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  دو بحران رھبری، يک راه حّل انق�بیدو بحران رھبری، يک راه حّل انق�بی

سرشار است از ايران و جھان رسانه ھا و روزنامه ھای 
جبھۀ خامنه ای و دو اخبار مربوط به درگيری ھای ميان 

اين دو، به عنوان نمايندگان اصلی دو بخش . احمدی نژاد
متعارض بورژوازی ايران، حتی از پيام ھای نوروزی 

بحران . ر استفاده کرده انديک ديگ به خود ھم برای نقد
رھبری رژيم اکنون به مراتب عميق تر و تندتر از قبل 
شده است، و اين بار ھيچ نشانه ای از يک راه حّل سريع 

  .ديده نمی شود

-خامنه ای در پيام خود اعDم کرد که آن چه برای به

بعدی رژيم نياز داريم، » رئيس جمھور«اصطDح 
. »ھای موجود است امتيازات امروز منھای ضعف«

مقام معظم رھبری نيز «احمدی نژاد ھم در عوض گفت 
 اند که فقط يک رأی دارند و حق انتخاب با ملت فرموده

دولت به . ھمه بايد به حق ملت احترام بگذارند. است
دنبال انتخاباتی پرشور ه انتخابات، ب ۀعنوان برگزار کنند

ايی و تا ج» و شکوه و حداکثری و نھايت سDمت است
 اينجانب شخصاً نھايت حساسيت را«: پيش رفت که بگويد

به کار خواھم برد و ھمچنان که بارھا و بارھا به 
ام از کوچکترين  گفته مسوولين استانی و غيراستانی

  .»تخلفی اغماض نخواھم کرد

چه چيزی احمدی نژاد را  جای سؤال دارد که به راستی
آزاد، عاد_نه  قھرمان انتخابات يک ژست تا است واداشته

و شفاف را به خود بگيرد؟ چه چيزی باعث شده که 
و  تماماً تحت حمايت ٨٨احمدی نژاد، کسی که در سال 

علنی و  چنينخامنه ای قرار داشت، اين بار  پشتيبانی
  شکار به مخالفت با او برخيزد؟آ

  بحران رھبری بورژوايی

چنان چه ما به ريشه ھا و منشأ اين رژيم توجه اخص 
اشته باشيم، ھرگونه پاسخ اين سؤال ھا و سؤال ھای ند

بی پاسخ خواھد  ،مشابه دربارۀ کشمکش ھای درونی
نظام حاکم در ايران، شکلی منحصر به فرد از . ماند

صدمات سنگين به  به دنبالرژيمی سرمايه داری است که 
در خDل انقDب  -و نه نابودی کامل آن - دولت بورژوايی

  .، سربرآورد۵٧

سلطنتی شاه، جای خود را به يک فرماسيون -نظامی رژيم
متناقض داد که در درون خود دو گرايش اصلی را، با دو 
رويکرد کامDً متمايز نسبت به سياست اقتصادی، جای 

» متعارف«يک گرايش در حال تDش برای . می داد

کردن مناسبات توليدی سرمايه داری در ايران و 
ورھای امپرياليستی بوده بازگرداندن روابط کامل با کش

در ھمين ميان، گرايش ديگر مدافع موانع وارداتی، . است
انتخابی و غيره بوده، و در واقع نمايندۀ منافع  تجارتِ 

و تاحدودی خرده (ائتDف نيروھای بورژوازی 
را درھم  ۵٧بوده است که جنبش توده ای ) بورژوازی

  .شکستند

ھا، و اين بخش  اسامی، ی گذشتهدر طول سال ھا
به عنوان . نمايندگان آن، بارھا و بارھا تغيير کرده است

» تندرو«مثال، رفسنجانی روزی يک شخصيت بسيار 

بود، اما مدت ھا مدافع خصوصی سازی، تجارت و 
سرمايه گذاری خارجی، کاھش سوبسيدھا و نظاير اين ھا 

اکنون احمدی نژاد در عمل به نمايندۀ ھمان . بوده است
است که پيشينه اش به ابوالحسن بنی شده مبّدل گرايشی 

صدر بازمی گردد، يعنی ھمان به اصطDح نخستين 
جمھوری اسDمی که طی درگيرھا نظام » رئيس جمھور«

ت خود مَ از سِ  ۶٠و اختDفات با جناح خمينی، در سال 
بنابراين تصادفی نيست که شماری از مردم . عزل شد

  .کننداحمدی نژاد را با بنی صدر مقايسه می 

، که نمايانگر بحران رھبری اين اصطکاک ميان دو جناح
تا جايی ادامه خواھد يافت که يک بورژوازی می باشد، 

دولت مدرن و متمرکز سرمايه داری و تماماً پيوندخورده 
در ايران  ،با بازار جھانی و ساختار ژئوپلتيک منطقه

ھرچند البته اين در حالتی است که (. وجود داشته باشد
رگران، بورژوازی را پيش از آن که قادر به حّل اين کا

  !)تضاد شده باشد، سرنگون نکرده باشند

اين موضع گيری، بنيان تحليل ما از ابتدای روی کار 
به طور است؛ در واقع ما  بودهتا به اsن آمدن اين رژيم 

در چنين چارچوب و  را مداوم اين درگيری ھای جناحی
 يراً نيز اين موضع گيری دراخ( ی بررسی کرده ايمبستر

  ).منعکس شده است ۵٧سرمقالۀ نشريۀ ميليتانت، شمارۀ 
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  بحران رو به رشد اقتصادی و اجتماعی

در ھمان حال که رسانه ھای رژيم توجه زيادی به مسايل 
» انتخابات«حاشيه ای و بی اھميت پيرامون به اصطDح 

ر از بررسی تعداد دفعات سر دادن شعا -نشان داده اند
به  »بھار«رف از کلمۀ يا استفادۀ صِ » زنده باد بھار«

در موضوع وسيلۀ احمدی نژاد گرفته تا بدتر از آن، 
آغوش گرفتن مادر چاوز در مراسم درگذشت او از سوی 
احمدی نژاد در کاراکاس و يا دست کاری در تصاوير 

ميليون ھا  - ميشل اوباما و پوشاندن قسمت ھايی از بدن او
ران و خانواده ھايشان ھرچه بيشتر درحال نفر از کارگ

  .غرق شدن در فقر و گرسنگی بوده اند

تعارض و تقابل ميان سرمايه داران وابسته به رژيم که از 
 -!و حتی از تحريم ھای فلج کننده - بل شرايط کنونیقِ 

و کسانی که ھرلحظه  به جيب می زنند، سودھای نجومی
ابتدايی ترين  گرسنه تر می شوند، ساعت ھا برای تھيۀ

مايحتاج صف می کشند و در اين حالت ھم حّق انتخاب 
ندانی ندارند، ھيچ گاه به اين اندازه نمی توانست آشکار چ

  !و عريان باشد

  :در يک سو

ھزار کودک زير سن شش سال و مبتD به  ٢٠٠بالغ بر
سوء تغذيه وجود دارد؛ شمار کودکان خيابانی رو به رشد 

ا عليه کودکان صورت می درصد تجاوزھ ۶٠است و 
  !گيرد

در شرايطی تعيين شده که  ١٣٩٢حّداقل دستمزد سال 
درصد  ۶نرخ تورم سال پيش رو، به طور عجيبی حدوداً 

  !شده است» برآورد«پايين تر از نرخ تورم سال قبل 

درصد است، اما ھرکسی که  ٣١.۵نرح تورم رسمی، 
با  ھزار تومان برای يک کيلو گوشت و ٣٠مجبور باشد 

ساير قيمت ھای خارج از حّد توان خود رو به رو شود، 
  .می داند که نرخ واقعی به مراتب با_تر از اين ھاست

ميليون نفر برای سير کردن خود به کوپن غذا نياز  ١٧
  .دارند

ميليون  ٣.۶، درحال حضور »جمھوری اسDمی«در اين 

درصد از  ٢۶نفر معتاد وجود دارد و تست الکل و اعتياد 
رانندگان تھرانی در ارديبشھت ماه سال قبل مثبت بوده 

  !است

  :در سوی ديگر

ميليارد د_ر از نظام بانکداری ايران مفقود شده  ٣٣
  !است

درصد ارزش  ۵۵در کشوری که ارز ملی طی يک سال 
دستگاه خودروی پورشه  ۵٠٠داده،  دست خود را از

دلۀ وارد کشور شده، آن ھم بدون اين که کسی از نرخ مبا
  !ارز مورد استفاده برای واردات اين خودروھا آگاه باشد

  پاسخ رژيم به اين وضعيت چگونه است؟اما و 

واحد زنان «سرکوب، از جمله تشکيل تقويت سازوبرگ 
  !»يگان ويژۀ پليس

  اسDمی کردن دانشگاه ھا

شکايت حقوقی از ھالی وود بابت فيلم آرگو و فيلم ھای 
  مشابه

  قوط سدر آستانۀ  :صنايع

در اين ميان، بخش ھای اصلی اقتصاد در حال سقوط 
ھستند، به ويژه توليد صنعتی، که البته به شدت به 
بورژوازی صنعتی ضربه می زند و آن را به زانو در 

  .می آورد

 ۶۵در ايران  خودرو، توليد ١٣٩١ ماه فقط در شھريور

سقوط قريب الوقوع توليد،  به دليل. درصد سقوط کرد
ھر صنعتی که نياز . کارگران اخراج شده اند بسياری از

به واردات قطعات، مواّد خام يا ماشين ا_ت دارد، به 
  .شّدت ضربه خورده است

حتی توليد نفت، يعنی مھم ترين منبع درآمد خارجی ھم 
درصد کاھش  ۴۵درآمد نفتی رژيم . سقوط داشته است

بينی ھای مربوط به سال جديد ھم بھتر از -يافت و پيش
 ۴٠، درآمد نفتی ٩٢قرار است که در سال . ين نيستا

  !باشد ٩١تر از سال درصد کم
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٣ 
وضعيت اقتصادی و اجتماعی کنونی، به مراتب وخيم تر 

که به وقوع انقDب  ،۵٧تا  ۵۵از سال ھای بحران 
اکنون ايران به طور عينی برای . انجاميد، شده است

  .انقDب آماده و مستعد است

  انبحران رھبری کارگر

از يک . عطفی قرار داردۀ جنبش کارگری ايران در نقط
. سو ديديم که سنديکاليزم به وضوح شکست خورده است

سنديکاليزم، که به طور خDصه می توان گفت بينشی 
است که تصور می کند که اتحاديه ھا به خودی خود می 
توانند مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رسيدن به تمامی اھداف 

برسانند، بيش از يک دھه است که در آن را به ثمر 
و . مختلف کشور فعال بوده است طصنايع متفاوت و نقا

 ھايیبا وجود ھمۀ ازخود گذشتگی ھا، زندان و شکنجه 

که فعالين کارگری متحمل شده اند، و انواع و اقسام 
دردھا و سختی ھايی که خانواده ھای کارگران کشيده اند، 

رستی اتخاذ نشوند اگر استراتژی و تاکتيک ھای د
که  البته با وجود اين(کارگران به نتيجۀ مثبتی نمی رسند 

  ).برای فاز بعدی می آموزند بسياری درس ھای مھم

اقدامات اخير اثبات اين شکست سنديکاليزم را ھم در 
منصور اسانلو، ھمان کسی که ساليان سال پرچمدار و 
 برجسته ترين سمبل جنبش کارگری ايران برای احيای

ايشان اکنون کشور را ترک . اتحاديه ھا بود، می بينيم
اين کار . کرده و به يک جنبش سياسی ملحق شده است

سنديکاليستی می  ۀايشان اعتراف روشن به شکست نظري
و به  رفتهسنگر سوی البته، متأسفانه ايشان به آن . باشد

و اين ھمچنين . دشمن طبقاتی طبقۀ کارگر پيوسته است
ست که بخشی از بورژوازی ھم حاضر است نشانگر آن ا

 –بداوندکه به طور سازمانيافته در بين طبقۀ کارگر ريشه 

البته تا زمانی که کارگران و حتی رھبرانشان فراموش 
  .کيست» ارباب«نکنند که 

اگر سنديکا به : مطرح می شود کهال مھم ؤساين  اکنون
 اين کار را به ثمر برساند، پس نمی تواند خودی خود

کارگران چه نھاد ديگری را ھم نياز دارند؟ جوابی که 
ولی . راه او را تعيين کرده است ،ال دادؤاسانلو به اين س

جواب کارگرانی که می خواھند آن تجربۀ چند دھه 
آن چه را که تاکنون نقداً به دست  مبارزه را دور نريزند و

ک چه بايد باشد؟ اگر به تاريخ نگاه کنيم فقط يآورده اند، 
: نوع نھاد را می بينيم که اين نقش را می تواند ايفا کند

ھای  نقش اصلی مارکسيست. حزب پيشگام طبقۀ کارگر
اين نظريه را از  بتوانند که است انقDبی ھم در اين نھفته

صرفا يک درس تاريخی به يک تشکل زنده، فعال و در 
  .  تبديل کنند ،دل طبقۀ کارگر

 ،ولين جنگ جھانی امپرياليستیا ھنگامدر تاريخ ديديم که 
به طبقۀ کارگر خيانت  احزاب سوسيال دموکراسی اکثراً 

چنين انشعابی در بين خود سنديکاليست ھا نيز  و .کردند
مواضع  راز آنان ب عدۀ اندکیکه  به طوری به وجود آمد،

 بسياری از اين سنديکاليست و ،انقDبی خود پابرجا ماندند

 یبه صفوف بين المللی کمونيستھای انقDبی پس از مدتی 
چه سنديکاليست ھای انقDبی را از  آن. پيوستند

جدا ) و در نھايت خيانتکار(سنديکاليست ھای رفرميست 
سرنگونی سرمايه داری و درھم به درک نياز  ،کرد

اگر يک . شکستن ماشين سرکوب دولت سرمايه داری بود
راه ديگر تنھا يک  است،فعال کارگری بر اين اعتقاد 

برای سازماندھی آن، فقط يک جايگاه سياسی، در برابر 
  .مارکسيزم انقDبی: خود دارد

ديده ايم که با وجود تمامی مسايل اقتصادی، اجتماعی و 
جمله پيش پا افتاده ترين مسايل  سياسی در جامعه، من

، طبقۀ سرمايه دار ھيچ (!) مانند سير کردن شکم کودکان
اين فقط . خود نشان نمی دھداز ھا  عDقه ای به حل آن

طبقۀ کارگر است که پتانسيل حل اين مسايل را در بازوی 
چه که اين پتانسيل را در عمل به کار  آن. خود دارد

ايجاد حزب انقDبی پيشگام طبقۀ کارگر  ،خواھد گذاشت
 کردنتنھا چنين حزبی می تواند با وصل . می باشد

ھم  ،Dبیمبارزترين عناصر کارگری و مارکسيزم انق
بحران رھبری طبقۀ کارگر را حل کند و ھم بحران 

که حتی از اعتراف به  را سردرگم و پر مدعا» چپ«
  .ھراس داردھم  خود وجود بحران

و  وجود دارد اتیدر جامعۀ ايران دو بحران رھبری طبق
  .تنھا يک راه حل انقDبی

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقDبی ايران

  ١٣٩٢فروردين  ۴
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  نامۀ سرگشاده به منصور اسالونامۀ سرگشاده به منصور اسالو

 

 مازيار رازی - عليرضا بيانی

 مهمقدّ 

کارگرانی که منصور اسالو را می  ۀخطاب به ھم
شناسند، و به خصوص کارگران شرکت واحد 

 اتوبوسرانی تھران و حومه

 ،دوستان و رفقا

سفانه جنبش شما کارگران زحمتکش، يک انشعاب به أمت
که اعتبار و ھويت خود را  سوی دولت سرمايه داری داد،

منصور . از مبارزه در کنار شما به دست آورده بود
شما اکنون صفوف  ۀاسالو، اين ھمرزم و ھم سنگر گذشت

شما را ترک کرده و به صف دشمنان طبقاتی شما پيوسته 
در  به جرياناتی پيوسته که مستقيماً  او اکنون رسماً . است

ريانات سياسی که مقابل شما کارگران سنگر بسته اند، ج
ی برای بازگشت به جناحی از أاز شما فقط يک ر

خواھند، و در مقابل ھيچ  داری می حکومت سرمايه
 .چيزی به شما نخواھند داد

رو _زم است که پيش از ودای آخر با ھم رزم  از اين
ای سرگشاده به او، اما رو به جنبش،  سابق تان، نامه

 .گذاريمنوشته و نکاتی را به او در ميان ب

**** 

 دوست گرامی منصور اسالو،

شما پس از دوره ای مبارزه در کنار کارگران 
اتوبوسرانی شرکت واحد و پس از تحمل فشارھای زيادی 

که بر خود، خانواده و دوستانتان وارد آمد، اکنون تصميم 
گرفته ايد که اين صفوف را ترک کنيد و به صفوف 

ما _زم است بدانيد که ا. دشمنان طبقاتی کارگران بپيونديد
شما را قبول می  ۀاين دوستان تاز ،اگر جنبش کارگری

به زير  ١٣٨٨داشت، در آن صورت خودش در سال 
آن ھا می رفت و برايشان ھورا می کشيد،  »سبز«پرچم 

 .که خود شما شاھديد چنين نکرد

آقای اسالو، شما در اولين قدم در پيوستن به طيف سرمايه 
ومت، مرتکب اين اشتباه فاحش شديد داری خارج از حک

. که فکر کرديد می توانيد جنبشی را به دنبال خود بکشيد

اما اين جنبش کارگری، تاريخ و سنت ھای خودش را 
دارد و حتی اگر از اين جابه جايی ھا با خبر شود، به آن 

شما به دليل مبارزۀ از نزديک و در . اعتنايی نخواھد کرد
بود که از اعتبار کافی در ميان کنار بخشی از کارگران 

آن ھا برخوردار شديد، اما اين اعتبار تنھا و تنھا در 
شرايط تداوم مبارزه در کنار آن ھا ھمچنان به قوت خود 

کارگران . باقی خواھد ماند و نه با ترِک صفوف سابق
شريف و مبارز به قدر کافی ظلم و ستم تحمل کرده اند، 

کل ھمچنان در رنج اند، اما از فقدان تشکل و مبارزۀ متش
ت با سرمايه داری نمی ااين اوضاع را دليلی بر مماش

دانند، زجرھا و دشواری ھاِی بيش از اين را تحمل می 
کنند تا کينۀ طبقاتی خود نسبت به سرمايه داری زالو 

اگر چنين نبود که . صفت را برای روز انتقام حفظ کنند
نھادھای کارگری دسته دسته از  کارگران به جای گسستِ 

. وابسته به دولت، فوج فوج به ھمان نھادھا می پيوستند

اگر اين چنين نبود که کارگران به جای دفاع از سنديکای 
 .شرکت واحد، از خانۀ کارگر دفاع می کردند

 آقای اسالو، 

شما چه محاسبه ای داشته ايد که تصور کرديد کارگران 
ند و به زير پرچم مستقل مبارزاتی خود را رھا می کن

. پرچم سرمايه دارِی برکنار شده از حکومت می روند

دقيقاً کدام اقدام کارگران به صورت دسته جمعی موجب 
چرا متوجه نيستيد . اين برداشت ناصحيح شما شده است

که کارگران تجربۀ يک انقDب را، انقDبی که در نوع 
خودش در تاريخ جنبش کارگری کم نظير است، پشت سر 

اين . ته اند تا دوباره از نقطۀ اول شروع کنندنگذاش
صحيح است که جنبش کارگری دارای بحران رھبری 
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است، و درست به دليل ھمين بحران، جنبش کارگری با 
وجود ضعف ھای اساسی و مھمی که از شما سراغ 

کارگران حتی اگر می . داشت، از شما حمايت کرد
 دانستند که روزی صفوف آن ھا را به نفع صف

دشمنانشان ترک می کنيد، باز ھم از شما، ھرچند به شکل 
اما اين بدان معنا نيست که . مشروط، حمايت می کردند

آن ھا پشت سر شما و تا ھرجا که مايل باشيد، به حرکت 
 .ادامه خواھند داد

ما می دانيم که تنھا راه متوقف کردن جنبش کارگری، 
يست؛ سرکوب دائمی اين جنبش به دست رژيم حاکم ن

. دولت سرمايه داری روش ھای مؤثر ديگری ھم دارد

مھم تريِن آن ھا، فريب کارگران از طريق اشاعه و 
گسترش راھکارھای رفرميستی و نفوذ عناصر خود در 
درون اين جنبش است تا بلکه بتواند از اين طريق مستقيماً 

اما موفقيت آن ھا ھميشه تضمين شده . بر آن تأثير بگذارد
ن موضوع بستگی به درجۀ پيشرفت جنبش نيست، اي

کارگری و انجام وظايف مارکسيست ھای انقDبی در يک 
جنبش کارگری در ايران تجربه . کشور مشخص دارد

تر کشوری مشابه آن را ھايی بسيار غنی دارد که در کم
با اين که اين جنبش از شدت فشارھای . می توان يافت
ی حاکم بر روی سالۀ رژيم سرمايه دار ٣۴سيستماتيک 

زانوی خود افتاده است، اما شما که تا چندی قبل يک فعال 
کارگری بوديد، _بد بايد خوب بدانيد و ببينيد که جنبش 
کارگری ايران تا چه ميزان استعداد با_يی در مبارزۀ 

برعکس، . ضد سرمايه داری دارد و اھل مماشات نيست
يی به اين به خود پايه ھای کارگری نگاه کنيد که اعتنا

نوع مماشات نمی کنند و بDفاصله به محوطۀ کارخانه 
می آيند تا با اعتراض خود، در واقع پاسخی به ھمين 

شما بايد به کارگران نی بر شوشتر اشاره . مماشات بدھند
که با . ..می کرديد، به کارگران پتروشيمی ماھشھر و 

وجود انواع ارعاب و سرکوب از خواسته ھای خود عقب 
به ھمين دليل . ينی نمی کنند و اھل مماشات ھم نيستندنش

است که خود شاھد ھستيد روزی نيست که از گوشه و 
کنار اين مملکت، خبر اعتصاب و اعتراضی کارگری به 

اين وضعيت به يک نکتۀ مھم اشاره دارد و . گوش نرسد
آن جاری بودن مبارزۀ ضّد سرمايه داری در سراسر 

صورت پراکنده و بدون رھبری  ايران است که ھرچند به
صورت می گيرد، اما ھرچه ھست نشانه ای از بلوغ 

جنبشی است که فريب سرمايه داری و وعده ھايش را 
 .نمی خورد

اين جنبش آن قدر بدون رھبری انقDبی ھست که تاکنون 
نتوانسته باشد مبارزات پراکندۀ کارگری را با ھدف ساقط 

حاکم در ايران متحد کردن سيادت سياسی سرمايه داری 
کند، اما اين قدر خام و ناپخته نيست که در نبود اين 
رھبری انقDبی، به واسطۀ افرادی مثل شما، پشت سر 

 .خود نمايندگان سرمايه داری صف بکشد

باور بفرماييد جنبش کارگری ايران به مراتب  ،آقای اسالو
جّدی تر و ضّد سرمايه داری تر از آن است که بخواھد 

يکی دو تاکتيک قديمی و صدھا بار آزمايش شدۀ با 
نيروھای سرمايه داری خارج از رژيم، فريب آن ھا را 

 .بخورد و پشت سر آن ھا قرار بگيرد

 آقای اسالو، 

با آن که شما اکنون وارد عرصۀ سياسی شده ايد، اما در 
واقع به جای پيوستن به حزبی کارگری سوسياليستی، به 

ھرچند اين نشانگر آن . سته ايدحزبی سرمايه داری پيو
است که احزاب مّدعی کارگری سوسياليستی ايران بی 
ارتباط با جنبش کارگری ھستند؛ چرا که در غير اين 
صورت کسی مثل شما بايد به جای احزاب بورژوايی، به 
يکی از اعضای آن ھا مبّدل می شد؛ اما ھمچنين نشانگر 

قاتی ھم خام بودن شما در تشخيص دوست و دشمن طب
ی نداريد تتشکيD -سياسی ۀقدر تجرب  شما ھنوز آن. ھست

که متوجه شويد جريانات بورژوايی با شما فقط تا جايی 
کار دارند که موقعيت خودشان را تثبيت کنند و نه 

شما که تجربۀ رھبری کردن داريد، چرا . موقعيت شما را
. متوجه نيستيد که اکنون خود در حال رھبری شدن ھستيد

را فکر می کنيد وعده ھايی که به شما داده اند واقعی چ
 .است و عملی خواھد شد

شما حتی در ھمين مصاحبۀ اخيرتان، از نوع و لحن 
برخورد مصاحبه کننده بايد متوجه می شديد که فقط به 
اندازۀ يک مھره و آن ھم برای مّدت معينی برايشان 

آن قدر  شما ھنوز. اھميت داريد و نه ذره ای بيش از اين
سياسی نشده ايد که متوجه شويد که اين دوستان تازۀ شما، 
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ترين پُست و خيلی زود از شما تشکر می کنند و بدون کم

 . مقامی به کناری می گذارندتان

 آقای اسالو،

شما مرتکب يک تناقض بزرگ شده ايد که اگر به آن 
سر راھتان  د متوجه فرصت طلبی ھای دوستانِ ،دقت کنی

توانيد خود را  شما نمی او_ً . ھم خواھيد شد شده »سبز«
به عنوان رھبر کارگری به دوستان راه سبزتان معرفی 

توانيد خود را رھبر  کنيد، در بھترين وضعيت شما می
شرکت واحد معرفی  یسنديکا ۀسابق و اکنون برکنار شد

بايد از شما به عنوان  ،ذيرندھا اين را بپ حال اگر آن. کنيد
شان با سنديکاھای کارگری در ايران  ارتباط ۀوسيل

استفاده کنند، و اين در حالی است که شما با ترک سنديکا 
پروژه سنديکاليزم شکست خورده  نشان داده ايد که کلّ 

 »موج سبز«است که شما را به اين نتيجه رسانده که به 

 .بپيونديد

، _بد برای شما مثل روز روشن شده است که ثانياً 
ابتدايی ترين  یخود قادر نيست حت سنديکا به خودی

حقوق را برای کارگران احيا کند که خود را ناگزير از 
ھرچند ديدگاه ھای . پيوستن به حزب رفاه ديده ايد

را  »موج سبز«رفرميستی شما چراغ جستجويی شد تا 
پيدا کنيد؛ اما اين در عين حال بدان معنا است که شما 

خ مناسبی نبوده؛ منتھا خود متوجه شده ايد سنديکاليزم پاس
که خارج شدن از بن بست سنديکاليستی را با  به جای اين

ايجاد حزب کارگری گره بزنيد، به حزب بورژوايی 
ھا به ارمغان  پيوستيد و با خود اين تناقض را برای آن

توانيد يک  اگر بخواھيد ھم نمی یبرده ايد که ديگر حت
گر می به عبارت ديگر، شما ا. سنديکاليست باشيد

پس چرا سنديکاليست  ،خواستيد فعاليت حزبی داشته باشيد
شديد و حا_ که سياسی شده و به حزب بورژازی 

توانيد ھمزمان سنديکاليست ھم  چگونه می ،پيوستيد
ھا باقی بمانيد، رھبر سنديکا  شما اگر در کنار آن !باشيد

يک کارگر سنديکاليست ھم نخواھيد  یکه سھل است، حت
چه تحفه ای با خود برای  صورت حقيقتاً  اينبود؛ و در 

ھا خواھيد داشت که تصور می کنيد به آن دليل  آن
 .امتيازات ممتازی ارزانی شما خواھند کرد

 قای اسالو، آ

شما می توانيد به ھر دليلی جنبش کارگری را رھا کنيد و 
خود را از مبارزاتی که داشتيد کنار بکشيد، و به اين 

که به دست آورديد ھمچنان حفظ کنيد، ترتيب احترامی را 
اما متوجه باشيد که قرار گرفتن شما در کنار دشمنان 
طبقاتی کارگران به معنی مقابلۀ شما با طبقۀ کارگر 

در تاريخ حتی يک مورد به ثبت . محسوب می شود
نرسيده است که کسی در چنين وضعيتی، برای مدتی 

يدواريم ام. طو_نی محبوب جنبش کارگری باقی بماند
 دچار اين اشتباه فاحش نشده باشيد که تصور کنيد می

ھا استفاده  رد اھداف خود از امکانات آنبتوانيد برای پيش
تاريخ اين بدانيد  ،اگر چنين نقشه ھايی در سر داريد. کنيد

برھايی فقط مبارزين و را بارھا نشان داده که چنين ميان
يت سرمايه رھبران کارگری را به مھره ھايی برای تقو

رزات سابق خود طور که مبا ھمان. داری تبديل می کند
برای کوچکترين پيشرفتی فقط  یشما نشان داده، حت

اتکای به بازو و توان خود کارگران بوده که نتيجه داده 
 .است و نه تمنای از بيگانگان

آقای اسالو وقتی شما در زندان بوديد، اين کارگران ايران 
ھا در سراسر جھان بودند که از  آن و متحدين بين المللی

آيا از  .»اميد سبز جنبش راه«شما حمايت می کردند و نه 
خود پرسيده ايد که وقتی کارگران شريف شادان پور و 

اين  ،جامکو در مقابل مجلس به رگبار بسته می شدند
کجا بودند؟ آيا از خود پرسيده ايد  »جنبش سبزی ھا«

ھوا به اد از زمين و وقتی به سوی کارگران خاتون آب
اين رھبران  ،وپتر شليک می شدکوسيله تانک و ھلي

بخشی از دولت سرمايه داری مانند اکبر گنجی و  ۀنوکيس
کجا بوده  »موج سبز«اصDح طبDن متحد  سازگارا و کلّ 

اند؟ به راستی اين سبزھا وقتی به سنديکای شما حمله شد 
س انفرادی چه کار کردند؟ چندتا تحصن و اعتراض به حب

شما سازمان دادند؟ از چند عضو پارلمان و چند رھبر 
حمايتی گرفتند که  یکارگری امضا ۀاتحادي و سنديکا

اکنون به جای قرار گرفتن در کنار متحدين کارگری، 
 ھا قرار داده ايد؟  خود را در کنار آن

سازی »لخ والسا«اگر چه ايران لھستان نيست و الگوی 
 تبديل می شود؛ اگر چه کسی مثلنز در ايران به يک ط

که سابقاً به دليل  -لو_ در برزيل از سطح کارگری فقير
نداشتن پول کافی درمان، انگشت آسيب ديده اش از 
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٧ 
به مقام رياست جمھوری  -سانحۀ کار را از دست داده بود

رسيد، ولی وقتی به اين مقام دست يافت، خوِد مکانيسِم 
ه ای قرار داد که از آن موقعيت اش او را در مقابل طبق

با اين حال شما بايد آن قدر سياسی باشيد که . جا آمده بود
بتوانيد بفھميد در ايران که کارگران به دليل سرکوب 

ساله ھنوز تجربۀ فعاليت تشکيDتی، حتی  ٣۴سيستماتيک 
در حد سنديکايی در سراسر کشور را نداشته اند، اگر در 

ربه کنند، ناچار خواھند بود آينده بخواھند تشکيDتی را تج
ديگر نه  ،قيام کنند و تشکيDت کارگری دوران قيام نيز

سنديکا و نظاير آن، بلکه شوارھای سراسری کارگران 
 .است

 آقای اسالو، 

شما و دوستان تازه تان در ارزيابی خود اين نکته را از 
قلم انداخته ايد که در ايران به دليل شرايط ويژۀ آن، 

نند کارگران لھستان و برزيل از طريق رأی کارگران ما
و آرا وارد کارزار تغييرات بزرگ نخواھند شد، رژيم 
سرمايه داری ايران برای آن ھا فقط يک راه غير قابل 

در قيام . مسدود باقی گذاشته و آن قيام کارگری است
کارگران، کمترين اقدامی که می تواند صورت بگيرد 

خانه و حرکت به سوی چيزی جز اعتصاب و اشغال کار
انقDب نخواھد بود و اين شرايط نمی تواند بستر مناسبی 

طرح و ايده ھای . برای طرح و ايده ھای شما باشد
دوستان تازۀ شما فقط برای جلوگيری از وقوع چنين 
شرايطی است و شما به عنوان مھره ای برای آن ھا فقط 

متوقف تا زمانی دارای ارزش ھستيد که بتوانيد قدمی در 
کردن قيام ھای وسيع کارگری داشته باشيد، آقای اسالو آيا 

 شما تصور می کنيد قادر به چنين کاری باشيد؟

 آقای اسالو، 

تا ھنوز به قدر کافی دير نشده، يا به صفوف گذشتۀ خود 
برگرديد و يا دست کم در کنار دشمنان کارگران صف 

 .آرايی نکنيد

 ١٣٩١پانزده اسفند 

 

  

  ی منصور اسانلوی منصور اسانلو»»پيام سال نوپيام سال نو««ورد ورد نکاتی در منکاتی در م

  عليرضا بيانی

منصور اسانلو به مناسبت سال نو پيامی داده اند که در 
  :انتھای آن، توضيحی به شرح زير آمده است

متاسفأنه چند ھفتۀ پيش، ھنگامی که برای شرح خروج «
خود از ايران با يکی از رسانه ھا يعنی تلويزيون رھا 

اين رسانه پس از گفت و  توضيحات  گفت و گو کردم،
گوی من اين تصور را ايجاد کرد که من برای ادامۀ 

از اين . فعاليت به يک گروه يا تشکيDت خاص پيوسته ام
رو ضروری می دانم يادآور شوم، مطالبی که پيرامون 
پيوستن اين جانب به تشکيDت وابسته به اين تلويزيون و 

سی منتشر صاحب امتياز آن به عنوان يک سازمان سيا
از نظر شخص من نتيجۀ سوءتفاھم در طی گفت و  شد،

ھمچنين تأکيد می . گو ھای مربوط به مصاحبه بوده است
کنم که من ھيچ گونه وابستگی و پيوستگی به ھيچ حزب 

  »و رسانه ای ندارم و تشکيDت سياسی

  :در اين باره _زم است به چند نکته اشاره شود

و؛ آيا شما می دانستيد اول؛ دوست گرامی منصور اسانل
متعلق به کدام گرايش است؟ اين » زيون رھايتلو«که 
و به طور » موج سبز«زيون متعلق به تشکيDت يتلو

مشخص تريبون گرايش بورژوايی اپوزسيون جمھوری 
از شما پس از اين ھمه سابقۀ فعاليت . اسDمی است

انتظار می رود متوجه باشيد که کدام رسانه ھا، به کدام 
مايDت طبقاتی تعلق دارند و با چه انگيزه و اھدافی برای ت

آن ھا صرفاً يک نھاد . مصاحبه به سراغ شما می آيند
زيون از جمله دشمنان طبقاتی يخبری نيستند، اين تلو

کارگران است و برای تقابل با جنبش کارگری فعاليت می 
از شما با اين ھمه تجربۀ کارگری انتظار می رود . کند

يا » سوء تفاھم«موضوع را تشخيص داده و اجازۀ  که اين
  . بھتر بگوييم، سوء استفاده، به آن ھا ندھيد

زيون و در حضور شما، از شما به يدوم؛ در اين تلو
عنوان فردی که مسئوليت بخش کارگری جنبش سبز را 

از شما اين انتظار می . بر عھده خواھد گرفت، ياد شد
واکنش نشان دھيد و به رفت که بDفاصله به اين موضوع 

من ھيچ گونه وابستگی و پيوستگی به «: آن ھا بگوييد
و به » و رسانه ای ندارم ھيچ حزب و تشکيDت سياسی
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٨ 
  .را بگيريد» سوء تفاھم«اين ترتيب، جلوی 

زيون يبا اين تلو ١٣٩١اسفند  ١٠سوم؛ شما در تاريخ 
روز بعد، و آن ھم تنھا در انتھای  ١٩مصاحبه کرديد و 

پيام نوروزی اعDم فرموده ايد که به ھيچ حزب و يک 
از شما با . تشکيDت سياسی وابستگی و پيوستگی نداريد

اين مقدار سابقۀ فعاليت انتظار می رفت که در ھمان 
مصاحبه و يا دست کم فردای آن روز، طی تکذيبيه ای 

اکنون . مستقل، ادعای پيوستن به موج سبز را تکذيب کنيد
روز، يعنی تقريباً سه ھفته، و سکوت  ١٩پس از گذشت 

شما در تمام اين مدت، به ما حق دھيد که پس از به وجود 
آمدن بی اعتمادی کامل، و در شرايطی که شما اعتبار 
سابق خود را از دست داده ايد، به اين سادگی نپذيريم که 
می توان با ارائۀ توضيحی کوتاه در حّد يک پاراگراف، 

  .نيم که شما می خواھيدھمان چيزی را باور ک

از نظر ما با اين اطDعيۀ اخير شما، ھچ چيز تغيير 
ما مانورھای سياسی را خوب می شناسيم؛ و . نکرده است

در مبارزۀ سياسی، پيرو قواعد و سنت ھای انقDبی 
، به کّرات گرايش ھايی »چپ«در اپوزيسيون . ھستيم

 يافت می شوند که ھمۀ عمر فعاليت خود را در حوزه

ھای حقوق بشری و انسان دوستانه و نظاير اين ھا 
گذرانده اند و اصو_ً اھل تحليل و بررسی مارکسيستی 

، نمی »موج سبز«آن ھا تا پيش از پيوستن شما به . نيستند
خواستند بپذيرند اين مسيری است که شما انتخاب کرده 

به روشنی شنيدند » زيون رھايتلو«ايد؛ بنابراين وقتی در 
مسئول حوزۀ کارگری جريان سياسی نھاد مذکور  که شما

خواھيد شد، ھنوز آن قدر گيج و گنگ بودند که باز ھم 
سراغ اشتباھات اساسنامه ای سنديکای شرکت واحد می 
گشتند و از سنديکا می خواستند که اطDعيۀ برکناری شما 

شدت بی ربطی آن ھا به . از ِسمت ھايتان را پس بگيرد
ر بود که انتظار نداشتند شما از جنبش کارگری آن قد

مواضع جديدتان به نفع مواضع قبلی عقب نشينی کنيد، 
بلکه منتظر بودند سنديکا اطDعيۀ خود را پس بگيرد و 
شما در ھمۀ مناصب گذشته خود ابقا شويد تا _بد به جای 
انشعاِب تنھا يک فرد به سوی گرايش بورژوايی، کّل 

به اين ! رايش بپيوندسنديکا به رھبری شما به اين گ
ھم اجرا می شد و اين » سنت مجمع عمومی«ترتيب 

برای آن ھا رأی ! ھمان چيزی بود که آن ھا می خواستند
مجمع عمومی به نفع بورژوازی اھميتی نداشت؛ مھم، 

  .آن بود» سنت«خوِد مجمع عمومی و 

وقتی ھمۀ عمر سياسی گرايش ھای بی ربط به جنبش 
حقوق حقه و رعايت «از کارگری، صرفاً مراقبت 

باشد، آن گاه پيوستن شما به » موازين مدنی و مدرن
گرايش بورژوايی بی اھميت است، در عوض رعايت 
موازين مدرن و مدنی سنديکا است که دارای اھميت می 

خوب دوست گرامی، وقتی رھبران بورژوای ! شود
، اين ھمه اميد به چنين رفرميست ھای جا »موج سبز«

ر احزاِب من درآوردی و از آستين بيرون خوش کرده د
آمده دارند، چرا از شما نخواھند که به جای تقابل با 
فعالين جنبش کارگری، با مانوری کوچک، ھم رفرميست 
ھا را در گيجی خود باقی نگاه داريد و ھم موجبات 
نزديکی طيفی از ھمين مدافعين را به سوی خود، و از 

آن ! ايی، فراھم کنيد؟اين طريق به ھمان گرايش بورژو
ھا حوصله و استعداد فراوانی در مسائل فرعی مانند 
اساسنامه و نظاير آن دارند و کافی است که شما چنين 
تکذيبيه ای صادر کنيد تا دور تازه ای از جدل فرسايشی 
ميان اين طيف را فراھم کنيد و در نھايت به جای آن که 

خود به جايی متصل  به آن ھا بپيونديد، آن ھا  را به دنبال
  .کنيد که خود متصل شديد

از نظر ما اين نوشتۀ شما ھيچ چيز را نشان : جمع بندی
استعداد شما در چرخش به راست و امکان اين . نمی دھد

چرخش در خارج از کشور، و به خصوص مصاحبۀ شما 
با نمايندگان جبھۀ راست نشان داد که شما فعDً به اين 

وستن به اين جبھه لزوماً به معنی پي. پيوسته ايد» جبھه«
شما بدون آن که به . نيست» پيوستگی و وابستگی حزبی«

حزبی بپيونديد ھم می توانيد به جای جبھۀ چپ در کمپ 
به اين ترتيب در . راست بورژوايی قرار داشته باشيد

اطDعيۀ شما، بدون آن که نقد صريح خود نسبت به جبھۀ 
دين آن طرح شود، و متح» موج سبز«بورژوازی طيف 

اگر تصور می . می تواند تنھا يک مانور سياسی باشد
کنيد شبھه و سوء تفاھمی باعث شده که در انتھای يک 
پيام تبريک سال نو، ضمناً رفع سوء تفاھم کنيد، مطمن 
. باشيد که اين امر خود سوء تفاھم را افزايش می دھد

ه برای رفع سوء تفاھم، _زم است نقد صريح خود را ب
جريانی که سعی کرد شما را به خودش منتسب کند، 
منتشر کنيد و نشان دھيد فعاليت آيندۀ شما در جھت تقويت 
کمونيست ھا و جنبش کارگری است يا سبزھا و 

  .بورژوازی

   ١٣٩٢اول فروردين 
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٩ 
و سی امين سالگرد درگذشت کارل و سی امين سالگرد درگذشت کارل   صدصد  بتبتبه مناسبه مناس

  مارکسمارکس

  

  مازيار رازی

ه اما، امروز. سال پيش درگذشت ١٣٠ ،کارل مارکس
و راه گشای حل  پابرجاميراث او در سراسر جھان  ھنوز

سالگرد  مين١٣٠ به بھانۀ. مسايل اجتماعی است
 و ضرورت مروری بر اھميت ،درگذشت کارل مارکس

 .مارکسيزم ضروری است

، يک جھان بينی علمی برای شناخِت نه تنھا سيزممارک
جامعه، تاريخ و نيروی محرکۀ آن يعنی مبارزۀ طبقاتی، 

چنين برای شناخِت کّل طبيعت، ھستی و جھان بلکه ھم
شناختی که به قصد تغيير . پيرامون ما انسان ھا است

و درکی است علمی  مارکسيزم. صورت می گيرد
و  مبارزاتی ۀسال تجرب ٢٠٠متکی بر بيش از ديالکتيکی 

مارکسيزم راه گشای . کاربست پيشرفت ھای ساير علوم
 . بشريت بوده است

مارکسيزم بھترين پديده ای است که در سطح نظری و 
آنان که اين . عملی، برای مردم جھان رخ داده است

حقيقت را انکار می کنند، و مارکسيزم را مسئول روی 
در چين و  ئيسمو يا مائودر شوروی  يسمکار آمدن استالين

سوسيال دموکراسی در اروپا می دانند، يا درک کافی از 
، و يا آگاھانه و مغرضانه قصد بی ندارندمارکسيزم 

 .را دارند اعتبار نشان دادن مارکسيزم

در اين  ،مارکسيستی علمی يا اھميت تاريخی سوسياليزم
است که تDش می کند شرايطی بيافريند که در آن گرايش 

بشان رشد بيش از تمايDت مخرّ  ،انسان ھا ۀای سازندھ
مارکسيست ھا دعوی بيشتری ندارند، اما آن چه می . کنند

 .اھميت حياتی و تاريخی دارد ،طلبند

ب دولت ھای ی ھای مخرّ يتواناظرفيت ھا و امروز 
تنھا کافی . سرمايه داری ابعاد غول آسايی پيدا کرده است

نابودی محيط زيست، به به است به توليد جنگ افزارھا، 
از  »جھان سوم«ميليون ھا کودکی که ھر سال در 

می ميرند، به  قابل درمانگرسنگی يا بيماری ھای 
و  ، تجارت سکس،، اعتيادھاخطرات ناشی از قحطی 

وحشيگری دولت آمريکا در ھيروشيما و ويتنام و امروزه 
 .بينديشيم ،در عراق و افغانستان و ساير نقاط جھان

ريت ديگر نمی تواند اجازه دھد که نيروھای مخرب و بش
که ھمواره ظاھری عقDنی به خود (تمايDت غير عقDنی 

، به سازنده و عقDيی بشر در کنار گرايش ھای) می گيرد
 هآيند ۀاگر بشريت در خDل چند دھ. خودی خود رشد کنند

نتواند چنان شرايط اجتماعی مناسبی پديد آورد که رشد 
نبرد ھمه « مخرب، خودپرستی کوته بينانه و  نيروھای
را متوقف سازد، پس متأسفانه بايد نابودی » عليه ھمه

 .نوع بشر را حتمی دانست

در جامعه ای که بر : پيام اصلی مارکسيسم چنين است
رقابت فردی و ثروت اندوزی متکی است و منافع 

و نمی در تقابل به منافع کّل جامعه قرار گرفته  شخصی
ی ھای ويرانگر انسان ھا را مھار نمود، يتوانا توان

اقتصادی دگرگون  - ضرورت دارد که ساختار اجتماعی
، و نقش و ارزش ھای ھمياری و ھمبستگی ۀشود و بر پاي

برای . قوام گيرد افراد جامعه در توليد کل» مستقيم«سھم 
ھای  و ارتباط تازه تحقق اين امر بايد مناسبات توليدی

آيد که اين ارزش ھای اساسی را تعالی به وجود  جديدی
جھانی  ۀمبارزه برای جامع ھماناين امر . بخشد

 ھميشگیبنابراين برخDف اتھام  .سوسياليستی است

فرديت را نابود نمی  سوسياليزم نه تنھا سرمايه داری،
اجتماعی خواھد بود -اقتصادی ساختارکند، بلکه نخستين 

؛ به طوری که دھدکه عمDً به فرد اجازۀ شکوفايی می 
  .باشد» کامل آزاد ھر فرد، شرط تکامل آزاد ھمهت«

ال می شود که آيا در مارکسيزم نوعی قيم مآبی وجود ؤس
ندارد که بر آن است انسان ھا را بر خDف ميل خودشان 
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آن چه سوسياليزم ! به سعادت برساند؟ به ھيچ وجه

مارکسيستی را آشکارا از انواع ايده ھای سوسياليستی 
 ۀپيشين تمايز می بخشد، انکار دعوی قيموميت در مبارز

  .ی بخش استيرھا

روشن و آشکارا  ،فوئر باخ ۀدر تزھای مارکس دربار
. »مربيان بايد اول خودشان تربيت شوند«که  آمده است

سراسر مارکسيزم بر پايه پيکار توده ھای انبوه کارگران 
 .استوار است

تنھا می  ،کارگر ۀطبقآزادی «مارکسيزم اعتقاد دارد که 
 به وسيلۀنه  ،»تواند به دست خود کارگران تحقق يابد

کارشناسان، دانشمندان، فيلسوفان، دولت ھا، حکومت ھا، 
پارلمان ھا و احزاب، ھر چند که اين ھا می توانند به 

  .عنوان ابزارھای مبارزاتی مفيد ھم باشند

 

آنانی که غير مسئو_نه برخورد می کنند و به اين حقايق 
توجه ندارند، يا آنانی که اين ابزار عظيم فھم و درک 
حقايق جھان را ناديده گرفته و به جای آن صرفاً به مفاھيم 

که  ای لطبيعهء ترديد برانگيز، نامعقول، مرموز و ماورا
يچ ھدف مثبتی را تأمين نمی کند، روی می آورند، از ھ

 .برداشت علمی و واقعی به دور ھستند

علمی حائز اھميت  ۀھمان اندازه که مارکسيزم از جنب
ديگری ھم از مارکسيزم وجود دارد که به  ۀاست، جنب

 -معنوی يا اخDقی ۀھمان اندازه مھم است و آن جنب

به شکل بسيار  مارکس اين موضوع را. سياسی آن است
سال  ١٣٠ در راديکال از جوانی خود تا ھنگام مرگش

