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 حزب ابزار  برافروختن اخگر به شعله

 مّبخش دو

 ژوايی انقRبی، عليه راديکاليزم خرده بورمارکسيزمدر دفاع از 

 
 مازيار رازی

 

ھنگ$$امی ک$$ه خ$$رده بورژواھ$$ای دمک$$رات ھم$$ه ج$$ا زي$$ر فش$$ار "...
شتی سر می دھند،  آ موعظه وحدت وپرولتاريا برای ًھستند، عموما

 ي$$ک ح$$زب ت$$ابس$وی آن دس$$ت دوس$$تی دراز م$$ی کنن$$د و م$ی کوش$$ند 
بزرگ مخالف بر پا کنند که کليه ی گرايش ھای مختلف يک ح$زب 

آنان م$ی کوش$ند ت$ا ک$ارگران را ب$ه ي$ک . گيرد بردمکراتيک را در 
ی سوسيال دمکراتيک کلسازمان حزبی بکشانند که در آن شعارھای 

 تواندمسلط باشد، شعارھايی که پشت آنان منافع ويژه پرولتاريا نمی 
ض$$رر ه ی راديک$$ال و ب$$زس$$ود خ$$رده ب$$ورژواه و ب$$.... ب$$ه پ$$يش رود

 يک انگلسفردرمارکس و  ."کامل پرولتاريا تمام می شود
 

 27 صفحۀ

 سر مقاله

 در مورد اعتصاب بازار ايران
 و برخورد مارکسيست ھا  

 
طرح ھای . بازار تھران بار ديگر وارد اعتصاب شده است

ماليات بر ارزش افزوده اقتصادی دولت برای اجرای قانون 
ھم باعث اعتصاب و اعتراض ) 88(در سال گذشته 

بازاريان تھران و ديگر شھرھای ايران، مانند مشھد و تبريز 
در زمان اعتصاب بازاريان در سال . و غيره شده بود

گذشته، دولت با عقب نشينی در برابر اعتراض آن ھا، 
ّ وضعيت اجرای اين قانون را به حالت تعليق درآورد تا

طی چند روز گذشته، بار ديگر تصميم . بازار آرام تر شود
دولت بر اجرای اين قانون، و اعمال ماليات بر بازاريان، 
اين قشر بورژوازی ايران را به اعتراض و اعتصاب 

 . واداشته است
امروز دومين روزی  "بنا بر گزارش ايران پرس نيوز 

زار طf فروشان است كه بخشی از بازار تھران به ويژه با
دراعتراض به افزايش ماليات ھا از سوی حكومت، دست به 

سكوت بر . اعتصاب زد و مغازه ھا را بسته نگه داشتند
كوچه طfفروشان حاكم است و تنھا تعداد انگشت شماری 

نيروی انتظامی نيز دركوچه . از مغازه داران مشغول كارند
 گزارش ھا را و پس كوچه ھا قدم می زند و بيسيم به دستان

 2 ۀادامه در صفح                         ".مخابره می كنند
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در مورد اعتصاب بازار تھران و ديگر 
 ،شھرھای ايران

 و برخورد مارکسيست ھا با اين رويداد
 

 يک ۀحاز صف

 

 
 سينا پازوکی

 

سرای پارچه فروشان، پاساژ "ارش داده است که سايت کلمه ھم گز
قائم، بازار قماش و پ$رده، ب$ازار عب$اس آب$اد و حم$ام چ$ال از جمل$ه 
بازارھايی بود ک$ه ام$روز ب$ا ن$اآرامی و اعت$راض بازاري$ان ھم$راه 

پ$$يش از اي$$ن ب$$ازار ط$$f و پارچ$$ه ني$$ز ھمزم$$ان ب$$ا اج$$رای "و " ب$$ود
 ت$ا ".ص$اب زده بودن$دقانون ماليات بر ارزش افزوده، دس$ت ب$ه اعت

بدين لحظه ھم دول$ت در براب$ر بازاري$ان عق$ب نش$ينی ک$رده اس$ت، 
به دنبال اعتصاب در بخش$ی از ب$ازار تھ$ران "بنابر گزارش ھرانا 

دراعت$$راض ب$$ه اف$$زايش اع$$fم ش$$$ده مالي$$ات ھ$$ا از س$$وی دول$$$ت، 
 ھای بازرگ$انی و اقتص$اد و ھ$م چن$ين ش$ورای  مسئو�ن وزارتخانه
نبه نشس$$$تی برگ$$$زار کردن$$$د و مع$$$اون وزي$$$ر اص$$$ناف روز س$$$ه ش$$$

" . درص$دی مالي$ات منتف$ی اس$ت70بازرگانی می گويد که اف$زايش 
ماھيت اين اعتصاب و اعتراض، و درس ھا و استفاده ھايی که می 
توان از آن داشت، از موارديست که در اي$ن يادداش$ت کوت$اه ب$ه آن 

 .می پردازم

ژواھ$ای مختل$ف، منافع تک ت$ک بخ$ش ھ$ای ب$ورژوازی، و ي$ا بور
اين . ھماھنگ و سازگار نيست" بورژوازی در کل"ھميشه با منافع 

بورژوازی، . قانون نظام بی نظم و با ھرج و مرج سرمايه داريست
به خصوص در اي$ران، ي$ک طبق$ۀ ي$ک دس$ت، منس$جم و ب$ا تجرب$ه 

طبقۀ سرمايه دار در ايران، نه بر اساس پروسۀ تاريخی ای . نيست
ی ش$اھد آن ب$$وده اي$م، يعن$ی گ$$ذار از ک$ار پيش$$ه ک$ه در اروپ$ای غرب$$

وری به مانوفاکتورھا و سپس صنعت بزرگ، بلکه بر پاي$ۀ رش$دی 
اي$ران ب$ه عن$وان ي$ک کش$ور . ناموزون و مرکب ق$رار داش$ته اس$ت

عقب نگ$ه داش$ته ش$ده، ب$ه مانن$د بس$ياری از کش$ورھای عق$ب مان$دۀ 

ی ديگ$$$$ر، طبق$$$$ۀ س$$$$رمايه دار خ$$$$ود را م$$$$ديون دخال$$$$ت و نيازھ$$$$ا
طبقه سرمايۀ دار در ايران، در حقيقت دست . امپرياليزم بوده است

نشاندۀ امپرياليزم، و شکل گرفته بر اس$اس نيازھ$ای س$رمايه داری 
س$$رمايه داری اي$$ران، ب$$ه دلي$$ل آن ک$$ه مس$$ير و . جھ$$انی ب$$وده اس$$ت

پروسۀ شکل گيری و رشد متعارف خود را طی نکرده، و بر اساس 
س$$تی ش$$$کل گرفت$$ه اس$$$ت، دارای ق$$$درت اق$$دامات دولت$$$ی و امپريالي

اي$$$ن ب$$$ورژوازی در اي$$$ران، . ب$$$ورژوازی اروپ$$$ای غرب$$$ی نيس$$$ت
بورژوازی سنتی و بازاری را در کنار خود ھم چن$ان قدرتمن$د م$ی 

اي$$$ن روش ش$$$کل گي$$$ری س$$$رمايه داری در اي$$$ران، سيس$$$تم . بين$$$د
از ي$ک س$و م$ا ش$اھد . اقتصادی ناھمگونی را به وجود آورده است

ان$ه ھ$ای ب$زرگ ذوب آھ$ن، پا�يش$گاه ھ$ای ب$$زرگ و ّفعالي$ت کارخ
کمپانی ھای توليد خودرو در کشور ھستيم، و از سوی ديگر کارگاه 
ھای توليدی کوچک، و حتی کفاشی ھای يک نفره و زير پله ای را 

ب$$ورژوازی ص$$نعتی در . در کن$$ار آن ھ$$ا م$$ی ت$$وانيم مش$$اھده کن$$يم
و ب$ا اق$داماتی از ايران، بر اس$اس نيازھ$ای س$رمايه داری جھ$انی، 

ّبا� شکل گرفته، و نسبت ب$ه اس$fف اروپ$ايی اش ب$ه ش$دت ن$اتوان 
در واق$$ع در کش$$ورھايی مانن$$د اي$$ران، ب$$ه ج$$ای آن ک$$ه طبق$$ۀ . اس$$ت

سرمايه دار، دولت خود را بس$ازد، اي$ن دول$ت ب$وده اس$ت ک$ه طبق$ۀ 
در اي$$$ران، ب$$$ورژوازی س$$$نتی و . س$$$رمايه دار را ب$$$ه وج$$$ود آورده

احب قدرت است، و مانن$د اس$fفش در کش$ورھای بازاری ھنوز ص
ًدر حال توسعه، ھنوز ک$امf تح$ت ت$أثير ق$درت و نف$وذ ب$ورژوازی 

 .صنعتی قرار نگرفته است
در اي$$$ران، من$$$افع ب$$$ورژوازی تج$$$اری و ب$$$ازاری، در بس$$$ياری از 
مواقع، با منافع بورژوازی صنعتی اي$ن کش$ور در تض$اد ق$رار م$ی 

 سال ھاس$ت ک$ه آرزوی پيوس$تن ب$ه جمھوری اسfمی ايران،. گيرد
س$$ازمان تج$$ارت جھ$$انی، و ھمس$$و ک$$ردن ب$$ازار خ$$ود ب$$ا بازارھ$$ای 

ّام$$ا عل$$ت اي$$ن ک$$ه اي$$ن ام$$ر ھن$$وز . خ$ارجی را در س$$ر م$$ی پروران$$د
انج$$$ام نش$$$ده، ق$$$درت ب$$$ورژوازی بازاريس$$$ت، ک$$$ه ق$$$درت گي$$$ری 
بورژوازی صنعتی، و ادغام در بازارھای جھانی را چندان به سود 

از ش$$روط اص$$لی س$$ازمان تج$$ارت جھ$$انی ب$$رای . ن$$دخ$$ود نم$$ی بي
پيوستن ايران ب$ه اي$ن س$ازمان، اعم$ال و اج$رای مالي$ات ب$ر ارزش 

به ھمين . ّافزوده است، که وضعيت بازاريان را به خطر می اندازد
دليل، ھر بار که دولت قصد اجرای اين قانون را دارد، با مقاوم$ت 

البت$$ه . ج$$ه م$$ی ش$$ودب$$ازار در تھ$$ران و ديگ$$ر ش$$ھرھای اي$$ران موا
ماليات بر ارزش اف$زوده، در واق$ع مالي$ات ب$ر مص$رف اس$ت و ب$ه 

ّيعن$ی نھايت$ا فش$ار را متوج$ه . مصرف کنندۀ نھ$ايی منتق$ل م$ی ش$ود ً
مص$$رف کنن$$دگان نھ$$ايی، ک$$ه خ$$ود ک$$ارگران بخش$$ی وس$$يعی از آن 

در اين سيستم مالياتی، به لحاظ نظری قرار نيس$ت . ھستند، می کند
چرا که مابه التف$اوت مالي$ات (ان مالياتی پرداخت کنند تا توليدکنندگ
ماليات ّ ھنگام خريد مواد خام و کا�ھای واسطه و غيره، و پرداختی
 ھنگ$ام ف$روش کا�ھ$ا و خ$دمات خ$ود را ب$ه س$ازمان ام$ور دريافتی

ّام$$ا ب$$ه احتم$$ال زي$$اد در واقعي$$ت آن دس$$ته از ) مالي$$اتی م$$ی فرس$$تند ّ
 عرض$$ه ب$$ه مص$$رف کنن$$دۀ نھ$$ايی کس$$انی ک$$ه در زنجي$$رۀ تولي$$د و

نزدي$ک ت$$ر ھس$تند، ممک$$ن اس$$ت ب$ه خ$$اطر اف$زايش قيم$$ت کا�ھ$$ا و 
ًخدمات خود و ضمنا کاھش بيش تر قدرت خريد و تقاضای بسياری 
از م$$ردم ب$$ه عن$$وان مص$$رف کنن$$دگان نھ$$ايی، ب$$ا ک$$اھش در ف$$روش 
نسبت به گذشته رو به رو شوند و در عمل بخشی از اين ماليات بر 

ّب$$ه ع$$fوه، در اي$$ن ن$$وع مالي$$ات، ت$$ا ح$$د زي$$ادی . ا بيفت$$ددوش آن ھ$$
ھرچن$$د امک$$ان ف$$رار مالي$$اتی، ب$$ه (ح$$ذف م$$ی ش$$وند " واس$$طه ھ$$ا"

) خصوص در کشوری مانند ايران، به طور کامل حذف نمی گ$ردد
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نکتۀ ! چندان جالب نيست" ّصرافان"و اين برای بسياری من جمله 
زش اف$$زوده، ب$$ا بس$$يار مھ$$م در اي$$ن ج$$ا اينس$$ت ک$$ه مالي$$ات ب$$ر ار

ب$$ا�بردن قيم$$ت بس$$ياری از کا�ھ$$ا و خ$$دمات، باع$$ث م$$ی ش$$ود ت$$ا 
کارگرانی که در پروسۀ توليد شرکت داش$ته ان$د، اي$ن ب$ار کا�ھ$ای 
ًس$$اخته ش$$ده ب$$ه دس$$ت خ$$ود را ب$$ا پرداخ$$ت مالي$$ات و متعاقب$$ا ھزين$$ۀ 

 .با�تر بخرند
مارکس در آثار سه گانه خ$ود در م$ورد فرانس$ه، دول$ت را ب$ه ي$ک 
شرکت سھامی تشبيه می کن$د، ک$ه بخ$ش ھ$ای مختل$ف ب$ورژوازی، 
تراست ھا، و بورژوا ھا، در آن سھم خود را دارند، و ھر گروه و 
قشر که سھم بيشتری به دست آورد، قدرت دولتی را از آن خود می 

در ساختار قدرت ايران، سرمايه داری بازاری ھنوز بخشی از . کند
مؤتلفه و بازاريان پشت آن، . تکرسی ھای قدرت را حفظ کرده اس

عس$گراو�دی و ات$$اق بازرگ$$انی اي$$ران و ديگ$$ر نھادھ$$ای سياس$$ی و 
در . اھرم فشار بازاريان و تجار ھنوز در ايران صاحب نفوذ ھستند

مقابل آن ھا، سياست مداران و گرايشات سياسی ای قرار دارند که 
ھاش$$$می . از ب$$$ورژوازی ص$$$نعتی، و رش$$$د آن حماي$$$ت م$$$ی کنن$$$د

ّنجانی از دور اول رياس$$ت جمھ$$وری خ$$ود، ج$$زو م$$دافعين و رفس$$
ھمين بورژوازی ب$ازاری و تج$اری . حاميان اين گرايش بوده است

ّو حاميان سياسی اش ھستند که در مسير ايجاد روابط سياسی عادی 
ميان ايران و غرب و باز شدن درھای سرمايه گ$ذاری خ$ارجی در 

مايه داری، س$ود خ$ود را اين قش$ر س$ر. ايران مشکل ايجاد می کنند
در تحريم ھا و ايزوله شدن ايران، و واردات انحص$اری کا�ھ$ا از 
کشور ھای دوس$ت و متح$د اي$ران م$ی بين$د، ن$ه در ادغ$ام اي$ران در 

ب$$ر . ب$$ازار جھ$$انی، ک$$ه او را مح$$و و از مي$$دان ب$$ه در خواھ$$د ک$$رد
عکس آن ھا، بورژوازی صنعتی ايران، با نميان$دگان سياس$ی اش، 

فسنجانی خواھان پيوستن ھر چه سريع تر ايران به تج$ارت چون ر
جھانی و اجرای پيش شرط ھای اين س$ازمان ب$رای پ$ذيرفتن اي$ران 

تضاد اصلی مي$ان اي$ن دو قش$ر س$رمايه داری در اي$ران، ک$ه . است
گاه به گاه با� می گيرد، در ھم$ين اخ$تfف نظ$ر و منافعش$ان نھفت$ه 

 .است

 
 

تھران، نه ارتباطی به مبارزات آزادی اعتصاب اين روزھای بازار 
ّخواھانۀ مردمی دارد، و نه قصد رو در رو ايس$تادن ب$ا ک$ل سيس$تم 

اين اعتصاب و اعتراضات، تfش ھای . جمھوری اسfمی را دارد
بورژوازی سنتی و بازاری اي$ران، ب$رای جل$وگيری از تض$عيف و 

. اقتص$$$ادی اس$$$ت-ب$$$ه حاش$$$يه ران$$$ده ش$$$دن خ$$$ود از ق$$$درت سياس$$$ی
ّنيست ھا، يا آنان که حداقل اين نام را بر خود م$ی گذارن$د، م$ی کمو

ّاول، : توانند سه روش و برخورد در قبال اين موضوع داشته باشند
حمايت کورکورانه و ھيجان زده از اين اعتصاب، ربط دادن آن ب$ا 

مبارزات مردمی و اعتراضات يک سال گذشته، تبليغ حول آن و به 
ّدوم، در کل .  از آن برای پيشبرد اھداف خودخيال خام ِ خود استفاده

ّبی توجھی و بی تفاوتی نسبت به آن، و عدم موضع گيری در قب$ال 
) ب$ه درس$تی(اتفاقاتی که در جري$ان اس$ت، ب$ه دلي$ل اي$ن ک$ه اي$ن را 

ّراه س$ومی : ّو س$وم. درگيری قشرھای بورژوازی اي$ران م$ی دانن$د
تصاب و اتفاقاتی که در که آن را صحيح می دانم، استفاده از اين اع

پی آن به وق$وع م$ی پيون$دد، ب$رای افش$ای رژي$م و دول$ت جمھ$وری 
مارکسيست ھا بايد از ھر وسيله ای برای افشای دولت . اسfميست

سرمايه داری، و با� بردن آگاھی طبقۀ کارگر در اين مورد استفاده 
 . کنند

و ھم$$ين اعتص$$اب بازاري$$ان، و نح$$وۀ برخ$$ورد نيروھ$$ای انتظ$$امی 
دولتی با آن ھا، عقب نشينی دولت و مذاکره با بازاري$ان معت$رض، 
می تواند ابزاری باشد برای افشای دولت و رژيم ن$زد ک$ارگران ئ 

م$$$ی ت$$وان ب$$$ا انتش$$$ار نام$$ه و مقال$$$ه و ش$$بنامه خط$$$اب ب$$$ه . معلم$$ان
ک$$$ارگران، طبق$$$اتی ب$$$ودن دول$$$ت ھ$$$ا، و حماي$$$ت دول$$$ت فعل$$$ی از 

ّتا ھر توھمی در مورد دولت رفاه بورژوازی را به آن ھا نشان داد 
می توان برخورد دولت با اعتصاب بازاريان . و عدل از ميان برود

را با برخوردشان با اعتص$اب ک$ارگران و معلم$ان مقايس$ه ک$رد، و 
ھمين دولتی که با يک اعتصاب . تفاوت آن را به کارگران نشان داد

زم$$$ان از س$$$وی بازاري$$$ان ب$$$ه م$$$ذاکره ب$$$ا آن ھ$$$ا م$$$ی پ$$$ردازد، در 
اعتصاب کارگران کيان تاير با لودر ديوار اين کارخان$ه را خ$راب 
کرد، اعتصاب رانندگان شرکت واحد را با سرکوب وحشيانه پاسخ 

و اين در . ّداد، و فعالين اعتصاب ھای ھفت تپه را به زندان انداخت
يروی انتظامی بfفاصله وارد ن"حاليست که به گزارش سايت کلمه 

رد ت$ا از طري$ق م$ذاکره ب$ا معترض$ين آن ھ$ا را عمل شد و ت$fش ک$
ّش$$ايد ع$$ده ای از ف$$ا�نژ ھ$$ا و " .وادار ب$$ه ب$$از ک$$ردن مغ$$ازه ھ$$ا کن$$د

افراطيون دستگاه سرکوب، حمfتی عليه بازاريان انجام داده باشند، 
ًاما اين ھا اصf قابل مقايسه با حمله به کارگران در زمان اعتصاب  ّ

ين اعتصاب، در مقايسه با برخورد تفاوت برخورد دولت با ا. نيست
ّآن با اعتصابات کارگری، از زمين تا آسمان است، و ضديت شديد 
دولت با طبقۀ کارگر، و تعل$ق خ$اطر خ$ود ب$ه ب$ورژوازی را نش$ان 

 . می ھد، اين ھمان نکته ايست که بايد به کارگران منتقل شود
 مارکسيست ھا در اين دعوا، نه طرف بورژوازی سنتی و ب$ازاری
ّايران را می گيرند، و نه از دولت در برابر آن حمايت می کنند، اما 
ّمی توانند درس ھای مھم اين اعتصاب، و نتيجۀ به دست آمده از آن 

 برس$$انند، و طبق$$اتی ، معلم$$ان و پرس$$تارانرا، ب$$ه اط$$fع ک$$ارگران
وظيفه مارکسيست . بودن دولت ھای موجود را به آن ھا نشان دھند

ّھی ک$$ارگران، و از مي$$ان ب$$ردن توھم$$ات نس$$بت ب$$ه ھ$$ا، ارتق$$ای آگ$$ا
تبليغات سرمايه داری در مورد بی طرف و فراطبقاتی بودن دولت 

تض$$اد و تف$$اوت برخ$$ورد دول$$ت ب$$ا اعتص$$اب ک$$ارگران و . ھاس$$ت
بازاريان، وسيله ايست برای اثبات عدم بی طرفی دول$ت و حماي$ت 

قب$ال تم$امی مارکسيست ھا نم$ی توانن$د در . آن ھا از سرمايه داری
روي$$$$دادھای در ح$$$$ال وق$$$$وع، حت$$$$ی درگي$$$$ری درون$$$$ی قش$$$$رھای 

م$ی ت$وان ب$ا اس$تفاده از . بورژوازی بی تف$اوت و منفع$ل عم$ل کنن$د
ھم$$ين نمون$$ه ھ$$ا، ب$$ه ک$$ارگران و معلم$$ان نش$$ان داد ک$$ه اي$$ن دول$$ت، 
دول$$ت ح$$امی آن ھ$$ا، و حت$$ی ي$$ک دول$$ت ب$$ی ط$$رف نيس$$ت، بلک$$ه 
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 بازار و خيانت مداوم به کارگران
 

)در حاشيۀ ناآرامی ھای اخير بازار تھران(  

 

  
 

 آرمان پويان
 

، از نقطه نظر 1970با نگاه به جنبش بازار در ايران تا اواخر دھۀ 
 ح$ول ي$ک س$ری ائتfف آن ھا با گروه ھا، اقشار و طبقات مختلف

ّمرحلۀ اول، :  سه مرحله قابل تمايز استاز منافع طبقاتی مشترک،
نخس$$$تين ت$$$fش ھ$$$ای بازاري$$$ان ب$$$رای ايج$$$اد ائ$$$تfف و اتح$$$اد ب$$$ا 
روحانيون و ساير اقشار و گروه ھا در مقابل دولت ش$اه و س$رمايۀ 

. اس$ت) ّانقfب مشروطيت (1905 تا 1891 ھای خارجی طی سال
 ول$ی در مواجھ$ه ب$ا ،در اين دوره، بازاری ھا به مراتب مستقل ت$ر

ّمرحلۀ دوم، . مداخلۀ خارجی و سياست ھای دولت ضعيف تر بودند
 1905  س$ال در طی دوران پس از است که و اتحادھايی ھاائتfف

 ان،بازاري$$  ص$$ورت گرف$$ت؛ در اي$$ن دوران،1950ت$$ا اواي$$ل دھ$$ۀ 
 تجرب$$ه  اجتم$$اعیاتحادھ$$ای جدي$$دی را ب$$ا س$$اير گ$$روه ھ$$ا و طبق$$ات

  س$$ال ت$$ا1950م از اواي$$ل دھ$$ۀ ط$$مرحل$$ۀ آخ$$ر ني$$ز دورۀ تf. کردن$$د
دي$$ده م$$ی ب$$ه وض$$وح در ھم$$ين دوره . اس$$ت) انق$$fب اي$$ران (1979

ّشود که بازاری ھا به شدت در سياست فعال بوده اند و اتح$اد خ$ود  ّ
  .مه داده و تقويت کرده اندّرا با روحانيت ادا

ًضمنا در سرتاسر اين نوشته، به ج$ای تفکي$ک سيس$تم پادش$اھی ب$ه 
، )1979 ت$ا 1925(ي$ا پھل$وی ) 1925 تا 1794(فی المثل قاجاريه 

 .يک سره از عبارت دولت شاه يا دولت پادشاھی استفاده شده است
 

 نخستين تfش ھا برای ائتfف
 

ًدول$$ت ھ$$ای خاورميان$$ه، س$$نتا از دول$$ت اي$$ران، مانن$$د بس$$ياری از 
اجتم$$$اعی کش$$$ور خ$$$ود -ت$$$أثيری قاب$$$ل مfحظ$$$ه ب$$$ر حي$$$ات سياس$$$ی

برخوردار و به عبارت ديگر، ھمواره دارای يک حکومت مرکزی 
ب$$ه ھم$$راه ب$$وروکرات ھ$$ا، ق$$وانين و مق$$ررات س$$خت و م$$داخfت 

 .مداوم، بوده است
ری ب$$ا اي$$ن ح$$ال، اقتص$$اد اي$$ران، از زم$$ان اعم$$ال نف$$وذ س$$رمايه دا

 م$$$داوم  ھمزم$$$ان وً، غالب$$$ا بح$$$ران ھ$$$ایکش$$$ورغرب$$$ی ب$$$ر اقتص$$$اد 
ب$ه عن$وان . ه اس$تاقتصادی، سياسی و اجتماعی را تجربه می ک$رد

ھ$$م  ت$fش ک$رد ت$ا  اي$ران ب$ه بع$د، دول$$ت19نمون$ه، از اواس$ط ق$رن 
 ، خاورميانهمشابه ساير دولسنتی شکل خود، به عنوان يک دولت 

 را به يک  جامعۀ خودسی سنتی نظام اقتصادی، مذھبی و سيا ھمو
ب$$ه  ی ھ$$ا، ب$$ازارمقط$$عدر آن . سيس$$تم حک$$ومتی غرب$$ی تغيي$$ر دھ$$د

 با دولت شاه نشان دادند، چرا که نظام دولتی  رامخالفت خودنوعی 
، يعن$ی ج$ايی ک$ه  را آن ھا بر بازار و نفوذتأثيرمی توانست  ،جديد
fعی را ّ به مدت چند قرن قدرت اقتصادی، سياسی و اجتم$ا وًمستق

ب$$ازاری ھ$ا ب$ه ط$$ور مش$روط ب$$ه . کن$ددر دس$ت داش$ته ان$$د، مح$دود 
انتقاد از رفرم ھای اقتصادی شاه پرداختند، چرا که جريان سرمايه 
از سوی کشورھای سرمايه داری غربی می توانست سھم بازاريان 

 مثاب$ۀبه عبارت ديگر، بازاری ھا به . ّاز کل اقتصاد را کاھش دھد
سياست ھای "، به عنوان مدافعان 19واخر قرن تجار ناسيوناليست ا

 در مقابل نظام اقتصادی سرمايه داری غربی به شمار می "حمايتی
 .رفتند

اين جنبش اعتراضی شايد بتواند نقطۀ شروع توسعه و بسط دکترين 
ب$$رای مث$$ال، . سياس$$ی بازاري$$ان اي$$ران در ق$$رن بيس$$تم باش$$د-م$$ذھبی

عليه اقدامات سرمايه  اعتراضاتی، 1891اعتراضات گستردۀ سال 
ب$ه  که بازاريان از چھره ھای کلي$دی آن  بودداری غربی در ايران

ب$$ا  (1892-1891 س$$ال ھ$$ای ط$$ی تنب$$اکو در قي$$ام. ش$$مار م$$ی رفتن$$د
ّفت$$وای مي$$رزا محم$$د حس$$ن ش$$يرازی علي$$ه ق$$رارداد ناص$$رالدين ش$$اه 

 ب$ازاری ) سالۀ تنباکو به تالبوت50برای اعطای امتياز انحصاری 
و جنبش کارگری که ھنوز خام بود، عليه کمپانی ھای " علما"ھا با 

منب$ع از ي$ک س$و، اين کمپ$انی ھ$ا .  ائتfف کردندیسرمايه دارغرب
غرب$ی "ً قويا م$دافع از سوی ديگردرآمدی عمده برای دولت شاه و 

ت ھای اجتماعی بودن$د ک$ه ھم$ين موض$وع ّاليّبسياری از فع" کردن
خاتم$ه " ّروحاني$ت"ی اجتم$اعی می توانست به بسياری از نقش ھ$ا

 .دھد
ش$$روع ب$$ه س$$ازماندھی اعتراض$$اتی در " روح$$انوين"از اي$$ن رو، 
در سوی ديگر، کارگران خواھان دستمزدھای با�تر . بازار نمودند

-علم$ا-ائ$تfف ب$ازاری ھ$ابدين ترتيب، . و کاھش ساعت کار بودند
ت  ادام$ه ياف$1905ّکارگران تا پيروزی انقfب مشروطيت در سال 

 .) خود در فشار قرار داشتتناقضات درونیھرچند اين ائتfف از (
، دول$ت ش$اه و 1905با وجود پيروزی سياسی اين ائتfف در س$ال 

کمپانی ھ$ای موج$ود س$رمايه داری غرب$ی در اي$ران، ب$ه آرام$ی ب$ه 
از يک س$و، گ$روه ھ$ا و . تغيير سياست و اقتصاد ايران ادامه دادند

م$$ان، س$$رمايه داران ص$$نعتی و تج$$ار طبق$$اتی ھ$$م چ$$ون ارباب$$ان ز
ثروتمند از رفرم ھای دول$ت ش$اه و الح$اق اقتص$ادی ب$ه کش$ورھای 

و از سوی ديگر، بازاری ھا، علم$ا . سرمايه دار غرب دفاع کردند
اي$ن را ھ$م باي$د . (در مقابل چنين الحاق و رف$رم ھ$ايی ق$رار گرفتن$د

 صناعت ً اصو� در روند تکامل تاريخی، بورژوازیاضافه کنم که
ّپيش$$ه از بط$$ن ب$$ورژوازی بازرگ$$ان متول$$د م$$ی ش$$ود، ام$$ا در اي$$ران 

ی و تحمي$$$$ل قراردادھ$$$$ای ي$$$$ک طرف$$$$ۀ رفش$$$$ار نيروھ$$$$ای اس$$$$تعما
بازرگ$$انی از ط$$رف آن ھ$$ا و تب$$ديل اقتص$$اد اي$$ران ب$$ه زائ$$ده ای از 
اقتصاد امپرياليست ھا، بورژوازی صنعتی را به جن$ين محتض$ر و 

 گھ$واره و پ$ای ديگ$رش در ل$ب نحيفی تبديل کرد ک$ه ي$ک پ$ايش در
بازاري$ان ق$ادر نبودن$د ت$ا ب$ا کمپ$انی ھ$ای س$رمايه داری .) گور ب$ود

 ھم به خاطر مناسبات سنتی توليد -غربی به علت توليد ناکافی خود
و ھم ب$ه خ$اطر نب$ود س$رمايه جھ$ت س$رمايه گ$ذاری در تکنول$وژی 

ل$ت علما نقش سنتی خود در جامع$ه و دو. بپردازندرقابت به  -جديد
در اي$$ن ب$$ين ک$$ارگران بودن$$د ک$$ه از دس$$تمزدھای . را از دس$ت دادن$$د
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. پ$$ايين، ن$$رخ بيک$$اری ب$$ا� و س$$اعات ک$$اری ب$$ا� ض$$ربه خوردن$$د
بن$$$$ابراين، ک$$$$ارگران از ھ$$$$ر جن$$$$بش اعتراض$$$$ی ب$$$$ا ھ$$$$دف بھب$$$$ود 

ھ$ر ي$ک از اج$زای . دن$استانداردھای زندگی خود اس$تقبال م$ی کرد
ّ اما توانستند تا برای ند،فی بوداين ائتfف، دارای منافع طبقاتی مختل

 . حول يک ديدگاه مشترک قرار بگيرندّ معينمقطعی
 

 ی بعدیائتfف ھا
 

 به کسب قدرت سياسی ،ّبه دنبال انقfب مشروطيت، ائتfف مذکور
در ھمان حال که دولت شاه سرگرم . و اقتصادی در ايران ادامه داد

ود، ائ$تfف ف$وق ّمعرفی ارزش ھا و سنن غربی به دستگاه دولتی ب
. از حماي$$$ت قاب$$$ل مfحظ$$$ه ای در ب$$$ين م$$$ردم برخ$$$وردار م$$$ی ش$$$د

 ب$ازاری غرب س$تيزانۀکارگران اغلب به طور کامل از بحث ھای 
 حماي$$ت نم$$ی کردن$$د، چ$$را ک$$ه ھ$$دف آن ھ$$ا بھب$$ود روح$$انوينھ$$ا و 

ب$ا اي$ن ح$ال ب$ازاری ھ$ا و علم$ا ب$ه . استاندارد زندگی خودش$ان ب$ود
چ$را ک$ه   ائ$تfف نيرومن$د ني$از داش$تند،حمايت کارگران ب$رای ي$ک

ک$$ارگران ب$$ه يک$$ی از ق$$وی ت$$رين نيروھ$$ای اعتراض$$ی سياس$$ی در 
 ،ب$$ه بي$$ان ديگ$$ر، اعتراض$$ات ک$$ارگری. تب$$ديل ش$$ده بودن$$د کش$$ور

در . ّمشکfت اقتصادی جدی ای برای دولت شاه به ب$ار آورده ب$ود
 ک$$ه تھدي$$دی ب$$رای مناس$$بات موج$$ود ، روس$$يه1917نتيج$$ۀ انق$$fب 

صادی، اجتماعی، سياسی و البته ائتfف ھا بود، بازاريان و علما اقت
 مانند سرمايه داران صنعتی، -به حمايت از دولت شاه و متحدين آن

 پرداختند تا قدرت جنبش کارگری در ايران -ارتش و اربابان زمين
رفتن آن ک$ه ش$ايد گدر عوض، دولت شاه با در نظر . را تقليل دھند

ی کارگری در کشور ب$ه ب$ازاری ھ$ا ني$از برای سرکوب خيزش ھا
باشد، به حمايت از بخش ھای خصوصی سنتی، به وي$ژه ب$ازار، و 
ّاجرای سياست ھای حمايتی متعدد برای بازرگانان محلی به منظور 

 .بھبود شرايط اقتصادی آن ھا پرداخت
ً دو جنگ جھانی، ب$ازاری ھ$ا نس$بتا از ش$رايط اقتص$ادی فاصلۀدر 

جنبش کارگران نيز ب$ه م$وازات ق$درت گ$رفتن، . خود راضی بودند
 در دورۀ ب$$ين دو ّروحاني$$ت -خ$$ود را در بي$$رون از ائ$$تfف ب$$ازار

 .جنگ جھانی، شکل داد
، 1940 ت$ا اواس$ط دھ$ۀ 1920به دنبال بحران ھای بين اواسط دھۀ 

ّدی ج$$ نب$$ود س$$رکوب ً ض$$منا کا�ھ$$ا و و اقس$$امتقاض$$ا ب$$رای ان$$واع
اد ت$ا درآم$د ھ$ای خ$ود را اف$زايش دولتی، ب$ه ب$ازاری ھ$ا فرص$تی د
 .ايجاده شده، ببرند" آزادی سياسی"دھند و بيش ترين استفاده را از 

، بازاري$$ان از ک$$اھش در ّب$$ا اي$$ن ح$$ال، در پاي$$ان جن$$گ جھ$$انی دوم
که يکی از علل (ضربه خوردند ّميزان تقاضا برای کا�ھا به شدت 

 بازاری )اين کاھش، از سرگيری واردات از کشورھای غربی بود
ًھ$$ا مج$$ددا ب$$رگ برن$$دۀ خ$$ود، يعن$$ی تج$$ار مل$$ی گ$$را را روی مي$$ز  ّ
گذاشتند و خواستار کاھش مداخfت خارجی در اقتصاد شدند؛ چرا 
ّکه موقعيت اقتصادی آن ھا از سوی رقابت کا�ھای خارجی تھدي$د 

 .می شد
 از جن$بش مل$ی و اعتراض$ی پ$س از جن$گ روحانيونبازاری ھا و 
از اين جنبش اعتراضی را کارگران تشکيل عضوی . حمايت کردند
حزب توده نيز از نفوذ زيادی در بين آنان برخوردار که (می دادند 

ّپس از جنگ جھانی دوم، و به دلي$ل آن ک$ه بح$ران اقتص$ادی ). بود
ًمس$$$$تقيما اس$$$$تاندارد زن$$$$دگی ک$$$$ارگران را ک$$$$اھش داده ب$$$$ود، چن$$$$د 

زاری ھا و علما به دنبال اين اعتصابات، با. اعتصاب عمده رخ داد
تصميم گرفتند تا باری ديگر از جنبش ھای ک$ارگری حماي$ت کنن$د، 

ت شامل کمپانی ھای سرمايه داری غربی م$ی باچرا که اين اعتصا
اقتص$ادی غ$رب در اي$ران -ًشد و نتيجتا می توانست از نفوذ سياسی

 .بکاھد
 وقت پادشاھی دولت روحانوين، بازاری ھا و 1950در اوايل دھۀ 

خاطر ضعف در مقابل ق$درت ھ$ای خ$ارجی، از نظ$ر کنت$رل را به 
سرمايه داری خارجی بر اقتصاد و نفوذ آن بر سرتاسر جامعه، ب$ه 

بن$$ابراين، زم$$انی ک$$ه دول$$ت ش$$اه و کش$$ورھای . ب$$اد انتق$$اد گرفتن$$د
ّسرمايه داری غربی متحد آن به برخی تعھدات خود عم$ل نکردن$د، 

