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اکنون چه؟: پس از انتخابات  

 
 مازيار رازی

٩صفحه   

 :نقل و قول ھا مقا,ت
 

 حت444ی ج444رأت فاق444د ق444درت و"اص8444ح طللب444ان  •
رأی ب4ه اي4ن ع4ده توس4ط برخ4ی . سياسی ھستند

اي4444ن . از جوان444ان اش4444تباه مح444ض ب4444وده اس444ت
ف4را رھبران اص8ح طلبان به ج4ای ب4ه ص4حنه 

در خ4ود  )ميليونی(خواندن پايه ھای اجتماعی 
، مردم را به خويشتن »تقلب بزرگ«مقابل اين 

.."  خانه نشينی دعوت کردندداری و سکوت و
 ) خرداد٢٣(

 
مق44اوت در م44ورد ب44ی ع44دالتی و تقل44ب آش44کار .. " •

توس44ط ع44ده ای س44رکوب گ44ر ني44از ب44ه اخ44ذ مج44وز 
مگر در دوره شاه ميليون ھ4ا نف4ر از م4ردم . دندار

برای تظاھرات ضد استبدادی از پيش از شاه و يا 
 ) خرداد٢٥" (ساواک مجوز کسب کردند؟

 

رھب44ران خ44ود را پي44دا  )جوان44ان..(آق44ای موس44وی" •
خواھند ک4رد و در مقاب4ل اي4ن دول4ت ي4ا ھ4ر دول4ت 

ديگر مقاوم4ت ک4رده و سرمايه داری سرکوب گر 
در نھاي44ت دولت44ی ب44رای دسترس44ی ب44ه دموکراس44ی 

 . سياس444ی و اقتص444ادی در آين444ده خواھن444د ياف444ت

 ) خرداد٢٦" (!مطمئن باشيد 



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
٢ 

 

 پس از انتخابات، 
 اکنون چه؟

 
 مصاحبات با رفيق مازيار رازی

رفي44ق مازي44ار ش44ما در مص44احبه پ44يش از 
انتخاب4444ات اع84444م کردي4444د ک4444ه باي4444د اي4444ن 

و اينک44ه . انتخاب44ات را تح44ريم فع44ال ک44رد
نباي444د ب444ه ھ444يچ ي444ک از نامزدھ444ا رای داد 
زي444را انتخاب444ات رياس444ت جمھ444وری ي444ک 

ئ44يس جمھورھ44ا مض44حکه ب44يش نيس44ت و ر
) چ444ه اص444ول گ444را و چ444ه اص8444ح طل444ب(
نظ44ر ش44ما در م44ورد . ھس44تند" ھ44يچ ک44اره"

اع8444م ش444مارش آرا ت444ا کن444ونی از ط444رف 
 ستاد انتخاباتی چيست؟

ص4بح . با درود به ھمه خوانندگان گرام4ی
چند ساعت پ4س از ( خرداد ٢٣زود روز 

ک44امران دانش44جو، رئ44يس ) پاي4ان انتخاب44ات
 ٢٩م کرد که از ستاد انتخابات ايران اع8

ميلي44ون آرای ش44مارش ش44ده احم44دی ن44ژاد 
 ميلي44ون را ب44ه خ44ود اختص44اص داده و ١٩

 در ص44د آرای در ٦٥ب44ه احتم44ال يق44ين ب44ا 
دوراول به رياست جمھوری انتخ4اب م4ی 

 ميلي4ون ٩ميرحسين موسوی نيز با ! شود
 .  درصد آرا نفر دوم شده است٣٢رأی يا 

ش بديھی است که اين انتخاب4ات چي4زی ب4ي
بديھی است تقلب . از يک مضحکه نيست

تم4444ام . گس4444ترده ص4444ورت گرفت4444ه اس4444ت
ت44دارکات از پ44يش دي44ده ش44ده، و ب44ا اع844م 

)  پل444يس س444رکوبگر(» رزم444ايش اقت444دار«
برای خفه کردن ھر گونه اعتراضی پ4س 

از پ44يش برنام44ه » تقل44ب ب44زرگ«از اي44ن 
ھيچ444ک ک444س حت444ی . ري444زی ش444ده اس444ت

  طرف44داران احم44دی ن44ژاد ھ44م نم44ی توانن44د
ام4444ا . نت4444ايج انتخاب4444اتی را ج4444دی بگيرن4444د

نتيج44ه اي44ن انتخاب44ات . مس44ايل اينھ44ا نيس44ت
پ444س از س444خنرانی خامن444ه ای در حماي444ت 
مستقيم اواز احم4دی ن4ژاد قاب4ل پ4يش بين4ی 

رھب444444ر «و » ش444444ورای نگھب444444ان«. ب444444ود
تص44ميم خ44ود را از پ44يش گرفت44ه » انق844ب

. بوده و تدارکات آن را از پيش ديده بودند
از امکان44ات نيروھ44ای نظ44امی ب44ا اس44تفاده 

و رس44انه ھ44ای ) پاس44داران و بس44يجی ھ44ا(
عمومی و غيره، به سرعت تصميم را ب4ه 

اي444ن اق444دام دول444ت . م444ورد اج444را گذاش444تند
س44رمايه داری، ح44داقل مارکسيس44ت ھ44ای 

گ44رايش م44ا از . انق8ب44ی را متعج44ب نک44رد
پيش به جوانان و کارگران و زحمتکشان 

ب444ات ي444ک ھش44دار داده ب444ود ک444ه اي44ن انتخا
 . مضحکه بيش نيست

مسئله بر سر اين است ک4ه اکن4ون ک4ه اي4ن 
ص444ورت گرفت444ه اس444ت » تقل444ب ب444زرگ«

ٌجناح اص8ح طلب ھيئت حاکم که ظاھرا 
بن4ا ب4ر گفت4ه (در انتخابات پيروز شده بود 

محس44ن مخملب44اف نماين44ده س44تاد انتخاب44اتی 
، چه می خواھند انجام )موسوی در خارج

اد انتخاباتی سعيد شريعتی عضو ستدھند؟ 
ميرحس444ين موس444وی گفت444ه ب444ود ک444ه آق444ای 
موسوی در اعتراض به روند انتخابات و 
شيوه اع8م نتايج شمارش آرا، نامه ای به 

س44عيد !!! آي44ت هللا خامن44ه ای نوش44ته اس44ت
رض4444وی فقي4444ه، س4444خنگوی س4444تاد مھ4444دی 
کروب44ی گف44ت ک44ه اي44ن س44تاد نم44ی توان44د ب44ه 

: او گف444ت آم444ار اع8444م ش444ده اعتم444اد کن444د
ل گف44ت و گ44و و رايزن44ی ھس44تيم و مش44غو"

آق44ای کروب44ی فع844 قص44د س44کوت دارد ت44ا 
 !!!"اصل مسئله روشن شود

آيا اينھا رھبران اص8ح طلبانی ھستند که 
م444ی خواس444تند رئ444يس جمھ444ور ش444وند؟ و 
آزادی سياس44ی و م44دنی در جامع44ه ايج444اد 
کنن44د؟ ھم44انطور ک44ه در مص44احبه پ44يش ب44ا 

 حتی ميليتانت اشاره شد اينھا فاقد قدرت و
رأی ب44ه اي44ن ع44ده . ج44رأت سياس44ی ھس44تند

توس444ط برخ444ی از جوان444ان اش444تباه مح444ض 
اين رھبران اص8ح طلبان ب4ه . بوده است

ج44ای ب44ه ص44حنه ف44را خوان44دن پاي44ه ھ44ای 
که اکن4ون ب4ه چن4د ميلي4ون (اجتماعی خود 

و در خواس4444ت مقاوم4444ت در ) م4444ی رس4444د
، م44ردم را ب44ه »تقل44ب ب44زرگ«مقاب44ل اي44ن 

 خان44ه نش44ينی خويش44تن داری و س44کوت و
ک44ه » رھب44ر انق844ب«دع44وت ک44رده و ب44ه 

خ444ود مس444ئول و مس444بب اي444ن تقل444ب اس444ت 
چق4444در !!! (ش4444کايت نام4444ه م4444ی نويس4444ند

ًو با اي4ن ک4ار عم84 پش4ت م4ردم )  مسخره
آي444ا رھب4444ران اص84444ح ! را خ444الی کردن4444د

طلبان قاب4ل اعتمادن4د؟ آي4ا در اف4ت و خي4ز 
ھ444ای آت444ی موس444وی ھ444ا م444ی توانس444تند در 

يه تاب مقاومت بياورن4د و مقابل و,يت فق
 از منافع توده ھای حمايت کنند؟  

رفيق مازيار آي4ا جوان4ان انتخ4اب ديگ4ری 
» بد«؛ »بدتر«و » بد«داشتند؟ آنھا ما بين 
 .را انتخاب کردند

بله در وضعيت کنونی جوانان ما انتخاب 
آنھ444ا از اي4444ن فرص4444ت . ديگ444ری نداش4444تند

ط8ي444ی چن444د روزه ب444رای فري444اد کش444يدن 
 ب444ه حقش444ان و ش444ادی در م444ورد مطالب444ات

کانديداھايی که تصور می کردند ق4ادر ب4ه 
تحقق خواس4ت ھ4ای آن4ان ھس4تند، اس4تفاده 

اين جوانان را نمی توان س4رزنش . کردند
ام44ا ع44ده ای از اف44راد ب44ا تجرب44ه در . ک44رد

مي444ان اص8444ح طلب444ان و حت444ی برخ444ی از 
نيروھ4444444ای چپگ4444444را و ب4444444ه اص4444444ط8ح 

 ک444ه سوسياليس444ت ب444ا عل444م ب444ه اي444ن مس444ئله
رھب44ران اص844ح طلب44ان ب44ی ق44درت و ب44ی 
ھوي44ت ھس44تند؛ ھ44م خ44ود ب44ه موس44وی رأی 
دادن44د و ھ44م س44ايرين را ب44ه حماي44ت از او 

اين عده دوره ی . تشويق و ترغيت کردند
خاتمی را خوب بي4اد داش4ته و ب4ه رغ4م آن 
به جای کمک رسانی به ايجاد يک ص4ف 
مس4تقل ض4د س44رمايه داری ب4رای چن44دمين 

 بخ4444ش از دول4444ت ب4444ار از رھب4444ری ي4444ک
 . سرکوبگر سرمايه داری حمايت کردند

حتی چنانچه موسوی انتخاب می شد؛ باز 
موضع حماي4ت از رھب4ری اص84ح طب4ان 

در دوره خاتمی اين اشتباه (اشتباه می بود 
زي4را اي4ن واقع4ه ). دو بار تکرار شده بود

يعن44ی تقاب44ل ب44ين رئ44يس جمھ44ور و و,ي44ت 
م4ی داد فقيه چند ماه پس از انتخابات رخ 

و نش444ان داده م444ی ش444د ک444ه موس444وی ني444ز 
ھمانن444د خ444اتمی در مقاب444ل رھب444ر انق8444ب 
س4444کوت ک4444رده و مقاب4444ل سياس4444ت ھ4444ای 
کجروانه شورای نگھبان و رھب4ر انق84ب 

رھب444ران و . نم444ی توانس444ت ت444اب بي444اورد
طرفداران اص8ح طلبان بايد توجه داشته 
باش44ند ک44ه تنھ44ا راه توفي44ق آنھ44ا در تحق44ق 

ا گسس4444ت کام4444ل از ، ھمان4444"اص84444حات"
تا زمانی که اين تصميم . و,يت فقيه است

را نگرفت4444ه باش4444ند ھم4444واره محک4444وم ب4444ه 
وقايع ديروز اين نکت4ه را ب4رای . شکستند

 . چندمين بار به اثبات رساند

جوان44ان م44ا ني44ز از اي44ن تجرب44ه کوت44اه باي44د 
تنھ44ا سياس44ت . درس ھ44ای ,زم را بگيرن44د

ھای ضد سرمايه داری مارکسيست ھ4ای 
نق8بی است که م4ی توان4د راه آت4ی را ب4ه ا

 س44ال تجرب44ه ٢٠٠زي44را . آنھ44ا نش44ان دھ44د
مب444ارزات طبق444اتی در س444طح جھ444انی در 
برنام44ه و سياس44ت ھ44ای مارکسيس44ت ھ44ای 

جھ4ت گي4ری ب4ه . انق8بی نھفته ش4ده اس4ت
سوی مارکسيزم انق8بی  و گسس4ت کام4ل 
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از ھر گونه اص84ح طلب4ی ب4رای جوان4ان 

 . ما امری است حياتی

رفي444444ق مازي444444ار پ444444س چ444444را  سياس444444ت 
مارکسيس444ت ھ444ای انق8ب444ی در انتخاب444ات 

 اخير اجرا نشد؟

بايد توجه باشيم گرايش مارکسيس4ت ھ4ای 
انق8ب44444ی در وض44444عيت اختن44444اق آمي44444ز و 
س44رکوب ش44ديد توس44ط نيروھ44ای س44رمايه 
داری ھم444واره باي444د خ8444ف جري444ان گ444ام 

در نتيج44ه ب44رای دوره ی ت44ا ب44از . بردارن44د
اقعی اجتماعی اقليت4ی شدن گشايش ھای و

بديھی اس4ت ک4ه گ4رايش . از جامعه ھستند
ما ب4ه تنھ4ا در وض4عيت کن4ونی ق4ادر نم4ی 
. بود که به يک حرکت توده ای دامن بزند
اما نکته جالب توجه اين است که گ4رايش 
ما در کنار حد اقل پيش4روی ک4ارگری ک4ه 
مقاب44ل دول44ت س44رمايه داری در چن44د س44ال 

 و ھزينه نيز پيش مقاومت و مبارزه کرده
ھمانن44د زن444دانی ش44دن منص444ور (پرداخت44ه 

و بخش4ی ) اسالو از رھبران شرکت واح4د
از کارگران اي4ران خ4ودرو و غي4ره ق4رار 

ک4444ارگران پيش4444رو و مب4444ارزان . گ4444رفتيم
کارگری و دانشجويی ک4ه در رودرروي4ی 
با دولت نقش مھمی داش4ته ان4د؛ وارد اي4ن 

ب44444رخ8ف . مض44444حکه انتخاب44444ات نش44444دند
تجرب44ه و ن44ا آگ44اه و اف44راد ب44ا جوان44ان ب44ی 

تجرب444ه و س444ردرگم ک444ه ب444ه موس444وی رأی 
داده، ک444ارگران پيش444رو اي444ن انتخاب444ات را 

زي444را چن444دين س444ال  . عم8444 تح444ريم کردن444د
دولت و سياس4ت ھ4ای آن را تجرب4ه ک4رده 

در اط8عيه انتخاباتی ش4ان ک4ارگران . اند
:" ش44444رکت واح44444د چن44444ين اع844444م کردن44444د

نواده ک444ارگران و خ444ا ام444روزه ب444رای...
ھايش44ان تش44ويق ب44ه ش44رکت در انتخاب44ات 

موج4ود  يکی از بی معنا ترين بح4ث ھ4ای
م44ی باش44د چ44را ک44ه ک44ارگران در س44ه دھ44ه 
گذش444ته ، تم444ام روس444ای جمھ444ور از دوره 

دوره س4444444ازندگی و دوره  جن4444444گ و
اص8444حات و ھ444م چن444ين رئ444يس جمھ444ور 

 انتخابات)... مھرورز را تجربه کرده اند

 سنديکای کارگران (و تشک8ت کارگری

ش44444رکت واح44444د اتوبوس44444رانی تھ44444ران و 
ي444ا بخش444ی از ک444ارگران اي444ران ). حوم444ه

خ44ودرو عن44وان مقال44ه ی انتخاب44اتی ش44ان 
م4ا تنھ4ا در انتخاب4اتی ش4رکت : "چنين بود

ظ من444افع م444ا ک444ارگران م444ی کن444يم ک444ه ح444اف
تمام اينھا نشان دھنده آگاھی برخی ". باشد

از کارگران از ماھيت ھر دو جناح ھيئت 
اما علت ديگری که منج4ر ب4ه . حاکم است

ع44444دم اج44444رای گس44444ترده خ44444ط مش44444ترک 
کارگری در اين انتخابات شده، عدم اتحاد 
و کار مشترک درازم4دت مي4ان ک4ارگران 

يش توس44ط نھادھ44ای ک44ارگری در دوره پ44
از اول «مقاله ای تحت عنوان (بوده است 

در » ماه مه امسال چه می ت4وان آموخ4ت؟
ارزيابی اول ماه م4ه  نگاش4ته ش4ده ک4ه در 

 انتش44ار يافت44ه ٢٣ش44ماره  نش44ريه ميليتان44ت
در اين مقاله به اين موضوع بيشتر . است

 ).پرداخته شده است

درسھای اي4ن انتخاب4ات ب4رای ک4ارگران و 
 جوانان چيست؟

 و به ھيچوج4هين درس اين است که نخست
 از ھ4يچ ي4ک نباي4د ب4ه ھيچ ش4رايطیتحت 

جن44اح ھ44ای موج44ود دول44ت س44رمايه داری 
اعتم444اد داش444ته  و از يک444ی علي444ه ديگ444ری 

 خ4ود را صف مستقلما بايد . حمايت کنيم
ھم44واره علي44ه ھ44ر دو جن44اح ايج44اد کن44يم، 
حتی اگر در اقلي4ت باش4يم و ني4روی ک4افی 

ن سياست ب4ه ت4دريج ب4ه با اي. نداشته باشيم
يک نيروی قوی و مورد اعتماد مبدل می 

 .شويم

دومين درس اين است که تمامی نيروھای 
مترقی ضد دولت سرمايه داری کن4ونی و 
آزادی خواه بايد فرقه گرايی و دامن زدن 
به انشقاق ھا و حذف گرايی عليه يکديگر 
را کن44ار گذاش44ته و در کن44ار ھ44م در ي444ک 

علي44ه دول44ت س44رمايه اتح44اد عم44ل گس44ترده 
افت444راق و چن444د دس444تگی . داری گ444رد آين444د

ميان ما، يک دولت متزلزل و ضعيف را 
قدرتمند جلوه م4ی دھ4د و ني4روی ميلي4ونی 
ک444ارگری، زن444ان، جوان444ان و ملي444ت ھ444ای 
تحت س4تم را متف4رق و ض4عيف جل4وه م4ی 

س444رکوب ھ444ای اعم444ال ش444ده توس444ط . دھ44د
دول4444ت س4444رمايه داری نتيج4444ه ق4444درت آن 

بلک44ه نتيج44ه مس44تقيم افت44راق دول44ت نيس44ت 
. مي44ان نيروھ44ای مترق44ی در جامع44ه اس44ت
اتحاد عمل سراسری نشان خواھ4د داد ک4ه 
خواس44ت ھ44ای دموکراتي44ک م44ا م44ی توان44د 
متکی بر نيروی مستقل خودمان به چنگ 

اي4ن . آيد و ن4ه متک4ی ب4ر رھب4ری موس4وی
رھبران اص8ح طب بارھا نشان داده ان4د 
ی ک4444ه ق4444ادر ب4444ه دف4444اع از خواس4444ت ھ4444ا

دموکراتيک جامعه در مقاب4ل و,ي4ت فقي4ه 

باي44د از آنھ44ا گسس44ت ک44رد و . نم44ی باش44ند
جوان4ان باي4د . ص4ف مس4تقل را ايج4اد ک4رد

توجه کنند ک4ه ب4رای ب4از پ4س گ4رفتن ح4ق 
آرای انتخاباتی شان بايد در صحنه بمانند 
و خ4444ود را س4444ازمان دھن4444د و در انتظ4444ار 

جوانان باي4د رھب4ران خ4ود . موسوی نماند
   . خاب کنندا انتر

  ١٣٨٨ خرداد ٢٣ 

 
 
» تقلب بزرگ«مقاومت عليه 

 متکی بر نيروی خود
 
 

 خ44رداد ٢٥رفي44ق مازي44ار ام44روز دوش44نبه 
تظ44اھراتی از س44وی مي44ر حس44ين موس44وی 

آيا تصور نم4ی کني4د . فراخوانده شده است
که اين يک اقدام مثبت از س4وی او ب4رای 

تقل44ب «س44ازماندھی مقاوم44ت م44ردم علي44ه 
ات رياس4444ت جمھ4444وری انتخاب4444» ب4444زرگ
 است؟

 
ھم4انطور . به نظ4ر م4ن خي4ر چن4ين نيس4ت

ک4444ه در مص4444احبه دو روز پ4444يش اش4444اره 
ک444ردم، موس444وی ق444ادر ب444ه رھب444ری حت444ی 
طرف4444داران خ4444ود نيس4444ت چ4444ه رس4444د ب4444ه 
س44ازماندھی م44ردم اي44ران علي44ه اي44ن تقل44ب 

نخس444تين اق444دام اعتراض444ی مي444ر . ب444زرگ
حسين موسوی نام4ه نگ4اری ب4ا خامن4ه ای 

ود مس444بب و مس444ئول کس444ی ک444ه خ444(ب444ود 
س44ازماندھی اي44ن ش44به کودت44ای علي44ه آرای 

ھمين نخس4تين گ4ام نش4ان داد ). مردم است
که آقای موسوی نسبت ب4ه سلس4له مرات4ب 
بوکراتيک ديکتاتوری روحانيت که تحت 
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اس44ت ت44وھم ) خامن44ه ای(کنت4رل ول44ی فقي44ه 

با اي4ن ت4وھم و اعتق4اد ب4ه ي4ک نظ4ام . دارد
 و ديکت444اتوری نظ444امی نم444ی ت444وان خ444ود
از . س44ايرين را ب44رای مقاوم44ت آم44اده ک44رد

ھم44ان گ44ام نخس44ت مش44خص اس44ت ک44ه اي44ن 
حرکت تحت رھبری موس4وی محک4وم ب4ه 

 .شکست است

اض44افه ب44ر اي44ن، فراخ44وان ب44ه راھپيم44ايی 
 بع4444دازظھر از مي4444دان ٤ام4444روز س4444اعت 

انق8444444ب تھ444444ران ت444444ا مي444444دان آزادی ب444444ا 
درخواس444444تی از وزارت کش444444ور ب444444رای 

پاسخ ! ستصدور مجوز صورت گرفته ا
دول444ت ني444ز توس444ط آق444ای مرتض444ی تم444دن 

اع84م يس شورای تامين استان تھران، رئ
گفت مجوزی برای اين کار او . شده است

اين راھپيمايی غيرقانونی "صادر نشده و 
آق44ای تم44دن ھمچن44ين اع844م ک44رد ! "اس44ت

نيروی انتظامی با ھر گون4ه تجمع4ات ي4ا "
ھ444ای ب444دون مج444وز برخ444ورد  راھپيم444ايی
 ب44ديھی اس44ت ک44ه ب44ا چن44ين ."خواھ44د ک44رد

روشی اين راھپيمايی سرکوب خواھد شد 
و آقای موسوی طرفداران خود را بيش4تر 

 . متفرق و دلسرد خواھد کرد

پس چه کاری او می بايستی انجام دھد ت4ا 
 موفقيت را تضمين کند؟

مق4444اوت در م4444ورد ب4444ی ع4444دالتی و تقل4444ب 
آشکار توسط عده ای سرکوب گر نياز به 

مگ444ر در دوره ش444اه . داخ444ذ مج444وز ن444دار
ميلي4ون ھ44ا نف44ر از م44ردم ب44رای تظ44اھرات 
ضد استبدادی از پيش از شاه و يا ساواک 
مج444444وز کس444444ب کردن444444د؟ مگ444444ر ھم444444ين 

ب44444ورژوايی ب44444ه اص44444ط8ح " انق8ب44444ات"
مخمل4444ی و ن4444ارنجی و غي4444ره ک4444ه توس4444ط 
افرادی نظي4ر موس4وی ھ4ا در چن4د کش4ور 
عليه يک نظ4ام اس4تبدادی ص4ورت گرف4ت 

ص44ورت گرفت44ه اس44ت؟ ب44ا مج44وز ق44انونی 
صرفنظر از (رھبری يک جنبش توده ای 

اينکه اين رھبری مورد تأييد ما به عنوان 
به اتکا به ) مارکسيست ھای انق8بی باشد

موقعيت ويژه خود و برخورداری از پايه 
ھای اجتماعی، مردم را به شکل نامحدود 
تا رسيدن به خواستھايش4ان ب4ه خياب4ان ھ4ا 

مين يک تغيير در تنھا راه تض. می کشاند
ھ444ر جامع444ه ای ت444دوام مب444ارزات م444ردم و 
زي4444ر س4444ؤال ب4444ردن مش4444روعيت دول4444ت 

مس4ئله اي4ن اس4ت ک4ه آق4ای . استبدای اس4ت

موس444وی حت444ی در س444طح ھمتاي444ان و ھ444م 
نظ44ران خ44ود در س44اير نق44اط جھ44ان عم44ل 

از اين رو در نھايت مورد سوء . نمی کند
اس4444تفاده دول4444ت اس4444تبدای ق4444رار خواھ4444د 

 ج44وان نم44ی توانن44د ب44ه ت44وده ھ44ای. گرف44ت
 . چنين فردی اميد ببندد

به نظر شما در وضعيت کنونی توده ھای 
خش44مگين از اي44ن تقل44ب ب44زرگ چ44ه باي44د 

 کنند؟

 

به نظر من ھر ک4اری بھت4ر اس4ت پ4ذيرش 
توده ھای مردم به . رھبری موسوی است

ويژه درشرايطی که به شکل خودانگيخته 
به صحنه سياسی وارد می شوند، انگي4زه 

و اھ4444داف ب4444ه مرات4444ب ع4444الی ت4444ر از ھ4444ا 
جوان44ان . رھبران44ی چ44ون موس44وی دارن44د

اي444ران ک444ه ب444رای مقابل444ه ب444ا ديکت444اتوری 
با,جبار به موسوی رضايت دادند بايد از 
. ميان خود رھب4ران خ4ود را انتخ4اب کنن4د

در مقاب444ل » کميت444ه دف444اع از خ444ود«ايج444اد 
اوباش لباس شخصی و پليس ضد شورش 

. واند ق4رار گي4رددر دستور کار آنھا می ت
ھر اقدامی توسط ت4وده ھ4ای ج4وان و ھ4ر 
س44رکوب و ھزين44ه ای ک44ه آن44ان پرداخ44ت 
کنن44د؛ آنھ44ا را در موقعي44ت بھت44ری ب44رای 

جوان44ان . ت44داوم مب44ارزات ق44رار م44ی دھ44د
نبايد در انتظار دستور عمل ھای موسوی 

موس44وی در . و س44تاد انتخاب44اتی او باش44ند
 . مقام سازماندھی مقاوت توده ای نيست

تظ444اھرات ام444روز باي444د ب444ه دس444ت خ444ود 
مقاوم444444ت . جوان44444ان س444444ازماندھی ش44444ود

يکپارچ444ه در مقاب444ل ارع444اب و اجحاف444ات 
 احم4دی ن4ژاد –ابزار س4رکوب خامن4ه ای 

م444ی توان444د خنث444ی گ444ردد، ب444ه ش444رطی ک444ه 
رھبری اين حرکت توده ای به دست خود 

ب44ديھی اس44ت ک44ه مش44ارکت . جوان44ان افت44د
س4ت ھ4ای توده ای و مداوم، می توان4د سيا

س4444رکوب گرايان4444ه دول4444ت را  در نھاي4444ت 
  .خنثی کند

نق444ش مارکسيس444ت ھ444ای انق8ب444ی در اي444ن 
 ميان چيست؟

مارکسيست ھای انق8بی نيز بايد در ميان 
ت4444وده ھ4444ای ج4444وان ھ4444م ب4444ه س4444ازماندھی 
پرداخت4ه و ھ4م ب44ه آن4ان در م4ورد رھب44ری 

باي444د ب444ه جوان444ان . موس444وی ھش444دار دھن444د
د ک4444ه مب444ارز و مق4444اوم توض444يح داده ش4444و

رھبری موسوی خواھان سازش با خامنه 
ای اس44ت و ن44ه پ444س گي44ری آرای آنھ444ا از 

ب4ه جوان4ان باي4د توض4يح داده ش4ود . دولت
 کاندي4444د ٤ک4444ه م4444ذاکرات از ب4444ا, مي4444ان 

انتخاب44اتی و دول44ت احم44دی ن44ژاد ص44ورت 
خواھ4د گرف4ت  ھم44ه اي4ن آقاي44ان ب4ا گ44رفتن 
مقامی در دولت آتی دست از ھر مب4ارزه 

 مردم را به خانه ھا خواھند ای برداشته و
آق44ای احم44دی ن44ژاد در س44خنرانی . فرس44تاد

 خرداد به طور ش4فاف اع84م ک4رد ک4ه ٢٤
اص44ول گراي44ان و اص844ح طلب44ان از ي44ک 

گرچ4444ه او لح4444ن تھدي4444د . ھس4444تند" ج4444نس"
آمي444زی نس444بت ب444ه مقاوم444ت احتم444الی آن 
ًداش4444ت ام4444ا تلويح4444ا خواھ4444ان م4444ذاکره و 

 .  بودانمصالحه با آن

ی انق8ب44ی در مي44ان ت44وده مارکسيس44ت ھ44ا
ھ4444ای جوان4444ان باي4444د ق4444رار گرفت4444ه و در 
سازماندھی جوانان برای ايجاد يک صف 
مستقل و سازماندھی کميته ھ4ای مقاوم4ت 

 .و ايجاد يک رھبری دائمی کوشا باشند

جو مقاومت جويان4ه اي4ن چن4د روز دائم4ی 
اگ44ر رھب4ری جوان44ان تثبي44ت . نخواھ4د ب44ود

وی نگ44ردد؛ اگ44ر رھب44ری ب44ه دس44ت موس44
ب444اقی مان444د؛ ب444ی ش444ک مقاوم444ت ت444وده ای 
توس44ط نيروھ44ای انتظ44امی دولت44ی شکس44ته 
خواھ44د ش44د و ب44رای م44دتی ج44و رخ44وت و 

 .دلسردی حاکم خواھد شد

به اميد پيروزی و با روحيه ق4وی باي4د ب4ه 
پ44يش ب44ه س44وی ايج44اد ص44ف مس44تقل علي44ه 

نق444ش . تق8ب444ات انتخاب444اتی  گ444ام برداش444ت
ن می مارکسيست ھای انق8بی در اين ميا

 .تواند مؤثر باشد

 ١٣٨٨ خرداد ٢٥
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  سرگشاده به نامه

 مير حسين موسوی

 

 مازيار رازی

com.razi@gmail.maziar   

 آقای مير حسين موسوی 

بسياری از جوانان اي4ران در دھم4ين دور 
" 8میجمھ444وری اس444"انتخاب444ات رياس444ت 

ش44رکت ک44رده و ب44ه ش44ما ب44ه عن44وان ن44امزد 
ام4ا اي4ن انتخ4اب . مطلوب خود رأی دادن4د
 ن4444امزد ٤زي4444را . از روی ناچ4444اری ب4444ود

انتخاب4444اتی از جمل4444ه خ4444ود ش4444ما توس4444ط 
» انتص4444اب«ش4444ورای نگھب4444ان در واق4444ع 

ب4دون تردي4د اگ4ر انتخاب4ات از ابت4دا . شدند
آزاد م444ی ب444ود و نامزدھ444ای انتخاب444اتی از 

تل444ف جامع444ه از جمل444ه گ444رايش ھ444ای مخ
مانند منص4ور (نمايندگان واقعی کارگران 

اسالو که امروز برای حمايت از آزادی و 
ايج44اد س44نديکای مس44تقل ک44ارگری در بن44د 

ش44رکت م44ی کردن44د؛ آرای اکثري44ت ) اس44ت
م44ردم زحم44تکش و جوان44ان ب44ه آنھ44ا تعل44ق 

 .می گرفت و نه امثال شما

نخس44تين س44ؤال جوان44ان از ش44ما اي44ن اس44ت 
 ک4444ه ام4444روز م4444ورد ارع4444اب و ک4444ه ش4444ما

اجحافات دولت احم4دی ن4ژاد ق4رار گرفت4ه 
اي44د، چ44را ب44ه غي44ر دموکراتي44ک ب44ودن ک44ل 
انتخاب4ات پ4يش از آن اعتراض4ی نکردي44د؟ 
مگر شما نمی دانستيد که در انتخاباتی که 

 نف444ر توس444ط ش444ورای ٤٠٠ ت444ن از ٤تنھ444ا 
نگھب444ان انتص444اب ش444ده و ھزارھ444ا ت444ن از 

يا س4رکوب، مخالفان دولت سرمايه داری 
يا ارعاب و ي4ا در زن4دان بس4ر ب4رده و از 
ش44رکت در ارائ44ه ن44امزد انتخاب44اتی ح44ذف 
م444444ی گردن4444444د، ي444444ک انتخاب4444444ات غي4444444ر 
دموکراتي44444ک اس44444ت؟ چ44444را در تبليغ44444ات 

انتخاب44اتی خ44ود ب444ه اي44ن موض44وع اش444اره 
نکرديد؟ آيا اگر شما به جای احمدی ن4ژاد 
انتخاب می شديد، اي4ن مس4ئله مح4وری را 

تيد؟ بديھی است که تنھا مسکوت می گذاش
علت444444ی ک444444ه ش444444ما خواھ444444ان انتخاب444444اتی 
دموکراتيک شده ايد اين است که خودت4ان 
مورد تھ4اجم ق4رار گرفت4ه اي4د؟ آي4ا اص4ول 
دموکراس4444ی ب4444رای ھمگ4444ان ب4444رای ش4444ما 

 مفھومی ندارد؟

در بياني4444ه خ4444ود خط4444اب ب4444ه م4444ردم م4444ی 
اق44داماتی ک44ه در ط44ی اي44ن چن44د ": نويس44يد

نون در اي444444م ت444444اک روز ش444444اھد آن ب444444وده
  ".جمھوری اس8می سابقه نداشته است

ًآيا واقعا شما اعتقاد داريد اين نخستين بار 
اس44ت ک44ه م44ا ش44اھد اي44ن اق44دامات در نظ44ام 
جمھ44444وری اس844444می ب44444وده اي44444م؟ آق44444ای 

 س4444اله جمھ4444وری ٣٠ ت4444اريخی  موس4444وی
. اس8می مملو از اين اق4دامات ب4وده اس4ت

اول م444اه م444ه (م444اه پ444يش . راه دور ن444رويم
 نفر از ک4ارگران ٢٠٠٠قريب به ) امسال

شريف ايران در پارک ,له گرد ھم آمدند 
تا مراسم اول ماه مه را به شکل مس4المت 

ھم44ين دوس44تان س44ابق . آمي44ز جش44ن بگيرن44د
لب44اس شخص44ی ش44ما، پ44يش از برگ44زاری 

 ١٥٠مراسم به آنھا تھاجم کرده و بيش از 
تن را بدون موجز قانونی دس4تگير کردن4د 

از آنھا ھنوز در زندان و ھم اکنون برخی 
پيش از آن اکثر رھبران سنديکای . ھستند

شرکت واحد دستگير و م4ورد آزار ق4رار 
گرفت44444ه، زي44444را خواھ44444ان تش44444کيل ي44444ک 

سال پ4يش ي4ورش . سنديکای آزاد بوده اند
ب444ه دانش444جويان و زن444ان را ب444ه ي444اد م444ی 

ش8ق زدن ھای فع4ا,ن ک4ارگری  آوريد؟ 
آيا ش4ما در کردستان را به ياد می آوريد؟ 

ًاصو, از اين وقايع اخير در جنبش ھ4ای 
اجتماعی آگاه بوده ايد؟ اگر آگ4اه ب4وده اي4د 

و بايد به عنوان نامزد رياست جمھوری (
چرا در مقابل اين اقدامات ) آگاه می بوديد

غي4ر دموکراتي4ک س44کوت کردي4د؟ و چ44را 
" ب4ی س4ابقه"تھ4اجم ب4ه خ4ود را ي4ک اق4دام 
موش4کاری اع8م م4ی کني4د؟ عل4ت اي4ن فرا

از سوی شما آشکار است، زيرا خود شما 
ني4444444444ز در اي4444444444ن تص4444444444ميمات غي4444444444ر 

س44ھيم ب44وده و ي44ا در بھت44رين  دموکراتي44ک 
 .حالت اعتراضی به آنھا نداشته ايد

م4ا ب4ه عن4وان ": شما در بيانيه می نويس4يد
کس44انی ک44ه ب44ه نظ44ام جمھ44وری اس844می و 
قانون اساسی آن پايبنديم اصل و,يت فقيه 

دان44يم و  رک44ان اي44ن نظ44ام م44یرا يک44ی از ا
ھ4444ای  حرک4444ت سياس4444ی را در چ4444ارچوب

 ." کنيم قانونی دنبال می

سؤال جوانان از شما اي4ن  ! آقای موسوی
است که اگر مسبب اصلی و ط4راح تقل4ب 
انتخاب444ات و س444رکوب ھ444ای متعاق444ب آن، 
ھمان و,يت فقيه باشد، چ4ه؟ ش4ما چگون4ه 
م44444ی تواني44444د اي44444ن تن44444اقض در گفت44444ار و 

 ح4ل کني4د؟ ب4ا موض4ع گي4ری کردارتان را
خامن44ه ای در حماي44ت از احم44دی ن44ژاد و 
مواض4444ع زودرس و غي4444ر ق4444انونی او در 
تأيي444د رياس444ت جمھ444وری احم444دی ن444ژاد، 
امروز بر کسی از جمله شما پنھان نيست 
که شخص ولی فقيه خود مسبب اين وقايع 

ح44ال ش44ما چگون44ه م44ی خواھي44د ب44ه . اس44ت
شخصی که خود مرتکب ج4رم ش4ده اس4ت 

ت نامه بنويسيد و از او انتظار داشته شکاي
باش444يد ک444ه اي444ن وق444ايع رس444يدگی کن444د؟ در 
انظار جوانانی ک4ه ب4ه ش4ما رأی داده ان4د، 
. اين عمل شما يک شوخی ای بيش نيست
شما چگونه می توانيد از يکس4و ب4ه اص4ل 
و,يت فقيه اعتقاد داشته باشيد و از سوی 
ديگ44444ر خواھ44444ان دموکراس44444ی در اي44444ران 

دو در تن4444اقض آش4444کار ب4444ا باش4444يد؟ اي4444ن 
نقض يکی منج4ر ب4ه دسترس4ی . يکديگرند

   .به ديگری می شود

ش444ما ب444رای برگ444زاری  ! آق444ای موس444وی
 ١٣٨٨ خرداد ٢٥تظاھرات روز دوشنبه 

اي444ن . درخواس444ت مج444وز ق444انونی کردي444د
مجوز به شما داده نش4د و با,فاص4له س4تاد 
انتخاباتی شما اين راھپيمايی را به تعويق 

ًته بعدا مطلع شديد ک4ه ک4ار از الب. انداخت
ک44444ار گذش44444ته و ت44444وده ھ44444ای م44444ردم ب44444ا 
درخواست تعويق انداختند اين راھپيم4ايی 
تن نداده، و شما تنھا برای آرام کردن آنھا 

س444ؤال جوان444ان از . در آن ش44رکت کردي444د
ش44ما اي44ن اس44ت ک44ه چ44را خ44ود را رئ44يس 
جمھور منتخب اکثريت م4ردم اع84م نم4ی 

د که آرای اکثريت مگر اعتقاد نداري. کنيد
 و ت4ا زم4ان تحق4ق اي4ن ام4ر  را آورده ايد؟

چ444را م444ردم را ب444ه اعتراض444ات نامح444دود 
خيابانی دع4وت نم4ی کني4د؟ آق4ای موس4وی 
ش44ما مي44ان دو ص44ندلی نم44ی تواني44د ت44ا اب44د 

يا بايد به سوی مردمی که به . قرار گيريد
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شما رأی داده اند جھت گيری کنيد و يا به 

 س4رکوب دولت4ی و اب4زار(سوی ولی فقي4ه 
در خ444دمت م444ردم ب444ودن ب444ه مفھ444وم ). آن

. گسست از تمام ابزار دولتی موجود است
زي44را اي44ن دول44ت مش44روعيت خ44ود را ب44ه 
وي44ژه ب44ا اي44ن تقل44ب ب44زرگ مي44ان جوان44ان 

 . ايران از دست داده است

توصيه موکد و مجدد اين : "شما می گوييد
خ44دمتگزار ش44ما آن اس44ت ک44ه ب44ه ص44ورت 

رعاي444ت اص444ل ع444دم مس444المت آمي444ز و ب444ا 
ھای مدنی و قانونی خود  برخورد مخالفت

 آق4ای  ."را در سراسر کش4ور ادام4ه دھي4د
موسوی آيا اط8ع داريد که در تظاھرات 

 نفر از حاميان شما کشته ٧ديروز حداقل 
شدند و چند نفر ديگ4ر م4ورد اثاب4ت گلول4ه 
اف4444راد موت4444ور س4444وار حزب4444ی هللا ق4444رار 

ن موت44ور گرفتن44د؟ آي44ا ش44ما م44ی خواھي44د اي44
س4444واران جناي4444ت ک4444ار را تح4444ت تعقي4444ب 
قانونی قرار دھيد؟ آيا دولت احمدنژاد و يا 
دادس44تان تھ44ران ق44رار اس44ت اي44ن اف44راد را 
محاکم4444ه و مج4444ازات کنن4444د؟ اگ4444ر چن4444ين 

 اي44راد کني44د، اکث44ر حامي44ان  اظھ44اراتی را
ج444444وان ش444444ما ک444444ه دي444444روز در خياب444444ان 
راھپيمايی می کردند با صدای بلند به شما 

ش44ما ک44ه بخش44ی از ھيئ44ت !  خندي44دخواھن44د
 س444ال ب444وده اي444د و در ٣٠ح444اکم در ط444ول 

مق44ام نخس44ت وزي44ری کش44ور ق44رار داش44ته 
اي44د، و ام44روز نم44ی تواني44د حت44ی از ح44ق 
خودتان دفاع کنيد، چگونه قصد داري4د از 
حاميانت44ان ک444ه دي444روز در خياب44ان ھ444ا ب444ه 
دس44تور وزارت اط8ع444ات و تايي44د ھم444ان 

ند و زخم44ی ول44ی فقي44ه ت44ان ب44ه قت44ل رس44يد
 . شدن حمايت کنيد

بديھی است که ت4وده ھ4ای  ! آقای موسوی
مردم چه حامی شما و چه مخالف شما ب4ه 
ص444ورت مس444المت آمي444ز در راھيپيم444ايی 

مطمئن باشيد ھيچ فردی . شرکت می کنند
ب4ا انگي44زه تخري4ب و بھ44م ري4زی و توطئ44ه 

تبليغ444ات دول444ت (ب444ه تظ444اھرات نم444ی آي444د 
مس44ئله اي44ن . )احم44دی ن44ژاد را ب44اور نکني44د

اس44ت ک44ه زم44انی ک44ه م44زدوران دول44ت ب44ه 
م44ردم حمل44ه ور ش44ده و آنھ44ا را ب44ا چم44اق، 
کاب4444ل، چ4444اقو و اس4444لحه از پ4444ای در م4444ی 
آورن44د، م44ردم ب44ی گن44اه چ44ه کنن44د؟ آي44ا ش44ما 
حتی اجازه دف4اع از خ4ود را ب4ه آنھ4ا نم4ی 
دھيد؟ آيا جوانان م4ا ح4ق ندارن4د ک4ه حت4ی 

کنن4د در مقابل اين تھاجمات از خود دفاع 
 و کتک نخورند؟ 

ش44ما ب44ه تم44ام اي44ن نک44ات  ! آق44ای موس44وی
خ444ود واق4444ف ھس4444تيد؛ ام444ا ب4444رای خ4444وش 

و بن44444ا ب44444ه  رقص44444ی ب44444رای ول44444ی فقي44444ه 
درخواس44ت مس44تقيم خامن44ه ای در م8ق44ات 
اخيرت44ان ب44ا او؛ م44ی خواھي44د ب44ه او نش44ان 
دھيد که مخالف ھر گونه حرکت تندی از 

حت444ی اگ444ر . س444وی حامي444ان خ444ود ھس444تيد
انان ب4ه منظ4ور دف4اع از خ4ود مقاومت جو

 !باشد

شما بر س4ردوراھی ق4رار  ! آقای موسوی
از يکس444و مي444ان حف444ظ نظ444ام : گرفت444ه اي444د

س444رکوبگر و تم444ام اب444زار تحمي444ق آن واز 
سوی ديگر دفاع از مطالبات دموکراتيک 

در ھم4ين چن4د . ميليون ھا از م4ردم اي4ران
روز شما به وضوح نش4ان داده اي4د ک4ه ب4ا 

ن مق444444ام رياس444444ت وج444444ود از دس444444ت داد
ش44ما . جمھ44وری، راه اول را برگزي44ده اي44د

م444ردم را ب444ه مب444ارزه علي444ه ب444ی ع444دالتی 
شما از حق دف4اع از خ4ود . دعوت نکرديد

مردم در مقابل مزدوران دولت احمد نژاد 
ش44ما ت44رجيح داده اي44د ک44ه . حماي44ت نکردي44د

مردم ساکت باشند ونھايت به خانه ھاشان 
شنبه را شما تظاھرات روز دو. باز گردند

لغ444و کردي444د و تنھ444ا ب444ه منظ444ور خ444اموش 
. کردن خشم توده ھا در آن شرکت کردي4د
به سخن ديگر، شما به دولت احمدی نژاد 

 .تمکين کرده ايد

جوان4444ان اي4444ران ب4444دون  ! آق4444ای موس4444وی
رھبری شما به اين مقاومت ادامه خواھند 
داد، ھم44انطور ک44ه دي44روز ب44ه تظ444اھرات 

متحم44ل  اي44ن ب44ار شکس44ت  اگ44ر ھ44م. آمدن44د
شوند، مطم4ئن باش4يد نس4ل ن4وينی از ت4وده 
ھای مردم با گسست از ھر گونه اص84ح 
طلب4ی ب44ه ب44ديل ھ4ای واقع44ی انق8ب44ی روی 

جوانان ايران پاسخی برای . خواھند آورد
رھبران خود آنان . مزدوران خواھند يافت

را پيدا خواھند کرد و در مقابل اين دولت 
ي44ا ھ44ر دول44ت س44رمايه داری س44رکوب گ44ر 
ديگ44ر مقاوم44ت ک44رده و در نھاي44ت دولت44ی 
ب44رای دسترس44ی ب44ه دموکراس44ی سياس44ی و 

مطمئن   . اقتصادی در آينده خواھند يافت
 !باشيد

 ١٣٨٨ دی ٢٦

 با کوتاهسخنی 

   کارگران ايران

 در حاشيه وقايع اخير

  رازیمازيار

 کارگران شريف و غيور ايران

م4ا ام4روز وارد مرحل4ۀ ن4وينی از حرک4ت 
ھ444ای ت444وده ای در تقاب444ل ب444ا اجحاف444ات و 
. ارعاب ھای دولت سرمايه داری شده ايم
شما عزي4زان ب4يش از ھ4ر قش4ر اجتم4اعی 
ديگری، اجحافات و سرکوب ھ4ای دول4ت 
ّس4رمايه داری اي44ران را در ط44ی س44ه دھ44ۀ 

ب44ه ج44رأت م44ی . گذش44ته تجرب44ه ک44رده اي44د
ت444وان گف444ت ک444ه ام444روز در اي444ران، ھ444يچ 
ني4روی اجتم44اعی ک4ه ب44ه ان4دازۀ ش44ما طع44م 
تلخ فشارھای شکنندۀ اقتص4ادی و روح4ی 

 .را چشيده باشد، وجود ندارد

شما تنھا نيروی اجتم4اعی در اي4ران ب4وده 
اي44د ک44ه عل44ی رغ44م پرداخ44ت ھزين44ه ھ44ای 

از بيکار س4ازی و ع4دم پرداخ4ت (سنگين 
 گرفت4444ه ت4444ا دس4444تگيری و دس4444تمزدھايتان

شکنجه شدن ھايتان و حتی به قتل رسيدن 
، ب444ه مب444ارزات )ب444رادران و خواھرانت444ان

چ4ه در دورۀ اص84ح (ّضد دولت سرمايه 
) طلب444ان و چ444ه در دورۀ اص444ول گراي444ان

ش44رکت ش44ما در . ّمص44رانه ادام44ه داده اي44د
ّمراس44م اول م44اه م44ه ب44ا وج44ود س44رکوب و 

ارخانه اختناق شديد، اعتصابات شما در ک
ھ44ای مختل44ف در مقاب44ل فش44ارھای اب44زار 

مانن444د -س444رکوبگر دول444ت س444رمايه داری 
دسته ھای حراست در کارخانه ھ4ا، خان4ۀ 
 -ک44ارگر و ش44ورای اس844می ک44ار و غي44ره

مورد ستايش ميليون ھ4ا ک4ارگر در س4طح 
مبارزات مستمر و ب4ی . جھانی بوده است

وقف44ۀ ش44ما، روزن44ه ھ44ای امي44د را در قل44ب 
 از اقش4ار تح4ت س4تم اي4ران ميليون ھ4ا ت4ن

 . ھمواره زنده نگاه داشته است

 ! کارگران شريف ايران

شما تنھا نيروی اجتماعی در ايران ھستيد 
که بی اغراق، تجربۀ تاريخی بسيار غنی 
تری نسبت با ساير اقشار اجتماعی داشته 



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
٧ 

 
  س4ازماندھی و، ب4ا پ4يشۀس4ه دھ4شما . ايد

 نيروی خود، يک4ی از بزرگت4رين تکيه بر
 يعن44ی رژي44م ، آمريک44اس44من امپرياليامتح44د

. ي4444444444دشاھنش4444444444اھی را س4444444444رنگون کرد
اعتص44444444444ابات ک44444444444ارگران ص44444444444نايع و 

 ، گ444ازف444ت،کارخانج444ات ب444زرگ چ444ون ن
در  غيره و,د، مس وفپتروشيمی، صنايع 

س444رنگونگی ش444اه نق444ش تعي444ين کنن444ده ای 
 ک44ه  تم44ام جھاني44ان ني44ک م44ی دانن44د.داش44ت

 تظ4اھرات  ن4ه ستون فقرات رژي4م ش4اه را
و نه شعر خ4وانی   شکاندده ای خيابانیتو

و اق44444دامات " ش4444ب ھ4444ای ش4444عر" ھ4444ای 
بلک4ه روشنفکران س4ازمان ھ4ای سياس4ی، 

 آن را درھ44م اعتص44اب عم44ومی ک44ارگران
متح4444دان  ،از اي4444ن نقط4444ه نظ4444ر. شکس4444ت

پ4س از ش4ايد  ک4ه اذعان دارن4د جھانی شما
 در روس444444444يه، ١٩١٧انق844444444ب اکتب444444444ر 

 در سطحبزرگترين دستاورد طبقه کارگر 
ه کسب کردجھانی را شما کارگران ايران 
در  ش444ما . و ب444ه س444ايرين انتق444ال داده اي444د

چن44د ھفت44ه بزرگت44رين ش44وراھای ع44رض 
 اب44زار ّ و ک44لي44د ک44ارگری را س44ازمان داد

دول4444444ت س4444444رکوبگر ش4444444اه را از مي4444444ان 
دولت ھا و حکومت  از اين رو .يدبرداشت

در ايران خ4وب درک   داریھای سرمايه
ّفعا,ن کارگری، يری با دستگکرده اند که 

ش844ق زدن ھ44ا و ارع44اب ھ44ا و فش44ارھای 
ب4ه س44ادگی ش4ما را  اقتص4ادی نم4ی توانن4د 

 !درود بر شما. به زانو در آورند

 !کارگران شريف ايران

ّش444ما اکن444ون در موقعي444ت رھب444ری ک444ردن 
حرک44ت . جن44بش ت44وده ای ق44رار گرفت44ه اي44د

ھ44ای اخي44ر م44ردم اي444ران چن44ان چ44ه فاق444د 
يت با شکست مواج4ه رھبری باشد، درنھا

ب44ه موس44وی ھ44ا و خ44اتمی ھ44ا . خواھ44د ش44د
نبايد حتی لحظه ای فرصت داده ش4ود ک4ه 
حرکت خودجوش جوانان را  به کجراھه 

اي44ن اف44راد در نھاي44ت ب44ا خامن44ه ای . ببرن44د
ّتبانی خواھند کرد و برای مدتی طو,نی، 
رخ44444444وت و س44444444رخوردگی را در درون 

ش4444ما . جوان4444ان ب4444ه وج4444ود خواھن4444د آورد
ران خ44وب م44ی داني44د ک44ه تظ44اھرات عزي44

 خ444444رداد را ٢٥خياب444444انی روز دوش444444نبه 
شخص موس4وی ملغ4ا اع84م ک4رد؛ ب4ا اي4ن 
وجود، جوانان به خيابان ھا آم4ده و او را 
وادار کردن444د ک444ه در راھپيم444ايی حاض444ر 

اي44ن ب44ه اص44ط8ح رھب44ران اص844ح . ش44ود

طل44ب ب44رای حف44ظ من44افع و مق44ام خ44ود در 
آن .  ھس4تند"با,"حال معامله و سازش با 

ھ44ا قص44د درگي44ر ک44ردن واقع44ی ت44وده ھ44ای 
وسيع مردم را برای يک دگرگونی واقعی 

ب444ه س444خن ديگ444ر . و دموکراتي444ک ندارن444د
حرک44ت ھ44ای خودج44وش ميلي44ونی م44ردم، 
ص44رف نظ44ر از رھب44ران محافظ44ه ک44ار و 
سازشکارش44ان، آغ44از ش44ده اس44ت؛ و اي44ن 
ّحرکت برای مدت طو,نی ادام4ه نخواھ4د 

د ي444ک رھب444ری در ص444ورت نب444و. ياف444ت
ک4444ارگری ب4444ا تجرب4444ه و نب4444ود ش4444عارھای 
مشخص و سازماندھی درست، در نھايت 
اين حرکت ھا  از سوی رھبران  اص8ح 

 .طلب خاموش خواھند شد

از اين رو است که شما کارگران باي4د در 
. ّصحنۀ مبارزه حضور فعال داشته باش4يد
شما بايد رھب4ری اي4ن حرک4ت ت4وده ای را 

ھای ميليونی به شما توده . به دست گيريد
حض44ور، ش44رکت و رھب44ری . ني44از دارن44د

شما تنھا می توان4د از طري4ق س4ازماندھی 
اعتصابات سراسری در کارخانه ھا نشان 

شما اکنون در مقامی ھستيد که . داده شود
م44ی تواني44د ب44ا ھم44اھنگی و در حماي44ت از 
حرکت ھای توده ای اخير و با نقد به تمام 

 مقاب4ل دول4ت نمايندگان اص84ح طل4ب، در
اکن4ون زم4ان . احمدی نژاد ايستادگی کني4د

آن فرا رسيده است که شما برای مطالبات 
 .خود وارد صحنه گرديد

ايج44اد کميت44ه ھ44ای مخف44ی اعتص44اب ب44رای 
اي4ن . ھماھنگی سراسری ض4روری اس4ت

کميت444ه ھ444ا م444ی توانن444د ب444ا ھم444اھنگی ب444ا 
يک4444444ديگر، روز و موع4444444د اعتص4444444ابات 

ه  و در نق4اط کارخانه ھ4ا  را س4ازمان داد
مختلف ايران با ھم دست از کار کشيده  و 

ش4ما در . مطالبات کارگران را طلب کنن4د
گذش4444ته، تج4444ارب بس4444يار ارزن4444ده ای از 

اي4444ن . مب4444ارزات خ4444ود بدس4444ت آورده اي4444د
از . تجارب بايد مورد استفاده قرار گيرند

 ۀکارخان4 و بارش اصفھانۀ کارخانتجربۀ
ِ سال پ4يشِکشمير و اعتراضات گران  ک4ارِ

ّ، کارخانه ھای نس4اجی  ھفت تپه کارخانۀ
کردستان و کارخانه ايران خودرو و ھمه 

 .ھمه، می شود و بايد درس گرفت

 

اي4ن ش4عار . اعتصاب حق مسلم شما اس4ت
امروز می تواند مورد اجرا قرار گيرد تا 

مطالب4ات . تمامی مطالبات شما تحقق ياب4د
پرداخت حقوق ھای معوقه، : صنفی مانند

مطالب4444ات . بازنشس4444تگی و غي4444رهحق4444وق 
آزادی تم44ام زن44دانيان : دموکراتي44ک مانن44د

ّسياس44444ی، آزادی بي44444ان و تجم44444ع، آزادی 
مطبوعات و حق اعتصاب و ايجاد تشکل 

اين مطالبات می . مستقل کارگری و غيره
توان44د ھم44راه ب44ا مطالب44ات انتق44الی مانن44د، 
کنت4444رل ک4444ارگری و اف4444زايش دس4444تمزدھا 

