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١ 
اخت�فات ھيئت حاکم شدت می گيرد، کارگران بايد اخت�فات ھيئت حاکم شدت می گيرد، کارگران بايد 

  آماده گردندآماده گردند

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق	بی ايران

 ١٣۵٧چھ��ارمين س��الگرد انق��	ب بھم��ن و س��ی ۀ در آس��تان

چن�ان ب�ا4 درون�ی رژي�م ھ�م مجدداً کشمکش ھا و اخت	فات
م��اه از عم���ر  ۴احم��دی ن���ژاد ک��ه کمت���ر از  .گرفت��ه اس���ت

اقی مان��ده اس��ت، زي��ر فش��ار مض��اعف ق��رار اش ب�� سياس��ی
گرفته، نقداً به وسيلۀ باند خامنه ای از قدرت س�اقط ش�ده و 

اخي�ر  ۀبه دنبال حمل�. به عنصری بی اراده مبدل شده است
و پخ�ش ف�يلم گفتگ�وی فاض�ل  به رئيس مجلس نژاد احمدی

ھش��دار ديگ��ری، زي��ر  ای ، خامن��ه4ريج��انی و مرتض��وی
 .است به او داده» نصيحت«لوای 

  اخت	فات درونی ھيئت حاکم بر سر چيست؟

قاب������ل ذک������ر اس������ت ک������ه اگرچ������ه اخت	ف������ات در درون 
ت����������ازگی دارد، اّم����������ا در  »اص����������ولگرايان« طي����������ف

ش�ايد ت�ا  .به ھيچ وجه پدي�ده ای ت�ازه نيس�ت »رژيم« درون
ب��ه ح��ال، ب��ه خص��وص پ��س از تثبي��ت جمھ��وری اس��	می، 

ديد و درگي��ری ھ��ای درون��ی حاکميّ��ت ت��ا ب��ه اي��ن ان��دازه ش��
علن��ی نب��وده اس��ت؛ درگي��ری ھ��ای اي��ن دوره اّم��ا ب��ه ح��ّدی 

س��ت ک��ه جن��اح ھ��ای حاکميّ��ت ت��	ش چن��دانی ب��رای ا ج��ّدی
رژي�م س�رمايه داری اي�ران از  .پنھان نم�ودن آن نم�ی کنن�د

ابت���دا دارای تناقض���ی اساس���ی در درون خ���ود ب���وده و ت���ا 
تن�اقض اساس�ی اي�ن  .امروز اي�ن تن�اقض ح�ل نگش�ته اس�ت

جمھ�وری «. خود رژي�م سرچش�مه م�ی گي�رد رژيم از ذات
ھرگز يک نظ�ام س�رمايه داری متع�ارف، مش�ابه  »اس	می

ب���ا آن چ���ه در کش���ورھای س���رمايه داری پيش���رفتۀ جھ���ان 
در دل رژي��م ھم��واره دو  .مش��اھده م��ی کن��يم، نب��وده اس��ت

 جال��ب .جن��اح در مقاب��ل ي��ک ديگ��ر ص��ف آراي��ی ک��رده ان��د

، »ع��ارضمت« ھ��ایِ  جن��اح ی اي��نس��ت ک��ه منط��ق ھ��ر دوا
ب��ا اي��ن وج��ود، جن��اح موس��وم  .س��رمايه داری مح��ض اس��ت

س����نتاً در س����طح سياس����ی اخت	ف����ات و  »اص����ولگرا« ب����ه
منازع��اتی ب��ا کش��ورھای امپرياليس��تی دارد، در ح��الی ک��ه 

س����ت ک����ه ا ش����ديداً خواس���تار آن »اص����	ح طل���ب« جن���اح
جمھوری اس	می خود را با معيارھای نظام ھ�ای س�رمايه 

ت��������ا ح��������ّد امک��������ان  داری جھ��������انی ھمس��������و کن��������د و
اين تناقض و دوگانگی بر  .را کاھش دھد »منازعات« اين

اس���اس وض���عيّت عين���ی و ذات متن���اقض رژي���م س���رمايه 
ب�رای نمون�ه از  .اس	می ھمواره ظاھر گشته اس�ت -داری

روزھ����ای نخس����تين انق����	ب، نماين����دگی گ����رايش اّول را 
بھش������تی ب������ر عھ������ده گرفتن������د، و نماين������دگی  -خمين������ی
تع��ارف ب��ا ع��رف ھ��ای ب��ين الملل��ی را و م »معت��دل« جن��اح

ھم��واره بخش��ی از س��رمايه داری ب��رای  .ي��زدی -بازرگ��ان
حف��ظ من��افع درازم��ّدت نظ��ام اس��	می راھ��ی ج��ز توّس��ل ب��ه 

منطق س�رمايه داری  .غرب و نظام امپرياليستی نمی يافت
جھ��انی ھم��واره اي��ن تن��اقض را در اي��ران در ط��ی ب��يش از 

در پ�يش  .اش�ته اس�تسه دھه به شکل عريانی به نمايش گذ
افرادی نظير رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غيره که خود 

ب�وده ان�د؛  )يا اقتدارگرا( زمانی از سران جناح اصول گرا
اص����	ح « ب���رای حف����ظ بق����ای رژي����م، ب����ه سياس����ت ھ����ای

به بيان ديگ�ر، تم�امی اص�	ح طلب�ان  .روی آورند »طلبانه
ايان فعلی در ايران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اص�ولگر

ص��احب منص��ب ب��وده ان��د، ک��ه ام��روز راه ادام��ۀ حي���ات 
را در ايج���اد تغيي���رات در  )و نتيجت���اً بق���ای خ���ود( رژي���م

ساختار اقتصادی می بينند، و برای نيل ب�ه آن، مجب�ور ب�ه 
 .حمايت از برخی آزادی ھای نيم بند بورژوايی نيز ھستند

ی و يدر واق���ع سياس���ت ھ���ای اخي���ر اس���فنديار رح���يم مش���ا
 ،»روحاني�ت« از جمله احمدی ن�ژاد، در مقاب�لھمراھانش 

ب�ه س�خن ديگ�ر، م�ی ت�وان  .چنين منطقی را دنبال م�ی کن�د
ش�ده  »اص�	ح طلب�ان« اع	م کرد ک�ه احم�دی ن�ژاد ني�ز از

که گرايش�اتی ک�ه از  اّما در عين حال بايد تأکيد کرد !است
دل اقت���دارگرايان ب���ه مواض���ع اص���	ح طلبان���ه روی م���ی 

 از ش��������������انیآورن��������������د، ب��������������ه ھ��������������يچ وج��������������ه ن

ن��دارد، حت��ی اگ��ر ب��ا مزّوران��ه  »دموکراس��ی« و »ترق��ی«
 .ترين تاکتيک ھا خ	ف اين را تظاھر کنند

وضعيت کنونی، از يک سو نشانگر بحران عميق سياس�ی 
و اقتص���ادی رژي���م اس���ت، و از س���وی ديگ���ر، ب���ا4 رف���تن 

وی جن�بش روحيۀ مبارزه ج�ويی در درون قش�رھای پيش�رُ 
ع�الين سياس�ی و ک�ارگری برخ�ی فآزادی موق�ت . ک�ارگری

ام�ا، اي�ن وض�عيت  .شناخته شده نشانگر اين واقعي�ت اس�ت
الزاماً و به شکل خود ب�ه خ�ودی ب�ه پي�روزی نھ�ايی ب�رای 
طبق���ۀ ک���ارگر و متح���دين تح���ت اس���تثمار آن، منج���ر نم���ی 

بحران سياسی و اقتصادی می تواند در آينده ب�ا ح�ل  .گردد
قلي����ل مس����ألۀ ھس����ته ای ب����ا دول����ت ھ����ای امپرياليس����تی ت

مب�ارزات ک�ارگری، گرچ�ه ط�ی س�ه دھ�ۀ پ�يش ادام�ه  .يابد
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٢ 
بديھی اس�ت ک�ه  .يافته است، اما می تواند افول داشته باشد

اعتص���ابات ک���ارگری طبق���ۀ ک���ارگر اي���ران م���ی توان���د در 
که باعث   برخی اوقات به پيروزی ھای نسبی منجر گردد

، )تقوي��ت روحي��ۀ مب��ارزه جويان��ۀ ک��ل ک��ارگران م��ی گ��ردد
ابات پراکن��ده، غي��ر متش��کل و ب��دون ھم��اھنگی ام��ا، اعتص��

در س��طح مل��ی و در ص��نايع مختل��ف، ق��ادر ب��ه س��رنگونی 
نظام سرمايه داری و استقرار يک دولت کارگری نخواھد 

 .شد

ھ��دف نھ��ايی ک��ارگران و زحمتکش��ان اي��ران در راس��تای 
س�����رنگونی اي�����ن رژي�����م و برق�����راری دول�����ت ک�����ارگری 

ق��ادر ب��ه ح��ل ھ��يچ دول��ت س��رمايه داری در اي��ران  .اس��ت
مس��ائل ک��ارگران، جوان��ان، زن��ان و ملي��ت ھ��ای تح��ث س��تم 

ام��ا س��رنگونی رژي��م س��رمايه داری ني��از ب��ه  .نخواھ��د ب��ود
س���ازماندھی ني���ز ب���دون ح���زب پيش���تاز  .س���ازماندھی دارد

کارگری، ھمان طور که در سه دھ�ۀ پ�يش نش�ان داده ش�ده 
داری  ت�دارک س�رنگونی نظ�ام س�رمايه .است، عملی نيست

ھا از طري�ق کميت�ه ھ�ا و محاف�ل پراکن�ده ک�ارگری ايران تن
امروز ايجاد حزب پيشتاز ک�ارگری ب�ه يک�ی  .عملی نيست

از مسايل مرکزی طبقۀ کارگر و کلي�ۀ اقش�ار تح�ت س�تم و 
 .استثمار در ايران مبدل شده است

ت��دارک ب��رای ايج��اد ح��زب پيش��تاز ک��ارگری از ھ��م اکن��ون 
ی ت���داوم ب���ه وض���وح دي���ده اي���م ک���ه حت��� .باي���د آغ���از گ���ردد

مبارزات کارگران برای امرار معاش ب�ا نھادھ�ای موج�ود 
چ�ه برس�د ب�ه س�ت، در طبقۀ کارگر آن چن�ان م�ؤثر نب�وده ا
ايجاد ھسته ھ�ای  .مبارزات برای برچيدن نظام کار مزدی

مخفی عم�ل ک�ارگری در کارخان�ه ھ�ا و مح�	ت ک�ارگری 
تنھ���ا ب���ا  .از گ���ام ھ���ای اولي���ۀ ت���دارک چن���ين حزب���ی اس���ت

و تدارک انق	ب است که می توان اعتصابات  سازماندھی
ک���ارگری را بھ���م پيون���د داد و زمين���ه را ب���رای اعتص���اب 
عم��ومی و س��رنگونی رژي��م، در دورۀ التھاب��ات سياس��ی و 

پيون���د ھس���ته ھ���ای مخف���ی  .بح���ران انق	ب���ی، ف���راھم آورد
کارگری با مبارزات متحدان ب�ين الملل�ی، رم�ز ت�داوم آنھ�ا 

 .ز کارگری خواھد بودبرای ايجاد يک حزب پيشتا

 ١٣٩١اسفند  دوم

 

  

و حاميان و حاميان   ١٣۵٧١٣۵٧سی و چھارمين سالگرد انق�ب سی و چھارمين سالگرد انق�ب 

  رژيمرژيم» » مارکسيستمارکسيست««

  مازيار رازی

به علت نبود  ، در يک ک	مدر ايران ١٣۵٧انق	ب بھمن 
انق	بی  ضدّ  از سوی نيروھایيک رھبری انق	بی، 

روحانيت به سرقت برده شد و قدرت سياسی به دست يک 
از روز نخست به قدرت . ارتجاعی افتاداماً تمرژيم 

از  توھّماتی نسبت به آن رسيدن اين رژيم ارتجاعی،
چه در ايران و  ،و چپگرا» مارکسيست«سوی نيروھای 

بحث در مورد نقش . چه در سطح بين المللی، ايجاد شد
. اين مقاله خارج است ۀدر ايران از حوصل» چپ«

قدھای فراتر به آينده مقا4تی در پيش نوشته شده است و ن
اما، در اين مقاله به مناسبت سی و . موکول می شود

، قصد دارم بار ديگر، به ١٣۵٧چھارمين سالگرد انق	ب 
نظريات انحرافی يکی از گرايش ھای بين المللی 

 به ويژه اين*. تروتسکيستی، برخورد کنم - مارکسيستی

ان اين سازمان در اير ه ھایھای اخير، نوشت که در سال
ييد وزارت أ، با ت»مارکسيستی«به عنوان يک گرايش 

  .ارشاد، به شکل گسترده ای انتشار يافته است

حزب «مانند  یموضع يک سازمان به اصط	ح بين الملل
 ۀبر پاي) اس دابليو پی( »کارگران سوسياليست بريتانيا

تئوريک و ريشه ای قرار گرفته  نادرستيک تصور 
ھا بايد به شکلی دقيق تر مورد  بنابراين نظريات آن. است

 اين گرايش که دفاع خصوص آنه بررسی قرار گيرد، ب

طور ه از يک رژيم ارتجاعی، بر اساس تروتسکيزم، و ب
 .انق	ب مداوم، توجيه گشته است تئوری اخص،

و حمايتی که اين سازمان از رژيم  گيری با چنين موضع
اغ که مقامات ايرانی چرجای تعجب نيست ، است کرده

" اس دابليو پی" ھایسبز را برای ترجمه و چاپ کتاب 

طور که  ھمان. نشان داده انددر ايران، به اين سازمان 
، در ھستندبه آن واقف  ينتمامی نويسندگان و مترجم

 شدۀحروف چينی  ۀنسخ ستناشر موظف ا ايران ھر

کتاب ھای پيشنھادی خود را برای دريافت مجوز چاپ، 
بررسی کتاب وزارت ارشاد  ۀادارانتشار و توزيع به 

، به عنوان زارت فرھنگ و ارشاد اس	میو .ارائه دھد
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٣ 
نه فقط اقدام  ابزار سانسور و کنترل ايدئولوژيک دولت،

ب سسه ھای انتشاراتی برای نشر کتاؤلغو مجوز مبه 
 آن ھا دادن نمره منفی به ناشرانی که آثار ارسالی(

آن  و مجوز نشردرنھايت لغ و غيرمجاز شناخته می شود
، )حّد حساب معينرسيدن نمرات منفی به  ھا پس از

غيرمجاز شمردن  بررسی مجدد آثار دارای مجوز دائم و
مجوز  ۀخير در ارائأاين آثار، تنبيه ناشران به صورت ت

 را ناشران و نظاير اين ھا می کند، بلکه به مدت سه ماه

و آثار  ديدگاه ھابه سانسور آثار خود و امتناع از پذيرش 
ممنوع القلم کردن آنان  ترتيبنويسندگان خاص و بدين 

   .وادار می سازد

بسياری از سوسياليست ھا و مارکسيست ھای ايرانی 
ممنوع القم شدن شاھد سانسور شديد و حتی دستگيری و 

، آثار مارکسيستی ۀترجم نگارش يا به ويژه به دليل
شوری با در ک با اين حال. بوده اند انتشار و ترويج آن

سانسور و سرکوب روشن فکران و  ۀبا4ترين درج
اس دابليو «دانشجويان، بسياری از کتاب ھای رھبران 

از وزارت فرھنگ و ارشاد اس	می ايران مجوز  »پی
ناشران رسمی به چاپ رسيده  به وسيلۀانتشار گرفته و 

کتاب ھای اصلی دو تن از نظريه در اين ميان . اند
و » الکس کالينيکوس« ، يعنی»پی اس دابليو«پردازان 

از قرار  ،که در ايران انتشار يافته اند» کريس ھارمن«
عليه «، »تاريخی ۀمقدم: تئوری اجتماعی« :زير ھستند

مارکسيزم و «، »يک نقد مارکسيستی: پست مدرنيزم
، »تروتسکيزمتروتسکی و «، »امپرياليزم نوين

، و »رکسعقايد انق	بی کارل ما«، »مارکسيزم و فلسفه«
 از الکس کالينيکوس، و» مانيفست ضد سرمايه داری«

يک : تبيين بحران«و  »جھان یتاريخ مردم«کتاب ھای 
ع	وه بر اين،  .از کريس ھارمن» بازنگری مارکسيستی

، اص	ح طلب و نشريات روزنامه ھادر برخی از 
تعدادی از آثار اين نويسندگان، به عنوان آثار 

-معرفی شده و سپس مورد بهبه مخاطب » مارکسيستی«

اصط	ح نقد و بررسی در جھت تخطۀ مارکسيزم قرار 
 .گرفته اند

، »پيامبر و پرولتاريا«خود،  ۀکريس ھارمن در نوشت
نظری حمايت خود از جمھوری اس	می ايران و  ۀريش

طور که  ھمان«: بنيادگرايی را اين چنين مطرح می کند

سيستی مورد تونی کليف اين موضوع را از منظر مارک
حاکم پيشين برای حفظ  ۀتجزيه و تحليل قرار داد، اگر طبق

قدرت در ادوار بحران اقتصادی و طغيان ضعيف است، 
برای در  را کارگر سازمان مستقل خود ۀکه طبق زمانی

دست گرفتن رھبری جنبش ندارد، بخشی از روشن 
مشک	ت  موريتی برای حلّ أفکران، با اين احساس که م

آنان است، قادر به دورخيز برای  ۀکل بر عھدجامعه در 
: سپس از تونی کليف نقل می کند که» کسب قدرت ھستند

. روشن فکران به عقب ماندگی فنی کشور خود واقفند«

اجتماعی در حال سقوط، با  ۀھا در يک طبق آن...
الگوھای سنتی ازھم پاشيده، نا امنی، بی ريشگی و نبود 

فرھنگ . حس می کنندارزش ھای بيمار و ضعيف را 
 ھای در حال تجزيه، نياز شديد به يک يکپارچگی جديد

اجتماعی و غير معنوی ای را  ، که اگر قرار باشد خ�را
مذھبی را با ملی گرايی ميليتانت ترکيب کند تب  که بايد

ھا به دنبال  آن .بايد ھمه گير و پويا باشد، را پيش می کشد
د ساخته و چشم انداز جنبش پويايی ھستند که ملت را متح

ھای وسيعی برای آن می گشايد، اما در ھمان حال به 
 .» تقويت خود می پردازند

گرچه «: کهطور نتيجه گيری می کند  کريس ھارمن اين
در مورد جذابيت ) سخنان تونی کليف(اين سخنان 

جھان  کشورھای يزم و کاستروئيزم درئاستالينيزم، مائو
در مورد روشن فکران  م	ً کاولی سوم نوشته شده اند، 

 آن. ن نيز صدق می کندااس	م گرای حامی خمينی در اير

چه بسياری از مفسران چپ گرا به اشتباه  ھا، برخ	ف آن
با سنت ھای  "سرمايۀ تجاری" تجلی باور داشتند، صرفاً 

 ھا حقيقتاً  آن. نبودند "انگل وار" و" واپسگرا"، بازاری

ھا  آن. سيک ھم نيستندانق	ب بورژوازی ک	 تجلی ضدّ 
بازسازماندھی انق	بی مالکيت وکنترل  ۀحتی وظيف

که روابط  سرمايه در ايران را برعھده گرفتند، درحالی
سرمايه داری توليد را دست نخورده باقی گذاشتند، 

بزرگی که تحت مالکيت گروه اطراف شاه قرار  ۀسرماي
ه دولتی قرار دادند ک ۀداشت را به دستان دولت و بدن

اين کنترل در راستای  –ھا کنترل می شد توسط خود آن
منافع ستم ديدگان انجام می گرفت، البته در کنار شرکتی 

تضعفان از سکه امپراطوری شخصی شاه را با نام بنياد م
 .»آن خود کرده بود
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٤ 
جالب در مورد اين روش که در آن گروه حاميان  ۀنکت«

حزبی خود  خمينی رقبای خود را کنار زدند و رژيم تک
 را بر قرار ساختند اين است که ھيچ چيز آن مشخصاً 

چه بسياری از  مانند آن اين رژيم اص	ً . اس	می نبود
مردم از تعصب مذھبی رژيم وحشت زده شده بودند، 

ذات قرون وسطی ای و يا غير منطقی بنيادگرايی  ۀنتيج
چه  در واقع اين تسخير قدرت، بسيار به آن. اس	می نبود

خش ھای مختلف جھان توسط احزاب خرده در ب
برای مثال، اين . شباھت داشت ،بورژوازی انجام گرفت

ھمان روشی است که توسط احزاب کمونيست ضعيف 
برای استقرار قدرت خود در اروپای غربی در خ	ل 

و يک . مورد استفاده قرار می گرفت ١٩٤٥سال ھای 
 تباوليه برای خرده بورژواھايی بود که  ۀنمون

ايدئولوژيک را با پيشرفت شخصی ترکيب می کنند، در 
١پر گوريوکتاب 

ژاکوبن  –بالزاک يافت می شود  ۀنوشت 
دو آتشه ای که فرصت خود برای استفاده از کمبود ھای 

 ».ايجاد شده توسط قيام ھای انق	بی را درک کرد

بنابراين پيروزی نيروھای خمينی در ايران نه ناگزير «
روی يکه اس	م گرايی يک ن بر اثبات آن نبود، و نه دليلی

ارتجاعی منحصر به فرد عليه آن چيزيست که چپ برای 
 اين نکته صرفاً .... اتحاد با آن خود را آماده می کند 

 ۀاثباتی بر اين مدعاست که در نبود رھبری مستقل طبق
کارگر، قيام انق	بی راه را برای بيش از يک فرم از 

ی در قالب يک دولت تک بازاستقراريابی بورژواز
عامل مخفی . حزبی، استبدادی و سرکوبگر باز می کند

" چه ادعا می شود خاصيت در اين پروسه، بر خ	ف آن

ايجاد شده توسط  اس	م نبود، بلکه خ� ای "قرون وسطی
رھبری  ۀشکست سازمان ھای سوسياليستی در جھت ارائ

 ».داما بسيار جنگجو بو ،کارگر بی تجربه ۀبه يک طبق

پيامبر و پرولتاريا، کريس ھارمن، ژورنال سوسياليزم (
  ).١٩٩٤يز ي، پا۶۴بين المللی، شماره 

به دنبال بازنگری تونی کليف بر تئوری » کريس ھارمن«
انق	ب مداوم تروتسکی، به شکلی نامعقول رژيم خمينی 

و يا  »احزاب کمونيست ضعيف در اروپای غربی«را با 
با چنين » کريس ھارمن«! ندژاکوبن ھا مقايسه می ک

                                                 
1
 Pére Goriot 

کاری نشان می دھد که نه تنھا از تاريخ و ماھيت طبقاتی 
است، بلکه  بوده ن بی خبرابنيادگرايی اس	می در اير

موضع انحرافی تونی کليف را نيز به اشتباه نمايش می 
 .دھد

خمينی برای چندين  ۀبرخ	ف باور کريس ھارمن، فرق
نه رھبری آن، . ده استحاکم ايران بو ۀدھه جزئی از طبق

ايجاد  »روشن فکران« از سویو نه پايگاه اجتماع اش 
اصلی رھبری اين فرقه زمين دارن  ۀبدن! نشده است
 ۀرئيس جمھور دو دور ،مانند اکبر رفسنجانی(بزرگ 

 ايران و يکی از پرنفوذ ترين و برجسته ترين چھره ھای

 ، و پايگاه اجتماعی)حال حاضر اين رژيم اص	ح طلب

از ساکنان ناراضی حلبی آباد ھا، خرده  آن اکثراً 
. بورژوھای شھری و دھقانان مھاجر و غيره تشکيل شد

با وجود تفوق خرده بورژوازی شھری و مھاجرين 
عدالت «دھقان، فراخوان روحانيت برای تشکيل 

، و »ارتش اس	می«، »اقتصاد اس	می«، »اس	می
وده ای دست به سرعت به يک پايگاه ت »دولت اس	می«

 .می يافت

اين است  می کردبايد درک » کريس ھارمن«نکته ای که 
که، اگر بورژوازی در قدرت است و دولت حاکم يک 

بنيادی،  مسألۀ ست، بنابراين مشخصاً ا دولت بورژوازی
طور که مارکس، لنين و تروتسکی بدان اشاره  ھمان

کرده بودند، نابودی اين دولت و برپايی يک دولت 
ی برای انجام وظايف بورژوازی دموکراتيک به کارگر

با چنين منطقی، ھر دولت بورژوازی . جای آن است
يک انق	ب  ۀوسيله ارتجاعی است و بايد ب مطلقاً 

بر خ	ف اين  »اس دابليو پی«اما . سرنگون شود
موضوع، اين طور می انديشد که ھر کدام از دشمنان 

در شرايط عدم  امپرياليزم درھر کشور توسعه نيافته ای،
حضور پرولتاريای انق	بی، از لحاظ عينی مترقی است و 
 .قدمی مثبت در راستای رسيدن به فاز سوسياليستی است

مشخص است که خصوصيت طبقاتی  اين نکته کام	ً 
برخ	ف خصوصيت (دولت، بورژوازی شده است 

، پس چنين نتيجه )بورژوازی ملی طی صد سال گذشته
رژيم دارای پايگاه طبقاتی در ميان  گيری می شود که اين

بورژوازی است و بنابراين از حمايت حداقل 4يه ھای 
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٥ 
امروزه، در . با4تر خرده بورژوازی نيز سود می برد

ھر کدام از کشور ھای سرمايه داری توسعه نيافته، در 
شرايط بروز بحران انق	بی که می تواند حاکميت طبقاتی 

تنھا تمامی بورژوازی، بلکه بورژوازی را تھديد کند، نه 
 4يه ھای با4يی خرده بورژوازی نيز در اردوگاه ضدّ 

اين به اصط	ح روشن  انق	ب صف آرايی می کنند و
در کشور ھايی که  مسلماً . فکران نيز از آن مستثنا نيستند

در فاز پيشا سرمايه داری به سر  ،و ترکيب تدر سير
. م نمی کندمی برند، مانند رژيم تزاری روسيه، حک

ھا ارتجاعی باشد، می توان تمام  قدر اقدامات آنه ھرچ
بخش ھای بورژوازی و حتی کل خرده بورژوازی را در 

 .اردوگاه مخالفين رژيم مستبدانه مشاھده کرد

. ايران مشاھده شد ١٩٧٩در انق	ب سال  اين سناريو دقيقاً 

تمامی بخش ھای بورژوازی جھانی و ملی، با ھماھنگی 
، برای محافظت از دولت بورژوازی، »ای سی آی«

روحانيت  ۀبرای انتقال قدرت به خمينی به عنوان نمايند
گروه ضربت ضد انق	ب . سرمايه داری بسيج شده بودند

 .از ھمين 4يه ھای خرده بورژوازی تشکيل شده بود

در تحليل خود از جمھوری » کريس ھارمن«چه  آن
است که امروز به  نآاس	می ايران از قلم می اندازد، 

، بخش ١٩٧٨شکل مستند اثبات شده است که پيش از قيام 
کراسی حامی وھای مھمی از ارتش، پليس مخفی و بور

در برقراری  امپرياليزم آمريکا نيز مستقيماً . خمينی بودند
آشتی ميان فرماندھان نيروھای مسلح و رھبری روحانی 

کمک ھای مالی بزرگ . بورژوازی دخالت کرد -
رگزاران به خمينی برای سازماندھی رھبری اش را کا

  .نيز نبايد از قلم انداخت

با توجه به وسعت جنبش توده ای و راديکاليزم آن، 
می  »پيوستن به آن«انق	ب تنھا با  بورژوازی ضدّ 

بورژوازی تنھا با . ن شودآتوانست موفق به شکست دادن 
تا حمايت از بخشی از مخالفين رژيم شاه می توانست 

اين کار يکی . حدودی کنترل بر توده ھا را حتمی سازد
) ھا نبوده باشد اگر مھمترين آن(از مھمترين عوامل 

  .درقرار گرفتن خمينی در رھبری جنبش توده ای بود

خصوص بخش ه که چرا روحانيت شيعه، ب دليل اين
. خمينی، برای ايفای اين نقش مناسب بود، مشخص است

د دولتی و آموزش ديده جھت روحانيت ھميشه يک نھا
. طبقاتی و مالکيت خصوصی بوده است ۀدفاع از جامع

ع	وه بر آن، سلسله مراتب شيعه، اصلی ترين پايگاه 
خود خمينی در بخشی ريشه دارد که . دولت بوده است

حاکم را با کمک به آن  ۀپيش از اين وفاداری خود به طبق
 .بات رسانده بودثبه ا ١٩۵٣در کودتای 

انيت ھمچنين نسبت به ديگر نھادھا، کمتر مورد روح
نفرت مردم قرار داشت، زيرا بخش ساختاری از دولت 

روحانيت شيعه، برخ	ف کليسای . مورد حمايت خود نبود
. کاتوليک، فاصله ی خود از دولت را رعايت کرده است

پس از  ۀخصوص به دليل دوران توسعه ت، بياين روحان
در حقيقت، . پايين تر تنزل يافتانق	ب سفيد، به جايگاه 

سلسله مراتب  ۀبه ھمين دليل، يک بخش رشد يابند
اين . روحانيت به سوی مخالفت با رژيم شاه رانده شد

موضوع می توانست به عنوان راھی برای ورود به 
 .جنبش توده ای به کار برده شود

 ۀبا توجه به ضعف اپوزيسيون بورژوازی، که اجاز
 ۀاه را نداشت، روحانيت، با شبکفعاليت تحت رژيم ش

مساجد و م	ھا در سطح کشور، توانست ابزار و  ۀگسترد
حزب مورد نياز برای ھدايت جنبش توده ای خود به 

اين . خواه خود را فراھم سازدلخودی در مسير د
روحانيت ھمچنين توانست ايدئولوژی مبھم پوپوليستی 

ده ھا و مورد نياز برای تضعيف خواسته ھای راديکال تو
بورژوازی مستور را  ۀا حول يک برنام متحد ساختن آنه

 .محيا سازد

اين نکته که خواسته ھای  دربنابراين، حتی امروز نيز، 
ضد انق	بی خمينی با ت	ش ھای او برای در دست گرفتن 
رھبری انق	ب ھمزمان شد، مخالفت با تمام حقايقی است 

ھمچنين . ھستندکه ميليون ھا نفر در ايران از آن مطلع 
که روحانيت از ھمان ابتدای کار از جانب طبقات  اين در

حاکم و حاميان امپرياليستشان مورد حمايت قرار داشت، 
عدم درک صحيح از جريان اصلی حوادث در  ۀنشان

  .انق	ب ايران است

بنابراين، توصيف انق	ب ايران به عنوان يک انق	ب 
ده بورژوازی، خر«خلقی ضد امپرياليستی به رھبری 

يک سازمان ) رژيم(ھا  آن«که  و يا اين »روشن فکران
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انق	بی مالکيت و کنترل سرمايه در ايران را متقبل 

کريس «، تنھا به مفھوم لوث کردن موضوع توسط »شدند
 .است» ھارمن

که  ١٩٧٨تا  ١٩٧۶بحران سياسی و اقتصادی سال ھای 
از  صحنه را برای ناآرامی ھای توده ای محيا کرد،

در کنار . عوامل مختلف و متناقض نشأت می گرفت
جنبش توده ای اعتراض عليه ديکتاتوری سرمايه داری 

شاه، شکاف ھای عميقی نيز ميان خود بورژوازی  ۀوابست
وجود داشت، ھم در ميان بخش ھای حامی شاه و ھم ميان 

  .بخش ھای مخالف و موافق رژيم شاه

شد و تعميق بحران اين اپوزيسيون ھای بورژوازی با ر
در ابتدا، جنبشی برای اص	ح : انق	بی دگرگون گشتند

رژيم شاه توسط بورژوازی نوگرا، که حامی محدود 
سلطنتی و ھمچنين تا حدودی  ۀسازی قدرت مطلق خانواد

نياز . عق	نی ساختن دولت سرمايه داری بود، ايجاد شد
بيشتر سرمايه داری مستلزم اين تغييرات   ۀھای توسع

 .بود

اين بخش از بورژوازی، پيش از بحران انق	بی، خود را 
اين فرقه . شکل داد) حزب رستاخيز(در تنھا حزب شاه 

از حمايت بخش ھای مھم تکنوکرات ھا و بوروکرات 
ھای داخل ايران، و نيز گروه ھای پر نفوذ داخل دولت 

با شدت يافتن بحران انق	بی، اين . آمريکا، بھره می برد
چه بيشتر در اپوزيسيون با رژيم شاه پر سر و فرقه ھر

ھا در ابتدا در صدد بر آمدند تا از  آن. صدا ظاھر می شد
تھديد جنبش توده ھای به عنوان اھرمی برای معامله با 

 ۀبرکناری دولت ھويدا و تشکيل کابين. شاه استفاده کنند
 .آموزگار يک امتياز از جانب شاه به اين فرقه بود

جنبش توده ای اپوزيسيون بورژوازی  ۀتوسعبا اين حال، 
 .را به خط مقدم سوق می داد

اين فرقه می دانست که برای رھبری اين بحران، بايد در 
پس سياستمداران بورژوازی که کمتر به رژيم شاه 

در غير اين صورت، به ھيچ . نزديک ھستند پنھان شود
عنوان ممکن نبود اين فرقه از چنين سطحی از حمايت 

ظھور مجدد . ميان جنبش توده ای برخوردار شوددر 
ملی و برخاست گروه ھای تازه  ۀجنازه ای به نام جبھ

به اين ) مانند جنبش راديکال(ليبرال بورژوا  ۀشکل يافت
 .جريان مرتبط بودند

تجار (ھمچنين در ميان بخش ھای سنتی بورژوازی 
بزرگ بازاری و سرمايه داران خرد از بخش ھای سنتی 

 .نيز اپوزيسيون شاه شکل گرفته بود) عتتر صن

و نوع رشد سرمايه داری ناشی از آن نيز » انق	ب سفيد«
ھا کم و  با اين حال آن. اين 4يه ھا را ثروتمند کرده بود

بيش از جريان انباشت سرمايه به پشتيبانی دولت کنار 
حاکم جايی  ۀگذاشته شده بودند و بنابراين ديگر در طبق

 .نداشتند

ھفتاد  ۀن ساختاری سرمايه داری ايران در ميان دھبحرا
به تشديد حم	ت شاه به اين 4يه ھا که ھنوز کنترل برخی 

به . بخش ھای بازار داخلی را بر عھده داشتند منتھی شد
منظور فرصت دادن به انحصارات برای حل بحران 

. توليد، قدرت اين 4يه ھا می بايست تضعيف شود ضافها

و صنعتی سازی وابسته از لحاظ کا4ھای مصرفی 
کراتيک بر وتکنيکی، به معنی گرايش شديد به کنترل بور

 .بازار داخلی از طريق دولت بود

مبارزه  ۀلأمخالفت با حاکميت شاه برای اين 4يه ھا مس
ھا به ھيچ عنوان نمی  آن. برای مرگ و زندگی بود

توانستند با اص	حاتی که از جانب ديگر بخش ھا پيشنھاد 
ھا خواستار يک تغيير ريشه ای  آن. ارضا شوند ،می شد

که بخش ھای  در حالی. تر در ساختار قدرت بودند
اص	ح طلب خشمگينانه با ھر تغيير ريشه ای که ممکن 

حاکم را در کل به لرزه در آورد مخالفت  ۀبود قدرت طبق
می کردند، منافع اين بخش ھا به ھيچ وجه با درخواست 

 .م شاه صدمه نمی ديدکمتر از حذف رژي

مشخص شد که اين بخش  با رشد جنبش توده ای، کام	ً 
ھا از طريق کانال  آن. قاطعانه ديگران را کنار خواھد زد

ھای سنتی اقتصاد بازاری می توانستند حمايت خرده 
بورژوازی شھری و توده ھای فراوان فقرای شھری 

ن بخش ع	وه بر اين، اي. مرتبط با آن را به خود جلب کند
پس از . ارتباطات فراوانی با سلسله مراتب شيعه داشت

انق	ب سفيد، بورژوازی سنتی و روحانيت شيعه بيش از 
 .پيش به يکديگر نزديک شده بودند
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درس مھمی که يکی از بخش ھای بورژوازی پس از 

اين بود که بدون  آموخت، دقيقاً  ١٩۵٣شکست سال 
مين حمايت أر به تايدئولوژی اس	می و حمايت م	ھا، قاد

توده ای کافی برای طرح يک آلترناتيو واقعی به شاه و 
جنبش آزادی بازرگان و طالقانی . گرايش چپ نخواھد بود

اين  ،»حزب«اين . اين جريان را نمايندگی می کرد
فرصت را يافته بود تا بورژوازی را در دوران بحران 

 .آن نجات دھد

رکت شاه برای شريف امامی به معنی ح ۀتشکيل کابين
اين دولت که خود . اين فرقه بود دلخواهِ  اعطای امتيازاتِ 

می خواند، نه قادر به ارضای  »دولت آشتی ملی«را 
خواسته ھای دو بخش بورژوازی بود، و نه می توانست 
از پس جنبش توده ای که با اعتصاب عمومی رو به رشد 

 .بر آيد ،قدرت يافته بود

محبوبيت رسيد، زيرا در  خمينی در طول اين دوره به
اما در عين حال خود را . ظاھر خواھان برکناری شاه بود

در واقع . برای رسيدن به توافق با رژيم آماده می کرد
در ھمين دوره بود که رھبری خمينی با کمک  دقيقاً 

نيروھای قدرتمند داخل خود رژيم بر فراز جنبش توده ای 
ی از کنترل بر ميزان مشخص ١٩٧٨تا تاريخ . برقرار شد

جنبش توده ای اعمال شده بود که امکان ايجاد يک آشتی 
چه در روند اين آشتی  آن. از با4 را برقرار می ساخت

 .رشد بود روبهاعتصاب عمومی  ،خلل ايجاد کرد

بنابراين، با انزوای بيشتر شاه، نااميدی بيشتر ارتش و 
پليس، راديکال شدن توده ھا و فلج کامل جامعه 

ازی به دليل اعتصاب عمومی موثر، زمينه برای بورژو
 ٧٩تا فوريه ١٩ ٧٨آغاز دوران پيشا انق	بی سپتامبر 

 .آماده بود١٩

امپرياليزم آمريکا و بورژوازی طرفدار شاه حا4 مجبور 
حذف . به اعطای امتيازات بيشتر به جنبش توده ای بودند

شاه از صحنه و تشکيل دولت بختيار، که امتيازی بزرگ 
. ز سوی ديکتاتوری بود، در ھمين زمان رخ دادا

بورژوازی به اين اميد بود که بخش اص	ح طلب که 
ظاھری پسنديده تر به خود گرفته بود، قدرت يافته و 
بنابراين بخش ھای راديکال تر را به مصالحه با رژيم 

جنبش . اما برای چنين مصالحه ای بسيار دير بود. بکشاند

ر به قدرت خود ايمان می آورد و توده ای ھر لحظه بيشت
حاکم به ھيچ چيز کمتر از برکناری کامل شاه  جوّ 

ع	وه بر اين، ھر سياستمداری که . رضايت نمی داد
برای مصالحه با شاه ت	ش می کرد به سرعت حمايت 

ملی  ۀدر حقيقت، حتی جبھ. توده ھا را از دست می داد
 .نيز مجبور به رد کردن بختيار شد

موضع خمينی  »سرسختی«، علت به اص	ح اين شرايط
کسی که (او با محکوم کردن بختيار . را تشريح می کند

) خمينی مشغول مذاکره با نمايندگانش بود زمان در ھمان

و حمايت از جنبش توده ای، مشغول تقويت خود در برابر 
او چھره ھای . ھر دو بخش اپوزيسيون بورژوازی بود

مجبور به پذيرش رھبری بيشتری از اين دو جناح را 
آنان با شاه بدون دخالت  ۀخود می کرد و مانع مصالح

 .خود می شد

محافل نظامی و امپرياليست ھا نيز در ھمين زمان برای 
جو بی قراری رو به . اعطای امتيازات بيشتر آماده بودند
محافظه کاران طرفدار . رشدی در ميان ارتش حاکم بود
. ت بختيار آماده می شدندشاه برای يک کودتا عليه دول

چنين اقدامی می توانست کار ارتش را يک سره کند و 
بدين وسيله آخرين اميد ھای بورژوازی برای حفظ 

 .حاکميت طبقاتی را به باد ھد

با گذشت زمان بيش از پيش روشن می شد که مصالحه با 
ھمان چيزی بود که انجام  و اين دقيقاً . خمينی الزاميست

نھانی مابين بھشتی و بازرگان از يک سو مذاکرات پ. شد
و سران ارتش و پليس مخفی از سوی ديگر در تھران 

آمريکا، ژنرال ۀ حکم اين مذاکرات، نمايند. برگزار شد
تضمين باقی ماندن ارتش در  ۀبود که وظيف» ھويزر«

بخش ھای بزرگ طبقات . مذاکرات را بر عھده داشت
ارتر، در راستای حاکم با فشار حوادث، و تشويق دولت ک

. پذيرش تقسيم قدرت با اپوزيسيون حرکت می کردند

بورژوازی به انتقال آرام قدرت از با4 به دولت بازرگان 
 .اميد داشت

بازرگان به عنوان يک آلترناتيو مقبول ظاھر شد، زيرا او 
تنھا کسی بود که می توانست ائت	فی با حضور دو بخش 

، و در عين حال به بزرگ بورژوازی را به وجود آورد
خمينی که حا4 قدرت بيشتری به دست آورده بود نزديک 
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خمينی نيز مجبور به پذيرش چنين معامله ای . تر باشد

بود، زيرا اين معامله بھترين پوشش برای طرح ھای 
 .روحانيت برای قدرت را محيا می ساخت

در آن زمان روحانيت نمی توانست با شفافيت خواستار 
مينی برای کم کردن وحشت بورژوازی، و خ. قدرت شود

خود در ميان جنبش توده ای، مدام ۀ باز نگاه داشتن گزين
به ديگران اطمينان می داد که وقتی شاه برکنار شود، او 
. به قم باز می گردد تا وظايف دينی خود را ادامه دھد

بنابراين اين اجازه به خمينی داده شد که از تبعيد به ايران 
او برای گرفتن قدرت از  ۀدولت موقت گماشتبازگردد و 

 .بختيار آماده می شد

برخی از حاميان پر . اما قيام فوريه جزيی از معامله نبود
و پا قرص شاه از درون نيروھای نظامی که با مصالحه 
ی مورد حمايت آمريکا مخالف بودند، ت	ش کردند تا با 

اين . سازماندھی يک کودتا، جريان حوادث را تغيير دھند
ھا، به سرعت به پاسخ توده ھا و قيام، که خمينی  اقدام آن

اما نيرو ھای او . در ابتدا با آن مخالف بود، منتھی شد
می بايست وارد ماجرا شوند، زيرا در غير اين ] خمينی[

ھا تمام کنترل خود بر جنبش توده ای و اميد  صورت، آن
 .به حفظ دستگاه دولتی را از دست می دادند

