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                      ،٩٠به مناسبت فرا رسيدن مهرماه 

  سال تحصيلی جديد آغاز

  

  

در فضايی به مراتب بسته تر ، )١٣٩٠ (سال تحصيلی جديد
در سال تحصيلی  .نسبت به چند سال گذشته آغاز شده است

جاری، ما هم چنان شاهد افزايش فضای امنيتی دانشگاه ها 
ساتيد، ممانعت از حضور دانشجويان از مجرای تصفيۀ ا(

ستاره دار، افزايش حضور و نفوذ بسيج در محيط های 
و پيگيری طرح های تفکيک جنسيتی ) آموزشی و غيره

افزايش قابل مالحظۀ فشارهای اقتصادی به محّصلين . هستيم
و خانواده های آنان، امسال نيز بسياری را باالجبار از نظام 

به عالوه، کيفيت سيستم آموزشی . آموزشی خارج کرده است
 به روند نزولی خود ادامه می - در تمامی سطوح-ايران هم

 که خود بازتاب - هاالتهاب سياسی در محيط دانشگاه. دهد
 -اجتماعی موجود در درون جامعه می باشدالتهاب سياسی و

با وجود سرکوب های گسترده و افزايش نظارت حکومت 
اقع شايد بتوان گفت که اين هنوز به چشم می خورد و در و

. ناآرامی مجّددًا به دنبال مجرايی برای بروز خود می گردد
از سوی ديگر پروژۀ اسالمی کردن علوم انسانی، به مثابۀ 
حملۀ ايدئولوژيک حاکمّيت به دانشگاه ها، به شّدت از سوی 

  . حاکمّيت دنبال می شود

 اعضای ، خامنه ای در جمع شماری از استادان وسال گذشته
ت علمی دانشگاه های ايران گفته بود که از ديد او آموزش أهي

 باعث بی ،بسياری از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها
 به دنبال .اعتقادی جوانان به تعاليم الهی و اسالمی می شود

فشار برای اسالمی کردن علوم انسانی، احمدی نژاد نيز 
زشی دولتی و به ای را برای اجرا به بخش آمومصّو

صی زير خصوصی ابالغ کرد که به موجب آن شورايی تخّص
ل و ارتقای تحّو"نظر شورای عالی انقالب فرهنگی برای 

 دستگاه های موضوع اين ۀ و همگرديدتشکيل " علوم انسانی

به، از قبيل وزراتخانه های علوم، آموزش و پرورش، مصّو
جرای پژوهشگاه ها و دانشگاه آزاد اسالمی موظف به ا

 علوم انسانی یل و ارتقاصی تحّوتصميمات شورای تخّص
 آن چه که به عنوان اسالمی کردن علوم، به ويژه علوم .شدند

انقالب "انسانی، ديگرباره مطرح شد، در واقع يکی از ارکان 
کما . است که از آن زمان تاکنون در جريان بوده" فرهنگی

تمام علوم، "اين که خمينی خود به صراحت اعالم کرده بود 
چه علوم طبيعی باشد و چه علوم غيرطبيعی، آن که اسالم می 
خواهد، آن مقصدی که اسالم دارد، اين است که تمام اين ها 

صحيفۀ نور، " (مهار بشود به علوم الهی و به توحيد باز گردد
  ).٣٣جلد پنجم، صفحه 

کامران دانشجو، وزير علوم و تحقيقات و کسی که با افتخار 
در زمان حضور خود "  تغيير در رؤسای دانشگاه ها٢٣"از 

 ٧در وزارت علوم صحبت می کند، در سخنان خود به تاريخ 
بازنگری  ":شهريورماه ضمن اعالم تداوم اين طرح، گفت

 منبع درسی ٣٠ين و سرفصل رشته های دانشگاهی و تد۴٠٠
  ". از جمله اقدامات انجام شده است

سال  مطلبی که  طی دانشجوکامرانالزم به يادآوری است که 
 مردم با ،دانشگاِه مخالِف فرهنِگ بسيجی را"با عنوان پيش 

در رسانه های مختلف دولتی منتشر " خاک يکسان می کنند
ما عهد بسته ": ه بوداعالم کردگونه تعارفی هيچ گرديد، بدون 

ايم در دانشگاه هايمان در مسير واليت حرکت کنيم، يعنی 
صد  در يشی را مطرح کردند و صدوقتی حضرت آقا فرما

  ".مخالف نظرمان بود، سمعًا و طاعتًا در عمل بپذيريم

 رشتۀ ٢٣بارز ترين نمونۀ اين حملۀ دولت، خبر رسمی حذف 
 مرداد سال ١۶دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبايی بود که در 

جاری اعالم شد، ولی نهايتًا با عقب نشينی مقامات، اجرا 
  .نگرديد

 ، وزاری دولت خامنه ایسخنان مختلف با توّجه به بنابراين،
مختلفی که تا به اين جا از سوی شدۀ " کارشناسی"و اقدامات 

 سال  کهرژيم صورت گرفته است، شکی باقی نمی ماند
 امنيتی از سوی رؤسای تحصيلی جديد، با نظارت شديد

 نيروهای بسيجی و اطالعاتی بر فضای دانشگاه ها انتصابی،
. کردن هرگونه صدای مخالف، همراه خواهد بودبرای خفه 

افزايش کّمی و کيفی يورش های رژيم به فضای دانشگاهی 
 ٢٢وقايع پس از در طول دو سال گذشته تا حدود زيادی به 

 که رژيم را بيش از  بازمی گشت؛ وقايعی١٣٨٨ خردادماه



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

٣ 
 و اختالفات  رو به رو،پيش با چالش های سياسی و اجتماعی

اّما . يه های لرزان آن را به شّدت عريان ساختدرونی و پا
امروز بايد اقدامات مذکور را در سايۀ اختالفاتی ديد که به 

ترين شکل بارزجبهۀ اصول گرايان هم رسيده و خود را به 
ممکن در قالب درگيری ميان باند احمدی نژاد و خامنه نمايان 

ه  کشده استسال تحصلی جديد، در حالی آغاز . ساخته است
 يا در زندان ها به سر می فّعالين دانشجويی،تعداد زيادی از 

 ورود به دانشگاه را ازۀشده و اج" ستاره دار"برند، و يا 
  .ندارند

همان طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، در کنار جّو 
 فضای براختناق آميز و انواع فشارهای پليسی و امنيتی 

 علوم، کيفيت سيستم دانشگاه ها و پيشبرد طرح اسالمی کردن
تمامی . آموزشی هم بيش از پيش سقوط کرده است

دانشجويانی که حتی در دانشگاه های برتر کشور مشغول به 
مضحک . تحصيل می باشند، با اين پديده به خوبی آشنا هستند

است که وزير عاوم برای نشان دادن عمکرد موفق جمهوری 
ا اشاره می کند و اسالمی، تنها به افزايش ظرفّيت دانشگاه ه

 هزار نفر دانشجو در ١٧٥، تعداد ١٣٥٧در سال : "می گويد
 ١٣٩٠کشور مشغول به تحصيل بودند که اين ميزان در سال 

 ميليون و يک صد هزار نفر افزايش يافته ٤به بيش از 
در اين جا هيچ صحبتی از نبود امکانات آموزشی، ". است

ميه ای و وابسته به ، ورود دانشجويان سهاساتيد ممتازفقدان 
و البته نمی تواند ( و غيره نيست حکومت در نظام آموزشی

  !)باشد

 طرح  با گذشت يک سال از اجرای رسمیاز سوی ديگر
، به مثابۀ جزء اصلی طرح تحّول  هاهدفمندسازی يارانه

،  زندگی اساسیافزايش شديد هزينه هایما شاهد اقتصادی، 
مشخصًا اين مسأله، .  ايمرکود، توّرم و تشديد بيکاری بوده

و ) به ويژه دانشجويان شهرستانی(بسياری از دانشجويان 
ی  در تأمين هزينه هات زيادیخانواده های آنان را با مشکال

مشکالتی  (ساخته است و خواهد ساخت رو به رو تحصيلی
 هم چون  را ترییکه در پی خود آسيب های اجتماعی جّد

 و غيره به مشاغل کاذب، روی آوردن ترک تحصيل، اعتياد
بدون شک ناآرامی های اجتماعی به دنبال ). به دنبال دارد

بحران اقتصادی سرمايه داری ايران، خود را در مقياسی 
  .کوچک تر در سطح دانشگاه ها نيز نشان خواهد داد

 امسال جنبش دانشجويی  همان طور که گفته شد، ترتيب،ينبد
 که از يک سو، هد پرداختبه ادامۀ فّعالّيت خوادر شرايطی 

فضای امنيتی بر دانشگاه ها، تصفيۀ اساتيد، اخراج و تعليق 
دانشجويان و اسالمی کردن علوم انسانی تشديد می شود، و از 

 - اقتصادیبه خصوص از نظرسوی ديگر، شرايط جامعه، 
  .، به شّدت ملتهب استاجتماعی

 به اعتقاد ما يکی از تکاليف محوریدر چنين شرايطی، 
 تدارک برای ايجاد تشکل مستقل ، هم چنانجنبش دانشجويی

. است) يعنی ضرورت حفظ استقالل اين جنبش(دانشجويی 
نبود حتی دموکراسی نيم ( اختناق آميز کنونی ا، با وجود جّواّم

آيا قادريم که چنين تشکل مستقل دانشجويی را ) بند بورژوايی
ا برای ايجاد زير.  پاسخ منفی است محققًا؟فوری برپا کنيم

 ما نياز به پيش زمينه های عينی ،تشکل مستقل دانشجويی
 که بتوان به شکل ، وجود حّداقل فضايیبه سخن ديگر. داريم

آزادنه و بدون دخالت لباس شخصی ها و سرکوب پليس به 
 تا  گرفتهاز مسايل صنفی( دانشجويی ۀت های روزمّرالّيفّع

، ابتدايی ترين در اين جا. پرداخته شود) مسايل سياسی
خواسته های جنبش دانشجويی، به مثابۀ يک کل، می تواند به 

  :شرح زير باشد

 آزادی دانشجويان و اساتيد زندانی شده و ايجاد امکان -
  .بازگشت آنان به دانشگاه

 ۀ از ميان برداشتن هر نوع مانع از شرکت آزاد هم-
لی و اساتيد در امور تحصي) ستاره دار و غيره(دانشجويان 

  بازگشت تمامی استادانی که از سوی حکومت فعلی.دانشگاه
اگر قرار است کسی استادان . ( شده اند"بازنشسته" به اجبار

  .)هستند دانشجويان  خودرا از کار برکنار کند، آن

 يا هر نوع از  ها حضور پاسداران، بسيجیممنوعّيت - 
 محيط درنيروهای امنيتی رسمی و غير رسمی رژيم 

  . هدانشگا

 ايجاد فضای باز و آزاد در محيط دانشگاه برای بحث و -
، مسايل روز جامعه،  تحصيلیۀبرنامتبادل نظر در مورد 

مورد نظر له ای که أجايگاه مذهب در جامعه، و هر مس
   .دانشجويان باشد

از طريق ( دانشگاه ۀنشاند  جايگزينی مديريت دست-
اّص حاکم بر فشارهای دانشجويی با در نظر گرفتن شرايط خ

هر دانشگاه و توان دانشجويان و ساير عواملی که به شرايط 
  ).مشّخص بستگی دارد
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                     مصاحبه با مازيار رازی پيرامون
  تغييرات پيشنهادی قانون کار

در کنار اين خواسته های حّداقلی و دموکراتيک، الزم است تا 
  :جنبش دانشجويی در دو مسير اصلی نيز گام بردارد

 مقابله با هرگونه توّهم نسبت به اصالح طلبان و ساير جناح -
به مثابۀ شرطی الزم برای (  و افشای آنان های حاکمّيت،

  ؛ و )استقالل جنبش دانشجويی

 تالش برای پيوند جنبش دانشجويی، با ساير مبارزات -
  .اجتماعی نظير مبارزات کارگری و زنان

 ما توافق به ايجاد يک تشکل مستقل دانشجويی ۀچه هم چنان
 ،)دبه عبارتی اين ارزيابی ما صحيح بوده باش (داشته باشيم

و ايجاد تدارکات  دوره ای از ،تنها راه برای تحقق اين هدف
 در اين جا، نقش و وظايف طيف چپ جنبش .پيش زمينه است

  .دانشجويی اهمّيت بسزايی پيدا می کند
  

   :ميليتانت
 قطب سوسياليستی نخست ايجاد يک ۀ در وهل،اين پيش زمينه

 دانشجويی ی سوسياليستاتال و مبارزدر ميان گرايشات فّع
مخفی خود را به شکل ،بی که ضمن حضور سياسیقط. است

تالش های اخير رژيم جمهوری اسالمی برای تغيير قانون 
 دامن زدهن محافل کارگری کار، به بحث های مهّمی در درو

يک . در واقع دو رويکرد کلی در اين زمينه وجود دارد. است
طيف بر اين اعتقاد است که قانون کار فعلی، قانون دولت 
سرمايه داريست و تجربه نشان می دهد که اين قانون هيچ 

به عبارتی دستاورد . ثمره ای برای کارگران نداشته است
ال ها، چيزی به جر ناامنی شغلی، قانون کار در تمامی اين س

ممنوعّيت اعتصاب و تشکالت مستقل کارگری و سنديکاها، 
گسترش شرکت های پيمانکاری و قراردادهای موقت، اخراج 
. های دسته جمعی و بازخريدهای اجباری و غيره نبوده است

به همين خاطر، مقابله با تغييرات جديد در قانون کار ديگر 
 توان گفت خاک پاشيدن در چشم بی معناست و حتی می

چرا که اکثرّيت کارگران ديگر به کليت رژيم . کارگران است
طيف دوم . حاکم توّهمی ندارند، چه رسد به قانون کار آن

اعتقاد دارد که هرچند قانون کار، از سوی حاکمّيت سرمايه 
داری و به نفع آن ها تدوين شده است، اما اصالحيه پيشنهادی 

  تمامی کارگران و زندگی روزمرۀ آنان ارتباطآن با سرنوشت
. بنابراين سکوت در برابر آن جايز نيست. داردتنگاتنگی 

 .لطفًا نظر خود را در اين مورد بيان کنيد

 
، تا حّد به سخن ديگر از لحاظ سياسی و تبليغاتی. سازمان دهد

  بسته و مخفی کامًال و از لحاظ تشکيالتی، وسيع و بازامکان
ميزان علنی گرايی در تبليغات ، تمامًا تابع شّدت ( باشد

قطب يک ) نظارت و فضای امنيتی دانشگاه هاست
 ،تی تنها می تواند بر محور ساختاری سازماندهسوسياليس

.  سوسياليستی با اهداف مشخص شکل گيردۀيعنی يک نشري
 نظريات مختلف ،نشريه ای که با رعايت دموکراسی درونی

  و تاريخی، نظری و تئوريکۀرا منعکس کرده و زمين
ا در اّم.  آماده کندی سوسياليستقطبسياسی را برای ساختن 

و به منظور رعايت مسايل امنيتی، تنها شکل ُبعد تشکيالتی 
هسته های مخفی «سازماندهی اين قطب بايد بر محور ايجاد 

وظايف و شکل سازماندهی اين هسته می (باشد » سوسياليستی
سازماندهی ). تواند به شکل درونی به بحث گذاشته شود

تنها شکل سازماندهی در » هسته های مخفی سوسياليستی«
از اين طريق پس از متشکل . ت کنونی استانطباق با وضعّي

بر اساس (ت های مشترک عملی الّيکردن خود و انجام فّع
و تبادل نظر در مورد مسايل تئوريک و نظری و ) اتحاد عمل

 ما خود را برای وضعيتی که شرايط ،سازماندهی مشترک
مساعد » تشکل مستقل دانشجويی«عينی برای ايجاد يک 

   . آماده می کنيم،گردد

 :مازيار رازی

بديهی است که . من با نظر دوم بيشتر توافق دارم؛ سالمبا 
هيچ ارتباطی به بهبود " قانون کار" تغييرات پيشنهادی

اگر سردمداران، مفّسرين و .  کارگران نداردوضعيت  ايجاد  حفظ استقالل جنبش دانشجويی و نيزمتحدًا در جهت
  !يک قطب سوسياليستی گام برداريم
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۵ 
رژيم قصد بهبود وضعيت کارگران را داشتند، " اقتصاددانان"

 .می دادندرا از اساس تغيير " قانون کار " می بايستی کل
 سياست های مختلفی بهعلت اصلی اين تغيير و تحوالت 

 که دو جناح عمده رژيم با يکديگر داشته اند، اما بازمی گردد
 سلبی و سکوتتوان به موضع   اين تحليل درست نمیاز 

 قانون  هم درصد کارگران٨٠  به فرضحتی اگر، روی آورد
 ۀبه نظر من آگاهی کل طبق.  خود بداننداکار را بی ارتباط ب

شايد . کارگر را نبايد با آگاهی کارگران پيشرو يکی دانست
 يعنی بخش ، در مورد کارگران پيشرونسبت فرضیاين 

 در مورد  اما محققًا، از کارگران جامعه درست باشدکوچکی
  .نيست کل کارگران صحيح

های دولت  ما بايد از هر موقعيتی برای افشای سياست 
 ،ای در دل هر مبارزه.  به نفع خود استفاده کنيم داریسرمايه
، ممکن کوچکترين روزنه های حفظ يا ايجاد ایحتی بر

 هم خود و هم ساير ،ریتوانند از طريق دخالتگ  کارگران می
اقشار تحت ستم را برای برداشتن گامی به جلو، و کسب 

 .اعتماد به نفس آماده کنند

 بله .های متفاوتی به خود بگيرد  تواند جنبه   مییاما افشاگر
درست است که ما بايد در همان چارچوبی که سرمداران 

کنند   دولت سرمايه داری قانون کار را اصالح يا ترميم می
 مانند مسألۀ - را مورد سؤال قرار دهيم اعتراض کنيم و آن

 ٢١کارفرمايان و يا کاهش تعطيالت به از سوی  یتعيين عيد
ها نيز بايد فراتر رفت و يک سلسله   اما از اين-روز و غيره

مطالبات خود کارگران را در مقابل قانون کار پيشنهادی 
با  .نمودتر بدين ترتيب ابزار مبارزاتی را تيز  وطرح کرد

توانيم موارد زير را به    ما میذکر شده،آغاز از مسايل 
 .عنوان مطالبات کارگران طرح کنيم

سرمايه داران متفاوت " قانون کار "قانون کار کارگران با
 :زيرا. است

 کارگران برای تضمين اجرای قانون کار بايد قادر به اول؛
 احزابت و تمام مستقل از دول (تشکيل نهاد مستقل خود باشند

تنها با ايجاد يک تشکل مستقل کارگری ). سياسی موجود
بدون دخالت دولت و کارفرمايان است که قانون کار معنای 

و "  کارگرۀخان" اما، رژيم همواره. واقعی پيدا می کند
انجمن "،"شوراهای اسالمی کار " وابسته به آن مانندنهادهای

 و"  نمايندگانمجمع"،"انجمن های اسالمی"،"های صنفی
را به عنوان نهادهای کارگری " حزب کارگران اسالمی"

 ها همه نهادهای در صورتی که اين. معرفی کرده است
 و وابسته به دولت هستند و هيچ يک معرف منافع" زرد"

 موارد انعکاس  برخیحتی اگر در ( کارگران نيستندحقيقی
 ).کارگری باشندواقعی  مطالبات دهندۀ

 به ميزان خود ی خواهان افزايش دستمزدها، کارگراندوم
 افزايش سرسام آور هزينه ها، . تورم هستند نرخافزايش

فرض کنيد اگر قرار . معيشت کارگران را تهديد کرده است
باشد تا هر يک از اعضای يک خانوادۀ چهار نفری، روزی 

 تومانی با دو ٣٧۵سه وعده و در هر وعده دو عدد تخم مرغ 
 تومانی مصرف کند، هزينۀ اين ١۵٠قرص نان لواش 

 هزار ٣٧٨ جمعًا به اقالمخانواده تا پايان ماه برای فقط همين 
ديگر از ساير هزينه ها مثل آب، برق، ! تومان خواهد رسيد

، هزينه های بهداشتی و )به خصوص در فصل سرما(گاز 
درمانی، آموزش فرزندان، اّياب و ذهاب و ساير موارد مانند 

اين ها در . گوشت قرمز، چای و غيره بگذاريمبرنج، روغن، 
 تومان ٣٣٠،٠٠٠شرايطی است که حّداقل دستمزد تنها حدود 

 و طبق تورم در جامعه ايران بی داد می کند. تعيين شده است
گزارش جديد و خوش بينانۀ عوامل صندوق بين المللی پول 

 . درصد رسيده است٢٢٫۵برای ايران، به 

 با باال بردن فزايش ايمنی کار هستند؛کارگران خواهان ا سوم؛
شمار ، استاندارد و استفاده از ابزار قديمی و غيرکارسرعت 

عمدتًا  (تلفات جانی و قطع اعضای بدنسوانح ناشی از کار و 
ايمنی تضمين . کارگران افزايش يافته است) انگشتان دست

 و جايگزينی ابزار قديمی و از کار افتاده  ها کارخانهکار در
 بايد ، از جمله خواسته های کارگران است که وسايل جديدبا

 .برآورده شود

و از کار " ندکاریُک"با کارگران در مقابل اين اجحافات 
  وکشيدن از کار، اعتصاب دست ،انداختن ماشين آالت کهنه

 اشغال کارخانه ها، می توانند توطئه های در سطح باالتر
 .کارفرمايان را خنثی سازند

 اخراج کارگران  روندجلوگيری از رگران خواهان؛ کاچهارم
 عدم ۀکارفرمايان به بهان.  می باشندو کاهش ساعات کار

  دست به و غيره، و يا نداشتن وسايل يدکی يا سود کافیدرآمد
اين .  اخراج کارگران زده انديا همان" تعديل نيروی کار"

اخراج هر . روند در چند سال گذشته شدت يافته است
بررسی اختالف . به هر علتی ممنوع بايد اعالم گرددکارگری 

بين کارفرما و کارگران تنها از طريق نمايندگان کارگران در 
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۶ 
کارخانه که به صورت دمکراتيک و بدون اعمال نفوذ 

) مانند انجمن های اسالمی (جاسوسان رژيم در کارخانه
کار برای همه در کارخانه . تحقق يابد  صورت گيرد، بايد

 کارفرمايان می توانند با کاهش ساعت کار ،استموجود 
 .برای همه کارگران کار ايجاد کنند

اگر کارفرمايان سخن از عدم سوددهی کارخانه به ميان می 
دفترهای حساب و " بايد باشد که پاسخ کارگران اين، آورند

بگذاريد همه کارگران مشاهده کنند که !". کتاب را باز کنيد
محصوالت کارخانه، حقوق مديران و ميزان توليد و فروش 

 .حقوق و دستمزد کارگران چه مقدار بوده است

اگر کارفرمايان و دولت سرمايه داری قادر به سازماندهی 
توليد و استخدام کارگران نيستند، بايد کنار روند و سازماندهی 

 قادر کارايی بيشتریبا   کارگران. کارگران بسپرند خود را به
کنترل .  کاالهای کارخانه خواهند بودبه توليد و توزيع

يکی از مطالبات محوری کارگران  کارگری بر توليد و توزيع
 .در مقابل کارفرمايان و رژيم است

 به حق ه های خواست ديگر از حق اعتصاب يکی؛پنجم
قانون کار سابق و جديد فاقد اين نکته . کارگران ايران است

عتصاب و مبارزه در راستای اخذ حق ا. اساسی است
سازماندهی اعتصاب تنها راه مقابله با اجحافات کارفرمايان و 

اگر دولت به چنين خواستی تن . دولت سرمايه داری است
ندهد، راهی جز سازماندهی اعتصاب از طريق هسته های 

کارگران ايران تنها با . مخفی کارگری باقی نمی ماند
اد به سازماندهی اعتصاب کارگری است که می توانند اعتم
 .نفس يافته و خود را برای مديريت کارگری آماده کنند

 اين ۀما از طريق مطالبات ملموس و قابل درک و به بهان
توانيم آگاهی کنونی کارگران را يک گام   قانون کار، می

موضع بی  با  کهکوچک به جلو سوق دهيم، در صورتی
 يک بديل ۀدخالتگيری و به ويژه بدون ارائو عدم  تفاوتی

. مبارزاتی، کارگران را بيشتر منزوی و دلسرد خواهيم کرد
 ،کنند نبايد در اين مورد دخالت کرد  کسانی که استدالل می

 که پس در اين موقعيت چه بايد کرد؟ اگر سازندبايد روشن 
 باشد و فعاليت مشخصی  هميشگی يک سلسله کليات،پاسخ

عملی   و بیبی تفاوتیمطرح نکنند، در عمل کارگران را به 
     .دعوت کر ده اند

 با تشکر 

کارفرمايان و معافيت از پرداخت حق بيمۀ سهم کارفرما 
  در بکارگيری کارگران جديد

  کيوان نوفرستی

ت أيبه گزارش خبرگزاری ايسنا در مردادماه سال جاری، ه
تعاون،  (یشنهاد وزارت کار و امور اجتماعيران بنا به پيوز

 و نظارت یزير  د معاونت برنامهييأو ت) یکار و رفاه اجتماع
 ماده "و"يی بند  اجراۀنام  نيي، آیاست جمهوري ریراهبرد

بر  .ب کردي پنجم توسعه را تصوۀ پنج سالۀقانون برنام) ٨٠(
به دولت  " پنجم توسعه ۀ قانون برنام٨٠ماده "و"اساس بند 
 ۀيدار، توسعجاد اشتغال پاي ایشود تا در راستا  یاجازه داده م

 مشاغل نو ۀتوسع و یا  ، کاهش عدم تعادل منطقهینيفرکارآ
 ۀنسبت به اعمال تخفيف پلکانی و يا تأمين بخشی از حق بيم

 ی واحدهایا معرفيد و يي که با تأيیها  کارگاهسهم کارفرماياِن
 یروي نیري در جهت به کارگیوزارت کار و امور اجتماع

ن که واحد، اقدام کند به شرط آ ند،ينما ید مبادرت ميکار جد
 کار یرويا در سال قبل از آن، کاهش نيس بوده و يتازه تأس

ها  ان کارگاهين نامه، کارفرماين آئيبر اساس ا ".نداشته باشد
از و جذب ينامه پس از اعالم ن  نين آئيو مؤسسات مشمول ا

 ۀيمف حق بيد و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفي کار جدیروين
 ین اجتماعيقانون تأم) ٢٨( موضوع ماده يیسهم کارفرما

 ، پنجم توسعهۀيد در طول برنام کار جدیرويبابت ن
 "کار و کارگر"به گزارش روزنامۀ  .برخوردار خواهند شد

به منظور ترغيب کارفرمايان "، )١٣٩٠ شهريور ١۵مورخ (
به استفاده از نيروی کار جديد و افزايش اشتغال در سطح 

اين آيين نامه مبنای بنگاه های اقتصادی، سال پايۀ اجرای 
تعيين ميزان تخفيف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری 

که مطابق جدول " کارفرمايان از تخفيف بيمه ای خواهد بود
  .زير در سال های آتی کاهش می يابد

  )ارقام به درصد می باشد(
  سال  ميزان  ميزان

  بهره مندی
ميزان تخفيف 
در حق بيمۀ 
  سهم کارفرما

حق بيمۀ 
 

حق بيمۀ 
پرداختی 

  دولت
پرداختی
  کارفرما

٢  ١  ٩٠  ١٨  
١۶  ٢  ٨٠  ۴  
١۴  ٣  ٧٠  ۶  
١٢  ۶٠  ۴  ٨  
١٠  ۵٠  ۵  ١٠  
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٧ 
جالبست که از اوايل ماه ژوئيۀ سال جاری نيز دولت سرمايه 

کاهش يا حذف موقتی سهم ماليات  "داری آمريکا طرح 
را با همان منطق " کارفرما بابت استخدام نيروی کار جديد

اری و تشويق کارفرمايان و شرکت ها به مبارزه با بيک"
مطرح کرد که به لحاظ محتوا و " استخدام نيروی کار جديد

توجيهات پشت آن تفاوت چندانی با آن چه در ايران به اجرا 
به دليل شباهت در نوع اين طرح ها . گذاشته شده است، ندارد

 و استدالالت مدافعين آن ها، و هم چنين به دليل نبود داده ها و
اطالعات کافی در مورد ايران، بخشی از مقاله ای را که به 
بررسی و افشای اين سياست اقتصادی سرمايه داری آمريکا 

  .می پردازد، ترجمه کرده ام

   جديدکاهش سهم ماليات کارفرما بابت بکارگيری نيروی کار

  ٢٠١١ ژوئيۀ ۵دن بيکر، 

اين روزها به نظر می رسد که مهم ترين هدف سياست 
ت، اعطای بيشترين پول ممکن به شرکت ها و افراد دول

دولت در حيطه، موفقيت های قابل مالحظه ای . ثروتمند است
در همان که سهم سود از توليد . هم به دست آورده است

 ١ناخالص داخلی به تقريبًا سطوحی تاريخی رسيده است، 
درصد ثروتمندترين افراد جامعه، به بخش بزرگ تری از 

.  دست يافته اند١٩٢٠در قياس با اواخر دهۀ ثروت کشور 
بنابراين بايد پيشنهاد حذف يا کاهش ماليات سهم کارفرما 
برای استخدام نيروی کار را در پرتو همين موضوع نگاه 

  .کرد

استدالل مدافعين طرح مذکور اينست که کاهش موقتی ماليات 
 سهم کارفرما در ازای استخدام نيروی کار، به آن ها انگيزۀ

اين استدالل، . بيشتری جهت استخدام کارگران خواهد داد
همانند ساير تّرهاتی که اين روزها در محافل نخبگان 

  .واشنگتن گفته می شود، پايه و اساسی ندارد

به روال معمول می توان ضعف و نارسايی چنين استداللی را 
سهم ماليات کارفرما . با يک سری محاسبات ساده نشان داد

استدالل می .  درصد است۶٫٢ستخدام کارگران، در ازای ا
شود که در صورت حذف موقتی اين نوع ماليات، هزينۀ 
استخدام کارگران ارزان تر خواهد بود و بنابراين کارفرمايان 

  .به استخدام نيروی کار بيش تری تمايل خواهند داشت

در اقتصاد بورژوايی، چنين استداللی به ميزان کشش يا 
. ضای نيروی کار به قيمت آن بستگی داردحّساسيت تقا

مدافعان طرح ياده شده اّدعا خواهند کرد که تقاضای نيروی 
با اين حال . کار شديدًا نسبت به تغييرات قيمتی حساس است

  .شواهد موجود خالف اين را نشان می دهد

، ما شاهد بوديم که ١٩٩۶ تا ١٩٩۵ سالۀ ٢در طی دورۀ 
 ١۵ل با توّرم، به ميزان بيش از حّداقل دستمزد، پس از تعدي

حجم عظيمی از پژوهش ها وجود دارد . درصد افزايش يافت
که نشان می دهد اين افزايش، تأثير قابل مالحظه ای بر 

به عالوه، متعاقبًا دو افزايش ديگر در حداقل . اشتغال نداشت
دستمزد ملی و نيز چندين مورد ديگر افزايش حداقل دستمزد 

اکثريت قريب به . و شهری وجود داشته استدر سطح ايالتی 
اتفاق پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که اين 

 چه در سطح ملی و چه در سطح -افزايش حداقل دستمزد
 تأثير قابل مالحظه ای بر اشتغال نداشته -ايالتی يا حتی شهری

  .است

بنابراين وقتی ما قادر هستيم تا حقوق و دستمزدها را دائمًا 
صد باال ببريم و در عين حال اثری از کاهش محسوس  در١۵

در ميزان اشتغال يافت نشود، پس چگونه می توان فکر کرد 
 درصد تأثيری ۶٫٢که کاهش موقتی دستمزدها به ميزان 

  عظيم بر سطح اشتغال خواهد داشت؟ 

بسياری از مدافعين طرح حذف سهم ماليات کارفرما، به 
استناد کرده اند که ) CBO(از ادارۀ بودجۀ کنگره گزارشی 

 تخمين زده ١٫٢در آن ضريب تکاثر چنين سياستی در حدود 
 ميليارد دالر هزينۀ اضافی يا درآمد ١شده است؛ يعنی 

 ميليارد دالری توليد ناخالص ١٫٢ازدست رفته، به افزايش 
، حذف CBOدر اين گزارش . می انجامد) GDP(داخلی 

  .اردماليات تقريبًا باالترين رتبه را د

با اين حال، برای ضريب مزبور يک بازۀ بزرگ تخمين زده 
ضريب .  است٠٫۴ و کف آن ١٫٢شده است که سقف آن 

 که سياست يادشده را در پايين ترين رتبۀ گزارش ٠٫۴تکاثر 
CBO ميليارد دالر هزينۀ ١ قرار می دهد، به آن معناست که 

توليد  ميليون دالری ۴٠٠اضافی يا کاهش درآمد، به افزايش 
  .منجر خواهد شد

وجود يک چنين بازه ای نشان دهندۀ درجۀ باالی عدم اطمينان 
CBOهمان طور که اشاره شد، .  به تأثيرات اين سياست است

پژوهش اخير پيرامون حداقل دستمزد نشان می دهد که اين 
  .تأثير جزئی خواهد بود

  



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

٨
  يا سرمايه داران؟" مردم: "فرار مالياتی در ايران

  دحامد را

فرهنگ مالياتی را "همان طور که پيشتر در مطلبی با عنوان 
اشاره کردم، در مطبوعات و !" از سرمايه داران بياموزيم

ماليات " فرهنگ" به کرات از نبود  ايرانرسانه های داخلی
ايران گفته می شود و برای اثبات اين ادعا، " مردم"دهی 

 يران بين غرب و ابی اساس نادرست و قياسعمومًا يک 
  . صورت می گيرد

 سوی 

  

ميزان معافّيت های مالياتی صورت گرفته هم خود درخور 
 ميزان معافيت ٨٩ در سال  تخمين ها،بر اساس. توّجه است

ان می  هزار ميليارد توم١٩های مالياتی به رقمی معادل 
  سه بخشدرمعافيت مالياتی مذکور، در گزارش . سيده استر

به منظور توسعۀ سرمايه گذاری (کشاورزی، مناطق خاص 
 و اشخاص حقوقی غيردولتی بررسی شده است و) در آن ها

 به معافيت ماليات بر اشخاص  کهسومين بخشدر همين 
مربوط می شود، نام آستان قدس رضوی  غير دولتی قیحقو
   . چشم می خوردهم به

در همان مطلب من به مطالعه ای صورت گرفته از
آمريکا اشاره کردم که در ) GAO(ادارۀ حسابرسی دولتی 

 منتشر شده است و بر پايۀ آن خواننده تصويری ٢٠٠٨سال 
طبق اين گزارش، . متفاوت با تحليل های يادشده پيدا می کند

 درصد از ۵٧ه ، نزديک ب٢٠٠۵ تا ١٩٩٨بين سال های 
 درصد از کّل شرکت های ٧٢شرکت های آمريکايی و 

خارجی مشغول به کار در اياالت متحده، دست کم به مّدت 
يک سال از پرداخت هرگونه ماليات بر درآمد فدرال اجتناب 

هم چنين، طی دورۀ مذکور، بيش از نيمی از شرکت . کردند
ی  درصد شرکت های آمريکاي۴٢های خارجی و قريب به 

برای دو سال يا بيشتر از پرداخت ماليات بر درآمد سر باز 
اين در حالی بوده است که طی اين دوره، ميزان فروش (زدند 

به ).  تريليون دالر می رسيده است٢٫۵شرکت ها مجموعًا به 
 درصد از شرکت های ٢۵، حدود ٢٠٠۵عالوه، فقط در سال 

تريليون  ١٫١برتر اياالت متحده، با وجود فروش ناخالص 
  !دالر در همان سال، هيچ گونه ماليات بر درآمدی نپرداختند

 را طی اشخاص حقوقیاين گزارش ميزان معافيت مالياتی 
 هزار ميليارد تومان ١٤ تا ١٢٫٥بين ،  ٨٨ تا ٨٦های  سال
  . که ارقامی غير قابل تصّور هستندورد کرده استآبر

فرار " می بينيم که چگونه وقتی بحث های بنابراين به روشنی
مطرح می شود، ما " فرهنگ مالياتی"يا عدم وجود " مالياتی

" مردم"، که با "شرکت های سرمايه داری"يک باره نه با 
  .رو به رو می شويم

  

هرچند نسبت به داده ها و گزارشات نهادهايی هم چون مرکز 
ديدهای فراوان نگاه پژوهش های مجلس قويًا بايد با شک و تر

کرد، اّما گزارش مذکور دست کم از اين نظر مفيد است که 
نشان می دهد تمام صحبت های حضرات از نبود فرهنگ 

 کامًال بی اساس - درست مانند نمونۀ آمريکا-"مردم"مالياتی 
اين نهادهای دولتی و غيردولتی خود سرمايه داری . است

 مالياتی منتفع می شوند، هستند که از مزايای معافيت يا فرار
 ".مردم"و نه 

 مطالب، گزارش جديدی است که از غرض از تکرار اين
سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است و نشان می 

  از يکتاانين مالياتی باعث شده و قدهد که چگونه آشفته بازار
از سوی سو ميزان معافيت های مالياتی افزايش پيدا کند و 

  .برسد ميزان فرارهای مالياتی به ارقامی نجومی ديگر،

 ،٨٩  گذشته، يعنی در سالگرفته، تنهاصورت برآورد طبق 
 هزار ميليارد تومان ٤٫٣ميزان فرار مالياتی به رقمی معادل 

     .بالغ شده است
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٩
 بازاريان و خيانت مداوم آنان به طبقۀ  تاريخینقش

  کارگر

  آرمان پويان

مّدتی قبل، پارچه فروشان بازار تهران، پس از اتمام فرصت 
يک هفته ای اسدهللا بادامچيان برای رفع مشکالت اين صنف، 

 پس از .مغازه های خود را به نشانۀ اعتصاب تعطيل نمودند
. آن نيز برخی از بازاريان تبريز دست به اعتراضاتی زدند

نکتۀ قابل تأّمل در اين بين، مواضع و استدالالت عجيب 
به بهانۀ . برخی از طيف های چپ در حمايت از بازاريان بود

اين رويدادها، تالش می شود تا در اين جا مختصرًا به نقش 
 و خيانت های تاريخی بازاريان در طول يکصد سال گذشته
  .آشکار آنان به طبقۀ کارگر ايران اشاره شود

***  

، از ١٩٧٠با نگاه به جنبش بازار در ايران تا اواخر دهۀ 
 نقطه نظر ائتالف آن ها با گروه ها، اقشار و طبقات مختلف

 سه مرحله قابل حول يک سری از منافع طبقاتی مشترک،
اريان برای مرحلۀ اّول، نخستين تالش های باز: تمايز است

ايجاد ائتالف و اتحاد با روحانيون و ساير اقشار و گروه ها 
 ١٨٩١در مقابل دولت شاه و سرمايۀ خارجی طی سال های 

در اين دوره، بازاری ها . است) انقالب مشروطّيت (١٩٠۵تا 
 ولی در مواجهه با مداخلۀ خارجی و ،به مراتب مستقل تر

 و  ها دّوم، ائتالفمرحلۀ. سياست های دولت ضعيف تر بودند
 تا اوايل ١٩٠۵  سال در طی دوران پس از است کهاتحادهايی

 ان، بازاري صورت گرفت؛ در اين دوران،١٩۵٠دهۀ 
  اجتماعیاتحادهای جديدی را با ساير گروه ها و طبقات

م از اوايل دهۀ طمرحلۀ آخر نيز دورۀ تال. تجربه کردند
به  همين دوره در. است) انقالب ايران (١٩٧٩  سال تا١٩۵٠

ديده می شود که بازاری ها به شّدت در سياست فّعال وضوح 
بوده اند و اتحاد خود را با روحانّيت ادامه داده و تقويت کرده 

 ضمنًا در سرتاسر اين نوشته، به جای تفکيک سيستم .اند
يا پهلوی ) ١٩٢۵ تا ١٧٩۴(پادشاهی به فی المثل قاجاريه 

عبارت دولت شاه يا دولت ، يک سره از )١٩٧٩ تا ١٩٢۵(
  .پادشاهی استفاده شده است

  نخستين تالش ها برای ائتالف

دولت ايران، مانند بسياری از دولت های خاورميانه، سنتًا از 
اجتماعی کشور خود -تأثيری قابل مالحظه بر حيات سياسی

برخوردار و به عبارت ديگر، همواره دارای يک حکومت 
ها، قوانين و مقررات سخت و مرکزی به همراه بوروکرات 

  .مداخالت مداوم، بوده است

با اين حال، اقتصاد ايران، از زمان اعمال نفوذ سرمايه داری 
 مداوم  همزمان و، غالبًا بحران هایکشورغربی بر اقتصاد 

به . ه استاقتصادی، سياسی و اجتماعی را تجربه می کرد
 تالش ان اير به بعد، دولت١٩عنوان نمونه، از اواسط قرن 

مشابه ساير سنتی هم شکل خود، به عنوان يک دولت کرد تا 
  نظام اقتصادی، مذهبی و سياسی سنتی هم و، خاورميانهدول

در .  را به يک سيستم حکومتی غربی تغيير دهدجامعۀ خود
 با دولت شاه  رامخالفت خودبه نوعی  ی ها، بازارمقطعآن 

 و تأثيرتوانست می  ،نشان دادند، چرا که نظام دولتی جديد
 به مّدت چند  و، يعنی جايی که مستقًال را آن ها بر بازارنفوذ

قرن قدرت اقتصادی، سياسی و اجتماعی را در دست داشته 
بازاری ها به طور مشروط به انتقاد از رفرم . کنداند، محدود 

های اقتصادی شاه پرداختند، چرا که جريان سرمايه از سوی 
بی می توانست سهم بازاريان از کشورهای سرمايه داری غر
به عبارت ديگر، بازاری ها به . کّل اقتصاد را کاهش دهد

، به عنوان مدافعان ١٩ تجار ناسيوناليست اواخر قرن مثابۀ
 در مقابل نظام اقتصادی سرمايه داری "سياست های حمايتی"

  .غربی به شمار می رفتند

و بسط اين جنبش اعتراضی شايد بتواند نقطۀ شروع توسعه 
. سياسی بازاريان ايران در قرن بيستم باشد-دکترين مذهبی
اعتراضاتی ، ١٨٩١اعتراضات گستردۀ سال برای مثال، 

 که بازاريان  بودعليه اقدامات سرمايه داری غربی در ايران
 طی تنباکو در قيام. به شمار می رفتنداز چهره های کليدی آن 

د حسن با فتوای ميرزا محّم (١٨٩٢-١٨٩١سال های 
شيرازی عليه قرارداد ناصرالدين شاه برای اعطای امتياز 

و " علما" بازاری ها با ) سالۀ تنباکو به تالبوت۵٠انحصاری 
جنبش کارگری که هنوز خام بود، عليه کمپانی های سرمايه 

منبع از يک سو، اين کمپانی ها .  ائتالف کردندیدارغرب
 قويًا مدافع از سوی ديگردرآمدی عمده برای دولت شاه و 

ت های اجتماعی بودند که الّيبسياری از فّع" غربی کردن"
همين موضوع می توانست به بسياری از نقش های اجتماعی 

  .خاتمه دهد" روحانّيت"

شروع به سازماندهی اعتراضاتی " روحانوين"از اين رو، 
در سوی ديگر، کارگران خواهان . در بازار نمودند

بدين ترتيب، . ساعت کار بودنددستمزدهای باالتر و کاهش 
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کارگران تا پيروزی انقالب -علما-ائتالف بازاری ها
هرچند اين ائتالف از ( ادامه يافت ١٩٠۵مشروطّيت در سال 

  .) خود در فشار قرار داشتتناقضات درونی

، دولت ١٩٠۵با وجود پيروزی سياسی اين ائتالف در سال 
در ايران، به شاه و کمپانی های موجود سرمايه داری غربی 

از يک . آرامی به تغيير سياست و اقتصاد ايران ادامه دادند
سو، گروه ها و طبقاتی هم چون اربابان زمان، سرمايه داران 
صنعتی و تجار ثروتمند از رفرم های دولت شاه و الحاق 

و از . اقتصادی به کشورهای سرمايه دار غرب دفاع کردند
بل چنين الحاق و رفرم سوی ديگر، بازاری ها، علما در مقا

 اصوًال در اين را هم بايد اضافه کنم که. (هايی قرار گرفتند
روند تکامل تاريخی، بورژوازی صناعت پيشه از بطن 
بورژوازی بازرگان متولد می شود، اّما در ايران فشار 

ی و تحميل قراردادهای يک طرفۀ رنيروهای استعما
يران به زائده ای بازرگانی از طرف آن ها و تبديل اقتصاد ا

از اقتصاد امپرياليست ها، بورژوازی صنعتی را به جنين 
محتضر و نحيفی تبديل کرد که يک پايش در گهواره و پای 

بازاريان قادر نبودند تا با کمپانی .) ديگرش در لب گور بود
 هم به -های سرمايه داری غربی به علت توليد ناکافی خود

