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گUUUرايش مارکسيسUUUت ھUUUای انق�بUUUی «شUUUورای دبيUUUری 
 »ايران

 
درحاليک--ه اکث--ر ک--ارگران در اروپ--ا و آمريک--ا کريس--می را 

ازی صھيونيس-ت بمب-اران غ-زه را جشن می گرفتند، ب-ورژو
اي-ن بمب-اران ب-رای م-دتی ط-وAنی برنام-ه ري-زی . آغاز کرد
ب--ر اس--اس گفت--ه ھ--ای ايھ--ود ب--اراک، وزي--ر جن--گ . ش--ده ب--ود

علي-ه حم-اس " تم-ام عي-ار"اسرائيل، اين اقدامات يک جن-گ 
 .خواھد بود

 
اسرائيل نيز مانند ديگر دولت ھای ارتجاعی منطقه دوره ی 

 را زمان مناسبی برای کشتار و شکس-ت تعطيUت در غرب
دادن کارگران و مردم تحت س-تم در ابع-ادی گس-ترده، ب-دون 
عک--س العم---ل چش---م گي---ر از س--وی جن---بش جھ---انی طبق---ه ی 

دولت ترکيه که پايگاه . کارگر و سوسياليست ھا، يافته است
در ع-راق را بمب-اران ک-رده و اي-ران ک-ه " پی ک-ی ک-ی"ھای 

ني-ز از را دست گير ک-رده اس-ت بسياری از فعالين کارگری 
 .اين روش استفاده می کنند

  ادامه در صفحه آخر
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 »کنترل کارگری«چرا مطالبه ی 

 بايد در محور جنبش کارگری قرار 
 گيرد؟

 یار رازيماز
 

در دوره آتی مب-ارزات طبق-اتی، ب-ا تغيي-ر 
تناس--ب ق--وا ب--ه نف--ع ک--ارگران، م--ا ش--اھد 
اش----غال کارخان----ه ھ----ا و اعم----ال کنت----رل 

از . کارگری توسط کارگران خواھيم ب-ود
ه اي-ن تجرب--ه اي-ن رو بررس--ی مف-اھيم اولي--

بح-ث . کارگری بسيار حائز اھمي-ت اس-ت
و تبادل نظر در اين مورد می تواند ما را 
ُبه ابزار برنده تر و مؤثرتری در نبرد ب-ا 

در اين مقاله ب-ه . سرمايه داری مجھز کند
مف--اھيم اساس--ی کنت--رل ک--ارگری در دوره 

 . کنونی پرداخته می شود

 
اخي--را مق--اAتی در ب--اره ی اي--ن موض--وع 

سط برخ-ی از فع-اAن ک-ارگری نگاش-ته تو
کنت-رل «متاسفانه ھنوز مفھ-وم . شده است
ن--ه از لح--اظ ت--اريخی و ن--ه از » ک--ارگری

لح--اظ اھمي--ت ط--رح مطالب--ه انتق--الی دوره 
نمون-ه . کنونی به درستی درک نشده است

بارز اين ب-د فھم-ی را م-ی ت-وان در مقال-ه 
تح---ت » جعف---ر عظ---يم زاده«اخي---ر آق---ای 

اه ب-ه سياس--ت کنت--رل نگ--اھی کوت--«عن-وان 
ک----ارگری ب----ر م----تن حاکمي----ت اقتص----ادی 

ايش-ان . مشاھده ک-رد» سياسی بورژوازی
کنت--رل «ب--ه اش--تباه م--دافعان ط--رح مطالب--ه 

را ب--ه کس--انی منتس--ب م--ی کن--د » ک--ارگری
ک---ه خواھ---ان تح---ت کنت---رل ق---رار دادن و 

! ان---د" ورشکس---ته"اداره کارخان---ه ھ---ای  
اي--ن ":  ايش--ان در مقاب--ل م--دعی اس--ت ک--ه

در دوران تUطم--ات تعي--ين کنن--ده کنت--رل 
طبقه کارگر در آستانه کسب اجتماعی که 

 بمثابه ابزاری قدرت سياسی قرار ميگيرد
ب-رای خل-ع ي-د از س-رمايه داران و کنت-رل 
تولي-----د توس-----ط ک-----ارگران بک-----ار گرفت-----ه 

  ."ميشود

 
مواض--ع مش--ابه ب--ه نظري--ات آق--ای جعف--ر 
عظ--يم زاده در اي--ن م--دت توس--ط س--ازمان 

ا تک--رار ش--ده اس--ت و ھ--ای س--نتی مک--رر
ھمه نشانگر عدم درک صحيح اي-ن طي-ف 

اول؛ . از چن----د موض----وع اساس----ی اس----ت
نداشتن آشنايی درست با مفھوم تاريخی و 

و دوم؛ نداش-تن » کنترل ک-ارگری«کنونی 
درک کافی از مطالبات انتقالی در عص-ر 
امپري--اليزم ب--ه عن--وان ي--ک تاکتي--ک مھ--م 
دخالتگری در جنبش کارگری علي-ه نظ-ام 

در اي--ن مقال--ه کوش--ش م--ی . مايه داریس-ر
ش--ود ک--ه ب--ه ش--کل مثب--ت ب--ه اي--ن نک--ات 
اساسی اشاره شود تا تبادل نظرھا بتوانند 
 .در مسير صحيح به نتيجه مطلوب برسد

 

 مفھوم مارکسيستی کنترل کارگری
 

پ----يش از پ----رداختن ب----ه توض----يح مفھ----وم 
پيش-ا (در دوره کن-ونی » کنترل کارگری«

، می بايست )برکناری نظام سرمايه داری
ب----ه مفھ----وم کUس----يک کنت----رل ک----ارگری 

 . پرداخته شود
 

مارکسيس--ت ھ--ای انقUب--ی ب--ر اي--ن باورن--د 
ک--ه پ---س از کن---ار گذاش---تن نظ---ام س---رمايه 
داری توسط قدرت کارگری، جامعه وارد 
ي--ک مرحل--ه انتق--ال از س--رمايه داری ب--ه 

ب---ه ق---ول ک---ارل . سوس---ياليزم م---ی گ---ردد
) ادر جزوه نقدی بر برنامه گوت-(مارکس 

در اي--ن دوره وج--ه تولي--د غيرکاپيتاليس--تی 
در جامع---ه ح---اکم ش---ده؛ ام---ا وج---ه توزي---ع 

زي--را . کماک--ان ب--ورژوايی ب--اقی م--ی مان--د
انق-----Uب سوسياليس-----تی از بط-----ن جامع-----ه 
س---رمايه داری متول---د ش---ده و بس---ياری از 
ناھنجاری ھای بورژوايی، تا رش-د کيف-ی 
نيروھ--ای مول--ده در س--طح جھ--انی، ب--رای 

 . اھد مانددوره ای باقی خو
 

ھمچن---ين ص---احبان ق---درت ن---وين، طبق---ه 
ک---ارگر، از آنج---ايی ک---ه آم---ادگی اعم---ال 
مديريت کارگری نداش-ته، کماک-ان برخ-ی 
از مناس--بات جامع--ه ب--ورژوايی را اجب--ارا 

بايد واقف بود که روز . بايستی حفظ کنند
پ--س از انق--Uب ک--ارگری، نم--ی ت--وان ب--ا 

ي--ا حت---ی (ج--ايگزين س--ازی تکنيس---ين ھ--ا 
ب----ا ) ابس----ته ب----ه س----رمايه داریم----ديران و

مس-ايل فن-ی تمام کارگران در کارخانه ھا 
و راه ان--دازی کارخان--ه ھ--ا را ب--ه يکب--اره 

ک--ارگران باي--د واق--ف باش--يم ک--ه . ح--ل ک--رد
ب--رای اعم--ال م--ديريت ک--ارگری بايس---تی 

در . تجرب--ه و آم--ادگی قبل--ی داش--ته باش--ند
جامع--ه ب--ورژوايی، ک--ارگرانی ک--ه ح--داقل 

به اضافه چند  ( ساعت در روز٨بيش از 
ک--ار ک--رده و ھ--يچ ) س--اعت اي--اب وذھ--اب

امک-----ان س-----ازماندھی ام-----ور تولي-----دی را 
نداشته، نمی توانند به صرف کسب قدرت 

 امور را به صورت تمامسياسی بUفاصله 
از اينرو نياز . حرفه ای خود بدست گيرند

به دوره ای است ک-ه ک-ارگران ب-ه اعم-ال 
 در .مديريت و ک-اردانی آش-نايی پي-دا کنن-د

اي-ن م-ورد ني-ز ني-از ب-ه ي-ک دوره انتق-الی 
اما در اين دوره انتقالی کنترل توليد . است

و توزي---ع باي---د در دس---ت خ---ود ک---ارگران 
ن-ام » کنت-رل ک-ارگری« اين نظريه، .باشد

گرفته است، اين دوره، دوره ای است که 
حکومت ک-ارگری در بس-ياری از ادارات 
و کارخان-----ه ھ-----ا و مؤسس-----ات از ھم-----ان 

و افراد ب-ا تجرب-ه ای ک-ه پ-يش از مديران 
انق--Uب، کارخان--ه ھ--ا را م--ی چرخاندن--د، 

کنت--رل «اس--تفاده خواھ--د ک--رد، ام--ا تح--ت 
ک--ارگران در اي--ن دوره وق--ت . »ک--ارگری

ت--نفس م--ی يابن--د ت--ا در تم--ام س--طوح ک--ار 
اداری و مديريت آشنايی پيدا کرده و پ-س 

  امور را بدس-ت خ-ود گيرن-د، تماماز آن، 
 اقتص---ادی جب---ران ب---دون اينک---ه لطم---ات

ناپذير، به علت عدم آم-ادگی اداره ام-ور، 
ب-------ه طبق-------ه ک-------ارگر و جامع-------ه ن-------وين 

  .سوسياليستی، تحميل گردد
 

ب--ه وي--ژه (مفھ--وم اولي--ه کنت--رل ک--ارگری 
 ١٩١٧متک---ی ب---ر تجرب---ه انق---Uب اکتب---ر 

از اي--ن موقعي--ت وي--ژه سرچش--مه ) روس--يه
يعنی دوره ای بUفاصله پس از . می گيرد

مايه داری ک-ه ک-ارگران نابودی نظ-ام س-ر
ھنوز زمان يادگيری امور فنی را نداش-ته 
و مجبورند که ب-ا اس-تخدام تکنيس-ين ھ-ا و 
م-ديران و کاردان-ان پيش-ين، زم-انی ب-رای 
تعليم تم-ام ام-ور و انتق-ال تجرب-ه م-ديريت 
. کارگری به کارگران جوان، داشته باشند

اما وجه مشخصه و يا تضمين توفي-ق اي-ن 
 تمامی کنترل و نظارت دوره اين است که

تولي--د و توزي--ع در دس--ت خ--ود ک--ارگران 
باشد؛ يعنی کنت-رل ک-ارگری اعم-ال گ-ردد 

تا اينجا شايد کم و بيش اين مفھوم م-ورد (
تواف-----ق منق-----دين ط-----رح مطالب-----ه کنت-----رل 

 ).    کارگری قرار گيرد
 

ام-------ا در جامع-------ه س-------رمايه داری چ-------ه 
موضوعی که مورد بد فھمی و اختUفات (

 اس--ت ک--ه ھم--ان مفھ--وم از ؟ ب--ديھی)اس--ت
و ھم-ان مض-مون م-ی » کنترل ک-ارگری«

تواند در جامع-ه س-رمايه داری ني-ز ط-رح 
ک---ارگران از طري---ق اعم---ال ي---ک . گ---ردد

مطالب---اتی ک---ه (سلس---له مطالب---ات انتق---الی 
توس--ط دول---ت س---رمايه داری قاب---ل تحق---ق 
نب----وده و منج----ر ب----ه تش----ديد رودرروي----ی 



 

 ميليتانت
نوزدهشماره   

دوره دوم -  سال دوم-١٣٨٧ دی  
٣ 

 
ک----ارگران و دول----ت س----رمايه داری م----ی 

عمل تجربه کنترل کارگری را در ) گردد
بدست آورده و خود را برای حکومت آتی 

به سخن ديگر، طبق-ه . خود آماده می کنند
ک----ارگر ب----رای ت----دارک اعم----ال م----ديريت 
کارگری، پس از سرنگونی نظام سرمايه 
داری، ض--روری اس--ت ک--ه  س--ازماندھی 
توليد و توزيع را در درون نظ-ام س-رمايه 

ن امر، آنھ-ا برای اي.  تجربه کندنيزداری 
 اعتم--اد ب--ه نف--سبايس--تی در وھل--ه نخس--ت 
آنھ-------ا بايس-------تی . Aزم را کس-------ب کنن-------د

سازماندھی راه اندازی چرخ ھای اص-لی 
ص----نايع را بدس----ت گرفت----ه و ب----ه خ----ود و 
سايرين در عمل نش-ان دھن-د ک-ه ص-احبان 

 .  آنھا ھستندخوداصلی ابزار توليد، 
 

نخستين گام در اين راه نيز اعمال کنت-رل 
 مس-تقيم ب-ر تولي-د در س-طح ھ-ر و نظ-ارت

تجرب-ه حاص-له . کارخانه و کارگ-اه ھس-ت
از يک اعتصاب و يا يک اشغال کارخانه 
و گ--رفتن ام--ور اداری و تولي--د ب--ه دس--ت 
خ---ود، زمين---ه اولي---ه کنت---رل ک---ارگری را 

اينک---ه س----رمايه داران . ف---راھم م---ی آورد
کنترل را به کارگران واگ-ذار م-ی کنن-د و 

ن بح--ث ق--رار ي--ا نم--ی کنن--د در مح--ور اي--
در واق---ع باي---د ف---رض را ب---ر اي---ن . ن---دارد

گذاش--ت ک--ه س--رمايه داری در مقاب--ل اي--ن 
 Aخواست مقاومت کرده و اي-ن ام-ر اص-و
قاب--ل تحق--ق در نظ--ام س--رمايه داری نم--ی 

س--ؤالی ک--ه در اينج--ا توس--ط منق--دين . باش--د
طرح می گردد اين است که اگ-ر س-رمايه 
داران، کنت--رل و نظ--ارت را ب--ه ک--ارگران 

ار نم--ی کنن-د چ--را باي-د اص--وA چن--ين واگ-ذ
مطالبه ای ط-رح گ-ردد؟ در پاس-خ ب-ه اي-ن 
نکت--ه باي--د اع--Uم ش--ود ک--ه ع--دم واگ--ذاری 
کنترل کارگری به کارگران مرحله نوينی 
از مب----ارزات ض----د س----رمايه داری را ب----ا 
آگاھی باAتر کارگران ب-ا دول-ت ب-ه دنب-ال 

در واق--ع ط--رح اي--ن مطالب--ه . خواھ--د آورد
ھ-د ک-رد ب-ين آگ-اھی کن-ونی پلی ايجاد خوا

ک--ارگران در م--ورد نح--وه ی س--ازماندھی 
ام--ور خ--ود و مرحل--ه رودروي--ی نھ--ايی ب--ا 

اساس مطالبه انتقالی . نظام سرمايه داری
در عص--ر امپري--اليزم در اي--ن نکت--ه نھفت--ه 
است که متأسفانه مورد توجه منقدان قرار 

آنھ-ا ط-رح مطالب-ات ک-ارگری . نمی گي-رد
س اين روش چان-ه ُرا يک بعدی و بر اسا

يا سرمايه داری م-ی ) سنديکاليستی(زنی 
در نتيج--ه ب--ا چن--ين مواض--عی ب--ه . پندارن--د

ناچ--ار در جبھ--ه رفرميس--ت ھ--ا ق--رار م--ی 
 . گيرند

 

 
 
 

اما، در جامعه س-رمايه داری، از آنج-ايی 
ک--ه کنت--رل اکث---ر ام--ور جامع--ه در دس---ت 
طبق--ه ح--اکم و دول--ت و م--ديران آن اس--ت، 

 م--ی تنھ--اری کس--ب تجرب--ه کنت--رل ک--ارگ
و ( نھادھای وابسته تمامیاز مستقل تواند 

به دولت صورت ) افراد و احزاب وابسته
ھر دخال-ت و ي-ا حض-ور سياس-ی و . گيرد

تشکيUتی عوامل، نھادھ-ا و اح-زاب، اي-ن 
زم--انی ک--ه . رون--د را مس--دود خواھ--د ک--رد

تصميم اينک-ه چ-ه کاAھ-ايی بايس-تی تولي-د 
ردد؛ شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گ

چ--ه تع--داد ک--ارگر اس--تخدام گ--ردد؛ بھ--ای 
تولي----دات چق----در باش----د؛ ش----رايط ف----روش 
چگونه باشد؛ دستمزدھا و س-اعات ک-ار و 
حق----وق م----ديران و ي----ا تص----ميم پيرام----ون 
امکانات رفاھی، جريمه، پ-اداش، اخ-راج 

ھمه و ... و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد
ھم---ه برعھ---ده س---رمايه داران و م---ديران 

 ک---ارگران ھيچگ---اهاش---د، انتص---ابی آنھ---ا ب
تجرب--ه عمل--ی ب--رای اداره ام--ور خ--ود را 

دخال---ت ھ---ای برخ---ی از . نخواھن---د ياف---ت
و ط---رح ھ---ای » م---ديريت«ک---ارگران در 

در اي---ن (» مش---ارکت«و » خ---ودگردانی«
نه ) مورد در زير توضيح داده خواھد شد

تنھ--ا ھ--يچ تغيي--ری در موقعي--ت ک--ارگران 
نمی دھد ک-ه ام-ر تجرب-ه کنت-رل ک-ارگری 

 تعويق انداخته و آنھ-ا را ب-ه اس-رای را به
 . مديران مبدل می کند

 

البته سرمايه داران از اين موقعي-ت وي-ژه 
و قدرت مطلق خود برای پيشبرد مقاص-د 
خود، يعنی کسب سود بيشتر، استفاده می 

از اينرو اس-ت ک-ه ک-وچکترين اق-دام . کنند
ُکارگران مانند کم کاری، کن-د ک-اری و ي-ا 

فع ھيئ-ت ح-اکم را يک اعتص-اب، ک-ل من-ا
ک-ارگران پيش-رو . به مخ-اطره م-ی ان-دازد

در تقابل با اي-ن ش-يوه ھ-ا، محقق-ا خواھ-ان 
نظ--ارت و کنت--رل مس--تقيم ب--ر کلي--ه ام--ور 

اس--رار تولي--دی، در جري--ان ق--رار گ--رفتن 
اطUع در ، کسب معامUتی سرمايه داران

، اطUع-ات در باره دخل و خرج کارخانه
بانک ھای امور وام گيری کارخانه ھا از 

داخل----ی و خ----ارجی، مي----زان دس----تمزھا و 
حق--وق م--ديران، س--ود و زي--ان کارخان--ه، 
عل--ت اخ--راج ي--ا ارتق--اء ک--ارگران و غي--ره 

س--------رمايه داران، م--------ديران و . ھس--------تند
 ک--ه تم---ام اطUع---ات موظفن---دکارفرماي--ان 

مربوط به کارخانه را در اختيار کارگران 
 اما بديھی است که چنين نم-ی -قرار دھند

اينرو مبارزه برای اين مطالب-ات از . کنند
. ابتدايی ني-از ب-ه س-ازماندھی مس-تقل دارد

ايج---اد تش---کلی ک---ه از طري---ق مب---ارزه در 
ص--دد کس--ب اي--ن حق--وق پاي--ه ای برآي--د و 
توسط شيوه ھايی نظير اشغال کارخانه ھا 
و بدست گرفتن کنترل ب-ر تولي-د و توزي-ع 

 تزويرھ----ای س----رمايه داران مبن----ی تم----ام
توجيه اخراج ھ-ا و ضرردھی کارخانه و 

غيره را برمU کند؛ اين تش-کل چي-زی ب-ه 
 نمی تواند باشد تشکل مستقل کارگریجز 

و ھمچن--ين مب--ارزه ح--ول ھ--ر ي--ک از اي--ن 
مطالبات انتقالی ميتواند مبارزه ای ب-رای 

در . کس--ب تجرب--ه کنت--رل ک--ارگری باش--د
واق--ع تنھ--ا ش--يوه کس--ب اعتم--اد ب--ه نف--س و 

جامعه کسب آگاھی ضد سرمايه داری در 
س---رمايه داری از طري---ق تجرب---ه م---وارد 

 . ذکر شده است
 
 ؟ کارخانه ھا"یورشکستگ"
 

" ورشکس-----تگی"ط-----رح موض-----وع اول، 
کارخان----ه در جامع----ه تنھ----ا توس----ط خ----ود 
سرمايه داران و م-ديران کارخان-ه  اع-Uم 

کارخانه " ورشکستگی"تعيين  . می گردد
به و يا قابليت آن به تداوم توليد، خود نياز 

 .   دارد دخل و خرج کارخانهباز شدن
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اگ---ر س---رمايه داران ادع---ا م---ی کنن---د ک---ه 

ش------ده اس------ت، " ورشکس------ته"کارخان------ه 
: ک--ارگران در مقاب---ل ب--ه آنھ---ا م--ی گوين---د

 "!دف----اتر دخ----ل و خ----رج را ب----از کني----د"
بگذاري---د ھم---ه ک---ارگران ببينن---د ک---ه اي---ن 
کارخانه چه مقدار توليد کرده و چه مقدار 

 . مخارج داشته است
 

ش ک-ارگری نباي-د تحلي-ل ھ-ا و فعاAن جن-ب
نظري---ات س---رمايه داران را ب---دون م---ورد 

واقعي-ت اي-ن ! سؤال قرار دادن آن بپذيرند
است که اگر دفاتر دخل و خرج کارخان-ه 
ب--از گ--ردد، مش--اھده خواھ--د ش--د ک--ه اي--ن 
کارخانه ھا می توانند تحت نظ-ارت خ-ود 
کارگران و بدون حيف و ميل حقوق ھای 

يزی صحيح سود کUن مديران و برنامه ر
 . آور باشند

 
اما منظور واقعی سرمايه داران اين است 

برای نمونه نس-اجی در (که در اين حوزه 
، س--رمايه آن ط--ور ک--ه باي--د و )کردس--تان

ش--ايد س--ودآور نيس--ت، ت--ا م--ثU در ح--وزه 
ب---ه . س---اختمان س---ازی در ح---والی تھ---ران

س--خن ديگ--ر س--رمايه از ي--ک ح--وزه س--ود 
گرايش پي-دا  بيشتر سود آورآور به حوزه 

ب--رای توجي--ه اي--ن انتق--ال س--اده، . م--ی کن--د
سرمايه داران اعUم می کنند که کارخانه 

 . شده است" ورشکسته"موجود 
 

 ٨٠دوم، در جامع---ه ای ک---ه در آن ح---دود 
درصد صنايع و اقتص-اد کش-ور در دس-ت 
دول--ت م--ی باش--د، مط--رح ک--ردن خواس--ت 
ب--از ک--ردن دف--اتر دخ--ل و خ--رج در مقاب--ل 

م شدن ي-ک کارخان-ه ي-ا اعU" ورشکسته"
واحد تولي-دی ی دولت-ی، م-ی توان-د ک-ه ن-ه 
فقط دست فاس-د م-ديران را رو کن-د، بلک-ه 

» آقازاده«معمUت پشت پرده ی دولتی و 
 .ھا را نيز برمU کند

 
ش---دن حت---ی ي---ک " ورشکس---ته"ھمچن---ين 

" ورشکس-تگی"کارخانه ی دولتی بي-انگر 
سياست ھ-ای توس-عه ی اقتص-ادی و رش-د 

دولت فعلی را نش-ان م-ی ) حداقل(صنايع 
و در طی پروسه ای ک-ارگران م-ی ! باشد

توانند به اي-ن تنيج-ه ی منطق-ی برس-ند ک-ه 
در واق-------ع ک-------ل نظ-------ام س-------رمايه داری 

و اگ----ر ي----ک . م----ی باش----د" ورشکس----ته"
کارخان-ه ي-ا واح-د تولي-دی ی دولت-ی تح-ت 
کنترل کارگران قرار گيرد، به خص-وص 
اگ---ر آن در بخ---ش حي---اتی ی نف---ت و گ---از 

رودرروي---ی ی ک---ارگران فق---ط ب---ا باش---د، 
م--ديريت نخواھ--د ب--ود، بلک--ه بUفاص--له ب--ه 
رودررويی با دولت بورژوايی تبديل م-ی 

چن---ين رودرروي---ی ای م---ی توان---د . ش---ود
بس---يار س---ريعتر ب---ه واح---د ھ---ای ديگ---ر، 
ص---نايع متف---اوت و نق---اط جغرافي---ايی دور 
گسترش پيدا کند؛ و جنبه ی ضربه ای بر 

 ! ردعليه کل بورژوازی به خود بگي
 

ب----ا تأس----ف برخ----ی از فع----اAن جن----بش 
مانن---د آق---ای جعف---ر عظ---يم (ک---ارگری 

ب--دون مقاوم--ت در مقاب--ل ادع--ای ) زاده
ک----اذب س----رمايه داری، آن ادعاھ----ا را 
تک---رار ک---رده و يک---ی از ش---يوه ھ---ای 
م-----ؤثر مطالب-----ات انتق-----الی ک-----ارگری 

) کنترل ک-ارگری در وض-عيت کن-ونی(
اکنون ب-رای . را مردود اعUم می کنند

ن اين موضوع م-ی پ-ردازيم روشن شد
 .به مفھوم مطالبات انتقالی

  
  

  
  
  

  کاربرد برنامه ی انتقالی کاربرد برنامه ی انتقالی 
  در جنبش کارگری در جنبش کارگری 

 

مطالب----ات ک----ارگری را نم----ی ت----وان ب----ه 
صورت تصنعی و فرمول وار به طبقه ی 

حد اقل نطف-ه ھ-ای آن . کارگر تحميل کرد
مطالب---ات بايس---تی در درون خ---ود جن---بش 
. دک----ارگری ب----ه نق----د ش----کل گرفت----ه باش----ن

ش-عارھای مح--وری ک-ارگری از ي--ک س--و 
از دل جنبش کارگری ظاھر م-ی گ-ردد و 
از سوی ديگر نقش تقويت کنن-ده س-ازمان 
دھی و برنامه ريزی درازمدت در جامعه 

م-ثU در . ی سرمايه داری را ايفا می کن-د
س-----الھای اخي-----ر در کارخان-----ه ی ب-----ارش 

اصفھان و چند س-ال پ-يش در کارخان-ه ی 
عتراض-ات ک-ارگران کشمير و اخيرا در ا

کارخانه ی ھفت تپه م-ا ش-اھد اي-ن ھس-تيم 
که اولين برخوردھايی که طبقه ی کارگر 
و کارگران با نيروھای انتظامی می کنن-د 
از ش---عارھای معم---ول فرات---ر م---ی رون---د، 
م--ثU زم--انی ک--ه چن--د ک--ارگر دس--تگير م--ی 
ش---وند، س---اير ک---ارگران ب---ه ش---عار آزادی 

آن زندانيان سياس-ی م-ی رس-ند؛ و پ-س از 
به شعار تشکيل سنديکا رسيده و سپس که 
رژيم قصد دارد با آن ھا باب يک سلس-له 
م--ذاکرات و چان--ه زن--ی ھ--ا را ب--از کن--د، و 
نشان داده می شود که دولت به کذب بيان 

درآم----دی حاص----ل از اي----ن م----ی کن----د ک----ه 
 و اين کارخان-ه ھ-ا باي-د کارخانه ھا نيست

بسته شود، طبق-ه ی ک-ارگر عموم-ا ش-عار 
اي--ن .  را مط--رح م--ی کن--دارگریکنت--رل ک--

تغيي--ر کيف---ی ک--ه در ارتب---اط ب--ا وض---عيت 
آگاھی طبقه ی کارگر مUحظه م-ی کن-يم، 
ريش-ه در ھم-ين مب-ارزات چن-د س-ال پ--يش 

بنابراين اي-ن مس-ئله . طبقه ی کارگر دارد
بس--يار ح--ائز اھميت--ی در م--ورد پيش--رفت 

 .جنبش کارگری است
 

ب--رای بررس--ی ش--عارھا مح--وری کن--ونی 
ی، در ابت---دا باي---د مفھ---وم جن---بش ک---ارگر

روشن شود و سپس » مطالبات کارگری«
. مطالب---ات مح---وری از آن اس---تنتاج ش---ود

مطالب--ات عموم--ا ب--ه س--ه دس--ته تقس--يم م--ی 
مطالب---ات دموکراتي---ک، مطالب---ات : ش---وند

 .»انتقالی«و مطالبات » حداقل«
 

اول؛ مطالب---ات دموکراتي---ک آن دس---ته از 
ش--عارھايی ھس--تند ک--ه الزام--ا ب--ا س--لطه ی 

اسی ب-ورژوازی در تض-اد نيس-تند، ام-ا سي
حقوق پايه ای کليه ی قشرھای تحت س-تم 

برای نمونه خواست . را گسترش می دھند
ھ---ايی مانن---د آزادی ح---ق بي---ان، تش---کل و 
اعتص-----اب، آزادی تأس-----يس س-----نديکاھای 
ک--ارگری، آم--وزش و پ--رورش مج--انی و 
ھمگ---انی، لغ---و ق---وانين حق---وقی و جزاي---ی 

 م--ردان ارتج--اعی، براب--ری کام--ل زن--ان و
در کلي--ه ی س--طوح، آزادی و احت--رام ب--ه 
حق--وق و حيثي--ت بش--ری، ح--ق ش--کايت و 
دادگاھی کردن ھر مقام دولتی توس-ط ھ-ر 

مطالب-----ات «ش-----ھروند و غي-----ره، ش-----امل 
 .ھستند» دموکراتيک

 
گرچ--ه مب--ارزه ب--رای حق--وق دموکراتي--ک 
ھم-----واره يک-----ی از مب-----ارزات عم-----ده ی 
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کمونيس----ت ھ----ا ب----وده و ھس----ت، ام----ا در 

ي----ر اي----ران تحق----ق چن----ين کش----ورھايی نظ
خواس------ت ھ------ايی، مگ------ر در وض------عيت 

زي----را ک----ه . اس----تثنايی، غيرعمل----ی اس----ت
اختن--اق ح--اکم حت--ی تحق--ق چن--ين خواس--ت 
ھايی را نمی تواند برای مخالفان خود در 

ب---ا اي---ن . درون ھيئ---ت ح---اکم تحم---ل کن---د
وجود، چن-ين خواس-ت ھ-ايی در برنام-ه و 
تبليغ--ات ک--ارگری ج--ای دارن--د و تبليغ--ات 

زي-را ب-ه . باي-د ص-ورت پ-ذيردحول آن ھا 
عل---ت وض---عيت اختن---اق، گ---اھی ني---ز آن 
مطالبات به ش-عارھای مح-وری ک-ارگران 

 .مبدل می گردند
 

طرح شعارھای دموکراتيک از اين زاويه 
حائز اھميت ھستند که در وھله ی نخست 
کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود 

ب---دون س---ازمان دھ---ی . را س---ازمان دھن---د
 سياس--ی، ک--ارگران ق--ادر ب--ه تش--کيUتی و

و . ايفای نق-ش انقUب-ی خ-ود نخواھن-د ب-ود
ھمچن--ين ط--ی اي--ن مب--ارزات ک--ارگران ب--ه 

و ن-ه ص-رفا ش-کل (ماھيت طبق-اتی دول-ت 
. پ---ی خواھن---د ب---رد) حکوم---ت اس---تبدادی

ع--Uوه ب--ر اي--ن ھ--ا، ب--رای آن ک--ه طبق--ه ی 
کارگر بتواند کلي-ه ی قش-رھای تح-ت س-تم 

اتي--ک را ک--ه خواس--ت ھ--ايی عم--دتا دموکر
دارن---د، ب---ه جھ---ت مب---ارزه ب---رای انق---Uب 
سوسياليس------تی جل-------ب کن-------د، مطالب-------ات 

 .خود کند» ِآن«دموکراتيک را بايد از 
 

، ک--ه آن ھ--ا »ح--داقل«دوم؛ مطالب--ات س--نتا 
. نيز نظام سرمايه داری را نفی نمی کنن-د

مطالباتی نظير حقوق بيکاری، بيمه ھ-ای 
اجتماعی، بازنشستگی، ح-ق مرخص-ی ب-ا 

زد و غي---ره از جمل---ه اي---ن پرداخ---ت دس---تم
اھمي-ت اي-ن مطالب--ات . خواس-ت ھ-ا ھس--تند

. در اواخر ق-رن ن-وزدھم بس-يار زي-اد ب-ود
زي--را ک--ه ح--زب ھ--ای سوس--يال دم--وکرات 
م----ی توانس----تند، ب----ه اص----Uحاتی ب----ه نف----ع 

اما اين خواست ھ-ا، . کارگران دست يابند
ام--روزه، حت--ی در کش--ورھای غرب--ی ک--م 
 رنگ شده اند، زي-را ب-ورژوازی در ح-ال

» اص----Uحات«پ----س گ----رفتن بس----ياری از 
تحق--ق اي--ن خواس--ت ھ--ا در . گذش--ته اس--ت

مانن-----د (کش----ورھايی نظي-----ر اي-----ران ني-----ز 
ي-ا غيرقاب-ل تحق-ق ) مطالبات دموکراتي-ک

اند و يا چنان چه بخشا تحقق يابند، عمدتا 
ب--ه نف--ع رژي--م ھس--تند و ن--ه » اص--Uحاتی«

ام---ا علي---رغم اي---ن ھ---ا، . طبق---ه ی ک---ارگر

 ني--ز ض--روری مب-ارزه ح--ول اي--ن ش-عارھا
 .است

 
ان--د ک--ه تحق--ق »انتق--الی«س--وم؛ مطالب--ات 

نھ-----ايی آن ھ-----ا مس-----تلزم شکس-----ته ش-----دن 
اي-ن . چارچوب نظ-ام س-رمايه داری اس-ت

مطالب-ات ش--امل ش--عارھايی مانن--د اف--زايش 
دس----تمزدھا متناس----ب ب----ا ت----ورم، ک----اھش 
ساعات کار متناسب ب-ا اف-زايش بيک-اری، 
باز کردن دفترھای دخ-ل و خ-رج ش-رکت 

 ھ---ا و بان---ک ھ---ا، نظ---ارت ھ---ا، کارخان---ه
مس----تقيم ک----ارگری ب----رای ت----دوين ق----وانين 
موجود، کنترل بر توليد و توزيع و غي-ره 

 . می باشند
 

از آن ج-ايی ک--ه اي-ن مطالب--ات، در عص--ر 
اخير، در پی ھر حرکتی، به محور عملی 
مبارزات کارگری تبديل شده اس-ت، يک-ی 
از پاي--ه ھ--ای اساس--ی مطالب--ات ک--ارگران 

 دھن-د و ب-رای دوره پيشرو را تشکيل م-ی
ای ت----اريخی در رأس برنام----ه ی ح----زب 
پيش--تاز انقUب--ی آت--ی در اي--ران ق--رار م--ی 

مطالب-ات انتق-الی از لح-اظ کيف-ی ب-ا . گيرد
» ح-داقل«مطالبات دموکراتيک، جزئی و 

متفاوت اند، زيرا مطالبات دموکراتيک و 
ح--داقل، ھ--يچ ي--ک نظ--ام س--رمايه داری را 

ح-وری زير س-ؤال نب-رده و از مطالب-ات م
درازم---دت طبق---ه ی ک---ارگر نم---ی توانن---د 

 .باشند
 

در عص--ر انقUب---ات، دين--اميزم مب---ارزات 
طبق------اتی از مب------ارزه ح------ول مطالب------ات 
. دموکراتي---ک و ح---داقل، فرات---ر م---ی رود

برخ--ی ني--ز ب--ر اي--ن باورن--د ک--ه ب--ا ط--رح 
به تنھ-ايی طبق-ه » سرنگونی رژيم«شعار 

ی ک--ارگر را ب--رای ت--دارک رودروي--ی ب--ا 
محقق--ا اي--ن ط--ور . کنن--درژي--م آم--اده م--ی 

طرح اين سرنگونی، ب-دون ط-رح ! نيست
ش---عارھای مح---وری ک---ارگری ص---رفا در 

افزايش چند . سطح تبليغاتی باقی می ماند
ب--------ر ش--------عار » دموکراتي--------ک«ش--------عار 

نيز طبقه ی کارگر را » سرنگونی رژيم«
ب--رای مب--ارزه ی روزم--ره ب--ا رژي--م نم--ی 

تنھ--ا ي--ک سلس--له از . توان--د س--ازمان دھ--د
شخص و ملموس انتقالی است، مطالبات م

که از آگاھی کنونی طبقه ی کارگر آغ-از 
شده، آن ھا را گام به گام برای سرنگونی 

 .رژيم می تواند آماده کند
 

برنام----ه ی طبق----ه ی ک----ارگر ترکيب----ی از 
س---نتی، » ح---داکثر«، »ح---داقل«مطالب---ات 

البت--ه . اس--ت» انتق--الی«و » دموکراتي--ک«
لی در رأس اي---ن برنام---ه، مطالب---ات انتق---ا

ق---رار گرفت---ه ان---د، زي---را ک---ه رودرروي---ی 
را ب---ه » س---رمايه«و » ک---ار«روزم---ره ی 

طور پيگير تشديد م-ی کن-د و وض-عيت را 
برای کسب اعتماد به نفس و نھايتا تسخير 
ق--درت توس--ط طبق--ه ی ک--ارگر آم--اده م--ی 

 .کند

 ؟»کنترل کارگری«در باره ی " توھم"

 

چن---د س---ال پ---يش مقال---ه ای تح---ت عن---وان 
توسط »  کنترل کارگریشوراھا و توھم«

در ) جلد سوم(» کارمزد«سعيد رھنما در 
مقاله ب-ه منظ-ور . ايران انتشار يافته است

در اي-ن » کنترل کارگری«توضيح مفھوم 
نويس--نده پ--س از . نش--ريه منتش--ر ش--ده ب--ود

يک برخ-ورد ت-اريخی ب-ه ظھ-ور ش-وراھا 
کنت----رل «در اي----ران ب----ه تعري----ف مفھ----وم 

د وی ب--ه اعتق--ا. پرداخت--ه اس--ت» ک--ارگری
شوراھای ک-ار ب-ا نق-ش کنت-رل ک-ارگری «

ب--ه مفھ--وم مطل--ق آن، يعن--ی کنت--رل تولي--د، 
م----ديريت و توزي----ع، ب----ه تنھ----ايی توس----ط 
کارگران ھرگز و در ھيج جا عملی نش-ده 

اتف---اق افت---اده، اش---کال و ... آن چ---ه. اس---ت
درج---ات مختل---ف دموکراس---ی ص---نعتی و 

م-ی ت-وان ... مشارکت کارگری بوده است
اس---ی ص--نعتی تنھ---ا ادع--ا ک---رد ک--ه دموکر

ش--يوه عمل--ی و مقب--ولی اس--ت ک--ه در آن، 
طبقه ی کارگر حداقل در مقطع کنونی از 
تح---ول جامع---ه ی بش---ری، م---ی توان---د از 

او ). ٥٢ص (» ...حق--وق خ--ود دف--اع کن--د
در مرحله باAتر يعنی «ادامه می دھد که 

، م------ديريت ب------ا »مش------اوره«مرحل------ه ی 
کارگران در اتخاذ تصميمات مشاوره می 

و ب-----اAخره در ب-----اAترين س-----طح ... کن-----د
ک--ارگران » خ--ودگردانی«مش--ارکت يعن--ی 

