي

تحليل های ما از منافع درازمدت مردم ايران و ونزوئال بر می گردد. وقتی کارگران، جوانان، زنان و اقليت های ملی 
عضای ی مثل احمدی نژاد و ساير اايران شخصی در موقعيت شما را می بينند که اين چنين روابط نزديکی با افراد

قشر ممتاز اين رژيم داريد، توهمات شان برچيده می شود. آن ها اين امر را پذيرش رژيم به وسيله شما و رد آرزوهای 
 آن ها برای آزادی و از بين رفتن سطح زندگی خود می بينند.

می خواهيم گول خورده و يا کسی را در طول سفر اخير شما به "بالروس" گزارش آمده که شما گفته ايد: "ما ن
استثمار کنيم ما بايد از منافع افراد دفاع کرده و نه در پی استيالی منافع سرمايه داران باشيم. حاال آن ها هر جا که 

سال است که  27می خواهند باشند، در اروپا، در آمريکای التين." جناب آقای رئيس جمهور محترم کارگران ايران 
ک باند جديدی از سرمايه داران سنتی که با مساجد و بازار پيوند دارد، گول خورده و استثمار شده اند. به وسيله ی ي

کارگران سعی می کنند که از زندگی و زنده بودن خود در مقابل سرمايه داران و حکومت آنان که کامالً مسلح است، 
 ها در اين مبارزات هستند. ما اميدواريم که شما، دفاع کنند. کارگران و توده های فقير ونزوئال متحدان طبيعی آن

رياست محترم از منافع کارگران ونزوئال و ايران دفاع نموده و از مهماندار خود در باره ی شرکت واحد، ايران خودرو 
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و تعداد بيشمار ديگری از مبارزات و نبود ابتدائی ترين حقوق دموکراتيک مانند حق اعتصاب، حق تشکيل اتحاديه 
 ای کارگری مستقل، حق انتخاب نمايندگان حقيقی و مانند اين ها سؤال نمائيد.ه

  
 ما در نتيجه از شما می خواهيم که لطفاً اين مسائل را با مهماندار خود مطرح نمائيد:

چرا منصور اوسانلو رهبر کارگران شرکت واحد، بيش از هفت ماه است که در زندان به سر می برد                 -
 و اغلب هم زندان انفرادی است؟

چرا فعالين خانه کارگر و شورای اسالمی کار به دفتر اتحاديه کارگران شرکت واحد حمله کرده و                 -
 به حقوق رهبران آن تجاوز نموده اند؟

 چرا آن ها سعی کردند، زبان آقای اوسانلوی ما را ببرند؟                -
را آقای اوسانلو حق داشتن درمان پزشکی مورد نيازش را که در نتيجه ی حمله آن ها پيش چ                -

 آمده، ندارد؟
تن از رهبران کارگران شرکت واحد که برای ديدن معاون وزير کار  3چرا همين چند روز پيش که                 -

 رفته بودند، دستگير شدند؟
 دهند؟ به علت نبود وسایل ایمنی جان خود را از دست میچرا کارگران هر روز                 -
 چرا کارگران ایران خود رو برای درخواست پاداش عید اخراج می گردند؟                -

آقای رئيس جمهور محترم، حتی "جک استرا" وزير امور خارجه ی سابق بريتانيای امپرياليستی گفت که 
مالقات نمود مسئله ی حقوق بشر را با آن ها مطرح کرد. در نتيجه ما از  وقتی با رهبران رژيم ايران در تهران

رهبری مانند شما که اين گونه در زمينه ی جنبش ضدامپرياليستی و ضد گلوباليزاسيون اقدام کرده، بيش از اين 
 ها توقع داريم.

ايران به درس های نزديکی مرتب شما به رهبران اين رژيم عاقبت باعث اين می شود که توده های مردم 
بزرگ روند انقالبی در ونزوئال پشت کنند. جای گرفتن در قلب و ذهن توده های مردم ايران و کشورهای نظير 
آن، بهترين راه حل درازمدت برای قطع کردن پنجه ی خفه کننده ی واشنگتن بر آمريکای التين است. علی 

جمهوری اسالمی ايران رژيمی است که از بنياد با  رغم برخی شباهت ها و اختالفات کنونی با امپرياليزم،
جمهوری بوليواری ونزوئال تفاوت دارد. در نتيجه ما اميدواريم که شما مدال درجه اول جمهوری اسالمی 

 ايران را که احمدی نژاد به شما اهداء خواهد کرد، رد کرده و در کنار کارگران ايران بايستيد.
  با احترام

 های انقالبی ايراناتحاديه سوسياليست 
 2006ژوئيه  28

  
  

 ۲ضمیمه 
 و ايران  ونزوئال

  
 روابط ديپلماتيک، معامالت تجاری و سياست خارجی انقالبی

 www.marxist.com گرايش بين المللی مارکسيستی
  

ه به ايران هستيم. هر چ» هوگو چاوز«وئال، ما در شرف نزديک شدن به پنجمين ديدار رسمی رئيس جمهور ونز
رابطه ی ونزوئال با رژيم ايران نزديک تر می شود، تعدادی از مسائل مهم برای انقالبيون هر دو کشور مطرح گشته 

 و در سطح بين المللی در حقيقت رابطه بين سياست خارجی انقالبی و ديپلماسی مورد سؤال قرار می گيرد.
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رکسيستی" از ابتدا، از انقالب بوليواری دفاع نموده و از کليه ی جوانب مترقی آن پشتيبانی "گرايش بين الملل ما
کرده و در عين حال، اشاره کرده ايم که برای اين که انقالب کامل گردد، می بايد به نظام سرمايه داری در ونزوئال 

د. همه می دانند که ما از انقالب ونزوئال پايان داده و همزمان در ساير کشورها هم پخش شود، تا بتواند دوام آور
دفاع نموده ايم. اما همزمان، وظيفه ی خود می دانيم که به آن جوانب از سياست های دولت ونزوئال که به نظر ما 

 به اهداف انقالب بوليواری کمک نمی کند، نيز اشاره نمائيم.
ده که همواره به نفع اقشار وسيع تری از جامعه بو در طول چند سال گذشته، ما از پيشرفت های انقالبی در ونزوئال

یون روبينسون"*، "میسیون بارريوآدنترو"*، "میس است، استقبال کرده ايم. عمليات مختلفی مانند "میسیون
اسکان"*، "میسیون زامورا"* و نظير اين ها تأثير قابل مالحظه ای بر روی زندگی مردم فقير و حاشيه ای جامعه ی 

شته است. همزمان هوگو چاوز، رئيس جمهور روندی که به طرف خصوصی سازی پيش می رفت را ونزوئال گذا
برعکس نموده و نه تنها خدمات عمومی، شرکت ها و ساير خدمات ملی شد، بلکه در قانون اساسی، ماهيت صنعت 

ناخته شده و شنفت بسيار محکم ملی گشته است. در قانون عالوه بر اين حقوق اقليت بومی کشور به رسميت 
  حقوق زنان در قانون اساسی بوليواری مقدس شمرده شده است.

مهم تر از همه، انقالب در ونزوئال توان خود را از جنبش انقالبی ميليون ها انسان کارگر معمولی ای می گيرد که 
، خود سهيم روی آينده خود را سازمان می دهند تا بتوانند زندگی خود را تغيير دهند و مستقيماً در تصميم گيری بر

هستند. اين وضعيت به سازماندهی مبارزات دموکراتيک طبقاتی اتحاديه های کارگری جّو تازه ای از اعتماد به 
نفس در درون جنبش کارکر، به اشغال کارخانجات و غيره کشيده است. هوگو چاوز، رئيس جمهور اين مراحل را 

  برای پشتيبانی از آن ها انجام داده است. همراهی و تشويق کرده است و اقدامات کنکرتی
او حکم سلب مالکيت خصوصی از "ونپال" را امضاء نمود. ونپال کارخانه ی کاغذسازی بود که  2005در ژانويه 

کارگرانش ماه ها بود آن را اشغال کرده و در مبارزه سخت با صاحب کارخانه درگير بودند. کارخانه تحت يک نوع 
مد. بعد از اين، کارخانه های ديگر هم همين مسير را پيمودند و چاوز در يک سخنرانی عمومی مديريت کارگری درآ

"کارلوس النتز" به عنوان مدير عامل  2005به کارگران گفت که کارخانجاتی را که خوابيده، تصرف کنند. در مارس 
 ار کسب تجربه در زمينه ی کنترلکارخانه ذوب آلومينيوم "آلکاسا" در "گوآيانا" منصوب گرديد و هدف از اين ک

 کارگری بود و در آن کارگران هم انتخاب می کنند و هم حق استيضا بخش مديريت کارخانه را دارند.
مسلماً دولت ونزوئال به حفظ روابط کامالً نزديک با کشورهای عضو "اوپک"، از جمله ايران دارد. اين امر ابتدائی 

ده نفت سعی در تقويت "اوپک" در برابر کوشش های امپرياليزم و شرکت های و ضروری است که هر کشور توليد کنن
چند مليتی نفت که سعی در جدا کردن کشورهای توليد کننده نفت داشته؛ نمايد. و به اين ترتيب قيمت نفت، اين 

رها است. کشوماده بسيار با ارزش را پايين می آورند. به خصوص که فروش نفت، يکی از راه های اصلی درآمد اين 
اين نيز روشن است که دولت ايران هم می خواهد و هم می تواند تکنولوژی، سرمايه گذاری و تخصصی الزم را 
جهت پيشرفت ساختاری و کشاورزی در اختيار ونزوئال بگذارد، ونزوئال نيز سعی دارد، تا حوزه بازارهای آلترناتيو 

 ت هرگونه مشکلی با آمريکا در آينده و از وابستگی تاريخی اش به اياالتخود را بسط دهد، به ويژه در آسيا تا از تأثيرا
 متحده بکاهد.

ديپلماسی و روابط تجاری برای هر کشوری، بخش ضروری سياست خارجی اش به شمار می آيد. حتی در جائی 
هد، زيرا که زاتی بدکه در حال انقالب است. برای مثال: لنين حاضر بود تا در سيبری به سرمايه داران غربی امتيا

حکومت کارگری جوان و ضعيف امکانات رشد و پيشرفت دادن به آن منطقه را نداشت. لنين مصرانه می گفت که 
تنها راه گرفتن تکنولوژی روز و سرمايه گذاری الزم جهت رشد نيروهای مولد، اين بود که به سرمايه های خارجی 

وليد ين سود به سرمايه داران، آن ها می توانستند منطقه را بسازند، ابزار تامتيازاتی داد. نظر لنين اين بود که با تضم
 جديد تهيه کنند، تکنيک و نظير اين ها به منطقه بياورند و اين امر به نفع انقالب بود.
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اين طور اشاره می کند که "ما،  1918خود در سال  »طفولیت "جناح چپ" و طرز تفکر خرده بورژوائی«در کتاب 
برای دستيابی به توان سازماندهی شرکت های توليدی بزرگ، آن طور که آن ها  هيچ راه ديگری ولتاريا،حزب پر

فوريه او قطع  4سازماندهی می شود، ندارد، مگر از طريق متخصصين درجه يک سرمايه داری." سال بعد در روز 
"شورای کميساريای مردمی"... امتيازی  نامه ای را به "شورای کميساريای مردمی" ارائه کرد که در آن آورده بود:

را برای نمايندگان سرمايه های خارجی به طور کلی، مورد بررسی قرار می دهد که از نظر اصولی، مجاز است زيرا 
 در جهت رشد و پيشرفت نيروهای توليد کشور به کار می رود..."

ی باشد که با آن ها اين معامالت و توافقات را اما به هر حال، انسان می بايد کامالً متوجه ماهيت حقيقی رژيم هائ
کرده است. لنين درباره ی ماهيت سرمايه دارانی که با آن ها طرف بود، هيچ ترديدی نداشت و می فهميد که در 

 تحليل نهائی او تنها می توانست بر روی طبقه کارگر تمام کشورها، برای پشتيبانی حقيقی حساب کند.
يک رژيم انقالبی نيست، و اگر چه ممکن است که اخيراً از جانب امپرياليزم تحت فشار  رژيم امروز ايران مسلماً

قرار گرفته باشد، ولی مسلماً متحد کارگران و دهقانان انقالبی ونزوئال در مبارزه عليه تجاوز امپرياليزم نيست. اين 
 م ونزوئال و از بين بردن پايه و اساسکه از آن چهره ای مترقی يا حتی انقالبی ساخت، به معنای گمراه کردن مرد

پشتيبانی برای انقالب ونزوئال در ميان کارگران و جوانان ايران است که متحدان واقعاً حقيقی توده های انقالبی 
 ونزوئال می باشند.