غي444ره ادغ444ام ّمتناس444ب ب444ا ن444رخ ت444ورم و 
چنان چ4ه دول4ت مطالب4ات پاي4ه ای . گردند

را بی پاسخ گذارد، می توان کارخان4ه ھ4ا 
را اش444غال  ک444رده و تح444ت  کنت444رل خ444ود 
کارگران در آورد و مديران بی لياق4ت را 

کنترل بر توليد و توزيع می . اخراج نمود
توان444د ب444ه دس444ت قدرتمن444د خ444ود ک444ارگران 

بداد تجرب4ۀ انق84ب علي4ه اس4ت. عملی گ4ردد
شاھنشاھی، به کارگران اثبات کرد که در 
عرض چند ھفته بدون تجربه پيشين ق4ادر 
به ايجاد شورای کارگری و اعمال کنترل 

ّدر وض444عيت بحران444ی . ک444ارگری ھس444تند
کنونی که دولت سرمايه داری در انشقاق 
به سر برده و توده ھ4ای وس4يع مس4تقل از 
گرايشات ھيئت حاکم در خيابان ب4ه ش4کل 

ه شرکت می کنند، کارگران شريف روزان
اي44ران م44ی توانن44د ب44ه س44رعت ب44ه خواس44ت 

 . ھای خود برسند

ّاقدامات شما، راه و روش مب4ارزات ض4د 
در . دولت44ی را ب44ه جوان44ان نش44ان م44ی دھ44د

صورت وجود رھبری کارگری، جوان4ان 
به سرعت از اص84ح طلب4ان ج4دا ش4ده  و 
. جل44ب مطالب44ات راديک44ال ت44ر م44ی گردن44د

ارگران ام44روز م44ی توان44د حرک44ت ش44ما ک44
آين44دۀ حرک44ت کن44ونی را ب44ه ش44کل ديگ44ری 

ّحض444444ور فع444444ال ش444444ما در . رق444444م بزن444444د
س444444ازماندھی اعتص444444اب سراس444444ری در 
راستای دفاع از خود و حمايت از حق4وق 
دموکراتيک ميليون ھا تن از مردم اي4ران 
مھ444م ت444رين اق444دامی اس444ت ک444ه ام444روز در 

 . دستور روز کارگران ايران قرار دارد

 !و سرفراز باشيدپيروز 

 ١٣٨٨ خرداد ٢٩
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ّدر وضعيت کنونی ايران، ک4ه ميلي4ون ھ4ا 
نفر از جوانان و اقشار متفاوت اجتم4اعی 

ّزات ض444د اس444تبدادی پ444ا ب444ه ص444حنۀ مب444ار
گذاش4444ته ان4444د، در وض4444عيتی ک4444ه بح4444ران 
ّسياسی و اقتصادی به ح4دی رس4يده اس4ت 

چشم انداز برون رفت "که بحث پيرامون 
ب444ه يک444ی از مس444ايل " از بح444ران جامع444ه

ب4ديل ھ4ای   محوری م4ا تب4ديل ش4ده اس4ت،
ّسياسی متفاوتی ب4رای ح4ل مش4کل جامع4ه 

نخس4تين . در مقابل ھ4م مط4رح م4ی گردن4د
ّ که در وضعيت کن4ونی بخ4ش عم4دۀ بديل،

طيف اپوزيسيون داخل و خارج را در بر 
ي444ا " (اص8444ح طلب444ان"م444ی گي444رد، ب444ديل 
ام4روز بخ4ش . است) سوسيال دموکراسی

وسيعی از نيروھای اپوزيسيون، خواھان 
ّتحول مسالمت آميز و بدون قھ4ر ازدرون 

تظاھرات . ھستند" با,"نظام کنونی و از 
حسين موس4وی و اخير تحت رھبری مير 

ب444ا حماي444ت س444اير نيروھ444ای اپوزيس444يون 
طرف44داران عقاي44د و راه ح44ل (ب44ورژوايی 

نم4444ود اي4444ن ) ھ4444ای سوس4444يال دموکراس4444ی
تجرب44ۀ ھش44ت س44ال . گ44رايش فک44ری اس44ت

حکومت خاتمی و چند ھفت4ه دخال4ت ھ4ای 
ميرحس444ين موس444وی در عم444ل نش444ان داده 
است که اي4ن ھ4ا، راه ح4ل ب4رون رف4ت از 

ول4444ت احم4444دی د. بح4444ران سياس4444ی نيس4444ت
خامنه ای با ني4روی ھ4ر چ4ه ش4ديدتر /نژاد

تظ44444اھرات مس44444المت آمي44444ز طرف44444داران 

اص84444ح طل4444ب را در ھ4444م ش4444کانده و در 
نھايت بار ديگر با اتکا به اوباش و چماق 
داران ھميش4444گی اش، چن4444د ص4444باحی ب4444ه 
حي444ات ننگ444ين و نکب444ت ب444ار خ444ود ادام444ه 

  .خواھد داد

 ب4ديل ديگ4ر، تغيي4رات بني4ادی و ي4افتن راه
ّح44ل ھ44ای درازم44دت ب44رای تحق44ق آزادی 
ھ4ای ن4ه تنھ4ا م4دنی، اجتم4اعی و سياس4ی، 

ّبديلی که ک4ل . بلکه آزادی اقتصادی است
نظام سرمايه داری را زير س4ؤال ب4رده و 
آلترن4444444اتيو ي4444444ک حکوم4444444ت ک4444444ارگری 

ب4ديلی ک4ه . دموکراتيک را ط4رح م4ی کن4د
اکثر زحمتکش4ان جامع4ه و تم4ام قش4رھای 

الی و نھ4ايی آن تحت ستم را به اھ4داف ع4
درتظاھرات اخير بارھ4ا و . ھا می رساند

بارھا شاھد ب4وديم ھنگ4امی ک4ه ت4وده ھ4ای 
مردم با ابزار سرکوب رو به رو ش4دند و 
ب44444ه عب44444ارتی تم44444امی مناف44444ذ و مج44444اری 
اعت4444راض ب4444ه روی آن ھ4444ا بس4444ته ش4444د، 

را ش44کانده و ب44ا ص44دای رس44ا  "س44کوت"
و " م4444444رگ ب4444444ر ديکت4444444اتوری"ش4444444عار 

ب44ه . را س44ر دادن44د "س44رنگون ب44اد نظ44ام"
س444خن ديگ444ر س444رنگونی دول444ت س444رمايه 
داری، به عنوان يک آلترناتيو، در س4طح 
جامع44ه ط44رح ش44ده اس44ت و اي44ن ب44ديل در 
تقابل کامل با سياست اص8ح طلبان قرار 

 .دارد

ام4444روز ط4444رح مس4444ألۀ فروپاش4444ی نظ4444ام 
موج44ود، ھ44ر روز ص44ورتی عين44ی ت44ر و 
ملموس ت4ر از گذش4ته ب4ه خ4ود م4ی گي4رد؛ 

افعان رژيم نيز بدان اذعان داش4ته حتی مد
و از اي444ن رو ب444ه ھ444راس افت444اده ان444د و از 
وقوع نزدي4ک آن ب4ه يک4ديگر ھش4دار م4ی 

رجوع شود به نامۀ اخير رفسنجانی (دھند 
ھمچن444ين، بح444ران عمي444ق ). ب444ه خامن444ه ای

اقتص44ادی و اخ44ت8ف ھ44ای درون44ی رژي44م، 
زمين444ه را ب444رای مب444ارزات راديک444ال ت444ر 

در جھ44444444ت ک44444444ارگران و زحمتکش44444444ان 
س44رنگونی رژي444م س444رمايه داری ب444يش از 

ب4ه س4خن ديگ4ر دوره . پيش فراھم می کند
آت44ی، دورۀ جن44گ داخل44ی، قي44ام و انق844ب 

بديھی است که ھ4ر انق8ب4ی ني4ز در . است
و » توطئ4ه«، »ھرج و م4رج«درون خود 

ب44ه ھم44راه خواھ44د » کش44تار و خ44ونريزی«
ھر انق8ب4ی ھم4راه خ4ود نيروھ4ای . داشت

را نيز پ4رورش م4ی دھ4د؛ » یّضد انق8ب«
يعن4444ی عناص4444ر کھن4444ه و ارتج4444اعی ک4444ه 

خواھان حف4ظ ش4رايط موج4ود و مناس4بات 
ج4444اری جامع4444ه ھس4444تند؛ انق84444ب يعن4444ی 

ّطبق4444اتی؛ يعن4444ی برآم4444د تض4444اد » جن4444گ«
قھرآميز مي4ان عناص4ر مترق4ی و عناص4ر 

در اي4ن جن44گ، . ارتج4اعی و کھن4ۀ جامع4ه
ّنيروھا، بسته به ماھيت طبقاتی خ4ود، در 

ل ي44ا در کن44ار يک44ديگر ص44ف آراي44ی مقاب44
کرده و تا غلبه يکی بر ديگ4ری پ4يش م4ی 

 از سياس444تمداران ب444ورژوازی ک444ه .رون444د
ام44444روز م44444ردم را در خياب44444ان ھ44444ا ب44444ه 

" مس444444المت آمي444444ز"و روش " س444444کوت"
در شرايطی : تشويق می کنند ، بايد پرسيد

که جوانان مبارز اي4ران ب4دون خش4ونت و 
خاک و دست بردن به س8ح اين چنين به 

دف4اع " ح4ق"خون کشيده شدند، چرا نباي4د 
از خ44ود داش44ته باش44ند و مب44ارزه را ب44رای 
ّغلب44ه ب44ر دش44من، ول44و ب44ا توس44ل ب44ه روش 
ھای قھرآميز تا انتھا ب4ه پ4يش برن4د؟ چ4را 
نبايد در مبارزاتی که بھای آن را با خون 
خود می دھند، امکان پيروزی و از ميان 
برداش444444تن تم444444امی م444444زدوران و اب444444زار 

رکوب آن ھ4444ا را داش4444ته باش4444ند؟ اي4444ن س4444
موعظ444ه ھ444ا ب444رای تش444ويق ب444ه آرام444ش و 
دوری از خش4444ونت ديگ4444ر چيس4444ت؟ ب44444ه 
عب44ارت ديگ44ر، چ44را از جوان44ان خواس44ته 
م444ی ش444ود ک444ه کش444ته ش444وند و پاس444خ اي444ن 

 مزدوران را ندھند؟ 

ب44ر خ844ف نظ44ر سوس44يال دمک44رات ھ44ا و 
اص8ح طلبان ليبرال، انق8ب منطق خ4ود 

م ت4444وده ای، ب4444ه ق4444ول قي4444ا. را ني4444ز دارد
جن4444گ «. اس4444ت» ھن4444ر«انگل4444س، ي4444ک 

تس44خير «و » قي44ام«، »انق844ب«، »طبق44اتی
ويژه ای است، ک4ه » نظم«دارای » قدرت

ّکلي4444ۀ پتانس4444يل نيروھ4444ای انق8ب4444ی را در 
ّراس44تای س44رنگونی ني44روی ض44د انق8ب44ی 

نظم4ی اس4ت ک4ه ت4دارک و . بسيج م4ی کن4د
تحقق سرنگونی رژيم و ساخت بنای يک 

چن4ان . ن را به فرجام می رساندرژيم نوي
چه انق8ب از سازماندھی و برنامه ريزی 
ص444حيح برخ444وردار و رھب444ری ک444ارگری 
انق8ب4ی داش4ته باش4د، خ4ونريزی و کش44تار 
ب44ه مرات44ب پ44ايين ت44ر از آن چ44ه ک44ه در دو 

 .ھفتۀ پيش رخ داده ، خواھد بود

  کارگران ايران و انق(ب

ّس44ؤال اساس44ی ای ک44ه در م44ورد وض44عيت 
ان در مقاب444ل م444ا مط444رح م444ی گ444ردد اي444ر
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آيا طبقۀ کارگر ايران تجرب4ه، : اينست که

آگ4444اھی و آم4444ادگی ک4444افی ب4444رای ت4444دارک 
ّانق844ب و ج44ذب اکثري44ت قش44رھای تح44ت 
س44تم ب44ه دور برنام44ۀ خ44ود را داراس44ت ي44ا 

طبقۀ . خير؟ به اعتقاد ما پاسخ مثبت است
کارگر ايران، ن4ه تنھ4ا در ھ4ر جنبش4ی در 

ّم فعا,ن444ه س444ھيم راس444تای س444رنگونی رژي444
خواھ44د ب44ود، ک44ه نق44ش مح44وری و تعي44ين 

 .کننده ای نيز ايفا خواھد کرد

 

ّب44ه س44خن ديگ44ر، در تح44و,ت آت44ی اي44ران، 
ّمس44ألۀ س44رنگونی رژي44م ب44ا حض44ور فع44ال 
ک44444ارگران ج44444وان در ص44444حنه جن44444گ و 

ب4دون دخال4ت . انق8ب، پيوند خورده است
ًمس44تقيم اي44ن طبق44ه، س44رنگونی ي44ا اص44و, 

 و ي4ا جن4گ داخل4ی ب4ه صورت نم4ی گي4رد
و ف44ی المث44ل در اش44کال (ّنف44ع ض44د انق844ب 

. خاتم444ه م444ی ياب444د) انق8444ب ھ444ای رنگ444ی
ّحض444ور فع444ال طبق444ۀ ک444ارگر در ص444حنه 
جنگ، تنھا تضمين جل4وگيری از ھ4رج و 

 .مرج است

طبقۀ کارگر در ايران ھم تجرب4ۀ ت4اريخی 
و ھ444م تجرب444ۀ  )١٣٥٧قي444ام بھم444ن م444اه (

را ) شاعتصابات سال ھای پي(تشکي8تی 
ھ444يچ ي444ک از قش444رھای تح444ت س444تم . دارد

جامع444ه و ھ444م چن444ين دس444ته ھ444ا و اح444زاب 
رنگارن44گ سياس44ی اپوزيس44يون در چن44ين 

 .موقعيتی نيستند

 اي44ران ب44يش از ھ44ر ١٣٥٧انق844ب بھم44ن 
چيز، بيانگر آغاز يک دوره مداخلۀ ت4وده 
ھای ميليونی در تعي4ين سرنوش4ت خ4ود و 

طبق444ۀ ک444ارگر . نظ44م ن444وين اجتم444اعی ب444ود
ّران بدون ھيچ تجربۀ قبلی خاصی و از اي

درون سال ھا اختناق ديکت4اتوری نظ4امی 
، دخالتی از نظ4ر وس4عت و »شاھنشاھی«

عم44ق، غي44ر قاب44ل مقايس44ه ب44ا ھ44يچ ي44ک از 
 چ4444ه در ت4444اريخ -انق84444ب ھ4444ای ت4444وده ای

دوران پيش44ين اي44ران و چ44ه س44اير انق844ب 
انق844ب اي44ران . انج44ام داد -ھ44ای معاص44ر

ز اي4ن ک4ه چگون4ه ي4ک نمونه بارزی بود ا
جن44بش ت44وده ای در جري44ان تک44املش م44ی 
توان44444د ق44444درت سياس44444ی و نظ44444امی ي44444ک 
ديکت44اتوری وحش44ی ب44ورژوايی متک44ی ب44ر 

و البته نش4ان (امپرياليزم را در ھم بکوبد 
داد ک444ه در ص444ورت نب444ود ي444ک رھب444ری 
ص44حيح، چگون44ه انق844ب زمين44ه را ب44رای 
 ).تضعيف يا نابودی خود فراھم می آورد

تين ب44ار در ت44اريخ اي44ران، در ب44رای نخس44
ّم4دت زم44ان کوت4اھی، ع44الی ت4رين اش44کال 

ش44وراھای   س44ازماندھی ت44وده ھ44ا،-خ44ود
ک44ارگران، دھقان44ان و س44ربازان و کميت44ه 

 ش4کل -ھای اعتصاب و محله ھ4ا و غي4ره
جنبش زنان که سال ھا در حال4ت . گرفتند

س44کون و انفع44ال ب44ه س44ر م44ی ب44رد، ب44رای 
 پ44ا ب44ه مطالب44ۀ خواس44ت ھ44ا و حق44وق خ44ود

ّعرص444ۀ مب444ارزات گذاش444ت؛ ملي444ت ھ444ای 
کردھا، ع4رب ھ4ا، بل4وچ ھ4ا و (تحت ستم 

ب44رای کس44ب ح44ق ) م44ردم ت44رکمن ص44حرا
تعي444ين سرنوش444ت ب444ا روحي444ۀ ق444اطع وارد 

مب4ارزات بيک4اران . کارزار مبارزه ش4دند
برای کس4ب و تض4مين ش4غل و بيم4ه ھ4ای 
تأمين اجتماعی و جنبش دانشجويی ب4رای 

و اس44تق8ل آن نظ44ارت ب44ر نظ44ام آموزش44ی 
 .از دولت و غيره در انق8ب مشاھده شدند

کلي44ۀ اي44ن تج44ارب در پوس44ت و اس44تخوان 
کارگران و زحمتکشان باقی مانده است و 
ّدر وض4عيت ب44روز جن4گ و انق844ب آت44ی، 
ًدر س444طح ع444الی ت444ری مج444ددا م444ی توان444د  ّ

 .تکرار شود

، اپوزيس44444444يون ب44444444ورژوايی در آن دوره
) الھمجبھ44ۀ مل44ی و نھض44ت آزادی و امث44(

ھمانن44د ي44ک طف44ل علي44ل در مقاب44ل چن44ين 
ِجنبش444ی ب444ه مثاب444ۀ ي444ک ن444اظر ص444رف،  ِ

سياست ھای خ4اتمی و (مبھوت باقی ماند 

 ب4ی ش4باھت ب4ه  ام4روزميرحسين موسوی
 ).ھمقطاران سابق خود نيست

 س4ال اختن4اق ٣٠اضافه ب4ر اي4ن ھ4ا، ط4ی 
حاکم، طبقۀ کارگر ايران نش4ان داد ک4ه ب4ا 

ت از مب4ارزه تم4امی ف4راز و فرودھ4ا، دس4
تنھ44ا اف4راد مغ44رض اي44ن . ب4ر نداش44ته اس4ت

ص44444دھا . ّواقعي44444ت را انک44444ار م44444ی کنن44444د
اعتص4444اب ک4444ارگری در کارخان4444ه ھ4444ای 
اي4444444ران، طغي4444444ان ش4444444ھرھای اي44444444ران، 

، مبارزات کارگران »اس8م شھر « وقايع
ھف444ت تپ444ه، ص444درا، و ک444ارگران نس444اجی 
کردس44تان و غي44ره ھم44ه حکاي44ت از ت44داوم 

ی ک4ه س4وای جنبش4. جنبش ک4ارگری اس4ت
تم44امی فرازھ44ا و فرودھ44ا، دوره ھ44ايی از 
ّاختگی و سس4تی ي4ا غ4رش و طغي4ان ، در 
مجموع متکامل و روب4ه جل4و ب4وده و اي4ن 
حقيقت44ی اس44ت ک44ه ب44ه ھ44يچ رو نم44ی ت44وان 

 .انکار کرد

  مبارزه برای قدرت سياسی

از دي4444دگاه مارکسيس44444ت ھ44444ای انق8ب44444ی، 
انق844ب مب44ارزه ای اس44ت مي44ان نيروھ44ای 

دولت .  برای کسب قدرت دولتیاجتماعی
اب44زاری اس44ت در دس44ت نيروھ44ای غال44ب 

اي444ن اب444زار ھمانن444د ماش444ينی، . اجتم444اعی
نيروی : اجزای مشخص خود را داراست

ّمح44444رک، موت44444ور، مک44444انيزم انتق44444ال و 
ّ ني4روی مح4رک دول4ت  .مکانيزم اجراي4ی

منافع طبقاتی است؛ مکانيزم موت4وری آن 
 تھي4444يج، نش4444ريات، تبليغ4444ات و م4444دارس،
ح44زب ھ44ا، مس44اجد، تظ44اھرات خياب44انی و 

مک4انيزم آن تش4کي8ت مقنن4ه، . قيام ھاست
طبقه، قشرھای ممتاز جامعه، روحانيون، 
م44ی باش44د و ب44ا�خره مک44انيزم اجراي44ی آن 
دستگاه اداری، پاسداران، پل4يس، بس4يجی 
و لباس شخصی ھا، دادگاه ھا، زن4دان ھ4ا 

 .و سپاه است

ن4گ گرچه دولت برای قشرھای درگير ج
ّفی نفسه ھدف نيس4ت، ام4ا اب4زار عظيم4ی 
اس444ت ب444رای س444ازماندھی، ب444رھم زدن و 

 ھر  .ّسازماندھی مجدد مناسبات اجتماعی
چ44ه ب44ورژوايی و چ44ه (تش44کي8ت سياس44ی 

 می کوشد تا قدرت سياسی را  )کمونيستی
بدست آورد تا از اين طريق بتوان4د دول4ت 
را در خ44دمت طبق44ه ای ک44ه وی نماين44دگی 

 .دار است، قرار دھدآن را عھده 



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
١٠ 

 
و » توطئ444ه«، »قي444ام«، »ھ444رج و م444رج«
، ھم44ه اج44زای جداناپ44ذير »جن44گ داخل44ی«
در ھ44ر حرکت44ی ب44رای . ھس44تند» انق844ب«

س44رنگونی دول44ت، جري44ان ھ44ای سياس44ی، 
اگ44ر س44اده ل44وح نباش44ند، ب44ا ھ44دف تس44خير 
قدرت وارد کارزار جن4گ و مب4ارزه م4ی 

 در جنگ داخلی، نيروھا، متحدان  .شوند
خ4ود را در س4نگرھای جن4گ پي4دا طبيعی 
 .می کنند

نيروھايی که خواھان حف4ظ نظ4ام س4رمايه 
ًو ص4444رفا در (داری و دول4444ت آن ھس4444تند 

» حکوم44ت«ي44ا » رژي44م«ص44دد تغيي44ر ن44ام 
و  ، در ي44ک جبھ44ه ق44رار م44ی گيرن44د)ان44د

ب4444444رعکس، نيروھ4444444ايی ک4444444ه خواھ4444444ان 
در تمامی (سرنگونی دولت سرمايه داری 

 دول4444ت و ج4444ايگزينی آن ب4444ا) اش4444کال آن
کارگری و دموکراتيک اند در يک سنگر 

در جن4444گ . مش4444ترک ق4444رار م4444ی گيرن4444د
داخل4444ی، ھ4444ر ني4444رو، ن4444اگزير در جبھ4444ه 

  .متحدان واقعی خود قرار می گيرد

در ص444ورت ب444روز اع444ت8ی انق8ب444ی در 
اي444ران، ک444ارگران پيش444رو، گ444رايش ھ444ای 
آنارشيس4444تی و آن4444ارکو سنديکاليس4444تی در 

ای درون جنبش ک4ارگری، مارکسيس4ت ھ4
انق8ب44ی، زن44ان، ملي44ت ھ44ای تح44ت س44تم، 
دھقان444ان فقي444ر در ي444ک س444نگر ق444رار م444ی 

در مقابل آن ھا، نيروھای طرفدار . گيرند
نظ444ام س444رمايه داری س444نگربندی خواھن444د 

نيروھ4444ای بين4444ابينی در جس4444تجوی . ک4444رد
جبھ44ه ای خواھن44د ب44ود ک44ه از س44ازماندھی 
بھت4444ری برخ4444وردار اس4444ت و از جھ4444ت، 

 آن ھا مشھود در" محافظه کاری"عنصر 
است؛ ھر چه طبقۀ ک4ارگر قاطعان4ه ت4ر و 
با اعتماد نفس بيشتری عمل کند، به ھمان 

ليب4رال (نسبت می تواند قشرھای بينابينی 
ھ444ا، دمک444رات ھ444ا، خ444رده ب444ورژوازی و 

مارکسيس4ت . را به خ4ود جل4ب کن4د) غيره
ھ44ای انق8ب44ی ھ44يچ گ44اه از قب44ل از وق44وع 

بی انق8ب، به روی خرده بورژوازی حسا
ب44از نم44ی کنن44د، چ44را ک44ه اين44ان ب44ه مح44ض 
مشاھده کوچکترين ضعفی، جبھۀ خود را 

 خرده بورژوازی گرچ4ه  .تغيير می دھند
قادر است شور و ش4وقی ناگھ4انی و حت4ی 
ّخش44می انق8ب44ی از خ44ود نش44ان دھ44د، ام44ا 

ب444ه مح444ض برخ444ورد ب444ا . پش444تکار ن444دارد
ّنام8يم4ات دلس44رد م4ی ش44ود و از قل4ۀ بلن44د 

يب س44رخوردگی م44ی افت44د امي44د در سراش44

ًتجربۀ اين قش4ر را دقيق4ا در وق4ايع اخي4ر (
 ).مشاھده خواھيم کرد

ّبن4444ابراين، در ص4444ورت وق4444وع تح4444و,ت 
) حمله نظامی يا جنگ داخلی(غيرمترقبه 

مارکسيس444ت ھ444ای انق8ب444ی موظفن444د ک444ه 
ًجن44گ داخل44ی را ب44ه انق844ب و نھايت44ا قي44ام 
توده ای برای تسخير قدرت تبديل کنند؛ و 

 امر امکان پذير نيست مگر اين که از اين
ابتدا اعتماد به نفس در درون طبقۀ کارگر 

طبق44ه ک44ارگر فق44ط در . وج44ود داش44ته باش44د
صورتی می تواند اعتماد به نفس ,زم را 
ب44رای بران44دازی حکوم44ت ب44ه دس44ت آورد 
که چشم انداز روشنی در برابرش گشوده 
شود و فرصت بيابد که تناسب نيروھا را 

 در -نف4ع او در ح44ال تغيي4ر ھس44تندک4ه ب44ه -
ًميدان عمل بيازمايد، و ضمنا وج4ود ي4ک 
رھب444ری مطم444ئن از خ444ود، ثاب444ت ق444دم، و 
: بص44ير را در ب44ا,ی س44ر خ44ود ح44س کن44د

 ب444ه عن444وان پ444يش ح444زب پيش444تاز انق8ب444ی
. ک444ارآزمودۀ طبق444ه ق444راول ب444ا ص8444بت و

ادام444ه "انق8444ب و قي444ام ني444ز مانن444د جن444گ 
 ."سياست است به طريقی ديگر

، ١٩١٧برای نمونه، قبل از انق8ب اکتبر 
منشويک ھا انق8ب آتی روس4يه را ب4ه دو 

در مرحل44ۀ نخس44ت، . مرحل44ه تقس44يم کردن44د
آن ھا می خواستند برای رشد بورژوازی 
و س444رنگونی ت444زار، ب444ه درون حکوم444ت 
موق44ت وارد ش44ده و ب44ا اص44ط8ح رھب44ری 
آن، ب44رای انج44ام ي44ک سلس44له اص844حات 

ّند؛ و در مرحل4ۀ دوم، راديکال تر اقدام کن
مب444ارزه ب444رای س444رنگونی ب444ورژوازی و 
تش44کيل حکوم44ت ک44ارگری را پ44يش بين44ی 

تجرب4ۀ اي4ن گون4ه عقاي4د نش4ان  .می کردن4د
ّداد که اين عده به عمال و ابزار بی ارادۀ  ّ
ًبورژوازی تبديل گشتند و نھايتا در صف 

 .ّضد انق8ب قرار گرفتند

، ١٩١٤ھ44م چن44ين، در دھ44ۀ قب44ل از س44ال 
ّين المل44ل سوسياليس44ت و ک44ل جن44بش ب44ين ب44

المل444ل ک444ارگری علي444ه خط444ر جن444گ، ب444ه 
آم444وزش و بس444يج ت444وده ھ444ای زحم444تکش 

ّام44ا، ب44ه مح44ض آغ44از جن44گ،  .پرداخ44ت
بسياری از رھبران سوسيال دمک4رات ب4ه 

 حماي444ت  .عقاي444د ش444ووينيزم درغلتيدن444د
م44ام «شووينيس4تی از مس44ألۀ دف4اع مل44ی از 

ه، امپرياليس4444تی در ھ4444ر دو جبھ4444» وط4444ن
مت444رادف ب444ا خاتم444ۀ دف444اع از من444افع آت444ی 

» ّاتح444اد مق444دس«. طبق444اتی ک444ارگران ش444د
ک444444ارگران و س444444رمايه داران در براب444444ر 

سوس444يال . اع8444م ش444د» دش444من خ444ارجی«
ِدمکراس4444ی در واق4444ع تب4444ديل ب4444ه اس4444يران 

و س44444اير ) انحص44444ارات" (تراس44444ت ھ44444ا"
 .سوداگران جنگ امپرياليستی شدند

  بورژوازی و امپرياليزم

 از اص44ول مارکسيس44ت ھ44ای يک44ی ديگ44ر
انق8ب44ی ع44دم اتح44اد ب44ا خ44ائنين ب44ه جن44بش 

تجربۀ جنبش کارگری در . کارگری است
سطح جھانی بارھا به ما آموخته است که 
اتحاد با کسانی که کوچکترين احترامی به 
حق4444وق دمکراتي4444ک م4444ردم زحم4444تکش و 
کارگران نمی گذرن4د و حت4ی در س4رکوب 
آن444ان چ444ه در حکوم444ت و چ444ه از طري444ق 
جاسوس44ی و ھمک44اری ب44ا رژي44م، ش44رکت 

 .داشته اند، جايز نيست

می گويند بايد از اخت8فات درون4ی ھيئ4ت 
ح444اکم س444ود جس444ت و نخس444ت ھم444راه ب444ا 
اص84444ح طلب4444ان، اقت4444دارگرايان را کن4444ار 

در درون ب44444ورژوازی اي44444ران . گذاش44444ت
گرچه ھمواره اخت8ف ھا و شکاف ھ4ايی 
ّوج44ود داش44ته، ام44ا در چن44د دھ44ۀ گذش44ته و 

ھ4يچ وض4عيتی، ش4اھد نب4وده اي4م ک4ه تح4ت 
ّنظ44ام، ب44ه مثاب44ۀ ي44ک ک44ل واح44د، در لب44ه 

حت4ی در زم4ان . پرتگاه ق4رار گرفت4ه باش4د
ھم4راه (سرنگونی رژيم شاه، ب4ورژوازی 

، )ب44ا بخ44ش عم44ده ای از ارت44ش و س44اواک
برای حفظ من4افع عم4ومی س4رمايه داری، 
تن به تغيير رژيم داد و به خمينی پيوست 

). و تواف444ق امپري444اليزمالبت444ه ب444ا نظ444ارت (
ام4روز ديگ44ر ب4ر کس44ی پوش4يده نيس44ت ک44ه 
در روزھ444ای قب444ل از انق8444ب، م444ذاکرات 

ب444ه (مخف444ی م444ا ب444ين بھش444تی و بازرگ444ان 
از يکس4و و ) نمايندگی  بورژوازی ب4ازار

ب44ه نماين44دگی از (س44ران ارت44ش و س44اواک 
از سوی ) بخش موجود بورژوازی ايران

ب44ه (ديگ44ر، تح44ت داوری ژن44رال ھ44ويزر 
ص4ورت ) ايندگی از امپري4اليزم آمريک4انم

معامل44ه از ب44ا, ني44ز ب44رای کنت44رل . گرف44ت
) ب4ه وس4يلۀ خمين4ی(کردن جنبش توده ای 
بقي4444ۀ وق4444ايع، ت4444اريخ . ص4444ورت پ4444ذيرفت
چن44ان چ44ه .  اس44ت١٣٥٧شکس44ت انق844ب 

بخش ھ4ای مختل4ف ب4ورژوازی اي4ران در 
گذش4444ته ب4444ا ھ4444م ب4444رای س4444رکوب جن4444بش 
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ر آين4ده کارگری به توافق رسيده باش4ند، د

 .ھم چنين خواھند کرد

اي44ن نظري44ه در م44ورد ميرحس44ين موس44وی 
در ح444اد ت444رين ب444ر . ني444ز ص444دق م444ی کن444د

خوردھ444ا مي4444ان ت4444وده ھ4444ای ميلي4444ونی ب4444ا 
س44خنان . س44رکوبگران، ايش44ان غاي44ب ب44ود

کل444ی و محافظ444ه کاران444ۀ او، ت444وده ھ444ای 
وسيعی را به راه مبارزه خ4ود انگيخت4ه و 

اي4444ن . ب4444دون رھب4444ری س4444وق داده اس4444ت
ھبران اص8ح طلب ھمانند ھمتايان خود ر

ً مج4ددا پش4ت ت4وده ھ4ا را ١٣٥٧در بھم4ن 
، ب444ا "حف444ظ نظ444ام"خ444الی ک444رده و ب444رای 

و يا چه  خامنه ای وارد معامله می گردند
بسا، خود آن ھا به عنوان رھب4ران آت4ی ، 

 اگ44ر ھ44م .ّب44ه موجودي44ت نظ44ام ادام44ه دھن44د
آنان دس4تگير، زن4دان و اع4دام ھ4م گردن4د، 

 .آنان کماکان اشتباه بوده استسياست 

ت44اريخ انق844ب ھ44ا و جن44گ ھ44ای معاص44ر 
نش44444ان داده اس44444ت ک44444ه ت44444رس و واھم44444ۀ 

از طبق444444ۀ ) و امپري444444اليزم(ب444444ورژوازی 
کارگر و جنبش ت4وده ای زحمتکش4ان، ب4ه 
. مرات444ب بيش444تر از مس444تبدان بورژواس444ت
ًزيرا با بورژوازی مستبد نھايتا کنار م4ی 

ۀ طبق444ۀ ّآين444د، ام444ا ب444ا ني444روی پ444يش رون444د
ک44ارگر ھرگ444ز ب444ه آش44تی نخواھن444د رس444يد 

م4444ادام ک4444ه س4444رمايه داری پابرجاس4444ت، (
ّيعن44ی تض44اد م44ابين -ّتض44اد عم44ده و اص44لی

 اجتن444اب ناپ444ذير -ني444روی ک444ار و س444رمايه
فراخوان موسوی به مقاومت ) خواھد بود

ّمردم عليه نيروھای انتظامی، کل نظام را 
ب444ه مخ444اطره خواھ444د ان444داخت و موقعي444ت 

ني44ز ک44اھش خواھ44د داد، زي44را خ44ود او را 
ّمنطق اين مقاومت منجر به سرنگونی کل 

 .نظام می گردد

 تکاليف مارکسيست ھای انق(بی

 

وظيفۀ مارکسيست ھای انق8بی، تحت ھر 
وضعيتی، تدارک برای مداخله در جنبش 

مارکسيست ھای انق8بی . کارگری است
نقش ديگری به جز قرار گرفتن در کنار 

شان ندارند؛ کسانی که کارگران و زحمتک
به ھر بھانه و استد,لی خود را در کنار 

 ھمانند موسوی ھا -خائنين به طبقۀ کارگر
 می يابند، شايستگی آن را ندارند که نام -

 .بر روی خود بگذارند" کمونيست"

ّبا توجه به وضعيت عينی ايران، تنھا يک  ّ
ّبديل برای حل مس4ايل جامع4ه وج4ود دارد 

ی رژي44م و آغ44ازانق8ب و آن ھ44م س44رنگون
ي4444ک ني4444روی انق8ب4444ی . ک4444ارگری اس4444ت

بايس4444تی بط4444ور مش4444خص و متمرک4444ز در 
ص44دد ارتب44اط گي44ری ب44ا کميت44ه ھ44ای عم44ل 

در راس4444تای ھماھن4444گ ک4444ارگری مخف4444ی 
، ک444ردن آن ھ444ا ب444رای ت444دارک اعتص444اب

ھس44444ته ھ44444ای ک44444ارگری «ايج44444اد . باش44444د
ب44رای ارتب44اط گي44ری ب44ا  »سوسياليس44تی

ين44ه ب44رای کميت44ه ھ44ای مخف44ی و ايج44اد زم
ن4ه ( »ح4زب پيش4تاز انق8ب4ی«تشکيل يک 

ھر حزبی که نام خ4ود را چن4ين م4ی نھ4د، 
بلکه حزبی که به وسيلۀ کارگران پيش4رو 
ش44ناخته ش44ده و م44ورد اعتم44اد آن44ان ق44رار 

يکی از وظ4ايف عم4دۀ مارکسيس4ت ) گيرد
. ھ44444ای انق8ب44444ی در دورۀ پ44444يش روس44444ت
مارکسيست ھای انق8بی بايستی ھم4راه و 

پيشروی ک4ارگری، ب4ه س4اختن و در کنار 
برای گسترش اين کميته ھای عمل مخفی 

اق444دام کنن444د، ت444دارک اعتص444اب عم444ومی 
وگرنه نقشی در انق8ب ايران، جز تب4ديل 
شدن به آلت دست ب4ورژوازی ، نخواھن4د 

 .داشت

، يک چش4م »واقعی«چنان چه چشم انداز 
انداز انق8ب کارگری متکی به شوراھای 

 باش4444د، وظيف4444ۀ ک4444ارگران و زحمتکش4444ان
اساس44ی مارکسيس44ت ھ44ای انق8ب44ی جھ44ت 
گي444ری سياس444ی ب444ه س444وی قش444ر پيش444روی 
کارگری در راس4تای ت4دارک انق84ب آت4ی 

ت44دارک انق8ب44ی ني44ز ش44امل . خواھ44د ب44ود
ّفعاليت مشخص در درون و ھمراه با اين 
قش44ر ب44رای ف44راھم آوردن زمين44ۀ مناس44ب 
ب44رای تس44خير ق44درت و ج44ايگزينی دول44ت 

.  دول4ت ک4ارگری اس4تبورژوايی ب4ا ي4ک
در اي4444ن مي44444ان، برنام44444ه ري44444زی دقي44444ق، 
موش444کافانه و متمرک4444ز، ب444رای گ4444ذار از 
جامع44ۀ فعل44ی ب44ه جامع44ه و دول44ت انق8ب44ی 
ّآتی، فاکتوری اساسی و از اھميتی حياتی 

 ١٣٨٨ تير ٦ .برخوردار است

رژيم حم(ت را افزايش 
 به اعتصاب –دھد  می

 !ديمعمومی نيازمن
 

 آلن وودز
 

ای در لن444دن دانش444جوی  دي444روز در جلس444ه
ايرانی جوانی از من انتقاد کرد که زيادی 

او خ444ود . گي444رم ب444ه موس444وی س444خت م444ی
موس444444وی را رھب444444ر مس444444لم مخ444444الفين و 

م4ن . دانس4ت م4ی" ترين م4رد اي4ران شجاع"
ھا حامی  جواب دادم که گرچه مارکسيست

جنبش اعتراضی ھستند اما اين جنبش ب4ه 
ھ444ای  رس444د مگ444ر تظ444اھرات ش نم444یاھ444داف

خيابانی توسط اعتصاب عمومی کارگران 
اش44اره ک44ردم ک44ه . اي44ران پش44تيبانی ش44وند

موس4وی تنھ4ا اش4اراتی م4بھم ب4ه اعتص4اب 
عم444ومی داش444ته ام444ا فراخ444وانی ب444ه چن444ين 

 . اعتصابی انجام نشده
گفت تظاھرکنندگان نه انق84ب  دانشجو می

م4ن پاس4خ . خواھن4د که تنھا اص84حات م4ی
ادم که شايد اي4ن ح4رف درس4ت باش4د ام4ا د

تنھ444ا راه دس444ت ي444افتن ب444ه چيزھ444ايی ک444ه 
 انق8بی است و  خواھند، راه معترضين می

ق44درت تغيي44ر جامع44ه ب44يش از ھ44ر چ44ز ب44ه 
ی ک444ارگر بس444تگی  مش444ارکت فع444ال طبق444ه

دانم آن دانشجو را راضی کردم  نمی. دارد
 .يا نه اما حداقل او را به فکر واداشتم

اي4ن روزھ4ا ب4ه خيل4ی چيزھ4ا مردم اي4ران 
متاسفانه ظاھرا بس4ياری از . کنند فکر می

روشنفکران غربی ما اص8 قابلي4ت تفک4ر 
يک4444444444444ی از . ان444444444444د را از دس444444444444ت داده

ت444رين مق444ا,تی ک444ه پ444س از  کنن444ده ناراح444ت
ای از جيم4ز پت4راس  ھا خوان4دم مقال4ه مدت

در روز " تحقيق4ات جھ4انی"سايت  در وب
خاب4444ات انت" ژوئ444ن ب444ود ک444ه ٢٢دوش444نبه 
ن44ام " " انتخاب44ات گمش44ده"ی  حق44ه: اي44ران
کننده اس4ت  اين بخصوص ناراحت. داشت

گ4ری ري4زبين  چرا که جيمز پتراس تحلي4ل
اس444ت ک444ه اغل444ب مق444ا,ت بس444يار خ444وبی 

متاسفانه او به اين دام افتاده که . نويسد می
ھايی را که ھيچ ربطی با ھ4م ندارن4د  پديده

 ب44ا يک444ديگر مقايس444ه کن444د و از اي444ن قي444اس
در . رس4د اشتباه، ,جرم به نتايج غل4ط م4ی

 :خوانيم اين مقاله می
گيرن4444دگان  تقريب4444ا تم4444ام طي4444ف تص4444ميم"

ھ444ای مھ444م  غرب444ی، از جمل444ه تم444ام رس444انه
ھ444ای مھ444م  س444ايت چ444اپی و غيرچ444اپی، وب
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ليب44444444رال و راديک44444444ال و ليبرت44444444ارين و 

ک444ار ادع444ای مخ444الفين در م444ورد  محافظ444ه
ی انتخاب44444اتی را تک44444رار  تقل44444ب گس44444ترده

ک44اران  ک44اران، محافظ44ه نومحافظ44ه. دن44دکر
چي444ان در کن4444ار  ليبرتاري444ان و تروتس444کی

ھا به ھلھل4ه ب4رای معترض4ين  صھيونيست
مخ4444الف ب4444ه عن4444وان پيش4444گامان انق8ب4444ی 

 ". دموکراتيک پرداختند
ی رژيم اي4ران ک4ه  پتراس اتھام مفتضحانه

ھای ايران را امپرياليسم  معترضين خيابان
او يک . کند یسازمان داده است، تکرار م

ورق م444درک ھ444م ب444رای حماي444ت از اي444ن 
او در کم4ال آرام4ش . کن4د تھمت ارائه نمی

ی  کن444د و از ش444يوه ادع444ايش را ط444رح م444ی
ق4444444ديمی استالينيس4444444تی وص4444444ل ک4444444ردن 

س4444ازمان س4444يا و "ھ4444ا ب4444ه  تروتسکيس4444ت
اي44ن زب44ان . کن44د  اس44تفاده م44ی "صھيونيس44م

اين . ويشينسکی است و نه مارکس و لنين
که مشاعرش را تا جايی زبان فردی است 
دانXد چگونXه انقX(ب  نمیاز دست داده که 

 .را از ضدانق(ب تميز دھد
اي44444ن واقعي44444ت ک44444ه امپرياليس44444م آمريک44444ا 

ی تغيير رژيم در تھران را دارد به  برنامه
ط4ور ک4ه پت4راس و  اين معن4ا نيس4ت ک4ه آن

کنن44د،  ی ديگ44ر ادع44ا م44ی"ھ44ا چ44پ"بعض44ی 
ا جنبش تحت کنترل يا مخلوق سازمان سي

ای ش4444ک نيس444ت ک4444ه آمريک4444ا  ذره. اس444ت
کن4د ب4ر تغيي4ر رژي4م در  مخفيانه ت8ش م4ی

اي44ران اث44ر بگ44ذارد و س44ه دھ44ه اس44ت ک44ه 
دان444يم ک444ه  م444ی. مش444غول اي444ن ک444ار اس444ت
ای ب4رای اي4ن ک4ار  واشنگتن صندوق ويژه
دان4444يم ک4444ه  م4444ا م4444ی. کن4444ار گذاش4444ته اس4444ت

ھ4444ا ت84444ش کنن4444د اي4444ران را  امپرياليس4444ت
ا تھديدی برای شيطانی جلوه دھند و آن ر

ص444لح جھ444انی و ثب444ات خاورميان444ه اع8444م 
ی عجيب راجع به وضعيت  اما نکته. کنند

ھ44ا  آن. ھ44ا اس44ت ِکن4ونی، احتي44اط آمريک44ايی
ھ4ا بس4يار  در مورد انتخابات مثل اروپايی

تنھا رئيس دولت اروپ4ايی . اند محتاط بوده
ک4ه رژي4م اي44ران را ب4ه تقل4ب در انتخاب44ات 

 فرانس444ه، محک444وم ک444رد، رئ444يس جمھ444ور
 . سارکوزی، است
نويس4444د  چ4444ه پت4444راس م4444ی ب4444ر خ84444ف آن

گ44را در آمريک444ا  ک44اران راس444ت نومحافظ44ه
ن4ژاد در انتخاب4ات  مدعی پي4روزی احم4دی

اين تناقض ظاھری را ب4ه س4ادگی . ھستند
اي444ن ارتج444اعيون . ش444ود توض444يح داد م444ی
ش4ود  خواھند نشان دھند ک4ه اص84 نم4ی می

از راه با ايران سر کرد مگ4ر ب4ا بمب4اران 
ھايی ک4ه پت4راس  پس آن صھيونيست. دور

کند پش4ت معترض4ين ھس4تند چ4ه؟  ادعا می
ھ444ا ھ444م مث444ل  صھيونيس444ت! چن444ين نيس444ت
گوين44444د  ک44444اران آمريک44444ا م44444ی نومحافظ44444ه

ن44ژاد دقي44ق و عاد,ن44ه پي44روز ش44ده  احم44دی
و چ44را؟ چ44ون م44رتجعين اس44رائيل ! اس44ت
خواھند جنگ با ايران را تحريک کنند  می

ی آن را نابود کنن4د و از ا تا ظرفيت ھسته
 .نظر نظامی تضعيفش کنند

ھ4ا نيس4تند  بينيد؟ پس اي4ن تروتسکيس4ت می
ھای  ِکه با مرتجعين آمريکا و صھيونيست

. ان4د ی متحد درست ک4رده طلب جبھه جنگ
ھا از صميم قلب با تحليل جيمز پتراس  آن

ب4444ه ق4444ول . از انتخابXXXXات ايXXXXران موافقنXXXXد
را ھ44ای عجيب44ی  مع44روف، ض44رورت، آدم
ام4ا م4ا از ! فرس4تد با ھم به رختخ4واب م4ی

ی برچسب زدن استالينيستی اس4تفاده  شيوه
دوس4ت ن4داريم رفي4ق پت4راس را . کن4يم نمی

م44تھم کن44يم ک44ه عض44و جبھ44ه متح44د ب44ا اي44ن 
. ارتج44اعيون در آمريک44ا و اس44رائيل اس44ت

کن4يم ک4ه او اش4تباھی  در عوض فرض می
 .انگيز مرتکب شده است غم

پت44راس و . اض44ح اس44تدلي44ل اي44ن اش44تباه و
ان44د ک44ه  اش44اره ک44رده) ب44ه درس44تی(ديگ44ران 

امپرياليس44444م آمريک44444ا در مس44444ائل داخل44444ی 
کش444ورھايی ھمچ444ون ون444زوئ8، بولي444وی، 
گرجستان، اکراين، لبن4ان و غي4ره دخال4ت 
ک44رده اس44ت و از تش44ويق، س44ازماندھی و 

ھای مخالفين خ4ودداری  تامين مالی جنبش
ھ444ا ب444ه خياب444ان  اي444ن جن444بش. نک444رده اس444ت

ی تقل44ب در  آين44د و ب44ا اس44تفاده از بھان44ه م44ی
) مش44444روع ي44444ا غيرمش44444روع(انتخاب44444ات 

ھ44ايی ک44ه مطل44وب واش44نگتن نيس44تند  دول44ت
 . سازند ثبات می بی
 

ھم4ين واقعي4ت ت4ا . اين کام8 درست اس4ت
و نه (حدودی واکنش بسياری در ونزوئ8 

دھد که تشابھی  را توضيح می) فقط چاوز
يدوھای ھ44ای ارتج44اعی اس44کآل ب44ين جن44بش

خواھن4444د دول4444ت  طبق4444ه متوس4444ط ک4444ه م4444ی
ھای  ثبات کنند با اعتراض بوليواری را بی

ھم444ين قي444اس ب444ا دار و . بينن444د اي444ران م444ی
ھ4ای  فاشيستی که تظ4اھرات ھای نيمه دسته

ب44ار را علي44ه دول44ت اوو  خياب44انی خش44ونت
ان44د ھ44م  م44ورالس در بولي44وی س44ازمان داده

 .انجام شده است
. يی بنيادين دارداما اين نوع استد,ل خطا

دول444ت ھوگ444و چ444اوز در ون444زوئ8 و اوو 
ھ44ايی پيش44رو  م44ورالس در بولي44وی دول44ت
ِھ44ای مخالف44ت  ھس44تند ک44ه در مقاب44ل جن44بش

ان4د  ھای ارتجاعی ق4رار گرفت4ه اوليگارشی

کردند  ھا اين کشورھا را اداره می که نسل
و ب44444ه دنب44444ال تحمي44444ل مج44444دد حکوم44444ت 
ديکت44444اتوری خ44444ود ب44444ا حماي44444ت علن44444ی 

ھا واقعي4اتی  اين. يسم آمريکا ھستندامپريال
مش444444خص اس444444ت و ب444444ه ھم444444ين عل444444ت 

ھ4ای مخ4الفين  ھا ھميشه ت84ش مارکسيست
ھ444ای  ارتج444اعی ب444رای س444رنگونی دول444ت

منتخب ونزوئ8 و بوليوی توسط مخ4الفين 
گ4444را ک4444ه پش4444ت پ4444رچم دروغ4444ين  راس4444ت

ان4444د محک4444وم  پنھ4444ان ش4444ده" دموکراس4444ی"
 . اند کرده

ارد؟ اي44ن چ44ه ربط44ی ب44ه اوض44اع اي44ران د
دول44ت اي44ران ن44ه دول44ت ح44امی ک44ارگر و 
پيش44رو ک44ه ديکت44اتوری م44ذھبی ارتج44اعی 
اس4444ت ک4444ه منظم4444ا جن4444بش ک4444ارگران را 

ای را از  س44رکوب ک44رده، حق44وق اتحادي44ه
ھ44ا فع44الين  ک44ارگران س44لب ک44رده، و دھ44ه

س44نديکايی را دس444تگير، ش44کنجه و اع444دام 
در ون44زوئ8 وقت44ی ک44ارگران . ک44رده اس44ت
کنند دولت اغل4ب  یھا را اشغال م کارخانه

ھ4ای  کند و خواس4ته سازی می ھا را ملی آن
در اي444ران اگ444ر . پ444ذيرد ک444ارگران را م444ی
ھ44ا را اش44غال کنن44د ب44ا  ک44ارگران کارخان44ه

) اگر نه ب4دتر(سرکوب وحشيانه و زندان 
 .شوند مواجه می

ھ44444ا واقعي44444ات ھس44444تند و واقعي44444ات،  اي44444ن
دھد  واقعيات نشان می. چيزھايی مستحکم
ن4444دھا در اي4444ران ھ4444يچ ک4444ه حکوم4444ت آخو

 ب44ا  ی پيش44رويی ن44دارد و مقايس44ه آن نکت44ه
. ای ن444دارد ون444زوئ8 و بولي444وی ھ444يچ پاي444ه

جمھور چاوز با به رسميت شناس4ی  رئيس
ن4ژاد ب4ه ش4دت تص4وير  احم4دی" پيروزی"

جمھوری بوليواری در چشم م4ردم اي4ران 
و در تحلي4ل نھ4ايی، تنھ4ا . را تخريب کرد

ی، دوس4444تان واقع4444ی جمھ4444وری بولي4444وار
ھ444ا در ھ444ر  مارکسيس444ت. ھ444ا ھس444تند ت444وده

ھا علي4ه  ی توده کشوری ھميشه در مبارزه
ھ44444ا  ن44444ابرابری و س44444رکوب در کن44444ار آن

اي444ن در م444ورد ون444زوئ8 و . خواھن444د ب444ود
 و در مورد ايران –کند  بوليوی صدق می

 .کند نيز صدق می
 

 انق(ب چيست؟
 

تروتسکی در شاھکار بزرگ خود، تاريخ 
8ب را اينگونه تعريف انق8ب روسيه، انق

 :کند می
ترين ويژگی انق8ب، دخالت مستقيم  مسلم"

در . ھا در روي4دادھای ت4اريخی اس4ت توده
ھای ع4ادی، دول4ت، چ4ه پادش4اھی و  زمان
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 خ444ود را ب444ا,ی مل444ت  چ444ه دموکراتي444ک،

برد و تاريخ را متخصصين اين کس4ب  می
 پادش4444اھان، وزرا، –س4444ازند  و ک4444ار م4444ی

  دگان مجل444444س،س444444ا,ران، نماين444444 دي444444وان
ھ444ای  ام444ا در آن لحظ444ه. نگ444اران روزنام444ه

ھ44ا  حي44اتی ک44ه نظ44م کھ44ن ديگ44ر ب44رای ت44وده
ھ4ا  ھ4ا بن4دھايی ک4ه آن قابل تحمل نيس4ت آن

را از حيط44444ه سياس44444ی بي44444رون گذاش44444ته 
گس4لند، نماين4دگان س4نتی خ4ود را کن4ار  می
ی آغ4ازين  زنند و با دخالت خود زمينه می

. دکنن444 ب444رای نظ444امی جدي444د را ايج444اد م444ی
ک44ه اي44ن خ44وب اس44ت ي44ا ب44د را م44ا ب44ه  اي44ن

م44ا . گ44ذاريم گراي44ان وام44ی قض44اوت اخ844ق
ط444ور ک444ه در مس444ير  خ444ود واقعي444ات را آن
. کن444يم ان444د درک م444ی عين444ی پيش444رفت آم444ده

تاريخ انق84ب ب4رای م4ا پ4يش از ھ4ر چي4ز 
ھ44ا ب44ه قلم44روی  ت44اريخ ورود جب44ری ت44وده

" حکوم44ت ب44ر سرنوش44ت خودش44ان اس44ت
 ).  جلد اول، مقدمهتاريخ انق8ب روسيه،(

آي4444ا اي4444ن کلم4444ات در م4444ورد روي4444دادھای 
م4ان در  چشمگيری که درست جلوی چشم

کنن4د؟  گي4رد ص4دق نم4ی ايران صورت م4ی
ھ4ا ص44دھا ھ4زار م44رد و  ی گذش44ته در ھفت4ه

ھای تھ4ران، ش4يراز،  زن شجاع به خيابان
. ان444د اص444فھان و ش444ھرھای ديگ444ر ريخت444ه
ای فاق44د  درس4ت اس44ت ک44ه اي4ن جن44بش ت44وده

ای س4444ردرگم  ری اس4444ت و مشخص4444هرھب4444
ی انق844ب ھميش44ه  ام44ا مراح44ل اولي44ه. دارد

 . اوضاعی نامنسجم و سردرگم دارند
ی دوم خ44ود راج44ع ب44ه اي44ران  م4ن در مقال44ه

بلک444ه گف444تم " انق8444ب ش444ده اس444ت"نگف444تم 
 توض44يح .انقXX(ب ايXXران آغXXاز شXXده اسXXت
ای ک4ه  پرده دادم که انق8ب نه نمايشی تک

توان4د ط4و,نی  یروندی پيچيده است که م4
باش4د و از ھم44ه ج44ور ف44راز و نش44يب گ44ذر 

م444ن مشخص444ا اوض44اع اي444ران را ب444ا . کن44د
انق8ب اسپانيا مقايسه کردم که ھفت س4ال 

 ط44ول کش44يد و در آن ١٩٣٧ ت44ا ١٩٣١از 
ھ4444ای خي4444زش عظ4444يم  گ4444اھی ش4444اھد دوره

ھ444ای  انق8ب444ی ب444وديم و گ444اھی ش444اھد دوره
-٦(شکست و حتی دو سال سياه ارتج4اع 

١٩٣٤ .( 
چي444زی ک444ه در دو ھفت444ه گذش444ته ش444اھدش 

ايم تنھا اولين پ4رده از نم4ايش انق84ب  بوده
ِاين س4ناريو ب4رای تم4ام دانش4جويان . است

در آغاز . تاريخ انق8بات بسيار آشنا است
ھر انق8ب4ی، وقت4ی ک4ه طبق4ه ک4ارگر نق4ش 

کن44444د و در مي44444ان   را ايف44444ا نم44444ی رھب44444ری
ھ44ا  ادغ44ام ش44ده اس44ت، اي44ن ت44وده" ھ44ا ت44وده"

تند ک444ه تعص444بات خ444ود را ب444ه درون ھس444

توھم4ات "ای از  آورند و مرحله جنبش می
اي44444ن . ش44444ود ايج44444اد م44444ی" دموکراتي44444ک

