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۱   ۹۱ ۹۱ ٬ ٬ به مناسبت فرا رسيدن مهرماه به مناسبت فرا رسيدن مهرماه

 آغاز سال تحصيلی جديد آغاز سال تحصيلی جديد

 جديد  تحصيلی  بسته چنان هم ٬ ) ۱۳۹۱ ( سال  فضايی  در
 در سال تحصيلی جاری٬ ما شاهد افزايش آغاز می شود؛

 ها  دانشگاه  امنيتی  اساتيد٬ ( فضای  تصفيۀ  مجرای  از
 افزايش  دار٬  ستاره  دانشجويان  حضور  از  ممانعت

 از ) در محيط های آموزشی و غيره حضور و نفوذ بسيج
 از سوی پيگيری طرح های تفکيک جنسيتی و يک سو٬

 ۹۱ آزمون سراسری سال ۀ نتايج اولي امسال . هستيم ديگر
 دفترچ  که  شده  اعالم  حالی  رشت ۀ در  داوطلبان ۀ انتخاب

 سراسری  گسترد ٬ کنکور  اعمال  تفکيک ۀ حکايتگر
 نحو  در  آميز  تبعيض  های  سياست  و  ش پذير ۀ جنسيتی

 دانشگاه های اراک٬ اصفهان٬ . است بوده داوطلبان دختر
 سينا  قزوين٬ ٬ بوعلی  خمينی  امام  المللی  بين  همدان٬

 از  طباطبايی  عالمه  و  گلستان  اردبيلی٬  محقق  لرستان٬
 دانشگاه هايی هستند که شمار زيادی از رشته های جمله

 در . تحصيلی را به صورت تک جنسيتی برگزار می کنند
 دانشگ  دانشگاه کنار  الزهرا٬  مثل  جنسيتی  تک  های  اه

 کلي  در  نيز  اهواز  خود ٤۷ ۀ چمران  دانشگاهی  رشته
 اعتراض  با  که  است  کرده  برقرار  جنسيتی  تفکيک

 شد ۀ گسترد  مواجه  دليل . داوطلبان  همين  سازمان به
 که کردند سنجش و وزارت علوم در اطالعيه هايی اعالم

 . خواهند کرد پذيرش داوطلبان تغييراتی ايجاد ۀ در نحو

 به  ها٬  يارانه  هدفمندسازی  طرح  پيامدهای  عالوه٬  به
 به  نيز  ارزی کنونی  بحران  مالحظۀ همراه  افزايش قابل

 آنان  های  خانواده  و  محصلين  به  اقتصادی  فشارهای
 است  و ( انجاميده  التحرير  لوازم  قيمت  افزايش شديد  از

 دانشجويی  های  خانه  بهای  اجاره  تا  گرفته  و ) کتاب
 هر امسال اين بنابر  شمار  داشت که  انتظار  می توان  هم

 دانشجويان  و  آموزان  دانش  از  بيشتری  از باال چه  جبار
 نوسانات ارزی کنونی . شوند نظام آموزشی خارج  ضمنًا

 به  بورسيه  دانشجويان  برای  را  فراوانی  مشکالت  نيز

 است  آورده  آموزشی ايران هم . وجود  در  کيفيت سيستم
 تحصيلی تمامی  می  مقاطع  ادامه  خود  نزولی  روند  به
 امسال . دهد  است که  حادی  شرايط  چنين  وجود  دليل  به
 طی بيانيه ای اعالم می کند " کانون صنفی معلمان ايران "
 " که  جامع :  بخشی از  عنوان  به  اين ۀ ما  ايران٬  آموزشی

 گستر  به  را  اقتصادی  مشکالت  با آموزش٬ ۀ سرريز
 بازمانده از آمار شگفت کودکان . چشمان خويش می بينيم

 ميليون تحصيل٬  چهار  از  بيش  اکنون  هم  شمارشان  که
 ده درصدی پوشش دانش برآورد می شود٬  کاهش تقريبآ

 افزايش نارضايتی آموزان دبيرستانی در ده سال گذشته٬
 معلمان٬  انگيزگی  بی  اقتصادی و  مشکالت  افزايش

 فقير٬ مدارس٬  مناطق  مدارس  ويژه  کاهش به  با  که
 اند و حتی در ه مردمی روب چشمگير کمک های  رو شده

 با دشواری های پرداخت قبض های آب٬برق٬گاز و تلفن٬
 اند٬  گريبان  به  دست  از فراوانی  کوچکی  بخش  تنها

 شرايط  همين  در  ريشه  مستقيم  است که  هايی  نابسامانی
 " . اقتصادی آشفته دارد

 ها  دانشگاه  محيط  در  سياسی  بازتاب  التهاب  خود  که
  در درون جامعه می باشد نهفته جتماعی التهاب سياسی وا

 با وجود سرکوب های گسترده و افزايش نظارت حکومت
 بتوان گفت که  می خورد و در واقع شايد  هنوز به چشم
 به دنبال مجرايی برای بروز خود می  اين ناآرامی مجددًا

 . گردد

 به  انسانی٬  علوم  کردن  اسالمی  پروژۀ  ديگر  سوی  از
 حاکميت به دانشگاه ها٬ به شدت مثابۀ حملۀ ايدئولوژيک

 ٬ خامنه ای دو سال پيش . از سوی حاکميت دنبال می شود
 علمی  هيأت  اعضای  و  استادان  از  شماری  جمع  در
 دانشگاه های ايران گفته بود که از ديد او آموزش بسياری
 بی  باعث  ها٬  دانشگاه  در  انسانی  علوم  های  رشته  از

 اسال  و  الهی  تعاليم  به  جوانان  شود اعتقادی  می  به . می
 دنبال فشار برای اسالمی کردن علوم انسانی٬ احمدی نژاد
 نيز مصوبه ای را برای اجرا به بخش آموزشی دولتی و
 خصوصی ابالغ کرد که به موجب آن شورايی تخصصی

 انقالب فرهنگی برای  شورای عالی  نظر  و " زير  تحول
 انسانی  علوم  گرديد " ارتقای  به البته . تشکيل  که  چه  آن

 انسانی٬ ع  علوم  ويژه  به  علوم٬  کردن  اسالمی  نوان
 ارکان  از  يکی  واقع  در  شد٬  مطرح  انقالب " ديگرباره

 بوده " فرهنگی  جريان  در  تاکنون  آن زمان  از . است که
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۲ 
 تمام " کما اين که خمينی خود به صراحت اعالم کرده بود

 آن  غيرطبيعی٬  و چه علوم  طبيعی باشد  چه علوم  علوم٬
 آن مقصدی که اسالم دارد٬ اين است که اسالم می خواهد٬

 الهی و به توحيد باز  مهار بشود به علوم  اين ها  که تمام
 ). ۳۳ ۀ صحيفۀ نور٬ جلد پنجم٬ صفح " ( گردد

 با  که  کسی  و  تحقيقات  و  علوم  وزير  دانشجو٬  کامران
 از  ها ۲۳ " افتخار  در زمان " تغيير در رؤسای دانشگاه

 دو سال رد٬ حضور خود در وزارت علوم صحبت می ک
 عنوان پيش  با  مطلبی که  فرهنِگ " طی  مخالِف  دانشگاِه

 در رسانه های " بسيجی را٬ مردم با خاک يکسان می کنند
 تعارفی  گونه  هيچ  بدون  گرديد٬  منتشر  دولتی  مختلف

 ما عهد بسته ايم در دانشگاه هايمان در : " اعالم کرده بود
 آقا  حضرت  وقتی  يعنی  کنيم٬  حرکت  واليت  مسير

 ا مطرح کردند و صد در صد مخالف نظرمان فرمايشی ر
 و امسال نيز مجددًا " بود٬ سمعًا و طاعتًا در عمل بپذيريم

 است که  قبول نداريم٬ " يادآوری کرده  را  ما سکوالريسم
 مجموع  راستای  در  نيرويمان  تربيت  است  قرار  ۀ اگر

 باشد  به ٬ انقالب  قائل  اساتيد  و  بوده  اسالمی  محيط  بايد
 اسالمی  بينی  خبرگزاری ( " . باشند جهان

 ) ۱۳۹۱ / ۷ / ۱۱ مهر٬

 تمام  و نتايج  دولت  وزاری  ای٬  خامنه  مختلف  سخنان
 ای شد " کارشناسی " اقدامات  سوی ه  از  جا  اين  به  تا  که

 رژيم صورت گرفته است٬ نظارت شديد امنيتی از سوی
 رؤسای انتصابی٬ نيروهای بسيجی و اطالعاتی بر فضای

 بوده ی مخالف٬ دانشگاه ها برای خفه کردن هرگونه صدا
 فضای . است  به  کيفی يورش های رژيم  افزايش کمی و

 طول  در  به سه دانشگاهی  زيادی  حدود  تا  گذشته  سال
 ؛ وقايعی ردد بازمی گ ۱۳۸۸ خردادماه ۲۲ وقايع پس از

 و  سياسی  های  چالش  با  پيش  از  بيش  را  رژيم  که
 های  پايه  و  درونی  اختالفات  و  رو  به  رو  اجتماعی٬

 به  را  آن  ساخت لرزان  عريان  بايد . شدت  امروز  اما
 را  مذکور  به بيشتر اقدامات  که  ديد  اختالفاتی  سايۀ  در

 بارزترين  به  را  خود  و  رسيده  هم  گرايان  اصول  جبهۀ
 و  نژاد  احمدی  باند  ميان  قالب درگيری  در  ممکن  شکل

 نمايان ساخته ای٬ و اختالفات ميان دولت و مجلس خامنه
 ی احمدی نژادی در ت؛ تاجايی که پس از نشست خبر اس

 شنبه  سه  طی ۱۱ روز  مجلس  مختلف  نمايندگان  مهر٬
 به  را  او  تند  هايی  لياقتی " ٬ " فرافکنی " واکنش  ٬ " بی

 کردند " دروغگويی "  متهم  غيره  جديد٬ . و  تحصلی  سال
 فعالين  از  زيادی  تعداد  که  است  شده  آغاز  حالی  در

 ستاره " دانشجويی٬ يا در زندان ها به سر می برند٬ و يا
 . شده و اجازۀ ورود به دانشگاه را ندارند " دار

 در کنار جو  شد٬  ابتدای مطلب اشاره  در  همان طور که
 اختناق آميز و انواع فشارهای پليسی و امنيتی بر فضای
 کيفيت  علوم٬  کردن  اسالمی  طرح  پيشبرد  و  ها  دانشگاه

 تمامی . سيستم آموزشی هم بيش از پيش سقوط کرده است
 دانشگاه های برتر کشور مشغول دانشجويانی که حتی در

 هستند  خوبی آشنا  به  اين پديده  با  تحصيل می باشند٬  . به
 با کمال وقاحت اعالم کرده وم ل مضحک است که وزير ع

 های ما در بهترين سطح کيفيت قرار دارند دانشگاه " است
 که می گويند کيفيت پا و آن  نمايی می ٬ ين است ي ها  سياه
 ) ۱۳۹۱ / ۷ / ۱۱ خبرگزاری مهر٬ " ( کنند

 گذشت دو سال از اجرای رسمی طرح  از سوی ديگر با
 هدفمندسازی يارانه ها٬ به مثابۀ جزء اصلی طرح تحول
 اساسی  های  هزينه  شديد  افزايش  شاهد  ما  اقتصادی٬

 اين مسأله٬ . زندگی٬ رکود٬ تورم و تشديد بيکاری بوده ايم
 دانشجويان  از  بسياری  دانشجويان ( مشخصًا  ويژه  به

 خانواده های آنان را با مشکالت زيادی در و ) شهرستانی
 و  است  ساخته  رو  به  رو  تحصيلی  های  هزينه  تأمين

 ساخت  های ( خواهد  آسيب  خود  پی  در  که  مشکالتی
 اعتياد٬  ترک تحصيل٬  چون  هم  را  تری  جدی  اجتماعی
 دارد  دنبال  به  غيره  و  کاذب  مشاغل  به  آوردن  ). روی
 بح  دنبال  به  اجتماعی  های  ناآرامی  شک  ران بدون

 مقياسی  در  را  خود  ايران٬  داری  سرمايه  اقتصادی
 کوچک تر در سطح دانشگاه ها نيز نشان خواهد داد؛ چرا
 در مورد ماهيت طبقاتی جوانان در جامعۀ  که آن چه ما

 داری  گوييم سرمايه  جوانان می  برای  عموم  طور  به ٬ 
 . دانشجو نيز معتبر است

 ف محوری در چنين شرايطی٬ به اعتقاد ما يکی از تکالي
 که ضمن مطرح کردن برخی خواسته ( جنبش دانشجويی

 در  و  ناهمگون  است  جنبشی  مشابه٬  ضّداستبدادی  های
 تحليل نهايی بازتاب منافع طبقاتی مختلف جوانان دانشجو

 جامعه  تدارک برای ايجاد ) در  چنان  هم  مستقل " ٬  تشکل
 کنونی . است " دانشجويی  آميز  اختناق  جو  وجود  با  اما٬

 حتی (  بورژوايی نبود  بند  نيم  که ) دموکراسی  قادريم آيا
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 کنيم؟ محققًا  فوری برپا  چنين تشکل مستقل دانشجويی را

 است  منفی  مستقل . پاسخ  تشکل  ايجاد  برای  زيرا
 داريم  عينی  های  پيش زمينه  به  نياز  ما  به . دانشجويی٬

 سخن ديگر٬ وجود حداقل فضايی که بتوان به شکل آزادنه
 شخص  لباس  دخالت  بدون  به و  پليس  سرکوب  و  ها  ی

 دانشجويی  از مسايل صنفی گرفته ( فعاليت های روزمرۀ
 در اين جا٬ ابتدايی ترين . پرداخته شود ) تا مسايل سياسی

 جنبش دانشجويی٬  می تواند به دموکراتيک خواسته های
 : شرح زير باشد

 امکان   ايجاد  و  زندانی شده  اساتيد  آزادی دانشجويان و
 . گاه بازگشت آنان به دانش

 همۀ   آزاد  شرکت  از  مانع  نوع  هر  برداشتن  ميان  از
 غيره ( دانشجويان  و  دار  امور ) ستاره  در  اساتيد  و

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

 خود  آن  کند٬  برکنار  کار  از  را  استادان  کسی  است
 .) دانشجويان هستند

 هر نوع از   يا  ممنوعيت حضور پاسداران٬ بسيجی ها
 محيط  در  رژيم  رسمی  غير  و  رسمی  امنيتی  نيروهای

 . دانشگاه

 ايجاد فضای باز و آزاد در محيط دانشگاه برای بحث و 
 ٬ مسايل روز جامعه٬ برنامۀ تحصيلی تبادل نظر در مورد

 جايگاه مذهب در جامعه٬ و هر مسأله ای که مورد نظر
 . نشجويان باشد دا

 دانشگاه   نشاندۀ  دست  مديريت  طريق ( جايگزينی  از
 فشارهای دانشجويی با در نظر گرفتن شرايط خاص حاکم
 بر هر دانشگاه و توان دانشجويان و ساير عواملی که به

 ). شرايط مشخص بستگی دارد

 ٬ الزم " حداقلی و دموکراتيک " در کنار اين خواسته های
 دانشجويان سوسيا است  در دو مسير اصلی نيز ليست که

 : د ن گام بردار

 ساير يا مقابله با هرگونه توهم نسبت به اصالح طلبان و 
 آنان  افشای  و  حاکميت٬  های  استقالل ( جناح  حفظ  برای

 خود٬ جلوگيری از تبديل شدن جنبش دانشجويی به زائدۀ
 های  رقابت  دام  در  افتادن  و  رژيم  های  بخش  از  يکی

 ؛ و ) جناحی رژيم درون

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

 مستقل  تشکل  يک  ايجاد  به  توافق  ما  همۀ  چه  چنان
 به عبارتی اين ارزيابی ما صحيح ( دانشجويی داشته باشيم

 باشد  ای از ) بوده  دوره  برای تحقق اين هدف٬  راه  تنها ٬ 
 پيش زمين تدارکات  ايجاد  است و  و . ه  نقش  جا٬  اين  در

 وظايف طيف چپ جنبش دانشجويی اهميت بسزايی پيدا
 . می کند

 يک  ايجاد  نخست  وهلۀ  در  زمينه٬  پيش  قطب اين
 مبارزات سوسياليستی  و  فعال  گرايشات  ميان  در

 است  دانشجويی  حضور . سوسياليستی  ضمن  که  قطبی
 شکل  به  را  خود  دهد مخفی سياسی٬  سخن . سازمان  به

 ل  از  امکان وسيع و ديگر  حد  تا  تبليغاتی٬  حاظ سياسی و
 باشد  مخفی  و  بسته  کامًال  تشکيالتی  لحاظ  از  و  باز٬

 ميزان علنی گرايی در تبليغات ٬ تمامًا تابع شدت نظارت (
 هاست  دانشگاه  فضای امنيتی  يک قطب سوسياليستی ) و

 يک  يعنی  سازمانده٬  ساختاری  محور  بر  تواند  می  تنها
 نشريه . اهداف مشخص شکل گيرد نشريۀ سوسياليستی با

 رعايت دموکراسی درونی٬ نظريات مختلف را  ای که با
 و  تاريخی  تئوريک٬  و  نظری  زمينۀ  و  کرده  منعکس

 کند  برای ساختن قطب سوسياليستی آماده  اما . سياسی را
 در ُبعد تشکيالتی و به منظور رعايت مسايل امنيتی٬ تنها

 ا  محور  بر  بايد  قطب  اين  سازماندهی  هسته « يجاد شکل
 سوسياليستی  مخفی  شکل ( باشد » های  و  وظايف

 بحث  به شکل درونی به  می تواند  سازماندهی اين هسته
 شود  مخفی « سازماندهی ). گذاشته  های  هسته
 با » سوسياليستی  انطباق  در  سازماندهی  شکل  تنها

 از اين طريق پس از متشکل کردن . وضعيت کنونی است
 اتحاد بر اساس ( ملی خود و انجام فعاليت های مشترک ع

 و تبادل نظر در مورد مسايل تئوريک و نظری و ) عمل
 که  وضعيتی  برای  را  خود  ما  مشترک٬  سازماندهی

 » تشکل مستقل دانشجويی « شرايط عينی برای ايجاد يک
 . مساعد گردد٬ آماده می کنيم

 متحدًا در جهت حفظ استقالل جنبش دانشجويی و نيز
 ! برداريم ايجاد يک قطب سوسياليستی گام

شورای دبيری گرايش مارکسيست های انقالبی ايران
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٤   کارگران برای عقب زدن سرمايه داری بايد به سمت کارگران برای عقب زدن سرمايه داری بايد به سمت
 بلند اهرم فشار وارد کنند بلند اهرم فشار وارد کنند

 عليرضا بيانی

 بر طوماری  بارديگر ده هزار کارگر امضاهای خود را
 اند  کرده  کار  وزير  تسليم  و  اين طومار . گذاشته  به ٬ در

 پاسخ گذاردن تومار قبلی با ده هزار وزير کار به دليل بی
 است  اعتراض شده    در . امضا٬  نيز  کارگر  هزار  سه

 . قزوين طوماری مشابه را به وزرات کار فرستاده اند

 فقر و گرسنگی و محروميت در ايران اکنون بيش از هر
 کند  می  بيداد  اين . زمانی  در  توضيح  کمترين  به  نيازی

 د  توضيح  بايد  که  چه  آن  نيست؛  اين مورد  بيان  اد٬
 اين ها  و گرسنگی و فقر مضاعف نيست٬  محروميت ها
 مواردی است که توده های کارگر و مزدبگيران فقير با

 زندگی می کنند  های تحت . آن  اين وضعيت دائمی توده
 تصور  خالف  بر  حال٬  اين  با  هست؛  و  بوده  استثمار
 عاميانه٬ از دل اين وضعيت انقالب و قيام بيرون نخواهد

 در حال آمد٬  که اگر چنين بود توده های کارگر همواره
 بودند  شورش می  و  زمانی . قيام  تنها  کارگر  های  توده

 وارد طغيان های عمومی می شوند که عالوه بر وضعيت
 داری  سرمايه  رژيم  ورشکستی  خود٬  زندگی  اسفناک
 حاکم به طور کامل برای آن ها روشن شده باشد٬ به گونه

 امک  ان بهبود وضعيت فعلی آن ها ای که هيچ توهمی به
 بخواهد  که  نماند  باقی  داری٬  سرمايه  رژيم  طرف  از

 . موجب تحمل اين سختی ها٬ فقر و فالکت شود

 طيف رفرميست و  متأسفانه  احوالی  و  اوضاع  چنين  در
 و  کارگر  خانۀ  دستۀ  دارو  و  يکسو  از  جو  مماشات

 را » آدم بد « شوراهای اسالمی کار از سوی ديگر٬ يک
 يستم سرمايه داری حاکم٬ به کارگران نشان می در کل س

 کوزۀ ورشکستگی رژيم خاطر٬ کاسه دهند و سپس آسوده
 آن  سر  بر  را  داری  بد « سرمايه  کنند » آدم  می  . خراب

 حاکم  پيکر  داری بی درو  سرمايه  نظام  نيست در  معلوم
 مخاطب و  بايد  است که  کاره  چه  کار  وزير  ايران٬  در

 ری معرفی شود٬ و سيلی از پاسخگوی شکايت و ِگله گذا
 شايد  تا  گيرد  قرار  او  ميز  روی  بر  کارگران  امضاهای

 کند «  رسيدگی  کارگران  مشکالت  طيف . » به  بدبختانه

 به ِصرف امضای تعداد  را  اين پروژه  نام  رفرميست ها
 توجهی کارگر٬  بعضًا » جنبش کارگری « قابل  و  گذاشته

 . ند نيز  می نام » تيک تيک بمب شورش گرسنگان « آن را
 وارونگی تا به اين مقدار٬ پيش از هر چيز بيانگر ضعف
 اين  وجود  ابراز  اجازۀ  است که  جنبش کارگری  اساسی

 هرچند اين گونه نامه نگاری . طيف رفرميست را می دهد
 ندارد  کارگری  جنبش  به  ربطی  به . ها  کارگری  جنبش

 معنی جنبش اعتراضی عليه سرمايه داری برای به عقب
 نظام  اين  مفهوِم راندن  اين٬  از  غير  و  » جنبش « است

 نخواهد داشت٬ حتی اگر ميليون ها کارگر پای چنين نامه
 مادام که زير سؤال بردن  کنند٬  امضا  های اعتراضی را
 نظام سرمايه داری موضوع اين نوع فعاليت ها نباشد٬ نه
 به معنی جنبش کارگری٬ که به معنی تالش رفرميست ها

 گ  بمب شورش  کردن  خنثی  می برای  شمار  به  رسنگان
 . رود

 برای  جنبش  اين  اگر  و  دارد  تاريخ  کارگری٬  جنبش
 آموختن به تاريخ خود رجوع نکند٬ نه تنها محتوای جنبش
 فاقد  اش  تاريخ  خود  بلکه  است٬  داده  دست  از  را  خود

 شد  خواهد  سرمان . ارزش  پشت  کوتاه  تاريخ  به  اگر
 ظهو  زمان  در  که  آوريم  می  ياد  به  بيندازيم٬  ر نگاهی
 تشويق می  کارگر را  طبقۀ  رفرميست ها  اصالح طلبی٬

 بين  که  سراغ » بدتر « و » بد « کردند  . بروند » بد « به
 درست در زمانی که خطر انفجار مهيب بمب گرسنگان
 سوپاپ  بود٬  داده  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  جامعه  کل

 بين  انتخاب  طريق  از  انقالبی  پتانسيل  و » بد « تخليۀ
 کارگران ار » بدتر «  جای تبديل به  و کارگران به  شد  ائه

 داری٬  سرمايه  رژيم  سيل خروشان ويران کنندۀ  شدن به
 اکنون . در مسير آب گل آلود چشمه و قنات قرار گرفتند

 های  طغيان  مادی  و  های عينی  زمينه  که  حالی  در  نيز
 است٬  فراهم  زمانی  هر  از  بيش  کارگری  وسيع

 علنی «  و  قانونی  نشان » سوسياليست های  جای  دادن به
 کدخدای  يقۀ  آن٬  فشردن  برای  کارگران  به  نظام  گلوگاه
 وزارت کار را گرفته و عريضه های پر سوز و گداز را
 و برای وی ارسال می  امضای کارگران تزئين کرده  به

 ! کنند

اگر کارگران امضا کننده خود ندانند٬ البد تشويق کنندگان
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 اقدام  فقط  که  بدانند  بايد  نويسی  طومار  برای  ها اتی آن

 پيشرو و انقالبی محسوب می شود که رژيم سرمايه داری
 را عقب بزند٬ آيا نامه نگاری از نظر آن ها چنين اقدامی

 ؟ ! است

 اند  توانسته  که  کنند  می  هلهله  ها  رفرميست  که  اکنون
 امضای هزاران کارگر را روی ميز آقای وزير بگذارند٬

 اقع بايد از و به اميد توجه و التفات ايشان نشسته اند٬ در و
 فقط  کارگر٬  ها  ميليون  جای  به  که  بود  خوشحال  اين

 اين امضاها اگر . هزاران کارگر به بيراهه کشانده شده اند
 به چندين ميليون هم برسد٬ در واقع نه جنبش کارگری و
 تحرک رفرميزم است که خود  تحرک کارگران٬ که دقيقًا

 . را متجلی می کند

 رسيم استراتژی خود ندارد٬ رفرميزم مطلقًا عالقه ای به ت
 اصطالح  به  اين  از  می شد  شايد  نامه » تاکتيک « وگرنه

 نوعی  به  همان » استراتژی « نگاری٬  به  را  رفرميزم
 استراتژی طبقۀ کارگر٬ تسخير . جنبش کارگری نشان داد

 اين  با  تنها  کارگری  جنبش  و  است  سياسی  قدرت
 خصلِت ضد سرمايه  معنی و مفهوم٬  استراتژی است که

 . متبلور می شود » جنبش « ری  و با مفهوم مارکسيستی دا
 اگر  از جمله نامه نگاری به رئيس و وزير  هر تاکتيکی

 نتواند حلقۀ واسطی با اين استراتژی ايجاد کند٬ در خوش
 با  منطبق  قطعا  و  است  زدن  درجا  تحليل٬  ترين  بينانه
 در  کنونی  جنبش  کردن  متوقف  يعنی  رفرميزم٬  هدف

 . مدنی و در چارچوب نظام موجود سطح فعاليت های

 نامه  گفت  هميشه  برای  يک بار  توان  نمی  وجه  هيچ  به
 نويسی  و تهيۀ طومار کاری خطا و غير قابل دفاع است؛
 شرايط مشخص اتخاذ  دقيقًا  اهميت است که  با  بسيار  اما

 اين شرايط هرچه باشد شرايط . چنين تاکتيکی تعيين شود
 می توان آ  تنها  انفجار بمب و اسفناک کنونی که  با  ن را

 در اين شرايط٬ . شورش گرسنگان بيان کرد٬ نخواهد بود
 جلو  به  قدمی  نه  نويسی٬  طومار  نگاری و  تاکتيک نامه
 برای پيشبرد جنبش کارگری٬ بلکه دقيقًا متوقف کردن اين

 است  سطح  همين  در  های . جنبش  رفرميست  اگر  حتی
 کن  تهديد  طومار  ابتکار٬  مثًال  اين  دهندۀ  و تدارک  نده

 به  تهديد  آن  در  و  کردند  می  تنظيم  ای  دهنده  اخطار
 می  چشم  به  ای  برجسته  صورت  به  عمومی  اعتصاب

 خورد٬ شايد می شد در آن حسن نيتی ديد٬ حال آن که اين
 به قصد جلوگيری از همين  اتفاقًا  گونه طومار نويسی ها

 . تاکتيک است

 های کارکشته  از موضع معلم  و  بالفاصله  رفرميست ها
 برای اعتصاب آمادگی  کارگران  که  داد  توضيح خواهند
 . ندارند و اين گونه طرح ها را ذهنی به شمار می آورند
 در اين رابطه اگر نخواهيم وارد پلميک بی نتيجه شويم٬
 اثبات  برای  مناسبی  دليل  اين  که  بگوييم  توانيم  می  اما

 نگاری و طومار نويسی نيست  اگر از . صّحت کار نامه
 رفرمي  نيمه نظر  و  قانونی  های  سوسياليست  و  ها  ست

 قانونی٬ طومار نويسی خود استراژی محسوب نمی شود٬
 افق و  کدام  با  که  کنند  برای کارگران روشن  بايد  ها  آن

 اند  کرده  اتخاذ  از نظر آن ها . استراتژی اين تاکتيک را
 ارسال اين نامه ها و طومارها جنبش کارگری را چند قدم

 است  برده  جلو  های جل . به  قدم  چه  قدم٬  اين  از  تر  و
 ديگری در نقشۀ آن ها وجود دارد؟

 پاسخ آقای وزير  با  اين شکستن کمر غول٬  حال اگر کّل
 شود  گفته  مثًال  و  شود  با : مواجه  حق  جامعۀ « بله

 ما . است و بايد به وضعيت شما رسيدگی شود » کارگری
 بود٬  خواهد  بسيار مفيد  برای شما  که  هايی داريم  برنامه

 و اما  زده  جهانی  استکبار  به  محکمی  مشت  بايد  ابتدا
 تحريم های بی تأثير را دور بزنيم و بعد به حل مشکالت

 کارگری «  بعدی . برسيم » جامعۀ  قدم  صورت  اين  در
 بود  خواهد  چه  خود و کارگران . رفرميست ها  که  آن ها

 بعدی  گام  کدام  در شرايط آچمز شدن قرار می دهند٬  را
 ه ها ترسيم خواهند کرد؟ را پس از اين نوع وعد

 نکرد٬  اعتنايی  طومارها  اين  به  دوباره  کار  وزير  اگر
 اقدام بعدی آن ها چه خواهد بود؟ به جای هزاران امضا٬

 کرد  خواهند  آوری  جمع  امضا  ها  فعالين ! ميليون  آيا  ؟
 قانونی و نيمه قانونی تالشی برای متحد کردن حتی يک

 جه  طومار  کنندۀ  امضا  تعداد  اين  از  يک دهم  مثًال  ت
 راهپيمايی اعتراضی يا مراسم اول ماه مه خواهند کرد؟

 به  را  طبقه  اين  اگرچه  کارگر٬  طبقۀ  مضاعف به  فشار
 شورش می کشاند٬ اما موضوع بر سر تبديل شورش های
کارگری به انقالب ضد سرمايه داری است و نامه نگاری
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 تيک « به وزير در واقع به منظور خاموش کردن صدای

 نگاری در اين وضعيت . ين شورش هاست ا » تيک  نامه
 فاجعه بار به جای اعتصابات سراسری٬ دعوت به آرامش

 تيک تيک بمب « کارگران است و رفرميست ها با ناميدن
 در واقع مشغول ماليدن کره بر روی » شورش گرسنگان

 هستند  گرسنگان  همان  شورش . نان  بمب  تيک  تيک
 ی آن در ميان گرسنگان زمانی شنيده خواهد شد که صدا

 نشود  گم  وزير٬  نگاری با  های رفرميستی نامه  . زمزمه
 به  يا  متوقف کرده  جنبش کارگری را  تاکنون  که  آن چه
 به  آن  راحت  نفوذ  و  رفرميزم  همين  برگرداننده٬  عقب

 . درون اين جنبش است

 رهبری  تشنۀ  گرسنگی٬  تحمل  از  بيش  کارگری  جنبش
 است؛ کمبود همين مؤلفه اس  ت که مبارزات انقالبی بوده

 روزمرۀ کارگران را در سطح تدافعی يا وادادگی سياسی
 گذارد  می  حزب . باقی  سوسياليست٬  کارگران  که  مادام

 در  کارگری  جنبش  نکنند٬  احيا  را  خود  انقالبی  پيشتاز
 از  همواره  آن  در  که  افتد  می  گير  معيوب  ای  چرخه
 گرسنگی به شورش٬ و از شورش به سرکوب در حرکت

 بود  سرمايه . خواهد  خصلت ضد  مبارزات کارگری بايد
 تاريخ  و  متوقف بشود  تسلسل  سير  اين  تا  کند  داری پيدا
 قرار  خود  تکاملی  مجرای  در  دوباره  کارگری  جنبش
 که  آن  مگر  بود  نخواهد  ممکن  چيزی  چنين  گيرد؛
 کارگران پيشروی کمونيست٬ دست به کار ساختن حزب

 و  از  کارگران  طريق  اين  از  و  شوند  ضعيت انقالبی
 کارگری « رفرميستی  وضعيت طبقاتی خود٬ » جامعۀ  به

 . يعنی به يک طبقه تبديل شوند

 اهرم  بلند  قسمت  به  بايد  گرسنگان٬  بمب  انفجار  برای
 آورد  ُحکم . فشار  در  انفجاری٬  شرايط  در  نگاری  نامه

 . سازش طبقاتی است و رفرميست ها اهرم اين سازش

 ۱۳۹۱ مهرماه ۱۱

ardeshir.poorsani@gmail.com 

 بيستمين سالگرد ترور ميکونوس بيستمين سالگرد ترور ميکونوس

 مراد شيرين

 سپهر راد : ترجمه

 ٬ سه تن از ۱۹۹۲ سپتامبر ۱۷ بيست سال پيش٬ در تاريخ
 رهبران کرد اپوزيسيون به همراه يک فعال سياسی ديگر
 تر  ايران  اسالمی  جمهوری  رژيم  عوامل  وسيلۀ  ور به

 اين ترور در برلين٬ بخشی از کارزار رژيم برای . شدند
 اپوزيسيون  در در حتی کسانی که  حذف رهبران  اروپا
 به سر می بردند  به . بود  تبعيد  شماری از افراد  هرچند

 حمايت  مورد  تروريستِی  عمليات  اين  در  مداخله  اتهام
 معماران اصلی اين طرح هنوز ولی دستگير شدند٬ ٬ رژيم

 . نخبگان حاکم در ايران هستند بخشی از

 بعدازظهر  ساعت ۱۷ در  دو ۱۰:۴۷ سپتامبر٬  صبح٬
 مرد با ماسک وارد اتاق پشتی رستوران ميکونوس شدند

 فعالي ۴ و  از  ميزی نش ن تن  دور  که  را  ته س تبعيدی ُکرد
 : سه نفر از آن ها درجا جان باختند . بودند٬ به گلوله بستند

 شرفکند  صادق  حزب دکتر  کّل  دبير  دموکرات ی٬
 از کردستان  دو  هر  اردالن٬  همايون  و  عبدولی  فتاح  ؛

 حزب  مرکزی  کميتۀ  رهبران٬ . اعضای  اين  بر  عالوه
 مورد نوری دهکردی٬ فعال سياسی کرد و مترجم آن ها٬

 گرفت  قرار  گلوله  هفت  بيمارستان اصابت  در  سپس  و
 . فوت کرد

 ساله٬  چهار  يک محاکمۀ  دنبال  دادگاه نهايتًا به  از  يکی
 ايرانی و مرتبط با ی کاظم دارابی را که فرد ٬ ی آلمان ها

 لبنانی  با را سفارت ايران در برلين بود٬ و يک شهروند
 نام عباس رحيل مجرم شناخت و آنان را به حبس ابد متهم

 دو فرد لبنانی ديگر٬ با نام های يوسف امين و محمد . کرد
 . دستان اين جنايت محکوم شدند ادريس٬ به عنوان هم

 ۱۹۹۷ ٬ آوريل ۱۰ جام دادگاه در حکم خود به تاريخ سران
 را  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  علی  و  ای  خامنه  علی  سيد

 شناخت  فالحيان٬ . مجرم  علی  بازداشت  حکم  عالوه  به
 . ينترپل را صادر کرد ا به وسيلۀ وزير اطالعات وقت

 اساس  بر  ترور  وقوع  بر  مبنی  دادگاه  روشن اظهارات
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۷ 
 مدارک اثبات کنندۀ خود را دستور رژيم ايران٬ شواهد و

 فرهاد  شهادت  با  برلين  در  ای  محاکمه  جريان  در
 يافت  مصباحی٬  سابق . عبدالقاسم  رئيس  مصباحی٬

 از  را  اّولی  دست  شواهد  پاريس٬  در  ايران  اطالعات
 . چگونگی طراحی و اجرای ترور ميکونوس به دست داد

 جزئيات  از  ويژه " او  عمليات  که " کميتۀ  برداشت  پرده
 رهبری٬ گروه "  مقام  از  متشکل  است  بوده  کوچک  ی

 سپاه  فرماندۀ  و  خارجه  وزير  به ". رئيس جمهور٬  يعنی
 ترتيب خامنه ای٬ رفسنجانی٬ علی اکبر واليتی٬ فالحيان

 . و محسن رضايی

 قتل  که  بود  کارزاری  از  جزئی  ميکونوس  ترور
 دبير کل حزب دمکرات کردستان از  عبدالرحمان قاسملو

 دربر ۱۹۸۹ ژوئيۀ ۱۳ وين به تاريخ را در  ۱۹۷۳ سال
 گرفت  در . می  بعد٬  ماه  بهمن ۱۹۸۹ اوت ۲۶ يک ٬ 

 در مقابل ) شهرت داشت " غالم کشاورز " که به ( جوادی
 او يکی از . همسر٬ مادر و برادر خود در قبرس ترور شد

 . اعضای کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ايران بود

 جنگ ايران  اتمام  زودی پس از  ژوئي  به  در  ۀ عراق که
 آغاز شده بود٬ رژيم به سالخی ده ها هزار نفر از ۱۹۸۸

 زد  دست  سياسی  از . زندانيان  بسياری  دوره٬  اين  طی
 به  که  چه  آن  جريان  در  ايران  در  اپوزيسيون  اعضای

 ای "  کرد٬ حذف شدند " قتل های زنجيره  به . شهرت پيدا
 سازمان  را  تروريستی  عمليات  از  شماری  رژيم  عالوه

 بمب  مانند  آميا گذ داد٬  همياری ) AMIA ( اری  مرکز ٬ 
 . ۱۹۹۴ يهوديان٬ در بوئنوس آيرس در سال

 پس از بيست سال٬ و با وجود رقابت های جناحی متعاقب
 داشتند٬  شرکت  ميکونوس  محاکمۀ  در  که  افرادی  آن٬
 هنوز مهره های مهمی در درون رژيم جمهوری اسالمی

 جاسوسی و . هستند  ايران هنوز به  های رژيم  سفارتخانه
 اپوزيسيون مع ج  سياسی  فعالين  آوری اطالعات در مورد

 . مشغول اند

 ۲۰۱۲ سپتامبر ۱۸

 روشن شدن جرقه های اعتراض٬ و روشن شدن جرقه های اعتراض٬ و : : سقوط ريال سقوط ريال
 تعليق طرح هدفمندسازی يارانه ها تعليق طرح هدفمندسازی يارانه ها

 مراد شيرين

 اعمال تحريم های گسترده تر از سوی امپرياليسم امريکا
 دسامبر  در  آن  متحدين  ژوئيۀ ۲۰۱۱ و  ۲۰۱۲ ٬ و

 و  کارگران  روی  پيش  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت
 است  مراتب بدتر کرده  به  . ساير اقشار تحت استثمار را

 از  مراغ " بعد  ايران " بحران  سقوط پول  ژوئيه٬  ماه  در
 در  به نيز  است؛  بوده  ديگران  های  بحران  ايجاد  حال

 بتواند  بلکه  تا  زند  می  پا  و  دست    رژيم  که  طوری
 قيمت  به  را  ضروری  اقالم  ساير  و  وارداتی  موادغذايی
 داشته  های کارگری توان پرداختش را  خانواده  هايی که

 . باشند٬ در اختيار آنان قرار دهد

 وخامت بيشتر البته تحريم ها تنها دليل سقوط آزاد ريال و
 تشديد  حال  در  صرفًا  بلکه  نبوده؛  جامعه  وضعيت

 دار و ساختاری سرمايه داری عقب مانده مشکالت ريشه
 شاه  رژيم  آن به  پيشينۀ  است که  ايران بوده  و رشدنيافتۀ

 استبداد حاکم بر ايران٬ در رأس اين مسائل . بازمی گردد
 گير٬ و مشکالت٬ موجب شده است که فساد و ارتشای همه

 سوء مديريت٬ انتصاب خويشاوندان و نزديکان به مناسب
 . صالحيت به سطحی جديد برسد کفاتی و عدم مختلف٬ بی

 بورژوازی بازار

 در بازار بزرگ تهران ) اکتبر ۳ ( منشأ اعتراضات اخير
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۸ 
 سنگرهای سنتی رژيم  يکی از  عنوان  سقوط سنگين  به

 است  بوده  درصد ۴۰ ريال طی يک هفته : ارزش ريال
 کرد سقو  روز ! ط  در  ايران ۱ فقط  پول  ارزش  اکتبر٬

 به  يافت ۱۸ نزديک  کاهش  حاضر ! درصد  حال  در
 به پايين تر سطح خود  ارزش ريال در مقابل دالر امرکا
 رسمی  نرخ  وجود  با  امريکا٬  دالر  هر  و  رسيده٬

 در ۱۲٬۲۶۰  آزاد " ريال٬  حدود " بازار  در  نرخی  با
 . ريال مبادله می شده است ۳۶٬۱۰۰

 يال٬ نرخ سود بازاريان و تّجار را کاهش داده و سقوط ر
 همين امر موجب شد که آن ها به خيابان ها بريزند و به

 هرچند . وضوح احمدی نژاد و متحدين او را مقصر بدانند
 " دالالن " رژيم پليس ضّد شورش را فرستاد و بسياری از

 و ساير معترضين را دستگير کرد٬ با اين حال هنوز می
 موضوع به عنوان حرکتی عليه احمدی نژاد توان به اين

 . و جناح محافظه کار او نگاه کرد

 درگيری های جناحی

 شکست سنگين  دنبال  مبارزۀ " طلبان اصالح " به  اکنون ٬ 
 محافظه  جناح  دو  بين  رژيم٬  جناحی  متمرکز درون  کار

 است  داشتن . شده  درنظر  با  درگيری ها٬  انتخابات " اين
 جمهوری  ژوئن " رياست  ماه  در  حال ۲۰۱۳ آتی  در ٬ 

 . گيری بوده و هست شکل

 شده  گذاشته  کناره  دور  اين  از  نژاد  احمدی  خود  هرچند
 سی از جناح خود کمک کند است٬ ولی تالش می کند به ک

 با اين حال جناح او ديگر منفعت خود . تا پشت او بايستد
 را برای خامنه ای٬ که اکنون مشغول تشويق ساير محافه

 ٬ درگيرهای ۲۰۱۱ در آوريل . کاران است٬ از دست داده

 حيدر  اطالعات٬  اخراج وزير  با  بلندمدت جناحی رژيم٬
 ر خامنه ای مصلحی٬ از سوی احمدی نژاد٬ و سپس فشا

 . به احمدی نژاد برای ابقای مجدد او٬ علنی و عمومی شد
 از آن زمان به بعد٬ بسياری از متحدين احمدی نژاد يا به
 بر اين  يا  و  اند  شده  از قدرت متهم  استفاده  و سوء  فساد
 آن  آخرين مورد  که  اند  قرار گرفته  محاکمه  اساس مورد

 و مشاور ا ايرن مدير عامل بازداشت علی اکبر جوانفکر٬
 بوده  نژاد٬  احمدی  غيررسمی  سخنگوی  و  مطبوعاتی

 ارزش های اسالمی و . است  دليل توهين به  جوانفکر به
 ! سنتی برای شش ماه به زندان افتاده است

 به نظر می رسد خامنه ای به رسانه ها چراغ سبز نشان
 زير ضرب بگيرند  را  احمدی نژاد  است تا  سيستم . داده

 ری متحدين احمدی نژاد مشمول قضايی نيز برای دستگي
 شود  می  سبز  چراغ  مصاحبۀ . اين  در  مثال  عنوان  به

 سپتامبر٬ از احمدی نژاد سؤال شد ۴ تلويزيونی به تاريخ
 ۷ ميليارد دالر درآمد نفتی در طول ۷۰۰ که دولت او با

 جمهوری " سال  اين " رياست  است؟  کرده  چه  خود
 تبليغ موضوع به طور گسترده در فضای عمومی جامعه٬

 و گفته شده است که چنين رقمی٬ برابرست با کّل  درآمد
 چاه  پمپاژ  آغاز  روزهای  نخستين  زمان  از  ايران  نفتی

 ! های نفت اين کشور تا به اآلن

 کاران " مجلس "  محافظه  فشار  و  تسلط  تحت  رژيم٬
 هدفمندسازی يارانه  دوم  توقف فاز  مخالف احمدی نژاد٬

 تصويب کرد  ای روشن . را  احمدی اين ضربه  جناح  به
 در  را  ها  هدفمندسازی يارانه  فاز  نخستين  است که  نژاد

 . معرفی کرده بود ۲۰۱۰ اواخر سال

 ايران  بورژوازی  مختلف  های  جناح  که  حال  همان  در
 يک  عليه  پرخاشگری  و مشغول  کارگران  هستند٬  ديگر

 خانواده های آن ها بيش از پيش به لبۀ پرتگاه گرسنگی و
 شوند  می  نزيک  اوج ت . مرگ  مبارزات نها  مجّدد  گيری

 کارگری است که می تواند گرسنگی را متوقف سازد٬ و
 . تر پيش رو بازسازی کند جنبش را برای مبارزات بزرگ

 ۲۰۱۲ اکتبر ۷

سپهر راد : ترجمه
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۹   بازار و خيانت مداوم به کارگران بازار و خيانت مداوم به کارگران

 آرمان پويان

 مهرماه سال جاری٬ بازاريان در اعتراض ۱۲ در تاريخ
 دن نرخ ارز دست به اعتراضاتی زدند و به به بی ثبات بو

 دقيقًا به . روال معمول بسيار سريع نيز عقب نشينی کردند
 خاطر داريم که در زمان معرفی طرح ماليات بر ارزش
 با  بالفاصله  اما  داد٬  رخ  اعتراضاتی  چنين  نيز  افزوده
 مذاکره و پادرميانی نمايندگان اصناف و دولت٬ موضوع

 گشت  رفتارها . حل  سنتی اين  متحد  عنوان  به  بازار٬  ی
 در  منتها  قابل درک است؛  ماهيت آن کامًال  به  بنا  رژيم٬
 اين بين نکتۀ قابل تأّملی که به ذهن می رسد٬ مواضع و

 در حمايت " چپ " استدالالت عجيب برخی از طيف های
 بود " شورش " از  مجّدد . بازاريان  اعتراضات  بهانۀ  به

 تالش  مختصرًا  جا  اين  در  نقش بازاريان  تا  شود  می
 و خيانت تاريخی بازاريان در طول يک  سال گذشته  صد

 . های آشکار آنان به طبقۀ کارگر ايران توضيح داده شود

*** 

 ٬ از ۱۹۷۰ با نگاه به جنبش بازار در ايران تا اواخر دهۀ
 طبقات  و  اقشار  ها٬  گروه  با  ها  آن  ائتالف  نظر  نقطه

 مشترک٬  طبقاتی  منافع  از  يک سری  حول  سه مختلف
 مرحلۀ اّول٬ نخستين تالش های : مرحله قابل تمايز است

 بازاريان برای ايجاد ائتالف و اتحاد با روحانيون و ساير
 در مقابل دولت شاه و سرمايۀ خارجی  ها  اقشار و گروه

 های  سال  مشروطّيت ( ۱۹۰٥ تا ۱۸۹۱ طی  ) انقالب
 در اين دوره٬ بازاری ها به مراتب مستقل تر٬ ولی . است

 موا  دولت در  های  سياست  و  خارجی  مداخلۀ  با  جهه
 بودند  تر  اتحادهايی . ضعيف  و  ها  ائتالف  دّوم٬  مرحلۀ

 تا اوايل دهۀ ۱۹۰٥ است که در طی دوران پس از سال
 بازاريان٬ ۱۹٥۰  دوران٬  اين  در  گرفت؛  صورت

 و طبقات اجتماعی  ها  ساير گروه  با  اتحادهای جديدی را
 کردند  ت . تجربه  آخر نيز دورۀ  از اوايل دهۀ مرحلۀ  الطم

 سال ۱۹٥۰  ايران ( ۱۹۷۹ تا  همين . است ) انقالب  در
 دوره به وضوح ديده می شود که بازاری ها به شّدت در
 روحانّيت ادامه  با  را  خود  اتحاد  اند و  سياست فّعال بوده

 . داده و تقويت کرده اند

 سيستم  تفکيک  جای  به  نوشته٬  اين  سرتاسر  در  ضمنًا

 يا پهلوی ) ۱۹۲٥ تا ۱۷۹٤ ( قاجاريه پادشاهی به فی المثل
 يا ) ۱۹۷۹ تا ۱۹۲٥ (  شاه  دولت  عبارت  از  يک سره ٬ 

 . دولت پادشاهی استفاده شده است

 نخستين تالش ها برای ائتالف

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

 عب  به  و  برخوردار  دارای يک خود  همواره  ارت ديگر٬
 و  قوانين  ها٬  بوروکرات  همراه  به  مرکزی  حکومت

 . مقررات سخت و مداخالت مداوم٬ بوده است

 سرمايه  از زمان اعمال نفوذ  ايران٬  اقتصاد  اين حال٬  با
 داری غربی بر اقتصاد کشور٬ غالبًا بحران های همزمان
 ده و مداوم اقتصادی٬ سياسی و اجتماعی را تجربه می کر

 به بعد٬ دولت ۱۹ به عنوان نمونه٬ از اواسط قرن . است
 عنوان يک دولت  به  شکل خود٬  هم  تا  ايران تالش کرد
 اقتصادی٬  سنتی مشابه ساير دول خاورميانه٬ و هم نظام
 سيستم  يک  به  را  خود  جامعۀ  سنتی  سياسی  و  مذهبی

 دهد  به . حکومتی غربی تغيير  بازاری ها  مقطع٬  آن  در
 که نوعی مخالفت خو  دولت شاه نشان دادند٬ چرا  با  د را

 بر  ها  آن  نفوذ  و  تأثير  توانست  می  جديد٬  دولتی  نظام
 بازار را٬ يعنی جايی که مستقًال و به مّدت چند قرن قدرت
 اند٬  داشته  دست  در  را  اجتماعی  و  سياسی  اقتصادی٬

 بازاری ها به طور مشروط به انتقاد از رفرم . محدود کند
 پرد  از های اقتصادی شاه  جريان سرمايه  که  چرا  اختند٬

 توانست سهم  می  غربی  داری  سرمايه  کشورهای  سوی
 کاهش دهد  اقتصاد را  به عبارت ديگر٬ . بازاريان از کّل

 ٬ به ۱۹ بازاری ها به مثابۀ تجار ناسيوناليست اواخر قرن
 مدافعان  حمايتی " عنوان  های  نظام " سياست  مقابل  در

 . می رفتند اقتصادی سرمايه داری غربی به شمار

 و  توسعه  شروع  نقطۀ  بتواند  شايد  جنبش اعتراضی  اين
 سياسی بازاريان ايران در قرن بيستم  بسط دکترين مذهبی

 سال . باشد  گستردۀ  اعتراضات  مثال٬  ۱۸۹۱ ٬ برای
 داری غربی در ايران  اقدامات سرمايه  اعتراضاتی عليه
 می  شمار  به  آن  کليدی  های  چهره  از  بازاريان  که  بود

 های . رفتند  سال  طی  تنباکو  قيام  با ( ۱۸۹۲  ۱۸۹۱ در
 قرارداد  عليه  شيرازی  حسن  محّمد  ميرزا  فتوای

 برای اعطای امتياز انحصاری  سالۀ ٥۰ ناصرالدين شاه
و جنبش کارگری " علما " بازاری ها با ) تنباکو به تالبوت
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 دارغربی  سرمايه  های  کمپانی  عليه  بود٬  خام  هنوز  که

 منبع درآمدی اين کمپانی ه . ائتالف کردند  از يک سو٬  ا
 غربی " عمده برای دولت شاه و از سوی ديگر قويًا مدافع

 بسياری از فّعالّيت های اجتماعی بودند که همين " کردن
 نقش های اجتماعی  بسياری از  موضوع می توانست به

 . خاتمه دهد " روحانّيت "

 رو٬  اين  سازماندهی " روحانوين " از  به  شروع
 نمود  بازار  کارگران . ند اعتراضاتی در  سوی ديگر٬  در

 بودند  کار  ساعت  کاهش  و  باالتر  دستمزدهای  . خواهان
 کارگران تا پيروزی  علما  بدين ترتيب٬ ائتالف بازاری ها

 هرچند اين ( ادامه يافت ۱۹۰٥ انقالب مشروطّيت در سال
 ). خود در فشار قرار داشت تناقضات درونی ائتالف از

 در  ائتالف  اين  سياسی  پيروزی  وجود  ۱۹۰٥ ٬ سال با
 دولت شاه و کمپانی های موجود سرمايه داری غربی در
 ادامه  ايران  اقتصاد  سياست و  تغيير  آرامی به  به  ايران٬

 اربابان . دادند  چون  هم  طبقاتی  و  ها  گروه  يک سو٬  از
 رفرم  از  ثروتمند  تجار  و  صنعتی  داران  سرمايه  زمان٬
 کشورهای سرمايه  اقتصادی به  الحاق  و  های دولت شاه

 و از سوی ديگر٬ بازاری ها٬ علما . ار غرب دفاع کردند د
 اين را . ( در مقابل چنين الحاق و رفرم هايی قرار گرفتند

 تاريخی٬  تکامل  روند  در  اصوًال  که  کنم  اضافه  بايد  هم
 بازرگان  بورژوازی  بطن  از  پيشه  صناعت  بورژوازی
 متولد می شود٬ اّما در ايران فشار نيروهای استعماری و

 راردادهای يک طرفۀ بازرگانی از طرف آن ها تحميل ق
 و تبديل اقتصاد ايران به زائده ای از اقتصاد امپرياليست
 نحيفی  و  محتضر  جنين  به  را  صنعتی  بورژوازی  ها٬
 تبديل کرد که يک پايش در گهواره و پای ديگرش در لب

 بازاريان قادر نبودند تا با کمپانی های سرمايه .) گور بود
 ع  به  غربی  خود داری  ناکافی  توليد  خاطر  لت  به  هم

 جهت  سرمايه  نبود  خاطر  به  هم  و  توليد  مناسبات سنتی
 گذاری در تکنولوژی جديد  رقابت بپردازند  سرمايه  . به

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

 کار  ساعات  و  باال  خوردند بيکاری  ضربه  باال  . ی
 بنابراين٬ کارگران از هر جنبش اعتراضی با هدف بهبود

 هر يک از . استانداردهای زندگی خود استقبال می کردند
 بودند٬  مختلفی  طبقاتی  منافع  دارای  ائتالف٬  اين  اجزای
 ديدگاه  يک  حول  معّين  مقطعی  برای  تا  توانستند  اّما

 . مشترک قرار بگيرند

 ائتالف های بعدی

 کسب به  به  مذکور٬  ائتالف  مشروطّيت٬  انقالب  دنبال
 داد  ادامه  ايران  اقتصادی در  در همان . قدرت سياسی و

 حال که دولت شاه سرگرم معّرفی ارزش ها و سنن غربی
 قابل  حمايت  از  فوق  ائتالف  بود٬  دولتی  دستگاه  به

 شد  می  برخوردار  مردم  بين  در  ای  کارگران . مالحظه
 ث های غرب ستيزانۀ بازاری اغلب به طور کامل از بح

 که هدف آن ها  و روحانوين حمايت نمی کردند٬ چرا  ها
 اين حال بازاری . بهبود استاندارد زندگی خودشان بود  با

 ها و علما به حمايت کارگران برای يک ائتالف نيرومند
 داشتند٬  ترين نياز  قوی  از  يکی  به  کارگران  که  چرا

 به . ل شده بودند نيروهای اعتراضی سياسی در کشور تبدي
 اقتصادی  مشکالت  کارگری٬  اعتراضات  ديگر٬  بيان

 بود  آورده  بار  به  شاه  دولت  برای  ای  نتيجۀ . جّدی  در
 روسيه٬ که تهديدی برای مناسبات موجود ۱۹۱۷ انقالب

 بود٬  ها  ائتالف  البته  و  سياسی  اجتماعی٬  اقتصادی٬
 آن  متحدين  و  دولت شاه  حمايت از  به  علما  و   بازاريان

 زمين مان  اربابان  و  ارتش  صنعتی٬  داران  سرمايه   ند
 . پرداختند تا قدرت جنبش کارگری در ايران را تقليل دهند
 در عوض٬ دولت شاه با در نظر گرفتن آن که شايد برای
 ها  بازاری  به  کشور  در  کارگری  سرکوب خيزش های
 به حمايت از بخش های خصوصی سنتی٬ به  نياز باشد٬

 اجرای س  و  بازار٬  برای ويژه  ياست های حمايتی متعّدد
 بازرگانان محلی به منظور بهبود شرايط اقتصادی آن ها

 . پرداخت

 شرايط  از  نسبتًا  بازاری ها  جنگ جهانی٬  دو  فاصلۀ  در
 بودند  راضی  خود  به . اقتصادی  نيز  کارگران  جنبش

 ائتالف  از  بيرون  در  را  خود  گرفتن٬  قدرت  موازات
 . نگ جهانی٬ شکل داد روحانّيت در دورۀ بين دو ج  بازار

 تا اواسط دهۀ ۱۹۲۰ به دنبال بحران های بين اواسط دهۀ
 نبود ۱۹٤۰  و ضمنًا  کاالها  اقسام  و  برای انواع  تقاضا ٬ 

 سرکوب جّدی دولتی٬ به بازاری ها فرصتی داد تا درآمد
 از  را  استفاده  ترين  بيش  و  دهند  افزايش  را  خود  های

 . ايجاده شده٬ ببرند " آزادی سياسی "

 ا  از با  بازاريان  دّوم٬  جهانی  جنگ  پايان  در  حال٬ ين
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 ضربه  شّدت  به  کاالها  برای  تقاضا  ميزان  در  کاهش

 سرگيری ( خوردند  از  کاهش٬  اين  علل  از  يکی  که
 بازاری ها مجّددًا برگ ) واردات از کشورهای غربی بود

 و  روی ميز گذاشتند  را  يعنی تجار ملی گرا  خود٬  برندۀ
 جی در اقتصاد شدند؛ چرا خواستار کاهش مداخالت خار

 کاالهای  رقابت  سوی  از  ها  آن  اقتصادی  موقعّيت  که
 . خارجی تهديد می شد

 اعتراضی پس  و روحانيون از جنبش ملی و  بازاری ها
 عضوی از اين جنبش اعتراضی . از جنگ حمايت کردند

 که حزب توده نيز از نفوذ ( را کارگران تشکيل می دادند
 پس از جنگ جهانی ). بود زيادی در بين آنان برخوردار

 استاندارد  دّوم٬ و به دليل آن که بحران اقتصادی مستقيمًا
 بود٬ چند اعتصاب عمده  کاهش داده  زندگی کارگران را

 داد  علما . رخ  و  ها  بازاری  اعتصابات٬  اين  دنبال  به
 کارگری  های  جنبش  از  ديگر  باری  تا  گرفتند  تصميم

 اعتصابات شامل  اين  که  چرا  کنند٬  کمپانی های حمايت
 سرمايه داری غربی می شد و نتيجتًا می توانست از نفوذ

 . اقتصادی غرب در ايران بکاهد  سياسی

 دهۀ  اوايل  دولت ۱۹٥۰ در  روحانوين  و  ها  بازاری ٬ 
 خاطر ضعف در مقابل قدرت های  به  پادشاهی وقت را
 خارجی٬ از نظر کنترل سرمايه داری خارجی بر اقتصاد

 جا  سرتاسر  بر  آن  نفوذ  گرفتند و  انتقاد  باد  به  . معه٬
 بنابراين٬ زمانی که دولت شاه و کشورهای سرمايه داری
 نکردند٬  عمل  خود  تعّهدات  برخی  به  آن  متحد  غربی
 . بازاری ها و علما تصميم به حمايت از اعتصابات گرفتند

 از به  بعد  در ( شاه وقت " استعفای " پيش تر٬  شاه٬  رضا
 بازار ) ۱۹٤۱ سال  با کا  روحانّيت  اتحاد  همراه  رگران
 متوّسط "  داد " طبقۀ  تشکيل  را  طی . دولت جديد  هرچند٬

 و  تبعيدی  شاه  با  دوباره  علما  و  ها  بازاری  سال٬  چند
 ائتالف  از  و  رسيدند  توافق  به  خارجی٬  داران  سرمايه
 جنبش  به  کار٬  اين  با  عمًال  و  کردند  نشينی  عقب  خود

 نمودند  خيانت  و . کارگران  بازاريان  ديگر٬  عبارت  به
 سرمايه  کشورهای  و  شاه  دولت  که  محض آن  به  علما
 سياسی  مزايای اقتصادی و  وعدۀ  آن٬  داری غربی متحد
 کارگران  به  نسبت  خود  حمايت  از  دادند٬  ها  آن  به  را

 . دست کشيدند

 دورۀ تالطم : روحانّيت  ائتالف بازار

 دهۀ  اواسط  در  شاه  استبدادی  و  بوروکراتيک  دولت
 تضعيف قدرت ائتالفی ٬ به سياست زدگی مردم و ۱۹٥۰

 داد  ادامه  داشت٬  وجود  تر  پيش  و . که  ها  بازاری
 روحانيون٬ آماده بودند تا مذاکره بر سر روابط سياسی و

 هرچند ايدئولوژی . اقتصادی خود با دولت را از سرگيرند
 با  اتحاد  تقويت  خصوص  به  دولت٬  جديد  اقتصادی
 بين  در  هايی  تنش  به  غربی٬  داری  سرمايه کشورهای

 ائتالف بازاری ها دول  ائتالف . روحانيون منجر شد  ت و
  روحانّيت٬ نسبت به از دست دادن منافع اقتصادی  بازار

 بود  شّدت بدگمان  به  ۱۹٥۰ ٬ در طی دهۀ . سياسی خود
 طريق  از  تا  تالش کرد  کاهش تنش ها  برای  دولت شاه
 اعطای وام های بلند مّدت و استمهال بدهی ها٬ به بازاری

 از طرف ديگر٬ دولت شاه قصد داشت . هد ها امتيازاتی بد
 تا در بين نخبگان دستگاه حکومتی يک طبقۀ متوّسط ملی
 و متعّهد به سلطنت به وجود آورد٬ ضمنًا تالش نمود تا به

 کنترل کند  را  در طی اين دوره٬ هم . طور دقيق بازارها
 روحانيون و هم بازاريان٬ قدرتی اقتصادی و سياسی پيدا

 چ  هم  اّما  سياست کردند٬  نتيجۀ  در  که  بودند  نگران  نان
 های دولت شاه٬ احتماًال قدرت اقتصادی خود را از دست

 . بدهند

 " انقالب سفيد " ٬ دولت وقت شاه٬ به ۱۹٦۰ در اوايل دهۀ
 ٬ از يک سو ايجاد رفرم " انقالب سفيد " هدف از . دست زد

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

 و حاکمّيت بر روی آن حساب کرد٬ و از سوی ديگر از
 اقتصاد  تغيير  و  ای  قبيله  و  فئودالی  مناسبات  بردن  بين

 دولت شاه٬ تعدادی از . سنتی به يک سرمايه داری غربی
 زمين ها را ملی و در بين طبقۀ متوّسط جديد خود توزيع

 استخدام نمود٬ کرد٬ تعدادی از بوروکرات های  جديد را
 به رفرم هايی اقتصادی برای کنترل کّل اقتصاد دست زد
 و زيرساخت های جديد صنعتی را برای سرعت بخشيدن

 انداخت  راه  پروسۀ صنعتی شدن کشور به  به عالوه . به
 هدف از اين اصالحات آن بود که از طريق نفت و ساير

 سرمايه  اقتصادهای  به  ايران  اقتصاد  آن٬  داری مشتقات
 . غربی الحاق شود

 مدارس  و  داد  افزايش  را  بازار  بر  کنترل  ميزان  دولت
 افتتاح کرد  بيسواد  برای برای آموزش افراد  سکوالر را
تا از اين طريق هم حوزۀ نفوذ بازاريان را کاهش دهد و
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 سياسی  نفوذ  از  عمل  هم  ممانعت به  اجتماعی روحانيون

 . بياورد

 دهۀ  اعتبارا ۱۹٦۰ در  شاه  دولت  برای ٬  را  ارزان  تی
 جبران خسارات بازاری ها به دنبال رفرم های اقتصادی٬

 داد  قرار  ها  آن  اختيار  ائتالف بازار . در  اين وجود٬   با
 انقالب  اجتماعی  و  اقتصادی  های  رفرم  از  روحانّيت٬

 نبود  چندان راضی  ائتالف شمار . سفيد  همين خاطر٬  به
 تی و دستگاه دول " غربی ساختن " اعتراضات عليه حرکت

 جامعه افزايش داد و سياست های مداخله گرايانۀ دولت٬
 . من جمله کنترل سخت قيمت ها٬ را مورد انتقاد قرار داد
 برای ائتالف مذکور٬ سياست های دولت در حکم تهديدی
برای سبک زندگی سنتی ايرانيان و منافع اقتصادی کشور

 تجّمعات . بود  در  خود  های  مخالفت  به  جهت  همين  به
 با در . بازار و مراسم مذهبی در مساجد ادامه داد مختلف

 نفوذ  و  ها٬  بازاری  و  روحانيون  وابستگی  گرفتن  نظر
 و  تجّمعات  چنين  بازاريان٬  بر  روحانّيت  سياسی
 عليه  تر  قوی  نستًا  اّما  محدود٬  ائتالفی  به  اعتراضاتی

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

 نهادهای مذهبی به بازاری ها نياز داشتند و بازاری ها هم
 نياز  شاه  دولت  عليه  روحانيون  ايدئولوژيک  حمايت  به

 در اين بين٬ دولت شاهنشاهی٬ به تالش های خود . داشتند
 نفوذ روحانيون و بازاريان بر  برای محدود کردن حوزۀ

 . امه داد اجتماعی سنتی اد  نهادهای اقتصادی

 ٬ در نتيجۀ بحران های اقتصادی در ۱۹۷۰ در اوايل دهۀ
 افزايش يافت  کاهش و سطح قيمت ها  دستمزدها  . ايران٬
 کاهش  به  ای به شهر ها٬  به عالوه٬ مهاجرت های توده
 و  توليد  کاهش  نهايتًا  و  روستاها  در  کشاورزان  تعداد

 غذايی منجر شد  مواّد  همين موضوع باعث شد . عرضۀ
 قيمت  رود تا  باال  شهرها  در  شّدت  به  ها  اجاره  و  . ها

 شّدت  به  درآمد  کم  اقشار  ساير  و  کارگران  ها٬  بازاری
 خوردند  اعتصابات . ضربه  بحران٬  به  کارگران  واکنش

 ضمنًا٬ در همان حال که دولت وقت . کارگری وسيع بود
 می داد٬  اقالم  بسياری از  حذف سوبسيد  به  دستور  شاه٬

 با  خود  مخالفت  ها  را بازاری  اقتصادی  های  سياست
 بازارهای  در  را  خدمات خود  و  کاالها  و  افزايش دادند

 به فروش رساندند  به گسترش تنش . سياه  چنين اقداماتی٬
 وخامت و عمق . در بين بازاری ها و دولت شاه منجر شد

 هم  و  کارگران  جنبش  هم  اقتصادی٬  مسائل  و  بحران
 . روحانّيت را تحريک کرد  جنبش بازار

 ٬ دولت شاه بازاريان را مسئول نرخ باالی ۱۹۷۰ در دهۀ
 دانست  اقتصادی  جّدی  مسکالت  و  پاسخ٬ . توّرم  در

 فقط در  نه  اعتراضات را  روحانيون٬  بازاريان به همراه
 مضاف . بازارها که هم چنين در خيابان ها افزايش دادند

 بر آن که مداخلۀ دولت در حمايت از بنگاه های بزرگ و
 . ها و مشاغل خرد و سنتی تمام شد مدرن٬ به ضرر بنگاه

 ٬ ميزان سرکوب بازاری ۱۹۷۷ تغييرات قانونی در سال
 عليه  مشترک بازاريان  اقدام  جرقۀ  و  افزايش داد  را  ها

 کرد  روشن  به . دولت را  مردم٬  بسيج  برای  ها  بازاری
 يعنی  خود  برندۀ  کردند مساجد برگ  از . رو  برخی

 اعتراضات بازاری های سرشناس تهران٬ به سازماندهی
 برای تعطيلی تعدادی از  خود  نفوذ  از  و  پرداختند  بازار

 . بازارها استفاده کردند

 چند نتيجه

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

 کشور ب  اين ائتالف اغلب شامل کارگران . ود در اقتصاد
 اّما آن ها به طور مداوم مورد خيانت بازاريان و می شد٬

 گرفتند  می  قرار  روحانّيت . روحانيون  برای  واقع   در
 بازار٬ کارگران نه اعضای واقعی جنبش٬ که صرفًا اهرم
 فشار يا يک برگ برنده در چانه زنی و مذاکره با دولت

 . شاه بودند

 ت  دورۀ  طی  رفتن در  دست  از  نگران  ها  بازاری  الطم٬
 موقعّيت و جايگاه خود در جامعه و فّعالّيت های اقتصادی
 و قدرت خود در مواجهه با منافع سرمايه داران خارجی

 اضافه بر اين نگرانی و ترس٬ نظام سرمايه داری . بودند
 غربی٬ عمومًا به عنوان تهديدی عليه سبک و شيوۀ سنتی

 ش  به  بازاريان  رفت زندگی  می  بازاريان٬ . مار  واقع  در
 به  را  بازارها  در  سنتی  دوستانۀ  پيوندهای  و  ارتباطات
 . روابط خصمانۀ سرمايه داران خارجی ترجيح می دادند
 ايجاد  برای  جديد  دولتی  خوهان  ها  آن  دليل٬  همين  به
 حفظ  تر٬  مهم  همه  از  و  ملی  اقتصادی  های  سياست

 ه  قيمت  روی  بر  سخت  کنترل  کاهش  و مالکّيت٬  ا
توليدات٬ اعطای فرصت های شغلی بيش تر به بازرگانان
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 . و ماليات ناچيز از صاحبان مشاغل ُخرد بودند

 تالش های دولت پادشاهی در تغيير نظام سنتی  وجود  با
 بازارهای  غربی٬  داری  سرمايه  نظام  يک  به  تجاری
 ايران هم چنان به حيات خود ادامه دادند و تا پيش از سال

 يکی ۱۹۷۹  به  تبديل ٬  عمده  اعتراضی  های  جنبش  از
 در دوران تالطم . شدند  بازاری ها٬  و  ائتالف ميان علما

 گرفت  جان  خواهان . مجّددًا  عمومًا  ها  بازاری  هرچند٬
 ِاعمال  تنها  و  آزاد٬  بازار  های  بنيان  و  مناسبات  حفظ

 بودند  تر  ملی  قوانين  جهت  در  تکميلی  اين . تغييراتی  با
 روحانيون  ش  وجود٬  خود  وابسته که  بازاريان  به  ديدًا

 در  بودند  جنبش اعتراضی را  رهبری ايدئولوژيک اين
 گرفتند  دست  در  بازار  جلسات  و  همين . تظاهرات  به

 خاطر٬ ائتالف نهايتًا توانست تا با چنگ زدن به چند آيه و
 حديث در دفاع از مالکّيت خصوصی و بازرگانی٬ راهی

 با  بين  ايدئولوژيک  پيوندهای  تقويت  و برای  ها  زاری
 . روحانيون پيدا کند

 که  کرد  اثبات  خوبی  به  پساجنگ  دورۀ  و  جنگ  دورۀ
 بازاری ها در نهايت متمايل به پذيرش بنگاه های تجاری
 تا  اّما  بودند٬  خارجی٬  داران  سرمايه  واقع  در  خارجی٬

 . جايی که منافع و حيات اقتصادی آن ها به خطر نيفتد

 : منابع

"Bazaaris' Interests on the Iranian Economy: 
A Coalition with Ulama", by Mehmet Ufuk, 
Ege  Akademik  Bakış  (Ege  Academic 
Review), 2008. 