به خاطر نبود سرمايه جهت خاطر مناسبات سنتی توليد و هم 
علما . بپردازندرقابت به  -سرمايه گذاری در تکنولوژی جديد

در اين . نقش سنتی خود در جامعه و دولت را از دست دادند
بين کارگران بودند که از دستمزدهای پايين، نرخ بيکاری باال 

بنابراين، کارگران از . و ساعات کاری باال ضربه خوردند
 با هدف بهبود استانداردهای زندگی خود هر جنبش اعتراضی

هر يک از اجزای اين ائتالف، دارای . دناستقبال می کرد
  معّين اّما توانستند تا برای مقطعیند،منافع طبقاتی مختلفی بود

  .حول يک ديدگاه مشترک قرار بگيرند

  ی بعدیائتالف ها

 به کسب قدرت ،به دنبال انقالب مشروطّيت، ائتالف مذکور
در همان حال که . ی و اقتصادی در ايران ادامه دادسياس

دولت شاه سرگرم معّرفی ارزش ها و سنن غربی به دستگاه 
دولتی بود، ائتالف فوق از حمايت قابل مالحظه ای در بين 

کارگران اغلب به طور کامل از . مردم برخوردار می شد
 حمايت نمی روحانوين بازاری ها و غرب ستيزانۀبحث های 

، چرا که هدف آن ها بهبود استاندارد زندگی خودشان کردند
با اين حال بازاری ها و علما به حمايت کارگران برای . بود

چرا که کارگران به يکی از  يک ائتالف نيرومند نياز داشتند،

تبديل شده  قوی ترين نيروهای اعتراضی سياسی در کشور
 مشکالت ،به بيان ديگر، اعتراضات کارگری. بودند
در نتيجۀ . صادی جّدی ای برای دولت شاه به بار آورده بوداقت

 که تهديدی برای مناسبات موجود ، روسيه١٩١٧انقالب 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و البته ائتالف ها بود، بازاريان 

 مانند سرمايه -و علما به حمايت از دولت شاه و متحدين آن
ا قدرت  پرداختند ت-داران صنعتی، ارتش و اربابان زمين
در عوض، دولت شاه . جنبش کارگری در ايران را تقليل دهند

رفتن آن که شايد برای سرکوب خيزش های گبا در نظر 
کارگری در کشور به بازاری ها نياز باشد، به حمايت از 
بخش های خصوصی سنتی، به ويژه بازار، و اجرای سياست 

بود های حمايتی متعّدد برای بازرگانان محلی به منظور به
  .شرايط اقتصادی آن ها پرداخت

 دو جنگ جهانی، بازاری ها نسبتًا از شرايط فاصلۀدر 
جنبش کارگران نيز به موازات . اقتصادی خود راضی بودند

 روحانّيت -قدرت گرفتن، خود را در بيرون از ائتالف بازار
  .در دورۀ بين دو جنگ جهانی، شکل داد

 تا اواسط دهۀ ١٩٢٠به دنبال بحران های بين اواسط دهۀ 
 نبود  ضمنًا کاالها و و اقسام، تقاضا برای انواع١٩۴٠

ّدی دولتی، به بازاری ها فرصتی داد تا درآمد های جسرکوب 
آزادی "خود را افزايش دهند و بيش ترين استفاده را از 

  .ايجاده شده، ببرند" سياسی

، بازاريان از کاهش در با اين حال، در پايان جنگ جهانی دّوم
که يکی از (ضربه خوردند يزان تقاضا برای کاالها به شّدت م

علل اين کاهش، از سرگيری واردات از کشورهای غربی 
بازاری ها مجّددًا برگ برندۀ خود، يعنی تجار ملی گرا ) بود

را روی ميز گذاشتند و خواستار کاهش مداخالت خارجی در 
 رقابت اقتصاد شدند؛ چرا که موقعّيت اقتصادی آن ها از سوی

  .کاالهای خارجی تهديد می شد

 از جنبش ملی و اعتراضی پس از روحانيونبازاری ها و 
عضوی از اين جنبش اعتراضی را . جنگ حمايت کردند

حزب توده نيز از نفوذ زيادی که (کارگران تشکيل می دادند 
پس از جنگ جهانی دّوم، و به ). در بين آنان برخوردار بود
صادی مستقيمًا استاندارد زندگی دليل آن که بحران اقت

به . کارگران را کاهش داده بود، چند اعتصاب عمده رخ داد
دنبال اين اعتصابات، بازاری ها و علما تصميم گرفتند تا 
باری ديگر از جنبش های کارگری حمايت کنند، چرا که اين 
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ت شامل کمپانی های سرمايه داری غربی می شد و بااعتصا

اقتصادی غرب در ايران -از نفوذ سياسینتيجتًا می توانست 
  .بکاهد

 پادشاهی دولت روحانوين، بازاری ها و ١٩۵٠در اوايل دهۀ 
وقت را به خاطر ضعف در مقابل قدرت های خارجی، از 
نظر کنترل سرمايه داری خارجی بر اقتصاد و نفوذ آن بر 

بنابراين، زمانی که . سرتاسر جامعه، به باد انتقاد گرفتند
 و کشورهای سرمايه داری غربی متحد آن به دولت شاه

برخی تعّهدات خود عمل نکردند، بازاری ها و علما تصميم 
 به  از پيش تر، بعد.به حمايت از اعتصابات گرفتند

 اتحاد )١٩۴١رضا شاه، در سال  ( شاه وقت"استعفای"
دولت " طبقۀ متوّسط"کارگران همراه با -روحانّيت-ربازا

 طی چند سال، بازاری ها و علما ،رچنده. جديد را تشکيل داد
دوباره با شاه تبعيدی و سرمايه داران خارجی، به توافق 

 با اين  و عمًالرسيدند و از ائتالف خود عقب نشينی کردند
به عبارت ديگر، . نمودندکار، به جنبش کارگران خيانت 

بازاريان و علما به محض آن که دولت شاه و کشورهای 
 وعدۀ مزايای اقتصادی و ،متحد آنسرمايه داری غربی 

سياسی را به آن ها دادند، از حمايت خود نسبت به کارگران 
  .دست کشيدند

  دورۀ تالطم: روحانّيت-ائتالف بازار

، به ١٩۵٠دولت بوروکراتيک و استبدادی شاه در اواسط دهۀ 
سياست زدگی مردم و تضعيف قدرت ائتالفی که پيش تر 

، آماده بودند روحانيونازاری ها و ب. وجود داشت، ادامه داد
تا مذاکره بر سر روابط سياسی و اقتصادی خود با دولت را 

هرچند ايدئولوژی اقتصادی جديد دولت، به . از سرگيرند
خصوص تقويت اتحاد با کشورهای سرمايه داری غربی، به 

روحانيون منجر -تنش هايی در بين دولت و ائتالف بازاری ها
روحانّيت، نسبت به از دست دادن منافع -ائتالف بازار. شد

در طی دهۀ . سياسی خود به شّدت بدگمان بود-اقتصادی
، دولت شاه برای کاهش تنش ها تالش کرد تا از ١٩۵٠

طريق اعطای وام های بلند مّدت و استمهال بدهی ها، به 
از طرف ديگر، دولت شاه قصد . بازاری ها امتيازاتی بدهد
دستگاه حکومتی يک طبقۀ متوّسط داشت تا در بين نخبگان 

ملی و متعّهد به سلطنت به وجود آورد، ضمنًا تالش نمود تا 
در طی اين دوره، هم . به طور دقيق بازارها را کنترل کند

روحانيون و هم بازاريان، قدرتی اقتصادی و سياسی پيدا 

کردند، اّما هم چنان نگران بودند که در نتيجۀ سياست های 
  .بدهنداًال قدرت اقتصادی خود را از دست دولت شاه، احتم

" انقالب سفيد"، دولت وقت شاه، به ١٩۶٠در اوايل دهۀ 
 ايجاد رفرم  از يک سو،"انقالب سفيد"هدف از . دست زد

های اقتصادی و سياسی الزم برای ايجاد يک طبقۀ متوّسط 
جديد وابسته بود که بتوان برای حمايت از دولت و حاکمّيت 

 از بين بردن و از سوی ديگراب کرد، بر روی آن حس
مناسبات فئودالی و قبيله ای و تغيير اقتصاد سنتی به يک 

دولت شاه، تعدادی از زمين ها را ملی . سرمايه داری غربی
و در بين طبقۀ متوّسط جديد خود توزيع کرد، تعدادی از 
بوروکرات های جديد را استخدام نمود، به رفرم هايی 

ل کّل اقتصاد دست زد و زيرساخت های اقتصادی برای کنتر
جديد صنعتی را برای سرعت بخشيدن به پروسۀ صنعتی 

به عالوه هدف از اين اصالحات . شدن کشور به راه انداخت
آن بود که از طريق نفت و ساير مشتقات آن، اقتصاد ايران به 

  .اقتصادهای سرمايه داری غربی الحاق شود

فزايش داد و مدارس دولت ميزان کنترل بر بازار را ا
 برای برای آموزش افراد بيسواد افتتاح کرد تا از  راسکوالر

 نفوذ بازاريان را کاهش دهد و هم از نفوذ حوزۀاين طريق هم 
  .اجتماعی روحانيون ممانعت به عمل بياورد-سياسی

، دولت شاه اعتباراتی ارزان را برای جبران ١٩۶٠در دهۀ 
م های اقتصادی، در اختيار خسارات بازاری ها به دنبال رفر

روحانّيت، از -با اين وجود، ائتالف بازار. آن ها قرار داد
م های اقتصادی و اجتماعی انقالب سفيد چندان راضی ررف
به همين خاطر، ائتالف شمار اعتراضات عليه حرکت . نبود

دستگاه دولتی و جامعه افزايش داد و سياست " غربی ساختن"
ت، من جمله کنترل سخت قيمت ها، های مداخله گرايانۀ دول
برای ائتالف مذکور، سياست های . را مورد انتقاد قرار داد

دولت در حکم تهديدی برای سبک زندگی سنتی ايرانيان و 
به همين جهت به مخالفت های . منافع اقتصادی کشور بود

خود در تجّمعات مختلف بازار و مراسم مذهبی در مساجد 
ن و بازاری ورفتن وابستگی روحانيبا در نظر گ. ادامه داد

 و نفوذ سياسی روحانّيت بر بازاريان، چنين تجّمعات و ،ها
 اّما نستًا قوی تر عليه دولت ،اعتراضاتی به ائتالفی محدود

در واقع روحانيون برای حمايت از . شاه کمک می کرد
اعتراضات خيابانی و تأمين مالی ائتالف و نهادهای مذهبی به 

از داشتند و بازاری ها هم به حمايت ايدئولوژيک بازاری ها ني
در اين بين، دولت . روحانيون عليه دولت شاه نياز داشتند
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شاهنشاهی، به تالش های خود برای محدود کردن حوزۀ نفوذ 

اجتماعی سنتی -روحانيون و بازاريان بر نهادهای اقتصادی
  .ادامه داد

دی در ، در نتيجۀ بحران های اقتصا١٩٧٠در اوايل دهۀ 
به . ايران، دستمزدها کاهش و سطح قيمت ها افزايش يافت

عالوه، مهاجرت های توده ای به شهر ها، به کاهش تعداد 
کشاورزان در روستاها و نهايتًا کاهش توليد و عرضۀ مواّد 

همين موضوع باعث شد تا قيمت ها و اجاره . غذايی منجر شد
کارگران و ساير بازاری ها، . ها به شّدت در شهرها باال رود

واکنش کارگران به .  به شّدت ضربه خوردنداقشار کم درآمد
ضمنًا، در همان حال . بحران، اعتصابات کارگری وسيع بود

که دولت وقت شاه، دستور به حذف سوبسيد بسياری از اقالم 
داد، بازاری ها مخالفت خود با سياست های اقتصادی را می 

خود را در بازارهای سياه به افزايش دادند و کاالها و خدمات 
چنين اقداماتی، به گسترش تنش در بين . فروش رساندند

وخامت و عمق بحران و . بازاری ها و دولت شاه منجر شد
-مسائل اقتصادی، هم جنبش کارگران و هم جنبش بازار

  .روحانّيت را تحريک کرد

، دولت شاه بازاريان را مسئول نرخ باالی ١٩٧٠در دهۀ 
در پاسخ، بازاريان . کالت جّدی اقتصادی دانستتوّرم و مس

به همراه روحانيون، اعتراضات را نه فقط در بازارها که هم 
مضاف بر آن که مداخلۀ . چنين در خيابان ها افزايش دادند

دولت در حمايت از بنگاه های بزرگ و مدرن، به ضرر 
 قانونی در تتغييرا. بنگاه ها و مشاغل خرد و سنتی تمام شد

، ميزان سرکوب بازاری ها را افزايش داد و ١٩٧٧ سال
. جرقۀ اقدام مشترک بازاريان عليه دولت را روشن کرد

 مساجدبازاری ها برای بسيج مردم، به برگ برندۀ خود يعنی 
برخی از بازاری های سرشناس تهران، به . رو کردند

سازماندهی اعتراضات بازار پرداختند و از نفوذ خود برای 
  .دادی از بازارها استفاده کردندتعطيلی تع

  چند نتيجه

بنابراين مشخصًا می توان ديد که تا پيش از دورۀ تالطم، 
ائتالف بازاری ها و روحانيون به دنبال شريک و متحد 
جديدی برای اعتراض به مداخالت سرمايه داری غرب در 

اين ائتالف اغلب شامل کارگران می شد، .  بود کشوراقتصاد
 روحانيون به طور مداوم مورد خيانت بازاريان و اّما آن ها

بازار، کارگران نه -در واقع برای روحانّيت. قرار می گرفتند

اعضای واقعی جنبش، که صرفًا اهرم فشار يا يک برگ 
  .برنده در چانه زنی و مذاکره با دولت شاه بودند

در طی دورۀ تالطم، بازاری ها نگران از دست رفتن 
 خود در جامعه و فّعالّيت های اقتصادی و موقعّيت و جايگاه

. قدرت خود در مواجهه با منافع سرمايه داران خارجی بودند
اضافه بر اين نگرانی و ترس، نظام سرمايه داری غربی، 
عمومًا به عنوان تهديدی عليه سبک و شيوۀ سنتی زندگی 

 ارتباطات و ان،در واقع بازاري .بازاريان به شمار می رفت
دوستانۀ سنتی در بازارها را به روابط خصمانۀ پيوندهای 

 آن ها ،به همين دليل. سرمايه داران خارجی ترجيح می دادند
خوهان دولتی جديد برای ايجاد سياست های اقتصادی ملی و 
از همه مهم تر، حفظ مالکّيت، کاهش کنترل سخت بر روی 
قيمت ها و توليدات، اعطای فرصت های شغلی بيش تر به 

  .رد بودندان و ماليات ناچيز از صاحبان مشاغل ُخبازرگان

 در تغيير نظام سنتی پادشاهیبا وجود تالش های دولت 
تجاری به يک نظام سرمايه داری غربی، بازارهای ايران هم 

، به ١٩٧٩چنان به حيات خود ادامه دادند و تا پيش از سال 
ائتالف ميان . يکی از جنبش های اعتراضی عمده تبديل شدند

. لما و بازاری ها، در دوران تالطم مجّددًا جان گرفتع
هرچند، بازاری ها عمومًا خواهان حفظ مناسبات و بنيان های 

عمال تغييراتی تکميلی در جهت قوانين بازار آزاد، و تنها ِا
که خود شديدًا به -با اين وجود، روحانيون. ملی تر بودند

ن جنبش  رهبری ايدئولوژيک اي-بازاريان وابسته بودند
. اعتراضی را در تظاهرات و جلسات بازار در دست گرفتند

 زدن به چند گبه همين خاطر، ائتالف نهايتًا توانست تا با چن
آيه و حديث در دفاع از مالکّيت خصوصی و بازرگانی، 
راهی برای تقويت پيوندهای ايدئولوژيک بين بازاری ها و 

 به خوبی دورۀ جنگ و دورۀ پساجنگ .روحانيون پيدا کند
تمايل به پذيرش بنگاه ماثبات کرد که بازاری ها در نهايت 

 ،های تجاری خارجی، در واقع سرمايه داران خارجی، بودند
  .اّما تا جايی که منافع و حيات اقتصادی آن ها به خطر نيفتد
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  به بهانۀ شيوع بيماری وبا در ايران

گزارشات زيادی از شيوع در رسانه های داخلی، اخبار و 
مرداد ماه اوايل . بيماری وبا در ايران به چشم می خورد

های    کشوری مبارزه با بيماریۀامسال بود که عضو کميت
 نفر عنوان ١٨ تعداد مبتاليان رسمی به وبا را ،عفونی کشور

، ولی اکنون با گذشت بيش از يک ماه، او تعداد مبتاليان کرد
البته در مورد علت شيوع . می داندين  از ا تررا بسيار بيش

. است" اتباع بيگانه" وجود متوّجهتاکيدها اين بيماری، تمام 
که عمومًا از " اتباع بيگانه"هرچند بدون ترديد اين 

های صادر شده به افغانستان، پاکستان و غيره " دموکراسی"
می گريزند، به خاطر فقر، نبود ابتدايی ترين امکانات 

مانی، فقدان آب آشاميدنی و تغذيۀ سالم و نبود بهداشتی و در
محّل اسکان مناسب و غيره، به چنين بيماری هايی مبتال می 

 خود وجود اين بيماری و عدم بنابراين . و ناقل آن هستندشوند
ريشه شکن شدن آن در قرن بيست و يکم را بايد پيش از هر 
چيز، داغ ننگی برای سرمايه داری دانست و اين درست 

به . مان موضوعيست که هميشه از مخاطب پنهان می شوده
عالوه، عوامل بسيار ديگری هم در شيوع بيماری وبا در 

 است که ظاهرًا از نظر جمهوری اسالمی  بودهايران مؤثر
دارد؛ به عنوان " اتباع بيگانه"اهمّيت پايين تری نسبت به 

 مثال، مسألۀ آبياری سبزيجات و صيفی جات با آب فاضالب و
، بيش از گزارشاتکما اين که بنا به . آلودگی آب آشاميدنی

 درصد از اهالی دو روستای واقع در استان چهار محال ٩۵
بختياری به دليل آلودگی آب و نبود نظارت بر آب آشاميدنی 

 مضاف بر اين، .در اين منطقه، به بيماری وبا مبتال شده اند
هزار مورد  ٩جمهوری اسالمی بايد پاسخ دهد که بيش از 

در پنج ماهۀ نخست سال جاری، بيماری و تلفات جاده ای 
به ويژه (مرگ بسياری از مردم ايران در نتيجۀ آلودگی هوا 

و آب آشاميدنی ناسالم ) به دليل بنزين بی کيفيت با سرب باال
، وضعّيت وخيم بيکاری، افزايش )و به ويژه با نيترات باال(

يماری های روانی و غيره سطح فقر، توّرم، رشد اعتياد و ب
دقيقًا به چه دليل است؟ البد بايد انتظار داشته باشيم که در يک 

اتباع "يعنی ! مقصّرند" اتباع بيگانه"به يک اين موارد هم 
" اتباع بيگانه"هستند که بازار کار را اشباع می کنند، " بيگانه

يط و احتماًال شرا(هستند که مواّد مخّدر را به ايران می آورند 
!) اجتماعی برای مصرف آن در ايران را هم مهّيا می سازند

مسّبب تمامی فقر و فالکت در ايران " اتباع بيگانه"و خالصه 
  .هستند

به هر حال، من در اين جا به بهانۀ شيوع بيماری وبا در 
 را که حاوی داده های تاريخی )١(ايران بخشی از يک مقاله 

 ٢٠ و ١٩ماری در ايراِن قرن جالبی از پيشينۀ تاريخی اين بي
  .است ترجمه کرده ام که اميدوارم برای خوانندگان مفيد باشد

 ١٣٩٠ مهرماه ۴آرمان پويان، 

  مهم ترين دوره های شيوع وبا در ايراِن قرن نوزده و بيست

اصوًال برای هر " وبا"در ادبيات پزشکی سنتی ايران، لفظ 
، هرچند گرفتهی منوع بيماری همه گيری مورد استفاده قرار 

و " وباء پاييزی"برای برخی موارد غيرمعمول وبا، کلمات 
  . استهم کاربرد داشته" ثقل سرد"

لفظ کاربرد به خاطر نرخ باالی مرگ و مير ناشی از وبا، 
 معمول بودههم در ايران " مرض الموت"يا " مرگامرگی"

وضعّيت بهداشت عمومی ايران در طول دورۀ قاجاريه . است
به عنوان نمونه، . به شّدت ضعيف بود) ١٩٢۵تا  ١٧٩۶(

نرخ مرگ و مير کودکان در ايران طی قرن نوزدهم بالغ بر 
، در حالی که هم زمان همين نرخ در می شد درصد ۵٠

  . درصد می رسيد٢٠فرانسه و آلمان به 

، هفت دورۀ شيوع بيماری وبا ١٩٠٣ تا ١٨٢٠بين سال های 
 در ايران رخ -ژه ميان کودکان به وي-با نرخ های باالی تلفات

شيوع . داد که البته اين خود جزئی از اپيدمی وبا در جهان بود
اين بيماری در ايران، اساسًا به فقدان نهاد بهداشتی مؤثر تا 

 به منظور نظارت بر شيوع بيماری های مسری ١٩٠۴سال 
کودکان و بنابراين عدم بکارگيری ابزارهای مؤثر پيشگيری 

به عالوه، موقعّيت جغرافيايی خاّص . ازمی گشتو قرنطينه ب
ايران و روابط نزديک آن با افغانستان، بالد الرافدين 

، روابط تجاری بنادر خليج فارس با هند و رابطۀ )عراق(
اقتصادی شهرهای شمالی ايران با روسيه مهم ترين عوامل 
. تسهيل کنندۀ گسترش و شيوع بيماری های مسری بود

 به طور بالقّوه در خطر سرايت بيماری مسری بنابراين ايران
  .وبا از کشورهای همسايۀ خود قرار داشت

طی دوره های شيوع بيماری های مسری، زائرين مکه و 
بيماری ميان شهرهای مذهبی عراق هم نقشی مهم در گسترش 

  ).٢ و ١تصاوير  (زّوار ايرانی داشتند

آشاميدنی شرايط عمومی غيربهداشتی، کمبود جّدی ذخاير آب 
 در ظهور و یسالم، فقر و نبود دانش هم همگی نقشی مهّم

شيوع بيماری های عفونی مسری در ايراِن قرن نوزده و دهۀ 
نخستين دورۀ شيوع وبا، در . نخست قرن بيست ايفا می کردند

 و از بوشهر آغاز شد؛ سپس در خوزستان، ١٨٢١سال 
کزی ايران ، اصفهان و نواحی مر)استان فارس(شيراز، آباده 
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ظاهر شد و پس از دو سال، از طريق دريای خزر به روسيه 

  .نيز رسيد

  

فرمان ناصر الدين شاه قاجار به استانداران برای : ١تصوير 
ممنوعّيت زيارت از شهرهای مذهبی عراق به دليل شيوع 

  ١٨٨٩بيماری وبا در سال 

  

بيانيۀ عمومی وزارات داخلۀ ايران برای منع : ٢تصوير 
به عراق به علت شيوع بيماری وبا در شهر بصره، سفر 

  .١٩٢٧سال 

 

کانون اصلی آن کشور .  رخ داد١٨۴۶اپيدمی سّوم، در سال 
هند بود و به واسطۀ افغانستان به شهر مشهد در استان 

نهايتًا . خراسان گسترش يافت و متعاقبًا به اصفهان نيز رسيد
، روسيه و ساير نواحی )ترکيه(اين بيماری به قسطنطنيه 

  .اروپايی راه يافت

ارنست کلوکه، طبيب فرانسوی ناصرالدين شاه به گفتۀ دکتر 
 درصد از ١٠قاجار، در طول اين دورۀ شيوع وبا، قريب به 

جان باختند و تلفات )  هزار نفر١٢يعنی (جمعّيت تهران 
  .  نفر رسيد١٢٠روزانه در تبريز به حدود 

 آغاز شد و بين سال های ١٨۵١اپيدمی چهارم وبا در سال 
لی وحشتناک در تهران نشان ، خود را به شک١٨۵٢-١٨۵١

 روز به طول ۴۶دورۀ شيوع وبا در تهران، به مّدت .  داد
 تا ۶٠ به ، روزانهانجاميد و تخمين زده شد که مرگ و ميِر

  . نفر می رسيد٧٠

در اين .  رخ داد١٨۶٩اپيدمی پنجم وبا در ايران، طی سال 
مرحله، بيماری وبا اساسًا از طريق زائرين هندی به مکه 

به همين جهت، . ترش يافتس و سپس به سراسر عراق گرسيد
زائرين ايرانی در شهرهای مذهبی عراق نيز اين بيماری را 

در اين دوره، شهرهای تهران، . با خود به ايران انتقال دادند
کاشان، بوشهر، کازرون و شيراز مورد تهاجم اين بيماری 

ر همزمان قحطی نيز خود را با تلفات بسيا. قرار گرفتند
مرگ و .  ادامه يافت١٨٧١اين قحطی تا سال . آشکار ساخت

 و تخمين رسيد نفر ۵٠ ًاحدودبه ميرهای روزانه در تهران، 
 نفر جان خود را در شيراز از دست ۵،٠٠٠زده شد که تقريبًا 

  .دادند

بيماری وبا از .  به وقوع پيوست١٨٩١اپيدمی ششم در سال 
سپس اين . دروسيه به شهر رشت در استان گيالن رسي

رايج گشت و در سال ) استان سمنان(بيماری در دامغان 
در شهر کوچک شوشتر، واقع در .  به تهران رسيد١٨٩٢

  . هزار نفر جان باختند٢استان خوزستان، نزديک به 

 آشکار شد و از بصره به ١٩٠٣نهايتًا اپيدمی هفتم، در سال 
 خليج فارس و سپس استان های شيراز، اصفهان و تهران

استان غربی کرمانشاه نيز از طريق قصر . گسترش يافت
شيرين، واقع در نزديکی مرز ايران و عراق، از گسترش 

سپس ساير شهرها، من جمله مشهد و . بيماری در امان نماند
بيماری تا مرزهای روسيه گسترش يافت و . تبريز آلوده شدند

ه می تخمين زد.  به آلمان و اتريش رسيد١٩٠۵نهايتًا در سال 
 به خصوص فقرا - نفر از مردم٢٠،٠٠٠شود که نزديک به 

اپيدمی دّوم از هند آغاز شد، به افغانستان رسيد و از اين
سپس وبا .  در ايران نيز شيوع پيدا کرد١٨٢٩طريق در سال 

از دريای خزر به سن پطرزبورگ روسيه انتقال يافت و در 
 پديدارسه  در کشورهای آلمان، انگلستان و فران١٨٣٢سال 
  .شد
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 جان خود را در نتيجۀ وبا در تهران از دست -و افراد ضعيف

 داير شده ١٨٨١مجلس حفظ الصّحه پيشتر در سال . دادند
  .بود، اّما با اين حال فّعال نبود

 مجّددًا داير شد و فّعالّيت های آن ١٩٠۴اين مجلس در سال 
هدف اصلی اين مجلس پس از .  ادامه يافت١٩٢٠تا سال 

تأسيس مجّدد، ايجاد يک کمپين ملی عليه شيوع بيماری های 
تصوير (عفونی مهلک من جمله وبا و طاعون در ايران بود 

٣(  

  

نامۀ مجلس حفظ الصّحه به وزارات ماليه به : ٣تصوير 
 تومانی برای ١۵٠٠٠منظور تخصيص بودجۀ ساالنۀ 

  .١٩١۶زارهای قرنطينه، سال بهداشت عمومی و اب

   قرن بيستمشيوع بيماری وبا در ايراِن

در طول قرن بيستم، شيوع وبا در ايران هم چنان ادامه يافت؛ 
، در طول جنگ جهانی اّول، بيماری وبا در ١٩١٧در سال 

 بيمار در ٣۴۴از . استان های مازنداران و خراسان ظاهر شد
 ٣١١ خراسان نيز، از در.  نفر جان باختند١٨٨مازندران، 

بار ديگر در سال .  نفر مردند٣٠٨بيمار مبتال به وبا، 
، وبا در عراق ظاهر شد، اّما با استفاده از ابزارهای ١٩٢٣

پيشگيری در مرکز قرنطينۀ قصر شيرين و ممنوعّيت ورود 
زائرين به شهرهای مذهبی عراق از سوی مجلس حفظ 

 طی اين دوره از در. الصّحه، روند اين بيماری متوقف شد
شيوع بيماری، شهر آبادان مورد تهاجم وبا قرار گرفت، به 

به عالوه، .  نفر جان باختند٩١١ بيمار، ٩۶١طوری که از 

در روستای کوچکی در مجاورت قصر شيرين شش فرد مبتال 
 نيز بيماری ١٩۴١در سال . به وبا جان خود را از دست دادند

و به همين خاطر وزارات وبا در افغانستان شيوع پيدا کرد 
بهداری از روش های قرنطينه برای جلوگيری از شيوع آن 

  ).۴تصوير (در ايران استفاده نمود 

  

 و ١٩۴١شيوع بيماری وبا در افغانستان در سال : ۴تصوير 
عمال ابزارهای پيشگيری، من جمله قرنطينه، از سوی ِا

 گسترش اين  ازوزارات بهداری ايران برای جلوگيری
  ماری در ايرانبي

، بيماری وبا در پاکستان و افغانستان ١٩۶٠مجّددًا در سال 
که در سال (در اين مقطع، انيستيتو پاستور ايران . شايع شد
برای حمايت )  و اواخر دورۀ قاجاريه تأسيس شده بود١٩٢١

 ميليون ٩٫۵از مردم نواحی شرقی ايران در برابر وبا، 
 نيز ايران شاهد ٢١قرن در اوايل . واکسن وبا توليد کرد

 بود که در آن از ٢٠٠۵شيوع محدود وبا در تابستان سال 
  . نفر جان باختند١١ بيمار مبتال، ١١۵٠

  :منبع

(1) Azizi, M.H; Azizi, F. "History of Cholera 
Outbreaks in Iran during the 19th and 20th 
Centuries", Middle East Journal of Digestive 
Diseases, Vol. 2, No. 1, January 2011, pp. 52-
54 
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  يک گام اساسی به پيش : اعتصابۀتشکيل کميت

  

 عليرضا بيانی

سياوش دانشور در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشيمی 
 يک ،آيا اعالم اعتصاب « نوشته ای با عنوان در"بندر امام"

 » سخنی با کارگران اعتصابی پتروشيمی است؟گام به پيش
اين سوال را طرح کرده است که آيا تشکيل کميته اعتصاب 

  يا خير؟يک گام به پيش محسوب می شود

 :او خود در پاسخ می گويد

 ،قبل از اعتصاب عمال وجود دارد ،"ته اعتصابيکم"
هاى مختلفى را برداشته و موانعى را رفع کرده  گام

ته اعتصاب ياعالم کم .دهد یوگرنه اعتصابى رخ نم
 "داريگام اول تشکل پا" ،ستين" شيک گام به پي"
ک يرى ناقص و ي بلکه منعکس کننده تصو،ستين

ده مبارزه کارگرى و يچيبعدى از سوخت و ساز پ
ى و ط کنونير شراد. ابى کارگران استيپروسه تشکل 

 اعالم ،ک اعتصاب و کشمکش کارگرىيدر متن 
 در ،اوًال .شترى هم دارديته اعتصاب مضرات بيکم

ع يتى و پادگانى حاکم به مراکز و صنايفضاى امن
ته اعتصاب به تهاجم فى الحال ي اعالم کم،بزرگ

ه يتى توجيروى سرکوبگر اطالعاتى و امنيموجود ن
فعال کارگرى رى هر ي با دستگ،ًايثان .دهد یشترى ميب

 "ته اعتصابيکم"اعمال فشار براى معرفى اعضاى 
ته براى ين کمينى ايگزيابد و امکان جايش مى يافزا

 ،ثالثًا .شود یاعتصابى که ضربه خورده است کمتر م
رى توده يم گي نقش تصمجًايته اعتصاب تدريکم

شبرد يکارگران اعتصابى را براى چگونگى پ
اسب در قبال ک هاى منياعتصاب و اتخاذ تاکت

 یتى کمتر و کمتر ميروهاى امنيتحرکات کارفرما و ن
 .ميدهدروى واقعى اعتصاب را کاهش يکند و ن

در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشيمی دخالت گری هايی 
از سوی طيف چپ صورت گرفت که دخالت گری فوق يکی 

در رابطه با اين اعتصاب هرکس . از انواع ضعيف آن است
با نوع تشکل يابی سنديکايی داشته است شروع خرده حسابی 

به نصيحت کارگران پتروشيمی کرده و ليستی از مضرات 
  !ها دچار انحراف به راست نشوند سنديکا را برشمرده تا آن

و البد اگر بخواهند در مسير درستی قرار گيرند می بايست 
ها توصيه  آن تشکلی را پايه ريزی کنند که ناصحان دلسوز آن

البته نصايح سياوش دانشور خوشبختانه خيلی بلند . رمايندمی ف
شود کميته   او خيلی زود متوجه می .باال و طوالنی نيست

و سنديکا هم که البته "  تشکل پايدار نيستگام اوِل "اعتصاب
 پس بالفاصله به نتيجه مجمع عمومی ؛خورد به درد نمی
. گرددرسد که به جای تشکل پايدار معرفی می  کارگران می

ربط ديگری هم وجود  در اين ارتباط دخالت گری های بی
داشت که بالفاصله به تشکيل سنديکا به عنوان يکی از اهداف 

فعالين لغو . " کارگران پتروشيمی واکنش نشان دادیپيش رو
ها بود که طبق سنت هميشگی خود، با  کی از آني" کار مزدی

شده، از مضرات نوشتن مطلبی بلند و طوالنی و بارها تکرار 
سنديکا آغاز کرده؛ و باز طبق سنت ويژه اين گرايش، معلوم 
نمی گردد که چه آلترناتيو ملموس و قابل اجرايی به جای آن 

در نتيجه می بايست فقط به سراغ آلترناتيو . معرفی می شود
مجمع عمومی به جای کميته اعتصاب برويم که توسط 

 .سياوش دانشور پيشنهاد می شود

ای کوتاه به اشتباهات سطحی و کم    بد نيست اشارهابتدا
تر  اهميت سياوش دانشور داشته باشيم و سپس به مسائل مهم

 قبل از اعتصاب عمًال ،کميته اعتصاب: "گويد او می. بپردازيم
کند که   اما وی در ادامه مطلب خود کوشش می". وجود دارد

عتصاب  تا دست از تشکيل کميته اسازدکارگران را متقاعد 
کند که در زير   بردارند و برای اين موضوع داليلی ذکر می

رسد که کميته   اما به نظر صحيح نمی  .ها می پردازيم  به آن
 بتوان ل از اعتصاب نيز عمًال وجود دارد که قب رااعتصابی

 مورد ،به عنوان آنچه که در حين اعتصاب ساخته شده است
هم می  لترناتيوی که آننقد قرار داد، به خصوص با پيشنهاد آ

آنچه که  .بايست عمًال قبل از اعتصاب وجود داشته باشد
گذارد نيز قبل از   سياوش دانشور نام آن را مجمع عمومی می

اعتصاب وجود دارد، وگرنه بايد پرسيد پس تدارک اعتصاب 
 در کجا شکل می گيرد؟

http://mlitaant.cloudaccess.net/2011-06-07-11-47-47/237-2011-10-16-18-21-41.html
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و اما اشتباه نه چندان سطحی و بيشتر محافظه کارانه بعدی 

يک "يد کميته اعتصاب به عنوان أيوش دانشور در عدم تسيا
 اين است که تصور می کند کميته اعتصاب به "گام به پيش

تى يروى سرکوبگر اطالعاتى و امنيتهاجم فى الحال موجود ن"
مقدار توجه  يعنی خود اعتصاب آن"! دهدی شترى ميه بيتوج

 یکند که کميته اعتصاب م  اطالعاتی و امنيتی ايجاد نمی
توان مرگ او را به حساب  ؟ اگر کسی از ترس بميرد می!کند

توان برای کسی داشت   اما چه توجيحی می،ترس وی گذاشت
  !کند که از ترس مرگ خودکشی می

 همه عناصر ،به قول يکی از نمايندگان پارلمان بورژوازی
. يک انقالب در يک اعتصاب به طور فشرده موجود است

کميته . ر کميته اعتصاب استيکی از مهمترين اين عناص
اعضای .  رهبری يک اعتصاب محسوب می شود،اعتصاب

کميته اعتصاب از ميان پيشروان و رهبران عملی کارگران 
کميته اعتصاب جنبه واقعی و کامًال جدی به . شود تعيين می

 است که کميته اعتصاب تشکيالتی موقت .اعتصاب می دهد
ته اعتصاب نظم و کار کمي .بيرون آمده دل اعتصاب از

کميته اعتصاب به سخنگوی . سازمان دادن به اعتصاب است
تواند طرف مذاکرات احتمالی   شود و می  کارگران تبديل می

برای رسيدن به مطالباتی شود که به آن داليل اعتصاب 
 .صورت گرفته است

سياوش دانشور از قبل مدلی در ذهن دارد که هر تشکلی را با 
ميزان دوری يا نزديکی تشکالت   .می کندآن مدل مقايسه 

ساخته شده توسط کارگران به اين مدل، ميزان درستی يا 
 را تعيين می  بودن، گامی به پيش يا گامی به پسنادرستی

در اين روش بی ارتباط به پراتيک کارگران، حقيقت هر . کند
 نه از ،اقدام کارگری، دست کم در رابطه با تشکل يابی

ود و نيازهای فوری پيش روی جنبش های موج ضرورت
کارگری در شرايط مشخص، و سطح آگاهی کنونی کارگران، 
و مبارزات و مطالبات روزانه کارگران که با ذهنيت 

ربط به جنبش کارگری منطبق نيست، بلکه  روشنفکر بی
برعکس، از انطباق اين ذهنيت با آن پراتيک حاصل می 

 "مجمع عمومی"ام در ذهن سياوش دانشور چيزی به ن. شود
قرار دارد که هر نوع تشکل يابی به جز آن را اگر گامی به 

 در اين روش  . گامی به پيش نخواهد دانست،پس نداند
بيشتر از  "مجمع عمومی" همين پيشنهاد برخورد، حتی

ای برای   به عنوان يک امضا مد نظر است تا وسيله هرچيز
ضا و يا به قول  امجان کالِم  .وی گام هايی به جلوپيش َر

خودشان پرچم دخالت گری اين گرايش در زمينه تشکل يابی 

شود که سياوش دانشور  گونه فرمول بندی می کارگران اين
 :نوشته است

ط کنونى يت و شرايتشکل واقعى کارگران در وضع
عنى اراده و يمجمع عمومى   .مجمع عمومى است

 د به جمعي و کارفرما و عواملش با،م کارگرانيتصم
 .کارگران جوابگو باشد

نبه تحليلی و اثباتی دادن به در اينجا سياوش دانشور جهت ج
را مناسب مجمع عمومی معرفی " شرايط کنونی "اين نظر،

کند بدون آنکه معلوم شود، مگر از نظر وی شرايطی  می
ديگری هم وجود دارد که مجمع عمومی در آن شرايط مناسب 

 ؟ !نباشد

ر به آن تعلق دارد الگوها و گرايشی که سياوش دانشو
را " منصور حکمت "پيشنهادات رهبر نظری اين گرايش
داند و کاری به وضعيت   مبنای پيش روی جنبش کارگری می

منصور . مشخص کنونی جنبش کارگری در ايران ندارد
های   کرد برای دخالت گری در زمينه حکمت که تالش می

 دچار همان کارگری، تشکيالت کارگری را پيشنهاد دهد،
شد که سنت ساير گرايشات سانتريستی   ماکسيماليسمی می

تشکيالت  "و يا  "تشکيالت لغو کار مزدی"مثًال . است
از همين نوع ماکسيماليسم گرايشات  "شوراهای کارگران

 کار بسيار آسان ،در اين روش دخالت گری. سانتريستی است
ه رسيدند هر وقت کارگران در حين مبارزه به اين نتيج .است

ها گفته   که تشکيالتی بسازند با نام اتحاديه يا سنديکا، به آن
در اين ! شود کاری خطا انجام داده و راست روی کرده اند می

وضعيت، هر کس هم از کارگران و تشکل مورد نظرشان 
. دفاع کند به عنوان سنديکاليست مورد حمله قرار می گيرد

  ن صورت ادامه پيدا میاين روش آسان در بهترين حالت به اي
چه . دکند که در مقابل سنديکا پيشنهاد مجمع عمومی داده شو

کسی جرأت دارد با مجمع عمومی مخالفت و با سنديکا توافق 
شورای "و يا پيشنهادی از آنهم کلی تر،  !باشدداشته 
ت دارد در دفاع از أچه کسی جر  .به جای سنديکا "کارگری

دانند   میهمه. خالفت کندسنديکا با شورای کارگران م
شود که فکر کند شورا  ، اما چه کسی پيدا می"سنديکا بد است"

س البد حق با طرفداران تشکيالت شورايی خواهد پ! بد است
وضعيتی از همه مخدوش تر و ماکسيماليستی تر   !بود

است که نه معلوم  "ای لغو کار مزدی  تشکيالت توده"پيشنهاد 
گيرد و نه    و چگونه شکل مید می شواست از کجا شروع

 که نيازمند رشد بسيار باالی -معلوم می شود پايه سازنده آن
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 توده های -تئوری برای فهم چگونگی لغو کار مزدی است

کارگران هستند يا پيشروان کارگران و يا پيشروان کمونيست 
  !کارگران

پيشنهاد مجمع عمومی کارگران از طرف منصور حکمت 
در هر حال منصور   .ابل با سنديکا هم ارائه نشدمستقيمًا در تق
توانسته ايده مجمع عمومی را از کسانی وام   حکمت نمی

گرفته باشد که صاحبان اصلی اين ايده با دخالت گری در 
اين ايده زمانی از طرف او . سنديکا ها مخالفتی داشته باشند

عمده شد که پيشنهاد تشکل مستقل کارگری در بين کارگران 
شرو به بحث گذاشته شده بود و خيلی زود به عمق جنبش پي

علت اين نفوذ قبل از تأثيرات دخالت   .کارگری نفوذ کرد
گری های پيشروان کارگری، از يکسو بی اعتمادی توده های 
کارگر به تشکالت وابسته به دولت، و از سوی ديگر اين 
خاطره تلخ که تشکالت کارگری همواره توسط احزاب بی 

به طبقه کارگر اما با همين نوع اسامی، به دنبالچه اين ربط  
همچنين دخالت کارفرما   .جريانات و احزاب تبديل شده بودند

که  "تشکلی" خصوص در آن نوع  در تشکالت کارگری، به
به دليل نداشتن اساسنامه و يا نظم مورد نياز يک تشکيالت 

 ده استکارگری، امکان دخالت کارفرما را از قبل منتفی نکر
در نتيجه در وضعيت کنونِی متناقض و ). مثًال مجمع عمومی(

 که رفرميست ترين ها گاهی ناچار -مرکب جنبش کارگری
 ظاهرًا هر -شوند راديکال ترين باشند، و يا بر عکس می

مثًال (تشکل کارگری امضای گرايشی را با خود حمل می کند 
امضای و معروف است که سنديکا ) رفرميستی يا راديکال

 کم در  با اين حال، دست .رفرميستی را بر پيشانی خود دارد
يک دهه اخير، همه خبرهای مبارزه ضد سرمايه داری، نه 
از تشکالت شورايی و احزابی با نام کارگری و لغو کار 
مزدی و مجمع عمومی، که از سوی گرايشات طرفدار 

  .تشکيالت سنديکای بوده است

 جنب

سيل عظيم مبارزاتی، جنبش کارگری در ايران بر خالف پتان
در زمينه تجربه مبارزه متشکل و تشکيالت کارگری، دوره 

 با آنکه طبقه کارگر ايران تجربه. کند جنينی خود را طی می
تواند در قد و    میيک انقالب بزرگ تاريخی را که حتی

 اما ؛ با خود دارد،روسيه عرض اندام کند١٩١٧قواره انقالب 
 شکست همان انقالب به اين  پس از،در زمينه سازمانيابی

صورت که  سو، هرگز نتوانست طعم مبارزه متشکل به آن
تشکيالتی با نام سنديکا برای چنين   .خود می خواهد را بچشد

 ،جنبشی و در چنين مقطعی در ايران، نه تنها يک گام به پيش
بلکه نقطه اتکا و بازگشت اعتماد به نفس عظيمی به طبقه 

گری در جنبش کارگری که نتواند هر دخالت . کارگر است
اين موضوع ساده را متوجه شود، کمترين نفعی برای اين 

  . که در تقابل با آن نيز قرار می گيرد هيچ،جنبش که ندارد
توان پذيرفت کميته اعتصاب بيرون آمده از   حال چگونه می

دل اعتصابی با شکوه يک گام به پس توصيف شود؛ و يا با 
پيش به حساب نيايد، تنها به اين دليل که تخفيف، يک گام به 