به کار برد و ھرگز از مفھوم اصلی  ،پيش، فرموله کرد
و آن مبارزه عليه ھرگونه شرايطی  ؛آن، منحرف نگشت

تحت آن منفور گشته، از خود  انسان ھا که است بوده
بيگانه شده، استثمار و سرکوب شده و يا به ماھيت انسانی 

دليل بی حرمتی  به شخصيت . شان توھين شده است
انسان ھا ھر چه باشد و ھر اندازه توجيھات علمی داشته 
. باشد، در مارکسيزم موجه نبوده و با آن مبارزه می شود

مارکس به اين امر واقف بود که در زندگی ھيچ چيزی 
انسان لذت بخش تر از مبارزه در راه دفاع از حقوق 

تثمارشدگان، سرکوب گشتگان و نيست؛ دفاع از اس
ھيچ راه بھتری از گذاشتن زندگی خود . استعمار شدگان

در اين راه شريف و بزرگ، برای يک انسان در اين دنيا 
 .سياسی مارکسيزم است -اين مفھوم اخDقی. وجود ندارد

اين ھا پاسخگوی بحران کنونی  از اما مارکسيزم بيش
چه  ه چنانبديھی است ک. سرمايه داری استنظام 

ديگر باشد، بحران بشريت  قادر به حلّ  سرمايه داری
آن وقت مارکسيزم مانند . نيازی به مارکسيزم نخواھد بود

ھر نظری که زمان آن سپری شده است به کتابخانه ھا 
در قرن بيستم و . اما واقعيت چنين نيست. تعلق می داشت

 که ،ويکم بحران سرمايه داری نه تنھا کاھش نيافتهبيست

تشديد نيز شده است و علم شناخت و مبارزه با  برعکس
کماکان ) است مارکسيزمکه در دستان (اين نابرابری ھا 

  .دو در دستور روز قرار دار است ضروری

، پيش بينی کارل مارکس ،يکم وروز در قرن بيستام
سوسياليزم يا «يعنی آن چه که رزا لوکزامبورگ دوراھی 

چنان . يشتر واقعيت پيدا می کندھر چه ب ناميد،» بربريت
 ۀچه بار ديگر وضعيتی ايجاد شود که فاشيزم، ھمانند دھ

و بر مصدر کار قرار گيرد، فاجعه ھای  ندرشد ک ١٩٣٠
خصوص با در دست داشتن انواع سDح ھای ه بشريت، ب

يل قرن بيستم ااتمی و شيميايی، به مراتب بيشتر از او
  .دخواھد بو

در شکست نظام سرمايه داری دارد،  اين فجايع ريشه ۀکلي
برای  ۀ _زم راحداقل زمين است که نتوانستهنظامی 

تضادھای . م آوردھزندگی عادی اکثريت مردم جھان فرا
طبقاتی بين اکثريت مردم و يک اقليت مرفه ھمواره 
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 .بيشتر شده اند

» بربريت«بديل واقعی در مقابل اين يک خوشبختانه 

» سوسياليزم«دارد و آن ھم نظام سرمايه داری وجود 

  .تاس

جوامع جھان می توانند با اتکا بر  ۀمردم زحمتکش کلي
و برای نسل  کنندسرنوشت خود را تعيين  ،نيروی خود

لزومی ندارد که کنترل زندگی . نمايندآتی ثروت توليد 
نيروی  سرمايه دار و متکی بر اندکیمردم به دست شمار 

سپرده  آن ج و مرجبازار و ھر کور و دستان نامرئی
تکنولوژی امروزی در دست نمايندگان واقعی مردم . شود

زحمتکشان  همی تواند به بھترين نحوی برای خدمت ب
ماشين آ_ت اتوماتيک می . کار گرفته شوده جامعه ب

توانند کارھای مشقت بار را از انسان ھا گرفته و وقت 
 با. ندفرھنگ برای مردم ايجاد ک یآزاد برای رفاه و ارتقا

 کامپيوتر تغيير معيارھای سرمايه داری در حيطۀ صنعت

می توان اطDعات _زم برای منابع ضروری  و اينترنت،
جريان آزاد «ت و به عDوه نيازھای مردم را بکار گرف

را از سطح شعار عوام فريبانۀ کنونی، به يک » اطDعات
 .واقعيت تبديل کرد

ايه داری پديد نمی اما اين بديل از بطن نظام موجود سرم
 به وسيلۀسرمايه  ۀرقابت کور و انباشت بی روي. آيد

معدودی از افراد جامعه و بکارگيری ھر چه بيشتر وقت 
اين اجازه را نمی دھد که ) استثمار مضاعف(زحمتکشان 

جوامع کنونی سرمايه داری به فرھنگ با_تری دست 
اری، نظام سرمايه د تنھا راه نجات بشريت از شرّ . يابند

آن  در برابر مبارزه با آن و نه اصDح و يا تسليم شدن
تئوريک و نظری اين مبارزه نيز تنھا در  ۀجلو. است

 .نھفته است» مارکسيزم«

سوسياليستی آتی بی نقص نخواھد بود،  ۀبی ترديد جامع
ی در تاريخ است که اکثريت مردم جامعه ااما تنھا جامعه 

 .اکم خواھند شدبه طور آگاھانه بر سرنوشت خود ح

 ٢٠١٣مارس 

  

  

مصاحبۀ ميليتانت با رفيق سارا قاضی به مصاحبۀ ميليتانت با رفيق سارا قاضی به متن متن 
  مارسمارس  ٨٨مناسبت فرا رسيدن مناسبت فرا رسيدن 

  

  با سDم،

 -در ابتدا بايد اين پرسش ھميشگی و بسيار مھم را -١

لحاظ نتايج سياسی و پروگراماتيک متعاقب آن، و  مھم از
باری ديگر مطرح کرد که آيا  -نه صرفاً از جنبۀ تئوريک

مسألۀ "اصوQً می توان از مسألۀ مشخصی به نام 
صحبت کرد؟ به عبارت ديگر با درنظر داشتن " زنان

، آيا اصوQً می توان مارکسيزماھميت تحليل طبقاتی در 
  ور شد؟چنين مسأله ای را متص

از اين ". بله"از ديدگاه مارکسيزم انقDبی و در يک کDم 
سرمايه داری به مانند حق  ۀزنان در جامع ۀلأمس ،ديدگاه

ی ، حق آزادی اقليت ھامذھب آزادی بيان، حق آزادی
در از جمله حقوق دموکراتيکی است که غيره،  و قومی

 نظام سرمايه داری مورد تعرض و نقض سيستماتيک

جمھوری در نظام ھايی مانند  به ويژه وفته قرار گر
به دليل  است که یحقوقاسDمی ايران جزو ابتدايی ترين 
به عقب نشی نيمی از  اعمال سرکوب و خشونت شديد

  .انجاميدهکارگر و زحمتکش  ۀطبق

 که امروز در نظام سرمايه داری ايران ستم وارد بر زنان

: ارد می آيداز دو زاويه واست، عمDً و کامDً محسوس 
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 ه ھایيکی ستمی که ذاتآ صاحبان توليدی ھا و کارخان

يا بر ھرگونه کارگر ( توليدی بر کارگران وارد می آورند
و ديگری ستمی است  )و کارمند مزدگير روا می دارند

رف اين که زن يعنی به صِ (که بر اثر تبعيض جنسی 
به طور اخص بر زنان کارگر، کارمند در محيط ) ھستند
اعمال ) و حتی زنان خانه دار زحمتکش در خانه(کار 

  .می گردد

زنان  ۀکلي ، از آن زاويه که بهستم سرمايه داران
 اً زحمتکش و کارگر مربوط می گردد، مشکلی است تمام

بر اثر تضاد و به اصطDح شاخ به  ؛ مشکلی کهطبقاتی
که شامل (سرمايه دار و کارگر  ۀدو طبق شدنشاخ 

می  ايجاد) به رژيم ھم می شود مزدگيران غير وابسته
گردد و البته از ديدگاه مارکسيزم انقDبی برای رفع آن 
؛ تنھا يک راه وجود دارد و آن انقDب سوسياليستی است

به  ،که در آن قدرت دولت سرمايه داری حاکم انقDبی
انتقال می  ،يعنی نظام شورايی ،قدرت شوراھای کارگری

سرمايه داری، مسلمآ  نظام با برچيده شدن کلّ . يابد
تبعيض مزدی عليه زنان نيز پس از برقراری قوانين و 

البته در . سيستم نوين کار در جامعه برچيده می شود
سوسياليستی، اين بدان معنا است که سود کار  ۀمرحل

توليدی در ھر زمينه ای در ميان توليدکنندگان واقعی آن 
اين جا  به طور مساوی تقسيم می گردد و در) کارگران(

است که قوانين نوين می تواند از تقسيم نابرابر ميان مرد 
کارگران  ۀدر نتيجه سطح زندگی کلي. و زن جلوگيری کند

و سد فوق العاده با_ نسبت به گذشته می ر یبه سطح
سطح زندگی زنان کارگر در مقايسه با مردان کارگر 

اين رفاه مالی در زندگی ھر زن در ھر . مساوی می شود
ينه ای در نفس خود، نياز به تن دادن زنان به ھرگونه زم

خصوص که ه ب. کار خارج از شأن انسانی را می زدايد
پيشرفت و رسيدن به اھداف  سوی در اين مرحله، راه به

سالی  به روی ھر زنی از ھر سن و ،بھتر و مناسبت تر
در آن مرحله برطرف شدن نگرانی کمبود . باز می شود

شدنی در دنيای امروز ای برطرف نمالی که دغدغه ا
ما است، از فکر و ذھن ھر زن زحمتکشی  ۀزنان جامع

آه اين آسايش ...در نظام سوسياليستی رخت برمی بندد
خيال، بزرگترين ھديه ای است که به ھر زن کارگر و 

  !مزدگير امروز ما می توانی بدھی

جايی که تبعيض  اما در ديدگاه مارکسيزم انقDبی، از آن

، استسی ابعاد ديگری ھم دارد که بسيار عميق تر جن
ھا در حقيقت بستگی به ابعاد  ھا و رفع آن آگاھی به آن

به عبارت ديگر بعد از . خود انقDب سوسياليستی دارد
جامعه فعال باقی می  ۀانقDب، ما تا چه اندازه در صحن

مانيم و قادريم که در برچيدن ريشه ھای باقی مانده از 
  .گماريم می يه داری پيشين ھمتنظام سرما

برخی از فعالين سياسی چپی ما بر اين باورند که به دنبال 
کارگر،  ۀيک انقDب سوسياليستی و روی کار آمدن طبق

مسائل به طور خود به خودی حل شده و مشکلی باقی 
مارکسيست ھای انقDبی بر اساس اصول پياده . نمی ماند

لئون تروتسکی عمل  اثر" انقDب مداوم"شده در کتاب 
اجتماعی و سياسی  ۀکرده و نسل پس از نسل پشت جامع

  .خود را خالی نمی گذارند

سياسی و اجتماعی  ۀدر صحن باقی ماندن اين امر، يعنی
برچيدن ريشه ھا و عوامل ستم و  برایاز انقDب  پس

سرمايه داری پيشين و برقراری  ۀفساد متداول در جامع
 تضمينی کارگری، تنھا قوانين نوين در دموکراس

برقراری آن قوانينی است که می تواند از آن پس حافظ 
انقDبی ما باشد و  ۀحقوق دموکراتيک افراد در جامع

حقوق زنان، يعنی برقراری قوانينی که متضمن حفاظت 
از حقوق مساوی زنان و مردان در جامعه است نيز از 

نان را عليه ز آميزامروز قوانين تبعيض . اين شمار است
حق نابرابری در : می توان به طوماری تبديل کرد

حق ارث، نابرابری در مورد عDقه،  ۀتحصيل در رشت
حق خروج نبود زن در ازدواج، قوانين محدودکنندۀ  وجود

و اجازۀ " اذن ولی"و محدود کردن آن به  آزاد از کشور
نابرابری حقوق مادر با پدر و فرزندان، ، ھمسر يا پدر

ه ھايی از قوانين زن ستيز کنونی است که بايد تنھا نمون
. بعد از انقDب طبق اصول قوانين انقDبی ريشه کن گردد

اما جامعه ھر قدر ھم انقDبی باشد، باز ھم نمی تواند 
قوانين ضروری در رابطه با حقوق زنان  ۀتضمين کنند

مانند  - و می بايد -زنان بعد از انقDب، می توانند. باشد
و در جھت پياده  کنندراحتی در شوراھا شرکت مردان به 

حتی بعد از برقراری قوانين . کردن اين قوانين فعال باشند
انقDبی، اين تنھا خود زنان ھستند که می توانند و می بايد 
اجرای اين قوانين را در عمل از کل جامعه طلب کنند و 
در برابر مردانی که اين قوانين را زير پا می گذارند، 

  .اده و درصورت لزوم آنان را تحويل قانون دھندايست
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بُعد ديگر مبارزه زنان عليه تبعيض جنسی، رھايی خويش 

 ۀاين بحث بنا به تجرب. است" خانواده"از چارچوب 
شخصی خود من، موضوعی تقريباً غيرقابل انجام به نظر 

به . ايجاد می کند" ترس"می رسد، چون در يک حالت 
يکی وابستگی مادی زنان به  "ترس"نظر من دليل اين 

شان است و ديگری تأثير ذھنی آن بر ياھخانواده 
ھا که مکتسب از فرھنگ بورژوايی است  آن" معنويات"

لذا زنان ما اگر از به . فرزندانشان است ۀلأو سوم مس
د، نمی باشنداشتن خانواده برخوردار " موھبت"اصطDح 

نظر من البته به . خواھند و می ترسند که به آن پشت کنند
حق دارند، زيرا در ايران امروز امکان استقDل مادی 
. تنھا برای جماعت ناچيزی از زنان ما مقدور می باشد

ساير زنان، چه آنان که شاغلند و چه آنان که کار نمی 
عموماً آن اندازه درآمد ندارند که مستقل زندگی  ،کنند
که می  ھم جامعه نسبت به زنانی" اخDقی"از نظر . کنند

خواھند مستقل زندگی کنند، با نگاه شک و ترديد می 
طبق ادبيات به اين دليل، مثDً زنان مطلقه . نگردد

 ۀبرگردندند به خان"بايد  مردسا_رانۀ رايج در جامعه
به او  تر کسیکم حاکم، او_ً  به خاطر جوّ  به عDوه ."پدر

تا  خود زن ھم ترجيح می دھد ثانياً و  می دھدخانه اجاره 
پدر يا يکی از اقوام برود تا اين که تنھا زندگی  ۀبه خان

داشتن محل  - و توانايی -ما کمتر زنی حق ۀدر جامع. کند
افراد خانواده تا آخر . زندگی مستقلی برای خود را دارد

 سر برند، تا از آسيب جوّ ه عمر مجبورند در کنار ھم ب

ر اين امرحتی د. به  دور باشندو فضای جامعه حاکم 
 روستاھایمورد آنان که در شھرستان ھای کوچک و يا 

ديگر اين که . دور افتاده سکونت دارند ھم صادق است
 ۀخان"زنان ما حتی المقدور ترجيح می دھند که وقتی به 

می روند با تمام قلدوری ھای او بسازند، ولی به  "شوھر
را بر دوش نکشند، به خصوص  "ننگ طDق"اصطDح 

ھا آسيب  شده باشند که نه تنھا به آن اگر صاحب فرزند
بر دوش فرزندان نيز  "ننگ"بلکه اين  ،روحی می خورد

سنگينی خواھد کرد؛ در چنين زندگی اسفباری ميليون ھا 
زن ايرانی روز را شب و شب را صبح می کنند، بدون 
اين که از زندگی لحظه ای احساس لذت کرده و آرامش و 

  .آسايش داشته باشند

سوسياليستی که درآمد مرد و زن با  ۀدر جامع در مقابل
ھم برابر و مقدار آن برای يک زندگی آسايش بخش کافی 

باقی مانده از فرھنگ سرمايه " اخDقی"می باشد، جوانب 
، سوسياليستی ۀجامع در مسير رسيدن بهتدريجاً  ،داری

زدوده می شود، زيرا که اولين تأثير انقDب  از فرھنگ
زدودن مذھب و اخDقيات  ،بورژوايی ۀکارگری بر جامع

در اين مرحله تبديل ، مذھب. آن از فرھنگ جامعه است
شخصی می شود و در قانون و مسائل  عقيده ایبه 

البته اقليت ھای مذھبی ھم مانند (اجتماعی نقشی ندارد 
اقليت ھای ملی حقوق محفوظ دارند و کسی به حقوق 

ان نيز بايد به دموکراتيک آنان تجاوز نمی کند، ولی آن
انقDب احترام گذاشته و عقايد مذھبی خود را درون اماکن 
مذھبی خود محدود کرده و از اين مھم تر انتظار کمک 

دوم وجود ). مالی دولتی برای تبليغات خود نداشته باشند
رفاه مادی زنان است که به تدريج در جامعه جا افتاده و 

 "ضعيف تر"ثابت می کند که زنان ذاتاً به اصطDح 

 برخوردھای توھين آميزی ۀنيستند و قوانين نوين ھم اجاز

که ناشی از باقی مانده ھای فرھنگ بورژوايی است  را
فرزندان باعث می  ۀلأاما مس. نسبت به زنان نمی دھد

شود که به نظر برسد که در اين دوران تمام زنان 
کانون گرم "بDفاصله بعد از انقDب خواھان طDق شده و 

را از فرزندانشان سلب نموده و برای آنان ايجاد " انوادهخ
  .کنندمی ناراحتی ھای روحی و روانی 

سوسياليزم به اين گونه است که  ۀموضوع اما در مرحل
آزادی ھای حقوقی و قانونی زنان درنفس خود سبب 

اگر روابط ميان زن و . طDق خود به خودی نمی شود
يکی از طرفين که  باشد شوھر به درجه ای بد شده

ھا ايجاد  خواستار جدايی باشد، قانون مانعی بر سر راه آن
در اين حالت ھم زن و ھم مرد می توانند زندگی . نمی کند

ای مطابق ميل و توان مالی خود برای خودشان فراھم 
آورده و فرزندان مشترکشان را ھم بر طبق توافق بين 

ان ديدار اسکان داده و امک) وحتی فرزندان(مادر  و پدر
ضمناً فرزند ھر زوج، فرزند کّل جامعه  .فراھم کنند

از سوی ديگر اگر زن و شوھر مايل  .محسوب می شود
به ادامه زندگی با ھم باشند، تنھا تغييری که انقDب در 
زندگی آنھا پديد می آورد، اين است که زن اين فرصت 
را پيدا می کند که مثل شوھرش در خارج از خانه کاری 

وقت داشته باشد و به يک فرد فعال وسازنده در  تمام
جامعه تبديل شود، اما وقتی به خانه می آيد مجبور نباشد 
تا مانند خدمتگار خانه، به پختن غذا و شستن لباس ھا و 
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تميز کردن خانه و رسيدگی به نيازھای تک تک افراد 
خانه برسد و در آخر با خستگی مفرط، شب حتی نتواند 

حت کافی داشته باشد و صبح روز بعد خواب و استرا
اين وضعيت برای آن دسته از . محل کارش شود ۀروان

شاغل نبوده اند  ھم زنانی که در نظام سرمايه داری پيشين
. بسيار انسانی تر، عاد_نه تر و لذت بخش تر می شود

خانه ھم چون برده  ۀاين زنان که در آن نظام در محدود
دند، پس از انقDب، کار خدمت مشغول بو ۀای به ارائ

بلکه  ،خارج از خانه نه تنھا برايشان افتخارآفرين است
ھا را ھم افزايش داده و از نظر روحی  اتکاء به نفس آن

به قدری غنی می شوند که برای اولين بار در زندگيشان 
  .احساس اھميت واقعی و مفيد بودن می کنند

در اين ميان، کارھای خانگی اين زنان توسط 
 مردان ديگری که شغلشان سرويس دادن به خانه ھا/انزن

افراد جامعه اعم  ۀاست انجام می گيرد و به اين ترتيب ھم
از زن و مرد در کارھای توليدی و خدماتی کل جامعه 
شريک بوده و در کنار آن از مزايای شغلی ھم برخوردار 
می گردند و مھم تر از ھمه، کار طاقت فرسای خانه، به 

حتی با استخدام اين در اجتماع تبديل شده و  کارخدماتی
ار که کار را به صورت شخصی و کيک خدمت

رسيدگی به کودکان . فرق دارد ،خصوصی انجام می دھد
به جای اين که مادر در حصار . ھم به ھمين نحو است

خانه دائماً مشغول نگھداری از کودکان باشد، او ھم مانند 
کودک ھا و  شوھرش سر کار می رود و وجود مھد

ھا  از آن) به نسبت سن کودکان(کودکستان ھا و مدارس 
مادر کارشان  و نگھداری می کنند و ھر زمان که پدر

پايان می يابد، می توانند با فرزندان خود به خانه بروند و 
مالی و دغدغه انجام امور  ۀچون در اين شرايط دغدغ

فرصت خانه را ندارند، بسيار راحت تر و با توان بيشتر 
آن را دارند که چند ساعتی را به دور ھم گذرانده و از 

چنين . وجود يکديگر بيش از ھر زمان ديگری لذت ببرند
نحوه ای در تربيت فرزندان بسيار سازنده تر و مطلوب 

چه در  تر از زندگی در چارچوب خانواده به شکل آن
؛ نظام بورژوازی سابق تجربه کرده بودند، می افتد

ّره، يکنواخت، پردغدغه، دشوار و ناراحت زندگی روزم
کننده در جامعۀ بورژوايی، با ايجاد رفاه مالی و کاھش 

در جامعۀ نوين، ) خانه و خارج از خانه(فشار کار 
فرصت رفع خستگی جمسی و روحی را فراھم و به 

سDمتی جسمی و روحی مرد و زن در جامعه کمک می 
  .کند

م انقDبی، رھايی زن مارکسيز از نظراز اين رو است که 
به مصداق گسستن کل ريشه و بطن ستم " خانواده"از بند 

. شمار می آيده مضاعف يا تبعيض جنسی از زندگی زن ب

" دولت، خانواده و سرمايه خصوصی"انگلس در کتاب 

برقراری  ۀسه پاي ،می گويد که ارتش و مذھب و خانواده
. تو روی پا نگھداشتن نظام مالکيت خصوصی بوده اس

صاحبان سرمايه ھای خصوصی با داشتن نيروھای 
امنيتی خود ھميشه می توانستند ھرگونه اعتراض و قيامی 
را سرکوب کنند و با کمک اعتتقادات مذھبی، اخDق 

 ۀاما پاي. حاکم و متداول را در فرھنگ جامعه جا اندازند
سوم حفظ نظام خانواده به شکل امروزی آن بود و ھدف 

سرمايه /خص نمودن فرزندان مرد مالکاز آن صرفاً مش
دار بوده، تا به اين ترتيب آن سرمايه نسل به نسل و دست 
به دست گشته و در ميان يک طيف خانواده باقی بماند تا 
به اين ترتيب برای آن مرد و فرزندانش نام و شھرت 

  .بياورد

اما زن که تا پيش از آغاز مالکيت خصوصی در جمع 
ی و مورد اتکا به شمار می آمد و خود نيرويی قو ۀطايف

برابر مرد و يا حتی بيش از او در توليد اجتماعی نقش 
داشت و از احترام و موقعيت با_يی برخوردار بود، به 

به . رفت "شوھر ۀخان"ناگاه ھم چون برده يا زندانی به 
 ۀاين ترتيب مرد صاحب سرمايه، صاحب يک خانواد

ر گرفت و زن خصوصی ھم شد و خود در رأس آن قرا
و فرزندان تحت کنترل او در اين خانه حق زندگی ) زنان(

از اين رو فرھنگ پدرسا_ری نضج گرفت و . پيدا کردند
ما با مردسا_ری حاکم در قانون، در  ۀامروزه ھم ھم

محل کار، در کوچه و بازار و حتی در خانه از طرف 
کوچک ترين فرزند مذکر خود در حال دست و پنجه نرم 

و متأسفانه در جامعه حتی زنانی ھستند که  يمن ھستکرد
  !و در حفظ آن می کوشند رندبه اين مردسا_ری عقيده دا

به طور خDصه، اين طور می توانم بگويم که وقتی در 
انقDب سوسياليستی ما به سرکوب تمام ابعاد نظام سرمايه 
داری می کوشيم، زنان ما بايد آگاھانه متوجه اھميت اين 

بوده و در نابودی آن شکل بورژوايی با تمام " ادهخانو"
قوا کوشا باشند، چرا که ريشه و اساس ستم جنسی در آن 
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نھفته است و بدون نابودی آن نمی توان تبعيض جنسی را 

 .ريشه کن کرد

جنبش "به اين ترتيب آيا می توان از پديده ای به نام  -٢
سخ در جامعۀ ايران صحبت کرد يا خير؟ اگر پا" زنان

مثبت است، اين جنبش چه خصوصيات و ويژگی ھايی 
و  دارد، و اھميت آن از حيث تغيير و تحوQت اجتماعی

  ؟چيست چشم انداز انق�ب آتی ايران

 ۀپيشين و سابقه" جنبش زنان" ۀبله، در ايران پديد
زنان ايران از دوران انقDب مشروطه . دارد اتیمبارز
يا حمايت ھيچ مبارزات سياسی را بدون کمک  ۀتجرب

جنبش زنان ايران در آن دوران از . ارگانی کسب نمودند
جنبش زنان اروپا حتی جنبش زنان فرانسه ھم مترقی تر 

زنان ايران در دوران انقDب مشروطه برای  ۀمبارز. بود
در اين زمان حتی در اروپا . حق رأی و حق تحصيل بود

می آن اقتدارگرايان اسD. ھم زنان ھنوز حق رأی نداشتند
نوری، به مانند  شيخ فضل هللازمان در مجلس مانند 

حاکم مرتجع کنونی با اين مطالبات با  ۀاقتدارگرايان طبق
در آن زمان . اشد خشونت و سرکوب برخورد کردند

تحصيل برای زنان مخالف عرف اسDمی محسوب می 
 ۀمدرس"و به ھمين دليل فضل هللا نوری گفته بود  گرديد

اما دليل  ".خDف دين و مذھب است ،نعلم برای نسوا
واقعی اين مخالفت اين بود که حکام وقت می دانستند که 
ھرگونه کوتاه آمدن در برابر مطالبات زنان منجر به 
فوران مطالبات دموکراتيک ديگر اقشار جامعه و آغاز 
مبارزات کارگری می شد که شعله ھای آن، حکومت 

  .وقت را به آتش می کشيد

ھميشه به علت شدت ديکتاتوری که محافظ در ايران 
منافع رژيم ھای حاکم بوده، ھرگز نتوانسته اند کوچک 
ترين مطالبات دموکراتيک اقشار مختلف جامعه، از جمله 

لذا مبارزات . حقوق دموکراتيک زنان را تثبيت نمايند
زنان حول محور مسائل بسيار پيش پا افتاده ای در دوران 

ن اول تبديل به مبارزات سياسی انقDب مشروطه از ھما
اعتراضات زنان با سرکوب شديد اوباش حاکمان . گشت

لذا جنبش . اقتدارگرای اسDمی آن دوران مواجه گرديد
زنان جلسات مخفيانه در منزل يکی از اعضای خود می 
گذاشت و يک نفر را ھم مأمور حفاظت محل قرار می 

زنان در . اوباش آماده باش بدھدۀ داد که در صورت حمل

اين جلسات نيازھای آموزشی دختران را مطرح و با 
پولی که از ميان خود جمع آوری می کردند، وسائل 
آموزشی دختران را فراھم نموده و در خانه ھايشان به 
: طور نيمه پنھانی تدريس می کردند؛ برای نمونه

اقتدارگرايان اسDمی مجلس تنھا با آموزش خانه داری و 
لذا در اين کDس ھا . ران موافقت می کردندآشپزی به دخت

بودند، به دختران  اداز ميان ھمين زنان، آنان که باسو
خواندن و نوشتن می آموختند و ھمزمان در ظاھر آشپزی 

پس مDحظه می کنيم که جنبش . را ھم برگزار می کردند
و شجاعت و پشت  زنان ايران پديده ای با سابقه و مترقی

 ۀحضور يکپارچ. شم گير بوده استکار آنان ھميشه چ
را فراموش نکرده ايم و حرکت  ۵٧زنان در انقDب 

رژيم  ۀکه با سرکوب وحشيان ٨٨زنان در سال  ۀشجاعان
  .ھمين راه است ۀرو شد نيز ادامه روب

امروز جنبش زنان ايران دارای ويژگی ھای خاص 
دموکراتيک  ۀاولين ويژگی ھر مبارز. شرايط خود است

امروز، ھرچند بر روی امری پيش پا افتاده در ايران 
از ھمان ابتدا شکل سياسی به خود می  اين است که باشد،

گيرد، چرا که ھرگونه تجمع اجتماعی اعتراضی می 
رژيم شود و از آن جا  تواند تبديل به يک حرکت ضدّ 

در نتيجه رژيم از ھمان ابتدا با سرکوب، . گسترش يابد
در نظام بورژوايی غربی  اگرچه. جلوی آن را می گيرد

 پيدا نکردهھيچ گونه مطالبه دموکراتيکی خصلت انقDبی 

البته در آن (نظام را مورد تھديد قرار نداده است  و کلّ 
کشورھا ھم امروزه وقتی اجتماع مردم خيلی بزرگ می 
شود و مثDً به مسدود شدن خيابان يا محل عمومی می 

اين حالت امکان  انجامد، پليس وارد صحنه می شود و در
دوخورد ايجاد می گردد و عده ای صدمه ديده و حتی ز

اما اين امر به زندانی شدن نامحدود و  ).دستگير می شود
نمی ) در ايران ٨٨مثل سال (يا شکنجه و مرگشان 

  .انجامد

بورژوازی ايران اما، از آن جايی که از ابتدا به طور 
بيمار  طبيعی روند تاريخی خود را طی نکرد، خصلتی

نظام سرمايه داری در کشورھای غربی از : گونه دارد
دل انقDبات بورژوايی و سرنگون شدن فئوداليزم بيرون 
آمد و در نتيجه از ابتدا و برای دوره ای خصلت انقDبی 
و مترقی داشت؛ تا اين که اين خصلت در تضاد با ميزان 
سود سرمايه قرار گرفت و تدريجاً خصلت ارتجاعی 
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انقDبی است که فرھنگ بورژوازی  ۀاين تاريخچ. يافت

غربی را امروز از فرھنگ بورژوازی کشور ما جدا می 
انقDبی طی نشد و  ۀکند، زيرا در ايران، اين مرحل

بورژوازی ايران با سرنگونی حکومت قاجار و سر کار 
گذاشتن رضاخان توسط امپرياليزم و برقراری 

لت ديکتاتوری اين خص. حيات يافت ،ديکتاتوری نوين
. ھمواره بخشی از فرھنگ بورژوازی ما باقی مانده است

خشونت رژيم نسبت به اعتراضات زنان  ۀاين امر ريش
  .حقوق خود است در دفاع از

البته زنان ويژگی ھای ديگری را ھم از خود نشان داده 
زنان ما با نشان دادن درايت سياسی  ٨٨در سال : اند

دند و از آن جايی که آن قوی، پيشتاز آن اعتراضات ش
حرکت بدون رھبر و برنامه بود، آنان به سرعت ھدايت 

در سال . اعتراضات خيابانی و شعارھا را به عھده گرفتند
اين، . ، ما شاھد حرکت دختران دبيرستانی نيز بوديم٨٨

نکته ای بسيار چشم گير بوده و می بايد برای مارکسيست 
يت دارند، بسيار ھای انقDبی که در داخل کشور فعال

در  ١٩١٧فراموش نکنيم که انقDب اکتبر . ارزنده باشد
  .ابتدا با اعتصابات و تظاھرات زنان کارگر آغاز گرديد

در انقDب آينده " جنبش زنان"قبل از اين که به اھميت 
ديگری  ۀبسيار مھم و تعيين کنند ۀلأپاسخ بدھيم، بايد مس

له ماھيت أآن مسرا توضيح داده و کامDً روشن کنيم و 
در دوران ديکتاتوری که خفقان . طبقاتی جنبش زنان است

و سرکوب به طوری ھمه جانبه تمام اقشار جامعه را 
دربرمی گيرد و به جايی می رسد که مثل وضعيت کنونی 
ايران، در آخر باندھای مختلف حاکم به جان يکديگر می 

نان افتند، زنان ما از بورژوازی اپوزيسيون گرفته تا ز
" ستم مضاعف"و " ستم"کارگر، جملگی تحت  ۀطبق

در چنين شرايطی، جنبش زنان که ساختاری باز . ھستند
و دموکراتيک دارد، پس از يک دوره يا نسل تحت 

روز، طغيان  ۀلأديکتاتوری مطلق، اغلب بر سر يک مس
معين به  ۀزا شده و زنان بدون داشتن رھبری و برنام

اعتراض می زنند، مانند سال  خيابان ھا ريخته و دست به
٨٨.  

برای مارکسيست ھای انقDبی که ھدف نھايی را انقDب 
کارگری و سرنگونی نظام سرمايه داری و برقراری 

می دانند، واضح ) نظام شوراھا(دموکراسی کارگری 

است که يک چنين اعتراضی بی برنامه و بی رھبری 
ا ضرب زيادی ب ۀرو شده و عده بDفاصله با سرکوب روب

و شتم مواجه شده و دستگير می شوند و بعد از آن ھم 
چنان به روند چيزی تغيير نمی کند و حکومت وقت ھم

جنبش زنان ايران ھم اکنون به مانند . پيشين جلو می رود
کارگر نياز به کار تئوريک و سازماندھی  ۀجنبش طبق

ھمان طوری که اشاره شد، جنبش زنان ايران در . دارد
نی از ترکيب ھمه اقشار زنان در جامعه شکل مقطع کنو

له مختص به وضعيت کنونی أالبته اين مس. گرفته است
حرکت . ما شاھد آن نبوده ايم ٨٨نيست و تنھا در سال 

و در انقDب مشروطه ھم  ۵٧ھای زنان ايران در سال 
برای ايجاد . دموکراتيک داشته است-ترکيبی بورژوا

يستی داشته باشد، جنبشی که اھداف مترقی سوسيال
ضروری است که در ابتدا زنان را در ارگانی 

در اين ارگان می بايد دست . دموکراتيک متشکل کرد
گروه ھای  ۀعناصر حکومت فعلی و پيشين و کلي ۀکلي

سنتی را کوتاه کرده تا زنان مستقل و آزاد بتوانند در آن 
ما نام اين چنين تشکيDتی را . به مسائل خود بپردازند

در تشکل مستقل زنان، . نھاديم" شکل مستقل زنانت"
کداً ضروری است که از نفوذ ھرگونه عنصر وابسته ؤم

به رژيم کنونی جلوگيری کرد تا اين تشکل در رابطه با 
ھمچنين واضح است که . ھيچ ارگان حکومتی قرار نگيرد

 مشارکتزنان تحت ستم و خفقان ما به کمک، ھدايت و 

مايه داری پيشين نيز ندارند و زنان بورژوای نظام سر
برای ارتقا در مبارزات خود عليه نظام سرمايه داری 
کنونی واجب است که در مقابل حکومت سرکوب و 
خفقان قبلی موضع محکم داشته باشند و دستخوش تبليغات 

اين تشکل می بايد ھمچنين خود را از نفوذ سياست . نشوند
نفوذ  ۀته و اجازھای گروه ھای اپوزيسيون سنتی مبرا داش

و احزاب را به درون اين  ھا سياست ھای اين گروه
  .تشکل ھا به ھيچ وجه ندھند

ما به عنوان عناصر روشنفکر و مترقی مارکسيست که 
می خواھيم جنبش زنان کارگر را از يک طرف در 

کارگر و از طرف ديگر در ارتباط  ۀارتباط با جنبش طبق
دھيم، بايد کار را از با ساير اقشار زحمتکش زنان قرار 

. ابتدا و از درون اين تشکل ھا شروع کنيم

بايد به درون اين تشکل ھا رفته ) زن( یروشنفکرکارگر
و با مشکDت و مطالبات اين زنان از نزديک آشنا شود و 
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البته به  او. در پيدا کردن راه حل با بقيه ھمکاری کند

د با علت داشتن تجربه بيشتر می تواند به طريق برخور
اين مشکDت و مطالبات خط داده و به آگاھی بقيه 

حضور در تشکل ھای مستقل برای برقراری و . بيافزايد
نگھداشتن ارتباط با اقشار مختلف زنان و جلب تدريجی 
اعتماد آنان از طريق دخالت دادن آنھا در تصميم گيری 
ھا برای فعاليت ھای آينده به طرف انقDب کارگری ھم 

ماھيتی علنی  ،تشکل ھای مستقل زنان. افتاد ثر خواھدؤم
ولی ماھيت نيروھای مترقی و روشنفکر کارگری  ،دارد

ھا  ھا نبايد علنی گردد، تا شناسايی علنی آن در درون آن
وجود اين عناصر برای . باشدحتی المقدور ممکن ن

از . مراحل بعدی بسيار با اھميت و تعيين کننده است
نيروھای انقDبی فعال می  درون اين تشکل ھا است که

توانند زنان مترقی و زنان کارگر آگاه را تدريجاً از بقيه 
اين بخش . ھندھا کار تئوريک انجام د جدا کرده و با آن

از فعاليت که با اين عناصر خاص انجام می شود، می 
اين زنان . تواند در درون کميته ھای مخفی انقDبی باشد

و ملموس و مورد اعتمادی  سپس می توانند ارتباط طبيعی
را با اقشار مختلف از زنان کارگر و زحمتکش فراھم 

ترويج انقDب کارگری توسط اين زنان در  تھييج و. آورند
ميان ساير کارگران اعم از مرد و زن، خود به تنھايی 
 ۀبزرگترين قدم در راه آماده کردن _اقل نيمی از جامع

چه  دھی شده چناناين نوع فعاليت سازمان. کارگری است
با حفظ اصول و اخDق انقDبی صورت پذيرد، می تواند 

کارگر آماده کند که اين  ۀخود را برای کار با حزب طبق
  .خود بحثی جداگانه است

در  ٨٨در طول اعتراضات پس از انتخابات خرداد  -٣
با خاستگاه ھای طبقاتی متفاوت و  - ايران، حضور زنان

در مبارزات بسيار محسوس  -در نتيجه مطالبات متفاوت
بود؛ تاحدی که به روشنی نگاه غالب مردساQر در 

به نظر شما چه . جامعۀ ايران را به چالش کشيده بود
  عواملی موجب اين حضور پررنگ شد؟

پاسخ به اين سئوال توسط ساير رفقا در ھمان مقطع به 
به روی  ھايی مقالهقالب تجزيه و تحليل گذاشته شد و در 

ھمان  :م آمد و من البته با آن نظرات کامDً موافقمسايت ھ
طور که در فيزيک صحبت می شود، با فشردن يا متراکم 
کردن يک فنر، انرژی پتانسيل در آن بيشتر ذخيره می 
شود و سپس با رھا کردن فنر، اين انرژی به ناگاه آزاد 

زنان ما در اين رژيم ديکتاتوری از شدت خفقان  .می شود
ا زدن افتاده اند، زيرا که نه تنھا مانند مردان به دست وپ

زير فشار اين ديکتاتوری قرار دارند که اين اندازه ستم 
کافی نبوده و بايد آنان را تحت ستم مضاعف به دليل 

اين است که در مقاطعی از ! بودنشان ھم قرار داد" زن"
زمان که مسائل روز و شرايط دست به دست ھم می دھند 

تحمل می آيد، انسان ھا  سطحشار بر آخرين و به ناگاه ف
ناخودآگاه عکس العمل نشان می دھند و اين عکس العمل 

  .به شکل طغيان سر باز می کند

به نظر من اما، در اين دوران فشارھای ستم مضاعف 
و وجود اينترنت و ارتباط با  سوقرون وسطايی در يک 

دنيای خارج که دسترسی به ھمه گونه آگاھی علمی و 
سياسی را با فشاری بر چند دکمه کامپيوتر ممکن می 

ديگر، برای زنان ما، به ويژه زنان جوان  سویسازد در 
تضادی بدتر از خود ستم جنسی ايجاد  ،تحصيل کرده

اين تضاد، سطح آگاھی سياسی زنان  ۀدر نتيج. کرده است
جوان ما به سرعت رشد کرده و در برابر ارزش ھای 

مانند ديواری در حال با_ رفتن اسDمی تحميلی رژيم 
، تنھا در يک حرکت ٨٨به اين دليل است در سال . است

خود جوش و بدون سازماندھی، زنان توانستند بر دھان 
حال تصور کنيد . فرھنگ مردسا_ری مشتی محکم بزنند

که اگر اين زنان سازماندھی و رھبری داشته باشند و 
ی با چه برای ھر حرکت برنامه مشخص، مرد سا_ر

  !سرعتی از جامعه ما رخت برخواھد بست

و يادآور  مطرح کنمديگری که من مايلم در اين جا  ۀنکت
بشوم اين است ما ھميشه در بحث ھای خود می گوييم و 
می نويسيم که بورژوازی غرب بعد از انقDب و روی 
کار آمدن نظام سرمايه داری قادر بود که مطالبات 

. جامعه را برآورده سازددموکراتيک اقشار مختلف 

انقDب و چه بعد از  ۀحقيقت اين است که چه در مرحل
روی کار آمدن نظام سرمايه داری و چه در عصر ما بعد 

کارگر و اقشار تحت ستم  ۀاز جنگ جھانی دوم اين طبق
بودند که برای اين مطالبات مبارزه کرده و حتی جان 

ين مطالبات دادند که بعد ما می گوييم بورژوازی غربی ا
بورژوازی غرب به اين دليل به اين . کرد" اعطا"را 

خواسته ھا تن داد که در آن مقاطع از تاريخ، با وجود 
پرداخت اين مزايا به کارگران، بورژوازی تمام 
کشورھای غربی در حال بردن بيش از حد انتظار سود 
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 ۀلذا توافق به پرداخت مزايايی مانند حق بيم. دسرمايه بو

بازنشستگی، حق مرخصی ساليانه، حق  ۀی، بيمبيمار
زايمان، و پاداش ھا و نظير اين ھا جملگی بر  مرخصی

کارگر و زحمتکشان  ۀاثر مبارزات کارگری طبق
  .کشورھای غربی به صورت قانون درآمد

به نظر شما به طور کلی چه ضعف ھايی در ديدگاه  -۴
ھا و موضع گيری ھای رايج و کنونی جريان ھای چپ 

  سبت به مسائل مرتبط با زنان در ايران وجود دارد؟ن

اصو_ً مطالبات دموکراتيک زنان کارگر و اقشار 
زحمتکش ايران، ھمان طوری که در اروپا و آمريکا ھم 

انقDبی برای برچيدن نظاام  ۀثابت شده، بدون داشتن برنام
بورژوا تمام می  ۀسرمايه داری، تنھا به نفع زنان طبق

و، کسانی که به پيوند بين مبارزه زنان و از اين ر. شود
انقDب کارگری باور نداشته و معتقد باشند که مبارزه 
برای کسب حقوق زنان و برچيدن ھرگونه ستم بر زن 

کارگر برای برچيدن نظام  ۀطبق ۀمی تواند جدا از مبارز
سرمايه داری صورت پذيرد، به آزادی زن در درون 

خواھان رسيدن زنان  بورژوا فکر کرده و صرفاً  ۀطبق
  .به امتيازات مردان اين طبقه ھستند بورژوا

در ايران زنی مانند : له را بھتر باز کندأمثال زير شايد مس
رفسنجانی می تواند خواھان مطالبات دموکراتيک  فائزه

ھا مبارزه کند و در آن  باشد و تنھا در حد دريافت آن
صورت وضعش تبديل می شود به وضعيت يک زن 

رژوا در کشورھای غربی، مثل وضعيت ھيلری بو
که دو دوره  ،زن رئيس جمھور پيشين آمريکا( کلينتون

زن رئيس جمھور بود، بعد وزير امورخارجه شد و حا_ 
ھم ظاھراً قصد دارد کانديدای رياست جمھوری سال 

رف زن بودنش الزاماً ھيلری کلينتون به صِ  ).شود ٢٠١۶
قشار وسيع ايا_ت وجه مشترکی با زنان زحمتکش ا

او . متحده آمريکا و يا زنان طبقه کارگر آن کشور ندارد
خود و مردان قشر حاکم عمل می  ۀھم مانند مردان طبق

 ۀمردان طبق ۀطبقاتی شانه به شان ۀکند و در يک مبارز
در ايران اگرچه اين زنان . خود و قشر حاکم می ايستد

 ،ارزه کنندبايد برای رسيدن به اين حقوق دموکراتيک مب
در ھمين حد دموکراتيک باقی می ماند  ۀ آن ھاولی مبارز

مبارزه به نفع زنان اقشار  ۀو آنان اغلب قادر به ادام
متوسط و کارگر که نيستند به کنار، قادر به مبارزه برای 

اما . دموکراتيک خود ھم نيستند-گرفتن مطالبات بورژوا
و زنان  اگر فرض را بر اين بگذاريم که زن رفسنجانی

او يک چنين مبارزه ای را بکنند و اين  ایطبقه-ھم
مطالبات را ھم به دست بياورند، پس از اين، تفاوتی بين 

 ۀزنان کشور که به طبق يۀاين زنان و مردانشان برای بق
نتيجه اين . داشت سرمايه دار تعلق ندارند، وجود نخواھد

خود  ۀکه زنان بورژوا عموماً در يک کفه با مردان طبق
قرار می گيرند و در حقيقت به ھمان نسبت مردان طبقه 

  .خود، دشمن طبقاتی ساير زنان ھستند

ھستند " گيربمزد"زنان کارگر و تمام زنانی که به نوعی 
می باشند، " مزد ده"اما، وضعشان با زنان بورژوا که 

ولو اين که تحصيل کرده و " حقوق گير"زنان . فرق دارد
کارگر تعلق  ۀظر طبقاتی به طبقمرفه ھم باشند، از ن

باز ھم برای بھتر روشن شدن به . بورژوا ۀدارند، نه طبق
  :مثالی رجوع می کنم

رفسنجانی بعد از او ارث خود را  دخترفرض کنيد که 
يک آسمان خراش می منطقه ای از تھران گرفته و در 

مرکز خريد پوشاک، رستوران و سازد و آن را تبديل به 
بيعتاً برای حفظ و نگھداری و گرداندن ط. غيره می کند

اين محل خودش دست به کار نمی شود، بلکه از کاخ خود 
می خرد و با پول ، کار و دسترنج ديگران را از دورو 

در مقابل، سود اين تجارتی را که راه انداخته مستقيماً به 
صندوقدار در نتيجه از خانم . جيب سرازير می کند

ند و ا"گيربمزد"چی، جملگی تا کارگر نظافت فروشگاه
سرمايه دار  ۀو بينشان رابط"! مزد ده"دختر رفسنجانی 

ھا  بودن آن" زن"رف و  کارگر ايجاد می گردد و صِ 
ھيچ نقشی در رابطه شان نداشته و تبعيض جنسی ھم در 

 زن نظافتچیمثD : باقی می ماند احقوق آنان آشکار

 يکته الب! می گيردمزدی کمتر از مرد ھمطراز خود 

فروشنده ای که تا به اsن در اين جا مغازه ای را خانم 
می تواند طی مرحله ای خود صاحب مغازه  ،اجاره کرده

مبدل " سرمايه دار" به شود و با استخدام چند کارگر،
بورژوا ارتقا يابد، اما آن مقام شود و بدين گونه به 

رھايی از  ۀخود به مرحل ینظافتچی برای تکامل و ارتقا
تم طبقاتی ھمچنان می بايد مبارزات دموکراتيک خود س

را عليه تبعيض جنسی با مبارزات طبقاتی اش پيوند زده 
طبقه اش درپی برچيدن نظام -و مانند مردان و زنان ھم

  .سرمايه داری باشد
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لذا جريانات چپ ما  که خود را مارکسيست می دانند، می 

کارگر و  ۀبايد اين درس را گرفته باشند که زنان طبق
ايران به منظور برچيدن ھرگونه  ۀزحمتکش در جامع