 ناتمام "  انقالب : انقالب  اقتصادی  و  سياسی  های  زمينه
 ايران  هاتفی " مشروطۀ  رحمان  مهرگان ( ٬  ٬ ) حيدر

 . ۱۳۸۰ انتشارات حزب تودۀ ايران٬ آبان ماه

 برگزاری آکسيون همبستگی با کارگران ايران و برگزاری آکسيون همبستگی با کارگران ايران و
 سوآزيلند سوآزيلند

 گزارشی از انجمن همبستگی بين المللی کارگری

 " اتحاديۀ کارگران وسايل نقليۀ موتوری " اکتبر۱۱ ٬ روز
) TÜMTİS ( شرکت   اعتصابی  کارگران  همراه  به

DHL در   همبستگی٬  يک آکسيون  سازماندهی  به  اقدام
 ن کارگری زندانی در ايران و حمايت از کارگران و فعالي

 برگزاری اين آکسيون٬ در واقع بخشی . سوآزيلند نمودند
 مراسم  آکسيون " از  جهانی  آن " هفتۀ  فراخوان  که  بود

 سوی پيش  از  بين " تر  حمل فدراسيون  کارگران   المللی
 . داده شده بود ) ITF " ( ونقل

 باری  شرکت هواپيمايی  اعضای UPS کارگران  از  که
TÜMTİS چنين کارگران ترکيش ايرالينز که هم هستند٬ 

 غيرنظامی " در  هوانوردی  بخش  کارگران  " اتحاديۀ
) Havaİs ( کارگران اخراجی در کنار عضويت دارند٬ 

DHL پيوستند   آکسيون  اين  به  مقابل . ٬  در  کارگرانی که
 اعتراض عليه DHL انبار  به  دست  بودند٬  کرده  تجمع

 سر دادن . مديريت اين شرکت زدند  با  شعارهايی٬ آن ها
 پای اتحاديه به : " پيام اتحاد را به گوش کارگران رساندند

DHL ندارد   وجود  ديگری  راه  شد٬  ٬ !" بازخواهد
 نيستند "  تنها  ايرالينز  ترکيش  باد " ٬ !" کارگران  زنده

 تشکل حق ماست٬ ما به هر بهايی " ٬ !" همبستگی طبقاتی
 !". می آوريم چنگ آن را به

 می کردند که روی آن پالکاردهايی حمل DHL کارگران
 بود  شده  نوشته  انگليسی  زبان  آزاد " به  را  شهابی  رضا

 ٬ !" برادران و خواهران ما در تهران تنها نيستند " ٬ " کنيد
 کارگران "  اتحاديۀ  با  بخش همبستگی  نقل متحد  و  حمل

 يافتن )!". STAWU ( سوازيلند  پايان  خواهان  ها  آن
. سرکوب کارگران ايران و سوآزيلند بودند
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 استانبوِل ارسي  شاخۀ  سرپرست  ترکمن٬  ٬ TÜMTİS ن
 : اعالم کرد

 امسال٬ پانزدهمين سالگرد هفتۀ جهانی آکسيون است که "
 سوی  نيز ITF از  ما  اتحاديۀ  و  شود٬  می  سازماندهی

 است  آن  به  است که . بخشی وابسته  سال  مدت پانزده  به
 از  عضو ۱ بيش  از ITF ميليون  برخورداری  برای ٬ 

 در اعتراض مشاغل ايمن و مناس  ب٬ و
 مقررات  و  دشوار  کاری  شرايط  به
 هم  هنوز  و  آمده  ها  خيابان  به  ناکافی٬

 تنها . می آيند  بيست نفر از همکاران ما
 ظاهرًا  که  تشکل٬  به  يافتن  دست  برای
 در ترکيه يک حق ابتدايی است٬ اخراج

 برای . گشتند  دليلی  تشکل٬  آزادی
 اخراج کردن  سرکوب در محيط کار و

 همکاران اخراجی ما . رسد به نظر نمی
 مدت  تشکيل ۱۱۹ به  حال  در  روز

 حقوق  مطالبۀ  و  اعتراضی  های  صف
 اند  بوده  رئيس . خود  اسالو٬  منصور

 سنديکای شرکت واحد٬ پس از تحمل چهار سال حبس٬ از
 شد  آزاد  هيأت . زندان  عضو  شهابی٬  رضا  ديگر٬  بار

 سال حبس محکوم شد ۶ مديرۀ سنديکای شرکت واحد٬ به
 . ماه اوت٬ در پشت ميله های زندان به سر می برد و از

 فعالين  يکی از کشورهای آفريقای جنوبی٬  در سوآزيلند٬
 ونقل اين کشور نيز به دليل پيوستن اتحاديۀ کارگران حمل

 . به اعتراضات بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شدند
 و  دشواری ها  که  می دهد  نشان  ديگر  بار  موضوع  اين

 کارگ  نه مصائب  دنيا٬  سرتاسر  در  ران
 جهانی  مشکالتی  بلکه  محلی٬  مشکالتی

 مشکالت . هستند  اين  بر  کردن  غلبه  اما
 نيست  طريق . ناممکن  از  تنها  پيروزی
 بين  وجود همبستگی  با  اتحاد٬  و  المللی

 ". تمامی سختی ها٬ به دست خواهد آمد

 و  همبستگی  پيام  با  ترکمن  ارسين  بيانيۀ
 صميم قلب پيام ما از : " اتحاد خاتمه يافت

 کارگران  با  همراه  را  خود  همبستگی
 و DHL اعتصابی  برادران  به ٬ 

 خصوصًا  دنيا٬  سراسر  در  خواهرمان
 می رسانيم  به . ايران و سوآزيلند٬  مبارزه٬  و  اتحاد  با  ما

 شد  خواهيم  نائل  بين ! پيروزی  اتحاد  و  المللی همبستگی
 !" پيروزمند خواهد بود

 شعارهای کا  با  شد سخنرانی ترکمن٬  همراه  " رگر  زنده :
 سازمان  مبارزۀ  ما باد  بين " ٬ !" يافتۀ  همبستگی  باد   زنده

 !". المللی

 ۲۰۱۲ اکتبر ۱۷
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فعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايران : ترجمه
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۱٥   پول و سرمايه پول و سرمايه

 ) ) بخش پنجم و پايانی بخش پنجم و پايانی ( (

 سارا قاضی

 کارگر ايران ۀ موقعيت طبق

 ا  ماه ي در  شناخت  صرف  مقطع٬  بورژوا ي ن  رژ ي ت  م ي ی
 رژ ي ها  ا ي ی مانند  جمهوری اسالمی  برای پيشبرد ران٬ ي م

 ب ي ن کافی کارگر ۀ اهداف انقالبی طبق  عالوه  بلکه  ر ست٬
 طبق  موقعيت  از  تا  است  الزم  شناخت ۀ اين  هم  کارگر
 . ببريم ش ي ت پ ي ن موقع ي داشته و هر حرکتی را متناسب با ا

 ٬ م ي ن گفت ي ش ي ران٬ همان طور که در فصل پ ي کارگر ا ۀ طبق
 بی ) کا ي و تا حدودی آمر ( کارگر اروپا ۀ از تجربيات طبق
 است  بوده  چن . بهره  تجرب ي نداشتن  با ي ن  مبارزه  در  اتی

 نسجم و متحد نه را برای مبارزات م ي بورژوازی حاکم٬ زم
 طبق  مختلف  اقشار  ب ۀ بين  از  ا ي کارگر  و  برده  ن ي ن

 را  است مبارزات  ساخته  محدود  و  ۀ سابق . پراکنده
 طبق  مشروطه ۀ مبارزات  انقالب  زمان  از  ما  کارگر

 ن مبارزات٬ خود به خود و بر ي نشان می دهد که ا ٬ تاکنون
 ش آمده ي ران و جهان پ ي ط انقالبی در ا ي آماده بودن شرا اثر
 ا است  بدون  طبق ي ٬  که  ه ۀ ن  از  ما  ابزار ي کارگر  گونه  چ

 باشد  برخوردار بوده  البته . حزبی و سازماندهی بابرنامه
 مبارزاِت ي هم  شکست  عوامل  جمله  از  خود  کمبودها٬  ن

 است گرفته٬ صورت  ا ۀ پس خالص . بوده  در  جا کالم  ين
 مبارزه  که  طبق اين  جنگيدن  سرما ۀ و  نظام  با  ه ي کارگر

 منجر به انقالب هم ی عی که حت ي داری٬ حرکتی است طب
 مبارزه و ٬ رهبری انقالبی برخورداری از اما . می شود

 م  از  جهت  در  مشخص  ای  برنامه  چارچوب  ان ي در
 حرکتی خود به خودی و بی ٬ ه داری ي برداشتن نظام سرما

 س ي ن  آگاهی  به  طبق ي از  و  نيست اسی  رهبری . اتی  رشد
 باشد و ان کارگران برخاسته ي کارگر که از م ۀ انقالبی طبق

 بقي  اعتماد  و  احترام  حرکتی است ۀ مورد  کارگران باشد٬
 اهم  پی بردن به  با  تنها  که  ت آن است که نضج ي آگاهانه

 و نه به طور خود به خودی ٬ د ي و به وجود می آ می گيرد
 . و ناآگاهانه

 ا٬ مسلح بودن رهبری ج ن ي گر در ا ي د ۀ قابل مالحظ ۀ نکت

 طبق  مارکس ۀ انقالبی  تئوری  به  است ي کارگر  انقالبی  . زم
 اعی حاکم زم که نگاهی است علمی به روابط اجتم ي مارکس

 و از دريچ  که مفاهيمی ن د ي هم ۀ بين انسان ها  بوده  يدگاه
 دار ي سرما ۀ طبق " مانند  بورژوا ي ه  ا ي کارگر ۀ طبق " ٬ " ا

 ا رخ ي ارگری در دن ک های بيرون آمده و انقالب " ا ي پرولتار
 داده است٬ متکی به اصولی است علمی که شناخت آن ها

 تحل  ماه ي و  ها٬  آن  از  انقالبی  انقالبی ي ل  ک رهبری ي ت
 محک می زد  ن است ي ن اصول ا ي کی از ا ي . کارگری را

 مالک  الغای  جو ي که  صلح  های  راه  از  خصوصی  انه ي ت
 ن  ا . ست ي ممکن  گو ي در  می  انگلس  رابطه  ن ي ا " : د ي ن

 عمو  ا آرزوی  که  است  طر ي م  به  امر  جو ي ن  صلح  انه ي ق
 کمو ي صورت گ  بدون شک٬  و  خوبی می رد  به  نيست ها
 يده٬ بلکه نه نه فقط بی فا ي ن زم ي تشبثات در ا ۀ دانند که کلي

 آنان به خوبی متوجه هستند که . ان بخش می باشد ي ز ی حت
 رد٬ بلکه در ي ل انجام نمی گ ي انقالبات از روی قصد و به م

 ضروری اوضاعی است که ۀ يج ا نت هر زمان و در همه ج
 طبقات ۀ ي ا کل ي ک حزب و ي چ وجه با اراده و رهبری ي به ه

 نند که تکامل ي ست ها می ب ي کمون . اجتماعی ارتباطی ندارد
 در تمام ممالک متمدن به کمک زور در ي ا تقر ي پرولتار  بًا

 ش ي دا ي ب برای پ ي ن ترت ي ر فشار گذاشته شده است و به ا ي ز
 ابراز ي ف انقالب از طرف خود مخال  ن آن ها هم با تمام قوا

 شود ي فعال  می  ا . ت  به  طر ي اگر  پرولتار ي ن  تحت ي ق  که  ا
 شده  گذاشته  سوی است فشار  به  داده ي ٬  ک انقالب سوق
 کمون  زبان از ي شود٬ ما  با  ست ها همان طور که امروزه

 کن  می  دفاع  طبقه  آن  دفاع ي منافع  عمل  با  روز  آن  م٬
 ) ۲۷ ( » . م کرد ي خواه

 اصول ي ا  جمله  از  آن ن  به  اعتقاد  است که  ب ٬ ی  ن ي تفاوت
 جر ي مارکس  و  انقالبی  های  طلب ي ست  اصالح  را انات

 اصالح طلب ۀ يان است های صلح جو ي س . روشن می سازد
 کارگران کشورهای اروپا  قرنی است که  وس ي را  ۀ يل ی به

 وس ي و کارگران آمر ٬ ال دموکرات ي احزاب سوس  به  ۀ يل کا
 کشور  آن  اند ٬ حزب دموکرات  کرده  عبارت ب . تجربه  ه

 تجرب ي د  تار ي گر٬  ه ي ات  در  که  داده  نشان  زمانی٬ ي خی  چ
 که حاضر شده باشد تا است افت نشده ي حاکمی ۀ يچ طبق ه

 نفع  صلح و دوستی کنار ي د ۀ طبق به  با  از برود گری٬  و
 ب  چشم  خود  ا . پوشد منافع  نظام ي لذا  درون  از  که  ن شعار

ۀ حق طبق ٬ ت ي است و حسن ن ي ه داری می توان با س ي سرما
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 سرما کارگ  از  را  پوچی ي ر  شعار  تنها  نه  داری گرفت٬  ه

 س  بلکه  است مزّو ي است٬  خاموش کردن استی  برای  رانه
 ن ي ا . انقالب ۀ شعل  را ي ن گونه  خود  که  هم  هر اندازه  روها

 جبه  سرما ۀ در  با  رژ ي مخالف  و  داری  قلمداد ي ه  حاکم  م
 جبه  در  هرگز  نگرفته ۀ طبق ۀ کنند٬  قرار  و اند کارگر

 کارگر می ۀ رناک انقالب و طبق س از دشمنان خط برعک
 . باشند

 طبقۀ ن جا دو اصل از اصول ضروری مبارزه برای ي تا ا
 شد کارگر  ا ي : برشمرده  برچ ي کی  برای  که  شدن ي ن  ده

 ر  طبقاتی که  ستم  انسان ۀ يش هرگونه  ستم  اصلی هرگونه
 مبارز  است٬  انسان  کارگر انقالبی ۀ بر  است؛ طبقۀ  الزم

 اگرچه خود خواهان رد و ي مبارزه ای که مماشت نمی پذ
 آم  خشونت  ن ي مبارزات  که ي ز  داند  می  خوب  ولی  ست٬

 ا  به  منجر  تواند  می  دم  هر  ای  مبارزه  ستادگی ي هرگونه
 ن ي پس برای ا . م گردد ي سرسختانه و خشونت از جانب رژ

 پ ي منظور می با  که  ابزاری مسلح باشد  به  طبقۀ روزی ي د
 باشد کارگر  داشته  همراه  به  اصل . را  وقت است که  آن
 . عنی داشتن رهبری انقالبی ي : دا می کند ي ت پ ي دوم اهم

 طبقۀ د که با توجه به پراکندگی ي ش می آ ي ال پ ؤ ن س ي حال ا
 ط کنونی از ي ک حزب انقالبی و در شرا ي و نداشتن کارگر
 د شروع کرد؟ ي کجا با

 ن است که علی رغم پراکندگی ي ن مقطع قابل توجه ا ي در ا
 درون  قشرهای مختلف در  وجود  کار و  ران٬ ي ا گر طبقۀ

 پ ي ا  قشر  از  طبقه  ن ي ن  خود  انقالبی  و  برخوردار ي شرو  ز
 طول ي ا . است  در  که  شود  می  کارگرانی  شامل  قشر  ن
 ا ي ح  در  اسالمی  جمهوری  با ي ات  و  داشته  حضور  ران

 پا  اقتصادی و  تحمل هرگونه ستم  مال شدن حقوق ي وجود
 دموکرات  را ي انسانی و  خود  همواره  اند  توانسته  ک شان٬

 آس  فرهن ي از  د ب  ا ي گی  در  رژ ي دن  به ي ن  و  کنند  حفظ  م
 تعال ی عنوان روشن فکران کارگر  با  را  خود  همواره  م ي ٬

 نزد ي مارکس  و  آشنا  دارند ي ستی  نگه  ا . ک  را ي ما  نان
 نام " شروی کارگری ي پ "  شروی کارگری ي پ ۀ يف وظ . م ي می

 ا  برای ي در  خود  کردن  آماده  مقطع  دهی ي ن  ک سازمان
 شروی ي واند پ آن سازمان مخفی ای که می ت . مخفی است

 دور  به  را  جمع ۀ يک برنام کارگری  آگاهانه  و  انقالبی
 . نام دارد " شتاز انقالبی ي حزب پ " ٬ کند

 پ  حزب  عناصر ي لذا  که  است  تشکلی  آن  انقالبی٬  شتاز
 بر محور طبقۀ کارگر ر درون ي انقالبی و سازش ناپذ  را

 گرد ي اصول مارکس  برای مبارزه می آورد زم  آنان را  و
 رژ ي عل  اصالح ي ه  خودمحوران خرده م٬  و  بورژوا طلبان

 سازد  می  آماده  حزب ي ن . بورژوا  درون  انقالبی  روهای
 ان انقالبی کارگری هستند که در ي شتاز انقالبی٬ تنها جر ي پ

 ه داری حاکم و هم زمان ي م سرما ي ده شدن رژ ي راستای برچ
 ه داری حرکت می کنند و در ي ده شدن کل نظام سرما ي برچ

 ا  گرف ي طول  پس  در  مبارزه٬  امت ن  برخی  از ي تن  ازات
 دست از مبارز  برنمی دارند٬ طبقات ۀ بورژوازی٬  ی خود

 ارائ  با  ها ۀ بلکه  پ ي خواسته  به  بورژوازی قادر  اده ي ی که
 ن  ها  آن  مبارز ي کردن  نظام ي س ۀ ست٬  با  را  خود  اسی

 دهند ي سرما  می  ادامه  حاکم  داری  جا . ه  توان ي تا  که  ی
 ۀ يجه حمل اورد و در نت ي گر تاب ن ي د بشود٬ بورژوازی تمام

 . خود را در مبارزه آغاز کند ۀ مسلحان

 د ي در ا  کتاتوری و سرکوب ي ران٬ اگر چه به علت وجود
 ۀ طبقۀ کارگر٬ هرگونه مبارز دائمی مردم و به خصوص

 م مواجه می شود٬ ي حق طلبانه ای به زودی با سرکوب رژ
 انقالب  در  رژ ي د ي د ۵۷ ما  که  در ي م  سقوطش  از  قبل  م

 نش  عقب  موارد  ها ي برخی  از ي نی  ای  پاره  و  کرد  هم  ی
 داد ي امت  هم  ا ي ا . ازات را  برای  رژ ي ن وضع  ن ي ن  می ي م  ز

 پ  ب ي تواند  چن ي ا ي ش  در  و  شرا ي د  برنام ي ن  تنها  ۀ طی
 پ " مطالبات "  مبارزات ي حزب  که  است  انقالبی  شتاز

 زم  در  را  رژ ي رهبری  کند ي ن  می  تر  قدرت  پر  ن ي ا . م
 اعتصاب  حق  از  دموکرات ي که ( مطالبات  حق  ک ي ک

 دی به خود ي ه تا واگذار کردن کارخانجات تول گرفت ) است
 تبد ٬ کارگران  تواند  می  مرحله  به  مطالبات ي مرحله  به  ل

 . م مواجه شود ي عنی با واکنش سخت رژ ي . گردد " انتقالی "
 شتاز انقالبی است ي ن مراحلی تنها رهبری حزب پ ي در چن

 . ن کننده است يي که عامل تع

 ا  ا ي در  جا  س ي ن  پ ؤ ن  آ ي ال  حزب ي ش می  چرا  که  شتاز ي پ د
 د مخفی عمل کند؟ ي انقالبی با

 سرما  هم ي نظام  جهان  تمام  در  داری  سنگ ي ه  شه
 س ي دموکرات  به  را  است ي ک بودن خود  زده  آن . نه  منتهی

 ا  ا ي چه که در عمل و به تجربه ثابث شده  ن ي ن است که٬
دموکراسی تنها شامل حال اقشار مختلف طبقه بورژوا در
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 ب  نزاع  هنگام  در  و  قانون  است ن خود ي برابر  حاکم  . شان

 در مسائل حقوقی طبقۀ کارگر ن دموکراسی شامل حال ي ا
 وقتی که به مطالبات به حق . و مبارزات طبقاتی نمی شود

 کارگر  عقب طبقۀ  زمانی  فقط  بورژوازی  گردد٬  برمی
 بلند نمی شود که در آن طبقۀ کارگر ه ي نی می کند و عل ي نش

 دن تن دا ش از ضرِر ي ط اقتصادی ب ي مقطع٬ سودآوری شرا
 های  خواسته  کارگر به  حت . باشد طبقۀ  چن ی اما  ن ي در

 ست و نمی ي ب برحذر ن ي شروی کارگری از آس ي مقاطعی پ
 ت برای ي ا احساس امن ي و ند نان ک ي تواند به بورژوازی اطم

 ط موجود در ي تی آشکار داشته باشد٬ چه رسد به شرا ي فعال
 . کشور ما

 ا ؤ س  بعدی  چرا ال  که  باشد  تواند  می  پ " ين  شتاز ي حزب
 ؟ " طبقۀ کارگر حزب " و نه " نقالبی ا

 انقالبی ي حزب پ "  شرا " شتاز  گ ي در  می  شکل  که ي طی  رد
 د  و  را ي اختناق  انقالبی  تشکل  هرگونه  حاکم  کتاتوری

 کند  می  چن . سرکوب  شرا ي در  تشکل ي ن  امکان  طی٬
 در  پذ ي کارگران  امکان  انقالبی  کارگری  حزب  ر ي ک

 ن مقطع٬ صرفًا ي شتاز انقالبی در ا ي ست و نقش حزب پ ي ن
 از طر ي سازمان دهی پ  ته ي ق کم ي شروی کارگری است تا

 . اسی کند ي ان کارگران کار س ي های مخفی بتواند در م

 ترک  پ ي چه  حزب  از  بهتر ي بی  انقالبی  سازنده ي شتاز  و  ن
 ن می کند؟ ي ن آن است و اهداف حزب را بهتر تأم ي تر

 شتاز انقالبی می تواند صرفًا از کارگران انقالبی ي حزب پ
 متعه  و  آگاه  م و  در  که  کارگر ان ي د  و طبقۀ  اعتبار  از

 شود  ساخته  برخوردارند  مسلم . اعتماد  که  چه  آن  منتهی
 ا  ا ي است٬  که  است  پ ي ن  ن ي ن  بی  کارگری  از ي شروی  از

 اری عناصر انقالبی و متحد خود که خارج ي کمک و هم
 زم ي هستند٬ ولی به اصول مبارزات مارکس طبقۀ کارگر از

 ر  خود  آگاهانه  و  متعهد  متحد انقالبی  کارگر ا  می طبقۀ
 . ست ي دانند٬ ن

 ما ي ا  که  را  عناصر  انقالبی " ن  فکر  نام " روشن  م٬ ي می
 ن صورت ي به ا . ابد ي ن عمل می ي شروی کارگری در ح ي پ

 تار  با  انقالبی  فکران  روشن  و ۀ خچ ي که  خود  انقالبی
 س  برابر  در  مختلف  مقاطع  در  که  های ي مواضعی  است

 فرصت طل ي رژ  از  را  خود  خط  اند٬  گرفته  فرقه م  و  بان
 کارگر ان مدافع ي گرا  که طبقۀ  اند  و نشان داده  کرده  جدا

 اسم و رسم و  و  مقام  و  هرگونه منافع ي هدف شان جاه  ا
 ن  پ ي شخصی  شان  هدف  بلکه  انقالبی ي ست٬  اهداف  شبرد

 ن هستند که ي ت خواهان ا ي شروی کارگری است و در نها ي پ
 سرما ي رژ  سرما ي م  نظام  کل  و  حاکم  داری  داری ي ه  ه
 شود٬ منتهی نه به دست خودشان که به دست کل ده ي برچ

 کارگر  آ . طبقۀ  توانسته  که  کارگری  متشکل گ طبقۀ  اهانه
 روشن فکران انقالبی . و رهبری خود را انتخاب کند شود
 . م انقالبی هستند ي ن توده عظ ي ان تنها بخشی از ا ي ن م ي در ا

 ا  در  کّل ي اما  از  مقطع٬  کارگر ن  پ طبقۀ  شروی ي به
 نزد  ترن ي کارگری  ز ک  تجرب ي د٬  به  که  و ي تار ۀ را  خی

 . تئوری مسلح می باشند

 ا  چ ي در  چه  راستا  آگاهی ي ن  بردن  باال  به  تواند  می  زی
 کارگر اسی کل ي س  مسائل طبقۀ  در  را  آنان  و  کمک کند

 کارگری فعال تر سازد؟

 ر فعال است٬ آن ي پراکنده و غ طبقۀ کارگر طی که ي در شرا
 در ٬ ز ي چ  کارگری  مختلف  اقشار  شدن  تشکل " متشکل

 اب ي ن تشکل ها در زمان غ ي ا . است " های مستقل کارگری
 کارگر حزب "  کارگران " طبقۀ  دادن  قرار  در باعث

 د و الزمی است ي ن مف ي و خود تمر صحنۀ فعاليت می شود
 مبارزه  بعدی  مراحل  چن . برای  در  تشکل ي کارگران  ن

 ازها و خواسته های خود را ي ی می توانند مشکالت٬ ن ي ها
 شتری ي ق آمادگی ب ي ن طر ي گذارند و از ا گر به بحث ي کد ي با

 . ابند ي اسی بعدی ي ت های س ي برای جلب شدن به فعال

 د مستقل باشند؟ ي ز با ي ن تشکل ها از چه چ ي ا

 ارگان و عناصر ۀ ي د از نفوذ و دخالت کل ي ن تشکل ها با ي ا
 ه داری در ي انات طرفدار نظام سرما ي م٬ جر ي وابسته به رژ

 کل ي س ي اپوز  و  احزاب ۀ ي ون  ها٬  های سازمان  گروه  و
 جاد ي ن تشکل ها صرفًا ا ي نقش ا . موجود سنتی برحذر باشد

 د ي سالم برای مطرح شدن خواسته های کارگران از د جّو
 ت ي ت سالم برای رشد و ادامه فعال ي جاد موقع ي خودشان و ا

 . آن ها است ۀ ند ي اسی آ ي س

حزب " ت ي سالمی برای فعال ۀ ين ن زم ي ن تشکل ها هم چن ي ا
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 . کارگر می باشد ۀ ي با بق " شتاز انقالبی ي پ

 اتحاد  نه  و  کارگری  مستقل  های  تشکل  های ي چرا  ه
 کارگری؟

 هر ي برای ا  که  ا ي ن  س ي ک از  بار  ها  به ي ن  را  اسی خود
 دارد  آمر . همراه  و  اروپا  اتحاد ي در  کارگری٬ ي کا  های  ه

 به منظور مبارزات متشکل کارگری در  اگر چه از ابتدا
 سرما  های  دولت  آمد٬ ي برابر  وجود  به  داری  به ه  ولی

 شان کارانه اسی سازش ي س ر انقالبی و خّط ي علت خصلت غ
 احزاب سوس  نفوذ  تحت  آسانی  و ي به  اروپا  دموکرات  ال

 ل به سازمان ي کا درآمدند و خود تبد ي حزب دموکرات آمر
 ه ي ن اتحاد ي رهبری ا . ی گشتند ي ک بورژوا ي های بوروکرات
 در طول تار  اند که ي شه عناصر بورژوا ي خ هم ي ها  ی بوده

 وجو  ا از  اتحاد ي د  ها ن  امپر ٬ يه  ساختن  خود ات برای  وری
 کردند  منافع . استفاده  بورژوازی٬  با  سازش  ضمن  آنان
 ز طبقۀ کارگر  گذاشتند ي را  د سازکارانه و در ي ن د ي ا . ر پا

 ر ي نش غ ي شه در ب ي جه پشت کردن به منافع کارگران٬ ر ي نت
 . ال دموکراسی دارد ي ستی سوس ي رمارکس ي علمی و غ

 تار  نام ي ل ها تشک ۀ يخچ نگاهی به  ن ي در ا " ه ي اتحاد " ی به
 ن  مناسبت  بی  ا ي جا  و  تار ي ست  از ي ن  گفتاری  با  را  خچه

 : م ي ن رابطه آغاز می کن ي مارکس در ا

 اتحاديه های کارگری ۀ گذشت : لف ا

 روی اجتماعی متمرکز است٬ در حالی که فرد ي ن ٬ ه ي سرما
 را برای ) خود روی کار ي ن ( روی کار کردن ي کارگر تنها ن

 ن رو قرارداد ي از ا . ار دارد ي در اخت ) گری ي به د ( واگذاری
 ند مبنای عادالنه داشته ه هرگز نمی توا ي ن کار و سرما ي ماب

 حت  را ی باشد؛  مفهوم  مالک ي به  که  ای  جامعه  در  ت ي ج
 در ي وسا  را  کار  و  زندگی  تول ي ل  انرژی  و  دی ي ک سو
 دهد ي ح  می  قرار  آن  مقابل  در  را  اجتماعی . اتی  قدرت

 آن  تعداد  در  ا . هاست کارگران  از ي اما  ناشی  قدرت  ن
 دل  به  پاش ي تعداد٬  هم  از  پراکندگی  است ي ل  شده  عدم . ده

 رقابت اجتناب ناپذ  از  کارگران  ب ي اتحاد  به ي ر  ن خودشان
 . دا می کند ي و تداوم پ است وجود آمده

 اتحاد  خودی ي ابتدا  به  خود  تالش  از  کارگری  های  ه
 ا حداقل محدود کردن رقابت ي ن بردن ي کارگران برای از ب

 تشک ي اب م  خودشان  در ي ن  تا  شدند  ان ي م ( قرارداد ) عقد ( ل
 ابند که آن ي طی دست ي به شرا ) ه داران ي کارگران و سرما

 از . تی فراتر از بردگان قرار دهد ي ها را حداقل در وضع
 ابی به ي دست ٬ ه های کارگری ي ن رو هدف فوری اتحاد ي ا
 بود تا ي ن  چون ابزار مسدود کردن راه هم ازهای روزمره

 انداز  سرما دست  امان  بی  های  کند ي ی  عمل  ک ي در : ه
 کار ئ مسا ٬ کالم  زمان  و  دست مزد  ت ي فعال ) نوع ( ن ي ا . ل
 مشروع ي اتحاد  تنها  های کارگری نه  تا . است م که الز ٬ ه

 ن ي دی حاضر ادامه دارد٬ نمی توان ا ي زمانی که نظام تول
 گذ ي فعال  کنار  را  ها  از . شت ا ت  تا  است  الزم  برعکس٬
 ه های کارگران در کشورهای ي د جاد و ادغام اتحا ي ق ا ي طر

 گر٬ بدون ي از سوی د . ر شود ي ت ها فراگ ي ن فعال ي مختلف ا
 اتحاد ي ا  ه های ي ن که کارگران خود به خود متوجه باشند٬

 تشکل  برای  مراکزی  کارگر کارگری  وجود طبقۀ  به
 اند٬ همان گونه که انجمن های شهر و کمون های  آورده

 وسطی  مراکز ( قرون  عنوان  ۀ طبق برای ) تشکل به
 کردند  عمل  اتحاد . متوسط  به  در ي اگر  کارگری  های  ه

 اج است٬ وجود آن ي ه احت ي ن کار و سرما ي ب يز ما جنگ و گر
 عنوان عامل  به  فراسوی رفتن برای ن تشکل ي ها  نظام به

 . ت تر است ي ه پر اهم ي مزدی و حکومت سرما کار

 شرايط کنونی اتحاديه های کارگری : ب

 دل ي اتحاد  به  کارگری  های  توج ي ه  مبارزات ل  به  مفرط  ه
 به قدرت شان در ه٬ هنوز کامًال ي محلی و مقطعی با سرما

 ن ي از هم . ت نظام بردگی مزدی پی نبرده اند ي مقابله با تمام
 اسی فاصله گرفته ي ها از جنبش های اجتماعی و س رو آن

 آن رًا ي اخ . اند  که  رسد  می  نظر  نقش به  به  حدی  تا  ها
 اند ي تار  برده  پی  خود  ن . خی  عنوان  از به  توان  می  مونه

 آن  جنبش س شرکت  در  اخ ي ها  انگل ي اسی  مواضع ي ر  س٬
 ر که در کنفرانس ي ز ۀ ياالت متحده٬ و مصوب جامع تر در ا
 اتحاد ي نما ر ي بزرگ اخ  ش ۀ ي ندگان  شهر  در  لد ي ف ي کارگری

 ). ۱ ادداشت ي ( اد کرد ي ٬ د ي ب رس ي به تصو ) س ي انگل (

 ب ي ا "  انجمن  های  کوشش  از  قدردانی  با  کنفرانس٬  ن ي ن
 ا ) کارگران ( الملل  طر ي برای  از  اتحاد  پ ي جاد  وند ي ق

 هم مشترک برادری م  کارگران  در کمال ۀ يان  کشورها٬
 ا ي جّد  در  های گوناگونی که  انجمن  نما ي ت به  جا  ندگی ي ن

؛ الت ملحق شوند ي ن تشک ي ه می کند که به ا ي توص ٬ شده اند
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 دار ي ز  باور  که  ا ي را  برای پ ي م  امر  شکوفا ي ن  ی ي شرفت و

 ". ی اساسی است تمامی جماعت کارگر

 اتحاديه های کارگری ۀ آيند : ج

 اول  اهداف  از  اتحاد ي جدا  اشان٬  با ي ه  کارگری  های  د ي ه
 تشک ي ب  مراکز  عنوان  به  آگاهانه  که  طبقۀ التی ي اموزند

 آن . زادی او عمل کنند آ ع تر و ي در جهت منافع وس کارگر
 ن جهت ي اسی که در ا ي د به هر جنبش اجتماعی و س ي ها با

 کند  می  و . برسانند اری ي عمل  مدافعان  را  خودشان
 ن هم عمل کنند ي ن چن ي و ا بدانند طبقۀ کارگر ندگان کل ي نما

 ر متشکل به صفوف ي وستن کارگران غ ي و از تالش برای پ
 با آن . کوتاهی نورزند ٬ خود  د به دقت حافظ منافع کم ي ها

 آنان ي درآمدتر  و  کشاورزی٬  کارگران  چون  ها٬  حرفه  ن
 . از قدرت تهی هستند٬ باشند ی ي ط استثنا ي که به خاطر شرا

 با آن  قانع کنند که تالش ها ي د جهان ي ها  شان تنگ ی ان را
 ی توده های ي ست و با هدف رها ي نظرانه٬ و خودخواهانه ن

 . ده انجام می شود ي ونی ستم د ي ل ي م

 : يادداشت

 ش ) ۱ (  روزهای ي ف ي کنفرانس  در  سال ۀ ي ژوئ ۲۱  ۱۷ لد
 شرکت ۱۸٦٦  از اتحاد ي نما ٬ ۱۳۸ با  کارگری ه های ي نده

 در بر می گرفتند٬ تشک ۲۰۰ که  . ل شد ي هزار کارگر را
 سال  در ي اتحاد ۱۸٦٥ – ٦۸ های طی  کارگری  های  ه

 . وستند ي ی پ أ حق ر م ي ا به مبارزه برای تعم ي تان ي بر

 سال  ب ي و ر ا ي رو ۱۸٦۱ در  ای  ا ي ی  و ي ن  جنوبی  االت
 ا  فدرال  گرفت ي حکومت  صورت  متحده  االت ي ا . االت

 ت  برای  بردگان  از  که  و ي ول جنوبی  به  تجاری  تول ي د  د ي ژه
 جدا  خواهان  می کردند٬  استفاده  ا ي پنبه  از  االت متحده ي ی

 کنند  حفظ  را  داری  برده  بتوانند  تا  های ي اتحاد . شدند  ه
 ا  مرز با  مناطق هم  الت ي کارگری در شهرهای شمالی و
 عل  تظاهرات  و  جلسات  دهی  سازمان  به  برده ي جنوبی  ه

 ا  جدائی  خواست  و  جنو ي داری  متحده  مشغول االت  بی
 داخلی . شدند  جنگ  های ي اتحاد ) ۱۸٦۱  ٦٥ ( طی  ه

 جد  برای ي کارگری  مبارزه  به  و  آمدند  وجود  به  ۸ دی
 . ساعت کار در روز دامن زدند

 در عمل ٬ کا ي اروپا و آمر اتحاديه های کارگری ۀ خچ تاري

 و رهبری آن ها  نبوده  می توانست باشد  آن چه  متأسفانه
 ال ي و احزاب سوس است های بورژوازی ي ت تابع س ي در نها

 ر ي ی نظ ي در کشورها . ده است ي دموکرات و دموکرات گرد
 اگر به ي ا  اساسًا است ه شکل گرفته ي اصطالح اتحاد ران٬ ٬ 

 س  از  رژ ي بخشی  های  بوده ي است  حاکم  و است م
 ه کارگران ي عل يم گردانندگان آن مأموران و جاسوسان رژ

 . بوده اند

 ن که کارگری با رهبری منتخب و واقعی کارگرا ۀ ي اتحاد
 مبارزه بتواند برای منافع کارگران در صنف های مختلف

 ن روست که ي از ا . ران وجود نداشته است ي کند٬ عمًال در ا
 ا " ه ي اتحاد " جاد ي ا  ذهن ي در  تواند٬  می  مقطع  ت ي ن

 در اذهان ي بوروکرات  را  کارگر ک و سازش کارانه  طبقۀ
 برای کارگران " تشکل مستقل " در حالی که . تداعی کند
 ندای استقالل و قدرت همبستگی آن ها ۀ آوردند می تواند

 شرا باشد  تحر ي که  برای  را  ته ي ط  و  هم يي ک  اقشار ۀ ج
 همبستگی برای ۀ ن ي کارگری در جهت فعال گشتن در زم

 دموکرات  مسائل  و  مشکالت  ها ي حل  آن  می ٬ ک  آماده
 . سازد

 د  عبارت  آغاز ي به  مبدأ  کارگری  مستقل  تشکالت  گر٬
 ک ي فعال  است  کارگرانی  متشکل  فعال ت  خواهان  و ي ه  ت

 نت  ای  عل ي مبارزه  بخش  کارفرما ي جه  اجحافات  در ي ه  ان
 ا  در  و  هستند  کارشان  های  با ي محل  خواهند  نمی  راه  ن

 آموخته . ان و مباشران آن ها سازش کنند ي کارفرما  آن ها
 ٬ دن به اهداف شان ي افته اند که تنها راه رس ي و به خوبی در

 م و ي اصر رژ مبارزه ای متحدانه و به دور از دخالت عن
 است  ا . احزاب سنتی در دفاع از آن ها  ٬ ن تشکالت ي در

بحث های کارگران بر مبنای مشکالت و مسائل شان به
 تع ۀ ل ي وس  فکری در جهت می شود ن يي خودشان  هم  با  و
 . قرار می گيرد مذاکره مورد افتن راه حل ي

 در پی ا  م ي از درون و  است که سطح و  زان ي ن بحث ها
 مش  هم  ها  آن  گردد مبارزات  می  هم . خص  ۀ الزامًا

 ا  به  که  پ ي کارگرانی  می  ها  تشکل  گرا ي ن  شات ي وندند٬
 می توانند مذهبی هم باشد٬ ی و حت رند بی و چپ ندا انقال

 ٬ هستند ک ي ی دموکرات ي ولی چون تشکالت کارگری نهادها
 ان ي ن م ي در ا . د ن اقشار کارگری باش ۀ يرای هم ند پذ ن می توا
هم می توانند کارگر طبقۀ شرو و انقالبی ي روهای پ ي اما٬ ن
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 ت از ي کار و فعال ۀ يج و در نت بيابند ک ي گر را از نزد ي هم د
 بق ي نزد  عم ۀ ي ک با  های  بحث  به  در ي کارگران٬  تری  ق
 خودشان م  حت ( يان  تعلق ی و  آن  به  که  تشکلی  از  جدا

 از کارگران انقالبی و پ ي ا . دامن زنند ) دارند  شرو ي ن رده
 نها  که  ا ي هستند  در  حال حاضر  در  در ران ي تًا  می توانند

 از  آن  ساختن  در  و  زنند  دامن  ساختن حزب مخفی خود
 متحدان طبقاتی خود که روشن فکران انقالبی و متعهد به

 سوس  باشند٬ ي ال ي انقالب  جو ي ستی  ساختن . ند ي اری  پی  در
 ن ي ا  از  انقالبی است که ي روهای پ ي ن حزب مخفی  و  شرو
 رژ ي س  با  به طور مرتب و ي است های مبارزه  می تواند  م
 و در هر مقطع بيايد رون ي ازمان دهی شده و با برنامه ب س

 بق  حل به  عنوان راه  ۀ ي الزمی در بحث های تشکالت به
 ن نوع بحث و راهکارها ي در پی ا . شنهاد گردد ي کارگران پ
 م٬ ي می نام " شتاز ي حزب پ " ن حزب که ما آن را ي است که ا

 م  در  بق ي می تواند  ای پا ۀ ي ان  توده  در سطح  ه ي کارگران
 ه است که حزب سپس می ي ن پا ي داشتن ا ۀ يج در نت . رد ي گ

 ای دعوت  مبارزات توده  به  را  کارگران  و نمايد تواند٬
 راست ي نها  رهبری  طب ي تًا  و  کارگر عی ي ن  روند طبقۀ  در

 . خره انقالب گردد انقالبی و باأل رشد جّو

 ا ي ا  در  را  از وضع ي ن بحث ما  مقطع  ا ي ت ا ي ن  به  ن ي ران
 ا ي نت  برای  حتا  که  رساند  می  مستقل ي جاد ي جه  ک تشکل

 کارگری  های  بخش  رهبران  تا  است  الزم  کارگری٬
 اختالفات نظری خود را در حال حاضر به کنار گذاشته و

 م ي تمرکز به ا  اتحاد  در برابر ي جاد  ان خود و کارگران را
 قرار دهند ي رژ  و بورژوازی در دستور کار خود  پس . م
 سی و دن به راه کارهای اسا ي ن اتحاد٬ با هدف به رس ي از ا

 شبرد اهداف انقالبی خود٬ به بحث و تبادل ي سازنده برای پ
 با  ک ي کد ي نظر  و  خودمحوری  هدف را  و  نشسته  ش ي گر
 ت قرار نداده٬ بلکه خود را تمامًا در خدمت اهداف ي شخص
 . قرار دهند طبقۀ کارگر انقالبی

 طبقۀ کارگر ی٬ می توان گفت که پراکندگی ي ل نها ي در تحل
 ا  تار ي در  از  مقطع  ا ي ن  اول ي خ  ا ي ران٬  اصلی  دشمن  ن ي ن

 است ي را س ي ز . دن به اهداف انقالبی است ي طبقه در راه رس
 ن طبقه٬ به ي م قدرت ا ي های رهبران فعلی آن به جای تحک

 ب ي ا ۀ ل ي وس  چه  هر  همبستگی  و ي جاد  شکاف  به  شتر٬
 است  باقی نمانده ي در نت . پراکندگی دامن زده  دو راه  جه٬

 ط روز شتافته ي شرا د  به درک ي ا رهبران موجود با ي : است
 س  نفع ي و  به  را  خود  کارگر است  تغ طبقۀ  و يي ٬  دهند  ر
 همبستگی ي شرا  برای  را  پارچ ط  فراهم ي ا ۀ يک  طبقه  ن

 کارگر ا ي سازند٬  ا ي ا طبقۀ  شد٬  خواهد  مجبور  ن ي ران
 انقالبی ۀ ف ي شبرد وظ ي رهبران را پشت سرگذاشته و برای پ

 ب ای خود٬ رهبری جوان و انقالبی  کار ن ي البته ا . ابد ي را
 ک مرحله٬ حرکت انقالبی را به ي ممکن است٬ فقط برای

 جه برسد ي ن نت ي د به ا ي با طبقۀ کارگر را ي ز . اندازد ي ق ب ي تعو
 حق  فعلی در  رهبران  از ي که  را  قدرت رهبری خود  قت٬

 و  ها  آن  پشت سرگذاشتن  زمان  اکنون  است؛  دست داده
 . ده است ي خی و انقالبی اشان فرارس ي ادامه حرکت تار

 سارا قاضی

 : زيرنويس ها

 الفبای سوس  ۱  ۱ زم٬ فصل دوم٬ بخش ي ال ي ارنست مندل٬
 » جوامع بدوی فقر زده «

 الفبای سوس  ۲  ۲ زم٬ فصل دوم٬ بخش ي ال ي ارنست مندل٬
 » انقالب نوسنگی «

 الفبای سوس  ۳  ۳ زم٬ فصل دوم٬ بخش ي ال ي ارنست مندل٬
 » د اجتماعی ي د الزم و افزونه تول ي تول «

 همان جا  ۴

 ۴ زم٬ فصل دوم٬ بخش ي ال ي الفبای سوس ارنست مندل٬  ۵
 » د و انباشت ي تول «

 بخش » زم ي ال ي الفبای سوس « ارنست مندل٬ ۶  فصل اول٬ ٬ 
 » ن ي ش ي نابرابری های اجتماعی در  جوامع پ « ۲

 ٬ فصل اول٬ بخش » زم ي ال ي الفبای سوس « ارنست مندل٬  ۷
 » خ ي کارهای طبقاتی در طول تار ي پ « ۶

 همان جا  ۸

 ٬ فصل اول٬ بخش » زم ي ال ي سوس الفبای « ارنست مندل٬  ۹
 عل « ۵  طول ي شورش  در  اجتماعی  های  نابرابری  ه
» خ ي تار
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 مندل٬  ۱۰  سوس « ارنست  اول٬ » زم ي ال ي الفبای  فصل ٬ 
 های « ۳ بخش  نابرابری  و  اجتماعی  های  نابرابری
 » طبقاتی

 مندل٬  ۱۱  سوس « ارنست  دوم٬ » زم ي ال ي الفبای  فصل ٬ 
 » د اجتماعی ي د الزم و افزونه تول ي تول « ۳ بخش

 » ی ي د خرده کاال ي تول « قصل چهارم٬ بخش دوم  ۱۲

 بخش  ۱۳  چهارم٬  ن ي تول « کم ي فصل  برای رفع  و ي د  از
 » د برای مبادله ي تول

 همان جا  ۱۴

 » ی ي د خرده کاال ي تول « فصل چهارم٬ بخش دوم  ۱۵

 » قانون ارزش « فصل چهارم٬ بخش سوم  ۱۶

 همان جا  ۱۷

 همان جا  ۱۸

 همان جا  ۱۹

 » ه ي ظهور سرما « ارم٬ بخش چهارم فصل چه  ۲۰

 بخش پنجم  ۲۱  چهارم٬  سرما « فصل  سرما ي از  تا  ه ي ه
 » داری

 » ست؟ ي ارزش افزونه چ « قصل چهارم٬ بخش ششم  ۲۲

 بخش هفتم  ۲۳  پ ي شرا « فصل چهارم٬  ه ي ش سرما ي دا ي ط
 » ن ي داری نو

 خ درس عبرت نمی ي سفانه از تار أ يا مت اصالح طلبان  ۲۴
 و ي گ  و ي رند  کرده  زرنگی  د ا  که  کنند  می  گران ي تصور
 تار ي چ  از  دانند ي زی  نمی  ا . خ  زمان ي ملت  از  انقالب ران

 تا  بی عرضگی سوس مشروطه  خوبی شاهد  به  ال ي کنون٬
 که  مشروطه  انقالب  زمان  در  مجلس  های  دموکرات

 گرا  واپس  برابر  در  انقالب  شکست  سلطنت ي باعث  ان
 کوب  هم  در  ناظر  شد٬  در ي طلب  کشور  اقتصاد  شدن  ده

 فقر " د ي قالب سف ان " زمان  باعث به  پهلوی که  محمدرضا
 ا ي کش  داران  دام  و  کشاورزان  تمام  شدن  و ي ده  گشته  ران

 ب ي س  روان ل  را  سا ۀ يکاران  و  بزرگ ي تهران  شهرهای  ر
 است اصالح طلبان را در دوران خاتمی با ي کرد٬ بوده و س

 نند که اصالح ي پوست و استخوان خود لمس کرده و می ب
 م  به  قادر  عمل  در  رژ طلبان  برابر  در  های ي قاومت  م

 يم مانند انات وابسته به رژ ي جر . ستند ي ران ن ي ه دار ا ي سرما
 و  کارگر " محجوب  و " خانه  کار  اسالمی  حزب  اش٬

 رژ  خدمت  در  جملگی  کار٬  عالی  و ي شورای  بوده  م
 . م است ي است های آن ها در چهارچوب حفظ منافع رژ ي س

 از ي بهتر  ۲۵  ا " بورژوازی ملی " ن شکل  ما ي در  را  ران
 نی ي عنی زمانی که خم ي . م ي تجربه کرد ۵۷ ر طول اتقالب د

 ه دار ي ن قشر سرما ي که ملی تر ( ندگی قشر بازاری ي به نما
 ا  است ي در  گرفت ) ران  دست  در  را  انقالب  رهبری ٬ . 

 خ  تظاهرات  در  ها  بازاری  از ي حضور  مظهری  ابانی٬
 . ه دارهای ملی ما در انقالب بود ي حضور سرما

 مز  ۲۶  کسب  که  نماند  گفته  وس ذ يای ا نا  به  شده  ۀ ل ي کر
 ناشی از مبارزات پ طبقۀ کارگر  و بعد ي ش ي اروپا  ن آن ها

 ه داری ي از نظام سرما ي از جنگ جهانی دوم هم ناشی از ن
 بود  بازسازی  برای  کارگر  وجود  د . به  عبارت  گر٬ ي به

 جنگ  از  بعد  دوران  در  غربی  کشورهای  بورژوازی
 ن  چون  دوم٬  ن ي جهانی  به  بازساز ي از  برای  کار  ی روی

 ال ي سوس . تن در داد طبقۀ کارگر داشت٬ به خواسته های
 ! ح خود گذاشتند ي صح ن را به حساب خّط ي دموکرات ها ا

 نست که بورژوازی در کشورهای غربی در ي ت ا ي اما واقع
 ش از آن استفاده می برد که بخواهد بر ي دوران بازسازی ب

 کارگر زی در برابر ي ازات ناچ ي سر امت  . رد ي قرار گ طبقۀ
 ر کرد٬ يي ج تغ ي اع بعد از دوران سازندگی به تدر اما اوض

 از اواخر ده  تاکنون بورژوازی ۱۹۸۰ ۀ به طوری که
 ا بوده ي ن مزا ي ری ا ي ن کشورها٬ مرتب در پی پس گ ي تمام ا

 پا  حال  در  دائمًا  مردم  زندگی  سطح  است يي و  آمدن  . ن
 است های بورژوازی در دورانی که ي ن س ي ن که ا ي جالب ا
 سر ي سوس  گذاشته ال دموکرات ها  اجرا  به  اند٬  کار بوده

 است  انگلستان . شده  آلمان٬  حزب کارگر آن ( مثل سوئد٬
 .... ٬ نروژ٬ دانمارک و ) به رهبری تونی بلر

ش انگلس ي زم٬ فردر ي اصول مارکس  ۲۷
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 ۱ ۱ » » ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ انقالب انقالب « « مصطفی صابر و مصطفی صابر و

 اشرفی محمد

 بود که تالش می کردم کانال جديد را  در ماهواره مدتها
 حزب کمونيست کارگری نيز  برنامه  از  و  کنم  پيدا  خود

 نمايم٬  روز استفاده  اينکه  به . موفق شدم ۱۳۹۱ / ۷ / ۴ تا
 محض يافتن اين کانال شاهد برنامه مصاحبه با مصطفی
 کشورهای  مسلمانان  اعتراضات  با  رابطه  در  صابر
 محمد  به  آن  در  گويند  می  که  فيلمی  ساخت  به  مختلف

 های در رابطه با رد نوع حرکت . است٬ بودم اهانت شده
 هايی زدند و در رابطه با علل اين تنش اعتراضی حرف

 به نظر من تمام . هايی کردند از سوی دو طرف صحبت
 اما مهمتر از تحليل های ارايه شده غير مارکسيستی بود٬

 اين بود که اعتراضات سال همه آن  ايشان ۱۳۸۸ ها  را
 " می کرد اين گونه بيان ) صابر (  اين گفته . " ۸۸ انقالب :

 نمی تواند حاصل افکار و انديشه کارگری و مارکسيستی
 به نظر می رسد افکار ايشان هر روز بيشتر از قبل . باشد

 . به ليبراليسم نزديک می شود

 کشورهای  تمامی  مانند  انقالب  دشمنان  که  روزها  اين
 را  خود  طرفدارانش  و  آمريکا  جمله  از  داری  سرمايه

 قلمداد می کنند و گروه " انقالبات " بی و مدافع انقال  جديد
 مسلح کرده  های انقالبی توده حرکت ٬ های ارتجاعی را

 به بيراه کشانده و دست نشانده های خود  های مردمی را
 می زنند  عنوان انقالبيون جا  به  اتفاق ليبی و برنامه . را

 در حال اجرای جنگ در ميان دو ارتجاع در سوريه را
 نامند انقالب  اند . می  نداده  جرئت  خود  به  هنوز

 انقالب نامگذاری نمايد و به ۱۳۸۸ اعتراضات  ايران را
 تر از اوباما اين دليل است که می گويم آقای صابر ليبرال

 است  من اعتقاد دارم کسانی که فکر . ( و اطرافيانش شده
 جن  جريان  کنند  جريان گ می  سوريه  در  ارتجاع  دو

 و ديگر کشور  ترکيه  امريکا انقالب است و طرفداران
 استثنا غ های  بال  همگی  هستند  انقالبی  های  نيرو  ربی

 .) دچار انحراف و پيرو زائده ليبراليسم شده اند
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 جهت  دوباره  گرفتم  تصميم  مصاحبه  اين  شنيدن  از  پس
 درک درست از انقالب و مرتکب نشدن اشتباه در رابطه

 ا  همچنين    آن٬  ملزومات  انقالب و  تعريف  هداف آن٬ با
 يک انقالب و همچنين بررسی  ثمر رساننده  نيروهای به
 تواند  می  جهان  و  ايران  شرايط فعلی  با  انقالبی که  نوع

 به خود بگيرد  انقالب را  و نام  بررسی ٬ مورد قبول بوده
 . کنم

 ايشان  دانم  می  سخت ) صابر ( چون  سر  مخالفان  از  نيز
 ی خود ها ال ؤ در نتيجه برای يافتن جواب س ٬ لنين هستند

 در را ها به سراغ مارکس و انگلس رفتم و نوشته های آن
 چه نتيجه رابطه با مقوله انقالب تا حدود الزم خواندم٬ آن

 اين  در اعتراضات شد  هيچ دليل و عاملی وجود ۸۸ که
 آن  گفت  بتوان  آن  بر  تکيه  با  که  ندارد  و  نداشت
 اعتراضات حتی در حد پيش درآمدی از انقالب بوده باشد

. 

 انقالب می  را  آن  دليل  چه  به  آقای مصطفی صابر  حال
 دهند ٬ د ن شناس  توضيح  است خودشان  ايشان . بهتر  از  من

 بيان  انقالب را  از  تعريف خود  و  لطف کنند  می خواهم
 عوامل تأثير گذار و تأثير نمايند٬ همچنين اهداف انقالب٬

 دشمنان و  شرايط ممکن شدن انقالب و  انقالب٬  پذير از
 بيان کنند تا من هم بدانم ايشان به ... الب و دوستان انق  را

 که چه چيزی انقالب می گويد و داليل ايشان در مورد اين
 از " انقالب " ۸۸ ٬ اعتراضات  من  درک  چست؟  است٬

 انقالب در شرايط کنونی سير مداوم اعتراضات به اشکال
 خود  پروسه  و  روند  در  که  است  يابنده  رشد  و  مختلف

 فرازهايی  و  فرود  بخش دچار  وقت  هيچ  که  گردد  می
 چند  يا  يک  مانند  آن  از  انقالب هايی  فراز٬  يا  فرود

 گردد  نمی  و ؛ محسوب  فرود  تمامی  مجموعه  بلکه
 سيادت  حدسرنگونی  تا  خود  روند  طی  در  آن  فرازهای
 کارگر  ٬ سياسی سرمايه داری و برقراری حاکميت طبقه

 تعريف حرکت . يک انقالب محسوب می شود  بنابراين
 حت  هي های  نيز  مصر  و  تونس  پيروزمندانه  کدام چ ی

 شود  نمی  محسوب  انقالب . انقالب  يک  از  بخشی  بلکه
 انقالبی  جهش  سازی  بستر  راه  در  بلندی  گام  که  هستند

 ا  اين ست برداشته  زحمتکش  های  توده  توانند  می  که
 کشورها امکانات بسيار را جهت حرکت به سمت انقالب

 در تونس و مصر در در نتيجه انقالبيون . خود بردارند
اما ؛ يافتن راه و امکانات ادامه مسير انقالب پيروز شدند
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 توسط ٬ مردم در ليبی هنوز حرکت خود را شروع نکرده

 ند ارتجاع و سرمايه داری جهانی در نطفه شکست خورد
 و در سوريه و يمن نيز در حال حاضر دچار همين روند

 و های انقالبی توسط ارتجاع به شکست کشاندن حرکت
 . سرمايه جهانی و داخلی است

 برای شناخت گرايشات مختلف چنين  می توان  نظرم  به
 تعريفی را مالک قرار داد که آيا يک گرايش انقالبی است

 بر اين مبنا نيز از . يا زائده ای از سرمايه داری می باشد
 اعتراضات  که  را  داليل خود مصطفی صابر می خواهم

 انقالب می نامد بيان ۸۸  تعريف خود را ل کند يا حداق را
 کارگر  مبارزان طبقه  و  فعالين  تا  نمايد  انقالب اعالم  از

 راه  ميان  از  بتوانند  موضوع  درک  مختلف ضمن  های
 من بی . آنچه درست تر است را انتخاب نمايند ٬ بيان شده

 صبرانه در انتظار بيان داليل آقای صابر هستم تا اگر در
 اتی دارم آنها را برطرف های خود خطا يا اشتباه برداشت
 . نمايم

 ٬ لنينيسم اعتقاد دارم  من چون خود به گرايش مارکسيسم
 بر اين مبنا عملکرد و گفته های لنين را بيان می کنم که

 ولی در . در اصول هرگز نمی توان ذره ای گذشت کرد
 داد تاکتيک  نشان  نرمش  بيشتر  چه  هر  بايد  تعريف . ها

 ا  پايه  اصول  حوزه  در  تاکتيکی٬ انقالب  نه  است٬  ی
 بنابراين نوع تعريف و حرکت در اصول بايد نشان دهنده
 انديشه يک تئوريسين که در داخل صف  اين باشد که آيا

 واقعًا  دارد  قرار  کارگر  کارگر طبقه  طبقه  خدمت  در
 فعاليتش ٬ است؟ يا در حين حضور در صف طبقه کارگر

 به سود طبقه مقابل است؟

 که افراد فرا نگيرند در پس هر يک مادام " : لنين می گويد
 اخالقی٬  های  وعيد  و  وعده  و  اظهارات    جمالت٬  از
 دينی٬  سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو
 خود  فريب و  قربانی سفيهانه  در سياست همواره    کنند٬

 که نوع تعريف ها يعنی اين " . فريبی بوده و خواهند بود
 ردهای ما در حوزه از اصول در حوزه تئوريک و عملک

 نشان دهنده درستی يا نادرستی مسير حرکت ما ٬ پراتيک
 گفته من اين است که بيان کردن اينکه اعتراضات . هستند
 از آن در واقع غير مارکسيستی است و ٬ انقالب بود ۸۸
 غلط جا  بسيار  آموزش  های ی که  توده  و  فعالين  به

 دت ها به ش کارگری می دهد و انحرافات را در درون آن

 زند  می  آن ٬ دامن  تمامی  به  نتيجه  را يی ها در  خود  که
 گونه  هر  از  که  زد  نهيب  بايد  دانند  می  مارکسيست

 ضّد  و  غيرمارکسيستی  غلط٬  های  کارگری آموزش
 گونه همان . ها را به شدت نقد کنند جلوگيری کرده و آن

 انگلس و لنين از آموزش درست و علمی در ٬ که مارکس
 خود با تمام توان دفاع می کردند و مقابل انحرافات زمان

 حال چگونه می توان يکی از . انحرافات را نقد می کردند
 ارکان اصلی مارکسيسم که انقالب است و اين گونه مورد
 آموزش غلط واقع شده است را ديد و خيلی آرام و ساکت

 خود را مارکسيست ناميد؟

 به نظرم بيان چنين نظرياتی در واقع منحرف کردن توده
 نتايج  است که  ای مارکسيسم  فعالين از اصول پايه  و  ها
 که  نزديک  آينده  در  و  داشت  خواهد  بسياری  بار  زيان

 فعالين و توده ها با توجه به چنين ٬ اعتراضات اوج بگيرد
 های غلط اعتراضات در حد ليبرالی را به عنوان آموزش

 رهبری  و  هدايت  به  نيازی  ديگر  و  کرده  قبول  انقالب
 تا اعتراضات  يابنده  رشد  و  مند  نقشه  سوی  و  سمت  به

 . پيروزی طبقه کارگر نيازی نخواهند ديد

 شود  می  دريا  ها  قطره  تجمع  از  که  طوری  از ٬ همان
 آموزش  انقالب٬ مجموع  عينی  شرايط  در  درست  های

 انقالب پيروز می شود و در مقابل آن از مجموع آموزش
 يروز شکست انقالب در زمانی که می تواند پ ٬ های غلط

 و . پيش می آيد ٬ شود  وظيفه هر مارکسيت به طور عام
 های واقعی به طور خاص اکنون اين لنينيست  مارکسيت

 است که نقد تمام عياری در مقابل آموزش های غلط ارايه
 پيش  را  مارکسيستی  درست  آموزش  همچنين  و  دهند

 تا پيش از زمان اوج گيری مجدد اعتراضات راه و . ببرند
 کا  سبک  و  صحيح روش  گرايش  و ( ر  ترويج  تبليغ٬

 . در ميان فعالين و انقالبيون جاگير شده باشد ) سازماندهی
 در غير اين صورت هنگام اوج گيری ديگر زمان ارايه

 بلکه آن وقت زمان درو و برداشت ٬ آموزش نخواهد بود
 کاشت  زمان  نه  و . است٬  نقد  وظيفه  انجام  که  کسانی

 اعترا  گيری  اوج  زمان  به  می آموزش را  ضات موکول
  بلکه پيروان گرايش خودبه ٬ کنند نيز مارکسيست نيستند

 انحرافات  و  داری  سرمايه  زائده  به  که  هستند  خودی
 . گوناگون داخل صف طبقه کارگر تبديل می شوند

۵ / ۷ / ۱۳۹۱
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۲٤   انقالب سوسياليستی انقالب سوسياليستی

 آرام نوبخت

 به  که  پيشين  برخالف انقالب های  انقالب سوسياليستی٬
 جب  تاريخی  که لحاظ  است  انقالبی  نخستين  دادند٬  رخ  رًا
 با " آگاهانه " قرارست به شکل  در . رخ دهد " برنامه " و

 برای انقالب سوسياليستی٬ از يک سو به بدون ترديد واقع
 ترين  بيش  به  ديگر  سوی  از  و  آگاهی٬  سطح  باالترين
 ميزان مشارکت طبقۀ کارگر نياز است؛ ارنست مندل٬ در

 عنوان  اين " پيشتاز احزاب " مقاله ای با  اين موضوع را
 : چنين فرمول بندی می کند

 در «  انقالبی  نخستين  تا  است  قرار  سوسياليستی  انقالب
 شکل  به  را  جامعه  کند  می  تالش  که  باشد  بشر  تاريخ

 دهد  شکل  تغيير  برنامه  يک  با  مطابق  و  البته . آگاهانه
 وارد تمامی جزئياتی که به شرايط ] انقالب سوسياليستی [

 خص٬ و به زيرساخت های ماّدی در حال کنکرت و مش
 تغيير جامعه بستگی دارد٬ نمی شود؛ اّما دست کم بر پايۀ
 بايد  چگونه  بدون طبقه  جامعۀ  که  دارد  قرار  برنامه  اين

 دست يافت  آن  به  می توان  طور  چه  و  عالوه٬ . باشد  به
 که  است  تاريخ  در  انقالبی  نخستين  سوسياليستی  انقالب

 از  بااليی  سطح  کّل نيازمند  خودسازماندهی  و  فعاليت
 اتفاق  به  قريب  اکثرّيت  عبارتی  به  زحمتکشان٬  جمعيت

 از اين دو خصيصۀ مهّم . مردان و زنان جامعه٬ می باشد
 يک انقالب سوسياليستی٬ بی درنگ می توانيد يک سری

 : نتايج را استنتاج کنيد

 خودی  به  خود  يک انقالب سوسياليستی  توانيد  نمی  شما
 نمی توانيد يک انقالب سوسياليستی را . داشته باشيد  شما

 نماييد  ايجاد  تالش کنيد٬  واقعًا  که  آن  نمی . بدون  شما  و
 از باال کنترل  که  باشيد  انقالبی سوسياليستی داشته  توانيد

 کل  عقل  رهبران  از  گروهی  يا  رهبر  حول  و  شود  می
 می گيرد  دو . شکل  هر  به  يک انقالب سوسياليستی٬  در

 است  نياز  و باال : عنصر  ممکن٬  آگاهی  سطح  ترين
 باالترين سطح خودسازماندهی و فّعاليت وسيع ترين بخش

 ) ۱ ( » . ممکن از مردم

 البته  طبقۀ و  پيشتاز  حزب  اهميت  که  جاست  همين  در
  کارگر٬ به عنوان حزبی برای کاناليزه کردن اين آگاهی

 بيش از پيش لمس می شود  در واقع حتی اگر . پراتيک٬
 برای ورود به مرحلۀ انقالب مهيا شرايط عينی جامعه نيز

 نبود  صورت  در  ولی  طبقۀ يک باشد٬  پيشتاز  حزب
 اين همان مسأله ايست ( کارگر٬ اين گذار ناممکن می شود

 و  امريکا  اسپانيا٬  يونان٬  کشورهای  تمام  در  اکنون  که
 فعًال از اين موضوع با اين حال ). غيره مالحظه می گردد

 . موکول می کنم صرف نظر و آن را به مطالب بعدی

 نکتۀ مهمی که در ارتباط با مطلب فوق بايد يادآوری کرد
 که  ذهنی " اينست  انقالبی " و " توان " ٬ " عامل  ٬ " ارادۀ

 عينی د ب  شرايط  به  توجه  به و ون  هرگز  جامعه٬  مادی
 کند  کفايت نمی  انقالب  پيروزی  و  پيشبرد  برای  . تنهايی

 و  مبتذل  تحليل  آن  مشابه  مطلقًا  گفته  اين  ای البته  کهنه
 در  سوسياليستی  انقالب  وقوع  برای  گويد  می  که  نيست
 ترين سطح  پيشرفته  به  بايد  آن کشور الزامًا  يک کشور٬

 باشد  همين قرائت برداشتی که ب ( نيروهای مولده رسيده  ا
 وقوع انقالب سوسياليستی در تيکی٬ مکانيکی و غيرديالک

 ارزيابی و محکوم به شکست را زودرس ۱۹۱۷ ۀ روسي
 که ). د می کن  سرمايه داری٬ نسبت به در واقع از آن جا
 غالب جهانی مبدل شده مارکس٬ به يک سيستم تمامًا ۀ دور

 توليدی  مناسبات  و  مولده  نيروهای  رشد  ميان  تضاد  و
 داری  تأکيد ( سرمايه  آن  روی  بر  مارکس  که  عاملی

 بنابراين در ٬ در سطحی جهانی قابل مشاهده است ) داشت
 عقب مانده ترين کشورها به لحاظ هر نقطه از جهان٬ ولو

 سياست  و  فرهنگ  سوسياليستی اقتصاد٬  انقالب  وقوع ٬ 
 اما انقالب سوسياليستی در سطح يک کشور . محتمل است

 . آغاز می شود و در سطح بين المللی به پيروزی می رسد
 دارای  و  مانده  عقب  کشوری  در  اگر  ويژه  به  انقالب٬

 ه باشد٬ برای حفظ سطح پايينی از نيروهای مولده رخ داد
 های  تالش  به  ديگری  زمان  هر  از  بيش  خود  بقای  و
 انقالبی پرولتاريا در ساير کشورها و حمايت از سوی آن
 داری٬  سرمايه  پيشرفتۀ  کشورهای  خصوص در  به ها٬
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۲٥ 
 نياز دارد؛ چرا که همين سطح پايين نيروهای مولده٬ پس
 از انقالب همچون غل و زنجير٬ دست و پای انقالب را

 می م  دشوارتر  را  سوسياليسم  سوی  به  گذار  و  بندد  ی
 تأکيد بيش از اندازه بر روی آگاهی ذهنی و ارادۀ . سازد

 و اين . انقالبی جامعه٬ نه فقط خطا٬ که بسيار مهلک است
 اشتباهی است که برای نمونه مائو نيز به وضوح مرتکب

 : او می نويسد . می شود

 ی عقب مانده هرچه کشور " اين نظر لنين که گفته بود «
 سوسياليسم  به  داری  سرمايه  از  آن  گذار  باشد٬  تر

 است  بود " دشوارتر  نادرست  اقتصاد . ٬  هرچه  واقع  در
 باشد٬ گذار از سرمايه داری به سوسياليسم عقب مانده تر

 تر آ  نه  سان  فقيرتر . است  دشوارتر و  مردم  هرچه
 اگر شما ] ... [ باشند٬ بيشتر خواهان انقالب خواهند بود

 اريخ تکامل کشورهای مختلف سرمايه داری نگاه کنيد به ت
 باری ديگر می بينيد که اين کشورهای عقب مانده هستند

 به عنوان مثال . که از کشورهای پيشرفته سبقت گرفته اند
 در اواخر قرن  اوايل قرن ۱۹ اياالت متحده  آلمان در  و

 زدند  جلو  بريتانيا  کشور  از  من ( ) ۲ ( » بيستم  از  تأکيدها
 ) است

 نهايی  تحليل  در  توليدی٬  مناسبات  و  اجتماعی  آگاهی
 هستند  مولده  نيروهای  کنندۀ  توان . منعکس  می  اگرچه

 تغيير  جهت  ها  توده  ارادۀ  و  فداکاری  به  مدتی  برای
 متوسل شد٬  نيروهای مولده  باالبردن  مناسبات توليدی و
 به مثابۀ  ولی در دراز مدت سطح پايين نيروهای مولده٬

 کنند  تعيين  و عامل  توليدی  مناسبات  بر  را  خود  تأثير  ه٬
 گذارد  می  ها  توده  جای . آگاهی  به  اقتصادی٬  لحاظ  از

 روابط کمونی٬ ناهنجاری های اقتصادی ظاهر می شود و
 فقدان  اثر  در  ها  توده  ارادۀ  و  فداکاری  ذهنی٬  لحاظ  از
 مزمن انگيزۀ مادی و بوروکراتيزه بودن پروسۀ توليدی٬

 . ی گردد تبديل به يأس و نوميدی م

 که بدترين نمود خود را در آيين " ( اتکا به خود " سياست
 در در ديدگاه کيم ايل سونگ و ميراث دارانش " جوچه "

 ٬ نتيجۀ همين تأکيد بی جا بر اراده ) يافته است کرۀ شمالی
 است  پساانقالبی بوده  انقالبی جامعۀ  عزم  همين . و  به  و

 در عمل به شکست ان  نهايتًا  جاميد و دليل اين سياست هم
 جنبش طبقۀ کارگر در جهان  زخم های عميقی بر پيکرۀ

 گذاشت  بن ( برجای  به  دليل  به  مائوئيستی  بوروکراسی

 بود که مجبور شد برای " تئوری " بست رسيدن همين  ها
 پر کردن خأل امکانات تکنيکی و مادی٬ روابط ديپلماتيک
 بگيرد  داری غرب ازسر  سرمايه  به  را  تجاری خود  . و

 بود که " تئوری " مائوئيستی با اتکا به همين بوروکراسی
 از تشکيل جبهۀ واحد با بوروکراسی شوروی برای کمک
 يا  و  امريکا٬  امپرياليسم  جنگ با  در  ويتنام  انقالبيون  به
 اصوًال همکاری نظامی با ارتش انقالبی ويتنام سرباز زد
 دست جنگنده  به  ويتنام  بمباران  اوج  در عوض هنگام  و

 بری پکن گرم ترين استقبال ممکن را از های امريکا٬ ره
 نيکسون٬ اين قاتل هزاران هزار ويتنامی٬ به عمل آوردند
 با اين بهانه توجيه کردند که  و سياست ارتجاعی خود را
 اتکا  خود  نيروی  به  چين  خلق  مانند  بايد  هم  ويتنام خلق

 ). کند

 : برای رهبری يک انقالب پيروزمند٬ دو راه وجود دارد
 يک  که  سياست راهی  گزيند٬  برمی  انقالبی  رهبری

 طريق  از  جهانی  انقالب  فراشد  تسهيل  و  تسريع
 اين راه لنين و . سازماندهی يک بين الملل کمونيست است

 به  اتکا  در  را  روسيه  انقالب  منافع  که  بود  تروتسکی
 جهانی  انقالبی  پيروزی  و  جهانی  پرولتاريای  مبارزات

 راهی که بوروکرا . کارگری می ديدند  سی های حاکم اما
 برای  داخلی  نيروی  به  اتکا  سياست  گيرد٬  پيش می  در

 است  کشور  يک  در  سوسياليسم  اين . ساختمان  منطق
 با  آميز  مسالمت  همزيستی  با  جا  همه  و  سياست هميشه