سران . آن بود »رھبری«راه منحرف کردن قيام،  تنھا
ارتش و بوروکراسی برای اع	م تابعيت و وفاداری خود 
به خمينی و شورای انق	ب اس	می او آماده بودند، زيرا 

ھا را از شر قيام توده ای  چنين اقدامی می توانست آن
بدين گونه بود که دولت انق	بی موقت . رھايی بخشد

طور خوانده می شد، جای بختيار را  بازرگان، که اين
بنابراين، حمايت خمينی، امکان برقراری يک . گرفت

مين می أدولت سرمايه داری جديد بر فراز توده ھا را ت
چه به عنوان  واضح است که آن بدين ترتيب کام	ً . کرد

ظاھر شده بود، از ھمان ابتدای  »رھبری انق	ب ايران«
نقش ابزار ضد  ، اساساً امر، بر اساس دستورات از با4

انق	ب بورژوازی را برای برگرداندن دستاورد ھای توده 
ھا و حفظ دستگاه دولت بورژوازی تا حد ممکن، در 

طبقه ی حاکم . شرايط توازن قوای مذکور را ايفا می کرد
 .تا آن زمان با توسل به سرکوب بيشتر مخالفتی نداشت

ايفای نقش دوم اما خمينی ھم اين اين خدمات را به ھدف 

او به سادگی برای به . در بازی قدرت ارائه نمی کرد
دست گرفتن تمام قدرت در زمانی مناسب تر آماده می 

او بخشی از روحانيت را نمايندگی می کرد که به . شد
برقراری نقش مستقيم تر سلسله مراتب شيعه پس از 

اين بخش در ھمکاری با . دوران مصدق گرايش داشت
ليس مخفی، تحرکاتی برای قدرت گيری در رئيس وقت پ
اما . شصت انجام داد، اما شکست خورد ۀميانه ھای دھ

ھا قرار داده بود که  حا4 تاريخ موقعيتی در اختيار آن
گذشتن از آن، از سوی اين بخش روحانيت ناممکن بود، 

خصوص به اين دليل که بورژوازی به شدت تضعيف ه ب
بورژوازی، با . ان را نداشتشده بود و توانايی سد راه آن

توافق اربابان امپرياليست خود، با تقسيم قدرت، در آن 
. لحظات دشوار، خواستار نجات خود توسط روحانيت شد

 ۀچه در دوران پس از انق	ب رخ داد تنھا با محاسب آن
نقشه ھای روحانيت برای تصاحب قدرت قابل درک 

 .است

مال قدرت را در روحانيت در ابتدا ابزار 4زم برای اع
خمينی حتی در درون سلسله مراتب  ۀفرق. دست نداشت

بسياری از سران . شيعه نيز از استي	 برخوردار نبود
او . روحانی با دخالت روحانيت در سياست مخالف بودند

ھمچنين نمی توانست بر بنياد ھای دولتی آن زمان نيز 
روحانيت مناسب  ۀھا برای سلط تکيه کند، زيرا آن

در اين ميان، بوروکراسی نيز با حاکميت . دندنبو
حتی نخست وزير گماشته . روحانيت در کل مخالف بود

سياستمدار بورژوازی بود،  »"اس	می ترين«شده، که 
نيز در مقابل ت	ش م	ھا برای تسلط يافتن بر کارکرد 

تدارک نياز  ۀبدين جھت، به يک دور. دولت مقاومت کرد
 .بود

در ابتدا با حمايت مستقيم خمينی يک اين بخش روحانيت، 
. »حزب جمھوری اس	می«: حزب سياسی سازمان داد

اين حزب بسادگی به عنوان يکی از احزاب تازه شکل 
اما با گذشت زمان، اين حزب ديگر . يافته نشان داده شد

اين . احزاب را کنار زد و جای تک حزب شاه را گرفت
ی سازمانی از م	ھای طرفدار خمين ۀحزب در ميان شبک

کميته ھای محله و واحد ھای پاسداران که قرار بود در 
حفظ نظم و قانون و ھمچنين مقابله با ضد انق	ب سلطنت 

  .طلبان به دولت کمک کنند را برقرار ساخت
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٩ 
دادگاه ھای انق	ب اس	می نيز برای مجازات حاميان شاه 

 اين دادگاه ھا به سرعت برخی از عناصر شديداً . برپا شد

منفور رژيم گذشته را اعدام کردند تا ديگران را از خشم 
کميته ھای امام، سپاه پاسداران و . توده ھا نجات دھند

دادگاه ھای اس	می به سرعت جای ابزار ھای سرکوب 
 .رژيم شاه را گرفتند

تمام اين اقدامات در ابتدا از سوی بورژوازی، که فھميده 
مکان پايان دادن انق	ب بود تنھا از طريق چنين اقداماتی ا

وجود دارد، مورد حمايت  »آغاز دوران بازسازی«و 
تازه شکل يافته به  »مؤسسات انق	بی«. قرار گرفت

خوبی به دولت بازرگان خدمت می کردند و مدام تابعيت 
اما پس . و وفاداری خود به اين دولت را بيان می داشتند

زدن  ھا به ابزار روحانيت برای کنار از مدتی، آن
سياستمداران بورژوازی از قدرت و استي	ی مستقيم بر 

 .دستگاه دولتی تبديل شد

خمينی نيز يک ھمه پرسی زودھنگام برای تعيين ماھيت 
سلطنت يا جمھوری : رژيم جانشين شاه برگزار کرد

اس	می؟ با وجود غرولندھای سياستمداران بورژوازی، 
يک تعيين ھا مجبور به پذيرش اين روش غيردموکرات آن

سرنوشت انق	ب بودند، زيرا آلترناتيو مقابل آن تشکيل 
برگزاری انتخابات چنين . مجلس مؤسسان موعود بود

مجلس مؤسسانی در دوران انق	بی می توانست به معنی 
 .ايجاد تھديد ھای فراوان برای حاکميت بورژوازی باشد

بنابراين ھمه پرسی برگزار شد و البته اکثريت به 
م	ھا می دانستند که مردم . ی دادندأاس	می رجمھوری 

پس از انتخابات اع	م شد ! ی نخواھند دادأبه سلطنت ر
درصد مردم به جمھوری اس	می  ٩٨که  که به دليل آن

ی داده اند، مجلس خبرگان، مجلسی بر اساس قوانين أر
اين . اس	می، بايد به جای مجلس مؤسسان تشکيل شود

ھا بود، با اکثريت آرا قانون مجلس کوچک که پر از م	
اساسی به تصويب رساند که قدرت ديکتاتور مآبی به 

  .خمينی، به عنوان رئيس خبرگان، اعطا می کرد

بند و4يت فقيه با مخالفت سياستمداران بورژوازی رو به 
رو شد، اما روحانيت با تحريک احساسات ضد 

ھا و  امپرياليستی و فراخوانی عوام فريبانه به سوی توده
بسيج توده ای کنترل شده در اطراف سفارت  ۀوسيله ب

خود در راستای حمايت از بند مذکور را  ۀآمريکا، خواست
  .با زور پيش برد

به توده ھا چنين گفته شد بود که حا4 ما با تھديد بزرگی 
از سوی شيطان بزرگ مواجه ھستيم، بنابراين بايد ھمگی 

قانون مذکور با وجود  .ی دھيمأبه قانون اساسی اس	می ر
درصد آرا، به قانون اساسی جديد تبديل  ۴٠نزديک به 

 .شد

روحانی خمينی، برای جلوگيری از ۀ بدين ترتيب، فرق
نابودی کامل دولت بورژوازی و در راستای منحرف و 

بندی ھای گوناگون سرکوب ساختن انق	ب ايران، با گروه
ھمکاری  حاکم ۀبورژوازی در اقداماتی مشترک با طبق

کرد، و در ھمين حال ھميشه مشغول تقويت نيروی خود 
اين . و مطيع ساختن ديگر بخش ھای بورژوازی بود

فرقه، ھرگاه منافع خود حکم می کرد، از موضع بھتر 
گذاشتن دولت  خود در ميان جنبش توده ای برای کنار

اما ھمچنان مشغول ساخت . بورژوازی استفاده می کرد
دی بود که با برتری يافتن آنان در دستگاه سرکوب جدي

مبارزه با ديگر بخش ھای بورژوازی، به مرور به 
 .دستگاه دولتی پيوست

کريس ھارمن، تاريخ  ۀنوشت »پيامبر و پرولتاريا«کتاب 
ايران و ماھيت طبقاتی رژيم خمينی  ٧٩-١٩٧٨انق	ب 

او با انجام چنين کاری، . را نادرست به تصوير می کشد
رويزيونيستی تونی کليف نسبت به  بر اساس موضع

انق	ب مداوم تروتسکی، با ھمسويی با رژيم جمھوری 
ۀ ھواداران خود را گمراه کرده و به منافع طبق ،اس	می

 .کارگر ايران و بين المللی خيانت می کند

 ١٣٩١بھمن 

 :يادداشت

در نقد اس  تراست که پيش ای اين مقاله بخشی از مقاله* 
مارکسيست ھای انق	بی نبايد از «وان پی تحت عن ابليود

انتشار  انگليسیبه زبان » بنيادگرايی اس	می حمايت کنند
  .برگردانده شدنيز  فارسیيافت و سپس به 
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١٠ 
  !!و د5يل شکست انق�بو د5يل شکست انق�ب  ١٣۵٧١٣۵٧پيروزی قيام پيروزی قيام 

  

بحث رفيق مازيار  معرفیه شده از مطلب زير متن پياد

ژانويه  ٢۵در » افق چپ انق	بی«رازی در اتاق پالتاکی 

. است که برای اط	ع خوانندگان درج می گردد ٢٠١٣

 ميليتانت

 با درود فراوان به رفقای عزيز

بحث امشب، از اين لحاظ بحثی مھم است که ببينيم درس 

به ارمغان  ھای مھمی که قيام و يا انق	ب بھمن برای ما

 آورده اند، چه ھستند؟

اين درس ھا نه از جنبۀ تاريخ نگاری و يا ت	ش برای 

صرفاً ارائۀ تفسيرھای مختلف، بلکه به اين مفھوم و از 

اين نقطه نظر حائز اھميت ھستند که از آن ھا برای 

انق	ب آتی ايران استفاده کنيم، لغزش ھا و انحرافات و 

وجود داشت را ارزيابی و  اشتباھاتی که در قيام بھمن

اص	ح کنيم و خودمان را به عنوان گرايش ھای 

کمونيستی در جامعه برای تحو4تی که چندان دور 

  .نخواھد بود، آماده نماييم

از اين زاويه است که به نظر من بحث قيام بھمن، بسيار 

پراھميتی خواھد بود؛ البته منظور من اين نيست که ساير 

ر بگيرد، ساير نکاتی که در ارتباط با نکات در حاشيه قرا

انق	ب بھمن قرار داشته اند، ھمگی بسيار حائز اھميت 

در واقع انق	بی بود که در تاريخ  ١٣۵٧انق	ب . ھستند

معاصر از نقطه نظر شرکت توده ھای ميليونی عليه يک 

انق	بی بود که يکی از . نظام استبدادی، بی نظير بود

ياليستی در منطقه، يعنی رژيم متحدين اصلی نظام امپر

شاه، را سرنگون کرد و اين يک تحول کام	ً بی نظير در 

سطح جھان بود و اساساً با تحو4تی که مث	ً عليه رژيم 

حسنی مبارک در مصر و يا تحو4تی که در تونس و 

کشورھای مختلف اين روزھا داده و در حال رخ دادن 

سته به نظام نظام شاھنشاھی، واب. است، متفاوت بود

امپرياليستی بود و توسط امپرياليزم ساخته شده بود؛ تمام 

برنامه ريزی ھای اقتصادی بر اساس سياست ھای 

امپرياليستی بود و تا آن جايی که امکان داشت، آن رژيم 

از اين نقطه نظر . مجھز به پيشرفته ترين س	ح ھا بود

ن و اين انق	بی بود که طی آن توده ھای مردم، کارگرا

کارمندان  و اقشار تحت ستم در جامعه، عليه استبداد 

اين يک . پھلوی به پا خاستند و آن را سرنگون کردند

تجربۀ بسيار مھمی بود که در سطح جھانی از آن تقدير 

شده و ھنوز در حافظه ھا باقی مانده است و برای ساليان 

به ھرحال اين انق	ب . طو4نی باقی خواھد ماند

و تجارب بسيار غنی ای داشت که ھرکدام از دستاوردھا 

آن ھا شايستۀ تحليل و ارزيابی و به کارگيری در انق	ب 

  .آتی است

اما مسألۀ بسيار مھم برای اين جلسه اين است که ببينيم 

درس ھای اين انق	ب از زاويۀ مبارزات کارگری و از 

زاويۀ دخالت ھای چپ انق	بی در آن دوران چه بوده و 

ھا چه درس ھايی را می توانيم از  ما کمونيستمشخصاً 

 .وقايعی که اتفاق افتاد، کسب نماييم

اين که (پيش از اين ارزيابی در مورد تعريف اين واقعه 

من ) ؟»قيام«بوده است  و يا يک » انق	ب«که آيا يک 

زياد وارد اخت	ف نظر بر سر اين موضوع نخواھم شد؛ 

به ھرحال از نقطه ولی . چون مسالۀ چندان مھمی نيست

نظر مارکسيستی تعريف توفيق يک انق	ب از سه 

در شرايطی که تشکل : موضوع زير استنتاج می شود

ھای خودسازماندھی توده ھا به شکل اعتراضات توده ای 

در . در خيابان ھا و در مح	ت و غيره، حاضر باشند

شرايطی که اعتصابات کارگری، دھقانی، شورش ھا و 

م اعتصاب ھايی که با ھدف مختل کردن انواع و اقسا

و . اقتصاد سرمايه داری توسط توده ھا سازمان می يابد
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در شرايطی که قيام مسلحانه برای سرنگونی يک نظام 

سرمايه داری رخ می دھد، آن شرايط اگر به وجود آمده 

صورت » انق	ب«باشد، بنا بر تعريف مارکسيستی يک 

 . گرفته است

اھای کارگری، کارمندی، دھقانی يعنی شرايطی که شور

و غيره در آن به وجود آمدند، يعنی درواقع سرنوشت 

در شرايطی که . مردم به دست خودشان تعيين شده است

اعتصاباتی سازمان می يابد که منجر به سرنگونی و 

مختل کردن کل نظام سرمايه داری می شود و شرايطی 

ايه داری که قيام مسلحانه برای خلع س	ح از دولت سرم

 .صورت گيرد، ما آن را يک انق	ب می ناميم

از اين زاويه اگر انق	ب ايران را نگاه کنيم و آن را با 

روسيه مقايسه نماييم، می بينيم که در  ١٩١٧انق	ب اکتبر 

ايران چيزی کمتر از انق	ب  ١٣۵٧اين سطح، انق	ب 

تمام اين اجزايی که برشمردم در . نداشت ١٩١٧اکتبر 

جامعه ايران وجود داشته است، يعنی ھم تشکل سطح 

ھای شورايی برای نخستين بار در ايران در عرض دورۀ 

بسيار کوتاھی به وجود آمد و ھمچنين در مح	ت در ميان 

سربازان و ھمافرھا و غيره، خودسازماندھی توده ای به 

اين ھا اجزايی ھستند که می توانند به ما کمک . وجود آمد

در . ريف مشخصی از انق	ب داشته باشيمکنمد که يک تع

ايران تشکل ھای خودسازماندھی توده ای؛ شوراھای 

کارگری و کارمندی و سربازان و مح	ت و غيره و 

اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه در راستای سرنگونی 

اين ھا ھمه . رژيم استبدادی شاھنشاھی، صورت گرفت

آن جا . دنبو ١٩١٧بی شباھت به وضعيت انق	ب اکتبر 

ھم چنين شرايطی وجود داشت، چنين زمينه ای وجود 

 .داشت که انق	ب به پيروزی برسد

اما در عين حال بايد توجه داشته باشيم که ھر انق	بی، 

بديھی است که انق	ب کار توده ھا . رھبری ای دارد

است، منتھی پس از سرنگونی يک نظام، روشن است که 

ای باشد که بتواند انق	ب را  رھبری بايد مجھز به برنامه

سمت و سو دھد و به سوی ھدف نھايی، يعنی انق	ب 

اتفاقی که در ايران افتاد، اين . سوسياليستی، ھدايت کند

بود که رھبری توده ھا، يک رھبری ضّد انق	بی از آب 

يعنی ما بايد دو نکته را ھمزمان مطرح کنيم و آن . درآمد

ک سو، يک انق	ب بود، ، از ي١٣۵٧اين است که انق	ب 

اما انق	بی بود که رھبری اش خصلت ضّد انق	بی 

علت اين که رھبری خصلت ضدانق	بی داشت، . داشت

اين بود که رھبری جنبش کارگری و رھبری توده ھا 

اين رھبری در گذشته . وجود نداشت و در واقع غايب بود

در دست دو سازمان بزرگ در دوران پيشاانق	بی قرار 

، )يعنی حزب توده و جبھۀ ملی(اين دو سازمان . تداش

پس از اين که شاه به قدرت رسيد و در طی دوران بعدی، 

به دليل سياست ھای اشتباه و انحرافی بسياری که داشتند 

يعنی در آن دوران . از اعتبار در ميان توده ھا ساقط شدند

رھبری در جنبش کارگری و در جنبش ضد استبدادی 

آن چه وجود داشت، نيروھايی بودند مانند . وجود نداشت

سازمان ھای چريک ھای فدائی خلق، و سازمان 

 -اين ھا در دورۀ رژيم شاه به دليل مبارزاتشان. مجاھدين

يک سلسله تأثيراتی در  -به ويژه، به دليل مبارزۀ مسلحانه

سطح جامعه، به خصوص در ميان جوانان، گذاشته بودند 

. و نفوذ زيادی برخوردار بودندو از ھمين رو از اعتبار 

سازمان چريک ھای فدايی خلق در دوران قيام، در واقع 

مجھز به پايۀ توده ای بود و اين مسأله، اھميت زيادی 

  .داشت

اما متأسفانه مشکل اين بود که وجود رھبری و حزب 

انق	بی با سياست ھا و برنامۀ انق	بی که بتواند رھبری 

جنبش را پس از انق	ب به جنبش را به دست بگيرد و 

سمت و سوی تثبيت يک دولت کارگری راھنمايی کند، 

گروه ھای چپ (تمام برنامه ھای موجود  .مشاھده نمی شد

متکی به سياست ھا و برنامه ھای شکست انق	ب  )گرا

اگر ما انق	ب اکتبر را به دو  .بودند )استالينيزم(اکتبر 

عت	ی انق	ب اول، دوران ا .قسمت عمومی تقسيم کنيم

دوم، دوران تثبيت ضد انق	ب  .١٩٢۴تا  ١٩١٧

اگر در دوره اول تئوری ھا و  .به بعد ١٩٢۵استالنيسيتی 

نظراتی که در چھار کنگرۀ اول کمينترن ارائه داده شد را 

که )انق	بی و متکی به نظريات مارکسيستی ارزيابی کنيم 

از  سال فعاليتھای تئوريک نظری پيش ٣٠نتيجه ی حدود 

دوره  . (آن بود که حامل دستآوردھای بسيار غنی بود

دوم، دوران افول انق	ب متکی بر يک سلسله تئوری ھای 

متأسفانه در ايران،  .غيرمارکسيستی، منشويکی بود

ھای دوره دوم بود بود توسط حزب توده به درون  تئوری
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اين تئوری ھا و اين  .جنبش چپ ايران منتقل گرديد

جوانان و مشخصاً سازمان چريک ھای نظرات در بين 

  .فدايی خلق نيز رخنه پيدا کرد

ھمان طور که رفقا آشنا ھستند، برخی از مبارزين و پايه 

گذاران سازمان چريک ھای فدايی  خلق، که از محبوبيت 

از لحاظ تئوريک   بسياری ميان جوانان برخوردار بود،

ن تحت تأثير نظريه پردازان حزب توده و شوروی دورا

انق	ب دو «برای نمونه تئوری در . استالين قرار داشتند

که توسط استالينيست ھای حزب توده مطرح » مرحله ای

شده بود، فرض بر اين گذاشته می شد که انق	ب کارگری 

يا انق	ب سوسياليستی، مستقيماً نمی تواند در اين کشورھا 

و رخ بدھد و مورد اجرا قرار بگيرد، و بايد انق	ب در د

يک مرحله، . مرحلۀ مشخص و جدا از ھم انجام بگيرد

يک انق	ب دموکراتيک و يا » خلق«مرحله ای است که 

انواع واژه ھای ديگری که استفاده می (دموکراتيک نوين 

خلق به مفھوم  ائت	ف چھار طبقه . انجام می دھد) کردند

کارگران، دھقانان، خرده بورژوازی شھری و (

لی  که مبارزات ضد امپرياليستی بورژوازی بومی يا م

 .تقسيم می شد) می کند

بر اساس اين تئوری، مرحلۀ اول که مرحلۀ دموکراتيک 

نوين و يا دموکراتيک نام داشت بايد سپری شود، و پس 

يعنی در آيندۀ نامعلوم، پس از . از آن انق	ب سوسياليستی

اين که طبقۀ کارگر رشد کرد، انق	ب سوسياليستی رخ 

نابراين تزھا و تئوری ھايی انحرافی در انق	ب ب. دھد

در ميان نيروھايی که به طور قابل  ١٣۵٧بھمن ماه 

م	حظه ای از پايۀ توده ای برخوردار بودند و می 

توانستند يک آلترناتيوی در مقابل رژيم آخوندی ارائه 

دھند و جھت انق	ب و سمت و سوی آن را به سوی 

و اين انحرافی . رايج شد انق	ب سوسياليستی سوق دھند،

 .اساسی بود که با آن مواجه بوديم

اتفاقی نيست که در آن دوران درميان نيروھای 

مارکسيستی انق	بی، توھم نسبت به خمينی پيدا شد و علی 

وجود آمده، يعنی  ايجاد شوراھای رغم فرصت ط	يِی به

کارگری، شوراھای شھری و مح	ت و مبارزات خيلی 

ادی، ھمه به رژيم به اصط	ح ضد عميق ضداستبد

اين نکته در واقع . امپرياليستی خمينی توھم پيدا کردند

. يکی از مسائلی بود که بايد درس ھايی از آن بگيريم

رفقا به ياد دارند که  در اوايل انق	ب نيروھايی از 

صحبت به ميان آوردند و کارگران و » روحانيت مبارز«

ار خودشان را تشويق کردند پايه ھای راديکال مقاوم ھواد

در تظاھرات . را که با رژيم ارتجاعی خمينی مدارا  کنند

آن دوران ما شاھد آن ھستيم که بسياری از اين تبليغات 

به عنوان مثال، يک سال پس از انق	ب در . وجود داشت

يک فرصت بسيار مھم يعنی اولين انتخابات پس از 

به جای اين که انق	ب، سازمان چريک ھای فدايی خلق، 

پيشنھاد اتحاد عمل توده ای را با مجاھدين و با  ساير 

جريانات انجام دادند و خط سياسی خودشان را تبليغ کنند، 

از شرکت در آن انتخابات به نفع مسعود رجوی، امتناع 

و . کردند و انتخابات را به مسعود رجوی واگذار نمودند

4يت فقيه مسعود رجوی ھم پس از چند روز به دستور و

 .در انتخابات شرکت نکرد

بنابراين در دوران اوليۀ انق	ب فرصت ھای ط	يی 

اين را ھم بايد ذکر کنم که  .بسيار مھمی از دست رفت

برای رژيم تازه به قدرت رسيده ھم کام	ً  مسجل نبود که 

خمينی در پاريس . حاکميت خودش را ب	فاصله تثبيت کند

ياست نخواھد داشت و به قم اع	م کرد که او کاری به س

بايد تشکيل » مجلس مؤسسان«خواھد رفت و يا اين که 

و قدم ھای اوليه ای ھم برداشتند و اين اقدامات را . شود

ولی با مشاھدۀ اين که تمام راه . ھم به ظاھر تدارک ديدند

ھا برايشان ھموار شده و نيروھای مخالف کمونيست آن 

است که خودشان را به  ھا کام	ً تسليم شده اند، واضح

ب	فاصله شروع . شکل خيلی سريع تری تثبيت کردند

و زمانی ھم که بعضی . کردند به سرکوب تمام مبارزان

ھم به خود آمدند، مانند سازمان » چپ«از اين جريانات 

شان بی » جوخه ھای سرخ«اقليت، ديگر دير شده بود و 

ه ھا يک واکنش از روی استيصال بود و تود. تأثير بود

 .ديگر نمی توانستند بسيج شوند

بنابراين، تئوری ھا و تزھايی انق	بی که می توانست 

سازماندھی کند و می توانست آلترناتيوی بدھد به توده 

ھای وسيع برای استقرار يک دولت کارگری، برای آغاز 

نه تنھا وجود نداشتند، . انق	ب سوسياليستی وجود نداشتند

متکی به شکست انق	ب  بلکه در عوض تئوری ھای
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شوروی، يعنی تئوری ھای استالينيستی ترويج شدند و اين 

يکی از . منجر به اين شد که اين موقعيت از دست برود

درس ھای عمده ای که به نظر من می توانيم از انق	ب 

بگيريم اين است که وضعيت جامعۀ ايران را و  ١٣۵٧

توجه بشويم اقتصاد ايران را بررسی عميق تری بکنيم و م

که اصو4ً نظام اقتصادی حاکم در ايران حاکم، نظامی 

روحانيت «درک کنيم که گرايش . است سرمايه داری

و امثالھم يک گرايش ضد امپرياليستی نبودند که » مبارز

برای منافع توده ھا، فعاليت و در برابر امپرياليزم 

اين ھا اصو4ً از ابتدا بخشی از ھيئت . مقاومت بکنند

کم بودند و اين مسأله را ما بايد در آن دوران از ھمان حا

ابتدا تشخيص می داديم که ھيئت حاکمی که در جامعه 

واضح . وجود داشت، بخشاً متشکل از خود روحانيت بود

کرديم که ماھيت  است که ما بايد در آن زمان بررسی می

روحانيت چيست، و به جای طرح تئوری ھای دو مرحله 

زير لوای اتحاد (گران با بورژوازی ای و سازش کار

ضد «و آشتی طبقۀ کارگر با يک بورژوازی ) خلق

، از روز نخست خط مستقل ضد دولت »امپرياليستی

سرمايه داری و حکومت اس	می را ترويج می کرديم و 

نشان می داديم که درواقع مبارزات کارگری، مبارزات 

دولت  تمام اقشار تحت ستم، بايد متوجه سرنگونی کامل

متأسفانه آن . که اين اتفاق نيافتاد. سرمايه داری شود

اعتشاش تئوريک و نظری که در آن زمان ايجاد شده بود 

امروز ھم بسياری از جريانات . امروز ھم وجود دارد

چپ وجه تمايز بين مفھوم حکومت و مفھوم دولت را 

تصور می کنند که دولت، ھمان . مخدوش می کنند

حکومت تغيير می کند، بنابراين به حکومت است و اگر 

درصورتی که . اين مفھوم است که دولت تغيير کرده

چنين نيست و درواقع بايد يک وجه تمايزی قايل شد بين 

رژيم شاھنشاھی . حکومت يا رژيم و دولت سرمايه داری

براساس مبارزات توده ای در جامعه سرنگون شد، اما 

و صرفاً رژيم ھا دولت سرمايه داری کماکان باقی ماند 

تغيير پيدا کردند، يعنی صرفاً يک عده تاج به سر دور 

دربار شاھنشاھی رفتند و يک عده آخوند عمامه به سر 

ھيچ کدام از نھادھای دولتی . آمدند جايگزين آن ھا شدند

تغيير نکردند، حتی ساواک ھم تا حدودی تغيير نکرد، 

کل يک سلسله سران ساواک را اعدام کردند، منتھی 

 .اجزای دولت سابق را حفظ کردند

از لحاظ تاريخی ھم بخواھيم بررسی کنيم، اصو4ً 

آخوندھا و روحانيت بخشی از ھيئت حاکم بودند و از ابتدا 

و از زمان سلجوقيان و در دوران صفويان و قاجاريه و 

روحانيون، . تمام اين دوران بخشی از حاکميت بوده اند

دوران . افيت و مردم بوده اندد44ن شاه ھا و تجار و اشر

شاه ھم ھمی نطور، آخوندھا يکی از مسببين بازگرداندن 

 ١٣٣٢مرداد  ٢٨شاه و مبتکرين و ھمکاران کودتای 

بخشی از ھمين آخوندھا بودند مانند کاشانی و عدۀ . بودند

زيادی از ھمين قشر که به سی آی ای برای بازگرداندن 

يشه بخش جدا ناپذيری اين ھا اصو4ً ھم. شاه کمک کردند

  .از ھيئت حاکم بودند

ما کمونيست ھا از سال ھای پيش بايد اين مسايل را 

خود را از لحاظ  ١٣۵٧کرديم و برای انق	ب  بررسی می

کرديم و فريب عوامفريبی ھای اينان را  نظری آماده می

مسألۀ مھمی که بايد از پيش تحقيق  .نمی خورديم

کرديم، نقش امپرياليزم و  کرديم و سر آن توافق می می

شد که  بايد روشن می .تأثيرات آن بر اقتصاد ايران بود

اخت	ف روحانيت عليه شاه و امپرياليزم ريشه در چه 

ريشۀ آن اين بوده که امپرياليزم به دليل  .داشته است

در کشورھای  )به دليل اشباع وسايل توليدی(نيازھايش 

ت بنجلی که متروپل، به سخن ديگر به علت محصو4

روی دستشان مانده بود، مجبور به اقداماتی در ساير 

بايد اين وسايل اشباع  .کشورھای جھان از جمله ايران شد

شده در کشورھای متروپل را به کشورھای ديگر منتقل 

آن چه اتفاق افتاد اين بود که در دورۀ پس از  .می کردند

باع جنگ دوم جھانی درواقع مشکل امپرياليزم، مشکل اش

برای ساده کردن موضوع مث	ً ماشين  .وسايل توليدی بود

کردند  آ4ت و کارخانجاتی را که وسايل مصرفی توليد می

برای  ).مانند کارخانه ھايی که کفش توليد می کنند(

صدور اين کارخانجات، سياست نوينی توسط امپرياليزم 

که شامل آمريکايی جنوبی، خاور دور و  .طراحی شد

برنامه  «بنياد فورد»تحت پوشش  .ه می شدخاور ميان

ريزی کردند که مشاورين آمريکايی بروند به تمام اين 

کشورھا، تحقيق کنند، برنامه ريزی کنند و نھايتاً تغييرات 
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و تحو4تی در زمينه اقتصادی ايجاد کنند و يا زمينه ی 

مادی را برای جذب اين محصو4ت اشباع شدۀ کشورھای 

بايد توجه کنيم  .ين کشورھا صادر کنندامپرياليستی به ا

 .که در ايران در پيش سرمايه داری وجود نداشته است

پيش از سرمايه داری نيز اصو4ً يک نظام متکی بر 

شيوۀ توليد  .وجود داشته است «شيوۀ توليد آسيايی»

آسيايی سال ھای سال آن جا حکمفرما بوده تا زمانی که 

کرد و مشخصاً از دوران  امپرياليزم يک سلسله دخالتھائی

صفويه، سرمايه داری و صاحبان زمين و تجار و غيره 

پيدا شدند و از آن زمان ھم به ھرحال اين تجار و کسانی 

  .که به ھرحال زمين دار بودند

دوم اين که انواع و اقسام وام ھا از طريق بانک ھای 

ھا بيايند  مختلف به تجار و زمين دارھا اعطا شد که آن

. ارخانه شوند و کارخانه ھا راه اندازی کنندصاحب ک

سوم و مھم ترين اصل اين که يک سلسله فشارھايی از 

طريق گمرکات و ماليات و غيره بر تجار بازار اعمال 

برای اين که تجاری که خودشان ھيچ انگيزۀ . کردند

توليدی نداشتند، می رفتند مث	ً کفش از کشور چين 

ايران وارد می کردند، خريداری می کردند و سپس به 

تجاری بودند که مقام . می فروختند و سود ھم می بردند

مانند بانک دارھا عمل می . با4يی در جامعه داشتند

کردند و ھر شخصی پول 4زم داشت از آن ھا وام می 

اين ھا  به مردم وام می دادند و . گرفت و قرض می کرد

سطح از يک عظمت و اعتباری و موقعيت ويژه ای در 

 .جامعه برخوردار بودند

واضح است امپرياليزم برای اين که آن ھا را به سيستم 

سرمايه داری جذب کند، از طريق اص	حات رژيم 

شاھنشاھی و انق	ب سفيد، ماليات بر کا4ھا را از طريق 

گمرکات زياد کرد و ورود کا4ھا برای اين نوع اقشار را 

اين مسأله معترض  محدود کرد و اين ھا به اين ترتيب به

چون اصو4ً موقعيت اقتصادی خودشان را از دست . شدند

رفته می ديدند و از اين زمان اپوزيسيون عليه شاه در 

واضح است که يکی از . درون بازار به وجود آمد

تشکيل می داد و » روحانيت«متحدين اصلی بازار را 

 ١۵روحانيت ھم از اين جا ظاھر شد و نھايتاً ماجرای 

. داد رخ داد که پس از آن خمينی به عراق تبعيد شدخر

ھای امپرياليستی و شاه  واقع تجار و روحانيت سياست در

را نپذيرفتند، زيرا موقعيت خود را در خطر نابودی 

. به اين علت آنھا  عليه نظام شاھنشاھی اقدام کردند. ديدند

کند اما مسأله ای که می خواھم  اين بحث طو4نی طلب می

ن تأکيد کنم اين است که روحانيت به ھيچ درجه ای و بر آ

ھيچ زمانی عنصری از ترقی خواھی در خود نداشته، و 

اين ھا ھميشه بخشی از ھيئت حاکم بودند و به دليل 

اخت	ف ھايی که در سياست ھای امپرياليزم بر آن ھا 

طبيعی بود که  . اعمال شد در اپوزيسيون قرار گرفتند

مت می رسيدند، شروع به سرکوب و وقتی ھم که به حکو

 .کشتار و غيره کردند

اين مسائل را مارکسيت ھای انق	بی در آن زمان ھم می 

اگر اين کار را نکردند به اين . بايست درک می کردند

. معنی بود که آمادگی تئوريک و تشکي	تی را نداشتند

موقعيت ط	يی را که انق	ب به وجود آورده بود، انق	بی 

ليون ھا نفر از توده ھا در کارخانه ھا و شھرھا و که مي

کمونيست ھا می توانستند با يک . خيابان ھا  آورده بود

تئوری صحيح و با يک نظرگاه درست و با يک شناخت 

صحيح از ماھيت رژيم و از ماھيت دولت سرمايه داری، 

. از روز اول توده ھا را عليه جريان آخوندھا بسيج کنند

اين کار را نکردند و نه تنھا اين کار را ولی متأسفانه 

انجام ندادند، بلکه حمايت کردند از آن ھا و توده ھا را 

درواقع تشويق به حمايت از روحانيت يعنی نظام سرمايه 

داری کردند، چون متکی بودند به آن تئوری ھای 

اين درواقع به نظر من . انحرافی انق	ب دو مرحله ای

اين درس . انق	ب ايران بود يکی از د4يل اصلی شکست

بزرگی است برای ما، که بايد در آتيه اين تئوری ھا را 

رھا کنيم و تئوری ھايی منطبق با مارکسيزم انق	بی و 

متکی به تجارب و نظرياتی که منجر به پيروزی انق	ب 

اکتبر شد، يعنی اسناد کمينترن، بحث ھای لنين، مورد 

م رھبران انق	بی در آن بحث ھای تما. استفاده قرار دھيم

تئوری ھايی را که . زمان را مورد بازنگری قرار دھيم

منشويزم و  استالينيزم به ارمغان آورد، بايد مردود اع	م 

از اين لحاظ . کرده و از به کار بردن آن خودداری کنيم

درس ھای انق	ب اکتبر اين جنبه ی آن بسيار مھم است و 

يم و از آن بياموزيم و ما بايد بر روی آن متمرکز شو

   . برای دوران آتی استفاده کنيم
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١٥ 
و تکاليف کنونی و تکاليف کنونی   ٥٧٥٧درس ھای شکست انق�ب درس ھای شکست انق�ب 

  کمونيست ھاکمونيست ھا

  

رفيق بحث  بندی جمعمطلب زير متن پياده شدۀ : ميليتانت

مورخ  » افق چپ انق	بی«در اتاق پالتاکی  مازيار رازی

است که برای اط	ع خوانندگان درج  ٢٠١٣ژانويۀ  ٢۵

 . می گردد

در ابتدا بايد بار ديگر روی اين موضوع تأکيد می کنم که 

، استفاده از ١٣٥٧ھدف از کسب درس ھايی از انق	ب 

مان اين درس ھا برای انق	ب آتی و آماده کردن خود

 .است

شود، اين  بنابراين زمانی ھم که انتقاداتی به سازمانی می

انتقادات از روی غرض ورزی و يا مسائل شخصی 

ما صرفاً به يک سلسله ايده ھا، عقايد و کجروی . نيست

ھا انتقاد می کنيم و اين شامل تمام گروه ھای سياسی می 

به ھرحال برای پيشبرد بحث و داشتن افق و چشم . شود

داز برای کارھای آتی، به نظر من سه نکتۀ اساسی ان

 :وجود دارد که بايد بررسی شود

 .مسائل تئوريک و نظری .١

يک سلسله مسائل مشخص عملی که از ھمين  .٢

 .رو ھستيمامروز ما با آن ھا روبه

ارتباطات بين المللی برای تدارک انق	ب آتی  .٣

 .ايران است

يح می دھم که ھم پيوند خورده را توضمن اين سه جنبۀ به

 .می توانيم کارھايمان را بر اساس آن ھا تنظيم کنيم

موضوع اول ھمان طور که به درستی برخی رفقای  -١

ديگر اشاره کردند، اين است که ما در اين بيش از سی 

وقتی در سطح . سال گذشته ھيچ پيشرفتی نکرده ايم

نظری و تئوريک و برنامه ای پيشرفتی نکنيم، به اين 

ست که اگر فردا اتفاقی مانند مصر در ايران مفھوم ا

در غياب ما، به . بيافتد، ما از تمام وقايع عقب خواھيم بود

ھا، محققاً شرايطی ايجاد می شود که يک  عنوان کمونيست

رژيم بورژوازی جای يک رژيم بورژوازی ديگر خواھد 

يکی . اين مسجل است. آمد و ما ھيچ نقشی نخواھيم داشت

تأکيد من روی مسألۀ تحليل ھای نظری،  از د4يلی که

تئوريک و برنامه ای از يک سو و بررسی اشکا4ت 

متوجه چپ برخوردار از پايۀ اجتماعی از سوی ديگر 

البته ھمين ايرادات به (بود، يعنی چريک ھای فدائی خلق 

مجدداً بعداً . ھمين موضوع است  ،)ديگران ھم وارد است

ھا وارد  ه نقدی به آنتوضيح بيشتری خواھم داد که چ

 .است

ما، در مورد مسائل تئوريک و نظری می بايست چند 

 :مسألۀ محوری را درنظر بگيريم و آن ھم اين است که

اول، ما در وھلۀ نخست بايد آن رژيم و آن دولتی را که 

يعنی ماھيت طبقاتی . می خواھيم سرنگون بکنيم، بشناسيم

وقتی مارکس . مدولت سرمايه داری را بايد تشخيص بدھي

صحبت از ديکتاتوری بورژوايی می کند، بايد ببينيم که 

اين ديکتاتوری بورژوايی در ايران چيست؟ تا اين مطلب 

روشن نگردد و به بحث گذاشته نشود، به جايی نمی 

رسيم؛ يعنی حول اين موضوع بسيار ابتدايی که مسألۀ 

 مسألۀ امپرياليزممفھوم ديکتاتوری بورژوايی به درک 

ما بايد شناخت کافی از مسائل و . گره خورده است

ھمچنين بايد مسألۀ . تحو4ت امپرياليستی داشته باشيم

را که در اين  تناقضیدولت کنونی و  ماھيت طبقاتی

دولت وجود دارد، يعنی بين گرايش اقتدارگرا و اص	ح 

 .طلب اين رژيم ، بشکافيم و روشن بکنيم

ت از دولت، مسأله اين در محور اين بحث اول يعنی شناخ

است که ما اين دولت مشخص را، اين دولت سرمايه 
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١٦ 
داری را بايد تحليل بکنيم و ببينيم که از چه زمانی به 

سرمايه داری تبديل شده است؟ و به چه علت به آن دولت 

سرمايه داری می گوييم و نھايتاً چه کارھايی بايد انجام 

 .دھيم که اين رژيم ساقط شود

ابزاری که برای سرنگونی اين : ه اين استدومين نکت

رژيم درنظر داريم بايد به بحث بگذاريم و آن شامل بحث 

ما بايد بدانيم که ابزار از لحاظ . می شود حزبدر مورد 

تشکي	تی چه نوع ابزاری است؟ يعنی بايد بر سر مفاھيم 

رابطۀ و  رابطۀ حزب با شوراھا، شوراھا، برنامه، حزب

اين ھا مسائل محوری . ، روشن باشيمحزب با قدرت آتی

و اساسی است که ما در اين سی و چند سال ھنوز به قدر 

کافی مورد بحث قرار نداده ايم، چه برسد به اين که در 

 .آتيه وارد وقايعی شويم که بتوانيم از پس آن بربياييم

به اعتقاد من تمام احزاب موجود امروزه کاريکاتورھايی 

اين ھا قابليت تدارک انق	ب . تنداز احزاب بلشويکی ھس

حزب طبقۀ ما بايد در مورد . در آتيه را نخواھند داشت

بحث بکنيم و اين حزب پيوند بخورد با پيشُروی  کارگر

اين ھا بحث ھای مفصلی ھستند . کارگری در داخل ايران

 .که بايد انجام دھيم

سومين نکته اين است که آن دولتی که ما می خواھيم 

ين دولت بورژوايی بکنيم، چيست؟ ماھيت جايگزين ا

انق	ب چيست؟ مفھوم سوسيالزم چيست؟ برداشت ما از 

 کمونيزم چيست؟

رفقا . ما ھنوز بر سر اين مسائل ابتدايی توافق نظر نداريم

من می گويم در اين ! صحبت از انق	ب بھمن می کنند

ھای شکست اين  سی و سه سال ھم ھنوز بر سر درس

ق نرسيديم، چون ھيچ وقت بر سر اين انق	ب به تواف

مث	ً در مورد ! ای نکرده ايم مسائل بحث اساسی و پايه

مسألۀ دولت بورژوازی، ھمين امشب يکی از رفقا 

 !می کند »بورژوازی کمپرادور«صحبت از 

بورژوازی کمپرادور يعنی چه؟ يعنی يک بورژوازی 

يک ھست که وابسته به امپرياليزم است و به اين اعتبار، 

و ! بورژوازی ھم ھست که به امپرياليزم وابسته نيست

می تواند در ميان خلق باشد، بنابراين بايد ما يک قدم 

ھايی برداريم و راه ھايی پيدا کنيم که اين خلق را عليه 

واقعيت اين است اين ھمان اشتباھی ! امپرياليزم متحد کنيم

و حزب توده و (است که رفقای چريک ھای فدايی خلق 

در داخل ايران کردند و نسبت به  )مام جريانات ديگرت

سال  ٣٣ما امروز پس از گذشت . خمينی توھم پيدا کردند

ھنوز داريم درجا می زنيم، روی ھمان بحث ھايی که 

ايم و  نتايج اسفباری در داخل ايران داشته اند، بحث نکرده

 .به توافق نرسيده ايم

ستند؟ علت اين ھا برای انق	ب آتی مھم ھ چرا اين بحث

است که بدون تئوری انق	بی ما نمی توانيم انق	ب 

بلشويک ھا وقتی که وارد . سوسياليستی را سازمان دھيم

سال کار تئوريک  ٣٠شدند، نزديک  ١٩١٧دوران فوريۀ 

شان نھفته شده بود، برنامه ريزی کرده بودند، پشت

آن ھا در حوزه ھای کارگری عضو . تدارکات ديده بودند

وقتی حزبشان را در دوران تزار اع	م . فته بودندگر

حوزۀ کارگری ھسته ھای حزبی  ١۶٠٠کردند، در بيش 

 .داشتند

وقتی در انق	ب فوريه تئوری ھای خود را به عمل در 

آوردند، و وارد عمل مشخص در ارتباط با اين تئوری ھا 

ماه  ۶عضو داشتند، و  ٢۵٠٠٠شدند، چيزی نزديک به 

ميليون کارگری  ١٠. فر عضو کارگرین ٢۵٠٠٠٠بعد، 

که متعلق به شوراھا بودند، به شعار بلشويک ھا در 

تمام قدرت به «ارتباط با تسخير قدرت تحت عنوان 

اين مسائل . رأی دادند و از آن حمايت کردند »شوراھا

ما نبايد تصور کنيم که با دو جنگ . پيشا انق	بی بود

کلی و عمومی، می چريکی، و يا دو انفجار و چھار بحث 

توانيم وارد عرصۀ تحو4تی در داخل ايران بشويم و 

 !رھبری طبقۀ کارگر را ھم به دست بگيريم

بايد جلسات . بنابراين مسألۀ تئوريک، بسيار مھم است

آن قدر بحث کنيم که متقاعد . مرتب و طو4نی بگذاريم

شويم و يا حداقل اخت	فات روشن شود؛ ببينيم اين دولتی 

خواھيم سرنگون کنيم، چه ماھيتی دارد؟ ابزاری  که می

که می خواھيم با آن دولت را سرنگون کنيم، چيست؟ و 

 آن چيزی که می خواھيم جايگزين آن نماييم، چيست؟
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١٧ 
نه تنھا پيش از ! بر سر ھيچ کدام از اين ھا توافق نيست