در سطوح مختلف ام-ور را ب-ه عھ-ده م-ی 
اين خودگردانی در واقع چي-زی .... گيرند

-٥٣ص (» .ج--ز کنت--رل ک--ارگری نيس--ت
٥٤.( 
 

به سخن ديگر مسئله کنت-رل ک-ارگری ک-ه 
قرار است کسب قدرت کارگری را برای 

ي--زی تش--کيل حکوم--ت ک--ارگری زمين--ه ر
کند، به زعم ايشان از آنجايی که ھيچ کجا 

البت--ه ب--ه مفھ--وم مطل--ق (کنت--رل ک--ارگری 
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اعم--ال نش--ده پ--س ک--ارگران باي--د ب--ه !) آن

خ-----دمت ب-----ورژوازی در آم-----ده و دس-----ت 
به سوی م-ديران دراز ک-رده و » دوستی«

متح---دا ب---ا آنھ---ا در س---طوح ع---الی ت---ر ب---ه 
ک--ه » خ--ودگردانی«و س--پس » مش--ارکت«

. است، نايل آيند! »کنترل کارگری«ھمانا 
البت-----ه چنانچ-----ه اي-----ن س-----خنان از زب-----ان 
س----خنگويان دس----ت دوم و س----وم س----رمايه 
داران و يا خادمان آنھا در درون اتحادي-ه 
ھ---ای ک---ارگری زرد اروپ---ايی، ب---ه زب---ان 
آورده می ش-د، تعجب-ی نداش-ت، ام-ا ق-رار 

ک---ارگری » نخبگ---ان«اس---ت اي---ن س---خنان 
ک-ار «ايران باشد که در نش-ريه ای ب-ا ن-ام 

بديھی است که اين ! انتشار می يابد» دمز
گونه عقايد در نظريات اص-Uح طلبان-ه و 
. مماشات جويانه با بورژوازی ريشه دارد

ب--رای توض--يح اي--ن مطال--ب باي--د ب--ه ريش--ه 
کنت--رل «اي-ن اس--تدAل ھ-ا و مفھ--وم واقع-ی 

ن---زد » م---ديريت ک---ارگری«و » ک---ارگری
 .کارگران پيشرو، اشاره شود

 
» مش-اورت«ا ، ي-»م-ديرت«ريشه نظ-ری 

ک-----ارگری ھم-----راه ب-----ا » خ-----ودگردانی«و 
مديران و نظارت دولت بورژوايی، يک-ی 
از حيله ھای ق-ديمی س-رمايه داران ب-رای 

ن--ه تنھ--ا . کنت--رل ب--ر ام--ور ک--ارگری اس--ت
دول-----ت ھ-----ای س-----رمايه داری غرب-----ی و 
آمريک--ای ش--مالی چن--ين سياس--ت ھ--ايی را 
سال ھا است ک-ه ط-رح و در م-واردی ب-ه 

که حتی دولت جمھوری اجرا گذاشته اند، 
اسUمی ني-ز ب-ر اي-ن نظ-ر ھمس-ويی نش-ان 

 . داده است
 

طرح مشارکت کارگری توسط نماين-دگان 
س--رمايه داری و خادم--ان آنھ--ا در جن--بش 

اي--ن گون--ه . ک--ارگری مطل--ب ن--وينی نيس--ت
ط--رح ھ--ا در ھ--يچ قس--مت جھ--ان ب--ه نف--ع 
کارگران نبوده و تنھا زنجيرھای اسارات 

 ک-افی اس-ت ب-ه .آنھا را تقويت کرده اس-ت
عملک---رد اي---ن قبي---ل ط---رح ھ---ا در نظ---ام 

پ-س . جمھوری اسUمی نظ-ر افکن-ده ش-ود
از نزديک به يک دھه از طرح مشارکت 
و م--ديريت ک--ارگری، ن--ه تنھ--ا س--ھمی از 
تولي---د نص---يب ک---ارگران نش---ده ک---ه حت---ی 
حق--وق ھ--ای عق--ب افت--اده ني--ز ب--ه آنھ--ا داده 

اي--ن چ--ه مش--ارکت و م--ديريتی . نم--ی ش--ود
ان حتی موف-ق ب-ه درياف-ت است که کارگر

دستمزد ن-اچيز خ-ود در ازای ک-ار مش-قت 
بار، نم-ی ش-وند؟ طبع-ا چن-ين سياس-تی در 
کشوری نظير ايران آزمايش خود را پس 

اما در کش-ورھايی ک-ه در آنھ-ا . داده است
 دمکراسی بورژوايی حاکم است چه؟

 
بح-----ث پيرام-----ون اي-----ن مبح-----ث در مي-----ان 
رفرميس--ت ھ--ای اروپ--ايی و مارکسيس--ت 

 انقUب-ی ب-يش از ي-ک ق-رن اس-ت ک-ه ھ-ای
ب---رای نمون---ه در دھ---ه . در جري---ان اس---ت

بيست در بحبوحه اش-غال کارخان-ه ھ-ا در 
ايتالي----ا توس----ط ک----ارگران، ط----رح Aيح----ه 

مش-------ارکت ک-------ارگران در «پيش-------نھادی 
کارخان------ه توس------ط يک------ی از » م------ديريت

ارائ--ه داده ) جي--وليتی(نماين--دگان پارلم--ان 
از اين ط-رح م-ورد اس-تقبال بس-ياری . شد

رفرميست ھای درون جنبش کارگری نيز 
ھ--دف اص--لی ط--رح Aيح--ه . ق--رار گرف--ت

مس--دود ک--ردن مب--ارزات ک--ارگری ب--رای 
در مقاب--ل اي--ن . کس--ب ق--درت سياس--ی ب--ود

نظريات رفرميستی، آنتونيو گرامش-ی در 
اي---ن مقط---ع در جبھ---ه موض---ع مارکس---يزم 

 :انقUبی قرار گرفته و نوشت
 
 ب--رای کمونيس--ت ھ--ا برخ--ورد ب--ه مس--ئله"

کنت---رل ھمچ---ون برخ---ورد ب---ه مھ---م ت---رين 
يعن-ی برخ-ورد . مسئله عصر کنونی است

به مسئله اعمال قدرت کارگری بر وسايل 
تولي----د و در نتيج----ه دس----تيابی ب----ه ق----درت 

از چن--ين دي--دگاھی، ط--رح Aيح--ه، . دولت--ی
تص----ويب آن و ب----ه اج----را در آم----دنش در 
چ----ارچوب دول----ت ب----ورژوايی، مس----ائلی 

د و منش--اء تنھ--ا دلي--ل وج--و. ث--انونی ھس--تند
ق---درت ک---ارگری در درون طبق---ه ک---ارگر 
اس--ت، در توان--ايی سياس--ی اي--ن طبق--ه، در 
قدرت عملی که اين طبقه در اختي-ار دارد 
ب--ه مثاب--ه عام--ل تعي--ين کنن--ده و غيرقاب--ل 
تغيي----ر در تولي----د و ب----ه عن----وان ني----روی 

نظ--م ن--وين (". س--ازمانده سياس--ی و نظ--امی
، منتخ--ب آث--ار سياس--ی ١٩٢١ فوري--ه ١٠

 انتش--------------ارات ٢٦-١٩٢١گرامش--------------ی  
Lawrence & Wishart(.  

 
ھمچن---ين بح---ث ھ---ای مش---ابه ای در س---ال 

ب-ر » نظار ت کارگری« در مورد ١٩٣٩
ص--نايع مل--ی ش--ده در مکزي--ک در جري--ان 
بودکه در اين دوره نيز حزب استالينيستی 
مکزي-ک مواض-ع رفرميس-تی اتخ-اذ ک--رده 
بود و مارکسيست ھای انقUب-ی در مقاب-ل 

ن--ه و فرق--ه گرايان--ه مواض--ع فرص--ت طلبا
موجود در جنبش کارگری، اعUم موضع 

 م--وارد بس--ياری ني--ز در ت--اريخ )٤(.کردن--د
جنبش ک-ارگری مش-اھده ش-ده ک-ه ھم-واره 

رفرميس--ت ھ--ای درون جن--بش ک--ارگری، 
کارگری خواھان » مشارکت«تحت لوای 

امر مسلم . مماشات با بورژوازی شده اند
اي--ن اس--ت ک--ه در ھ--يچ م--وردی اي--ن قبي--ل 

ھا به نفع کارگران تمام نشده » رکتمشا«
و ھم---واره آنھ---ا را ض---عيف ت---ر از پ---يش 

 چرا؟. کرده است
 

ت--اريخ بارھ--ا نش--ان . عل--ت آن س--اده اس--ت
داده اس--ت ک--ه طبق--ه ک--ارگر ب--رای تحق--ق 
خواست ھای ريشه ای خود نياز به قدرت 

رش----د نيروھ----ای مول----ده و . سياس----ی دارد
ش------کوفايی اقتص------ادی و ح------ل تک------اليف 

سياليستی در جامعه تنھا دمکراتيک و سو
م---ی توان---د ب---ا بران---دازی ريش---ه ای نظ---ام 

ک-----ه مس-----دود کنن-----ده رش-----د (ب-----ورژوايی 
طبيع-ی . تحقق ياب-د) نيروھای مولده است

است که طبقه کارگر نمی تواند ھم-راه ب-ا 
طبقه ای که خواھان استثمار، س-رکوب و 
ارعاب آن است، ھمزيستی مسالمت آميز 

 آش--تی ھرگون--ه ھمزيس--تی و. داش--ته باش--د
، به نفع قدرت حاکم تمام )موقت و دائمی(

م--ی ش--ود و ام--ر ب--ه ق--درت رس--يدن طبق--ه 
 .   کارگر را به تعويق می اندازد

 
اما، تدارک برای اين قدرت سياس-ی ي-ک 
روزه و بUفاصله پس از بران-دازی طبق-ه 

طبق-ه ک-ارگر . سرمايه دار بدست نمی آي-د
ب---رای اعم---ال ق---درت سياس---ی، ني---از ب---ه 

 و Aزم در ام---ور م---ديريت تجرب---ه ک---افی
در نظ--ام س--رمايه داری . دارد) ک--ارگری(

تم----ام اب----زار تولي----دی و مراک----ز اداری و 
نظ--ارت و کنت--رل از طبق--ه ک--ارگر س--لب 
ش--ده و ب--ه دس--ت نماين--دگان س--رمايه داری 

مس-ئله ب-ر س-ر آن اس-ت . سپرده شده است
ک---ه چگون---ه م---ی ت---وان، در درون نظ---ام 

کات و پس از آن، اين ت-دار سرمايه داری
اولي--ه و ض--روری را ب--رای کس--ب تجرب--ه 
ک--افی بدس--ت آورد؟ پاس--خ ت--اريخی جن--بش 
کارگری در سطح بين المللی اين است که 

زمين-ه » کنترل کارگری«با طرح مطالبه 
اوليه ب-رای مقابل-ه ب-ا نظ-ام س-رمايه داری 

تنھ-ا گرايش-اتی ک-ه ماي-ل . گشوده می شود
به شکستن چارچوب نظ-ام س-رمايه داری 

رفرميس----ت ھ----ای جن----بش  (نم----ی باش----ند
در مقابل اين مطالب-ه ايس-تادگی ) کارگری

  .می کنند
 ١٣٨٧ آذر ٢١
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ی  بحران رھبری و وظيفه

حزب انق�بی در شرايط 

 بحران سرمايه  یکنونی

 داری
 

مصUUاحبه ميليتانUUت بUUارفيق مازيUUار رازی 

 در باره بحران اخير نظام سرمايه داری

 

در گذشته يکی از علل جنگ ھای جھانی 
و ي---ا جن---گ ھ---ای منطق---ه ای ک---ه توس---ط 

 بح-ران ھ-ای ،راه م-ی افت-ادامپرياليزم ب-ه 
ادواری اقتصادی کشورھای امپرياليس-تی 

 آيا به اعتقاد ش-ما اي-ن بح-ران کن-ونی .بود
 سرمايه داری به جنگ منتھی می شود؟

 
در م--ورد بح--ران ھ--ای س--رمايه داری ي--ا 
بحران ھای ادواری ک-ه دي-ده اي-م، بح-ران 

که ھر چند س-ال ي-ک ب-ار ب-ه ھايی ھستند 
اوج خ--ود م--ی رس--ند و حال--ت دوران--ی ب--ه 
حدی می رسد که بعضی می گويند حالت 

 حال-ت وھای انفجاری به خ-ود م-ی گي-رد 
 و ھمه گرفتهسونامی و يا طغيانی به خود 

چي---ز را ب---ه ن---ابودی م---ی کش---د و دوب---اره 
 .فعاليتھايش را از سر می گيرد

 می اما اين که ھر بحرانی منجر به جنگ
 يعن---ی در .گ---ردد، الزام---ا درس---ت نيس---ت

 بخص----وص در م----ورد ،خيل---ی از م----وارد
 اي---ن مس---ئله ص---حيح ،جن---گ دوم جھ---انی

ب--وده، يعن--ی در حال--ت ھ--ايی ک--ه س--رمايه 
داری از لحاظ اقتصادی به ب-ن بس-ت م-ی 
رسيد و تحرکات اقتصادی بخص-وص در 
ارتباط با توليد به حالتی درمی آمد که در 

ص--ورت م--ی س--طح جھ--انی اش--باع تولي--د 
گرف--ت، س--رمايه داری دس--ت ب--ه اق--دامات 
جنگ افروزانه می زد و اين مسئله باعث 
م--ی ش--د ک--ه ت--ا ح--دودی بازارھ--ا ب--ه ک--ار 

منتھ-ا از . يافت-دبافتاده و اقتصاد به رون-ق 
 اين بحران ھا خيلی بيشتر از ،لحاظ تعداد

جنگ ھ-ا ب-وده و ھم-ان ط-ور ک-ه ق-بU ھ-م 
ای اشاره کردم اي-ن بح-ران ھ-ا، بح-ران ھ-

ادواری ب--وده ک--ه در گذش--ته ھرچن--د س--ال 
 ي-ا ١٢يک بار اتفاق می افت-اده يعن-ی ھ-ر 

 سال اتفاق افتاده و اکنون نه تنھا تعداد ١٥

اين بحران ھا زي-اد ش-ده بلک-ه تن-اوب اي-ن 
 . استبحران ھا نيز کوتاه تر گرديده

 

 چن---ين ١٩٩٧ب---ه عن---وان مث---ال در س---ال 
 ١٩٨٠بحرانی اتف-اق افت-اد و ھمچن-ين در 

 نيز چنين بحران ھايی رخ داد و ١٩٨٧ و
 ني-ز ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠طور در س-ال  ھمين

پ-س در واق--ع ھرک-دام از اي--ن . اتف-اق افت--اد
بحران ھا الزاما به جنگ منجر نمی شود 
و نشده، ولی کماکان اين بحران ھا وجود 

چن---د س---ال پ---يش يک---ی از . خواھ---د داش---ت
که ) ارنست مندل(رفقای بين الملل چھار 

 در قيد حيات بود در يکی از در آن زمان
بح-ث ھ-ايش، در کت--ابی ک-ه نوش-ت اش--اره 

 اين بحران ھا تناوب ھ-ای کوت-اه :کرد که
تر و کوتاه ت-ر پي-دا م-ی کن-د و اي-ن تن-اوب 
ھای کوتاه تر منجر به وضعيت وخيم ت-ر 
ک--ل نظ--ام امپرياليس--تی م--ی گ--ردد و نھايت--ا 
منجر به انقUب ھای سوسياليستی خواھد 

 .شد
 

که بايد در اينجا اش-اره ک-رد اي-ن نکته ای 
اس--ت ک--ه وقت--ی ک--ه ص--حبت از بح--ران و 
ورشکستگی س-رمايه داری م-ی ش-ود، ب-ه 
اين مفھ-وم نيس-ت ک-ه نظ-ام س-رمايه داری 
متUش-ی ش-ده و از ب--ين م-ی رود و ي-ا اي--ن 
ک--ه سيس--تم س--رمايه داری خ--ود منج--ر ب--ه 

واض-ح اس-ت ! اضمحUل خود خواھ-د ش-د
دش را که سرمايه داری بح-ران ھ-ای خ-و

ح---ل م---ی کن---د، اي---ن بح---ران کن---ونی ھ---م 
مشخصا عUئمش از چن-د س-ال پ-يش دي-ده 
م--ی ش--د و در ارتب--اط مش--خص ب--ا اوراق 
بھاداری ک-ه وام ھ-ای مس-کن ايج-اد ک-رده 

بانک ھ-ايی ک-ه ص-رفا .  شروع شد،بودند
ب----ه م----ردم وام م----ی دھن----د، بان----ک ھ----ای 
مخصوصی ھستند، مانند بانکھای مس-کن 

 چن-د س-ال پ-يش اتف-اقی ک-ه از. و ساحتمان
افتاد اين بود که به دليل بح-ران در بخ-ش 
ھ----ای تولي----دی، ي----ک مق----دار زي----ادی از 
س--رمايه ھ--ای ح--وزه ھ--ای س--اير تولي--دات 
کاسته شد و س-رمايه ھ-ای عظيم-ی رو ب-ه 

و آوردن---د ح---وزه ھ---ای ان---رژی و مس---کن 
سرمايه ھا سرازير شد در اين زمينه ھا و 
خيل---ی از بان----ک ھ----ا مانن----د بان----ک ھ----ای 

اين دو  - "لھمان برادرز" و "یج.آی.ای"
بان---ک اص---لی بودن---د ک---ه در ابت---دا دچ---ار 

 در واق--ع ک--ار خودش--ان را -بح--ران ش--دند
اص--وA در ارتب--اط ب--ا مس--کن و وام ھ--ای 
مسکن و وام ھايی که به طبقه ی متوس-ط 

اما .  گذاشتند،مردم در امريکا داده می شد

مسئله فقط به واگذاری وام به مردم خاتمه 
ي----ن ھ----ا در حقيق----ت اوراق ا. پي----دا نک----رد

بھ---اداری ايج---اد کردن---د و در حقيق---ت از 
واگذاری تنھا وام مسکن فراتر رفتند و به 
ھمين دليل بود که مسئله بحرانی گرديد و 
اين بانک ھا شروع کردند به فروختن وام 
ھ--ای مس--کن، يعن--ی ق--بU اي--ن بان--ک ھ--ای 
مسکن اصوA کارشان اين بود که پول از 

 و به کس ديگ-ری مردم قرض می گرفتند
. می دادند ک-ه در ص-دد خري-د مس-کن ب-ود

اينھا از اين کار فراتر رفتند و يک سلسله 
اوراق---ی ايج---اد کردن---د و ب---رای اي---ن ک---ه 
ريس---ک خودش---ان را کمت---ر نماين---د، اي---ن 
اوراق را ب----ه بانکھ----ای ديگ----ر داده و در 

 .سطح بين المللی فروختند
 

اي---ن اوراق ھ---م اص---وA معل---وم نب---ود ک---ه 
. ا چه مکانيزمی تعيين م-ی کن-دبھايشان ر

مث-ل اي-ن م-ی مان--د ک-ه م-ثU ي-ک اس--کناس 
 دAری را در جايی به ٥٠ پوندی و يا ٥٠

 دAر و در ج-----ای ديگ-----ر ب-----ه ٢٠ارزش 
چنين بود ک-ه .  دAر بفروشند١٠٠ارزش 

ھرج و مرجی ايج-اد کردن-د و اي-ن اوراق 
ھم بعدا ب-ه ن-ام اوراق ھ-ای س-می ش-ناخته 

ال-ت ک-امU ب-ی چيزھايی ک-ه ي-ک ح. شدند
ارتب--اط و انفج--اری داش--ته و اوراق--ی ک--ه 
اص--U ھ--يچ پش--توانه ای نداش--ته و معل--وم 
نب----ود ک----ه ب----ه چ----ه اساس----ی فروخت----ه و 

 .خريداری می شود
 

اي----ن ھ----ا در واق----ع ب----ه اي----ن روش روی 
 اي---ن اوراق ھ---ای س---می را ک---ه .آوردن---د

مرتبط بودند به وام ھايی ک-ه عم-دتا طبق-ه 
 ی مسکن ی متوسط در امريکا برای تھيه

 در سراس---ر جھ---ان ش---روع ،گرفت---ه ب---ود
ب--ا گس--ترش و رش--د . کردن--د ب--ه ف--روختن

مسکن و ساختمان، اص-وA اي-ن وام ھ-ايی 
 وام ھ--ايی ،را ھ--م ک--ه واگ--ذار م--ی کردن--د

فيکس نبود يعنی وام ھايی بودند ک-ه س-ود 
بازپرداخت آن متغير بوده و ب-اA و پ-ائين 

بن--ابراين رش--د بھ--ای خان--ه ھ--ا و . م--ی ش--د
ی اي--ن وام ھ--ا ني--ز ب--اAتر و ب--اAتر بھ--ره 
در حالی که درآمد طبقه ی متوسط . رفت

 Aکه ح-د و م-رزی دارد، ب-ه اي-ن ش-کل ب-ا
نرف--ت و در نتيج--ه م--ردم ديگ--ر ق--ادر ب--ه 
پرداخ-ت وام ھ--ا نب--وده و قابلي--ت پرداخ--ت 
وام ھ---ا را از دس---ت دادن---د و مجب---ور ب---ه 
تحوي--ل خان--ه ھ--ا ب--ه بان--ک ھ--ای مس--کن 

رتي-ب اي-ن بان-ک ھ-ای گرديدند و به اي-ن ت
مس--کن ھ--م ب--ه دلي--ل اي--ن ک--ه م--ردم ق--درت 
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خري--د خ--ود را از دس--ت دادن--د، خان--ه ھ--ا 
روی دستش-----ان مان-----د زي-----را ک-----ه اوراق 
بھ-----اداری ک-----ه فروخت-----ه بودن-----د ديگ-----ر 
 ،جوابگوی خانه ھايی که پس گرفته بودند

 .نمی شد
 

در اينج---ا اتف---اقی ک---ه افت---اد اي---ن نب---ود ک---ه 
و ي-ا سيستم از لحاظ مالی ورشکس-ت ش-د 

اين که وقتی صحبت از ورشکستگی م-ی 
ش--ود ب--ه اي--ن معن--ی اس--ت ک--ه ھ--يچ ب--انکی 
ديگر پولی در اختيار ندارد، بلک-ه اتف-اقی 
که افتاد اين بود که اي-ن پ-ول ھ-ا را ديگ-ر 
ب--ه ص--ورت وام ب--ه ھ--م ديگ--ر نم--ی دادن--د، 
يعن--ی بان--ک ھ--ا ھن--وز ھم--ه ش--ان پ--ول در 
اختيار دارند ولی فق-ط اعتمادش-ان از ب-ين 

 زيرا ک-ه سيس-تم س-رمايه داری  استهرفت
س-ت و مس-ئله اسيستم ھرج و م-رج طلب-ی 

ی سود در ميان اس-ت و ارتب-اطی ھ-م ک-ه 
در اي----ن موقعي----ت خ----اص گرفت----ه ش----د و 
فعاليتی ھم که کردند، فعاليت توليدی نبود 
و در واقع ب-ا بح-ران ھ-ای ادواری ع-ادی 
سرمايه داری فرق دارد و اين بح-ران در 

 و حت---ا از بخ---ش بخ---ش س---اختمانی رفت---ه
مسکن و س-اختمانی ھ-م فرات-ر رفت-ه و ب-ه 
خريد و فروش اوراق بھاداری که اکن-ون 

 رس-يد و مفھ-وم خ-ود را ،بی بھ-ا ش-ده ب-ود
از دس--ت داد و بن--ابراين اعتم--اد بان--ک ھ--ا 
از ھم--ديگر س--لب ش--د و ديگ--ر ھ--يچ ک--س 

 .حاضر نبود اين اوراق را بخرد
 اي--ن ريش--ه ی بح--ران کن--ونی س--ت ک--ه ب--ه 

دول--ت ھ--ای . انفج--اری کش--يده ش--دح--التی 
س--رمايه داری ب--ه اي--ن ترتي--ب نش--ان دادن--د 
که وابستگی آن ھا به بانک ھا چقدر زياد 
اس--ت و ح--اA آم--ده ان--د و دارن--د س--ھام م--ی 

يعن--ی ب--رای اول--ين ب--ار در ت--اريخ، ! خرن--د
به ! مردم جھان مبدل شده اند به سھام دار

طوری که در تمام انگلستان و اروپا، پول 
ا صرف خريد سھام نمودند، يعنی مردم ر

ھمه ی سرمايه دارھ-ا ب-ه س-ھام دار مب-دل 
شده اند، که حالت مسخره ای به نظر می 

 و ت-هيعنی بانک ھا پول مردم را گرف. آيد
به دولت می دھند، که اعتبار و اعتماد به 

 که اين ھا بتوانند دوباره ؛نفس ايجاد شود
به ھمديگر وام بدھند و کارھا روی روال 

 .ميشگی بيافتدھ
 

ب--ازار ب--ورس ھ--م عم--دتا ربط--ی ب--ه پ--ول 
نداش--ته و ارتب--اط آن مشخص--ا ب--ه اعتم--اد 

به سھامی ک-ه خري-د و . داردبستگی نظام 
فروش می شود و در واقع بر اس-اس اي-ن 

اعتماد به نف-س س-ھام داران اس-ت ک-ه اي-ن 
س--ھام رد و ب--دل م--ی ش--ود، وگرن--ه ص--رفا 
 مسئله، مسئله ی پول نيست زيرا که پ-ول
از ب--ين نرفت--ه و وج--ود دارد و اي--ن ھ--ا در 
واقع اعتم-اد ب-ه ھم-ديگر را از دس-ت داده 

 ب---ه دلي---ل برخ---ورد اي---ن بان---ک ھ---ای .ان---د
مسکن که دو تا از اين ھا ھمان ط-ور ک-ه 

 "لھم-ان ب-رادر" و "آی ج-ی"اشاره ک-ردم 
اين ھا اولين بانک ھايی بودن-د ک-ه . بودند

اعUم کردند که ديگر نمی توانند به کس-ی 
وام بدھند و وقتی اعUم ورشکس-تگی م-ی 

 است که اين پول ھايی که بدين معنیکنند 
دارند نگه می دارند و ديگر به کسی نمی 
دھن--د و حت--ا پ--ول ھ--ای م--ردم را ھ--م نم--ی 
دھند و در حقيقت ھيچ کاری نم-ی کنن-د و 

 .اين بود که منجر به اين بحران شد
 

منتھا اين بحران ھا الزام-ا در ھ-ر زم-انی 
 . نگ مبدل نمی شوندبه ج

 
در م--ورد روس--يه  بح--ران و جن--گ منج--ر 

آي-ا نتيج-ه اي-ن بح-ران م-ی . به انق-Uب ش-د
 توان به انقUبات جھانی منجر گردد؟

 
درست است که يکی از علل جنگ ھ-ايی 

 بخص---وص ،ک---ه م---ا در گذش---ته دي---ده اي---م
. جن--گ دوم جھ--انی، بح--ران ھ--ا ب--وده ان--د

ول--ی از اي--ن بح--ران ھ--ا در س--طح جھ--ان 
ايه داری زي--اد ب--وده، اي--ن بح--ران را س--رم

 نظ-ام .نيز سرمايه داری ح-ل خواھ-د ک-رد
سرمايه داری خود به خود از ھم نخواھ-د 

ی عنص---ر اي---ن ج---ا دقيق---ا مس---ئله . پاش---يد
آگ----اھی و مس----ئله ی ح----زب و مس----ئله ی 
رھب--ری انقUب--ی طبق--ه ی ک--ارگر مط--رح 

 مس---ئله عنص---ر بس---يار بس---يار اي---ن. اس--ت
ن ھ-م در مھمی اس-ت، ھم-ان ط-ور ک-ه لن-ي

بحث ھايش در مورد حزب گفت-ه و ھم-ين 
 ،طور وقتی ک-ه کمينت-رن، ب-ين الم-ل س-وم

س--اخته ش--د، اس--اس ک--ار اي--ن ب--ود ک--ه باي--د 
ھی در س--طح ب--ين الملل--ی ايج--اد دس--ازمان

ش--ود ت--ا س--رمايه داری مض--محل ش--ده را 
پ--ائين بکش--د و ب--ا ي--ک حکوم--ت ش--ورائی 

 .جايگزين کند
 

ايط بنابراين استنتاجات سياسی که در شر
کنونی از اي-ن وض-عيت حاص-ل م-ی ش-ود 

 طبق------ه ی ک------ارگر و :اي------ن اس------ت ک------ه
زحمتکشان و مردم به طور عم-وم و حت-ا 

ک-----ه از لح-----اظ (م-----ردم کش-----ور آمريک-----ا 
ايدئولوژی و فک-ری يک-ی از عق-ب افت-اده 

زيرا که اين ھا را اين . ترين مردم ھستند
طور بار آورده اند که راجع به ھيچ چي-ز 

تن پ-ول، و اعتم-اد فکر نکنند غير از ساخ
ص-د در ص-د ب-ه دول--ت داش-ته باش-ند حت--ی 
مثل فردی مانند ب-وش ک-ه ب-ه او رأی م-ی 
دھن----د، و ھ----يچ س----ئوالی نم----ی کنن----د ک----ه 
سرنوشت م-ردم و ي-ا سرنوش-ت جھ-ان ب-ه 
کج---ا کش---يده خواھ---د ش---د و اھميت---ی نم---ی 
دھن--د، جامع--ه ی آمريک--ا ي--ک جامع---ه ی 

پس ) عريان و وحشی سرمايه داری است
ه، اعتمادش-ان از بان-ک ھ--ا و از اي-ن واقع-

نظام سرمايه داری سلب شده و اين واقعه 
در سطح جھانی اتفاق افتاده و حتا کسانی 
ک-------ه آگ-------اھی سياس-------ی و تش-------کيUتی و 
مب--ارزاتی ھ--م ندارن--د برايش--ان مث--ل روز 
روشن است که اي-ن دول-ت س-رمايه داری 
ک--ه وج--ود دارد ھم--راه و ھمدس--ت م--ولتی 

و س-رمايه ميليونرھا و بانک ھای بزرگ 
 .داران بزرگ اين جوامع است

 

ک--ارگران و طبق--ه ی متوس--ط ورشکس--ت 
می شوند و پولشان را از دست م-ی دھن-د 

د زيرا که نمی توانند تنحتا به زندان می اف
پولش---ان را پرداخ----ت کنن---د، ول----ی وقت----ی 
س--رمايه دار ب--زرگ اعتم--اد ب--ه نفس--ش ک--م 
می شود، به او پول و سرمايه می دھند و 

م--اد ب--ه نفس--ش را تقوي--ت م--ی در واق--ع اعت
 .کنند

 

اي--ن در س--طح جھ--انی بخص--وص پ--س از 
فروپاشی شوروی نش-ان داد ک-ه اعتم-ادی 
که اين ھا به کذب ساخته بودند و خود را 
در واق----ع ب----ه عن----وان ي----ک ب----ديل بس----يار 
دموکراتي-ک و انس-ان دوس-ت جھ-انی، ک-ه 

ک-رد، تمام مسائل اقتصادی را حل خواھد 
 حال-ت مس-تقلی نشان داده بودن-د و اي-ن ک-ه

دارن---د و خواھ---ان رف---رم ھ---ای اجتم---اعی 
ھستند و بعضی مواقع حتا س-رمايه داران 
راھم زي-ر س-ئوال م-ی بردن-د، اي-ن اعتم-اد 
در سطح جھانی در ش-رايط کن-ونی و بع-د 
از اي--ن واقع---ه از ھ---م پاش--يده و ت---ا ح---دود 
زي--ادی از ب--ين رفت--ه و س--لب اعتم--اد ش--ده 

 .است
ادی و مسئله ای ک-ه در اي-ن ش-رايط اقتص-

اين بحران وجود دارد اين اس-ت ک-ه، اي-ن 
بحران تا يکی دو سالی به اين شکل ادامه 
پي---دا خواھ---د ک---رد و بيک---اری ھ---ا ب---رای 
ک-----ارگران و زحم-----ت کش-----ان زي-----ادتر و 
 اشرايط وخ-يم ت-ر خواھ-د گردي-د ام-ا نھايت-

اين ھ-ا اي-ن مس-ئله را ح-ل خواھن-د ک-رد و 
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نبايد تصور شود که اين مسئله ب-ه تنھ-ايی 

روپاش---ی نظ---ام ھ---ای س---رمايه داری ب---ه ف
مس---ئله ی مھم---ی ک---ه . منج---ر خواھ---د ش---د

ھس--ت، اي--ن اس--ت ک--ه وج--ود ي--ک عنص--ر 
آگاه و حزب انقUبی و بين المللی در اي-ن 
موقعيت بسيار مھم خواھد بود ک-ه از اي-ن 
بی اعتم-ادی ک-ه ام-روز ب-ه وج-ود آم-ده و 
اين بی اعتمادی برای دوره ی کوتاه آت-ی 

Aت و طغيان ھ-ا منجر به يک سلسله تحو
و اعتصابات و اعتراضات در سطح ب-ين 
المللی خواھد شد در اين ترديدی نيست و 
از اين اعتصابات و اعتراض-ات ت-وده ای 
ماقبل از اين اتفاق نيز داشت رخ می داد، 
م-ثU ب-ا ب-اA رف-تن بھ-ای ب-رنج بخص--وص 
در کش------ورھای آس------يايی و خ------اور دور 
Uاعتراضاتی در جاھای مختلف جھان مث 
در ھ--ائيتی انج---ام ش--ده، منتھ---ا اکن--ون ب---ه 
شکل بس-يار عمي-ق ت-ری ص-ورت خواھ-د 
گرفت زيرا که اعتماد مردم از اين دولت 
ھا و بانک ھا و س-رمايه دارھ-ای ب-زرگ 
سلب شده، اين تظ-اھرات و اعتص-ابات و 
اعتراضات بخصوص ضد سرمايه داری 
در اين دوره بيشتر رونق پيدا خواھد کرد 

ر اس--ت ک--ه نق--ش ي--ک و از اي--ن نقط--ه نظ--
 .حزب بين المللی بسيار مھم خواھد بود

 
مبارزات مردم در اين دوران بحرانی چه 

 شکلی به خود خواھد گرفت؟ 
 

مب---ارزه ی طبق---اتی خط---ی نيس---ت و ي---ک 
روال ع--ادی و ي--ک س--ير جب--ری ن--دارد و 
اتفاق--اتی ک--ه در جھ--ان س--رمايه داری م--ی 
افت----د ت----أثيرات مختل----ف ب----ر روی اذھ----ان 

رد و اي--ن س--بک ک--ار و عم--ومی م--ی گ--ذا
شکل مبارزاتشان متفاوت خواھد شد و به 
نظ---ر م---ن در دوره ی آت---ی ي---ک سلس---له 
مب--ارزات ت--وده ای رخ خواھ--د داد، يعن--ی 
اعتص----ابات و اعتراض----ات ت----وده ای رخ 

مثU در انگلستان ک-ه س-ال ھ-ا . خواھد داد
خبری نب-ود و فعالي-ت مشخص-ی ص-ورت 
نم--ی گرف--ت، در چن--د م--اه پ--يش تظ--اھرات 

ھزار نفری بخ-ش خ-دمات ص-ورت  ٥٠٠
 م--اه پ--يش در ٨ ال--ی ٧گرف--ت و ي--ا ھم--ين 

 ھ--زار ٢٠٠دانم--ارک تظ--اھرات ت--وده ای 
نفری بخش خدمات در دانمارک صورت 
گرف----ت و در بس----ياری از کش----ورھا اي----ن 
اتفاق خواھد افتاد و اين طغيان ھ-ا و قي-ام 
ھا و اعتراضات باي-د کان-اليزه ش-ود يعن-ی 

ن شرايطی نقش يک حزب انقUبی در چني
 .حساس تر از سابق می گردد

 

بنابراين فرم-ول ھ-ای خش-ک نباي-د داش-ته 
باشيم که مثU سرمايه داری به اي-ن ش-کل 
ساقط می شود و يا به اين شکل پ-يش م-ی 

ب--رعکس اي--ن حرک--ات ان--واع حال--ت . رود
ھای مختلف به خود می گيرد و پيش م-ی 
روند، حرکت ھا جاھايشان را عوض می 

 متفاوت اش-کال مختل-ف کنند و در شرايط
به خود م-ی گيرن-د و در ش-رايط کن-ونی و 
در دوره ی آتی به نظر من اتفاق-ا م-ا باي-د 
توج------ه و تمرکزم------ان ب------ه قي------ام ھ------ا و 

اي--ن . اعتراض--ات ت--وده ای معط--وف باش--د
حالت ھايی است که ايجاد می شود، چون 
مردم به ستوه آمدند و ب-ه ماھي-ت س-رمايه 

از سرمايه داری پی برده و اعتمادشان را 
داری از دس--ت داده ان--د و در اي--ن مرحل--ه 
م---ی توانن---د ب----ه دنب---ال رھب---ری انقUب----ی 
بگردن--د، و رھب--ری انقUب---ی ھ--م باي---د در 
مي---ان اي---ن ت---وده ھ---ا و در مي---ان فعالي---ت 
ھايش-----ان و تظ-----اھرات و اعتصاباتش-----ان 

 به اين .شرکت داشته باشد و حاضر باشد
گون--ه اس--ت ک--ه نطف--ه ھ--ای اولي--ه ی ي--ک 

Uب--ی م--ی توان--د ش--کل بگي--رد و ح--زب انق
اگر اين حزب يک حزب بين المللی باشد 
پس از يک دوره دخال-ت گ-ری م-ی توان-د 
خيلی سريع ده ھا و صدھا و حتا ھزاران 
نف--ر را ب--ه خ--ود جل--ب ک--رده و ش--رايط را 

 .برای انقUب جھانی آماده نمايد
بنابراين در دوره ی آتی استنتاجی که می 

ن دوره و ت-----وانيم از اي-----ن وق-----ايع در اي-----
وض--عيت کن--ونی بکن--يم اي--ن اس--ت ک--ه در 
واق-ع حال--ت ھ-ای طغي--انی و اعتراض--ی و 
اعتص----ابی خيل----ی بيش----تر از گذش----ته در 
جوام---ع مختل---ف جھ---ان رخ خواھ---د داد و 
مسئله ی ھژمونی آمريکا در اذھان وسيع 
مردم در سراسر جھان کامU زير س-ئوال 
رفت--ه، س--رمايه داری م--ورد س--ئوال ق--رار 

ای س---رمايه داری ھ---م گرفت---ه و دول---ت ھ---
 و اي----ن م---ی گيرن---دم---ورد س---ئوال ق---رار 

ش--رايطی را آم--اده م--ی کن--د ک--ه م--ا بت--وانيم 
دخال--ت ھ--ای خيل--ی عمي--ق ت--ری در س--طح 

 ، در ھ--ر کج--ای جھ--ان ک--ه ھس--تيم،جامع--ه
 .انجام دھيم

 
 با تشکر از شما رفيق مازيار رازی

 
 .خسته نباشيد. من ھم متشکرم

 

 

 تاريخ مختصر گرايش 
 ی مارکسيستالمللی بين

 
»مزدر دفاع از مارکسي«سايت  از وب  

 

 ی بابک کسرايی ترجمه
 

خواني--د  مطلب--ی ک--ه م--ی: ی مت--رجم مقدم--ه
 یالملل-- گ-رايش ب-ين"متن-ی اس-ت ک-ه گ--روه 

سايت خود منتشر  روی وب " یمارکسيست
ی  اي-ن مطل-ب در اواخ-ر دھ-ه. کرده اس-ت

 نوش--ته ش--ده اس--ت و گ--ذری مختص--ر ٩٠
 ام-روز ب-ا ن-ام بر تاريخ گروھ-ی ک-ه است

 در   »یمارکسيس---ت الملل---ی ب---ينگ---رايش «
اي-ن مطل-ب . چھل کشور جھان فعال است