 پيش تر، .تصابات گرفتندبازاری ھا و علما تصميم به حمايت از اع
 اتح$اد )1941رض$ا ش$اه، در س$ال  ( شاه وق$ت"استعفای" به  ازبعد
دول$ت جدي$د را " ّطبق$ۀ متوس$ط"کارگران ھمراه با -ّروحانيت-ربازا

 طی چند سال، بازاری ھا و علما دوباره با شاه ،ھرچند. تشکيل داد
 خود تبعيدی و سرمايه داران خارجی، به توافق رسيدند و از ائتfف

 با اي$ن ک$ار، ب$ه جن$بش ک$ارگران خيان$ت ً و عمfعقب نشينی کردند
به عبارت ديگر، بازاريان و علم$ا ب$ه مح$ض آن ک$ه دول$ت . نمودند

 وع$$$دۀ مزاي$$$ای ،ش$$$اه و کش$$$ورھای س$$$رمايه داری غرب$$$ی متح$$$د آن
اقتص$$ادی و سياس$$ی را ب$$ه آن ھ$$ا دادن$$د، از حماي$$ت خ$$ود نس$$بت ب$$ه 

 .کارگران دست کشيدند
 

 دورۀ تfطم: ّروحانيت-بازارائتfف 
 

، ب$$ه 1950دول$$ت بوروکراتي$$ک و اس$$تبدادی ش$$اه در اواس$$ط دھ$$ۀ 
سياس$ت زدگ$ی م$ردم و تض$عيف ق$$درت ائتfف$ی ک$ه پ$يش ت$ر وج$$ود 

، آماده بودند تا مذاکره بر روحانيونبازاری ھا و . داشت، ادامه داد
ھرچند . سر روابط سياسی و اقتصادی خود با دولت را از سرگيرند

ي$$دئولوژی اقتص$$ادی جدي$$د دول$$ت، ب$$ه خص$$وص تقوي$$ت اتح$$اد ب$$ا ا
کش$$ورھای س$$رمايه داری غرب$$ی، ب$$ه ت$$نش ھ$$ايی در ب$$ين دول$$ت و 

ّروحاني$ت، -ائ$تfف ب$ازار. روحانيون منج$ر ش$د-ائتfف بازاری ھا
ّسياسی خود به شدت بدگمان -نسبت به از دست دادن منافع اقتصادی

اھش تنش ھا تfش کرد ، دولت شاه برای ک1950در طی دھۀ . بود
ّت$$ا از طري$$ق اعط$$ای وام ھ$$ای بلن$$د م$$دت و اس$$تمھال ب$$دھی ھ$$ا، ب$$ه 

از طرف ديگر، دولت شاه قص$د داش$ت . بازاری ھا امتيازاتی بدھد
ّتا در بين نخبگان دستگاه حکومتی يک طبقۀ متوس$ط مل$ی و متعھ$د  ّ
ًب$$ه س$$لطنت ب$$ه وج$$ود آورد، ض$$منا ت$$fش نم$$ود ت$$ا ب$$ه ط$$ور دقي$$ق 

در ط$$ی اي$$ن دوره، ھ$$م روح$$انيون و ھ$$م . ا کنت$$رل کن$$دبازارھ$$ا ر
ّبازاريان، قدرتی اقتصادی و سياسی پيدا کردند، اما ھم چنان نگران 
ًبودند که در نتيجۀ سياست ھای دولت شاه، احتما� قدرت اقتصادی 

 .بدھندخود را از دست 
. دست زد" انقfب سفيد"، دولت وقت شاه، به 1960در اوايل دھۀ 

 ايج$اد رف$رم ھ$ای اقتص$ادی و  از يک س$و،"انقfب سفيد"ھدف از 
ّسياس$$ی �زم ب$$رای ايج$$اد ي$$ک طبق$$ۀ متوس$$ط جدي$$د وابس$$ته ب$$ود ک$$ه 
و ّبتوان برای حمايت از دولت و حاکميت بر روی آن حساب کرد، 

 از ب$ين ب$ردن مناس$بات فئ$ودالی و قبيل$ه ای و تغيي$ر از س$وی ديگ$ر
دول$ت ش$اه، تع$دادی از . اقتصاد سنتی به ي$ک س$رمايه داری غرب$ی

ّزم$$ين ھ$$ا را مل$$ی و در ب$$ين طبق$$ۀ متوس$$ط جدي$$د خ$$ود توزي$$ع ک$$رد، 
تعدادی از بوروکرات ھای جديد را اس$تخدام نم$ود، ب$ه رف$رم ھ$ايی 
ّاقتصادی برای کنترل کل اقتصاد دست زد و زيرساخت ھای جديد 
صنعتی را برای سرعت بخشيدن به پروسۀ صنعتی شدن کشور ب$ه 

ه عfوه ھدف از اين اصfحات آن بود ک$ه از طري$ق ب. راه انداخت
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نفت و ساير مشتقات آن، اقتصاد ايران به اقتصادھای سرمايه داری 
 .غربی الحاق شود

  رادولت ميزان کنترل بر بازار را اف$زايش داد و م$دارس س$کو�ر
برای برای آم$وزش اف$راد بيس$واد افتت$اح ک$رد ت$ا از اي$ن طري$ق ھ$م 

اجتم$اعی -را کاھش دھد و ھم از نف$وذ سياس$ی نفوذ بازاريان حوزۀ
 .روحانيون ممانعت به عمل بياورد

، دول$$$$ت ش$$$$اه اعتب$$$$اراتی ارزان را ب$$$$رای جب$$$$ران 1960در دھ$$$$ۀ 
خسارات بازاری ھا به دنبال رفرم ھای اقتصادی، در اختيار آن ھا 

م ھ$$ای رّروحاني$$ت، از رف$$-ب$$ا اي$$ن وج$$ود، ائ$$تfف ب$$ازار. ق$$رار داد
ب$$ه ھم$$ين . ی انق$$fب س$$فيد چن$$دان راض$$ی نب$$وداقتص$$ادی و اجتم$$اع

" غرب$$ی س$$اختن"خ$$اطر، ائ$$تfف ش$$مار اعتراض$$ات علي$$ه حرک$$ت 
دستگاه دولتی و جامعه افزايش داد و سياس$ت ھ$ای مداخل$ه گرايان$ۀ 
. دولت، من جمله کنترل س$خت قيم$ت ھ$ا، را م$ورد انتق$اد ق$رار داد
ای ب$$رای ائ$$تfف م$$ذکور، سياس$$ت ھ$$ای دول$$ت در حک$$م تھدي$$دی ب$$ر

ب$ه ھم$ين . سبک زندگی سنتی ايرانيان و منافع اقتصادی کشور بود
ّجھ$$ت ب$$ه مخالف$$ت ھ$$ای خ$$ود در تجمع$$ات مختل$$ف ب$$ازار و مراس$$م 

ن وبا در نظر گرفتن وابس$تگی روح$اني. مذھبی در مساجد ادامه داد
ّ و نفوذ سياسی روحانيت بر بازاريان، چنين تجمعات ،و بازاری ھا ّ

ً اما نستا قوی ت$ر علي$ه دول$ت ش$اه ، محدودو اعتراضاتی به ائتfفی ّ
در واق$$ع روح$$انيون ب$$رای حماي$$ت از اعتراض$$ات . کم$$ک م$$ی ک$$رد

خيابانی و تأمين مالی ائتfف و نھادھای مذھبی به بازاری ھا ني$از 
داش$$تند و ب$$ازاری ھ$$ا ھ$$م ب$$ه حماي$$ت اي$$دئولوژيک روح$$انيون علي$$ه 

ی، به تfش ھای در اين بين، دولت شاھنشاھ. دولت شاه نياز داشتند
خ$$ود ب$$رای مح$$دود ک$$ردن ح$$وزۀ نف$$وذ روح$$انيون و بازاري$$ان ب$$ر 

 .اجتماعی سنتی ادامه داد-نھادھای اقتصادی
، در نتيج$$ۀ بح$$ران ھ$$ای اقتص$$ادی در اي$$ران، 1970در اواي$$ل دھ$$ۀ 

ب$$$ه ع$$$fوه، . دس$$$تمزدھا ک$$$اھش و س$$$طح قيم$$$ت ھ$$$ا اف$$$زايش ياف$$$ت
اد کش$اورزان در مھاجرت ھای توده ای به شھر ھا، ب$ه ک$اھش تع$د

ّروس$$تاھا و نھايت$$ا ک$$اھش تولي$$د و عرض$$ۀ م$$واد غ$$ذايی منج$$ر ش$$د ً .
ّھمين موضوع باعث شد تا قيمت ھا و اجاره ھا به شدت در شھرھا 

ّ ب$ه ش$دت اقش$ار ک$م درآم$دبازاری ھ$ا، ک$ارگران و س$اير . با� رود
واک$نش ک$ارگران ب$ه بح$ران، اعتص$ابات ک$ارگری . ضربه خوردند

، در ھم$$ان ح$$ال ک$$ه دول$$ت وق$$ت ش$$اه، دس$$تور ب$$ه ًض$$منا. وس$يع ب$$ود
داد، بازاری ھا مخالفت خود ب$ا می حذف سوبسيد بسياری از اقfم 

سياست ھای اقتصادی را افزايش دادند و کا�ھا و خ$دمات خ$ود را 
چن$ين اق$داماتی، ب$ه گس$ترش . در بازارھای سياه به فروش رس$اندند

 وخام$$ت و عم$$ق .ت$$نش در ب$$ين ب$$ازاری ھ$$ا و دول$$ت ش$$اه منج$$ر ش$$د
-بحران و مسائل اقتصادی، ھم جنبش کارگران و ھ$م جن$بش ب$ازار

 .ّروحانيت را تحريک کرد
ّ، دولت شاه بازاريان را مس$ئول ن$رخ ب$ا�ی ت$ورم و 1970در دھۀ 

در پاس$$خ، بازاري$$ان ب$$ه ھم$$راه . ّمس$$کfت ج$$دی اقتص$$ادی دانس$$ت
 روح$$انيون، اعتراض$$ات را ن$$ه فق$$ط در بازارھ$$ا ک$$ه ھ$$م چن$$ين در

مضاف بر آن که مداخلۀ دولت در حمايت . خيابان ھا افزايش دادند
از بنگاه ھای بزرگ و مدرن، به ضرر بنگاه ھا و مش$اغل خ$رد و 

، مي$$زان س$$رکوب 1977 ق$$انونی در س$$ال تتغيي$$را. س$$نتی تم$$ام ش$$د
ب$$ازاری ھ$$ا را اف$$زايش داد و جرق$$ۀ اق$$دام مش$$ترک بازاري$$ان علي$$ه 

رای بسيج مردم، ب$ه ب$رگ برن$دۀ بازاری ھا ب. دولت را روشن کرد
برخ$$ی از ب$$ازاری ھ$$ای سرش$$ناس .  رو کردن$$دمسYYاجدخ$$ود يعن$$ی 

تھران، به سازماندھی اعتراض$ات ب$ازار پرداختن$د و از نف$وذ خ$ود 
 .برای تعطيلی تعدادی از بازارھا استفاده کردند

 چند نتيجه
ًبنابراين مشخصا می توان دي$د ک$ه ت$ا پ$يش از دورۀ تfط$م، ائ$تfف 

ری ھ$$ا و روح$$انيون ب$$ه دنب$$ال ش$$ريک و متح$$د جدي$$دی ب$$رای ب$$ازا
.  ب$ود کش$وراعتراض به مداخfت سرمايه داری غ$رب در اقتص$اد

ّاما آن ھا به طور مYداوم اين ائتfف اغلب شامل کارگران می شد، 
در واقع برای .  قرار می گرفتندروحانيونمورد خيانت بازاريان و 

ًواقع$$ی جن$$بش، ک$$ه ص$$رفا ب$$ازار، ک$$ارگران ن$$ه اعض$$ای -ّروحاني$$ت
اھرم فشار يا يک برگ برنده در چانه زنی و مذاکره ب$ا دول$ت ش$اه 

 .بودند
ّدر طی دورۀ تfطم، ب$ازاری ھ$ا نگ$ران از دس$ت رف$تن موقعي$ت و 
ّجايگاه خ$ود در جامع$ه و فعالي$ت ھ$ای اقتص$ادی و ق$درت خ$ود در  ّ

اض$$$افه ب$$ر اي$$$ن . مواجھ$$ه ب$$ا من$$$افع س$$رمايه داران خ$$$ارجی بودن$$د
ًگران$$ی و ت$$رس، نظ$$ام س$$رمايه داری غرب$$ی، عموم$$ا ب$$ه عن$$وان ن

تھدي$$دی علي$$ه س$$بک و ش$$يوۀ س$$نتی زن$$دگی بازاري$$ان ب$$ه ش$$مار م$$ی 
 ارتباط$ات و پيون$دھای دوس$تانۀ س$نتی در ان،در واقع بازاري .رفت

بازارھا را به رواب$ط خص$مانۀ س$رمايه داران خ$ارجی ت$رجيح م$ی 
تی جديد برای ايجاد سياس$ت  آن ھا خوھان دول،به ھمين دليل. دادند

ّھای اقتصادی ملی و از ھمه مھم تر، حفظ مالکي$ت، ک$اھش کنت$رل 
س$$خت ب$$ر روی قيم$$ت ھ$$ا و تولي$$دات، اعط$$ای فرص$$ت ھ$$ای ش$$غلی 
رد ُب$$يش ت$$ر ب$$ه بازرگان$$ان و مالي$$ات ن$$اچيز از ص$$احبان مش$$اغل خ$$

 .بودند
 در تغيير نظام سنتی تج$اری ب$ه پادشاھیبا وجود تfش ھای دولت 

نظام سرمايه داری غربی، بازارھای ايران ھم چنان به حي$ات يک 
، ب$ه يک$ی از جن$بش ھ$ای 1979خود ادامه دادند و تا پ$يش از س$ال 

ائ$تfف مي$ان علم$ا و ب$ازاری ھ$ا، در . اعتراضی عمده تب$ديل ش$دند
ًدوران تfطم مجددا جان گرفت ًھرچند، بازاری ھا عموما خواھان . ّ
عم$$ال تغييرات$$ی ِزار آزاد، و تنھ$$ا احف$$ظ مناس$$بات و بني$$ان ھ$$ای ب$$ا

ک$ه -با اين وجود، روحانيون. تکميلی در جھت قوانين ملی تر بودند
 رھب$$ری اي$$دئولوژيک اي$$ن -ًخ$$ود ش$$ديدا ب$$ه بازاري$$ان وابس$$ته بودن$$د

. جنبش اعتراضی را در تظاھرات و جلسات بازار در دست گرفتند
 به چند آيه و  زدنگًبه ھمين خاطر، ائتfف نھايتا توانست تا با چن

ّح$$ديث در دف$$اع از مالکي$$ت خصوص$$ی و بازرگ$$انی، راھ$$ی ب$$رای 
 .تقويت پيوندھای ايدئولوژيک بين بازاری ھا و روحانيون پيدا کند
دورۀ جنگ و دورۀ پساجنگ به خوبی اثبات کرد که بازاری ھا در 

تماي$$ل ب$$ه پ$$ذيرش بنگ$$اه ھ$$ای تج$$اری خ$$ارجی، در واق$$ع منھاي$$ت 
ّ ام$$ا ت$$ا ج$$ايی ک$$ه من$$افع و حي$$$ات ، بودن$$دس$$رمايه داران خ$$ارجی،

 .اقتصادی آن ھا به خطر نيفتد
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 چند نکتۀ تکميلی پيرامون بحث
  اعتصاب بازار

 

 
 انآرمان پوي

 
ب$ا ) Value Added(در ابت$دا م$ی باي$د ب$ين مفھ$وم ارزش اف$زوده 

تم$ايز قائ$ل ) Surplus Value(مفھوم مارکسيستی ارزش اض$افی 
ًارزش افزوده، در اقتصاد سرمايه داری، صرفا مابه التفاوت . شويم

 قيمت ارزش ورودی و خروجی، در واقع ستاده و داده است؛ يعنی
ّکا�ی نھايی منھای ھزينۀ منابع اوليه، مواد خام، کا�ھای واسطه و  ّ

ب$ه عب$ارت ديگ$ر، ارزش اف$زوده، تف$اوت ب$ين دري$افتی ھ$ای . غيره
ّيک بنگاه از محل فروش محصول توليد شده و پرداختی ھای آن بر 
ّروی منابع اوليۀ به کار گرفته شده در ھر مرحل$ه از پروس$ۀ تولي$د 

ني$د ک$ه پروس$ۀ تولي$د ي$ک بنگ$اه ب$ه ش$کل س$ادۀ زي$ر ف$رض ک. است
 :باشد

، کا�ھای )ّاوليه(ّمواد خام 
 واسطه و غيره

C1 

 D استھfک

 سرمايۀ ثابت
)C( 

 W دستمزد
 ّسرمايۀ متغير

)V( 

 π سود

 i بھره

 R اجاره

 ارزش اضافی
)S( 

 قيمت کا�ی نھايی P کا�ی نھايی

 
در ازای وام و (لب سود، بھره در قا" ارزش اضافی"که در اين جا 

اگر بھره (توزيع شده است ) برای ساختمان و غيره(و اجاره ) غيره
و اجاره ای در کار نباشد، اين ارزش اض$افی مع$ادل س$ود س$رمايه 

 ). دار خواھد بود
 :برابرست با) V.A(در قالب شکل توليد فوق، ارزش افزوده 

 
V.A= P- C1 

 :سط دادکه می توان آن را به شکل زير ب
V.A= D+W+π+i+R 

 

ّب$$$ه بي$$$ان مارکسيس$$$تی، م$$$واد خ$$$ام و کا�ھ$$$ای واس$$$طه ب$$$ه ھم$$$راه 
و دس$$$$تمزد ) C(اس$$$$تھfک آن در جري$$$$ان تولي$$$$د، س$$$$رمايۀ ثاب$$$$ت 
محس$وب م$ی ) V(ّپرداختی کارگران معادل ارزش س$رمايۀ متغي$ر 

شود و ارزش اضافی در فرآيند توليد، خود را به شکل توزيع سود، 
قيمت کا�ی نھايی ني$ز براب$ر اس$ت ب$ا . نشان می دھدبھره و اجاره 

 :ّمجموع سرمايۀ ثابت، متغير و ارزش اضافی؛ يعنی
 

P=C+V+S = (C1+D) +W+ (π+i+R) 

 
در نتيجه، ارزش اضافی و ارزش افزوده را می توان به اين شکل 

 :نشان داد
 

S=π+i+R 

V.A= D+V+S 

 

را تش$کيل " ارزش افزوده"خود بخشی از " ارزش اضافی"که اين 
 به V.Aاگر استھfک را ھم بسيار ناچيز در نظر بگيريم، . می دھد

 . با�تر خواھد بودSّاندازۀ سرمايۀ متغير از 
ًضمنا مجم$وع ارزش اف$زودۀ ھ$ر مرحل$ه در ي$ک زنجي$رۀ تولي$د ت$ا 

ًمعم$و� در اي$$ن . (توزي$ع، ب$$ا قيم$ت ک$$ا�ی نھ$ايی براب$$ر خواھ$د ب$$ود
 )ی توليد نان استفاده می شودمورد مثال تکراری و کليشه ا

ً، ک$ه اس$ما ق$رار اس$ت ت$ا در ھ$ر )VAT(ماليات بر ارزش افزوده 
توزيع، بر ارزش افزودۀ ايجاد ش$ده وض$ع -مرحله از زنجيرۀ توليد

ًشود، برخfف عنوان خود عمf يک ماليات غيرمستقيم بر مصرف 
ی، البته اين نوع ماليات بر سه مبن$ای تولي$د(کا�ھا و خدمات است 

درآم$$دی و مص$$رفی قاب$$ل محاس$$به اس$$ت ک$$ه در اي$$ن ج$$ا از آن م$$ی 
، روش صورتحس$$$ابی VATدر اي$$$ران، پاي$$$ۀ محاس$$$باتی ). گ$$$ذريم

است؛ به عبارتی، اگر ن$رخ مالي$ات را ) روش تفريقی غير مستقيم(
t%در نظر بگيريم : 
 

ارزش خري$$$$دھای  (%t –) ارزش ف$$$$روش (%t= ب$$$$دھی مالي$$$$اتی
 )واسطه ای بنگاه

 
ّ توم$ان ھزين$ه ب$رای من$ابع اولي$ه، 1000ر بنگ$اه ب$ا ص$رف يعنی اگ

ارزش اف$زوده ( تومان توليد می ک$رده اس$ت 5000کا�يی به قيمت 
 درصدی ماليات 30ًحال با يک نرخ مثf )  تومان4000ای معادل 

 توم$ان 300( توم$ان ھزين$ه م$ی کن$د 1300بر ارزش افزوده، ابتدا 
 توم$$ان م$$ی 6500ب$ا قيم$$ت و بع$د ک$$ا�ی خ$$ود را ) ب$يش ت$$ر از قب$$ل

 تومان ماليات از مصرف کننده يا خريدار اخذ 1500يعنی (فروشد 
 300 تومان ماليات دريافتی و 1500؛ تفاوت اين دو، يعنی )می کند

 تومان، به سازمان امور 1200تومان ماليات پرداختی که می شود 
ب$$دين ترتي$$ب، ق$$رار اس$$ت ت$$ا ب$$ه لح$$اظ . مالي$$اتی فرس$$تاده م$$ی ش$$ود

در اين حالت، اين مصرف . ری، توليدکننده مالياتی پرداخت نکندنظ
ًکنن$$دگان نھ$$ايی ھس$$تند ک$$ه اص$$و� ھنگ$$ام تھي$$ۀ مايحت$$اج خ$$ود، باي$$د 

 .ماليات پرداخت کنند
ّام$$ا در ش$$رايطی ممک$$ن اس$$ت ک$$ه ب$$ا ب$$ا� رف$$تن قيم$$ت ک$$ا�ی م$$ورد 

البته بسته به نوع (يا سود سرمايه دار ) درآمد(نظر، ميزان فروش 
ک$اھش پي$دا کن$د و رياس$ت محت$رم ) � و کشش قيمتی تقاض$ای آنکا

اين موض$وع ي$ا از طري$ق م$ذاکره و چان$ه . بنگاه دچار ضرر گردد
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ًسازی با سازمان امور مالياتی حل خواھ$د ش$د و ي$ا نھايت$ا او ب$رای 
ّجب$$ران ض$$رر و اف$$زايش ارزش اض$$افی، اول$$ين ض$$ربه را متوج$$ه  ّ

 ک$$اھش دس$$تمزد، ح$$ذف ي$$ا :کارکن$$ان و ک$$ارگران خ$$ود خواھ$$د ک$$رد
به بي$ان ديگ$ر او ب$ا . (ّکاھش حق بيمه، افزايش ساعات کار و غيره

، به شکل مطلق يا نسبی، س$عی S/Vافزايش نرخ استثمار يا نسبت 
ًول$$ی نھايت$$ا ب$$ازھم مص$$رف ) خ$$ود خواھ$$د ک$$رد" ض$$رر"در جب$$ران 

کنندگان نھايی و کارگرانی که خود که در توليد آن کا� نقش داشته 
، بايد کا�ی مورد نظر را با پرداخ$ت مالي$ات، يعن$ی بھ$ای ب$يش اند

کما اين که ھمين ا�ن نيز ما برای خريد بس$ياری از . تر، تھيه کنند
. ماليات پرداخت می کنيم% 12و برای انواع سيگار % 1.5کا�ھا 

ًف$$روش، تمام$$ا ب$$ه مص$$رف -اي$ن مالي$$اتی اس$$ت ک$$ه در زنجي$$رۀ تولي$د
 .ه استکنندگان نھايی منتقل شد

ًعجالتا يک توليدی کوچ$ک کف$ش را در ب$ازار در نظ$ر بگيري$د ک$ه 
با اجرای مالي$ات . ًمستقيما محصو�ت خود را به فروش می رساند

ّب$ر ارزش اف$زوده، بنگ$اه ھنگ$ام خري$د م$واد اولي$ه  چ$رم، پارچ$$ه و (ّ
 درصد ماليات پرداخت خواھد کرد و در زمان فروش 3ًمثf ) غيره

چنان چه مي$زان . يمت کفش، ماليات دريافت کند درصد ق3نيز بايد 
فروش به ش$کل س$ابق ادام$ه پي$دا کن$د، بنگ$اه کوچ$ک ت$رين مالي$اتی 

ّام$$ا اگ$$ر اي$$ن اف$$زايش قيم$$ت، ب$$ه ک$$اھش . پرداخ$$ت نخواھ$$د پرداخ$$ت
" م$دير بنگ$اه"ًتقاضای خريداران منجر شود، متعاقبا درآمد و س$ود 

کنندۀ بخشی از ماليات پايين می آيد؛ يعنی در ظاھر امر او پرداخت 
ّام$$ا ھم$$ان ط$$ور ک$$ه گفت$$ه ش$$د، او ب$$رای . و متقب$$ل ض$$رر ش$$ده اس$$ت

ّجب$$ران ض$$رر، فش$$ار را متوج$$ه ک$$ارگران خ$$ود خواھ$$د ک$$رد ت$$ا ب$$ه 
 .رقابت در بازار ادامه دھد

بنابراين از ھر زاويه که به اين موضوع نگاه می کنيم، کارگران و 
ب$$ود، ن$$ه حض$$رات اقش$$ار ک$$م درآم$$د ب$$زرگ ت$$رين قرب$$انی خواھن$$د 

ض$$من آن ک$$ه اي$$ن ن$$وع مالي$$ات در کن$$ار س$$اير ط$$رح ھ$$ای . ب$$ازاری
اعمال می شود و در نتيج$ه، اث$رات منف$ی ) SAP(تعديل ساختاری 

 .آن تشديد خواھد شد
ّمسألۀ ديگری که در اين بين اھميت دارد، آثار تورمی  ّVAT است 

ّمتأس$$فانه فرص$$ت . ک$$ه جنج$$ال ھ$$ای زي$$ادی ب$$ر س$$ر آن وج$$ود دارد
نيست تا در اين جا در مورد عواقب احتمالی اين سيستم مالياتی ب$ر 
ّتورم صحبت کنيم، اما مشاھدات تجربی در بسياری از کش$ور ھ$ا،  ّ
چه توسعه يافته و چه در حال توس$عه، از اف$زايش ش$ديد و ناگھ$انی 
ّسطح قيمت ھا در ھنگام معرفی و اجرای ماليات بر ارزش افزوده 

ني$ز ب$ه احتم$ال زي$اد از اي$ن قاع$ده مس$تثنی خبر می دھ$د ک$ه اي$ران 
 .نخواھد بود
ّم$$$$$$$$$اه معرف$$$$$$$$$ی  کشور

VAT 

تغيي$ر ناگھ$انی در 
 )%(قيمت ھا 

 57،2 1975ژانويۀ  آرژانتين

 9،5 1973اکتبر  بوليوی

 15،8 1967ژانويۀ  برزيل

 146،7 1975مارس  شيلی

 12،9 1975ژانويۀ  کلمبيا

 8 1967ژوئيۀ  دانمارک

 2،1 1968ۀ ژانوي فرانسه

 5،5 1972نوامبر  ايرلند

 17،9 1972ژوئيۀ  اسرائيل

 6،3 1973ژانويۀ  ايتاليا

 5،2 1969ژانويۀ  ھلند

 7،8 1970ژانويۀ  نروژ

 4،9 1973آوريل  انگلستان

 66،3 1968ژانويۀ  اوروگوئه

Source: Thakurta, Paranjoy. "Worries on 

VAT" (March 13, 2003), 

http://www.rediff.com/money/2003/mar/13

paran.htm  

 
سؤال مھم و به جايی که رفيق کامران مطرح می کند اينست ک$ه ب$ا 

 ّاين تفاصيل، به چه علت بازاريان وارد اعتصاب شدند؟
 

ص$$نف (اري$$ان در واق$$ع مھ$$م ت$$رين د�يل$$ی ک$$ه م$$ن در اعتص$$اب باز
ًاو�، بخش$ی : می بينم اينست) پارچه فروشان، طfفروشان و غيره ّ

از بازاريان که از اين نوع ماليات آسيبی نمی بينند، به عل$ت من$افع 
طبق$$اتی مش$$ترک خ$$ود ب$$ا س$$اير بازاري$$ان و پيون$$دھای مختل$$ف در 

ًثاني$$ا، بخ$$ش زي$$ادی از ب$$ازار را . ب$$ازار، وارد اعتص$$اب ش$$ده ان$$د
اسطه ھا تشکيل می دھند که سيستم فاکتوری مالي$ات ب$ر د��ن و و

ب$رای آن ھ$ا مش$کfت ) در اظھارنامه ھ$ای مالي$اتی(ارزش افزوده 
ّاي$$ن اس$$تد�ل درس$$ت ب$$ه ک$$رات از س$$وی . عدي$$ده ای ايج$$اد م$$ی کن$$د ِ

ّجمھوری اسfمی نيز عليه اعتص$اب ب$ازار تک$رار ش$ده اس$ت، ام$ا 
 خ$ود گفت$ه اس$ت وظيف$ۀ ھمان طور که رفيق سينا پازوکی در مقال$ۀ

مارکسيست ھای انقfبی، نه افتادن در دام يکی از طرفين درگيری، 
ًثالثا، بخشی از بازار را خرده فروشی ھا و يا . که افشای آن ھاست

تولي$$دی ھ$$ای ک$$وچکی تش$$کيل م$$ی دھن$$د ک$$ه در ص$$ورت ک$$اھش در 
فروش به دنبال دريافت ماليات از خريدار، با ضرر رو به رو م$ی 

 . شوند
 

ّنکت$$ۀ آخ$$ری ک$$ه رفي$$ق ک$$امران ني$$ز در م$$ورد ادع$$ای ب$$ورژوازی 
ًپيرامون مسألۀ دستمزد و تورم مط$رح ک$رده، ک$امf ص$حيح اس$ت ّ .
ّدر واقع ادعای افزايش تورم در نتيجۀ افزايش دستمزد، ده ھا س$ال  ّ

قيم$ت ھ$ا آم$وزش -ّاست که تحت عن$وان م$ارپيچ ت$ورمی دس$تمزدھا
: ّفروبستگی ت$ورمیتوانيد به مقالۀ در اين مورد می (داده می شود 

با ) ، از دکتر رئيس دانا مراجعه کنيدا�کلنگ بی قرار و پا در ھوا
اين حال اين مسأله به بحث فعلی بی ارتباط است و من ھم در مورد 

 .آن صحبتی نمی کنم
 

ی خ$$واھم در انتھ$$ای اي$$ن نوش$$ته بگي$$ريم اينس$$ت ک$$ه نتيج$$ه ای ک$$ه م$$
اج$رای مالي$ات ب$ر ارزش اف$زوده، در درج$ۀ نخس$ت تھدي$دی ب$رای 
طبقۀ کارگر است، نه بازاريان، و طبقۀ کارگر می بايد بنا به منافع 
طبق$$اتی خ$$ود و ب$$ا حف$$ظ مرزبن$$دی ب$$ا بازاري$$ان، از حق$$وق خ$$ود در 

اج$$رای مالي$$ات ب$$ر اعت$$راض ب$$ه . مواجھ$$ه ب$$ا اي$$ن ي$$ورش دف$$اع کن$$د
ًارزش افزوده از سوی بازاريان، عموما بھانه ايست ب$رای حف$ظ و 

 .کسب يک سری از امتيازات
 
 1389 تيرماه 26
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سازمان تأمين اجتماعی و دست اندازی به 
 ّحقوق اوليۀ طبقۀ کارگر

 

 
 

 آرمان پويان
 

ّچندی پيش، ھي$أت امن$ای س$ازمان ت$أمين اجتم$اعی، از مص$وبه ای 
مبن$$$ی ب$$$ر درياف$$$ت ) 89 ارديبھش$$$ت 21ب$$$ه ت$$$اريخ (نگي$$$ز مناقش$$$ه ا

در واق$ع بن$ا ب$ه تعري$ف، . ِفرانشيز از بيمه شدگان سازمان خب$ر داد
اس$$ت ک$$ه طب$$ق ) ھزين$$ه(فرانش$$يز، درص$$د ي$$ا قس$$متی از خس$$ارت 

شرايط بيمه نامه، برعھدۀ بيمه گذار قرار می گيرد و بيمه گر نسبت 
ک$ه در م$ورد ن$وع و نح$وۀ ّبه آن ھيچ گون$ه تعھ$دی ن$دارد، مگ$ر آن 

  1.محاسبۀ آن توافق شده باشد
 50بدين ترتيب قرار است تا در اين مورد، سازمان تأمين اجتماعی 

درصد يا نيمی از ھزينه ھای درم$انی را ب$ر دوش کس$انی بيان$دازد 
  يعنی جمعيتی در حدود 2که تحت پوشش بيمۀ سازمان قرار دارند؛

 

 
طب$$ق آمارھ$$ای مرب$$وط ب$$ه پاي$$ان آذرم$$اه س$$ال ( ميلي$$ون نف$$ر 26.5
 ميليون نفر افزايش يافته 30، که از قرار معلوم تاکنون به 4)گذشته
 اين موضوع را بگذاريد در کنار اين حقيقت دردناک که بنا 5.است

آوردھای کارشناسان حوزۀ بھداشت و درم$ان، س$ا�نه بر آخرين بر
ّبيش از يک و نيم ميليون نفر از جمعيت کشور به دليل تأمين ھزينه 

 6.ّھای سنگين درمانی به زير خط فقر می رود
ّاين مصوبه، در صورت اجرا، بی ترديد يورش ديگری به ابت$دايی 

، ھ$ر در ط$ی س$ه دھ$ۀ گذش$ته. ترين حقوق طبقۀ کارگر خواھد ب$ود
ای  ّسال خدمات درمانی بيشتری از دايرۀ قراردادھا و تعھدات بيمه 

س$$ازمان ت$$أمين اجتم$$اعی خ$$ارج ش$$ده اس$$ت، ب$$ه ط$$وری ک$$ه ت$$اكنون 
ھا و  ھا، درمانگاه  كارگران عfوه بر خروج بسياری از بيمارستان 

ّپزشكان از تعھدات درمانی سازمان، شاھد اف$زايش س$طح فرانش$يز 
 و خدمات آزمايشگاھی در مراكز درمانی غير داروھا، پرتونگاری

 ھيأت 7.ملكی طرف قرارداد با سازمان تأمين اجتماعی نيز بوده اند
امن$$ای س$$ازمان ت$$أمين اجتم$$اعی در ش$$رايطی از درياف$$ت فرانش$$يز 
صحبت می کند که كارگران شاغل و بازنشس$ته، ھم$ه ماھ$ه مع$ادل 

 دھند تا در  ی میّيک سوم دريافتی خود را به سازمان تأمين اجتماع
  8.مواقع لزوم بتوانند از خدمات درمانی اين سازمان استفاده كنند

ھرچند فشارھای ناشی درياف$ت فرانش$يز و انتق$ال بخش$ی از ھزين$ه 
ّھای درمانی به بيمه شدگان، متوجه کل بيمه شدگان خواھد شد، اما  ّ ّ
ّبه طور مشخص اين فشار برای ھمۀ آن ھا در يک س$طح نيس$ت و 

ب$ه عن$وان (عبارتی برای برخی از گروه ھای تحت پوشش بيمه به 
نس$بت ) نمونه استفاده کنندگان از بيمۀ بيکاری، يا رانندگان و غيره

تنھا ت$ا پاي$ان آذرم$اه س$ال . به سايرين به مراتب بيش تر خواھد بود
ً، از جمعي$$ت بيم$$ه ش$$دگان اص$$لی، مجموع$$ا 88  196 ھ$$زار و 604ّ

در ھمان دوره نيز، . ان تشکيل می داده اندنفر را رانندگان و بافندگ
 ھ$$زار نف$$ر از بيم$$ۀ بيک$$اری اس$$تفاده م$$ی ک$$رده ان$$د 162قري$$ب ب$$ه 

  9).ارقامی که به احتمال زياد تا به ا�ن افزايش يافته است(
 

 295،894 اختياری

ح$$$$$$$$$$$$$$$$$$$رف و 
 مشاغل آزاد

397،982 

 451،725 نرانندگا
 خاص

 152،471 بافندگان

توزي$$$ع ان$$$واع بيم$$$ه 
 شدگان اصلی

 )88پايان آذر (

 161،956 بيمه بيکاری

 
ّالبته ھنوز در مورد جوانب اجرای اين مص$وبه اط$fع چن$دانی در 

ًحت$$ی ظ$$اھرا دبي$$ر ش$$ورای ع$$الی ت$$أمين اجتم$$اعی ھ$$م . دس$ت نيس$$ت
ھرچن$د ک$ه اي$ن ژس$ت (10ّبه اين مصوبه داشته است" شديدی"انتقاد 
و ي$ا ناي$ب ) بور تازگی ن$داردّھم مانند مصوبۀ مز" دلسوزانه"ھای 

رئيس کميسيون اجتماعی مجلس اع$fم ک$رده اس$ت ک$ه در ص$ورت 
ّص$$حت مص$$وبه،  ؛ 11"مجل$$س م$$انع از انج$$ام اي$$ن ک$$ار خواھ$$د ش$$د"ّ

 ق$انون 29 و 3ّمضحک تر آن است که اين مصوبه حتی با اص$ول 
 ق$$انون ت$$أمين اجتم$$اعی و 29، و م$$ادۀ 12اساس$$ی جمھ$$وری اس$$fمی

  قانون 3ّان به اجرای بندھای الف و ب از مادۀ قانون الزام سازم
 13.تأمين اجتماعی ھم در تناقض قرار می گيرد

 با اين وجود اجرای احتمالی چنين طرحی، به موازات خصوص$ی 
و )  قانون اساسی44زير عنوان اجرای اصل (سازی ھای گسترده 