 ١٣۵٧توافق نداشتيم، نه تنھا در انق	ب  ١٣۵٧سال 

به دليل . ھمين امروز ھم توافق نداريم توافق نداشتيم، بلکه

اين کجروی ھا، به دليل ھمين اشتباھات تئوريک است که 

اگر ھمين امروز در انتخابات چند ماه آينده، ھمين آقای 

احمدی نژاد، و يا مشايی يک چرخشی کنند و قدم ھايی به 

طرف اص	حات بردارند، بسياری از ھمين نيروھای 

يدا می کنند، ھمان طور که به چِپ ما به آن ھا توھم پ

خاتمی پيدا کردند و ھمان طور که به رفسنجانی پيدا 

به  ١٣۵٧کردند و ھمان طور که در آستانۀ انق	ب 

 .خمينی پيدا کردند

يک مسألۀ ريشه ای مھم و اساسی در چپ ما وجود دارد؛ 

و آن ھم اين است که ما اصو4ً چپی ھستيم که به دوران 

تئوری ھای ما . روسيه تعلق داريم ١٩١٧شکست انق	ب 

تئوری ھای استالينيستی که . از آن جا نشأت گرفته است

اين تئوری ھا . در پوست و خون ما رخنه کرده است

اتفاقاً بر اساس نظرات لنين و کمينترن، و متکی به آن ھا 

برای نمونه بعضی ھا می گويند که کمونيزم ھمين . نيست

اگر ! تواند ساخته شود یفردا بعد از سرنگونی رژيم م

بينيد که  و حزبش را بخوانيد، می منصور حکمتمقا4ت 

بعضی ھا ھم که اصو4ً به دوران انتقال . چنين می گويد

خود اعتقاد دارند، فکر می کنند که سوسياليزم خود به

رژيم سقوط می کند و به شکلی معجزه . ساخته می شود

چپ ما به مسائل  اين يعنی. آسا سوسياليزم ساخته می شود

 .پايه ای مارکسيستی آشنايی ندارد

 .ھای نظری اھميت دارند از اين روست که بحث

. در سطح عملی، مسألۀ جنبش کارگری مطرح است -٢

بايد کمپين ھای بين المللی مرتب و مداوم در حمايت از 

سال ھاست ما در مورد اين صحبت . کارگران ايجاد بکنيم

ی است که می تواند يکی از می کنيم و اين ھم موضوع

ما،  اتحاد عملمسألۀ . محورھای بحث ھای آتی باشد

مسألۀ اتحاد عمل نيروھايی که متعلق به جريانات 

کمونيستی ھستند و کارھايی که امروز می توانند در 

 .ارتباط با جنبش کارگری انجام دھند

ارتباطات بين المللی و ايجاد شبکه ھای بين المللی در  -٣

بين الملل از کارگران ايران و نھايتاً ساختن يک  حمايت

در اين راستا يک سلسله . ھمانند کمينترن است انق�بی

چه در سطح کارھای . قدم ھايی برداشته شده است

تئوريک، نوشته ھا و مقا4ت و کتاب ھای متعددی وجود 

دارد که رفقا بايد آن ھا را بخوانند، با ھم مطالعه کنند، به 

ند و ھمديگر را متقاعد کنند و اخت	فات را بحث بگذار

از سال پيش در سطح بين المللی يک . روشن سازنند

ايجاد شده که  »احيای مارکسيستی«گرايشی به نام 

تعدادی از گرايشات مختلف انق	بی در سطح جھانی را به 

سازی يک بين الملل خودش جلب کرده و در حال باز

اين کار مھم است؛ زيرا که . انق	بی در سطح جھانی است

ما بدون يک پشتوانۀ بين المللی حتی اگر در داخل ايران 

سرمايه داری . يک انق	ب رخ دھد، دوام نخواھيم آورد

در سطح بين المللی، امپرياليزم، متشکل از اجزای 

از  درصد ٩٠سرمايه داری کشورھای مختلف است که 

برای ھمين است که . جمعيت جھان را استثمار می کند

جنبش کارگری در کشورھای مختلف نيز بايد در يک 

حزب کارگری آتی در . جنبش بين المللی متشکل شود

ايران نيز بايد متعلق به يک حزب بين المللی انق	بی 

 .باشد

اکنون ما وقت تنفس خيلی کوتاھی داريم که بايد به اين 

 .المللی بپردازيم مسائل بين

بسيار  ١٣۵٧در نتيجه از اين زاويه تجارب ما در انق	ب 

در آخر در مورد . مھم است و بايد از آن درس بگيريم

نقدم به چريک ھای فدايی خلق می خواستم اين موضوع 

سازمان فعاليت ھای بسيار ارزنده   را روشن کنم که آن

ز ای کرده است، از جمله گسست از حزب توده و ا

برخوردھای رفرميستی حزب توده، و طرح شيوۀ مبارزۀ 

مسلحانه که خود من و گرايش ما ھم در واقع مدافع آن 

کرد اين سازمان دستاوردھايی برای  عمل. بوده و ھستيم

جنبش کارگری داشت و می توانست نقش بسيار مھمی را 

 .ايفا کند ١٣۵٧در انق	ب 

سازمان چريک ای به نظريات  خواستم اشاره در آخر می

اين موضوعی که رفقا در حمايت . ھای فدايی خلق بکنم

مبنی بر اين که چريک ھا  -از آن سازمان اشاره می کنند
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در آستانۀ انق	ب متحمل دستگيری ھا و حم	ت و ھزينه 

ھای سنگينی شدند و به ھمين علت از ھم پاشيده شده 

آور  اين ھا بسيار تأسف -بودند، و رھبری نداشتند و غيره

است، ولی مسلۀ اصلی که ما در مورد آن انتقاد می کنيم، 

اين ھا نيست، چون به ھرحال بخش اين اعظم اين 

صدمات وارد بر چريک ھای فدايی خلق نتيجۀ يک 

سلسله تئوری ھا و يک سلسله نظرياتی بود که 

 .کارھايشان را بر اساس آن ھا انجام دادند

ئوری ھا از کجا آمده اين نظريات از کجا آمده بود؟ اين ت

بود؟ اين طور نيست که آن ھا به ھيچ رو نظريه و تئوری 

به عنوان مثال بيژن جزنی، به عنوان يک . نداشتند

ساله مطرح  ٣٠تئوريسين نظرياتی را در کتاب تاريخ 

می کند، و بسياری از اين نظريات صحيحی ھم بودند، 

اش در ھمان مؤسسۀ  اما کماکان اين نظريات ريشه

درست است که آن . کادميک مسکو در روسيه بوده استآ

ھای مبارزاتی و رفرميزم حزب  ھا يعنی برنامه و روش

توده را به درستی مورد انتقاد قرار دادند، ولی تئوری 

 .ھای اساسی آن ھا ھمان بود

اگر رفقا کتاب جزنی را بخوانيد او از بورژوازی 

معۀ ايران از فئوداليزم در جا! کمپرادور صحبت می کند

در جامعۀ ايران اصو4ً فئوداليزم وجود ! صحبت می کند

نداشته، بر اساس بحث ھای مارکس شيوۀ توليد آسيايی 

البته اين نظريۀ شيوۀ توليد آسيايی، در . وجود داشته است

دوران استالين، از مؤسسۀ آکادميک مسکو اصو4ً حذف 

ن در ھای استالي شد، چون اين نظريه با يک سلسله اقدام

مغايرت قرار گرفت و به ھمين دليل آن را از ادبيات خود 

بسياری از مسائل اساسی ابتدايی . حذف کردند

مارکسيستی در اين دوران حذف شد و بسياری از نظرات 

انحرافی پيشين برگردانده شد؛ از جمله ھمين نظريۀ 

انق	ب دو مرحله ای، ھمين نظريۀ بورژوازی کمپرادور 

، اين ھا نظرياتی منشويکی بود که باز و بورژوازی ملی

و . گرداننده شد و به نظريات رسمی مسکو مبدل گشت

اين تحريفات آثار مارکسيستی، تأثيرات خودش را در 

سراسر جھان و از جمله کشور ايران در ميان کمونيست 

 .ھا گذاشت

بنابراين ما بايد يک گسست اساسی تئوريک بکنيم و نمی 

يه بکنيم و از روی آن به سادگی رد توانيم به سادگی توج

رھبران سازمان ھا، تئوريسين ھای اين گرايشات . شويم

بودند که به رفقای خود آموختند که انق	ب در ايران دو 

و امروزه ! و طبقۀ کارگر آماده نيست! مرحله ای است

و البته بخشی از ! را سازمان داد »خلق«بايد رفت و 

مپرادور، يعنی ھمان خلق ھم بورژوازی غير ک

 .بورژوازی ملی است

بنابراين وقتی انق	ب می شود، چريک ھای فدايی خلق و 

رھبرانشان و کسانی که از آن ھا باقی مانده اند، دنبال 

و اتفاقی نيست که به يک رژيم ارتجاعی ! خلق می گردند

چون فکر می کنند که ! «روحانيت مبارز«  می گويند، 

در صورتی که اين روحانيت . دھا از متحدانشان ھستن اين

. به اصط	ح مبارز حتی ارتجاعی تر از رژيم شاه بود

و ھيچ تحليلی در اين مورد . بخشی از ھيئت حاکم بود

چطور ممکن است . ندادند و اص	ً دنبال اين مسائل نبودند

المللی يا  اقتصاد ايران را بدون درنظر داشتن اقتصاد بين

 !کرد امپرياليرم ارزيابی و تحليل

اصو4ً اص	حات ارضی که در ايران شکل گرفت منجر 

به اين اخت	فات ميان خمينی و تجار از يک طرف با شاه 

روحانيت و بازار در ارتباط ارتباط تنگاتنگ بوده . شد

اين تحليل ھا اص	ً از طرف مارکسيست ھا پيش از . اند

 .انق	ب صورت نگرفته بود

نوان گام ھای اوليه بايد نتيجه گيری اين است که ما به ع

. قدم ھای مشخص تئوريک و عملی و بين المللی برداريم

سال قبل از  ٢٠سال اين قدم ھا برداشته نشده است و  ٣٣

اکنون . دوران سرنگونی رژيم شاه ھم برداشته نشده بود

بيش از نيم قرن است که ما فعاليت ھای تئوريک در ميان 

توافق تئوريک و نظری ايم و به ھيچ  کمونيست ھا نداشته

ھر عده ای رفته و دار و دسته ای دور . نرسيده ايم

خودش را تشکيل داده، يا حزبی تشکيل داده و پرچمی 

با4 برده و خود را محور جنبش کارگری قلمداد کرده 

اين ھاست که مخرب است و اين ھاست که لطمه . است

 می زند و اجازه نمی دھد که ما بحث ھای اساسی خود را

 با تشکر. بندی من تمام شد جمع وقت دقيقه ١۵ .انجام دھيم
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١٩ 
  در دفاع از سنديکای کارگران شرکت واحددر دفاع از سنديکای کارگران شرکت واحد

  عليرضا بيانی

اخيراً اط	عيه ای از سوی سنديکای کارگران شرکت 

واحد منتشر گرديد که طی آن برکناری منصور اسالو از 

نظر . سمت رياست ھيئت مديرۀ سنديکا اع	م شده است

تاکنونی منصور اسالو که عمدتاً در مبارزۀ  به اعتبار

مشترک در درون ھمين سنديکا به دست آمده و متقاب	ً 

اعتباری که به سنديکا داده است، اين خبر غير عادی به 

سو مطرح نظر رسيده و انواع شبھات از اين سو و آن

يکی از محورھای اصلی دخالت برخی از . گشته است

ھا عدم اعتبار اط	عيه بوده فعالين سياسی، به زعم آن 

است که اين موضوع پس از گذشت چھار روز از صدور 

اط	عيه و عدم تکذيب آن از سوی سنديکای کارگران 

شرکت واحد، خود به خود منتفی شده و نظردھی پيرامون 

اما بخش ديگری . اين محور را غير ضروری می سازد

، غير از فعالين سياسی به نوعی اين عمل را غير منطقی

مدرن و غيره دانسته و خواھان بازپسگيری آن از سوی 

  . سنديکا شده اند

برکناری اسالو از موقعيت ھای خود در سنديکای 

کارگران شرکت واحد پس از خروج وی از ايران 

صورت گرفته که اين عمل خود منطبق با موازين 

سنديکا، مبنی بر عدم عضويت در خارج از کشور، 

ين دليل نخواسته است که سخنگويی ھم قطعاً به ھم. است

اين نظر يک فرد در . در خارج کشور داشته باشد

سنديکای شرکت واحد نيست و در واقع نتيجۀ يک خرد 

جمعی محسوب می شود و ضروری است که ھمۀ 

دوستداران و ناظران فعاليت سنديکا، دست کم به دليل 

د و به احترام به استق	ل سنديکا، آن را به رسميت بشناسن

طبيعی است ھر کس محق است نقد و . آن احترام بگذارند

انتقاد خود به اين تصميم را طرح کند، اما حفظ استق	ل 

فرض سنديکا، محور و اولويتی است که 4زم است پيش

  . اصلی در نظر گرفته شود

سنديکا ھمچنين از اتحاديۀ جھانی حمل و نقل خواستار 

و حمايت از منصور  قطع ھمۀ ارتباط ھا، ھمکاری ھا

در ھمۀ واکنشات تاکنونی به اين بخش . اسالو شده است

از اط	عيۀ سنديکای کارگران شرکت واحد، اعتراض و 

انتقاد مشاھده می شود، به اين معنا که سنديکا خواھان 

ايزوله کردن اسالو است؛ در اين ميان توضيحاتی ھم 

بر اين پيرامون اعتبار و مبارزات اسالو داده می شود؛ 

يا » مدرن«مبنا، نتيجه گرفته می شود اين اقدام 

حال آن که موضوع اساساً درخواست . نيست» متمدنانه«

ايزوله کردن اسالو نيست و نمی تواند باشد؛ زيرا که 

خود مانع از ايزوله و منزوی اعتبار و سابقۀ اسالو خود به

به خصوص که ايشان اکنون در . شدن وی خواھد شد

يران به سر می برند و قطعاً انواع تريبون ھای خارج از ا

اپوزسيون آمادگی کامل دارند تا آن گونه که خود ايشان 

بنابراين گزينۀ . مايل باشند در اختيارشان قرار بگيرند

ايزوله و منزوی کردن اسالو کام	ً بی ربط و فرعی است 

و به نظر می رسد کسانی که نگران اين وضعيت ھستند 

بسيار وسيع موجود در خارج کشور، آشنايی با امکانات 

کافی ندارند؛ امکاناتی که بخش کمی از آن قادر است يک 

فرد منزوی را به يک چھرۀ جھانی تبديل کند، چه رسد به 

  .فردی که نقداً تا سطح معينی شناخته شده می باشد

بديھی است اساس رابطۀ نھادھای کارگری بين المللی 

و نقل با يک فرد عضو سنديکا  نظير اتحاديه جھانی حمل

به نمايدگی از سنديکای کارگران شرکت واحد می باشد و 

ھرگونه کمک رسانی در ھر سطحی از سوی آن ھا به 

در اين . منظور ارسال آن به خود سنديکا می باشد

صورت به نظر طبيعی می رسد که سنديکا از متحدين 

، خود بين المللی خود بخواھد که فرد مرتبط با خود را

تعيين کند تا کنترل کاملی بر روند روابط متقابل با آن ھا 

ھمچنين بديھی است که منصور اسالو به . داشته باشد

عنوان يک فرد حق دارد و می تواند با ھر نھادی به 

  .نمايندگی از سوی خودش روابطی را ايجاد يا حفظ کند

 آن چه که بايد در اينجا نتيجه گرفت اين است که از نظر 

سنديکای کارگران شرکت واحد منصور اسالو ديگر 

سمتی در آن سنديکا ندارد، طرفداران سنديکا نيز نيازی 

ھمۀ . به جبھه گيری در يکی از دو سمت مذکور ندارند

زحمات و ت	ش ھای منصور اسالو در گذشته در تاريخ 

جنبش کارگری ثبت شده و وظيفۀ سنديکا و ھر فرد ع	قه 

ری است که از آن قدردانی کرده و به مند به جنبش کارگ
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ھمان طور که بايد چنين کاری با خود . آن احترام بگذارد

سنديکای کارگران شرکت واحد . سنديکا صورت گيرد

خواه ناخواه با شخص اسالو، و اسالو با اين سنديکا تنيده 

شده اند و از ھمين رو پذيرفتن جدايی آن ھا از يکديگر، 

ی مخاطبان و بدون آن که سنديکا بدون آمادگی قبلی برا

پيش تر انتقادات خود به اسالو را در سطح بيرونی و رو 

به جنبش مطرح کرده باشد، از نظر ع	قه مندان سنديکا 

و ھمۀ کسانی که فعاليت سنديکا را دنبال می کنند، دشوار 

با اين حال واقعيت اين است که اين جدايی صورت . است

ا نيست که نمی توان از ھر دو گرفته؛ اما اين بدان معن

سوی اين اخت	ف درخواست کرد که ھر اخت	فی به حول 

مسائل شخصی را به نفع کل جنبش طبقۀ کارگر، اخت	فی 

درونی و شخصی قلمداد کند و حل آن را نيز به طور 

  .شخصی پيش ببرد

  

اما آن چه که بايد در نظر گرفت، آيندۀ منصور اسالو   

است که الزاماً نمی تواند با اعتبار در خارج از کشور 

اين . گذشتۀ ايشان تضمين شده و قابل تأييد و حمايت باشد

دقيقاً بستگی به  فعاليت ھای سياسی آيندۀ منصور اسالو و 

. جای گيری وی در ترکيب بندی صفوف اپوزسيون دارد

اميدواريم که منصور اسالو در خارج از کشور نيز در 

بش کارگری در ايران قرار صفوف متحدين واقعی جن

بگيرد و سنت مبارزاتی خود را در ھمين صف و برای 

در اين صورت، و فقط در اين . ھمين جنبش ادامه دھد

صورت منصور اسالو، اين فعال سنديکايی و مبارز در 

گذشته، ھمچنان مورد حمايت و پشتيبانی متحدين جنبش 

  . رفتکارگری در ايران و خارج از ايران قرار خواھد گ

   ١٣٩١ششم بھمن 

  !!بحران سنديکای شرکت واحد و درس ھای آنبحران سنديکای شرکت واحد و درس ھای آن

  عليرضا بيانی

پس از برکناری منصور اسالو از سنديکای کارگران 
شرکت واحد، دو رديف واکنش، به موازت يکديگر، 

رديف اول، طيف واکنشاتی . نسبت به آن صورت گرفت
ھای  از منتھی اليه تحليل  در دفاع از اسالو بود که

رآگاھانه و شبه پليسی گرفته تا تحليل ھای حقوقی، کا
اخ	قی و سانتريستی را در بر می گرفت؛ و رديف دوم، 
واکنشاتی در دفاع از سنديکای شرکت واحد بود که از 
. تحليل ھای مارکسيستی تا دنباله روانه را شامل می شد

-طيف واکنشات در رديف اول، مبنا را بر سابقه و ت	ش

لو قرار داده بود و اخراج او را از توطئه ھای سابق اسا
در اين . ارزيابی می کرد" مدرن"گرفته تا عملی غير

طيف که عمدتاً دربرگيرندۀ گرايش ھای سانتريستی 
است، ضمن دفاع از تشکل کارگری، تناقضاتی بروز می 

  .ترين آن ھا می پردازيمکرد که در اين نوشته به مھم

ات آن بود که گفته شد يکی از مضحک ترين اين تناقض 
اخراج اسالو ھرچند با خرد جمعی باشد، با اين حال ھيچ 

به اين ترتيب موضوع . احترامی برای آن قائل نمی شود
به جايی کشيد که در دفاع از فرد اسالو، کار به تقابل با 
خرد جمعی ھم رسيد و يک بار ديگر ثابت شد که 

حفظ تشک	ت مستقل کارگری تا چه ميزان محق به 
  .استق	ل خود از احزاب قيم مآب موجود ھستند

در طيف دوم که حول دفاع از سنديکا شکل گرفته بود، 
بخشی با وقفه و سکوت معناداری وارد دخالت گری شدند 
و اين موضوع را به عنوان فرصت مناسبی برای 

برگزيدند؛ تا در واقع در " شخصيت سازی"برخورد با 
حساب ھای درونی خود را  متن واکنش به اسالو، تسويه

موضوع جالبی که در واکنش اين بخش به . انجام دھند
بود که برای " بورکراسی"چشم می خورد، اشاره به 

اولين بار در تاريخ فعاليت ھای ايشان به کار گرفته شده 
اما در تمامی اين واکنشات، موضوع بسيار مھمی . است

ز ضعف غايب بود و ھنوز ھم ھست، و آن عبارت است ا
اساسی گرايش ھای چپ در سازماندھی انق	بی که ھمه 
مدت آن ھا را وادار می کرد تا در پشت يک تشکل 
کارگری نظير سنديکا قرار بگيرند و کم و کسری ھای 
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شان ادعا چه که در ھمۀ عمر سياسیخود را نسبت به آن

قصد . می کردند و می بايست انجام می دادند، پنھان کنند
ارزيابی ھمين موضوع و مخاطب آن نيز اين نوشته 
  . است" چپ"ھمين طيف 

آيا برکناری اسالو از ھمۀ سمت ھای او کار صحيحی 
  بود؟

کم به دليل بی از تحليل ھا و واکنشات ِشبه پليسی، دست
پايه و بی ربط بودن به دخالتگری در اين زمينه که 

ترين واکنش اعتراضی به اين برکناری، در بگذريم، عمده
و در برخی موارد ) اساسنامۀ شرکت واحد(وزۀ حقوقی ح

نقطۀ عزيمت ھيچ تحليلی در اين رديف . اخ	قی بود
جنبش کارگری و منافع آن نبود، ھرچند با شکل و شمايل 
دفاع از جنبش کارگری بروز می کرد، اما نه جنبشی که 
به سنديکای شرکت واحد نياز دارد، بلکه جنبشی که يکی 

اين . سالو بوده است و ظاھراً ديگر نيستاز فعالين آن ا
طيف که در مجموع در رديف گرايش ھای سانتريستی 
قرار دارد، جنبش کارگری را با اسالو می فھمد و بديھی 
است برکناری او از سمت ھای سابقش را ضربه به ھمين 
جنبش می پندارد، در نتيجه دفاع خود از جنبش کارگری 

حتی اگر در  - می بيند؛ را در دفاع از منصور اسالو 
  ! سنديکا ھم مقابله کند" خرد جمعی"مواردی 4زم باشد با 

شخصاً در دفاع از سنديکای شرکت واحد نوشته ای 
)١(منتشر کردم 

که به طور غير رسمی، در صفحۀ فيس  
بوک، در يک مورد با واکنش تيپيک سانتريستی مواجه 

ود به دوستی در اعتراض به اين دفاع سعی کرده ب. شد
روشی به غايت مکانيکی، سنديکای شرکت واحد را با 
حزب بلشويک، منصور اسالو را با تروتسکی و اخراج 
کنندگان وی را با استالينيزم اينھمانی کند و در آخر نتيجه 
بگيرد که کسانی که با بورکراسی استالينيستی مقابله می 

  !ندکنند، چگونه می توانند از اين حرکت سنديکا دفاع نماي

اين شبيه سازی فقط يک ارزيابی سطحی از بحرانی که 
در سنديکای شرکت واحد به وجود آمده نيست، بلکه عمق 
و اوج بی ربطِی طيف وسيعی از گرايش ھای چپ 
سانتريستی را ترسيم می کند که ھمۀ ھست و نيست خود 
را در حوزه ای قرار داده بودند که از ھمان ابتدا معلوم 

جه ای که در حقيقت به دنبال آن بايد بود، بود به کسب نتي
در ادامه به اين موضوع بيشتر می پردازيم؛ . نمی انجامد

اما در اين جا 4زم است بر سر اين موضوع تأکيد کنيم 
که برکناری اسالو از مسئوليت ھای سنديکای شرکت 

سو با منفعت واحد نه تنھا اشتباه نبود، بلکه ضروری و ھم
حتی اگر برکناری وی نتيجۀ يک . جنبش کارگری بود

کشمکش بورکراتيک درون تشکي	تی بوده باشد، با اين 
تر به زيان جنبش کارگری و بيشتر به نفع اين حال کم

  .جنبش است

ترديدی وجود ندارد که منصور اسالو دارای درجۀ با4يی 
از اعتبار سياسی است، و دقيقاً ھمين اعتبار است که اکثر 

ف برکناری وی را به اعتراض گرايش ھای مخال
اما اين اعتبار نه از آسمان، بلکه به وسيلۀ ھمان . واداشته

سنديکای شرکت واحد، و به درستی حمايت ھای بخش 
اعتبار . وسيعی از گرايش ھای چپ حاصل شده بود
سو بودن سنديکای شرکت واحد نيز خود وابسته به ھم
ر اين اگ. فعاليت ھای آن با کّل جنبش کارگری است

معيارھا را مبنای اصلی قرار دھيم، کم کم معلوم می شود 
که در صف آرايی بين سنديکا و منصور اسالو، بايد کجا 

  . و در کنار کدام يک ايستاد

  سنديکا و سنديکاليسم

از زمانی که سنديکای کارگران شرکت واحد دور تازه 
ای از فعاليت ھای خود را آغاز کرد سه واکنش اصلی را 

اول، طيف گرايش ھايی که ھمواره . نار خود داشتدر ک
" از چه و چرا"قدر صبر می کنند تا کام	ً يقين شود آن

دوم، . موقعی ندارندبايد دفاع کنند و ھيچ ابتکار عمل به
گرايش انق	بی در صفوف طيف چپ که ھمواره از ھر 
کوشش مستقلی در درون طبقۀ کارگر، اعم از سنديکايی 

ع و در ھر نھادی با پايه ھای کارگری و غير آن، دفا
و سوم گرايش ھايی در حرف ضّد . دخالت گری می کند

سنديکاليستی که در تقابل با سنديکای شرکت واحد قرار 
» لغو کار مزدی«تريِن آن با نام می گرفتند و مھم

  .معروف شد

اين گرايش معتقد بوده و ھست که سنديکا ظرِف سازش 
گران بايد خود را در ظرف با بورژوازی است و کار

اين که اين ظرف دقيقاً . ديگری به جای آن متشکل کنند
چه نام دارد و دارای چه مشخصاتی است که آن را از 
خصوصيات سنديکاليستی دور می کند، ھرگز معلوم 
نگرديد؛ اما ھرچه بود، تأکيد بر تشکي	تی با افق ضّد 
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در ظرف  سرمايه داری بود که اين گرايش چنين افقی را

گرايش مذکور در اوج مبارزات . سنديکا نمی ديد
سنديکای شرکت واحد برای آن ھا نامۀ سرگشاده نوشت 
و آن ھا را ترغيب به ساختن ظرف مبارزاتی ديگری به 
جای سنديکا می کرد، تو گويی کافی است يک 
سنديکاليست از سنديکا خارج شود و وارد ظرف نامعلوم 

و سراسری بودن آن، شود تا ديگری، به ِصرف فراگير 
ترين مھم! اتوماتيک دارای افق ضّد سرمايه داری گردد

استد4ل گرايش فوق در مورد رفرميستی بودن ظرف 
سنديکايی، نمونه ھای اتحاديه و سنديکاھا در اروپا و 

آن ھا سازش کاری . ساير کشورھای سرمايه داری بود
نديکای ھای اين سنديکاھا را دليلی بر قرار گرفتن س

شرکت واحد در ھمان مسير می دانستند؛ و اين در حالی 
بود که سنديکا تدارک اعتصاب ضّد سرمايه داری بسيار 
با اھميتی را می ديد که در نوع خود، دست کم از دھۀ 

  .شصت به اين سو، کم نظير بود

: در آن موقع نقد ما به گرايش مذکور مبنی بر اين بود که

بارزۀ سنديکايی در نھايت و به ما ھم می پذيريم ظرف م
طور کلی، ظرف ضد سرمايه داری نيست، اما او4ً اين 
بدان معنی نيست که آلترناتيو شما ظرفی ضّد سرمايه 
داری است و ثانياً شرايط خاص ديکتاتوری در ايران 
حتی مبارزۀ طيف رفرميزم را بر نمی تابد و آن را وادار 

  .ظر دارد، می کندبه واکنشی فراتر از آن چه که در ن

ما توضيح داديم اگر چه سنديکاليزم در نھايت ظرف 
مماشات است و نمونه ھای آن در جھان فراوان ديده می 
شود، اما در ايران حکومت سرمايه داری دارای 
فرماندھی مرکزی نيست و ھيچ طرف مماشاتی به عنوان 
نمايندۀ حکومت وجود ندارد که بتواند با تشک	ت 

د مذاکره شود و نھايتاً مماشات صورت کارگری وار
  . گيرد

جناح ھای اص	ح طلب برای تقويت بخش کارگری خود 
به رفرميزم و سنديکاليزم نزديک می شدند، اما حتی 
زودتر از رفرميزم تحت فشار حکومتی قرار گرفتند و 

در نتيجه . کّل نقشه ھايشان پا در ھوا باقی می ماند
سازشکاران در ميان کارکشته ترين رفرميست ھا و 

کارگران ھم نمی توانند طرف مذاکره و مماشات پيدا کنند 
و اگر ھم وعده و وعيدھايی دريافت می کنند، ب	فاصله 

بنابراين ھر گرايش . نقض می شود و از بين می رود
حتی رفرميستی ھم در شرايط حاضر از سطح مبارزۀ 

طح صنفی آغاز می کند، اما در کمترين زمان ممکن به س
از اين رو است که . ضّد سرمايه داری ھُل داده می شود

نمی توان با ھمان فرمول ھای ھميشگی و ثابت در ساير 
کشورھا نسبت به وضعيت سنديکا و اتحاديه، به فعاليت 

سنديکای شرکت واحد . سنديکايی در ايران برخورد کرد
  . دقيقاً اين ادعا را به اثبات رساند

که نقطۀ عزيمت خود را فعاليت يک گرايش سنديکاليستی 
ضّد سرمايه داری قرار نداد و تنھا به مسائل صنفی خود 
توجه داشت، در اولين گام اقدام به تشکيل سنديکا به 

رژيم حاکم آن را تحمل . عنوان يک مطالبۀ صنفی کرد
رھبر . نکرد و به آن واکنش سرکوبگرانه نشان داد

ز اين مرحله به ا. سنديکا، منصور اسالو را دستگير کرد
بعد مبارزۀ صنفی سنديکا ناگزير وارد فاز سياسی شد، 
مرحله ای که سنديکا آزادی رھبر خود را به محور 

با اين حال رژيم حاضر . مبارزۀ تشکي	ت خود تبديل کرد
نشد او را آزاد کند و در نتيجه سنديکا را به سوی مبارزه 

ه در اين اين عامل موجب شد ک. در فازی با4تر سوق داد
فاز، سنديکا، اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 
را سازمان دھد و به اين ترتيب به اقتصاد سرمايه داری 
آسيب وارد کند و از ھمين رو با فاصلۀ بسيار کمی از 
نقطۀ آغاز مبارزۀ صنفی، به فاز مبارزۀ ضّد سرمايه 

  . داری منتقل شد

گرايش ھای مرّدد سو درست در اين مقطع بود که از يک
در حمايت از سنديکا ناچار شدند به حمايت از سنديکا 
بشتابند و از سوی ديگر گرايشی که تصور می کرد 
سنديکا ظرف مبارزۀ ضّد سرمايه داری نيست، منزوی 

  . شد

اما اتفاق مھم ديگری که در اين بين افتاد اين بود که بخش 
انق	بی مھمی از گرايش ھای چپ که حوزۀ اصلی فعاليت 

را گم کرده و دچار ندانم کاری شده بودند، خ� بی ارتباط 
بودن خود با جنبش کارگری را با حمايت تام و تمام از 

و ھنوز ھم (سنديکای شرکت واحد جبران می کردند 
  ). چنين وضعی دارند

در اين گروه از جريانات چپ، دو طيف اصلی ديده می 
گمان می کنند نقداً  اول، آن دسته از گروه ھايی که. شوند
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حزب طبقۀ کارگر را ساخته اند و در نتيجه کارگران را 

و گروه دوم آن دسته از . آن می کنند" فتح"دعوت به 
سازمان ھای سياسی که خود را به عنوان حزب طبقۀ 
کارگر ايران معرفی نکرده اند و خواھان تشکيل اين 
ر حزب ھستند، اما برای اين منظور تاکنون حتی يک آج

کارنامۀ آن ھا نشانگر اين اّدعا . بر روی آجر نگذاشته اند
است که ھيچ ت	شی در جھت تداراک حتی نطفۀ اوليۀ اين 

در نتيجه ھر دوی . حزب در ميان طبقه کارگر نداشته اند
اين جريانات ھمۀ کمبود ھای خود را در پشت حمايت از 

قداً چه آن دسته که ن. سنديکای شرکت واحد پنھان کرده اند
و 4بد می بايست ب	فاصله با اعتصاب (حزب ساخته اند 

شرکت واحد، به ساير بخش ھای طبقۀ کارگر که ايشان 
حزب آن ھا ھستند، فراخوان اعتصاب حمايتی دھند، اما 
نه تنھا قادر به چنين کاری نبودند، بلکه خود چشم و 
انتظارشان به فعاليت سنديکاليست ھايی بود که شايد 

و چه آن ھايی ) آرزوھای آن ھا را برآورده کنندبتوانند 
پيش به سوی تشکيل حزب "که ھمواره در شعار گفته اند 

، اما حتی نتوانستد پيوندی ارگانيک با ھمين "طبقۀ کارگر
سنديکا و اعتصاب آن برقرار کنند، کسانی که تا ھمين 
چند سال پيش با مفھوم تشکل مستقل کارگری ھم سخت 

  . آن را توطئۀ سرمايه داری می پنداشتندبيگانه بودند و 

طبيعی است که در چنين شرايطی، با4 و پايين يا چپ و 
راست رفتن سنديکا، ھمۀ اين گرايش ھا را با خود به با4 

تا آن که ھمۀ اين . و پايين يا چپ و راست می چرخاند
گرايش ھا ناگھان با اط	عيۀ سنديکای شرکت واحد مبنی 

ھمۀ مناصب تشکي	تی او مواجه بر عزل اسالو از 
گرديدند و چنان شوکه شدند که آثار گيجی آن در برخی 

  . چنان ادامه دارداز گرايش ھا ھم

 -وقتی گرايش ھايی حوزۀ اصلی فعاليت مارکسيستی

انق	بی خود را، يعنی ت	ش در جھت ساختن حزب 
انق	بی، رھا کرده و ھمۀ ھست و نيست خود را بر روی 

ينده آن سرمايه گذاری کرده اند، بديھی است سنديکا و آ
. که با چنين اتفاقی، دچار چنين شوکی ھم خواھند شد

سنديکايی که قرار بود حزب بلشويک آن ھا شود، دچار 
بحران داخلی شد و اين بحران را ب	فاصله به گرايش 

به عبارت ديگر بحران موجود . ھای مذکور منتقل کرد
يت از سنديکای شرکت در جريانات چپ در پشت حما

واحد پنھان شده بود تا اين که با بحرانی شدن خود 

  .سنديکا، به ناگھان بحران اين جريانات دو برابر شد

شّدت شوک ناشی از اين تصميم سنديکا، دقيقاً ريشه در 
يک نگاه ساده به ھمۀ ارزيابی ھای . ھمين مسأله دارد

قعات از تاکنونی از برکناری اسالو نشان می دھد که تو
سنديکا، در حد توقعات از يک شورای کارگری يا حزب 

بلشويکی است و معيار ھای محک آن ھم نزديک -انق	بی
شايد به ھمين (به معيار ھايی در سطح کمينترن است 

دليل است که در اين گيرودار، ناگھان برخی موفق به 
گيری اخير در تصميم" سنت شورايی کارگران"کشف 

و اين درحالی است که اساسنامۀ سنديکا !) سنديکا شده اند
به مراتب به اساسنامۀ يک شرکت سھامی نزديک تر 
است تا به موازين درون تشکي	تی مبتنی بر سانتراليزم 

جالب تر اين که در بين معترضين و حتی  .دمکراتيک
مدافعين اين اقدام سنديکا، درعمل تسويه حساب ھای 

ه ظاھراً خود به کلی آن مشابھی وجود داشته است که البت
  .ھا را فراموش کرده اند

در بين معترضين به برکناری اسالو از سنديکا، يک عدم 
انسجام نظری، و در واقع تناقض فاحش مشاھده می شود 
و آن عبارت است از گله گذاری بر سر اين برکناری و يا 
نوع برکناری به دليل اعتبار و موقعيت ھای منصور 

که رابطۀ اسالو با ھمين سبک کار  اسالو، بدون اين
کسانی که به روش حقوقی به اين . سنديکايی معلوم گردد

ترين بخش موضوع را موضوع نگاه می کنند، دقيقاً مھم
از دست می دھند و آن عبارت است از تاثيرات اسالو بر 

آن . شدن اسالو به وسيلۀ ھمين سنديکا" رھبر"سنديکا و 
ر سنديکايی با اين سبک کار، ھا فراموش می کنند که رھب

او سنديکا را به نوعی پی . خود منصور اسالو بوده است
ريزی کرده بود که موقعيتش در سطح رھبر آن حتی با 

در نتيجه او دست . تصميم جمعی ھم به زير سؤال نرود
خود را باز می ديد برای ھر رفتار و ھر تصميمی که می 

نديکا با آن توافق خواھد اتخاذ کند، بدون اين که کّل س
  . داشته يا نداشته باشد

در اين سبک کار، رھبر ھرگز به زير کشيده نخواھد شد، 
مگر تخريب شود؛ و اين سبک کار اغلب دست پخت 

ھرچند سنديکا در رھبر کردن . ھمين نوع رھبری است
حتی شايد اسالو نقش به سزايی داشته است، تا جايی که 

ه مواردی اشاره کند که نتواند بعدھا در نقد به وی ب
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٢٤ 
مستقيماً و در درجۀ نخست آسيبی به خود و بعد آسيبی 

اما نبايد فراموش کرد که  ؛به جنبش محسوب می گردد
اسالو نيز سنديکايی را پی ريزی کرد که بتواند چنين 

در نتيجه بحران درون سنديکا، تا . رھبری ای را بسازد
ی مانده بود و خروج اسالو از ايران، در درون سنديکا باق
؛ و چه خوب خروج اسالو، امکان بروز آن را فراھم کرد

  .که چنين شد

  اکنون چه؟

بين سنديکای شرکت واحد در ايران و قرار گرفته در 
متن جنبش کارگری داخل، و منصور اسالو در خارج و 
: دور از جنبش کارگری ايران، دو تفاوت وجود دارد

ارگری در ايران، يکی ھمين دوری و نزديکی به جنبش ک
  . و دومی دوری و نزديکی به امکان مماشات در خارج

با4تر از اين صحبت کرديم که سنديکاليست در ايران 
حتی اگر مايل به مماشات و سازش باشد، به دليل عدم 
برخوداری حکومت سرمايه داری غير متعارف از يک 
فرماندھی مرکزی، طرف مذاکره و مماشات پيدا نمی 

در خارج کشور برعکس، ھم دولت سرمايه  کند؛ اما
داری با فرماندھی متمرکز وجود دارد و ھم بسيار حّی و 
حاضر و با ھمۀ امکانات، آمادۀ مذاکره و مماشات می 

  . حدس زدن بقيۀ ماجرا ديگر چندان دشوار نيست. باشد

مرکز تحو4ت آتی در ايران، بر خ	ف گذشته، طبقۀ 
سال ھا است دولت  .کارگر و تحو4ت کارگری است

سرمايه داری کوشش کرده با کمک سازمان جھانی کار، 
مدل تشکي	ت کارگری مورد تأييد خود را در ايران به 
جای خانۀ کارگِر کام	ً بی اعتبار قرار دھد، به طوری 
که بتواند ھم مورد پذيرش رژيم قرار گيرد و ھم در ميان 

يط استثنايی اما شرا. توده ھای کارگر محبوبيت پيدا کند
سو رژيم جمھوری اس	می را موجود در ايران، از يک

از ھرنوع تشکلی بايی، حتی نوع خانۀ کارگری آن به 
وحشت می اندازد، و از سوی ديگر پيشروان کارگری که 
در واقع اغلب آن ھا از خود جنبش کارگری عقب مانده 

يک  غيابپايدار در  اتحاد عملاند، قادر به ايجاد يک 
کارگری مورد حمايت توده ھای کارگر نشدند و  تشکل

چنان بيداد می کند، و از ديگر افتراق در ميان آن ھا ھم
سو سازمان جھانی کار نيز تاکنون نتوانسته است مدلی از 
تشکل در ايران پياده کند که ھم رژيم را نترساند و ھم 

توده ھای وسيعی از کارگران را به خود نزديک کند تا 
کمک آن در ميان طبقۀ کارگر نماينده ای برای  بتواند با

در نتيجه بايد از امکانات فی الحال . مذاکره داشته باشد
موجود استفاده کند؛ و درست در ھمين شرايط، منصور 

  . اسالو از ايران خارج می شود

حال فقط بايد فرض کرد که اگر اپوزيسيون راست 
نبش نيازمند بخش کارگری برای مخاطب قرار دادن ج

کارگری باشد، چه کسی را می تواند پيدا کند بھتر از 
  . منصور اسالو

در اين جا تناقض ديگر گرايش ھايی که از وی حمايت 
کرده اند بروز پيدا می کند و آن اين است که آن ھا نمی 
توانند توضيح دھند، يک رھبر سنديکايی که زندان کشيده 

به خودی خود  نمی تواند... و " زبانش بريده شده"است و 
در مقابل نفوذ رفرميزم مقاومت کند، مگر آن که به 

آيا اسالو دارای چنين امکانی . تئوری انق	بی مسلح باشد
ھست؟ اسالو وقتی در ايران بود، با وجود ھمۀ تماي	ت 
رفرميستی خود نمی توانست حتی رفرميست باقی بماند و 

و و ناچار می شد برای بقای سياسی خود فقط رو به جل
در حال مبارزه باشد، در نتيجه اگر چه به يک کمونيست 
برجسته تبديل نمی شد، اما شرايط بسيار خاصی می 
طلبيد که دچار سازش شود؛ در نتيجه او يا بايد در ھمين 

نه در رفتن، حرکت و نه در ماندن، سکون "وضعيت که 
چنان از ، فقط موقعيت سابق را حفظ می کرد و ھم"داشت

بورکراتيک نسبتاً قابل توجه برخوردار می  امتيازات
گشت، و يا به ھمۀ اين وضعيت پشت می نمود و گزينه 

اين . ھای از نظر خويش مھمتری را دنبال می کرد
وضعيت، اسالو را به خارج ھدايت کرد، اسالويی که 
ديگر سپر دفاعی حتی در حد يک تشکي	ت سنديکاليستی 

يشنھادات مصون نگاه ندارد که او را در مقابل انواع پ
دارد، چه رسد به اين که زمينه ھای مستعد در او به وفور 
ديده می شود و متأسفانه از کمترين سطح از تئوری 
انق	بی برای مصون ماندن در مقابل نفوذ گرايش ھای 

  . راست نيز برخوردار نيست

حدس اين موضوع نبايد دشوار باشد که اپوزيسيون 
ود و اعتبار ايشان را به نفع راست به سراغ اسالو بر

)٢(خويش به کار گيرد 
انواع امکانات از جمله کانال . 