 ۀستمی بعليه خود، می بايد به محض آغاز آن مبارز
دموکراتيک و ھرچند پيش پا افتاده، آماده باشند تا آن 
مبارزه را به مبارزه طبقاتی سوق داده و وارد برخورد 

درغير اين صورت، رژيم قيام . خيابانی با رژيم گردند
با کشتن، زندانی کردن و اعدام کردن، به طور  آنان را

در . کلی نابود می کند و خود ھيچ صدمه ای نمی بيند
نتيجه بر نيروھای انقDبی مارکسيستی واجب است که در 

و  گيری کنندفمينيستی موضع -برابر ديدگاه ھای بورژوا
  .انقDبی ببينند زمزنان را از موضع مارکسي ۀلأمس

زنان که امروز شنيده می  ۀلأه مسب "فراطبقاتی"نگاه 
شود، از ھمان ديدگاه فمينيستی اوليه تراوش می کند که 
جامعه را به دو صف زن و مرد در مقابل ھم تقسيم می 

طبقاتی سوق می " فرا"چه که آنان را به برداشت  آن. کند
دھد، اين واقعيت است که زنان کارگر ھمواره توسط 

رار می گيرند؛ اگر با مردان کارگر مورد ضرب و شتم ق
دقت بنگريم ستم جنسی را خيلی واضح در ميان جريانات 

چه که در اين دو  آن. و احزاب چپی ھم می توانيم ببينيم
مورد از ستم جنسی، بر آنان پوشيده  می ماند يا از 

يکی فرھنگ : دو عامل اصلی است ،نظرشان می افتد
طور  ، ھمان"خانواده"اساس  یبورژوايی حاکم و ديگر
جا فقط اين را يادآور  لذا در اين. که جلوتر در بحث آمد

می شوم که فرھنگ بورژوايی، تا زمانی که خانواده به 
شکل بورژوايی آن از جامعه رخت برنبسته باشد، 

 ۀرف اين که فرد به طبقھمواره در وجود ما است و به صِ 
کارگر تعلق داشته و يا تعلقات سياسی دارد، اين فرھنگ 

کارگری ما ھمان شکل  ۀشکل خانواد. غيير نمی دھدرا ت
بورژايی را دارد و در آن پدر، برادر، شوھر و  ۀخانواد

مرد . فرزند ذکور از امتياز مردسا_ری برخوردارند
ستم جنسی را روا می  ،کارگر بدون اين که متوجه باشد

او به طور خود به خود آگاه به اين امر نيست که از . دارد
مقابل و دشمن طبقاتی خود آسيب ديده است  ۀفرھنگ طبق

او از آن رنج می برد؛ به خصوص که  ۀو خانواد
اعتقادات اسDمی ھم در طی قرن ھا به قدرت 

انسان " قبول"مردسا_ری افزده و زنان را به سکوت و 
تنھا در جامعه . واداشته است درجۀ دوم بودن

خص �سوسياليستی است که با برقراری قوانين نوين و با
در ستيز با ستم جنسی و وارد کردن زنان در توليد 
 ۀاجتماعی پا به پای مردان و برقراری روابط خانواد

نوين در آن نظام، می توان گفت فرھنگ بورژوايی از 
جامعه رخت برمی بندد و فرھنگ سوسياليستی کارايی 

  .عملی پيدا می کند

در شرايط کنونی موضع، آلترناتيو مشخص و  -۵
ات پيشنھادی مارکسيست ھای انق�بی در ارتباط با مطالب

زنان طبقۀ کارگر به طور  زنان ايران به طور اعم، و
  اخص، چيست؟

کلی ما را ھم  ۀاھداف ما مارکسيست ھای انقDبی، برنام
 ۀما در عين حال که به مطالب. جلوی روی ما می گذارد

خواسته ھای دموکراتيک زنان بھا داده و احترام می 
ھا به زنان کل اقشار  يم و برای رسيدن به آنگذار

زحمتکش ايران کمک می کنيم، بر اين باور ھستيم که در 
يک حق دموکراتيک، ھمان  ۀشرايط کنونی حتی مطالب

مشخص درازمدت  ۀطور که اشاره شد، بايد با برنام
قيام ھای زنان، دانشجويان و  ۀصورت پذيرد، زيرا تجرب

حتی اگر جمعيت کوچک (ده در گذشته ثابت کر انکارگر
 بی ، رژيم بدون ھيچ گونه شرم و)ناچيزی ھم باشد

معطلی، آن حرکت را سرکوب می کند و به اين ترتيب 
رغم تمام جان ھايی که باخته می شود، ھيچ چيز علی

در مقابل اين وضعيت، مارکسيزم به ما . تغيير نمی کند
می آموزد که برای جلوگيری از شکست ھر حرکتی، 

آشنايی با مفھوم . حزبی _زم است ۀزماندھی و برنامسا
حزبی امری است که به طور  ۀسازماندھی حزبی و برنام

خود به خودی کسب نمی گردد، بلکه بايد اصول آن را 
  .اول در تئوری آموخت

در اين جا است که وظيفه به دوش نيروھای انقDبی و 
ر اين زنان در حال حاض. کارگر زن می افتد- روشنفکر

در ايران کم نيستند و اگر به جای گرايشات انحرافی و 
سنتی که در گذشته با شکست مواجه شد، قدم اول را در 
راه آموزش تئوريک نوين خود بردارند و به جای محدود 
کردن روابط خود با ساير زنان زحمتکش بر روی 

اجتماعی، می بايد از اين نوع  ۀکارھای پيش پا افتاد
د روابط عميق و عميق تر سياسی، روابط برای ايجا

 ۀاستفاده نموده و روش صحيح فعاليت سياسی در جامع
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. خفقان زده ای مثل ايران را به ديگر زنان فعال بياموزند

مسئوليت نيروھای مترقی و انقDبی در اين مقطع بسيار 
تشکل سنگين است، زيرا آنان حلقه ھای ارتباط مابين 

کميته  ۀو رابط مخفی کميته ھایبا  ھای مستقل زنان
تنھا از . می باشند" حزب پيشتاز کارگری"ھای مخفی با 

 لکامDً طبيعی مابين اين سه تشک ۀطريق ايجاد يک رابط
است که می توان با خفقان مبارزه کرده و فعاليت و 

اين بحثی است وسيع و (اھداف سياسی را به جلو برد 
  ) .اين مصاحبه حوصلۀخارج از 

اين طور می شود گفت که تنھا تشکيDتی به طور خDصه 
که در ھرگونه اعتراضات اجتماعی می تواند از زنان 

. است کارگر ۀحزب طبق ،پشتيبانی اصولی و عملی نمايد

وقتی مبارزه عليه نظام حاکم چه برای کسب حقوق 
دموکراتيک زنان و چه در مطالبات طبقاتی آنان، آغاز 

ا_ترين و می گردد، حزب پيشتاز کارگری ما ب
قدرتمندترين ارگان است که می تواند در مقابل سرکوب 
رژيم دوام آورد و حتی آن را به عقب نشينی واداشته و به 

له و درک صحيح از أدرک اھميت اين مس. زانو درآورد
زنان  ۀطبيعی بين تود ۀچگونگی برقراری يک رابط

زحمتکش و حزب پيشتاز انقDبی که از با_ بر زنان 
نگرديده، بلکه از درون يک نياز مشترک و تحميل 

طبيعی طبقاتی بيرون آمده باشد، يک شرط اصولی و 
لذا حزب پيشتاز انقDبی ما ھم . اساسی برای موفقيت است

کارگران روشنفکر و مترقی مرد و زن شکل  که از کلّ 
می گيرد، بايد به مانند تشکل ھای مستقل زنان ھمواره از 

حاکم و احزاب اپوزيسيون سنتی  مداخله و آسيب جريانات
محفوظ مانده و خود از ترکيبی طبيعی و روابطی اصولی 

در اين صورت است که اين ارگان ھا . شکل گرفته باشد
که خود تحت شرايط و روابط طبيعی و پذيرفته شده بين 

وجود آمده اند، می توانند رابطه ای ه اعضايشان ب
ت سوسياليستی ارگانيک با يکديگر برقرار کرده و خصل

  .و انقDبی داشته باشند

زنان جھان از تمام ابعاد ستم، روز  ۀبه اميد رھايی ھم
ه زن را به تمام زنان زحمتکش در سطح جھانی و ب

  .خصوص زنان ايران تبريک می گويم

  و با تشکر از شما

  

  و و » » اعتراض عرياناعتراض عريان««مصطفی صابر، مصطفی صابر، 

  پاسخپاسخپرسش ھايی بیپرسش ھايی بی

  سارا قاضی

ر سايت روزنه مقاله ای دارند آقای مصطفی صابر د
»!مارکس در خيابان: اعتراض عريان«تحت عنوان 

١
که  

را به  شخواندن ، با وجود تعجب احتمالی مخاطبين،من
ايران پيشنھاد می کنم،  ۀزنان مبارز امروز جامع ۀھم

زيرا بھترين راه کسب آگاھی مترقی و سازنده ھميشه 
که  است بوده دسترسی داشتن به تمام ديدگاه ھای موجود
  .امکان مقايسه و تحليل را به انسان می دھد

اين مقاله، تنھا يک احساس به من به  ۀدر پی مطالع
که خواھان برچيده شدن ھمه گونه ستم (عنوان يک زن 

! ھيجانی سردرگم! ھيجان: دست داد) جنسی از زن است

حتی ارائۀ خشمی جوشان عليه ستم جنسی بدون طغيان 
رامش بخشيدن نسبی به اين خشم با آ! يک راھکار

، به ال مطرح می شود که حا_ منؤخروشان، اين س
که در ايران تحت چنين ديکتاتوری  عنوان فردی
سر می برم، از کجا بايد شروع کنم؟ آيا ه خونخواری ب

بايد به ھمراه چند تن از ھمقطارانم به خيابان بريزم و 
جنسی حاکم خود را عريان کنم، تا مبارزه عليه اين ستم 

  ! آغاز شود؟

مبارزات خيابانی و خروشان  ۀسپس به سرعت خاطر
اين که حتی با وجود . به خاطر آوردمرا  ١٣٨٨سال 

حق حيات و نفس مطالبۀ حفظ حجاب اسDمی، به صرف 
برآوردن، ھمه را کشتند يا دستگير کردند و در زندان 

 و توھين به تدريج و يا ، تجاوزرا با شکنجهيشان بدن ھا

لذا بازگشتم و مقاله را ! در آخر با تير خDص نابود کردند
باز ھم ھيچ ! باز ھم نه. دوباره و با دقت بيشتر خواندم

اگر بخواھم  برای پاسخ به اين پرسش نيافتم که رھنمودی
بپيوندم و اين خشم خروشان  »جنبش جھانی زنان«به اين 

را در مبارزه ای عليه حکومت جمھوری اسDمی 

                                                 
1
 http://www.rowzane.com/articles-

archiev/42-mostafa-s/12556-1391-12-11-21-

06-43.html  
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آيا واقعاً  ؟!دھی و آغاز کنم، از کجا بايد شروع کنمسازمان
و بی ارتباط  »زنانه«من بايد از درون يک جنبش  ۀمبارز

با مبارزات ساير اقشار تحت ستم ما باشد؟ آيا واقعاً و در 
راه انداخت؟ و اگر ه ب »زنانه« ۀعمل می شود يک مبارز

اين کار عملی باشد اين مطالبات چيست و در چه مرحله 
 ،الؤنھايی چيست؟ با اين ھمه س ۀی موفق است و مطالبا

 مخاطب به اين نتيجه رسيدم که پس ظاھراً اين مقاله منِ 

  !زمين و آسمان رھا کرده استبين را 

جنبش نوين آزادی زن و «آقای صابر می گويد که اين 
که به مذاق خيلی از آن (اتفاقاً وجه اعتراض عريان آن 

به ادعاھا و اعتراض ) نيست ھا خوش آيند نوع کمونيست
مانيفست کمونيست نزديکتر و با آن عجين تر است تا با 

در ادامه  »!ھا به مانيفست آن به اصطDح کمونيست
زنان را با اشاره ای به نقش  ۀايشان اين سبک از مبارز

به  بردگی زن در تاريخ نظام سرمايه داری، به اين نحو
ضح است که الغای وا« :مارکس و کمونيزم پيوند می زند

فحشا را چه در  ،مناسبات توليد حاضر بايد ھمراه خود
شکل خصوصی و چه عمومی آن که از اين سيستم 

اين «: سپس می افزايد. »سرمی آورد نيز الغاء کند
و " گروه فمن"را که نقل کرديم کنار اعتراضات عبارات 

و اعضای سازمان جوانان کمونيست " عليا المھدی"
کنند و با خشم و نفرت فرياد  خود را لخت میبگذاريد که 

 روی بدن لخت خود می"! بدن من انتخاب من"ميزنند 

آيا جز اين است که دارند ". نه به حجاب اسDمی"نويسند 
عليه آن اشتراک زنان نھادينه در جامعه حاضر اعتراض 

  !!»...کنند می

وجه «و  »جنبش نوين«اما من ھرچه بيشتر اين 
الغای مناسبات توليد «را در کنار  »اعتراض عريان

! ھا را در اين مقاله نمی يابم می گذارم ارتباط آن »حاضر

آقای صابر در اين مقاله، راھکار امروز را در رسيدن به 
آيا منظور ايشان . باز نمی کند» الغای مناسبات توليد«اين 

اين است که جھت الغای ستم جنسی می بايد اول اين 
اکم بر نظام سرمايه داری را برچيد؟ مناسبات توليدی ح

 ،آيا منظور ايشان اين است که در مانيفست کمونيزم
مارکس الغای ھرگونه ستم  جنسی را در گروی برچيده 
شدن کل نظام سرمايه داری دانسته است؟ اگر اين چنين 

چرا ايشان توضيح نمی دھد؟ آيا منظور ايشان پس است، 

نبش کارگری مترقی و اين است که ما اول نياز به يک ج
مارکس،  »مانيفست کمونيزم«انقDبی داريم که بر اساس 

آن چنان سازماندھی شده و با قدرت باشد که نتواند در 
مقابل تھاجمات اوباش رژيم به مبارزات زنان، از زنان 
حمايت کند؟ و جنبش از مبارزات دموکراتيک زنان آغاز 

کارگر  ۀبقاتی طبقمی گردد، ولی الزاماً بايد با مبارزات ط
کارگر  ۀپيوند خورده و به انقDبی به رھبری طبق

بيانجامد؟ چيزی که من نمی توانم درک کنم و برايم پس 
ماند، اين است که چرا  از خواندن اين مقاله مبھم می

و موضع  است ايشان به روشنی به اين مطالب نپرداخته
  !خويش را توضيح نمی دھد؟

ايشان اين است که اگر در آيا منظور : الؤباز ھم س
ايران، صرفاً مذھب را از حکومت جدا کنيم و حجاب 

 خواھد بود ھمان چيزیاين اجباری را از قانون برچينيم، 

که مارکس در مانيفست کمونيزم در مبارزه با ستم جنسی 
آورده است؟ آيا اين ھمان نوع از آزادی زن در نظام 

ن دوران وجود سلطنتی پيشين نيست؟ آيا ستم جنسی در آ
زنان برای رسيدن به حقوق  ۀنداشت؟ اگر مبارز

امروز به مبارزه عليه حجاب  دموکراتيکشان را در ايرانِ 
ستم  ۀاجباری خDصه کنيم، آيا به اين معنی نيست که ريش

جنسی در حفظ و تحميل حجاب نھفته است و پس از 
ستم جنسی نيز محو می گردد؟  ،برچيدن حجاب اجباری

 مقاله در رابطه با ستم جنسی در ۀورت، بقيدر اين ص

تجاوز و تعرض «و  »اشتراک زنان«اشکال  قالب
صنعت «که در جوامع سرمايه داری امروز به  »جنسی

  !بی معنی است ،»...تبديل شده...عظيم سکس

ال و اين ھمه ابھام که با خواندن اين مقاله در ؤاين ھمه س
ه ھمراه می کشد ال را بؤذھن ايجاد می گردد، خود اين س

که پس ھدف ايشان از نوشتن چنين مقاله ای چه می تواند 
باشد؟ نمی شود گفت که ايشان فردی ناآشنا به مارکسيزم 
است، زيرا که ايشان در رأس يک جريان به اصطDح 

نمی شود گفت که ايشان علم ! نشسته است »کمونيستی«
ال ھا به نوشتن چنين مقا_تی را ندارد، زيرا که ايشان س

است که فعاليت سياسی داشته و از ايدئولوگ ھای حزب 
و بايد قاعدتاً و _اقل  محسوب می شودکمونيست کارگری 

لذا تنھا نتيجه ای ! با الفبای مارکسيزم آشنايی داشته باشد
اين است که ھدف از نوشتن اين گونه  ،که می شود گرفت
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اين  مقا_ت و يا عريان کردن بدن تعدادی از زنان درون

دست زدن به کاری ھيجانی برای جلب  جريان، صرفاً 
که برای ھيجانی است و بس؛  توجه جامعه به سوی خود

يک لحظه جلب توجه می کند و روز بعد تآثير خود را از 
اين گونه مقا_ت و اين گونه اعتراضات . دست می دھد

خيابانی در واقعاً ربطی به اصول مبارزات انقDبی 
ھم ايجاد تغيير اساسی و آن ھدف و  ردمارکس ندا

 ھم حتی اگر مارکس و انگلس(زيربنايی در جامعه نيست 

 ۀو از حرکت عريان و مقال ند،اکنون حضور زنده  داشت
مذکور دچار ھمين گونه ابھامات و سردرگمی ھا می 

  ). شدند

  

سرمايه داری ذکر شده در  »الغای مناسبات توليد«
، دقيقاً مانند تيری که به ھدف زده شده زممانيفست کموني

رسيدن به سرانجام _زمۀ را  مبارزات طبقاتیباشد، 
مارکس . شمار می آورده دموکراتيک ب ۀھرگونه مبارز

و مناسبات اقتصادی » رمايه دارینظام س«که  با ذکر اين
 ۀزيربنای تمام نابرابری ھای جامع آن در تحليل نھايی

طبقاتی است، ريشه کن  کردن نابرابری ھای طبقاتی و 
تنھا با مبارزات ) حتی در جوامع پيشرفته(اجتماعی را 
کارگر عليه نظام سرمايه داری مثمر ثمر  ۀطبقاتی طبق

  . می دادند

اين جنبش . ١: ی صابر اين است کهال من لذا از آقاؤس
 زنان حتی اگر ابعادی جھانی ھم داشته باشد، مگر نه اين

که در نفس خود حرکتی دموکراتيک و اجتماعی است؟ 
 ۀحزب طبق ۀپس، مگر نه اين است که می بايد از پشتوان

حزب کمونيست «پس چرا . ٢کارگر برخوردار باشد؟ 

گران ايران کوچکترين حرکتی در ميان کار »کارگری
 »اعتراض عريان«و حتی خارج از کشور ھم اين  ردندا

کارگر ھيچ کشوری برخوردار نشده  ۀاز حمايت طبق
  است؟

مبارزات زنان به خصوص خارج از کشور، زمانی می 
سنگينی عليه نظام سرمايه داری جمھوری  ۀتواند به وزن

اسDمی تبديل شود که اين مبارزات از يک طرف در 
ھای  ور از پشتيبانی ھر چه بيشتر سازمانخارج از کش

ھا و اتحاديه ھای کارگری پيشرو  مترقی زنان و سازمان
برخوردار گشته و آنان در تظاھرات زنان خارج از 
کشور شرکت کنند و از طرف ديگر، ھمزمان با 
اعتراضات و تظاھرات زنان در خارج از کشور، 
اعتراضات و تظاھرات زنان را در داخل کشور 

زماندھی کرد تا زنان خارج از کشور از طريق سا
صدای زنان داخل کشور  ،ھای سمپات خارجی سازمان

را به گوش جھانيان رسانده و حکومت را به عقب نشينی 
تظاھرات در جلوی سفارتخانه . در برابر زنان وادارند

ھای جمھوری اسDمی ھمزمان با تظاھرات زنان در 
به مبارزات زنان در شھرھای بزرگ ايران، برای مثال 

داخل ياری رسانده و می تواند از سرکوب و دستگيری 
ھا کاسته و در صورت زندانی شدن، از شکنجه و  آن

  .مرگ آنان جلوگيری نمايد

 ۀطبق »پيشتاز«جا است که نياز به وجود حزب  در اين
می ضروری ما محسوس و  ۀاختناق زد ۀکارگر در جامع

سازماندھی حزب پيشتاز  شعارھای زنان، وقتی از. گردد
برخوردار باشد، می تواند در ھر مرحله از مبارزه شکل 

مترقی تر خود را در  ۀو مطالب بگيرد_زم را به خود 
برابر اقدامات رژيم مطرح نمايد و اين شعارھا ھمزمان 

تشکيDت زنان خارج از  به وسيلۀدر خارج از کشور 
  .طرح گرددکشور انعکاس يافته و در سطح بين المللی م

اين روش سازماندھی و کار سياسی برای مبارزات زنان 
رژيم را در رابطه با  شبکه ایتحت ستم ايران ھمچون 

مسايل زنان محاصره کرده و در برابر نظارت بين المللی 
تأثير اين روش از کار با تأثير . به زانو درمی آورد

آقای صابر زمين تا آسمان متفاوت  »اعتراض عريان«
اولی برای به زانو درآوردن رژيم در مطالبات  :است

دومی يک دھن کجی  که زنان مبارزه می کند، در حالی
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ھا چيزھايی است که ما از  اين. به رژيم بيش نيست

برای مبارزات دموکراتيک می  زممانيفست کموني ۀمطالع
ولی آقای صابر به اين روش از مبارزه . توانيم بياموزيم

می برد، موافق نيست » طو_نی« که زمانی به علت اين
»راديو پيام کانادا«و ھمان طوری که در ميزگرد 

٢
ھم  

سارا مطرح می  انچارچوبه ای که دوستم«: بيان نمود
ما قادر  رسال ديگ ۵٠٠ ک، من فکر می کنم تا يدکن

ايران حرکتی بکنيم، چون چارچوبه ای  درنخواھيم شد 
يدگاه ايشان، از د! »دھست که ھرگز به سرانجام نمی رس

يک حرکت لحظه ای و بی برنامه که برای يک نگاه 
ولی در نھايت بر روی  ،چشم ھا را به سوی خود بکشد

مبارزات عينی و عملی زنان تأثيری نگذارد، بھتر از آن 
است که در طول سی و چند سال گذشته بر روی جنبش 
کارگری ايران کار کرد و از آن يک حزب مبارز که 

ترين عناصر روشنفکر مارکسيست و شامل مترقی 
کارگر باشد، ايجاد  ۀانقDبی و پيشروترين عناصر طبق

نمود، تا به مبارزات دموکراتيک زنان خط و جھت 
  ! ھا را تا پيروزی نھايی ھمراھی نمايد انقDبی داده و آن

 ،حرکت ھای بدون چشم انداز، بدون برنامه و لحظه ای
ول ھميشه خواھان تازگی ندارند؛ خرده بورژوازی عج

رو است که احزاب  از اين. بوده است ای لحظه ۀنتيج
کارگر  ۀخرده بورژوا و سانتريست ھرگز در ميان طبق

جا نمی افتند و نه تنھا ھرگز توان رھبری اين طبقه را 
 ۀھا به عنوان ھمياران طبق ندارند، بلکه بر روی آن

بورژوازی ھم نمی شود حساب  عليهکارگر در مبارزه 
  . ردک

مھم  ألۀديگری که ايشان باز ھم از قلم انداخته، مس ۀنکت
در جوامع خفقان . ماھيت طبقاتی جنبش ھای زنان است

زده ای مثل ايران که زنان به طور کلی تحت ستم 
ھا از  مضاعف قرار دارند، مبارزات دموکراتيک آن

مثل (درون اقشار مختلف زنان در جامعه سربلند می کند 
ما يک حزبی که خود را کمونيست و ا). ١٣٨٨سال 

                                                 
٢
  :اين مناظره در لينک زير موجود است  

http://www.youtube.com/watch?feature=pla

yer_embedded&v=K8CNtpJY8pk 

کارگری می خواند، قاعدتاً به اين امر واقف است که دليل 
طبقه کارگر  ۀاين که مبارزات زنان می بايد از پشتوان

گاه  برخوردار باشد، اين است که در طول مبارزه و آن
که رژيم در برابر مطالبات زنان عقب نشينی می کند و 

ايی تن در می دھد، عموماً به برخی از مطالبات بورژو
را اقشار بورژوا و خرده بورژوای فمينيست درون جنبش 

پس از دست يافتن آن ھا به برخی مطالباتشان در اين 
آنان عموماً  به اين دليل تدريجاً خلع سDح می کند و مقطع

تنھا قشری از اين زنان که در . دست از مبارزه می کشند
امه می دھد و مطالبات اين مقطع ھمچنان به مبارزه اد
دموکراتيک به مطالبات -خود را از مطالبات بورژوا

طبقاتی و اقتصادی پيش می برد، قشر کارگر درون اين 
  .جنبش است

برای مثال، اگر جنبشی در ميان زنان عليه حجاب، برای 
ھا راه بيافتد و اقشار  حق تحصيل، حق سفر و نظاير اين
و اگر فرض را بر  مختلفی از زنان در آن شرکت کنند

و با  بيايداين بگذاريم که رژيم در برابر اين زنان کوتاه 
اين خواسته ھا موافقت کند، در اندک مدتی زنان بورژوا 

مبارزه دست برمی  ۀو خرده بورژوای مرفه از ادام
دارند، در حالی که زنان کارگر درون اين جنبش از اين 

می کند که طرح پيروزی استفاده کرده و مطالباتی را 
و در نتيجه خصلت طبقاتی به  رداقتصادی دا ۀبيشتر جنب

به دليل وضع اسفبار ! چرا؟ واضح است! خود می گيرد
زنان کارگر می  ۀرو است که مبارز از اين! اقتصادی

بورژوا  ۀبايد توان فراتر رفتن از مطالبات فمينيستی طبق
  .طبقه کارگر برخوردار باشد ۀرا داشته و از پشتوان
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  دربارۀ روز جھانی زناندربارۀ روز جھانی زنان

  لنين. ا. و

  

  ١٩٢٠مارس  ۴پراودا، : نگارش

، _ورنس و ويشارت، لندن، کمونيزمزنان و : انتشار
١٩۵٠  

  کيوان نوفرستی: ترجمه

ری اقتصادی، سرمايه داری، برابری صوری را با نابراب
اين يکی از . و در نتيجه اجتماعی، ترکيب می کند

خصلت ھای عمدۀ متمايزکنندۀ سرمايه داری است، 
خصلتی که رياکارانه از سوی حاميان بورژوازی، ليبرال 
ھا، پنھان می شود، و برای دموکرات ھای خرده بورژوا 

ضمناً از اين خصلت متمايزکنندۀ . قابل درک نيست
ضرورتی برمی خيزد و آن اينست که ما  ،سرمايه داری

ضمن مبارزۀ قاطعانه برای برابری اقتصادی، آشکارا 
نابرابری سرمايه داری را تصديق کنيم، و حتی تحت 
شرايط معينی، اين تصديق آشکار نابرابری را به عنوان 

قانون اساسی (بنيانی برای سازمان دولت پرولتری 
  .لحاظ کنيم) شوروی

حتی در ارتباط با برابری صوری ھم  اما سرمايه داری
ميان فرد گرسنه و » برابری«برابری در مقابل قانون، (

. تناقض باشدبی نمی تواند) سير، ميان مالک و غيرمالک

 موقعيت پستيکی از بارزترين تبلوراِت اين تناقض، 

ھيچ يک از دولت ھای . زنان در مقايسه با مردان است
لت جمھوری بورژوايی، حتی مترقی ترين دو

دموکراتيک ھم برابری کامل حقوق را به ارمغان نياورده 
  .است

اما جمھوری شورايی روسيه بی درنگ ھرگونه بقايای 
محو  ب� استثنانابرابری در موقعيت قانونی زنان را 

  .کرد، و برابری کامل زن را در قوانين خود تضمين نمود

 موقعيت گفته می شود که بھترين مDک سطح فرھنگ،

در اين گفته، ذره ای کوچک از حقيقتی . قانونی زن است
از اين نقطه نظر، تنھا ديکتاتوری . ژرف وجود دارد

پرولتاريا، تنھا دولت سوسياليستی می توانست به سطح 
بنابراين . با_تری از فرھنگ برسد و چنين نيز کرد

و به  - نخستين جمھوری شورايی) و تثبيت(تشکيل 
قطعاً  -با آن، انترناسيونال کمونيستموازات و در ارتباط 

انگيزه ای نوين، بی مانند و نيرومند را به جنبش زنان 
  .کارگر وام می دھد

برای ھمين، وقتی ما از کسانی صحبت می کنيم که تحت 
نظام سرمايه داری، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، به 
طور کامل يا جزئی، تحت ستم قرار می گرفتند؛ اين نظام 

يی، و تنھا نظام شورايی است که دموکراسی را شورا
موقعيت طبقۀ کارگر و دھقانان فقير به . تضمين می کند

موقعيت زنان به وضوح . روشنی اين را اثبات کرده است
  .اين را به اثبات رسانيده است

اما نظام شورايی، بيانگر آخرين مبارزۀ تعيين کننده برای 
. و اجتماعی است ، برای برابری اقتصادیالغای طبقات

، دموکراسی، حتی دموکراسی برای کسانی که برای ما
تحت ستم سرمايه داری قرار داشتند، از جمله دموکراسی 

  .ناکافی استبرای جنسيِت تحت ستم، 

ھدف پيش روی جنبش زنان کارگر، مبارزه برای 
برابری اقتصادی و اجتماعی زن، و نه صرفاً برابری 

اين است که زنان را به  وظبفۀ اصلی. صوری او است
» بردگی خانگی«حيطۀ کار اجتماعاً مولد بکشانيم، از 

رھا سازيم، آن ھا را از انقياد مDل آور و اھانت آميز 
پذيرش جّو يکنواخت و محدود آشپزخانه و اتاق 

  .شيرخوارگان آزاد کنيم

اين مبارزه ای است طو_نی، مبارزه ای که بازسازی 
. ف ھای اجتماعی را می طلبدراديکال تکنيک ھا و عر

پايان خواھد  کمونيزماما اين مبارزه با پيروزی کامل 
  .گرفت
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استيو ھدلی، فعال سنديکاليست پيشرو، به اعمال استيو ھدلی، فعال سنديکاليست پيشرو، به اعمال 

  خشونت خانگی متھم شدخشونت خانگی متھم شد

اتحاديۀ ملی کارگران «گان، يکی از اعضای نهکارو_ين لِ 
ھمسر  ،)RMT( »راه آھن، کشتيرانی و حمل و نقل

 RMT معاون دبير کلّ  که استيو ھدلی را سابق خود يعنی

است، در سطح عمومی به اعمال خشونت خانگی جّدی 
  .متھم کرده است

من تصميم گرفته ام که به «: خانم کارو_ين می گويد
خاطر جايگاه عمومی او در اتحاديه و به اين خاطر که 
می خواھم ساير زنانی را که با بدرفتاری ھای مشابھی 

به مطرح کردن اين موضوعات  ،ندرو به رو شده ا
  .»صادر کنمتشويق کنم، يک بيانيۀ عمومی 

بيانيۀ او شامل انتقادھای مفصلی به نحوۀ برخورد اتحاديۀ 
 می او با تحقيق دربارۀ شکايات صورت گرفته عليه ھدلی

واقعاً برآشفته و  ،بابت سؤال ھايی که از من شد«: شود
رام و حساسيتی افسر بازجو ھيچ گونه احت. متحير شدم

نشان نمی داد و فاقد ھرگونه درک و فھم نسبت به 
  .»خشونت خانگی بود

 ،يک گروه حمايتی«: کارو_ين پيشنھاد می کند که
برای پشتيبانی از  ،جنبش چپ و کارگری متشکل از زنانِ 

زنان و به چالش کشيدن بدرفتاری و تبعيض جنسيتی بايد 
  .»به راه بيفتد

نيه خوانده شود و به طور جّدی در نياز است که اين بيا
و به  -درون جنبش کارگری و کّل طيف چپ سوسياليست

و حزب سوسياليست که ھدلی در  RMTخصوص در 
مومی حزب شخصيت عوب سايت ھا آن به عنوان 

  .مورد بحث قرار بگيرد -معرفی شده است سوسياليست

اين سند را به طور کامل در وبDگ کارو_ين مطالعه 
  :کنيد

http://carolineleneghan.wordpress.com/ 

  ):AWL(» آزادی کارگر«وب سايت 

http://www.workersliberty.org/ 

 

  ؟؟»»سوسياليزمسوسياليزم««دار دار ميراثميراث: : چاوزچاوز

  

  مراد شيرين

  کيوان نوفرستی: ترجمه

ت که مرگ وی، به ويژه پس از تر رئيس جمھوری اسکم
، بتواند به چنين در کشور بالغ بر يک دھه حاکميت

. فورانی از غم و اندوه حقيقی ھزاران شھروند بيانجامد

بDفاصله پس از اعDم درگذشت ھوگو چاوز فرياس، 
ھزاران نفر از مردم به خيابان ھا ريختند تا برای رئيس 

  .واری کننداز دست داده اند، سوگديگر جمھوری که 

سرھنگ دوم چاوز، که نخستين رئيس جمھور منتخب 
پس از شکست به عنوان (بود  ١٩٩٩ونزوئD در فوريۀ 

، تأثير قابل توجھی بر )١٩٩٢يک کودتاچی در سال 
ارتقای شرايط مادی زندگی ميليون ھا نفر از شھروندان 
فقير ونزوئD از طريق برنامه ھای اصDحی چندجانبۀ 

ه داشت -»انقDب بوليواری«به اصطDح  يا ھمان -خود
  .است

در جھت راه اندازی  یبا بکارگيری ثروت عظيم نفت
 -سال گذشته ١۴ھای مختلف در طی بيش از » ميسيون«

برخDف اکثر ديگر کشورھای نفتی که اين درآمد تقريباً و 
 -به اقليت بسيار کوچکی اختصاص می يابدبه طور کامل 

شديداً کاھش يافتند و  یدنرخ ھای فقر و بی سوا
استانداردھای سDمت و زندگی کارگران، فقرا و 

  .شھروندان عادی ونزوئD افزايش پيدا کردند

به ھمين دليل است که توده ھای مردم در طول سه دوره 
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انتخابات رياست جمھوری به او رأی دادند و در موارد 

که به  ٢٠٠٢متعّددی، به خصوص در بحبوحۀ کودتای 
موقت چاوز انجاميد، به خيابان ھا آمدند تا از او  برکناری

  .و سياست ھايش پشتيبانی کنند

  چاوز پيشينۀ

 ١۴.۵انتخاب شد،  ١٩٩٩ھنگامی که چاوز در سال 

و توليد ناخالص  نددرصد از کّل نيروی کار بيکار بود
تا سال . د_ر قرار داشت ۴،١٠۵داخلی سرانه در سطح 

و ) درصد ٧.۶(نصف ، نرخ بيکاری تقريباً به ٢٠٠٩
، يعنی بيش از ١١،۴٠۴توليد ناخالص داخلی سرانه به 

اين پيشرفت در چارچوب رشد ! دو برابر، رسيده بود
در سال  ٢٣،٨۶٧،٠٠٠قابل مDحظۀ جمعيت کشور از 

. محقق شده بود ٢٠٠٩در سال  ٢٨،۵٨٣،٠٠٠به  ١٩٩٩

فقر مطلق : کاھش يافت به طور قابل مDحظه ای فقر نيز
درصد در سال  ٨.۵به  ١٩٩٩درصد در  ٢٣.۴ از نرخ
  .سقوط کرد ٢٠١١

برای تDش ) مأموريت(ھا »ميسيون«سياست راه اندازی 
تأثير مھمی بر  ،به منظور حل مشکDت جّدی اجتماعی

به عنوان مثال، مرگ و مير نوزادان . جامعه داشته است
مرگ  ٢٠است و از نرخ  ١٩٩٩ سال اکنون پايين تر از

 ١٠٠٠مرگ از ھر  ١٣به نرخ  ،تولد زنده ١٠٠٠در ھر 

اين نتيجۀ مستقيم . رسيده است ٢٠١١تولد زنده در سال 
، )بھداشت و درمان(» ميسيوِن باريو آدنترو«فعاليت 

ميسيوِن «و ) توزيع مواّد غذايی(» ميسيوِن مرکال«
  .بود) مسکن(» آبيتات

ميليون نفر از بزرگسا_ن  ١.۵نيز » ميسيون رابينسون«
. سوادی رھا سازنددر ساخته است تا خود را از بیرا قا

بدون «برخی تحليلگران حتی ونزوئD را اکنون کشوری 
  .کرده اندتوصيف » سوادیبی

ھای متفاوت ديگری ھم ھستند که تDش دارند »ميسيون«
. تا به طيف گسترده ای از مشکDت جامعه بپردازند

عوايد تمامی اين ھا از طريق رونق صادرات نفتی، که 
ميليارد د_ر می رسيده  ۶٠به رقم  ٢٠١١آن در سال 

، عوايد نفتی در ١٩٩٩در سال (است، تأمين شده اند 
  ).ميليارد د_ر قرار داشت ١۴.۴سطح 

»چاوزيست«اما 
٣

پيش  ھا نمی توانند مشکDت بزرگِ 
  :روی ونزوئDی امروز را ناديده بگيرند

در سال (درصد قرار دارد  ٣١.٦تورم، که در سطح * 
  ).درصد بود ٢٣.٦اين رقم  ١٩٩٩

 ھزار ١٦افزايش عظيم جرايم خشن، که به بيش از * 

يک نھاد غير دولتی . رسيد ٢٠١٢قتل در سال  مورد
)NGO ( ًمورد می داند  ٢١،٧٠٠اين رقم را تقريبا) اين

در ھر  ٧٣به  ،رقم به آن معناست که نرخ قتل کشور
ز دو برابر نفر می رسد؛ نرخی که بيش ا ١٠٠،٠٠٠

؛ آن ھم با استنفر،  ١٠٠،٠٠٠در ھر  ٣١ يعنی کلمبيا،
وجودی که کشور کلمبيا درگير دو جنگ چريکی در 

  !)قلمرو خود است

مھم تر از ھمه، چشم اندازھای اقتصادی ونزوئD در 
مقايسه با ساير کشورھای امريکای _تين چندان خوب به 

است که اين امر اساساً به اين خاطر . نظر نمی رسد
، ونزوئD را کشوری )داخلی و خارجی(سرمايه داران 

 .قلمداد نمی کنندسرمايه گذاری  به منظور» باثبات«

خالص جريان داخلی سرمايه گذاری مستقيم خارجی در 
درصِد توليد ناخالص داخلی بود  ٢.٩، حدود ١٩٩٩سال 

) درصد ١.٧( ٢٠١١سال  که اين رقم تقريباً دو برابرِ 

ارزش بازار سھام شرکت ھای مندرج در مجموع . است
در سال  GDPدرصِد  ٧.۶فھرست بورس کاراکاس از 

به عDوه، . درصد تقليل پيدا کرده است ١.۶به  ١٩٩٩
طبق اکثر تخمين ھای صنعتی، توليد نفت ونزوئD از 

ميليون  ٢.۵ميليون بشکه در روز به حدوداً  ٣.٢تقريباً 
  .سقوط کرده است

ش بوليوار در ماه فوريه بر درصدی ارز ٣٢کاھش 
ضرر  در جھتبسياری از شاخص ھای اقتصادی 
تر در سال پيش. کارگران و فقرا تأثير خواھد گذاشت

٢٠١١ ،GDP  د_ر تنزل يافته بود،  ١٠،٠٨١سرانه به
چرا که ونزوئD کماکان به مدت دو سال در رکود باقی 
ماند و اين در حالی بود که اکثر کشورھای امريکای 

تين طی دورۀ مذکور با سرعت بيشتری شاھد بھبود _

                                                 
3
 Chávistas 
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درصد در سال  ٨.۶بيکاری نير به . اقتصادی بودند

  .صعود کرد ٢٠١٠

اين مجموعۀ نتايج و پيامدھای منفی، پس از تجربۀ چندين 
قيمت ھايی که گاھی در طول  -سال قيمت ھای با_ی نفت

 اگر. رخ نشان داده است -تاريخ بی سابقه نيز بوده اند

انقDب «قيمت نفت بيش از حد در سراشيبی قرار بگيرد، 
  .رو به رو خواھد شد یجدّ  تبا مشکD» بوليواری

  ٢١قرِن  سوسياليزم

اما با وجود تحو_ت و پيشرفت ھای مھّم بسيار در درون 
ونزوئD، مارکسيست ھای انقDبی نبايد مسير اصلی را 

شخصی از گم کنند و بايد قادر باشند که تحليل طبقاتی م
وضعيت ونزوئD بر پايۀ درس ھايی که در طول بيش از 

  .، به دست دھندندسال مبارزه کسب کرده ا ١۶٠

قرن بيست و  سوسياليزم«و » انقDب بوليواری«در واقع 
می کرد، ھيچ چيز به  ی که چاوز از آن ھا صحبت»يکم

البته مارکسيست ھای . اصDحی نبودند ۀجز يک برنام
به  کهف رفرم ھا و اصDحاتی لرو مخا انقDبی به ھيچ

، بھبود شرايط کارگران و توده ھای مردم می انجامد
ما . است» رفرميسم«آن چه ما مخالفش ھستيم، . نيستند

مخالف مفھوم رفرم و بھبوِد شرايط در چارچوب نظام 
سرمايه داری به اميد رسيدن به نقطه ای که نھايتاً در آن 

اين رويکرد رفرميستی، . ھستيمدست يابيم،  سوسياليزمبه 
معارفی می کند و  سازیملیرا معادل با  سوسياليزم

درنتيجه ھر چه کشوری صنايع بيشتری را ملی کند، به 
  !می شود» سوسياليست«ھمان اندازه بيشتر ھم 

درحال حاضر به نظر می رسد اين عقيده در ميان بخش 
، »تروتسکيست ھا«وسيعی از چپ، حتی شايد اکثريت 

ويا يک پيوستار ممتد و _ينقطع از گرخنه کرده است که 
چپ به سوی مواضع راديکال چپ معتدل سياست ھای 

-سنت بلشويک مسير وجود دارد و اين امر به درستی

عقيدۀ «با اين حال اين . ادامه می دھدلنينيستی را 
  !مغلطه است نادرست و به کل» متعارف

وجود ) و نه يک پيوستار(يک مرز دقيق و مشخص 
تا تمامی مطالبات موجود دارد، بين کسانی که قصد دارند 

محقق کنند  پس از درھم شکستن دولتخود را  ۀدر برنام

 را» سوسياليزم« که می توانندو کسانی که گمان می کنند 

شروع در درون خود با پيشرفت ھای تدريجی، يعنی با 
آن دسته از . دن، به دست آورجامعۀ بورژوايی

» سوسياليزم«ھايی که تصور می کنند »تمارکسيس«

٤فرماندهچيزی است که می تواند از سوی يک 
فارغ از  - 

در  - خوب باشدحد آن که بار معنايی اين واژه تا چه 
سازی جامعه مطرح و بنا شود و اين که رفرم ھا و ملی

 سوسياليزمبرخی صنايع به آن معناست که می توانيم از 

درس پايه ای ترين وضوح  در آن جامعه صحبت کنيم، به
را که جنبش ما در دورۀ کمون پاريس آموخت به  ھايی

دولت  ُخرد کردن: فراموشی می سپارند؛ يعنی
  .بورژوازی

با اين حال می بينيم که يکی از رھبران خودخواندۀ 
اخيراً در برنامۀ بی بی سی چنين می » مارکسيست«

  :گويد

به کاراکاس آقای الن وودز، پس از صحبت دربارۀ رفتن 
چاوز در اصل خودش را به «: و ديدار با چاوز گفت

عنوان يک سوسياليست، و چه رسد به مارکسيست، 
اين در . مسألۀ ملی سازی مطرح نبود. توصيف نکرد

 مل پيدا کردهامن فکر می کنم او تک. برنامه نبود و غيره

اغراق  مبدون اين که مايل باشم در مورد نقش خود -است
 اکتور ھايی در اين امر وجود داشتهفی کنم فکر م -کنم

  .»است

چاوز در اصل حرفی از ملی سازی نزد، چرا که او حتی 
از خرگوشی ھم که ناگھان جلوی يک اتومبيل در جاده 

او به دنبال مشاورۀ ! تر بودظاھر می شود، سردرگم
، ٥طيف وسيعی از افراد بود، از جمله نوربرتو ِسِرسوله

بنابراين بله، چاوز ! ولوکاستاز انکارکنندگان ھ
  .پيدا کرد» تکامل«

وقتی دربارۀ برخی مشکDت پيش روی ونزوئD سؤال 
  :شد، آقای وودز پاسخ داد

مشکDتی ھست، مشکDت جّدی دربارۀ تورم، جنايت، «

                                                 
٤
  Caudillo: به اسپانيايی  

5
 Norberto Ceresole 
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مشخص اقتصاد، اما مايلم بگويم که  و لطمات صدمات

دليل اين موضوع اين نيست که آن ھا خيلی سريع و بيش 
سازی پيش رفته اند، برعکس، آن ھا به از حد با ملی

به . »نرفته اند ،اندازۀ کافی سريع يا به اندازۀ کافی فراتر
وضوح برای آقای الن وودز که از طرف بی بی سی 

سازی نوعی معرفی می شود، ملی(!) مارکسيست 
  .است »فتيش«

راه حل است، پس چرا  مارکسيزمسپس سؤال شد که اگر 
چين سرمايه داری چرا روی سقوط کرد و اتحاد شو

مايل  نم«: وودز پاسخ داددولتی را به آغوش کشيد؟ آقای 
ترين حد ھم از رژيم استالينيستی مائو نبودم که حتی تا کم

تسه دونگ دفاع کنم، با اين حال آن چه نشان دادم اين بود 
که مردم چين، مانند روسيه، با ملی کردن ابزار توليد 

چيزھايی دست يافتند که سابقاً ھرگز دست کم به 
فوريۀ  ١۵مصاحبه با الن وودز، ديلی پاليتيکز، (»نداشتند
ملی سازی، : در اين جا ھم دوباره می بينيم که). ٢٠١٣
  ! سوسياليزم است با معادل

به عDوه، ظاھراً آقای وودز اين درک را ندارد که وقتی 
ساخت  سازی در اتحاد جماھير شوروی قادر بهکّل ملی

پس چگونه  ،نبود بزرگکشور  يکدر آن  سوسياليزم
از  ،می تواند در کشوری به مراتب کوچک تر سوسياليزم

ديگر ربطی ندارد که تا چه  -طرف خودش ساخته شود
  !اندازه و چه قدر سريع دست به ملی کردن بزنيد

آقای الن وودز به اجبار اشاره ای به کنترل کارگری که 
بلکه کنترل کارگران بر سرمايۀ  سوسياليزمنه خوِد 

کنترل کارگری بنابراين . سرمايه داران است، نمی کند
يک شکل انتقالی و گذاراست که به مديريت کارگری و 

  .شده می انجامدنھايتاً مالکيت اجتماعی

البته به محض اين که شما نياز به درھم شکستن و خرد 
 کردن دولت بورژوازی را فراموش کنيد، بDفاصله

مجبور خواھيد شد تا نياز به سازمان ھای حياتی برای 
خرد کردن آن را ھم، از جمله يک حزب پيشتاز انقDبی 

  .پرولتاريا، به فراموشی بسپاريد

  خطاھای فاحش در سياست خارجی

سياست ھای داخلی چاوز، که تحت تأثير افرادی از قماش 

آقای وودز قرار داشت، در ھمان حال که از کمبودھا و 
نقصان ھای بسياری رنج می برد، ولی ھنوز بدترين 

در قلمرو : خطاھا و اشتباھات او را شکل نمی دھد
جّدی » حکومت بوليواری«سياست خارجی است که 

  .ترين اشتباھات خود را مرتکب شده است

عDوه بر روابط ديپلماتيک و تجارِی بيش از حّد لزوم 
ن کشورھای نزديک با طيفی از کشورھا، به ويژه مستبدي

نفتی مانند صّدام حسين، قذافی، اسد و غيره، حکومت 
» برادرانه«به اين سو در رابطه ای  ٢٠٠۶چاوز از سال 