، )به ويژه ح$ذف ت$دريجی سوبس$يدھا(ّپيشبرد طرح تحول اقتصادی 
عنايی به جز فشار مضاعف بر ک$ارگران و اقش$ار زحم$تکش ھيچ م

 . ايران و استثمار بيش تر آن ھا نخواھد داشت
نگاھی گذارا به س$رمايه داری نحي$ف جمھ$وری اس$fمی نش$ان م$ی 
دھد که اين سيستم با بحرانی ھمه جانبه، به ويژه در اقتص$اد خ$ود، 
ی دس$$$ت ب$$$ه گريب$$$ان اس$$$ت؛ ب$$$ه عن$$$وان نمون$$$ه، بن$$$ابر تخم$$$ين ھ$$$ا

) رش$$د تولي$$د ناخ$$الص داخل$$ی واقع$$ی(اکونوميس$$ت، رش$$د اقتص$$ادی 

 9،729،961 3بيمه شدگان اصلی 

 16،677،243 بيمه شدگان تبعی

 26،407،204 جمع بيمه شدگان اصلی و تبعی
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 نرخ رشدی که 14 درصد بوده است،0.5، معادل 88ايران در سال 
 . نسبت به سال ھای پيش از آن بسيار پايين به نظر می رسد

نرخ بيکاری غير رسمی، (نرخ بيکاری ھم چنان رو به رشد است 
ق$$رار % 45ا ب$$ا�ی  درص$$د اس$$ت و در برخ$$ی اس$$تان ھ$$22ّح$$داقل 
به گزارش بانک مرکزی، شاخص بھای کا�ھا و خدمات . 15)دارد

در ف$روردين م$اه ) ّشاخص تورم(مصرفی در مناطق شھری ايران 
 درصد و در اين بين، 10.3سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 

شاخص بھای گروه بھداشت و درمان در مقايسه با ماه مش$ابه س$ال 
 16.يش داشته استافزا% 21.7قبل، 
 

 
 

ّوضعيت سيستم بانکی نيز با رسيدن مطالبات معوق$ه ب$انکی  ي$ا ب$ه -ّ
ً، عمf 17 ھزار ميليارد تومان48 به -عبارتی طلب سوختۀ بانک ھا

ّوض$عيت ص$نايع و واح$دھای . به مرحلۀ ورشکس$تگی رس$يده اس$ت
توليدی نيز به ھم$ين من$وال اس$ت، ب$ه ط$وری ک$ه دول$ت در مرحل$ۀ 

 واحد توليدی كه ميزان بدھی 280ھزار و 2تمھال بدھی ّاول، با اس
. ميليارد توم$ان ب$ود، موافق$ت ك$رد2آن ھا به سيستم بانكی كمتر از 

 واحد 491ھزار و 4در مرحلۀ بعد نيز دولت مصوب كرد كه بدھی 
بنگ$$اه ھ$$ای " ب$$دين ترتي$$ب، ش$$مار .تولي$$دی ديگ$$ر را اس$$تمھال كن$$د

ت، ط$$$ی خردادم$$$اه ت$$$ا مش$$$مول برنام$$$ۀ حم$$$ايتی دول$$$" بح$$$ران زدۀ
  18. مورد رسيد6771 به 88شھريور ماه سال 

، )88 آذر 4(طبق گ$زارش س$ازمان س$رمايه گ$ذاری ھ$ای خ$ارجی 
 درص$$د ک$$اھش 93، ب$$ا 87حج$$م س$$رمايه گ$$ذاری خ$$ارجی در س$$ال 

 به تمامی اين 19. ميليون د�ر رسيد822، به حدود 86نسبت به سال 
ّمنيت س$ازمان مل$ل علي$ه موارد بايد دور جديد تحريم ھای شورای ا

 20.رژيم ايران را ھم اضافه کرد
ني$$از ب$$ه توض$$يح چن$$دانی ن$$دارد ک$$ه اف$$زايش ھزين$$ۀ س$$رانۀ درم$$انی 
ک$ارگران تح$$ت پوش$$ش بيم$$ه، در کن$$ار اف$$زايش قراردادھ$$ای موق$$ت 
کار و پيمانکاری، تضعيف ثبات شغلی و کاھش قدرت خريد واقعی 

 سياس$$ی و اجتم$$اعی ، ب$$ه اف$$زايش عم$$ق و دامن$$ۀ بح$$ران...آن ھ$$ا و
ّدر اين ميان، وظيفۀ تمامی فعالين . جمھوری اسfمی خواھد انجاميد

ّچپ و کارگری، مبارزۀ قاطعانه با اج$رای اي$ن مص$وبه و دف$اع از 
حقوق اولي$ۀ ک$ارگران در براب$ر اي$ن حمل$ۀ احتم$الی در بس$تر س$اير 

 . مبارزات کارگری است
ت، ب$$ه ھم$$راه ّاجتم$$اعی و اقتص$$ادی حاکمي$$-ّش$$رايط خ$$اص سياس$$ی

که مورد فوق، تنھا يکی (حمfت روزافزون به حقوق طبقۀ کارگر 
، بيش از پيش سازماندھی و تشکل، و مداخلۀ پيگير و )از آن ھاست

م$$ؤثر مارکسيس$$ت ھ$$ای انقfب$$ی را در راس$$تای ت$$دارک ب$$رای ي$$ک 
 .ًاعتصاب عمومی عليه رژيم و نھايتا انقfب سوسياليستی می طلبد

 )فحه آخردر ص (:پانويس 

 بحث آزاد

 يیدانشجو چپ جنبش و زميآنتر
 

 نيالّفع$ از و ک،ي$تکنی پل$ دانشگاهی اخراجی دانشجو توانچه، عابد
 مصاحبه گذشته، سال چندی ط رانيايی دانشجو جنبش ستياليسوس
 از رای انتقادات و ھا مخالفت که داد انجام وزين دانشجو تيسا بای ا

ی بحث$. داش$ت دنبال به ستياليسوس ويی دانشجو نيفعال گريدی سو
 ،ش$د منتش$ر مصاحبه نيا بهی نصرآباد سايپر نقد انتشار از پس که
 و ھا سازمان در جنبش ھر شروانيپی دخالتگر و زميآنتر مسئله به
 م$ا نظ$ر از ک$ه د،يرس$ی ب$ورژواز وی س$تيرفورم ،یدولتی ھا دنھا

 در بح$ث و زدن دام$نی ب$را تان$تيليم ۀينشر. استی مھم موضوع
 و �گ وب در را گرفته انجامی ھا بحث ازيی ھا بخش مورد، نيا

 از و دھ$$دی م$$ ق$$رار منتش$$ر هينش$$ر در را ھ$$ا آن ازی بخش$$ س$$پس
 بح$ث م$تن. کن$دی م$ اس$تقبال ھ$ا بح$ث ني$ا به انتقاد و پاسخ افتيدر
ی م داده قرار �گ وب در مرور به و بخش چند در شده انجامی ھا
 .شود
 

 تانتيليم ۀينشر
 

 
 

 و جنبش دانشجويی در مورد آنتريزم 
 

 :رھا مسعود
 به علی رضا بيانی

 

نمی شود از ضرورت و عدم ضرورت فعالي$ت چ$پ ھ$ا در انجم$ن 
اس$fمی ح$رف زد ب$ی آنک$ه ش$رايط ت$اريخی انجم$ن ھ$ا را در نظ$ر 

يخی به ھيچ روی چپ نو، انجمن اسfمی در آن ظرف تار. نگرفت
مگ$ر نيروھ$ايی ک$ه در انجم$ن  .را ب$رای فعالي$ت انتخ$اب نم$ی ک$رد

ک$ه ع$ده . سوابقی داشتند و حا� با يک تحول در ديگاه مواجه بودند
ھر   فعاليت در انجمن چارچوب خودش را دارد حا�. قليلی ھم بودند

 خ$ودش را چه که ساختار شکن ھم که باشی ظرفی اس$ت ک$ه ش$کل
فعاليت در انجمن گ$ر چ$ه ب$ه ق$ول ش$ما ق$درت بس$يج ت$وده ای . دارد

او� فعالي$ت ب$ا ت$ابلوی انجم$ن ب$ود و چ$پ ب$ه ،  با�يی را داشت ام$ا
. عنوان يک نيرو نمی توانست خ$ود را ب$ا ت$ابلوی چ$پ معرف$ی کن$د
ش$$اھد مث$$ال نيروھ$$ای مل$$ی م$$ذھبی ک$$ه ص$$احبان اص$$لی اي$$ن تش$$کل 
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ت$$fش بس$$ياری در ب$$از پ$$س گي$$ری آن  شمس$$ی ٧٠ھس$$تند در دھ$$ه 
داشتند که باز ھم در برابر نيروھای متمايل به روح$انيون مب$ارز و 
بعدا مشارکت دست پايين را داشتند و ھيچ گاه نتوانستند پرچم خ$ود 

دليل آن . را با� ببرند گرچه ھميشه برنامه ساز اين تشکل ھا بودند
نھضت آزادی در  .يدرا ھم بايد در وابستگی اين تشکل دانشجويی د
اعضای اي$ن تش$کل . دولت قرار نداشت که بتواند آن را حمايت کند

ھا از دير باز با عوامل دولتی در ارتباط بودند و خط می گرفتند و 
اين مساله تا جايی پيش م$ی رف$ت ک$ه بس$ياری از . حمايت می شدند

فعا�ن مستقل دانشجويی، انجمن را سکوی پ$رش نيروھ$ای م$ذھبی 
 . به حاکميت می ديدندوفادار

 

ثانيا نيرويی که در ح$ال ش$کل گ$رفتن ب$ود چگون$ه م$ی توانس$ت در 
فضای محدود و پر قيد و بند انجمن اسfمی نضج بگيرد و استقfل 

 فکری و مالی داشته باشد؟
 

 خورد از ٧٨ تير ١٨ثالثا ضربه ای که جنبش دانشجويی ايران در 
. ت دولتی آب می خوردوابستگی مطلق ان به يک تشکل از پای بس

آن زم$$ان ک$$ه دول$$ت از حماي$$ت ش$$انه خ$$الی ک$$رد و جن$$بش را دچ$$ار 
  .ض$$$$$$$$$$$$$$$عف و س$$$$$$$$$$$$$$$ردرگمی عميق$$$$$$$$$$$$$$$ی ک$$$$$$$$$$$$$$$رد

رابعا تفاوت نسلی که به عينه از تغيير آشکار در روحيات و نگرش 
ھا خبر می داد مانع از آن می شد که جوانان تازه وارد بر سبک و 

قيه سياسی داشته باشند سياق اسfفشان سعی در خود سانسوری و ت
  .و آنھ$$$$$$$$ا را روان$$$$$$$$ه در انجم$$$$$$$$ن اس$$$$$$$$fمی ھ$$$$$$$$ا کن$$$$$$$$د

آنچه مطرح کردم گوشه ای از ضرورت و چرايی انتخ$اب طبيع$ی 
چ$$پ ن$$و در دانش$$گاه اس$$ت و قطع$$ا م$$ی ت$$وان ب$$ه م$$وارد بيش$$تری 

ش$$$ايد عناص$$$ر منف$$$رد در انجم$$$ن اس$$$fمی ھ$$$ا ق$$$ادر ب$$$ه .پرداخ$$$ت
ام$ا اي$ن راه ب$ه عن$وان اثرگذاری بر رون$د جن$بش دانش$جويی بودن$د 

يک استراتژی برای گروھی از فعا�ن چپ غير قابل توصيه بود و 
تم$$ام عوام$$ل جمھ$$وری اس$$fمی ب$$ا تم$$ام . تبع$$ات ب$$ی ش$$ماری داش$$ت

گرايش$ات موج$ود ب$ر س$ر س$رکوب چ$پ ھ$ا در اي$ران ب$ا ھ$م تواف$ق 
حال با ھجوم فع$ا�ن چ$پ ب$ه م$ردار انجم$ن اس$fمی ھ$ا چ$ه . دارند

 وين می کرد؟چيز عايد خيز ن
 

 :عليرضا بيانی
 به رھا مسعود،

در نھاد ھای " دخالت گری " ًمتاسفانه شما دقيقا منظور من از بحث
خوب ميدانم . دانشجويی مانند دفتر تحکيم و انجمن را متوجه نشديد

ًچون دقيقا اين منظور را متوجه نشديد به اشتباه تصور کرده ايد که 
ھا بايد به اين جريانات " چپ"طع پيشنھاد من اين است که در آن مق

اين پيشنھاد د�يل منطقی " منطقی"و شما برای رد . »می پيوستند«
در جھت اثبات وابستگی اين نھاد ھا ميآوريد که اينجانب قانع ش$وم 

 !م$$$$$$ی ش$$$$$$د" دخال$$$$$$ت گ$$$$$$ری"ک$$$$$$ه نباي$$$$$$د در آن حوض$$$$$$ه ھ$$$$$$ا 

 

ب$ه اي$ن » پيوستن«بحث بر سر . خير، موضوع از اساس اين نيست
 به معنی انحfل گرايش خويش نيست و نبايد موض$وع را ت$ا نھادھا

مرز الفبای تاکتيک ھا تجربه شده در سنت مبارزات انقfبی کاھش 
موض$$وع ب$$ر س$$ر حوض$$ه فعالي$$ت ھ$$ايی اس$$ت ک$$ه در دانش$$گاه . داد

در اينجا يک بحث کfن و تيپيک مطرح اس$ت  .(وجود داشته است
د ف$fن ت$اريخ را از و نه بحثی در بخش حقوق و قضا ک$ه �زم ش$و

تاريخ قبل و بعدش منھا و کسر کرد تا به نتيجه اثبات حق و منط$ق 
 )رسيد

تمام مواردی که شما در مورد خصوصيات اين نھادھ$ا مط$رح م$ی 
ًکنيد کامf صحيح است اما دو نکته اساسی وج$ود دارد ک$ه باي$د ب$ر 

 .سر آنھا تمرکز کنيم
ر دانش$گاه تح$ت پوش$ش نکته اول اينکه؛ تمايfت روشنفکری ک$ه د

ًو عم$دتا ھن$$وز ( فعالي$ت م$$ی کردن$د تم$ايfت م$$واجی بودن$د " چ$پ"
که قادر نبودند از طريق طرح يکسری مطالبات يا شعارھا ) ھستند

و ن$$ه ( ک$$ه ب$$ه گ$$رايش مس$$لط و شناس$$نامه اي$$ن تم$$ايfت تب$$ديل ش$$ود 
عکس يادگاری در يک لحظه و در کنار شعاری و آن را به حساب 

فاصله ملموسی با نھادھايی نظير دفتر تحک$يم ايج$اد ) نپرچم گذاشت
  .کند

و دفت$ر تحک$يم را " چ$پ"اين بود که خود را " چپ"فرق گرايشات 
می دانستند، و اين ادعا نه به اين روش که اي$ن گرايش$ات " راست"

با ب$ر افراش$تن پ$رچم سوسياليس$تی و ب$ا ش$عار زن$ده ب$اد سوسياليس$م 
سيم کنند که راست ھا نيز نتوانند خود را فاصله ای با اين نھاد ھا تر

 .در اين سطح به رقابت بگذارند
 

ي$$ا سوسياليس$$م ي$$ا "آي$$ا ش$$عار « : در اينج$$ا پريس$$ا مث$$ال مي$$آورد ک$$ه
 «! براب$$$$$ری ب$$$$$ه خ$$$$$اطر داري$$$$$د؟-را در کن$$$$$ار آزادی " بربري$$$$$ت

 
اگر فرض کنيم که اين ادعا را س$اير گرايش$ات ني$ز ب$ه ک$رات بي$ان 

بحث بر . ساس موضوع چيزی را تغيير نمی دھدنکرده اند باز در ا
سر چنين موارد خاطره انگيزی نيست بلکه موضوع ايجاد طيف و 
ًبلوک سوسياليستی بود که ميبايست با چنين شعارھايی و دقيقا ھمين 

، فاص$$له منطق$$ی و عين$$ی ب$$ا »گ$$رايش مس$$لط«پراتي$$ک ب$$ه عن$$وان 
دي$$$ت جريان$$ات راس$$$ت ايج$$اد م$$$ی ک$$$رد ک$$ه ت$$$ا مقط$$ع اع$$$fم موجو

) و تنھا ( مھمترين . دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک چنين نبود
دانشجويی را از نھادھای مذکور " چپ"شعاری که قرار بود طيف 

مي$ر حس$ين موس$وی ھ$م . (آزادی و برابری بود" متمايز کند شعار 
 )ھمين شعار را ميدھد

اي$$ن توض$$يحات از اي$$ن جھ$$ت اس$$ت ک$$ه روش$$ن ش$$ود اخ$$تfف اي$$ن 
چنانچ$$$ه ميخواس$$$ت ب$$$ه ص$$$ورت تئ$$$وری و " راس$$$ت "و آن" چ$$$پ"

چکيده آن به صورت اخ$تfف ب$ر س$ر ش$عار و پ$رچم متجل$ی ش$ود، 
اما با اين توضيحات ب$از ھن$وز قص$د اي$ن . اختfف قابل لمسی نبود

خود را " چپ"نتيجه گيری را ندارم که بگويم پس بايد اين تمايfت 
م$$ی «س$$fمی منح$$ل ک$$رده و م$$ی رفتن$$د ب$$ه دفت$$ر تحک$$يم و انجم$$ن ا

، توضيح اين اختfف تنھا به اين دليل است که اختfف نه »پيوستند
بر اساس گرايش مارکسيس$تی ب$ا نماين$دگان متش$کل ب$ورژوازی در 

بود که مرز ملموسی ھ$م " راست"و " چپ"دانشگاه، بلکه اختfف 
" چ$پ"يعنی ھيچ ش$عاری نب$ود ک$ه طي$ف . در بيان شعار ھا نداشت
چون طيف چپ ھن$وز . کيم با آن مخالف باشدعمده کرده و دفتر تح

به درج$ه ای از تکام$ل نرس$يده ب$ود ک$ه مب$ارزات دانش$جويی را در 
پيوند با جن$بش طبق$ه ک$ارگر و ب$رای تس$خير ق$درت و لغ$و مالکي$ت 
ًخصوصی ق$رار دھ$د و درس$ت اي$ن ھ$دف اس$ت ک$ه آنھ$ا را او� از 

خ$$$ارج ک$$$رده و در بل$$$وک " چ$$$پ"حال$$$ت ي$$$ک تماي$$$ل روش$$$نفکری 
رزات کمونيستی قرار می دھ$د و ثاني$ا ً در اينص$ورت اس$ت ک$ه مبا

ميتوانند اساس تمايز خود را با ساير نھاد ھای مذکور نمايان کند و 
 .ن$$$$$$$ه از طري$$$$$$$ق امکان$$$$$$$ات م$$$$$$$الی و مج$$$$$$$رای ت$$$$$$$امين بودج$$$$$$$ه
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و اما نکته دوم اين است که با توجه به توضيحات شما؛ بنا براين يا 
ا پايه ھای وس$يع ت$وده ای ک$ه ھر نوع دخالت گری در ھر تشکلی ب

رھب$$ری را در دس$$ت نداش$$ته باش$$د ممن$$وع ي$$ا " چ$$پ" در آن گ$$رايش
خط$ا اس$$ت؛ و ي$ا ھ$$ر ن$$وع دخ$التگری در اينگون$$ه نھادھ$ا ب$$ه منزل$$ه 
 !انح$$$$$$$$$$fل خ$$$$$$$$$$ويش جھ$$$$$$$$$$ت پيوس$$$$$$$$$$تن ب$$$$$$$$$$ا آنھ$$$$$$$$$$ا اس$$$$$$$$$$ت

اي$$دئولوژی ح$$اکم اي$$دئولوژی طبق$$ه ح$$اکم "در جامع$$ه طبق$$اتی ک$$ه 
 ج$ذب نھ$اد ھ$ای وابس$ته ب$ه ھم$ين توده ھای وسيع به سادگی" است

ايدئولوژی م$ی ش$وند و چنانچ$ه مارکسيس$ت ھ$ا آنھ$ا را ب$ا رھب$ران 
ب$$ورژوا ي$$ا ب$$ورکرات و مماش$$اتجو و نظ$$اير اينھ$$ا تنھ$$ا بگذارن$$د ت$$ا 

مستقل معرفی بکنند، اگ$ر " چپ"بتوانند در ظرفی جداگانه خود را 
 تنھ$ا .به معنی فرقه گرايی يا سکتاريسم نيست پس به معن$ی چيس$ت

يک گرايش سانتريستی است که از روی ندانم کاری و بی برنامگی 
گ$رايش . يک خط پايه ای و ثابت برای واکنش به اين م$وارد ن$دارد

ک$ه ھم$$واره از ) فرص$ت طلب$$ی ب$ه معن$$ی اخ$ص کلم$$ه( سانتريس$تی 
ًزمان عقب است، در چنين مواردی يا اصf دخال$ت نک$رده و خ$ود 

قت$ی متوج$ه ش$د از اول ھ$م م$ی بايس$ت را دور نگاه می دارد و يا و
دخالت می ک$رده، ناگھ$ان خ$ود را در مرک$ز چن$ين نھادھ$ای دي$ده و 
معرفی ميکند که تو گويی از ابتدا ھمه چيز بر نوک انگشتانش می 

 .چرخيده است
 

در جمعبن$$دی باي$$د تاکي$$د ک$$نم ک$$ه تش$$کfت و نھادھ$$ايی ب$$ا رھب$$ری 
اد ميش$ود ک$ه جل$وی بورژوازی و تحت تسلط آنھا از اين جھت ايج$

آنھ$$ا ب$$رای اي$$ن . نف$$وذ راديکاليس$$م انقfب$$ی و رش$$د آن گرفت$$ه ش$$ود
جلوگيری انواع کارھايی را ميکنند که شما ھم به درستی به بخشی 

ب$رای " چ$پ"از آنھا اشاراه کرده ايد، اما اين کارھا نبايد کمک ب$ه 
دخال$$ت نک$$ردن در اي$$ن نھ$$اد ھ$$ا تلق$$ی ش$$ود و ھ$$ر عق$$ب نش$$ينی در 

ب$ا اي$ن تاکتي$ک ھ$$ای ب$ورژوازی ب$ه مثاب$ه پي$روزی آنھ$$ا در  مواج$ه
 . اھداف تعيين شده شان محسوب ميشود

 
رھبران اتحاديه ھای کارگری به حد زيادی از کمونيست ھا متنفرند 
و انواع تدابير را برای جلوگيری از ورود آنھا به درون اين نھادھا 

 اي$ن حوض$ه انجام ميدھند اما اين باعث نمی ش$ود ک$ه کمونيس$ت ھ$ا
دخالت گری را به کناری نھاده و به جای آن بروند در درون محفل 
يا پيله خود و خود را محصور کنند به اميد اينکه روزی روزگاری 

 .بدنه اين نھادھا به آنھا خواھد پيوست
 

ًاو� زمين$ه ارتب$اط ب$ا بخ$ش ھ$ای وس$يعی از  "آنتري$زم" سبک کار 
ژوازی و ب$$ه اش$$تباه فعالي$$ت اعض$$ا و فع$$الينی ک$$ه در نھادھ$$ای ب$$ور

ًميکنن$$د را ف$$راھم ميکن$$د و ثاني$$ا زمين$$ه گسس$$ت از فرق$$ه گراي$$ی را 
حال اگر مدعيانی ھستند ک$ه در تقاب$ل ب$ا اي$ن تاکتي$ک . فراھم ميکند

ف$fن و ف$fن، " چپ"خواسته اند با محفل چندين نفره ای به عنوان 
 درس$ت قطبی در مقابل طيف تحکيم و انجمن اسfمی و نظاير آنھ$ا

کرده باشند که بتواند بدن$ه جن$بش دانش$جويی را تح$ت اتوريت$ه خ$ود 
درآورد، چنين ادع$ايی فق$ط ي$ک �ف روش$نفکری اس$ت و ن$ه کم$ی 

 .بيشتر
 
 
 
 

 و جنبش دانشجويی در مورد آنتريزم 
 

 سينا پازوکی

 
بھانه بحث ھای شکل گرفته در نتيجه مصاحبه عابد به 

  طرح شده به آنتوانچه با دانشجو نيوز و انتقادات
 

در س$$ايت ف$$يس ب$$وک، پ$$س از انتش$$ار نوش$$ته پريس$$ا نص$$رآبادی در 
انتقاد از برخی نکات طرح شده در مصاحبه عابد توانچ$ه ب$ا س$ايت 
دانشجونيوز، بحث ھايی انجام شد، که درست ي$ا اش$تباه، اش$اره ای 
به مس$ئله آنتري$زم و ورود ب$ه س$ازمان ھ$ای ت$وده، دانش$جويی، ول$و 

جاعی مطرح شده است که مرا ترغي$ب ک$رد ت$ا در اي$ن دولتی و ارت
�زم به اشاره است که منظ$ور م$ن از آوردن . مورد مطلبی بنويسم

نه اشاره به تشکلی ب$ه اي$ن ن$ام، و ن$ه " دانشجويان سوسياليست"نام 
تش$$$کل ديگ$$$ری اس$$$ت، م$$$راد از اس$$$تفاده از اي$$$ن ن$$$ام، اش$$$اره ب$$$ه 

 .دانشجويان سوسياليست نوعی است
تيک آنتري$زم، يعن$ی دخال$ت و حض$ور در پارلم$ان ھ$ای سنت و تاک

بورژوازی، اتحاديه ھای دولتی و زرد و حتی به ش$دت ارتج$اعی، 
. به دوران حيات و رھبری لنين در حزب بولش$ويک ب$ر م$ی گ$ردد
اين تاکتيک بولشويکی بعد ھا وس$يعا از س$وی تروتسکيس$ت ھ$ا در 

 گرفت، تا حدی کشور ھا و سازمان ھای مختلف مورد استفاده قرار
که بسياری تروتسکيست ھا را با آنتريزم، و آنتريزم را با س$ازمان 

مع$روف ت$رين ريش$ه تئوري$ک اي$ن . ھای تروتسکيستی می شناس$ند
" چ$پ روی کودکان$ه" تاکتيک، در کتاب لنين تحت عن$وان بيم$اری

به رشته تحرير در آم$د، و ب$ا اي$ن ک$ار، فرم$ول لنينيس$تی ای ب$رای 
ش$ايد بت$وان چکي$ده اي$ن . سرتاس$ر جھ$ان ارائ$ه ش$دکمونيست ھا در 

تز ھ$ايی ب$رای کنگ$ره ی "تاکتيک را در متن کوتاھی تحت عنوان 
لنين در اين متن کوتاه اي$ن تاکتي$ک . به قلم لنين يافت" دوم کمينترن

گروه ھا يا ھسته ھای کمونيست ھا بايد " را چنين توضيح می دھد 
نجمن ھا، بدون استثنا، و بيش در تمامی سازمان ھا، اتحاديه ھا و ا

و پ$$يش از ھم$$ه، در س$$ازمان ھ$$ای پرولت$$ری، و ھمينط$$ور س$$ازمان 
سياس$ی، اتحادي$ه (ھای توده ھای تحت ستم و استثمار غير پل$وتری 
. ني$ز ش$کل بگي$رد) ای، نظامی، تعاونی، آموزشی ورزشی و غيره

ترجيحا بھتر است اين گروه ھا علنی باش$ند، ام$ا گ$روه ھ$ای مخف$ی 
گروه ھا و ھسته ھای مخفی زمانی حياتی و مھم .  کاربرد دارندنيز

می شوند که سرکوب و اخ$راج اعض$ای آنھ$ا از س$وی ب$ورژوازی 
اين ھسته ھا که بايد در تماس$ی نزدي$ک ب$ا يک$ديگر و . محتمل است

مرکزيت حزبی باشند، بايد با به دست آوردن تجربيات، انج$ام ک$ار 
اندھی، خ$$ود را ب$$ا تم$$امی ش$$رايط آژيتاس$$يون،  و ني$$ز تبلي$$غ و س$$ازم

زن$$دگی روزم$$ره ت$$وده ای وف$$ق دھن$$د و ب$$ا گ$$روه ھ$$ای و قش$$ر ھ$$ای 
مختلف توده ھای تحت ستم آشنا ش$وند، خ$ود، ح$زب، طبق$ه و ت$وده 
." ھ$$ای تح$$ت اس$$تثمار را ب$$ا اي$$ن ک$$ار متن$$وع خ$$ود آم$$وزش دھن$$د

 )191مجموعه آثار لنين، جلد سی و يکم، صفحه (
 چند ھدف ارائ$ه داد و در ج$دل تئوري$ک ب$ا لنين تاکتيک فوق را به

مخالف$$ان اولت$$را چ$$پ خ$$ود موف$$ق ش$$د در روس$$يه آنھ$$ا را ب$$ه اثب$$ات 
 :برساند
) و ھمنيط$ور ت$وده ھ$ای دانش$جويی(دسترسی به توده ھا  -1

که تا حدودی درگير کار اتحاديه اي$ی و ص$نفی ش$ده ان$د، 
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ام$$ا ب$$ه دلي$$ل نف$$وذ ب$$ا�ی رفورميس$$ت ھ$$ا و اي$$دئولوژی 
ری، در قالب ھا و چ$ارچوب ھ$ای اي$ن سيس$تم سرمايه دا

محبوس شده اند، و با ھ$يچ آلترن$اتيو ديگ$ری ني$ز آش$نايی 
ندارند، يا اگر انھا را ميشناسند، ش$ناخت آنھ$ا تحريف$ی و 

 .اشتباه است
افشای سياست ھای دست راستی و رفورميستی رھب$ران  -2

اتحاديه ھا و سازمان ھای سوسيال دموکرات، زرد و ي$ا 
تنھ$$$ا در خان$$$ه نشس$$$تن و . در عم$$$ل و تئ$$$وریارتج$$$اعی 

تئوری جدا از مبارزه توده ای دادن آن ھ$م ب$دون دخال$ت 
روزمره در مبارزات آنھا، عامل جذب توده ھا ب$ه عقاي$د 

در کنار آنھا جنگيدن، و عمل انقfبیِ  .  انقfبی نمی شود
سوسياليست ھاست که ت$وده را ب$ه خ$ود ج$ذب م$ی کن$د و 

 .را پيش چشم شان افشا می سازدرھبران ِ فعلی شان 
و ) و ت$$وده ھ$$ای دانش$$جويی(پيون$$د خ$$وردن ب$$ا ت$$وده ھ$$ا  -3

شرکت در زندگی روزمره سياسی آنھا، و جذب آن$ان ب$ه 
 .عملکرد انقfبی خود

آموزش دي$دن ک$ادر ھ$ای مارکسيس$ت در جري$ان مب$ارزه  -4
 .روزمره سياسی

استفاده از امکانات اتحاديه ھا و سازمان ھا، در صورتی  -5
 . ممکن بودکه
 

لنين اين تز ھا را، نه تنھا برای اروپای غربی با دموکراسی نيم بند 
. بورژوازی اش، بلکه برای تمامی کمونيست ھا طرح و ارائه کرد
به ھمين دليل ھم بود ک$ه آن$را در قال$ب ت$ز ھ$ايی ب$رای تص$ويب ب$ه 

نمون$$ه اق$$دامات بولش$$ويک ھ$$ا ب$$ر . دوم$$ين کنگ$$ره کمينت$$رن فرس$$تاد
 تاکتي$$ک انقfب$$ی و لنينيس$$تی در خ$$ود ِ روس$$يه ھ$$م ک$$م اس$$اس ھم$$ين

نيست، دخالت بولشويک ھا در دوما، حضور فعال آنھا در اتحاديه 
ھا و سازمان ھای کارگری و شرکتشان در مبارزه روتين کارگران 

دخالت بولشويک ھا در اتحادي$ه حت$ی ب$ه ح$دی . از اين دسته ھستند
، و قب$ل 1917ر اکتب$ر پيشرفت داشت، که پيش از تس$خير ق$درت د

از آنکه رھبری ش$وراھای ک$ارگری ب$ه دس$ت بولش$ويک ھ$ا بيفت$د، 
اتحاديه اصلی کارگری در دست بولشيک ھا بود و لنين قصد داشت 
با استفاده از اتحاديه ھا کار تسخير قدرت را يک سره کند، اما طی 
مدت کمی پيشرفت ھا آنان در شوراھا، او را از اين کار منص$رف 

 . ساخت
ع$$ده ای مانن$$د يک$$ی از اف$$راد ش$$رکت کنن$$ده در بح$$ث، ب$$ه ن$$ام پيم$$ان 
وزيری، با گذشت چندين دھه از دفاع لن$ين از اي$ن تاکتي$ک، و پ$س 

ول$ی «دادن آزمون ھای فراوان در اين دوره، به گفته خود معتقدن$د 
ُمن ھ$م در مقاب$ل ب$ر اي$ن ب$اورم ک$ه اي$ن تش$کلھا مانن$د خان$ه ک$ارگر 

ي$ربط رژي$م ذده و از ب$ا� توس$ط ارگانھ$ای دست ساخته و کنترل ش$
مورد بھره برداری ھستند و بايد در خارج از آنھا و بطور مستقل و 

... و"داب"س$$ازمانيافته در ک$$ار ايج$$اد نھادھ$$ا و تش$$کfتی از ج$$نس 
 اين توجيھات و د�ي$ل، ن$ه متعل$ق ب$ه ام$روز اس$ت، ن$ه ب$رای ».بود

اگر قرار بود خانه . اولين بار مطرح می شود و چيز جديدی نيست
کارگر نه يک سازمان ارتجاعی، دولتی و ترم$زی ب$رای ک$ارگران 
عضو و درگير در آن نباشد، که ديگر نيازی به کمونيست ھ$ا نب$ود 
که حزب بسازند و نقشه تس$خير ق$درت داش$ته باش$ند و ي$ا در ھم$ين 

اص$f س$اده لوحان$ه اس$ت . اتحاديه ھا به دخالت گری مشغول ش$وند
 اتحادي$$$ه ھ$$$ای ب$$$دون دخال$$$ت خ$$$ود ِ ب$$$ورژوازی و ک$$$ه فک$$$ر کن$$$يم

نوکرانش$$ان در لب$$اس رف$$ورميزم و سوس$$يال دموکراس$$ی در کش$$ور 
ھای مختل$ف م$ی توانن$د مس$تقf فعالي$ت کنن$د و ق$درت ھ$م ب$ه دس$ت 

اس$$تد��ت اي$$ن چنين$$ی را کمونيس$$ت ھ$$ای انگليس$$ی ني$$ز در . آورن$$د
در آن از برابر دعوت آنھا به ورود به حزب کارگر و دخالت گری 

در واق$ع آنھ$ا، از ش$دت چ$پ روی خ$ود، . آستين بيرون می کشيدند
در آورده بودن$$د، و ب$$ه حزب$$ی ب$$ا چن$$دين ميلي$$ون " راس$$ت"س$$ر از 

عضو ِ کارگر پشت می کردند تا حزب انقfب$ی و موع$ود خ$ود را، 
جدا از آنھا و به دور از اين کارگران  و ايزوله از مبارزه روزمره 

تقريبا ھر چند وقت ي$ک ب$ار ي$ک . ه آنھا کم نبودهنمون. آنھا بسازند
گروه چپ اعfم م$ی کن$د ک$ه ک$ار در ح$زب ک$ارگر ديگ$ر ب$ی فاي$ده 
است و برای ساخت يک حزب جدا، راه خود را ج$دا م$ی کن$د، ام$ا 

خfف اين استد��ت، عملکرد . پس از مدتی به در بسته می خورد
در انگلس$تان " گ$رايش ميليتان$ت"تد گرانت در دوره ی اوج ق$درت 

ب$$ود، ک$$ه ب$$ا آنتري$$زم در ح$$زب ک$$ارگر و دخال$$ت و مب$$ارزه در اي$$ن 
حزب، موفق شد يکی از بزرگترين گروه ھای مارکسيستی، با پايه 

 .ھای قوی کارگری در آن دوره اين کشور را تشکيل دھد
اس$$تد�ل ديگ$$ری ک$$ه علي$$ه ب$$ه ک$$ار بس$$تن اي$$ن تاکتي$$ک م$$ی ش$$ود، 

الي$$ت مارکسيس$$ت ھ$$ا در چن$$ين س$$رکوب، اخ$$راج و ع$$دم اج$$ازه فع
به . سازمان ھا و اتحاديه ھايی از سوی رھبران و بورژوازی است

فعالي$ت در انجم$ن گ$ر چ$ه ب$ه "می گويد " رھا مسعود"عنوان مثال 
او� فعالي$ت ب$ا  قول شما قدرت بس$يج ت$وده ای ب$ا�يی را داش$ت ام$ا

 با تابلوی انجمن بود و چپ به عنوان يک نيرو نمی توانست خود را
ثانيا نيرويی که در حال شکل گرفتن بود ... تابلوی چپ معرفی کند 

چگونه می توانست در فضای محدود و پر قيد و بند انجمن اسfمی 
و اي$$ن چن$$ين " نض$$ج بگي$$رد و اس$$تقfل فک$$ری و م$$الی داش$$ته باش$$د؟

ام$$ا اي$$ن راه ب$$ه عن$$وان ي$$ک اس$$تراتژی ب$$رای "ادام$$ه م$$ی دھ$$د ک$$ه 
 قابل توص$يه ب$ود و تبع$ات ب$ی ش$ماری گروھی از فعا�ن چپ غير

تمام عوامل جمھوری اسfمی ب$ا تم$ام گرايش$ات موج$ود ب$ر . داشت
ح$ال ب$ا ھج$وم . سر س$رکوب چ$پ ھ$ا در اي$ران ب$ا ھ$م تواف$ق دارن$د