 !اعتنايی به امضای مجمع عمومی نداشته است

های زيادی است که امکان  جنبش کارگری در ايران سال
هر نوع تشکل  .ورده استامبارزه تشکيالتی را به دست ني

يابی کارگری مستقيمًا وابسته به سطح آگاهی کنونی کارگران 
ر جنبش کارگری تا بدان ميزان سطح آگاهی کنونی د  .است

رشد نکرده که بتواند کارگران را در تشکالتی سازمانيابی 
اما اين بدان مفهوم . کند که مناسب تسخير قدرت سياسی باشد

نيست که هر تشکل کارگری از همين نقطه عزيمت خواهد 
 خواهان تشکيالت در شرايط کنونی ِ اگر کارگران  .کرد

د آگاهی رسيده باشند که متوجه شوند ايران به آن درجه از رش
تشکيالت اتحاديه ای و سنديکايی زرد و رفرميستی است و 

ها به جای  در نتيجه نبايد آن را ساخت، نبايد ترديد کرد که آن
اين نوع تشکيالت بايد حزب طبقه کارگر بسازند و به جای 

های معمول  مطالبات معمول صنفی که در حوزه فعاليت
ه يکباره مشغول ترسيم برنامه تسخير قدرت سنديکا است، ب
در زمينه تشکل يابی توده ای، سطح آگاهی  .سياسی شوند

 -توان گفت جهان  میو حتی -فعلی در جنبش کارگری ايران 
اما اين لزومًا . از حد تشکل يابی سنديکايی فراتر نمی رود

ای است کامًال معمول در  يک نقطه ضعف نيست، مرحله
 ايدئولوژی طبقه ،حاکم ايدئولوژی" وقتی. جنبش کارگری

، تمام شرايط به تحميل اين ايدئولوژی به طبقه "حاکم است
در اين شرايط تنها امکان مصونيت در . کارگر کمک می کند

مقابل سم ايدئولوژی حاکم مسلح شدن به تئوری انقالبی است؛ 

  ش کارگری در ايران اجازه نمیشناخت دقيق از وضعيت
 که از متن مبارزات کارگری بيرون آمده  را تشکالتی تادهد
 اگر ميستی و يا حتی به دليل نام سنديکا بر روی آن، رفراست

چنين   .د راديکال و انقالبی تلقی کر،نام شورايی داشت
شاخص بندی هايی در هر کشوری با جنبش کارگری پيش 

 اما در وضعيت ،زيادی صحيح باشدرفته ممکن است تا حد 
سال سرکوب  ٣٢ جنبش کارگری در ايران که ضمن تحمل

صابات و سيستماتيک، هرگز از تکاپو نايستاده، و سابقه اعت
 از جنبش کارگری رشد يافته در اعتراضات آن حتی

 .کشورهای پيشرفته صنعتی هم بيشتر بوده، صحيح نيست



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

١٩ 
اما اين خود مستلزم مسلح شدن به تشکل و فعاليت جمعی 

ها برای  ينجا به بعد موضوع دخالت گری کمونيستاز ا. است
ما اگر کارگران ا. ارتقا آگاهی توده های کارگر آغاز می شود

در همان آغاز فعاليت خود به يکباره مشغول برپايی تشکل 
کمونيستی با برنامه کمونيستی شوند، به اين معنی است که 
ًال مراحل مقدماتی رشد خود برای رسيدن به اين مرحله را قب

ين است که در ايران او در جايی طی کرده اند؛ حال سؤال 
 ؟اين مرحله چه زمانی و کجا طی شده است

حقيقت مسأله اساسی تمايل توده های کارگر برای احيای  در
تشکل سنديکايی يا غير آن نيست؛ موضوع اساسی چگونگی 
فعاليت هر نوع تشکل توده های کارگر و ترسيم افق آن و 

ای کارگری  پيشروان کمونيست در تشکالت تودهدخالت گری 
وقتی به توده های کارگر   .است که خود مستقًال می سازند

شود که تشکالت مسستقل خود را بسازيد،  فراخوان داده می
اما تجربه نشان . ها فرصت داده شود که چنين کنند  بايد به آن

ست  ني واقع به توده های کارگر وان دردهد که اين فراخ  می
توان آن  گرايشات موجود است که می  "هواداران"بلکه به 
توده های کارگر، تشکالت مورد " :گونه ترجمه کرد  را اين

 "!نظر و دلخواه ما را بسازيد

 و اگر سياوش دانشور به جای کارگران بود، به جای سنديکا
   مجمع عمومی، البد بايد میاتحاديه و کميته اعتصاب؛ و حتی

نيست کارگری می ساخت، اما توده های رفت حزب کمو
کارگر که به جای سياوش دانشور نيستند و با توجه به سطح 

روند کميته اعتصاب و   فعلی آگاهی خود از تشکل يابی، می
سنديکا می سازند؛ اکنون بايد معلوم گردد که اين وظيفه توده 
های کارگر است که بروند در تشکيالت حزب کمونيست 

ظر سياوش دانشور دخالت گری کرده و در کارگری مورد ن
آن حزب در مورد تشکيالت سنديکايی و کارکرد و افق آن 
تبليغات کنند و يا وظيفه سياوش دانشور است که در آنچه که 
توده های کارگر به عنوان تشکيالت مستقل مورد نظر خود 

مرز سکتاريسم و  .سازند دخالت گری کمونيستی کند می
 .جاست باطی با جنبش کارگری همينارتباط يا بی ارت

بيشترين گرايشات تشکيالت سنديکايی که با ساختن چنين 
تشکيالتی مخالف اند، در همان اولين لحظه ساخت چنين 

گيرند و تازه مخالفت خود   تشکالتی در تقابل با آن قرار می
درک وارونه و ايده   .را نيز کمونيستی توصيف می کنند

دهد که متوجه شوند،   ن اجازه را نمیها اي آليستی به آن
 ،ای کارگران نيست  موضوع به هيچ وجه نوع تشکل توده

 در هر آنچه  استبلکه مسأله اساسی دخالت گری کمونيستی
سازند و ارتقا آگاهی آنها از آن   کارگران به ميل خود می

 های بارز چنين  يکی از نمونه.  اند سطحی که آغاز کرده
گونه ارائه شد که به  اوش دانشور اين سي، از سویدرکی

کارگران اعتصابی پتروشيمی بگويد کميته اعتصاب نسازيد، 
 .سنديکا نسازيد و به جای آن برويد مجمع عمومی بسازيد

ها به جای مجمع  حال اگر کارگران چنين نکردند چه؟ اگر آن
عمومی و يا هر تشکل پيشنهادی چنين گرايشاتی بروند و 

تکليف اين گرايشات چه خواهد بود؟ آيا با توده سنديکا بسازند 
های کارگر به عنوان عوامل سرمايه داری که در تشکيالت 
رفرميستی عضوشده اند مقابله خواهد شد؟ به طور مشخص 
سؤال اين است، اکنون که کارگران پتروشيمی مجمع عمومی 

اند، دارای چه   اند و به جای آن کميته اعتصاب ساخته  نساخته
سو اعتصاب سازمان داده و از   ها از يک آن .تی شده اندهوي
سو تشکيالت پايدار خود را سنديکا در نظر گرفته اند،   يک

حال حزب سياوش دانشور و همه گرايشات مشابه بايد از 
 فاصله )ها به توصيف آنالبته " (رفرميستی"چنين تشکل 

 ها آغاز می شود؟   بگيرند و يا تازه کار اصلی آن

از معمول ترين واکنشات گرايشات ماکسيماليستی در اين يکی 
 روی آوردن به عبارات کبهم و گنگمواقع کلی گويی و 

مثًال ببينيم سياوش دانشور درست در مقطع اعتصاب . است
تواند به کل طبقه کارگر اعتماد به  کارگران پتروشيمی که می

 :هايی می افتد   به ياد چه توصيهدهد،نفس 

ران يطبقه کارگر ا" ىهدف نهاي"م که ين بگذرياز ا
رى يمبارزه ما اگر س  .کا باشديجاد سنديتواند ای نم

ى ا رهايمبارزه اقتصادى ت  :نستيک کالم ايدارد در 
يا چ جاى دنيل آن هيکا و تشکين با سنديو ا  !اقتصادى

 .حقق نشده استم

اگر   .هدف نهايی طبقه کارگر سوسياليسم است و نه تشکيالت
ای برای رسيدن به اين   کيالتی بسازد به عنوان وسيلههم تش

اما اين چه ربطی دارد به مطالبه برکناری شرکت . هدف است
چرا بايد برای ؟ "بندر امام"های پيمانکاری در پتروشيمی 

لغو کار "برکناری شرکت های پيمانکاری، تشکيالت مثًال 
د ساخت؛ و اگر کارگران به چنين درکی رسيده باشن" مزدی

صورت چرا بايد مطالبه  که چنين تشکيالتی بسازند، در اين
خود را برچيده شدن شرکت های پيمانکاری تعيين کنند و نه 

؟ مبارزه اقتصادی چگونه !حاکميت ديکتاتوری پرولتاريا
تواند در تشکيالت مورد نظر سياوش  ای است که می  مبارزه
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 -یمثًال مجمع عمومی يا حزب کمونيست کارگر-دانشور 

 اما در تشکيالت ،برسد "رهايی اقتصادی"جاری شده تا به 
تواند جاری شود و يا اگر جاری شود به  سنديکايی يا نمی

رهايی اقتصادی منجر نخواهد شد؛ و تازه اين همه در مقطع 
بگذريم از طرح   !ساختن کميته اعتصاب عمده می شود

هايی آن اينکه به راستی ر سؤالی که بی جواب خواهد ماند و
اقتصادی بدون سنديکا و تشکيل آن در کجای دنيا محقق شده 

 ؟!است

او می . لبته به موضوع جالبی اشاره می کندسياوش دانشور ا
  :گويد

 بلکه در پروسه ،ستيتشکل امرى کتابى و آرمانى ن
  .شودی جاد ميمبارزه واقعى کارگرى ا

وسه بايد ديد کميته اعتصاب کارگران پتروشيمی حقيقتًا در پر
روسه غير واقعی ها ايجاد شده يا در پ  مبارزه واقعی آن

اما قبل از آن بد نيست اين را نيز  .مبارزه کسان ديگری
متوجه شويم که اگر اعتصاب يک مبارزه واقعی کارگری 

 امر سازمان  خودمحسوب می شود، چرا کميته اعتصاب که
تابی  غير واقعی يا امری ک،دادن به اعتصاب را به عهده دارد

اگر کميته اعتصاب در مقطع  به حساب می آيد؟و آرمانی 
تواند تشکيل    پس در چه زمانی می،اعتصاب تشکيل نشود

شود که امر کتابی و آرمانی هم نباشد؟ کارگرانی که به حکم 
شوند در دل   تحمل فشارهای روزمره زندگی مجبور می

 که شده تاختناق چنين اعتصابی را برپا کنند، بايد به هر قيم
ورند که با ابعاد مبارزه و ا را پديد بيازاعماق خود سارماندهی

وظايفی که در اين مقطع برای خود تعريف کرده اند مطابقت 
 منطبق با سنت جنبش کارگری در اين سازمانده. داشته باشد

جهان، عبارت است از همان کميته اعتصاب که ابتدا به وسيله 
ه خود به وسيله هدايت وجود آمد و بالفاصله اعتصاب ب

 مبارزه واقعی کارگری به ،اگر اين فرايند. داعتصاب تبديل ش
صورت بايد ديد مبارزه واقعی کارگری   در اين،شمار نيايد

 .اصًال چه هست

موضوع مهم در اين قسمت از نوشته سياوش دانشور اشاره 
وی به مبارزه واقعی کارگری است، هرچند که خود واکنشی 

در يک مبارزه واقعی چيزی .  مبارزه دارد  به اينغير واقعی
به اسم شعار خوب يا شعار بد، درست يا غلط وجود ندارد؛ 

 اما در ،جور مسائل شايد در کتاب به سادگی وارد شود اين
هر  .مبارزه واقعی نمی تواند به اين صورت مطرح باشد

مطالبه ای در جايگاه خود می تواند راهگشای گامی به پيش 
رو تحميل شعاری که در  از اين .مبارزات کارگران باشددر 

 ،يک زمانی شايد درست بوده باشد به هر شرايطی و برای ابد
وظيفه مارکسيست های انقالبی تشخيص اين  .نادرست است

از را موضوع است که کدام مطالبه می تواند کارگران 
مثًال اکنون در پتروشيمی . وضعيت کنونی گامی به جلو ببرد

هر تشکيالتی که بتواند مبارزات کنونی کارگران  "بندرامام"
 نيم گام به جلو عتصابی را از اين سطحی که هست حتیا

 تشکيالتی خواهد بود که می بايد مورد حمايت ،ببرد
سياوش . مارکسيست ها و فعالين جنبش کارگری قرار بگيرد

 دانشور و همه مخالفين با تشکيل سنديکا بايد بتوانند توضيح
دهند که آيا سنديکا گامی عقب تر از مطالبه برچيده شدن 
شرکت های پيمانکاری است يا منطبق با آن و يا گامی بيشتر 

توان با مطالبه برچيده شدن شرکت های  چرا می .از آن است
پيمانکاری موافق بود اما با کميته اعتصاب يا تشکل صنفی 

کند  نظير سنديکا که همين نوع مبارزه را هماهنگ می
مخالفت کرد؟ چرا درست در مقطعی که کارگران درخواست 

  درخواستی-دهند برچيده شدن شرکت های پيمانکاری را می
که قبًال دولت خود آن را به تصويب رسانده بود و اکنون از 

شورای " می بايست با تشکيالت -رود اجرای آن طفره می
ميل تک" کارگری يا تشکل لغو کار مزدی و يا مجمع عمومی

اگر کارگران برای مطالبه استقرار ديکتاتوری انقالبی . شود
صورت بايد   در آن،کردند  طبقه کارگر اعتصاب عمومی می

بينيم که مبارزه  چه تشکلی برای آن می ساختند؟ در نتيجه می
 اما چرا بايد ،واقعی کارگران امری آرمانی و کتابی نيست
 به اين ميزان دخالت گری در امر مبارزه واقعی کارگران

مثًال تالش سياوش دانشور برای  .امری کتابی و آرمانی باشد
هم در هر شرايطی،  اثبات اصولی بودن مجمع عمومی، آن

تمامًا وابسته به مقدماتی بودن آن برای تشکيل شوراهای 
کارگری است؛ اما اين موضوع نه آرمانی و نه کتابی و نه 

ته اعتصابی که از  کمي، بالعکسشود غير واقعی معرفی می
 آرمانی و کتابی و غير واقعی  امریدل اعتصاب بيرون آمده

 !نشان داده می شود

 مورد نظر سياوش "مجمع عمومی"حال اگر بخواهيم به خود 
دانشور بپردازيم و واقعيت آن را بررسی کنيم تا متوجه شويم 

 سياوش دانشور همواره و در هر متبوعچرا گرايش که 
کند، بد نيست از اين بحث وی   مده می آن را عیشرايط

 :شروع کنيم که می گويد
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  نه ثبت می،خواهد ى مجمع عمومى نه اجازه میبرپاي
.  خواهد و نه هيچ چيز ديگر نه انتخابات می،خواهد

کارگران هر وقت تشخيص دهند در سالن نهار 
 موقع ورود و خروج شيفت ، صحن کارخانه،خورى

 داخل سالن ،ورودى مقال درب ، در پارکينگ،ها
اين مجمع عمومى و  .شوند توليد و غيره جمع می

. تجمع طبيعى و اعتراض دسته جمعى کارگران است
اى هر کدام از اين اجتماعات از واضح است که بر

 اليه اى از رهبران عملى تالش الزم را انجام داده قبل
بازهم واضح است که . اند تا اين اجتماع ممکن شود

 عمومى با مجامع عمومى اى که اين شکل مجمع
توسط کارگران يک مرکز صنعتى در شرايط و 

شود و زمان و  تناسب قواى بازترى برپا می
 خود ،در اين شکل دوم  .دستورات آن فرق دارد

تشکل کارگرى تحميل شده و مجمع عمومى يک بروز 
سياوش . (اين تحميل و تناسب قواى جديد است

 )"مع عمومی کارگریباز هم درباره مجا "دانشور،

 با 

مجمع عمومی مورد نظر سياوش دانشور و گرايش نظری 
 بلکه تجمع کارگری ،واقع تشکيالت کارگری نيست وی در
تواند در   گويد، اين تجمع می  طور که او می همان. است

هرجايی که وی برمی شمارد برقرار شود؛ و عالوه بر آن 
در مقابل نانوايی ها و عابر بانک برای دريافت تواند   می

 .يارانه و صف شير يارانه ای و بنزين و غيره هم باشد
 ،داند که مجمع عمومی  سياوش دانشور البد خود از قبل می

نياز از  تشکيالت کارگری نيست و به همين دليل آن را بی
 .موارد ضروری فعاليت تشکيالتی مانند انتخابات می داند

کنم ريشه اشتباه گرايش نظری سياوش دانشور از  یفکر م
طرح مجمع عمومی به عنوان تشکل کارگری در اينجاست که 

دانند اگر روزی شوراهای کارگری برپا شود نطفه های  می
اوليه آن در همين مجامع عمومی بسته خواهد شد، و بعد اين 
برداشت به صورت ابالغ مکانيکی در آمده و حاصل اين 

ه چون شوراهای کارگری تشکل غايی و مطلوب شود ک می
 پس از همين االن می بايست مجمع عمومی ،کارگری است

 یبه عنوان نطفه اين شوراها به جای هر تشکلی ديگر، حت
اين درک مکانيکی تيپيک،  . قرار بگيرد،کميته اعتصاب

آرايش شکل و ظاهر را به جای مضمون و محتوا قرار می 
  .دهد

دراينجا ظاهرًا بيشترين نگرانی سياوش دانشور در رابطه
 موارد دست و پا گير ،تشکالتی غير از مجمع عمومی

وی به اين موضوع در جاهای ديگری از . بورکراتيک است
اما به نظر   .مباحث خود در اين زمينه نيز اشاره می کند

ورکراتيک ناصحيح رسد درک سياوش دانشور از موارد ب می
های  مخالفت او با جنبه. ربط به امر نظم تشکيالتی باشد و بی

بورکراتيک يک تشکيالت بيشتر جنبه آنارشيستی دارد تا 
جنبه بورکراتيک يک تشکل کارگری بر خالف   .کمونيستی

تصور سياوش دانشور مربوط به مواردی نيست که کارگران 
بت بخواهند و انتخابات اجازه بخواهند و ث"برای فعاليت خود 

ها   اغلب اين مواردی که سياوش دانشور به آن".بخواهند
کند موارد خارج از تشکيالت کارگری و مربوط به   اشاره می

در رابطه با بورکراسی آنچه که به . قوانين سيستم حاکم است
تشکل کارگری مرتبط است عدم رعايت دمکراسی کارگری 

ی کارگری است که انتخابات بی اتفاقًا در نبود دمکراس. است
به عبارت ساده، سياوش دانشور يک آنارشی . دليل می شود

کند و   يات مجمع عمومی معرفی میصعيار را از خصو تمام
در نتيجه آن را در تقابل با بورکراسی می نشاند؛ در صورتی 
که همين درهم ريختگی در فعاليت، صورت ديگری از همان 

نقطه تقابل با آن تنها دمکراسی های بورکراتيک، و  روش
 .کارگری درونی است

 جنبش کارگری ممکن است هر روزه و به در شرايط معمول
کرات تجمعاتی به عنوان تجليات جنبش کارگری در اينجا و 

 بی دوام ،های ذاتی اين تجمعات از خصلت. آنجا شکل بگيرد
 اتفاقًا نياز به تشکل يابی از همين. و زودگذر بودن آن است

گيرد که بتواند به اين تجمعات و مجامع عمومی   جا ريشه می
که شرايط معمول در جنبش  اما همين . تداوم ببخشدنظم و

کارگری تغيير کرده و تناسب قوا به نفع جنبش کارگری 
که در چنين شرايطی طبقه کارگر  کند، و همين چرخش می

بتواند هژمونی کسب کند، و در يک کالم در شرايطی که 
شود، همه اعتصابات  وضعيت انقالبی در جامعه پديدار می

ز هم به يک ديگر متصل شده و مقدمه کوچک و دور ا
 نياز به ،در اين وضعيت. اعتصاب عمومی فراهم می گردد

نمايندگان . کميته های اعتصاب ضروری تر از قبل می شود
  کميته های اعتصاب با يکديگر مرتبط شده و کميته ای بزرگ

اجتماعات کارگری که پيش از اين بر  .تر را تشکيل می دهند
 مانع خاصی گرفتند و حتی صادی شکل می لبات اقتسر مطا

برای ورود نمايندگان کارفرما به درون تجمع خود نداشتند، 
دوام سياسی رايط به تجمعات و مجامع عمومی بادر اين ش
شوند و نمايندگان خود را برای ارتباط با ساير   تبديل می



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

٢٢ 
از درون اين پروسه،  .کنند می" انتخاب"مجامع عمومی 
واقع از   ی کارگری شکل گرفته و درشوراهای سراسر

اعماق اين جنبش، شوراها به عنوان تشکيالت سراسری 
کارگری، منطبق با مطالبه جنبش کارگری در مقطع اعتالی 

 شکل می ،انقالبی که الزامًا کسب قدرت سياسی می باشد
که شوراهای کارگری محصول وضعيت  جان کالم اين .گيرد

تصادفی . ه اين وضعيت استوجود آورنده انقالبی و نه ب
نيست وقتی سياوش دانشور در بحث شفاهی خود در پالتالک، 
شوراهای کارگری را پيشنهاد می کند شنونده را به مقطع 

 حال می. رجوع می دهد و نه به روزهای معمولی ٥٧انقالب 
توان ماکسيماليسم و درک مکانيکی گرايشاتی را مشاهده کرد 

ها است ع عمومی نطفه اوليه شورانند مجامک که چون فکر می
دانند که در شرايط کنونی جنبش کارگری و  پس بهتر می

  سطح آگاهی فعلی آن، به جای کميته اعتصاب و تشکالت توده
ای منطبق با مطالبات کنونی کارگران نظير سنديکا، مجمع 

با . تر بسته شود عمومی تشکيل شود تا اين نطفه هر چه سريع
زمايشگاهای احزب با نام کمونيستی  در آاين روش حتی

 چه رسد به ،توان به نتيجه شورا رسيد موجود ايرانی هم نمی
تعيين حکم به کارگران مبنی بر ساختن مجمع عمومی به جای 

 .سنديکا يا کميته اعتصاب

از اين گذشته، تناقضی که در فرايند شکل گيری مجامع 
دانشور عمومی با تعريف گرايش نظری متعلق به سياوش 

شود اين است که اوًال؛ با تعريف ايشان از  مشاهده می
گيری مجمع عمومی ظاهرًا اين مجمع خود به  چگونگی شکل

ای مثل سالن ناهار خوری و پارکينگ  خود و در هر نقطه
شود و برای تشکيل شدنش از  کارخانه و نظاير آن تشکيل می

ظری گيرد، اما مشکل دائمی طيف ن کس هم اجازه نمی هيچ
متعلق به گرايش مورد نظر سياوش دانشور اين است که چرا 
کارگران به جای سنديکا و کميته اعتصاب و نظاير آن مجمع 

بينيم مجامع عمومی که می  يعنی می .عمومی نمی سازند
بايست بدون اجازه و خود به خود ساخته شود، وابسته به عدم 

نديکا گيری کميته اعتصاب و تشکالتی ديگر نطير س شکل
به سادگی ميتوان متوجه شد که مجمع عمومی مورد  .است

نظر گرايش فوق کامًال با مجامع عمومی کارگران به عنوان 
نطفه های اوليه شوراهای سراسری که در تاريخ تا کنونی 
جنبش کارگری در سطح جهان، تنها در شرايط اعتالی 

ود به ش انقالبی و به منظور سازمان دادن به انقالب ساخته می
مجمع عمومی مورد نظر گرايش فوق  .کلی متفاوت است

 تشکيالت نيست و به جای تشکيالت ساخته می شود

تشکيالت کارگری که در آن نيازی به انتخابات نباشد اصًال (
نطفه شورا نيست و به منظور نطفه شورا ؛ )تشکيالت نيست

شود؛ و تازه مشکلش اين است که تنها زمانی متولد  معرفی می
شود که کارگران دست به ساختن نوع تشکل های ديگری  می

اما مجامع عمومی در وضعيتی  .نظير کميته اعتصاب نزنند
که مطالبه سياسی طبقه کارگر بر همه مطالبات ديگرش غلبه 
کرده و دستور تسخير قدرت سياسی را برای خود انتخاب می 

د بلکه ای ندار کند، نه تنها منافاتی با تشکالت کارگری توده
ثانيًا؛ حتا مجامع  .خود می تواند انعکاس و نمودی از آن باشد

عمومی و شوراهای کارگری برای پيشبرد امر مبارزه 
واقع اين  ناچارند نمايندگانی از طرف خود معرفی کنند که در

 .نمايندگان هستند که شوراهای کارگری را منعکس می کنند
د يک نظام نيابتی در نتيجه حتا شوراهای کارگری نيز کارکر

يعنی نمايندگانی که به نيابت از توده های کارگر  .را دارد
بنابراين بايد پرسيد که  .شوراهای کارگری تشکيل می دهند

چرا حتا برای مجامع عمومی و شوراهای کارگری انقالب 
توان نمايندگانی انتخاب کرد که به امر مبارزه توده  آينده می

رزه سامان دهد اما برای يک ها پرداخته تا به اين مبا
اعتصاب کارگری نبايد کميته ای متشکل از نمايندگان 
 .کارگران اعتصابی ساخت که امر اعتصاب را تداوم دهد

شود خبر خوب اعتصاب  همينک که اين سطور نوشته می
حتا اگر تا کنون هم  .کارگران پتروشيمی آبادان هم منتشر شده
 نداشت اکنون ديگر اعتصابات پتروشيمی کميته اعتصاب

شد که اين کميته ساخته شود تا نمايندگان آن در  ضروری می
های اعتصابی پتروشيمی، و حتا در  مشورت با ساير بخش

های ديگر با يک ديگر  صورت گسترش اعتصاب به بخش
اگر به  .تبادل نظر کرده تا مبارزه هماهنگی را سازمان دهند

بايد پذيرفت کرد که  "اعتصاب مدرسه انقالب است"قول لنين 
  .کميته اعتصاب الفبای آموزش در اين مدرسه است

 ١٣٩٠بيست و چهارم مهر ماه 
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   ١٩١٧درس های اصلی انقالب اکتبر 

 

  مازيار رازی

و سياسی و انشقاق در درون هيئت بحران عميق اقتصادی 
های مردم و سازماندهی و  تر شدن وضعيت توده حاکم ، وخيم

داری، پيش شرط  تداوم مبارزات کارگری عليه نظام سرمايه
اين پيش . های عينی برای يک دورۀ اعتالی انقالبی است

 آن  .شرط ها، همگی در وضعيت کنونی ايران مصداق دارد
يا رهبری (د، پيش شرط ذهنی چه کمبودش احساس می شو

چنان چه اين عامل ذهنی تحقق يابد، . است) جنبش کارگری
انقالب اجتماعی عليه نظام سرمايه داری می تواند در دستور 

از اين رو بررسی يکی از . کار پيشروان کارگری قرار گيرد
  روسيه١٩١٧عظيم ترين انقالبات جهان، يعنی انقالب اکتبر 

برای فعاالن کارگری و جوانان انقالبی و درس گيری از آن 
 .ايران از اهميت بسياری برخوردار است

حکومت مطلقۀ تزاری از يکسو به زير ١٩١٧در فوريۀ 
ضربات شورش های قحطی زدگان و فقرا و از سوی ديگر 
 .زير ضربات سربازان و از هم پاشيدگی ارتش قرار گرفت

ه ناشی از روسي١٩٠٥می توان بيان داشت که شکست انقالب 
ناتوانی کارگران در برقرار کردن پيوندی بين جنبش 

 برقراری اين پيوند در سال  .کارگری و جنبش دهقانی بود
 .برای تزاريزم بسيار مهلک و سنگين تمام شد ١٩١٧

، طبقۀ کارگر نقشی اساسی ايفا ١٩١٧در وقايع انقالب فوريۀ 
م ماند و به اما به علت فقدان يک رهبری انقالبی، ناکا. کرد

قدرت اجرائی که از تزاريزم گرفته شده  .پيروزی دست نيافت
بود، در دست حکومت موقت که ائتالفی بود از احزاب 

دموکرات های طرف دار قانون (بورژوايی نظير کادت ها 

منشويک (و گروه های ميانه رو در جنبش کارگری ) اساسی
 .قرار داده شده بود) ها و سوسيال رولوسيونرها

با اين وصف، جنبش توده ای آن چنان پرتوان و نيرومند بود 
که نهادهای تشکيالتی خود را به همراه داشت، يعنی شوراها 

نمايندگان کارگران، سربازان و دهقانان که به  )سوويت(
 بدين ترتيب از  .وسيلۀ گارد سرخ مسلح حمايت می شدند

ار روسيه تحت رژيم قدرت دوگانه بالفعل قر ١٩١٧فوريۀ 
حکومت موقت که بر دستگاه دولت بورژوائی در حال . داشت

تالشی استوار بود، با شبکۀ شوراها که در حال ساختن و 
 .برقرار کردن قدرت دولت کارگری بود، مواجه گرديد

بدين ترتيب، پيش بينی لئون تروتسکی در پايان انقالب 
 روسيه، مبنی بر اين که انقالب آيندۀ روسيه شاهد ١٩٠٥
 .تن هزاران شورا خواهد بود، به حقيقت پيوستشکف

مارکسيست های انقالبی در روسيه و در کشورهای ديگر 
چاره ای جز بررسی مجدد تحليل های خود از ماهيت 

 .اجتماعی انقالب در حال پيشرفت روسيه نداشتند

مارکسيست های انقالبی، از همان ابتدا چنين می پنداشتند که 
از اين رو،  .ب بورژوائی خواهد بودانقالب روسيه يک انقال

با توجه به عقب افتادگی روسيه، تکاليف اساسی اين انقالب، 
دموکراتيک در سده  -مشابه تکاليف انقالبات کبير بورژوا

" تکاليف بورژوا دموکراتيک"های هيجدهم و نوزدهم، 
سرنگونی حکومت مطلقه، کسب آزادی  :يعنی .ارزيابی شد

ن اساسی، آزادی دهقانان از قيود شبه های دموکراتيک و قانو
فئودالی؛ آزادی مليت های تحت ستم؛ و ايجاد بازار متمرکز 
ملی جهت تضمين رشد سريع سرمايه داری صنعتی، که خود 

   .برای تدارک انقالب سوسياليستی آتی ضروری است

نتيجه اين ارزيابی، استراتژی ای بود که بر پايۀ اتحاد بين 
 جنبش کارگری استوار قرار داشت، که بورژوازی ليبرال و

در آن جنبش کارگری بايد به مبارزه جهت خواست های آتی 
هشت ساعت کار در روز، آزادی (طبقه قناعت می کرد 

، و در عين حال بورژوازی را )تشکيالت و اعتصاب و غيره
انقالب " (خود"برای اجرای هر چه بنيادی تر تکاليف انقالب 

 .حت فشار قرار می دادت )بورژوا دموکراتيک

 مردود شناخته شده ١٩٠٥اين استراتژی توسط لنين در سال 
او به تحليلی که مارکس از طرز برخورد بورژوازی،  .بود

به زعم  :انجام داده بود، اشاره کرد ١٨٤٨پس از انقالب 
به مجرد آن که پرولتاريا در صحنۀ  ١٨٤٨مارکس در سال 

http://mlitaant.cloudaccess.net/2011-09-10-11-56-08/239-2011-10-21-18-21-44.html
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ز بيم قدرت کارگران به سياست پديدار گرديد، بورژوازی ا

لنين تحليل سنتی مارکسيست های  .اردوی ضدانقالب پيوست
ليکن با  .روسيه از تکاليف انقالب روسيه را تغييری نداد

توجه به خصلت آشکارا ضدانقالبی بورژوازی به اين نتيجه 
رسيده بود که تحقق اين تکاليف از طريق اتحاد مابين 

ير نيست، و به همين خاطر بورژوازی و پرولتاريا امکان پذ
  .انديشۀ اتحاد ميان پرولتاريا و دهقانان را جايگزين آن نمود

، به تصور "ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و دهقانان"اما 
لنين، بر پايۀ اقتصاد سرمايه داری و به طوری کلی دولتی که 

 .هم چنان بورژوا باقی خواهد ماند، قرار داشت

، لئون تروتسکی به ١٩٠٦تا  ١٩٠٥در خالل سال های 
عدم توانايی تاريخی  :ضعف اين بينش اشاره کرده بود؛ يعنی

لنين پس از (دهقانان در تشکيل يک نيروی سياسی مستقل 
در سراسر تاريخ معاصر،  ).بر اين نکته اذعان کرد ١٩١٧

دهقانان، در تحليل نهايی، همواره از رهبری بورژوايی و يا 
با لغزش اجباری  .اله روی کرده اندرهبری پرولتاريايی دنب

بورژوازی به اردوی ضدانقالب، سرنوشت انقالب بستگی 
دارد به توانائی پرولتاريا در کسب سيطرۀ سياسی بر جنبش 
دهقانان و برقراری اتحاد مابين کارگران و دهقانان تحت 

انقالب روسيه تنها در  :به عبارت ديگر .رهبری پرولتاريا
يروز شود و وظايف انقالبی خود را صورتی می توانست پ

تحقق بخشد که پرولتاريا، با برخورداری از پشتيبانی دهقانان 
فقير، قدرت سياسی را تسخير کرده و دولت کارگری را 

 .مستقر نمايد

 جايی 

به روسيه، فورًا اين امکانات عظيم انقالبی لنين در مراجعت 
با تزهای آوريل، لنين جهت گيری حزب بلشويک  .را دريافت

بلشويک ها می  .را در راستای نظريۀ انقالب مداوم تغيير داد
بايست برای کسب قدرت توسط شوراها و استقرار 

اگر چه اين موضع  .ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه می کردند
من جمله استالين، ( رهبران قديمی بلشويک ابتدا از طرف

چسبيده ١٩٠٥که به فرمول های سال ) کامنف و مولوتف
بودند، با مقاومت روبرو شد، ليکن به زودی توسط کل حزب 

و اين عمدتًا به علت فشار کارگران پيشتاز  .تأييد گرديد
کسانی که حتی قبل از اتخاذ آگاهانۀ اين جهت  .بلشويک بود

 . لنين، به طور غريزی آن را اتخاذ کرده بودندگيری از سوی
پيروان تروتسکی با بلشويک ها که برای کسب اکثريت در 

 .ميان کارگران دست به کار شده بودند، متحد شدند

قيام نابهنگام ژوئيه، (به دنبال زد و خوردهای گوناگون 
، از سپتامبر )کودتای ضدانقالبی و ناموفق کورنيليف در اوت

د بلشويک ها اين اکثريت را در شوراهای به بع١٩١٧
 از آن هنگام به بعد، مبارزه  .شهرهای بزرگ به دست آوردند

در اکتبر  .برای تسخير قدرت در دستور کار قرار گرفت
، تحت رهبری کميتۀ نظامی )طبق تقويم غربی، نوامبر(

انقالبی پطروگراد که توسط تروتسکی رهبری می شد و 
 .پطروگراد، اين مسأله تحقق يافتوابسته بود به شورای 

اين شورا از پيش موفق به جلب وفاداری تقريبًا تمام پادگان 
های مستقر در پايتخت قديمی تزار شده بود، اين ها از 

بدين ترتيب قيام  .اطاعت ستاد کل ارتش بورژوا سر باز زدند
که مصادف بود با برگزاری دومين کنگرۀ سراسری 

دستگاه  . خونريزی صورت گرفتشوراهای روسيه، با آمی
دومين کنگرۀ  .دولتی کهن و حکومت موقت سقوط کرد

شوراها با اکثريت عظيمی به کسب قدرت توسط شوراهای 
برای اولين بار در قلمرو  .کارگران و دهقانان رأی داد

کشوری وسيع، دولتی مطابق با الگوی کمون پاريس مستقر 
 .يعنی يک دولت کارگری: شده بود

بدين ترتيب نظريۀ انقالب مداوم اعالم می کند که از آن
ا ي "ملی"که در عصر امپرياليزم، بورژوازی به اصطالح 

، در کشورهای عقب افتاده توسط حلقه "بومی"يا  "ليبرال"
های بسياری به امپرياليزم خارجی و طبقات حاکم سنتی 
 -وابسته است، بنابراين وظايف تاريخی انقالب بورژوا

که شامل اصالح ارضی، استقالل ملی، کسب (دموکراتيک 
آزادی های دموکراتيک و اتحاد کشور به منظور رشد صنايع 

از طريق استقرار ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا، با ) ودمی ش
 ١٩١٧مسير انقالب . پشتيبانی دهقانان فقير، تحقق پذير است

را کامًال تأييد  ١٩٠٦روسيه، پيش بينی تروتسکی در سال 
هم چنين مسير کليۀ انقالباتی که در کشورهای عقب (کرد 

 ).افتاده تا کنون روی داده اند

کی، در نظريۀ انقالب مداوم، پيش بينی کرده بود که تروتس
پرولتاريا پس از تصرف قدرت نمی تواند تنها به اجرای 

دموکراتيک اکتفا نمايد، بلکه  -تکاليف تاريخی انقالب بورژوا
می بايست به تصرف کارخانه ها و ريشه کن کردن استثمار 
از سرمايه داری بپردازد و ساختن جامعۀ سوسياليستی را آغ

 در ١٩١٧اين دقيقًا آن چيزی بود که پس از انقالب  .کند
پس از تسخير قدرت پرولتری،  .روسيه به وقوع پيوست



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

٢۵ 
انقالب به طور الينقطع و بدون طی مراحل، از اجرای 

دموکراتيک به تحقق دادن تکاليف  -وظايف بورژوا
يا به طور (می يابد  "گسترش"سوسياليستی،  -پرولتاريايی
 ).تکاليف انجام می گيردهمگام اين 

برنامۀ حکومتی که در پايان دومين کنگرۀ شوراها به قدرت 
رسيد، از نقطه نظر وظايف آن، به برقراری کنترل و نظارت 

مبرم ترين وظايفی که  .کارگران بر توليد خالصه می شد
  :برای انقالب اکتبر در نظر گرفته شده بود، عبارت بودند از

سيم زمين بين دهقانان، حل مسألۀ برقراری مجدد صلح، تق
 .ملی، و استقرار قدرت واقعی شوراها در سراسر روسيه

اما بورژوازی ناگزير از خرابکاری در اعمال سياست نوين 
اکنون که کارگران به قدرت خودآگاهی يافته بودند، ديگر  .بود

نه استثمار سرمايه داران و نه خراب کاری آن ها را تحمل 
 ترتيب از استقرار کنترل کارگران تا ملی بدين .می کردند

کردن بانک ها، کارخانجات بزرگ، و سيستم حمل و نقل 
به زودی، کليۀ وسايل توليدی به غير از  .فاصله کمی بود

وسايل توليدی دهقانان و مالکين خصوصی کوچک، در دست 
 .مردم قرار گرفت

مسلم است که سازمان دهی اقتصادی بر مبنای مالکيت 
 وسايل توليد در کشور عقب افتاده ای که سرمايه عمومی

داری در آن وظيفۀ ايجاد پايه های مادی سوسياليزم را بسيار 
 .ناتمام گذارده است، با مشکالت عديده ای روبرو خواهد شد

اما آن ها معتقد  .بلشويک ها به خوبی از اين مسأله آگاه بودند
ود، چرا که بودند که دورۀ انزوای آن ها طوالنی نخواهد ب

انقالب پرولتاريائی مطمئنًا در بسياری از کشورهای صنعتی 
ادغام  .پيشرفته به وقوع خواهد پيوست، به خصوص در آلمان

انقالب روسيه، انقالب آلمان و انقالب ايتاليا می توانست پايۀ 
 .ماديمستحکمی برای جامعۀ بدون طبقه به وجود آورد

انقالب در آلمان  .اس نبودندتاريخ نشان داد که اميدها بی اس
به شرايطی  ١٩٢٠-١٩١٩ايتاليا در سال های  .شروع شد

انقالب روسيه به منزلۀ الگو برای انقالبات  .مشابه نزديک شد
سوسيال دموکرات  .سوسياليستی جهان نقشی کليدی ايفا کرد

کسانی که بعدها اعالم کردند   يعنی-های روسيه و اروپا
سکی در مورد انقالب جهانی، پايه و  لنين و تروت"روياهای"

 انقالب روسيه را از ابتدا -اساسی در واقعيت نداشته است
محکوم به انزوا و شکست اعالم کردند؛ و آغاز انقالب 

اما  .سوسياليستی در يک کشور عقب افتاده را تخليی دانستند

آنان فراموش می کنند که شکست طغيان های انقالبی در 
ختی می توانست ناشی از فقدان اروپای مرکزی به س

بلکه اين شکست ها  .مبارزات و استحکام انقالبی توده ها باشد
عمدتًا از نقش ضدانقالبی ای که رهبران سوسيال دموکراسی 

 .بين الملل، عامدانه ايفا کردند سرچشمه گرفت

در اين رابطه، لنين و تروتسکی و رفقای آن ها، در رهبری 
ط پرولتاريا در اولين کشور و هدايت تسخير قدرت توس

جهان، به تنها اقدامی دست زدند که مارکسيست های انقالبی 
می توانستند به آن ها مبادرت ورزند، تا توازن نيروها را به 

  .سود طبقۀ کارگر تغيير دهند است

برای جوانان انقالبی ايران که در راه تدارک انقالب آتی گام 
 .حياتی است ١٩١٧ب اکتبر برداشته اند، درس گيری از انقال

با وجود پيامدهای منفی (نخسين انقالب سوسياليستی در جهان 
يکی از مهم ترين دست آوردهای جنبش ) آن در دوره استالين

انقالب اکتبر در عمل نشان  .کارگری در سطح جهانی است
داد که تنها با اتکا به نهادهای خود کارگران و رعايت 

 .ازمان دهی انقالب عملی استدموکراسی درونی است که س
هيچ نهاد ديگری به غير از شوراهای کارگری قادر به تحقق 

سازمان دهی انقالب  .دادن انقالب روسيه نمی توانست باشد
با شورش های کور و جنجال ها و ژست های روشن فکرانۀ 

سازمان دهی انقالب يک هنر  .خرده بورژوايی، متفاوت است
ست های انقالبی، انقالب مبارزه ای  از ديدگاه مارکسي .است

دولت . است ميان نيروهای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی
اين ابزار . ابزاری است در دست نيروهای غالب اجتماعی
  :همانند ماشينی، اجزاء مشخص خود را داراست

. موتور و نيروی محرکه، مکانيزم انتقال و مکانيزم حرکت 
افع طبقاتی است؛ مکانيزم موتور و نيروی محرکه دولت، من

انتقال آن نشريات، تبليغات و مدارس، احزاب، مساجد و غيره 
مکانيزم اجرايی آن قوۀ مقننه، قوۀ مجريه و دستگاه  .است

  .اداری، پاسداران و پليس، دادگاه ها، زندان ها و ارتش است
تا زمانی که کل اين دستگاه دولتی از ميان برنداشته نشود، 

اين مهم ترين  .اليف جامعه حل نخواهد شدهيچ يک از تک
 ٢٠١١اکتبر      .روسيه بود١٩١٧درس انقالب اکتبر 
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 -نيازی نيست تا توليد در مقياس کوچک و متوّسط  "گرايش بين المللی مارکسيستی"ليبی و مواضع 

 در يک جامعۀ در حال گذار ملی -کشاورزی، خدمات و غيره
 که از -تجارب تمامی اقتصادهای برنامه ريزی شده. شود

 نشان داد که ملی سازی - آغاز گشت١٩٢٠شوروی در دهۀ 
، کمبود، بازار بوروکراسی بيش از حدايجاد  به ،اين بخش ها

 به همراه توسعۀ ناکافی نسياه و تمرکز مفرط بر صنايع سنگي
 ،خدمات و صنايع خدماتی برای برآوردن نيازهای مصرفی

  .منجر می شود

  ٢٠١١ اوت ٢٩هايکو کو، 

  آرمان پويان: ترجمه

سربازان دست  اشغال ميدان سبز به باشب گذشته، " 
  ".شد شورشی، خيابان های طرابلس مملو از شادی

  )٢٠١١ اوت ٢٢آلن وودز، (

از هم سرنگونی قذافی نخستين گام بود؛ انقالب واقعی ليبی، " 
  ". آغاز می شوداکنون

  )٢٠١١ اوت ٢٣آلن وودز، (

اين عباراتی که در واقع برای جشن گرفتن ورود نيروهای 
سازمان يافته از سوی ناتو به شهر طرابلس منتشر شد، بيش 

رهبری تان و رفقای ما در سطح از هر چيز ناتوانی دوس
 را در تمايز ميان )IMT ("یتگرايش بين المللی مارکسيس"

  .انقالب در ليبی به نمايش می گذارد انقالب و ضّد

 در مورد اين گرايشبه نظر می رسد که خطاهای تئوريک 
اريستی تماهّيت طبقاتی چين از يک سو، به همراه درک ولون