به خصوص . با جمھوری اسDمی ايران قرار داشته است
بينی ضّد طبقۀ به بعد، چاوز عمق جھان ٢٠٠٩از ژوئيۀ 

کارگر و ناسيوناليستی خود را با حمايت نامحدودش از 
مدی نژاد و سرکوب و کشتار تظاھرکنندگان در ايران اح

  .نمايش داده است

خاتمی نيز، فعالين » رياست جمھوری«حتی از دورۀ 
کارگری و سوسياليست ھای ايران درحال نوشتن نامه ھا 
و مطالبی خطاب به چاوز برای مطلع کردن او از ماھيت 

او استبداد وحشيانۀ رژيم ايران و تفاوت ھای آن با رژيم 
، شبکۀ ھمبستگی ٢٠٠۴در نوامبر سال . بوده اند

يک نامۀ سرگشادۀ مؤدبانه به ) IWSN(کارگران ايران 
چاوز نوشت تا فقدان ابتدايی ترين حقوق کارگران ايران 

به . و اتحاديه ھای کارگری در اين کشور را برجسته کند
، نامۀ سرگشادۀ ديگری ٢٠٠۶تاريخ ژوئيۀ  دنبال اين، در

برای » رايش مارکسيست ھای انقDبی ايرانگ«از سوی 
روشن ساختن اختDفات موجود ميان سياست ھای اصلی 
حکومت چاوز و رژيم ايران نوشته و نقش رژيم در 

از آن . ايران توضيح داده شد ٧٩-١٩٧٨شکست انقDب 
زمان تاکنون، نامه ھا و بيانه ھای متعّدد ديگری نيز 

ور دو کشور از يک اغلب در مواقع بازديد رؤسای جمھ(
دربارۀ رابطۀ نزديک چاوز با رژيم ايران نوشته ) ديگر

  .شده است

از کارخانۀ ايران خودرو،  ٢٠٠۶سپس چاوز در ژوئيۀ 
بزرگ ترين توليدکنندۀ خود و وسايل نقليه در خاورميانه، 

کارگران ايران خودرو، نکات مثبت بسياری . بازديد کرد
قانه در انتظار مDقات در مورد چاوز شنيده بودند و مشت

در ابتدا کارگران واقعاً خوشحال و . شخصی با وی بودند
ھيجان زده بودند که می ديدند رئيس جمھور يک کشور با 



 
 

 دورة دومدورة دوم  --ششمششمسال سال   --13911391  اسفنداسفند  --5588شمارة شمارة  

٢٩ 
کارگران . آن ھا دست می دھد و حتی روبوسی می کند

آماده بودند که بيانيه ای را به افتخار چاوز و برای 
ارخانه قرائت استقبال از حضور اين رھبر انقDبی در ک

اما پيش از آن که بتوانند اين بيانيه را بخوانند، . کنند
چاوز شروع به تحسين از احمدی نژاد کرد؛ او را برادر 
خود و رژيم ايران را يک حکومت انقDبی خطاب کرد و 

سپس بيانيه را . کارگران تماماً از او منزجر شدند. غيره
  .پاره کردند و از سالن خارج شدند

، ھنگامی که صدھا نفر از جوانان و ٢٠٠٩ئيۀ در ژو
زنان ايرانی در خيابان کشته و زخمی يا در سياه چاله 
ھای رژيم ناپديد شدند، چاوز مجدداً با تبريک گفتن به 

، رنگ »انتخابات«احمدی نژاد بابت پيروزی اش در 
حقيقی خود را نشان داد و قانع شده بود که اعتراضات 

ئی از يک طرح توطئۀ توده ای در ايران، جز
  !امپرياليستی است که بايد به طور وحشيانه سرکوب شود

نيکو_س مادورو چه رئيس جمھور شود و چه نشود، 
و  - مشکDت بنيادی جامعۀ ونزوئD باقی خواھد ماند

برای مارکسيست ھای انقDبی، دورۀ . شتاب خواھد گرفت
از سالۀ قدرت چاوز در ونزوئD، دوره ای است ممتد  ١۴

مرگ وی، ونزئD را بدون ھيچ . فرصت ھای برباد رفته
گونه حزب انقDبی، ھيچ گونه برنامۀ انقDبی و ھيچ گونه 

  .چشم انداز بين المللی انقDبی، تنھا رھا کرده است

  ٢٠١٣مارس  ۶

  :منبع

http://marxist.cloudaccess.net/latam/453-

chavez-legacy.html 

 

 

  

  

  

  

  

آقای حکيمی و باز ھم تق�يی نافرجام برای تخطئۀ آقای حکيمی و باز ھم تق�يی نافرجام برای تخطئۀ 

  !!لنينيزملنينيزم

  آرمان پويان

از نامۀ مارکس به » بخشی«اخيراً آقای حکيمی 
اکتبر  ١٣شوايتسر، از رھبران پيرو _سال، به تاريخ 

واضع با درنظر داشتن م. ندرا ترجمه کرده ا ١٨۶٨
بخشی  گزينشِ  د_يل پشتپيشين و کنونی آقای حکيمی، 

. از اين نامه برای ترجمه، چندان غيرقابل فھم نيست

مارکس در اين نامه ضمن انتقاد شديد به مواضع _سالی 
ھا، عبارتی را می گويد که احتما_ً قرار است نقطۀ 

جنبش لغو «اتکايی برای تأييد نظريات آقای حکيمی و کّل 
  :باشد» زدیکار م

بی آن که بخواھم وارد جزئيات شوم، فقط می خواھم «
، اگر چه برای تشکل سازمان دھی مرکزيت گرابگويم که 

بسيار مفيد است، بر  مخفی و جنبش ھای فرقه ایھای 
اين سازمان . است اتحاديه ھای کارگریخDف طبع 

و من به صراحت می گويم  -دھی، حتا اگر ممکن باشد 
. است نامطلوبدست کم برای آلمان  -ست ا ناممکنکه 

دراين جا، جايی که بوروکراسی زندگی کارگر را از 
ھمان دوران کودکی کنترل می کند و کارگر نيز خود به 
مقامات دولتی و سازمان ھای برگماشته بر فراز سرش 

پيش از ھرچيز بايد به کارگر آموزش داد که ايمان دارد، 
».روی پای خودش بايستد

*
  ).کيدھا از من استتأ( 

آقای حکيمی به ظاھر تDش می کند تا ابتدا با قطع پيوند 
نوشته ای از مارکس با ساير نوشته ھای وی، يعنی به 

 گسيختن انسجام نظری مارکس وعبارت ديگر با ازھم

مصادره به مطلوب کردن گفته ھای پراکنده ای از  سپس
لخواه، وی، به نتيجۀ دلخواه خود برسد، و اين نتيجۀ د

. چيزی است که می توان با دقت بسيار زيادی حدس زد

آقای حکيمی در واقع می خواھد به طور ضمنی به 
مخاطب بگويد که با استناد به اين نامه، می توان ريشۀ 

لنينی را به مثابۀ امری » دموکراتيک سانتراليزم«مفھوم 
جنبش کارگری، مناسب احوال گروه ھای » خDف طبع«
، »مارکس«و دريک کDم مغاير با نظريات  ،»فرقه گرا«

اگر ھدف چيزی غير از اين است، خود ايشان (خشکاند 
). بايد توضيح دھند و من را از خطای احتمالی درآورند
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گزينشی و  اما متأسفانه آقای حکيمی با اين سبک کارِ 

دلبخواھانه، خود را بيش از پيش اسير تناقضاتی می کند 
رار از آن ھا برايش وجود که به ھيچ روی امکان ف

  .نخواھد داشت

برای درک صحيح اين نوشتۀ مارکس، ناگزير بايد ابتدا 
نگاھی داشته باشيم به رويکرد و مواضع او و ھمرزمش 

اتحاديه ھای «انگلس نسبت به جنبش کارگری و به ويژه 
در طول دوره ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی؛ و » کارگری

و پيروان او به عنوان  سپس با ارزيابی نظرات _سال
ھای بی ارتباط با جنبش، ببينيم که اين سازماندھی »فرقه«
ی مورد نظر چيست و چرا مارکس آن »مرکزيت گرا«

، که مناسِب »ناممکن«را در تقابل با _سالی ھا نه فقط 
در . می داند» تشکل ھای مخفی و جنبش ھای فرقه ای«

ارکس را انتھا می توان باری ديگر صّحت اين گفتۀ م
  .»روی پای خودش بايستد«نشان داد که کارگر بايد 

  )تريد يونيونيسم(اتحاديه گرايی 

وضعيت «انگلس کمی پيش از مارکس در کتاب ارزشمند 
به دفاع منسجم و ) ١٨۴۵(» انگلستان در طبقۀ کارگر

روشن از اتحاديه گرايی پرداخت؛ اين دفاع زمانی 
مدرن صنعتی صورت گرفت که از يک سو پرولتاريای 

درحال رشد بود و از سوی ديگر مخالفت و ضّديت با 
اتحاديه ھای کارگری به طور کلی و حتی در بين 

، امری بسيار چارتيست ھای چپو  سوسياليست ھا
به عDوه موضعی که . گسترده و رايج محسوب می شد

انگلس در اين کتاب اتخاذ گرفت، تاحدودی روشن تر از 
آن چه در اين  .بود ١٨۴٧ال موضع گيری مارکس تا س

اثر نيز به خوبی به چشم می خورد، نه کوششی در جھت 
اين » کافی بودن«رّد اتحاديه ھای کارگری يا فرض 

اتحاديه ھا برای رسيدن به ھدف کارگران، بلکه برعکس 
پذيرش اين اتحاديه ھا به عنوان ابتدايی ترين نھادھای 

انداز انقDبی طبقاتی طبقۀ کارگر است که بايد در چشم
عبارتی که انگلس در فصل دھم . سوسياليستی ادغام شوند

از کتاب خود می گويد، به ما نشان می دھد که چرا 
حمايت از اتحاديه ھای کارگری را  س خطمارکس و انگل

اين که اتحاديه ھای کارگری نفرت تلخ «: دنبال کردند
 ند،نکارگران عليه طبقۀ مالک را به شّدت تقويت می ک

» چندان نياز به گفتن ندارد
)١(

  

مارکس ھم در بسياری از نوشته ھا و سخنرانی ھای مھّم 
کار مزدی و «، »فقر فلسفه«، مانند ١٨۴٠خود در دھۀ 

مشابھی  ، اظھارات»مانيفست کمونيست«و  »سرمايه
مثDً مارکس . نسبت به جنبش اتحاديه ھای کارگری داشت

اتحاديه گرايی  و انگلس در مانيفست اعDم کردند که
، چرا که اين است شايستۀ حمايت از سوی کمونيست ھا

مورد نه فقط به معنای مبارزه برای دستمزدھا بود، بلکه 
سازماندھی پرولتاريا در قالب «چنين مبارزات آن در ھم

» يک طبقه، و بالتبع در قالب يک حزب سياسی
)٢(

دخيل  
 پروسهين چناين نقش اتحاديه ھا در مراحل آغازين . بود

است که آن ھا را به سازمان ھای طبقاتی پرولتاريا  ای
ثمرۀ واقعی مبارزۀ آن ھا نه در نتيجۀ «اما . تبديل می کند

فوری و فوتی، بلکه در اتحاد بيش از پيش رو به گسترش 
  .»کارگران نھفته است

 سوسياليزممانيفست کمونيست نقطۀ عطفی در تاريخ 

بر ماھيت طبقاتی مبارزه  است، چرا که برای نخستين بار
تأکيد می کند که در آن نقش اتحاديه ھای  سوسياليزمبرای 

کارگری تا جايی حياتی است که طبقۀ تحت ستم را به 
اين نقش زمانی روشن . طبقه ای انقDبی دگرگون می کنند

تر شد که مارکس و انگلس به افشای ماھيت طبقاتی 
. رايی پرداختندضّديت بورژوازی با اتحاديه گمخالفت و 

 ًDمارکس بعدھا در سرمايه خاطر نشان کرد که حتی تا مث
 قانون  لو شاپليه ھم قانونی مانند اواخر قرن ھجدھم

وجود داشت که اتحاديه ھای کارگری را به نام  )١٧٩١(
  .آزادی، برابری و برادری ممنوع می کرد

انجمن بين المللی «شرکت مارکس و انگلس در 
ھدۀ نقش فّعال اتحاديه ھا، درک اين دو و مشا »کارگران

انگلس طی مقا_تی در سال . را از اتحاديه ھا تعميق کرد
شايستگی «به موضوع دستمزد بازگشت و گفت  ١٨٨١

شان برای با_ نگاه عظيم اتحاديه ھای کارگری در مبارزه
داشتن دستمزدھا و کاھش ساعات کار، اين است که آن ھا 

افزايش استاندارد زندگی ياری می به با_ نگاه داشتن و 
بدون ابزارھای مقاومت اتحاديه ھای کارگری، ... رسانند

کارگران حتی آن چه را که مطابق با قوانين نظام مزدی 
» حق شان است، کسب نمی کنند

)٣(
  

انگلس ھمين موضع را طی نامۀ شديد اللحنی به ببل در 
جا مطلقاً در اين «: ارتباط با نقد برنامۀ گوتا تکرار کرد
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يابی طبقۀ کارگر به مثابۀ يک طبقه اشاره ای به سازمان

بنابراين . »به واسطۀ اتحاديه ھای کارگری وجود ندارد
کار مزدی در جامعه ای » بردگی«اگر قرار باشد که 

جنگ «مبتنی بر آنتاگونيسم طبقاتی لغو شود، طبقه بايد 
» را بپذيرد

)۴(
ی به به اين ترتيب، اتحاديه ھای کارگر. 

تبديل می شوند، مدارسی » مدارس جنگ« به قول انگلس
ضروری » جنگ چريکی ميان سرمايه و کار«که برای 

يافته به جای نظام به نھادھای سازمان «است و در نھايت 
)۵(تبديل می شوند » کار مزدی و حاکميت سرمايه

.  

برای مارکس و انگلس اين انجمن ھا حوزه ھايی بودند 
 ان در سازوکاری دموکراتيک تعليم میکه در آن کارگر

به  شو در اين جاست که مارکس طی نامه ا بينند
  :شوايتسر، از رھبران سرشناس _سالی، نوشت

، اگر چه برای تشکل ھای مرکزيت گراسازمان دھی  «
مخفی و جنبش ھای فرقه ای بسيار مفيد است، بر خDف 

تا اين سازمان دھی، ح. طبع اتحاديه ھای کارگری است
و من به صراحت می گويم که ناممکن  -اگر ممکن باشد 

دراين جا، . دست کم برای آلمان نامطلوب است -است 
جايی که بوروکراسی زندگی کارگر را از ھمان دوران 
کودکی کنترل می کند و کارگر نيز خود به مقامات دولتی 
و سازمان ھای برگماشته بر فراز سرش ايمان دارد، پيش 

روی پای خودش ايد به کارگر آموزش داد که از ھرچيز ب
» .بايستد

)٦(
  

سنديکاليستی به مارکس را  ،با اين ھمه، اين موضع گيری
سازمان  به تنھايیتبديل نکرد که گمان می کند اتحاديه ھا 

ھای حقيقی طبقاتی کارگران ھستند و احزاب در درجۀ 
 کما اين که. دوم اھميت قرار دارند يا حتی بی ربط ھستند

از جمله (درست در ھمين مقطع وقتی دوستان مارکس 
حزب کارگران سوسيال دموکرات «، )ويلھلم ليبکنشت

را بنيان گذاشتند، با وجود متکی نبودن ) SDAP(» آلمان
اين حزب بر پايه ھای اتحاديه ھای کارگری، مارکس آن 

  .را مورد حمايت قرار داد

مارکس تقريباً در ھمين زمان انگلس طی نامه ای به 
با ) ١٨۶٩ژوئيۀ  ٣٠(دربارۀ طرح پيشنھادی فيليپ بکر 

  :لحنی تند می نويسد

بِکِر پير احتما_ً بايد مغز خود را تماماً از دست داده «
اتحاديه ھای او چه طور می تواند ُحکم کند که . باشد

انجمن ھای حقيقی کارگران و پايۀ کّل  بايد کارگری
تنھا موقتاً  بايدجمن ھا سازماندھی باشند، اين که ساير ان

» .در کنار آن موجوديت داشته باشند و الی آخر
)٧(

  

مارکس و انگلس در شماری از نوشته ھای خود 
به ھمين . محدوديت ھای اتحاديه ھا را برجسته می کنند

دليل مارکس در آخرين نکته از فصل سوم جزوۀ 
  : می گويد» ارزش، قيمت و سود«

وان مراکز مقاومت در اتحاديه ھای کارگری به عن«
آن  ]اما...[برابر اجحافات سرمايه، به خوبی کار می کنند 

ھا عموماً از محدود کردن خود به يک جنگ چريکی 
عليه اثرات نظام موجود، آن ھم با وجود تDش ھای 
خودانگيخته برای تغيير آن، با وجود استفاده از نيروھای 

رھايی نھايی يافتۀ خود به مثابۀ يک اھرم برای سازمان
» طبقۀ کارگر، يعنی الغای نھايی نظام مزدی، عاجزند

)٨(
  

تقريباً ھيچ  ١٨٧١به عDوه در انگلستان پس از سال 
جنبش وسيعی به رھبری اتحاديه ھای کارگری وجود 

جزئی به ايجاد  ھای بھبود شرايط و پيروزی. نداشت
نوعی اينرسی در جنبش اتحاديه ھای کارگری در دھۀ 

ر شده بود؛ اين ھمان پديدۀ خطرناکی بود که منج ١٨٨٠
» آريستوکراسی کارگری«انگلس از آن به عنوان ظھور 

از نظر انگلس، اين فقدان روحيۀ مبارزاتی . نام برده بود
مسئول  ،در درون سازمان ھا و اتحاديه ھای کارگری

آھسته شدن آھنگ رشد آگاھی طبقاتی در ميان بخش 
 موجب شد که ين موضوعوسيعی از کارگران بود و ھم

با اتحاديه ھا کشانده » خصومت«بسياری از کارگران به 
الملل در اين جا بود که او اصرار داشت تا يک بين. شوند
  .وظيفۀ بسيج کردن اين کارگران را به عھده بگيرد ،نوين

در اين جاست که باز مسألۀ کليدی جنبش کارگری و 
س و انگلس وظايف کمونيست ھا مطرح می شود که مارک

خطوط کلی آن را در مانيفست کمونيست ترسيم کرده 
مارکس و انگلس . بودند و در ادامه به آن خواھيم پرداخت

در بين الملل اول تDش کردند تا جنبش کارگری را در 
مسير خطوط کمونيستی قرار دھند، اما تنھا تا جايی که 
 کارگران بتوانند بر مبنای تجارب عملی فعاليت ھای خود
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با اين حال اين اقدام آن . به تئوری کمونيستی مسلح شوند

ھا بدان معنا نبود که وظيفۀ کمونيست ھا به مجاب کردن 
کارگران به پذيرش برنامۀ کمونيستی آن ھا محدود می 

نشان داد که ) IWA(المللی کارگران انجمن بين. شود
چگونه مارکس قدم به قدم اتحاديه ھای کارگری را با 

با درنظر داشتن رابطۀ . نمودھای سياسی ترکيب سازمان 
مارکس و حزب کمونيست و اتحاديۀ کارگری، ايدۀ 

در . تماماً با اصل دموکراسی کارگری سازگار بود انگلس
به اين جا وظيفه، نه به دست آوردن رأی بود و نه صرفاً 

  .افراد جديددرآوردن عضويت 

رکس و ھم ولی تا به اين جا کامDً مشخص است که ھم ما
ذھنی جنبش -انگلس، با تحليل مشخص از وضعيت عينی

ع سرسختانه از اتحاديه اکارگری، طی برھه ھايی به دف
ھای کارگری پرداختند، به طوری که اگر قرار باشد بنا 
به شيوۀ آقای حکيمی برخی از نوشته ھا را عامدانه از 
سير تفکر و مبارزات نظری مارکس و انگلس جدا کنيم، 

ھای سفت و »سنديکاليست«حتی می توان آنان را به به را
ولی نخستين سؤالی که آقای حکيمی بايد . سخت تقليل داد

پاسخ دھند اين است که چرا ايشان اين سنت را از مارکس 
نياموخته است؟ و چرا طی دوره ای با چپ روی و 

سنديکای شرکت واحد را ظرف مماشات » فرقه گرايی«
کرد و بعدھا با راست روی، از با سرمايه داری اعDم 

شوراھای اسDمی کار در ايران خودرو دفاع کرد؟ ايشان 
بايد ابتدا تکليف را با دفاعيات جّدی مارکس از اتحاديه 

  .مشخص کنند از تاريخ مبارزه طی برھه ھايیدر  گرايی

  )سکتاريسم(فرقه گرايی 

مارکس در ھمان نامه ای که آقای حکيمی زحمت ترجمۀ 
را ) سکت(آن را کشيده اند، خصويت يک فرقه  بخشی از

  :در مقام نقد _سال به خوبی تشريح می کند

_سال ھمچون کسی که می پندارد نسخۀ درمان رنج «
توده ھا را در جيب دارد، از ھمان ابتدا خصلتی مذھبی و 

در واقع، ھر فرقه ای . فرقه ای به تبليغات خود داد
به اين دليل که او افزون بر اين، درست . مذھبی است

بنيان گذار يک فرقه بود، ھر گونه ارتباط طبيعی خود را 
در داخل و ھم در خارج با جنبش پيشين طبقۀ کارگر، ھم 

: او دچار ھمان خطای پرودون شد. حاشا می کرد آلمان،

به جای آن که تبليغات خود را بر بنياد واقعِی عناصر 
، پيروی از راستين جنبش طبقاتِی کارگران متکی سازد

تأکيد (» يک آيين خاص را برای اين جنبش تجويز کرد
  )دوم از من است

جالب آن جاست که شباھت عجيب و خيره کننده ای ميان 
اين عبارات مارکس با خصوصيات آقای حکيمی و 

جنبشی که تا . لغو کارمزدی به چشم می خورد» جنبش«
ل آن به دنبا، )١٨۶٩اوت  ٨(تا ديروز در برنامۀ آيزناخ 

تمام درآمد کار را از طريق نظام «بود که ھر کارگر، 
ھمراه با اين، روش کنونی «تا » تعاونی دريافت دارد

»الغا شود) ... نظام مزدی(توليد 
؛ و امروز در قالب )٩(

در ايران بدون ھرگونه ارتباط با » جنبش لغو کارمزدی«
بدنۀ جنبش کارگری، موضعی فرقه گرايانه در برابر ھر 

خود را در  با اين وجودل مستقل کارگری می گيرد و تشک
مرکز تعريف راديکاليسم، مبارزۀ ضّد سرمايه داری و  

**دفاع از منافع جنبش قرار می دھد
.  

تشکل ھای مخفی و جنبش ھای «آن چه مارکس در مورد 
می گويد يک سال بعد نمود خود را در سازمان » فرقه ای

 ١٨۶٩ی که در سال انجمنی مخف(» شواليه ھای کارگر«

 بر فيDدلفيا شکل گرفت و خواھان اعمال کنترلدر 

، و انگلس طی نامه ای به  يافت )جنبش طبقۀ کارگر بود
را به  نھاد ويشنوتسکی، خطّ سياسی فرقه گرايانۀ آن لیکِ 

  .نقد کشيد

مورد نقد مارکس و انگلس  نمود اين قيّم مآبی و سکتاريسمِ 
؛ يعنی زمانی که  حدود ديد ١٨٩١را می توان در سال 

ھزار معدنچی در منطقۀ روھر وارد اعتصاب  ٢٠٠
که گمان می کرد دولت به بھانۀ  SPDشدند، ولی رھبری 

اين موضوع مجّدداً برخی قوانين ضّد سوسياليستی را 
. معرفی خواھد کرد، با اين اقدام کارگران مخالفت ورزيد

ار داد، مطبوعات حزب علناً کارگران را مورد انتقاد قر
آن ھم در زمانی که آن ھا با سرکوب سنگين از سوی 

به ھمين دليل بود که انگلس . ارتش دولت مواجه شدند
: نوشت) ١٨٩١آوريل  ٣٠(طی نامه ای به کائوتسکی 

می  خوشانمردم ما در برلين ھمه چيز را از زاويۀ «
نمی توان تنھا جنبه ھای خوشايد جنبش را ديد، بايد ...بينند

به عDوه، . ودگذر غيرقابل توافق را ھم پذيرفتامور ز
 حزب بزرگنمی تواند در يک  فرقهديسيپلين خشک يک 
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» به موجوديت خود ادامه دھد

)١٠(
  

تفاقاً آقای بنابراين مقصود مارکس کامDً مشخص است و ا
جنبش لغو «د که وجه تمايز حکيمی بايد توضيح دھ

 ی دھد،مورد نقد قرار م مارکس آن چهبا » کارمزدی

  واقعاً در چيست؟

  )سانتراليستی(» مرکزيت گرا«سازماندھی 

نکتۀ ديگری که باقی می ماند، نقد مارکس بر سازماندھی 
اميدوارم آقای حکيمی . تاس) سانتراليستی(گرا مرکزيت
د که می تواند به شيوۀ مDنقطی ھا، مفھوم گمان نکن

را که نخستين بار از سوی » دموکراتيک سانتراليزم«
 ١٩١٧تشريح شد و سپس از حدود  ١٩٠١لنين در سال 

ده از نوشتۀ تفادۀ عام قرار گرفت، با استفااسمورد 
  !ندنقد ک ١٨٨۶مارکس در 

 ٢۴اگر به نامۀ ارسالی انگلس به مارکس، مورخ 

، نگاھی بيندازيم، می بينيم که اين دو به ١٨۶٨سپتامبر 
٦ای»رھبری سخت گيرانه«تندی 

را که شوايتسر به  
تحميل کرده بود، به باد » مجمع عمومی کارگران آلمان«

، ھمان »سخت گيرانه«انتقاد گرفتند، و اين سازماندھی 
سوسيال روزنامۀ (چيزی بود که در روزنامۀ شوايتسر 

از آن به عنوان ) ١٨۶٨اکتبر  ٧، برلين، دموکرات
)١١(دفاع می شد » تمرکز دموکراتيک«

ظاھراً به نظر . 
ن جايی باشد که اين تعبير را می توان می رسد اين نخستي

ولی يک چيز کامDً مشخص است و آن اين که . يافت
در اين چارچوب، لفظی بود که » مرکزيت دموکراتيک«

شوايتسر به مدِل سازماندھی مطبوع خود نسبت می داد و 
در تمام نامه نگاری ھای ميان مارکس و انگلس در طی 

مرکزيت «سال ھای مذکور، ھرجا انتقادی به 
وجود دارد، اساساً مفھوِم ساخته و پرداختۀ » دموکراتيک

معلوم نيست که اگر ! ترشوايتسر مّد نظر است، نه بيش
به مدل » مرکزيت دموکراتيک«نام ديگری جز  شوايتسر

سازماندھی سفت و سخت و تحميلی مورد نظر خود می 
در » مرکزيت دموکراتيک«داد، و بنابراين ديگر نقدی به 

ر مارکس ديده نمی شد، آن گاه آقای حکيمی چه کار آثا

                                                 
6
 Tight Organization 

  !می کرد؟

الملل اول و در به عDوه مارکس و انگلس در رھبری بين
کوشيدند که قدرت  ٧٢تا  ١٨٧١فاصلۀ سال ھای 

 تمرکزرا افزايش دھند و اعمال آن را » شورای عمومی«

  .بخشند

مقصود مارکس از مرکزيت گرايی در  بھتر برای درک
لندر . مصاحبۀ ر«نامۀ فوق، می توان به متن چھارچوب 

 ١٨به تاريخ » با دکتر مارکس، سرپرست انترناسيونال

يعنی تقريباً سه سال پس از نامۀ مورد ( ١٨٧١ژوئيۀ 
در اين جا مارکس . کرد نيز رجوع) نظر آقای حکيمی

الملل به عنوان يک سازمان می گويد که صحبت از بين
الملل و کمال از ماھيت بين اممفھمی تکج«مرکزيت گرا، 

  :و توضيح می دھد که» است

-اين به معنای يک شکل متمرکز از حکومت برای بين«

آن شکلی  تعمداً الملل خواھد بود، درحالی که شکل حقيقی 
منطقه است که بيشترين عرصه را به انرژی و استقDل 

الملل به معنای دقيق کلمه در واقع، بين. اختصاص دھد ای
روی يک حکومت برای طبقۀ کارگر نيست؛  به ھيچ

 نيروی کنترل کنندهاست و نه يک  تضمين اتحاد ]بلکه[

انجمن، شکِل جنبش ھای سياسی را ديکته نمی  ]...[
شبکه . تنھا در گرو تعھد به ھدف آن ھاست ]بلکه[؛ کند

ای است متشکل از انجمن ھای تابع در سراسر جھاِن 
نسبتاً خاصی از مشکل  در ھر گوشه از جھان، جنبۀ. کار

خود را بروز می دھد، و کارگراِن آن جا بايد به شيوۀ 
گزينش آن راه حل، مربوط  ]...[خود با آن برخورد کنند 

الملل به خود اجازه بين. به طبقات کارگر آن کشور است
» ديکته کند ]چيزی را[نمی دھد که در اين مورد 

)١٢(
   

 »گرا تی مرکزيسازماندھ«صود مارکس از بنابراين مق

 آن نوع سازماندھی که به شکل فرقه :کامDً روشن است

، تDش می کند تا ضمن نفی استقDل شاخه ھای گرايانه
 و زير نظر عضو خود، تمام اجزای جنبش را در دست

بگيرد، و با مداخله در تمامی امور، ديدگاه ھای خود را 
 اين ھمان چيزی است که به زبان. به جنبش ديکته کند

ناميد که » بوروکراتيک سانتراليزم«امروزی می توان 
بنا به تجربۀ تاريخی نھايتاً به انزوا و يا حتی اضمحDل 

  .خودش می انجامد
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لنينی » دموکراتيک سانتراليزم«به عDوه اگر از دريچۀ 

ھم به موضوع نگاه کنيم، آن گاه بازھم آقای حکيمی در 
می بينيم مارکس و المثل چرا که فی. تنگنا قرار می گيرد

انگلس با وجود نبود تجربۀ مبارزاتی کافی جنبش و درک 
مشخص از سازمان و حزب به مفھوم امروزی آن، ھنگام 
تدوين مقررات و اصول عام اتحاديۀ کمونيست ھا، 

، لنينی آنکه به معنای  کردندچارچوبی را استفاده 
مارکس و انگلس در . است سانتراليزممرکزيت گرايی يا 

، به طور )١٨۴٧(رات اتحاديۀ کمونيست ھا روين مقتد
 سازندۀ ارگان ھای ،اتحاديه به تعريف و تشريح مشخص

آن مانند انجمن، حلقه، حلقۀ اصلی، اتوريتۀ مرکزی و 
، غيره، روابط ميان اين اجزا در سطوح ملی و بين المللی

 پرداخته اند لزوم مخفی بودن و نظاير اين ھا
)١٣(

 .  

کس و انگلس به لحاظ تشکيDتی در اين جا الگويی که مار
تأکيد ھميشگی آن ھا بر  ھمراه بابه کار می برند، 

دموکراسی کارگری، در واقع طرح اوليۀ ھمان چيزی 
به » دموکراتيک سانتراليزم«که بعدھا تحت عنوان  بود

  .بھترين شکل از سوی لنين فرموله و به کار گرفته شد

  خودرھايش طبقۀ کارگر

که در با_ گفته شد، برای مارکسيست ھا،  ھمان طور
. تور محرکۀ تاريخ استومبارزۀ طبقاتی در حکم م

رھايی طبقۀ کارگر «مارکس مشخصاً تأکيد کرده بود که 
در بخش . »اين طبقه صورت بگيرد بايد به دست خودِ 

آخر پاراگرافی که در ابتدای نوشته نقل شد نيز مارکس 
ه کارگر آموزش داد که پيش از ھرچيز بايد ب«می گويد 

در عين حال مارکسيست ھا . »روی پای خودش بايستد
ع طبقۀ کارگر و اين ھستند که برای نمايندگی منافخواھان 

جنبش کارگری در کليت آن، يک حزب سياسی ايجاد 
سازماندھی پرولتاريا در قالب يک طبقه، و «: نمايند

در اين جاست که . »بالتبع در قالب يک حزب سياسی
گونگی و کيفيت رابطۀ ميان اين حزب سياسی و تودۀ چ

  .طبقۀ کارگر مطرح می شود

در نامۀ مورد نظر آقای حکيمی می گويد،  سآن چه مارک
از » پرولتاريا و کمونيست ھا«کامDً در پيوند با بخش 

  :مانيفست حزب کمونيست قرار دارد

کمونيست ھا و پرولتاريا به طور کلی با يک ديگر چه «
کمونيست ھا حزب جداگانه ای تشکيل تی دارند؟ مناسبا

نمی دھند که در برابر ديگر احزب کارگری قرار گرفته 
آن ھا ھيچ گونه منافعی که از منافع کليۀ پرولتاريا  .باشد

آن ھا اصول فرقه ای خاص خود را به . جدا باشد، ندارند
ميان نمی آورند که بخواھند جنبش پرولتری را در 

فرق کمونيست ھا با ساير  .بگنجانندچارچوب آن اصل 
احزاب پرولتری تنھا در اين است که از طرفی کمونيست 

گون زات ملی پرولتاريای کشورھای گوناھا در مبار
-مصالح مشترک ھمۀ پرولتاريا را، صرف نظر از مليت

شان، مّد نظر قرار می دھند و بر آن تأکيد می نمايند و از 
ه مبارزۀ پرولتاريا طرف ديگر در مراحل گوناگونی ک

عليه بورژوازی طی می کند، آنان ھميشه و ھمه جا منافع 
  .و مصالح تمامی جنبش را نمايندگی می کنند

 ًDپيشروترين و با بنابراين کمونيست ھا از طرفی عم
ھر کشوری ھستند،  عزم ترين بخش احزاب کارگریِ 

يعنی آن بخشی که کليۀ بخش ھای ديگر را به جلو می 
ز طرف ديگر، از لحاظ تئوری، مزيت کمونيست راند، ا

ھا نسبت به بقيۀ تودۀ عظيم پرولتاريا در اين است که آنان 
از خط حرکت، شرايط و نتايج نھايی عام جنبش پرولتری 

  .)تأکيدھا از من است( »درک روشنی دارند

به عDوه تأييد و تأکيدی دوباره بر ھمين خطوط مطروحه 
ۀ بين الملل اول در _ھه نيز در قطعنامه ھای کنگر

مDحظه می شود؛ در اين جا قاطعانه ) ١٨٧٢سپتامبر (
  :اعDم می شود

طبقۀ کارگر در پيکار خود عليه قدرت : الف ٧ماده «
عمل  هجمعی طبقات مالک نمی تواند به مثابۀ يک طبق

که از  حزب سياسیخود در قالب يک  تشکلکند، مگر با 
مالک تشکيل داده اند،  تمامی احزاب کھنه ای که طبقات

  .متمايز و مخالف آن ھا باشد

اين تشکل طبقۀ کارگر در قالب يک حزب سياسی، به 
منظور تضمين پيروزی انقDب اجتماعی، و ھدف غايی 

  .آن، يعنی الغای طبقات، اجتناب ناپذير است

به وسيلۀ  پيش از اين که طبقۀ کارگر وحدت قوای
، بايد ھم زمان استآمده به دست  اواقتصادی  اتمبارز
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عليه قدرت سياسی  اوبه عنوان اھرمی برای پيکار 

  .خدمت کند ،صاحبان زمين و سرمايه داران

صاحبان زمين و صاحبان سرمايه ھمواره از امتيازات 
سياسی خود برای دفاع از انحصارات اقتصادی شان و 
ابدی ساختن آن، برای به بردگی کشيدن کار، استفاده 

به وظيفۀ  ،ابراين تسخير قدرت سياسیبن. خواھند کرد
» .عظيم طبقۀ کارگر مبّدل شده است

)١۴(
  

اين عبارت فشرده و بسيار درخشان، ھم شامل نطفه ھای 
اوليۀ راه حل مسألۀ رابطۀ ميان حزب و طبقه است و ھم 
شامل يک سلسله رھنمودھايی که پراتيک جنبش 

اول،  در وھلۀ. مارکسيستی را تا به امروز شکل داده اند
اين ديِد توطئه گرايانه در مورد نقش حزب به مثابۀ دستۀ 
کوچکی از ماجراجويانی که به نام طبقه، ولی جدا از آن، 

سپس اين . ند، کامDً مردود شناخته می شودنعمل می ک
ديِد استبدادگرايانه از حزب که دستورات را از با_ صادر 

د اطاعت می کند تا از سوی توده ھای اساساً منفعل مور
 ًDقرار گيرد، رد می شود؛ و در نھايت، اين ديِد کام

صرفاً به بيان ) فرقه(تبليغی که بنابر آن يک گروه 
آموزش ھای خود می پردازد تا زمانی که بقيۀ دنيا را به 

)١۵(اين آموزش ھا جلب کند، مردود شناخته شده است 
.  

در پايان بايد از آقای حکيمی بابت ترجمۀ اين نامه، 
ھرچند ناکامل، و اضافه کردن آن به ادبيات مارکسيستی 

ع چرا که گسترش نظريات و مواضگذاری کرد، سپاس
بی ارتباط به  ھای صريح و شفاف مارکس، خود گرايش

موھوم و موسوم به  گرايشمانند ، را انقDبی مارکسيزم
چه که ھست  به عقب تر از آن ،»لغو کارمزدی«جنبش 

  !راند می

 ١٣٩١اسفند  ١٠

  :پانوشت

*http://www.ofros.com/maghale/marx-

hakimi_kbrpkhb.htm 

برای آشنايی با ريشه ھای نظريۀ لغو کار مزدی به ** 
  :مطلب زير رجوع کنيد

http://nashr.de/n/mt/web/IWW.pdf 

» وضعيت طبقۀ کارگر در انگلستان«انگلس، ) ١(

  ):جنبش ھای کارگری( ١٠، فصل )١٨۴۵(

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1845/condition-working-class/ch10.htm 

 »مانيفست حزب کمونيست«مارکس و انگلس، ) ٢(

  ):بورژواھا و پرولترھا(، فصل اول )١٨۴٨(

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1848/communist-manifesto/ch01.htm 

  ):١٨٨١(» نظام مزدی«انگلس، ) ٣(

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1881/05/21.htm 

» چارتيسم - سياست روسيه عليه ترکيه«مارکس، ) ۴(

  :، نيو ديلی تريبيون)١٨۵٣(

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1853/07/14.htm 

دستورالعمل ھايی برای (» مسائل مختلف«مارکس، ) ۵(
، انجمن بين المللی )نمايندگان شورای عمومی موقت

و آيندۀ اتحاديه گذشته، حال «، بخش )١٨۶۶(کارگران 
  :»ھای کارگری

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1866/08/instructions.htm 

اکتبر  ١٣بخشی از نامۀ مارکس به شوايتسر، ) ۶(
  :، ترجمۀ محسن حکيمی١٨۶٨

http://www.ofros.com/maghale/marx-

hakimi_kbrpkhb.htm 

  :١٨۶٩ژوئيۀ  ٣٠نامۀ انگلس به مارکس، ) ٧(

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1869/letters/69_07_30.htm 

، فصل )١٨۶۵( »ارزش، قيمت و سود«مارکس، ) ٨(
 :سوم
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٣٦ 
http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1865/value-price-profit/ch03.htm 

برنامۀ  -برنامۀ حزب کارگران سوسيال دموکرات) ٩(
 :، ترجمۀ سھراب شباھنگ)١٨۶٩اوت  ٨(آيزناخ 

http://www.hafteh.de/?p=31808 

(10) Marx and Engels on Trade Unions, 

Edited with and introduction and notes by 

Kenneth Lapides, New York: Praeger, 1987; 

p. 223 

، »نامۀ انديشۀ مارکسيستیفرھنگ«: نگاه کنيد به) ١١(
بند، ترجمۀ اکبر کيرنن، رالف ميلی. جی. تام باتامور، وی

، )١٣٨٨(معصوم بيگی، نشر بازتاب نگار، چاپ اول 
  ۶٨٨- ۶٨٧. صص

  :١٨٧١ژوئيۀ  ١٨لندر با مارکس، . مصاحبۀ ر) ١٢(

http://www.marxists.org/archive/marx/bio/m

edia/marx/71_07_18.htm 

  :نگاه کنيد به اين سند) ١٣(

http://www.marxists.org/archive/marx/works

/1847/communist-league/rules.htm 

  :١٨٧٢قطعنامه ھای بين الملل اول، کنگرۀ _ھه، ) ١۴(

http://www.marxists.org/archive/marx/iwma

/documents/1872/hague-

conference/resolutions.htm 

و  مارکسيزم«جان مولينوکس، : نگاه کنيد به) ١۵(
چاپ دوم، ، »سازمان وحدت کمونيستی«ترجمۀ ، »حزب
  ١٧-١۶. ، صص١٣٩١بھار 

http://www.k-

en.com/gonagon/sarmad%20october/marxis

m%20and%20party.pdf 

 

کارل مارکس در مورد ضرورت ساختن حزب پيشتاز کارل مارکس در مورد ضرورت ساختن حزب پيشتاز 

  کارگریکارگری

  

 رازیمازيار 

در ميان طبقۀ کارگر نه تنھا عقايد خرده بورژوازی، که 

حتی ايدئولوژی بورژوايی نيز می تواند به سادگی رخنه 

زيرا که ايدئولوژی حاکم در جامعۀ طبقاتی، . کند

بورژوازی از طرق مختلف . ايدئولوژی ھيئت حاکم است

به ھمين . تأثيرات نظری خود را بر کل جامعه می گذارد

ر درون يک حزب کارگری، تفکيک ميان ترتيب، د

راديکاليزم خرده بورژوايی و جنبش سياسی طبقۀ کارگر 

. را نمی توان صرفاً در شکل ظاھری آنان نشان داد

راديکاليزم خرده بورژوايی بسياری از اصDحات 

پيشنھادی نمايندگان طبقۀ کارگر را برای بھبود وضعيت 

ز مواقع، وخيم اجتماعی می پذيرد و در بسياری ا

پيگيرتر از کارگران کمونيست به مبارزات ضد سرمايه 

آن چه راديکاليزم خرده بورژوايی . داری دست می زند

را از جنبش سياسی طبقۀ کارگر متمايز می کند، ھدف 

به گفتۀ کارل . ھای تاريخی اين دو نيروی اجتماعی است

مارکس در مانيفست، فقط کارگران کمونيست خواھان 

صرفاً . ت سرمايه داری بر وسايل توليد ھستندسلب مالکي

در برنامۀ طبقۀ کارگر است که محو طبقات، دولت و 

کليۀ وجوه استثمار انسان ھا به دست انسان ھا، جای 

کارگران کمونيست برای تسخير قدرت سياسی و . دارد

استقرار جامعۀ سوسياليستی و تشکيل ديکتاتوری انقDبی 
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. مبارزۀ پيگير می کنند) ریدمکراسی کارگ(پرولتاريا 

اما، خرده بورژوازی راديکال چنين برنامه ای را نمی 

مبارزۀ . اختDف نيز بر سر ھمين مسأله است - پذيرد

قاطع کارگران کمونيست بر محور برنامۀ انقDبی، آنان 

را از عقايد راديکاليزم خرده بورژوايی ساير کارگران 

عيت خرده کارل مارکس در مورد موق. جدا می کند

  :بورژوازی و وظايف پرولتاريا چنين می گويد

در حالی که از يک سو، سوسياليزم تخيلی و مکتبی که «

کل جنبش را تابع يکی از لحظه ھای آن می کند، و 

فعاليت مغزی فضل فروشان را به جای توليد اجتماعی 

می نشاند، مبارزۀ انقDبی، طبقات را با ھمۀ ضرورت 

و در حالی که اين سوسياليزم  ھای آن حذف می کند

مکتبی که در باطن کاری جز ايده آليزه کردن جامعۀ 

اين سوسياليزم را پرولتاريا طرد ... موجود انجام نمی دھد

پرولتاريا بيش و ... و به خرده بورژوازی واگذار می کند

پيش تر به گرد سوسياليزم انقDبی، به گرد کمونيزم که 

Dنکی را اختراع کرده است، برای آن بورژوازی نام ب

اين سوسياليزم ھمانا اعDم تداوم انقDب . جمع می شود

ھمانا اعDم ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا ھمچون . است

نقطۀ _زم گذار به الغای کليۀ روابط اجتماعی که متناظر 

اين روابط توليدند، به انقDب در ھمۀ ايده ھايی که نتيجۀ 

» اين روابط اجتماعی اند
)١(

  

به سخن ديگر، تنھا نيرويی که می تواند در مقابل 

انحراف ھای خرده بورژوازی راديکال در درون جنبش 

کارگری ايستادگی کند، که جھت گيری مشخص انقDب 

به قول مارکس . سوسياليستی و برنامۀ انقDبی داشته باشد

. جمع شده باشندسوسياليزم انقDبی  انقDبيونی که به گرد

نخستين رھنمود سازماندھی حزب پيشتاز در واقع 

  .کارگری نيز در ھمين نکته مھم نھفته است

را از ساير انقDب ) سوسياليستی(آن چه انقDب کارگری 

ھا متمايز می کند، اين است که انقDب کارگری برخDف 

  .است عمل آگاھانه ساير انقDب ھا در تاريخ، يک

ده ھا و يا انقDب کارگری يک شورش خود انگيختۀ تو

خودی مردم نيست، بلکه يک انقDب يک قيام خود به

انقDب پرولتری برای نخستين . برنامه ريزی شده است

بار در تاريخ، خواھان جايگزين کردن يک شکل از 

استثمار به جای شکل ديگر آن نيست، بلکه خواھان لغو 

انقDب کارگری صرفاً . کليۀ اشکال استثمار انسان ھاست

از ميان برداشتن بی عدالتی و فDکت نيست، که  خواستار

برای اجتماعی کردن کليۀ  تسخير قدرت سياسیخواھان 

وسايل توليد و رھايی کليۀ انسان ھا از ستم کشی تحت 

 عينیسرمايه داری پيش شرط ھای . جامعۀ طبقاتی است

انقDب را فراھم می آورد، اما برای انقDب سوسياليستی 

نيز  - سوسياليستیآگاھی  يعنی -ذھنیپيش شرط ھای 

  .ضروری است

آگاھی سوسياليستی نوين برخDف ساير انگيزه ھای 

. است دانش انقDبی جوامع ماقبل سرمايه داری، محصول

تشديد تضادھای طبقاتی و نھايتاً رودرويی طبقۀ کارگر با 

سرمايه دار و شورش ھا و طغيان ھای کارگری پديده 

معۀ سرمايه داری به وقوع ھايی ھستند که در درون جا

اما صرفاً با عصيان و خشم توده ای نمی . می پيوندند

طبقۀ . توان نظام سرمايه داری را از ميان برداشت

تئوری  کارگر نياز به ابزار برنده تری دارد و آن ھم

دانش سوسياليستی که محصول تجارب . است انقDبی

 تاريخی جنبش کارگری و تحليل اقتصادی و اجتماعی

است، پيش شرط ھای ضروری برای ريشه کن کردن 

بدون تئوری انقDبی و درک . نظام سرمايه داری است

  .جامعۀ سرمايه داری، جايگزين کردن آن غيرممکن است

کسب آگاھی سوسياليستی اوليه، بر اساس جنبش ھای 

خودانگيختۀ کارگری که تحت تأثير ايدئولوژی بورژوايی 

در . ته، به وقوع پيوستو خرده بورژوايی قرار داش

اتحاديه ھای (وضعيت کنونی نيز آگاھی تريديونيونيستی 

و يا حزب ھای توده ای کارگری و يا نھادھای ) کارگری

تحت تأثير ھمين ايدئولوژی » ضّد سرمايه داری«علنی 

مارکس، متکی بر اين استد_ل، می گويد . ھا قرار دارند

پرولتاريا طرد و به که اين قبيل سوسياليزم بايد به وسيلۀ 

)٢(خرده بورژوازی واگذار شود 
به سخن ديگر، طبقۀ  .