ای ک4444ام8 غيرقاب4444ل اجتن4444اب در  مرحل4444ه
انق8ب ايران است، مثل انق8ب فوريه در 

 در اس4پانيا و حت4ی ١٩٣١روسيه، آوريل 
 . ھجده ماه اول انق8ب کبير فرانسه

" راتي444444444کتوھم444444444ات دموک"ی  در دوره
ای اي4ن تفک4ر  نيروی قدرتمن4د جن4بش ت4وده

. کند که پيروزی نزديک است را ايجاد می
ھمه چيز به نظر ممکن و روندھا به نظر 

طبيعت444ا توھم444ات . آين444د بس444يار س444اده م444ی
. ھست" دموکراتيک"بسياری به رھبران 

اين را دوست جوان ايرانی من ديروز به 
,زم اس4ت ک4ه جن4بش . روشنی ابراز کرد

ای از دش4444444وارھا،   گذش4444444تن از دورهب4444444ا
ھا و مص4ائب بس4يار درس س4ختی  شکست
گراي4ی سياس4ی بگي4رد ت4ا ب4ا,خره  در واقع

 . بتواند توھماتش را کنار بزند
ِنش444ان آغ444از انق8444ب رس444تاخير عم444ومی 

ھا است که به دنبال راھی بي4رون از  توده
طبيع4ی اس4ت ک4ه جن4بش . ب4ن بس4ت ھس4تند

داش444ته ای س444ردرگم و نامنس444جم  مشخص444ه
ھ44ا در انق844ب ب44ه س44رعت  ام44ا ت44وده. باش44د
در مراح444444ل اولي444444ه ک444444ه . آموزن444444د م444444ی
ھ44ای طبق44اتی ھن4وز روش44ن نيس44ت،  تف4اوت

ھ44ای ب444ورژوا ھس44تند ک44ه جل444و  دم44وکرات
 س4ال ٣٠شکی نيس4ت ک4ه پ4س از . آيند می

ديکتاتوری آخوندھا ميلی سوزان به تغيير 
موج44ود اس44ت و اي44ن مي44ل م44ردم بس44يار ب44ا 

ام4444ا ب4444ا . ختل4444ف اس4444تمن4444افع طبق4444اتی م
ت444ر  روی مب444ارزه ھ444ر روز روش444ن پ444يش
ی خ44ود  ھ44ا در مب4ارزه ش4ود ک44ه بعض4ی م4ی
 .تر ھستند جدی

علي444رغم تم444ام س444خنان " طلب444ان اص8444ح"
. شوند نشينی می ی عقب شان آماده شجاعانه

ھ4ای س4وگواری  الح4ال تظ4اھرات ھا ف4ی آن
ک44ه ق44رار ب44ود ام44روز در تھ44ران برگ44زار 

وی، رفس4نجانی و موس4. اند شود لغو کرده
رضايی با مقامات کميته امنيت ملی ايران 

ام44ا خب44ری از مس44ائل . ان44د جلس44ه گذاش44ته
م4444ورد بح4444ث و تص4444ميمات گرفت4444ه ش4444ده 

ھ4444ا خب4444ر از چ4444ه  اي4444ن گ4444زارش. نيس4444ت
دھند که رژي4م در  ھا نشان می دھند؟ آن می

است ت4ا ب4ه " طلبان اص8ح"حال توطئه با 
سازش44ی کثي44ف پش44ت س44ر م44ردم برس44د و 

در عين .  اعتراضی را خاتمه بخشدجنبش
 . افزايد حال رژيم بر سرکوب می

 
 سرکوب

 

ع444روج اعت444راض اث444ر قدرتمن444دی داش444ته 
اند و بحران  ھا نفر برخواسته ميليون. است

) ھXا تظXاھرات(امXا . نظام تعميق شده است
ھيچ کدام از مشک(تی را کXه مطXرح کXرد 
حXXل نکXXرده اسXXت و دارد بXXه سXXقف خXXود 

اب اعتص44اب عم44ومی و در غي44. رسXXد مXXی
، جن4بش فاق4د ٥٧قيام سراسری مث4ل س4ال 

نقط44ه عط44ف ,زم ب44رای س44رنگونی رژي44م 
معترضين در مقاب4ل ق4درت دول4ت، . است

آخرين . طرح و استراتژی روشنی ندارند
ھ44ای مخ44الفين خب44ر از استيص44ال  تاکتي44ک

ھا و  فريادھای هللا و اکبر در شب. دھد می
اث44ر ھ44ای س44بز  ب44ه ھ44وا فرس44تادن بادکن44ک

رژي444م دارد ب444ر س444رکوب . چن444دانی ن444دارد
 . افزايد می

ما ساعاتی پيش اين گ4زارش را از داخ4ل 
 :ايران دريافت کرديم

ھ4ا  ھنوز بعضی ج4وان. ھا خلوتند خيابان"
ای ب44دون  آين44د ام44ا ب44ه ش44يوه ب44ه خياب44ان م44ی

ب4وک و س4اير  اط8عاتی از ف4يس. سازمان
. آين4د گيرن4د و ب4ه خياب4ان م4ی ھ4ا م4ی رسانه

پل4يس اج4ازه . کن4د ھا حمل4ه م4ی س به آنپلي
بس444ياری از . دھ444د تجمع444ات ب444زرگ نم444ی

طل444ب دس444تگير  نگ444اران اص8444ح روزنام444ه
گزارش شده است که در بسياری . اند شده

از دفاتر دنبال کسانی که به موسوی رای 
خيل44ی از حامي44ان او را . ان44د ان44د افت44اده داده

 ". اند اخراج کرده
وج4ود س4رکوب و ھا روی توئيتر  گزارش

. کنن4د توحش وس4يع در اي4ران را تايي4د م4ی
 Green(ک44اربری ب44ه ن44ام گ44رين بري44ف 

Brief (در توئيتر امروز گزارش کرد: 
ھ44ای  معترض44ين ام44روز ھمچن44ان خياب44ان"

تھ44ران را پ44ر کردن44د ام44ا تع44داد نيروھ44ای 
امنيتی که برای جلوگيری از تجمع وسيع 

کار ھا به کار گرفته شده بود، موثر از  آن
قب8 گزارش کرده بوديم که دولت . در آمد

ھ444ای بس444ياری ب444ه تھ444ران  موتورس444يکلت
ھ44ا و س44اير نيروھ44ای  آورده و ب44ه بس44يجی

ِھا برای بسيج نيروھای  از آن. امنيتی داده
ش4ود و  امنيتی استفاده بسيار کارآمدی م4ی

رود  ھر جا که بيم حضور معترض4ين م4ی
ب، در وسط اين آشو. افتند به دنبالشان می

ھ44ا ک44ه ج44ز معترض44ين نيس44تند ھ44م  بعض44ی
ھا ب4ه تعقي4ب  اند و کتک زدن کتک خورده

 ". تمام شھروندان ايران بدل شده است
پ44يش از اي44ن ھم44ين ک44اربر گ44زارش ک44رده 

 :بود
ش444ھر تھ444ران ب444ه معن444ای کلم444ه ممل444و از "

ھ44ا را  ج44ا ج44اده ھم44ه. بس44يجی و پل44يس ب44ود



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
١٤ 

 
ھ444ا تح444ت کنت444رل  بس444ته بودن444د و خياب444ان

. ھ444ای امنيت444ی ق444رار داش444تندس444نگين نيرو
بيش44تر من44ابع معت44رض بودن44د ک44ه بي44رون 

 حت44ی –رف4تن ب44رای ھم4ه خطرن44اک اس4ت 
ب4444رای غيرمعترض4444ين چ4444ون نيروھ4444ای 
امنيت4444ی ھمچن4444ان ب4444ه ھ4444ر ک4444ه دستش4444ان 

 . زدند رسيد کتکش می می
آور ھ4م ب4ود ک4ه نيروھ4ای  اين خبر تھوع"

ھ444ای معترض444ين ک444ه  امنيت444ی از خ444انواده
س444ت مب444الغ بس444يار ان444د درخوا کش444ته ش444ده

ان4د   ک4رده ) ھ4زار د,ر٥ تا ٣معمو, بين (
ت44امين ش44ود و اجس44اد " ھزين44ه گلول44ه"ت44ا 

 ". شان را تحويل بگيرند اقوام مرده
 :شنبه گزارش شد روز سه

ی ام4روز در اواخ4ر  قرار بود برنامه. ١"
تعداد . بعدازظھر در ميدان بھارستان باشد

ن4ابع توان کام8 دانس4ت ام4ا م دقيق را نمی
 ھزار نف4ر ١٠ تا ٥اند که حدود  من مدعی

اوضاع . سعی کردند به تظاھرات بپيوندند
وقت444ی ب444ه خش444ونت کش444يد ک444ه نيروھ444ای 

ھا منتظ4ر بودن4د ت4ا جم4ع  امنيتی که ساعت
ش44444د ب44444ه آن حمل44444ه  ک44444وچکی جم44444ع م44444ی

از ني44رو اس44تفاده کردن44د ت44ا ب44ه . کردن44د م44ی
ک44ه  معترض44ين حمل44ه کنن44د و پ44يش از اي44ن

ھا را پراکن4ده  داشته باشند آنامکان تجمع 
پليس نيز در حال گشت در مناطق . سازند

حول بھارستان بود و مردم حتی در ح4ال 
ف4444رار از بھارس4444تان م4444ورد حمل4444ه ق4444رار 

ھ44ای بيرون44ی منطق44ه  گرفتن44د و ب44ه گوش44ه
اي444ن وض444ع دو س444اعت ب444ه ط444ول . رفتن444د
 .انجاميد

شد؛ اما  عليه ھمه از زور استفاده می. ٢"
ھا راجع به قتل و عام  انهھای رس گزارش

تم4444ام و عي4444ار را من4444ابع معتبرت4444ر تايي4444د 
توانم تاييد کنم که حداقل  من می. اند نکرده

 نف44ر کش44ته ش44دند؛ پل44يس ب44ا ت44وحش ب44ا ٣
زد و چن4دين نف4ر  باتون مردم را کتک م4ی

ن444ه فق444ط در بھارس444تان . را مج444روح ک444رد
گلول4ه . بلکه در مناطق نزديک بھارس4تان

 نف44ر از کش44ته ٢قل ھ44م ش44ليک ش44د و ح44دا
ب4رای . شدگان با شليک گلوله کش4ته ش4دند
آور ھ4444م  پراکن4444ده س4444اختن از گ4444از اش4444ک

اس444444تفاده از تب444444ر علي444444ه . اس444444تفاده ش444444د
ش4ايد . ت4وانيم تايي4د کن4يم معترضين را نم4ی

ام444ا . ب444ه ص444ورت م444وردی اتف444اق افت444اده
. ت4وانيم تايي4د کن4يم را نم4ی استفاده وسيع آن

زار  ,له. آمد یزار ھم خبر کشتار م از ,له
پ4444ارکی در تھ4444ران اس4444ت ک4444ه نيروھ4444ای 

ان44د و از آن ب44ه عن44وان  را گرفت44ه امنيت44ی آن
. کنن44د پايگ44اه عمل44ی خ44ود اس44تفاده م44ی ش44به

ھ44ا اندکن44د و وي44دئوھا را ھ44م فع844  عک44س
پل4يس در ح4ال کنت4رل . شود تاييد کرد نمی
ھای موباي4ل در سراس4ر منطق4ه و در  تلفن

دن ھ4444ای ش4444ھر و پ4444اک ک4444ر س4444اير بخ4444ش
ھا  تصاوير و ويدئوھا يا مصادره کل تلفن

 . بود
ھ4ای  ھا و ماش4ين دور منطقه را وانت. ٣"

. متعلق به نيروھای امنيتی پر کرده بودند
معترض444ين مص444دوم و آن معترض444ينی را 
ک44ه پل444يس بھش44ان دس444ت ياف44ت ت444وی اي444ن 

ھ444ای  انداختن444د و ب444ه مک444ان ھ444ا م444ی ماش444ين
گفت44ه ش44ده ک44ه از زن44دان . ن44امعلوم بردن44د

اوي4444ن ب4444رای اس4444تقرار بيش4444تر زن4444دانيان 
اس4444تفاده ش4444ده اس4444ت ام4444ا ش4444مار عظ4444يم 

تواند به راحتی به اين معن4ا  معترضين می
ھ444ای م444وقتی دور و ب444ر  باش444د ک444ه زن444دان
. ان44د ت44ا م44ردم را نگ44ه دارن44د تھ44ران س44اخته

بعض4444ی من4444ابع ھ4444م ھم4444ين را گفتن4444د ام4444ا 
بيش44تر . ش44ود ف44ورا آن را تايي44د ک44رد نم44ی
بھارستان تعطيل بودند ھای نزديک  مغازه

. و مردم ج4ايی ب4رای پنھ4ان ش4دن نداش4تند
خط44وط موباي44ل ھ44م مخت44ل ش44ده ب44ود و ب44ه 

ش44د کم44ک ک44رد و کت44ک  ھ44ا نم44ی گيرافت44اده
ھای وحشيانه و وسيع  ھا و دستگيری زدن

 . ادامه يافت
ھليکوپترھا کمک زيادی به نيروھای . ٤"

ھ44ا روی تم44ام ش44ھر  آن. کردن44د امنيت44ی م44ی
دن4د و مک4ان تجم4ع م4ردم را کر پرواز م4ی

. دادن4444د ب4444ه نيروھ4444ای امنيت4444ی خب4444ر م4444ی
نيروھ44444ای امنيت44444ی ب44444ه س44444رعت از راه 

. کردند رسيدند و جمعيت را متفرق می می
تجمعات و . اما مردم به شدت پيگير بودند

ھای کوچک در چند جا صورت  تظاھرات
ش44ان  ت44ر پراکن44ده گرف44ت و ھ44ر چ44ه س44ريع

. ش4دند م4یتر دوب4اره پي4دا  کردند، سريع می
ک4ه  اين وض4ع ت4ا ش4ب ادام4ه داش4ت ت4ا اي4ن

ايستادگی . شدند مردم خودشان پراکنده می
بخ44ش اس44ت و  عظ44يم معترض44ين دلگرم44ی

ان44د ک44ه ھ44ر  بس44ياری از من44ابع ت44وئيتر گفت44ه
رون44د و  ھ44ا ب4ه خياب44ان م44ی اتف4اقی بيافت44د آن
انصار ھم اينج4ا  حزبا�. کنند اعتراض می

ھ4ا ھ4م   شخص4یلباس. اند  شده جا ديده و آن
زدن4444د و  ب444ا موت4444ور در ش4444ھر چ4444رخ م4444ی

 .اند افرادی را دستگير کرده
. ھا ھم ادامه يافت در ايران دستگيری. ٥"

 استاد دانشگاه و نخبگان ديگ4ر ٧٠حداقل 
ام444روز ب444ا موس444وی جلس444ه داش444تند و در 

ش44ان دس44تگير ش44دند و از  انتھ44ای آن تم44ام
ھ4ا در ض4من  گ4زارش. جلسه بيرون رفتند

کند ک4ه مس4ئول حق4وقی موس4وی،  تاييد می

اردش444ير امي444ر ارجمن444د، بازداش444ت ش444ده 
خب444ری واقع444ی ک444ه آي444ا موس444وی . اس444ت

. دستگير شده يا آزاد است در دست نيست
من4ابع بعضXی ھايی قوی ھست و  اما نشانه
 ". اند که او در حصر خانگی است مدعی

دھ44د ک44ه  ھ44ا از تھ44ران نش44ان م44ی گ44زارش
اتيد  عضو انجم4ن اس84می اس٧٠4مقامات 

ای ب44ا يک44ی از  دانش44گاه را پ44س از جلس44ه
رھب44444ران مخ44444الفين در روز چھارش44444نبه 

گرچ44ه ب44ه . ان44د بع44دازظھر دس44تگير ک44رده
. ان444د ھ444ا بع444دا آزاد ش444ده رس444د آن نظ444ر م444ی

عص4444ر ھم4444انروز، پل4444يس ضدش4444ورش و 
آور  نظ44اميون ب44ا ب44اتون و گ44از اش44ک ش44به

معترضين را از نزديکی مجلس در ميدان 
تعداد معترضين . ردندبھارستان پراکنده ک

ی شاھدين مختل4ف از چن4د ص4د ت4ا  به گفته
 . بيش از ھزار نفر گزارش شده است

ی گذش44ته گزارش44ی از درگي44ری  آخرھفت44ه
ب44ين تظاھرکنن44دگان و نيروھ44ای س44رکوب 

در بعض44ی م44وارد گفت44ه ش44د ک44ه . ش44نيديم
من4ابع . ان4د پليس را مجب4ور ب4ه ف4رار ک4رده

ت کنن444د ک444ه ھش444 دولت444ی اکن444ون تايي444د م444ی
بس4444يجی تابح4444ال در اعتراض4444ات کش4444ته 

. توان تاييد کرد اند گرچه تعداد را نمی شده
تابحال حتی جانبدارترين منابع توئيتر ھم 

اند که معترضی توانسته باش4د  تاييد نکرده
ھ44444ا را بکش4444د گرچ44444ه  کس4444ی از بس4444يجی

بس44ياری در ص44ورت وق44وع چن44ين اتف44اقی 
 . شدند خيلی شاد می

ی بس44ياری از  هھ44ا از ھم4دلی منفع8ن44 ت4وده
. ھا و سربازان معمولی برخوردارند پليس

رسد بيش4تر س4رکوب را اراذل  به نظر می
بعض44ی . دھن44د و اوب44اش بس44يجی انج44ام م44ی

ھ4ا  دھد ک4ه ب4ه بس4يجی ھا نشان می گزارش
ش4ان را  ان4د ت4ا وف4اداری مبالغ بسياری داده

م44ا ش444کی ن44داريم ک44ه اي444ن . تض44مين کنن44د
ت ام444ا ش444جاع. ھ444ا ص444حيح اس444ت گ44زارش

س8ح را با ھيچ گلوله و  تظاھرکنندگان بی
آور و ب44444اتونی از دس44444تگاه  گ44444از اش44444ک
تنھا راه ب4ه . توان پاسخ گفت سرکوب نمی

ی  شورش کشاندن پليس و سربازان مقابله
ھای مخالفين ک4ه  ھا نه فقط با تظاھرات آن

اما اي4ن قي4ام ب4دون . با قيام سراسری است
 .ی کارگر ممکن نيست شرکت فعال طبقه

 
 قدم بعد؟

 
رژيم تا حدودی ق4وای خ4ود را بازيافت4ه و 
با شدت بسيار وحشيانه تظاھرکنندگان را 

شود تعداد  کند و اين باعث می سرکوب می



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
١٥ 

 
اين امری طبيعی . کمتری به خيابان بيايند

توانن44د م44دام ب44ه خياب44ان  م44ردم نم44ی. اس44ت
بياين444د و سرش444ان را ب444ه ب444اد دھن444د مگ444ر 

طع را ش444اھد ای ق444ا ک444ه امک444ان نتيج444ه  اي444ن
ھ4ای ديگ4ر  گرچه ش4ايد ش4اھد م4وج. باشند

عصبانيت و اعت4راض ھ4م باش4يم ام4ا اگ4ر 
جن444بش ب444ه س444طحی ب444ا,تر ن444رود ,ج444رم 

 . کند حداقل تا مدتی زوال می
تنھ4444ا تغيي4444ر ظ4444اھری " طلب4444ان اص84444ح"

. خواھن44د و اي4ن يعن44ی تغيي4ر ب44ی تغيي44ر م4ی
خواھن4د ک4ه  ھای بورژا تغييری م4ی ليبرال

ش4ان  سپرد و مزايای ھا می نقدرت را به آ
ِھای کارآمدتر کنترل از طريق  را با شيوه

رژيم دموکراسی رسمی بورژايی حفاظت 
ھ44ای م44ردم فقي44ر،  ام44ا ب44رای ت44وده. کن44د م44ی

دھقان44ان و جوان44ان بيک44ار، مب44ارزه ب44رای 
حق44وق دموکراتي44ک وص44لی ناگسس44تنی ب44ا 
مبارزه برای نان، ش4غل، زم4ين و مس4کن 

 . دارد
ھ4ای  افت4د ک4ه استراتژيس4ت یاغلب اتفاق م

ب444444اھوش س4444444رمايه ب4444444ه ھم4444444ان نت4444444ايج 
فايننش44ال ت44ايمز . رس44ند ھ44ا م44ی مارکسيس44ت

چند روز پ4يش اوض4اع اي4ران را اينگون4ه 
تغيير برای فقرا ب4ه : "به قضاوت گذاشت

معن4ی غ44ذا و ش4غل اس44ت ن4ه آزادی بيش44تر 
لب4444اس ي4444ا تفريح4444ات مخ4444تلط دخترھ4444ا و 

 سياس444ت در اي444ران بيش444تر ب444ه... پس444رھا
" جن44گ طبق44اتی مرب44وط اس44ت ت44ا م44ذھب

 ژوئ444ن ١٥ی فايننش444ال ت444ايمز،  س444رمقاله(
اي444ن گفت444ه ص444د درص444د درس444ت ). ٢٠٠٩
 !است

ھ4444ا جن4444بش ھمچن4444ان  علي4444رغم ھم4444ه اي4444ن
ع8ه بر . دھد مقاومتی قابل توجه نشان می

ادام44ه اعتراض44ات در تھ44ران گ44زارش از 
اعتراضات در ش4يراز توس4ط دانش4جويان 

. ش4ود ش4نيده م4یو اعتصاب در تبريز ھ4م 
تنھا راه پيشروی جنبش اعتصاب عمومی 
اس444ت ک444ه در ش444رايط غال444ب مس444ئله قي444ام 

موسوی . گذارد سراسری را روی ميز می
اشاراتی مبھم به اعتص4اب عم4ومی ک4رده 
ام444ا پيش444نھاد مشخص444ی داده نش444ده، روز 
مشخص44ی اس44م ب44رده نش44ده و چي44زی آم44اده 

م44ردم ب44ه اي44ن دلي44ل س44اده س44رکار . نش44ده
ک44ه کس44ی ازش44ان نخواس44ته در رون44د  م44ی

 . خانه بمانند
ھ444يچ ک444س ب444ه اعتص444اب فراخ444وان ن444داده 

ت4444وانيم ش4444اھد  ام4444ا ھمچن4444ان م4444ی. اس4444ت
ھ444ا  يک444ی از گ444زارش. اعتص444ابات باش444يم

اوض4اع پ4رتنش اس4ت و مح4يط : "گويد می
ح4رف آن .  در واقع فراھم اس4ت اعتصاب

ھم444ه در م444ورد امک4444ان . ش444ود زي444اد م444ی
ا ھنوز کسی ام. کنند اعتصابات گفتگو می

ھا بازند و کارشان  بانک. اعتصاب نکرده
ھي444ا ب444ازار ب444از  تم444ام مغ444ازه. کنن444د را م444ی
اينجاست که نقش حي4اتی رھب4ری ". بودند

ی گ44رين بري44ف در  ب44ه گفت44ه. بين44يم را م44ی
ھ444444ای پراکن444444ده از  گ444444زارش: "ت444444وئيتر

ت44444ر در من44444اطق  ھ44444اب موف44444ق اعتص44444اب
. شد کردنشين شمال غرب ايران شنيده می

ن44د در اس44تان کردس44تان ش44ھرھای گوي م44ی
ھايش44ان را  س44نندج و س44قز نيم44ی از مغ44ازه

 ". اند بسته
 

ش4444بکه ھمبس4444تگی ب4444ا ک4444ارگران اي4444ران 
گ44زارش داده ک44ه ک44ارگران خ44ط خ44دمات 
واح444د فردوس444ی اداره ارتباط444ات س444نندج 

 نزدي4ک اي4ن اداره ٢٠٠٩ ژوئن ٢٢روز 
ک4ارگران وقت4ی دس4ت . ان4د اعتصاب ک4رده

ھا گفته شد ک4ه  ه آنبه اعتصاب زدند که ب
قرار است اخراجشان کنند و ني4روی ک4ار 

تر جايشان را  جديدی با دستمزدھای پايين
ھ44ايی مث44ل اي44ن نش44ان  گ44زارش. گي44رد م44ی
دھد که کارگران ايران در ح4ال ورود  می

ش4ان  به مبارزه ھستند و مطالب4ات طبق4اتی
بايد اعتصابات را . آورند را به صحنه می

ا ب444ه اعتص444ابی ھ444ا ر وس444عت بخش444يد و آن
ھ4444ای  سراس4444ری، ب4444ه ھم4444راه تظ4444اھرات

 . ای، متصل کرد توده
 اع8ميه ای ايران  انق8بیھای مارکسيست

مازي44ار «ان4د ک44ه رفي44ق  ع4الی منتش44ر ک44رده
را امضا کرده است و تعدادی    آن»رازی

ج44ا در آن مط44رح  ِاز مطالب44ات انتق44الی ب44ه
ايجاد کميته ھای مخفی اعتصاب :" اند شده

. نگی سراسری ضروری استبرای ھماھ
اي44ن کميت44ه ھ44ا م44ی توانن44د ب44ا ھم44اھنگی ب44ا 
يک4444444ديگر، روز و موع4444444د اعتص4444444ابات 

و در نق4اط   را س4ازمان داده  کارخانه ھ4ا
 و  مختلف ايران با ھم دست از کار کشيده

ش4ما در . مطالبات کارگران را طلب کنن4د
گذش4444ته، تج4444ارب بس4444يار ارزن4444ده ای از 

اي4444ن . دمب4444ارزات خ4444ود بدس4444ت آورده اي4444
از . تجارب بايد مورد استفاده قرار گيرند

تجربۀ کارخانۀ بارش اصفھان وکارخان4ۀ 
ِکشمير و اعتراضات سال پ4يش ک4ارگران  ِ ِ
ّکارخانۀ ھفت تپه ، کارخانه ھای نس4اجی 
کردستان و کارخانه ايران خودرو و ھمه 

 .ھمه، می شود و بايد درس گرفت

اي4ن ش4عار . اعتصاب حق مسلم شما اس4ت
ز می تواند مورد اجرا قرار گيرد تا امرو

مطالب4ات . تمامی مطالبات شما تحقق ياب4د

پرداخت حقوق ھای معوقه، : صنفی مانند
مطالب4444ات . حق4444وق بازنشس4444تگی و غي4444ره

آزادی تم44ام زن44دانيان : دموکراتي44ک مانن44د
ّسياس44444ی، آزادی بي44444ان و تجم44444ع، آزادی 
مطبوعات و حق اعتصاب و ايجاد تشکل 

اين مطالبات می . يرهمستقل کارگری و غ
توان44د ھم44راه ب44ا مطالب44ات انتق44الی مانن44د، 
کنت4444رل ک4444ارگری و اف4444زايش دس4444تمزدھا 
ّمتناس444ب ب444ا ن444رخ ت444ورم و غي444ره ادغ444ام 

چنان چ4ه دول4ت مطالب4ات پاي4ه ای . گردند
را بی پاسخ گذارد، می توان کارخان4ه ھ4ا 

کنت444رل خ444ود  ک444رده و تح444ت  را اش444غال 
ياق4ت را کارگران در آورد و مديران بی ل

کنترل بر توليد و توزيع می . اخراج نمود
توان444د ب444ه دس444ت قدرتمن444د خ444ود ک444ارگران 

تجرب4ۀ انق84ب علي4ه اس4تبداد . عملی گ4ردد
شاھنشاھی، به کارگران اثبات کرد که در 
عرض چند ھفته بدون تجربه پيشين ق4ادر 
به ايجاد شورای کارگری و اعمال کنترل 

ّدر وض444عيت بحران444ی . ک444ارگری ھس444تند
نونی که دولت سرمايه داری در انشقاق ک

به سر برده و توده ھ4ای وس4يع مس4تقل از 
گرايشات ھيئت حاکم در خيابان ب4ه ش4کل 
روزانه شرکت می کنند، کارگران شريف 
اي44ران م44ی توانن44د ب44ه س44رعت ب44ه خواس44ت 

 . ھای خود برسند

ّاقدامات شما، راه و روش مب4ارزات ض4د 
در . دولت44ی را ب44ه جوان44ان نش44ان م44ی دھ44د

صورت وجود رھبری کارگری، جوان4ان 
 و  به سرعت از اص84ح طلب4ان ج4دا ش4ده

. جل44ب مطالب44ات راديک44ال ت44ر م44ی گردن44د
حرک44ت ش44ما ک44ارگران ام44روز م44ی توان44د 
آين44دۀ حرک44ت کن44ونی را ب44ه ش44کل ديگ44ری 

ّحض444444ور فع444444ال ش444444ما در . رق444444م بزن444444د
س444444ازماندھی اعتص444444اب سراس444444ری در 
راستای دفاع از خود و حمايت از حق4وق 
دموکراتيک ميليون ھا تن از مردم اي4ران 
مھ444م ت444رين اق444دامی اس444ت ک444ه ام444روز در 
 ."دستور روز کارگران ايران ق4رار دارد

 ٢٩س444خنی کوت444اه ب444ا ک444ارگران اي444ران، (
 )، وب8گ ميليتانت١٣٨٨خرداد 

ای است که اگر  ای برنامه اين عناصر پايه
ک44ارگران اي44ران آن را اتخ44اذ کنن44د، ھم44ين 

در پايان . وزی خواھد شدفرمول ,زم پير
انق84444ب اي4444ران ي4444ا ب4444ه عن4444وان انق84444ب 

ش4ود و ي44ا  ک4ارگران و دھقان4ان پي44روز م4ی
 .شود اص8 پيروز نمی

 
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٦لندن، 
 ی بابک کسرايی ترجمه
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خطاب به کارگران ونزوئ( در 
مورد حمايت ھوگو چاوز از 

 احمدی نژاد
 

 
 

 
 کارگران شريف ونزوئ8

 
 از ، اي44444ران انق8ب44444ی ھ44444ایمارکسيس44444ت

 "جن44بش بولي44واری"وردھای ش44ما درادس44ت
 جن44بش در اي44ن از  ھم44وارهمطل44ع ب44وده و

 دروغ پردازی ھای وسيع و دخالت مقابل
 حماي44ت زم امپري44اليھ44ای آش44کار و پنھ44ان

 کارگری و دانشجويی در ينالّفع. ندکرده ا
ارزش4مند  ب4رای حماي4ت از جن4بش ،ايران

  و م444داخ8تتھاجم444اتش444ما و مقابل444ه ب444ا 
 مپ444ين کدر ون444زوئ8،مپري444اليزم آمريک444ا ا
 را ايج444اد "دس44ت ھ444ا از ون444زوئ8 کوت444اه"

 ھم4راه ب4ا گذش4ته،کرده و ط4ی س4ال ھ4ای 
 يستیامپريالتھاجمات مقابل  صف شما در

ب44444ديھی اس44444ت ک44444ه . ق44444رار داش44444ته ان44444د
ش444ما تح444ت رھب444ری آق444ای ی وردھاادس444ت

 از اي4ن نظ4ر  وآمده دست ه بھوگو چاوز 
 .ًشما برای او عميقا احترام قائليد نيز،
 
آقای ھوگو چاوز در سياست خ4ارجی  اّام

  ب4444اخ4444ود دچ4444ار لغ4444زش بزرگ4444ی ش4444ده و 
 ھمبس4تگی ،از احمدی ن4ژادپشتيبانی خود 

 انق844ب ب44اک44ارگران و دانش44جويان اي44ران 
نادي444ده گرفت444ه و ب444ه عب444ارتی ب444ی ش444ما را 

ًحتما مطلع ھستيد . تارزش نشان داده اس
  احم4دی ن4ژاد ب4ا حماي4تکه دو ھفتۀ پيش،

 خامن44ه ای بزرگت44رين تقل44ب را در مس44تقيم
انتخاب4ات رياس44ت جمھ4وری اي44ران ت4اريخ 

انجام داد و س4پس تم4ام معترض4ان ب4ه اي4ن 
 به خاک و ّسبعيت تمامتقلب بزرگ را با 

ب44ه گزارش44ات  س44تتنھ44ا کافي. کش44يدخ44ون 
 عم4ق ه کنيد تاّرسانه ھای بين المللی توج

اي44444ن حم844444ت . را دريابي44444داي44444ن فاجع44444ه 

  نفر ازوحشيانه مورد اعتراض ميليون ھا
ھ44444م چن44444ين  و يان و  دانش44444جوانک44444ارگر

 در گ444رايش ھ444ای مارکسيس444تی و انق8ب444ی
 از طرف44داران ًک44ه عم44دتا (سراس44ر جھ44ان

ق44رار ) انق844ب بولي44واری ني44ز م44ی باش44ند
  .گرفته است

 از آق444ای چ444اوز يک444یب444ا اي444ن اوص444اف، 
 ب44ود ک44ه از احم44دی ن44ژاد ی اف44رادنخس44تين

در س4خنرانی تلويزي44ونی او . حماي4ت ک44رد
ن4ژاد  ي4روزی احم4دیپ": گفتھفتگی خود 

ھ4444ا  آن. ي444ک پي444روزی تم4444ام عي444ار ب444ود
دار کرده و   کوشند اين پيروزی را لکه می

از اين طريق دولت و انق84ب اس84می را 
ھا موف4ق  آن دانم که من می. تضعيف کنند

دني44ا باي444د ب444ه " ک444ه و اي44ن" .ن44د ش444دنخواھ
ن444ژاد  اي444ران و پي444روزی محم444ود احم444دی

 اي44ن س44خنان نس44نجيده و ."احت44رام بگ44ذارد
ب44ی اس44اس از س44وی رئ44يس جمھ44ور ش44ما، 
اھان444ت ب444زرگ و مس444تقيم ب444ه ميلي444ون ھ444ا 
ج44وانی اس44ت ک44ه در روزھ44ای اخي44ر در 
ّخيابان ھای ايران ضد استبداد برخاسته و 

 خود را ھ4م از حتی تعدادی از آنان، جان
بسياری از اين جوان4ان ب4ه . دست داده اند

ش44کل خودج44وش و ب44دون آل44وده ش44دن در 
و يا ھمسو ش4دن " دعواھای داخلی رژيم"

ّبا خطی که ھ4م اکن4ون امپري4اليزم آمريک4ا 

برای مص4ادرۀ جن4بش دنب4ال م4ی کن4د، ب4ه 
ب4ه ع84وه، . خيابان ھا سرازير شده بودند

بزرگ سخنان رئيس جمھور شما توھينی 
به ميليون ھ4ا ک4ارگر اي4ران محس4وب م4ی 

کارگرانی که بس4يار از رھبرانش4ان . شود
ام4روز در زن44دان ھ44ای ق44رون وس44طی ای 
دول444ت احم444دی ن444ژاد زي444ر ش444کنجه ق444رار 
دارن44د و حت44ی ب44رای برخ44ی از آن44ان حک44م 

ک44ارگرانی ک44ه ! ص44ادر م44ی ش4ود" ش84ق"
ّبرای برگزاری مراسم اول ماه مه امسال 

 از سوی مزدوران دولت ًدر تھران  شديدا
احم444دی ن444ژاد س444رکوب ش444ده و ھن444وز در 

 . زندان به سر می برند

آق44ای ھوگ44و چ44اوز ت44ا کن44ون ھف44ت ب44ار ب44ه 
ايران سفر کرده و ھر بار يکی از منفور 
ترين افراد اين کشور را به آغوش کشيده 

ش ن44ام ب44رده "ب44رادر"و از او ب44ه عن44وان 
ت ّ ک444ه وض444عيدکن444نم444ی ه ّ توج444او. اس444ت
ی، اجتماعی و سياس4ی ون4زوئ8 و اقتصاد

حرک4ت  مخ4الف ًمسير ک4ام8ايران در دو 
اگ44ر چ44ه ھ44ر دو کش44ور ش44اھد . م44ی کنن44د

ھای  در درآم44د ای قاب44ل م8حظ44هاف44زايش
ا، ّب44وده ان44د، ام44) و گ44از( نف44ت حاص44ل از

 ھایمابين شيوه ھای استفاده از اين درآمد
 تف444اوت ھ444ای فاحش444ی وج444ود ،مض444اعف

ن درآم444د ب444رای در ون444زوئ8، از اي444. دارد
 و ش44گاهن م44دارس و دا،س44اخت بيمارس44تان

 س444اير زيرس444اخت ھ4444ای اساس444ی کش4444ور
 در ايران ب4رای پ4ر لی و،استفاده می شود
 ه مع444دودی س444رمايه دارّک444ردن جي444ب ع444د

 .انگل صفت

ی ّاز ي44ک س44و در ون44زوئ8، م44ا ش44اھد مل44
 و ش44444دن ھ44444ر چ44444ه بيش44444تر ش44444رکت ھ44444ا

خ4دمات رايگ4ان بھداش4تی و  کارخانجات،
 آزادی آم4444وزش و پ4444رورش و ، درم4444انی

به عکس در ( ھای مدنی و غيره بوده ايم 
حتی به قيمت " خصوصی سازی"ايران، 

 ق44انون اساس44ی ٤٤زي44ر پ44ا گذاش44تن اص44ل 
اين کشور و به بھانۀ عدم کارايی و بھ4ره 
وری پايين بنگاه ھا و کارخانجات دولتی، 
در دس444تورکار روز دول444ت ق444رار گرفت444ه 

ب444رای ا تم444امی اي444ن پيش444رفت ھ444 )اس444ت
 ب44ه  و اقش44ار مح44روم ون44زوئ8،ک44ارگران
در دس444444ت گ444444رفتن زن444444دگی و معن444444ای 

 مھ44م ت44ر از ھم44ه، سرنوشتش44ان م44ی باش44د؛
ت از کارخانه ھا و تش4ويق ب4ه ّسلب مالکي

ت جن4بش ّکنترل و دخالت کارگری، ماھي4
دگرگون کرده و چند کارگری ونزوئ8 را 
جنبش بوليواری و . گام به پيش برده است

حکوم44444ت آن تغيي44444رات سياس44444ت ھ44444ای 
 نيروھ44ای طبق44اتی ت44وازنعظيم44ی را در 

 ک44ارگر انج44ام داده ۀون44زوئ8 ب44ه نف44ع طبق44
حکومت ونزوئ8 نه تنھ4ا ک4ارگران . است

 به ،" ملی کارگرانۀاتحادي"را به ساختن 
کنفدراس4444يون "عن4444وان ب4444ديلی در مقاب4444ل 

 تش44ويق ک44رده، بلک44ه ،"ک44ارگری ون44زوئ8
در اداره و م4444444444444ديريت را ک4444444444444ارگران 

دخال44ت کارخانج44ات و س44اير ش44رکت ھ44ا 
دول4ت تمام جھ4ان م4ی دان4د ک4ه . داده است

 ۀ کارخان١١٤٩4444 اس4444امی فھرس4444ت  ش444ما
تعطيل شده را بي4رون داده و ب4ه ص4احبان 

آن ھ444ا را  «ه اس444ت ک444هآن ھ444ا اخط444ار داد
تح444ت کنت444رل ک444ارگری ق444رار دھي444د و ي444ا 
حکوم444ت از ش444ما س444لب مالکي444ت خواھ444د 

  »!کرد
 
ابتدايی ترين ه بر نبود ا در ايران، ع8وّام

 ک4ارگران از داش4تن  ،حقوق دموکراتي4ک
 ۀ مس4444تقلح4444ق تش4444کيل ھرگون4444ه اتحادي4444

امروز، کارگران . کارگری محروم ھستند



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
١٧ 

 
ايران حت4ی ح4ق داش4تن ي4ک کنفدراس4يون 

را " کنفدراسيون کارگری ونزوئ8"مانند 
 خان4ۀ « درآن چه آن ھ4ا دارن4د! ندارندھم 

و » ک4444ار ش4444ورای اس84444می« و» ک4444ارگر
ب44ه دول44ت ّنھادھ44ای ض44د ک44ارگری وابس44ته 

 نھادھ444444ايی ک444444ه ؛خ8ص444444ه م444444ی ش444444ود
 و برای خفه  کارگراندر تقابل با  ًاصو,

 ش444کل ک444ردن ھرگون444ه جن444بش ک444ارگری
 . گرفته اند

 
س4رنگونی : ا در پيش چنين نب4وده اس4تّام

رژيم شاه، برای کارگران آزادی ھايی را 
درب44ر داش44ت ک44ه در برخ44ی م44وارد حت44ی 

ا ّام. رل بر توليد و توزيع نيز شدشامل کنت
 ، سرکوبباھيئت حاکم اس8می موفق شد 

ھ44ا  وردھای ک44ارگران را از آناتم44ام دس44ت
اي4ن رھبران4ی ک4ه ش4ما در . باز پ4س گي4رد

آغ4444وش م4444ی کش4444يد، ب4444ا کش4444تن ھ4444زاران 
 و چن44دين  کردن44دک44ارگر، جن44بش را ن44ابود
 اي4ران، ۀدر جامع4. دھه ب4ه عق4ب کش4اندند
ارگری زرد طرف4دار حتی اتحاديه ھای ک4

 ش44اه قاب44ل تحم44ل   ک44ه در دوره-کارفرم44ا
 غيرق444444انونی ش444444ده و ھ444444م چن444444ان -ب444444ود

  ي44کحت44ی! غيرق44انونی ب44اقی مان44ده اس44ت
 مانن44د ،فدراس44يون اتحادي44ه ھ44ای ک44ارگری

ني4ز در " کنفدراس4يون ک4ارگری ون4زوئ8"
 !ايران غيرقانونی می باشد

 
که پ4ايين (يکاری ب رسمی نرخدر ايران، 
)  اس44ت ب44رآورد ش44دهن واقع44یت44ر از مي44زا

بيک4اری در مي44ان ن4رخ  ب4وده و %٨٥/١٠
)  س4444ال٢٤ ت4444ا ١٥ب4444ين س4444نين (جوان4444ان 

حت444ی وقت444ی ک444ارگران .  اس444ت٢٢%/٣٥
ش44اغل ھس44تند، اغل44ب حقوقش44ان پرداخ44ت 

 در بس4ياری از م4وارد ب4يش از -نمی شود
حتی آن ھايی که دس4تمزد خ4ود . يک سال

ه زحم44ت ق44ادر ب44ه را درياف44ت م44ی کنن44د ب44
ی خ4ود در ي نيازھ4ای ابت4داخت ھزينۀپردا

زندگی ھستند، زيرا که دستمزدشان کفاف 
 را نمی معمول و شرافتمندانهزندگی يک 
ب4رای نمون4ه، اج4ازه ی آپارتم4ان دو . دھد

 د,ر در م44اه اس44ت، در ٤٢٢ات44اق خواب44ه 
 ١٢٠حالی ک4ه درآم4د ي4ک کارمن4د ع4ادی 

 د,ر و حت4ی ١٨٠د,ر، درآمد يک معل4م 
 د,ر در م4444اه ٦٠٠ک درآم4444د ي4444ک پزش4444

% ٩٠ج4444ای تعجب4444ی نيس4444ت ک4444ه . اس4444ت
جمعيت کش4ور زي4ر خ4ط فق4ر زن4دگی م4ی 

   .کنند
 

  کارگران شريف ونزوئ8

دولت سرمايه داری ايران، ھ4يچ اخ4ت8ف 
 بني444ادين ب444ا امپري444اليزم آمريک444ا ّو تض444اد
ھ444ا در حال444ت جن444گ س444رد ب444ا  آن. ن444دارد

آمريکا قرار دارند و با دريافت امتي4ازات 
 وارد معام8ت سياسی ب4ا  به زودی،کافی

 خواھند ش4د و پش4ت ش4ما را ايا,ت متحده
در حقيق444ت دول444ت . خواھن444د ک444ردخ444الی 

سرمايه داری ايران  به آمريکا در تھاجم 
 و -و اش44غال نظ44امی افغانس44تان و ع44راق 

روی کار آوردن رژيم ھای دس4ت نش4انده 
ب4ه » ملک4ی«و » ک4رزای«ای مانند رژي4م 

 امنيت44ی و مع44ام8ت  تب44ادل تج44اریۀوس44يل
دول44ت س44رمايه .  کم44ک ک44رده اس4ت-ديگ4ر

ب44ا وج44ود اخت8ف44ات ظ44اھری داری اي44ران 
 مش444غول م444ذاکره نزدي444ک ب444ا ام444روزی،

دول44444ت اوبام44444ا در م44444ورد ح44444ل مس44444ايل 
رغ44م  اي44ن دول44ت عل44ی . افغانس44تان اس44ت

"  امپرياليس44تیّض44د " ب44ه ظ44اھرش44عارھای
 بازسازی پيوندھای س4ابق   به سوی اش،

ت متح44ده آمريک44ا پ44يش م44ی خ44ود ب44ا اي44ا,
گ44444زينش احم44444دی ن44444ژاد، نش44444انگر . رود

ی رژيم برای حل اخت8فاتش يچرخش نھا
.  آمريکا استو در رأس آنبا امپرياليزم، 

، و ژس44ت "دش44منی ھ44ا"ب44ر خ844ف تم44ام 
 ّ ح4لآمادۀ، رژيم "امپرياليستی ّضد"ھای 
.  اخت8ف44ات موج44ود ب44ا آمريک44ا اس44تۀکلي44

ان، جامع4ه دولت ايران می خواھد از اي4ر
در کلمبي4ا ھ4زاران  (بس4ازدی مثل کلمبيا ا

 ت444ا  اس444تک444ارگر اتحادي444ه ای کش444ته ش444ده
 ب4دون ھ4يچ  بتوانندشرکت ھای چند مليتی

 کارگران را استثمار کرده و ،گونه مانعی
 ب4ی ).منابع طبيعی کشور را به يغما برند

جھت نيست که دولت ايران، سال ھاس4ت 
لی در جھ44ت اج44رای نس44خه ھ44ای نئ44وليبرا

ورشکس44تۀ بان44ک جھ44انی و ص44ندوق ب44ين 
المللی پ4ول گ4ام برداش4ته و ب4رای پيوس4تن 
به سازمان تجارت جھانی لحظ4ه ش4ماری 

 .می کند
 

 کارگران شريف ونزوئ8
 

آق44ای ش44ما رھب44ر پيون44د نزدي44ک و مرت44ب 
 موج4ب ، اي4ن رژي4مس4ران اب4ھوگو چ4اوز 
 ک44ه ت44وده ھ44ای م44ردم اي44ران ب44ه ش44ده اس44ت

8ب44444ی در درس ھ44444ای ب44444زرگ رون44444د انق
جای گرفتن در قلب و . ونزوئ8 پشت کنند

ذھن توده ھ4ای م4ردم اي4ران و کش4ورھای 
ت برای ّنظير آن، بھترين راه حل درازمد

 ازقط4444ع ک4444ردن دس4444ت ھ4444ای واش4444نگتن 
شما رھبر  نزديکی  .آمريکای ,تين است

 ک4ه ، دولت4یبا دولت س4رمايه داری اي4ران
دستھايش به خون ھزارھا کارگر و جوان 

 اس44ت، نش44ان م44ی دھ44د ک44ه سياس44ت آغش44ته
ش44ما رھب44ر  امپرياليس44تی ّب44ين الملل44ی ض44د
 ب44ا ايش44ان.  اساس44ی اس44تیدچ44ار انحراف44

 ھرگ4ز ،ھ4ای ارتج4اعی  رژي4مهنزديکی ب4
 ّۀ ضد امپرياليس4تینخواھد توانست مبارز

تنھ4ا اتح4اد نماين4دگان . را به فرجام رساند
واقع4ی ک4ارگران و زحمتکش4ان م4ی توان4د 

 . يزم ايستادگی کنددر مقابل امپريال
 

 کارگران شريف ونزوئ8
 

در کن44ار ک44ارگران اي44ران ق44رار بگيري44د و 
سياست خارجی رھبران خ4ود را محک4وم 

طرف444داری از احم444دی ن444ژاد يعن444ی . کني444د
طرفداری از سرکوب کارگران و جوانان 

مواضع انحرافی آقای چاوز را به . ايران
. چ4444444الش کش4444444يده و آن را ط4444444رد کني4444444د

ل44ت احم44دی ن44ژاد، آن ھ44م طرف4داری از دو
پس از وقايع اخير، در بدترين حالت يک 
خيانت آشکار به زحمتکشان ايران  و در 
بھت444رين حال444ت ي444ک لغ444زش اساس444ی در 

 . سياست خارجی است
 

 با احترام 
 

 مازيار رازی
 

س44444خنگوی گ44444رايش مارکسيس44444ت ھ44444ای 
 انق8بی ايران

 
 ١٣٨٨  تير٣
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در کنار کارگران ونزوئ( 

 کارگران ايران ھستند

 ی پيش رو، در دومين هقطعنام
 کارگران کارخانه ھای اشغال گردھمايی

کاس، در ا در کار,تينشده آمريکای 
ن، به تصويب ئ ژو٢٧ تا ٢٥تاريخ 

 رسيده است

 

 کارگران کارخانه ھای گردھمايیدومين 
 مايل است تا ,تيناشغال شده آمريکای 

نق8بی توده حمايت خود را از جنبش ا
ه ھای ايرانی عليه جمھوری اس8می، و ب

طور مشخص، جنبش کارگران ايران در 
راه دست يابی به حقوق دموکراتيک و 
 ؛خواسته ھای اقتصادی شان اع8م کند

چنين ھر گونه دخالت   ھمھمايش،اين 
 .امپرياليستی در اين مسائل را رد می کند

مشاھده سرکوب بی رحمانه جوانان و 
که يک  ان ايران و علم به اينکارگر
 يا کارگر، به اتھام سازماندھی  دانشجو

 يک اتحاديه صنفی تشکيليک اعتصاب، 
  رئيس وو يا تظاھرات عليه دولت و

، به زندان می افتد، خشم عظيمی رؤسا
نسبت به دولت ايران در ميان کارگران و 
جوانان در سراسر جھان ايجاد کرده 

ن ضد انق8ب بسياری از روشنفکرا. است
 که در خدمت امپرياليزم یو رسانه ھاي

 با -ھستند، با وجود آگاھی از اين مسائل، 
 –بد بينی و عوامفريبی خاص خود 

ونزوئ8 و ايران، و نيز يک رئيس 
جمھور انق8بی و ضد امپرياليست را با 
. احمدی نژاد يکسان جلوه می دھند

 .  را رد می کند ، اين ادعاھاھمايش ما 

ه دولت احمدی نژاد برای منحرف گرچ
کردن ذھن توده ھا از مشک8ت داخلی 
شان، امپرياليزم آمريکا را مورد نقد قرار 

 مبارزه با دشمنی که بهحتی ّاما می دھد، 
دخالت نظامی . نقد می کند پايبند نيست

آمريکا در عراق از انفعال دولت ايران و 
طبقه حاکم اين کشور سود می برد، زيرا 

 تضعيف دولت رقيب عراقی را ايران
فرصتی برای تقويت نيرو ھای خود در 

رژيم ايران به جای . منطقه می دانست
طرفداری از يک مبارزه انق8بی متحدانه 
برای رھايی ملی در کشور ھمسايه، نقش 
مھمی در تضعيف اين جنبش و انحراف 

 .  ايفا کردچند صف مذھبیآن به سوی 

ن جمھوری احمدی نژاد مثل پايه گذارا
اس8می، از ادبيات ضد امپرياليستی و 
حامی فقرا استفاده می کند تا حمايت توده 

اما بگذاريد نگاھی به . ھا را جلب کند
شرايط واقعی مردم ايران تحت 

پيش از ھر چيز، . ديکتاتوری او بيندازيم
انق8ب بوليواری در ونزوئ8 موجی از 
سازمان ھای صنفی و مبارزات جدی 

رئيس .  را به راه انداخته استکارگران
 کارگران ونزوئ8 زجمھور چاوز ا

خواسته است تا کارخانه ھای رھا شده را 
ھا را تحت کنترل  اشغال کنند و آن

 ،اما در ايران.  در آورند خودکارگری
کارگران حق سازماندھی خود يا برپايی 
يک اعتصاب را ندارند، و اگر از اين 

حمانه ترين قوانين تخطی کنند با بی ر
در مورد .  مواجه می شوند ھاسرکوب

 ٣٠٠٠که  رانندگان شرکت واحد، وقتی
ھا اقدام به برپايی يک اتحاديه   آن ازنفر

 اين اقدام آنھا را با  واحدکردند، شرکت
اخراج ھای دسته جمعی پاسخ داد، و 
پليس به رھبران اتحاديه، از جمله 
اوسالو، دبير کل، حمله کرد، نيروھای 

س در زمان حمله به اسالو ت8ش پلي
 .داشتند تا زبان او را ببرند

وقتی فعالين اتحاديه ای در سنندج يک 
داشت روز جھانی کارگر  مراسم گرامی

 سازمان دادند، پليس ٢٠٠٧ در سال  را
. ھا پاسخ داد با سرکوب وحشيانه به آن

 ضربه ١٠يازده تن از فعالين اصلی به 
محکوم ش8ق و پرداخت جريمه نقدی 

 کارگری   وقتی دو ھزار فعال .شدند
امسال مراسم روز جھانی کارگر را اجرا 
کردند، باز ھم پليس به شکل وحشيانه به 

 تن از ٥٠آن عکس العمل نشان داد و 
برخی از آنھا ھنوز ( آنھا را دستگير کرد 

ميليون ھا کارگر ). در زندان ھستند
دستمزد ھای چندين ماه است که ايرانی 
. ه خود را از کارخانه ھا طلب دارندمعوق

و وقتی برای سازماندھی خود اقدام می 
کنند با سرکوب وحشيانه رو به رو می 

 .شوند

در حاليکه در ونزوئ8، انق8ب بوليواری 
روند خصوصی سازی کارخانه ھای 
دولتی را متوقف کرد و بسياری از 
کارخانه ھای خصوصی شده را دوباره 

آورده است، احمدی تحت مالکيت ملی در 
نژاد در ايران بر سرعت خصوصی 
سازی شرکت و کارخانه ھای دولتی 

خصوصی مورد  ١٦٧(افزوده است 
 ٢٣٠ و ٢٠٠٧/٨سازی در سال ھای 

مورد خصوصی سازی در سال ھای 
سياست خصوصی سازی در ). ٢٠٠٨/٩

ايران برای مخابرات، فو,د مبارکه 
اصفھان، شرکت پتروشيمی اصفھان، 

تون کردستان و غيره انجام شده شرکت ب
ليست کارخانه ھايی که قرار است . است

خصوصی شوند، بزرگترين مجموعه 
پتروشيمی کل کشور، بانک ھای بزرگ، 
کمپانی ھای گاز و نفت و بخش بيمه را 

 .نيز شامل می شود

به ھمين د,يل، ما از ھمه کارگران 
سراسر آمريکای ,تين در خواست می 

امات ھمبستگی با کارگران کنيم تا از اقد
ايران و مردمی که عليه دولت سرمايه 
داری احمدی نژاد قيام کرده اند حمايت 

  گويا کنند و اين توھم را از ميان ببرند که
رسانه ھا در ت8ش ھستند تا بذر اين 
جنبش توده ھای تحت ستم را در ايران 

  .دنبيافشان

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٧ نسيم آزادی: ترجمه 

 کاراکاس
 

 



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
١٩ 

 
اع8م ھمبستگی با جنبش توده ای 

:مردم ايران  

 

جريان مارکسيستی "بيانيۀ 
)ونزوئ8" (انق8بی  

 

 
 

 "در دفاع از مارکسيسم"سايت : منبع
  آکوچکيان-و: برگردان

 
": در دف4اع از مارکسيس4م"توضيح س4ايت 

در پاسخ به اظھارات اخير ھوگ4و چ4اوز، 
رئ4444444يس جمھ4444444ور ون4444444زوئ8، جري4444444ان 

بياني4ۀ زي4ر ) CMR(کسيستی انق8ب4ی مار
جري44444444ان . را منتش44444444ر س44444444اخته اس44444444ت

مارکسيس44تی انق8ب44ی، حماي44ت خ44ود را از 
جنبش توده ھای مردم ايران اع8م داش4ته 

 و وج44وه  ھ44اًو ض44منا ب44ه توض44يح تف44اوت
ّتمايز جنبش انق8بی ونزوئ8 و رژيم ضد 

 .انق8بی در ايران می پردازد
 

 انق(ب بوليواری و ايران
 
 ما با شرايطی رو به رو ھس4تيمر ايران د

ّک44ه در آن، از ي44ک س44و اپوزس44يون تقل44ب 
 م4ی کن4د و از س4ويی محکومانتخاباتی را 

ديگ444ر، تم444ام ش444کايات آن ھ444ا از حماي444ت 
نيروھ4444ای امپرياليس4444تی برخ4444وردار م4444ی 
گ4444ردد و تظاھرکنن4444دگان مخ4444الف نت4444ايج 

ًک4ام8 . انتخاباتی به خيابان ھ4ا م4ی ريزن4د
که چرا انق8بي4ون ون4زوئ8 قابل فھم است 