ی ديگر، آن ها را به چنين  از مفهوم انقالب از سوآن ها
وضعّيت فالک باری دچار کرده است؛ وضعّيتی که در آن 

 به ليبی هم ، در مورد چين راتقال می کنند تا تئوری های خود
  .تعميم بدهند

 پيرامون ٢٠٠٩-٢٠٠٨ سال طیدر بحث های مختصری که 
چين به وجود آمد، استدالل ما اين بود که خصوصی کردن 

 برنامه ريزی شده به دست بوروکراسی يک بخش از اقتصاد
حاکم، خود به خود به بازگشت و احيای سرمايه داری منجر 

به عالوه، بخش هايی از اقتصاد در يک جامعۀ در . نمی شود
حال گذار وجود دارد که در کشورهايی مثل کوبا، ليبی، چين، 
شوروی و غيره ملی شدند، در حالی که هيچ يک از آن ها در 

  . ملی نشده بودندوهلۀ نخست

 

ليبی تا همين اواخر، عمدۀ اقتصاد خود را ملی و کمپانی های 
، رژيم قذافی و ١٩٩٠در دهۀ . خصوصی را ممنوع کرد
ۀ بخش اعظم اقتصاد به وسيلۀ شرکت ارگان قدرت آن، به ادار

های خصوصی و ضمنًا سرمايه گذاری کمپانی های خارجی 
حتی طرح هايی هم برای خصوصی کردن عمدۀ . مجّوز داد

بخش های اقتصاد در دست بود که البته تا تحقق خود فرسنگ 
توافقات به عمل آمده ميان قذافی و دولت ها . ها فاصله داشت

" ايه داریبازگشت سرم"اری، نه به و شرکت های سرمايه د
هيتلر که به تغيير خصلت -هدۀ استالينامنجر شد و نه مانند مع

بنيادين شوروی انجاميد، ماهّيت بنيادين اين رژيم را 
  .دستخوش تغيير کرد

اّدعا می ) ٢٠١١ آوريل ۶به تاريخ (فرد وستن در مقاله ای 
مايه داری  سر١٩٧٩کند که ليبی تحت حاکمّيت قذافی، تا سال 

را محو کرده و نوعی رژيم استالينی بر پايۀ برنامه ريزی 
وستن می گويد که در سال . بوروکراتيک مستقر نموده بود

 کمپانی خصوصی شده بود، اّما سپس به نظر ۴١، تنها ٢٠٠۴
می رسد که از نظر او ماهّيت طبقاتی رژيم به دنبال انکار 

 و پذيرش وجود سالح های کشتار جمعی در اين کشور
سرمايه گذاری خارجی تغيير کرده و اين ظاهرًا به آن معنا 

در حال پيروی از سياست های ديکته شده از "بوده که ليبی 
  .بوده است" سوی امپرياليسم

در حقيقت، گرچه قذافی و باند او خود را غنی ساختند، اّما 
منجر به بازگشت سرمايه داری، به عنوان شيوۀ مسلط توليد 

قدرت های امپرياليستی با اقدامات . ی هم نشده بودنددر ليب
ليبی " پيروی"خود نشان داده اند که تا چه حد اعتماد آن ها به 

سوسياليسم، يا هر جامعۀ در حال گذار به سوی سوسياليسم،  .  پايين بوده است،در دستوراتشان
بايد بر پايۀ مالکّيت عمومی بر بخش اجتماعی شدۀ اقتصاد 
قرار داشته باشد؛ يعنی بنگاه های کالنی که به واسطۀ کار 
جمعی و ماشين آالت مدرن به توليد کاال برای جامعه، به 

  . از مردم می پردازندمثابۀ يک کل، يا شمار زيادی

موضوعی که عمومًا در مقاالت گرايش بين المللی 
مارکسيستی در مورد ليبی به چشم می خورد، اينست که اين 

 باال و به عالوه نابود شدن دولت کشور شاهد نرخ بيکاری
اين کشور، " انقالب"رفاه بوده، بنابراين بنا به استدالل آن ها، 
اين حقيقت که نرخ . خيزشی است عليه چنين وضعيتی
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بيکاری جوانان در ليبی باالست، ماهّيت طبقاتی اين رژيم را 

 لهستان و  درتا پيش از سقوط اتحاد شوروی،. تعيين نمی کند
در حقيقت، اشتغال کامل . ی هم نرخ بيکاری باال بوديوگسالو

، در دل خود ميليون ها نفر را پنهان ١٩٨٠شوروی در دهۀ 
می ساخت که به طور رسمی سر کار می رفتند، اّما چيزی به 

به زودی در کوبا . ثروت های مولد جامعه اضافه نمی کردند
 آن هم به دنبال طرح اخراج بسياری از بخش دولتی و انتقال

ی باال خواهد رفت؛ اّما آيا اين ها به ساير بخش ها، بيکار
عنی که کسی بايد به دنبال سرنگونی حزب کمونيست کوبا ي

  باشد؟ يا اين نشانی از ضّد انقالب خواهد بود؟

 با )٢٠١١ فوريۀ ٢٣به تاريخ  (آلن وودز طی مقاله ای
ی زد و قذافی دست به خصوصی ساز"وحشت اعالم کرد که 

 تا شعبه های خود را  نمودهای خارجی را تشويقشرکت 
 به طور ضمنی به آن معناست که  البتهاين جمله". افتتاح کنند

در نگاه وودز به دورۀ گذار به سوسياليسم، نه اثری از 
شرکت های خارجی خواهد بود، نه سرمايه گذرای خارجی و 

  ! خصوصیفروشگاه هاینه 

ت ها بود که هرگونه مشخصًا همين سياس"او ادامه می دهد 
عنصری از دولت رفاه سابق را نابود کرد و به ايجاد شکافی 
عظيم ميان ثروت نفرت انگيز باند قذافی و فقر توده ها و 

هرگونه خصلت مترقی که . افرايش بيکاری توده ای انجاميد
اين علت . رژيم در گذشته می توانست داشته باشد، محو شد

  ".ريشه ای خيزش کنونی است

قذافی، در "رد وستن هم با او همصدا می شود و می گويد ف
حال باز کردن درهای اقتصاد به سوی سرمايه گذاری غربی 

اقتصاد تا حدودی خصوصی شده و قرار بود تا بيشتر هم . بود
  )٢٠١١ مارس ٢٣ ("ادامه يابد

وجود يا عدم وجود يک دولت رفاه، به تنهايی ماهّيت طبقاتی 
می کند؛ در غير اين صورت، بريتانيا و يک دولت را تعيين ن

سوئد و آلمان هم همگی دولت های در حال گذار به 
ظاهرًا منابع ناشناختۀ آقای . سوسياليسم تعريف می شدند

چرا که . وودز با تمامی منابع جّدی و مهم در تضاد قرار دارد
هزينه های رفاهی در دورۀ قذافی حتی با وجود اجازۀ دولت 

 و مالکّيت شرکت های خارجی بر به خصوصی سازی
  :فروشگاه ها، ادامه يافت

ی نفتی قابل مالحظه، جمعّيت اندک اليبی، با داشتن درآمده"
و سياست های بازتوزيع شامل يک سيستم گستردۀ رفاه 
اجتماعی و پرداخت سوبسيد برای کاالهای پايه، دارای رتبۀ 

رانه و س) GNI( باالترين درآمد ناخالص ملی از نظرسّوم 
در آفريقا ) HDI(هم چنين باالترين شاخص توسعۀ انسانی 

 درصد ٧٫۴، اين کشور از رشد نيرومند ٢٠١٠در سال . بود
برخوردار بود و تا زمان آغاز درگيرهای اخير، رشدی باال 

  )١(" .را به نمايش گذاشت

شاخص توسعۀ انسانی، در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل 
)UNDP(ن دوره ای که به اّدعای ، نشان می دهد طی آ

محو ... خصلت های مترقی "گرايش بين المللی مارکسيستی 
، ليبی با سقوط ناگهانی استانداردهای زندگی، رفاه يا "شد

با توّجه به داده های . توسعۀ انسانی رو به رو نبوده است
UNDP ابزارهايی که از سوی دولت ليبی بين سال های ،
 بود به بهبود رفاه هشد، هر چ به کار گرفته ٢٠١٠ تا ٢٠٠۵

  .عمومی مردم منجر شد

شاخص توسعۀ انسانی به تفکيک جهان، کشورهای عربی و 
  )٢(جماهيريه ليبی 

  

  انقالب و ضّد انقالب

انقالب "تحليل گرايش بين المللی مارکسيستی از نخستين روز 
. ، نه بر پايۀ واقعّيات که بر اساس تخيالت قرار داشت"ليبی

 اين  و ولونتاريستیت، ريشه در ديدگاه خاصاين تخيال
  :سازمان دارد که به خوبی در پاراگراف زير ديده می شود

انقالب ليبی، سرشار است از عناصر متناقض و بنابراين " 
مهم ترين ضعف آن، . می تواند در جهات مختلفی حرکت کند

: مانند تونس و مصر، عدم حضور يک فاکتور ذهنی است
فقدان اين عامل، انقالب را بيش از . رهبریحزب انقالبی و 
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ّما انقالب نقاط قّوتی نيز پيش پيچيده و طوالنی خواهد کرد، ا

  ).٢٠١١ اوت ٢٢آلن وودز،  ("دارد

مضحک گرايش بين المللی مارکسيستی، اينست که " تئوری"
انقالب "می تواند به يک ) و تمامی انقالب ها(هر انقالبی 

 شود، تنها و تنها اگر اين سازمان جديد مبّدل" ١٩١٧اکتبر 
مهم ترين عامل تعيين . بتواند مقام رهبری آن را به دست آورد

کنندۀ انقالب ها، آن چيزيست که وجود ندارد و نه آن چه که 
اين چيزيست که تحت عنوان مارکسيسم به ! حضور دارد

مسلمًا نقطۀ  .خورد اعضای اين سازمان داده می شود
رکسيستی، بايد از آن چه که وجود دارد عزيمت يک تحليل ما

  .باشد

آن "، )٢٠١١ آوريل ١به تاريخ (طبق مقاله ای از فرد وستن 
چه که به عنوان يک انقالب حقيقی عليه قذافی آغاز شد، 
اکنون از سوی عناصر ارتجاعی بورژوا تصاحب شده 

  ".است

مقالۀ مذکور، مطلب مستندی است که نشان می دهد غلبۀ 
طرابلس، به وسيلۀ سربازان مزدور بريتانيا، شورشان بر 

و : تسليحات فرانسوی، و حمايت مالی قطر سازماندهی شد
همگی اين ها تحت پشتيبانی هوايی، بمب ها، عمليات 

  .الجستيکی و طرح ريزی ناتو قرار داشتند

نيروهای "هم چنين طبق مقاله ای مندرج در اکونوميست، 
من جمله همان (تو از نيروهای تحت حمايت نا" شورشی

در شورای انتقالی ملی و گروه ") عناصر ارتجاعی بورژوا"
در قالب دست "های شبه نظامی تشکيل می شوند؛ اين نيروها 

که مورد سازماندهی و حمايت مالی ) بريگاد( کتيبه ۴٠کم 
هر کتيبه، عمومًا از . سّری قرار دارند، گروه بندی شده اند

صّيت نظامی کارآزموده و يک شهر و به فرماندهی يک شخ
مورد اعتماد يا در برخی موارد کسانی که آن را تأمين مالی 

  )٣(". می کنند، برمی خيزد

انقالب " در اين به اصطالح عامل ذهنی واقعیاين همان 
 .امپرياليسم و دست نشانده های ليبيايی آنيعنی : است" ليبی

ی کند آن چه سازمان گرايش بين المللی مارکسيستی تالش م 
خطاب کند، در حقيقت يک ضّدانقالب " انقالب"تا در ليبی 

  .سازمان يافته از سوی امپرياليسم است
(1) 
www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/nort
h-africa/libya/ 
(2) 
hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/LBY.html 
(3) http://www.economist.com/node/21526958  

 با نظريات مقاله زير در حدود يک دهه پيش در تقابل
. انحرافی مرتضی محيط پيرامون  مرحله انقالب، نگاشته شد

اخيرًا در حاشيه وقايع رخ داده در آفريقای شمالی، مباحثاثی 
درباره انقالب آتی ايران و چشم انداز پس از سرنگونی رژيم 

از اين رو مقاله زير، همراه با . کنونی، گشوده شده است
، )»بحث آزاد«جوع شود به ر(برخی از مباحثات درمورد آن 

  . مجددْا انتشار می يابد

  ١٣٩٠ميليتانت مهر 

  !چه نيست» مرحله انقالب

مرحله «اخيرًا مقاله ای توسط مرتضی محيط تحت عنوان  
 و چند سايت اينترنتی ۶٨۶در شهروند » انقالب چيست؟

 نزديک  موضع مقاله، مسئله ای است که. انتشار يافته است
فل کمونيستی مورد بحث و تبادل و نظر به يک قرن در محا
در دهه های پيش همواره مدافعان سياست . قرار گرفته است

خارجی شوروی و چين متکی بر نقل قول هايی از مارکس و 
را تبليغ، ترويج و اجرا می » سازش طبقاتی«انگلس سياست 

و » دمکراتيک«همواره انقالب را به دو مرحله . کردند
 کرده و در فاز دمکراتيک آن، سازش تقسيم» سوسياليستی«

. آن توجيه می کردند» مترقی«با بورژوازی و يا بخش 
سياست های سازش طبقاتی حزب کمونيست شوروی با 

، فرانسه و اسپانيا در سال های ١٩٢٧چانکايچک در چين 
 و دهها نمونه ديگر در سطح جهانی؛ و همچنين ١٩٣۶- ٣٧

 به قوام السلطنه، در ايران سياست های حزب توده نسبت
سپس نسبت به دکتر مصدق و در نهايت همکاری حزب توده 

 خمينی همه ريشه در اين نظريات انحرافی  و اکثريت با رژيم
داشته و از علل اصلی شکست انقالبات جهانی از جمله ايران 

  .بوده اند

اما، واضح است که طرح بحث مرتضی محيط در مورد  
با نظريات استالينيستی همخوانی نمی تواند » مرحله انقالب«

زيرا در نوشتجات و مصاحبه های پيشين ايشان، . داشته باشد
حداقل ظاهرًا، گسست نظری و تئوريک با اين گرايش ها 

پس علت طرح اين موضع کهن تحت لوای . مشاهده شده است
گرچه مسائل : چيست؟ ايشان می گويند که» نوين«مسئله ای 

ريز به ريز «گلس را نمی توان مطروحه توسط مارکس و ان
اما دانستن اين تجربيات می تواند . در هر جايی پياده کرد

). ١صفحه(» چراغ راهنمايی برای انقالب کنونی ايران باشد
سپس ايشان نقل قول های ارزنده ای از مارکس و انگلس در 

مرحله دمکراتيک و (مورد مرحله بندی انقالب به دو قسمت 
 آورده و سخنان آنها را نسبت به چپ )مرحله سوسياليستی

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/north-africa/libya/
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/north-africa/libya/
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/LBY.html
http://www.economist.com/node/21526958
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روی های برخی که اين دو فاز را درست تشخيص نمی 

بديهی است که منظور آقای محيط از . دهند، برجسته می کنند
طرح اين نکات صرفًا نمی تواند به منظور برگزاری يک 
کالس عمومی آموزش تئوريک در مورد بحث های مارکس 

نين بود چرا اين نکات زيرا که اگر چ. و انگلس، باشد
  آموزشی پيش از اين طرح نگشته بود؟

چنانچه غرض از طرح اين نکات يک آموزش سوسياليستی 
 سال پيش مارکس و انگلس است، ١۵٠در مورد بحث های 

نيروهای چپ و «اين اقدام، قابل تقدير بوده و محققًا 
اين تحقيقات را در آرشيوهای خود قرار داده و به » ترقيخواه

اما، چنانچه درس . قع مورد استفاده قرار خواهند دادمو
 امروز سال پيش مارکس برای ١۵٠آموزی از اعتقادات 

در » اصالح طلبان«ايران به ويژه در پيوند با بحث های 
    .مقابل جناح حاکم در ايران است، موضوع تفاوت دارد

جمع بندی آقای محيط در انتهای مقاله بيشتر انگيزه دوم را به 
ايشان از نظريات مارکس و انگلس برای . ثبات می رساندا

چراغ راهنمايی برای انقالب «استفاده از تجربيات به مثابه 
  :چنين می نويسند» کنونی ايران

نه ) مرحله ضداستبدادی( بورژوازی در مرحله انقالب -١
تنها نقشی ترقی خواه و انقالبی دارد، بلکه الجرم بايد پيروز 

  .شود

پيروزی بورژوازی، مبارزه طبقه کارگر ادامه می  پس از -٢
يابد، منتهی صف بندی طبقاتی عوض شده و دشمن اصلی در 

  .مرحله بعدی خود بورژوازی خواهد بود

 در همين مرحله بورژوا دمکراتيک، بورژوازی به دليل -٣
ترس از طبقات پايين تر يعنی کارگران و زحمتکشان، مبارزه 

  .ه و دودلی صورت می گيرداش عليه ارتجاع با اکرا

به راحتی تن به ) سلطنت مطلقه در آلمان( ارتجاع حاکم -۴
) تبديل از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه(بورژوايی شدن 

  )صفحه آخر(» .نمی دهد

تنها نتيجه منطقی جمع بندی باال و استفاده آن در راستای 
 اين است که» چراغ راهنمايی برای انقالب کنونی ايران«
که خود را معتقد به عقايد » نيروهای چپ و ترقيخواه«

مارکس می دانند بايستی کمک کنند که اصالح طلبان به مثابه 
در مرحله ضداستبدادی » ترقيخواه و انقالبی«يک نيروی 

البته پس از مرحله . به قدرت برسد) عليه جناح تماميت خواه(
اگر . آمدنخست انقالب، مرحله سوسياليستی به دنبال خواهد 

آقای محيط نادرست است » سربسته«اين برداشت از مواضع 
از ايشان طلب می کنم که آنرا ) که اميدواريم چنين باشد(

 و اکثريتی  انکار کرده و خود را از جبهه اصالح طلبان رژيم
ها و استالينيست های مدافع سازش با بورژوازی که امروز 

  .تند، جدا کننددر شرف الحاق به بخشی از هيئت حاکم هس

آقای محيط در مورد » آکادميک«اما، در اين راستا بحث 
   کارل مارکس چه؟ مواضع

  از ديدگاه مارکس» مرحله ی انقالب«

کارل مارکس در سال های ما قبل از انقالبات بورژوا 
. دمکراتيک مواضع نقل شده توسط آقای محيط را اعالم کرد

ُکنش های مارکس متکی بر تجارب پيشين تضادهای و 
بورژوازی «طبقاتی در اروپا و عدم داشتن تجربه کافی از 

، بر اين باور بود که نيروهای انقالبی، از آنجايی »در قدرت
شرايط مادی برای به قدرت رسيدن پرولتاريا موجود نيست، 
بايستی در نخستين گام، استبداد مطلقه را با کمک بورژوازی 

استبداد مطلقه نقش و برنامه  درقياس با  که در آن زمان،(نوپا 
 کنار گذاشته و سپس با آماده شدن  )ترقی خواهانه داشت

وضعيت عينی و تغيير تناسب قوا به نفع پرولتاريا، 
را همراه با پرولتاريای » بورژوازی در مصدر قدرت«

تا (قدرتمند سرنگون کرده و نظام سوسياليستی برقرار کنند 
کی درک کرده و در مورد اينجا آقای محيط موضوع را به ني

  ).آن نقل قول آورده اند

 در ١٨۴٨– ١٨۴٩ انقالب های اما، مارکس با مشاهده
در اين سال ها . فرانسه و آلمان مواضع خود را تکامل داد

دولت های بورژوا دمکراتيک ) و موقتًا (برای نخستين بار 
مارکس با مشاهده بی لياقتی های . در رأس قدرت قرار گرفتند

تئوری (را تکامل داد » انقالب مداوم«دو دولت، نظريه اين 
های مارکس در باره انقالب، جلد اول، هال درپير، ص ص 

زيرا مارکس برخالف آکادميسين های خشک ). ٢٨٣-٢٨٧
مغز دوره خود که سال ها، برای بهره برداری سياسی، 

» عمل«سخنان کهن را تکرار می کردند، تئوری را چکيده 
ارکس در عمل دريافت که بورژوازی در م. می پنداشت

قابليت اجرای تکاليف بورژوا دمکراتيک و ) ١٨۴٨(قدرت 
او به اين نتيجه رسيد که . به ويژه اعمال دمکراسی را ندارد

در نتيجه .  به يکديگر پيوند خورده اندسوسياليزم و دمکراسی
تداوم در حل تکاليف بورژوا (انقالب را يک انقالب مداوم 

ک به حل تکاليف سوسياليستی توسط رهبری دمکراتي
به نقل قول هايی از مارکس که آقای . قلمداد کرد) پرولتاريا

  :محيط خواسته يا ناخواسته از قلم انداخته اند اشاره می کنم
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براساس ديدگاه ما، منشاء تمام تصادمات در تاريخ در تضاد «

نهفته ) مناسبات توليدی(ميان نيروهای مولده و اشکال مراوده 
در ضمن، برای آن که اين تضاد در يک کشور به . است

خود » رشد«تصادمات بينجامد، الزامًا نبايد به حدود نهائی 
رقابت با کشورهای صنعتی پيشرفته، به دليل . رسيده باشد

مراوده بين المللی، برای توليد تضاد مشابهی در کشورهای 
ولوژی ايدوئ(» .عقب افتاده تر از لحاظ صنعتی کافيست

  ).٧۴-۵، صفحات ۵آلمانی، جلد 

در . اين بحث را مارکس در مورد آلمان مطرح کرده است(
آنجا او بر پايه رقابت به اين نتيجه رسيده بود، اما امروز 

عقب افتاده طرح    مسئله ادغام نظام سرمايه داری کشورهای
  ).است و اين بحث هر چه بيشتر صادق است

 اعتقاد است که برای اينکه به سخن ديگر، مارکس بر اين
جامعه به انقالب منجر گردد، الزامًا اقتصاد حاکم » تضاد«

نبايد به رشد نهائی رسيده باشد، ارتباط بين المللی کشورها 
  .شرايط عينی را در تمام کشورها آماده می کند

-١٧٩، ص ص ٣ج (مارکس در مقدمه به نقد فلسفه هگل 
  : می نويسددر مورد تکاليف مرکب انقالب): ٨٧

مردم در آلمان در حال آغاز چيزی هستند که در فرانسه و «
  ».انگلستان به پايان می رسد

آلمان روزی خود را در سطح انحطاط اروپائی خواهد «
يافت، قبل از آنکه حتی سطح رهايی اروپائی را بخود ديده 

  .»باشد

به عبارت ديگر، آلمان قبل از آن که انقالب دمکراتيک خود 
نجام داده باشد، خود را در آستانه انحطاط سرمايه داری و را ا

  .در نتيجه انقالب سوسياليستی خواهد يافت

رژيم آلمانی، نواقص متمدن دنيای سياسی را که امتيازات «
 که تا حد – با نواقص وحشيانه رژيم کهن-آن را دارا نيست

  ». ترکيب کرده است–اعالء در اختيار دارد

  :و يا دقيق تر 

»

برای آلمان، اين انقالب ريشه ای، يعنی رهائی عمومی «
  .»بشريت، نيست که تخيلی واهی است، بلکه رهائی جزئی

يعنی اگر در فرانسه به تدريج رژيم حاکم بيشتر و بيشتر 
دمکراتيک شده و شرايط برای انقالب سوسياليستی فراهم 

ی امکان رهائی جزئی نيز  بدون چنين انقالب شده، در آلمان
اين نظريات ريشه بحث انقالب مداوم است که (نخواهد بود 

سال ها بعد توسط تروتسکی در مورد انقالب روسيه فرموله 
  ).شد

در آلمان، رهائی از قرون وسطی «: مارکس ادامه می دهد
فقط هنگامی ممکن است که از پيروزی های جزئی بر اين 

ان هيچ قيدی شکسته نخواهد شد، در آلم. قرون نيز رها شويم
اين همه زمانی  ».مگر آن که همه نوع قيد و بند شکسته شود
در آلمان پرولتاريا «: طرح می گردد که مارکس اعتقاد داشت

  ».اکنون در حال شکل گرفتن است

همين مواضع در خطابيه مارکس در اتحاديه کمونيست ها نيز 
 قطعًا مارکس ١٨٧١اما، تجربه کمون پاريس . يافت می شود

با تمام ( سرمايه داری   دولتکلرا به نتيجه درهم شکستن 
آقای محيط بايد پاسخ دهند  .رساند) جناح بندی ها دورنی آن

که چرا اين مطالب مهم ارائه شده توسط کارل مارکس را از 
  قلم انداخته و کوچکترين اشاره ای هم به آن نمی کنند؟

  در ايران» مرحله انقالب« 

ستفاده از متدولوژی مارکسيستی، پيش از ارزيابی با ا
و تعيين نقش ) »مرحله انقالب«(استراتژی انقالب 

ترقيخواهی در اين يا آن جناح هيئت حاکم بايستی به سه مسئله 
  :محوری اشاره کرد

  اول، تکاليف انقالب 

انقالبات اجتماعی به گفته مارکس زمانی فرا می رسند که 
در تضاد )  نيروی کار و ابزار توليدیعمدتًا(نيروهای مولده 

. قرار گيرند) شکل مالکيت بر توليد(با مناسبات توليدی 
بنابراين برای رشد نيروهای مولده در جامعه يک سری 

به سخن ديگر يک . موانع بايد از سر راه کنار گذاشته شوند
) رهائی تکه تکه، قدم به قدم(ر فرانسه رهائی جزئی د  اين تکاليف در ايران کدامند؟. سلسه تکاليف بايد انجام گيرند

در آلمان رهائی عمومی . است) کامل(اساس رهائی عمومی 
در فرانسه اين . شرط غيرقابل اجتناب رهائی جزئی است

در آلمان، به دليل . يک واقعيت است) رهائی جزئی(
) انقالب(غيرممکن بودن رهائی مرحله به مرحله است که 

  ». آزادی کامل منجر شودمی بايد به يک

ش از نيم قرن رژيم های بورژوايی سلطنتی و تاريخ بي
آخوندی در عمل نشان داده اند که تکاليف عقب افتاده بورژوا 

مسئله . دمکراتيک در ايران به فرجام مطلوب نرسيده است
جمهوری (ارضی، مسئله ملی، مسئله زنان، مسئله دمکراسی 
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علت الينحلی سنتًا . کماکان الينحل باقی مانده اند) بورژوايی

تکاليف بورژوا دمکراتيک نيز کوچکترين ارتباطی به شکل 
حکومت بورژوايی (حکومتی دولت سرمايه داری ندارد 

تاجدار، عمامه بسر يا کرواتی همه دچار اين تناقض ذاتی 
 سرمايه داری ايران برخالف بورژوازی اروپايی که  ).اند

محصول انقالب های بورژوا دمکراتيک بود، از باال توسط 
بورژوازی ايران به هر شکلی . ياليزم بر ايران تحميل شدامپر

که ظاهر گردد خصلت انقالبی دارا نيست و قابليت حل 
در نيتجه . تکاليف عقب افتاده بورژوا دمکراتيک را ندارد

تحميل يک نظام ناقص الخلقه بر ايران توسط امپرياليزم، حل 
عه در جام. تکاليف بورژوا دمکراتيک را مسدود کرده است

ايران مناسبات کهن در کنار مناسبات پيشرفته مشاهده می 
مناسبات سرمايه داری، شبه سرمايه داری و پيشا . شود

تا حل ريشه . سرمايه داری در پيوند با يکديگر ديده می شوند
ای تکاليف بورژوا دمکراتيک اين تضاد در جامعه باقی 

  .خواهد ماند

    دوم، ماهيت طبقاتی دولت بورژوا 

. تصاد ايران در بازار جهانی سرمايه داری ادغام شده استاق
فراشد اين ادغام عوارض مخرب متعددی را ببار آورده 

  :است

اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی تحميل شده توسط 
بخش عمده . امپرياليزم، عقب افتاده نگهداشته شده است
 و از  .ده استنيروی کار نيز غير کارا و عقب افتاده باقی مان

همه مهتر به علت مداخالت انحصارات بين المللی ماهيت 
ايران برخالف ارزيابی . طبقاتی دولت تغيير کرده است

مدافعان سازش طبقاتی، تحت کنترل يک نظام پيشا سرمايه 
دولت . ماهيت رژيم به تدريج تغيير کرده است. داری نيست

به ويژه (وطيت ما قبل از سرمايه داری ايران، از دوره مشر
. به يک دولت بورژوا تبديل گشته است) انقالب سفيد شاه

دولت خمينی در تداوم و با حفظ تمام خصوصيات رژيم شاه 
از حرکت های توده ای ضد ) با شکل ظاهری متفاوتی(

استبدادی استفاده کرده و به علت نبود رهبری سالم انقالبی؛ 
م نبايد منجر به شکل ظاهری آخوندی اين رژي. به قدرت رسيد

  .تجديد نظرطلبی در ارزيابی ماهيت يک دولت بورژوا گردد

مفهوم تئوريک اين تغييرات در جامعه ايران اينست که دوران 
در اتحاد با بورژوازی صنعتی عليه » انقالب دمکراتيک«

استبداد آخوندی با . استبدا قرون وسطی ای سپری گشته است
در . کامًال متفاوت است» ریپيشا سرمايه دا«استبداد نظام 

اين دوره، اليحه های بورژوازی در اپوزيسيون عليه دولت 

اختالفات آنها با هيئت حاکم تزئينی . بسيج نمی گردند» خود«
در درون بورژوازی ايران ! و دعوا بر سر قدرت است و بس

به نقل (به گفته مارکس . هيچ عنصر ترقيخواهی وجود ندارد
به محض استقرار دولت های ) از مقاله آقای محيط

بورژوايی، شرايط عينی برای انقالب پرولتاريايی و 
دو «در ايران بورژوازی با . سرنگونی آن آماده می شود

اپوزيسيون بورژوا . عليه استبداد حاکم مبارزه نمی کند» دلی
انزجار بورژوازی از .  دولت بورژوايی استحفظدر حال 

ولت به مراتب بيشتر از تنفر مبارزات مستقل کارگران عليه د
زيرا با دولت فعلی در نهايت . آن نسبت به هيت حاکم است

در نتيجه در ! اما با طبقه کارگر هرگز. می تواند کنار آيد
عصر امپرياليزم اپوزيسيون بورژوا از متحدان پرولتاريا 

 . حتی اگر مخالف حکومت استبدادی کنونی باشد-نيست
در ايران از لحاظ انتقال » مکراتيکانقالب د«بنابراين دوره 

بورژوازی . قدرت سياسی دولتی، نقدًا به پايان رسيده است
ايران با هر شکل و شمايلی سال هاست بر مصدر قدرت قرار 

چه در هيئت حاکم و چه در (بورژوازی ايران . گرفته است
به علت ادغام اقتصادی ايران در نظام سرمايه ) اپوزيسيون

ی در مقابل حل تکاليف بورژوا دمکراتيک داری بين الملل
متحدان سرمايه داری بين . الينحل جامعه قد علم خواهد کرد

المللی هرگز برای مردم تحت ستم ايران دمکراسی به ارمغان 
  .نخواهند آورد

  سوم ماهيت دولت آتی

تنها ) گرچه هنوز پراکنده و غيرآماده(رهبری طبقه کارگر 
به حل تکاليف ريشه ای طبقه اجتماعی است که قادر 

جمهوری شورائی . دمکراتيک و ضدسرمايه داری خواهد بود
تنها حکومت رهايی کننده کل قشرهای تحت ستم ايران از 

 يکدر ايران انقالب يا در . سلطه استبداد سرمايه داری است
) انقالب کارگری که آغاز انقالب سوسياليستی است(مرحله 

از . وم به شکست استصورت می گيرد يا از ابتدا محک
ديدگاه طبقه کارگر سرنگونی يک نظام سرمايه داری آخوندی 
و جايگزينی آن با يک نظام سرمايه داری مدرن هيچ تغييری 

نقش نيروهای مترقی و آکادميسين  .در وضعيت آنها نمی دهد
در موقعيت کنونی همسويی با نيازهای » مارکسيست«های 

و تئوريک آنها است و نه طبقه کارگر و آماده سازی نظری 
سياسی و تغذيه تئوريک سازشکاران » ميان ُبر زنی«

آقای مرتضی محيط در چه جبهه ای قرار گرفته  .اپوزيسيون
  اند؟
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  »»مرحله انقالبمرحله انقالب««مباحثاتی درباره مباحثاتی درباره : : بحث آزاد

  نقدی به مرتضی محيط» مرحله انقالب«نکاتی درباره مقاله 

  سالم رفيق مازيار

قی اشاره کرديد و از مارکس نقل قول در بحثتان به مصادي
اما می . آورديد، يعنی شرايط فرانسه و آلمان را پيش کشيديد

توان به موردی مناسب تر که الگوی انقالب سوسياليستی در 
لنين در مقاله ای در . اشاره کرد) روسيه(آن به وقوع پيوست 

 در دفاع از انقالب اکتبر به انجام گسترده تکاليف ١٩٢١
ايی انقالب در چهار سال پس از آن پرداخت؛ همچنين بورژو

 سياست نپ را به عنوان سياست رسمی دولت ١٩٢٣در 
از داليل عمده اين سياست و نقب زدن به برنامه . اعالم کرد

اجتماعی روسيه -اقتصاد بورژوايی، عقب ماندگی اقتصادی
به جهت اختصار من به وقايع بعدی و سرنوشت ساز پس . بود

فقط مختصرًا اينکه با نظر . لنين اشاره نمی کنماز مرگ 
شارل بتلهايم در اين خصوص که اساسًا انقالب اکتبر منجر به 
انقالبی سرمايه داری توسط دولت بلشويکی و از طريق نهاد 

  .حزبی شد، موافقم

شما به نقل قولی از مارکس اشاره داشتيد مبنی بر اين که 
نيروهای مولده و لزومی ندارد تضادهای حاصل از رشد 

مناسبات توليد به درجه نهايی خود برسد تا بتوان از انقالب 
سخن ) به تعبيری مرحله انقالب سوسياليستی(سوسياليستی 

 اين عبارت  ضمن قبول اين مطلب بايد اشاره کرد که. گفت
يک نگاه بسيار کلی است و طبعًا اين درجه نهايی و درجات 

اما . ی شرايط خاصی استقبل از آن در هر کشوری به معن
می توان اين برداشت را از نظرات مارکس و انگلس داشت 
که شرايط سياسی يکی از عوامل اصلی است از جمله آمادگی 

و نه فقط (طبقه کارگر از حيث آگاهی طبقاتی و تشکيالت آن 
و همچنين حسن نظر ) وجود يک حزب انقالبی و راديکال

جامعه به خواست های آن بخش عمده ای از اليه های ميانی 
يا الاقل بی (طبقه و آمادگی آن ها برای تغيير وضع موجود 

که از شرايط الزم برای انقالب کارگری ) طرفی مثبت آن ها
  .است

در شرايط کنونی ايران هر جنبش اجتماعی که منجر به وقوع 
رويدادهای مهم سياسی شود و دولت مستقر را تهديد به 

ال را پيش می آورد که آيا با توجه به سرنگونی کند اين سو
اجتماعی سرمايه داری ايران که از -عقب ماندگی اقتصادی

داليل عمده عقب ماندگی و پراکندگی و غير کارا بودن 

است رهبری اين ) به نقل از نوشته خودتان(کارگران ايران 
قطعا پاسخ . طبقه بر هر جنبش اجتماعی جاری ممکن است

وسياليست ها و کارگران ايران بايد نظاره خير است؛ اما آيا س
گر اين جنبش باشند؟ چه بخواهيم و چه نخواهيم طبعًا تمام 
خواسته های دمکراتيک دست نيافته در يکصد سال گذشته 

طبقات اجتماعی ايران را به ) از انقالب مشروطه تا امروز(
صحنه می کشاند و بخش هايی از بورژوازی ايران 

از اين )  صنعتی و رانت گيرخصوصًا بخش خصوصی(
پس . حرکت در جهت تحقق خواسته های خود استفاده می کنند

موضوع مهم در مورد بحث جاری، نه طبقه بورژوا و 
سرمايه دار ايران بلکه طبقه و اليه های اجتماعی ميانی 
جامعه ما هستند که نبايد بارديگر قربانی شعارها و طنازی ها 

دار ايران شود؛ اما با توجه به و خواست های طبقه سرمايه 
 عينی و ذهنی طبقه کارگر مطمئنًا انقالب  شرايط

سوسياليستی امکان پذير نيست، بنابراين اين جنبش اجتماعی 
که طبقه و اليه های ميانی جامعه در آن نقش اصلی را دارند 
در صورتی به موفقيت می رسد که طبقه کارگر و 

وا از آن حمايت کنند و زمينه سوسياليست های ايرانی با تمام ق
ميانی اجتماع و يا الاقل  را برای اتحاد اين طبقه و اليه های 

بيطرفی مثبت آنان در مبارزه طبقاتی کارگران با سرمايه 
در انقالب پيش رو . داران به نفع طبقه کارگر برقرار سازند

قرار نيست نظام سرمايه داری مستقر شود، زيرا نظام 
اين انقالب نه فقط .  ايران استقرار يافته استسرمايه داری در

به دستيابی خواست های دمکراتيک طبقه و اليه های ميانی 
اجتماع کمک می کند، بلکه موجب انکشاف بيشتر سرمايه 
داری می گردد؛ اما طبقه کارگر از رهگذر چنين مسيری 
آماده انقالبی ديگر می گردد، در غير اين صورت هر انقالبی 

ن آمادگی منجر به سيادت حزبی می گردد که برای بدون اي
طبقه کارگر ايران فاجعه بار خواهد بود و چيزی نيست جز 

  .تکرار تراژيک تاريخ

  )ايران(عباس 

  ١٣٩٠ شهريور ١۴

  پاسخ به نامه

با درود به رفيق عباس و تشکر فراوان از نکات پر اهميتی 
 يزم،که در مورد دوران گذار از سرمايه داری به سوسيال

به نظر من اين بحث نه تنها برای ارزيابی . مطرح کرديد
 روسيه حايز اهميت است، بلکه برای ١٩١٧انقالب اکتبر 
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ارزيابی اينکه پس از . انقالب آتی ايران نيز اهميت دارد

سرنگونی رژيم سرمايه داری با دستان قدرتمند کارگران 
مهم ايران، چه نظامی در جامعه حاکم خواهد شد، بسيار 

به ويژه اين که بسياری از گرايشات خرده بورژوايی . است
و طرفدار طبقه کارگر نشان می » مارکسيست«که خود را 

دهند، نظريات اشتباهی در مورد نظام آتی پس از سرنگونی 
اين ها عمدتْا به دو دسته . رژيم سرمايه داری ترسيم کرده اند

ام سرمايه داری عده ای بر اين باورند که نظ. تقسيم می شوند
اصوْال برای دوره ای ضروری است، زيرا دسترسی به 
سوسياليزم نياز به اقتصاد پيشرفته و همچنين طبقه کارگر 

انقالب «قوی و آماده داشته و سرنگونی از خالل يک 
صورت می گيرد و نه انقالب سوسياليستی و » دموکراتيک

قالب سنتًا اين مواضع از سوی منشويک ها در ان(کارگری 
روسيه و امروزه از سوی افرادی نظير مرتضی محيط اتخاذ 

دسته ای ديگر بر اين اعتقادند که گويا پس از . )١() شده است
سرنگونی می توان مستقيمًا به سوسياليزم و کمونيزم رسيد، 

اين (به شرط آن که سازمان مطلوب آنان در قدرت باشد 
و امروزه از مواضع در پيش به وسيله گرايشات ماورای چپ 
  .)٢() سوی حزب کمونيست کارگری اتخاذ شده است

سرمايه «اما در ابتدا می پردازم به نظريات لنين در مورد 
نظر لنين بر خالف آن چه شما . در روسيه» داری دولتی

 و نه ١٩٢١در سال (اشاره کرده ايد هيچگاه در معرفی نپ 
. ه استمبنی بر ايجاد نوعی نظام سرمايه داری نبود) ١٩٢٣

برای بحث مفصل . نظرات لنين را در زير خالصه می کنم
اين موضوع شما را به مقاله نقد سرمايه داری دولتی حککا 

  .)٣(رجوع می دهم 

  :جمع بندی نظريات لنين از قرار زير بود

 روسيه، ١٩١٧اکتبر  انقالب از پس سياسی، لحاظ از  -١
 تدس در سياسی قدرت و شد سرنگون بورژوايی دولت

 شورايی گرديد و حکومت متمرکز) شوراها(پرولتاريا 
  .شد تشکيل

 دولت با همزمان داری سرمايه نظام اقتصادی، لحاظ از  -٢
 از انتقال مرحله وارد جامعه و شد سرنگون بورژوايی
 مرحله مشخصه وجه است، شده سوسياليزم به داری سرمايه
 گونگونا اشکال از ترکيبی وجود از است عبارت گذار

 کااليی توليد داری، سرمايه ماقبل اقتصاد: اقتصادی عناصر
 سرمايه خصوصی، داری سرمايه، )است غالب که (ُخرد

  .سوسياليستی اقتصاد و دولتی داری

 داری سرمايه «،»داری سرمايه قبل ما «اقتصادی عناصر  -٣
 داری سرمايه« اقتصاد با تقابل در ،»داری سرمايه« و» خرد
 که زيرا. دارند قرار »سوسياليستی «صاداقت و »دولتی

 اقتصاد برای را مادی تدارک» دولتی داری سرمايه«
 سپ .آورد می فراهم سوسياليزم ساختن و» سوسياليستی«

 بايد دارد، دست در را اقتصادی و سياسی قدرت که پرولتاريا
 که را داری سرمايه-بورژوايی خرده تکامل و کوچک اقتصاد

 اجتناب آن تکامل و است غالب روسيه نندما دهقانی کشور در
 عنصر طريق از سوسياليزم مسير به ، می باشدناپذير

 ساختن که زيرا. دهد سوق »دولتی داری سرمايه «اقتصادی
 .نيست آماده هنوز افتاده عقب روسيه در سوسياليزم،
 سرمايه«. ساخت پيشرفته تکنيک براساس بايد را سوسياليزم

 را سوسياليزم به خرد داری سرمايه از انتقال ،»دولتی داری
  .کند می عملی کارگری حکومت تحت

 در چه و انقالب از قبل چه ها، بلشويک اقتصادی برنامه  -۴
 طريق از که بود اين ١٩٢١سال  در چه و ١٩١٨ سال

 اقتصاد به گذار شرايط ،دولتی داری سرمايه عنصر
 و دهند رشد را صنايع. آورند فراهم را سوسياليستی
 دهقانان نياز مورد مانوفاکتور کاالهای با را محصوالت

 سياست آن، از ناشی ويرانی و جنگ علت به اما،. کنند مبادله
 يعنی شد، تحميل جامعه بر» جنگی کمونيزم «اقتصادی
 از دفاع برای دهقانان، از اضافی محصوالت ضبط سياست
 با ؛داخلی ضدانقالب و ها امپرياليست تهاجمات عليه انقالب
» نوين اقتصادی سياست «١٩٢١ سال در موانع، اين رفع
 تدارک به»جنگی کمونيزم «از انتقال شرايط که شد طرح
  .آورد فراهم را »سوسياليستی «اقتصاد

 و ردبپيش امر در تسريع و مولده نيروهای رشد برای  -۵
 اقتصادی، نشينی عقب يک دهقانان و کارگران وضع بهبود
 سياست«. شد ضروری کارگری، متحکو کامل کنترل تحت

 ايجاد. بود نشينی عقب اين بيانگر ،)نپ(» نوين اقتصادی
 از ضافیا محصوالت شکل به ماليات اتخاذ آزاد، بازار

 خرد توليد تکامل از جلوگيری عدم، )جنسی ماليات (دهقانان
 از خرد، داری سرمايه به امتيازات اعطای و داری سرمايه
 موقت سياست يک واقع در ِنپ. است سياست اين اقدامات

  .بود

 يک حال عين در ردُخ داران سرمايه به امتيازات اعطای -۶
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 مفهوم به وجه هيچ به و بود ديگری شکل به طبقاتی مبارزه
 بين قرارداد يک مفهوم به امتيازات. نبود طبقاتی صلح

 سوی از داران سرمايه و طرف، يک از پرولتاريا حکومت
 سرمايه: بودند ذينفع قرارداد اين در فدوطر هر. بود ديگر
 برای را زمينه پرولتاريا حکومت وند برد می سود داران
. کرد می آماده سوسياليزم به گذار يعنی مولده، نيروهای رشد
 که زيرا نبود، پرولتاريا حکومت متوجه نيز خطری هيچ

 .قرار داشت پرولتاريا دست در اقتصادی و سياسی قدرت

 .ايران در آتی انقالب به مپرداز می اکنون

دا چشم انداز خود را تبرای ارزيابی اين موضوع ما بايد در اب
نظر از موقعيت طبقه  صرف(از انقالب آتی ترسيم کنيم 