کارگر بايد خود را از شّر ايدئولوژی بورژوايی و خرده 

بورژوايی که ايدئولوژی ھـيئت حاکم است رھا کرده و به 

  .آگاھی سوسياليستی انقDبی روی آورد
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 اما اين آگاھی سوسياليستی انقDبی، و يا مجموعۀ برنامۀ

کمونيستی، به طور خود بخودی و يا صرفاً از طريق 

فعاليت ھای اتحاديه ھای کارگری و نھادھای راديکال 

بايد يک . علنی کارگری به پرولتاريا منتقل نمی شود

پيشروی کارگری که مظھر عالی ترين درجۀ آگاھی 

تجربۀ طبقاتی است، قادر به دستيابی به اين برنامه و 

برای مجھز کردن کل . کارگر باشد انتقال آن به کل طبقۀ

طبقۀ کارگر به اين برنامه، سازماندھی پيشُروی کارگری 

ضروری است؛ و برای سازماندھی پيشُروی کارگری 

 حزب پيشتاز کارگرینياز به تشکيDت انقDبی، يعنی 

حزبی که با در دست داشتن ابزار تئوريک و . است

ارگر را آگاھی سوسياليستی، خشم و عصيان کل طبقۀ ک

در راستای سرنگونی کل سيادت نظام سرمايه داری و 

  .جايگزينی آن با نظام سوسياليستی سازمان دھد

مارکس و انگلس دست به تشکيل نخستين  ١٨۴۶در سال 

کميته ھای مکاتبات «سازمان بين المللی خود به نام 

مرکز اين کميته ھا در بروکسل بود که . زدند» کمونيستی

ا کميته ھای مشابه در بريتانيا، فرانسه، روابط خود را ب

اتحاديۀ «پس از مدتی، اين کميته ھا با . آلمان حفظ کرد

تماس  –يک انجمن مخفی بين المللی در آلمان –» عدالت

اتحاديۀ «وحدت بين کميته ھای مذکور و . برقرار کردند

را پايه » اتحاديۀ کمونيست«، ١٨۴٧، در سال »عدالت

بيانيۀ «، بنا بر تقاضای اتحاديه، ١٨۴٨در فوريۀ . گذاشت

در اين . به دست مارکس و انگلس نگاشته شد» کمونيست

بيانيه برای نخستين بار ايده ھای اوليۀ مارکس دربارۀ 

در بخش . حزب کارگری به رشتۀ تحرير درآمد

  :چنين آمده است» پرولتاريا و کمونيست ھا«

چه  رابطۀ کمونيست ھا با پرولتاريا به طور کلی از«

شکلی است؟ کمونيست ھا در مقابل ساير احزاب طبقه 

آنان منافعی . جداگانه ای تشکيل نمی دھند )٣( کارگر حزب

آنان . جدا و جداگانه از پرولتاريا، به طور کلی، ندارند

ھيچ گونه اصول افتراقی از خود به وجود نمی آورند تا 

به وسيلۀ آن نھضت پرولتاريا را شکل داده، قالب گيری 

  .کنند

تنھا دو نکتۀ زير کمونيست ھا را از ساير احزاب طبقۀ 

   .کارگر مشخص می کند

کمونيست ھا در مبارزات ملی پرولتاريای کشورھای -١

مختلف، منافع مشترک کل پرولتاريا را، صرف نظر از 

تمام مليت ھا، خاطرنشان کرده، آن را جلوه گر می 

  .سازند

کارگر با در مراحل مختلف که مبارزۀ طبقۀ  -٢

بورژوازی، در طول رشد خود، بايد از آن بگذرد، 

کمونيست ھا ھميشه و در ھمه جا از منافع نھضت، به 

  .طور کلی، جانبداری می کنند

به ھمين دليل کمونيست ھا از يک سو، يعنی در عمل، 

پيشرفته ترين و عزم جزم کرده ترين بخش حزب ھای 

و در واقع  طبقۀ کارگر ھر مملکت را تشکيل می دھند،

بخشی ھستند که ديگران را به حرکت در می آورند؛ و از 

سوی ديگر، يعنی از ديدگاه نظری، آنان نسبت به توده 

عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند که به روشنی، مسير 

حرکت، شرايط، و نتايج نھايی و کلی نھضت پرولتاريا 

   .را درک می کنند

مان است که ھمه ھدف فوری و فوتی کمونيست ھا ھ

حزب ھای پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگون کردن 

سيادت بورژوازی، و تسخير قدرت سياسی بوسيله 

».پرولتاريا
 )۴(

  

در اينجا مارکس و انگلس، در مقابل افرادی که ايدۀ 

و جايگزين » توطئه گرايانه«تشکيل گروه ھای کوچک 

کردند، کردن خود به جای کل طبقۀ کارگر را تبليغ می 

مردود اعDم کرده و رابطۀ کمونيست ھا را با طبقۀ 

ھم چنين، آنان در مورد بين المللی . کارگر توضيح دادند

اما در اين . بودن جنبش کارگری تأکيد اخص کردند

نوشته ھا، ھنوز به طور دقيق، مفھوم حزب کارگری بيان 

نشده بود، زيرا که مسألۀ ساختن حزب مشخص کارگری 

، ١٨٤٨تجربۀ انقDب ھای . نبش مطرح نبودھنوز در ج

در » اتحاديۀ کمونيست«به خصوص در آلمان، و ضعف 

دخالت متشکل و مؤثر در قيام ھای توده ای آن دوره، 

. مفھوم سازماندھی را در نوشته ھای مارکس تکامل داد

مارکس که در لندن در تبعيد به سر می  ١٨٤٩در پائيز 

را برای » مونيستکميتۀ مرکزی اتحاديه ک«برد، 

  .بازسازی سازمان خود تشکيل داد
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در  ١٨٤٨مارکس و انگلس، پس از تجربه انقDب ھای 

اروپا صريحاً به ايجاد سازمان مخفی و محکم پيشروی 

و ) نمايندگان عالی ترين درجۀ آگاھی طبقاتی(کارگری 

متمايز از نمايندگان نظريات و طرز تفکر خرده 

جنبش کارگری، اشاره  بورژوايی راديکال در درون

  :چنين نوشت ١٨٤٨مارکس در آغاز انقDب . کردند

اتحاديۀ کمونيست که در گذشته سازمانی محکم بود، ...«

بخش عمده ای از اعضا که . به شدت ضعيف شده است

مستقيماً در جنبش شرکت داشتند، تصور کردند که زمان 

 کار تجمع ھای مخفی سپری شده و بايستی به فعاليت ھای

برخی از واحدھای محلی رابطۀ خود را . علنی اکتفا کرد

سست کردند و به تدريج به ) رھبری(با کميته مرکزی 

در حالی که حزب دمکراتيک، حزب خرده . خواب رفتند

بورژوايی، بيشتر و بيشتر در آلمان سازمان يافته است، 

حزب کارگری در حال از دست دادن پايۀ محکم خود 

حالت به جز در چند منطقه برای و در بھترين . است

در . انجام کارھای محلی، فعال و سازمان يافته نيست

نتيجه، جنبش عمومی کامDً زير نفوذ رھبری دمکرات 

به اين وضعيت نمی . ھای خرده بورژوا قرار گرفته است

توان ادامه داد، بايد استقDل کارگران را مجدداً برقرار 

» .کرد
)۵( 

  

سست «می شود، نزد مارکس  ھمان طور که مشاھده

تشکيDتی سازمان کارگری، مترادف بود با قرار " »شدن

. گرفتن آن زير سلۀه انديشه ھای رھبری خرده بورژوايی

  : انگلس نيز چنين استد_لی ارائه می داد

مدت ھاست که ھيچ توھمی در بارۀ اين واقعيت ندارم «

که با�خره يک روز در حزب جدل با افرادی که 

ادات بورژوايی دارند، در خواھد گرفت و انشعابی اعتق

» .ميان جناح راستگرا و چپگرا پيش خواھد آمد
)۶( 

  

، مارکس و انگلس ١٨٥٠ -١٨٦٤سال بين  ١٤طی 

در . دخالت زيادی در امور ساختن حزب کارگری نداشتند

. بود» سرمايه«اين دوره، مارکس مشغول نگارش کتاب 

در » چارتيست ھا«در عين حال برای روزنامه ھای 

طی اين زمان، انجمن ھا و کلوب . بريتانيا مقاله نوشت

ھای متعددی تحت نفوذ سوسياليست ھای تخيلی و 

طرفداران ژاکوبين ھا شکل گرفتند، که مارکس و انگلس 

در اين دوره به علت . در آنان شرکت فعال نداشتند

فروکش مبارزات کارگری اروپايی در اثر شکست 

، سازمان ھای کارگری قابل مDحظه ١٨٤٨انقDب ھای 

ای ايجاد نشدند؛ و وضعيت عينی نيز برای چنين تشکل 

  .ھايی وجود نداشت

انجمن بين الملل «، مارکس به جلسۀ ١٨٦٤در سپتامبر 

در لندن دعوت شد و با شرکت در آن جلسه، » کارگران

فعاليت تشکيDتی خود را در درون جنبش کارگری از 

جمن طی دوره ای به علت آغاز بحران اين ان. سر گرفت

ھای اقتصادی در سطح اروپا و مبارزات بين المللی 

به خصوص در  -کارگران، توسط چند اتحاديۀ کارگری

اما، گرايش ھای . تأسيس شده بود -بريتانيا و فرانسه

شرکت کننده در اين انجمن عمدتاً از طرفداران 

اصDح » دنپرو«ناسيوناليست ھای ايتاليايی، » مازينی«

سوسياليست ھای تخيلی » اوون«طلبان فرانسوی و 

مارکس که مسئوليت نگارش . انگليسی، تشکيل شده بودند

اين انجمن را به عھده گرفته بود، در دفاع از » اصول«

مواضع طبقۀ کارگر، با انحراف ھای موجود برخورد 

رھايی طبقۀ کارگر فقط به «اظھارات معروفی مانند . کرد

، در پاسخ به انحراف »د طبقۀ کارگرعملی استوسيلۀ خو

ھای ماجراجويان شبه ژاکوبينی که متمايل بودند که خود 

رھايی طبقه «را جايگزين طبقۀ کارگر کنند، بود؛ و يا 

کارگر نه امر محلی و نه ملی است، بلکه يک مسألۀ 

، »اجتماعی است که در سطح بين المللی قابل تحقق است

ای ناسيوناليستی موجود، در در پاسخ به انحراف ھ

  .انجمن، از سوی مارکس تأکيد شده بود» اصول«

با آغاز موج اعتصاب ھای کارگری و تعميق بحران 

، مارکس موقعيت ١٨٦٦-٦٧اقتصادی سرمايه داری 

خود را در درون بين الملل اول، در مقابل گرايش ھای 

مارکس در درون رھبری بين . انحرافی، مستحکم تر کرد

، و در کنگره ھا، قطعنامه » شورای عمومی«، الملل

برای . ھای مبنی بر سياست ھای سوسياليستی را گذراند

رھايی «: ، طرح شد که)١٨٦٧(نمونه، در کنگرۀ لوزان 

اجتماعی کارگران، از رھايی سياسی آنان جدا ناپذير 

، سياست )١٨٦٨(ھمچنين در کنگرۀ بروکسل " ».است
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در کنفرانس . خوردشکست » پرودن«ھای طرفداران 

انجمن داده » اصول«، ترميم پراھميتی به )١٨٧١(لندن 

  :شد

در تقابل با قدرت اشتراکی طبقات دارا، پرولتاريا تنھا «

زمانی قادر است که به مثابۀ يک طبقه عمل کند که خود 

عليه کليه ی حزب ھای طبقات  - را در يک حزب سياسی

کارگر را در  اين عمل، پيروزی طبقه. متشکل کند -دارا

راستای انقDب سوسياليستی و ھدف نھايی آن، يعنی 

  ».الغای ھمه طبقات، تضمين می کند

اما با وجود مبارزات سياسی مارکس عليه گرايش ھای 

انحرافی موجود، و تصويب برنامۀ انقDبی، بين الملل 

اول ھرگز نتوانست به يک حزب بين المللی کمونيستی 

لف در کشورھای مختلف ھر بخش ھای مخت. تبديل شود

يک تحت تأثير گرايش ھای انحرافی موجود قرار گرفته 

گذاشت تا ھر «مارکس خود اعتقاد داشت که بايد . بودند

» بخش آزادانه برنامۀ خود را تکامل دھد
)٧(

نتيجۀ  

ميخائيل «عملکرد چنين روشی اين بود که افرادی نظير 

اخوان «و طرافدارانش در حزب آنارشيستی » باکونين

اين عده که خواھان . به بين الملل اول پيوستند» بين الملل

از ميان برداشتن فوری دولت، ارث و امتناع از سياست 

برای جنبش کارگری بودند، بين الملل را با ماجراجويی و 

عليه » باکونين«مبارزۀ . توطئه گری به بن بست کشاندند

ا عميق بين الملل، بحران بين الملل ر» شورای عمومی«

، کليۀ سازمان ھای »کمون پاريس«با شکست . تر کرد

کارگری در سطح بين المللی مورد حملۀ ارتجاع قرار 

بين الملل اول نيز به تدريج به پايان زندگی خود . گرفتند

  .رسيد

را در » سر ترکه«اما در اين دوره، مارکس و انگلس 

 مقابل مخالفان خود بيش از حد بسوی تأکيد بر مبارزات

انگلس کارنامۀ . اقتصادی طبقۀ کارگر خم کردند

مداخDت خود و مارکس را در اين دوره، طی نامه ای به 

  :چنين ارائه می دھد ١٨٩٠سپتامبر  ٢١در » بلوک«

اندازۀ  ازمارکس و من تا حدودی در باره ی تأکيد بيش «

ما مجبور بوديم . جوانان بر مبارزات اقتصادی، مقصريم

کسانی -مقابل مخالفان خود ذکر کنيم  اصول اساسی را در

و ما ھيچ وقت، . که آن مبارزات را انکار می کردند

زمان، مکان و فرصت آن را نيافتيم که بر ديگر عناصر 

  ».مبارزاتی نيز تأکيد کنيم

به بعد مارکس و انگلس درگيری تعيين  ١٨٧٢از سال 

به . کننده ای در شکل گيری حزب ھای کارگری نداشتند

مارکس به علت بيماری اش بيشتر به فعاليت خصوص 

در اين دوره، سازمان ھای توده . ھای تئوريک پرداخت

ای کارگری سوسيال دمکرات، به خصوص در آلمان، 

با ظھور اين حزب ھا، عقايد رفرميستی نيز . شکل گرفتند

در اين مقطع تأکيد نوشته ھای . به درون آنان نفوذ کردند

Dل برنامه ای اين حزب ھا و مارکس و انگلس بر استق

 ٢١انگلس در . پاکيزه نگھداری آنان از نفوذ رفرميزم بود

  :چنين نوشت» ببل«به  ١٨٧٣ژوئن 

قرار " وحدت طلبانه"نبايستی تحت تأثير فريادھای «

يک حزب می تواند با انشعاب و دوام آوردن در ... گرفت

   ».مقابل آن به پيروزی برسد

ھمچنين، . از رفرميست ھا بوددر اين جا منظور انشعاب 

با » _سال«به محض اتحاد طرفداران  ١٨٧٥در سال 

حزب کارگری «حزب سوسيال دمکرات و تشکيل 

نقد برنامۀ «در آلمان، مارکس در » سوسيال دمکراتيک

، برنامه رفرميستی اين حزب متحد را به باد انتقاد »گتا

در اين نوشته استقDل برنامۀ کمونيستی از . گرفت

اما، متأسفانه مبارزات . نظريات رفرميستی تأکيد شده بود

مارکس و انگلس از رشد سازمان ھای توده ای 

رفرميستی جلوگيری نکرد، و پس از مرگ مارکس و 

انگلس اين حزب ھای توده ای به آلت دست بورژوازی 

  .تبديل شدند

ھمان طور که در با_ اشاره شد، مسألۀ مارکس و انگلس 

ستای ايجاد حزبی مستقل از انحراف ھای عمدتاً در را

مارکس و . خرده بورژوايی و رفرميستی بوده است

انگلس در مبارزات خود با انحراف ھای موجود، مجبور 

بودند که از حزب ھای توده ای و مبارزات اقتصادی آنان 

اما، اين ھرگز به اين مفھوم نبود که آنان مدافع . دفاع کنند

ھمان طور که . فرميستی بودندحزب ھای بی درو پيکر ر

اشاره شد، در مقاطع مشخص بر استحکام و اتکا بر 
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اعضای قابل اعتماد در درون حزب کارگری تأکيد 

حزب پيشتاز ريشه ھای نظريات سازماندھی . کردند

  .نظريات مارکس و انگلس بودتداوم در  لنين کارگری

  :پانوشت

نوامبر (کارل مارکس  -"مبارزۀ طبقاتی در فرانسه" -١

، منتخب آثار به زبان انگليسی، چاپ مسکو )١٨۵٠

  .٢٨١-٢٨٢، صفحات)١٩٧٣(

نوامبر (کارل مارکس  -"مبارزۀ طبقاتی در فرانسه"-٢

، منتخب آثار به زبان انگليسی، چاپ مسکو )١٨۵٠

  .٢٨١-٢٨٢، صفحات)١٩٧٣(

در اين جا تشکيDت » حزب«منظور مارکس از  -٣

مونيست ھا جنبش ويژه يعنی ک. است جنبشنيست، بلکه 

در آن دوران رسم بود . ای جدا از جنبش پرولتاريا ندارند

مثDً، . اشاره کنند» حزب«که به نھضت ھا تحت عنوان 

آلمان، مارکس نشريۀ خود را به  ١٨۴٨در اوائل انقDب 

معرفی می کند، در " حزب دمکراتيک"عنوان ارگان 

بش صورتی که چنين حزبی وجود نداشت و منظور جن

اضافه بر اين، _زم به تذکر است که در . دمکراتيک بود

اتحاديۀ "ھمان زمان انتشار بيانيۀ مارکس به عضويت 

درآمده بود و بنابر اين او نمی توانست مخالف " کمونيست

  .ايجاد تشکيDت کمونيستی بوده باشد

، )١٨۴٨فوريه (مارکس و انگلس  -"بيانيۀ کمونيست" -۴

  .تینشر کارگری سوسياليس

کارل  - "کمونيستخطابيۀ کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ "-۵

، از کتاب )١٨۵٠مارس (مارکس و فردريک انگلس 

به زبان انگليسی، انتشارات " ١٨۴٨انقDب ھای "

  .٣١٩- ٣٢٠پنگوئن، صفحات 

نامه ھای مارکس و  نامۀ انگلس به ببل، مجموعۀ -۶

  .١٨٧٩انگلس، سپتامبر 

نامه ھای مارکس و  مۀ انگلس به ببل، مجموعۀنا -٧

  .١٨٧٩انگلس، سپتامبر 

  

  حزب و طبقهحزب و طبقه

  آموديا بورديگا

  

اين مطلب نخستين بار در نشريۀ : توضيح ميليتانت
  .به چاپ رسيد ٧مارۀ ميليتانت ش

  رنوا راسخ :برگردان

که » نقش حزب کمونيست در انقDب کارگری« تزھای 
د و انترناسيونال به تصويب رسي ۀدومين کنگر به وسيلۀ 

عميق  و اساسی در  ۀمورد توافق قرار گرفت، ريش
بين حزب  ۀرابطاين تزھا تعريف . مارکسيزم داردۀ آموز

گر نع قرار می دھد و بنياشروۀ عنوان نقطه و طبقه را ب
خشی از طبقه که حزب تنھا می تواند ب] اين نظريه است[

  .را طبقه يا حتی شايد اکثريت آن ۀرا شامل شود، نه ھم

به اين  اين حقيقت عيان می توانست بھتر بيان شود، اگر
نکته اشاره می گرديد که کسی  نمی تواند از طبقه بگويد، 

گرايش به سازماندھی که اکثريت اين طبقه  مگر اين
اما در . شدخودش را در يک حزب سياسی، ھستی ببخ

اجتماعی بر اساس روش انتقادی  ۀحقيقت تعريف يک طبق
 ما چيست؟ آيا امکان دارد که ما بتوانيم آن طبقه را صرفاً 

از شرايط رايج اقتصادی و بر اساس آگاھی ظاھری 
 آن ۀھا و موقعيت قابل مقايس گروھی از انسان اجتماعی
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روش . ھا به نسبت فرآيند توليد بشناسيم؟ اين کافی نيست

به ساختار اجتماعی محض ] برای شناخت طبقه[ما 
موجود محدود نمی شود؛ ھمچنين اين روش نمی خواھد 

تمام ساخته ھای  ،با کشيدن يک خط انتزاعی صرف
-چراکه طبيعت؛ فردی اجتماعی را به دو گروه تقسيم کند

  .کار را کردند نگران اسکو_ستيک اي

انسانی را در حرکت و توسعه  ۀمارکسيزم انتقادی، جامع
اش در زمان می بيند و از يک مقياس بنيادی تاريخی و 

 ۀاين بدان معناست که رابط. گيردديالکتيکی بھره می 
ھا مورد مطالعه  آن ۀرا در فعل و انفعا_ت دو جانب وقايع

  .قرار می دھد

ء ماورا -روش متافيزيکیمارکسيزم انتقادی بر خDف 
طبيعی که می خواھد ابتدا تصوير لحظه ای و محدودی 
از جامعه را ترسيم نموده و بعد به تجزيه و تحليل افراد 

وش موجود در آن بپردازد، با بھره گيری از ر
) فيلم( عکس ھای متحرک ۀ ديالکتيکی، تاريخ را به مثاب

 ۀرجستمشخصات بطبقه بايد بر اساس . در نظر می گيرد
  . اين حرکت مورد جستجو و تمايز قرار گيرد

با استفاده از روش اولی، ما با ھزاران مخالفت از طرف 
اگر  –مردم کوته بين ( آمارگيران و جمعيت شناسان 

ھا تقسيمات  آن. مواجه خواھيم شد) گر وجود داشته اندرھ
ما را مورد بازبينی قرار خواھند داد و معتقدند که دو 

ندارد، اما شايد ده يا صد يا ھزار طبقه که با  طبقه وجود
درجه ھای متوالی و مناطق متغير غير قابل تعريف و از 

  .ھم جدا شده اند، وجود داشته باشد

 که ما از معيارھای کامDً  اما با روش دوم، با وجود آن

] يعنی[متفاوتی در جھت تمايز قھرمان تراژدی تاريخی، 

اھداف آن استفاده می  وطبقه، و در جھت تعريف عمل 
يکسانی در ميان گروھی از  ۀبه مشخص کنيم، اين

در ضمن عکاس بينوای . واقعيات متغير می پيوندد
را به عنوان رشته ای از اطDعات مرده و  آمارشناس اين

رو برای  از اين. عاری از زندگی به ثبت می رساند
که طبقه وجود دارد و در زمان موجود در  اثبات اين

خ عمل می کند، فقط کافی نخواھد بود برای نمونه تاري
، يا تعداد »لوئی چھاردھم«تعداد بازرگانان در زمان 

مالکان انگليسی در قرن ھيجدھم، يا تعداد کارگران در 

را در [کارخانجات صنعتی بلژيک در آغاز قرن نوزدھم 
؛ در عوض ما بايد تمامی تاريخ را بر اساس ]نظر بگيريم

موجود مورد بررسی قرار دھيم؛ ما بايد  تحقيقات منطقی
جنبش اجتماعی، سپس سياسی را که سعی دارند راه خود 

ھا،  را از ميان پستی و بلندی ھا، شکست و موفقيت
اين روش تجزيه و تحليل مورد . جستجو کنند، دريابيم

کDسيکش بود؛   ۀدر اولين مقال» فردريک انگلس«ۀ استفاد
 ۀاسی را در تاريخ طبقھای سي او رشته ای از حرکت

کارگر انگليس تشريح کرده و بدين سان وجود مبارزات 
  .طبقاتی را نشان داده و به اثبات رسانيد

مفھوم ديالکتيکی طبقه به ما امکان چيره شدن بر 
آمارگر ديگر . ن را می دھداعتراضات کمرنگ آمارگرا

تلفی از آواز ھای  مخ اين نيست که به مانند گروه ۀشايست
، طبقات متقابل را آشکارا در تئاتر ۀنان در صحنخوا

او نمی تواند نتيجه گيری . تاريخی تقسيم شده ببيند ۀصحن
_يه ھای  تماس، ۀا با بيان اين ادعا که در منطقما ر

اجتماعی غير قابل تعريفی وجود دارد که اشخاص می 
زيرا اين حقيقت . د از ميان آنان نفوذ کنند را رد کندنتوان

تاريخی که به موجب آن، طبقات در مقابل يکديگر سيمای 
  .قرارمی گيرد را تغيير نمی دھد

***  

تصويری ايستا،  ۀرو مفھوم طبقه نبايد تلقين کنند از اين
وقتی که ما . بلکه بايد نماياگر يک تصوير متحرک باشد

يک گرايش اجتماعی يا جنبشی را می يابيم که متمايل به 
د طبقه را به معنای بايد وجو ،ھدف بخصوصی است

اما حزب طبقاتی به طور مادی وجود . واقعی آن بشناسيم
عرض اندام [اگرچه ھنوز به صورت رسمی  ،دارد

» عمل روش« يک حزب با وجود آموزه و ]. نکرده است

افکار سياسی  و در  ۀيک حزب مدرس. زنده می باشد
  .نتيجه سازمانی برای مبارزه است

و ھشياری است؛ دومين وجود آگاھی  ه،اولين مشخص
وجود خواست و اراده است يا به معنی دقيق تر  ،مشخصه

. یيو کوشش در جھت رسيدن به ھدف نھا کلمه، تDش

ذکر شده ما نمی توانيم طبقه را تعريف  ۀبدون دو مشخص
طور سرد ه که ما از قبل گفته ايم کسی که ب ھمچنان. کنيم

 علی رغم آن ،و بی تمايل واقعيات را به ثبت می رساند
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که امکان دارد که رابطه ای را در بين شرايط زندگی در 

نيست چيزی   _يه ھای کوچک يا بزرگتر بيايد، اما قادر
تنھا در يک . تاريخ را منقوش کند ۀدر رابطه با  توسع

حزب طبقاتی است که ما اين دو مشخصه را می يابيم که 
شرايط  طبقه در . به ھم فشرده و در ھم آميخته شده اند

ترکيب سيستم جديد توليد، توسعه  به وسيلۀ خاصی که 
سيس کارخانجات بزرگ، استخدام و أت مثDً  -می يابد 

شکل می گيرد؛ در ھمين راستا  -آموزش نيروی کار
شروع به ماديت يافتن در يک  منافع يک جمع تدريجاً 
خودش را در ] که آن آگاھی نيز[آگاھی دقيق می کند 

ای کوچکی از اين جمع نمايان می ھ شکل گيری گروه
  .کند

موقعی که توده ھا به عمل روی می آورند تنھا اين گروه 
در گير در عمل ھستند که فرجام را پيش بينی   ۀاوليھای 

ھا ھستند که بقيه را حمايت و رھبری می  کرده و آن
که ما به پرولتاری مدرن استناد می کنيم،  زمانی. نمايند

در رابطه با يک طبقه بندی صنفی در  نبايد اين پروسه را
بلکه بايد به طبقات به عنوان يک کليت نظر  ،نظر بگيريم

در نتيجه می توان دريافت که آگاھی دقيق تر . افکنيم
قاتی ظاھر شده  از خصوصيات و منافع طب چگونه تدريجاً 

پيچيدگی تجارب و ايده ھايی می باشد  ۀو اين آگاھی نتيج
ھا  يافت که  را در معدودی از گروه که تنھا می توان آن

  . عناصر برگزيده از ھر دسته دارايند

درواقع تنھا اقليتی مترقی قادرند ديد روشنی که در 
منافع تمام طبقه است را از عمل جمعی ترسيم  ۀبرگيرند

کرده و در مرکز پروژه شان تغيير بنيادی تمام ساختار 
ھا در  يتھا، آن اقل آن گروه. اجتماعی را قرار دھند

موقعی که تشکيل . حقيقت چيزی به جز حزب نيستند
که البته ھيچ وقت بدون بازداشت، بحران و (حزب 

به مراحل معينی برسد ) اختDفات داخلی روی نخواھد داد
آن موقع ما می توانيم بگويم که طبقه وارد عمل شده 

اگرچه حزب تنھا بخشی از طبقه را شامل می شود . است
واند به طبقه اتحاد عمل و حرکت بدھد، و فقط   می ت

آميختگی اين عناصر، بايد فرای دسته بندی  ،برای حزب
و . مکان و موقعيت که برای طبقه حساس ھستند، باشد

اين برای ما اين مفھوم اوليه را ترسيم می کند که حزب 
  .تنھا بخشی از طبقه است

در مقابل کسی است که طبقه را ايستا در نظر می گيرد، 
تصويری انتزاعی از جامعه می دھد و طبقه را به عنوان 
منطقه ای با ھسته ای کوچک می بينند و اين ھسته را 

اين ديدگاه به راحتی می تواند به . حزب در نظر می گيرد
تمام گروه ھای طبقه که : اين نتيجه گيری منجر شود که

از  ،ھميشه در اکثريت می باشد ،خارج از حزب ھستند
راست می  آن ھان بيشتری دارند و ھميشه اين رو وز

ھر چند اگر ما تنھا به ياد بياوريم که افراد موجود . باشد
نه آگاھی طبقاتی و نه اراده و عزم  ،در آن اکثريت

طبقاتی را دارند و برای مقاصد خودخواھانه تجارتشان، 
گاه قابل فھم  روستايشان و ملتشان زندگی می کنند، آن

نبش طبقاتی در کل جنبش تاريخی است که برای حفظ ج
_زم به اندامی است که بتواند عDوه به متحد کردن طبقه 

طبقه، حزب را در بر دارد و برای . را رھبری نمايد آن
 بودن و عمل کردن در تاريخ بايد يک دکترين انتقادی و

و ھدفش بايد رسيدن به اصول حياتی تاريخ را دارا بوده 
  .آن  اصول و مقصد باشد

***  

تنھا در مفھوم واقعی انقDبی است که س�مت و س�وی عم�ل 
تجزي�ه و تحلي�ل آم�وزه . طبقاتی را حزب نمايندگی می کند

ی، ھم��راه ب��ا تجربي��ات ت��اريخی ب��ه م��ا اي��ن امک��ان را م��ی ا
دھد که به آسانی خرده بورژوازی و نظرات ض�د انقDب�ی 
و ھر گونه گرايش که ريشه در نفی ضرورت نقش ح�زب 

 ۀگ�ر اي�ن نف�ی و ع�دم پ�ذيرش ب�ر پاي�ا. تنزل دھيمرا دارد، 
ک�ار ه نقطه نظر دمکراتيک اس�توار باش�د، باي�د نق�دی را ب�

ب����رد ک����ه مارکس����يزم ب����رای ع����دم اثب����ات برھ����ان ھ����ای 
  .بورژوازی ليبرال مطرح می کند

ھ��ای  اگ��ر آگ��اھی انس��ان نتيج��ه اس��ت و ن��ه عل��ت ويژگ��ی
س�پس ب�ه عن�وان  -که مجبور زندگی و عمل است -محيطی

گ���اه م���ورد اس���تثمار واق���ع نم���ی ش���ود؛  ک قاع���ده ھ���يچي���
گرسنگان قادر به متقاع�د ک�ردن خودش�ان ب�ه ض�رورت و 
. ني��از بران��دازی اس��تثمارگران ب��ا ھ��ر وس��يله ای م��ی باش��ند

  .اين تنھا می تواند يک استثنا باشد

دمکراسی بورژوازی مبتنی بر انتخابات به دنب�ال رايزن�ی 
ش اکثري�ت، ھميش�ه در ک�نبا توده ھاست؛ زيرا م�ی دان�د وا

ممت���از اس����ت و اکثري���ت ب���ه آس���انی ح����ق  ۀخ���دمت طبق���
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ممتاز اعطا  ۀی و بھره کشی ھميشگی را به طبقفرمانرواي

ی أاين اضافه کردن يا کاھش اقليت ک�وچکی از ر. می کند
بلک�ه  ،دھندگان بورژوا نيست که روابط را تغيير م�ی دھ�د

ھ���ا س���رمايه داری اکثري���ت را ت���ابع خ���ود م���ی کن���د؛ ن���ه تن
اکثريت تمام شھروندان را، بلکه اکثريت تمام کارگران را 

رو اگ��ر ح��زب، ت��وده ھ��ای پرولتاري��ا را ب��ه  از اي��ن. ھ��م
قض��اوت عملک��رد و ابتک��ار عم��ل ک��ه اي��ن ھ��م از وظ��ايف 
ح��زب اس��ت، ف��را بخوان��د قض��اوتش چي��زی م��ی ش��ود ک��ه 
تقريبا با اطمينان، مطلوب نظر سرمايه داری واقع خواھ�د 

نس�بتا کم�ی از فک�ر  ۀی، دارای درج�أو رآن قضاوت . شد
روشن و ھدايت شده، کمتر مترقی، کمتر انقDبی و مافوق 

ھ��ا کمت��ر الھ��ام گرفت��ه از آگ��اھی و منفع��ت اش��تراکی  اي��ن
  . کارگران است

مفھ��وم ح��ق پرولتاري��ا در جھ��ت رھب��ری و عم��ل، تج��ردی 
مي�ل ] زي�را.[کسيس�تی اس�تعاری از ھر گونه ادارک مار

ر ح��زب انقDب���ی را ب��رای توس���عه، ب���ا ھ���دايتگ ۀو خواس��ت
، پنھان م�ی ]از طبقه[جايگزينی _يه ھای کمتر کامل شده 

جايی که اين ام�ر ب�ه ط�ور پيش�رونده روی م�ی  از آن. کند
تص��ميمات ناش��ی از آن نزديکت��ر ب��ه ب��ورژوازی و  ،دھ��د

بھت��ر اس��ت ب��ه خ��اطر . مف��اھيم محافط��ه ک��اران م��ی ش��ود
ب�ا ط�رح اي�ن کليش�ه بسپاريم که بورژوازی س�عی م�ی کن�د 

اقلي�ت «ت�وده ھ�ا احت�رام گذاش�ت و » عقل س�ليم«که بايد به 
را مط��رود  نم��ود، خ��ود را ب��ه ] يعن��ی ح��زب[» آش��وبگر

  .عنوان بھترين حامی استثمار شدگان جا بزند

جري��ان دس��ت راس��تی جن��بش ک��ارگری، مکت��ب اجتم��اعی 
ھايی که اصول ارتجاعی ش�ان ب�ه ط�وری  دمکراتيک، آن

ت��اريخ ب��ه ھمگ��ی نش��ان داده ش��ده اس��ت،  ۀب��ه وس��يلآش��کار 
با حزب طبقاتی ضديت می کنند و اي�ن ط�ور وانم�ود  دائماً 

می کنند که قادر به يافتن خواست واقعی طبق�ه ب�ا مش�اوره 
 م�وقعی ک�ه آن. در مقياس بزرگتری به نسبت حزب ھستند

ھ�ای اص�ولی و  ھا نمی توانند طبقه را م�اورای مح�دوديت
له أھن�د، س�عی ب�ه اثب�ات اي�ن مس�انظباطی عم�ل آن بس�ط بد

تع��دادی  ب��ه وس��يلۀھ��ای اص��لی نباي��د  د ک��ه ارگ��انن��م��ی کن
بلک��ه  ،مح��دود از اعض��ای مب��ارز و س��تيزگر تش��کيل ش��ود

ھ�ای بزرگت�ر، ک�ه  گروه ھای پارلمانی، بايد از ميان گروه
ھميش��ه متعل��ق ب��ه افراط��ی ھ��ای دس��ت راس��تی آن اح��زاب 

کرات انحط����اط اح����زاب سوس����يال دم����و. باش����ند ،ھس����تند

ھا کمتر از ت�وده  انترناسيونال دوم و حقيقتی که ترکيب آن
ناشی از اي�ن واقعي�ت اس�ت  ،انقDبی اند ۀھای سازمان يافت

بخص�وص ح�زب طبق�اتی را  ۀھا به ت�دريج مشخص� که آن
ھ�ا ديگ�ر ب�ه  آن. از دست دادن�د» کارگرگرايی« ۀبه واسط

عنوان پيشقراول و پيشگام عمل نمی کردند؛ پيش�گامی ک�ه 
بلکه به سيمای مکانيکی و غي�ر . از طبقه پيشی می گرفت

] ھ��ا آن[فک��ری در انتخاب��ات و سيس��تم بش��ر مب��دل ش��دند؛ 

از طبقه را که دارای آگ�اھی  یاھميت و اعتبار به _يه ھاي
کمتر و وابستگی بيشتر بودند را در دستورکار خ�ود ق�رار 

در نتيج��ه در واک��نش ب��ه اي��ن اپي��دمی، حت��ی قب��ل از . دادن��د
م��د ک��ه آوج��ود ه گ، گرايش��ی ب��ه خص��وص در ايتالي��ا ب��جن��

طرف���دار انض���باط داخل���ی اح���زاب و نپ���ذيرفتن اعض���ای 
اين�ان . ، بودن�دان�د جديدی که به دکترين انقDبی ما نپيوس�ته
ھ��ای پارلم��انی و  ھمچن��ان مخ��الف اس��تقDل داخل��ی گ��روه

ھ��ای محل��ی ب��وده و ب��ر اي��ن اص��ل ک��ه ح��زب باي��د از  ان��دام
اي��ن روش، ب��ه . تاکي��د داش��تند ،داعض��ای قDب��ی پ��اک ش��و

ثب��ات رس��يد و عن��وان پ��ادزھر واقع��ی ب��رای رفرمي��زم ب��ه ا
. ا تش��کيل دادانترناس��يونال س��وم ر ۀاس��اس دکت��رين و ش��يو

م�ی گ�ذارد  سھمی  را بر دوش حزب ۀاين روش نقش اولي
باط در ح�زب ب�ا جھت�ی روش�ن ض�و آن متمرکز ب�ودن و ان

نترناس��يونال ا. مش��کDت اص��ولی و ت��اکتيکی اس��تۀ درب��ار
فروپاش��ی اح��زاب سوس��يال دمکراتي��ک «ک��ه  س��وم ب��ر اي��ن

انترناسيونال دوم به ھيچ وجه فروپاش�ی اح�زاب پرولتاري�ا 
ی داد؛ عل��ت شکس��ت تش��کيDتی أر »ب��ه ط��ور ع��ام نيس��ت
ھ��ا فرام��وش ک��رده بودن��د ک��ه ح��زب  آن��ان اي��ن ب��ود ک��ه آن

  .ھستند و حزب بودن را متوقف کرده بودند

سته ايراد و اعتراض ديگر نس�بت ب�ه گذشته از اين، يک د
اي�ن اي�رادات از . مفھوم کمونيستی نقش ح�زب وج�ود دارد

جانب مکتب رفرميزم منحط سنديکاليستی ط�رح م�ی ش�ود 
ک��ه طبق��ه را در قال��ب اتحادي��ه ھ��ای اقتص��ادی م��ی بينن��د و 

ھ��ا دارای تش��کDتی ب��ا توان��ايی  وانم��ود م��ی کنن��د ک��ه آن
 ۀب��ه دنب��ال دور. س��تنددر انق��Dب ھھ��دايت و رھب��ری طبق��ه 

کDسيک سنديکاليزم فرانسوی، ايتاليايی و آمريکايی، اي�ن 
ب��ه ظ��اھر چ��پ ھ��ا قواع��د جي��دی را در بعض��ی گرايش��ات 

. انترناسيونال س�وم ھس�تند ۀدر حاشي بنيان نھادند که عمدتاً 

ھ��ا ھمچن��ين ب��ه راحت��ی ق��ادر ب��ه تن��زل ب��ه اي��دئولوژی  اي��ن
] ام�ن ب�ورژوازیاين رجع�ت ب�ه د[حاکم ھستند که پروسه 

ھا و نتايج تاريخی که دنبال ک�رده ان�د،  با انتقاد به پرنسيپ
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  .شکل می گيرد

مايل به شناخت طبقه در داخل س�ازمانی از  ھا اين گرايش
يعنی اتحاديه ھای ک�ارگری ھس�تند ک�ه ب�ه تعبي�ر  ان،خودش

ھا قبل از حزب سياسی تش�کيل م�ی ش�ود و ق�ادر اس�ت  آن
 ۀخود آورده و در نتيجه رابط�توده ھای بزرگتری را گرد 

  .کارگر داشته باشد طبقّ  بھتری را با کلّ 

با در نظر گرفتن تجربيات تاريخی، به اي�ن نتيج�ه خ�واھيم 
رسيد که اعضای افراطی و دست راستی جن�بش ک�ارگری 

 ۀی ک��ارگری ب��ه عن��وان نماين��دگان طبق��ھ��ا هي��د اتحادي��أيب��ا ت
را تقلي��ل را  ک��ارگر، آن جن��بش را مDي��م ک��رده و م��نش آن

خ�ويش را ب�رای  امروزه خود بورژوازی تماي�ل. می دھند
 ک��ارگر نش��ان م��ی دھ��د و اي��ن اص��Dً  ۀاتحادي��ه گراي��ی طبق��

در واق�ع بخ�ش ھوش�مندتر ب�ورژوازی . غير منطقی نيست
ب��ا مي��ل، س��ھولت در بھس��ازی سيس��تم و دس��تگاه نماين��دگی 

  .اتحاديه ھای کارگری غير سياسی را می پذيرد

ند که تا زم�انی ک�ه ک�نش و عم�ل می ک بورژوازی احساس
که اتحاديه ھ�ای  ایکارگر به خواسته ھای اقتصادی  ۀطبق

کارگری خواستار آن ھستند مح�دود باش�د، ب�ه حف�ظ وض�ع 
گ��اھی آموج��ود و ب��ه اجتن��اب ورزي��دن  از ش��کل دادن ب��ه 

گ�اھی انقDب�ی آگ�اھی سياس�ی تنھ�ا آسياسی کمک می کن�د؛ 
س�ت ک�ه ھمان�ا ب�ه ف دش�من اض�ع ۀھ�دف آن نقط� اس�ت ک�ه
  .آوردن قدرت استکنترل در

ھای گذشته و امروزی ھميشه به اي�ن حقيق�ت  سنديکاليست
 ب�ه وس�يلۀآگاھی داشته اند که بيشتر اتحاديه ھای کارگری 

اعض���ای دس���ت راس���تی اداره م���ی ش���وند و ديکت���اتوری 
ھ���ا، ب���ر اس���اس  رھب���ران خ���رده ب���ورژوازی روی ت���وده
سيس���تم انتخاب���اتی بورکراس���ی اتحادي���ه، حت���ی بيش���تر از 

ھ�ا ھم�راه ب�ا  در نتيج�ه سنديکاليس�ت. احزاب بنا شده اس�ت
عناصری که ب�ه ط�ور نس�بی و در عک�س العم�ل ب�ه رف�رم 

ش��کل جدي��دی از  ۀم��ل م��ی کردن��د، خ��ود را وق��ف مطالع��ع
 اي��ن. اتحادي��ه ھ��ای مس��تقل از اتحادي��ه ھ��ای س��نتی نمودن��د

ک�ه ف�رای  چ�را ،چنين مصلحتی از نظر تئوری اش�تباه ب�ود
ھ��ای اقتص��ادی نرف��ت؛ در  ھ��ای بني��ادی س��ازمان مقي��اس

. نتيجه به پذيرش اتوماتيک نفش کارگر در تولي�د پرداخ�ت

د کننده نم�ی توان�د عDوه بر اين، بر اساس اين ديدگاه، تولي
بقاتی ب�ا خود برود؛ در جايی که حزب ط ۀبه ماورای حرف

وس�يعی از  ۀک�ارگر در دامن� ۀدر نظر گرفتن اعضای طبق
و فعاليتش، به تنھايی قادر به بي�داری روح انقDب�ی شرايط 

در نتيج��ه آن ع��Dج ک��ه از نظ��ر تئ��وری . طبق��ه م��ی باش��د
  . اشتباه بود، از نظر واقعيت نيز ناکافی به اثبات رسيد

 ًDگراي��ی اش��تباه ديگ��ر از جبر ام��روز ي��ک برداش��ت ک��ام
گ���اھی در آمارکسيس���تی و درک مح���دودی از نقش���ی ک���ه 

Dاين است ک�ه تع�داد  ،بی بازی می کندتشکيل نيروھای انق
زي��ادی از م��ردم ب��ه دنب��ال سيس��تمی مک��انيکی از س��ازمان 
ھستند که توده ھا را بر اساس نقش ھ�ر ش�خص در تولي�د، 

ھ�ا  بر طب�ق اي�ن خط�ای باط�ل،  ت�وده. سازماندھی می کند
به ط�ور اتوماتي�ک و ب�ا ح�داکثر ک�ارايی انقDب�ی ب�ه س�وی 

ديگ�ری  ۀه راه حل گمراه کنندبدين گون. انقDب در حرکتند
دوباره نمودار می شود که م�دعی اس�ت خش�نودی روزان�ه 
از احتياج���ات اقتص���ادی م���ی توان���د ب���ا نتيج���ه ی نھ���ايی 

ام����ا . بران���دازی سيس����تم اجتم����اعی آش����تی و تط����ابق ياب����د
ط�ور ص�حيح در م�ورد ح�زب کمونيس�ت ه ھمچنانکه م�ا ب�

نب��ال پ��ی را ب��ه د.دی.آ.انش��عاب حزب��ی ک ک��ه بع��داً ( آلم��ان 
انق��Dب ب��ه س��ازمانی از نيروھ��ای فع��ال و : گفت��يم) داش��ت

مثب��ت ک��ه در اص��ول و ھ��دف نھ��ايی متح��د ھس��تند، ني��از 
_ي���ه ھ���ای مھ���م و اف���راد ب���ی ش���مار در بي���رون اي���ن .دارد

و  ک�ه اساس�اً  سازمان قرار م�ی گيرن�د؛ حت�ی ب�ا وج�ود اي�ن
به طبقه ای تعلق  دارند که پيروزی انقDب ب�ه نف�ع  اصو_ً 

اما طبقه به زيستن ادامه می دھد، مب�ارزه . می باشدھا  آن
طبق�ه از ھمجنس�ی ش�رايط . می کند و به پيروزی می رسد

 یاقتص��ادی سرچش��مه م��ی گي��رد و اي��ن ب��ه عن��وان ني��رو
ب��ه گ��رايش ب��ه س��وی ن��ابود س��اختن و گ��ذار  ۀمح��رک اولي��
. امروزی توليد در نظرھا پديدار م�ی گ�ردد ۀفراسوی شيو

بزرگ، طبقه بايد  ۀگرفتن اين وظيف منظور به عھده اما به
ب��رای خ��ودش عقي��ده و اس��تد_ل تفک��ر، ک��اربرد روش��ھای 
انتق����ادی، خواس����ت و اراده و ھمچن����ين س����ازمانی ک����ه ب����ا 

ھ��ا را  ھ��ای جمع��ی و ف��دارکاری بيش��ترين ک��ارآيی، ت��Dش
   .  جھت دھد را مورد استفاده قرار دھد
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  دموکراتيک و رژيمدموکراتيک و رژيم  سانتراليزمسانتراليزمدربارۀ دربارۀ 

  ١٩٣٧سکی، لئون تروت

  