 ) ۳ ( . امپرياليسم منجر می شود

 : منابع

(1)  http://militaant.cloudaccess.net/201106 
13172536/19520110819182925.html 

(2) 
http://www.marxists.org/reference/archive/ 
mao/selectedworks/volume 
8/mswv8_64.htm 

 بخش " ( بحران مائوئيزم در چين " نگاه کنيد به مطلب ) ۳ (
۷۳ . ٬ ص ٥۳ از نشريۀ ميليتانت٬ ش ) دوم
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۲٦   چيست؟ چيست؟ » » موقعيت انقالبی موقعيت انقالبی « «

 لئون تروتسکی

 آرمان پويان : ترجمه

 نظر انقالبی٬  ۱  منظور تحليل يک موقعيت از نقطه  به
 شروط اقتصادی و اجتماعی » ضروريست است تا مابين

 موق  يک  برای  انقالبی الزم  موقعيت « و » عيت  خوِد
 . ٬ تمايز قايل شويم » انقالبی

 شروط اقتصادی و اجتماعی الزم برای يک موقعيت  ۲
 نيروهای  که  است  مؤثر  زمانی  کلی٬  طور  به  انقالبی٬
 مولدۀ کشور رو به زوال باشد؛ زمانی که وزن و اهميت
 خاص يک کشور سرمايه داری در بازار جهانی٬ به طور

 تن  نيز٬ سيستماتيک  منوال  همين  به  و  کند  می  پيدا  زل
 زمانی که  طبقات به طور مستمر کاهش می يابد؛  درآمد
 بيکاری فقط نتيجۀ يک نوسان تصادفی نيست٬ بلکه نتيجۀ
 به  ميل  مصيبتی که  يک مصيبت اجتماعی دايمی است٬

 . افزايش دارد

 فعلی  موقعيت  مشخصۀ  کمال٬  و  تمام  ها٬  اين  همۀ
 ما  لذا  است٬  شروط انگلستان  که  بگوييم  توانيم  می

 انقالبی  موقعيت  يک  برای  الزم  اجتماعی  و  اقتصادی
 نبايد . وجود دارد و روز به روز هم تشديد می شود  اما٬

 سياسی  نظر  از  موقعيت انقالبی را  ما  که  فراموش کنيم
 از نقطه نظر جامعه شناختی٬  تعريف می کنيم٬ نه صرفًا

 دربر  هم  عامل ذهنی را  اين تعريف٬  عامل . می گيرد و
 مسألۀ  بلکه  نيست٬  پرولتاريا  حزب  مسألۀ  تنها  ذهنی٬
 آگاهی تمامی طبقات٬ البته به خصوص پرولتاريا و حزب

 . آن٬ است

 هنگامی آغاز  ۳  تنها  يک موقعيت انقالبی  حال٬  هر  به
 می شود که شروط اقتصادی و اجتماعی الزم برای يک

 آگاهی جامع  در  تغييراتی ناگهانی را  طبقات انقالب٬  و  ه
 اما چه تغييراتی؟ . مختلف آن ايجاد می کند

 می بايد سه طبقۀ اجتماعی را  الف  ما  برای تحليل مان٬
 دهيم  تميز  ديگر  يک  يا : از  متوسط  طبقۀ  دار٬  سرمايه

 پرولتاريا  بورژوازی٬  ضروری . خرده  و  تغييرات الزم
 . در ذهنيت اين طبقات٬ بسيار متفاوت از يک ديگرند

 ی بريتانيا٬ به خوبی و بسيار بهتر از تمامی پرولتاريا  ب
 حاد  بسيار  اقتصادی  موقعيت  که  داند  می  ها  تئوريسين

 اما موقعيت انقالبی تنها زمانی آشکار می شود که . است
 پرولتاريا٬ جستجو برای راه برون رفت را٬ نه در جامعۀ
 نظم  عليه  انقالبی  قيام  يک  مسير  طول  در  بلکه  کهنه٬

 کند  آغاز  ترين شرط ذهنی برای يک . موجود٬  مهم  اين
 است  انقالبی  ها٬ . موقعيت  توده  انقالبی  شدت احساسات

 . يکی از مهم ترين عاليم بلوغ موقعيت انقالبی است

 در  ج  بايد  است که  موقعيتی  انقالبی٬  يک موقعيت  اما
 بر  حاکم  قدرت  به  تبديل  اجازۀ  پرولتاريا  به  آتی  دورۀ

 ح  اين موقعيت تا  بدهد؛  هرچند در  دود زيادی جامعه را
 است  تر  کم  کشورها  ساير  به  نسبت  تفکر  انگلستان  به

 عدم اطمينان : سياسی و روحيۀ طبقۀ متوسط بستگی دارد
 سنتی  احزاب  تمامی  به  متوسط  حزب ) طبقۀ  جمله  من

 کار است  محافظه  حزبی رفرميست که  اميد ) کارگر٬  و ٬ 
 تغيير و نه يک ( آن به تغيير راديکال و انقالبی در جامعه
 .( ضد انقالبی٬ يعنی يک تغيير فاشيستی

 تغيير در روحيۀ پرولتاريا و طبقۀ متوسط به موازات  د
 وقتی طبقۀ حاکم می بيند که  تغيير در روحيۀ طبقۀ حاکم

 نفس  به  اعتماد  وقتی  است٬  ناتوان  خود  سيستم  حفظ  از
 می  شدن  متالشی  به  شروع  دهد٬  دست می  از  را  خود

 تعديل  اندهای مختلف تقسيم می شود کند٬ به جناح ها و ب
 . شده و توسعه می يابد

 موقعيت  ٤  ها٬  پروسه  اين  از  نقطه  کدام  در  که  اين
 انقالبی تمامًا نضج می يابد٬ مسأله ای نيست که بتوان به

 به زبان رياضی بيان کرد  دانست يا  حزب . خوبی آن را
 و  افزايش نيروهای خود  مبارزه٬  طريق  از  تنها  انقالبی

 بورژوازی تأث  خرده  و  دهقانان  ها٬  توده  روی  به يرش
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 شهرها و غيره٬ و تضعيف مقاومت طبقات حاکم است که

 . می تواند اين حقيقت را نشان دهد

 موقعيت  ٥  برای  را  معيارها  و  ضوابط  اين  ما  اگر
 : بريتانيا به کار بريم٬ می بينيم که

 شروط اقتصادی و اجتماعی الزم وجود دارد و در  الف
 . قويت و تشديد است حال ت

 اين  ب  از  اقتصادی « هنوز  يک » شروط الزم  به  ُپلی ٬ 
 اين٬ تغيير در شرايط . کشيده نشده است » واکنش روانی «

 غير قابل تحمل اقتصادی نيست که مورد نياز است٬ بلکه
 قابل  غير  موقعيت  به  مختلف  طبقات  نگرش  در  تغيير

 . تحمل و فاجعه بار کنونی در انگلستان است

 عۀ اقتصادی جامعه٬ پروسه ای بسيار آهسته است توس  ٦
 اما هنگامی که . که با قرن ها و دهه ها سنجيده می شود

 آن  کند٬  می  تغيير  راديکال  طور  به  اقتصادی  شرايط
 رو بوده » واکنش روانی «  به  تأخير رو  اآلن با  به  تا  که

 شود  ظاهر  تواند  سرعت می  به  تغييراتی٬ . است٬  چنين
 ُکند٬  چه  و  سريع  طبقات را چه  روحيۀ  بايد  می  ناگزير

 سازد  انقالبی . متأثر  موقعيتی  ما  است که  زمان  آن  تنها
 . داريم

 : به زبان سياسی٬ اين بدان معناست که  ۷

 به  الف  نسبت  را  خود  اطمينان  تنها  نه  بايد  پرولتاريا
 حزب  به  چنين  هم  بلکه  ها٬  ليبرال  و  کاران  محافظه

 د اراده و تهّور خود را پرولتاريا باي . کارگر از دست بدهد
 . بر اهداف و روش های انقالبی متمرکز کند

 بورژوازی  ب  از  را  خود  اطمينان  بايد  متوسط  طبقۀ
 به  بزرگ٬ يعنی اربابان٬ سلب کند و جهت نگاه خود را

 . سوی پرولتاريای انقالبی تغيير دهد

 که از سوی توده  ج  طبقات مالک٬ يعنی باندهای حاکم٬
 اند٬  شده  طرد  دست می ها  از  را  نفس خود  به  اعتماد

 . دهند

 چنين نگرش هايی٬ هرچند امروز وجود ندارد٬ اّما به  ۸
 بحران  علت  به  کوتاه٬  ای  دوره  در  احتماًال  و  ناچار

 ممکن است که طی دو يا . عميق٬ توسعه پيدا خواهد کرد

 اما٬ اين امروز . سه سال٬ حتی در يک سال٬ توسعه يابد
 انداز است٬ نه  ما می بايد سياست . يک حقيقت يک چشم

 . خود را بر مبنای حقايق امروز بنا کنيم٬ نه حقايق فردا

 هم  ۹  انقالبی٬  برای يک موقعيت  الزم  سياسی  شروط
 است٬  در حال توسعه  زمان و کمابيش به طور موازی٬
 اما اين بدان معنا نيست که آن شروط الزم همگی به طور

 اين خطری است . هم زمان به مرحلۀ بلوغ خواهد رسيد
 در شرايط سياسی رو به بلوغ٬ . که در پيش رو قرار دارد

 پرولتارياست  انقالبی  حزب  چيز٬  ترين  که . نارس  اين
 پاشيدن  هم  از  و  متوسط  طبقۀ  و  پرولتاريا  عام  گذار
 از  تر  بيش  مراتب  به  سرعتی  با  حاکم٬  طبقۀ  سياسی
 يک  گيرد٬  می  صورت  کمونيست  حزب  بلوغ  دوران

 نيست  بلکه بدان معناست که يک موقعيت انقالبی . استثنا
 توسعه  اليق  انقالبی  حزب  يک  بدون  تواند  می  واقعی

 اين موضوع تا حدودی تکرار همان موقعيت آلمان . بيابد
 اما اين که بگوييم چنين چيزی . خواهد بود ۱۹۲۳ در سال

 . موقعيت کنونی در انگلستان است٬ مطلقًا اشتباه می باشد

 گيريم که توسعۀ حزب٬ می تواند آهسته ما ناديده نمی  ۱۰
 موقعيت  سازندۀ  عناصر  ساير  توسعۀ  از  تر  عقب  و

 باشد  اجتناب . انقالبی  قابل  غير  و  حتمی  امر٬  اين  اما
 ما نمی توانيم به طور دقيق پيش بينی کنيم٬ هرچند . نيست

 . مسأله٬ فعاليت خود ماست . مسأله صرفًا پيش بينی نيست

 از جامعۀ سرمايه پرولتاريای بريتانيا  ۱۲  در اين برهه
 با  ارتباطات خود  برای قطع  زمان  ميزان  چه  به  داری٬
 اين سه حزب بورژوايی نياز خواهد داشت؟ کامًال محتمل
 بتواند  است که حزب کمونيست٬ با يک سياست صحيح٬
 در کنار ورشکستگی و اضمحالل ساير احزاب٬ در آينده

 احتمال را به اين هدف و وظيفۀ ماست که اين . رشد کند
 . واقعيت بدل کنيم

 که : نتايج  دهد  می  توضيح  کافی  اندازۀ  به  موضوع  اين
 در  سياسی  درگيری  بگوييم  که  است  اشتباه  کامًال  چرا

 عصر فاشيسم٬ . انگلستان٬ بين دموکراسی و فاشيسم است
 به طور جدی پس از پيروزی مهم و قاطعانۀ بورژوازی

 ای  دوره  برای  البته  کارگر٬  طبقۀ  می بر  آغاز  معين٬
 پيش . شود  انگلستان٬  مبارزات بزرگ در  اين وجود٬  با

 همان طور که ما در برخوردی ديگر بحث کرده . روست
ايم٬ فصل سياسی بعدی در انگلستان٬ پس از سقوط دولت
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 دنبال آن خواهد  به  احتماًال  کار که  دولت محافظه  ملی و

 ليبرالی  يک فصل  زياد  بسيار  احتمال  به  کارگری  آمد٬
 خواهد بود؛ فصلی که می تواند در آيندۀ نزديک از شبح

 ما آن را٬ به طور مشروط٬ . فاشيسم هم خطرناک تر شود
 . دورۀ کرنسکيسم بريتانيايی ناميديم

 بايد اضافه شود که کرنسکيسم در هر موقعيت و در  اما
 بود  نخواهد  ضعيف  الزامًا  کشوری  که : هر  اين  کما
 قدرتم  خاطر  به  روسی٬  حزب کرنسکيسم  بودن  ند

 بود  ضعيف  کرنسکيسم . بلشويک٬  اسپانيا٬  در  – اّما
 و  ها  به  ها » سوسياليست » ائتالف ليبرال  وجه  هيچ  به

 به  اين  نيست و  بود٬  روسيه  در  سستی و ضعف آن چه
 است  کمونيست  حزب  ضعف  خطر . خاطر  کرنسکيسم٬
 اسپانياست  انقالب  برای  سياست . بزرگی  کرنسکيسم

 عبارات  و » دموکراتيک « ٬ » قالبی ان « رفرميستی٬
 و » سوسياليستی «  دموکراتيک  اجتماعی  اصالحات  و ٬ 

 فرعی را با سياست سرکوب عليه جناح چپ طبقۀ کارگر
 . ترکيب می کند

 سرانجام  همان  به  اما  است٬  برخالف روش فاشيسم  اين
 شود  می  جورجيسم . منتهی  لويد  تنها ] ۱ [ شکست  آتی٬

 پيش  رويکرد آن را  بينی کنيم٬ زمانی ممکن است که ما
 نشويم؛  فاشيسم  شبح  مسخ  ما  است که  زمانی ممکن  تنها
 شبحی که امروز با لويد جورج و ابزاِر فردای او٬ يعنی

 است  متفاوت  بسيار  کارگر٬  ممکن . حزب  فردا٬  خطر
 است که حزب رفرميست٬ بلوک ليبرال ها و سوسياليست
 . ها٬ باشد؛ خطر فاشيسم هنوز سه يا چهار گام دور است

 گام مبار  تقليل  يا  محو  و  فاشيسم  گام  محو  برای  ما  زۀ
 کارگر  ايست برای جلب حمايت طبقۀ  مبارزه  رفرميسم٬

 . به سوی حزب کمونيست

—————————————————— 

 ٬ نخست (David Lloyd George) ديويد لويد جورج ] ۱ [
 ) م . ( ۱۹۲۲ تا ۱۹۱٦ وزير ليبرال بريتانيا در طی سال های

 چيست؟ « (*)  انقالبی  ميليتانت٬ » موقعيت  دسامبر ۱۹ ٬
 تروتسکی و . ۱۹۳۱  وسيلۀ  به  اين يادداشت های مختصر٬

 . ا . پس از بحثی با آلبرت گلوتسر پيرامون تزهای مقدماتی ف
 وظايف اپوزيسيون « که تروتسکی در  رايدلی و چاندو رام
 . آماده شد  آن را به نقد کشيده بود » چپ در بريتانيا و هند

 ٥  ۳٥۲ . ٬ صص ) ۳۱  ۱۹۳۰ ( نوشته های لئون تروتسکی

 انقالب چيست؟ انقالب چيست؟

 ارنست مندل

 نازنين صالحی : ترجمه

 ها  هستند انقالب  زندگی  تاريخی  مسلم  حقايق  تقريبًا . ٬
 از دل انقالب ها  جهان امروزی٬  تمامی دولت های مهّم

 اند  شده  نه٬ . زاده  باشيم و چه  دوست داشته  چه  قرن ما٬
 است ۳۶ چيزی شبيه به  شاهد بوده  که برخی انقالب را

 به عالوه هيچ . از آن موفق بوده و باقی شکست خورده اند
 نشانه ای وجود ندارد که بگوييم ما به پايان تجربۀ انقالبی

 . رسيده ايم

 به دليل ماهيت ساختاری مناسبات مسلط توليد و مناسبات
 و  اند  زندگی بوده  حقايق مسلم  انقالب ها  قدرت سياسی٬

 ًا به دليل ساختاری بودن اين چنان خواهند بود؛ اما دقيق هم
 مناسبت صرفًا  اين  که  اين  دليل  به  تضعيف " مناسبات٬

 و همچنين به اين دليل که طبقات حاکم تا به  " نمی شوند
 مناسبات مقاومت نشان  اين  تدريجی  محو  مقابل  در  آخر

 انقالب ها به مثابۀ ابزارهايی پديدار می گردند  می دهند
 . مناسبات محقق می شود که به واسطۀ آن سرنگونی اين

 و  ناگهانی  سرنگونی  مثابۀ  به  ها  انقالب  ماهيت  از
 و  اجتماعی  ساختارهای  مسلط ) يا ( راديکال   سياسی

 گرفت  جهش هايی در فرايند تاريخی  اين نتيجه را  نبايد
 بين تکامل  اصالحات ( که  يک ديوار چين ) يا  انقالب٬ و
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 است  شده  کشيده  رسوخ  تاريخ٬ . غيرقابل  مسير  در

 تغييرات  همانند  قطعًا  کّمی  تدريجی  اجتماعی  تغييرات
 دهند  می  رخ  کيفی٬  که . انقالبی  است  اول  مورد  غالبًا

 های گنديدگی  در برهه  ويژه  به  می کند٬  آماده  دومی را
 معين  توليد  مناسبات مسلط اقتصادی و قدرت . يک شيوۀ

 به  تهی گردد٬  درون  از  شود٬  فرسوده  تواند  سياسی می
 ای به چالش کشيده شود يا حتی می تواند با طور فزاينده

 انقالبی  طبقات  قدرت سياسی  و  توليد  يا ( مناسبات جديد
 که از دل آن ها بيرون می آيند٬ ) بخش های طبقاتی عمده

 گردند  متالشی  آهسته  که . آهسته  چيزيست  همان  اين
 پيشا  های  بحران  های  دوره  خصلت  را  عمومًا  انقالبی

 و گنديدگی يک نظم اجتماعی اما فرسايش . شکل می دهد
 متفاوت از نابودی آن است ) يا ( و  اساسًا  . سياسی معين٬

 مترادف نيستند  مفهوم  انقالب دو  اگر کسی از . تکامل و
 وسختی ميان تکامل و اين حقيقت که تمايز مطلق و سفت

 تفاوت  پس  که  برسد  نتيجه  اين  به  ندارد٬  وجود  انقالب
 ندا  وجود  دو  اين  بين  نيز  به بنيادينی  را  ديالکتيک  رد٬

 . گرايی تبديل کرده است سفسطه

 تنها  حاکم٬  ساختارهای  ناگهانی  براندازی  وجود٬  اين  با
 ويژگی . يکی از ويژگی های مهّم آن پديدۀ اجتماعی است

 از  حاکم  ساختارهای  آن  براندازی  از  عبارتست  ديگر٬
 و  فعال  از طريق مداخلۀ  ای٬  توده  گستردۀ  طريق بسيج

 های وسيع عامۀ مردم در زندگی سياسی و ناگهانی توده
 ) ۱ ( . مبارزۀ سياسی

 جامعۀ  يعنی  طبقاتی٬  جامعۀ  بزرگ  رازهای  از  يکی
 از  توليدکنندگان مستقيم  بر تودۀ  مبتنی بر استثمار و ستم
 اين توده  اينست که چرا  کوچک٬  سوی اقليت هايی نسبتًا

 های  زمان  را هم روی " عادی " در  شرايطی  چنين  رفته
 می  ولی محدود٬  کند تحمل  طورمقطعی٬  به  که  هرچند

 دهد  نشان  خود  از  نيز  تاريخی . واکنش هايی  ماترياليسم
 تالش می کند که اين راز را توضيح دهد و بايد گفت اين

 است  نبوده  ناموفق  هم  چندان  توضيح٬ . تالش٬  اين
 اقتصادی٬  جبر  از  ترکيبی  برپايۀ  و  است٬  چندُبعدی

 جامعه  سرکوب فريبکاری ايدئولوژيک٬  پذيری فرهنگی٬
 بی ( قضايی  سياسی  و  گاه  های  خشونت  جمله  ٬ ) گاه از

 روانشناسانه  هويت درونی ( فرايندهای  تعيين  و ) سازی٬

 . غيره٬ ترسيم می شود

 در  انقالبی  ای  روزنامه  که  طور  همان  کلی٬  طور  به
 انقالب  ستم ۱۷۸۹ اوايل  مردم  نوشت٬  با فرانسه  ديده

 شان احساس ابل ستمگران وجود برتری کّمی خود٬ در مق
 اند  درآمده  زانو  به  ها  آن  که  چرا  کنند؛  . ) ۲ ( ضعف می

 اين  بر  که  دهد  رخ  تواند  می  زمانی  دقيقًا  انقالب  يک
 احساس ضعف و درماندگی٬ غلبه گردد؛ زمانی که تودۀ

 بيش از اين ديگر تحمل نمی " مردم به ناگهان بيانديشد که
 بردا " کنيم  مبنای اين  بر  متعاقبًا  و  کند ٬  عمل  . شت خود٬

 نام  با  خود  جالب  کتاب  در  مور  های بارينگتن  پايه
 شورش  و  فرمانبرداری  اثبات اجتماعی  تا  داشته  سعی ٬ 

 عدالتی٬ برای ترغيب توده کند که فالکت و آگاهی از بی
 در مقياس بزرگ٬ ) انقالبات ( تر به شورش ها های وسيع
 ای مردم به اعتقاد او٬ متقاعد ساختن توده ه . کافی نيستند
 شّر " ناپذير است و نه يک عدالتی٬ نه اجتناب به اين که بی

 امريست  " تر کم  بهتر٬  ای  جامعه  استقرار  که  اين  يعنی
 می کند نقش تعيين  تحقق پذير  کننده ای در اين ميان ايفا

) ۳ ( . 

 چالش کشيدن  در مقابل به  پيوسته  مانعی که  اين همه٬  با
 اجتماعی و  يک نظم  سی معين قرار می سيا ) يا ( مستقيم

 يا  محلی  سطح  در  ها  شورش  پراکندۀ  ماهيت  گيرد٬
 شورش ها به طور کلی زمانی به انقالب . ای است منطقه

 . ها می انجامند که در سطح ملی٬ متحد شوند

 پايه  حقيقت  آن  با  توان  می  را  هايی  چالش  در چنين  ای
 لينکلن  آبراهام  که  داد  توضيح  طبقاتی  جوامع  مورد

 ب  کرده  به فرموله  تاريخ  تجربی در طول  طور  به  و  ود٬
 رسيد  نهايی٬ . اثبات  تحليل  در  و  کم  دست  حقيقت٬  اين

 خوش  برای  است  تاريخی دليلی  به ( بينی  اعتقاد  يعنی
 پيشرفت بشر  " امکان  زمان ):  تا  می توان  را  مردم  همۀ

 اما  برای هميشه؛  را  و برخی از مردم  معينی فريب داد
 ". شه فريب داد نمی توان همۀ مردم را برای همي

 هنگامی که اکثريت مردم ديگر تسليم فريب و ارعاب نمی
 که  هنگامی  زنند؛  نمی  زانو  ديگر  که  هنگامی  شوند؛
 دهند؛  می  تشخيص  را  خود  ستمگران  بنيادين  ضعف

شبه از بّره هايی به ظاهر رام٬ هنگامی که می توانند يک
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 آن  شوند؛  مبّدل  نيرومند  شيرهايی  به  درمانده  و  مطيع

 گسترده٬ زم  سرکوب  با  مواجهه  در  حتی  که  است  ان
 مسلح  سازوبرگ  هنوز  که  حاکمانی  خونين  و  مهيب
 به  دست  فوج  فوج  دارند٬  اختيار  در  را  نيرومندی

 سازمان  تجّمع٬  در اعتصاب٬  تظاهرات  ويژه  به  و  يابی
 می زنند  گاه شکل های بی . خيابان ها  سابقه ای از آن ها

 س  پايداری  و  فداکاری٬  نمايش قهرمانی٬  به  را  رسختانه
 گذارند  در . ) ۴ ( می  را  آنان  نهايتًا  تواند  می  امر  اين

 آغاز به  سرکوبگری که  دستگاه  وضعيتی بهتر نسبت به
 دهد  قرار  است٬  نموده  هر . فروپاشی  پيروزی  نخستين

 اما . انقالبی٬ دقيقًا يک چنين فروپاشی و اضمحاللی است
 مس  قدرت  شدن  جايگزين  مستلزم  نهايی٬  لحانۀ پيروزی

 انقالبی  طبقه ( طبقۀ  آن  از  ای  عمده  بخش  جای ) يا  به
 سابق است  انقالب . ) ۵ ( حاکمان  از  توصيفی  توضيِح اين

 انقالب . تحليلی پيوند بخورد  ها٬ بايد به يک توضيح عّلی
 مناسبات توليدی ديگر  که  دهد  می  رخ  زمانی  اجتماعی
 به  زمانی که  نباشد؛  نيروهای مولد  تحمل توسعۀ قادر به

 پای نيروهای طو  بر  زنجيرهايی  و  غل  ای به  فزاينده  ر
 مولد بدل می شود؛ زمانی که به رشد سرطانی تخريب و

 انقالب های سياسی . نابودی٬ توأم با آن توسعه می انجامد
 سياسی  قدرت  مسلط  مناسبات  که  دهند  می  رخ  زمانی

 به همين ترتيب به زنجيرهايی بر ) اشکال قدرت دولتی (
 بيشتر  توسعۀ  چارچوب مناسبات پای  در  مولد  نيروهای

 حال  هر  به  که  ای  توسعه  اند٬  شده  تبديل  توليدی  مسلط
 امکان  تاريخی  لحاظ  از  است هنوز  دليل . پذير  همين  به

 نظم  يک  کلی  طور  به  سياسی  های  انقالب  که  است
 . اجتماعی معين را به جای تضعيف٬ تثبيت می کنند

 ها٬  انقالب  از  مارکسيسم  ماترياليستی  ظاهرًا توضيح
 چرا٬ و " برای پاسخ به اين سؤال ضروری می رسد که

 در حال حاضر؟  دقيقًا  انقالب ها در تمامی اشکال ". چرا
 غيريکسان  نحوی  به  ولی  اند٬  داده  رخ  طبقاتی  . جوامع
 نسبت دادن اين انقالب ها به عواملی روانشناسانه که دائمًا

 هستند  عمل  بشر٬ ( درحال  ذاتی  ظاهرًا  پرخاشگری
 به ") حماقت " يا " حرص " ٬ " حسادت " ٬ " يب تخر "  يا  و

 سياسی  قدرت  ساختار  تصادفی  ويژه ( خصوصيات  به
 بی  با حاکمان  پيش  از  بيش  که  کور  و  احمق  کفايت٬

 به  رو  نفس٬  به  اعتماد  از  برخوردار  و  فّعال  معترضين

 نظر می رسد ) رو می شوند  روشنی غيرمنطقی به  به ٬ . 
  دهد که اين بی مکتب خاّص تاريخ دراين باره نشان می

 از  افراطی  استفادۀ  در  هم  توان  می  را  کور  کفايتی
 سرکوب ديد٬ هم در ِاعمال افراطی و ناگهانی رفرم٬ و هم

 . ) ۶ ( در ترکيب عجيب اين دو

 البته رگه هايی از حقيقت در اين تحليل های روانشناسانه
 دارد  ای . و سياسی وجود  گونه  به  اين حال نمی تواند  با

 و قانع  يعنی کننده٬  ها٬  انقالب  ناپيوستۀ  و  پيوسته  قوع
 توضيح دهد  را  حاکمان . ماهيت ادواری آن ها  بی " چرا

 در " کفايت  و  بارها  و  بارها  های زمانی منظم٬  در بازه
 تکيه می " شايسته " بسياری از کشورها٬ به جای حاکمان

 نتيجۀ سيکل جهش  نمی تواند  اين موضوع مطمئنًا  زنند؟
 تفسير ماترياليستی از تاريخ٬ مزيت بزرگ . ژنتيکی باشد

 عميق  داليل  با  رخداد  اين  اقتصادی توضيح  اجتماعی  تر
 انقالبی  کفايتی حاکمان نيست که بحران پيشا اين بی . است

 افتادگی شدگی و ازکار را ايجاد می کند؛ بلکه عارضۀ فلج
 ساختاری است که حاکمان  به دنبال يک بحران اجتماعی

 بی  پيش  از  بيش  م را  سازد کفايت  نظر . ی  اين  از
 کرد  می  تأکيد  که  وقتی  داشت  حق  کامًال  تروتسکی

 انقالب ها هيچ چيز به جز ضربۀ نهايی و تير خالص به "
 ". يک شخص فلج نيستند

 بندی لنين اين تحليل اساسی را به شيوه ای کالسيک جمع
 و خالصه کرد و گفت که انقالب زمانی رخ می دهد که

 هم  ديگر  ها  گذش پايينی  روند چون  نمی  ستم  بار  زير  . ته
 ادامۀ  از  آن  عمدۀ  های  بخش  يا  حاکم  طبقۀ  ناتوانی

 عينی دارد  اين داليل خود را در . حکومت٬ داليلی اساسًا
 فلج  به شکاف های درونی و  که  می دهد  ای نشان  کننده

 مسألۀ  حول  ويژه  به  و  حاکمان٬  ميان  روزافزونی  طور
 برون  هرج چگونگی  از  چش و رفت  هر  که  م مرجی

 شود  می  ايجاد  ببيند٬  را  آن  تواند  می  به . غيرمسلحی
 فقدان  و  رشد  به  خودناباوری رو  اين وضعيت با  عالوه
 جستجوی  و  شود٬  می  تنيده  درهم  خود٬  آيندۀ  به  اعتقاد

 تئوری (" نامعقول برای يافتن مقصران عجيب و غريب
 تناقضات ") های توطئه  واقعی  عينی و  تحليل  جايگزين ٬ 

 ايجاد . اجتماعی می گردد  به  دقيقًا  همين ترکيب است که
اگر  کفايتی سياسی و کنش ها و واکنش های ناکارامد بی
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 محض  انفعال  انجامد  نگوييم  همواره . می  اصلی٬  دليل

 همان گنديگی نظام است٬ نه خصوصيات روانی عجيب و
 . غريب گروهی از حاکمان

 واضح است که بايد بين داليل تاريخی اصلی انقالب ها٬
 ع  می ) رويدادهايی ( واملی و  ها  آن  بروز  موجب  که

 موارد نخست٬ ساختاری هستند٬ و . شوند٬ تمايز قائل شد
 اما بايد تأکيد کرد که . ) ۷ ( موارد دوم٬ ترکيبی از رويدادها

 توضيح  نيز٬  ساختاری  علل  خصوص  در  حتی
 مارکسيستی انقالب ها به هيچ وجه يک توضيح تک علتی

 نيروهای مولد و مناسبات نزاع ميان . نيست " اقتصادی "
 و  غالب  صرفًا ) يا ( توليدی  سياسی٬  قدرت  مناسبات
 نيست  اقتصادی . اقتصادی  اساسًا  و  بلکه  است  اجتماعی

 . همۀ حوزه های مهّم مناسبات اجتماعی را دربر می گيرد
 نه  سياسی و  در حوزۀ  را  متمرکز خود  نموِد  حتی نهايتًا

 يابد  می  ت . اقتصادی٬  از  سربازان  به امتناع  يراندازی
 اخالقی است٬ و  جمعيت تظاهرکنندگان٬ يک عمل سياسی

 اقتصادی  کنکاش در اين . نه  با  و رفتن از " امتناع " تنها
 سطح به عمق آن است که می توان ريشه های ماّدی چنين

 يافت  سياسی . عملی را  تصميم  ها٬  اخالقی را  اين ريشه
 يک  با " نمود " به  تخيلی  درگيری  تجسم  يا  صرف٬
 کند حريف٬  نمی  واقعيت . تبديل  يک  خود  نزاع٬  اين

 است  عوض کنکاش . روشن  در  واقعيت اساسی  اين  اما
 به  و  نامرتبط  را  تر  عميق  های  ريشه  يافتن  برای

 تحليل " دگماتيسم "  نمی " انتزاعی " يا  تبديل  چندم  درجه
 . ) ۸ ( کند

 در هر حال٬ ناتوانی حاکمان از تداوم حکومت٬ تنها يک
 يک بحران سياسی  حقيقت اجتماعی  با  ناگزير همراه  و ٬ 

 ايدئولوژيک  و  های " بحران ( اخالقی  ارزش  نظام
  اين ناتوانی يک جنبۀ تکنيکی . ٬ نيست ) غالب " اجتماعی

 حکومت کردن به معنای کنترل . ماّدی مشخص نيز دارد
 کنندۀ شبکه ای مادی از ارتباطات و يک دستگاه سرکوب

 ح . متمرکز است  مختل می شود٬  کومت وقتی اين شبکه
 کند  می  سقوط  کلمه  مستقيم  معنای  ما . ) ۹ ( به  بنابراين

 دست کم  تکنيکی انقالب های موفق را  جنبۀ  هرگز نبايد
 طيف . بگيريم  جای  انقالب٬  مارکسيستی  تئوری  اما

 گيرد  می  را  تاريخ  در  توطئه  های  تئوری  از   خاصی

 تئوری هايی که تمايل دارند تا مراجعۀ ِصرف به مکانيسم
 طغيا  يک تکنيکی  جايگزين  را  موفق  کودتاهای  يا  ها  ن

 نمايند  پيروزمند  های  انقالب  برای  در . ) ۱۰ ( توضيح
 عوض٬ اين منافع ماّدی نيروهای اصلی اجتماعی و درک

 پايه  توضيحی  که  است  خودشان  از  ها  نقاط آن  از  ای
 . عطف تاريخ به دست می دهند

 : پانوشت

 انقالب ) ۱ (  مارکسيستی  مفهوم  که  جا  آن  از  ٬ دقيقًا
 ُب  مفهوم دربرگيرندۀ  است٬  ای  توده  کنش  ضروری  عد

 اين مفهوم چندان دقيق نيست؛ هرچند که " انقالب از باال "
 از سوی انگلس استفاده شد و البته معنای بسيار محدودی

 اصالحات يوزف دوم در اتريش٬؛ الغای سرواژ به . دارد
 وسيلۀ  به  آلمان  ساختن  متحد  الکساندر؛  تزار  دست

 جی در ژاپن٬ همگی تالش هايی می " نقالب ا " بيسمارک؛
 به بودند تاريخی  پايين٬  از  انقالب  از  پيشگيری  برای

 اين که اقدامات فوق در . وسيلۀ رفرم های راديکال از باال
 به  يا  حد موفق بودند  چه  تا  هدف تاريخی خود  با  رابطه
 به  مورد  هر  در  بايد  است که  امری  انجاميدند٬  شکست

 بررسی و تح  می . ليل شود طور مجزا  همين رويکرد را
 الزم  تغييرات  اعمال  با  mutatis ( توان mutandis ( 

                                                                          
                               . 

 هفته ) ۲ (  لطيفۀ  پاريس " نامۀ اين  های  " انقالب
) Révolutions de Paris ( بود که انتشار آن از اواخر 

 . يد در پاريس آغاز گرد ۱۷۸۹ اوت

 به ) ۳ (  کنيد  جونيور٬ : نگاه  مور  های بارينگتن  پايه
 شارپ٬ وايت . ای . ٬ ام شورش اجتماعی فرمانبرداری و

 . ۱۹۷۸ پلينز٬ نيويورک

 در ) ۴ (  شاه  سقوط  از  پيش  روزهای  در  حالت  همين
 به  خيابان های تهران حکمفرما بود؛ منظره ای که اساسًا

 ی سپرده دليل رويدادهای بعدی در اين کشور به فراموش
 . شده است

 خودبه ) ۵ (  طور  به  امر  خلع اين  و  فروپاشی  از  خودی
طبقۀ حاکم می تواند . سالح ارتش سابق حاصل نمی شود
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 ارتش  جايگزين  را  جديد  ارتش بورژوايی  که  تالش کند
 سقوط  از  پس  کوبا  در  که  ترتيبی  همان  به  کند؛  قديمی
 رخ  سرنگونی سوموزا  پس از  نيکاراگوئه  در  و  باتيستا

 . اد٬ ولی به موفقيت دست نيافت د

 سقوط شاه ) ۶ (  داليل  از  متداول  توضيح  حاضر  درحال
 که جامعۀ سنتی ايران " ( انقالب سفيد " ترکيب : چنين است

 . و سبعيت ساواک ) ثبات می کرده است را بی

 فوريه ) ۷ (  انقالب  دليل  روسيه٬  ۱۹۱۷ ٬ مارس  در
 عظيم  انگلی  وزن  و  تزاريسم  گنديدگی  از  بود  عبارت

 اقتصادی کشور اس  توسعۀ  کّل  بر  دهقانان  شورش . تثمار
 های زنان کارگر پتروگراد از فرط گرسنگی٬ که قزاق ها
 از سرکوب آن امتناع ورزيدند٬ از عواملی بود که بارقه

 اين موضوع٬ برخالف آن . های آن انقالب را روشن کرد
 انقالب  سرکوب  دورۀ  که  بيانگر ۱۹۰۵ چه  داد٬  رخ

 ٬ در عمل ميان طبقۀ کارگر و دهقانان پديدار شدن اتحادی
 ميان . بود  تر  عميق  ديالکتيکی  يک واسطۀ  حال  اين  با

 دارد  وجود  رويدادها  ترکيب  و  اجتماعی . ساختار   نظم
 سياسی خاص در روسيۀ تزاری٬ هم مشارکت اين کشور
 و  عجز  هم  و  کرد  تعيين  را  اّول  جهانی  جنگ  در

 وط سياسی و درماندگی فزايندۀ آن از برآورده ساختن شر
 جنگ  در  موفقيت  برای  الزم  در . ماّدی  درماندگی  اين

 تعميق  دراماتيک  نحوی  به  را  اجتماعی  عوض بحران
 از : کرد  ناشی  های  شورش  مزمن٬  های  قحطی  بروز

 تعيين  روزهای  فرارسيدن    نتيجه  در  و  کنندۀ گرسنگی
 انقالب فوريه  درک لحظات . ۱۹۱۷ مارس  وقوع  برای

 جمل  از  جنبش انقالبی معاصر٬  مانند  آن  ناموفق  موارد  ه
 چندجانبه ۱۹۶۸ مه  تحليل  يک چنين  به  فرانسه٬  ای در

 آن چه در فرانسه و در طول اوج طغيان توده . نياز است
 به  است که  آن  شايستۀ  داد٬  اعتصاب عمومی رخ  ای و
 به  که  انقالبی  هرچند  شد٬  نگريسته  انقالب  يک  عنوان

 شورش . شکست انجاميد  دانشجويی در عامل برانگيزندۀ
 تر ساختاری پاريس٬ خود بايد در بستر يک بحران عميق
 گردد  نگاه  سياسی  مناسبات اجتماعی و  جا٬ . در  اين  در

 جامعه  الکس بررسی ارزندۀ  با . د . شناس روس٬  کلوپين٬
 غرب عنوان  در  اجتماعی  نوين  های  و : جنبش  علل
 ها چشم  آن  تکامل  مارکسيستی اندازهای  های  تحليل  که

 . تکميل می کند٬ مفيد است غربی را

 عنوان فرزندان ) ۸ (  به  ماّدی قزاق ها  منافع  در روسيه٬
 دهقانان٬ پيوندهای اين منافع با آگاهی سياسی از يک سو
 حومۀ  مناطق  در  توليدی  مناسبات  انفجاری  بحران  با  و

 توضيح  مجموع  در  همگی  ديگر٬  سوی  از  دهندۀ شهر
 در يک لحظۀ  قزاق ها٬  در تغيير عجيب رفتار  معين و

 . يک مکان معين٬ هستند

 فروپاشی ) ۹ (  اين  که  دارد  وجود  هم  امکان  اين  البته
 به طول  ماه  چنده  يا  چند هفته   موقتی باشد و تنها  صرفًا

 واقعی بودن سقوط نمی کاهد . بيانجامد  از  امر٬  اين  . اما
 آلمان  هم  در  که  کشور٬  اين  در  فقط  نه  در البته  چنين
 چيزيست  برلين  همان  تا اين  نوامبر  های  ماه  در  که
 رخ داد؛ اين همان چيزيست که در اوج مه ۱۹۱۸ دسامبر
 به عالوه٬ اخيرًا تأييد شد که . نيز به وقوع پيوست ۱۹۶۸

 ژنرال  تماس با  به  موفق  گول  دو  ژنرال  لحظه٬  آن  در
 بود  ارتش فرانسه در آلمان٬ نگرديده  او : موسو٬ فرماندۀ

 پار  مخابرات در  سيستم  کّل  يک کنترل  نتيجۀ  در  يس را
 بود  داده  دست  از  کارامد  عمومی  زن . اعتصاب  يک

 موفق به  نهايتًا  گول  دو  ژنرال  که  ناشناس متصّدی تلفن
 اطاعت از  از  بود٬  وی شده  برقراری تماس شخصی با

 اين . تصميم کميتۀ اعتصاب غالب شد . اوامر او سرباز زد
 س از جن . ها شيرزنان و شيرمردان ناشناس انقالب هستند
 . چنين کسانی است که انقالب ساخته می گردد

 به ) ۱۰ (  کنيد  لوتواک٬ : نگاه  کودتا ادوارد  تکنيک
 با ) ۱۹۶۸ (  کنيد  مقايسه  با : ؛  ٬ ۸ سرا  استامپا مصاحبه

 . ۱۹۸۸ اوت

*** 

 از ارنست است مقاله ای رجمۀ بخش نخست فوق٬ ت متن
 : شخصات زير است با م ) ۱۹۸۹ ( مندل
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۳۳   * * در مورد مفهوم مارکسيستی انقالب اجتماعی در مورد مفهوم مارکسيستی انقالب اجتماعی

 مازيار رازی

 فراوانی " کمونيستی " اصطالح گروه ها و سازمان های به
 وجود دارند که با ديدن جرقه های کوچکترين اعتراضی
 برمی  هيجان غيرقابل وصفی فرياد  با  درهرجای جهان٬

 است " آوردند  شده  آغاز  موضع !". انقالب  گيری همين
 در طول حوادث پس از شتاب  و غيرعلمی عينًا  ۲۲ زده
 در ايران نيز از سوی چنين سازمان هايی٬ از ۸۸ خرداد
 به رهبری ) IMT " ( لمللی مارکسيستی ا گرايش بين " جمله

 . جناب الن وودز٬ مطرح شد

 واژۀ  از  استفاده  حرکت های " انقالب " اما  وضعيت  در
 به دو مفهوم می تواند باشد  يکی به . توده ای در جامعه٬

 اخص کلمه  مفهوم  ديگری به  و  اعم  امر . مفهوم  اين  در
 به عنوان مارکسيست  ما  ترديدی نيست که به طور اعم٬

 انقالبی بر اين اعتقاد استوار هستيم که در وضعّيت های
 در  موّلده  نيروهای  مارکس٬  کارل  قول  به  ای٬  ويژه
 نتيجه  در  و  گيرد  می  قرار  توليدی  مناسبات  تناقض با

 : جامعه ناگزير آبستن تحوالتی راديکال می گردد

 ای معين از "  در دوره  در جامعه  نيروهای مادی توليد
 مناسب  با  انسان٬  روابط تکامل  با  يا  موجود  توليدی  ات

 همان  مالکيتی  حقوقی  تعبير  جز  نيست  چيزی  که
 در تضاد قرار می گيرند؛ اين  ] مناسبات توليدی موجود [

 اند  درون اين روايط پيش از اين مؤثر بوده اين . نيروها
 مناسبات به خاطر اشکال تکامل نيروهای توليدی تبديل به

 آن وقت است که . غل و زنجيرهايی برای خود می شوند
 رسد  درمی  اجتماعی  انقالب  بنيان . عصر  تغيير  با

 وبيش به سرعت تغيير اقتصادی٬ کل روبناهای عظيم٬ کم

 کنند  مادی . می  تغيير  بايد  تغييراتی  چنين  بررسی  در
 قابل  طبيعی  علوم  دقت  با  که  را  توليد  اقتصادی  شرايط
 مذهبی٬  سياسی٬  حقوقی٬  اشکال  از  است  تعيين

 فلسفی زيباشناختی  ايدئولوژيکی  يا  خالصه  طور   به
 ( متمايز کرد  ای بر ادای سهمی " کارل مارکس٬ "  مقدمه

 ). ٬ ۱۸۵۹ " به نقد اقتصادی سياسی

 در چنين دوره ای در هر زمان می توان شاهد طغيان ها٬
 بود  ای  توده  حرکت های  و  می . اعتراضات  تروتسکی

 : نويسد

 مداخلۀ "  همانا  انقالب  هر  خصوصيت  مستقيم بارزترين
در لحظات حساس٬ ] ... [ توده ها در حوادث تاريخی است

 ناپذير می شود٬ هنگامی که نظام کهن برای توده ها تحمل
 نگاهشان  سياست دور  از صحنۀ  که  موانعی را  ها  توده
 به  نمايندگان سنتی خود را  می داشت٬ درهم می شکنند٬
 کنار می روبند٬ و با مداخلۀ خود نخستين پايه های رژيم

 تاريخ هر انقالب برای ما پيش ] ... [ تازه را پی می ريزند
 عرصۀ  به  ها  توده  قهرآميز  ورود  تاريخ  چيز  هر  از

 ( حاکميت بر سرنوشت خويشتن است  لئون تروتسکی٬ ."
 روسيه "  انقالب  سوسياليستی٬ " تاريخ  کارگری  نشر ٬ 

 ) ۱۸  ۱۷ . ٬ صص ۱۹۳۰ نوامبر ۱۴ پيشگفتار

 اعتقادند که عصر مضاف بر اين٬ مارکسيست ها بر اين
 و قيام ٬ جنگ داخلی دورۀ کنونی٬ دورۀ امپرياليزم٬ يعنی

 انقالب . است انقالب  برای  عينی  شرايط  ديگر  سخن  به
 است  آمده  وجود  آن . های اجتماعی در سراسر جهان به

 نبود  يا  ذهنی  شرايط  شود٬  می  احساس  کمبودش  چه
 انقالب  سازماندهی  برای  کارگری  شرايط  واجد  رهبری

 . است

 اين ها کلياتی است که در برنامۀ هر مارکسيست انقالبی
 کمينترن اين درس . جای دارد  تجارب غنی چهار کنگرۀ

 از  بيش  را  مارکسيست ۹۰ ارزنده  تمامی  به  پيش  سال
 : های انقالبی ارائه داد

 تمامی نظام "  اضمحالل  دوران تالشی و  معاصر  دوران
 ا عبارت اينک وظيفۀ پرولتاري ... های سرمايه داری است

قطعنامه ها و بيانيه ... تزها ( است از تصرف قدرت دولتی
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 سوم  الملل  بين  اول  کنگرۀ  دعوت به – های چهار  نامۀ

 دوران طوالنی انقالب اجتماعی " يا در ) ۱ ص – کنگره
 موقعيت اقتصادی و سياسی از نظر عينی انقالبی است ...

 يافت  تکوين خواهند  اخطار  بدون  های انقالبی  بحران  و
 احزاب کمونيست را ...  انتقالی همۀ  دوران  خصلت اين

 تدارک  برای  توانند  می  هرچه  که  دارد  می  موظف
 تالش کنند  نظامی  به . . . پيکارهای  تواند  می  تقابلی  هر

 شود  تبديل  تصرف  برای  ( مبارزه  تاکتيک ها "   دربارۀ
 جهان  کارگران  به  خطاب  کمونيستی  الملل  بين  بيانيۀ

 ). ۲۷٥ ٬ ۲۷۷ ٬ ۲۸۸ صص

 نيازی اين موضع ميان مارکسيست های انقالبی نتيجه در
 ندارد  مرتب  بحث  و  تأکيد  اصلی . به  هدف  زيرا

 انقالبی  های  انقالب مارکسيست  دربارۀ  نيست٬ صحبت
 انقالب بلکه  نيز . است تدارک  انقالبی  تدارک هر  برای

 اجتماعی  مشخص  وضعيت  از  مشخص  تحليل  به  نياز
 گی پيشروان کارگری ه ويژه ارزيابی توان و آماد ب . است

 که پيروزی يک انقالب را با سازمان خود در درون يک
 به سخن . حزب سياسی٬ تضمين می کنند٬ ضروری است
 آيد  وجود  به  دارد  امکان  انقالبی  وضعيت  در . ديگر  ما
 هستيم  انقالبی  وضعيت  شاهد  امروز  هر . ايران  اما

 . وضعيت انقالبی٬ الزامًا به انقالب منجر نمی گردد

 کلمۀ بنا  از  انقالبی  های  مارکسيست  که  زمانی  براين
 به مفهوم اخص آن استفاده می کنند٬ منظورشان " انقالب "

 اين است که وضعيت انقالبی در جامعه به گونه ايست که
 آيا طبقۀ کارگر آمادگی و . می تواند به انقالب منجر گردد

 توان سازماندگی انقالب را دارد؟ آيا وضعيت به پيروزی
 انقالبی انقالب  اعتالی  به  وضعيت  آيا  شود؟  می  منجر

 بدون  توان  نمی  را  سؤاالت  اين  تمام  انجاميد؟  خواهد
 تناسب قوای  کارگران و  ارزيابی دقيق از وضعيت خود

 در اين جا برای اثبات . طبقاتی در جامعه٬ پاسخ جامع داد
 اوائل  در  لنين  از  قولی  نقل  دربارۀ ۱۹۱۵ اين موضوع

 موق  از  ارزيابی  می روش  آورده  زير  در  انقالبی  عيت
 : شود

 بدون "  ناپذير است که  اين ترديد  برای يک مارکسيست٬
 به عالوه هر  انقالب غير ممکن است٬  موقعيت انقالبی٬

 شود  نمی  منجر  انقالب  به  انقالبی  ( . موقعيت  لنين٬ .."
 ). ٬ ۲۱۳ ص ۲۱ ج – اضمحالل بين الملل دوم

 : يا اين که

 اغلب کشور "  در  انقالبی  قدرت موقعيت  و  پيشرفته  های
 آيا اين موقعيت برای مدتی . های بزرگ اروپا وجود دارد

 طوالنی ادامه خواهد داشت؟ تا چه انداره وخيم تر خواهد
 شد؟ آيا به انقالب منجر خواهد شد؟ اين چيزی است که ما

 بداند  تواند  نمی  کسی  هيچ  و  دانيم٬  در . نمی  آن  پاسخ
 بی و گذار به عمل روحيۀ انقال تجربه ای که در طی رشد

 پرولتاريا  پيشرو  طبقۀ  وسيلۀ  به  دست می انقالبی  به ٬ 
 ج – لنين٬ اضمحالل بين الملل دوم " ( آيد٬ داده خواهد شد

 ) تأکيد از ماست . ٬ ۲۱٦ ص ۲۱

 نقل قول لنين که خود متکی بر نظريات بلشويزم٬ به مثابۀ
 چکيدۀ بخش عمدۀ تجارب نخستين انقالب سوسياليستی در

 است  وضعيت کنونی جهان٬  در  اگر  که  می دهد  نشان ٬ 
 گروه ها و سازمان هايی يافت شوند که به محض مشاهدۀ

 شعار  ايران٬  در  طغيان  و  اعتراض  آغاز " هرگونه
 را بدون ارزيابی از تناسب قوا و درک موقعيت " انقالب

  ويژۀ طبقۀ کارگر٬ بيان کند٬ دچار خطايی غيرقابل چشم
 . پوشی شده است

 مارکسيزم پيش از هر چيز يک روش شت که بايد توجه دا
 صرفًا  نه  و  است٬  اجتماعی  مناسبات  تحليل  و  تجزيه
 احساسات فردی در  انعکاس دهندۀ نظريات عمومی و يا

 خيابانی  وقايع  و  ای  توده  اعتراضات  واقع . مقابل  در
 نگار  روزنامه  يک  با  انقالبی  مارکسيست  يک  تفاوت

 يک عمل ( بورژوا  خرد يا  بورژوا گرای راديکال  در ) ه ٬ 
 وقايع  نگار راديکال تحت مشاهدۀ  روزنامه  اين است که
 گزارشاتی  ها٬  خيابان  در  مطالبات مطروحه  و  روزمّره
 انعکاس  متأثر از حرکت های توده ای در روزنامۀ خود

 دهد  با . می  انقالبی٬  مارکسيست  يک  که  صورتی  در
 کّل  وضعيت  آن٬  دقيق  ارزيابی  و  وقايع  تمام  مشاهدۀ

 مشخصی جامعه  تحليل  و  سنجد  می  وقايع٬  قبال  در  را
 برای آماده سازی ذهنی و تشکيالتی نيروهای انقالبی در
 جامعه به ويژه کارگران پيشرو٬ بر اساس تجارب پيشين
 متدولوژی مارکسيستی٬  بر  متکی  المللی٬  بين  و درونی
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 دهد  می  انقالبی . ارائه  مارکسيست  يک  هدف  زيرا٬

 جبنش با هدف جهت دادن دخالتگری در مسائل روزمرۀ
 است  سوسياليستی  انقالب  سوی  و  سمت  به  جنبش  . آن
 يک روزنامه  يا  انقالبی  هدف يک مارکسيست  بنابراين

 بورژوا  بورژوا ( نگار  خرده  گرايشات  يا  اساس ) و  از
 متفاوت است٬ گرچه هر دو از يک واقعه سخن به ميان

 می . می آورند  اين  به  منجر  اين موضوع  به  توجه  عدم
 سازمان شو  مثال٬  عنوان  به  که  المللی " د  بين  گرايش

 يا فرصت طلبی ( به چنان درجه ای از توّهم " مارکسيستی
 ماليم درغلطد که اعتراضات ) برای اثبات مواضع خود؟

 بازار  و  کسبه  روزۀ  دو  محترم يکی  عنوان يان  به  را
 تهران "  در  خيابانی  ای  توده  اعتراضات  به " فوران

 بزند  کن ( مخاطب جا  همين عنوان نگاه  به نوشته ای با  يد
 مندرج در وب سايت سازمان مذکور٬ ٬ زاده از حميد علی

 تاريخ  همان ) ۲۰۱۲ اکتبر ٤ به  از  حتی  عمًال  و
 ! ژورناليست های بورژوا نيز چند پله پايين تر بايستد

 ايست  انقالب مبارزه  مارکسيست های انقالبی٬  از ديدگاه
 دولت . دولتی ميان نيروهای اجتماعی برای کسب قدرت

 اجتماعی  غالب  نيروهای  دست  در  است  اين . ابزاری
 داراست  را  مشخص خود  اجزاء  ماشينی٬  همانند  : ابزار

 و  مکانيزم موتور  و  انتقال  مکانيزم  محرکه٬  نيروی
 است؛ . اجرايی  طبقاتی  منافع  دولت٬  محرکۀ  نيروی

 و  مدارس  ايدئولوژيک در  تبليغات    آن٬  انتقال  مکانيزم
 ها٬  است و دانشگاه  حزب ها٬ مساجد٬ قوۀ مقننه و غيره

 و  ارتش  اداری٬  دستگاه  آن٬  اجرايی  مکانيزم  باألخره
 . نظاير اين ها پليس٬ دادگاه ها٬ زندان ها و

 هدف  دولت برای قشرهای درگير جنگ فی نفسه  گرچه
 برهم  سازماندهی٬  برای  است  عظيمی  ابزار  اما  نيست٬

 ر تشکيالت ه . زدن و سازماندهی مجدد مناسبات اجتماعی
 مارکسيستی ( سياسی  چه  و  بورژوايی  تا ) چه  کوشد  می

 قدرت سياسی را به دست آورد و از اين طريق دولت را
. در خدمت طبقه ای که وی نمايندگی می کند٬ قرار دهد

 طبقۀ  آمادگی  و  وضعيت  از  ارزيابی  بدون  که  کسانی
 کارگر برای سازماندهی انقالب و جايگزينی آن با دولت

 از کارگری  انقالب " ٬  ميان " آغاز  به  صحبت  ايران  در
 می آوردند٬ در عمل نشان می دهند که مفهوم مارکسيستی

 اند  نکرده  درک  درست  را  انقالب  و  برای . دولت
 حضور  مفهوم  به  انقالب  آغاز  انقالبی  مارکسيست های

 روندی . بالقوۀ طبقۀ کارگر برای سازماندهی انقالب است
 ر خيابان ها٬ بلکه در کارخانه نه تنها د  که با رودررويی

 اعتالی  ها  دورۀ  به  ورود  آن  انداز  چشم  و  شده  آغاز
 قدرت  و  داری  سرمايه  نظام  سرنگون  برای  انقالبی

 است  روند . کارگری  اين  تضمين  برای  که  است  بديهی
 . ضروری است حزب پيشتاز انقالبی انقالبی٬ وجود

 ازمان متأسفانه ارزيابی نادرست و هيجان زدۀ اين قبيل س
 جنبش  در  مداخله  امر  اشکاالت اساسی در  می تواند  ها

 يکی از اين اشکالت اينست که . کارگری به وجود آورد
 توّهماتی در درون پيشُروی کارگری ايجاد می شود مبنی
 اين  يا  و  است  الوقوع  قريب  انقالب  گويا  که  اين  بر
 انقالب٬  که  تداعی نمايد  بحث را  اين  می تواند  برخورد

 . ادگی کارگران٬ در دستور روز قرار گرفته است بدون آم
 نيست  گونه  اين  که  صورتی  عمل . در  در  که  همانطور

 از  پس  شد  داده  تظاهرات سال ۳ گذشت نشان  از
 سال  جمهوری  رياست  انتخابات  به  ۸۸ ٬ معترضين

 ! ی صورت نگرفته است " انقالب "

 هايی به  سازمان  واقع  مانند " تروتسکيستی " اصطالح در
 آتی در مورد انقالِب ٬ با ديدگاه های خود وودز آلن " باند "

 " انقالب دو مرحله ای " تئوری استالينيستی ٬ عمًال ايران
 می  ترويج  اند را  انقالب . کرده  يک  با  که  انقالبی

 آغاز " دمکراتيک "  موسوی  مانند  فردی  رهبری  می به
 در شود  سوسياليستی آيندۀ و  انقالب  به  دور  می بسيار
! رسد

 : توضيح

 ج *  تروتسکيستی٬ در  سياسی " نبش  طغيان " انقالب  به
 آن  شکل  يا  دولت  خوِد  ها  آن  در  که  دارد  اشاره  هايی
 مناسبات  آما  شود٬  می  تغيير  دستخوش  و  جايگزين

 هم  ماند مالکيت اساسًا  سابق باقی می  انقالب های . چنان
 ٬ اغلب به عنوان انقالب های ۱۸۴۰ و ۱۸۳۰ فرانسه در

 حاليست که طی انقالب های اين در . سياسی ياد می شوند
. اجتماعی٬ مناسبات کهنۀ مالکيت واژگون می گردد
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۳٦   بحثی با بحثی با : : از منظر مارکسيسم از منظر مارکسيسم » » الغای دولت الغای دولت « «
 آنارشيست ها آنارشيست ها

 آرمان پويان

 می تواند  کنونی٬  دورۀ  داری در  را دولت سرمايه  خود
 مخفی  بسياری  های  نقاب  سلطنتی٬ : يعنی کند؛ پشت

 استبدادی  اما . و نظاير اين ها اه٬ خو و تماميت جمهوری٬
 از ظاهر آن٬ فارغ در نهايت هدف دولت سرمايه داری٬

 آن  است و  از ٬ يک چيز  اقليتی  حاکميت  تحکيم  و  حفظ
 بنابراين هدف مارکسيسم هم نه . جامعه٬ يعنی بورژوازی

 . صرفًا الغای دولت٬ که پايان دادن به جامعۀ طبقاتی است

 ی دفاع از مالکيت دولت با تقسيم جامعه به طبقات٬ و برا
 به عرصۀ حيات گذاشت  پا  مادام که طبقات . خصوصی٬

 . وجود دارند٬ نهادی به نام دولت هم وجود خواهد داشت
 حيات  به  توان  می  گونه  چه  که  اينست  پرسش  بنابراين

 جامعۀ طبقاتی پايان داد؟

 نه با انکار آن٬ بلکه : در پاسخ به چنين پرسشی بايد گفت
 . ز طبقات متخاصم٬ يعنی پرولتاريا تنها با پيروزی يکی ا

 انتخاب  لوکزامبورگ گفت٬  همان طور که يک بار رزا
 ع موجود٬ ض و سوسياليسم و پيش روی ما نه انتخابی بين

 است  بربريت  و  سوسياليسم  ميان  انتخابی  نظام . که  در
 سرمايه داری٬ توليد برای کسب سود و نه رفع نيازهای

 رای سود بيشتر٬ ورت می گيرد و اين ولع ب ص اجتماعی
 فقر٬  کام  به  را  جهان  مردم  از  نفر  ها  ميليون  بازهم

 مرگ می کشاند  و  ترتيب حرص و . گرسنگی  همين  به
 ولع آن ها برای کنترل بازارها و مواد خام٬ به جنگ ها و
 ويرانی های بی پايانی خواهد انجاميد٬ کما اين که تاکنون

 . نيز چنين بوده است

 کارگر٬  طبقۀ  برای  معنای پيروزی  به  تواند  می  تنها
 باشد  داری  سرمايه  دولت  هرگز . نابودی  بورژوازی

 دودستی تقديم  متمدنانه قدرت و ابزارهای اعمال خود را
 اين مسأله ای است که تاريخ به ما . طبقۀ کارگر نمی کند

 يک دولت جديد . نشان می دهد  دولتی که  کارگران بايد
  ر اقليت باشد برای نخستين بار مدافع حاکميت اکثريت ب

 . ايجاد کنند

 : خود می گويد دولت و انقالب لنين در کتاب

 مبارزه «  واقعی  مفهوم  که  آن  عليه مارکس برای  اش را
 عمدًا  تحريف نکنند٬  " شکل انقالبی و گذرای " آنارشيسم

 سازد  می  نشان  خاطر  را  پرولتاريا  نياز  مورد  . دولت
 در مسألۀ ما . دولت فقط تا مدتی برای پرولتاريا الزم است

 با  اختالفی  گونه  هيچ  هدف٬  عنوان  به  دولت  برانداختن
 ولی تأکيد می کنيم که برای نيل به . آنارشيست ها نداريم

 وسايل  و  افزارها  ها٬  موقت از شيوه  استفادۀ  اين هدف٬
 گونه  همان  است٬  الزم  استثمارگران٬  قدرت دولتی عليه
 ديکتاتوری موقت طب  برای برانداختن طبقات نيز٬  قۀ که

 ) ۱ ( » ستمکش ضرورت دارد

 اثر  در  نيز  تروتسکی  ترتيب٬  همين  و به  استالينيسم
 : توضيح می دهد که بلشويم

 هدف «  مورد  در  آنارشيست ها  با  کامًال  مارکسيست ها
 مارکسيست . نهايی٬ يعنی نابود ساختن دولت٬ توافق دارند

 جايی  تا  تنها  با " گرا دولت " ها  صرفًا  معتقدند  که  هستند
 ) ۲ ( » رفتن دولت نمی توان آن را نابود ساخت ناديده گ

 يعنی در بدايت امر٬ اين گونه خواهد بود که ماشين دولتی
 دولت و پس از آن٬ عمًال يک شبه . قبلی ديگر وجود ندارد
 داشت  خواهد  گذشته٬ . وجود  های  انقالب  تمامی وظيفۀ

 بود  دولتی  قدرت  تجربۀ . تسخير  از  انگلس  و  مارکس
 پاريس  ب ۱۸۷۱ کمون  کارگران ٬  که  رسيدند  نتيجه  اين  ه

 بلکه  کنند٬  استفاده  دولتی سابق  ابزار  از  فقط  نمی توانند
 جايگزين  يک ابزار دولتی تمامًا  با  در عوض بايد آن را

 دولتی که حامی منافع اکثريت جامعه است و بنيان . نمايند
 . يک جامعۀ سوسياليستی را می گذارد

 برای تضمين حفظ کنترل کا  رگران بر اين لنين گفت که
 بايد مسئول٬ و قابل انتخاب  دولت٬ همۀ مقامات بالاستثنا
 ماهر  کارگر  يک  از  بيش  درآمدی  و  باشند٬  عزل  و

 تمامی وظايف بوروکراتيک٬ بايد دست به . دريافت نکنند
 نبايد يک نيروی مسلح . دست بچرخد تا همه را درگير کند

 وه به ويژه٬ جدا از تودۀ مردم وجود داشته باشد و به عال
 سياسی  احزاب  ها  تمامی  فاشيست  جز  فعاليت  به  حق

. داشته باشند
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۳۷ 
 وظيفۀ چنين دولتی٬ توسعۀ اقتصاد برای ريشه کن ساختن

 تر به دولت و تر به معنای نياز کم نياز کم . احتياجات است
 زمان جامعۀ طبقاتی و دولت٬ هم . حاکميت بر جامعه است

 ه ای ديگر و با جايگزين شدن حاکميت يک طبقه بر طبق
 ريزی شده حکومت مردم٬ با ادارۀ امور و استفادۀ برنامه

 اضمحالل  به  رو  نيازهای اجتماعی٬  از منابع برای رفع
 . خواهد گذاشت

 خواهان الغای يک  آنارشيست ها  شبۀ اين در حاليست که
 دولت هستند؛ موضوعی که هم عدم درک صحيح آن ها

 نبو  هم  و  دهد  می  نشان  را  دولت  مفهوم  برنامۀ از  د
 مشخص و ضروری برای رسيدن به هدفی که اّدعای آن

 . را دارند

 اين رويکرد نسبت به مقولۀ دولت را می توان همواره در
 کرد  مشاهده  آنارشيست ها  انديشۀ  عنوان يک . تاريخ  به

 نهاد  هرگونه  با  شديدی  خصومت  که  باکونين٬  نمونه٬
 طی  داشت٬  دولت  مفهوم  ازجمله  و  سياسی  قدرت

 : اعالم کرد که ۱۸۷۲ سی آنارشيستی در سال کنفران

 يک ... «  ايجاد  جز  به  هدفی  هيچ  کارگر٬  طبقۀ  آرمان
 آزاد٬ بر پايۀ کار و  سازمان و فدراسيون اقتصادی مطلقًا

 نمی سياسی کومت مستقل از هرگونه ح و تمامًا ٬ برابری
 می  تنها  فدراسيونی  يا  سازمان  يک چنين  و  باشد؛  تواند

 خودانگيختۀ خود پرولتاريا٬ از خالل تواند از خالل عمل
 خودگردان٬  های  کمون  خالل  از  ها٬  آن  به اصناف  پا

 بگذارد  حيات  سياسی ... عرصۀ  د توان نمی سازمان
 نفع يک ط  به  جز تشکيالت حاکميت٬  بقه و به چيزی به

 باش  اگر قدرت سياسی را ... د ضرر پرولتاريا  پرولتاريا٬
 است  و  حاکمه  طبقۀ  يک  به  کند٬  تبديل تسخير  ثمارگر

 ) ۳ ( ) تأکيدها از من است ( » خواهد شد

 پس به طور خالصه می توان گفت که مبارزۀ مارکسيست
 استقرار  برای  بلکه  داری٬  سرمايه  عليه  صرفًا  نه  ها٬

 است  طبقه  بی  جامعۀ  نهايتًا  و  اعتقاد . سوسياليسم  به
 مارکسيسم٬ پس از انقالب سوسياليستی٬ طبقات اجتماعی

 شبه از ميان نمی روند؛ و چون دولت٬ به به ناگهان و يک
 معنای وجود طبقات اجتماعی است و در واقع حافظ منافع
 اکثريت٬ در مقابل اقليت است٬ پس می توان گفت که پس

 دولت  گذار٬  دورۀ  طول  در  و  سوسياليستی  انقالب  از
 مارکسيست ها . کارگری به اين مفهوم وجود خواهد داشت

 تم  دولت٬  الغای  هدِف  سر  توافق بر  آنارشيست ها  با  امًا
 اين  که  است  همين  دقيقًا  اختالف  مهم  مورد  اما  دارند؛
 شود  می  مضمحل  پروسه  يک  طی  کارگری٬  . دولت
 رهبری  دولت کارگری و  گفت که  بايد  تأکيد  به  بنابراين
 نيست  غايی  هدف  وجه  هيچ  به  کارگر٬  طبقۀ  . انقالبی
 عه هدف نهايی٬ همان طور که اشاره شد٬ رسيدن به جام

 اين هدف زمانی محقق می شود که آن . ای بی طبقه است
 مبارزۀ ( دسته از شرايط عينی مستلزم وجود دولت است

 باشد ) طبقاتی  و محو شده  از ميان رفته  بيان ديگر٬ . ٬  به
 ساير  کردن  منحل  طريق  از  کارگر  طبقۀ  که  زمانی
 طبقات٬ از طريق متحد ساختن کّل انسان ها در قالب يک

 جهانی  آن برنامۀ  در  باشد٬  کرده  منحل  را  خود  توليد٬
 طبقات مختلف  تخاصمی ميان ملل يا  صورت هيچ گونه
 وجود نخواهد داشت٬ و هنگامی که توليد به چنان سطحی
 رسيده باشد که روزکار به اندازۀ کافی برای شرکت همۀ
 مهيا  جامعه  ادارۀ  و  هنر  آموزش٬  فرهنگ٬  در  افراد

 نقياد ديگر نقشی عينی بشود٬ آن وقت است که اجبار و ا
 . نخواهد داشت و بی معنا خواهد شد

 : منابع

 انقالب " لنين٬ . ا . و ) ۱ (  و  محمد " دولت  ترجمۀ ٬ 
 ايران٬  تودۀ  حزب  انتشارات  بيات٬  علی  و  پورهرمزان

 ۷۲ . ٬ ص ٬ ۴ فصل ۱۳۸۷ چاپ سوم٬

 ٬ نشر کارگری " استالينيزم و بلشويزم " تروتسکی٬ . ل ) ۲ (
 : ۲۰ . سوسياليستی٬ ص

http://nashr.de/1/trot/stlin/0.pdf 

(3)  G.M.  Stekloff,  “History  of  the  First 
International” (1928), Part 2, Chap. 2: 

http://www.marxists.org/archive/steklov/hist 
oryfirstinternational/ch22.htm
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۳۸   اسطوره يا واقعيت؟ اسطوره يا واقعيت؟ : : خودسازماندهی آنارشيستی خودسازماندهی آنارشيستی

 سامان راد

 جريان ها و گرايش های آنارشيستی٬ هميشه پشت عبارت
 در واقع آن . پنهان می شوند " خودسازماندهی " پرکاربرد

 ها ادعا می کنند که نه رهبر و اتوريتۀ سازمانی دارند٬ و
 اما در اين ميان اين . نه سلسله مراتب و خط مشی سياسی

 تصميم  کسی  پس چه  که  ماند  می  باقی  چنان  هم   سؤال
 گيری می کند؟ اگر نه رهبری وجود داشته باشد و نه خط
 در هيچ  عملی٬  گونه  آن صورت هيچ  در  مشی سياسی٬

 . شکلی٬ صورت نخواهد پذيرفت

 مثًال شمار زيادی از نشريات آنارشيستی٬ به خصوص در
 شود  می  توزيع  چه . اروپا٬  که  پرسيد  بايد  کسانی ولی

 مقاالت را می نويسند؟ چه کسانی در مورد انتشار يا عدم
 کسی  چه  کنند؟  می  گيری  تصميم  موضوع  يک  انتشار
 و  شود؟  می  تأمين  کجا  از  نشريه  هزينۀ  است؟  سردبير

 به خوبی نشان می دهد که . غيره  يعنی همين مورد ساده
 و  واقعيت٬  است تا  بيشتر يک اسطوره  خودسازماندهی٬

 در  ادعاهای اتفاقًا  رهبری " پس  مشی " نبود  خط  يک ٬ 
 . هدايت کننده وجود دارد

 آنارشيستی مشهور  در يکی از بيانيه هايی که گروه  مثًال
" RTS ") " بازپس گيريد   را  به مناسب اول ") خيابان ها ٬ 

 سال  مه  است ۲۰۰۰ ماه  آمده  بود٬  لندن پخش کرده  در
 : که

 سلسله RTS گروه "  بدون  است  گروهی  مراتب٬ ٬
 خودسازمان خودانگي  و  نه . يافته خته  و  داريم  رهبر  نه  ما

 سخنگو  و  رئيسه  هيئت  و  واحد . کميته  اسم  به  چيزی

 متمرکز برای تصميم گيری٬ برنامه ريزی استراتژيک و
 ندارد  وجود  ايدئولوژی  رسمی . توليد  تعهد  و  عضويت

 طرح جامع و دستورکار ازپيش تعيين شده . درکار نيست
 ۲ ". ای وجود ندارد

 دارد ! الی بسيار ع  وجود  مسأله  دو  جا  اين  اول . ولی در
 چه کسانی هستند٬ بيانيۀ باال به دست چه " ما " اين که اين