تلويزيونی، و خ	صه يک رھبری کارگری از راه دور، 
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در تکميل رھبری اپوزسيون راست می تواند اسالو را 
درمسيری قرار دھد که لطمۀ بسيار سختی به جنبش 

ای که  با اين پيش فرض آيا ضربه. کارگری وارد شود
می تواند در آينده به جنبش کارگری ايران وارد آيد بسيار 
سنگين تر از ضربه ای نخواھد بود که به زعم مخالفين 
سنديکای شرکت واحد، اين سنديکا با عزل اسالو به 

  ؟ !پرنسيپ ھای حقوقی و غيره وارد کرده است

سنديکای شرکت واحد در ايران ھنوز ھم ھمان سنديکای 
ابق است، البته بدون حضور اسالو در آن، شرکت واحد س

منصور اسالو ھم ھمان رھبر سنديکای شرکت واحد است 
در خارج، البته بدون اين سنديکا و عزل شده از موقعيت 

حال بقيۀ ماجرا بستگی به حمايت ھمۀ . ھای سابق خود
گرايش ھايی دارد که به پشت سنديکا بروند يا به پشت 

  . ویاسالو و دادن اعتبار به 

اين جا است که کّل اپوزيسيون راست منتظر ندانم کاری 
ھای سانتريست ھای اپوزسيون چپ نشسته است تا اگر 
حتی حمايتی از بين آن ھا برای اسالو به دست نيامد، 
دست کم مقاومتی از سوی آن ھا در مقابل اسالو ھم 

آيا فھم اين نکته سخت است که چرا اسالو . صورت نگيرد
مدت عزلش تاکنون سکوت کرده و مواضع  در ھمۀ اين

بديھی است که او منتظر . آيندۀ خود را روشن نمی کند
  .پايان يارگيری و جا به جايی ھا است

اسالو به عنوان يک رفرميست به خارج نيامده تا 
استراحت کند و کلبه ای در کنار يک درياچه برای خود 

اب دست و پا کند و به ماھيگيری و نوشتن رمان و کت
اين کارھا را در ايران ھم می توانست . شعر بپردازد

او کمتر از قرار گرفتن در سطح رھبری . انجام دھد
جنبش کارگری از راه دور، به چيزی فکر نمی کند و 
برای اين کار چه بھتر که طيف متنوعی از گرايش ھای 
چپ را پشت سر خود داشته باشد که نقداً تاکنون نيز چنين 

جنبش کارگری . نزديکی خود داشته استکسانی را در 
ايران چھره ھای سرشناس برجسته ای داشته است، اما 
افسوس که حتی يک رھبر کارگری نداشته تا در اين 
مواقع بتواند قطب مھمی در مقابل رھبر سازی ھای جناح 

  . راست شود

و اما تکليف گرايش ھای انق	بی، با يا بدون نقد و انتقاد 
ت واحد روشن است که پشت سر به سنديکای شرک

درسی که . سنديکا باقی مانده و از آن حمايت خواھند کرد
از اين ماجرا بايد گرفت اين است که ضمن حمايت از 
سنديکای شرکت واحد و ھر تشکل مستقل کارگری، 
-حوزۀ اصلی و اساسی نيروھای مارکسيست انق	بی جابه

، بلکه جايی دائمی پشت اين يا آن تشکل کارگری نيست
ساختن قطب انق	بی از طريق پايه ريزی حزب پيشتاز 
انق	بی است که در اين صورت، ھر تشکل کارگری 
نسبت به سياست ھای اين حزب سمت و سوی خود را 
خواھد يافت و از اين سردرگمی دائمی نجات پيدا خواھد 

  . کرد

  ١٣٩١بھمن  ٢١

  :پانوشت

  :نگاه کنيد به لينک زير) ١(

http://militaant.cloudaccess.net/2011-06-07-

11-47-47/512-osolo.html 

 Bipartisan Policy" نھاد موسوم بهمث	ً ) ٢(

Center"   که در واقع ترکيبی از جمھوری خواھان و
گزارشی را  ٢٠٠٨ل دموکرات ھای امريکا است، در سا

سياست امريکا در قبال : چالش ارويارويی ب"با عنوان 
منتشر کرده بود که به خوبی " برنامه ھسته ای ايران

نشان دھندۀ حساسيت و ت	ش نيروھای راست و 
امپرياليسم برای استفاده از جنبش کارگری ايران در 

 ٨٩راستای اھداف خود است؛ برای نمونه در صفحۀ 

شايد يکی از مؤثرترين نقاط اعمال : "وانيمگزارش می خ
فشار که ايا4ت متحده می تواند از آن برای تضعيف 
رھبری ايران استفاده نمايد، نارضايتی ھای رو به رشد 

گزارش مزبور آمده  ٣٧؛ در صفحۀ "نيروی کار باشد
جنبش کارگری ايران به طور فزاينده ای فعال : "است که
فھان، معلمان در تھران، کارگران نساجی در اص .است

کارگران نانوايی در کردستان و کارگران نيشکر در 
خوزستان، ھمگی در ماه ھای اخير دست از کار کشيده 

شاخص ترين حرکت کارگری، مربوط به رانندگان  .اند
اين کارگران شجاع، با رھبری . شرکت واحد بوده است

 منصور اسالو، براش تشکيل نخستين سنديکای مستقل در

  ."جمھوری اس	می دست به مبارزه زده اند

 

Bipartisan Policy Center, “Meeting the 

Challenge” (PDF), sep. 2008. 
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  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««للی للی در دفاع از گرايش بين المدر دفاع از گرايش بين الم

  

  کيوان نوفرستی

احيای «با گذشت تقريباً يک سال از شروع فعاليت ھای 

»مارکسيستی
ی آن، جا ، و پيشرفت نسبی کّمی و کيف*

تر، علل و دارد تا باری ديگر و اين بار به طور دقيق

اھداف اين فعاليت و ضرورت عينی پشت آن را که تماماً 

با مبارزه در شرايط کنونی ايران و جھان پيوند خورده 

به ھمين جھت، در اين جا ت	ش می کنم . است، بازگو کنم

ی که وار، به مھم ترين اھداف و وظايفتا به طور فھرست

در واکنش به » احيای مارکسيستی«گرايش بين المللی 

چالش ھای پيش روی مارکسيست ھای انق	بی در برھۀ 

  .کنونی برای خود درنظر گرفته است، اشاره کنم

١  

طبقۀ کارگر ھمواره و در ھر سطحی از مبارزۀ خود 

  .عليه نظام سرمايه داری، به سازماندھی نيازمند است

ی طبقۀ کارگر بارھا اثبات کرده است تاريخ مبارزۀ انق	ب

دارد و مستلزم ت	ش  بين المللیکه اين مبارزه، خصلتی 

واضح است که رھايی توده  .ھايی در سطح جھانی است

ھای کارگر از نفرين سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی، 

وجود چشم اندازی بين المللی از مبارزه و سازمان را 

 ناسيوناليستیری ضروری می کند که به سنت ھای فک

اين حقيقت تاريخی از دورۀ مارکس و  .محدود نباشد

انگلس، به عنوان نخستين کسانی که قوانين مھم مبارزۀ 

طبقاتی در جامعۀ سرمايه داری را به طور علمی مورد 

در  .تحليل قرار دارند، آغاز گرديده و تکامل يافته است

يق شرايط کنونی که نظام سرمايه داری در يکی از عم

آن ھم نه فقط در حوزۀ  -ترين بحران ھای تاريخی خود

اقتصاد،که ھمين طور در حوزه ھای سياست و 

فرورفته است، جنبۀ بين المللی مبارزۀ  -ايدئولوژی

زمان بين المللی با انق	بی و ت	ش برای ايجاد يک سا

  .جنبه، بيش از پيش اھميت يافته استتوجه به اين 

که طی ساليان گذشته به وجود آمده، البته به دليل ابھاماتی 

ناگزير بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين جا 

يا (مقصود از سازمان بين المللی طبقۀ کارگر 

انق	ب سوسياليستی است  ،سازمان)انترناسيونال کارگری

برای پايان دادن به نظام سرمايه داری، يا به بيان ديگر، 

  .حزب انق�ب جھانی

ضر عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ در حال حا

، يعنی آگاھی انق	بی و سازمان طبقۀ شرايط ذھنی انق�ب

به دنبال سقوط اتحاد شوروی، گروه  .کارگر، وجود دارد

ھای وابسته به سرمايه ھای ک	ن و حکومت ھای 

به ويژه از  -بورژوايی، موفق به ايجاد جّوی نامساعد

پيامدھای  .رگری شدندبرای جنبش کا -نظر ايدئولوژيک

اما  .نشينی، ھنوز به طور کامل محو نشده استاين عقب

زده عليه ابتدايی ترين حم	ِت اين نظام بورژوايِی بحران

حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر، به ايجاد خشم و نفرت توده 

و تاحدود ھای کارگر نسبت به نظم موجود انجاميده 

وژيک ضّد زيادی آن جّو خصمانه و تبليغات ايدئول

امروز اين يک . مارکسيستی ديروز را خنثی کرده است

 -حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران سياسی

اجتماعی نظام سرمايه داری جھانی، به خيزش  -اقتصادی

ھا و طغيان ھايی انفجاری منجر شده و اين امر خود به 

چه از  -تغييراتی جّدی در روحيۀ طبقاتی در سطح جھان

 .انجاميده است -نظر بورژوازی و چه پرولتاريانقطه

روشن است که اين پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از 

کمال می وترس انق	ب ھای نوين، به سمت واکنش تمام

کشاند و به ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا، 

فعاليت ھای فاشيستی، نژادپرستانه و گرايش ھای 

  .سترش بوده اندگرا رو به گارتجاعی و واپس
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درس ھايی که از سرتاسر تاريخ و به بھای شکست ھای 

خونين بسياری کسب شده اند، نشان می دھند که دوره 

ھای بحران سرمايه داری، به تنھايی برای ايجاد و حفظ 

 .کافی نيستنددستاوردھای انق	بی در جنبش پرولتری 

تعميق بحران سرمايه داری در حوزه ھای مختلِف 

ی، سياسی و ايدئولوژيک، تنھا می تواند به بلوغ اقتصاد

در  .مبارزۀ انق	بی طبقۀ کارگر ياری رساند شرايط عينی

ترين ترديدی نيست، اما اين اھميت اين عامل کوچک

موضوع به تنھايی برای دست يافتن به جھش ھايی روبه

مبارزه عليه  .جلو در مبارزۀ انق	بی کفايت نمی کند

آميز باشد که زمانی می تواند موفقيت سرمايه داری تنھا

انق	ب  شرايط عينیانق	ب به موازات بلوغ  شرايط ذھنی

پيشرفت در شرايط ذھنی انق	ب، نمی تواند . پيش برود

محصول مستقيم و ب	واسطۀ شورش ھای خودانگيخته در 

ارتقای سطح آگاھی انق	بی و  .جنبش ھای توده ای باشد

می تواند محصول فعاليت سازمان طبقۀ کارگر تنھا 

سازمانی مصمم، جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر 

برای تقويت عوامل  .و بر پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد

مثبت و خنثی نمودن عوامل منفی در اين مسير، بايد 

شرايط فعلی را از اين زاويه نيز مورد بررسی قرار 

  .دھيم

وان ھای متعددی در شرايط کنونی، ما شاھد صدور فراخ

از سوی محافل و گروه ھای مختلف برای سازماندھی در 

مسير اين ھدف بوده ايم، ولی وقتی بحث به نوِع سازمان 

و سبک کار سازمانی مورد نياز می رسد، آن گاه می 

بينيم که تمامی اين محافل و گروه ھا کم و بيش به نوعی 

  . سردرگمی دچارند

به شکلی کلّی بر نياز از سوی ديگر، شمار کسانی که 

المللی دھی در سطح بينطبقۀ کارگر به مبارزه و سازمان

اند اما ھنوز بسيار اندک .پافشاری دارند، رو به رشد است

کسانی که برای رفع اين نياز، به اين سؤال ھای 

 .»چگونه«و  »چه بايد کرد«مشخصی پاسخ می دھند که 

رگری از بنابراين موضوع تدارک برای بين الملل کا

سوی بسياری از نيروھای چپ به آينده ای نامعلوم، که 

ندارد، موکول » ھيچ وقت«و » ھرگز«عم	ً معنايی جز 

. می شود و در بھترين حالت، در سطح اّدعا باقی می ماند

احيای « گرايش بين المللیيکی از ارکان مھّم 

، ادامۀ ت	ش ھای گذشته برای ايجاد اتحاد »مارکسيستی

يان گرايش ھای مارکسيستی انق	بی در سطح اصولی م

جھان بر حول موازين انق	بی و يک پ	تفرم، ضمن اتحاد 

)١(عمل گسترده و ويژه با ساير نيروھای چپ، است 
.  

٢  

يکی از موضوعات مھم ديگری که در پيوند با گفتۀ 

پيشين قرار دارد، شرايط خاص جامعۀ ايران به طور اعم 

مارکسيست آن به طور اخص  و طبقۀ کارگر و نيروھای

سه سال پيش، جامعه دستخوش التھابات و ناآرامی . است

ولی با وجود شرايط مناسب . ھای وسيع اجتماعی بود

چه به لحاظ وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی،  - عينی

طبقۀ کارگر ايران از  -و چه به لحاظ جّو ملتھب سياسی

ر د مستقلاين فرصت به دست آمده، برای حضور 

عرصۀ مبارزات و به دست گرفتن رھبری اعتراضات و 

کاناليزه کردن آن در مسير سرنگونی نظام سرمايه داری 

اين انفعال در شرايط حّساس . حاکم، استفادۀ چندانی نکرد

و بحرانی اجتماعی، در تحليل نھايی يک دليل داشت و آن 

به ع	وه رويدادھای چند سال . بود حزب طبقۀ کارگرنبود 

ته به خوبی نشان داد که ھيچ يک از جريان ھای گذش

چپ، به خصوص آن طيفی که حزب خودساختۀ خود را 

به عنوان حزب کارگران تبليغ و ديگران را دعوت به 

پذيرش و عضويت در آن می کردند، از نفوذ و تواِن 

تأثيرگذارِی قابل م	حظه بر رويدادھای جامعه برخوردار 

سياسی -اجتماعی-اقتصادی با اين ھمه، وضعيت. نبودند

مانده و استبدادی ايران با شتاب نظام سرمايه داری عقب

تر به سوی سقوط و فروپاشی می رود، و ھرچه بيش

بازتاب اين موضوع را می توان در درگيری ھای درونی 

رژيم، شّدت گرفتن مبارزات روزمرۀ کارگران و ناآرامی 

کنونی،  شرايط عينی. ھای سياسی در فضای جامعه ديد

قطعاً وقوع خيزش ھای آتی را، اين بار با محوريت طبقۀ 

اما در صورت تداوم روال . کارگر، درپی خواھد داشت

سال ھای گذشته، يعنی تشتت و افتراق نيروھای 

مارکسيست از يک سو و عدم تدارک برای ايجاد نطفه 

ھای اوليۀ حزب پيشتاز کارگری، اين فرصت تاريخی 

رفت، و نتيجه، چيزی جز سرکوب  نيز از ميان خواھد
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شديدتر، ايجاد جّو رخوت، سرخوردگی، و در يک ک	م 

اما ت	ش برای تدارک و ايجاد بنيان . عقبگرد نخواھد بود

ھای اوليۀ حزب طبقۀ کارگر، بدون اتکا به ت	ش ھای 

به عبارت ديگر اين وظيفه، که . بين المللی ناممکن است

ھمچنان بر دوش  سال ھاست بدون دستاورد چندانی

مارکسيست ھای انق	بی سنگينی می کند، ناگزير بايد به 

المللی طبقۀ کارگر ت	ش برای يافتن متحدين بين موازات

 -و ايجاد پايه ھای تشکي	ت بين المللی انق	بی کارگری

صورت  -ھمان طور که به اختصار در با4 اشاره شد

ندۀ نه اعتصابات کارگری گسترده و جدی در آي. بگيرد

چندان دور، بدون اتکا به متحدين بين المللی و ھمبستگی 

از سوی آن ھا، به راحتی از سوی رژيم درھم خواھند 

برای روشن شدن اھميت اين امر، در اين جا به . شکست

حزب «چندی پيش، دولت : ذکر نمونه ھايی اکتفا می کنيم

در ترکيه حق اعتصاب در ) AKP(» عدالت و توسعه

کارگران صنايع  .پيمايی را ممنوع اع	م کردصنايع ھوا

ھواپيمايی در مخالفت با اين ممنوعيت وارد عمل شدند و 

اين  .موفق گرديدند که صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند

اقدام که تنھا طی يک روز صورت گرفت، تکليف را 

در روز  .مشخص کرد و ھشدار 4زم را به دولت داد

چنان چه «پايی اع	م کردند که آکسيون، اتحاديه ھای ارو

ھواپيماھای ترکيه با شکستن اعتصاب در کشورھای ما 

   .»فرود بيايند، ما اجازۀ بازگشت را به آن ھا نخواھيم داد

  UPSبه ھمين ترتيب کارگران شرکت ھواپيمايی باری 

نيز که به دليل متشکل شدن و آغاز يک اعتصاب 

ای ھای طبقهمغيرقانونی اخراج شده بودند، از سوی ھ

خود در سراسر دنيا تنھا نماندند و از طريق آکسيون ھای 

در اين آکسيون  .حمايتی مورد پشتيبانی وسيع قرار گرفتند

بر  UPSھا، مطالباتی نظير بازگشت کارگران اخراجی 

سر کار، به رسميت شناخته شدن اتحاديه، و توقف بی

عدالتی ھای روا داشته شده در حق آن ھا، مطرح 

اين آکسيون ھا که از سوی اتحاديه ھای وابسته  .گرديدند

 (ITF) »فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل«به 

سازماندھی شد، به قدری وسيع بود که کشورھايی مانند 

آلمان، آرژانتين، ليتوانی، بلغارستان، استونی، 4تويا، 

اوکراين، سوئد، فن	ند، نروژ، اردن، فيليپين، ھنگ 

در برخی از اين  .تايلند و ژاپن را دربر می گرفتکنگ، 

را فلج ساختند، در   UPSکشورھا، کارگران کار ادارات

نشان   UPSبرخی مکان ھا خشم خود را به نمايندگان 

دادند، در برخی محل ھای ديگر در مقابل مراکز شرکت 

UPS   صفوف اعتراضی شکل دادند و از اين طريق

)٢(نی ھايی نمودند نشيشرکت را وادار به عقب
ھمين . 

مثال ھای به ظاھر کوچک از ھمبستگی بين المللی 

کارگران، نشان می دھد که اتحاد طبقۀ کارگر جھان تا 

  .چه حد برای پيشبرد مبارزات مھم است

٣  

به ع	وه به دليل سرکوب ھای سيستماتيک حاکميت در 

طول سه دھۀ گذشته، جنبش کارگری در موارد متعددی 

ی رفرميسم و مماشات چرخش کرده و يا يا به سو

نتوانسته است تجربيات و سنن انق	بی گذشتۀ خود را 

به نسل ھای ) ۵٧مث	ً تجربۀ شوراھا در اوايل انق	ب (

شک برای رشد و تقويت جديد منتقل کند، به ھمين دليل بی

خود و کسب آمادگی برای دوره ھای پيش رو، به 

ر سطح جھان نياز پيدا تجربيات مبارزاتی طبقۀ کارگر د

خواھد کرد؛ اين موضوع بدون ارتباط با متحدين واقعی 

. جنبش کارگری ايران در سطح جھانی امکان ناپذير است

ت	ش دارد تا با » احيای مارکسيستی« گرايش بين المللی

ايجاد ارتباط ميان تشکل ھای کارگری انق	بی کشورھای 

ه فقط امکان مختلف و جنبش کارگری در داخل ايران، ن

انتقال تجربيات و درس ھای مبارزاتی آن ھا به بدنۀ 

جنبش کارگری ايران را فراھم کند، بلکه زمينۀ پشتيبانی 

از طريق برگزاری  -عملی از جنبش کارگری داخل را

آکسيون ھای اعتراضی، راه اندازی کمپين ھای دفاعی 

در حمايت از فعالين کارگری زندانی، اعمال فشار به 

چون سازمان جھانی کار و ساير ۀ نھادھايی ھمواسط

نھادھايی که رژيم جمھوری اس	می به دليل عضويت در 

آوری آن ھا، ملزم به رعايت تعھدات خود است، جمع

  .ايجاد کند -کمک ھای مالی و غيره

۴  

شرايط خفقان و سرکوب، و افزايش موج دستگيری و 

صدور احکام حبس ھای طو4نی مدت برای فعالين 

کارگری و مارکسيست، منجر به خروج و در واقع تبعيد 
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اين موضوع . ناخواستۀ بسياری از اين فعالين شده است

اول، بسياری از : دو پيامد منفی به دنبال داشته است

پيشروان کارگری که به دليل سال ھا ت	ش ھای 

مبارزاتی خود در داخل، از تجربيات ارزشمند و 

بش کارگری برخوردار پيوندھای زيادی در درون جن

ھستند، درعمل پس از خروج از کشور، پيوندھای خود 

با جنبش کارگری و امکان انتقال تجربيات و درس ھای 

دوم، بسياری از فعالين . گذشته را از دست می دھند

مارکسيست، به ويژه از نسل جوان، پس از خروج از 

کشور، يا منفعل می شوند و يا به دليل فضای حاکم بر 

وزيسيون چپ خارج از کشور، در عمل به ُخرده کاری اپ

  .روی می آورند

در اين شرايط، به شکل غيرقابل توصيفی اھميت دارد که 

او4ً زمينه برای ايجاد و حفظ ارتباط بين پيشروان 

کارگری در تبعيد، و بين آن ھا و ساير پيشروان کارگری 

يۀ چنين انتقال دوسودر درون جنبش کارگری داخل، و ھم

و ثانياً . تجربيات و درس ھا ميان آن ھا، فراھم شود

نيروھای مارکسيست جوان نيز تاحّد ممکن برای دور 

اجتماعی داخل ايران و برای -نشدن از فضای سياسی

پرھيز از ُخرده کاری يا انفعال، در چارچوب مارکسيسم 

چرا که شرايط . انق	بی آموزش نظری و عملی ببينند

ای وخيم و بحرانی است که ھر لحظه ايران به اندازه 

امکان بروز تحو4ت انق	بی و ايجاد زمينۀ بازگشت اين 

چنان چه نيروھای جوان . نيروھا به کشور وجود دارد

مارکسيست در طی اين دوره خود را به لحاظ نظری و 

عملی نساخته باشند، در چنين حالتی ھرگز نمی توانند 

سازمان . را ايفا کنندنقش يک کادر انق	بی و سازمانده 

ھايی که ھر يک به لحاظ نظری و عملی دنباله ُروی سنن 

مارکسيسم انق	بی ھستند، چنان چه به عنوان متحدين بين 

المللی جنبش کارگری ايران در راستای ايجاد بين المللی 

کارگری در ارتباط با يک ديگر قرار گيرند، قادرند به 

ن وظيفه را انجام شکل ھدفمند و برنامه ريزی شده اي

بنابراين اين وظيفه نيز، اگر قرار باشد به شکل . دھند

چون موارد سيستماتيک و متوالی صورت بگيرد، ھم

ديگر به ت	ش ھا و مبارزات بين المللی پيوند خورده 

  .است

۵  

آخرين موردی که جای دارد در اين جا از آن صحبت 

است  کنيم، مسألۀ جنگ و موضع مارکسيست ھای انق	بی

که با خطّ اصلی نوشتۀ حاضر، يعنی ضرورت تدارک 

برای ايجاد تشکي	ت انق	بی بين المللی کارگری، به 

، پيوند »احيای مارکسيستی«مثابۀ ھدف اصلی و نھايی 

  .دارد

در طول يک سال گذشته به موازات تشديد جنگ سرد 

بين رژيم جمھوری اس	می و امپرياليسم جھانی، ما شاھد 

-در درون جامعه و نيروھای مختلف سياسی دو رويکرد

اجتماعی نسبت به مسألۀ جنگ بوده ايم؛ نخست رويکرد 

دفاع از جمھوری اس	می و قرار گرفتن در اين جبھه  در 

. صورت بروز جنگ؛ و دوم دفاع از حملۀ نظامی امريکا

موضع گيری اول تاحّدی گسترده بوده است که حتی 

، طيف وسيعی از ھای سابق»تروتسکيست«گروھی از 

پاسفيست ھا و راديکال ھای خرده بورژوا را که 

جنگ را متوقف «سراسيمه به برگزاری کمپين ھای 

، تا به بھانۀ پرداخته بودند» ايراندفاع از «و » سازيد

دربر  خطر جنگ سازش طبقاتی را ترويج و تبليغ کنند،

اما رويکرد دوم، يعنی دفاع از جبھۀ . می گرفت

که به طور کلی در خارج از کشور پايگاه امپرياليسم، 

طلبان و وسيعی در اختيار داشت، شامل برخی سلطنت

با اين حال در . ديگر نيروھای راست و افراطی می شد

تمامی اين سال ھا مناقشه، خطّ اصولی مارکسيست ھای 

-نظریو تدارک » جبھۀ سوم«انق	بی، دفاع از يک 

سه  ما، در اين مورد،به اعتقاد . برای آن بوده است عملی

 -با کمی اص	ح و تعديل - )بين الملل سوم(اصل کمينترن 

 .ھمچنان قابليت انطباق خود را حفظ کرده است

مھمترين فاکتور برای مارکسيست ھا بايستی توسعۀ 

طبقۀ . مبارزۀ طبقاتی، به ويژه مبارزۀ پرولتاريا، باشد

ات کارگر در اين کشورھا به مدت چندين دھه به اعتصاب

توده ای يا حتی اعتصابات عمومی دست زده، ت	ش 

نموده تا اتحاديه ھای کارگری و سازمان ھای مستقل خود 

را ايجاد کند، شوراھای کارگری را تشکيل داده، توليد را 

 .کنترل کرده است و غيره
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٣٠ 
استق	ل از نقطه  -با توجه به مسير استق	ل اين کشورھا

مليت ھای متنوعی نظر قلمروی يک مستعمره که شامل 

مواردی ھمچون ستم ملی از سوی يک گروه  - می شد

مسلط و درگيری ميان دولت ھای محلی ) مذھبی(قومی 

. با دولت مرکزی، پديده ای قابل م	حظه بوده است

ملت، در تقابل با ابتدايی ترين  - يک دولت» منافع ملی«

 .حقوق مليت ھا و ھم چنين کارگران قرار دارد

است که به عنوان مثال، شکست رژيم  به ھمين خاطر

ع	متی بود به شمار عظيمی از  ١٩٩١بعثی در سال 

ھرچند . کردھا و شيعه ھا تا عليه حاکميت شورش کنند

درست است که رھبری ھر دو جنبش مذکور ضّد انق	بی 

بود؛ به ع	وه با وجود اين که توده ھا نيز توھمات زيادی 

داشتند، اما نشان دادند که  به وعده ھای امپرياليسم آمريکا

در صورت حضور يک رھبری انق	بی، فضای بالقوۀ 

 .وجود دارد» جبھۀ سوم«بزرگی برای تشکيل يک 

بنابراين در کشورھايی نظير عراق يا ايران، طبقۀ کارگر 

 -بايد توده ھا را به سمت تشکيل يک جبھۀ سوم مستقل

منافع «در دفاع از » خودی«بدون حضور بورژوازی 

اين يک جبھۀ متحد . ھدايت کند - و بدون امپرياليسم» ملی

کارگران و تمامی زحمتکشان و اقشار تحت ستم جامعه 

است که نه فقط بايد ضد امپرياليستی باشد، بلکه ھمچنين 

بايد برای سرنگونی سرمايه داری از طريق مطرح کردن 

 .مطالبات انتقالی مانند کنترل کارگری، مبارزه کند

مستقل و حقيقتاً انق	بی از تمامی سازمان ھای اين جبھۀ 

چپ يا مترقی جھان خواھد خواست که با حمايت از آن 

ھا، اين جبھه را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو 

مارکسيست ھا به جای فراخواندن . گروه ديگر تبديل کنند

مردم به پيوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و 

امی کارگرانی که به ارتش اعزام ارتجاعی، بايد از تم

شده اند بخواھند که س	ح ھای خود را به سوی 

افسرانشان نشانه بگيرند، شورای سربازان را تشکيل 

دھند، توده ھا را برای دفاع از کارخانجات و ھم محلی 

ھای خود به س	ح مجھز سازند، مھارت ھای نظامی را 

ی انق	بی را در سطحی با4 به توده ھا تعليم دھند و جنگ

 .عليه امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند

اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن، و 

گرايش . صدالبته يک مطالبۀ دشوار و غيرمعمول است

نيز در راستای ھمين » احيای مارکسيستی« بين المللی

خطوط ت	ش کرده بود و خواھد کرد تا ضمن تدارک 

د تشکي	ت انق	بی بين المللی، در جھت برای ايجا

دستيابی به اھدافی که در با4 اشاره شد، برای ايجاد جبھۀ 

چرا که فقط متحدين انق	بی قادر . سوم نيز آماده شود

ھستند در شرايط بروز جنگ احتمالی از طريق بسيج 

کردن نيروھای خود در سطح کشور، و دست زدن به 

دن سيستم، نيروی اعتصاب ھای عمومی و مختل کر

متخاصم کشور خود را تاحّد زيادی وادار به عقب نشينی 

  .کنند

  :پانوشت

* http://marxist.cloudaccess.net/ 

مسألۀ «: تر در اين مورد نگاه کنيد بهبرای بحث بيش) ١

رج در ، اليف چاغلی، بخش اول و دوم، مند»بين الملل

  ۵۴و  ۵٣نشريۀ ميليتانت، شماره ھای 

چرا ھمبستگی بين المللی «نگاه کنيد به مطلب ) ٢

انجمن ھمبستگی بين «، نوشتۀ »کارگران ضروری است؟

نشر ، مندرج در )UID-DER(» المللی کارگران

  ٢۵، صفحۀ ١، شمارۀ ھمبستگی کارگری

http://nashr.de/n/n.shbke.htm 

مث	ً نگاه کنيد به گزارش ھای متعّدد برگزاری ) ٣

انجمن ھمبستگی بين «آکسيون ھا و کمپين ھای حمايتی 

، شمارۀ نشر ھمبستگی کارگری(ترکيه » المللی کارگران

از جنبش کارگری ايران و کمک ھای عملی آن ھا به ) ١

شامل پناھندگان فی المثل قربانيان زلزلۀ وان در ترکيه که 

  .سياسی ايرانی نيز می شده است

، ۴، شمارۀ نشر ميليتانتدر اين مورد به مطالب ) ۴

  :نگاه کنيد ويژۀ جنگ

http://nashr.de/n/n.m/4.pdf 
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  مفھوم سوسياليزممفھوم سوسياليزم ::مسائل نظریمسائل نظری ٣١

  ماھيت طبقاتی دولت شورویماھيت طبقاتی دولت شوروی  وومفھوم سوسياليزم مفھوم سوسياليزم 

چه می خوانيد بخشی است از مقاله ای به قلم رفيق  آن
نشر «ن بار توسط يکه نخست ١٩٩١مراد شيرين در سال 

سی منتشر  شد و سپس در يبه انگل» ستیياليکارگری سوس
پلميک آزاد «ک يۀ تئورينشر ۶و  ۵شماره ھای 

انتشار  ١٩٩٢در سال »  کمونيستی برای اتحاد انق	بی
  .افتي

  زمزمييالالييمفھوم سوسمفھوم سوس

خ ُمدرن يزم نه مفھومی است متعلق به دوران تارياليوسس
خ يتار. ژۀ طبقۀ  کارگريبشر و نه مفھومی است و

خ ھزاران سالۀ بشری يمساوات و عدالت اجتماعی، تار
ه و يزم اوليدر واقع از مقطعی که دوران کمون. است
ت ھم چنان در آرزوی يله ای سپری شد، بشريت قبيمالک

ت جمعی به سر می يمالک» یيدوران ط	«رجعت به 
ونان قرن ھشتم قبل از ياز زمان افسانه ھای  .برده است

تری ح، که خود از سنت شفاھی به مراتب کھني	د مسيم
تا زمان  -)Cronus(عصر کرونوس  - وام گرفته شده بود

ژه در دوران يو آموزش مذاھب مختلف، به و» اف	طون«
ز ير و بی چير فقد برای اقشايل عقاين قبيۀ آن ھا، اياول
طۀ الفاظ فراتر يمثال جالبی که از ح. ت داشتيار جذابيبس

در دوران صدر اس	م ) خزانۀ مردم(ت المال يرفت، ب
به . رمسلمان پُر شدين خزانه از غارت اموال غيا. است

جاً يد تدريان جديھر حال، در اکثر موارد، در حالی که اد
د، علمای ل می شدنيبه بخشی از دستگاه حاکميت تبد

. مشغول بودند» بھشت موعود«مقدس به موعظه دربارۀ 

ع دوبارۀ فقر بود تا ين ھمه اما، انواع گوناگون توزيا
د و شکل يش بورژوازی، صنعتی شدن توليدايبا پ. ثروت

ت در دوران يۀ مادی آزادی بشريا پايری پرولتاريگ
  .ه داری به وجود آمديسرما

  زم علمیزم علمیييسوسالسوسال

تری از »علمی«دھم درک عملی تر و ل قرن نوزيدر اوا
ن تئوری ھا که بعداً به نام يا. زم آغاز به رشد کردياليسوس

شناخته شدند، به خاطر پژوھش » لیيزم تخياليسوس«
و » ک طبقاتیيبدون در نظر گرفتن تفک«اجتماعی آن ھا 

» خیيعمل تار«با » ابتکار عمل شخصی«نی يگزيجا

ن ين به ايو ا. رفتندمورد انتقاد مارکس و انگلس قرار گ
ا، که در آن زمان در دوران يخاطر بود که به پرولتار

طبقه ای بدون ھرگونه «ت به سر می برد، به مثابۀ يطفول
اما رشد نازل و نسبی . سته می شدينگر» خیيابتکار تار

ی يط رھايشرا«صنعت ھنوز وجب به وجود آمدن 
ۀ يابا قرار دادن مبنای خود بر پ. نمی شد» ايپرولتار

ا يخاً مھيی تاريط رھايشرا«و نه » الیيخ«ط يشرا
تمام «لی يست ھای تخيالي، تعجبی نداشت که سوس»گشته

را مردود می » ژه عمل انق	بیياسی، به وياعمال س
.شماردند

٢
روھای مولده و مبارزۀ طبقاتی يبا رشد ن 

ن تئوری ھا ارزش عملی خود را از دست يا، ايپرولتار
زم ھموار ياليم علمی سوسيی درک مفاھدادند و راه را برا

  .ساختند

ست ھای ياليمارکس و انگلس خود را به انتقاد از سوساما 
ن در انتقاد به يآن ھا ھم چن. لی محدود نکردنديتخ

زم خرده ياليزم فئودالِی ضّد انق	بی، سوسياليسوس
ز يی نيزم محافظه کارانۀ بورژواياليی و سوسيبورژوا

ه يو سرمايزم به عنوان آلترناتياليسوس. ثابت قدم بودند
مختلف، بار زه ھای يانگ باداری، در ذھن طبقات مختلف 

.ی داردمتفاوتمعنايی 
٣

است يکه در مقام ر» سمارکيب« 
 ضدّ «قانون  ١٨٧٠ ۀحکومت آلمان در اواخر دھ

ب کرد، چند سال پس از آن اع	م يرا تصو» ستیياليسوس
زم در ياليسوسشتر يد به معرفی بيدولت با«: داشت که

».پارلمان ما بپردازد
٤

  

زم ياليسوس ،دا گشتيله ھوأن مسيآن چه که در پی ا
ن اجتماعی يستم تأمين سيدولت به عنوان اول» پدرخانی«
 ۀسوانح کارگری، بيم ۀاين سيستم شامل بيم. ر اروپا بودد

                                                 
، »مانيفس���ت ح���زب کمونيس���ت«م���ارکس و انگل���س،  -٢

 ۀکلي�. ١٣۴ -١٣۵ص  ١٩٨٣، مسکو ١منتخب آثار جلد 
  .گليسی ھستندنقل قول ھا به زبان ان

  ١٢٧ -١٣۴ھمان جا، ص  -٣
اکث��ر کت��اب ھ��ا در م��ورد بيس��مارک چن��ين مط��البی را  -٤

: بيس�مارک«کت�اب  ،مش�خص ۀيک نمون. شامل می شوند
. اس��ت ١٩٨۶، لن��دن »لوت��ارگول« ۀنوش��ت» انق4ب��ی س��فيد
سوس��ياليزم «: آن کت��اب آم��ده اس��ت ک��ه ١٢٩در ص��فحه 

کس�ی نم�ی دولتی در حرکت به پيش است و به ھيچ وج�ه 
رت را را بگيرد، ھر کس آن را بپذيرد قد تواند جلوی آن

  ».به چنگ خواھد آورد
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٣٢ 
ستم به ين سيبرقراری ا. درمان و حق بازنشستگی بود

ان کرد و به يی کمک شايوادولت بورژ استحکامو  تيتقو
ن يا.  ٥ديل گرديگر کشورھای اروپا تبديُمدلی برای د

ه داری يبه سرما ،گونه رفرم ھا که در ذھن کارگران
. ده می بخشد، تا به امروز ادامه داشته استيظاھری پسند

دارای  ھم ل رفرم ھاين قبيحتی صرفاً صحبت از ا
  .اسی استيکاربردی س

  انتقالیانتقالی  ۀۀلزوم دورلزوم دور

ياليست ھای انق	بی از آن سوس ۀکس و انگلس و ھممار
زم ين باور بوده اند که ساختمان کمونيکنون بر ازمان تا

اسی توسط ينمی تواند در فردای تصرف قدرت س
دن به يست که برای رساھی يبد. رديا صورت گيپرولتار
که به خاطر نفوذ (ستی يکمون ۀاول جامع ۀلمرح

ستی شناخته ياليسوس ۀلبه نام مرح» انترناسيونال دوم«
می د يجامعه ای که در آن طبقات و دولت ناپد. ،)می شود
روی يد اجتماعی بر مبنای نيو ھمگان از تول گردد

از است يکارشان برداشت می کنند، به دوران انتقالی ای ن
مادی  ۀو پاي ندکمی روھای مولده رشد يکه طی آن ن

  .رددجی دولت و طبقات فراھم می گيط زوال تدريشرا

دوم آن ۀ کمونيستی و مرحل ۀاول جامع ۀتفاوت مرحل
اول ھنوز  ۀدر اين است که در مرحل )با4تر ۀمرحل(

٦ی وجود داردينوعی از حق بورژوا
با4تر  ۀو در مرحل 

از توليد اجتماعی تعلق می ازش ين ۀبه ھر کس به انداز
دی از ين مرحله تفاوت کار فکری و کار يدر ا. گيرد

ن يدن به ايواضح است که برای رس. فتان خواھد ريم

                                                 
راح�ت ... با کسی که دارای حقوق بازنشستگی است« -٥

 ».تر می توان کنار آمد تا کسی ک�ه چن�ين آين�ده ای ن�دارد
بيسمارک ھم چنين در مورد حقوق بازنشستگی می گوي�د 

ران�ه در ذھ�ن منج�ر به پرورش افکار محافظه کا«که آن 
  . ١٢٩ھمان جا  ،».می گردد

در اين ج�ا اص�وEٌ ح�ق براب�ر ھن�وز ح�ق ب�ورژوايی « -٦
ح��ق براب��ر ھن��وز مھ��ر مح��دوديت ھ��ای «يعن��ی،  »اس��ت

ب�����ه اي�����ن دلي�����ل ک�����ه  ».ب�����ورژوايی را ب�����ر خ�����ود دارد
توليدکنن���دگان متف���اوت دارای ق���درت جس���می و توان���ايی 

حق�ی اس�ت ح�ق براب�ر «در نتيج�ه . فکری متفاوت ھس�تند
نق�د «رجوع کنيد ب�ه م�ارکس . »نابرابر برای کار نابرابر

، ٣، آث���ار منتخ���ب م���ارکس و انگل���س جل���د »برنام���ه گت���ا
  .١٨، ص ١٩٨٣مسکو، 

ی که از لحاظ يژه در کشورھايمرحله از رشد، به و
ياز ک دوران انتقالی نياقتصادی  عقب مانده اند، به 

ک يو شر(زم ينياستال ۀبه ھر حال به دليل ضرب. است
ه عمدتاً در  يم اولين مفاھيا) ال دمکراسیيمون آن سوسينام

ا لزوم يست ھا ينياستال .فته اندھاله ای از ابھامات قرار گر
ا، يرا منکر می شوند و ) انتقالی(ن دورانی يوجود چن

  .ستی می نامندياليسوس ۀرا مرحلن دوران يھم

ن وجوه مختلف ياو4ً، آن ھا فراموش می کنند که ب
. شه دورانی از انتقال وجود داشته استيدی، ھميتول

د، پس يآ لياسی نايا به کسب قدرت سيھنگامی که پرولتار
ق	بی پرولتاريا تمام روابط کتاتوری انيد توسط دياز آن با
. ق ابزارھای انق	بی متحول سازديکھن را از طر ۀجامع

خاتمه با برقراری ديکتاتوری پرولتاريا طبقاتی  ۀمبارز
بر عکس، از آن جا که مانع اصلی در مقابل . ابدينمی 

ن ايی، از ميعنی دولت بورژوايھژمونی پرولتری، 
ن بار در يطبقاتی برای اول ۀبرداشته شده است، مبارز

ان رفتن طبقات منجر می گردد و نه يخ بشر به از ميتار
  .نينو ۀاستثمارکنند ۀبقبه ظھور ط

ن با آغاز دوران انتقالی، ھمان طور که مارکس يبنابرا
زی به جز يد داشت، قدرت دولتی چيمکرراً تأک

٧ستين» ايکتاتوری انق	بی پرولتاريد«
اگر قدرت دولتی . 