پ--س از مص--احبه ب--ا آلک--س گران--ت، دبي--ر 
عض--و ھم--ين گ--رايش " (ب--ک فاي--ت"گ--روه 

قدمی ديگر در معرفی گ-رايش ) در کانادا
اي--ن مطل--ب . الملل--ی اس--ت مارکسيس--ت ب--ين

ع----Uوه ب----ر اش----اره ب----ه مق----اطع ت----اريخی 
ب ب--ه تئ--وری اص--لی و .م.گي--ری گ ش--کل

ل------زوم دخال------ت در "بني------ادين آن يعن------ی 
" ای ک-------ارگران ھ-------ای ت-------وده س-------ازمان

 ٢٠٠٨ نوامبر .پردازد می
 

ھ--ای تروتس--کی  وقت--ی ص--حبت از نوش--ته
ھای مدعی تروتسکيست  است بيشتر گروه

ھ--ای تروتس--کی را در  گي--ری ب-ودن، نتيج--ه
ای که  آثار اصلی او به عنوان تحليل دوره

نوش--ت قب--ول  ه آن م--یتروتس--کی راج--ع ب--
کاری ک-ه م-ا باي-د انج-ام دھ-يم ب-ه . کنند می

مارکس، انگلس، ) متد" (شيوه"کار بستن 
. لنين و تروتسکی در جھان ام-روز اس-ت

پس قضيه دعوا بر سر تفاسير مختلف از 
، بح-ث  مھمت-رين مس-ئله. تروتسکی نيس-ت
ای اس-ت ک-ه از آن گذش-تيم  در مورد دوره

 .مای که در آن ھستي و مرحله
 

تروتسکی انتظار موجی انقUبی در پايان 
کش--يد و انتظ--ار  جن--گ جھ--انی دوم را م--ی

داشت انترناسيونال چھار به نيروی غالب 
م---وج . درون جن---بش ک---ارگری ب---دل ش---ود

جن-گ داخل-ی در . انقUبی صورت گرف-ت
يون--ان، جن--بش مقاوم--ت و اعتص--ابات در 
ايتالي-----ا و فرانس-----ه در اواخ-----ر جن-----گ و 

ي-ان آن، انق-Uب چ-ين، بUفاصله پ-س از پا
مب--ارزه ب--رای اس--تقUل در سراس--ر جھ--ان 
استعمار، پيروزی قاطع حزب کارگر در 

ھمه ... ، و )در بريتانيا (١٩٤٥انتخابات 
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بين----ی  دھ----د ک----ه پ----يش و ھم----ه نش----ان م----ی

تنھ--ا مش--کل اي--ن . تروتس--کی ص--حيح ب--ود
ب---ود ک---ه نيروھ---ای انترناس---يونال چھ---ار 

ی در ا تر از آن بودند که نقشی پايه ضعيف
نتيج---ه، شکس---ت . اي---ن وق---ايع ب---ازی کنن---د

ھای انقUب-ی  تاريخی عظيمی برای جنبش
. ب---ود ک---ه در پاي---ان جن---گ ظھ---ور کردن---د

ِوقتی ھم پيروزی حاصل شد، مث-ل م-ورد 
چ--ين، اي--ن پي--روزی ش--کل استالينيس--م ب--ه 
خ--ود گرف--ت يعن--ی دول--ت م--نحط ک--ارگری 

 .روی الگوی رژيم شوروی
 

ی تجزي-------ه و انش-------عاب جن-------بش  ريش-------ه
. گ---ردد وتس---کی ب---ه اي---ن دوره ب---از م---یتر

رھبری انترناسيونال چھ-ار ب-ه ھ-يچ وج-ه 
اگ------ر . ق------ادر ب------ه درک اوض------اع نب------ود

ھای رھبران-ی ھمچ-ون جيم-ز ک-انن  نوشته
رھبر وقت حزب کارگران سوسياليس-ت (

  و اوايل ٤٠ی  در اواخر دھه) در آمريکا
ان---دازی   را بخواني---د ب---ه چش---م٥٠ی  دھ---ه

نداز مورد نظر ا چشم. رسيد کامU غلط می
داری و در  او بح----ران بUفص----ل س----رمايه
. مدت ب-ود نتيجه تحوAت انقUبی در کوتاه

 انترناس-----يونال چھ-----ار، ١٩٤٦در س-----ال 
الملل-ی خ-ود را برگ-زار  ِکنف-رانس ب-ين پيش
ی اي---ن کنف---رانس را ارنس---ت  بياني---ه. ک---رد

 .مندل نوشت
 

رھب-ری . اين بيانيه مغاير ب-ا واقعي-ت ب-ود
ر به اي-ن تئ-وری رس-يده انترناسيونال چھا
توان-د نيروھ-ای  داری نم-ی بود ک-ه س-رمايه

 فراتر ببرد ١٩٣٨مولده را از سطح سال 
. و ھرگون--ه اوج اقتص--ادی ممک--ن نيس--ت
. اين تئ-وری ب-ه کل-ی غل-ط از ک-ار در آم-د

ی کارگر پس از جنگ شرط  شکست طبقه
سياس---ی اص---لی ب---رای ش---کوفايی اقتص---اد 

ش-دت اياAت متحده پس از جنگ ب-ه . بود
داری  ابرق--درت س--رمايه. تقوي--ت ش--ده ب--ود

اصلی بود که از توليدات جنگ، سودھای 
آمريک---ا از ت---رس . عظيم---ی انباش---ته ب---ود
ھ---ای عظيم---ی ب---ه  انق---Uب در اروپ---ا پ---ول

کشورھايی ھمچون آلمان، ايتاليا، فرانسه 
و غيره فرستاد ت-ا اقتصادھايش-ان را احي-ا 

ی عظ--يم  ھ--ای جن--گ، برنام--ه خراب--ی. کن--د
تم--ام . س--اخت ی را ض--روری م--یبازس--از

ی بزرگت-رين ش-کوفايی و اوج  ھ-ا پاي-ه اين
 .داری شد اقتصادی در تاريخ سرمايه

 
توانس--ت  ِرھب-ری انترناس-يونال چھ-ار نم-ی

. ب-----ا اي-----ن تح-----وAت جدي-----د کن-----ار بياي-----د

فھميدن-د ب-ازبينی جدي-دی از موقعي-ت،  نمی
واقعي--ت اي---ن اس--ت ک---ه . ض--روری اس---ت

د نيروھايشان توانن کردند می ھا فکر می آن
چي--زی "را ب--ا اي--ن وع--ده ک--ه ب--ه انق--Uب 

ای  چنين سياستی نتيج-ه. حفظ کنند" نمانده
 .ی انترناسيونال نداشت به جز تجزيه

 
ک---ه لن---ين توض---يح داده اس---ت اگ---ر  چن---ان

اشتباھات را تصحيح نکنی از خطايی ب-ه 
ی نھ--ايی  نتيج--ه. رس--ی خط--ای ديگ--ر م--ی

ھا که خطاھايش-ان را  آن. سکتاريسم است
ی انحط--اط  ش--ان در ج--اده نفھميدن--د ب--ه راه

ادامه دادند و به ھمه ن-وع تئ-وری عجي-ب 
از تئ----وری انق----Uب . و غري----ب رس----يدند
" ب--ورژواييزه ش--دن"بUفص--ل ب--ه تئ--وری 

ب--رای . ی ک--ارگر در اروپ--ا رس--يدند طبق--ه
 در ١٩٦٨مث--ال ارنس--ت من--دل در آوري--ل 

ی  ای در لن--دن اع--Uم ک--رد ک--ه طبق--ه جلس--ه
حداقل بيست سال جنبش-ی کارگر اروپا تا 
ی جن--بش  اي--ن در آس--تانه. نخواھ--د داش--ت

 ١٩٦٨عظ---يم ک---ارگران فرانس---ه در م---ه 
 !بود
 

رھبری ح-زب کمونيس-ت انقUب-ی، عض-و 
انترناسيونال چھار در بريتاني-ا، تغييرات-ی 

گرفت درک ک-رد و ب-ه  را که صورت می
ِتئوريسين اصلی . انداز متفاوتی رسيد چشم

 اگ----ر ب----ه .اي----ن ح----زب، ت----د گران----ت ب----ود
 –در دف--اع از مارکسيس--م (س--ايت م--ا  وب

Marxist.com ( بروي----د کت----ابی ب----ا ن----ام
ای  اين مجموعه. کنيد پيدا می" نوار ممتد"

 ت--ا ١٩٣٨ھ--ای  ھ--ای ت--د در س--ال از نوش--ته
قض---اوت ب---ا ش---ما ام---ا در .  اس---ت١٩٨٣
اي---ن " ِان---دازھای اقتص---ادی چش---م"قس---مت 

 نوشته شده است ١٩٤٦کتاب که در سال 
از شکوفايی اقتصادی در ح-ال به تحليلی 

رس----يد ک----ه ارزي----ابی بس----يار  وق----وع م----ی
 .ِتری از تحوAت وقت است عقUنی

 
مج-----ددا ب-----ر س-----ر چ-----ين ني-----ز رھب-----ری 

گف-ت م-ائو باي-د ب-ا  انترناسيونال چھ-ار م-ی
ھ-ای  نوشته. چيانگ کای شک سازش کند

ت--د راج--ع ب--ه چ--ين نش--ان از درک بس--يار 
 .دھد تری از اوضاع می دقيق

 
ھ-----ای خ-----ود راج-----ع ب-----ه  ت-----د در نوش-----ته

يعن-ی " (بناپارتيسم پرولت-ری"گيری  شکل
ِھ------ای م------نحط و بوروکراتي------ک  دول------ت
در اروپای ش-رقی، چ-ين، کوب-ا ) کارگری

ی مھم-ی ب-ه مارکسيس-م  و غيره دراف-زوده

رھب---ری انترناس---يونال چھ---ار در . داش---ت
چ--ه در اروپ--ای  پ--ذيرفت ک--ه آن ابت--دا نم--ی

ھايی روی الگوی  شرقی وجود دارد رژيم
س-----پس راه . ی ش-----وروی اس-----ت س-----يهرو

و حتی ) ِبدون توضيح دليل(ديگری رفتند 
  چ---ين، کوب---ا،(بعض---ی از اي---ن کش---ورھا 

ھ-------ای س-------الم  دول-------ت"را ) يوگس-------Uوی
ک-ه اي-ن  ِناميدند و به محض اي-ن" کارگری

تعريف نيز غيرقابل دفاع ش-د آن را کن-ار 
 . زدند

 
توانم جزئيات بسيار بيشتری راجع ب-ه  می

قت انترناسيونال چھار ِخطاھای رھبری و
ذک--ر ک--نم ام--ا ب--ه نظ--رم اي--ن نک--ات کوت--اه 

، ک--انن و  ک--افی اس--ت ت--ا نش--ان دھ--يم من--دل
شرکا پس از جنگ راه خود را گم کردن-د 
و اي--ن ب--ه بيراھ--ه رف--تن از تحلي--ل اص--يل 

 .مارکسيستی منجر شد
 

خ---واھم ب---ر آن تاکي---د ک---نم  چي---زی ک---ه م---ی
" اعت--راض سوسياليس--تی"ِرويک--رد گ--روه 

ب--ر . ای اس--ت ھ--ای ت--وده ازمانب--ه س--) ١(
ھ--ا ب--ه نظ--ر م--ا وقت--ی  خ--Uف بقي--ه گ--روه

زنن--د ب--ه  ک--ارگران دس--ت ب--ه حرک--ت م--ی
ی  ھ--ای کوچ--ک در حاش--يه س--مت س--ازمان

ھا از طريق  آن. روند جنبش کارگری نمی
ای س---نتی خ---ود عم---ل  ھ---ای ت---وده س---ازمان

 .کنند می
 

الملل---ی  ک---ل ت---اريخ جن---بش ک---ارگری ب---ين
 انترناسيونال .تاييدی بر اين واقعيت است

ھای کوچک متولد  کمونيستی سوم از فرقه
نشد بلک-ه از دل جن-اح چ-پ انترناس-يونال 

ھ-ا  بلش-ويک. سوسياليستی دوم بيرون آم-د
ھا  ِھا جناحی از ھمان حزب منشويک سال

بودن--د و س--پس ب--ه عن--وان نيروي--ی مس--تقل 
احزاب کمونيست فرانسه و . ظھور کردند

س------ت ايتالي------ا از درون اح------زاب سوسيالي
ح-زب کمونيس-ت آلم-ان ني-ز . بيرون آمدند

اش را از  ای ب--ه ھم--ين ش--کل ني--روی ت--وده
انشعابی از چپ حزب سوسيال دموکرات 

البت----ه در بريتاني----ا، ح----زب ... گرف----ت و 
کمونيس------ت از ترکي------ب چھ------ار گ------روه 

ام--ا پيش-نھاد م--ن . ت-ر ش--کل گرف-ت کوچ-ک
کمونيس--م چ--پ بيم--اری "اينس--ت ک--ه کت--اب 

ه در س----ال منتشرش----د(از لن----ين " ک----ودکی
را بخوانيد و به مشورت لن-ين ب-ا ) ١٩٢٠

او ب-ه . ھ-ای بريتاني-ا توج-ه کني-د کمونيس-ت
کن---د ب---ه درون ح---زب  ھ---ا پيش---نھاد م---ی آن

 !کارگر بريتانيا بروند
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اي--ن . اي--ن تاکتي--ک را لن--ين اخت--راع نک--رد

در سال . بخشی از سنت خود مارکس بود
ھای آلمانی سازمان خود   کمونيست١٨٤٨

 ت-ا وارد ح-زب دم-وکرات را منحل کردند
ت--رين  ش--وند چ--ون در آن مرحل--ه پيش--رفته

خ----------ود . ک----------ارگران درون آن بودن----------د
انترناس-------يونال اول متش-------کل از ان-------واع 

ھ--ای اص--يل ت--ا  عناص--ر ب--ود از کمونيس--ت
ھ-----ای بريتاني-----ا ک-----ه   ک-----ارگری اتحادي-----ه
ھايش-----ان اغل-----ب اشخاص-----ی ب-----ا  نماين-----ده

 .گرايشات ليبرال بودند
 

د ام--روز ب--ه ھ--ا را در م--ور اگ--ر اي--ن درس
رس--يم ک---ه  ک--ار ببن--ديم ب--ه اي--ن نتيج--ه م--ی

ھ--------ای حقيق--------ی، يعن--------ی  مارکسيس--------ت
ھ--ا، باي--د خ--ود را ب--ه س--مت  تروتسکيس--ت

تن-اقض . ای متمايل کنن-د ھای توده سازمان
اين دوره رھبری به کل-ی م-نحط سوس-يال 

ھ---ای  ِدم---وکرات جن---بش اس---ت ک---ه آرم---ان
نگ-اه کني-د (گ-ذارد  کارگران را زير پا م-ی

ريتاني--ا، ژوس--پن در فرانس--ه، ب--ه بل--ر در ب
 ). شرودر در آلمان و غيره

 
اما منحط اعUم کردن رھبری رسمی کار 

وظيف---ه، س---اختن آلترن---اتيو . آس---انی اس---ت
ح-زب "که تنھا  اين: سوال اينجاست. است

را اع---Uم کن--يم و منتظ---ر ش---ويم " انقUب--ی
 به نظر  ھا به ما بپيوندند، کافی است؟ توده

ھا باي-د ن-زد  يستمارکس. ما اينطور نيست
ک---ارگران برون---د و ص---بورانه، آلترن---اتيو 

به نظر م-ا پيش-نھاد . خود را توضيح دھند
ھ--ای بريتاني--ا در س--ال  لن--ين ب--ه کمونيس--ت

 ام----روز حت----ی بيش----تر از آن----روز ١٩٢٠
اي-ن يک-ی از نک-ات اص-لی . کن-د صدق م-ی

ھ-ای  است که ما را از تم-امی س-اير گ-روه
. دکن مدعی تروتسکيست بودن، متمايز می

 .به نظر ما اين امری جزئی نيست
 

عض-و کميت-ه (شايد از حزب سوسياليست 
. شنيده باشيد) برای انترناسيونال کارگری

. اين گروه قبU گرايش ميليتانت نام داشت
ک---رد و ت---د  ِدرون ح--زب ک---ارگر ک---ار م---ی

گرانت، بنيانگ-ذار و تئوريس-ين اص-لی آن 
متاس--فانه اکثري--ت رھب--ری بريتاني--ا . ب--ود

مش---ابه رھب---ری انترناس---يونال مواض---عی 
. چھار در پايان جن-گ جھ-انی دوم گرف-ت

ھ-ای  ھای بسياری ھست اما شباھت تفاوت
 .بسياری نيز ھست

 

گ--رايش ميليتان--ت ب--ا اتخ--اذ جھت--ی درس--ت 
ھ---ای  نس---بت ب---ه ح---زب ک---ارگر و اتحادي---ه

ِک---ارگری ب---ه نيروي---ی قدرتمن---د در چ---پ 
در اوج خود، حدود . بريتانيا بدل شده بود

س--ه عض--و ح--زب . دار داش--ت ھ--وا٨٠٠٠
ک-----ارگر در مجل-----س از عقاي-----د آن دف-----اع 

کردن-د، ش-ورای ک-ارگری ليورپ-ول را  می
در دس---ت داش---ت و بس---ياری از رھب---ران 

در . ھای کارگری با آن بودند مھم اتحاديه
ِض--من رھب--ر جن--بش عظ--يم ض--د مالي--ات 

 ب----ود ک----ه ب----ه ١٩٨٠ی  س----رانه در دھ----ه
 ھزار نفره در لندن کشيد ٢٥٠تظاھراتی 

 ھ--زار نف--ر ديگ--ر ھ--م ٥٠ھم--ان روز در (
). در گUسگوی اسکاتلند تظاھرات کردند

متاسفانه اکثريت رھبری نت-ايجی غل-ط از 
 . گرفت١٩٨٠ی  وقايع دھه

 
گي-ری موق-ت   شاھد ثبات١٩٨٠ی  در دھه
. داری در س----طح جھ----انی ب----وديم س----رمايه

. عوامل زيادی باعث اين وض-عيت بودن-د
 ١٩٧٠ی  از جمله شکس-ت مب-ارزات دھ-ه

در .  ش-روع ش-ده ب-ود١٩٦٨که ب-ا جن-بش 
 ش--اھد چ--رخش ب--ه چ--پ در ١٩٧٠ی  دھ--ه

در اروپ--ا اي--ن ب---ه . سراس--ر جھ--ان ب---وديم
اف-------زايش عظ-------يم آرا ب-------رای اح-------زاب 

تمام . سوسياليست و کمونيست ترجمه شد
ھ----ای  اي----ن اح----زاب، ب----ه ھم----راه اتحادي----ه

ک--ارگری، ش--اھد اف--زايش بس--يار اعض--ای 
 پيشروی بر اين پايه بود که با. خود بودند

گراي--ی روزاف--زون  وق--ايع ش--اھد راديک--ال
. ھ--ا ب--وديم اعض--ای معم--ولی اي--ن س--ازمان

ھ-ای  ی خود به تش-کيل جري-ان اين به نوبه
 .چپ قوی درون اين احزاب انجاميد

 
 ١٩٧٩ ت-----ا ١٩٧٤در بريتاني-----ا از س-----ال 

اي-----ن دول-----ت . دول-----ت ک-----ارگری داش-----تيم
ھ---ای دس---ت  ک---ارگری ب---ه خ---اطر سياس---ت

ری ت---اچر را گي--- راس---تی خ---ود راه ق---درت
اي-ن باع-ث زي-ر س-وال ب-ردن . صاف ک-رد

رھبری حزب کارگر از سوی صفوف آن 
گرايش ميليتانت در چنين شرايطی به . شد

با اين وجود باي-د ب-ه . نيرويی مھم بدل شد
خ-اطر داش--ته باش-يم ک--ه رش-د اي--ن گ--رايش 

ی  ھرچقدر چشمگير بود، نسبت به ان-دازه
جن---بش ک---ارگری بريتاني---ا ھن---وز نيروي---ی 

يعن--ی اينق--در ق--درت . ار کوچ--ک ب--ودبس--ي
ی  نداشت تا رھبری آلترناتيوی برای طبقه

 .کارگر عرضه کند
 

 ش--اھد ١٩٨٠ی  اينگون--ه ب--ود ک--ه در دھ--ه
ھ---ای ک---ارگری و  زوال ت---دريجی اتحادي---ه

ب-ه ي-ک نس-ل خيان-ت . حزب کارگر ب-وديم
ش----ده ب----ود و اي----ن باع----ث ش----د بس----ياری 
مش------ارکت فع------ال در ح------زب ک------ارگر و 

اي---ن زوال . ن---ار بگذارن---دھ---ا را ک اتحادي---ه
دف--اع از عقاي--د مارکسيس--تی حقيق--ی درون 

واقعي--ت . ح--زب ک--ارگر را مش--کل س--اخت
ج--ا ب--ود ک--ه ش--اھد گ--ردش ب--ه  قض--يه اي--ن

اي-ن . راست درون جن-بش ک-ارگری ب-وديم
ِخ--اطر ممک--ن ش--د ک--ه بوروکراس--ی  ب--دين

ھ--ای ک--ارگری نس--بتا از ھرگون--ه  س--ازمان
کنت----رل از س-----وی ص----فوف جن-----بش آزاد 

 .شد می
 
تاسفانه اکثريت رھب-ری ميليان-ت ب-ه اي-ن م

نتيجه رسيد که مشکل، خود حزب کارگر 
سپس به اين ت-وھم رس-يدند ک-ه اگ-ر . است

پ-رچم "تش-کيل دھن-د و " مس-تقل"سازمان 
ش--ان ح---ل  مش--کUت" را بلن--د نگ--اه دارن---د

از . اي---ن اش---تباھی ب---زرگ ب---ود. ش---ود م---ی
ح--زب ک--ارگر بي--رون آمدن--د و از آن روز 

ج-ا ک-ه بس-يار  اند تا اي-ن به بعد سقوط کرده
 نف--ر ٤٠٠٠از ح--دود (ان--د  ت--ر ش--ده ض--عيف
 نف-ر ٤٠٠ اکنون به حدود ١٩٩٢در سال 
ب---ا ي---ک اش---تباه ش---روع ب---ه !). ان---د رس---يده

گرفتن نتايج بدبينانه از کل موقعيت عينی 
گويند جنبش کارگری صد سال  می. کردند

 ...به عقب رفته است و 
 

از افراط . ايم اين روند را بارھا شاھد بوده
ان--د؛ درس--ت مث--ل ک--انن و  ب--ه تف--ريط رفت--ه
 . ھا مندل پيش از آن

 
اکن--ون م--ا ب--ا آغ--از م--وقعيتی ک--امU جدي--د 

بحران اقتصادی جھانی از . روبرو ھستيم
. تر است  تاکنون از ھمه جدی١٩٢٩سال 
ھ--ای بزرگ--ی در آس--يا  الح--ال ب--ه جن--بش ف--ی

اندونزی در جلوی صحنه . انجاميده است
بر اين . آيند اش می  از پیاست اما بسياری

ھ--ا ب--ه  پاي--ه اس--ت ک--ه ش--اھد بازگش--ت ت--وده
ی ک-ارگر  ای سنتی طبقه ھای توده سازمان
چھ----ار س----ال پ----يش در بريتاني----ا . ھس----تيم

ک---اران ب---ه  ای ب---ا محافظ---ه مخالف---ت ت---وده
. پيروزی عظيم حزب ک-ارگر ترجم-ه ش-د

در فرانس--ه ح--زب سوسياليس--ت از ھم--ين 
جن-بش "، در يونان. روند بھره برده است

حزب-ی سوس-يال " (سوسياليستی پان ھلن-ی
در آلم--ان .  در ق--درت اس--ت )م-دم--وکرات

 ...نيز ھمين اتفاق افتاده است و 
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ھ-----ا ب-----ه س-----مت  در اي-----ن مرحل-----ه ت-----وده

رون--د بخص--وص  ھ--ای س--نتی نم--ی س--ازمان
مث-----ل م-----ورد . وقت-----ی در دول-----ت ھس-----تند

و به ھمين خاطر اس-ت . بريتانيای امروز
ی سوسياليس-م جوانان ب-را"که ما سازمان 

ِاي-م ت-ا بھت-رين  را ب-راه انداخت-ه" الملل-ی بين
مدت  اما در طوAنی. جوانان را جذب کنيم
بل--ر ب--ه احتم--ال . ش--ود اوض--اع ع--وض م--ی

بس---يار زي---اد در انتخاب---ات بع---دی پي---روز 
ش----ود ام----ا س----پس دوب----اره باي----د ب----ه  م----ی

. ی ک--ارگر حمل--ه کن--د دس--تاوردھای طبق--ه
ی در ت-رين ن-رخ بيک-ار فعU دارد از پايين

س----ال گذش----ته . ب----رد  س----ال بھ----ره م----ی٢٥
 Aدس---تمزدھا در بريتاني---ا پ---نج درص---د ب---ا

يعن--ی .  درص--د٣رف--ت و ت--ورم کمت--ر از 
ک---ارگران در واق---ع افزايش---ی واقع---ی در 

ام---ا اي---ن وض---ع دي---ری . دس---تمزد داش---تند
 .پايد نمی
 

ائ--تUف . ب--ه موقعي--ت در ايتالي--ا نگ--اه کني--د
مرکز و چپ در انتخابات شکس-ت خ-ورد 

ام-ا . ھايی مشابه بلر داش-ت استگرچه سي
 درص-د ١٠در ايتاليا بيک-اری نزدي-ک ب-ه 
دس--تمزدھا . اس--ت يعن--ی دوبراب--ر بريتاني--ا

 درص--د اض--افه ش--د و ٢س--ال گذش--ته تنھ--ا 
 درص---د اس--ت يعن---ی ٣ت--ورم نزدي---ک ب--ه 

اکن----ون ش----اھد . ک----اھش دس----تمزد واقع----ی
تخاصمات داخلی درون ح-زب دم-وکرات 

ای  چ----پ ھ----م ھس----تيم و اي----ن در مرحل----ه
ِتوان--د ب--ه انش--عاب ب--ين عناص--ر بيش--تر  م--ی

ھ-----ای  ِعلن-----ی ب-----ورژوايی و ب-----وروکرات
دولت . تر به جنبش کارگری بکشد نزديک

برلوسکونی ب-اAخره ب-ه واک-نش در مي-ان 
ھ-ای  انجامد و اين بر اتحاديه کارگران می

 ح-زب دم-وکرات چ-پ و ح-زب  کارگری،
ريفوندازيون---------ه (احي---------ای کمونيس---------تی 

در اي-----ن . گ-----ذارد ت-----اثير م-----ی) کمونيس-----تا
ی  اگ----ر برنام----ه(موقعي----ت ريفوندازيون----ه 
توانست بر  می) مارکسيستی حقيقی داشت

ک--ارگرانی ک--ه ب--ه ح--زب دم--وکرات چ--پ 
 .اند، تاثير بگذارد جلب شده

 
در بريتاني--ا، بل--ر ت--ا م--دت زي--ادی جايگ--اه 

رک-ود ت-ازه دارد . کن-د کنونی را حفظ نم-ی
در عرض يکی . گذرد تاثير خودش را می

کش-د  نيا به رکودی ج-دی م-یدو سال بريتا
ش----ود م----ردم اعتم----اد  و اي----ن باع----ث م----ی

توان--د  م-ی" ک-ارگر جدي-د"ک-ه (ش-ان  کن-ونی
را از ) رش----د اقتص----ادی را تض----مين کن----د

دست بدھن-د و ح-زب ک-ارگر ب-دين ترتي-ب 

در چن---ين . خ---ورد در آين---ده شکس---ت م---ی
ش----رايطی انتقادھ----ای درون----ی در ح----زب 

اي-ن رون-د احتم-اA . ش-وند کارگر آغاز م-ی
ھ-----ای ک-----ارگری آغ-----از   از اتحادي-----هاول
ھ-ای آن  الح-ال ش-اھد نش-انه ما فی. شود می

نگ--اه کني--د ب--ه اعتص--ابات مت--روی . ھس--تيم
لن-----------دن و اعتص-----------ابات غيرق-----------انونی 

و اگ--ر . ک--ارگران پس--ت) ای غيراتحادي--ه(
سازی  ھای خود برای خصوصی بلر طرح

خ---دمات درم---انی را پ---يش بب---رد باي---د ب---ا 
ات روي--ارويی بزرگ--ی ب--ا ک--ارگران خ--دم

ھ-ا ب-اAخره  تمام اي-ن. درمانی روبرو شود
گذارد  تاثيراتی بر درون حزب کارگر می
ھ-ا باي-د  و اين اتفاق ک-ه بيافت-د مارکسيس-ت

بدانند چگونه خود را به اين روند، جھ-ت 
 . دھند

 
جنبش که به انفجار برسد، ني-از ب-ه عقاي-د 

ب--دون اي--ن . رس--د مارکسيس--تی از راه م--ی
کنن-د  مبارزه م-یعقايد کارگران و جوانان 

ی آن ھس-تند  ای ک-ه شايس-ته اما به رھب-ری
 .رسند نمی
 

ھ--ای  ی س--ازمان ب--ه نظ--رم ب--ر س--ر مس--ئله
ای باي--د از ھرگون--ه س--وتفاھم دوری  ت--وده
ی  باور ما بر اين است که وقتی توده. کرد

ک----ارگران تص----ميم ب----ه عمل----ی قاطعان----ه 
ای  ھ-ای ت-وده گيرن-د از طري-ق س-ازمان می

ي-ن درس-ی اس-ت از ا. کنن-د سنتی عم-ل م-ی
 .تاريخ و فھم دليل آن سخت نيست

 
ثب----ات نس----بی " معم----ولی"ھ----ای  در دوره

. ھا درگير در فعالي-ت سياس-ی نيس-تند توده
در واق-----ع سياس-----ت را ب-----ا خ-----ود بيگان-----ه 

ھ--ا تنھ--ا اقليت--ی از  در اي--ن دوره. بينن--د م--ی
ک---ارگران و جوان---ان ب---ه فعالي---ت سياس---ی 

بعض-ی مواق-ع اي-ن اقلي-ت . مند اس-ت عUقه
ھ-ا  ِمU به مانعی بر سر راه دخالت ت-ودهع

ش----ود؛ دقيق---ا بخ----اطر رويک----رد  ب---دل م----ی
 .کارانه و روتينيستی محافظه

 
ان---داز ت---اريخی ط---وAنی ب---ه  اگ---ر از چش---م
ی ک----ارگر نگ----اه کن----يم ب----ه  جن----بش طبق----ه

رسيم که  ھايی از شورش انقUبی می دوره
ی ک-ارگران ب-ه فعالي-ت کش-يده  در آن توده

ھ--ای  ی را در س--الھ--ای اينچنين-- دوره. ش--د
 در بعض--ی ٣٠ی  ، دھ--ه١٩٢١ ت--ا ١٩١٨

، و ١٩٤٨ ت--ا ١٩٤٣ھ--ای  کش--ورھا، س--ال
 . ايم  ديده١٩٦٩ و ١٩٦٨

 

چ----ه ش----اھدش ب----وديم ع----روج انقUب----ی  آن
ھای  احزاب و اتحاديه. ی کارگر بود طبقه

ک---ارگری ک---ه فع----اAن چن---دانی نداش----تند، 
حزب سوسياليست ايتاليا . ناگھان پر شدند

 ھ---زار عض---و ٦٠دود  ح---١٩١٨در س---ال 
 ٢٠٠ به بيش از ١٩٢٠داشت اما تا سال 

فدراس--يون عم--ومی . ھ--زار عض--و رس--يد
، که تحت رھبری )سجيل(کارگران ايتاليا 

حزب سوسياليست بود، در ھمين دوره از 
 ١٥٠ ميلي--ون و ٢ ھ--زار عض--و ب--ه ٢٥٠

اين عليرغم نقش علنا . ھزار عضو رسيد
ضدانقUبی اي-ن اتحادي-ه در جن-گ جھ-انی 

 . ل بوداو
 

. جا درس مھم ت-اريخی نھفت-ه اس-ت در اين
ی اول قرن، نيروی مخالفی درون  در دھه

حزب سوسياليست ايتاليا شکل گرفته ب-ود 
ام---ا متاس---فانه تص---ميم گرف---ت زودت---ر از 
موعد از حزب سوسياليست بيرون بيايد و 

 ب----ه انش----عاب در ١٩١٢بع----دھا در س----ال 
ی  س--------جيل ني--------ز انجامي--------د و اتحادي--------ه

آی، اتحاديه .اس.يو(ی انقUبی سنديکاليست
ھا  باور اين. را بنيان نھاد) کارگران ايتاليا

اي--ن ب--ود ک--ه دارن--د ب--ه ک--ارگران مجراي--ی 
چن--ين . دھن--د ش--ان م--ی ب--رای آم--ال انقUب--ی
 .چيزی اتفاق نيافتاد

 
ی  س------جيل ھمچن------ان س------ازمان اتحادي------ه

کارگری اصلی باقی بماند، علي-رغم نق-ش 
ادي-----ه اتح"تنھ-----ا دس-----تاورد . خي-----انتگرش

انش--عاب درون ص--فوف " ک--ارگران ايتالي--ا
ی ک---ارگر ب---ود ک---ه تنھ---ا ک---ارگران  طبق---ه

 .ھا منزوی ساخت تر را از توده پيشرفته
 

ھ-ا را  وقتی شرايط حاصل از جن-گ ت-وده
ھ-ا ب--ه س--جيل و ح--زب  ب-ه عم--ل کش--اند، آن

ای  ِچ--پ ت--وده. سوسياليس--ت روی آوردن--د
درون حزب سوسياليست و سجيل تنھا ب-ا 

ش-----کل " ی رفرميس-----م رس-----همد"گ-----ذر از 
ی بعدی، تشکيل  نتيجه، در مرحله. گرفت

 ١٩٢١ح---زب کمونيس---ت ايتالي---ا در س---ال 
ھ-ای  ھا بايد به چشم خود فعاليت توده. بود

ديدن--د ت--ا  اي--ن رھب--ران رفورميس--ت را م--ی
 .که به دنبال آلترناتيوی انقUبی بگردند اين
 

ھم--ين رون--د در فرانس--ه ھ--م اتف--اق افت--اد و 
 ن---امش را ب---ه ح---زب ح---زب سوسياليس---ت

 ب-ه ١٩٢٠کمونيست تغيير داد و در س-ال 
در آلم-ان ني-ز . انترناسيونال س-وم پيوس-ت

ش-اھد ھم-ين رون--د ب-وديم؛ ح-زب سوس--يال 
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ِدم---وکرات مس---تقل آلم---ان از دل انش---عابی 
درون ح--زب سوس--يال دم--وکرات بي--رون 

بخش اعظم اين حزب جديد بعدھا ب-ه . آمد
ھ--ای آلم--انی پيوس--تند و ح--زب  کمونيس--ت

 .مونيست آلمان تشکيل شدک
 

ت-وانيم ببين-يم ک-ه چگون-ه  به طور کل-ی م-ی
ای انترناسيونال س-وم  احزاب انقUبی توده

حاص------ل تم------ايز درون------ی ب------ا اح------زاب 
 .سوسياليست بودند

 
اما وقت-ی جنبش-ی ک-ه اي-ن اح-زاب را پدي-د 

افت-د؟  اگ-ر  آورد افول کند، چه اتف-اقی م-ی
ھ--ا م--ورد خيان--ت ق--رار  آم--ال انقUب--ی ت--وده

ی ک--ارگر شکس--ت بخ--ورد  بگي--رد و طبق--ه
. شاھد ترک عظيم اين احزاب خواھيم بود

مان-د و  ی کوچکی فع-ال ب-اقی م-ی تنھا Aيه
ھ----ا معم----وA عناص----ر وف----ادارتر ب----ه  اي----ن

ھ---ا از  اي---ن. بوروکراس---ی حزب---ی ھس---تند
گيرن-د و م-انع  ھ-ا نت-ايجی غل-ط م-ی شکست

ديگری بر سر راه کل کارگران و جوانان 
ن ش---رايطی دف---اع از در چن---ي. ش---وند م---ی

ت-------ر اس-------ت و  عقاي-------د انقUب-------ی س-------خت
 . يابند تر می ھا خود را منزوی مارکسيست

 
دقيقا در چنين موقعيتی است که گرايشات 

و ھمچن----ين (سکتاريس---تی چ---پ افراط---ی 
فرص---ت ش---کل ) گرايش---ات رفورميس---تی

ھا پس از شکس-ت  آنارشيست. يافتن دارند
کم--ون پ--اريس ب--ه عن--وان نيروي--ی درون 

ِگ--رايش . نال اول ظھ--ور کردن--دانترناس--يو
ِاولترا چپ رھبری انترناسيونال چھار را 

 .توان به ھمين شکل توضيح داد نيز می
اما موضوع مورد توجه ما رون-دی اس-ت 

ای از کارگران پيشرفته در  که در آن Aيه
توانند به عقايد سکتاريس-تی  جنبش نيز می

  دقيق--ا ب--ه اي--ن خ--اطر ک--ه پيش--رفته. برس--ند
. خواھن-د مب-ارزه را پ-يش ببرن-د ھستند می

ی  ام---ا چ---ون درک مارکسيس---تی از ش---يوه
ی خ----ود  تح----ول جن----بش ندارن----د از طبق----ه

 .شوند ناشکيبا می
 

ھا درگير سياست نيستند، وقتی  وقتی توده
ای  ھ--ای ت--وده مش--ارکت فع--الی در س--ازمان
تواند به  ھا می ندارند، رھبری اين سازمان

ای  ک-ارگران پ-س از دوره. راست بچرخد
ھ-ا، ي-ا ش-کوفايی ط-وAنی مث--ل  از شکس-ت

، گاه ٦٠ و ٥٠ھای  ی شکوفايی دھه دوره
ب--دون . س--پرند سياس--ت را ب--ه رھب--ری م--ی

ھا، کنترل اين رھبران  مشارکت فعال توده
 .رفورميست ممکن نيست

 
کن--د  اگ--ر نفھم--يم طبق--ه چگون--ه حرک--ت م--ی

ھ-ايی ب-ه نت-ايج  توانيم در چنين موقعيت می
ارگران غل------ط برس------يم و بخش------ی از ک------

وقت-ی . افتن-د تر به ھمين اشتباه می پيشرفته
کن----د اي----ن ب----ه تقوي----ت  جن----بش اق----ول م----ی

ھ----ای ک----ارگری و  ِبوروکراس----ی اتحادي----ه
. انجام----د ای ک----ارگران م----ی اح----زاب ت----وده

ی  ت-ر ب-ه مب-ارزه بعضی کارگران پيشرفته
دھن-د  خود عليه اين بوروکراسی ادامه می

از . کنند اما بازتابی ميان صفوف پيدا نمی
رس--ند ک--ه اي--ن  ج--ا ب--ه اي--ن نتيج--ه م--ی اي--ن

 از ان-دازه بورورکراتي-ک  ھا بيش سازمان
ھ--ا ي--ا  رون--د ت--ا اتحادي--ه ھس--تند و س--پس م--ی

احزاب جديدی برپا کنند ب-ا اي-ن خي-ال ک-ه 
ی ک-ارگر ارائ-ه  آلترناتيو جدي-دی ب-ه طبق-ه

يابند که ک-ار بي-رون  متاسفانه در می. کنند
. ھ--ای رس--می خيل--ی آس--ان نيس--ت س--ازمان