 چنين  به  افرادی تصميم  چه  اصوًال  و  شده  کسانی نوشته
 است٬  شده  گفته  چه  آن  اگرهم  ثانيًا٬  اند؟  گرفته  اقدامی

 جای خوشحالی نيست  بازهم  باشد٬  ممکن . واقعيت داشته
 نظر برسد٬ است برای آ  به  کمی برخورنده  نارشيست ها

 های  روش  چنين  يک  با  داری  سرمايه  گفت  بايد  ولی
 شد " خودانگيخته " اتفاقی و  نخواهد  اين . ای سرنگون  در

 جا نه از تئوری خبری است و نه از تحليل منطقی جامعه
 فقدان سمت و سوی مشخص ". آلترناتيو " و نه ارائۀ يک

 د  هم  آن  انسجام٬  هدف و  دشمنی شديدًا سياسی٬  مقابل  ر
 ايدئولوژيک و سازمان  ابزارهای  به  خرخره  تا  که  يافته

 ٬ هرگز ) يعنی سرمايه داری ( دستگاه سرکوب مسلح است
 . کاری از پيش نمی برد

 واقعيت اينست که رهبران يک چنين جنبش هايی٬ عاری
 مشی سياسی نيستند  ايدئولوژی و  ها . از  آن  حال  هر  به

 با " آنارشيست "  و  به هستند  مشخصی٬ " اصول " اتکا
 ديگران  در تقابل با  از جمله مارکسيست ( هويت خود را

 کنند ) ها  می  متنوع ( تعيين  جريانات  امروز  که  هرچند
 به  ولی  دارند؛  وجود  نقيض  و  ضّد  گاه  و  آنارشيستی
 هرحال شماری از خصويات و انديشه ها بين اکثر آن ها

 دولت ). مشترک است  آنارشيست ها٬  نها  برای  دهای و
 علت ريشه ای  حکومت٬ ارتش٬ پليس٬ دادگاه ها و غيره

 هستند  موجود  نظم  و  کنونی  جهان  های  بدبختی  . تمامی
 بنابراين اين علت ريشه ای بايد نابود بگردد؛ و سپس نه با
 يک  ناگهانی  معرفی  با  که  حکومت٬  از  جديدی  شکل

 . جامعۀ بی طبقه جايگزين شود

 اتور  هرگونه  با  مخالفت  نوع  بر اين  تأکيد  با  يته٬
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 فعاليت " خودسازماندهی "  در  مشارکت  هرگونه  نفی  به ٬ 

 های حزبی و سازمانی از يک سو٬ و مخالفت با هرگونه
 شود  می  منجر  دولت  طريق  از  سياسی  تغيير  و  رفرم

 دفاع (  رفرمی  مارکسيست از  که  يادآوری کرد  بايد  البته
 در واقع  کارگر و  طبقۀ  خود  که حاصل مبارزۀ  می کنند

 هرچه بيشتر به سمت اين از  را  توزان قوا  پايين باشد تا
 طبقه و هدف درهم شکستن دولت سرمايه داری چرخش
 از  زنی های متداول که  معنای چانه  به  رفرم  نه  و  دهد؛

 ). باال صورت می گيرد

 داخل  در  ها  آنارشيست  اگر  که  پرسيد  فرضًا  بايد  مثًال
 م  در  موضعی  چه  دقيقًا  بودند٬  نيرومند  قابل ايران

 برای تشکيل  ٬ " سنديکا " اعتصاب رانندگان شرکت واحد
 که خود در شرايط خاص ايران قدمی بسيار بزرگ بود و
 به سرعت خصلت ضد سرمايه داری پيدا کرد٬ و رهبران
 عملی آن می گرفتند؟ به طور يقين می توانيم بگوييم که
 و  رهبری  و  مراتب  سلسله  با  خود  خصومت  خاطر  به

 د  چيزهای  بی بسياری  موضع  حالت  بهترين  در   يگر٬
 بی  می کردند اعتنايی و  اختيار  دقت . عملی  اگر  بنابراين

 خود  ضّديت  دليل  به  ها٬  آنارشيست  که  بينيد  می  کنيد
 متأسفانه عمًال  باهرگونه سازماندهی متمرکز و بابرنامه٬
 اين  از  خود  که  کنند  خدمت می  داری  سرمايه  رژيم  به

 . هراس دارد نوع سازماندهی کارگری به شدت

 به  تفاوت های ما٬  از  يکی  که  کنيم  اضافه  بايد  انتها  در
 در اين  آنارشيست ها  با  عنوان مارکسيست های انقالبی٬

 شود  می  ما خالصه  مراتب " که  با " سلسه  را  خود
 صراحت و شفافيت به جنبش کارگری اعالم می کنيم٬ اما
 پاريس و  کمون  تجارب  به  اتکا  با  را  مراتب  سلسه  آن

 می اتقال  سازمان  دمکراتيک  و  شده  کنترل  روسيه٬  ب
 بايد . دهيم  و  هستند  آگاه  موضوع  اين  از  کارگران  همۀ

 عزل نمايندگان و منتخبين  يا  تغيير و  تعويض و  قادر به
 اما آنارشيست ها اين سلسله مراتب را مخفی . خود باشند

 . رهبری دارند٬ ولی آن را انکار می کنند . نگاه می دارند
 انکار می کنند سلسله مراتب  آن را  باز هم اين . دارند و

 جنبش  درون  در  کاذب  آگاهی  اشاعۀ  يک روش  صرفًا
 همانند  ای  ايدئولوژی  نوعی  به  يعنی  است؛  کارگری

 بورژوايی  در . ايدئولوژی  بورژواری  خرده  که  چرا
 همانند بسياری امور ( جامعه همواره در امور سازماندهی

 ! تقليد می کند از بورژوازی ) ديگر

 آنارشيسم و سوسياليسم آنارشيسم و سوسياليسم

 لنين . ا . و

 ۱۹۰۱ : نگارش

 در مجلۀ ۱۹۳۶ اين مطلب نخستين بار در سال : انتشار
 . منتشر گرديد ٬ ۷ شمارۀ انقالب پرولتری

 انتشارات : منبع  لنين٬  آثار  Foreign مجموعه
languages ٬ ۱۹۶۱ جلد   مسکو٬  صفحات ۵ ٬ ٬ ۳۲۷  

۳۳۰ 

 بيژن شايسته : ترجمه از متن انگليسی

 : ها تز

 مسير . ۱  در  و ( سال ۴۰ تا ۳۵ آنارشيسم  بين باکونين
 بعد ٬ ۱۸۶۶ الملل  خود ) به  وجود  گرفتن ( از  درنظر  با

 بيش  بسيار  های  سال  مسير  در  گفت  بايد  ٬ ) تری اشتنر٬
 نگفته استثمار کلی عليه مبتذل هيچ چيز به جز شعارهای

 . است

 هزار سال رايج بوده است؛ ۲ اين عبارات برای بيش از
 از آن  عبارتست  بوده٬  مفقود  علل درک ) الف ( چه

 می تکامل درک ) ب ( استثمار؛  به سوسياليسم  که  جامعه
 به مثابۀ نيرويی خالق مبارزۀ طبقاتی درک ) ج ( انجامد؛

. به منظور تحقق سوسياليسم
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 عنوان پايۀ خصوصی مالکيت . استثمار علل درک . ۲  به

 توليد . کااليی اقتصاد  ابزار  بر  اجتماعی  در . مالکيت
 . آنارشيسم٬ هيچ کدام

 . بورژوايی است به صورت وارونه فردگرايی آنارشيسم٬
 . فردگرايی به عنوان پايۀ کّل جهان بينی آنارشيستی

 ) ۱ ( اقليت . بر زمين اقتصاد رده ُخ مالکيت و رده دفاع از ُخ {

 } اتوريته و سازمانده بخش قدرت وحدت نفی

 جامعه . ۳  تکامل  درک  از  توليد  ناتوانی   انبوه نقش
 . تکامل سرمايه داری به سوسياليسم

 محصول (  يک . است نااميدی آنارشيسم٬  روانشناسی
 ). روشنفکرد مضطرب يا فرد آواره؛ و نه يک پرولتر

 . پرولتاريا طبقاتی ناتوانی از درک مبارزۀ . ۴

 . نفی مضحک سياست در جامعۀ بورژوايی

 . ناتوانی از درک نقش سازمان و آموزش کارگران

 . جانبه و نامرتبط يک وسايل از يی دارو نوش

 آنارشيسم٬ در دورۀ تفوق و سلطۀ خود در کشورهای . ۵
 روميايی٬ چه سهمی را در تاريخ معاصر اروپا ادا کرده

 است؟

 . هيچ گونه دکترين٬ تعليم انقالبی٬ يا تئوری 

 پاره کردن جنبش طبقۀ کارگر پاره 

 بی شکست مفتضاحانۀ کامل در آزمون های جنبش انقال 
 ). ۱۸۷۳ ؛ باکونينيسم۱۸۷۱ ٬ پرودونيسم٬ (

 سياست   از  کارگر  طبقۀ  پشت بورژوايی تبعيت  در ٬ 
 . ماسِک نفِی سياست

 يعنی Keine Majorität اقليت٬ ) ۱ (  پذيرش ٬  عدم
 ويراست  اطاعت اقليت از اکثريت در نزد آنارشيست ها

 لنين

 مارکسيسم در مقابل آنارشيسم مارکسيسم در مقابل آنارشيسم

 سيروس پاشا : مترجم

 خواست عدالت بسياری از  جوانان در طی جنبشی که با
 ايده  جذب  است٬  شده  ايجاد  جهان  سرتاسر  در  اجتماعی

 گردند  می  آنارشيستی  را  های  خودشان  اگر  حتی
 به نظر می رسد که آنارشيست . آنارشيست خطاب نکنند

 می  هم  ها  مارکسيست  که  هستند  چيزی  همان  مدافع  ها
 يعنی  بی : خواهند؛  ای جامعۀ  جامعه   خودسازمان طبقه٬

 خودمديريت  و  ما . شونده يافته  که  چيزی  همان  واقع  در
 عبارت  در  کارگری " اغلب  کنيم " قدرت  می  . خالصه

 مدافع  که  می گويند  ما٬  مانند  آنارشيست ها٬  بسياری از
 هستند  پليس؛ . انقالب  رؤسا٬  و  رئيس  بدون  ای  جامعه

 بدون ثروتمندان و بمب های  برابری اجتماعی؛  با  همراه
 . ای؛ جامعه ای که در آن مردم به دنبال سود نباشند هسته

 اما سؤال آنست که اگر ما و آنارشيست ها هر دو اهداف
 بين  بايد  چرا  اختالف چيست؟  پس وجه  داريم٬  مشابهی
 داشته  وجود  خصومت  ها  آنارشيست  و  ها  مارکسيست

 باشد؟

 دارد  وجود  بنيادی  اختالف  دو  جا  اين  مسألۀ . در اول٬
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 دوم  و  است  دولت حزب  مخالف . مسألۀ  ها  آنارشيست

 ما  اعتقاد  به  که  حالی  در  هستند؛  سياسی  حزب  تشکيل
 داری  سرمايه  عليه  مبارزه  هدايت  برای  کارگر  طبقۀ

 اما چرا ما روی تشکيل . نيازمند يک حزب سياسی است
 يک حزب انقالبی سياسی پافشاری می کنيم؟

 سال  در  روسيه  رويدادهای  به  که  دهيد  ۱۹۱۷ اجازه
 بيندازيم نگ  جنگ جهانی٬ . اهی  محروميت های ناشی از

 ميليون ها نفر از کارگران را به ضّديت با دولت روسيه
 بود  کشانده  داران  سرمايه  در . و  که  دهقان٬  ها  ميليون

 فئودالی قرار داشتند٬ خواهان زمين و اسارت شرايط شبه
 و ) ۱۹۱۷ فوريۀ ( در طول نخستين انقالب . آزادی بودند
 آن٬  از  گرفتن پس  دست  به  برای  تالش  در  کارگران

 داير  را  ها  سوويت  يعنی  خود٬  های  سازمان  حکومت٬
 . نمودند

 يعنی دولت موقت٬  داری٬  يک دولت حامی سرمايه  اما
 بين فوريه و اکتبر همان . چنان به بقای خود ادامه داد هم

 ترين حزب انقالبی٬ يعنی سال٬ ده ها هزار نفر به منسجم
 رهبر  به  پيوستند بلشويک ها  تروتسکی٬  و  لنين اين . ی

 و  گيری  قدرت  برای  را  شوراها  که  بود  قادر  حزب
 . سرنگونی دولت موقت رهبری کند

 تاريخ نمونه های بسياری از خودسازماندهی کارگران٬ و
 . استقرار شوراهای کارگری و دهقانی را نشان داده است

 جهت  بسي اما  سياسی  های  ها گيری  آن  درون  در  اری
 دارد  رهبری جم نس م . وجود  برای  نيز  انقالبيون  ترين

 انداز تسخير قدرت٬ کردن٬ برای مبارزه در راستای چشم
 . نيازمند سازماندهی هستند

 اسپانيای  در  ديگر  که . است ۳۷  ۱۹۶۳ نمونۀ  هنگامی
 فاشيست ها تالش کردند تا با ارتش قدرت را تسخير کنند٬

 نمو  شوراهای کارگری خود  ايجاد  به  اقدام  . دند کارگران
 در کاتالونيا٬ و در بارسلونا به عنوان مرکز آن٬ کارگران

 وکار و امور خود پرداختند و آن به اشتراکی کردن کسب
 درآوردند  خود  کنترل  تحت  ضّد . را  جبهۀ  در  هرچند

 سرمايه  مدافع  که  داشتند  قرار  مهمی  احزاب  فاشيست٬
 بود  کمونيست . داران  حزب  سوی  از  مهم  احزاب  اين
 اول با " ی حمايت می شدند که اعالم  کرده بود استالينيست

 کنار  را  اطالع ثانوی سوسياليسم  تا  بجنگيد؛  فاشيست ها
 ". بگذاريد

 با احزاب مدافع " جبهۀ خلقی " در کاتالونيا٬ يک حکومت
 شد  تشکيل  داری  کنفدراسيون " آنارشيست های . سرمايه

 ( ملی کار " CNT ( يعنی بزرگ   ترين جنبش آنارشيستی ٬
 ! م به اين دولت پيوستند در جهان ه

 در مورد مسألۀ  همين موضوع نشان داد که آن ها کامًال
 هستند  کمونيست ها . قدرت سردرگم  مانند  آنارشيست ها

 ها [  شکست ] استالينيست  راه  بهترين  که  نشدند  متوجه ٬ 
 فاشيست ها٬ پيشبرد و تکميل انقالب٬ و نابود ساختن پايۀ

 در اين . ر است توده ای فاشيست ها در مناطق حومۀ شه
 مقطع هيچ نيروی انقالبی منسجمی وجود نداشت که نقش

 . يک رهبری بديل را ايفا کند

 بوروکراتيک  و  اقتدارگرايانه  يک ايدۀ  رهبری٬  ايدۀ  آيا
 که  ها  آنارشيست  اصلی  شعار  اين  تمامی " است؟  ما

 هنگامی که مارکسيست ". اشکال رهبری را طرد می کنيم
 رهبری صحبت می کنند  از  گروهی ها  نه  مقصودشان ٬ 

 بلکه  کنند٬  می  هدايت  جنبش را    که  کل  عقل  افراد  از
 هر زمانی که . تر است تر و ساده چيزی به مراتب روشن

 يک  در  را  قطعنامه  کنند٬  می  توزيع  را  جزواتی  ما
 را  تظاهراتی  دهيم٬  می  پيشنهاد  کارگری  اتحاديۀ
 انتشار می دهيم٬  روزنامه ای را  سازماندهی می کنيم يا

 . در حقيقت درگير امر رهبری کردن بوده ايم

 های  سوسياليست  و  انقالبيون  ما  نظر  از  همه٬  اين  با
 يک  با  همراه  که  دارند  نياز  هم  سازماندهی منسجم  ديگر

 نحوۀ  به صورت جمعی و دموکراتيک در مورد  تا  کنند
 مبارزه عليه کارفرمايان٬ دولت و جريان های راست در

 اين موضوع . رند و عمل کنند جنبش کارگری٬ تصميم بگي
 دانشجويی  يک گروه  در يک اتحاديۀ کارگری يا  احتماًال
 واضح به نظر می رسد٬ اما مارکسيست ها می گويند که
 سوسياليست ها بايد اين کار را در يک سطح ملی٬ و در

 اگر ما بگذاريم که . صورت امکان بين المللی٬ انجام دهند
 صورت  به  چيز رخ " خودجوش " و " خودانگيخته " همه

 يافت؛  خواهيم  سازمان  محلی  سطح  در  ناگزير  بدهد٬
 ملی  مقياس  در  را  خود  راست  نيروهای  که درحالی
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٤۲ 
. سازمان خواهند داد و هميشه ما را مغلوب خواهند کرد

 ما به سازمانی نياز داريم که در سطح ملی هماهنگ شده
 حزب  يک  يعنی  هميشه . باشد٬  سياسی  احزاب  که  اين

 هستند٬ نادرست است غيردموکراتي  اتفاقًا . ک و اقتدارگرا
 مراتب غيردموکراتيک تر از  جنبش های آنارشيستی به
 روال  فاقد  ها  آن  که  چرا  هستند؛  سوسياليستی  احزاب

 درعوض . دموکراتيک برای تصميم گيری اکثريت هستند
 رو به رو می شويد " ساختار امپراتوری بدون " شما با يک

 کسانی که بهترين پيوندهای که در آن بهترين سخنگوها٬
 غيررسمی محفلی را دارند٬ قادرند که جنبش را در دست

 وقتی که شما با جنبش هايی . بگيرند و بر آن سوار شوند
 بی بی  و  قابليت شکل  نه  ديگر  هستنيد٬  به  رو  ساختار

 پاسخگويی داريد٬ نه انتخابات منظم و نه حتی يک ديدگاه
 . مات اتخاذ شده کلی از انجام يا عدم انجام تصمي

 انتخابات

 از  حمايت  يا  انتخابات  در  مخالف شرکت  آنارشيست ها
 هستند  سياسی  حزب  داری . يک  سرمايه  که  جا  آن  از

 از شرکت در آن  آن ها  پارلمانی غيردموکراتيک است٬
 کنند  می  لجوجانه . امتناع  برخورد  گويند  می  اين  . به

 يک  حتی انتخاب کردن افراد٬  راه مبارزات انتخاباتی يا
 . مهم برای ترويج عقايد خود و افشای سرمايه داران است

 البته سوسياليست ها توهمی به پارلمان های سرمايه داری
 سال . ندارند  در  شيلی  نظامی  کودتای  به ۱۹۷۳ نمونۀ ٬ 

 اگر دولت منتخب  که  نشان داد  مثال بسيار ديگر٬  همراه
 ٬ سرمايه داران تالش خواهند کرد که آن " تند برود " چپ

 آن چه اهميت دارد٬ نه وجود يک . را به طور حذف کنند
 سوی  از  قدرت  تسخير  که  مجلس٬  در  چپ  اکثريت

 است  از طريق سازمان های آن ها  اگر . کارگران و  اما
 خواهد  چه  بعدی  قدم  گاه  آن  بدهد٬  رخ  چيزی  موضوع

 بود؟

 دولت

 اين خواسته بالفاصله  اما  خواهان الغای دولت هستيم؛  ما
  نظامی که ما می خواهيم . ب محقق نمی شود بعد از انقال

 معنای آن است  حکومت کارگری و قدرت کارگری  به

 که مردم خود در سطح محلی تصميم می گيرند که چگونه
 حمل  سيستم  کار شهرها٬  مراکز  البته  و  ها  انجمن  ونقل٬
 کنند  اداره  را  وجود . خود  مستلزم  چيزی٬  چنين  تحقق

 اشکال مدرن  عنوان  به  مراکز شوراها٬  در  سوويت ها٬
 . کار و انجمن ها مختلف است

 ٬ " ای عمل کنيد ای فکر کنيد٬ محله محله " با اين حال شعاِر
 نيست  کافی  کارگری  قدرت  نهادهای . برای  عالوه٬  به

 سطح محله  در  را  خود  که  دارند  نياز  دموکراسی  ای
 ای و ملی هماهنگ کنند؛ تصميات بزرگ راجع به منطقه

 ليسم در بعد ملی و بين المللی را چگونگی ساخت سوسيا
 آنارشيست ها نمی توانند يک مسألۀ حياتی را . اتخاذ نمايند
 دهند  در . پاسخ  که  کارگرانی    انقالب٬  نخست  روز  در

 رو خواهند شد٬ قدرت قرار دارند٬ با حمالت دشمن روبه
 انگلس و مارکس به عنوان . چه در داخل و چه از خارج
 عل  سوسياليسم  دولت بنيانگذاران  که  کردند  اعالم  می٬

 مسلح " اساسًا  افراد  از  ( هيئتی  غيره "  و  ارتش  ) پليس٬
 . است

 نيز به هيئت هايی از مردم مسلح نياز  انقالب در امريکا
 داشت  ملی : خواهد  سطح  در  که  کارگری٬  ميليشيای

 هماهنگ شده و آمادۀ مقابله با تهاجم امپرياليسم و شکست
 گر راديکال ها بگويند ا . تالش های ضدانقالب مسلح باشد

 پرسيد  خواهيم  آن ها  از  ما  آنارشيست هستند٬  " که  شما :
 رفرميست؟  يا  که ". انقالبی هستيد  بگويند  " انقالبی " اگر
 کرد  خواهيم  سؤال  دو ". جدًا؟ :" هستند٬  هر  به  پاسخ  اگر

 گيری منطقی " مثبت " پرسش٬  آن وقت يک نتيجه  باشد٬
 د٬ در سطح ملی شما به يک سازمان نياز داري . وجود دارد
 حتی  دموکرتيک و  شکل  به  که  المللی٬  بين  المقدور

 سازمان يافته باشد٬ کارگران٬ دانشجويان٬ بيکاران٬ افراد
 و  همجنسگرايان  سفيدپوستان٬  و  پوستان  سياه  بازنشسته٬

 و دگرجنس  پير  و  جوان  يک هدف ... گرايان٬  حول  را
 ت و مشترک گرد آورد؛ و قادر باشد که بر بنيانی بلندمد

 يعنی برای انقالب٬ مبارزه  بديل٬  برای يک جامعۀ  ممتد
 مارکسيستی  انقالبی  حزب  که  چيزيست  همان  اين  کند؛

 . طبقۀ کارگر نام دارد

/http://socialistaction.org : منبع
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٤۳   دوراهی خونين در سوريه دوراهی خونين در سوريه

 اک ِلِونت توپر

 کيوان نوفرستی : مترجم

 در  مهمی  تغييرات  سو٬  اين  به  ژوئيه  ماه  اواخر  از
 است  بوده  وقوع  درحال  سوريه  کنونی  می . رويدادهای

 گيری خونريزی و خشونت به شدت شاهد توان به راحتی
 در اين مسير به . بود شکلی ملموس  روندی نگران کننده

 ی٬ چشم می خورد که قرارست اختالفات گروه های نژاد
 به وسيله ای برای افشاندن بذرهای مذهبی و فرقه  ای را

 کينه خصومت  سطح و  در  روند  اين  تأثيرات  گسترش ٬ 
 ابتکار و منطقه٬  عمومی  و ات تشديد  امپرياليسم  عمل

 منطقه  کند ای قدرت های  کليت . تبديل  در  تغييرات٬  اين
 يک برهۀ  از  عبور  حال  در  ما  که  می دهد  نشان  خود٬

 . تر روند شورش های سوريه هستيم حساس جديد در بس

 جانب  از  نيرومندی  و  مستقل  عمل  ابتکار  که  مادام
 بزرگ  خبر  با  ما  نباشد٬  مطرح  سوريه  زحمتکشان
 ويرانی سوريه رو به رو خواهيم بود که حتی در صورت
 . سرنگونی رژيم بعثی نيز تا چندين سال باقی خواهد ماند

 به ذهن مت  اين را  بادر می تصوير کلی وضعيت سوريه٬
 هرج  های  دروازه  به  رويدادها٬  مسير  که  و کند  ومرج

 جنگ داخلی خونينی شبيه به لبنان رسيده است و تا چندين
 کشيد  خواهد  درازا  به  کارگر . سال  طبقۀ  وضعيت٬  اين

 ترکيه را نيز شديدًا نگران کرده است و به همين دليل بايد
 . با دقت بيشتری نگاه شود

 روند انحطاط شورش ها

 اخير٬ واض  دورۀ  در  سوريه  کنونی  روند  جنبۀ  ترين  ح
 آور خشونتی است که از سوی نيروهای صحنه های بهت

 از بريدن . چنان نيز می شود شورشی اعمال می شده و هم
 حلق  سر٬  قطع  تا  گرفته  ها  دوربين  برابر  در  آويز گلو

 اين اقدامات . کردن مردم از سقف و اعدام زن و کودک
 ا  . ی رو به رشد در سوريه هستند همگی جزئی از پديده

 در کنار چنين اقداماتی٬ نفوذ اسالم نيز در شورش ها در
 قدرت  است حال  بيرون . گيری  از  که  اسالمی  نظاميان

 ميان  در  را  باال  دست  پيش  از  بيش  شوند٬  می  آورده

 ای٬  توده  جنبش  و  کنند٬  می  پيدا  شورشی  نيروهای
 بود  توجه  قابل  ابتدا  در  که  غيره  و  عقب تظاهرات  ند٬

 . نشسته اند

 دستگيری دو افسر پليس به دست ارتش آزاد : تصوير
 سوريه در حلب

 از  بخشی  عنوان  به  سوريه  در  شورش  چگونه  که  اين
 نقطه  چنين  به  منطقه  شورش عمومی مردمان عرب در

 . ای رسيد٬ مسأله ايست که بايد به خوبی درک گردد

 آنست که شورش در  اين موضوع  اصلی  داليل  از  يکی
 سوريه٬ پيش از آن که تناقضات داخلی اين کشور به بلوغ

 شد  آغاز  باشد٬  دست يافته  نضج  آغاز . و  تأثير  دنبال  به
 شورش در تونس٬ که در مصر ادامه يافت و در سرتاسر
 نيز  سوری  جوانان  کرد٬  گسترش پيدا  کشورهای عربی

 ريختند  ها  خيابان  به  و  گرفتند  پی  را  روال  اما . همين
 معترض معترضان سور  مردم  همان سطح  در  هنوز  ی٬

 نداشتند  قرار  مصر  تونس يا  های خاّص رژيم . در  جنبه
 سوريه از يک سو٬ و ايجاد انتظاراتی برای ِاعمال رفرم
 از  پيش از فوران شورش ها  تا  از سوی اسد  در جامعه

 اثرگذار بودند  بنابراين فرايند . سوی ديگر٬ در اين مورد
 درنورديد  را  منطقه  که  زحمتکش شورشی  های  توده ٬ 

 سوريه را در موقعيتی قرار داد که از لحاظ روانی٬ نسبتًا
 با اين حال توده ها تحت تأثير موجی که . غيرآماده بودند

 نسبتًا  ای  دوره  طی  بود٬  درنورديده  را  منطقه  مردمان
 کوتاه حرکت کردند و در اين مقطع ما شاهد شورش های

 کشو  مختلف  شهرهای  در  بسياری  ای  بوديم توده  اما . ر
 آميزی که بالفاصله از سوی رژيم برای اقدامات خشونت

 برجای  منفی  تبعاتی  شد٬  گفته  کار  به  جنبش سرکوب
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 مارس . گذاشت  ماه  در  در ۲۰۱۱ شورش  و  شد  آغاز

 ما  پس از اين مرحله  رسيد؛  اوج خود  اواخر تابستان به
 و  افت  با  همراه  هرچند  عمومی٬  تنزل  يک  شاهد

 اي  بوده  نيز يک نقطۀ ۲۰۱۲ در اوايل سال . م خيرهايی٬
 اوج در تظاهرات توده ای وجود داشت٬ اما آن هم چندان

 . طول نکشيد

 قدرت و توانايی نسبی دستگاه دولتی سوريه٬ نقش مهمی
 قابل  بخش  که  موضوع  اين  اما  کرد؛  ايفا  ميان  اين  در
 يک حکومت  از  ترس  دليل  به  جامعه  مردم  از  توّجهی

 قرا  رژيم  پشت  مؤثر اسالمی٬  جا  اين  در  نيز  گرفتند  ر
 عواملی مانند دخالت خارجی . واقع شد  فعلی٬  در مرحلۀ

 گرا٬ اين توده در فرايند شورش و جلوآمدن عناصر اسالم
 . ها را از گسست از رژيم کنونی بازداشته است

 چنين بسياری علوی ها٬ مسيحيان٬ درزی ها٬ ارامنه و هم
 ميانه  سنی  مسلمانان  ترس يک از  از  اسالمی رو٬  رژيم

 اند  قرار گرفته  اسالم . سرکوبگر در کنار رژيم   اين که
 نيروهای شورشی می  مقدم  خّط  پيش به  بيش از  گرايان
 آيند٬ و از شعارهايی استفاده می کنند که سرشار از کينه
 و نفرت است٬ به همراه خشونت هايی که از سوی آن ها

 بخش اعمال شده٬ همگی عواملی هستند که باعث شده اند
 پروپاگاندای  سمت  به  جامعه  از  و " هايی  هول  ايجاد

 تمايل نشان دهند " هراس  نيروهای . رژيم  اين حقيقت که
 امپرياليست ها  نزديک با  رابطۀ  در  شورشی به وضوح
 سبعانۀ  حمالت  مورد  سوريه  که  اين  و  دارند  قرار
 امپرياليست هاست٬ مردم بسياری را به سمت جناح رژيم

 مشاهدۀ تجربۀ عراق٬ چه کسی می بعد از . هل می دهد
 تواند اين مردم را مقصر بداند؟

 و  وحدت  بر  که  شعارهايی  شورش٬  نخست  دورۀ  در
 در  داشتند٬  تأکيد  رژيم  مقابل  در  سوريه  مردم  برادری

 بودند  شعارها  ای . رأس  خصمانه  شعارهای  اکنون  اما
 دشمن  آن  از  هدف  که  دارد  بر وجود  سلطه  و  تراشی

 مطرح می کسانی . ديگران است  چنين شعارهايی را که
 توصيف " جهاد عليه کارفران " کنند٬ مبارزه را به عنوان

 می کنند و به اين ترتيب مثًال می توانند به علوی ها حمله
 . ببرند

 با  و  ای  توده  های  تظاهرات  با  که  شورشی  بنابراين
 محتوای دموکراتيک آغاز شد٬ به مسيری جديد رسيد که

 ه سرعت به دليل سرکوب سنگين در آن مبارزۀ نظامی ب
 و قدرت های خارجی٬ غالب و فشار نيروهای اسالم  گرا

 اين موضوع باعث شد که جنبش توده ای از يک سو . شد
 به عقب  سوی ديگر  از  و  کند  تجربه  را  ای  جّدی  نشينی

 نظاره  و  انفعالی  تبديل موقعيت  نظامی  های  درگيری  گر
 منفی و . شود  به صورت يک عامل  مضر اين موضوع

 رژيم  برابر  در  شورش  دموکراتيک  محتوای  برای
 به عالوه٬ ما می . ارتجاعی و سرکوبگر بعثی٬ ظاهر شد

 دستخوش  کلی  طور  به  مبارزه  فرايند  که  بگوييم  توانيم
 انحطاط هايی شده است که بايد آن ها را به دقت بررسی

 . کرد

 نقطه  از  نمی تواند  بعثی  سرنگونی رژيم  برهه٬  اين  در
 توده  يک نظر  معنای  به  سوريه  وسيع  زحمتکش  های

 باشد  جلو  در باال اشاره . حرکت مثبت به  همان طور که
 يک جنگ  پرتگاه  لبۀ  به  را  کشور  رويدادها  مسير  شد٬
 برای  بسياری  مصائب  است که  کشانده  آشوب  و  داخلی

 اما اين هشدار٬ مطلقًا به . مردمان سوريه منجر خواهد شد
 بعثی  رژيم  معنی نيست که  کم اين  شّر  است يا فعلی٬  تر

 بايد مورد حمايت قرار گيرد؛ اين هشدار هرگز به معنای
 نيست  نيز  اسد  رژيم  همدردی با  در . اعالم  که  دانيم  می

 چپ  از  وسيعی  بخش نسبتًا  بر  جّوی  چنين  حاضر  حال
 اما . حکمفرماست٬ هرچند که به وضوح اعالم نمی شود

 افتاد  دامی  چنين  به  د . نبايد  صحيح٬  يک رويکرد  از  فاع
 ساير  و  بعثی  رژيم  ارتجاع  عليه  مبارزه  مستقل  خط
 است  ممکن  که  است  بورژايی  ارتجاعی  نيروهای

 شوند  اولی  رژيم . جايگزين  از  نه  زحمتکش  های  توده
 بورژوايی  نيروهايی  ساير  نه  و  شوند  می  منتفع  بعثی

 پروردۀ امپرياليست ها و ساير قدرت های ارتجاعی دست
 . ای منطقه

 ی امپرياليست ها نگرانی ها

 اين موضوع  نگران  اسرائيل٬  امپرياليست های غربی و
 هستند که مبارزه عليه رژيم بعثی در سوريه٬ عالئمی از

 نشان انحطاط در امتداد صفوف اسالم  را  گرايان بنيادگرا
 می  انتظار  که  چه  آن  از  بعثی  رژيم  که  اين  و  دهد می
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 کيه را بايد بازديد اخير کلينتون از تر . رفت٬ قوی تر است

 . اساسًا در چنين چارچوبی نگاه کرد

 روبه  اسالم نفوذ  نظاميان  تمامًا رشد  ها  آن  که  اين  و  گرا
 نيستند  کنترل  رسد ( تحت  می  نظر  به  که  طور  ٬ ) همان

 هاست  امپرياليست  برای  مشکل  يک  جنايات . منشأ
 اسالم خشونت  نظاميان  اين  که  شدند٬ آميزی  مرتکب  گرا
 را مخدوش می کند و امور را " مبارزان آزادی " تصوير

 برای اتحاد امپرياليسم غرب٬ به طور کلی٬ دشوارتر می
 که ارائۀ چنين تصويری به به افکار عمومی . سازد  چرا

 عالوه  به  و  بگيرد  صورت  تواند  می  سختی  به  غرب
 بی  جدی  ممکن موانع  های  تالش  پای  پيش  را  شماری

 . برای مداخلۀ مستقيم قرار خواهد داد

 جديدی ظاهرًا  حرکت  سمت  به  غرب٬  امپرياليسم  اتحاد
 است  شده  بر اين مانع سوق داده  های . برای غلبه  بيانيه

 هدف  از  وضوح  به  ترکيه  از  خود  ديدار  در  کلينتون
 منطقه  نيروهای  بر  نظارت  پرده افزايش  متفرق  و  ای

 به عالوه پيامی هم وجود داشت مبنی بر اين . برمی دارد
 کان مداخلۀ مستقيم بيشتر دست که آن ها برای افزايش ام

 گويد  می  کلينتون  شد؛  خواهند  کار  " به  آغاز :  زمان از
 ما  بين  هايی  همکاری  هميشه  ها٬  و [ درگيری  ترکيه

 متحده  است ] اياالت  داشته  و . وجود  اطالعاتی  مراکز
 انجام  به  برای  و  دارند  عظيمی  مسئوليت  ما٬  ارتش

 کر  آغاز  را  مطالعاتی  گروه  يک  ما  آن٬  ". ديم رسانيدن
 بر  ترکيه  خارجۀ  وزير  با  همراه  روند " کيلنتون  تسريع

 پس از اسد " و " گيری اسد کناره  " آماده شدن برای دورۀ
 تأکيد کردند و در عين حال اعالم کردند که آن ها شورای
 ملی سوريه و ارتش آزاد را تقويت خواهند کرد و کمک
 های مستقيم بيشتر به همراه تجهيزات الزم برای افزايش

 . قابليت مرکزی کنترل٬ به آن ها اعطا خواهد شد

 اين پيام ها نشان می دهد که اتحاد امپرياليسم غرب گمان
 می کند که از نقطه نظر توازن قوای کنونی در سوريه٬
 نگران  ها  آن  گرفت؛  خواهد  بيشتری  زمان  اسد  يد  خلع

 هستند و هرج  لبنان  يا  وضعيت افغانستان  به  . مرجی شبيه
 برای جلوگيری از اين بنابراين قا  آن ها  است که  بل فهم

 احتماالت٬ برای مداخلۀ بيشتر در امور نيروهای شورشی
 آن های سعی خواهند که نظارت خود . تدارک خواهند ديد

 سخت  سفت و  نيروهای شورشی را  عناصر بر  کنند؛  تر
 کنترل  و  غيره متفرق  و  دهند  ترتيب  و  نظم  را  . نشده

 د که آن ها قصد دارند که مضاف بر اين٬ احساس می شون
 " منطقۀ حائل " تر٬ يک برای ايفای نقشی به مراتب مستقيم

) Buffer Zone ( ايجاد کنند . 

 سخنرانی مطبوعاتی کلينتون پس از کنفرانس : تصوير
 ۲۰۱۲ آوريل ۱ وزرای امور خارجه در استانبول٬

 دردسر ترکيه

 يه ترک . ترکيه نقشی حياتی در کّل اين فرايند بازی می کند
 به  سوريه  مردم  حامی  عنوان  به  را  خود  که  درحالی
 را  دلرحم  کشوری  نقش  يک سو  از  کشد٬  می  تصوير
 بازی می کند که پذيرای پناهندگان است٬ و از سوی ديگر
 از هيچ نوع  امريکا٬ عربستان سعودی و قطر٬  با  همراه
 نمی  دريغ  شورشی  مسلح  نيروهای  قبال  در  حمايتی

 که " راز " اين . ورزد  است  آگاهند ی  آن  از  وجود . همه
 هايی  کمپ  کنار  در  مسلح٬  عناصر  ميزبان  های  کمپ
 به  روشنی  به  موضوعيست که  پناهندگان٬  اسکان  برای

 است  گرديده  افشا  المللی  بين  مطبوعات  که . وسيلۀ  اين
 " حزب جمهوری خواه مردم " چندی پيش برخی اعضای

) CHP ( از کمپ   در پارلمان پس از تالش برای بازديد
 در هاتای٬ اجازۀ ورود به آن جا را ) Apaydin ( دين ی آپا

 است  موضوع  اين  توجه  قابل  شواهد  از  يکی  . نيافتند٬
 دارد  در اين ميان وجود  های ديگری هم  در . نشانه  مثًال

 هاتای  سوريه٬  عنوان ) ترکيه ( وب سايت ارتش آزاد  به
 ترک  در  که  تلفنی  شمارۀ  و  شده  معرفی  اصلی  سل مقر

) Turkcell ( شده٬ شمارۀ تماس ذکر شده است ثبت . 

 در  خطرناک  قماری  به  توسعه٬  و  عدالت  حزب دولت
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 آن کمی  از انجام  است و ظاهرًا  شده  مورد سوريه وارد

 رسد  می  نظر  به  کشوری . مضطرب  به  اکنون  ترکيه
 يک خرده  به  رؤيای مبّدل شدن  و  شده  امپرياليست تبديل

 درسر می پروراند  به اين موضوع . قدرت منطقه ای را
 مقاالت سازمان  در  تحليل " نگرش مارکسيستی " تفصيل

 است  خرده ( شده  دربارۀ  چاقلی٬  اليف  به  کنيد  نگاه
 ترکيه ). ای ترکيه به عنوان يک قدرت منطقه : امپرياليسم

 تجاری و  ابزارهای اقتصادی٬  واسطۀ  به  که  تالش کرد
 در کمپ  موقعيت خود  از  استفاده  و همچنين  ديپلماتيک٬

 د ( غرب  توسعۀ عضويت  و  همکاری  سازمان  و  ناتو  ر
 غيره  و  اروپا  اتحاديۀ  عضويت در  کانديد  تا ) اقتصادی؛

زمان آغاز شورش های مردم عرب٬ به اين هدف دست
 بنابراين زمانی که شورش توده ای آغاز شد٬ ترکيه . يابد

 از مناسبات نزديک و منافع مشترک با رژيم های موجود
 ٬ بسيار مشهود بود يت وضع اين در ليبی٬ . برخوردار بود

 به طوری که ترکيه را وادار ساخت تا در ديپلماسی خود٬
 بزند  ای  مفتضحانه  زيگزاگ های  به  ابتدا . دست  ترکيه

 مخالف مداخلۀ امپرياليستی بود٬ اما وقتی مشخص شد که
 رساندن  حّداقل  به  برای  است٬  حتمی  قذافی  سرنگونی

 کامًال  داشتن سهمی از اين چپاول٬  و  چرخش زيان خود
 برای جبران کّل خسارت . کرد  بيش از حد دير شده ٬ اما
 . بود

 اردوغان و اسد : تصوير

 طبقۀ  بار  اين  رسيد٬  سوريه  به  شورش  موج  که  زمانی
 حاکم ترکيه با سرعِت به مراتب بيشتری دچار زيگزاگ
 سراسر  در  شورش  گسترش  بيم  يک سو  از  زيرا  شد؛

 ايی و تحّرکی جديد پوي و متعاقبًا ترکيه حول مسألۀ کردها

 ترکيه  ديگر  سوی  از  و  رفت؛  می  کردها  جنبش  در
 غارت  و  چپاول  از  مبادا  زيادی داشت تا  ولع  حرص و

 جاه  بتواند  و  بيفتد  توسعه دور  های  را طلبی  خود  طلبانۀ
 کند  يک شبه از دوستی صميمی با . احيا  اردوغان تقريبًا

 رسيد  او  با  خونين  دشمنی  به  ن . اسد  ترکيه  سبتًا بنابراين
 سهم  بتواند  بلکه  تا  شد  وارد  سوريه  در  نزاع  به  زودتر

 اين سياسِت تمامًا متجاوزانه که . بيشتری را به دست آورد
 شود٬  می  دنبال  توسعه  و  عدالت  حزب  دولت  سوی  از

 . قطعًا يک قمار است

 که سرنگونی رژيم اسد آن قدرها هم که در ابتدا گمان اين
 جنبش کردها به موقعيت می رفت٬ ساده نبود؛ و به عالوه

 که  هستند  عواملی  يافت٬  دست  سوريه  در  جديدی  های
 . حزب عدالت و توسعه را با مشکل رو به رو ساخته اند
 در اين ميان ريسک ديگری ظاهر شد؛ موضع خصمانه
 ای که ترکيه در روابط خود با کشورهای سوريه٬ ايران
 از  عملياتی  انجام  به  است  ممکن  کرده٬  اتخاذ  روسيه  و

 از . ثبات کردن ترکيه بينجامد سوی اين کشورها برای بی
 طرف ديگر٬ حزب عدالت و توسعه هنوز نتوانسته است
 سوريه  عليه  نظامی  مداخلۀ  انجام  برای  کافی  توجيهاتی
 بتراشد٬ که البته اين موضوع از نقطه نظر امکان تقويت

 ضمنًا توده های . مثبت و مطلوب است ٬ نگ ج جنبش ضّد
 اند وسيع زحمتکش  . ان به جنگ عليه سوريه متقاعد نشده

 مشکل رو به رو  حزب عدالت و توسعه از اين منظر با
  آميز سياست توسعه شده و اين يکی از جنبه های مخاطره

 وامی  هم  را  توسعه  حزب عدالت و  که  است  ای  طلبانه
 بی  شعارهای  تا  و دارد  بدتر  را  گذشته  در  خود  پروای

 در مواجهه با انتقاداتی که بنابراين دولت . خشن تر سازد
 به بحثی م  وارد می شود و زّورانه به آن وارد می شود٬

 را  به منتقدين برچسب حمايت از بعثی ها  پستی تمام٬  با
 . می زند

 مشغول همکاری های  اياالت متحده  و  ترکيه  اين روزها
 سطح  در  پناهندگان  مسألۀ  کردن  مطرح  برای نزديک

 طريق٬ زمينه را برای ايجاد المللی بوده اند تا از اين بين
 سازند  فراهم  حائل  که . منطقۀ  دارد  وجود  تالش خاصی
 پناهندگان به بيش از  به اين . هزار نفر برسد ۱۰۰ تعداد

ترتيب ترکيه از اين موضوع به عنوان يک حربۀ روانی
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 که  بهانه  اين  آوردن  به  نهايتًا  تا  کرد  خواهد  ما " استفاده

 ميز  توانيم  نمی  اين ب ديگر  خاک ان  در  مردم  از  تعداد
 باشيم  خود  درون " کشور  در  حائل  منطقۀ  ايجاد  برای ٬ 

 . قلمرو سوريه فشار بياورد

 از طرف ديگر٬ پناهندگانی که در استان های مرز جنوبی
 در حال تبديل شدن به يک  خود  اسکان می يابند٬  ترکيه

 هستند  داخلی  پناهندگان . مشکل  ميان  در  که  جنگجويانی
 دارند  با حضور  دولت ٬  از  که  سفيدی  چک  بر  تکيه

 شاخ  حال  در  اآلن  اند٬  برای دريافت کرده  کشيدن  وشانه
 اسلحه  چنان  و  محلی هستند؛  قدم به مردم  جا  آن  دست در

 اما دولت . می زنند که گويی اربابان اين استان ها هستند
 خود  سياست  نتيجۀ  را  اقدامات  اين  که  دهد  می  ترجيح

 نارضايتی و تنش از سوی نبيند٬ و همين امر به افزايش
 در شرايط " هاتای " از اين نظر٬ . مردم محلی می انجامد

 برد  می  سر  به  حاّدی  و  درحال . بحرانی  اکنون  دولت
 اقدام  اين  شهرهاست که  ساير  به  هاتای  پناهندگان  انتقال

 . خود به معنای اعتراف به وجود وضعيت حاد است

 چند  سوريه  رويدادهای  روند  که  آن  ضمن  ان بنابراين
 اميدبخش  از جمله ترکيه  برای اردوگاه امپرياليسم غرب

 و  عدالت  حزب  و  ترکيه  ريسک های  ميزان  به  نيست٬
 . توسعه افزوده می شود

 بلندمدت  در  سوريه  بعثی  رژيم  که  است  واضح  هرچند
 چه ا دارد٬ اما اين که در کوتاه مدت شانس اندکی برای بق

 روشن نيست  داد٬  در همان طور . چيزی رخ خواهد  که
 جناح  در  رشد  روبه  ارتجاعی  گرايشات  شد٬  اشاره  باال
 ها٬  علوی  از  بسياری  که  شد  موجب  ها٬  شورشی
 صفوف  از  رو  ميانه  های  سنی  و  ها  درزی  مسيحيان٬
 حال  در  را  خودشان  نهايتًا  و  بگيرند  فاصله  شورشی ها

 بيابند  بعثی  رژيم  قايق  همان  در  زدن  بنابراين . پارو
 که به تدريج از يک نزاع ميان درگيری در جهتی است

 ميان  نزاع  به  و  بگيرد  فاصله  مردم٬  و  دولت  صرفًا
 چنين هم . قوميت ها٬ فرقه های مذهبی و غيره تبديل شود

 بعثی  رژيم  در اين نزاع در جبهۀ  هرچند  جنبش کردها٬
 قرار نگرفته است٬ در صفوف جبهۀ شورشی ها شرکت

 ا يک خطر به عالوه آن ها نيروهای شورشی ر . نمی کند
 . جّدی تلقی می کنند

 کنونی  وضعيت  شود٬  سرنگون  بعثی  رژيم  اگر  حتی
 بخش  در  های متنوعی که  گروه  ميان  جدايی  به  احتماًال
 پاک سازی های  اند٬  گشته  متمرکز  مختلف کشور  های
 و  جنگ داخلی٬  ها٬  قتل عام  ای٬  فرقه  مذهبی و  قومی٬

 يک  ٬ ديگر در بخش مختلف تشکيل دولت های درگير با
 شد  خواهد  انقالبی . منجر  آلترناتيو  يک  که  زمانی  تا

 نگيرد٬  شکل  کارگر  طبقۀ  پايۀ  بر  مستقل  و  نيرومند
 اين سناريوی هرج  گفت که  بايد  بزرگ متأسفانه   ومرج٬

 رسد  می  نظر  به  آينده  در  ممکن  احتمال  بيش از . ترين
 زير چتر ارتش آزاد ۱۰۰  که  دارند  مختلف وجود  گروه

 سلحانه دست می زنند٬ هر يک اساسًا سوريه به مبارزۀ م
 به طور مستقل عمل می کنند و ارتباط های بسيار سست

 بی  دارد و  وجود  ها  آن  ميان  ای  کامًال . قاعده  بنابراين
 محتمل است که دوره ای از آشوب فرابرسد و اين گروه

 شبه  همراه  به  اسالم های نظامی  در نظاميان  گرای تندرو
 . ند کّل کشور تاخت و تاز نماي

 روشن عليه  يک رويکرد  بايد  بنابراين در بستر سوريه٬
 عناصر  عليه  ميزان  همان  به  و  ارتجاعی٬  بعثی  رژيم
 داشته  وجود  اپوزيسيون٬  های  گروه  ميان  در  ارتجاعی
 پاسخگويی به  به  قادر  ساختاری که  برای ايجاد  و  باشد٬
 سوريه  زحمتکشان  اجتماعی  و  دموکراتيک  مطالبات

 حق٬ اين ساختار الزامًا بايد مطالبات به . باشد٬ تالش گردد
  مشروع و دموکراتيک اقليت های قومی٬ مذهبی و فرقه

 دهد  پاسخ  را  سوريه  در  مسألۀ . ای  رويکرد٬  اين  در
 شود  لحاظ  بايد  نيز  تقّدس . مرزها  مارکسيست ها  وظيفۀ

 بخشيدن به مرزهايی نيست که صد سال پيش بنا به ميل و
 شده است؛ آن هم مرزهايی که ارادۀ امپرياليست ها ترسيم

 های  گروه  با  تناسبی  و  همخوانی  موارد٬  بسياری  در
 ندارد  کشور  اين  در  ساکن  مردم  نظر . مختلف  نقطه  ار

 مشروع  و  قانونی  جايی  تا  تنها  مرزها  انقالبی٬  مبارزۀ
 . هستند که بنا به ارادۀ دموکراتيک مردم ترسيم شده باشند

 س  در  کرد  مردم  مثًال  اگر  حق بنابراين  خواستار  وريه
 تعيين سرنوشت و تشکيل دولت خود باشند٬ هيچ کس بر
 پايۀ اين بستر انقالبی٬ حق اعتراض به چنين خواسته ای

. را ندارد



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ شهريور و مهرماه شهريور و مهرماه - - ۴ ۵۴ ۵ شمارة شمارة

٤۸ 

 ۲۰۱۲ تظاهرات عظيم ضّد جنگ در استانبول٬ اکتبر

 اهميتی ندارد که ترکيه تا چه حد سخت  از طرف ديگر٬
 تضمين  سوريه " برای  ارضی  گذار يک " و " تماميت

 تالش می کند؛ چرا که چنين چيزی به زحمت می " باثبات
 در واقع٬ ترکيه با سياست های . تواند در آينده اتفاق بيفتد
 تفرقه    و  ايجاد متجاوزکارانه  به  خود٬  باتالق " انداز

 هم به سوی اين باتالق " سوريه  کمک می کند و خود را
 کشد  شود٬ . می  ظاهر  سوريه  در  وضعيتی  چنين  اگر

 ترکيه کام  در  نيز  جانبی  پيامدهايی  که  است  محتمل  ًال
 افزايش تنش های فرقه  انفجار بمب داشته باشد؛ مثًال  ای٬
 . و تشديد جنگ ناعادالنه عليه مردم ُکرد

 اين است که  کارگر ترکيه  وظيفۀ طبقۀ  حاد٬  در اين جّو
 گسترش  و جنگ امپرياليستی را  ميليتاريسم  عليه  مبارزه

 مردم به جنگ سوريه متقاعد نشده توده های وسيع . دهد
 نظر فرصت های ممکن  از  اين يک عامل مثبت٬  و  اند

 رود  می  شمار  به  جنگی٬  چنين  جنگ . برای  طول  در
 عراق٬ يک بسيج مردمی قابل توّجه در ترکيه عليه جنگ
 و  ممکن  ای  مبارزه  چنين  نيز  اکنون  گرفت؛  صورت

 است  موضع . ضروری  يک  اتخاذ  بستر٬  اين  در
 برادری انترناسي  و  کارگر  طبقۀ  وحدت  برای  وناليستی

 خارجی  سياست  برابر  در  مختلف  مردم  ميان
 توسعه  فرقه متجاوزکارانه٬  شووينيستی و طلبانه٬  گرايانه٬

 . ميليتاريستی٬ الزم و ضروری است

 ۲۰۱۲ سپتامبر

 مستحکم مستحکم اتحاد کارگران و برادری مردمان را اتحاد کارگران و برادری مردمان را
 ! ! سازيد سازيد

 ! ن کارگران٬ زحمتکشان٬ برادران و خواهرا

 ده  جنگ داخلی خونينی درحال وقوع است؛  در سوريه٬
 ها هزار نفر هر روز جان می دهند٬ صدها نفر مجروح
 . می شوند و هزاران نفر از کشور خود مهاجرت می کنند

 و در  قرار دارد٬  استبدادی بشار اسد  رژيم  در يک سو٬
 مختلف اپوزيسيون  های مسلح  گروه  بخشی . سوی ديگر

 ه وسيلۀ سربازان مزدور سازمان های از اين گروه ها٬ ب
 اسالمی بين المللی شکل گرفته است و اين ها خود بخشی

 . از ارتش آزاد سوريه نيز هستند

 اما وقتی به حقيقت پشت اين تصوير نظر می افکنيم٬ آن
 پشت  در  ايران  و  چين  روسيه٬  که  می شويم  متوجه  گاه
 آلمان  فرانسه٬  متحده٬  اياالت  ترکيه٬  و  اسد٬  و رژيم
 . عربستان سعودی در پشت ارتش آزاد سوريه قرار دارند

 يم استبدادی اسد و رژ نابراين جنگ در سوريه٬ تنها بين ب
 نيست  هم . معترضين  قدرت بلکه  است ميان  جنگی  چنين
 امپرياليستی  داری  های  امپرياليستی . سرمايه   نيروهای

 سوريه در با سبعيت تمام از طريق سرمايه داری رقيب٬
 نبرد  پيدا حال  تسلط  خاورميانه  بر  که  تالش دارند  و  ند٬

 . کنند

 تمامی کارگران و زحمتکشان بايد اين تصوير بزرگ را
 کنند  بدون . مشاهده  و  ببيند  را  حقيقت  بايد  کارگر  طبقۀ

 به  ايران٬  و  روسيه  جنگی  های  طرح  در  شدن  درگير
 به  اياالت متحده٬  و  ترکيه  يا  اسد٬  رژيم  مدافعين  عنوان

 حاميان  را عنوان  خود  مستقل  موضع  مخالف٬  نيروهای
 . داشته باشد

 به  بايد  ترکيه  کارگران  رسد٬  می  سوريه  به  بحث  وقتی
 باشند  دولت حزب عدالت و . مراتب هوشيارتر  که  چرا

 با  و  است٬  ستمديدگان  جبهۀ  در  که  کند  می  ادعا  توسعه
 های زحمتکش را  توده  که  کند  شعاری تالش می  چنين

 . ه داری خود را دنبال کند فريب دهد و منافع سرماي

 تالش ٬ ترکيه  در آغوش می کشد٬  را  سوريه  ارتش آزاد
 و  سازماندهی کند٬  گروه های اپوزيسيون را  که می کند
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 به همين دليل ترکيه پيش . آنان را مسلح سازد و تعليم دهد

از اين به بخشی غيرمستقيم از جنگ در سوريه تبديل شده
 . بود

 همين نخس  ت وزير اردوغان بود درست يک سال پيش٬
 را  اسد  هيئت های " برادر " که  و  کرد٬  خطاب می  خود

 می  نشست های مشترک برگزار  و سوريه  دولت ترکيه
 کرد که آن ها . نمودند  دولت حزب عدالت و توسعه ادعا

 به صفر رساندن " خواهان صلح و عملی ساختن سياست
 هستند؛ و با اين حربه٬ آراء توده " مشکالت با همسايگان

 . ی زحمتکش را به چنگ آوردند ها

 آيا : اکنون توده های کارگر بايد اين سؤال را مطرح کنند
 همين  تا  که  کسانی  نبود؟  ديکتاتور  زمان  آن  اسد  بشار

 خطاب می کردند٬ " برادر خود " ديروز اين ديکتاتور را
 اما چرا؟ . می نامند " جالد " اآلن او را

 کنيم  صحبت  روشن  و  ساده  نگ . بگذاريد  واقع  رانی در
 مردم  توسعه٬  و  عدالت  حزب  دولت  و  ترکيه  واقعی

 شان نقض شده يعنی کسانی که حقوق دموکراتيک ( سوريه
 می  سر  به  اسد  استبدادی  رژيم  فشارهای  تحت  و  است

 هم ترکيه و هم اياالت متحده و ساير قدرت . ٬ نيست ) برند
 از  برداری  بهره  با  تا  دارند  تالش  امپرياليستی٬  های

 دم سوريه در آن گرفتار آمده اند٬ طرح مخمصه ای که مر
 . تحقق بخشند را های خود

 در نتيجۀ شورش های مردمی ای : بايد به ياد بياوريم که
 که در تونس و مصر آغاز گشت٬ ديکتاتورها در اين دو

 شدند  سرنگون  که . کشور  شورش  عربی " موج  " بهار
 گسترش يافت  در کل خاورميانه  شد٬  قدرت های . ناميده

 از شورش های مردمی به امپريال  که  نمودند  يستی سعی
 کنند  استفاده  منطقه  به  دادن  شکل  برای  و  خود  . نفع
 کشورهايی مانند فرانسه و ايتاليا که تا آن روز چاپلوسانه
 در برابر قذافی برخورد می کردند٬ با کمک امريکا عليه

 جنگ نمودند  اعالم  بی . ليبی  هميشه  مانند  ها  شرمانه آن
 ک  کردند  شعار تالش  با  را  جنگ  و " آزادی " ه

 . مشروعيت بخشند " دموکراسی "

 آن٬  عربی " پس از  و " بهار  رسيد  هم  سوريه  به  ناگهان
 حقوق  کسب  برای  حرکت  به  آغاز  مردم  های  توده

 رژيم استبدادی بی . دموکراتيک خود کردند  رحم اسد٬ اما

 در خون فرونشاند  قدرت . مطالبات دموکراتيک مردم را
 مسألۀ های امپرياليستی  برداری از اين فرصت٬  بهره  با

 . مداخله در سوريه را برای تأمين منافع خود پيش کشيدند
 حزب عدالت و توسعه و ترکيه نيز که از بازی در ليبی

 قانع  و سهم  شده  گذاشته  دريافت کنار  چپاول  ای از  کننده
 نکرده بودند٬ با ديدن اين موضوع به سرعت جلو آمدند تا

 با سوريه دچار نشوند و اين گونه بود به موقعيتی مشابه
 ! تبديل شد " جالد " به " برادر " شبه از که اسد يک

 بی ه  با  ها  آن  اما  است٬  همين  امر  واقعيت  شرمی رچند
 هستند  ستمديده  مردم  جبهۀ  در  که  کنند  می  اعالم  ! تمام

 می توان سور  جنگی است که  دروازۀ  خاورميانه د يه٬  کّل
 ی دانيم که پس از سوريه٬ ما به خوبی م . را به آتش بکشد
 . نوبت ايران است

 کشور  عنوان  به  ترکيه٬  که  نيز ی اين  اين  از  پيش  که
 يک  از  است٬  بوده  سوريه  در  داخلی  جنگ  از  جزئی

 امری است که جنگ منطقه  کرد٬  گيری خواهد  ای کناره
 مضاف بر اين٬ حزب عدالت و . در تصور هم نمی گنجد

 که  خواهند  نمی  رؤسا  رئيس و  و  جنگ توسعه  اين  از
 . د ن امپرياليستی برای تقسيم غنايم کناره گيری کن

 " علوی  سنی " گرايی حول محور در داخل٬ آن ها به فرقه
 دامن می زنند و سعی می کنند که به يک مداخلۀ احتمالی
 مشروعيت  مذهبی  های  اختالف  پايۀ  بر  سوريه  در

 . ببخشند

 به  سوريه  در  کردها  که  هست  آن  مخالف  حتی  ها  آن
 ترين حتی کوچک . دموکراتيک خود دست پيدا کنند حقوق

 ای  وحشيانه  شکل  به  هم  کردها  دموکراتيک  مطالبۀ
 های . سرکوب می شود  خانواده  ترک از  و  کرد  جوانان

 که  چرا  دهند٬  می  جان  خود  زندگی  بهار  زحمتکش در
 است  نگشته  حل  هنوز  کردها  سياسی . مسألۀ  احزاب

  حزب جنبش ملی مانند حزب عدالت و توسعه و ٬ سرمايه
 از برانگيختن خصومت نسبت به ٬ ) MHP ( گرای ترکيه

 . کردها به منافعی سياسی دست پيدا می کنند

 منافع  با  ضديت  در  جاری٬  جنگ ناعادالنۀ  حال  اين  با
 دارد  قرار  ترکيه  رحمتکشان  و  که . کارگران  هنگامی

 شود  برآورده  کردها  دموکراتيک  کارگران مطالبات ٬ 
بلکه در طرف برنده خواهند ٬ ده ترک٬ نه در طرف بازن
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 وقتی . بود  که  حل چرا  کردها  بماند مسألۀ  باقی  ٬ نشده

 رؤسا  و  رئيس  همراه  به  سرمايه  دو ٬ احزاب  کارگران
 مليت را در مقابل يک ديگر قرار خواهند دارد و از اتحاد

 حقوق  کسب  برای  ها  کرد آن  خواهند  جلوگيری  . شان
 ری مردم ترک و هنگامی که مسألۀ کردها حل گردد٬ براد

 رفت و  تبعيض از ميان خواهد  شد؛  خواهد  تحکيم  کرد٬
 . ير اتحاد کارگران باز خواهد شد س م

 بايد هوشيار باشيم  خطر عظيمی در انتظار کارگران : ما
 . و مردم مختلف است

 ديگر  و  ترکيه  فعال  مداخلۀ  با  سوريه  در  جنگ  اگر
 ب  خاورميانه  تمامی  امپرياليست گسترش يابد٬  ه نيروهای

 شد  خواهد  و . آتش کشيده  خاورماينه؛  گسترش جنگ در
 به  ترکيه٬  در  ديگر  يک  عليه  مختلف  مردم  تحريک

 . تراژدی های بزرگی ختم خواهد شد

 و  داران  سرمايه  سوی  از  منطق  و  دليل  شنيدن  انتظار
 بی  ها  آن  های  است حکومت  منطق . فايده  ها  آن  اگر

 ميليون  ها  ده  و  جنگ جهانی  وقت دو  آن  کشته داشتند٬
 . وجود نمی داشت

 فقط توده های کارگر می توانند از ديوانگی حزب عدالت
 دنبال  به  کنند  می  جرأت  که  ترکيه  حاکمان  و  توسعه  و
 مشتری پروپا  گذاری خود٬  سرمايه  ها  حوزه  و  بازارها

 . قرص خاورميانه باشند٬ جلوگيری کنند

 توده های کارگر بايد ضمن مخالفت خود با ستم بر مردم
 مداخلۀ سوري  به  اسد٬  بشار  استبدادی  رژيم  در  ه

 بگويند  نه  سوريه  در  برابر . امپرياليستی  در  بايد  ها  آن
 فرقه  و  ناسيوناليستی  و تحريکات  کنند٬  مقاومت  گرايانه

 کرد  مردم  دموکراتيک  مطالبات  شدن  برآورده  خواهان
 مردمان . باشند  برادری  و  کارگران  اتحاد  ترتيب  بدين

 مستحکم  واقعًا  شد مختلف٬  کارگران . خواهد  برای اتحاد
 مردمان  ميان  برادری  و  ايرانی  کرد٬  ترک٬  عرب٬

 نه به جنگ های : مختلف٬ ما بايد با تمام نيرو فرياد بزنيم
 خاورميانه ! امپرياليستی  برای  مردم ! صلح  برای  آزادی

 ! کرد

 ۲۰۱۲ سپتامبر ۱۵

 فعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايران : ترجمه

 سالگرد انقالب اکتبر سالگرد انقالب اکتبر نجمين نجمين نود و پ نود و پ به مناسبت به مناسبت
 روسيه روسيه ۱۹۱۷ ۱۹۱۷

 زير٬  بحث متن  جمع معرفی  انقالب درس بندی و  های
 وسيلۀ اکتبر  به  که  اتاق است  در  رازی  مازيار  رفيق
 معرفی و مطرح شد۲۰۱۱ ٬ نوامبر ۱۰ به تاريخ پالتاک

 منتشر می ميليتانت و اينک برای نخستين بار در نشريۀ
 . شود

 يک  نه  من  امروز  صحبت  که  کنم  ذکر  بايد  ابتدا  در
 سخنرانی٬ بلکه يک معرفی بحث است برای تبادل نظر با

 ما به هرحال بر اساس تجارب نظری و عملی خود . رفقا
 ايليم تا آن ها را در به يک سلسله نظراتی رسيده ايم که م

 عرصه جامعه و در سطوح مختلف٬ با دوستان و رفقايی
 درميان  دارند٬  مشابهی  جهت گيری های  تمايالت و  که
 رفقا  اين  بر  خواهيم  می  تنها  نه  ما  حقيقت٬  در  بگذريم؛

 خود  تا  هستيم  آماده  بلکه  بگذاريم٬  هم تأثيرپذير تأثير
 . باشيم

اين . ا چنين مفهومی دارد در اين ج " تبادل نظر " بنابراين٬
 جلسه نيز همان طور که اشاره گرديد٬ يک معرفی بحث
 عنوان يکی از شرکت  به  و من هم  است از طرف من؛
 که  اميدوارم  و  کرد  دخالت خواهم  بحث ها  در  کنندگان٬

 نظرها٬  تبادل  اين  به  توجه  با  و بتوانيم  ها  گيری  جهت
 . دا کنيم را در راه انقالب آتی ايران پي متحدين مشخصی

 ديگر  نکته  اما  کنم٬ : و  معرفی می  من  امروز بحثی که
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 انقالب اکتبر٬ . صرفًا يک بحث تئوريک و انتزاعی نيست

 مسأله ای مهم برای کل جهان و به ويژه جنبش کارگری
 ولی به هرحال اين . و مارکسيست های انقالبی می باشد

 بحث بهانه ايست برای بررسی و مرور يک سلسله نکات
 و اصلی  استفاده  و  اکتبر٬  انقالب  های  درس  بر  متکی

 ايران  آتی  انقالب  برای  ها  درس  اين  اين . کاربست  از
 از  من درحين بحث قياس های مشخصی را  نظر٬  نقطه
 مسائل امروز ايران و همچنين جهان مطرح خواهم کرد

 نه يک بحث  همان طور که اشاره کردم  تا اين موضوع
 . ط با مسائل امروز ما باشد انتزاعی نباشد٬ که بحثی مرتب

 نياز به توضيح چندانی ندارد که بحث انقالب اکتبر٬ بحثی
 مفصل و عميق است و به همين جهت نمی توان در يک

 پرداخت  تمامی جوانب آن  به  جلسه  دو  تالش من در . يا
 يک  بررسی  به  اول  جلسه  در  که  اينست  جلسه  دو  اين
 اک  انقالب  با  مرتبط  و  مشخص  های  درس  تبر سلسله

 به اعتقاد من دو درس مهم و دو محور اصلی در . بپردازم
 انقالب اکتبر وجود دارد که تفاوت مشخص اين انقالب را
 موضوعاتی  دو٬  اين  دهد؛  می  نشان  انقالبات  ساير  با
 مختصرًا  جلسه  اين  در  تا  کنم  می  سعی  من  که  هستند

 . مطرح کنم

 در  مختلف  نيروهای  و  افراد  از  بسياری  نظر  نقطه  از
 اين  مبنی بر  می شود  پرسش هايی مطرح  سطح جهان٬
 که انقالب اکتبر به چه شکلی و بر اساس چه ابزاری به
 را  انقالب  تدارک  که  بودند  ها  توده  آيا  رسيد؟  پيروزی
 و  کارگری  های  اتحاديه  کارگری٬  شوراهای  يا  ديدند
 ابزار مشخص  آيا  کلمه؟  عام  مفهوم  تجمعات کارگری به

 ب وجود داشت که پيروزی انقالب را ديگری در اين انقال
 به  ابتدا  در  من می خواهم  خير؟  يا  ميسر و تضمين کرد

 . اين موضوع بپردازم

 دوم٬  است موضوع  انقالب  از . ماهيت  يکی  هم  اين
 فردای  از  درست  که  است  مهمی  بسيار  موضوعات

 گرفته  قرار  سؤال  مورد  امروز  به  تا  اکتبر  آن . انقالب
 چگونه  که  است  اين  انقالب سؤال  که  است  ممکن

 نمايد؟  تحقق پيدا  عقب افتاده  سوسياليستی در يک جامعه
 انقالب  وقوع  که  اينست  سؤال  اين  کالم  جان  واقع  در
 که  چرا  است؛  مارکس  کارل  نظرات  برخالف  اکتبر٬

 انقالبات ابتدا  است که  مارکس صحبت از اين می کرده
 و بايد در مراکز صنعتی پيشرفته سرمايه داری رخ دهند٬

 بنابراين انقالبی که در روسيه عقب افتاده صورت گرفته
 واقع  در  زودرس است٬  انقالبی انقالبی  اصوًال  و  بوده

 بماند  باقی  پايدار  که  اين . نبوده  تا  نيست  الزم  نتيجه  در
 در ساير نقاط جهان تکرار و تجربه  نوع انقالبات مجددًا

 . گردد

 اين  و  يعنی ماهيت انقالب اکتبر٬  دوم٬  پرسش موضوع
 ساير  انقالبی در  چنين  مجدد  وقوع  امکان  اصوًال  آيا  که
 مانده  عقب  کشورهای  خصوص  به  و  دنيا  نقاط
 که در بحث اول  خير٬ مسائلی هستند  يا  بود  ميسرخواهد
 ديگر  هفته  دو  در  خود  دوم  بحث  طی  و  کنم  می  ارائه
 درس های آن  علل شکست انقالب و  مورد  در  مشخصًا

 البته من  از هم تفکيک کرده صحبت می کنم؛  اين دو را
 بسزايی  اهميت  از  هرحال  به  ها  درس  اين  که  چرا  ام٬
 تمرکز مشخصی را  به همين جهت٬  برخوردار هستند و

 . الزم دارند

 ابزار  زاويه  درس های انقالب از  به  می پردازم  اکنون
 می باشد  برای تدارک انقالب الزم  به . تشکيالتی ای که

 يخی اگر فقط همين نکاتی که راه دور نرويم٬ از لحاظ تار
 بررسی  مورد  کرد٬  اشاره  ابتدای جلسه  در  رفيق فرهاد
 مبارزات  گذشته  دوسال  يکی  همين  طی  بدهيم٬  قرار
 نگوييم  اگر  و  رسيده٬  خود  اوج  به  داری  ضدسرمايه
 جهان  سراسر  در  نفر  هزار  صدها  دست کم  ها٬  ميليون
 و . مشخصًا درحال مبارزه عليه نظام سرمايه داری هستند

 انواع رويدادها هم در طول اين يک سال گذشته رخ داده
 داری به . است  های سرمايه  سياست های تضييقی نظام

 مبارزات  درگير  مختلفی  های  تشکل  و  رفته  سؤال  زير
 ۲۰۱۱ گرديده اند و در اواخر همين ماه٬ يعنی ماه نوامبر

 می توان گفت اعتصاب  در انگلستان يک تظاهرات و يا
 اتحاديه کارگری در تقابل ۳۰ خی از طرف عمومی تاري

 کار  محافظه  دولت  داری  نئوسرمايه  های  سياست   با
 . ليبرال انگلستان صورت خواهد گرفت

 اعتراض به  در  که  شاهديم  جهان  سراسر  در  امروز  ما
 در حق  اجحافاتی که  سياست های فعلی سرمايه داری و

 بيش از  است٬  شده  اشغال ۲ مردم  حال  در  منطقه هزار
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 رسيده . ت اس  ايران  از  هايی  گزارش  اخيرًا  طور  همين

 ۱۳۹۰ ٬ آبان ۱۳ است که نشان می دهد هفته پيش٬ مورخ
 و  افراد  از  بسياری  و  شده  برگزار  کرج  در  سميناری
 کارگران پيشُروی با تجربه در آن شرکت کرده و اصوًال
 جسارت بسيار صحبت از ايجاد تشکل هايی  آن ها هم با

 کارگر  طبقه  درون  سرنگونی در  حتی  و  سازماندهی  و
 دست خود کارگران نموده  داری به  جهانی سرمايه  نظام