ارزيابی از رژيم ايران هيچ ربطی به تبليغات غالب "محور اهريمنی" و تهديدهای واشنگتن و پوزش طلبانش در 
سطح جهان ندارد. ونزوئال حرکت درستی کرد که در فوروم های بين المللی در مقابل قلدرمنشی امپرياليستی به 
دفاع از ايران بلند شد. احتياط ما در زمينه ی روابط بين ونزوئال و ايران حول محور تحليل ما از منافع درازمدت 

 مردم کارگر ايران و ونزوئال دور می زند.
ر ما شاهد رشد توده ای مبارزات کارگران و جوانان در ايران بوده ايم. با انباشته شدن مشکالت در دوره ی اخي

موج بزرگ  دکتر هم می شود). 16000درصد جمعيت کشور به زير خط فقر کشيده شده اند (که شامل  90اقتصادی 
ماعی يشتر وضعيت اقتصادی و اجتمبارزات کارگری در طول دو يا سه سال گذشته، به علت رو به زوال رفتن هر چه ب

و عالوه بر آن، دسترسی نداشتن کارگران به هيچ گونه ارگان رسمی و قانونی و نبودن هيچ گونه امکانات برای 
 حل اين مشکالت به وجود آمده است. / پرداختن به

. اين ها از ميان صدها اعتصاب و اعتراض کارگری، مبارزات رانندگان و کارگران شرکت واحد تهران است
کارگران سندیکایی حقيقی هستند که سعی کردند سندیکای خود را تشکيل داده و از طريق آن به مسائل خود، مثل 
پايين بودن دستمزدها (که باعث شده تا کارگران در دو يا سه جای مختلف کار کنند)، شرايط نامناسب محيط کار و 

 اده و به حق، آن ها با سرکوب شديد از طرف رژيم روبرو شده است.نظير اين ها بپردازند. مطالبات بسيار پيش پا افت
 آن ها متهم به ارتکاب به جرم شده، شکنجه شده، زندان انفرادی شده و از کار اخراج گشته اند.

ما مطمئنيم که دستور خصوصی سازی اخير آيت الله خامنه ای که اساساً تمام سرمايه کشور را در اختيار خصوصی 
 ذارد، شرايط سخت زندگی و محل کار ميليون ها ايرانی را بدتر از گذشته خواهد کرد.سازی می گ

 عالوه بر کارگران، ساير اقشار جامعه نيز شکايت به حق خود را دارند:
جوانان ايران که دوسوم جمعيت کشور را تشکيل می دهند. خواهان حقوق دموکراتيک اوليه خود            -

ن و تجمع. چه کارگران جوان بيکار و چه دانشجويان جوان بيکار، به اين رژيم به چشم هستند. مانند حق بيا
 رژيمی خفقان آور و بی ارتباط با آن ها، می نگرند.

به خصوص  -زنان و دختران در خانه، مدرسه، هنگام برخورد با ارگان های رسمی و دولتی کشور            -
 که در اجتماع ظاهر می گردند. با تبعيض جنسی روبرو هستند.و کالً هر زمان  -دادگاه های اسالمی

اقليت های ملی که بيش از نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دهند. باالخص کُردها، آذری ها،            -
عرب ها و بلوچ ها روزانه با تبعيض و نداشتن حقوق دموکراتيک روبرو هستند. يهوديان ايران دائماً به 
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تن با اسرائيل ملوث گشته و تحت فشار بسيار زياد ناشی از اظهارات ضديهودی احمدی نژاد همکاری داش
 آن ها در تنورهای آدم سوزی هيتلر انکار می گردد.  قرار داشته و قتل عام

حقوقی که  -تمام اين اقشار، به ويژه کارگران در حال مبارزه برای ابتدائی ترين حقوق دموکراتيک خود هستند
، داشتند. آن يک قیام حقيقی بود که به 1979رای مدت زمان کوتاهی بعد از سرنگونی رژيم شاه در سال آن ها ب

وسيله ی روحانيون اسالمی دزديده شد تا ديکتاتوری خشنی که در آن جنبش کارگری به طور بسيار خشنی 
 سرکوب می شد، تحميل گردد.

هر چيز چشم گير است. جمهوری اسالمی ايران  ضد و نقيض بودن اين وضعيت با وضعيت ونزوئال بيش از
رژيمی است که از بنياد با جمهوری بوليواری ونزوئال تفاوت دارد، در ايران کارگران به جای اين که برای اشغال 
کارخانجات يا شرکت در مديريت تشويق گردند، به خاطر مطالبه دستمزدهای عقب افتاده اشان دست گير شده يا 

 کشته می شوند.
گر انقالب بوليواری می خواهد که جان بدر برد، بايد تصميم قاطعانه نه برای سلب قدرت اقتصادی از طبقه ا

حاکم نموده و در جهت برنامه ريزی دموکراتيک تحت کنترل کارگری حرکت کند. در آن مبارزه، تنها متحدان 
ت ن الهام گرفته اند، مثل کارگران شرکانقالب بوليواری کارگران و دهقانان ديگر کشورها هستند که نقداً از آ

 واحد، نه مالهای ارتجاعی در تهران.
اما اگر چاوز، رئيس جمهور و ساير شخصيت های رهبری انقالب ونزوئال فراسوی ادب ديپلماتيک و معامالت 

ن به معنای يتجاری رفته و از بعضی جهات به آخوندهای اسالمی اعتبار "انقالبی" بدهند، آن گاه از نظر کارگران ا
پذيرش رژيم منفوری است که آن ها بر عليه اش مبارزه کرده اند و رد کردن آرزوهای مشتاقانه آن ها برای عدالت 
و يک زندگی بهتر و آبرومندانه تر خواهد بود. اين حرکت تنها در خدمت نابود کردن پشتيبانی انقالب ونزوئال در 

  بوليوار به جلو می رود، لزوم آن بيشتر و بيشتر می گردد.ايران است؛ پشتيبانی ای که هر چه انقالب 
 ترجمه سارا قاضی

 2006ژوئيه  21
  

  
 ,Mision Robinson، برنامه ی مبارزه با بيسوادی که يک و نيم نفر را در بر گرفت.»مأموريت رابينسون«*

  ,Mision Barrio Adentro ، برنامه ی بهداشت رايگان.»مأموريت داخل محالت«
  ,Mision Habitat، برنامه ی ساختار هزارها واحد مسکونی برای خانواده های فقير.»مأموريت مسکن« 
 Mision Zamora ، برنامه ی سلب مالکيت زمين ها و تقسيم آن ها در بين خانواده های فقير.»مأموريت زامورا« 

  
  

 3ضمیمه 
 ی بولیوار ونزوئاليس جمهورئر

 عالیجناب هوگو چاوز
  

  دبا درو
همزمان با سفر جنابعالی به ایران، به عنوان مدافعین انقالب ونزوئال می خواهیم راجع به روابط تان با رژیم ایران 

 بگذاریم.  نکاتی را با شما در میان
کارگران و زحمتکشان ایران هم چون هم طبقه ای های خود در سراسر جهان تحوالت ونزوئال را به دقت 

انقالب ونزوئال هستند. پس از شکست کودتای امپریالیزم در ونزوئال که جنبش  نگریسته و نگران سرنوشت
  انقالبی را یک گام به جلو سوق داد، چشمان تمامی توده های رنج و کار به سرنوشت ونزوئال دوخته شده است.
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هوری اسالمی رژیم شاه را سرنگون کردند اما متأسفانه در حکومت جم 1979کارگران و زحمتکشان ایران در سال 
تمامی اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری برچیده شد و فعاالن کارگری  1980نتوانستند سهمی داشته باشند. در دهه 

و احزاب چپ بدون استثناء سرکوب و هزاران نفر از فعاالن آن ها اعدام شدند. حذف گسترده نیروهای چپ که 
بیان کرد، با سکوت کامل بنگاه های خبری امپریالیزم و  1989نقطه اوج آن را می توان در اعدام های گسترده 

سازمان های به اصطالح "حقوق بشری" آن همراه بود. این مساله هنگامی اهمیت خود را نشان می دهد که آن را 
در کنار برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای تحمیل نسخه های نئولیبرالی برای ریشه کردن اقتصاد 

ماعی ایران قرار دهیم. از این پس بود که سیاست تعدیل ساختاری در ایران به اجرا در آمد و مصیبت های ناشی اجت
  از آن گریبان گیر زحمت کشان ایران شد.

 آقای رئیس جمهور
مبارزات زحمت کشان ونزوئال با نسخه های تحمیلی نئولیبرالی بنگاه های امپریالیستی زمینه ساز شعله ور شدن 

ش انقالب در آن جا گشته و جنابعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم بارها بر وحدت جنوب در برابر آت
  نئولیبرالیزم تحمیلی امپریالیزم تاکید کرده اید.

بر خالف آن چه شما می خواهید، در ایران پس از قتل عام چپ، هر روز که می گذرد تهاجم سرمایه داری علیه 
که همگی -ی گیرد. روزی نیست که صدا و سیمای دولتی ایران "کارشناسان اقتصادی" خود را طبقه کارگر فزونی م

در مدح خصوصی سازی به صحنه نیاورده و  -در راست گرایی دست امثال میلتون فریدمن را از پشت بسته اند
، معادن و نیز قانون اساسی خود را که منابع طبیعی 44داستان سرایی نکند. جمهوری اسالمی نص صریح اصل 

بانک داری و صنایع مادر را در در انحصار دولت گذاشته بود تعطیل کرد. اینک پرسش زحمت کشان ایران از شما 
  آنست که چگونه می خواهید با یکی از سرمایه ساالرانه ترین دولت ها در برابر نئولیبرالیزم متحد شوید؟

های اقشار محروم، همراه با سرکوب خشن صورت می در ایران تحمیل خصوصی سازی و پایمال کردن حداقل 
 گیرد. نمونه هایی را از همین چند سال اخیر برای اطالع خاطر نشان می کنیم:

که رژیم ایران برنامه خصوصی سازی دانشگاه ها را در پیش گرفته بود، دانشجویان دانشگاه  2003در سال  -
ومت بدون کوچک ترین عقب نشینی در این زمینه، تمامی های سراسر کشور دست به تظاهرات وسیعی زدند و حک

به خاطر  2003نیروهای سرکوب گر خود را برای سرکوب جنبش دانشجویی به کار گرفت. هزاران دانشجو در سال 
  مقاومت در برابر خصوصی شدن دانشگاه ها دست گیر شدند.

-ا ه بازداشت رئیس هیات مدیره سندیکدر سال گذشته، سندیکای کارگران شرکت واحد به منظور اعتراض ب -
دست به اعتصاب زد. شب قبل از آغاز اعتصاب، گماشتگان امنیتی رژیم به منازل فعالین سندیکا  -منصور اسانلو

هجوم برده و زنان و کودکان خردسال آنان را ضرب و شتم و دست گیر کردند. از آن زمان تا کنون منصور اسانلو 
 اوین به سر می برد و بسیاری از فعالین سندیکا نیز اخراج شده اند.بدون هیچ حکمی در زندان 

در ایران هرگونه اتحادیه و یا سندیکای کارگری غیر قانونی است و فقط "خانه کارگر" و "شوراهای اسالمی کار"  -
باشد تا یک  هکه ابزارهای حکومت برای کنترل کارگران هستند اجازه فعالیت دارند. هر صنفی از کارگران قصد داشت

تشکل صنفی مستقل به وجود آورد سر و کارش با دستگاه های اطالعاتی و امنیتی رژیم خواهد بود. در ایران حتی 
حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته نشده است و هرگونه اعتصابی که کارگران برای منافع خود انجام 

  دهند جرم محسوب می شود.
 عالیجناب

زوئال با کارگران جهان و به ویژه با طبقه کارگر جهان سوم هم سرنوشت است. نمی توان در عین طبقه کارگر ون
حال هم مدافع طبقه کارگر ونزوئال بود و هم به طبقه کارگر ایران دهن کجی کرد. این اشتباه در وهله اول به ضرر 

ند. د اتحاد با هم سرنوشتان خود هستانقالب ونزوئال و توده های زحمتکشان ونزوئالیی تمام می شود که نیازمن
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 فریب دادن مردم ونزوئال و محروم ساختن آن -اشتباهی که شما مرتکب شده اید-انقالبی نشان دادن رژیم ایران 
 ها از پشتیبانی حامیان اصلی شان در ایران، یعنی طبقه کارگر ایران است.

 آقای چاوز
ت های چپ را فریب داد. حمایت های اتحاد جماهیر شوروی بنیادگرایی اسالمی در قرن گذشته بسیاری از دول

از دیکتاتوری های سیاه خاورمیانه لکه ننگی برای آن به بار آورد و هیچ سودی نیز برایش دربر نداشت. ظاهر 
ضدآمریکایی بنیادگرایی اسالمی اگر در قرن بیستم برخی را فریب داد، اما امروز تفاوت آن ها با نیروهای 

یست واقعی بر همگان واضح است. در شرایطی که چشمان میلیاردها نفر انسان که قربانی سرمایه داری ضدامپریال
هستند بر ونزوئال دوخته شده، چه هدیه ای برای امپریالیزم بهتر از این می تواند باشد که نام ونزوئال در کنار سوریه 

های سرمایه داری که برای یکی نشان دادن شما و  و ایران بر زبان ها جاری شود؟ به این خوراک تبلیغاتی رسانه
 احمدی نژاد در تالشند پایان دهید.