  آرمان پويان: ترجمه

ايا_ت (» Socialist Appeal«به ھيئت تحريريۀ 

  )متحده

طی چند ماه گذشته،  من نامه ھايی در مورد رژيم درونی 

يک حزب انقDبی از سوی شماری از رفقای ظاھراً 

در برخی از اين . جوانی که نمی شناسم، دريافت کرده ام

ر سازمان شما، د» فقدان دموکراسی«نامه ھا از 

و نظاير اين ھا » رھبران«آميز برخوردھای تحکم

  .شکايت شده است

فرمولی شفاف و دقيق در «رفقايی از من می خواھند 

ارائه کنم که راه را به » دموکراتيک سانتراليزممورد 

پاسخ دادن . سوی برداشت ھا و تفسيرھای نادرست ببندد

 با اتبه کنندگانھيچ يک از مک. به اين نامه ھا آسان نيست

با  کنکرتبه طور شفاف و  که دنمن حتی تDش نمی کن

نقض دموکراسی  موارد د کهنذکر نمونه ھای واقعی بگوي

  .نھفته استدقيقاً در کجا 

از سوی ديگر، تا جايی که من به عنوان يک ناظر می 

و بولتن ھای شما قضاوت کنم،  ھا توانم برمبنای روزنامه

. آزادی تمام صورت می گيرد بحث در سازمان شما با

بولتن ھا اکثراً به وسيلۀ نمايندگان يک اقليت کوچک تھيه 

در مورد  ،به من گفته شده است که ھمين امر. می شوند

 اجراتصميمات ھنوز . جلسات بحث شما ھم صدق می کند

آشکار است که اين ھا از طريق کنفرانسی که . نمی شوند

پس نقض . ند شدخواھ جرآزادانه انتخاب گرديده ا

دموکراسی دقيقاً در کجا می توانسته است آشکار شده 

  .باشد؟ فھم اين موضوع دشوار است

گاھی، با قضاوت بر اساس خروارھا نامه، يعنی در اصل 

شکايات،  ريختگیآشفتگی و درھمبا قضاوت بر مبنای 

کنندگان تنھا از اين اين گونه به نظر می رسد که شکايت

رغم وجود دموکراسی، تند که علیموضوع ناراضی ھس

من بنا به . باقی مانده اندآن ھا ھنوز يک اقليت کوچک 

ناخوشايند  وضعيتتجربۀ شخصی خود می دانم که اين 

  اما نقض دموکراسی در کجاست؟. است

به عDوه من فکر نمی کنم بتوانم چنين فرمولی در مورد 

ای يک بار و بر«دموکراتيک ارائه کنم که  سانتراليزم

سوء برداشت ھا و تفسيرھای نادرست را محو » ھميشه

حزب در مبارزه با . فعال است يسميک ارگان ،حزب. کند

تکامل پيدا می است که موانع خارجی و تضادھای درونی 

  .کند

الملل ھای دوم و سوم، تحت شرايط تجزيۀ دھشتناک بين

وحشتناک عصر امپرياليستی، دشواری ھايی را برای 

چھارم ايجاد می کند که تاکنون در تاريخ سابقه الملل بين

اين دشواری ھا چيزی نيستند که بتوان با . نداشته است

 رژيمِ . فائق آمد ھا توسل به نوعی فرمول سحرآميز بر آن

سمان سقوط نمی کند، بلکه آحاضر و آماده از  ،يک حزب

يک خّط . به تدريج در جريان مبارزه شکل می گيرد

پيش از ھرچيز _زم . م تسلط داردسياسی بر اين رژي

است که مسائل استراتژيک و روش ھای تاکتيکی را به 

شکال سازمانی اَ . درستی به منظور حّل آن ھا تعريف کنيم

  .دنبايد متناظر با استراتژی و تاکتيک باش

می تواند  است که تنھا يک خطّ مشی صحيح سياسی
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مان طور ھ البته. تضمين کنندۀ يک رژيم حزبی سالم باشد

به آن معنا نيست که تکامل  اين امر د،يکه می توان فھم

سازمانی، به معنای دقيق کلمه،  شکDتم به بروز حزب

فرمولی برای ھر معناست که  آنبلکه به . نمی انجامد

در احزاب به ناگزير بايد دموکراتيک  سانتراليزم

کشورھای مختلف و در مراحل متفاوت تکامل ھمان 

  .مود متفاوتی داشته باشدحزب، بيان و ن

به ھيچ روی خود را در نسبتی  سانتراليزمدموکراسی و 

ھمه چيز به شرايط مشخص، . ديگر نمی يابنديک با ثابت

موقعيت سياسی کشور، توانمندی حزب و تجربۀ آن، 

سطح عمومی اعضای آن، اتوريته ای که رھبری به 

، کنفرانسپيش از يک . دست آورده است، بستگی دارد

زمانی که مشکل، فرموله کردن يک خطّ سياسی يعنی 

غلبه می  سانتراليزمبرای دورۀ آتی است، دموکراسی بر 

  .کند

، برمی گرددسياسی  عمل به ھنگامی که مشکل

است که دموکراسی را تحت تبعيت خود درمی  سانتراليزم

دموکراسی مجّدداً زمانی حق خود را بيان می کند . آورد

می کند تا با ديده ای انتقادی به ارزيابی که حزب نياز پيدا 

تعادل بين دموکراسی و . فعاليت ھای خود بپردازد

خود را در مبارزۀ واقعی برپا می سازد، در  ،سانتراليزم

لحظاتی نقض می شود، و سپس دوباره خود را برقرار 

بلوغ ھر عضو حزب خود را به طور اخص در . می کند

يزی چاز رژيم حزب،  اين حقيقت آشکار می کند که او

بيش از آن چه که می تواند اعطا کند، درخواست نمی 

 درويکرد خو بسته به ھر تلنگر شخصی، کسی که. کند

تعريف می کند، يک انقDبِی ضعيف نسبت به حزب را 

  .است

البته مبارزه عليه ھر يک از اشتباھات رھبری، ھر بی 

م اما  اين ھ. عدالتی و نظاير اين ھا، ضروری است

» اشتباھاتی«و » بی عدالتی ھا«ضروری است که چنين 

، بلکه در ارتباط با تکامل عمومی شانرا نه در خود

  .ارزيابی کنيم -ھم در مقايس ملی و ھم بين المللی - حزب

تناسب در سياست، فوق  درک کردنقضاوت صحيح و 

کسی که عادت دارد از کاه، کوه بسازد، . العاده مھم است

تر به خودش و حزب به مراتب بيش هک مستعد آن است

بدبختی کسانی مانند اولر، فيلد، . لطمه وارد بياورد

تناسب  درک و فھموايزبورد و سايرين، ھمين فقدان 

  .است

سته از خ، افراد انقDبیدر حال حاضر شمار افراد نيمه

از دشواری ھا، جوانان سالخورده ای  ھراسانشکست و 

ه مراتب با_تر از اراده به که ترديدھا و ادعاھايشان ب

چنين افرادی به جای تحليل جّدی . مبارزه است، کم نيست

می » رژيم«مسائل سياسی در اساس، در ھر موقعيتی از 

نالند، از رھبری انتظار معجزه دارند، يا تDش می کنند 

چپی ماوراء  حرف ھای مفتکه بدبينی درونی خود را با 

  .بپوشانند

که از دل چنين عناصری، انقDبی  متأسفانه بايد بگويم

بيرون نخواھد آمد، مگر آن که اينان خودشان را کنترل 

از طرف ديگر ترديدی ندارم که نسل جوان . کنند

کارگران آن طور که شايسته است قادر به ارزيابی 

محتوای برنامه ای و استراتژيک بين الملل چھارم خواھد 

ی خواھد بود و بيش از پيش تحت پرچم آن صف آراي

  .  کرد

ھر انقDبی واقعی که اشتباھات فاحش رژيم حزبی را ثبت 

ما بايد ده « :می کند، بايد پيش از ھر چيز به خود بگويد

کارگران جوان، . »!ھا کارگر جديد را به حزب وارد کنيم

تمامی حضرات شکاک، عريضه نويسان و افراد مرّدد را 

تنھا . واندشنوی فراخواھند خبه رعايت انضباط و حرف

از خDل چنين مسيری است که يک رژيم حزبی سالم در 

  .بخش ھای بين الملل چھارم ايجاد خواھد شد

  

http://www.marxists.org/archive/trotsky/193

7/xx/democent.htm 
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  اتيکاتيکدموکردموکر  سانتراليزمسانتراليزم

  کيوان نوفرستی

 ازدموکراتيک، آن روش سازمانی است که  سانتراليزم

سوی بلشويک ھا در فرايند انقDب روسيه به کار رفته 

در » در عمل سانتراليزمدموکراسی در بحث، «: شد

  .درون استراتژی ساخت يک حزب پيشتاز انقDبی

اين مفھوم نخستين بار به وسيلۀ لنين در مبارزه برای 

سوسيال رولوسيونر » محفلی«و عليه ذھنيت  اليزمسانتر

ھا تا پيش از تشکيل حزب کارگران سوسيال دموکرات 

به دقت تشريح شد، اما  ١٩٠١روسيه و بلشويک ھا در 

  .می رسيد ١٩١٧استفادۀ عام از آن به حدود سال 

آن روش سازمانی که لنين و بلشويک ھا برای بنانھادن 

از دورن پيروزی ھا و حزب بلشويک به کار گرفتند، 

شکست ھای جنبش طبقۀ کارگر تا شرايط خاص روسيۀ 

مقررات اتحاديۀ «. پيشاجنگ جھانی اول، اخذ شد

در دورۀ » انجمن بين المللی کارگران«و » کمونيست ھا

. مارکس نيز بر پايۀ اصول عمومی مشابھی قرار داشتند

و  با اين حال، اين لنين بود که اين اصطDح را ابداع کرد

اصول يک حزب سياسی منضبط طبقۀ کارگر را تکامل 

  . بخشيد

-دموکراتيک، از سه جنبۀ مرتبط با يک سانتراليزممقولۀ 

تعريف عضويت، دموکراسی : ديگر تشکيل می شود

  .و وحدت در عمل) يا مشارکتی(پرولتری 

  :تعريف عضويت

» عضويت«سازمان ھای مختلف، تعاريف گوناگونی از 

کی از سربازانی که پشت صفوف دشمن دارند؛ گروه کچ

قرار دارند، به طور شخص درک می کنند که چه کسی 

ھستند و به ھمين دليل، برداشت خشک و سفت و سختی 

از حقوق و تعھدات و وظايف ھر يک از اعضای خود 

يک جنبش اجتماعی وسيع، از سوی ديگر، صرفاً . دارند

آن برداشتی مبھم از عضويت دارد، و تعھد اعضای 

دموکراتيک را در  سانتراليزملنين اصول . محدود است

ارتباط با حزب سياسی طبقۀ کارگر که در شرايط 

غيرقانونی عمل می کند به دقت تشريح مرد و به ھمين 

دليل  روی ضوابط بسيار صريح و شفاف عضويت 

پذيرش برنامل حزب و تعھد به فعاليت : اصرار داشت

نگاه کنيد به (آن تحت رھبری يکی از سازمان ھای 

  )»يک گام به پيش، دو گام به پس«نوشتۀ لنين با نام 

 ضوابطواضح است که حقوق و تعھدات اعضا مطابق با 

از سوی ديگر، سازمان چخ يک . عضويت متفاوت است

اتحاديۀ کارگری باشد و چه يک جنبش اجتماعی يا ھستۀ 

بايد  -کم يا زياد-مخفی حزبی، حقوق و تعھدات اعضا

  .باشد دلمتعا

  ):يا مشارکتی(دموکراسی پرولتری 

اصول دموکراسی پرولتری، عينی ترين بيان خود را در 

دولت و ھمان طور که لنين در . کمون پاريس يافتند
-توصيف کرد، دموکراسی پرولتری مستلزم وسيع انق�ب

ترين بحث تا پيش از ھر ترين و جامعترين، دموکراتيک

د برای تعيين فعاليت تصميمی است، و بر حّق افرا

اين دموکراسی مخالف جدايی شاخه . تأکيد دارد خودشان

گذار و اجرايی، يعنی تقسيم کار بين مديريت و ھای قانون

 سانتراليزمدر نتيجه، . کار، تئوری و عمل، است

دموکراتيک مستلزم آن است که ساختار يک سازمان به 

ای گونه ای باشد که ظرفيت مشارکت ھر يک از بخش ھ

سازمان در تعيين سياست ھای مرتبط با مسئوليت ھای آن 

  .را ايجاد کند

  :وحدت در عمل

وحدت يکی از مسائل اساسی برای بقا و ادامۀ حيات طبقۀ 

کارگر است، اما از آن جا که طبقۀ تحت ستم خود بايد 

دستور از «دست به رھايی اش بزند، وحدت نمی تواند با 

ن وحدت تنھا می تواند بر بلکه اي. صورت بگيرد» با_

پايۀ توافق و تعھد از طريق دموکراسی پرولتری و به 

وسيلۀ اعضايی که تعھدشان به سازمان ھماھنگ با حقوق 

ھنگامی که . آن ھا در درون آن سازمان است، محقق شود

يک خطّ مشی سياسی از طريق بحث ھای فراگير و 

دھند،  مطّول در ميان افرادی که قرار است آن را انجام

تعيين شود، در آن صورت وحدت در عمل به آسانی 
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به ناچار با موانع و  عملبا اين حال، . محقق می گردد

نشده ای رو به رو می گردد که به بينیتغييرات پيش

اين . شده نياز دارندواکنش و پاسخ فوری و ھماھنگ

موضوع غير قابل انکار است که ھماھنگی مؤثر و کارا 

به ھمين . شخص، مستلزم رھبری استبرای يک عمل م

دليل وحدت در عمل الزاماً شامل پذيرش و مقبوليت 

اين يکی از مسائلی است که در تاريخ . رھبری می شود

جنبش کارگری، به محّل مناقشات و بحث ھای زيادی 

به فصول نخست کتاب لنين با عنوان (مبّدل است 

  .)نگاه کنيد» کمونيزمبيماری کودکی چپ روی در «

برای توضيح اين  :و دموکراسی سانتراليزمتعادل ميان 

گروه کوچکی از .  امر بھتر است که ابتدا مثالی بزنيم

سربازان که زير آتش سنگين دشمن قرار گرفته اند را 

در اين شرايط بحث جامع و مبسوط . درنظر می گيريد

برای اتخاذ يک تاکتيک مناسب در بين سربازان، 

در اين جا بھترين سياست، . بود ديوانگی محض خواھد

به عکس، حالتی را درنظر . تام و تمام است سانتراليزم

بگيريد که در آن يک اتحاديۀ کارگری مشغول بحث در 

مورد پذيرش يا عدم پذيرش پيشنھاد کارفرما، يا تداوم 

اعتصاب است؛ در اين حالت اعضای اتحاد می توانند و 

که تمامی اعضای  بايد تا حّد لزوم برای تضمين اين

اعتصاب موافق ھستند، به بحث و تصميم گيری جمعی 

اين تصميم جمعی، چيزی است که رھبران نيز . بپردازند

بنابراين رابطۀ ميان دموکراسی و . بايد آن را بپذيرند

غيرمتغيّر نيست و به عوامل و شرايط بسياری  سانتراليزم

  .بستگی دارد

نظمی ردرگمی و بیدموکراسی بيش از حد در عمل، به س

بيش از حد نيز از  سانتراليزمو اغلب شکست می انجامد؛ 

سوی ديگر به بوروکراسی، تصميمات نادرست و فقدان 

  .تعھد اعضا منجر می شود

  

  

  

  

نظريۀ سازماندھی، سانتراليزم دموکراتيک و نظريۀ سازماندھی، سانتراليزم دموکراتيک و 

  دموکراسی شورايیدموکراسی شورايی

  

  *ارنست مندل 

به نظريۀ سازماندھی لنينی اين ايراد را گرفته اند که با 

تأکيد بيش از حد به امر تمرکز، مانع از انکشاف 

اما اين ايراد، گنگ و . دموکراسی درون حزبی می شود

اصول  منشأ اين ايراد در اين نکته است که. ناروشن است

لنينی سازماندھی، عضويت در تشکيDت را به اعضای 

به فعاليت بايد بپردازند،  تحت نظارت جمعیفعالی که 

اما اين محدوديت، به واقع دموکراسی . محدود می کند

حزبی را نه تنھا محدود نمی کند، بلکه گسترش ھم می 

  .دھد

زمانی که ابعاد يک تشکل انقDبی از حّد معينی فراتر 

ی بيشتری در برابرش قرار دو الگويی تشکيDت رود،

در سطح ملی يا منطقه (ا يک باشگاه انتخاباتی ي: ندارد

که اعضايش صرفاً حق عضويت می پردازند، نظير ) ای

اشکال سازمان حزب سوسيال دموکرات آلمان و يا حزب 

کمونيست فرانسه؛ و يا يک تشکل رزمندۀ متشکل از 

ست که الگوی نخست از واضح ا. اعضای آگاه و فعال

يک سو درھا را برای ورود و پرسه زدن افراد عاطل و 

مخالفين سياسی ای که تنھا مسائل فرعی و بی اھميت 

از سوی ديگر ؛ و سياسی را مّد نظر دارند، بازمی گذارند

در اين تشکيDت، تودۀ وسيعی از اعضای غيرفعال و 

ا به وجود پايه ھای انتخاباتی اين تشکيDت ر ،غير سياسی
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می آورند، کسانی که ھمواره می توان آن ھا را به خط 

بخش قابل مDحظه . اينان فاقد آگاھی طبقاتی ھستند. کرد

رفاً به لحاظ مادی به اين تشکيDت صای از اين اعضا 

وابسته اند، نظير کارکنان و کارمندان شھرداری ھا و يا 

  .تشکيDت کارگری

متشکل از اعضايی که ليکن در اين تشکيDت رزمنده، 

حتی برای عضو ساده بودنش بايد يک حّداقلی از 

مسئوليت و عDقه از خود نشان داد، امکان آن که 

اعضايش از اراده و رأی مستقل برخوردار باشند، به 

در چنين . وع اول بيشتر استنمراتب از تشکDت 

و افراد مقام پرست » چی ھای اصيلتشکيDت«سازمانی 

به ھمان آسانی باشگاه ھای انتخاباتی، جايی نمی توانند 

برای خود باز کنند؛ چرا که اختDف نظرھا بر اساس 

واقعيات موجود حّل و فصل خواھند شد و نه بر اساس 

. به تشکيDت» وفاداری«وابستگی ھای ماّدی و يا صرفاً 

واضح است که ِصرف ايجاد يک چنين سازمان به ھيچ 

در برابر خطر وجه تضمينی خودکار و کافی 

بوروکراتيزه شده آن نيست، وليکن دست کم شرط _زمی 

۴٨است 
.  

رابطه و  ،به واقع انقDبی به مجّرد وقوع يک انفجارِ 

ھستۀ حزبی و يا خود (تناسب بين يک تشکل انقDبی 

. و توده ھای کارگر به يک باره دگرگون می شود) حزب

بذری که عناصر آگاه انقDبی و  ،در اين زمان

وسياليست در طی سال ھا کاشته و از آن محافظت کرده س

توده ھای وسيعی . اند، شروع به جوانه زدن می کند

. سريعاً قادر می شوند به آگاھی طبقاتی دست يابند

ابتکارات انقDبی توده ھا به سرعت گروه ھای انقDبی را 

  .پشت سر می گذارند

مورد  ، تروتسکی به چند»تاريخ انقDب روسيه«در کتاب 

اشاره می کند که توده ھای کارگر در روسيه حتی از 

۴٩حزب بلشويک ھم جلوتر رفتند 
اما نبايد از اين . 

واقعيت نتايج عام استخراج کرد و فراموش کرد که حزب 

به لحاظ  ،بلشويک تا قبل از تزھای آوريل لنين

استراتژيک از ماھيت و اھداف انقDب روسيه تلقی 

۵٠روشنی نداشت 
قبل از آن که لنين با  ھمين خاطر تابه . 

ارائۀ تزھای آوريل قدم ھای تعيين کننده ای در اين مورد 

بردارد، ھمواره بيم اين خطر می رفت که حزب شديداً 

  .صدمه پذيرد

اين که لنين توانست کار آن چنان خطيری را با چنان 

دقيقاً بدين خاطر بود که کارگران  ،سھولتی به انجام رساند

ديده در حزب بلشويک او را به اين سو به پيش آموزش 

راندند و خود اين کارگران ھم به نوبۀ خود 

راديکاليزاسيون طبقۀ کارگر روسيه را بازتاب می 

  .کردند

بدون شک ترسيم تصويری عينی و جامع از نقش حزب 

بلشويک در انقDب روسيه نياز به ديدی کم و بيش 

رھبری حزب  ھایدر ھمان زمان که کادر. متفاوت دارد

با محافظه کاری به دفعات مانع اتخاذ موضع تروتسکی 

يعنی مبارزه در جھت ديکتاتوری (توسط حزب شدند 

اما، کادرھای کارگری و ) پرولتاريا و قدرت شوراھا

يافتگی و فعاليت انقDبی  که در طی دو دھه سازمان

خش رانقDبی آبديده شده بودند، در اتخاذ اين چ

تنھا ربط بين بوروکراسی . قش حياتی داشتنداستراتژيک ن

اين است که پيروزی » مقولۀ حزب«استالينيستی و 

لنينی نبود، بلکه به » نظريۀ سازماندھی«آمد استالين پی

واقع محصول نابودی يک جزء تعيين کنندۀ آن بود، يعنی 

نابودی کامل کادرھای کارگری فعال و آبديده در کورۀ 

لنين ھم . ا توده ھا در تماس بودندانقDب که از نزديک ب

خود به خوبی به اين واقعيت اذعان داشت که در شرايط 

فقدان اين عامل، حزب مورد نظرش می تواند به ضّد 

۵١خودش تبديل شود 
.  

تنھا راه حّل جامعی که تاکنون طبقۀ کارگر برای مسألۀ 

چگونگی سازماندھی مبارزۀ مستقل طبقۀ کارگر چه در 

Dب و چه بعد از آن يافته، نظام شورايی است جريان انق
۵٢

نظام شورايی اين امکان را فراھم می آورد که . 

نيروھای درون طبقۀ کارگر، و به طور کلی تمامی اقشار 

زحمتکش و مترقی جامعه، بتوانند با ايجاد رودررويی 

زمان و آشکار بين گرايش ھای مختلف موجود به ھم ھم

يعنی  -نظام شورايی واقعی به ھمين دليل. نزديک شوند

آن که عمDً منتخب توده ھای کارگر بوده و قدرت ھای 

به ناگزير بايد بازتاب  -ديگری بر آن تحميل نشده باشند

کنندۀ افتراقات اجتماعی و ايدئولوژيک اقشار پرولتری 
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. باشند که در صفحات پيشين در مورد آن ھا سخن گفتيم

جبھۀ واحدی است کارگری در واقع ) شورا(يک انجمن 

از متنوع ترين گرايش ھای سياسی که دربارۀ مسألۀ 

محوری به توافق رسيده اند، يعنی دفاع مشترک و جمعی 

به ھمين منوال ھم (از انقDب در مقابل دشمن طبقاتی 

کميته ھای اعتصاب بازتاب کنندۀ وسيع ترين گرايش 

ھای مختلف در بين کارگران است، با اين تفاوت که 

فقط شامل آن گرايش ھايی است که در اعتصاب  کميته

شرکت دارند و واضح است که اعتصاب شکنان جايی در 

  ).آن ندارند

از نوع لنينی  یھيچ تضادی بين وجود يک سازمان انقDب

. و قدرت دموکراسی شورايی واقعی وجود ندارد

برعکس، اگر پيش گام انقDبی در چارچوب يک چنين 

نسازد و به فعاليت نظام دار سازمانی خود را متشکل 

نپردازند، يا به سرعت توسط بوروکراسی اصDح طلب 

مثل نظام شورايی (اصDح طلب سرنگون می شود و شبه

، و يا به علت )١٩١٩-١٩١٨آلمان در فاصلۀ سال ھای 

ناتوانی در حّل مسائل سياسی کليدی، از کارايی اش 

سپانيا در مثDً کميته ھای انقDبی در ا(کاسته می شود 

  ).١٩٣٧تا بھار  ١٩٣۶فاصلۀ ژوئيۀ 

وجود  ،در پس اين فرض که با وجود نظام شورايی

يا . احزاب زائد خواھد بود، دو تفکر متفاوت نھفته است

در اين پندار ساده لوحانه ريشه دارد که ايجاد شوراھا 

موجب آن می شود که يک شبه و به يک باره طبقۀ 

کليۀ اختDفات  کارگر يکپارچه و ھمگون شود،

ايدئولوژيک و منافع ماّدی اش از بين برود، و به طور 

کليۀ مسائل » راه حّل انقDبی«خودانگيخته و خودکار 

تاکتيکی و استراتژی را به کليۀ طبقۀ کارگر نشان می 

يا صرفاً دستاويزی است برای عدۀ معدودی تا به . دھد

اين ببخشند و با سوء استفاده از » رھبری«خود مقام 

توده ھای وسيع و ناآگاه را بازيچۀ  ،موقعيت پيش آمده

خود قرار دھند، و از اين طريق بر سر راه فھم شناخت 

منظم مسائل استراتژيک و تاکتيک انقDب که در گروه 

بحث ھای آزاد و به رسميت شناختن تمايزات درون خود 

-نظام به اصDح خود(مانع ايجاد کنند  طبقۀ کارگر است،

در يوگسDوی آشکارا از اين نوع محسوب می  مديريت

  ).شود

بدين ترتيب وجود احزاب انقDبی در درون نظام 

شورايی، در قياس با يک نظام نمايندگی غيرمستقيم 

می تواند فعاليت و دخالت ) پارلمانتاريستی بورژوايی(

مستقيم، خودآگاه و در نتيجه آگاھی طبقاتی انقDبی عالی 

ما، برای رسيدن به اين ھدف بايد ا. تری را موجب شود

مبارزات مستقل توده ھای کارگر را به پيش راند و نه 

دقيقاً ھمين ابتکارات . سّدی بر سر راھشان ايجاد کرد

مستقل توده ھا است که در نظام شورايی به کامل ترين 

بار ديگر به نتيجۀ مشابھی . مرحلۀ انکشاف خود می رسد

ھی، ھر آينه بر اساس رسيديم؛ مفھوم لنينی سازماند

يعنی بر اساس (استراتژی انقDبی درستی بنا نشده باشد 

، چيزی نيست )ارزيابی صحيح از فراشد عينی تاريخی

مگر ھماھنگ کنندۀ جمعی مبارزات توده ھا و ثبت 

ۀ توده ھا به منظور ممانعت از جمعی تجارب کسب شد

  .تزايد و مکّرر ھای تسگس

اده است که بين حزبی که در اين رابطه تاريخ نشان د

در عمل انقDبی و حزبی که  خود را انقDبی می خواند

تفاوت بزرگی وجود دارد، آن جا که گروھی از  است

نه تنھا با فعاليت ھا و ابتکارات مستقل » حزبی«مأمورين 

توده ھا مخالفت می کنند، بلکه سعی دارند به ھر وسيله 

نين ابتکاراتی را که شده حتی با توسل به نيروی نظامی چ

و در  ١٩۵۶نوامبر -در مجارستان در اکتبر(خفه کنند 

، و يا آن جا که اين گروه ھا )١٩۶٨چکسلواکی در اوت 

نه تنھا قادر نيستند خود را با نظامی شورايی که به طور 

خودانگيخته از دل مبارزات توده ھا برخاسته وفق دھند، 

 »نقش رھبری حزبی«بلکه به بھانۀ دفاع از 
۵٣

اين نظام  

آن وقت کامDً واضح است  -را به خاک و خون می کشند

که ما ديگر با يک حزب پرولتری انقDبی سروکار 

که نمايندۀ  نداريم، بلکه با تشکيDتی رو به رو ھستيم

ی است که عميقاً با مبارزۀ مستقل زمنافع ويژۀ قشر ممتا

واقعيت . توده ھا خصومت می ورزد، يعنی، بوروکراسی

به  شدنش مکان انحطاط يک حزب انقDبی و تبديلا

ھمان قدر برھان محکمی ، ابزاری در دست بوروکراسی

عليه مفھوم لنينی سازماندھی است که مرگ يک بيمار 

ھرگامی که ما را از اين . تحت مداوا عليه دانش پزشکی
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» ناب«بينش دور ساخته و به خودانگيختگی توده ای 

يه دور شدن از دانش پزشکی و نزديک تر سازد، دقيقاً شب

   . بازی استبازگشت به حکيم

  :پانوشت

قواعد سانتراليزم دموکراتيک البته بخشی از پيش  -۴٨

طبق اين قواعد، کليۀ اعضا حق دارند . ھا می باشند شرط

؛ از اختDف نظرھا در سطح رھبری کامDً مطلع باشند

حق دارند گرايش تشکيل دھند و نظريات متفاوت و 

الف خود را قبل از انتخاب رھبری و گردھمايی ھای مخ

حزبی به اطDع ديگر اعضا برسانند؛ جلسات عمومی 

تDش در  به طور مرتب فراخوانده شوند؛ حقّ  حزبی بايد

جھت تجديدنظر در تصميمات اکثريت، در پرتو تجارب 

پيشين، بايد وجود داشته باشد، يعنی اقليت حق آن را 

جھت تغيير تصميمات اکثريت  داشته باشد که گه گاه

 در کوشش کند؛ اعضای عادی و اقليت ھای متشکل حقّ 

لسات عمومی را بايد جفتن ابتکار عمل در دست گر

  .داشته باشند

، مأخذ ذکر تاريخ انق�ب روسيهلئون تروتسکی،  -۴٩

  .شده در با_

حزب  ،١٩١٧تا  ١٩٠۵در فاصلۀ سال ھای  -۵٠

ديکتاتوری «ک بلشويک بر مبنای ايدۀ تحقيق ي

يعنی، . شکل گرفته بود» دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان

بر پايۀ فرمولی که به امکان اتحاد يک حزب کارگری با 

يک حزب دھقانی در چارچوب سرمايه داری اشاره 

در  رشد سرمايه داریبه عبارت ديگر امکان  -داشت

لنين تا اواخر . بينی می کردصنعت و کشاورزی را پيش

تنھا در سال . به اين امکان باور داشت ١٩١۶سال 

بينی تروتسکی متقاعد بود که لنين بر صّحت پيش ١٩١٧

 ،شد و بدين ترتيب اين نظر تروتسکی را که در روسيه

مسألۀ ارضی تنھا به کمک ديکتاتوری پرولتاريا و 

  .اجتماعی کردن اقتصاد قابل حل است، در کل پذيرفت

  :کتاب زمانی که ھارموت مه رينگر در

Hartmut Mehringer (Introduction Historique 

in Trotsly, Nos Taches Politiques, op. cit, 

99. 17-18, 34 ff.) 

طبقۀ کارگر در » فرعی بودن نقش«به منظور توضيح 

جريان انقDب روسيه، نظريۀ سازماندھی لنين را با 

استراتژی خاص انقDب روسيه مرتبط می سازد، و يا 

رشد تدريجی آگاھی طبقاتی کّل طبقۀ کارگر نزد  نظريۀ

تروتسکی را به نظريۀ انقDب مداوم او ربط می دھد، 

بگذريم از آن که مه . مرتکب اشتباه فاحشی می شود

بندی رينگر اصو_ً از استراتژی انقDب نزد لنين جمع

لنين خواھان (نادرست و نابسنده ای ارائه می دھد 

ر روسيه در برابر طبقۀ بورژوا استقDل کامل طبقۀ کارگ

بود و در انقDب روسيه برای طبقۀ کارگر نقش رھبری 

  ).قائل بود

ھنگام چون لنين نه تنھا باور به نابهرزا لوکزامبورگ ھم

و زودرس بودن ھرگونه تDش در جھت استقرار 

ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه را مردود می دانست، 

نقDب روسيه به تحقق صرفاً چنين تحديد وظايف ابلکه ھم

و اين (وظايف انقDب بورژوايی را ھم کامDً رد می کرد 

با سرسختی با نظريۀ سازماندھی لنين  .ادر حالی بود که 

داشتی از انقDب ربه باور ما ھر ب). مخالف می کرد

بينی برخوردار باشد، بايد جداً مداوم که از حّداقلی از واقع

بدين ترتيب مDحظه می . رکز کندروی تکاليف انقDبی تم

نه تنھا موجب فاصله گرفتن  ،کنيم که نظريۀ انقDب مداوم

از نظريۀ سازماندھی لنينی نمی شود، بلکه دقيقاً و 

در اين رابطه به نوشتۀ زير . مستقيماً بدان منتھی می شود

  :مراجعه کنيد

Demise Avenas, Economie et politique 

dans la pensee de Trotsky (Paris: Maspero, 

“Cahiers Rouges,” 1970) 

51. Lenine, Oeuvres Completes, Tome 12 

(Paris: Editions Sociales, 1969), p.74 

بارھا تأکيد می کند که سازمان  چه بايد کرد؟لنين در 

انقDبيون حرفه ای مورد نظرش فقط در ارتباط و پيوند 

مبارزۀ خستگی ناپذيری با طبقۀ واقعاً انقDبی ای که به 

وی بر اين نکته . برخاسته باشد، می تواند معنا داشته باشد
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ھم اصرار می ورزد که ضعف پراکندگی طبقۀ کارگر در 

توانايی حزب در برقرار «گروه ھای  کوچک را فقط با 

کردن تماس با عناصر پرولتری از طريق کار علنی توده 

  .می توان جبران کرد» ای

در پاريس به زودی مجموعه  Masperoانتشارات . ۵٢

کنترل کارگری، انجمن «ای از مقا_ت مرا تحت عنوان 
منتشر خواھد » مديريت کارگری-ھای کارگری و خود

در اين مقا_ت سعی کرده ام تا اين تز را به اثبات . کرد

ھم  Europäischer Verlaganstaltانتشارات . برسانم

لمانی اين مقا_ت را آاعDم کرده است که ترجمه به زبان 

  .در برنامۀ کارھای خود قرار داده است

در نظام شورايی » نقش رھبری حزب«از ديد لنين  -٥٣

يک نقش سياسی است و نه يک نقش جای گزينی، يعنی 

ھدف اين نبايد باشد . حزب نبايد جای شوراھا را بگيرد

که در شوراھا حزب خود را جايگزين اکثريت کند، بلکه 

به درستی سياست ھای را اکثريت شوراھا  حزب بايد

اين واقعيت دارد که در نوشتۀ . کمونيستی متقاعد سازد

، دولت و انق�باصلی لنين در مورد شوراھا، يعنی کتاب 

نشده است، اما » نقش رھبری حزب«حتی اشاره ای به 

در شرايط اغتشاش شديد و جنگ داخلی او ھر از گاه به 

زد و در نوشته ھايش  مانورھای تاکتيکی دست می

می توان » شوراھای بدون کمونيست ھا«استد_لی عليه 

کمونيست ھای بدون «يافت، اما ھيچ استد_لی در دفاع از 

  .نمی توان يافت» شورا

  

نظريۀ لنينيستی سازماندھی و ربط «ارنست مندل، * 

بررسی انکشاف آگاھی طبقاتی نزد طبقۀ : امروزی آن

  :٧ھر، فصل ، ترجمۀ ھوشنگ سپ»کارگر

http://www.iran-

echo.com/mandel/fa/works/pdf/leninist-

theory-of-organisation.pdf 

  

  

  مقّررات اتحاديۀ کمونيست ھامقّررات اتحاديۀ کمونيست ھا

  

  :ترجمه

  سيروس پاشا

 !کارگران تمامی کشورھا، متحد شويد

  بخش اول

  اتحاديه

ھدف اتحاديه، عبارت است از سرنگونی . ١ماده 

رژوازی بورژوازی، حاکميت پرولتاريا، الغای جامعۀ بو

استوار است، و بنيان نھادن  یکھن که بر آنتاگونيسم طبقات

  .جامعه ای نوين عاری از طبقات و مالکيت خصوصی

  :شرايط عضويت عبارت است از. ٢ماده 

 آن سبک از زندگی و فعاليت که متناظر با ھدف) الف

  باشد؛ مزبور

  ؛تبليغاتانرژی و اشتياق انقDبی در ) ب

  ؛کمونيزم التزام به) ج

پرھيز از شرکت در انجمن ھای سياسی يا ملی ضّد ) د

٧کمونيستی، و مطلع ساختن مقام ارشد
از شرکت در ھر  

  يک از انجمن ھا؛ 
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 Superior Authority 
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  تبعيت از تصميمات اتحاديه؛) ه

کاری در ارتباط با وجود تمامی مسائل رعايت مخفی) و

  اتحاديه؛

  به يک انجمن شدهورود تماماً توافق) ز

د، اخراج نندارتوافق رايط مزبور کسانی که ديگر با ش

  ).٨نگاه کنيد به بخش (می گردند 

تمامی اعضا برابر و بردار ھستند و ھمياری در . ٣ماده 

ھر شرايطی را به معنای دقيق کلمه به يک ديگر مديون 

  .می باشند

  .اعضا، اسامی اتحاديه را با خود حمل می کنند. ۴ماده 

، اصلی حلقۀ، حلقه ھا اتحاديه در قالب انجمن ھا،. ۵ماده 

  .مرکزی و کنگره ھا سازمان می يابد مقام

  بخش دوم

  انجمن

انجمن از حّداقل سه و حّداکثر بيست عضو . ۶ماده 

  .تشکيل می شود

ھر انجمن، يک رئيس و يک نايب رئيس را . ٧ماده 

رئيس، عھده دار رياست بر جلسه است، . انتخاب می کند

و در صورت غياب  نايب رئيس نيز مسئول صندوق بوده

  .رئيس، جايگزين او می شود

پذيرش اعضای جديد به وسيلۀ رئيس و عضو . ٨ماده 

  .جمن صورت می گيردنن ايپيشنھاددھنده با توافق پيش

انجمن ھای مختلف، يک ديگر را نمی شناسند و . ٩ماده 

  .با يک ديگر ندارند ه ایمکاتبھيچ گونه 

خود حمل می  اب انجمن ھا، اسامی متمايزی را. ١٠ماده 

  .کنند

ھر عضوی که محل سکونت خود را تغيير می . ١١ماده 

  .بايد نخست به رئيس خود اطDع دھد ،دھد

  بخش سوم

  حلقه

شامل حّداقل دو و حّداکثر ده انجمن می  حلقه. ١٢ماده 

  .شود

مقام مسئول رؤسا و نايبان رئيس انجمن ھا، . ١٣ماده 

٨حلقه
، يک رئيس را از رآخاين مورد . را شکل می دھند 

ه با انجمن ھای ميان خود انتخاب می کند، و در مکاتب

  .قرار دارداصلی  حلقۀخود و 

ارگان اجرايی برای تمامی  مقام مسئول حلقه،. ١۴ماده 

  .است حلقهانجمن ھای 

از پيش  حلقۀانجمن ھای مجزا بايد يا به يک . ١۵ماده 

نجمن ھای جديدی را با ساير ا حلقۀموجود بپيوندند و يا 

  .مجزا تشکيل دھند

  بخش چھارم

  اصلی حلقۀ

ھای مختلف يک کشور يا ايالت، تابع يک  حلقه. ١۶ماده 

٩اصلی حلقۀ
  .ھستند 

اتحاديه به ايالت ھا و انتصاب  حلقه ھایتقسيم . ١٧ماده 

مقام مسئول بنا به پيشنھاد  و اصلی، به وسيلۀ کنگره حلقۀ

  .صورت می گيردحلقه 

حلقه لی، قدرت اجرايی برای تمامی اص حلقۀ. ١٨ماده 

در مکاتبه با  حلقهاين . ايالت خود است ]موجود در[ھای 

  .و قدرت مرکزی قرار دارد حلقه ھااين 

ی که به تازگی شکل گرفته اند، به يحلقه ھا. ١٩ماده 

  .اصلی می پيوندند ۀحلقنزديک ترين 

اصلی، در سطح ھر ايالت، نسبت به   یحلقه ھا. ٢٠ماده 
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 Circle Authority 

9
 Leading Circle 
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مرکزی، و در نھايت نسبت به کنگره، پاسخگو  مقام

  .ھستند

  بخش پنجم

  مرکزی مقام

، ارگان اجرايی کّل اتحاديه بوده ١٠مرکزیمقام . ٢١ماده 

  .و به معنای دقيق کلمه در مقابل کنگره مسئول است

از حّداقل پنج عضو تشکيل می  ]مرکزی مقام[. ٢٢ماده 

کنگره در  که مقام مسئول حلقۀ مکانیشوند و به وسيلۀ 

  .آن قرار دارد، انتخاب می گردد

اصلی قرار  یحلقه ھامرکزی در مکاتبه با  مقام. ٢٣ماده 

و ھر سه ماه يک بار، گزارشی پيرامون وضعيت . دارد

  .کّل اتحاديه ارائه می دھد

  بخش ششم

  مقررات عمومی

چنين ھا و ھم مقامات مسئول حلقهانجمن ھا، و . ٢۴ماده 

ھر دو ھفته يک بار مDقات می  حّداقل ،مرکزی مقام

  .کنند

مرکزی برای  مقامو  مقام مسئول حلقهاعضای . ٢۵ماده 

يک سال انتخاب می شوند، و در ھر زمان قابليت عزل يا 

  .کنندگان خود دارندانتصاب مجدد را از سوی انتخاب

  .انتخابات در ماه سپتامبر صورت می گيرد. ٢۶ماده 

 ھا بايد بحث ھای انجمن ھا مقامات مسئول حلقه. ٢٧ماده 

مرکزی  مقاماگر . را مطابق با ھدف اتحاديه ھدايت کنند

بحث پيرامون مسائل مشخصی را حائز توجه عمومی و 

فوری تشخيص دھد، بايد از کّل اتحاديه بخواھد که آن را 

  .مورد بحث قرار دھد

مقام مسئول اعضای منفرد اتحاديه بايد مکاتبه با . ٢٨ماده 

را دست کم ھر سه ماه يک بار، و انجمن ھای خود حلقۀ 
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 Central Authority 

  .حّداقل يک بار در ماه، حفظ کنند ]اين مکاتبه را[مفرد 

بايد حّداقل ھر دو ماه يک بار گزارشی را در  حلقهھر 

اصلی  ۀحلقاصلی بفرستد، ھر  ۀحلقمورد ناحيۀ خود به 

را به  ]چنين گزارشی[نيز بايد حّداقل ھر سه ماه يک بار 

  .ارسال کندمرکزی  مقام

ھر مقام اتحاديه متعھد است تا اقدامات را . ٢٩ماده 

مطابق با قوانين ضروری برای امنيت و کارايی اتحاديه 

تحت مسئوليت خود به عھده بگيرد و بDفاصله مقام ارشد 

  .را از اين اقدامات مطلع سازد

  مفتبخش ھ

  کنگره

امی تم. گذار کّل اتحاديه استکنگره، مقام قانون. ٣٠ماده 

عمال تغييرات در مقررات، از طريق پيشنھادھا برای اِ 

آن  از طريقمرکزی، ارسال و  مقاماصلی به   یحلقه ھا

  .تسليم کنگره می شود

  .يک نماينده می فرستد حلقهھر . ٣١ماده 

عضو، يک  ٣٠تر از منفرد با کم ۀحلقھر . ٣٢ماده 

 ٩٠از تر عضو، دو نماينده، با کم ۶٠تر از نماينده؛ با کم

می  حلقه ھا . عضو، سه نماينده و الی آخر، می فرستد

اعضای اتحاديه که به  آن دست از توانند خود را به وسيلۀ

با اين حال، در اين . محل آن ھا تعلق ندارند، معرفی کنند

خود ارسال  ۀرا به نمايند کم مشروحیمورد، آن ھا بايد حُ 

  .دنماين

. برگزار می شود کنگره، در ماه اوت ھر سال. ٣٣ماده 

در موارد ضروری، قدرت مرکزی فراخوان به کنگرۀ 

  .فوق العاده می دھد

که قرار است محل  را کنگره ھر بار محلی. ٣۴ماده 

تعيين و  ،رو باشد مرکزی در سال پيشِ مقام استقرار 

  .محل برگزاری کنگرۀ بعدی را مشخص می کند

ا مرکزی در کنگره حاضر می شود، ام مقام. ٣۵ماده 

  .حّق رأی ندارد
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پس از ھر نشست، کنگره عDوه بر بخشنامۀ . ٣۶ماده 

 .خود، مانيفستی را به نام حزب صادر می کند

  بخش ھشتم

  آسيب رساندن به اتحاديه

) ٢ماده (ھر کسی که از شرايط عضويت . ٣٧ماده 

يا اخراج  عزلاز اتحاديه  ،تخظی نمايد، بسته به شرايط

  .می شود

  .ره در مورد اخراج تصميم می گيردتنھا کنگ. ٣٨ماده 

حلقه يا انجمن اعضای منفرد می توانند از سوی . ٣٩ماده 

در اين . ا اخطار فوری مقام ارشد، برکنار شوندبمجزا، 

  .جا نيز کنگره نھايتاً تصميم می گيرد

پذيرش مجّدد اعضای معزول، از طريق مقام . ۴٠ماده 

  .يردصورت می پذ حلقهمرکزی و بنا به پيشنھاد 

در مورد تخلفات نسبت به  مقام مسئول حلقه. ۴١ماده 

  .اتحاديه قضاوت می کند و بر اجرای حکم نظارت دارد

اعضای معزول يا اخراج شده، مانند افراد . ۴٢ماده 

مظمون در کل، به نفع اتحاديه تحت نظارت خواھند بود، 

دسيسه . و از انجام اقدامات مضر بازداشته خواھند شد

صله به انجمن مربوطه گزارش افرادی بDفاھای چنين 

  .دمی شو

  بخش نھم

  اتحاديه مالی صندوق

را که بايد از طرف  حّق عضويتیکنگره حّداقل . ۴٣ماده 

  .ھر عضو پرداخت شود، برای ھر کشور تعيين می کند

به مقام مرکزی تعلق  حّق عضويتنيمی از اين . ۴۴ماده 

ا انجمن باقی ي حلقهمی گيرد، و نيمی ديگر در صندوق 

  .می ماند

صندوق مقام مرکزی برای مصارف زير . ۴۵ماده 

  :استفاده می شود

پوشش دادن ھزينه ھای مکاتبه و امور  -١

 سازمانی؛

 .چاپ و توزيع جزوه ھای تبليغی -٢

 .لزومفرستادن مأمور در مواقع  -٣

که به  از اتحاديه یيحلقه ھاانجمن ھا و اخراج . ۴٧ماده 

ود را پرداخت نکرده اند، مّدت شش ماه حّق عضويت خ

  .به آن ھا ابDغ می شودبه وسيلۀ مقام مرکزی 

ھا بايد حّداقل ھر سه ماه  مقامات مسئول حلقه. ۴٨ماده 

خود را به انجمن  صورت ھزينه ھا و درآمد يک بار

به مقام مرکزی صورت حساب را . ھايشان ارائه دھند

کنگره ای که درمورد ادارۀ صندوق مالی اتحاديه و 

ھرگونه . وضعيت امور مالی اتحاديه است، تسليم می کند

Dاتحاديه، مشمول شديدترين  مالی از صندوق ساخت

  .مجازات می گردد

 ھزينه ھای کنگرۀ فوق العاده از محّل حق. ۴٩ماده 

  .تأمين می شود العادهفوق  عضويت ھای

  بخش دھم

  پذيرش

را برای متقاضی  ۴٩تا  ١رئيس انجمن مواّد . ۵٠ماده 

قرائت می کند، به ويژه به شکل مختصر تعھداتی را که 

بر اعضای جديد مترتب است، مورد تأکيد قرار می دھد 

ار می دھد و سپس اين سؤال را پيش روی متقاضی قر

چنان » ؟ھستيداتحاديه به ورود به  آيا اکنون مايل«: که

دھد، رئيس از او سوگند » مثبت«فرد مذکور پاسخ چه 

عھدات يک عضو اتحاديه جامۀ عمل می گيرد که به ت

بپوشاند، او را به عنوان عضو اتحاديه اعDم می کند، و 

  .طی جلسۀ آتی به انجمن معرفی می نمايد

  ١٨۴٧دسامبر  ٨لندن، 

  ١٨۴٧به نام کنگرۀ دوم پاييز 

  )امضای کارل مارکس(رئيس  -)امضای انگلس(دبير 
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٥٧ 
  مفھوم سوسياليزم و ماھيت طبقاتی دولت شورویمفھوم سوسياليزم و ماھيت طبقاتی دولت شوروی

چه می خوانيد، قسمت پاي�انی بخش�ی از مقال�ه ای اس�ت آن 
ک�ه نخس�تين ب�ار  ١٩٩١به قلم رفيق مراد ش�يرين در س�ال 

ب��ه انگليس��ی منتش��ر » نش��ر ک��ارگری سوسياليس��تی«توس��ط 
نش����ريۀ تئوري����ک  ۶و  ۵ش����د و س����پس در ش����ماره ھ����ای 