چرا که ھيچ ميانبر و ھيچ فرمول جادويی 
اگر جن-بش . برای حل مشکل وجود ندارد

ھ-ای گذش-ته رو ب-ه اف-ول  به عل-ت شکس-ت
گذاش----ته تنھ----ا ب----ا اع----Uم ح----زب انقUب----ی 

. ش--ود مش--کل را ح--ل ک--رد نم--ی" مس--تقل"
ی ک-ارگر ض-رباھنگ خ-ود و  جنبش طبقه

توان پيش از  نمی. بندی خود را دارد زمان
 .تر واداشت کت سريعرا به حر موعد آن

 
واض--ح اس--ت ک--ه حض--ور ح--زب انقUب--ی 

توان--د اوض--اع را ب--ه س--رعت  ای م--ی ت--وده
ھ--ا در س--ال  تغيي--ر دھ--د ام--ا حت--ی بلش--ويک

 بUفاصله به عن-وان ني-روی غال-ب ١٩١٧
ک-ارگران . ی کارگر ظاھر نشدند در طبقه

ی دول-----ت موق-----ت  باي-----د ابت-----دا از تجرب-----ه
ھا  ی پيروی از بلشويک گذشتند تا آماده می

دھ--د ک--ه چ--را در  اي--ن توض--يح م--ی. ش--وند
ت----ر از  ھ----ا بس----يار ق----وی ابت----دا منش----ويک

دھ--د  اي--ن توض--يح م--ی. ھ--ا بودن--د بلش--ويک
ی متح----د را  چ----را لن----ين تاکتي----ک جبھ----ه

ھ---ا و  ھ---ا ب---ه منش---ويک بلش---ويک. برگزي---د
ی  ھ----ای ک----ارگری جبھ----ه س----اير س----ازمان

ب-ا . داران ارائه دادند متحدی عليه سرمايه
يی از ده وزي-ر ج-دا"شعار مع-روف خ-ود 

ھ----ا خواس----تند از  از منش----ويک" ب----ورژوا
اي--ن تاکتي--ک ب--ه . ب--ورژوازی ج--دا ش--وند

ی  تخفي--ف علي--ه طبق--ه ھم--راه مخالف--ت ب--ی
اش  ی روس--يه و نماين--دگان سياس--ی حاکم--ه

ی ک--ارگران ب--ه  راه را ب--رای ج--ذب ت--وده
 .ھا باز کرد بلشويک

کمونيس---م "چنانک---ه گف---تم لن---ين در کت---اب 
ھ------ای  درس" چ------پ، بيم------اری ک------ودکی

گرانبھ----------ايی در اختي----------ار کادرھ----------ای 
بايد از آن اثر و . دھد مارکسيست قرار می

ی خود جنبش ک-ارگری در چن-د  از تجربه
 .دھه بياموزيم

 
 

 
 
 

ھ--ايی  ک--ه ب--ه چ--ه تاکتي--ک ای از اي--ن نمون--ه
نباي---د رس---يد ک---اری اس---ت ک---ه طرف---داران 

 در ايتالي---ا ١٩٦٨ارنس--ت من--دل در س--ال 
 کمونيس-ت ھ-ا درون ح-زب آن. انجام دادند

اين کار بسيار مشکلی بود . کردند کار می
ی اف-------ول ح-------زب  بخص-------وص در دوره

ح--زب داش--ت عض--و از . کمونيس--ت ايتالي--ا
داد و اعضا روز به روز پيرت-ر  دست می

 .شدند می
 

 جن--بش دانش--جويی نش--ان ١٩٦٨در س--ال 
داد که اوضاع در جامعه در حال التھ-اب 

در آن مرحل-----ه اقليت-----ی در ح-----ال . اس-----ت
 و اي--ن در تخاص--م مس--تقيم ب--ا حرک--ت ب--ود

. ِبوروکراس-----ی ح-----زب کمونيس-----ت ب-----ود
ی اي---ن رون---د  طرف---داران من---دل ب---ر پاي---ه

تص--ميم گرفتن--د ح--زب کمونيس--ت را رھ--ا 
. کنند و سازمان مستقل علنی تاسيس کنن-د

 . ھا به کلی غلط بود انداز آن اما چشم
 

 ش----اھد جن----بش عظيم----ی از ١٩٦٩س----ال 
انقUب-ی ی کارگر ايتاليا بود که ابعاد  طبقه
ام-ا اي-ن ب-رخUف تص-ور بس-ياری . داشت

ھا ن-ه ب-ه بح-ران ح-زب کمونيس-ت  از چپ
ح---زب کمونيس---ت . ک---ه ب---ه رش---د انجامي---د

ش---روع ب----ه رش----د ک----رد بخص----وص ب----ين 
. جوان--ان، ھ--م دانش--جويان و ھ--م ک--ارگران
. تعداد اعضای آن به دو ميليون نفر رسيد

اما دقيقا به علت ھمين رشد عقايد مخالف 
نس---ل . س--ت پ--ا گرف--تدرون ح--زب کموني
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جدي---دی از ک---ارگران و دانش---جويان وارد 

ش---د و ب---ه دنب---ال راه  فعالي---ت سياس---ی م---ی
داری  ی س-رمايه بست جامع-ه جديدی از بن

اين در مراح-ل آغ-ازين ب-ا پ-ا گ-رفتن . بود
 عيان شد که ح-ول  "مانيفست"ی  روزنامه
 ھزار عضو حزب کمونيس-ت ١٠٠حدود 

 گروه متاسفانه رھبران اين. گرد آمده بود
. ني--ز پ--س اخ--راج ب--ه نت--ايج غل--ط رس--يدند

گي-ری مخ-الفتی  توانستند ب-ه ش-کل ھا می آن
. ای درون حزب کمونيس-ت بپردازن-د توده

در ع--وض از ح--زب رفتن--د و ب--ه گروھ--ی 
 ھ---زار نف---ره ک---اھش يافتن---د و ١٠ح---دودا 

 .سپس بالکل ناپديد شدند
 

 ١٩٧٧ تا ١٩٦٨حزب کمونيست از سال 
س از انتخاب-ات پ-. به رش-د خ-ود ادام-ه داد

 رھبری حزب کمونيست ايتاليا ب-ه ١٩٧٦
ھا رسيد و ب-ه  توافقی با دموکرات مسيحی

اي-ن ب-ه . آمال کارگران ايتاليا خيان-ت ک-رد
بحران--ی درون--ی انجامي--د، بخص--وص پ--س 

اگ--ر در . ١٩٧٩از شکس--ت در انتخاب--ات 
آن زم---ان گرايش---ی مارکسيس---تی ب---ود ک---ه 
ص---بورانه درون ح---زب کمونيس---ت ک---ار 

توانس---ت ب---ه دس---تاوردھای  م---یک---رد  م---ی
بزرگ--ی برس--د و ک--ل اوض--اع را متح--ول 

ِ ش-دن  روحي-ه اما در عوض ش-اھد ب-ی. کند
ص---فوف ح---زب کمونيس---ت و زوال---ش در 

ام-ا ک-ارگرانی ک-ه از . مدت ب-وديم طوAنی
حزب کمونيست جدا شدند به ھيچ يک از 

چ-پ افراط-ی در " انقUب-ی"سازمان ھای 
د ھ---ا ني---ز وار اي---ن گ---روه. چ---پ نپيوس---تند

 .بحران شدند و بسياری منحل شدند
 

ھ---ای ت---اريخی درس  باي---د از اي---ن نمون---ه
. اندازی برای آينده بس-ازيم بگيريم و چشم

داری ک----ارگران را ب----ار  بح---ران س----رمايه
اي--ن ب--ار . کن--د ديگ--ر مجب--ور ب--ه تھ--اجم م--ی

توانن-د  ھا مج-ددا تنھ-ا م-ی روند؟ آن کجا می
ای سنتی برون-د و م-ا  ھای توده به سازمان

د خ--ود را ب--رای دخال--ت در اي--ن رون--د باي--
 .آماده کنيم

 
آي---ا اي---ن ب---دين معن---ی اس---ت ک---ه فع---U در 

ھای حزب بنشينيم و منتظر رس-يدن  حوزه
ھ---ا باش---يم؟ چن---ين چي---زی مض---حک  ت---وده
در شرايط ام-روز باي-د مجراي-ی ب-ه . است

ت--رين ک--ارگران و جوان--ان  س--وی پيش--رفته
ی کارگر  بايد در مبارزات طبقه. پيدا کنيم

نش--جويان دخال--ت کن--يم و آلترن--اتيوی و دا
ت--وانيم  اينگون--ه اس--ت ک--ه م--ی. ارائ--ه دھ--يم

نيروھ-------ايی ب-------رای س-------اختن گ-------رايش 
مارکسيس---تی بس---ازيم ت---ا اي---ن گ---رايش در 

ھ----ای  ی دخال---ت در س---ازمان  آم---اده آين---ده
به ھمين خاطر است که بايد . ای باشد توده

ھ--ايی منعط--ف داش--ته باش--يم ام---ا  تاکتي--ک
ن راج------ع ب------ه م------ا ای ان------داز پاي------ه چش------م
ی ک-ارگر  ای سنتی طبقه ھای توده سازمان

 .را فراموش نکنيم
 

ام----روز، ح----داقل در بيش----تر کش----ورھای 
داری پيش---رفته، ش---رايط تش---کيل  س---رمايه

ای وج--ود  س--ريع ح--زب مارکسيس--تی ت--وده
ھن-----وز توھم-----ات بس-----ياری ب-----ه . ن-----دارد

اي-ن توھم-ات ب-ا . رفورميسم موجود اس-ت
. رون--د اع--Uم ح--زب انقUب--ی از ب--ين نم--ی

ھ--ا ب--ا خ--ود وق--ايع ن--ابود  ھ--ای ت--وده ت--وھم
ای از ک-ش  داری به دوره سرمايه. شود می

. ش-----ود ھ-----ای ب-----زرگ وارد م-----ی و ق-----وس
. گيرن---د ھ--ای ب--زرگ ص--ورت م--ی جن--بش

ای س-نتی خ-ود  ھای توده کارگران سازمان
ھا  آن. دھند ی آزمايش قرار می را در بوته
ای چن----د س----اله ب----ه اي----ن نتيج----ه  در دوره

ھ-ا ھ-يچ  ان اي-ن س-ازمانرسند که رھبر می
ک--ارگران روی . آلترن--اتيو واقع--ی ندارن--د

گذارن--د و رون--د  ھ--ا فش--ار م--ی اي--ن س--ازمان
چ----ه پ----س از  راديکاليزاس----يون مش----ابه آن
، پس ١٩٣٠ی  جنگ جھانی اول، در دھه

 ١٩٧٠ی  از جن--گ جھ--انی دوم و در دھ--ه
در آن . گي---رد اتف---اق افت---اد، ص---ورت م---ی

ھنگ--ام ني--روی مارکسيس--تی ک--وچکی ک--ه 
توان--د ب--ه  جھ--ت ص--حيحی داش--ته باش--د م--ی

اما برای دست يافتن به . سرعت رشد کند
ی آن نيروی مارکسيستی  اين ھدف، ھسته

ب--ه ھم--ين خ--اطر . را باي--د ام--روز س--اخت
اس--ت ک--ه م--ا باي--د ب--دانيم چگون--ه بھت--رين 
ک--ارگران و جوان--ان را ج--ذب کن--يم و در 

ان-داز خ-ود ب-رای تح-وAت  عين ح-ال چش-م
ای را حف-ظ  ھ-ای ت-وده نآينده درون س-ازما

 .کنيم
 
گروھی است " اعتراض سوسياليستی"-١

ک----ه ت----د گران----ت و آل----ن وودز، رھب----ران 
الملل--ی،  ت--اريخی گ--رايش مارکسيس--ت ب--ين

پس از اخ-راج از گ-رايش ميليتان-ت بني-ان 
ھ--ای  اي--ن گ--روه ام--روز از گ--روه. گذاش--تند

فع----ال چ----پ در بريتاني----ا اس----ت و عض----و 
 . م–ت  اسیالمللی مارکسيست گرايش بين

 

 

 )مبارزه" (بک فايت"روه گ
  در کانادا

 
 ی بابک کسرايی ترجمه

 
ی گ----روه   اي----ن برنام----ه :ی مت----رجم مقدم----ه

اس-ت، س-ازمانی کان-ادايی ک-ه " ب-ک فايت"
الملل--ی  از عقاي--د گ--رايش مارکسيس--ت ب--ين

 .کند دفاع می
 

حUUUUUزب نيودمUUUUUوکرات بUUUUUه قUUUUUUدرت روی 
 ی سوسياليستی برنامه

 
ک---اران  محافظ---هھ---ا و  ائ---تUف ب---ا ليب---رال

اعض--ای ح--زب نيودم--وکرات در . ممن--وع
ای  مجلس بايد صدای پارلمانی جنبش توده

بس-يج . کاران باشند ی محافظه عليه برنامه
ھای سوسياليستی در  نيرو با اتخاذ سياست

پاس----خ ب----ه نيازھ----ا و آم----ال ک----ارگران و 
 .جوانان

 
 

 
 
 

 اشتغال کامل و حقوق مناسب برای ھمه
 

عته ب---دون ک---اھش  س---ا٣٢ی ک---اری  ھفت---ه
 مزاي-ای  حق شغل،. اخراج ممنوع. حقوق

ح--داقل حق--وق . مناس-ب ي--ا امک--ان تحص--يل
سراسری برابر با حداقل دو سوم متوس-ط 

 ٥٥بازنشس---تگی داوطلبان---ه در . دس---تمزد
 .سالگی با مقرری کامل برای ھمه

 
حUUUUUUUق اعتصUUUUUUUاب، حUUUUUUUق نماينUUUUUUUدگی در 

 زنی جمعی ھا و حق چانه اتحاديه
 

پاي--ان . ای ض--داتحاديهلغ--و تم--امی ق--وانين 
س-پاری، قراردادھ-ای موق-ت و تم-ام  برون

پاي---ان . س---ازی ھ---ای خصوص---ی ص---ورت
ش--کن و قرب--انی س--اختن  ق--وانين اعتص--اب
 .ھای کارگری اعضای اتحاديه
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 خدمات درمانی رايگان برای ھمه

 
خ--دمات . ی خ--دمات درم--انی ت--امين ھزين--ه

. درم----انی خصوص----ی باي----د الغ----ا گ----ردد
وس--ازی ک--ه از ھ--ای دار س--ازی غ--ول مل--ی

 .برند ِسUمت مردم کارگر سود می
 

 برابری دو جنس
 

. ِدستمزد برابر برای کار با ارزش براب-ر
ی برابری دستمزد را  ھا بايد ھزينه ليبرال

گذاری در مھدکودک،  سرمايه. فراھم کنند
مسکن و تجھيزات خانگی با کيفيت باA و 

تم----ام زن----ان باي----د . در دس----ترس ھمگ----انی
 .ر بدن خود داشته باشنداختيار کامل ب

 
 اقدام برای دفاع از محيط زيست

 
تنھ--ا مالکي--ت عم--ومی ب--ر زم--ين، ص--نايع 

ھای معادن و چوب،  بزرگ، نفت، شرکت
تواند بنيان رويکرد  انرژی و حمل نقل می

. سوسياليستی حقيقی به محيط زيست باشد
ھ---ای مح---يط زيس---تی در ھ---ر نس---ل  ط---رح

گيرن----د و ن----ه  م---ورد ارزي----ابی ق----رار م----ی
 .ھای مالی صلف
 

 پايان تمام انواع تبعيض
 

ی مھ-اجرين  ھای نژادپرس-تانه پايان کنترل
وح-------دت ک-------ارگران راه . و پناھجوي-------ان

شکست نژادپرستان و ش-رايطی اس-ت ک-ه 
 .دھد به نژادپرستی امکان ظھور می

 
ی سوسياليستی توليد برای صنايع  برنامه

 ماھيگيری، چوب و کشاورزی
 

پاي-ان . اغلحفاظت از محيط زيست و مش
. ھ---رج و م---رج ب---ازار در ص---نعت من---ابع

ھ-ای  ھ-ا و ش-رکت سازی س-وپرمارکت ملی
شيميايی که زندگی کشاورزان -کشاورزی

ی  آغ------از برنام------ه. کنن------د را ن------ابود م------ی
ی تولي-------د در  سوسياليس-------تی داوطلبان-------ه

کش---اورزی ک---ه ح---افظ مش---اغل و امني---ت 
 .کشاورزان باشد

 
 تحصي�ت برای ھمه

 
ھايم----ان را  نش----گاهی م----دارس و دا ھزين----ه

ھ-ا  ان-دازی ش-رکت پاي-ان دس-ت. تامين کنيد
. حف----ظ ش----ھريه و وام. ب----ه ک----Uس درس

العم--ر  ھ-ای مع--اش و تحص-يUت م-ادام ھب-ه
 .برای ھمه

 »کبه ک«ق تعيين سرنوشت برای ح
 

 ب-ورژوا »ِب-که ک-«عدم حمايت از حزب 
ناسيوناليس----ت و ح----زب ليب----رال ب----ورژوا 

 هک-«ھ-ای ک-ارگری  فدراس-يون. فدراليست
داری ج--دا   باي--د از اح--زاب س--رمايه»ب--ک

ش----وند و حزب----ی ب----رای اتح----اد و من----افع 
مشترک تمام کارگران، مس-تقل از ملي-ت، 

 .ايجاد کنند
 

 ھا سرکوب بوميان پايان قرن
 

. ح--ق زم--ين و من--ابع ب--رای تم--ام بومي--ان
. پايان فقر بيرون و درون من-اطق بومي-ان

ی دموکراتيک  بوميان بايد بتوانند به شيوه
 .شت خود را کنترل کنندسرنو

 
 ١٥٠سازی فرماندھی عالی اقتصاد؛  ملی

 بانک و شرکت بزرگ
 

گسس-----ت از ھ-----رج و م-----رج ب-----ازار آزاد 
قط-----ع غرام-----ت دادن ب-----ه . داری س-----رمايه
باي--د تنھ--ا ب--ه کس--انی ک--ه ني--از . ميليونرھ--ا

ھ-ای  تمام شرکت. واقعی دارند کمک کرد
ش--ده باي--د ب--ا کنت--رل و م--ديريت  س--ازی مل--ی

ی  ه ش------وند و در برنام------هک------ارگری ادار
سوسياليس---تی دموکراتي----ک تولي----د ادغ----ام 

 .شوند
 

 انترناسيوناليسم سوسياليستی
 

بي---رون آم---دن از نفت---ا، س---ازمان تج---ارت 
جھ--انی و س--اير قرادادھ--ای بانک--دارھا ک--ه 
. اب------زار اس------تثمار امپرياليس------تی اس------ت

اعت-----راض و عم-----ل علي-----ه امپرياليس-----م و 
 ھ-ای س-ازی غ-ول مل-ی. ِميليتاريسم آمريک-ا

ص--نعتی آمريک--ايی و اتح--اد ب--ا ک--ارگران 
ب-رای فدراس-يون سوسياليس-تی . آمريکايی

ی آمريک----ا ب----ه عن----وان بخش-----ی از  ق----اره
 . فدراسيون سوسياليستی جھانی

. 

 ٢٠٠٨نوامبر 

 
 

 

خاطرات يک بلشويک 
 لنينيست

 قسمت سوم-
 

 نامه ھفتم
 

اس---تالين ب---رای اعض---اء کميت---ه مرک---زی 
ح-----زب و بس-----تگان لن-----ين ي-----ک سيس-----تم 

اين وظيفه را . سی مخفی ايجاد نمودجاسو
، ک-ه )پل-يس مخف-ی ش-وروی (.G.P.Uبه 

تحت نظر ش-خص او ب-ه عن-وان دبي-ر ک-ل 
 ١.فعاليت می کرد، واگذار نمود

 
اي--ن جاسوس--ی ب--ه ط--رق مختل--ف ص--ورت 

استخدام منشی ھ-ای : می گرفت، از جمله
شخص----ی اعض----اء کميت----ه مرک----زی و ي----ا 

 .G.P.Uنزديکان لنين، به عنوان م-أمور 
" ک---ار"نش---ی ھ---ای شخص---ی باب---ت اي---ن م

اضافی دستمزد خوبی دريافت می کردند، 
 .در حقيقت خيلی خوب

 
ب ک-امنوف ني-ز م-أمور .منشی شخصی ل

مخف--ی ب--ود و ب--ه ط--ور م--نظم ب--ه لوبيانک--ا 
اط---Uع م---ی داد، ھ---ر چ---ه ک---ه در خان---ه 
کامنوف شنيده و يا ديده ب-ود، ھ-ر چ-ه ک-ه 

. اط-----Uع م------ی داد... او انج-----ام م-----ی داد
ً تص---ادفا خيان---ت منش---ی اش را ک---امنوف
 .کشف کرد

 
ک---امنوف ک---ه طوف---انی را ک---ه توس---ط آن 
شخصيت مھي-ب برپ-ا م-ی ش-د ح-س ک-رده 
بود، تصميم گرفت تا برای نسل آينده تمام 
خاطراتش را درباره ی کردار اس-تالين و 
مولوت---وف، در اول---ين م---اه ھ---ای انق---Uب 

از جزئي---ات مخ---وف و . فوري---ه ثب---ت کن---د
رابط-ه ب--ا آن دوره ھولن-اک زي--ادی را در 

                                                 
١
سازمان پليس . او. پ. گ: او. پ. گ.  او- 

سياسی حکومت شوراھا برای مبارزه بر 
اين سازمان . عليه فعاليت ھای ضدانقUبی بود

 تأسيس شد، و ١٩١٧در بيست دسامبر 
ولی در . وظيفه آن بازپرسی ھای اوليه بود

 تحت رھبری دزرژنيسکی ١٩١٨ فوريه ٢٤
از جمله اعدام و . وظايف آن گسترش يافت

. او. پ. گ. بعدھا به او. او. پ. گ. غيره
از . تحت سازمان دھی منژنيسکی مبدل گشت

زمان استالين به بعد، وظيفه اين سازمان 
دستگيری و قتل عام کمونيست ھا و مخالفين 

 .رژيم استالينيستی گشت



 

 ميليتانت
نوزدهشماره   

دوره دوم -  سال دوم-١٣٨٧ دی  
١٦ 

 
م--ن فق--ط کم--ی از آن . ب--ه تحري--ر در آورد

چه کامنوف به من گفت را به خ-اطر م-ی 
 :آورم

 
قلدری جسمانی ای که استالين به کار برد 
ت-ا دس-تگاه دفت-ر سياس-ی کميت-ه مرک-زی و 
اداره س------ردبيری پ------راودا را از دس------ت 

در اي----ن جري----ان . مولوت----ف خ----ارج کن----د
 ب---ه مولوت---ف بزدل---ی نش---ان داده و نس---بت

مسئوليت ھ-ای حزب-ی خ-ويش ب-ی تف-اوتی 
 ...نشان داد

 
کامنوف حادثه دراماتيکی را توض-يح داد 
ًکه عموما ح-زب از آن ب-ی خب-ر اس-ت، و 
ب-ه تجدي-د رواب-ط اس-تالين ب-ا منش-ويک ھ-ا 
بدون قائل شدن ھيچ گونه شرطی مرب-وط 

 اتفاق ١٩١٧اين واقعه در سال . می شود
ن لن-ين و افتاد، يعنی زمانی که استالين ب-ي

 .دشمنان او مانور می داد

 
چگون--ه تع--دادی از بلش--ويک ھ--ای ق--ديمی 
پتروگراد و مس-کو منجمل-ه خ-ود ک-امنوف 

 .مواضع دفاعی منشويک ھا را پذيرفتند

ک--امنوف نس--خه ای از اي--ن خ--اطراتش را 
در پايه يک صندلی در آپارتمانش مخف-ی 

او تصور نمی کرد که کس-ی ب-ه . می کرد
ي--ن خ--اطرات رس--وا فک--ر نگ--اه ک--رده ب--ه ا
او نسخه دست نويس . کننده استالين بيافتد

را در حضور منشی شخصی اش، که ب-ه 
ي---ک . او کم---ک م---ی ک---رد، مخف---ی نم---ود

 در آپارتم-------ان .G.P.Uس-------اعت بع-------د، 
و نسخه دست نويس ... کامنوف ظاھر شد

 ...را توقيف کرد
 

 :نامه ھشتم
 

کي--وبی ش--ف، ک--ه از پيراموني--ان اس--تالين 
تروتس--کی ب--يش از ھم--ه، ب--ود، از لن--ين و 
نف--رت از اي--ن دو انقUب--ی . نف--رت داش--ت

ب--زرگ از روزھ--ای اول ق--درت ش--وروی 
شروع شد؛ کيوبی شف، بلشويک قديمی، 
امي--دوار ب---ود ک---ه پس---ت مھم---ی در اول---ين 

ولی س-متی . دولت شوروی به دست آورد
در ش----رايط آن زم----ان، . ب----ه او داده نش----د
از گ-----روه " ت-----ازه پ-----ا"بلش-----ويک ھ-----ای 

س--ابق، بلش--ويک ھ--ای ق--ديمی مژريانتس--ی 
را ک----ه مناس----ب نيازھ----ای انق----Uب و ي----ا 
وظ--ايف انقUب--ی نب--وده و بع--د از پي--روزی 
انق--Uب اکتب--ر در جس--تجوی مقام--ات مھ--م 

 .بودند، کنار زدند

ت--وده اص--لی بلش--ويک ق--ديمی در مراک--ز 
دورافت----اده و در تم----ام روس----يه ب----ه اي----ن 
آرزوی جاه طلبانه، يا به دسيس-ه ب-ر ض-د 

تروتسکی، تنھا به اين بھانه مژريانتسی و 
که آن ھا در کنگره ششم به حزب پيوسته 

ت-وده ھ-ای اص-لی ب-ه . بودند، غريبه بودند
لنين و تروتسکی خوش آمد گفته از آن ھا 
پش----تيبانی ک----رده، ب----رای س----اختن دول----ت 
ش---وروی دس---ت ب---ه دس---ت ھ---م داده ب---دون 
ظاھر ساختن ترس، جانشان را در جبھ-ه 

 .ھای جنگ داخلی فدا نمودند
 

او ب---ه قس---متی . کي---وبی ش---ف چن---ين نب---ود
کوچک به عنوان دبير کميته ايالتی حزبی 
. سامارا منصوب شد و از آن راضی نبود

ب----ه زودی جن----گ داخل----ی ش----روع ش----د و 
کي----وبی ش----ف س----متی ديگ----ر ياف----ت و ب----ه 
عض--ويت ش---ورای نظ---امی دف---اع س---امارا 

در جنگ شديدی که بر س-ر . منصوب شد
ف س--امارا و ولگ--ا در گرف--ت، کي--وبی ش--

عض----و ش----ورای نظ----امی، بزدل----ی و ب----ی 
او شھر سامارا را به : عرضگی نشان داد

 .ارتش سفيد تسليم کرد
 

ب----ه عل----ت اي----ن خيان----ت تروتس----کی او را 
خيانت کار خطاب ک-رد و اع-Uم ک-رد ک-ه 
او را ب----ه عن----وان بزدل----ی و خيانتک----اری 

 .تيرباران خواھد کرد
 

لنين در اين مورد از تروتس-کی پش-تيبانی 
 کي--وبی ش--ف ب--ه نخ--ی بن--د ک--رده و زن--دگی

فق--ط دس--ت ک--ور تق--دير او را نج--ات . ب--ود
ولی آينده ثابت کرد که او آدمی کين-ه . داد

از آن زم--ان ب--ه بع--د او دش---من . ج--و ب--ود
 ...شخصی تروتسکی و لنين گشت

 
 در دوره بح-------ث درون ١٩٢٣در س-------ال 

حزب، کيوبی شف در ازای دريافت مقام 
نزديک تری به رھبری عالی کش-ور، ب-ر 

ه تروتس--کی، از اس--تالين و زينووي--ف علي--
دAيل کيوبی شف بر عليه . پشتيبانی نمود

 .ًتروتسکی کامU شخصی بودند
نف---رت کھ---ن وی از تروتس---کی ب---ه عل---ت 
رس-----وائی س-----امارا، او را راح-----ت نم-----ی 

او در آش--کار و نھ--ان انتق--ام م--ی . گذاش--ت
 .گرفت

 
. او ب--ه طري--ق پس--تی از لن--ين انتق--ام کش--يد

 نامه ای به کميته ھنگامی که مريض بود،
مرک--زی نوش--ت و تقاض--ا نم--ود مقال--ه اش 

. درباره ی رابکين در پراودا منتشر ش-ود
لن-ين اي-ن مقال-ه را ب-ا اھمي-ت زي-ادی تلق--ی 

مقال-ه خط-ر فس-اد دس-تگاه ) اين. (می کرد
 .ھای دولتی و حزب را ھشدار می داد

در موقع بح-ث تقاض-اھای لن-ين در کميت-ه 
 مرک---زی، کي---وبی ش---ف اج---ازه ص---حبت

او ادعا نمود ک-ه از نظ-ر اص-ولی . گرفت
مخالف مقاله لنين در مورد مسئله راپکين 

قادر ) مقاله(می باشد زيرا که به عقيده او 
ب--ه ايج--اد اغتش--اش در ص--فوف ک--ارگران 

در پايان کيوبی شف پيشنھاد نمود که . بود
فق--ط ي--ک نس--خه از پ--راودا ب--ا مقال--ه لن--ين 

 .چاپ شده و برای او فرستاده شود
ل اس-ت ب-اور نم-ود ول-ی اي-ن حقيق-ت مش-ک

که اين پيشنھاد وقيح و ب-ی ش-رمانه ب-رای 
اغف---ال لن---ين مط---رح ش---ده ب---ود نش---انی از 
چگ--ونگی رفت--ار کميت--ه مرک--زی اس--تالين 

بدين وسيله . است نسبت به رھبر بيمارش
 را ١٩١٨کيوبی شف موذيانه انتقام س-ال 

 ١.از لنين گرفت
 
 

 
 
 

 -در زن------دان ورخ------ن– ١٩٣٥در س------ال 
لسک زينوويف درباره ی آخرين انتقام او

کي----وبی ش----ف از تروتس----کی ب----رای م----ن 
، ١٩٢٩وقت--ی ک--ه در س--ال . تعري--ف ک--رد

استالين تصميم گرفت که تروتسکی را از 
ًروسيه تبعيد کند، او تقريبا از تمام دول-ت 

                                                 
١
 تروتسکی اين واقعه را در جاھای مختلف - 

ولی او محل اتفاق را در دفتر . تذکر می دھد
 نه کميته مرکزی، و سياسی شرح می دھد

اضافه می کند که پشتيبانی کامنوف را بر 
 .عليه آن پيشنھاد داشته است



 

 ميليتانت
نوزدهشماره   

دوره دوم -  سال دوم-١٣٨٧ دی  
١٧ 

 
ھای دنيا، غرب و شرق ھر دو، اس-تعUم 
نمود که آيا آن ھا به تروتس-کی پناھن-دگی 

ب---ه اس---تثناء . د ي---ا خي---رسياس---ی م---ی دھن---
ترکي--ه، تم--ام دول--ت ھ--ای دني--ا از پ--ذيرفتن 
تروتسکی به خ-اک کشورش-ان خ-ودداری 

ترکي---ه موافق---ت ک---رد، زي---را ک---ه . کردن---د
تروتس----کی رل س----ودمندی در سرنوش----ت 

ب--ه عن--وان . مل--ی ترکي--ه ب--ازی ک--رده ب--ود
کميسر جنگ، تروتسکی بر علي-ه س-لطان 
ب---ه رھب---ر شورش---يان ت---رک، آت---اتورک، 

نظ--امی و اقتص--ادی رس--انده کم--ک ھ--ای 
از روی سپاس گزاری، ترکيه، لنين . بود

و تروتسکی را به عنوان عضو افتخ-اری 
موق--ع . مجل--س ترکي--ه انتخ--اب ک--رده ب--ود

بح---ث درب---اره تماي---ل ترکي---ه ب---ه پ---ذيرفتن 
تروتس----کی ب----ه خ----اک ترکي----ه در دفت-----ر 
سياسی، کي-وبی ش-ف عض-و دفت-ر سياس-ی 

تروتس---کی ب---ه ترکي---ه "پيش---نھاد ک---رد ک---ه 
ي---د نش---ود بلک---ه در روس---يه تيرب---اران تبع

حت----ی اس----تالين در آن موق----ع ب----ه " گ----ردد
تيرب--اران ک--ردن تروتس--کی رأی ن--داد، و 
بوخ--ارين از ح--رف ھ--ای کي--وبی ش--ف ب--ر 

 .خود لرزيد
 

: در اي--ن رابط--ه، زينووي--ف اض--افه ک--رد
کي---وبی ش---ف خ---وی فاس---د و کين---ه ج---وئی 
داشت، درست مانن-د ک-وAک چ-وواش ای 

ردن از او س-لب که در دوران اشتراکی ک
مالکي--ت ش--ده و س--پس ب--ه ق--درت بازگش--ته 

و امروز، م-ی ت-وانيم اض-افه کن-يم، " باشد
 .به تUفی گذشته کينه جوئی می کند

" کوAک ھای آينده"اغلب کوAک ھا و يا 
ک---ه اس---تالين آن ھ----ا را ب---ه مي---زان قاب----ل 
مUحظ---ه ای در دس---تگاه ھ---ای حزب---ی و 

ب-رای س-ال . دولتی جای داد، چن-ين بودن-د
ای زي--ادی آن ھ--ا انتق--ام کش--يدند و ع--ده ھ--

 و ني--ز -زي--ادی از گ--ارد ق--ديمی بلش--ويک
کمونيست ھای زي-ادی از اول-ين دھ-ه بع-د 

را ب----ه پ----ای چوب----ه اع----دام ) انق----Uب(از 
 .فرستادند

 
کليد معمای مرگ اسرارآميز کيوبی ش-ف 
بايد در ھمان جائی جستجو ش-ود ک-ه کلي-د 
معم--ای م--رگ ب--ی موق--ع لن--ين، در گذش--ت 

، م--رگ تحري--ک آمي--ز کي--روف و فرون--زه
زم-انی ک-ه . عده زيادی ديگ-ر نھفت-ه اس-ت

موقعش فرا رسد، حقيقت تاريخی در اي-ن 
م---ورد پاس---خی ب---رای نس---ل آين---ده خواھ---د 

در  مورد کيوبی شف، با اطمينان . داشت
ف---رض م---ی کن---يم ک---ه، ب---ا ولع---ی ک---ه در 

رس----يدن ب----ه اوج ق----درت داش----ت، رقي----ب 
ن اس--تالي. خطرن--اکی ب--رای اس--تالين گردي--د

در ش--خص کي--وبی ش--ف آدم--ی چ--ون خ--ود 
می ديد ب-رای اي-ن دو عنکب-وت زش-ت در 
ي-ک شيش--ه فض-ای ک--افی وج-ود نداش--ت و 

 .آن يکی ديگری را از ھم دريد

 
 :نامه نھم

 
زينوويف به ھمراه لنين در کلب-ه ای گل-ی 

 او به دستور کميت-ه ١.در فنUند مخفی شد
مرک--زی ب--ه آن ج--ا نرف--ت، بلک--ه پاس--خ ب--ه 

ويش و تمايل به شرکت در ندای وجدان خ
سرنوشت س-خت راي-زن خردمن-دش او را 

لن--ين و زينووي--ف س--ابقه . ب--ه آن ج--ا کش--يد
دوستی طوAنی داش-تند، در سراس-ر س-ال 

دوستی . ھای تبعيد آن ھا با ھم کار کردند
آن ھا بر پايه عقاي-د و اھ-داف مشترکش-ان 

لن--ين ع--ادت داش--ت ک--ه تم--ام . ق--رار داش--ت
ب--ل از ھم--ه ب--ا افک--ار و نقش--ه ھ--ايش را ق

زينووي----ف ک----ه او را دوس----تی ف----داکار و 
مارکسيس--تی ع--الم م--ی ش--مارد، در مي--ان 

 .بگذارد
 

زي--گ زاک ھ--ای زينووي--ف در آوري--ل و 
اکتب--ر محص--ول ح--وادث طوف--انی ای ب--ود 
ک--ه در ط--ی آن ش--اگرد نتوانس--ت ب--ه پ--ای 

گرچ-ه زينووي--ف ھميش--ه در . اس-تاد برس--د
چ---پ ت---رين جن---اح ح---زب ق---رار داش---ت، 

. ين او را به وحشت انداختچرخش تند لن
ًول-----ی ظ-----اھرا ھ-----يچ کس-----ی در زن-----دگی 
خطاناپذير، خل-ق نش-ده اس-ت و زينووي-ف 

 .اشتباھات فراوانی کرد
 

کامنوف از راھی مخفی به کلبه رفت .... 
پليس به دنبال آن ھ-ا تم-ام . و آمد می کرد

اطراف را جستجو می کرد، ھر محلی را 
. گرديده، مظنونين را دستگير می س-اخت

. ن ھ--ا ھم--ه ج--ا درپ--ی ش--کار لن--ين بودن--دآ
ج---ايزه بزرگ---ی ب---رای ب---ه دام ان---داختن او 

 .تعيين شده بود
 

                                                 
١
 در ماه ژوئيه حکومت موقت تبليغات - 

وسيعی را عليه بلشويک ھا آغاز کرده، لنين 
را به جاسوسی آلمان متھم نموده حکم 

لنين و زينوويف . دستگيری او را صادر کرد
 لباس و ھيئت مبدل به فنUند فرار کرده، با

 .رفت و آمد می کردند

بورژوازی روسيه وحشت زيادی از لنين 
ب---ورژوازی ب---ا تھم---ت ب---ه لن---ين  . داش---ت

روحي---ه ای درن---ده خ---ود در م---ردم ايج---اد 
نم---ود و داس---تان ھ---ای دروغ---ين درب---اره 

ک------ذائی ب------ه جري------ان " ت------رن دربس------ت"
 ٢.انداخت
رون کلب--ه ک--امنوف ص--حنه روزم--ره در د

لن----ين و زينووي----ف : ای را مش----اھده ک----رد
سرگرم فعاليت معم-ولی فکريش-ان بودن-د، 
معل--م و ش--اگرد در تواف--ق کام--ل ک--ار م--ی 

آن ھا ط-رح اس-تراتژی و تاکتي-ک . کردند
ھای خود را در مبارزه قري-ب الوق-وع ب-ا 
. ب--ورژوازی ب--ر س--ر ق--درت، م--ی ريختن--د

کن-ده درخ-ت لنين به ج-ای ص-ندلی، روی 
نشس---ته، دفت---ر روی زان---و گ---ذارده، روی 

او می . کتاب دولت و انقUب کار می کرد
 Uًدانست پليس در پی شکار او بود و کام

ول---ی از . از اوض---اع خطي---رش آگ---اه ب---ود
چيزی که او را به خود . مرگ نمی ترسيد

مش--غول م--ی داش--ت سرنوش--ت انق--Uب و 
او م--ی دانس--ت ک--ه پرولتاري--ا . ح--زب ب--ود

 طري--ق قي--ام مس--لحانه ک--ارگران و فق--ط از
دھقانان در لباس خاکستری سربازی م-ی 

 .توانست پيروز شود
 

ب---ر حس---ب ع---ادتی ق---ديمی، لن---ين ب---ازوی 
ک---امنوف و زينووي---ف را گرفت---ه درب---اره 
اقدامات س-رکوب گران-ه دول-ت موق-ت ب-ر 
. عليه بلشويک ھا شروع به صحبت نمود

او سعی می ک-رد خونس-رد ب-وده، نگران-ی 
او حت-ی . از آن ھ-ا مخف-ی دارددرونی را 

س--عی م--ی ک--رد درب--اره پل--يس ب--ورژوائی 
ول--ی روح مع--ذبش در درون . بذل--ه بگوي--د