اول  ۀين باشد، نه تنھا انتقالی به مرحلزی به جز ايچ
ت يستی صورت نخواھد گرفت، بلکه در نھايکمون ۀجامع

٨ه داری عقب گرد خواھد  کرديجامعه به دوران سرما
.  

عنی يا، يکتاتوری انق	بی پرولتاريست ھا ديني، استالثانياً 
اما آن ھا ھم . ندمی نام» زمياليسوس«دوران انتقالی را 

 ۀکه در سوسياليزم به عنوان مرحلن فراموش می کنند يچن
گر وجود خارجی يستی طبقات و دولت ديکمون ۀاول جامع

د يکارش در چارچوب تول ۀو به ھر کس به انداز. ندارند
٩ردياجتماعی تعلق می گ

به ع	وه، از آن جا که . 

                                                 
  .٢۶ص . ھمان جا - ٧
دوران «رج���وع کني���د ب���ه بخ���ش بع���دی اي���ن نوش���ته  -٨

  .»انتقالی
بر طبق آن، توليدکنندگان منفرد پس از کس�ر مخ�ارج " -٩
ھم�ان چي�زی را ) عی و صندوق ھ�ای بيم�هاداری، اجتما(

ھم��ان . از جامع��ه درياف��ت م��ی کن��د ک��ه ب��ه آن داده اس��ت
مقدار کاری را که او به شکلی ب�ه جامع�ه تحوي�ل داده ب�ه 
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يزی ر سازماندھی و برنامه ريماً درگيا مستقيپرولتار

تفاوت ھای کار فکری  ۀجامعه می شود، ضرورتاً شالود
  . رديدی مورد تحول قرار می گيو 

  دوران انتقالیدوران انتقالی

ج ين گونه بدفھمی ھای رايست که تا زمانی که ااھی يبد
ده ای يزم وجود دارد مشک	ت عدياليدر مورد مفھوم سوس

دن به آن يبر سر راه برداشتن قدم ھای مشخص برای رس
ک ھا و ين پژوھش از سوی بلشويا. داشتوجود خواھد 

»نيبوخار«و » پروبراژنسکی«ژه توسط يبه و
١٠

در  
بر سر راه ق جدال با مشک	تی که يحالی که از طر

ستی در يالين سوسيجامعه نو ۀبرقراری پايه ھای اولي
وجود ) ه در آن مقطعيھم چون روس(کشوری عقب مانده 

. ه پرداختنديلم اوين مفاھيح و موشکافی ايداشت، به توض

حات و ين توضيکه ا است دهياکنون زمان آن فرا رس
ده يرون کشيزم بينير آوار استاليموشکافی ھای آنان از ز

يه در م اولين مفاھيست که اا ین ضروريھم چن. شود
طبقاتی مورد  ۀمبارز ۀسال گذشت ٧٠پرتو حداقل 

   .رنديبازنگری قرار گ

رشد نکرده دی به شکل خالصی يک از وجوه توليچ يھ
د از اشکال ين به معنی خلع يد نويک وجه توليرشد . اند

ن معنی است که يد به اين خلع يا. اقتصادی موجود است
ن يد نوين اشکال اقتصادی تحت تسلط وجه توليدر ابتدا ا

رشد . ان برداشته خواھند شديت از ميقرار گرفته و در نھا
ن اما، بر اساس آشکار شدن جنبه ھای ذاتی يد نويوجه تول
. رديو به صورت خطی، انجام نمی گ. آن ۀژين ويو قوان

روھای مقاومی ير نيتأث ۀيد حاکم به واسطن وجه توليقوان
شه يگر بر آن وارد می گردد، ھميق اشکال ديکه از طر
انتقال به  .ن رشد خطی جدا می گردندير اياز مس
گر، تفاوت يدی ديلی وجوه تولزم با دوران انتقاياليسوس

برای مثال، اگر انتقال از دوران . ھای اساسی دارد

                                                                         

مارکس و انگل�س منتخ�ب ." شکل ديگری دريافت می کند
  .١٨آثار ص 

پروبراژنس�کی، » عل�م اقتص�اد ن�وين«رجوع کنيد به  -١٠
، بوخ��ارين، »ص��اد دوران گ��ذاراقت«؛ و ١٩۶۵آکس��فورد 
اين چاپ اثر بوخ�ارين ش�امل يادداش�ت . ١٩٧١نيويورک 

بنابر اين م�ی ت�وان ب�ه . ھای حاشيه ايی لنين نيز می شود
نظر او در مورد آثار بھترين تئوريسين ھای بلشويک در 

  . مورد دوران گذار پی برد

م و آن را با يريه داری را در نظر بگيفئودالی به سرما
م، به دو يسه کنيزم مقاياليه داری به سوسيانتقال از سرما

  .م خورديتفاوت اصلی بر خواھ

يی واقبل از انق	ب بورژ) یيکا4(ستی يتاليد کاپياول، تول
جه يدر نت. فئودالی آغاز به رشد می کند ۀدر بطن جامع
ی و در يد کا4يع تر توليی تنھا رشد سريانق	ب بورژوا

در صورتی که . ل می کنديه داری را تسھيواقع سرما
نده پس يآ ۀيستی جامعاليه ھای اقتصاد سوسيساختمان پا

آن چه . ا آغاز می گرددير قدرت توسط پرولتارياز تسخ
ق يا تنھا از طريست، پرولتاراار بورژوازی ياخت که در

  .کتاتوری انق	بی خود به دست می آورديد

نفک را يستی مجموعه ای 4يالياد و اساس اقتصاد سوسيبن
توانند به صورت نطفه  ن نه میيبنابرا. ل می دھنديتشک

ن يه داری آغاز به رشد کنند، و نه ايسرما ۀای در جامع
دوران . در دوران انتقالی» یخودهخود ب«که به شکل 

ق دخالت يزم تنھا می تواند از طرياليسوس» خیيشا تاريپ«
. ا در اقتصاد آغاز گردديپرولتار ۀآگاھان ياسی و انق	بیس

ع بزرگ، به يق نھادھای دولت کارگری، صناياز طر
ت اجتماعی يستی، به مالکيالين انباشت سوسيعنوان اول

ت اجتماعی از ين مالکيا. در خواھند آمد) ستیياليسوس(
ع بزرگ در دست دولت يق متمرکز کردن صنايطر

م کارگران صورت می يکارگری و تحت کنترل مستق
ازمند حداقلی از منابع، جھت سازماندھی يرد و نيگ

  .ستی صنعت خواھد بودياليرھبری سوس

ه داری صنعتی شامل يسرما» خيشا تاريپ«دوم، دوران 
نھا وجود چند مانوفاکتور ت. است» مانوفاکتورھا«دوران 

به ) ه داریيسرما(ن يد نوي4زم بود تا برتری وجه تول
در مورد . ثابت گردد) فئودالی(د کھن يوجه تول

به » زانیيجنگ و جدل پارت«ن گونه يزم اما، اياليسوس
ستی ياليسوس يجیا تدريانباشت جزئی و . ديکار نمی آ

د يستی تولياليه ای سازماندھی سوسيقادر به حل مسائل پا
زم ياليجامعه ای که در حال انتقال به سوس. نخواھد بود

  :ازمند است کهياست به آن چنان انباشتی ن

و در (به بخش دولتی امکان به دست آوردن  -١
) سطح تکنولوژی موجود حفظشرفته، يمورد کشورھای پ

شرفته صنعتی يسطح تکنولوژی موجود در کشورھای پ
  را بدھد؛
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اقتصاد  ۀی کل مجموعيزی اداربه برنامه ر -٢

ر 4زم در ييروی کار و تغيدولتی، سازماندھی علمی ن
 کی اقتصاد دولتی، کمک رساند؛يتکن ۀيپا

اقتصاد دولتی، و نه تنھا بخش  ۀرشد تمام مجموع -٣
را بخش ھای وابسته کل يز. ن کنديی از آن، را تضميھا

 .شرفت خود با ھم ھماھنگ شونديد در پيمجموعه، با

از آن جا که در دوران گذار اقتصاد واضح است که، 
 اسیيسک ضمانت يبی از اشکال متفاوت است، به يترک

و از آن جا . از استين دوران گذار نيبرای طی کردن ا
زم تفاوت ياليه داری به سوسيکه در دوران گذار از سرما

است و شکل اقتصاد تنھا در نوع ين شکل سين بياديبن
تسلط ن دوران ياسازماندھی آن ھاست، لذا در طول 

برای مثال، . از ملزومات است است بر اقتصاديس
ست می تواند با اکارخانه ای که تحت کنترل کارگری 

ی يد ھمان کا4ھايکی مشخص، به تولياستفاده از تکن
ک يگر، با ھمان تکنيمشغول باشد، که کارخانه ی د
ست که ا نيتفاوت ا ؛مشابه، اما بدون کنترل کارگری

ستی يالياولی در خدمت انباشت سوسۀ خانيد در کارتول
دوم در جھت  ۀيد در کارخانقرار خواھد گرفت و تول

شرايط  ۀتحت مجموع«. ن انباشتيخرابکاری در روند ا
تغيير  ،خاصی، بيش از ھر چيز، در مقابل خود

. سازمان ھای کارگری را داريم کیديالکتي عملکردھای

جا به که به کام	ً واضح است که اين وضعيت تا آن جا 
ردد، چيز ديگری نمی گروابط حاکم مربوط می  یيجا

کارگری که قدرت دولتی را به  ۀرا طبقتواند باشد، زي
دست آورده بايد به طور اجتناب ناپذيری به قدرتی تبديل 

»گردد که به عنوان سازمانده توليد ظاھر می شود
١١

و  
ت دولت را يت ماھيلی ست که اھميقاً ھمان دلين دقيا
کوچک ترين ھسته ھای ابزار کار بايد « .جسته می کندبر

به عوامل آن روند عمومی سازماندھی ای تبديل گردند 
کارگر  ۀطبق ک توسط منطق جمعیکه به طور سيستماتي

کارگری که تجسم مادی خود را  ۀطبق. رھبری می شود
در با4ترين و متشکل ترين شکل سازمانی خود، يعنی 

».ی يابدابزار دولتی خود، در م
١٢

 ۀن کنندين، تضميبنابرا 

                                                 
لنين زير تم�ام اي�ن . ٧٨ -٧٩بوخارين، ھمان جا ص  -١١

:   را خ����ط کش����يده و در حاش����يه نوش����ته اس����ت پ����اراگراف
  !).بسيار عالی(
  . ٧٩ھمان جا، ص  -١٢

زم ھمانا ياليه داری به سوسياصلی دوران گذار از سرما
ک ين تمام يبوخار. است» ايکتاتوری انق	بی پرولتاريد«

در " ماوراء اقتصادی"«فصل از اثر خود را به قھر 
ن ين کل محتوای ايلن. اختصاص می دھد» دوران انتقالی

از مارکس و انگلس در ی يکه شامل نقل قول ھا را فصل
١٣د می کنديياسی ست تأيرابطه با قھر و قدرت س

زور «. 
ست که آبستن جامعه ای نوين اکھنی  ۀھر جامع ۀقابل
».خوِد قدرت اقتصادی ست. است

١٤
ک ھا يبرای بلشو 

 انق	بیقدرت دولت « ار واضح بود کهين بسيا

».نيرومندترين اھرم انق	ب اقتصادی است
١٥

قدرت «  
، ديکتاتوری آن، دولت شورايی عامل ]ولتارياپر[دولتی 

از ميان برداشتن پيوندھای کھن اقتصادی و برقراری 
قدرت ". پيوندھای نوين اقتصادی را در خود دارند

سياسی در جوھر واقعی خود چيزی به جز قدرت 
ديگر  ۀای سرکوب طبقيک طبقه بر ۀافتسازمان ي

"نيست
١٦

ه روی بورژوازی ب» قدرت متمرکز يافته« 
نمايان می گردد، قدرتی خواھد  اقتصادیعنوان قدرتی 

بود که بعد از ھم پاشيدن روابط توليدی سرمايه داری 
منجر گشته و اسکلت عينی مادی توليد را در خدمت 

»...پرولتاريا قرار می دھد
١٧

ن قدرت ياز دست دادن ھم 
ر يخ از مسياسی و اقتصادی منجر به منحرف شدن تاريس

 ريتأث ۀجيوروکراسی، به عنوان نتخود شد و خوِد ب
اری يشکست انق	بات بس عاملشکست انق	ب جھانی، 

م که يلی بپردازيد، به بررسی آن د4ين ما بايبنابرا. ديگرد
نی آن يگزيا و جايکتاتوری انق	بی پرولتاريباعث مرگ د

  .کتاتوری ضد انق	بی بورکرات ھا شديبا د

  ادامه دارد

                                                 
در پاي�ان اي�ن . ١۴٨ -١۶١ص  ١٠ھمان ج�ا، فص�ل  -١٣

  .اين فصل بسيار عالی ای ست: فصل لنين می نويسد
. م��ارکس(بوخ��ارين از م��ارکس نق��ل ق��ول م��ی آورد  -١٤

، ھم�ان ج�ا، ص )٧٠٣، ص ١٩٨٣، لن�دن ١کاپيتال جل�د 
١۵٠.  
  .١۵١ھمان جا، ص  -١٥
: در ھم��ان ج��ا بوخ��ارين از ق��ول م��ارکس م��ی گوي��د -١٦

قدرت سياسی به مفھوم درست آن، چيزی به ج�ز ق�درت "
سازمان يافته ی يک طبقه ب�رای س�رکوب طبق�ه ی ديگ�ر 

. »مانيفس�ت ح�زب کمونيس�ت«مارکس و انگل�س ." نيست
  .لنين زير اين جمله را خط کشيده است. ١٢٧ص 
  .١۵١ھمان جا، ص  -١٧
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  مارکس و دولتمارکس و دولت

  نآرمان پويا

ديدگاه ھای سياسی مارکس در گرماگرم خيزش ھای 
گسترش . شکل گرفت ١٨۴٨کارگری آلمان در سال 

، برای ی سراسر کشورجنبش کارگری به کارخانه ھا
 -مارکس نقطۀ اتکايی بود که شعار مشھور انق	ب فرانسه

را به واقعيتی اقتصادی  -يعنی آزادی، برابری و برادری
  .تبديل کند و سياسی برای اکثريت مردم

توليد سرمايه داری انبوه و در مقياس وسيع، پتانسيلی را 
برای جامعه به ھمراه می آورد که می توانست بر کميابی 
جامعه غلبه و نيازھای کارگران را رفع کند؛ به بيان 

، امکان حرکت به سوی جامعۀ عينی ديگران، شرايط
  .سوسياليستی را فراھم کرده بود

شدن روزھای تند و پرحادثۀ امروز پس از سپری 
 توجھیقابل طور  ه بهمحافظه کاران ھای ، واکنش١٨۴٨

در تبعيد سياسی  ١٨٧٠مارکس تا دھۀ . شان دادندرخ ن
جنبش  ؛ از سوی ديگردر انگلستان به سر می برد

کارگران سوسياليست آلمان بين پيروان مارکس و 
  .ه بودفرديناند 4سال، رفيق سابق او، به دو پاره تقسيم شد

انداز انق	ب کارگری را 4سال، به طور مشخص چشم
اه حّل مسألۀ «ذاشته بود، و در عوض خوھان گکنار 

بود که در آن » دولت آزاد«از طريق يک » اجتماعی
و امکان محدود » حقوق برابر« ،کارگران از حّق رأی

برخوردار » روزکار عاّدی«کردن کار خود به يک 
کمک «اين بود که به واسطۀ 4سال به دنبال . باشند
تعاونی ھای توليدی در صنعت و کشاورزی  «، »دولتی

سازماندھی سوسياليستی  هشوند کبا چنان دامنه ای برپا 
  .»کار از آن ناشی گردد کلّ 

4سال بر اين اساس که جنبش کارگری و م	کين در 
برخوردار » منافع مشترکی«مقابل طبقۀ سرمايه دار از 

معاھده ای پنھانی با بيسمارک، رھبر ھستند، ظاھراً 
تئوری 4سال، . داران پروس، به امضا رسانيده بودزمين

، در ميان ١٨۶٩تا زمان مرگ او در يک دوئل به سال 
در . بسياری از کارگران راديکال آلمان ريشه دوانده بود

، طرفداران 4سال شعارھای خود به عنوان ١٨٧۵سال 

حزب کارگران آلمان در  مبنای پ	تفرم وحدت کنفرانس
  .پيشنھاد و تدوين کردند ،شھر گوتا

او در . با اين وحدت پرداخت شديد مارکس به مخالفت
ھيچ «با گفتن آن که مطالبات 4سال » نقد برنامۀ گوتا«

چيزی فراتر از دعاھا و مناجات دموکراتيک کھنه و 
حّق رأی ھمگانی، قانون گذاری مستقيم، عدالت : آشنا

، 4سال را »ليشيای مردمی و غيره، نيستمردمی، مي
  .زير ضرب گرفت

در واقع اين شعارھا در مبارزۀ دموکرات ھای بورژوا 
اما . عليه دولت ھای استبدادی مطلق فئودالی مترقی بودند

 گردیعقبمارکس به درستی اين شعارھای مبھم را 

برای جنبش کارگری، که اکنون بايد وارد مبارزه عليه 
  .يی می شد، ارزيابی کرددولت بورژوا

دولت و «ھنگامی که مشغول تھيۀ جزوۀ نيز لنين 
به اين » نقد برنامۀ گوتا«بود، ضمن بازخوانی » انق	ب

مارکس با ھمين عبارات خود، کّل  نکته اشاره کرد که
در . طلبی کائوتسکيسم را نشان داده استابتذال و فرصت

ی است که به از جمله منابع» نقد برنامل گوتا«واقع سند 
خوبی فرصت طلبی در قبال مسألۀ دولت را، ولو زير 

  .پوشش مارکسيسم، نشان می دھد

دولت «مارکس بيش از ھرچيز به تقابل با مفھوم 4سالی 
پرداخت، چرا که در پس اين مفھوم، مسألۀ رفرم » آزاد

ھمان طور که مارکس نوشت، . يا انق	ب قرار داشت
که از طريق آن يک طبقه برای 4سال دولت نه ابزاری 

بر طبقۀ ديگر سلطه پيدا می کند، بلکه در عوض يک 
. ماھيت مستقل است که بنيان اخ	قی و آزاد خود را دارد

  :مارکس ادامه داد

سرشت : در آن صورت اين پرسش مطرح می شود «
دولت در جامعۀ کمونيستی دستخوش چه تحولی می 

اعی در آن گردد؟ به بيان ديگر، چه عملکردھای اجتم
جامعه باقی می مانند که شبيه عملکردھای کنونی دولت 
اند؟ به اين پرسش تنھا می توان به شکل علمی پاسخ داد 
و با ھزار گونه ترکيب کلمۀ مردم با کلمۀ دولت به اندازۀ 

  . مسأله نزديک نخواھيم شد] حل[جھش کک نيز به 

بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی يک دورۀ 
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متناظر اين . حول انق	بی از اولی به دومی وجود داردت

دورۀ تحول، يک دورۀ گذار سياسی نيز ھست که دولت 
در آن چيزی نمی تواند باشد جز ديکتاتوری انق	بی 

  ». پرولتاريا

، که جای حاکميت »ديکتاتوری انق	بی پرولتاريا«اين 
يک اقليت طبقۀ حاکم کوچک را به حاکميت اکثريت 

معه عليه آن اقليت می دھد، در ماھيت خود، عظيم جا
  :ھمان طور که مارکس توضيح داد. دموکراتيک است

ھنوز پيوسته  حق برابربه رغم اين پيشرفت، اين  «
حق مولدان . محدوديت بورژوائی را با خود حمل می کند

کاری است که عرضه می کنند، برابری در اين  متناسب
 معيار يکسانیی با واقعيت مستتر است که اندازه گير

اما يک آدم به لحاظ جسمی . يعنی کار صورت می گيرد
يا ذھنی از ديگری برتر است و در نتيجه در زمان 
يکسانی کار بيشتری می تواند عرضه کند يا زمان 
بيشتری به کار بپردازد؛ و کار برای اينکه به عنوان 
مقياس در نظر گرفته شود بايد بر حسب زمان يا شدت 

اين . شود وگرنه معياری برای اندازه گيری نيستتعريف 
اين حق . ، حقی نابرابر برای کار نابرابر استبرابرحق 

ھيچ تفاوت طبقاتی را به رسميت نمی شناسد چون ھرکس 
کارگری مانند ديگری است؛ اما تلويحا استعدادھای 
نابرابر و بنابراين ظرفيت توليدی کارگر را به عنوان 

پس، اين حق، در محتوای . ی پذيردامتيازھای طبيعی م
حق، بنا بر  .خود، حق نابرابری است مانند ھر حقی

طبيعت خود تنھا می تواند کاربست معياری يکسان باشد؛ 
اما اين کمبودھا در فاز نخست جامعۀ کمونيستی،  ]…[

ھنگامی که اين جامعه تازه پس از دردھای طو4نی 
رآورده، زايمان از شکم جامعۀ سرمايه داری سر ب

حق ھرگز نمی تواند با4تر از ساختار . اجتناب ناپذيرند
اقتصادی جامعه و تکامل فرھنگی ای که مشروط به آن 

  ».ساختار است، باشد

به ھمين دليل است که مث	ً انق	ب سوسياليستی در 
مانده ترين کشور به لحاظ اقتصادی روسيه، يعنی در عقب

ورھاف به ويژه در اروپا، ناگزير بايد به ساير کش
کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری در غرب، گسترش می 

  .يافت

مارکس در نقد خود به برنامۀ گوتا توضيح داد که يک 

فاز با4تر جامعۀ «طبقه تنھا می تواند در جامعۀ حقيقتاً بی
از يک «شل بگيرد، يعنی پس از آن که کار، » کمونيستی

زندگی صرفاً ابزار معيشت، خود به ضرورت اصلی 
از افق «و تنھا در اين زمان است که .»تبديل شده است

تنگ حق بورژوايی در تماميت آن فراگذشت و جامعه 
از ھرکس : خواھد توانست بر پرچم خود چنين نقش کند

  .»!برحسب توانائی اش و به ھرکس برحسب نيازھايش

» محو و ناپديد«به گفتۀ مارکس، در اين جاست که دولت 

شدن و اضمح	ل، به معنای » ناپديد«ين اما ا. شده است
لنين . مراتب پس از انق	ب نيستالغای ھيرارشی و سلسله

  :اين مسأله را چنين شرح داد» دولت و انق	ب«در 

متشکل از کارگران مسلح که " دولت"ھر اندازه که «
، دموکراتيک تر "ديگر دولت به معنی حقيقی آن نيست"

لت زودتر آغاز می دو ھرگونهمی شود، جريان زوال 
  .»گردد

به ھمين دليل بايد گفت که استالينيست ھا و شرکا با 
استقرار رژيم و دولت عريض و طويل بوروکراتيک 
خود در يک کشور به نام سوسياليسم، در واقع اين حقيقت 

  . را به مسخره گرفته بودند

ربط کسانی که ايدۀ اضمح	ل و ناپديد شدن دولت را بی
ی »نقد برنامۀ گوتا«د باری ديگری به می دانند، باي

لنين که تماماً با اتکا بر آن » مارکس و ـدولت و انق	ب
  .نوشته شده بود، نگاھی بياندازند

در عين حال که 4سالی ھا را به دليل » نقد برنامۀ گوتا«
ناسيوناليسم و ساير عقايد ارتجاعی آن ھا به زير ضرب 

از دولت در جامعۀ  می برد، تحليلی است دقيق و نيرومند
بيش از ھر » نقد برنامۀ گوتا«به ع	وه . سرمايه داری

چيز فراخوانی است خطاب به طبقۀ کارگر برای نابودن 
ھمان طور که مارکس در . ساختن و درھم شکستن دولت

نامه ای به ويلھم براکه، از رفقای درگير در کنفرانس 
 مِ ھر گا«: يادآوری کرد ١٨٧۵مه  ۵گوتا، در تاريخ 

  .»برنامه است خروارھامھم تر از  ،جنبش واقعی
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  !!حاشيه ای بر يک تحشيهحاشيه ای بر يک تحشيه

  آرام نوبخت

چندی پيش خانم فروغ اسدپور ضمن نگارش مقاله ای 
مندرج » !دولت جھانی سرمايه داری رفاه؟«زير عنوان 

، انتقاداتی را متوجه »نقد اقتصاد سياسی«در وب سايت 
. اطھاری، کرده بودند نويسندۀ ديگری، به نام آقای کمال

در پی انتشار مقالۀ مزبور، آقای کمال اطھاری نيز با 
در » تحشيه ای بر يک حاشيه«نوشتن مطلبی با عنوان 

١٨مقام پاسخ به خانم اسدپور برآمدند
در اين جا ابداً قصد . 

آن را ندارم که به پلميک پيش آمده ميان دو نويسندۀ 
ر مشخص به مذکور بپردازم، بلکه می خواھم به طو

از پاسخ آقای اطھاری اشاره کنم ) بندھايی(قسمت ھايی 
که ھرچند به ظاھر در متن پاسخ ايشان وزن زيادی را به 
خود اختصاص نداده و به نوعی در کليت بحث گم شده و 
گذارا مورد اشاره قرار گرفته بود، ولی اتفاقاً بسيار مھم 

  .ن بودو تأيين کنندۀ خطوط اصلی و مواضع نھايی ايشا

آقای کمال اطھاری موضع حقيقی خود را در آن جا به 
مخاطب نشان می دھد که با استناد به يک نقل قول از 

من ھيچ گاه از جبھۀ متحد کار و «: مارکس می گويد
" از نفی به اثبات آی"در مقالۀ ... ام سرمايه سخنی نگفته

طرح رابطۀ طبقۀ کارگر با بورژوازی ملی : "نوشته بودم
) پراکسيس(چارچوب يک جبھه، عملی اجتماعی در 

-نمی"پذيرد که جامعه است و با اين فرض صورت می

و نه اين که ممکن است  تواند از مراحل تکامل خود بجھد
- آن چه که می. به وسيله فرمان اين مراحل را زائل سازد

تر تر و م	يمتواند اينست که درد زايمان را کوتاه
  »"...کند

نخست «: ضيح اين موضوع می نويسداو سپس در تو
سخن از رابطۀ طبقۀ کارگر با بورژوازی ملی است، نه 
اتحاد کار و سرمايه؛ دوم رابطۀ اين طبقات در چارچوب 
يک جبھه يعنی ائت	ف مطرح شده است، نه اتحاد؛ سوم 

دانند که ائت	ف طبقۀ اين که ابجدخوانان مارکسيسم ھم می
شورھای تحت سلطۀ کارگر با بورژوازی ملی در ک

امپرياليسم در چارچوب انق	ب دموکراتيک، توسط 
                                                 

١٨
برای مطالعۀ اين مقا4ت به سايت   

http://pecritique.com مراجعه کنيد  

خصوص  کمينترن مطرح شد و در چين عملی گشت و به
4زم به . از مواضع جناح راست سوسيال دموکراسی نبود

-ذکر است موضع رد ائت	ف را در گذشته تروتسکيست

داشتند که به عنوان رھبر  (Roy) "ُری"ھايی چون 
ند حاضر به ائت	ف با گاندی و حزب حزب کمونيست ھ

نشد ) نماينده بورژوازی ھند به رھبری نھرو(کنگرۀ ھند 
بايد ديد اکنون  .و در نھايت ھم به نوعی ليبراليسم گرويد

  ».دار وی کدام جريان فکری استميراث

منتھا دقيقاً مسأله ای که نويسندۀ محترم برای ! بسيار عالی
ی کند و زحمت کشف ابجدخوانان مارکسيسم روشن نم

رمزش را به مخاطب می سپارد، اين است که اين 
ائت	ف طبقۀ کارگر با بورژوازی ملی در کشورھای «

» تحت سلطۀ امپرياليسم در چارچوب انق	ب دموکراتيک

کمينترنی که تا مغز  منتھااز سوی کمينترن مطرح شد، 
استخوان به استالينيسم آلوده شده و تمام سنن انق	بی 

ايشان از ذکر . ويسم را يک به يک زيرپا گذاشته بودبلش
شکست انق	ب دوم چين، گسست ظاھری و نه ريشه ای 

*مائو از سياست ھای ديکته شدۀ استالينيسم
و تبعات آن با  

صرف نظر می کند، و بعد » در چين عملی گشت«گفتن 
به ناچار برای آن که تقابل و ضّديت خود با سنن 

 تروتسکی، که خواه ناخواه از مدار مارکسيسم انق	بی را

می گذارد، چندان پيش روی مخاطب برجسته نکند، به 
جای يک نقد مشخص، ولو مختصر و اندک به 

در » نات روی«تروتسکيسم، اشاره ای مبھم و گنگ به 
ھند می کند؛ اشاره ای که در بھترين حالت زائد و صرفاً 

رفتن به  داشتن خواننده در سطح و پرھيز از برای نگاه
عمق بحث است، و دست آخر اين پرسش مطرح می شود 

دار وی کدام جريان فکری بايد ديد اکنون ميراث« که 
  ؟»است

ھمان طور که گفتم آقای کمال اطھاری کام	ً شسته و 
رفته و بی رودربايستی، استالينيسم ورشکستۀ کمينترن 

برای روشن کردن تکليف . استالينيستی را تبليغ می کند
مائوئيسم از يک سو و ميراث - اترک و ارثيۀ استالينيسمم

تروتسکی از سوی ديگر، نخست بايد به زمينۀ تاريخی 
نتايج و پيامدھای موعظه به بحث آقای اطھاری و سپس 

 .، نگاھی داشته باشيمائت�ف با بورژوازی ملیھای 

در روسيه،  ١٩١٧تا پيش از وقوع انق	ب کبير اکتبر 
ای اروپا و روسيه بر اين گمان بودند غالب سوسياليست ھ
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که وقوع انق	ب سوسياليستی در کشوری عقب مانده و 
شبه فئودالی، نظير روسيه، ناممکن و در واقع مغاير با 

شدۀ مارکسيسم است، تاجايی که مث	ً اصول پذيرفته
، انق	ب ١٩١٧گرامشی در مقاله ای به تاريخ دسامبر 

» ل مارکسانق	ب عليه کاپيتا«روسيه را 
)١(

4زم . ناميد 
به يادآوری است که در آن مقطع روسيه کشوری بود با 

ميليون نفر، که شمار کارگران  ١۵٠جمعيتی در حدود 
ميليون نفر می رسيد، ولی بيش از  ۵صنعتی آن تنھا به 

  .درصد جمعيت کشور را دھقانان تشکيل می دادند ٨٠

در قبال اما برای درک اين موضع اکثر سوسياليست ھا 
مانده، نياز مسألۀ انق	ب سوسياليستی در کشورھای عقب

است تا اندکی در مورد منشأ تاريخی موضوع مورد 
  .مکث کنيم" شدۀ مارکسيسماصول پذيرفته" بحث، و آن 

، مبلغ اين ديدگاه بود »پدر مارکسيسم روسی«پلخانف، 
که روسيه پيش از دست يافتن به انق	ب سوسياليستی، بايد 

اين . ير توسعه و تکامل سرمايه داری را طی کندمس
ديدگاه از خ	ل بحث ھای ميان سوسياليست ھا و 

  .مطرح شد ١٨٨٠در دھۀ » پوپوليست ھا«

ھا استد4ل می کردند که انق	ب روسيه می »پوپوليست«
تواند از يک اقتصاد دھقانی به سوی کمونيسم جھش کند 

ھقانی در پاره و دليل اين امر را وجود زندگی کمونی د
اما در مقابل، پلخانف استد4ل . ای از مناطق می ديدند

می کرد که روسيه الزاماً بايد مسير تکامل اروپای غربی 
  .را دنبال نمايد

پلخانف تصور می کرد که با رشد و توسعۀ سرمايه 
داری، طبقۀ کارگر نيز رشد خواھد کرد و به ھدفی 

برقراری  يعنی -مشترک با ھدف بورژوازی ليبرال
فقط در اين حالت . دست خواھد يافت - حقوق دموکراتيک

است که پس از طی چند دھه تکامل سرمايه داری، طبقۀ 
کارگر با ھدف انق	ب سوسياليستی به عرصۀ رويارويی 

  .و مبارزۀ مستقيم با بورژوازی وارد خواھد شد

در اين مقطع زمانی، غالب سوسياليست ھا مدافع چنين 
پلخانف ھم قطعاً می توانست مانند . دديدگاھی بودن

بسياری ديگر برای توجيه مواضع خود به دستچين کردن 
 . دلبخواھی چند پاراگراف از مارکس متوسل شود

به عنوان مثال، مارکس در پاراگراف مشھوری از 

» مقّدمه ای بر ادای سھمی به نقد اقتصاد سياسی«

  :وشتکه به دفعات نيز از او نقل می شود، ن) ١٨۵٩(

تا زمانی که نيروھای مولدی که در نظم اجتماعی جای «
گرفته اند، تکامل پيدا نکنند، آن نظم اجتماعی از بين نمی 

» رود
)٢(

 

اين استد4ل فوق ظاھراً ناظر به آن است که در يک 
کشور عقب مانده، نمی توان از تسخير قدرت کارگری و 

سطح  انق	ب سوسياليستی سخنی به ميان آورد، چرا که
نيروھای مولده به اندازۀ کافی برای آغاز انق	ب 

در واقع در اين جا از . سوسياليستی تکامل نيافته است
ميان رفتن يک نظم اجتماعی، مشروط و مقيّد به رشد و 

اين ھمان استد4لی است . تکامل نيروھای مولده شده است
که بی درنگ به يکی از بحث اصلی و مھم در درون 

  .ستی بدل گرديدجنبش مارکسي

از سوی ديگر، تمامی سوسياليست ھای نيمۀ دوم قرن 
 - »خودش«نوزدھم شاھد بودند که بورژوازی از انق	ب 

يعنی از دست زدن به مبارزه برای زمين، حقوق 
به وحشت و ھراس افتاده   - دموکراتيک و استق	ل ملی

بورژوازی ھنوز از مبارزه عليه فئوداليسم پيروز . است
يامده بود که ناگھان با دشمن جديدی به نام طبقۀ بيرون ن

وحشت بورژوازی از طبقۀ کارگر . کارگر روبه رو شد
انق	بی تا جايی بود که وادار شد تا در موارد بسياری به 
ماشين نظامی و سرکوب نظام قبلی متوسل شود تا 
کارگران را منکوب و مبارزۀ خود برای ايجاد يک 

مارکس . کاره رھا کندهجمھوری دموکراتيک را نيم
و  انق�ب کارگریديدگاه خود را نسبت به رابطۀ ميان 

خطابيۀ کميتۀ مرکزی به «در  انق�ب ناتمام بورژوازی
چنين جمع بندی ) ١٨۵٠لندن، (» اتحاديۀ کمونيست ھا

  :کرد

در حالی که خرده بورژوازی دموکرات، خواھان ختم «
داکثر ھر چه سريع تر انق	ب از طريق برآوردن ح

و خواست (خواسته ھای فوق است، منافع ما در اين است 
که انق	ب را تا زمانی که تمام طبقات ) ما ايجاب می کند

وبيش متملک از دايرۀ قدرت خارج نگرديده اند و کم
 ]...[قدرت دولتی ھنوز به تسخير طبقۀ کارگر در نيامده 

» ادامه دھيم بی وقفه
)٣(

  

دن اظھارات، بحث ھای طی پنجاه سال پس از مطرح ش
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ھای شديد و پويايی در ميان سوسياليست ھای روسيه بر 
. سر مقصود اصلی مارکس از اين جم	ت با4 درگرفت

، دو استراتژی انق	بی در درون جنبش ١٩٠۵در انق	ب 
  :کارگری وجود داشت

اول؛ پلخانف و منشويک ھا که وظيفۀ اصلی سوسيال 
رژوازی ليبرال به دموکرات ھای روسيه را تشويق بو

ايجاد يک جمھوری دموکراتيک، يعنی رژيمی که قادر به 
در واقع . تکامل اقتصاد سرمايه داری باشد، می دانستند

کّل ھدف اين جناح آن بود که ضمن صحبت از 
سوسياليسم و مسلح کردن کارگران، بورژوازی را به 

  .رم ندھد» اردوگاه ارتجاع«

لنين در اين مقطع و در . دوم؛ ديدگاه لنين و بلشويک ھا
تقابل با استراتژی گروه نخست، بر آن بود که نمی توان 
منتظر ليبرال ھا شد و از ترِس به وحشت افتادن و َرم 

بنابراين لنين . کردن بورژوازی، از مبارزه عقب کشيد
در نظر داشت که در صورت آغاز انق	ب، ھمراه با 

دھقانی بلشويک ھا برای يک دولت موقت کارگری و 
مبارزه کنند و انق	ب را تا حّد امکان دموکراتيک سازند 

-حتی اگر اين امر به معنای مبارزه عليه بورژوازی به(

  ).اصط	ح ليبرال باشد

لنين ھم مانند پلخانف اين ديدگاه را داشت که روسيه نمی 
او در جزوۀ . کند جھشتواند از فراز انق	ب بورژوايی 

» راسی در انق	ب دموکراتيکدو تاکتيک سوسيال دموک«

  :نوشت ١٩٠۵به سال 

مارکسيست ھا مسلماً معتقدند که انق	ب روس جنبۀ «
ما نمی توانيم از چھار «و به ھمين دليل » بورژوايی دارد

ديوار بورژوا دموکراتيک انق	ب روس يک باره به 
خارج آن جستن نماييم، ولی ما می توانيم حدود اين چھار 

اس عظيمی وسعت دھيم، ما می توانيم و ديوار را به مقي
بايد در حدود اين چھار ديوار در راه منافع پرولتاريا و 
نيازمندی ھای مستقيم وی و در راه شرايطی که نيروھای 
» وی را پيروزی کامل آينده آماده می سازد، مبارزه کنيم

)۴(
.  

اّما لنين در عين حال ترديدی نداشت که بورژوازی بزدل 
داران بزرگ در ارتباط بود، قادر به ا زمينروسيه که ب

بنابراين از . سرنگونی تزار و ايجاد انق	ب خود نيست
ديد لنين، اين پرولتاريا بود که می بايد برای درھم 

شکستن قدرت استبداد و ارتش و ماشين سرکوب آن، به 
 دھقانانبرای لنين، اين متحد، . دنبال متحدينی ديگر باشد

لنين به درستی مسألۀ ارضی . وازی ملیبورژبودند و نه 
پس به . ارزيابی کرد» مسألۀ غامض انق	ب روسيه«را 

طور خ	صه، لنين، مرحلۀ انق	ب و تکاليف و وظايف 
طبقۀ ، ولی تحت رھبری دموکراتيک-بورژواآن را 

  .، می ديددھقانانو متحد آن،  کارگر

ی بر انداز منشويک ھا مبنبنابراين لنين در تقابل با چشم
اتحاد با بورژوازی، اتحاد با دھقانان را مطرح کرد و اين 
ھمان چيزی است که به اعتقاد او می توانست شکل 

را پيدا » ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان«
  .کند

به اين ترتيب، قرار بود که رژيم جديد به استقرار يک 
ن جمھوری دموکراتيک، بازتوزيع راديکال زمين ھا، پايا

استبداد و ستم در روستاھا و کارخانه ھا، بھبود شرايط 
کارگران و نظاير اين ھا منجر شود و انق	ب را به آلمان 
و باقی کشورھای اروپای شرقی بکشاند؛ و انق	ب بر اين 

و البته اساساً با دريافت کمک اقتصادی از سوی  -مبنا
سريعاً به فاز سوسياليستی در  -يک آلمان سوسياليست

  .وسيه حرکت کندر

، به ارائۀ يک ١٩٠۵تروتسکی در بحبوحۀ انق	ب 
آلترناتيو سوم در برابر دو استراتژی جناح ھای اصلی 

آن گونه که مختصراً  -حزب سوسيال دموکرات روسيه
تروتسکی استد4ل . پرداخت -مورد اشاره قرار گرفت

کرد که انق	ب روسيه به عنوان يک انق	ب پرولتری 
شد و دولت کارگری، نه فقط وظايف آغاز خواھد 

دموکرانيک، بلکه وظايف سوسياليستی را ھم - بورژوا
توأمان انجام خواھد داد؛ و اين استراتژی تروتسکی بود 

  .که نھايتاً صحت خود را به اثبات رسانيد

تروتسکی با ضعيف ترين نقطۀ استراتژی لنين رودررو 
گر در چگونه دو طبقۀ مختلف می توانند با يک دي: شد

قدرت سھيم شوند؟ دھقانان به مثابۀ يک طبقه، ماھيتاً 
سوسياليست نبودند و اين نکته را لنين به خوبی می 

  :دانست؛ به ھمين جھت او گفته بود

ما تا جايی از جنبش دھقانی دفاع می کنيم که «
زمانی که و مادامی که اين . دموکراتيک و انق	بی است

ی گردد، ما برای ، ارتجاعی و ضّد پرولتر]جنبش[
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رويکرد سوسيال (» ]...[مبارزه عليه آن آماده می شويم 

، ١۶دموکراسی نسبت به جنبش دھقانی، پرولتر، ش 
) ١٩٠۵سپتامبر 

)۵(
  

تروتسکی به درستی استد4ل کرد که تا وقتی ديکتاتوری 
بر پايۀ دموکراسی باشد، کارگران به ناگزير اقدامات 

ھمان طور که . د انداختسوسياليستی را به تعويق خواھن
» سه مفھوِم انق	ب روسيه«او بعدھا در مقاله ای با نام 

نوشت، اين استراتژی لنين می توانست به ) ١٩٣٩(
ھمراه با مشارکت کارگران منجر » ديکتاتوری دھقانان«

)۶(شود 
.  