تنها پس از اين ارزيابی ). کارگر و تناسب قوای اجتماعی
چشم انداز انقالب، در صورت آماده نبودن طبقه کارگر برای 

کتيکی برای اد به دنبال راه حل های تتسخير قدرت، ما باي
اين . عبور از وضعيت کنونی به انقالب کارگری باشيم

 شامل تسليم شدن به نظام سرمايه داری تاکتيک هم مسلمًا
  .نخواهد بود

 به بايست می انقالب) و تاکتيک(استراتژی  ارزيابی جهت
 :شود توجه پيوسته بهم و مشخص مسئله سه

 به پاسخگويی انقالبی، هر محوری نقش. انقالب تکاليف اول،
 کردن» انقالب«  برایصرفًا انقالب. است جامعه مسايل

 تکاليف سلسله يک انجام برای انقالب. پذيرد نمی صورت
 های انقالب مارکس قول به. گيرد می صورت اجتماعی
 با تضاد در مولده نيروهای که رسند می فرا زمانی اجتماعی
 می قرار) توليد  ابزاربر کيتمال شکل( توليدی مناسبات
 رشد برای تسهيالتی توليدی مناسبات زمانی چنانچه. گيرند

 همان ديگری دوره در کرد، می ايجاد مولده نيروهای
 .گيرد می قرار آن رشد مقابل در مناسبات،

 از بايد موانع سلسله يک مولده نيروهای رشد برای بنابراين
 تکاليف بايد رديگ سخن به. شود برداشته آن روی پيش

 جامعه وگرنه گيرند، انجام مولده نيروهای رشد برای انقالبی
 توليدی مناسبات که زيرا. برد خواهد بسر دائمی تضاد در
 .کنند می ايفا را مولده نيروهای بازدارنده نقش

 چه که شود روشن بايد. دولتی قدرت طبقاتی ماهيت دوم،
 به. است جامعه در بازدارنده و کهن مناسبات حافظ ای طبقه
 توليدی مناسبات رشد راه سد که دولتی ماهيت ديگر سخن

 چيست؟ ،شود سرنگون بايد و است شده

 قرار که دولتی و طبقه که شود روشن بايد. آتی دولت سوم،
 انجام را انقالب تکاليف و داده رشد  رامولده نيروهای است
 است؟ کدام دهد،

 ارزيابی به توان می کنونا، عمده نکته سه اين از استفاده با
  .پرداخت انقالب استراتژی تعيين برای ايران، اوضاع

 که اينست هست، نمايان وضوح به ايران در آنچه اول،
 مسئله« نمونه برای. نپذيرفته انجام انقالب دمکراتيک تکاليف
 الينحل کنونی، رژيم هم و شاه رژيم زمان در هم ،»ارضی
 ی دوره »ارضی اصالحات «رنظي اقداماتی. است مانده باقی
 حل به وجه هيچ به اخير در ايران،» اصالحات«و يا  شاه

 تنها نه ارضی مسئله. است نپرداخته ارضی مسئله ای ريشه
 در »ملی مسئله« همچنين .نيز شده است تشديد که ،نگشته حل

 و شاه های رژيم پاسخ تنها. است مانده باقی الينحل ايران
 ستم تحت های مليت کشتار و کوبسر ملی مسئله به خمينی
 بيش هنوز ايران در انزن مسئله ها اين بر اضافه. است بوده
 کنونیواپسگرای  رژيماز سوی  و دارد وجود پيش از

 هنوز. همچنين نيز دمکراسی مسئله. گردد می نيز بازتوليد
 هم آن بورژوايی شکله ب» جمهوری «يک به ما ايران در

 دولت يک دارد و داشته ودوج چه نآ .ايم نيافته دست
 موافقان حتی کنونی رژيم. است سرکوبگر و نظامی استبدادی

 يک استقرار به رسد چه کند، تحمل تواند نمی را خود نظام
 تکاليف از يک هيچ بنابراين. بورژوايی  جمهورینظام

 در سنتًا تکاليف اين. است نگشته حل ايران در دمکراتيک
از خالل  (بورژوازی ه دست ب١٨ و ١٧ های قرن در اروپا
 حل مختلف درجات به) دمکراتيک بورژوا های انقالب
 تکاليف حل به قادر موجود، بورژوازی ايران در اما. گشتند

 توسط بورژوازی اين که زيرا. نيست نيز دمکراتيک
 بورژوازی اين. است گشته تحميل جامعه بر باال از امپرياليزم
 نبوده پائين از و »تيکدمکرا بورژوا «های انقالب محصول

 الخلقه ناقص طبقه يک ايران بورژوازی نتيجه در. است
 طبقه يک باطن در اما ،است» بورژوا «آن ظاهر. است

 که لباسی هر با (است ضدانقالبی و سنت بدون و تصنعی
 ).گردد ظاهر

 کهن مناسبات بقايای مفهوم به دمکراتيک تکاليف حل نشدن
 اين برای دمکراتيک تکاليف لح سو، يک از. است جامعه در

 و  برودميان از کهن مناسبات که پذيرد می صورت منظور
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 سوی از. نمايد رشد سهولت به داری سرمايه توليدی مناسبات
 مفهوم به داری سرمايه توسعه راه سر بر موانع وجود ديگر
 .است دار سرمايه ماقبل مناسبات بقايای

 ايران در که نيست ممفهو اين به کهن مناسبات بقايای اما،
 يک تنها ايران در. دارد وجود داری غيرسرمايه توليدی شيوه
 داری سرمايه توليد شيوه هم آن و دارد وجود توليد شيوه
» سرمايه«و » کار« بين جامعه در اساسی تضاد )۶(. است
 مختلف، مناسبات واحد اين درون در حال عين در اما. است
  :دارد وجود ای پيوسته بهم و پيچيده

 سرمايه ماقبل و داری سرمايه شبه داری، سرمايه مناسبات
 مفهوم اين به» نوين «و» کهن« مناسبات اين وجود. داری
کامپيوترهای  کنار در بازار، در نمونه، برای که است

 »چرتکه« وجود شاهد، کامپيوترها ترين پيشرفتهو » پنتيوم«
 ودوج شاهد نساجی، پيشرفته های کارخانه کنار در و

 کنار در مزارع، در و دستی؛ بافی قالی و دوزندگی
 وجود يعنی -ايم بوده گاوآهن وجود شاهد جديد، تراکتورهای
 داری سرمايه مناسبات کنار در کهن مناسبات محسوس
 تا و است روبرو آن با جامعه که است تضادی اين. پيشرفته

 جامعه در تضاد اين اجتماعی تکاليف ای ريشه و نهايی حل
 .داشت خواهد امهاد

 شده ادغام داری سرمايه جهانی بازار در ايران اقتصاد دوم،
 :است آورده بار به متعددی عوارض ادغام اين فراشد .است

 توسط که المللی بين کار تقسيم علت به ايران اقتصاد ،اول
 .است شده نگهداشته افتاده عقب گشته، تحميل انحصاری نظام

 و گشته مسلط ايران اقتصاد بر المللی بين انحصارات دوم،
 وجود با البته. اند کرده تحميل را داری سرمايه مناسبات
 مانند (مولده نيروهای عمده بخش داری، سرمايه مناسبات
 .اند شده نگهداشته افتاده عقب) کار نيروی

 ماهيت ،)امپرياليزم (المللی بين انحصارات مداخالت ،سوم
 ماقبل دولت. است داده تغيير تدريج به را ايران دولت طبقاتی
 ويژه به و (مشروطيت انقالب دوره از ايران، داری سرمايه
 مبدل بورژوايی دولت يک به باال، از ،)شاه سفيد انقالب
 مفهوم اين به دولتی قدرت ماهيت تغيير اين. )٧( است گشته
 شده سپری ايران در» دمکراتيک انقالب «دوران که است
 باشد، بورژوائی دولت طبقاتی هيتما چه چنان زيرا. است

 خرده يا بورژوازی از هايی اليه يا بورژوازی با» اتحاد«

. )٨( نيست ميسر بورژوا، دولت سرنگونی برای بورژوازی
» خود «دولت سرنگونی برای بورژوازی های اليه طبعًا
 دمکراتيک، بورژوا های انقالب دوران در. شد نخواهند بسيج

 جامعه داری سرمايه ماقبل های لتدو مقابل در بورژوازی
 سرمايه ماقبل های دولت وجود با حتی. کرد می بسيج را

 بورژوازی از بخشی با بتوان شايد امپرياليزم عصر در داری
 اتحاد مستبد های دولت عليه بورژوازی خرده از هايی اليه و

 .کرد

 قدرت، در داری سرمايه های دولت وجود محض به اما،
 بخش و فقير دهقانان نظير متحدانی به اتکا با تنها پرولتاريا

 به قادر جوانان و زنان و ستم تحت های مليت از هايی
 بورژوازی نقش اخير انقالب در. شد خواهد رژيم سرنگونی

 قشرها اين. )٩ (شد تجربه بورژوازی خرده و اپوزيسيون در
 ضدانقالب صف در کنونی رژيم چه و شاه رژيم دوره در چه
 .اند تهگرف قرار

 انتقال لحاظ از ايران در دمکراتيک انقالب دوران بنابراين
 هاست سال بورژوازی. است رسيده پايان به نقدًا دولتی قدرت
 تکاليف اما آتی، انقالب. است گرفته قرار قدرت در که

 و زنان ملی، مسئله ارضی، مسئله (دمکراتيک الينحل
 به بايد قالبان در بورژوازی بودن سهيم بدون را) دمکراسی

 علم قد انقالب مقابل در بورژوازی واقع در. درسان فرجام
 .کرد خواهد

 جهانی بازار در ادغام علت به ايران داری سرمايه سوم،
 به قادر داری، سرمايه رشد خاص شکل و داری سرمايه
 امکان توليدی وسايل توليد ايران در .مولده نيروهای پيشبرد
 کارخانه( مصرفی وسايل توليد حالت بهترين در. نيست پذير
 می رشد امکان) غيره و سيمان آهن، لوله سازی، کفش های
 ساير و (ايران در مولده نيروهای رشد نتيجه، در. يابند

 داری سرمايه مناسبات چارچوب در) افتاده عقب کشورهای
 سرمايه برخالف. است مواجه ساختاری بحران با همواره
 افت، شکوفايی، (اقتصادی بمتناو های سيکل که غرب داری
 ايران نظير کشورهايی در شود، می مشاهده) غيره و رکود

 می وقوع به اقتصادی» رکود «محدود رشد از پس همواره،
 ايران در داری سرمايه مشخصه وجوه از يکی رکود،. پيوندد
 .است

 قرار روز دستور در نيز داری ضدسرمايه تکاليف بنابراين،
 با اقتصاد توزيع، و توليد بر گریکار کنترل (گيرند می
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 و بورژوايی رژيم سرنگونی برای نيز کارگر طبقه متحدان
 پرولتارها نيمه و فقير دهقانان همانا شورايی حکومت تُأسيس

 اليه از يک هيچ. هستند جامعه ستمديدگان از های بخش و
 اما،. نيستند پرولتاريا متحدان از اجتماعی ديگر های

 حفظ با و لزوم صورت در پرولتری، حزب و پرولتاريا
 بر جامعه قشرهای ساير با تواند می خود، استقالل و اصول
 اتحادها قبيل اين .گردد» عمل اتحاد «وارد خاص مسائل سر
 غيرپرولتری قشرهای ساير عليه سياسی مبارزاتی جنبه که
 اتحاد.  گذاردنمی پا زير را پرولتاريا لاصو دارد، خود در را
 .دارد کيفی تفاوت، ای برنامه» ائتالف« با مشخص، عمل در

 که است بديهی ).غيره و کارگری مديريت تدارک برنامه،
 بر خصوصی مالکيت لغو و داری سرمايه سرنگونی بدون
 به تکنولوژيک، جهش برای الزم زمينه توليدی، عمده وسايل
 صنعتی هرگز ايران جهشی، چنين بدون. آمد نخواهد وجود
 مالکيت الغای بدون يگر،د سخن به. )١٠( شد نخواهد

 جامعه شدن صنعتی» برنامه با «اقتصاد بدون و خصوصی
 با تنها .است تحقق غيرقابل ايران نظير ای افتاده عقب

 سهمی که بود خواهد قادر ايران ،تکنولوژيک جهش برداشتن
 چنين بدون. )١١( دهد اختصاص خود به را جهانی بازار از

 اقتصاد. ندارد کارآيی فتهپيشر تکنولوژی از استفاده، سهمی
 بازار چنگال از ابتدا بايد تکنولوژيک پيشرفت برای ايران
 تاکتيک از يکی انقالب، به فقير دهقانان جلب منظور به اما، .سازد رها را خود جهانی داری سرمايه تحميلی

 بورژوازی عليه پيگير و قاطع مبارزه پرولتاريا اساسی های
 مرکبی تکاليف بايد اقتصادی، رهاسازی برای نتيجه، در  . است بورژوازی خرده فوقانی های اليه سازی خنثی و

 و ملی ارضی، مسئله (دمکراتيک الينحل تکاليف: پذيرد انجام
 مشخص وضعيت بر بنا) آن با همزمان و (غيره و دمکراسی

 کنترل برنامه، با اقتصاد) داری ضدسرمايه تکاليف حل(
 بنابراين. غيره و کارگری مديريت و توليد بر کارگری
 اين کليه رفع بدون؛ پذيرند انجام بايد تکاليف اين مجموعه
 .گردند نمی حل تضادها از يک هيچ تضادها،

 قادر تی،باف و شکل هر در ايران بورژوازی که است بديهی
 طی ايران بورژوازی چنانچه. نيست اقدامی چنين انجام به

 طبعًا باشد، نشده تکاليف حل به قادر پيش قرن نيم از بيش
  .شد نخواهد تکاليف اين مجموعه حل به قادر

. است کارگری انقالب يک ايران انقالب که است واضح پس
 را اجتماعی تکاليف مجموعه حل قابليت کارگر طبقه تنها
 را بورژوايی دولت که است قادر کارگر طبقه تنها. دارد

 فقط نتيجه، در. کند آن جايگزين نوينی دولت و کرده سرنگون
 انقالبی راديکاليزم و )١٢ (انقالبی پتانسيل کارگر طبقه

 کارگر طبقه. دارد را تکاليفی چنين انجام برای را ضروری
 دولت در که دهد می سازمان را آتی انقالب رهبری تنها نه
 آتی دولت ديگر سخن به )١٣( دارد کننده تعيين نقش نيز آتی
 .است پرولتری دولت يک

 علت بدين

 بايد اکنون باشيم، داشته توافق انداز چشم اين سر بر هچنانچ
 برای کارگر طبقه آمادگی عدم صورت در که کنيم ارزيابی
 اعتبار با کارگری سراسری حزب يک نبود و قدرت تسخير

 توان می را موضعی چه سرنگونی از پس جامعه، درون در
 مطالبات محور در وضعيتی چنين در من اعتقاد به .کرد دنبال
 .گيرد قرار بايد» انقالبی مؤسسان مجلس «شعار ما

 مجلس تأسيس ها کمونيست اساسی استراتژی که است بديهی
 انقالبی های مارکسيست استراتژی. دباش تواند نمی مؤسسان
 آن به باال در طور همان (است کارگری حکومت تشکيل
 حکومت« تنها نيز ها کمونيست حکومتی شعار ).شد اشاره

 در که است مفهوم اين به موضع اين آيا. تاس» شورايی
 از پس ،»شورايی حکومت «برقراری امکان نبود صورت

 های چشم» گرايانه فرقه«د باي داری، سرمايه رژيم سرنگونی
 در. است منفی پاسخ مسلمًا ؟بنديمب بديلی هر بر را خود

 يک تحميل و» شورايی حکومت «تشکيل توفيق عدم صورت
 جامعه، قشرهای ساير توسط رگریغيرکا» موقت «حکومت
» انقالبی و دمکراتيک مؤسسان مجلس «تشکيل برای مبارزه

 .گيرد می قرار کار دستور در

 و لنين که، داد نشان روسيه انقالب در تاريخی تجربه
 که کردند طرح را مؤسسان مجلس تشکيل زمانی ها بلشويک
 قرار قدرت مصدر بر) تزار (داری سرمايه ماقبل حکومت

 می موقت، حکومت توسط مؤسسان مجلس تشکيل و اشت،د
 دولت تشکيل برای را راه تزار، سرنگونی از پس توانست
 مجلس تشکيل که جايی آن از و کند هموار آتی کارگری

. است سوسياليستی انقالب يک ايران آتی انقالب
 البته. است سوسياليستی انقالب آغاز کارگری انقالب که زيرا
 .باشد شورايی نظام يک بر متکی بايد کارگری دولت

 از. شد نخواهد شوراها جايگزين هرگز کارگر، طبقه حزب
 .دارد نام» شورائی جمهوری «آتی، جمهوری رو، اين
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 آن تشکيل به ها آن بود، آمده ها بلشويک برنامه در مؤسسان
 شوراها مقابل در مجلس اين عمل در اما،؛ کردند مبادرت
 . شد اعالم منحل و فتگر قرار

 تشکيل شورايی حکومت بايستی که جايی آن از نيز ايران در
 و مؤسسان مجلس تشکيل مانند (شعارهايی چنين طرح گردد،

 استراتژی يک مثابه به) غيره و انقالبی موقت حکومت
 .دهند می دست از را خود کارآيی

 دهقانان و کارگران اگر ماا: کنيد می سوال درستی به شما
 زمان، آن در چه؟ نشدند شورايی حکومت تشکيل به قادر فقير
 انقالبی و دمکراتيک مؤسسان مجلس تأسيس شعار طرح آيا

 است؟ اصولی

 کارگران (شورايی حکومت چنانچه رژيم، سرنگونی از پس
 يا و کارگری شوراهای آمادگی عدم علت به) فقير دهقانان و

 مثابه به سراسری انقالبی پيشتاز حزب يک وجود عدم
 هيچ در ها کمونيست نگيرد، شکل کارگری، جنبش سازمانده
 حتی -بود خواهد بورژوايی محققًا که (ديگری حکومتی

 در حال عين در اما،؛ کنند شرکتنبايد ) آن ترين دمکراتيک
 توفيق شورايی حکومت که مقطع اين در تنها و (مقطع اين

 يلتشک خواهان بايد ها کمونيست ،)است نکرده حاصل
 مجلس نهو (، »انقالبی و دمکراتيک مؤسسان مجلس«

 مجلس .شوند) بورژوايی عادی پارلمان مفهوم به مؤسسان
 خود سر باالی را فردی و سازمان و ارگان هيچ که مؤسسانی
 و شده نظارت ای توده مسلح نيروهای توسط و نپذيرفته
 مخفی همگانی، مستقيم، رأی با مردم واقعی نمايندگان توسط

 را خود کار مجلس اين. گردد تأسيس گردد، می تشکيل آزاد و
 و کارگری (انقالبی حکومت يک تشکيل تدارک راستای در

 نمايندگان کارگری، حکومت تشکيل تا. کند می آغاز) دهقانی
ه ب ها آن به وابسته های حزب و فقير دهقانان و کارگران

 .کرد خواهند شرکت مجلس اين در مستقل طور

 يا تجمع تنها بلکه نيست،» حکومت «يک البته سیمجل چنين
 حکومت تشکيل و» اساسی قانون «تدوين برای است نهادی

 حکومت در شرکت با مجلسی چنين در شرکت. آتی کارگری
 شوراهای کارگر، طبقه نمايندگان. است متفاوت بورژوايی
 ساير همچنين و ستم تحت های مليت زنان، دهقانی، کارگری،
 متقاعد برای کارگر طبقه متحدان و رولتریغيرپ قشرهای
 نياز تنفس زمان به خود، انقالبی برنامه به جامعه کل کردن
 زمان اين دمکراتيک و انقالبی مؤسسان مجلس تشکيل. دارند

 به جامعه ستم تحت قشرهای که کند می ايجاد را تنفس
 جمهوری بر متکی کارگری حکومت يک تشکيل ضرورت
 تشکيل خواهان ها کمونيست رو اين زا. ببرند پی شورايی
 .گردند می مؤسسان مجلس

 آن علت دهد؟ می تن مجلسی چنين به بورژوازی چرا اما،
 شکل تغيير قدرت و توان چه چنان بورژوازی. است ساده

 و( نيرويش از استفاده با مسلمًا ،باشد داشته را حکومت
 در که وضعيتی در ، ما ا؛ کند می چنين) غرب همکاری

 طبقات از يک هيچ و باشد داشته وجود دوگانه نيروی معهجا
 خأل يک باشند، نکرده جلب خود به را مردم اکثريت آرای

 خود موقعيت حفظ برای بورژوازی که داد خواهد رخ سياسی
 .دهد می تن بورژوايی مجلس از شکل ترين دمکراتيک به
؛ دارد تنفس زمان به نياز خود استحکام برای نيز طبقه اين

 .دارد وجود نيز بورژوازی در انشقاق و تفرقه

 و انقالبی مؤسسان مجلس تشکيل برای مبارزه بنابراين
 چنان. گيرد می قرار ها کمونيست کار دستور در دمکراتيک

 گيرد، شکل تحميلی و غيردمکراتيک مؤسسانی مجلس چه
 آن در نبايد کارگران نمايندگان و ها کمونيست که است واضح
 مدافع که جامعه ستم تحت قشرهای نمايندگان .کنند شرکت
 اسير را خود موقعيتی هيچ در و هيچگاه اند انقالبی عقايد
 .کنند نمی بورژوازی، خرده و بورژوازی دست

 توده نظارت و کنترل تحت مؤسسانی مجلس چه چنان اما،
 مجلس اين در نيز ها کمونيست گرفت، شکل مسلح های

 اين در ها کمونيست شرکت. کنند می شرکت دمکراتيک
 مجلس اين در ها آن .است انقالبی برنامه ارائه برای مجلس
 و توليد بر کارگری کنترل ها، زمين شدن اشتراکی خواهان
 سر تا ستم تحت های مليت برای سرنوشت تعيين حق و توزيع
 و مطبوعات و اجتماع بيان، آزادی و زنان آزادی جدايی، حد
 تشکيل خواهان ها آن .ودب خواهند خصوصی مالکيت لغو

 .بود خواهند کارگری حکومت و شورايی جمهوری

 های بحث نتيجه) جهان و (ايران زحمتکشان و کارگران
 های رسانه طريق از آزادانه صورته ب را مؤسسان مجلس
 واقعی نمايندگان که کرد خواهند قضاوت خود و ديده جمعی

 قانون  ها تکمونيس مجلس اين در؛ هستند نيروهايی چه ها آن
 .کرد خواهند تدوين کارگری حکومت تشکيل برای را اساسی

 تشکيل ضرورت به يا زحمتکشان و کارگران اکثريت
 آن در که شوند، می متقاعد و برده پی کارگری حکومت
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 جامعه اکثريتی آرا بر متکی را کارگری حکومت صورت
 زحمتکشان و کارگری شوراهای نمايندگان و داده تشکيل
 به را انقالب و گرفته برعهده را اقتصادی و سياسی امور
 دمکراسی بر متکی نوين کارگری حکومت؛ برد خواهند پيش

 و دمکراتيک (اجتماعی تکاليف انجام به آغاز کارگری
 .کرد خواهد) داری ضدسرمايه

 از ديگری» نوع«و  گردد پيروز بورژوازی چه چنان اما،
 دهد، تشکيل را» ائتالفی «حکومت يا بورژوايی حکومت
 است واضح. رفت خواهد پيش ديگری شکل به انقالب مسير
 بورژوايی حکومت آن در ها کمونيست صورت آن در که

 در را بورژوايی حکومت عليه مبارزه و نکرده شرکت
  .داد خواهند سازمان اپوزيسيون

 رازی مازيار

  ١٣٩٠ شهريور ١۶

 

  

  

  سه دونگمائو تسه دونگ و انقالب سه دونگ 

  عليرضا بيانی

  مقدمه 

چندی پيش در فيس بوک بحثی در گرفت که مستقيمًا به 
 می متصلمبحث مائوئيسم و انقالب مرحله ای و تروتسکيسم 

، در مقام دفاع از "شهاب زدونگ" شخصی با نام )١(. شد
مارکسيست " (م.ل.م"مائوئيسم، از گرايش به توصيف خود 

 ها مطلبی نوشت که در پاسخ به کامنت!) لنينيست مائوئيست
اکنون ديگر وقت . ناميد" کتاب"به شوخی و يا جدی آن را 

نوشته شود؛ اما پيش " کتاب"مناسبی پيش آمد تا نقدی به اين 
 اين توضيح را ضروری می دانم که تمام مطالِب تا اين ،از آن

، مطالبی است که از ) درصد آن٩٨دست کم (مقطع گفته شده 
ذشته به بحث گذاشته شده و در هر دو سوی گرايشات در گ

اساس چيز جديدی در آن نخواهد بود؛ همچنين مائوئيسم چنان 
کهنه و بی ربط شده است که ديگر نقد به آن غير ضروری و 

در اين نوشته ( است " مرده فلک کردن"يا به معنی ساده تر 
به هر حال، به ). سعی به اثبات اين ادعا نيز خواهد شد

 کامنت فيس بوک قول داده بودم مخاطب بحث در صفحۀ
پاسخی به اين کتاب بدهم و بايد چنين کنم؛ از اين رهگذر، 
موضوعات کهنه شدۀ مائوئيسم و حتی تا حدود زيادی 

 گاه و - که الگوی دم دست مائوئيسم بوده است-استالينيسم
بيگاه و اين جا و آن جا با زبان و کلمات ظاهرًا متفاوت 

 از بدو پيدايش آن ی،ون هيچ تغييرهمچنان تکرار شده و بد
در دورۀ حيات گرايش منشويکی تاکنون مورد استفادۀ 
. رفرميست های حرفه ای و آماتور قرار گرفته و می گيرد

کتاب شهاب "در نتيجه اين نوشته تنها به قصد پاسخ به 
نيست؛ بلکه قبل از آن، در نقد و مشخصًا افشای " زدونگ

 است و ضد مارکسيستیقالبی گرايشات رفرميستی و غير ان
که همچنان در پشت مبانی ضد انقالبی مائوئيستی و 

  . استالينيستی سنگر گرفته اند

  انقالب مرحله ای يا انقالب مداوم؟

 به انقالب  اشمائوئيسم را مستقيمًا می توان از وابستگی
 اسکلت ،شناخت، بدون اين" قدم به قدم"مرحله بندی شده و 
اما مائوئيسم خود خالق نظريۀ .  می ريزدبندی مائوئيسم فرو

انقالب مرحله ای نيست، بلکه گسترش و تعميم دهندۀ آن با 
اين نظريه از سوی گرايش استالينيسم و . ترجمۀ چينی است

پس از مرگ لنين، به گرايش مسلط در جريانات و احزاب 
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در سطح جهان تبديل شد و در واقع استالينيسم آن را " چپ"

مائو ترجمه ای به غايت آخوندی، . تحميل کردبه اين سطح 
مکتب خانه ای و مخصوص فهم جنبش دهقانِی حوزۀ فعاليت 
خود، از انقالب مرحله ای ارائه کرد که هر چه بود 
کيلومترها با مارکسيسم انقالبی فاصله داشت و هرچه نبود 

. شده و تا مغز استخوان ايده آليستی بود" فلسفی"نظريه ای 
برای رسيدن به " در تعداد مراحل انقالب اگر تغييری
در نظريۀ انقالب مرحله ای به وسيلۀ مائو داده " سوسياليسم

شد، تالشی برای  کم کردن آن تعداد نبود، بلکه تمايل وی 
  .چيزی اضافه کردن به آن بود

نظريه ای متعلق نيز انقالب مرحله ای مورد نظر استالينيسم 
 بلکه ريشۀ آن در مباحث پس از مرگ لنين، نبود؛وی، به 

منشويکی قرار داشت که مراحل سازش با بورژوازی را از 
کاری که استالينيسم آن ( اين طريق نظرمند و ساده می کرد 

  ). را کامل و عملی کرد

بنا بر تعريف کلی از انقالب مرحله ای، سرچشمۀ آن در 
نظر به اين که . قرار می گيردتکامل ناموزون سرمايه داری 

تولد و  در نتيجه ،ی دارای رشد يکسان نيستارسرمايه دم نظا
رشد بورژوازی به صورت يکسان و طبيعی  نبوده و همچنين 
در انجام وظايفی که وعده داده، مفلوک مانده است و از همين 
رو خصلتی متعارف مانند بورژوازی در کشورهای پيشرفتۀ 

ته هنوز نتوانسدر اين تعريف، بورژوازی . صنعتی ندارد
قدرت سياسی را به دست بگيرد و شيوۀ توليد پيشين نيز در 

  . هدايت نيروهای مولد کامًال عاجز است

 می مهم

 تمايز بلشويک ها و منشويک ها در رابطه با مرحله و 
رًا در چگونگی دستيابی و نوع رهبری آن تکاليف انقالب ظاه

 ،منشويک ها معتقد بودند که مرحله و تکاليف انقالب آتی. بود
 اجتماعی فئودالی روسيه، مرحلۀ -به دليل ساختار اقتصادی

 حل تکاليف دموکراتيک به رهبری انقالب بورژوايی، و
بلشويک ها قبول می کردند که به دليل . بورژوازی است
در روسيه، همين نوع انقالب و حل همين همين ساختار 

تکاليف بايد در دستور کار قرار بگيرد، اما نه به رهبری 
در نتيجه اختالف . بورژوازی، بلکه تحت رهبری پرولتاريا

اساسی بين بلشويک ها و منشويک ها در سال های اوايل 
 رهبری انقالب بر سر نوع ١٩١٧ تا فوريۀ ١٩٠٠

            .انقالب آتیر خود وظايف دموکراتيک بود، و نه بر س

  تروتسکی و انقالب مداوم 

 تا يک ،تروتسکی پس از جدايی بلشويک ها و منشويک ها
بلشويسم و  عدر آن مقط. سال در بين منشويک ها باقی ماند

 ،هنوز دو دشمن متخاصمياد شده، اختالف وجود با منشويسم 
 نمی محسوبيا يکی در صف انقالب و ديگری ضد انقالب 

با خصوصيات مخصوص ) ٢( در يک سمت، لنين جوان. شدند
رهبری کمونيستی قرار داشت و در سوی ديگر کسانی مانند 

 که لنين تا چندی پيش او را به عنوان -کائوتسکی و پلخانف
" پدر کمونيسم روس"آموزگار خود قبول کرده و وی به 

  .قرار داشتند -معروف بود

 جدايید که بتوان بالفاصله با اين شاخص ها به گونه ای نبو
اين دو از يکديگر، يک ديوار ضخيم انقالبی و ضد انقالبی 

آن دو گرايش بارها جلسات مشترک و . در ميان آن ها کشيد
همکاری هايی با يکديگر داشتند و تروتسکی در يک سال 
اول اين جدايی، با اين اميد در بين منشويک ها باقی ماند تا 

او هرچند . و گرايش را دوباره با هم متحد کندشايد بتواند آن د
بيش از يک سال در تشکيالت منشويک ها باقی نماند، اما تا 

 همچنان منتظر بود تا شايد بين اين دو گرايش ١٩١۴ل سا
وحدتی صورت گيرد؛ اما پس از تأييد تصويب بودجۀ جنگ 
جهانی در جناح رفرميست انترناسيونال دوم و حمايت 

 تروتسکی جريان منشويکی را جريانی ، آنمنشويک ها از
خارج شده از اصول و چرخش کرده به سوی ضد انقالب ديد 
و برای هميشه تمايل به وحدت بلشويک ها و منشويک ها را 

در تمام اين دوره، يکی از انتقادات لنين به . کنار گذاشت
تروتسکی بر سر همين تالش او بود، چرا که لنين معتقد بود 

.  بتوان اين دو جريان را دوباره يکی کردممکن نيست

 ترين متفکران اين ديدگاه به نظريات مارکس رجوع
يک جامعه بايد تمام ظرفيت های خود را " کردند که گفته بود 

ين و آن ها از ا". پر کند تا بتواند وارد جامعه ای تازه شود
 نتيجه می گرفتند جوامعی که در آن اشرافيت مالی و موضوع

 -شيوۀ توليدی فئوداليسم حاکميت دارد، انقالبی بورژوا
دموکراتيک را ضروری می سازد که تحت رهبری آن 
نيروهای مولد به انکشاف الزم جهت انقالب سوسياليستی می 

اين . شودمی رسد و سپس مرحلۀ انقالب سوسياليستی آغاز 
نيز تا اما بلشويک ها . هر اصلی ديدگاه منشويکی استجو

 با فاصلۀ بسيار کمی از اين ديدگاه قرار آستانۀ انقالب فوريه
فاصله، آن دو گرايش را به دو بلوک مقدار داشتند و همين 

  .مقابل يکديگر تبديل کرده بود



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

۴٠ 
تروتسکی پذيرفت که حق با لنين بوده است و اين مورد را 

  . بارها و آشکارا بيان کرد

در جنبش سوسياليستی اختالفات کوچک و بزرگ فراوانی، 
به خصوص در سطح نظريه پردازان مارکسيست و رهبران 

اه متفاوت در اين بين، دو نگ. اين جنبش، به وجود می آيد
به اين اختالفات وجود "  فرقه ای-مکتبی"و " مارکسيستی"

نگاه مارکسيستی، اختالفات موجود و اين چنينی را از . دارد
عالم ذاتی جنبش و زنده و پويا بودن مارکسيسم انقالبی می 

رهبران نظريه پرداز متعلق به اين طيف، بدون تعارفات . داند
 که مبادا به -يم لحن گفتار دور ريختن تنظ بابوروکراتيک و

 با يک ديگر به صورتی -تريش قبای کسی بر بخورد
دموکراتيک و با ترمينولوژی مورد عالقۀ خود بحث می کنند 
و شايد حتی با لحنی با يکديگر صحبت کنند که از نظر 

 ا دعوای شخصی بجنگ وشنوندۀ ساده و عامی، نوعی 
ی، اختالفات و  فرقه ا-اما نگاه مکتبی. يکديگر تلقی شود

به مثابۀ موارد  را مباحثات ميان رهبران مارکسيسم انقالبی
آن ها . ضروری تکامل مارکسيسم انقالبی درنظر نمی گيرد

خرد انتخاب عقل و از ابتدا يک نفر را به عنوان خداوندگار 
، دور او می کنندبه بت ميانۀ ميدان تبديل او را می کنند تا 

يت و خدايی می دهند تا بلکه چرخند و به او نسبت معصوم
در طواف دور بعد، مشمول عنايات و قدرت اين خداوندگار 

مضحک ترين و مکتب خانه ای ترين نگاه به . واقع شوند
اختالفات رهبران مارکسيسم انقالبی در نزد مائويست ها 
است که نطفه های اوليۀ آن را از استالينيسم به سرقت برده 

فالکت بار نظری مايل نيستند وارد بحث ها به دليل فقر  آن. اند
های اثباتی در دفاع از گرايش خود شوند؛ برعکس، حيات 

 ها نيازمند دشمنی دائمی با تروتسکی است، چه در  نظری آن
آن زمان که لنين با برخی نظرات تروتسکی مخالف بوده باشد 

حزب بلشويک پس از "و چه در زمانی که به قول لنين
ه آن، بلشويک تر از تروتسکی نداشته پيوستن تروتسکی ب

" تئوری"اکنون به يک نمونه از اين نوع نگاه و ".  است
، اين "شهاب زدونگ"سازی های البه الی آن به وسيلۀ 

مدافع مائو تسه دونگ توجه کنيم و بعد به بقيۀ موضوع 
  :    او می نويسد. بپردازيم

حاال يک به يک به مسائل مطروحه در نظرات آقای «
  :ليرضا بيانی می پردازمع

قبل از اينکه وارد دوران بعد از پيوستن تروتسکی به حزب 
بلشويک شوم، بد نيست اندکی به منازعات پيش از آن بين 

در نظرات به درستی به تضاد . لنين و تروتسکی بپردازيم
ديدگاه های منشويکی و بلشويکی به انقالب و نقش رهبری 

کنيد، ولی اين را پنهان می کنيد که پرولتاريا در آن اشاره می 
در بحبوحۀ اين اختالف نظرها تروتسکی کجا بود؟ من به شما 

و اين مسأله ای . می گويم؛ تروتسکی از منشويک ها بود
نيست که به حزب و سازماندهی ربط داشته باشد، بلکه دقيقًا 

البته تاريخ اين . مربوط به خط استراتژيک انقالب است
  ». است١٩٠۵تسکی، پيش از انقالب موضع گيری ترو

 بايد بگويم بسيار متشکرم که باالخطاب به نويسندۀ مطلب 
اما بايد خوب بفهميد ! شما گفتيد تروتسکی از منشويک ها بود

در آن مقطع خود منشويک ها از چه چيز بودند و بعد به چه 
چيز تبديل شدند و سپس بفهميد استالينيسم تا کجا به مشنويک 

شود و دست آخر مائوئيسم که به خودی خود وصل می 
مفهومی ندارد و کپی استالينيستی در چين است چگونه با سر 

 ،اين ها چيزهايی است که اين بار. در منشويسم فرو می رود
اما قبل از آن الزم . در ادامۀ مطلب، من به شما خواهم گفت

 سبکاست اشاره ای به اين موضوع داشته باشم که اين 
 فرقه ای قرار -در همان کاتاگوری نگاه بورکراتيکبرخورد 

  .قضايی و حقوقی است" دانش"دارد و اين بار آغشته به 

، "تروتسکی، يکی از منشويک ها بود"در اين جا اوًال ادعای 
با رجوع به اختالف اساسی بلشويک ها و بايد بالفاصله 
او به رهبری چون  اين گونه توضيح داده شود که منشويک ها

رژوازی در مرحلۀ انقالب دموکراتيک اعتقاد داشته   بو
 اما نگاه حقوقی نويسنده ؟"!استيکی از منشويک ها بوده "

اين فرصت را به او نمی دهد که داليل منشويک بودن 
تروتسکی را ذکر کند، بلکه شرايط فيزيکی او در تشکيالت 

منتها يک . منشويک ها سبب اين کشف بزرگ می شود
 برای ،يت شده در مکتب فلسفی مائوئيستیمائوئيست ترب

 به مبانی فلسفی خود رجوع کرده و ،استتار اين نگرش حقوقی
 حضور تروتسکی در بين منشويک ها به ،توضيح می دهد که

حزب و سازماندهی ربطی نداشته، بلکه مربوط به خط 
  !استراتژيک انقالب بوده است

 -ژوااما کدام خط استراتژيک؟ استراتژی انقالب بور
دموکراتيک که از آن موقع تا همين لحظه همچنان استراتژی 
مائوئيست ها باقی مانده است؟ يا استراتژی رهبری 

ی اشتراک يا استراتژبورژوازی بر انقالب دموکراتيک؟ 
منافع ما بين طبقۀ کارگر و دهقانان که استراتژی جاودانۀ 

مائوئيسم و يا انقالب مرحله ای که اساس  مائوئيسم باقی ماند؟
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 کدام يک از اين استراتژی های ؟را تشکيل می دهد

و دقيقًا " يکی از آن ها کرده بود"منشويکی، تروتسکی را 
کداميک از اين استراتژی ها در آن سال در جريان منشويسم 

صد سال بعد، يعنی در همين لحظه، همچنان يش از بود که ب
 ديگری ؟ مگر آن که استراتژی!يستاستراتژی مائوئيستی ن

در منشويسِم آن روز سراغ داشته باشيد که از قلم افتاده باشد 
و آن همان استراتژی ای باشد که بين تروتسکی و منشويک 
ها مشترک بوده و باعث شده که شما فکر  کنيد او يکی از آن 

  ؟آن استراتژی دقيقًا کدام است؛ ها بوده است

ت که حضور اصرار در اين تأکيد ها چندان به اين دليل نيس
يک سالۀ تروتسکی در بين منشويک ها، به مثابۀ واقعيتی 
کامًال روشن و ثبت شده در تاريخ، معلوم شود؛ بلکه اين 

 خيلی بيشتر به اين قصد است که بازی و سفسطه های اصرار
معتقدم شخصًا . اده شودکالمی مائوئيست ها با مفاهيم نشان د

 شده و بی بنياد که مائوئيسم به دليل تئوری های منسوخ
همواره ناچار بوده تا با مفاهيم بی ربط و بی معنا، اضافات 

 در ،من درآوردی و از آستين بيرون آمدۀ فلسفی و اقتصادی
پوشش يک دو جين تضاد های معرفی شدۀ مخصوص 
مائوئيسم که مضامين اصلی روش آخوندی در تحليل را 

يلۀ  به جای وس، می کند، اصل موضوع انقالب رامنعکس
عملی جهت رهايی، به موضوع بحث مکتب خانه ای تبديل  

  . کند

ثانيًا؛ به فرض که حضور يک سالۀ تروتسکی در ميان 
به  ، مقطع جدايی تا يک سال بعدازمنشويک ها، بالفاصله 

بوده است؛ اما چرا " مربوط به خط استراتژی"توصيف شما 
ا در اين خط استراتژی نتوانست بيش از يک سال تروتسکی ر

؟ آيا ظرف يک سال استراتژی منشويک بين آن ها نگاه دارد
حتی  اين که باألخره و ها تغيير کرد يا استراتژی تروتسکی؟

گيريم در مقطعی در فعاليت فرد انقالبی اشکال و نارسايی به 
وجود آيد، در اين جا سؤال اين است که باألخره اگر اين 

 ،اشکال برطرف شدنارسايی از سوی همان فرد رفع گرديد و 
آيا باز به همان نسبت قبل، همان فرد موضوع نقد می باشد و 

  ؟يا به کلی از موضوعيت خارج می شود

موضوع  تکامل اساسًا  مائوئيستی، -برای مکتب استالينسيتی
روند تاريخ مفهومی ندارد، در نظری در متن مبارزات و 

ع آن از بلکه درست يا غلط بودن هر موضوعی تنها با انتزا
 به ،بستگی درونی و بی ارتباط کردن آن به متن موضوع

مثًال اگر يک مخالف . عنوان اهرم يا دليل مقابله مطرح است

استالينيسم يا مائوئيسم در کارنامۀ فعاليت سياسی خود در 
اشکال نظری يا موضوعی قابل ) حتی پنج دقيقه(مقطعی 

 داشت که وی  تنها زمانی اهميت نخواهد،انتقاد داشته باشد
 در ،ديگر دست از مخالفت با گرايشات فوق برداشته باشد

غير اين صورت از نظر آن ها  ديگر اهميت ندارد که 
  !نارسايی ياد شده از طرف آن فرد برطرف شده باشد يا نه

 مائوئيست ها با -استالينسيت" نظری"سراسر جدال فرضًا 
ن با بدترين  عبارت است از اينکه تروتسکی به لنيسمتروتسکي

 و امثال اين ؛لحن چه گفته و لنين او را چه خطاب کرده
به همين دليل آن ها در . موارد بی نهايت فرعی و منتفی شده

 دشمن دوتناقض کالفه کننده ای قرار می گيرند که چرا اين 
  هر - البته به زعم استالينيست ها و مائوئيست ها-قسم خورده

 را ١٩١٧يگر انقالب اکتبر دو با وزن برابر در کنار يکد
رهبری کردند و لنين مهمترين و پر مسئوليت ترين وظايف 

اين تناقض تنها . بلشويک ها را به عهدۀ تروتسکی می گذاشت
اين گونه حل خواهد شد که يا بگوييم لنين فردی فرصت طلب 

 نزديک شده و شانه به شانۀ اين مقداربوده که به دشمن خود 
 کرده است؛ و يا اين که بپذيريم نشان او انقالب را رهبری

تنها " آشتی ناپذير"دادن لنين و تروتسکی به عنوان دو دشمن 
اراجيفی است مورد نياز مکتب های آخوندی و ضد انقالبی  

 مائوئيسم برای عقب زدن جبهه در دفاع از -ماستالينيس
  . مارکسيسم انقالبی به رهبری تروتسکيسم

 موضوع اشاره شود که از نظر در اين جا بد نيست به اين
مائوئيست ها، اختالفات بين لنين و تروتسکی موضوعات 

ها  شود؛ اما آن  اختالف بين استالين و تروتسکی محسوب می 
ای ندارند که نشان دهند در دفاع از استالينيسم  اصًال عالقه 

است که با گرايش تروتسکيسم در حد ترحم انگيزی می 
د جدال تروتسکيسم با استالينيسم يک به يک موار. جنگند

برای تمايز و دفاع از لنينيسم است و اين در حالی است که 
مائوئيست ها قرار دادن تروتسکی در مقابل لنين را تنها به 

 کنند، بدون آن که امروز  دليل دفاع از استالينيسم دنبال می
ها جرأت دفاع مستقيم و بی پرده از استالينيسم را به  اغلب آن 
  . خود دهند

در ادامۀ بحث خود و در مخالفت با نظريۀ " شهاب زدونگ"
او می . انقالب مداوم تروتسکی، اين نظريه را نقد می کند

  : نويسد
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 پس از قيام به تدوين تئوری مشهورش ]تروتسکی[وی « 
تئوری ای که اما به ديدۀ لنين و . پرداخت" انقالب مداوم"