  
 با آرزوی پیروزی های بزرگ تر برای انقالب ونزوئال

 جمعی از دانشجویان دانشگاه های ایران
  
  

 4ضمیمه 
  

 انقالب ونزوئال و انقالب ایران
 در مورد انقالب ونزوئال» لل مارکسيستیکمیته برای بین الم«متن سخنرانی م. رازی در کنگره 

  
 رفقا،

انقالب ونزوئال برای ما در ايران فوق العاده پر اهميت است و ما آن چه که در حال اتفاق افتادن است را از نزديک 
دنبال می کنيم. تا آن جايی که به حضور و دخالت توده ها در انقالب، وضعيت انقالبی در اين دوران، ماهيت 

 ی و فعاليت های درون مبارزات طبقاتی برمی گردد، شباهت هايی بين انقالبات ما وجود دارد.بورژواز
من هم چنين معتقدم که ما در ونزوئال در وضعيت انقالبی قرار داريم. تشريح وضعيت انقالبی در اين دوران به 

بورژوائی ديگر   اسبات تولیدیمن توضيح کارل مارکس برمی گردد که گفت، وقتی نيروهای توليد به دليل تضاد با
نمی توانند بيش از اين رشد کنند. ما شاهد حضور صدها هزار انسان در صحنه عمل هستيم که می خواهند به 

 دست يابند که دولت بورژوائی قادر به دست يابی به آن ها نيست.  دستاوردهائی
، آزادی و ساير اشکال مطالبات توده ها خواهان دستيابی به مطالبات دموکراتيکی مانند مسأله ارضی

دموکراتيک هستند که دولت بورژوائی قادر به برآورده کردن آن ها نيست. آن ها هم چنين برای مطالبات 
سوسياليستی مثل کنترل کارگریِ، برنامه اقتصادی و مديريت کارگری در جامعه مبارزه می کنند. در ونزوئال تا آن 

، پيشرفت وجود داشته اما مسلماً به خاطر کمبود وجود رهبری، تمام مطالبات جائی که به توده ها مربوط می شود
توده ها به طرف يک نفر به نام "چاوز" جهت گيری شده است. به عبارت ديگر توده ها از چاوز به خاطر اين که شخص 

آن ها را  است که او مطالباتچاوز يا اين که او از چه دفاع می کند، نيست که از او حمايت می کنند. بلکه به خاطر اين 
 بازتاب می دهد.

صحيحی از چاوز داد، وقتی گفت که چاوز يک دموکرات صادق است. من با اين نظر   رفيق آلن وود، شرح
موافقم. چاوز دمکرات صادقی است که عمالً در اين مقطع، مطالبات توده های مردم را بازتاب می دهد. اما آن چه 

تمان، ما می بايد برای توده ها توضيح دهيم، اين است که ژنرال های پشت سر چاوز نه که در اين مقطع از دخال
دموکرات هستند و نه صادق. اگر چه در حال حاضر خيلی از اين ژنرال ها، با وسائل نظامی پيشرفته که در اختيار 



 31 

 180وقعيت خاص، می توانند دارند، از چاوز حمايت می کنند اما تجربه تاريخی نشان داده که همه آن ها در يک م
درجه تغيير جهت دهند. در نتيجه ما در تبليغات و کار اجتماعی مان می بايد درباره اين موضوع مرکزی صحبت 
کنيم. و آن اين است که ما بايد برای توده ها ماهيت هيئت دولت را روشن کنيم. زيرا اين ژنرال ها و ارتش بخش 

 هند و دولت تنها به شخص چاوز ختم نمی شود.مهمی از دولت چاوز را تشکيل می د
اوت سه راه پيش روی چاوز باز است. ما همه اميدوار بوديم  15رفيقی که پيش از من صحبت کرد، گفت که بعد از 

که او از راه سوم حرف بزند، چون راه سوم در مورد ملی کردن و دادن قدرت به دست طبقه کارگر بود. تجربه در اين 
اده است اين کار امکان پذير نيست، مگر اين که توده ها مسلح شده و امکان خلع سالح کردن ارتش مقطع نشان د

به وجود آيد. نقش ارتش در اين مرحله بسيار حائز اهميت است، چون رده های پايين آن در اين انقالب شرکت 
 دارند.

ست که برای ورود به مرحله انقالب و برای آن چه که مارکس و انگلس پيش از هر چيز ديگر به ما می آموزند، اين ا
اين که در مرحله انقالبی پيروز شويم بايد دولت سرمايه داری سرنگون کرده و دولت تازه کارگری را مستقر نمائيم. 

 اين در واقع تفاوتی بسيار حياتی بين سازمان های انقالبی با سازمان های خرده بورژوائی است.
ی و رفيق ريکاردو بر روی مسأله فعاليت و دخالت رفقا در درون جنبش کامالً من با تحليل های رفيق جورد

موافقم. البته تفاوت بسيار فاحشی بين فعاليت ما و فرقه گرايانی که در خانه های خود مخفی شده و می ترسند در 
اوت جهت  15تخابات اين انقالب شرکت کنند، وجود دارد. در حقيقت حضور و دخالت ما در امور روزانه در مورد ان

شکست جناح راست، بسيار اهميت دارد. اين مسأله در زمينه تربيت کادرها حائز اهميت حياتی جهت ساختن حزب 
پیشتاز انقالبی کادرهای انقالبی است و اين کار را با نشستن در خانه و انتقاد کردن از چاوز و ارگان های دولتی نمی 

 شود انجام داد.
  

 ت که ما از انقالب ایران آموخته و می خواهیم آن را به انقالب ونزوئال انتقال دهیم.این تجربه ای اس
 2004اوت  3

 1383مرداد  13
در اسپانیا برگزار شد. هیئت نمایندگی  2004کشور در تابستان  26بیش از   تن از نمایندگان و ناظران 280* کنگره با 

 ت داشتند:فعاالن سوسيالیست انقالبی از کشورهای زیر شرک
ایران؛ پاکستان؛ سیراالنکا؛ مکزیک؛ ونزوئال؛ آرژانتین؛ اسرائیل؛ ایرلند؛ اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا؛ فرانسه؛ 
اتریش؛ بلژیک؛ آلمان؛ دانمارک؛ سوئد؛ لهستان؛ کورواسیا؛ صربستان؛ مسدومیا؛ روسیه؛ یونان؛ آمریکا و 

 کانادا؛ کوبا
 

  
 5ضمیمه 

 بیژن جزنیدر پاسخ به دوست عزیز 

 وبالگ میلیتانت

" آیا  دوست گرامی بيژن جزنی در کامنت خود در نقد مواضع حمایت از انقالب بولیواری در ونزوئال می نویسد:
... بدون مشخص کردن آن که ارزش اضافی طی چه پروسه ای تولید و سرانجام توسط چه طبقه و قشری تصاحب 

  ر شود؟"می شود می تواند به حمایت از یک دولت منج
 بگذارید یک مثال تاریخی بیاوریم تا عواقب موضع ایشان خوب درک شود:
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شخصی به نام کرنسکی نماینده بورژازی روسیه به جای دولت تزاری به اتکا به شوراهای  1917در روسیه فوریه 
که لنین  اییکارگری مستقر شد. این دولت سرمایه داری شدیدترین سرکوب را علیه بلشویک ها انجام داد تا ج

مجبور به ترک روسیه شد. لنین را به عنوان جاسوس آلمان در مطبوعات معرفی کرد. بلشویک ها را دست گیر کرد 
و به زندان انداخت. نظم سرمایه داری مدرن را به راه انداخت و "ارزش اضافی در پروسه تولید" توسط طبقه سرمایه 

 دند تهاجم همه جانبه آغاز کرد.دار اعمال کرد و به کارگرانی که کار نمی کر
یکی از ژنرال های کرنسکی به نام کورنیلو اقدامات کرنسکی را کافی ندانست و دست به کودتا زد.  1917در اوت 

 در این زمان لنین چنین اعالم موضع کرد:
. همانند هر ت"قیام کرنیلو بسیار غیر مترقبه بود و به شکل باور نکردنی تغییر مهمی در وقایع ایجاد کرده اس

تغییری در وقایع؛ تجدید نظر ما در تاکتیک ها ما را طلب می کند... ما باید شکل مبارزه مان علیه کرنسکی را تغییر 
دهیم..بدون کاستن دشمنی ما نسبت به او...ما می گوئیم که ما باید وضعیت کنونی را به حساب بیاوریم. پس ما 

واهیم بود. ما جنگ علیه او را به شکل دیگری ادامه می دهیم. خواهان سرنگونی کرنسکی در این مقطع نخ
 به زبان انگلیسی) -285صفحه  -25جلد  -(کلیات آثار لنین .."

لنین در این مقطع با تغییر تاکتیک پیشین (سرنگونی دولت بورژایی کرنسکی) وارد جبهه عملی با کرنسکی 
شد. ضمن حفظ اصولش و انتقادات اش به کرنسکی. (دشمن طبقاتی خود) علیه یک ژنرال ارتشی دست راستی 

زیرا که لنین بر خالف فرقه گرایان زمان خود؛ نیک می دانست که پیروزی کورنیلو نه تنها کرنسکی را سرنگون می 
کند بلکه شوراهای کارگری را نیز متالشی خواهد کرد. به اعتقاد لنین باید اول دست کورنیلو را کوتاه کرد و سپس به 

به نیروی کارگری کرنسکی را سرنگون کرد. دقیقاً همین نیز شد. اول کورنیلو شکست خورد و چند ماه بعد  اتکا
توسط حزب بلشویک به رهبری لنین از طریق سرنگونی دولت  1917بزرگ ترین انقالبات در تاریخ معاصر اکتبر 

  کرنسکی رخ داد.
سلماً لنین را به عنوان یک سازشکار و رفرمیست خوب حال اگر بیژن جزنی عزیز آن زمان در روسیه بود م

....بدون مشخص کردن آن که ارزش اضافی طی چه پروسه ای تولید و سرانجام توسط چه طبقه و قشری " که
 به حمایت از یک دولت بورژا می کرد!  محکوم تصاحب می شود"!

کی (که ایانه علیه دولت بورژایی کرنسو اگر به جای لنین، ایشان در رهبری انقالب بود با چنین موضع فرقه گر
ارزش اضافی توسط طبقه بورژوا تولید می کرد!) دست کورنیلو را برای کودتا باز می گذاشت و انقالب اکتبر نیز 

 محققاً شکست می خورد!
 حال وقایع ونزوئال یک بار دیگر مرور کنیم و ببینیم موضع بیژن جزنی عزیز ما را به کجا می برد:

ـبا قيام "کاراکازو" آغاز شد. زمانی که "کارلوس آندرس پرز" بورژوای  1989زوئال در حقيقت در فوريه انقالب ون
"دموکرات" و نوکر سرسپرده واشنگتن، در اين که خون مردم بيگناه خود را بريزد، ترديدی نکرد. اين شکست، 

اوز بيرون زد. کودتايی که به وسيله هوگو چ آتشی را درجامعه به پا کرد که گوشه ای از آن از بخشی از افسران ارتش
  سازماندهی شد، به شکست ديگری و به زندانی شدن او کشيد. 1992در سال

، يک گسيختگی تاريخی بود. توده ها انتقام کشتار کاراکازو را از طبقه حاکم 1998پيروزی چاوز در انتخابات سال  
ه در مرحله اول انقالب ايجاد می شود، به وجود آمد. اما گرفتند. بعد از پيروزی چاوز، يک حس مسرت که هميش

، جسورانه همه را از خواب غفلت بيدار کرد. انقالب بوليواری از همان ابتدا با دشمنی، 2002کودتای آوريل 
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مقاومت و خرابکاری اليگارشی ونزوئال که امپرياليزم آمريکا را پشت خود داشت، مواجه بوده است. حوادث آوريل 
، بی سابقه بود. برای اولين بار در تاريخ آمريکای التين، توده ها بدون حزب و رهبری، ضدانقالبی را که در 2002

 قدرت نشسته بود، شکست دادند. از آن پس به بعد، دائماً بين نيروهای انقالبی و ضدانقالب مبارزه بوده است.
سیا و دولت بوش چه موضعی باید اتخاذ کرد.  خوب باید دید در مقابل کودتای جریانات راست ونزوئال با کمک

موضع دوست گرامی همانند سایر فرقه گرایان در تاریخ اینست که باید امتناع کرد؛ زیرا "ارزش اضافی به جیب 
سرمایه داران می رود"! خوب این خط به وضوح یعنی باز گذاشتن دست راست گرایان و دولت آمریکا. چون بهترین 

راست گرایان زمانی خواهد بود که انقالبیون هم صدا با آن ها خواهان سرنگونی چاوز گردند  شرایط برای مداخله
و خود را از دخالت گری کنار کشند. البته برای فرقه گرایان این مهم نیست چون در کتاب ها نوشته شده "ارزش 

ای فرقه ا طبقاتی و تحوالت. براضافی در تولید سرمایه داری"! پس معیار آن ها فقط آنست صرف نظر از تناسب قو
گرایان تاکتیک انقالبی و مانور سیاسی مفهومی ندارد. آنان به نوشتجات کتاب کار دارند و نه روند انکشاف مبارزه 

 طبقاتی.
مشی انقالبی باید این باشد که با صف مستقل و حزب مستقل خود در درون جنبش بولیواری قرار گرفته و در 

وئال (که سازمان سیا پشت آن هاست) از دولتی که توسط مردم انتخاب شده حمایت کرد. این کرنیلوهای ونز مقابل
یک حمایت سیاسی نیست! به قول لنین این حمایتی است مانند انداختن یک طناب به دور گردن آن دولت. تا جایی 

از آن حمایت مشروط می  که این دولت مطالبات کارگران را انجام می دهد و در معرض حمله امپریالیزم است ما
کنیم. در ضمن با تشکیل حزب و سیاست خود در میان کارگران خود را آماده سرنگونی آن نیز می کنیم. اگر امروز 
کارگران ونزوالیی حزب توده ای مستقل خود را داشتند و زحمت کشان از چاوز ناراضی بودند؛ این کار همین امروز 

 انجام می دادیم.
 1357دارد که نشان دهد وقایع ونزوئال مانند وضعیت ایران ماقبل و یا بالفاصله پس از انقالب  دوست عزیز اصرار

است. متأسفانه ایشان نشان می دهد که نه تنها وقایع ونزوئال را دنبال نکرده و آشنایی ندارد بلکه در مورد وقایع 
به  رک است. این ها همان کسانی هستند کهاین دوستان قابل د  ایران نیز از پشت عینک خود نگاه می کند. موضع

"انقالب مرحله ای" اعتقاد داشته (و دارند). در دوره ی انقالب تصور می کردند خمینی "ضد امپریالیست" است و 
به دنبال او افتادند. (شعارها "روحانیت مبارز" توسط سازمان فدائیان خلق را از یاد نبریم!). برخی دیگر با همین 

ازش طبقاتی استالینیستی به دنبال بنی صدر افتادند (حزب رنجبران مائوئیست). چون به زعم آن ها تئوری های س
  در "مرحله اول انقالب" بورژوازی بومی "ضد امپریالیست" است.