 . اند

 ما شاهد وقايع ديگری نيز هستيم؛ مبارزات ضداستبدادی
 از  نفر  چند  گيری  کناره  به  تاکنون  که  خاورميانه  در

 است  شده  منجر  منطقه  مطرح . ديکتاتورهای  که  سؤالی
 اعتراضا  اين  آيا  که  است  اين  شود  که می  ای  توده  ت

 اعتراض  يک  عريان  صورت  به  ديگر  ضد " امروز
 است٬ منجر به انقالب پرولتری در يکی " سرمايه داری

 از اين مناطق و يا در همه اين مناطق می گردد يا نه؟

 است  منفی  کامًال  سؤال  اين  به  اين . پاسخ  تمامی
 ايم٬  کرده  مشاهده  جهانی  سطح  در  که  اعتراضاتی

 هيچ يک به  شد متأسفانه  . انقالب کارگری منجر نخواهد
 است  ساده  هم  آن  اين عنصرغايب يک : علت  در

 يک تشکل  غايب  عنصر  آن  و  دارد  وجود  اعتراضات
 مشخص است که بايد تدارک اين انقالب را از پيش ديده
 در سطح  نه  در سطح بين المللی و  اين عنصر نه  باشد؛

 . محلی در کشورهای مختلف وجود ندارد

 اين بحثی که من امش  اين است که ببينيم  عنصر " ب دارم
 آن " غايب  و  هست  چه  کشورها  اين  عنصر " در

 انقالب " حاضری  بزرگترين  به  روسيه  در  که
 سوسياليستی در جهان منجر شد٬ چه بوده است؟

 يکی از مسائل  تدارک انقالب٬  ابزار تشکيالتی و  مسأله
 در روسيه . بسيار مهم برای تحقق انقالب پرولتری است

 آن زمان٬ تشکل های مختلفی شکل گرفتند و عقب ا  فتاده
 های  طی سال  مهمی  بسيار  بحث  آن  دنبال  و ۱۹۰۲ به

 آمد ۱۹۰۳  وجود  به  ها  دموکرات  سوسيال  . درميان
 دو خط و ديدگاه رو به  در واقع با  سوسيال دموکرات ها

 : رو بودند

 يا از طريق فعاليت مستقيم در درون تشکل های توده ای

 ی کارگری  آگاهی سياسی و سوسياليستی طبقه  است که
 منجر به  اين آگاهی٬ کل طبقه را  کسب می شود و نهايتًا
 سرنگونی نظام استبدادی تزاری می نمايد٬ يا اين که يک
 های  مارکسيست  از  متشکل  ديگری  مشخص  تشکل
 تدارک  که  است  نياز  کارگری  پيشروهای  و  انقالبی

 . انقالب را ببيند

 وم بود٬ نظری که طبق آن تشکل لنين درواقع مدافع نظر د
 احزاب  کارگری٬  های  اتحاديه  کارگری٬  مستقل  های
 به  قادر  خود  خودی  به  درواقع  کارگر  طبقه  بزرگ
 . سازماندهی انقالب در جهت سرنگونی نظام نخواهند شد

 به نظر من يکی از مهمترين  عللی که او مطرح می کرد
 اضا  مارکسيزم  به  که  است  جديدی  ابعاد  و  ها  فه بخش

 آگاهی سوسياليستی متأسفانه در درون : آن اينست که  شده
 ماند  نخواهند  پايدار  بزرگ کارگری  های  گرچه . تشکل

 تا  حتی  داری٬  آگاهی ضدسرمايه  و  سوسياليستی  آگاهی
 وجود  داری به  سرمايه  آگاهی برای سرنگونی نظام  حد
 می آيند٬ اما برای اين که اين تشکل ها بتوانند مبارزه را

 قب  يک از  به  نياز  دهند٬  سازمان  سرنگونی  درجهت  ل
 . تشکل مشخص ديگری می باشد

 بحث لنين درواقع اين بود که آگاهی سوسياليستی با وجود
 اين که در اين تجمعات به وجود می آيد٬ اما اين آگاهی به

 رود  می  ازبين  هم  نسبت  بحث . همان  اين  در  که  علتی
 س  در  غالب  ايدئولوژی  که  اينست  شد  می  طح مطرح

 طبقه ( طبقه بورژوا . جامعه٬ ايدئولوژی هيئت حاکم است
 از دو طريق ) سرمايه دار  و دولت سرمايه داری اصوًال

 از  يکی  کند؛  سرکوب می  را  جامعه  کل  و  کارگر  طبقه
 قدرت  مجاری  و ( طريق  مجريه  مقننه٬  قوه  طريق  از

 و ) قضاييه  دارد  دست  در  سرکوب  برای  که  ابزاری  و
 صرف  با  است که  تواند واضح  می  سنگين  های  هزينه

 طبقه کارگر را در هر اعتراض و هر اعتصابی سرکوب
 و  کارگری  تجمعات  اين  که  شود  آن  از  مانع  تا  کند
 تجمعاتی که در درون معترضين به وجود می آيد٬ شرايط

 . سرنگونی نظام را ايجاد نمايد

 سرکوب  سرکوب٬  ديگر  طريقه  اين٬  بر  مضاف  اما
 داری . ايدئولوژيک است  سرمايه  جوامع  سطح چه  در

 بورژوايی  دموکراسی  از  که  داری  سرمايه جوامع
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 برخوردار هستند٬ مانند کشورهای ) دموکراسی صوری (

 که  دولت هايی  و  کشورها  چه  و  آمريکايی٬  و  اروپايی
 مانند  دارند٬  قرار  نظامی  ديکتاتوری  ی  سلطه  تحت

 عظيمی  ايران  های  هزينه  از  يکی  ايدئولوژيک  ابزار
 است که در اين کشورها صرف می شود تا طبقه کارگر

 سرکوب و به کناری پرتاب کنند  و آن . و زحمتکشان را
 چه که ما در تجمع های بزرگ کارگری مشاهده می کنيم
 طور  به  تجمعات  اين  که  طور  همان  که  اينست
 همان  به  کنند٬  می  آغاز  را  مبارزات  اين  خودانگيخته

 ه طور خودانگيخته در اين ترتيب ايدئولوژی هيأت حاکم ب
 گرايش  و  گرايشات رفرميستی  و  کند  می  نفوذ  تجمعات
 های مماشات جو در درون تجمعات توده ای به وجود می

 . آيد

 نگه  مصون  برای  که  بود  اين  زمان  آن  در  لنين  بحث
 تشکل  بايد  حاکم٬  هيئت  ايدئولوژی  از  خود  داشتن

 دا از تشکلی که از لحاظ تشکيالتی ج . مشخصی ايجاد کرد
 را  سازماندهی  بتواند  که  تشکلی  باشد٬  ای  توده  تشکل
 که  تشکلی ٬   ببيند  تدارک  انقالبی  اعتالی  دوران  برای
 از تمام تئوری  استفاده  بتواند حول يک برنامه انقالبی با
 های انقالبی در سطح بين المللی و در سطوح مختلف اين

 دهد  انجام  را  از . سازماندهی  را  خود  بتواند  که  تشکلی
 اقسام  و  انواع  و  مخفی  پليس  سوی  از  پذيری  ضربه

 دارد  يک . ابزارهای سرکوب مصون نگه  اين تشکل٬  و
 تشکل توده ای نمی تواند باشد٬ زيرا که در ميان توده ها
 جنبه های  مبارزات به گونه ای به جلو می رود که اوًال
 مبارزات از طرف  اعتراضات و  اين  ثانيًا  و  دارد  علنی

 مور  حاکم  طرف هيأت  از  و  گيرد  می  قرار  سرکوب  د
 ديگر و از همه مهم تر در ايدئولوژی مستقر و حاکم در
 هيأت  ايدئولوژی  ای٬  توده  های  تشکل  و  تجمعات  اين

 . حاکم نفوذ می کند

 در رابطه با ايران هم ما اين مسأله را به وضوح مشاهده
 از ابزار . می کنيم  سرکوبگر ايران صرفًا درواقع رژيم

 شرايط سرکوب استف  در  ابزار  اين  از  بلکه  کند٬  نمی  اده
 بحرانی که رژيم در آن به خطر می افتد استفاده می کند٬

 و ۲ مانند  بسيجی ها  مشخص از  طور  به  پيش که  سال
 پاسداران و لباس شخصی ها و غيره در خيابان ها استفاده
 در  رژيم  که  دورانی  در  دوران٬  اين  غياب  در  و  کرد

 ع مختلف و رسانه های عمومی خطر نيست٬ مساجد٬ مناب
 و همچنين نهادهای کارگری وابسته به رژيم٬ نقش اعمال
 به  و  دنبال می کنند  را  ها  کشيدن توده  بيراهه  به  و  نفوذ
 همين خاطر هزينه بسيار هنگفتی صرف اين نوع نهادها

 . می شود

 بنابراين بسيار واضح است که در درون يک تشکل توده
 انقالب نمی تواند سا  کند ای٬  در . زماندهی پيدا  اين را  و

 مثًال . شرايط کنونی در سطح جهانی نيز مالحظه می کنيم
 در مصر می بينيم که اتحاديه های کارگری بزرگ و پر
 تجربه ای آن جا بودند٬ و در بسياری از کشورهای ديگر
 که  بينيم  می  اروپايی  کشورهای  در  امروز  جمله  از  و

 رنفودی حضور دارند٬ اتحاديه های کارگری قدرتمند و پ
 تدارک انقالب در جهت  قادر به  از اين ها  هيچ کدام  اما

 . نيستند " نظام سرمايه داری " سرنگونی

 پس يکی از موارد و درس های مهمی که به اعتقاد من
 حزب پيشتاز  وجود  می توان از انقالب اکتبر فراگرفت٬

 حزبی که در واقع از دو دهه . انقالبی درآن جا بوده است
 و پيش  فعاليت کرد  به  شروع  تزار٬  سرنگونی رژيم  از

 داد و طبقه  انجام  کارگر  در درون طبقه  اين تدارکات را
 داری آماده  سرمايه  نظام  شر  از  برای رهايی  را  کارگر

 و در شرايط اعتالی انقالبی که شوراهای کارگری . کرد
 نماينده های اين حزب در  واضح است که  شکل گرفتند٬

 مبتکرين  از  هم واقع  کارگری  شوراهای  رهبران  از  و
 بودند و به عنوان نمايندگان طبقه کارگر برای سازماندهی

 . انقالب انتخاب گرديدند

 آميز  موفقيت  انقالب  در  حضورش  که  چيزی  بنابراين
 و  تظاهرات  در  غيبتش  که  چيزی  و  شد  مشاهده  اکتبر
 انقالب  از  يک سلسله  در  و  ای امروز  اعتراضات توده

 هم  گذشته  شود های  می  انقالب  مشاهده  خود  جمله  از
 انقالبی نبود  ايران  پيشتاز  از . است حزب  يکی  اين  و

 از انقالب اکتبر  ای است که می توانيم  درس های عمده
 . فرابگيريم

 مهمی است  بسيار  مسأله  اين حزب هم  ترکيب اجتماعی
 انقالب  تدارک  برای  که  بلشويک٬  حزب  درون  در  که

 آمد  وجود  به  شد٬  حزب . ساخته  اين  اجتماعی  ترکيب
 کارگران  از  متشکل  ايست  دوگانه  ترکيب  يک درواقع
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 پيشرو و کارگران سوسياليست٬ کارگرانی که ما بر آن ها

 روشنفکران " نام  ايم " کارگر  در . نهاده  که  کارگرانی
 ای  دوره  برای  داری  ضدسرمايه  مبارزات  مقدم  صف
 مبارزات  طريق  آگاهی سوسياليستی از  و  کردند  مبارزه
 روزمره خود کسب کردند و دست به مطالعه و ارزيابی و
 درواقع  ها  اين  و  بودند  زده  اجتماعی  مسائل  از  تحليل

 . مغزهای متفکر جنبش کارگری هستند

 امروزه  داشت و  وجود  انقالب اکتبر  مغزهايی در  چنين
 دوران  از  بيشتر  مراتب  به  مغزها  اين  ايران  سطح  در

 اين  تعداد  و  لحاظ ( نوع کارگران انقالب اکتبر هستند  به
 نيست ) کّمی  يعنی حزب . کم  اين حزب٬  از سوی ديگر٬

 پيشتاز انقالبی متشکل شده از کسانی که ما بر آن ها نام
 کارگران "  ايم " روشنفکر  کارگران . نهاده  روشنفکران

 سابقه  از  يا  روشنفکری  سابقه  از  که  هستند  کسانی
 و  شوند  می  کارگری  مبارزات  وارد  غيرکارگری

 به خود  و  می دهند  قرار  کارگر  خدمت طبقه  در  را  شان
 می  هم  ها  آن  مسأله  کارگر  طبقه  مسأله  روزمره  طور
 المللی  بين  نظری و  تجارب تئوريک و  دور  به  و  گردد
 مبارزات  گيری  جهت  که  کرد  خواهند  کوشش  خود

 ببخشند  غنا  در طول . کارگری را  بايد  بلکه  اين٬  تنها  نه
 حداقل  اعتماد  مورد  ای٬  قرار پروسه  پيشروی کارگری

 . بگيرند

 يعنی طبقه کارگر و پيشروان کارگری در جامعه بايد اين
 حضور  کارگری  جنبش  در  که  کسانی  عنوان  به  را  ها

 بشناسند  رسميت  به  ترکيب . دارند٬  يعنی  ترکيب٬  اين
 روشنفکران "  کارگران " و " کارگر  که " روشنفکر  است

 بنا  و اين . می نهد بنيادهای اوليه حزب پيشتاز انقالبی را
 روند بود که در انقالب روسيه٬ يعنی در دوران پيش از

 و  گرفت  صورت  انقالب  بلشويک " وقوع  يا " حزب
 لنينی "  بود " حزب  دوگانه  ترکيب  اين  زائيده  . درواقع

 حزب توانست از طريق اين تشک٬ با اين دو عنصری که
 اشاره کردم٬ سازماندهی را کامل کند و تاحدی جلو برود

 در  پيشا که  کارگری انقالبی  دوران  مبارزات  صدر  در
 . قرار بگيرد

 از  بنابراين حزب پيشتاز انقالبی٬ حزبی نيست که صرفًا
 بيرون  ای  توده  های  سازمان  روزمره  کارهای  درون

 اين حزب٬ از لحاظ تشکيالتی کامًال جدا از سازمان . بيايد
 حزب بلشويک  حزب درواقع  اين  است و  ای  توده  های

 سه ساختن انقالب کارگری و پيروزی آن در است که پرو
 از اين نقطه نظر اين عمده . داخل روسيه را تضمين کرد

 . ترين درسی است که از انقالب اکتبر می توان گرفت

 سازمان  کرد٬  موضوع ديگری اشاره  به  بايد  در اين جا
 فی المثل در دوران خود لنين  های بسياری بوده و هستند

 امروز  حتی  خودش  يا  به که  کارگر  طبقه  از  جدا  را  ان
 احزاب  " يا " کمونيستی " ٬ " کارگری " عنوان

 معرفی می کردند و می کنند؛ امروز هم ما " سوسياليستی
 اما اگر . از اين نوع احزاب در داخل ايران فراوان داريم

 اين احزاب مورد تأئيد طبقه کارگر قرار نگرفته باشند و
 اشته باشند٬ در نفوذ و اعتباری در درون طبقه کارگر ند

 که  است  اين  اند  داده  انجام  که  کاری  تنها  واقع
 اند  آورده  وجود  به  از . کاريکاتوری از احزاب لنينيستی

 حزب  يا  لنينيستی  حزب  از  ما  منظور  نظر٬  نقطه  اين
 احزابی که ارتباط ( پيشتاز انقالبی٬ اين نوع احزاب نيست

 صرفًا  و  ندارند  کارگر  طبقه  با  مشخص  و  ارگانيک
 وجود احز  به  کارگری  مبارزات  حيطه  از  خارج  را  ابی

 آن ها  کارگران به  که  انتظار دارند  و توقع و  می آورند
 کنند  پيدا  انقالب سازمان  بعد  و  و ). بپيوندد  کارگر  طبقه

 احزاب  اين  به  پيوستن  به  متمايل  کارگری  پيشروان
 آن خود  از  حزب پيشتازانقالبی را  که  اين  مگر  نيستند٬

 وجود اين . بپندارند  ما  جامعه  درون  در  متأسفانه  شرايط
 ندارد؛ حزب پيشتاز انقالبی و احزاب و گروه هايی که با
 جنبش کارگری مرتبط باشند٬ امروز وجود ندارند و بايد

 . در آتيه ساخته شوند

 مورد  آينده  در  تواند  می  که  اکتبر  انقالب  درس  دومين
 است  سوسياليستی  انقالب  مسأله  بگيرد٬  قرار  . استفاده
 بر اين باورند که انقالب اکتبر خالف نظرات  بعضی ها
 که کارل مارکس صحبت  است؛ چرا  کارل مارکس بوده
 پيشرفته  داری  سرمايه  کشورهای  در  ها  انقالب  از
 صنعتی کرده و انقالب سوسياليستی را درواقع مرتبط به

 می دانسته است  برخالف اين برداشت٬ . اين کشورها  اما
 دقيقًا  پيدا انقالب اکتبر  براساس نظرات مارکس سازمان

 سال  در  مارکس  خود  يعنی  خطابيه " در ۱۸۴۸ کرده٬
 ها  کمونيست  اتحاديه  مرکزی  از " کميته  پس  مشخصًا ٬
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 سال  در  آلمان  در  انقالب  کردن  اين ۱۸۴۸ تجربه  به ٬ 

 انقالبی  خصلت  آن  ديگر  بورژوازی  که  رسد  می  نتيجه
 استب  عليه  مبارزه  و  فئوداليزم  دوران  در  از خود  را  داد

 است  داده  تکاليف . دست  حل  به  قادر  ديگر  بورژوازی
 تکاليف عقب افتاده ای که در اين  بورژوا  دموکراتيک٬

 . جوامع وجود دارد٬ نخواهد بود

 آلمان٬  انقالب  در  بورژوازی  توفيق  از  پس  سال  يک
 در  انقالب  درواقع  که  کند  می  را  ارزيابی  اين  مارکس

 بايد  مختلف  ديگر٬ . اشد ب " مداوم " کشورهای  سخن  به
 انجام  دوران انقالبی٬ که تکاليف بورژوا  دموکراتيک را

 دهد٬ يعنی تکاليفی که که سنتًا توسط خود بورژوازی در
 و  نوزدهم  و  هجدهم  قرن  اواخر  در  مختلف  کشورهای
 است  ديگر سپری شده  . اوايل قرن بيستم صورت گرفته٬
 شده٬  سپری  جوامع  اين  در  دموکراتيک  انقالب  دوران
 و  ندارد  را  انقالبی  خصلت  آن  ديگر  بورژوازی  چون
 واهمه بورژوازی از طبقه کارگر بيشتر از واهمه ايست

 زيرا که طبقه کارگر در سطح جهانی . که از استبداد دارد
 علمی در  آگاهی سوسياليستی و سوسياليزم  و  کرده  رشد
 مشاهده  قدرت٬  در  بورژوازی  و  کرده  رخنه  آن  درون

 کارگ  طبقه  که  گرفتن کرد  توان  دارد٬  حضور  که  ری
 با  جهت  اين  به  و  بوده  دارا  ها  آن  از  بيشتر  را  قدرت
 استبداد تبانی کرد و از انجام تکاليف بورژوا دموکراتيک

 از اين نقطه نظر مارکس . به شکل انقالبی آن٬ سرباز زد
 يک  بايد  انقالب  که  رسد  می  ارزيابی  اين  انقالب " به

 ه اين مفهوم که پرولتارياست باشد٬ انقالب مداوم ب " مداوم
 تکاليف  ادغام  با  و  بگيرد  دردست  را  قدرت  بايد  که

 انجام آن را  بورژوا  تکاليف سوسياليستی٬  دموکراتيک با
 . تحقق دهد

 های ديگری هم مارکس اين نظرات را است که در نوشته
 به آن اشاره می کند٬ ولی آن چه که مد نظر انقالب اکتبر

 ه در نوشته های مارکس بيان شده بود٬ آموزه هايی بود ک
 مارکس به خصوص پس از کمون پاريس در سال . است

 به اين نتيجه رسيد که تمام ابزار و دستگاه دولت ۱۸۷۱
 سرمايه داری بايد سرنگون و از بين برود و ازهم بپاشد
 همچنين  و  برسد  پيروزی  به  بتواند  انقالب  که  اين  تا

 . دارد را حل نمايد تکاليفی را که در مقابل جامعه وجود

 از  هم  که  اين هستيم  در انقالب روسيه شاهد  بنابراين ما
 لحاظ روش مبارزاتی٬ اين انقالب منطبق با نظرات کارل
 يعنی  انقالبی٬  سازماندهی  لحاظ  از  هم  و  بوده  مارکس
 ايجاد شوراهای کارگری و دادن قدرت به دست شوراهای

 دست گرفتن قدرت دستگا  به  درواقع  دولتی کارگری و  ه
 ساختار  حيث  از  هم  و  کارگر٬  طبقه  خود  سوی  از
 کارل  نظرات  با  بود  منطبق  که  انقالب  خود  تشکيالتِی

 . پس از تجربه کمون پاريس ۱۸۷۱ مارکس در

 متالشی  روسيه  انقالب  در  هرحال  به  هم  دولتی  ماشين
 ماشين قدرت بورژوازی ازبين رفت و قدرتی نوين  شد٬

 شد  آن  ه . جايگزين  مسأله  کارل اين  که  نظراتی  با  م
 داشت  انطباق  کرد٬  می  مسأله . مارکس مطرح  بنابراين

 اشتباه  مارکس٬  نظرات کارل  از  انقالب اکتبر  جداکردن
 فاحشی است و به اعتقاد من بسياری آگاهانه اين کار را

 . می کنند

 وقوع  به  افتاده  عقب  روسيه  در  سوسياليستی٬  انقالب
 انقال  آغاز  توانست  می  خود  که  جهانی پيوست  های  ب

 رشد . باشد  تئوری  و  افتاده  عقب  کشور  اين  حقيقت  در
 حلقه  در  انقالب ها  اين  که  داد  مرکب نشان  و  ناموزون
 پيروزی  به  و  دهد  رخ  تواند  می  امپرياليستی  ضعيف

 و اين تجربه ای بود بسيار غنی از انقالب اکتبر که . برسد
 ل تئوری ای که کار . نشان داد اين تئوری قابل تحقق است

 سال  در  آن ۱۸۴۸ مارکس  از  پس  و  کرد  مطرح
 در  آن ۱۹۰۵ تروتسکی  از  از  بارها  هم  لنين  خود  و

 صحبت کردند و اين که انقالب در حلقه ) انقالب الينقطع (
 های ضعيف گشايش پيدا خواهد کرد٬ و در سطح جهانی

 . به پيروزی خواهد رسيد

 بايد  اکتبر  انقالب  از  که  است  مهمی  بسيار  نکته اين
 بنابراين کسانی که هنوز پس از سال ها از . نتاج کرد است

 در جامعه ای نظير ايران صحبت " دموکراتيک " انقالب
 می کنند٬ اين واقعيت را می رسانند که از تمام اين پروسه

 سال ۱۸۰ و روند مبارزات کارگری در سطح جهانی در
 می  ناديده  را  آن  کامًال  يا  و  بی اطالع هستند  يا  گذشته٬

 . گيرند

 که  بود  مفهوم  اين  به  افتاد  اتفاق  روسيه  در  که  چه  آن
 زمانی خوهان  تا  است٬  زمانی ترقی خواه بورژوازی تا
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 حل تکاليف و وظايف  زمانی قادر به  تا  انقالب هست و

 و  بورژوا  استبدادی  يک رژيم  که  باشد  دموکراتيک می
 داری در حکومت باشد  سرمايه  ماقبل  در . ارتجاعی  اما

 ٬ در دوره فعلی٬ ما مشاهده می کنيم که عصر امپرياليزم
 عقب  کشورهای  در  حتی  بورژوازی  جهانی  سطح  در
 امروز  دنيا  جای  هيچ  در  ما  و  است  قدرت  در  افتاده

 از اين . حکومت های فئودالی و دولت های فئودالی نداريم
 نقطه نظر٬ وقتی بورژوازی در قدرت است٬ واضح است

 نگونی نظام يک بخشی از همان بورژوازی خواهان سر
 شد  نخواهد  داخل . خود  در  به وضوح  ما  را  پروسه  اين
 بينيم  می  انقالب . ايران  های  تئوری  که  کسانی

 يا  و  تأئيد  خواهان  و  کنند  می  مطرح  را  دموکراتيک
 هستند  هيئت حاکم  از  بخشی  اصالح  سازش با  از  مثًال
 اين ها دقيقًا ناديده  طلبان در داخل ايران حمايت می کنند

 ممکن می گير  گرايش های مختلف بورژوازی که  که  ند
 خواهان  باشند٬  هم  اپوزيسيون  در  ای  دوره  برای  است
 سازش  خواهان  بلکه  نيستند٬  نظام  اين  کليت  سرنگونی
 نظر تاريخی به  از نقطه  تکاليف و وظايفی که  و  هستند
 . عهده بورژوازی بوده٬ ديگر قادر به تحقق آن ها نيستند

 يک  ملی٬  مسأله  حل  در مثًال  انقالب  کليدی  مسائل  از  ی
 است  ايران  در . داخل  که  هايی  رژيم  و  ها  دولت  تمای

 به  گرفته اند و يا  ناديده  يا  اند٬ مسأله ملی را  قدرت بوده
 اند  سرکوب به آن پاسخ داده  بنابراين . جای حل مسأله با

 تکاليف  از  يکی  مطالبات و  از  يکی  که  ملی  مسأله  حل
 با سرنگونی اين رژيم دموکراتيک در سطح جامعه است٬

 اين رژيم سرنگون نگردد٬ مسألۀ  که تا  ادغام شده؛ زيرا
 دموکراتيک است٬ در جامعه  ملی که يک تکليف بورژوا

 . ما حل نخواهد شد

 مسأله ارضی و مسأله دهقانان هم به همين ترتيب مسأله
 ای است که زمين بايد از آن دهقانان باشد و بايد اشتراکی

 ن که زمين اشتراکی شود٬ واضح است گردد٬ و برای اي
 که بايد بانک های مختلف به کسانی که صاحب زمين می
 شوند وام بدهد و از اين نقطه نظر دولت سرمايه داری که
 حامی بانک هاست و بانک ها هم در اين دولت ادغام شده
 جلوگيری  دهقانان  به  وام  دادن  از  که  است  واضح  اند٬

 ی اين که يکی از خواست ها از اين نظر برا . خواهند کرد
 داخل  در  ارضی٬  مسأله  مانند  دموکراتيک  تکاليف  و

 ايران حل شود بايد اين رژيم از بنياد سرنگون گردد و به
 اين  بتواند  تا  آيد  کار  سر  کارگری  رژيم  يک  آن  جای

 . اقدامات اوليه دموکراتيک را انجام دهد

 مسأله دموکراسی درونی هم همين طور؛ اين رژيم نشان
 داد که هيچ کدام از جناح های آن قادر به تحقق حتی يک

 تکاليف بورژوا  درعمل  سلسله  و  نيستند  دموکراتيک هم
 کنند٬  تحمل  توانند  نمی  را  يکديگر  حتی  که  دادند  نشان
 واضح است که برای جامعه هم نمی توانند دموکراسی به

 بياورند  تکاليف . ارمغان  اين  حل  برای  نظر٬  اين  از
 سرنگون دموک  بورژوا  بايد  رژيمی  چنين  يک  راتيک

 . گردد تا خواست ها و مطالبات دموکراتيک تحقق پيدا کند
 . حل مسأله زنان هم همينطور

 تکاليف  و  دموکراتيک  تکاليف  ما  جامعه  در  درنتيجه
 جداناپذيرند  و  شده  ادغام  هم  نيروی . سوسياليستی با  تنها

 ان انقالبی که قادر به تحقق تکاليف دموکراتيک و همزم
 کارگر  طبقه  است٬  آن تکاليف سوسياليستی در جامعه  با

 و اين تنها نيروی انقالبی است که می تواند از . می باشد
 طريق مبارزه٬ از طريق اعتصاب عمومی٬ و در نهايت
 نظام٬  اين  سرنگونی  و  خود  کردن  مسلح  برای  مبارزه

 کند  مستقر  را  کارگری  انجام . دولت  به  آغاز  همچنين
 دموکراتيکی نمايد که اين رژيم قادر به  ا تکاليف بورژو

 نيست  و  نبوده  ها  آن  انقالب . تحقق  آغاز  درضمن٬  و
 کارگری٬ خود انقالب سوسياليستی را هدف قرار می دهد
 و انقالب سوسياليستی هم انقالبی است که از يک منطقه
 . می تواند آغاز شود و به سراسر جهان گسترش پيدا بکند

 ايران٬ يکی از درس های عمده ای از اين نظر٬ در داخل
 است که  اين  کنيم٬  اتخاذ  توانيم  می  اکتبر  انقالب  از  که
 انقالب کارگری و انقالب سوسياليستی امکانپذير است٬ و
 انجام تکاليف عقب  راه  امکانپذير است٬ بلکه تنها  نه تنها

 بورژوا  تکاليف  افتاده  و  است  جامعه  در  دموکراتيک
 روزه در سطح جهانی با انجام دموکراتيک هم ام  بورژوا

 طبقه  رهبری  تنها  و  شده  ادغام  سوسياليستی  تکاليف
 . کارگر قادر به انجام اين تکاليف است

 جمع بندی بحث

 قصد اين را ندارم که وارد بحث های مربوط به اختالفات
 جلسه  در  هرحال  به  چون درونی حزب بلشويک گردم٬
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 ديگر  آينده  را  دوهفته  بحث  اين  از  مورد قسمتی  در

 به بعد و علل شکست انقالب اکتبر ۱۹۲۰ وقايع سال های
 . خواهيم داشت

 درواقع  که  بگويم  بايد  بحث امشب٬  انگيزه  مورد  در  اما
 جشن به مناسبت انقالب اکتبر  برگزاری مراسم  هدف ما

 به . نبود  امروز يک سلسله مسائلی در مقابل ما  مشخصًا
 توجه به تالطم ها٬ حر  قيام ها٬ وجود آمده که با  کت ها٬

 طغيان ها و اشغال ها و غيره در سطح جهانی٬ مربوط به
 طبقه  کردم٬  اشاره  که  طور  همان  شود؛  می  هم  ايران
 به  همواره  ها٬  سرکوب  وجود  با  ايران  در  کارگر
 دوسال  ما  است؛  داده  داری ادامه  سرمايه  مبارزات ضد
 پيش از اين٬ طغيان های توده ای در ايران داشتيم و اين

 داشت ط  خواهد  ادامه  محققًا  ها  تشديد . غيان  وجود  با
 ايران  در  امروز  که  خاکستری  زير  آتش  ها٬  سرکوب
 وجود دارد با توجه به اين تالطمات و طغيان ها٬ روزی
 سلسله  يک  بايد  که  داد  خواهد  قرار  مقامی  در  را  ما

 . تدارکات را برای انقالب آتی ببينيم

 م که گرايشات راستگرا اگر ما به دقت نگاه بکنيم٬ می بيني
 کم و بيش دارند خودشان را آماده می کنند٬ سلطنت طلباِن
 سوسيال دموکرات شده٬ جلسات بحث و تدارکات خودشان
 را دارند٬ اصالح طلبان هم همچنين٬ جريانات مختلفی که
 درجات مختلف  به  کدام  هر  هستند  طيف اپوزيسيون  در

 گرايشا  از  غير  به  هستند٬  دخالتگری  چپ . ت چپ آماده
 بحث های کامًال  چپ کماکان وارد  کماکان متفرق است٬
 هنوز  و  شود  می  انزواطلبانه  کامًال  و  گرايانه  فرقه
 قدم  و  نکرده  اعالم  را  ای  مشخص يکپارچه  تشکيالت
 هم  را  عمل  اتحاد  يک  تدارک  راستای  در  اوليه  های

 . برنداشته است

 لگرد بنابراين در بحث فعلی٬ به بهانه نود و چهارمين سا
 بر سر اين موضوعات بيشتر  می خواهيم  انقالب اکتبر٬

 اما برای آغاز٬ از آن جا که انقالب اکتبر . صحبت نماييم
 يک سلسله درس های مشخصی را به ما آموخته است٬ ما
 همين  به  کنيم؛  شروع  صفر  از  مجددًا  توانيم  نمی  ديگر

 . جهت٬ بايد از اين درس ها تا حد امکان استفاده نماييم

 تدارک در  برای  که  است  پرسش  اين  به  پاسخ  اول٬  س
 انقالب آتی به چه نوع تشکيالتی نياز داريم؟

 آيا تشکيالت شورايی نياز داريم؟ آيا اتحاديه های کارگری
 آيا  نيازمنديم؟  کارگری  مستقل  تشکل  به  آيا  داريم؟  نياز
 ها  ميان توده  به  فقط بايد  و  چيزی نياز نداريم  به  اصوًال

 بياوريم که برويم؟ و يا  به وجود  بايد تشکل مشخصی را
 يعنی حزب بلشويک  شده؟   حزب پيشتاز انقالبی ناميده

 لنينيست٬ براساس الگويی که انقالب اکتبر را به پيروزی
 به اعتقاد من اين آخرين مورد٬ يعنی دومين بديل٬ . رسانيد

 براساس  ايران  آتی  انقالب  برای  بايد  ما  درست است و
 و ساختارهای تشکيال  يعنی نخستين  انقالب اکتبر٬  که  تی

 تنها انقالب پرولتری را به پيروزی رسانيد٬ تدارکاتی را
 . برای چنين تشکيالتی ببينيم

 شد  می  ايجاد  پيش  های  سال  از  بايد  تشکيالت  اما . اين
 که يک عده و يک بخشی از جنبش کارگری٬  نشد٬ چرا

 ای از فعالين جنبش کارگری مرتب به دنبال فعاليت توده
 را  شوراها  مثًال  تا  اند  بکار بسته  را  و تالش خود  رفتند
 بسازند٬  سنديکا  بسازند٬  پايين  از  را  شوراها  بسازند٬
 اتحاديه کارگری بسازند؛ واضح است که اين موارد مورد
 تشکل  از  بايد  که  است  واضح  دارد٬  قرار  ما  حمايت

 حمايت بکنيم  شوراها  يا  و  سنديکا  کارگری٬  در . مستقل
 سا  نيست ضمن  انقالبيون  کار  شوراها  را . ختن  شوراها

 توسط طبقه کارگر در يک شرايط اعتالی انقالبی ساخته
 چپ  گرايش  در  که  رفقايی  نيست  نيازی  و  شد  خواهد

 وظيفه اساسی و . انقالبی هستند٬ بروند شوراها را بسازند
 تشکيل  انقالبی٬  های  مارکسيست  و  انقالبيون  مرکزی

 . و بس حزب پيشتاز انقالبی است

 ندارد  وجود  اين  از  مهمتر  ديگری  چيز  درس . هيچ  اين
 است  درس اوليه . نخست انقالب اکتبر  اين  به  کسی  اگر

 نرسيده باشد٬ واضح است که در يک اتحاد٬ با جرياناتی
 داشت  نخواهد  همسويی  باشند٬  درس رسيده  اين  به  . که
 بنابراين پيش شرط اوليه برای فراهم آوردن امکانات کار

 نخستين مشترک٬  است و  اکتبر  انقالب  از  گيری  درس
 ايجاد  ضرورت  هم  انقالبی درس  پيشتاز  است٬ حزب
 . براساس تجربه انقالب اکتبر

 انقالب اکتبر نشان داد که در يک کشور عقب : مورد دوم
 افتاده امکان پيروزی و به قدرت رسيدن پرولتاريا وجود

الب دوران انقالب های دموکراتيک سپری شده٬ انق . دارد
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 رفته٬  بين  از  بورژوايی  انقالب  عنوان  به  دموکراتيک

 انقالب  زمان  از  رسيده؛  بسر  آن  اين ۱۸۴۸ دوران  به
 سو٬ موضعی که خود کارل مارکس گرفت٬ به اين مفهوم
 از دست داده  بود که بورژوازی خصلت انقالبی خود را

 دموکراتيک  است و ديگر قادر نيست انقالب های بورژوا
 دي  دهد٬  بورژوا انجام  تکاليف  که  نيست  قادر   گر

 . دموکراتيکی را که بر دوشش نهاده شده بود انجام دهد

 دموکراتيک جامعه به دوش طبقه کارگر  تکاليف بورژوا
 انقالب آتی ايران٬ يا يک انقالب سوسياليستی . افتاده است

 گرفت  انقالبی صورت نخواهد  يا  يک حکومت . است و
 می شود و جای آن تغيير پيدا می کند٬ يک مهره عوض

 آيد  می  ديگری  خمينی . مهره  و  رفت  شاه  که  همانطور
 ديگر . آمد  يکی  و  رفت  يکی  مصر  در  که  طور  همان

 . مشابه او به جايش خواهد نشست

 در جامعه  انقالب پرولتری نيستند و مسأله ای را  اين ها
 کرد  نخواهند  تداوم . حل  را  کارگر  طبقه  استثمار  ها  اين

 پيش شرط يک همسويی و يک اتحاد بنابراين . می بخشند
 پذيرش  و  قبول  ايران٬  آتی  انقالب  در  دخالت  برای
 دموکراتيک سپری  انقالب  موعد  که  است  مشخص اين

 است  سراسر . گشته  در  و  ايران  در  بورژوازی  چون
 وجود  فئوداليزم  دوران  ديگر  رسيده٬  قدرت  به  جهان

 الت ندارد٬ بنابراين مبارزات برای احقاق سوسياليزم و عد
 بورژوا  تکاليف  انجام  و  اجتماعی  رفاه  و   اجتماعی
 به  تنها  و  شده  ادغام  هم  با  سوسياليزم  و  دموکراتيک
 رهبری طبقه کارگر است که می تواند به سرانجام برسد٬
 در  بورژوازی بومی و درونی؛  با  از طريق اتحاد  نه  و
 نيرويی  به  آن  های  جناح  و  بورژوازی  ايران  داخل

 . اند ارتجاعی مبدل شده

 در صدر  کارگر  طبقه  و  دهد  ايران رخ  انقالبی در  اگر
 نيروهای ضد ضربت بورژوازی  مبارزات قرار بگيرد٬

 به رژيم خواهند . همين اصالح طلبان خواهند بود  اين ها
 انقالب٬ . پيوست  که  اين  براساس  توانيم  نمی  بنابراين

 دموکراتيک است٬ ما با بخشی از بورژوازی داخل ايران
 شويم  نماييم متحد  طبقاتی  سازش  و  بکنيم  ائتالف ٬ . 

 نقاط ضعف  می کند که اين ها  دوستمان بزرگمهر اشاره
 يعنی  کردم٬  ماکزيماليستی  های  صحبت  بود٬  من  بحث

 داشتم  پرش  کردم٬  گرايانه  فرقه  های  ها . صحبت  اين
 مشخص عينی  های  واقعيت  دقيقًا  ها  اين  نيست٬  پرش

 تدارک ببينيم٬ بايد اگر بخواهيم برای انقالب . جامعه است
 قبول داشته باشيم که انقالب آتی فقط بايد به رهبری طبقه

 . کارگر باشد و بس

 باشد  بورژوازی  تواند  نمی  کارگر٬  طبقه  متحدين . متحد
 طبقه کارگر٬ دهقانان فقيرند٬ مليت های تحت ستم هستند٬

 اين ها متحدين . زنان مبارز هستند٬ جميع کارگران هستند
 در  کارگر  واقع . انقالب آتی هستند طبقه  بورژوازی در

 نظام را مورد سؤال قرار . در حکومت و در قدرت است
 نمی دهد٬ بخشی از گرايش های فوقانی خرده بورژوازی

 در انقالب ايران حزب اللهی ها . هم به ارتجاع پيوسته اند
 را که جرياناتی خرده بورژوا بودند ديديم که به نيروهای

 شدن  تبديل  و . د ضدانقالب  اکثريت  و  توده  حزب  اگر
 داشتند٬  توهم  رژيم  اين  به  زمان  آن  در  ها  مائوئيست
 باشند  فراگرفته  را  . اکنون می بايست ديگر اين درس ها
 بکنند  تکرار  را  موضوعات  همان  دوباره  توانند  . نمی
 بنی  طرفدار  حزب رنجبران٬  مانند  گرايشات مائوئيست٬

 طرفدار خمينی حزب توده و دارودسته آن هم . صدر شدند
 . شدند و همکاری کردند

 اين براساس سياست های اشتباهيست که امروز هم کم و
 کنند  می  صحبت  آن  از  افرادی  انقالب٬ " : بيش

 انقالب دموکراتيک است؟ !" دموکراتيک است  يعنی چه
 يعنی بايد با بخشی از بورژوازی متحد شد٬ ائتالف کرد٬

 انقالبی  به  گرفت و  قرار  ها  خدمت آن  پرولتری در  که
 است خيانت کرد و بعد اگر کسی از اين حرف بزند٬ اين

 ! اين حرف فرقه گرايانه است ! حرف ماکزيماليتی است

 درس انقالب  اين  است و  گرايانه  حرف واقع  اين  خير٬
 يعنی درس گرفتن . اکتبر است  درس های انقالب اکتبر٬

 رهبری  به  عقب افتاده  يک کشور  انقالب در  که  اين  از
 قابل تحقق است پرولتا  سال پيش اين انقالب ۹۴ اگر . ريا

 در روسيه پيروز شد٬ امروز در ايران به مراتب شرايط
 است  تر  آماده  پيروزی  اين  ايران . برای  پرولتاريای

 متحد  مهمترين  ايران  پرولتاريای  دارد٬  غنی  ی  تجربه
 . امپرياليزم٬ شاهنشاه را در ايران سرنگون کرد

طبقه . به زودی فراموش شود و اين تجربه ای نيست که
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 طی  در  ايران  و ۳۳ کارگر  ممتد  طور  به  گذشته٬  سال
 از  غير  به  مبارزات و ۸ مستمر  به  دوران جنگ٬  سال

 امرو کارگران پتروشيمی در . اعتصابات ادامه داده است
 در تمام اين دوران اعتصابات ادامه داشته٬ . اعتصاب اند

 محافلی که  اند٬  مغز متفکر محافل کارگری شکل گرفته
 اين ها مقاله نويس هستند٬ . کارگران از دل آن بيرون آمده

 نيازی به روشنفکرانی که پشت  اين ها  مطالعه می کنند٬
 بنويسند٬  مقاله  کتاب و  ها  آن  برای  و  کتاب نشسته  ميز

 . ندارند

 اين ها رهبران طبيعی . اين ها در جامعه ما حاضر هستند
 کارگر هستند  چنين جهت روشنفکران انقال . طبقه  بی بايد
 باشند  داشته  که . گيری  بکنند  متقاعد  را  نيروها  اين  بايد

 وحدتی بين پيشروهای کارگری در داخل ايران٬ مغزهای
 روشنفکرهای انقالبی  و  انقالبيون  و  کارگر  طبقه  متفکر

 بگيرد  اعتماد . صورت  نتوانند  انقالبی  روشنفکران  اگر
 ب پيشتاز طبقه کارگر را کسب کنند٬ واضح است که حز

 . انقالبی ساخته نخواهد شد

 ای نوشتم ۶ من  امروز روی سايت ( سال پيش مقاله  که
 دهم  می  رجوع  آن  به  را  رفقا  و  هست  در ). ميليتانت

 حزب ابزار برافروختن اخگر " انتهای اين مقاله با عنوان
 پيشنهاداتی برای تدارک حزب مطرح کرده ام؛ " به شعله

 اين مقاله رجوع می  به  را  بحث های رفقا  که  چرا  دهم٬
 . اين جلسه در ارتباط با همان مقاله است

و در پاسخ به رفيق بزرگمهر که به درستی سؤال کرده
 :" اکنون چه بايد کرد " بود

 پذيرفت  بايد  را  ها  پيش شرط  يک سری  است٬  . روشن
 اکتبر  انقالب  های  درس  اساس  بر  هايی  شرط  . پيش

 اند صورت مضاف بر آن يک سری اتحاد عمل ها می تو
 اتحاد عمل هايی در ارتباط با حمايت مشخص از . بگيرد

 ايران  به . کارگران  اعتماد  ايران  کارگران  که  اين  برای
 نفس پيدا کنند٬ بايد بدانند که در خارج از کشور متحدينی
 دارند که از آن ها به طور مستمر با کمپين های مشخصی

 کنند  می  حمايت  گيرد٬  صورت می  آن . که  بر  ٬ اضافه
 يافتن متحدين بين المللی در دوران فعلی يکی از مسائل

 يافتن متحدينی که حاميان طبقه . اساسی انقالب آتی است
 کارگر و حاميان انقالب آتی ايران خواهند بود و اين ها

 ما  همفکر  المللی  بين  سطح  در  نفر  هزاران  نيستند٬  کم
 هستند  ما  نظر و همرزم  هم  پيدا . هستند٬  بايد  را  ها  اين

 کرد و زمينه اوليه يک بين الملل انقالبی را ضمن ساختن
 . يک حزب در داخل ايران فراهم آورد

 مسأله  به  انقالبی  پيشتاز  حزب  مسأله  امروز  بنابراين
 اگر چنين حزبی بود و . مرکزی بين المللی مبدل شده است

 سال پيش تمام اين احزابی که ادعای انقالبی گری ۳۰ اگر
 ن  را  خود  و  کردند  می می  معرفی  پرولتاريا  مايندگان

 گذاشتند  می  قدم  مسير  اين  در  که  نمودند  اين  از  فارغ
 تروتسکيست؛  يا  و  مائوئيست  يا  و  اند  بوده  استالينيست

 تروتسکيست (  کنند  می  ادعا  ها  آن  از  بسياری  اتفاقًا
 گرايانه  فرقه  های  بحث  جا  اين  در  ما  بنابراين  هستند٬

 به  نگاه  عمومی  طور  به  و  می نداريم  جهانی  وضعيت
 . اکنون شرايط ما اين گونه نبود ٬ ) کنيم

 امروز در  در يک چنين شرايطی اگر چنين حزبی بود٬
 نيويورک٬ انگلستان٬ يونان٬ آلمان و فرانسه٬ شرايط پيشا
 انقالبی در جهت سرنگونی نظام سرمايه داری به وجود

 آمد  انقالب . می  تدارکات  بود٬  امروز  کمينترنی  اگر
 شرايط عينی آماده . وز می توانست ريخته شود جهانی امر

 يک  يعنی نبود  شرايط ذهنی٬  آن چه غايب است٬  است٬
 است  المللی  بين  انقالبی  وضوح . حزب  به  شرايط  اين

 اگر کسانی هستند . نشان می دهد که ما چه کار بايد بکنيم
 که برای انقالب در ايران و پرولتاريا دلسوزی می کنند و

 اکتبر دارند٬ اين قدم ها را در وهله اول اعتقاد به انقالب
 . بايد بردارند

 تا اين قدم ها برداشته نشوند٬ حتی اگر طغيان هايی عظيم
 . تر از دو سال پيش به وجود آيد٬ باز اتفاقی نخواهد افتاد
 انقالب بهمن  مانند  بگيرد٬  صورت  انقالب هم  اگر  حتی

 ل به ماه٬ اين عده می روند و عده ديگری که بيشتر متماي
 شوند  می  ها  آن  جايگزين  هستند  کماکان . غرب

 بورژوازی در حکومت و قدرت باقی خواهد ماند و بدين
 خواهد کرد  . ترتيب کماکان استثمار و سرکوب ادامه پيدا

 تفاوتی نمی کند . کماکان سرکوب ها ادامه پيدا خواهد کرد
 عمامه به . که اين ها چه نوع ظاهری به خود می گيرند

 ج به سر و يا کراواتی مهم نيست٬ بورژوازی سر و يا تا
 مبدل  ارتجاعی  کامًال  جريان  يک  به  درواقع  ايران  در
 و  همراهان بورژوازی همين اصالح طلبان هستند شده٬



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ شهريور و مهرماه شهريور و مهرماه - - ۴ ۵۴ ۵ شمارة شمارة

٦۰ 
 بورژوازی  خرده  فوقانی  های . اقشار  دستگاه  به  ها  اين

 ارتجاع مبدل شده اند٬ ما نمی توانيم اين ها را از متحدين
 ا  و  بدانيم  اينان خودمان  با  همراه  را  ايران  آتی  نقالب

 . سازمان دهيم

 بنابراين اين ها درس های اصلی انقالب اکتبر است و اين
 . ها پاسخ هايست که رفقا به طور مشخص طلب می کنند
 رفيقمان  سوی  از  هم  ديگری  های  سؤال  سلسله  يک
 سياوش در مورد انقالب و مفهوم انقالب و همچنين مسأله

 البی و غيره مطرح شده است که پاسخ حزب و برنامه انق
 های طوالنی تری می طلبد؛ در اين موارد می توانيم طی

 دهيم  پاسخ  و  کرده  بحث  هرحال . جلسات بعدی  به  ولی
 روی درس های انقالب  بر  بود  متمرکز  بحث امشب ما

 . اکتبر و کاربرد اين درس ها برای انقالب آتی ايران

 من  و برخی از رفقا من فکر می کنم حداقل در اين حد٬
 همه  ها  بحث  اين  و  دادند  را  خودشان  مشخص  نظر

 هست  موجود  شده٬  نوشته  پيش  از  و  بنابراين . مکتوب
 حتی اگر در حال حاضر در اين جلسه وقت برای بحث

 رفقا و همچنين ايشان می  مثل رفيقمان حميد  رفقا نباشد
 يعنی . توانند بحث هايشان را به طور مکتوب ادامه دهند

 انتقادات و بحث ها را در مقاالتی بنويسند٬ و ما حتمًا اين
 ادامه  توانيم  می  هم  را  جلسات  اين  و  داد  خواهيم  پاسخ
 توانند  می  باشند  مخالف ما  حتی  که  هم  رفقايی  و  بدهيم
 به طور مساوی بحث  و  کنند  از تريبون استفاده  و  بيايند

 چون منظور امتياز گرفتن از اين . هايشان را ادامه بدهند
 يک اتحاد  است که  اين  واقعًا  منظور  بلکه  نيست٬  آن  يا
 وجود  به  کارگری  جنبش  با  مشخص مرتبط  و  اصولی
 برای  ببينيم  تدارک  و  کنيم  آماده  را  خودمان  ما  و  بيايد

 همان طور که ساير جريانات راستگرا . انقالب آتی ايران
 را  خودشان  مختلف  گرايشات  و  سانتريست  جريانات  و

 . کنند٬ ما هم بايد چنين نمائيم دارند آماده می

 ۲۰۱۱ نوامبر ۱۰

 ) ) بخش دوم بخش دوم ( ( مسألۀ بين الملل مسألۀ بين الملل

 اليف چاقلی

 سيروس پاشا

 الملل نوين نياز است به يک بين

 خود  مبارزۀ  از  سطحی  هر  در  و  همواره  کارگر  طبقۀ
 اما نياز . عليه سرمايه داری٬ به سازماندهی نيازمند است

  در سطح ملی و بين طبقۀ کارگر به يک سازمان انقالبی
 يعنی  دوره های بحران عميق سرمايه داری المللی٬ در

 زمان  هر  از  بيش  داری  سرمايه  که  در ديگری زمانی
 دارد  قرار  ويرانگر  و  سهمگين  ضربات  به  معرض

 ی که در آن ها دوره هاي . حدودی غيرقابل تحّمل می رسد
 تکان  های  سرمايه دهنده بحران  های  حوزه  تمامی  به

 يک٬ ژ يعنی حوزه های اقتصادی٬ سياسی و ايدئولو داری٬
 تسلط يکی از نفوذ می کند٬ نقاط عطفی تاريخی هستند که

 گذارند  می  آزمون  بوتۀ  به  را  جامعه  اصلی  طبقۀ  . دو
 بنابراين هنگامی که چنين دوره هايی فرامی رسند٬ مسير
 طبقۀ  انقالبی  سازمان  وجود  عدم  يا  وجود  را  رويدادها

 مل  سطح  در  بين کارگر  و  زد ی  خواهد  رقم اگر . المللی
 گاه  آن  آوريم٬  ياد  به  را  کارگری  جنبش  تاريخی  سابقۀ
 خواهيم ديد که متأسفانه به دليل غياب چنين سازمان هايی

 شماری از در اين مقاطع حّساس٬ فرصت های انقالبی بی
 . ميان رفته است

 تاريخی  بحرانی  در  داری  سرمايه  که  کنونی  شرايط  در
 ٬ شعلۀ نياز طبقۀ کارگر به سازمان انقالبی غرق گرديده

 کمونيست ها ضمن آن که بايد به فعاليت . روشن شده است
 شان سرعت ببخشند٬ در عين حال بايد خود در کشورهای

 ای برنامه  مبارزه  بين ريزی به  سازمان  برای ايجاد   شده
 ورزند  مبادرت  نيز  داری٬ . المللی  سرمايه  بحران  با

 يش از پيش در سطح جهانی پخته شرايط عينی انقالب ب
 به عالوه در قياس با دهه های پيشين٬ در حال . شده است

 شرايط  يک فضای مساعدتر برای توسعۀ  حاضر عمومًا
 طبقۀ  سازمان  و  انقالبی  آگاهی  يعنی  انقالب٬  ذهنی

 . کارگر٬ وجود دارد

 به  وابسته  های  گروه  شوروی٬  اتحاد  سقوط  دنبال  به
 های کالن و حکوم  موفق به سرمايه ت های بورژوايی٬



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ شهريور و مهرماه شهريور و مهرماه - - ۴ ۵۴ ۵ شمارة شمارة

٦۱ 
 پيامدهای . ايجاد جّوی نامساعد برای جنبش کارگری شدند

 اما . نشينی٬ هنوز به طور کامل محو نشده است اين عقب
 بحران  بورژوايِی  نظام  اين  حقوق حمالِت  عليه  زده

 نفرت اجتماعی کسب  و  خشم  ايجاد  به  کارگر٬  طبقۀ  شدۀ
 انجاميده  سيستم  به  نسبت  کارگر  های  اکنون . است توده

 اين يک حقيقت است که در بسياری کشورها٬ خيزش ها
 و طغيان هايی انفجاری در جنبش های توده های وجود
 را  جوان  های  نسل  و  زحمتکشان٬  و  کارگران  که  دارد
 روحيۀ  در  جّدی  تغييرات  به  امر  اين  و  گيرد  دربرمی

 جهان  سطح  در  نقطه  طبقاتی  از  و چه  بورژوازی  نظر
 پرولتاريا  انجامد  چه  پروسۀ . می  اين  که  است  روشن

 به  نوين٬  های  انقالب  ترس  از  را  بورژوازی  تاريخی
 کمال می کشاند و به همين دليل است و سمت واکنش تمام

 و  فاشيستی  های  فعاليت  کشورها٬  از  بسياری  در  که
 گسترش است  به  رو  دولت های بورژوايی . نژادپرستانه

 تثب  و  تحکيم  به  آغاز  جهان  سراسر  ابزارهای در يت
 بخش های تحت  و  های کارگر  توده  جامعه سرکوِب  ستم

 اند  کارگر٬ . نموده  برای طبقۀ  يک اثر مثبت اين پروسه
 و  داری  سرمايه  عليه  مبارزه  به  نياز  که  اينست

 ولو در حال حاضر  سازماندهی انقالبی٬ در آستانۀ تحقق
 . قرار می گيرد  ضعيف

 وغ نرسيده اند؛ اما عوامل مثبت٬ هنوز به طور کامل به بل
 موقعيت کنونی٬ در قياس با شرايط سال های اخير که در
 آن خصومت و ضّديت با سازمان در اذهان طبقۀ کارگر
 ُحقنه می شد٬ خود واسطۀ مساعدتری را برای آماده شدن
 و تدارک ديدن در اختيار انقالبيون طبقۀ کارگر قرار می

 جا . دهد  در حال عبور از دورۀ  لبی از گذار در واقع ما
 هستيم که در آن درست و غلط٬ فايده و ضرر٬ همگی به

 به عنوان مثال٬ اگرچه . نحوی مغشوس درهم آميخته اند
 فراخوان های متعددی برای سازماندهی از سوی محافل
 نوِع  به  بحث  وقتی  ولی  است٬  گرديده  مطرح  مختلف
 رهايی  برای  نياز  مورد  سازمانی  سبک کار  و  سازمان

 نوعی کارگران از  آن گاه  داری می رسد٬  سرمايه  نظام
 تأکيد بر نياز به برگزاری آکسيون . سردرگمی وجود دارد

 چنين  برای  متعّدد  های  فراخوان  و  های٬  توده  های
 در  اما  آکسيون هايی٬ در سطح جهانی شّدت يافته است؛
 های  خيزش توده  گويند  می  که  کسانی  شمار  ميان٬  اين

 طی غيرسازمان  نهايتًا  به يافته  محکوم  کوتاه  ای  دوره

 . بخش است شکست هستند٬ بسيار ناچيز و نارضايت

 نياز  به  نسبت  رويکرد  نوع  نظر  نقطه  از  کنونی٬  دورۀ
 بين  يک سازمان  به  کارگر  مشابهی طبقۀ  تصوير  المللی٬

 مثًال شمار کسانی که به شکلی کّلی . را به دست می دهد
 و سازمان  مبارزه  کارگر به  در سطح دهی بر نياز طبقۀ

 است بين  رشد  به  رو  دارند٬  پافشاری  هنوز . المللی  اما
 اند کسانی که برای رفع اين نياز٬ به اين سؤال بسيار اندک

 که  پردازند  می  مشخصی  کرد « های  بايد  و » چه
 تمامی مصائب و دشواری هايی . » چگونه «  وجود  با  اما

 تغييری درحال شکل  نگريم٬  ناديده  داريم  سعی  گيری که
 به است که  خوب را  می تواند به روشنی آينده ای اساسًا

 رضايت  امری  اين  و  بياورد  است ارمغان  اين . بخش  با
 حال کسانی که می خواهند اساس و بنيانی سالم و خوب
 به  و  ببينند  نقاط ضعف را  که  بتوانند  بايد  باشند٬  داشته
 مبارزه ای مصمم برای فائق آمدن بر اين ضعف ها دست

 . بزنند

 اعالم کنيم که در مواجهه با گرايشاتی بايد از ه  مان ابتدا
 از  حمايت  با  سازمان » خودانگيختگی « که  طبقۀ ٬  يابی

 فعاليت های پرنوسان و بی  اقدامات و  به  ثبات کارگر را
 ترين سازش و تسامحی توده ای موکول می کنند٬ کوچک

 نشان دادن ضعف سياسی در اين . نبايد وجود داشته باشد
 کم نسخۀ نهايی برای تيره و تار ساختن جبهۀ نبرد٬ در ح

 دارد  را  کارگر  طبقۀ  سرتاسر . آيندۀ  از  که  هايی  درس
 است٬  شده  کسب  بسيار  های  شکست  بهای  به  و  تاريخ
 به  داری٬  سرمايه  بحران  های  دوره  که  دهد  می  نشان
 جنبش  در  انقالبی  دستاوردهای  ايجاد  برای  تنهايی

 نيستند  کافی  سرما . پرولتری  بحران  در تعميق  داری  يه
 جبهه های مختلِف اقتصادی٬ سياسی و ايدئولوژيک٬ تنها
 طبقۀ  انقالبی  مبارزۀ  عينی  شرايط  بلوغ  به  تواند  می

 مطمئنًا اين عامل بسيار حائز اهميت . کارگر ياری رساند
 هايی  جهش  به  يافتن  دست  برای  تنهايی  به  اما  است٬

 عليه مبارزه . جلو در مبارزۀ انقالبی کفايت نمی کند روبه
 موفقيت  زمانی می تواند  داری تنها  که سرمايه  آميز باشد

 شرايط ذهنی انقالب به موازات بلوغ شرايط عينی انقالب
 پيش برود٬

 محصول  تواند  نمی  انقالب٬  ذهنی  شرايط  در  پيشرفت
 جنبش  در  خودانگيخته  شورش های  بالواسطۀ  و مستقيم
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 باشد  ای  سازما . توده  و  انقالبی  آگاهی  سطح  ن ارتقای

 سازمانی  فعاليت  محصول  تواند  می  تنها  کارگر  طبقۀ
 مصمم و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پايۀ بخش

 برای تقويت عوامل مثبت و خنثی . پيشتاز اين طبقه باشد
 نمودن عوامل منفی٬ ما بايد شرايط فعلی را از اين زاويه

 اکنون مشاهده می شود که . نيز مورد بررسی قرار دهيم
 و  سياسی حوزه  ساختارهای  و  ها  گرايش  نفوذ  کميت

 افزايش  به  رو  داری٬  سرمايه  ضّد  اّدعاهای  با  مذکور٬
 انحالل . است  اين حال گرايش های رفرميستی و  طلبی با

 از  را  طبقه  اين  کنند٬  می  سرايت  کارگر  طبقۀ  به  که
 دهی خود بازمی پروسۀ صحيح افزايش آگاهی و سازمان

 بل . دارند  حزب  که  حقيقت  پيشتاز اين  حزب  شويک٬
 انقالب اکتبر بود٬ و انقالب اکتبر تنها نمونۀ تسخير قدرت

 شود  می  انکار  است٬  کارگر  دست طبقۀ  اين . به  تمامی
 انحالل  های  گرايش  و  که منکرين  هايی  گروه  و  طلب

 در  سازند٬  پاک  را  تاريخی  حقيقت  از  بخش  اين  مايلند
 می شو  پنهان  از حزب بلشويک دروغينی  ند پشت انتقاد
 بود  گرديده  اخته  استالينيستی  بوروکراسی  دست  به  . که
 پس از اين است که لنين و مفهوم حزب انقالبی بلشويکی

 گيرند  می  ناسزا  باد  به  چنين . را  يک  طريق  از
 گناهان  به  توسل  با  عمومًا  و  مغرضانه  رويکردهای
 استالين است که مفهوم حزب بلشويک٬ به مثابۀ مفهومی

 برای  اساسی  و  انقالب حياتی  پيروزی  و  موفقيت
 شود  می  تخطئه  آنان  زعم  به  جهت٬ . کارگری٬  اين  از

 سازمان  حوزۀ  در  هنوز  خأل امروزه  کارگر  طبقۀ  دهی
 خورد  می  چشم  به  عوامل٬ . بزرگی  اين  داشتن  لحاظ  با

 ذهنی  شرايط  حوزۀ  پيشرفت در  که  عواملی  بگوييم  بايد
 را انقالب را دشوار می سازند٬ در حال حاضر دست باال

 . دارند

 نادرست٬ جايز نيست پنداره های ه با مسامح

 طوالنی علی  مدتی  برای  که  مضّری  عوامل  تمامی  رغم
 پيشرفت  برای  مناسب  شرايط  اکنون  اند٬  داشته  وجود
 است  گيری  شکل  حال  در  کارگر  طبقۀ  انقالبی  . مبارزۀ
 با  خصومت  آن  در  که  هايی  دهه  شدن  سپری  از  پس

 وز بود و نسل های جديدی را سازمان و سازماندهی ُمد ر
 جمله  از  کسانی٬  شمار  اکنون  کشيد٬  می  آغوش  در

 سازمان  و  مبارزه  مورد  در  مجّددًا  که يابی جوانان٬
  صحبت می کنند٬ بسته به محيط درحال تغيير اجتماعی

 اگر . سياسی در نقاط مختلف جهان٬ رو به افزايش است
 ا  رفته  فرو  ناسيوناليسم  منجالب  در  که  را  به کسانی  ند

 نحوی از انقالب حرف  به  هر کسی که  کناری بگذاريم٬
 بين  سازمان  و  مبارزه  ضرورت  زند٬  نيز می  را  المللی

 پذيرد  بين . می  سازمان  بنانهادن  چگونگی  حال  اين   با
 المللی موردنياز٬ مقوله ايست که طيف وسيعی از ديدگاه

 . ها٬ نظرات و رويکردها را حول خود دربرمی گيرد

 لۀ بين الملل کارگران٬ از جمله مسائلی است در واقع مسأ
 کشورها  بسياری از  در  و  ها  سال  و  که  اروپا  ويژه  به

 از سوی اساسًا گرايش های تروتسکيستی  امريکای التين
 است  گرفته  قرار  اشاره  ندارد٬ . مورد  تعجبی  جای  البته

 ادامه  عنوان  به  استالينيست٬  چپ  که  خّطی چرا  دهندۀ
  نترن را نابود کرد٬ از مسألۀ بنيان سياسی که زمانی کمي

 بين  يک  مجّدد  رود گذاری  می  طفره  کارگری  . الملل
 جريان های تروتسکيستی هم به عنوان پيروان تروتسکی
 و  تداوم  درحال  يا  که  کنند  می  و  کرده  اّدعا  همواره

 الملل چهارم هستند و يا مشغول ساختن يک نمايندگی بين
 بنابراين پروژه هايی که ). بين الملل پنجم ( بين الملل جديد

 می  کارگری مطرح  الملل  برای تشکيل يک بين  امروز
 غيره٬  و  ها٬  فراخوان  های مشخص٬  ابتکارعمل  شوند٬
 نهادهای  و  ها  سازمان  از  کلی  طور  به  همگی

 . تروتسکيستی بيرون می آيند

 بنابراين تا به اين جا می توان اين وضعيت را يک جنبۀ
 تروتسکيس  جنبش  برای  کرد مثبت  محسوب  اين . تی  با

 حال٬ اگر کمی فراتر برويم٬ به قلمرويی می رسيم که در
 مورد  مهمی در  مشکالت جّدی و  اختالفات و  آن  مرکز
 طبقۀ  سازمان  و  انقالبی  مبارزۀ  به  نسبت  رويکرد  نوع

 دارد  وجود  کشورهای . کارگر  از  مثالی  بدهيد  اجازه
 وجود گرايش های تروتسکيستی متفاوتی : اروپايی بزنيم

 دارند که از نياز طبقۀ کارگر به سازمان انقالبی صحبت
 می کنند٬ اما در عمل به اسم اجرای تاکتيک های آنتريسم

 احزاب سوسيال  با  را  خود  دموکرات وفق داده  و غيره٬
 طيف تروتسکيستی٬ گرايش ها و گروه های مختلفی . اند

 لنينی  مفهوم  از کسانی که روی کاغذ  دربرمی گيرد٬  را
 را قبول دارند تا آن دسته از کسانی که آشکارا آن حزب

 اگر از معدود نمونه های استثنايی که به . را رد می کنند
 سياسی ياری  تر  سالم  و  تر  رهيافت های صحيح  تکامل
 توانيم  می  صورت  آن  در  کنيم٬  نظر  صرف رساندند٬
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 دنبال  از  کلی  طور  به  تروتسکيستی  جنبش  که  بگوييم

 در مسائل سازمانی٬ چه در کردن خط انقالبی پرو  لتاريا
 است  مانده  عاجر  المللی٬  بين  چه  و  ملی  . سطح
 با  شديدًا  اروپا٬  در  خود  گستردۀ  شکل  به  تروتسکيسم٬

 جای چپ  به  و  آميخته٬  درهم  بورژوايی  خرده  گرايی
 افزايش ايجاد سازمانی که قادر به هدايت و رهبری طبقۀ

 ای ل شدن به توده کارگر باشد٬ به دنبال کّميت بيشتر و تبدي
 است  قواره  و  قّد  های . بی  نمونه  به  که  هنگامی

 تروتسکيسم در کشورهای امريکای التين نگاه می کنيم٬
 چپ  نوعی  با با  که  شويم  می  مواجه   فرمانده « گرايی

 به عنوان يک نمونۀ واقعی . درهم آميخته است ۳ » ساالری
 حول  که  چپ صحبت کرد  پوپوليسم  نوعی  از  می توان

 جمهور مانند چاوز ايجاد شده و دنباله روی از يک رئيس
 . گری معرفی و حمايت می شود به عنوان انقالبی ٤ توده ها

 . شود
 از جمله مسائل مهم ديگر در مورد سازمان بين المللی٬ به
 نحوۀ  رويکردهای مختلف صحيح و غلط نسبت به  اتخاذ

 شود  می  مربوط  سازمان  اين  وارد . ساختن  جا  اين  در
 بر برخی جزئيات اين تفاو  بلکه صرفًا  نمی شويم٬  ت ها

 المللی ساختن يک سازمان بين . نکات مهم تمرکز می کنيم
 که قادر به هدايت و رهبری مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر
 باشد٬ می تواند تنها بر ابتکارات و تالش های کمونيست
 انقالبی  مبارزۀ  حال  در  عمًال  که  باشد  متکی  هايی

 کشورهای سازمان  در  هستند يافته  اين . مختلف  البته  اما
 نوع فعاليت در راستای ساختن سازمان بين المللی٬ جزئی

 ريزی  برنامه  پروسۀ  يک  است از  آهنگ و ضرب . شده
 فقط به تمايالت ذهنی و ارادۀ کسانی که  مدت زمان آن٬

 ندارد  بستگی  کنند٬  می  کار  راه  اين  عينی . در  فضای
 بين (  مقياس  در  داری  سرمايه  نظام  و وضعيت  المللی

 طبقاتی  عمومی مبارزۀ  جا ) مسير  اين  در  اساسی  نقشی

 ساالری ۳  اسپانيايی ). Caudilloism ( فرمانده  واژۀ
 ( کائوديو " " Caudillo ( يک رهبری سياسی   به   عمومًا

 ه دارد که در رأس قدرت قرار دارد؛ با توجه نظامی اشار
 به فضای حاکم بر کشورهای امريکای التين و تاريخچۀ

 . آن ها٬ می توان آن را فرمانده ترجمه کرد

4 Masstailism 

 آهسته  يا  سرعت بخشد  را  اين پروسه  می تواند  که  دارد
 دشوار سازد  تسهيل کند يا  به عنوان مثال٬ . نمايد٬ آن را

 الملل سوم در دورۀ زمانی کوتاهی ساخته شد٬ اين که بين
 که به مستقيمًا به فضای عينی مساعد و مثبتی مرتبط بود

 . دنبال انقالب اکتبر در سطح جهان به وجود آمد

 سوم  الملل  بين  ساختن  نمونۀ  به  باال  در  که  طور  همان
 ساختار  و  يک نهاد  ايجاد  که  نيست  ترديدی  شد٬  اشاره

 يافته در بستر يک بين الملل کمونيستی کارگری٬ سازمان
 تجارب  مشاهدۀ  عدم  يا  مشاهده  با  تنگاتنگی  طور  به

 اما . اين يا آن کشور و يا کشورها بستگی دارد انقالب در
 کسی نمی تواند منتظر رويدادهای آتی شود و يا با اتکا به

 از ايجاد يک بين الملل کارگری صحبت نمايد  آن . آينده٬
 بين  يک هستۀ  ايجاد  شود٬  انجام  بايد  وسيلۀ چه  به  المللی

 کمونيست هايی است که در کشورهای مختلف به يک ايدۀ
 . ه وحدت هدف و سبک کار دست يافته اند روشن٬ ب

 و معنادار در اين  بين تالش های سازنده  بايد  در اين جا
 بی  رويکردهای  و  با جهت٬  تقابل  در  که  پوچی  و  مايه

 چنين تالش هايی قرار می گيرند٬ يک مرز روشن ترسيم
 ای . کرد  توده  الملل  بين  يک  ايجاد  برای  که  کسانی

 سياق رفرمي  سبک و  به  فراخوان صادر کارگری٬  ستی٬
 می کنند٬ و در عين حال قابليت رهبری طبقۀ کارگر به
 چنين  های  نمونه  از  يکی  ندارند٬  را  انقالبی  شکل

 گرايش عمومی در سطح جامعه . رويکردی هستند  ضمنًا
 های  شبکه  طريق  از  مجازی  اتحادهای  ايجاد  برای
 راستای  در  حقيقی  تالش  جايگزين  عمًال  که  اجتماعی

 گيرد سازماندهی  قرار  مسامحه  مورد  نبايد  شود٬  . می
 مختلفی  های  شکل  به  که  نادرستی  رويکردهای  چنين
 سرگرمی  حوزۀ  يک  بيشتر  شوند٬  می  پوپوالريزه

 يافته٬ اجتماعی ايجاد می کنند که در آن مردم غير سازمان
 برخی روشنفکران عالمۀ دهر٬ و کسانی که يا فاقد چشم

 و يا مخالف آن هستند٬ دهی در درون طبقه انداز سازمان
 کنند  می  گذرانی  بين . وقت  يک  ساخت  های  فراخوان

 الملل از سوی عناصر خرده بورژوايی که به طور مداوم
 چيزی  زنند٬  می  پرسه  اجتماعی  های  پروژه  انواع  در

 از منظر طبقۀ کارگر٬ . نيست که نياز به اعتنا داشته باشد
 مذکور چنين پروژه ها و فراخوان هايی از سوی عناصر