ب44ين آن چ44ه ک44ه در اي44ران رخ م44ی دھ44د و 
دوره ای که ما در طی انق84ب بولي4واری 
پش44ت سرگذاش444ته اي44م ش444باھت ھ44ايی م444ی 

ّدر ونزوئ8، ضد انق8بی ارتج4اعی . بينند
و وابس44ته ب44ه اوليگارش44ی ب44يش از دو ب44ار 
ت8ش کرده است تا ب4ا حماي4ت امپرياليس4م 

ّوض4عيتی از " انتخاب4اتیّتقلب "و به بھانۀ 
خيابان ھا به در آشوب و ھرج و مرج را 

وج444ود آورد و از اي444ن طري444ق، پي444روزی 
ھای انتخاباتی انق8ب را غيرقانونی نشان 

 ع4زل به عنوان مثال در رفراندوم. (دھند
ت ب4444444ا، انتخا]٢٠٠٤چ4444444اوز در س4444444ال [

، رفران4دوم ٢٠٠٦رياست جمھوری سال 
ّاما ) ه و غير٢٠٠٧قانون اساسی در سال 

 يعن4ی آن چ4ه [اين شباھت ھا، حقيق4ت را 
را که به واقع در ايران در حال رخ دادن 

 . نشان نمی دھد]است
 

 يک رژيم انق(بی؟: جمھوری اس(می

 
، باي444د گف44ت ک444ه رژي444م پ44يش از ھ444ر چي44ز

  ب444ه ھ444يچ روجمھ444وری اس8444می اي444ران،
انق84ب اي4ران، ک4ه . رژيمی انق8بی نيست

 رس44يد، ي44ک  ب44ه پي44روزی١٩٧٩در س44ال 
ّانق8ب توده ای واقع4ی ب4ا مش4ارکت فع4ال 
طبقۀ کارگر، جوانان، دھقانان، سربازان، 
زن44ان و س44اير اقش44ار ب44ود و در اي44ن ب44ين، 
ًعام444ل تعي444ين کنن444ده ای ک444ه نھايت444ا رژي444م 
منف44ور ش44اه را ب44ه زي44ر کش44يد، اعتص44اب 

ميلي4ون . عمومی کارگران بخش نفت ب4ود
در " شورا"ھا نفر از کارگران به تشکيل 

کارخان44ه ھ44ای خ44ود پرداختن44د و کنت44رل و 
س44444ازماندھی آن را ب44444ه دس44444ت گرفتن44444د؛ 
درست مشابه ھمان اقداماتی که کارگران 
ص444نعت نف444ت ون444زوئ8 در دس444امبر س444ال 

 و در ش4444444444444444رايط  س4444444444444444ابوتاژ ٢٠٠٢
 و تعطيلی  در اقتصاد)ّخرابکاری تعمدی(

کارخانج44ات از س44وی کارفرماي44ان انج44ام 
ز دھقان44ان، زم44ين ميلي44ون ھ44ا نف44ر ا. دادن44د

ھ44444ای زمين44444داران ب44444زرگ را مص44444ادره 
ھم4444ان ک4444اری ک4444ه ام4444روز در (نمودن4444د 

ّمحص444لين و ). ون444زوئ8 انج444ام م444ی ش444ود
دانشجويان، مدارس و دانشگاه ھ4ای خ4ود 
را اش444غال و ب444ا پاي444ان بخش444يدن ب444ه نخب444ه 
گرايی ح4اکم ب4ر فض4ای آموزش4ی کش4ور، 
اق4444دام ب4444ه دم4444وکراتيزه ک4444ردن س4444اختار 

" شورا"سربازان نيز . دنددانشگاه ھا نمو
ھ444ای خ444ود را تش444کيل دادن444د و توانس444تند 
ارت444ش را از حض444ور افس444ران ارتج444اعی 

اعم از (ّمليت ھای تحت ستم . پاک سازند
ب444ه آزادی ) ک444رد، ع444رب، آذری و غي444ره

 م444ردم خ444ود دس444ت يافتن444د و ب444دين ترتي444ب
ّايران، به مثابۀ يک کل واحد، توانستند از 

 . آيندزير يوغ امپرياليسم بيرون
ب444ا اي444ن وج444ود، رژي444م فعل444ی اي444ران، در 

 و ١٩٨٣ و ١٩٧٩فاصلۀ ب4ين س4ال ھ4ای 
به خصوص با در ھ4م کوبي4دن انق84ب ب4ه 
وسيلۀ روحانيون بنيادگرای اس8می، قوام 

ب4444ا گذش4444ت چن4444د س4444ال، تم4444امی . گرف4444ت
 ب444ه دس444ت ١٩٧٩پي444روزی ھ444ای انق8444ب 

از ي4ک س4و، زم4ين از . نابودی سپرده شد
ّک44ه آن را تص44رف دس44ت ھم44ان دھقان44انی 

کرده بودند، خارج و به زمينداران پيشين 
ب4444از پ4444س داده ش4444د و از س4444وی ديگ4444ر، 
شوراھای کارخانجات نابود گشت و جای 

ه داد و ب4" ش4وراھای اس84می"خود را به 
ّ ترتي44ب، ح44ق تش44کل ي44ا اعتص44اب از اي44ن ّ

ّتفس444ير خاص444ی از . ک444ارگران س444لب ش444د
 و ب4ه گش4تاس8م به تم4امی م4ردم تحمي4ل 

ّزات آن، حقوق زنان ب4ه ش4دت پايم4ال موا
ِو جوی از سرکوب ايدئولوژيک اکثري4ت ِّ ّ 

 .آمدمردم کشور، فراھم 
مص444444ادره و در ھ444444م شکس444444تن انق8444444ب 
ک4444ارگران و ت4444وده ھ4444ای م4444ردم در س4444ال 

 از س4444وی روح4444انيون بني4444ادگرای ١٩٧٩
اس8444می، فق444ط در نتيج444ۀ سياس444ت ھ444ای 
ّاشتباه کل سازمان ھ4ای چ4پ ممک4ن ب4ود؛ 

ايی ک44ه م44ی پنداش44تند ق44ادر ب44ه س44ازمان ھ44
تشکيل يک جبھۀ واحد با روحانيون و به 

در . رھب444ری آي444ت هللا خمين444ی م444ی باش444ند
نھاي44ت، ھم44ين س44ازمان ھ44ا بھ44ای س44نگين 

ي4ک در ط4ی : اشتباھات خود را پرداختند
، ب4444ا تش4444ديد حم84444ت ه چھ4444ار س4444الدورۀ

ّوحش444يانۀ حاکمي444ت ب444ه چ444پ، جمھ444وری 
ب  انق844ب44ا س44وار ش44دن ب44ر م44وجاس844می 

 اي4444ران، ّک4444ارگری و ض4444د امپرياليس4444تی
 .تحکيم و تثبيت نمود  ّموقعيت خود را

روح44انيون اي44ران، ب44رای رس44يدن ب44ه اي44ن 
ھ444دف، ب444ا س444ازماندھی اش444غال س4444فارت 
آمريکا و بھره برداری ماھرانه از جن4گ 
ّعراق، خود را در ردای ضد امپرياليستی 

، تم444امی اح444زاب ١٩٨٣س444ال . پوش444اندند
 از تش4کيل ي4ک جبھ4ۀ با وجود دفاع(چپ 

ممنوع ش4دند و قري4ب ب4ه ) واحد با خمينی
 مب4444ارز ب4444ا گرايش4444ات مختل4444ف ٣٠٠٠٠

رفرميستی، ناسيوناليستی يا چ4پ انق8ب4ی 
 مب44ادی تم44امی اي44ن ھ44ا،. ب44ه قت44ل رس44يدند

 رژي44م کن44ونی جمھ44وری اس844می پي44دايش
رژيمی که نه انق8بی، بلک4ه مول4ود . است
 . انق8ب استشکستن يکدرھم 

 
 ّقلب انتخاباتی صورت گرفت؟آيا ت
 

 ١٣ّبرخی ادعا می کنن4د ک4ه در انتخاب4ات 
ّ، تقلب444ی ص444ورت نگرفت444ه ٢٠٠٩ژوئي444ۀ 

ّاست؛ اما نمونه ھای زيادی وج4ود دارن4د 
.  را نش44ان م44ی دھن44دّک44ه خ844ف اي44ن م44دعا

 ایب44رای ش44روع باي44د گف44ت ک44ه ھ44ر کاندي44د
شرکت در انتخابات، ن4اگزير م4ی باي4د ب4ه 

 ھيئت44444ی غي44444ر تأيي44444د ش44444ورای نگھب44444ان،
 . نفر، برسد١٢ّدموکراتيک متشکل از 
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ّدر مورد شيادی در انتخابات، اجازه دھيد 
به ذکر يک نمونۀ به اثب4ات رس4يده اش4اره 

محسن رضايی، کانديد اصولگرا که . کنيم
ّنه فراخوان تجمعی داده و نه در ھيچ يک 
ِاز اعتراضات ھفتۀ گذشته ش4رکت داش4ته 

 ١٧٠  ت4444ا٨٠ّاس4444ت، ادع4444ا ک4444رد ک4444ه در 
شھرس4444تان، تع4444داد اف4444راد رأی دھن4444ده از 
ّجمعي444ت سرش444ماری ش444دۀ واج444د ش444رايط 
. ش44رکت در انتخاب44ات، بيش44تر ب44وده اس44ت
يعنی تعداد آرای اخذ شده بيش از واجدان 

در تم44444امی اي44444ن ! ش44444رايط ب44444وده اس44444ت
 -ّشھرستان ھا، احمدی نژاد با اکثريت آرا

 - درص4د آرا٩٠ ي4ا ٨٠در برخی م4وارد، 
 ژوئي4ه، پ4س از ي4ک ٢١ روز. پيروز ش4د

ھفته تظاھرات با مشارکت ميليون ھا نفر 
 نف444ر در ١٢از م44ردم و م444رگ دس444ت ک444م 
 ژوئي4444ه، ٢٠درگي4444ری ھ4444ای روز ش4444نبه 

شورای نگھبان مجبور گشت تا در م4ورد 
.  توض44يحاتی بدھ44د مط44رح ش44دهش44کايات

 ش444ورای س444خنگویّعباس444علی کدخ444دايی، 
 ص444دا و س444يمای مّ در ش444بکۀ دو،نگھب444ان

صحبت ) IRIB(8می ايران جمھوری اس
آمارھ44ای ارائ44ه ش44ده از "ک44رد و گف44ت ک44ه 

 در ّھايی ک44ه ادع44ا م44ی کنن44داس44وی کاندي44د
اف4راد % ١٠٠ ب4يش از  شھر،١٧٠ تا ٨٠

.  نيستدرستواجد شرايط رأی داده اند، 
او در " !  شھر اس4ت٥٠ آمار مربوطاين 

 مورد، نادامۀ توضيحات خود گفت که اي
ص44444د  در١٠٠يعن44444ی ش44444رکت ب44444يش از 

ام444ری " واج444دين ش444رايط در انتخاب444ات، 
طبيع44ی اس44ت؛ چ44را ک44ه ب44رای م44ردم ھ44يچ 

 قانونی جھت رأی دادن در شھر نعگونه م
  ح44الي44ا اس44تان ھ44ای ديگ44ر، ک44ه اغل44ب در

" رفت و آمد به آن جا ھستند، وجود ندارد
مجموع آرای "در آخر ھم اضافه کرد که 

 قري44ب ب44ه س44ه ميلي44ون رأی ]ش44ھر٥٠آن [
موضوع نمی توانسته تأثير که اين " است

چندانی روی نتايج نھايی انتخابات گذاشته 
 .باشد

 
 يک انق(بی؟: احمدی نژاد

 
 نژاد، درست مانن4د روح4انيون در یاحمد
، برای جلب حمايت توده ھای ١٩٧٩سال 

ّم44ردم ب44ه ش44عارھای ض44د امپرياليس44تی و 
ّام444ا . ح444امی مستض444عفين رو آورده اس444ت

اوض4444اع و ًبگذاري4444د اجم4444ا, نگ4444اھی ب4444ه 
اح44444وال واقع44444ی م44444ردم در ط44444ی دوران 

و مقايس44ه [رياس44ت جمھ44وری او بين44دازيم 
در ونزوئ8، : ]ای با ونزوئ8 داشته باشيم

انق8444ب بولي444واری ب444ه م444وجی از تش444کيل 
اتحادي4444ه ھ4444ای ک4444ارگری و مب4444ارزات از 

پرزي4دنت . سوی کارگران دامن زده است
چاوز، کارگران را برای اشغال کارخان4ه 

ه و راه ان44دازی آن ھ44ا تح44ت ھ44ای متروک44
در ايران . کنترل کارگری فراخوانده است

ّاما، کارگران از ح4ق تش4کل ي4ا اعتص4اب  ّ ّ
برخوردار نيستند و چنان چ4ه اي4ن ق4وانين 
را زي444ر پ444ا بگذارن444د، ب444ا وحش444يانه ت444رين 

م44ورد . س44رکوب ھ44ا مواج44ه خواھن44د ش44د
رانندگان اتوبوس در تھران را نگاه کنيد؛ 

نف444ر از آن444ان ب444رای  ٣٠٠٠ھنگ444امی ک444ه 
تشکيل ي4ک س4نديکا اق4دام کردن4د، ش4رکت 
واح44د ب44ا اخ44راج ھ44ای ت44وده ای ب44ه آن ھ44ا 
پاس44خ داد و ني44روی انتظ44امی ب44ه رھب44ران 
ّاتحادي4444ه، م4444ن جمل4444ه اوس4444الو دبي4444ر ک4444ل 

 و آدمکش44ان ني44روی ب44رداتحادي44ه، ي44ورش 
انتظامی حتی قصد داشتند تا زبان اوسالو 

 .را قطع کنند
 اتحاديه ھ4ای ک4ارگری ّھنگامی که فعالين

س44444نندج اق44444دام ب44444ه ) تري44444د يونيونيس44444ت(
ّبرگ444زاری مراس444م اول م444اه م444ه در س444ال 

 نمودن444د، پل444يس ب444ا ي444ک س444رکوب ٢٠٠٧
ي44ازده ت44ن از . وحش44يانه واک44نش نش44ان داد

ّفعالين کارگری سرشناس پيش از آزادی، 
 ض4ربه ش84ق و پرداخ4ت ١٠به ھ4ر ي4ک 

 ٢٠٠٠زم44انی ک44ه . جريم44ه محک44وم ش44دند
ّ فع44الين ک44ارگری، امس44ال اق44دام ب44ه نف44ر از

ّبرگ44زاری مراس44م اول م44اه م44ه در تھ44ران 
نمودن4444د، ني4444روی انتظ4444امی ب4444ا س4444رکوب 

 نف44ر از ١٥٠گس44ترده وارد ص44حنه ش44د و 
ھم اکنون تعدادی (آنان را بازداشت نمود 

از آن44ان ھ44م چن44ان در زن44دان ب44ه س44ر م44ی 
ميليون ھا کارگر ايرانی در انتظار ) برند

ّوق4ۀ چن4دين ماھ4ۀ خ4ود پرداخ4ت حق4وق مع
ھس44تند و درس44ت ھنگ44امی ک44ه س44عی م44ی 
ّکنند متش4کل ش4وند، ب4ا س4رکوب وحش4يانه 

 .از سوی پليس رو به رو می گردند
در ح444444الی ک444444ه انق8444444ب بولي444444واری در 

 س4ازی ش4رکت یئ8، روند خصوصوونز
ّھای دولتی را متوقف نموده و بسياری از 
ًش44رکت ھ44ای خصوص444ی ش44ده را مج444ددا  ّ

ت، در اي4ران، احم4دی ن4ژاد ّملی کرده اس4
 س444ازی ش444رکت ھ444ای یرون444د خصوص444

دولتی، من جمله مخابرات، فو,د مبارک4ه 
اص444فھان، پتروش444يمی اص444فھان، س444يمان 
کردس44444تان و بس44444ياری ديگ44444ر را ش44444تاب 

 ی م444ورد خصوص١٦٧444(بخش444يده اس444ت 
 و ٢٠٠٨-٢٠٠٧سازی در بين سال ھای 

 م444ورد ديگ444ر در خ8444ل س444ال ھ444ای ٢٣٠

شرکت ھ4ايی در فھرست ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 ش444وند، ن444ام یک444ه ق444رار اس444ت خصوص444

بزرگت4444رين ص4444نايع پتروش4444يمی کش4444ور، 
بزرگترين بانک ھا، صنايع نف4ت و گ4از، 

 .بخش بيمه و غيره، به چشم می خورد
 دولت احمدی نژاد برای منحرف ھر چند

 ساختن توده ھ4ای م4ردم از مس4ائل داخل4ی
رو ، به انتقاد از امپرياليسم آمريکا کشور

ا اي44ن ب44ه معن44ای مب44ارزه ب44ا ّ ام44،م44ی آورد
دشمنی که آن را به باد انتق4اد م4ی گيرن4د، 

ايا,ت متحده توانست برای مداخلۀ . نيست
نظامی در عراق روی موضع پاسيفيستی 
و منفع8نۀ دولت ايران و طبقۀ ح4اکم آن، 
که ب4ه تض4عيف رژي4م عراق4ی رقي4ب خ4ود 
ب44ه عن44وان فرص44تی ب44رای تثبي44ت ني44روی 

م44ی کردن44د، حس44اب خ44ود در منطق44ه نگ44اه 
دولت ايران به جای پشتيبانی از يک . کند

مب44ارزۀ متح44د انق8ب44ی در کش44ور ھمس44ايه 
ّبرای آزادی ملی، نقشی اساسی در ايج4اد 
ش444کاف و تقس444يم ک444ردن مب444ارزه ب444ه چن444د 

 .صف وجبھۀ مذھبی ايفا کرد
، "اص84444ح طل4444ب"موس4444وی، کاندي4444دای 
، ١٩٨٠او در دھ444ۀ . گزين444ۀ بھت444ر نيس444ت

 ھ44زار نف44ر از ٣٠ت44ل ع44ام يعن44ی دوران ق
. ّفعالين چپ گرا، نخست وزير کشور بود

کرده است که  " کشف"ّاما حا, به ناگھان 
ّب444دون ض444ديت ب444ا چ444ارچوب ھ444ای کل444ی  ّ

" اص84حات"جمھوری اس84می، ني4از ب4ه 
وج44ود دارد؛ يعن44ی ي44ک س44ری اص844حات 
ظاھری از با, به طوری که ھمه چيز ھم 
م چ44444ون گذش44444ته ب44444اقی بمان44444د و او و ھ44444

قطارانش بتوانند در قدرت حضور داشته 
ش44444کاف ب44444ين احم44444دی ن44444ژاد و . باش44444ند

موس44وی، ش44کاف م44ابين دو جن44اح رژي44م 
ي4444ک جن4444اح خواھ4444ان : ارتج4444اعی اس4444ت

به منظور جل4وگيری " اص8حات از با,"
از انق84444ب از پ4444ايين اس4444ت و ديگ4444ری، 

ب4444رای " کنت4444رل از ب444ا,"خواھ444ان حف444ظ 
 .جلوگيری از انق8ب از پايين

چ44ه ش44کاف در ب44ا,ی رژي44م فض44ا را اگ44ر 
برای يک جنبش توده ای واقعی، جنبش4ی 
که در طول يک ھفتۀ گذش4ته رژي4م را ب4ه 
ّچالش کشيده ، باز کرده است؛ اگر ش4کی 

 جنبش یدر مورد خصلت انق8بی و مردم
ت44وده ھ44ای اي44ران وج44ود دارد، بيايي44د ب44ه 
ّموض44ع فع44الين طبق44ۀ ک44ارگر در اي44ن ب44ين 

ت ک44ارگران و اتحادي44ه ّاکثري44. نگ44اه کن44يم
ک4ه در دورۀ احم4دی ن4ژاد (ھای کارگری 

پيش از انتخابات به ) غير قانونی بوده اند
درس444تی اع8444م کردن444د ک444ه ھ444يچ ي444ک از 
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کانديد ھا نمايندۀ منافع کارگران نيس4تند و 
در نتيجه آن ھا از دادن رأی به ھيچ ي4ک 

ب4ا اي4ن وج4ود، . از طرفين حمايت نکردند
احد و ھم ک4ارگران ھم سنديکای شرکت و

 بزرگترين کارخانۀ ساخت -ايران خودرو
 در ش4رايطی ک4ه -اتوموبيل در خاورميانه

با تظاھرات مردم در ھفت4ۀ گذش4ته رو ب4ه 
رو شدند، حمايت خود را از جنبش اع8م 
داش444تند و حت444ی اي444ران خ444ودرو، در ھ444ر 
. ش444يفت، ن444يم س444اعت وارد اعتص444اب ش444د

ش44غول ّاکن4ون، فع4الين انق8ب44ی در اي4ران م
بح4444ث ب4444رای فراخ4444وان ي4444ک اعتص4444اب 
عم44ومی علي44ه رژي44م و ب44رای آزادی ھ44ای 

 .دموکراتيک ھستند
به وضوح ما، به عنوان افرادی انق8ب4ی، 
م444ی باي444د مخالف444ت خ444ود را ب444ا ھ444ر گون444ه 
. مداخلۀ امپرياليستی در ايران نشان دھ4يم
پرزي44دنت چ44اوز، در چن44د س44ال گذش44ته ب44ه 

 ايران درستی در فروم ھای بين المللی از
در مقاب44ل زورگ44ويی ھ44ای امپرياليس44م ب44ه 
. سرکردگی ايا,ت متحده دفاع کرده است

، ّ انق8444ب ب444ا ض444د انق8444بگ444رفتناش444تباه 
انق84444ب .  مھل4444ک خواھ4444د ب4444وداش4444تباھی

بوليواری بايد در جبھۀ مردم ، کارگران، 
جوانان و زنانی باشد که اکنون در خيابان 
ھای تھران و ساير شھرستان ھا حض4ور 

خود "  آوريل١٣"يا " وسکاراکا"رند و دا
ّرا علي4444ه رژي4444م منف4444ور و ض4444د انق8ب4444ی 

 .جمھوری اس8می به پيش می برند
 ژوئي44ه، پرزي44دنت چ44اوز ب44اری ١٨روز 

ديگر به احمدی ن4ژاد ب4ه مناس4بت انتخ4اب 
 ب4444ه س4444مت رياس4444ت جمھ4444وری  اوّمج4444دد

ھمبستگی ونزوئ8 در "تبريک گفت و از 
 علي4ه صورت حمل4ۀ جھ4ان س4رمايه داری

ص444حبت ب444ه  " ]اي444ران[م444ردم آن کش444ور 
جري44ان مارکسيس44تی انق8ب44ی . مي44ان آورد

در ونزوئ8 با اي4ن موض4ع گي4ری مخ4الف 
اس444ت؛ م444ا م444ايليم ت444ا در بح444ث پيرام444ون 

 .داشته باشيماظھارات فوق شرکت 
تص4444اوير س4444رکوب وحش4444يانۀ جوان4444ان و 
کارگران اي4ران و دي4دن اي4ن موض4وع ک4ه 

ارگر فق4ط يک دانشجوی ج4وان ي4ا ي4ک ک4
ب44ه ص44رف س44ازماندھی اعتص44اب، ايج44اد 

 کارگری يا تظاھرات علي4ه دول4ت ۀاتحادي
و کارفرمايان حبس می شود، خشم تمامی 
کارگران و جوان4ان سراس4ر دني4ا را علي4ه 

تعدادی روش4نفکر . دولت برانگيخته است
ّض444د انق8ب444ی و رس444انه ھ444ای در خ444دمت 

 و ب444444ه ش444444کلی -امپرياليس444444م، آگاھان444444ه 
 س44عی دارن44د ت44ا -ی ع44وام فريب44سالوس4انه و

 ايران و يک رئيس جمھور را باونزوئ8 
ّضد امپرياليست و انق8بی ھم چون چاوز 
. را ب444ا احم444دی ن444ژاد يکس444ان جل444وه دھن444د

ِال " روزنام44444ۀ نمون44444ۀ آن، مقال44444ۀ اخي44444ر
 ک44ه از آخ44رين برنام44ۀاسپانياس44ت " پ44ائيس

نق44ل  "س844م پرزي44دنت "چ44اوز در برنام44ۀ
 .قول ھايی می آورد

ا يک چنين مقايسه ای آن ھا می خواھند ب
در مي4444444ان ک4444444ارگران سراس4444444ر جھ4444444ان 

 و  ب444اس444ردرگمی ايج444اد کنن444د، ھم444دردی
، ب4ه عن4وان حمايت از انق8ب ون4زوئ8 را

وجه اشتراک ميليون ھا نف4ر از م4ردم در 
 . تضعيف نمايندسراسر جھان،

ًدقيقا ب4ه ھم4ين دلي4ل اس4ت ک4ه ک4ارگران و 
ھا می توانند ب4ا جوانان انق8بی ونزوئ8 تن

ّآغ44از بح44ث ھ44ای ج44دی پيرام44ون ماھي44ت  ّ
ّرژي44م اي44ران، مطالع44ۀ ت44اريخ و وض44عيت 
فعل444ی آن، نش444ان دادن ھمبس444تگی م444ا ب444ا 
ب4444444رادران و خ4444444واھران ايرانيم4444444ان در 
مبارزاتشان برای پيروزی از طريق يک 
اقدام ت4وده ای و رس4يدن ب4ه ھم4ان حق4وقی 
ک44ه ک44ارگران ون44زوئ8 ام44روز دارن44د، ب44ا  

زاری ک44ه ب44ه راه افت44اده اس44ت مقابل44ه ک44ار
در ع444ين ح44ال م444ا م444ی باي44د ھ444م ب444ا . کنن44د

سرکوب برادران و خواھرانمان به وسيلۀ 
دولت مبارزه و آن را محک4وم کن4يم و ھ4م 

 .با عوام فريبی و مانورھای امپرياليسم
جري4444ان مارکسيس4444تی انق8ب4444ی ازجن4444بش 
انق8ب444ی ت444وده ھ4444ای م444ردم اي444ران علي4444ه 

ب4ه خص4وص جن4بش جمھوری اس84می و 
کارگران ايران برای حق4وق دموکراتي4ک 
و مطالبات اقتصادی خود حمايت می کند 
و در عين حال، در مقابل ھرگونه مداخلۀ 

 .امپرياليستی می ايستد
 

 ٢٠٠٩ ن ژوئ٢٢ونزوئ8، 
 

 

 
 

 

 

جنبش چگونه  نايرادر 
 روی کند؟ تواند پيش می

 آلن وودز
 

کل از  نيروي44ی متش١٧٨٩44 ژوئي44ه ١٤در 
 پاريس44ی ب44ه زن44دان باس44تيل، ١٠٠٠ح44دود 

زن44دانی ق44رون وس44طايی ک44ه در آن زم44ان 
زن44دانيان سياس444ی در آن محب44وس بودن444د، 

ش4اه ل4وئی ش4انزدھم ک4ه راج4ع . حمله کرد
ش4ورش ش4ده : "به اين حمله ش4نيد، پرس4يد

يکی از اشراف که در آن نزديک ". است
انق84ب ش4ده . نخي4ر عاليجن4اب: "بود گفت

 ".است
عي44ت ب44ه آرام44ی ام44ا ب44ا اطمين44ان ب44رای واق

چ4ه  ش4ود ک4ه آن ناظرين غرب4ی روش4ن م4ی
در ايران شاھدش ھس4تيم ن4ه فق4ط ش4ورش 

اي44ن انق844ب . ک44ه جنبش44ی اعتراض44ی اس44ت
ی  ھمين انديشه. مردمی تمام و کمال است
ت4رين م4رتجعين  ترسناک به ذھن حتی ابله

 . شود در رژيم تھران ھم وارد می
ِز فک444ر انق8444ب آن444ان ک444ه ب444يش از ھم444ه ا

ترس4ند ھم4ان مردان4ی ھس4تند ک4ه روی  م4ی
موسوی دي4روز ب4ه . کاغذ رھبر آن ھستند

تا "مردم فراخوان داد که تظاھرات نکنيد 
نتيج44ه روزی ". ت44ان را نج44ات دھي44د ج44ان

. ديگر سرشار از اعتراضات خيابانی بود
ام44روز او از تظاھرکنن44دگان خواس44ت ب44ه 

ر ت444ا ب444رای کس444انی ک444ه د"مس44اجد برون444د 
". روز جمع44ه کش44ته ش44دند ع44زاداری کنن44د

اي44ن ت8ش44ی واض44ح ب44رای بي44رون ک44ردن 
مردم از خيابان ھا و گرفتن نيروی جنبش 

ام4ا جن4بش در ح4ال حاض4ر . ای است توده
 .دھد نشانی از خستگی نمی

ِدر ح44ال حاض44ر رھب44ر ص44وری جن44بش، 
ميرحس444ين موس444وی اس444ت ام444ا اي444ن تنھ444ا 

. دپاي4 ای تاريخی است و دي4ری نم4ی حادثه
ھا که در طول  عصبانيت و نارضايی توده

ھا انباشته ش4ده اس4ت ب4ه نقط4ه عطف4ی  دھه 
نياز داشت و اين نقطه ھم4ين اعتراض4ات 
ح444ول ن444امزد اص444لی مخ444الفين اس444ت ک444ه 

ان44د ک44ه در  ھ44ا او را ب44ه س44متی کش44انده ت4وده
مخ444الفتش ب444ا دول444ت ب444يش از قص444د خ444ود 

بح444ران کن444ونی از خش444م . پيش444روی کن444د
تخاب4ات کش4وری ناش44ی عم4ومی ب4ر س4ر ان

شد ام4ا ب4ه چي4زی بس4يار ف4رای آن رس4يده 
ی ق4درت  توان4د ب4ا ط4رح مس4ئله است و می
 . خاتمه يابد
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ھ44ر . گي4رد جن4بش انق8ب4ی دارد ق4درت م4ی
دھن4د ک4ه  روز مقامات به مردم ھشدار می

ھ444ا بي444رون برون444د و ھ444ر روز  از خياب444ان
ھ444ر روز . آين444د ھ444ا م444ی م444ردم ب444ه خياب444ان

کن44د و ھ44ر   لغ44و م44یموس44وی تظ44اھرات را
اي444ن . گي444رد روز تظ444اھرات ص444ورت م444ی

ای، ک444ه در س444کوت  ھ444ای ت444وده تظ444اھرات
شود، آھنربايی قدرتمند ھستند  برگزار می

 .کند که ھر روز حمايت بيشتری جلب می
ت4444رين  جن4444بش ب4444ا مب4444ارزترين و ش4444جاع

عناصر، با دانشجويان قھرم4ان اي4ران در 
ام444ا ھ444ر چق444در ک444ه . مرک444ز، ش444روع ش444د

ھ4ا ادام4ه  بينند که تظ4اھرات  میشھروندان
دارد و مقام4444اتی ک4444ه اي4444ن ھم4444ه ازش4444ان 

ھ444ا  ترس444يدند ق444درتی ب444رای توق444ف آن م444ی
ندارند، شمار بسيار مردان و زنان عادی 

ھا ک4ه  آن. کنند شجاعت پيوستن را پيدا می
آين4د ب4ه ق4درت خودش4ان پ4ی  به خيابان م4ی

شان را ت4ا ح4دود زي4ادی از  ترس. برند می
 جايگاه خود را با,تر حس .دھند دست می

ديگ444ر سرش444ان رو ب444ه زم444ين . کنن444د م444ی
ھ44ای  ھ44ا از دل اي44ن تظ44اھرات ت44وده. نيس4ت

کنن44د و  ص44امت ص44دای خ44ود را پي44دا م44ی
ای کرکنن44ده  اعتراض44ات خ44اموش ب44ه نع44ره

 . بدل شده است
به ھمين خاطر است ک4ه موس4وی، ک4ه دو 

ای ناک44ام  ب44ار در خل44ع س844ح جن44بش ت44وده
روز "ه تاکتيک اع8م مانده است، دست ب

اما ت4اريخ انق8ب4ات . زده است" عزاداری
دھد که حتی روزھای ع4زاداری  نشان می
وقت44ی از . توانن44د خطرن44اک باش44ند ھ44م م44ی

شمار بسيار مردم، حتی وقت4ی در مس4اجد 
ان444د، دع444وت کنن444د ک444ه ب444ر س444ر  گ444رد آم444ده

سرنوش4444ت رفقايش44444ان ک4444ه در نب44444رد ب44444ا 
وت44اه ان44د، ک رح44م ج44ان س44پرده اس44تبدادی ب44ی

. ھا بسيار عص4بانی خواھن4د ش4د بيايند، آن
ھا به حرف موسوی گوش کنند و  شايد آن

ام4ا وقت4ی بي4رون بياين4د . به مس4اجد برون4د
 شود؟ چه می

ھ44ای  دول44ت اي44ران تنھ44ا چن44د روز خي44زش
 ب44ه رھب44ری دانش444جويان ٢٠٠٣ و ١٩٩٩

را تحم44444ل ک44444رد و س44444پس ب44444ه س44444رکوب 
ھ44ا را ب44ه  ھراس44ناک روی آورد و بس44يجی

ھ4ا دانش4جويانی را  ھا ريخت و آن گاهدانش
از پنج44ره بي44رون پ44رت کردن44د، ب44ا آج44ر و 
زنجي4444ر و ب4444اتوم ب4444ه س4444رھا کوبيدن4444د و 

ب8فاص4له پ4س . بسياری را زندانی کردن4د
ھ444444ا از ھم444444ين  از انتخاب444444ات جمع444444ه آن

ھای ارعاب استفاده کردند ام4ا ب4ه  تاکتيک

اي4ن دفع4ه اوض4اع . نتيجه چندانی نرسيدند
 .کند فرق می

ھ44ای خب44ری دول44ت اي44ران از قت44ل  زارشگ44
ھفت نفر در شھرھای مختلف به اين علت 
مخ4444ابره ش4444د ک4444ه از تظ4444اھرات ب4444زرگ 

ش444نبه  ض444دحکومتی ديگ444ری در روز س444ه
 ب444ر عک444س ش444د و   نتيج444ه. جل444وگيری کن444د

ش4444نبه پيش4444امد  ھ4444ای روز س4444ه تظ4444اھرات
. اعتراضات بيشتر در روز چھارشنبه شد
دول444ت ب4444رای تحمي4444ل پاي444انی س4444ريع ب4444ه 

ھ44ا مث44ل دفع44ات قب44ل ک44ار بس44يار  تظ44اھرات
اي44ن دفع44ه اوض44اع . س44ختی پ44يش رو دارد
ی آن  م44444ا گفت44444ه. کن44444د خيل44444ی ف44444رق م44444ی

ی فرانس44وی ب44ه ش44اه را تک44رار  اش44رافزاده
. عاليجن4444اب، ش4444ورش نش4444ده: "کن4444يم م4444ی

 !"انق8ب شده
 

 شکاکان چپ
 

ھ44ا،  عجي44ب آنجاس44ت ک44ه بعض44ی از چ44پ
حت44444ی بعض44444ی ک44444ه اس44444م خودش444444ان را 

. فھمن4د اند، اين را نم4ی ذاشتهمارکسيست گ
پس از اين ھمه سال که ظاھرا اتف4اقی در 

ھ4ا،  افت4اد، بس4ياری از اي4ن چ4پ ايران نمی
شان خيلی راديکال بودند اما  که در جوانی

طلبان444ه  در ميانس444الی ب444ه ش444کاکی راح444ت
افتادن44د، تم44ام اميدش44ان ب44ه تح44ول انق8ب44ی 

ھ44ا انتظ44ار  آن. ان44د جامع44ه را از دس44ت داده
ش کن44ونی را نداش44تند چ44را ک44ه ھ44يچ خي44ز

ھ4ا  ی انق8ب4ی ت4وده اعتمادی به توان بالقوه
و ح444ا,، حت444ی وقت444ی ک444ه جن444بش . ندارن444د

افت444د،  ش444ان دارد اتف444اق م444ی جل444وی چش444م
 .حاضر به باور آن نيستند

در . شود ھا ھميشه پيدا می از اين جور آدم
.  ھ444444م در روس444444يه بودن444444د١٩١٧س444444ال 

ه معلم ھای روس را ب تروتسکی منشويک
ھ4ا  ک4رد ک4ه س4ال ای تش4بيه م4ی پير و خسته

ام4ا . برای شاگردانش از بھ4ار گفت4ه اس4ت
ي44ک روز ص44بح اي44ن اس44تاد پي44ر پنج44ره را 
باز کرد تا کمی ھوای تازه به ک8س گرد 

ناگھ44ان آس44مانی . اش بياي44د و خ44اک گرفت44ه
آبی را ديد و درخشش خورشيد و خواندن 

 ھ44ا را ح44س ک44رد و ش44نيد و ناگھ44ان پرن44ده
پنج44444ره را بس44444ت و بھ44444ار را انحراف44444ی 

 . ھيو,وار از طبيعت اع8م کرد
م4ا ھ4م درس4ت مث4ل ھم4ان " ِچپ"شکاکان 

ھ444ا  آن. اس444تاد پي444ر زھ444وار درفت444ه ھس444تند
دوست دارند کلی از انق8ب صحبت کنن4د 
و م444ا را ب444ه ي444اد وقت444ی بياندازن444د ک444ه در 

 ج444وان ١٩٧٩ِ ي444ا تھ444ران ١٩٦٨ِپ444اريس 

ات444م روحي444ه بودن444د ام444ا در واقعي444ت ي444ک 
انق8بی و يک گرم درک مارکسيس4تی در 

چنين کسانی مانع راه انق8بند . خود ندارند
و جوان44ان را ب44ا ش44کاکيت زھرآل44ود خ44ود 

ھ4ا نف4وذی  خوش4بختانه آن. کنن4د مسموم می
اي444ن نس444ل . در نس444ل جدي444د اي444ران ندارن444د

ب4اھوش ن4دارد ت4ا " استادان"نيازی به اين 
 .درس مبارزه بگيرد

ِ ش44کايات حقي44ر ش44کاکان ک44ه علي44رغم اي44ن
فھمن4444د،  موق4444ع دي4444دن انق84444ب آن را نم4444ی

جنبش واقعی روز به روز بيشتر پيشرفت 
دي444روز حت444ی تلويزي444ون دولت444ی . کن444د م444ی

ھ4444ای  اي4444ران ف4444يلم کوت4444اھی از اعت4444راض
اين خبر جزئی بس4يار . ای پخش کرد توده

مھ44م اس44ت و اثب44اتی ب44ر اخت8ف44ات بيش44تر 
ک444ه  نت444ر آ حت444ی مھ444م. درون رژي444م اس444ت

ديروز شش فوتباليستی که برای ت4يم مل4ی 
در ) از جمله کاپيتان(کنند  ايران بازی می
ِيابی به جام جھانی در سئول  مسابقات راه

ک44ه ب44ا (بن44دھای س44بز  جن44وبی ب44ا دس44ت ک44ره
. ظاھر شدند) شود اعتراضات شناخته می

اي444ران ھ444م از کش444ورھای عاش444ق فوتب444ال 
اس44ت و تص44اوير اعض44ای ت44يم اي44ران ب444ا 

بن444دھايی ک444ه ب444ه دس444ت داش444تند در  تدس444
ھا نفر  تلويزيون ايران پخش شد و ميليون

 .آن را ديدند
بخ44ش اس44ت ک44ه  اي44ن ھ44ا روي44دادھايی الھ44ام

باي44د قل44ب ھ44ر ک44ارگر آگ44اه طبق44اتی و ھ44ر 
و در . ج4وان انق8ب44ی را ب44ا ش4ادی پ44ر کن44د

ھ444ا ھمچن444ان  بگ444ذار آن... م444ورد ش444کاکان
د چای گياھی بخورند و گريه و زاری کنن

ای زن4444دگی کنن444د ک4444ه در آن  و در گذش444ته
ھن444وز ح444س گنگ444ی از عقاي444د انق8ب444ی در 

بگذار مردگان، مردگ4ان را . "خود داشتند
ت44ری  م44ا کارھ44ای مھ44م". ب44ه خ44اک بس44پرند

 !داريم
 

 ھا محدوديت تظاھرات
 

ھ4ا نقش4ی بس4يار  کارزار کنونی تظ4اھرات
ھا و دادن  ارزشمند در به پا خواستن توده

ھ44ا ب44ازی   عم44ل ب44ه آننقط44ه عطف44ی ب44رای
ھ44444ا  ام44444ا اي44444ن تظ44444اھرات. ک44444رده اس44444ت

ھايی ھم دارند و خطر اينجاست  محدوديت
ک444ه کس444انی ک444ه اعتراض444ات را ب444ه پ444يش 

علي4رغم ان4رژی و . برند اين را نفھمند می
شجاعت عظيمی که تظاھرکنن4دگان نش4ان 

توانند تا ابد سطح کن4ونی  ھا نمی اند آن داده
رزه ب444ه اگ444ر مب444ا. فعالي444ت را حف444ظ کنن444د

س4444طحی ب4444ا,تر ب4444رده نش4444ود، م4444ردم از 
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ش4وند و  پاي4ان خس4ته م4ی ھای بی تظاھرات

در . دھ44د جن44بش ني44رويش را از دس44ت م44ی
اي4444ن ص4444ورت خط4444ر س4444رکوب انتخ4444ابی 

ترين عناصر  يابد و دولت فعال افزايش می
 . کند چين می را دست

اين تناقض . در قلب جنبش تناقضی ھست
موس4444وی : ب4444ه زب4444ان س4444اده چن4444ين اس4444ت

خواھ44د ب44ا رژي44م ب44ه س44ازش برس44د ام44ا  یم44
خواھن444444د نظ444444ام را  تظاھرکنن44444دگان م444444ی

 در واق4ع موس4وی و س4اير .سرنگون کنن4د
ان44444د ش44444عارھا را  رھب44444ران س44444عی ک44444رده

معطوف به نتايج انتخابات کنند ت4ا جن4بش 
 . بکشانند" امن"را به مجراھای 

ع8مت سوال اينجاست که رھبران ايران 
کنن4د و در  ھا را تحمل می چقدر تظاھرات

ض4444من اعتراض4444ات در ص4444ورت فق4444دان 
ی ق444اطع چ444ه ق444در در  ان444داز نتيج444ه چش444م
گ4ران از  بعض4ی تحلي4ل. مان4د ھا می خيابان

. کنن44د ص44حبت م44ی" م44ن آن س44ناريوی تي44ان"
ھ4ايی ھس4تند ک4ه  ھا نگران تکرار تانک آن

 برای سرکوب ١٩٨٩دولت چين در سال 
ھ4444ای خواھ4444ان  ی تظ4444اھرات رحمان4444ه ب4444ی

 . خيابان آورددموکراسی به 
م44ن انتظ44ار : "گ44ران گف44ت يک44ی از تحلي44ل

دارم موقعيت بيشتر قطبی شود و با توجه 
ک44نم ط44ولی  ی رژي44م فک44ر م44ی ب44ه مشخص44ه

". ھ44ا را بي44رون بياورن44د نکش44د ک44ه تان44ک
بعض44ی واقعي44ات در نگ44اه اول اي44ن دي44دگاه 

ھ44444ای  دار و دس44444ته. کنن44444د را تايي44444د م44444ی
ن44444ژاد ب44444ه حم844444ت خ44444ود ب44444ر  احم44444دی

ن، ک4444444ه محرک4444444ان اص4444444لی دانش4444444جويا
آين444د، ادام444ه  اعتراض444ات ب444ه حس444اب م444ی

اين ک4ار ب4رای ايج4اد فض4ايی از . دھند می
ھ4ا،  طب4ق گ4زارش. رعب و وحش4ت اس4ت

نظامي4444ان داوطل4444ب اي4444ران  اعض444ای ش4444به
ھ4ا  ھ4ای دانش4گاه شبانه به خوابگ4اه) بسيج(

. در چن4444دين ش4444ھر اي4444ران حمل4444ه کردن4444د
ھ44444ا ريختن44444د،  ھ44444ا ب44444ه دانش44444گاه بس44444يجی
ھ444ا را غ444ارت کردن444د و بعض444ی  خوابگ444اه

ی  ب444ه گفت444ه. دانش444جويان را کت444ک زدن444د
خبرنگار ما، چندين دستگيری انجام شد و 
رئيس دانشگاه در شھر شيراز استعفا داده 

 .است
ی  ام4444ا اي4444ن حرک4444ات نتوانس4444ته روحي4444ه

ب4ر عک4س روی . اعتراض را پايين بکشد
علي44رغم تم44ام . ھ44ا نف44ت ريخت44ه اس44ت ش44عله
وس44وی ب44رای لغ44و ھ44ای مقام44ات و م ت844ش

ت4وانيم ب4ا اطمين4ان  اعتراض پنجش4نبه، م4ی
بين444444ی کن444444يم ک444444ه ام444444روز ني444444ز  پ444444يش

. ھای بيشتری شاھد خواھيم بود تظاھرات

اين ديدگاه ک4ه خي4زش ب4ه زودی س4رکوب 
ش44ود، ابع44اد اي44ن جن44بش و ت44اثيرش ب44ر  م44ی

اگ444ر آخ444رين . گي444رد دول444ت را نادي444ده م444ی
و م444ا دليل444ی (ھ444ا را ب444اور کن444يم  گ444زارش

تسلط رژيم بر دستگاه ) نيم که نکنيمبي نمی
. س44رکوبش رو ب44ه تض44عيف گذاش44ته اس44ت
ج44وآن ک44ول، اس44تاد ت44اريخ خاورميان44ه در 
دانش4444گاه ميش4444يگان، ک4444ه خي4444زش را در 

" نظ44444ر مطل44444ع"وب844444گ خ44444ود ب44444ه ن44444ام 
)Informed Comment (کند،  دنبال می

عظم444ت کن444ونی متف444اوت از : "نويس444د م444ی
در . ھ444444444ای قبل444444444ی اس444444444ت تظ444444444اھرات
ھ4444ای دانش444جويی قبل4444ی م4444ردم  تظ444اھرات

گفتند افراطيون دارن4د کارھ4ای غلط4ی  می
ام4ا تظاھرکنن4دگان ام4روز . دھند انجام می

گوين44444د رژي44444م ب44444ه ق44444دری فاس44444د و  م44444ی
ديکت444اتوری ش444ده ک444ه ت444ا مغ444ز اس444تخوان 

 ". گنديده است
ی متوس44ط از  در اعتراض44ات قبل44ی، طبق44ه
س4وار ب4ر . ک4رد درون ماشين، حمايت م4ی

د ي44ا چراغ44ی روش44ن و ز ماش44ين ب44وقی م44ی
ک44رد و از کن44ار دانش44جويانی  خ44اموش م44ی
هللا عل4ی  آيت. گذشت دادند می که شعار می

ای، رھب44ر معظ44م اي44ران، ھمچ44ون  خامن44ه
خاطر گفت که از مرگ  پدرسا,ری آزرده

چند دانشجو ناراحت است و کسانی که از 
و پس . او انتقاد کردند نبايد مجازات شوند

محم44د خ44اتمی، از اول44ين ب44روز خش44ونت، 
جمھ444ور وق444ت، ک444ه از خ444ونريزی  رئ444يس

ترس44يد حاض44ر ب44ه فراخوان44دن  بيش44تر م44ی
 . ھوادارانش برای حمايت نشد

ی اروان4د آبراھامي44ان، متخص44ص  ب4ه گفت44ه
ھ444ای مخ444الفين در اي444ران در ک444الج  جن444بش

باروخ، احساس کلی اين بود که ھمه باي4د 
ب444ه خان444ه برون444د و س444عی کنن444د از طري444ق 

ام44ا . ت را ح44ل کنن44دص44ندوق رای مش44ک8
امکان آن نوع سازش ب4ا اي4ن احس4اس ک4ه 
انتخابات جمع4ه دزدي4ده ش4ده از ب4ين رفت4ه 

 .است
آن اس4تد,,ت : "گوي4د آقای آبراھاميان می
دھن44د چ44ون انتخاب44ات،  ديگ44ر ج44واب نم44ی

 ".بست از کار درآمده است بن
 

 روی ِراه پيش
 

ھ4444ای واقع4444ی، ب4444ر خ84444ف  مارکسيس4444ت
ميش444ه در ط444رف گوھ444ای خودنم444ا، ھ گن44ده
وظيف44ه م44ا اي44ن . ھ44ای انق8ب44ی ھس44تند ت44وده

اس44ت ک44ه ش44انه ب44ه ش44انه در کنارش44ان راه 
ھ44ا رابط44ه بس44ازيم و س44طح  ب44رويم، ب44ا آن

ش44ان را نقط44ه ش44روع خ44ود  کن44ونی آگ44اھی
بدانيم و سعی کنيم جنبش را با ش4عارھای 
. روشن سوسياليس4تی انق8ب4ی ب4ارور کن4يم

ه م4ا در مورد ايران اي4ن ب4دين معناس4ت ک4
ت444رين و پيگيرت444رين ش444عارھای  جس444ورانه

دموکراتي444ک انق8ب444ی را مط444رح کن444يم و 
ی  ھای انتقالی که مسئله ھا را با خواسته آن

تح444ول تم444ام و کم444ال انق8ب444ی جامع444ه را 
 . کنند پيوند زنيم مطرح می

ھ444دف م444ا برپ444ايی جمھ444وری ک444ارگران و 
اما جنبش انق8بی در . دھقانان ايران است

ی بس444444يار  شخص444444هوض444444عيت کن444444ونی م
ی ک4ارگر ش4روع ب4ه  طبقه. مخلوطی دارد

حرک44ت ک444رده اس44ت ام444ا ھن44وز نتوانس444ته 
ی ک44ارگر  طبق44ه. ص44دای خ44ود را پي44دا کن44د

ب4رای گذاش44تن مھ44ر خ4ود ب44ر روی جن44بش 
پرولتاري44ا . باي4د در خ44ط مق44دم ش4رکت کن44د

که خود را در ص4در مل4ت ق4رار  برای اين
 دھد بايد به کل جنبش انق8بی ثابت کند که
با انرژی برای شعارھای دموکراتي4ک ب4ا 

 . جنگد ھای انق8بی می شيوه
ت444وان جن444بش را ب444ه س444طحی  چگون444ه م444ی

ھا فراتر رف4ت و  با,تر برد، از تظاھرات
حل444ی ق444اطع حرک444ت ک444رد؟  ب444ه س444مت راه

توان44د  ی ک44ارگر ق44درتی دارد ک44ه م44ی طبق44ه
ب4دون مج4وز . جامعه و دول4ت را فل4ج کن4د

ش4444ود،  اي4444ن طبق4444ه چراغ4444ی روش4444ن نم4444ی
. زند چرخد و تلفنی زنگ نمی چرخی نمی

. کن4يم ما از اعتصاب عمومی صحبت م4ی
ی اعتص4اب عم44ومی مط4رح ش4ده ام44ا  اي4ده

ای کلي444دی  اي444ن مس444ئله. اج444را نش444ده اس444ت
 !است

: کارگران ايران مش4ک8ت بس4ياری دارن4د
دس444تمزدھای پ444ايين، ش444رايط ب444د، ت444ورم، 

ھ4ای  اي4ن خواس4ته. ای فقدان حقوق اتحاديه
ھ44444ای ع44444ام  ی باي44444د ب44444ا خواس44444تهطبق44444ات

دموکراتي44ک پيون44د زده ش44وند ت44ا ک44ارزار 
وس44يعی ب44رای اعتص44اب عم44ومی انق8ب44ی 

ب44444ا توج44444ه ب44444ه . ب44444ه راه انداخت44444ه ش44444ود
ھ4ای  ھ4ای ش4ديد فعالي4ت اتحادي4ه محدوديت

کارگری، چنين کارزاری را تنھا شوراھا 
ھ44ای   يعن44ی کميت44ه–توانن44د پ44يش ببرن44د  م44ی

. ش4وند ب م4یعملی که در محل کار انتخ4ا
ھ444ای عمل444ی را دانش444جويان،  چن444ين کميت444ه

ھ44ای  دھقان44ان، زن44ان و تم44ام س44اير بخ44ش
خواھن444444د ش444444کايات و  جامع44444ه ک444444ه م444444ی

ھ4444ای مشخص4444ی مط4444رح کنن4444د،  خواس4444ته
ھا بايد در  اين کميته. توانند برپا سازند می

سطح محل4ی، ش4ھری، اس4تانی و کش4وری 
 .با ھم مرتبط شوند
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تی ام444ا اي444ن ک444ار س444خ: گوين444د بعض444ی م444ی

بله زندگی پ4ر از دش4واری اس4ت و ! است
ام44ا . گي44ريم م4ا مش44ک8ت را دس44ت ک4م نم44ی

انداز به جنبش داد، نوعی  بايد نوعی چشم
سياس44ت و تاکتي44ک منس44جم ک44ه بتوان44د راه 

و کی گفته که اين . پيشروی را نشان دھد
ای عينی ندارد؟ وسعت عظيم  پيشنھاد پايه
ی  دھد که مردم تشنه ھا نشان می تظاھرات

 . تغيير و دنبال راه نجاتند
ھا محدود به دانشجويان  باضافه تظاھرات

ھ44ا، و ب44ه  نمان44ده و م44ردم را از تم44ام نس44ل
ی کارگر، جلب  طور روزافزونی از طبقه

شايد بگوييد که جنبش انق8بی . کرده است
ھن44وز گ44يج و م44بھم اس44ت و فاق44د رھب44ری 

ام44ا اي44ن . بل44ه درس44ت اس44ت. مناس44ب اس44ت
ای ھ44ر انق8ب44ی غي44ر قاب44ل چيزھ44ا در ابت44د

دانند  ھا نمی توانيم بگوييم توده می. اجتنابند
ھ444ا دقيق444ا  ام444ا آن. خواھن444د دقيق444ا چ444ه م444ی

ھ444ا ديگ444ر  آن. خواھن444د دانن444د چ444ه نم444ی م444ی
حاض4ر ب44ه تحم44ل وض44ع حاض44ر نيس44تند و 

ھم444ين ب444رای . جنگن444د دارن444د علي444ه آن م444ی
 !شروع کار کافی است

د رھب4ری از آس4مان ف4رو... و اما رھب4ری
ھ444ای اي444ران عقاي444د  مارکسيس444ت. آي444د نم444ی

. درس4تی دارن44د ام44ا اقليت4ی کوچ44ک ھس44تند
: برای فتح اکثريت به دو چي4ز ني4از اس4ت

ھ444ا ک444ه ھميش444ه در مس444ير  ی ت444وده تجرب444ه
گيرند و قابليت  انق8ب خيلی سريع ياد می

موقع و  ما برای پيش گذاشتن شعارھای به
 . صحيح که با جنبش واقعی مرتبطند

ی ک44ه نيازھ44ای کن44ونی را بي44ان ا خواس44ته
کند، خواس4ت مجم4ع موسس4ان انق8ب4ی  می

مس44444ئله بازش44444ماری آرای تقلب44444ی . اس44444ت
مسئله حتی بر سر انتخاب4ات جدي4د . نيست
خواھ4د تض4مين کن4د   چه کسی می–نيست 

ت444444ر از  ک444444ه انتخاب444444ات جدي444444د عاد,ن444444ه
ھای قبلی خواھد بود؟ ا,ن ديگر  انتخابات

ھيچ چي4ز . تمسئله بر سر تغيير کامل اس
م44رگ ب44ر رژي44م . کن44د ديگ44ری کفاي44ت نم44ی

کھ4444ن، سياس4444تمداران فاس4444دش و ق4444انون 
م44ا خواھ44ان تح44ول ! اش اساس44ی ارتج44اعی

کام444ل ص444حنه سياس444ی ب444ر اس444اس ق444انون 
 . اساسی جديد و کام8 دموکراتيک ھستيم

من ھميشه مخالف سواستفاده از اين شعار 
را  ھ444ا ابلھان444ه آن ام چ444را ک444ه بعض444ی ب444وده

اي4ن . دانن4د ام دردھ4ای جامع4ه م4یدوای تم
ش44عار ب44رای کش44وری مث44ل آرژانت44ين، ک44ه 
نوعی دموکراسی بورژوايی م4دتی در آن 

برای بوليوی در . بر پا بود، نامناسب بود
ت4ر  توانس4ت پ4يش زم4انی ک4ه پرولتاري4ا م4ی

. برود و قدرت را فتح کن4د، نامناس4ب ب4ود
. ام444ا ب444رای اي444ران ک444ام8 مناس444ب اس444ت

ا در ح44ال مب44ارزه ب44رای ھ44ا در اينج44 ت44وده
 . سرنگونی رژيمی ضددموکراتيک ھستند

ی ت4444زاری، مب4444ارزه علي4444ه  مث4444ل روس4444يه
ی انق8444444ب  اتوکراس444444ی اول444444ين وظيف444444ه

ام4444ا ب4444از ھ4444م مث4444ل . سوسياليس4444تی اس4444ت
در واقع . روسيه، آخرين وظيفه اين نيست

وظ44ايف انق844ب ب44ورژوا دموکراتي44ک در 
ھ4444ر دو م4444ورد ارتب4444اطی ناگسس4444تنی ب4444ا 