به ويژه در  - ھمان طور که تروتسکی اشاره کرد، دھقانان
ھای قدرت ناتوان از به دست گفتن شاھرگ  -روسيه
تنھا طبقۀ کارگر از منطق، منافع طبقاتی و توان . بودند

اين درس مھّم مبارزات . چنين کاری برخوردار بود
: بود که از دل آن شوراھای کارگری بيرون آمدند ١٩٠۵

اين شورھای کارگری، به عنوان  نطفه ھای اوليه و 
بالقوۀ حکومت کارگری در آينده پيش از وجود ھرگونه 
حکومت ليبرال دموکراتيک بسته شده بودند و دقيقاً ظھور 
ھمان ھا بود که ليبرال ھا را از مبارزه عليه تزار باز 

  .داشت

تروتسکی نه اھميت دھقانان در انق	ب را ناديده گرفت و 
نه با برنامۀ لنين مبنی بر جلب دھقانان به سوی کارگران 

ب انق	«تروتسکی در بخشی از کتاب . مخالفت کرد
  :نوشت» مداوم

نه می تواند مستقل باشد  ]نقش انق	بی دھقانان[اين نقش «
دھقان يا از کارگر پيروی خواھد کرد . و نه رھبری کننده
ديکتاتوری "اين به آن معناست که . يا از بورژوا

فقط به صورت " دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان
ی می ديکتاتوری پرولتاريا که توده ھای دھقانی را رھبر

» کند، قابل تصور است
)٧(

.  

پس برای تروتسکی، اين ديکتاتوری بايد يک حکومت 
کارگری می بود که وظايف دموکراتيک و سوسياليستی 
را در بستر تبديل انق	ب روسيه به يک انق	ب اروپايی و 

تروتسکی ت	ش کرد که اين . جھانی به انجام برساند
را ھنگامی که پس انداز سوم نسبت به انق	ب روسيه چشم

در زندان به سر می برد، با  ١٩٠۵از شکست انق	ب 
. تکميل و مدّون سازد» اندازھانتايج و چشم«نوشت جزدۀ 

بنابراين . ناميد» انق	ب مداوم«او اين استراتژی را 
تروتسکی، که نخست نخست در » انق	ب مداوم«تئوری 
توسعه پيدا کرد، ضمن آن که می پذيرفت  ١٩٠۴سال 

ظايف عينی پيش روی کارگران روسيه، وظايف انق	ب و
بورژوا دموکراتيک است، اما با اين حال  توضيح می داد 
که چگونه در يک کشور عقب مانده در عصر 

به طور 4ينفکی به بقايای » بورژوازی ملی«امپرياليسم، 
فئوداليسم از يک سو و به سرمايۀ امپرياليستی از سوی 

در نتيجه اکيداً قادر به انجام  ديگر گره خورده است و
  . وظايف تاريخی خود نيست

بود که با آشکار شدن تناقضات  ١٩١٧پس از آوريل 
، لنين »ديکتاتوری دموکراتيک«انق	ب در قالب شعار 

در اين . نھايتاً اين مفھوم کھنه از انق	ب را به کناری نھاد
جا بود که لنين به طور مشخص و مستقيم، بلشويک ھايی 

ا که ھنوز به تکرار اين شعار قديمی می پرداختند ر
  :خطب قرار داد و گفت

ديکتاتوری "تنھا از يک  درحال حاضرکسی که «
صحبت می " دموکراتيک انق	بی پرولتاريا و دھقانان

کند، در گذشته به سر می برد؛ در نتيجه عم	ً در ضّديت 
با مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا، از خرده بورژوازی ھم 

چنين کسی بايد به آرشيو عتيقه ھای . است اتر رفتهفر
بلشويک "که می توان آرشيو " (بلشويک"پيشاانق	بی 
» منتقل شوند) ناميد" ھای قديمی

)٨( 

به طور خ	صه وقتی سرمايه داری يک بازار جھانی و 
يک تقسيم کار جھانی را به وجود آورده و تضاد ميان 

 مايه داری را درنيروھای مولده و مناسبات مالکيت سر

سطح جھانی آشکار کرده است، پس در اين صورت 
اقتصاد جھانی را نيز در مجموع برای دگرگونی 

نگاه به مسأله از اين زاويه . سوسياليستی آماده نموده است
و کدام يک » آماده«که کدام کشورھا برای سوسياليسم 

جان و بندی بیھستند، يعنی ھمان طبقه» غير آماده«
، کام	ً نادرست و کمينترن استالينيستیرانۀ نظتنگ

انق	ب سوسياليستی در سطح ملی آغاز می . منتفی است
شود، ولی ناگزير بايد در سطح جھانی تکميل شود و 

منتھا کشورھای مختلف، با آھنگ و سرعت . پايان پذيرد
کشورھای عقب . ھای مختلفی اين پروسه را طی می کنند

ی، سريع تر به ديکتاتوری ، تحت شرايط معينافتاده
پرولتاريا دست می يابند، ولی ديرتر به سوسياليسم 
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خواھند رسيد؛ در واقع دوران گذار برای اين قبيل 
کشورھا، به نسبت کشورھای پيشرفته تر، طو4نی و 

  .دشوارتر، و نه ناممکن، خواھد بود

پس به طور خ	صه بايد گفت اين ديدگاه که انق	ب در 
ماندۀ تحت سلطۀ امپرياليسم، بايد يک کشورھای عقب 

، »ملی«انق	ب دموکراتيک به رھبری بورژوازی 
باشد و سپس وارد » ضّد امپرياليستی«و 4بد » مترقی«

فاز انق	ب سوسياليستی شود در واقع يک تز کھنۀ 
منشويکی بود که بعدھا از سوی کمينترِن زير نفوذ 

  .يل شداستالين به جنبش کارگری و چپ در جھان تحم

مرحله بندی اما بايد توجه داشت که اين تز کھنه، يعنی 
، خود يکی از آموزه ھای تئوری ارتجاعی انق�ب

»سوسياليسم در يک کشور«
**

بود؛ به طور دقيق تر بايد  
سوسياليسم در يک «بگوييم که از تئوری استالينيستی 

کمينترن، ب	فاصله دو آموزۀ سياسی مھم منتج » کشور
که تمرکز خود را به  -جنبش کارگری نخست،: شد

بناکردن ساختمان سوسياليسم در يک کشور، مث	ً اتحاد 
می بايستی در ھر زمان،  -شوروی، معطوف کرده است

است، » تمرکز«خود را با ھر آن چه که به نفع اين 
به ھمين خاطرست که ما می بينيم . انطباق و وفق دھد

دچار يک «، استالينيست ھا ھميشه به قول تروتسکی
» رشته چپ و راست رفتن ھای متناقض بوده اند

)٩(
از : 

تقابل با امپرياليسم تا سازش و مماشات با آن، از حمايت 
ظاھری از مبارزۀ طبقۀ کارگر تا خيانت کام	ً آشکار به 

يعنی نتيجۀ ). به موارد آن اشاره خواھم کرد(آن ھا 
يک ب	واسطۀ اين آموزه آن است که توسعۀ اقتصادی 

کشور، پيش از ھر چيز و مقّدم بر سياست بين المللی 
قرار می ) يعنی ھمان چشم انداز بلشويک ھا(انق	ب 
. انق	ب است» مرحله بندی«دومين آموزه، ھمين . گيرد

الزاماً می بايد » دموکراتيک-انق	ب ملی«يعنی اين که 
دقيقاً به . پيش از وقوع انق	ب سوسياليستی تکميل شود

ين تئوری می بينيم که چگونه استالينيست ھا به خاطر ھم
، خصلت و نقش انق	بی تقديم کرده »بورژوازی ملی«

اند، واگر ھم اصو4ً چنين بورژوازی ای وجود نداشته 
  !است، به راحتی آن را خلق کرده اند

ناب، چيزی جز شکست جنبش » تئوری ھای«پيامد اين 
جھانی  چپ در جھان و خيانت آشکار به طبقه کارگر

به عنوان نمونه، مورد اندونزی در سال . نبوده است

يکی از واضح ترين و درعين حال دردآوردن  ١٩۶۵
ترين نمونه ھاييست که ورشکستگی و خيانت ھای تز 

با افزايش تنش . را نشان می دھد» انق	ب دو مرحله ای«
ھا ميان کارگران و دھقانان، و آغاز خيزش ھايی توده ای 

عيف سوکارنو، خط مشی رھبری عليه رژيم ض
استالينيست در پکن، در بين توده ھای مردم و سازمان 

 -)PKI(يعنی حزب کمونيست اندونزی  -توده ای آن ھا

و مترقی خود » بورژوازی ملی«اين بود که آن ھا بايد با 
مشابه آن چه آقای کمال اطھاری (شوند  جبھهوارد يک 

در ماه اکتبر، قريب به نتيجه اين بود که ). پيشنھاد می کند
يک ميليون نفر از کارگران و دھقانان، طی کودتايی که 
. به وسيلۀ ژنرال سوھارتو و با برنامه ريزی سازمان سی

کودتايی که ھرچند . ای انجام شد، قتل عام شدند. آی
سوکارنو را کنار زد، اما جنبش کارگری را درھم 

شی شکست و به روی کار آمدن ديکتاتوری نظامی وح
  .سوھارتو منجر شد

، استالينيست ھا را »انق	ب دومرحله ای«ھمين تئوری 
، ھمراه با عناصر به »جبھۀ خلقی«به شرکت در 

بورژوازی، برای » ملی«و » مترقی«اصط	ح 
مرحله و فاز اول انق	ب تشويق کرده و به از » پيشبرد«

ميان رفتن بسياری از نيروھای صادق و مبارز منجر 
ه عنوان مثال، ھمين تئوری بود که منجر شد ب. شده است

، به عنوان يک حزب »حزب کمونيست امريکا«
به دفاع از پرزيدنت  ١٩٣٠استالينيست، طی دھۀ 

روزولت بپردازد و منطقاً امروز ھم از کانديداھای 
ھمچنين در ايران . حزب دموکرات حمايت کند» مترقی«

سپس سياست ھای حزب توده نسبت به قوام السلطنه، 
نسبت به دکتر مصدق و در نھايت ھمکاری حزب توده و 

خمينی و غيره، ھمه  فدائيان با رژيم» اکثريت«جناح 
ريشه در اين نظريات انحرافی داشته و از علل اصلی 

  .شکست انق	ب ايران، بوده اند

  :منابع

بحران مائوئيسم «در اين مورد می توانيد نگاه کنيد به مطلب * 
  .۵۵تا  ۵١يليتانت، شماره ھای ، نشريۀ م»در چين

: استالينيسم«: برای بحث بيشتر در اين مورد نگاه کنيد به** 

، »تئوری سوسياليسم در يک کشور و انق	ب دو مرحله ای
  .۵١مندرج در نشريۀ ميليتانت، شمارۀ 
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  ::از ميان مباحثات فيس بوکاز ميان مباحثات فيس بوک

مجيد مجيد ««پايان پايان و تناقضات بیو تناقضات بی» » حکومت انسانیحکومت انسانی««

  »»حکمتحکمت

  عليرضا بيانی

  :به مجيد حکمت

ضمن عرض تشکر از پاسخ و استقبال شما، ابتدا اجازه 
می خواھم چند خطی به نکات فرعی بپردازم و سپس 

  . وارد بحث اصلی شوم

واقعيت اين است . اول، به اين نام شما باز می گرددنکتۀ 
حزب و شخصيت ھا، رفته رفته » تز«که ما پس از 

عادت کرديم اعضای حزب کمونيست کارگری را با نام 
و عکس واقعی خودشان بشناسيم تا بتوانيم با رھبران 

اين در حالی است که شخصاً با نام . آيندۀ خود آشنا شويم
» مجيد مارکس«دور اول بحث  ، که در»مجيد حکمت«

چون عکس پروفايل و . بود، از قبل ھيچ آشنايی نداشتم
اسم فاميل شما مربوط به خود شما نيست، می خواستم 
بپرسم آيا شما يکی از رھبران حزب کمونيست کارگری 
ھستيد که با نام مستعار وارد اين بحث شده ايد و يا با اين 

ا نقض می ھا ر»حزب و شخصيت«کار خود نظريۀ 
  کنيد؟ 

نکتۀ دوم موضوع توھين است، راستش گه گاه در بحث 
ھا اين تذکر داده می شود، اما ھر بار ھم که خواسته شده 
نمونه ھايی از اين توھين ھا را نشان دھند، چيزی 
دريافت نشده است، برای بيشتر روشن شدن منظورم از 
شما ھم خواھش می کنم نمونه ای را که به زعم شما 

محسوب می شود، کپی کنيد و در گيومه نشان » وھينت«
دھيد، چنان چه موردی توھين آميز به شخصيتی از سوی 
من عنوان شده باشد، يقيناً وظيفۀ خود می دانم از آن 
شخص و مخاطب خود عذر خواھی کنم و اگر چنين 
ادعايی بی پايه بود، اجازه بدھيد اين روش برخورد را 

داول چپ سنتی و بگذاريم به حساب روش مت
بوروکراتيک که سعی می کند با تخريب روانشناختی 

  .طرف بحث خود، برای او امتياز منفی بتراشد
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به خصوص در حزب شما کسی را سراغ دارم به نام  
با او چند . که استاد اين روش است» سعيد صالحی نيا«

باری در ستون کامنت ھای فيسبوک بحث داشته ام؛ در 
» عصبانی«بحث او به موضوع  مجموع محور اصلی

تا جايی که ناچار شدم از او . بودن من چرخش می کرد
خواھش کنم نگران عصبانی بودن من نباشد و اجازه دھد 
من از حّق دمکراتيک برخورداری از ُخلق و خو به طور 
آزادانه استفاده کنم و ھرچقدر دلم می خواھد عصبانی 

ا دنبال کنيم و به باشم يا نباشم، تا بتوانيم اصل بحث ر
نتيجه برسيم، دست آخر باز ھم موضوع ھمان عصبانيت 

او حتی در پاسخ به . من باقی ماند و بحث ناتمام رھا شد
يک مقاله از سوی من باز از اين ُکد استفاده کرد و نشان 
داد از اين روش تخريبی فاصله نگرفته است و نمی تواند 

  .فاصله بگيرد

ا توھين آميز می دانم و نه اتفاقاً شخصا اين روش ر
استفاده از ترم ھای مورد ع	قۀ ھر فرد در نقد نظرات 

در اين رابطه 4زم است به نکته ای از خود شما . ديگران
شما در . مراجعه کنم و توضيحاتی در ھمين رابطه بدھم

 :نقد رفيقی فرموده ايد

آقای جھانگير شما ھم يک نظری از خودت بده يک «
قيه پست ھای اين صفحه را که تار عنکبوت ب. بحثی بکنيد

گرفته، فکر کنم من اولين نفری بودم که آمدم اينجا بحث 
  ».کنم

به اين ترتيب وارد نکتۀ سوم می شوم که عبارت است از 
  .ورود شما به اين بحث

صرف نظر از متلک تار عنکبوت که 4بد با پرستيژ  
ا به علمی شما چندان ھمخوانی ندارد، موضوع ورود شم

اين بخش از مباحثات است که بايد به شما خوش آمد 
ايران ع	قۀ خاصی » چپ«البته می دانيم که ک	ً . بگويم

اگر اين صفحۀ . به ورود در مباحثات پايه ای ندارد
مباحثات مارکسيستی يک آکسيون از سوی گرايش ما بود 
آن ھا حق می داشتند وارد آن نشوند و به جايش ما وارد 

آن ھا بشويم، اما وقتی موضوع مباحثات پايه ای آکسيون 
مارکسيزم است، با کمال تأسف بايد بگويم گرايش ما 
بسيار تنھا است و استقبال چندانی از اين مباحثات نمی 

شما ھم که لطف کرده وارد اين بخش از بحث شده . شود

ايد، او4ً به احتمال زياد به اين دليل است که در مورد 
ولتی چيزھايی برای گفتن داشته ايد که سرمايه داری د

سعی کرده ايد با ھر زوری شده ربطش دھيد به شکست 
که بيشتر به آن خواھم ( دوران گذار در شوروی 

و باز به احتمال زياد در بخش ھای ديگر اين ) پرداخت
مباحثات چيزی برای گفتن نداشتيد، وگرنه چه کسی است 

يد و اگر چيزی که نداند شما اھل خود سانسوری نيست
ثانياً، برای . برای گفتن داشته باشيد، حتماً خواھيد گفت

شما اين خود محلی است برای تبليغ آثار حزب و 
که از اين نظر اين ... سخنرانی ھای حميد تقوايی و

تواضع ما است که باعث می شود بر سر شما منتی 
نگذاريم، اما مايل نيستيم منتی را ھم بر سر خود تحمل 

  : ھرچه باشد شما ادعا فرموده ايد. کنيم

دوم بحث علمی بر اساس استد4ل است که من فقط اين « 
  .»دومی را دوست دارم

در نتيجه برای پيشبرد بحث علمی 4زم است تا آخرين 
کامنت مقاومت کرد و بحث را در ھمان مجرا باقی 

و به اين ترتيب من ھم از موضوعات فرعی . گذاشت
جمله فوق از طرف شما، به نکات  خارج شده و براساس

  . 4زم پرداخته  و وارد بحث اصلی می شوم

  : شما در دور اول بحث خود گفته بوديد

سرمايه داری امروز بسيار بيشتر از سوسياليسم در « 
  .»چالش است

به نظر من اين جمله بسيار بی معنی و بی اساس است و 
رای ب. يا ھرچه ھست به ھيچ وجه مفھومی علمی ندارد

ھمين از شما خواسته بودم دقيقاً توضيح دھيد که اين جمله 
به چه معنی است که شما با توضيحات بعدی وضع را از 

اين روش روشنفکری . آن چه که بود خراب تر کرديد
برای توليد افاضات بی ربط به دخالت گری در مباحثات 

برای پيشبرد مباحثات مارکسيستی به . مارکسيستی است
ر زيادی موضوعات اساسی وجود دارد که قدر بسيا

شدت . دخالت گر را بی نياز به رجوع به آستين می کند
قدر ھست که نيازی به ورود به آن بی ربطی اين جمله آن

نباشد، اما چند ک	می جھت روشن شدن آن را ضروری 
  . می دانم
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در يک نبرد متخاصم، وقتی می گوييم سرمايه داری در 

از اين که حرف بسيار کلی و  صرف نظر -چالش است
خنثايی زده ايم، و اگر اين را نمی گفتيم ھم چيز خاصی 

اما به ھر رو چالش سرمايه داری  -از دست نداده بوديم
يعنی . توسط قطب طبقاتی در تخاصم با آن مفروض است

نبرد جبھۀ کارگری در سطح جھان با سرمايه داری 
نيست، با » امروز«اين امر موضوع ديروز و . جھانی

تولد سرمايه داری آغاز شده و با مرگ آن از بين می 
در نتيجه تا به اين جا يک موضوع کلی يا فقط يک . رود

کلی گويی به حساب می آيد، مگر آن که گويندۀ اين جمله 
قصد اتصال اين مفھوم با موضوع اساسی را داشته باشد 

حال با . که در بحث مجيد حکمت چنين چيزی ديده نشد
ن مقدمه اگر فرض کنيم سوسياليزم در چالش است، بايد اي

اتوماتيک بدانيم که سوسياليزم توسط قطب بورژوازی 
مقابل خود در چالش است؛ که باز در اين صورت از کلی 

اما وقتی گفته . گويی خارج نشده و چيز تازه ای نگفته ايم
شود سرمايه داری بيش از سوسياليزم در چالش است، 

تو گويی . آن حرف ھا به شمار خواھد آمد ديگر اين از
يک نيرويی غيبی دو نظام اجتماعی سرمايه داری و 
سوسياليسم را به چالش گرفته است که خوشبختانه 
سرمايه داری بيش از سوسياليسم در چالش اين نيرو 

  ! است

نه سوسياليزم، که جنبش سوسياليستی از بدو پيدايش خود 
حال اگر گفته شود . است مورد چالش سرمايه داری بوده

سرمايه داری بيش از سوسياليزم در چالش است، به اين 
معنی خواھد بود که نيروی ماورايی مشغول يک سلسله 
عملياتی است که طی آن فع	ً سوسياليزم را در نظر 
! نگرفته و سرمايه داری را مورد چالش قرار داده است

اين نظر  مگر آن که مجيد حکمت بتواند بگويد منظور از
اين است که اکنون موضوع اساسی نبرد طبقاتی عليه 
سرمايه داری است و به اين سبب نظام سرمايه داری در 
وضعيت تدافعی قرار گرفته تا به آن جا که چالش خود با 
سوسياليسم را به کناری گذاشته و تنھا توان دفاع از خود 

  .را دارد

نباشد، بايد بی  اگر منظور واقعاً ھمين باشد که اميدوارم 
درنگ به اين نتيجه رسيد که از نظر مجيد حکمت توازن 

حال اگر اين . قوا به نفع طبقۀ کارگر چرخش کرده است

چرخش توازن قوا را در ابعاد جھانی در نظر گرفته 
باشد، شايد 4زم باشد کمی مکث کرده و بعد ب	فاصله 

لمی گفته شود خير، چنين نيست و اين نظر از پايه غير ع
اما اگر منظور چرخش توازن قوا به نفع طبقۀ . است

کارگر در ايران باشد که در اين صورت بدون ھيچ مکثی 
بايد گفت که اين فقط يک توھم ضروری برای گرايشاتی 
است که ھر اتفاقی را يا دريچۀ ورود به انق	ب می دانند 

( و يا خود انق	ب ) تير ١٨نظر حميد تقوايی در مورد (

). ٨٨زب کمونيست کارگری در مورد اعتراضات نظر ح

درست با اين توھم است که گويندگان اين گونه کلی گويی 
ھا يک اعتراض عمومی را انق	ب توضيح می دھند و 
اص	ً ھم نگران نيستند که ناچار شوند توضيح دھند، 

که طبقۀ کارگر در مرکز آن قرار داشته و  ١٩١٧انق	ب 
سرمايه «ست، به قول شما قدرت را به دست گرفته ا

بود ؛ چگونه انق	بی می تواند به رھبری » داری دولتی
سرمايه داری ليبرال صورت بگيرد و سر از سوسياليسم 

  ؟ !درآورد

اکنون از ھمين جا وارد ادامۀ بحث سرمايه داری دولتی 
  . و رابطه اش يا شکست دوران گذار در شوروی می شوم

داری دولتی متداول  دو نوع نگاه به موضوع سرمايه
است، يکی آن که توضيح می دھد آن چه که در شوروی 
حاکم بود، نه سوسياليزم و نه حتی دوران گذار به 
سوسياليزم، بلکه حاکميت سرمايه داری دولتی به جای 

اين نگاه کپی برداری ناشيانه و . حکومت کارگری بود
سردرگمی از نگاه دوم است که معتقد است حاکميت 

در دوره تسلط استالين، نه حکومت بورکراتيک  شوروی
و منحط کارگری که در واقع تبديل آن به سرمايه داری 

نوع نگاه اول که عمدتاً متعلق به طيف . دولتی بود
طرفداران منصور حکمت، گرايش لغو کار مزدی، طيف 

می باشد؛ اين ھا کار سخت تحليل و ... آنارشيست ھا و 
سر و ته ھمه چيز را ظرف  برسی علمی را رھا کرده و

چشم بر ھم زدنی با بيان اين که پس از انق	ب اکتبر در 
. واقع سرمايه داری دولتی حاکم شد، به ھم می آورند

مھمترين ضعف تحليل آن ھا در قدم اول عدم شناخت 
کافی از ماھيت خود سرمايه داری است، و بعد دوری 

  .اساسی آن ھا از مارکسيزم انق	بی
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٤٥ 
چون موضوع بحث ديدگاھای مجيد حکمت و  در اينجا

حزب ايشان و به طور اخص رھبر فقيد اين حزب، 
منصور حکمت می باشد، ت	ش من اين است که تنھا 

اما . دوری اين گرايش از مارکسيزم انق	بی را روشن کنم
برای اين منظور 4زم می دانم با مقدمه ای کوتاه وارد 

  .اين بخش شوم

مت به من اعتراض کرده که چرا دوست گرامی مجيد حک
گفتم ايشان تصور می کند نظريۀ سرمايه داری دولتی 

ايشان خود سعی کرده . متعلق به منصور حکمت است
ثابت کند که چنين نيست و اين اولين باری است که من با 
يکی از طرفداران منصور حکمت برخورد می کنم که 

اين جا در . معتقد است اين تئوری مربوط به وی نيست
بايد بگويم، او4ً من نه فقط از اين تئوری، بلکه ک	ً از ھر 

گفتم . تئوری که منتسب به منصور حکمت شود ياد کردم
که شما نمی توانيد چيزی معرفی کنيد که بتوان نام آن را 

گذاشت و در عين حال مربوط به منصور » تئوری«
. گويمبا تأکيد اين را گفتم و ھنوز ھم می . حکمت ھم باشد

  :ثانياً اين شما ھستيد که می فرماييد

غول خفته ای است که منصور حکمت ندا می داد که در «
  » .حال بيدار شدن است

ندھد، 4بد بايد » تئوريسين«را اگر يک » نداھايی«چنين 
  . يک پيغمبر داده باشد

ثالثاً؛ آيا در بحث منصور حکمت پيرامون حاکميت 
نامی از صاحبان اين  سرمايه داری دولتی در شوروی

تئوری برده می شود؟ آيا گفته می شود ف	نی و ف	نی 
معتقد بودند در شوروی سرمايه داری دولتی حاکم است و 

نظر آن ھا را می پذيرم؟ اگر او ) منصور حکمت(من 
اين را نگفته باشد و مخاطبين خود را نه آشنا به کتاب و 

اگر يکی از  نه به زبان ديگر مسلط دانسته باشد، شخصاً 
اين مخاطبين باشم تصور می کنم منصور حکمت يک 
تئوريسين است و نظريۀ سرمايه داری دولتی ھم نظريۀ 

جالب اين که اگر ھم اين را بگويم شخص . ايشان است
  . منصور حمکت اشتباه من را اص	ح نمی کند

مث	 . اين اتفاق به کّرات در جنبش چپ ايران افتاده است
و نه (دليل تسلط اش به زبان انگليسی  مترجمی که به

 - توانسته با گرايشی آشنا شود با نام آی دابليو) فرانسه

در آمريکا که آن را با نام خود به عنوان ) IWW(دابليو 
تشکل سراسری توده ھای کارگر معرفی می کرد، اگر 
ايشان به زبان فرانسه نيز تسلط می داشت می توانست 

ر که ب	يی ھم بر سر کارگران مشابه آن در وضعيتی ديگ
  . چينی نياورده باشند، معرفی کند

به ھر رو در اين جا مسألۀ اساسی نه منصور حکمت و 
نه حزب کمونيست کارگری، و نه اين يا آن تئوری و 
مواردی نظير آن است، مسألۀ اساسی روشن شدن 

در چارچوب مارکسيزم » گرايش سياسی«وضعيت يک 
اين آن چيزی است که ھم ما . ن استانق	بی يا خارج از آ

  .در اين بحث بايد متوجه شويم و ھم شما دوست گرامی

مجيد حکمت، 4زم است روشن کند که شاخص صحت و 
سقم نظرات شما و منصور حکمت مارکسيزم انق	بی يا 

تا روشن شدن . لنينيزم است، و يا خود منصور حکمت
ث ھا کامل اين موضوع اين سؤال ھمچنان در اين بح

علت درخواست، روشن شدن اين . طرح خواھد شد
مث	ً (موضوع اين است که او4ً در اين يا آن مورد نظری 

معلوم گردد ) در اين جا سرمايه داری دولتی در شوروی
اخت	ف گرايش شما با ساير گرايشات ماکسيماليستی نظير 

و يا گرايشات آنارشيستی در » لغو کار مزدی«گرايش 
ارت ساده تر بايد روشن شود که گرايش به عب. چيست

شما يک گرايش مارکسيستی است و يا گرايشی شکل 
ثانياً، درست بر . گرفته به حول نظرات منصور حکمت

ھمين اساس است که می توان اين مباحثات را تا به توافق 
نظری بر سر محور ھای پايه ای و به صورت اصولی و 

ين بحث، در پيش برد، در غير اين صورت ا» علمی«
بھترين حالت يک پلميک بی نتيجه و در بدترين حالت 
ادامۀ آژيتاسيون مورد ع	قۀ حزب کمونيست کارگری 

  .خواھد شد

خود را با نام و » گرايش«ما بايد از قبل بتوانيم 
مشخصاتی که ھرچه بھتر بتواند توضيح گر آن گرايش 

ھر توضيحی که بتواند اين موضوع . باشد، تعريف کنيم
ا روشن تر کند، توضيحی است که به کادر علمی مورد ر

ع	قۀ شما مجيد حکمت نزديکتر شده و ھر مقدار کلی 
گويی و مخدوش کردن مفاھيم در واقع توضيحات بيشتر 
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٤٦ 
در اين رابطه . برای استتار اين موضوع به شمار می آيد

اگر شما نمی دانيد، بايد بگويم که شخصاً خود را 
نقد ھای مھم و اساسی به  مارکسيست و ضمن حفظ

جريانات زيادی از تروتسکيست ھا، متعلق به گرايش بين 
المللی تروتسکيزم می دانم؛ و اکنون از شما خواھش می 

شما در بحث بر » علمی«کنم مشخص کنيد که اتکای 
به طور مشخص، آيا منصور حکمت . کدام گرايش است

قۀ از نظر شما يک مارکسيست است، آيا حزب مورد ع	
شما حزبی مبتنی بر اصولی است که مارکسيزم را 
تعريف می کند و يا حزبی بر اساس نظرات منصور 
حکمت؟ آيا گرايش شما نمونه ھای مشابھی در سراسر 

اين آخرين سؤال از اين جھت بود که . جھان دارد
مشخص شود يک گرايش مبتنی بر اصول علمی تا کجا 

جھان پراکنده  در مرزھای يک کشور محصور يا در کلّ 
  . است

و اما در مورد ادعای شما مبنی بر پاسخ دادن به سؤا4ت 
شما مدعی . من؛ متأسفانه بايد عرض کنم که چنين نيست

ھستيد که شکست پروسۀ انق	ب اکتبر به سوی 
و . سوسياليسم به دليل استقرار سرمايه داری دولتی است

ۀ بعد شروع به يک سری توضيحات واضح پيرامون مسأل
و نظاير اين کرده ايد تا به اين  » قيد و شرط«آزادی بدون 

ترتيب در مقابل اين پرسش کليدی سکوت کنيد که چه 
الگويی سراغ داريد که بتواند پس از کسب قدرت سياسی 

پروسۀ گذار به سوی ) و نه حزب آن(توسط طبقۀ کارگر 
سوسياليزم را آغاز کند و دارای خصلت ھايی ھم نباشد 

آزادی بدون قيد «. رمايه داری دولتی وجود داردکه در س
و يا با قيد و شرط نمی تواند يک جامعه را از » شرط

اين قانون در لحظۀ . چارچوب کاپيتاليستی خود خارج کند
تصويب، بر روی دست تصويب کنندگانش باد می کند، 
وقتی با اتکا به ھمين قانون، سرمايه دار شکست خورده 

 رمايه و ابزار توليد و در يک ک	مخواھان بازپسگيری س

  .حفظ مالکيت خود شود

قانون آزادی ھای بدون قيد و شرط نه تنھا قادر نيست 
جامعۀ نوين را از نظامات طبقاتی جدا سازد، بلکه خود 

گيريم ( به کاتاليزوری برای بازگشت سرمايه داری 
تنھا آزادی ای می تواند . بر سر قدرت خواھد شد) دولتی

قيد و شرط آن . اشد که دارای قيد و شرط باشدمفروض ب

را منافع طبقاتی طبقۀ صاحب قدرت تعيين می کند و 
اولين و مھمترين آن الغای قانون آزادی مالکيت 

  .خصوصی بر صنايع و توليدات و توزيع انبوه است

در نتيجه به سادگی می بينيم که آزادی قيد و شرط پيدا 
بی تنھا آغازی برای می کند، با اين حال جامعۀ انق	

گيريم آغازی (خروج از نظام کاپيتاليستی داشته است 
اما صدھا رشتۀ زخيم در نظام نوين ھمچنان به ) اساسی

جان و تن نظام از لحاظ سياسی شکست خوردۀ کاپيتاليسم 
يک نمونۀ آن ھمان نمونه ای است که شما . وصل است

« . ی زنيدبه ناچار از دستتان در می رود و آن را مثال م

  .برای ساختن ساختمان ھای مسکونی» بودجه

ممکن نيست شما يک رشته از اين مثال ھا بزنيد که من 
اين نوع . نتوانم سرمايه داری دولتی از آن بيرون بياورم

مثال ھا تناقضات نظريۀ سرمايه داری دولتی را افزايش 
فع	ً با ھمين . می دھد و بی اعتباری آن را ثابت می کند

نمونۀ معرفی شده از سوی شما مجيد حکمت آغاز يک 
  . می کنيم

مورد نظر شما به چه معنی است، از کجا به » بودجۀ«
. دست می آيد و فرق آن با بودجۀ کاپيتاليستی در چيست

آيا منظور از بودجه ھمان پول يا اعتبارات بانکی است؟ 
» بودجۀ«ما که جامعه کمونيستی را نديده ايم که بتوانيم 

ضمن اين که نمی . نيستی را شناخته و درک کنيمکمو
توانيم رؤياھای اين جھانی را مانند بھشت در آن جھان 
تصور کنيم، در نتيجه بايد جنس اين بودجه برای ما 

دنيای «چيزی ملموس و قابل درک و مربوط به ھمين 
کنونی باشد تا بتوانيم بفھميم چيست و چگونه به » بدتر

» دنيای بھتر«امعۀ کمونيستی يا اگر در ج. دست می آيد

ھنوز بودجه وجود دارد، بايد بتوان رّد پای سرمايه داری 
و اگر به ناگھان . دولتی را ھم از ھمين بودجه پيدا کرد

شب پس از تسخير قدرت، جامعۀ کمونيستی برپا نشود و 
دوران گذاری به آن سو را 4زم داشته باشد، صرف نظر 

مخاطب در ايران را به ياد  که» کمونيسم فوری«از اين 
دقيقه و تحويل در منزل می  ١٧چاپ عکس فوری در 

اندازد، تکليف انواع عناصر کاپيتاليستی نظير بودجه، 
گيريم از ھرکس به اندازۀ استعدادش و به (پول، مزد، 

؛ تقسيم کاری که داغ نظام )ھرکس به اندازۀ کارش
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٤٧ 
پرانتز که در فرمولبندی داخل ( بورژوايی بر آن است 

که ( ؛ کشمکش ھای قومی )قبل به خوبی مشاھده می شود
؛ مرزھای )يقيناً شب بعد از انق	ب پايان نمی گيرد

که حزب کمونيست کارگری می خواھد اين (جغرافيايی 
را در درون مرزھای جغرافيايی جھان » دنيای بھتر«

بدی که بورژوازی ترسيم کرده مستقر کند و 4بد نام آن 
اين کار را استالين کرد ! »ايران کمونيستی«را بگذارد 

اما مورد نقد منصور حکمت واقع نشد، تنھا بخش سرمايه 
و ده ھا مورد از ). داری دولتی آن مورد نقد واقع شد

و خود حکومت ) گيريم در حاکميت(جمله حضور طبقه 
که شما برای اين آخری کلی توضيحات غير و تا جايی (

تمام اين موارد ). ن خواھيم رسيدوارونه داده ايد که به آ
به قول مارکس داغ نظام کھنه بر نظامی است که به 

چگونه می توان . تازگی از دل آن نظام بيرون آمده است
جامعه ای را ھم کمونيستی دانست و ھم آلوده به انواع 
اين لکه ھای باقی مانده از نظام کھنه؟ اگر بتوان يک 

د باقی مانده از نظام جامعه را با وجود ھمۀ اين موار
سرمايه داری کمونيستی معرفی کرد، اين سؤال اساسی 
باقی می ماند که پس چرا بايد از اين فرا تر رفت و 

يک «راستی فراتر به کجا؟ ما که نقداً جامعه کمونيستی يا 
را در ) گيريم با وجود ھمۀ اين نارسايی ھا( »دنيای بھتر

برای عبور از اين  اختيار داريم، پس آيا تمام توضيحات
وضعيت توضيحات اضافه محسوب نخواھد شد؟ اگر 
خير، چه طور می توان ھم جامعۀ کمونيستی داشت و ھم 

با خصلت کاپيتاليستی برای ساختن » بودجه«دغدغۀ تھيه 
  ؟ !خانه

راه ھای شناخته شده برای تھيۀ بودجه بی نھايت و 
مزد  نامعلوم نيست، يک کارگر بايد کار کند، در مقابل

دريافت کند و بخشی از مزد خود را به عنوان بودجه در 
اختيار جامعه قرار دھد تا با آن خانه ساخته شود، آيا می 
توان روش ديگری به جز اين مفروض دانست، اگر 
آری، آن روش چيست و اگر نه، خوب به روشنی پيدا 

نيروی کار کسب » ارزش اضافی«است که در اين جا 
مجيد . نون نظام سرمايه داری استمی شود؛ و اين قا

حکمت، خود بينيد که موضوع در چه تناقض و وضعيت 
  ! پيچيده ای قرار گرفته است

جامعه ای را به ما نشان داده ای که به صرف وجود 

نظام کمونيستی معرفی شده و » آزادی بی قيد و شرط«
اين خود مکانيزمی محسوب شده است که به چالۀ سرمايه 

فرو نيفتد و خود را از تبديل شدن به آن داری دولتی 
، يا »دنيای بھتر«مصون بدارد، در عين حال در اين 

نظام کمونيستی فوری ھمچنان ارزش اضافی نيروی کار 
ساختن ساختمان و ساير موارد » بودجۀ«برای تدارک 
برای خروج از اين وضعيت متناقض دو . کسب می شود

در » کمونيسم فوری«يا بگوييم . راه بيشتر وجود ندارد
واقع رشد غير فوری نظام سرمايه داری، به عبارت 
ديگر ھمان سرمايه داری دولتی است؛ و يا اين که دست 
از اين ماکسيماليسم و آژيتاسيون برداشته و به مارکس 
رجوع کنيم و منطبق با نظريات اثبات شده مارکسيسزم، 
 دوران گذار و فازھای دوران گذار به سوسياليزم را

بپذيريم که در اين صورت متأسفانه بايد يک وداع غمگين 
  . ھم با منصور حکمت داشته باشيم

و اما ظاھراً ھنوز کار ما با سرمايه داری دولتی به پايان 
نرسيده است تا بتوانيم ھرچه زودتر وارد قسمت تعريف 

در نتيجه 4زم است اين . شما شويم» دولت و حکومت«
ال کنيم که برای خود سرمايه موضوع را از اين جا دنب

داری و خصلت اساسی آن تعريفی پيدا کنيم تا نسبت به 
آن تکليف نوع سرمايه داری دولتی را ھم بتوانيم حل 

  . کنيم

سرمايه داری نظام اجتماعی است که قانون اساسی آن 
» انباشت سرمايه«مالکيت خصوصی و شکل بروز آن 

مالکيت  اخت	ف اساسی اين نظام با قانون. است
خصوصی و نظام پيش از خود، يعنی فئوداليزم، در 

در » انباشت سرمايه«در نظام فئودالی و » انباشت کا4«
اگر اين اخت	ف اساسی وجود . نظام سرمايه داری است

نمی داشت تولّد سرمايه داری از دل نظام فئوداليزم 
اکنون می توان متوجه شد که چرا يک . ضروری نمی شد

بر خ	ف پدر فئودال خود که مدام ثروت  سرمايه دار
خود را با انباشت زمين و کا4ی در انبار افزايش می داد، 
حتی مايل نيست صاحب زمين کارخانه ای باشد که در آن 
کا4ی خود را توليد می کند، و به جای آن سرمايۀ خود را 

او حتی 4زم نمی داند سرمايۀ خود را در . انباشت می کند
او . ود به کار گيرد و انباشت سرمايه کندمحل زيست خ

اگر وارد کارزار توليد مث	ً اتومبيل شود، سرمايۀ خود را 
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در کشور مث	ً تايوان و چين برای توليد مواد اوليۀ 
4ستيک اتومبيل به کار می اندازد، سپس محصول را 
راھی اندونزی می کند تا به تاير اتومبيل تبديل شود، فلز 

تھيه می کند و به ... غانستان و چين و بدنه را در اف
سري	نکا می فرستد تا به قطعه تبديل شود، قطعات را به 
سوئد، آمريکا و چين ارسال می کند تا بدنه را بسازد و 
ھمين طور ھمۀ اجزای يک اتومبيل را در يک ساختار 
سرمايه دارانۀ جھانی جا به جا می کند و محصول را در 

ی کند، بدون آن که صاحب اين ھمۀ ھمان جھان عرضه م
  .يا آن کارخانۀ توليد کنندۀ قطعات باشد

درست به دليل ھمين خصلت در ھم تنيده شدۀ نظام 
سرمايه داری، او4ً اختراع نظری شما مجيد حکمت، 

، مانند اختراع »ناسيونال امپرياليسم«تحت عنوان 
کام	ً بی اساس و بی » سوسيال امپرياليسم«مائوئيستی 

اين سطح از تکامل سرمايه داری . ر می شوداعتبا
بورژوازی ملی، "ھرگونه نظريۀ عقب مانده مانند 

و نظاير آن ھا را به قسمت » بورژوازی کمپرادور
بايگانی نظرات فرستاده و امکان احيای مجدد آن تحت 

  .  را ھم از بين می برد» ناسيونال امپرياليسم«عنوان 

می گردد که حيات سرمايه ثانياً اين تنيدگی عامل اساسی  
داری در سطح جھان ھرچه وابسته تر به يکديگر شده و 
درست از ھمين رو ھر بحران کوچکی در ھر نقطه از 
جھان سرمايه داری با سرعت به ھمۀ جھان سرمايه 

  . داری گسترش پيدا می کند

حال با اين مقدمۀ فشرده به سراغ سرمايه داری دولتی در 
غ يک بحران سرمايه داری در شوروی می رويم و سرا

لطفاً شما . آن جا را از مجيد و يا منصورحکمت می گيريم
به ما نشان دھيد که در ھمۀ طول عمر سرمايه داری 
دولتی در شوروی يک بحران سرمايه داری ثبت شده 
باشد؟ چگونه سرمايه داری دولتی می تواند بدون بحران 

ی قبل ھمواره در باقی بماند، اما سرمايه داری آزاد تا کم
بحران ھای ادواری خود، از اين بحران به آن بحران 

کرد و ھنوز ھم می کند؛ ولی در خود را جا به جا می 
نھايت نمی تواند خود را برای ھميشه از شّر بحران ھای 

برخ	ف توھّمی (ناشی از قوانين درونی خود رھا سازد 
ال که سرمايه داری طی دورۀ رونق اعتباری خود بين س

داشت، ولی دست آخر با بروز  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠١ھای 
 ).بحران و رکود بلندمدت اخير دود شد و به ھوا رفت

سؤال اساسی که اين جا طرح می گردد اين است که چرا 
سرمايه داری دولتی می تواند نظام سوسياليستی را 
شکست دھد، اما قادر نيست خود سرمايه داری را حفظ 