اکنون این تئوری های همه اشتباه از آب در آمدند این دوستان که اغلب در خارج از کشور دچار سردرگمی سیاسی 
 درجه ای "رادیکال" شده و هر جریانی را "ضد انقالب" معرفی می کنند. 180به ناگهان با یک چرخش شده اند؛ 

به اعتقاد من هم سیاست و نظریات این دوستان در زمان قیام و توهم شان نسبت به دولت سرمایه داری ایران 
بی . در بخش اول دچار فرصت طلاشتباه بود. و هم موضع اخیر به اصطالح رادیکالشان نسبت به چاوز در ونزوئال

  شدند و در بخش دوم دچار فرقه گرایی.
  

 6ضمیمه 
 در پاسخ به دوست عزیز بیژن جزنی
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ظاهراً ایشان با تاکتیک های کمونیستی مخالفتی ندارد. پس دیگری لزومی به اثبات آن و نقل قول های فراتر در 
حل نشده است، زیرا مسایل استراتژک و تاکتیکی این مورد نیست. اما هنوز موضوع بحث ما با این دوست 

مارکسیستی را در دو مکتب متفاوت و متضاد با یکدیگر آموخته ایم (گرچه به ظاهر تشابه اسمی بین مکاتب ما وجود 
  دارد) . به نظر من ریشه اختالف کنونی در این جاست (در این مورد توضیح بیشتر خواهم داد).

 ح:اما در پاسخ به نکات مطرو
  

ایشان از موضع "هواداران انقالب بولیواری" سخن به میان می آورند. در این جا باید ذکر کنم که هواداران  -1
انقالب بولیواری از لحاظ سیاسی یک پارچه و یک نظر و با برنامه مشترک نیستند. در طیف هواداران از فیدل 

آنارکو  رژوازی تا گرایشات مختلف کارگری (سندیکالیستی وکاسترو و دولت کوبا داریم تا گرایشات دهقانی و خرده بو
سندیکالیستی) تا جریانات مختلف مارکسیستی (که این ها هم یک موضع واحد ندارند). همه این طیف متفاوت به 
ظاهر از انقالب بولیواری حمایت می کنند. اما با برنامه و استدالل ها و روش کار خودشان. برخی خود را در دولت 

اوز حل کرده اند (عمدتاً طرفداران کوبا)؛ برخی بدون قید و شرط طرفدار او هستند و تصور می کنند راه رسیدن به چ
سوسیالیزم از طریق سیاست های چاوز تحقق می یابد؛ برخی نیز با حفظ استقالل خود و تشکیل حزب مستقل خود 

زم و کودتای راست گرایان (که دو بار تا کنون ناموفق در اتحاد عمل موقت با او در مقابل تهاجم احتمالی امپریالی
(در این جا الزم به ذکر است دولت بوش تا کنون   -انجام گرفته) قرار دارند (موضع گرایش ما در این چارجوب است)

 تهدیدات زیادی کرده و اگر هم اکنون در عراق و افغانستان گیر نکرده بود به احتمال قوی اقداماتی تا حد نظامی
 انجام داده بود).

با این اوصاف صحبت از "هواداران انقالب بولیواری" کردن بدون روشن کردن ماهیت و برنامه هواداران بحث 
  درستی نیست.

  
اگر ایشان این سؤال را از گرایش ما می کند که من چندین بار در کامنت های مفصل در برخورد با دوست عزیز  -2

اسخ داده ام. اگر ایشان دچار "ضیق وقت" نیستند و آن کامنت ها را با دقت بخوانند مهدی گرایلو به این مسایل پ
   دیگر ضرورتی به این یک سؤاالت نمی بود.

گرایش بین المللی «،  1383سخن گویی گرایش ما (رفیق مازیار رازی) در کنگره دو سال پیش ، مرداد 
از این سخنرانی را یک بار دیگر این جا می آورم  د. (بخشیدر مورد ماهیت چاوز این بحث را ارائه دا» مارکسیستی

 که دوست گرامی از موضع ما بار دیگر مطلع گردد):
"... ما در ونزوئال در وضعيت انقالبی قرار داريم. تشريح وضعيت انقالبی در اين دوران به توضيح کارل مارکس 

وانند بيش از اين بورژوائی ديگرنمی ت  ناسبات تولیدیم بر می گردد که گفت، وقتی نيروهای توليد به دليل تضاد با
رشد کنند. ما شاهد حضور صدها هزار انسان در صحنه عمل هستيم که می خواهند به دستاوردهائی دست يابند که 

 دولت بورژوائی قادر به دستيابی به آن ها نيست.
آزادی و ساير اشکال مطالبات توده ها خواهان دستيابی به مطالبات دموکراتيکی مانند مسأله ارضی، 

دموکراتيک هستند که دولت بورژوائی قادر به برآورده کردن آن ها نيست. آن ها هم چنين برای مطالبات 
سوسياليستی مثل کنترل کارگریِ، برنامه اقتصادی و مديريت کارگری در جامعه مبارزه می کنند. در ونزوئال تا آن 

پيشرفت وجود داشته اما مسلماً به خاطر کمبود وجود رهبری، تمام مطالبات جائی که به توده ها مربوط می شود، 
توده ها به طرف يک نفر به نام "چاوز" جهت گيری شده است. به عبارت ديگر توده ها از چاوز به خاطر اين که شخص 

ت آن ها را که او مطالبا چاوز يا اين که او از چه دفاع می کند، نيست که از او حمايت می کنند. بلکه به خاطراين است
 بازتاب می دهد.
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"...موافقم.. چاوز "دمکرات صادقی" است که عمالً در اين مقطع، مطالبات توده های مردم را بازتاب می دهد. 
اما آن چه که در اين مقطع از دخالتمان، ما می بايد برای توده ها توضيح دهيم، اين است که ژنرال های پشت سر 

هستند و نه صادق. اگر چه در حال حاضر خيلی از اين ژنرال ها، با وسائل نظامی پيشرفته که در چاوز نه دموکرات 
اختيار دارند، از چاوز حمايت می کنند اما تجربه تاريخی نشان داده که همه آن ها در يک موقعيت خاص، می توانند 

 می بايد درباره اين موضوع مرکزی صحبت درجه تغيير جهت دهند. در نتيجه ما در تبليغات و کار اجتماعی مان 180
کنيم. و آن اين است که ما بايد برای توده ها ماهيت هيئت دولت را روشن کنيم. زيرا اين ژنرال ها و ارتش بخش 

 مهمی از دولت چاوز را تشکيل می دهند و دولت تنها به شخص چاوز ختم نمی شود.
ه ما می آموزند، اين است که برای ورود به مرحله انقالب و ...آنچه که مارکس و انگلس پيش از هر چيز ديگر ب

برای اين که در مرحله انقالبی پيروز شويم بايد دولت سرمايه داری سرنگون کرده و دولت تازه کارگری را مستقر 
ین انمائيم. اين در واقع تفاوتی بسيار حياتی بين سازمان های انقالبی با سازمان های خرده بورژوائی است..." (

سخنرانی در همان زمان به چند زبان ترجمه شد و علنا انتشار یافت. متن کامل در انتهای مقاله رفیق مازیار رازی 
 اما ترجیح داده که فعال افشاگری ای علیه -که محققاً دوست عزیز به علت "ضیق وقت" آن را نخوانده است -هست

 نباشد!) گرایش ما انجام دهد، حتی اگرآن علیه موضع واقعی ما
اکنون من از دوست گرامی بیژن جزنی می پرسم که آیا این موضع "هواداری از یک دولت سرمایه داری" است؟ 

سال پیش). اگر این مواضع اشتباه است  2آیا در این سخنرانی از سرنگونی دولت چاوز سخن به میان نیامده (آن هم 
 خوشحال می شوم نقد ایشان را به آن ها بدانم.

 چندین بار این است:  ا برایموضع م
ما در مقابل حمله احتمالی امپریالیزم آمریکا و کودتای دست راستی های ونزوئال از چاوز حمایت       )1

می کنیم. همان طور که لنین در مقابل کرنلو از کرنسکی حمایت کرد. حمایت مشروط در مقابل امپریالیزم 
 لبات توده ها اجرا می گردد.و نه حمایت سیاسی. حمایت تا زمانی که مطا

در عین حال ما در حال ساختن یک حزب کارگری جدا از طرفداران چاوز در ونزوئال بر اساس برنامه       )2
مستقل خود هستیم. ما این حزب را برای سازماندهی انقالب کارگری علیه هر نوع دولت بورژوازی در 

با هواداران انقالب بولیواری است و همراه با آن ها در  ونزوئال ایجاد کرده ایم. این حزب در اتحاد عمل
حال اشغال کارخانه ها و اعمال کنترل کارگری است. و تا زمانی در این جبهه می ماند که این اقدامات ادامه 

  یابد.
حزب مستقل ما در ونزوئال به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی در دولت چاوز شرکت نخواهد کرد.       )3

ت چاوز یک دولت بورژوایی است و نهایتاً باید سرنگون گردد. چاوز به عنوان یک دمکرات چون دول
صادق (یعنی یک بورژوا که مجبور به اجرا قول و قرارها خود به توده ها تا کنون بوده) به زودی بر سر دو 

می ماند یا خودش راهی قرار خواهد گرفت. یا با توده دولت خود را سرنگون می کند و رهبر توده ها باقی 
همراه با ژنرال ها توسط توده ها سرنگون می گردد. حزب ما در این سرنگونی و تشکیل حکومت کارگری 

 شرکت خواهد کرد.
  

 در مورد افق سوسیالیستی گرایش ما -3
بله ما بر این اعتقاد هستیم که تنها حکومت کارگران و دهقانان در ونزوئال (و هر کجای جهان تحت سلطه 

پریالیزم) و انقالب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر در کشورهای سرمایه داری پیشرفته؛ تنها راه تحقق ام
مطالبات توده های زحمت کش است. و کلیه گرایش های بورژوایی در این عصر (عصر احتضار سرمایه داری) 

 ارتجاعی هستند.
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ستی یم. زیرا تناسب قوا امروز برای انقالبات سوسیالیاما در عین داشتن این استراتژی، ما تاکتیک هایی نیز دار
آماده نیستند. ما در جبهه های واحد کارگری و اتحاد عمل ها با مخالفان سیاسی خود و حتی گرایشات خرده بورژوا 
و رفرمیست (که در دولت سرمایه داری نقشی نداشته و ندارند) شرکت می کنیم. شرکت برای ایجاد وسیع ترین 

  د سرمایه داری و هم چنین برای افشای رهبری همان جریانات رفرمیستی.نیروی ض
این سیاست را متناقض می بیند این دیگر اشکال از ما نیست که از نظریات خود  اگر دوست گرامی بیژن جرنی 

ود را خایشان است که تعلیمات "مارکسیستی" خود را در مکتب استالینیستی دیده است. ما تمام اصول و استراتژی 
کنگره اول کمینترن بنا نهاده ایم. در مکتب ما سازش طبقاتی و ائتالف با بورژوازی مفهوم ضد انقالبی  4بر اساس 

دارد. در صورتی که در مکتب استالنیستی/ مائوئیستی ائتالف با "بورژازی ملی" و یا بومی بر اساس تزهای اشتباه 
 د."جبهه خلق" زمان استالین؛ موجه قلمداد می شو

تصور من اینست که اختالف ما با دوست گرامی بر سر چاوز نیست که بر سر استراتژی و تاکتیک های مارکسیستی 
کنگره اول کمینترن؛  4است. با برش از تحریفات و انحرافاتی استالینیستی و مطالعه دقیق (و نه سطحی) اسناد 

 آن نخواهد دید.دوست گرامی حتماً مواضع ما را درک خواهد کرد و تناقضی در 
 این گوی و این میدان. ببینیم شما چه برشی از عقاید سابق خود خواهید کرد!