در . ق84444ب سوسياليس4444تی داردوظ4444ايف ان
ايران ھم مثل روسيه ب4ورژوازی فاس4د و 

ھای بورژوا نش4ان  ليبرال. ارتجاعی است
ان44د ک44ه ق44ادر ب44ه جنگي44دن ج44دی علي44ه  داده

ھ44ر ق44دمی ک44ه . نيروھ44ای ارتج44اع نيس44تند
گذارند تنھا بخ4اطر اي4ن اس4ت ک4ه  پيش می

و ب44ه . کن44د ھ44ا مجبورش44ان م44ی جن44بش ت44وده
ين بياي4د ب4ا عجل4ه که جن4بش پ4اي محض اين

. رون4د ھا م4ی هللا دنبال سازشی فاسد با آيت
 !شود کرد به اين آقايان ھيچ اعتمادی نمی

ت444ر و  پرولتاري444ای اي444ران بس444يار ب444زرگ
ت44ر از طبق44ه ک44ارگر روس44يه در س44ال  ق44وی

اي44444ن پرولتاري44444ا متح44444دان .  اس44444ت١٩١٧
قدرتمن44444دی در مي44444ان دھقان44444ان، فق44444رای 

ان ش44ده، دانش44جوي ش44ھری، زن44ان س44رکوب
ھ44444ا  اي44444ن. انق8ب44444ی و روش44444نفکران دارد

! نيروھ44ای زن44ده و پوي44ای انق844ب ايرانن44د
در مراح44444ل اول انق844444ب، ک44444ه وظ44444ايف 
دموکراتيک مطرح اس4ت، پرولتاري4ا باي4د 
خود را با پرشورترين دفاع از شعارھای 
دموکراتيک، بخصوص مجمع موسس4ان، 

 .در صدر ملت قرار دھد
ی خ4ود را اما پرولتاريا نباي4د من4افع طبق4ات

ھ44444ای  ھ44444ای دم44444وکرات تس44444ليم خواس44444ته
ھای  بورژوا کند بلکه بايد با خواسته خرده

ب444ورژوازی . طبق44اتی خ44ود ب44ه پ44يش رود
بزدل و ارتجاعی ايران به عن4وان م4انعی 

ھای دموکراتيک مردم  بر سر راه خواسته
تواند  ی کارگر می تنھا طبقه. شود افشا می

ن نبرد ب4رای دموکراس4ی را ف4تح کن4د و اي4
از محص4444و,ت مب4444ارزه انق8ب4444ی ب4444رای 
سوسياليس444444م و جمھ444444وری ک444444ارگران و 

جن444بش ب444ه . دھقان444ان اي444ران خواھ444د ب444ود
ی کارگر  شود که طبقه ای پيروز می درجه

 .قادر به رھبری آن باشد
 

 ٢٠٠٩ ژوئن ١٨لندن، 
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ان در ح4ال اتف4اق وقايعی چشمگير در اير
روز دوش44نبه ص44دھا ھ44زار نف44ر در . اس44ت

سکوت در مرکز تھران تظاھرات کردن4د 
ت4444ا ب4444ه نت4444ايج م4444ورد اخ4444ت8ف انتخاب4444ات 

اي444ن . جمھ444وری اعت444راض کنن444د رياس444ت
الع4444444اده از مقاوم4444444ت و  نمايش4444444ی ف4444444وق

بزرگترين تظاھرات ض4ددولتی در اي4ران 
 .  بود١٩٧٩از زمان انق8ب 

ھ44444444وری جم حامي44444444ان ن44444444امزد رياس44444444ت
ی اي44444ران، ميرحس44444ين  خ44444ورده شکس44444ت

ھ44ای تھ44ران و س44اير  موس44وی، ب44ه خياب44ان
ان44د ت44ا ب44ه نت44ايج انتخاب44ات  ش44ھرھا ريخت44ه

ن444ژاد،  س444ختی ک444ه در آن محم444ود احم444دی
جمھ44ور افراط44ی، ب44ه ق44درت آورده  رئ44يس

 .شد اعتراض کنند
تظاھرات چند ساعت پس از اين آغاز شد 

ای،  ههللا علی خامن که ولی فقيه ايران، آيت
فراخ4444444وان ب4444444ه تحقي4444444ق در ادعاھ4444444ای 

گوي44د انتخاب44ات ب44ه  اپوزيس44يون داد ک44ه م44ی
نژاد جعل  جمھور محمود احمدی نفع رئيس
ای رھب444ری را  جن444بش ت444وده. ش444ده اس444ت

زده کرده و تناقضات درون4ی رژي4م  شوک
تلويزي444ون دولت444ی . را اف444زايش داده اس444ت

هللا  گ44زارش داده اس44ت ک44ه ول44ی فقي44ه آي44ت
 که از نتايج انتخابات دفاع ای، علی خامنه

 نف4ره ١٢کرده اس4ت، ب4ه ش4ورای نگھب4ان 
ب44ا دق44ت اعتراض44ات را "دس44تور داده ک44ه 
اي444ن نمايش444ی واض444ح از ". بررس444ی کنن444د

 .بحران رژيم است
 دقيق4ه يکب4ار ١٥که ھر (هللا  فراخوان آيت

در تم444ام روز از رادي444وی دولت444ی اي444ران 
اول444ين نش444انه ب444ود ک444ه ) ش444ود پخ444ش م444ی

ی اي4444ران ب4444ه فک4444ر تجدي4444د رھب4444ری ب4444ا,
آق4ای . موضعش در مورد انتخاب4ات اس4ت
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ای روز ش4نبه اع84م ک4رد ک4ه نت4ايج  خامنه

انتخاب44ات ک44ه خب44ر از پي44روزی چش44مگير 
دھ4د عاد,ن44ه ھس44تند  ن4ژاد م44ی آق4ای احم44دی

اما او روز يکشنبه با ميرحسين موسوی، 
وزي44ر س44ابق و سياس44تمدار معت44دلی  نخس44ت

د، دي4دار ک4رد که نامزد اصلی مخالفين ب4و
 .ھايش گوش کند تا به نگرانی

اش برای  سخنگوی شورا، که تاييد رسمی
رسميت نت4ابج انتخاب4ات ض4روری اس4ت، 

شنبه با آق4ای موس4وی دي4دار  گفته روز سه
ی  ھ44ا ت44ا ھفت44ه رود آن انتظ44ار م44ی. کن44د م44ی

ام44ا . آين44ده در اي44ن م44ورد تص44ميم بگيرن44د
خيزش انق8ب4ی ب4ه ج4ايی رس4يده ک4ه حت4ی 

تص4ميم بگيرن4د نت4ايج را باط4ل اع84م اگر 
کنند و انتخابات جديد فرا بخوانند، روشن 
نيس44ت ک44ه اي44ن ب44رای توق44ف جن44بش ک44افی 

 .باشد
 

 ت(ش رژيم برای سرکوب
 

با فرا رسيدن شب، تلويزيون دولتی ايران 
گزارش داد که به معترض4ين ش4ليک ش4ده 
اس444ت و آسوش444يتد پ444رس گ444زارش داد ک444ه 

ی گروھ444ی از تيران444دازی ظ444اھرا از س444و
تظاھر کنندگان آمده که با بنزين س4عی ب4ه 

نظامي4444ان داوطل4444ب  آت4444ش زدن مق4444ر ش4444به
ان44د ک44ه متص44ل ب44ه س44پاه پاس44داران  داش44ته

م44رگ ح44داقل ي44ک نف44ر . قدرتمن44د ھس44تند
 .گزارش شده است

ھا غيرممکن بوده  تاييد مستقل اين گزارش
ھا پس از روزی اتفاق  اين گزارش. است
ھ4ای امنيت4ی دول4ت افتد ک4ه در آن نيرو می

در گوش44444444ه خياب44444444ان ايس44444444تادند و ب44444444ه 
 .ی عبور دادند تظاھرکنندگان اجازه

تظ444اھرات خ444اموش اخت8ف444ی روش444ن ب444ا 
آش4وب چن4د روز گذش44ته داش4ت ک44ه در آن 

زد و  آور م4ی پليس ضد شورش گاز اشک
ب44ا ب44اتوم س44عی در پراکن44ده س44اختن گ44روه 
. گروه جوانان خشمگين و ھراسان داشت

 جن4444وب پايتخ4444ت، روز در اص4444فھان، در
دوشنبه خشونت بيشتری درگرفت و پليس 

آور ب44ه چن44د ھ44زار  ب44ا ب44اتوم و گ44از اش44ک
معت4رض مخ44الف حمل4ه ک44رد و شورش44يان 

 .ھايی از شھر را آتش زدند بخش
آن س444444وی پايتخ444444ت، تظ444444اھرات طب444444ق 

ھا به حداقل ھفت شھرستان کشيده  گزارش
ترين مخالفت  اعتراضات جدی. شده است

ھ4ا ب4وده  8می پ4س از س4البا جمھوری اس
س444ابقه  ای ب444ی وس444عت جن444بش ت444وده. اس444ت
اين خيزشی ناگھانی از تمام خشم و . است

 ٣٠ای اس444ت ک444ه در  ش444ده غض444ب انباش444ته
 .سال گذشته انباشته شده است

ھ444ا جل444وی  مقام444ات اي444ران طب444ق گ444زارش
ن444ژاد را  جمھ444ور احم444دی مخ444الفين رئ444يس

ب4444رای فرس4444تادن ايمي4444ل و دسترس4444ی ب4444ه 
ان44د ام44ا فع844  ھ44ا گرفت44ه يتس44ا بعض44ی وب
معترضين . ی اعتراض است توئيتر وسيله

ظ44اھرا از ت44وئيتر ب44رای رس44اندن ص44دای 
اعتراضش44ان ب44ه نت44ايج رس44می انتخاب44ات 

کنن4444د ک4444ه  ی گذش4444ته اس4444تفاده م4444ی ھفت4444ه
ن4444ژاد را ب4444ر رقي4444بش ميرحس4444ين  احم4444دی

 .موسوی پيروز اع8م کرد
رژي44م س44عی دارد ب44ا اس44تفاده از س44رکوب 

به گ4زارش . ای را متوقف کند جنبش توده
نظامي44ان افراط44ی اس844می،  ش44به"رويت44رز 

بس44يج، روز دوش44نبه ح44داقل ي44ک نف44ر را 
. کشتند و تعداد بيش4تری را زخم4ی کردن4د
اين اتفاق پ4س از اي4ن ص4ورت گرف4ت ک4ه 

ھ44ا حمل44ه  تظاھرکنن44دگان ب44ه س44اختمان آن
کردند ت4ا ب4ه انتخاب4اتی اعت4راض کنن4د ک4ه 

ھ444ور محم444ود جم گوين444د توس444ط رئ444يس م444ی
 ".نژاد به يغما رفته است احمدی

کن4د  ھر جا که پليس ضدشورش حمل4ه م4ی
آورد،  دھد و سپر جلو می و باتوم تکان می
لين4زی . کنن4د ھ4ا ف4رار م4ی مردم در خيابان

ھيلس44ام، گزارش44گر تلويزي44ون کان44ال ف44ور 
ھ4444ای  جوخ4444ه: "گوي4444د م4444ی) م-انگلس4444تان(

پ4وش گ4روه گ4روه س4وار  ضدش4ورش س4ياه
روھا حرک4ت  سيکلت روی پيادهبر موتور

,زم . زنن4د کنند و عابرين را کتک می می
نيس444ت ج444ز معترض444ين باش444ی ت444ا کت444ک 

 ".بخوری
يکش44نبه ص44بح م44ا ب44ا : "دھ44د او ادام44ه م44ی

. ھ44ا ق44ايم ش44ديم جمعي44ت دوي44ديم و زي44ر پل44ه
. مردی جوان ما را به دفترش دعوت کرد

ھ4ا ک4ه در چن4د  او ھم مثل بس4ياری ايران4ی
ام جانش از نظ4م کھ4ن ب4ه  دهروز گذشته دي

سر آمده و ب4ه ميرحس4ين موس4وی، ن4امزد 
ام444444ا او از . آلترن444444اتيو، رای داده اس444444ت

جوانان که در خيابان ک4ه ب4ه پل4يس س4نگ 
انداختند نبود چرا که اميدی نداشت که  می

 .تغييری حاصل شود
آق4444ای . رھب4444ری ن4444داريم: "گف4444ت او م4444ی

موسوی رھبر ما نخواھد شد چون کسانی 
کنن44444د از او  ر را کنت44444رل م44444یک44444ه کش44444و
ھمه چيز در دست ولی فقيه . قدرتمندترند

اوض4اع ن4ه . اما ديگر چنين نيست". است
در دس44ت ول44ی فقي44ه اس44ت و ن44ه در دس44ت 

قدرت از دستان لرزان رھب4ران . موسوی
 .ريزد ھا می لغزد و به خيابان می

طلبان که ت4ا ھم4ين اواخ4ر  رھبران اص8ح
ش44ک از بخش44ی از حکوم44ت بودن44د ب44دون 

. نيروھ44ايی ک44ه آزاد ش44ده اس44ت ھراس44انند
موس44وی مجب44ور ش44ده خ44ود را در ص44در 
جن44بش ق44رار دھ44د ت44ا آن را ب44ه مجراھ44ای 

اما وقايع حت4ی در کنت4رل او . امن بکشاند
در واق444ع اي444ن اوس444ت ک444ه در . ھ444م نيس444ت

 .کنترل وقايع است
. ھ444ا ح444ال و ھ444وا ع444وض ش444ده در خياب44ان
ه ھ44ا ح44اکی از اف44زايش اعتم44اد ب44 گ44زارش

بعضی . نفس و رزمندگی معترضين است
گوي4د ک4ه تظاھرکنن4دگان ب4ه  ھا می گزارش

. ان4د دفاتر سپاه پاسداران منفور حمله برده
اين . سابقه است العاده و بی اين اتفاقی فوق

دھ44د ک44ه وقت44ی م44ردم بايس44تند و  نش44ان م44ی
ی  بگوين444د ھ444يچ نيروي444ی روی ک444ره" ن444ه"

 .ھا را متوقف کند تواند آن زمين نمی
. کش4د ی ک4ارگر م4ی جنبش اکنون ب4ه طبق4ه

ای  ھايی ھست که تظ4اھرات ت4وده گزارش
ديگری و اعتصابی سراسری برای ف4ردا 

اعتص444اب از . ري444زی ش444ده اس444ت برنام444ه
اواي44ل دي44روز در جري44ان ب44وده اس44ت ام44ا 
اکن444ون خب444ر از تظ444اھرات مھ444م ديگ444ری 

ی منابع فردا  به گفته. "رسد برای فردا می
عص4ر   ميدان ول4ی بعدازظھر در٥ساعت 

تظ444444اھرات خواھ444444د ش444444د و اعتص444444ابی 
سراس444ری توس444ط تم444ام حامي444ان موس444وی 

 ".گيرد صورت می
ن4ه ھ4ر روز . اوضاع در حال تغيير است

ن4ژاد مث4ل  کودت4ای احم4دی. که ھ4ر س4اعت
ای راک4د  ای س4نگين ک4ه ب4ه درياچ4ه صخره

ی ايران را تا اعماق آن  افتاده است جامعه
تواند بگويد  ھيچ کس نمی. تکان داده است

ام4ا ي4ک چي4ز . ش4ود وقايع به کجا ختم م4ی
اي444ران ھرگ444ز ب444ه گذش444ته . قطع444ی اس444ت

ھ44ا آغ44از ب44ه حرک44ت  ت44وده. گ44ردد ب44ازنمی
ان44د و جن44بش ب44ه اي44ن آس44انی متوق44ف  ک44رده
م44ا ح44ق داري44م ک44ه ب44ا اطمين44ان . ش44ود نم44ی

 .انق8ب ايران آغاز شده است: بگوييم
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 ليبراليزم يا سوسياليزم
 تانتيبحث آزاد در وب8گ ميل

 
 :ليبرال راديکال

 

 س8م دوستان کمونيست

من به شخصه از حضور مارکسيس4ت ھ4ا 
در سياست استقبال می ک4نم حت4ی از ن4وع 
 مارکسيست ھايی که ب4ر پاي4ه اي4ن ت4ز ک4ه

بورژوازی ديگر مترقی نيست و انق8ب "
 دموکراتي44ک را م44ی باي44د طبق44ه ک44ارگر ب44ه

ب444ه انق8444ب ف444وری " س444ر انج444ام برس444اند
زي44را ک44ه اگ44ر واقع44ا خ44ودم رو . معتقدن44د

ليب444رال ب444دونم باي444د ب444ه اي444ن ھ444م در عم444ل 
وفادار باشم که ممکن اس4ت کس4ی رھ4ايی 
بشر رو در لغو مالکي4ت خصوص4ی ببين4د 
و م44ن در اينج44ا اب44دا س44عی نم44ی ک44نم ک44ه 
ليبراليسم را به طور ابلھانه ای به سرمايه 

با اين وجود من از شما . بزنمداری پيوند 
س44والھايی اساس44ی دارم ک44ه اتفاق44ا ب44ه دلي44ل 
متقاعد نشدن در اين مسائل است که خودم 
را ليب4رال م4ی دان4م و نميت4وانم مارکسيس44م 

 .را بپذيرم
م44ن تع44داد قاب44ل ت44وجھی از اث44ار ک8س44يک 
مارکسيستی را خوندم و تقريبا با مواضع 

. ارماکثر اپوزوسيون چپ ايران آشنايی د
ھر آنچه که مربوط به نقد جامع4ه موج4ود 
از زب4ان مارکسيس4م اس44ت پ4ذيرفتنی اس44ت 
ولی آنچه موجب می شه م4ن مارکسيس4ت 
نباش44م مرب44وط ب44ه آن چي44زی اس44ت ک44ه در 

به طور مشخص . مارکسيسم ايجابی است
من از شما م4ی پرس4م ک4ه بع4د از شکس4ت 
الگوی ش4وروی ش4ما چگون4ه ب4دون ارائ4ه 

يگزين ب444ه دنب444ال راھک444اری جدي444د و ج444ا
برپايی جامعه ای ھمچون جامعه شوروی 

از اي44ن نظ44ر م44ی گ44ويم ک44ه . س44ابق ھس44تيد
لنينيس44تھا و تروتسکيس44ت ھ44ا -مارکسيس44ت

انق8ب اکتبر را ھمچنان يک الگوی عالی 
اگ444ر . ب444رای انق8ب444ات ام444روز م444ی بينن444د

انق8444ب اکتب444ر الگ444وی ھميش444گی انق8444ب 
سوسياليس444444تی اس4444444ت پ4444444س چ4444444را ب4444444ه 

سم خ4تم ش4د؟ چ4را استالينيس4م از توتاليتاري
درون4ش زاده ش44د؟ چ44را ش44ما ب44ه اينج44ا ک44ه 
می رسيد تحليل طبقاتی را رھا می کنيد؟ 
از نظ44ر م44ن ب44ا توج44ه ب44ه اينک44ه مجموع44ه 
اثار لنين را خونده ام انق8ب اکتب4ر اکث4را 
حاص44ل خ8قي44ت و ھ44وش ب44ا,ی سياس44ی 
لنين بود و ھم4ين متک4ی ب4ه ش4خص ب4ودن 

م4رگ لن4ين وآم4دن موجب ش4د ک4ه پ4س از 

ک4444ه -شخص4444ی ديگ4444ر ھمچ4444ون اس4444تالين 
توانايی سياسی و اخ8قی لنين رو نداشت 
و انق8444ب ھ444م حاص444ل ي444ک عم444ل ک444ام8 

در واق4ع ب4ر طبق4ه ( اگاھانه کارگری نب4ود
 مس444ير انق8444ب ب444ه راحت444ی -)متک444ی نب444ود

ع44444وض ش44444ود و حت44444ی مخالف44444ت ھ44444ای 
تروتسکی و فراکسيونش چندان اثر گ4ذار 

 ).ص و نه طبقاتجدال اشخا( نباشد

يا مسئله ديگر اشتراکی شدن اب4زار تولي4د 
اس44ت ک44ه ب44ه خ44وبی م44ی داني44د چ44ه نت44ايج 

) برنامه ريزی متمرک4ز(وحشتناکی داشت
و منجر به ايجاد طبقه جدي4دی از م4ديران 
رانتخوار گرديد و نتايج بد ديگر که خ4ود 

مس4444ئله ديگ4444ر  .ب4444ه خ4444وبی از ان اگاھي4444د
ليت ديگر ديکتاتوری پرولتارياست که فعا

اح444زاب را ب444ر نم444ی تاب444د و فق444ط ح444زب 
 .کمونيست در مصدر امور است

س44وويت ھ44ا ک44ه ب44ه ح44ق ارگانھ44ايی ک44ام8 
دموکراتيک بودند به ابزاری حزبی تبديل 
گش44تند و ھ444يچ نقش44ی در اداره آن جامع444ه 

لطفا به من بگويي4د ک4ه ش4ما ب4رای  .نيافتند
اينک44ه ب44ه آن سرنوش44ت دچ44ار نش44ويد چ44ه 

د و اص8 آيا مخالفتی ب4ا آنچ4ه برنامه داري
ک4ه ذک4ر ش44د داري4د؟ اگ44ر آری لطف4ا ک44ام8 

 .تشريح کنيد که من مطلع شوم

لطف4ا ھم4ه دوس4تان کمونيس4ت ب4ه فراخ44ور 
توان و از زاويه ديد سياس4ی خ4ود ب4ه م4ن 

 .جواب دھند

 
 :اميد

 ليبرال راديکال گرامی

نمی دانم در شرايط امروز که سياست ب4ه 
ابان جريان دارد و معنای واقعی آن در خي

ت44ا آنج44ا ک44ه ب44ه ت44وده مح44روم از ق44درت، 
ثروت و لذت بر می گردد به رنگ قرمز 
به سنگ فرش کف خيابان ھا پاشيده ش4ده 
اس444ت زم444ان مناس444بی ب444رای بح444ث ھ444ای 

ب4ا اي4ن . تئوريک ھست يا ن4ه؟ تردي4د دارم
ح44ال س44عی م44ی ک44نم ب44ه بح44ث ھ44ای ش44ما 

البته ,زم است بگويم م4ن ن4ه از . بپردازم
ط44رف رفق44ای ميليتان44ت بلک44ه مس44تقل م44ی 

 .نويسم

نظرگاھھای روش شناختی که ھر فرد به 
واسطه آن به جامعه و تاريخ نگاه می کند 
عميقا متاثر از پايگاه طبقاتی است که فرد 
البته نه ھميشه آگاھان4ه خ4ود را متعل4ق ب4ه 

بن444ابراين سياس444ت عرص444ه . آن م444ی دان444د
سياس44ت . ج44دال ب44ين ح44ق و باط44ل نيس44ت

وب4ه . صه جدال طبقات اجتماعی استعر
" حقيق44ت"اي44ن اعتب44ار در سياس44ت م44ا ب44ا 

ليبرال4ی ي4ا " باط4ل"مارکسيستی در مقابل 
ليبرال4444ی در مقاب4444ل " حقيق4444ت"ب4444رعکس 

اساس4ا . کمونيستی روب4رو نيس4تيم"باطل "
باط4444ل مرب4444وط ب4444ه تفک4444ر /دو گان4444ه ح4444ق

بن44ابراين تف44اوت دي44دگاه . مت44افيزيکی اس44ت
م تف44اوت دي44دگاه دو مارکسيس44م ب44ا ليبراليس44
ديدگاه پرولتاري4ا در . طبقه اجتماعی است

 .مقاب444444444444444ل دي444444444444444دگاه ب444444444444444ورژوازی

بن444ابراين م444ادامی ک444ه اي444ن مس444اله ح444ل و 
پذيرفت444ه نش444ده باش444د پ444رداختن ب444ه مس444اله 
ش44وروی ب44ه ھ44يچ وج44ه ب44ه نتيج44ه نخواھ44د 

اين را به اين اعتب4ار م4ی گ4ويم ک4ه . رسيد
نقد کمونيست ھا ب4ه جامع4ه ش4وروی ي4ک 

 درون گفتم4444انی و از دي4444دگاه من4444افع نق4444د
ب8فصل يا آتی طبقه کارگر است و مسلما 
دي444دگاه طبق444ه ب444ورژوا اي444ن ن444وع نق444د را 

و ب44ه س44اده ت44رين ش44کل . نخواھ44د پ44ذيرفت
ممک44ن خواھ44د گف44ت ک44ه کمونيس44ت ھ44ا ھ44م 

کمونيس44م ب44ه ذات خ44ود ن44دارد : م44ی گوين44د
عيب444ی ھ444ر عي444ب ک444ه ھس444ت از کمونيس444م 

 !بودن ماست

اس4ت ک4ه ب4ورژوازی چن4ين کام8 طبيع4ی 
درک44ی را از نق44د مارکسيس444تی ب44ه مس444اله 

چ44444ون احي44444ای . ش44444وروی داش44444ته باش44444د
مارکسيسم مستقيما منافع اي4ن طبق4ه را ب4ه 
خطر خواھد انداخت بنابراين بورژوازی 
ھيچ نقد مارکسيستی به تجربه شوروی را 

 نخواھد پذيرفت

به اي4ن اعتب4ار م4ن معتق4دم بح4ث ک4ردن ب4ا 
اوي44ه نق44د مارکسيس44تی ب44ه ليب44رال ھ44ا از ز

دلي444ل ماھي444ت پرولت444ری آن و تض444اد اي444ن 
ماھي444ت پرولت444ری ب444ا ماھي444ت ب444ورژوايی 
ليبراليس44م ھ44يچ گ44اه آنھ44ا را ق44انع نخواھ44د 
کرد بنابراين فکر می کنم بھتر است اتفاقا 
ب44رعکس از زاوي44ه نق44د ليبرال44ی ب44ه مس44اله 

 .بپردازيم

ذات فلس444فه ليبراليس444م اعتق444اد ب444ه بيش444ينه 
وت و ل4ذت ب4رای بيش4ينه اف4راد قدرت ،ثر

 .است

سوال اينجاست که ايا چھارچوب سرمايه 
داری امکان تحقق اين ارمان را ايجاد می 
کند؟ايا انحصار ثروت در جامعه سرمايه 
داری در دس444ت اقلي444ت ب444ورژوا ،ارم444ان 
بيشينه ثروت برای بيشينه افراد را مختل 

 نمی کند؟

ق44درت سياس44ی ھميش44ه بازت44ابی از ق44درت 
در جامع44ه س44رمايه داری .ص44ادی اس44تاقت

قدرت سياس4ی ھم4واره در انحص4ار طبق4ه 
ب4444444ورژوا ق4444444رار دارد در دموکراس4444444ی 
بورژوايی قدرت ب4ين بخ4ش ھ4ای مختل4ف 



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
٢٧ 

 
طبقه بورژوا دست به دست می ش4ود ام4ا 
در ديکت44اتوری ب44ورژوايی ي44ک بخ44ش از 
طبقه بورژوا ق4درت را م4ی گي4رد و حت4ی 
ح44اظر نيس44ت ان را ب44ا بخ44ش ھ44ای ديگ44ر 

مانن4444د اي4444ران (ب4444ورژوازی س4444ھيم ش4444ود
وبورژوازی مسلط ب4ر ش4رکت ھ4ای س4پاه 

به ھر حال ھر دو حالت ان در  (پاسداران
تضاد کامل با ارمان بيش4ينه ق4درت ب4رای 
 .بيش4444444444444444ينه اف4444444444444444راد ق4444444444444444رار دارد

درب4444444اره ل4444444ذت ني4444444ز مس4444444اله روش4444444ن 
ھنگامی که در اثر حاکميت سرمايه .است

داری اکثري44ت جامع44ه از ث44روت و ق44درت 
وم است ايا امکان بھره مندی از لذت محر

را خواھد داشت؟ طبيعتا منظور متفکران 
 .ليبرال از لذت، لذت عرفانی نيست

ب44ا اي44ن اوص44اف اگ44ر چ44ه غال44ب متفک44ران 
ليب44رال جامع44ه س44رمايه داری را ض44رف 
تحق44ق آرم44ان ليبرال44ی دانس44ته ان44د ام44ا ب44ه 
روش44نی م44ی بين44يم ک44ه س44رمايه داری در 

مان ھا قرار دارد و تضاد عميق با اين آر
عجيب نخواھد بود اگر بگويم سوس4ياليزم 
معنای واقعی بيشينه ثروت، قدرت و لذت 

در اين ج4ا . برای بيشينه افراد خواھد بود
ھميشه ي4ک س4وال در مقاب4ل سوسياليس4ت 

پس چرا در شوروی و . ھا قرار می گيرد
 بلوک شرق و کره شمالی اين گونه نشد؟

زم مبن444ای پاس444خ اي444ن اس444ت ک444ه سوس444يالي
پراتيکی خود را از جنبش اجتماعی طبقه 
ک4444ارگر و مبن4444ای تئ4444وريکی خ4444ود را از 

ام4ا . انديشه ھای کارل م4ارکس م4ی گي4رد
تئ444وری و پراتي444ک جوام444ع ب444ه اص444ط8ح 
سوسياليس44تی اب44دا متک44ی ب44ر اي44ن دو پاي44ه 

ران444ه ديالکتي444ک جوام444ع اروپ444ای . نب444ود
ش44رقی ن44ه طبق44ه ک44ارگر بلک44ه ب44ورژوازی 

ب444ه دنب444ال مج444د و عظم444ت مل444ی ب444ود ک444ه 
از راه ص4نعتی ک4ردن ب4ود و اي4ن " ميھن"

طبقه نظرگاھھای تئوريک خود را ن4ه از 
مارکس بلکه از پلخانف، اس4تالين و م4ائو 

آنچ444ه ک444ه در اي444ن کش444ورھا . م444ی گرف444ت
سوس44ياليزم ن44ام گرف44ت ن44ه جن44بش رھ44ايی 
طبق44ه ک44ارگر و کلي44ت جامع44ه از پروس44ه 
تولي4444444د ارزش اض4444444افه بلک4444444ه جن4444444بش 

ازی ملی برای صنعتی ک4ردن ب4ود بورژو
ک44ه اتفاق44ا از رھگ44ذر تش44ديد تولي44د ارزش 

بن44ابراين س44اده بگ44ويم . اض44افه م44ی گذش44ت
اگ444ر ب444ورژوازی بروکراتي444ک روس444يه و 
اروپ4444ای ش4444رقی ت84444ش ھايش4444ان ب4444رای 
ص444نعتی ک444ردن ب444ا اعم444ال ش444اقه را زي444ر 
پ444رچم داس و چک444ش و مجس444مه م444ارکس 

 !انجام دادند اين تقصير ما نيست

 سوس4444ياليزم ن4444ه ص4444نعتی ک4444ردن آرم4444ان
کش444444ور، ن444444ه رھ444444ايی م444444يھن از ش444444ر 

يعن4444ی _ ک4444ل آزادی_امپرياليس4444م، بلک4444ه 
بازگرداندن جھان انسان و مناسبات انسان 

مارکسيس44م چ44ه در .ب44ه خ44ود انس44ان اس44ت
ھدف و چه در راھھ4ای رس4يدن ب4ه ھ4دف 

ايده مارکسيس4م . ت8شی برای آزادی است
الغ444ای مالکي444ت خصوص444ی و اجتم444اعی 

اب44زار تولي44د ب44ه )ون44ه دولت44ی ک44ردن(ک44ردن
منظ44ور بھرمن44دی ھم44ه جامع44ه از ث44روت 

و برق4444444444راری حاکمي4444444444ت . اجتم4444444444اعی
دموکراتي44ک ش44وراھای م44ردم ب44ه منظ44ور 
بھ44ره من44دی ھم44ه م44ردم از ق44درت سياس44ی 

 .است

 
 :مارکسيست انق8بی

 خطاب به دوست گرامی اميد

من با نظرات کلی شما در پاسخ به نکات 
دم44وکرات تواف44ق دوس44ت گرام44ی ليب44رال 

اما اعتقاد ندارم که بين مارکسيست . دارم
ھ44ا نم44ی توان44د " ليب44رال دم44وکرات"ھ44ا و 

بحثی صورت گي4رد و ي4ا اينک4ه بح4ث ب4ی 
درست برعکس، در وضعيت . فايده است

کن444ونی ک444ه نت444ايج عمل444ی سياس444ت ھ444ای 
ليبراليزم يا بورژوا دمکراسی در شيوه ی 

ايش مقابله با استبداد، عريان می شود، گر
ھ44444ايی از درون اي444444ن طي44444ف س444444وا,تی 
برايشان طرح می گردد که م4ا ب4ه عن4وان 
مارکسيست ھای انق8بی بايد صبورانه به 
آنھا پاسخ دھيم و اين طيف را به مواضع 

ھيچ نظری از پيش تمام . خود متقاعد کنيم
ش44ده نم44ی ت44وان اع844م ش44ود مگ44ر اينک44ه 
بح4444ث و تب4444ادل نظ4444ر مفص4444ل ح4444ول آن 

نظرات در بوته عملی صورت گيرد و آن 
رھب444ران ليب4444رال را ب4444ا . آزم444ايش گ4444ردد

جوانانی که به آنھا سمپاتی پي4دا کردن4د را 
ب444ه اعتق444اد م444ن . نباي444د يک444ی قلم444داد ک444رد

امروز بسياری از جوانانی که تحت تاثير 
گرايش4444ات اص84444ح طل4444ب و ي4444ا ليب4444رال 
دموکراس44444ی اف444444رادی مانن44444د خ444444اتمی و 

" تسکو"موسوی به خيابان ھا ريختند و 
خ44444ود را ش44444کاندند و عم844444 در خ844444ف 
سياس44ت رھب444ران خ44ود عم444ل کردن444د، در 

نب4وده " ليب4رال دم4وکرات"واقع ھمه شان 
و در مق44444ام گسس44444ت نظ44444ری از ليب44444رال 
. دم44وکراتيزم م44ی توانن44د ق44رار م44ی گيرن44د
اگ4ر م44ا آن4ان را متقاع44د کن44يم چ4ه بس44ا م44ی 
توانن444د ب444ه گ444رايش مارکسيس444زم انق8ب444ی 

 .گرايش يابند

 

 به دوست گرامی راديکال ليبرالخطاب 

ش44ما س44ؤال مھم44ی را مط44رح ک44رده و م44ی 
ب44ه ط44ور مش44خص م44ن از ش44ما : " نويس44يد

م444ی پرس444م ک444ه بع444د از شکس444ت الگ444وی 
ش44444وروی ش44444ما چگون44444ه ب44444دون ارائ44444ه 
راھک444اری جدي444د و ج444ايگزين ب444ه دنب444ال 
برپايی جامعه ای ھمچون جامعه شوروی 

م444ن ب444ه س444ھم خ444ودم م444ی ".س444ابق ھس444تيد
 :وال شما پاسخ دھمخواستم به س

اول، الگ444وی مارکسيس444ت ھ444ای انق8ب444ی 
ساختن جامعه ای مانند شوروی بھيچوجه 

درس44ت ب44رعکس م44ا ھم44واره ب44ه  .نيس44ت
ويژه از سالھای به قدرت رسيدن استالين 
يک44ی از منق444دان اص44لی جامع444ه ش444وروی 

انتق44اداتی ني44ز ب44ه خ44ود لن444ين و (ب44وده اي44م
).  طرح کرده ايم١٩٢٠تروتسکی ھم در 

ياری از مارکسيس44ت ھ44ای انق8ب44ی در بس44
شوروی و ساير نقاط جھ4ان ب4ه س4بب نق4د 
به اين نظام م4نحط توس4ط اب4زار س4رکوب 

ب444ه اعتق444اد م444ا . اس444تالين ب444ه قت444ل رس444يدند
استالينزم در اتحاد جماھير شوروی، بيان 
انحط44444اط بوروکراتي44444ک اول44444ين دول44444ت 

کشوری ک4ه در آن اعم4ال . کارگری است
 توسط يک قشر قدرت سياسی و اجتماعی

. ممت444از اجتم444اعی غص444ب گردي444ده اس444ت
از قبي444ل ارع444اب پل444يس، (اش444کال خش444ن 

 و ١٩٣٠تصفيه ھ4ای ت4وده ای دھ4ه ھ4ای 
ً، کش4444تار تقريب4444ا تم4444ام کادرھ4444ای ١٩٤٠

ق44ديمی ح44زب کمونيس44ت اتح44اد ش44وروی؛ 
و ني44ز اش44کال ) محاکم44ات مس44کو و غي44ره

. م8يم اين قدرت بوروکراتيک، متنوع اند
ه اساس444ی انحط444اط ل444يکن وج444وه مشخص444

بوروکراتي44ک در دوران پ44س از اس44تالين 
ھمچ44444ون در دوران حي44444ات او، کماک44444ان 

تا اينکه در دوره گرب4اچف ب4ه . برجا ماند
جامع4444ه ب4444ه س4444رمايه داری برگش4444ت ک4444ه 

 !اوضاع اقتصادی وخيم تر از پيش شد

در آن دوره ق44درت توس44ط ش44وراھائی ک44ه 
آزادانه توسط تمام ک4ارگران انتخ4اب ش4ده 

اداره و م44ديريت . ، اعم44ال نم44ی ش44دباش44ند
ن44ه . کارخان44ه ھ44ا در دس44ت ک44ارگران نب44ود

طبق44444ه ک44444ارگر و ن44444ه اعض44444ای ح44444زب 
کمونيس4444ت از آزادی ھ4444ای دموکراتي4444ک 
,زم برای تص4ميم گي4ری مس4تقل در ب4اره 
مس44444ائل مھ44444م اقتص44444ادی و فرھنگ44444ی و 
سياس44444ت ھ44444ای داخل44444ی و ب44444ين الملل44444ی 
 .برخ4444444444444444444444444444444وردار نبودن4444444444444444444444444444444د

دن من4افع انق84ب استالنيزم بمعنی تابع کر
سوسياليس44تی در اي44ن کش44ورھا ب44ه من44افع 
ديپلماسی ش4وروی، توس4ط اح4زاب دنبال4ه 
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نظريه مارکسيس4تی ک4ه . رو کرملين است

باي44د در خ44دمت تحلي44ل تکام44ل تض44ادھای 
سرمايه داری، رابط4ه نيروھ4ای طبق4اتی، 
واقعي444ت عين444ی دوره انتق444الی از س444رمايه 
 داری به سوسياليزم و به منظور کمک به
مب444ارزه رھ444ائی بخ444ش پرولتاري444ا بک444ار 
گرفته شود، در عوض به وسيله ای برای 

کرملين و " چرخش ھای تاکتيکی"توجيه 
 .احزاب استالينيستی تنزل داده ش4ده اس4ت

استالينيزم سعی داشت که اين مانورھا را 
به عن4وان اق4داماتی ض4روری ب4رای دف4اع 

پايگ44اه "از اتح44اد جم44اھير ش44وروی، اي44ن 
قب4444ل از جن4444گ " ب جھ4444انیاص444لی انق84444
مرکز اردگاه سوسياليس4تی "جھانی دوم و 

پ4444س از آن، توجي4444ه نماي4444دليکن " جھ4444ان
مانورھ44ای ت44اکتيکی استالينيس44تی ک44ه؛ در 
شکس44ت بس44ياری از انق8ب44ات جھ44ان س44ھم 
بزرگ444ی داش444ته اس444ت؛ راه را ب444رای ب444ه 
ق44درت رس44يدن ھيتل444ر در آلم44ان در س444ال 

  ھموار ساخت؛ انق84ب اس4پانيا در١٩٣٣
 را ب4ه شکس4ت محک4وم ک4رد، ١٩٣٦س4ال 

توده ھای كمونيست ايتاليائی و فرانس4وی 
 ب444444ه ١٩٤٤ -١٩٤٦را در س444444ال ھ444444ای 

بازس4444ازی دول4444ت ب4444ورژوايی و اقتص4444اد 
سرمايه داری وادار كرد؛ سرکوب خونين 
جنبش ھای انق8بی در ع4راق، ان4دونزی، 
برزي4444444ل، ش4444444يلی؛ اي4444444ران و بس4444444ياری 

ديد؛ کشورھای ديگر را تاکنون موجب گر
باری، به دشواری می توان اين مانورھ4ا 
را منطبق با منافع اتحاد شوروی به مثابه 

اين شکست ھا منطبق . يک دولت دانست
ب44ا من44ابع تن44گ نظران44ه دف44اع از امتي44ازات 
بوروکراسی شوروی در تمام اي4ن م4وارد 
و خ8ف جھت منافع واقعی اتحاد جماھير 

م4444ا . ش4444وروی سوسياليس4444تی ب4444وده اس4444ت
 در سطح بين المللی با اي4ن نظ4ام مصرانه

مقابل444ه ک444رده و تلف444ات و ھزين444ه بس444ياری 
 .برای حفظ سنن مارکسيزم داده ايم

دوست گرامی اما ما در عين حال به نظام 
راه دور نرويم . سرمايه داری تسليم نشديم

تنھ44ا ب44ه آم44ار و ارق44ام بح44ران اقتص444ادی 
جامعه سرمايه داری توجه کني4د ک4ه ابع4اد 

رشکسته را در ص4حنه جھ4انی اين نظام و
 :م8حظ4444444444444444444444444444444444444ه کني4444444444444444444444444444444444444د

http://www.kaargar.net/capitalism.pdf 
ما خواھان يک جامعه آزاد و بدون اعمال 

چن44ين . فش44ار سياس44ی و اقتص44ادی ھس44تيم
جامعه ای را م4ا جامع4ه سوسياليس4تی م4ی 
ن44اميم ک44ه ک44وچکترين ارتب44اطی ب44ه نظ44ام 
ھ44ای م44نحط در ش44وروی س44ابق و چ44ين و 

م444ا خواھ444ان . و کوب444ا ن444داردک444ره ش444مالی 
جامعه ھستيم که تمام افراد آزاد بيانديشند 
و آزادانه نظرات خود را بي4ان کنن4د حت4ی 
اگ444ر آن نظ444رات تبلي444غ س444رمايه داری و 

در جامعه آتی ھيچ ف4ردی . ليبراليزم باشد
برای اعتقاد به نظری زندان ارعاب نمی 

در جامع444ه آت444ی آزادی سياس444ی و . گ444ردد
ھرج و . حاکم خواھد بودآزادی اقثصادی 

م44رج ک44ور س44رمايه داری ک44ه ب44ر اس44اس 
رقابت بی رحمانه و تخريب رقبا صورت 

در مقاب4ل آن . می گي4رد از مي4ان م4ی رود
اقتص444اد ب444ا برنام444ه ک444ه ب444رای ني444از تم444ام 
جامعه برنامه ري4زی درازم4دت م4ی کن4د، 

  .حاکم می گردد

دوست گرامی بح4ث ھ4ای فراوان4ی ھس4ت 
ث ب44ا ھ44م در مي444ان ک44ه در ادام44ه اي44ن بح44

 .خواھيم گذاشت

 
 :سيران

 عزيز،" ليبرال راديکال"به 

در ابت444دا ,زم اس4444ت بگ444ويم اينک4444ه آث4444ار 
ک8سيک مارکسيستی را مطالعه کرده ای 
و آش44نايی ھ44ايی ب44ا مس44ائل و تئ44وری ھ44ای 
مارکسيس444تی داری، ش444ايد بتوان444د کمک444ی 
باشد در بحث تو با من يا ھر مارکسيست 

در "عتق444د اس444ت ديگ444ری مانن444د م444ن ک444ه م
کش444ور ھ444ايی مانن444د اي444ران، ک444ه رش444دی 
ن444اموزون و مرک444ب داش444ته ان444د، س444رمايه 
داری پيش از آنکه به ط4ور کام4ل برس4د، 
گنديده است و توانايی انج4ام تح4و,تی ک4ه 
ھم طبقه ايی ھای آن در اروپا و آمريکای 
ش44مالی انج44ام داده ان44د را ن44دارد، بن44ابراين 

رھب4ری اين طبقه کارگر است، که سکان 
انق844ب اجتم44اعی را در دس44ت م44ی گي44رد، 
تا ب8فاصله پس از تسخير ق4درت سياس4ی 
در سطح ملی، از حل مس4ائل ب4ورژوازی 
دموکراتي44ک ک44ار خ44ود را آغ44از ک44رده، و 
نھايت444ا دامن444ه اق444دامات خ444ود را ب444ه ف444از 

در مقياسی «سوسياليستی رسانده و سپس 
انسان را به آنچه شما نيز آزادی » جھانی
ی می خوانيد برساند، و ن4وع بش4ر و رھاي

" را از بربريت و ھرج و مرج نجات دھد
ش44444ايد ھم44444ين آش44444نايی ت44444و ب44444ا مس44444ائل 
مارکسيستی باعث بشود زبان ھم را بھتر 

به ھر حال، يکی از مسائل اصلی . بفھميم
که مطرح کرده ای به نوعی در يک ک8م 

موض44وع سوس44ياليزم در ش44وروی و بن44ا "
شکس44ت «يگ44ر ب44ر گفت44ه ش44ما و بس44ياری د

است که فع8 " در اين کشور» سوسياليزم
در اي44ن بخ44ش ب44ه آن م44ی پ44ردازم ت44ا اگ44ر 

موافق بودی مرحله به مرحله پيش برويم 
و برای روشن و واضح بودن بحث ھا به 
جای بحث ھم زمان بر سر چند موض4وع 
يک44444ی يک44444ی موض44444وعات را ب44444ه بح44444ث 

 .بگذاريم

ليبرال راديکال عزي4ز اينط4ور م4ی گ4ويی 
ب44ه ط44ور مش44خص م44ن از ش44ما م44ی "ک44ه 

پرسم که بعد از شکس4ت الگ4وی ش4وروی 
شما چگونه بدون ارائه راھکاری جديد و 
ج444ايگزين ب444ه دنب444ال برپ444ايی جامع444ه ای 

از  .ھمچون جامعه ش4وروی س4ابق ھس4تيد
-اي4444ن نظ4444ر م4444ی گ4444ويم ک4444ه مارکسيس4444ت

لنينيستھا و تروتسکيست ھا انق8ب اکتب4ر 
را ھمچن4444ان ي4444ک الگ4444وی ع4444الی ب4444رای 

  ".نق8ب444444ات ام444444روز م444444ی بينن444444دا

برای روشن ش4دن موض4ع خ4ودم در قب4ال 
مس444ئله ی ش444وروی ک444ه يک444ی از مس444ائل 
حس44444اس و م44444ورد بح44444ث چ44444ه در مي44444ان 
مارکسيست ھا و چه در جدل با ليبرال ھا 
بوده است، ,زم می دانم کمی به عقب تر 
. بروم و اين موضوع را روش4ن ت4ر بک4نم
 ھمانطور ک4ه خ4ود ت4و ني4ز اش4اره ک4ردی،
آثار ک8سيک را پيش از اين خوانده و ب4ا 
آنھا آشنايی داری، برای روش4ن ت4ر ش4دن 
بح44ث م44ان مجب44ور ھس44تم ت44ا اش44اراتی ب44ه 

 .مسائل تئوری مارکسيستی داشته باشم

 "تسخير قدرت«

طبقه کارگر، بر خ8ف بورژوازی، نم4ی 
توان4444د دس4444ت ب4444ه اص84444ح و دگرگ4444ونی 
اقتص4444ادی بزن4444د، در ح4444الی ک4444ه ق4444درت 

 در دست ندارد، در واقع طبق4ه سياسی را
ک44ارگر ھ44يچ ي44ک از اب44زار تولي44د را دارا 
نيس44ت، ن44ه کارخان44ه ای دارد، ن44ه ماش44ين 
آ,ت ب4444زرگ و م4444واد اولي4444ه، در چن4444ين 
ش444رايطی مس444لما ھ444يچ اق444دام مترق444ی در 
راستای رھ4ايی بخش4ی جامع4ه نم4ی توان4د 

اين دقيقا بر خ8ف بورژوازی . انجام دھد
سياس4ی را در است، که حت4ی اگ4ر ق4درت 

دس4444ت نداش4444ته باش4444د م4444ی توان4444د ق4444درت 
اقتصادی را ھمچنان حفظ کن4د و حت4ی ب4ه 
واس444طه آن دوب444اره ب444ه ق444درت برگ444ردد، 
ب4ورژوازی م4ی توان4د ب4رای م4دتی ق4درت 
سياس44ی را از دس44ت بدھ44د، ام44ا پاي44ه ھ44ای 

طبق4ه ک4ارگر . اقتصادی خود را حفظ کن4د
برای اينکه بتواند ب4ه تغيي4ر س4اختار ھ4ای 

ی جامع4444ه، و در ک4444ل ب4444ه تغيي4444ر اقتص4444اد
س444اختار ھ444ای جامع444ه دس444ت بزن444د، باي444د 

تم444ام . ق444درت سياس444ی را ب444ه دس444ت آورد
برنامه ريزی ھای احزاب پيشتاز انق8بی 
و ک44ارگران پيش44تاز، ب44رای ھم44ين تس44خير 
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اي44ن ھم44ان ک44اری . "ق44درت سياس44ی اس44ت

 ب4ه بھت4رين ١٩١٧است که در اکتبر سال 
ش4444کل ممک4444ن توس4444ط بولش4444ويک ھ4444ا و 

رگران روس444يه انج444ام گرف444ت، يعن444ی ک444ا
کمونيس444ت ھ444ا، چ444ه در " تس444خير ق444درت

اي44ران چ44ه در ديگ44ر نق44اط جھ44ان، ب44ه اي44ن 
دليل اين انق8ب را يک الگوی ع4الی م4ی 
بينند، که توانس4ت ب4رای ب4ه خ4وبی ق4درت 

اول44ين ق44دم در "سياس44ی را قبض44ه کن44د، و 
اي4ن " راه انق8ب سوسياليستی را ب4ر دارد

ي4ن جھ4ت اول4ين ق4دم تسخير قدرت را از ا
م44ی ن44امم ک44ه در واق44ع ت44ازه ش44روع ک44ار 

 .است

 ١٩١٧در واقع آنچ4ه در روس4يه در س4ال 
انجام شده بود، نه بر پايی سوسيالييزم بود 
و ن4444ه از مي44444ان ب4444ردن کام44444ل مناس44444بات 

 تنھ4ا نمون4ه ای ١٩١٧بورژوازی، اکتب4ر 
موف44ق از س44ازماندھی طبق44ه ی ک44ارگر ب44ه 

س444خير عن444وانی طبق444ه ی ب444رای خ444ود و ت
ق444درت سياس444ت اس444ت، ت444ا از ف444ردای آن، 

 .اقدامات مترقی ديکر خود را آغاز کند

طبقه کارگر برای اين تسخير قدرت، نياز 
ب44ه س44ازمانی داش44ت ک44ه بتوان44د چن44ين ک44ار 
بزرگ44ی را س44ازماندھی کن44د، ب44ه فع44الينی 
نياز داشت که سال ھا در مبارزه طبق4اتی 
آب ديده ش4ده بودن4د، از لح4اظ تئوري4ک و 

ی قوی باشند و بتواند با پليس سياسی عمل
مب44ارزه کن44د، در مخف44ی ک44اری حرف44ه ای 
شده باشند، چنين سازمانی ک4ه در روس4يه 
بولشويک ھا نام داشت، می بايست بتواند 
حمايت اکثريت پيشروان کارگری و توده 
ھای کارگر را با صبر و حوص4له و ک4ار 
م4داوم ب44ه دس4ت آورد، رفورميس44ت ھ44ا را 

 افش4ا کن4د و سوس4ياليزم را پيش روی آنھا
ب44ه عن44وان تنھ44ا راه رھ44ايی ب44ه ک44ارگران 
بشناساند، برای چنين کاری، اين سازمان 
سياس444ی، م444ی بايس444ت در براب444ر دس444تگاه 
ب444زرگ و قدرتمن444د تبليغ444ات ب444ورژوازی 
بياس4444تد، تبليغ4444اتی ک4444ه از کودکس4444تانھا و 
مدرسه ھ4ا آغ4از م4ی ش4ود و ت4ا پ4ای گ4ور 

 می دھد تا شستشوی مغزی توده ھا انجام
ايدئولوژی خ4ود را ب4ه عن4وان اي4دئولوژی 

 .غالب در جامعه حفظ کند

 »مرحله گذار«

دولت وسيله سرکوب و ديکتاتوری است، 
در اي44ن ش44کی نيس44ت، وج44ود دول44ت يعن44ی 
وج44ود س44رکوب، يعن44ی خ44دمت دول44ت ب44ه 
يک44ی از طبق44ات متخاص44م ب44رای س44رکوب 

در . رقي44ب و اس44تحکام پاي44ه امنيت44ی خ44ود
ديکت4444اتوروی (ورژوازی دموکراس4444ی ب4444

دول4ت چن4ين ) بورژوازی بر طبقه کارگر
وظيفه ای ايفا می کند، در خدمت طبقه ی 
حاکم است تا از قيام و طغيان طبقه تح4ت 

دولت يک وس4يله  .حاکميت جلوگيری کند
اس44ت، ک44ه ھ44ر ي44ک از طبق44ات متخاص44م 
اجتم44اع، از آن در راس44تای اھ44داف خ44ود 

ز چن4ين طبق4ه ک4ارگر ني4. استفاده م4ی کنن4د
طبق44ه ک44ارگر ب44ه مح44ض تس44خير . م44ی کن44د

ق44درت سياس44ی، دولت44ی از ج44نس خ44ود، و 
ھماھنگ با خواسته ھا و اقداماتش خواھد 
. س44اخت، ک44ه ھم44ان دول44ت ش44ورا ھاس44ت
مس44لما ھ444دف چن444ين دولت444ی، مانن444د ھ444دف 
دولت بورژوازی، سرکوب رقي4ب اس4ت، 
ک444ارگر ني444ز ب444ا اس444تفاده از دول444ت خ444ود، 

ن444ده ی مقاوم444ت ت8444ش م444ی کن444د ت444ا باقيما
 .بورژوازی را در ھم شکند

ھ44يچ ک44س م44دعی نيس44ت ک44ه ديکت44اتوری 
انق8ب44ی پرولتاري44ا، نھاي44ت دموکراس44ی و 

در اي4444ن دوران، ي4444ا ھم4444ان . آزادی اس4444ت
دوران گ4444ذار، دول4444ت وج4444ود دارد، پ4444س 
س44رکوب ھس44ت، پ44س ديکت44اتوری ھس44ت، 
اما اينبار اين ديکتاتوری به جای آنکه از 

ت اعم44ال ش44ود و جان44ب اقليت44ی ب44ر اکثري44
بخواھد مقاومت آنھا را بش4کند، از س4وی 
اکثريت بر اقليت وارد می ش4ود و ھ4دفش 

در تم4ام . شکستن مقاومت آن اقلي4ت اس4ت
اي444ن دوران گ444ذار طبق444ات وج444ود دارن444د، 
نيرو ھای مسلح وجود دارد، دولت وجود 
دارد و اينھا ھمه به اين معنيست که ھنوز 

ور م44ی اينط44. ب44ه سوس44ياليزم نرس44يده اي44م
توان گفت که در اين دوره، تسخير قدرت 
به خوبی انجام شده است، دول4ت ش4وراھا 
به خوبی استقرار يافته است، و جامعه در 
حال حرکت به سوی سوسياليزم است، در 
اين دوران ھرچه جامع4ه بيش4تر ب4ه س4وی 
سوسياليزم حرکت کند، دولت ک4وچکتر و 
ضعيفتر می ش4ود، زي4را ديگ4ر ني4ازی ب4ه 

ست، تخاصمات طبقاتی کم رنگ تر آن ني
می شود، و پليس و نيزوی نطامی کم ک4م 

ھ44يچ ک44س نم44ی توان44د . از مي44ان م44ی رود
بکوي444د ش444وروی را در اي444ن دوران گ444ذار 

 .خود به سوسياليزم رسيده بوده است

زمانی می توان ادع4ا ک4رد ب4ه سوس4ياليزم 
رسيده ايم که ديگر نه دولتی وج4ود دارد، 

ی، ن44ه پليس44ی و ن44ه ن44ه م44رزی، ن44ه طبق44ه ا
در واق44ع م44ی ت44وان اينط44ور گف44ت . ارتش44ی

که با از ميان رفتن طبقات و غير طبقاتی 
شدن جامعه وع4ده سوس4ياليزم محق4ق ش4ده 

در چن444ين زم444انی ديگ444ر کش444وری . اس444ت
. و دولتی ھ4م موج4ود نيس4ت! وجود ندارد

ادعای عجيبی است اگ4ر بگ4وييم ش4وروی 
) با مشخص کردن محدوده جغرافيايی آن(

ب4ه سوس4ياليزم رس44يده و ف84ن ف4رد ھ44م در 
وج4ود دول4ت  !حال حاضر رھبر آن است

و م44رز ھ44ای کش44وری خ44ود نش44ان دھن44ده 
وج44ود طبق44ات اجتم44اعی اس44ت و اداع44ای 