در يک لحظه او ناگھان . آرام نمی گرفت
بازوھای آن ھ-ا را رھ-ا ک-رده در س-کوت 

او با خود درب-اره چي-زی فک-ر . فرو رفت
س--پس لن--ين ) ب--ه ق--ول ک--امنوف. (م--ی ک--رد

ش-اره ک-رده به صفحاتی ک-ه نوش-ته ب-ود ا"
م-ن از ش-ما اس-تدعا م-ی ک-نم :" به ما گفت

                                                 
٢
 در آغاز انقUب فوريه، لنين در زوريخ به - 

برای بازگشت به روسيه او . سر می برد
مجبور به گذشتن از خاک آلمان بود، در آن 

بدين . زمان آلمان و روسيه در جنگ بودند
منظور به وی يک ترن با واگن دربست داده 

. اف.  آلمان، اريکدر اين معامله نماينده. شد
لودن دورف، يکی از عالی ترين ژنرال ھای 

بدون شک . آلمانی در جنگ جھانی اول بود
لودن دورف با رساندن لنين به روسيه اميد 
داشت که به بی ثباتی روسيه که در حال از 

 .ھم پاشيدن بود، کمک خواھد کرد



 

 ميليتانت
نوزدهشماره   

دوره دوم -  سال دوم-١٣٨٧ دی  
١٨ 

 
مرا به اطUع حزب و طبقه ک-ارگر ... که

او م-----ی . ص-----دايش قط-----ع ش-----د. برس-----انيد
افک-----ار م-----ن در اي-----ن "خواس-----ت بگوي-----د 

او . م---ا مقص---ودش را فھمي---ديم" ص---فحات
او فق--ط در لحظ--ات . ديگ--ر چي--زی نگف--ت

خط---ر عظ---يم چن---ين ھيج---ان عص---بی ای 
م---ن در زينووي---ف و . ظ---اھر م---ی س---اخت

او از ما . سکوت به يکديگر نظر انداختيم
ع--ذر خواس--ته دوب--اره روی کن--ده درخ--ت 

دقيقه ای طول کشيد که او دوباره . نشست
فعاAنه مشغول نوشتن بود و فکر و اراده 

 ."اش را تمرکز داده بود
 

کامنوف و زينووي-ف بع-دھا درب-اره ی آن 
آن ھ---ا س---عی . روز در کلب---ه فک---ر کردن---د

، و معانی کلم-اتی را ک-ه آن کردند تا دليل
. موقع لنين اظھار داشت به حدس دريابند

اي--ن کلم--ات ب--ه آخ--رين کلم--اتی ک--ه قب--ل از 
مرگ قريب الوق-وع ب-ه زب-ان ران-ده ش-دند 

لن-ين ھرگ-ز، ب-ا ھ-يچ ک-س . شباھت داشتند
از امک--ان ب--ه ھ--Uک رس--يدنش ب--ه دس--ت 
پل-يس حکوم--ت موق--ت س-خن نگف--ت، ول--ی 

ر در حالت گويای ص-ورتش و طن-ين خط-
ص-دايش گوي-ای اي-ن حقيق-ت ب-ود ک-ه لن--ين 
ساعت به ساعت انتظ-ار وق-وع فاجع-ه را 
داشت و بيشتر از ھروقت با عجله درپ-ی 

 .اتمام کتابش بود

 
 :نامه دھم

 
درست بعد از آزادی گرجستان ب-ه وس-يله 
س---ربازان ارت---ش س---رخ، ي---ک کميس---يون 
ويژه از طرف کميته مرک-زی متش-کل از 

وبی ش---ف و اس---تالين، دزرژينس---کی، کي---
ب-رای . ديگران از مسکو راھی تفليس شد

ًرف--ع احتياج---ات کميس--يون دس---تگاه نس---بتا 
بزرگ-------ی از م-------أمورين و دس-------ته ای از 
سربازان چک-ا در اختي-ار کميس-يون ق-رار 

وظيف--ه کميس--يون بھب--ود مح--يط ... گرف--ت
سياس-----ی گرجس-----تان پ-----س از واژگ-----ونی 

 .حکومت منشويک بود
 

ب-----ه زودی ش-----کاياتی از ط-----رف اھ-----الی 
س--تان ب--ه لن--ين فرس--تاده ش--د، ب--ه دي--ن گرج

مض----مون ک----ه اعض----اء کميس----يون پ----ا از 
در اي-ن . اختيارات خود فراتر گ-ذارده ان-د

شکايات وحشی گری استبدانه و تيرباران 
دس--ته جمع--ی اھ--الی گرجس--تان ذک--ر ش--ده 

 .بود
 

لن--ين ط--ی تلگراف--ی توج--ه اس--تالين را ب--ه 
غي----ر مج----از ب----ودن عملي----ات خودس----رانه 

 ب---ه ابتک---ار لن---ين، ًبع---دا،. معط---وف نم---ود
کميس-----يون جدي-----دی تش-----کيل ش-----د، ک-----ه 

اي-ن . اعضايش را خود لنين انتخاب نم-ود
، از "مس--------ئله گرجس--------تان"کميس--------يون 

ک------امنوف، پيات------اکوف، س------وکولنيکف و 
کميس--يون در . ديگ--ران متش--کل ش--ده ب--ود

بعد از .  به گرجستان رفت١٩٢٣تابستان 
تحقيق--ات مفص--ل و مص--احبات متع--دد ب---ا 

منوف معل--وم س--اخت اھ--الی، کميس--يون ک--ا
ک----ه کميس----يون پيش----ين مرتک----ب جناي----ات 

تيرب-اران ھ-ای دس-ته : وحشتناکی شده بود
جمع----ی ترتي----ب داده ش----ده، تم----ام دھک----ده 
س----وزانده ش----ده ب----ود و غ----ارت، چپ----اول، 
تج---اوز و جناي---ت ب---ر پاي---ه کين---ه ج---وئی 
شخصی و خون خ-واھی خ-انوادگی انج-ام 

گرجس---تان کوچ---ک ب---ه م---دت . ش---ده ب---ود
ا در چنگال حي-وانی چندين ماه خويشتن ر

درن-----ده خ-----وی ب-----ه ن-----ام ب-----ه اص-----طUح 
در ھ---ر گوش---ه . م---ی ياب---د"... شخص---يت"

ص--دای نال--ه م--ادران و گري--ه کودک--ان ب--ر 
اجساد افرادی که تيرباران شده و ي-ا مثل-ه 

 .شده بودند، شنيده می شد
 

کميسيون ک-امنوف، لن-ين و ديگ-ر اعض-اء 
دفت-----ر سياس-----ی را از تحقيق-----اتش مطل-----ع 

 لنين از ماھيت کثيف ساخت، تنھا آن وقت
اي--ن ام--ر را . اش آگ--اه ش-د"گرج-ی جال--ب"

می توان، در کتاب منتشر نشده خاطرات 
 ١.روزانه منشی ھای لنين مشاھده کرد

با مشاھده اين ام-ر ک-ه " مسئله گرجستان"
اورژونيکي--دزه در آن دس--ت داش--ته ب--وده، 
خواب را از چشم لن-ين رب-ود و او را ب-ی 

ًا رنجيده شده، او شديد. آرامش باقی گذارد
و به کامنوف اصرار ورزيد که در تنظيم 

به قول ک-امنوف . نتايج گزارش عجله کند
مس--ئله گرجس--تان ض--ربه ش--ديدی ب--ر لن--ين 

او بع--د از آگ--اه ش--ده از نق--ش . وارد ک--رد
                                                 

١
 يادداشت ھای منشی ھای لنين در - 

 به چاپ ١٩٦٣مطبوعات روسيه در سال 
 نسخه روسی آثار لنين ٤٥رسيدند و در جلد 

به بحث درباره اين . گنجانده شدند) ١٩٦٤(
مسأله "سند تاريخی، بخصوص در مورد 

بگذار تاريخ قضاوت در کتاب " گرجستان
اين .  مراجعه شود٢١-٢٦، صفحات کند

ًيادداشتھا ھمچنين مفصU در کتاب موشه 
ح داده شده ، توضيآخرين مبارزه لنينلوين، 

 .اند

اورژونيکي--دزه در اي--ن جري--ان و اس--تبداد 
فوتي-وا م-ی . استالين به بستر بيماری افتاد
: ا ب-ه او گف-تگويد که لنين مطالب زي-ر ر

در آس---تانه ی بيم---اری او دژرژينس---کی "
درب----اره کارھ----ای کميس----يون و در ب----اره 

به من گفت و اين اثر خيلی ب-دی " حادثه"
 "به روی من داشت

 
ًلن----ين ش----ديدا : ک----امنوف چن----ين ادام----ه داد

م-ريض ب-ود و م-ی خواس-ت، ت-ا وقت-ی ک--ه 
ھن-وز زن-ده اس-ت، اش-تباھش را در م--ورد 

لی به اس-تالين مسئله واگذاری پست دبيرک
ول-ی او ق-ادر نب-ود ب-ه موق-ع . تصحيح کن-د

وقتی که خبر مرگ لنين . آن را انجام دھد
از مس----کو ب----ه تفل----يس رس----يد کميس----يون 

ک-----ارش را پاي-----ان " مس-----ئله گرجس-----تان"
به مسکو برگش-ت و تحقيق-اتش را . بخشيد

 .به کميته مرکزی تحويل داد
ًاين که اين تحقيقات ک-ه اس-تالين را ش-ديدا 

ود چگونه ناپديد شدند، تا ام-روز رسوا نم
 .پوشيده مانده است

 ٢)١٩٢٧(يوفه . ا.تشييع جنازه ا
 

اجتم---اع حاض---ر در تش---ييع جن---ازه از ... 
کميساريای امور داخله در ميدان لوبيانکا 
حرکت ک-رده، از ت-أتر بلش-وی و دانش-گاه 
مس-کو گذش-ته، پ-س از ط-ی پ-رش چيس-ت 
. ک---ا، ب---ه گورس---تان ن---وودويچی رس---يدند

پايتخت روسيه، برای آخرين ب-ار مسکو، 
ديپلم----ات و –ب----ا آدل----ف آبرام----ويچ يوف----ه 

 . وداع می کرد-انقUبی معروف شوروی
تابوت ب-ر اراب-ه ت-وپی ق-رار داش-ت ک-ه ب-ا 

ب-ر روی در . سه اسب کھر کشيده می شد
تابوت حلقه ھای گ-ل زي-ادی ک-ه در مي-ان 
آن ھ---ا حلق---ه ھ---ای گ---ل از ط---رف دول---ت 

رج----ه، ش---وروی و کميس---اريای ام---ور خا
بس-تگان و اعض-ای کميت-ه مرک-زی ح-زب 

توجه ھمه . يافت می شد، قرار گرفته بود
به حلقه گل کوچکی با روبان سرخ، جلب 
                                                 

٢
 سخن رانی ھايی که در تشيع جنازه يوفه - 

ايراد شد آخرين تظاھرات وسيع عمومی 
مراجعه شود به گزارش . اپوزيسيون چپ بود

بگذار  و پيامبر مخلوعايساک دويچردر کتاب 
 که در آن مدودف از تاريخ قضاوت کند

شاھدان حاضر و ساير نويسندگان ساميزدات 
نامه خودکشی يوفه . آورندنقل قول ھايی می 

 به آن مرد و آثارش: لئون تروتسکیدر کتاب 
 .چاپ رسيده است



 

 ميليتانت
نوزدهشماره   

دوره دوم -  سال دوم-١٣٨٧ دی  
١٩ 

 
از "ش----ده ب----ود ک----ه روی آن نوش----ته ب----ود 

 ".تروتسکی و زينوويف
 

خياب--ان ھ--ای مس--کو از جمعي--ت پ--ر ش--ده 
اجتم---اع تش---ييع کنن---ده ب---ه آھس---تگی . ب---ود

 از پش--ت جمعي--ت ھ--يچ. حرک--ت م--ی ک--رد
ھم-ه پي-اده . کالسکه و يا ماش-ينی نم-ی آم-د

در پ---س ت---ابوت ماري---ا ميخائيلون---ا . بودن---د
تروتسکی در حالی . يوفه، بيوه او می آمد

که بازوی او را چسبيده ب-ود، در کن-ار او 
در پش---ت س---ر آن ھ---ا . ق---دم برم---ی داش---ت

زينووي--ف، ک--امنوف، رادک، پيات--اکوف، 
پ--ره اوبراژنس--کی، س--اپرونوف، Aش--ويچ 

در پس آن ھا نمايندگان رسمی . می آمدند
دولت در تشييع جن-ازه، از جمل-ه چچ-رين 
وزيرخارجه، ريوتين عضو دفتر سياسی، 

در پش-ت س-ر آن ھ-ا . و ديگران می آمدن-د
ھزاران مبارز به عنوان دوست مت-وفی و 
ش---رکت کنن---دگان فع---ال انق---Uب و جن---گ 

آن ھ-ا . داخلی، ص-ف بلن-دی کش-يده بودن-د
ترام را به رفيقشان آمده بودند تا آخرين اح

در مب---ارزه مش---ترک ب---رای ام---ر انقUب---ی 
 .ابراز دارند

 
يوف---ه در آخ----رين روزھ---ای ارتج----اع . ا.ا

ت---زاری زم---انی ک---ه اجس---اد انقUبي---ون از 
تيرھ---ای چ---راغ ب---رق آوي---زان م---ی ش---د و 

 در محل-ه ی ١٩٠٥شعله ھای س-نگرھای 
پرسنيا به خاموشی می گرائيد، ب-ه جن-بش 

ش-يمانی، خان-ه او ب-دون پ. انقUبی پيوس-ت
پ----در ثروتمن----دش را ت----رک ک----رد، ت----رک 
زندگی راح-ت ب-ورژوازی ب-رای پيوس-تن 
به زندگی خطرن-اک ي-ک جنگن-ده انقUب-ی 

با وجود خطر تبعيد و ي-ا . برای پرولتاريا
م--رگ ب---ه ض---رب گلول--ه پل---يس، اي---ن راه 

 .زندگی را بی باکانه پيمود
 

در اول---ين روزھ---ای ق---درت ش---وراھا، از 
ر مش---کل ت---رين يوف---ه خواس---ته ش---د ک---ه د

مي--دانی ک--ه دول--ت ش--وراھا ب--ا آن روب--رو 
ب----ود، مح----يط فعالي----ت ھ----ای ديپلماتي----ک 

در اي-ن . سياست خارج-ه ب-ه ک-ار بپ-ردازد
راه کارش--کنی ھ--ا و موان--ع، يک--ی پ--س از 

دنيای بورژوائی . ديگری در مقابل او بود
فکر به رسميت شناختن قدرت شوراھا را 

تنھ---ا توان---ائی، دان---ش و . ھ---م نم---ی ک---رد
داد عظيم يوفه ق-ادر ب-ه غلب-ه ب-ر اي-ن استع

در کوش--ش ھ--ايش ب--رای ب--ه . موان--ع ب--ود
دس-----ت آوردن ش------ناخت رس-----می ب------رای 
روسيه، او مانند سربازی پيش قراول در 

مي--دان نب--رد م--ی ب--ود ک--ه ج--اده را از م--ين 
وی اولين سفير تام اAختيار . پاک می کند

س--رزمين ش--وراھا ب--ه آلم--ان ب--ورژوائی و 
 از ط-------رف او. س-------اير کش-------ورھا ب-------ود

تروتس--کی، کميس--ر ام--ور خارج--ه وق--ت، 
مأمور باز کردن گره طناب مشکUت بين 

او در م--ذاکرات . روس--يه و آلم--ان گردي--د
 در برست نق-ش مھم-ی ب-ازی ١٩١٨سال 
ب---رای اي---ن ک---ار برجس---ته از لن---ين . ک---رد

ن--ه چن--دی . تش--کر شخص--ی درياف--ت نم--ود
پ--يش از م--رگش، يوف--ه س--فير م--ا در ژاپ--ن 

 .بود
 

ثی ک---ه در آن س---ال ھ---ا در يوف---ه از ح---واد
ًدرون حزب اتف-اق م-ی افت-اد ش-ديدا آزرده 

مب--ارزه درون--ی ح--زب را تھدي--د ب--ه . ش--د
اخ-راج زينووي-ف . خطر انشعاب می کرد

يوف--ه . و تروتس--کی نش--انه ش--روع آن ب--ود
کوش--يد ت--ا اي--ن گ--ردش خطرن--اک ح--وادث 
را، متوق----ف س----ازد و راه آن را مس----دود 

بعي-ت او ب-رای ي-افتن مث-الی ب-رای ت. نمايد
در تاريخ گذشته به جستجو پرداخته آن را 

ب-ه . ياف-ت... ١در مرگ شجاعانه Aف-ارگ
يوف----ه ب----ه ... ن----ام نج----ات وح----دت ح----زب

زن---دگيش پاي---ان داد، در روزی ک---ه آين---ده 
حزب تھديد می شد، ھم چون نگھبانی در 
لحظ--ات خط--ر، در س--ر پس--ت خ--ودش را 

 .قربانی حزب نمود
 

چ صفوف جلوی اجتماع به مقب-ره ن-وودوي
در دروازه ھ--ای مقب--ره انب--وه . وارد ش--دند

. پليس مسلح به تفنگ اجتماع ک-رده بودن-د
نيوکيدزه، دبير کميته اجرائی سنديکاھای 
سراس-ری ش-وراھا، در کن--ار اف-راد مس--لح 

به او دستور داده شده بود که . ايستاده بود
فقط به بستگان و دوستان نزدي-ک مت-وفی 

 داده ب-ه م-ا دس-تور. اجازه ورود داده شود
." ًفورا متفرق شده به خانه برويم"شد که 

 نف--ر ب--وديم، ب--ه در ١٠٠٠٠ول--ی م--ا، ک--ه 
پليس . ھجوم برده و به آن ھا تاخت برديم

                                                 
١
، پل Aفارگ، سازمان دھنده ١٩١١ در - 

جنبش اوليه مارکسيستی فرانسه، به اتفاق 
ھمسرش Aرا، دختر مارکس، در سن ھفتاد 

لنين که در تشييع . سالگی خودکشی کردند
، به جنازه آن ھا در پاريس صحبت کرد

اگر کسی ديگر : "کروپسکايا چنين گفت
نتواند برای حزب کار کند، بايد قادر به 

روبرو شدن با حقيقت باشد و مانند Aفارک ھا 
 ."بميرد

در داخ-ل گورس-تان در . عقب نشينی ک-رد
کن---ار دي---وار، قب---ر ب---ازی را دي---ديم و در 
باAی ديوار سربازان مس-لح چک-ا ايس-تاده 

 تله برای ما) محض احتياط(آن ھا . بودند
ای قرار داده بودند ھمان طور که سال ھا 
بعد آگاه شديم، اين نقش-ه ش-يطانی اس-تالين 
برای تحريک به خون ريزی و آدم کش-ی 

 .بود
 

 
 

اول . ميتينگ----ی نزدي----ک قب----ر آغ----از ش----د
بع-د از او ري-وتين، . چچرين صحبت کرد

يکی از نمايندگان رسمی دولت در تش-ييع 
 يک او. جنازه به پا خاست و صحبت کرد

از درج----ه اول ب----ود و " س----تاره ت----از پ----ا"
مط---ابق ھم---ان خ---ط آش---نا ص---حبت ک---رد، 
ص--حبتش خيل--ی خش--ن و ح--اوی حم---Uت 
غيرمنتظره عليه اپوزيسيون س-وگنامه ای 
ًبود مملو از اشارات توھين آميز و ظاھرا 
تحري--ک آمي--ز ب--ر علي--ه تم--ام م--ا، ول--ی م--ا 
خش----م خ----ود را ف----رو خ----ورديم و س----اکت 

 .مانديم
 

ود ک--ه تم--ام اپوزيس--يون ري--وتين ادع--ا نم--
در . برای مرگ يوفه قابل س-رزنش اس-ت

آن موقع به س-ختی م-ی ش-د گم-ان ب-رد ک-ه 
را " س-تاره"چند سال بعد ما ريوتين، اي-ن 

درست مانند خودمان با سرنوشتی يکسان 
اورالس----ک مUق----ات –در زن----دان ورخ----ن 

 .خواھيم نمود
 

نط--ق ري--وتين ب--ه درازا کش--يد و از جمل--ه 
س--يون ب--ه حمل--ه ب--ه ھ--ای خش--ن ب--ه اپوزي
م--وقعی ک--ه او فري--اد . تروتس--کی پرداخ--ت

غروب انقUب را "تروتسکی . د.زد که ل
، فري----اد اعت----راض "پيش----گوئی م----ی کن----د

نيرومن----دی در تم----امی گورس----تان طن----ين 
 .افکند

 
! چط--ور ج--رأت م--ی کن--ی، خ--اموش ش--و"
ت--و گ--وئی او ب--ود ک--ه م--ورد تھم--ت و ب--ی "

احترامی قرار گرفته بود، ريوتين روحيه 
 را از دس---ت داده ب---دون تم---ام ک---ردن اش

نط--ق تھم--ت آمي--زش، از س--کوی خطاب--ه 
 .پائين آمد
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تروتسکی در کنار اسپارانوف ايستاده، به 
نظ--ر م--ی رس--يد ک--ه از س--ير افک--ار بي--دار 

چ-را ب-ر . "شده از اسپارانوف سئوال کرد
م---ن نش----نيدم "س---ر او فري---اد م---ی زنن---د؟ 

اس-پارانوف در ج--واب چ-ه گف--ت، ول--ی از 
کی می شد دريافت که او به ظاھر تروتس

سخن رانی در کنار قب-ر يوف-ه گ-وش نم-ی 
. داد و ب---ه اط---راف خ---ود ت---وجھی نداش---ت

ًعميق--ا در افک--ار خ--ويش غ--رق ش--ده و ب--ر 
گون--ه چ--پش ب--ه . قب--ر ب--از خي--ره ش--ده ب--ود
 .طور عصبی می پريد

 
وقت---ی ک---ه چچ---رين اع---Uم داش---ت ک---ه ...

س---خنران بع---دی لئوداوي---دويچ تروتس---کی 
حتی س-ربازان . ردنداست، ھمه سکوت ک

ب--اAی دي--وار گورس--تان ب--ه حال--ت راح--ت 
 .باش در آمدند

 
تروتس-کی ب--ر ب--اAی کرس--ی خطاب--ه رفت--ه 

س-خنانش، مانن-د . کUه را از سر برداش-ت
يک آھن-گ غ-م آل-ود روان ش-د و ب-ر مغ-ز 

م---ن نط---ق ھ---ای . اس---تخوان م---ا اث---ر ک---رد
زي---ادی از تروتس---کی ش---نيده ب---ودم، ول---ی 

او .  نداش-تھرگز نطق-ی مانن-د اي-ن وج-ود
از دوس--تش ص--حبت ک--رد، از انقUب--ی ای 
ک--ه روان آتش--ين اش را ت--ا آخ--رين قط--ره 

 .خون، فدای انقUب نمود
ًم---رگ يوف---ه عميق---ا ب---ر تروتس---کی اث---ر 

اين نوع مرگ م-ی توان-د ب-ه تقلي-د . بخشيد
مث-ال نجيبان-ه . غيرمجاز ديگران بيانجامد

Aفاگ ھا يک مبارزه ب-رای اي-ده آل ھ-ای 
 بلک----ه اعتراض----ی ب----ود، انقUب----ی نب----ود،

اعتراضی که به قيمت گران خريده شده و 
می توانس-ت مض-ر باش-د، چ-را ک-ه جن-گ 
جوھ----ا را از ص----فوف انق----Uب دور م----ی 

 .اين نمی توانست اجازه داده شود. ساخت
و سپس آھنگ غم انگيز موج-ود در نط-ق 
تروتسکی شروع به جا ب-از نم-ودن ب-رای 
ندای جذاب خوان-دن ب-ه زن-دگی و مب-ارزه 

کلم-----ات تروتس-----کی ده : ر راه آن نم-----ودد
ھ--زار جمعي--ت ش--نونده را مث--أثر س--اخت، 
کلم--ات زن--گ دارش چ--ون فل--ز ب--ه ص--دا 

ھيچ کس ح-ق ن-دارد سرمش-ق اي-ن "درآمد 
مرگ را دنبال کند، شما می بايد سرمشق 

 ."اين زندگی را دنبال کنيد
 

، ھرگ-ز ...اين دستور فرمان-ده ارت-ش ب-ود
ت--ی در اي--ن دس--تور را، اي--ن فرم--ان را، ح

تي--ره ت--رين روزھ--ای خفق--ان استالينيس--تی 
 .فراموش نکرده ايم

 
پ------رچم  "١:تروتس------کی اظھ------ار داش------ت

لنينيستی انقUب جھانی به لجن کشيده شده 
او، اس--تالين را " و لگ--دمال گردي--ده اس--ت

. م---تھم ب---ه خيان---ت ب---ه اھ---داف لن---ين نم---ود
س--خنان ن--اطق چ--ون زن--گ خط--ر ھش--دار 

ه بلن--د چگون--ه م-ا آن را دوب-ار"دھن-ده ب-ود 
خواھيم کرد؟ چگونه م-ا دوب-اره آن را از 

پ-رچم لن-ين را "گل و Aی خ-واھيم زدود؟ 
در چش--م ذھنم--ان تص--ور نم--وده، ب--ا خ--ود 

 .فکر می کرديم
 

ًتروتسکی مضافا گفت ک-ه رھب-ری کميت-ه 
مرک----زی اج----ازه داده اس----ت ک----ه ش----رايط 
انقUب--ی در اروپ--ا، چ--ين و ھندوس--تان از 

رای دھه دست برود و انقUب جھانی را ب
اي--ن . ھ--ای زي--اد ب--ه عق--ب انداخت--ه اس--ت

 .خيانت به انترناسيوناليزم است
 

ب--ا ش--نيدن س--خنان تروتس--کی، م--ن ب--ه ي--اد 
کلم--ات خردمندان--ه لن--ين در م--ورد انق--Uب 

 .جھانی افتادم
 

 لنين از باAی ب-ام واگ-ن ١٩١٧در آوريل 
زره پ---وش در ايس---تگاه فنUن---د ب---ا چن---ين 

وسل جسته کلماتی به پرولتاريای روسيه ت
 او اول----ين کنگ----ره ١٩١٩در س----ال . ب----ود

انترناس--يونال کمونيس--تی را ني--ز ب--ا ھم--ين 
آن کلم-ات . کلمات مخاطب قرار داده ب-ود

در برنامه ی حزب ثبت شده ب-ود و چن-ان 
که گوئی در ھماھنگی ب-ا اي-ن افک-ار، م-ن 

 :کلمات تروتسکی را می شنيديم
 
در روس---يه عقي---ده ارتج---اعی ناس---يونال "

.  در يک کشور مسلط می شودسوسياليزم
م--ی توان--د ب--ه ) ت--ز( در تحلي--ل نھ--ائی اي--ن 

احيای روابط سرمايه داری در اين کشور 
آخ--رين کلم--ات تروتس--کی ب--ر . "بيانجام--د

قبر يوف-ه ھ-م چ-ون ي-ک س-وگند مق-دس ب-ه 
م-ا پ-رچم لنينيس-تی انق-Uب : "زنگ درآم-د

                                                 
١
ً تا اين نقطه، خاطرات خاطره نويس تقريبا - 

مطابق نطق تروتسکی است که در آرشيو 
تروتسکی در دانشگاه ھاروارد نگھداری می 

وجود در آرشيو شامل چيزی ولی متن م. شود
انقUب "نظير قطعه زيرين مربوط به 

ًخاطره نويس احتماA نطق . نمی باشد" جھانی
تروتسکی را با نطق زينوويف، که از قرار 
ًمعلوم خيلی آتشين بوده است اشتباھا درھم 

 .آميخته است

پرولتاريائی را رفيع می افرازيم و آن را 
م-ونيزم جھ-انی حم-ل م-ی پيش ب-ه س-وی ک

 !"پاينده باد حزب کمونيست انقUبی. کنيم
گورستان با انفجار کف زدنی طوفانی ب-ه 

ب-ه م-دتی ط-وAنی فريادھ-ای . خروش آم-د
. ھمبستگی با تروتسکی طنين افکن-ده ب-ود

ھمبستگی با سخنانی که به خ-وبی مط-ابق 
افکار و آرزوھای آن ھائی بود که در آن 

در تم---ام م---دت از . ج---ا گ---رد آم---ده بودن---د
 .تروتسکی فيلم برداری می شد

 

 
 
 

وقت---ی ک---ه ب---اAخره س---کوت حک---م فرم---ا 
گش--ت، زينووي--ف و ک--امنوف ب--ر س--کوی 

بع-د از س-خنرانی آن . خطابه قرار گرفتن-د
ھ-ا م-ا ت-ابوت را درون قب-ر ق-رار دادي--م و 

 .مشتی خاک سرد بر آن پاشيديم
 
راه ت-و پاي-ان يافت--ه اس-ت، ول--ی ب-رای م--ا "

افک--ار م--ا ." وز در پ--يش اس--تمب--ارزه ھن--
م---ا ھ---يچ تص---وير غلط---ی از . چن---ين ب---ود

مب---ارزه آين---ده نداش---تيم و پ---يش بين---ی م---ی 
کرديم که ج-ام مش-قت را ت-ا آخ-رين قط-ره 

 .خواھيم نوشيد
گورستان به خاموشی نگرائيد بلکه بيشتر 

حضور تروتسکی در مي-ان . به غليان آمد
ما روحيه و ايمانمان را در پي-روزی اي-ده 

ما .  لنين و انقUب جھانی باA بردآل ھای
به او مشتاقانه نگاه می کرديم و از او می 

ک--ه بيش--تر ب--رای م--ا ص--حبت : "خواس--تيم
 ."کن
 

ما که چون توده ای انبوه گ-رد تروتس-کی 
ايستاده بوديم، به ناگھان متوج-ه ش-ديم ک-ه 

ب-ه . او را به ديوار آجری فشار م-ی دھ-يم
 نظر می رسيد که خطر وقوع يک حادث-ه

Aش-ويج اول-ين کس-ی . تلخ ايجاد شده است
او ک---ه در . ب---ود ک---ه آن را احس---اس ک---رد

 يک---ی از ش---رکت کنن---دگان ١٩١٧اکتب---ر 
ھج-----وم ب-----ه ک-----اخ زمس-----تانی و فرمان-----ده 
نيروھای ما در جبھه جنگ س-يبری ب-ود، 
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به طريق نظامی به ما فرمان داد ت-ا حلق-ه 
ای ب-----ه قط-----ر چن-----دين ص-----ف ب-----ر گ-----رد 

فش---ار تروتس---کی ب---ه وج---ود آوري---م و از 
. امواج انسانی به طرف او جلوگيری کنيم

از وقوع يک فاجع-ه جل-وگيری ش-د، ول-ی 
مردم فرياد می زدند و از او می خواستند 

س--پس، او را ب--ر . ت--ا بيش--تر ص--حبت کن--د
ش---انه ھ---ای خ---ود بلن---د ک---رديم و او م---ا را 

رفق---ا احتي---اجی ب---ه : "مخاط---ب ق---رار داد
م----ا ب----رای وداع ب-----ا . تظ----اھرات نيس----ت

م--ا ھ--دف . ي--ن ج--ا آم--ده اي--مرفيقم--ان ب--ه ا
يک بار ديگر تکرار می . ديگری نداشتيم

به خانه . احتياجی به تظاھرات نيست: کنم
 ."ھای خود برويد

 
 ھ---زار نف---ر کمونيس---ت، ١٠ ب---يش از -م---ا

فع--الين ح--زب، ک--ه ب--ر علي--ه رھب--ری ض--د 
لنينيس---ت مش---تی غاص---ب ب---ه خش---م آم---ده 

 منتظر دستورات تروتسکی بوديم، -بوديم
ا از تروتس----کی انتظ----ار در آن موق----ع م----

دس--تورات ق--اطع داش--تيم، ول--ی در ع--وض 
. از او تقاض---ای آرام---ش درياف---ت ک---رديم

ولی ھيچ يک از م-ا در م-ورد حقاني-ت او 
ما به تروتسکی اطمين-ان . ترديدی نداشت

اين ک-اری ب-ود ک-ه باي-د انج-ام م-ی . داشتيم
 .شد
 

تروتسکی از راھرو تنگی از ميان م-ردم 
ک----ه ماش-----ين ب----ه دروازه مقب----ره، ج----ائی 

بلوپ--ورودوف کميس--ر خل--ق انتظ--ارش را 
وقت----ی ک----ه . م----ی کش----يد، راھنم----ائی ش----د

: تروتسکی دور ش-د، Aش-ويچ ب-ه م-ا گف-ت
." خوب، دوستان م-ا رفتن-د، ب-رويم خان-ه"

ما افسرده، در حالی که در قلوبمان ش-عله 
ھ--ای امي--د ب--رای پي--روزی انق--Uب جھ--انی 
سوسياليستی ھنوز ش-عله ور ب-ود، متف-رق 

 .گشتيم
 

. از آن زم---ان س---ال ھ---ا گذش---ته اس---ت... 
س--رزمين ش--وراھا محاص--ره اقتص--ادی را 

لن--ين، پ--يش از . وAديمي--ر ا. شکس-ته اس--ت
آن ک--ه بتوان--د اش--تباه م--رگ آور کنف--رانس 
س----يزدھم ح----زب را اص----Uح کن----د، ج----ان 

اي--ن اش--تباه سياس--ی ای ب--ود ک--ه ب--ه . س--پرد
ط--ور غ--م انگي--زی ب--ر سرنوش--ت اکثري--ت 

افعان وص-يت ھمکاران واقع-ی لن-ين و م-د
 .نامه اش اثر گذارد

 ادامه دارد

 

 :درس ھای اسپانيا
 

 آخرين ھشدار
)١٩٣٧( 

 
 لئون تروتسکی

 کيومرث عادل: برگردان
 

 منشويزم و بولشويزم
  در اسپانيا

 
تمام اعضای عمومی مشغول مطالعه 

 عمليات نظامی در اتيوپی، اسپانيا و دقيق
شرق دور برای جنگ بزرگ آينده 

 جرقه  کهار پرولتاريای اسپانياپيک. ھستند
ھای درخشان انقUب آتی جھانی را بر 

 با دقتی کمتر از اينمی انگيزد، نبايد 
العه قرار گيرد، تنھا  تحت اين طمورد م

را غافلگير نخواھد   ماآتیشرايط حوادث 
 .کرد
 

ويزم و ش بل،سه ايدئولوژی يعنی منشويزم
در ) با نيروھای نابرابر(آنارشيزم 

. جنگيدنداه به اصطUح جمھوری اردوگ
 ،با نگاه به احزاب جمھوری بورژوازی

 و بدون استقUل عقيده  را احزابی انھا
 تنھا با باA  می يابيم کهاھميت سياسی

ده رفورميست ھا و ر گزرفتن ا
. آنارشيست ھا قادر به حفظ خود بودند

 چنانچهعUوه بر اين، بزرگنمايی نيست 
سنديکاليست ھای ارکو آنبگوييم رھبران 

برای انکار عقيده و به صفر  ماسپانيا ھ
رساندن مفاھيم آن، ھر چه در توان 

در حقيقت دو عقيده . داشتند انجام دادند
 به اصطUح جمھوری در اردوگاھی

 .جنگيدند، منشويزم و بولشويزم
 

 استاليسنيست ، سوسياليست ھاطبق نظر
، و نمونه ھای آنانمنشويک ھا ، ھا

پانيا تنھا حل وظايف انقUب اس
 ھدف قرار داده است ودموکراتيک را 

ازی دموکراتيک در ژجبھه متحد با بورو
از اين نظر، ھر تUش . استآن ناگزير 

ت يپرولتاريا برای فرا رفتن از محدود
، زودرسوا دموکراسی نه تنھا ژھای بور

آنچه در عUوه بر اين، . بلکه کشنده است
مبارزه با برنامه ی انقUب ذکر شده، 

 متمرد است، نه انقUب فرانک
 .سوسياليستی

 
به ھر حال، فاشيزم يک رژيم فئودال 

.  بورژوازی استارتجاع، بلکه نيست
 بورژوازی ارتجاعمبارزه موفق عليه 

 ھای انقUب روشتنھا با داشتن نيروھا و 
 منشويزم  خود.پرولتاری ممکن است

و  تفکر بورژوازی است، یه تاخس
 اين نکات ھيچ اطUعی ندارد از] مسلما[

 .و نمی توانند داشته باشند
 
 

 تنھا توسط که نقطه نظر بولشويکی،
 بيان می بخش جوان بين الملل چھارم

 به عنوان  را انقUب مداومشود، تئوری
و اين بدان ، برگزيده استنقطه شروع 

 صرفا مسائل معنی است که حتی
 ارضی برچيدن مالکيت ماننددموکراتيک 

تنھا با کسب قدرت از سوی  فئودال، نيمه
 و در نتيجه،، پرولتاريا حل خواھد شد

خود انقUب سوسياليستی را در برنامه 
، در جريان عUوه بر اين. قرار می دھد

راحل اوليه انقUب، کارگران اسپانيا در م
 بلکه ،دموکراتيک عمل نه مسائل صرفا

 کامU سوسياليستی را خواسته ھای
رخواست عدم فراروی  د.مطرح کردند

،  در عملسیوا دموکراژ مرزھای بوراز
 دفاع از انقUب دموکراتيک به معنی نه

طريق تنھا از  .بلکه انکار ان است
 است که  روابط کشاورزیواژگونی

 به عوان بخش عظيم دھقانان می توانند
توده ھا، به يک سد محکم عليه فاشيزم 

اتحادی اما مUکان در . تبديل شوند
صنعتی و   با بورژازی مالی،ی باصميم

که به وازی ژبانکی و روشنفکران بور
قرار  ھستند،نھا وابسته خود آ

حزب پرولتاريا بدين گونه با ..دارند
  ی رفتن با توده ھاِ دوراھیبينماانتخاب 

دھقانی يا بورژوازی ليبرال رو به رو 
 قرار دادن دھقانان و . شودیم

Uتنھا ف، بورژوازی ليبرال در ھمان ائت
وازی برای ژ کمک به بور:دارديک دليل 

 منزوی  بدين گونهفريفتن دھقانان و
ارضی تنھا می  انقUب.  کارگرانساختن

تواند عليه بورژوازی و از طريق 
ديکتاتوری توده ھای پرولتاريا انجام 

 وجود بينابينی  دولتراه سوم و. گيرد
 .ندارد
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فت آور ترين گاز نقطه نظر تئوری، ش
 در مورد سياست ھای استالين در هنکت

 ناديده گرفتن مطلق الفبای ،قبال اسپانيا
پس از يک تاخير چند دھه . لنينيزم است

 ، کمينترن-! چه دھه ھايی آن ھمو -ای
.  کرده استبازسازی  کامUمنشويزم را

 برای سازگار  از آن، کمينترنربيشت
نشان دادن اين دکترين به ياوه گويی روی 

در روسيه تزاری، در آستانه . آورده است
 تماما، فرمول انقUب ١٩٠٥

دموکراتيک، در ھر صورت، بحث ھای 
داشت تا در اسپانيا به دنبال بيشتری را 

بسيار شگفت آور است . ١٩٦٧در سال 
سياست ليبرال "که در اسپانيا مدرن، 

منشويزم به سياست ارتجاعی  "کارگری
.  تبديل شده استضد کارگر استالين

 عقيده منشويک ھا، اين مان با آن،ھمز
توری از اکاريکاتور مارکسيزم، به کاريک

 . شده استخود تبديل 

 