  
 7ضمیمه 

 اسنادی در مورد آمريکای التين
 ) آرژانتين182
انقالب بر اثر خيلی عوامل جرقه می زند: بحران بازار بورس، فروپاشی مالی، جنگ، يک سلسه رسوايی  )183

، نتيجه فروپاشی مالی بود. دالروا، رئيس جمهور 2001يستی. قيام دسامبر های سياسی، يک حرکت ترور
[آرژانتين] مجبور شد با کمک هلی کوپتر از سقف کاخش فرار کند. اما تمام اين رويدادها، بالفاصله تمام تضادهای 

 روی هم انباشته شده جامعه آرژانتين را برای دهه های متمادی مدفون بود، مطرح نمود.
ساعت تغيير  24رژانتين نشان می دهد که چگونه وضعيتی که ظاهراً با ثبات به نظر می رسد، می تواند ظرف آ )184

کند. اين کشور از نقطه نظر امپرياليست ها و سرمايه داران قرار بود که يک کشور نمونه باشد. بورژوازی آرژانتين با 
ت پول و بانک جهانی را پيروی کرد. برای موفقي خوش خدمتی تمام، کليه دستورالعمل های صندوق بين المللی

اش مورد ستايش قرار می گرفت. اما تمام اين ها با يک باد سرد اقتصاد جهانی، مانند خانه ای که با ورق ساخته شده 
 باشد و با يک ضربه کوچک همه اش فرو می ريزد، فروپاشيد.

اخلی که در بازار جهانی مورد بررسی قرار گيرد. اين چهره منابع اين فروپاشی در آرژانتين بايد نه در ابعاد د )185
ديگر گلوباليزاسيون است. شوکی که از فروپاشی آسيا ايجاد گرديد، بر روسيه تأثير گذاشته و ارزش روبل را در اواخر 

ا ارزش ارز ت پايين آورد. بعد بر ساير ارزهای ضعيف تأثير کرد، مثل ارز لهستان و بعد هم برزيل را وادار نمود 1998
خود را تنزل دهد. اين امر باعث شد که "پزو"ی آرژانتين که وابسته به دالر آمريکا بود، فشار غيرقابل تحملی را ببيند. 
از آن جايی که برزيل بازار صادرات اصلی آرژانتين بود، اين امر خرابی های بسيار به بار آورد و به ورشکستی مالی 

 ژانتين منتهی گرديد.يکشبه برای خيلی از مردم آر
فروپاشی حکومت راه را برای دخالت سيل فعال توده ها باز نمود. ما گفتيم که اين آغاز انقالب آرژانتين  )186

است. ما توضيح داديم که در آن مقطع طبقه حاکم ضعيف تر از آن بود که به مرحله ارتجاع پس روی کند و با تمام سر 
از اين که به هر رو راه حلی بر سر راهش قرار گيرد، چند سالی طول خواهد کشيد  بااليی ها و سرازيری هايش و پيش

 تا انقالب به وقوع بپيوندد.
، يک جنبش شورشی خود به خودی توده ها حکومت دالروآ را سرنگون کرد، اما به علت 2002در سال  )187

آن زمان هشدار داديم که چنان چه کارگران  غيبت يک حزب انقالبی، ابتکار عمل به دست بورژوازی افتاد. اما ما در



 37 

قدرت را به دست نگيرند، بورژوازی ممکن است در منحرف کردن جريان به طرف يک خط پارلمانتاريستی موفق 
شود و رفتن برای انتخابات به معنای پيروزی جريان به اصطالح چپی "پرونيست ها"يی مانند "ساآ" خواهد بود. در 

که انتخاب شد، بلکه "کيرچنر" بود. اما پيش بينی کامالً درست بود و دقيقاً در عمل هم همان  واقعيت، اين ساآ نبود
 طور شد.

کيريچنريزم، پديده ای فوق العاده بی ثبات است. کيريچنر قادر نيست از امپرياليزم آمريکا که تمام ورق ها را  )188
  ن امپرياليزم و توده مردم آرژانتين بوده است.در دست دارد، ببرد. سعی او در مانور دادن بين طبقات و بي

واشنگتن هراسان از پتانسيل انقالبی توده های آرژانتينی در ابتدا روش " بگذار ببينيم چه می شود" را اتخاذ  )189
نمود. اما اکنون بوش در حال سفت کردن پيچ ها است. آرژانتين تحت فشار بسياری برای پرداختن بدهی هايش 

درصد مردم اين کشور که زمانی دهمين کشور  5/38. اما اين کار نمی تواند بکند. بر اساس آمار رسمی قرار دارد
صنعتی جهان بود، در فقر بسر می برند. تظاهرات اخير برعليه سفر بوش به آن کشور اخطاری بر مبنی اين بود که 

ليست ر بر مردم، بدهی خود را به امپرياچه ممکن است رخ دهد، چنان چه کيريچنر سعی کند با گذاشتن فشار بيشت
 ها بپردازد. صحنه آماده يک قيام انقالبی تازه و قطبی شدن هر بيشتر جريانات راست و چپ است.

کيرچنر طبق سنت قديم پرونيست ها، تعادل خود را بين طبقات حفظ می کند و به اتکای توده ها برعليه  )191
می کند. او حتی از ارتش انتقاد کرده است، اما بدون ايجاد هيچ گونه تغيير امپرياليزم و طبقه حاکم اقداماتی هم 

، دستمزدها باال رفت. اين ها 2005اساسی. او حتی با مهارت امتيازاتی را به طبقه کارگر داد که در نتيجه آن در سال 
با زمان پرون] نی اکنون [کاريکارتور کم رنگی است از سياست هايی که در گذشته پرون خود پياده کرد. وضعيت جها

متفاوت است. زمانی که پرون به قدرت رسيد، نياز اروپای پسا جنگ [جهانی دوم] به گوشت گاو و گندم آرژانتين 
تقريباً بی حد بود. سرمايه داران آرژانتينی نيز [از اين رو] توانايی امتياز دادن را داشتند. اما امروز آن طور نيست. 

عظيم خارجی دارد. صندوق بين المللی پول پيچ و مهره های خود را محکم می کند و اکنون آرژانتين بدهی 
خواهان قطع اين امتيازات بوده و کار شديد می خواهد. تا کنون کيريچنر موفق به مانور دادن شده است. اما به کار 

 را بطور نامحدود نمی تواند ادامه دهد.
سر گذاشته، اکنون آماده است تا به عنوان يک نيرو مستقل وارد  طبقه کارگر که تعاليم کيريچنر را پشت )192

صحنه گردد. رفقای آرژانتينی ما، يک شعار اتحاديه ای با گرايش چپی را معرفی کرده اند و اين شعار در ميان 
 کارگران پيشرو طنين افکنده است.

 ) بوليوی193
برده است. توده ها بارها و بارها اقدام به گرفتن قدرت  تا کنون در شرايط انقالبی بسر 2003بوليوی از اکتبر  )194

به دست خود کرده اند، اما به علت کمبود رهبری انقالبی، نااميد مانده اند. اين را در بيان يکی از رهبران 
) بخوبی می توان ديد، وقتی می گويد: ما قدرت را نگرفتيم، COBکنفدراسيون اتحاديه های کارگری بوليوی (

 يک حزب انقالبی نداريم.چون ما 
در بوليوی می توانيم بگيريم بسيار با ارزش می باشد.  2005ماه مه و ژوئن   درس هايی که از رويدادهای )195

چندين خصوصيت وجود دارد که ما بايد در نظر بگيريم. مانند ساير کشورها، روشن فکرهای خرده بورژوازی، طبقه 
پی کشت کاران کاکائو و ساير اقشار رفتند. اما اين سازمان های کارگری بود که کارگر بوليوی را نديده گرفته و در 

ماه، چيزی را سازماندهی کردند که بعدآً جنبش شورشی  18و معدنچيان دو بار ظرف  COB نقش کليدی را داشت.
 در سراسر کشور به شمار آمد و دو دولت "لوسادا" و "مسا" را ساقط کردند.

رت انگيز بوليوی نقش رهبری را داشت و خود را در رأس قرار داده بود و تمام ستمديدگان پرولتاريای حي )196
ديگر را در پی خود داشت. کارگران يک تظاهرات توده ای ترتيب دادند و ...خواهان يک اعتصاب عمومی 

ت به دست ينامحدود گشتند. تمام عناصر قدرت کارگری وجود داشت. معدنچيان در پايتخت، چوبدستی و دينام
 رژه رفتند. اين لحظه گرفتن قدرت بود.
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، قدرت در دست کارگران بود. در ابعاد بسيار وسيعی ای مطالبات از حد اوليه 2005در حقيقت در تابستان  )197
 خود که ملی کردن گاز بود، بسيار فراتر رفت. چيزی که آن ها برايش مبارزه می کردند، دولت کارگری و دهقانی بود.

طبقه حاکمی که شدت ارتجاع و تبهکاری و فسادش از حد بيان می گذرد، حتی قادر نبود که يک جنگ  )198
داخلی برعليه انقالب به راه اندازد. آن ها در جامعه و ارتش به اندازه کافی پايه نداشتند که دست به اين کار زنند. در 

ت معنی م بوليوی به عنوان يک ملت. در اين جا اسنتيجه تهديد به انزوا و تقسيم بوليوی کردند. يعنی تخريب مرد
واقعی "وطن پرستی" زمين داران و سرمايه داران بوليوی را می توان ديد. اين نشانگر اقرار به ورشکستگی اخالقی 

 و سياسی است. تنها با اين عملش، بورژوازی بوليوی اعالم کرد که قادر به حکومت کردن نيست.
مقام مقايسه گرفتن قدرت از دست لرزان بورژوازی کار آسانی می بود. کافی می بود  در COB برای رهبران )199

اگر آن ها کميته ملی ای از مجامع عمومی تشکيل داده و آن را حکومت سراسری می ناميدند و حکومت قبلی را 
طرف  اقدامی ازدست گير می کردند. تحت شرايط موجود اين کار بدون خونريزی و جنگ داخلی ممکن می بود. هر 

بورژوازی برای رهايی خود، به آسانی قابل سرکوب می بود. راه برای انجام يک انقالب سوسياليستی در بوليوی 
باز می شد که آغاز يک انقالب سوسياليستی در منطقه "آندس" و کل آمريکای التين می توانست باشد. متأسفانه و 

 نداشتند. آن ها از گرفتن قدرت عقب نشينی کردند. نشان دادند که آمادگی COB باری ديگر، رهبران
در نتيجه نداشتن رهبری، همان طوری که که ما پيش بينی می کرديم، اين فرصت طاليی عاقبت به طرف  )200

روند رأی گيری منحرف شد. اين بورژوازی ديگر نمی تواند مانند سابق حکومت کند؛ شوک بدی خورد و هنوز هم 
رد. ضربه سنگينی خورده ولی هنوز کامالً از پای نيافتاده است. اکنون قدمی به عقب برداشته در گيجی به سر می ب

تا دوباره نيروهای خود را بازسازی نموده و آمادگی ضدحمله، برای آينده که جنبش مردمی بار ديگر بلند می شود، 
 ، در الک خود فرو رفته و به مورالسيابد. توده ها نيز وقتی مالحظه کردند که رهبری قصد گرفتن قدرت را ندارد

 رأی دادند که انتخاب دوم آن ها می توانست باشد.
متأسفانه خيلی از پيشروان کارگری موضع چپ افراطی گرفته و انتخابات را تحريم کردند. آن ها نفهميدند  )201

را به  وانستند و می بايستی قدرتکه روند چه بود. توده ها می خواهند که جامعه را تغيير دهند. رهبران کارگری می ت
دست می گرفتند. اما آن ها دودل بوده، فرصت و ابتکار عمل را از دست دادند. پس توده ها گفتند: "بسيار خوب، 

 رهبری قدرت را نمی خواهد، پس ما به انتخابات می رويم تا ببينيم با اوو چه پيش می آيد."
رهبران اتحاديه های کارگری و پيشروان آن زمانی که خواهان تحريم  نتايج انتخابات نشان داد که تا چه حد )202

 درصد به اوو مورالس تعلق داشت. 54درصد رأی توده ای،  84آن شدند، از مرحله دور بودند. از 
رفتار توده ها کامالً قابل درک بود. توده ها از مسائل وحشتناکی رنج می برند و ديگر نمی خواهند صبر کنند.  )203

ها نمی خواستند که منتظر آماده شدن پيشروی انقالبی گردند تا آماده شود. آن ها فرصتی را برای سرکوب طبقه  آن
حاکم و احزابش يافتند و از آن استفاده کردند. پيروزی اوو مورالس نشانگر يک تغيير اصلی در اين زمان است؛ ضربه 

نتا اليزم وارد آمد. احزاب سنتی متالشی شدند. حتی در "سخردکننده ای بود که بر پيکر اليگارشی بوليوی و امپري
درصد رأی آورد. اين نشانگر حداکثر ضعف ارتجاع در اين مقطع است.  33وابسته به اليگارشی، تنها  MAS کوروز"،

 سال گذشته، هرگز پيش نيامده بود که رئيس جمهوری در اولين دوره انتخابات پيروز شود. 30در انتخابات 
يک رأی ای که به مورالس داده شد، رأی به ايجاد تغيير بود. حاال توده ها منتظرند تا "ببينند چه می  هر )204

شود". مورالس چه خواهد کرد؟ وقتی به برنامه فعلی او و کارهايی که در گذشته کرده نظر اندازيم می بينيم که او از 
دو اعتصاب عمومی و قيام انتخاب شد. اين انتخابات تنها لوال و گوتييرز دنباله روی خواهد کرد. اما مورالس در پی 

بخشی از حرکت عظيم توده ای است که بوليوی را در سال های اخير به لرزه درآورده است. توده ها اجرای برنامه 
ملی شدن را مطالبه خواهند کرد. حس قوی ای وجود دارد بر اين که رهبران بايد جوابگوی رده های پايينی بوده و 