 .رسيدن به سوسياليزم را رد می کند

 »انحطاط«
 روی داد، ١٩١٧آنچ4444ه در اکتب4444ر س4444ال 

تس44خير ق44درت سياس44ی، ب44ه بھت44رين ش44کل 
ر ب4444ود، ن4444ه ممک4444ن توس4444ط طبق4444ه ک4444ارگ

برقراری سوسياليزم، از فردای آن روز، 
دوران گ44ذاری آغ44از ش44د ک44ه م44ی توانس44ت 
در نھاي4444444ت در مقياس4444444ی جھ4444444انی ب4444444ه 
سوسياليزم برسد، اما در ميانه ھا راه، به 
ج444ای سوس444ياليزم، مس444ير انحط444اط را در 

تنھ4ا دو گ4روه اص4رار دارن4د . پيش گرفت
ک444ه دوران انحط444اط دول444ت ک444ارگری در 

معرف44ی کنن44د، " سوس44ياليزم"ش44وروی را 
يکی استالينيست ھايی از گرده انق8ب به 
اوج ق44درت خ44ود رس44يده بودن44د و ب44ر س44ر 
جنازه آن جشن و پ4ايکوبی م4ی کردن4د، و 
ديگرا طرف4داران متعص4ب س4رمايه داری 
ک44ه س44عی دارن44د ب44ا سوس44ياليزم جل44وه دادن 
روز ھای تاريک شوروی و انحطاط آن، 

اقعي4ت از تصويری اش4تباه و ب4ر خ84ف و
سوس44ياليزم و آرم44ان ھ44ا آن ب44ه جوان44ان و 

نمونه امروزی آن ھم . توده ھا ارائه دھند
اينک444ه دول444ت ھ444ای امريک444ا و اروپ444ايی و 
خبرگزاری ھايشان خيلی تاکي4د دارن4د ک4ه 

بخوانن44د و در ذھ44ن " کمونيس44تی"چ44ين را 
مخاط44ب چن44ين الق44ا کنن44د ک44ه اگ44ر ھ44وای 
ين سوسياليزم به سرت بزن4د نھايت4ا ب4ه چن4

 .چيزی خواھی رسيد

اگ444ر نگ444اھی ب444ه آث444ار رھب444ران انق84444ب 
، حتی سال ھا پيش از اي4ن انق84ب ١٩١٧

بياندازی، خواھی ديد که ھيچ يک از اين 
رھبران انق8ب روسيه را پايان کار نم4ی 
دانس444تند، اي444ن انق8444ب در نگ444اه آنھ444ا م444ی 
توانس44ت جرق44ه ای ب44رای انق844ب جھ44انی 

 انق84ب لنين بطور مشخص، حي4ات. باشد
روسيه را منوط به انق8ب آتی آلم4ان م4ی 
دانس444ت، ب444ر اس444اس تص444ورات رھب444ران 

، اروپ444ا وارد دوران قي444ام ١٩١٧انق8444ب 
م44ی ش44د و انق844ب روس44يه را ب44ه اروپ44ا و 

 جھان گسترش می داد

پيش بينی آنھا درست بود، ان4دکی پ4س از 
انق844ب روس44يه قي44ام ھ44ا و اعتراض44ات در 

 آن را در آلمان اروپا نيز آغاز شد و اوج
ام44ا ب44ه د,يل44ی مانن44د .  ش44اھد ب44وديم١٩١٩
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مشک8ت رھبری و خيانت رھبری منحط 
جنبش ھای کارگری، انق84ب ھ4ای اروپ4ا 
به پيروزی نرس4يد، و اي4ن زمين4ه ان4زوای 

ک44ادر ھ44ای . ش44ديد روس44يه را ف44راھم آورد
حرفه ای و باسابقه در طول جنگ داخلی 

ش کشته شدند، نيروی بس4يج عم4ومی ک4اھ
يافت، و بوروکراسی نيز استالين را برای 
تص44احب ق44درت انتخ44اب ک44رد، ھم44انطور 
ک44ه لن44ين و تروتس44کی را انق844ب انتخ44اب 

بوروکراس44ی موج4ب شکس44ت  .ک4رده ب4ود
ھای پياپی پرولتاري4ا در غ4رب م4ی ش4د و 
اين شکست ھا بوروکراسی را تقويت می 

شوروی مسير خ4ود را ع4وض ش4ده . کرد
 سوم قرن بيستم به می ديد، از اواخر دھه

بعد شوروی نه به سوی سوسياليزم، بلکه 
. يک راست به س4مت انحط4اط م4ی تاخ4ت

انق84ب ک4ه ب4ه آن خيان4ت "مطالعه کت4اب (
اثر لئون تروتسکی را شديدا توصيه " شد

می کنم تا دقيقا و مفصل تر با د,يل روی 
کار آمدن بوروکراسی و ضرباتی که اين 

 )آشنا شویجريان به شوروی وارد اورد 

تجرب4ه "شايد ھر کس به طور کلی بگويد 
و ک4ل قض4يه را " شوروی شکس4ت خ4ورد

تمام شده فرض کند، در حالی ک4ه تجرب4ی 
شوروی درس ھای پيروزمندانه بس4ياری 
ني44ز ب44رای پرولتاري44ا داش44ته اس44ت ک44ه در 
آين44ده از آن44ان اس44تفاده خواھ44د ک44رد، ايج44اد 
شوراھای کارگری که برای نخس4تين ب4ار 

ين روسيه بر پا شدند، تجربه جنگ در ھم
داخلی قھرماناه و بسيج بی مانند نيرو ھا، 
تس444خير ق444درت، ھم444ه و ھم444ه تجربي444ات 
پيروزمندانه اين انق8ب ھس4تند، از س4وی 
ديگر اين انق8ب تجربيات تلخ ديگری ھم 
ب4444ه ھم4444راه داش4444ته اس4444ت، جل4444وگيری از 
ان4زوای انق84ب در ي4ک کش4ور و مب44ارزه 

 واقع تس4خير ق4درت و در. با بوروکراسی
برپ444ايی دول444ت ش444وراھا در ش444وروی ب444ا 
موفقي44ت انج44ام ش44د، ام44ا پ44يش از آنک44ه ب44ه 
سوسياليزم برسد، و در مرحل4ه گ4ذار، ب4ه 
د,يل4ی ک44ه ب44ه ط44ور مختص44ر ذک44ر ک44ردم، 
دچ44ار انحط44اط ش44د و در اي44ن مرحل44ه ب44ه 

اي444ن دلي444ل شکس444ت . شکس444ت کش444انده ش444د
ھ4يچ ک4س نم4ی "سوسياليزم نيس4ت، يعن4ی 

 بگوي44444د سوس44444ياليزم در ش44444وروی توان44444د
شکست خورد، زيرا اص8 سوسياليزم در 
اي4ن کش4ور برپ44ا نش4د ک44ه بخواھ4د شکس44ت 
بخ44ورد، بوروکراس44ی و ان44زوا در ھم44ان 

 "دوران گذار انق8ب را به يغما برد

 

اما آيا اين تجربه شوروی در ک4ل انق84ب 
پرولتاری، سوسياليزم و مارکسيزم را رد 

خالفين سوسياليزم می کند؟ معمو, برای م
که چنين اس4ت، طرف4داران س4رمايه داری 
و بازار آزاد با مثال زدن نمونه شوروی، 
چنين می گويند که ديگ4ر ک4ار سوس4ياليزم 
س4444اخته اس4444ت، اي4444ن نمون4444ه در روس4444يه 
. شکست خورده و ک4ارش تم4ام ش4ده اس4ت
اما آيا می ت4وان ب4ا ھم4ين اعتم4اد ب4ه نف4س 
 ادع444ا ک444رد ک444ه س444رمايه داری تجرب444ه و
نمون444ه ای موف444ق ب444وده اس444ت؟ م444ی ت444وان 
وض444عيت وحش444تناک بيم444اری ھ444ای ھم444ه 
گي44ر، ت44ن فروش44ی، فق44ر، ب44ی آب و س44وء 
تغذيه در آفريقا را ديد و سرمايه داری را 
موفق خواند؟ آيا می تواند اين ھمه جن4گ 
ھای وحشيانه در دو قرن گذشته را ديد و 
آنھ44ا را دليل44ی ب44ر ن44ا ک44ار آم44دی س44رمايه 

 آي44ا جھ44ان س44رمايه داری داری ندانس44ت؟
تنھا به خيابان ھای شيک و برج ھای سر 
ب44444ه فل44444ک کش44444يده ش44444ھر ھ44444ای ب44444زرگ 
آمريک44ايی و اروپ44ای غرب44ی اس44ت؟ ھم44ين 
دو کش4ور ھمس4ايه ش4رقی و غرب4ی جن4گ 
زده م44ا در جھ44ان س44رمايه داری نيس44تند؟ 
اي4ن بح44ران اقتص44ادی کع4ه ب44رای چن44دمين 
ب4444ار دو دس4444تی گل4444وی س4444رمايه داری را 

 دھد نمی تواند خود گ4واھش ب4ر فشار می
اش4کا,ت و تناقض4ات اساس4ی اي4ن سيس4تم 
باش444د؟ وقت444ی از جھ444ان س444رمايه داری و 
برتری آن نسبت به سوسياليزم خيالی ک4ه 
گوي44ا روزگ44اری در روس44يه وج44ود داش44ته 
است حرف می زنيم، نمی ت4وانيم تنھ4ا ب4ه 
جھ44444ان رنگارن44444گ و پ44444ر زرق و ب44444رق 

کن4يم، باي4د آمريکای شمالی و اروپا بسنده 
س44ری ھ44م ب44ه وض44عيت وخ44يم زن44دگی در 
. امريکای جنوبی، آفريقا و جنوب آسيا زد
جن44گ ھ44ای دو ق44رن اخي44ر را باي44د ريش44ه 
يابی کرد، و ديد که ھر کدام نتيجه وج4ود 

وض4عيت  .ھم4ين سيس4تم س4رمايه داريس4ت
بيک444اری در ھم444ين دوران بح444ران، ح444ا, 
دامن شھر ھ4ايی روي4ايی اروپ4ا و آمريک4ا 

ز گرفته است، رفيق عزيزی اخرين را ني
آم44ار ھ44ای بيک44اری و وض44عيت اقتص44ادی 
جھ4ان را در ج44زوه ای تنظ44يم ک44رد ک44ه ب44د 

 .نيست نيم نگاھی به آن بيندازی

رد سوسياليزم، و يا تجربه شوروی، باي4د 
با پيشنھاد يک آلترناتيو يا بديل در براب4ر 

م44ن اگ44ر ب44ا نظ44ام . آن باش44د دوس44ت عزي44ز
م، ب444ديلی ب444رای ان س444رمايه داری مخ444الف

روش رس4يدن . سوس4ياليزم: ارائه می ک4نم
ب44ه آن44را را معرف44ی م44ی ک44نم، اب44زارش را 

معرفی م4ی کن4يم و ب4رای س4اختنش ت84ش 
کمونيس4ت ھ4ا در راھ4ی ق4دم م4ی  .می کنم

گذارن444د ک444ه پ444يش از اي444ن کس444ی نپيم444وده، 
ھمين نمونه ھای روسيه، حداقل در مورد 

، اما تسخير قدرت بھترين نمونه ھا ھستند
اش444کا,ت ھ444م وج444ود دارد، ش444ايد م444ا ھ444م 
اشتباه کنيم، اما ھر اش4تباه کمونيس4ت ھ4ا، 
تجربه ای خواھد بود برای کمونيس4ت ھ4ا 
بعدی، تا اين راه را برای نخستين ب4ار ت4ا 

اما اگر کسی سوس4ياليزم . به انتھا بپيمايند
را رد می کند بايد از سرمايه داری دف4اع 

لی نشس4ت و نمی توان بين دو ص4ند(کند، 
از سوس444ياليزم انتق444اد ک444رد ول444ی س444رمايه 
داری را نپذيرفت، يا سرمايه داری را رد 

، ام4ا )کرد اما سوسياليزم را ھ4م نپ4ذيرفت
دفاع از سرمايه داری تنھا دفاع از ظاھر 
زيب44ای آن، و جھ44ان رنگ44ارنگش نيس44ت، 
دف444اع از آن، ب444ر ح444ق دانس444تن وض444عيت 
جھ44ان س44وم ام44روز، قت44ل و جن44گ ھ44ا و 

نطور وضعيت اقتصادی وخ4يم جھ4ان ھمي
  .غ444444444444444444رب اس444444444444444444ت

از اينکه بحث ت4ا ب4ه اينج4ا خيل4ی ط4و,نی 
شد عذر م4ی خ4واھم، ,زم ب4ود ت4ا مفص4ل 
ت4ر از چن4د کامن4ت در اي4ن م4ورد ص4حبت 

از بحثی که آغاز ک4رده ای اس4تقبال . شود
می کنم، البته به موارد ديگری ھم اش4اره 
ک44رده ب44ودی ک44ه بھت44ر دي44دم يک44ی يک44ی در 

منتظ44ر ادام44ه .  ھ44ر ي44ک بح44ث کن44يمم44ورد
 .بحث از جانب تو ھستم

 
 :ليبرال راديکال

 به اميد

البته از نظ4ر م4ن پ4رداختن ب4ه بح4ث ھ4ای 
تئوري4444ک نبايس4444ت در مح4444دوده زم4444ان و 

چون آنچه ما به موجب . مکان قرار گيرد
آن دني44ا را تفس44ير م44ی کن44يم ي44ا تغيي44ر م44ی 
دھيم ھمين تئوری ست ھمچنانکه لنين در 

ب44دون نظري44ه : "ئ44وری م44ی گوي44داھمي44ت ت
انق8ب44ی ھ44يچ عم44ل انق8ب44ی نم44ی توان44د و 

خ444ود م444ن ھ444م م444دت ." ج444ود داش444ته باش444د
زي444444ادی س444444ت درگي444444ر مطالع444444ه آث444444ار 
مارکسيس44تی ام و اي44ن بح44ث م44ی توان44د ب44ه 

 .نتيجه گيری نھاييم بسيار کمک کند

من با نظريات مارکسيست ھ4ا آش4نا ھس4تم 
و م444ی دان444م ک444ه مارکسيس444ت ھ444ا خ444ود را 

امل حقيق4ت نم4ی پندارن4د و ب4ر پيگي4ری ح
منفع44ت پرولتاري44ا ک44ه ب44ه زع44م انھ44ا ھم44ان 

 .اکثريت جامعه است تاکيد می کنند

م44ن ميخ44واھم ت44ا ح44د ممک44ن ب44ه ي44ک بح44ث 
 قب44ول دارم ک44ه خيل44ی  .ش44ناختی بپ44ردازم
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وقتھ44ا نق44دھای ب44ورژوازی ب44ر مارکسيس44م 
کام8 رنگ طبقاتی دارد و م4ن س4عی م4ی 

. ث ش4ناختی باش4دکنم که بحث ما ي4ک بح4
کم44444ا اينک44444ه انگل44444س يک44444ی از رھب44444ران 
کمونيسم کارخانه دار بود ولی از نظرگاه 
ش44ناختی ب44ه برپ44ايی جامع44ه سوسياليس44تی 

 .معتقد بود

. م44ن ن44ه کارخان44ه دارم و ن44ه بچ44ه ب44ورژوا
م44444ن ب44444ر طب44444ق تقس44444يم بن44444دی طبق44444اتی 
. مارکسيست ھا يک خورده بورژوا ھستم
 ک44ه تاکي44د ک44ردم ک44ه آنچ44ه باع44ث م44ی ش44ود

مارکسيس444م را نپ444ذيرم مرب444وط ب444ه جنب444ه 
. ايج444ابی آن اس444ت و ن444ه جنب444ه س444لبی آن
متاسفانه دوستان آنچ4ه را ک4ه م4ن مطالع4ه 

من . کرده ام را دوباره اينجا تکرار کردند
انتظ44ار دارم ک44ه جامع44ه سوسياليس44تی ب44ر 
طبق نظرات کارل مارکس بسيار ازادت4ر 
و مترقی تر از جامعه کاپيتاليستی باشد و 

گ44ر اينگون44ه نباش44د و چن44ين چش44م ان44دازی ا
وجود نداشته باشد من نم4ی ت4وانم ريس4ک 
ک444نم و بن444ايی را خ444راب ک444نم ب444دون آنک444ه 
برنامه مترقی ای برای ساختن جامعه ای 

تجربه شوروی از  . مترقی تر داشته باشم
نظ444ر م444ن خيل444ی مھ444م اس444ت و اگ444ر ش444ما 
دوباره به پرسش ھای من توجه کني4د م4ی 

 مسائلی اش4اره ک4رده ام ک4ه بينيد که من به
می بايد مباحث ب4ين خ4ود مارکسيس4ت ھ4ا 

ب44ه تعبي44ر (باش44د و ن44ه بح44ث اي44دئولوژيک 
مي444ان ي444ک ليب444رال و ي444ک )مارکسيس444تی
 .سوسياليست

او, م444ن از ھم444ه :دوب444اره تاکي444د م444ی ک444نم
لنينيس44444ت و  -دوس44444تان مارکسيس44444ت

_ تروتسکيست ميخواھم که اي4ن مس4ئله را
پاس4خ _تکه ب4ه نظ4ر م4ن ي4ک تن4اقض اس4

دھن444د ک444ه چگون444ه انق8444ب اکتب444ر را ي444ک 
الگ44وی ع44الی و ھميش44گی ب44رای انق8ب44ات 
اينده می بينيد در حاليکه ھمين انق8ب در 

لن4ين در _ ادامه خود و ظرف مدتی کوتاه
 ش44444وراھای ک44444ارگری را مطي44444ع ١٩١٨

برخ8ف آرمان ھ4ای دول4ت و (حزب کرد
انق84444444ب و ب4444444رخ8ف الگ4444444وی کم4444444ون 

توری ح4444زب ب4444ه س444مت ديکت4444ا_)پ444اريس
کمونيس44ت حرک44ت ک44رد و ن44ه ديکت44اتوری 
پرولتاري444ای م444ورد نظ444ر ک444ارل م444ارکس 
وحت44ی پ44س از م44رگ لن44ين ب44ه ديکت44اتوری 

من ھ4يچ گ4اه . شخص استالين مبدل گرديد
جواب درست و حسابی ای در اين م4ورد 

اگ444ر واقع444ا . از مارکسيس444ت ھ444ا ندي444ده ام
انق844ب اکتب44ر ي44ک الگ44وی کام44ل انق844ب 

چ4را ب4ه انح4راف م4ی کارگری اس4ت پ4س 

رود؟ چرا طبقه کارگر ابتدا توسط ح4زب 
کن44ار زده م44ی ش44ود و س44پس خ44ود ح44زب 
توس4ط ي4ک ديکتت4ور کن4ار زده م4ی ش44ود؟ 

که آن _ ايا قابل تصور است که يک طبقه
انق844ب کن44د و _ ھ44م طبق44ه اکثري44ت اس44ت

ديکت444اتوری پرولتاري444ا را برق444رار کن444د و 
س44پس ب44ه راحت44ی توس44ط ي44ک ح44زب کن44ار 

د؟ آيا شما اينجا ايرادی نمی بينيد؟ زده شو
م44ن انتظ44ار دارم ک44ه مارکسيس44ت ھ44ا اي44ن 

دل4444يلش را ( مس4444ئله را ھ4444م پاس4444خ دھن4444د
و ھم برنام4ه ای داش4ته باش4ند ک4ه ) بگويند

اوم44ديم . ب4ار دوم اي44ن مس44ئله تک4رار نش44ود
ف444ردا ش444ما در اي444ران انق8444ب کمونيس444تی 
انجام داديد، چکار می کنيد که سوويت ھا 

ه ھمان سرنوشت دچ4ار نش4وند و دوباره ب
در واق4444ع پ4444س از شکس4444ت کمونيس4444م در 
ايران نگويند که بوروکرات ھا ب4ه ق4درت 
رس444يدند و ب444ه ش444دت ب444ه اس444تثمار ارزش 
اض44444افه پرداختن44444د و در واق44444ع پروس44444ه 
صنعتی کردن کشور را در پيش گرفتند و 
ن44ه حرک44ت ب44ه س44مت سوسياليسس44م و در 

 .نھايت امحای دولت

ي444د م444ی گ444ويم ک444ه م444ن و در نھاي444ت ب444ه ام
ت4اکنون نق44د خ4وبی از تجرب44ه ش44وروی در 

پس يا واقعا . ميان مارکسيست ھا نديده ام
جواب ق4انع کنن4ده ای ب4رای م4ن از جان4ب 
آنھا وج4ود ن4دارد ي4ا اينک4ه م4ن ت4اکنون ب4ه 
چن444ين نق444د خ444وب و س444ازنده ای برخ444ورد 
نکرده ام و شما حتما به من خواھيد گف4ت 

کب44ار ديگ44ر ي. و من44و روش44ن خواھي44د ک44رد
تاکي444د م444ی ک444نم ک444ه اگ444ر م444ن بپ444ذيرم ک444ه 
مارکسيس44م بازس44ازی ش44ده و درس گرفت44ه 
از تجرب44ه ش44وروی ھم44ان تکمي44ل پ44روژه 
روشنگری ست و جامعه سوسياليستی ب4ه 
ق4444ول لن4444ين ملي4444ون ھ4444ا ب4444ار از جامع4444ه 
کاپيتاليس444تی ازاد ت444ر و دموکراتي444ک ت444ر 

م44ن ب44ه س44ه چھ44ار ب44ار ھ44م راض44ی _ اس44ت
م444ن . خ444واھم ب444ودقطع444ا مارکسيس444ت _ ام

حالم از ليبرال ھای ابله ايران به ھ4م م4ی 
من واقعا م4ی فھم4م وقت4ی ک4ه ش4ما . خورد

می گوييد بورژوازی ايران مترقی نيست 
و نم444ی توان444د دموکراس444ی رو در اي444ران 

با اين وجود مارکسيسم را به . برقرار کند
د,ي44ل پ44يش گفت44ه ي44ک ريس44ک مي44دانم ک44ه 

ش444د و نم444ی دان444م ب444ه کج444ا منتھ444ی خواھ444د 
مجب444ورم دم444اغم را بگي444رم و ب444ا ليبرالھ444ا 

 .باشم

 به مارکسيست انق8بی

دوست عزيز شما م4ی گويي4د ب4ه اش4خاص 
ض4من ). لنين و تروتس4کی(انتقاد کرده ايم

اينکه مايلم بدانم چه انتقاداتی داشته اي4د و 
در جای خ4ود قاب4ل توج4ه اس4ت ول4ی چ4را 
اش44خاص؟ مگ44ر ش44ما ھنگ44امی ک44ه ب44ه نق44د 

م4ی پردازي4د نق4د اش4خاص جامعه موج4ود 
رو در اولويت قرار م4ی دھي4د؟ م4ی دان4يم 
ک44ه ش44ما ھميش44ه تحلي44ل طبق44اتی از جامع44ه 
موجود می کني4د ول4ی ب4ه تجرب4ه ش4وروی 
ک44ه م44ی رس44يد دچ44ار تن44اقض گ44ويی م44ی 

از طرف444ی انق8444ب اکتب444ر رو م444ی , ش444ويد
س4تاييد و از طرف44ی قب4ول م44ی کني4د ک44ه از 

ب44ه . (دل اي44ن انق844ب اس44تالينيزم زاده ش44د
  )پرسش ھای من در با, دقت کنيد

ب444ه اعتق444اد م444ا اس444تالينزم در :"م444ی گويي444د
اتح444اد جم444اھير ش444وروی، بي444ان انحط444اط 
 "بوروکراتيک اولين دولت کارگری است

م44ن م44ی پرس44م چ44را انحط44اط؟ مگ44ر ي44ک 
انق8444ب ک444ارگری و الگ444ويی ع444الی حت444ی 

ببخش4يد ( برای انق8بات ام4روزی نيس4ت؟
بارھ44ا و ب44ه ش44يوه ک44ه اي44ن س44وال رو دارم 

ھ44ای مختل44ف در ح44د خس44ته کنن44ده ای م44ی 
پرسم و تکرار می کنم گر چه به اين دليل 
است که شما در پاسخ قبلی تان از پرسش 

اگر مرا متقاعد ). ھای اصلی طفره رفتيد
کردي444د ک4444ه انق8444ب واقع4444ا ي444ک انق84444ب 

آن وق44ت ج444واب , ک44ارگری و نمون44ه ب444ود
.( شد دھيد که انحطاط از کجا و کی آغاز 

لطف444آ ب444ه ش444يوه ھميش444گی تحلي444ل طبق444اتی 
 )کنيد

در ادام444ه ھ444م ک444ه حکوم444ت ش444وروی رو 
صرفا توصيف کرده ايد که از آن مطلع4م 

در : "تا می رسيد به اينجا که م4ی نويس4يد
آن دوره ق4444درت توس4444ط ش4444وراھائی ک4444ه 
آزادانه توسط تمام ک4ارگران انتخ4اب ش4ده 

اداره و م44ديريت . باش44ند، اعم44ال نم44ی ش44د
ن44ه . ن44ه ھ44ا در دس44ت ک44ارگران نب44ودکارخا

طبق44444ه ک44444ارگر و ن44444ه اعض44444ای ح44444زب 
کمونيس4444ت از آزادی ھ4444ای دموکراتي4444ک 
,زم برای تص4ميم گي4ری مس4تقل در ب4اره 
مس44444ائل مھ44444م اقتص44444ادی و فرھنگ44444ی و 
سياس44444ت ھ44444ای داخل44444ی و ب44444ين الملل44444ی 

 ".برخوردار نبودند

باز من بايد سوالی تک4راری ول4ی اساس4ی 
8ب يک انق84ب چرا؟ مگر انق. را بپرسم

پرولتری نبود؟چرا نبود؟ چرا برخوردار 
نبودند؟ پس م4ی بين4يم ک4ه ب4ه وض4وح اي4ن 
تن444اقض وج444ود دارد ک444ه نم444ی ش444ود ھ444م 
انق844ب اکتب44ر را الگ44ويی ب44رای انق8ب44ات 
اين44ده دانس44ت و ھ44م تص44ديق ک44رد ک44ه اي44ن 
انق8444ب منج444ر ب444ه ف8444ن ب444دبختی و ف8444ن 

گرھگ44اه بح44ث . ش44د.. خ44ونريزی و ف844ن



 

 ميليتانت
چھار بيست و شماره  

  دوره دوم-سوم  سال -١٣٨٨مرداد 
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حتم4ا . ( لطفا به اينجا بپردازي4د. استاينج

متوجه شده ايد که من نمی خواھم ل4ج ک4نم 
و صرفا دارم بحث رو روشن می کنم که 

 )سوال اصلی بحث پاسخ داده شود
در ادامه باز يک سری توصيف داريد ت4ا 

م444ا :"م444ی رس444يد ب444ه اينج444ا ک444ه ميگويي444د
مص444رانه در س444طح ب444ين الملل444ی ب444ا اي444ن 

ِ◌◌◌◌ش4444وروی(نظ4444ام ِ ِ ه ک4444رده و مقابل4444) ِ
تلفات و ھزين4ه بس4ياری ب4رای حف4ظ س4نن 

م44ن ھ44م ب44ه ش44ما م44ی ".مارکس44يزم داده اي44م
گ44ويم دس44تتان درد نکن44د و از اي44ن مس44ئله 

ول44ی چ44را نگاھھ44ا ب44ه س44مت ش44ما . آگ44اھم
جلب نمی شود؟ چرا توده ھ4ای پرولتاري4ا 

اينھ4444ا را م4444ی بيني4444د اينھ4444ا : نم4444ی گوين4444د
کمونيس44444444تھايی ھس44444444تند ک44444444ه جامع44444444ه 

م4444ورد نظ4444ر م4444ارکس رو سوسياليس4444تی 
بيايي44د پش44ت س44ر اينھ44ا . مط44رح م44ی کنن44د

 .قرار بگيريم
م44ن فک44ر م44ی ک44نم عم44ده مس44ئله ب44ه خ44اطر 
ت444رس م444ردم از تک444رار تجرب444ه ش444وروی 
است و اينکه کمونيس4ت ھ4ا ت4اکنون پاس4خ 

امک44ان  .درس44تی ب44ه اي44ن مس44ئله ن44داده ان44د
ندارد شما وع4ده بھش4ت بدھي4د و م4ردم ب4ا 

 مگ44ر اينک44ه کل44ه ب44ه س44مت بھش44ت نرون44د
خ44ود . ح44رف ش44ما رو ب44اور نداش44ته باش44ند

مگر من بدم می آي4د ک4ه دني4ايی بھت4ر ! من
داش4444ته باش4444م؟ مگ4444ر م4444ن ب4444ا نق4444د ھ4444ای 
مارکسيس4444م از جامع4444ه موج4444ود مخ4444الفم؟ 
مسئله اين است که وعده بھشت تان برايم 
 .دلچسب تر از بھشت استالين نبوده است

ما خواھان يک جامعه :"در آخر نوشته ايد
اد و ب44444دون اعم44444ال فش44444ار سياس44444ی و آز

چن44ين جامع44ه ای را م44ا . اقتص44ادی ھس44تيم
جامع44444ه سوسياليس44444تی م44444ی ن44444اميم ک44444ه 
کوچکترين ارتباطی ب4ه نظ4ام ھ4ای م4نحط 
در شوروی سابق و چين و کره ش4مالی و 

 ".کوبا ندارد
س44وال م44ن اي44ن اس44ت ک44ه مگ44ر کش44ورھای 
ن44امبرده خواھ44ان جامع44ه ای ب44ا توص44يفات 

آنھا ب4ه اي4ن ني4ت ک4ه در شما نبودند؟ مگر 
وض44عيت موج44ود ق44رار گيرن44د دس44ت ب44ه 

 انق8ب زدند؟

ما خواھان جامع4ه ھس4تيم :" ادامه داده ايد
ک444ه تم444ام اف444راد آزاد بيانديش444ند و آزادان444ه 
نظ44رات خ44ود را بي44ان کنن44د حت44ی اگ44ر آن 
نظ44رات تبلي44غ س44رمايه داری و ليبرالي44زم 

در جامع44ه آت44ی ھ44يچ ف44ردی ب44رای . باش44د
. نظری زندان ارعاب نمی گردداعتقاد به 

در جامع4444ه آت4444ی آزادی سياس4444ی و آزادی 
 ".اقثصادی حاکم خواھد بود

ميش4444ود گف4444ت ک4444ه ش4444ما ب4444ه ديکت4444اتوری 
پرولتاريای مورد نظر لنين معتقد نيستيد؟ 

مگ4ر ام4وال س4رمايه داران . صادق باش4يد
مصادره نمی شود؟مگر مالکيت بر ابزار 
تولي44د اجتم44اعی نم44ی ش44ود؟مگر اح44زاب 
معتقد به سرمايه داری ميتوانند در قدرت 
قرار گيرند؟ يعنی دستاوردھای انق8ب به 
راحت44ی و ط44ی ي44ک ش44ب از ب44ين ب44رود و 
دوب44اره مالکي44ت خصوص44ی ح44اکم ش44ود؟ 

آزادی سياس4ی . لطفا صداقت داشته باش4يد
رو م44ی ش44ه تص44ور ک44رد ول44ی اي44ا آزادی 
اقتص444ادی ک444ه م444ی گويي444د تن444اقض گ444ويی 

ب4444زار تولي4444د نيس4444ت؟ مگ4444ر مالي4444ت ب4444ر ا
 اجتماعی نشده؟ 
ھرج و مرج کور س4رمايه :"ادامه داده ايد

داری که بر اس4اس رقاب4ت ب4ی رحمان4ه و 
تخري44ب رقب44ا ص44ورت م44ی گي44رد از مي44ان 

در مقاب44ل آن اقتص44اد ب44ا برنام44ه . م44ی رود
که ب4رای ني4از تم4ام جامع4ه برنام4ه ري4زی 

يکی  ".درازمدت می کند، حاکم می گردد
 ھمين برنامه ريزی از ابھامات اصلی من

حتم44ا م44ی داني44د ک44ه اي44ن . متمرک44ز اس44ت
برنام44ه ري44زی متمرک444ز چ44ه ع444وارض و 

 مانند شکل  .نتايج بدی در شوروی داشت
مش4ک8ت ,  گيری طبقه مديران رانتخ4وار

فاص44له زي44اد تقاض44ا و (,تولي44د ب44ه مص44رف
اگ44ر ب44اور داري44د ک44ه اي44ن ...). مص44رف و 

ش44يوه اي44رادات اساس44ی داش44ته در جامع44ه 
وسياليستی اينده چگونه اجرا می شود و س

 اي44444راداتش چگون44444ه قاب44444ل رف44444ع اس44444ت؟

در پايان از شما و ديگر دوستان عزي4زی 
که قصد پاسخگويی دارند م4ی خ4واھم ک4ه 
توج4ه داش44ته باش4ند ک44ه م4ن مجموع44ه آث44ار 
لن44ين را خوان44ده ام و تقريب44ا کتابھ44ای مھ44م 
مارکس و انگلس از جمله آنت4ی دورين4گ 

پس . تال را مطالعه کرده امو خ8صه کاپي
لطفا تکرار مکررات نکنيد و سطح بحث 

 .رو با, ببريد

 به سيران گرامی

کمونيس4ت ھ4ا، چ4ه در اي4ران :" نوشته ای
چه در ديگر نقاط جھان، به اين دليل اي4ن 
انق8ب را يک الگوی عالی می بينند، ک4ه 
توانست به خوبی قدرت سياسی را قبضه 

اه انق8444444ب اول444444ين ق444444دم در ر"کن444444د، و 
اي4444ن تس4444خير " سوسياليس4444تی را ب4444ر دارد

قدرت را از اين جھت اولين قدم می ن4امم 
در واقع .که در واقع تازه شروع کار است

 انجام شده ١٩١٧انچه در روسيه در سال 
بود، نه بر پايی سوس4يالييزم ب4ود و ن4ه از 
مي44ان ب44ردن کام44ل مناس44بات ب44ورژوازی، 

ز  تنھ4444ا نمون4444ه ای موف4444ق ا١٩١٧اکتب4444ر 
س44ازماندھی طبق44ه ی ک44ارگر ب44ه عن44وانی 
طبق4444ه ی ب4444رای خ4444ود و تس4444خير ق4444درت 
سياس44ت اس44ت، ت44ا از ف44ردای آن، اق44دامات 

 ".مترقی ديکر خود را آغاز کند

در اينج444ا م444ن پاس444خ متف444اوتی نس444ببت ب444ه 
دوس44تان ديگ44ر ک44ه کامن44ت داده بودن44د م44ی 

اکتبر الگوست زيرا طبقه کارگر ب4ه . بينم
د س4ازماندھی عنوان يک طبق4ه ب4رای خ4و

 .می شود و اين تنھا اولين قدم است

طبق44ه ک44ارگر ب44ه مح44ض :"ادام44ه داده اي44د
تس44خير ق44درت سياس44ی، دولت44ی از ج44نس 
خ44444ود، و ھماھن44444گ ب44444ا خواس44444ته ھ44444ا و 
اقداماتش خواھد ساخت، ک4ه ھم4ان دول4ت 

مس4لما ھ4دف چن4ين دولت4ی،  .شورا ھاس4ت
مانن44د ھ44دف دول44ت ب44ورژوازی، س44رکوب 

 ب444ا اس444تفاده از رقي444ب اس444ت، ک444ارگر ني444ز
دولت خود، ت8ش م4ی کن4د ت4ا باقيمان4ده ی 

 ".مقاومت بورزوازی را در ھم شکند

آي4ا اي4ن ب44ار ھ4م اي4ن ح44زب :م4ن م4ی پرس44م
نيست که خ4ود را پرولتاري4ا م4ی خوان4د و 
ديکت44اتوری پرولتاري44ا ھم44ان ديکت44اتوری 

در اي44ن پرس44ش م44ن (ي44ک ح44زب نيس44ت؟ 
طعنه ای ھست که به شما می گويد داريد 

 ق4444دم دوم م4444بھم ص4444حبت م4444ی کني4444د و در
رابطه حزب و طبقه رو در تجربه انق8ب 

و باز می پرس4م ) اينده مشخص نکرده ايد
مقاومت بورژوازی رو در ھم م4ی . قبول

ش44کنيد ول44ی آي44ا فق44ط اقتص44ادی ي44ا سياس44ی 
ھم؟ که البت4ه در پاس4خ ب4ه اي4ن م4ورد فق4ط 
م44ی تواني44د وع44ده دھي44د و م44ا ھ44م ق44ول م44ی 

ا رو بپ44ذيريم ول44ی در دھ44يم ک44ه ح44رف ش44م
پاس44خ ب44ه پرس44ش قبل44ی نم44ی تواني44د وع44ده 
دھيد و بايستی به طور دقيق و نوينی اي4ن 

 .رابطه رو روشن کنيد

در تم4ام اي4ن دوران گ4ذار :" ادامه داده ايد
طبق44ات وج44ود دارن44د، ني44رو ھ44ای مس44لح 
وجود دارد، دولت وجود دارد و اينھا ھمه 
 ب4ه اي44ن معنيس4ت ک44ه ھن4وز ب44ه سوس44ياليزم

اينطور می توان گف4ت ک4ه در . نرسيده ايم
اين دوره، تس4خير ق4درت ب4ه خ4وبی انج4ام 
ش444ده اس444ت، دول444ت ش444وراھا ب444ه خ444وبی 
اس44تقرار يافت44ه اس444ت، و جامع44ه در ح444ال 
حرکت به سوی سوسياليزم است، در اين 
دوران ھرچ444ه جامع444ه بيش444تر ب444ه س4444وی 
سوسياليزم حرکت کند، دولت ک4وچکتر و 

گ4ر ني4ازی ب4ه ضعيفتر می ش4ود، زي4را دي
آن نيست، تخاصمات طبقاتی کم رنگ تر 
می شود، و پليس و نيزوی نطامی کم ک4م 

ھ44يچ ک44س نم44ی توان44د . از مي44ان م44ی رود
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بکوي444د ش444وروی را در اي444ن دوران گ444ذار 

 ".خود به سوسياليزم رسيده بوده است

. قبول اين ھم از دوره گذار :من می پرسم
ول4ی چن44د س44ال؟ چ44ه م44دت؟ مگ44ر م44ارکس 

يد که ديکتاتوری پرولتاريا موقتی نمی گو
و کوتاه مدت است؟ فرض م4ی گي4ريم ک4ه 
اي44444ن ديکت44444اتوری پرولتارياس44444ت و ن44444ه 

ھرچن44د ک44ه (ديکت44اتوری ح44زب کمونيس44ت
شما نبايد فرض بگيريد بلکه در پاسخ بايد 
ثاب444ت کني444د ک444ه اي444ن ب444ار ب444ه اي444ن دلي444ل 

اي4ا در ).ديکتاتوری پرولتاريا خواھ4د ب4ود
يت44ا بھان44ه خ44وبی کش44وری عق44ب مان44ده نھا

ب44رای س44رکوب مخالف44ان نم44ی ش44ود و اي44ا 
در جمھوری اس8می " دشمن"مثل قضيه 

نم44ی ش44ود؟ اي44ا ھم44ين مش44ک8ت نب44ود ک44ه 
 ١٩١٨جای شوراھا در انق8ب اکتب4ر در 

 با حزب عوض شد؟

زمانی می توان ادع4ا ک4رد :"ادامه داده ايد
ب444ه سوس444ياليزم رس444يده اي444م ک444ه ديگ444ر ن444ه 

 م44رزی، ن44ه طبق44ه دولت44ی وج44ود دارد، ن44ه
در واق4ع م4ی . ای، نه پليسی و ن4ه ارتش4ی

ت44وان اينط44ور گف44ت ک44ه ب44ا از مي44ان رف44تن 
طبقات و غير طبق4اتی ش4دن جامع4ه وع4ده 

در چن444ين . سوس444ياليزم محق444ق ش444ده اس444ت
و ! زم44انی ديگک44ر کش44وری وج44ود ن44دارد

ادع4ای عجيب44ی . دولت4ی ھ44م موج4ود نيس44ت
ب44ا مش44خص (اس44ت اگ44ر بگ44وييم ش44وروی 

ب4444444ه ) ده جغرافي444444ايی آنک444444ردن مح444444دو
سوسياليزم رسيده و ف8ن فرد ھم در حال 

وج44ود دول44ت و ! حاض44ر رھب44ر آن اس44ت
مرز ھای کشوری خود نشان دھنده وجود 
طبق4ات اجتم4اعی اس4ت و اداع4ای رس44يدن 

 ".به سوسياليزم را رد می کند

احس44اس م44ی ک44نم داره خيل44ی ام44ام زم44انی 
يعن4ی ش4ما ب4ه وع4ده لن4ين مبن4ی ب4ر ! ميشه
يلي44ون ب44ار دموکراتي44ک ت44ر ب44ودن ي44ک م

ديکتاتوری پرولتاريا ب4اور نداري4د؟ وقت4ی 
شما داري4د از ي4ک انق84ب جھ4انی دم م4ی 

چ44ون . زني44د ب44ه ش44دت نومي44د کنن44ده اس44ت
ح44داقل ب44ه ق44ول لن44ين حلق44ه ھ44ای ض44عيف 
وج4ود دارد ک44ه در آنھ4ا م44ی توان4د انق844ب 
صورت گيرد و امپرياليس4ت ھ4ايی ھس4ت 

ايا قرار .  نمی آيندکه به آسانی از پای در
است برای دھه ھ4ای متم4ادی م4ا در زي4ر 
ضرب ديکت4اتوری پرولتاري4ا ک4ه ب4ه ق4ول 
شما در آن از ازادی و دموکراسی خبری 

 نيست زندگی کنيم؟
 ١٩١٧آنچه در اکتبر سال :"ادامه داده ايد

روی داد، تس4444خير ق4444درت سياس4444ی، ب4444ه 
بھت44رين ش44کل ممک44ن توس44ط طبق44ه ک44ارگر 

ی سوس4ياليزم، از ف4ردای بود، ن4ه برق4رار
آن روز، دوران گذاری آغاز ش4د ک4ه م4ی 
توانست در نھاي4ت در مقياس4ی جھ4انی ب4ه 
سوسياليزم برسد، اما در ميانه ھا راه، به 
ج444ای سوس444ياليزم، مس444ير انحط444اط را در 

 ".پيش گرفت

م44ی توانس44ت ب44ه سوسياليس44م برس44د ام44ا ب44ه 
چگون44ه م44ی توانس44ت ب44ه ! انحط44اط رس44يد

 و چگون444444ه جل444444وی سوسياليس444444م برس444444د
 انحطاطش گرفته می شد؟

ھ4يچ ي4ک از اي4ن رھب4ران :"ادامه داده اي4د
انق8ب روسيه را پايان کار نمی دانس4تند، 
اين انق8ب در نگاه آنھا می توانست جرقه 

لنين بط4ور . ای برای انق8ب جھانی باشد
مشخص، حي4ات انق84ب روس4يه را من4وط 

اس به انق8ب آتی آلمان می دانست، بر اس
، اروپ4ا ١٩١٧تصورات رھب4ران انق84ب 

وارد دوران قيام می شد و انق8ب روسيه 
 ".را به اروپا و جھان گسترش می داد

. اروپا وارد بحران انق8ب4ی ھ4م ش4د. قبول
ول44ی اي44ا اي44ن ي44ک ريس44ک از جان44ب لن44ين 
نبود که سرنوشت روسيه رو با سرنوشت 
اروپا پيون4د زن4د و در نھاي4ت ھ4م ب4ه دلي4ل 

نگ44رفتن انچ44ه انتظ44ارش رو داش44ت انج44ام 
ک4444ل پروس4444ه تعطي4444ل بمان4444د و ب4444ه ش4444کل 
اسفناکی به انحراف برود؟ ب4از م4ن کوت4اه 
می ايم و می پرسم حتی در آن شرايط چه 
چيز غير از ان چه شد می توانست انجام 

 گيرد؟

ب4ه د,يل4ی مانن4د مش4ک8ت :"ادامه داده اي4د
رھب44ری و خيان44ت رھب44ری م44نحط جن44بش 

ق8444ب ھ444ای اروپ444ا ب444ه ھ444ای ک444ارگری، ان
پي444روزی نرس444يد، و اي444ن زمين444ه ان444زوای 

ک44ادر ھ44ای . ش44ديد روس44يه را ف44راھم آورد
حرفه ای و باسابقه در طول جنگ داخلی 
کشته شدند، نيروی بس4يج عم4ومی ک4اھش 
يافت، و بوروکراسی نيز استالين را برای 

 "تصاحب قدرت انتخاب کرد،

از نظ444ر م444ن اي444ن ش444رايط نتيج444ه ھم444ان 
 .ھتر بگوييم قمار استريسک يا ب

ھم4444انطور ک4444ه لن4444ين و :"ادام4444ه داده اي4444د
 .تروتسکی را انق84ب انتخ4اب ک4رده ب4ود

بوروکراس44ی موج44ب شکس44ت ھ44ای پي44اپی 
پرولتاريا در غرب می شد و اين شکست 
. ھ4444ا بوروکراس4444ی را تقوي4444ت م4444ی ک4444رد
ش44وروی مس44ير خ44ود را ع44وض ش44ده م44ی 
ديد، از اواخر دھه سوم قرن بيستم به بعد 

ی نه به سوی سوسياليزم، بلکه يک شورو
 ".راست به سمت انحطاط می تاخت

نم44ی ت44وانم قب44ول ک44نم ک44ه انق844ب لن44ين و 
اي444ن . تروتس444کی رو انتخ444اب ک444رده ب444ود

جسارت و ھوش لنين ب4ود ک4ه انق84ب رو 
می شه گفت در نھاي4ت ش4ما . انتخاب کرد

وجود لنين و تروتسکی رو نتيجه ش4رايط 
 و وج4444ود انق8ب4444ی آن مقط4444ع م4444ی بيني4444د

کائوتس444کی و اس444تالين رو نتيج444ه ش444رايط 
ول44ی ج444واب  .ح44اکم ش44دن بوروکراس444ی

اتفاقا کائوتسکی در ھمان . خوبی نداده ايد
ب444444وروکرات ب444444ود و , مقط444444ع انق8ب444444ی

تروتس44444444کی در مقط44444444ع ح44444444اکم ش44444444دن 
 !انق8بی ماند, بوروکراسی

در نھايت باز ھم می گ4ويم ک4ه ب4ا نظ4رات 
ف س44لبی مارکسيس44ت ھ44ا نم44ی ت44وان مخ44ال

بود و من ھم انقدر احمق نيستم ک4ه جھ4ان 
م4ن . گند گرفت4ه ام4روز رو گلس4تان ب4دونم

م44ی فھم44م ھنگ44امی ک44ه م44ارکس از ارزش 
اض44افه م44ی گوي44د و م44ی فھم44م چگ44ونگی 
استثمار طبقه کارگر رو تح4ت اي4ن ق4انون 

ول444ی  . و در ل44وای مالکي44ت خصوص44ی
ھمان گون4ه ک4ه مارکسيس4ت ھ4ا س4عی م4ی 

د و در بس44ياری کنن44د از تخي44ل دوری کنن44
مواقع ب4ا ش4جاعت خ4ود را از م4ث8 حام4ل 
حقيقيت بودن مبری م4ی دانن4د و ي4ا اينک4ه 
ب444ه روش4444نی م4444ی گوين444د انق84444ب توس4444ط 
سرنيزه و توپ و تفنگ انجام می گيرد و 
ي44ا اينک44ه ديکت44اتوری پرولتاري44ا اب44زار در 

م4ن , ھم شکستن مقاومت بورژوازی ست
ھ444م فک444ر م444ی ک444نم ت444ا زمانيک444ه نتواني444د 

يگ44ران رو ب44ه تحلي44ل خ44ود از چگ44ونگی د
انق8ب آينده و تفاوت آن نسبت ب4ه تجرب4ه 
قبل44444ی متقاع44444د کني44444د ض44444رورتا ھم44444ين 
سرنوشت در انتظار طبقه ک4ارگر خواھ4د 

از ت444رس جامع444ه ای ب444دتر جامع444ه .(ب444ود
 ).گن444دزده کن444ونی را ت444رجيح خواھ444د داد

در اي44ران . از معرف44ی کت44اب سپاس44گذارم
ش4444اراتی و چ4444اپ ش4444ده؟ اگ4444ر اره چ4444ه انت

 مترجمش کيه؟

 
 :مارکسيست انق8بی

 راديکال ليبرال گرامی

از ھم44ه : "در پاس44خ ب44ه امي44د م44ی نويس44يد
 لنينيس444444444ت و -دوس444444444تان مارکسيس444444444ت

_ تروتسکيست ميخواھم که اي4ن مس4ئله را
پاس4خ _که ب4ه نظ4ر م4ن ي4ک تن4اقض اس4ت

دھن444د ک444ه چگون444ه انق8444ب اکتب444ر را ي444ک 
الگ44وی ع44الی و ھميش44گی ب44رای انق8ب44ات 

ينده می بينيد در حاليکه ھمين انق8ب در ا
لن4ين در _ ادامه خود و ظرف مدتی کوتاه

 ش44444وراھای ک44444ارگری را مطي44444ع ١٩١٨
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برخ8ف ارمان ھای دولت و (حزب کرد 

انق84444444ب و ب4444444رخ8ف الگ4444444وی کم4444444ون 
ب4444ه س444مت ديکت4444اتوری ح4444زب _)پ444اريس

کمونيس44ت حرک44ت ک44رد و ن44ه ديکت44اتوری 
پرولتاري444ای م444ورد نظ444ر ک444ارل م444ارکس 

ت44ی پ44س از م44رگ لن44ين ب44ه ديکت44اتوری وح
در پاس44خ ." ش44خص اس44تالين مب44دل گردي44د

چنانچه طبيبی ب4ا : بايد با سؤالی آغاز کنم
) ًي44ا س44ھوا ي44ا عم44دا(ارتک44اب ب44ه خط44ايی 

منج4ر ب4ه م4رگ بيم4ار خ4ود گ4ردد، آي4ا م4ا 
را ب44رای ھميش44ه  «عل44م ط44ب«باي44د ک44ل 

مردود اع84م ک4رده و ب4ه ن4وع ديگ4ری از 
پردازيم؟ بديھی است اگر به شفا بيماران ب

کسی خرافاتی نباشد و مزايا عل4م ط4ب را 
خوب درک کرده باشد و آشنايی ک4افی ب4ه 
بيمارھا داشته باشد چنين نتيجه گيری ای 

 .نخواھد کرد

مارکسيزم ھ4م از نقط4ه نظ4ر م4ا ي4ک عل4م 
علم شناخت جامعه و يافتن ع8ج و . است

درمان برای کاستی ھا و بيمارھای مزمن 
از لطمات سرمايه داری بر روان و ناشی 

پيکر تک تک اعضای جامعه و ب8خ4ص 
اي44ن عل44م ھمانن44د عل44م ط44ب . فق4رای جامع44ه

» ص444د در ص444د«ادع444ايی و ي444ا تض444مينی 
ب4444رای معالج4444ه تم4444امی بيم4444اران در ھ4444ر 

اين علم ھمانند ساير علوم . موقعيتی ندارد
. خ44ود ھن44وز کام44ل و ب44دون اش44کال نيس44ت

 علم در آزمايشگاه زيرا تنھا با استفاده اين
جامعه است که به تدريج اي4ن عل4م تکام4ل 
 .يافت444444444444ه و تکمي444444444444ل م444444444444ی گ444444444444ردد

دوست گرامی راديکال ليبرال، می گوييد 
مارکس444يزم را مطالع444ه ک444رده و ب444ه ق444ول 
خودت4444ان از جھ4444ان گن4444د گرفت4444ه ام4444روز 

اگ444ر . گلس444تان ني444ز نم444ی خواھي444د بس444ازيد
چنين است پس چرا با مشاھده مرگ ي4ک 

نتيجه جھانشمول و ابدی در بيمار به يک 
رد مارکسيزم می رس4يد؟ چ4را ب4ا مش4اھده 
مرگ يک بيمار کل عل4م ط4ب را محک4وم 
و م444ردود اع8444م م444ی کني444د؟ در ص444ورتی 
برای فردی که از گنديدگی نظ4ام س4رمايه 
داری رنج می برد، به جای رد عل4م ط4ب 
بايد به اشتباھات آن طبيب خاص و سپس 

ھ8ک44ت موقعي4ت خاص44ی ک44ه آن بيم4ار ب44ه 
رس44يده و ارزي44ابی آن داروی خاص44ی ک44ه 

ب4ا روش . به بيمار تزريق شده، آغاز کن4د
شما يعنی با رد علم طب، چه بسا بيماران 
بس44ياری ب44ه عل44ت اس44تفاده از اب44زار غي44ر 

در م4ورد . علمی به ھ8کت خواھند رس4يد
ش44وروی ھ444م باي444د ب444ه دنب444ال ريش444ه ھ444ای 
انحط4444اط جامع4444ه ش4444وروی و اش4444تباھات 

و اش444کا,ت در ش444يوه پي444اده رھب444ران آن 
ک44ردن تئ44وری مارکسيس44تی در آن جامع44ه 

در غي444444ر اينص444444ورت ي444444ک . پرداخ444444ت
برخ4ورد س4طحی و س4اده گرايان4ه ب4ه ي44ک 

 مسئله پيچيده انجام می گيرد

در شوروی، پس از تسخير قدرت توس4ط 
ش444وراھای ک444ارگری ب444ه رھب444ری ح444زب 
بلش44ويک، جامع44ه در مرحل44ه ی انتق44ال از 

  س4ياليزم ب4ه س4ر م4یداری به سو  سرمايه
از مي4444ان رف4444تن دول4444ت ب4444ا رش4444د . ب4444رد

  اقتصادی، ھم گام با ي4ک ديگ4ر ط4ی م4ی
آل  اما، اين روند شايد به ط4ور اي4ده. شوند

پ444يش ن444رود و جامع444ه ب444ه ط444ور اجتن444اب 
ھ4ای مع4ين   با برخی از ناھنج4اری-ناپذير

زي4را ك4ه، در  .بوروكراتيک مواج4ه ش4ود
ی س444444رمايه داری، چن444444ان چ444444ه  جامع444444ه

 ًلتاري4ا عموم4ا در م4وقعيتی ق4رار م4یپرو

توانس4ت ب4ه مح4ض كس4ب   گرف4ت ك4ه م4ی 
قدرت به مثابه يک طبقه بر كليه ی امور 
زندگی اجتماعی و اقتصادی نظارت كند، 

ھای بوروكراتي4ک اجتن4اب  اين ناھنجاری
ام44ا، متأس444فانه چن444ين . ب444ود  ناپ44ذير نم444ی

داری ك44ارگران را   نظ44ام س4رمايه. نيس4ت
  زن44دگی بيگان44ه م44یدر كلي44ه ی س44طوح

 ساعت ٨سازد و از طريق تحميل حداقل  
ًمض4افا ب4ر وق4ت ھ4در رفت4ه (كار روزان4ه 

ب4444رای اي4444اب و ذھ4444اب ب4444ه مح4444ل ك4444ار و 
-، كارگران را از رشد فرھنگ4ی )زندگی

گي44ری ف44وری   ك44ه آن44ان را ق44ادر ب44ه عھ44ده
. كن4د   مح4روم م4ی-س4ازد اداره جامع4ه م4ی

ھ444ا ك4444ار  ك444ارگرانی ك444ه پ4444س از س444اعت
  فرسا به محل مسكونی خود باز می طاقت

گردن44د، ديگ44ر فرص44ت مطالع44ه و ارتق44اء 
ت4ا . سطح فرھنگ خود را نخواھند داش4ت

ھنگ444امی ك444ه م444دت زم444ان ك444ار، آگاھان444ه 
ترين وضعيت م4ادی   كاھش نيابد، ابتدائی

ب444رای م444ديريت ك444ارگری جامع444ه زيس444ت 
بن4ابر اي4ن، ش4كلی از نياب4ت . نخواھد ك4رد

توان4د ب4ه   د م4ی ك4ه ب4ه نوب4ه ی خ4و-قدرت
 -ھای بوروكراتيک منج4ر ش4ود ناھنجاری

 .اجتناب ناپذير است

اما، قدرت به حکومت رسيده كه به نيابت 
 ب44رای از ب44ين -در اي44ن مرحل44ه - جامع44ه

بردن تدريجی خصوصيات منفی موروثی 
 -دارد  ھ4ای م4ؤثر ب4ر م4ی جامعه سابق گام

چن4ين . ای داش4ته باش4د  بايد شكل ويژه  می
ت4رين ق4درتی   بايد دموكراتي4ک  قدرتی می

. باش4444د ك4444ه ت4444اريخ ب4444ه خ4444ود دي4444ده اس4444ت
ت4444ر از  ای بس4444يار ع4444الی  دموكراس4444ی

ح444444اكم ب444444ر " دموكراس444444ی ب444444ورژوائی"