فعا�ن چپ به مردار انجمن اسfمی ھا چه چيز عايد خيز نوين می 
 "کرد؟

ن روش ک$ار ي$ک در ابتدا بايد حتما به اي$ن مس$ئله اش$اره ک$نم ک$ه اي$
اش$$تباه اس$$ت ک$$ه اي$$ن روش ِ ک$$ار، . اس$$ت، ن$$ه اس$$تراتژی" تاکتي$$ک"

يعنی جوش خوردن با توده دانشجويان از طريق تاکتيک آنتريزم، و 
دخالت گری در سازمان ھا و انجمن ھای زرد، دولتی و ارتجاعی، 

 . را يک استراتژی بدانيم
 يا تحکيم بسته اشتباه است که فکر کنيم تنھا فضا در انجمن اسfمی

و بوروکراتيک است و مارکسيست ھا فقط در اين تشکل ھا و فق$ط 
حت$$ی در کش$$ور ھ$$ای توس$$عه يافت$$ه و . در اي$$ران ح$$ذف م$$ی ش$$وند

مش$خص اس$ت . اروپای غربی ھم اين اتفاقات به وفور رخ می دھد
ک$ه ب$$ورژوازی ب$$ه اي$$ن راحت$$ی اج$$ازه نم$$ی دھ$$د ک$$ه انقfبي$$ون وارد 

ام$ا اي$ن . ھداف خودش$ان را ب$ه پ$يش ببرن$دسازمان ھای آن شده و ا
انج$ام اي$ن . کار دخالت گری، ھنر يک انقfبی و مارکسيس$ت اس$ت

کار ھم در کتاب ھا و جزوات اموزش داده نمی شود، بلکه در خود 
انجام کار است که روش ھای کار فرا گرفت$ه م$ی ش$ود و تجربي$ات 

يس$ت، ھ$دف از اي$ن ک$ار، افش$ای رھب$ران رفورم. به دس$ت م$ی آي$د
بوروکراسی درونی آنھا و با� بردن آگاھی توده ھای درگير در اين 

حت$$ی اخ$$راج تع$$دادی مارکسيس$$ت از . س$$ازمان ھ$$ا و ح$$ذب آنھاس$$ت
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يک اتحاديه و تشکيfت زرد ھ$م، م$ی توان$د عام$ل افش$ای رھب$ران 
 .اين اتحاديه پيش چشم پايه ھای توده ای شان باشد

جا که وارد شدند رھبری را ب$ه  مسلما انقfبيون نمی توانند در ھر 
سرعت در دست بگيرند و به گش$ايش ھ$ا و دس$تاورد ھ$ای ش$گرف 

از مھمترين اصول و پايه ھای به ک$ار گي$ری اي$ن تاکتي$ک، . برسند
آموزش ديدن کادر ھای انقfبی، ھمزمان ب$ا آم$وزش دادن ب$ه ت$وده 

در ھمين روند و پروسه . ھا و اقشار عقب افتاده تر از خودش است
ست که کادر ھای حقيقی انقfبی شکل می گيرند، نه پ$ای کت$اب و ا

به مح$ض آنک$ه . نشريه و جدا از توده ھا و مبارزات روزمره شان
ش$$يوه ک$$ار دانش$$جويی، از روش مت$$دوال و قبل$$ی، ب$$ه تاکتي$$ک لنين$$ی 
چرخش کند، روش ھ$ا، تش$کيfت و س$اختار ھ$ای ک$ار دانش$حويان 

حقيقت تلفي$ق ک$ار مخف$ی و علن$ی در . انقfبی نيز تغيير خواھد کرد
مسلما با ساز و کار ھای دوره پيش .  در اين دوره �زم ا�جراست

و روش ھای به کار گرفته ش$ده در آن زم$ان، ک$ه ش$کل ک$ار علن$ی 
گل و گشاد فرد گرايی و تماي$ل ش$ديد ب$ه چھ$ره ش$دن وج$ود داش$ت، 

 . فعاليت در ھيچ انجمن و سازمان دولتی و زردی ممکن نبود
نطور که چند خط با�  تر ھ$م گف$تم، دانش$جويان سوسياليس$ت ب$ا ھما

چن$$د ھ$$دف اي$$ن تاکتي$$ک را اتخ$$اذ م$$ی کنن$$د، و حت$$ی در ص$$$ورت 
حضور کوتاه مدت در انجمن ھا و سازمان ھای دانشجويی زرد ھم 

گف$تم ک$ه انتظ$ار نم$ی . می تواند حداقل به تعداد کمی از آنھ$ا برس$ند
ا دانشجويان چپ ھمه تش$کfت رود در اولين تجربه ھا و آزمون ھ

ام$ا ش$ايد ک$م . دانشجويی را از آن خود کنند و رھبری آنھا را بقاپند
ترين و حداقل دستاوردش می تواند ج$دا ک$ردن قس$متی از بدن$ه اي$ن 
تش$$$کfت و ج$$$ذب تع$$$دادی فع$$$الين دانش$$$جو ب$$$ه س$$$مت گرايش$$$ات 

حتی مشخص شدن گ$رايش ي$ک مارکسيس$ت در . سوسياليستی باشد
ی رفورميس$$تی و دولت$$ی، و ت$$fش رھب$$ران تش$$کيfت س$$ازمان ھ$$ا

برای اخراج و يا بايکوت او، می تواند زمينه ای باشد برای افشای 
 .آن رھبران

اگر در قبال اتخاذ اين تاکتيک، روش فعالي$ت ھمچن$ان ھم$ان روش 
ھای چند سال ِ گذشته باقی بماند، مسلما بی نتيجه خواھد بود، زيرا 

اما ب$ا اتخ$اذ اي$ن . نيست نتيجه داشته باشداصf آن روش کار قرار 
تاکتي$$ک، روش ک$$ار ھ$$م باي$$د تغيي$$ر کن$$د و از ف$$از ب$$اقی مان$$ده دو 
خ$$ردادی اش ک$$ه ب$$ا وج$$ود گسس$$ت نظ$$ری دانش$$جويان چ$$پ از اي$$ن 
جريان، ھنوز در دوره قبل شاھد حضور روش فعاليتی دو خردادی 

fب$$ی خ$$ود مي$$ان آنھ$$ا ب$$وديم، گ$$ذر کن$$د و ب$$ه ف$$از سوسياليس$$تی و انق
 .برسد

پريسا نصرآبادی در انتقاد از دف$اع عليرض$ا بي$انی از اي$ن تاکتي$ک 
لنين$$ی، ظ$$اھرا ب$$ه نکت$$ه س$$نجی، س$$عی م$$ی کن$$د تناقض$$ی ب$$زرگ در 
عقاي$$د م$$دافعين اي$$ن تاکتي$$ک، ک$$ه ھمزم$$ان خواس$$تار ايج$$اد قط$$$ب 

او . سوسياليستی و يا حزب انقfبی طبقه کارگر ھستند را افش$ا کن$د
طف کنيد تناقض دھشتناکی که در اين استد�ل نه ضمنا ل"می گويد 

چن$دان ص$$ادقانه ت$$ان ب$$ه چش$$م م$ی خ$$ورد را ب$$ا دف$$اع جانان$$ه ت$$ان از 
انتخاب نام دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک در آن مقطع زمانی 

 او در واقع دف$اع از اع$fم موجودي$ت ي$ک تش$کل  " !روشن نماييد
ر تن$$اقض ب$$ا دف$$اع از مس$$تقل دانش$$جويی ب$$ا عقاي$$د سوسياليس$$تی را د

 بن$$ابر اي$$ن، از نظ$$ر پريس$$ا نص$$رآبادی، .تاکتي$$ک آنتري$$زم م$$ی دان$$د
ظاھرا مارکسيست ھا نمی توانن$د در ھم$ان ح$ال ک$ه خواس$تار ي$ک 
قط$$ب ج$$دای سوسياليس$$تی ھس$$تند، در مي$$ان ت$$وده ھ$$ای دانش$$جو و 

يعنی مارکسيس$ت ھ$ا . اتحاديه و سازمان ھايشان وجود داشته باشند
ل فعاليت و دخالتگری در اين سازمان ھا باشند، ي$ا ب$ه يا بايد مشغو

پريسا، و يا ديگر کسانی که دليل . دنبال ساخت حزب و قطب بدوند
مخالفتش$$ان ب$$ا اي$$ن تاکتي$$ک را ب$$ا اي$$ن اس$$تد�ل ط$$رح م$$ی کنن$$د ي$$ا 
ديالکتي$$$ک را نفھمي$$$ده ان$$$د، ي$$$ا در اي$$$ن بح$$$ث �زم م$$$ی دانن$$$د ک$$$ه 

 از ي$$ان ج$$دا ش$$دن ِ پيش$$روانھميش$$ه م. ديالکتي$$ک را نفھمي$$ده باش$$ند
کل ش$دن در ح$زب و ج$دا از ت$وده تش$م(توده، و سازمان دادن خود 

و در ھمان ھنگام جوش خوردن آنھا با توده و تقويت پايه ھای ) ھا
در ھمين مثال حزب ھم . توده ای، يک تضاد ديالکتيکی نھفته است

ي$ک ف$رد غي$ر مارکسيس$ت، ح$ا� ھ$ر ن$وع . به خوبی ديده می ش$ود
ری که داش$ته باش$د، وقت$ی در م$ورد چن$ين حزب$ی بخوان$د، ذوق تفک

زي$را او . زده از کشف ي$ک تن$اقض ب$زرگ، آن$را برجس$ته م$ی کن$د
. ق$$ادر ب$$ه درک اي$$ن تض$$اد ي$$ا ت$$نش دي$$الکتيکی مي$$ان اي$$ن دو نيس$$ت

ن$ه ب$ه معن$ايی (کارگران پيشرو و انقfبيون از يکس$و  سکتاريس$تی 
ا اس$$تفاده م$$ی ش$$ود ک$$ه ک$$ه ب$$رای خط$$اب ق$$رار دادن برخ$$ی گ$$روه ھ$$

من$$افع خ$$ود را ب$$ر من$$افع جن$$بش ت$$رجيح م$$ی دھن$$د بلک$$ه ب$$ه معن$$ای 
از ت$$وده ھ$$ا ج$$دا م$$ی ش$$وند، و در ھم$$ان زم$$ان، از س$$وی ) جداگان$$ه

پ$ايين ت$ر از خ$ود، از نظ$$ر (ديگ$ر ب$ه ش$دت ب$ا ت$وده ھ$$ای پ$ايين ت$ر 
در م$ورد .  جوش می خورد و در ميان آنھا فعاليت می کن$د) آگاھی

دانش$جويان . شافی پريسا نصرآبادی ھم دقيق$ا چن$ين اس$تتناقض اکت
سوسياليست و پيشرو، در عين حالی که از توده دانشجويان جدا می 
شوند تا خود را متشکل و سازماندھی کنند، در ھمان زمان، و بدون 
مطرح بودن اوليت بندی ميان اين دو، بايد با توده دانشجويان جوش 

کتيکی ای اس$$ت ک$$ه ارنس$$ت من$$دل اي$$ن ھم$$ان رابط$$ه دي$$ال. بخورن$$د
م$$$ی خوان$$$د و مس$$$لما آن$$$ان ک$$$ه مارکس$$$يزم را " ت$$$نش دي$$$الکتيکی"

مکانيکی و کاريکاتور وار آموخته اند آنرا نقطه ض$عف اي$ن روش 
آنچه که نقطه ضعف خوانده می .  می دانند و قادر به درکش نيستند

در اي$ن پروس$ه . شود، نکته اصلی و مارکسيستی اي$ن پروس$ه اس$ت
نم$$ی ت$$وان گف$$ت اول باي$$د ب$$ا ت$$وده ھ$$ا . ي$$ت بن$$دی معن$$ايی ن$$دارداولو

جوش خورد، بعد تشکيfت خود را ساخت، يا اينکه اول تش$کيfت 
خود را بايد ساخت، و بعد از آن به کار ج$وش خ$وردن ب$ا ت$وده ھ$ا 

اين دو کار، در يک پروسه، ھمزمان و در يک راس$تا . مشغول شد
ی از تاکتي$ک دخال$ت و حض$ور انجام می پذيرند، و اگر کسی، ج$اي

در انجمن ھا و سازمان ھايی دانشجويی دفاع کرد، و در جای ديگر 
شعار تشکيل قط$ب سوسياليس$تی دانش$جويان اي$ران را داد، ن$ه تنھ$ا 
اشتباه نمی کند، بلکه به درستی منطق اين پروسه را درک ک$رده و 

 . با آن آشناست
وسياليس$ت و مترق$ی  تمام مخالفت ھا با دخالت گ$ری دانش$جويان س

در انجمن ھا و سازمان ھای دانشجويی، ھر چقدر ھم اي$ن س$ازمان 
" چ$پ روی"ھا غير دموکراتي$ک و زرد و دولت$ی باش$ند، از ش$دت 

ھ$$$ر گ$$$روه سوسياليس$$$تی دانش$$$جويی در . زدن اس$$$ت" راس$$$ت"ب$$$ه 
دانشگاه ھای ايران، که بدون دخالت در مبارزات صنفی و سياس$ی 

، و س$$ازمان ھ$$ای آن$$ان ش$$کل بگي$$رد، در روزم$$ره ت$$وده دانش$$جويان
نھايت به يک سکت از دانشجويام سوسياليست تبديل خواھد شد، که 
ھيچ پايه ای در ميان دانشجويان ديگر نخواھد داشت و درگيری ھا 
و دعواھايشان ھميشه جدا و بدون ارتباط با بدنه دانش$جويی خواھ$د 

شکل گيری گروه اگر ھر کدام از دو کار اصلی در اين پروسه . بود
دانشجويان سوسياليست و انقfب$ی ح$ذف ش$ود، يعن$ی ي$ا دخ$التگری 

و ي$$ا تش$$کل ي$$ابی ) ج$$وش خ$$وردن ب$$ا ت$$وده دانش$$جويان(انج$ام نش$$ود 
و " چپی"مستقل فراموش شود، نتيجه نھايی يا به ساخت يک سکت 

اي$$ن مس$$ئله در . ي$$ا ش$$لختگی و ب$$ی س$$ازمانی مح$$ض خواھ$$د انجامي$$د
و دخ$التگری انقfبي$ون در آنھ$ا ني$ز ص$دق مورد جنبش ھای ديگ$ر 
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م$$ی کن$$د و ي$$ک فرم$$ول کل$$ی، و در ع$$ين ح$$ال انعط$$اف پ$$ذير ب$$رای 
مثf روشی که فردی در انگلستان . شرايط کشور ھای مختلف است

يا آلمان اي$ن تاکتي$ک ھ$ا را ب$ه ک$ار م$ی گي$رد، ب$ا کس$يکه در اي$ران 
 ام$$ا چن$$ين روش$$ی را دنب$$ال م$$ی کن$$د، مس$$لما تف$$اوت خواھ$$د داش$$ت،

 .جوھره و ذات ھر دو يکی خواھد بود
 

*** 
 در نقد يک نقد

 

پاسخی به اظھارات رفقای ميليتانت در دفاع از استحاله چپ 
دانشجويی در انجمن ھای اسRمی و دفاتر تحکيم وحدت 

 !حوزه و دانشگاه

 محسن مومنی

 

چ$$پ دانش$$جويی، "در پاس$$خ ب$$ه مقال$$ه رفي$$ق پريس$$ا نص$$رآبادی 
کامن$ت ھ$ای بس$ياری نوش$ته " اھی به آين$دهپای در گذشته و نگ

بح$ث . شده که مضمون تعدادی از آنھ$ا باع$ث تعج$ب م$ی ش$ود
ھای زيادی در گرفته است که در ميان آن ھا دفاعياتی عجي$ب 
و حيرت انگي$ز از ض$رورت حض$ور چ$پ ھ$ا در انجم$ن ھ$ای 
اس$$fمی و دفترھ$$ای تحک$$يم وح$$دت و نق$$د حض$$ور مس$$تقل چ$$پ 

خي$$ر در دانش$$گاه ھ$$ا ب$$ه چش$$م م$$ی دانش$$جويی ط$$ی س$$ال ھ$$ای ا
خورد؛ آن ھم به اي$ن بھان$ه ک$ه اي$ن تش$کل ھ$ا دارای بدن$ه ت$وده 
ای ھس$$تند و چ$$پ ھ$$ا م$$ی بايس$$ت ب$$رای انج$$ام ک$$ار کمونيس$$تی 

برخ$ی از رفق$ای ميليت$انتی انگ$ار ! وارد اين تشکfت می شدند
که جوابيه رفيق پريسا را يا نخوانده اند يا س$عی دارن$د ک$ه پ$س 

ح$رف ھ$ای اص$لی را رفي$ق .  س$ريعا فرام$وش کنن$داز خواندن
در مقاله اش زده است و نياز چندانی به ب$از گ$ويی آنھ$ا نيس$ت 
با اين حال مناسب ديدم بعضی مس$ائل را ک$ه رفق$ا س$عی دارن$د 
در مطالبش$$ان بپوش$$انند و آنھ$$ا را ب$$ی پاس$$خ گذارن$$د در اي$$ن ج$$ا 

 .مطرح کنم

 

ا در اتحادي$ه ھ$ای اينکه تاکتيک لنين برای نف$وذ بلش$ويک ھ$-1
کارگری تحت نفوذ مثf کليس$ا را ب$رای ي$ک تش$کل ت$اريخ دار 

توص$$يه م$$ی کني$$د ) انجم$$ن ھ$$ای اس$$fمی ( ، دولت$$ی و مع$$ين 
تح$$$ت ش$$$رايطی ک$$$ه او� جن$$$بش . حقيقت$$$ا جال$$$ب توج$$$ه ب$$$ود 

 ، انق$$$$fب 60دانش$$$$جويی چ$$$$پ س$$$$رکوب ھ$$$$ای خ$$$$ونين دھ$$$$ه 
رق$$$ی ، فرھنگ$$$ی و پاکس$$$ازی گس$$$ترده دانش$$$جويان و اس$$$اتيد مت

اف$ول اف$$ق انقfب$ی پ$$س از فروپاش$$ی اردوگ$اه ش$$رق و از دس$$ت 
رف$$تن بس$$ياری از دس$$ت آوردھ$$ای ت$$اريخی را در گذش$$ته خ$$ود 
می بيند و ثانيا ھيچ حزب طبقه کارگری با يک انسجام نظ$ری 
و اس$تراتژی مع$$ين و پراتي$$ک انقfب$ی در کن$$ار ن$$دارد، چگون$$ه 

ر ب$$$ر ش$$$رايط م$$$ی ت$$$وانيم از تاکتي$$$ک ھ$$$ايی دم ب$$$زنيم ک$$$ه ن$$$اظ
درک ديالکتي$$$ک مب$$$$ارزه درک ! مشخص$$$ی اتخ$$$اذ ش$$$$ده ان$$$د؟
اين ھنر نيس$ت ک$ه ب$ا تک$رار و . توازن قوای طبقاتی نيز ھست

تک$$رار اص$$ول انتزاع$$ی خاص$$ی ک$$ه ب$$ر مجموع$$ه تجربي$$ات و 

مس$$ائل و مش$$کfت عين$$ی ق$$رار نگرفت$$ه ان$$د بخ$$واھيم رھنم$$ود 
  .صادر کنيم

 

 کامنت ھا و يادداشتی با رفقا عليرضا بيانی و سينا پازوکی در
اصرار عجيبی " در مورد آنتريزم و جنبش دانشجويی"عنوان 

در منطبق کردن ش$رايط و خصوص$يات تش$کل ھ$ای ک$ارگری 
با سازمان ھای دانشجويی دارن$د و ب$ا اي$ن وج$ود ھن$وز ج$واب 

چرا کميت$ه اق$دام ک$ارگری ت$ک نف$ره "درستی به اين سئوال که 
در خان$$ه ک$$ارگر و ش$$وراھای را رھ$$ا نک$$رده و ب$$ه آگ$$اه گ$$ری 

باش$د ، کميت$ه اق$دام را  .ن$داده ان$د" اس$fمی ک$ار نپرداخت$ه اي$د؟
نگاه می داشتيد و ھم در شورای ھمکاری حاضر می شديد ھم 

آن وق$$ت دي$$دنی م$$ی ش$$د . در جلس$$ات دارالق$$ران خان$$ه ک$$ارگر
  .برخوردی که رفقای شورا با اين موضع شما داشتند

 

: " م از تروتس$$کی داش$$ته باش$$يد ب$$ا اي$$ن ح$$ال اي$$ن را ھ$$ – 2
دوران ارتجاعی ، مانند دوران فعل$ی ، ن$ه تنھ$ا طبق$ه ک$ارگر و 
پيش$$$رو آن را تجزي$$$ه و تض$$$عيف م$$$ی کن$$$د، بلک$$$ه س$$$طح کل$$$ی 
ايدئولوژيک جنبش را ني$ز تن$زل داده ، ط$رز تفک$ر سياس$ی را 
به مراحلی که مدت ھا قبل پشت سر گذاشته است، رجعت م$ی 

 وظيف$$$ه پيش$$$رو ب$$$يش از ھ$$$ر چي$$$ز در چن$$$ين ش$$$رايطی،. دھ$$$د
م$ی بايس$تی در : ايستادگی در برابر اي$ن جري$ان قھقراي$ی اس$ت

اگ$$ر تناس$$ب مس$$اعد ق$$وا حف$$ظ . جھت$$ی خ$$fف جري$$ان ش$$نا کن$$د
س$$نگرھای ب$$$ه چن$$گ آم$$$ده را ناميس$$ر م$$$ی س$$ازد ، دس$$$ت ک$$$م 
بايست برای حفظ مواضع ايدئولوژيک به دست آم$ده بکوش$د ، 

 . ن مواضع پرداخت شده اس$تزيرا خون بھای گرانی بابت اي

. م$ی پندارن$د" سکتاريس$تی " ھستند ابلھانی که اين سياست را 
در حالی که تنھ$ا از اي$ن راه اس$ت ک$ه م$ی ت$وان خ$ود را ب$رای 
امواج مقاومت ناپذير جن$بش پ$يش رون$ده ای ک$ه ب$ا ج$زر و م$د 

لئ$ون تروتس$کی،  . ("بعدی تاريخ فرا می رس$د ، آم$اده س$اخت
 )1937شويزم ، استالينيزم و بل

 

ھمانطور که رفيق پريسا نيز اشاره ک$رده ب$ود در آن ب$ازه  – 3
زم$$انی مش$$خص يک$$ی از سياس$$ت ھ$$ای اص$$لی چ$$پ ھ$$ای ت$$ازه 
برگشته به دانشگاه، دوری کردن از انجمن ھای اسfمی و ھ$م 
زم$$$$$ان دخ$$$$$التگری در نھادھ$$$$$ای دانش$$$$$جويی ديگ$$$$$ری مث$$$$$ل 
 .ش$$$$$وراھای ص$$$$$نفی دانش$$$$$جويان و جامع$$$$$ه فرھنگ$$$$$ی ب$$$$$ود
دانشجويان چپ خود نقش اساسی در بازگش$ايی و فع$ال س$ازی 

ي$ک پ$ای اص$لی ش$رکت و . دوباره شوراھای صنفی داش$ته ان$د
ب$$ه ( س$$ازماندھی بس$$ياری از اعتراض$$ات ص$$نفی و دانش$$جويی 

چه در دانشگاه و چ$ه در  (آکسيون ھای مناسبتی اشاره نميکنم 
. ه ان$دخوابگاه ھا، ھمين دانشجويان چپ و سوسياليست ھ$ا ب$ود

البت$$ه رفق$$ايی ھ$$م بودن$$د و ھس$$تند ک$$ه فعالي$$ت در ظ$$رف انجم$$ن 
مباحثات و نظرات . ھای اسfمی را مناسب تشخيص می دادند

مختلف در اين باره و موارد مشابه بر قرار بود ول$ی ب$ا وج$ود 
اين ھميشه از اين رفقا چه در موعد انتخاب$ات و چ$ه بع$د از آن 
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ب$ا ليب$رال ھ$ا و رفرميس$ت در جريان مباحثات و مج$اد�تی ک$ه 
اينکه رفي$ق . ھا در داخل انجمن داشتند حمايت به عمل می آمد

س$ينا س$عی دارد ب$ه م$ا اص$ول را بي$اموزد باع$ث امتن$ان اس$ت، 
در بھت$$رين حال$$ت ( ام$$ا اي$$ن نادي$$ده گ$$رفتن حقيق$$ت خواھ$$د ب$$ود 

ک$$ه ب$$ه دانش$$جويان چ$$پ اتھ$$ام س$$کتاريزم ، افش$$ا نک$$ردن ) البت$$ه 
ی رس$وای وابس$ته در انجم$ن ھ$ای اس$fمی، رھبران و نيروھ$ا

. پيون$$$$د نخ$$$$وردن ب$$$$ا ت$$$$وده دانش$$$$جويان و امث$$$$الھم زده ش$$$$ود
دانش$$جويان چ$$پ در دانش$$گاه عل$$ی رغ$$م تم$$ام ض$$عف نظ$$ری و 
س$$ازمانی خ$$ود در زمان$$ه س$$يطره نئ$$و ليبراليس$$م بس$$يار بھت$$ر و 
م$$وثر ت$$ر از خيل$$ی از س$$کت ھ$$ا و س$$ازمان ھ$$ای چن$$د ده س$$اله 

 .ندعمل کردند و می کن
 

ب$رای م$ن ک$ه در آن مقط$ع دان$ش ج$وی دانش$گاه يک$ی از  - 4
در دانش$$گاه ھ$$ای . شھرس$$تان ھ$$ا ب$$ودم ھ$$م قض$$يه متف$$اوت ب$$ود 

. تھ$$ران مس$$ئله پ$$و�ريزه ش$$دن نيروھ$$ا ک$$امf ج$$دی ش$$ده ب$$ود
گسست جنبش دانشجويی از اصfحات دوم خردادی و مش$اھده 
 ، عملکرد تيم اصfح طلب$ان حک$ومتی در دفت$ر تحک$يم وح$دت

حاص$$$لی نداش$$$ت ج$$$ز تش$$$کيل دو قطب$$$ی اص$$$لی ليب$$$رال ھ$$$ا و 
کمونيس$$$ت ھ$$$ا ک$$$ه اتفاق$$$ا توانس$$$تند خيل$$$ی از نيروھ$$$ای انجم$$$ن 

اي$ن ش$رايط در دانش$گاه . اسfمی را وارد جبھه ھای خود کنن$د
تقريبا تمامی ناراضيان . ھای شھر ھای کوچکتر وجود نداشت

 از سياس$$$ت ھ$$$ای حکوم$$$ت ، طرف$$$داران بران$$$دازی و فع$$$ا�ن
دانش$$$جويی ک$$$ه ب$$$ه لح$$$اظ سياس$$$ی و نظ$$$ری ب$$$ه مارکسيس$$$م و 

تعلق خاطر داشتند فعاليت ھ$ای خ$ود ...ليبراليسم و آنارشيسم و
برای درک چرايی اي$ن . را در ظرف انجمن تعريف می کردند

 م$ورد از آنھ$ا 4مسئله ميتوان د�ئل زيادی را اقامه کنيم که به 
ه در شھرس$$تان  ج$و سياس$$ی بس$ت-ال$$ف: تيت$ر وار اش$$اره ميک$نم 

 - نبود سنت مبارزاتی دانشجويی در اي$ن دانش$گاه ھ$ا ج-ھا ب

جزي$ره ای ب$$ودن اي$$ن دانش$$گاه ھ$$ا و فش$$ار مس$$ئولين و حراس$$ت 
بر دانشجويان معترض بدون ترس از عواقب �اق$ل رس$انه ای 

 س$$رمايه گ$$ذاری کمت$$ر دوم خ$$ردادی ھ$$ا در بس$$ياری از -آن د
نھا بر تھران و چند شھر انجمن ھای اين دانشگاه ھا و تمرکز آ

 ب$ه دنب$ال رش$د و تح$ول 86 و 85اي$ن مس$ئله در س$ال . بزرگ 
کيف$$ی چ$$پ در تھ$$ران ب$$ه ناگھ$$ان تغيي$$ر ک$$رد و در بس$$ياری از 
. شھرس$تان ھ$$ا ني$$ز ش$$اھد ايج$$اد تش$کل ھ$$ای مس$$تقل چ$$پ ب$$وديم
 " جال$$ب اينجاس$$ت ک$$ه در ھم$$ان موق$$ع مباحث$$ات زي$$ادی ب$$ين

 ميليتان$$$$ت ب$$$$ه ص$$$$ورت و نش$$$$ريه" دانش$$$$جويان سوسياليس$$$$ت 
مکت$$$وب ص$$$ورت گرف$$$ت ک$$$ه فاي$$$ل ھ$$$ای خيل$$$ی از آنھ$$$ا ک$$$ه 
بص$$ورت علن$$ی پ$$يش م$$ی رف$$ت در نش$$ريه ميليتان$$ت موج$$ود 

س$$ئوال ای جاس$$ت ک$$ه اي$$ن رفق$$ا چ$$را در آن زم$$ان نظ$$ر  .اس$$ت
اخيرش$$ان در م$$ورد انجم$$ن ھ$$ای اس$$fمی بعن$$وان تش$$کل ھ$$ای 

 دانشجويی را مطرح نمی کردند؟ !!! توده ای 

 

اری از رفق$$ای چ$$پ در دانش$$گاه از دل انجم$$ن ھ$$ای بس$$ي – 5
آيا اين محملی خواھ$د ش$د ک$ه ب$ه دف$اع . اسfمی بيرون آمده اند

از واقعي$$ت اي$$ن تش$$کل بپ$$ردازيم؟ آي$$ا جن$$بش ھ$$ای آزادی بخ$$ش 
در آس$$$يای جن$$$وب ش$$$رقی نباي$$$د از دول$$$ت امپرياليس$$$ت ژاپ$$$ن 
متش$$کر باش$$ند ک$$ه ب$$ا حمل$$ه ب$$ه مس$$تعمرات ھلن$$د و فرانس$$ه و 

انيا ، در نھايت يکی از عوامل استقfل اين کشور ھ$ا ش$ده بريت
اس$$ت؟ آي$$ا اعض$$ای س$$ازمان پيک$$ار نباي$$د ب$$ه انجم$$ن مب$$ارزه ب$$ا 
بھايی گری بديده احترام بنگرند چون پايه ای شد برای پيدايش 

�م و در . س$$ازمان مجاھ$$دين خل$$ق و پ$$س از آن مجاھ$$دين م$$يم
 آخر سازمان مطبوعشان ؟ 

 

ه رفق$$ا ھن$$وز پ$$يش ف$$رض اص$$لی بح$$ث و در آخ$$ر اينک$$ - 6
خودش$$ان را ک$$ه معرف$$ی انجم$$ن ھ$$ای اس$$fمی و دفت$$ر تحک$$يم 
وحدت حوزه و دانشکاه به مثابه تشکfت و سازمان ھای ت$وده 

اي$$ن ک$$ه اي$$ن . ای دانش$$جويان ب$$وده اس$$ت را اثب$$ات نک$$رده ان$$د
تشکيfت از امکانات بيشماری در دانشگاه برخوردارند امری 

 منس$$جم و آگ$اھی ک$$ه در دانش$گاه نش$$ريه ام$$ا چ$پ. ب$ديھی اس$ت
در می آورد ، بحث ھای تئوري$ک در دف$اع از طبق$ه ک$ارگر و 
اف$$ق طبق$$اتی آن دارد ، پلمي$$ک ھ$$ای س$$طح ب$$ا�يی ک$$ه موج$$ب 
رش$$ک و تعج$$ب حت$$ی اس$$اتيد ليب$$رال دانش$$گاه اس$$ت ب$$ه راه م$$ی 

�ف " ان$$$دازد و س$$$اير م$$$واردی ک$$$ه در اي$$$ن مق$$$ال نميگنج$$$د ، 
 اينک$$ه در روز خ$$وب چ$$پ در دانش$$گاه .نيس$$ت" روش$$نفکری 

ھيچک$$دام از اي$$ن بح$$ث را از اي$$ن رفق$$ا ندي$$ده ب$$وديم واقع$$ا ج$$ای 
رفقا با ارائه مق$دماتی ص$حيح و چس$باندن آنھ$ا ب$ه  .سئوال دارد
سعی دارن$د ) که ھيچ وقت ھم صريحا نمی نويسند ( ادعايشان 

رفق$ا ، چ$پ دانش$جويی چ$ه بلح$اظ . حرف در دھان ما بگذارن$د
تژيک و چ$$ه ت$$اکتيکی و س$$بک ک$$ار ض$$عف ھ$$ای زي$$ادی اس$$ترا

فق$ط لط$ف . اينھ$ا م$ورد کتم$ان ق$رار نم$ی گي$رد .داش$ته و دارد
کنيد نقطه ق$وت م$ان ک$ه گسس$ت از ت$اريخی جن$بش دانش$جويی 
از انجمن ھای اسfمی حکومتی بود را به ضعف تعبي$ر نکني$د 

فق$ط . که اين سنت ھميشگی دانشجويان سوسياليست بوده اس$ت
 سوسياليست ھ$ايی ک$ه در پ$ی گ$ذار 40کنيد که در دھه تصور 

 بودن$$$د در ع$$$وض 32از تجرب$$$ه ح$$$زب ت$$$وده و شکس$$$ت س$$$ال 
سازماندھی دوباره در شوراھای صنفی و جلسات مطالع$اتی و 
ک$$وه پيم$$ايی و غي$$ره در پ$$ی نف$$وذ در س$$ازمان ھ$$ای دانش$$جويی 

اي$ن رفق$ا حت$ی . احزابی چون مردم و ايران نوين بر م$ی آمدن$د
زمان ھای جبھه مل$ی ک$ه در آن موق$ع مش$روعيت زي$ادی از سا

اي$$ن گسس$$ت البت$$ه باع$$ث ان$$زوا و . ھ$$م داش$$ت گسس$$ت کردن$$د
ف$$رق ھمک$اری ب$$ا . ن$ابودی رفق$ا نش$$د و ب$رای م$ا ھ$$م نم$ی ش$ود

تشکfت و گروه ھای دانشجويی غير چپ در اموری معل$وم و 
مش$$خص و ب$$ا حف$$ظ خط$$وط قرم$$ز و فعالي$$ت در ظ$$رف انجم$$ن 

 fمی کامfبرای ما که تجربه بس$ياری از اي$ن . واضح استاس
ھمک$$$اری ھ$$$ا در قال$$$ب آکس$$$يون ھ$$$ای مش$$$ترک ، بياني$$$ه ھ$$$ای 
مشترک و مذاکرات و مباحثات مختلف را داشته ايم اين مس$ئله 

رفقا باور کني$د ک$ه فعالي$ت دانش$جويی ص$رفا . جای بحث ندارد
فق$ط ک$افی اس$ت . در دفاتر انجمن ھای اسfمی کليد نمی خورد

  .  سال پيش خودتان را در دانشگاه بياد آوريد40-30ه تجرب
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 در دفاع از تاکتيک آنتريزم

 عليرضا بيانی

 به رفيق محسن مومنی

 :شما می گوييد

رفق$$ا بي$$انی و س$$ينا اص$$رار عجيب$$ی در منطب$$ق ک$$ردن ش$$رايط و «
خصوصيات تشکل ھای کارگری با سازمان ھای دانشجويی دارن$د 

تی به اين سؤال که چرا کميته اقدام و با اين وجود ھنوز جواب درس
کارگری تک نفره را رھا نکرديد و به آگاه گری در خانه کارگر و 

باش$د، کميت$ه اق$دام را . شوراھای اسfمی کار نپرداخته ايد نداده اند
نگاه می داشتيد و ھم در شورای ھمکاری حاضر می شديد، ھم در 

 شد برخوردی که آن وقت ديدنی می. جلسات دارالقرآن خانه کارگر
 .»رفقای شورا با اين موضع شما داشتند

در اين بخش از صحبت شما، متأسفانه نمی توان روش بحث فردی 
ًکامf واضح است . را پيدا کرد" چپی روشنفکر"کمونيست يا حتی 

که شما با حرص تلنبار شده ای وارد اين بحث شده ايد تا چيزی را 
انقfب$ی ب$رای ارتق$ای س$طح اما بحث ي$ک مارکسيس$ت ! تfفی کنيد

نظ$$ری چن$$ين نخواھ$$د ب$$ود ک$$ه موض$$وعی را ب$$ه روش کودکان$$ه ای 
روش بح$ث ش$ما در . لوث کند و سپس به کار ساده نق$د آن بپ$ردازد

اس$$ت ک$$ه س$$ر " بچ$$ه زرن$$گ محل$$ه"اي$$ن قس$$مت نظي$$ر ع$$رض ان$$دام 
اگه راست ميگی اين دفعه از اي$ن ج$ا "چھارراه ايستاده و می گويد 

 "!!ت بدم چيکارت ميکنمرد شو تا نشون

ًاو� شورای ھمکاری ظرف اتحاد عمل بود و طبق مباحث$ات اولي$ه 
ب$$ه کس$$ی نم$$ی توانس$$ت ربط$$ی داش$$ته باش$$د ک$$ه ح$$وزه فعالي$$ت ھ$$ای 
محافل يا افرادی که وارد شورای ھمکاری می شوند، در خارج از 

ًثانيا◌ شورای ھمکاری در فراخوان ھای خان$ه . اين شورا کجاست ً
 .ر مراسم روز جھانی کارگر، شرکت می کردکارگر، نظي

درست ھمين جا کم$ی مک$ث م$ی ک$نم ت$ا ب$ا ي$ک س$ری از تناقض$ات 
 . شما بيش تر آشنا شويم

شورای ھمکاری دارای توان و امکانات بس$يج ک$ارگری، در ح$دی 
در نتيج$$ه در درون . ک$ه بتوان$$د مراس$$می مس$$تقل برگ$$زار کن$$د، نب$$ود

 در مراسم خانه کارگر به منظور خود اين بحث را داشت که آيا بايد
در مي$ان . پيش بردن شعارھا و مطالبات مستقل شرکت کرد يا خير