 ابع مجامع ملی باشند.ت
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حکومت مورالس بين دو سنگ آسياب خواهد بود. توده ها از اوو مورالس می خواهند که اقداماتی جدی در  )205
جهت منافع آن ها انجام دهد؛ يعنی همه چيز را "ملی" کند. اين چيزی است که آن ها انتظار دارند. حاال که او در 

انتظار دارند که شروع به کار کند. آن ها مدتی منتظر خواهند شد، ولی بعد  قدرت است ـو با رأی توده ای ـ از او
خواهند گفت: "ما ترا به قدرت رسانديم و حاال نتيجه اش را می خواهيم." اگر توده ها آن چيزی را که انتظار دارند، 

رياليزم مانه اليگارشی و امپبه دست نياورند، دوباره به خيابان ها خواهند ريخت. از طرف ديگر، او تحت فشار بی رح
خواهد بود. واشنگتن به طور جدی نگران تأثيرات پيروزی مورالس است. نگرانی آن ها به نهايت خود زمانی رسيد 

 که او به کوبا و ونزووئال سفر کرد تا با آن ها يک بلوک بسازد.
او می گويد که از ملی کردن حمايت می  مورالس عالقه به آرام کردن دارد. او دائماً با دو زبان حرف می زند. )206

کند ولی خواهان سلب مالکيت نيست. او می خواهد تا حق مالکيت منابع انرژی را به بوليوی بازگرداند، اما مالکيت 
خارجی را سلب نخواهد کرد. او صحبت از مذاکره مجدد در مورد کنترات ها و ماليات با شرکت های خارجی 

 رت ديگر، او می خواهد همه چيز برای همه باشد.فرامليتی می کند. به عبا
انقالب بوليوی مدتی است که شروع شده ـماه ها است، اگر نگوييم سال هاـ با تمام پستی و بلندی هايش.  )207

مسئله در اين جا است که توده ها نتوانستند قدرت را بگيرند. بورژوازی هم هنوز در شرايطی نيست که کودتا کند. در 
در اين مقطع يک دوره انتظار وجود دارد که در آن، مانور، عقب نشينی، تحريک و تلف وقت می شود. از نتيجه، 

اين رو، واشنگتن وقتی راجع به مورالس صحبت می کند از زبان بسيار محتاطانه ای استفاده می کند. آن ها هنوز 
ند تا شرايط آن ها را بپذيرد و جلوی کارگران و هم اميدوارند که بتوانند او را بخرند و خنثی اش کنند و وادارش ساز

درصد "کمک" 10دهقانان با او کنار آيند، تا زمانی که بتوانند او را سرنگون کنند. از آن جايی که اياالت متحده آمريکا، 
 مالی به بوليوی را در دست دارد، وسيله محکم اين طرف برای بوش خواهد بود.

ه ها خسته و نااميد گردند، باز هم سر باز خواهد کرد و فروخواهد نشست. اما هر انقالب بوليوی، هرگاه تود )208
 آرامشی يک قيام عظيمی تری را در پی خواهد داشت. در آخر مسئله بايد به دست يک طبقه يا طبقه ديگر حل شود.

 )انقالب ونزوئال209
ب فرانسه، انقالب روسيه و حتی انقالب هر انقالبی از مراحل خاص خود می گذرد. انقالباتی مانند انقال )210

انگلستان در قرن هفدهم دارای مراحل خود بود. انقالب ونزوئال شايد در مقام مقايسه با انقالب اسپانيا در سال 
 وجه مشترک بهتری داشته باشد. 1937تا  1931های 

زمانی که "کارلوس آندرس پرز" ـبا قيام "کاراکازو" آغاز شد.  1989انقالب ونزوئال در حقيقت در فوريه  )211
بورژوای "دموکرات" و نوکر سرسپرده واشنگتن، در اين که خون مردم بيگناه خود را بريزد، ترديدی نکرد. اين 
شکست، آتشی را درجامعه به پا کرد که گوشه ای از آن از بخشی از افسران ارتش بيرون زد. کودتايی که به وسيله 

دهی شد، به شکست ديگری و به زندانی شدن کشيد. اما همانطور که مارکس می سازمان 1992هوگو چاوز در سال
گويد، انقالب به ضربه ضدانقالب نياز دارد. جنبش بزرگی به دور چاوز شکل گرفت ـخيلی عجيب و نتيجه حوادث 

 بود. 1989سال 
قه کشتار کاراکازو را از طب ، يک گسيختگی تاريخی بود. توده ها انتقام1998پيروزی چاوز در انتخابات سال  )212

و  1931ال انقالب اسپانيا در س  حاکم گرفتند. رويدادی بود شبيه انقالب فوريه روسيه و از آن هم دقيق تر شبيه
جمهوری شدنش. بعد از پيروزی چاوز، يک حس مسرت که هميشه در مرحله اول انقالب ايجاد می شود، به وجود 

رانه همه را از خواب غفلت بيدار کرد. انقالب بوليواری از همان ابتدا با دشمنی، ، جسو2002آمد. اما کودتای آوريل 
مقاومت و خرابکاری اليگارشی ونزوئال که امپرياليزم آمريکا را پشت خود داشت، مواجه بوده است. حوادث آوريل 

ا که در هبری، ضدانقالبی ر، بی سابقه بود. برای اولين بار در تاريخ آمريکای التين، توده ها بدون حزب و ر2002
 قدرت نشسته بود، شکست دادند. از آن پس به بعد، دائماً بين نيروهای انقالبی و ضدانقالب مبارزه بوده است.
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موتور نيروی اين انقالب توده ها هستند. آن ها سه بار ضدانقالب را شکست دادند. بار آخر بر سر رفراندمی  )213
گرفت. آن ها با وجود اين که رفراندم را نمی خواستند، اما در آن شرکت کردند و به  انجام 2004بود که در اوت سال 

طور حيرت انگيزی اليگارشی را شکست دادند. اين پيروزی، انقالب را يک مرحله به جلو سوق داد. از مترقی ترين 
غييرات که عليرغم بعضی ت اقشار شروع کنيم، به ويژه از فعالين طبقه کارگر، اين درک شروع به جا افتادن کرده

مثبت، هيچ چيزی اساسی تغيير نکرده و اين که مبارزه بزرگ تر هنوز در پيش است. از زمان رفراندم تا به امروز، 
 آتشی شعله ور شده است.

تا کنون همه چيز در سطح باالتر حرکت می کند. توازون قوا در جامعه به نفع طبقه  2004از زمان رفراندم اوت  )214
رگر است. اعتماد به نفس کارگران رو به افزايش است. بحث در زمينه "هم مديريتی" باعث حرکت به جلو شده کا

است. هدف از اين کار اين است که نهايتاً کنترل کارگری ايجاد گردد ـو اين کار زمانی می تواند تأثير قابل مالحظه 
ا مقاومت سوسياليستی منتهی گردد.اين [برنامه] بداشته باشد که به سلب مالکيت خصوصی و اقتصاد با برنامه 

خصمانه بوروکراسی و جناح راست جنبش راست بوليواری روبرو می شود. در ميان توده ها ديد بحرانی فزاينده ای 
نسبت به بوروکراسی بوليواری در حال شکل گيری است (اگرچه نسبت به چاوز نيست). طبقه کارگر اکنون به 

 ل در حال شکل گيری است. اولين سلب مالکيت خصوصی نقداً به وقوع پيوسته است.عنوان نيرويی مستق
در ابتدا چاوز گفت که "ونپال" يک مورد استثنايی بود. اما اکنون او در باره صدها هزار شرکت که بايد تحت  )215

ن بسته شده، بيرون داده کارخانه را که به وسيله کارفرمايا 1149"هم مديريتی" ملی گردد، حرف می زند. او ليست 
است. او گفته است که يا کارفرمايان بايد اين کارخانه ها را تحت کنترل کارگری باز کنند، يا اين که از آن ها سلب 

ادامه در  از پايين برای  مالکيت می گردد. اعالم های فراوانی در حمايت از سوسياليزم بيرون آمده و فشار بسياری
حقيقت دليل اين که شرکت های دولتی هنوز اشغال نشده و تحت کنترل کارگری در  اين جهت وجود دارد. در

 نيامده، عمدتاً اين است ک رهبری جنبش کارگری ضعيف است.
 -مثل تمام سطوح ديگر مرتب مبارزه سبعانه ای بين کارگران و بوروکرات ها در مبارزات طبقاتی وجود دارد )216

طبقه کارگر و بورژوازی که درجنبش بوليواری نفوذ کرده و قصد به نابود کردن که بين انقالب و ضدانقالب است، 
آن دارد. اين مبارزه حتی در "کابينه" هم بازتاب داشته و در نتيجه آن، انشعاب بين جناح راست و چپ عميق تر و 

 عميق تر می شود.
 مسئله قدرت )217
مسئله قدرت می بايستی به سرعت حل می شد؛ يک مسئله قدرت در ونزوئال مطرح شده است. در گذشته  )218

طرف يا طرف ديگر می بايستی می بُرد: يا ارتجاع با خونريزی کودتا می کرد و قدرت را می گرفت و يا کارگران قدرت 
، نمونه آن است. ولی اين در ونزوئال اتفاق نيافتاده است. حوادث طور ديگری 1973را می گرفتند. شيلی در سال

د. اين توازون طبقاتی بين نيروها را منعکس می کند. هنوز هم قدرت زيادی در دست کارگرانی که پيش می رو
 شکست نخورده اند، قرار دارد.

، 2002نيروهای ضدانقالب بارها سعی کرده اند که قدرت را بگيرند، اما هر بار شکست خورده اند. در آوريل  )219
دتا شکست خورد. در تاريخ آمريکای التين، اين اولين بار است که يک آن ها قدرت را به دست داشتند، اما خود کو

کودتای موفق به دست توده ها شکست بخورد. با توجه به اين، باور نکردنی است که استالينيست های ونزوئال و 
ه برفورميست ها، از "سطح پايين" توده ها حرف می زنند. اين خرده بورژواهای ورشکسته، هيچ گونه اعتمادی 

توده ها نداشته و هيچ چشم اندازی برای گرفتن قدرت به دست کارگران ندارند. آن ها گرايشی کامالً ارتجاعی و 
 قهقرايی هستند و اگر می توانستند، انقالب را شکست داده و قدرت به ارتجاعيون می سپردند.

د. اما هنوز قدرت را نگرفته اند. چرا؟ توده های ونزوئال بلوغ انقالبی فوق العاده ای از خود نشان داده ان )220
 زيرا که عامل ذهنی آن وجود ندارد: حزب و رهبری انقالبی وجود ندارد. به طور عينی دليلی وجود ندارد.
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)...عناصر خرده بورژواها (ونزوئاليی) از دخالت آمريکا در هراس هستند ...امپرياليست های آمريکايی در 221
 وان باز کردن جبهه ديگری در ونزوئال را نداردـ الاقل مستقيماً نمی تواند.عراق گيرافتاده اند. بوش ت

در اين مقطع ارتجاع قادر به سرنگون کردن چاوز نيست، اما وضعيت به اين شکل نمی تواند برای هميشه  )222
ی تنفس و اادامه يابد. اين حقيقت که ونزوئال دارای منابع نفت فراوان است، بی شک عاملی است که ايجاد فض

جای برای مانور باقی می گذارد. اين به جناح راست طرفدار بورژوای جنبش بوليواری، احساس امنيت نادرستی 
می دهد. اما به هر حال اين ديد را هم نبايد داشت که شرايط توازون نيروهای طبقاتی موجود هميشه مثبت باقی 

 ماند.  خواهد
ه "چاوزی ها" اکثريت تعيين کننده ای را "مجلس ملی" دارند، هيچ عذری توده ها تغيير می خواهند. حاال ک )223

وجود ندارد که اقدامات تعيين کننده برعليه اليگارشی نکنند. توده ها اين را می خواهند و آن ها خواهند گفت: 
است. آن ها "رهبران بايد هر چه ما می گوييم انجام دهند." يک بخش از رهبری انعکاس دهنده فشارهای توده ها 

می خواهند اقدامات سلب مالکيت خصوصی و کنترل کارگری را بسط دهند. اما جناح راست دارد لنگان لنگان 
حرکت می کند. آن ها بيان کننده فشارهای بورژوازی و امپرياليزم هستند. اين مرکز تضادها است و بايد به نحوی 

  در دوره آتی حل شود.
 يکی به شدت به چپ و راست قطبی شدن است. انسان ممکن است انتظار از مشخصات انقالب ونزوئال )224

، کل 1917يک راه حل سريع را در اين شرايط طاقت فرسا داشته باشدـ يا پيروزی انقالب و يا ضدانقالب. در روسيه 
ر اتفاق می نی تماه طول کشيدـ از فوريه تا اکتبر. در مقام مقايسه حوادث در ونزوئال بسيار کندتر و طوال 9انقالب 

 افتد... اما برای آن دليلی وجود دارد.
، دو راه کامالً روشن وجود داشت: يا پيروزی فاشيزم "کورنيلويت" بود و يا پيروزی انقالب 1917در روسيه  )225

پرولتری به رهبری حزب بلشويک. اما در ونزوئال چيزها آن قدر روشن نيست. ضدانقالبيون دموراليزه شده، 
شده و بطور فزاينده ای بيچاره هستند. اپوزيسيون بسيار ضعيف است و در حال حاضر هيچ امکان گرفتن منشعب 

قدرت را ندارد. از طرف ديگر، مانعی که بر سر راه طبقه کارگر قرار دارد، نداشتن رهبری است: حزب بلشويکی، 
 ن يا آن طرف هم وجود ندارد.لنين و تروتسکی ای وجود ندارد. در نتيجه امکان يک راه حل سريع به اي

بعد از سقوط تندی که با تحريک خرابکاری های کارفرمايان ايجاد شد، اقتصاد خود را دوباره اصالح نموده  )226
هزار زمينه کاری در بخش دولتی ونزوئال ايجاد شده است. در  150و به سرعت به جلو حرکت کرد. در همين اواخر، 

هزار شغل ايجاد گرديده است. اين نشانگر طرز رفتار بورژوازی ونزوئال  40مقابل در بخش های خصوصی فقط 
نسبت به چاوز و مردم ونزوئال است. آن ها با کمال کينه توزی دشمنی می ورزند و با زبان خوش نمی شود با آن ها 

 کنار آمد. آن ها به بوليواری ها اعتماد ندارند و لذا سرمايه گذاری نمی کنند.
اين يا آن طبقه بايد پيروز شود. وضعيت کنونی که می توان گفت خصوصيت متارکه جنگ ناآرامی را  در آخر )227

 دارد، می تواند ماه ها يا شايد سال ها ادامه يابد.
 نقش رهبری )228
مارکسيزم هرگز افراد را در تاريخ رد نکرده است. شکی نيست که هوگو چاوز نقش عظيمی در انقالب  )229

ی کرده است و به برخی جمع بندی های پيشرفته ای دست يافته است. و اين که او اعالم کرده که از ونزوئال باز
سوسياليزم دفاع می کند هم با شوروشوق پذيرفته می شود. اما اين سوسياليزم را بايد تعريف کرد. وظيفه 

ن يات سوسياليزم را در ميان کارگرامارکسيست ها اين است که شفافی الزم را فراهم آورند: ...و از همه مهم تر نظر
 و جوانان گسترش دهند.