در اي4ن مرحل4ه  .داری  كشورھای س4رمايه
آزادی بي44ان و تجم44ع و اعتص44اب و غي44ره 

ی قش44رھای اجتم44اعی توس44ط   ب44رای كلي44ه
 اين. قدرت دولتی نوين بايد تضمين گردند

" ديكت44اتوری انق8ب44ی پرولتاري44ا"ق44درت، 
مفھ44ومی ک44ه دوس44ت ( ش44ود   نامي44ده م44ی

ديکت44اتوری "گرام44ی راديک44ال ليب44رال از 
). ب44ا اي44ن درک مغ44ايرت دارد" پرولتاري44ا

اي4444ن ديکت4444اتوری ق4444درتی اس4444ت ك4444ه ب4444ه 
نماين444دگی از ط444رف ك444ارگران و زحم444ت 

 -)اكثري44ت جامع44ه(كش44ان و متح44دين آن44ان 
ی ك444ارگری براس444اس تض444مين دموكراس444

   روند عبور از سرمايه-)قدرت شورايی(
داری ب44ه سوس44ياليزم را تس44ھيل و عمل44ی 

به قول ماركس تنھا ضامن انتقال . كند  می
داری ب44ه سوس44ياليزم ھمان44ا   از س44رمايه

اس444تقرار ديكت444اتوری انق8ب444ی پرولتاري444ا 
ھ44444ر ش44444كل ديگ44444ری از ق44444درت . اس44444ت

خبرگ4444ان "و ي4444ا " ديکت4444اتوری ح4444زب("
 ک44ه خواھ44ان ج44ای گزين44ی ،")روش44ن فك44ر

ديكت444اتوری انق8ب444ی پرولتاري444ا و ق444درت 
شورايی شود، محكوم ب4ه شكس4ت اس4ت و 
امر انتقال به سوسياليزم را مس4دود ك4رده 
  و وض44عيت را ب44رای بازگش44ت س44رمايه

 .كند داری ھموار می

اختناق استالينيستی . در شوروی چنين شد
ی ك44ارگر و زحم44ت كش44ان و  علي44ه طبق44ه

ھا و سركوب دموكراس4ی ك4ارگری،  مليت
مرحله ی انتقال به سوسياليزم را متوق4ف 

يعن44ی (ًك44رد و جامع44ه را نھايت44ا ب44ه عق44ب 
ی   در جامع4ه. ب4از گردان4د) داری سرمايه 

 ب444ه -ش444وروی، رھب444ری ح444زب بلش444ويک
نمايندگی شوراھای ك4ارگران، دھقان4ان و 

 ق444درت سياس444ی را ب444ه دس444ت -س444ربازان
 راس44444تای گرف44444ت و اق44444دامات اولي44444ه در

استقرار ق4درت ش4ورايی و ام4ر انتق4ال ب4ه 
ام44ا ب44ه عل44ت . سوس44ياليزم را عمل44ی ك44رد

انزوای انق8ب در س4طح جھ4انی و جن4گ 
داخل44ی ك44ه منج44ر ب44ه از ب44ين رف44تن پ44يش 
روی انق8ب4444ی و ك4444ارگری ش4444د، در اي4444ن 

ھ444444ای  جامع444444ه ب444444ه ت444444دريج ناھنج444444اری
ب44444ا وج44444ود . بوروكراتي44444ک غال44444ب ش44444د

توس4444ط  ١٩٢٣-١٩٢١خطاھ444ايی ک4444ه در 
رھبران حزب رخ داد، روند دموکراتيک 

لنين در . توانست اص8ح و ادامه يابد  می
.  به اين خطر پ4ی ب4رد١٩٢٣اواخر عمر 
ھا و  تر از اين  از اين که پيش: "او نوشت

ب4444ا ت4444وان ,زم و ش4444دت بيش4444تر دخال4444ت 
ًنکردم، خود را در برابر کارگران ش4ديدا 

ي4ه اما مبارزه ی لن4ين عل". دانم مقصر می
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بوروكراسی نيز با مرگ وی متوقف شده 
و مبارزه ی اپوزيس4يون چ4پ ب4ه رھب4ری 

اس4تالين و  .تروتس4كی ني4ز شكس4ت خ4ورد
دارودس44444ته اش ب44444ه نماين44444دگی از قش44444ر 

به ) و بازماندگان رژيم تزار(بوروكرات 
ن44ام طبق44ه ی ك44ارگر و متك44ی ب44ر اعتب44ار 

ی كارگر  انق8ب اكتبر، قدرت را از طبقه
در "امع444ه را عاقب444ت غص444ب كردن444د و ج
س44رمايه )ب44ه عق44ب " م44ارپيچ بوروكراس44ی

 .برگرداند) داری

آن چه را که بايد توج4ه ک4رد اي4ن واقعي4ت 
ًاس4444ت ک4444ه اص4444و, ديکت4444اتوری انق8ب4444ی 
پرولتاري4444ا باي4444د ب4444ر بس4444تر دموکراس4444ی 

ھ44ر . ک44ارگری ب44ه اھ44داف خ44ود ب44ه رس44د
حرکت44ی ھ44ر چن44د موق44ت توس44ط ح44زب ک44ه 

ھای سنگينی کند، ب اين امر را متوقف می 
اي4ن بھ4اء ن4ه تنھ4ا در . آورد  ب4ه دنب4ال م4ی

درون آن جامع44ه بلک44ه در سراس44ر جھ44ان 
ياب4444د و رون4444د انق8ب4444ات   انعک444اس م4444ی

ان44دازد و   سوسيالس44تی را ب44ه تعوي44ق م44ی
 ھ44ای متع44ددی را ب44ه دام44ن س44رمايه نس44ل

 سال ٨٦امروز بيش از  .اندازد  داری می 
پ444س از شکس444ت انق8444ب روس444يه جن444بش 

ھ4ا ھن4وز  الملل4ی و کمونيس4ت  ب4ينکارگری
ھزين444444ه ی مس444444دود ش444444دن دموکراس444444ی 

 .کنند کارگری در روسيه را پرداخت می 

اين ناھنجاری ھا ناشی از شرايط عينی و 
اش44تباھات رھب44ری را نم44ی توان44د ب44ه پ44ای 

اين يک برخورد علمی . مارکسيزم نوشت
 .نيست
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ما ب44ر تص44ور م44ی ک44نم نق44د مس44يح گون44ه ش44
ھمان ط4ور ک4ه .مارکسيسم را فھميده باشم

آدم گناه نخستين را انجام داد و ب4ه خ4اطر 
آن نسل بشر باي4د ھ4زاران س4ال در زم4ين 

ک4ارگران . رنج بکشد تا آن گناه پاک شود
ھم به اين علت که روس ھا گناه نخس4تين 
را انج44ام دادن44د باي44د ھزارھ44ا س44ال را در 

اين گناه جھنم سرمايه داری رنج بکشند تا 
پاک شود و سرانجام، آری سرانجام زمان 
 .بخشش پرولتاريا از گناه ناکرده فرابرسد

اين نقدی مسيح گونه است ھم4ان مس4يحی 
که تمدن يون4ان را ب4ه انحط4اط کش4يد و ب4ا 

ام444ا از . آن ذوق يون44انی ب444ه ج44دل گرايي444د
ديدگاه من مساله ش4وروی اگ4ر چ4ه مھ4م و 
و تحليل آن ضروری است اما سرنوش4ت 
. آينده سوسياليزم ابدا وابسته ب4ه ان نيس4ت
اينک44ه چ44را تجرب44ه ش44وروی ب44ه انحط44اط 

گراييد يک ام4ر کنک4رت ت4اريخی اس4ت و 
در ھم44ين ح44د باي44د ب44ا آن برخ44ورد ک44رد و 
حتی حل مس4اله ش4وروی آنگون4ه ک4ه ش4ما 
انتظ44ار داري44د امک44ان تک44رار آن را منتف44ی 

. ت4اريخ ت4ابع ھ4يچ ق4انونی نيس4ت. نمی کند
 را که مارکسيس4م ق4وانين ت4اريخ اين درک

را کشف کرده است داروينيست ھا کشف 
اساس44444ا !. کردن44444د ن44444ه مارکسيس44444ت ھ44444ا

. ن44ا س44ازگار اس44ت"ديالکتي44ک"ب44ا "ق4انون"
ت444اريخ را ق444وانين نم444ی س444ازند ت444اريخ را 
ھم44ين م44ردم م44ی س44ازند مردم44ی ک44ه ي44ک 
روز قھرمان ھستند يک روز سازش م4ی 
دو کنند سی سال سکوت می کنند ولی در 

تاريخ ھمين است . ھفته اسطوره می شوند
ش4ما م4ی گويي4د . تاريخ شرکت بيمه نيست

. اول بايد مساله ش4وروی ک4ام8 ح4ل ش4ود
اما شرايط کنکرت ام4روز اي4ران ش4باھت 
زيادی با ش4رايط کنک4رت ش4وروی ن4دارد 
شوروی ھفت4اد درص4د دھق4انی ب4ود اي4ران 
دارای ي4444ک پرولتاري4444ای عميق4444ا ش4444ھری 

 ھ444ای تئ444وريکی و م444ا مح444دوديت. اس444ت
پراتيکی جامعه سرمايه داری را می دانيم 
و آگ4اه ھس44تيم ک4ه ش44کوفايی ذات انس44ان و 
آزادی او در گ444رو رف444ع اي444ن مح4444دوديت 
ھاست به ھمين خاطر برای رف4ع انق8ب4ی 
س44رمايه داری مب44ارزه م44ی کن44يم ول44ی اي44ا 
تض44مين م44ی کن44يم ک44ه جامع44ه آت44ی حقيقت44ا 

شد؟ سوسياليزم و چيزی شبيه شوروی نبا
م44ا تم44ام س44عی م44ان را م44ی ! ب44ه ھ44يچ وج44ه

کنيم که اين گونه نشود ام4ا ھ4يچ تض4مينی 
زن44دگی .زن44دگی ھم44ين اس44ت.وج44ود ن44دارد

راه رف4تن ي44ک بن4د ب44از روی طن4اب اس44ت 
ش44ايد بيفت44ی ام44ا اگ44ر نيفت44ی اس44طوره م44ی 

البته ميت4وانی کن4ار بنش4ينی و نگ4اه ! شوی
کنی يعنی سقراط باشی ام4ا س4قراط ت4رحم 

اس4444ت چ4444ون تم4444ام زن4444دگی او برانگي4444ز 
 !اين ھم شد زندگی؟.ارزوی مرگ بود

 :ليبرال راديکال

,زم اس44ت در ابت44دا از دوس44تان ميليتان44ت 
تشکر کنم که به اين مباحث اھمي4ت دادن4د 
و ي44ک پس44ت را ب44ه اي44ن ام44ر اختص44اص 

ولی عنوان پست از نظر من اي4راد . دادند
دارد چ44444ون بح44444ث مي44444ان سوسياليس44444م و 

در واقع من دارم . نيستليبراليسم مطرح 
ش44ما رو خط44اب ق44رار مي44دھم ک44ه درب44اره 
جنب44444ه ايج44444ابی مارکسيس44444م ک44444ه ھم44444ان 
برق44راری ديکت44اتوری پرولتاري44ا و ش44يوه 
رس444يدن ب444ه سوسياليس444م و تجرب444ه عمل444ی 

مواض4عتان , اولين انق84ب ک4ارگری اس4ت
را تش4444ريح کني4444د و در اي4444ن ض4444من م4444ن 

ھمانگونه که ت4ا . سوا,تم را مطرح ميکنم
ن دي4444ده اي4444د م4444ن ت4444وافقم را ب4444ا نق4444د کن4444و

مارکسيسم از جامع4ه موج4ود اع84م ک4رده 
ام و تاکيد کرده ام که آنچه که موجب می 
ش44ود ک44ه م44ن نت44وانم مارکسيس44م را بپ44ذيرم 
ھمان جنبه ايجابی آن است که انتقاداتم را 
به آن در اينجا مطرح کرده ام و در ادامه 
ھ44م ض44من مباح44ث دوس44تان بيش44تر ب44ه آن 

اگ444ر م444ن بن444ا ب444ه گفت444ه .  پرداخ444تخ444واھم
دوس444444ت عزي444444ز مارکسيس444444ت انق8ب444444ی 
پيشاپيش مارکسيس4م را رد ک4رده ب4ودم ب4ه 
اي444ن ش444کل ج444دی ب444ه بح444ث ب444ا ش444ما نم444ی 
پرداختم و فوقش ميامدم و چند تا شرو ور 

 .بی معنی می گفتم و می رفتم
اتفاق44ا بح44ث م44ن ب44ا ش44ما ش44بيه ي44ک بح44ث 

مارکسيس444تی ش444ده ول444ی متاس444فانه -درون
س44يران ت44ا ح44د (ان دق44ت نم44ی کنن44د دوس44ت

زيادی دقت کرده و پاسخ ھای ب4ه مرات4ب 
بھت4ر و م4رتبط ت4ری داده ک4ه البت4ه منتظ4ر 

و ب44ه ) ج44واب اي44راداتم ب44ر نظ44راتش ھس44تم
سرسری نويسی می پردازند و استنتاجات 

 .ذھنی از گفته ھای من ميکنند

پس می بينيد که رم کردن م4ن و بس4ياری 
گری و آرم4ان که به پروژه روش4ن_ديگر 

از _ ھ444444ای انق8444444ب فرانس444444ه وفادارن444444د
مارکسيسم بر سر امکان ادامه آن آرمانھا 
يا امک4ان انح4راف از آنھ4ا در سوسياليس4م 
است که مرد اخير بر ديگری در نزد من 
چربيده است ولی ادامه بحث از جانب من 
ب4444ه معن4444ای ج4444ديت در رس4444يدن ب4444ه اي4444ن 

 ب44ا اي44ن .اس44ت)انح44راف ي44ا ادام44ه (نتيج44ه
ص44اف ب44ه نظ44ر م44ن عن44وان پس44ت رس44ا او

نيس4444ت و بھت4444ر اس4444ت ب4444ر اس4444اس ش4444يوه 
تاکنونی ادامه بح4ث عن4وان بھت4ری ب4رای 

 .آن انتخاب کنيد

در پايان از دوستان عزيز می خ4واھم ک4ه 
ب44ه س44ھم خ44ود ب44ه مباح44ث بپردازن44د و م44ن 
ف44ردا غ44روب ش44روع ب44ه پاس44خ ب44ه کامن44ت 

لطف44آ ب44ه .(ھ44ای منتش44ر ش44ده خ44واھم ک44رد
من مباح4ث دق4ت کني4د و از تاکيداتم در ض

 )پرسشھای اصلی طفره نرويد

 .تا آن ھنگام بحث را تعطيل نکنيد
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ب44رای اينک44ه از کامن44ت ب44ا,يی م44ن رو ب44ه 
" طفره رفتن از پرسش ھای اص4لی"شما 

تعبير نشود سعی می کنم دوباره به مساله 
ک44444انونی ش44444ما يعن44444ی تجرب44444ه ش44444وروی 

 .بپردازم
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ن شکست تجربه شوروی ريشه به نظر م

در واقعيت4444444ی داش4444444ت ک4444444ه باي4444444د آن را 
مارکسيسم ک4ه . ناميد" مارکسيسم روسی"

در س4444ه دھ4444ه آخ4444ر ق4444رن ن4444وزدھم وارد 
روسيه شد به نحو عجيبی ھم پرولتاريا و 
ھ44م ب44ورژوازی روس44يه را ب44ه خ44ود جل44ب 
ِک4رد و تب4ديل ب44ه اي4دئولوژی ھ4ر دو طبق44ه 

اري4ا جذب مارکسيسم ب4ه وس4يله پرولت. شد
طبيع4444ی ب4444ود زي4444را پرولتاري4444ای نحي4444ف 
روس44يه و نماين44دگان فک44ری اي44ن طبق44ه در 
مارکسيس44م آرم44ان رھ44ايی از اس44تثمار را 

ام444444ا ھمزم44444ان درک444444ی از . م44444ی ديدن44444د
مارکسيسم ھم که ب4ه وس4يله پلخ4انف وارد 
روسيه شد بورژوازی اي4ن کش4ور را ني4ز 

پلخ4انف مارکسيس4می . به خ4ود جل4ب ک4رد
ه آن مرحل4ه بن4دی را عرضه کرد که ھست

ت44اريخ و گ44ذار ض44روری ھم44ه جوام44ع از 
مارکسيسم پلخانف نش4ان . اين مراحل بود

می داد که جامع4ه ض4رورتا از فئوداليس4م 
ب444444ه س4444444رمايه داری و پ4444444س از آن ب4444444ه 
سوسياليزم حرکت خواھ4د ک4رد اي4ن درک 
از مارکسيس44444م ب44444ه وس44444يله ب44444ورژوازی 
روسيه که با استبداد فئودالی تزار روبرو 

ذب ش44د زي44را بي44ان مفھ44ومی گ44ذار ب44ود ج44
ضروری جامعه روسيه به سرمايه داری 

به اين ترتيب بورژوازی روس4يه در . بود
مارکسيسم بيان گذار ضروری به سرمايه 
داری و صنعت و طبقه کارگر روسيه در 
مارکسيس44444م بي44444ان مفھ44444ومی رھ44444ايی از 
 .استثمار و گذار به سوسياليزم را می ديد

 مرزھ44ای اي44ن دو ام4ا مس44اله اينجاس44ت ک4ه
درک از مارکسيس44م اب44دا مش44خص نب44ود و 
حزب ک4ارگر سوس4يال دم4وکرات روس4يه 
که فکر کنم در سال ھای آخر قرن بيس4تم 
تش44کيل ش44د تجمع44ی از ھ44ر دو مارکسيس44م 

ام44ا وح44دت ب44ين اي44ن دو مارکسيس44م . ب44ود
ابدی نبود و با اولين تند پيچ ھای سياس4ی 
ش44قاق ايج44اد ش44د و مارکسيس44م ب44ورژوايی 

ح4444ت عن4444وان منشويس4444م از مارکسيس4444م ت
. پرولتری تح4ت عن4وان بلشويس4م ج4دا ش4د
اما اين ج4دايی اب4دا ح4زب بلش4ويک را از 
اي44ده ھ44ای منش44ويکی پ44اک نک44رد و بس44يار 
اندک بودند مارکسيست ھای روشن بين4ی 
مانن44د لن44ين ک44ه تف44اوت مارکسيس44م رھ44ايی 
بخش پرولتاريا با مارکسيسم ضد فئودالی 

اری منشويس44444م را و ھ44444وادار س44444رمايه د
 تح444ت پ444رچم ١٩١٧انق8444ب . درک کنن444د

و . پي4روز ش4د" روس4ی"چنين مارکسيس4م 
طبيع444ی ب444ود ک444ه پ444س از انق8444ب ني444ز در 
زمين44ه سياس44ت ھ44ای مش44خص تض44اد ب44ين 

ب4ه لح44اظ . اي4ن دو اف4ق خ4ود را نش44ان دھ4د
سياس444ی در اواي444ل انق8444ب لن444ين نماين444ده 
مارکسيس444444م پرولت444444ری و تروتس444444کی و 

ه درک ض4444د فئ4444ودالی و اس4444تالين نماين4444د
اي4ن واقعي4ت . صنعتی از مارکسيسم بودند

خود را در برخ4ورد ب4ه مس4اله ش4وراھای 
ک444ارگری نش444ان داد ج444ايی ک444ه لن444ين ب444ر 
استق8ل عمل آنھا تاکيد می کرد در حالی 
که تروتسکی معتق4د ب4ود ک4ه ش4وراھا باي4د 
زي44ر مجموع44ه م44ديريت ب44رای کم44ک ب44ه 

س44کی اگ44ر چ44ه تروت. اف44زايش تولي44د باش44ند
شاخص ترين نماين4ده درک ص4نعتی و ن4ه 
رھ44ايی بخ44ش از سوس44ياليزم ب44ود ام44ا در 
نھايت اي4ن اس4تالين ب4ود ک4ه پ4س از م4رگ 
لنين اين خط را پراتيک کرد و تروتسکی 
نيز که به خط4ای خ4ود پ4ی ب4رده ب4ود اگ4ر 
چه در مقابل او مقاومت کرد اما کاری از 

ب444ه اي444ن ترتي444ب ب444ا ھژم444ونی . پ444يش نب444رد
 مارکسيس4م ن4وع منش4ويکی يعن4ی استالين،

مارکسيس4444می ک4444ه ارتب4444اطی ب4444ا انديش4444ه 
م4444444ارکس نداش4444444ت و بازت4444444اب ت84444444ش 
بورژوازی روسيه برای رھ4ايی از ت4زار 
و اش444راف فئ444ودال ب444ه منظ444ور ص4444نعتی 
ک44ردن روس44يه و گ44ذار ب44ه س44رمايه داری 
ملی ب4ود پي4روز ش4د و از آن پ4س ھ4ر چ4ه 
در روس4يه و پ44س از آن اقم4ار روس44يه ب44ه 

يوس4444ت ص4444رفا پراتي4444ک ک4444ردن وق4444وع پ
مارکسيس44م ن44وع ض44د فئ44ودالی و طرف44دار 
صنعتی بود که البته ب4ه د,ي4ل ک4ام8 قاب4ل 
 .درک ھنوز خود را مارکسيسم می ناميد

در باره اينکه چرا اين تغيير اتفاق افتاد و 
چرا انديشه مارکسی در برابر مارکسيسم 
ب44ورژوايی ب44ه عق44ب ران44ده ش44د نم44ی ت44وان 

بل تعميم کرد زي4را اي4ن بحث اصولی و قا
بدن4ه . ناشی از شرايط خ4اص روس4يه ب4ود

اجتم44اعی مارکسيس44م رھ44ايی بخ44ش يعن44ی 
طبقه کارگر در آن س4ال ھ4ا بس4يار نحي4ف 
ب4444444ود در ع4444444وض آرم4444444ان مارکسيس4444444م 
بورژوايی يعنی نابودی فئوداليسم ت4زاری 
ک44ام8 در دس44ترس ب44ود ش44ايد اي44ن يک44ی از 
عل44ت ھ44ا باش44د ب44ه ھ44ر ح44ال اي44ن ھ44ا قاب44ل 

درس44ی ک44ه م44ا از تجرب44ه . عم44يم نيس44تندت
ش44444وروی م44444ی گي44444ريم اي44444ن اس44444ت ک44444ه 
مارکسيسم می توان4د تب4ديل ب4ه اي4دئولوژی 
طبق4444ه ای غي4444ر از طبق4444ه ک4444ارگر ش4444ود 
بن4ابراين ھم44واره باي44د نس44بت ب44ه ک44ارگری 
بودن مارکسيسمی که آن را نمايندگی می 

 کنيم حساس باشيم

 
 

 :آرمان پويان

س44ش پر" ليب44رال راديک44ال"دوس44ت عزي44ز 
ھ44ای زي44ادی را ب44ه ش44کل پراکن44ده مط44رح 
کرده اند که پاسخ دادن به ھ4ر ي4ک از آن 

در . ھ44ا خ44ود بح44ث مجزاي44ی را م44ی طلب44د
اين جا سعی می کنم چند مسأله را مطرح 

در ابت4444دای  "ليب4444رال راديک4444ال. "ک4444نم
ھ44ر انچ44ه ک44ه "مباحث44ات خ44ود م44ی گوي44د 

مرب44وط ب44ه نق44د جامع44ه موج44ود از زب444ان 
و پس از " فتنی استمارکسيسم است پذير

آن پرسش ھا و اما و اگر ھايی طرح می 
حقيقتش را بخواھيد اين جمله بيش4تر . کند

را دارد ت44ا ھ44ر چي44ز " تع44ارف"حک44م ي44ک 
ما از منظری کام8 متفاوت و با . ديگری

تکيه بر اصولی ب4ه قض4ايا نگ4اه م4ی کن4يم 
  .که در دو قطب مخالف جای دارند

که آن چه اين را مختصرا بگويم و بگذرم 
ک444ه ام444روز وج444ود دارد ليبراليس444م ن444و ي444ا 

جري44انی ک44ه حت44ی ب44ا . نئوليبراليس44م اس44ت
انديش444ه ھ444ای ولت444ر، روس444و، منتس444کيو و 

يعنی افرادی که به عنوان زب4ان (سايرين 
گويای عص4ر خ4ود، ليبراليس4م را فرمول4ه 

به . در تناقض قرار می گيرد) کرده بودند
ت ھر حال، ليبراليسم در کنار اصل اصال

فرد، معتق4د اس4ت ک4ه منفع4ت شخص4ی در 
نھاي4ت در راس44تای منفع4ت جامع44ه خواھ44د 

نيازی به نظارت يا مداخله نھادھايی . بود
م44ن جمل44ه در -ھ44م چ44ون دول44ت در ام44ور

سياس444ت ع444دم . ( نيس444ت-ام444ور اقتص444ادی
مکانيس4م ) مداخله دول4ت ي4ا ھم4ان لس4ه ف4ر

آدام  "دست ن4امرئی"يا به عبارتی (بازار 
 بھت44رين ش44کل ب44ه تع44ادل خ44ود ب44ه) اس4ميت

ب44ازار، تخص44يص بھين44ه من44ابع، ک44ارايی، 
افراد ھم . منجر می شود" عدالت"رفاه و 

به طور کلی به دنبال حداکثر ک4ردن س4ود 
يا مطلوبيت خود ھستند و اي4ن، از ف4رض 
. رفتارھای عق8ي4ی آن ھ4ا من4تج م4ی ش4ود

راديکال (البته اين ديگر بنيادگرايانه ترين 
مث444ل مکت444ب )س444ت ش444کل ممک444ن ا) ت444رين

ام44ا در عم44ل ھ44يچ گ44اه ) اقتص44ادی ات44ريش
چن444ين چي444زی رخ ن444داده و ,ج444رم تع444ديل 
ھای بسياری در انديشه ليبراليسم از آغاز 
تاکنون به وج4ود آم4ده اس4ت ک4ه ب4ه آن ھ4ا 

ول4ی ب4ه ھ4ر رو، ج4ان ک84م . نمی پ4ردازم
. ليبراليسم در ھمين ھ4ا خ8ص4ه م4ی ش4ود

" ليب4رال راديک4ال"پ4س دوس4ت عزيزم4ان 
ناگزير می بايد به بازار آزاد معتق4د باش4د 
و پ44يش از ھ44ر چي44ز باي44د نش44ان دھ44د ک44ه 
ًاص44444و, چ44444ه ارتب44444اطی ب44444ين ع44444دالت، 
دموکراسی و بازار وجود دارد؟ و بعد ھم 
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ب44ه س44راغ آن چ44ه ک44ه ب44ه واق44ع در دني44ای 

برود و ) بحران فعلی(امروز وجود دارد 
ايش4ان  .از منظ4ر خ4ود آن را ح8ج4ی کن4د

از ي44ک س44و نق44د م44ا ب44ه جامع44ه نم44ی توان44د 
موجود را قبول کند و از سوی ديگر خود 

ھمان طور که گفتم ما از . را ليبرال بداند
دو منظ44ر ک44ام8 مختل44ف ب44ا اص44ول ک44ام8 

 .متفاوتی به مسائل نگاه می کنيم

ًفی المثل ايشان انق8ب اکتبر را عمدتا ب4ه 
اي4ن . ھوش سياسی لن4ين ارتب4اط م4ی دھن4د

اي444ده آليس444تی از ت444اريخ ًي444ک درک تمام444ا 
زم4ان "ک4ه از " ي4ک ش4خص"گوي4ا . است
جل444وتر اس444ت از راه م444ی رس444د و " خ444ود

موج4ب تغيي4ر در بني4ان ھ4ای جامع4ه خ44ود 
ب44ا اي44ن دي44دگاه تم44امی عل444ل و . م44ی ش44ود

ّع44واملی م44ادی ک44ه ,زم44ۀ ي44ک تغيي44ر در 
اجتماع است به کناری گذاشته می شود و 
 تم44امی توج44ه تنھ44ا ب44ه ي44ک ي44ا چن44د نف44ر ب44ه

ح44444وادث و روي44444دادھا " عل44444ت"عن44444وان 
معط444وف م444ی ش444ود؛ يعن444ی اي444ده آليس444م، 
اش44خاص را ب44ه ح44ائلی تب44دلی م44ی کن44د ت44ا 
تمامی مناسبات و عواملی را که منجر به 

ف444ی –ش44کل گي444ری ي444ه روي444داد اجتم444اعی 
 م4ی گ4ردد، پش4ت آن پنھ4ان -المثل انق84ب

ب444ه اي444ن ترتي444ب انق8444ب فرانس444ه، . س444ازد
- ھم44ه ھم44هانق844ب اکتب44ر، مش44روطيت و

 ب4ه -ّبدون توجه ب4ه بس4تر اجتم4اعی آن ھ4ا
 "روش44نفکر"و " متفک44ر"ي44ک ي44ا چن44د 

شکی نيست که نقش . ارتباط داده می شود
لن44ين ب44ا م44ث8 ي44ک ک44ارگر س44اده روس در 

در يک سطح نيست، اما آيا ١٩١٧انق8ب 
ب4444دون وج4444ود ش4444رايط اجتم4444اعی ,زم و 
حضور ميليون ھا نفر از توده ھای مردم، 

اکتب444ر ص444ورت م444ی گرف444ت؟ در انق8444ب 
ضمن وقتی از نبوغ سياسی لنين ص4حبت 
می شود، بايد توضيح داد که خود شخص 
لن44ين، معل444ول چ44ه ش444رايط ت44اريخی ب444وده 

 .است
دوست عزيز ما از ھمان ابتدا چند فرض 

اي4ن ک4ه م4ا م4ی : نادرست مط4رح م4ی کن4د
خ44واھيم جامع44ه ای ھ44م چ44ون ش44وروی را 

الگويی "ر را مجددا احيا کنيم، انق8ب اکتب
" عالی و ھميشگی برای انق8ب4ات ام4روز

م44ی دان44يم، انق844ب اکتب44ر عم44دتا حاص44ل 
خ8قيت و ھوش با,ی سياس4ی لن4ين ب4وده 
است و ديکتاتوری پرولتاريا آزادی ساير 

واقعيت اين . احزاب را برنمی تابد وغيره
اس44ت ک44ه بن44ده ب44ه ھ44يچ از ي44ک از اي44ن ھ44ا 

ی ب4ه پاس4خ اعتقادی ندارم و بنابراين نياز
دوست ما بايد نشان دھد ک4ه ب4ر . نمی بينم

مبن444ای ک444دام نوش444ته ي444ا گفت444ه، م444ا چن444ين 
 .اظھاراتی کرده ايم

 بدون آن که بخ4واھم -در مورد استالينيسم
 بايد بگويم که به -به ريشه ھايش بپردازم

ّھ44يچ وج444ه پدي44ده ای خ444اص جن44بش چ444پ 
استالينيس4م، ک4ه در درج4ه اول از  .نيس4ت

رب44انی گرف44ت، پدي44ده ای نيروھ44ای چ44پ ق
مترقی " جنبش اجتماعی"است که در ھر 

آن را ب4ا " چرايی. "می تواند به وجود آيد
توج44ه ب44ه خ44ود آن ج44نش م44ی ت44وان تبي44ين 

به اين ترتيب، دوست ما نم4ی توان4د . کرد
در ھ44يچ جن44بش اجتم44اعی حض44ور داش44ته 
باشد چرا ک4ه ب4ه د,يل4ی ب4ی ش4مار امک4ان 

... ر ش4دن وانحطاط و کج روی و توت4اليت
ص44رف وج44ود ب44القوه . در آن ج4نش ھس44ت

انحراف4444ات در دل ي4444ک جن4444بش، نف4444ی آن 
در ھمين مورد، . جنبش را نتيجه نمی دھد

يکی از رفقا مثال جالبی از علم طب م4ی 
آورد که بی شباھت به مثال ارنست مندل 

مارکسيس444م . در يک444ی از مق444ا,تش نيس444ت
ک44ه در آن واح44د ھ44م دکت44رين و ھ44م عل44م (

از غن44ای ) را در کن44ار خ44ود دارداجتم44اع 
. نظ44ری و عمل44ی بس44ياری برخوردارس44ت

اي4ن . ب4ودن اس4ت" پويا"خصيصه مھم آن 
ت4وام ب4ا " نق4د س4رمايه داری"پويا بودن با 

چ4ه اگ4ر .(شکل می گي4رد" انتقاد از خود"
اي4444444ن گون4444444ه نباش4444444د ب4444444ه ق4444444ول روزا 

 )اس4444444ت "م4444444رده"لوکزامب4444444ورگ، 

البت4444ه اي4444ن موض4444وع را ھ4444م بگ4444ويم ک4444ه 
ی از رفقا، وقتی از مدل سوسياليسم بسيار

ص44حبت م44ی کنن44د، تجرب44ه چ44ين، کوب44ا و 
م4ن ب4ه  .غيره را يک سره نفی می نماين4د

. ًشخصه با چنين برخوردی کام8 مخ4الفم
خود ) مدل چينی(مسأله سوسياليسم بازار 

در . بح444ث بس444يار مفص444لی را م444ی طلب444د
ض44من، ب44ين تم44امی اي44ن کش44ورھا تف44اوت 

اگزير م4ی باي4د ج4دا ھايی وجود دارد که ن
 .از ھم بررسی شوند

" ليبرال راديکال"به ع8وه دوست عزيز 
توج44ه نم44ی کن44د ک44ه آزادی ، از نظ44ر م44ا، 

در جامع444ه کن444ونی . ام444ری طبق444اتی اس444ت
وج4ود دارد، ول4ی باي4د  "آزادی"ايران ھم 

چ44ه طبق44ه "ي44ا " چ44ه کس44ی"پرس44يد ب44رای 
ً؟ مسلما آق4ای ک4ردان، ب4ا آن م4اجرای "ای

است ام4ا " آزادی"د دارای مفتضحانه خو
ف8ن کودکی ک4ه ب4رای ام4رار مع4اش باي4د 
. س44طل ھ44ای زبال44ه را جس44تجو کن44د، خي44ر
ھ444دف از انق8444ب ک444ارگری، ح444ذف ب444ی 

آزادی (رحمان444444444ه اي444444444ن ن444444444وع آزادی 
است ن4ه حق4وق دموکراتي4ک ) پورژوازی

مث444444ل آزادی بي444444ان، ح444444ق اعت444444راض و 
در اين . (اعتصاب، تشکيل حزب و غيره

آزادی "نگ44اھی ب44ه مقال44ۀ م44ورد ب44د نيس44ت 
از آنت4ونی پان4ه کوئ4ک " واقعی يعنی چه؟

گ4444444رفتن ق4444444درت از دس4444444ت ) بيندازي4444444د
ب4444444ورژوازی ب4444444ا وج4444444ود آزادی ھ4444444ای 

 .دموکراتيک برای آن ھا تناقضی ندارد

-نئ4444و: ّو ام4444ا در م4444ورد برنام4444ه ري4444زی
ليبراليس44444م، در ص44444ف اول مخالف44444ت ب44444ا 
. ھرگون44ه برنام44ه ري44زی و نظ44ارت اس44ت

 عرص444ه ھ444ا، م444ن جمل444ه اي444ن را در ھم444ه
بگذاريد يک نمونه . اقتصاد، می توان ديد

كارل پوپر در مقام يكی . جالب ارائه دھم
ترين م4دافعان ب4ازار آزاد ب4ا اب4راز  از مھم

ھ4ای  ی ت4اثير منف4ی برنام4ه نگرانی درباره
خش4444ونتزای تلويزي4444ونی ب4444ر كودك4444ان و 

ش44ود؛  نوجوان44ان خواس44تار كنت44رل آن م44ی
طلبان444ه و  ر نف444عكنترل444ی ك444ه منط444ق رفت444ا
ی شخص44ی  ھ44ا عق8ن44ی مبتن44ی ب44ر رجح44ان

م44ورد تاكي44د رويك44رد نوليبراليس44م را زي44ر 
چن44د س44ال قب44ل، ح44زب «: ب44رد س44وال م44ی

سوس444يال دم444وكرات از م444ن خواس444ت در 
اين مساله  مجلس اعيان برای آنان در باره

اصلی بحث من آن بود  نكته. سخنرانی كنم
لی ك44ه م44ا ب44ا اس44تفاده از تلويزي44ون و وس44اي

مانند آن به آم4وزش خش4ونت ب4ه فرزن4دان 
و گف4تم ك4ه م4ا، ب4ا كم4ال . اي4م خود پرداخته

تاسف، ب4ه اعم4ال سانس4ور در اي4ن زمين4ه 
وقتی جيانكارلو بوزتی ب4ه او » نياز داريم

م44ی گوي44د ك44ه بي44ان چن44ين حرف44ی از س44وی 
ج44ای " فيلس44وفی ليب44رال"ش44ما ب44ه عن44وان 

: تعج444ب دارد، پ444وپر در ادام444ه م444ی گوي444د
قا به اين دلي4ل ك4ه ليب4رال ھس4تم ماي4ل دقي«

من . نيستم از اعمال سانسور سخن بگويم
طرف444دار سانس444ور نيس444تم، ام444ا آزادی در 

اگ444ر ھم444ه . گ444رو قب444ول مس444ئوليت اس444ت
آنچ444ه را ك444ه ب444ه  مس444ئول بودن444د و نتيج444ه

ش444ود در نظ444ر  كودكانم444ان نش444ان داده م444ی
. گرفتند، نيازی به اعمال سانسور نبود می

نين نيست، و در عين ح4ال اما متاسفانه چ
. ش4ود روز بدتر و بدتر می به اوضاع روز

م444ردم خواھ444ان خش444ونت بيش444تر ھس444تند، 
خواھن4444د خش4444ونت بيش4444تری را ب4444ر  م4444ی

اين وض4ع . ی تلويزيون تماشا كنند صفحه
از مقال4ۀ (» گونه ادام4ه ياب4د تواند بدين نمی
فرضيه ھای اقتصاد نئوليبرالی در بوت4ه "
 (لبرزعلی دينی، سايت ا" نقد

ي44ک ليب44رال، ن44اگزير ب44ه نيروھ44ای ک44ور 
در بح44ران اخي44ر، ) .ب44ازار اعتق44اد دارد

 ميلي4444ارد ٧٠٠وقت4444ی ص4444حبت از بس4444تۀ 
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آن ھ44444م از درآم44444د ھ44444ای -د,ری اوبام44444ا
 شد، گروھی از تندروھای -!مالياتی مردم

جمھوری خواه ادعا کردند که تع4دادی از 
کمونيست ھا در داخل کابينه دموکرات ھا 

يعن4ی حت4ی ذره ای دخال4ت . ن4دوارد شده ا
" تع444ادل عم444ومی) "را ھ444م نم444ی پذيرفتن444د

ب4ا کم4ال احت4رام " ِبھينه پارتو"والراس و 
چرن44دياتی اس44ت ک44ه ھرگ44ز در ک44ل ت44اريخ 

اقتص4اد، . سرمايه داری وجود نداش4ته ان4د
بدون برنامه ريزی، از يک عدم تعادل به 
عدم تع4ادل ديگ4ری حرک4ت م4ی کن4د؛ اي4ن 

- بگ44ويم اقتص44اد نئ44ورا ھ44م در چن44د کلم44ه
ليبرال ناگزير برای اموری مثل توسعه و 

ًمث8 (به سوی برنامه ريزی آمده است ... 
نگ44444اه کني44444د ب44444ه کت44444اب برنام44444ه ري44444زی 

ولی تمامی اين ) اقتصادی، زھرا افشاری
مدل ھا بر فروض بی پايه و اساس بازار 

 ب444444444ه عن444444444وان س444444444نگ بن444444444ای -آزادی
ن  اس44توار اس44ت و نت44ايج اي44-نئوليبراليس44م

گونه مدل ھای برنامه ري4زی ھ4م ت4ا ب4دين 
 .ًجا کام8 مشخص است

در م444ورد م444دل برنام444ه ري444زی متمرک444ز، 
در ادام44ه بح44ث ھ44ا، . ح44رف بس44يار اس44ت
 صحبت خواھيم کرد

 به اميد

 "ليب4رال راديک4ال"شما در پاسخ خود به 

" نف4444ی قانونمن4444دی ت4444اريخ"اش4444اراتی در 
داشتيد که اين موضوع در تقاب4ل کام4ل ب4ا 

قانون از منظر . کسيسم قرار می گيردمار
مارکسيس44م قانونمن44د اس44ت، ب44رعکس اي44ن 
پست مدرنيسم است که تاريخ را به مثاب4ه 
ي444ک مجموع444ه از روي444دادھای پراکن444ده، 
مجزا و ب4ی ارتب4اط ب4ا يک4ديگر نش4ان م4ی 

 .دھند

انگلس در مراسم به خاک سپاری مارکس 
ھم444ان :" م444ی گوي444د) ١٨٨٣ م444ارس ١٨(

انونمندی تکامل طبيعت طور که داروين ق
را کش444ف ک444رد، م444ارکس ھ444م قانونمن444دی 
. تکام4444ل ت4444اريخ بش4444ری را کش4444ف نم4444ود
واقعيتی ساده که ت4اکنون زي4ر نف4وذ پس4تی 

  ...ھای ايدئولوژيک پنھان مانده بود

ًاين قانونمندی وجود دارد چ4را ک4ه اساس4ا 
طبيعت، به عنوان يک موضوع مش4ترک 
 و واح444د از ابت444دا در مقاب444ل بش444ر وج444ود

ب4ه ھم4ين س4بب م4ی بيني4د ک4ه . داشته است
فی المث4ل در ھ4يچ دوره و ھ4يچ کش4وری، 

وج444ود " ص444نعت"پ444س از " کش444اورزی"
 .نداشته است

ب44ه ھ44ر ح44ال، مس44ألۀ قانونمن44دی ت44اريخ ب44ه 
بحث فعلی ارتباط پيدا نم4ی کن4د و م4ن در 

ًفقط خواستم مختصرا . پی اثبات آن نيستم
ًبگ44444ويم ک44444ه اي44444ن ادع44444ای ش44444ما، تمام44444ا  ّ

م44ی ش44ود در ي44ک . مارکسيس44تی اس44تغير
. بح444ث ج444دا، در م444ورد آن ص444حبت ک444رد
پيشنھاد می کنم به مجموعه مقا,ت کتاب 
 :زي444444444444444444ر مراجع444444444444444444ه فرمايي444444444444444444د

"In defense of history, Marxism and 

the Postmodern Agenda", edited by 

Ellen Meiksins Wood and John 

Bellamy Foster, Monthly Review Press 
 

 :سيست انق8بیمارک
 دوست عزيز ليبرال راديکال

نگرانی شما در مورد الحاق به مارکسيزم 
ب44رای ت44دارک انق844ب سوسياليس44تی تح44ت 
. رھب44ری ي44ک ح44زب لنين44ی ب44ه ح44ق اس44ت
زيرا مسايل فراوانی را به ھم4ين عن4اوين 

کس4انی . در پيش ديده و مطالع4ه ک4رده اي4د
را ديده ايد که با ن4ام مارکس4يزم و لنيني4زم 

 احزابی وارد مبارزه شده و در جاھايی با
ھم به پيروزھايی نسبی و يا مطل4ق دس4ت 
يافته، و خ8ف ادعاھای خ4ود عم4ل ک4رده 

و در برخی اوقات وضعيت اجتماعی . اند
اين نگرانی به . را حتی به عقب رانده اند

در نتيج44ه اي44ن نگران44ی ھ44ا، ب44ا . ح44ق اس44ت
وجود آش4نايی ب4ه عقاي4د مارکسيس4تی و ب4ا 

به بحران عميق نظام سرمايه داری توجه 
که ھمين س4ال پ4يش ب4ه اوج خ4ود رس4يد و 
بني44اد اقتص44ادی تم44ام جھ44ان را تک44ان داد، 
ش44ما ک44ل اعتق44ادات مارکسيس44تی را زي44ر 

ي44ا سوس44يال (س44وال ب44رده و ب44ه ليبرالي44زم 
روی ) دموکراسی و يا بورژوازی م4درن

خوب تا اينج4ا ھ4م ح4ق انتخ4اب . آورده ايد
سئله اين است روش کار اما م. با شماست

شما در برخورد اين مسايل اشتباه ب4وده و 
ًدر نتيج444ه انتخ444اب ش444ما ھ444م اساس444ا غل444ط 

 .است

دوست گرامی در کامنت ھای پيش اشاره 
کردم که انحرافات و انحطاط4ات سياس4ت 
ھ4ای ک4ه تح4ت ل4وای مارکس4يزم وض44عيت 
جامع44ه را ب44ه عق44ب ران44ده و ک44ارگران را 

داده ب4رای مورد سرکوب و خيان4ت ق4رار 
ما به عنوان مارکسيست ھ4ای انق8ب4ی دو 

اما شيوه برخورد . چندان دردآور تر است
روش ما . ما انتخاب آسان ترين راه نيست

قھرکردن از مارکسيزم و روی آوری ب4ه 
ما کماک4ان ب4ا . دشمنان طبقاتی خود نيست

وجود تمامی ناھنجاری ھا و اش4تباھات و 
و لنينيزم خيانت ھای که با نام مارکسيزم 

صورت گرفته، اعتقاد داريم ھ4يچ نظ4ر و 

تحلي44ل و راه حل44ی بھت44ر از مارکس44يزم ب44ه 
مثاب444ه عل444م رھ444ايی طبق444ه ک444ارگر وج444ود 

اگ4444ر داش4444ت آلترنتي4444و ديگ4444ر را . ن4444دارد
اي4ن موض4وع را تنھ4ا . انتخاب م4ی ک4رديم

. ما ب4ه عن4وان مارکسيس4ت ھ4ا نم4ی گ4وئيم
خ444ود جامع444ه ب444ورژوازی ب444رای توض444يح 

ی و بح444ران ناش444ی از آن در س444رمايه دار
دانش44444گاه ھ44444ای خ44444ود مش44444غول ت44444دريس 

تا پ4يش از بح4ران اخي4ر ! مارکسيزم است
مرگ "سرمايه داری، نظريه پردازان از 

س44خن ب44ه مي44ان م44ی آوردن44د؛ " مارکس44يزم
ک4ارل » کاپيت4ال«برای اط84ع ش4ما کت4اب 

مارکس در سال پ4يش يک4ی از پ4ر ف4روش 
ت44رين کت44اب س44ال در بس44ياری از پايتخ44ت 

توده ھ4ای وس4يع از . ھای اروپا اع8م شد
مردم جھان دريافتند که مارکسيزم امروز 

و تنھ44ا مت44د علم44ی ب44رای . ني44ز زن44ده اس44ت
و . ش444ناخت کثاف444ات س444رمايه داری اس444ت

اينکه راه حال واقع4ی سوس4ياليزم اس4ت و 
. ن44ه س44رمايه داری ی در ح44ال اض44مح8ل
اي44ن ارزي44ابی ميلي44ون ھ44ا نف44ر در سراس44ر 

 .ن يک سال پيش بوده استجھان در ھمي

با اين اوصاف م4ا ب4ه عن4وان مارکسيس4ت 
ھای انق8بی با بررسی و تحقيق، بح4ث و 
تب444ادل نظ444ر ب444رای ي444افتن راه ح444ل ب444رای 
کجروی ھ4ا و انحراف4ات موج4ود ب4ر آم4ده 

ما واقعيت ھا را منعکس کرده و م4ی . ايم
ب44ه ھ44يچ ف44رد و جامع44ه ای تعص44ب  .کن44يم
 اجتماعی توده مسئله ما حل مسايل. نداريم

اگ44ر اي44ن راه ح44ل را . ھ44ای ميلي44ونی اس44ت
در ليبرالي4زم پي4دا م4ی ک4رديم ب4ه آن س44وی 

ام44ا ليبرالي44زم چن44ين ب44ديلی را . م44ی رفت44يم
درس4444ت ب4444ر عک4444س . نش4444ان نم4444ی دھ4444د

ليبرالي44زم ھم44ان اعتق44ادات س44رمايه داری 
در م4ورد ليبرالي44زم (اس4ت ب4ا تزئين4ات ن4و 

در کامنت ھای بعدی مفصل بحث خواھم 
 .)کرد

ھمانطور که در کامنت پ4يش اع84م ک4ردم 
و دوس44ت گرام44ی امي44د ھ44م ب44ه درس44تی در 
کامنتش به آن اشاره کرد؛ برای پيش4روی 
و ي444افتن راه ح444ل و نق444د ب444ه گذش444ته ھ444يچ 
تضمينی برای پرھي4ز از اش4تباھات ن4وين 

م44ا پي44امبر خ44دا نيس44تيم و ب44ه . وج44ود ن44دارد
اين مسايل اعتقادی نيز نداريم که از پيش 
ق44ول و قرارھ44ای صددرص44دی ب44ه کس44ی 

م44ا م44ی گ44وئيم اص44ول م44ا درس44ت . ب44دھيم
ما می گوئيم علل انحرافات پيش را . است

بررسی کرده و ريشه ھای کجروی ھا را 
ما به گذشته خ4ود و ب4ه رھب4ران  .يافته ايم

ق444ول م444ی دھ444يم ک444ه . خ444ود نق444د م444ی کن444يم
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نظريات . اشتباھات پيشين را تکرار نکنيم

در م4ورد . بيان م4ی کن4يمخود را دقيق تر 
حزب و دستگاه و ابزار دولتی با روشنی 
صحبت می کنيم و مواضع خود را تدقيق 

بر اساس اين داده ھا ب4ه پ4يش . می بخشيم
ام444ا ب444ه ھ444يچکس دروغ نم444ی . م444ی روي444م

گوييم و ھمواره واقعيت ھا را بي4ان ک4رده 
و با تمام قوا آن سياست ھا را به اجرا می 

اي4ن روش . ر ماس4تاين روش کا. گذاريم
کار کسانی بايد باشد که خ4ود را در کن4ار 
توده ھای تحت س4تم ميلي4ونی ق4رار داده و 
برای آينده ای درخش4ان ب4رای ھم4ه م4ردم 

 .جھان در ت8ش اند

پرس44يديد چ44ه انتق44اداتی ب44ه رھب44ران خ44ود 
گ4444رايش مارکسيس4444ت ھ4444ای . داش4444ته اي4444م

انق8بی مدت ھا بحث و تبادل نظر درونی 
ايل اساسی تدارک انق8ب به در مورد مس

وي4444ژه ح4444زب لنين4444ی و ارزي4444ابی انق84444ب 
. روسيه و مسايل در شوروی داشته است
اين بحث ھای درون4ی ب4ه ش4کل علن4ی در 

و اخي4را ھ44م . ميليتان4ت انتش44ار يافت4ه اس44ت
چ4را باي4د پ4س از «جزوه ای تحت عنوان 

تسخير قدرت توسط پرولتاريا، چشم انداز 
 توس44ط نش44ر »انح844ل ح44زب اع844م گ44ردد

 :کارگری سوسياليستی انتشار يافته است

 
http://www.iwsn.org/aashr/٢/razi/h_l/٠.pdf 

در اين جزوه به تمامی اشکا,ت و مسايل 
انق8ب روسيه بدون تعصب برخورد شده 

بسياری از پاسخ ھ4ا ش4ما در م4ورد . است
لن4ين و تروتس44کی و مس4ئله ح44زب پ44س از 

در . ردانق8444ب در اي444ن نوش444ته وج444ود دا
صورت ع8قه می توانيد به جای پاسخ به 
بسياری از نکاتی که در کامنت ھا از من 
و س444اير دوس444تان کردي444د؛ ب444ه اي444ن ج444زوه 
رج444444وع ک444444رده و در ص444444ورت داش444444تن 
 .سوا,ت ديگر با کمال ميل بحث را ادامه

 
 :اميد

 به ارمان پويان

تص44ور م44ی ک44نم اس44تفاده م44ن از عب44ارات 
 انتق4اد ش4ما را ,قيدانه ب4ود ب4ه ھم4ين دلي4ل

برانگيخت و با توج4ه ب4ه محت4وای کامن4ت 
ام4ا آنچ4ه م4ن .من اين انتقاد اص4ولی اس4ت

م4444ی خواس4444تم بگ4444ويم معط4444وف ب4444ه اي4444ن 
" نتايج"واقعيت بود که ھيچ قانونی برای 

ي44ک پراتي44ک سياس44ی وج44ود ن44دارد و در 
س44طح خ44رد نتيج44ه پراتي44ک سياس44ی م444ی 

ب4ه عن4وان . تواند کام8 تابع تصادف باش4د
 اگ4ر ١٩١٧ل در سالھای بعد از اکتبر مثا

انق8ب44ات اروپ44ا شکس44ت نم44ی خوردن44د ب44ه 
احتم4444ال بس4444يار زي4444اد نت4444ايج انق84444ب در 

اي44ن .ش44وروی ھ44م ک44ام8 متف44اوت م44ی ب44ود
ديدگاه معطوف به بحث4ی اس4ت ک4ه ليب4رال 
راديکال مطرح کرده به اين محتوا که چه 
تضمينی وجود دارد که انق8ب آينده ايران 

م44ن اعتق44اد . ط44اط دچ44ار نش44ودني44ز ب44ه انح
ھ444يچ . دارم ھ444يچ تض444مينی وج444ود ن444دارد

ق444انونی وج444ود ن444دارد ک444ه ب444ر اس444اس آن 
انق84444ب سوسياليس4444تی اي4444ران لزوم4444ا ب4444ه 

البت44ه اي44ن . انحط44اط ش44وروی دچ44ار نش44ود
نافی ت8ش کمونيست ھا برای اجتن4اب از 
اين انحراف نيست ام4ا ب4ه س4ادگی تص4ور 

 جري4ان کنيد اگر رھب4ری انق84ب آين4ده را
سوس44ياليزم ب44ورژوايی در دس44ت بگيرن44د 

 .انحطاط انق8ب کام8 محتمل است
م44ن فک44ر م44ی ک44نم ريش44ه انحط44اط تجرب44ه 
ش44وروی اي44ن ب44ود ک44ه پ44س از انق844ب ب44ه 
د,يلی که در کامنت ھای قبلی شرح دادم 
ن4444ه مارکسيس4444م پرولت4444ری ک4444ه ھ4444دف آن 

ب44ود بلک44ه مارکسيس44م ن44وع " رھ44ايی ک44ار"
ب4ارآوری "افزايش منشويکی که ھدف آن 

بنابراين . بود در روسيه پراتيک شد" کار
کوش4444ش م4444ا ب4444رای اجتن4444اب از تجرب4444ه 
شوروی در واقع کوشش برای رھايی از 
ھر مايه درک بورژوايی از مارکسيسم و 
درياف44ت درک پرولت44ری اس44ت درک44ی ک44ه 
سوسياليزم را رھايی کار از انقياد شرايط 

يچ ب4ا اي4ن ح4ال ھ4. سرمايه دارانه می داند
ق44انونی درب44اره نتيج44ه پراتي44ک م44ا وج44ود 

 .ندارد
درب444اره مس444اله قانونمن444دی ت444اريخ ، ش444ايد 
بھت444ر از از واژه ض444رورت ھ444ای ت444اريخ 

م4ن تص4ور م4ی ک4نم انگل4س . استفاده ک4رد
مس444ائل مارکسيس444م را ب444يش از ح444د س444اده 
کرد و آن را به نوعی فلس4فه ت4اريخ تقلي4ل 

ھمين درک بود که مبنای مارکسيس4م . داد
مارکسيس4می ک4ه . وع پلخ4انف را س4اختن

ھس4444ته آن مرحل4444ه بن4444دی ت4444اريخ و گ4444ذار 
ض4روری ھم4ه جوام4ع از اي4ن مراح4ل ب4ه 

کام8 . واسطه تکامل نيرو ھای مولده بود
محتم444444ل اس444444ت ک444444ه چن444444ين درک444444ی از 
مارکسيس44م، طبق44ه انق8ب44ی را ب44ه عن44وان 
بخ444ش اساس444ی ني444رو ھ444ای مول444ده نادي444ده 

ي44د را بگي44رد و ص44رفا تکام44ل تکنيک44ی تول
ام44ا گذش44ته از اينھ44ا . م44د نظ44ر داش44ته باش44د

مساله ضرورت ھای تاريخی به اين معنا 
ک44ه م44ث8 در جامع44ه مبتن44ی ب44ر ب44رده داری 
نم44ی ت44وان سوس44ياليزم را مس44تقر س44اخت 

يک44ی از مب44انی انک44ار ناش44دنی مارکسيس44م 
 .است

 
 :آرمان پويان

 :به ليبرال راديکال

ش44ما ـيا تض44مين م44ی کن44ين ک44ه ليبراليس44م 
ص44444يل و م44444ورد دف44444اعتون ب44444ه جري44444ان ا

 نئوليبراليسم کشيده نشه؟

ش44ما آي44ا تض44مين م44ی کن44ين ک44ه مث44ل دوره 
انق844ب فرانس44ه، ب44ا گي44وتين چن44دين ھ44زار 

 ...ووووو نفر رو گردن نمی زنن؟

خ444ب دوس444ت عزي444ز، ک444ل ت444اريخ جوام444ع 
ت44اکنون موج44ود رو ک44ه نگ44اه کن44ی ت44اريخ 

تا زمانی که طبقات . مبارزه طبقاتی ھست
 من44افع ب44ا يک44ديگر ت44داخل خواھن44د ھس44ت،

. داش4ت و اي4ن مب4ارزه ادام44ه پي4دا م4ی کن44ه
منتھا جريان مبارزه، دارای فراز و فرود 

 .ھست

در بح44ث ھ44ای ت44اکنونی رفق44ا، ب44ه ش44رايط 
) چ4ه داخل4ی و چ4ه خ4ارجی(ويژه روسيه 

ب4ه عن4وان مث4ال . کمتر پرداخته شده اس4ت
حمل444ه نظ444امی از س444وی آلم444ان فاشيس444تی 

ل توجه به انق8ب بود که به ضربه ای قاب
نيروھ44ای «کل44ی نادي44ده گرفت44ه ش44ده اس44ت 

اشغالگر آلمان، ھزار و ھفتصد و ده شھر 
و قصبه را در ص4نعتی ت4رين من4اطق اي4ن 

سی و دو ... کشور ويران و غارت کردند
 ھ4زار کيل4ومتر ٦٥ھزار واحد صنعتی و 

 ھ44زار ٩٨. راه آھ44ن ب44ا خ44اک يکس44ان ش44د
 ھ444زار ٥ ش444رکت تع444اونی و نزدي444ک ب444ه

مؤسس44444ه کش44444اورزی دولت44444ی، ايس44444تگاه 
تراکت444ور و ماش444ين آ,ت کش444اورزی ب444ه 

ده ھ444ا ھ444زار بيمارس444تان، . غ444ارت رفتن444د
مدرس44444ه، ھنرس44444تان، مدرس44444ۀ ع44444الی و 

خسارت ھای . کتابخانه به کلی نابود شدند
ناشی از حملۀ فاشيسم به اتح4اد ش4وروی، 

 ميلي4ارد روب4ل ٢٦٠٠در مجموع بيش از 
اتح4444اد )... س4444ال ھ4444اب4444ه ارزش آن (ب4444ود 

شوروی قب8 نيز در دوران جنگ داخلی، 
ب4ا خس4ارت ھ44ای س4نگينی رو ب4ه رو ش44ده 

 س444ال ٦ب444ود ک444ه ت444رميم آن ھ444ا ب444يش از 
» ب44ه ط44ول انجامي44ده ب44ود) ١٩٢٨-١٩٢١(
بحث444ی اولي4444ه پيرام4444ون عل4444ل و عوام4444ل (

فروپاشی شوروی و اردوگاه سوسياليسم، 
سند مصوب چھارمين کنگره حزب توده، 

 )١٠-٩. ، صص١٣٧٦بھمن 

بن44ابراين وقت44ی از مس44ير انق844ب و بن44ای 
سوسياليس44م در روس44يه ص44حبت م44ی کن44يم 
می بايد عوامل خارجی، فی المثل حم8ت 
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امپرياليس444تی ب444ه اي444ن کش444ور و خس444ارات 

 .ناشی از آن را ھم لحاظ کنيم

در بحث در م4ورد رون4د انق84ب، باي4د ب4ه 
ًطور کلی چند دوره را اکيدا م4ورد توج4ه 

-١٩١٨( کمونيس4م جنگ4ی -١: ر دھ4يمقرا
برنام4ه اقتص4ادی - طرح نپ -٢، )١٩٢١
برنام4ه رش4د  -٣، (١٩٢٨-١٩٢١) -ن4وين

 رشد -٤، )١٩٥٥-١٩٢٨(سريع صنعتی 
سوسياليس44م پيش44رفته و –س44ريع مص44رف 

بع4444د جن4444گ س4444رد و مس4444ابقه تس4444ليحاتی 
 نظ4ری -مب4ارزۀ قھرمانان4ه، شکس4ت تل4خ(

ب4444ه عل4444ل و عوام4444ل فروپاش4444ی حاکمي4444ت 
اليس444تی در اتح444اد ش444وروی، بھم444ن سوسي

 )٨٨-٨٠. آزاد، صص

به (البته اين را ھم بگويم که دو منبع فوق 
انض44مام کت44اب خيان44ت ب44ه سوسياليس44م ک44ه 

ً، تمام444ا از )يک444ی از رفق444ا معرف444ی نم444ود
دي44دگاه استالينيس44تی نوش44ته ش44ده ان44د؛ فق44ط 
ب444رای اط8444ع از برخ444ی سرفص444ل ھ444ا و 
ه موضوعاتی که بايد در بررسی مسئو,ن

و بی تعصب فروپاشی شوروی به آن ھ4ا 
 .توجه شود، منابع فوق را معرفی کرده ام

در مورد انق8ب اکتبر ھم ک4ه آث4ار بس4يار 
 :مھمی در دست است

 -)لئ4ون تروتس4کی(تاريخ انق84ب روس4يه 
 -)ج4ان ري4د(ده روزی که دني4ا را لرزان4د 

 در -)ای اچ ک4ار(تاريخ روس4يه ش4وروی 
 و) ارنس4ت من4دل(دفاع از انق84ب اکتب4ر 

.... 