. هرگز مورد استفاده نبوده و نخواهد بود
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 وقتی بحث به پنداره های نادرست در حوزۀ بين الملل می
 آن  توجه  قابل  ملموس و  يک نمونۀ  به  توانيم  می  رسد٬
 از  که  پنجم  الملل  بين  برای  فراخوان  يعنی  کنيم؛  اشاره

 شد  مطرح  ونزوئال٬  جمهور  رئيس  چاوز٬  در . سوی
 در ۲۰۰۹ در سال » احزاب چپ نشست جهانی « نخستين

 کاراکاس٬ پايتخت ونزوئال٬ چاوز گفت که چپ جهانی به
 خواهان  راستا  همين  در  و  است  نيازمند  جديد  وحدتی

 مطمئنًا به بين المللی جديد نياز . تشکيل بين الملل پنجم شد
 است؛ اما روشن است بين المللی که فراخوان آن از سوی

 مانند  بورژوايی  چپ  شده سياستمداران  مطرح  چاوز
 دفاع  مورد  الملل  بين  تشکيل  به  ارتباطی  هيچ  باشد٬

 ندارد  انقالبی  چاوز٬ . مارکسيست های  نگرانی  واقع  در
 اياالت  عليه  خود  چالش  در  جهان  حمايت  آوردن  گرد

 برچسب  که  است  هايی  پروژه  طريق  از  بين « متحده
 . دارند » الملل

 يا نباشد٬ مسلمًا فارغ از اين که چاوز رئيس جمهور باشد
 امری  ونزوئال  ای چپ در  توده  های  جبهه  گيری  شکل
 های  طرح  و  ها  توطئه  با  تقابل  در  تواند  می  که  است

 بگيرد  قرار  پشتيبانی  مورد  امريکا٬  پناه . امپرياليسم  اما
 صدور  و  ها؛  بهانه  و  عذر  قبيل  اين  پشت  به  بردن

 به دست چاوز٬ به » بين الملل « فراخوان های ايجاد يک
 ک پروژۀ جديد بين الملل که بتواند در دستورکار عنوان ي

 غيرقابل  اپورتونيسم  يک  گيرد٬  قرار  ها  مارکسيست
 آور موضع رقت . بازی سياسی است بخشش و يک مسخره

 تحت رهبری ) IMT ( » گرايش بين المللی مارکسيستی «
 شخص الن وودز٬ که به مبّدل شدن به دنبالچۀ چاوز تقليل

 نمون  از  يکی  کند٬  می  موضوع پيدا  های مشخص اين  ه
 فراخوان های گمراه کننده از سوی اشخاصی نظير . است

 تشکيل يک بين الملل جديد٬ مشخصًا  چاوز در ارتباط با
 به ايجاد يک امکان و فرصت تازه٬ از نقطه نظر مبارزۀ

 بلکه برعکس٬ به ايجاد . انقالبی طبقۀ کارگر٬ نمی انجامد
 مانع تالش های  که  درست و اصولی توّهمی می انجامد

 . می شود

 دارد ادامه

 تدارک انقالب به چه حزبی نياز دارد تدارک انقالب به چه حزبی نياز دارد

 مازيار رازی : معرفی بحث

 قسمت اول

 بی نياز دارد٬ بحث در مورد اين که انقالب آتی به چه حز
 بين  سطح  در  که  است  تحوالتی  و  تغيير  در  اش  ريشه
 المللی از طرف توده های عظيمی از مردم ستمکش و در
 داری در طی  سرمايه  نظام  عليه  کارگر  آن طبقۀ  کانون

 . چندسال گذشته آغاز شده است

 چند  همين  است؛  وقوع  شرف  در  اعتصابی  اسپانيا  در
 از يکی از م  يادين بزرگ اسپانيا روز پيش تصويری را

 در  کارگران  از  وسيعی  های  توده  که  کردم  مشاهده
 اعتراض به وضعيت موجود و تهاجماتی که نظام سرمايه
 داری عليه آن ها اعمال می کند٬ جمع شده اند و يکی از
 شعارهايی مرکزی آن ها اين بوده است که اگر کودکان ما

 ! را گرسنه نگه داريد٬ خون ريزی به پا خواهد شد

 واضح است که منظور کارگران اسپانيا از خونريزی٬ آدم
 نيست  تروريستی  اقدامات  يا  منظورشان . کشی  دقيقًا

 نظام " انقالب "  با  مستقيم  رودررويی  منظورشان  است٬
 است  داری  نظامی . سرمايه  با  رودررويی  منظورشان

 در  گذشته  چندسال  همين  در  عجيبی  اجحافات  که است
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 اتفاقاتی که . نان روا داشته است سطح بين المللی در حق آ

 نشان  داده٬  رخ  المللی  بين  سطح  در  گذشته  چندسال  در
 سراسر  در  وسيع  های  توده  تنها  نه  که  است  اين  دهندۀ
 واقعی  ماهيت  ضمن  در  بلکه  اند٬  خاسته  پا  به  جهان
 يعنی  آن٬  اصليل  های  نماينده  طريق  از  داری  سرمايه

 نشان داده شده منابع و مراکز مالی و همچنين بانک ها٬
 چندم٬ . است  پيش برای بار  روز  چند  همين  برای نمونه

 يکی از بانک های معتبر انگليسی که دارای بخش های
 کاله برداری » بارکلی بانک « بين المللی هم است٬ به نام

 است  بوده  هم  عريانی  بسيار  برداری  کاله  اين  و  . کرده
 از آ  فريب و تغيير نرخ سود٬  با  ن ها پول های مردم را
 . دزديده و اين با اعتراض شديدی روبرو شده است

 اگر ما٬ به عنوان مارکسيست های انقالبی٬ چند سال پيش
 بردارند صحبت می  در مورد کالهبرداری اين بانک ها

 می گرفتيم  قرار  بسيار  تمسخر  مورد  می ! کرديم٬  اعالم
 اين طورها هم نيست و سرمايه داری به ! کردند که خير
 در آلمان هرحال مسائل  مثًال  ببينيد  حل کرده٬  را  جامعه

 است٬ و اين ۲۰ در  سال گذشته اعتصاباتی درکار نبوده
 و مراکز مالی دارند به مردم کمک می کنند تا  بانک ها
 پيدا  بهتری  شرايط  و  امکانات    و  شوند٬  خانه  صاحب

 . کنند

 سال  نشان ۲۰۰۸ ولی از  بانک ها  اين طرف همين  به
 ها و وام هايی را که به مردم اعطا دادند که چگونه خانه

 کرده بودند٬ به زور از مردم پس می گيرند و عدۀ زيادی
 اين کاله برداری ها در سطح بين . را بی خانمان می کنند

اگر . المللی در اين چند سال گذشته کامًال عيان شده است
 داشتند٬  می  نگه  مخفی  را  مسائل  اين  گذشته  دورۀ  در

 مالحظ  اين  حتی  شکل امروز  به  و  کنند  نمی  هم  را  ات
 بی  و  برداری می کنند عريان  نقطه . تعارف کاله  اين  از

 نظر است که توده های خيلی وسيع در سطح بين المللی
 . معترض هستند

 اخير  دوران  در  هم  ديگری  پديدۀ  يک  اين٬  بر  مضاف
 دولت های  ماهيت  مسألۀ  هم  آن  و  است٬  گشته  مشاهده

 اين دولت ها در . لی است سرمايه داری در سطح بين المل
 ساليان گذشته٬ طی قرن گذشته چنين وانمود می کردند که

 دولت هايی هستند که وساطت می کنند . بی طرف هستند

 بين کسانی که دعوايی يا اختالفی و مشکلی در جامعه پيدا
 دولت هايی هستند که دادگاه های عادالنه ای را . می کنند

 ند سال گذشته نشان داده اما در همين چ . برگزار می کنند
 حامی و در کنار سرمايه  خود رأسًا  شد که اين دولت ها

 . داران بزرگ قرار داشته و دارند

 جالب است يک سال پيش در اعتراضات توده ای جوانان
 پوست  سياه  جوانان  ای از  عده  زمانی که  انگلستان٬  در
فقير پنجرۀ مغازه هايی را شکستند و چند موبايل و وسايل

 ترونيکی را به سرقت بردند٬ آن ها را دستگير کردند الک
 و به جرم دزدی و يا سرقت چند موبايل٬ هرکدام  را بين

 با اين حال شاهديم ! سال به زندان محکوم نمودند ۱٥ تا ٥
 که چگونه سارقان و کالهبردان واقعی بی مهابا و آزادانه
 از  جلوگيری  برای  حتی  و  گردند  می  بيرون  در

 يا ٬ " ورشکستگی "  کنند  می  دريافت  دولتی  مالی  کمک
 . ضرر و زيان های خود را بر گردۀ جامعه می اندازند

 در بهترين و خوشبينانه ترين حالت٬ اين آقايان بانک دار
 دزدی های  و  زنند  جيب می  به  نجومی  ثروت های  که
 و  يک گوشزد  صرفًا  می دهند٬  انجام  کالنی را  و  عيان

 شود  می  نصيبشان  کوچک  تنبيه  از ! يک  را  ها  اين
 در صورتی که اگر ! کنند٬ همين و بس کارشان برکنار می

 قرار است يک جوان فقير را به دليل سرقت يک موبايل٬
 هرکدام ۱٥ به  بايد  را  اين ها  بکنند٬  سال زندان محکوم

 سال حبس محکوم کنند؛ اما چنين نيست و ۱۰۰ حداقل به
 نشان داد  ند که درواقع دولت های سرمايه داری مشخصًا

 و مراکز مالی و وال استريت  هستند  همه کاره  بانک ها
 درواقع مرکز تصميم گيری دنيای سرمايه داری و حيات

 کارگران و زحمتکشان هستند  اتفاقی نيست که . روزمرۀ
 وقتی توده های وسيع به اين اجحافات روشن معترض می
 مالی  مراکز  اشغال  به  و  استريت  وال  اشغال  به  شوند٬

 . رند تا اين که به جاهای ديگری بروند روی می آو

 يک  شاهد  ما  المللی  بين  سطح  در  نظر٬  نقطه  اين  از
 هستيم  بحرانی  طور . وضعيت  به  که  است  وضعيتی

 کاله  ها٬  بانک  و  داری  سرمايه  های  نماينده  رسمی
 برداری می کنند و در عين حال دولت های سرمايه داری

 در کنار اين بانکدارهای بزرگ صف  کشيدند و مشخصًا
 کنند  می  حمايت  ها  آن  که . از  اشتباهاتی  قبال در



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ شهريور و مهرماه شهريور و مهرماه - - ۴ ۵۴ ۵ شمارة شمارة

٦٦ 
 در  و  کنند  می  جبران  را  ها  آن  زيان  کردند٬  بانکدارها
 مقابل٬ بالفاصله به سياست های رياضت اقتصادی و کم

 واضح است که . کردن بودجه های عمومی می پردازنند
 در چنين شرايطی دوران طغيان ها و  اشغال ها و قيام ها

 در . می گيرد صورت  اين يک شرايط بحرانی است که
 . سراسر جهان ما شاهد هستيم

 اما٬ نکته ای که مربوط به بحث امشب می شود اين است
 داری  ماهيت سرمايه  اگر  اگر شرايط بحرانی است٬  که
 های وسيع در سراسر جهان بيش از  توده  در پيش چشم
 داری  سرمايه  دولت  ماهيت  اگر  است٬  شده  افشا  پيش

 وقتی اين اتفاق در سراسر جهان روش  پس چرا  ن است٬
 رخ می دهد٬ وقتی اين تظاهرات و اعتراضات وسيع توده

 گيرد  می  صورت  بار ( ای  دو  يا  اسپانيا٬  يونان٬  مانند
 و  انگلستان  در  اعتصاب عمومی  و  تظاهرات سراسری

 ٬ انقالب های سوسياليستی تحقق پيدا نمی کند؟ چرا ) غيره
 نمی  صورت  قدرت  کارگر تسخير  طبقۀ  چرا  گيرد؟

 درواقع از اين شرايط بحرانی استفاده نمی کند تا مشخصًا
 قدرت را به دست بگيرد و مسائل اجتماعی را حل بکند؟

 اين يکی از سؤال هايی است که ما بايد به آن پاسخ دهيم؛
 يکی از سؤال هايی که در ذهن بسياری از گرايش های

 ن  جهان  سراسر  در  انقالبی  به مارکسيست  و  بسته  قش
 به اعتقاد من برای اين که . مسألۀ مرکزی مبدل شده است

 به اين سؤال بتوانيم پاسخ دهيم٬ يک موضوع مهم و يک
 تمايز مهم را بايد اشاره کنيم و آن هم تمايزی است که بين
 گذشته  دوران  در  انقالبات  ساير  و  سوسياليستی  انقالب

 است  داشته  بورژو . وجود  انقالبات  دوران  ا در
 های  قرن  اصوًال ۱۹ و ۱۸ دموکراتيک در  اروپا٬  در

 انقالب بدون برنامه بود٬ انقالبی بود که در آن نيازی به
 آگاهی خيلی عميق سياسی وجود نداشت٬ يک موانعی در
 پيشرفت فئوداليزم در اين جوامع به وجود آمد و  سد راه
 بخشی از اين طبقات تازه به دوران رسيدۀ بورژوا پرش

 جهش ک  انقالب های بورژوادموکراتيک و  درواقع  ردند٬
 آمده  وجود  به  جامعه  مقابل  در  که  از مانعی جهشی بود

 . بود

 ساير انقالبات  انقالب سوسياليستی از نظر بنيادی با  اما٬
 است  متفاوت  پيشين  جوامع  که . در  است  انقالبی  اين

 از  را  استثمار  کل  داری و  سرمايه  تا  دارد  قصد  اصوًال
 بردارد  می . ميان  اصوًال  که  بود  خواهد  انقالبی  اين

 ببرد  بين  از  و  نمايد  نابود  را  ها  دولت  انقالبی . خواهد
 خواهد بود که می خواهد اصوًال طبقات را٬ از جمله طبقۀ

 ببرد  بين  از  را  رشد . کارگر٬  خواهان  که  است  انقالبی
 کار اجباری  ای است که  به درجه  نيروهای مولده  وسيع

 المللی  بين  سطح  انسان در  به  ها  انسان  و  برود  بين  از
 اساس  بر  که  هايی  انسان  شوند؛  تبديل  سوسياليست

 عاليق  و  اساس توانشان  بر  و  کنند  کار  جامعه  در  شان
 دريافت  اجتماعی  های  ثروت  توليد  از  سهمی  نيازشان

 . نمايند

 است  نظر  مد  درواقع  ای  جامعه  چنين  درنتيجه . يک
 ي  بريم٬  می  نام  آن  از  ما  که  انقالب انقالبی  عنی

 های  جنگ  با  يا  ای٬  توده  های  قيام  با  سوسياليستی٬
 حتی با  و  جنبش اشغال  اعتراضاتی نظير  با  يا  چريکی٬

قيام . اعتصاب های صرف٬ از لحاظ بنيادی متفاوت است
 ها و اعتراضات و غيره٬ ابزار هستند و جزئی از انقالب

 اما انقالب سوسياليستی انقالبی است که می . سوسياليستی
 خواهد کليۀ اين مشکالت و کثافات جامعه سرمايه داری و
 تمام جوامع ماقبل از آن را به کناری بزند و جامعۀ نوينی

 . بنا کند

 از اين رو واضح است که اين انقالب سوسياليستی٬ يک
 به  نياز  و  باشد  بايد  شده  ريزی  برنامه  آگاهی " انقالب

 در يک يعنی توده های وسيع جامعه . دارد " سوسياليستی
 بحرانی٬  که ( شرايط  داری  سرمايه  عميق  بحران  مثل

 ٬  به يک آگاهی سوسياليستی ) امروز با آن روبرو هستيم
 نياز دارند برای اين که اين رژيم و اين دولت های فاسد

 بديهی است که اين آگاهی . سرمايه داری را سرنگون کنند
 می  ايجاد  کارگری  های  جنبش  درون  در  سوسياليستی

 ی در مبارزات روزمرۀ کارگران در خيابان ها٬ شود٬ يعن
 ها  کارخانه  و  شهرها  سراسر . ميادين  در  امروز  همين

 جهان٬ بخشی از توده ها به اين آگاهی رسيده اند که رژيم
 مسبب  داری٬  دولت های سرمايه  اين  يعنی  ها٬  های آن

 . تمام مشکالت در جامعه هستند٬ و بايد کنار بروند

 جامعه ای که به وجود آيد٬ افت و اما٬ اين آگاهی در هر
زيرا همان طور که مارکس اشاره می کند . خيزهايی دارد
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 هيئت  ايدئولوژی  ای٬  جامعه  هر  در  غالب  ايدئولوژی

 يعنی بورژوازی از طريق ابزار مختلف خود . حاکم است
 يعنی از طريق رسانه ها٬ راديو و تلويزيون٬ مطبوعات٬

 ها  کليسا  و  ا ( مدارس  ايران  در  مساجد و  طريق  و ) ز ٬ 
 انواع اقسام ابزارهای ديگر تالش خود را می کند که توده

 و اين . ها را تحميق کند و بتواند به حيات خود ادامه دهد
 و  گذارد  می  جامعه  بر  ايدئولوژيک  تأثيرات  موضوع٬

 کند  می  بازتوليد  را  ذهن . خود  ايدئولوژيک در  تبليغات
 . ير می گذارد توده های وسيع از جمله طبقۀ کارگر تأث

 از اين نقطه نظر٬ با وجود اين که بورژوازی شرايطی را
 برای گورکن های خودش به وجود می آورد٬ اما در عين

 يعنی يک کارگری که امروز . حال توهم هم ايجاد می کند
 درحال مبارزه است٬ و پيشروهای کارگری که امروز به
 از  پس  است  ممکن  اند٬  رسيده  رژيم  سرنگونی  نتيجۀ

 از طرف دولت چ  به دليل فشارهای بسياری که  ندين ماه
 های بورژوايی در سطح جامعه اعمال می شود٬ به يک

 . نظر ديگری برسند

 به عبارت ديگر در سطح جامعه٬ اين آگاهی سوسياليستی
 بتواند  تا  کند  پيدا  تداوم  و  گسترش  و  شود  متمرکز  بايد

 جامعه  ايجاد  و  ها  برای سنگونی اين رژيم  را  ای زمينه
 و اين کار شدنی نيست٬ مگر از طريق . نوين مهيا سازد

 کارگری  يک يک حزب  مشخص کارگری٬  يک حزب ٬ 
 حزب ويژۀ کارگری که درواقع هدفش اين است که آگاهی
 و  تهاجمات ايدئولوژيک بورژوازی٬  از  سوسياليستی را

 دارد هم  نگه  مصون  بورژوازی٬  خرده  خرده . چنين
 مهمی در  نقش بسيار  بورژوازی بورژوازی  از  حمايت

 سطح  در  مختلفی  گرايشات  که  بينيم  می  و  کند  می  ايفا
 اين  برای  را  بورژوازی  کار    درواقع  که  هستند  جامعه

 دهند  می  انجام  رفرميستی٬ . طبقه  گرايشات  جمله  از
 در  حتی  کارگر؛  طبقۀ  درون  در  گرايشات مماشات جو
 پيشروهای کارگری نيز مشاهده شده است که بعضًا توهم

 ه نظام سرمايه داری را تشديد می کنند و از اين طريق٬ ب
 . پروسۀ انقالب را کند و يا مسدود می سازند

 آگاهی  حفظ  برای  مصونيت٬  اين  حفظ  برای  بنابراين
 سوسياليستی و تداوم آن نياز به يک نهاد مشخص است٬
 و  می کند  بازتوليد  آگاهی سوسياليستی را  اين  نهادی که

 قشر  برای  سپری  کارگری مانند  حداقل  پيشروی  و
 اند  رسيده  آگاهی  اين  به  که  بود  کسانی  يعنی . خواهد

 سپری در تقابل با بمباران های ايدئولوژيک بورژوازی و
 سپری . همچنين کسانی که اين عقايد را گسترش می دهند

 که چکيدۀ مبارزات عملی طبقۀ کارگر را که تبديل به يک
 مجه  برای  کند  می  ای  برنامه  و  طبقۀ تئوری  ساختن  ز

 نظام  سرنگونی  و  بورژوازی  با  مقابله  جهت  در  کارگر
 . سرمايه داری

 تجارب . بنابراين اين نهاد بسيار مهمی محسوب می شود
 اکتبر  انقالب  مانند  ايم٬  داشته  تاکنون  ما  که  تاريخی

 ٬ و همچنين در سطح بين المللی هم ايجاد يک بين ۱۹۱۷
 کمينترن درواقع حامل الملل انقالبی به نام بين الملل سوم٬

 يک چنين تجربه ای است و الگويی است که ما در آينده
 های  نظام  تدارک  برای  کنيم  استفاده  آن  از  توانيم  می

 . سوسياليستی در سطح جهان

 اينست که چرا  آن مواجه هستيم  با  بنابراين سؤالی که ما
 مصر  در  شاهد  مثًال  پيش  سال  يک  همين  تا  که

 توده  به اعتصابات عمومی  و  وسيع  خصوص طبقۀ های
 کارگر بود٬ و همين طبقۀ کارگر از آگاهی بسيار بااليی
 اصلی  مسببين  از  يکی  واقع  در  و  بود  برخوردار  هم

 قدرت دولتی  سرنگونی حسنی مبارک به شمار می رفت
 را دو دستی تقديم کسی مانند مورسی از اخوان المسلمين

 طور  پيش چه  دهه  سه  گونه  همين  به  و  که کردند٬  شد
 به  کارگری  شوراهای  استقرار  وجود  با  ايران  کارگران

 مهم  از  يکی  سطح عنوان  در  کارگری  نهادهای  ترين
 جهانی و از مسببين اصلی سرنگونی نظام سرمايه داری
 رژيم شاهنشاهی در ايران٬ قدرت خود را پس از تسخير

 قدرت٬ دودستی تقديم کسی مانند خمينی کردند؟

 مسألۀ  به  جا  اين    مسألۀ در  به  گرديم؛  برمی  محوری
 تسخير  جهت  شرايط  سازی  آماده  برای  که  سازماندهی

 در مصر . قدرت ضروری است  نه  اين حزب مشخص٬
 در هيچ جای  امروز  نه  و    ايران  در  نه  داشت و وجود

 جنبش . دنيا  المللی  بين  چالش محوری  و  مسأله  بنابراين
 که  است  تشکيالتی  ايجاد  کنونی٬  شرايط  در  کارگری

 تواند انقالب آتی را از طريق ساختن و حمايت و تقويت ب
 ببيند  تدارک  سوسياليستی  آگاهی  بازتوليد  که . و حزبی
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 هدفمند و  آگاهی کسب شده در اين انقالب ها را مشخصًا

 . با برنامه و حساب شده به پيش برد

 برای اين که توضيحات بيشتری در مورد اين حزب ويژه
گرش عمومی داشته باشيم داده شود٬ الزم است که يک ن

 طول  در  که  کارگری  احزاب  در ۲۰۰ به  گذشته  سال
 در . سطح بين المللی در جنبش کارگری به وجود آمده اند

 احزابی که به هرحال به  مجموع سه نوع حزب کارگری
 اند  شده  شناخته  کارگری  احزاب  به  عنوان  تاريخ  در

 اند  دو . وجود آمده  ران هر يک از اين احزاب٬ منطبق با
 اولی٬ در دوران اعتالی بورژوازی و . مشخصی بوده اند

 وجود  دمکراتيک به  انقالب های بورژوا  دوران  پس از
 آمد و آن هم احزاب توده ای رفرميستی به خصوص در
 سطح اروپا٬ از جمله جنبش سوسيال دموکراسی در سطح

 و اين دوران٬ دورانی بود که  طبقۀ نوپای . اروپايی٬ بود
 ب  بود بورژوازی  رسيده  قدرت  در . ه  مبارزات  از  پس

 راستای براندازی نظام های فئودالی٬ طی دوره ای خود
 حل  درصدد  و  هايی٬  رفرم  ايجاد  مشغول  بورژوازی
 مسألۀ آزادی ها٬ مسألۀ ايجاد  مسألۀ ارضی٬ مسألۀ ملی٬
 . پارلمان بورژوائی و انتخابات و رأی برابر و غيره بود

 جنبش کارگر  نظر  نقطه  اين  دست از  يک ابزاری  به  ی
 يافت٬ ابزار احزاب توده ای که اين رفرم ها را عميق تر

 تر بکند  بورژوازی قادر . و گسترده  که  اين دورانی بود
 به اعطای رفرم ها بود و طبقۀ کارگر توانايی گرفتن اين

 داشت  را  ها  بسيار . رفرم  دوران  آن  در  مبارزات٬  اين
 خود کارل مارکس و . مؤثر بود  انگلس در اين از جمله

 بين  بنيانگزاران  از  مارکس  داشتند؛  شرکت  مبارزات
الملل اول و همچنين انگلس از بنيانگزاران بين الملل دوم

 اين سازمان های بين المللی نقش . بود  از لحاظ تاريخی٬
 . بسيار ارزنده ای در دوران خود داشتند

 ای٬  توده  احزاب  يعنی  حزب٬  از  شکل  اين  بنابراين٬
 يک مقطع خاص به وجود آمد و از نقطه نظر درواقع در

 مارکسيست ها و  از نقطه نظر خود مارکس و انگلس اين
 انقالب  فعليت    اصوًال    که  آمدند  پديد  زمانی  احزاب

 مارکس و . سوسياليستی در در دستور کار  آن روز نبود
 احزاب  اين  دل  از  نهايتًا  که  بود  اين  انگلس تصورشان

 ستی رشد می کند و به درجه ای توده ای٬ آگاهی سوسيالي

 می رسد و به شکل خطی اين آگاهی ادامه پيدا می کند تا
 اين که نهايتًا کل اين نظام سرمايه داری را کارگران آگاه
 به اعتقادات سوسياليستی٬ سرنگون می کنند و ديکتاتوری
 داری  سرمايه  های  نظام  جايگزين  را  پرولتاريا  انقالبی

 نمايند  استنبا . می  مارکس بود اين  خود  که . ط  جا  آن  از
 فعليت انقالب سوسياليستی در دستور کار آن روز قرار
 برنامه  دو  درواقع  دموکرات  سوسيال  احزاب  نداشت٬

 بود ) رفرم ( يکی برنامۀ حداقل : برای جامعه تنظيم کردند
 و . که به هرحال کارهای عميقی هم در آن رشته انجام داد

 ر آن انقالب سوسياليستی ديگری هم برنامۀ حداکثر٬ که د
 را به تاريخی نامعلوم در آينده موکول کرده و هيچ پلی هم
  بين برنامۀ حداقل و برنامۀ حداکثر درنظر نگرفته بودند

 يک بخشی از برنامه شان بود  بنابراين از . و اين صرفًا
 آن  فعليت نظر  دوران  آن  در  سوسياليستی  انقالبهای  ها
 . نداشت

 جهانی به عنوان حزب کارگری حزب دومی که در سطح
 . ايجاد شد٬ در دوران فعليت انقالب های سوسياليستی بود
 يعنی دوران انقالب اکتبر و دوران تشکيل بين الملل سوم

 يکی از . و دوران قيام ها و انقالب های جهانی  مشخصًا
 افراد  بسياری  منتها  بود٬  لنين  نظريه٬  اين  بنيانگزاران

 ارزند  بسيار  سهم  نيز  حزب ديگر  اين  مفهوم  در  ای  ه
 روزا  حتی  و  گرامشی  مانند  کردند٬  ايفا  مشخص
 اين  لوکزامبورگ و تروتسکی و ٌکرش و بسياری ديگر؛
 ها به هرحال يک حزب ويژۀ ديگر٬ و يک حزب متفاوت
 که  دورانی  برای  داشتند  نظر  در  را  ای  توده  حزب  با

 بود  کار  دستور  در  انقالب  طبقۀ ( فعليت  که  اين  يعنی
 آن ). آمادۀ قيام ها عليه نظام سرمايه داری شده بود کارگر

 . نام گرفت " حزب پيشتاز کارگری " حزب٬ درواقع

 گروه سوم اين احزاب کارگری٬ متعلق به دوران انزوای
 يا  انقالبات٬  اين  شکست  يا  سوسياليستی٬  های  انقالب

 است  کارگری  بوروکراسی  سلسله . ظهور  يک  از  پس
 که انقالبات در شوروی و چين٬  انحرافاتی به وجود آمد

 و بعد از آن از جمله استالينيزم . راه انقالب را مسدود کرد
 مائوئيزم٬ و بعد از آن هم گرايشات مختلف و دسته های

 سانتريستی  ويژۀ . مختلف  حزب  يک  هم  جريانات  اين
 بنا نهادند  که در ظاهر امر٬ تمام مشخصات خودشان را
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 ا  ائتالی  حزب  لنينيستی٬  حزب  داشت همان  را  : نقالبی

 و  لنين٬  و  انگلس  و  مارکس  های  بحث  مرکزی٬  کميتۀ
 انقالب . غيره  شکست  احزاِب  عمًال  احزاب  اين  منتها

 بودند؛ احزابی بورکراتيک که خودشان را جايگزين طبقۀ
 بودند  کرده  در . کارگر  استالين  وقتی  ترتيب که٬  اين  به

 به  بود  شده  مبدل  روسيه  کمونيست  حزب  بود٬ قدرت
 ار يک گروه خاصی در درون باند استالين و در رأس ابز

 می کرد  دستور صادر  داشت که  قرار  استالين  . آن خود
 کارگری٬  شوراهای  تمام  و  کارگری  نهادهای  ساير
 درواقع در خدمت حزب قرار گرفتند و حزب خودش را

 اين٬ سابقه و ريشۀ اکثر احزابی . جايگزين طبقه کرده بود
 بنابراين در ايران و . ه می کنيم است که ما امروز مشاهد

 احزابی که در سطح بين المللی مشاهده می کنيم٬  احزابی
 هستند که ريشه در دوران شکست انقالب اکتبر و انقالب
 اصوًال  که  هستند  احزابی  ها  اين  و  دارند  سوسياليستی
 خودش  دست  به  کارگر  طبقۀ  رهايی  امر  به  اعتقادی

 می  تهيه  ابزاری  ها  اين  و  را ندارند  خودشان  که  کنند
 کارگر٬  طبقۀ  به  اتکا  به  و  بکنند  کارگر  طبقۀ  جايگزين

 . قدرت سياسی را در دست حزب خودشان قرار دهند

 از اين زاويه می بينيم که اکثر احزابی که به وجود آمدند٬
 احزابی غير دموکراتيک و بورکرات و در سطح تئوری

 هستند  غيرمارکسيستی  نظری هم  امر . و  ظواهر  و اگر
 » مارکسيست « ( انواع صفاتی را که به خودشان می دهند

 کمونيست « و » کمونيست « و » انقالبی « و » لنينيست « و
 ايران « و » کارگری  کمونيست  غيره » حزب  ناديده ) و

 بگيريم٬ می بينيم اين قبيل از احزاب٬ درواقع بورکرات و
 اين ها نقطۀ . قيم مآب و جاه طلب و جايگزين گرا هستند

 و نظريه مقابل آن  تئوريسين ها  که  احزابی قرار گرفتند
 » بلشويزم « پردازان جنبش کارگری مدافعش بودند٬ مثًال

 . ۱۹۱۷ در انقالب اکتبر

 دسته  سه  تاريخ  در  ما  داشته " حزب کارگری " بنابراين
 وجود . ايم  به  برای رفرم  و احزاب رفرميستی که  آمدند

 ديده هنوز هم کارشان ادامه دارد و در سطح بين المللی
 می شوند٬ منتها کامًال در خدمت بورژوازی قرار گرفتند

 از  " سوسيال دموکراسی " مانند هستند گرايشاتی جنس و
 در قدرت  امروز در اروپا٬ که درواقع سرمايه داری را

 پيش ها يعنی اگر اين ها نبودند شايد سال . نگه داشته اند
 طبق  دست  به  داری  شد ۀ سرمايه  می  سرنگون  . کارگر

 اين بناب  هستند راين  بورژوازی  کار  ابزارهای  از  ٬ ها
 جزئی کسانی  اصالحات  خواهان  بنيادی که  نه  در و

 هستند  می . جامعه  ادعا  گرايشات  اين  از  که برخی  کنند
 دوران اوليه . اين ادعا درست نيست اما . اند " مارکسيست "

 دمکرات  سوسيال  احزاب  اين  که  آن ای  وجود ه ب در
 ود کارل مارکس از بنيانگزاران خ ٬ يعنی دورانی که آمدند

 اول  الملل  شرايطی نيز بين  بود٬  کامًال داشت درگير
 شرايط متفاوت  دوره . امروز از  آن  شرايط اعتالی ٬ در

 ٬ قرن بيستم به بعد از در صورتی ؛ انقالبی وجود نداشت
 است يافتن فعليت  مطرح  سوسياليستی  سوسيال . انقالب

 . ارکسيزم ندارند م ا دمکرات های امروزی هيچ ارتباطی ب

 احزاب  ديگر٬  سوی  سانتريستی از  و  استالينيستی
 احزاب که در اين . کاريکاتور احزاب بلشويکی را ساختند

 بين  سطح  و  دارند ايران  وجود  احزاب کامًال ٬ المللی نيز
 هستند  گرا  جايگزين  و  مآب  گرفتن آن . قيم  خواهان  ها

 ی قدرت سياسی به دست خودشان هستند و گرچه واژه ها
 می " کمونيستی " و " کارگری "  يدک  خود  دنبال  به  را

 اين است که کارگران به ولی ٬ کشند  منظورشان مشخصًا
 پايه ها و سربازان اين احزاب و به ٬ اين احزاب بپيوندند

 رهبری و کميت اين احزاب ؛ شوند  درواقع يک ستاد  ۀ هم
 اعالم از پيش مرکزی آن ها هم نقدًا ۀ کميت . مرکزی دارند

 يک شخص ۀ مرکز اين کميت در . است شده  ٬ مرکزی هم
 پيشوا  دارد يک  هم قرار  آينده  در  رهبر قرارست که

 کارگر ۀ منظورشان اين است که اگر طبق ! کارگران بشود
 از بورژوازی و  به اين احزاب بپيوندد و قدرت را  بيايد

 تحو  و  داری بگيرد  دولت سرمايه  اين حزب دهد٬ از  يل
 . عه را حل می کنند مسائل جام ۀ اين احزاب هم هم

 بنابراين واضح است که با يک نگاه کوتاه و اجمالی نه آن
 احزاب انقالب آتی خواهند بود٬ ٬ احزاب اوليه٬ رفرميستی

 کا  که  احزابی  اين  نه  انقالبی و  احزاب  ريکاتورهای
 ساختار ؛ هستند  ظاهر  که  مفهوم  اين  به  کاريکاتور

 ا در عمل منته ؛ حزبيشان شبيه همان احزاب انقالبی است
 مبدل  منحط  احزاب بوروکراتيک و  به  اند کامًال  و شده

ی اعتقاد چرا که . دهند نمی به اين موضوع هيچ اهميتی هم
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 طبق  کردن ۀ به  درگير  و  طبقه کارگر  سرنوشت اين  در
 . ندارند ش خود

 آنرا  ما  که  حزبی  و  است  ما  نظر  مد  که  حزبی  منتها
 سوسياليستی "  انقالب  اس " حزب  حزبی  دانيم٬  که می  ت

 زحمتکشان  و  کارگران  جای  به  گيری  قدرت  خواهان
 . اين حزب است ۀ اولي و اين يکی از نکات اصلی . نيست

 وقتی . را سازمان می دهد اين حزب فقط دوران تدارکاتی
 يعنی شوراهای کارگری متشکل از همه ٬ کارگر ۀ که طبق
 به آحاد  داری  سرمايه  رژيم  سرنگونی  از  پس  جامعه٬
 . زب ديگر نقش اساسی نخواهد داشت ٬ اين ح برسد قدرت

 اين حزب اگر مورد انتخاب توده های وسيع قرار بگيرد٬
 افراد و اعضای آن می توانند باقی بمانند وگرنه ساختار

 اين . تشکيالتی اين حزب بايد به تدريج خود را منحل کند
 است أ مس  حزب  اين  اساسی  نکات  از  يکی  احزاب . له

 مفهوم  اين  به  دقيقًا  تدارک ه ب انقالبی  که  آيند  می وجود
 ک  و يک نقش مشخصی ايفا  قدرت ببينند  جهت به  در  نند

 طبق  رساندن ۀ رساندن  قدرت  به  جهت  در  کارگر٬
 بی  کامًال  را  خودشان  نقش  بعد  و  کارگری  شوراهای

 . ارتباط و منتفی خواهد شد

 ائل محوری که اين حزب در يکی از مس که دوم اين ۀ نکت
 ن است که برای دوران اختناق٬ خودش گنجانده٬ اي ۀ برنام

 دوران  طبق برای  کند ۀ پيشاانقالبی  آماده  را  از . کارگر
 طريق حفظ اعتقادات و آگاهی سوسياليستی در درون اين

 همان طور که اشاره کردم٬ آگاهی سوسياليستی . تشکيالت
 کارگر بيرون ۀ اهی ضدسرمايه داری از درون طبق و آگ

 روشنفکران صرفًا . می آيد و اين کار روشنفکران نيست
 جنبش کار  به  توانند  می  که  کمکی  اين تنها  بکنند٬  گری

 اشاع  در  که  طبق ۀ است  المللی  بين  و  تاريخی  ۀ نظرات
 ايفا  سهمی  اصوًال . د نماين کارگر  صورت  اين  غير  در

 ر به برنامه می گردد٬ از دل تئوری های انقالبی که منج
 ه اين ک آنست کارگر بيرون می آيد و نقش اين حزب ۀ طبق

 ب ( تجارب را  ه تجاربی که تک تک اعضای اين حزب٬
 خصوص اعضای کارگری اين حزب در درون مبارزات

 کنند  می  پيدا  اين ) روزمره  و  بکند٬  منسجم  و  فشرده
 کارگر را ۀ طبق ۀ های عملی و اين تجارب پراکند فعاليت

 برنام  به  و  تئوری  بکند ۀ به  مبدل  سوسياليستی  . انقالب

 حزب اضح است که اين حزب٬ يعنی برای اين منظور و
 طبق  انقالبی  دموکراتيک ۀ پيشتاز  از  يکی  بايد  کارگر٬

 ترين احزابی باشد که تاريخ به خود ديده٬ وگرنه قادر به
 در اين حزب بايد نظرات . انجام وظايف خود نخواهد بود

 شود  تحمل  مختلف  گرايشات  هاي . و  شود ی جايگاه  پيدا
 ايجاد " حق گرايش " . ند برای کسانی که اختالف نظر دار

 مخالف  خاصی  مقطع  يک  در  که  کسانی  برای  شود
 . هستند ) يا اکثريت يا رهبری حزب ( نظرات ديگران

 تأييد  مورد  که  باشند  رهبرانی  بايد  حزب  اين  رهبران
 اصوًال . کارگران و شناخته شده در جنبش کارگری باشند

 حزب  يک  بود٬  خواهد  کارگری  حزب  يک  حزب  اين
 بود کارگ ی و پيشُر  متشکل . ری خواهد  بود  حزبی خواهد
 ۀ کارگرانی که مغز متفکر طبق ( " روشنفکر ان کارگر " از

 هستند  مقدم ). کارگر  صف  در  که  کارگرانی  يعنی
 داری بوده  بسياری از ( اند مبارزات ضدسرمايه  امروز

 دارند اين  در ايران وجود  اين حزب بايد متشکل از ). ها
 ا و نظرات افرادی ه احزاب و گرايش . اين عناصر باشد

 د  جامعه  سطح  در  عملی  مشخص  تجارب  و ارند که
 . بخشی که مسلط به عقايد و نظرات سوسياليستی هستند

 گرايش . در ضمن بخش ديگری در اين حزب جای دارند
 آن  را های روشنفکران که ما  " ی کارگر ان روشنفکر " ها

 ؛ کارگر هستند ۀ روشنفکرانی که در خدمت طبق . ميم می نا
 ت  توانسته نظرات  را  المللی  بين  و  جنبش به اند اريخی

 و از همه مهم تر باشند کارگر ۀ منتقل کنند و در کنار طبق
 پيشُر  تأييد  گيرند ۀ طبق ی و مورد  قرار  يعنی . کارگر
 " کر کارگر روشنف " پيوند اين دو٬ يعنی . شناخته شده باشند

 کارگر " و  اولي " ی روشنفکر  های  نطفه  که  اين ۀ است
 ۀ حزبی که از دل طبق . جود بياورد و ه ب حزب را می تواند

 ٬ کارگر نفوذ داشته ۀ کارگر ظاهر گشته٬ و در درون طبق
 های  کميته  عمل٬  های  کميته  و  مختلف  های  حوزه  در

 مؤّس  از  خودش  و  داشته  حضور  کارگری  و مخفی  سين
 بوده  از اين طريق می تواند است بانيان اين کميته ها  و

 ط در  با  ارگانيک و روزمره اين . کارگر باشند ۀ بق پيوند
حزبی است که می تواند انقالب آتی را در هر جامعه ای

 . سازمان دهد ايران ۀ ويژه جامع ه و ب

 می  مشخص به پردازيم اکنون  حزب ا ۀ وجوه . ين
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 دارا  حزب  اين  که  اين ٬ ست مشخصاتی  است و  چندگانه

 توضيحات  سپس  و  شمارم  برمی  من  را  مشخصات
 : د بيشتری در اين باره خواهم دا

 اين حزب خواهان تسخير قدرت برای به قدرت رسانيدن
 ساير  با  حزب  اين  اساسی  تمايز  وجه  اين  نيست٬  حزب

 طبق  نام  با  که  است  کاذبی  احزاب ۀ احزاب  و  کارگر
 ب  احزاب کارگری و غيره  اند ه کمونيستی و  آمده  . وجود

 قدرت رساندن کارگران است  اين . اين حزب خواهان به
 دموکراسی کارگری درون اين حزب تضمين می کند که

 حزب وجود داشته و کارگرانی که در نقاط مختلف و به
 نظرات تاکتيک  و  کرده  پيدا  دسترسی  مختلف  های

 حزب  اين  درون  در  بتوانند  کنند٬  می  حمل  را  متفاوتی
 کنند  بيان  آزادنه  را  خود  اختالفات . اختالفات  اين  بايد

 انان و زنان کارگران و جو . جايگاه خودش را داشته باشد
 مليت  مبارزه و  درحال  جامعه  سطح  در  مختلفی  های

 دارند  جای  حزب  اين  درون  در  که  بايد اين . هستند  ها
 بتوانند نظرات خودشان را آزادانه و بدون قيد و شرط و

 بيان ٬ بدون اين که مورد سرکوب و يا اخراج قرار بگيرند
 . بکنند

 نتخاب می توانند اعضای رهبری خودشان را ا اين اعضا
 اين درواقع يکی از . کنند و آن ها را نيز نقد و عزل کنند

 اين  غير  در  و  بود  خواهد  حزب  اين  بارز  مشخصات
 صورت نمی تواند به اهداف خودش برسد و وظايف خود

 . خوبی انجام دهد ه برای تدارک انقالب سوسياليستی را ب

 باشيم  داشته  خاطر  به  اين حزب بايد  مورد  در  بنابراين٬
 کارگر٬ يعنی حزب ۀ بخشی از طبق ن حزب٬ حزِب که اي
 است ی و پيشُر  شرايط . کارگری  در  که  است  حزبی

 می بيند  که در ی در شرايط . مشخصی تدارک انقالب را
 بورژوايی در حال اعمال ۀ اختناق زده٬ جامع ۀ يک جامع

 و حمالت کارگر ۀ طبق ۀ کشتار و شکنج ٬ دستگيری ٬ ستم
 گ . است ايدئولوژيک  اقسام  و  ناموزون رايش انواع  های

 انقالب را  راه  می توانند  در درون جامعه  بورژوا  خرده
 ک  ب نند مسدود  وظايف خودش را  اگر اين حزب نتواند  ه ٬

 . درستی انجام دهد

 يکی از نکات اساسی ديگری که می خواستم به آن اشاره

 کنم٬ مفهوم سانتراليزم دموکراتيک است که در مفهوم آن
 قيم مآب به شکل ديگری احزاب از سوی تحريف شده و

 است  شده  مآب . ارائه  قيم  احزاب  اين  با  اگر  عمومًا
 کامًال  برداشت  يک  ها  اين  باشيم٬  داشته  برخورد

 و به حزب و تشکيالت درونی دارند مسألۀ غيراصولی به
 دموکراسی يعنی اين که هرسال و يا می گويند اين ترتيب

 جمع هر دو سال يک بار عده ای در يک کنگره دور هم
 بحث  سری  يک  و  شوند  نمايند می  می  اما . هايی

 رهبر  خودش را  آن رهبری که  که  اين  يعنی  سانتراليزم
 و  کرده  مقال احيانًا اعالم  و  کتاب  هم تئوريک ۀ چهار

 فرادی که او تعيين می کند و در دور  او ٬ به همراه نوشته
 هستند٬ خط سياسی مداخله گری را تعيين می کنند و بقيه

 يافته بايد بروند و اين خط نتراليزم يا مرکزيت به شکل سا
 س  در  پياده را  جامعه  ببرند کنند طح  پيش  به  اين . و
 سازمان مفهومی  مآب و جايگزين گرا است که  های قيم

 در صورتی که اين مفهوم از سانتراليزم . ارائه می دهند
 دموکراتيک کامًال ناصحيح است و کامًال غير اصولی و

 که انقالب اکتبر بر آن اساس بنا شد ناقض آن حزبی است
 . و ما خوهان تشکيل آن هستيم

 دموکراتيک  سانتراليزم  از  بلشويک  حزب  که  مفهومی
 مآب  قيم  احزاب  که  مفهومی  با  است  متفاوت  داشت٬

 احزاب٬ دارند  از نظر اين گونه  يعنی سانتراليزم ألۀ مس ؛
 از باال اين که  دستورها  وسيلۀ يک سلسله  رهبران و به
 ی اين حزب داده می شود و اعضای حزب مجبورند رهبر

 اين گونه  به  و  کنند  اجرا  " سانتراليزم " اين دستورات را
 ب می کنند س داخل حزب رعايت شود و اين را منت بايد در

 در صورتی که حزب لنينيستی چنين . به حزب لنينيستی
 نبود و آن چيزی که ما هم مد نظر داريم چنين نيست و آن

 قر  که  است تدارک انقالب سوسياليستی در حزبی هم  ار
 پيدا  دسترسی  تواند  نمی  ابزاری  چنين  به  ببيند  را  ايران
 اين  و  است  بورژوايی  کامًال  ابزاری  ابزار٬  اين  و  کند

 دموکراتيک  در صورتی . شکل و شناخت از سانتراليزم
 نظر حزب بلشويک دوران  نقطه  و  ما  نظر  نقطه  از  که

 منظور اين بود  فعالين انقالب اکتبر٬  اعضای حزب٬  که
 مليت  زنان٬  جوانان٬  روند ها کارگری٬  در  غيره٬  و

 روزمر  که ۀ دخالتگری  جايی  آن  از  جامعه٬  در  خود
 نظرات  با  است٬  جامعه  در  مبارزات پراکنده مبارزات٬
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 و اين . های متفاوتی مواجه می شوند متفاوتی٬ با تاکتيک

 و به يزه شود ل ا ها بايد در درون اين حزب سانتر تاکتيک
 . سانترليزه شود ٬ ين به باال ي يعنی از پا . درون حزب رود
 جايگاهی و کانال يعنی اين بحث  هايی داشته باشد که ها

 کل حزب  در  ُک ؛ شود مطرح بتواند  رفيق  اگر  ردی مثًال
 داشته باشيم در يک شهر و به اين نتيجه می رسد که حق

 به حق و خودمختاری ا  چون لويت دارد  تعيين سرنوشت٬
 منطق در  موانعی ۀ آن  با  شعار  آن  پيشبرد  خاص برای

 روبرو شده٬ اين رفيق  حق دارد اين نظرات را به درون
 حزب آورد و حول اين نظرات گرايشی ايجاد کند که هم
 اين حزب موظف است که  و  کند  پيدا  نظران خودش را

 ابزاری ايجاد کند که افراد . نمايد جايگاهی برای او ايجاد
 در کنگره ها و ؛ ظران خودشان بحث بکنند بتوانند با هم ن

 سايرين  اختيار  در  را  خود  نظرات  ها  کنگره  از  پيش
 . بگذارند و سايرين را متقاعد بکنند

 يک نفر در  يا  ممکن است نظرات يک اقليت و  بسا  چه
درون اين حزب نظری باشد که بتواند اکثريت را متقاعد

 محض بروز . کند  به  مآب  قيم  احزاب  که  صورتی  در
 برداشت  و  تئوری  اين  براساس  اختالفی  کوچکترين
 افراد مخالف خود را  اشتباهی که از نظرات لنين دارند٬
 نيست که  معلوم  ابدًا  و بعضی مواقع هم  اخراج می کنند

 اين انشقاقات در درون اين اخراج  اين انشعابات و  و  ها
 . اين احزاب به چه دليل صورت گرفته است

 ماهيت  لحاظ  از  احزابی ٬ بنابراين  احزاب٬  اين
 بوروکراتيک هستند که اصول اساسی حزب لنينيستی را

 مغاير است ما در آينده٬ تشکيالتی کار . درک نکرده اند
 روش هايی با  ديگری . چنين  نکات اساسی  از  يکی  اين

 بود که می خواستم به بحث بگذارم و نظر رفقا را بشنوم
 که من امروز البته تمام نکاتی . و تبادل نظری انجام دهيم

 خصوص مقاله ای که ه ب  بيان کردم در مقاالت متعددی
 سايت ۷  روی  و  شده  پيش نوشته  ميليتانت موجود سال

  مفهوم سانتراليزم دموکراتيک است و مقاله ای هم با نام
 است  شکل بنابراين . مدّون  به  را  بحث  اين  توانيم  می

 . مکتوب ادامه دهيم

 ادامه دارد

 پرولتاريا پرولتاريا ديکتاتوری انقالبی ديکتاتوری انقالبی

 آرام نوبخت

 اصول انقالبی ديکتاتوری  و  مفاهيم  از  يکی  پرولتاريا٬
 مارکسيسم " جدايی ناپذير انديشۀ سياسی مارکس٬ و بالتبع

  بسياری از احزاب به اين در حاليست که است؛ " انقالبی
 از جهان " کمونيست " اصطالح  آشکارا  اين اصل را  يا ٬ 

 اند  کرده  حذف  خود  مبارزاتی  حزب " مانند ( برنامۀ
 آن را ) و اقمارش " ايران کمونيست کارگری  معادل و يا

 يعنی ( اصطالح سوسياليستی موجود يا سابق رژيم های به
 همان  واقع  بوروکراتيک در  های  و استبدادی ٬ نظام

 همين خاطر معرفی می کنند ) استالينيستی ارتجاعی  به  ؛
 ديگر٬  باری  که  است  اصل الزم  اين  به  و نگاهی

 . داشته باشيم خصوصيات آن

 مارس ۵ مارکس طی نامه ای به يوزف ويدماير به تاريخ
 کاشف طبقات ۱۸۵۲  او  که  موضوع  اين  انکار  ضمن ٬ 

 : طبقاتی بوده است٬ تأکيد می کند اجتماعی يا مبارزۀ

 اثبات اين امر است که «  ام٬  ای که من کرده  : کار تازه
 تکامل وجود طبقات٬ تنها با مراحل تاريخی معينی در ) ۱

 دارد  ارتباط  الزامًا ۀ مبارز ) ۲ . توليد  به طبقاتی
 ٬ ديکتاتوری اين ) ۳ . منجر می شود ديکتاتوری پروتاريا

 تمامی طبقات و به سوی يک الغای به سوی گذار خود٬
 ) ۱ ( » . بی طبقه را تشکيل می دهد ۀ جامع

 را که خود " ديکتاتوری پرولتاری " تا به اين جا٬ مارکس
 مبار  ضروری  نتيجۀ  و  يک محصول  است٬  طبقاتی  زۀ

 سوی " گذار " مرحلۀ  طبقه " به  بی  يعنی " جامعۀ ٬ 
 کند  می  معرفی  سلسله . کمونيسم٬  طی  اين٬  از  پيش او
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 اکتبر ( مقاالتی  تا  ژانويه  وسيلۀ ) ۱۸٥۰ از  به  بعدها  که

 عنوان  با  قالب يک کتابچه  نبردهای طبقاتی " انگلس در
 برای نخستين بار در سال " ۱۸٥۰ تا ۱۸٤۸ : در فرانسه

 ديکتاتوری ۱۸۹٥  از  فوق  مفهوم  همين  گرديد٬  منتشر
 از  دفاع  ضمن  را  انقالبی " پرولتاريا  مورد " سوسياليسم

 : تأکيد قرار داده بود

 اعالم «  ديکتاتوری انقالب٬ دايمی اين نوع سوسياليسم٬
 ضروری به سوی الغای نقطۀ گذار به عنوان طبقۀ کارگر

 لغای تمامی بروبرگرد تفاوت های طبقاتی است٬ يعنی ا بی
 مناسبات توليدی ای است که اين تفاوت ها بر مبنای آن ها
 شکل می گيرد٬ الغای تمامی مناسبات اجتماعِی مالزم با
 اين گونه مناسبات توليدی٬ و واژگون کردن تمامی انديشه

 ) ۲ ( » . هايی که از اين مناسبات اجتماعی برمی خيزند

 جزوۀ  انگلس در  مارکس و  عالوه  برنام " به  گوتا نقد  " ۀ
 نيز بار ديگر به تکرار اين اصل بازمی گردند٬ ) ۱۸۷٥ (

 هرچند در اين جا هم چيزی بيش از موارد و اشاره های
 : پيش گفته را تکرار نمی کنند

 ارگانی ] واقعی [ آزادی «  از  را  دولت  که  معناست  بدان
 جامعه  مطلق  تسلط  تحت  ارگانی  به  جامعه٬  بر  تحميلی

 وز دولت ها تا آن حد آزادند که از اين رو٬ امر . مبدل کنيم
 » . را محدود کنند " آزادی دولت " توانسته باشند

 دوران «  کمونيستی٬  جامعۀ  و  داری  سرمايه  جامعۀ  بين
 اين  با  منطبق  دارد٬  قرار  دومی  به  اولی  انقالبی  گذار
 دوران٬ يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت

 جز  چيزی  پرولتا آن٬  انقالبی  تواند ريا ديکتاتوری  نمی
 ) ۳ ( » باشد

 بنابراين از نظر مارکس٬ ديکتاتوری پرولتاريا٬ امريست
 بايد " انقالبی "  انقالب٬  اين  اين . باشد " دايمی " و  يعنی

 تحت  که  سوسياليسم  به  داری  سرمايه  از  گذار  دورۀ
 روزمرۀ  تداوم  با  تنها  کارگر قرار داد٬  ديکتاتوری طبقۀ

 ج  سطوح  تمامی  در  سوسياليستی  از  امعه انقالب  اعم
 می تواند  اقتصادی٬ سياسی٬ اجتماعی٬ فرهنگی و غيره

 برسد  نتيجه  به  و  شود  ديکتاتوری٬ . تکميل  اين  وجود
 . عدم بازگشت به مناسبات سرمايه داری است ضامن

 تواند  می  که  است  دست  در  مهم  متن  يک  همه  اين  با

 توضيح  را  مارکس از اين مفهوم  زيادی مقصود  تاحدود
 جزوه ای است که او دربارۀ کمون پاريس در بدهد٬ و آن

 يعنی ۱۸۷۱ سال  " نوشت؛  فرانسه :  در  داخلی  ". جنگ
 کمون  که  گفت  بعدها  مارکس  خيزش يک " البته  صرفًا

 اکثريت کنون٬ " بود٬ و اين که " شهر در اوضاع استثنايی
 باشند  توانستند  نمی  و  بودند  آگاهی  های  " سوسياليست

 و از ). ۱۸۸۱ فوريۀ ۲۲ دومال نوونهاوس٬ . نامه به اف (
 تازۀ  آلمانی  ويراست  بر  درآمدی  انگلس در  سوی ديگر

 به کمون : " می گويد ۱۸۹۱ در " جنگ داخلی در فرانسه "
 ". کمون پاريس٬ ديکتاتوری پرولتاريا بود . پاريس بنگريد

 ضعف ) ۴ (  وجود  با  پاريس٬  کمون  بزرگ  تجربۀ  يعنی
 حا  کنند٬  می  اشاره  آن  انگلس به  مارکس و وی های که

 تعريف  مبنای  که  بود  هايی  خصلت  و  ها  ويژگی
 پرولتاريا "  به " ديکتاتوری  و  گرفت  قرار  دو  اين  نزد

 همين جهت بررسی آن می تواند برای بحث حاضر مفيد
 . باشد

 يعنی  پاريس٬  کمون  معنای  و  اهميت  مارکس٬  نظر  در
 شکل سياسی ای که سرانجام کشف شد تا بتوان بر پايۀ "

 پيش برد آن امر رهايی اقتصاد  جنگ داخلی " ( ی کار را
 فصل  برخالف انقالب های ) ۳ فرانسه٬  در اين است که

 و  دولت  دستگاه  کوبيدن  درهم  به  آغاز  کمون  پيشين٬
 است  " سپردن قدرت به مردم کرده  کل ابتکار عملی که :

 دستان  در  اکنون  شد٬  می  دست دولت اعمال  به  تاکنون
 است  گرفته  قرار  شهرداری " کمون  شورای  از ا که  ش

 اکثريت  و  شود  می  برگزيده  همگانی  رأی  حق  طريق
 طبقۀ " اعضايش  تأييد  مورد  نمايندگان  يا  کارگران  طبعًا
 " کارگرند  و ".  کارکننده  ای  مجموعه  بود  قرار  کمون

 اجرايی٬ و نه فقط پارلمانی باشد٬ در عين حال هم اجرايی
 قانون  باشد و هم  پليس آزاد ". گذار  قيد  از  را  کمون خود

 ا  را کرد٬  مسلح  مردم  و  کرد  منکوب  را  دايمی  رتش
 اداری٬ . جايگزين آن ساخت  کارمندان دستگاه  بقيۀ  مانند

 بازپرسان و قضات قرار بود برگزيده شوند٬ پاسخگو و "
 ؛ و قرار شده بود به تمامی کارمندان " عزل کردنی باشند

 پرداخت شود  کارگران  دستمزد  اداری٬  مارکس . دستگاه
 ون اساسی کمون٬ تمام نيروهايی را قان :" چنين می گويد هم

 با  دولت  طفيلی  دستگاه  که  بازگرداند  اجتماعی  پيکر  به
 تغذيه از جامعه و صد کردن حرکت آزادانۀ آن٬ جذب می

 ( کرد  فصل "  را ). ۳ همان٬  مارکس کمون  سخن٬ کوتاه
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 کوششی می شمرد برای سپردن قدرت به طبقۀ کارگر و

 ب  المقدور  حتی  که  حکومتی  آوردن  دموکراسی پديد  ه
 ) ۵ ( . مستقيم نزديک باشد

 برمی آيد که غرض از ديکتاتوری پرولتاريا٬  از اين جا
 . آن گونه که مارکس درنظر داشت٬ معنای دقيق آن است
 فقط  نه  مفهوم٬  اين  از  غرض مارکس  ديگر٬  سخن  به

 از  هژمونی رژيم شکلی  نوعی  پرولتاريا  آن  در  که  بود
 بورژوازی ا  تاکنون  که  می کرد  بود٬ اعمال  کرده  عمال

 آن هم با محول کردن وظيفۀ واقعی حکومت به ديگران٬
 بود٬ با طبقۀ کارگری که حکومت چنين شکلی از بلکه هم

 واقعًا حکومت داشت٬ و بسياری از وظايفی را که تاکنون
 داد  می  انجام  کرد٬  می  اجرا  از . دولت  ديدگاه  اين

 عنوان شکلی از  به  هم  هم و رژيم ديکتاتوری پرولتاريا
 دولت " ٬ نيرومندترين جلوۀ خود را در حکومت شکلی از
 به ۱۹۱۷ لنين يافت که در آستانۀ انقالب اکتبر " و انقالب

 بر تفسير مارکس از کمون پاريس استوار قلم آمد و دقيقًا
 . ) ۶ ( بود

 در  انقالب " لنين  و  مورد " دولت  در  و " ديکتاتوری " ٬
 : می نويسد " ديکتاتوری پرولتاريا "

 برخ «  اين ولی  چگونه ديکتاتوری ورد  دموکراسی  با
 اين دو مفهوم را " مانيفست کمونيست " ما ديديم که است؟

 يک  کنار  در  ساده  طور  دهد به  می  قرار  " ديگر  تبديل :
 فرمانروا  طبقۀ  به  آوردن " و " پرولتاريا  دست  به

 بر پايۀ مجموعۀ نکاتی که در باال بيان شد ". دموکراسی
 تعيي  دقت بيشتری  با  توان  در می  دموکراسی  که  کرد  ن

 تغيير  چگونه  کمونيسم  به  داری  سرمايه  از  گذار دوران
 ) ۷ ( » کند

 : او ادامه می دهد

 پرولتاريا «  پيشاهنگ ديکتاتوری  شدن  متشکل  يعنی ٬ 
 سرکوب  برای  فرمانروا  طبقۀ  صورت  به  ستمکشان
 دموکراسی  سادۀ  گسترش  به  فقط  تواند  نمی  ستمگران٬

 گردد  پرولت . محدود  گسترش ديکتاتوری  با  همراه  اريا
 عظيم دموکراسی که برای نخستين بار دموکراسی برای

 برا  دموکراسی  دستان٬  نه ی تهی  بود٬  خواهد  مردم
 دموکراسی برای توانگران٬ با يک سلسله سلب آزادی از
 . ستمگران٬ استثمارگران و سرمايه داران توأم خواهد بود

 از  بشری  جامعۀ  تا  کنيم  سرکوب  را  ها  آن  بايد  بند ما
 بردگی مزدی رهايی يابد٬ مقاومت آن ها را بايد با اعمال
 و  سرکوب  که  هرجا  است  بديهی  و  شکست  درهم  قهر

 ] ... [ اعمال قهر هست٬ آزادی و دموکراسی نيست

 و  از يک طرف٬  مردم  دموکراسی برای اکثريت عظيم
 استثمارگران و کسانی که بر مردم ستم قهرآميز سرکوب

 محروم کردن آنان از دموکراسی از روا می دارند٬ يعنی
 دوران چنين است تغييرات دموکراسی در  طرف ديگر

 ) ۸ ( » . از سرمايه داری به کمونيسم گذار

 ويژگی ماهوی  عنوان  به  ديکتاتوری پرولتاريا٬  بنابراين
 کمونيسم٬  و  سوسياليسم  به  داری  سرمايه  از  گذار  دورۀ

 طبقۀ تمرکز قدرت سياسی در دست اکثريت جامعه٬ يعنی
 دولت خود٬ مبارزه  به واسطۀ  اين طبقه  است و  کارگر٬
 عليه عناصر باقی ماندۀ بورژوازی را به جلو می برد؛ و
 مقولۀ  عليه  داری  سرمايه  تکفير  چماق  وجود  با  ضمنًا

 و " خشونت "  قهر  از  جای الزم  در  جبرًا  اين مسير  در ٬ 
 اما مسألۀ مهم اينست . خشونت انقالبی هم استفاده می کند

 جامعه که  اکثريت  همان  سوی  از  بايد  ديکتاتوری٬  اين
 مثًال  قالب  در  که  اقليتی  سوی  از  نه  و  شود٬  اعمال
 بوروکراسی حزبی جای آن ها را بگيرد و به نام آن ها٬

 موردی که ( ولی بسته به منافع خود٬ تصميم گيری نمايد
 در  استالينيستی  بوروکراسی  سوی  مشخص از  طور  به

 اين همان ). چين صورت گرفت شوروی و مائوئيستی در
 نکتۀ به غايت مهمی است که رزا لوکزامبورگ در کتاب

 نام  با  ( انقالب روسيه " خود  قرار ) ۱۹۱۸ "  توجه  مورد
 : داد

 دموکراسی سوسياليستی٬ همزمان با آغاز نابودی طبقۀ «
 شروع می شود  آغاز ساختمان سوسياليسم٬  و  اين . حاکم

 درت به دست حزب دموکراسی از همان ابتدای تسخير ق
 سوسياليست آغاز می گردد و همان ديکتاتوری پرولتاريا

 . است

 ديکتاتوری  ديکتاتوری٬ ! بله٬  اين  کاربست اما  طريقۀ
 آن را دربرمی گيرد؛ يعنی حمالت محو ٬ و نه دموکراسی

 يافته و مناسبات اقتصادی امان و مصمم به حقوق ريشه بی
 سو  گذار  يک  آن  بدون  که  بورژوايی٬  سياليستی جامعۀ

 بايد کار . نمی تواند تکميل شود  اما اين ديکتاتوری لزومًا
نفوذ به اسم باشد و نه يک اقليت کوچک صاحب طبقه يک
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 يعنی بايد گام به گام از درون مشارکت فعاالنۀ توده  طبقه

 مشمول  و  ها  آن  مستقيم  نفوذ  تحت  بايد  آيد؛  بيرون  ها
 درو  از  بايد  باشد٬  عمومی  فعاليت  کل  و کنترل  تعليم  ن

 ) ۹ ( » . آموزش سياسی رو به رشد توده های مردم برخيزد

 ديکتاتوری پرولتاريا٬ تحميل ارادۀ بخش وسيع جامعه به
 اقليتی است که پيش از انقالب و دگرگونی سوسياليستی٬

 ايجاد خفقان٬ و سرکوب . آن ها را تحت انقياد خود داشته
 ارادۀ  به  ارتباطی  مخالف٬  عقيدۀ  " اکثريت " هرگونه

 است " اقليت جديد " ندارد؛ بلکه برعکس نتيجۀ ارادۀ يک
 طبقه  اين  جای  به  را  خود  انقالب پرولتری٬  پس از  که
 گردد٬  می  بوروکرات  استخوان  مغز  تا  دهد٬  می  قرار
 منافع و امتيازات خاص خود را پيدا می کند و ناگزير بايد
  آن را به قيمت سرکوب٬ اتهام زنی٬ تسويه حساب و پاک

 ی درونی٬ و حتی حذف فيزيکی مدافعين حقيقی سازی ها
 را  اقدامات  اين  تمامی  دروغ  به  و  کند  حفظ  انقالب

 : به قول تروتسکی . ) ۱۰ ( بنامد " پرولتاريا " ديکتاتوری

 دور «  به  که  نيست  اين  کارگری  دولت  واقعی  وظايف
 گردن اذهان عمومی٬ قالدۀ پليسی بيندازد٬ بلکه برعکس

 اين کار تنها از . مايه آزاد کند اينست که آن را از يوغ سر
 من  توليد٬  وسايل  قراردادن  توليد طريق  وسايل  جمله

 می  صورت  جامعه  کل  اختيار  در  عمومی٬  اطالعات
 موقعی که اين قدم اساسی سوسياليستی برداشته شد٬ . گيرد

 عليه  که  عمومی  اذهان  در  تمايالت موجود  تمام  به  بايد
 ن  اسلحه  به  دست  پرولتاريا  اند ديکتاتوری  فرصت ٬ برده
 کند  بيان  را  خود  عقايد  آزادانه  تا  دولت . داد  وظيفۀ  اين

 کارگری است که به تناسب تعداد اعضايشان٬ وسايل فنی
 مورد لزوم مانند کاغذ٬ وسايل چاپ و حمل و نقل را در

 ) ۱۱ ( » . اختيارشان قرار دهد

 : پانوشت

(1) 
http://www.marxists.org/archive/marx/works 
/1852/letters/52_03_05ab.htm 

 ٬ ترجمۀ " نبردهای طبقاتی در فرانسه " مارکس٬ . ک ) ۲ (
 ۱٤٥ . ٬ ص ۱۳۸۱ باقر پرهام٬ نشر مرکز٬ چاپ سوم٬

 ف . ک ) ۳ (  گوتا " انگلس٬ . مارکس٬  برنامۀ  نشر " نقد ٬ 

 : ۳۳  ۳۲ . سوسياليستی٬ صص کارگری

http://nashr.de/1/marx/gota/0.pdf 

 از ) ۴ (  نقل  ٬ " ديکتاتوری پرولتاريا " بند٬ رالف ميلی : به
 در  مارکسيستی " مندرج  انديشۀ  نامۀ  ٬ " فرهنگ
 وی : ويراستاران  باتامور٬  رالف ميلی . جی . تام  کيرنن٬

 انتشارات بازتاب نگار٬ بند٬  ترجمۀ اکبر معصوم بيگی٬
 ۳۵۰ . ٬ ص ۱۳۸۸ چاپ اول٬

 ۳۵۱  ۳۵۰ . همان٬ صص ) ۵ (

 ۳۵۱ . همان٬ ص ) ۶ (

 انقالب " لنين٬ . ا . و ) ۷ (  و  محمد " دولت  ترجمۀ ٬ 
 ايران  تودۀ  حزب  انتشارات  بيات٬  علی  و  پورهرمزان

 ٬ ۱۰۱ ص ٬ ۵ فصل ) ۱۳۸۷ چاپ سوم٬ (

 ۱۰۳ . همان٬ ص ) ۸ (

(9)  Rosa  Luxemburg,  “The  Russian 
Revolution”, Chap 8: 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/ 
1918/russianrevolution/ch08.htm 

 : به عنوان نمونه نگاه کنيد به مطلب ) ۱۰ (

 کمونيست هز ۲۰ اخراج "  حزب  از  مخالف  نفر  ار
 اخير : شوروی  ( پاکسازی  لئون ) ۱۹۳۶ ژانويۀ "  قلم  به
 تروتسکی

http://nashr.de/1/trot/exrj/0.pdf 

 مقالۀ  از نشريۀ ميليتانت٬ شمارۀ " محاکمات مسکو " و يا
 : ۳۳  ۲۴ . ٬ صص ۲۸

http://nashr.de/n/mt/m28.pdf 

 ٬ " آزادی مطبوعات و طبقۀ کارگر " تروتسکی٬ . ل ) ۱۱ (
 ۴  ۳ . نشر کارگری سوسياليستی٬ صص

http://nashr.de/1/trot/azai/0.pdf
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۷٦   ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان

 آرام نوبخت

 بد  شايد  پرولتاريا٬  انقالبی  ديکتاتوری  بحث  به  توجه  با
 شعار  به  مختصرًا  دموکراتيک " نباشد  ديکتاتوری

 دهقانان  و  ای " پرولتاريا  اشاره  هم  آن  تاريخی  زمينۀ  و
 . داشته باشيم

 دهقانان "  و  دموکراتيک پرولتاريا  عنوانی ٬ " ديکتاتوری
 عل  خود  مبارزۀ  طول  در  استالين  اپوزسيون " يه است که

 ٬ برای توصيف خصلت دولت شوروی فرمول بندی " چپ
 نيز به هدف پذيرفته شده از سوی احزاب  کرد٬ و متعاقبًا

 گرديد  تبديل  کمينترن  صرفًا . عضو  عنوان٬  اين  اما
 بوده  شوروی٬  دولت  و  روسيه  انقالب  ماهيت  تحريف

 در حقيقت استدالل استالين٬ بر پايۀ بدفهمی و سوء . است
 تام و تمام از سياست لنين در مورد رابطۀ ميان برداشت

 داشت  قرار  دهقانان  و  جنگ٬ . پرولتاريا  پيش از  تا  لنين
 شعار  و " مدافع  پرولتاريا  دموکراتيک  ديکتاتوری

 نويسد . بود " دهقانان  می  تروتسکی  که  طور  همان  : اما
 دهقانان «  و  پرولتاريا  متقابل  روابط  لنين٬  قديمی  فرمول

 به . اد انقالبی از پيش تعيين نمی کرد را در چارچوب اتح
 کيفيت جبری خاصی را  اين فرمول تعمدًا  عبارت ديگر٬
 تجربی تاريخی٬  پروسۀ  می بايست در  که  داشت٬  دربر

 دقيق تری بدهد  کميت رياضی  به  را  در هر . جای خود
 است  داده  تاريخی نشان  تجربۀ  از ] ... [ حال٬  گذشته  که

 قدر بزرگ باشد٬ مع هذا اين که نقش انقالبی دهقانان چه
 کننده  رهبری  نه  و  باشد  مستقل  تواند  می  نه  نقش  . اين

 اين . دهقان يا از کارگر پيروی خواهد کرد يا از بورژوا
 ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و " بدان معنی است که

 توده " دهقانان  که  به صورت ديکتاتوری پرولتاريا  فقط ٬ 
 قابل  کند٬  می  رهبری  را  دهقانی  است های  » . تصور

 ). ٬ ۵ نکتۀ ۱۰ انقالب مداوم٬ بخش (

 منازعۀ  اين  اکتبر٬  انقالب  تجربۀ  خود  را " کهنه " نهايتًا
 در اين مورد٬ اين لنين بود که به سمت موضع . حل کرد

 بالعکس  نه  و  آمد  " تروتسکی  دموکراتيک .  ديکتاتوری
 بلوک " همان مفهومی است که پشت " پرولتاريا و دهقانان