با وجود پشتيبانی ما از چاوز برعليه امپرياليزم و اليگارشی ضدانقالب، ما نمی بايد پشتيبانی خود را  )230
نامشروط بگذاريم. ما چک سفيد به هيچ فردی نمی دهيم. رفتار ما نسبت به چاوز می بايد پشتيبانی منتقدانه 

ما تمام اقدامات مترقيانه او را حمايت کرده و مصرانه خواهان ادامه آن ها با حمله به پايه های بورژوازی و   .باشد
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سلب مالکيت خصوصی از زمين داران و سرمايه داران هستيم. ما با تمام توان خود در بحث در باره سوسياليزم 
 بانه رفورميست ها که سعی دارند بر رئيس جمهوریشرکت کرده و از مارکسيزم دفاع و با نظريات گيج و فرصت طل

 نفوذ کرده و او را به سمت سازش با امپرياليزم و اپوزيسيون بکشند، مبارزه می کنيم.
هم زمان، ما بر نقش مستقل طبقه کارگر در انقالب مصرانه تأکيد می کنيم. ما از هر عملی که به اين نقش  )231

کنيم. مثل اشغال کارخانه، کنترل کارگر و غيره. از همه مهم تر، ما سر تير خود  به طور فزاينده کمک کند حمايت می
را به طرف عناصر تبهکار و طرفدار بورژوازی موجود در بوروکراسی بوليواری که دارند خرابکاری می کنند و انقالب 

 را از درون به نابودی می کشند، کج می کنيم.
ت مخالف در حال شکل گيری است که منعکس کننده فشار طبقات در درون رهبری بوليواری، گرايشا )232

مختلف است. يک بخش می خواهد به جلو برود. ديگری ترکيب مجدد اپوزيسيون را مطالبه می کند. بحث آن ها 
اين است که نبودن ضدانقالب در پالمان خطرناک است (حرفی تقريباً منطقی که نتيجه تحريم انتخابات است). 

بوليواری سرفرود آوردن اکثريت را در مقابل خواسته های اقليت مطالبه می کند. و اين چيزی است که جناح راست 
آن ها دموکراسی می نامند! خوشبختانه توده ها نظرات ديگری دارند. در نتيجه ابتکار عمل های کارگری از پايين، 

 د.ل انقالب را تا آخر مطالبه می کننسلب مالکيت های خصوصی تازه ای صورت گرفته است. کارگران انجام کام
جناح رفورميست سعی دارد از [سرعت پيشروی] اقدامات انقالبی ای که صورت می گيرد، بکاهد و آن ها  )233

را از مسير اصلی خارج نمايد و ـ از طريق ديالوگ و مذاکره ـ يک سلسله پيشنهاداتی را در چارچوب سياست های 
اقتصادی ای که هنوز در دست بورژوازی است، دفاع کند. آن ها خواهان برخی  حکومت ارائه دهد که از قدرت

اقدامات هستند که از طرف کارفرمايان مطالبه شده است: باال بردن قيمت ها، کمک مالی بالعوض به شرکت ها، 
 تضمانت [حفظ] مالکيت خصوصی و غيره. در ترکيب فعلی مبارزه طبقاتی، وجود اين قدرت اقتصادی در دس

شرکت های خصوصی، نشانگر وجود سالح اصلی در دست طبقه حاکم است که به وسيله آن می تواند پايه 
اجتماعی انقالب را نابود و توازون قوا را در آينده به نفع خود نمايد که سپس راه را برای نقشه های ضدانقالبی باز 

 می کند.
جناح  زبان کفر است. چاوز تدريجاً در حال درگير شدن با برای اين عناصر، هرگونه نظريه سوسياليستی مانند )234

راست بوروکراسی بوليواری است. وزرای راست گرای او، غرغرکنان [اين کارها را] "ديوانگی" رئيس جمهور می 
 بخوانند. آن ها از توده ها می هراسند و آرزوی توقف انقالب را دارند. چندين تن از آن ها در تماس با دشمنان انقال

 هستند، ازجمله ...سفارت آمريکا. اين است بزرگ ترين خطری که انقالب بوليواری را تهديد می کند.
رفورميست ها به آدمی می مانند که شاخه درختی را که بر آن نشسته اره می کند. سياست های آن ها باعث  )235

ليت های ها را تشويق به ادامه فعانرم شدن اپوزيسيون امپرياليستی و اليگارشی نمی شود، بلکه برعکس، آن 
ضدانقالبی اشان می نمايد. هم زمان، آن ها باعث سستی توده ها و ايجاد جو خطرناک سرد و بی تفاوت می شوند. 
اگر اين حالت اجازه ادامه پيدا کند، انقالب را به طور کلی نابود خواهد کرد. بوروکراسی مانند ستون پنجم عمل می 

ون متالشی می سازد. اين امر باعث برخوردهای تند در باال شده است. اتفاقی نيست که چاوز کند و انقالب از در
 ترکيب کابينه و مشاوران خود را عوض کرد.

از نظر منطق عينی انقالب، سلب مالکيت کردن از اليگارشی امری ضروری است. چاوز با تکيه بر توده ها  )236
اعث انشعاب در درون جنبش بوليواری می گردد و اين چيزی که رئيس جمهور اين کار می تواند بکند. اما اين کار ب

 سعی در اجتناب از آن نموده است، ولی اجتناب ناپذير است.
مبارزه بايد شروع شود تا باالخره يک طرف پيروز گردد. چاوز تنها با اتکای به توده ها می تواند پيروز شود؛  )237

ها را بلند کند تا برعليه جناح راست مبارزه کنند. توده ها و به ويژه کارگران دارند به  بايد از آن ها بخواهد و بايد آن
  جمع بندی های درستی می رسند: و آن اين که کارگران می بايد رهبران و سازمان های خود را کنترل کنند.
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ه دارند و دهقانانی قرار می دهيم کما خود را نه بر پايه رهبران منفرد که بر پايه غريزه سالم طبقاتی کارگران  )238
به جمع بندی های انقالبی می رسند. بزرگ ترين خطر برای انقالب اين است که توده ها از سخنرانی ها و 
شعارهای بدون عمل و انجام ندادن وظايف اساسی، يعنی قطع قدرت اليگارشی و بيرون راندن حرفه ای ها و 

را از درون متالشی می کنند، خسته شوند. انتخابات قانون اساسی دسامبر  بوروکرات های تبهکار که دارند انقالب
 نشان داد که صبر و تحمل توده ها بی انتها نيست. 2005

آن چه که الزم است ساختن يک گرايش مارکسيستی است که ريشه در ميان طبقه کارگر و جنبش بوليواری  )243
ه کتيو چيز ياد می گيرند. وظيفه مارکسيست ها است که شانه به شانداشته باشد. توده ها...تنها از طريق آموزش کل

آن ها بجنگند و در کسب تجربه با توده ها همراه باشند و در هر مرحله ای توضيح دهند و به آن ها کمک کنند که جمع 
 بندی های صحيح داشته باشند.

 کوبا )276
يه و تحليل چشم انداز برای انقالب کوبا نياز به سند در کوبا هم تغييرات مهمی در شرف رخ دادن است. تجز )277

خاص خود دارد، اما اگر يک چيز در موردش روشن باشد، آن چيز اين است که سرنوشت آن با انقالب در بقيه 
آمريکای التين پيوند خورده است. انقالب ونزوئال نقداً فرجه ای برای کوبا ايجاد کرده و با پيشرفت انقالب در 

و در بقيه قاره، تأثيرش می تواند بيشتر هم بشود. اين هم چيزی است که به نگرانی های امپرياليزم می ونزوئال 
 افزايد.
بعد از سقوط اتحاد جماهير شوروی، انقالب کوبا در سطح بين المللی و جوی خصمانه منزوی گشت و تحت  )278

ابل که) اقتصادی بی رحمانه، توده ها را در فشار غيرقفشار بی رحمانه امپرياليزم آمريکا قرار گرفت. انسداد (يا بلو
تحملی گذاشت. سرنوشت انقالب به توازون بستگی داشت. سقوط اتحاد جماهير شوروی، در کوبا طبيعتاً 
تهييجی، حتی در ميان سران، ايجاد کرد. البته کامالً روشن است که در کوبا هم مانند روسيه، عناصری وجود دارند 

زگشت به نظام سرمايه داری هستند. اما از يک طرف، فيدل کاسترو، کينه توزانه مخالف بازگشت که خواهان با
نظام سرمايه داری است. از طرف ديگر، توده ها به شدت و محکم به آرمان های انقالب، سوسياليزم و اقتصاد با 

ت به نظام دن به کوبا برای بازگشبرنامه ملی وابسته هستند. تا کنون کوشش های امپرياليزم آمريکا در فشار آور
سرمايه داری با شکست مواجه شده است. کاسترو همواره پوپوالر است و عناصر طرفدار سرمايه داری بشدت و 

 محکم تحت کنترل هستند.
انقالب ونزوئال بی شک به انقالب کوبا جانی تازه بخشيده است. ونزوئال نه تنها به کوبا نفتی را که به شدت  )279

د نياز است داده، بلکه به مردم کوبا اين اميد را بخشيده که باالخره انزوای دراز مدت آن ها در شرف شکستن مور
است. انقالبات کوبا و ونزوئال به طور جدايی ناپذيری به هم پيوند خورده است. آن ها با هم به روی پا ايستاده و با 

برنامه در ونزوئال نه تنها به تضعيف گرايشات طرفدار نظام  هم سقوط خواهند کرد. قدمی در راه يک اقتصاد ملی با
سرمايه داری موجود در بوروکراسی دولتی کوبا کمک کرده و به آن بخش هايی که طرفدار حفظ اقتصاد با برنامه 
هستند، قدرت می بخشد، بلکه بر آن بخش هايی از توده ها و بر آن بخش هايی از دستگاه دولتی که بيشتر به 

 ئال پيوند خورده اند و بيشتر موضع چپی دارند، تآثير می گذارد.ونزو
اخيراً فيدل کاسترو در سخنرانی خود، اخطار داد که انقالب کوبا هنوز به مرحله غيرقابل بازگشت بودن خود  )280

درونی  لنرسيده است. عالوه براين او اضافه کرد که خطر اصلی برای بازگشت به نظام سرمايه داری از جانب عوام
است تا بيرونی. اين [نکته] اولين بار است که به اين واضحی بيان گشته است. کاسترو به نمونه هايی از تبهکاری، 
کالهبرداری و دزدی بوروکراتيک، با ذکر مشخص مورد بنزين، اشاره کرد. او خواهان استقرار پاسداران جوان در 

 پمپ بنزين ها برای کنترل اين اماکن شد.
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ازگشت نظام سرمايه داری به کوبا يک بال خواهد بود، نه تنها برای کوبا، بلکه برای تمام آمريکای التين. ب )281
برای مردم کوبا تحميل نظام سرمايه داری نئوـليبرال و اقتصاد بازار يک عقب گشت وحشتناک است و نشانه عقب 

د بر روحيه کارگران و جوانان همه جا تأثير بگرد و بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در سطح وسيع تری 
گذاشته و افسردگی به بار می آورد. به موقعيت امپرياليزم قدرت بخشيده و پايه يک حمله ايدئولوژيکی تازه برعليه 
سوسياليزم را در مقياس جهانی بنا می نهد. در عين حال به معنای تشديد فشار امپرياليزم بر ونزوئال و بوليوی 

 ود.خواهد ب
منتقدان رياکار غرب و اپوزيسيون بورژوای کوبا مصرانه خواهان مقدمه ريزی برای "دموکراسی" هستند که  )282

منظور دموکراسی بورژوايی است. آن ها خواهان نظامی مانند آن چه در اياالت متحده آمريکا هست، می باشند؛ 
ر خته می شود (که در مورد فعلی، به يک ميليونجايی که دفتر رياست جمهوری به هر که پول بيشتری بدهد، فرو

نفت تکزاسی ناقص المغز [فروخته شده است])؛ جايی که کنگره اش از سياستمداران رشوه خواری که نماينده 
منافع شرکت های بزرگ هستند و نمايندگان مجلس مثل کاالی ارزانی به خريد و فروش گذاشته می شوند؛ جايی 

ويزيون اش به دست مشتی ميليارد کنترل می شود. طبيعتاً مطالبه معرفی اين گونه که شرکت های راديو و تل
 "دموکراسی" به معنای از بين بردن اقتصادی با برنامه ملی است.