 :شايسته-ب

فروپاش44ی ش44وروی و ف44رو ريخ44تن دي44وار 
ًب444رلين، يعن444ی س444قوط سوسياليس444م واقع444ا 
موج444ود، تب444ديل ب444ه حرب444ه ای در دس444تان 
نيروھای راست و مدافعان سرمايه داری 

از . گش44ت ب44رای ب44ه ريش44خند گ44رفتن چ44پ
بط44ن اي44ن ح44وادث، تئوريس44ين ھ44ايی ھ44م 

" مش4ھور چون فرانسيس فوکويام4ا ب4ا ت4ز 
به مفھوم پايان حکومت ھای " پايان تاريخ

ايدئولوژيک سر بر آوردند و نئوليبراليسم 
و ليب44رال دموکراس44ی را ب44ه عن44وان آين44ده 
نھ44ايی بش44ريت معرف44ی کردن44د، ک44ه البت44ه 
بس44444يار زود ب44444ی پاي44444ه و اس44444اس ب44444ودن 
فرضياتشان رخ نشان داد و معنای واقعی 
حکوم444ت س444رمايه ھ444ای م444الی و ماھي444ت 

و ارتج444اعی ص444ندوق ب444ين الملل444ی کثي444ف 
پول، بانک جھانی، سازمان جھانی کار و 

بيش از پ4يش ... سازمان تجارت جھانی و
سوسياليس44م چي44زی نب44وده و  .عي44ان ش44د

نيس4444ت ک4444ه ب4444ه خي4444ال خ4444ام ع4444ده ای از 
بر پا شود و انق84ب " يک شبه"حضرات 

کبي4ر اکتب4ر در ت4اريخ، ت8ش4ی ب4ود بس4يار 
اختمان عمي44ق در جھ44ت ب44ر پ44ا س44اختن س44

سوسياليسم که انبوھی از درس ھای مھ4م 
را برای تمامی خلق ھای مبارز جھان به 

" سوسياليس444تی"ص44حبت از . ج44ا گذاش444ت
ب44ودن روس44يه ھ44م ت44ا ح44داکثر پاي44ان دوره 
لن4444ين و ش4444روع دوره حاکمي4444ت ي4444وزف 
استالين نيز بی ترديد تز بی اساسی است؛ 

مس4ير "آن چه که اتف4اق افت4اد انح4راف از 
حاکمي4444ت اس4444تالين و . ب4444ود" مسوسياليس4444

مي4444راث استالينيس4444م، ب4444ا مح4444دود ک4444ردن 
سوسياليسم به يک کشور، ح4ذف يک4ی از 
مف4444444اھيم کلي44444444دی مارکسيس44444444م، يعن44444444ی 
انترناسيوناليس444م، تب444ديل کاريک444اتوری از 
مارکسيس44م ب44ه اي44دئولوژی رس44می دول44ت، 
تصفيه حساب ھايی که به موجب آن فق4ط 

، ١٩٣٩ ت444ا ١٩٣٣در خ8444ل س444ال ھ444ای 
 پ4نج ميلي4ون نف4ر از اعض4ای ح4زب حدود

کمونيس44ت ش444وروی تص44فيه ش444دند، رش444د 
ک444ه (بوروکراس444ی و ايج444اد گ444و,ک ھ444ا 

بيش44444444تر از نوش44444444ته ھ44444444ای الکس44444444اندر 
مث44ل کت44اب مجم44ع الجزاي44ر -سولژنيتس44ين

و تبعي444د )  ب444ا آن آش444نايی داري444م-گ444و,ک
مخ44الفين ب44ه س44يبری و اردوگ44اه ھ44ای ک44ار 

 پشت پا زدن به"اجباری و در يک ک8م، 
، راه سوسياليس44م را ب44ه " من4افع پرولتاري44ا

 .انحراف برد

ب444ر خ8444ف تبليغ444ات ارتج444اعی نيروھ444ای 
راس44444ت، ھ44444يچ ک44444س ب44444ه ان44444دازه خ44444ود 
سوسياليست ھا از ايزاک دويچر تا من4دل 
و از اري4444ک ف4444روم ت4444ا پ4444ال س4444وييزی و 
بسياری ديگر، اين ساختار به شدت بيمار 

را ي44دک م44ی  "سوسياليس44م"ک44ه تنھ44ا ن44ام 
تم4امی م4ا چ4پ ھ4ا، . ه نق4د نکش4يدکشيد، ب4

ت444اريخ جن444بش چ444پ را در تم444امی جھ444ان 
ب444444ه " رو در بايس444444تی"ب444444دونکوچکترين 
ولی اين ب4ه رس4ميت . رسميت می شنايسم

ش44ناختن ب44ه معن44ای پ44ذيرفتن و دف44اع ب444ی 
چ44ون و چ44را از گذش44ته نيس44ت، بلک44ه ب44ی 
. رحمانه انتقاد کردن و درس گرفتن است

باری، . اين خصلت ھر سوسياليستی است
شوروی در مسير کاپيتايسم غرب حرکت 
ک44رد، ول44ی دس44ت آورد ھ44ای عظيم44ی ھ44م 
داشت که ھرچند تفاوت ماھوی و اساسی 
ب44ين سوسياليس44م و س44رمايه داری نيس44ت، 
ول44ی غي444ر قاب44ل انک444ار و بسيارارزش444مند 

پيش44رفت ھ44ايی ک44ه برخ44ورد ھ44ای . اس44ت
ًمغرضانه و بعض4ا کين4ه توزان4ه ای س4عی 

م44444ث8 . ( ھ44444ا دارددر نادي44444ده گ44444رفتن آن
خ44دمات بھداش44تی و آموزش44ی رايگ44ان ب44ا 

کيفيت بسيار با,، بيمه ت4امين اجتم4اعی و 
 )غيره

 
 :خواننده کمونيست

 به ليبرال راديکال

با اجازه شما می خواھم اشاراتی ب4ه کل4ی 
ت4رين م44وارد بح44ث ش44ما داش44ته باش44م و ب44ه 
اين دليل قصد پاسخ و نق4د جمل4ه ب4ه جمل4ه 

  .نظرات شما را ندارم

قب44ل از ھرچي44ز م44ايلم ب44ه ش44ما بگ44ويم ک44ه 
مطالع4ه ھم4ه آث4ار لن4ين و م4ارکس و آنت4ی 
دورينگ انگلس ب4ه خ4ودی خ4ود فض4يلتی 

راس44تش درک نم44ی . محس44وب نم44ی ش44ود
ک444نم چ444را کس444ی باي444د اي444ن ھم444ه مطالع444ه 
پيرام44ون موض44وعات مارکسيس44تی داش44ته 
باشد، مگر آنکه يک محقق آکادميک باشد 

مارکسيس44زم را و ي44ا ع44زم نق44د آکادمي44ک 
داشته باشد و به اين س4بب ناچ4ار ش4ود ب4ه 
آثار مارکسيس4تی روج4وع ک4رده و م4و ب4ه 

م44چ « م4و ب44ه جس44تجوی موض44وعی ب44رای 
و ي44ا ب44ا پرنس44پی قاب44ل قب44ول، نق44د » گي44ری

در ھ44444ر ح44444ال مطالع44444ه آث44444ار . بگ44444ردد
مارکسيس44تی تنھ44ا زم44انی ک44اربرد دارد؛ و 
يا به زبان عاميان4ه ب4ه درد آدم م4ی خ4ورد 

کس44ی در بط44ن مب44ارزه ض44د س44رمايه ک44ه 
در . داری ب44ا کمب44ود نظ44ری مواج44ه ش44ود

ًاينص44ورت اس44ت ک44ه او, اي44ن مطالع44ه از 
جنب44ه آکادمي44ک و انتزاع44ی خ44ارج ش44ده و 
ًثانيا ملم4وس، قاب4ل درک و قاب4ل فھ4م م4ی 

 .گردد
برای فھ4م بيش4تر " کتاب خانه ای" روش 

، انس444ان را ب444ه ھم444ه چي444ز "ھم444ه چي444ز"
چه که نياز اس4ت ک4ه ب4ه ميکشاند به جز آن
جادويی نھفته در اينگونه  .آن کشانده شود

مطالعات وج4ود دارد ک4ه ادای س4ھم ج4دی 
در ھ4ر ح4ال و ! م4ی کن4د" نفھميدن"برای 

دري44ک ک844م، مطالع44ه آث44ار مارکسيس44تی 
بخشی از پراتي4ک انق8ب4ی ف4ردی انق8ب4ی 
است که بر اساس نياز ب4ه رش4د نظ4ری و 

يش ب44رد مس44لح ش44دن ب44ه تئ44وری ب44رای پ44
مبارزه ضد سرمايه داری به کار گرفته و 
قابل درک می ش4ود، درغي4ر اينص4ورت، 
مطالعاتی ب4ه منظ4ور ي4افتن بھت4رين راه و 
روش زندگی و فرا گرفتن کارھا و اعمال 
نيکو نياز به زمانی به موازات ھمه عمر 

 !دارد
 .حال به اصل موضوع بر می گردم

اگر از شما به عنوان يک محق4ق منص4ف 
ًب44ا مطالع44ه نس44بتا ک44افی س44وال ش44ود ک44ه و 

اساس4444ی ت4444رين م4444انع انکش4444اف و رش4444د 
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نيروھای مولد در شرايط موجود چيست، 
شما چاره ای نداريد به جز آنک4ه بگوئي4د، 

 .نظام مالکيت فردی

در شرايطی که توليد ھرچه اجتم4اعی ت4ر 
م44444ی ش44444ود، مالکي44444ت بيش44444تر و بيش44444تر 

مالکي4ت انحص4اری . انحصاری م4ی ش4ود
من444افع انحص444ارات و کمپ444انی در خ444دمت 

ھای فرامليتی می ش4ود و ب4ه اي4ن دلي4ل ب4ا 
رشد نيروھای مولد تا جايی که اين منافع 
را تامين کند تواف4ق دارد و ن4ه حت4ی کم4ی 

اي44444ن تن44444اقض موج44444ب پي44444دايش . بيش44444تر
مواردی در جامعه می شود که شما از آن 

موج44ود ي44اد ک44رده " گن44دھای " ب44ه عن44وان 
 پياپی و گس4يختگی انواع بحران ھای.(ايد

ش44يرازه حي44ات تعري44ف ش44ده توس44ط خ44ود 
 .)نظام سرمايه داری

موجود را مشاھده ک4رده  "گند ھای" شما 
ايد اما نکت4ه ظريف4ی ک4ه در پ4س پش4ت آن 

و آن گندي4دگی . است را مشاھده نمی کنيد
نظ444ام موج444ود اس444ت ک444ه محص444ول گن444د 
آفرين44ی آن جامع44ه بش44ری را ب44ه ب44ن بس44ت 

نين نباشد، ھيچ حتی اگر چ. ( کشانده است
نيازمند مداخ8ت نظری  "صادقی"ليبرال 

 .)و مطالعه آثار مارکس و لنين نمی شود

نظام سرمايه داری مدت ھا است که تمام 
ظرفي44ت ھ444ای خ8ق444ه اش را پ444ر ک444رده و 

علت ھمه . اکنون در نھايت گنديگی است
 .انق8بات کارگری در اين جا است

 باش4يد اگر شما با بحث ف4وق تواف4ق داش4ته
ديگ4444ر ح4444ق نداري4444د ب4444ه عن4444وان م4444دافع 
. ليبراليس44م از نظ44م موج44ود حفاظ44ت کني44د
شما می بايست به عن4وان ي4ک انق8ب4ی ب4ا 

ريش4ه ھم4ه . نظم موجود وارد جدال شويد
نظريات شما در ب8تکليفی و تعيين راه بر 

  .س44444444ر اي44444444ن دو راھ44444444ی اس44444444ت

شما برای آنکه مرتکب اشتباھات احتمالی 
ًيد، پس اص8 با انق8ب پس از انق8ب نشو

مخ44الف م44ی ش44ويد و ب44رای آنک44ه بتواني44د 
ب4ديلی ب4رای انق84ب داش4ته باش4يد، ليب44رال 
می شويد، حال آنکه ليبراليسم بديلی برای 
انق8ب نيست بلکه انق8ب ب4ديل ليبراليس4م 

ليبراليس444م نظ444م موج444ود اس444ت،  .اس444ت
گرايشی از س4رمايه داری اس4ت ک4ه اراده 

کا به دمکراسی خويش طبقه حاکم را با ات
 .ب444444ه ک444444ل جامع444444ه ديکت444444ه م444444ی کن444444د

شما در مخالف4ت ب4ا ديکت4اتوری پرولتاري4ا 
. ديکتاتوری س4رمايه داری را م4ی پذيري4د
ًدرس444ت مش444ابه ھم444ان اش444تباھی ک444ه ق444ب8 
درمخالف444ت ب444ا انق8444ب و ب444ه اي444ن س444بب 

نتيج444ه . پ444ذيرفتن نظ444م موج444ود داش444ته اي444د

خود کشی از "اخ8قی ديدگاه شما توصيه 
 " .س م44444444444رگ اس44444444444تت44444444444ر

تاس44ف ب44ار ت44رين بخ44ش اي44ن مباحث44ات در 
وض444444عيت مخ444444دوش و تحري444444ف ش444444ده 

ت44ا ج44ايی ک44ه ليبراليس44م . دمکراس44ی اس44ت
بتواند دليل مخالفت خود ب4ا مارکس4يزم را 

معرف444ی کن444د و " ديکت444اتوری پرولتاري444ا"
تردستی آن دراينجا است که اي4ن مخالف4ت 
را ب44ه ص44ورت اراده ح44اکم درک44ل جامع44ه 

ب4444ه زب4444ان روش4444ن ت4444ر، . ديکت4444ه ميکن4444د
ليبراليس444م ب444ه وس444يله ديکت444اتوری خ444اص 
خ44ودش ديکت44ا ت44وری پرولتاري44ا را عق44ب 

 .می زند و نه از ھيچ مسير ديگری

در ي4444ک بح4444ث » ليب4444رال راديک4444ال «
منصفانه چاره ای ن4دارد ب4ه ج4ز آنک4ه در 
دف44اع از ديکت44اتوری ب44ورژوازی ح44اکم ب44ا 
ديکتاتوری پرولتاريا مخالفت کند که اگ4ر 

ن کند بايد ب8فاصله اعتراف کند که با چني
ديکت4اتوری ب44ه ط44ور کل4ی مخ44الفتی ن44دارد 
مشروط به اينکه اين ديکت4اتوری س4رمايه 
. داری ح44اکم باش44د و ن44ه طبق44ه زي44ر س44لطه
چن444ين وض444عيت متناقض444ی ھرگ444ز اج444ازه 
رشد و جذب نظری ب4ه ليبراليس4م نخواھ4د 

در نتيجه آنھا برای م4داخ8ت نظ4ری . داد
ج44ز کش44اندن بح44ث ب44ه س44طح چ44اره ای ب44ه 

مباح44ث مکت44ب خان44ه ای و ح44وزوی و ب44ا 
اتک44ا ب44ه ي44ک س44ری سفس44طه ھ44ای پي44اپی 

يک444ی از اي444ن سفس444طه ھ444ا ھم444ين . ندارن444د
  .مقول444ه ديکت444اتوری پرولتاري444ا اس444ت

در ي44ک جامع44ه طبق44اتی فق44ط ي44ک طبق444ه 
حاکم خواھد بود و اين طبقه اراده خود را 
ب444ه طبق444ه و س444اير اقش444ار جامع444ه ديکت444ه 

به اين فراين4د دمکراس4ی ني4ز . د کردخواھ
دمکراس44ی س44رمايه داری . گفت44ه م44ی ش44ود

عبارت از اعمال اراده طبقه س4رمايه دار 
يک بار برای ھميشه . به کل جامعه است

ق4444انونی ب4444ه ن4444ام ق4444انون اساس4444ی ت4444دوين 
وتصويب می شود که اساس و ماھيت آن 
. حف44ظ و احت44رام ب44ه مالکي44ت ف44ردی اس44ت

 اي444ن ق444انون ھرگ444ز کس444ی ح444ق ن444دارد ب444ه
. تعرض کن4د و ي4ا خواھ4ان تغيي4ر آن ش4ود
اگ4444ر ن4444ام اي4444ن دمکراس4444ی، ديکت4444اتوری 
 سرمايه داری نيست پس اين نام چيست؟

تنھ44ا و تنھ44ا گزين44ه ب44رای اکثري44ت عظ44يم 
جامع444ه جھ444ت تغيي444ر اي444ن ق444انون انق8444ب 

جش444ن ت444وده ھ444ا " انق8444ب ھرچن444د . اس444ت
ام44ا ت44وده ھ44ا ھرگ44ز از روی مي44ل " اس44ت

در اين جشن دعوت نمی شخصی خود را 
کارت دعوت به اين جنش4ن ب4ه ت4وده . کنند

» ليب4رال راديک44ال« . ھ4ا تحمي44ل م4ی ش44ود

بايد خوب بداند که نظر موافق ي4ا مخ4الف 
م4ن و او درم4ورد انق84ب موج4ب پي44دايش 

او خود . يا عدم پيدايش انق8ب نخواھد شد
نمی توانم قب4ول ک4نم  :«به خوبی می گويد

روتس44کی رو انتخ44اب ک44ه انق844ب لن44ين و ت
اين جسارت و ھ4وش لن4ين ب4ود . کرده بود

 » که انق8ب رو انتخاب کرد
ديکت4اتوری " در نتيجه خوب ي4ا ب4د ب4ودن 

ديکت4444444اتوری حزب4444444ی ي4444444ا " پرولتاري4444444ا
ديکت444اتوری طبق444ه و امث444ال اي444ن مباح444ث 
کمت44رين ربط44ی ب44ه فراين44د پي44دايش انق844ب 

اين مباحث ھمگ4ی مرب4وط ب4ه پ4س . ندارد
 ک44ه وق44وع آن خ44ارج از اراده از انق8ب44ی

ھر بحثی که . اين يا آن فرد است می باشد
مفيد يا غير مفيد بودن انق8ب کارگری را 
منوط به قبول يا عدم قبول چگونگی حفظ 
و پيش برد انق8ب آت4ی کن4د چي4زی بيش4تر 

 .از سفسطه نيست
تکلي44ف ي44ک انق844ب را ع44دم پ44ذيرش نظ44م 
موج4444ود توس4444ط اکثري4444ت عظ4444يم جامع4444ه 

 می کند اما تکليف تداوم انق8ب را روشن
نوع رھبری و ميزان آگاھی به نظام نوين 
تعي444444ين و حف444444ظ آن را مي444444زان ب4444444ا,ی 
. دمکراس444ی ک444ارگری تض444مين م444ی کن444د

کس44انی ک44ه وارد انق844ب م44ی ش44وند ش44ايد 
ًاص8 از وضع آينده و آنچه که ميخواھن4د 
به دست بياورند خب4ری نداش4ته باش4ند ام4ا 

دلي44ل وارد انق844ب م44ی آنھ44ا تنھ44ا ب44ه اي44ن 
ش44وند ک444ه خ44وب ميدانن444د ک44ه ديگ444ر نم444ی 
. توانن4444د وض4444ع موج4444ود را تحم4444ل کنن4444د
ليبراليسم از قبل ت8ش ميکنن4د ت4ا خب4ر از 
آينده ای بدھد ک4ه ديگ4ران از آن ب4ی خب4ر 

و ب4ه اي4ن ترتي4ب جامع4ه را از وق4وع ! اند
اين ترس . ديکتاتوری در آينده می ترساند

کت4اتوری ايج4اد را با انواع روش ھ4ای دي
ب44ا درخ44ت جنگ44ل را "ليبراليس44م  !ميکن44د

 !"پنھان می کند

خ4444وش شانس4444ی نظ4444ام س4444رمايه داری در 
جدال با نظامات کھن در اين بود که خود 
يک نظام طبقاتی ب4وده و تنھ4ا ,زم داش4ته 
تا از نظ4ام طبق4اتی کھ4ن ب4ه نظ4ام طبق4اتی 

اين امر در بسياری از . نوين چرخش کند
ص اي4ران و کش4ور ب4ه خص4و ) کش4ورھا

حتی بدون جدال و اغل4ب ) ھای پيرامونی
پ44س از طل44وع خورش44يد در ي44ک روز از 

اما برای . قبل معلوم صورت گرفته است
نظامی که در آن طبق4ات از ب4ين م4ی رود 
و می بايست در آن تمامی شواھد نظامات 
کھن، مانند طبقه اجتماعی،دولت، کشور، 
 توليد و توزيع خرد، پول، کش4مکش ھ4ای
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ًاز بين رود، مطلقا نميتوان اين ... قومی و

روند را در يک شب و ي4ک روز از قب4ل 
ھ444ر ب444ار باي444د ب444ه  .مع444ين ص444ورت داد

صورت قھر آمي4ز انق8ب4ی رخ دھ4د زي4را 
ًک44ه دمکراس44ی س44رمايه داری مطلق44ا ماي44ل 
ب4444ا اعت4444اء ق4444درت خ4444ويش ب4444ه ص4444ورت 

  .داوطلبان4444444444ه نخواھ4444444444د ب4444444444ود

جامع444ه ن444وين از دل " ب444ه ق444ول م444ارکس 
جامع44ه کھ44ن زائي44ده م44ی ش44ود و ت44ا م44دتی 
." دردھای زايمان را با خود خواھد داشت

به اين اعتبار سرمايه داری ب8فاصله پس 
از انق8ب در ھم4ه ابع4اد شکس4ت نخواھ4د 

 .خورد
طبق44ه ک444ارگر م444ی بايس44ت پ444س از کس444ب 
ق444درت سياس444ی در نب444رد اقتص444ادی ني444ز 

ھرچند اين . سرمايه داری را شکست دھد
له از ف44ردای انق844ب ب44ا مل44ی ام44ر ب8فاص44

ک444ردن واح444د ھ444ای تولي444دی ک8444ن آغ444از 
ًخواھ4د ش44د ام44ا او, م44ی بايس44ت در س44طح 
ًجھانی ادامه يابد و ثاني4ا وج4ه توزي4ع ني4ز 
م444ی بايس444ت از جنب444ه کاپيتاليس444تی خ444ود 

تنھ4ا ض4امن موفقي4ت در اي4ن . خارج ش4ود
رون444د اس444تقرار وس444يع ت444رين دمکراس444ی 

اي4ن . اس4تتاريخ بشر توسط طبقه کارگر 
دمکراسی ديکته کردن اراده طبقه کارگر 
ب44ه عن44وان اکثري44ت عظ44يم جامع44ه ب44ه ک44ل 

اين ھمان . جامعه در وجه اقتصادی است
« ديکتاتوری طبقه کارگر اس4ت ک4ه وج4ه 

آن چنين ديکتاتوری را از ساير » انق8بی
وج4ه . ديکتاتوری ھای تاريخ جدا می کند

انق8ب444ی اي444ن ديکت444اتوری وج444ه بالن444ده و 
مترق4444ی آن در مقاب4444ل وج4444ه ارتج4444اعی و 
ميرنده نظام کھن است و مضمون اساسی 
آن استقرار وسيع ت4رين دمکراس4ی ت4اريخ 

چن44ين وع44ده ای ب44رای . ي44ک جامع44ه اس44ت
جلب بيشترين آراء و طرفدار نيست بلکه 
شرط اساسی حف4ظ حي4ات و ت4داوم جامع4ه 

 .نوين سوسياليستی است
ھ44ر انق844ب سوسياليس44تی ک44ه ب44ه شکس44ت 

شانده شده باشد تنھ4ا ب4ه دلي4ل نب4ود چن4ين ک
مولف444ه ای ب444ه عن444وان اساس444ی ت444رين راز 

ي4ک جامع4ه ش4ايد . بقای سوسياليس4م اس4ت
ھ444زار ب444ار انق8444ب کن444د و ب444از شکس444ت 
بخ44ورد ام44ا تنھ44ا گزين44ه بع44دی ب44از ھم44ين 

اگ4ر چن4ين . انق8ب اس4ت و ن4ه چي4ز ديگ4ر
نبود پس چه نيازی برای دعوت به دوری 

س4444رمايه داری ح4444اکم از انق84444ب توس4444ط 
 است؟

يک444ی ديگ444ر از سفس444طه ھ444ای ھميش444گی 
ليبراليس44444م ترس44444اندن م44444ردم از انق844444ب 

سوسياليس444تی ب444ه دلي444ل شکس444ت انق8444ب 
آنھ44ا م44ردم را قب44ل از آنک44ه . روس44يه اس44ت

دس444تور انق8444ب را جل444وی خ444ود بگذارن444د 
ازانق844ب م44ی ترس44انند زي44را ک44ه خ44ود از 

8ب مردم بھتر ميدانند اولين گزينه آتی انق
آنھا اين را خوب ميدانند زيرا . خواھد بود

قب44ل از ديگ44ران ميدانن44د وض44عيت موج44ود 
. زمين4444ه انق84444ب را ف4444راھم خواھ4444د ک4444رد

خود گ4ورکن ھ4ای "درنتيجه نظام موجود 
ام44ا ب4ه آنھ44ا توص44يه  "خ4ود را م44ی آفرين4د

ميکن444د ک444ه ب444ا حف444ظ نظ444ام موج444ود گ444ور 
اين بربريت ب4ه معن4ی . خويش را بکن اند

 است که توسط متفکر ترين و اخص کلمه
ت444رين اف444راد ح444امی نظ444ام " مطالع444ه" ب444ا 

" اي4ده ھ4ای ن4و" سرمايه داری ب4ه عن4وان 
 .ھر روزه توصيه می شود

 :می گويد» ليبرال راديکال «
ميش44ود گف44ت ک44ه ش44ما ب44ه ديکت44اتوری  «

پرولتاريای مورد نظر لنين معتقد نيستيد؟ 
مگ4ر ام4وال س4رمايه داران . صادق باش4يد

دره نمی شود؟مگر مالکيت بر ابزار مصا
تولي44د اجتم44اعی نم44ی ش44ود؟مگر اح44زاب 
معتقد به سرمايه داری ميتوانند در قدرت 
قرار گيرند؟ يعنی دستاوردھای انق8ب به 
راحت44ی و ط44ی ي44ک ش44ب از ب44ين ب44رود و 
دوب44اره مالکي44ت خصوص44ی ح44اکم ش44ود؟ 

ازادی سياس4ی . لطفا صداقت داشته باش4يد
ل44ی اي44ا ازادی رو م44ی ش44ه تص44ور ک44رد و

اقتص444ادی ک444ه م444ی گويي444د تن444اقض گ444ويی 
نيس4444ت؟ مگ4444ر مالي4444ت ب4444ر اب4444زار تولي4444د 

 اجتماعی نشده؟
ًم44444ن ھ44444م ب44444ا ش44444ما ک44444ام8 م44444وافقم ک44444ه 
درديکتاتوری انق8بی طبقه ک4ارگر م4ورد 

" آزادی اقتص44ادی" نظ44ر م44ارکس و لن44ين 
اقتص444اد ح4444اکم . معن444ايی نخواھ444د داش444ت

نھا اقتصاد سوسياليستی خواھد بود که نه ت
آزادی ب444رای اقتص444اد قائ444ل نيس444ت بلک444ه 
زمينه از بين بردن خود ب4ه مثاب4ه اقتص4اد 
را ني44ز ف44راھم ک44رده ت44ا ج44ايی ک44ه روزی 
نيروھای پروسه توليد رھبری جامعه ک4ه 

به جای طبق4ه » انسان« در آن موجوديت 
ام44ا . را م44ی گي44رد را ب44ه دس44ت م44ی گي44رد

 "ص4داقت",زم اس4ت توض4يح دھي4د اي4ن 

ظ44ری ش44ما را ح44ل خواھ44د ک44دام مش44کل ن
ًم44ث8 آي44ا از اي44ن پ44س ديگ44ر ليب44رال . ک44رد

نخواھيد بود و به دليل اين صداقت ديگ4ر 
و اگر خير؛ پ4س . مارکسيست خواھيد شد

آي44ا چن44ين درخواس44تی دع44وت ب44ه س44وگند 
خوردن در ي4ک بح4ث قض4ايی ب4رای پي4دا 
ک44ردن ح44اکم و محک44وم نيس44ت؟ ح44ال ک44ه 

ص444حبت از ص444داقت ش444د ,زم مي444دانم در 
. ورد اين جمله ش4ما ني4ز توض4يحی ب4دھمم

 :شما می گوئيد
ولی ھمان گونه که مارکسيست ھا سعی «

م44444ی کنن44444د از تخي44444ل دوری کنن44444د و در 
 بسياری مواقع با شجاعت خود را از مث8

 »دحامل حقيقيت بودن مبری می دانن
موضوع فقط اين نيست که مارکسيست ھا 

" س444عی م444ی کنن444د از تخي444ل دوری کنن444د"
 از تخي444444ل دوری ميکنن444444د بلک444444ه چ444444ون

مارکسيست می شوند اما اين به اين معنی 
حامل حقيقت بودن " نيست که خود را از 

خير؛ مارکسيس4ت ھ4ا حام4ل ". مبرا بدانند
حقيقت ھس4تند و قص4د حم4ل ھ4يچ چي4ز ب4ه 

را ندارن44د ) از جمل44ه تخيي44ل( ج44ز حقيق44ت 
ام4444ا ھمچن4444ين معتقدن4444د ک4444ه ھ4444يچ چي4444ز 

 .يقتوجود ندارد، حتی حق »مطلقی«

 :ليبرال راديکال

با عرض پ4وزش از دوس4تان عزي4ز باب4ت 
 .تاخير در شرکت در مباحث

حقيقتا در قالب کامن4ت ھ4ا ب4ا مس4ائل قاب4ل 
اعتنايی مواجه شدم که نياز به تامل بيشتر 

ب444ه وي444ژه . از جان444ب م444ن خواھ444د داش444ت
کامنتی از اميد که دو درک از مارکسيسم 

سيه را در جريان مبارزات انق8بی در رو
م4444ی بين4444د و البت4444ه در نھاي4444ت پي4444روزی 
مارکسيس44م ب44ورژوايی را ب44ه بدن44ه نحي44ف 

ھ4ر چن4د ک4ه . طبقه کارگر مرتبط می داند
فکر می کنم منظور اصلی ايشان از بيان 
چنين درک4ی از ج4دال دو ن4وع مارکسيس4م 
در آن دوره و پي4444444444روزی مارکسيس4444444444م 

لزوم خط کشی شديد فکری و , بورژوايی
مارکسيس4444م ن4444وع ل4444زوم ط4444رح و تبلي4444غ 

 .کارگری در دوره کنونی است
با کليت آنچه خواننده کمونيست می گوي4د 
نمی توانم توافق نداشته باش4م ول4ی مش4کل 
آنجاست که ايش4ان ريش4ه نظري4ات م4ن را 
در ب8تکليفی و تعيين راه ب4ر س4ر اي4ن دو 

سوسياليس444م ي44ا نظ444م /ليبراليس44م  (راھ44ی
. م44ی دان44د) تغيي44ر وض44ع موج44ود/موج44ود
ه  م4ن احم4ق نيس44تم ک4ه تص4ور ک4نم ک44البت4ه

 مارکسيس44444ت ھ44444ا را ني44444ز ص44444رفا اراده
کس44ب (معط44وف ب44ه ق44درت در اي44ن مس44ير 

کشانده چون کس4ب ق4درت ) قدرت سياسی
و مقام به شيوه ھای بسيار کم ھزينه تری 
در ھم44ين جامع44ه موج44ود ف44راھم اس44ت و 
ني444ازی ب444ه انق8ب444ی ب444ودن و مارکسيس444ت 

ک44ه ب44ودن نيس44ت ول44ی نم44ی ت44وان پ44ذيرفت 
پس از عمری خون دل خوردن و مبارزه 

ب44ه ھم44ين راحت44ی ھ44يچ ... و کش44ته دادن و
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تضمينی برای عدم انحطاط انق8ب وجود 

مگر بازی اس4ت ک4ه بگ4وييم . نداشته باشد
بھت4ر نيس4ت ھ4م . بازی ب4رد و باخ4ت دارد

اکنون بخ4ش مھم4ی از ک4ار تحليل4ی را ب4ه 
 چنين امکان ھايی اختصاص داد؟

 می نويسيد» خواننده کمونيست«
مطالع444ه آث444ار مارکسيس444تی تنھ444ا زم444انی «

کاربرد دارد؛ و يا به زبان عاميانه به درد 
آدم م44ی خ44ورد ک44ه کس44ی در بط44ن مب44ارزه 
ضد سرمايه داری با کمبود نظری مواجه 

ًدر اينص444ورت اس444ت ک444ه او, اي444ن . ش444ود
مطالع4444ه از جنب4444ه آکادمي4444ک و انتزاع4444ی 
 ًخارج ش4ده و ثاني4ا ملم4وس، قاب4ل درک و

 ".قابل فھم می گردد
. ک44ام8 درک م44ی ک44نم ک44ه چ44ه م44ی گويي44د

  .قابل تامل است
از ج44ديت ھم44ه عزي44زان در پ44رداختن ب44ه 
مباح44ث بس44يار سپاس44گزارم و ,زم اس44ت 
يک بار ديگر از وب84گ ميليتان4ت تش4کر 
ک44نم ک44ه اي44ن از اي44ن بح44ث اس44تقبال ک44رد و 
اين چند روز را به اين مبحث اختص4اص 

 .داد
زم م4ی بي4نم ک4ه کت4اب ھ4ای برای خودم ,

معرفی شده توس4ط ش4ما را مطالع4ه ک4نم و 
البته نکته قاب4ل تام4ل يک4ی از دوس4تان ب4ه 
اي44ن مفھ44وم ک44ه مطالع44ه در بط44ن مب44ارزه 

ول444ی  .مفھ444وم خ444اص خ444ود را م444ی ياب444د
شخص444ا م444ايلم پيرام444ون ابع444اد و زواي444ای 
. تجرب44ه ش44وروی مباح44ث را ادام44ه دھي44د

ام و کسی به مايلم به سوا,تی که پرسيده (
انھ444ا نپرداخ444ت از جمل444ه برنام444ه ري444زی 

پ44ی دی اف ).پرداخت44ه ش44ود... متمرک44ز و
معرف44ی ش44ده توس44ط ميليتان44ت را ني44ز ي44ک 
. مرور اجمالی کردم و به نظرم جالب آمد
. بع44دا دقي44ق ت44ر مطالع44ه اش خ44واھم ک44رد
نکته پايانی اينکه مبحث ميان ليبراليسم يا 

 طرح سوسياليسم نبود زيرا من لزومی به
بج4ز اش4اراتی _نوع نظرات ليبرالی خود 

در اي44ن بح44ث نم44ی دي44دم و اساس44ا _کل44ی 
 .مرتبط به بحث نبود

 
 :خواننده کمونيست
 به ليبرال راديکال

م4ن ھ4م ب4ه س4ھم خ4ودم از دخال4ت ش44ما در 
اين مباحث تش4کر ک4رده و ھمچن4ين ب4رای 

به  .متانت و توجه شما ارزش قائل ميشوم
ن مطالب شما عنوان اشارات آخر به آخري

کس4444ب " ,زم مي4444دانم توض4444يح دھ4444م ک4444ه 
ب44ه کل4ی متف44اوت " مق4ام"ب4ا کس44ب " ق4درت
َاو, اين قدرت به طور کلی نيست، . است

َاس44ت، ثاني44ا اي44ن  > ق44درت سياس44ی<اي44ن 
 ب44ه دس44ت  >ف44رد <توس44ط ي44ک ي44ا چن44د 

حاص4ل  >طبق4ه<نميآي4د بلک4ه توس4ط ي4ک 
کس4ب "در نتيجه برای يک طبق4ه . ميشود
ی اس4ت و ب44رای ي44ک ف44رد، ب44ی معن44" مق4ام

ني44ازی ب44ه کس44ب ق44درت سياس44ی ب44رای ب44ه 
" خاص4ه اينک4ه . دست آوردن مق4ام نيس4ت

َميتوان44د مرب44وط ب44ه ھم44ه چي44ز م44ث8 " مق44ام
باش444د ام444ا کس444ب ق444درت ... ورزش444ی ي444ا 

 <سياسی مربوط به اراده طبقاتی و تقابل 
 > اي4دئولوژی<با  > آگاھی سوسياليستی

 .يا آگاھی وارونه و کاذب است
ب44رای جل44وگيری از انحط44اط احتم44الی در 
مس44ير ي44ک انق844ب تض44مين ک44افی و ق44وی 

دموکراس4444ی <وج4444ود دارد و آن اج4444رای 
" تض4مين"است اما ب4رای اي4ن  >کارگری

ش44رط آگ44اھی سوسياليس44تی ني44از اس44ت ک44ه 
 .وظيفه کمونيس4ت ھ4ا را تش4کيل م4ی دھ4د

يک44ی از مش44ک8ت بس44يار مھ44م خط44ر ب44ه 
ست ام4ا انحطاط کشيده شدن يک انق8ب ا

مسئله اساسی، انق84ب پ4يش رو؛ ب4ه دلي4ل 
ب44رای خ44روج از . انحط44اط موج44ود اس44ت

انحط4444اط نظ4444ام موج4444ود ميبايس4444ت نظ4444ام 
ممک44ن . اجتم44اعی ن44وين پاي44ه ري44زی ش44ود

اس444ت ي444ک انق8444ب دوب444اره و دوب444اره ب444ه 
انحطاط کشيده شود ام4ا موض4وع مھ4م ت4ر 
از انق8ب، يک نظام اجتماعی نوين است 

ختمان آن از لحظ444ه ک444ه ک444ار س444اختن س444ا
ازاين  .پيروزی اين انق8ب آغاز می شود

لحظه تا پايان ساخت اين ساختمان انق8ب 
تداوم خواھد داش4ت و احتم4ال شکس4ت آن 
. در ھر مقطع اين دوره گ4ذار وج4ود دارد
در اين رابطه چيزی را که نبايد فراموش 
ک44رد اي44ن اس44ت ک44ه اي44ن ميتوان44د شکس44ت 

در . ل از آنانق8ب باشد و نه نظ4ام حاص4
شوروی " پرسش ھای پيرامون وضعيت 

و کش44ورھای مش44ابه اي44ن نکت44ه ای " س44ابق
اس444ت ک444ه م444ی بايس444ت ب444ا دق444ت در نظ444ر 

ب4ه ھ4ر ح4ال انق84ب ب4ه دلي4ل . گرفته ش4ود
انحطاط نظام اداره جامعه بش4ری اس4ت و 

بش4ريت . نه يک سرگرمی يا دل مش4غولی
ًنقدا در چنين انحطاطی به سر م4ی ب4رد و 

ق44د راديک44ال اي44ن انحط44اط اس44ت، انق844ب ن
حت444ی اگ444ر خ444ود ب444ه آن آغش444ته ش444ود ب444از 
تکليف کنونی ک4رنش ب4ه انحط4اط موج4ود 

 .به دليل احتمال انحطاط آتی نيست
 

   -ابا تشکر از توجه شم
 
 

 مريم
که ظ4اھرا ! جناب مارکسيست انق8بی 

نق44ش س44خنگوی آق44ای رازی را در اي44ن 
وب8گ برعھده گرفته ايد،چون ظ4اھرا 

ه ص4ادر م4ی فرماين4د و ايشان فقط بياني
مج44ال ي44ا تماي44ل ب44ه ن44زول اج844ل ب44رای 

و راستی مگ4ر م4ی ! پاسخگويی ندارند
! نباش44د" انق8ب44ی" ش44ود مارکسيس44ت، 

ک44ه اي44ن پس44وند را ب44رای خ44ود اخت44راع 
 !کرده ايد
تو شايد از طبق4ه ک4ارگر ي4ا ! به ھرحال

به قول آقای رازی از عزي4زان ک4ارگر 
ب444ی اط8444ع باش444ی ول444ی ب444ه حض444ور 

رکت ع4رض ش4ود ت4ا ج4ايی ک4ه م4ن مبا
دي44444444ده ام بع444444444د از اي44444444ن اق444444444دامات 
عوامفريبان44ه احم44دی ن44ژاد بخ44ش عم44ده 
ای از حق444444وق بگي444444ران ک444444ه ش444444امل 
ک444ارگران ھ444م م444ی ش444ود در انتخاب444ات 

اي4444ن . اخي4444ر از او حماي4444ت ک4444رده ان4444د
س44کوت ک44ارگران عزي44ز م44ورد بح44ث 
شما ھ4م در اي4ن مقط4ع چن4دان ب4ی دلي4ل 

يد باي4د نيست و اگ4ر عص4بانی نم4ی ش4و
م4ن آق4ای .بگوبم از س4ر رض4ايت اس4ت

اسالو را استثنا م4ی دان4م ايش4ان نماين4ده 
طبق44ه ک44ارگر اي44ران از نظ44ر آگ44اھی و 

ايش4ان .درک موقعيت و اوضاع نيس4تند
ي44ک رھب44ر ھس44تند و معل44وم اس44ت ک44ه 
آگ44اھی اش باي44د فرات44ر و بيش44تر از ھ44م 

س444444اير ک444444ارگران .قط444444ارانش باش444444د
 ھ44دف متاس44فانه اھ44داف بزرگت44ر را ب44ه

کوچکترش44444ان مث44444ل اف44444زايش ن44444اچيز 
 .دستمزد تقليل داده اند

من به کارگران حمله نک4رده ام و نم4ی 
ورت44ان از رف44اه چيس44ت ي44ا دان44م ک44ه منظ

از کجا متوجه شديد من در رف4اه ھس4تم 
و ي444ا اگ444ر در رف444اه باش444م آي444ا جرم444ی 

ي4ا رف4اه از نظ4ر ش4ما ! مرتکب شده ام؟
 !ام4444444444444444ر م4444444444444444ذمومی اس4444444444444444ت؟

در ض44من ب4ر خ84ف نظري44ه :"گفت4ه اي4د
. " شما در خارج نيز فقرا وجود دارن4د

من اي4ن نظري4ه را در نوش4ته ام ص4ادر 
ي444444ا خ444444انم نک44444رده ب444444ودم ول444444ی آق444444ا 

مارکسيس444ت انق8ب444ی ديگ444ر ک444م لطف444ی 
اس444ت اگ444ر ش444رايط اروپ444ا را ب444ا اينج444ا 

 !يکسان بدانيد
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درب44اره اينک44ه طرف44داران موس44وی چ44ه 
کسانی ھستند و اينکه اين موج انق8بی 
ک44ه ح44ا, در ح44ال فرونشس44تن اس44ت را 
چ44ه کس44انی ب44ه راه انداختن44د در کامن44ت 

اي44ن انق844ب ھ44م ت44ا ج44ايی :"قبل44ی نوش44تم
داريم می بينيم محصول توقعات که ما 

مش444تی بچ444ه بورژواس444ت ک444ه در ح444ال 
 ."فرونشستن است

اينک44ه ش44ما ھم44ين را دوب44اره ب44رای م44ن 
به اي4ن ص4ورت تک4رار م4ی کني4د ج4ای 

از س44وی ديگ44ر کس44انی :"تعج44ب اس44ت
ک44ه س44نگ موس44وی ھ44ا را در اي44ران ب44ه 
س44ينه م44ی زنن44د ني44ز از تھ44ی دس44تان و 

ز آن4444ان اکث4444را ا. فق4444را جامع4444ه نيس4444تند
 ..."قشرھای مرفه جامعه ھستند 

معلوم م4ی ش4ود ک4ه نوش4ته م4ن را فق4ط 
برای ارائه يک جواب کوبنده خواندي4د 
ول444ی رفي444ق ، ي444ک مارکسيس444ت آنھ444م 
انق8ب44ی باي44د دقي44ق ت44ر از اي44ن باش44د ک44ه 

 !شما ھستيد
 

 انق8بیمارکسيست 
 خانم مريم

 بچ44ه"از اينک44ه ب44ه گفت44ه ش44ده در م44ورد 
موس444وی ب444ودن طرف444داران " ب444ورژوا

. از ش4ما ع4ذر م4ی خ4واھمتوجه نکردم 
اما لحن سخن ش4ما نس4بت ب4ه ک4ارگران 
چن44ان اس44ت ک44ه متاس44فانه ش44ما را م44ی 

 در ھم44ان طي44ف ج44ای د ب44ه راحت44یتوان44
ا س44444خنان ش44444ما نس44444بت ب44444ه  زي44444ر.داد

ھم4ان مواض4ع  شباھت ب4ه یکارگران ب
 . ھا نمی باشد"بچه بورژوا"

دوس444ت گرام444ی ھ444ر رژي444م ارتج444اعی 
ھيتل4ر آقای . طرفداران کارگر ھم دارد

ھ444م ب444ا آرای بخش444ی از ک444ارگران ب444ه 
ق4444درت رس4444يد و در پاي4444ه ھ4444ای ض4444د 

ام4ا آي4ا . ضربت او کارگران ھ4م بودن4د
از اين سخنان درست می ت4وان ب4ه اي4ن 
نتيجه رسيد که کارگران مدافع فاش4يزم 
ب444وده و ي444ا در اي444ن انتخاب444ات طرف444دار 
احمدی ن4ژاد ب4وده ان4د؟ ش4ما م4ی گويي4د 

ام44ا .  اس44تمنص44ور اس44الو اس44تتثنا ب44وده
 .چنين نيست

کارگران شرکت واحد که نقش و تاثير 
بس44444ياری در درون جن44444بش ک44444ارگری 

دارد پ44يش از انتخاب44ات چن44ين موض44ع 
 ام444روزه ب444رای...:" ن444دگي444ری کرد

کارگران و خانواده ھايش4ان تش4ويق ب4ه 
ش44رکت در انتخاب44ات يک44ی از ب44ی معن44ا 

موجود م4ی باش4د چ4را  ترين بحث ھای
ه گذش4ته ، تم4ام که کارگران در سه دھ4

 روس444ای جمھ444ور از دوره جن444گ و

دوره س4444ازندگی و دوره اص84444حات و 
ھ44م چن44ين رئ44يس جمھ44ور مھ44رورز را 

و  انتخاب444ات).".. تجرب444ه ک444رده ان444د
 ارگرانسنديکای ک (تشک8ت کارگری

ش444رکت واح444د اتوبوس444رانی تھ444ران و 
 )حومه

ک444ارگران اي444ران خ444ودرو ک444ه ب444يش از 
 ک4444444444ارگر راديک4444444444ال در آن ٣٠٠٠٠

مش44444غول ب44444ه ک44444ار ھس44444تند و اخي44444را 
اعتصاب موفق آميزی نيز داشتند پيش 

 م4ا جمع4ی : "از انتخابات چنين نوشتند
 ايرانخ4ودرو ض4من درک  از کارگران

 کن444ونی در انتخاب44اتی ش444رکت  ش44رايط
 ما در انتخاباتی شرکت نمی .می کنيمن

 م444ا .مکن44يم ک444ه ھيچگون444ه ازادی ن444داري
تنھا در انتخاباتی ش4رکت م4ی کن4يم ک4ه 

 "حافظ منافع ما کارگران باشد
آيا واقعا شما تصور می کنيد کارگران 
ھف44444ت تپ44444ه و ص44444درا و کارگاھھ44444ای 
نس444اجی در کردس444تان و ص444دھا ھ444زار 
نف44ر از ک44ارگرانی ک44ه ص44دھا کارخان44ه 

ن44د س44ال گذش44ت س44رکوب ش44ده و ط44ی چ
دس44تمزدھا خ44ود را درياف44ت نک44رده ان44د 

 به احمدی نژاد رای داده اند؟ 
ب44ی ت44وجھی ش44ما ب44ه اي44ن مس44ايل مھ44م 
جن444بش ک444ارگری نش444ان م444ی دھ444د ک444ه 
موض444عگيری ش444ما تف444اوتی ب444ا ھم444ان 

 .ھا ندارد" بچه بورژوا"

س44وال کردي44د چ44را پس44وند انق8ب44ی ب44ه 
ي4ن پاس4خ ا. مارکسيست اضافه ک4رده ام

اس44ت ک44ه ع44ده ای مانن44د ش44ما خ44ود را 
ب44رای ايج44اد .  م44ی دانن44د"مارکسيس44ت"

وج44ه تم44ايز ب44ا مارکسيس44ت ھ44ای مانن44د 
شما که بی توجھی به مس4ايل ک4ارگری 

عم8444444 خ444444ود را در جبھ444444ه ب444444وده و 
بوژوازی قرار داده اي4د اس4ت ک4ه خ4ود 

 .را مارکسيست انق8بی می دانم

در ض4444من مطالع4444ه ای ني4444ز در ب4444اره 
تماعی کشورھای اروپ4ايی وضعيت اج

و آمريک4444ا انج4444ام دھي4444د ک4444ه از عم4444ق 
 .بحران اجتماعی آنجا مطلع شود

 انسير
 دوست گرامی مريم

 م444ی گويي444د ک444ه ک444ارگران طرف444دار -١
دادی بلک4ه ش4ما تع4. احمدی نژاد ھس4تند

انگشت ش4ماری از ک4ارگران ن4ا آگ4اه و 
ي444ا جي444ره خ444وار و م444زدور باش444ند ک444ه 

اما آيا ھمه ک4ارگران اي4ران . چنين کنند
م44دافع احم44دی ن44ژاد ھس44تند؟ اگ44ر چن44ين 
اس444ت چ444را ک444ارگران اي444ران بيش444ترين 

 ٣٠تلف4444ات م4444الی و ج4444انی را در اي4444ن 
ھم اکن4ون ک4ه ش4ما در . سال خورده اند

ران ھس4تيد رفاه مشغول حمل4ه ب4ه ک4ارگ
رھب44444ران س44444نديکای ش44444رکت واح44444د 
. منص444444ور اس444444الو در زن444444دان اس444444ت
ھزارھا کارگر ھم اکن4ون زي4ر ب4دترين 

آي4ا اينھ4ا را . شکنجه ھا قرار گرفته اند
 شما نمی دانيد يا نمی خواھيد بدانيد؟

 اين بحث ھ4ای ب4ی س4رته در م4ورد -٢
خ44444ارج نش44444ين و داخ444444ل نش44444ين ب444444ر 
سرچيس44ت؟ مگ44ر اعتق44ادات و عقاي44د و 

ب4ارزه ب44رای اص44ول ابت44دايی و حق44وق م
. دموکراتي44444ک داخ44444ل و خ44444ارج دارد
ھمين امروز صدھا ھزار از ک4ارگران 
جھ4444ان در سراس4444ر جھ4444ان در جل4444وی 
س44فارت ھ44ای جمھ44وری در حماي44ت از 
ک444ارگران اي444ران ب444ه تظ444اھرات دس444ت 

بن44ا ب44ر منط44ق ش44ما اينھ44ا خ44ارج . زدن44د
نش444ين ان444د و واقع444ا طرف444دار ک444ارگران 

د باشند؟ در ھفت4ه پ4يش ايران نمی توانن
صدھا نفرار ھم عقي4ده ش4ما  ب4ا ش4ال و 
لب44444اس س44444بز در خ44444ارج از موس44444وی 

آيا اينھا چون در خارج . حمايت کردند
بوده ان4د واقع4ا ح4امی موس4وی نيس4تند؟ 
و ش44ما ک44ه در داخ44ل ھس44تيد تنھ44ا م44دافع 
موس444وی ھس444تند؟ دوس444ت گرام444ی اي444ن 
س44خنان ب44ی اس44اس را رھ44ا کني44د و در 

رائه شده بحث و اس4تد,ل مقابل عقايد ا
بياوري4444د و آن4444را م4444ردود و ي4444ا م4444ورد 
پذيرش قرار دھيد؛ صرفنظر از اينک4ه 

 . نويسنده در خارج باشد يا داخل
 ١٣٨٨ تير –خرداد 