بلکه تنها برداشتی . مداوملنينيست ها نه انقالبی بود و نه 
دگماتيستی از فرمول انقالب پرمنانت مد نظر مارکس و 

طبق نظر مارکس انقالب . بود" گسسته شدن هم زنجير باهم"
) احتماال انگلستان و فرانسه(سوسياليستی از کشورهای غرب 

آغاز می شود و به صورت خطی پيش می رود تا کل جامعۀ 
لنين با دور ريختن بينش . سرمايه داری را سرنگون کند

که آشکارا آغشته به (دگماتيستی به اين نظر مارکس 
با شنا کردن بر خالف ) شووينيسم انترناسيونال دوم شده بود

جريان با تحليل های عينی از مرحلۀ امپرياليسم خاطرنشان 
کرد که انقالب سوسياليستی الزامًا در تمام کشورها با هم به 

ه طبقۀ کارگر حتی در يک کشور وقوع نمی پيوندد و بلک
 به محض کسب قدرت سياسی بايد به آن اقدام کند و به  هم

  ».ساختمان سوسياليسم بپردازد

شوينيسم "ای به ماهيت  در اينجا بد نيست ابتدا اشاره 
داشته " انقالب مداوم"و ربط آن به نظريۀ " انترناسيونال دوم

  .باشيم

های " ميهن پرستی" از شوينيسم انترناسيونال دو عبارت بود
ميهن "بخش رفرميست انترناسيونال دوم که برای دفاع از

، با بودجۀ جنگ جهانی اول موافقت کرده بودند و به "پدری
اين ترتيب پروسۀ گسست کامل خود از سوسيال دمکراسی را 

همين موضوع باعث شد تا لنين برای تمايز . به اتمام رساندند
 ياد شدۀ انترناسيونال دو، سوسيال دمکراسی روس از بخش

پيشنهاد دهد که ديگر برای معرفی گرايش سوسياليسم انقالبی 
روس از نام سوسيال دمکراسی استفاده نگردد، و چنين نيز 

  .شد

حال بايد در نظر بگيريم که اوًال، اين موضوع مربوط به سال 
 شد و نظريۀ انقالب مداوم تروتسکی در سال   می١٩١۴
آغشتگی شوينيسم "در نتيجه وضعيت . بود ارائه شده ١٩٠۶

 با نظريۀ انقالب مداوم ١٩١۴در سال " انترناسيونال دوم
، حتی در حوزۀ بحث حقوقی مورد ١٩٠۶تروتسکی در سال 

  . ربط و کله پا است عالقۀ مائوئيست ها هم باز بی 

 مائوئيستی از -ثانيًا، حتی تفسير کامًال وارونۀ استالينيستی
   مداوم تروتسکی و تالش برای اثبات آن، يکنظريۀ انقالب

" جهانی"سره دارای مضامينی است که در مخالفت با نظريۀ 
يک "بودن انقالب از يک سو و اثبات ساخت سوسياليسم در 

ای که از   توان نظريه  چگونه می. از سوی ديگراست" کشور
 المللی مورد  عبور کرده و در سطح بين" ميهنی"مرز های 
خواند و دفاع از تئوری " شوينيستی" زمان    را همنظر است

را انترناسيوناليستی و در تقابل با " يک کشور"سوسياليسم در 
؟ حال اگر تروتسکی به جای انقالب !شوينيسم معرفی کرد

و کشور واحد صحبت " ميهن"جهانی از انقالب در سطح 
شد به او  کرده بود، بيش از شوينيسم ديگر چه چيزی می 

  ! دادنسبت

اگر منظور تروتسکی از انقالب مداوم همان باشد به راستی 
بايد دو بار در انقالب او  پس چرا گويند، می مائوئيست هاکه 

د که بتواند مورد اعتماد رروسيه آن گونه شرکت می ک
.  قرار بگيرداتکارگران روسيه و در سطح رهبری اين انقالب

ر مورد انقالب  خزعبالت استالين دمائوئيست هايا وقتی آ
د، به اين نوع تناقضات هم فکر می نمداوم را قرقره می کن

د که کسی نمی تواند به دليل نيا به اين فکر نمی کنآد؟ نکن
اعتقاد به انقالب جهانی مخالف وقوع انقالب در حلقۀ ضعيف 

 فعاالنه در سطح در حالی کهزنجيرۀ سرمايه داری باشد، 
    ؟!درهبری همان انقالب قرار می گير

 ای، از نطفۀ منشويکی تا  ثالثًا؛ اساس و ماهيت انقالب مرحله
قرار گرفتن مائوئيسم در آن مسير، عبارت است از انقالب 

برای انجام تکاليف " يک کشور"دموکراتيک درحوزۀ ملی 
جالبست که انجام تکاليف دموکراتيک در ابتدا و . دموکراتيک

ميهمان "  ملیبورژوازی"در حوزۀ همان کشور که طی آن 
 گيرد و تحت  انقالب و در صف بيچارۀ انقالب قرار می

تواند داشته باشد، به جز   که هر خصلتی می -"خلق"عنوان 
 در می آيد، آغشتگی به شوينيسم -عنصر انترناسيوناليستی

شود، اما اعتقاد به استقرار سوسياليسم در واحد  محسوب نمی 
که مورد نظر !) و نه انقالب همزمان در جهان(جهانی 

  ؟ !تروتسکی است آغشته به شوينيسم به شمار می رود

منطبق با ديدگاه های ضد مارکسيستی مائوئيسم البد بايد گفت 
که درک انترناسيوناليستی مارکس با شعار  کارگران جهان 

خلق " متحد شويد اشتباه بوده و به جای آن بايد گفته می شد 
ارگران عنصر و در صورتی که ک"! جهان متحد شويد

مضمون انترناسيوناليستی هستند و خلق که دارای عنصر 
و مقدمۀ پيدايش شوينيسم است و در آن از " ملی ميهنی"

گيريم در تضاد با (کارگر تا بورژوازی متعلق به يک کشور 
قرار دارد، دارای وحدت انقالبی ) يا امپرياليسم" فئوداليسم"

آيا اين . ود متناقض استانترناسيوناليستی نبوده و در ذات خ
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بورژوازی "مائوئيسم که از " چپی گری های ناسيوناليستی"

آن حمايت می کند هنوز، " کمپرادور"در مقابل نوع " ملی
  ؟!حداقل زمينۀ الزم شوينيسم به شمار نمی رود

: اما نکتۀ ضروری که در اين جا بايد توضيح داده شود اينست
وم يک سال بعد از اين صحيح است که تئوری انقالب مدا

 تدوين شد، اما اين صحيح نيست که ١٩٠۵شکست انقالب 
 با ١٩١٧تروتسکيسم در آن مقطع و يا حتی تا مقطع انقالب 

شد که ايجاد جامعۀ سوسياليستی در  اين نظريه شناخته می 
اين که آيا سوسياليسم . مرزهای روسيه ممکن يا ناممکن است
 است يا خير، نه تنها در درون مرزهای روسيه قابل ساختن

موضوع بحث يا اختالف بين لنين و تروتسکی نبود، بلکه اين 
 به فکر هيچ فردی خطور هم نکرده ١٩٢۴موضوع تا سال 

در نتيجه اختالف مهم تروتسکی با بلشويک های قديم و . بود
 نه امکان ساختن سوسياليسم در ١٩١٧لنين تا مقطع فوريۀ 

آغشته به  " بخواهد  که حاال-درون مرزهای يک کشور
 بلکه امکان قدرت -باشد يا نباشد" شوينيسم انترناسيونال دوم

گيری طبقۀ کارگر روسيه، قبل از طبقۀ کارگر در غرب بود 
در حالی که ). دقيقًا برعکس برداشت مائوئيستی وارونه نگر(

همۀ بحث موجود در ميان منشويک ها و حتی بلشويک های 
بارت از عدم آمادگی طبقۀ کارگر قديمی تا مقطع ياد شده ع

  .برای قدرت گيری به منظور انجام وظايف سوسياليستی بود

تروتسکيسم تا اين مقطع عبارت بود از ادعای امکان قدرت 
گيری طبقۀ کارگر، حتی قبل از طبقۀ کارگر در کشورهای 

اما در اين ارتباط، همۀ . توسعه يافتۀ سرمايه داری در غرب
تمايز تروتسکی با منشويسم و .  نبودتمايز هم فقط اين
 که ١٩١٧بلشويک های قبل از فوريۀ (بلشويک های قديم 

همچنان پايبند انقالب دموکراتيک بودند، اما بر خالف 
) منشويک ها، با هژمونی يا سيادت سياسی طبقۀ کارگر

امکان قدرت گيری طبقۀ کارگر در روسيه، نه برای حبس 
استقرار وکراتيک، که برای شدن در چارچوب ديکتاتوری دم
 بود که تاريخ انجام وظايف ديکتاتوری انقالبی طبقۀ کارگر

دموکراتيک را نيز در کنار وظايف سوسياليستی به عهدۀ او 
اين جاست که تزهای آوريل، لنينيسم را از . گذاشته بود

 ها را حتی در  بلشويک های قديم متمايز کرد و تا مقطعی آن
 داد و ضمنًا تروتسکی را تا جايی  در کنار تقابل با لنين قرار

لنين قرار داد که موجب محکوميت تزهای آوريل  به عنوان 
  . افکار تروتسکی شده بود

درک و دريافت بلشويک ها از انقالب، تا قبل از تزهای 
آوريل، انقالب دموکراتيک به رهبری کارگران و دهقانان و 

ا را از منشويک ها که  ه با سيادت سياسی کارگران بود که آن
همين انقالب را به رهبری بورژوازی دموکرات می 

اما اعتقاد به رهبری يا حتی سيادت . خواستند، جدا می ساخت
سياسی کارگران و دهقانان بر انقالب دموکراتيک نمی 
توانست اختالف ماهوی بين بلشويک ها و منشويک ها به 

ام وظايف در هر حال حاصل اين انقالب انج. حساب آيد
دموکراتيک بود که نقطۀ اشتراک هر دو گرايش بلشويک 

تروتسکيسم تا اين مقطع . های قديم و منشويک ها می شد
فاصله با اين دو گرايش و اعتقاد به انقالب کارگران و کسب 

 استقرار ديکتاتوری انقالبی طبقۀ کارگر سيادت سياسی برای
 و به همين دبه منظور آغاز ساخت ساختمان سوسياليسم بو

 ترين فرد به لنين پس از انتشار   سبب تروتسکی نزديک
اين انسجام درونی افکار و نظريات . تزهای آوريل شد

تروتسکی با تزهای آوريل بود که پس از انتشار آن، لنين و 
تروتسکی را برای هميشه در کنار هم و نزديک ترين نظرات 

ه تروتسکی دفاع در اين جا بود ک. به يک ديگر قرار داده بود
از لنين در مقابله با بلشويک های قديمی را وظيفۀ خود 

  . دانست و آن را به خوبی نيز انجام می داد

بلشويک های قديم به تدريج پذيرفتند که از انقالب 
دموکراتيک فاصله بگيرند و منطبق با تزهای آوريل در 
ا سازماندهی انقالب سوسياليستی شرکت کنند؛ اما مائوئيست ه

های منشويکی انقالب  پس از صد سال همچنان با تئوری
ای سرو کله زده و کودکانه بر سر آن سماجت می  مرحله 

  .کنند

  تحريفات مکتب مائوئيستی

عالوه بر تحريف در بيان اختالف ميان لنين و تروتسکی در 
مورد امکان استقرار سوسياليسم در درون مرزهای يک 

های مائوئيستی   شد، در بحثکشور که در باال به آن اشاره
 مائوئيستی -منطبق با سنت استالينيستی " شهاب زدونگ"

در اين جا .  خورد تحريفات فراوان ديگری به چشم می
او می . اشاراتی به  تحريفات مرتبط با بحث فوق می شود

  :گويد

می کنند، جرئت " آوريل آوريل"تروتسکيست ها که دائم «
جايی بياورند و با کلی بافی های ندارند مواد همين تزها را 

  .تفسير گونه با سانسور اصل مطلب، از آن می گذرند
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: بد نيست در ابتدا نگاهی به تزهای آوريل لنين کنيم

خصوصيت موقع کنونی در روسيه عبارت است از انتقال "
از نخستين مرحله انقالب، که بر اثر کافی نبودن آگاهی و 

رژوازی داده است، به مرحله تشکل پرولتاريا قدرت را به بو
دوم آن که بايد قدرت به پرولتاريا و فقيرترين دهقانان داده 

البته بعيد می دانم اکثر تروتسکيست ها اصًال چنين ". شود
  ».تزهايی را خوانده باشند

کدام مواد " پر جرأت تزهای آوريل خوانده " ببينيم مائوئيست 
  .   از اين تزها را اين جا آورده است

انتقال از نخستين مرحله انقالب، که بر اثر کافی نبودن "
آگاهی و تشکل پرولتاريا قدرت را به بورژوازی داده است، 
به مرحله دوم آن که بايد قدرت را به پرولتاريا و فقيرترين 

  "دهقانان داده شود

 از بورژوازی به پرولتاريا  قدرتدقيقًا توصيف لنين از انتقال
، از نظر مائوئيست تزهای آوريل خواندۀ و فقير ترين دهقانان
اولين !  ترجمه می شودمرحله از انقالبمورد بحث ما يک 

رسد اين است که گويا لنين  چيزی که در اين جا به ذهن می 
کرده، يعنی  از ابتدا همان نظريات منشويک ها را دنبال می 

به مرحله انقالب دموکراتيک معتقد بوده و همچنين پذيرفته 
ه اين مرحله بايد با قدرت حاکم بورژوازی طی شود است ک

؛ و سپس با پايان انجام وظيفۀ )و نه قدرت پرولتاريا(
بورژوازی در مرحلۀ انقالب دموکراتيک، به يک باره  در 
تزهای آوريل گفته است حال بايد قدرت را به پرولتاريا منتقل 

ته اما مشکل اينجاست که مائوئيست مورد بحث، قبًال گف! کرد
و تائيد کرده بود که اختالف بلشويک ها با منشويک ها بر 

و نه خود (  انقالب دموکراتيک است رهبریسر قدرت 
  ).انقالب دموکراتيک

اگر لنين از ابتدا با انقالب دموکراتيک به عنوان يک مرحله 
مجزا، اما با کسب قدرت رهبری پرولتاريا موافق بوده و 

هم همين بوده است، پس چرا نقطه اختالفش با منشويک ها 
در تزهای آوريل بايد با اعالم انتقال قدرت از بورژوازی به 

؟ به اين ! را اعالم کنديک مرحله از انقالبپرولتاريا پايان 
آيد که گويا بايد دوبار انقالب  ترتيب اين تصور پيش می

دموکراتيک صورت می گرفته باشد؛ يک بار با کسب قدرت 
م با انتقال قدرت از بورژوازی به بورژوازی و بار دو

اگر اين گونه نيست، يعنی انقالب دموکراتيک در ! پرولتاريا
همان بار اول، اما به رهبری بورژوازی، به عنوان يک 

مرحلۀ پايان گرفته مد نظر لنين بوده و به همين دليل تز انتقال 
قدرت از بورژوازی به پرولتاريا را ارائه کرده است، پس در 

ورت بايد بپذيريم که لنين با  طی شدن اين مرحله از اين ص
انقالب به رهبری و با کسب قدرت بورژوازی مخالفتی 
نداشته است و اگر چنين باشد پس حقيقتًا اختالف بلشويک و 
منشويک ها بر سر چه بوده است؟ در ضمن اين سؤال نيز 

 به روسيه باز نمی ١٩١٧آيد که اگر لنين در آوريل  پيش می
نوشت، آيا   و يا اصًال هيچ وقت تزهای آوريل را نمی گشت

انقالب روسيه همچنان در مرحلۀ دموکراتيک خود به سر می 
برد و نيروهای مولد روسيه همچنان نيازمند رشد مورد نياز  

  ؟  !انقالب برای مرحلۀ سوسياليستی می بود

از اين سطحی نگری مخصوص مائوئيسم که بگذريم، به اين 
 ای اين  ی خوريم که اساس نظريۀ انقالب مرحلهمشکل بر م

مانده و پيرامونی، دارای  است که يک جامعۀ طبقاتی عقب 
رشد و انکشاف کافی نيروهای مولد جهت انقالب 
سوسياليستی نيست و در نتيجه بايد ابتدا انقالب دموکراتيک 

گيريم به ( برای انجام تکاليف ناتمام بورژازی صورت بگيرد 
تا طی آن نيروهای مولد به رشد و ) ۀ کارگررهبری طبق

اختالف ميان . آمادگی کافی برای انقالب سوسياليستی برسد
منشويک و بلشويک های قديمی هم در اين بود که اولی اين 
مرحله از انقالب را با کسب قدرت سياسی بورژوازی و 
. دومی آن را با کسب قدرت طبقۀ کارگر مفروض می دانست

ست که چگونه در فاصلۀ پنج ماهۀ آوريل تا حال مسأله اين
اکتبر، نيروهای مولد به رشد و انکشاف مورد نياز انقالب 
سوسياليستی نائل گشته و در نتيجه يک مرحله از انقالب 

يعنی اين همه سال بحث بر سر مرحلۀ ! سپری شده است
آن هم درعمل ( انقالب دموکراتيک، فقط برای همين پنج ماه 

بود که نيروهای مولد ظرف آن مدت ) ژوازیبه رهبری بور
  ؟!به رشد مورد نياز انقالب سوسياليستی برسد

حال اگر موقتًا اين تناقض را کنار بگذاريم، بالفاصله با 
 -اين تناقض استالينی.  شويم تر رو به رو می تناقضی بزرگ 

مائوئيستی که چرا کل نيروهای مولد روسيه در فاصلۀ پنج 
کراتيک فوريه به رهبری بورژوازی تا ماهۀ انقالب دمو

انقالب سوسياليستی اکتبر به رهبری طبقۀ کارگر توانست به 
عنوان عبور از يک مرحله انقالب به رشد مورد نياز خود 
برسد، اما طبقۀ کارگر ايران و ساير کشورهای پيرامونی اين 

گذشت صد سال هنوز نتواسته اند طی کنند و در  فرايند را با 
انقالب پيش رو برای آن ها همچنان انقالب دموکراتيک نتيجه 
؟ چرا رشد نيروهای مولد در مثًال ايران امروز که !است
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کيلومترها جلوتر از رشد نيروهای مولد در فاصلۀ بين فوريه 

باشد، هنوز بايد منتظر سپری شدن مرحلۀ   می ١٩١٧تا اکتبر 
 به ذهن ؟ تنها جواب مائوئيستی که!انقالب دموکراتيک باشد

می رسد البد اين است که قدرت سياسی در ايران و ساير 
کشورهای مشابه به جای آن که در دست بورژوازی باشد، در 
 -دست فئوداليسم است؛ و يا در بهترين حالت سيستم اقتصادی

 در نتيجه حتی !است" نيمه فئودال، نيمه کمپرادور"اجتماعی، 
 حاال شده -ۀ انقالبگذشت صد سال هم بايد ابتدا يک مرحل با

 سيستم "نيمۀ فئودالی" صورت بگيرد تا - ای انقالبی ده دقيقه
 عقب رود و مرحلۀ "بورژوازی ملی"اقتصادی با کمک 

دموکراتيک آغاز شود تا در انتها انقالب سوسياليستی در 
  !دستور کار قرار بگيرد

 -ورشکستگی نظريات ضد مارکسيستی گرايشات استالينيستی
دهد، اما مائوئيست ها  به سادگی خود را بروز می مائوئيستی 

ها از منفعت  جان سخت تر از آن هستند که به اين سادگی 
اگر اسالف بورژوازی ! انقالب دموکراتيک صرف نظر کنند

کشورهای پيرامونی انقالب دموکراتيک را به تاريخ 
بدهکارند، مائويست ها که خيلی بيش از عمر عقايدشان 

ين انقالب را به بورژوازی دموکرات زيسته اند، هم
  . بدهکارند

به تزهای آوريل " شهاب زدونگ"ای که  و اما گفتيم اشاره 
لنين کرده است، کمترين ربطی به يک مرحله از انقالب يا به 
پايان رسيدن يک مرحله از انقالب ندارد؛ بلکه اين تزها در 

صرف اساسًا . واقع پايان نظريات مرحله بندی انقالب است 
انتقال قدرت از بورژوازی به پرولتاريا يک مرحله از انقالب 

دقيقًا بلشويک های قديم اين اعتقاد را داشتند که با . نيست
کسب قدرت به وسيلۀ طبقه کارگر و به رهبری آن، انقالب 

 بينيم که سيادت سياسی و  می. دموکراتيک را به پايان برسانند
ای از انقالب را  مرحله قدرت مسلط طبقۀ کارگر به تنهايی 

کند، بلکه انجام وظايف انقالب سوسياليستی يا  تعريف نمی 
تواند انقالب را در دو مرحلۀ جداگانه  دموکراتيک است که می

   )٣(.معرفی کند

 تزهای آوريل لنين تزهايی جهت انتقال قدرت به پرولتاريا 
برای انجام وظايف دموکراتيک يا پايان مرحلۀ انقالب 

کراتيک نبود، بلکه از نظر وی انتقال قدرت برای دمو
استقرار ديکتاتوری انقالبی طبقۀ کارگر جهت انجام وظايف 

، در همان سوسياليستی و دموکراتيک به صورت مرکب

کشور رشد نايافتۀ روسيه بود و اين خود به معنی گسست از 
  .   نظريات مرحله بندی کردن انقالب محسوب می شود

  و انقالب سه دونگ سه دونگمائوتسه دونگ 

چکيدۀ نظرات تقسيم بندی شدۀ مائوئيستی از انقالب در اين 
  : به طور فشرده بيان می شود" شهاب زدونگ"جمله 

برای رسيدن به سوسياليسم نمی توان از مرحلۀ سرمايه « 
برای ساختمان سوسياليسم الزم است بستر . داری پريد

ايه داری وظايف نيروهای مولده رشد پيدا کنند و سرم
اما نبايد عنان را برای برنامه . تاريخی اش را انجام دهد

بايد سياست . ريزی سياسی اقتصادی کشور به آن ها سپرد
بنابراين بايد به عناصر . در مقام فرماندهی قرار بگيرد

چه (سرمايه داری تحت محدوده و کنترل دولت پرولتری 
 تا وظايف فرصت داده شود) قانونی و چه ايدئولوژيک

تاريخی اش را انجام دهد و به محض منقضی شدن نقش 
  ».تاريخی اش، سرنگون شود

به نظر ديگر کافی می رسد که پيرامون تناقض اين جمله با 
انتشار تزهای آوريل به عنوان اعالم پايان مرحلۀ انقالب 

لطف و شانسی که بايد به تمام اين . دموکراتيک بحث شود
ا وظايف تاريخی اش را انجام دهد بورژوازی داده شود ت

ظرف پنج ماه به بورژوازی مفلوک روسيه داده شد، آن ها 
هم وظايف خود را انجام دادند و بدين تريب قال مرحلۀ 

ولی در اين جا ! انقالب دموکراتيک در روسيه کنده شد
رشد بستر نيروهای " موضوع بحث مارکسيستی پيرامون 

اصًال برای  بايد بگوييم که در اين جا. عمده می شود" مولد
چه بايد انقالب دموکراتيک يا حتی سوسياليستی صورت 
بگيرد، اگر روند تکامل جوامع  به همان سمت می رود؟ 
انقالبات نه از زاويۀ  تقديرگرايانه و دترمينيستی، بلکه از 

اگر رشد نظامات . رشد مرکب جوامع طبقاتی ريشه می گيرد
د در اين صورت همۀ جوامع طبقاتی، يکسان و موازی بو

طبقاتی به يکسان و در روز معينی به شرايط انتقال به جامعۀ 
نوين می رسيدند؛ اما چنين امکانی وجود ندارد و در نتيجه 
ارادۀ انقالبی برای حرکت دادن به تاريخ ضروری می شود؛ 
  ارادۀ انقالبی در شرايطی که سرمايه داری يا تمام ظرفيت

د را پر کرده و يا به دليل همين رشد های دموکراتيک خو
مرکب و متناقض، مفلوک و درمانده از انجام بخش وسيعی 

در اين صورت است . هايی است که خود داده است از وعده
که انقالب مدوام با انجام تکاليف سوسياليستی و دموکراتيک، 
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شود و افسانۀ انقالبات  به صورت توأمان ضروری می 

در . هميشه به تاريخ پشت سر می سپارددموکراتيک را برای 
 به اين صورت که  به - بندی انقالبات نتيجه اين گونه تقسيم

هر انقالب سه دونگ سهم تعلق بگيرد  و سهم هر انقالب در 
 بندی مکانيکی و   يک تقسيم-زمانی جداگانه قابل حصول باشد

غير ديالکتيکی است و خالصه يکی از موانع مهم نظری سد 
  . قالب سوسياليستی طبقه کارگر خواهد بودراه ان

درک غير مارکسيستی مائوئيسم از انقالب و مفهوم آن موجب 
ملی دموکراتيک، بورژوا "مرز کشيدن مکانيکی بين انقالبات 

و جدا سازی وظايف هر انقالب " دموکراتيک و سوسياليستی
در شرايطی است که نيروی اصلی انقالب سوسياليستی در 

 داشته، و اين حضور اساسی و بسيار تعيين جامعه حضور
حتی اگر از نظر کمی، حضور کارگران نسبت . کننده است

به ساير اقشار غير کارگری کمتر و يا خيلی کمتر باشد، باز 
وقتی کارگران حزب انقالبی خود را ساخته و برنامۀ انقالبی 
معرفی می کنند، به يک طبقه تبديل شده و دارای برتری کيفی 

 شوند؛ به  ت به همه اقشار غير پرولتری در جامعه مینسب
طوری که قادرند تمام اين اقشار را تحت تأثير و هژمونی 

ای که عمده ترين جنبش آن جنبش  در جامعه . خود قرار دهند
طبقۀ کارگر باشد، حتی اگر حاکميت سرمايه داری در آن 

 از مانده و غير پيشرفته باشد و حتی اگر عناصر زيادی عقب 
جوامع ماقبل سرمايه داری در آن ديده شود، باز تنها يک 

  .انقالب مفروض خواهد بود و آن انقالب سوسياليستی است

اساسًا دستور انقالب سوسياليستی عالوه بر تکميل ظرفيت 
رشد سرمايه داری و نيروهای مولد تحت رهبری آن، از 
. مبارزات موجود کارگری عليه آن نيز استنتاج می شود

سرمايه داری که کارگران را در تقابل و نبرد با خود می 
بيند، نظامی است که به پايان حيات خود نزديک شده، حتی  

  . اگر چندی پيش تازه متولد شده باشد

 دانيم که مشخصۀ اصلی دورۀ رشد و رونق بورژوازی،  می
ها به   های دهقانی است؛ اما همين که جای اين جنگ  جنگ

شود، معنی  کارگران با سرمايه داری داده می مبارزۀ طبقاتی 
دقيق آن پايان گرفتن ظرفيت رشد سرمايه داری و رسيدنش 

  .به دورۀ انحطاط است

يکی از داليل مهم دستور انقالب سوسياليستی به جای انقالب 
دموکراتيک همين انحطاط سرمايه داری است که موجب 

ست که اين شرايطی ا. بروز مبارزات کارگری می شود

دهد ديگر نه تنها قادر به رهبری  بورژوازی نشان می 
نيروهای مولد و رشد آن نيست، بلکه خود به مانع اصلی رشد 

در اين شرايط حتی اگر عناصر . و انکشاف آن تبديل می شود
زيادی از دورۀ فئوداليسم و ارتجاع اشرافيت مالی به وضوح 

ها حاکميت  ه آنمشاهده شود، باز اوًال به اين معنی نيست ک
سياسی و رهبری نيروهای مولده را در دست دارند و ثانيًا 
حتی اگر چنين باشد، با حضور طبقۀ کارگر در جامعه، 
دستور انقالب بالفاصله به دست گرفتن رهبری پروسۀ توليد 
و رشد نيروهای مولده به وسيلۀ طبقۀ کارگر و انجام وظايف 

کب، به واسطۀ سوسياليستی و دموکراتيک به صورت مر
استقرار ديکتاتوری انقالبی اين طبقه، و در يک کالم انقالب 

  . سوسياليستی برای آغاز دوران انتقال به سوسياليسم است

های مائوئيست ها در رابطه با انقالب دموکراتيک به  بحث
برای آماده " نسپردن عنان به دست بورژوازی" شرط 

تعارفات شاه سره  کردنش جهت انقالب سوسياليستی يک 
تر، مماشات با  عبدالعظيمی با بورژوازی و يا به معنای دقيق 

نيروی مادی که قادر است . بورژوازی محسوب می شود
انقالب کند و به جای بورژوازی وظايف دموکراتيک را حل 
کند و تازه، عنان هم به بورژوازی نسپارد، چرا نبايد وظايف 

 در کنار وظايف سوسياليستی را به طور همزمان و مرکب
  ؟ !دموکراتيک انجام دهد

های مائوئيست ها برای اين است که به هر  تمام زور زدن
ترتيب که شده از وقوع انقالب سوسياليستی جلوگيری کنند، 

و به طبقۀ " عنان را از بورژوازی گرفته"حتی اگر شده 
کارگر لطف کنند؛ اما به هيچ وجه مايل نيستند فراتر از تبادل 

 رفته و به حل تکاليف سوسياليستی برسند؛ تنها با اين "عنان"
توجيه که جامعۀ سرمايه داری رشد الزم را نکرده است و 

توانست باز هم رشد کند، پس  همراه با اين تناقض که اگر می 
چه نيازی به گرفتن عنان از آن و سپردن عنان به طبقۀ 

  ضروری می" عنان سپاری"کارگر است و اگر اين پروژه 
شود، پس چه نيازی به تنها انجام وظايف دموکراتيک از 
سوی طبقۀ کارگِر عنان به دست گرفته و صرف نظر از 

  .     انجام وظايف سوسياليستی است

  سوسياليسم در يک کشور

در رابطه با تز استالينيستی استقرار " شهاب زدونگ"
سوسياليسم در يک کشور رو به مخاطبين ظريف، بيانات 
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راد می کند که در زير به اين بيانات به آن می زمختی اي
  :پردازيم

باری شايد هنوز هم مخاطبين ظريفی باشند که هنوز « 
متقاعد نشده باشند بين تروتسکی و لنين اختالف نظر 

هيچ می : شايد اين ديگر کفايت کند. بنيادين باقی مانده باشد
د دانستيد که لنين به سوسياليستی بودن کشور شوروی معتق

به " استالينيستی"اين يک اتهام ! بود ولی تروتسکی نه
 در ١٩٢٣لنين در سال . عين واقعيت است. تروتسکی نيست

سوسياليسم ديگر يک آينده دور، : "سخنرانی چنين می گويد
ما هنوز در . يا يک تصوير بی روح و يا يک شمايل نيست

ما . ذهنمان نظرات پوسيده و قديمی را به تصوير می کشيم
سوسياليسم را در زندگی روزمره مان وارد کرده ايم، و از 

وظيفه . اين وظيفه امروز ماست. اينجا بايد راهمان را بيابيم
 نه در يک روز، بلکه در يک –همه ما ... عصر ماست

پروسه چند ساله، با هم هر آن چه که بايد، انجام می دهيم تا 
  »."روسيه نپ به روسيه سوسياليستی مبدل گردد

اال باز خوب است که لنين پس از انقالب سوسياليستی می ح
".  مان وارد کرديم ما سوسياليسم را در زندگی روزمره" گويد 

در مورد مارکس چه بگوييم که قبل از چنين انقالبی گفته بود، 
سوسياليسم از نظر ما همين مبارزات روزمرۀ کارگران " 

  "!است

 مکتب اين نوع برداشت وارونه و مکتبی مخصوص
درماندگی .  های حوزوی آن است مائوئيستی جهت بحث

های کودکانه  مائوئيسم عبارت است از همين نوع چنگ زدن
به مباحث نظری مربوط به يک موضوع، در رابطۀ منطقی 
با زمان و رابطۀ درونی آن بحث در همان زمان؛ و از آن 
حکم الهی استنتاج کردن بدون در نظر گرفتن دردسرهای 

مثًال . ن ناشی از تناقاضات عمليات تکه برداری نظریفراوا
با کمک همين جملۀ کوتاه لنين که به وسيلۀ مائوئيست گيج 
مورد بحث ما نقل شد، قرار است ما بپذيريم که لنين به 
استقرار سوسياليسم در يک کشور معتقد بوده؛ همان طور که 

ساختمان سوسياليسم در يک کشور، نه « : او می نويسد
  !».وری من درآوردی استالين، بلکه تعميق نظرات لنين بودتئ

دقيقًا در همان جملۀ لنين که به قصد اثبات نظريۀ سوسياليسم 
در يک کشور رفرنس داده شد، بعد از چند نقطه اين جمله 

 نه در يک روز، بلکه در يک پروسه –همه ما "شود  بيان می

می دهيم تا روسيۀ چند ساله، با هم هر آن چه که بايد، انجام 
   "نپ به روسيه سوسياليستی مبدل گردد

يعنی آن که سوسياليسم هنوز در روسيه مستقر نشده، بلکه 
بايد همۀ ما تمام کارهای الزم را انجام دهيم که روسيۀ نپ 

شود باألخره آيا روسيۀ نپ همان سوسياليسم  که معلوم نمی(
  . مبدل گرددبه جامعۀ سوسياليستی ) در يک کشور استی يا نه

واقعًا تا چه ميزان مبتدی و سطحی نگر بايد بود تا آن چه که 
لنين به عنوان مصداق عدم سوسياليستی بودن روسيه ذکر 
کرده را به جای سند اثبات سوسياليستی بودن روسيه از نظر 

؟ دقيقًا همان طور که از يکی از تزهای !لنين معرفی کرد
ن مرحلۀ انقالب آوريل به عنوان توضيح پايان گرفت

بر اين روش بحث و دخالت گری . دموکراتيک ياد شده بود
نظری تنها چيزی که می توان در يک کالم نام گذاشت، 

  .به معنی اخص کلمه است" آخونديسم"

حال که ما متوجه تالش يک مائوئيست گيج در جهت اثبات 
ادعای استقرار سوسياليسم در يک کشور از نظر لنين شديم، 

يم بگوييم الزم نيست مدرکی در اثبات اين موضوع می توان
. ارائه کنيد که تنها گيجی خود را به نمايش خواهيد گذاشت

اجازه دهيد ما مدارکی در جهت عدم اعتقاد لنين به اين 
موضوع و همچنين نظرات مارکس ارائه کنيم تا شايد کمکی 
. در تفهيم اين موضوع برای ذهن غيرکنجکاو مائوئيستی باشد

بل از آن اما بد نيست اشاراتی به انسجام درونی در ق
متدولوژی مارکسيستی داشته باشيم تا بيشتر معلوم گردد که 
اين يا آن جملۀ لنين يا مارکس بيان کنندۀ همۀ مفهوم گنجانده 

به عنوان مثال يک . ای نيست  های پايه  شده در تئوری
ه داند ک به خوبی می ) و نه يک مائوئيست(مارکسيست 

سوسياليسم . سوسياليسم در فقر و گرسنگی ساخته نخواهد شد
نخواهد بود، " خلق عليه امپرياليسم"عبارت از پيروزی 

سوسياليسم عبارت از ديکتاتوری مشترک کارگران و دهقانان 
 -سوسياليسم عبارت است از فرماسيون اقتصادی. نخواهد بود

 مانده از  اجتماعی که در آن اثری از فقر و يا عناصر باقی
توان  نظامات پيشين طبقاتی يافت نشود که اگر شد ديگر نمی 

فقر کالفه کنندۀ . از سوسياليستی بودن يک جامعه سخن گفت
نظری مکتب آخوندی مائوئيسم، مجال درک مفهوم دوران 

بوی سوسياليسم تنها .  ها نمی دهد گذار به سوسياليسم را به آن
در جنگ " بورژوازی ملی"ها می رسد که  زمانی با مشام آن 

نصفه نيمه قرار بگيرد و به " بورژوازری کمپرادور"با 
نمايندگان سياسی دهقانان، يعنی مائوئيست ها وعدۀ حضور 
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۴٨ 
يعنی دقيقًا همان چيزی . در درون دولت سرمايه داری را دهد

را بر آن می ) مثًال در نپال( مائوئيستی " جنبش"ها نام  که آن
  .نهند

 شود، اما چيزی که ساخته   فراوانی ساخته میسوسياليسم در
شود هنوز سوسياليسم نيست؛ بلکه دوران گذار به سوی  می 

دوران گذار از مقطع تسخير قدرت طبقۀ کارگر و . آن است
همۀ " شود و تا  استقرار ديکتاتوری انقالبی اين طبقه آغاز می

رار توان از استق از بين نرود، نمی " دردهای ناشی از زايمان
سوسياليسم حرفی به ميان آورد، چه رسد به استقرار 

  . سوسياليسم در يک کشور

 بندی های ناسيوناليستی خود از همان  و تقسيم" کشور"
دردهای زايمانی است که با زايش جامعۀ نوين از دل جوامع 

 بندی های   يکی از مهمترين تقسيم)۴(. طبقاتی همراه می شود
ان به کشورهای مختلف است و نظامات طبقاتی، تقسيم جه

بندی ها  يکی از اهداف سوسياليسم از بين بردن همين تقسيم 
 شود پرولتاريا کشور و  است، از اين روست که گفته می

حال اگر مارکس يا لنين در جايی از مبارزات . ميهن ندارد
کارگران فالن کشور برای هدف سوسياليسم صحبتی کرده 

ئوئيستی مدرکی خواهد شد در باشند، با برداشت سخيف ما
ها به سوسياليسم در يک کشور  اثبات اين موضوع که البد آن

  . معتقد بودند

 مائوئيستی -فقر ترحم انگيز تئوريک گرايشات استالينيستی
  ها نمی اجازۀ فهم مفهوم انقالب و مفهوم سوسياليسم را به آن 

 هم  ها اين دو مفهوم همواره با دهد، در نتيجه از نظر آن
آيد که هر  ترکيب شده و چنين دسته گلی از آب در  می 

انقالبی می تواند در هر کشوری صورت بگيرد و اگر چنين 
شد پس اين سوسياليسم است که در آن کشور مستقر شده 

حال اگر در آن جا ناچار باشند از بورژوازی تقاضای ! است
" پطرح ن" گذاری کرده و به سراغ طرح هايی مانند  سرمايه

واقع فاصله از   که در -هايی روند و يا نظير چنين تاکتيک 
 باز هم -دوران گذار، به جای قرار گرفتن در آن مسير باشد

  .همان سوسياليسم معرفی می شود

روش آخوندی درک و برداشت مفاهيم تئوريک به سراغ پايه 
رود، بلکه عالف و آواره در ميان اين يا  های تئوريک نمی  

گردد  ای نظير لنين می  قول مارکسيست های برجسته آن نقل 
تا بتواند آن را بيابد و ثابت کند که فالن جا لنين فالن چيز را 

 ها همواره چنين  آن. گفت پس فالن چيز ثابت می گردد

واقع کلماتی که بتوانند آن را  در . اسنادی را هم می يابند
رانند، بدون منطبق با ميل خود به مفهومی که می خواهند بخو

آن که در نظر بگيرند که چنين کاری می تواند مؤيد دوری 
مثًال . گويندۀ آن کلمات از چارچوب مارکسيسم انقالبی شود

توسعۀ خط آهن از " اگر لنين در يک سخنرانی گفته باشد 
، سطحی نگری "نظر ما همان توسعۀ سوسياليسم است

که چون خط مائوئيستی از اين کلمات به اين نتيجه می رسد 
 يابد، پس البد از نظر لنين  آهن در يک کشور توسعه می

  ! تواند در يک کشور مستقر شود سوسياليسم هم می

آن چه که از نظر لنين و همۀ مارکسيست های برجسته می 
تواند از يک کشور يا حلقۀ ضعيف زنجيرۀ سرمايه داری  

 .آغاز شود نه سوسياليسم، بلکه انقالب سوسياليستی است
مائوئيستی که نتواند در اين دو مفهوم تفاوتی ببيند تنها به اين 
دليل است که افق ديد او از بلندای تپۀ کود جمع آوری کردۀ 
خود در روستايی است که قرار است شهر را از آن جا 

  .محاصره کند و غازهای خود را از آن سو به چرا ببرد

ضعيف زنجيرۀ تواند و بايد از نقطۀ  انقالب سوسياليستی می 
سرمايه داری آغاز شود؛ اما يکی از عاليم بسيار مهم و به 
قول مارکس دردهای زايمان اتفاقًا همان مرز کشوری است 
که وظيفۀ سوسياليسم از بين بردن آن است و نه ساخته شدن 

در اين صورت تو گويی سرمايه داری جهانی به . در ميان آن
ب يک کشور خطی بکشد دور پرولتاريای پيروز شده در انقال

و بگويد در ميان اين خط هر سوسياليسمی که می خواهيد 
  !آن خارج نشويدبسازيد، به شرطی که از 

ايم که در   در نظامات طبقاتی تاکنونی همواره شاهد آن بوده 
جايی همچنان نظام مثًال فئودالی در حال ادامۀ حيات بوده، اما 

شده است؛ اما ری حاکم در جاهای ديگر شيوۀ توليد سرمايه دا
اوًال اين شرايطی است که وجه اشتراک هر دو نظام ياد شده 
خصلت طبقاتی آن دو نظام بوده، اما سوسياليسم قرار است 
در شرايط الغای نظام طبقاتی مستقر شود، و ثانيًا حتی در 
شرايط طبقاتی جوامع در سطح جهانی هم هيچ نظام کهنه ای 

نی در دل نظام جديد حيات داشته  تواند برای مدت طوال نمی
اکنون نمی توان حتی يک کشور  به اين اعتبار دقيقًا هم . باشد

در جهان پيدا کرد که شيوۀ توليد فئودالی در آن حاکميت داشته 
باشد، در صورتی که حتی اگر هم چنين بود، وجه اشتراک 
طبقاتی بودن هر دو نظام بايد بتواند امکان همزيستی آن دو 

تواند   در کنار يکديگر را فراهم کند؛ اما درعمل نمی نظام
 انباشت  چنين باشد، زيرا که اساس نظام سرمايه داری بر پايۀ
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۴٩ 
سرمايه استوار است و با اساس فئوداليسم که بر پايۀ انباشت 

  .کاال قرار دارد، در تناقض قرار می گيرد

ای است که در آن  جامعۀ سوسياليستی از نظر مارکس جامعه 
 هايی از  نشانه. هيچ اثری از نظامات کهن وجود نداشته باشد

جمله تقسيم بورژوايی کار، کشمکش های قومی، پول، دولت، 
توان   خصوص کشور؛ حال چگونه است که می  طبقه، و به

 بندی ناسيوناليستی بورژوازی را حفظ کرد و مرزهای  تقسيم
رژوازی يک کشور برای اعالم سوسياليسم درون آن را از بو

وام گرفت، اما بقيۀ اجزای سرمايه داری را دور ريخت و 
  .سوسياليستی شد

به " سوسياليسم در يک کشور"دردسرهای تناقضات نظری 
قدری زياد است که طرفدار آن را بالفاصله از چارچوب  

مثًال اين که وقتی . مارکسيسم انقالبی خارج می کند
در آن طبقه از شود که  سوسياليسم در يک کشور مستقر می

حتی (بين رفته باشد و اگر چنين باشد نيازی به دولت 
نخواهد بود؛ و اگر چنين باشد اصًال کارگری وجود ) کارگران

نخواهد داشت چه رسد به حکومت آن؛ در اين وضعيت 
اما تنها زمانی . مبارزۀ طبقاتی چه مفهومی خواهد داشت

 حتی در يک رود که مبارزۀ طبقاتی در کل جهان از بين می 
تکه از جهان هم خبری از نظام پيشين نباشد و اين تنها در 

افتاد که در همۀ جهان سوسياليسم مستقر شده  زمانی اتفاق می 
" گذار به سوسياليسم"راه رسيدن به آن که به عنوان . باشد

شود و از انقالب سوسياليستی طبقۀ کارگر در يک  معرفی می
ست و استقرار آن به عنوان شود، يک چيز ا کشور آغاز می 

  .نظام بی طبقه در سراسر جهان چيز ديگر

در دورۀ پس از مرگ لنين که به وسيلۀ استالين در روسيه 
اعالم شد، بالفاصله يک تناقض " سوسياليسم واقعًا موجود"

در يک نظام سوسياليستی، آن هم از نوع . اساسی پديدار شد
ی وجود داشته باشد و اگر اساسًا نبايد طبقه ا" واقعًا موجود"

طبقه ای وجود نداشته باشد، ديگر مبارزۀ طبقاتی در آن نظام 
کامًال منتفی و از بين خواهد رفت؛ حال نظام نوپای دوران 
گذار در روسيه بعد از انقالب و بعد از مرگ لنين به عنوان 
کشوری که در آن سوسياليسم مستقر شده است، معرفی شده و 

رزۀ طبقاتی کارگران در آن به مثابۀ تالش در نتيجه هر مبا
ضد انقالبی محسوب شده و به شديدترين وجه سرکوب می 
شد؛ و اين در حالی است که در جامعۀ نوپا با از دست دادن 
حاکميت سياسی بورژوازی که به مانع اصلی انکشاف 
نيروهای مولده تبديل شده بود، امکان انکشاف نيروهای مولده 