ھمه گروه ھا در آن موقع، تنھا گرايشی که با آن مخالف$ت م$ی ک$رد 
بقي$$ه . ب$$ود" لغ$$و ک$$ار م$$زدی"گ$$رايش ) ًاتفاق$$ا ب$$ا د�ي$$ل مش$$ابه ش$$ما( 

 بودن$د، گرايشاتی که ي$ا در ش$ورای ھمک$اری و ي$ا در خ$ارج از آن
ت$ازه ب$ا . وارد تظاھراتی می شدند که خانه کارگر سازمان داده بود
در دوره "اين احتمال که برايشان خطر دستگيری، زندان و شکنجه 

 .فراھم بود..." فعلی ارتجاعی و

را ميت$$$$$وان در پان$$$$$ل دي$$$$$واری » ک$$$$$ارو ک$$$$$ارگر«وقت$$$$$ی نش$$$$$ريه 
ين در آن کارخانجاتی نظير ايران خودرو ديد که مقاله اعتص$اب لن$

، چي$$زی ک$$ه در نش$$ريات فع$$الين 1385 مھ$$ر 5( منتش$$ر ش$$ده اس$$ت 
به اي$ن معن$ی اس$ت ک$ه نظ$اره گ$ر ناش$ی ب$ه اي$ن ) کارگری ديده نشد

موضوعات، يا ساعاتی پيش پس از مطالعه کتابی که برايش جالب 
بوده وارد حوزه فعاليت اينگونه و بfفاصله دست ب$ه دخال$ت گ$ری 

يش در اي$ن عرص$ه ب$وده ام$ا ن$دانم ک$اری زده است و ي$ا از م$دتھا پ$
 .ھای سانتريستی اجازه فھم الفباھای ساده را به او نداده است

اکنون سؤال اين است که چرا در ج$ايی ک$ه ک$ارگران م$ی توانس$تند 
در تجم$$ع تح$$ت کنت$$رل خان$$ه ک$$ارگر و زي$$ر محافظ$$ت ھ$$ای محک$$م 

ک$$ه ( پليس$$ی و اطfع$$اتی و ب$$ا وج$$ود خط$$رات زي$$اد ش$$رکت کنن$$د 
، تأثير مشخص بگذارن$د و در ي$ک م$ورد حت$ی تم$ام ابتک$ار )دندکر

، اما دخالت )اول ماه مه در شيرودی( عمل را نيز به دست بگيرند 
گری در خانه کارگر به يک باره شامل ھمه قوانينی می شود که از 
روی بدفھمی ش$ما و طي$ف مش$ابه ت$ان در ک$fف س$ردرگم متن$اقض 

ليل است که ش$ما عامدان$ه ت$fش درست به ھمين د. پيچانده می شود
م$$ی کني$$د دخال$$ت گ$$ری در اي$$ن اي$$ن م$$وارد را ت$$ا س$$طح ش$$رکت در 

ک$اھش دھي$د ت$ا ب$ا ل$وث ک$ردن موض$وع، " دارالقرآن خان$ه ک$ارگر"
پريس$$ا نص$$ر ! ديگ$$ر ام$$ر نق$$د و نف$$ی اي$$ن آن مانن$$د آب خ$$وردن ش$$ود

آب$$$ادی ھ$$$م ب$$$دون س$$$ر م$$$ويی اخ$$$تfف در س$$$بک برخ$$$ورد، ھم$$$ين 
بفرماييد که پس شما چرا «:  عناوين مطرح ميکندموضوع را با اين

در تمام اين سال ھا به جای شرکت در اردوھای تش$کيfتی و غي$ر 
 »... تشکيfتی انجمن ھای اسfمی

در دانشگاه، از نظر شما و با اتکا به تحريف از " چپ"چرا محافل 
" آنتري$$زم"ً ک$$ه ک$$امf ب$$ی رب$$ط ب$$ه مفھ$$وم -برداش$$ت نظ$$ر تروتس$$کی

 را مجاز می دانستند که در تجمعات دفتر تحکيم شرکت  خود-است
خ$ود را در دس$ت بگيرن$د و در " آزادی برابری"کنند و شعار ھای 

سطح دانشگاه راپيمايی کنند، اما در مورد بحث برای دخالت گ$ری 
م$$ی  در مي$$ان بدن$$ه و پاي$$ه ھ$$ای آن ھ$$ا ناگھ$$ان ھم$$ه چي$$ز دگرگ$$ون 

 و به بخش ھايی از آن ؟ پاسخ اين سؤال برای من روشن است!شود
 .در اين جا اشاره می کنم

عل$$ت اص$$لی ھم$$ه ن$$دانم ک$$اری ھ$$ا اي$$ن اس$$ت ک$$ه طي$$ف ھ$$ای فع$$الين 
تح$$ت ت$$أثير گرايش$$اتی ) بخ$$ش ھ$$ايی از فع$$الين ک$$ارگری(و " چ$$پ"

ًآن ھا مطلقا دارای نظر و بحثی . ھستند که ماھيت سانتريستی دارند
شنا و در مواجھه با آن با بسياری مسائل به کلی نا آ. از خود نيستند

با ھوش ترين ف$رد اي$ن طي$ف منص$ور حکم$ت . ًشديدا گيج می زنند
ب$$ود ک$$ه بخش$$ی از ترجم$$ه تجربي$$ات گذش$$ته جھ$$انی را ب$$ه ص$$ورت 
دفرمه شده با نام خود به خورد کسانی می داد که در آن مقطع ھ$يچ 

ام$ا از آن ج$ايی ک$ه تم$ام اي$ن ناخن$ک . آشنايی با اين مسائل نداش$تند
ای نظری در ادام$ه تکام$ل سيس$تماتيک نظ$ری نب$وده اس$ت، زدن ھ

به ھمين دليل يکسره با . ًطبعا دارای انسجام نظری نيز نخواھد بود
ًم$ثf در نق$د ب$ه بح$ث عاب$د . تناقضات سيستماتيک مواج$ه م$ی ش$ود

توسط پريسا، بخش قابل توجھی از بحث به نق$د منص$ور حکم$ت و 
 ادامه ب$ه موض$وع عم$ده صرف شده و در" سناريوی سفيد و سياه"

اين موضوع پس از دو . پرداخته می شود" نه به جنگ"شدن شعار 
در نق$$د ب$$ه طي$$ف دانش$$جويی ) و آن ھ$$م ب$$ه کل$$ی ن$$اقص(س$$ال و ن$$يم 
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نه به "اگر از شما سؤال شود که چرا شعار . طرح می شود" داب"
شعار اشتباھی بود، و چرا چنين اشتباھی بfفاصله در ھمان " جنگ

، از س$$وی ش$$ما ي$$ا گ$$رايش و طي$$ف "داب"نق$$د ب$$ه گ$$رايش موق$$ع در 
ًاگ$$ر ش$$ده اس$$ت لطف$$ا لين$$ک و آدرس آن را (ش$$ما نق$$د نش$$د " چ$$پ"

 .، بايد منتظر ماند و ديد چه جوابی خواھيد داشت)معرفی کنيد

اما با اطمينان به شما خواھم گفت که حت$ی اکن$ون ھ$م د�ي$ل اص$لی 
م$ی داني$د اي$ن چي$زی انحراف$ی ب$ودن اي$ن ش$عار را نم$ی داني$د، فق$ط 

از آن استفاده کرد؛ چ$ون " داب"است که می توان اکنون در نقد به 
ًديگ$$ر پ$$س از س$$ال ھ$$ا ک$$امf ب$$ر ھمگ$$ان معل$$وم اس$$ت ک$$ه جنگ$$ی 

يعنی بر اساس يک واقعه نگاری ژورناليستی، يک پيش . درنگرفت
نی اشتباه نقد می شود، اما اساس چن$ين اش$تباھی ن$ه در س$ناريوی بي

گرايش ميليتانت در نقد به . سياه و سفيد و نه مسائلی اين گونه است
، درس$ت در ھم$ان "ن$ه ب$ه جن$گ"، يعنی نق$د ب$ه "داب"اين تاکتيک 

ًلطفا اگر . (مقطع که مطرح شد، کلی بحث مکتوب و شفاھی داشت
 )ی ديگر سراغ داريد معرفی کنيدچنين بحث ھايی را در جاي

علت اين امر آن است که شما خود دارای گرايشی نيستيد که انسجام 
نظری در يک پيوند جھانی داش$ته باش$د و در نتيج$ه ب$ا ھ$ر ي$ک از 
اين موارد به ناچار به صورت آزمون و خطا و مزه مزه ک$ردن آن 

از ب$$$ارزترين خص$$$يه ھ$$$ای اي$$$ن روش . نزدي$$$ک و دور م$$$ی ش$$$ود
تريستی، واکنش ھايی پس از طی زمان طو�نی ب$ه موض$وع و سان

بدتر از ھمه به روشی فرصت طلبانه که ت$و گ$ويی گوين$ده خ$ود از 
 . اول صاحب اين بحث ھا و نظرات است، می باشد

من از اين نوع مثال ھا به قدری زي$اد دارم ک$ه ن$ه در حوص$له اي$ن 
اچار شدم به اين متن و نه حتی مقاله ای جداگانه است، اکنون فقط ن

م$$وارد و در م$$تن موض$$وع بح$$ث اش$$اره ک$$نم ت$$ا ب$$ه ش$$ما نش$$ان دھ$$م 
رج$$$وع گزين$$$ه ای و ناخن$$$ک زدن ب$$$ه مباح$$$ث مھ$$$م کfس$$$يکرھای 
مارکسيست چه وضع مضحکی برای فرد و گرايش$ی ايج$اد خواھ$د 

در اين ج$ا فق$ط ب$ه اش$اره ب$ه چن$د نمون$ه اکتف$ا ک$رده و از اي$ن . کرد
 .بخش عبور می کنم

 fگرايشاتی که در آن ھنگام ب$ا اتح$اد عم$ل مخالف$ت م$ی کردن$د، ًمث
چه شد که بعد ھا موافق شدند و پروسه اين تحول در کجا و چگونه 

ًمثf اگر نظريه ايجاد بلوک يا قطب سوسياليستی . قابل مشاھده است
در مقابل طيف ليبرال در سطح دانشگاه ھای سراسر کشور به جای 

ُه گل$ه در اي$ن ج$ا و آن ج$ا اش$تباه ب$وده ُگروه و محفل سازی ھای گل
ًاس$$ت، او� بفرمائي$$د پ$$س چ$$ه چي$$ز درس$$ت ب$$وده و نق$$د ش$$ما ي$$ا ھ$$ر 

ًو ثاني$ا . گرايش مدعی در آن زمان در کجا منتشر و ثبت شده اس$ت
کدام اقدام عملی که تصور م$ی کردي$د درس$ت ب$وده اس$ت، ص$ورت 

قاب$$ل ب$$ا و ي$$ا اي$$ن ک$$ه در ت. گرفت$$ه و چگون$$ه قاب$$ل مش$$اھده م$$ی باش$$د
ادعای ھمه احزاب خود ساخته به جای حزب طبقه کارگر، ش$ما ي$ا 
گرايش شما کدام نقد کمونيستی به اي$ن موض$وع را داش$ته اي$د و در 

توجه داشته باشيد که نقد به اين يا آن کلمه . کجا قابل دسترسی است
و جمله فfن حزب و حتی اين يا آن عملکرد احزاب نيس$ت، س$وال 

 طبقه کارگر ايران دارای حزب تاريخی خود بوده يا اين است که آيا
 اع$م از طي$ف -ھست و اگر نه، نقد شما به ھمه احزاب با اي$ن ادع$ا

 کی صورت گرفت$ه و در کج$ا -حککا و طيف کومله و نظاير آن ھا

قابل مشاھده است؟ اين مسائل را درست به اين دليل طرح م$ی ک$نم 
ز نشسته و در موقع �زم که به شما نشان دھم تا چه ميزان در مرک

 . به چپ يا راست ميل نشان می دھيد

در نتيجه برای يک گرايش مدعی، اين ھنر نيست که اکنون پس از 
بپ$ردازد ت$ا ب$ا » آنتري$زم«خرابی ھای بصره و بغداد ب$ه نق$د نظري$ه 

کم$$ک آن از يکس$$و امک$$ان گري$$ز از تناقض$$ات را ف$$راھم کن$$د و از 
شما حت$ی . ت گری ھا نمايان کندسوی ديگر خود را در مرکز دخال
ک$ه ش$خص ) حت$ی ي$ک م$ورد( يک مورد نمی توانيد مثال بياوري$د 

شما يا گرايش مورد عfقه شما در موقع نياز و ضرورت، به موقع 
 .و به طور صحيح با آن برخورد کرده باشد

ب$ه س$وال ناص$حيح و ب$دتر از آن، " ج$واب ص$حيح"و اما در مورد 
؛ بايد بگويم ک$ه ب$ه ... کردن کميته اقدام و نادقيق شما در مورد رھا

اين موارد به مراتب دقي$ق ت$ر از س$طح درک ش$ما در کامن$ت ھ$ای 
با� اشاره شده بود که دوباره در اين جا آن را کپ$ی م$ی ک$نم و اگ$ر 
مايل به مطالعه کامل آن ھس$تيد، ب$ه قس$مت چھ$ارم در کامن$ت ھ$ای 

و البت$ه قب$ل از (ما قسمت مربوط به سؤال ش$. با�ی من رجوع کنيد
 :اين بود) سوال شما

چن$$ين دخ$$التگری ھ$$ايی ب$$ه عن$$وان تاکتي$$ک کمونيس$$تی ب$$ه معن$$ی «
صرفنظر کردن از حزب و تشکل کمونيستی که بايد ساخته شود يا 

ًبنابر اين من قطعا به ھر ترتيب شده وارد . ًاصf وجود دارد نيست
ًکردم که او� پايه ًخانه کارگر می شدم و اتفاقا تنھا زمانی چنين می 

ًھای کارگری اين تشکل قابل مش$اھده وقاب$ل دسترس$ی باش$د و ثاني$ا 
و ن$ه ( خود عض$وی از ي$ک گ$رايش متش$کل و منض$بط کمونيس$تی 

 »باشم") چپی"

 -م$$ذھبی"ام$$ا ط$$رح اي$$ن گون$$ه س$$ؤا�ت ک$$ه دارای باف$$ت مباحث$$ات 
است، دارای اين اشکال نيز ھست که اجازه آشنا شدن ب$ا " حوزوی
چنين روش سانتريستی .  مستقل پرسش کننده را فراھم نمی کندنظر

در مباحثات، اصل موضوع را وابسته به عملکرد ف$رد ي$ا گرايش$ی 
می کند که آن را ادعا کرده است؛ يعنی قبل از واکنش به اصل ادعا 
که آيا درست است يا خير، م$ی خواھ$د بدان$د چ$را ط$رف بح$ث اش 

ه ب$$ه اي$$ن موض$$وع �زم و ھرچن$$د اش$$ار! خ$$ود چن$$ين نک$$رده اس$$ت
صحيح است، اما نه با جايگزينی و به روش فرصت طلبانه ای ک$ه 
ط$ی آن روش$$ن نش$ود نظ$$ر نق$$د کنن$ده ب$$ه آن چيس$ت؛ بلک$$ه در نق$$د و 

اس$$ت » آنتري$$زم«بح$$ث پيرام$$ون خ$$ود اص$$ل موض$$وع ک$$ه در اينج$$ا 
اقدام " يک نفره"به عبارت ديگر اگر ما کميته  . ضروری می شود
" جلس$ات دارالق$رآن"حل می ک$رديم و م$ی رفت$يم در کارگری را من

که نفھميدم شما از کجا متوجه شديد ( خانه کارگر شرکت می کرديم 
در اين صورت شما نظريه !) ًخانه کارگر اصf چنين جلساتی دارد

را می پذيرفتي$د و چ$ون م$ا چن$ين نک$رديم؛ معل$وم نيس$ت » آنتريزم«
لبت$ه ش$ما تنھ$ا اش$اره ای ا. چه می ش$ود» آنتريزم«اين وسط تکليف 

به شرايط برای آنتري$زم ک$رده اي$د ک$ه ب$ه ق$در زي$ادی خ$ام و ن$اقص 
است و چيزی بيشتر از اين به ذھن متبادر نمی کند که خواس$ته اي$د 

 .دھيد" تئوريک"به سردرگمی ھای خود جنبه نظری و 

 :شما نوشته ايد



 

 ميليتانت
 ۀ سی و سهشمار

 ّ دورۀ دوم-چھارم  سال -1389 مرداد
19191919 

 

و ثاني$$$ا ھ$$$يچ ح$$$زب طبق$$$ه ک$$$ارگری ب$$$ا ي$$$ک انس$$$جام نظ$$$ری و « 
اتژی معين و پراتيک انقfبی در کنار ندارد، چگونه می توانيم استر

از تاکتيک ھايی دم بزنيم که ناظر بر ش$رايط مشخص$ی اتخ$اذ ش$ده 
 »اند؟

من بيھوده به اين اشاره نکردم که بح$ث ش$ما، ک$ه در ج$ايی ب$ا آش$نا 
شده و به طور گزينه ای در اين جا به کار ب$رده اي$د، بيش$تر مي$زان 

 نشان م$ی دھ$د ت$ا تس$لط نظ$ری ب$ر آن چي$زی ک$ه سردرگمی تان را
 .فکر می کنيد به آن اعتقاد داريد

اما طرح اين بحث عfوه بر يک سری دردسرھای نظری ک$ه ش$ما 
" را در آن ق$$رار خواھ$$د داد، دردس$$ر ھ$$ايی در رابط$$ه ب$$ا مبح$$$ث 

تش$کل مس$تقل، ع$fوه ب$$ر اس$تقfل از دول$ت و کارفرم$ا، مس$$تقل از 
اھد کرد که حتی ب$ا پاس$خ مناس$ب ش$ما ب$ه آن نيز ايجاد خو" احزاب

نيز از قبل به شما اطمينان می دھم دردسرھای جدي$د ت$ری برايت$ان 
ريشه اصلی اين دردسر ھا از عدم شکلگيری يک !( ايجاد می شود

گرايش بر اس$اس تکام$ل نظ$ری و روش$ن نب$ودن پروس$ه تکام$ل آن 
ک$س است که برای پنھان کردن آن تصور می شود به پش$ت ي$ک ع

رف$$تن، يعن$$ی اعتق$$اد ب$$ه ب$$ين الملل$$ی ب$$ودن ي$$ک گ$$رايش و ب$$ه ھم$$ين 
ترتيب، اشاره به مواردی که پروسه شکلگيری و تکوين آن روشن 

 !)نيست، يعنی تحول نظری

اکنون به اصل موضوع باز م$ی گ$ردم و وض$عيتی را در نظ$ر م$ی 
ًگيرم که حزب طبقه کارگر وجود ندارد؛ و مثf در اي$ران س$ازمان 

کار با کمک خانه کارگر ي$ک تش$کيfت اتحادي$ه ای ب$زرگ جھانی 
ايج$$اد ک$$رده ک$$ه ھ$$زاران ک$$ارگر در آن داوطلبان$$ه عض$$و ش$$ده ان$$د و 
ھزاران نف$ر غي$ر داوطلبان$ه ب$ه دلي$ل ش$رط اس$تخدامی در اي$ن نھ$اد 

مانند کارگرانی که در تجمعات خانه کارگر شرکت ( عضو شده اند 
ت$ی اض$افه ک$اری درياف$ت می کردن$د ت$ا کارتش$ان مھ$ر بخ$ورد ي$ا ح

در اي$$ن ش$$رايط ب$$ورژوازی باي$$د قب$$ل از ھرچي$$ز دس$$ته گ$$ل ). کنن$$د
ق$$دردانی ب$$رای گرايش$$ات سانتريس$$تی و گ$$يج ارس$$ال کن$$د ک$$ه خ$$ود 
اتوماتيک مايل به ورود در اين نھاد جھ$ت دخ$التگری نيس$تند و در 

تشکيل نشده خيالش راحت " حزب طبقه کارگر"ضمن تا زمانی که 
ديگری از سانتريست ھا نه قصد ورود و دخالتگری باشد که بخش 

 .خواھند داشت و نه اگروارد شوند می دانند چه بايد بکنند

ک$ه ب$ه ج$ای طبق$ه ک$ارگر " چپ$ی"خوب حا� با اي$ن وض$ع م$دعيان 
حزب ساخته اند ھمان جا مانده و معلوم نيست بر روی چ$ه کس$انی 

ا آن دس$ته از بايد ت$اثيرات کمونيس$تی بگذارن$د و چگون$ه و کج$ا؛ ام$
که ھنوز افتخار ساختن حزب يا معرفی يکی از ھمين " چپی ھايی"

احزاب به عنوان حزب طبقه کارگر را نداشته اند ھم می بايست به 
طور منفرد به دور خود چرخيده و به انتظار کارگری باشند که نزد 

در اي$ن ! آن ھا آمده و درخواست انتقال آگاھی سوسياليستی می کند
» حزب«نيست، بلکه خود  » آنتريزم«کل اساسی ديگر صورت مش

است که پس با چه نيرويی و از کجا و در چه شرايطی بايد س$اخته 
 !شود

شبيه به اين برداشت سردرگم را گرايشات ديگر سانتريستی نيز در 
دارند ک$ه آن را من$وط م$ی دانن$د ب$ه » کنترل کارگری«مورد مفھوم 

ت آن، وگرن$ه ب$ا آن مخ$الف استقرار دول$ت ک$ارگری و تح$ت نظ$ار
 !اند

ن$$ه آن ھ$$ا و ن$$ه ش$$ما درک درس$$تی از ديالکتي$$ک مب$$ارزه انقfب$$ی  
نداريد و نمی دانيد که در ادامه مبارزات کارگری که بخش$ی از آن 
ھم$$ين موض$$وع کنت$$رل ک$$ارگری اس$$ت ک$$ه روزی دول$$ت ک$$ارگران 
مستقر ميشود و نه دولتی کارگری پرواز ک$رده از آس$مان ب$ر روی 

و ھمينط$$ور در ادام$$$ه . ب$$رای نظ$$ارت ب$$ر کنت$$رل ک$$ارگریزم$$ين 
دخالت گری کمونيست ھا در نھاد ھای ک$ارگری اس$ت ک$ه عناص$ر 
کارگر تشکيل دھنده حزب دوره ھم جمع می شوند و ح$زب را م$ی 
س$$ازند و ن$$ه حزب$$ی س$$اخته ش$$ده در خ$$fء و بع$$د دخال$$ت آن در اي$$ن 

 .مسائل

ش$نيده و خوان$ده اي$د و در ج$ايی » آنتري$زم« آنچه که شما در م$ورد 
در آن جا با چنين موردی رو به رو شده ايد، بخشی از يک نظري$ه 

ًمثf شما بفرماييد اکنون که متح$دين ب$ين الملل$ی . است و نه ھمه آن
از روی عک$س آی دی ش$ما ح$دس مي$زنم باي$د چن$ين متح$دين ( شما 

 داشته باشيد وگرنه عکس گرفتن در کنار يک بين الملل ھم در ادامه
در اين يا آن ) ھمان روش ھای سانتريستی است که با�تر بحث شد

کشور در اتحاديه ھای کارگری زرد و رفرميستی فعاليت می کنند، 
ًآيا نقدا در درون حزب طبقه کارگر کشور خودشان متشکل ھستند، 
آن ھ$$$ا از چ$$$ه فرم$$$ولی اس$$$تفاده م$$$ی کنن$$$د ک$$$ه م$$$ی توانن$$$د نظري$$$ه 

ق با آن بدون عضويت در حزب عمل را برداشته و منطب" آنتريزم"
 . ًکنند، اما در ايران به ناگھان اين موضوع کامf منتفی می شود

در اين رابطه بايد بگويم اين درست است ک$ه نباي$د و نم$ی ت$وان ب$ه 
ط$$ور منف$$رد و ب$$ی ارتب$$اط ب$$ا ي$$ک تش$$کيfت کمونيس$$تی وارد اي$$ن 

 ک$ه اي$ن چ$ه بس$يار ع$الی. نھادھا شد و نتيجه دلخ$واه ب$ه دس$ت آورد
تش$$کيfت ح$$زب طبق$$ه ک$$ارگر باش$$د ام$$ا اگ$$ر نب$$ود، نباي$$د ب$$ا نظري$$ه 
. آنتريزم خداحافظی ک$رد و ھمچن$ان لنيينيس$ت ي$ا تروتسکيس$ت ب$ود
حتی پنج نفر نيز می توانند در يک ھسته انقfبی و منضبط، شرايط 
رشد و گسترش خود را از طريق کار بر روی بدنه اي$ن نھ$اد ھ$ا و 

 .ان ايجاد پايه ھای حزب فراھم کنندبه ھمين ترتيب امک

به اين ترتيب سبک برداشت ھای سرتيتری شما برای شبيه س$ازی 
ک$$ردن خ$$ود ب$$ه ي$$ک گ$$رايش کمونيس$$تی ب$$ين الملل$$ی، خ$$ود موج$$ب 
دردسرھای پياپی نظری خواھيد شد؛ و به خصوص وقتی ب$ا ھم$ان 

به سراغ بريده ای از بحث تروتس$کی م$ی " حوزوی"بافت مجادله 
آن را بی رب$ط از م$تن بح$ث ب$ه کس$انی ارائ$ه م$ی دھي$د ک$ه رويد و 

خود سال ھ$ا مبتن$ی ب$ر ھم$ين مباح$ث، گ$رايش خ$ود را تکام$ل داده 
 !اند

سندی که شما از تروتسکی ارائه می کنيد برای صرف نظر کردن 
نيست بلکه موض$وع انحط$اط دول$ت ک$ارگری » آنتريزم«از نظريه 

و ن$ه (  انق$fب سياس$ی را در نظر دارد که پرس$ش اساس$ی ني$از ب$ه
در شوروی استالينيستی را طرح می کند و برای ف$ردی ) اقتصادی

کپی کار جھت ساختن پازل نظری اين دردسر را فراھم می کند که 
اگر آن بحث م$ورد پ$ذيرش اس$ت و ب$ه آن اتک$ا م$ی کن$د ديگ$ر نم$ی 

باشد و " سرمايه داری دولتی"تواند در جايی ديگر به دنبال نظريه 
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منتفی است و ي$ک انق$fب " انقfب سياسی" د، ديگر مبحث اگر بو
اجتم$$اعی در دوره حاکمي$$ت استالينيس$$تی در دس$$تور ک$$ار ق$$رار م$$ی 

 .گيرد

ُيک گرايش اگر نتواند از اجزاء خرد و کfن نظريات و در پروسه 
ًتکام$$ل آن؛ و آنھ$$م قطع$$ا در ي$$ک پيوس$$تار جھ$$انی ب$$ه ش$$کل گي$$ری 

 جای آن با قطعه برش ھ$ايی از گرايش کمونيستی خود برسد؛ و به
آنچ$$ه ک$$ه ديگ$$ر نميتوان$$د ب$$ا آنھ$$ا مخالف$$ت کن$$د؛ و تب$$ديل ھم$$ان ب$$ه 
شکلگيری گرايش جديد خود، قبل از ھرچيز به کاريکاتوری تبديل 
ميش$$ود ک$$ه ب$$ارز ت$$رين نمون$$ه نتيج$$ه آن ھم$$ه رون$$د تکام$$ل گ$$رايش 

اکنون نميتوان ھمان سبک را م$و ب$ه م$و ام$ا . منصور حکمت است
 . در نقد به ھم او پيش برد و به بن بست و بحران بر نخوردحتی

 :شما می گوييد

گسس$$ت جن$$بش دانش$$جويی از اص$$fحات دوم خ$$ردادی و مش$$اھده «
عملکرد تيم اصfح طلبان حکومتی در دفتر تحکيم وحدت، حاصلی 
نداشت ج$ز تش$کيل دو قطب$ی اص$لی ليب$رال ھ$ا و کمونيس$ت ھ$ا ک$ه 

روھای انجمن اسfمی را وارد جبھه ھای اتفاقا توانستند خيلی از ني
 »خود کنند

ًاين يک تحليل وارونه و کامf ناقص از تحو�ت پس از دو خ$رداد 
وقتی . و تأثير آن بر تمايfت روشنفکری در سطح دانشگاه ھا است

صحبت " گسست جنبش دانشجويی از اصfحات دوم خردادی" از 
س$ت از ب$ين رف$$تن م$ی ش$ود، �ب$د باي$د ب$ه اي$$ن معن$ی ک$ه حاص$ل گس

ک$$$ه ش$$$ما آن را ( و پدي$$$دار ش$$$دن قطب$$$ی ديگ$$$ر " قط$$$ب ليبراليس$$$م"
باش$د؛ ام$ا در اي$ن ج$ا ليبراليس$م ه ) عنوان ک$رده اي$د" کمونيست ھا"

 !مفروض است" قطب"مچنان به عنوان يک 

شکست پروژه اصfحاتی دوم خرداد باعث ريزش ھ$ای زي$ادی از 
کن$ون ني$ز ھم$ين گون$ه ھم$واره و ا. نھا ھای اطراف اين پ$روژه ش$د

ام$$$ا رھ$$ا ک$$$ردن اي$$ن موض$$$وع در اي$$ن ج$$$ا ط$$رح ن$$$اقص و . اس$$ت
گزارش$$$ی از ي$$$ک واقع$$$ه اس$$$ت و ن$$$ه تحلي$$$ل مش$$$خص از ش$$$رايط 

را " چه بايد کرد"مشخص گسست از اصfحات، که پرسش تيپيک 
 .مطرح می کند

مس$$ئله ب$$ا اھمي$$ت در اي$$ن ج$$ا اينس$$ت؛ گسس$$ت جن$$بش دانش$$جويی از 
 دلي$$$ل نب$$$ودن قط$$$ب کمونيس$$$تی موج$$$ب اص$$$fحات دوم خ$$$رداد ب$$$ه

س$$رگردانی ھ$$ای فع$$الين دانش$$جويانی م$$ی ش$$د ک$$ه ي$$ا دم$$ورآليزه و 
من$$$$زوی م$$$$ی ش$$$$دند و ي$$$$ا در بھت$$$$رين وض$$$$عيت ج$$$$ذب تم$$$$ايfت 

ام$$ا بح$ث ش$$ما ب$ه اي$$ن دلي$ل وارون$$ه . م$$ی ش$دند" چ$پ"روش$نفکری 
ذک$ر ک$رده و ب$ه " قط$ب کمونيس$تی"است که اين تم$ايfت را ھم$ان 

 !شف دو قطبی بودن کمونيسم و ليبراليسم می رسيداين ترتيب به ک

ھ$يچ قط$ب کمونيس$تی، ن$ه در آن . خير، به ھيچ وجه اين چنين نبود
دوره و ن$$ه بع$$د از آن ھرگ$$ز در س$$طح جن$$بش دانش$$جويی ب$$ه وج$$ود 

عده ای از دانشجويان بسيار فعال و پر شور درس$ت ب$ر س$ر . نيامد
 به رو می ش$دند دوراھی گسست از اصfح طلبی، با گرايشاتی رو

اين ھمان . که نه مارکسيستی و نه اصfح طلب دوم خردادی بودند

مھم ترين آن  . گرايش سانتريستی است که با�تر از آن صحبت شد
گ$رايش سانتريس$تی ک$ه توانس$ته ب$ود در ) و فک$ر م$ی ک$نم تنھ$ا( ھ$ا 

نقطه عبور از اصfح طلبی و به جای گرايش مارکسيستی بنشيند، 
ت کارگری بود که به زودی پ$س از انش$عابات ، فق$ط حزب کمونيس

بخشی از آن ھم چنان در ھم$ين نقط$ه نشس$ته و م$انع ورود گسس$ت 
. کردگ$$$ان از اص$$$fحات ب$$$ه ح$$$وزه فعالي$$$ت مارکسيس$$$تی م$$$ی ش$$$ود
عناصر باھوشی در بين آن ھا بر اساس پايه ھای نظری خود مبتنی 

 عرض گروه به دنبال افزايش تعداد و رشد در" حزب و جامعه"بر 
خود بودند و در نتيجه نه قادر بودند فع$الين ب$رش ک$رده از اص$fح 
طلبی را به کادر انقfبی تبديل کنند و نه مايل به چنين کاری بودن$د 

ّآن ھا يک رشد فوری کمی �زم داشتند و . و نه نيازی به آن داشتند
در نتيجه می بايست بيشتر از ھر چيز به مباحث و مواردی اش$اره 

آن ھ$$ا را عم$$ده کنن$$د ک$$ه ب$$رای ي$$ک گسس$$ت ک$$رده از اص$$fحات و 
بحث ھايی پيرامون سکس آزاد، موسيقی و . جاذبه ھايی داشته باشد

ھنر و امثالھم در اين مقطع عمده ترين بحث ھای اين گرايش برای 
اف$رادی ک$ه . جلب بيشترين نيرو بود و کم و بيش موفق ھ$م م$ی ش$د

 سوسياليس$تی گذاش$ته ان$د، ن$ه تصور می کردند ديگ$ر پ$ا ب$ه گ$رايش
تص$ور م$ی کردن$د، بلک$ه گ$رايش " سوسياليست ت$رين"تنھا خود را 

مارکسيس$تی را ت$ا س$طح رفرميس$$م ترجم$ه ش$ده از برنام$ه سوس$$يال 
از درون اي$$ن نيروھ$$ا ھرچ$$ه . دمکراس$$ی اروپ$$ا ک$$اھش م$$ی دادن$$د
 .بيرون می آمد، کادر انقfبی نبود

خوانی پيدا نکرده بود و يا از به زودی گرايشاتی که با اين طيف ھم
ًس$$ر رقاب$$ت ھ$$ای فرق$$ه گرايان$$ه، م$$ثf ب$$ه اي$$ن دلي$$ل ک$$ه در آن بخ$$ش 
امتيازی نصيبش نشده بود، و يا کم و بيش به دليل نزديکی و آشنايی 
با مارکسيسم، ب$ه نق$د آن ھ$ا پرداخ$ت و خ$ود را در محاف$ل ديگ$ری 

 ام$$ا ھ$$يچ ي$$ک اي$$ن گرايش$$ات ھرگ$$ز ب$$ه ح$$ول مح$$ور. متش$$کل ک$$رد
سوسياليس$$تی ک$$ه در بي$$ان شس$$ته رفت$$ه ش$$عاری خ$$ود را متجل$$ی کن$$د 
ظ$اھر نش$$دند، ت$$ا ب$رای اول$$ين ب$$ار فع$$الينی از پل$ی تکني$$ک ب$$ه ج$$ای 

، ش$عار "آزادی براب$ری"محوری کردن شعار ب$ورژوا دمکراتي$ک 
را عم$$ده کردن$$د ک$$ه البت$$ه اي$$ن ام$$ر متأس$$فانه " زن$$ده ب$$اد سوسياليس$$م"

د راديکاليسم در دانشگاه ھا و اين ھمزمان شد با يورش پليس به رش
 .پروژه نيز ناتمام باقی ماند

از " قط$ب ليبراليس$م"شما زمانی می توانيد ي$ا ح$ق داري$د در مقاب$ل 
نام ببريد که قادر باشيد شعار و پرچم اي$ن قط$ب " قطب کمونيستی"

اين ش$عار نم$ی تواس$ت ش$عار . را به عنوان سند تاريخی ارائه دھيد
باشد، شعار ديگری ھم به جز " آزادی برابری"بورژوا دمکراتيک 

اين که به گرايش مسلط حرکت عده ای از فعالين تبديل شود وج$ود 
آنچه باقی می ماند اسامی گروھايی است که تحت نام ھ$ای . نداشت

و مواردی اين گونه اع$fم " چپ کارگری، چپ راديکال، چپ نو"
ني$از اس$ت ک$ه تنھ$ا درک$ی تقلي$ل گرايان$ه م$ورد . موجوديت می کرد

را ب$ه " چپ"ًاو� تعدادی از گروه ھای فعال دانشجويی با تمايfت 
معرف$ی کن$د و ق$ادر نباش$د ب$ين » جن$بش دانش$جويی«جای بخشی از 

ًپيشرو و بدنه دانشجويی تمايزی ايجاد کند؛ و ثانيا با ھمين تع$داد و 
يک پرچم بورژوا دمکراتيک، به نتيجه قط$ب کمونيس$تی در س$طح 

 ! ا برسددانشگاه ھ
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در ي$ک تحلي$ل مش$خص از آن ش$رايط مش$خص ک$ه ن$ه ح$زب طبق$ه 
کارگر در سطح جامعه وجود دارد و نه يکپارچگی در ميان فعالين 

، ايده ايجاد قط$ب سوسياليس$تی مط$رح "چپ"دانشجويی با تمايfت 
اگر چنين حزبی وجود م$ی داش$ت، ش$ايد اي$ن اي$ده ديگ$ر منتف$ی . شد

ب$ه وس$يله " چ$پ"د ھ$ر تماي$ل ب$ه می شد و می بايست ت$fش م$ی ش$
کادر ھای انقfبی اين حزب ک$ه در دانش$گاه ھ$ا فع$ال م$ی بودن$د ب$ه 
سطح مارکسيسم انقfبی رشد داده ش$ود و در پيون$د ب$ا ھم$ين ح$زب 

ًدر اي$$ن ص$$ورت اي$$ن ح$$زب طبق$$ه ک$$ارگر ب$$ود ک$$ه او� . ق$$رار گي$$رد
يفا وظيفه پيوند جنبش دانشجويی با جنبش طبقه کارگر را به خوبی ا

ًم$$$ی ک$$$رد و ثاني$$$ا ب$$$ه ھ$$$يمن دلي$$$ل در قط$$$ب بن$$$دی طبق$$$اتی، قط$$$ب 
 .کمونيستی را با ھمين حزب تداعی می کرد