در س���ال » پلمي���ک آزاد کمونيس���تی ب���رای اتح���اد انقDب���ی«
  .انتشار يافت ١٩٩٢

ت|||اتوری پرولتاري|||ا و ماھي|||ت طبق|||اتی دول|||ت م|||رگ ديک
  شوروی

روشن است که انق�Dب اکتب�ر سيس�تم س�رمايه داری را در 
ن جنگ داخل�ی آامپراطوری تزار سرنگون کرد و پس از 

و شکست انق�Dب در اروپ�ا، ب�ه وي�ژه در آلم�ان، ب�ه مق�دار 
  .زيادی موقعيت دولت کارگری را تضعيف کرد

ب��ه دادن امتي��ازاتی ب��ه  ،)ن��پ(» سياس��ت ن��وين اقتص��ادی«
ک��و_ک ھ��ا و عوام��ل مش��ابه، ب��ه عن��وان فرج��ه ای جھ��ت 
. فراھم آوردن شرايط رش�د نيروھ�ای مول�ده، منج�ر گردي�د

اگرچ�ه  -از آن جا که قدرت دولتی توس�ط دولت�ی ک�ارگری
، اعم�ال م�ی ش�د، »ناھنجاری ھ�ای بورکراتي�ک«به شکل 

ي��د ش��وروی را تھد ۀع��جام ت انتق��الیِ ماھي��» ن��پ«امتي�ازات 
  .نمی کرد

ام��ا مقطع��ی ف��را رس��يد ک��ه اي��ن بورکراس��ی عم��Dً ق��درت 
دولتی را از پرولتاريا غصب ک�رد؛ و از آن ج�ا ک�ه عام�ل 

انقDب��ی ب��ه جامع��ه ای -اص��لی ب��رای انتق��ال جامع��ه ای ف��را
سوسياليس�������تی ھمان�������ا وج�������ود ديکت�������اتوری انقDب�������ی 
پرولتارياس��ت، بن��ابراين از اي��ن مقط��ع ب��ه بع��د نم��ی ت��وان 

روی را ب�ه عن�وان جامع�ه ای در ح�ال گ�ذار ب�ه جامعه شو
از آن ج����ا ک����ه بس����ياری از ب����ه (سوس����ياليزم تلق����ی ک����رد 

اصطDح طرفداران سوسياليزم ديگر به آن اعتقاد ندارن�د، 
در م�ورد » سوسياليس�تی«بنابراين ما در اين جا به تزھای 

.)شوروی          نمی پردازيم
١١

  

                                                 
١١

ش��ايد بھت��رين اس��تد_ل نق��ل ق��ول ھ��ای خ��وِد بوخ��ارين  -
را ب��رای » سوس��ياليزم در ي��ک کش��ور«باش��د ک��ه تئ��وری 

در س�ال . بوروکراس�ی، پ�س از م�رگ لن�ين، تئ�وريزه ک�رد
: موقعی که ھنوز يک بلشويک بود او چنين نوشت ١٩٢٠

ينيست ھا مس�ئول و در مورد کسانی که ادعا می کنند استال
تند، ھرچن��د ب��ه برگردان��دن س��رمايه داری ب��ه ش��وروی ھس��

آن، باي��د گف��ت ک��ه تم��ام ش��واھد ام��ر  ش��کل انحص��ار دولت��ی
اي���ن دوس���تان ب���ا اس���تناد ب���ه . عک��س آن را ثاب���ت م���ی کن���د

اس�تد_ل ف��وق نم��ی توانن��د تغيي��رات کن��ونی در ش��وروی را 
ديگر مشکل  ،اگر شوروی سرمايه داری است. پاسخ دھند

عن��ی دولت��ی ي(وص��ی س��ازی س��رمايه ھ��ای مل��ی ش��ده خص
از  می گيرد؟ آيا کش�ورھای بس�ياری و از کجا نشأت) شده

س��رمايه داری ھ��م چ��ون  ۀآن جمل��ه کش��ورھای عق��ب افت��اد
مصر به راحت�ی ب�ه اي�ن ن�وع خصوص�ی س�ازی در م�دتی 

  کمتر از چند ھفته دست نيافتند؟

م گ�ر ھ�تز سرمايه داری دولتی اما، مش�کDت عدي�ده ی دي
سرمايه داری در شوروی برق�رار ش�ده اگر تا کنون . دارد

ر آن ب��ر ت��أثين عم��ل ص��ورت گرف��ت؟ اس��ت، چ��ه موق��ع اي��
شوروی چه بود؟ آيا عدم توافق جناح ھ�ای مختل�ف  ۀجامع

در رون���د خصوص���ی س���ازی س���رمايه ھ���ا م���ی توانس���ت 
  گردد؟» کودتا«متضمن وقوع 

م��ا ا. س��تاتولي��د ک��ا_يی  ۀافت��س��رمايه داری ش��کل تعم��يم ي
آن . ش��وروی ب��ا مش��کل کمب��ود تولي��د اجن��اس مواج��ه اس��ت

چي��زی ھ��م ک��ه تولي��د م��ی ش��ود اکث��راً ب��ه ش��کل گس��ترده ای 
و ي�ا !) م�ثDً ھ�زار ت�ا کف�ش ي�ک لنگ�ه(قابل اس�تفاده نيس�ت 

م��ثDً تولي��د تلويزي��ون ھ��ايی ک��ه از (خطرن��اک ت��ر از اي��ن 
ب��ه وض�وح اکث��ر اجن��اس ). داخ�ل قاب��ل منفج�ر ش��دن ھس�تند

ارزش مص���رفی ندارن���د، چ���ه رس���د ب���ه  س���اخت ش���وروی
ي��ک ک��ا_ باي��د دارای ھ��ر دو خص��لت ف��وق . ارزش مبادل��ه

  .خواند» کا_«باشد تا بتوان آن را 

به عDوه، اين چ�ه ن�وع س�رمايه داری ای اس�ت ک�ه دارای 
 کمب��وداز تقاض��ا،  ين ت��ريپ��ابح��ران تولي��د ک��ا_ در س��طح 

ھ�ا  نيروی کار است؟ اين کمبوداوليه و  »گذاری سرمايه«

                                                                         

ديکت�����اتوری پرولتاري�����ا، در ص�����ورت ايزول�����ه ب�����ودن «
ی کش��ورھای متف��اوت از يک��ديگر، ب��ه پي��روزی پرولتاري��ا

بن�ابراين، ي�ک اتح�اد، ي�ک ھمبس�تگی، ي�ک . نخواھد رسيد
به ھم پيوستگی، يک پيم�ان ب�ين تم�ام پرولتاري�ای در ح�ال 
خيزش جمھوری ھای شورايی ضرورتی _زم ا_ج�را در 

  )١٧٣ص . ھمان جا(» روند مبارزه طبقاتی است
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٥٨ 
ھمه نکات مقابل آن چي�زی س�ت ک�ه ب�ه عن�وان جنب�ه ھ�ای 

اگ�ر مث�ال . مختلف بحران سرمايه داری شناخته می ش�وند
. ھ���ای مجارس���تان و چکس���والکی را م���رتبط ف���رض کن���يم

وض���عيت در کش���ورھای ف���وق نش���ان م���ی دھ���د ک���ه ب���ه 
ب�دترين جنب�ه ھ�ای ھ�ر «س�رمايه داری  ۀدوب�ارکاراندازی 

ارتش بيک�اران، تولي�د : داشترا در خود خواھد  »دو نظام
  .نازل و کمبود سرمايه

ن�وين  ش جامع�ه طبق�اتیآن ھايی که تزھايی ھم چون پي�داي
در . ن�وين را مط�رح م�ی کنن�د اجتم�اعی» ونفرماسي«و يا 

واقع يک�ی از اولي�ه ت�رين نک�ات ماتري�اليزم ت�اريخی را از 
ھيچ نظام اجتماعی ای ناپديد نخواھد ش�د «:خاطر می برند

که تمام نيروھ�ای مول�ده آن نظ�ام ک�ه ھن�وز ج�ای  مگر اين
رش��د ب��رای آن ھ��ا ب��اقی س��ت، رش��د ک��رده باش��ند، و ھ��يچ 
رواب���ط تولي���دی  ن���وينی ج���ايگزين رواب���ط تولي���دی کھ���ن 

مگر اين که شرايط مادی جديد برای رش�د آن  ،نخواھد شد
.»کھ�ن ف�راھم ش�ده باش�د ۀھا در بط�ن جامع�

١٢
 ۀن جامع�اي� 

ف�ت؟ ش�رايط م�ادی در ح�ال نوين کشف شده به کج�ا م�ی ر
  نُضج گرفتن به چه نوع روابط توليدی ای منتھی می شد؟

ھميش�ه در ح�ال » اتح�اد ش�وروی«اکنون واضح اس�ت ک�ه 
ب���ه ي���ک سيس���تم س���رمايه ) رنس���انس( »تج���دد« ۀک دوري���

اتحاد ش�وروی جامع�ه ای ايس�تا ب�ود . داری به سر می برد
. رح�ال انحط�اط ب�وددکه پاي�ه ھ�ای اقتص�ادی اش ھم�واره 

آن در حال نُض�ج  »بطن«بنابراين شرايط مادی ای که در 
ب�ه دوب�اره ظ�اھر ش�دن اجتن�اب ناپ�ذير رواب�ط  ،گرفتن ب�ود

  .توليدی سرمايه داری منجر گرديد

 ،دفاع می کنن�د» دولت کارگری منحط«آن ھايی که از تز 
علي��رغم ق��راردادن خ��ود ب��ر پاي��ه ای اس��توار، ام��ا دارای 

له ک���ه أاز درک اي���ن مس��� آن ھ���ا. مش���کDتی ني���ز ھس���تند
انحط��اط خ��ود دارای درج��ات مختل��ف اس��ت؛ و اي��ن ک��ه، 

جدي��دی منج��ر م��ی گ��ردد،  ۀانحط��اط خ��ود ب��ه پي��دايش پدي��د
ت��ا چ��ه م��دتی م��ی ت��وان دول��ت بوروکراتي��ک را . عاجزن��د

؟ چطور م�ی ت�وان ھم�واره از دولت منحط کارگری خواند

                                                 
١٢

ق���د اقتص���اد پ���يش گفت���ار ب���ر س���ھمی ب���ر ن«م���ارکس،  -
، ص ١منتخ���ب آث���ار م���ارکس و انگل���س، جل���د . »سياس���ی

۵٠۴.  

برنام�ه ري�زی دولت��ی و ن اس��اس ک�ه انتق�الی، ب�ر اي� ۀجامع�
١٣الکيت ملی وجود دارد، دفاع کرد؟م

  

پرولتاري���ا ب���ر  انقDب���یدول���ت ک���ارگری و ي���ا ديکت���اتوری 
و در کش���ورھای (ش���وراھای ک���ارگری  ن���دگیِ اس���اس نماي

ق�درت . بنا نھاده شده است) عقب افتاده، شوراھای دھقانان
ارگ�ان ھ�ای ق�درت پرولت�ری،  ۀه به مثابشوراھا در روسي

  .متوقف گرديد جنگ داخلی ۀدرھمان سال ھای اولي

ح���زب «ھش���تم  ۀن ب���ه کنگ���رگ���زارش لن���ي ١٩١٩در س��ال 
ب��������ه نک��������ات زي��������ر اش��������اره » کمونيس��������ت روس��������يه

ام��ا . اس��تثمارکنندگان از مي��ان برداش��ته ش��ده ان��د«:داش��ت
س��طح فرھنگ��ی  ت��وده ھ��ا رش��د نک��رده اس��ت، و بن��ابر اي��ن 
ب��وروکرات ھ��ا ب��ه بازگش��تن ب��ه موقعي��ت ھ��ای س��ابق خ��ود 

»پرداخت�������ه ان�������د
١٤
ناھنج�������اری «ب�������ه  لن�������ين مک�������رراً  

»بوروکراتي��ک
١٥
ب��ا . دول��ت ک��ارگری انگش��ت م��ی گ��ذارد 

                                                 
١٣

دفاع از ش�وروی در براب�ر حمل�ۀ نظ�امی، م�وقعی ک�ه  -
اگ��ر م��ا . اي��ن تھدي��د وج��ود داش��ت، مس��ألۀ ديگ��ری اس��ت
ترکي���ه و  -موض���ع م���ارکس را در م���ورد جن���گ روس���يه

و ) دورۀ فاش�يزم(موضع تروتسکی در مورد جنگ ايتالي�ا 
در خواھيم يافت ک�ه در ھ�ر دو . بگيريم اتيوپی را در نظر

مورد مسألۀ اساسی اي�ن اس�ت ک�ه شکس�ت کش�ور پيش�رفته 
ت��ر ب��ه ايج��اد ت��وازن ق��وايی در جھ��ت من��افع پرولتاري��ا، در 

ب��رای مث��ال م��ی ت��وان ب��ه . س��طح جھ��انی، منج��ر م��ی گ��ردد
رج�وع  ١٨٧٨فوري�ۀ  ۴، »ويليام ليبنخت«نامۀ مارکس به 

ر چ�ه بيش�تر انق�Dب شکست روس ھ�ا ب�ه تس�ريع ھ�«. کرد
م�ارکس و انگل�س، مجموع�ه (» در روسيه منجر می گردد

ھ�م چن�ين رج�وع ). ٢٩۶، ص ١٩٩٠، لن�دن ۴۵آثار جل�د 
ک�ه در » اتي�وپی -جن�گ ايتالي�ا«شود به نوش�تۀ تروتس�کی، 

البت��ه ک��ه م��ا خواھ��ان «. نگاش��ته ش��ده اس��ت ١٩٣۵ژوئي��ۀ 
نوش��ته ھ��ای (» .شکس��ت ايتالي��ا و پي��روزی اتي��وپی ھس��تيم

، ص ١٩٧٧، نيوي�����ورک ١٩٣۵ -٣۶ون تروتس�����کی لئ�����
۴١(.  

١٤
  .١٨۴، ص ٢٩لنين، مجموعه آثار جلد  -

١٥
وظ�ايف «لنين در نوشته ی خود  ١٩١٨از ھمان سال  -

از ض�رورت مب�ارزه علي�ه اي�ن » فوری حکومت ش�وروی
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٥٩ 
توج��ه ب��ه از مي��ان رف��تن بخ��ش عظيم��ی از پرولتاري��ا، ب��ه 
ويژه راديک�ال ت�رين آن ھ�ا، در جن�گ داخل�ی، کنت�رل ھ�ر 

ی س�ابق دول�ت ت�زاری »فانکسيونرھا«چه بيشتر در دست 
ب��ا شکس��ت  »ناھنج��اری بورکراتي��ک«اي��ن . ق��رار گرف��ت
ص��نعتی، ھرچ��ه  ۀش��رفتلت��ری در کش��ورھای پيانق��Dب پرو

  .بيشتر تقويت شد

ادغام ھر چه بيشتر دول�ت و ح�زب، و پ�س از آن از مي�ان 
، »عض���وگيری لنينيس���تی«رف���تن کام���ل ح���زب از طري���ق 

برای بورکرات ھای تزاری و مقام طلبان جدي�د امک�ان ب�ه 
١٦دولت���ی ف���راھم گش����ت س���ازوبرگدس���ت آوردن تم���ام 

 .

 ألۀدول���ت ک���ارگری و مس���«خ���ود  ۀتروتس���کی در نوش���ت

به چن�دين نتيج�ه گي�ری رس�يد؛ اول » ترميدور و بناپارتيزم
درمقابل ما قرار ن�دارد بلک�ه آن ... ترميدور«اين  بود که، 

ترمي�دوری ھ�ا م�ی توانن�د تقريب�اً . را پشت س�ر گذاش�ته اي�م
».دھم��ين س��الگرد خ��ود را جش��ن بگيرن��د

١٧
 ١٩٢۵س��ال  

دولت ک�ارگری ای . می زندپايان دولت کارگری را نشان 
کارگر در سنگرھای انقDب و مي�دان ھ�ای جن�گ  ۀکه طبق

ق��درت امپرياليس��تی ب��ه  ١٢داخل��ی علي��ه ارت��ش س��فيدھا و 
دس��ت آورده ب��ود، در نھادھ��ا و وزارتخان��ه ھ��ای دولت��ی از 

  .دست داد

بورکراسی ای که در روس�يه ب�ين پرولتاري�ا و دھقان�ان و، 
رمايه داری ق�رار در سطح ب�ين الملل�ی ب�ين پرولتاري�ا و س�

                                                                         

رج��وع کني��د ب��ه مجموع��ه آث��ار . انح��راف س��خن م��ی گوي��د
  .٢٧۴، ص ٢٧لنين، جلد 

١٦
ی از ک��ارگران ب��ه بخش��ی از ھ��م چن��ين تع��داد مع��دود -

اين کارگران شامل آن بخشی . بورکراسی تبديل شده بودند
می شدند که يا شوق انقDبی خود را از دست داده بودن�د و 

جايگ��اه اجتم��اعی «. ي��ا ب��ه لح��اظ سياس��ی ک��م تجرب��ه بودن��د
کمونيس��تی ک��ه ات��ومبيلی و ي��ا آپارتم��ان زيب��ايی در اختي��ار 

ع��دن ک��ار م��ی کن��د ف��رق دارد ب��ا کمونيس��تی ک��ه در ي��ک م
خط��رات  حرف��ه اِی «رج��وع کني��د ب��ه راکوفس��کی، » .دارد

درمنتخ���ب نوش���ته ھ���ا در م���ورد اپوزيس���يون در . »ق���درت
  .١٢۶ص . ١٩٨٠، لندن ١٩٢٣ – ٣٠شوروی 

١٧
، نيوي��ورک ١٩٣۴ -٣۵نوش��ته ھ��ای لئ��ون تروتس��کی  -

  .١٨٢، ص ١٩٧۴

از طريق برقراری يک با_نس قدرت بين اي�ن . گرفته بود
 ۀگر قراردادن آن ھا به حف�ظ س�لططبقات و در مقابل يکدي

بس��ياری از  ۀدھن��د اي��ن خ��ود توض��يح(خ��ود موف��ق گردي��د 
بورکراس���ی ک���ه از رھب���ری ). زيگ���زاگ ھ���ای آن اس���ت

ک��ارگری در انق��Dب و جن��گ داخل��ی خ��Dص ش��ده ب��ود، 
ن بار قدرت دولتی و کنت�رل من�ابع جامع�ه را ب�ه برای اولي

ج�����وھر دول�����ت و  أن منش�����اي�����. انحص�����ار خ�����ود در آورد
  .حاکم در اتحاد شوروی است بورکراتيک

ب��وروکرات ھ��ا نم��ی توانس��تند ب��دون ب��ه ک��ارگيری مق��دار 
ستی و قبو_ن�دن آن زيادی سرمايه ھای کشورھای امپريالي

اری در ک���ارگر، ب���ه اس���تقرار مج���دد س���رمايه د ۀب���ه طبق���
ن آن ھا ھم چن�ين باي�د خ�ود ب�ه خ�ادمي. روسيه موفق گردند

م�وقعی ک��ه . س�رمايه داری تب��ديل  م�ی ش�دند ۀع�ادی جامع�
ديگر از دست دادن آن ب�رای آن�ان . در قدرت قرار گرفتند

ميسر نمی بود؛ و ھر چه بيشتر در قدرت باقی م�ی ماندن�د 
از لحظه . به بدتر شدن وضعيت اقتصادی منجر می گشت

امک�ان  ،ی که بوروکراسی خ�ود ب�ه قش�ر ح�اکم تب�ديل ش�دا
  .انتقال به سوسياليزم ديگر از ميان رفته بود

  دستاوردھای انقDب اکتبردستاوردھای انقDب اکتبر

بس���ياری از رفق���ا ب���ا ش���ور و ش���وق زي���ادی از دف���اع از 
ام�ا آن ھ�ا ھ�يچ گ�اه . م�ی کنن�د دستاوردھای اکتب�ر ص�حبت

.  مشخص���اً در م���ورد اي���ن دس���تاوردھا حرف���ی نم���ی زنن���د

طب�ق  ،عی ای ھم که تحت فشار ب�ه آن ھ�ا م�ی پردازن�دموق
  :معمول به مخمصه ھای رايج در می غلطند

مالکي��ت مل��ی و ي��ا انتق��الی، برنام��ه ري��زی دولت��ی، اش��تغال 
کامل، سوبس�يدھای دولت�ی، رش�د عظ�يم نيروھ�ای مول�ده و 

له ک��ه وظ��ايف اساس��ی و بن��ابراين أآن ھ��ا اي��ن مس��. غي��ره
د را ب��ه فراموش��ی م��ی دس��تاوردھای بلش��ويک ھ��ا چ��ه ب��و

  .سپارند

کت�اتوری اصلی ترين دس�تاورد انق�Dب اکتب�ر برق�راری دي
اگ��ر از دس��تاوردھا ص��حبت ش��ود، . ب��ود انقDب��ی پرولتاري��ا

بنابر اين بايد به جنبه ھای مختلف اي�ن ديکت�اتوری رج�وع 
داغ��ان ک��ردن پل��يس ديکت��اتوری ت��زاری، ارت��ش و : ک��رد

ی آن ھ���ا ب���ا و ج���ايگزين) Okhrana(پل���يس مخف���ی ت���زار
ميليش��يای ک��ارگری، ارت��ش س���رخ و پل��يس مخف��ی دول���ت 
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٦٠ 
؛ انتخ����اب و ن����ه انتص����اب )Cheka(ک����ارگری روس����يه 

نماين��دگان، م��أمورين رس��می و قض��ات، و ق��راردادن آن��ان 
تح��ت استيض���اح لحظ���ه ای و ص��رفاً پرداخ���ت دس���تمزدی 

گ��ر جنب��ه ھ��ای مع��ادل مي��انگين دس��تمزد ي��ک ک��ارگر؛ و دي
رداش�تن ق�دم ھ�ايی در راس�تای کارگر ک�ه ب�ه ب ۀقدرت طبق

جامع��ه از طريق��ی ک��ه در نھاي��ت ب��ه از  ۀت و ادارحاکمي��
ک�ارگر و ديگ�ر طبق�ات اجتم�اعی  ۀان برداشتن خود طبقمي

به عبارتی ماديت بخشيدن به اول�ين ف�از جامع�ه . می رسيد
  .کمونيستی

تا آن جا که به اين دستاوردھايی ک�ه رفق�ا ب�ا اک�راه مط�رح 
اي�ن ھ�ا دس�تاوردھای بوروکراس�ی   می کنند بر می گردد،

ھستند و نه دستاوردھای م�ا، د_ي�ل اجتم�اعی و  م�ادی ای 
وجود دارد که بوروکراسی ب�ه انج�ام برخ�ی از اق�دامات و 

١٨به اعDم برخی از گفته ھا پرداخت
.  

در ط��ول دوران انتق��الی دول��ت چي��زی ب��ه ج��ز ديکت��اتوری 
نه به مفھوم پرولتاريا نمی تواند باشد و ملی کردن  انقDبی

کردن است و نه مرحل�ه ای پ�ايئن ) سوسياليستی(اجتماعی 
١٩تر از آن

اگر مالکيت دولتی کنت�رل ک�ارگری را درب�ر .  

                                                 
١٨

آن ھ��ايی ک��ه ب��ه اساس��نامۀ استالينيس��ت ھ��ا ت��وھم دارن��د  -
) بريتاني�ا(» حزب کارگر« ١٩١٨اساسنامۀ  ۴يد به مادۀ با

مالکي��ت اش��تراکی «: رج��وع کنن��د در اي��ن م��اده آم��ده اس��ت
ابزار تولي�د و بھت�رين سيس�تم اداری مردم�ی و کنت�رل ھ�ر 

. ب��ه عن��وان يک��ی از اھ��داف ح��زب اس��ت» ي��ک از ص��نايع

رج��وع کني��د ب��ه پ��يش ن��ويس اساس��نامه ب��ه اض��افۀ دفترچ��ه 
 -٢۵که به کنفرانس ناتينگھم، ژانوي�ه قوانين حزب کارگر 

اي��ن ق��انون . ۴، ص ١٩١٧لن��دن . ارائ��ه ش��د ١٩١٨، ٢٣
  )١٩٩۵آوريل (اخيراً تغيير کرده است 

١٩
برای بلشويک ھ�ا تف�اوت ب�ين مل�ی ک�ردن و اجتم�اعی  -

عل��م اقتص��اد «رج��وع کني��د ب��ه . ک��ردن ک��امDً واض��ح ب��ود
مل��ی ک��ردن آن چ��ه ک��ه «. ٨٣پروبراژنس��کی، ص » ن��وين
ط سرمايه داری انباشت شده شامل دورۀ اوليۀ انباش�ت توس

ھم » .بلکه برعکس، آغاز آن است. سوسياليستی نمی شود
بوخ��ارين، » اقتص��اد دوران گ��ذار«چن��ين رج��وع کني��د ب��ه 

دارای " در کل"واضح است که دولتی کردن «. ١٢٠ص 
ب��ه طب��ق ک��اراکتر . محت��وای م��ادی طبق��اتِی متف��اوتی اس��ت

ما باي�د ص�ريحاً «در نتيجه » .دارد طبقاتی خود دولت ربط

ب�رای رس�يدن  ش�کلی انتق�الیکنترلی که خود  -نداشته باشد
ھرگز اين مالکيت ب�ه مالکي�ت  -به مديريت کارگری، دارد
س روابط به عDوه برای مارک. اجتماعی تبديل نخواھد شد

رواب���ط اص���لی در جامع���ه رواب���ط مالکي���ت نبودن���د، بلک���ه 
تعريف�ی از مالکي�ت ب�ه عن�وان «ھ�ر . مطرح بودن�د توليدی

چيزی به جز ت�وھم ... رابطه ای مستقل، مقوله ای جداگانه
».متافيزيکی و يا  روی آوری به حقوق الھی نيست

٢٠
  

تا آن جا که به برنامه ريزی مربوط می شود، اي�ن برنام�ه 
ی توس��ط بورکراس��ی ب��رای حف��ظ موقعي��ت اجتم��اعی ري��ز

برنام��ه ري��زی ای نب��ود ک��ه توس��ط . خ��ود انج��ام گرفت��ه ب��ود
خ��ود توليدکنن��دگان ب��رای رف��ع نيازمن��دی ھ��ای خ��ود آن��ان 

له ک��ه اي��ن برنام��ه ري��زی أاز اي��ن مس��(انج��ام گرفت��ه باش��د 
).  ھرگز در رابطه با س�طح تولي�د واقع�ی نب�ود، م�ی گ�ذريم

توسط کارگران انجام گرفته باشد بايد برنامه ريزی ای که 
ھدف تقليل ساعات کار را نشان دھ�د ت�ا اي�ن ک�ه پرولتاري�ا 

ردن س��طح بتوان��د از وق��ت فراغ��ت خ��ود در جھ��ت ب��ا_ ب��
ھ��ر چ��ه بيش��تر در اداره دول��ت و  ۀفرھن��گ ب��رای مداخل��

  . جامعه استفاده کند

اشتغال کامل در روسيه از طريق پ�ايين نگ�ه داش�تن س�طح 
تيجت��اً س��طح ن��ازل ب��ارآوری ک��ار ص��ورت م��ی تکني��ک و ن

درعم��ل ب��ه اي��ن معن��ی ب��ود ک��ه زن��ان س��الخورده . گرف��ت
)Babushka ( ب��ه ج��اروب ک��ردن خياب��ان ھ��ا درس��اعات

اول روز بپردازن��د و ب��ه ھم��ين ص��ورت بک��ارگيری ديگ��ر 
 فرام��وش نکن��يم ک��ه در . اش��کال تکنولوژي��ک عق��ب مان��ده

ی در اش���تغال کام���ل ب���ه معن���ی چي���ز ١٩٣٠ ۀدوره ی دھ���
  .سطخ بردِه کشی در کمپ ھای سيبری بود

ل پذير ک�ردن س�ختی ھ�ای اقتص�ادی سوبسيد دولتی به تحمّ 
تحميل شده به پرولتاريا منجر گرديد و در واقع ب�ه عن�وان 

                                                                         

مل��ی ک��ردن توس��ط ب��ورژوازی را از مل��ی ک��ردن توس��ط 
در کن���ار جمل���ۀ ف���وق، لن���ين چن���ين » .پرولتاري��ا ج���دا کن���يم
  .»کامDً ھمين طور است«: يادداشت کرده است

شايد زم�ان آن فرارس�يده ک�ه ش�کل س�ومی از مل�ی ک�ردن، 
  . اسيميعنی، ملی کردن بورکراتيک را ھم به رسميت بشن

٢٠
  .١۴٢، ص ١٩٧۶، مسکو »فقر فلسفه«مارکس،  -
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٦١ 
.عاملی در روند حفظ از ھم پاشی جامعه عمل می کرد

٢١
  

مورد توجه در م�ورد رش�د اقتص�ادی اتح�اد ش�وروی  ۀنکت
بسياری  ،نی در رد آنتمام شواھد عياين است که عليرغم 

از ارق��ام اغ��راق آمي��ز ک��ه از ط��رف بوروکراس��ی در اي��ن 
دس�تاوردھايی . مورد انتشار يافت�ه اس�ت را ب�اور ک�رده ان�د

از قبي����ل موفقي����ت در بک����ارگيری تکنول����وژی فض����ايی و 
از طري���ق . ص���نعت اس���لحه س���ازی از اس���تثنائات ھس���تند

موجود چه به  ارجحيت دادن به پروژه ھای خاصی، منابع
. صنعت منتقل ش�ود لحاظ کيفی و چه کمی به اين بخش از

ن دو حيات بورکراسی ھميشه به رش�د اي� ۀبه ھر حال ادام
  .صنعتی وابسته بوده است ۀرشت

به خاطر اي�ن، پيش�رفت بخ�ش ھ�ای ص�نعت ديگ�ر قرب�انی 
ص�نعت نف�ت ب�ه عن�وان ص�نعت . اين وضعيت وخ�يم ش�دند

در آذربايج�ان  ماش�ين . تکليدی اين کشور مثال خوبی اس�
لح�اظ  ھايی که در اين صنعت به ک�ار گرفت�ه م�ی ش�وند از

  .متعلق ھستند ١٩۴٠ ۀک به دھسطح تکنولوژي

رش��د اقتص��ادی روس��يه درمقايس��ه ب��ا کش��ورھای پيش��رفته 
سرمايه داری ناچيز است، و ھمين درص�د از رش�د ھ�م ب�ه 

ک�ارگران «قيمت شکستن کمر و جان ميليون ھ�ا ک�ارگر و 
تمام ش�ده ) Stakhamovistes(» ار جنبش استخانوفپرک
زيرا آنان فکر     می کردند که اين ھمه تDش ش�ان . است

اگ��ر . سوسياليس��تی کم��ک م��ی رس��اند ۀب��ه س��اختمان جامع��
در اتح���اد ش���وروی از ب���ارآوری  ب���ارآوری ني���روی ک���ار

اکن��ون  ،ني�روی ک��ار در جوام�ع  س��رمايه داری بيش�تر ب��ود
  .اری می بوديم تا  استالينيزمشاھد سرنگونی سرمايه د

ۀ مگ��ر طبق�� ،ش��وروی ح��ل ش��دنی نيس��ت ۀمش��کDت جامع��
زی ک�ه در اواس�ط کارگر اين کشور ب�ه پ�س گ�رفتن آن چي�

ديکت��اتوری «يعن��ی  -از دس��ت داد، اق��دام کن��د ١٩٢٠ ۀدھ��
ن ھم�واره از آن ن�وي انق�Dب پرولت�ری. »انقDبی پرولتاري�ا

اي��ن . ه اس��تکنون در دس��تور ک��ار اي��ن طبق��ه ب��ودمقط��ع ت��ا
ک��ارگر  ۀت م��ی بخش��د ک��ه طبق��انق��Dب در ص��ورتی مادي��

  . روسيه توسط حزب پشيتاز انقDبی خود رھبری شود

  ١٩٩١نوامبر  

                                                 
٢١

  ۵رجوع کنيد به يادداشت شماره  -

  از ميان بحث ھای فيس بوکاز ميان بحث ھای فيس بوک

  کمونيست ھا و حزب طبقۀ کارگرکمونيست ھا و حزب طبقۀ کارگر

  :مازيار رازی

پرولترھا و «در بخش دوم مانيفست، يعنی  مارکس
با جنبش پرولتری کمونيست ھا  ۀبه رابط ،»کمونيست ھا

ست ھا کموني«می پردازد؛ و بDفاصله اعDم می کند که 
کارگر حزب جداگانه ای  ۀدر مقابل ساير احزاب طبق

منظور مارکس اين است که . »تشکيل نمی دھند
کمونيست ھا منافعی جدا از کل پرولتاريا ندارند و 

به وجود نمی آورند تا به  ھيچگونه اصول افتراقی از خود
آن جنبش پرولتاريا را شکل داده يا قالب گيری  ۀوسيل
 .بکنند

که از سازمان ھای » چپ« برخی از جريانات
اين نتيجه بوروکراتيک پيشين خود گسست کرده، به 

ی نيست و با ضرور» کارگر ۀحزب طبق«اند که  رسيده
خواھند نشان دھند  قول در مانيفست می استفاده از اين نقل

اما اين . يDت بوده استکه مارکس نيز مخالف تشک
استد_ل کامDً نادرست است، زيرا منظور مارکس از 

يا » نھضت«بلکه  ،اين جا تشکيDت نيستدر » حزب«
منظورش اين است که کمونيست ھا . جنبش است

  زيرا،. ويژه ای جدا از جنبش پرولتاريا ندارند» جنبش«

در آن دوران رسم بود که به نھضت ھا تحت عنوان 
آلمان،  ١٨۴٨مثDً، در اوائل انقDب . اره کنندحزب اش

حزب «خود را به عنوان ارگان  ۀمارکس نشري
معرفی می کند در صورتی که چنين حزبی  »دموکراتيک

. وجود نداشت و منظور جنبش يا نھضت دموکراتيک بود

به عDوه، فراموش نشود که در ھمان زمان انتشار بيانيه 
درآمده بود  »کمونيست ۀاتحادي«خود مارکس به عضويت 

و بنابراين نمی توانست مخالف ايجاد تشکيDت کمونيستی 
 .بوده باشد

کمونيست ھا با وجه مشترک  ۀباراول اگر در ۀنکت
. ھاست ويژگی آن ۀدوم مارکس در بار ۀسايرين بود، نکت

نزد مارکس، فرق کمونيست ھا با ساير گرايش ھا در 
ت ھا ھميشه از جنبش پرولتری در اين است که کمونيس

پرولتاريا دفاع می کنند و ھمواره در ھر  یمنافع بين الملل
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٦٢ 
. مرحله ای از جنبش، منافع کل جنبش را مد نظر دارند

بنابراين کمونيست ھا مصمم ترين و پيشرفته ترين بخش 
و در ھيچ ) بخش پيشگام(جنبش را تشکيل می دھند 

مبارزه ای مسير حرکت و اھداف نھايی جنبش را 
 .موش نمی کنندفرا

تر، مشخص تر جايگاه  مارکس چند جمله پايين
: ھا در جنبش کارگری چنين بيان می کند کمونيست

سو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين  کمونيست ھا از يک«
کارگر ھر  ۀم جزم کرده ترين بخش احزاب طبقو عز

د، و در واقع بخشی ھستند که مملکت را تشکيل می دھن
ه حرکت در می آورند؛ و از سوی آن ديگران را ب ۀھم

عظيم  ۀديدگاه نظری، آنان نسبت به تودديگر، يعنی از 
، مسير روشنیه پرولتاريا اين امتياز را دارند که ب

ی و کلی نھضت پرولتاريا يحرکت، شرايط، و نتايج نھا
 .را درک می کنند

 ۀفوری کمونيست ھا ھمان است که ھمھدف فوتی و 
متشکل کردن : ز دارندديگر ني یاحزاب پرولتار

پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگون کردن سيادت 
.. پرولتاريا ۀوسيله بورژوازی، و تسخير قدرت سياسی ب

 ھای بر خDف ايرادات برخی از گرايش اين نظريه

نسبت به ايجاد حزب پرولتری برای سازماندھی » چپ«
انقDب سوسياليستی، نزديک تر به مواضع لنين در مورد 

 .زب پيشتاز انقDبی استح

  :عليرضا بيانی

طور که در اين بحث با_ به آن اشاره شده است،  ھمان
گرايشاتی وجود داشته يا ھنوز دارند که از اين جمله 

ست ھا در مقابل ساير کموني«: مارکس که می گويد
، »کارگر حزب جداگانه ای تشکيل نمی دھند ۀاحزاب طبق

ن دليل با حزب انقDبی برداشت انحرافی کرده و به ھمي
جا توضيحی که رفيق  در اين. به مخالفت می پردازند

رازی مبنی بر ھم معنا بودن حزب و جنبش در زمان 
در اين . يک وجه موضوع است ،حيات مارکس می دھد

وجه بايد اين را در نيز در نظر گرفت که اگر در زمان 
حزب و جنبش دارای دو معنای  یحيات مارکس حت

بوده باشد، باز صحبت مارکس از احزاب متفاوت 
کارگر  ۀريا به معنی مفروض داشتن حزب طبقپرولتا

  .است و نه نفی آن

ھمان جنبش و  ،در زمان حيات مارکس مقصود از حزب
به . ھمان جنبش پرولتاريا بوده است ،مقصود از جنبش

ھمين دليل نقاط اختDف و اتفاق کمونيست ھا با کارگران 
رجسته می شود و نه کمونيست ھا با ھا ب و جنبش آن

  .جنبش ھای ديگر

نه تنھا اين  اما وجه ديگر موضوع اين است که اتفاقاً 
بلکه  ،کارگر نيست ۀحزب طبقردّ جمله مارکس به معنی 

ھا، يعنی وزن برابر جنبش و  به دليل وزن برابر آن دقيقاً 
حزب، اين دو معنا به صورت مترادف استفاده می شده 

نظر مارکس در رابطه با اختDف کمونيست  است، منتھا
ھا با توده ھای کارگر يک کشور، وقتی برای کمونيست 

اختDف  ۀکارگر جھانی نقط ۀفتن منافع طبقھا در نظر گر
ذکر می شود، حزب يا جنبش کمونيستی نيز خصلت 
جھانی پيدا کرده و درست از ھمين رو است که مارکس 

کارگر  ۀانقDبی طبقاول را به عنوان حزب بين الملل 
ه اگر قرار باشد بين در نتيج. جھانی پايه ريزی می کند

يک تشکيDت انقDبی و جنبش کارگری  ۀحزب به مثاب
تمايزی ايجاد کرد، تمايز در اين است که کارگران از 

اما  ،مبارزه برای اھداف خود در ابعاد ملی آغاز می کنند
در ابعاد منافع کارگران ه، کمونيست ھا برای مبارز

رو وقتی حزبی  گيرند و از اين جھانی را در نظر می
قطعا می بايست اين حزب در يک  ،انقDبی می سازند

به . ارتباط انقDبی جھانی شکل گرفته و ايجاد گردد
تواند بدون  عبارت روشن تر، يک حزب انقDبی نمی

معنی کمونيستی  ،متحدين خود در يک بين الملل انقDبی
مبتنی بر اين نظرات مارکس می توان به  .داشته باشد

وجود در ايران که خود را روشنی متوجه شد که احزاب م
کارگر می نامند تا چه حد بی ربط به جنبش  ۀحزب طبق

 کارگر در سطح ملی ۀسو و جنبش طبق بين المللی از يک

کارگر در سطح  ۀبه جنبش طبق. از سوی ديگر ھستند
ين دليل اخص نيز بی ربط ملی عDوه بر د_يل ديگر به ا

اند که به عنوان کمونيست و در بھترين حالت پراتيک 
 ۀکه جنبش طبقخود، در ھمان سطح ملی باقی می مانند 

به اين . کارگر در چارچوب مرز ھای ملی وجود دارد
نياز نداشتند کمونيست  ھا اصDً  جا آن معنی که تا اين

فراتر از ھمان باشند وقتی افق و منافعی که در نظر دارند 
ون مرزھای يک کشور کارگر در در ۀافق و منافع طبق

ھا نمونه ای  بين المللی نيز وقتی آن ۀدر عرص. نباشد
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ھا در يک بين الملل انقDبی  نظير خود که بتوانند با آن

چگونه می توانند خود  ،قرار بگيرند سراغ نداشته باشند
دين خود را يک جريان کمونيستی که در ابعاد جھانی متح

  . را دارا باشند معرفی کنند

که  ديگری که از اين بحث مارکس در رابطه با اين ۀنتيج
ری جدای از جنبش ديگ) جنبش(کمونيست ھا حزب «

می توان گرفت اين است که ھر  »کارگر نمی سازند ۀطبق
گرايشی که مدعی است جنبشی را ساخته و دارای 

در واقع  ند،کارنامه ای مجزا برای جنبش خويش ھست
اگر . کارگر ساخته است ۀجنبشی ورای جنبش طبق

بپذيريم جنبش کمونيست ھا به جز در نظر گرفتن منفعت 
ھمان جنبش کارگری به شمار می  ،بين المللی پرولتاريا

آيد و نه چيزی در تقابل با آن، در نتيجه ھر ادعايی مبنی 
که مدعی است  »جنبش مائوئيستی«بر ايجاد جنبشی مانند 

جنبشی غير  تآوردھای زيادی نيز داشته است، لزوماً دس
به . غير کمونيستی محسوب خواھد شد کارگری و قطعاً 

می کند که در خصوص وقتی با خود اين تناقض را حمل 
کارگر به حد _زم برای انقDب  ۀبعضی از کشورھا طبق

 سوسياليستی رشد نکرده و در نتيجه _زم است مقدمتاً 

کارگر  ۀتدارک ديد که با کمک آن طبقاتيک انقDبی دمکر
. رددانقDب سوسياليستی گ ۀآماد او_ شکل گرفته و ثانياً 

اصلی جنبشی که در  ۀبه وضوح نشان می دھد که پاي
نظر گرفته است جنبش کارگری نيست، زيرا تنھا در 
زمانی انقDب دمکراتيک ضروری می گردد که اشرافيت 

نبش دھقانان و جنبش فئودالی در حاکميت قرار دارد و ج
برد با اين نظام برای حل ن ۀتعيين کنند ۀبورژوازی پاي

 ۀاما وقتی طبق. يک به شمار می روددمکرات ۀبرنام
در جامعه حضور داشته باشد، ديگر ھر  کارگر نقداً 

آن که  ۀبه موازات يا در تقابل با برنام جنبش ثانوی که
ھر چه  ناً يبرنامه ای سوسياليستی است ساخته شود، يق

ھست به جنبش کمونيستی مورد نظر مارکس مربوط 
جنبش «در نتيجه جنبش ھايی نظير . نخواھد شد
زمانی ضروری می گردد که جنبش تنھا  »مائوئيستی

با پيدايش اين جنبش، . کارگر وجود نداشته باشد ۀطبق
ساير جنبش ھا که خود را در آن منحل نکرده يا تحت 

، جنبشی در تقابل با جنبش شندرھبری آن قرار نگرفته با
  .کارگر و جنبش کمونيستی تلقی خواھند شد ۀطبق

  :آرام نوبخت

کمونيست ھا حزب جداگانه ای "اين عبارت مانيفست که 
، "در تقابل با ساير احزاب طبقه کارگر تشکيل نمی دھند

در مرحله اوليه توسعه و سازماندھی طبقه کارگر در 
ده است و در اين اروپا، طی يک مقطع مشخص، گفته ش

سازمانی کوچک متشکل " اتحاديه کمونيست ھا"زمان، 
در . نفر عضو در اروپای غربی بود ٣٠٠تا  ٢٠٠از 

حقيقت در اين زمان، تنھا يک حزب کارگری سازمان 
و . چارتيست ھا: يافته در سطح ملی وجود داشت، يعنی

دو تن از کمونيست ھای  - جوليان ھارنی و ارنست جونز
. رھبری جناح چپ آن را به عھده داشتند -يیبريتانيا

اعضای اتحاديه در ساير کشورھا ھم در حال پيوستن به 
مثD ھمان طور که انگلس در . چنين احزابی بودند

می ) ١٨٨٨(پاورقی خود بر چاپ انگليسی مانيفست 
رولن نماينده اين حزب در - در آن زمان لدرو:"گويد

". ماينده شان در جرايدپارلمان فرانسه بود و لويی بDن ن

به ھر حال دانستن شرايط تاريخی آن زمان نيز به درک 
  .در عبارت با_ کمک می کند" حزب"مفھم 

البته نياز به تاکيد چندانی نيست که برای درک مفھوم 
از نظر مارکس و انگلس بايد سير آثار نظری و " حزب"

فعاليت ھای آن ھا در طول يک دوره معين، به ھمراه 
در . اجتماعی اين دوره را مدنظر داشت- يط سياسیشرا

اين مورد جزوه بسيار خوبی وجود دارد از مونتی 
" مارکس، انگلس و مفھوم حزب"جانستون تحت عنوان 

ھای حزب در آثار " مدل"نويسنده اين اثر، ). ١٩٦٧(
مارکس و انگلس را که به گفته او ھريک با مرحله يا 

رگر در يک دوره معين مراحلی از توسعه جنبش طبقه کا
يا در کشورھای معين تناظر دارند، مورد بررسی قرار 

  : می دھد و اين تقسيم بندی را ارائه می کند

سازمان کوچک بين المللی کادرھای کمونيست، ) الف
  . ٥٢تا  ١٨٤٧طی سال ھای " اتحاديه کمونيست ھا"يعنی 

بدون يک سازمان، در دوره افول و فروکش " حزب) "ب
  . ١٨٦٠و اوايل دھه  ١٨٥٠کارگری طی دھه جنبش 

فدراسيون سراسری بين المللی سازمان ھای ) ج
  .٧٢تا  ١٨٦٤کارگری، يعنی بين الملل اول در سال ھای 

حزب توده ای ملی مارکسيستی، يعنی سوسيال ) د
و اوايل  ١٨٨٠و  ١٨٧٠دموکراسی آلمانی در دھه ھای 
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١٨٩٠.  