ه با فرمان استالينيستی استقرار سوسياليسم، شد ک فراهم می 
نياز به مبارزۀ طبقاتی که مهمترين اهرم انکشاف نيروهای 
مولد بود متوقف و به اين ترتيب دولت ترميدور به جای اتکا 
به رشد نيروهای مولد برای انتقال به سوسياليسم، جريان به 
 سوی سوسياليسم را به سمت نظام پيشين هدايت کرد و موفق

دقيقًا از همين رو است  که استالينيسم قبل از هر چيز . نيز شد
به معنی اخص کلمه، ارتجاع و ضد انقالب و به همين دليل 

  .ضد کمونيسم است

مائوئيسم وضعيتی از اين هم بدتر دارد که قبل از هر پيروزی 
در انقالب طبقۀ کارگر، مقدمات نظری تسليم دوبارۀ آن به 

م می کند؛ کاری که استالينيسم تنها پس سرمايه داری را فراه
ها آغاز کرد،  از قدرت گيری و وسيع ترين کشتار کمونيست

از نظر مائوئيسم، صحت آن قبل از اين قدرت گيری هم، 
  .دست کم به لحاظ نظری، تائيد شده است

مبارزۀ طبقاتی " سوسياليستی واقعًا موجود"وقتی در جامعۀ 
شود، در اين صورت البد کارگران ممنوع و تعطيل اعالم 

تضاد جامعه همچنان تضاد کار و سرمايه نخواهد بود و 
ای بدون  بنابراين تناقض نياز به دولت کارگری در جامعه 

کرد که به   تضاد کار و سرمايه، استالينيسم را ناچار می 
جستجوی منبع تضاد جديدی باشد و آن، اين بار به جای تضاد 

" سوسياليسم با بلوک امپرياليسمبلوک "کار و سرمايه تضاد 
اين همان منبع گل و گشادی و دائمی بود که تا . از آب درآمد

مائويسم " جان کندن های"همين لحظه محل تغذيۀ نظری و 
مائوئيسم از هر نقطه ای که به زمين بيفتد، مانند . شده است

خلق و "چهار چنگولی بر سر تضاد " گربۀ مرتضی علی"
اگر برای استالينيسم حاکم در دورۀ . می آيدفرود " امپرياليسم

داشت که  خويش،  امپرياليسم تنها تا زمانی مفهوم می 
سوسياليسم واقعًا موجود وجود داشت، برای مائوئيسم بی در 
و پيکر به لحاظ نظری، امپرياليسم تا زمانی وجود خواهد 

وجود داشته باشد؛ هرچند که " خلق"ای به نام  داشت که  پديده
د امپرياليستی در گرو هرچه بيشتر از بين رفتن اقشار رش

شدن آن " خلقيزه"ميانی و پرولتريزه شدن جامعه به جای 
باشد و هر چند که دورۀ رقابت آزاد به انحصاری ترين 
وضعيت سرمايه داری جهانی رسيده باشد که ديگر حتی به 

" بورژوازی ملی"لحاظ نظری هم جايی برای چيزی به نام 
گذاشته باشد، بازهم مائوئيسم کله پا امپرياليسم را نه در باقی ن

نبرد کار با سرمايه بلکه در مفهوم مخدوش و حقه بازانۀ دفاع 
  . شناسد می " خلق"از 
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سوسياليسم در يک "يکی از مضحک ترين تناقضات تئوری 

اگر . ، بيشتر از استالينيسم يقۀ مائوئيسم را می گيرد"کشور
سوسياليسم در يک کشور را اعالم کرد، استالينيسم موجوديت 

به اين بهانه بود که نبرد کار با سرمايه در کشور روسيه به 
پايان رسيده و اکنون تضاد اصلی در سطح جهانی و در بين 

استالينيسم با . دو بلوک اصلی سوسياليسم و امپرياليسم است
آن که سوسياليسم در يک کشور را مستقر شده معرفی می 

شد آن را در سطح جهانی و به مثابۀ يک   ناچار می کرد، اما 
يعنی هنوز چيزی از اعتقادش به امکان . بلوک مطرح کند

استقرار سوسياليسم در يک کشور نگذشته بود که مجبور می 
ها را به  شد آن را در بخشی از جهان هم مستقرشده و همۀ آن  

که اما مائوئيسم . عنوان يک قطب در سطح جهانی معرفی کند
 های نظری آن روی خاک و خل دهات و  مهمترين پايه

گيرد و بر همين اساس، حتی پس از آن که  روستا قرار می 
روستا ها به وسيلۀ شهرها در محاصره قرار می گرفتند، 
همچنان چه نقشۀ حمله ها و محاصره هايی از روستا به شهر 

تواند مشابه  چون مائوئيسم نمی . که در سر نمی پروراند
کشور سوسياليستی در جهان بيابد و ناچار به حفظ تئوری 

شود  است، مجبور می " تضاد خلق با امپرياليسم"عهد عتيق 
يا نظريه سوسياليسم در يک کشور را کنار بگذارد و يا 

تواند در يک کشور سوسياليسم  توضيح دهد که چرا می 
ر تواند در يک شهر و يا محل خفای خود د مستقر کند؛ اما نمی

چه اختالف اساسی بين . يک روستا سوسياليسم مستقر کند
امکان استقرار سوسياليسم در يک کشور با همين امکان در 

" سازماندهی خلق"يک روستا وجود دارد که مائوئيسم را از 
؟ اگر !برای حاکميت سوسياليستی در روستا باز می دارد

توانست سوسياليسم را در يک » اوئن«ی سوسياليسم تخيل
تواند  کارخانه مستقر کند، سوسياليسم خلقی مائوئيسم هم می 

سوسياليسم خود را در يک روستا و تحت رهبری کدخدای ده 
  !مستقر سازد

 مائوئيسم در ترکيب مفهوم -تالش ناشيانۀ هميشگی استالينيسم 
انقالب با مفهوم سوسياليسم و در هم آميزی وظايف انقالب و 

استقرار سوسياليسم در يک وقوع آن در يک کشور، با 
کشور، به جای دوران گذار به سوی سوسياليسم، اساس 

ها در اين رابطه طبق  آن .  ها را تشکيل می دهد تحريفات آن
سنت خود به هيچ وجه مايل به ورود به بحثی اثباتی نيستند، 
بلکه آخوند وار به سراغ نوک زدن به اين يا آن جملۀ لنين می 

يق نشان دهند هم لنينيست هستند و هم روند که از آن طر 
لنينيسم يعنی دفاع از امکان استقرار سوسياليسم در يک 

 شود که چرا لنين معتقد بود  فقط اين وسط معلوم نمی. کشور
توان روی   در آلمان نمی ١٩١٨بدون پيروزی انقالب 

  . پيروزی انقالب روسيه حساب کرد

  :يسدمی نو" تاريخ انقالب روسيه"تروتسکی در 

لنين در نامه اش به کارگران سوئيس، که پيشتر از آن نقل « 
روسيه يک کشور دهقانی، و از : " قول کرديم، می نويسد

در اين کشور، . عقب مانده ترين کشورهای اروپا است
سوسياليزم نمی تواند به فوريت پيروز شود، اما ماهيت 
 دهقانی کشور، با توجه به پاره های عظيمی از زمين که
هنوز دست نخورده در مالکيت اشراف روس باقی مانده 

، طيف بسيار گسترده ١٩٠۵است، می تواند، بر اساس تجربۀ 
 دموکراتيک روسيه ببخشد، و از -ای به انقالب بورژوا

انقالب ما پيش درآمد و سکويی بسازد برای انقالب جهانی 
در اين معنی، اينک لنين برای نخستين بار ." سوسياليستی

ته بود که انقالب سوسياليستی را طبقۀ کارگر روس آغاز نوش
  ».خواهد کرد

دهد که او نه  اين دفاع تروتسکی از لنين به خوبی نشان می 
تنها کمترين مخالفتی با وقوع انقالب سوسياليستی در يک 

 حتی کشوری که تکاليف دموکراتيک آن حل نشده -کشور
 اعتقاد به انقالب  ندارد؛ بلکه اتفاقًا با-مانده است باقی 

سوسياليستی در يک کشور است که انقالب مرحله ای را رد 
او نمی تواند معتقد باشد که طبقۀ کارگر بايد انقالب . می کند

سوسياليستی را سازمان دهد و آن را مداومًا تا استقرار 
سوسياليسم در همۀ جهان ادامه دهد و حل تکاليف ناتمام 

يرد، اما همزمان با  انقالب بورژوازی را خود به عهده بگ
اعتقاد او . سوسياليستی در يک کشور هم مخالفت داشته باشد

تمامًا بر سر امکان آغاز )  مائوئيسم-برخالف استالينيسم(
 مانده  انقالب سوسياليستی از يک کشور، حتی کشوری عقب

است؛ اما در عين حال استقرار سوسياليسم را منوط به 
اعتقاد . در سطح جهان می دانستانقالبات وسيع کارگری 

تروتسکی منطبق با اصول مارکسيستی مانيفست کمونيست 
مبارزۀ پرولتاريا با « : است که در همين رابطه نوشته است

بورژوازی، اگر نه از نظر محتوی، دست کم از نظر شکل، 
البته پرولتاريای هر کشور بايد . در آغاز مبارزۀ ملی است
  ».ود را يکسره کندنخست تکليف بورژوازی خ

هرچند مائوئيست ها هيچ تکليفی با بورژوازی ملی خود برای 
حل کردن نداشته اند، بنابراين سهل است که با آن متحد هم 
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بشوند، به بهانۀ اين که ابتدا بايد تکليف خلق با امپرياليسم 

  در چنين شرايط اسفناک نظری که پذيرش اين! يکسره شود
سردرگم دشوار است، ديگر انتظار ما، مفهوم برای مائوئيسِم 

نه پذيرفتن آن به وسيلۀ مائوئسيت ها، که فهم اين مفهوم ساده 
  .از سوی آن هاست

توجيهات مضحک مائوئيست ها برای فراهم کردن مقدمات 
 ها را همچنان در پيلۀ کهنه و قديمی  سازش با بورژوازی، آن

 داری به در شرايطی که سرمايه. خود اسير نگاه داشته است
انتهای رشد انحصاری خود رسيده است، مائوئيسم گيج 
همچنان به جستجوی جناح هايی از بورژوازی به قول خودش 

ها با طبقۀ کارگر می گردد،  ، برای متحد کردن آن "ملی"
مواضعی که به اندازۀ يک سر سوزن با موضع استالينيستی 

آن در حزب توده در ايران تفاوت نداشته و عواقب مرگبار 
اين در حالی است که در آغاز پيدايش . تاريخ ثبت شده است

سرمايه داری که اين سيستم دارای ظرفيت دموکراتيک بود، 
يعنی برای جلب حمايت طبقۀ کارگر ناچار بود چنين باشد، 
باز اعتماد و حمايت طبقۀ کارگر از آن به عنوان يک 

آن که  شود، حال  نارسايی و خطای فاحش نقد و بررسی می
مائوئيست های تقديرگرا اين موضوع را نه تنها خطا نمی 

 کنند  ای از انقالب بسته بندی می دانند، بلکه آن را در مرحله  
و اين در حالی است که نه اين بورژوازی همان بورژوازی 
آغاز پيدايش خود است و نه طبقۀ کارگر همان طبقۀ کارگر 

  :طه می نويسدمارکس در اين راب. بی تجربۀ آن دوران

کارگران همان طور که خيال می کردند در کنار  «
بورژوازی می توانند به رهايی برسند، اين تصور را هم 
داشتند که امکان يک انقالب پرولتاريايی در درون مرزهای 
ملی فرانسه، در کنار ديگر ملت های بورژوا برای آنان 

رگانی وجود دارد، ولی روابط توليدی در فرانسه تابع باز
خارجی فرانسه، موقعيت اين کشور در بازار جهانی و قوانين 

فرانسه چگونه می توانست بدون يک جنگ . اين بازار است
انقالبی، در مقياس اروپا که آثار آن بر جبار بازار جهانی، 

  )۵(» .يعنی انگليس معلوم بود، همۀ اين ها را در هم بشکند

به وسيلۀ " يدئولوژیا"تبديل کردن مارکسيسم به صورت يک 
 مائوئيستی  تا جايی ادامه دارد که اين -گرايشات استالينيستی

گرايشات را همچنان در مقام خطرات و موانع جدی پيش 
 ها به  آن. روی انقالب سوسياليستی باقی نگاه داشته است

کنند که کمترين  بهانۀ دفاع از مارکسيسم، اراجيفی قرقره می 
ای از اين تبليغات  نمونه . بی نداردربطی به مارکسيسم انقال

سازشکارانه که با رنگ و لعاب دفاع از انقالب بيان می 
شود تا در ارتباط  ارائه می " شهاب زدونگ"گردد، از سوی  

او می . با موضوع بحث باال با نظرات مارکس مقايسه شود
  :نويسد

بنابراين بايد به عناصر سرمايه داری تحت محدوده و ... «
) چه قانونی و چه ايدئولوژيک(ل دولت پرولتری کنتر

فرصت داده شود تا وظايف تاريخی اش را انجام دهد و به 
  محض منقضی شده نقش تاريخی اش، سرنگون شود

طنز مضحک در اين جا، اينست که از نظر مائوئيسم 
عناصر سرمايه داری تحت محدوده و " هپروتی، از يک سو 
رد که بايد به آن فرصت داده وجود دا" کنترل دولت پرولتری

شود تا وظايف تاريخی اش را انجام دهد و از سوی ديگر 
معلوم نيست چگونه بورژوازی که تکليف تاريخی اش را 
انجام نداده، قدرت خود را به قدرت و کنترل پرولتاريا واگذار 

او که در زمان قدرت خود نتواسته چنين وظايف ! کرده است
 برساند، چرا پس از آن که طبقۀ تاريخی ای را به انجام

البد به همين دليل (کارگر قدرت را از چنگش بيرون کشيده 
می تواند همان وظايف را، و اين بار تحت ) عدم توانايی او

رهبری پرولتاريا، انجام دهد؟ بورژوازِی تا اين حد مهربان 
را اصًال چرا بايد سرنگون کرد؛ و اين چيزی است که 

دقيقًا به همان . لقای تلويحی آن را دارندمائويست ها قصد ا
سبکی که در نپال و منطبق با موازين مائوئيستی با دولت 

  . سرمايه داری درهم آميخته شدند

حال بد نيست به نظرات مارکس در نقد به السال رجوع کنيم 
. و اختالف زمين تا آسمان مارکس و مائوئيسم را بهتر ببينيم

  :او می نويسد

الف مانيفست کمونيست و تمام سنت السال بر خ«
سوسياليستی پيشين، با کوته فکری خاص خود، موضع جنبش 
کارگری را موضع ملی گرايانه تصور می کرد و به رغم 
کوشش های مستمر بين الملل کارگران، پيروان او کماکان در 

بديهی است که طبقۀ کارگر به . اين موضع باقی مانده اند
 از هرچيز، در کشور خود که جايگاه منظور مبارزه بايد قبل

بنا به . اصلی مبارزۀ اوست به عنوان يک طبقه سازمان يابد
گفتۀ مانيفست، از آن جايی که مبارزۀ اين طبقه در شکل خود 
و نه در مضمون آن ملی است، سازماندهی طبقۀ کارگر نيز 

دولت ملی " چارچوب"بايد در سطح ملی صورت پذيرد؛ ولی 
پراطوری دولت آلمان، از لحاظ اقتصادی  در موجود، مثل ام
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" چارچوب"بازار جهانی و از لحاظ سياسی، در " چارچوب"

هر تاجر آلمانی می داند که تجارت آلمان . نظام دولت ها است
در عين حال يک تجارت خارجی است و عظمت بيسمارک 
دقيقًا در همين نکته نهفته است که او يک سياست بين المللی 

می کند، حاال ببينيم حزب کارگران آلمان در اين را دنبال 
. برنامه، انترناسيوناليسم خود را تا کجا تنزل داده است

انترناسيوناليسم پرولتاريا به اين آگاهی تنزل يافته که حاصل 
  )۶(. خواهد بود" برابری بين المللی خلق ها" مبارزاتش 

يسه اکنون دوباره نظرات مارکس در مورد بورژوازی را مقا
 خصوص در قسمت هايی که  کنيم با ماهيت بورژوازی، به

دهد، با اين قسمت  مارکس آن را در عرصۀ تجارت نشان می 
که در دفاع از مائوئيسم  می " شهاب زدونگ"های  از نوشته 

  :نويسد

بورژوازی کمپرادور نمايندۀ منافع کشور امپرياليستی در « 
ت نيروهای چپاول منافع کشور تحت سلطه، دست در دس

فئودال و مرتجع مانع رشد نيروهای مولده در اين کشور می 
منافع بورژوازی ملی با استحکام فئوداليسم و . شوند

تمايل . انحصارگری بورژوازی کمپرادور در تضاد است
بورژوازی ملی به اقتصادی متکی به خود، و در اين راستا 

رات سرنگونی فئوداليسم در زيربنا و همچنين فسخ انحصا
کمپرادوری مترقيانه است و حل اين تضاد به نفع بورژوازی 
ملی بيش از آن که برای بورژوازی اين کشور مطلوب باشد، 
برای پرولتاريای اين کشور و آغاز ساختمان سوسياليسم 

  » .مطلوب است

متکی بر تجارت " اقتصاد متکی به خود بورژوازی ملی"آيا 
فئوداليسم متکی به تجارت جهانی نيست؟ اگر بگوييم اقتصاد 

جهانی نيست، البد اين دليل که اقتصاد فئوداليسم متکی به 
است می تواند همان دليلی باشد که آن را " انباشت کاال"

خودکفا می کند؛ و اگر بتواند چنين خودکفايی داشته باشد، در 
 بيند که سيستم خود را به  اين صورت نيازی به اين نمی

کاری که شاه با (ايه داری تبديل کند سيستم مرتبط به سرم
اما در اين صورت ). نوشتن يک انشا به نام انقالب سفيد کرد

با فئوداليسم ديگر به چه معنی است، " بورژوازی ملی"تضاد 
بورژوازی وابسته به "وقتی که اين بورژوازی همزمان با 

در اين تناقضات مسخره ظاهرًا . در تضاد است" امپرياليسم
م از بورژوازی ملی بيشتر توانسته است تا خود را با فئوداليس

تجارت جهانی منطبق کند و از اين حيث کمتر از بورژوازی 
ملی به سنت تنها ماندن تن داده؛ و اگر چنين است پس چرا به 

يک باره خود را در سيستم سرمايه داری منحل نمی کند 
زمند تا طبقۀ کارگر نيا) کاری که شاه در انقالب سفيد کرد(

  ؟!دموکراتيک عليه فئوداليسم نباشد" مرحلۀ انقالب"يک 

دشواری کار مائوئيسم در اين است که همواره در تالش برای 
در " نيمه فئودالی"اثبات وجود شيوۀ توليد فئودالی و يا 

کشورهايی نظير ايران است تا بتواند دليل وجودی مائوئيسم 
ليلی فئوداليسم کامًال حال تصور کنيم بنا به هر د. را اثبات کند

که در ايران و همۀ جهان سال هاست که (  کن شود  ريشه
، در اين صورت فلسفۀ وجود مائوئيسم حقيقتًا )چنين شده است

چه چيز می تواند باشد؟ مائوئيسم آمده بود که به طبقۀ کارگر 
بگويد دست به انقالب سوسياليستی نزنيد، چون هنوز سيستم 

 نيمه -نيمه فئودالی" دربست و يا اقتصادی يا فئودالِی
بيا اول با بورژوازی ملی متحد شو تا . است" کمپرادور

فئوداليسم و متحد کمپرادور آن از بين برود و اين عمليات را 
انجام بده " انقالب دموکراتيک" ای جداگانه به نام  در مرحله

  .تا بعد ببينيم چه پيش می آيد

پيدايش بورژوازی که تمام تبليغات اين چنينی در دورۀ 
های دموکراتيک هم داشت، به وسيلۀ خود  ظرفيت 

بورژوازی انجام شده تا حمايت طبقۀ کارگر را به خود جلب 
 ماندۀ مائوئيسم  کند، اما مضحک اينجاست که فسيل های باقی

در گنديده ترين دورۀ حيات سرمايه داری هنوز هم همان 
ۀ بالندگی بورژازی دهند که در دور تبليغاتی را انجام می 

در آن دوره که تازه آغاز پيدايش رقابت . صورت می گرفت
آزاد بود، بورژوازی دموکرات، طبقۀ کارگر را به حمايت 

کرد تا در عوض به او حق رأی و ساعات  خود دعوت می 
اکنون بعد از . کار کمتر و کًال مطالبات دموکراتيک دهد

سيستم تا مغز خرابی بصره و بغداد و انفجارات درونی 
استخوان پوسيدۀ سرمايه داری جهانی، مائوئيست های مخالف 

گيريم بورژوازی خودی ( فئوداليسم در موافقت با بورژوازی 
  : نوشت" شهاب زدونگ"نويسند که  چنين می ) و فاميل بومی

مسلم است که با تعميق روابط سرمايه داری، فئوداليسم « 
 قائم به ذات قرون پيش محدود شده و از ريخت و شکل اوليه

مسلم است فرم های اقتصادی، سياسی و . خود افتاده است
فرهنگی آن دستکاری شده است، ولی اين بدين معنی نيست 
که فئوداليسم چه در زيربنا و چه در روبنا به طور کيفی از 

 جامعه چين آن زمان و ]خود مثل[جامعه های تحت سلطه 
  ».استجامعه امروز ايران، رخت بربسته 
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کنيم تا به ايران اين  اکنون از چين آن زمان صرف نظر می 

زمان برسيم و بپرسيم که پس از دست کشيدن از بازی با 
يا بر " رخت بر بسته اند "کلمات به روش آخوندی همچون 

نبسته اند، به ما نشان دهيد فئوداليسم در کدام کوره دهاتی در 
اصًال . قتصادی استدارای زير بنای ا" به طور کيفی"ايران 

يعنی چه و فرق آن با بيان قاطعانۀ شيوه " طور کيفی "به 
توليدی فئوداليسم در ايران در چيست؟ اگر مائوئيسم بتواند 

همچنان شيوۀ ) يا حتی هر نقطۀ جهان( ثابت کند که در ايران 
 شود، در اين  يافت می) حتی نه در قدرت(توليد فئوداليسم 

ه به اين نتيجه رسيد که بورژوازی صورت يا بايد بالفاصل
دارای آن مقدار از رشد انحصاری نبوده که بتواند در رقابت 
از پس بورژوازی رقيب ملی که سهل است، از پس شيوه 
توليد فئودالی هم بر بيايد و آن را از دور خارج کند و يا بايد 
پذيرفت فئوداليسم دارای چنان قدرت عظيمی است که هنوز 

ای امپرياليستی، توانسته خود را در اکثر به جز کشوره
کشورهای پيرامونی حفظ کند، و اين در حالی است که مدل 
ها و الگوهای سود آوری آنچنان با سرعت در چشم کور 

ها برای کسب ارزش اضافه و  رفت که آن فئوداليسم می 
انباشت سرمايه با شيوۀ توليد سرمايه داری، ديگر اکنون حتی 

الک کارخانه ای باشند که کارگران در آن حاضر نيستند م
  . مشغول  ايجاد ارزش هستند

ترين مائوئيست های ايرانی هم نتوانستند هرگز " متفکر"
مدرکی در اثبات وجود شيوۀ توليد فئودالی ارائه دهند، بلکه 

کردند  ها با شامورتی بازی تمام تنها به شواهدی اشاره می  آن
 است و از آن به اين نتيجه می که متعلق به دوران فئوداليسم

نيمه "رسيدند که پس اين شيوۀ توليد فئودالی، و يا با تخفيف  
مثًال اگر در . است که همچنان به چشم می خورد" فئودالی

جايی کشت ديم همچنان وجود داشته باشد، نگاه وارونۀ 
داند،  کفايتی رشد بورژوازی نمی  مائوئيستی آن را نتيجۀ بی

ه حساب جان سختی شيوۀ توليد فئودالی می بلکه آن را ب
اکنون که تکنولوژی و کًال نيروهای مولد  به آن درجه . گذارد

از رشد رسيده است که حتی صاحب زمين کشاورزی با 
کشت ديم هم موضوعات مربوط به اين روش از کشت را به 
صورت ديجيتالی خوانده يا منتشر می کند، سرعت رشد 

د کند تر از سرعت انقراض  فکری يک مائوئيست باي
  . فئوداليسم باشد که اين واقعيات را نبيند

در چند سال اخير، . در اينجا بد نيست از خاطره ای ياد کنم
ای را در حاشيۀ تهران و در روستاهای   دورۀ دو ساله 

منطقۀ وسيعی از اطراف . اطراف ورامين زندگی کردم

 کشاورزی باشد، قرچک ورامين که قاعدتًا می بايست منطقۀ
در اين .  های آجر پزی است پر از دودکش های سنتی کوره

کنيم که کار  جا تعداد زيادی از کارگران را مشاهده می 
کشاورزی را رها کرده و مشغول کار کارگری در کوره 

در بين اين کوره پزخانه ها، کارخانه های . پزخانه ها هستند
 رقابت بين واقع در مدرن نيز به چشم می خورد، در

های سنتی عقب  های سنتی و مدرن هرچه بيشتر روش  روش
های مدرن جايگزين می  شوند و يا با روش مانده يا تعطيل می

کارخانه های بزرگ با تعداد کارگر زياد؛ مانند . گردند
جاده ای . کارخانۀ توليد ماکارونی در اين منطقه پراکنده اند

ور به شهر را به فاصله ای چهار بانده فاصلۀ اين محل سابقًا د
ای تا شهر ری تبديل کرده که از آن جا به متروی  ده دقيقه 

در . شهر ری و به اين ترتيب به کالن شهر وصل شده است
کند شهرک سازی و ساختمان  اين منطقه تا چشم کار می 

سازی با مدل های پيشرفتۀ معماری است که انبوهی از 
راف را در خود ِاسکان کارگران شاغل در کالن شهر و اط

در آن جا  آپارتمان هايی ديدم که حداقل از نظر . داده است
قيافه دست کمی از انبوه سازی های کشور سوئد که ندارد، 
هيچ؛ در مواردی بسيار مدرن تر هم می باشد؛ هرچند 
پرداخت اجارۀ اين خانه ها از توان کارگران ساکن در آن 

های شهر   ترين قسمتخارج است، اما اين مناطق ارزان
پيشروی  کرده در روستا است که به وسيلۀ جاده های پهن و 
متروی در حال احداث، فاصلۀ زمانی حضور نيروی کار در 
کارخانه را به کمترين زمان ممکن تبديل کرده و تازه منت هم 

 شود که برای شما جاده سازی  بر سر کارگران گذاشته می
  ! کرده ايم

ۀ حاشيه ای، به طرف شهر ورامين برويم هرچه از اين منطق
شويم که در  با کارخانه های توليدی بيشتری روبرو می 

گذشته بخش وسيعی از اهالی را به عنوان رعيت در کار 
کشاورزی در خود جای داده بود و اکنون به صورت کارگر 

در اطراف و البالی اين . در آن کارخانه ها کار می کنند
ا چه بسيار پروژه های کشاورزی محله ها و کارخانه ه

شود که در آن زن و مرد يا به  گلخانه ای و مدرن ديده می 
فقر شهری از در و . صورت خانوادگی مشغول به کار هستند

کارگران . ديوار اين مناطق به وفور به چشم می خورد
هدف می چرخند و کسانی که به دنبال لقمه  بيکاری که بی

 از اين مناطق باز هم دورتر می .نانی دست فروشی می کنند
شويم تا به جاهايی برسيم که ديگر قطعًا روستا محسوب می  
اطراف شهر . شود و هنوز شهر در آن پيشروی نکرده است 



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

۵۴ 
ورامين که در آن به طور وسيعی توليد کشاورزی " پيشوا"

  . صورت می گيرد

دوست کارگری داشتم با پيشينۀ مائوئيستی، اگر چه با 
کرد، اما به هر حال  ز مواضع مائوئيسم دفاع نمی صراحت ا

او که . اين مواضع هنوز به طور کامل دست بردار او نبود
چند ده کيلومتر در مسير مخالف محل مورد بحث زندگی می 

کرد و خود شاهد رشد شهرنشينی در محلۀ کارگری بود که  
شد، کم کم فراموش  سابقًا از مناطق زراعی محسوب می 

کند چگونه مورد هجوم  د که همان جا که زندگی می کرده بو
شهر قرار گرفته و اولين مدل های شهر سازی مدرن در 

  .همان مناطق آزمايش شده بود

. با او به روستايی به نام عسگر آباد واقع در شهر پيشوا رفتيم
 ها همچنان کاه گلی بود و تعدادی  در اين جا بعضی از خانه
  ر آن می چرخيدند، بعضی از خانهمرغ و خروس و گوسفند د

ها هم تازه ساز با نمای سنگ مرمر که ُکنتراست شهر و 
اما موضوع مهم اين .  جا در خود قرار داده بود روستا را يک

بود که به جای گاو آهن و شخم و خويش، پر از قطعات 
کمباين و تراکتور و ماشين آالت کشاورزی و وسايل آبياری 

موضوع . ی درب خانه ها قرار داشتجلو... تحت فشار و 
مهم برای من اين بود که به اين دوست خود نشان دهم که در 
اين روستا حتی يک خانواده ايرانی صاحب زمين کشاورزی 

 ها در   کند، بلکه کل اين روستا از طرف آن زندگی نمی
اختيار کارگران افغانی گذاشته شده و کارگران به صورت 

 ها کار می کنند  ا و کشت گلخانه ای آن ه خانوادگی در زمين
و مزد دريافت کرده و يا از محصول، در هر برداشت، طبق 

کارگران زن . توافق قبلی سهم برده و به بازار ارائه می کنند
 توان مشاهده کرد که روزانه در وقت  و کودک را می

برداشت محصول نشسته و بر يک يک خيار های توليد شده 
درات می چسبانند تا برای صدور و بر چسب مخصوص صا

دهقانی که با فروش چند . مبادلۀ تجاری به خارج فرستاده شود
هکتار زمين خود صاحب مقدار پول کافی برای خريدن يک 

شود، ديگر  دستگاه آپارتمان در محلۀ سعادت آباد تهران می 
دهد در زمين خود بيل بزند، او زمين را به کشت  ترجيح نمی 
) عمدتًا با مليت افغانی( تبديل کرده و چند کارگر گلخانه ای 

استخدام کرده تا روی زمينش کار کنند و برای او ارزش 
  .اضافی ايجاد کنند

 بعضی از اين خرده مالکان که ميل رشد بورژوايی داشته و 
ها تسليم  ای از آن به بورژوا هم تبديل شدند و بخش عمده 

استخدام در اين يا آن شرايط کار کارگری شده، به دنبال 
کارگرانی هم که در کار کشاورزی استخدام . کارخانه هستند

شوند، دقيقًا با سبک و روش سرمايه دارانه به عنوان  می
  .کارگر و در مقابل مزد، کار کشاورزی انجام می دهند

 کوچکترين اثری از شيوۀ توليد فئودالی در دورترين 
در قياس با شيوۀ توليد اما اگر . روستاها به چشم نمی خورد

های توليد در اين مناطق  سرمايه داری پيشرفته، روش
های مشابه در کشورهای   مانده تر از روش همچنان عقب

متروپل است، به دليل حضور و نفوذ يا حاکميت شيوۀ توليد 
فئودالی نبوده؛ اين وارونه نگری مائوئيست ها است که برای 

ی و جلوگيری از وقوع آن، طفره رفتن از انقالب سوسياليست
 که ديگر -به دنبال جمع آوری مدارکی از دوران فئوداليسم

 -امروز به عتيقه تبديل شده و جزو جاذبه های توريستی است
هستند تا آن را به عنوان شواهدی از نه حتی نظام فئوداليسم، 
بلکه  شاهدی بر استقرار شيوه توليد فئودالی، يا با تخيف، 

مگر ! معرفی می کنند"  نيمه سرمايه دارینيمه فئودالی"
 توانند سوسياليسم را در يک کشور مستقر  برای کسانی که می

کنند، چقدر دشوار است که همان کشور را در دو قسمت سه 
. دونگی در حاکميت فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور ببينند

 اجتماعی به -اساسًا تحليل غير مارکسيستی ساختار اقتصادی
ساز تئوری من  يمۀ جداگانه است که می تواند زمينه دو ن

  !درآوردی سوسياليسم در يک کشور هم باشد

با اتکا به متدولوژی مارکسيستی به خوبی می توان رشد 
شهرنشينی را که يکی از عالئم بارز و مهم رشد سرمايه 

اگر در گذشته . داری است، در دور ترين نقاط مشاهده کرد
 مناطق از سر رودخانه گرفته و با کوزه آب آشاميدنی در اين

بر روی شانه های زن خانه حمل می شد، اکنون خط تلفن و 
علمک گاز شهری در جلوی درب هر خانۀ روستايی، ُمهر 
رشد شهر نشينی به عنوان عالمت رشد سرمايه داری و 
پرولتريزه شدن هرچه بيشتر جامعه را بر شيوۀ توليد موجود 

يسم نادان هنوز به دنبال روستايی می کوبد، اما مائوئ می 
  !گردد که از آن جا شهر را محاصره و بعد به شهر حمله کند 

تناقضات مکرر در ديدگاه های وارونه نگر مائوئيستی دست 
ای ديگر از آن در   نمونه . از سر مائويست ها بر نمی دارد

  : آقای شهاب زدونگ به اين شرح است" کتاب نويسی"

ه داری کمپرادور حاکم بر ايران در مقياس نظام سرماي « 
وسيعی از نهادها، روابط و زيرساخت های فئودالی برای 
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مفلوک فقط يک " بورژوازی ملی"ين مشکل اينجاست که ا

موجود قابل اتحاد با طبقۀ کارگر نيست، بلکه او قرار است با 
طبقۀ کارگر متحد شود تا به جای انقالب سوسياليستی عليه 
سرمايه داری، مرحلۀ ديگری از انقالب را سپری کند به نام 

) کمپرادور(انقالب دموکراتيک، عليه آن يکی سرمايه داری 
يسِم هميشه در آستين مائوئيسم؛ و البته قول شرف می و فئودال

. دهد که رهبری اين انقالب هم در دست طبقۀ کارگر باشد 
بورژوازی "فقط معلوم نيست اين وسط مگر آجر بر سر 

خورده است که به جای تبديل شدن به آن يکی " ملی
به طبقۀ خود خيانت کند و ) بورژوازی کمپرادور(بورژوازی 
و به رهبری دشمن ) طبقۀ کارگر(قاتی خود با دشمن طب

طبقاتی خود دست به انقالبی عليه آن يکی سرمايه دارها و 
البته فئوداليسم بزند تا از رهگذر اين عمل بشر دوستانه 
وظايف دموکراتيکی که انجام نشده انجام شود؛ و آنگاه گردن 

تر خود را در اختيار طبقۀ کارگر قرار دهد و  از مو باريک 
وظايفم را انجام دادم، لطفًا مرا نيست و نابود و از : ويدبگ

  !صفحۀ روزگار محو بفرماييد

با اتکا به تحليل لنينيستی . نقش غارتگرانه اش استفاده می کند
و تحليل طبقاتی مشخص، مبارزه ضد فئودالی و ضد 
کمپرادوری، طبقه کارگر را وادار می کند در مرحله اول 

يروهای مترقی را عليه حاکميت فئودال انقالب تمام ن
نيروهای متحده عليه حاکميت . کمپرادوری متحد کند

اين ادعای بی . ناميده می شوند" خلق"امپرياليسم و ارتجاع، 
اما در اصل . مايه ديگری است که خلق واژه ای مذهبی است

  ».هيچ تقدسی در کار نيست

تخته با اين باز درگيری مائوئيستی با کلمات و بازی شلنگ 
 - مجی-کلمات، باز مفاهيم گنگ و مخدوش و نوع اجی

الترجی شعبده بازان مائوئيسم برای پنهان کردن اصل 
تمام مواردی که در پارگراف باال موضوع سرو . موضوع

کله زدن و نمايش گيجی مائوئيسم است، عبارت است از يک 
دور سرمايه داری کمپرا: " ربط مانند سری مفاهيم گنگ و بی 

حاکم، زير ساخت های فئودالی، مبارزۀ ضد فئودالی و ضد 
همۀ اين مفاهيم ". کمپرادوری، حاکميت فئودال کمپرادوری

است و خالق آن نه در " خلق"برای خلق موجودی به نام 
هدف از . آسمان، بلکه مائوئيسم آسمانی بر روی زمين است

و آن مائوئيستی تنها يک چيز، " تئوريک"اين همه فراوردۀ 
به حاشيه بردن هدف انقالب ضد سرمايه داری و برای 

به اين دليل " بورژوازی کمپرادور"مثًال . سوسياليسم است
 شود که نوع ديگری از بورژوازی از آن متمايز  مطرح می

شود، نشان داده شود که آن نوع مظلوم و تو سری خور 
چگونه زير يوغ چکمه های دژخيمان فئودال و البته 

اما نام . ورهای امپرياليسم پرور در حال له شدن استکمپراد
آن نوع از بورژوازی چيست که حسين وار و يک تنه با نظام 
کهنۀ امپرياليستی در نبرد است و همزمان با نظاِم از آن کهنه 

 يعنی فئوداليسم  که معلوم نيست اين وسط  در اوج -تر
تن  مشغول نبرد و ريخ-کهنگی امپرياليست چه کاره هست

خون خود است که مائوئيسم همچنان برای اين مظلوم تاريخ 
خيرات کرده و ثوابش را به " بورژاوزی ملی"خورشت قيمۀ 

، "قهرمان"بله، نام اين جانور  . واريز می کند" خلق"حساب 
بورژوازی ملی است و هويت ملی بودن خود را قبل از آن 

ستگی آن که از داخل مرزهای ملی کسب کند، از تضاد با واب
معلوم نيست ! يکی بخش که اسمش کمپرادور است می گيرد

آن بخش کمپرادور مگر در مرزهای ملی نتمرگيده که 
شده، اما بخش ديگر که در مرز های ملی در " کمپرادور"

خواب زمستانی ابدی است و هرگز ميلی به وابسته شدن 
  . محسوب می شود" بورژوازی ملی"ندارد، 

کند که چه نوع ادويه ای در  مائوئيسم به هيچ وجه معلوم نمی 
 را اتوماتيک از  غذای اين بورژوازی ملی ريخته شده که آن

کند و اين که چه طور همزمان  شدن مصون می " کمپرادور"
حاکم است بدون آن که حاکميت " رادوربورژوازی کمپ"

و چرا ) ديالکتيک مائوئيستی(فئوداليسم را نفی کرده باشد 
انجام آن وظايف دموکراتيکی که بر گرده های مظلوم تاريخ، 

کند از عهدۀ بورژوازی  سنگينی می " بورژوازی ملی"يعنی 
اگر اين ! کمپرادور خارج، اما در توان بورژوازی ملی هست

ر حد يک جوک نباشد، پس واقعًا چيست؟ مائوئيسم تناقضات د
کدام عنصر سرمايه دارانه ای سراغ دارد که جزوی از 
خصوصيات بورژوازی ملی نباشد، اما همۀ خصوصيات 

از پول و سرمايه و ! بورژوازی کمپرادور را تشکيل می دهد
روزانه با آن سرو کار " بورژوازی ملی"خريد و فروشی که 
گيريم کارخانه ملی ( فی که در کارخانه دارد و ارزش اضا

کند تا نخ و دوخت و دوز   کسب می )چراغ فيتله ای عالالدين
و چرخ خياطی که شورت پايش را می دوزد در يک مبادلۀ 

کند و بدون قرار  سرمايه داری جهانی است که مفهوم پيدا می 
گرفتن در اين شبکه با مخ بر زمين فرود خواهد آمد، حاال اين 

 شربتی است که بورژوازی ملی نوشيده که او را دارای چه
 خلق "خصوصياتی کرده که بتواند وارد يک معجونی به نام 

های بورژوازی   شود، اما همين معجون بر ساير بخش"
  ؟!کمترين اثری نخواهد داشت
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۵۶ 
با اتکا به "بخشی که قرار است اين اراجيف را تحت عنوان 

به خورد طبقۀ "  مشخصتحليل لنينيستی و تحليل طبقاتی
کارگر بدهد دقيقًا همان شارالتانيسم آخوندی است که تصور 

 کند اگر با هويج کدخدای ده، جا و بی جا يک ُمهر لنين بر  می
بکوبد، آن تئوری را لنينيستی " تئوری"زير به اصطالح 

  !کرده است

است و کجای اين " تحليل"کجای توصيف بورژوازی ملی 
؟ آن چه که مشخص است، تحليل از !است" مشخص"تحليل 

بورژوازی در دورۀ آغاز پيدايش آن است که در جنگ با 
 های  فئوداليسم ناچار به جلب حمايت طبقۀ کارگر، وعده

دقيقًا اين همان چيزی است که . داد دموکراتيکی می 
نه آن بورژوازی که در دورۀ اوج رشد . است" مشخص"

وضعيتش در تاريخ،  سرمايه داری تا سطح انحصاری ترين 
به ِصرف آن که همين رشد را در چارچوب مرزهای ملی 
نکرده است، دارای همان پتانسيل بورژوازی در آغاز 

و اين تازه در حالی است که نوع ديگری از . پيدايشش است
حاکميت دارد و " وابسته يا کمپرادور"بورژوازی به نام 

  ! هم هست" یمل"همزمان دارای منافع اساسی متضاد با نوع 

کند نوع استثمار " مشخص"می تواند " تحليل"کدام 
بورژوازی ملی نوع قابل حمايت و قابل اتحاد با طبقۀ کارگِر 

، ارتجاعی و غير "کمپرادور"تحت استثمار است؛ اما نوع 
شود چه  برای کارگری که استثمار می . قابل اتحاد است

 به جيب کند تفاوتی دارد که ارزش اضافی که ايجاد می 
سرمايه دار درون مرز های ملی برود يا به جيب صاحبان 

موضوع انقالب او لغو . تراست ها و کمپانی های فرا مليتی
سيستم استثمار فرد از فرد است و دشمن طبقاتی او اتفاقًا دم 
دست او و در مرزهای ملی قرار دارد که نابودی آن تجلی 

ضد امپرياليستی که هر مبارزۀ . مبارزۀ ضد امپرياليستی است
در همکاری با بورژوازی ملی يا ميهنی باشد نه يک مبارزه، 
بلکه موعظۀ آشتی طبقاتی است که سال ها از طريق 
جريانات استالينستی و مائوئيستی در ايران و ساير کشورهای 

) دست کم در ايران(اما تاريخ . جهان تبليغ شده است
ه طوری که محال ورشکستگی اين موعظه ها را نشان داد، ب

است کسی بتواند از اين اراجيف دفاع کند و همزمان بتواند 
  .نظری حزب توده جدا کند-خود را از ساختار فکری

 مائوئيسم و جريانات مائوئيستی همزاد حزب توده و جريانات 
استالينيستی؛ سال ها شانه به شانۀ يک ديگر به بهانۀ انقالب 

سوسياليسم واقعًا "ياليسم و  ای و نبرد خلق با امپر مرحله

، اتحاد با بورژوازی ملی و نظاير اين اراجيف، مانع "موجود
جدی بر سر راه انقالب طبقۀ کارگر بوده اند، اما انقالب آتی 
تنها عبارت از نابودی سرمايه داری به وسيلۀ طبقۀ کارگر 
نيست، همين که اسم سوسياليسم از گلوی طبقۀ کارگر خارج 

ين خيزش های کارگری با اين هدف، مائوئيسم و شود و با اول
استالينيسم برای هميشه در کنار متحد بورژوازی ملی خود که 
سالهاست بوی سرکه گرفته، به موزۀ تاريخ سپرده خواهند 

  . شد

موارد بيشتری برای پاسخ دهی به کتاب نويسی مائوئيست 
مورد بحث وجود داشت که دست کم به دليل طوالنی شدن در 

ها نيز  ن نوشته نمی آيد، شايد در فرصتی ديگر به آناي
  .بپردازيم

  عليرضا بيانی

ardeshir.poorsani@gmail.com 

  ":شهاب زدونگ"لينک های بحث ) ١(
  

http://www.facebook.com/note.php?note_id=19
07065198171 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=19
07126119694 

  
، تجربۀ لنين تا آن سال های "جوان"مقصود از صفت ) ٢(

د در صف مارکسيسم انقالبی ش جوانی است که ده سالی می 
  .قرار گرفته بود

  
اين نوع برداشت وارونه البته نه فقط در طيف ) ٣(

مائوئيستی، بلکه در گرايشات سانتريستی هم به -استالينيستی
مثًال درک ايرج آذرين از انقالب که . خوبی مشاهده می شود

تنها با  قدرت سياسی در دست طبقۀ کارگر يا بورژوازی 
شود و به اين ترتيب  با انقالب   هم متمايز می است که از

کشد و نه وظايف يک انقالب که  ای خط و مرز می  مرحله 
انقالب «از جمله ( متمايز کنندۀ آن از انقالبات به طور کلی 