اکن$$ون در نق$$د ب$$ه اي$$ن دوره نباي$$د ب$$ه وق$$ايع نگ$$اری ژورناليس$$تی و 
نوستالژيک پرداخت، بلکه می بايست ھمين موضوعات را طرح و 

ده ايج$اد نقد کرد که چرا طرفداران حزب کمونيس$ت ک$ارگری ب$ا اي$
قطب سوسياليستی که اولين بار از سوی گرايش مارکسيسم انقfبی 

اگ$ر گ$رايش ديگ$ری در آن زم$ان ( در نشريه ميليتانت منعکس شد 
ًيا حتی اکنون می شناسيد که چن$ين ک$رده باش$د لطف$ا ب$ا قي$د لين$ک و 

 .مخالفت می کردند) سند رفرنس دھيد

د و آن ھ$م خودش$ان منطق آن$ان اي$ن ب$ود ک$ه چن$ين قطب$ی وج$ود دار
تا جايی که يک حزب واقعی کمونيستی وجود داش$ته باش$د، . ھستند

ام$ا آن . ميتوان به طرفدارانش حق داد که چنين ادعای داشته باش$ند
ھا نه تنھا به اي$ن دلي$ل ب$ا اي$ن ام$ر مخالف$ت م$ی کردن$د بلک$ه ب$ا اي$ن 
ًمخالفت ضمنا در تfش بودند نشان دھند که خود واقعا حزب طبق$ه ً 

که يا با " چپ"اما ساير گرايشات . کارگر ايران را در اختيار دارند
اين ايده مخالفت می کردند و يا ھرگز به پای احيای آن نيامدند ني$ز 
اکنون ب$ا اي$ن پرس$ش م$ورد نق$د م$ی باش$ند ک$ه اگ$ر معتق$د ب$ه وج$ود 
ح$زب طبق$ه ک$ارگر نبودن$د و ح$زب م$دعی م$ذکور را ني$ز نف$ی م$ی 

شتند با يک محفل کوچک دانشجويی ب$ه مقابل$ه کردند، آيا تصميم دا
 ؟! اندام کنند دانشگاه رفته و عرض" قطب ليبرالی"با 

ش$$ما در ادام$$ه يکس$$ری س$$وا�ت ب$$ه غاي$$ت ب$$ی رب$$ط و رو ب$$ه ھ$$وا 
 :پرسيده ايد

آيا اعضای سازمان پيکار نبايد ب$ه انجم$ن مب$ارزه ب$ا بھ$ايی گ$ری «
دايش س$$$ازمان بدي$$$ده احت$$$رام بنگرن$$$د چ$$$ون پاي$$$ه ای ش$$$د ب$$$رای پي$$$

�م و در آخ$$ر س$$ازمان . مجاھ$$دين خل$$ق و پ$$س از آن مجاھ$$دين م$$يم
 » مطبوعشان ؟

برای اين س$وال ک$ه ج$وابی ن$دارم، ام$ا نم$ی دان$م چگون$ه م$ی ت$وانم 
 !بگ$$$$$ويم از آن خوش$$$$$م آم$$$$$د ت$$$$$ا ش$$$$$ما را خوش$$$$$حال ک$$$$$رده باش$$$$$م

 
در باره قسمت آخر بحث شما بايد بگ$ويم متأس$فم ک$ه نتواس$تيد ف$رق 

به آن ھا " پيوستن"ی در تشکfتی با پايه ھای توده ای و دخالت گر
ًبعضی به عمد و بعضی ھا سھوا اين دو موض$وع . را متوجه شويد

م$ی دان$م در . را با ھ$م ترکي$ب م$ی کنن$د و نتيج$ه دلخ$واه م$ی گيرن$د
ًم$$ورد ش$$ما اش$$تباه س$$ھوا ص$$ورت م$$ی گي$$رد، در ھ$$ر ح$$ال ب$$ا اي$$ن 

تناقض . اسی ديده می شودادراکات است که در بحثتان تناقضات اس

بين، با اظھ$ارات ش$ما، ورود ع$ده زي$ادی از فع$الين چ$پ در ھم$ين 
" آنتري$زم"نھاد ھ$ا و اينک$ه در ش$رايط س$رکوب جامع$ه م$ا نميت$وان 

 ...!!کرد و

فھم اين موارد نياز به پيشرو کمونيست بودن ن$دارد؛ و ش$ما اگ$ر ب$ا 
مواردی ب$ه اي$ن اين مقدار شوق در دخالت در اين مباحث نميتوانيد 

سادگی را از يکديگر تفکيک و به ھرکدام در جای خ$ودش واک$نش 
نشان دھيد؛ نه برای شما بلکه بايد برای گرايش$ی تاس$ف خ$ورد ک$ه 
قادر به ارتقا و ساختن کاردھای انقfبی آينده از ميان کس$انی مانن$د 
شما نيست که ھيچ؛ آرزو ميکنم بfيی که بر سر فع$الين عfق$ه من$د 

 .ه به حککا آمد بر سر شما نياورندوابست

 با تشکر از توجه شما

*** 

 ستنيزم چه آنتري
 در دفاع از آنتريزم

 سينا پازوکی
 

زمانيکه . رفيق محسن مومنی عزيز، با تشکر از مطلبی که نوشتی
را می نوشتم، س$عی م$ن ب$ر آن " آنتريزم"که متن اوليه در دفاع از 

ام$ا . ئل ت$ا ح$د ممک$ن بپ$ردازمبود که آنرا کوتاه ک$نم و ب$ه ھم$ه مس$ا
ظاھرا ھنوز آن متن، با توجه به سوا�ت مطرح شده از سوی شما، 

م$$ن آن م$تن را، ب$ا اض$افه ک$$ردن . ب$ه توض$يحات تکميل$ی ني$از دارد
بخش ھايی از پاس$خی ک$ه اکن$ون براي$ت م$ی نويس$م، ب$ه ش$کل ي$ک 
مقاله به چاپ خواھم رساند، و لينک منبع اصلی بحث را ھ$م حتم$ا 

اين روز ھا که شرايط نسبت ب$ه س$ال پ$ر . آن اضافه خواھم کردبه 
 و پ$$يش از آن، آرام ت$$ر و س$$اکن ت$$ر ش$$ده، و دوره 88اف$$ت و خي$$ز 
 و رکود فعاليت ھا و بحث ھای چپ در آن دوره 87 و 86سرکوب 

را پشت سر گذاشته ايم، می تواند فرصت مناسبی برای نيرو ھ$ای 
ساسی و اصولی نظ$ری خ$ود سوسياليست باشد تا در مورد مسائل ا

البته بحث نه ب$رای ب$ه رخ کش$يدن فض$ل و س$واد، بلک$ه . بحث کنند
 . بحث ھای مترقی، پويا و با ھدف نتيجه گيری

 :در پاسخ به رفيق محسن مومنی
ابت$$دای باي$$د ب$$ه عن$$وانی ک$$ه ب$$رای نوش$$ته خ$$ود انتخ$$اب ک$$رده اي$$د 

ز اس$تحاله پاسخی به اظھارات رفقای ميليتانت در دفاع ا. "بپردازم
چپ دانشجويی در انجمن ھای اسfمی و دفاتر تحکيم وحدت حوزه 

 "!و دانشگاه
اگر من ھمين امروز وارد فيس بوک شده باشم، و نقد شما به نوشته 
ھای سينا پازوکی و عليرضا بيانی را بخوانم، بر اساس ھمين تيتر 
و عنوان، چنين برداشت خواھم ک$رد ک$ه ظ$اھرا ع$ده ای ميليت$انتی، 

باز ھم می گويم که (بر اين عقيده ھستند که دانشجويان سوسياليست 
ِمنظ$$$ور م$$$ن از ب$$$ه ک$$$ار ب$$$ردن اي$$$ن اص$$$طfح اش$$$اره ھ$$$يچ تش$$$کل 
مشخصی نيست، بلکه به دانشجويان سوسياليست ن$وعی اش$اره م$ی 

بايد تمامی فعاليت ھای مستقل خود را رھا کرده، وارد انجمن ) کنم
 شوند و استقfل اي$دئولوژيک و ھای اسfمی و دفاتر تحکيم وحدت

البت$$ه ش$$ما لين$$ک نوش$$ته ھ$$ای م$$ن و . تش$$کيfتی خ$$ود را رھ$$ا کنن$$د
کامنت ھای ديگ$ران را پ$ای نوش$ته ق$رار داده اي$د ک$ه گرچ$ه عمل$ی 
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کامf دموکراتيک و يک عرف عاديس$ت، ام$ا در اي$ن آش$فته ب$ازار 
بوروکراسی و حدف گرايی، بايد از ھمين کار شما ھم تش$کر ک$نم، 

خاطبين با خواندن مطلب من، متوجه خواھند شد که من ھيچ جای م
خوش$$$حال ميش$$$وم ي$$$ک خ$$$ط ي$$$ا . بح$$$ثم چن$$$ين مطلب$$$ی را نگفت$$$ه ام

پاراگراف از نوشته مرا به عنوان نمونه برای اثبات اينکه من يا ما، 
دانش$$$جويان سوسياليس$$$ت در انجم$$$ن ھ$$$ای " ح$$$ل ش$$$دن"خواس$$$تار 

را ب$$رای نمون$$ه ب$$ه م$$ن و اس$$fمی و دف$$اتر تحک$$يم وح$$دت ب$$وده اي$$م 
شما يا بحث من را درست نخوان$ده . مخاطبين نوشته تان نشان دھيد

ايد، يا می خواھيد طوری از اين بحث من برداشت کني$د ک$ه س$يبلی 
باشد برای نقد و جاذبه ای برای خواننده و کوبيدن طرف مقابل اين 

از اي$$ن نباي$$د گذش$$ت ک$$ه ب$$رای تکمي$$ل اي$$ن ک$$ار خ$$ود، يعن$$ی ! بح$$ث
س$$باندن ي$$ک بح$$ث ب$$ی اس$$اس و پاي$$ه ب$$ه م$$ن، و درامات$$ايز ک$$ردن چ

مطلب خود، بر خ$fف ع$رف معم$ول ک$ه ھم$ه ت$fش دارن$د تيت$ر و 
عن$وانی کوت$$اه ت$$ر اس$$تفاده کنن$$د، اص$$رار دارش$$ته اي$$د ک$$ه ب$$ر تحک$$يم 

بودن انجمن ھايی که " اسfمی"، و "حوزه و دانشگاه بودن"وحدت 
م$ا نش$ان دھي$د و از ھم$ان ابت$دا در بحثم ب$ه آنھ$ا اش$اره داش$ته را حت

کم$$ی احساس$$ات ِ ض$$د اي$$ن انجم$$ن ھ$$ا و دف$$اتر ک$$ه مي$$ان دانش$$جويان 
 . سوسياليست وجود دارد را ھم چاشنی بحثتان کنيد

در يک جمله فارسی . قبل از ايينکه کامل تر به طرح بحثم بپردازم
نه من و نه ھيچ ! خير. ساده، اين ادعا يا برداشت را تکذيب می کنم

و اس$$تحاله " ح$$ل ش$$دن"از رفق$$ای م$$ن ت$$ا ب$$ه ح$$ال خواس$$تار ي$$ک 
ما . دانشجويان سوسياليست در اين دفاتر و انجمن ھا نبوده و نيستند

در خfل بحثمان، در کنار دعوت به فعاليت در اين انجم$ن ھ$ا، ب$ر 
کار تشکfتی جدا و مستقل دانشجويان سوسياليست نيز تاکيد داشته 

 برای اثبات اينکه من چنين نظری دارم، و باز ھم می گويم. و داريم
شما بايد يک نقل قول از ھمان مطلبی که نوش$ته ب$ودم را در اثب$ات 
ادعايتان برايم کپی کنيد تا من اين برداشت اشتباه و تحريفی شما را 

در غي$ر اي$ن ص$ورت، چس$باندن . مغرضانه و تخريب$ی قلم$داد نک$نم
اييس$ت ک$ه ھم$ين اين نظر و ادعا به من، دروغ و تحري$ف ح$رف ھ

آنچ$ه م$ن از آن حماي$ت م$ی ک$نم، و . ديروز در فيس بوک نوشته ام
آنرا آنتري$زم م$ی خ$وانم، ش$رکت، دخ$التگری و فعالي$ت دانش$جويان 

، در اتحاديه ھ$ا و حفظ استقfل تشکيfتی و نظریسوسياليست، با 
س$$$$ازمان ھ$$$$ای زرد، ارتج$$$$اعی، دولت$$$$ی، روفورميس$$$$تی و تح$$$$ت 

 .حاکميت بورژوازی است
من در شروع بحث خودم در مورد تاکتيک آنتريزم، ي$ک نق$ل ق$ول 
از لنين آوردم که به شکلی خوب و خfصه اين مورد را شرح م$ی 

يکبار ديگر اين نقل قول را اينجا کپی م$ی ک$نم ت$ا بح$ثم را در . دھد
گ$روه ھ$ا ي$ا ھس$ته ھ$ای : "مورد انتقادت از اين تاکتي$ک ادام$ه دھ$م

ی س$ازمان ھ$ا، اتحادي$ه ھ$ا و انجم$ن ھ$ا، کمونيست ھا باي$د در تم$ام
بدون استثنا، و بيش و پيش از ھمه، در سازمان ھ$ای پرولت$ری، و 
ھمينطور سازمان ھای توده ھای تحت ستم و استثمار غير پرولتری 

) سياسی، اتحاديه ای، نظامی، تعاونی، آموزشی ورزش$ی و غي$ره(
باش$ند، ام$ا ترجيحا بھتر است اين گ$روه ھ$ا علن$ی . نيز شکل بگيرد

گ$روه ھ$ا و ھس$ته ھ$ای مخف$ی . گروه ھای مخفی نيز ک$اربرد دارن$د
زمانی حياتی و مھم می شوند که سرکوب و اخراج اعضای آنھا از 

اي$$ن ھس$$ته ھ$$ا ک$$ه باي$$د در تماس$$ی . س$$وی ب$$ورژوازی محتم$$ل اس$$ت
نزديک با يکديگر و مرکزيت حزبی باشند، بايد با ب$ه دس$ت آوردن 

يتاسيون، و نيز تبليغ و سازماندھی، خود را تجربيات، انجام کار آژ
با تمامی شرايط زندگی روزمره توده ای وفق دھند و با گروه ھای 
و قشر ھای مختلف توده ھای تح$ت س$تم آش$نا ش$وند، خ$ود، ح$زب، 

طبقه و توده ھای تحت استثمار را با اين ک$ار متن$وع خ$ود آم$وزش 
اين نقل " (191 مجموعه آثار لنين، جلد سی و يکم، صفحه." (دھند

مجموعه مق$ا�ت لن$ين در م$ورد " کتابی به نام 361قول در صفحه 
 ني$$ز موج$$ود 1977، چ$$اپ پراگ$$رس در س$$ال "اتحادي$ه ھ$$ای ص$$نفی

 .است
رفيق محسن مومنی بحث ما را عجي$ب و حي$رت انگي$ز م$ی دان$د و 
: ک$$$$ل مطل$$$$ب بح$$$$ث م$$$$ا را اينط$$$$ور خfص$$$$ه و معرف$$$$ی م$$$$ی کن$$$$د

 ھ$$ای اس$$fمی و دفترھ$$ای ض$$رورت حض$$ور چ$$پ ھ$$ا در انجم$$ن"
تحکيم وحدت و نقد حضور مس$تقل چ$پ دانش$جويی ط$ی س$ال ھ$ای 

من نمی دانم کج$ای بح$ث م$ن چن$ين برداش$تی " اخير در دانشگاه ھا
را ايجاد کرده است که من حضور مستقل چپ ھا را در دانشگاه به 
کل رد می کنم و خواستار حضور و حل شدن آنھ$ا در انجم$ن ھ$ا و 

اتفاقا آن قس$مت از بح$ث م$ن ک$ه خط$اب ب$ه . يی ھستمدفاتر دانشجو
. پريسا نصرآبادی نوشته شده بود، دقيقا به ھمين مسئله پرداخته بود
اگر م$ن تاکتي$ک آنتري$زم را پيش$نھاد م$ی ک$نم و در دف$اع از آن م$ی 
نويسم، نه به معنی رد کردن حضور مستقل دانشجويان سوسياليست 

، و ن$ه )ت مس$تقل خودش$انتشکيf(در تشکfت صرفا سوسياليست 
دعوت به حل شدن در انجمن ھای و دفاتر دانشجويی دولتی و نيمه 
دولتی و رفورميستی و رھا کردن استقfل تشکيfتی و ايدئولوژيک 

برداشت اين چنينی از بحث من، يا اراديست، و تنھا برای . آنھاست
اين عنوان می شود که يک حس تنفر و ضديت با بحث من در ميان 

خاطبين ايجاد شود، يا نکارنده اين نقد اص$f بح$ث م$ن را درس$ت م
نخوانده و چيز ھايی در مورد آنتريزم شنيده و در ص$دد برآم$ده ک$ه 
نقدش کند، يا ھمانطور که در پاسخ به پريسا ھم نوش$تم، ديالکتي$ک 

چن$ين نق$د و برداش$تی از . روش کار مارکسيستی را درک نمی کن$د
عدم درک دواليته و تنش ھا و تضاد ھای تاکتيک آنتريزم ناشی از 

يعن$ی ش$ما فک$ر م$ی کني$د دانش$جويان . ديالکتيکی مارکسيستی اس$ت
سوسياليس$$ت ي$$ا باي$$د در تش$$کfت مس$$تقل خ$$ود فعالي$$ت کنن$$د، ي$$ا در 

ارنس$ت من$دل مقال$ه ای . ش$وند" ح$ل"انجمن ھا و دافت$ر دانش$جويی 
رجمه ک$نم، ھميشه دوست داشتم آنرا ت" احزاب پيشگام"دارد به نام 

اما ھنوز فرصت آن را بدست نياورده ام، در بخشی از اي$ن مقال$ه، 
من$$$$دل، دقيق$$$$ا ب$$$$ه ھم$$$$ين تض$$$$اد دي$$$$الکتيکی در ک$$$$ار س$$$$ازماندھی 
مارکسيس$$$ت ھ$$$ا م$$$ی پ$$$ردازد، ک$$$ه ن$$$ه ض$$$عف آنھ$$$ا، بلک$$$ه درک 

از نظ$$$ر م$$$ن، و ب$$$ر اس$$$اس . صحيحش$$$ان از روش مب$$$ارزه اس$$$ت
 مب$ارزات طبق$اتی، ديالکتيک مبارزاتی و تج$ارب ت$اريخی دو ق$رن

دانش$$$جويان سوسياليس$$$ت، و در ک$$$ل، پيش$$$روان ھ$$$ر جنبش$$$ی، در 
. عملکرد صحيح خود، دارای يک تضاد ي$ا ت$نش دي$الکتيکی ھس$تند
آنھا از يک سو، خود را از بدنه توده ای جنبش خود جدا می کنند و 
تش$$کfت مس$$تقل و ب$$ر اس$$اس ش$$رايط و مح$$يط فعالي$$ت خ$$ود را م$$ی 

fو در ھمان زمان، و از سوی ديگر، .  مخفيستسازند، که گاه کام
می خورند، " جوش"کامf با توده ھای آن جنبش، مثf دانشجويان، 

و در مبارزات روزمره آنھا شرکت می کندد، در کنار و دوشادوش 
آنھا می جنگند و حضور دارند، بايد بر اين نکته تاکيد کنم ک$ه تم$ام 

 و نظری نيرو ھای پيشرو اين دخالت ھا، با حفظ استقfل تشکيfتی
انجام می گيرد و به معنی منحل شدن آنھا در اين سازمان ھای توده 

از ديد کسيکه نگ$اھی غي$ر مارکسيس$تی و اولوي$ت بن$دی . ای نيست
شده و مکانيکی به اين روش کار دارد، ي$ک تن$اقض آش$کار در آن 

آنچ$$ه از نظ$$ر اي$$ن منتق$$دان تن$$اقض اس$$ت، از نظ$$ر . دي$$ده م$$ی ش$$ود
يستی، يک تضاد ديالکتيکی طبيعی در روند مبارزه و تشکل مارکس

 .سازيست
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تح$$ت ش$$رايطی ک$$ه او� "رفي$$ق محس$$ن م$$ومنی در ادام$$ه م$$ی گوي$$د 
 ، انق$$$fب 60جن$$بش دانش$$جويی چ$$پ س$$$رکوب ھ$$ای خ$$ونين دھ$$ه 

فرھنگی و پاکسازی گسترده دانشجويان و اساتيد مترقی ، افول افق 
و از دست رفتن بسياری از انقfبی پس از فروپاشی اردوگاه شرق 

دست آوردھای تاريخی را در گذشته خود می بيند و ثانيا ھيچ حزب 
طبقه کارگری با يک انس$جام نظ$ری و اس$تراتژی مع$ين و پراتي$ک 
انقfبی در کنار ندارد، چگونه می توانيم از تاکتيک ھايی دم ب$زنيم 

درک ديالکتي$$ک ! ک$$ه ن$$اظر ب$$ر ش$$رايط مشخص$$ی اتخ$$اذ ش$$ده ان$$د؟
اين ھن$ر نيس$ت ک$ه ب$ا . رزه درک توازن قوای طبقاتی نيز ھستمبا

تکرار و تکرار اصول انتزاعی خاصی که بر مجموعه تجربيات و 
مسائل و مشکfت عينی ق$رار نگرفت$ه ان$د بخ$واھيم رھنم$ود ص$ادر 

 " .کنيم
برداشت من از اين بخش نوشته رفيق محسن چنين است که ظ$اھرا 

ی کاربرد دارد که يک ح$زب انقfب$ی اين تاکتيک آنتريزم تنھا زمان
در آن صورت می توان چن$ين روش$ی را ب$ه ک$ار . تشکيل شده باشد

پاسخ به اين موضوع ھم جدا و متفاوت با پاس$خ ب$ه نق$د قبل$ی . بست
در س$$$اخت ح$$$زب و تش$$$کبfت و ارتب$$$اط گي$$$ری و ج$$$وش . نيس$$$ت

ني$رو ھ$ای . وج$ود ن$دارد" تق$دم و ت$اخری"خوردن با توده ھا، ھيچ 
fبی، درست در ھمان زمان که با ت$وده ھ$ا ج$وش م$ی خورن$د و انق

در مب$$ارزه روزم$$ره آنھ$$ا و اتحادي$$ه ھايش$$ان ش$$رکت و دخال$$ت م$$ی 
کنن$$د، مش$$غول س$$اخت تش$$کيfت و س$$ازمان خ$$ود، ب$$دون حض$$ور و 

يکب$$ار ديگ$$ر ھ$$م گف$$تم، اي$$ن ھم$$ان تض$$اد . دخال$$ت ت$$وده ھ$$ا ھس$$تند
ي$$ن مس$$ئله را ب$$ر عک$$س ع$$ده ای ک$$ه ا. دي$$الکتيکی اي$$ن پروس$$ه اس$$ت

ضعف نظر ھای ما می دانند، عدم وج$ود اي$ن تض$اد، و بن$ا ب$ر آن، 
انجام اين پروسه ب$ر اس$اس تق$دم و ت$اخر ھ$ای از پ$يش تعي$ين ش$ده، 

اگ$$ر پيش$$روان تنھ$$ا ب$$ه فک$$ر ج$$وش . نتيج$$ه ای ج$$ز شکس$$ت ن$$دارد
خوردن ب$ا ت$وده ھ$ا باش$ند، و ک$اری ب$ه س$اخت تشکيfتش$ان نداش$ته 

ل بايد پايه ھای توده ای پيدا کرد و به ميان آنان باشند و يا بگويند او
رف$$ت و پ$$س از آن تش$$کيfت را س$$اخت، و ھمينط$$ور ب$$رعکس آن، 
يعن$$$ی ش$$$رايطی ک$$$ه پيش$$$روان بگوين$$$د اول باي$$$د تش$$$کيfت مس$$$تقل 
خودمان را بسازيم و بعد به ميان توده ھا برويم، ھر دو مورد اشتباه 

تا به ح$ال ب$ه ھم$ين روند حزب و گروه سازی در ايران ھم .  است
ع$$ده ای پ$$يش از آنک$$ه ارتب$$اط و پايگ$$اه ت$$وده ای  . ش$$کل ب$$وده اس$$ت

داش$$ته باش$$ند، ب$$ه ش$$کل س$$کت ھ$$ای ج$$دا از طبق$$ه و ب$$دون ارتب$$اط 
با کارگران سر ھم می شوند که نه دع$وا ھ$ا و بح$ث و " ارگانيک"

جدل ھايشان منعکس کننده جريان$ات درون$ی طبق$ه ک$ارگر اس$ت ن$ه 
آنھا فکر می کنند با جدا شدن . بقه را بر عھده دارندنمايندگی اين ط

از توده ھا، و سر ھم کردن چن$د روش$نفکر، و متش$کل ک$ردن آنھ$ا، 
تازه زمان ارتباط گيری با توده ھا می رسد، و در ھم$ان زم$ان ھ$م 
باز منتظر اينند که توده ھ$ا ب$ه س$راغ آنھ$ا بياين$د، ن$ه اينک$ه آنھ$ا ب$ه 

اق$$ع رون$$د س$$اخت ح$$زب ت$$اريخی طبق$$ه در و. دنب$$ال ت$$وده ھ$$ا باش$$ند
کارگر در اينجا وارونه شده است، جديدا ظاھرا اين توده ھا ھس$تند 

 !که بايد به سراغ پيشروان بروند، و نه برعکس
به نظر من اينچنين می آيد که رفقا برای اينکه نشاند دھند چندان ھم 
ی با تاکتيک آنتريزم بيگانه نيسند و ھميش$ه در مقاب$ل آن موض$ع نم$

گيرند، اشاره ای به فعاليت ھای دانشجويان سوسياليست در شروع 
رفي$ق محس$ن در ادام$ه م$ی گوي$د . فعاليت ھايشان در دانشگاه دارند

ھمانطور که رفيق پريسا نيز اش$اره ک$رده ب$ود در آن ب$ازه زم$انی "
مش$$خص يک$$ی از سياس$$ت ھ$$ای اص$$لی چ$$پ ھ$$ای ت$$ازه برگش$$ته ب$$ه 

ای اس$$$$fمی و ھ$$$$م زم$$$$ان دانش$$$$گاه، دوری ک$$$$ردن از انجم$$$$ن ھ$$$$

دخ$$التگری در نھادھ$$ای دانش$$جويی ديگ$$ری مث$$ل ش$$وراھای ص$$نفی 
دانشجويان چپ خود نقش اساسی . دانشجويان و جامعه فرھنگی بود

"  .در بازگشايی و فع$ال س$ازی دوب$اره ش$وراھای ص$نفی داش$ته ان$د
را برپا ساختند و يا چن$د انجم$ن » ان جی او«اينکه دانشجويان چند 

کردن$د و دوب$اره راه انداختن$د ت$ا " باز گشايی"ھنگی را صنفی و فر
در آنھا دخالتگری کنند خود چندين اش$تباه، ھ$م در بح$ث ش$ما و ھ$م 

مسئله اول اين است که . در درک مسئله آنتريزم در خود نھفته دارد
علت اصلی برپايی اين گروه ھا و بازگشايی برخ$ی انجم$ن ھ$ا، ن$ه 

ي$ان ت$وده فع$الين دانش$جويی، بلک$ه کار آنتريزم و دخالت گری در م
حا� که مدت ھا از . تنھا برای ايجاد يک پوشش امنيتی انجام ميشد

 گذشته، ديگر راح$ت م$ی ت$وان در 86آن دوره و ضربه شديد سال 
اينکه فعاليت دانش$جويان در برخ$ی انجم$ن . مورد آنھا صحبت کرد

 امنيت$ی ھا، با بازگشايی آنھا، که در واقع ب$ه ھ$دف ايج$اد ي$ک چت$ر
انجام شده بود را بخواھيم ھمان آنتريزم را جا بزنيم، فرقی با رنگ 

مس$ئله دوم ھ$م ! کردن يک فيل و فروختن ان به ج$ای قن$اری ن$دارد
يکی از علت ھای . باز در عدم درک صحيح از آنتريزم نھفته است

اصلی نفوذ و شرکت در انجمن ھا و دفاتر توده ای دانشجويی، اين 
شکل ھا س$ال ھ$ا پ$يش ش$کل گرفت$ه ان$د و دانش$جويان است که اين ت

دانش$جوی سوسياليس$ت ديگ$ر . بسيار زيادی را تح$ت پوش$ش دارن$د
�زم نيست انرژی خود را برای بازگشايی يا برپايی يک انجمن ي$ا 

صرف کند تا جمعيتی کمتر از يک صدم تش$کل ھ$ای » ان جی او«
خود داشته بزرگ اما رفورميستی و زرد دانشجويی را در دسترس 

وقتی اين تشکل ھ$ا و دانش$جويان آنھ$ا حاض$ر و آم$اده اس$ت، . باشد
برای چه به سراغ برپايی انجمن ھای جدا برويم؟ اين کار يا باز ھم 
سکتاريستی است يا ناشی از عدم درک تاکتيک آنتريزم و تقلب در 

 .اين روش کار
گسس$$ت " در ادام$$ه ی نق$$د خ$$ود، رفي$$ق محس$$ن م$$ومنی م$$ی نويس$$د 

ش دانشجويی از اصfحات دوم خردادی و مشاھده عملکرد ت$يم جنب
اصfح طلبان حکومتی در دفتر تحکيم وحدت ، حاصلی نداشت جز 
تشکيل دو قطبی اصلی ليبرال ھا و کمونيست ھا که اتفاقا توانس$تند 

در " .خيلی از نيروھای انجمن اسfمی را وارد جبھه ھای خود کنند
 .باه می بينماينجا ھم من باز دو نکته اشت

اول آنک$$ه اگ$$ر گسس$$تی از انجم$$ن اس$$fمی و تحک$$يم ص$$ورت م$$ی 
من اصf به ياد . گرفت، حاصل دو قطبی شدن ِ فضای دانشگاه نبود

 را 57ن$دارم ک$ه در ط$ول فعالي$ت سياس$ی خ$ود، ک$ه دوران انق$$fب 
ش$$$$امل نم$$$$ی ش$$$$ود، فض$$$$ای دانش$$$$گاه ھ$$$$ای اي$$$$ران را دو قطب$$$$ی ِ 

در ھمان اواخ$ر ک$ار ِ داب و . باشم سوسياليستی ديده –بورژوازی 
، که م$ی 86ديگر گروه ھا و سکت ھای دانشجويی پيش از ضربه 

 و دوران پ$س از آن، نقظ$ه 57توان آنرا، پس از سال ھای انق$fب 
اوج فعالي$$$ت و حض$$$ور دانش$$$جويان چ$$$پ در دانش$$$گاه ھ$$$ای اي$$$ران 

ظ$اھرا . دانست، ھنوز ھ$م ي$ک قط$ب سوسياليس$تی ايج$اد نش$ده ب$ود
وض$$وع قط$$ب را ھ$$م وارون$$ه فھمي$$ده و ي$$ا وارون$$ه نش$$ان م$$ی ش$$ما م
 . دھيد

فرض کنيد من يک دانشجوی دانش$گاه تھ$ران ھس$تم، ک$ه پ$س از ن$ا 
امي$$دی از اص$$fح طلب$$ی، و وض$$عيت کل$$ی اجتم$$اع خ$$ود، تم$$ايfت 

ب$$$ه نظ$$$ر ش$$$ما م$$$ن ِ ت$$$ازه از . سوسياليس$$$تی پاي$$$ه ای پي$$$دا م$$$ی ک$$$نم
کل و منس$$$جم اص$$$fحات گسس$$$ت ک$$$رده، آي$$$ا ب$$$ا ي$$$ک قط$$$ب متش$$$

سوسياليستی در دانشگاه ھای ايران رو به رو می شوم که در برابر 
. قط$$$ب ب$$$ورژوازی ق$$$د عل$$$م ک$$$رده؟ م$$$ن ک$$$ه چن$$$ين فک$$$ر نم$$$ی ک$$$نم
دانشجويانی شبيه به آنچه در خط با� مثال زدم، در چنين ش$رايطی 
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با تعداد بسيار زيادی از گروه ھ$ای دانش$جويی چ$پ رو ب$ه رو م$ی 
 رادکيال، چپ نو، چپ دموکرات، و کل$ی چپ کارگری، چپ. شود

شما نام اين وضعيت . گروه و دسته و محفل کوچک و بزرگ ديگر
را وجود قطب سوسياليست در برابر قطب بورژوازی و پ$و�ريزه 

اگ$ر . شدن محيط دانشگاه می دانيد؟ باز ھم من چنين فک$ر نم$ی ک$نم
 کسی ادعا کن$د ک$ه آن وض$عيت ب$ه معن$ی وج$ود قط$ب سوسياليس$تی
است، ي$ا در ھم$ان دوره چن$ين ادع$ای مط$رح ک$رده باش$د، ي$ا قص$د 
دارد يک گروه سکتاريستی را قط$ب دانش$جويی ک$ل اي$ران معرف$ی 
کند، يا تصورش از قطب سوسياليستی، حضور تعداد زيادی گ$روه 
ھ$$ا و محاف$$ل چ$$پ دانش$$جويی در دانش$$گاه اس$$ت، ک$$ه م$$ن ھ$$ر دو را 

ی در براب$$ر قط$$ب وج$$ود ي$$ک قط$$ب سوسياليس$$ت. اش$$تباه م$$ی دان$$م
بورژوازی در دانشگاه و جامعه، بدين معنيست که اگر يک دانشجو 
از اصfحات و بورژوازی گسست کرد، در مقابل خ$ود ي$ک قط$ب 
سوسياليستی را ببيند، که در برابر قطب بورژوازی قد علم کرده و 

اگ$ر ) فع$f ن$دارم(ک$اری ب$ه ديگ$ر تع$اريف . می تواند به آن بپيوندد
تمايل داشتی در مورد خود قطب سوسياليستی ھم می فرصت شد و 
 .توانيم بحث کنيم

 :و در انتھا
يک نقل قول از تروتسکی برای من در قسمت اول نوشته ات آورده 

و البته مرا به ياد شرايط و . ای، که خواندن آن برايم لذت بخش بود
ش$رايطی ک$ه . زمينه نوشتن آن مقاله توسط لئون تروتسکی ان$داخت

قfب استالينيزم، دانه به دانه دستاورد ھ$ای انق$fب اکتب$ر را ضد ان
نابود می کرد و بوروکراسی، به رھبری استالين، ھر روز بيشتر و 

اش$اره ات ب$ه . بيشتر بر حزب و کل حيات شوروی پي$روز م$ی ش$د
اين نقل قول را بايد ! اين مقاله بسيار عالی بود، اما نه برای بحث ما

 –تی خواستيم در مورد ماھيت رژي$م سياس$ی برای نگه داری تا وق
اقتصادی شوروی بحث کنيم رو کنی، که البته آن زم$ان ھ$م چن$دان 
به دردت نخواھد خورد، زيرا اين نقل قول، دفاعی است از تز ھای 

. در ش$وروی" دول$ت ک$ارگری"بودن " منحط"تروتسکی، مبنی بر 
 آوردن نقل قول. و کوچکترين ارتباطی با موضوع بحث ما نداشت

از نويس$$ندگان مارکسيس$$ت، چ$$ه معاص$$ر و چ$$ه کfس$$يک ھ$$ا، ب$$دين 
معن$$ی نيس$$ت ک$$ه ي$$ک جمل$$ه ب$$دون توج$$ه ب$$ه ش$$رايط نوش$$تن م$$تن و 
اوض$$$اع روز و حت$$$ی موض$$$وع آن مقال$$$ه بي$$$اوريم و ب$$$رای اثب$$$ات 

آوردن اين نقل قول از سوی شما واقعا ناشيانه . حرفمان استفاده کنيم
 می توانم ھمين ا�ن چند نقل ق$ول از من ھم. بود و مرا نا اميد کرد

نق$$ل ق$ول ھ$ای ج$$دا از ک$ل م$تن و ب$$دون اش$اره ب$$ه (م$ارکس بي$اورم 
و م$ثf ب$ورژوازی را مترق$ی و پيش$رو بن$امم، ) زمينه ی آن نوش$ته

اي$ن ھ$م م$ارکس ِ "بعد آنرا ب$ر س$ر مارکسيس$ت ھ$ا بک$وبم و بگ$ويم 
 "او ھم بورژوازی را مترقی می دانسته! شما

طلب را کوتاه بنويسم که از حوصله خوانندگان خ$ارج سعی کردم م
نباشد، ام$ا ظ$اھرا چن$دان ھ$م کوت$اه نش$ده، ام$ا خ$ب ني$ازی ب$ه ع$ذر 
خواھی از بلند شدن متن نمی بينم، ھر کس حوصله خواندن ندارد، 
بھتر است به سراغ مجموعه نق$ل ق$ول ھ$ا ی نويس$ندگان ب$رود، ک$ه 

 !ث با ھمه به کار می آيدتاه تر ھم ھست، به راحتی ھم برای بح.کو
 با تشکر از توجه شما
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، اگر ما، نه فقط ام$روز: اجازه دھيد بحث را به اين شکل آغاز کنم
که سال ھا ھم در باب منطق ديالکتيکی داد سخن بدھيم و به س$بک 
جزوۀ معروف ژرژ پليتسر، قوانين آن را يک به يک با ذک$ر مث$ال 
برشماريم، کوچ$ک ت$رين ارزش$ی نخواھ$د داش$ت مگ$ر آن ک$ه ابت$دا 
ديالکتي$$ک را ب$$ه معن$$ای واقع$$ی کلم$$ه درک کن$$يم و س$$پس آن را در 

 .مبه کار بندي) يعنی پراتيک(عمل 
نخستين و به ظاھر ساده ترين درس ديالکتيک اينست که يک پديده، 
ّاعم از طبيعی يا اجتماعی، خصوصيات و جوانب مختلفی دارد که 
. ھر خصيصه يا جنبه، در آن واح$د متض$اد خ$ود را ھ$م درب$ر دارد
ّبدين ترتيب، وقتی ما از فی المثل فعاليت سياسی صحبت می کنيم،  ّ

ّاين فعاليت، جنبه ھ ای متفاوتی دارد که کار علنی و مخفی تنھا يک ّ
ضمن اين ک$ه اي$ن دو جنب$ه، در ي$ک رابط$ه ب$ا ي$ک . جزء از آنست

از نگ$اھی . ديگر قرار می گيرند و ي$ک ديگ$ر را مت$أثر م$ی س$ازند
ًغير دي$الکتيکی، فعالي$ت سياس$ی الزام$ا ي$ا علن$ی اس$ت و ي$ا مخف$ی ّ ّ .