 تئوری جبھه خلقی
 

بی تجربگی است اگر که سياست ھای 
 اشتباه ناشی از  راکمينترن در اسپانيا

 منافعاستالينيزم  به غير از . بدانيمنظری 
تجربی بوروکراسی شوروی، توسط 

ستی يا ھيچ نوع تئوری تئوری مارکسي
در محافل . ديگری رھبری نمی شود

خودمانی، بدبينان شوروی، فلسفه جبھه 
را به تمسخر می " ديميتروف"خلقی 
اما آنھا کادرھای فراوان مروج   .گيرند

 برای فريفتن توده ھا اين فرمول مقدس
 و احمق  گرفته تا حقه بازو، از ساده را

يز فيشر، با لوئ. شارAتان در اختيار دارند
کوته   منطق گرايیو کوته نظری، جھالت
  خويش ناتوانی مادرزادینيز و فکرانه

 ی  شنيدن صدای انقUب، نمايندهدر
. است رقت انگيزبرادری  اين منفور

پيروزی  "،!"اتحاديه نيروھای مترقی"
يورش  " و!"ايده ی جبھه خلقی

تروتسکيست ھا به صفوف ضد 
 می کند که چه کسی باور!" .... فاشيست

به  سال پيش ٩٠مانيفست کمونيست 
 ؟رشته ی تحرير در آمده است

 
Uاز اولين تئورسين ھای جبھه خلقی، اص 

قانون علم رياضيات، که عمل جمع است، 
  یکمونيست ھا بعUوه :فراتر نمی روند

 ليبرال  ونارشيست ھا، آسوسياليست ھا
حاصل جمع از تعداد ھر کدام از آنھا ھا، 

 اين تمام  و.يکديگر بزرگتر استجدا از 
 در اين اما، علم حساب.  استھانآذکاوت 
حداقل به .  نمی کندبه تنھايی کفايت مورد

قانون متوازی . مکانيک نياز است
 به نيزاAضUع نيروھا در مورد سياست 

 در چنين  می دانيم کهکار می رود،
 نيروھای ھر چهی اAضUعی، وازمت

 شوند، برآيند دورترکيب کننده از ھم 
 متحدان ھنگامی که .کمتر خواھد بود

سياسی به مسير ھای مخالف گرايش 
داشته باشند، نتيجه برابر صفر خواھد 

 .بود
 

بلوک متشکل از برخی مواقع، تشکيل 
گروه ھای سياسی واگرای طبقه کارگر 
 ،برای حل مشکUت عملی مشترک

 مشخص شرايطدر .  استناگزير
ستعد جذب توده تاريخی، چنين بلوکی م

 که  است تحت ستمیژایرده بوروخھای 
 .منافعی نزديک به منافع پرولتاريا دارند

 نيروھای عضو چنين بلوکی می برآيند
توانند بسيار قوی تر از ميزان نيروھای 
ھر کدام از بخش ھای تر کيب کننده 

در خUف آن، اتحاد سياسی بين . باشد
 در منافع شانپرولتاريا و بورژوازی، که 

  يکديگر درجه مخالف١٨٠زمان حاضر 
تنھا   است، به عنوان يک قانون عمومی

می تواند نيروھای انقUبی پرولتاريا را 
 .فلج سازد

 
 نيروی تھديد و  در آنجنگ داخلی، که 

 روح  بهاجبار عريان بسيار موثر است،
. زمان نياز داردفداکاری واAی ھمر

پايی  تنھا از طريق برکارگران و دھقانان
می توانند مبارزه ای برای رھايی خود 

چنين تحت . پيروزی را بيمه کنند
 پرولتاريا به ساختن، وابسته شرايطی

 تضمينرھبری بورژوازی به معنی 
 .شکست در جنگ داخلی است

 
اين حقايق ساده، کمترين محصوAت 

 از .تئوريک خالص ھستندتحليل ھای 
سوی ديگر، آنھا استنتاجات قاطعی از 

ربيات تاريخی است که حد اقل از سال تج
 تاريخ جديد . آغاز شده است١٨٤٨

 از انواع  استوازی مملوژجامعه بور
 ات ترکيب، يعنی انواعجبھه ھای خلقی

تجربه . سياسی برای فريب زحمتکشان

  استاسپانيا تنھا حلقه ی تراژيک جديدی
 .در اين زنجيره ی جنايات و خيانت ھا

 
 وازیاتحاد با سايه ی بورژ

 
 آن ،از لحاظ سياسی حقيقت  ترينمھم

که جبھه خلقی اسپانيا در واقع حتی  است 
جايگاه . فاقد متوازی اAضUع نيروھاست

به وسيله ی سايه اش اشغال بورژوازی 
 بورژوازی اسپانيا بدون آنکه به خود .شد

زحمت شرکت در جبھه خلقی را بدھد، 
به واسطه ی استالينيست ھا، سوسياليست 

 و آنارشيست ھا، پرولتاريای اين ھا
اکثريت . ه کردتخود وابسکشور را به 

استثمارگران با تمام اختUفات سياسی 
جزئی خود، آشکارا به اردوگاه فرانکو 

بورژوازی اسپانيا از ھمان ابتدا  . پيوستند
درک کرد که جنبش توده ای انقUبی، 
بدون ھيچ نوع تئوری انقUب مداوم،  

شکل آغاز آن، عليه بدون توجه به 
مالکيت خصوصی زمين و درآمد توليد 
حرکت می کند، و ھمکاری با اين جنبش 
با اقدامات دموکراتيک مطلقا غير ممکن 

 .است
 

 ناچيز طبقات  ی دليل باقی ماندهھمينبه 
: دارا در اردوگاه جمھوری باقی  ماندند

در  [ -و امثال آنھا شرکا، آزانا، مسرز
بورژازی نه خود وکUی سياسی ] واقع
  طبقه ی دارا، با شرط بندی ھمه چيز.آن
يک ديکتاتوری نظامی، قادر بود در بر 

آن واحد، از نمايندگان سياسی ديروز 
 به ھم ريختن و پس از ،برای فلج کردن

آن خفه کردن جنبش سوسياليستی توده ھا 
 .در قلمرو جمھوری، استفاده کند

 
، بدون نمايندگی جمھوری خواھان چپ

ورژوازی اسپانيا در کمترين ميزان، باز ب
 کمتر نماينده ی کارگران و کشاورزان ھم

آنھا نماينده ی ھيچ کس جز . ھستند
 -متحدانشاناما با کمک . خودشان نيستند

تالينيست ھا، سوسياليست ھا و سا
 نقش ، اين اشباح سياسی-آنارشيست ھا

چطور؟ . قاطعی در انقUب اجرا کردند
ب Uتجسم اصول انقبسيار ساده، با 

مالکيت  که مصونيت دموکراتيک
 . استشخصی
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  خلقی یاستالينيست ھا در جبھه

 
 اسپانيا و خلقیعلل پيشرفت جبھه 
ن کامU مشخص آمکانيک ھای درونی 

وظيفه رھبران بازنشسته ی  چپ . ھستند
وازی عبارت بود از جلوگيری از ژبور

  به نفس و بازيافتن اعتمادھاانقUب توده 
چرا به فرانکو نياز " :استثمار گران

خواھان،  جمھوریدر حاليکه ما داريد 
" ار را انجام دھيم؟کمی توانيم ھمان 

 در اين نقطه مرکزی شرکا آزانا و منافع
 با اثبات توانايی خود  استالين، کهمنافعبا 

حفظ نظم در  زمينه ی  دربه بورژوازی
 به کسب اعتماد مقابل ھرج و مرج

 و انگليسی ھا نياز داشت، فرانسوی ھا
 به شرکااستالين به آزانا و . منطبق بود

عنوان پوششی در مقابل کارگران نياز 
البته خود استالين طرفدار  ":داشت

 بايد مراقب يک نفراما  ،سوسياليزم است
وا دفع ژباشد که جمھوری خواھان بور

 به استالين به عنوان شرکاآزانا و ! نشوند
 نياز داشتند، با قدرتجUد با تجربه يک 

شورش و سرکوب توده ھا در زمان 
 بين الملل ی رفورميست ھای سنت.انقUب
 مسير مبارزه  از مدت ھا پيش کهدوم،

به دليل حمايت طبقاتی خارج شده اند، 
ھای مسکو موج جديد اعتماد را حس می 

 . کنند
 

اما اين حمايت ھا لزوما از تمام 
 رفورميست ھا صورت نگرفت، بلکه
 .ارتجاعی ترين آنھا از ان بھره بردند

که به ، کابالرو چھره حزب سوسياليست
طرف اشرافيت کارگری چرخش کرده 

نگرين و پريتو .  را نمايان ساختاست
.  داشتندمھميشه به سوی بورژوازی چش

 با حمايت مسکو بر کابالرو فائق نگرين
نارشيست آسوسياليست ھای چپ و . امد

 گرچه برای حفظ ی،ھا، اسيران جبھه خلق
تمام آنچه ممکن بود از دموکراسی نگاه 

جرات بسيج توده  اما داشت، تUش کردند
ھا عليه ژاندارم ھای جبھه ی خلقی را 

تUششان در پايان  و عUوه بر آن ،نداشتند
استالينيست ھا  . به شيون و زاری ختم شد

،  راست افراطی]نيروھای [گونه، با بدين
ازی حزب معترفا جناح بورژو

فشار خود آنھا .  متحد بودندسوسياليست،
پی او يو ام، آنارشيست ھا  - چپرا عليه 

 به عبارتی، -و سوسياليست ھای چپ
 متمرکر عليه دسته ھای ميانه رويی 

که حتی در گوشه ای دور، فشار  ساختند
 .توده ھای انقUبی را منعکس می کردند

 
اين حقيقت سياسی در ماھيت خود بسيار 

ن واحد ميزان انحطاط آ، در م استمھ
کمينترن طی چند سال گذشته را نشان می 

م را سنتراليزم ز استالينيدر ابتدامن . دھد
تعدادی از بوروکراتيک تعريف کردم، و 

. وقايع صحت تعريف من را اثبات کرد
. اما امروزه اين آشکارا منسوخ است

مصلحت بوروکراسی بناپارتيستی نمی 
ن با بی ميلی سنتراليستی تواند بيش از اي

 دسته استالينيست. و دو دلی منطبق باشد
می تواند تنھا  برای آشتی با بورژوازی

با محافظه کار ترين گروه ھای اشرافيت 
قطعا اين  .بين المللی کارگری متحد شود

اتحاد برای تثبيت سيرت ضد انقUبی 
استالينيزم در پھنه ی جھانی انجام گرفته 

 .است
 

  ضد انق�بی استالينيزمی ھابرتری
 

اين موضوع ما را مستقيما به پاسخ اين 
معما می کشاند، که چطور حزب 
کمونيست اسپانيا، با شمار ناچيزی عضو 
و رھبری بسيار ضعيف، توانست قدرت 
خود، در به دست گرفتن افسارھای قدرت 
در مقابله با سازمان ھای قدرتمند تر 

يش سوسياليست و آنارشيست را به نما
 معمولی مبنی بر آنکهتوضيح . گذارد

  به دست آوردناستالينيست ھا برای
سUح ھای  داد و ستد  به راحتی بهقدرت

شوروی می پرداختند، بسيار سطحی 
 ، طUی قبال مھماتدر مسکو . است

با  اين اقدام .کردمی اسپانيايی دريافت 
توجه به قانون بازار سرمايه داری ھمه 

 پس استالين برای .ندپنھان می کچيز را 
  غلبه بر قدرت چه تدبيری کرد؟

 
جواب عادی اين است که دولت شوروی، 
که پيش چشم توده ھا با تجھيز و تھيه 
 منابع نظامی قدرت خود را باA برده،
شرط ھمدستی خود را اقدامات موثر عليه 
انقUبيون مقرر ساخته بود، و بدين ترتيب 

رش مخالفان خطرناک خود را از مسي
 مسلم است، کليت اين موضوع .کنار زد

اما اين فقط يک منظر قضيه و کم اھميت 
 .ترين آن است

کسب با وجود حزب کمونيست اسپانيا، 
 محموله ھای به مدد" قدرت و نفوذ"

شوروی، يک اقليت کوچک باقی ماند و 
 کارگران ميانبا نفرت روز افزون در 

تنھا تعيين در سويی ديگر، . رو به رو شد
شروط ھمدستی برای مسکو کافی نبود، 
. بلکه والنسيا می بايست به آنھا تن دھد

نه تنھا زامورا، . اين قلب مسئله است
  و نگرين، بلکه  حتی کابالروشرکا

  زمان تصدی رھبری، کم ونيزھمگی در
آماده ی پذيرش درخواست ھای  بيش

 چرا؟ زيرا اين آقايان .مسکو بودند
ه انقUب را خودشان آرزو می کردند ک

.  ھای بورژوازی نگه دارندهدر محدود
نھا شديدا از ھر يورش انقUبی کارگران آ

 . در ھراس بودند
 

 ضد و اولتيماتوماستالين با مھمات 
.  بودش، ناجی تمام اين گروه ھا اانقUبی
حاA می [ بنابراين  آنھا شد،ناجی استالين
 وکپيروزی نظامی بر فرانبه ] توانستند
  استالين، و در ھمان زمانزندچشم بدو

در قبال ئوليت ھايشان سآنھا را از تمام م
آنھا به سرعت . رھا ساخت جريان انقUب

نارشيستی آسک ھای سوسياليسی و ام
، به اميد استفاده ی مجدد از آنان خود را

پس از استقرار دموکراسی بورژوازی به 
اين .  در گنجه گذاشتنددست استالين،

 برای رسيدن به ستندآقايان می توان
 خيانت خود  از اين پس،سايشآآرامش و 

را با بيان لزوم يک توافق نظامی با 
به سھم استالين ھم . استالين توجيه کنند

ش را با  ا سياست ھای ضد انقUبیخود
لزوم حفظ اتحاد با جمھوری بورژوازی 

 .توجيه می کند
 

 می توانيم نظر گستردهتنھا از اين نقطه 
 واضح از صبر فرشته به تصويری

 که قھرمانان عدالت و آزادی واری
، کابالرو،  شرکانگرين، ھمچون آزانا،

 در مقابل ديگران،گارسيا اوليوير و 
يو از خود نشان داده اند، .پی.جنايات جی

 ھمان طور که اگر انھا. دست پيدا کنيم
،  انتخاب ديگری نداشتنداظھار می کنند،

ز سر بريده به اين دليل نبود که چيزی ج
ی انقUبيون و حقوق کارگران برای 
پرداخت قيمت ھواپيماھا و تانک ھا 
نداشتند، بلکه به اين دليل است که برنامه 
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ی کامU دموکراتيک آنھا، که ضد 
سوسياليستی است، جز با توسل به ترور 

وقتی کارگران و . تحقق نمی يابد
خود قدم می  کشاورزان در مسير انقUب

نی که کارخانه ھا  و امUک زما -گذارند
را تصرف می کنند، صاحبان قديمی را 
اخراج می کنند، قدرت را در استان ھا 

 آنگاه ضد انقUب -به دست می آورند
استاليسنيست   مثل دموکرات،-بورژوازی

  برای مقابله با اين جنبش،-يا فاشيست ھا
روش ديگری جز تھديد و اجبار خونين 

 ھا تکميل می هيلکه توسط دروغ ھا و ح
برتری دسته استالين در اين .  ندارند،شود

 اجرای درمسير عبارت بود از توانايی او
 که فراتر از ظرفيت ، اقداماتفوری
گرين و باقی متحدان چپ  ن، شرکاآزانا،
 .بود
 

استالين به روش خودش صحت 
 تئوری انق�ب مداوم را تصديق می

 کند
 
 در دو برنامه ناسازگاربدين گونه  

 در جمھوری اسپانيا با ھم رو سرزمين
در يک سو، برنامه حفظ . رو شدند
  در مقابل تعرض خصوصیمالکيت

دور نگاه داشتن پرولتاريا به ھر قيمت، و 
، از سوی ديگر، دموکراسی از فرانکو

برنامه برانداختن مالکيت خصوصی از 
 . توسط پرولتارياکسب قدرتطريق 

 به ا ربرنامه اول مصلحت سرمايه داری
محافل   اشرافيت کارگری، یواسطه

فوقانی خرده بورژوازی،  و بخصوص 
 . بيان می کردبوروکراسی شوروی

برنامه دوم در زبان مارکسيزم و 
گرايشات جنبش توده ای انقUبی، نه 

. قدرت مند معنی يافتکامU ھوشيار اما 
ضد انقUبی جبھه خلقی بين  سد متاسفانه
ولتاريای  از بولشويک ھا و پرگروھی

 .انقUبی قرار گرفت
 

در در چرخشش،  سياست جبھه خلقی،
د ھای استالين به عنوان منبع ي تھدمقابل

البته . برخورد نکرد مصمم ،سUح ھا
 اما دليل موفقيت اين تھديد ھا کم نبودند،

تھديدات ذاتا در شرايط درونی خود 
برای شش سال، . انقUب نھفته بود

مينه ی  ان ز وضعيت اجتماعی اسپانيا
 رشد يابنده توده ھا عليه رژيم طغيان ھای

را فراھم نيمه فئودال و مالکيت بورژوا 
مالکيت نياز دفاع از . می ساخت
 با شديدترين اقدامات، خصوصی

. بورژوازی را به آغوش فرانکو انداخت
وازی قول داده ژدولت جمھوری به بور

مالکيت  از  با اقدامات دموکراتيکبود که
 خصوصا در جوAی اما، اع کند دفآنھا

 ورشکستگی کامل خود را ١٩٣٦سال 
که موقعيت  جبھه  زمانی. نمايان ساخت

 از جبھه بيش از مالکيت بورژوازی
 دموکرات ھا از ھمه  تھديد شد،نظامی
 آنارشيست ھا، در مقابل  از جملهرنگ

 نيز در زراد استالين تعظيم کردند و او
 خانه ی خود جز روش ھای فرانکو

  .چيزی نيافت

 
 توسل به تعقيببدون رژيم بورژوازی 
پوميست ھا، انارشيست  تروتسکيست ھا،

ھای انقUبی و سوسياليست ھای چپ، 
ثيف، مدارک دروغين، کتھمت ھای 

 قتل در  وشکنجه در زندان ھای استالين
،  نمی توانست حتی دو ماه کمينگاه ھا

تحت پرچم جمھوری به حيات خود ادامه 
 به دليل دفاع استوار انھا يو.پی.جی. دھد

از منافع  بورژوازی عليه پرولتاريا با 
 موقعيت آقای به پستی و خون آشامی،

  .تبديل شد

 
عليه خود در مبارزه کرنسکی دموکرات 

انقUب سوسياليستی، در ابتدا در 
به دنبال ديکتاتوری نظامی کورنيلوف 

و بعدا تUش کرد با قطار حمايت بود 
ال کراسنوف سلطنت طلب مسافری ژنر

 سويی ديگر، از. وارد پتروگراد شود
 به انتھا برای بولشويک ھا مجبور شدند،

 دولت ياوه رساندن انقUب دموکراتيک،
 دموکرات را یگويان و شارAتان ھا

 بدين شکل به ھر نوع .سرنگون سازند
و (تUش برای برپايی ديکتاتوری نظامی 

 .پايان دادند) يا فاشيستی
 
بار ديگر نشان داد که  Uب اسپانيا يکانق

روش ھای دفاع از دموکراسی در مقابل 
از و  ارتجاعی فاشيستی غير ممکن است

 رھبری  مشخص ساخت که،سوی ديگر
يک مبارزه حقيقی در مقابل فاشيزم جز 

ممکن  انقUب پرولتاريا روش ھایبا 
 استالين جنگ عليه تروتسکيزم. نيست

 ی نابودرا با) انقUب پرواتری(
دموکراسی با استفاده از اقدامات 

. به انجام رسانيديو .پی.بناپارتيستی جی
  بار ديگر و برای ھميشه موضوعاين

يمی منشويکی د تمام تئوری ھای قاشتباه 
 را، که انقUب اتخاذی از سوی کمينترين

دموکراتيک و سوسياليستی را به دو 
بخش تاريخی مستقل و جدا از نظر 

 .ل می کند، اثبات می نمايدزمانی، تبدي
صحت تئوری انقUب ، جUدان مسکو کار

 . تائيد کرد به روش خودمداوم را
 

 نقش آنارشيست ھا
 
ه موقعيت مستقلی اآنار شيست ھا ھيچگ 

ه که چتمام آن. در انقUب اسپانيا نداشتند
انجام دادند نوسانی بين بولشويزم و 

تر، کارگران  دقيق. منشويزم بود
 به صورت غريزی مشتاق آنارشيست

 ١٩. (ورود به مسير بولشويزم بودند
در ) ١٩٣٧ و اول ماه می ١٩٣٦جوAی 

بر عکس، با تمام  رھبران انھا،حالی که 
توان توده ھا را به اردوگاه جبھه خلقی به 

 . عنوان رژيم بورژوازی سوق دادند
 

تجديد آنارشيست ھا، با تUش برای 
 ھای رشد سازمانخويش به اتحاديه ھا و 

 و با ناديده کرفتن در شرايط صلحيافته 
رون چھارچوب اتحاديه ھای يآنچه در ب

اب سياسی و زکارگری، ميان توده ھا، اح
، نشان داند که دردستگاه دولت گذشت

اگر  .قوانين انقUب را درک نکرده اند
 می ،از انقUبيون بودندآنارشيست ھا 

پيش از ھر اقدامی،  فراخوانی  بايست
ای تشکيل شورا اعUم کنند، که بر

نمايندگان تمام زحمتکشان شھر و روستا 
را که تحت ستم ترين Aيه ھايی که ھرگز 
به عضويت اتحاديه ھای کارگری در 

 طبيعتا . نيامده اند را نيزشامل می شود
 ھای سمتکارگران انقUبی می توانستند 

وراھا به شته و عمده را در اين سبرج
لينيست ھا در اقليت  استا؛دست آورند

پرولتاريا می می ماندند؛ ناچيزی باقی 
 ناپذير خود تتوانست به نيروی شکس

 دستگاه دولت بورژوازی  ايمان بياورد؛
ضربه  يک ؛آويزان بماندو معلق در ھوا 

قوی می توانست برای در ھم شکستن ی 
 انقUب ؛اين دستگاه کافی باشد
نيروی   يکسوسياليستی می توانست  به

 پرولتاريای .مقتدر دست يابد حرکم
 می توانست برای زمان  نيزفرانسه
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 مسدود کردن از  رازيادی لئون بلوم

  رشته کوه ھایسوی  آنیانقUب پرولتار
بوروکراسی مسکو ھم . ی منع کندپيرن

 .نمی توانست دست به چنين اقدامی بزند
 می توانستند به مشکUتسخت ترين 

 . حل شوندوقوعمحض 
 
 برای  به جای آن، سنديکاليست ھا،نارکوآ

در اتحاديه کاری پنھان شدن از سياست 
ود و خھای کارگری، در ميان حيرت 

 دموکراسی یبه اجھان، به چرخ پنجم  ار
اما چرخ پنجم . بورژوازی تبديل شدند

بعد از . طوAنی کاربرد نداردبرای زمان 
انکه اوليور گارسيا و طرفدارانش به 

ش کمک کردند تا قدرت استالين و نوکران
، دور نگاه داردران گرا از کار

آنارشيست ھا خودشان از دولت جبھه 
 انھا پس از آن کاری. اخراج شدندخلقی 

 عرابه ی گروه پيروز بربھتر از پريدن 
انجام و مطئن ساختن انھا از طرفداريشان 

 ترس خرده بورژوازی  آنھا .ندادند
خرده بوروکرات  ووازی بزرگ،ژبوراز
 سخنرانی ھای را با بزرگ ت بوروکرازا

بين ( اشکبار در مورد تقدس جبھه خلقی
و درمورد ) يک قربانی و جUدان

ناروايی ھر نوع ديکتاتوری، شامل 
در . "ديکتاتوری خودشان، پنھان ساختند

، ما می توانستيم قدرت را در جوAی انتھا
، در نھايت"، ..." به دست اوريم١٩٣٦

 ١٩٣٧ت را در می ما می توانستيم قدر
 از آنارشيست ھا ...."به دست آوريم

 تا خيانتشان به خواستند،نگرين -استالين
به رسميت شناخته و بابت آن انقUب را 

 .، چه تصور تھوع آوریپاداششان دھد
 

ما قدرت را به دست "  که آنتوجيه
 نمی توانستيم نه به اين دليل کهنياورديم 

زيرا ما ،  قصدمان چنين چيزی نبودبلکه
و " با ھر نوع ديکتاتوری مخالف بوديم

 محکوميت قطعی  در خودامثالھم،
به عنوان عقيده ای مطلقا ضد ، يزمشانار

تقبيح کسب . انقUبی را در بر دارد
قدرت، به معنی واگذاری داوطلبانه ی 
قدرت به گردانندگان آن و استثمارگران، 

 ماھيت ھر انقUب شامل روی .است
، برای اجرای طبقه جديدقدرت آمدن يک 

. بوده و می باشد برنامه ی حيات خود 
غيرممکن است که جنگ برپا کرد اما 

غيرممکن است که . پيروزی را نخواست

توده ھا را به قيام رھبری کرد بدون 
 . کسب قدرتبرای تدارک 

 
، پس از کسب  کس نمی توانستچھي

 آنارشيست ھا را از برپايی نوع قدرت،
 قابل البته و  می دانند،يمی که Aزمرژ

  خود اماتحقق می پندارندش، منع کند
رھبران آنارشيست ھا ايمان به آن را از 

آنھا از قدرت پنھان می شدند . دست دادند
 آنھا مخالف ھر نوع به اين دليل کهنه 

با ناله   آنھادر حقيقت، -ديکتاتوری ھستند
نگرين - از ديکتاتوری استالينو شيون

 بلکه برای اينکه -می کننده و حمايت کرد
آنھا تمام اصول و جرات خود را از دست 

.  باشندهدادند، اگر ھرگز اينھا را داشت
، "انزوا" : ھمه چيز می ترسيدندزآنھا ا

 و سيلآنھا از انگ". فاشيزم " و"درگيری"
 اين عبارت  امافرانسه می ترسيدند

از توده ھای  از ھر چيز پردازان بيش
 .ندانقUبی می ترسيد

 
 قدرت حتما سازمان کسبچشم پوشی از 

ھای کارگری را به باتUق رفورميزم می 
 به عروسک ھای بورژوازی  وکشاند

مبارزه ی  ساختار نظر از .تبديل می کند
  نمی تواند جامعه طور ديگریطبقاتی
 در  آنارشيست ھا نمی توانند.باشد

 در پايان از کسب قدرت،مخالفت با ھدف 
رھبران . وابمانند انقUب مخالفت با ھدف

 در حفظ آی نه تنھا.ای.اف.و.تی.ان.سی
، ١٩٣٦ بر قدرت در سال سيطره ی خود

در بازپس گيری ذره ذره ی ھر بلکه 
آنچه با يک ضربه از دست داده بودند، به 

 می آنھا در. بورژوازی کمک کردند
 در قيام کارگران خرابکاری ،١٩٣٧

وسيله ديکتاتوری  کردند و بدين
وسيله  بدين. ژوازی را نجات دادندبور

آنارشيزم، که می خواست مخالف سياست 
مخالف "باشد در حقيقت نشان داد که 

رانی تر ح و در زمان ھای ب"انقUب
 .است" ضد انقUب"
 

تئورسين ھای آنارشيست که پس از 
  به تکرار ياوه٣٧-١٩٣١آزمون بزرگ 

ت تا ھای قديمی در مورد کرونشگويی
 نتيجه  راد و استالينيزمادامه می دھن

، می دانندبديھی مارکسيزم و بولشويزم 
 نشان می دھند که سادگیبه اين وسيله به 

 .برای ھميشه برای انقUب مرده اند
 

از درون شما می گوييد که مارکسيسم 
 و استالينيزم فرزند مشروع آن فاسد است

مارکسيست ما  ؟ آما چرا محسوب ميشود
رزه مھلک با ھای انقUبی برای مبا

 دست به کارجھان  سراسر استالينيزم در
 تروتسکيزم ،؟ چرا دسته استالينيستیيمشد

را دشمن اصلی خود می داند؟ چرا ھر 
 نزديکی به نظرات ما يا متدھای عمل ما

) Aندائو و بقيه نين، آندرس، دوراتی،(
گانگسترھای استالينيست را مجبور به 

می  به انتقام گيری ھای خونين توسل
کند؟ چرا، از سوی ديگر، رھبران 

در طول سال ھای انارشيزم اسپانيا 
او در مادريد و مسکو، .پی.جنايات جی

 -تحت عنوان وزرای دولت کابالرو
نگرين، به عنوان نوکران بورژوازی و 
استالين مشغول خدمت بودند؟ چرا حتی 
امروز، آنارشيست ھا، اسيران داوطلبی 

نقUب، باقی  نگرين، جUدان ا-استالين
ماندند و ناتوانی خود در مبارزه با 

 فاشيزم را نشان داده اند؟

 
ات و ماخنو، تبا پنھان شدن پشت کرونش

نارشيزم ھيچ کس را فريب آمدعيان 
ات و تدر ماجرای کرونش. نخواھند داد

مبارزه با ماخنو، ما از پرولتاريا در 
.  دفاع کرديمیمقابل ضد انقUب دھقان

 از ضد انقUب اسپانيايیانارشيست ھای 
بورژوازی در مقابل انقUب پرولتاری 

ھيچ سفسطه ای . دفاع کرده و می کنند
اين حقيقت را که آنارشيست ھا و 

 در سنگری مقابل توده ااستالينيست ھ
ھای کارگران و مارکسيست ھای انقUبی 

 حذف نخواھد  از تاريخقرار داشتند را
شه در اين حقيقتی است که برای ھمي. کرد

 . خواھد ماند باقیآگاھی پرولتاريا
 

 ام.يو.او.نقش پی

 
پوم . ام ھم بھتر نيست.يو.او.سابقه پی

 خود را برای اطمينان خود، تUش کرد تا
به (ل انقUب مداوم بنياد نھد وبر فرم
وميست ھا را پ ، استالينيست ھادليلھمين 

 اما انقUب با .)دن می نامتروتسکيست
 پوم .راب نمی شوداظھارات تئوريک سي

 رھبران بر عليهبه جای بسيج توده ھا 
 آنارشيست ھا، از جملهرفورميست، 

 به برتری برای متقاعد ساختن اين آقايان 
تUش می سوسياليزم بر سرمايه داری 
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ن در تمام سخنرانی ھا و لحاين . کرد

. پوم به چشم می خوردمقاAت رھبران 
 با جلوگيری از بروز اختUف  برای انھا

ھسته ھای  از تشکيل رھبران آنارشيست 
اداره ی امور تی، و .ان.خود در سی

لوگيری از جبرای . ديگر، اجتناب کردند
، آنھا کار انقUبی را در تندتضاد ھای 

به . به انجام نرساندندتش جمھوری را
اتحاديه ھای کارگری و ، جای آن

مجاھدين خود را ساختند که از 
به تسخير  و يا  دفاع می کردموسساتشان

 . قسمت خود در جبھه می پرداخت
 

با منزوی شدن پيشگامان انقUبی از پوم، 
 و پيشگامان را ضعيف ساخت،طبقه، 

ازنظر . رھا کردطبقه را بدون رھبری 
 م به کلی به جبھه خلقی نزديکوسياسی پ
علت آنکه پوم، خود .  تا بولشويزمتر ماند

را قربانی سرکوب ھای پست و خونبار 
احساس می کرد، نشئت گرفته از شکست 

 يعنی -جبھه ی خلقی در اتمام ماموريتش
 بود به استثنای تکه -خفه کردن انقUب

 .تکه ساختن جناح چپ خود
 

 بر  در تحليل ھای نھايی ثابت کرد کهپوم
ين سد در مقابل تر بزرگخUف ھدفش 

حاميان . Uبی استقمسير تاسيس حزب ان
 بين الملل چھارم ديپلماتيک يا افUطونيه

  اسنيوليت، رھبر حزب کارگرانمانند
که   انقUبی آلمان، کسیسوسياليست

مشروحا از اقدامات نيمه کاره پوم، بی 
 اش، مختصرا، در و طفره رویقاطيعتی 

، حمايت کرده بود، سانتريزمش
بزرگترين مسئوليت را بر عھده خودشان 

. انقUب از سانتريزم متنفر است. گذاشت
Uب سانتريزم را افشا و نابود می کندانق .

انقUب با گذشت زمان، سانتريزم، 
دوستان و حاميانش را بی اعتبار خواھد 

اين يکی از مھم ترين درس ھای . کرد
 .انقUبی اسپانيا است

 
 مسئله ی تسليح

 
سوسياليست ھا وآنارشيست ھا که با به 
ميان کشيدن نياز پرداخت اصول و 

ھای خريداری شده وجدان در قبال سUح 
از مسکو، سعی در توجيه تسليم خود به 
استالين داشتند، ناشيانه به دروغ گويی 

البته، بسياری از انھا . می پرداختند

ترجيح می دادند که خود را بدون قتل و 
پرونده سازی از مخمصه رھا سازند، اما 
ھر ھدفی ھزينه ھای مرتبط به آن را می 

، مدت ١٩٣١در آغاز آوريل سال . طلبد
زيادی پيش از دخالت نظامی مسکو، 
سوسياليست ھا و آنارشيست ھا ھر چه 
در توان داشتند انجام دادند تا از انقUب 

استالين به انھا . پرولتاری جلوگيری کنند
اموخته بود که چطور اين کار را تا به 

آنھا به شرکای جرم . پايان برسانند
 که استالين تبديل شدند تنھا به اين دليل

 .ھمفکران او بودند
 

اگر رھبران انارشيست ھا کمترين 
شباھتی به انقUبيون داشتند، می بايست 
اولين برگه ی تھديد از جانب مسکو را نه 
تنھا با تھاجم سوسياليستی، بلکه با افشای 
شروط ضد انقUبی استالين در مقابل 

بنابراين . طبقه ی کارگر جھان پاسخ دھند
مسکو را مجبور به انھا می توانستند 

انتخاب ميان دو گزينه ی انقUب 
. سوسياليستی و ديکتاتوری فرانکو نمايند

بوروکراسی ترميدوری از انقUب متنفر 
اما از به دام . و از آن در وحشت است

افتادن در حلقه ی فاشيستی نيز می 
ھراسد، از طرف ديگر، به کارگران 

تمام نشانه ھا حاکی از آن . وابسته است
ست که مسکو می توانست به قيمتی ا

 .معقول تر، مجبور به تامين سUح شود
 

اما جھان بر گرد مسکوی استالينيست 
در طول يک سال و نيم . نمی چرخد

جنگ داخلی، صنايع جنگی اسپانيا می 
توانست و می بايست به وسيله ی تبديل 
برخی کارخانه ھای داخلی به صنايع 

 به دليل چنين اقدامی. جنگی تقويت شود
ترس مسکو و متحدان اسپانيايی اش از 
ابتکار سازمان ھای کارگری انجام 

يک صنايع جنگی قوی می . نگرفت
توانست به ابزاری قدرتمند در دست 

رھبران جبھه ی . کارگران تبديل شود
خلقی ترجيح دادند به مسکو وابسته 

 .بمانند
 

دقيقا در ھمين مسئله است که نقش 
لقی به شکلی زننده خيانتکار جبھه ی خ
اين اقدام مسئوليت . نشان داده می شود

 -معامله ھای خيانتکارانه ی بورژوازی
استالين را به سازمان ھای کارگری 

البته تا زمانی که آنارشيست ھا . انداخت

يک اقليت باقی ماندند، نمی توانستند به 
سرعت بلوک حاکم را از به عھده گرفتن 

 سرورانش، التزاماتی که برای مسکو و
لندن و پاريس، خوشايند می دانستند، باز 

اما آنھا می توانستند و می بايست، . دارند
بدون دست کشيدن از بھترين جنگجوی 
جبھه بودن، آشکارا خود را از خائنين و 
خيانت ھا جدا سازند، موقعيت واقعی را 
برای توده ھا شرح دھند، انھا را عليه 

نيرو ھای دولت بورژوازی بسيج کنند، و 
خود را روز به روز برای تسخير قدرت 
و بدين وسيله سUح ھای مسکو، تقويت 

 . کنند
 

اما اگر مسکو در نبود يک جبھه ی 
خلقی، از دادن سUح تماما امتناع می 
ورزيد چه؟ و ما در پاسخ خواھيم گفت، 
اگر اتحاد شوروی در کل وجود نداشت 
چه؟ انقUب ھا تا به حال بدون وابستگی 
به حاميان قوی و بلند پايه ی خارجی که 
سUح انان را تامين می کردند به پيروزی 

ضد انقUب، به عنوان يک . رسيده اند
. قانون از قيوميت خارجی لذت می برد

آيا به ياد اوری تجربيات دخالت فرانسه، 
انگليس، امريکا، ژاپن و غيره عليه 
شوروی Aزم است؟ پرولتاريای روسيه، 

يت نظامی از خارج، بر بدون حما
ارتجاع داخلی و دخالت خارجی غلبه 

انقUب به پيروزی رسيد، در ابتدا، . يافت
با کمک يک برنامه ی اجتماعی جسور 
که امکان کسب اسلحه ھا را به توده ھا 
. می داد و ارتش دشمن را نابود کرد

ارتش سرخ، منابع نظامی آمريکايی، 
ر انگليسی، و فرانسوی را به تصرف د

آورد و لشگرھای اعزامی خارجی را به 
آيا اين واقعا فراموش . سوی دريا راند

 شده است؟
 

اگر در سران کارگران و دھقانان مسلح،  
انقUبيون حضور داشتند و نه عوامل 
بزدل بورژوازی، مسئله ی تسليح 

ارتش .مھمترين مسئله در اسپانيا نبود
فرانکو، شامل، ريفيان ھای مستعمراتی، 

بازان موسولينی، از گزند سرايت و سر
سربازان . افکار انقUبی مصون نبودند

فاشيزم ثابت کردند که در محاصره ی 
آتش مھيب خيزش ھای سوسياليستی، 

سUح ھا و نوابغ . مقدار ناچيزی ھستند
نظامی در مادريد و باسلونا کم نبود، 
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موضوع اصلی فقدان يک حزب انقUبی 

 .است
 

 شرايط پيروزی
 

 برای پبروزی توده ھا بر ارتش شرايط
استثمارگران در جنگ داخلی 
به سادگی در اين اصول بيان 

 :شده اند
 

مبارزان انقUبی بايد کامU از اين .١
نکته آگاه باشند که برای رھايی 
کامل اجتماعی خود می جنگند و نه 
برای استقرار مجدد اشکال قديمی 

 .استثمار) دموکراتيک(
 
نان پشت ارتش کارگران و دھقا. ٢

انقUبی ھستند و نيروھای دشمن نيز 
 .بايد ھمين مطلب را بدانند

 
٣ . Uب اجتماعی بايد کامUروح انق

در تبليغ در جبھه ی خودی به مانند 
شعار . جبھه ی دشمن رسوخ کند

شعار " اول پيروزی بعد رفورم"
تمام ستمکاران و استثمارگران از 
 پادشاھان وابسته به کتاب مقدس تا

 . استالين است
 
سياست ھا و استراتژی ھا توسط . ٤

طبقاتی مشخص می شود که در 
توده ھای . مبارزه شرکت می کنند

انقUبی بايد يک دستگاه دولتی داشته 
باشند که مستقيما و به سرعت 

تنھا . خواسته ھای انان را بيان کند
شورای کارگران، دھقانان و 
سربازان می تواند نقش چنين 

 . را ايفا کنددستگاھی
 
ارتش انقUبی نبايد تنھا به حرف . ٥

زدن محدود شود، بلکه بايد به 
سرعت اقدامات عاجل انقUب 
سوسياليستی را در استان ھايی که 