 در " جمهوری های خلقی " ٬ و يا سياست مائو " چهار طبقۀ
 که  است  داشته  قرار  دوم٬  جنگ جهانی  پس از  اروپای

 . بعدًا به آن ها خواهم پرداخت

 آيا درشوروی٬ چين و کوبا سوسياليزم برقرار شد؟ آيا درشوروی٬ چين و کوبا سوسياليزم برقرار شد؟

 رازی مازيار

 بارها پس از انقالب اکتبر پرسش فوق٬ پرسشی است که
 طول ۱۹۱۷  سپس در  و  کشور٬  اين  مورد  در  روسيه٬

 تحوالت انقالبی چين و کوبا و غيره٬ در مورد هر يک از
 ٬ های وقت بسياری از مارکسيست اين کشورها٬ از سوی

 جنبش گشت طرح  مرکزی  و  مهم  مسايل  از  يکی  به  و
 پيش٬ مبدل ۀ چند ده طول انی در کمونيستی در سطح جه

 اين . شد  محققًا پرسشی است مضاف بر اين٬  پس از که
 سرنگونی نظام سرمايه داری در ايران و استقرار دولت

 مجددًا  نيز  مارکسيست کارگری  ما  انقالبی برای  های
 ۀ رو بهتر است در حاشي از اين . ايرانی طرح خواهد بود

 م  اين  مورد  در  سوسياليزم٬  مفهوم  قدری بحث  وضوع
 . در مورد آن بحث گردد مکث شود و با تعمق بيشتری

 طرح که اصوًال چنين پرسشی اينست من به ۀ پاسخ فشرد
 س  مارکسيستی ؤ چنين  ديدگاه  از  زيرا ! است نادرست ال

 نظام  استقرار  و  داری  سرمايه  نظام  سرنگونی  از  پس
 گذار از سرمايه داری به ۀ شورايی٬ جامعه وارد يک دور

 شد سوسياليزم  سوسياليزم بالفاصله نه ( خواهد  ) استقرار
 دوره  اين  ماهيت  توان را که  نمی  اقتصادی  سطح  در

 خواهد . کرد ارزيابی  تقدم  سياسی  جنبه  دوره  اين  در
 س . داشت  واقع  اين ؤ در  بايد  که ال  طرح شود  آيا « گونه

 پرولتاريا  دمکراتيک  اکثريت ( » ديکتاتوری  دمکراسی
 متکی بر شوراهای دمکرا  های جامعه  تيک منتخب توده

 زحمتکش و مراکز تصميم گيری جمعی دمکراتيک برای
 در اين جامعه وجود دارد ٬ ) تمام قشرهای جامعه و غيره

 دولت کارگری دمکراتيک به مفهوم اينست وجود يا خير؟
 جامعه  است ٬ که  سوسياليزم  به  گذار  حال  عدم . در  اما
 آن  مفهوم وجود  به  حتی ٬  يا  و  گذار  دورۀ  ز آغا قطع

. بازگشست به سرمايه داری است
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 که همان  اشاره پيش طور  نيز  ا کرد تر  انقالب ه  هر  م٬

 نيز  اجتماعی  انقالبی  تواند سياسی٬  خود می  دنبال  به
 باشد دا  ب . شته  كه  انقالبی  توليد ۀ واسط ه يعنی  شيوۀ  آن

 شود  می  متحول  جديدی  توليد  شيوۀ  به  انقالبات . جاری
 حزب به وسيلۀ تواند ی جهان م از سوسيالستی در هر نقطه

 ٬ قدرت شورايی به وسيلۀ کارگر تدارک ديده شود و ۀ طبق
 يابد  است . تحقق  سياسی  انقالب  يک  تفاوت . اين  تنها

 بورژوا  انقالب  قرون  دربين  و ۱۸ و ۱۷ دمکراتيک
 اولي  های  نطفه  که  اينست  در  آتی  سوسياليستی  ۀ انقالب

 داری در دل جامع  سرمايه  فته فئودالی شکل گر ۀ اقتصاد
 بود و انقالب اجتماعی به سرعت انجام شد٬ در صورتی

 جامع  انقالب سياسی ۀ که  از  پس  صفر ٬ سوسيالستی  از
 اين  و  شود  آغاز  را موضوع٬ بايد  اجتماعی  انقالب

 . تر می کند طوالنی

 برای توضيح فراتر اين موضوع بايد برگرديم به نظريات
 قد ن « و در » گروندريسه « خود کارل مارکس که در کتاب

 را تئوريزه ی ٬ تالش می كند كه دوران انتقال » گوتا ۀ برنام
 مارکس می گويد که هر شيوۀ توليد در ٬ در اين آثار . کند

 چهار  از  متشكل  توليد . مختلف است جنبۀ واقع  به ٬ اول
 و کار در خود سرمايه بين ۀ معنی اخص کلمه٬ يعنی رابط

 توزيع جنبۀ دوم . توليد ۀ عرص  چگونگی  يعنی  توزيع٬
 شده الهای کا  يعنی جنبۀ سوم . توليد  چگونگی مبادله٬

 در مرحلۀ کاالهای مبادلۀ  و چهارم . توزيع به دست آمده
 توليدی . مصرف جنبۀ  شيوۀ  هر  چهار ٬ در  جنبه٬ اين

 آن شيوۀ توليد را با خود حمل می و خصوصيات ويژگی
 با  و  در كنند  مشابه  های جوانب  ديگر شيوه  توليدی
 توليد٬ ۀ در جامع به طور مثال . متفاوتند  كمونيستی وجوه

 با اين وجوه در جامعه سرمايه ٬ مصرف٬ مبادله و توزيع
 محتوا داری  و  فرم  لحاظ  هستند کامًال از  از . متفاوت

 اين  توليدی به بلوغ رسيده٬  مارکس در يک شيوۀ  ديدگاه
 باشند جنبه چهار  داشته  همخوانی  هم  با  در . بايد  اين  و
 چهار س حالي  اين  نمی ب جنبه ت که  تغيير  زمان  هم  و  اهم
 از نظر مارکس در تغيير از يك شيوۀ توليد به شيوۀ . کنند

 ديگر  چهار ۀ يک دور ٬ توليد  اين  تا  است  الزم  تاريخی
 شوند جنبه  منطبق  هم  انقالب . با  از  پس  مثال  طور  به

 حقوقی از بوژوازی ۀ ضرب ک سوسياليستی می توان با ي
 نحو ک يعنی ي . بزرگ خلع يدكرد  يع محصول توز ۀ شبه

 داد  تغيير  را  كوچكترين . اجتماعی  هنوز  كار  اين  با  اما

 يا  و  اخص كلمه  معنی  به  توليد  شيوۀ  در  جنبۀ تغييری
 است  نگرفته  انجام  مصرف  و  چهار . مبادله  جنبه اين

 اگرچه باهم مرتبط هستند اما٬ باهم و هم زمان تغيير نمی
 هم از اين نظام به ه ای كنند و با هر تغييری در هر شيو

 ب ٬ پيوسته  را  خود  طورخودكار منطبق نمی ه مابقی وجوه
  ه ب . برای اين انطباق دوره ای از گذار الزم است . کنند

 . خصوص زمانی که انقالب عامل اصلی اين مداخله باشد
 ب  و ه و  نقشه  با  دگرگونی  اين  بايد  كه  خصوص هنگامی

 . برنامه صورت بگيرد

 ن ضرورت اين همان تئوری است که بر اساس آن می توا
 داد  توضيح  را  گذار  توضيح . دوران  کاپيتال  مارکس در

 در  داری  سرمايه  به  فئوداليزم  از  گذار  دوران  دهد  می
 کشيد  طول  قرن  سه  شايد  مارکس . اروپا  که  ای  مرحله

 . می نامد » دوران توليد کااليی ساده «

 شرايط  و  انقالب  شکل  به  بستگی  انتقال  مدت  البته
 دارد  زمان  نيروهای مولده ۀ درج ٬ مثًال . اقتصادی  . رشد

 کشورهای  در  سوسياليستی  انقالب  اگر  مثال  طور  به
 از . پيشرفته صورت بگيرد٬ زمان انتقال کوتاه خواهد بود

 دست کارگران  جهانی در  اقتصاد  قدرت اصلی  يک سو
 های  قدرت  های  مزاحمت  ديگر  سوی  از  و  است

 ندارد  وجود  آن . امپرياليستی  مقاومت  كه  قبًال چرا  ها
 است در  شده  شکسته  کشورهای . هم  در  انتقال  اگر  ولی

 ايران ( پيرامونی  بشود ) مانند  خواهد ٬ آغاز  کندتر  بسيار
 هم سطح نيروهای مولده نازل تر است و هم چرا که . بود

 سرمايه داری يک لحظه از مزاحمت ۀ کشورهای پيشرفت
 بود  نخواهند  غافل  خرابکاری  جا . و  همه  انتقال  اين

 است  نظ . ضروری  داری اگر  سرمايه  است ام  نظامی ٬ 
 ۀ نيز فقط در صحن و نهايتًا سوسياليسم پس انتقال جهانی٬

 تحقق  قابل  بود جهانی  ب . خواهد  خالصه ه اين٬  طور
 . تئوری مارکس در مورد دوران انتقال است

 مهمی تری که مارکس به اين نظريه اضافه می ۀ اما نکت
 انقالب بعد از . گذار است ۀ کند٬ عنصر آگاهی در اين دور

 دشوارتر ٬ سوسياليستی  مراتب  به  پرولتاريا  خواهد كار
 داد از بود  انجام  انقالبش  از  بعد  بورژوازی  چه  . آن

 بين  کيفی  تغييری  سوسياليستی  انقالب  در  که  درحالی
 پسا و پيشين ۀ جامع  داشت ی انقالب  جامعۀ  خواهد  . وجود

 سوسياليزم  به  انتقال  دوران  جهت در  همين  نقش ٬ به به
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 طبقه ای که رسالت تاريخی اين انتقال را بر عهده ۀ آگاهان

 نياز هست و اين همان مقوله ای است که مارکس  دارد٬
 عنوان  به  آن  می » ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا « از  نام

 انقالبی مناسبات . برد  طور  ديکتاتوری به  اين  يعنی اگر
 انتقال صورت  نسازد٬  تحول  و  دستخوش تغيير  را  کهن

 برنامه و ٬ پس اين گذار . نخواهد گرفت  بايد آگاهانه و با
 کامًال با شرکت دادن توده ها به شکل دمکراتيک صورت

 می همان . گيرد  توضيح  مانيفست  در  مارکس  که  گونه
 کارگران ٬ دهد  می شوند٬ تبديل حاکم ۀ طبق به زمانی که

 اقتصاد  ب ی اقدامات  را  دا ه الزم  و ی م ئ طور  تصحيح
 به ناچار به ٬ يافتن هر اقدامی تکميل می کنند و با ناكافی

 ۀ بنابراين مداخل . آورند اقدامات بيشتر و ديگری روی می
 . اين دوره از انتقال است مهّم ويژگی ٬ اين طبقه ۀ آگاهان

 ما  مارکس٬  کارل  نظرات  در  استداللت  اين  اساس بر
 ارزيابی صحيح می  از توانيم  نظير تری  کوبا کشورهايی
 بر اساس انقالب ) وز دير ( و روسيه و چين ) امروز (  که

 کارگری  را  سياسی  داری  سرمايه  دولت  دهقانی٬
 ملی کردند سرنگون  يا  و  اراضی  کردن  اشتراکی  با  و

 . داشته باشيم کردن صنايع اقداماتی انجام دادند٬

 و چين و کوبا ٬ در مورد شوروی فوق در پاسخ به سؤال
 خير غيره٬  که  گفت  هيچ ! بايد  جوامع  اين  گاه در

 انقالب ٬ شوروی ۀ در جامع مثًال . برقرار نشد سوسياليزم
 سوی سوسياليستی  شورايی از  و  کارگری  به ( قدرت

 به فرجام رسيد و دوران گذار از ) رهبری حزب بلشويک
 سرمايه داری به سوسياليزم آغاز شد٬ اما اين جامعه پس

 شد  کشيده  انحطاط  به  متعدد  علل  به  سال٬  چند  در . از
 قدرت ٬ به رهبری مائو ر٬ اين کشو حزب کمونيست ٬ چين

 متکی بر پايه  دست آورد را  علت ٬ های دهقانی به  به  اما
 ابتدا  از  جامعه  اين  شورايی  و  کارگری  دمکراسی  نبود

 شد  ديگری . منحط  های  تحليل  طی  نيز  کوبا  مورد  در
 شد  خواهد  صحبت  نمونه . مفصًال  اين  نشان ها تمامی

 يزم به دهد که تحليل کارل مارکس از پيروزی سوسيال می
 يعنی دمکرات ( شرط تحقق ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا
 است  ديده  خود  به  تاريخ  که  دولتی  داشته ) ترين  صحت

 اين جوامع بدون استقرار دمکراسی قادر نشدند که . است
 . بردارند را در مسير سوسياليزم گام های ضروری

 » » لنينيسم لنينيسم   مارکسيسم مارکسيسم « « دربارۀ دربارۀ

 آرمان پويان

 نخستين " لنينيسم " دآوری شود که واژۀ در ابتدا بد نيست يا
 کنگرۀ  در  زينوويف  سخنرانی  اخص طی  طور  به  بار

 ٬ ) ۱ ( به کار گرفته شد ) ۱۹۲۴ ( پنجم بين الملل کمونيست
 سپس  داد  و  خواهيم  توضيح  ادامه  در  که  طور   همان

 عنوان  استالين " لنينيسم  مارکسيسم " تحت  وسيلۀ  به
 . فرموله شد

 عن  با  می گويد " اصول لنينيسم " وان استالين در اثر خود
 نهايی٬ " لنينيسم " که  تحليل  عصر " در  مارکسيسِم

 است  پرولتری  انقالب  و  تر٬ . امپرياليسم  دقيق  بيان  به
 تئوری و تاکتيک های انقالب پرولتری به طور  لنينيسم٬
 به  پرولتاريا  ديکتاتوری  تاکتيک های  و  تئوری  و  اعم٬

 . ) ۲ ( " طور اخص است

 ل  استالين٬  نظر  سال از  از  نخست  شکل ۱۹۰۳ نينيسم
 او در نوشته ای با . گرفت و معادل با بلشويسم بوده است

 لنينيسم؟ " نام  يا  سال " تروتسکيسم  ای ( ۱۹۲۴ به  نوشته
 می ) که عنوان آن٬ به خوبی محتوايش را نمايش می دهد

 : ) ۳ ( نويسد

 از "  ای  ملغمه  که  نيست  التقاطی  تئوری  يک  لنينيسم٬
 . بتواند به چندين بخش تقسيم شود عناصر مختلف باشد و

 يک تئوری يک  در لنينيسم٬  است که  ۱۹۰۳ سال پارچه
 و  سر بلند کرد و از بوتۀ آزمون سه انقالب بيرون آمده
 اکنون به عنوان پرچم مبارزۀ پرولتاريای جهانی٬ به پيش

 آن . بلشويسم و لنينيسم٬ يکی هستند ] ... [ برده می شود
 و دقيقًا يک چيز اطالق می ها دو نامی هستند که به يک

 ای . شوند  نظريه  دو بخش٬  به  لنينيسم  تقسيم  از اين رو٬
 قصد  لنينيسم٬  نابودی  قصد  که  کردن است  جايگزين

 دارد تروتسکيسم به جای لنينيسم  از من " ( ٬ را  تأکيد ها
 ). است

 استالين  که  شود  می  روشن  کمی  جا  اين  به  تا  بنابراين
 ابتدا  تا  پيوند " لنينيسم " تالش دارد  با  را  نظر خود  مورد

 تاريخچۀ  و  پراتيک  اصول٬  به  معتبر " بلشويسم " زدن
 نام  به  دشمنی  با  تقابل  در  را  آن  سپس  و  دهد  جلوه

به بيان بهتر٬ اين لنينيسِم مورد . توجيه کند " تروتسکيسم "
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 با  تقابل  است در  می توانسته  تنها  و  تنها  استالين٬  اشارۀ

 در اين . ت داشته باشد موجودي " تروتسکيسم " چيزی به نام
 تئوری و تاکتيک " جا بايد کمی عميق تر شويم تا ببينيم آن

 مارکسيسم " ها  تئوری  بنيان  که  استالين  نظر  مورد   ی
 . لنينيسم را شکل می دهد٬ دقيقًا چيست

 : ؛ بخش پنجم ۱۹۲۶ " ( دربارۀ مسائل لنينيسم " استالين در
 پرولتاريا "  ديکتاتوری  نظام  در  کارگر  طبقۀ  و  ") حزب

 : ) ۴ ( اعالم می کند که

 در اين حقيقت ] حزب پرولتاريا٬ پيشتاز آن [ نقطۀ قّوت "
 تمامی  از  را  پرولتاريا  عناصر  بهترين  که  است  نهفته
 سازمان های توده ای پرولتاريا به درون صفوف خود می

 عملکرد آن٬ تداوم کار تمامی سازمان های توده ای . کشد
 فعاليت های آنان به پرولتاريا بدون استثنا٬ و هدايت کردن

 . سوی يک هدف واحد است؛ يعنی هدف رهايی پرولتاريا
 به سوی يک هدف  ترکيب کردن و هدايت نمودن آن ها
 اين  غير  در  که  چرا  ضروری؛  مطلقًا  امريست  واحد٬

 است  ناممکن  پرولتاريا  مبارزۀ  تنها ] ... [ . صورت  اما
 و  ترکيب  به  قادر  آن٬  حزب  پرولتاريا٬  پيشتاز  بخش

 است هدايت  پرولتاريا  ای  توده  های  سازمان  تنها . کار
 به  قادر  که  است  کمونيست  حزب  تنها  پرولتاريا٬  حزب
 ديکتاتوری  نظام  در  اصلی  رهبر  نقِش  اين  تحقق

 کنندۀ اصلی حزب٬ نيروی هدايت ] ... [ پرولتاريا می باشد
 است  پرولتاريا  ديکتاتوری  نظام  ( در  من "  از  ها  تأکيد

 ). است

 اينست " لنينيسم  مارکسيسم " بنيان های بنابراين يکی از ٬ 
 کمونيست٬  حزب  وسيلۀ  به  تنها  سوسياليستی  انقالب  که

 کارگر  طبقۀ  آن ( بخش پيشتاز  رهبر  يا  محقق ) سازمانده
 شد  استالين٬ . خواهد  تفکر  مترادف است با " پيشتاز " در

 اين در واقع همان ". قدرت مطلق و تام حزب کمونيست "
 س  و  استالين  که  است  ها تحريفی  بوروکرات  ساير  پس

 برای حفظ منافع خود به کار گرفتند و " لنينيسم " تحت نام
 به  کمونيست٬  حزب  مدتی٬  از  پس  که  بود  گونه  اين
 سخنگو و نمايندۀ تام و تمام طبقۀ کارگر مبدل شد؛ سپس
 يک  نهايتًا  و  گرفت  را  حزب  کّل  جای  مرکزی  کميتۀ

 . ) ۵ ( گيرندۀ نهايی در کميتۀ مرکزی گشت شخص٬ تصميم
 نگرشی اما  چنين  با  ها  فرسنگ  لنينی٬  حزب  تئوری

 . تدوين شد " چه بايد كرد " اين تئوری ابتدا در . تفاوت دارد

 آن  از  پس  تجربۀ اما٬  اولين  روسيه  كارگر  طبقۀ  كه
 در سال  ای انقالبی خود را در سطح وسيع فعاليت توده

 بيشتر  ۱۹۰۵  تعمق  ضرورت  خود  لنين  كرد٬  طی
 بدين سان . و تحليل خويش را احساس نمود دربارۀ تجزيه

تئوری واقعی حزب لنينی شامل دو عنصر به هم پيوسته
 در . بود  قرن  اوايل  در  او  چه  آن  كرد " اول٬  بايد  " چه

 های حزب انقالبی در شرايط مخفی پيرامون ايجاد هسته
 تجربۀ . كاری نوشت  نخستين  از  بعد  او  كه  آن چه  دوم٬
 توده  پرولتار انقالبی  روسيه ای  احزاب  يای  تجربۀ

 اتحاديه توده  شوراها ای٬  و  كارگری  نمود  های  . تدوين
 درک تئوری حزب لنينی به معنای درک ضرورت جدايی

 توانند اقليت ناچيزی پيشاهنگ و احزابی است كه فقط می
 درک  حال  عين  در  و  دهند  سازمان  را  كارگر  طبقۀ  از

 توده  ميان  در  پيشاهنگ  حزب  ادغام  بدون ها ضرورت
 اين تئوری كه رهائی پرولتاريا فقط می . جايگزينی آنان

 به انجام رسانده شود٬ نبايد چه توسط خود پرولتاريا تواند
 در تئوری و چه در عمل به اين مفهوم كاهش پيدا كند كه
 و بنياد نهادن  تكليف حزب انقالبی آزاد ساختن پرولتاريا

 . ) ٦ ( ست دولت كارگری به نمايندگی از طرف پرولتاريا

 ساير  اگر  را " اکتشافات " بنابراين  تئوری  استالين  نظير
 به  ) ۷ ( سوسياليسم در يک کشور و انقالب دومرحله ای

 اين  حقيقی  معنای  گاه  آن  کنيم٬  اضافه  فوق  مورد
 شود  مارکسيسم  می  مشخص  کامًال  در . لنينيسم  اين

 حاليست که تمامی اين اکتشافات در تقابل کامل با لنين و
 لنينی . سم قرار داشت لنيني  در واقع استالين٬ نظريات ضّد

 نام  با  ما  که  را  پشت " استاليسنيسم " خود  شنايسم٬  می
 پنهان ساخت و سپس آن را " لنينيسم  مارکسيسم " اصطالح

 انتقاد  اختالف و  مثابۀ سالحی برای سرکوب هرگونه  به
 " به کار گرفت  استالين ناگزير و بنا " لنينيسم  مارکسيسم .

 ماهيت  جزم به  و  دگم  تفکری  بايد  که خود  بود  می  گرا
 اصول و پراتيک آن بالاستثنا قابل انطباق به هر کشوری
 منافع  به  بسته  بتواند  عالوه  به  و  باشد  دنيا  هرجای  در

 . بوروکراسی٬ خود را مزّورانه تغيير دهد

 که  بود  گونه  ( لنينيسم  مارکسيسم " اين  همان "  يعنی
 پر تنها به ) استالينيسم  و  مارکسيسم تئوری  اتيک صحيح

 بدون وفاداری " در قرن بيستم تبديل شد و اعالم گشت که
 مارکسيسم  انقالب سوسياليستی تحقق نخواهد  به  لنينيسم٬

". يافت
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 فلسفۀ  تکامل  و  ايجاد  وجود  با  که  جاست  آن  مضحک

 هم " لنينيسم  مارکسيسم "  اصطالح  اين  دست لستالين٬  به
 در  بار  اين  شوروی٬  دولت  سوی  از  از چنان  حمايت

 اين بار دولت شوروی . ٬ به کار گرفته شد " زدايی استالين "
 خروشچف  رهبری  حزب ) ۸ ( تحت  که  کرد  اعالم

 جنبۀ  از  بخشی  واقع  در  در " مارکسيستی " کمونيست٬
 را تشکيل می دهد و اين جنبه " لنينيسم  مارکسيسم " فلسفۀ

 اما به زعم . تاکنون چندان مورد توّجه قرار نگرفته است
 مارکسيسم خروشچف٬  ديگر  جنبۀ  جنبۀ  يعنی  لنينيسم٬
 و نه ديگر  " عصر ساختمان سوسياليستی " لنينيستی٬ در

 . آغاز گرديده بود  " ديکتاتوری پرولتاريا "

 با  تا  کرد  تالش  خروشچف  بار  فلسفۀ " تکامل " اين
 نشان دهد که جنگ ميان طبقۀ کارگر " لنينيسم  مارکيسم "

 ديگر  در سطح جهانی٬  دار  سرمايه  ضروری نيست؛ و
 جزئی الينفک " آميز همزيستی مسالمت " بلکه در عوض٬

 است  طبقاتی  مبارزۀ  ترتيب٬ . از  اين   مارکسيسم " به
 ديروز " لنينيسم  تا  ديکتاتوری " که  پراتيک  و  تئوری

 به " پرولتاريا  . داد " دولت تمام خلقی " بود٬ جای خود را
 ناگهان  ها  استالينيست  و  مائو  که  بود  جا  اين  در

 را کشف کردند و از اين جا به " ونيسم خروشچفی رويزي "
 بعد٬ ماجرا به صورت درگيری های شديدًا مضحکی پيش

 در . رفت  مائو  مثًال  سو  يک  جعلی " از  کمونيسم
 جهان : خروشچف  برای  آن  تاريخی  های  درس  " و

 مارکسيسم ) ۱۹۶۴ (  يک  ٬  را  خروشچف  لنينيسِم
 سو٬ و از آن ) ۹ ( رويزيونيسم بورژوايی ارزيابی می کرد

 به  را  مائو  چين٬  دولت  خود  حتی  بعدها  و  خروشچف
 ! لنينيسم متهم نمود و الی آخر  عدول از مارکسيسم

 گفت  بايد  " پس به طور خالصه  به " لنينيسم  مارکسيسم : ٬ 
 اخ  ساختن عنوان  پنهان  برای  بود  پوششی  استالين٬  تراع

 چه در مورد حزب٬ ( عقايد ضّد مارکسيستی و ضّد لنينی
 غيره  و  سوسياليسم  گذار٬  مفهوم  مورد  در  چه  که ) و

 هم  پيروان وسيعًا  و  تروتسکی  مقابل  در  ای  حربه  چون
  مارکسيسم " اما اين . مارکسيسم انقالبی به کار گرفته شد

 د " لنينيسم  به  به دقيقًا  نسبت  که  آن  منافع " ليل
 هرچند جزمی و  استالينی شکل گرفته بود " بوروکراسی

 خود دچار استحاله " منافع " ٬ با تغيير اين  مطلق می نمود
 مورد اشاره  شد و به وضعيتی رسيد که در باال مختصرًا

 بنابراين اکنون قابل درک به نظر می رسد . قرار گرفت
 مائوئيست  و  ها  استالينيست  چرا  به که  ای  عالقه  ها٬

 جای مشخص  در  لنينيسم  و  مارکسيسم  مفاهيم  از  استفاده
 اين دو  همواره  که  و برعکس اصرار دارند  ندارند  خود

 . را با يک ديگر ترکيب کنند

 : پانوشت

(1) 
www.internationalviewpoint.org/spip.php?p 
age=print_article&id_article=605 

(2) 
http://www.marxists.org/reference/archive/st 
alin/works/1924/foundations 
leninism/introduction.htm 

(3) 
http://www.marxists.org/reference/archive/st 
alin/works/1924/11_19.htm
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(4) 
http://www.marxists.org/reference/archive/st 
alin/works/1926/01/25.htm 

 عنوان ) ٥ (  زير  ای  مقله  در  مندل٬  پيرامون " ارنست
 پيشاهنگ  حزب  با  کارگر  طبقۀ  خودسازماندهی  " رابطۀ

 ٬ توضيحی در اين باره می دهد که يادآوری آن ) ۱۹۸۹ (
 : ضروری است

 ن کنگرۀ حزب سوسيال دموکرات کارگری که در دومي «
 ) بلشويک ( کار به جدايی و انشعاب موقت اکثريت حزب

 انجاميد٬ تروتسکی به جناح مشنويک ) منشويک ( و اقليت
 وظايف سياسی " جدل او با لنين به نشر کتاب . ها پيوست

 که قبل از هر چيز به خاطر . انجاميد ۱۹۰٤ در سال " ما
 است  که برای تحول بعدی حزب پاراگرافی مشهور شده

 کمونيست روسيه و تاريخ روسيه شوروی اهميتی اساسی
 : و پيشگويانه داشته است

 اين روش ما در سياست داخلی حزب به وضعی منتهی "
 و پس از آن رهبری حزب جايگزين حزب خواهد شد که

 می شود و سرانجام کميتۀ مرکزی جايگزين رهبری حزب
 می کند و کميتۀ مرکزی جايگزين خود را يک ديکتاتور

 وضعی را به وجود می آورد که کميته های حزبی بدون
 مشارکت توده های مردم هردم سياست های خود را تغيير

 تاريخ نويسان از مسير ". دهند  مخالفان بی شمار لنين و
 بعدی رويدادها به اين نتيجه گيری رسيده اند که تاريخ در

 آن ها در عين . ت اين مورد حق را به تروتسکی داده اس
 ۱۹۱۷ حال به تروتسکی ايراد می گيرند که پس از سال

 در سمت گيری خود تجديد نظر نموده و موضع خود را
 . ( در دومين کنگرۀ حزب و پس از آن اشتباه دانسته است

٬   که ) ۱۹٦۰ دانيلز  داشت  توجه  امر  اين  به  بايد  اما
 رزا  و  ها  منشويک  مثل  درست  هم  تروتسکی

 زيرا لوکزامبورگ٬  داشت؛  عادالنه  لنين برخوردی نا  با
 کرد " تزهای  بايد  مشخص و " چه  تاريخی  زمينۀ  از  را

 و  عام  ای  جنبه  ها  آن  به  و  کرد  می  جدا  محدودشان
 مورد نظر لنين نبود  قصد . جهانشمول می داد که اصوًال

 يک  وظايف اساسی  که  بود  اين  اثر  اين  نوشتن  از  لنين
 جنبش سياسی توده ای حزب غير علنی را در تدارک يک

 مستقل کارگری مطرح سازد  " وسيع و گستردۀ  بايد .  چه
 نداشت " کرد؟  اين  جز  قصد . هدفی  وجه  هيچ  به  لنين

 مناسبات حزب  دربارۀ  ای عام  نظريه  که  طبقه  نداشت
 لنين . ارائه دهد که در آن طبقه می بايستی تابع حزب باشد

 انست جمالت زير را که می تو " چه بايد کرد؟ " در همين
 کند٬  تراوش  نيز  تروتسکی  يا  لوکزامبورگ  رزا  قلم  از

 : نوشته است

 سازمان انقالبيون حرفه ای تنها در ارتباط با طبقۀ واقعًا "
 انقالبی معنی دارد که به طور خودانگيخته درگير مبارزه

 » " ... می گردد

http://www.marxists.org/farsi/archive/mande 
l/works/1990/khodsazmandehihezb.htm 

 چرا پس از تسخير " در اين مورد نگاه کنيد به مطلب ) ٦ (
 انداز انحالل حزب پيشتاز قدرت به دست پرولتاريا٬ چشم

 ): ۲ و ۱ بخش " ( انقالبی بايد اعالم گردد

http://militaant.cloudaccess.net/20110607 
125407/400hezb.html 

http://militaant.cloudaccess.net/20110607 
125407/401hezb.html 

 مطلب ) ۷ (  در  تفصيل  به  مورد  اين  : استالينيسم " در
 " تئوری سوسياليسم در يک کشور و انقالب دو مرحله ای

 صحبت کرده ) ۵۵  ۴۶ . ٬ صص ۵۱ نشريۀ ميليتانت٬ ش (
 . ام

http://nashr.de/n/mt/m51.pdf 

 خروشچف٬ به عنوان محصول بوروکراسی استالين٬ ) ۸ (
 ٬ يعنی شش ماه بعد از مرگ استالين۱۹۵۳ ٬ در سپتامبر

 او در . به سمت دبير اّولی حزب کمونيست شوروی رسيد
 ايراد ۱۹۵۶ ژانويۀ  با  محرمانۀ " ٬  در " سخنرانی  خود

 کنگرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی٬ جنايات استالين را
 . تقبيح کرد

(9) 
http://www.marxists.org/reference/archive/m 
ao/works/1964/phnycom.htm
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۸۲   مبارزه ادامه دارد مبارزه ادامه دارد : : اسپانيا٬ پرتغال و يونان اسپانيا٬ پرتغال و يونان

 وحيد مرزبان

 ا  نفر  هزار  صدها  تعطيالت٬  طول  در  و  گذشته  ز هفتۀ
 فقرا  و  دانشجويان  اسپانيا٬ ٬ کارگران٬  های  خيابان  به

 پرتغال و يونان ريختند تا مخالفت خود را با کاهش شديد
 واکنش دولت ها به بحران . هزينه های عمومی نشان دهند

 اروپا٬  اياالت متحد ه اقتصادی  امريکا مانند  بسياری ۀ  و
 کارگران٬  عليه  جنگی  صورت  به  ديگر٬  کشورهای

 . و فقرا بوده است دانشجويان

 صندوق بين المللی پول٬ به همراه بزرگ ترين بانک های
 اروپا٬ وام هايی را در اختيار کشورهايی قرار داد که با

 هستند  رو  به  رو  سنگين  های  ها٬ . بدهی  وام  اين  اما
 هستند  پيچيده  درهم  کالف  يک  های  رشته  . همچون

 ند به کشورهای دريافت کنندۀ وام٬ بايد هرچه در توان دار
 جای ممکن کار ببرند که بتوانند با فشردن طبقۀ کارگر٬ تا

 در اين ميان دولت . خود را حفظ کنند يا افزايش دهند سود
 و کارفرمايان به هرکاری دست می زنند تا خود را نجات

 حقوق  دهند  و  درمان  و  بهداشت  دستمزدها٬  تنزل  از
 خصوصی  تا  گرفته  عمومی٬ مستمری  بخش  کّل  سازی

 بيکار اعمال  روند  تسهيل  و  سنگين  های  سازی ماليات
 . کارگران؛ اقداماتی که حّد و مرزی ندارد

 به  کارگر  ميليون  نيم  به  قريب  پرتغال  در  پيش  هفتۀ
 خود٬  اين اقدام  با  و  سازماندهی روز اعتراض پرداختند
 درآوردند  تعليق  حالت  به  را  کشور  های  فعاليت  . عمًال

 حدود  شرکت  با  ديگری  در ۱۰۰ اعتراض  نفر  هزار
 تعطيالت سازماندهی شد  تنها . طول ۱۱ جمعيت پرتغال

 ميليون نفر است٬ بنابراين تعداد شرکت کنندگان به نسبت
 . عظيم بوده است

 حمالت عظيمی که عليه کارگران پرتغال صورت گرفته
 کاهش  شامل  طريق ۲۵ است٬  از  دستمزدها٬  درصدی

 در  طول چند کاهش مستقيم دستمزد و افزايش ماليات ها
 است  بوده  گذشته  دولت مشغول . ماه  نيز  حاضر  درحال

 وادار کند که مبالغ به  کارگران را  برنامه ريزی است تا
 مراتب بيشتری را بابت بازنشستگی خود بپردازند و بدين

 درصدی ديگر ۷ ترتيب کّل طبقۀ کارگر را به يک کاهش
 . در دستمزدها رو به رو سازد

 طبق آخرين . بهی وجود دارد در اسپانيا نيز وضعيت مشا
 طرح های بودجۀ دولت٬ دولت قرارست که کّل هزينه ها

 ميزان  به  را  خود  مخارج  و ۵۰ و  بکاهد  يورو  ميليارد
 برای رسيدن به اين هدف٬ طرح های منجمد کردن حقوق

 خصوصی  حمل کارمندان٬  بخش  بيشتر  ونقل سازی
 بهداشت  کاهش  افزايش عمومی٬  آموزش٬  و  ودرمان

 بر فروش و کاهش مزايای بيکاری را در دستور ماليات
 دارد  اسپانيا٬ . کار  در  رسمی  بيکاری  درصد ۲۵ نرخ

 . سال سن دارند ۳۰ درصد مردم٬ زير ۵۰ است و بالغ بر

 از  مراتب بيشتر  به  های عمومی٬  کاهش هزينه  بار  اين
 که  دفعۀ قبل است و شامل يک قانون کار جديد می شود

  رای شرکت ها راحت تر و کم سازی را ب اخراج و بيکار
 می سازد  تر  کارفرمايان . هزينه  به  قانون  اين  عالوه  به

 و  کارگران  با  مذاکره  به  نياز  بدون  که  دهد  می  قدرت
 را  کاری  شرايط  خود٬  ميل  به  بنا  و  ها  مثًال  اتحاديه

 . تغيير دهند  ساعات کار٬ شيف های کاری و حقوق

 هزار هفتۀ گذشته و در طول تعطيالت آخر هفته٬  ها  ده
 نقل  و  حمل  بخش  کارگران  اعتصابات  کنار  در  نفر
 اعتراض  به  دست  اسپانيا  اصلی  شهرهای  در  عمومی٬

  اين هفته٬ اعتراضات و اعتصابات بيشتری برنامه . زدند
 . ريزی می شوند

 است  داستان  همين  نيز  يونان  رسمی . در  بيکاری  نرخ
 است و ۲۵ تقريبًا  زير ۵۰ درصد  مردم  از  ۳۰ درصد
 بانکداران اروپا و کارفرمايان يونان٬ پس . سن دارند سال

 به  البته  مالی٬  نجات  های  بسته  بستان  و  بده  ها  ماه  از
 کارگران  از  هم  هنوز  مراتب شديدتر٬  حمالت به  همراه

 . يونان بيشتر می خواهند

 دستمزد٬  حداقل  اين ۲۲ امسال٬  و  کرد٬  سقوط  درصد
 دولت . ود درصد ب ۳۲ سال سن۲۵ ٬ نرخ برای افراد زير

 قراردادهای  تمامی  فوريه٬  ماه  تا  که  است  داده  دستور
 . اتحاديه ها فسخ بشود

 در يونان تظاهرات بيش از يک ميليون نفر هفتۀ گذشته
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 کردند که اين خود نخستين آکسيون عمده٬ از زمان وقوع

 بود  گذشته  بهارسال  در . تظاهرات های عظيم  کارگران
 خانه  از  ها  بخش  بيرو اکثر  رفتند هايشان نقل حمل . ن

 مدارس٬  شامل  عمومی  خدمات  ها٬  فرودگاه  عمومی٬
 دانشگاه ها و بيمارستان ها٬ در اين روز٬ و برخی برای

 . کّل هفته٬ متوقف شدند

 اند  نشده  تمام  هنوز  مبارزات  کارگران٬ . اين  اکثر  برای
 در حال شروع است  صرفًا  در بحبوحۀ حمالت . مبارزه

 اخبار سازماندهی و مبارزۀ مداوم در اين کشور٬ شنيدن
 کارگران به شکل توده های وسيع در هرجا٬ چيزی مانند

 . تنفس هوای تازه است

 با  مواجهه  ضمن  کشورها٬  بسياری  کارگران  اکنون
 مشکالت مشابه٬ نياز به اتحاد نيروهای خود و جمع شدن
 در قالب يک مبارزۀ واحد عليه تمامی حمالت را دريافته٬

 شرايط عينی برای . ا آغاز کرده اند و محقق ساختن آن ر
 دارد  وجود  تمامی  به  بورژوازی  سرنگونی  و  . انقالب

 توهم به رفرم . مبارزات کارگری نيز در سطحی باالست
 مشکل اصلی . نيز هر روز بيشتر از ميان می رود   اما

 مبارزۀ طبقۀ  مانع متشکل ساختن کّل  مشکلی که همواره
 هم  گونی می شود کارگر و تداوم مبارزات به سوی سرن

 . چنان پاربرجاست؛ يعنی نبود حزب انقالبی طبقۀ کارگر
 يا  نشود٬  ساخته  حزبی  چنين  که  زمانی  تا  متأسفانه
 مبارزات به جايی نمی رسد و يا در بهترين حالت با کمی
 و اعطای امتيازاتی٬ برای مقطعی  عقب نشينی دولت ها
 ع فضای مبارزاتی سرد و راکد می گردد٬ و همين موضو
 به دولت های بورژوازی برای تقويت  فرصت تنفسی را

 . قوای خود می دهد

 مشابه  همان طور که مشکالت طبقۀ کارگر اين کشورها
 است  مشابه  نيز  آن  حل  راه  تشکيل حزب پيشتاز : است٬

 به  انقالب سوسياليستی  تدارک برای  و  کارگری  انقالبی
 . منظور نابودی سرمايه داری در اين کشورها

 ۲۰۱۲ اکتبر ۱

 کنفدراسيون اتحاديه کنفدراسيون اتحاديه « « سرکوب و بازداشت اعضای سرکوب و بازداشت اعضای
 در ترکيه در ترکيه ) ) K KE ES SK K ( ( » » های کارکنان بخش عمومی های کارکنان بخش عمومی

 ) UIDDER ( انجمن همبستگی بين المللی کارگران

 ۲۰۱۲ اکتبر ۵

 فعال کارگری زن ۱۵ رسيدگی به پروندۀ نخستين دادگاه
 بخش  کارکنان  های  اتحاديه  کنفدراسيون  اعضای  از  و

 برگزار ۴ ز رو ) KESK ( عمومی  آنکارا  در  اکتبر
 ماه و ۸ نفر به مدت ۹ فعال کارگری۱۵ ٬ از اين . گرديد

 می  سر  به  زندان  در  دادگاهی  هرگونه  برگزاری  بدون
 برده اند و اکنون اين نخستين بار است که آن ها در مقابل

 . قاضی دادگاه حاضر می شوند

 تا  آمدند  دادگاه  مقابل  به  ترکيه  اطراف  از  نفر  هزاران
 از اين زنان فعال کارگری ح  که اکثرشان  مايت خود را

 کنندگان خواستار تجمع . نشان دهند  هستند KESK عضو
 بودند  خود  دوستان  لمی KESK سرپرست . آزادی ٬ 

 از سختی های  طی سخنرانی خود  ٬ " زن بودن " اوزگن٬
 بودن "  مبارزی " عضويت " و " ُکرد  های  اتحاديه  در

 . در ترکيه صحبت کرد KESK همچون

 برای  ترکيه  خارج  از  نيز  بسياری  نمايندگان  عالوه  به
 . آمده بودند KESK ابراز همبستگی با فعالين کارگری و

 استفان بنديکت از  کالوس لورشر از ITUC از جمله٬  ؛
ETUC از   گودريان  ويلم  ژان  از EPSU ؛  سايرين  و  ؛
 ٬ ) OLME ( ٬ يونان ) NSUWT ( ٬ بريتانيا ) TCO ( سوئد
 دانمارک ) GEW ( آلمان ٬ ) DLF ( فرانسه  ٬ ) SNES 
FSU ( قبرس   و ٬ ) KTOEOS .( ضمن   ها  آن همۀ
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 . سخنرانی٬ خواستار آزاد فعالين کارگری شدند

 طول  به  غروب  اواخر  تا  پرونده  به  رسيدگی  دادگاه
 ٬ لمی اوزگن طی سخنرانی ای ۲۱ انجاميد و حدود ساعت

 . زن فعال کارگری آزاد شده اند ۹ نفر از ۶ اعالم کرد که
 صبح در آن جا انتظار می کشيدند٬ شروع مردمی که از

 ما اطيمنان داريم دوستانی : " او گفت . به دست زدن کردند
 که هنوز در زندان هستند تا فردا همراه ما در راهپيمايی

  اما حکم امروز مغاير با تمامی تعهدات بين . خواهند بود
 مبارزۀ . المللی است  به  و  نمی پذيريم  را  دادگاه  حکم  ما
 ". ادی در دورۀ پيش رو ادامه خواهيم داد خود برای آز

 و  کارگری  فعالين  غيرمعمول KESK سرکوب  چيزی ٬ 
 سرکوب و . نيست  با  کارگری تاکنون  فعالين  بسياری از

 به خصوص از  ارعاب از سوی پليس رو به رو شده اند
 ٬ يعنی زمانی که عمليات پليس با نام عمليات ۲۰۰۹ سال

KCK شد   س KCK . آغاز  جديد  شکل  جنبش نام  ازمان
 است رهايی  در طول عمليات پليس که . بخش ملی کردها

 عمليات  نام  از KCK با  نفر  صدها  گرفت٬  صورت
 مقامات  و  و KESK اعضا  اند  نفر آن ۷۶ دستگير شده

 گرديدند  بازداشت  سرپرست . ها  اوزگن٬  لمی  حتی
KESK نيز در ميان آن ها بود٬ هرچند که بعدًا آزاد شد . 

 ساخت  پليس به  منازل فعالين کارگری هم حملۀ  و   مان ها
 اين که تمامی فعالين کارگری بازداشت . چنان ادامه دارد

 هدف اين  که  می دهد  نشان  به وضوح  هستند٬  ُکرد  شده
 طور  به  ُکردها  دموکراتيک  مطالبات  سرکوب  حمالت

 . اخص است

 توسعه  و  عدالت  حزب  با ) AKP ( دولت  تواند  نمی
 بيايد  کنار  اجتماعی  با . اپوزيسيون  مبارزه  ضمن  ها  آن

 عمليات . اتحاديه ها و کارگران٬ ُکردها را نشانه رفته اند
 يورش به خانه ها٬ مراکز اتحاديه KESK پليس عليه  با

 در طول اين يورش ها٬ . و دفاتر محلی آن ها ادامه دارد
 نمی  داده  حضور  اجازۀ  اتحاديه  مقامات  يک از  هيچ  به

 را پليس به زور وارد دفاتر می شو . شود  د٬ کامپيوتر ها
 و غيره  می کند  مقامات . مصادره  و  به KESK اعضا ٬ 
 در  بودن  درگير  به KCK دليل  می " تروريسم " ٬  متهم

 شدگان . شوند  بازداشت  از  که  سؤاالتی  KESK اما
 پرسيده شد٬ نشان می دهد که خواستۀ دولت حزب عدالت

 و  کارگری  های  اتحاديه  جنبش  کردن  خرد  توسعه٬  و
 اجت  است اپوزيسيون  افراد . ماعی  از  مثال  عنوان  به

 تظاهرات  در  ها  آن  مداخلۀ  مورد  در  شده  ۸ بازداشت
 در  چرا  که  اين  شد؛  سؤال  زن٬  جهانی  روز  مارس٬
 تظاهرات شرکت کرده اند؟ با دستور چه کسی؟ چگونه به

KCK شرکت در تجمعات . جذب شدند؟ و نظاير اين ها 
 دمو سازمان  و  مطالبات صلح  بيان  برای  و يافته  کراسی٬

 آن ها ۸ شرکت در مراسم  مارس٬ مواردی هستند که با
 . برخورد می شود " جرم " به عنوان

 سرپرست  اوزگن٬  ميان KESK لمی  در  ابتدا  که ٬ 
 بازداشت شدگان بود و سپس چندی پيش آزاد گشت٬ گفت
 به  اعتراض  برای  هايی  آکسيون  در  مداخله  به  او  که

 عمومی  بخش  کارکنان  دستمزد  مضحک  متهم افزايش ٬ 
 بنابراين فعاليت سادۀ کارگری نيز با تهديد رو به . شده بود
 . رو است

KESK از کارکنان بخش عمومی٬ اتحاديه ها و سازمان 
 اعضای آن  از  که  ای می خواهد  های دموکراتيک توده

 بسياری از اتحاديه های کارگری . حمايت و پشتيبانی کنند
 جمله  از  ای٬  توده  دموکراتيک  های  سازمان  انجمن و

 کارگران  المللی  بين  در ) UIDDER ( همبستگی ٬ 
 با  دارند KESK همبستگی  ها٬ . قرار  آن  شرکت  با

 سرکوب  عليه  بسياری  ای  توده  و KESK اعتراضات
 دارد  وجود  ُکردها  ديگر . جنبش  آزادی  برای  مبارزه

 دارد KESK اعضای  ادامه  احکام . ٬  منتظر  منفعالنه  ما
 مبارز  به  بلکه  نمی شويم٬  و دادگاه  ها  خيابان  در  خود  ۀ

 . محل های کار ادامه می دهيم

*** 

 ) UIDDER ( انجمن همبستگی بين المللی کارگران : منبع

http://en.uidder.org/repression_of_kesk_and_a 
rrests.htm 

) IWSN ( کارگران ايران فعالين شبکۀ همبستگی : ترجمه
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۸٥   جنبش لغو کارمزدی جنبش لغو کارمزدی : : زاد زاد آ آ بحث بحث
 : عليرضا بيانی

 حت ای  در  سرمايه ی کاش  جهان  اين  کل  از  ای  گوشه
 نام ٬ داری  به  را  جنبشی  مزدی " کسی  کار  " جنبش لغو

 هم  و  کرده  مشاهده  را  آن  توانستيم  می  تا  داد  می  نشان
تفاوت چنين جنبشی ژرف را با ژورناليسم معمول متوجه

 . شديم می

 : امير پرويز

 لغو  است که  ايدئولوگ های مارکسيست اين  شما  مشکل
 کار مزدی و جنبش برايتان يعنی کسی که ريخته خيابان و

 عليه کار مزدی . دهد شعار عليه استثمار کار مزدی می
 . هستی اجتماعی طبقه کارگر است ٬ بودن

 : عليرضا بيانی

 ده ای به ما اما پاسخ قانع کنن ٬ باشد " مشکل ما " شايد اين
 خود . نيست  کارگر  طبقه  که  است  هستی " واضح

 مزدی " اجتماعی  کار  لغو  نيستی٬  نه  و  هستی ٬ است
 نيست  کارگر  طبقه  هستی ٬ اجتماعی  محصول  بلکه

 به اين معنی که طبقه کارگر . اجتماعی طبقه کارگر است
 کرده » سيستم «  ملغا  و نه فقط کار مزدی ( کار مزدی را
 از اين طريق خو ) را  به مثابه کارگر و طبقه نيز تا  د را

 ابتدا ٬ اما کارگران برای الغای سيستم کارمزدی . ملغا کند
 نيازمند تبديل شدن به يک طبقه هستند و مادام که به اين

 در درون خود قرار گرفته و به طبقه ٬ سطح نرسيده باشند
 اند  تبديل نشده  طبقه کارگر به مثابه طبقه . ای برای خود

 ازمند کسب قدرت٬ در ابتدا قدرت سياسی ای برای خود ني
 تا اين مقطع . است ٬ برای به دست آوردن قدرت اقتصادی

 او  او ٬ جنبش  فوری  هدف  و  داری  سرمايه  جنبش عليه
 کسب قدرت سياسی است و درست همين مرحله است که

 تبديل می کند  به طبقه ای برای خود  از اين پس . وی را
 ک  برای الغای سيستم  ار مزدی آغاز می جنبش اين طبقه

 جنبش لغو سيستم کار مزدی ٬ به عبارت روشن تر . گردد
 جنبش طبقه کارگر از موضع تحکم کارگری و به معنی
 اخص کلمه جنبش طبقه کارگر در قدرت است که عالمت
 است  آن استقرار ديکتاتوری انقالبی اين طبقه  . مشخصه

 ساده  تشکل  يک  طعم  هنوز  که  ی حت ٬ کارگرانی
 س  و  در رفرميستی  هنوز  اند٬  نچشيده  را  نديکاليستی

 مراحل جنينی رشد خود قرار دارند و در نتيجه مضحک

 جنبش لغو " خواهد بود که سراغ جنبشی را گرفت به نام
 مزدی  اين " کار  تر  مضحک  نام و  با  جنبش  اين  که

 کارگر "  طبقه  اجتماعی  ای " هستی  عده  و  شود  معرفی
 مآبانه  قيم  صورت  به  را  مع " فعال " خود  کنند آن  ! رفی

 دقيقًا  به اين معنی وقتی از ماکسيماليسم صحبت می کنيم
 و  کارگری  جنبش  به  ربط  بی  روشنفکری  که  است
 در  کارگر  طبقه  جنبش  نهايی  محصول  سوسياليستی٬
 تحت  دوران  در  و  آن  حيات جنينی  مقطع  در  قدرت را
 سلطه اين طبقه عمده می کند که مانند هاله ابری بی شکل

 چنين سليقه هايی . کارگر عبور می کند از سر توده های
 های اصًال  نام  با  گذشته  در  و  ندارد  کمونيسم " تازگی

 کارگری " يا " کارگری  است " سوسياليسم  شده  . نيز ارائه
 های  ريشه  دارای  گرايشات فوق  که  فراموش کنيم  نبايد

 با  مزدی " مشترکی  کار  لغو  از " فعالين  همگی  و  هستند
 طور که کمونيسم نمی تواند همان . يک منبع برخاسته اند

 باشد٬  کارمزدی " کارگری  چنان " لغو  مقصود نيز  چه
 در زمانی ميسر می گردد ٬ لغو کار مزدی باشد » سيستم «

 از  نظامات طبقاتی٬  از  داغی  نوع  ديگر هيچ  جامعه  که
 گرايشات . جمله خود طبقه کارگر را بر خود نداشته باشد
 يجانات خرده سانتريستی اغلب برای جلب توجه و ايجاد ه

 داشت ٬ بورژوايی  خواهند  ربطی  ابداعات بی  اما ؛ چنين
 اين  است که  کارگر  طبقه  اجتماعی  هستی  همين  هميشه

 . ابداعات و مبتکران آن را ايزوله کرده است

 : امير پرويز

 ب  کارگر  طبقه  اجتماعی  طبقه ه هستی  يک  چه ( مثابه
 نفسه ٬ لنفسه  فی  ا ) چه  هستی  با  تقابل  طبقه ج در  تماعی
 تعريف می . بلش است مقا  هم  با  اصوال طبقات در تضاد

 آلمانی ( شوند  کنش ). ايدئولوژی  و ٬ هر  برنامه  نوع  هر
 می هر آن  بورژوازی انجام  که  اين چه  در تقابل با  دهد

 فروشندگان نيروی کار و جهت بازتوليد  هستی و جايگاه
 است  استثمارگر  کار  سازمان  اين  اجتماعی  کار  . نيروی

 ناگفته پيداست حتی ( نوع واکنش آن هستی کارگر و هر
 باشد  طبقاتی  آگاهی  بدون  سرمايه ماهيتًا ) اگر  ضد

 اين آن ناخودآگاهيست . ضد کار مزديست ماهيتًا . داريست
 قله قاف اين دامنه کوه همان . ن عاجزيد آ که شما از درک

 طبقاتيست  سترگ  ال . آگاهی  افق  با  نظام غ مبارزه  ای
 هستی ( ز بدون اين دامنه ني ) آگاهی ( هيچ قله ای . مزديست
 مارکس ( بی معناست ) اجتماعی  قله ). مضمون  ولی شما

آگاهيتان نه از اين هستی برمی . خواهيد را بی دامنه می
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۸٦ 
 . کند که از اذهان روشنفکران ميانجی تراوش می ٬ خيزد

 داری  يائسه سرمايه  از رحم  که  جنين ٬ اين روشنفکرانند
 اند  شده  زاييده  کار ٬ مرده  های  توده  هر نه  که  گران

 بحرانی حاصل مبارزات آنان است که هر وقت کار بدان
 نان آ جا رسيده است مترسک وار خود را بر سر صفوف

 اين همان مارکسيسم . کنند زنند و رجز خوانی می جا می
 اليست  انقالبی ايده  فقرای  سر  دست نوازش بر  عرفانی
 اين !!!! شماست  ايجاد آ اينکه  و  باشد  بايد  چطور  گاهی
 اين شود  در  نيست که موضوع من  ديگر  دوستان  يا  جا

 را  حزبی  زده  کپک  و  سفت  حلوای  مکررات  تکرار
 می  اصوًال . کنيد واگويه  شما  را ولی  جنبشی  نوع  هر

 می  نوشته  کتبی که  آگاهی آن و  با  اگر . سنجيد بالفاصله
 سرنگونی اين  و  فلسفه  تحقق  هرگز  مارکس  بود  چنين

 نمی  جستجو  کارگران  در  را  هيچ . کرد سيستم  آنکه  چه
 در انقالب شرکت نمی  او  متد  کارگری بدون اغماض با

 او و هر . نگريست او به هستی کارگر می . کرد  جايگاه
 در راستای ضد سيستم می  . دانست فعل و انفعال وی را

 را ولی بحث بر سر اينست کدام کنش و در چه بستری آن
 نشی جاست که هر ک تا قله قاف به پيش خواهد برد؟؟؟ اين

 جاست که راه از آنارشيسم اين . شايسته دفاع نخواهد بود
 از کسانی که جاست اين . شود ه می ت گسس  که کارگر راه

 بزرگسال می  را  خود  جنين و البد  گسسته می ٬ نامند را
 . نه عزيز دل شما از فرت پيری درگذشته ايد . شود

 : عليرضا بيانی

 تغي  قصد  به  اغلب  که  معمول  پالهای  پرت و  از  ير اگر
 فاقد مسير اصلی بحث تراوش می کند بگذريم که حقيقتًا

 آنچه باقی می ماند يک تردستی ارزش پاسخگويی است٬
 همان هستی ٬ " جنبش لغو کار مزدی " ابتدا . آماتور است

اجتماعی طبقه کارگر اعالم می شود که باالتر نشان داديم
 کار مزدی محصول هستی اجتماعی طبقه » سيستم « لغو

 اين هستی کارگر است  خود  اکنون اين ديگر نه . و نه  و
 ! تعريف می شود » افق « بلکه يک ٬ يک جنبش

 ماست غليظی است که بر اين " نوک قله " مفاهيمی نظير
 اما بحث ما بر سر نوک قله و افق . تناقض ماليده می شود
 ٬ بديهی است که افق جنبش کارگری . جنبش کارگری نبود

 را به صورت عارفانه و نظام کمونيستی است و اين نظام
 از عطار نيشابوری می  شده  " توان همان اقتباس گرفته

 . در نظر گرفت " نوک قله

 دارد  بسيار  تفاوت  آکادميک  کالس  با  کارگری  . جنبش
 تعاريف شما از آگاهی اغلب در کالس های آکادميک در
 جريان است اما وقتی از جنبش صحبت به ميان می آيد٬

 الع  علی  وجه  ديگر  است آگاهی  ضروری  و  ندارد  موم
 آگاهی انقالبی . خصلت مترقی و انقالبی آن برجسته شود

 گفتگو  نتيجه  کالس های روشنفکری رمانيتک در ديگر
 . بلکه محصول جنبش کارگری است ٬ نيست

 با  همواره  آگاهی  اين  آگاهی " اما  عبارت " ضد  به  يا  و
 از همين نکته . به عقب زده می شود ٬ دقيق تر ايدئولوژی

 وان نتيجه گرفت که بيانات کلی و عامه پسند نظير می ت
 است٬  کارگر  طبقه  ذات  در  داری  سرمايه  ضد  مبارزه

 و با سرعت برق و باد به سوی گويندگان آن را مستقيمًا
 تصادفی نيست که . دترمينيسم و ترديونيسم هدايت می کند

 ت قبًال  اين نوع گرايشات در بهترين حالت أ هم  کرديم  کيد
 . يکاليزم به شمار خواهند آمد جناح چپ سند

 لزومًا  کارگری  و ضّد مبارزات  نيست  داری  سرمايه
 درست به همين دليل . انقالبی نيست آگاهی او نيز لزومًا

 در صفوف طبقه  و مماشات جو  تشکالت زرد  است که
 آيد  می  وجود  به  آگاهی . کارگر  بستر  بر  تشکالت  اين

 چه اين رفرميستی کارگران امکان حيات خواهند داشت٬
 تشکالت يک سنديکای کوچک باشد و يا تشکل سراسری

 چه که در لهستان به رهبری توده های کارگری مانند آن
 داشت  وجود  والسا  تشکل . لخ  بودن  سراسری  نتيجه  در
 به معنی ضد سرمايه داری بودن توده های کارگر لزومًا

 بلکه نتيجه منطقی وضعيت آگاهی طبقاتی ؛ آن نخواهد بود
 است کارگرا  درست يزيست چ آن اين . ن  بايد  شما  که
 کنيد٬ نه کلی گويی نظير اين بفهميد  که می و درست ادا
 : يد ي گو

 ناگفته پيداست حتی ( هستی کارگر و هر نوع واکنش آن «
 باشد  طبقاتی  آگاهی  بدون  سرمايه ماهيتًا ) اگر  ضد

 . » داريست

 قبًال  نظراتی  و چنين  بود  منشويک ها  کائوتسکی و  نزد
 چنين فرمولی ديگر نه . ظری سنديکاليزم است اساس ن  با

 بايد به انقالب کارگری فکر کرد و نه به ابزار اين انقالب
 انقالبی  کارگری  تشکالت  بايد . نظير  فقط  ديدگاه  اين  با

 به  را  و خود  تقدير " منتظر گذر تاريخ شد  " سرنوشت و
 ذاتًا  ماهيت  اين  تا  کار سپرد  روزی  داری  سرمايه  ضد

م دهد؛ و البته که اين ماهيت اصلی رفرميزم خود را انجا
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 . است

 بدون  سوال اين است که اگر هرنوع واکنش کارگر٬ حتا
 است پس چرا  داری  سرمايه  ضد  ماهيتا  آگاهی طبقاتی٬
 در تاريخ بارها از دل اين واکنشات٬ هيتلر و خمينی و لخ

 ح ها با حمايت اشبا آيا آن . ماندال بيرون آمده است و والسا
 ی ظهور کردند و يا با حمايت کارگرانی که از نظر آسمان

 ! ضد سرمايه داری است شما هر واکنششان ماهيتًا

 طبق سنت آن  شما  وارونه " فعالين " چه  گيج٬  روشنفکر
 گونه اصالح شود که طبقه کارگر بايد اين ٬ درک کرده ايد

 اما . و مبارزات او به طور بالقوه ضد سرمايه داری است
 يکی . است که بتواند به بالفعل تبديل شود نيازمند مواردی
 اما آگاهی طبقاتی . ها آگاهی طبقاتی است از مهمترين آن

 خنث  ايدئولوژی  همان  يا  آگاهی  طريق ضد  از  ی همواره
 داری  سرمايه  ضد  بالقوه  پتانسيل  گذارد  نمی  و  شده

 شود  بالفعل  تنها . کارگران  وضعيت  اين  با  مقابله برای
 و  ماند  می  باقی  راه  به يک  کارگران  شدن  مسلح  آن

 رشد آگاهی در درون کارگران . تئوری انقالبی است  اما
 آن  ناموزون  سطح  دليل  نيست ٬ ها به  يکسانی  در . رشد

 کمونيست می شوند  کارگران  ای از  عده  عده ٬ حالی که
 ی می أ فاشيست ر ی ای ديگر به رهبران بورژوازی يا حت

 اين ( دهند  در  يک که  کدام  ماهيت  ديد  بايد  اين جا  از
 در نتيجه نوع تشکل ). واکنشات ضد سرمايه داری است

 در حالی که بخشی . يابی کارگران نيز نوع ناموزن است
 آگاهی  که  خود  فعلی  آگاهی  سطح  از  کارگران  از

 متمايل به تشکالتی می شوند که جنگ ٬ رفرميستی است
 کند٬ بخشی از کارگران که اغلب نان و پنير را عمده می

 دنبال احيای تشکلی می ٬ هم هستند کی کوچ در اقليت  به
 به  سياست  با  ترکيب  در  را  پنير  و  جنگ نان  که  روند

 . ضد سرمايه داری تبديل کند ۀ مبارز

 طبق  اخص  تشکيالت  تئوری ۀ اين  به  که  است  کارگر
 از نفوذ و  و تنها همين مکانيسم آن را  انقالبی مسلح شده

 بينيم که بنابراين می . ثيرات رفرميستی مصون می دارد أ ت
 فقرات  ستون  عنوان  به  کارگران  کمونيستی  تشکيالت
 بالفعل  به  برای  بود  خواهد  ابزاری  کارگری  تشکالت
 مبارات کنونی  سطح  از  کارگران  مبارزات  کردن  تبديل

 داری آن  سرمايه  ضد  مبارزه  به  اين . ها  کمبود  درست
 های  خيزش  هربار  شود  می  باعث  که  است  ابزار

 بر  انحراف  به  يا  به کارگری  يا  و  شود  تسليم  يا  و  ود
 . آغاز خود برگردد ۀ هرحال دوباره به نقط

 کلی گويی  جنبه  از  اين بحث می توان  به  اعتقاد  با  حال
 وظايف  و  گرايشات سانتريستی خالص شد  عالقه  مورد

 جهت ارتقا  مشخصی را  ۀ مبارزات روزمر ی کنکرت و
 . ضد سرمايه داری تعريف کرد ۀ کارگران به سطح مبارز

 مر  طب در  انقالبی  وظايف حزب  اين  قرار ۀ کز  کارگر  ه
 کارگر ۀ سطح آگاهی طبقاتی طبق ۀ اين حزب نمايند . دارد

 طور  به  کارگری  جنبش  رهبری  ابزار  و  اعم  طور  به
 هر مقدار دوری يا نزديکی به اين موضوع . اخص است

 می  تعيين  را  طبقاتی  آگاهی  به  نزديکی  دوری و ميزان
 با اين ابزار است و هرگونه حيات رفرميزم در تقابل . کند

 ها در شعارهای مشعشع و ماکسيماليستی و بسته بندی آن
 فلسفی دقيقًا  به جهت ممانعت از احيای اين ابزار مفاهيم

 . حياتی جنبش کارگری است

 : امير پرويز

 می  طوالنی  چقدر  هر  جان  ياوه بيانی  بيشتر  نويسی
 در کامنت . کنی سرايی می  از مهمالت خيره سرانه شما
 می  مفروضات درست نتايج غلطی دومتان  از  که  گذرم

 کنيد طبق خواسته باندی که عضو آن هستيد استخراج می
 اصًال  نيست که  بحثم  که . موضوع  کسيست  آن  تردست

 فرمان . کند که ويژگی شماست بدون فرمان رانندگی می
 . شما دست خودتان نيست و اين موضوع قابل درک است

 م  آن  بدون  که  کارگر  ندارد هستی  داشتن ٬ عنی  از  آزاد
 کار مزدی . مالکيت و الزمه آن فروش نيروی کار اوست

 ندارد  معنی  هستی  اين  مزدی . بی  کار  بدون  هستی  اين
 ی برقرار نيست اين محصول و رابطه ای عّل . معنا ندارد

 را در کله مبارکتان فرو کنيد که تکرار آن برايم تبديل به
 شد  هس . چندش خواهد  جز  چيزی  نيست آگاهی  آگاه  . تی

 جدا . هم آگاهی ٬ هم هستيست ) الغای کار مزدی ( کمونيسم
 می . نيست  قله  اين  بر  آگاهی که  يا . نشيند آن  جداست؟؟

 بايست نام ديگری انتخاب بکنم تا سعی کرده برای قله می
 مثًال  اين  گفته باشم  پاسخ  را  شما  مضحکانه  گيری  مچ

 ل انواع باشم؟؟؟ شما که برای تفکر مارکسيسم برای تشک
 . انتظار بيهوده است ٬ اسامی اختراع کرده ايد

 : امير پرويز

 ب  نه  دارد  داری  سرمايه  ماهيت ضد   ه واکنش کارگران
 . مان شدن با آگاهيست أ طور بالقوه که منظور شما همان تو

 هستی  در  آنان  بودن  داری  سرمايه  است آ ضد  در ٬ نان
 است آ روزانه عمِل  پيش . نان  به  را  يک سو سرمايه از
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 می ٬ برد می  بحران  به  سو  يک  کنش . کشاند از  هر

 سرمايه  عليه  واکنش  سر  از  ناخودآگاهش  در  کارگران
 اين . است  به  واکنشی  نيز  داری  سرمايه  از  مرحله  هر

 نطفه مخالفت را با سيستم . مبارزه طبقاتی ناخودآگاه است
 ولی اين سرمايه توسط !!) همان دامنه کوه ( کند حمل می

 در نتيجه اغلب . شود تکه نمايان می پرده ايدئولوژی تکه
 ديگر  بخشی  نفع  به  و  بخشی  و ( عليه  والسا  لخ  مثال

 آگاهيست  زمانی اين سرمايه يکپارچه . ) خمينی در حوزه
 می ه ب  تمامًا عنوان کل طرد  که  شود شود  . يکسان طرد

 تمامًا  اش  سازماندهی الزمه  يک بستر  در  که  است  آن
 اقت . شود  و  سياسی  مبارزه  اينکه  بستر نه  دو  در  صادی

 شود  پيش برده  تشکيالتی . جداگانه  دو  تئوری  همان   يا
 . اتحاديه  کائوتسکيستی حزب

 : عليرضا بيانی

 پرده  پس  در  هست  تو٬  پنهان  هستی  در  تو  هست  ای
 ! امض گويی عامدانه گفتار تو غ

 دوست گرامی بند بند گفتار آخر شما به دليل پيچيده شدن
 فل " عمدی آن در لفافه  ٬ در تناقض و ضديت " سفه بيچاره

 است  گرفته  قرار  يکديگر  برنج . با  شير  به  زيادی  ميل
 توصيه دوستانه . هاضمه می کند ء اغلب ايجاد سو ٬ فلسفه

 به شما اين است که اين اشعار هست و نيست و هستی و
 بسيار  موضوع  به  و  گذاشته  کنار  مدتی  برای  را  مستی

 کنيد٬ خ  تر از اين کلم پيچ فلسفی نگاه  واهيد ديد که ساده
 شما اگر هم به ناچار به . چه نتايج بهتری دريافت می کنيد

 که  به سراغ مارکسی می رويد  مارکس رجوع می کنيد
 هايی که عاشق آن . سخت مورد عالقه آکادميسين ها است

 در انبوه  را  همان مارکسيزم  تا  مارکس فلسفی می شوند
 کنند  پنهان  فلسفی  به . مفاهيم  شما  رجوع  است  کافی

 ای  در  شود٬  آغاز  مانيفست  همان  از  و  مارکس انقالبی
 پيدا خواهيد کرد که با انبوهی از " هستی " نصورت چنان

 به . چپی گری های عارفانه و عاشقانه نيست نخواهد شد
 باالتر ر ه  کامنت های  در  ما  دوی  هر  بحث اصلی  رو

 به اميد . ها ديگر ضروری نيست طرح شده و تکرار آن
 ان  های  هسته  جای ايجاد  به  درويش " هست " قالبی  های

 . مسلکانه ای که هست کارگر را برای پرستش می خواهد

به زندان گوهردشت منتقل شده است به زندان گوهردشت منتقل شده است شاهرخ زمانی شاهرخ زمانی

 ۱۲ و سالن ۴ به بند شاهرخ زمانی ٬ بنا به اخبار دريافتی
 منتقل  گوهردشت  است زندان  شنبه أ م . شده  روز  موران

 دست ۲۲  با  وی را  و مهر ماه  از زندان تبريز پا بند  بند
 زندان  به  که  بودند  کرده  اعالم  وی  به  و  کرده  خارج

 سرعت در زندان ارسنجان منتقل خواهد شد٬ خبری که به
 زندان گوهردشت که ۴ اما او را به بند ؛ تبريز پيچيده بود

 سپاه  نظر  تحت  مشترک  طور  به  و  است  امنيتی  بندی
 . اند منتقل کرده ٬ پاسداران و وزارت اطالعات است

 است که وی از آن روز هيچ تماسی با خارج اين در حالی
 نگرانی  که  نداشته  زندان  وضعيت از  با  رابطه  در  را  ها

 افزايش می ٬ های انفرادی وی و احتمال انتقالش به سلول
 ضمن محکوم کردن حمايت از شاهرخ زمانی ۀ کميت . دهد

 برای وادار کردن شاهرخ اين عمل غيرقانونی که صرفًا
 های بر حق به عقب نشينی از مقاومت و خواسته زمانی

 های انقالبی افراد و گروه خود انجام شده است٬ از تمامی
 می  تقاضا  سياسی  کارگری و  فعالين  عمل و  اتحاد  با  کند

 در مقابل اين فشار مضاعف برای آزادی شاهرخ زمانی
 . و ساير فعالين کارگری از هيچ تالشی دريغ نکنند

 ايت از شاهرخ زمانی حم ۀ کميت

۲۷/۷/۱۳۹ 

http://chzamani.blogspot.com
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۸۹   در چين در چين بحران مائوئيسم بحران مائوئيسم

 منتشر » کندوکاو « مقالۀ زير٬ نخست در نشريۀ : ميليتانت
 ) باز می گردد ۱۳۵۳ آغاز کار اين نشريه به آذرماه ( شد

 پيرام  که  هايی  بحث  دنبال  به  اکنون٬  مائوئي و  م س ون
 ميليتانت درگرفته  برای اولين بار در نشريۀ  رۀ از شما ( ٬

 از . است يافته بازانتشار ) ۵۱  چهارم  بخش  زير٬  متن
 . مقالۀ مذکور است

*** 

 بينش مائو از نقش حزب . ج

 به  نموديم٬  مشاهده  پيشين  بخش های  در  که  طور  همان
 انقالب چين٬ حزب کمونيست خود را  داليل عينی فراشد

 اين . طبقۀ کارگر در سازماندهی دهقانان کرد » جانشين «
 ٬ موجب تحکيم بينش استالينيستی مائو از يک » جانشينی «

 پ  از  پس  که  طوری  به  گرديد٬  کمونيست  يروزی حزب
 حزب کماکان ديکتاتوری پرولتاريا٬ ل ا عم ِا انقالب هم٬ در