ّيعنی ممکن نيست که فعاليت سياسی، يک جا  ھر دوی اين عناصر ّ
 . متضاد را در خود داشته باشد

ّاين که کدام يک از اين دو جنبه از فعاليت سياس$ی، اھمي$ت و وزن  ّ ّ
به عبارتی، تحليل . ّبيش تری دارد، تابعی است از شرايط مشخص

ّمش$$خص از ش$$رايط مش$$خص، تعي$$ين کنن$$دۀ اھمي$$ت ک$$ار مخف$$ی در  ّ ّ
رھای غربی، و به طور در کشو. مقابل کار علنی، يا بالعکس، است

کلی در جايی که دموکراسی نيم بند ب$ورژوازی مس$تقر ش$ده اس$ت، 
ّفعاليت علنی پر رنگ تر و بيش تر خواھد بود، اما در کش$ورھايی  ّ ّ
نظي$$ر اي$$ران ک$$ه ھم$$ان دموکراس$$ی ھ$$م وج$$ود ن$$دارد، ب$$ی ش$$ک باي$$د 

ّفعاليت مخفی را مھم تر دانست ّ. 
ورۀ م$$ک کارتيس$$م آمريک$$ا ًب$$ه عن$$وان نمون$$ه، مس$$لما اگ$$ر م$$ا در د

ّزندگی و فعاليت می کرديم ّ يعن$ی دوره ای ک$ه ھرکس$ی را ب$ه ظ$ن -ّ
ً ض$رورتا م$ی باي$د -حتی سمپاتی به چپ، س$ر ب$ه نيس$ت م$ی کردن$د

ّکفۀ ترازو را به سمت فعاليت مخفی پايين می آورديم، در صورتی  ّ
ک$$ه در آمريک$$ای دورۀ اوبام$$ا، اي$$ن ض$$رورت ت$$ا ح$$دود زي$$ادی، ن$$ه 

fمی توان به ھمين ترتيب از شيلی زمان پينوشه . ، منتفی استًکام
 .يا اندونزی دورۀ سوھارتو و غيره ھم مثال آورد

. حال به اين مسأله در چارچوب شرايط وي$ژۀ اي$ران نگ$اه م$ی کن$يم
ّنخس$$تين و مھ$$م ت$$رين س$$ؤال اينس$$ت ک$$ه آي$$ا ماھي$$ت رژي$$م جمھ$$وری 

 اس$$$$ت، ّاس$$$$fمی، ک$$$$ه ت$$$$وحش و س$$$$رکوب جزئ$$$$ی �ينف$$$$ک از آن
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ًض$منا در اي$ن ج$ا (ًدستخوش تغيير گرديده؟ پاسخ مطلقا منفی اس$ت 
ّن$$وع و ش$$دت س$$رکوب مط$$رح نيس$$ت، بلک$$ه نف$$س خ$$ود س$$رکوب و 

 ).ّتوحش مورد اشاره است
طی س$ی و چن$د س$ال گذش$ته، م$ا ش$اھد س$رکوب کردس$تان، ت$رکمن 

م$ا ش$اھد کش$تارھا و قت$ل ع$ام . ب$وده اي$م... صحرا، اھواز و آمل و 
، ب$وده 67ن سياسی در دھ$ۀ س$ياه شص$ت، ب$ه وي$ژه در س$ال زندانيا
ب$$ه تم$$امی اي$$ن م$$وارد باي$$د قت$$ل ھ$$ای زنجي$$ره ای در دورۀ ب$$ه . اي$$م

 خ$رداد 22وقايع پ$س از . را ھم اضافه کرد" اصfحات"اصطfح 
سبعيتی . ّسال گذشته ھم سبعيت رژيم را به اندازۀ کافی عريان کرد

ا قسمتی کوچک از آن بود و که وقايع کھريزک و کوی دانشگاه تنھ
 .را ھم گرفت" خودی"حتی دامن برخی از عناصر 

. ّبنابراين به سادگی می توان ديد که ماھيت رژيم ھمان است که بود
با اين حال، در دوره ای سرکوب ب$ه منتھ$ا درج$ۀ خ$ود م$ی رس$د و 
در برھه ای، در قياس با ساير دوران، ميزان آن ک$م ت$ر م$ی ش$ود؛ 

ِغيير نمی کند، و آن ھم وجود خود سرکوب استتنھا يک چيز ت تا . (ِ
 )ًبه اين جا ظاھرا چپ متفق القول است

ّام$ا وقت$ی م$$ی بين$يم ک$ه رژي$$م ب$ا کوچ$ک ت$$رين تش$کيfتی، حت$$ی آن 
ّک$$ه ب$$ه ھ$$يچ وج$$ه از خ$$ط " خ$$ودی"دس$$ته از تش$$کيfت رفرميس$$تی 

 ب$ا س$رکوب پاس$خ -قرمزھا و چارچوب ھای رژيم فراتر نمی روند
ّشروع، تداوم و رشد فعاليت سياسی بديھی است که برای می دھد، ّ ،

ّفعاليت مخفی يا غيرعلنی از اھميت بسزايی برخوردار می شود  ّ و (ّ
اين جا آن قسمتی است ک$ه ب$ه ي$ک ب$اره بخش$ی از چ$پ خ$ود را ب$ه 

 ).نديدن و نشنيدن می زند
اين حقيقت به قدری ساده است که شايد تکيه بر آن کمی عجي$ب ب$ه 

، که از "چپ"رسد؛ با اين حال شاھديم که چه گونه بخشی از نظر ب
قرار معلوم ھنوز اسير سنت ھای دورۀ پرفيض و برکت اصfحات 
ّاست يا شرايط خاص ايران را با اروپای غربی اشتباه گرفته است، 

را تبلي$غ م$$ی کن$$د " روب$$از"و " ًک$$ار تمام$$ا علن$ی"ب$ه ش$$کل ناش$يانه، 
 پرسش$$ی اس$ت ک$ه باي$د خ$ود آن ھ$$ا چيس$ت،" ًتمام$ا علن$ی"اي$ن ک$ه (

   !)پاسخ دھند
ًھم$$ان ط$$ور ک$$ه مختص$$را گف$$تم اي$$ن ش$$يوه از فعالي$$ت علن$$ی، عموم$$ا  ًّ ّ

ّبسياری از فعالين جوان و دانشجويان . يادگار دورۀ اصfحات است
چپ فعلی، در ابت$دا ي$ا از ھ$واداران و حامي$ان اص$fح طلب$ان ب$وده 

ّاند، و يا فعاليت سياسی خود را در  ّآن دوره آغاز ک$رده ان$د، ام$ا ب$ا ّ
سرخوردگی از جريان اصfحات و کليت سيستم موجود، ب$ه س$مت 

اي$$ن گ$$روه، گرچ$$ه در . گرايش$$ات اپوزيس$$يون چ$$پ متماي$$ل ش$$ده ان$$د
تئ$$وری از اص$$fحات و عقاي$$د سوس$$يال دموکراتي$$ک گسس$$ت ک$$رده 
ّاست، اما ھنوز در فاز عملی، در ھمان دوره سير می کن$د و ش$يوۀ 

ّفعالي  . ّت علنی خاص آن دوره را ھم چنان با خود حمل می کندّ
من به شخصه در چنين رويکردی، نه شھامت و درک مارکسيستی 
ًاز فعالي$$ت علن$$ی و مخف$$ی، بلک$$ه ص$$رفا بfھ$$ت و م$$اجراجويی م$$ی  ّ ّ

حتی می توان در برخی موارد، تمايل اشخاص در تبديل شدن . بينم
ب$$رای ب$$ه دس$$ت " ش$$ھرت"در ي$$ک ک$$fم، (ب$$ه ي$$ک چھ$$رۀ ش$$اخص 

را از جمله د�يل گرايش به اين س$طح ) آوردن يک سری امتيازات
 .از کار علنی به حساب آورد

ّ، که حتی ذره ای مفھوم کار مخفی را درک نکرده "چپ"اين طيف 
ّاست، متوج$ه نيس$ت، ي$ا عامدان$ه خ$ود را ب$ه ندانس$تن م$ی زن$د، ک$ه 

ا، ک$ه حت$ی سبک کار به اصطfح علنی آن ھا، نه تنھا ب$رای اعض$
برای سمپات ھا و ساير کسانی که به نوعی به آن ھا مرتبط ھستند، 

مضحک آن جاست که اي$ن طي$ف، حت$ی ب$رای . ايجاد خطر می کند

دفاع از عملکرد خود، کار مخفی را با مبارزۀ مس$لحانه و عملي$ات 
 !چريکی يکسان جلوه می دھد

ح شده اند، ّکسانی که ادعا می کنند به دستگاه فکری مارکسيسم مسل
ّباي$$د ق$$ادر باش$$ند ت$$ا در ھ$$ر م$$وقعيتی ب$$ين ک$$ار مخف$$ی وعلن$$ی خ$$ود، 

ّاي$ن ش$$الودۀ درک مارکسيس$تی از فعالي$$ت . پيون$دی ب$ه وج$$ود آورن$د ّ
تلفيق شيوۀ کار مخف$ی و علن$ی، روش ک$ار انقfبي$ون . سياسی است
 . بوده و ھست

 وقتی ما به روشنی می بينيم که کتاب ھای مارکس، انگلس، لنين و
بس$ياری از متفک$رين مارکسيس$ت در اي$ران ب$$ه چ$اپ م$ی رس$د، ب$$ه 
راحتی از کتابفروشی ھا قابل تھيه است و در واقع رژيم در مقط$ع 
ّکنونی چندان به مقابله با آن نمی پ$ردازد، ام$ا ب$ه مح$ض اط$fع از 
وجود و رشد يک تشکيfت اپوزيسيون، به ناگھان تمامی توان خود 

آن به ک$ار م$ی گي$رد، ب$ه راحت$ی م$ی ت$وانيم را برای يافتن و انھدام 
ّمتوجه اھميت کار تشکيfتی، و به خصوص مخفی نگاه داشتن آن،  ّ

 .شويم
ّام$$ا . ي$$ک جن$$بش، و ي$$ا گ$$رايش سياس$$ی را نم$$ی ت$$وان پنھ$$ان ک$$رد

سازماندھی و تشکيfت آن قابل پنھان سازيست و بايد باشد؛ جوھرۀ 
س$ازماندھی و :  اس$تتلفيق کار مخفی و علنی در ھمين نکت$ه نھفت$ه

ًتشکيfت بايستی تماما مخفی باشد و ھيچ کسی خارج از تش$کيfت 
حت$$ی اي$$ن اطfع$$ات باي$$د درون تش$$کيfت ني$$ز . از آن ب$$اخبر نباش$$د

طبقه بندی شده باشد، به اين معن$ا ک$ه ھم$ۀ اف$راد ب$ه تم$ام اطfع$ات 
تحت چنين شرايطی، ضربه پذيری گروه و . دسترسی نداشته باشند

ّام$$ا در براب$$ر آن، جن$$بش و گ$$رايش سياس$$ی . پ$$ايين م$$ی آي$$دگ$$رايش 
علنی است، آکسيون ھا در روز روشن و در ديد ديگران انجام م$ی 
ش$$ود، ش$$عارھا را ديگ$$ران م$$ی ش$$نوند، نش$$ريات را م$$ی بينن$$د و و 
خfص$$ه حض$$ور جن$$بش، ھ$$م زم$$ان ب$$ا مخف$$ی ب$$ودن س$$ازماندھی و 

 .تشکيfت آن، علنی است
بارھ$$ا و بارھ$$ا تک$$رار ش$$ده اس$$ت و آن ب$$ه ھ$$ر روی، چن$$ين بحث$$ی 

لجوجان$$ه روی ) ک$$ه امي$$دی ب$$ه تغيي$$رش نم$$ی رود(م$$ذکور " چ$$پ"
. رويکرد به غايت اش$تباه خ$ود ايس$تاده و ب$ه آن افتخ$ار ھ$م م$ی کن$د
قص$$د م$$ن پلمي$$ک ب$$ا رھب$$ران م$$دافع چن$$ين رويک$$ردی نيس$$ت، بلک$$ه 
ًمسأله بر س$ر نيروھ$ای ص$ادق و عم$دتا ج$وانی اس$ت ک$ه در چن$ين 

ً قرار می گيرند و نھايتا ف$دای ن$دانم ک$اری ھ$ای رھب$ران اي$ن خطی
 . طيف می شوند

ک$ه س$عی م$$ی ک$نم در مطلب$$ی (ب$ا ک$اھش ش$$ديد اعتراض$ات خياب$$انی 
، شروع دور جديدی از س$رکوب ھ$ا، اف$زايش )ديگر به آن بپردازم

فشارھای اقتصادی و به موازات آن رشد ناآرامی ھای اجتم$اعی و 
اين بار با مطالبات (گيری اعتراضاتی ديگر افزايش پتانسيل شکل 
ّ، مسألۀ فعاليت غيرعلنی در يک تشکل چپ )اقتصادی در مرکز آن

اي$ن . ّو کارگری، از اھمي$ت غي$ر قاب$ل توص$يفی برخ$ورد م$ی ش$ود
وظيفۀ نسل جديد چپ است ک$ه روی مس$ألۀ ک$ار غيرعلن$ی ب$يش از 
پ$$يش تمرک$$ز کن$$د، ب$$ه خص$$وص آن ک$$ه ب$$رای بس$$ياری از اعض$$ای 
ج$وان اي$$ن بدن$$ه، ي$$ک ض$$ربه، م$ی توان$$د ب$$ه معن$$ای پاي$$ان ھميش$$گی 

ّحيات سياسی يا يأس از ادامۀ فعاليت باشد ّ. 
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 آرمان پويان: ترجمه
 

س$ت بين مشاورين اقتص$ادی اکث$ر دول$ت ھ$ای س$رمايه داری در نش
در ھفت$ۀ ج$اری، نزاع$ی ب$ر س$ر ن$وع سياس$ت ) G20(گروه بيست 

عمدۀ مش$اورين، خواھ$ان اق$دامی ب$رای . گذاری جريان داشته است
کاھش ھزينه ھای دولتی به دليل افزايش عظيم بدھی بخش عمومی 

 .ّدر اکثريت قريب به اتفاق اقتصادھای گروه بيست ھستند
!)  دول$ت آن را خريدن$دبه بانک ھايی که خ$ود ب$ا ص$دقۀ(اين بدھی 

ّبايد از محل تمام پس اندازھای موج$ود بخ$ش خصوص$ی، در واق$ع 
پ$$س ان$$دازھايی ک$$ه خانوارھ$$ای ک$$ارگر در حس$$اب ھ$$ای ب$$انکی ي$$ا 

بان$$ک ھ$$ا و . ص$$ندوق ھ$$ای بازنشس$$تگی خ$$ود دارن$$د، فاين$$انس ش$$ود
صندوق ھای بازنشستگی در عوض خريد بدھی دول$ت، ن$رخ ھ$ای 

اي$$ن موض$$وع در نھاي$$ت ب$$ه اف$$زايش . ن$$دبھ$$رۀ ب$$ا�تری طل$$ب م$$ی کن
ھزينۀ استقراض منجر خواھد شد و از يک سو تمايل خانوارھ$ا ب$ه 
ھزينه کردن و از سوی ديگر تمايل شرکت ھا به سرمايه گذاری را 

 .ًاين تقريبا آن بحثی است که جريان دارد. کاھش خواھد داد
وش$$ته در مقاب$ل چن$ين دي$دگاھی، دي$$دگاه کين$زی وج$ود دارد ک$ه در ن

ھ$$$ای پ$$$ال ک$$$روگمن، مرش$$$د کين$$$زين ھ$$$ا، من$$$درج در س$$$تون ھ$$$ای 
نيويورک تايمز و يا در صفحات فايننشال تايمز به قلم مارتين ولف، 

ب$ر مبن$ای چن$ين . مشاور جديد بانکی انگلستان، به چش$م م$ی خ$ورد
ديدگاھی، انقباض سياست مالی از طريق کاھش ھزينه ھا و افزايش 

.  را در مع$$رض خط$$ر ق$$رار م$$ی دھ$$دمالي$$ات ھ$$ا، بھب$$ود اقتص$$ادی
کينزين ھا می گويند که برای رشد اقتصادی، تضييق مالی سياس$ت 

 )2(. اشتباھی است
ولف می گويد آن چه که دولت آلمان بر آن پافشاری می کند، چيزی 

، به )3(که دولت ھای يونان، اسپانيا و پرتغال ھم می بايد انجام دھند
ک$$روگمن م$$ی . نج$$ر خواھ$$د ش$$درک$$ود اقتص$$ادی جدي$$دی در اروپ$$ا م

ِگويد که دولت آمريکا بايد به سياس$ت ھزين$ه ک$ردن و قرض$ه ادام$ه 
 .دھد، و راه آلمان را در پيش نگيرد

رياضت گرايان پاسخ می دھند که بدون کاھش مب$الغ عظ$يم ب$دھی، 
سوددھی تجاری ب$ه ان$دازۀ ک$افی بھب$ود پي$دا نخواھ$د ک$رد و در ھ$ر 

 2010 مارس 1، انبوه بدھیبه مقالۀ (. حال، رشد صدمه خواھد ديد
 ).از وبfگ من نگاه کنيد

يک ايھام طعنه آميز است که کينزين ھا برای " رياضت گرا"کلمۀ 
ا م$ی ّمکتب اتريش ادع. عقايد اقتصاددانان مکتب اتريش ساخته اند

کن$$د ک$$ه در ص$$ورت ع$$دم مداخل$$ه از س$$وی بان$$ک ھ$$ای مرک$$زی و 
دولت ھا، بح$ران ھ$ای اقتص$ادی رخ نخواھن$د داد؛ دورۀ رون$ق در 
سيکل تجاری به اين دليل اتفاق می افتد که بان$ک مرک$زی ب$يش از 
تقاض$$ای عم$$ومی ب$$رای نگھ$$داری پ$$ول در ن$$رخ بھ$$رۀ ج$$اری، پ$$ول 

اعتب$ارات . ھش پي$دا م$ی کن$دمنتشر می کند و بنابراين نرخ بھره کا
قابل وام دھی، از تقاضا ب$يش ت$ر م$ی ش$ود و س$پس در بخ$ش ھ$ای 

 2002ّغير مولد استفاده می گردد، مانند موردی که در دورۀ رونق 
اي$ن اش$تباھات در دورۀ رون$ق، .  در ب$ازار مس$کن رخ داد2007تا 

 .تنھا در زمان ترکيدن حباب، از سوی بازار آشکار می شود
انداز اتريشی، سقوط نھايی اين خان$ۀ پوش$الی ک$ه ب$ر روی از چشم 

ًاعتبارات اضافی بنا شده است، نه شکست سرمايه داری، که اساسا 
َشکست قابل پيش بينی سياست ھای بانک مرک$زی و اش$کال ديگ$ر 

 رکود ]از نظر اتريشی ھا[بنابراين . مداخلۀ دولت را نشان می دھد
 پول و نرخ ھای بھره ای بود بزرگ، محصول ايجاد بيش از اندازۀ

که به طور مصنوعی به وسيلۀ بانک مرکزی پايين نگاه داشته شده 
 .بود و در اين مقطع، به بخش مسکن وارد شد

 رکود برای تصحيح اشتباھات و سرمايه ]از نقطه نظر اتريشی ھا[
 در نتيجۀ مداخله در قيمت گذاری نرخ ھای بھره )4(گذاری نادرست
ھمان طور که يکی از اقتصاددانان .  ضروری بوداز طريق بازار،

رک$ود، اقتص$ادی "مکتب اتريش به درستی خ$اطر نش$ان م$ی س$ازد 
اس$$ت ک$$ه ت$$fش م$$ی کن$$د ت$$ا س$$رمايه و ک$$ار را از ج$$ايی ک$$ه ديگ$$ر 

 ھ$يچ ]خfص$ه ب$رای مکت$ب ات$ريش[و " سودآور نيست، بيرون کند
تص$حيح مقداری از ھزينه ھای دولتی و مداخل$ه، ب$ه اجتن$اب از آن 

.  اي$ن در نقط$ۀ مقاب$ل دي$دگاه کين$زی ق$رار دارد-کمک نخواھد ک$رد
ّدادن اعتبار بيش تر ب$ه اقتص$اد ب$رای ح$ل رک$ود، مانن$د دادن الک$ل 

ھم$ان ط$ور ک$ه ک$روگمن در م$$ورد . ب$يش ت$ر ب$ه ف$ردی مس$ت اس$ت
مکتب اتريش می گويد، برای آن ھا رکود مثل خماری ص$بحگاھی 

 .يدن مشروب استبه دنبال يک شب افراط در نوش
مکت$$ب ات$$ريش ي$$ک س$$ری نک$$ات مفي$$د در ب$$ارز ک$$ردن نق$$ش اعتب$$ار 

در يک بح$ران ) يا آن چه که مارکس سرمايۀ موھوم ناميد(اضافی 
آي$ا . ّاقتصادی، دارد؛ اما فاقد يک تصوير کلی از س$رمايه داريس$ت

ًنرخ بھره واقعا نيروی محرکۀ سرمايه گذاری کاپيتاليستی و قيمتی 
يه داران برای انجام تصميمات س$رمايه گ$ذاری خ$ود است که سرما

به دنبالش می گردند؟ ھمان طور که مارکس توضيح داد، بھره تنھا 
يعن$$$ی ارزش [ّبخش$$$ی از ارزش اض$$$افی اس$$$ت و اي$$$ن م$$$ورد دوم 

ارزش و .  است که برای سرمايه گذاری نقشی کليدی دارد]اضافی
ۀ پول برای ارزش اضافی در پروسۀ توليد، به طور اخص در مبادل

ک$$ار و از خ$$fل بھ$$ره وری ک$$اری ک$$ه در آن کا�ھ$$ای س$$رمايه ای 
 .استفاده می شود، ايجاد می گردد

اعتب$ار "آن چه که مکتب اتريشی توضيح نمی دھد اينس$ت ک$ه چ$را 
ًظاھرا، نقطه ای وجود دارد که اعتبار، . ًنھايتا کار نمی کند" مازاد

ی ھا از دست می دھد کشش خود را بر رشد اقتصادی و قيمت داراي
ب$$$$ه بي$$$$ان . ّو بع$$$$د، ب$$$$ه دليل$$$$ی نامش$$$$خص، رش$$$$د س$$$$قوط م$$$$ی کن$$$$د

ًمارکسيستی، اتريشی ھا واقعا به سرمايۀ موھوم، ک$ه ب$رای جب$ران 
ًکند شدن روند انباشت سرمايۀ واقعی شديدا در حال گسترش است، 

در نقط$$ۀ اوج " س$$رمايۀ اض$$افی"نتيج$$ه اينس$$ت ک$$ه . اش$$اره دارن$$د
بزرگ تر است و در نقطۀ ترکيدن حباب، ک$اھش رونق، به مراتب 
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اين موضوع، به . در سرمايۀ اضافی بايد به مراتب بزرگ تر باشد
 .جای رکود، به ايجاد رکود بزرگ منجر می شود

ّاما برای طرفداران مکتب اتريش، مانن$د مکات$ب اص$لی اقتص$ادی، 
 در نتيجه، نسخۀ. توليد سرمايه داری برای سود، ھيچ مشکلی ندارد

اتريش$$ی ھ$$ا در برخ$$ورد ب$$ا کس$$ادی و رک$$ود فق$$ط اينس$$ت ک$$ه آن را 
و " ع$دم پ$س ان$داز ک$افی"بپذيريم و به عن$وان مج$ازاتی ب$رای گن$اه 

ً نھايتا تا زمانی ]از نظر آن ھا[. به حساب بياوريم" تسريع اعتبار"
که مداخلۀ دولت در عرضۀ پول حذف شود، حباب ھا و ترکيدن آن 

 .ھا تکرار خواھد شد
 حال حاضر به نظ$ر م$ی رس$د ک$ه اي$ن دي$دگاه مض$حک س$رمايه در

داری در ب$ين بس$ياری از مش$اورين اقتص$ادی، کس$انی ک$ه اس$تد�ل 
. ھای خود را بنا به شرايط گلچين می کنند، اعتبار پي$دا ک$رده اس$ت

در کن$$ار بس$$ط " ب$$ازار آزاد" و )5(ّپ$$يش از بح$$ران، مق$$ررات زداي$$ی
ًران و متعاقب$$ا رک$$ود ب$$زرگ، در دورۀ بح$$. اعتب$$ارات، مطل$$وب ب$$ود

نجات بانک و مخارج عمومی مدل کينزی، به راه برون رفت ب$دل 
، راه )ًفع$f ب$ه ج$ز اي$ا�ت متح$ده(شد و حا�، برای عمدۀ دولت ھا 

 .خروج، تضييق مالی يا مدل اتريشی است
در ھمين حال که مشغول نوشتن ھستم، وزير ماليۀ دولت انگلستان، 

س و م$ردم بريتاني$ا م$ی گوي$د ک$ه ھ$يچ راه جورج آزب$ورن، ب$ه مجل$
ب$$رون رفت$$ی ب$$ه ج$$ز رياض$$ت از طري$$ق ک$$اھش خ$$دمات عم$$ومی و 

ّام$$ا در ع$$ين ح$$ال (ّاف$$زايش مالي$$ات ھ$$ا ب$$رای خ$$انواده ھ$$ای متوس$$ط 
آن ھا به سرمايه " تشويق"کاھش ماليات برای شرکت ھا به منظور 

اي$$ن بان$$ک ھ$$ا و بخ$$ش خصوص$$ی بودن$$د ک$$ه . وج$$ود ن$$دارد) گ$ذاری
ّ به زانو درآوردند، اما اي$ن 2009-2008مايه داری را در سال سر

بخ$$ش عم$$ومی و خانوارھ$$ای ک$$ارگر ھس$$تند ک$$ه باي$$د بھ$$ای آن را 
. م$$ا نم$$ی ت$$وانيم ب$$ه اس$$تقراض م$$دل کين$$زی ادام$$ه دھ$$يم. بپردازن$$د

 .ًرياضت گرايان فعf دست با� را دارند
 :منبع

http://thenextrecession.wordpress.com/2010/06/22/k

eynesians-versus-austerians/ 

 :توضيحات
حامي$ان ) Austrians( اقتصاددانان مکتب اتريش يا اتريشی ھ$ا )1(

کين$$زين ھ$$ا، . ھس$$تند) Austerity(سرس$خت برنام$$ه ھ$$ای تض$$ييقی 
ر که نويسنده ھم در متن توضيح داده اس$ت، اي$ن دو کلم$ه ھمان طو

 را ب$$ه طعن$$ه ب$$رای Austerianرا ترکي$$ب ک$$رده ان$$د و واژۀ جدي$$د 
ب$$ه . توص$$يف اقتص$$اددانان راس$$ت مکت$$ب ات$$ريش ب$$ه ک$$ار م$$ی برن$$د

ّخاطر محدوديت ھای فارسی، نمی توان معادل گويا و خوبی برای 
ع$ادل ن$ه چن$دان جال$ب ب$ه ھم$ين جھ$ت، ب$ه ناچ$ار از م. آن پيدا ک$رد

 )م. (رياضت گرايان استفاده کرده ام
 
 در واقع از نظر کينزين ھا، افزايش ھزينه ھای دولتی و کاھش )2(

در " تقاض$$ای م$$ؤثر ک$$ل"مالي$$ات ھ$$ا، دو اب$$زار مفي$$د ب$$رای اف$$زايش 
 )م. (شرايط رکود اقتصادی ھستند

 
ت$$$راژدی يون$$$ان و چھ$$$رۀ ارتج$$$اعی " در اي$$$ن م$$$ورد ب$$$ه مطل$$$ب )3(
 ): م(رجوع کنيد " تحاديۀ اروپاا

http://militaant.blogfa.com/post-24.aspx 
)4( Malinvestment 
)5( Deregulation 

 حزب ابزار  برافروختن اخگر به شعله
 مّبخش دو

 

 مازيار رازی

 
 »حزب پيشتاز کارگری« ھای تاريخی ريشه

  
 سياس$$ی ک$$ارگری از ي$$ک س$$و، از درون راديک$$اليزم خ$$رده جن$$بش

 از سازمان ھ$ای خ$ود انگيخت$ه اتحادي$ه ديگربورژوايی و از سوی 
 را اتحادي$ه ھ$ای ن$وزادچنانچه مادر اين . ای سر برون آورده است

اما، . کارگری بناميم، پدر آن راديکاليزم خرده بورژوايی بوده است
د خ$ود، ھ$م از م$ادر و ھ$م از پ$درش اين نوزاد در روز نخس$ت تول$

 .بطور قاطع جدا شد
 از يکسو، گرچه جنبش ھای خود بخودی طبقه کارگر در قرن زيرا
 کننده ای در پيش$برد مب$ارزات ايف$ا کردن$د، تعيين نقش 19-18ھای 

 مقاوم$$ت ھ$$ای ص$$رفا مح$$دودهام$$ا آن مب$$ارزات را درع$$ين ح$$ال در 
اقتصادی طبق$ه ک$ارگر مبارزات صنفی و . اکونوميستی نگه داشتند

 منجر به رھايی نھايی آن طبقه نشده، که برعکس آن جنبش ھيچگاه
 بورژوايی و خرده بورژوايی قرار داده عقايدًھا را نھايتا تحت نفوذ 

 شد که از اين مادر مجبوردر نتيجه جنبش سياسی طبقه کارگر . اند
 .بطور قاطع و نھايی برش کند

 ک$$ارگر محص$$ول ت$$اريخی  ط$$رف ديگ$$ر، جن$$بش سياس$$ی طبق$$هاز
 مي$$$ان جن$$$اح چ$$$پ از .دموکراس$$$ی خ$$$رده ب$$$ورژوايی ب$$$وده اس$$$ت

 مدافعان، گروھی برخاست و در مقابل )12(راديکاليزم ژاکوبين ھا
" براب$ری"انقfب بورژوايی وعوام فريبی ھای بورژوايی مبنی ب$ر

اول$$ين نظري$$ات سياس$$ی طبق$$ه ک$$ارگر .  ک$$ردافش$$ا؛ را "ب$$رادری"و 
.  ھمراھ$$انش در انق$$fب فرانس$$ه طن$$ين افکن$$دو) 13(توس$$ط ب$$ابوف

مارکس و انگلس نيز خود در ابتدا به عنوان ھمکاران مطبوعات و 
.  چ$$$پ افراط$$$ی دمکراتي$$$ک خ$$$رده ب$$$ورژوايی ظ$$$اھر ش$$$دندجن$$$بش
 انشعاب از نيروھای دمکرات با) 15(و ويلھم ليبکنشت) 14(�سال

ت را ، نخستين سازمانھای سوسيال دمک$را"مردم گرايان"راديکال 
، و "مارکس$$يزم روس$$يه"، پ$$در )16(پلخ$$انف. در آلم$$ان بني$$اد نھادن$$د

 سياس$$ی ک$$ارگری روس$$يه در ابت$$دا عض$$و س$$ازمان گ$$ذارجنبشپاي$$ه 
 بنياد گذاران جنبش انگلستاندر . بود" زمين و آزادی"مردم گرای 

ًسياسی کارگری اکثرا از درون راديکاليزم خرده بورژوايی ب$رون 
 .آمدند
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يکاليزم، جن$$بش ک$$ارگری را مح$$دود م$$ی ک$$رد،  ک$$ه س$$ندھم$$انطور
ًی نيز خود را نھايتا در خدمت منافع توليد بورژوايراديکاليزم خرده 

 خرده بورژوا راديکال قرن عقايد. کنندگان کوچک مستقل قرار داد
ً نھايت$ا خ$ود، طبقه کارگر را برای مبارزه پيگير از منافع وي$ژه 19

 کمونيس$ت ھ$ايی بودن$د ک$ه مارکس و انگلس از نخس$تين. باز داشت
 سياسی از راديکاليزم خرده بورژوايی، سازمان ودر سطح نظری 

 م$$ورد س$$ازمان ھ$$ای در 1850آن$$ان در س$$ال . خ$$ود را ج$$دا س$$اختند
 :خرده بورژوا راديکال چنين نوشتند

ھنگ$$امی ک$$ه خ$$رده بورژواھ$$ای دمک$$رات ھم$$ه ج$$ا زي$$ر فش$$ار "...
ت و آشتی سر می دھند،  موعظه وحدپرولتاريا عموما برای ند،ھست

 ت$ا ي$ک ح$زب کوش$ندبسوی آن دست دوس$تی دراز م$ی کنن$د و م$ی 
بزرگ مخالف بر پا کنند که کليه ی گرايش ھای مختلف يک حزب 

ی کوشند ت$ا ک$ارگران را ب$ه ي$ک م آنان. دمکراتيک را در بر گيرد
 سوس$$$$يالس$$$$ازمان حزب$$$$ی بکش$$$$انند ک$$$$ه در آن ش$$$$عارھای کل$$$$ی 

ارھايی ک$$$ه پش$$$ت آن$$$ان من$$$افع وي$$$ژه دمکراتي$$$ک مس$$$لط باش$$$د، ش$$$ع
و بس$$$ود خ$$$رده ب$$$ورژوايی ....  پ$$$يش رودب$$$هپرولتاري$$$ا نم$$$ی توان$$$د 

 ) 17."(راديکال و بضرر کامل پرولتاريا تمام می شود
  

 ترتيب جنبش سياسی کارگری می بايستی ھم از سازمان ھای بدين
 ح$زب ھ$ای خ$رده ب$ورژوا بط$ور ق$اطع ج$دا ازخودانگيخته، و ھ$م 

 اي$ن اس$اس ب$رين س$ازمانھای سياس$ی طبق$ه ک$ارگر ني$ز نخس$ت. شود
اما، به مجرد اينکه جنبش کارگری مستقل نخستين گام . ساخته شدند
 را ب$$ر داش$$ت، قط$$ب ج$$اذبی ب$$رای ھم$$ان خ$$رده خ$$ودھ$$ای حي$$ات 

 که ق$ادر نيس$ت راديکالخرده بورژوازی . بورژوازی راديکال شد
وی ديگ$$ر در مقاب$$ل پرولتاري$$ا از ي$$ک ط$$رف و ب$$ورژوازی از س$$

ی خود را به وجود بياورد، به تنھ$ا مرک$ز موج$ود معتب$ر، ھاتشکل 
البت$ه خ$رده .  روی م$ی آوردک$ارگران،يعن$ی س$ازمان ھ$ای سياس$ی 

 وارد خ$$ودب$$ورژوازی راديک$$ال ب$$ا عقاي$$د، نظري$$ات و اي$$دئولوژی 
 مقط$ع از ت$اريخ ني$ز، اي$نً طبع$ا در  .سازمانھای کارگری می ش$ود

ی انقfبن گرايش ھا، برای مارکسيست ھای ًمجددا مسئله برش از اي
 با اين تفاوت که اي$ن ب$ار در درون خ$ود س$ازمان ھ$ای -، طرح شد

 . بايستی صورت می گرفتانشقاقکارگری اين 
  
  

 یکارگر مارکس در مورد ضرورت ساختن حزب پيشتاز کارل
 ميان طبق$ه ی ک$ارگر ن$ه تنھ$ا عقاي$د خ$رده ب$ورژوازی ک$ه حت$ی در

زي$$را ک$$ه . ی م$$ی توان$$د ب$$ه س$$ادگی رخن$$ه کن$$دژوايب$$وراي$$دئولوژی 
. ی ھيئ$ت ح$اکم اس$تاي$دئولوژايدئولوژی حاکم در جامعه طبق$اتی، 

بورژوازی از طرق مختلف تأثيرات نظری خود را ب$ر ک$ل جامع$ه 
بھم$ين ترتي$ب، در درون ي$ک ح$زب ک$ارگری، تفکي$ک . ی گذاردم

گر را ی و جنبش سياس$ی طبق$ه ک$اربورژوايميان راديکاليزم خرده 
 خ$رده راديکاليزم. ًنمی توان صرفا در شکل ظاھری آنان نشان داد

بورژوايی بسياری از اصfحات پيش$نھادی نماين$دگان طبق$ه ک$ارگر 
 وضعيت وخيم اجتماعی می پذيرد و در بس$ياری از بھبودرا برای 

 ب$ه مب$$ارزات ض$د س$$رمايه کمونيس$$تمواق$ع، پيگيرت$$ر از ک$ارگران 
 جنبش ازراديکاليزم خرده بورژوايی را آنچه . داری دست می زند

سياسی طبقه کارگر متمايز می کند ھدف ھای تاريخی اين دو نيرو 
 گفته ک$ارل م$ارکس در مانيفس$ت، فق$ط ک$ارگران به. اجتماعی است

 وس$$$ايل تولي$$$د وکمونيس$$$ت خواھ$$$ان س$$$لب مالکي$$$ت س$$$رمايه داری 
يه ی ًصرفا در برنامه طبقه کارگر محو طبقات، دولت و کل. ھستند