سلب . فتح می کند به اجرا در آورد
مالکيت خصوصی، و ديگر ذخاير 
و انتقال انھا به نيازمندان، بازتقسيم 
مسکن و خانه سازی به نفع 

انان، برقراری کنترل کارگری دھق
و قدرت شورايی به جای 

 .بوروکراسی پيشين

دشمنان انقUب اجتماعی، شامل . ٦
عناصر استثمارگر و عواملشان، 

، "دموکرات"حتی اگر به 
و " سوسياليست"، "جمھوری خواه"
تغيير چھره داده " آنارشيست"

باشند، بايد بی رحمانه از ارتش 
 .اخراج شوند

 
ھر واحد نظامی بايد بر فراز . ٧

کميسرھايی با اختيارات باA به 
عنوان انقUبيون و سربازان قرار 

 .داشته باشند
 
در ھر واحد نظامی بايد يک . ٨

ھسته ی پيوسته ی استوار شامل از 
جان گذشته ترين مبارزان که توسط 
سازمان ھای کارگری پيشنھاد می 

اعضای . شوند، حضور داشته باشد
ھا يک امتياز ويژه  اين ھسته ھا تن

اولين کسانی ھستند که در : دارند
مقابل آتش اسلحه ی  دشمن قرار 

 .می گيرند
 
ھيئت فرماندھی در ابتدا الزاما . ٩

شامل برخی عناصر بيگانه و 
امتحان آنھا، . نامطمئن خواھد بود

امتحان مجدد و غربال آنھا بايد بر 
اساس تجربيات مبارزه، پيشنھاد 

ت مبارزان صفوف کميسرھا و شھاد
. و رده ھای مختلف انجام گيرد

ھمزمان با آن بايد آموزش شديد 
صفوف کارگران انقUبی تا 

 .فرماندھان انجام گيرد
 

استراتژی جنگ داخلی بايد . ١٠
قوانين ھنر نظامی را با وظايف 

نه تنھا . انقUب اجتماعی ترکيب کند
در تبليغ،  بلکه در عمليات نظامی 

ر اجتماعی واحد ھای نيز بايد ساختا
مختلف نظامی دشمن را به حساب 

داوطلبان بورژوازی، (آورد 
دھقانان بسيج شده، و يا مانند ارتش 

و در ) فرانکو، بردگان مستعمراتی
انتخاب خطوط عمليات، بايد ساختار 
اجتماعی سرزمين ھای مربوطه را 
به دقت مورد بررسی قرار داد 

مناطق صنعتی، مناطق دھقانی، (
Uبی يا ارتجاعی، مناطق مليت انق

به طور ...) ھای تحت ستم و 

خUصه، سياست انقUبی بر 
 .استراتژی حکمفرما است

 
دولت انقUبی و کميته ی . ١١

اجرايی کارگران و دھقانان ھر دو 
بايد روش ھای کسب اعتماد کامل 
ارتش و مليت ھای تحت ستم را 

 .بدانند
 

سياست خارجی بايد بيدار . ١٢
آگاھی انقUبی کارگران، سازی 

دھقانان تحت استثمار و مليت ھای 
تحت ستم در سراسر جھان را به 

 .عنوان ھدف اصلی خود دنبال کند
 

استالين شرايط شکست را 
 تضمين کرد

 
ھمان طور که می بينيم، شرايط 

آنھا در . برای پيروزی ھموار است
تجمعاتشان نام انقUب سوسياليستی 

چ يک از اين ھي. را با خود دارند
. شرايط در اسپانيا موجود نبودند

دليل اصلی آن، نبود عدم حضور 
درست است که . حزب انقUبی است

استالين تUش کرد تا اسپانيا را به 
خاک خارجی اعمال بلشويزم تبديل 

پوليت بورو، کميسرھا، سلول : کند
اما او تمام . او و غيره.پی.ھا، جی

ن آنھا را از محتوای اجتماعی شا
او برنامه ی بلشويکی . تھی ساخت

و بدين وسيله، شورا را به عنوان 
قالب ضروری ابتکار انقUبی توده 

او تکنيک ھای . ھا رد کرد
بلشويکی را در خدمت مالکيت 

او در کوته . بورژوازی قرار داد
فکری بوروکراتيک خود تصور می 
کرد که کميسرھا خود پيروزی را 

سرھای اما کمي. تضمين خواھند کرد
مالکيت خصوصی نشان دادند که 
تنھا توانايی تضمين شکست را 

 .دارند
 

پرولتاريای اسپانيا باAترين کيفيت 
با . ھای نظامی را به نمايش گذاشت

اھميت باAی خود در اقتصاد 
کشور، با سطح فرھنگی و سياسی 
خود، پرولتاريای اسپانيا در اولين 
روز انقUب نه پايين تر بلکه در 
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 باAتر از پرولتاريای روسيه سطحی

.  قرار داشت١٩١٧در اوايل انقUب 
سازمان ھای خود او به مانع اصلی 

فرقه ی . پيروزی تبديل شدند
فرماندھی استالينيست ھا، در تطابق 
با وظيفه ی ضد انقUبی شان، از 
مزدورھا، مقام پرستان، بی 
طبقگان، و در کل، تمام انواع 

. ه بودفضوAت اجتماعی تشکيل شد
نمايندگان ديگر سازمان ھای 

 رفورميست ھای درمان -کارگری
ناپذير، آنارشيست ھای جمله پرداز، 

 -"پوم"سانتريست ھای درمانده ی 
گله کردند، ناله کردند، به خود 
لرزيدند، مانور دادند، اما در نھايت 

در . خود را با استالينيزم وفق دادند
نتيجه ی فعاليت مشترکشان، 

 کارگران -انقUب اجتماعیاردوگاه 
 ثابت کرد که به زير -و دھقانان

دست بورژوازی يا اگر دقيق تر 
بگوييم، سايه ی بورژوازی تبديل 

از شدت خونريزی . شده است
رنگش پريده و شخصيت خود را 

 .خرد شده می بيند
 

آنجا خبری از فقدان قھرمانی در 
ميان توده ھا و رشادت در ميان 

ما توده ھا با منابع ا. انقUبيون نيست
خود رھا شدند، در حاليکه انقUبيون 
متفرق، بدون نقشه و بدون برنامه 

فرماندھان . ی عمل باقی ماندند
اردوگاه جمھوری خواھان بيشتر به 
له کردن انقUب اجتماعی می 
انديشيدند تا کسب پيروزی ھای 

سربازان اعتماد خود به . نظامی
؛ فرماندھانشان را از دست دادند

توده ھا اعتماد به دولت را؛ دھقانان 
کنار ايستادند؛ کارگران خسته شدند؛ 
شکست در پس شکست از راه 
رسيد؛ ياس و نوميدی به سرعت بر 

پيش بينی تمام . قلب ھا مستولی شد
اينھا از زمان آغاز جنگ داخلی 

جبھه ی خلقی با در . سخت نبود
پيش گرفتن وظيفه ی نجات سرمايه 

محکوم به شکست داری، خود را 
استالين با وارونه . نظامی کرد

کردن لنينيزم، نقش گورکن انقUب 
 .را ايفا کرد

 

بايد اضافه کنيم که تجربه ی اسپانيا 
بار ديگر نشان داد که  استالين از 
درک جنگ داخلی يا حتی انقUب 

ذھن استانی و کند . اکتبر عاجز است
او، در پس اتفاقات توفانی سال ھای 

 لنگ لنگان راه می ١٩٢١ا  ت١٩١٧
دکترين ترميدوری او، در . پيمود

سخنرانی ھا و مقاله ھايش در سال 
 که به بيان عقايد شخصی ١٩١٧

خود پرداخته بود، پايه گذاری شده 
 او صرفا از ١٩١٧اما در سال . بود

کارگران انقUبی می ترسيد، در 
 او گلوی آنھا را به قصد ١٩٣٧سال 

پورتونيست آ. خفه کردن می فشرد
 .به جUد تبديل شده است

 
 جنگ داخلی در قفا

 
اما، در نھايت، پيروزی بر دولت 
کابالرو و نگرين می توانست به 
جنگ داخلی به پشتوانه ی ارتش 

اين جنگ . جمھوری نياز داشته باشد
دايمی در دستگيری ھا و قتل 
انقUبيون، حمله به جنبش انقUبی، 
ن خلع سUح کارگران، مسلح کرد

پليس بورژوازی، ترک بخش ھای 
کارگران بدون کمک و اسلحه در 
جبھه، و در نھايت تحديد ساختگی 
توسعه ی صنايع جنگ، تجلی پيدا 

 .می کند
 

ھر يک از اين اقدامات به عنوان 
ضربه ای بی رحم به جبھه، خيانت 
نظامی ديکته شده توسط منافع 
. طبقاتی بورژوازی را رھبری کرد

 شامل -کراتاما ھرزگان دمو
استالينيست ھا، سوسياليست ھا و 

 جنگ داخلی -انارشيست ھا
ی عليه پرولتاريا را، حتی بورژواز

در مناطقی که بيشترين ھا به جبھه 
می پيوستند، جنگی طبيعی و گريز 
ناپذيز می دانستند و حفاظت از 
جبھه ی متحد خلقی را وظيفه ی 

از سويی . خود قرار داده بودند
خلی پرولتاريا عليه ديگر، جنگ دا

جمھوری خواھان ضد انقUب در 
نگاه ھمان ھرزگان، يک جنگ 
جنايی، فاشيستی و تروتسکيستی 
است که که نيروھای جبھه ی متحد 

در ..... خلق را بر ھم می زند
حاليکه دولت جبھه خلقی از مادريد 
به والنسيا و از والنسيا به بارسلونا 
حرکت می کند، نرمن توماس، 

اتلی، اتو بائر، زيرومسکی، ماجور 
ماAراکس و چخرده و دروغ گويانی 
مانند دورانتی و لويز فيشر اين 
حکمت برده وار را در جھان می 

 .گسترانند
 

اگر ھمان طور که حقايق نيز تاييد 
می کنند، تنھا انقUب سوسياليستی 
توانايی خرد کردن فاشيزم را دارا 
است، سپس از سوی ديگر يک قيام 

پرولتری در صورت موفق 
گيرافتادن طبقات حاکم در 
بزرگترين مشکUت قابل تصور 

اما ھرزگان دموکرات دقيقا . است
ھمين مشکUت را به عنوان اثبات 
تاثير گذاری طغيان پرولتری از خدا 

اگر پرولتاريا منتظر . می طلبند
ھرزگان دموکرات بماند تا ساعت 
آزاديشان را به انھا اطUع دھند، 

. ميشه برده خواھند ماندبرای ھ
اموزش کارگران برای تشخيص 
ھرزگان مرتجع پشت تمام ماسک 
ھايشان، تحقير آنھا صرف نظر از 
ماسکشان اولين و مھمترين وظيفه 

 !ی انقUبيون است
 

 نتيجه

 
ديکتاتوری استالينيست ھا بر فراز 
اردوگاه جمھوری در ذات خود 

چنانچه شکست ھای . پايدار نيست
ياست ھای جبھه خلقی، ناشی از س

پرولتاريای اسپانيا را بار ديگر به 
حمله وا می دارد، اينبار با موفقيت  
دار و دسته ی استالينيست ھا به 
وسيله ی جاروب آھنی روفته 

اما چنانچه استالين در . خواھد شد
تکميل رسالت خود به عنوان 
گورکن انقUب موفق شود، از او 

بورژوازی . تشکر نخواھد شد
سپانيا او را به عنوان جUد می ا

خواست، و به عنوان قيم نيازی به 
از نظر بورژوازی . او ندارند

اسپانيا،  لندن و پاريس از يک سو، 
و برلين و رم از سوی ديگرنسبت 
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به مسکو موسساتی توانا تر در حل 

ممکن است که خود . مسائل ھستند
استالين بخواھد پيش از فاجعه ی 

د را از اسپانيا پايانی رد پای خو
پاک کند، بنابراين اميدوار است تمام 
بار مسئوليت را بر شانه ی نزديک 

پس از . ترين متحدانش خالی کند
ان، ليتوينف از فرانکو درخواست 
از سرگيری روابط ديپلماتيک 

اين تمام چيزی است که . خواھد کرد
 .بارھا شاھدش بوده ايم

 
حتی پيروزی کامل ار تش 

در مقابل " جمھوری صوری"
ژنرال فرانکو نيز به معنی پيروزی 

کارگران و . دموکراسی نخواھد بود
دھقانان دوبار جمھوری خواھان 
بورژوا را با عوامل چپشان برمسند  

 ١٩٣١در اوريل . قدرت نشانده اند
ھر دو بار . ١٩٣٦و در فوريه 

قھرمانان جبھه ی خلقی پيروزی 
توده ھا را به ارتجاعی ترين و 

رين نمايندگان بورژوازی مصمم ت
يک پيروزی سوم، که . تسليم کردند

توسط ژنرال ھای جبھه ی خلقی به 
دست امده، می تواند به معنی توافق 
ناگزير آنھا با بورژوازی فاشيست و 
با پشتيبانی کارگران و دھقانان 

چنين رژيمی چيزی جز نوع  . باشد
ديگری از ديکتاتوری نظامی 

 يک نخواھد بود، شايد بدون
پادشاھی و بدون چيرگی کليسای 

 .کاتوليک
 

نھايتا ممکن است پيروزی ناتمام 
جمھوری خواھان توسط ميانجيان 
انگلو فرانسوی بی غرض جھت 
آشتی دادن اردوگاه ھای متخاصم 

درک اين . مورد استفاده قرار گيرد
موضوع سخت نيست که در چنين 
اتفاقات پر تUطمی، باقيمانده ھای 

 ميان آغوش ھای دموکراسی در
برادرانه ی ژنرال مياخا 

) فاشيست(و فرانکو !) کمونيست(
بگذاريد يک بار . خفه خواھد شد
ِپيروزی يا از آن : ديگر تکرار کنم

انقUب سوسياليستی خواھد بود يا 
 .در چنگال فاشيزم

 

به ھر حال، اين موضوع از قلم 
نيفتاده است که تراژدی می تواند در 

 نمايش کمدی آخرين لحظه ھا به
وقتی که قھرمانان جبھه . تبديل شود

ی خلقی ھنگامی که از آخرين 
پايتخت خود می گريزند، ممکن 
است پيش از سوار شدن بر کشتی 
ھای بخار و يا ھواپيماھا، يک سری 
رفورم ھای سوسياليستی را برای 
باقی گذاشتن خاطره ای خوش از 

اما ھيچ فايده ای . خود اعUم کنند
ارگران جھان با تنفر و ک. ندارد

تحقير، احزابی که انقUب قھرمانانه 
شان را ويران کردند به خاطر 

 .  خواھند داشت
 
 

تجربه ی تراژيک اسپانيا اخطاری 
 پيش از - شايد آخرين-وحشتناک

اتفاقات بزرگتر است، اخطاری 
خطاب به تمام کارگران پيشرو 

انقUب ھا : "مارکس گفت. جھان
آنھا سريعتر ". دموتور تاريخ ھستن

از ذھن احزاب نيمه انقUبی با ربع 
ھر کس که . انقUبی حرکت می کنند

از انقUب عقب بيافتد، به زير چرخ 
 -ھای آن سقوط خواھد کرد و نتيجتا

 خود -به عنوان خطر اصلی
 ... لوکوموتيو نيز 

 
ضروری است که مسئله ی انقUب 
را تا آخرين نيتجه ی مشخص به 

يم و سياست را با دقت بررسی کن
قوانين اوليه ی انقUب مطابقت 
دھيم، يعنی با جنبش طبقات به 
ميدان آمده و نه با پيش داوری ھا و 
وحشت ھای گروه ھای سطحی 
خرده بورژوازی که خود را جبھه 
ی خلقی يا ھر نوع جبھه ی ديگری 

در طول انقUب، مسير . می خوانند
کمترين مقاومت، مسير بزرگترين 

ترسيدن از ايزوله شدن . استفجايع 
از بورژوازی، موجب ايزوله شدن 

سازش با . از توده ھا خواھد شد
پيش داوری ھای محافظه کارانه ی 
اشرافيت کارگری خيانت به 

ِھوشياری . کارگران و  انقUب است
بيش از حد، فقدان کشنده ی 

اين مھمترين درس . ھوشياری است
از نابودی صادق ترين سازمان ھای 

ارگری اسپانيا، مانند سانتريست ک
احزاب و گروه . است"  پوم"ھای 

ھای دبيرخانه ی لندن مشخصا حتی 
عUقه ای به ترسيم نتيجه ای از 
آخرين اخطار تاريخ ندارند و يا از 

با اين يادگار آنھا . انجام آن عاجزند
 .خود را به فنا دادند

 

نسل جديد انقUبيون عUوه بر جبران 
 درس گيری از شکست اشتباھات، با

اين نسل بد . ھا تحت تعليم است
نامی بين الملل دوم را عمU بررسی 

به ژرفای زوال بين . کرده است
آنھا ياد . الملل سوم تعمق کرده اند

گرقته اند که چطور آنارشيست ھا 
را نه بر اساس حرف ھايشان، بلکه 

اين . بر مبنای عملشان قضاوت کنند
ت که يک مدرسه ی با ارزش اس

بھای آن با خون مبارزان بی شمار 
کادر ھای . پرداخته شده است

انقUبی حاA تنھا حول بيرق بين 
بين الملل . الملل چھار گرد می آيند

چھارم که در ميان غرش ھای 
شکست به دنيا آمده، زحمتکشان را 

 . به پيروزی رھبری خواھد کرد
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رورت ياد گيری و ض
 بکارگيری مارکسيزم

 

 
 

با پايان يافتن بحث ھای : توضيح سردبير
بح--ث ھ--ای بوخ--ارين و (آموزش--ی گذش--ته 

پرابراشنس---کی ک---ه آخ---رين آن در ش---ماره 
، تص--ميم گ--رفتيم ت--ا از ) انتش--ار ياف--ت١٧

اي---ن ش---ماره بح---ث ھ---ای ص---وتی رفي---ق 
در م-------ورد آم-------وزش " مازي-------ار رازی"

م---اييم و در  را پي---اده س---ازی نمارکس---يزم
ش--ايان . اختي--ار عUق--ه من--دان ق--رار دھ--يم

ذکر است که فايل صوتی اي-ن بح-ث ھ-ای 
" آم---وزه"آموزش---ی س---ابقا روی وب---Uگ 

در اين شماره به عن-وان  .قرار گرفته بود
مقدم--ه بح--ث ش--روع ک--رده اي--م و آغ--از از 

اريم تا به ص-ورت مرت-ب اي-ن بح-ث اميدو
ھای مفيد را در اختيار عUقه مندان قرار 

 .دھيم
  

 یده اي--ن پدي بھت--رمارکس--يزمب--ه نظ--ر م--ن 
 در ی و عمل---یاس---ت ک---ه در س---طح نظ---ر

 م-ردم جھ-ان یر ب-راي- س-ال اخ٢٠٠طول 
ق---ت را ين حقي---آن---ان ک---ه ا. رخ داده اس---ت

 را مس--ئول مارکس--يزم کنن--د و یانک--ار م--
، ین در شورويروی کار آمدن مثU استال

 در یال دموکراس--ين و سوس--يم--ائو در چ--
ا ين موارد ناآگاھند يا در اي دانند یاروپا م

 ی را ب---مارکس---يزم خواھن---د یآگاھان---ه م---
 عل-م جامع-ه مارکس-يزم. اعتبار جلوه دھند

 ب-ه تجرب-ه ی متکی است علمیدرک. است
 مارکسيزم.  سال گذشته٢٠٠ ی مبارزاتی

ش از آن يپ-. ت بوده استي بشریراھگشا
 ی حاصل تنھا تجربه ی اجتماعیدانش ھا

 علوم ی برايیبھاچ گونه ي بوده و ھیعمل
 یخيت ت---اري---اھم. ل نبودن---دي--- قایاجتم---اع
 ب-------ه مارکس-------يزمزم ک-------ه در ياليسوس-------
ن ي-ابد، در اي ی می تجلین شکليآشکارتر

ن-د يافري بیطي کن-د ش-رایاست که تUش م-
 انس--ان ھ--ا یش--ات س--ازنده يک--ه در آن گرا

. Uت مخربش---ان رش---د کن---ديش از تم---ايب---

اما .  ندارندیشتري بیست ھا دعويمارکس
 یاتي- و حیخيت ت-اري- طلبن-د اھمی م-آنچه
ه ي مخرب سرمای ھايیامروز توانا. دارد
. دا ک-رده اس-تي- پيی ابعاد غ-ول آس-ایدار

د جن-گ افزارھ-ا، ي- اس-ت ب-ه تولیتنھا کاف
ون ي-----لي م١٦س-----ت و يط زي مح-----ین-----ابود
 ک--ه ھ--ر س--ال در جھ--ان س--وم از یک--ودک
 درم-ان ی ھ-ایم-اري، به خ-اطر بیگرسنگ

 از یش----رن----د و خط----رات ناي میر م----يپ----ذ
 مس-موم، يیر، م-واد غ-ذاي- واگی ھایقحط
 دول--ت یژه جن--گ اف--روزي--اد و ب--ه وي--اعت
تنام و امروز در يما، ويروشيکا در ھيآمر

 .ميشيانديعراق ب
 

 توان--د اج--ازه دھ--د ک--ه یگ--ر نم--يت ديبش--ر
Uت ي تم---ای مخ---رب و س---ازنده یروھ---اين
 ی عقUن--ی ک--ه ھم--واره ظ--اھریرعقUن--يغ

ن--ه ب--ه ش--ات خردمندايدارن--د در کن--ار گرا
ن دو در تن-اقض ي-ا.  خود رشد کنندیخود
ت در خ-Uل چن--د ياگ--ر بش-ر. گرن-ديکديب-ا 

 یط اجتماعينده نتواند چنان شراي آیدھه 
 یروھ----ايد آورد ک----ه رش---د ني--- پدیمناس---ب

نان--ه و نب--رد ي کوت--ه بیمخ--رب، خودپرس--ت
ه ھم---ه را متوق---ف س---ازد، پ---س ي---ھم---ه عل

 یت را حتم--ي بش--رید ن--ابودي--متاس--فانه با
 مارکس--يزم یام اص--لي--واق--ع پدر . دانس--ت

 ک-ه ب-ر رقاب-ت یدر جامع-ه ا: ن اس-تيچن
 اس---ت و ی متک---ی و ث---روت ان---دوزیف---رد

 ید گازھ--اي-- ب--ه خ--دمت تولیمن--افع شخص--
 يی ت-وان توان--ای در آم-ده اس--ت و نم-یس-م
رانگ--ر انس--ان ھ--ا را مھ--ار نم--ود، ي ویھ--ا

 و یض---رورت دارد ک---ه س---اختار اجتم---اع
 یه ي--- دگرگ---ون ش---ود و ب---ر پایاقتص---اد
 ق---وام ی و ھمبس---تگیاري--- ھمی ھ---اارزش

د مناس--بات ي--ن ام--ر باي-- تحق--ق ایب--را. اب--دي
د ي- ب-ه وج-ود آی ت-ازه ای و ارتب-اطیديتول

 ی را تع---الی اساس---ین ارزش ھ---اي---ک---ه ا
 جامع-ه ی مبارزه برایعنين امر يا. بخشد

 .یستيالي سوسی جھانی
 

 ی نوعمارکسيزما در ي شود که آیسوال م
س-ت ک-ه  وجود ن-دارد ک-ه ب-ر آن ایم مآبيق

ل خودش--ان ب--ه ي--انس--ان ھ--ا را ب--رخUف م
 سعادت برساند؟

 
آنچ----ه . چ وج----هيب----ه اعتق----اد م----ن ب----ه ھ----

 را آش----کارا از یس----تيزم مارکسياليسوس----
ز ين متمايشي پیستيالي سوسیده ھايانواع ا

ت در مب-ارزه يومي قی کند، انکار دعویم
 مارکس یدر تزھا.  بخش استيی رھای

ده رب-اخ روش-ن و آش-کار آم-ي فویدرباره 
ت ي--د اول خودش--ان تربي--ان باي--اس--ت؛ مرب

کار ي پیه ي بر پامارکسيزمسراسر . شوند
.  انب--وه ک--ارگران اس--توار اس--تیت--وده ھ--ا

 ی طبق-ه ی اعتقاد دارد که آزادمارکسيزم
 توان---د ب---ه دس---ت خ---ود یک---ارگر تنھ---ا م---

رد ن-----ه توس-----ط ي-----ک-----ارگران ص-----ورت گ
لس-------وفان، يکارشناس-------ان، دانش-------مندان، ف

 یمانھ-----ا و حت-----دولتھ-----ا، حکومتھ-----ا، پارل
 ینھ--ا م--يھرچن--د ک--ه ا. س--تياح--زاب کمون

د ي- مفی مبارزاتیتوانند به عنوان ابزارھا
 . واقع شوند

 
 کنن-د یر مسئوAنه برخورد م-ي که غیآنان

ا آن-ان ک-ه ي-ق توج-ه ندارن-د، ين حقايو به ا
ق جھان يم فھم و درک حقاين ابزار عظيا

 آن ص--رفا ب--ر یده گرفت--ه و ب--ه ج--اي--را ناد
ز، ن-امعقول، مرم-وز ي-د برانگيم ترديمفاھ

 را یچ ھدف مثبتيعی که ھيو ماوراء الطب
 کند، متکی ھستند، از برداشت ین نميتام

ھم---ان .  ب---ه دور ھس---تندی و واقع---یعلم---
 ی علم--ی از جنب--ه مارکس--يزمان--دازه ک--ه 
 ھم از یگري دیت است، جنبه يحائز اھم
 وجود دارد که به ھم-ان ان-دازه مارکسيزم

 یا اخUق-ي ی معنویمھم است و آن جنبه 
ن موضوع را يمارکس ا.  آن استیاسيس

 خود یکال از جوانيار راديبه صورت بس
تا ھنگام مرگ فرموله کرد و به کار ب-رد 

 آن منح----رف یو ھرگ----ز از مفھ----وم اص----ل
ه ھرگون------ه ي------نگش------ت و آن مب------ارزه عل

 بوده که تحت آن انسان ھا منفور یطيشرا
م گانه شده، استثمار و ستيگشته، از خود ب

. ن ش--ده اس--تيا ب--ه انس--انھا ت--وھي--ش--دند و 
ت انس--ان ھ--ا ي ب--ه شخص--ی حرمت--یل ب--ي--دل

 یه علم--ي--ھرچ--ه باش--د و ھ--ر ان--دازه توج
 موج-ه نب-وده و مارکس-يزمداش-ته باش-د در 
 .  شودیبا آن مبارزه م
ن ام---ر واق--ف ب--ود ک---ه در ي--م--ارکس ب--ه ا

 ل---ذت بخ---ش ت---ر از یزي---چ چي ھ---یزن---دگ
. تسيمبارزه در راه دفاع از حقوق بشر ن

دفاع از استثمارشدگان، سرکوب گشتگان 
 از یچ راه بھت---ريھ---. و اس---تعمار ش---دگان

ف و ين راه ش-ري خود در ایگذاشتن زندگ
ا وج--ود ي--ن دني-- انس--ان در ایب--زرگ ب--را

 یاس-----ي سین مفھ-----وم اخUق-----ي-----ا. ن-----دارد
 . استمارکسيزم

 
 ینھ--ا پاس--خ گ--ويش از اي ب--مارکس--يزمام--ا 

اگ--ر .  اس--تیه داري س--رمایبح--ران کن--ون
ت پاس---خ ي ب--ه بح---ران بش--ریه دارياس--رم



 

 ميليتانت
نوزدهشماره   

دوره دوم -  سال دوم-١٣٨٧ دی  
٣١ 

 
 مارکس-يزم ب-ه یازيگر ني داد، دیمثبت م

 ھم مانند ھر مارکسيزمآن وقت .  بودینم
 ش-ده اس-ت ی که زم-ان آن س-پریه اينظر

ام---ا .  داش---تیب---ه کتابخان---ه ھ---ا تعل---ق م---
 ٢١ و ٢٠در ق--رن . س--تين نيت چن--ي--واقع

افته ي نه تنھا کاھش نیه داريبحران سرما
د ش-ده يته اس-ت و تش-دز داش-يش نيکه افزا
 .است

 
 ھ-ا ین نابرابريعلم شناخت و مبارزه با ا

 و در دستور روز قرار یکماکان ضرور
 نظام ی با فروپاش١٩٩٠ یدر دھه . دارد
 و ی شرقی و اروپای حاکم بر شورویھا
 یه دارير تناس--ب ق--وا ب--ه نف--ع س--رمايي--تغ

 از یاري بس---یدھاي---، وع---ده و وعیجھ---ان
 م-ردم جھ-ان  ب-هیه داري نظام س-رمایسو

ا ي- یا ش-وروي-ن که گوي بر ایداده شد مبن
س-م مس-بب تم-ام بح-ران يبه زعم انھا کمون

 ی و جنگ افروزی و اقتصادیاسي سیھا
آن--ان .  قب--ل ب--وده اس--تیھ--ا در چن--د دھ--ه 

 ی ش-ورویادعا کردند که پس از فروپاش-
 يیزم------ان ص------لح و آرام------ش و ش------کوفا

ن ي--متعاق--ب ا. ده اس--تي ف--را رس--یاقتص--اد
ران ي--س--ون اي در اپوزیش--اتيراغ--ات گيتبل
 یده ش--دند ک--ه ب--ا وج--ود اختUف--ات نظ--ري-د
ک نکته تواف-ق نظ-ر يان خود، ھمه در يم

ق-ه ي کھن-ه و عتمارکس-يزما ي-داشتند ک-ه گو
 نداش-ته يی خوانایت کنونيشده و با وضع

ن ي ن--وی راه ح--ل ھ--اید در جس--تجوي--و با
ون يزاس-ين که در عص-ر گلوباليا ايبود و 
ن يتح----------وAت ن----------وس----------م و يبراليو نئول

 از اعتب-ار افت-اده مارکس-يزمک، يتکنولوژ
 ی ن--و رویدگاه ھ--اي--د در واق--ع ب--ه دي--و با
ام ٢١ ق----رن یام----روز در آس----تانه . آورد

 ض---رورت یگ---ريش از ھ---ر زم---ان ديب---
 مقابل-ه ب-ا اجحاف-ات نظ-ام ی برامارکسيزم

بر خUف .  شودی احساس میه داريسرما
ه يه پ--ردازان نظ--ام س--رماي-- نظریادعاھ--ا

ه ي جھ--ان س--رمایت اقتص--اديض--ع ویدار
 متروپل نه تنھ-ا ی در کشورھای حتیدار

م ت--ر يافت--ه ک--ه روز ب--ه روز وخ--يبھب--ود ن
 یتنھ-ا ب-ه چن-د نمون-ه اکتف-ا م-. گشته اس-ت

ن ي ب--ی ب--ه آم--ار س--ازمان ھ--ایم، متک--يکن--
 :یالملل

، یبر اساس آم-ار س-ازمان بھداش-ت جھ-ان
ر در جھان نه ين منبع مرگ و ميم تريعظ
 از ین اس---ت و ن---ه ناش--- از س---رطایناش---

 فق---ر یج--ه يبلک---ه نت. ی قلب--ی ھ---ایم--اريب
 ی در جامع-------ه یش-------ه ايمض-------اعف و ر

ر يب-انگي ک-ه گریفقر.   ستیه داريسرما

.  ون ھ--ا انس--ان در جھ--ان ش--ده اس--تي--ليم
م ي مس--تقیاس--ت ھ--اي سیج--ه ي ک--ه نتیفق--ر

ن فق---ر ب---ر ي---ا.  ب---وده اس---تیه داريس---رما
 ص-رفا یه داريخUف نظر مدافعان سرما

 یب-را. ستي جھان سوم نیورھاشامل کش
 ی از  غن---یک---ياAت متح---ده ي---نمون---ه در ا

 يی جھان، در اوج شکوفاین کشورھايتر
 ٣٢٠٠٠٠٠٠ش از ي ب----١٩٨٨ یاقتص----اد
.  کردن---دی م---یر خ---ط فق---ر زن---دگي---نف---ر ز

ن رق-م ي اید بحران اقتصاديامروز با تشد
اض--افه ب--ر . ش--تر ش--ده اس--تيب--ه مرات--ب ب

 ب----ر ی و روح----ی روان----ینھ----ا فش----ارھايا
ن جوام--ع چن--ان ي--رگران و کارمن--دان اک--ا
 س-ابقه یر ب-ي-افته که در ق-رن اخيش يافزا

 . بوده است
 

ک-------ا يدر آمر: یمز م-------اليگ-------زارش ت-------ا
 مطل-ق ک-ارگران و کارمن-دان یدستمزدھا

 .افته استي سال گذشته کاھش ٢٠ یط
در فاصله سال : مزيگزارش لس آنجلس تا

 ک--------ه دوران ١٩٩٦ ت--------ا ١٩٨٠ یھ--------ا
کا بود نسبت سھم ي آمری اقتصاديیشکوفا
 ین خانواده ھ-اياز ثروتمندتر% ٥درآمد 

ش ياف---زا % ٢٠ب---ه  % ١٥ از يیک---ايآمر
از %  ٦٠ ک---ه س---ھم یدر ص---ورت. اف---تي
 % ٣٠به  % ٣٤ن خانواده ھا از يرتريفق

 .افتيکاھش 
 
ش-رفته ي پیکش-ورھا: پن-دنتينديوزنامه ار

 یکاي و آمری غربی، اروپایه داريسرما
ک-ار يون بيليم ٣٠ش از ي، امروز بیشمال
 موقت  و یون اشتغال به کارھايلي م١٥و 
 یگ-زارش س-ازمان ب-را. مه وقت دارن-دين

در جھان به : ی اقتصادیتوسعه و ھمکار
گ-ر ي ھمانن-د دی غرب-یاصطUح مھد آزاد

 ق---رون ی ھ---ایم---اري جھ---ان، بیکش---ورھا
 مانند وبا و طاعون مشاھده ش-ده يیوسطا
 ی اتف--اق م--ینھ--ا ھم--ه در دوره ايا. اس--ت

 ک--ل جھ--ان در ی اقتص--ادیت--د ک--ه ب--ازدھاف
در . ش بوده استيقرن پ مي برابر ن٥حدود 

 ی و قحط---ی ک---ه فق---ر، گرس---نگیص---ورت
ش نک---رده يق--رن پ--- مي ب--ا ن---یتف--اوت چن---دان

 . است
:  مل--ل متح--دی انس--انیگزارش--ات توس--عه 

 کشور جھ-ان درص-د درآم-د ٩٠با در يتقر
ش ي س--ال پ--١٠س--رانه ب--ه آنچ--ه کمت--ر از 

 کشور که شامل ١٩ در. ده استيبود، رس
 یم--...  و یتي، س--ودان، ھ--ایب--يرووان--دا، ل

ش-ود، درآم--د س-رانه ب--ه کمت-ر از آنچ--ه در 
ده يب-ود، رس-) شي سال پ-٤٥ (١٩٦٠سال 

ر نش-دند ي- مردم جھ-ان فقیاما ھمه . است
. دا کردن-دي- پیت بھت-ري وض-عیت-يبلکه اقل

ن ياز ثروتمن----دتر% ٥در ح----ال حاض----ر 
% ٥ش---تر از ي مرتب--ه ب١١٤اف--راد جھ--ان 

 نفر ٥٠٠. ن انسان ھا درآمد دارنديرتريفق
 ١/٥٤ن م------ردم جھ-------ان ياز ثروتمن------دتر

ش--تر از ک--ل درآم--د ي بیعن--يون دAر ي--ليتر
ا مجم-وع ي-ق-ا و ي آفری قاره یناخالص مل
ر ي فقی از انسان ھایمي نیانه يدرآمد سال
 .  باشندین را دارا مي زمیدر کره 

 
 ت---وان ادع---ا ک---رد ک---ه یپ---س چگون---ه م---

 اعتبار گشته اس-ت؟ ام-روز ی بمارکسيزم
 ک-ارل ین-يش بيام، پ٢١ قرن یدر آستانه 
 ب-ر وج-ود دو راه در مقاب-ل یمارکس مبن-

س----م ياليا سوسي----ت ي---- بربریعن----يت يبش----ر
گ----ر يچنانچ----ه ب----ار د. باش----د درس----ت م----ی

زم ھمانن--د يج--اد ش--ود ک--ه فاش--ي ایتيوض--ع
 رش---د کن---د و ب---ر مص---در ١٩٣٠ یدھ---ه 

  ی ن----ابودیرد، فاجع----ه ي----ق----درت ق----رار گ
 بخص---وص ب---ا در دس---ت داش---تن تيبش---ر

 ب---ه يیايمي و ش---ی اتم---یان---واع س---Uح ھ---ا
ام خواھ-د ٢٠ل ق-رن يشتر از اوايمراتب ب

ش-ه در شکس-ت يع رين فج-اي ایه يکل. بود
 دارد ک----ه نتوانس----ته یه دارينظ----ام س----رما
 ی ع---ادی زن---دگی ب---راین---ه ايح---داقل زم

. ت م------ردم جھ------ان ف------راھم آوردي------اکثر
ت م--ردم و ي--ن اکثري ب--ی طبق--اتیتض--ادھا

 .شتر شده استيت مرفه ھمواره بي اقلکي
 

ن ي--- در براب---ر ایل واقع---يخوش---بختانه ب---د
 وجود دارد و یه داريت نظام سرمايبربر

م-ردم زحم-تکش . زم اس-تياليآن ھم سوس-
 توانند با اتکا ب-ه ی جوامع جھان میه يکل
ن ي---ي خ---ود، سرنوش---ت خ---ود را تعیروي---ن

. د کنن-دي- ثروت تولی نسل آتیکرده و برا
 م-ردم ب-ه ی ک-ه کنت-رل زن-دگ نداردیلزوم

 بر یه دار و متکي سرمایليدست شمار قل
ب--ازار ک--ور و ھ--رج و م--رج س--از س--پرده 

 در دس-----ت ی ام-----روزیتکنول-----وژ. ش-----ود
 توان---د ب----ه ی م---ردم م----ین---دگان واقع----ينما

 خدمت به زحمتکشان ی براین نحويبھتر
ن آAت يماش--. جامع--ه ب--ه ک--ار گرفت--ه ش--ود

  مش-قت ب-اری توانن-د کارھ-ایک مياتومات
 یرا از انسان ھا گرفت-ه و وق-ت آزاد ب-را

. ج-اد کنن-دي فرھن-گ م-ردم ایرفاه و ارتقا
 توان یوتر ميح از کامپي صحیبا استفاده 

 ی من----ابع ض----روریاطUع----ات Aزم ب----را
ن ياما ا.  را به کار گرفتی مردمیازھاين
 یه داريل از بطن نظ-ام موج-ود س-رمايبد
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 یرقاب--ت ک-ور و انباش-ت ب--. دي- آید نم-ي-پد
 از یه توسط تع-داد مع-دودي سرمای هيرو

ش--تر ي ھرچ--ه بیرياف--راد جامع--ه و بک--ارگ
 دھ-د ین اج-ازه را نم-ي-وقت زحمتکش-ان ا
 ب----ه یه داري س----رمایک----ه جوام----ع کن----ون

 .ابندي باAتر دست یفرھنگ
 

ت از ش----ر نظ----ام يتنھ----ا راه نج----ات بش----ر
 مبارزه ب-ا آن و ن-ه اص-Uح یه داريسرما
 و یر تئویجلوه . م به آن استيا تسليآن 