  کند؟ 

مت 4زم است برای اين سؤال پاسخی مجيد و منصور حک
بيابند که با توجه به قانون انباشت سرمايه که ماھيت نظام 
سرمايه داری را از نظامات پيشين متمايز می کند، آيا می 

سرمايه «توانند يک مورد انباشت سرمايه در سيستم 
تنھا يک مورد . به ما نشان دھند» داری دولتی شوروی

مشکل اصلی در اين جا پيدا در واقع . کفايت می کند
کردن نمونه ای از انباشت سرمايه نيست، بلکه برعکس 
پيدا کردن توضيحی برای انباشت کا4 در گوشه و کنار 
شوروی سابق مانند اتومبيل 4دا و موتور ايژ و چوپا و 

به اين ترتيب اين سرمايه داری دولتی . نظاير اين است
فئوداليزم نزديک مورد نظر مجيد حکمت بيشتر به نظام 

  . است تا نظام سرمايه داری

در نظام سرمايه داری مورد نظر حزب کمونيست 
کارگری در شوروی اگر چه آزادی بی قيد و شرط وجود 
نداشت، اما حتی يک نفر بدون کار يا بدون مسکن ھم به 

ساختمانی » بودجه«ظاھراً تکليف اين . ثبت نرسيده بود
کمونيسم «زودتر از در سرمايه داری دولتی خيلی 

حککا حل می شود، اما اين خود تناقض تازه ای » فوری
را ايجاد می کند و آن عبارت است از اقتصاد بودجه بندی 

و اقتصاد با برنامه در » کمونيسم فوری«شده در جامعۀ 
که ظاھراً بايد جايشان کام	ً با ھم » سرمايه داری دولتی«

  ! عوض شده باشد

ور سريع تر از اين بخش بحث، بد در نھايت و برای عب
نيست دوستان حککا و طرفداران نظريۀ حاکميت سرمايه 
داری دولتی در شوروی توجه بفرمايند که پس از تبديل 
شدن سرمايه داری دولتی به سرمايه داری آزاد، انواع 
بحران ھا و فقر و ف	کت و ويرانی در ھمه کشورھای 

خود رسيد، اما شوروی سابق آغاز و به زودی به اوج 
دست کم در حوزۀ رفاه عمومی، از جمله مسکن و 
بھداشت و پوشاک و نظاير آن، تبديل شدن سرمايه داری 
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آزاد به سرمايه داری دولتی، اين نظام را قادر به 
پاسخگويی به چنين مشک	تی خواھد کرد، ولی سرمايه 
داری ھرگز حتی ھوس ھم نمی کند درآستانۀ سقوط خود 

ۀ سرمايه داری دولتی و احيای دوبارۀ آن ھم از تجرب
  . برای بقای خود استفاده کند

  : مجيد حکمت می فرمايد

سرمايه داری دولتی، فقط يک فرھنگ را که از با4 به «
  » مردم تحميل می شود، فرھنگ مجاز در جامعه می داند

با اين تعريف 4بد بايد به اين نتيجه رسيد که سرمايه 
شده و فرھنگی که » 	صی فرھنگیخ«داری آزاد، دچار 

از پايين به با4 تحميل می شود را نيز فرھنگ مجاز 
دانسته و بنا بر قانون آزادی بی قيد وشرط 4زم است 
اجازۀ حيات سيستمی با رعايت اين قوانين را فراھم 

  !!کرد

ريشه اين تناقض دوباره در نظريه متناقض سرمايه داری 
ه يک دولت مالکيت وقتی ک. دولتی مشاھده می شود

خصوصی در جامعه را ملغا کند و ھيچ کس را مجاز 
نداند که بر اساس قانون مالکيت وارد سرمايه گذاری و 
پروسۀ توليد شود، اما در عين حال قانون مالکيت را 
برای خود محترم بشمارد، صرف نظر از نوظھور بودن 
چنين فرماسيون اجتماعی که در آن قانون مالکيت محترم 

بايد روشن شود آيا اين (!) ست اما فقط در سطح دولت ا
دولت بار طبقاتی دارد يا خير، و اگر آری، در واقع اين 

نمايندۀ کدام طبقۀ اجتماعی است و منافع کدام » دولت«
طبقۀ اجتماعی را در دولت نمايندگی می کند که ھمزمان 
آن طبقه را از حق برخورداری از مالکيت منع می کند 

سرمايه داری دولتی در عصر زوال نظام  ظاھراً (
سرمايه داری بيشتر شبيه شيوۀ توليد آسيايی عھد تيرو 
کمان است تا خود سرمايه داری دوران بمب ھای 

، از اين گذشته، موضوع ديگر تناقض تازۀ مفھوم !)ناپالم
با تعاريفی که مجيد حکمت از » دولتی« سرمايه داری 

می باشد، به اين معنی  دولت و حکومت ارائه کرده است،
که طبق اين تعاريف 4بد بايد بپذيريم که دولت سرمايه 
داری فراتر از حکومت سرمايه داری است، اما اين 

به ھيچ وجه مايل نيست در سيستم » دولتی«سرمايه داری 
سرمايه داری متعارف جھانی ادغام شود و حضور خود 

و سرمايه داری حفظ می کند » حکومت«را به صورت 
» دولتی« با نظر مجيد حکمت، ھمچنان سرمايه داری 

   .معرفی می شود

بخش دوم بحث مربوط به تعريف مجيد حکمت از مفھوم 
حکومت «دولت و حکومت و ارتباط آن با به زعم خويش 

ايشان تعريفی ناکافی از مفھوم دولت و . است» کمونيستی
 حکومت و تمايزات آن ارائه کرده است تا مقدمات گرفتن

نتيجۀ دلبخواھی از آن را فراھم کند که در پايين به آن می 
  :او می گويد. پردازم

گفتی که  - ١:خوب در مورد انتقادھايی که وارد کردی« 
در جامعه کمونيستی قرار است که از بين " حکومت"

برود ولی اين يک برداشت کام	ً خرافی، آنارشيستی و 
که احتما4ً  غير علمی و سوء تفاھم از متن مارکس است

به خاطر ندانستن زبان اصلی يا خواندن ترجمه اشتباه 
  » .ايجاد شده

  :او سپس ادامه می دھد

آنچه مارکس می گفت که در جامعه کمونيستی از بين « 
است و در " دولت"نيست بلکه " حکومت"می رود، 

علوم سياسی بين دو اصط	ح حکومت يا 
Government  و دولت ياState دی وجود تفاوت زيا

  ».دارد

و سپس وارد تعريف و تمايز اين دو مفھوم می شود که 
  . پايين تر به آن ھا می رسيم

در اين جا ابتدا اين سؤال فرعی مطرح می شود که آيا 
ممکن است در دستگاه نظری طيف طرفداران منصور 
حکمت نظريه ای طرح شود که دارای تناقضات بنيادی و 

کمونيسم «مچنان بتواند روح ايده آليستی نباشد و ھ
  .؟ شخصاً معتقدم ھرگز!باقی بماند» کارگری

اشارۀ مجيد حکمت در تعريف حکومت و دولت، به 
در علوم سياسی «مارکس، اما اتکای او به تعريف دولت 

برخ	ف پيروان منصور حکمت، ! است» رايج
مارکسيست ھا بر سر دو چيز با ھم توافق کامل دارند و 

دوم؛ . از، اول؛ سياست علم نيستآن ھا عبارت اند 
در . ھمان ايدئولوژی حاکم است» علوم سياسی رايج«
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نتيجه مجيد حکمت برای اثبات نظريۀ خود مارکس را به 
ما نشان می دھد، اما به تعريف بورژوايی رايج استناد 

در مجموع توضيحات ايشان در دايرۀ مفھوم . می کند
ره می شود دولت و حکومت فقط زمانی به مارکس اشا

که قرار است گفته شود دولت از بين می رود، اما بقيۀ 
ماجرا يعنی از بين رفتن حکومت با نوعی ِورد و جادو، 

به عبارت ساده تر، . ديگر به مارکس مربوط نمی شود
ايشان برای ارائۀ تعريف خود از مفھوم دولت و 
حکومت، مارکس را تا آنجايی قرض می گيرد که بتواند 

» از بين نرفتن«لت از بين می رود تا سپس بگويد دو

  ! حکومت را خود به مارکس قرض دھد

  :به توضيحات مجيد حکمت توجه کنيم

مارکس دولت را : Stateتعريف مارکس از دولت « 
. دولت ماشين سرکوب است. نتيجه تضاد طبقاتی می داند

ھيئتی است که طبقه حاکم برای ايجاد سلطه طبقاتی ايجاد 
ه اين دليل مارکس معتقد بود که با پايان يافتن ب. می کند

جامعه طبقاتی، ابزار سرکوب طبقاتی يا دولت ھم از 
ميان می رود، ولی معنای سخن مارکس اص	ً به اين 

به معنای قوايی که جامعه را " حکومت"معنی نيست که 
از نظر سياسی اداره می کنند يا قانون ايجاد می کنند يا آن 

د و دستگاه ھای اداری به کلی بايد نابود را اجرا می کنن
اين شبيه برداشت ايدئاليستی لنين از . شود و امثال اين

سخن مارکس در دولت و انق	ب است که خيال می کند 
که وقتی مارکس می گويد دولت در جامعه کمونيستی از 
بين می رود يعنی اينکه ھمه توده اھالی به صورت خود 

  »اداره می کنند به خودی سياست جامعه را

حال ببينيم آنارشيزم، دست کم در وجه ھرج و مرج آن؛ 
و خرافات در نظرات مجيد حکمت يافت می شود يا 

اما در ابتدا 4زم است به مجيد حکمت گفته . نظرات ما
شود، حيف است که شما با دانستن زبان اصلی و مطالعۀ 
آثار مارکس به جای ترجمۀ اين آثار که موجب اين 

شت مشعشع نيز شده است، آن قسمت از نظرات بردا
مارکس که توضيح می دھد حکومت در جامعه کمونيستی 
باقی می ماند را به ھمان زبان اصلی به صورت فاکت 

 Stateدر نوشته ھايتان نگنجانده و به جای آن فقط کلمه 

را، آن ھم باز به زبان غير اصلی  Government و

گنجانيده ) و نه انگليسیزبان اصلی مارکس آلمانی است (
  ! ايد

اما موضوع اساسی که در اين جا مطرح است، اشارۀ 
مجيد حکمت به نظرات مارکس و در تقابل با لنين است؛ 
بدون آن که روشن کند آيا اين اشارات به منزله تظاھر به 
نزديکی به مارکسيزم است و يا روش تيپيک تحقيق 

فقط به ساير  آکادميک که بدون تعلق به گرايشی معين،
اين سؤال از دو جھت دارای . نظرات رجوع می کند

اھميت است؛ اول اين که روشن خواھد شد مجيد حکمت 
به عنوان يک مارکسيست وارد اين مباحثات می شود و يا 
به عنوان يک پيرو منصور حکمت، و دوم اينکه، اگر به 
عنوان پيرو منصور حکمت وارد مباحثات می شود چرا 

ارائۀ موضوعات تئوريک مانند مفھوم دولت و  در مواقع
حکومت و نظاير اين، به نوشته ھايی از منصور حکمت 
که خوشبختانه زبان اصلی مشترک و از اين رو بايد قابل 
فھمی ھم داشته باشد، رجوع نکرده و فقط در وجوه کلی 

، و نظاير آن به »غول خفته بيدار می شود«گويی مانند 
اين سبک تيپيک پيروان منصور  .ايشان رجوع می کند

حکمت است که معمو4ً مخاطب را به ياد مباحث 
اساس سوسياليسم «ژورناليستی در مورد ديوار برلين، يا 

جم	ت حکيمانه ای که ھمه چيز . می اندازد» انسان است
  !را می گويد تا چيزی نگفته باشد

حال بايد ببينيم محور اصلی اخت	ف مارکس با باکونين 
مارکس در نقد برنامه . ت بوده يا دولت و يا ھردوحکوم

  : گوتا می گويد

بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی، دوران «
گذار انق	بی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با اين 
دوران، يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت 
 آن، چيزی جز ديکتاتوری انق	بی پرولتاريا نمی تواند

، نشر کارگری »نقد برنامۀ گوتا«مارکس، . ک(» باشد
  )٣٣-٣٢. سوسياليستی، صص

در حالی که باکونين قدرت و حاکميت طبقۀ کارگر را نفی 
می کند و در نتيجه نمی تواند برای استقرار نظام 
سوسياليستی مورد نظرش يک مرجع معرفی کند، 

 به» نا دولت«مارکس ابزار دولت کارگری را به معنای 

دولت به -نا. عنوان مرجع استقرار سوسياليزم می شناسد
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اين معنا که دولت کارگران بر خ	ف دولت ھای نظام 
سرمايه داری، با نابود کردن خود به عنوان زائده ای  
باقيمانده از نظام پيشين، به موازات از بين رفتن طبقات 

  . در جامعه، به حيات دولت پايان می بخشد

داری، حکومت دستگاه اجرايی دوره ای در نظام سرمايه 
از حيات سرمايه داری در منطقۀ مشخصی است و 
ھرچند می تواند با دولت سرمايه داری در تضاد قرار 
گيرد، اما اين آنتاگونيسم دولت و حکومت نبوده و در ھر 
. لحظه امکان سازش و ادغام آن در يکديگر مھيا است

معلولی و به رابطۀ دولت و حکومت يک رابطه علت و 
حکومت و دولت . اين سبب 4زم و ملزوم يکديگر است

بدون يکديگر زيست نخواھند داشت، ھرچند ھرکدام 
مث	ً حکومت . نسبت به ديگری استق	ل نسبی دارند

سرمايه داری در جمھوری اس	می اکنون خ	صه شده 
در تسلط کامل ولی فقيه، و تا چندی پيش احمدی نژاد و 

اما دولت سرمايه داری در ايران به . وھيئت وزيران ا
مراتب وسيع تر از اين است که بخش ھايی از آن نيز تا 
چندی قبل خود بخشی از حکومت سرمايه داری ايران 
محسوب می شدند که اکنون از مرکز حکومت بيرون 

  . رانده شدند

دامنۀ دولت سرمايه داری در ايران اکنون از احمدی نژاد 
ح طلب، از رفسنجانی گرفته تا گرفته تا طيف اص	

خواه، از سازمان اکثريت گرفته تا رضا پھلوی جمھوری
اما نوع حکومت ھربخش از . را در بر می گيرد... و

از . دولت سرمايه داری با بخش ديگر متفاوت است
حکومت پارلمانی گرفته تا حکومت سلطنتی، از حکومت 
ع مشروطه گرفته تا حکومت ديکتاتوری، ھمگی انوا

حکومت ھای پيشنھادی مجموعۀ دولت سرمايه داری 
  . است

به طور مشخص دولت سرمايه داری اکنون در تضاد با 
حکومت جمھوری اس	می قرار دارد، اما حل اين تضاد 
لزوماً با نابودی يکی از اين دو سوی تضاد نبوده و می 

ھمۀ . تواند با آشتی و ادغام در يکديگر ھم صورت بگيرد
اص	ح طلبی، سبز، زرد، گفتمان تمدن ھا و پروژه ھای 

مانند صابونی عمل می کند که قطب چرک حکومت ... 
. اس	می را با قطب دولت سرمايه داری در ھم حل کند

حال بد نيست دوباره به نظر نقل قول شدۀ مارکس توسط 
  :مجيد حکمت برگرديم که اين گونه نقل کرده است

دولت . تی می داندمارکس دولت را نتيجۀ تضاد طبقا« 
ھيئتی است که طبقه حاکم برای . ماشين سرکوب است

  » .ايجاد سلطه طبقاتی ايجاد می کند

بسيار خوب، اگر مجيد حکمت موقتاً کمی از منصور 
حکمت فاصله بگيرد و ھمين نظر مارکس را مبنا قرار 
دھد به خوبی متوجه می شود که دولت در واقع محصول 

از بين رفتن نظام طبقاتی و نظام طبقاتی است و با 
استقرار نظام بی طبقۀ کمونيستی، حضور دولت بی معنی 

حال آن چه باقی می ماند حفظ . شده و از بين خواھد رفت
حکومت است و اين خود مرز خرافات با اصول علمی را 

  .ترسيم می کند

مجيد حکمت نياز و ع	قۀ خاصی دارد تا حکومت را به 
و اين تمايل در ايشان کام	ً  نوعی برای ابد حفظ کند

طبيعی است زيرا مانع انشعاب از حزبی می شود که يک 
خود زاده » نظريه پردازی ھای«حکومت انسانی در 

  . است

اگر از مجيد حکمت پرسيده شود که آيا در اولين روز 
، دولت کارگران وجود »کمونيسم فوری«آغاز حيات 

منتھا ھم . ، بلیدارد يا خير، قطعاً ناچار است پاسخ دھد
او و ھم ما به خوبی می دانيم اين دولت قرار است از بين 

اما چيزی که باقی می ماند دريافت پاسخ به اين . برود
. پرسش است که نمود بيرونی اين دولت کارگران چيست

. »حکومت شورايی«مجيد حکمت احتما4ً خواھد گفت، 

 حکومت شورايی کارگران ابزار اعمال قدرت کارگری

به کل جامعه است که به صورت دمکراسی کارگری 
حال مشکل اينجا است که چرا اگر قرار . متجلی می شود

است دولت کارگران از بين برود، اما حکومت کارگران 
باقی می ماند؟ حزب کمونيسم کارگری برای حّل اين 
معضل به طور معجزه آسايی حکومت کارگری را به 

تا اگر انسان با مفھموم  تبديل می کند» حکومت انسانی«
کارگری آن از بين رفت و حکومت کارگری اش به تبع 
آن غير ضروری شد؛ اما انسانی که باقی می ماند بتواند 

  ! را باقی بگذارد» حکومت انسانی«
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بسيار خوب، منتھا اين وسط بايد معلوم گردد که نقش 

در يک جامعۀ عاری از طبقه چيست؟ » حکومت انسانی«
که نظريه پرداز حککا، مجيد حکمت زمينه  اينجا است

  : ھای نياز به آن را اين گونه توضيح می دھد

جامعه به طور خود به خودی و بدون ھيچ قاعده و « 
قانون و حکومتی دچار ھرج و مرج و عدم امنيتی می 
شود که بقای زندگی اجتماعی و حتی شخصی را غير 

ان بدون شک تحقق کمونيسم به عنو. ممکن می کند
نظامی بدون استثمار که حافظ تمام حقوق انسانی مردم 
جامعه باشد، بدون وجود يک حکومت يعنی قوه قانون 
گذاری و اجرايی و دادگاه ھا و قضاوت عاد4نه نمی 

  » .تواند معنی داشته باشد

اکنون موضوع دارای اھميت اين تعاريف و بستر سازی 
نيست، من درآوردی و خرافی برای حفظ ابدی حکومت 

بلکه نسبت دادن آن به مارکس است که موضوع را 
ظاھراً در اين جا ديگر کلی گويی . دارای اھميت می کند

ھای منصور حکمت چاره ساز نيست و نياز رجوع به 
  .مارکس ضروری می شود

اما مارکسيست ھا خوب می دانند که مفھوم حکومت و 
ده و قدرت، و اين ھردو، با ارادۀ طبقاتی درھم ادغام ش

به اين معنی که حکومت تنھا زمانی دارای . تنيده است
معنا می شود که بتواند ارادۀ مشخص طبقاتی را به کل 

در جامعۀ سرمايه داری اعمال ارادۀ . جامعه ديکته کند
حکومت سرمايه داری به کّل جامعه می تواند در تضاد 
با بخش ھای از دولت سرمايه داری باشد، درست از 

که در کشمکش و ادامه ھمين تضاد، مداوما  ھمينرو است
حکومت ھای سرمايه داری با حکومت ھای ديگر 
تعويض می شوند، اما دولت سرمايه داری دست نخورده 

اخيرترين نمونه ھا حکومت سرمايه داری . باقی می ماند
در ايران پس از سرنگونی حکومت سلطنتی، حکومت 

، قذافی در صدام حسين در عراق، طالبان در افغانسان
ليبی، مبارک در مصر، بن علی در تونس و به زودی 

می باشد که ھرکدام با حکومت ... اسد در سوريه و
سرمايه داری ديگری تعويض شدند تا پس از آن ارادۀ 
طبقاتی مسلط تر در طيف دولت سرمايه داری به کّل 

در در نتيجه بھتر است گفته شود . جامعه اعمال شود

ت ابزار اعمال اراده و سلطۀ اقتصادی، ھمان حال که دول
سياسی و اجتماعی يک طبقه بر طبقه ای ديگر است، 
حکومت شکلی است که اين دولت می تواند در بستر و 

اجتماعی و تاريخی مختلف به -چارچوب شرايط سياسی
خود بگيرد و اين وظيفۀ خود، يعنی اعمال ارادۀ طبقاتی، 

  .را به انجام رساند

باقی می ماند روشن شدن وضعيت و  تنھا چيزی که 
واضح است که ارادۀ . چگونگی ارادۀ طبقاتی است

طبقاتی نه از رأی و آرا که از ثروت و دارايی سرچشمه 
ھر حکومتی عامل اجرايی قدرتمندترين ارادۀ . می گيرد

طبقاتی است که به واسطۀ تسلط بر ثروت تعيين شده 
  . است

از لحظۀ لغو » ا دولتن«نظر به اينکه دولت کارگران يا 
مالکيت خصوص متولد می شود و نظر به اين که الغای 
مالکيت خصوصی امکان انباشت ثروت در دست فرد را 
از بين می برد، در نتيجه ارادۀ طبقاتی فرد از بين رفته و 

در نتيجه شکل اجرايی . در ارادۀ عمومی متجلی می شود
 رايیحکومت شواعمال ارادۀ عمومی به کّل جامعه، 

  .خواھد بود

ھرچند به دليل تقسيم کار بورژوايی و انتقال آن به جامعۀ 
نوين ھمچنان سھم و امتيازات نابرابر وجود خواھد 
داشت، اما ارادۀ عمومی و بقای آن مستقيماً وابسته به 
اعمال وسيع ترين دمکراسی کارگری است که تاکنون 

�بی طبقه ديکتاتوری انقنام ديگر اين مفھوم . شناخته شده

اما ھم اين دولت و ھم اين حکومت تنھا تا . است کارگر
زمانی دوام خواھند داشت که در جامعه اخت	ف ثروت و 

در جامعۀ . به تبع آن اخت	ف اراده وجود داشته باشد
، يا به تعبير مارکس ھمان فاز با4يی کمونيسمکمونيستی، 

می  که تنھا در شرايط ثروت انبوه و فراوانی استقرار
يابد و کمترين رّد پايی از نظامات طبقاتی را در خود 
ندارد، ارادۀ متفاوت بسيار مضحک و خرافی به نظر 

به عتيقه ای در » حکومت انسانی«در نتيجه . خواھد آمد
موزه سپرده می شود، برای مشاھدۀ چندين نسل آينده در 
جامعۀ کمونيستی که شايد درک ملموسی از دولت و طبقه 

  .باشندنداشته 

اما ھمۀ تکاليفی که به زعم مجيد حکمت نيازمند حضور 
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در جامعۀ کمونيستی می شود چگونه » حکومت انسانی«

در اين جا است که کمونيسم کارگری . حل خواھد شد
منصور حکمت برای ترسيم جامعه نيازمند حکومت 

  . می شود» جامعۀ مدنی«انسانی دست به دامن 

رسيدگی به آن ھا را تمام مواردی که مجيد حکمت 
نيازمند حکومت می داند تعاريف بورژوايی از جامعۀ 

اما نقد جامعۀ مدنی و ). گيريم مدرن و جذاب( مدنی است 
آن در واقع ھمان جامعۀ کمونيستی و » حکومت انسانی«
اين . آن توسط کل نيروھای پروسۀ توليد است» رھبری«

شرايطی  نيروھای پروسۀ توليد ھستند که در ھر جا و ھر
در جامعه قوانين 4زم در انطباق با قوانين کل جامعه 

  . انسانی در کل جھان را ارائه می کنند

ما بيش از اين نمی توانيم وارد اجزای چگونگی رھبری 
جامعۀ بی طبقه به وسيلۀ نيروھای پروسه توليد شويم و 
تنھا می توانيم حدس و گمان ھای خود را بيان کنيم؛ زيرا 

خوبی نميدانيم انسان آن روز، در بستر آن که ما به 
جامعه، چه ايده ھايی به مراتب فراتر از انسان جامعۀ 
طبقاتی کنونی دارد، اما يک چيز را به خوبی می دانيم و 
آن اين است که آن جامعه ھيچ نوع حکومتی را از گذشته 

درست مانند انسان ھای اوليه ای که . به ارث نخواھد برد
زندگی می کردند و ھيچ حکومتی را ھم  در نظام کمونی
در چنين نظامی ديگر نه از فلسفه و نه از . نمی شناختند

اقتصاد، نه از دولت و نه از حکومت و نه به خصوص 
از سياست خبری نخواھد بود؛ در نتيجه چقدر خرافی 

کمونيسم يک سامان «  :است وقتی مجيد حکمت می گويد
  ».سياسی خاص است

، بلکه يک »سامان سياسی خاص«کمونيسم نه يک 
فرماسيون اجتماعی عام است که نه نيازی به دولت و نه 

است که » سامان سياسی خاص«ھمين . حکومت ندارد
را ضروری ) »انسانی«گيريم ( نياز به حکومت خاص 

می کند، ھمين سياست است که نيازمند اقتصاد و فلسفه 
رافات و در نھايت ھمين خ. بافی برای حفظ آن می شود

را به وجود آورده که با يک » حکومت انسانی«است که 
کودتای ديپلماتيک کوچک، مانند ھلو در گلوی دولت 

  . بورژوازی قرار بگيرد

٠١.٠٢.١٣  

داران داران به ميراثبه ميراث  »»مفھوم سوسياليزممفھوم سوسياليزم««يادآوری يادآوری 

  منصور حکمتمنصور حکمت

  جھانگير سخنور

آقای مجيد حکمت شما به من توصيه می کنيد بحثی از 
من در بحث با4 با شما مقاله ای به شما . دھمخودم ارائه ب

رجوع دادم که در مورد سرمايه داری دولتی به آن پاسخ 
مگر شما چيزی غير از اين انجام داديد؟ شما ھم . دھيد

جا  ھمان مطالب غير مارکسيستی منصور حکمت را اين
تبليغ سايت حزب کمونيست  و بهکات و پيست کرديد 

يد نظر مستقل يا شما می گواين ر. کارگری پرداختيد
 ،جا که نظر مرا خواستيد رحال از آنھ ارائه دادن؟ به

به نظر من . نظر خودم را در مورد بحث شما می دھم
تحليل منصور حکمت و شما در حزب کمونيست 
کارگری در مورد ريشه يابی شکست انق	ب اکتبر 

 و مرتبط کردن آن به سرمايه داری دولتی کام	ً  ١٩١٧

رجوع می  در اين مورد  شما را مجدداً . اس استبی اس
دھم به نقد منصور حکمت و غ	م کشاوز توسط رفيق 

بی اساس در مورد  یاين بحث ھا ۀکلي. مازيار رازی
جا پاسخ داده شده است و اگر می  سرمايه داری دولتی آن

ن اين است آ خواھيد اين بحث را ادامه دھيم بھترين شکلِ 
حميد تقوايی دعوت کنيد که در که از رھبرتان آقای 

مناظره با مازيار رازی شرکت کند و در انظار عمومی 
   .اين بحث را ادامه دھيم

. اما در مورد بحث شما در مورد سوسياليزم و دولت آتی

و » دولت«بحث شما در مورد وجه تمايز قايل شدن بين 
به اعتقاد من دولت سرمايه . درست است» حکومت«

حتی می  ،حکومت ھا می تواند ظاھر شودداری با انواع 
نظير حکومت چاوز در (تواند با حکومت شبه کارگری 

اما در تحليل نھايی اين . ھم ظاھر گردد )ونزوئ	
در غير . حکومت ھا خود را با دولت ھمسان خواھند کرد

مثل (سر خواھند برد ه صورت مدام در حال تناقض ب اين
از ميان رفتن نھايی درست است که مارکس ). رژيم ايران

اما تاکيد او اين است که . دولت سخن به ميان می آورد
اين امر زمانی صورت می گيرد که نيروھای مولده در 

که در است چنان با4 برده  را سطح جھانی بارآوری کار
اين وضعيت . جامعه به ھر انسان بنا بر نيازش می رسد

و نه (ھان تنھا پس از انق	بات سوسياليستی در سراسر ج
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انتقال از سرمايه  ۀو سپری شدن يک دور) در يک کشور

بنابراين بحث در . داری به سوسياليزم صورت می گيرد
مورد وضعيت  آتی را مارکس بسيار عمومی مطرح می 

جا  که مرتبط به بحث من در اين(اما بحث اصلی او . کند
اين است که پيروزی انق	بات سوسياليستی، ) می شود
نتقال از سرمايه داری به سوسياليزم را آغاز می دوران ا

در اين . کنند، تحت دولت ديکتاتوری انق	بی پرولتاريا
دوره سياست است که نقش تعيين کننده در جامعه را ايفا 

. اقتصاد در حال تحول دائمی و روزانه است. می کند

تا و گروندريسه در اين مورد ومارکس در نقد برنامه گ
رژيم کارگری برآمده از انق	ب . صحبت می کند
با (تغيير انق	بی وضعيت موجود  اش سوسياليستی نقش

. به اقتصاد سوسياليستی است) آثار قوانين سرمايه داری

در اين دوره رژيم کارگری است و دولت ھم کارگری 
اما رژيم ). در روسيه چنين بود ١٩١٧در سال (است 

ری برآمده از اگر رژيم کارگ. بايد کارگری باقی بماند
انق	ب کارگری، نقش دمکراتيک را از دست دھد، دولت 
در يک روند مارپيچی به شکل گذشته بر می گردد و 

در ). در شوروی چنين شد(سرمايه داری می شود  نھايتاً 
سرمايه داری دولتی  ۀلأاين بحث اساسی مارکسيستی مس

در . ھيچ ربطی به علت شکست انق	ب اکتبر ندارد
سرمايه داری تحت کنترل دولت کارگری  ١٩٢٠شوروی 

اين . شکل ويژه اقتصادی و استثنايی و موقتی داشت. بود
ثيری بر روند ساختن جامعه نمی توانست أپديده ھيچ ت
در صورتی که دمکراسی کارگری رعايت  ،داشته باشد
شما بايد علل انحطاط در جامعه  ).که نشد(می شد 

 یدر بحث ھا(يد شوروی را در جای ديگری دنبال کن
صحب  بعدی می توانيم در مورد انق	ب روسيه مفص	ً 

اين شکست در کجا بوده  ۀکنيم و نشان دھيم که ريش
 ).است

اما اين بحث ظاھرْا درست شما در مورد قايل شدن وجه 
در . تمايز ميان دولت و حکومت ھم بدون اشکال نيست

 .حزبتان رجوع کنم ه ھایجا ميايلم به نوشت اين

از  برنامه تان به شکل بارز درک گيج و نا مشخصی در
» حزب« ۀدر برنام. دولت ارائه داده شده است ۀمقول

جامعه کمونيستی جامعه ای است بدون «: آمده کهچنين 
اما، بحث بر سر تأکيد  . اين اصلی است صحيح ،»دولت

له ای مشخص أتئوری ھای عمومی نيست که بر سر مس

نی دولت سرمايه داری، چه در روز پس از سرنگو: است
نوع دولتی برای انتقال جامعه به يک جامعه کمونيستِی 

بايد به وجود آيد؟ پاسخ مارکس به اين » بدون دولت«
 :ال واضح و روشن استؤس

کمونيستی مرحله  ۀسرمايه داری و جامع ۀدر بين جامع«
ای از دگرديسی انق	بی وجود دارد که، در طی آن، يکی 

ھمگام با اين جريان، دوره ای . ل می شودبه ديگری تبدي
از تحول سياسی نيز وجود دارد که در طی آن دولت 

نقد (».ديکتاتوری انق	بی پرولتاريا چيزی نخواھد بود جز
 )تاوبرنامه گ

اين دولتی است که پس از تحقق سوسياليزم رو به زوال 
 .خواھد گذاشت

 به ھمين سؤال، پيچيده و پرتناقضشما » حزب«پاسخ 

 :است

حکومتی طبقاتی است، به ھمين ... حکومت کارگری«
اعتبار در تئوری مارکسيسم ديکتاتوری پرولتاريا ناميده 

حکومت کارگری يک دولت آزاد است که ... شده است
وسيع مردم  ۀمستقيم خود تود ۀتصميم گيری و اعمال اراد

. کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان می دھد

بر ماھيت خويش حکومتی گذرا حکومت کارگری بنا 
انق	ب پرولتری و «، بخش »...حزب« ۀبرنام."(است

 ).٦، ص »حکومت کارگری

طور که در با4 اشاره شد و ظاھراً شما ھم امروزه  مانھ
بر خ	ف نظريات مندرج در برنامه تان به آن متقاعد شده 

، گرچه »حکومت«و » دولت«ايد، از ديدگاه مارکسيزم 
. واحد نيستند ۀبط اند، اما يک مقولبه يکديگر مرت

با يکی قلمداد کردن اين دو از شما در گذشته » حزب«
به . طفره می رود» انتقالی«توضيح واضح ماھيت دولت 
. نيز ابا داريد» ديکتاتوری«نظر می آيد که از اع	م کلمه 

و آن واژه را به استناد به تئوری مارکسيستی طرح می 
 ۀطور دقيق واژه ب مارکس! ھم ناقص آن -کند

کار برده است و نه ه را ب» ديکتاتوری انق	بی پرولتاريا«
کلمه زائد و بی » انق	بی« ۀکلم. »ديکتاتوری پرولتاريا«

ربطی نبوده که مشخصاً ماھيت دولت آتی را نشان می 
باشد تا بتواند وظايف » انق	بی«چنين دولتی بايستی . دھد

سوسياليزم را انجام  سنگين انتقال از سرمايه داری به
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 .دھد

طور مؤثر ه انتقال، به قدرتی نياز است که ب ۀدر مرحل
برای از ميان بردن تدريجی خصوصيات منفی موروثی 

چنين دولتی . سابق گام ھای تعيين کننده بر دارد ۀجامع
بايد دمکراتيک ترين قدرتی باشد که تاريخ به خود ديده 

ی ای به مراتب انتقالی بايد، دمکراس ۀدر جامع. است
آزادی . وا4تر از دمکراسی بورژوايی وجود داشته باشد

 ۀبيان، تجمع، اعتصاب و مطبوعات بايد برای کلي
اين دولت را مارکس . قشرھای اجتماعی تضمين گردد

، يعنی قدرت شورايی، »ديکتاتوری انق	بی پرولتاريا«
نام نھاده، و کمونيست ھای انق	بی با افتخار و سربلندی 

برنامه  ۀز چنين دولتی دفاع کرده و آن را در سرلوحا
 .خود قرار می دھند

به  اما بحث اصلی ما با شما اين است که شما اساساً 
سوسياليستی  ۀمفاھيم مارکسيستی در مورد مفھوم جامع

پشت کرده ايد و نظری معيوب، انحرافی و غير 
يک «برای نمونه در . مارکسيستی از آن ارائه می دھيد

 ،١٣٧۴، اسفند ١٧ ۀی بھتر، انترناسيونال، شماردنيا
  :می نويسيد » ٧ص  ،انق	ب و اص	حات

. کمونيستی است ۀما، برقراری فوری يک جامع ۀبرنام«

جامعه ای بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالکيت خصوصی 
 ۀجامع... بر وسائل توليد، بدون مزدبگيری و بدون دولت

   .»شدن استکمونيستی ھمين امروز قابل پياده 

 .اين يک نظر غير مارکسيستی است

و » سوسياليزم«گرچه مارکس تفاوت کيفی ای ميان 
نخست و  ۀمرحل«قايل نبود، اما ھمواره از » کمونيزم«

صحبت به ميان می  »کمونيستی ۀبا4تر جامع ۀمرحل
، »سوسياليزم« ۀنخست، يعنی مرحل ۀدر مرحل. آورد

ھر فرد در جامعه به  به«طبقات و دولت از ميان رفته و 
اندازه سھمش در توليد اجتماعی از محصول آن توليد 

اعضای جامعه موظف به  ۀيعنی ھم. (»تعلق می گيرد
کار کردن ھستند و در مقابل سھمی که به جامعه می 

با4تر،  ۀدر مرحل). دھند، محصولی دريافت می کنند
، با رشد کيفی نيروھای مولده و »کمونيزم« ۀيعنی مرحل

از ھر کس متناسب با توانائی  «فور اقتصادی، شعار و
 .تحقق می يابد» اش، و به ھر کس متناسب با نيازھايش

» حزب کمونيست کارگری«ظاھراً برای نظريه پردازان 

 شمااز ديدگاه . چنين تقسيم بندی ای بی اھميت استشما، 

آن ھم  »کمونيستی ۀبرقراری فوری جامع«که خواھان 
است، صرفاً يک مرحله وجود دارد  )!(» ھمين امروز«

 ۀدر برنام. است» کمونيزم«با4تِر  ۀو آن ھم مرحل
 :کمونيزم چنين بيان شده است ۀ، توضيح مرحل»حزب«

جامعه ايی بدون تقسيم کار، بدون مالکيت خصوصی بر «
از ھر کس به «و يا  »وسائل توليد، بدون مزدبگيری

يازش، اين يک ن ۀقابليتش و به ھر کس به انداز ۀانداز
کمونيستی  ۀجامع... کمونيستی است ۀاصل اساسی جامع

 .»جامعه ای است بدون دولت

بر اين اعتقاد شما » حزب«در نتيجه، نظريه پردازان 
استوارند که پس از سرنگونی دولت سرمايه داری، می 

اين . رسيد» کمونيزم«با4ی  ۀتوان سريعاً به مرحل
 .استد4ل بی اساس و غيرعلمی است

اول برخ	ف حزب که تفاوت بين دو فاز کمونيزم  
با4تر يعنی  ۀو مرحل» سوسياليزم«نخست، يعنی  ۀمرحل(
قايل نيست، مارکس بر اين دو فاز تأکيد می ) »کمونيزم«

وی پس از اشاره به مشک	ت فاز اول کمونيزم، در . کرد
پس از سرنگونی دولت سرمايه داری، چنين  ۀدور

 :نوشت

کمونيستی  ۀنخست جامع ۀشک	ت در مرحلبروز اين م«
 ۀدر يک مرحله با4تر از جامع... اجتناب ناپذير است

کمونيستی، يعنی زمانی که تقيد برده وار فرد به نظام 
تقسيم کار، و در نتيجه تضاد بين کار فکری و جسمی، از 
بين رفته باشد، زمانی که کار نه تنھا وسيله ای برای 

طلوب اصلی آن باشد؛ زمانی که بلکه م ،گذراندن زندگی
فرد افزايش ۀ نيروھای توليدی نيز ھمراه با رشد ھمه جانب

سرچشمه ھای ثروت تعاونی به وفور ھر چه  ۀيافته و ھم
تنھا در آن زمان است که  -بيشتر جريان داشته باشند؛

ی در کليتش ممکن می يفروپاشيدن افق تنگ حق بورژوا
ود اين شعار را شود و جامعه می تواند بر پرچم خ

ی اش، و به ھر کس ياز ھر کس متناسب با توانا: بنويسد
 ).تاونقد برنامه گ( »!متناسب با  نيازھايش

ھای »دستور عمل«بديھی است که نظريات مارکس با 
چه آن حزب  چنان. در تناقض آشکار است» حزب«
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آن اين  ۀتحليل مارکس را پذيرفته باشد، مفھوم برنام

نگونی دولت سرمايه داری، افراد است، که پس از سر
ھمين «(باره  ، که به يک»سوسياليزم«جامعه نه تنھا به 

در . می شوند» کمونيزم«وارد فاز با4تر !) »امروز
از ھر کس به اندازه قابليتش و به ھر کس «وضعيتی که 

کار نه تنھا وسيله ای برای وقتی ( »به اندازه نيازش
، محصول )آن باشد بلکه مطلوب اصلی ،گذراندن زندگی

 !اجتماعی تعلق می گيرد

نخست، يعنی  ۀدوم، مارکس حتی برای رسيدن به مرحل
 :مشخصی قايل بود ۀ، مرحل»سوسياليزم«

جا با آن سر و کار داريم جامعه ای  چه در اين آن«
ی از آن يکمونيستی است که به جای برآمدن از دل بنيادھا

شده است و سرمايه داری خارج  ۀخويش، از درون جامع
در نتيجه، و در جميع جھات، چه از نظر اقتصادی و چه 
از نظر اخ	قی و فکری، ھمچنان ُمھر و نشان جامعه ای 

جا  در اين. را برخود دارد که از شکم آن زاده شده است
منفرد دقيقاً ھمانی را از جامعه دريافت می  ۀتوليد کنند

نيز ھنوز جا  در اين... دارد که خود به جامعه داده است
حتی ... ی استيحق مساوی اصو4ً ھمان حق بورژوا

ه دو نفر دارای قدرت مساوی باشند و در نتيجه ب... اگر
طور مساوی از صندوق مصرف اجتماعی سھم ببرند، 

واقعی اين خواھد بود که يکی از ديگری بيشتر  ۀنتيج
... دريافت خواھد کرد، از ديگری ثروتمندتر خواھد شد

که  جای اينه از بروز اين مشک	ت، ب برای جلوگيری
 .حق را مساوی بدانيم بايد آن را نامساوی کنيم

اجتناب ناپذير است، چرا که ... اما بروز اين مشک	ت
تنھا اندک زمانی است که اين جامعه، در پی دردھای 

سرمايه داری زاده  ۀجامع  زايمانی دراز مدت، از شکم
 )تاونقد برنامه گ." (شده است

خن ديگر، پس از سرنگونی دولت سرمايه داری و به س
ديگری  ۀ، جامعه وارد مرحل»سوسياليزم«قبل از تحقق 

اين جامعه ای است که در آن ھنوز نه تنھا . می شود
وجود داشته، که نابرابری در دستمزدھا و  »مزدبگير«

تنھا اندک « زيرا که. نيز موجود است ھمچنين دولت
دردھای زايمانی دراز  زمانی است که جامعه، در پی

اين . »سرمايه داری زاده شده است ۀمدت، از شکم جامع
، که »کمونيزم«است و نه » سوسياليزم« ۀنه مرحل

 .نام دارد» گذار از سرمايه داری به سوسياليزم ۀمرحل«

چنين جامعه ای عمدتاً از طريق انھدام مالکيت خصوصی 
و ) هزمين، صنايع، بانک ھا و غير(ل توليد يبر وسا

» اقتصاد با برنامه«انحصار تجارت خارجی، و معرفی 

در اين جامعه توليد توسط قانون . مشخص می شود
اما، در اين جامعه، برخ	ف . ارزش تعيين نمی شود

، يک تضاد اساسی وجود »سوسياليستی«جامعه آينده 
و » غيرکاپيتاليستی«تضاد ميان وجه توليد : خواھد داشت
توليد   چنين واقعيتی که وجه. »بورژوايی«وجه توزيع 

سرمايه «مرحله بسيار عالی تری از » سوسياليستی«
داری است؛ و بايد نيروھای مولده رشد تعيين کننده ای 

معيارھای «برای وفور مادی و بی تأثير کردن 
دولت «کنند، و به محض سرنگونی » یيبورژوا

» يک روزه«پايه ھای مادی سرمايه داری » بورژوايی

اين » حزب«ن نمی رود؛ برای جريان ھايی مانند از بي
ھا آرزوھای خود را جايگزين  آن. اصل قابل درک نيست

 .واقعيت ھا می کنند

و رفع تضادھای جامعه » سوسياليزم«اما، برای گذار به 
 .دو تکليف تاريخی بايد متحقق شود» انتقالی«

عينی برای اقتصاد پولی و  ۀاول، تقسيم کار طبقاتی، زمين
بازمانده ھای  ۀرايش به سودجويی و ثروتمند شدن و کليگ

 .ايدئولوژيک بورژوازی بايد آگاھانه از بين بروند

نيروھای مولده، در راستای ايجاد  ۀدوم، رشد تعيين کنند
وفور اقتصادی و رھا کردن مردم جھان از کار مشقت 

 .بار، بايد در سطح جھانی تحقق يابد

ی فوق در شرف تحقق طی اين دوره که تکاليف تاريخ
نيز بايد » دولت«ی، طبقات اجتماعی و يھستند، توليد کا4

ديکتاتوری «انتقال، نقش  ۀدر مرحل. رو به زوال گذارند
، صرفاً در »دولت کارگری« ۀبه مثاب» انق	بی پرولتاريا

حاکم و تنظيم فعاليت  ۀجھت تضمين عدم بازگشت طبق
 .ھای اقتصادی است

  

  

  



 
 

 دورة دومدورة دوم  --ششمششمسال سال   --13911391  بهمنبهمن  --5577شمارة شمارة  

  ::لی کارگریلی کارگریھمبستگی بين الملھمبستگی بين المل ٥٧

ھمبستگی با کارگران اعتصابی کارخانه ی نئوپاک ھمبستگی با کارگران اعتصابی کارخانه ی نئوپاک 

  در ھامبورگدر ھامبورگ

  

  شبکه ھمبستگی کارگری ايران

از امروز ) آلمان، ھامبورگ(کارگان کارخانۀ نئوپاک 
  .دوباره دست به اعتصاب زدند ٣١.٠١.٢٠١٣پنجشنبه 

درصد کارگران  ٩٠نزديک به يک سال است که تقريباً 
کارگر دارد و  ٢٠٠يک به کارخانۀ نئوپاک که نزد

محصو4ت بسته بندی توليد می کند، برای دستيابی به 
پرداخت دستمزد تحت تعرفۀ قانونی پرداخت دستمزد 
مبارزه می کنند و دست به اعتصاب ھای مقطعی می 

و صاحبان کارخانه با وارد کردن کارگران لھستانی . زنند
از طريق شرکت ھای تھيۀ نيروی انسانی، سعی در 

  !کستن اين اعتصاب دارندش

سال است  ٣٣بعضی از کارگران اعتصابی نزديک به 
که در اين کارخانه کار می کنند و به تازگی از کارخانه 

صاحبان کارخانه سعی دارند با اخراج . اخراج گرديده اند
کارگران قديمی و استخدام کارگران جديد از دستمزد 

و با  کارگران بکاھند و زير قيمت تعرفۀ کارگری
قراردادھای موقت و غيردائم کارگران جديدی استخدام 

  .کنند و بدين وسيله ھزينه ھای کارخانه را تقليل دھند

اعتصاب شکنان که اکثراً کارگران ناآگاه و بيکار 
لھستانی ھستند به وسيلۀ شرکت ھای فراوانی که 
سالھاست به جمع آوری نيروی کار ارزان قيمت از 

ند و در اين کار تجربۀ فراوانی کشورھای ديگر مشغول

داشته و از طرف سيستم سرمايه داری نيز سيستماتيک 
  .مورد حمايت قرار می گيرند، تھيه می شوند

اين کارگران که با دستمزدھای بسيار پايين ھرجايی که 
اين شرکت ھای کاريابی آن ھا را بفرستد، مشغول به کار 

ناچيزی به اين با اين که اين شرکت ھا دستمزد . می شوند
کارگران پرداخت می کنند، ولی خود در ازای کار اين 
کارگران مبالغ ھنگفتی از کارخانه ھا و شرکت ھا و 
توليدی ھا دريافت می دارند و به اين ترتيب مبالغ ھنگفتی 

سال گذشته تعداد اين شرکت ھا  ١٥کسب نموده و طی 
 روز به روز افزايش داشته است، به طوری که از لحاظ

قانونی نيز کارخانه ھا و شرکت ھای بزرگ موظفند در 
حمايت از اين شرکت ھای کاريابی درصدی از کارگران 
خود را از طريق اين شرکت ھا تھيه نمايند و به اين 
ترتيب عم	ً اين شرکت ھای کاريابی به طور 
سيستماتيک جزء 4ينفکی از سيستم استثماری کارگران 

  .ده استدر کشورھای سرمايه داری ش

  

درجه زير  ١٠امروز دومين بار بود که در سرمای 
در آکسيون  شبکۀ ھمبستگی کارگری ايرانصفر، فعالين 

و اعتصاب اين کارگران شرکت می جست و در کنار 
فعالين کارگری و کمونيستی فراوان ديگری از کشورھای 

آلمان، بلژيک، ترکيه، ايران، لھستان، سوئد و (مختلف 
وديم که از ورود اعتصاب شکنان به محوطۀ سعی نم....) 