ک$ارگران .  انس$ان ھ$ا ب$ه دس$ت انس$ان ھ$ا، ج$ای دارداستثماروجوه 
ی و اس$$$$$تقرار جامع$$$$$ه سياس$$$$$کمونيس$$$$$ت ب$$$$$رای تس$$$$$خير ق$$$$$درت 

دمکراس$$ی (سوسياليس$$تی و تش$$کيل ديکت$$اتوری انقfب$$ی پرولتاري$$ا 
ام$ا، خ$رده ب$ورژوازی راديک$ال . مبارزه پيگير م$ی کنن$د) یکارگر

 ني$ز ب$ر س$ر ھم$ين مس$ئله اخ$تfف -چن$ين برنام$ه ای را نم$ی پ$ذيرد
 انقfب$ی، برنام$همبارزه قاطع کارگران کمونيس$ت ب$ر مح$ور . است

ی م آنان را از عقايد راديکاليزم خرده بورژوايی ساير کارگران جدا
کارل مارکس در م$ورد موقعي$ت خ$رده ب$ورژوازی و وظ$ايف . کند

 : ی گويدمپرولتاريا چنين 
و مکتبی که کل جنبش را در حالی که از يکسو، سوسياليزم تخيلی "

 ھای آن می کند، و فعاليت مغزی فضل فروشان لحظهتابع يکی از 
 انقfب$ی طبق$ات را ب$ا مب$ارزهرا به جای توليد اجتماعی می نش$اند، 

 سوسياليزمھمه ضرورت ھای آن حذف می کند و در حالی که اين 
مکتبی ک$ه در ب$اطن ک$اری ج$ز اي$ده آلي$زه ک$ردن جامع$ه ی موج$ود 

اي$$ن سوس$$ياليزم را پرولتاري$$ا ط$$رد و ب$$ه خ$$رده ...دھ$$دنم$$ی انج$$ام 
پرولتاري$$ا ب$$يش و پ$$يش ت$$ر ب$$ه گ$$رد ...کن$$دب$$ورژوازی واگ$$ذار م$$ی 

ی ن$$ام ب$$ورژوازسوس$$ياليزم انقfب$$ی ب$$ه گ$$رد کم$$ونيزم ک$$ه ب$$رای آن 
اي$ن سوس$ياليزم ھمان$ا . بfنکی را اختراع کرده است جمع می شود

 ديکتاتوری طبقاتی پرولتاري$ا ھمانا اعfم.  انقfب استتداوماعfم 
 کليه ی روابط اجتماعی که متناظر الغاءھمچون نقطه �زم گذار به 

ی که نتيجه اين روابط ھاياين روابط توليدند، به انقfب در ھمه ايده 
 ) 18."(اجتماعی اند

  
 سخن ديگر، تنھا نيرو ای می تواند در مقابل انحراف ھای خرده به

درون جن$$بش ک$$ارگری ايس$$تادگی کن$$د، ک$$ه  در راديک$$الِب$$ورژوايی 
 انقfب$ی داش$ته برنام$هجھت گيری مشخص انق$fب سوسياليس$تی و 

 جمع یانقfبسوسياليزم به قول مارکس انقfبيونی که به گرد . باشد
در واق$$ع نخس$$تين رھنم$$ود س$$ازماندھی ح$$زب پيش$$تاز . ش$$ده باش$$ند

 .کارگری نيز در ھمين نکته مھم نھفته است
را با س$اير انق$fب ھ$ا متم$ايز ) سوسياليستی(کارگری  انقfب آنچه

 انق$fب ک$ارگری ب$$رخfف س$اير انق$fب ھ$$ا در ک$$هم$ی کن$د اينس$ت 
 .تاريخ، يک عمل آگاھانه است

 کارگری يک ش$ورش خ$ود انگيخت$ه ت$وده ھ$ا و ي$ا ي$ک قي$ام انقfب
.  بلکه يک انقfب برنامه ريزی شده استنيست،خود بخودی مردم 
 خواھ$$ان ج$$ايگزين ت$$اريخ، ب$$رای نخس$$تين ب$$ار در انق$$fب پرولت$$ری

ک$ردن ي$ک ش$کل از اس$تثمار ب$ه ج$ای ش$کل ديگ$ر آن نيس$ت، بلک$ه 
انق$fب ک$ارگری .  لغو کليه ی اشکال استثمار انسان ھاستخواھان

 ب$$ی ع$$دالتی و فfک$$ت نيس$$ت ک$$ه برداش$$تنًص$$رفا خواس$$تار از مي$$ان 
ی وس$ايل خواھان تسخير قدرت سياسی برای اجتماعی کردن کلي$ه 

توليد و رھايی کليه ی انسان ھا از س$تم کش$ی تح$ت جامع$ه طبق$اتی 
ی پ$$يش ش$$رط ھ$$ای عين$$ی انق$$fب را ف$$راھم م$$ی دارس$$رمايه . اس$$ت

 يعن$ی - ھ$ای ذھن$یش$رطآورد، اما برای انقfب سوسياليس$تی پ$يش 
 . ضروری استنيزی سوسياليستی آگاھ
ع م$ا قب$ل ی سوسياليستی نوين برخfف ساير انگيزه ھای جوامآگاھ

تش$$ديد تض$$ادھای . اس$$ت انقfب$$ی دان$$شی، محص$$ول داراز س$$رمايه 
ًی و نھايتا رودرويی طبقه کارگر با سرمايه دار و شورش ھ$ا طبقات

 ھ$$ايی ھس$$تند ک$$ه در درون جامع$$ه پدي$$دهو طغي$$ان ھ$$ای ک$$ارگری 
 و خشم ت$وده عصيانًاما صرفا با . سرمايه داری بوقوع می پيوندند

طبقه ک$ارگر . ايه داری را از ميان برداشتای نمی توان نظام سرم
دان$ش . اس$ت ی انقfب$یتئور ابزار برنده تری دارد و آن ھم بهنياز 
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 تجارب تاريخی جنبش ک$ارگری و تحلي$ل محصولسوسياليستی که 
ی ريش$ه ب$رااقتصادی و اجتماعی است، پيش شرط ھای ض$روری 

رک ب$دون تئ$وری انقfب$ی و د. کن کردن نظ$ام س$رمايه داری اس$ت
 .ی جايگزين کردن آن غيرممکن استدارجامعه سرمايه 

 آگاھی سوسياليستی اوليه، براس$اس جن$بش ھ$ای خودانگيخت$ه کسب
 اي$دئولوژی ب$ورژوايی و خ$رده ب$ورژوايی ت$أثيرکارگری ک$ه تح$ت 

 آگ$$$اھی ني$$$زدر وض$$$عيت کن$$$ونی . ق$$$رار داش$$$ته، بوق$$$وع پيوس$$$ت
ی ت$$وده ای و ي$$ا ح$$زب ھ$$ا) اتحادي$$ه ھ$$ای ک$$ارگری(ترديونيونيس$$تی 
تحت تأثير ھمين » ضد سرمايه داری«ی علنی نھادھاکارگری و يا 

ی بر اين استد�ل، می گويد متکمارکس، . ايدئولوژی ھا قرار دارند
 خ$$ردهک$$ه اي$$ن قبي$$ل سوس$$ياليزم باي$$د توس$$ط پرولتاري$$ا ط$$رد و ب$$ه 

 بايد خود کارگربه سخن ديگر، طبقه ) 19.(بورژوازی واگذار شود
لوژی بورژوايی و خ$رده ب$ورژوايی ک$ه اي$دئولوژی را از شر ايدئو

 است رھا کرده و به آگاھی سوسياليس$تی انقfب$ی روی حاکمھـيئت 
 . آورد
 اي$$$$ن آگ$$$$اھی سوسياليس$$$$تی انقfب$$$$ی، و ي$$$$ا مجموع$$$$ه برنام$$$$ه ام$$$$ا

ًی و ي$ا ص$رفا از طري$ق فعالي$ت ھ$ای بخ$ودکمونيستی، بطور خ$ود 
ی ب$$$ه ک$$$ارگری اتحادي$$$ه ھ$$$ای ک$$$ارگری و نھادھ$$$ای راديک$$$ال علن$$$

باي$د ي$ک پيش$روی ک$ارگری ک$ه مظھ$ر  . پرولتاريا منتق$ل نم$ی ش$ود
 دس$تيابی ب$ه ب$هی ترين درجه آگاھی تجربه طبق$اتی اس$ت، ق$ادر عال

ی مجھز کردن برا.  اين برنامه و انتقال آن به کل طبقه کارگر باشد
ی پيش$$$رو ک$$$ارگری س$$$ازماندھک$$$ل طبق$$$ه ک$$$ارگر ب$$$ه اي$$$ن برنام$$$ه، 

ی س$$ازماندھی پيش$$روی ک$$ارگری ني$$از ب$$ه ض$$روری اس$$ت؛ و ب$$را
 ب$$ا در ک$$هحزب$$ی . اس$$ت  پيش$$تاز ک$$ارگریح$$زبی، انقfب$$تش$$کيfت 

دست داشتن ابزار تئوريک و آگاھی سوسياليستی، خشم و عص$يان 
 راستای سرنگونی کل س$يادت نظ$ام س$رمايه درکل طبقه کارگر را 

 . داری و جايگزينی آن با نظام سوسياليستی سازمان دھد
 مارکس و انگلس دست به تش$کيل نخس$تين س$ازمان 1846  سالدر

. زدن$$د» کميت$$ه ھ$$ای مکاتب$$ات کمونيس$$تی «ن$$امب$$ين الملل$$ی خ$$ود ب$$ه 
 را با کميته ھای خودمرکز اين کميته ھا در بروکسل بود که روابط 

 کميتهپس از مدتی، اين . مشابه در بريتانيا، فرانسه، آلمان حفظ کرد
 –انجم$ن مخف$ی ب$ين الملل$ی در آلم$ان يک –» اتحاديه عدالت«ھا با 

اتحادي$$ه «وح$$دت ب$$ين کميت$$ه ھ$$ای م$$ذکور و . کردن$$دتم$$اس برق$$رار 
در .  را پايه گذاش$ت»کمونيستاتحاديه «، 1847، در سال »عدالت
 توس$ط» بياني$ه کمونيس$ت«، بن$ا ب$ر تقاض$ای اتحادي$ه، 1848فوريه 

اي$ده در اين بيانيه ب$رای نخس$تين ب$ار . مارکس و انگلس نگاشته شد
 ب$$اره ی ح$$زب ک$$ارگری ب$$ه رش$$ته تحري$$ر درھ$$ای اولي$$ه م$$ارکس 

 :چنين آمده است" پرولتاريا و کمونيست ھا"در بخش . درآمد
رابطه کمونيست ھا با پرولتاري$ا بط$ور کل$ی از چ$ه ش$کلی اس$ت؟  "

) 20(کمونيس$$$ت ھ$$$ا در مقاب$$$ل س$$$اير اح$$$زاب طبق$$$ه ک$$$ارگر ح$$$زب
ج$$$دا و جداگان$$$ه از آن$$$ان من$$$افعی .  ای تش$$$کيل نم$$$ی دھن$$$دجداگان$$$ه

آنان ھيچگونه اصول افتراقی از خود . ندارندپرولتاريا، بطور کلی، 
 را ش$کل داده، پرولتاري$ابه وجود نمی آورند ت$ا بوس$يله آن نھض$ت 

 .قالب گيری کنند
 دو نکت$$ه زي$$ر کمونيس$$ت ھ$$ا را از س$$اير اح$$زاب طبق$$ه ک$$ارگر تنھ$$ا

 .مشخص می کند
اري$ای کش$ورھای مختل$ف، کمونيست ھا در مب$ارزات مل$ی پرولت-1

 را، ص$$رف نظ$$ر از تم$$ام ملي$$ت ھ$$ا، پرولتاري$$امن$$افع مش$$ترک ک$$ل 
 .خاطرنشان کرده، آن را جلوه گر می سازند

 در مراحل مختل$ف ک$ه مب$ارزه طبق$ه ک$ارگر ب$ا ب$ورژوازی، در -2
 از آن بگذرد، کمونيست ھ$ا ھميش$ه و در ھم$ه بايدطول رشد خود، 

 .ی کنندمنبداری جا از منافع نھضت، بطور کلی، جا
 دليل کمونيست ھا از يکسو، يعنی در عمل، پيشرفته ت$رين و بھمين

 ترين بخش حزب ھای طبقه کارگر ھ$ر مملک$ت را کردهعزم جزم 
ی دھند، و در واقع بخشی ھستند که ديگران را به حرک$ت م تشکيل

ی ديگر، يعنی از ديدگاه نظری، آنان نسبت سودر می آورند؛ و از 
 ک$ه ب$ه روش$نی، مس$ير دارن$د پرولتاريا اين امتي$از را به توده عظيم

حرکت، ش$رايط، و نت$ايج نھ$ايی و کل$ی نھض$ت پرولتاري$ا را درک 
 .ی کنندم

 فوری و فوتی کمونيست ھ$ا ھم$ان اس$ت ک$ه ھم$ه ح$زب ھ$ای ھدف
 طبقه، سرنگون کردن سيادت بورژوازی، و يکپرولتاريا در قالب 

 )21(."تسخير قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا
  
 اينجا مارکس و انگلس، در مقابل افرادی ک$ه اي$ده تش$کيل گ$روه در

و جايگزين ک$ردن خ$ود ب$ه ج$ای ک$ل " توطئه گرايانه"ھای کوچک 
طبق$$ه ک$$ارگر را تبلي$$غ م$$ی کردن$$د، م$$ردود اع$$fم ک$$رده و رابط$$ه 

 آن$ان در چن$ين، ھ$م. کمونيست ھا را ب$ا طبق$ه ک$ارگر توض$يح دادن$د
ام$ا در . بش ک$ارگری تأکي$د اخ$ص کردن$دمورد بين المللی بودن جن$

 نوشته ھا، ھنوز بطور دقيق، مفھوم ح$زب ک$ارگری بي$ان نش$ده اين
 ساختن حزب مشخص کارگری ھنوز در جنبش مسئلهبود، زيرا که 
 آلم$$ان، و در، بخص$$وص 1848تجرب$$ه انق$$fب ھ$$ای . مط$$رح نب$$ود

در دخالت متشکل و مؤثر در قيام ھای " اتحاديه کمونيست"ضعف 
 مفھ$$وم س$$ازماندھی را در نوش$$ته ھ$$ای م$$ارکس دوره،ه ای آن ت$$ود

 در تبعي$د بس$ر م$ی لن$دن مارکس ک$ه در 1849در پائيز . تکامل داد
را ب$$$رای بازس$$$ازی » کميت$$$ه مرک$$$زی اتحادي$$$ه کمونيس$$$ت«ب$$$رد، 

 .سازمان خود تشکيل داد
 در اروپ$$$ا 1848 و انگل$$$س، پ$$س از تجرب$$$ه انق$$fب ھ$$$ای م$$ارکس

 مخف$$$ی و محک$$$م پيش$$$روی ک$$$ارگری نس$$$ازماًص$$$ريحا ب$$$ه ايج$$$اد 
 از نماين$دگان متمايزو ) نمايندگان عالی ترين درجه آگاھی طبقاتی(

نظريات و ط$رز تفک$ر خ$رده ب$ورژوايی راديک$ال در درون جن$بش 
 چن$$$ين 1848م$$$ارکس در آغ$$$از انق$$$fب . ک$$$ارگری، اش$$$اره کردن$$$د

 :نوشت
 اتحاديه کمونيس$ت ک$ه در گذش$ته س$ازمانی محک$م ب$ود ب$ه ش$دت"...

ً عمده ای از اعضاء که مستقيما در جن$بش بخش. ضعيف شده است
 ھای مخفی سپری تجمعشرکت داشتند، تصور کردند که زمان کار 

برخ$ی از واح$دھای . شده و بايستی به فعاليت ھای علنی اکتف$ا ک$رد
سست کردن$د و ب$ه ) رھبری(ی رابطه خود را با کميته مرکزی محل

ه حزب دمکراتيک، حزب خ$رده ی کحالدر . تدريج به خواب رفتند
 ح$$زب اس$$ت،ب$$ورژوايی، بيش$$تر و بيش$$تر در آلم$$ان س$$ازمان يافت$$ه 
و در بھترين . کارگری در حال از دست دادن پايه محکم خود است

 منطق$$ه ب$$رای انج$$ام کارھ$$ای محل$$ی، فع$$ال و چن$$دحال$$ت ب$$ه ج$$ز در 
 زي$$ر نف$$وذ ًک$$امfدر نتيج$$ه، جن$$بش عم$$ومی . س$$ازمان يافت$$ه نيس$$ت

ب$$ه اي$$ن . ک$$رات ھ$$ای خ$$رده ب$$ورژوا ق$$رار گرفت$$ه اس$$ترھب$$ری دم
ًوض$$عيت نم$$ی ت$$وان ادام$$ه داد، باي$$د اس$$تقfل ک$$ارگران را مج$$ددا 

 )  22."(برقرار کرد
  

تشکيfتی " سست شدن"  که مشاھده می شود، نزد مارکسھمانطور
 بود با قرار گرفتن آن زير سلطه انديشه مترادفسازمان کارگری، 
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انگلس نيز چنين استد�لی ارائه م$ی . ايی بورژوخردهھای رھبری 
 :   داد
م$$دت ھاس$$ت ک$$ه ھ$$يچ ت$$وھمی در ب$$اره ی اي$$ن واقعي$$ت ن$$دارم ک$$ه "

ی بورژواي افرادی که اعتقادات بابا�خره يک روز در حزب جدل  
دارند، در خواھد گرفت و انش$عابی مي$ان جن$اح راس$تگرا و چپگ$را 

 )  23."(پيش خواھد آمد
  
، مارکس و انگل$س دخال$ت زي$ادی 1850 -1864 سال بين 14ی ط

در اي$$ن دوره، م$$ارکس . ی نداش$$تندک$$ارگردر ام$$ور س$$اختن ح$$زب 
ی روزنام$ه ب$رادر عين حال . بود» سرمايه«مشغول نگارش کتاب 

ط$$ی اي$$ن زم$$ان، . در بريتاني$$ا مقال$$ه نوش$$ت» چارتيس$$ت ھ$$ا«ھ$$ای 
 ھای متعددی تحت نفوذ سوسياليست ھای تخيل$ی کلوبانجمن ھا و 

فداران ژاکوبين ھا شکل گرفتند، که مارکس و انگلس در آنان و طر
در اي$$$ن دوره ب$$$ه عل$$$ت ف$$$روکش مب$$$ارزات . ش$$$رکت فع$$$ال نداش$$$تند

، سازمان ھ$ای 1848ی اروپايی در اثر شکست انقfب ھایکارگر
 نشدند؛ و وضعيت عينی نيز ب$رای ايجادکارگری قابل مfحظه ای 

 .چنين تشکل ھايی وجود نداشت
» انجمن بين المل$ل ک$ارگران«، مارکس به جلسه 1864در سپتامبر 

 و با شرکت در آن جلسه، فعاليت تشکيfتی خود شددر لندن دعوت 
اين انجمن طی دوره . کردرا در درون جنبش کارگری از سرآغاز 

ای ب$$$ه عل$$$ت آغ$$$از بح$$$ران ھ$$$ای اقتص$$$ادی در س$$$طح اروپ$$$ايی و 
 –ارگری  الملل$$ی ک$$ارگران، توس$$ط چن$$د اتحادي$$ه ک$$ب$$ينمب$$ارزات 

اما، گرايش ھای .  بودشده تأسيس -بخصوص در بريتانيا و فرانسه
» م$$$$ازينی«ًش$$$$رکت کنن$$$$ده در اي$$$$ن انجم$$$$ن عم$$$$دتا از طرف$$$$داران 

اص$fح طلب$ان فرانس$وی و » پ$رودن« ھ$ای ايتالي$ايی، ناسيوناليست
. ی انگليس$$$ی، تش$$$کيل ش$$$ده بودن$$$دتخيل$$$سوسياليس$$$ت ھ$$$ای » اوون«

 عھ$$دهاي$$ن انجم$$ن را ب$$ه » اص$$ول«م$$ارکس ک$$ه مس$$ئوليت نگ$$ارش 
گرفت$$ه ب$$ود، در دف$$اع از مواض$$ع طبق$$ه ک$$ارگر، ب$$ه انح$$راف ھ$$ای 

رھايی طبقه کارگر " معروفی مانند اظھارات. موجود برخورد کرد
 انحراف ھای به، در پاسخ "فقط توسط خود طبقه کارگرعملی است

ماجراجويان شبه ژاکوبينی ک$ه متماي$ل بودن$د ک$ه خ$ود را ج$ايگزين 
رھايی طبقه کارگر نه امر محلی و نه " کنند، بود؛ و يا گرکارطبقه 

ی است ک$ه در س$طح ب$ين الملل$ی اجتماعملی است، بلکه يک مسئله 
ی موج$ود، ناسيوناليست، در پاسخ به انحراف ھای "قابل تحقق است

 . انجمن، توسط مارکس تأکيد شده بود» اصول«در 
اقتص$$ادی  آغ$$از م$$وج اعتص$$اب ھ$$ای ک$$ارگری و تعمي$$ق بح$$ران ب$$ا

، م$ارکس موقعي$ت خ$ود را در درون ب$ين 1866-67سرمايه داری 
.  ت$$ر ک$$$ردمس$$تحکمالمل$$ل اول، در مقاب$$ل گ$$رايش ھ$$ای انحراف$$ی، 

، و در » ش$$ورای عم$$ومی«م$$ارکس در درون رھب$$ری ب$$ين المل$$ل، 
 ھ$$ای مبن$$ی ب$$ر سياس$$ت ھ$$ای سوسياليس$$تی را قطعنام$$هکنگ$$ره ھ$$ا، 

: ، ط$$رح ش$$د ک$$ه)1867 (ب$$رای نمون$$ه، در کنگ$$ره، ل$$وزان. گذران$$د
 رھ$$$ايی سياس$$$ی آن$$$ان ج$$$دا ناپ$$$ذير ازرھ$$$ايی اجتم$$$اعی ک$$$ارگران "

 ھ$$$$ای سياس$$$$ت، )1868(ھمچن$$$$ين در کنگ$$$$ره بروکس$$$$ل ." اس$$$$ت
، )1871(در کنف$$رانس لن$$دن . شکس$$ت خ$$ورد» پ$$رودن«طرف$$داران 

 :انجمن داده شد» اصول«ترميم پراھميتی به 
تاري$$ا تنھ$$ا زم$$انی در تقاب$$ل ب$$ا ق$$درت اش$$تراکی طبق$$ات دارا، پرول" 

 به مثابه يک طبقه عمل کند که خود را در يک حزب کهقادر است 
 . متشکل کند-عليه کليه ی حزب ھای طبقات دارا–سياسی 

 عمل، پيروزی طبقه کارگر را در راستای انقfب سوسياليستی اين
 ." يعنی الغاء ھمه طبقات، تضمين می کندآن،و ھدف نھايی 

سياسی مارکس علي$ه گ$رايش ھ$ای انحراف$ی  با وجود مبارزات اما 
 انقfبی، ب$ين المل$ل اول ھرگ$ز نتوانس$ت برنامهموجود، و تصويب 

بخ$ش ھ$ای مختل$ف . ش$ودبه يک حزب بين المللی کمونيستی تبديل 
در کش$$ورھای مختل$$ف ھ$$ر ي$$ک تح$$ت ت$$أثير گ$$رايش ھ$$ای انحراف$$ی 

م$$ارکس خ$$ود اعتق$$اد داش$$ت ک$$ه باي$$د . موج$$ود ق$$رار گرفت$$ه بودن$$د
)  24."(اش$$ت ت$$ا ھ$$ر بخ$$ش آزادان$$ه برنام$$ه خ$$ود را تکام$$ل دھ$$دگذ"

ميخائي$$ل « ک$$ه اف$$رادی نظي$$ر ب$$ود عملک$$رد چن$$ين روش$$ی اي$$ن نتيج$$ه
، »اخوان بين الملل«و طرافدارانش در حزب آنارشيستی » باکونين

 برداش$تناي$ن ع$ده ک$ه خواھ$ان از مي$ان . به ب$ين المل$ل اول پيوس$تند
ست برای جنبش کارگری بودند، فوری دولت، ارث و امتناع از سيا

. ی و توطئ$$ه گ$$ری ب$$ه ب$$ن بس$$ت کش$$اندندم$$اجراجويب$$ين المل$$ل را ب$$ا 
 بح$ران ب$ين المل$ل،ب$ين » شورای عمومی«عليه » باکونين«مبارزه 

، کليه ی سازمان »کمون پاريس«با شکست . الملل را عميق تر کرد
. ی در سطح بين المللی مورد حمله ارتجاع قرار گرفتندکارگرھای 
 . الملل اول نيز به تدريج به پايان زندگی خود رسيدبين

را در مقاب$$$ل " س$$$ر ترک$$$ه"ام$$$ا در اي$$$ن دوره، م$$$ارکس و انگل$$$س 
 حد بسوی تأکي$د ب$ر مب$ارزات اقتص$ادی طبق$ه ازمخالفان خود بيش 
 و م$ارکس را در خ$ودانگل$س کارنام$ه م$داخfت . کارگر خم کردند

 چن$$ين 1890 س$$پتامبر 21در » بل$$وک«اي$ن دوره، ط$$ی نام$$ه ای ب$$ه 
 :ی دھدمارائه 

 جوانان بر اندازهمارکس و من تا حدودی در باره ی تأکيد بيش از "
ما مجبور بوديم اصول اساسی را در . مبارزات اقتصادی، مقصريم

کسانی که آن مبارزات را انکار می – خود ذکر کنيم مخالفانمقابل 
نيافتيم ک$ه ب$ر  زمان، مکان و فرصت آن را وقت،و ما ھيچ . کردند

 ."ديگر عناصر مبارزاتی نيز تأکيد کنيم
  
 به بعد مارکس و انگلس درگيری تعيين کننده ای در 1872 سال از

بخص$$وص م$$ارکس ب$$ه .  ھ$$ای ک$$ارگری نداش$$تندح$$زبش$$کل گي$$ری 
در اي$ن .  ھ$ای تئوري$ک پرداخ$تفعاليتعلت بيماری اش بيشتر به 

کرات، بخصوص  دمسوسيالدوره، سازمان ھای توده ای کارگری 
با ظھ$ور اي$ن ح$زب ھ$ا، عقاي$د رفرميس$تی . در آلمان، شکل گرفتند

در اي$$ن مقط$$ع تأکي$$د نوش$$ته ھ$$ای .  ب$$ه درون آن$$ان نف$$وذ کردن$$دني$$ز
 برنام$$ه ای اي$$ن ح$$زب ھ$$ا و پ$$اکيزه اس$$تقfلم$$ارکس و انگل$$س ب$$ر 

 به 1873 ژوئن 21انگلس در . نگھداری آنان از نفوذ رفرميزم بود
 :چنين نوشت» ببل«
ي$ک ... قرار گرفت" وحدت طلبانه"نبايستی تحت تأثير فريادھای "

 ب$ا انش$عاب و دوام آوردن در مقاب$ل آن ب$ه پي$روزی تواندحزب می 
 ." برسد

  
ھمچن$ين، در س$ال . در اينجا منظ$ور انش$عاب از رفرميس$ت ھ$ا ب$ود

ب$$$ا ح$$$زب سوس$$$يال » �س$$$ال« طرف$$$داران اتح$$$اد ب$$$ه مح$$$ض 1875
 آلمان، در» ری سوسيال دمکراتيکحزب کارگ«دمکرات و تشکيل 

، برنامه رفرميستی اين حزب متحد را »نقد برنامه گتا«مارکس در 
در اي$$ن نوش$$ته اس$$تقfل برنام$$ه کمونيس$$تی از .  گرف$$تانتق$$ادب$$ه ب$$اد 
اما، متأسفانه مبارزات مارکس و .  رفرميستی تأکيد شده بودنظريات

ری نکرد، و  سازمان ھای توده ای رفرميستی جلوگيرشدانگلس از 
ی توده ای به آلت دست ھاپس از مرگ مارکس و انگلس اين حزب 

 .بورژوازی تبديل شدند
ً که در با� اشاره شد، مس$ئله م$ارکس و انگل$س عم$دتا در ھمانطور
 حزب$$ی مس$$تقل از انح$$راف ھ$$ای خ$$رده ب$$ورژوايی و ايج$$ادراس$$تای 
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 مب$$$ارزات خ$$$ود ب$$$ا درم$$$ارکس و انگل$$$س . رفرميس$$$تی ب$$$وده اس$$$ت
 ای و ت$ودهف ھای موج$ود، مجب$ور بودن$د ک$ه از ح$زب ھ$ای انحرا

 نبوداما، اين ھرگز به اين مفھوم . مبارزات اقتصادی آنان دفاع کنند
ھمانطور . که آنان مدافع حزب ھای بی درو پيکر رفرميستی بودند

 مشخص ب$ر اس$تحکام و اتک$اء ب$ر اعض$اء مقاطعکه اشاره شد، در 
ريش$$ه ھ$$ای . کردن$$د تأکي$$د قاب$$ل اعتم$$اد در درون ح$$زب ک$$ارگری

ی لنين در ت$داوم نظري$ات کارگرنظريات سازماندھی حزب پيشتاز 
 . مارکس و انگلس بود

 ادامه دارد
 

 32 ۀل در ميليتانت شمارّبخش او
 
 
 

 
 
 

 :يادداشت ھا
 
 1789ک$ه در س$ال " کل$وب ژاک$وبين" اعضای از:  ژاکوبين ھا-12

 جن$$$اح اديک$$$الترينردر انق$$$fب کبي$$$ر فرانس$$$ه . تأس$$$يس ش$$$ده بودن$$$د
تح$$$$$ت رھب$$$$$ری –ژاک$$$$$وبين ھ$$$$$ا . ب$$$$$ورژوازی را تش$$$$$کيل دادن$$$$$د

را از دس$ت " کميت$ه امني$ت عم$ومی "1793 ژوئيه در -"روبسپير"
 ب$$$$ه مع$$$$روفھ$$$$ا بي$$$$رون آوردن$$$$د و حک$$$$ومتی "ژيرون$$$$دن"گ$$$$روه 

 ب$$ا روی ک$$ار 1794در ژوئي$$ه . را تش$$کيل دادن$$د" حکوم$$ت ت$$رور"
 .اعدام شد" روبسپير" آنان سقوط کرد و حکومتآمده ناپلئون، 

 افکار 1785 تولد شد و از سال 1760در سال :  فرانسوا بابوف-13
انتقاد کرد " ژاکوبين ھا" به حکومت 1794در . کمونيستی پيدا کرد

. را ارائ$ه داد) ی خ$واهجمھ$ورتھيدس$تان (ھا "سانکو�ت"و برنامه 
ه کميت$"از آنجايی که اعتقاد داشت که به انقfب خيانت ش$ده اس$ت، 

" ب$$ابوف"اي$$ن کميت$$ه ل$$و رف$$ت، و .  س$$اخت1796را در س$$ال " قي$$ام
ام$$ا، قب$$ل از اع$$دام در زن$$دان .  ش$$دمحک$$ومزن$$دانی ش$$د ب$$ه اع$$دام 

 خ$ود، جن$بش دورهاو نخستين کمونيستی بود که در . خودکشی کرد
 .ضدسرمايه داری ای سازمان داد

  دوسلدرف1848در انقfب . 1825متولد سال : �سال فرديناند -14
انجم$ن " اص$لی بنيانگ$ذاران از 1863شرکت فعال ک$رد و در س$ال 
اي$$$ن انجم$$$ن براس$$$اس پfتف$$$رم . ب$$$ود" سراس$$$ری ک$$$ارگران آلم$$$انی

طرف$$داران انجم$$ن و �س$$ال ب$$ر اي$$ن . بني$$اد ش$$د" سوس$$ياليزم دولت$$ی"
ً داری موج$$ود نھايت$ا سوس$$ياليزم را س$رمايهاعتق$اد بودن$$د ک$ه دول$$ت 
 .کرد فوت 1863ل او در سا. خود ايجاد خواھد کرد

 ش$رکت 1848در انق$fب . 1826متول$د س$ال : ليبکنخ$ت ويلھم -15
انجم$$ن تعل$$يم " در وش$$د " اتحادي$$ه کمونيس$$ت"عض$$و . فع$$ال داش$$ت

ني$ز فعالي$ت " انجمن سراسری کارگران آلم$انی"و " کارگران آلمان
ح$$$$زب سوس$$$$يال " يک$$$$ی از بنيادگ$$$$ذاران 1869در س$$$$ال . داش$$$$ت

، تنھا اعض$ا "ببل"، ھمراه با 1870ال بود و در س" دمکرات آلمان
 ب$دين دلي$ل و -ی دادن$درأپارلمان بودند که بر عليه وام ھای جنگ$ی 

 . فوت کرد1900او در سال . زندان شدند
 1875در س$$$ال . تول$$$د ش$$$د1856در س$$$ال :  گئ$$$ورگی پلخ$$$انف-16

ھ$ا، در "نارودنيک" و پس از برش از کردفعاليت سياسی را آغاز 
، "ی کارآزادگروه "گروه مارکسيستی روسی،  نخستين 1883سال 

پ$$س از انش$$عاب بلش$$ويک ھ$$ا و منش$$ويک ھ$$ا، ب$$ه . را بني$$اد گ$$ذارد
 گرويد و در زمان جن$گ جھ$انی اول طرف$دار ھامواضع منشويک 

 انقfب اکتبر و رژي$م مخالفًنھايتا . روسيه تزاری و متفقين آن شد
 . فوت کرد1918او در سال . بلشويکی موضع گرفت

 کارل م$ارکس و -"خطابيه کميته مرکزی به اتحاديه کمونيست"-17
به " 1848انقfب ھای "، از کتاب )1850مارس (فردريک انگلس 

 324زبان انگليسی، انتشارات پنگوئن، صفحه 
، )1850ن$وامبر ( ک$ارل م$ارکس -"مبارزه طبقات در فرانسه "-18

-282، صفحات)1973( انگليسی، چاپ مسکو زبانمنتخب آثار به 
281. 
، )1850ن$$وامبر ( ک$ارل م$ارکس -"مب$ارزه طبق$ات در فرانس$ه"-19

-282، صفحات)1973(ی، چاپ مسکو انگليسمنتخب آثار به زبان 
281. 
 جن$بشاينجا تشکيfت نيست بلک$ه » حزب« منظور مارکس از -20

 ای ج$دا از جن$بش پرولتاري$ا وي$ژهيعنی کمونيست ھ$ا جن$بش . است
 عن$$$وانود ک$$$ه ب$$$ه نھض$$$ت ھ$$$ا تح$$$ت در آن دوران رس$$$م ب$$$. ندارن$$$د

 آلم$ان، م$ارکس 1848ًمثf، در اوائل انق$fب . اشاره کنند» حزب«
معرف$ی م$ی " حزب دمکراتي$ک" عنوان ارگان بهنشريه ی خود را 

 جن$$بش منظ$$ورکن$$د در ص$$ورتی ک$$ه چن$$ين حزب$$ی وج$$ود نداش$$ت و 
اض$$افه ب$$ر اي$$ن، �زم ب$$ه ت$$ذکر اس$$ت ک$$ه در ھم$$ان . دمکراتي$ک ب$$ود

درآمده " اتحاديه کمونيست" مارکس به عضويت بيانيهر زمان انتشا
 ايج$اد تش$کيfت کمونيس$تی مخالفبود و بنابر اين او نمی توانست 

 .بوده باشد
-

 نش$$ر، )1848فوري$$ه ( م$$ارکس و انگل$$س -"بياني$$ه کمونيس$$ت"21
 .کارگری سوسياليستی

 کارل م$ارکس و -"ی به اتحاديه کمونيستمرکزخطابيه کميته "-22
به " 1848انقfب ھای "، از کتاب )1850مارس (نگلس فردريک ا

 .319-320زبان انگليسی، انتشارات پنگوئن، صفحات 
 نام$$ه انگل$$س ب$$ه بب$$ل، مجموع$$ه نام$$ه ھ$$ای م$$ارکس و انگل$$س، -23

 .1879سپتامبر 
  

 نام$$ه انگل$$س ب$$ه بب$$ل، مجموع$$ه نام$$ه ھ$$ای م$$ارکس و انگل$$س، -24
 .1879سپتامبر 

 استسنگ بزرگ عfمت نزدن : ی محسن حکيمیقاآ -25
  يابی توده ای و حزبیسازمان:  ی کارگرطبقه -26
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 ت$$$أمين اجتم$$$اعي موض$$$وع اي$$$ن «:  ق$$$انون ت$$$أمين اجتم$$$اعی3م$$ادۀ 

 :قانون، شامل موارد زير مي باشد

 

 -د غرام$ت دس$تمزد، -جاری،  بارد-ب حوادث و بيماری ھا، -الف

 ». مرگ -و بازنشستگی، -هازكارافتادگی، 
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 ».ّ به ساير تعھدات اختصاص خواھد يافتتخصيص می يابد و بقيه

 
    http://www2.tamin.org.ir/web/sso/law/ssolaw/1  
 
14 http://www.consbank.com/news-1812.html 

 
15 http://www.asriran.com/fa/news/115873 

 
شاخص بھای کا�ھا و " بانک مرکزی جمھوری اسfمی ايران، 16

" 1389ف$$روردين م$$اه : خ$$دمات مص$$رفی در من$$اطق ش$$ھری اي$$ران
 3.، ص)1389ارديبھشت (
 

    http://www.cbi.ir/page/7069.aspx  

 
17 http://www.tabnak.com/nbody.php?id=22377 

 
18 http://www.khabaronline.ir/news-16716.aspx  

 
19 
http://www.mardomsalari.com/Template1/News.asp

x?NID=69757  

 
20 http://www.america.gov/st/texttrans-

persian/2010/June/20100609165218bob0.5884363.html 

 

 

 

 