، تروتسکی پيش بينی می کرد که بوروکراسی استالينيستی اتحاد جماهير شوروی را به نظام 1930در دهه  )283
رد. بوروکراسی به موقعيت ممتاز ويژه خود قانع نخواهد شد، بلکه انفعال اقتصاد با سرمايه داری باز پس خواهد ب

برنامه ملی را مطالبه خواهد کرد، تا بتواند خود را به مالکيت خصوصی برساند. حق ارث ـ يعنی حق قانونی انتقال 
چيزی  وره مکث طوالنی، ايننقشی کليدی در اين جا بازی کرد. اکنون پس از يک د -ثروت و امتيازات به فرزندان

 است که اتفاق افتاد.
به هر حال، تروتسکی فکر می کرد که بازگشت نظام سرمايه داری در اتحاد جماهير شوروی تنها از طريق  )284

جنگ داخلی ممکن خواهد بود. او پيش بينی می کرد که بوروکراسی در مرز طبقاتی انشعاب خواهد کرد و از يک 
نام "فرقه رايس") و از طرف ديگر، يک جناح راست طرفدار سرمايه داری (به نام "فرقه طرف، جناح چپ (به 

بوتنکو") بيرون خواهد زد. اما حوادث مسير ديگری را طی کرد. استالينيست در اتحاد جماهير شوروی بسيار 
رفتند.  از بين طوالنی تر از آن چه تروتسکی تصور می کرد، باقی ماند. سنت های انقالبی کهن، به طور کلی

انحطاط بوروکراسی به ابعاد نديده [بی سابقه]ای رسيد. فساد و تبهکاری و بوروکراسی، بخش عظيمی از ثروت 
توليد شده به دست طبقه کارگر شوروی را بلعيد و موفقيت های اقتصاد با برنامه را [از پايه] نابود کرد. در نتيجه، کل 

يک تکان کافی بود تا کل رژيم های بوروکراتيک اروپای شرقی را به پايين  جريان با سنگينی وزن خود، فرو ريخت.
 بکشد و همين مسير در شوروی چند سالی بيشتر طول کشيد.

در کوبا تفاوت های مهمی در مقايسه با آن چه در شوروی پيش آمد، وجود دارد. در روسيه خاطرات سنت  )285
انقالب را آسان تر کرد. برعکس در کوبا، انقالب در ظرف خاطرات زنده اکتبر محو و نابود شده بود. اين امر کار ضد

روی داد و خيلی از پاسداران قديم آماده جنگ با بازگشت نظام سرمايه داری هستند. بخش بزرگی از توده ها نيز 
يه و ر روسآماده دفاع از دستاورهای انقالب می باشد. اين بدان معنی است که يک انتقال "سرد"، مانند آن چه د

 اروپای شرقی رخ داد، بسيار بعيد به نظر می رسد.
فيدل کاسترو و طرفدارانش کوشش دارند تا در مقابل نظام سرمايه داری مقاومت کرده و از اقتصاد با برنامه  )286

کرد.  ددفاع می کنند. اين مسئله بسيار با اهميتی است. اما روشی که آن ها استفاده می کنند، مسئله را حل نخواه
تنها يک رژيم دموکراسی کارگری لنينيستی می تواند اين کار را بکند. حمله به ثروتمندان نوپا، عناصر تبهکار، 
بوروکراسی و مانند آن ها، تنها زمانی موفق خواهد بود که به يک برنامه دموکراسی کارگری پيوند خورده باشد که 
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حزب کمونيست روسيه بود که بعد از  1919ن داد و اساس برنامه بيرو 1917همان برنامه ای باشد که لنين در سال 
 مرگ لنين به دست استالين نابود شد.

آن چه که الزم است، يک کارکاتور متظاهر از دموکراسی بورژوايی نيست، بلکه تشويق به انتقاد و بحث  )287
د و برعليه آماده دفاع از انقالب کوبا می باشناست که به روی تمام گرايشاتی که اقتصاد با برنامه ملی را قبول دارند و 

بازگشت نظام سرمايه داری می جنگند، باز باشد. تروتسکيست ها ...می بايد وارد يک اتحاد عمل با کمونيست 
های کوبايی که در حال مبارزه با بازگشت نظام سرمايه داری هستند، شوند. آن ها بايد در عمل نشان دهند که 

 رين مدافعان انقالب کوبا هستند.بهترين و وفادارت
عالوه براين، مهم ترين چيزی که الزم است، گسترش انقالب سوسياليستی در تمام آمريکای التين است  )288

تا انزوای آن را يک بار برای هميشه بشکنند. اين چيزی بود که چه گوارا اعتقاد داشت و زندگيش را به خاطرش داد. 
 ک انقالب سوسياليستی در آمريکای التين کشور به کشور فوق العاده مناسبت تر میاکنون شرايط برای پيروزی ي

شود. اين طور نيست که "انقالب صادر شود" (چون انقالب قهوه نيست)، بلکه شرايط عينی برای انقالب 
رای ب سوسياليستی در تعدادی از کشورهای آمريکای التين به سرعت در شرف بالغ شدن هست ـيا بالغ شده است.

اين منظور يک رهبری با شهامت و شجاعت الزم است: رهبرانی مانند بوليوار و گوارا، نه ترسوهايی مانند 
 رفورميست ها.

  انقالب آمريکای التينی )289
آمريکای التين از نقطه نظر انقالبی در حال حاضر، پيش افتاده ترين منطقه جهان است. جنبش های  )290

در شرف احيا شدن است. آن چه که ما با آن روبرو هستيم انقالب ونزوئال نيست که انقالب  انقالبی در سراسر قاره
آمريکای التين است که يک حلقه الينفک زنجير انقالب جهانی می باشد. وضعيت اکووادور و بوليوی بی ارتباط 

م. کل روند فکر نمی کني به ونزوئال نيست. امپرياليست های آمريکايی اين طور فکر نمی کنند؛ ما هم اين طور
انقالب به طور ارگانيک به هم ارتباط دارد. در همه جای آمريکا التين، شرايط عينی برای انقالب در شرف بلوغ 

 است. شرايط ذهنی آن امر ديگری است.
ه اين ب بنابراين آمريکای التين کليد انقالب جهانی و انقالب ونزوئال کليد انقالب در آمريکای التين است. )291

دليل است که امپرياليزم آمريکا اين طور مصمم است که انقالب ونزوئال را متالشی کند، پيش از اين که به ساير 
کشورها سرايت کند. هوگو چاوز در ملع عام بيان داشته است که تروتسکی در مخالفت با استالين درست می گفت، 

ی هم منزوی شود، پيروز نخواهد شد. انقالب بوليواروقتی گفت که يک انقالب سوسياليستی، اگر در يک کشور 
اگر قرار است که به پيروزی برسد، نبايد در نيمه راه به ايستد. اين [انقالب] تنها با سلب مالکيت کردن از زمين داران 

ای کبزرگ و سرمايه داران است که می تواند موفق شود و آن گاه است که می تواند از کارگران و دهقانان کل آمري
 التين و بقيه جهان بخواهد که از نمونه ونزوئال پيروی کنند.

انقالب بوليواری، عليرغم کامل نبودنش، سردرگمی هايش، تضادهای درونی اش، نمونه ای است برای  )292
آمريکای التين. چاوز يک ايستگاه تلويزيونی زده که در تمام آمريکای التين و حتی بعضی جاها در اياالت متحده 

مريکا می گيرد. نام اين ايستگاه تلويزيون "تله سور" است. واشنگتن هوارش باال رفته و از "دخالت در امور ديگر آ
کشورها" شکايت دارد و به راحتی فراموش می کنند که سی ان ان، تبليغات خود را در سراسر جهان انجام می دهد. 

 انجام می دهد را ذکر نکنيم.البته اگر دخالت های مستقيمی که "سيا" در سراسر جهان 
شعار "برای يک فدراسيون سوسياليستی در آمريکای التين" اکنون اهميتی حياتی می يابد. عالقه به تجديد  )293

حيات عقايد بوليوار، اتحاد آمريکای التين را محکم در دستور کار قرار داده است. کوشش برای اين اتحاد از طرف 
دامپرياليستی دارد. کارگران، دهقانان، جوانان و روشن فکران مترقی به درستی به توده ها، خصلتی انقالبی و ض
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اين نتيجه رسيده اند که از آمريکای التين يک "بالکان ساختن"، آن را ضعيف و تابع رحمت امپرياليزم آمريکا می 
 سازد.
دم مواد عالی، نفت، دام و گن سؤالی که بايد مطرح باشد اين است که: چطور است که اين قاره با قدرت که )294

ازش سرريز می شود و جايی که تمام شرايط الزم برای ايجاد يک بهشت بر روی زمين در آن وجود دارد ـچطور است 
که به حد جهنم روی زمين برای ميليون ها مرد و زن درآمده؟ بيش از دو قرن است که کشورهای آمريکای التين 

ين به اصطالح استقالل مانند پرده ای است که در پشت آن وابستگی برده وار به طور رسمی مستقل هستند. اما ا
و شرکت های غول پيکر فرامليتی را به بار می آورد. اياالت متحده و اين شرکت ها خون اين قاره   به اياالت متحده

 را بدتر از خفاش خون آشام تا آخر مکيده اند.
چيست؟ فقط اين است که: بعد از مرگ "سيمون بوليوار"، اليگارشی  دليل از پای درآمدن يک قاره با قدرت )295

ـ به آرزوی او که می خواست يک  های آمريکای التين ـ زمين داران بزرگ، بانک داران بزرگ، سرمايه داران
آمريکای التين متحد با جزاير کارائيب ايجاد کند، خيانت کرده و در عوض بدنه زنده اين قاره را به يک سلسه 
کشورهای کوچکی که هيچ دليل وجود نداشتند، تبديل کردند. دليل اساسی بردگی آمريکای التين به "بالکانيزم" 
[يعنی مانند بالکان به کشورهای کوچک تکه تکه شدن] تبديل شدنش است. دليل اساسی اين بالکانيزم شدنش به 

ن برود. و مگر اين که اين وضعيت از بي خاطر حاکميت اين اليگارشی ها است. هيچ گونه پيشرفتی ممکن نيست،
 اين تنها با يک عمل انقالبی مصمم قابل تحقق است.

 ) تروتسکی نوشت:1934در تزهای بین الملل چهارم "جنگ و بين الملل چهارم" (ژوئن  )296
د ن"آمريکای جنوبی و مرکزی تنها با متحد شدن تمام کشورها به حول يک فدراسيون قدرتمند، می توان )297

بندهای عقب ماندگی و بردگی خود را پاره کنند. و اين کار بورژوازی آمريکای التين که نقداً تأخير کرده نيست که به 
اين وظيفه رسيدگی کند، بلکه اين وظيفه پرولتاريای جوان آمريکای التين که رهبر منتحب توده های تحت ستم 

ت و تحريکات امپرياليزم جهانی و برعليه عمل باند است، می باشد. بنابر اين شعار مبارزه برعليه خشون
 کمپرادورهای ملی اين است که: اياالت متحده آمريکای جنوبی و مرکزی ايجاد گردد."

مارکسيست ها بدون هيچ شرطی مدافع اتحاد آمريکای التين هستند. اما ما يک ترميم به عقايد بوليوار  )298
اين نتيجه حاصل شده است که تحت نظام سرمايه داری به هيچ وجه سال گذشته  200اضافه می کنيم. در طول 

امکان متحد شدن آمريکای التين وجود ندارد. از زمان مرگ سيمون بوليوار، بورژوازی فاسد و منحط آمريکای 
التين ميراث خود را برای يک پياله آش فروخته است. زمين داران بزرگ، بانک داران بزرگ و سرمايه داران 

ای التين صرفاً پادوی دفتر محلی امپرياليزم هستند. آن ها قادر نيستند که نقشی را که بورژوازی فرانسه و آمريک
انگلستان در گذشته ايفا کردند، بازی کنند. آن ها مانند مانعی بر سر راه پيشرفت هستند. اين را به وضوح در مورد 

ر بوليوی می توان ديد. مادامی که قدرت اقتصادی در بورژوازی پوسيده و ضدانقالب ونزوئال و پسرخاله هايش د
کف زمين داران بزرگ و سرمايه داران باشد، هيچ گونه پيشرفتی ممکن نخواهد بود. اين قدرت بايد شکسته شود. 
تنها طبقه ای که می تواند اين کار را بکند و به هدف بوليوار برسد، طبقه کارگر است. تنها زمانی که قدرت در کف 

 - ران باشد است که اين مانع مصنوعی و هيوال پايين ريختنی است و آمريکای التين می تواند متحد گرددکارگ
 همچون فدراسيون سوسياليستی.
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