  .کارخانه جلوگيری نماييم

بود ) ١٥.٠١.٢٠١٣پنج شنبه (بار اول که دو ھفتۀ پيش 
به ابتکار جناح چپ اتحاديه ای ھامبورگ از مسألۀ 
استخدام اعتصاب شکن به وسيلۀ صاحبان کارخانه مطلع 

صبح در سرمای شديد ھمراه با  ٤شديم و از ساعت 
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٥٨ 
  .ف و بوران در محل کارخانه حاضر بوديمبارش بر

  

نفر می بود با تجمع  ٨٠تعداد فعالين کارگری که حدود 
ورودی داشت و  ٤در ورودی ھای مختلف کارخانه که 

ايجاد مانع توانستيم ساعاتی از ورود اعتصاب شکنان به 
  .محوطۀ کارخانه جلوگيری کنيم

 صبح ٥صبح نيز از ساعت  ٠١.٠٢.٢٠١٣امروز جمعه 

در زير بارش باران و طوفان شديد در جلوی درھای 
ورودی کارخانه حاضر بوده و با حرکت مداوم در جلوی 
درھای ورودی مانع ورود اعتصاب شکنان به کارخانه 

فعالين کارگری با اين که از لحاظ قانونی حق . شديم
نداشتند که مانع رفت و آمد به محوطۀ کارخانه شوند و 

يورو جريمۀ  ٢٥٠پرداخت  در صورت دستگيری به
نقدی مجبور خواھند شد، با ت	ش تمام به اين کار 

  .پرداختند

نفر از فعالين کارگری و اعتصابيون به  ٤با اين حال 
وسيلۀ پليس دستگير و با دستبند و کشاندن آن ھا بر روی 
زمين سرد و خيس به مرکز پليس منتقل شدند تا شکايت 

ارخانه مورد رسيدگی عليه آن ھا به وسيلۀ صاحبان ک
  .قرار گيرد

  

  

  

  

١٩١٩اعتصاب کارگران خودروسازی در اولنهاعتصاب کارگران خودروسازی در اولنه
  فرانسهفرانسه  

  پوريا مزدک: ترجمه

ام ژانويه، اعتصابی در کارخانه  ١۶در روز 
فرانسه شروع » اولنه«خودروسازی شرکت سيتروئن در 

٢٠اخگرشد و فعالين سياسی از 
شروع به تھيه گزارش   

يد گزارش روزانه اين آن چه می خوان .روزانه نمودند
  .روز می شودرفقا از اعتصاب است که به

  ژانويه ١۶

، کارخانه اولنه به ٢٠١٣ژانويه  ١۶در روز چھارشنبه 
. کارگر به حالت فلج در آمد ۵٠٠تا  ۴۵٠اعتصاب   سب

نفر بود که می  ٢٣۶صبح  ١١تعداد آن ھا در ساعت 
در . نفر رسيد ٢۵٠توان گفت تا پايان شيفت صبح به 

گرچه اين تعداد . شيفت بعد از ظھر تعداد کمی کمتر بود
ھنوز ھم اقليت محسوب می شدند، اما نسبت به تعداد 
نفراتی که در دفعات قبل محل کار را ترک کرده يا ت	ش 
به اعتصاب می نمودند، پيشرفت بزرگی محسوب می 

اين چيزی بود که ھمه، اعم از اعتصاب کنندگان، . شد
ھم چنين مديريت  اب نکرده بودند وکارگرانی که اعتص

ھيچ کس که ادعای رياست طلبانه : به آن اذعان می کردند
 - يا شايد موفق نشد  -بر کارگران داشته باشد، سعی نکرد 

  .که قيم مآبانه خود را به جای کارگران قرار دھد

اعتصاب کنندگان از ھر دو شيفت کاری، تصميم گرفتند 
قرار . ور ھم گرد آيندصبح روز بعد د ٧:٣٠در ساعت 

بر آن شد که يک کميته اعتصاب در مجمع عمومی 
يک ھيئت ھم به نمايندگی از اعتصاب . انتخاب شود

کنندگان بايد به ديگر کارگران آن منطقه که مشغول 
اين اقدام به وسيله کنفدراسيون  -بودند" راھپيمايی کار"

٢١سراسری کار
٢٢و سازمان ھمبستگی دموکراتيک متحد 

 

در عين حال ديگر . می پيوستند - مانيابی شده بوساز
اعتصاب کنندگان می بايستی به سرکشی در محوطه 
کارخانه به منظور متقاعد کردن ديگر کارگران به 
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 Aulnay 
20

 L'Etincelle 
21

 Confédération générale du travail 
22

 Solidaires Unitaires Démocratiques 
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٥٩ 
  .پيوستن به اعتصاب، ادامه می دادند

اين بار به نظر می رسيد که اعتصاب کنندگان کام	ً 
. کنند مصمم بودند تا با اعتصاب کنندگان پژو ھمراھی

نقطه عطفی در جنبش که بيش از يک سال و نيم ادامه 
داشته و يک جمع اقليت توانسته اند بسيجی از نيروھا را 
با راھپيمايی ھا، تجمعات، ترک محل کار و ت	ش برای 

گرچه اين تعداد از نظر . اعتصاب با خود ھمراه کنند
کّمی اقليت محسوب می شوند، اما حا4 يک اقليت بزرگ 

اواخر . به آخر خط رسيده اند کارگران دوباره. ستندتر ھ
فوريه يا اوائل ماه مارس، با به کار افتادن برنامه اخراج 
کارگران و ھم چنين انتقال کارگران به ديگر 
کارخانجات، يکی از دو شيفت کارگری به کلی حذف و 

  .نفر از نيروی کار کارخانه کاسته خواھد شد ١٠٠٠

ھدف عمده دارند تا به وسيله آن ھا بنابراين کارگران دو 
  :کفه ترازوی قدرت را به نفع خودشان سنگين نمايند

متقاعد کردن ديگر کارگران به پيوستن به اعتصاب  -١ 
  برای ساختن يک بلوک اکثريت؛

کسب حمايت از خارج از کارخانه، از جانب  -٢
کارگران شرکت ھايی که يا تھديد به تعطيلی شده، و يا در 

خراج  گروھی بوده و بنابراين ع	قه به شرکت معرض ا
در واقع موضوع . در مبارزه و بسيج عمومی دارند

اصلی بحث اعتصاب کنندگان در روز چھارشنبه، عزم 
کارگر و ھمچنين  ٧۵٠٠شرکت رنو برای اخراج 

  .ضرورت يک پاسخ متحد در صنعت خودروسازی بود

  ژانويه ١٧

از تعداد ، گرچه ٢٠١٣ژانويه  ١٨روز پنجشنبه 
 روالنفر کاسته شده بود، توليد به  ۵٠اعتصاب کنندگان 

-هپی جابسری تغييرات در يک. متوقف بود گذشته کام	ً 
ی تعدادی از کارگران با تعدادی ديگر که در يجا

اين اتفاق می . وجود آمده ب ،اعتصاب شرکت نداشتند
 است تواند نتيجه فشار از طرف مديريت باشد که خواسته

يام را برساند که نه تنھا اگر کارگری در مجمع اين پ
عمومی ديده شود، فرض بر اين خواھد بود که کل روز 

بلکه پيامی واضح  ،در اعتصاب بوده و کار نکرده است
وی جنبشی است که به منزله عدم تمايل مديريت به پيشرَ 

 ٣۵اتفاق مثبت امروز، پيوستن . می تواند طو4نی شود

يک  از طرفکه  ،س نظافتیتن از کارگران سروي
  .به اعتصاب بود ،پيمانکار استخدام شده بودند

کارگران شيفت صبح و شيفت بعد از ظھر   ن حال،يبا ا
ق ساعات بط .ديگر را م	قات نکردند طبق برنامه ھم

ترک عادت موجب مرض  -کاريشان به سر کار آمدند 
اگرچه مجامع . خص در ابتدای اعتصاببا�! است

گانه باقی ماندند، اما انتخابات کميته اعتصاب عمومی جدا
که برای ھمه اعتصاب کنندگان ھر دو شيفت بود، 

کارگر در حال حاضر در کميته حضور  ۶٠. برگزار شد
به ھمگان  داشته و قدرت خود را با اع	م اين موضوع

نشان دادند که شرط حضور نمايندگان و رھبران اتحاديه 
 صرفاً آن ھا است که  لهأکارگری، پذيرفتن اين مس

  .کارگرانی ساده مانند بقيه اعتصاب کنندگان ھستند

که بيشتر روز صرف سازماندھی اعتصاب شد  الیحدر
معی ، ج)مجامع عمومی، کميته اعتصاب، کميسيون ھا (

ی ديگر کارگران يکارگر به صف راھپيما ۵٠شامل 
حدود  اندکی جمعيت ،سفانه اين تجمعتأم. منطقه پيوستند

فرصتی بود تا با  اين تجمع. داشت نفر ١٠٠٠تا  ٧٠٠
ديگر کارگران و اعضای اتحاديه صحبت کرده، تمايل 
قوی خود را برای تبديل اين اعتصاب به يک رھبری، 
برای متحد کردن ھمه کارگرانی که در حال مبارزه و 
بسيج شدن بوده يا تھديد به از دست دادن کارشان شده اند، 

  . اع	م نمايند

  نويهژا ١٨

سا اقدام به فرستادن ؤاعتصاب ادامه پيدا کرد، گرچه ر
کارگران به خانه ھايشان با استفاده از نظام اخراج موقتی 

ھيئت نمايندگی به يکی ديگر از  .کارگران نمودند
٢٣وئنتسيتروئن در سن  -کارخانجات پژو 

علی  .رفت 
که مديريت کارخانه اقدام به گذاشتن استحکامات  رغم اين
ربندی به مظور جلوگيری از ورود ھيئت نمايندگی و سنگ

ھا موفق به ورود به کارخانه  به کارخانه کرده بود، آن
اعتصاب کنندگان با استقبال عده ای از اعضای . شدند

کنفدراسيون سراسری کار که در محل حضور داشته و 
ھا سپس شروع  آن. رو شدندهچنين ديگر کارگرھا روبھم
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 Saint-Ouen 



 
 

 دورة دومدورة دوم  --ششمششمسال سال   --13911391  بهمنبهمن  --5577شمارة شمارة  

٦٠ 
که مديريت  در حالی ،انه نمودندبه گشت زنی در کارخ

ھا به علت ھراس از  اقدام به خاموش کردن ماشين
ھا در  حضور آن. وسيله کارگرھا نموده بوده تخريبشان ب

ولی مديريت ، مسالمت آميز بود کارخانه گرچه کام	ً 
ت	ش نمود که کارگران را قانع نمايد که اعتصاب 

ی که يپاگانداپرو کنندگان ھمانند اوباش عمل کرده اند،
  !خريدار نداشت

  ژانويه ٢١

اخراج موقتی کارگران خللی در اراده اعتصاب کنندگان 
  .ايجاد ننمود

ژانويه، اعتصاب کنندگان در حالی با  ٢١اين دوشنبه، 
سوی شان  درھای قفل شده کارخانه مواجه شدند که در آن

ی ايستاده بودند تا از باز يستان و گاردھامديران، سرپر
نوعی بيکاری (اخراج موقتی . جلوگيری نمايند شدنشان
فنی که باعث از کار افتادن  یدليل اشکا4ته رسمی ب

 ،که در بعدازظھر جمعه اع	م شده بود) شود کارخانه می
  .ادامه يافت

کارگری که با وجود برف و يخبندان حضور پيدا  ١٧٠
که مملو از خشم بودند، به ساختمان  کرده بودند، در حالی

م	قات ھای مجمع . ديه سراسری کار پناه بردنداتحا
جا  عمومی، کميته اعتصاب و ديگر کميسيون ھا در آن

جا بود که اقداماتی که بايد در طول  در آن. برگزار شدند
آن روز و روزھای بعدی انجام می گرفت، به بحث 

جا سازماندھی  اقدامات ديگری نيز در آن. گذاشته شدند
٢٤کارفور پخش اع	ميه در: شدند

و ديدار از شھر  
  .اولنه) بخش(مرکزی شھرستان 

اگرچه اعتصاب کنندگان از کارخانه دور نگه داشته 
تی که در کار نشان دادند، يولی ميزان عزم و جدّ  ،شدند

حداقل به ميزانی بود . نسبت به روزھای قبل کمتر نبود
در پايان بعد از . که مديريت را به فکر چاره وا دارد

ريت دستور به باز کردن درھا برای شيفت بعد ظھر، مدي
بنابراين باقی مبارزه در . داداز ظھر روز سه شنبه 
  . کارخانه ادامه خواھد يافت

                                                 
٢٤

  Carrefour ، زنجيره مجوعه ای از فروشگاه ھای
  ای يک شرکت فرانسوی 

  ژانويه ٢٢

  .روسا سياست اخراج موقت را ادامه می دھند

صبح اعتصاب کنندگان و  ١٠ژانويه ساعت  ٢٢امروز 
، ديگر کارگران متوجه شدند که برخ	ف اع	م ديروز

کارخانه امروز بعد از ظھر و ھمچنين فردا چھارشنبه 
مشکل فنی بود  ،دليلی که آورده شد. ی نخواھد شديگشاباز

که به موجب آن ھمه افراد بايد در وضعيت اخراج موقتی 
  .باقی می ماندند

اين تغيير برنامه در لحظات آخر موجب شد که کارگران 
 آن. نمايندنتوانند در اعتراض معلمين در پاريس شرکت 

ھا تنھا توانستند با بزرگترين فروشندگان سيتروئن و پژو 
با بستن   در بعد از ظھر،. در اولنه ديداری داشته باشند

٢٥عوارضی سانليس
که با روی خوش نيروی  در حالی  

پليس و رانندگان مواجه شدند، اقدام به جمع آوری 
  .عوارض از رانندگان نمودند

، کميته اعتصاب و کميسيون ع	وه بر آن، مجمع عمومی
ھا به گرد آمدن در ساختمان محلی کنفدراسيون سراسری 
کار، به منظور برنامه ريزی برای فعاليت ھای روزھای 
آينده از قبيل افزايش ارتباطات با ديگر کارگران از 

خص کارخانه رنو، با� ه ھايشانطريق بازديد از کارخان
رشنبه بعد از جا ترک محل کار در روز چھا که در آن

اع	م اخراج کارگران و ثابت ماندن حقوق برنامه ريزی 
شده است، و ھم چنين شرکت در ميتينگی که با حضور 
 طرفداران اتحاديه ھا که از سنوفی، رنو، ويرژين و

ديگرشرکت ھا فرستاده شده اند و در انستيتوی مطالعات 
٢٦سياسی پاريس

در پنجشنبه عصر برگزار خواھد شد،  
ھا ھم چنين به برنامه ريزی برای اولين  آن. دادند ادامه

که ھمانند  ،ارتباط گيری با کارگرانی از ديگر شرکت ھا
کارگران سيتروئن مورد تھديد قرار گرفته بودند، مبادرت 

جھت اط	ع، اولين نشانه ھای ھمبستگی . نمودند
٢٧کارگری از طرف شعبه گويانکور

کنفدراسيون   
  .رنو بروز کرد سراسری کار در کارخانه

                                                 
٢٥

  Senlis ،نام محلی در فرانسه  
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 SciencePo Paris 
٢٧

  Guyancourt ، نام منطقه ای در فرانسه  
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٦١ 
ھا قدم ھای کوچکی برای متصل کردن اعتصاب  اين

کنندگان سيتروئن با ديگر کارگران برای مبارزه ھستند و 
وظيفه ھمه طرفداران اين . داين ميزان بايد چند برابر شو

ی بايد بسط و گسترش اين ارتباطات به ھر وسيله يھمگرا
  .ممکن باشد

  ژانويه ٢٣

٢٨ھمگرائی بين پ اس آ اولين قدم ھا به سوی يک
 - 

  رنو

مھم ترين رويداد چھارشنبه بيست و سوم ژانويه، ديدار 
٢٩فلن مشترکی بود که در

طور فراگير ه برگزار شده و ب 
ی که به يدرھا. مختلف تلويزيونی پخش شدھای از شبکه 
اعتصاب کننده سيتروئن گشوده شدند،  ٢۵٠وسيله 

اس آ و  احساس خوشی که با گرد ھم آمدن کارگران پ
نفر جمعيت داشته و با ھم محل کار  ۴۵٠که  -رنوی فلن

وجود آمده بود، سخنرانی مقامات ه ب -را ترک کرده بودند
بر اھميت مبارزه  و تأکيد آن ھااتحاديه از ھر دو کارخانه 

چنين ، و ھماخراج ھا و تعطيلی کارخانجات عليه متحدانه
تر و حقوق که به کار بيش" (موافقت نامه رقابتی" عليه

  .، از جمله رويدادھا بودند)کمتر می انجامد

ی بود، گرچه يگامی غيرقابل انکار به سوی ھمگرااين 
ع در واق. اين قبيل ديدارھا در آينده پايه ريزی خواھند شد

داده  بسياری ی به افرادياولين ديدار می بايستی ايده ھا
جام باشد، نه تنھا در رنو که ترک کار در تمام شعباتش ان

٣٠ی از قبيل کلئونيبلکه در جاھا شد،
تن از  ٩٠٠که  

کارگران شرکت کرده و تصميم گرفتند که اين کارھا را 
  . در ھفته بعد به صورت قوی تر به انجام رسانند

ھيئت رئيسه سيتروئن اع	م نمود که تعطيلی کارخانه در 
... ادامه خواھد يافت) پنجشنبه و جمعه(دو روز بعدی 

، اين بار بھانه "بيکاری موقت"بت ضمن پوزش با
برای  کنندگانتھديداتی را آوردند که از طرف اعتصاب 

فرستاده  ،مديران و کارگرانی که اعتصاب نکرده بودند
در ابتدا دليل آوردند که يک به اصط	ح ايراد . شده بود

                                                 
٢٨

  شرکت توليد کننده پژو و سيتروئن  
٢٩

  Felins  ،نام منطقه ای در فرانسه  
٣٠

  Cléon  ،نام منطقه ای در فرانسه  

ولی بعد خسارت و  ،فنی باعث تعطيلی کارخانه شده بود
دست آويز  کارگران را زيان وارده احتمالی از طرف

: جز دليل اصلی ،ھمه چيز گفته شد! بھانه آوردن نمودند

ھا خود مايلند به دليل غير قانونی بودن بستن  که آن اين
کارخانه در زمان اعتصاب، اين کار را به روشی 

زيرا اگر بخواھند بدون بھانه ھای . متفاوت انجام دھند
گاه قادر نخواھند بود  با4 اقدام به بستن کارخانه نمايند، آن
 اخت حقوق کارگرانيارانه ای را که از دولت برای پرد

به ھر . رندبگي ،دريافت می کنند" اخراج موقت" مشمول
اکنون  چرا که ،ی ھم داشتيروی اين تعطيلی مزايا

اعتصاب کنندگان می توانستند با مردم عادی و ديگر 
قطار  کارگران در ايستگاه ھای عوارضی يا ايستگاه ھای

ھا حمايت مالی و سياسی  ارتباط برقرار کرده، از آن
 به آنست که در نيمه دوم اين ھفته ا اين کاری ؛بگيرند

 شرکت در از طريق به عنوان مثال ،مشغول خواھند بود

ميتينگی در روز پنجشنبه در انستيتوی مطالعات سياسی 
پاريس با کارگرانی از شرکت ھای سنوفی، ويرژين، رنو 

  . ...و 

  ژانويه ٢۴

  آغاز دومين ھفته اعتصاب

بعد از اتفاقات درھم و برھم ديروز، اين پنجشنبه فرصتی 
برای اعتصاب کنندگان سيتروئن پيش آمد تا وقتشان را به 
جمع آوری پول و ديدار با تعدادی از اعضای شورای 
. شھر به منظور حمايت از اعتصاب، اختصاص دھند

قسمتی از زمانشان را ع	وه بر آن اعتصاب کنندگان 
. صرف برنامه ريزی برای فعاليت ھای ھفته بعد نمودند

در ميتينگی که در انستيتوی مطالعات سياسی پاريس 
 ناافرادی از پ اس آ، فيليپ ژولي ،برگزار شد

دبير کل ٣١
شعبه اولنه کنفدراسيون سراسری کار، تعدادی از 
کارگران و اعضای اتحاديه از سنوفی، ويرژين، اير 

٣٥، رنو، تروا سوييس٣٤، گودير٣٣، پرستاليس٣٢فرانس
 

گرچه ھنوز از . بت پرداختندشرکت کرده و به صح
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 Philippe Julien 
٣٢

  Air France ،ی فرانسه يواپيماشرکت ھ  
33

 Presstalis نام يک بنگاه رسانه ای فرانسوی 
34

 Goodyear شرکت 4ستيک سازی آمريکائی 
35

 3 Suissestv نام يک فروشگاه اينترنتی فرانسوی 
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٦٢ 
ولی  ،ی و انسجام برای مبارزه دور ھستيمثھمگرا

مجموعه اين فعاليت ھا کمک کرد تا ارتباطاتی گرفته و 
  .مقدمات ساختن يک مجموعه فراھم شود

ھای  در حال حاظر، ھنوز کمی ابھام راجع به سياست
آيا مديريت به تعطيلی کارخانه که از : مديريت وجود دارد

؟ آيا پايان می دھد است، جمعه ھفته پبش شروع شده
ی کارخانه را دارد؟ به نظر نمی رسد که يشھامت بازگشا

 ،دهھم که ش" بيکاری موقت" به خاطر استفاده از مزيت 
  .ی نماينديبخواھند که کارخانه را بازگشا

  ژانويه ٢۵

  ان نه چندان دور برای تعطيلی کارخانهپاي

ژانويه، اعتصاب کنندگان به ديدار مردم در  ٢۵جمعه 
" پاريس گار دو نور" ايستگاه 

٣٦
يکی از مراکز اصلی (  

٣٧و ھم چنين کارگران اسنکما) طبقه کارگر
شرکتی که (  

٣٨در ژانويليه) موتور ھواپيما و راکت توليد می کند
 

کارکنان چه ديگر يافتند جا بود که در در آن. رفتند
    .حمايتی از اعتصابشان می کنند

ی يبازگشا ،که در حال حاضر وجود دارد ای نگرانی
مديريت . ژانويه است ٢٨کارخانه در روز دوشنبه 

 ،تصميم به خبر کردن کارگران به بازگشت به کار گرفت
چون شايد اين مرتبه بھانه ای برای بسته نگه داشتن 

ھا ھم چنين تصميم گرفتند تعداد  نآ. کارخانه نداشت
ی را از ديگر سايت ھای پ اس يھيئت اجرا زيادی کادر

آ به کارخانه آورده، تعداد پرسنل گارد را به دو برابر 
يک تيم چند ده نفره از گاردھا از گذشته تا . افزايش دھند

مد نظر داشته . به امروز در کارخانه حضور داشته اند
نامش  ،کند ردھا را استخدام میکه اين گا شرکتیباشيد 

، متعلق به برادر رئيس حفاظت استپريتوريس 
روح خانواده بر روابط افراد با4دستی پ اس آ . سيتروئن

 !حکمرانی می کند

بی شک مديريت در حال آماده شدن برای گذاشتن حداکثر 
وقتی به . فشار بر اعتصاب کنندگان در روز دوشنبه است

                                                 
36

 Paris-Gare du Nord 
37

 Snecma 
38

 Gennevillier منطقه ای در حومه پاريس 

می اندازيم متوجه می شويم که گذشته سيتروئن نگاھی 
مختل شده  ٨٠ايجاد اتحاديه ھا ھمواره تا اعتصاب دھه 

به ھمين دليل است که شايعه آماده شدن مديريت . بود
برای روز دوشنبه چيزی فراتر از يک شايعه به نظر می 

  .رسد

اعتصاب کنندگان می بايستی بر قدرت و عزم و  قطعاً 
اين نکته را نبايد فراموش  ولی ،اراده خودشان تکيه نمايند

نمود که حمايت کارگران صنعت خودروسازی و ديگر 
به عنوان مثال اتحاديه . بخش ھا بسيار پر اھميت است

ھای رنو شعبه کلئون و گويانکور، حمايت و تمايلشان 
. برای سازماندھی يک مبارزه مشترک را اع	م نموده اند

زيرا که  ؛بود ھر چه اين اتفاق بيشتر بيفتد بھتر خواھد
ايجاد يک  باعث بازگشت کارگران به کارخانه شده،

ی ھمانند نمونه ھفته پيش آن در فلن را موجب می يھمگرا
  .شود

  ژانويه ٢٨

  

  .، اعتصاب ادامه می يابداست بازگشائی شده ،کارخانه

روز تعطيلی که عنوان  ٨ژانويه بعد از  ٢٨دوشنبه 
ی يبازگشا رخانهکا ،به خود گرفته بود" اخراج موقتی"

شده، مجمع عمومی، کميته اعتصاب و ديگر کميسيون ھا 
مديريت سعی . توانستند جلسات خود را برگزار نمايند
به ھمين دليل  ،کرده بود کمی نرمی از خود نشان دھد

ھا مخفی کرده و اکثريت ھيئت پرسنل گارد را از نظر
آمده بودند  "پ اس آ"ی را که از سايت ھای ديگر ياجرا

حضور خبرنگاران و . از کارگران دور نگه داشته بود
بازرسان باعث شده بود که از اقدامات غير قانونی 
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٦٣ 
ھا از  گرچه آن ،ری شوديشرکت بر ضد اعتصاب جلوگ

تعداد . ت	ش برای از بين بردنش دست بر نداشته بودند
 کارگرانی تازيادی از مديران بودند که ت	ش می کردند 

از پيوستن به اعتصاب بر  ،بودندکه در اعتصاب ن را
البته اين اقدام ھيچ کمکی در بھبود اوضاع . حذر دارند

کندتر از دوره پيش از  چون خط توليد قطعاً  ،نکرد
  .تعطيلی به کار خود ادامه می داد و توليد کاھش يافته بود

اعتصاب کنندگان تصميم گرفتند تا در روز سه شنبه به 
٣٩زليزهندر شا "پ اس آ"دفتر مرکزی 

ی که در آن يجا- 
" برنامه اخراج کارگران"آخرين رايزنی ھا پيش از ارائه 

، سپس به مراسم کارگران شرک ويرژين  -انجام گرفت
به وزارت کار که محل  که در ھمان خيابان بود و نھايتاً 

 ،اعتراض تعدادی از کارگران ديگر شرکت ھا بود
ھدف اين  ی مبارزات رفته رفته دارد بهيھمگرا. روندب

  .روز تبديل می شود

، بودند سا بيکار ننشستهؤدر طرف ديگر ماجرا نيز ر
روز بعد از تعطيلی که قطعا نتايج مورد ع	قه مديريت 

. نامه اخراج برای کارگران فرستادند ۵را در بر نداشت، 

دليلی که آوردند پاره شدن يک پوستر در کارخانه و چند 
تخريب غير قابل  " .نمونه طرح بر روی ديوارھا بود

ويدئويی مرتبط با روز ! ... . به قول روسا  "پذيرش
  : دوشنبه 

http://www.francetvinfo.fr/reprise-du-travail-

tendue-a-l-usine-psa-d-aulnay-sous-

bois_212911.html 

  ژانويه ٢٩

  امروز ويرژين، فردا رنوی کلئون

ژانويه، اعتصاب کنندگان با تعداد   ٢٩امروز سه شنبه 
زيادی از کارگران ديگر شرکت ھا که در پاريس بر ضد 

بعد از تجمع . ديدار کردند ،کاھش مشاغل بسيج شده بودند
بود و به در بيرون دفتر پ اس آ که محل گفتگوھا 

، به کارگران ويرژين ٤٠ھمراھی کارگران سنوفی وکنديا
حاکم بر اعتصاب کنندگان سيتروئن در  جوّ . پيوستند
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مجمع عمومی صبح، بعد از شنيدن خبری مبنی بر رد 
وسيله دادگاه فرجام ه شدن طرح تجديد سازمان  پ اس آ ب

در نھايت بخشی از . پاريس، رو به التھاب گذاشت
آ، ويرژين، کنديا و سنوفی که صبح جمع  کارگران پ اس

شده بودند، به ديدار کارگران ديگر شرکت ھا رفتند که 
  . وقت م	قاتی در بعد از ظھر با وزارت کار داشتند

دسترسی به وزارت کار به دليل مسدود کردن راه توسط 
. پليس ضد شورش به جز برای تعداد محدودی ميسر نشد

زی اين روز را دست کم له باعث نشد که پيروأاين مس
زيرا که ديديم که بعد از ديدار مشترک پ اس آ  ،بگيريم

ی کارگران يھمگرا اولنه و رنوی فلن در ھفته گذشته،
چيزی که بايد برای آينده در نظر . ستا امری شدنی

ل به جای چندين اتحاد لزوم ايجاد يک اتحاد عم ،بگيريم
ک ديگر اگر بخواھيم که با ي. ھم گسسته استعمل از

باشيم، چه بھتر که برنامه را طوری تنظيم کنيم که از 
  .ھمان ابتدا در نقطه ای مشترک فعاليت ھا آغاز گردند

به منظور پی گيری اين خط مشی، اعتصاب کنندگان 
که  - سيتروئن تصميم به رفتن به سايت رنو در کلئون

بقيه ( گرفتند  -شوداعتصاب  واردقرار بود در آن روز 
اين ديدار برای ). رنو امروز در اعتصاب بودند  ه ھاشعب

اين بايد انجام می پذيرفت تا يادآوری شود که گرچه 
تعطيلی و اخراج در پ اس آ و موافقت نامه رقابتی در 

 عثھا با اين سياست رنو اجرا خواھد شد، ولی نھايتاً 

. ين آمدن سطح زندگی و استثمار ھمگان خواھد بوديپا

ه بسيج ھمگانی و مبارزه به نفع ھم بنابراين پيوستن به
) که فردا به دو ھفته می رسد( اعتصاب پ اس آ . است

به پشتيبانی ھمگان محتاج بوده و به سود ھمه افراد است 
اين به . که سرنوشتشان را به مبارزه پ اس آ گره بزنند

ست که با کارگران ديگر صنايع ارتباط ا سود ھر کارگر
  .بنگرد به آنافته و به شکل سازمان ي بگيرد

اين در . به ھر روی، اعتصاب در سيتروئن ادامه می يابد
حاليست که پژو با تمام توان اعم از فشار اقتصادی سعی 

شرکت پ اس آ ھم . بر بازگرداندن کارگران به کار دارد
با اعتراض به حکم دادگاه فرجام که باعث لغو طرح 

ه در نتيجه تجديد سازمان پ اس آ شده بود، اع	م کرد ک
اين حکم طرح اخراج کارگران که برای آخر فوريه 

فراموش . خير افتاده استأبرنامه ريزی شده بود، به ت
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٦٤ 
تن از کارگران در معرض اخراج قرار  ۵نکنيم که 

گرفته اند تا بدين وسيله تعدادی گر چه اندک را از 
  .کارخانه دور نگه دارند

  ژانويه ٣٠

  ونديدار با کارگران رنو در کلئ

گران رنوی ديدار اعتصاب کنندگان سيتروئن با کار
ی که در زمان تصميم گيری در يکلئون علی رغم ترديدھا

مورد اين ديدار در مجمع عمومی وجود داشت، انجام 
اخراج شماری از کارگران و  ديروز پس از .پذيرفت

وسيله مديريت، ه ی بياجرای تعدادی از ھيئت يجاهجاب
اتومبيل در  ٨٠(ر کمی انجام گرفت توليد به ميزان بسيا

تعدادی از ). اتومبيل ۶٨٠مقايسه با ظرفيت معمول 
اعتصاب کنندگان تصميم گرفتند در کارخانه بمانند تا 
ضمن مقاومت در برابر فشارھای مديريت، به صحبت 

در . کردن با کارگرانی که در اعتصاب نبودند بپردازند
ه کلئون رفته و اعتصاب کننده ب ١٣٠اتوبوس و  ٣نھايت 

جا منتظر  صبح در آن ۴با استقبال کارگرانی که از 
 علی رغم ھوای بارانی و جوّ . بودند، مواجه گشتند

مساعد، کارگران با خوشحالی ھمديگر را در آغوش نا
گرفته و به سخنرانی و ھم چنين پيک نيک مشغول 

حاکم بر ديدار مشترک اولنه و  ی مشابه جوّ جوّ  .گرديدند
اوضاع در کارخانه اولنه ھمانند روز . ھفته گذشتهفلن در 

قبل بود با اين تفاوت که حضور سنگين مديران و پرسنل 
  . باعث ايجاد تنش شد ،گارد

م	قات کارگران از شرکت ھای مختلف بعد از ديدار 
تقويت شدن اين اعتقاد شد که  بيشتر ديروز، باعث ھرچه

ه در عمل نه تنھا مبارزه متحد يک خواسته است، بلک
ی اعتصاب ياين نه تنھا ربط مستقيم به توانا. ستا شدنی

 -کنندگان سيتروئن در نزديک شدن به ديگران دارد 

يک کميسيون ويژه برای اين استراتژی  ،کميته اعتصاب
دھی به اين  ی ديگران در پاسخيبلکه به توانا -ايجاد نمود

می ندا و ايجاد يک توافق جمعی برای مبارزه نيز مربوط 
  .شود

 از متن گزارشی رفيقی از حزب( ھمان روز در کلئون 

NPA 
٤١

( 

نفر اع	م نمود  ٧٩۵مديريت تعداد اعتصاب کنندگان را 
تنھا کنفدراسيون سراسری دعوت ). نيروی کار% ٢٣(

  .به اعتصاب نمود

اعتصاب کننده در صف  ٣٣٠صبح،  ۴در ساعت 
ينگ معترضان قرار داشته و از ورود ماشين ھا به پارک

کارگر  ۴١۵در اواخر صبح، . کارخانه جلوگيری نمودند
تعداد کل افراد شرکت کننده . در اعتراض شرکت نمودند

در . رسيد تن می ۵٠٠اعم از کارگر و غير کارگر به 
ع	وه بر . ضمن باران ھم به شدت باريدن گرفته بود

  .کارگران، تکنسين ھا ھم حضور داشتند

موتور تنھا  ۴٠٠عمول در خط توليد به جای ظرفيت م
  .موتور توليد گشت ١٠٠

تعدادی اعتصاب کننده ھم صبح از اولنه رسيدند و بدين 
. ترتيب نشست مشترکی در جلوی کارخانه انجام گرفت

  !حاکم بسيار گرم، دوستانه و بسيار انرژی بخش بود  جوّ 

بعد از ظھر انجام  ٣در طول جلسه ديگری که ساعت 
اب کنندگان با لحنی پر حرارت گرفت، تعداد زيادی اعتص

تنھا افسوسی که بايد خورد اين بود . به مباحثه پرداختند
  . که امکان متوقف کردن کامل خط توليد ميسر نشد

مديران با اعتصاب . راديو و تلويزيون حضور داشتند
صبح در  ٣ولی از ساعت  ،کنندگان تماس برقرار نکردند

توانستند پيش از ھا ھمچنين ن آن. کارخانه حاضر بودند
برداشتن موانع و ترک کارگران در بعد از ظھر، 

زيرا ماشين ھايشان در داخل  ،کارخانه را ترک کنند
ادامه اعتصاب برای روز بعد . کارخانه گير افتاده بود

ولی قرار شد برای سه شنبه بعدی اين کار  ،ی نياوردأر
  .انجام گيرد

  

  ادامه دارد
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  ::اط�عيهاط�عيه ٦٥

  يگاه ليبرتی محکوم استيگاه ليبرتی محکوم استترور پناھندگان پاترور پناھندگان پا

  

نزديک به ده سال از خلع س	ح نيروھای سازمان 
مجاھدين در عراق می گذرد و در اين فاصله آن ھا از 
نيرويی در يک جبھۀ جنگ، به اسرای جنگی تبديل شده 

اسرايی که نه از حقوق متعارف پناھندگی . اند
برخوردارند، نه شانس خروج از دام تحت محاصرۀ 

دارند، نه تأثيری در توازن قوای سياسی دارند  ليبرتی را
و نه ھيچ چيزی بيشتر از وضعيت اسفبار اسرای تحت 
محاصره ای دارند که مدتھا است به صورت سيبل شليک 
ھای مزدوران جمھوری اس	می و حاميان تروريست اش 

ھر سياستی برای نگاه داری اين . در عراق درآمده اند
حذف مخالفان توسط  اسرا در عراق، مکمل اھدافِ 
  .جمھوری اس	می به شمار می رود

  

مسئوليت اصلی خروج اين اسرا از قتلگاھشان در عراق، 
زمان مجاھدين و رھبری آن است و خروج به عھدۀ سا

اين اسرا بارھا مھم تر از خروج نام مجاھدين از ليست 

تروريستی آمريکا است؛ اما متأسفانه اين سازمان و 
مشخصاً رھبری آن تاکنون نشان داده اند که برای آن ھا، 
مجاھد خوب افرادی ھستند که يا بايد در عراق بمانند و 

از بين بروند و يا زير خمپاره  از شدت فشارھای روزانه
اگر اين سازمان حتی . ھای جمھوری اس	می کشته شوند

کسر بسيار کوچکی از ھزينۀ کمپين ھای تبليغاتی خود را 
صرف ت	ش برای خروج اسرای باقی مانده در عراق 
می کرد، قطعاً آن ھا اکنون در کشور امنی به سر می 

  . بردند

  

اين وظيفۀ مھم سازمان مجاھدين، بر دوش نھادھا و 
جريانات انسان دوست افتاده است و بايد به کمک اسرای 

وظيفه ھمۀ . مانده در کمپ ليبرتی عراق شتافتباقی
ھای مترقی و بشردوست است که به ياری اين نيرو

اسرای بی دفاع بشتابند و مسير خروج آن ھا از شرايط 
جان تعداد زيادی از . محاصرۀ نظامی را ھموار کنند

اسرا و پناھجويان جنگی در کمپ ليبرتی ھر لحظه در 
خطر است، به کمک برای خروج آن ھا از دام مرگ 

  . بشتابيم

  ھيئت تحريريۀ ميليتانت
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