اين ديدگاه خود . است!) يا انقالب انفورماتيک» فرانسه
  .نيازمند نقدی جداگانه است

  
رابطه روجوع شود به نقد برای بحث مفصل در اين ) ۴(

  برنامه گوتا
  
  ٢٢ نبرد طبقاتی در فرانسه، صفحه )۵(
  
   نقد برنامۀ گوتا، مارکس)۶(

mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com
http://www.facebook.com/note.php?note_id=1907065198171
http://www.facebook.com/note.php?note_id=1907065198171
http://www.facebook.com/note.php?note_id=1907126119694
http://www.facebook.com/note.php?note_id=1907126119694
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انتشار کتاب بين الملل چهارم

۵٧ 
  انتشار کتاب بين الملل چهارم

  

  

  

  

  

   و پايانیفصل نهم

  آنان که جان دادند تا بين الملل زنده بماند

ما در کتاب بخش اصلی کوشش خود را تعمدا وقف تشريح 
ش تروتسکيستی در زمينه ی نظريه ای، مشی و عملکرد جنب

سياسی و سازمانی، در برابر وقايع بزرگ قريب نيم قرن 
اخير و در مقابل مشکالتی که اين وقايع در راه ايجاد يک 
رهبری انقالبی مارکسيستی بين المللی و بنای احزاب انقالبی 
. مارکسيستی در هر کشور خاص ايجاد کرده اند، ساخته ايم

مشاهده کرديم که محدود کردن بحث به زمينه ی بدين ترتيب 
نظريه ای و سياسی با چگونه معظالتی روبروست و چگونه 
اين امر مگر به بهای مورد سوال قرار دادن مستمر امور 

اما عقايد و برنامه ها و . داخلی سازمان امکان پذير نيست
سازمان ها بدست انسان ها زاده شده و هم از طريق آنان 

ما تا اين جا فقط به طور گاه بيگاه به ذکر نام . کنندزيست می 
بعضی مبارزين جنبش تروتسکيستی پرداخته ايم و در اين 

شرايط کار و زيست ! باره چه چيزها که برای نوشتن نيست
برای تروتسيکيست ها به مراتب دشوارتر و دردناک تر از 

 اختناق بورژوازی -ديگر جريان های کارگری بوده است
تروتسکيستها نقش محرک عمل ايفا کرده است و حال عليه 

اين که آن چه که در داخل طبقه ی خودشان و غالبًا از جانب 
کارگران صميمانه انقالبی ولی فريب خورده ی دست 
بورکرات ها، که از حمايت يک دولت قدرتمند کارگری 
برخوردار بودند، بر آنان اعمال گشته است، عده ی کثيری از 

شمند اين جنبش را در موقعيتی قرار داده است که افراد ارز
  .نتوانسته اند بهترين حّد توان خويش را به کار گيرند

نام تروتسکی، که نام همسر و رفيق همراهش ناتاليا  همواره 
به طرز جدائی ناپذير با آن پيوسته است با فاصله زيادی از 

هاده، بقيه در رأس اسامی تمام مبارزين جنبشی که وی بنا ن
جای دارد، و اکنون دوباره دارد آن درخشندگی دوران کبير 

اما همينطور بسيارند آنانی که بر اثر . انقالب را باز می يابد
افتراهای استالينی نامشان در برابر چشمان زحمتکشان 
چرکين گشته است و که امروز هنوز برای نسلهای جديد 

کًال خود را جنبش تروتسکيستی . ناشناخته باقی مانده اند
نسبت به مردانی که به خاطر پيروزی برنامه ی آن جنگيده 

تاريخ خود کم کم در سطح بين . اند بسيار محتاط نمايانده است
  .المللی و در هر کشور حق شان را به آنان باز خواهد گرداند

تعقيب و آزار کينه توزانه ی تروتسکيستها از جانب 
اهی و ترس مردان استالينيسم به مدت زيادی باعث گمر

بسياری گشته دايره ی دوستان و پشتيبانان تروتسکيستها را، 
که جنبشهای پيشرو همواره بدان نيازمندند، تا نهايت درجه 

هم چنين نمی توان از تجليل کسانی . ممکن تنگ ساخته است
که در اين محيط خصمانه به دوستی با ما ادامه دادند، و هم آن 

ی که از درون بين الملل کمونيست و دسته از رهبران انقالب
و اگر چه ما را تا انتهای . احزاب وابسته به آن بيرون آمدند

راه همراهی نکردند و يا به سبب اختالفات نظری کًال از ما 
جدا بودند، ولی تا آخرين دقيقه به آرمان انقالب جهانی وفادار 

: ام برددر ميان آنان بايد از افراد زير ن. ماندند، غافل گرديد
 Alfred§ Margueriteآلفرد و مارگريت روزمر  

Rosmer که در خانه ی ايشان کنگره ی بنيانگزاری بين 
) هرش مندل(استاک فيش . الملل چهارم صورت پذيرفت؛ ه

H. Stockfisch (Hersch Mendel) رزمنده ی انقالب 
 در روسيه که سازمان تروتسکيستی لهستان ١٩١٧ و ١٩٠۵

 و ايزاک دويچر را به آن سازمان کشاند؛ را ايجاد نمود
، که در جريان انقالب اسپانيا Andres Ninآندرس نين 
به قتل رسيد؛ رهبران سابق حزب . ,.\.ۀ. و. پ. بدست گ

 آرکادی مازلو Paul Frohlichپل فروليخ: کمونيست آلمان
Arkadi Maslow و هوگو اوربانس HugoUrbahns ؛ 

که پس از اخراجش از حزب   Andre Martyآندره مارتی 
کمونيست فرانسه با ما روابط بردارمه برقرار ساخت؛ جان 

 نماينده ی حزب کارگر انگلستان که John Bairdبرد 
همواره جانبدار ما بود؛ مارکسيست برجسته ی اوکرائينی 

 لوئی پولک Roman Rosdolskyرومان روزد ولسکی 
Louis  Polkعضو کميته ی مرکزی حزب کمونيست 

. بلژيک که در بنياد اپوزيسيون چپ در بلژيک شرکت جست
 Neuengammeوی به هنگام تبعيد در اردوگاه نيوئنگامه 

 که همراه با Tan   Malakkaجان سپرد تان ماالکا         
 يکی از بانيان جنبش انقالبی Sneevlietاسنيوليت 

.  در اندونزی به شمار می رود١٩١۴سوسياليستی در سال 
 جريان نبردهای چريکی پس از پايان جنگ ناپديد وی در
و اکنون به فهرست بسيار ناکاملی از آنان که پرچم  .گرديد
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تروتسکيسم را تا بلندی ها برافراشته و در نبرد جان باخته 

  :می پردازيم. اند

 Nicola di) فوسکو( نيکوال دی بارتولوميو -
Bartolomeo : مان کارگر کمونيست ايتاليايی؛ وی در ز

فاشيسم به فرانسه تبعيد شد در جنگ اسپانيا شرکت نمود پس 
از بازگشت به فرانسه به مقامات ايتاليائی تحويل داده شده و 
از آنجا به يک اردوگاه تبعيد گرديد؛ پس از آزادی در پايان 

وی در . جنگ سازمان تروتسکيستی ايتـاليا را بازسازی کرد
  .در گذشت به سن چهل و چهار سالگی ١٩۴۶سال 

 Angel Amado) ١٩۶۴ -١٩٢۶( آنجل آمادو بنگوچه آ -
Bengochea :  وی يکی از رهبران اولين شورش های

 سوسياليست رهبر جوانان و ١٩۴٠دانشجوئی در دهه ی 
بود؛ در مقام دانشجوی دانشکده ی حقوق شهر الپاتا به تشکيل 
اپوزيسيون مارکسيستی در درون حزب سوسياليست پرداخته 

 به جنبش تروتسکيستی پيوست؛ در دهه ی ١٩۴۶ر سال و د
 در کارخانه شروع به کار کرد و به رهبری يکی از ۵٠

 به مدت ١٩۵٧سنديکاهای تحت نفوذ پرونيسم رسيد؛ در سال 
 در رابطه با ١٩۶٣شش ماه محکوم به حبس شد و در سال 

 -مبارزه ی کشورهای ديگر آمريکای التين يک گروه سياسی
  .ل داد و در جريان يک انفجار به قتل رسيدنظامی تشکي

رهبر آموزگاران  : Fernando Bravo فرناند و براوو -
 بوليوی در کنگره های بين .P.O.Rبوليوی، نماينده ی حزب 

  .الملل، وی در حال انجام وظيفه ی انقالبی جان سپرد

عضو کميته ی  : Tomas Chambi توماس چامبی -
؛ در )ملل چهارم در بوليویبخش بين ال (.P.O.Rمرکزی 

 Barrientos Ovandoزمان ديکتاتوری بارنيتوس اوواندو 
به زندان افتاد و پس از سقوط ديکتاتوری آزاد گرديد؛ به 
هنگام کودتای بانزر  نبرد يک دسته از دهقانان فقير منطقه ی 
الپاز را رهبری نمود و در طی اين نبرد به قتل رسيد در 

که بدست خود وی نوشته شده بود جيب وی يادداشت زير 
من يکی از مبارزين حزب انقالبی طبقه کارگر : "بدست آمد

هستم که به من شهامت و رزمندگی در راه آرمانی راستين را 
آموخته است زنده باد آزادی ملی، بيش به سوی پيروزی 

  !"  نهائی

کارگر  : Emile Decoux) ١٩٧٠ -١٩١٠( اميل دکو -
 کسی که سی و هفت سال مبارزه نمونه و معدن اهل بلژيک،

 به گارد ١٩٣۴وی در سال . عبرت آموز را پشت سر گذاشت
 و سپس به بخش بين الملل چهارم در Jeune Gardeجوان 

بلژيک پيوست و در آن وظائف مهمی را در دوران فعاليت 
  .های مخفی عهده دار گرديد

 Vincent) ١٩٧٠ -١٨٨٩( وينسنت ريموند ديون -
Raymond Dunne : وی در سن هفده سالگی به سنديکای

 IndustrialWorkersof theکارگران صنعتی جهان "
World- I.W.W. در بنيان ١٩١٩  پيوست؛ در سال 

 در ١٩٢٨گزاری حزب کمونيست اياالت متحده و در سال 
بنياد جنبش تروتسکيستی آن کشور شرکت داشت؛ وی 

ياپوليس را، که اعتصاب بزرگ رانندگان کاميون شهر مين
پيش در آمد جهش جنبش سنديکائی بود و به ايجاد سنديکای  

 در ١٩٣٨در سال .  رهبر کرد١٩٣۴انجاميد، در سال 
مباحثات مقدماتی کنگره ی بنيان گزاری بين الملل چهارم 

 به مناسبت قانون اسميت  به ١٩۴١شرکت کرد؛ در سال 
  .مدت شانزده ماه زندانی گشت

وی : Heinz Epe (Walter Held)) ترهلدوال( هاينزاپه -
 در حاليکه هنوز دانشجو بود به اپوزيسيون ١٩٣١در سال 

 انقالب مداومچپ آلمان ملحق شد وی در چاپ مجله ی 
Permanente Revolution همکاری داشت؛ در مارس 

 مجبور به جالی وطن گرديد، و در چکسلواکی ١٩٣٣سال 
 Unser Wort به نام چاپ اولين نشريه ی مهاجرين آلمانی

 همراه با ويلی برانت       ١٩٣۴در سال . را ترتيب داد
Willy   Brandt دفتر بين المللی سازمان "  يکی از دبيران

در شهر اسلو بود و به تحريک برانت " های جوانان انقالبی
همه ی تروتسکيستها و منجمله والتر هلد از آن بر کنار شدند؛ 

را مهيا .)  م-به نروژ(وتسکی  سفر تر١٩٣۴وی در سال 
ساخت و در فعاليت های بين المللی بخش آلمان و بين الملل 

پس از اشغال نروژ بوسيله ی نازيها با . چهارم شرکت کرد
 سعی ١٨۴١خانواده ی خود به سوئد پناه برد؛ در بهار سال 

کرد تا با عبور از روسيه ی شوروی و ژاپن به اياالت متحده 
سيه ی شوروی دستگير و همراه با همسر و برود اما در رو

  .فرزند خود ناپديد گرديد

وی پيش از  : Josef Frey) ١٩۵٧ -١٨٨٢( جوزف فری -
 در وين Arbeiterzeitung سردبير نشريه ی ١٩١۴سال 

 به ١٩١٨بود و رياست شورای سربازان وين را در انقالب 
 Fritz و فريتز آدلر Otto Bauerوی با اتوبائر . عهده داشت

Adler قطع رابطه کرد تا به حزب کمونيست بپيوندد و در 
  .  به عنوان تروتسکيست از اين حزب اخراج شد١٩٢٧سال 

:  Jose Aguirree Gainsborg خوزه آگيره گينزبورگ-
انقالبی تبعيدی اهل بوليوی و يکی از اعضاء حزب کمونيست 
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 شيلی؛ حزب  بوليوی را بنيان گزارد و آن را از ديدگاه

وی سالهای زيادی را دور از کشور . تئوريک مسلح ساخت
خود و در زندان به سر برد و در سن سی و چهار سالگی به 

  .سوی مرگ شتافت

وی  : Renzo Gambino) ١٩٧٢ -١٩٢٢( رنزوگامبيو -
شغل کارمندی داشت و پس از يک بيماری دراز مدت در 

  در شهر تورين فوت کرد؛ به هنگام١٩٧٢ مارس ٣٠روز 
 ١٩۴٩سقوط فاشيسم عضو حزب سوسياليست بود؛ در سال 

به بخش بين الملل چهارم در ايتاليا پيوست؛ از آن تاريخ 
عضو رهبری ملی اين بخش بود و د رتمام کنگره های 
جهانی به عنوان نماينده شرکت نمود و هم چنين برای مدتی 
طوالنی در کميسيون بين المللی کنترل عضويت داشت و از 

 مقام دبير اين کميسيون را به عهده گرفت؛ ١٩۶٩سال 
نويسنده ی اساسنامه ی بخش ايتاليا بود و هم چنين با 

 Reinziمطبوعات تروتسکيستی تحت اسامی مستعار رينزی 
 همکاری داشت و به مدت بيست سال Brandoو براندو 

 .سازمان تورين را رهبری کرد

 انقالبی :Peter Graham)  ١٩٧١ -١٩۴۵( پيتر گراهام -
 Connoly Youthايرلندی وی ابتدا عضو جوانان کونولی 

بود و به سرعت با تحول فکری خود به تروتسکيسم نرديک 
 گرديد؛ در بنيان گزاری عضو گروه کارگران ايرلندیشد؛ 

 در طرفدار جمهوری کارگری و جوانان سوسياليستانجمن 
بخش (ه  دابلين نقش ايفا کرد، سپس به لندن رفت و در آنجا ب

پيوست و در هيئت تحريريه ) بين الملل چهارم در بريتانيا
Red Mole اندکی پس از بازگشت به دابلين . شرکت داشت

به قصد ايجاد بخش بين الملل در ايرلند، در شرايطی نامعلوم 
 و تمام سازمان های مبارز جنبش .I.R.A. به قتل رسيد

  . پا داشتندسوسياليستی ايرلند برای وی مراسم يادبود بر

وی کارگر  : Jules Henin) ١٩۶۴ -١٨٨٢( ژول انن -
وی .  عضو حزب کارگر بلژيک بود١٩٠۵معدن و از سال 

 و بنيان ١٩١٩يکی از اولين کمونيست های بلژيکی در سال 
.  بود١٩٢٧گزار سازمان تروتسکيستی اين کشور در سال 

وی يکی از رهبران اعتصاب معدنچيان شالروآ در سال 
در زمان .  بوده و به دنبال اين اعتصاب زندانی گشت١٩٣٢

جنگ در خفا به مبارزه ی خود ادامه داد و به مدت چندين 
  .سال عضو کميسيون کنترل بين الملل چهارم بود

 در سن هيجده ١٩٣٣در سال : Marcel Hic مارسل ايک -
جوانان  و .P.O.I( سالگی به جنبش تروتسکيستی فرانسه 

ق شد؛ سازمان فرانسه را بازسازی کرد و در ملح) لنينيست

در .  را انتشار دادLa Verite نشريه ی ١٩۴٠ماه اوت 
زمان اشغال فرانسه دبير بخش بين الملل در اين کشور بود و 

در . در ايجاد دبيرخانه بين الملل چهارم در اروپا شرکت کرد
 Dora"  دورا" دستيگر گرديد و در اردوگاه ١٩۴٣سال 

اعانه ای از خود نشان داد و در همانجا نيز جان رفتار شج
  .سپرد

 Josph Jakobovic) ١٩۴٣ -١٩١۵( يوسف يالکوبوويچ -
 در دوران اشغال آن خالف جريانوی رهبر گروه اتريشی : 

 به اتهام خيانت ١٩۴٣در اکتبر سال . کشور بدست هيتلر بود
به دولت و تبليغات مضره در ميان نيروهای ارتش محکوم به 

  .مرگ و اعدام گرديد

مورخ کمونيست در : Zavis Kalandra زاويس کاالندرا -
 محاکمات مسکو تقبيح کرد؛ مقام دبيربخش بين ١٩٣۶سال 

 ١٩۵٠الملل چهارم در چکسلواکی را دشات، در سال 
بدست استالينيست ها اعدام " جاسوس"دستگير و تحت عنوان 

" راگبهارپ" چکسلواکی که به ١٩۶٨شد؛ در جريانات 
  .موسوم است از وی اعاده ی حيثيت شد

 Rose) ١٩۶٨ -١٨٩٠(  کانون - روز کارستنر-
Karstner- Cannon :  در سن هجده سالگی به حزب

 منشی ١٩٠٩سوسياليست اياالت متحده پيوست؛ در سال 
 در کنگره ی بنيان گزاری ١٩٢١مجله توده ها بود؛ در سال 

و خود را وقف حزب کمونيست اياالت متحده شرکت کرد 
مخصوصًا در (فعاليت های دفاعی و کمک به قربانيان اختناق 

در سال . نمود ) Sacco- Vanzettiقضيه ساکو و وانزتی 
 در ايجاد سازمان تروتسکيستی اياالت متحده شرکت ١٩٢٨

کرد و از آن پس تا پايان عمر خود را تمامًا وقف اين سازمان 
  .کرد

وی رهبر : Franz Kascha) ١٩۴٣ -١٩٠٩( فرانز کاشا -
 در زمان Gegen den Strom خالف جريانگروه اتريشی 

 به ١٩۴٣اشغال آن کشور بدست هيتلر بود؛ در اکتبر سال 
اتهام به دولت و تبليغات مضره در ميان نيروهای ارتش 

  .محکوم به مرگ و اعدام شد

تروتسکيست جوان : Rudolf Klement رودلف کلمنت  -
 در آستانه ی ١٩٣٨وتسکی، در سال آلمانی و منشی تر

تشکيل کنگره ی بنيان گزاری بين الملل چهارم که خود را 
. او. پ. گوقف آماده ساختن آن نموده بود در فرانسه بدست 

  .به قتل رسيد
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وی به : Abraham Leon) ١٩۴۴ -١٩١٨( آبراهام لئون -

پس از قطع رابطه با صهيونيسم . شهر ورشو متولد گشت
 را نوشت؛ در اوائل ماترياليستی از مسأله ی يهودتاب بينش ک

جنگ به سازمان تروتسکيستی بلژيک پيوست و رهبر اصلی 
. تشکيالت آن شد، در ايجاد دبيرخانه ی بين الملل نقش داشت

  آشوينز دستگير گرديد و در اردوگاه ١٩۴۴در ژوئن سال 
Auschwitz جان سپرد١٩۴۴ در ماه سپتامبر .  

وی در : Leon Lesoil) ١٩۴٢ -١٨٩٢( لئون لزوال -
هيئت اعزامی بلژيک به روسيه در زمان جنگ اول جهانی 

يکی از . خود را طرفدار انقالب امتبر اعالم کرد. سرباز بود
 عضو ١٩٢٣بانيان حزب کمونيست بلژيک بوده و در سال 

کميته ی مرکزی آن حزب گرديد، در آن زمان به اتهام 
در سال . حت تعقيب قرار گرفتت" توطئه عليه امنيت کشور"

 سازمان تروتيسکيستی بلژيک را پايه گذاری کرد؛ ١٩٢٧
 بود؛ به ١٩٣٢وی رهبر اعتصاب معدنچيان شالروآ در سال 

عنوان نماينده در کنگره ی بنيانگزاری بين الملل چهارم 
 در ١٩۴٢ دستگير شد و در سال ١٩۴١شرکت کرد؛ در سال 

  .اردوگاه نيوئن جان سپرد

رهبر کارگران معدن بوليوی و : Cesar Loraار لورا  سز-
 ١٩۶۵ در نوزدهم ژوئيه ی Sigli-XX ٢٠معدن سيگلو 

  .بدست سربازان بارنيتوس به قتل رسيد

-

: Sherry Mangan(Patrice)) پاتريس(شری منگن 
 به بعد ١٩٣۴ال نويسنده و روزنامه نگار آمريکائی؛ از س

تروتسکيست بود؛ در فعاليـت های سازمان تروتسکيستی 
فرانسه در دوران اشغال اين کشور شرکت جست و توسط پتن 

Petain از فرانسه اخراج شد؛ در زمان جنگ وسائل
ارتباطات پنهانی بی شماری را فراهم ساخت؛ در دوران مک 

پس در کارتيسم گرفتار شرايط دشوار امرار معاش گرديد؛ س
فرانسه در اقدامات مخفی کمک به انقالب الجزاير شرکت 
کرد؛ وی به مدت چند سال عضو رهبری بين الملل بود؛ در 

  . در سن پنجاه و هفت سالگی گذشت١٩۶١سال 

وی کارگر : Charles Marie) ١٩٧١ -١٩١۵(شارل ماری 
اندکی پس از پايان جنگ به جنبش تروتسکيستی . راه آهن بود
مبارزی پرشور و خستگی ناپذير بود و به مدت ملحق شد؛ 

درازی در شهر روآن يم تنه از تروتسکيسم دفاع می کرد؛ 
ضمن فعاليت های غيرقانونی خود عليه جنگ الجزاير وسائل 
تجديد حيات جنبش را فراهم ساخت و جوانان بسياری را 
برای سازمان پروراند و اين جوانان به دنبال قضايای ماه مه 

 فرانسه را در ليگ کمونيستمترين سازمان واليتی  مه١٩۶٨
اين شهر بوجود آوردند؛ يکی از سلول های کارگران راه آهن 

 که ليگ کمونيستروآن نام او را بر خود دارد کنگره ی دوم 
در شهر روآن برگزار گرديد وی را به رياست افتخاری خود 

  .انتخاب کرد

وی، در : B. Mallikarjun Raoماليکار جون رائو .  ب
زمانی که هنوز در شهر آندهرا، و سپس در بمبئی، دانشجو 

رد و به فعاليت های سنديکائی بود در جنبش انقالبی شرکت ک
حزب  يک ياز قربانيان ١٩۴١پرداخت؛ در سال 

ان گذاران وی يکی از بني: Jean Meichler ژان مشلر -
 و مدير ١٩٢٩در سال   La Veriteحقيقت       نشريه ی 

 ارگان تروتسکيستهای آلمانی در Unser Wortمجله 
مهاجرت بود و به اين خاطر به هنگام اشغال فرانسه بدست 
آلمانی ها به عنوان گروگان دستگير گرديد؛ وی يکی از اولين 

ل و پنج سال به هنگام مرگ چه. گروگانهائی بود که اعدام شد
  .داشت

 Mazdoor Trotskyist تروتسکيست مزدور هندوستان
Party of India در قيام عليه ١٩۴٢ بود؛ در سال 

امپرياليسم انگلستان شرکت جسته و به فعاليت های مخفی 
  دستگير شده و به دو سال زندان١٩۴۴در سال . پرداخت

 به جنبش چريکی ١٩۴٨ و ١٩۴٧محکوم شد در سال های 
عليه نظام حيدرآباد پيوست و به مبارزه خود تا لحظه ی 
الحاق اين امارات به اتحاد هندوستان ادامه داد؛ در سال 

 عهده دار مسئوليت های سنديکائی شد و در سال ١٩۴٩
 به خاطر نقش خود در اعتصاب مامورين اداری ١٩۵٩

 بار ديگر دستگير گرديد Andhra Pradeshآندهرا پرادش 
عضو کميته ی سازماندهی ١٩۶۵در سال 

)  : ١٩٧١ -١٩۴٧) (نيکوالئو( لوئيز ادوارد و مرلينو -
روزنامه نگار برزيلی؛ مبارزه ی خود را از درون سازمان 
های دانشجوئی سانترس و سپس در محافل روزنامه نگاری 

 حزب کمونيست به ١٩۶٨سائو پائولو آغاز کرد؛ در سال 
 آن گرديد؛ وی کارگری  پيوست و به زودی يکی از رهبران

سپس به مواضع بين الملل چهارم روی آورد و بر اساس 
تزهائی که در باره ی مسائل ملی و بين المللی نگاشته بود 

پس از يک سفر کوتاه چند ماهه . اپوزيسيونی را گرد هم آورد
به فرانسه و اندکی پس از بازگشت مخفيانه ی حود به 

ه شد و به  دستگير و شکنج١٩٧١کشورش در ژوئيه سال 
  .دنبال آن به قتل رسيد

  S.W.P.)  بخش
 پس از بيش ١٩۶۶بود و در سال ) بين الملل چهارم در هند

  .از سی سال فعاليت مبارزه جويانه در گذشت
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) ١٩۴۴ -١٨٩٨) (مارک لوران( آنری مولينيه -
)MarcLaurent (LuizEduardo Merlino : وی شغل

مهندسی فنی داشت در پايه گذاری نشريه ی حقيقت شرکت 
کرد؛ با احتياط وافری مأموريت های بسياری را به انجام 

د و در  بو.P.C.Iرساند؛ در زمان جنگ مسئول نظامی 
جريان نبرد برای آزاد کردن پاريس بوسيله ی نارنجک کشته 

  .شد

: Georg Moltved) ١٩٧١ -١٨٨١(  گئورگ مولت ود -
پزشک دانمارکی؛ در شروع قرن به يک حزب بورژوا تعلق 
داشت و سپس به سمت مارکسيسم روی آورد، با مجالت 

 به کمک ضد ١٩٣٣روشنفکرانه همکاری داشت؛ پس از 
های آلمانی که به دانمارک پناه آورده بودند پرداخت؛ فاشيست 
 به هنگام اشغال کشور او از جانب آلمانها، ١٩۴٣در سال 

يکی از رهبران اصلی حزب کمونيست و سياست 
رفورميستی آنان مخالفت کرد و اين مخالفت به قيمت اخراج 

 به بين الملل چهارم ١٩۵۵وی از حزب تمام شد؛ در سال 
 را به زبان انقالبی که بدان خيانت شدب ملحق شد؛ کتا

دانمارکی ترجمه کرد و زندگی نامه ای از لنين و يک زندگی 
نامه از تروتسکی تاليف کرد؛ وی دارای قابليت های عقالنی 

وی . بسيار و به همين عنوان نيز در کشور خود شناخته بود
غالبًا مواضع تروتسکيستی را از طريق برنامه های راديو به 

  .وم می شناساندعم

) ١٩۴۴ -١٩١٣) (پل ويدلين( مارتن مونا -
)PaulWidelin (MartinMonat : وی يکی از رهبران

 از ١٩٣٣جنبش سوسياليستی صيهونيستی بود، تا قبل از سال 
حزب کمونيست آلمان طرفداری می کرد و سپس به سوی 

 ١٩٣٩تروتسکيسم تمايل يافت و از صيهونيسم بريد؛ در سال 
مان به بلژيک مهاجرت کرد و در آنجا به سازمان از آل

تروتسکيستی پيوست؛ در زمان جنگ در فرانسه به 
سازماندهی فعاليت هائی درون ارتش آلمان جهت فراخواندن 
سربازان آلمانی به برادری با کارگران و سربازان ممالک 

 Arbeiter nudديگر پرداخت و وسائل انتشار ارگانی به نام 
Soldat)را مهيا ساخت و ميان ديگر کارها ) ر و سربازکارگ

سلول سربازان آلمانی در شهر برست را بوجود آورد که 
چندتن از اعضاء آن دستگير و اعدام گشتند؛ وی اندکی پيش 
از ورود دسته ای ارتش متفقين به پاريس دستگير شد و به 
. وسيله ی پليس فرانسه به مقامات آلمانی تحويل داده شد

او را در جنگل ونسن  تحت ضربات کشنده قرار دادند آلمانها 
ولی با اين که شديدًا مجروح شده بود توانست خود را به 

در بيمارستان گشتايو به سراغ وی آمدند  . بيمارستانی برساند
  .تا او را به ميدان تيرباران حمل کنند

تروتسکيست آلمانی، وی در جنگ داخلی : Moulin مولن -
  .او به قتل رسيد.پ.اسپانيا بدست گ

وی در : Pantelis Pouliopoulos پانتليس پوليوريولوس -
 به خاطر فعاليتهای خود در درون ارتش يونان، ١٩٢٢سال 

 به زبان يونانی؛ و سرمايهمترجم : تحت تعقيب قرار گرفت
نماينده ی حزب کمونيست يونان در کنگره ی پنجم بين الملل 

 بود و ١٩٢۵ت در سال کمونيست و دبير اول حزب کمونيس
 در مقام تروتسکيست از آن حزب اخراج ١٩٢٧در سال 

گرديدف دبير سازمان تروتسکيستی يونان پد و به دنبال 
، فراری شد و ١٩٣۶ در سال Metaxasکودتای متاکساس 

 بوسيله ی ايتاليائيها ١٩٣٩در سال . به کار مخفی پرداخت
 حاليکه به دستگير و به عنوان گروگان تيرباران شد؛ در

چوبه ی اعدام بسته شده بود با صدائی بلند خطاب بر 
سربازان ايـاليائی نطق کرد؛ به هنگام مرگ خود در سال 

  . چهل و سه سال داشت١٩۴٣

تروتسکيست : ArtPreiss)  ١٩۶۴ -١٩١١( آرت پرايس -
آمريکائی وی دانشجوی دانشگاه ايالت اوهايو بود، ارگانی به 

أسيس کرد که ممنوع االنتشار اعالم  را تFree Voiceنام 
و سپس ) اوهايو( بيکاران شهر تولد و ١٩٣٣در سال . شد

کارگران عضو سنديکاها را متشکل ساخت و در آن حال خود 
 به نمايندگی از شهر تولد و .C.I.Oعضو شورای سنديکای 

 شغل نويسندگی و تنظيم صفحات نشريه ١٩۴٠بود؛ از سال 
وی نويسنده ی . وی محول گرديد به Militantی کارگری 

بيست سال فعاليت (غول آسای جنبش کارگری کتابی بنام گام 
.O.I.C(                                     )Labors Giant 
.O.I.TwentyYears of theC(Step است که عبارت از

 ١٩۵۵ و ١٩٢٩تاريخ جنبش سنديکائی آمريکا بين سالهای 
  .می باشد

انقالبی : Lius Pujals) ١٩٧١ -١٩۴٢(س  لوئيس پوخال-
 Palabra Obrera به گروه ١٩۶١آرژانتينی؛ در سال 

 يکی از پايه گزاران ١٩۶۴پيوست و اين گروه در سال 
وی مسئول سياسی و .  گرديد.P.R.Tحزب انقالبی کارگران

 ١٩٧١ سپتامبر ١٧در . نظامی منطقه ی بوئنوس آيرس بود
ليس به روزاريو فرستاده و دستگير و بوسيله ی مقامات پ

 سپتامبر به بوئنوس آيرس برگردانده شد ٢٢دوباره در تاريخ 
و در همان حال مقامات اين کشور بازداشت وی را انکار 

  .به احتمال قوی زيرشکنجه جان داد. کردند



  
  

  دورة دوم- پنجم  سال -1390  مهر- ة چهل و هفتشمار

۶٢
: Ludwig (Ignace Reiss) (بودويگ( ايگناچه رايس -

ن انقالب کمونيست لهستانی؛ قهرمان جنگ داخلی در زما
روس؛ وی يکی از رهبران اصلی سرويس های ويژه   اتحاد 

 به دنبال اولين محاکمه مسکو، ١٩٣۶شوروی بود؛ در سال 
با استالينيسم قطع رابطه کرد و نشان های افتخار خود را پس 

من به تروتسکی و بين الملل چهارم : "فرستاده و اعالم کرد
شهر لوزان بدست ؛ چند هفته بعد در اطراف "ملحق می شوم

  .به قتل رسيد. او. پ. گ

کمونيست جوان : Wolfgang Salus ولفگانگ سالوس -
 در سن هجده سالگی در ١٩٢٩اهل چکسلواکی؛ وی در سال 

بنياد جنبش تروتسکيستی اين کشور شرکت کرد؛ پس از ادای 
سهم خود در دوباره متشکل ساختن اين جنبش در کشورش در 

  . مهاجرت در گذشتسال های بعد از جنگ در

پسر : Leon Sedoff) ١٩٣٨ -١٩٠۵( لئون سدوف -
 از حزب کمونيست شوروی ١٩٢٧تروتسکی؛ در سال 

اخراج گرديد و از آن تاريخ زندگی خود را وقف مساعدت به 
محاکمات "کار پدرش کرد؛ وی همراه تروتسکی در تمام 

مورد اتهام واقع بود و در همانجا محکوم به مرگ " مسکو
؛ وی در شرايط اسرارآميزی در پاريس در گذشت، گشت

  .بود. او. پ. علت آن بطور يقين قتل او بدست گ

: Henry Sneevliet) ١٩۴٢ -١٨٨٣( هنری اسنيوليت -
رهبر کارگری اهل هلند، وی بانی جنبش سوسياليستی 

 و سپس حزب کمونيست اندونزی در ١٩١۴اندونزی در سال 
زب را در کنگره ی دوم بين  بود؛ نمايندگی اين ح١٩٢٠سال 

هم چنين نماينده ی بين الملل . الملل کمونيست به عهده داشت
کمونيست برای مذاکره با حزب کمونيست چين گرديد؛ از 

 در هلند بود؛ .N.A.Sاستالينيسم بريد؛ رهبر مرکز سنديکائی 
 به خاطر پشتيبانی از ملوانان شورشی زندانی ١٩٣٢در سال 

 بود؛ در زمان جنگ دستگير و در .R.S.A.Pشد؛ بنيان گذار 
 بوسيله آلمانيها تيرباران شد؛ مرگ ١٩۴٢ آوريل ١٣

  .قهرمانانه ی او در کشورش نمونه ی عبرتی گرديد

وی : Tchen Dou-Siou)  ١٩۴٢ -١٨٧٩( سيو - چن دو-
استاد دانشگاه پکن بود؛ يکی از رهبران انقالب دموکراتيک 

ت چين را بنيان گزاری کرد  بود، و حزب کمونيس١٩١١سال 
 دبير اول آن بود و سپس ١٩٢٧ تا سال ١٩٢٠و خود از سال 

 بوسيله ١٩٣٢به اپوزيسيون تروتسکيستی پيوست؛ در سال 
ی کومين تانگ به سيزده سال زندان محکوم شد و در سال 

.  در گذشت١٩۴٢ تحت نظارت آزاد گشت و در سال ١٩٣٧

رهبری حزب خاطره ی وی امروزه هنوز موردتهمت 
  .کمونيست چين قرار دارد

بانی جنبش تروتسکيستی : Tha-Thu-Thau تائو - تو- تا-
در ويتنام، وی در سالهای قبل از جنگ رهبر کارگران 
سايگون بود و در زمان جنگ به زندان افتاد؛ اندکی پس از 

 به طرز اسرارآميزی ناپديد ١٩۴۶آزادی خويش در سال 
  .تالينيستها به قتل رسيدگرديد و احتماًال بدست اس

 Blasco (Pierre) (١٩۴٣ -١٨٩٣) (بالسکو( پير ِترِسو -
Tersso : عضو کميـه ی مرکزی و ١٩٢۵وی از سال 

ی حزب کمونيست ايتاليا بود و در )دفتر سياسی(پوليت بورو 
مقام نماينده ی اين حزب در کنگره های بين الملل کمونيست 

تروتسکيست از حزب  در مقام ١٩٣٠شرکت جست؛ در سال 
اخراج شد و در تبعيد، در کشور فرانسه به مبارزه ی سياسی 

وی در رهبری انجمن کمونيستی شرکت داشت و . پرداخت
و هم چنين در کنگره ی بنيان ) ١٩٣٢(در کنفرانس کپنهاک 

گزاری بين الملل چهارم شرکت کرد؛ در زمان جنگ از 
ر اجباری طرف دادگاه نظامی شهر مارسی به ده سال کا

 محبوس Puyمحکوم گرديد و در حالی که در زندان پوئی 
بود بوسيله ی مبارزين چريک همراه با ديگر زندانيان آزاد و 
سپس همراه با تروتسکيست های ديگر در ميان چريک ها 
ناپديد شد، علت آن به احتمال قوی قتل او بدست استالينيستها 

  .بود

وی در : Libero Villone) ١٩٧٠ -١٩١٣( ليبرو ويلونه -
دوران سلطه ی فاسيسم در حزب کمونيست ايتاليا شروع به 

محاکمات " به خاطر انتقاد از ١٩٣٨مبارزه کرد؛ در سال 
 دستگير ١٩۴٣از اين حزب اخراج گشت؛ در سال " مسکو

آزاد گرديد؛ پس Mussoliniشد و پس از سقوط موسولينی 
 شد، به خاطر از آن که بار ديگر به حزب کمونيست پذيرفته

انتقاد از سياست سازش طبقاتی اين حزب دوباره سريعًا 
 به جنبش تروتسکيستی پيوست ١٩۴۵اخراج گرديد؛ در سال 

و در سنديکاری آموزگاران مشاغلی را عهده دار شد؛ وی به 
  . بودBandiera Rossaمدت چند سال مدير نشريه ی 

) John G. Wright) (رايت. جان ج( جوزف وانزلر -
Joseph Wanzler : وی دانشجوی رشته ی شيمی در

 به سازمان ١٩٢٩دانشگاه هاروارد بود؛ در سال 
تروتسکيستی آمريکا ملحق شد؛ مترجم بسياری از آثار 

 سالگی در ۵٢ به سن ١٩۵۶تروتسکی می باشد؛ در سال 
  .گذشت
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۶٣
 : N.Bran (ErwinWolff) (براون. ن( اروين وولف -

، وی منشی تروتسکی در تروتسکيست چکسلواکی االصل
. او. پ. نروژ بود و در زمان جنگ داخلی اسپانيا بدست گ

با خاتمه ی اين فهرست بسيار ناکامل و با   .به قتل رسيد
مالحظه بر اين که از دست رفتگان جنبش تروتسکيستی در 
مقايسه با تعداد افراد اين جنبش احتماًال باالتر از حد تلفات 

ان کارگری است، يکبار ديگر تمام جريانهای ديگر جه
کهکشان استثنائی انقالبيونی که پايه گزار اين جنبش بوده و 
در برابر تمام آزارها تا روز نابودی همگانی خويش بدست 
استالين ايستادگی نموده اند، يعنی تروتسکيست های شوروی 

شرح مبارزه ی آنان در ورکوتا   و ميان . را به خاطر بياوريم
عتصاب غذای بزرگی که بيش از هزار زندانی ديگر چيزها ا

 تا مارس ١٩٣۶از اکتبر (به مدت صد و سی و دو روز 
ادامه دادند و که در ضمن آن چندين تن از ايشان ) ١٩٣٧

هالک گرديدند، از طريق ناپرينی که از اردوگاه ها بازگشته 
آلکساندر سولژنيتسين ) ١(بودند بدست ما رسيده است 

Alexandre Soljenitsyne ٢( با کتاب خود اولين دايره (
محلی از ادبيات بزرگ بين المللی را به اجل قهرمانانه ی آن 

  .واگذار نموده است

در ): ١٩٠٢ -١٩٧۵ (Georg Jungclas جرج يونکالس -
، ١٩١۶خانواده ای با عقايد سوسياليستی متولد شد و در سال 

زديک ن( سالگی به جوانان سوسياليست آلتونا ١۴در سن 
، که مخالف جنگ و خيانت سوسيال دمکراسی )هامبورگ

بدين ترتيب اولين فعاليتهای مخفی خود را آغاز . بود، پيوست
عضو اتحاديه اسپارتاکوس و حزب کمونيست آلمان بود . کرد

و در مبارزات انقالبی دوران خود، مخصوصًا قيام هامبورگ 
ن در حزب کمونيست آلما.  شرکت داشت١٩٢٣در اکتبر 

KPD همراه با ١٩٢٨ از مبارزين جناح چپ بود و در سال 
که Leninbundآن از حزب اخراج شد و به اتحاديه لنين   

در آنجا بر عليه .  پايه گذارش بود پيوستUrbahnsاوربانز 
 ١٩٣٠در سال . اوربانز از مواضع تروتسکی دفاع می کرد

زيسيون در پايه گذاری اپوزيسيون چپ آلمان که وابسته به اپو
تروتسکی را برای اولين . چپ بين المللی بود شرکت جست

 در کپنهاگ مالقات کرد و در آنجا به ١٩٣٢بار در سال 
سازمان دادن مهاجرين آلمانی پرداخت و در پايه گذاری اولين 

در سال . سازمان تروتسکيستی در دانمارک نقشی ايفا کرد
 در Honefoss يکبار ديگر تروتسکی را در هونفس ١٩٣۶

دردوران جنگ به جنبش مقاومت در . نروژ مالقات کرد
 توسط گشتاپو دستگير گشت ١٩۴۴در سال . دانمارک پيوست

از هم . و به ترتيب به هامبورگ، برلن، و بيروت منتقل شد
، ١٩۴۶در سال . پاشيدن نازيسم او را از مرگ نجات داد

ن يعنی زمانی که آزاد شد، او تنها کسی بود که از سازما
در .  باقی مانده بود١٩٣٣تروتسکيستهای آلمان ما قبل از 

چنين شرايطی بود که او بازسازی بخش آلمان بين الملل 
چهارم را آغاز کرد و در طی سالهای طوالنی اين کار را، 
که آتمسفر غيرسياسی خفقان آور جمهوری فدرال آلمان بس 

بخش دشوارش ساخته بود ادامه داد ودر آنجا شرايط چاپ و 
از . مواضع بين الملل چهارم به زبان آلمانی را فراهم آورد

 به بعد در تمام کنگره های جهانی بين المللی ١٩۴٨سال 
نی ، در دهمين کنگره جها١٩٧۴در سال . انتخاب گرديده بود

او يکی .  المللی انتخاب شدناو به عضويت کميسيون کنترل بي
خود به سازماندهی از نخستين افرادی بود که در طول فعاليت 

او در مرکز فعاليت هائی . کارگران مهاجر در آلمان پرداخت
قرار داشت که در آلمان و در اروپای غربی برای پشتيبانی 
از انقالب الجزاير در راه مبارزه برای استقالل خود سازمان 

  .داده شده بود

 Abu Said (Jabra Nicola) (ابوسعيد( جبرا نيکوال -
در حيف متولد شد و قبل از اين که به سن ): ١٩١٢ -١٩٧۴(

يکی از .  سالگی برسد به حزب کمونيست فلسطين پيوست٢٠
اولين مارکسيست های کشورهای عربی، عضو رهبری 
حزب کمونيست فلسطين و مسئول ارگان عربی اين حزب، 

 توسط اشغالگران ١٩۴٢ تا ١٩۴٠از سال . ، بوداالتحاد
، به علت تحول ١٩۴٢در سال . انگليسی زندانی گشت

فکريش به سمت بين الملل چهارم از حزب کمونيست اخراج 
پس از پايان جنگ، از آنجا که سازمان تروتسکيستی . شد

خاورميانه متالشی شده بود، او روابظش را با حزب 
اين حزب مسئوليت . کمونيست اسرائيل از نو آغاز کرد

، به ١٩۵۶در سال . انتشار ارگان عربيش را به او محول کرد
علت مواضع سياسی اش از حزب کمونيست اخراج شد و در 

، Matzpen همراه با ساير اخراج شدگان ١٩۶٢سال 
سازمان کمونيستهای ضدصهيونيست را بوجود آورد که از 

مقامات . ميان آن بخش اسرائيلی بين الملل چهارم آفريده گشت
وی را به ] ١٩۶٧ژوئن [اسرائيلی پس از جنگ شش روزه 

، در شرايطی که ١٩٧٢در سال .  اقامتش محدود کردندمحل
مرگ همسرش ضربه وحشتنتاکی بر سالمتی از دست رفته 

او از کنگره . اش زده بود اسرائيل را به قصد لندن ترک گفت
عضو کميته ی اجرائی بين الملل چهارم ) ١٩۶٣(هفتم جهانی 
جزوات و مقاالت متعددی نوشته و کالسيک های . بوده است

کسيستی زيادی را به زبان عربی ترجمه کرده و در تحول مار
تئوريک و سياسی بين الملل چهارم درمورد مسائل خاور 

  . عربی و منجمله مسأله اسرائيل سهم بزرگی داشته است
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