 مارکس---يزمز در ي---ن مب---ارزه ني--- اینظ---ر
 .نھفته است

 ی ب-یس-تيالي سوسی آت-ید جامع-ه ي تردیب
 در یاما تنھ-ا جامع-ه ا. نقص نخواھد بود

ت م---ردم جامع---ه ي---خ اس---ت ک---ه اکثريت---ار
آگاھانه ب-ر سرنوش-ت خ-ود ح-اکم خواھن-د 

 . شد
 

 مخ�صه کني
 

ت راه ي ب--ه بش--رمارکس--يزم یب--ه ط--ور کل--
ش--ناخت .  دھ--دیق را نش--ان م--ي-- توفیاص--ل
 ی و خص--لت واقع--یه داري س--رمایده ي--پد

افتن ي استثمار کارگران و یابيشه يآن و ر
ون يراه ب---------رون رف---------ت از آن را م---------د

 .مي ھستمارکسيزم
 

نان و اعتماد به نفس آن يد با اطمي بایما م
ب---ر آن . ميم و از آن دف---اع کن---ياموزي---را ب

م و آن را در عم---ل ب---ه يب---اور داش---ته باش---
 . مياجرا در آور

 
 ی نس----ل ج----وان ام----روزین ک----ار ب----راي----ا

 ین مطالع-----ه يبن----ابرا.  اس-----تیض----رور
ک صرف يک آموزش آکادمي، مارکسيزم

 مقابله با ی است برایست بلکه ضرورتين
ن ي--ب--ا ا.  موج--ودی اجتم--اعی ھ--این--ابرابر

 را مارکس----يزم یه ي----مقدم----ه آم----وزش اول
ن سلس--له ي--دوارم ک--ه اي--ام. مي کن--یآغ--از م--

ه ش--ناخت ز ب--ي ھرچن--د ن-اچیجلس-ات کمک--
 یج---اد جامع---ه ي ای در راس---تامارکس---يزم

  . ن باشدينو

 

  مريم آسوده: پياده سازی از شنيداری
             

 ادامه دارد 
 
 
 
 

 گزارش فعاليت ھای
شبکه ھمبستگی «

 »کارگری
 در ماه اخير

 
 مطلبی که ماه پيش در مورد وضعيت -١

کارگران افغانی در نسخه ی ماه دسامبر 
چاپ شد، در »  اپيلسوشليست«نشريه ی 

»  شبکه ھمبستگی کارگری«سايت ھای 
چاپ شد و » در دفاع از مارکسيزم«و 

به آن » ليبر استارت«ھمچنين از سايت 
 . لينک داده شد

 
 مقاله ای در باره ی اصUحات مورد -٢

نظر رژيم در قانون کار برای چاپ در 
نسخه ی ماه ژانويه ی نشريه ی 

. ا نگاشته شددر بريتاني» سوشليست اپيل«
اين نشريه ھر ماه شامل ستونی در مورد 
وضعيت و مبارزات کارگران ايران می 

 ماده ی) ز(اين ماه مسئله ی بند . باشد
، که اخراج کارگران را بسيار آسانتر ٢١

، که در ٤١ماده  اصUحخواھد کرد، و 
  طرحمورد لغو حداقل دستمز می باشد،

 .  شدو تبليغ
 
فاع از آزادی ی  اطUعيه ای در د-٣

فعالين کارگری فوری و بی قيد و شرط 
 زمانی که -» کريسمس«ای که در زمان 

به خاطر تعطيUت کارگران اروپا و قاره 
ی آمريکا قادر به عکس العمل فوری 
برای بسيج فعاليت ھای ھمبستگی نمی 

در  «و» شبکه«ھای در سايت  -باشند 
چاپ شد و ھمچنين » دفاع از مارکسيزم

به آن لينک داده » ليبر استارت«ايت از س
Uعيه از آنان نام ط فعالينی که در ا.شد

برده شد شامل بيژن اميری، محسن 
حکيمی، بختيار رحيمی، پدرام 

ی، ابراھيم مدادی، افشين شمس نصراAھ
 . بودندفرزاد کمانگرو 
 
 ٢٠مورد بازداشت  اطUعيه ای در -٤

معلم، که برای احقاق حقوق صنفی ی 
در برابر مجلس رژيم تجمع کرده خود 

 در سايت طUعيها اين. بودند، تھيه شد
 .چاپ شد» شبکه«
 

 جزوه ای برای آشنا کردن فعالين -٥
 جنبش ھای کارگری ی کشورھای جھان،
با تاريخ جنبش کارگری ی ايران، مسايل 
جاری ی آن و اطUعاتی که کمک کند تا 
اين کارگران بتوانند در فعاليت ھای 

 درگيری ی بيشتری داشته باشند، دفاعی
قصد دارد که » شبکه«. تھيه شده است

جزوه را از انگليسی به زبان ھای 
 . رجمه کندتاسپانيايی، آلمانی و فرانسوی 

 
 

 
 

 زوه جديد ج
 

 شبکه ھمبستگی کارگری 
  به زبان انگليسی به زودی

 
 !انتشار می يابد

 
 خ-----ارج در از کلي-----ه فع-----الين جن-----بش در

ود که در توزيع اين ج-زوه خواست می ش
م---ا را مي---ان ک---ارگران کش---ورھای خ---ود 

 .ياری دھند
 

 اي--ران   از فع--اAن جن--بش ک--ارگری در
درخواس-----ت م-----ی ش-----ود ک-----ه گزارش-----ات 
ک---ارگری را ب---رای ترجم---ه و توزي---ع در 

 .سطح بين المللی برای ما ارسال کنند
 

 شبکه ھمبستگی کارگری
fm.iranwsn@fastmail 
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جنگ تمام عيار دولت 
 صھيونيستی عليه غزه

 
 ١بقيه از صفحه 

 

 
 
 

 ٢٧نيروھ----ای دف----اعی اس----رائيل در روز 
-دس--امبر ب--ا اس--تفاده از جنگن--ده ھ--ای اف

، ھليکوپتر ھای آپاچی و ھواپيماھ-ای ١٦
بدون سرنشين، حمUت ھوايی عليه دولت 

ب--ی دف--اع غ--زه را آغ--از حم--اس و م--ردم 
ع----Uوه ب----ر کش----تار بس----ياری از .کردن----د

اعض----ای حم----اس، از جمل----ه س----ه ت----ر از 
 ٤٣٠رھبران آن، ارتش اسرائيل بيش از 

تن از مردم عادی، ش-امل زن-ان، کودک-ان 
 .را به قتل رسانده است

 
تع-داد مجروح-ان اي--ن حم-Uت، ک--ه ت-ا اي--ن 

 نفر اعUم شده اس-ت، ٢٢٠لحظه بيش از 
ه بمب--اران غ--زه ب--ه ھ--يچ نش--ان م--ی دھ--د ک--

اس--ت و ن---ه " دف---اعی"عن--وان ن---ه اق--دامی 
به پرتاب موشک ھای " متناسب"پاسخی 

تلف-ات ج-انی .  قصام و خمپ-اره ھ-ای آن-ان
اسرائيل شامل تنھا چھ-ار نف-ر، ک-ه نس-بت 
آن در مقايس---ه ب---ا تلف---ات ج---انی اس---رائيل 
دارای نس----بت ي----ک ب----ه ص----د اس----ت، ب----ه 
وض---وح ماھي---ت غي---ر متناس---ب حمل---ه را 

ليس--ت ھ--دف ھ--ای ارت--ش .  م--ی دھ--دنش--ان
اسرائيل نيز نشان ميدھد که اي-ن اق-دام در 
جھ--ت تض--عيف اراده ی م--ردم فلس--طين و 

و شايد برای (حماس صورت گرفته است 
ارت--ش اس--رائيل س--اختمان ). س--رنگونی آن

ھ-----ای حم-----اس، مراک-----ز پل-----يس، وزارت 
دادگس------تری، وزارت آم------وزش، وزارت 
ام----ور داخل----ی، مجل----س ق----انون گ----زاری، 

مان دف---اع غي---ر نظ---امی، دانش---گاه س---اخت
اس---Uمی و دو مس----جد را بمب---اران ک----رده 

 .است
 

 ؟"اشغال نشده"ناحيه ی : غزه
 

در م----ورد ب----ه اص----طUح عق----ب نش----ينی 
 ٢٠٠٥اس---رائيل از ن---وار غ---زه در س---ال 

. ح----رف ھ----ای بس----ياری زده ش----ده اس----ت
مدافعين صھيونيست ھا ني-ز ت-Uش کردن-د 
ت--ا عق--ب نش--ينی از ن--وار غ--زه را اق--دامی 

ت در راس----تای تش----کيل ي----ک دول----ت مثب----
ام-ا ارت-ش اس-رائيل . فلسطينی نش-ان دھن-د

شديدا به کنترل خود بر مرز ھا، س-واحل 
و محدوده ھوايی غ-زه ادام-ه داد و ع-Uوه 

کن--اره گي--ری ي---ک "ب--ر آن، ت--دارک اي--ن 
، قت--ل دولت--ی بس--ياری از رھب--ران "طرف--ه

فلسطينی و فعاAن در نوار غزه و وي-ران 
ک ب--ه م--رز ن--وار ک--ردن خان--ه ھ--ای نزدي--

 .غزه با مصر را نيز شامل می شد
 

" مش----کل"پ----س از آن، ن----وار غ----زه، ن----ه 
صھيونيست ھای اشغالگر، بلکه منطقه ی 

عقب نشينی از . خوانده شد" اشغال نشده"
غزه دست امپرياليس-ت ھ-ای اس-رائيلی را 
ب-----رای ي-----افتن ص-----حنه ای جدي-----د ب-----رای 
ماجراجويی ھای نظامی خ-ود، در ژوئي-ه 

ام---ا شکس---ت . ز گذاش---ت ب---ا٢٠٠٦س---ال 
تحقي--ر کنن--ده ی آنھ--ا در براب--ر ح--زب هللا 
لبنان، بحران داخلی رژيم صھيونيستی را 
تشديد کرد و آنھا را به اميد يک پيروزی 
س--ريع و آس--ان در مقاب--ل حريف--ی ص--عيف 

 . تر، به سوی غزه روانه ساخت
 
 

 
 
 

 م--اه ١٨حم--Uت ھ--وايی ام--روز، پ--س از 
) با کمک مصر(محاصره ی اسرائيلی ھا 

صورت می گيرد، که به معنی بسته شدن 
 درصد کارخانه ھای ن-وار ٩٥نزديک به 
يک اقتصاد زمين گير ناگزيرا . غزه است

 ميليون ساکن ١٫٥فاجعه ای انسانی برای 
در ح--ال : ن--وار غ--زه ب--ه ب--ار آورده اس--ت

 درص-د اس-ت و ٤٩حاض-ر ن-رخ بيک-اری 
 درصد مردم زير خ-ط فق-ر زن-دگی ٥١٫٨

 .می کنند
 

محاص---ره غ---زه ب---ه منظ---ور ب---ه زان---و در 
آوردن اھالی غزه انجام گرفت، تا به آنھا 

ردم----ی شکس----ت خ----ورده بقبوAنن----د ک----ه م
ھس---تند، آنھ---ا را ب---ه رد ک---ردن حم---اس و 
انتخ--اب رھبران--ی ک--ه از نظ--ر امپري--اليزم 

اي-ن چيزيس-ت . مقبولتر ھس-تند وادار کنن-د
که رژيم صھيونيس-تی در ازای آت-ش ب-س 

 .شش ماھه به فلسطينيان داد
 
 
 

 جنگجوی قدرتمند؟: اسرائيل
 

 
 

. بح--ران در اس--رائيل چي--ز جدي--دی نيس--ت
عUوه بر اخبار فساد و پرونده ھای س-وء 
رفت---ار ھ---ای سياس---تمدارانی مانن---د ري---ل 

، ١٩٩٠در دھ--ه ی ) و پس--رانش(ش--ارون 
رسوايی مربوط ب-ه رئ-يس جمھ-ور موش-ه 

 و نخس--ت وزي--ر ٢٠٠٦کاتس--او در س--ال 
ايھ---ود اولم---رت، جامع---ه ی اس---رائيل از 
بحران اقتصادی و سياسی مھ-م ت-ری ني-ز 

اي-ن بح-ران ھ-ا و مش-کUت . رنج می ب-رد
اعی در ت--اثير زي--ادی ب--ر ھمبس--تگی اجتم--

داش-ته و ش--ديدا " س-رزمين يھ--ودی"م-ورد 
از قدرت ديپلماتيک و نظامی اسرائيل در 

 .منطقه کاسته است
 

 ن---رخ ٢٠٠٥ ت---ا ٢٠٠٣ب---ين س---ال ھ---ای 
 ١٠بيک----اری در اس----رائيل دائم----ا ب----اAی 

از آن زمان ب-ه بع-د اي-ن ن-رخ . درصد بود
 درص--د ک--اھش ٠٫٦ھ--ر س--ال نزدي--ک ب--ه 

ن--رخ .  درص--د اس--ت٧٫٦يافت--ه و ام--روز 
 ت-ا ٢٠٠٢بيکاری جوانان طی س-ال ھ-ای 

گرچ---ه .  درص---د ب---ود٢٠ ب---يش از ٢٠٠٤
وضعيت کلی اقتصادی بھبود يافته است، 
اين ترقی ناش-ی از کم-ک ھ-ای اقتص-ادی 

 ت---ا ٢٠٠٤ک---Uن آمريک---ا در س---ال ھ---ای 
 ٢١ب---ا اي---ن ح---ال ب---يش از .  اس---ت٢٠٠٦

درص--د جمعي---ت اس---رائيل زي--ر خ---ط فق---ر 
 ب--ه امپري--اليزم آمريک--ا! (زن--دگی م--ی کنن--د

ط---ور رس---می تنھ---ا از لح---اظ نظ---امی ب---ه 
اس--رائيل کم--ک م--ی کن--د، آمريک--ا از س--ال 

 ٣  و ب----ه م----دت ده س----ال، س----اAنه ٢٠٠٧
ميلي---ارد دAر ب---ه اس---رائيل کم---ک خواھ---د 

 )کرد
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در صدر اين ليست جنگ تحقير کننده در 
براب--ر ح--زب هللا لبن--ان ق--رار دارد ک--ه ب--ه 
اخراج فرماندھان بلند پاييه نظامی و امير 

از ) وزير جنگ ِ تريد يونيونيس-ت(ز ھرت
اولمرت و دولت . سمت ھای خود انجاميد

به ش-دت تض-عيف » کاديما«تحت رھبری 
 قرار ٢٠٠٩ فوريه ی ١٠انتخابات . شدند

به . است ضعف دولت ائتUفی را حل کند
ھر حال، حزب ليکود به رھبری بني-امين 
ناتانياھو در نظر سنجی ھا پيش از ديگر 

تزيپ-ی (د و رھب-ران کاديم-ا رقبا قرار دار
) اھ---ود ب---اراک(و ح---زب ک--ارگر ) ل--وينی

ب---رای س---ھم بزرگت---ری از کرس---ی ھ---ای 
 .مجلس با يکديگر رقابت می کنند

 
در پ---ی وت---وی ط---رح حمل---ه نظ---امی ب---ه 
تسليحات اتمی ايران از سوی جرج بوش 

ب--ه دلي---ل مش---کUتی ک---ه چن---ين حمل---ه ای (
ب---رای آمريک---ا در ک---ل منطق---ه ايج---اد م---ی 

ئيل ک--ه توان--ايی نظ--امی Aزم ، اس--را)ک--رد
برای انج-ام چن-ين حمل-ه ای ب-ه تنھ-ايی را 
نداشت، برای حفظ چھره ی خ-ود مجب-ور 

 .به انتخاب حريفی آسانتر شد
 

بورژوازی صھيونيستی ھنوز اس-تراتژی 
روش--نی ن--دارد، گرچ--ه برخ--ی از اھ--دافش 

حفظ آب-رو و نج-ات دول-ت : مشخص است
 در ٢٠٠٦و ارت-ش پ--س از افتض-اح س--ال 

و پوش-اندن چھ--ار س-ال حمل-ه ھ--ای (ان لبن-
لفظ--ی ش---ديد ب---ه اي---ران و انتش---ار تعم---دی 
اخبار مربوط به تمرين بمب-اران دور ب-رد 

، تقوي---ت )ب--رای ت---دارک حمل--ه ب---ه اي--ران
کاديما و حزب کارگر به ھزينه ی ليکود، 
تض--عيف حم--اس و تغيي--ر اوض--اع منطق--ه 
پيش از توافق با آتش بس بعدی، و تقويت 

از آغاز به ک-ار اوبام-ا موقعيت خود پيش 
 .به عنوان رئيس جمھور آمريکا

 
اما کارزار غزه تا به حال به ج-ای ايج-اد 
 –اتح---اد مل---ی و تقوي---ت ائ---تUف کاديم---ا 

حزب کارگر، باع-ث اوج گي-ری اخ-تUف 
ايھ--ود ب--اراک، .  ھ--ا در کابين--ه ش--ده اس--ت

وزير جنگ و رھبر حزب کارگر، ب-رای 
مور پيشی گرفتن از تزيپی لوينی، وزير ا

خارج--ه و رھب--ر جدي--د ح--زب کاديم--ا تم--ام 
 .سعی خود را می کند

 
ب----ر اس----اس مص----احبه يک----ی از مقام----ات 
اس-رائيلی ب--ا روزنام-ه ی فايننش--يال ت--ايمز 

لوينی طرفدار "... در تاريخ سوم ژانويه، 
يعنی بمباران بس-ياری از " بازداری است

اھداف حماس و سپس اخطار به آنھا مبنی 
ک راکت ادامه دھند اگر به شلي"بر اينکه 

مجددا سراغ شان رفته و حتی شديد تر به 
 ."آنھا ضربه می زنيم

 
خ---ط مش---ی ب---ين "طرف---دار : ايھ---ود ب---ارا

حم---Uت را ت---ا "... يعن---ی . اس---ت" الملل---ی
زمانی که ب-ه ي-ک موافق-ت نام-ه ی م-ورد 
حمايت بين المللی نرسيده ايم ک-ه نظ-ارت 
بر مرز ھا و ضمانت کاھش شديد حمل-ت 

." مين کن---د باي---د ادام---ه ياب---دحم---اس را ت---ا
باراک به حدی برای چنين طرحی مشتاق 
اس--ت ک--ه اواي--ل ھم--ين ھفت--ه خبرنگ--اران 
اسرائيلی را از پيشنھاد ي-ک آت-ش ب-س از 

گرچ----ه . (س----وی فرانس----ه مطل----ع س----اخت
گزارشات متناقض-ی در م-ورد گفت-ه ھ-ای 

اين موض-وع ب-ه س-رعت ). او وجود دارد
. توس----ط اولم----رت و ل----وينی تک----ذيب ش----د

Uف نظ-ر ھ-ا ب-ه ح-دی رس-يده ب-ود ک-ه اخت
روزنامه ی ليبرال ھاآرتز سران دولت را 

 !به آتش بس ميان خود دعوت کرده بود
 
 

دولUUUUUUت ھUUUUUUای عUUUUUUرب و ورشکسUUUUUUتگی 
 ناسيوناليزم عرب

 
 

 
 
 

بمباران سيستماتيک نوار غ-زه ب-ار ديگ-ر 
 و ب-ه -ورشکستگی ناس-يوناليزم فلس-طينی

ط--ور کل--ی ناس--يوناليزم ع--رب را آش--کار 
ب---ن بس---ت مب---ارزه مس---لحانه ی . س---اخت

از لبن-ان " پ-ی ال او"پيشين که ت-ا اخ-راج 
 ب-----ه ط-----ول انجامي-----د، و ١٩٨٢در س-----ال 

يچگ--اه م-رز ھ--ای م-ذاکرات متع--ددی ک-ه ھ
تحميل شده از سوی دزد ھا و چپاولگران 
امپرياليست را به چالش نکش-يد، بلک-ه ب-ه 
ب-ی رحم-ی ھ--ای بيش-تر، محرومي-ت ھ--ا و 

ب--دبختی ت--وده ھ--ای فلس--طينی و ھمينط--ور 
در ع-----وض اي-----ن . ع-----رب منج-----ر ش-----دند

بيچ--ارگی موج--ب ب--روز اق--دامات جن--بش 
ھ---ای چريک---ی ش---جاعانه ام---ا ب---ه ش---دت 

. ده اس-----تمنح-----رف و ب-----ی حاص-----ل ش-----
ورشکستگی سياست ھای قديمی، با بم-ب 
گذاری ھای انتحاری گروه ھ-ای اس-Uمی 
ک--ه اش--تباھات نس--ل قب--ل را ب--ه ش--کلی ب--ی 
رحمانه با تلف کردن جان خود بدون پيش 
برد مبارزه توده ای، ب-ه ش-کلی خش-ن ت-ر 

 .تکرار می کنند
 
 

 
 
 

اسرائيل با وجود تUش فراوان خ-ود نم-ی 
تواند حماس و ديگ-ر گ-روه ھ-ای طرف-دار 
مقاوم-------ت در براب-------ر حم-------Uت رژي-------م 

صھيونيست . صھيونيستی را تضعيف کند
 ٣٣ھا در واقع مثل آنچه در زمان جن-گ 

روزه روی داد، باعث افزايش حمايت از 
اي--ن ب--دان دلي--ل . م--ی ش--وند) حم--اس(آنھ--ا 

در ح---ال  (-اسحم----اس---ت ک---ه اي---ن دول---ت
ب---ه تنھ---ا امي---د ت---وده ھ---ای تح---ت ) حاض---ر

 .استثمار و ستم تبديل شده است
 

ھم---انطور ک---ه دي---ده اي---م، تلف---ات سياس---ی 
: اصلی تا به حال به شرح زير بوده است

، ابو م-ازن، و گ-روه ف-تح "مقام فلسطينی"
ب--ه رھب--ری او، تم--ام دول--ت ھ--ای مرتج--ع 
عرب--ی ک--ه امپري--اليزم آنھ--ا را ب--ه عن--وان 

می شناسد، بخص-وص مص-ر " روميانه "
) با نقش مستقسمش در محاصره ی غزه(

و عربس--تان ص--عودی، اتحادي--ه ع--رب ب--ا 
اين رژيم ھ-ا و جن-بش ھ-ا . سخنان پوچش

ب--ه وض--وح ب--ه عن--وان اب--زار امپري--اليزم 
ب--رای خ--رد ک--ردن مب--ارزه در منطق--ه ب--ه 

 .کار می رند
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 جامعه جھانی

 
 کشور ھ-ای امپرياليس-تی –جامعه جھانی 

وکرانش---ان ک---ه خ---ود را ب---ا دروغ ب---ه و ن
عنوان قھرمانان دموکراسی نشان ميدھن-د 

 در محک-وم س--اختن دو ط--رف درگي--ری –
ام--ا آنھ--ا ب--ه . بس--يار ب--ی ط--رف ب--وده ان--د

راحت--ی فرام--وش م---ی کنن--د ک--ه خش---ونت 
دول--ت امپرياليس--تی اس--رائيل نميتوان--د ب--ا 
اق--دامات ت--وده ھ--ای فلس--طينی ي--ا س--اختار 

ازه ف--رض جنين--ی دول--ت حم--اس ي--ک ان--د
شورای امنيت س-ازمان مل-ل، کميت-ه . شود

ی ھم---اھنگی کش---ور ھ---ای امپرياليس---تی، 
 دسامبر جلسه ای برگزار کرد و ٢٨روز 

  –يک اطUعيه مطبوعاتی منتشر س-اخت 
 و –ب---دون تص---ويب حت---ی ي---ک قطعنام---ه 

نگران---ی ش---ديد خ---ود در م---ورد وخام---ت "
اوضاع در غزه را اعUم ک-رد و خواھ-ان 

ی ب-ه تم-ام خش-ونت ھ-ا پايان بخشيدن فور
پ----س ب----دين ش----کل ش----ورای امني----ت " ش----د

خش---ونت س---تمگر و تح---ت س---تم را ي---ک 
 !اندازه در نظر گرفت

 
از تم----ام "... ش----ورای امنتي----ت ھمچن----ين 

اح--زاب خواس--ت ت--ا فک--ری ب--ه ح--ال ني--از 
ھای اقتصادی و انسانی مردم غ-زه بکنن-د 
و اقدامات Aزم، شامل باز ک-ردن گ-ذرگاه 

ک ھای انسانی، ھا مرزی، تامين ممتد کم
از جمل-ه غ-ذا، س--وخت و م-واد پزش--کی و 

پ-س ع--Uوه ب--ر ." درم-انی، را انج--ام دھن--د
اس----رائيل، مص----ر ني----ز اھميت----ی ب----ه اي----ن 

 .اطUعيه نمی دھد
 

البته حتی اگر س-ازمان مل-ل ني-ز قطعنام-ه 
ای به تصويب برساند، مانند آنچه پس از 

 انج--ام ١٩٦٧جن--گ ش--ش روزه در س--ال 
ظ--امی اس--رائيلی از ني--رو ھ--ای ن"ش--د، و 

بخواھد از مناطق اشغال شده در برخورد 
، اسرائيل اھميتی "ھای اخير خارج شوند

ليس------ت ط------وAنی ای از ! (نخواھ------د داد
قطعنامه ھای س-ازمان مل-ل و پيم-ان ھ-ای 

 از چھ--ارمين ١٤٧ب--ين الملل--ی مانن--د بن--د 
پيم----ان ژن----و، وج----ود دارد ک----ه از س----وی 

ه جامع"اسرائيل نا ديده گرفته می شوند و 
چش---مھای خ---ود را ب---ر آن م---ی " جھ---انی

 .)بندد
 
ھ--يچ گ--اه نم--ی توان--د ب--ه " جامع--ه جھ--انی"

دنبال افشای ريش-ه ھ-ای مش-کUت منطق-ه 
 سال پيش ٩٠دAيل اين مشکUت به . باشد

 ک-------ه »پيک-------وت-س-------ايکس«وتوافق-------ات 
امپراط--وری شکس--ت خ--ورده عثم--انی را 
تجزيه و بين امپرياليزم فرانسه و بريتانيا 

 م--ی گ--ردد، اي--ن توافق--ات تقس--يم ک--رد ب--ر
اع--راب را در چن--دين دول--ت ج--دا ک--رد و 
ُک---رد ھ---ا را از دول---ت مل---ی ب---رای خ---ود 

در آن زم-----ان اختي-----ار . مح-----روم س-----اخت
من----اطق فلس----طين و ب----الفور ب----ه بريتاني----ا 

پ--س از آن رای گي--ری س--ال . واگ--ذار ش--د
 س---ازمان مل---ل ب---ه عن---وان پ---اداش ١٩٤٧

" پ--اک س--ازی ھ--ای ن--ژادی"تروري--زم و 
ا ج-واز تش-کيل ي-ک دول-ت صھيونيست ھ-
مھ---اجری ب---ه عن---وان پايگ---اه -مس---تعمراتی

مطمئن برای امپري-اليزم در منطق-ه را ب-ه 
و ت--ا ب--ه ام--روز از تم--ام (آنھ--ا اعط--ا ک--رد 

خش--ونت ھ--ا و حم--Uت اي--ن رژي--م حماي--ت 
 )کرده است

 
تمام اين توافقات پايه ی استيUی اسرائيل 

ام---ا . و اس---تثمار ک---ارگران منطق---ه ھس---تند
ياليس---ت ھ---ا ط---ی ش---ش س---ال رفت---ار امپر

گذش--ته ت--وھم بس--ياری از م--ردم منطق--ه را 
توده ھای مردم ديده اند . از بين برده است

ک--ه چط--ور امپري--اليزم آمريک--ا تح--ت ن--ام 
ارتق--ای دموکراس--ی رژي--م بع--ث ص--دام را 
س----رنگون ک----رد، از س----و اس----تفاده ھ----ای 
دوس---تان و متح---دانش چش---م پوش---ی ک---رده 
اس------ت، و حماي------ت آش------کار آمريک------ا از 

ئيل در زمينه ی انجام سياست ھايش اسرا
دول--ت ب--وش حت--ی . را مش--اھده ک--رده ان--د

نت--ايج انتخاب--اتی را ک--ه م--ورد عUق--ه خ--ود 
 .نبوده به چالش کشيده و يا رد کرده است

 

 
 

ری از مردم منطقه حاA می دانند که بسيا
بورژوازی کشور ھای امپرياليس-تی دلي-ل 
مشکUت آنھاست و بنابراين قادر به يافتن 

ھ-ر رھب-ری ک-ه . راه حل مشکUت نيس-ت
تUش می کند اميد به م-ذاکرات، ي-ا از آن 
ب---دتر، م---ذاکره در م---ورد م---ذاکرات، ب---ا 
دزدان و چپاولگران امپرياليستی را ايجاد 

تم---ادی در مي---ان ت---وده ھ---ا کس---ب کن---د اع
حتی رھبرانی ک-ه در م-ورد . نخواھد کرد

س-----و اس-----تفاده ھ-----ای امپرياليس-----ت ھ-----ا و 

صھيونيست ھا سکوت کرده اند نيز بخش 
اعظم حمايت و نفوذ خود را از دست داده 

 .اند
 

 
 

 
 بن بست ارائه شده از سوی حماس

 
اسرائيلی ھا حتی با وجود بمباران سنگين 
و اع--زام س--رباز ب--ه داخ--ل ن--وار غ--زه ني--ز 

. رنگون کنن---دنم---ی توانن---د حم---اس را س---
حماس فرزند ني-از ن-اگزير م-ردم فلس-طين 
به مقاومت عليه اشغال صھيونيست ھ-ا و 
انکار حقوق اوليه انسانی و ملی مردم اين 
منطق--ه پ--س از تس--ليم ش--دن ف--تح در براب--ر 
خواس--ته ھ--ای امپري--اليزم در منطق--ه ب--ود 

اين نکته در مورد جھاد اسUمی و ديگر (
ز ص-دق گروه ھای بني-ادگرای اس-Uمی ني-

 ).می کند
 

. يک آلترناتيو به دليل ل-زوم آن متول-د ش-د
در حاليکه مقامات فاسد و بوروکرات فتح 

مش-غول معامل-ه ب-ا " مقامات  فلسطينی"و 
امپرياليس----ت ھ----ا و صھيونيس----ت ھ----ا در 
مادريد، اوسلو، کمپ ديوي-د، وای ري-ور، 
ش----رم الش----يخ و آن----اپليس بودن----د، م----ردم 

ش-تند ک-ه فلسطين شديدا به کسی احتي-اج دا
از آنھ--ا در براب--ر حم--Uت اس--رائيل دف--اع 

 .کند
 

و رھب---ری آن در (گرچ---ه اي---ن آلترن---اتيو 
بر اساس ھم-ان اي-دئولوژی ) دوران اخير

اس--Uمی ارتج--اعی ش--کل گرفت--ه ب--ود ک--ه 
برای چندين دھ-ه ب-ه عن-وان بھت-رين س-پر 
امپرياليزم در برابر توسعه ی مارکس-يزم 

ان انقUبی ب-ه عن-وان ني-روی م-ادی در مي-
ايدئولوژی ای . توده ھا به کار رفته است

 در دوران دول-ت –که امپرياليزم آمريک-ا 
 ش--ش م--اه -دم--وکرات ھ--ا و جيم--ی ک--ارتر

پيش از حمل-ه ی ش-وروی، تغذي-ه م-الی و 
تقوي---ت آن را در افغانس---تان آغ---از ک---رده  

ھمان اي-دئولوژی ک-ه انق-Uب اي-ران !  بود
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را غ--رق خ--ون ک--رد و م--انع کس--ب ق--درت 

 . گران شدتوسط کار
 
تح---ت حماي---ت م---الی " مقاوم---ت اس---Uمی"

در " س----ی آی ای"عربس----تان س----عودی و 
براب--ر حمل--ه ی ش--وروی استالينيس--تی ب--ه 

دول----ت انقUب----ی اس-----Uمی "افغانس----تان و 
پايگ--اه ھ--ای مھ--م توس--عه و نش--ر " اي--ران

بني---ادگرايی اس---Uمی  در اش---کال مختل---ف 
بودن---د، دامن---ه ی آن حت---ی ب---ه فيليپ---ين و 

ي---ر و م---راکش ني---ز م---ی ان---دوزی و الجزا
پس از فروپاش-ی اتحادي-ه ش-وروی . رسيد

و بی اعتبار شدن تمام اشکال سوس-ياليزم 
و کمونيزم، اين ايدئولوژی فضای مناسبی 
ب---رای نش---ر زھ---ر خ---وش طع---م خ---ود در 

و ھ--يچ ک--س ب--ه ان--دازه ی . اختي--ار داش--ت
تحت ستم ترين مردم مس-لمان، ت-وده ھ-ای 
ن فلس--طينی و ش--يعيان لبن--ان تش--نه ی چن--ي

 .ايدئولوژی نبود
 

اث--رات ط--وAنی م--دت اي--ن اي--دئولوژی در 
رھب-ری . فلسطين ن-ابود کنن-ده خواھ-د ب-ود

حم---اس ھم---ان اس---تراتژی ناسيوناليس---تی 
ورشکست شده ی فتح را با نقاب اسUمی 

نه تنھا حماس ت-وده . جديدی دنبال می کند
ھای فلس-طين را آزاد نخواھ-د ک-رد، بلک-ه 

ع--امUت ب--ا ب--ه انج--ام ھم--ان اش--تباھات و م
و روش ھايی که . دشمن ختم خواھد رسيد

حماس و ديگر گ-روه ھ-ای اس-Uمی ب-رای 
ادام----ه ی سياس----ت ھ----ای ب----زک ش----ده ی 
ورشکس--ته ی اس--Uمی  ب--ه ک--ار م--ی برن--د 

و ديگ--ر گ--روه (ب--يش از روش ھ--ای ف--تح 
 ١٩٧٠در دھ-----ه ی ") پ-----ی ال او"ھ-----ای 

 . محکوم و خود ويرانگر ھستند
 

ی ھفت-ه ی مھم است که تمام کسانی که ط-
گذش-----ته علي-----ه ش-----قاوت ھ-----ای اس-----رائيل 

 در سراس-ر جھ-ان، –تظاھرات ک-رده ان-د 
، )از جمل--ه اس--رائيل(آس--يا و خ--اور ميان--ه 

 –اروپ---ا، و آمريک---ای ش---مالی و جن---وبی 
بدانن----د ک----ه گرچ----ه م----ا از حق----وق م----ردم 
فلس------طين و مقاوم------ت آنھ------ا در براب------ر 
صھيونيزم و امپرياليزم دفاع می کنيم، به 

 ھ-يچ ش-کل و روش-ی از ھيچ عنوان و در
م-ا باي-د ! رھبری حماس حمايت نمی کن-يم

تفاوت مشخصی ميان توده ھا و رھبرانی 
توده (که توسط موج راديکاليزاسيون آنھا 

و در ح--ال (ب--ه جل--و ران--ده م--ی ش--ود ) ھ--ا
 . سوار بر آن ھستند،  قائل شويم) حاضر

 

 آلترناتيو مارکسيستی انق�بی 
 

کارگران و تنھا راه پيش روی برای تمام 
توده ھای تحت ستم و استثمار در منطقه، 
ُچه عرب باشند، چه يھ-ودی، ک-رد، ت-رک 
و يا ديگر مليت ھ-ا، برپ-ايی ي-ک مب-ارزه 
ی متحد با مرز ھای مصنوعی و تحميلی 
امپرياليزم است که آنھا را جدا و ضعيف 

ح--ذف اي--ن م--رز ھ--ا مس--اوی . ک--رده اس--ت
اس---ت ب---ا س---رنگونی دس---ت نش---انده ھ---ای 

يزم، چ--ه ش--يخ باش--ند، چ--ه ش--اه ي--ا امپري--ال
نابود ک-ردن ". رئيس جمھوران موروثی"

يوغ امپرياليستی که بار سنگينی بر ش-انه 
ھ--ای منطق--ه اس--ت و س--رنگونی س--رمايه 

مس-ير . داری بخشی از اي-ن مب-ارزه اس-ت
ص--لح و رھ--ايی حقيق--ی ک--ارگران و ت--وده 
ھ----ای تح----ت اس----تثمار ب----ا برپ----ايی ي----ک 

منطق-ه فدراسيون دولت ھای کارگری در 
 . آغاز می شود

 
ھر پيشرفت قابل توجھی برای توده ھ-ای 
فلس--طينی تنھ--ا از طري--ف توس--عه ی ي--ک 
آلترناتيو مارکسيستی انقUبی منطقه ای به 
دس--ت م--ی آي--د ک--ه ج--ای اي--دئولوژی ھ--ای 
شکست خورده و جنبش ھايی که به دنبال 
راه حل ھای ملی ب-رای مس-ئله ای ھس-تند 

اس--ت، را ک--ه از م--رز ھ--ای منطق--ه فرات--ر 
آلترناتيوی که کارگران و تم-ام . می گيرد

ت-وده ھ-ای تح-ت س-تم و اس-تثمار را ب-رای 
مب--ارزه در راه س--رنگونی س--رمايه داری 

 .در خاور ميانه بسيج می کند
 

چنين جنبشی نه فقط حمUت ح-ال حاض-ر 
اسرائيل به غزه و تلفات سنگين ناش-ی از 
آن، بلک--ه اف--راد، دول--ت ھ--ا و گ--روه ھ--ای 

دول----ت : ي----ز محک----وم م----ی کن----دزي----ر را ن
امپري-----اليزم آمريک-----ا، س-----ازمان مل-----ل و 

به دليل ھمدس-تی در اي-ن " جامعه جھانی"
شقاوت ھا با س-کوت، ب-ی تف-اوتی و حت-ی 
مقصر دانستن فلسطينيان، رھب-ری دول-ت 
ھای ارتج-اعی ع-رب، ب-ه ط-ور مش-خص 
مصر و عربستان سعودی، به دليل انج-ام 
دستورات واش-نگتن، رھب-ری دول-ت ھ-ای 

مانند جمھوری اسUمی اي-ران " اديکالر"
و سوريه ب-ه دلي-ل اس-تفاده ی ب-د بينان-ه از 
مس--ئله ی فلس--طين ب--رای پ--يش ب--رد من--افع 
خود، رھبری گروه ھای فلسطينی، فتح و 
حماس، به ديل سياست ھای ناسيوناليستی 
ورشکسته ی خود که ھيچ گاه توده ھ-ا را 
به رھايی نم-ی رس-اند، و حم-اس و ديگ-ر 

 اس--Uمی ب--ه دلي--ل اينک--ه ھ--يچ گ--روه ھ--ای
چيز جز درد و رنج و فداکاری بيشتر در 
مب----ارزه ای ک----ه از مب----ارزه ی طبق----اتی 
کارگران و توده ھای تحت ستم و استثمار 

 مب-ارزه ای ک-ه ب-ه دلي-ل –منطقه جداس-ت 
اي----دئولوژی اس----Uمی ارتج----اعی خ----ود و 
روش ھای خ-ود ويرانگ-رش، محک-وم ب-ه 

 .شکست است

 
 

ي--ک جن--بش مارکسيس--تی انقUب--ی منطق--ه 
ای، ھمبس--تگی ب--ين الملل--ی ب--ا ت--وده ھ--ای 
فلسطينی در مبارزه ی خود برای ع-دالت 
. و آزادی را به سطحی باAتر م-ی رس-اند

ما روزی را انتظار می کشيم که مقاومت 
طين در برابر سياست ھ-ای توده ھای فلس

صھيونيستی با مبارزه ی کارگران منطقه 
ب--رای س---رنگونی س--رمايه داری و ايج---اد 
 .جامعه ی سوسياليستی پيوند خورده است

 
گUUرايش مارکسيسUUت «شUUورای دبيUUری 

 »ھای انق�بی ايران
 
 ٢٠٠٩ ژانويه ٣
 

 :ترجمه از متن انگليسی
  کيومرث عادل

 
 
 
 

 