 جای . باقی ماند کارگر طبقۀ » جانشين «  قدرت دولتی به
 ک  طبقۀ  دست  در  که  انحصار اين  در  گيرد٬  قرار  ارگر

 . حزب کمونيست درآمد

 سال  تا  صدر حزب کمونيست٬  صدر ۱۹۵۹ مائو٬  مقام
 بود  دارا  نيز  را  چين  خلق  رئي . جمهوری  عنوان  س به

 دولت٬ مائو دايره های عالی مشاوری٬ کنسول دفاع ملی
 می کرد و تا سال و کنفرانس عالی کشور را نيز رهبری

 مرکزی ۱۹۵۴  داشت رياست کنسول  . حکومت خلق را
 ملی  کنگرۀ  دايمی  کميتۀ  عهدۀ  به  بعدًا  کنسول  اين  نقش

 توسط ۵۹  ۱۹۵۴ خلق واگذار شد که در طول سال های
 از  و  رهبری ۵۹ ليوشائوچی  چوته  توسط  بعد  می به

 دولتی ير سا . گشت  مهم  های  رهبران مقام  توسط  هم

 ۱۹۶۶ که در سال لين پيائو٬ . باسابقۀ حزب اشغال می شد
 به عنوان جانشين مائو صاحب موق  ليوشائوچی را  مقام  تًا

 در واقع رياست کميتۀ امور نظامی را ۱۹۵۹ گرديد٬ از
 داشت  عهده  يکی از رهبران عالی رتبۀ . به  چوئن الی٬
 مرجع اجرايی را تحت » باالترين ارگان « حزب٬ رياست

 در سال های آخر . کنگرۀ ملی خلق در دست داشته است
 هزار نفر از اعضای حزب ۵۰ ش از ٬ به نقد بي ۵۰ دهۀ

 اشتغال  مرکزی  حکومت  های  ارگان  در  کموينست٬
 حزب ∗ . داشتند  رهبران  که  پيداست  باال  تصوير  از

 اند  داشته  جای  دولت  رأس  در  هميشه  . کمونيست٬
 تصميمات گوناگون دولتی توسط حزب اتخاذ و اجرا می

 . گرديده است

 تصميم  مائو٬  نظرگاه  امور از  اجرای  و  کشوری گيری
 لکن برخالف انتظار او٬ در . يکی از تکاليف حزب است

 آثار لنين حتی يک کلمه هم وجود ندارد که چنين تکليفی
 باشد  کرده  معين  حزب  واضح . برای  کامًال  هم  دليلش

 دموکراسی . است  يعنی  پرولتاريا  ديکتاتوری  تحت
 تصميم  می کارگری٬  کشوری تنها  اجرای امور  گيری و
 نماين  توسط  در تواند  دهقانان  و  کارگران  انتخابی  دگان

 پذيرد  انجام  دهقانی  و  کارگری  در . شوراهای سراسری
 در انقالب  را  اين رابطه به جاست که شعار بلشويک ها

 بياوريم  ياد  از آن جا . تمامی قدرت به شوراها : اکتبر به
 هيچ  اصوًال  چين  کمونيست  حزب  رهبران  توسط که  گاه

 ان  دهقانان  و  کارگر  های  بديهی توده  اند٬  تخاب نگرديده
 منزلۀ  به  واقع  در  کمونيست  حزب  حکومت  که  است
 ديکتاتوری حزب کمونيست بر توده های زحمتکش چين

 . و باألخص بر پرولتاريای چين است

 هنگام پيروزی انقالب در چين٬ توده های کارگر و دهقان
 ) مستقل از حزب کمونيست ( سازمان های مستقل خود را

 حرکت پرولتا . نداشتند  خود  از  تاريخی  داليل  به  ريا
 نداد  نشان  توانست . مستقلی  کمونيست  حزب  جهت  بدين

 خود را جانشين طبقۀ کارگر کند٬ بدون آن که اصطکاک
 نقش بناپارتيستی . چندانی ميان حزب و توده ها روی دهد

 جای  به  خود  کردن  جانشين  در  مائوئيستی  بوروکراسی
 مخفی ماند  اوج مبارزات ضّد ولی . طبقۀ کارگر موقتًا  با

J.P. Harrison کتالب ۲۱ رجوع شود به فصل ∗
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 ٬ ) ۶۸  ۱۹۶۶ ( بوروکراتيک توده ای در انقالب فرهنگی

 کارگران و دانشجويان شانگهای درصدد ساختن سازمان
 برآمدند  شوراها  ارگان . هايی همانند  می خواستند  ها  آن

 وجود  به  از طريق کمون ها  را  های قدرت مستقل خود
 ت ولی اين ارگان ها قدرت متمرکز حزب کمونيس . آورند

 داد  می  قرار  خود  الشعاع  تحت  در . را  ها  توده  قدرت
 در اين جا بود . مقابل قدرت حزب کمونيست علم می شد

 . که ماهيت ارتجاعی بوروکراسی مائوئيستی برمال گشت
 ژانويۀ  و ۱۹۶۷ در  کارگران  تالش  با  رابطه  در  مائو

 گفت  ها  کمون  شانگهای برای ساختن  اگر « : دانشجويان
 ک  تمامی  و  آن شانگهای  در  شوند٬  کمون  به  تبديل  شور

 صورت حزب بايد چه کند؟ آن گاه جای حزب کجا خواهد
 متشکل از اعضای حزبی و  که کميته ها  بود؟ از آن جا
 اين بايد  وجود  با  تکليف حزب چيست؟  غيرحزبی است٬

 باشد  کار  در  ... حزبی  وجود !  حزبی  بايد  ها  کمون  در
 باشد  جای . داشته  توانند  می  ها  کمون  را آيا  حزب

 ها » بگيرند؟  کمون  طريق  از  ها  توده  که  اين  امکان
 قدرت  اعمال  در  جای حزب را  و  صاحب قدرت شوند

اگر . بگيرند٬ خيال مائو را مغشوش و ناراحت کرده است
 از دست حزب بگيرند٬ آن وقت حزب  قدرت را  توده ها
 چه کاره خواهد بود؟ او جوابی برای اين سؤال ندارد٬ جز

 گاه اصوًال مائو هيچ . چنين حالتی نشدنی است آن که بگويد
 آگاهی  مبارزات طبقاتی  در  کارگر  نقش حزب طبقۀ  از

 وقتی او صحبت از حزب طبقۀ کارگر به مثابۀ . پيدا نکرد
 رهبر طبقۀ کارگر می کند٬ مقصودش اين است که حزب٬
 يعنی پيشگام پرولتاريا٬ برای طبقۀ کارگر برنامه ای تهيه

 و سپس آن  اجرا می بيند  به مرحلۀ  ها  کمک توده  با  را
 چه طور اقليتی از طبقۀ : اگر از مائو بپرسيم . درمی آورد

 برای ) حزب ( کارگر  که  دهد  اجازه  خود  به  تواند  می
 کارگر  ها ( اکثريت طبقۀ  بی شک ) توده  بگيرد؟٬  تصميم

 اقليت  اين  که  گفت  خواهد  از ) حزب ( مائو  تر  باتجربه
 اش بيشتر است و بهتر از است٬ آگاهی ) توده ها ( اکثريت

 وليکن از کجا بدانيم . اکثريت به منافع خلق ها واقف است
 برنامه و عملکرد حزب بيان منافع توده هاست؟ مائو در

 می گويد  اشتباهات و کمبودهايی در « : اين مورد  اگرچه
 ما  کمونيست [ کار  هر ] حزب  ولی  خورد٬  می  چشم  به

 مردم وفا داريم٬ شخص با انصافی می تواند ببيند که ما به
 که ما هم مصمم و قادر به نوسازی سرزمين مادی خود با
 پيروزی های بزرگی نايل  به  ما  اين که  و  هستيم٬  آن ها

 بزرگ  حتی  های  پيروزی  به  و  ايم  خواهيم شده  تری
 در مورد راه حل صحيح تضادهای ميان مردم٬ ( » . رسيد
 ). ٬ از چهار رسالۀ فلسفی ۱۱۶ ص

 به . گرايی خود می رسد اعماق ذهنی اين جا ديگر مائو به
 زعم او توده ها می بايد با معيارهای اخالقی خود دريابند
 است و  پاکی  و  رهبری صادق  رهبری حزب واقعًا  که

 تصميم  از  بايد  کنند بنابراين  پيروی  رهبری  های  . گيری
 تشخيص  رهبری  در  را  صداقت  اين  ها  توده  اگر  ولی

 ق  به  تکليف چيست؟  گاه  آن  اين ندادند٬  حّل  راه  مائو  ول
 گويد  می  جواب  در  مائو  چيست؟  متد ... « : تضادها
 در ۱۹۴۲ دموکراتيک حل تضادهای ميان مردم در سال

 يعنی با شروع . خالصه شد " اتحاد٬ انتقاد٬ اتحاد " فرمول
 مبارزه  به وسيلۀ انتقاد يا  را  از خواست وحدت٬ تضادها

 نوينی  سطح  در  ای  تازه  اتحاد  به  و  کنيم٬  می  می حل
 ص ( » . رسيم  مردم٬  ميان  در  تضادها  حل  راه  مورد  در
 ُلب کالم در اين جاست که پس از بحث ها٬ انتقادات ). ۸۲

 و مبارزات٬ دست آخر رهبری کماکان در جای خود باقی
 شود  می  حفظ  ها  توده  با  رهبری  اتحاد  و  ماند  در . می

 سراسر جريان امکان اين که اصوًال رهبری عوض شود
 ره  ها  حذف می و توده  کامًال  بری جديدی انتخاب کنند٬

 ندارد . گردد  هم  در . تعجبی  دولتی  قدرت  که  زمانی  تا
 آغاز  همان  از  امکانی  چنين  باشد٬  حزب  رهبری  دست

 . امر مردود است

 وقتی لنين صحبت از حزب طبقۀ کارگر به مثابۀ رهبری
 مقصودش همواره  کارگر می کند٬  رهبری سياسی طبقۀ

 انتخاب رهبری . ه رهبری در قدرت طبقۀ کارگر است و ن
 توسط  و  سياسی  مختلف  های  برنامه  اساس  بر  سياسی
 انجام می يابد  نمايندگان انتخابی طبقۀ کارگر در شوراها
 محفوظ  ای  توده  شوراهای  دست  در  همواره  قدرت  و

 نمی . است  تصميم  طبقه  برای  حزب  ديگر٬  عبارت  به
 از . می کند گيرد٬ بلکه برنامۀ سياسی را به طبقه پيشنهاد

 اين روست که طبقۀ کارگر می تواند به طور دموکراتيک
 مب  بر  برنام و  قضاوتش  و  آگاهی  تجربه٬  سياسی ۀ نای

 . جديدی يعنی رهبری جديدی را برای خود برگزيند

 رهبری  يک  تشخيص  برای  مائو  اخالقی  معيارهای
 کند٬  می  زنده  فکر  در  را  نارودنيک ها  خاطرۀ  وفادار٬

 ابت  اصول  است ولی با  بيگانه  مارکسيسم  تحليل . دايی در
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 جمله از دموکراسی من ( نهايی٬ بينش مائو از دموکراسی

 اسی ر بوروک . بيان منافع بوروکراسی حزبی است ) حزبی
 هرگز حاضر به تسليم قدرت خود به توده های کارگر و

 . دهقان نخواهد بود

 » بورژوازی « مائو و خطر احيای ۀ انديش . د

 دربار  احيای تئوری های مائو  خطر  در » بورژوازی « ۀ
 در واکنش ۶۰ جامعۀ سوسياليستی در اوايل و اواسط دهۀ

 . به تيرگی مناسبات سياسی با دولت شوروری تدوين يافت
 انشعابات  اصلی  مسئول  کرملين  سران  که  نيست  شکی

 شوروی اند  و  پيروی از . چين  در  و  جنايتکارانه  ها  آن
 و  امپرياليزم  با  سازشکارانه  های  بندهای سياست  و  زد

 دولت  به  کمک  از  دهلی  و  پاريس  واشنگتن٬  با  مدوام
 ورزيدند  دريغ  چين  کارگری  آخر . جوان  های  سال  در

 ٬ بوروکراسی شوروی که نسبتًا از شرايط موجود ۵۰ دهۀ
 در  خود  موقعيت  تثبيت  برای  داشت٬  رضايت  جهانی

 دتانت  برقراری  درصدد  شرقی  با ) Détente ( اروپای
 وی ديگر امريکا که از پيروزی انقالب از س . امريکا بود

 به  شرقی  جنوب  آسيای  در  ويتنام  و  افتاده و چين  حشت
 قطع هرگونه کمک نظامی شوروی به دولت چين را ٬ بود

 . پيش شرط اصلی دتانت می دانست

 ولی چين هنوز در تنش های شديد سياسی و اقتصادی٬ و
 حکومت کومينتانگ در . المللی به سر می برد انزوای بين

 به  داری  سرمايه  کشورهای  کليۀ  تقريبًا  جانب  از  تايوان
 عنوان حکومت رسمی و قانونی سرزمين چين شمرده می
 سرزمين  به  تجاوز  حال  در  هند  دولت بورژوايی  و  شد

 بود  چين  خاک  داخل  در  شرايط . تبت  اين  قبول ٬ در
 مسالمت  امکان همزيستی  چين  برای  امپرياليزم  با  آميز

 ش چين جهت دفاع از خود در مقابل در واقع تال . نداشت
 اتمی٬  نيروی  به  مسلح شدن  و  تايوان  بازگردانيدن  هند٬
 مسألۀ مرگ و زندگی دولت جوان کارگری محسوب می

 شروط . شد  که  آن  منظور  بوروکراسی شوروی به  لکن
 رحمانه از حمايت امريکا را برای دتانت پذيرفته باشد٬ بی
 ن تايوان سرباز زد از چين در جنگ با هند و بازگردانيد

 با ۱۹۶۰ و دست آخر هم در سال  اتمی خود را  قرارداد
 از  را  کارشناسان خود  و  مشاوران  کليۀ  کرده٬  لغو  چين
 خاک اين کشور خارج ساخت و چين را در انزوای کامل

 کرد  بوروکراسی . رها  که  بود  عزلت  شرايط  چنين  در

 حمالت  و  داد  نشان  خود  از  شديدی  واکنش  مائوئيستی
 . ئولوژيک سختی عليه بوروکراسی شوروی آغاز کرد ايد

 کن  روشن  را  ای  مسأله  است  الزم  هرچيز  از  . يم قبل
 مائو برخالف تبليغات بعدی دولت چي  ن و مائوئيست ها٬

 های  خيانت  دنبالۀ  در  را  خروشچف  خيانت  دون  تسه
 انقالب چين هنگامی « : استالين به انقالب چين می دانست

 . ه خالف ميل استالين عمل کرد که به پيروزی نائل آمد ک
 به مردم اجازۀ انقالب کردن نمی " شيطان قالبی خارجی

 لکن کنگرۀ هفتم ما همه را فراخواند که توده ها را ". داد
 سازمان  را  موجود  انقالبی  نيروهای  تمام  و  کنند  بسيج

 اگر ما از متدهای ونگ ... دهند تا چين نوينی مستقر شود
 ديگر  عبارت  به  يا  و  دنباله مينگ٬  استالين  متدهای  از

 . توانست پيروزی يابد ی روی می کرديم٬ انقالب چنين نم
 که  گفت  استالين  رسيد٬  پيروزی  به  ما  انقالب  وقتی

 ). در مورد مسألۀ استالين ( » . قالبی است ] انقالب [

 شود  می  بيان  تر  روشن  حتی  مسأله  ديگر٬  : درجای
 خروشچف جلب شد «  با  مقابله  به  ما  دوم از نيمۀ . توجه
 ... به بعد او می خواست سواحل چين را بلوکه سازد ۵۸

 سپتامبر  در  اين  از  مشاجرات ۱۹۵۹ پس  دوران  در
 ما  به  در حمله  خروشچف از نهرو  مرزی چنين و هند٬

 در مراسم ... حمايت کرد  و  چين آمد  خروشچف به  بعد
 از  اکتبر٬  ماه  در  انقالب  پيروزی  سالروز  دهمين  جشن

 را به ۱۹۶۰ تمام سال ... حمله کرد سکوی خودمان به ما
 گذرانديم  خروشچف  با  ميان . ستيزه  که  بينيد  می  پس

 لنينيزم  کشورهای سوسياليستی و در چارچوب مارکسيزم
 شود  می توانست ظاهر  اين  مانند  ای به  ولی در . مسأله

 واقع ريشۀ آن عميقًا در گذشته قرار داشت٬ در وقايعی که
 بود  داده  روی  پيش  ها  چين آن . مدت  ندادند  اجازه  ها

 استالين می خواست . بود ۱۹۴۵ اين در سال : انقالب کند
 چين را از انقالب بازدارد٬ او می گفت که ما نبايد جنگ
 همکاری  کايچک  چيانگ  با  بايد  و  باشيم  داشته  داخلی
 ميان  از  اين صورت ملت چين  غير  در  که  اين  و  کنيم٬

 رفت  ن . خواهد  عمل  گفت  او  چه  آن  به  ما  . کرديم اما
 رسيد  پيروزی  به  او . انقالب  انقالب٬  پيروزی  از  پس

 من  که  اين  و  باشد٬  يک يوگسالوی  چين  که  شک کرد
 شوم  دومی  معاهدۀ . تيتوی  امضای  برای  من  وقتی  بعدًا
 پار مسکو س دو جانبۀ چين و شوروی ره ی اتحاد و همکار

او حاضر به امضای . شدم٬ ما وارد کشمکش جديدی شديم
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 نبود  از پ . معاهده  را ۲ س  آن  باألخره  او  مذاکره٬  ماه
 کرد  کميتۀ ( » . امضا  هشتمين  دهم  پلنوم  در  سخنرانی
 ص ۱۹۶۲ سال  مرکزی  کتاب ۱۹۱ ٬  Mao از

Unrehearsed . تأکيد از ماست .( 

 ا  روشن  خوبی  های به  سياست  ميان  مائو  که  ست
 ريشۀ  و  بيند  نمی  فرقی  هيچ  استالين  و  خروشچف

 خيانت های استالين می در اختالفات چين و شوروری را
 کمونيست . داند  حزب  بيستم  کنگرۀ  بعدها  چرا  ولی

 چه  شد؟  اعالم  شوروی  تاريخ  در  عطفی  نقطۀ  شوروی
 ی طور شد که استالين رهبر کبير پرولتاريا باقی ماند٬ ول

 استالين ( خروشچف  ياور  بورژوازی « ٬ ) بهترين  » رهبر
 سطح  دو  در  بايد  را  بعدی  تغييرات  داليل  شد؟  خوانده

 . بررسی نماييم

 کورکورانۀ  اطاعت  از  عمل  در  اگرچه  دون  تسه  مائو
 کيش  خاطر  به  ولی  کرد٬  خودداری  استالين  دستورات
 شخصيت استالين هرگز جرأت ابراز علنی مخالفت های

 انتقاد علنی به سياست های استالين همان و . ود خود را ننم
 همان  حزب  رهبر  از  شدن  برکنار  دوران . خطر  در

 به  نسبت  مائو  اختيار » انحرافات « استالين٬  سکوت  او
 کيش . کرد  بر  متکی  مائو  شخصيت  کيش  واقع  در

 در کنگرۀ » زدايی استالين « متعاقب . شخصيت استالين بود
 مائ ۲۰  اگرچه  شوروی٬  کمونيست  از حزب  برخی  و

 استالين بروز داد٬ » انحرافات « انتقادات خود را نسبت به
 ناپذير » جوانب مثبت « ولی هنوز  خدشه  می بايد  وی را

 باقی می گذاشت٬ چرا که نفی کّل مقام وی نفی کل سيمای
 ار می رفت و ضربه م ش گذشتۀ حزب کمونيست چين به

 » جوانب مثبت « ای می بود بر کيش شخصيت مائو که بر

 بود است  استوار  می . الين  چه  هر  و  بود  که  هر  استالين٬
 خوانده شود٬ چه » رهبر بورژوازی « کرد٬ نمی توانست

 در غير اين صورت بايد گفته می شد که حزب کمونيست
 از  سال  های  سال  بورژوازی « چين  شوروی » رهبر

 ! پيروی می کرده و آن را تحسين می نموده است

 در » ای بورژوازی احي « در تکامل تئوری مائو مبنی بر
 گيرد  قرار  نظر  مّد  بايد  نيز  ديگری  مطلب  . شوروی

 در حزب همراه بود با دسانتراليزه شدن » زدايی استالين «
 شوروی  اقتصاد  اقشار . نسبی  اقتصادی  فراشد  اين  در

 تکنوکرات صاحب اختيارات بيش  تری در بوروکرات و
 محلی شدند  اقشار . سطح  اين  دوران رهبری استالين  در

 تر حتی خيلی بيش ( امتيازات مادی فراوانی بودند صاحب
 خ  زمان  در  آن چه  می شد ر از  ولی ). وشچف نصيبشان

 با تجويز بوروکرات های عالی رتبه  اين امتيازات عمدتًا
 ميزان پاداش . و از باال به پايين٬ به آن ها اعطا می گشت

 تکنوکرات ها و بوروکرات های محلی توسط ارگان های
 و  حزبی  ميزان فوقانی  گرفتن  و » وفاداری « بادرنظر

 اطاعتشان از رهبری حزب تعيين می شد و صرفًا بستگی
 به اين داشت که آيا مقامات رهبری آن ها را سر به زير

 در هر حال به خاطر . و مطيع تشخيص می دادند يا خير
 اقتصادی٬  های  پروسه  و  ها  برنامه  شديد  بودن  متمرکز

 م  امتيازات  وجود  با  اقشار  سرسام اين  در ادی  آورشان٬
 تصميم  اختيار  ملی صاحب قدرت و  چندانی سطح  گيری

 حرکت  اگرهم  و  نبودند  سياسی  يا  اقتصادی  امور  در
 شدت  به  می دادند٬  نشان  خود  از  زمينه  اين  مستقلی در

 . مجازات و سرکوب می شدند

 پس از مرگ استالين٬ مبارزات ضّد بوروکراتيکی که در
کشورهای آلمان شرقی٬ لهستان و مجارستان عليه سيستم
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 های  بحران  يک سلسله  وقوع  و  داد  روی  استالينيستی
 اقتصادی و سياسی در شوروی که محصول تمرکز شديد

 فر  و  اقتصادی  های  تشکيالتی پروژه  های  بود٬ م
 م  کردن س بوروکراسی  دسانتراليزه  با  تا  واداشت  را  کو

 تری در سطح بوروکراسی برای نسبی اقتصاد پايۀ وسيع
 شاخص های پولی٬ بارآوری کار و مقدار . خود کسب کند

 برای  مصرفی  صنايع  گوناگون  واحدهای  در  توليد
 درآمد  و  گرفتند  قرار  استفاده  مورد  ها  تخصيص هزينه

 و  تکنوکرات  وسيلۀ اقشار  به  پس  اين  از  بوروکرات
 در » سود « ميزان  کار  بارآوری  و  توليد  ميزان  يعنی ٬ 

 شد  می  تعيين  محلی٬  از . سطح  برخی  در  اقشار  اين
 داده  شرکت  نيز  سياسی  و  اقتصادی  های  گيری  تصميم

 بودند  به طور کلی تغييرات مزبور در جهت فرم .∗ شده
 برنامه  د های  که  بود  ای  توليدی  های  شکل  و  ر ريزی

  در چين تحت رهبری ميانه ٦٦  ۱۹٦۱ طول سال های
 . روها مورد اجرا قرار می گرفت

 تئوری  تدوين  که  بينيم  در » احيای بورژوازی « پس می
 کمابيش هم  تکامل  به  مائو  واکنش  پديدۀ واقع  دو  زمان

 است  شوروی  و  چين  در  های . مشابه  سياست  شباهت
 نيست روها با سياست های جديد حزب کمو اقتصادی ميانه

 می  انکار  و  ترديد  غيرقابل  خروشچف  تحت  شوروی
 . نمود

 است  قرار  اين  از  مائو  تئوری  اين  از : جوهر  پس
 جامعۀ  در  حتی  و  بورژوازی  دولت  سرنگونی
 سوسياليستی٬ طرز تفکر بورژوايی در بسياری از افراد
 خرده بورژوا و عناصر سابق طبقۀ بورژوازی به خاطر

 پ  فرهنگ صحيح  آموزش و  هم نداشتن  چنان رولتاريايی٬
 ماند  می  سودجويی . باقی  پی  در  همواره  افراد  اين

 با  و می توانند  هستند  های مادی خود  انگيزه  شخصی و
 حيله و نيرنگ به داخل حزب طبقۀ کارگر نفوذ کرده٬ از
 سرمايه  احيای  و  حزب  رهبری  غصب  درصدد  جا  آن

 برآيند  کنگرۀ ( داری  در  خروشچف  کودتای  ۲۰ همانند
 به سخن ديگر٬ مبارزۀ طبقاتی ). ونيست شوروی حزب کم

 راشد دسانتراليزه شده ما در اين جا فقط آن جوانبی از ف ∗
 که مستقيمًا انديشۀ مائو را تحت تأثير قرار ه ايم را نام برد
 . داده اند

 در جامعۀ سوسياليستی در سطح ايدئولوژيک برای مدت
 دارد  ادامه  طويلی  کارگر . های  طبقۀ  حزب  رو  اين  از

 عليه  هميشه  ديکتاتوری پرولتاريا  تحکيم  موظف است با
 طريق  از  و  کند  مبارزه  بورژوايی  ايدئولوژی  حاميان

 ها  غريزه  آموزشی  های  بورژوايی کمپين  فردگرايانۀ  ی
 تفکر  و  شسته  کامًال  را  بورژوا  خرده  اقشار  و  ها  توده

 . پرولتاريايی را به آن ها ياد دهد

 دهۀ  در  که  جاست  اين  تنها ۱۹۵۰ جالب  نه  مائو
 مبارزه » بورژوازی «  در  خلق  جبهۀ  از  جزئی  را  ملی

 مدعی بود  بلکه  می دانست٬  امپرياليزم  و  فئوداليزم  عليه
 ا  توان  می  بورژوازی که  يک طبقه ( ز  مثابۀ  برای ) به

 سوسياليزم  هم » استفاده « و ( کرد » استفاده « ساختمان
 بورژوازی صاحبت  در زمانی که  چه  صورت پذيرفت٬
 صنايع داخلی بود و چه وقتی که بورژوازی پس از ملی

 در ). شدن اين صنايع در رأس مديريت آن ها قرار گرفت
 ن را تضاد بين خلق اين دوره مائو تضاد اساسی جامعۀ چي

 به  وابسته  بورژوازی  و  ها  فئودال  ها٬  امپرياليست  با
 ناميد  می  بورژوازی . امپرياليسم  و  پرولتاريا  تضاد

 شد٬ » ملی «  می  تلقی  غيرعمده  حداکثر  خلق  جبهۀ  در
 » ملی « زيرا که مائو خواستار حفظ سازش با بورژوازی

 دهۀ . بود  در  رقبايش در ۶۰ لکن  با  مبارزه  خيال  مائو
 به  متهم  را  نخست آن ها  لذا  داشت و  رو را  جناح ميانه

 کاپيتاليزم «  راه  اساسی » پيروی از  تضاد  هم  بعد  و  کرد
 و  سوسياليزم٬  به  داری  سرمايه  از  گذار  درحال  جامعۀ
 و  پرولتاريا  بين  تضاد  را  سوسياليستی٬  جامعۀ  حتی

 نمود  تئوری های . بورژوازی اعالم  ترتيب که  همان  به
 توجي  مائو  سازش قبلی  های  سياست  با ه  او  کارانۀ

 تئوری  بود٬  چين  بورژوازی « بورژوازی  هم » احيای
 دشمنان  عليه  مبارزه  رفت برای  می  شمار  به  ای  حربه

 او  توجيه . حزبی  جز  نقشی  تئوری  اصوًال  مائو  برای
 سياست های لحظه ای وی را نداشته است و بدين دليل او

 باشد ( می تواند  آگاه  گذشت زمان و با ) بدون آن که خود
 تغيير اوضاع و احوال تئوری جديدی علم نمايد که اگرچه
 ولی سياست  تئوری های قبلی است٬  با  در تضاد  سرتاپا
 های کنونی او را که از ديدگاه او منطبق با شرايط جديد

 . است٬ توجيه کند

 در شوروی٬ » احيای سرمايه داری « تئوری مائو مبنی بر
 از  او  که  است  واقعيت  اين  اصول بيان  ترين ابتدايی
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 خبر بوده است و برخی از فرم های ظاهری مارکسيزم بی

 داری  سرمايه  از ( نظام  استفاده  کااليی٬  خرده  توليد
 تقاضا  و  قانون عرضه  و  شاخص سود  معيارهای پولی٬

 و غيره  ها  محتوای اصلی ) برای تخصيص هزينه  با  را
 داری  سرمايه  توليد  ابزار ( شيوۀ  بر  مالکيت خصوصی

 های تول  سرمايه  وجود  يافته٬  تعميم  کااليی  توليد  يد٬
 يک  با  رقابت  در  دولتی  کانال  از  مستقل  که  خصوصی
 بيشتر ارزش اضافی٬  هرچه  برای توليد  انگيزه  ديگرند٬
 و  ديگر  يک  از  خصوصی  های  سرمايه  کامل  استقالل

 اقتصادی مرکزی  . عوضی می گيرد ) فقدان يک برنامۀ
 اقتص  به  سطحی  هرچند  نگاهی  شوروی اگر  کنونی  اد

 عمدۀ  خصوصيات  يک از  هيچ  که  ديد  خواهيم  بيفکنيم٬
 ولی الزم . جامعۀ سرمايه داری در آن به چشم نمی خورد

 در  آن  وجود  و  کاپيتاليستی  اقتصاد  سر  بر  که  نيست
 بپردازيم  بحث  به  مائو  با  تجديدنظرطلبی . شوروی

 آشکار ) رويزيونيزم (  تری  ابتدايی  خيلی  سطح  در  مائو
 . است

 ئو ادعا می کند که پس از سرنگونی سرمايه داری و از ما
 ميان رفتن مالکيت خصوصی٬ سرمايه داری امکان دارد
 نيرنگ  نتيجۀ  در  مسالمت آميز٬  و  تدريجی  فراشدی  در
 های عّده ای با غريزه های بورژوايی و به خاطر سياست
 های اشتباه آميز رهبری حزب و سست بودن ديکتاتوری

 حزب بخوان [ پرولتاريا  شود ] يد  تئوری . احيا  اين نظری٬
 بر آن چنين تغييرات بنيادی به  بنا  که  لنينيستی دولت را
 . تدريج يا با مسالمت امکان پذير نيست٬ کامًال نفی می کند
 در  فقط  آيد٬  وجود  به  اگرهم  بورژوازی  نوظهور  طبقۀ
 نتيجۀ يک جنگ داخلی عليه توده های زحمتکش است که

 کارگری  دولت  تواند  بوروکراسی من ( می  را ) جمله
 در دست گيرد  که . متالشی کند و قدرت را  تئوری مائو

 مسالمت آميز تغيير دولت کارگری به دولت سرمايه  راه
 ممکن می داند٬ در واقع همان رفرميزم است که  دار را

 است  گشته  مائو وارونه  انديشۀ  مائو . در  سوی ديگر  از
 را در قلمرو علت اصلی خطر برقراری مجدد کاپيتاليزم

 جامعه٬  مادی  های  پايه  در  نه  و  داند  می  ايدئولوژيک
 بنابراين او نتيجه می گيرد که اگر رويزيونيزم از سطوح

 کن نشود٬ سرانجام تئوريک٬ علمی و هنری و ادبی ريشه
 سرنگون خواهد شد  ايده . ديکتاتوری پرولتاريا  آليزم شايد

 بدين انداز  تا  در هيچ کجا  را و ذهنی گرايی مائو  خود  ه
 باشد  نکرده  خيلی . نمايان  حتی  ايدئولوژی  وزنۀ  به  او

 ايده  از  تا بيشتر  دهد٬  اهميت می  بورژوايی  های  آليست
 بين  تضاد  را  سوسياليستی  جامعۀ  اساسی  تضاد  جايی
 کند  می  اعالم  بورژوايی  و  پرولتاريايی  . ايدئولوژی
 طبقات  عقايد  که  اند  نبوده  معتقد  هرگز  ها  مارکسيست

 اقتصادی ارتجاعی  و  سياسی  قدرت  که  در ای  را  شان
 به  قادر  اند٬  داده  دست  از  اجتماعی  انقالب  يک  نتيجۀ
 است  دولت  ساختمان  و  طبقاتی  ماهيت  تدريجی  . تغيير
 در  و  است  بيگانه  تاريخی  ماترياليزم  با  تحليلی  چنين
 بوروکراتيک  قشر  يک  ايدئولوژی  بيانگر  نهايی  تحليل

 مقابل طبقۀ کارگر و است که برای حفظ قدرت خود در
 به  مجبور  بوروکراسی  ديگ  جناح  عليه  مبارزه  برای
 ذهنی گرايی و برخورد  خيال پردازی٬ تحريف واقعيت٬

 که هرگونه ايده  آليستی به مسائل اجتماعی می باشد٬ چرا
 نقش  جامعه٬  مارکسيستی  و  ماترياليستی  بررسی
 های زحمتکش  در انظار توده  بناپارتيستی مائوئيستی را

 رسالت فا  افسانۀ  به  و  سازد  می  ديکتاتوری « ش
 بوروکراسی « : بخوانيد ( » پرولتاريا  در ) » ديکتاتوری

 مائو . چين پايان می دهد  نقش انديشۀ  نظر٬  از اين نقطه
 تسه دون در توجيه مقام و رسالت بوروکراسی مائوئيستی
 بی شباهت به نقش ايدئولوژی بورژوايی در توجيه نظام

 مائو از تحليل خود دربارۀ . نيست طبقاتی سرمايه داری٬
 جامعۀ در حال گذار از سرمايه داری به سوسياليزم نتيجه
 شدت  می گيرد که در اين دوران٬ مبارزۀ طبقاتی اجبارًا
 استقرار  پس از  سال  صدها  دارد  امکان  حتی  و  يابد  می
 جامعۀ سوسياليستی ادامه پيدا کند٬ از اين رو حزب طبقۀ

 ا  از  ممانعت  برای  موظف کارگر  داری  سرمايه  حيای
 هرچه بيشتر تحکيم دهد و  را  است ديکتاتوری پرولتاريا
 به شدت با غريزه های بورژوايی اقشار مختلف اجتماعی

 غيره (  و  بورژواها  خرده  کارشناسان٬  ) روشنفکران٬
 جويد  در . مبارزه  تجديدنظرطلبی های مائو  از  يکی  اين

 به تفصيل دولت و انقالب لنين در . اصول مارکسيزم است
 شرح می دهد که طبقۀ کارگر پس از داغان کردن دولت

 دارد  جديدی  دولت  به  احتياج  خود  يعنی ( بورژوازی٬
 سربازان  و  دهقانان  کارگری٬  مسلح  از ) شوراهای  تا

 زحمت  اکثريت  استثمارگر منافع  اقليت  مقابل  در  کشان
 کند ) بورژوازی (  دوران . دفاع  در  که  جا  آن  از  ولی

 از  گذار  اقليت درحال  کمونيزم  به  داری  سرمايه
 به  طبقاتی  تضادهای  رفته٬  انحالل  به  رو  استثمارگر
تدريج کاهش می يابند٬ دولت هم به مثابۀ وسيلۀ قهر طبقۀ
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 و  رود  می  زوال  به  رو  بورژوازی  طبقۀ  بر  کارگر

 . ديکتاتوری پرولتاريا به تدريج از ميان می رود

 م  را  لنين  معکوس  نتيجۀ  درست  مائو  واقع  گيرد در  : ی
 رو  تنها  نه  گذار  درحال  جامعۀ  در  ديکتاتوری پرولتاريا

 يابد  می  هم  شدت  بلکه  گذارد٬  نمی  زوال اين . به
 نقش  تشديد  توجيه  برای  مارکسيزم  در  تجديدنظرطلبی
 چه  عنوان آلت اختناق بوروکراسی مائوئيستی٬  دولت به
 عليه جناح ميانه رو و چه عليه توده های کارگر و دهقان

 شود استفاد  می  ( ه  ميانه .  برای البته  دولت  از  نيز  روها
 مقاصد و منافع خود حتی خيلی بيشتر از جناح مائوئيستی
 در  بافی  تئوری  به  نيازی  ها  آن  لکن  برند٬  می  استفاده
 دزديدن تئوری مائو  به  و  نمی بينند  آن برای خود  مورد

 ). قانع اند

***** 

 دون از خالصه اين که در فراشد انقالب چين٬ مائو تسه
 و  مسائل  با  رابطه  تجارب گوناگون حزب کمونيست در
 استنتاج  تئوريکی  های  فرمول  انقالب٬  مختلف  تکاليف

 ايدئولوژيکی پی  سيستم  ريزی کرد کرد و برمبنای آن ها
 که بدون شک بايد سرچشمۀ تمام سياست هايش محسوب

 . شود

 و  اجتماعی  صحنۀ  در  مائو  انديشۀ  سياسی  نقش  وليکن
 ا بوروکراسی مائوئيستی چيست؟ رابطۀ آن ب

 قبًال هم گفتيم که بوروکراسی مائوئيستی در سرتاسر طول
 اقشار  و  طبقات  ميان  بناپارتيستی  نقش  چين٬  انقالب

 است  کرده  ايفا  اجتماعی  اوليۀ ( گوناگون  مراحل  در
 خرده  ملی٬  بورژوازی  طبقل  چهار  ميان  انقالب

 در  و  اقشار دهقانی٬  کارگر و  طبقۀ  مراحل بورژوازی٬
 از يک طرف و اقشار بوروکرات و  بعدی ميان توده ها

 ديگر  طرف  از  موجوديت ). تکنوکرات  عينی  های  پايه
 اقشار  ميان  تعادلی  برقراری  در  بوروکراسی  اين

 مائو . اجتماعی است  مساعی جناح  اين خاطر  به  دقيقًا  و
 است  تعادل  اين  حفظ  جهت  ديگر . در  سوی  از  اما

 داليل تاريخی به جوهر بسيار بوروکراسی مائوئيستی به
 است و ساختار تشکيالتی  اش بر جنبش توده ناتوان بوده

 است  متکی  شرايط . ای  در  که  است  واضح  بنابراين
 تضادهای  و  سياسی  و  اقتصادی  تنش های  و  ها  بحران

 ضرورتًا  اجتماعی  متضاد  اقشار  ميان  تعادل  طبقاتی
 هم  طوری که  به  ماند؛  باقی می  ناپايدار  و  واره متزلزل

امکان دارد که يکی از اين اقشار بقيه را از ميدان به در
 توازن . کند  خوردن  برهم  جهت جلوگيری از  مائو  جناح

 کمپين  به  تکنوکراسی٬  يا  دولت  بوروکراسی  نفع  به  قوا
 های اصالحی برای کوبيدن اين اقشار دامن می زند و از
 برای  ها  توده  بسيج  جهت  خويش  ايدئولوژيکی  تبليغات

 در اين گونه کمپين ها . زه عليه آنان استفاده می کند مبار
 بوروکراسی برخی از چکيده های انديشۀ مائو را در ميان

 ترويج می دهد٬ نظير اين که  ها  مبارزات طبقاتی « توده
 يابد  می  تشديد  سوسياليستی  جامعۀ  بورژوازی « ٬ » در

 است  نشسته  کمين  در  ديکتاتوری « ٬ » همواره  بايد
 تحک  را  بورژوازی پرولتاريا  فرق  بر  آن  با  و  بخشيد  يم

 هدف بوروکراسی مائوئيستی . » کوفت  که  ولی از آن جا
 تنها برقراری مجدد تعادل سياسی است٬ مبارزات توده ها
 عليه بوروکراسی دولتی و تکنوکراسی نبايد از چارچوب

 کند  تجاوز  عينی . معينی  های  پايه  مشخص٬  طور  به
 نبايد  تکنوکراسی  بوروکراسی و  افتد٬ وجود  مخاطره  به

 از  بوروکراتيک و  ساختار  کّل  حالتی  چنين  در  که  چرا
 در  آن  تعادل  حفظ  در  مائوئيستی  رهبری  نقش  جمله

 گيرد  می  قرار  جناح . معرض خطر  که  روست  اين  از
 رنگ  بيشتر  هرچه  خود  های  کمپين  به  دارد  سعی  مائو

 تفکر  طرز  با  بيشتر  به » بورژوايی « ايدئولوژيک دهد٬
 برم  خود مبارزه  با  تا  خيزد  هدفش » بورژوازی « ی ٬ 

 روی ها٬ انگيزه های مفرط مادی و قدرت سرکوب زياده
 و  بوروکرات  اقشار  کارترين  محافظه  های  طلبی
 بوروکراتيک که  تکنوکرات است نه سرنگونی کل نظام

 است  آن  از  جزئی  ديدگاه . خود  از  که  نيست  جهت  بی
 در » وازی بورژ « مائو٬ مبارزۀ طبقاتی ميان پرولتاريا و

 هيچ  و  دارد  ادامه  همواره  سوسياليستی  خاتمه جامعۀ  گاه
 يک بار  سال  ده  هر  بايد  پرولتاريا  که  اين  و  يابد٬  نمی
 را  وی  تا  اندازد  راه  به  بورژوازی  عليه  ای  مبارزه
 سرجای خود بنشاند و پس از آن ده سال ديگر به انتظار

 با  جديدی  برد » بورژوازی « مبارزۀ  سر  عبارت . به  به
 و د  دولتی  بوروکراسی  کامل  انجماد  از  مائو  جناح  يگر

 تثبيت قدرت آن بيم دارد و هدفش جلوگيری از اين گرايش
 ای است  مبارزات توده  بر  تکيه  موازنۀ . از طريق  لکن

 شکسته  درهم  تواند  می  نيز  قطب مخالف آن  از  موجود
 ها٬ . شود  بوروکراتيک توده  ضّد اگر در جريان مبارزۀ
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 ای از دست رهبری مائوئيستی خارج کنترل جنبش توده

 نمودار  ای مستقلی  توده  گرايش های  نتيجه  در  و  شود٬
 بوروکراتيک  ضّد  يابندۀ  رشد  آگاهی  از  که  گردند
 و ضربات مهلکی بر بوروکراسی وارد  برخوردار بوده

 تری آوردند و بوروکراسی را در مجموع در مقام ضعيف
 ديشۀ مائو چهرۀ قرار دهند٬ آن گاه رهبری مائوئيستی و ان

 کنند  می  نمايان  را  خود  اصول . ديگر  بار  تحکيم « اين
  ديکتاتوری پرولتاريا عليه آنارشيست ها و ماورای چپ

 سامان « و » روها  برای  حزب  رهبری  از  پيروی  لزوم
 سياسی  و  اقتصادی  امور  و » بخشيدن  شود  می  تبليغ

 انديشۀ مائو وسيله ای می گردد برای توجيه اختناق عليه
 . زات توده ای مبار

 بوروکراسی  دوگانۀ  ماهيت  اين  تبلور  مائو  انديشۀ
 است  مائوئيستی  رابطۀ : بناپارتيستی  حفظ  طرفی  از

 نزديک يک رهبری و توده ها را الزم می داند و از اين
 بسيج » احيای بورژوازی « رو در پوشش مبارزه با خطر

 خطر  اين  از  گيری  پيش  در  مؤثری  عامل  را  ها  توده
 د کامل بورورکراسی و تکنوکراسی و تثبيت يعنی انجما (

 حزب  در  کند ) قدرتشان  می  ديگر . ارزيابی  طرف  از
 لوای  تحت  و  بوروکراتيک  نظام  تعادل  حفظ  برای
 سرکوب  کمونيست٬  حزب  رهبری  از  پيروی  ضرورت
 شرط  را  ای  بوروکراتيک توده  ضّد  مستقل  جنبش های
 ای برمی شمارد  توده  مبارزۀ  بسيج و  » . اساسی هرگونه

 ای بت  توده  بسيج  از  با « سازی  کيش » همراه  تبليغ
 متضاد  ظاهر  به  جنبۀ  دو  اين  نمايانگر  مائو  شخصيت

 . ايدئولوژی انتگرال مائوئيستی است

 رهبری  بناپارتيستی  ماهيت  چين  فرهنگی  انقالب  در
 مائوئيستی که خطوط کلی آن را در باال ترسيم نموديم٬ به

 ائو با بسيج توده م . طرز چشمگيری خود را عيان می کند
 ها عليه بوروکراسی دولتی نفوذ رشد يابندۀ تکنوکراسی و

 ها » روها ميانه «  توده  که  ولی همين  کاهش می دهد٬  را
 در صدد ساختن ارگان های قدرت خريد خود برمی ايند تا
 برخيزند٬  بوروکراتيک  نظام  کّل  عليه  مستقل  طور  به

 اختن  به  توسل  با  و  سرعت  به  مائوئيستی  و رهبری  اق
 پايان می بخشد٬  ها  مداخلۀ ارتش به حرکات مستقل توده

 جناح ميانه  با  از طريق مصالحه  سيستم و سرانجام  روها
 بوروکرايتک را در مقابل مبارزات سهمگين توده ها حفظ

 . می کند

 چند  چيز  هر  از  قبل  بايد  فرهنگی  انقالب  بررسی  در
 . مطلب اساسی را مّد نظر بگيريم

 خاطر ساختار بو  فقدان به  روکراتيک حزب کمونيست و
 برنامه  ای دو بحث های دموکراتيک اختالفات سياسی و

 اعضای  حتی  و  ها  توده  ديدگاه  از  حزب  اصلی  جناح
 بسيار مبهم و روشن جلوه می کرد  بدون . حزب همواره

 شک انگيز توده ها جهت مبارزه عليه بوروکراسی دولتی
 ه جوهر از اگرچه از جانب جناح مائو تحريک شد٬ اما ب

 به  نسبت  شديدشان  کينۀ  از  و  آنان  مادی  و  عينی  منافع
 دستگاه بوروکراتيک و منافع سرشار اقشار بوروکرات و

 بود  ناشی  که . تکنوکرات  مائوئيستی  کذايی  ايدئولوژی
 داشت٬  حزب قرار  داخل  در  بورژوازی  وجود  برمبنای
 از درک صحيح و روشن ماهيت نظام  را  ها  افکار توده

 ساخت اجتماعی  می  منحرف  کمونيست  حزب  نقش  . و
 که  جناح  دو  سياسی  مبارزات  بوروکراتيک  های  شيوه

 پردازی٬ و افترازنی را جايگزين بحث دموکراتيک دروغ
 را  رهبری  درون  اختالفات  ريشۀ  کردند٬  می  سياسی
 که  جايی  تا  نماياند  می  ساختگی  و  مبهم  بيشتر  هرچه

 صورت ک  به  را  جناح خود  شمکش منازعات سياسی دو
 البته چنين . هايی برای کسب قدرت رهبری نشان می داد

 است  توضيح  قابل  بوروکراتيکی . نمايشی  سازمان  در
 به  بتواند  که  جناحی  هر  چين  کمونيست  حزب  نظير
 دست آورد٬  به  رقيب خود  از  طريقی قدرت رهبری را
 بنشاند٬  کرسی  به  را  خود  های  سياست  توانست  خواهد

 رع  نيازی به  ايت اصول دموکراسی حزبی بدون اين که
 باشد  داشته  ها  برنامه  اتخاذ  بحث . در  حال٬  هر  در

 دموکراتيک اختالفات سياسی می تواند ماهيت واقعی هر
 دو جناح را برای توده ها آشکار نمايد و از اين لحاظ باب

 پس واضح است که . طبع هيچ يک از طرفين نمی باشد
 در انقالب فرهنگی کسب قدرت  جناح مائو  رهبری چرا

  را شرط الزم و کافی حّل اختالفات سياسی خود با ميانه
 . روها حول برنامه های اقتصادی و سياسی می دانست

 قشر  دو  تضادهای  بازتاب  دوجناح  اختالف  های  ريشه
 بوروکراتيک است که برآيند دو مرحلۀ مختلف از فراشد

 باشند  می  چين  اين . انقالب  ما  گذشته٬  های  بخش  در
 اين جا به ذکر حوادث انقالب . رسی نموديم اختالف را بر

ادامه دارد . فرهنگی بسنده می کنيم
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۹۷   : : م م فصل سّو فصل سّو

   رشد سرمايه داری تجاری در وضعيت نيمه رشد سرمايه داری تجاری در وضعيت نيمه
 استعماری استعماری

 ظهور تّجار بزرگ

 وابستگی  و  استعماری  نيمه  وضعيت  استقرار  و  پيدايش
 اقتصاد کشور به بازارهای جهانی٬ همراه با رشد مداوم و

 زرگانی خارجی در اواخر قرن سيزدهم و اوايل شتابان با
 سرمايه  و  تّجار  تنها  نه  قمری٬  هجری  چهاردهم  قرن
 به بازارهای بکر و قابل توسعۀ ايران  داران خارجی را
 نيز که در گذشته بيشتر  جذب کرد٬ بلکه تّجار ايرانی را
 حرکت  به  داشتند٬  فعاليت  محلی  محدود  بازارهای  در

 فعالي  گسترش  به  و  واداشت آورد  خود  های  اين . ت  در
 ميان٬ تّجار و شرکت های تجارتی خارجی در به حرکت
 خود  نوبۀ  به  درآوردن چرخ های بازرگانی خارجی که
 سنتی  اقتصاد  همسازی هايی در  و  دگرگونی ها  نيازمند
 نقش  واقع  در  و  داشتند  زيادی  تأثير  بود٬  ايرانی  جامعۀ

 ايران  تّجار  برای  را  الگو  و  نمونه  و  می محرک  ايفا  ی
 خام٬ . کردند  مواّد  فروش  بازارهای  گسترش  که  چنان

 مانند ترياک و پنبه و ابريشم از سوی تّجار خارجی٬ تّجار

 اين  صدور  و  گردآوری  به  را  ايرانی  سرمايۀ  صاحب
 نمود  تشويق  واردات . محصوالت  ديگر  سوی  از
 به  و  غربی  و مصنوعات  قماش  واردات خصوص

 و  بريتانيا  از  نخی  گسترش عالقۀ منسوجات  افزايش و
 که به کوشش تّجار انگليسی  مردم به مصرف اين کاالها
 و  داد  ايرانی نشان  تّجار  به  را  کار  راه  بود٬  يافته  تحقق
 آنان را به اختصاص درآمدهای ارزی حاصله از صدور
 مواّد خام برای واردات اين گونه کاالها ترغيب و تشويق

 ت نيمه استعماری لکن  چنان که خواهيم ديد وضعي . نمود
 داری  سرمايه  رشد  مانع  جهانی  اقتصاد  به  وابستگی  و
 صنعتی در کشور ما گرديد و کوشش های سرمايه داران

 خالصه آن که رشد . ايرانی را در اين زمينه عقيم گذارد
 بی  و  با شتابان  همراه  خارجی  بازرگانی  مبادالت  سابقۀ

 ی ها تأسيس شعب بانک شاهنشاهی ايران به وسيلۀ انگليس
 بانک  تأسيس  نيز  و  ديگر  شهرهای  و  تهران  در
 نمودن  داير  و  ها  روس  وسيلۀ  به  ايران  استقراضی
 حضور  و  خارجی  های  شرکت  تجارتی  های  نمايندگی

 وآمد خارجی ها به کشور ما٬ تّجار خارجی و ازدياد رفت
 تراکم  فعاليت های بازرگانی٬  مساعدی برای رشد  زمينۀ

 بزرگ  تّجار  ميان  در  فرهنگی سرمايه  برخورد  نير  و
 . ميان تّجار ايرانی و همتاهای خارجی آنان پديد آورد

 بدين گونه اوايل قرن کنونی شاهد ظهور تنی چند از تّجار
 برجسته و صاحب سرمايه در ايران گرديد که رونق کار
 ادغام  و  خارجی  بازرگانی  گسترش  مديون  را  خود

 جهانی بودند  بازار  محلی در  از . بازارهای محدود  يکی
 حسن بزرگ  محمد  حاج  دوران  اين  داران  سرمايه  ترين
 امين امين  حسين  محمد  فرزندش حاج  و  الضرب الضرب
 و . بودند  اراضی  امالک و  و  غيرمنقول  دارايی  مجموع

 الضرب و فرزندش حاج محمدحسين سرمايۀ تجارتی امين
 در اوايل قرن کنونی هجری قمری٬ به چند ميليون تومان

 ک  ه در آن زمان رقم قابل مالحظه ای به تخمين می شود
 شمار می آمد و آنان را در ردۀ ثروتمندترين خانواده های

 داد  می  قرار  و . کشور  واردات  از  آنان  فعاليت  گسترۀ
 و  جديد  صنايع  در  گذاری  سرمايه  تا  گرفته  صادرات
 دربرمی گرفت  آهن را  احداث راه  راهسازی و  . معادن٬

 حسين  محمد  حاج  و  محمدحسن  به امين حاج  الضرب٬
 با  است٬  شهادت آرشيو عظيمی که از آنان برجای مانده
 و  کرده  برقرار  تجارتی  بزرگ دادوستد غالب شهرهای
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۹۸ 
 دارای  اروپا  و  روسيه  در  و  داشته  نمايندگی  و  شرکا

 اند  بوده  تجارتی  شهرهای امين . نمايندگی  در  الضرب
 کرد٬  می  صادر  تنباکو  جا  آن  به  که  بيروت  و  قاهره

 داشت نمايند  پشم و محصوالت . ه  ابريشم٬  روسيه  وی به
 و  زمين  دارای  که  مسکو  در  و  کرد  می  صادر  ديگر

 داشت  تجارتی  نمايندۀ  بود٬  ادسا٬ . مستغالت  با  وی
 تجارت  طرابوزان  طريق  از  قسطنطنيه  و  استرخان
 دارای  شهرهای مذکور  يک از  هر  در  وسيعی داشت و

 بود  مقيم  تجارتی  يک امين . نمايندۀ  کارخانۀ الضرب
 ۱ . کشی نيز در کالژ در نزديکی مارسيل داشت ابريشم

 نفر از تّجار عمده ۷۴ فهرستی که از مشخصات عمومی
 قرن  دّوم  دهۀ  در  کشور  معتبر  های  تجارتخانه  يا  و
 سرمايۀ  ميزان  است٬  دست  در  قمری  هجری  چهاردهم

 دهد ۴۲ درگردش  می  دست  به  را  آنان  از  .∗ نفر
 معتبرترين  و  حاج ثروتمندترين  زمان  اين  تّجار

 امين  که محمدحسن  تومانيانس هستند  برادران  الضرب و
 سرمايۀ هر کدام از آنان از دو تا سه ميليون تومان تخمين

 است  از . شده  تجارتخانه ها  تن از تّجار يا  دارايی سيزده
 است که عبارتند ۵۰۰ تا ۱۰۰  هزار تومان برآورد شده

 ملک  کاظم٬  محمد  حاجی  دار از  ۵۰۰ ( الخالفه التجار
 تومان  اصفهان ) هزار  التجار  مک  محمد٬  آقا  حاجی ٬ 

 تومان ۴۰۰ (  آرزومانيان ) هزار  برادران  هزار ۳۰۰ ( ٬
 آراميان ) تومان  شرکت  و  کمپانی  آقا  محمد  مشهدی ٬ 

 ٬ حاجی علی اکبر شيرازی و ) هزار تومان ۲۰۰ هرکدام (
 امين  داماد  کاشانی  علی  محمد  هرکدام ( الضرب حاجی

 مشخصات ∗  و  اسامی  حاوی  فهرست  تاجر ۲۸ اين
 اصفهانی۱٥ ٬ تهرانی٬  شيرازی۱۱ ٬ تاجر  ۱۰ تاجر

 بايد توجه داشت . تاجر مشهدی است ۱۰ تاجر تبريزی و
 مهم  اين شهرها  ترين شهرهای تجارتی کشور در اين که

 و قسمت اعظ  المللی از طريق مبادالت بين م دوران بوده
 بديهی است . شهر عمده انجام می گرفته است ٥ ار اين تّج

 که شهرهای ديگر مانند يزد٬ کاشان٬ کرمانشاه٬ همدان و
 بين  تجرات  در  نيز  بارفروش  و  رشت  و  المللی کرمان

 اند  داشته  کم . دستی  آنان  سهم  شهر ولی  پنج  سهم  از  تر
 به گ  کنيد  نگاه  است؛   ٦۳ . ص . زارش پيکو مذکور بوده

٦۷  ۹۰  ۹۱ . 

 محمد ) ان هزار توم ۱۵۰  محمد قزوينی و آقا  ٬ حاجی آقا
 اصفهانی  تّجار  قزوينی  تومان ۱۴۰ ( صادق  ٬ ) هزار

 عبدالرضا  حاجی  ارباب٬  امين  محمد  و  عبدالباقی
 و  شکراهللا  حاجی  قزوينی٬  عبدالباقی  حاجی  اسکويی٬

 کنانی  کوزه  تومان ۱۰۰ هرکدام ( برادران  هفت ) هزار ٬ 
 نفر از تّجار ۲۰ هزار تومان و ۷۰ تا ۵۰ نفر از تّجار از
 از . هزار تومان سرمايه داشته اند ۴۰ تا ۱۰ هر کدام از

 اند٬  داشته  تعلق  اخير  گروه  دو  به  که  تّجاری  معاريف
 حاجی محمد تقی شاهرودی٬ حاج محمد اسماعيل مغازه٬
 حاجی عبدالحسين کاشانی و  مشکی٬  محمد  حاجی ميرزا

 را  اسدهللا  پسرش ميرزا  و  کاشانی  اهللا  حبيب  می ميرزا
 . توان نام برد

  در                       بين   تّجار  فعاليت  دامنۀ  با ٬  المللی
 : عباراتی بدين گونه تصوير شده است

 هنکانک «  بندر  در  سال  چنيدن  ابوالقاسم  ميرزا  حاجی
 تجارت  و  باعث رواج معامله  و  اقامت افکند  چين رحل
 و عمارتی مخصوص برای فروش  ترياک ايرانی گرديد

 بندر  آن  که ۲ » . ساخته ترياک در  آن  ميرزا « يا  حاجی
 صيت  جز  زندگانيش  زمان  در  شيرازی  تاجر  محمد
 کسی نشنيد و جز کاروان تجارت او را  سوداگری او را
 کسی نديد٬ عامل و گماشته گانش از حدود چين تا اقصی

 بودند  فرنگستان پراکنده  آن که ۳ » . بالد  حاجی محمد « يا
 د  ها  نمازی شيرازی سال  تاجر  خان  بمبای هاشم  بندر  ر

 و  هندوستان  بالد  از  بيشتر  در  و  بود٬  تجارت  مشغول
 ايران عامل و وکيل برای رواج برای رواج تجارت خود
 می داشت و سال ها به رياست تّجار ايرانی ساکن بمبای

 آن که .۴ » . برقرار بود  محمدعلی ساکن « يا  حاجی ميرزا
 ن بندر هنگان چين گشته تّجار ايرانی عموم ترياک اصفها

 يا آن ۵ » و يزد و فارس را به حوالۀ او روانۀ چين نمايند
 امين « که  العابدين  زين  بندر حاجی  در  ها  مدت  التّجار

 صيت  و  بينداخت  اقامت  رحل  تجارت  برای  بمبای
 تجارتش به اقصی بالد رسيده رجوع معاملۀ تّجار ممالک

 بداشت  خود  با  از تّجار اين ۶ » . را  گذشته  گفتيم  چنان که
 شهر  بين پنج  تجارت  دارای  که  معتبری  تّجار   بزرگ٬

 همدان٬  کرمانشاهان٬  رشت٬  شهرهای  در  بودند٬  الملل
 . يزد٬ کرمان و کاشان و شهرهای ديگر نيز فعاليت داشتند

 امين  علی  محمد  حاجی  کرمان  در  آقا مثًال  حاجی الرعا٬
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 حسين٬ آقا مهدی تاجر تبريزی مشهور به عمومی٬ حاجی

 م  حاجی  و  باقر مال غالمحسين  حاجی محمد  تقی و  حمد
 در .۷ تاجران يزدی٬ از بزرگان تّجار به شمار می آمدند

 کاشان نيز چند تاجر معتبر فعاليت داشتند از جمله حاجی
 حسن امين التجار و  حاجی محمد  اسداهللا الجوردی٬  سيد

 و حاجی محمد حسين ملک امين  حاجی « التجار و الرعايا
 محمد حسن و حاجی محمد باقر و حاجی يوسف و حاجی

 يا آن که .۸ بودند » شريف که صاحب دو کرور استطاعت
 حاجی محمد حسن وکيل الدوله و پسرش حاجی عبدالرحيم
 تا  همه جا  که به گفتۀ حاج سّياح تجارت با  در کرمانشاه

 . ۹ پاريس و لندن داشته و کتيرا را رواج داده است

 سال  در  که  جامعی  گزارش  در  / ق . ه ۱۳۲۰ رابينو
 از اوضاع اقتصادی و تجارتی کرمانشاهان . ب ۱۹۰۲  م

 داده٬ اسامی و مشخصات کلی هفتاد و هشت نفر از تّجار
 اسامی برخی از تّجار . کرمانشاهان را به دست داده است

 بين  اين بزرگ  از  است  آمده  فهرست  اين  در  که  المللی
 سيدعلی : قرارند  حاجی  التجار٬  معين  علی  محمد  حاج

 نی٬ حاجی ابوالقاسم کاشی٬ حاج علی ميرعبدالباقی اصفها
 حاج  و  اصفهانی  ميرعبدالباقی  سيدحسن  حاجی  کاشی٬

 ۱۰ . عبدالعظيم اصفهانی

 تأسيس شرکت های بازرگانی

 در اواخر قرن گذشته و اوايل قرن کنونی هجری قمری٬
 برای نخستين بار در تاريخ اقتصادی ايران تّجار بزرگ

 ش  تأسيس  به  اقدام  ديگر  يک  مشارکت  های با  رکت
 يکم٬ : بازرگانی نمودند که مهم ترين آن ها از اين قرارند

 به  گذشته  قرن  اواخر  در  که  اصفهان  ترياک  کمپانی
 صدور  و  بندی  بسته  آوردن٬  عمل  در  نظارت  منظور
 به  کنگ٬  هنگ  و  لندن  بازارهای  به  اصفهان  ترياک
 مشارکت  با  و  اصفهانی  ارباب  مهدی  محمد  آقا  اهتمام

 بزرگان  از  گرديد جمعی  تشکيل  اصفهان  دّوم۱۱ ٬ . تّجار
 م . ب ۱۸۸۳ / ق . ه ۱۳۰۰ کمپانی امنيه که در حدود سال

 . ۱۲ به دستياری مشهدی کاظم امنيه در طهران تشکيل شد
 سال  در  که  ايران  تجارتی  کمپانی  / ق . ه ۱۳۰۲ سّوم٬

 روپيه . ب ۱۸۸۵  يک ميليون  سرمايۀ  با  ۳۵۰ حدود ( م
 ن شفيع و با مشارکت به مديريت آقا محمدخا ) هزار تومان

 در دفتر  ای از تّجار معتبر بوشهر تشکيل گرديد و  عده
 . ۱۳ مجلس تجارت بوشهر به ثبت رسيد

 چهارم٬ شرکت اتحاديه که به منظور عمليات صّرافی در
 م به مشارکت حاج مهدی . ب ۱۸۸۸ / ق . ه ۱۳۰۵ حدود

 مرتضی صّراف و  سيد  حاج  و  برادران  و  کنانی  کوزه
 ت  ديگر  تاجر  تهران چهار  شعبۀ  مديريت  و  شد  شکيل

 به  مشهور  تبريزی  صّراف  لطفعلی  حاجی  را  شرکت
 گرفت  برعهده  سال . اتحاديه  در  اتحاديه  شرکت  سرمايۀ

 هزار تومان بوده ۱۰۰ م بلغ بر . ب ۱۸۹۷ / ق . ه ۱۳۱۵
 سال . ۱۴ است  حدود  در  که  منصوريه  کمپانی  پنجم٬

 ششم٬ . ۱۵ م در يزد تشکيل گرديد . ب ۱۸۹۲ / ق . ه ۱۳۱۰
 سال  حدود  در  که  فارس  تجارتی  / ق . ه ۱۳۱۵ کمپانی

 م به وسيلۀ حاجی عبدالکريم شيرازی٬ آقا شيخ . ب ۱۸۹۷
 ترک  عباس  حاج  و  صالح  محمد  حاج  ابوالقاسم٬

 ٬ به منظور عمليات صرافی ) تاجرباشی روس در شيراز (
 سرمايۀ اوليۀ . و تجارت خارجی در شيراز تشکيل گرديد

 و مبادالت قابل مالحظه هزار تومان بود ۵۰ اين شرکت
 داشت  اروپا  اين شرکت پس از مدتی کوتاه مورد . ای با

 قرار  ايرانی  و  خارجی  بازرگانان  کامل  اعتماد  و  وثوق
 رساند  هم  به  زيادی  شهرت  و  شرکت . ۱۶ گرفت  هفتم٬

 ۱۸۹۸ / ق . ه ۱۳۱۶ مسعوديۀ اصفهان که در حدود سال
 مشار . ب  کت م به اهتمام حاج محمد حسين کازرونی و با

 قزوينی  صادق  محمد  آقا  و  قزوينی  محمد  آقا  حاجی
 مهدی  محمد  حاجی  تبريزی٬  علی  محمد  حاج  صراف٬
 عمليات  منظور  صالح عرب به  حاجی محمد  و  سمسار٬

 گرديد  تشکيل  خارج  با  بازرگانی  و  هشتم٬ . ۱۷ صرافی
 در سال  ايران که  ۱۹۰۰ / ق . ه ۱۳۱۸ شرکت عمومی 

 مباد . ب  و  صرافی  عمليات  منظور  به  با م  خارجی  الت
 محمد  سيد  حاج  رياست  به  تومان  ميليون  يک  سرمايۀ
 تشکيل  معتبر  تّجار  از  نفر  هفده  مشارکت  با  و  صراف
 کاظم  دست حاج محمد  شرکت به  امور  بعد  لکن  گرديد٬
 ملک التجار افتاد و به سبب دخالت های وی شرکت برهم
 سست  شرکت تجارتی  به  مردم  و  تّجار  اعتماد  و  خورد

 . ۱۸ گرديد

 حدود  وسيلۀ  به  که  آراميان  شرکت  از ۲۰ نهم٬  نفر
 بعدًا  لکن  گرديد٬  تشکيل  تومانيانس  تجارتخانۀ  کارکنان

 به  شرکا  يافت ۹ شمار  کاهش  در . نفر  شرکت  سرمايۀ
 هزار تومان ۲۰۰ م بالغ بر . ب ۱۸۹۷ / ق . ه ۱۳۱۵ سال
 تبريز . بود  رشت و  ادسا٬  مسکو٬  باکو٬  در  شرکت  اين

و در کار صادرات پنبه و پشم به نمايندگی تجارتی داشت
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 و گاهی قماش از روسيه بود  . ۱۹ روسيه و واردات نقره

 علی تاجر  حاج سيد  وسيلۀ  به  که  کمپانی محموديه  دهم٬
 قزوينی و حاجی  تاجر  ابوالقاسم  قزوينی و حاجی ميرزا

 سرمايۀ  با  دهدشتی  تاجر  محمدحسن  هزار ۲۰۰ ميرزا
 سال  در  د . ب ۱۸۹۸ / ق . ه ۱۳۱۶ تومان  اصفهان م  ر
 ۲۰ . تأسيس گرديد

 رونق تجارت خارجی و گسترش فعاليت های بازرگانی
 سبب رونق صرافی و بانکداری شد و چند مؤسسۀ بزرگ
 کردند  پيدا  اهميت  و  آوردند  روی  رشته  اين  به  . ايرانی
 فعاليت های  ايران تخصص در  در  که  اين  به  لکن نظر

 شرکت تجارتی کمتر مورد توجه بود٬ بسياری از تّجار و
 انجام می دادند و از اين  هم  با  ها٬ تجارت و صرافی را
 رو مؤسسات صرافی بزرگی که در اين دوره تأسيس شد٬
 نياز  مورد  خام  مواّد  توليد  حتی به  تجارت خارجی و  به

 گذشته . برای صادرات مؤسسات خود نيز اقدام می نمودند
 شرکت  و  اتحاديه  شرکت  و  فارس  تجارتی  کمپانی  از

 ران که به صورت شرکت های جديد عمل می عمومی اي
 کردند٬ چند تجارتخانۀ معتبر نيز برای انجام دادن عمليات
 بانکی و نيز توليد و صدور مواّد خام و واردات کاالهای

 ۲ يکم٬ تجارتخانۀ تومانيانس که با : غربی تشکيل گرديد
 ترين مؤسسات ميليون تومان سرمايۀ تجارتی از مهم ۳ تا

 . ن در اوايل قرن چهاردهم به شمار می آمد اقتصادی ايرا
 اين تجارتخانه گذشته از صرافی٬ در رشته های مختلف

 زمين  و  واردات  و  شرکت صادرات  فعاالنه  نيز  داری
 از . داشت  تومانيانس  راتون  ها  تجارتخانه  اين  مؤسس

 صادر  روسيه  به  ابريشم  و  خشکبار  که  بود  تبريز  تّجار
 های مورد نياز بازار را می کرد و آهن آالت و ساير کاال

 می کرد  پس از رونق کار تومانيانس و مشارکت . وارد
 رسمًا  و  يافت  گسترش  تجارتخانه  کار  فرزندش٬  چهار
 به  پنبه  صدور  و  نقره  تجارت  و  عمليات صرافی  وارد

 که  آن  تا  گرديد٬  در « روسيه  بانکداری تجارتخانه  امور
 اهی ايران به خوبی و سرعت رونق گرفت و در مدت کوت

 مؤسسۀ مزبور با بانک های مقتدری که در ايران فعاليت
 فروش  و  خريد  در  و مخصوصًا  همدوش گرديد  داشتند٬

 . ۲۱ » . ارزهای خارجی با بانک شاهنشاهی رقابت می کرد

 تجارتخانه دارای شعبی در مسکو٬ بادکوبه٬ ادسا٬ تفليس٬
 شعبۀ  و  بود  مشهد  و  سبزوار  قزوين٬  رشت٬  تبريز٬

 مالت وسيعی با مارسيل٬ پاريس و وين روسی شرکت معا
 ۲۲ . داشت

 سال  در  داشت  زيادی  اهميت  که  تجارتخانۀ  دومين
 و . ب ۱۸۹۴ / ق . ه ۱۳۱۲  جهان  خسروشاه  وسيلۀ  به  م

 مالکان  از  که  بهرام  و  رستم  گودرز٬  برادرانش پرويز٬
 يزد بودند٬ برای فعاليت های تجارتی و صرافی در يزد

 تدا در کار صدور پنبه بود اين تجارتخانه اب . تشکيل گرديد
 امور  وارد  سرمايه٬  تراکم  و  تجارت  رونق  از  پس  و
 تهران٬  يزد٬  شهرهای  در  و  گرديد  بانکی  و  صرافی
 اصفهان٬ شيراز٬ کرمان٬ بندر عباس٬ و رفسنجان شعبه

 . ۲۳ داشت و در بمبئی و لندن دارای نمايندگی بود

 ه به سّومين تجارتخانۀ معتبر٬ تجارتخانۀ جمشيديان بود ک
 منظور صرافی و  به  يزد٬  از کسبۀ  ارباب جمشيد  وسيلۀ
 ملکداری تأسيس گرديد و شعبی در يزد٬ شيراز و کرمان
 پاريس داير  و  کلکته  بمبئی٬  نمايندگی هايی در بغداد٬  و

 به . نمود  تجارتخانه  متداول « اين  عمليات صرافی  انواع
  آن روز مبادرت می ورزيد و با اعطای اعتبارات کوتاه

 فراهم مدت  خود  مشتريان  کار  در  بلندمدت تسهيالتی  و
 ۲۴ » . می ساخت

چهارمين تجارتخانۀ متعلق به بدل آرزومانيان و برادران
 فعاليت های اين تجارتخانه همانند فعاليت تجارتخانه . بود

 بدين معنی که به توليد و  های تومانيانس و آراميان بود٬
 بازارهای  در  تقاضا  مورد  خام  مواّد  روسيه گردآوری

 روسيه  از  شده  کاالهای ساخته  و  شمش نقره  و  پرداخته
 کردند  می  حدود . وارد  تجارتخانه  هزار ۳۰۰ سرمايۀ

 . ۲۵ تومان تخمين شده است

 شرکت  چهار  ها  تجارتخانه  و  شرکت ها  اين  از  گذشته
 ُنه شرکت تجارتی  تجاری ديگر در تهران و اصفهان و

 بريز تشکيل تر در ساوجبالغ٬ شاهرود٬ گيالن و ت کوچک
 يک شرکت تجارتی نيز به منظور اشاعۀ امتعۀ . ۲۶ گرديد

 . ۲۷ ايران در عشق آباد تشکيل شد
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