موارد بريتانيا و مانند (حزب کارگری ملی سراسری ) ه
بر پايه مدل ) ١٨٩٠و اوايل دھه  ١٨٨٠امريکا در دھه 

  . چارتيستی

ولی به ھر حال با درنظر داشتن مقطع زمانی و شرايط 
تاريخی نگارش مانيفست، ھيچ ترديدی نيست که عبارت 
فوق از مانيفست به ھيچ وجه در تقابل با ايجاد حزب 

  .انقDبی طبقه کارگر نيست

www.marxists.org/archive/johnstone/1967/x

x/me-party.htm 

  :مازيار رازی

چه در بحث مارکس و انگلس در مانيفست بايد با آن  آن
زب ھا در مورد ح توجه شود اين است که نظريات آن

 بوده است با دوره ای به دوران متفاوتکارگری متعلق 

که لنين بحث خود در مورد حزب پيشتاز انقDبی را طرح 
نظريات مندرج در مانيفست و ھمچنين در ساير . می کند

 -وم سسيس بين الملل اول و دأآثار مارکس در راستای ت

بر اساس دورانی است  -یياحزاب بين المللی پرولتاريا
يستی ھنوز در دستور کار جنبش که فعليت انقDب سوسيال

سوسيال  ۀرو برنام از اين. کارگری قرار نگرفته است
حداقل و  ۀبرنام ،دمکراسی در آن دوره به دو قسمت

اعمال حداقل برای  ۀبرنام. حداکثر تقسيم شده بود ۀبرنام
حداکثر برای انقDب  ۀرفرم ھای اجتماعی، و برنام

. قايل نمی شدند و پلی نيز بين دو برنامه. سوسياليستی

 علت اين تقسيم بندی اين بود که در آن دوره بورژوازیِ 

تازه به دوران رسيده در حال اعمال رفرم ھای اجتماعی 
بود و احزاب توده ای کارگری برای تعميق و گسترش 

سوسيال دمکراسی  ۀمبارز. اين رفرم ھا تDش می کردند
ه، برای سرنگونی اين دولت ھای تازه به دوران رسيد

نبود، زيرا ھنوز انقDب سوسياليستی فعليت پيدا نکرده 
از اين زاويه نظريات مارکس نيز ھمانند ساير . بود

ھا در آن دوره بر اين اساس بود که آگاھی  مارکسيست
سوسياليستی به شکل خطی در ميان اين احزاب توده ای 

کارگر  ۀاو بر اين اعتقاد بود طبق. رشد خواھد کرد نھايتاً 
دولت ھای سرمايه داری را سرنگون کرده و  نھايتاً  آگاه

اما . ديکتاتوری انقDبی پرولتاريا را مستقر خواھد کرد

 ًDروشن نبود،  شکل سازماندھی اين سرنگونی ھنوز کام
  .کارگر مبدل نشده بود ۀروز طبقھنوز به موضوع  ازير

سيس بين أدر دوره ت ل قرن بيستم و مشخصاً اياما در او
فعليت انقDب سوسياليستی در سراسر جھان  ،الملل سوم

از اين رو لنين در . در دستور روز قرار گرفته بود
از حزب پيشتاز انقDبی که  »چه بايد کرد«در  ١٩٠٣

ان کارگری را تکامل آگاھی سوسياليستی در درون پيشتاز
انقDبی را برای تدارک انقDب آتی انجام  ۀداده و برنام

اين نظريه، گرچه در . می آورد می دھد، سخن به ميان
محتوا ھمان نکات اصلی مارکسيستی را در بر داشت، 

با نظريات سابق  اما در شکل سازماندھی اساساً 
ه البت. ھا از جمله خود مارکس متفاوت بود مارکسيست

تشکل ھای کمونيستی  ۀخود مارکس ايجاد نطفه ھای اولي
 ۀاديد و خود از تشکيل دھندگان اتحرا نفی نمی کر

اما کماکان اعتقاد بر اين داشت که از . ھا بود کمونيست
طريق ھمان احزاب توده ای کارگری آگاھی سوسياليستی 

نظر . رشد کرده و شرايط انقDب را فراھم می آورد نھايتاً 
لنين در تکامل اين بحث، اين بود که آگاھی سوسياليستی 
به شکل خطی و خود انگيخته از دل احزاب توده ای 

اين آگاھی بايد در درون . ارگری به وجود نخواھد آمدک
تشکل خاصی متشکل از اقليت آگاه و سوسياليست 

  :در نتيجه. وجود آيد و تکامل يابده کارگران پيشرو بايد ب

در تاريخ جنبش کارگری ما به سه نوع حزب کارگری 
دوران اعتDی (احزاب توده ای کارگری . مواجه بوده ايم

کارگری  ۀاب پيشتاز انقDبی طبق، احز)وازیبورژ
دوران فعليت انقDب سوسياليستی و اعتDی انقDبات (

مائوئيستی - ، احزاب بورکراتيک استالينستی)سوسياليستی
دوران شکست انقDبات سوسياليستی و (و سانتريستی 

اين سه دوران منجر به ). انزوای انقDبات سوسياليستی
  .دندسه شکل متفاوت از احزاب کارگری ش

. فرم و رفرميستی بودنداحزاب ر اول عمدتاً  ۀاحزاب دست

دوم احزاب تدارک انقDب سوسياليستی و  ۀاحزاب دست
احزاب دسته سوم، احزاب قيم مآب و . انقDبی بودند

 ۀخواھان قدرت گيری به جای طبق(ند جايگزين طلب بود
و سرکوب و عدم وجود دمکراسی  کارگر با ابزار زور

زاب بوروکراتيک و غير مارکسيستی ، و اح)نیدرو
  .بودند
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  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««پيرامون گرايش پيرامون گرايش 

  :ز. و

که  درک اين! است  يک علم و يا فلسفه انقDبی مارکسيزم
علم احتضار يافته و بايد احيا گردد برای من ھمان قدر 

زمين مرکز جھان  ۀکه کر بيگانه است که پذيرش اين
بايست  است که میپذيرم اين  چه که می اما آن! است

را تبليغ کرد و   اصول علمی ،برای نابودی توھمات
  !اشاعه داد

  :جھانگير سخنور

که آيا می توان  بحث در مورد اين. با درود» ز .و«رفيق 
ث حيا خير به نظر من يک ب کرداستفاده » احيا«از واژه 

فرض کنيم استد_ل شما درست باشد و ما . ثانوی است
و به جای آن چيز ديگری  داريم را بر» احيا«کلمه 

يا (» تداوم مارکسيستی«مثD گرايش بين المللی . بگذاريم
در آن موقع آيا  ).که مورد عDقه شما است ای ھر کلمه

شما با محتوای اين مقاله موافقيد يا خير؟ آيا موافقيد که 
بايد در وضعيت کنونی که اعتبار سوسياليزم به علت 

ال دمکراسی مورد تھاجم قرار نيزم و سوسييتخريب استال
بحران رفع آيا موافقيد که . گرفته، تداوم و تقويت ببخشيم

کنونی امپرياليستی تنھا توسط يک انقDب جھانی امکان 
پذير است؟ آيا توافق داريد که برای انجام اين امر مھم 

) دوره لنين(بايد يک سازمان بين المللی ھمانند کمينترن 

لطفا  ،ن موضوعات توافق نداريدايجاد کرد؟ اگر با اي
بنويسيد که راه حل شما چيست؟ اگر توافق داريد بگوييد 

در اين راه برداشته و بر می داريد؟ اگر  یشما چه قدم ھاي
ھيچ قدم مشخصی برنداشته و قصد نداريد بر داريد، چرا 

ھمکاری نمی کنيد؟ ما » گرايش احيای مارکسيستی«با 
شرکت  یرا با ھمه رفقا حاضريم بحث در مورد نام آن

در سطح بين المللی که ھم اکنون از چند ھزار نفر  هکنند
و شما می توانيد در درون . تجاوز می کند و شما باز کنيم

من مطمئن . اين گرايش سايرين را به بحثتان متقاعد کنيد
  .ھستم اين نکته ثانوی به سادگی قابل حل است

به  وجه آن به ھيچبايد بگويم » احيا«اما در مورد کلمه 
اين علم . مفھوم احيای سوسياليزم مارکسيستی نيست

ھمواره بوده و تا در سطح جھانی، نظام سرمايه داری 
و پس از انقDبات . وجود داشته باشد، باقی خواھد ماند

پيروزمند سوسالسيتی و ساخته شدن سوسياليزم در سطح 

فته اند جھانی، اين علم نيز ھمانند ساير علوم که تحقق يا
ا اما بحث بر ج در اين. ابد باقی خواھد ماند در موزه ھا تا

سر تشخيص اين موضوع است که اعتبار سوسياليستی 
عده ای در . در سطح بين المللی خدشه دار شده است

سطح بين المللی به کذب با برنامه ھای سازش طبقاتی 
سازمان و . معرفی کرده اند» مارکسيست«خود را 

در سطح بين المللی مارکسيزم را  ت ھااحزاب و دول
 یو امپرياليزم از خطا ھا. دستخوش تحريف کرده اند

مرتکب شده در شوروی و چين و کوبا و غيره استفاده 
زشت نشان را کرده تا ھر چه بيشتر چھره مارکسيزم 

واری از آمارکسيزم واقعی يا مارکسيزم انقDبی زير . دھد
. Dبی گم شده استبدفھمی ھا و حتی مواضع ضد انق

ھمان (اضافه بر آن گرايشات سانتريستی خرده بورژوايی 
اين مفاھيم را ) حزب کمونيست کارگری ما در ايران

واضح است که اين مارکسيزم . بيشتر زير خاک برده اند
ثابه يعنی مارکسيزم انقDبی بايد به م. گردد »احيا«بايد 

تاتوری رای ايجاد ديکبيک علم رھايی طبقه کارگر و 
انقDبی پرولتاريا از زير آوار خراب شده بر سر آن 
توسط سوسيال دمکراسی، استالنيزم، مائوئيزم، 

يعنی » احيا«. گردد» احيا«کاسترويزم، سانتريست، بايد 
شفاف کردن و صيقل دادن مجدد آن و از زير آوار خارج 

به اين مفھوم » احيا«. کردن آن علم رھايی طبقه کارگر
احيا . ن علم مرده است و بايد دوباره زنده شودنيست که آ

من . يعنی بازسازی مجدد سنن انقDبی به کنار رفته شده
تصور نمی کنم که با اين تعريف و توضيح يک 

مضافا، . مارکسيست انقDبی بتواند اختDفی داشته باشد
احيای «اين گرايش بين المللی ھم نام خود را 

  . حيای مارکسيزمگذاشته است و نه ا» مارکسيستی

اميدوارم بتوانيم با ھم اين بحث را دنبال » ز .و«رفيق 
کار  ،ور که در کامنت پيش اشاره کردمط کنيم و ھمان

امروز گروه بندی نوين . مشترکی با ھم انجام دھيم
مارکسيست انقDبی در سطح جھانی در دستور روز قرار 

حيف است وقت خود را بر سر اختDفات . گرفته است
و انشقاقات کاذب و  منتيک و لغوی صرف کنيمس
  .خواسته ايجاد کنيمنا
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  بحث آزادبحث آزاد ٦٦

  ما نيستما نيست» » قھرمانقھرمان««چاوز چاوز 

  پابلو بDسکو

  کيوان نوفرستی: مترجم

ھوگو چاوز، رئيس جمھور ونزوئD، پس از مبارزه ای 
بخش اعظم . درگذشت ۀ جاریطو_نی با سرطان ھفت

پيروزی در طيف چپ در سراسر دنيا، چاوز را به دليل 
دوره انتخابات، استفاده از ثروت وسيع نقتی کشور  ١۵

و ايستادگی در برابر  ،برنامه ھای اجتماعی پيشبرد برای
  .امپرياليسم در آمريکای _تين، ستوده اند

نئوليبرال ھا او را به عنوان ديکتاتوری که بر سر راه 
در اين جا . بازار آزاد ايستاده بود، زير ضرب گرفته اند

ال ھا بپرداريم، بلکه طلقاً نمی خواھيم به افاضات نئوليبرم
بسيار  استد_ل ھايمان برایاز چاوز  خودمان ارزيابی

  .بيشتر اھميت دارد

بوليواری قرن  سوسياليزمآيا سوسياليست ھا بايد چاوز و 
؟ خير، قطعاً نبايد اين کار حمايت کنندبيست و يکم او را 

چاوز، از با_ بود،  »سوسياليزم«. را انجام بدھيم
به ھمراه از ناسيوناليسِم پان امريکای _تين  مخلوطی

استفاده از ھزينه ھای رفاه اجتماعی برای ساختن و بسط 
Dآن گونه که ما درک . پايگاه اجتماعی او در جامعۀ ونزئ

می کنيم، چاوز يک انقDبی سوسياليست يا مارکسيست 
، سياست نبودگر به خودرھايی طبقۀ کارمتعھد  او: نبود

ھای خود را بر منطق مبارزۀ طبقاتی بنيان نگذاشت، و 
نه چاوز . پيش نبرد نبز سياست طبقۀ کارگر را در واقع

 ١۴در طول بيش از ( سوسياليزممشغول معرفی آھستۀ 

بود و نه ونزوئD در مسير گذار به سوی !) سال
ين تنھا کارگران اند که می توانند ا -قرار دارد  سوسياليزم

  .کار را انجام دھند

چاوز حکومتی بورژوايی را شکل داد که دولت سرمايه 
داری ونزوئD را اداره می کرد و به مدت بيش از 

چاوز در . سرمايه داری ونزوئD بود چھارده سال ناظرِ 
ھيچ مقطعی، از بورژوازی ملی در ونزوئD گسست 

ی متقابل با بورژوازی جھان ارتباطنکرد و در حقيقت به 
 ،، به خصوص از طريق نفت)از جمله ايا_ت متحده(

»بوليگارشی«او _يه ای از . ادامه داد
٢٢
  .را ايجاد کرد 

اگر قرار باشد که با توجه به معيارھای خودسازماندھی 
طبقۀ کارگر چاوز را مورد قضاوت قرار دھيم، می بينيم 

جنبش اتحاديه ھای کارگری که . که ميراث او ناچيز است
آغاز ) CVT(از دل کنفدراسيون کارگران ونزئD ناگھان 

) UNT(» يک عصر نوين«حزب  ٢٠٠٣شد و در سال 

را تشکيل داد، پتانسيل عظيمی برای سازماندھی ميليون 
، يک جنبش در درون اين. ھا نفر از کارگران داشت

وجود  C-CURA ، موسوم بهجريان مبارزۀ طبقاتی
رژيم  زه عليهبه مبار داشت، جريانی که پيش از چاوز

بوروکراسی اتحاديه ھا  آن در سطح قديم و متحدين
از جمله  - بوليواری اتحاديه ایاما فعالين . برخاسته بود

افرادی که دور و بر مادورو معاون رئيس جمھور 
وقتی با امتناع نيروھای رزمنده از فرمانبرداری  -ھستند

و تبعيت از حکومت رو به رو شدند، اين جنبش را خفه و 
 ًDخنثی کردندعم.  

اگرچه دربارۀ کنترل کارگری صحبت می شد و قطعاً 
رخ داده بود، اما کارگران ونزوئD  ھمسازی شماری ملی

چون دورۀ تعطيلی ھم(موارد گذرايی  در واقع به استثنای
، )٢٠٠٣-٢٠٠٢ر سال ی کارفرمايان داز سو ه ھاکارخان

ه يک حقيقی را در لحظۀ توليد تجربکنترل دموکرات
در  در تمامی بنگاه ھايی که. نکردند و نمی توانستند بکنند

کنترل کارگری اعDم می شد، کميته ھای درگير  آن ھا
يا خنثی می شدند، به طوری که حتی آن  ادغامسريعاً 

به مانند ھايی که تحت کنترل حکومتی قرار داشتند، 
سرمايه داری بنا به ضروريات  حرفه ھا و بنگاه ھای

  .می شدند سود اداره

حزب سوسياليست متحد « حزبی که چاوز ساخت، يعنی
Dونزوئ «)PSUV( اين . نبود سوسياليزم، ابزاری برای

حزب تنھا به صورت نيمه کاره در طی دوران 
زمامداری او بنيان گذاشته شد و در واقع يک سازمان 
انتخاباتی، با سلسله مراتب عمودی بود برای نزديک نگاه 

                                                 
٢٢

  ).م(ترکيبی از دو واژۀ بوليواری و اوليگارشی   
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٦٧ 
ھرچند برخی  .به حکومت خود نسبت داشتن حاميانش

سوسياليست ھا تDش کردند که درون آن کار کنند، اما 
يابی مستقل اين حزب در حقيقت فضا را برای سازمان

 PSUVحزب . به شدت تنگ کرده بودطبقۀ کارگر 

روزھای  بيشتر شبيه به حزب کمونيست کوبا بود، يا شايد
چنين . کدر مکزي )PRI(» حزب انقDبی نھادی«نخست 

حزبی نمی تواند وسيله ای برای خودرھايی طبقۀ کارگر 
  .باشد

که چاوز نسبت به بوش  شايدالمللی، در قلمرو روابط بين
 مسلط ع واشنگتنیاگستاخ بوده و از پيروی از اجم

برخی از در عين حال نئوليبرالی سر باز زده باشد، اما 
 .ردتغذيه کھم  را جھان کارگریبدترين رژيم ھای ضّد 

ھيچ کس نبايد فراموش کند که او چه طور در کارخانۀ 
ايران خودرو، خطاب به کارگران گفت که احمدی نژاد 

چاوز، کشورھای روسيه، چين، کوبا و . دوست اوست
مستبدينی نظير موگابه، قذافی و اسد را دوست و متحد 

يعنی کشورھايی که سازمان طبقۀ کارگر . خود قرار داد
فراموش شده يا با سبعيت تمام تحت  اراآشک در آن ھا يا

برای کارگران  ھرگز چاوز. بوده است پليسی نظارت
زندانی در آن دولت ھا به پا نخاست؛ بلکه در عوض به 

برای حاکمين آن ھا ايفای  مسئول روابط عمومیعنوان 
  .نقش کرد

در فرھنگ لغات مارکسيستی، که انجمن آزادی 
مراه خود داشته است، از ابتدا ھ نيز) AWL(کارگريان 

بھترين خصوصيتی که می توان به چاوز و جنبش او 
، گذاریناماين . بود تنسبت داد، اين است که او بناپارتيس

دفاع او از دولت بورژوازی ونزوئD و حکومتی  به
. معطوف استبورژوايی که خود در رأسش قرار داشت، 

بر ن اصطDح نه فقط نظر پايگاه اجتماعی، اينقطه  از
من جمله  ،که از کليۀ طبقات -جنبش او ترکيب ناھمگن

چنين بلکه ھم - منبعث می شود ،بخش ھايی از طبقۀ حاکم
بر دخالت مرکزی ارتش در کانون دولت به عنوان 

خاستگاه چاوز اين را می . تأکيد دارد ،نيرويی برای ثبات
»شھروند - ارتشی«طلبد، ھمان طور که اتحاد 

٢٣
را در  

                                                 
٢٣

مفھومی که خود چاوز در توضيح استراتژی اش به   
  )م(کار می بُرد 

اين موضوع حتی تا سر  .می طلبيد خودمرکز حاکميت 
حّد دخالت ژنرال ھا به ھنگام اعDم مرگ او نيز ادامه 

  .داشت

از نقطه نظر خطّ مشی سياسی، بناپارتيسم به صورت 
مت ابزارھای سرمايه دارانۀ دولتی چاوز برای حکو

مورد  کردن شناخته می شود، شامل شکل ملی سازی
بھبود بخشيد  ترديده بی ک رفاھی ی، برنامه ھاياستفادۀ او

و تلوتلو خوردن ھای عجيب بين راديکاليسم ظاھری و 
از نظر اقتصادی او قادر بود که بناپارتيسِم . بوروکراسی

باثبات تری را بنا کند، چرا که ونزوئD مدت ھا از يک 
متکی بر درآمد نفتی برخوردار  و دولت رانتی عجيب

 - پوپوليست ھم چاوز در معنای يک سياستمدار. بوده است

آن طور که در سنت امريکای _تين معمول است، مانند 
٢٤کاردناس در مکزيک يا پرون در آرژانتين

بناپارتيست  -
او می توانست ميليون ھا نفر را بسيج کند، اما برای ؛ بود

اھدافی که خودش تعيين کرده بود، با محدوديت ھايی که 
  شديداً 

ات آزاد و عاد_نۀ اين درست که چاوز در چندين انتخاب
اما برای دموکرات بودن، چيزی بيش . متوالی پيروز شد

حتی با توجه به . از پيروزی در انتخابات _زم است
سی او يک دموکرامعيارھای بورژوايی ھم دموکراسی 

؛ چرا که ا خصوصيات استبدادیی بود بيبورژوا سطحی
٢٥قوۀ مجريۀ آن از عارضۀ ھيپرتروفی

رنج می برد، و  

                                                 
٢٤

بود که پس از  ژنرال و سياستمدار آرژانتينی: پرون  
لف دولتی، از جمله وزير کار و خدمت در مشاغل مخت

معاون رييس جمھور، سه بار به عنوان رييس جمھور 
او طی يک کودتای نظامی در سال . آرژانتين انتخاب شد

به قدرت  ١٩٧٣پرون به سال . از کار برکنار شد ١٩۵۵
و جانشينی  ١٩٧۴بازگشت و تا پيش از درگذشتش در 

در قدرت ھمسر سومش ايزابل پرون به جای او، شش ماه 
تا  ١٩٣٤رئيس جمھور مکزيک از : کاردناس .بود

  )م( ١٩٤٠

٢٥
به افزايش اندازه سلول ھا گفته می شود كه منجر به  

افزايش اندازه عضو نيز می شود؛ در اين جا مقصود 
  ).م(بزرگ شدن بيش از حّد قوۀ مجريه است 
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٦٨ 
ئD وونز. زده شده بود وی ديگر سر و ته پارلمان ھماز س

تحت رھبری چاوز، فرسنگ ھا با دموکراسی سياسی و 
 اقتصادی استوار، چند جانبه، وسيعاً مسئول و قابل عزل

 ،سوسياليست ھا در پی ساختنش ھستندکه  و نصبی
  .فاصله داشت

، يعنی زمانی که ٢٠٠٢راديکاليسم چاوز پس از آوريل 
حمايت ايا_ت متحده قادر به سرنگونی او نشد، کودتا با 
چاوز در نخستين ديدار خود از  .خوران بودتلو تلو

بلر عDقه  تونی» راه سوم«به  ١٩٩٩بريتانيا در سال 
در اوج محبوبيت  ٢٠٠۶وقتی در سال . نشان می داد

خود بازگشت، از سوی چپ گرايان در لندن تحسين می 
از  و چاپلوسیگويی  لق ين تحسين، ھمراه بود تمشد؛ ا

به عنوان (سوی کن ليوينگستون، طارق علی و الن وودز 
دست ھا از «کمپين ). منحط آشکارايک مارکسيست 

از حاميان دعوت کردند که بيرون از  »ونزوئD کوتاه
ھايشان را تکان بدھند، درحالی که  مھتل چاوز پرچ
مدت چھار ساعت با جمعيت بی نظمی  هنشست عمومی ب

  .حضار متملق و خوش خدمت برگزار شداز 

با وجود رھبران اتحاديه ھا و سوسياليست ھايی که برای 
ستايش چاوز له له می زنند، اين قبيل مديحه سرايی ھا 

که معتقد است  فردی -الن وودزاين که . ادامه خواھد شد
و ھر  استتنھا مارکسيست ھای واقعی  نمايندۀ گرايش او

آن يک فرقۀ بی ربط است که کس ديگری در بيرون از 
در برنامۀ نيوز نايت بی بی  -_زم نيست اسمی از آن ببرد

و اين  معرفی شد »محرم اسرار چاوز«سی به عنوان 
داده که چاوز انقDب را نصفه و نيمه انجام  ی اواّدعا
بدتر آن که وودز اّدعا کرده . ، به راستی شنيع بوده٢٦است

چاوز ! چه مزخرفاتی .صدايان استصداِی بیبود چاوز 
ً  کلمه به کلمه منافع خودش را بيان می کرد و به  صرفا

                                                 
٢٦

: الن وودز در تور سخنرانی خود در ونزوئD گفته بود 

» Dب وجود دارد، ولی ھنوز کامل نشده در ونزئDيک انق
و کسی نمی تواند يک انقDب را نيمه کاره انجام . است
  ).م(» دھد

http://www.marxist.com/alan-woods-

invited-chavez-nueva-esparta.htm 

فقرا سخن می گفت، اما به کارگران ونزوئD اجازه  جای
نداد که برای خوشان صحبت کنند، چه برسد به اين نمی 

  .که سرنوشت خود را بسازند

ھم در مقالۀ مايک گونزالس برای  و مDطفت اين مDيمت
يافت می شود و ھم از سوی » يستکارگر سوسيال«

در  اکنون ريچارد سيمور، فرد پرمدعا و پرحرفی که
) SWP(اپوزيسيون درونی حزب کارگران سوسياليست 

آن ھا ظاھراً چاوز را به دليل ھزينه . است، ديده می شود
 نوعی سوسيال دموکرات می ،ھای رفاھی حکومت او

کارگری با اين حال سياست ھای چاوز از جنبش . دانند
. برنمی خاست و بر اتحاديه ھای کارگری تکيه نداشت

ھرچند می توانست نيروھا را بسيج کند، ولی اين سياست 
. طبقۀ کارگر نبود رفرميستی آن، سياستِ  حتی در مفھوم

اين دو صرفاً ھمان اشتباھاتی را تکرار می کنند که 
سوسياليست ھای امريکای _تين در مورد کاردناس، 

که سوسياليست  -ديگر شمارھای بی اپارتيستپرون و بن
 -آوردندگرد ھا را پشت شعارھای چپ گرای خود 

  .مرتکب شدند

نيروھای مربوط به طبف سوم در داخل ونزئD کوچک 
اما اگر بخواھند پيشرفت کنند، نياز خواھند داشت . ھستند

٢٧چاويسماز  را که دولت
نبايد به احترام و . پاک کنند 

رحمانه بايد سرلوحلۀ ما رغلتيد، نقد بیستايش احساسی د
  .باشد

  

  :منبع

نشريۀ ھمبستگی، شمارۀ ، )AWL(انجمن آزادی کارگر 
  ٢٠١٣مارس  ١٣، ٢٧٨

http://www.workersliberty.org/story/2013/03

/07/ch%C3%A1vez-no-hero-ours 
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  مطالب ارسالی برای نشريهمطالب ارسالی برای نشريه ٦٩

مطالب ارسالی برای نشريه، الزاماً  :توضيح ميليتانت
  .مؤيد ديدگاه ھای نشريه و گرايش ما نمی باشد

  در مورد اساسنامه شرکت واحددر مورد اساسنامه شرکت واحدچند نکته چند نکته 

  م. س

مدتی قبل مناظره ای ميان . با سDم خدمت دوستان گرامی
وادی در راديو پيام کانادا آقايان عليرضا بيانی و علی ج

در مورد سنديکای شرکت واحد و عزل اسالو صورت 
در اين بحث و ديگر مطالب مشابه، آقای جوادی . گرفت

مانند ديگر افراد طيف موسوم به کمونيست کارگری 
برکناری اسالو را با توجه اکيد به اساسنامه سنديکا 

نکاتی من ھم تصميم گرفتم تا . غيرموجه ارزيابی می کرد
مطرح کنم و از اين  در ارتباط با اساسنامه سنديکا را

  .ايفا کنم طريق سھمی در اين بحث

ھمان طور که مطلع ھستيد به دنبال خروج منصور 
اسالو، رئيس پيشين ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد، 
تاکنون بحث ھای فراوانی از زوايای محتلف شکل گرفته 

وجود داشتند که تDش در اين ميان، جريان ھايی . است
کردند تا شرايطی را که منجر به برکناری اسالو می 
گرديد، با استناد به اساسنامه سنديکا يک سره منتفی 

در مقابل، جريان ھايی نيز بودند که شرايط عزل . بدانند
اسالو را به رسميت می شناختند، اما فرايند آن را مغاير 

ه اشتراک اين دو در ھر حال، وج. با اساسنامه می ديدند
جريان اصلی، ناديده گرفتن آگاھانه يا ناآگاھانه زمينه ھا 
و محتوای سياسی ھمه اين رخدادھا و محدود کردن کل 
مساله به چارچوب اساسنامه شرکت واحد، يعنی بررسی 

اما جريان . صورت مساله، بود" حقوقی"و " قانونی"
ھای مذکور حتی در ھمين حوزه ھم ضعف ھای زيادی 

در ابتدا اجازه دھيد . ارند که در ادامه اشاره خواھم کردد
با توجه به مواد اساسنامه تصوير کلی و مختصری از 

  :ساختار سنديکا ارائه دھم

از ارکانی تشکيل می شود که مھم ترين آن ھا  سنديکا
 بازرسانو  ھيئت مديره، مجمع عمومی: عبارتند از

  )٩ماده (

عالی ترين "مع عمومی آن، مج ١و تبصره  ١٠طبق ماده 
نوع اجDس  دواست و شامل " رکن تصميم گيری سنديکا

مجمع عمومی فوق و  مجمع عمومی عادی: می شود
  .العاده

مجمع عمومی فوق العاده دارای ھمان اختيارات و 
و تجديد  ترتيبوظايف مجمع عمومی عادی است و 

ماده (و نصاب آن مانند مجمع عمومی عادی است  دعوت
١٢.(  

عبارت  مجمع عمومی، از جمه وظايف ١١ق ماده طب
؛ و انتخاب اعضای ھيئت مديره و بازرسان: است از

عزل انفرادی يا دسته جمعی اعضای ھيئت مديره و 
  .بازرسان

اجرای مصوبه ھای مجمع "، ٢٣از آن جا که طبق ماده 
دعوت به مجامع عمومی طبق مقررات "و " عمومی

است، پس ھيئت  مديرهھيئت از جمله وظايف " اساسنامه
برای عزل انفرادی يکی از اعضای  ١١مديره طبق ماده 

فراخوان  مجمع عمومیبايد به ) در اين جا، اسالو(خود 
  .می دھد

فراخوان  "چون . اما اولين مشکل ھمين جا پيش می آيد
به مجمع عمومی با درج آگھی در روزنامه ھای 

ماده  ٣ه تبصر( "!کثيرا_نتشار و غيره انجام می گيرد
اما در شرايطی که سنديکا خود غيرقانونی محسوب ) ١٠

می شود، چه طور می توان انتظار داشت که از طريق 
) مثل ايران، ھمشھری و غيره(چنين روزنامه ھايی 

فراخوان را علنا اعDم کنند؟ به عDوه در شرايط فعلی، 
چنين فراخوانی از محل چه بودجه مشخصی می تواند 

منابع مالی "آيا با توجه به تعريف  صورت بگيرد؟
، ھنوز اعضا حق عضويت ٧مندرج در ماده " سنديکا

پرداخت می کنند؟ آيا ھنوز کمک ھای داوطلبانه اعضا و 
ھمبستگی صنفی افراد حقيقی "کمک ھای مالی ناشی از 

  صورت می گيرد؟" و حقوقی

به عDوه، اگر ھيئت مديره از فراخوان و دعوت مجمع 
 ٢کند، در آن صورت طبق تبصره " داریخود"عمومی 

تقاضای و يا با  دو سوم بازرسانبا دعوت "ھمان ماده، 
و با امضای مشخص متقاضيان با  کتبی يک سوم اعضا

صدور دعتنامه ای که به اطDع عموم اعضا رسيده 
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٧٠ 
نسبت به دعوت مجمع عمومی و تشکيل آن اقدام " باشد

مDً وجود ع" ھيئت بازرسان"ولی آيا اين . می شود
خارجی دارد؟ آيا در شرايط سرکوب و دستگيری ھای 
گسترده و تDش ھای رژيم برای متDشی کردن سنديکا، 
اعضای سنديکا می توانند تقاضای کتبی خود را مطرح 

  .کنند؟ و غيره

ھيات مديره مسئول اداره سنديکا و : "١٦ضمنا طبق ماده 
تعداد  .حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا است

نفر خواھد بود و  ١٩اعضای اصلی اين ھيات مديره، 
 ٢برای مدت نفر است که  ٩تعداد اعضای علی البدل 

سال از بين اعضا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن 
اين ". ھا در دور بعدی توسط مجمع عمومی ب�مانع است

در حالی است که دومين مجمع عمومی سنديکا در سال 
و از آن زمان به بعد چنين مجمعی  برگزار شد ١٣٨٦

بنابراين اگر بخواھيم به تحليل ھای . تشکيل نگرديده است
اساسنامه ای اين دوستان ھم چنان ادامه دھيم، بايد بگوييم 
که خود ھيئت مديره ھم به لحاظ اساسنامه فاقد صDحيت 

  !است

ھيأت مديره سنديکا موظف " ٢٢ماده که طبق چرا که 
 مجمع عمومی، اه قبل از پايان دورهدست کم سه ماست 

چنان چه حداکثر "و " دعوت کند تجديد انتخاباترا برای 
ماه پس از پايان دوره به ھر دليلی انتخابات صورت  ٣

می توانند تقاضای  اعضا ٣/١بازرسان يا نگرفته باشد، 
در صورت عدم تشکيل ." کنند مجمع عمومی فوق العاده

ت يا عدم رسيدگی به مجمع عمومی و تجديد انتخابا
درخواست بازرسان در دعوت به مجمع عمومی فوق 

در روزنامه  درج آگھیبازرسان موظفند ضمن "العاده 
  " کننددعوت به مجمع عمومی 

 شرايط نامتعارفمساله دقيقا اين جاست که به دليل  اما

فعاليت سنديکا در ايران، خود اين نھاد ھم به خوبی می 
. ق موازين اساسنامه عمل کندداند که نمی تواند طب

بھترين سند در اثبات اين حرف اطDعيه سنديکا درباره 
خرداد  ١٥برگزاری دومين مجمع عمومی به تاريخ 

  :است ١٣٨٦

بدين وسيله از کليه اعضای سنديکا درخواست می کنيم "
جھت قبول مسئوليت در ھيئت مديره و بازرسان و علی 

با در دست داشتن البدل ھای آن ارکان در سنديکا، 

با توجه به شرايط و مدارک اثبات عضويت در سنديکا 
مشک�ت موجود و وضعيت غيرعادی که سنديکا دارد و 
فشارھايی که از جوانب مختلف برای جلوگيری از 
فعاليت سنديکا می آيد، به رئيس ھيئت مديره سنديکا 

  )تأکيد از من است" (]...[مراجعه و ثبت نام نمايند 

http://www.syndicavahed.asia/index.php?opt

ion=com_content&task=view&id=27&Itemi

d=13 

بنابراين در ھمين مقطع زمانی ھم فراخوان نه از طريق 
و اعضای . اعDم شدروزنامه ھا، بلکه روی وب سايت 

برای شرکت در انتخابات مدارک اثبات عضويت را 
  .شخصا به رئيس ھيئت مديره تحويل دادند و غيره

کسانی که امروز عدم رعايت اساسنامه و موارد نقض آن 
را پيش می کشند بايد پيش از ھر چيز توضيح دھند که 

نظير عدم  -اساسنامه" نقض"چرا در گذشته به اين موارد 
آگھی، عدم برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب  درج

مجدد ھيئت مديره، بازرسان و اعضای علی البدل، عدم 
انجام وظيفه از سوی ھيئت بازرسان و اعضا و نظاير 

  !انتقاد نکردند؟ -اين ھا

بنابراين ھمان طور مDحظه شد، در مورد وقايع مرتبط با 
شرکت خروج منصور اسالو از ايران و بيانيه سنديکای 

واحد، به يک نوع تيزبينی سياسی در شرايط خاص و 
غيرمتعارف جنبش کارگری در ايران نياز بود که 

جريان ھايی که تDش . اعضای ھئيت مديره دارا بودند
می کنند تا از طريق اساسنامه سنديکا در اين مورد 
موضع گيری و نتيجه گيری کنند، صرفا خودشان را به 

  .واھند کردتناقضات _ينحل دچار خ

  :اساسنامه سنديکا

http://www.syndicavahed.asia/index.php?opt

ion=com_content&task=view&id=26&Itemi

d=12 

  ١٣٩٢فروردين  ٢

  



 
 

 دورة دومدورة دوم  --ششمششمسال سال   --13911391  اسفنداسفند  --5588شمارة شمارة  

٧١ 
ھا، و نقش قدرت ھا، و نقش قدرت درد وآQم و رنج توده درد وآQم و رنج توده : : سوريهسوريه

  ھای بزرگھای بزرگ

  »ھم گرايی انقDبی«ژورژ ريوير، از 

  برگردان آبتين

ماه جنگ و نزاع، ده ھا ھزار کشته و زخمی   ٢١بعد از 
شدند و بيش از صدھا ھزار نفر از کشور خارج گشته و 
پناھنده به کشورھای ديگر شدند و به ويژه به کشور 

م است و ترکيه روی آوردند، وضعيت در سوريه نامعلو
ھيچ تصوير و ايدۀ معينی  از آرايش نيروھای درگير در 

ھر از چند گاھی . صحنه نمی توان در حال حاضر داد
رسانه ھای گروھی و سياستمداران خبر سقوط  فوری  
بشار اسد را می دھند، ليکن ايشان با اعتماد به نفس و بی 

 ۶اعتنايی به دشمنانش با ازدحامی از ھوادارانش در 
يۀ گذشته در مقابل رسانه ھای گروھی در تا_ر ژانو

» طرح صلح«دمشق ظاھر شد، به ھمين مناسبت برنامۀ 

خود را مطرح کرد که می تواند باز ھم  قدرت را تا سال 
  .داشته باشد ٢٠١۴

  نقش قدرت ھای بزرگ

اگر  ديکتاتور سوری اين گونه مخالفين خود را تحقير می 
 -طرف  قدرت ھای غربی کند، بدين دليل است که آنان از

منطقه ای مورد حمايت مالی و لجستيکی  می شوند، و از 
طرف ديگر مخالفينش يک دست نيستند و با ھم اتحاد 
ندارند و به نظر می رسد نمايندۀ توده ھا نيستند، و از 
طرف ديگر عليرغم تمام  اين ھا تھديداتشان روز به روز 

ويض بشار بيشتر می شود و قدرت ھای غربی برای تع
ھراس . اسد و جانشين شدنش  با احتياط رفتار می کنند

قدرت ھای بزرگ از انفجارات دوبارۀ توده ای و اجتناب 
محتاط بودن . از به ھم خوردن نظم منطقه ای ھستند

امپرياليست ھای غربی بدين معنی است که  ماھيت 
قدرتی که جانشين بشار اسد می شود، آنان را به ترديد وا 

است، و ھمچنين  بشار اسد به وسيلۀ دو کشور  داشته
اگر ايران و (نيرومند مثل چين و روسيه حمايت می شود 

، و از )جناح ھای  لبنانی و عراقی را به حساب نياوريم
طرف ديگر مذاکرات سازمان ملل حول سوريه به بن 

نفوذ اسDميست ھا در . بست قطعی خود رسيده است
ارتش آزاديبخش قطعی  درون شورای ملی سوريه و در

است، و اين برای غربی ھا اطمينان بخش نيست، ھرچند 

در مقاطعی  که منافعشان ايجاب می کند از دِر مصالحه 
سقوط اسد و تجزيۀ سوريه و درگير شدن . در می آيند

نيروھا برای قدرت سياسی، ھمانند ليبی، برای قدرت 
رای ھای غربی پيشاپيش مناسب نيست و  کنترل منطقه ب

  .قدرت ھای غربی حائز اھميت است 

بنابراين، قدرت ھای غربی ھم اکنون به سازمان ھای 
متفاوتی در پناھندگی کمک ھای مالی می کنند و به آن 
بسنده و قناعت کرده اند، ھمانند شورای ملی سوريه، و 
يک  مقدار معينی به ارتش آزادی بخش سوريه در 

ر اين زمينه آنان د. محدودۀ لجستيکی ياری می رسانند
قطر را برای اين کار برگزيدند که يکی از اصلی ترين 

و ( سازمان دھنده ھای مالی برای  شورای ملی سوريه 
نيز يکی از تدارک دھنده ھای مالی و تنظيم کننده ھای 
تدارکات مالی و نظامی و ارسال گروه ھای مسلح جنگی 

را که خود (است و ھمچنين عربستان سعودی ) به ليبی
، )نشان داد ٢٠١١در سرکوب شورش بحرين در سال 

کشوری که گروھای مذھبی را حمايت می کند و به ھر 
  .سازی که دوست می  دارد آن ھا را به رقص وامی دارد

رژيمی که بشار اسد رھبريش را به عھده گرفته است، به 
وسيلۀ پدرش بنيانگذاری شده است، و رژيم پدر و پسر، 

سال  ثبات منطقه را به عھده  ۴٠کم و بيش به مدت 
داشتند، علی رغم آن که در سخنرانی ھايشان به 
طرفداری از مردم فسلطين سخن می رانند، ولی  

امپرياليست ھا . حمايتشان از حزب هللا لبنان محرز است
می دانند منافع ھنگفتی در چشم اندازشان وجود دارد، 

تند که خود ولی از اين می ترسند که مبادا در دامی بياف
بانی آن ھستند، سقوط بشار اسد اين  خطرات را با خود 

ھم اکنون امپرياليست ھا به اين اکتفا کرده اند که . دارد
جنگ را تأمين بکنند، شايد به مرور زمان رژيم خود 
بخود ساقط شود، و يا شايد جانشينان معتبری را برای 

کشيده  به رخ" دمکرايتک"ديکتاتور پيدا بکنند که نقاِب 
باشند تا بتوان  بر اوضاع منطقه مسلط شد و حکمروايی 

  .کرد

  از شورش توده ای تا جنگ داخلی

بحران سوريه با اعتراضات توده ای آغاز گشت و به 
صورت وحشيانه ای سرکوب شد، اينک نزديک به دو 
. سال است که به معنای واقعی به جنگ داخلی منتھی شده
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اش منحرف گشت و شورش توده ای از مسير اصلی 

جنگ طايفه ھا جايگزينش شد، که ھر کدام از اين طايفه 
طايفه ای شکل گرفته  -ھا اغلب بر پايۀ جمعيت اجتماعی

است وھريک از آن ھا به رقيبان قدرت ھای خارجی 
بدون شک، قبل از ھر . وابسته ھستند و حمايت می شوند

بشار  چيز مسئول اين نابسامانی ھا را  بايد در ديکتاتوری
اسد جستجو کرد، ھمچنين او بود که طايفۀ اقليت علوی 
را ترجيح داد، طايفه ای که خود او نيز از آن می آيد، من 
باب مثال طايفۀ علوی پست ھای کليدی را در فرماندھی 

  .دولت و اقتصاد کشور داراست

  

مع ھذا، منش و رفتار ارتش آزادی بخش سوريه در 
بطه با علويان و يا مناطق تحت اشغال آنان در را

مسيحيان، ھيچ شک و شبھه ای برای آينده و چشم اندازه 
طبق گزارش سازمان ھای حقوق . آن به نقد نمی گذارد

بشر، ارتش آزادی بخش سوريه به اعدام ھا و جنايات بی 
شماری دست يازيده است، برخی ازاين فراکسيون ھايی 

ت که در ارتش آزادی بخش سوريه ھستند و مناطق تح
اشغال را در دست دارند، با زور سرنيزه قوانين اسDمی 
را در کوچه و خيابان به توده ھا حقنه کرده اند و توده ھا 
در بين دو سنگ آسياب جنگ ميان سربازان دولت و 

تنھا عDقه ای که  اين  . اسDميست ھا گير کرده اند
شورش نصيب خود ساخته است، رفتن ديکتاتور با اختيار 

اين بدين معنی است که برخDف آن چه که در . اوست
تونس و مصر اتفاق افتاده است، يعنی ھيچ مطالبه ای، 
ھيچ شعاری در رابطه با توده ھای محروم و طبقۀ کارگر 
پيش رو گذاشته نشده است، به ھر حال در مقياس فراملی 
ديده نشده و مطرح نشده است و تا زمانی که طبقۀ کارگر 

نند خود را ر عليه شورشيان و آن ھايی و فرودستان، نتوا
که آنان را رھبری  می کنند، خود را سازماندھی نکنند و 
به رسانه ھای گروھی دسترسی نداشته باشند و ابراز 
عقيده نکنند، اين يک شکست برای توده ھا ترجمه می 

اتحاديه ھای سوری رابطۀ تنگاتنگی با رژيم سوريه . شود
نی مالی ـ امکانی می شود و دارند و از آن ھا پشتيبا

استقDل نسبی ندارند،بر خDف اتحاديۀ کارگری تونس به 
)تی.تی.جی.يو(نام 

*
و يا بھتر اين که مثل بعضی از  

کارگری محلی، حتی اتحاديه ھای کارگری  اتحاديه ھای 
در زمامداری بن علی در تونس که  نتوانست رھبری 

ماعی امروز توده ای ـ کارگری در فرآيند مبارزۀ اجت

جناح ھايی که به نقد ارتش آزادی . جنبش، ساخته شود
بخش سوريه را تشکيل می دھند، خارج از کنترل اربابان 
شان و حتی شورای ملی سوريه درآمده است، از اين رو 
گروه ھای سياسی در خارج از کشور بدون پيوند با توده 
ھا ھر روز ساخته می شوند، بخش اعظم اين گروھای 

رقابت مابين شورای  . ی متعلق به اسDم گرايان استسياس
ملی سوريه و کميتۀ ھماھنگی برای تغيير و دمکراسی در 
درون کشور به حد با_ی خود رسيده است، کميتۀ 
ھماھنگی برای تغيير و دمکراسی در درون سوريه 
متشکل از ناسيوناليست ھای کرد، بعثی ھای مخالف، و 

ست سابق سوريه شکل دو فراکسيون از حزب کموني
به نظر می رسد اين کميته خيلی به روسيه . گرفته است

وابسته است و منافع طبقاتی اش را در سوريه می يابند، 
برای ھمين کشتی ھای نظامی  روسيه را در آب ھای 

" تارتوس"سوريه مشاھده می کنيم و به ويژه در بندر 

**مسقر شده اند
اين . کيلومتری دمشق ھستند ٢٠٠و در  

نه از منظر  توده ھا ونه از ديد  شورای ملی سوريه قابل 
  .پذيرفتن نيست

از بحث فوق  نتيجه می گيريم که، توده ھايی که در 
برزخ مرگ قرار گرفته اند، بايد از آنان حمايت بکنيم تا 
بتوانند به سلطۀ ديکتاتوری پايان بدھند، ما به ھيچ عنوان 

جناح ھای درگير که  و در ھيچ شرايطی از  طايفه ھا و
برای قدرت می جنگند و از دخالت نظامی غربی حمايت 
می کنند، پشتيبانی نخواھيم کرد، ھمانند بخشی از شورای 
ملی سوريه که از امپرياليست ھا اين درخواست را دارد؛ 
اين به جنگ در جنگی ويرانگرتر، و نابودی و خرابی 

د که در عراق بيشتر خواھد انجاميد و آن چه را خواھيم دي
در سوريه فقط توده ھا نيستند، طبقۀ . و ليبی ديده ايم

ميليون نفر می رسد  ۵کارگر سوريه، که تعداد آن ھا به 
و در شھرھا سکونت دارد، بايد بر اساس منافع طبقاتيش 
خود را سازماندھی بکند و آلترناتيو واقعی برای توده 

  .تاريخ قدم بگذارد ھای محروم باشد و به صحنۀ

  ٢٠١٣ژانويه  ١٢

*UGTT 

چه تا کنون نوشته شده است که گويا  برخDف آن** 
نظر می ه روسيه ب روسيه پايگاه نظامی در سوريه دارد،

 در مناظق حساس رسد رادارھای نظامی موضعی را فقط

  . نصب کرده است و نه چيز ديگر
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خبر قتل عام زندانيان سياسی رجايی شھر جدی خبر قتل عام زندانيان سياسی رجايی شھر جدی 

  استاست

  ھرخ زمانیکميتۀ حمايت از شا

سياسی در بھمن ماه  به طوری که عده ای از زندانيان
شصت اعDم  ۀاحتمال تکرار کشتار دھ ۀدربار ١٣٩١

  .خطر کرده بودند

با وخامت حال عليرضا  ١٣٩٢روز پنجم فروردين  
مغزی،  ۀادی و به کما رفتن، و احتمال سکتکرمی خيرآب

رمی خير به دنبال اعزام ک. به بيمارستان خمينی اعزام شد
مسئول بھداری  ،فروردين ٧آبادی به بيمارستان در روز 

 ۴اندرزگاه  ١٢زندان گوھردشت، پاسدار کريمی به بند 
صورت گسترده ه آمده و اعDم کرد که احتمال مننژيت ب

  وجود  ۴در سالن 

اين در حالی است که کرمی از قبل اعDم کرده بود می 
بايد برای پيشگيری  بنابراين ھمه. خواھند مرا بکشند دارد

قرص بخوريد، او گفت کرمی خيرآبادی مننژيت گرفته 
موضوع . برای ھمين به بيمارستان نمی برند ،. است

 ،رژيم است ۀدر واقع نقشه از قبل طراحی شد  مننژيت
ھم برای توجيه قتل کرمی و ھم شيوع بيماری در ميان 

  .است آن ھازندانيان سياسی جھت قتل عام 

خواه و نھادھای حقوق ھای آزادی انسان ما به تمامی
که بيش از اين تعلل نکنند و   بشری ھشدار می دھيم

تی برای تحقيق به زندان اعزام نمايند أھرچه سريع تر ھي
   .نفر انسان جلوگيری کنند ٢۵٠تا از قتل عام 

ردم، نيروھای انقDبی و خانواده ھای ۀ مھمچنين به ھم
دير اقدام کنيد عزيزان خود زندانيان ھشدار می دھيم اگر 

  .را از دست خواھيد داد

  زندان گوھر دشت ۴جمعی از زندانيان سالن 

٧/١/١٣٩٢  

  فريده جعفری: باز تکثير از 

http://chzamani.blogspot.com/ 
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آمريکای _تين با  ما پيرامون ارتباط رھبرانموضع 
  رژيم جمھوری اسDمی

اعتراض ما عليه سياست ھای فرصت طلبانۀ 
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  چاوز

  ئDبحث آزاد پيرامون ونزو
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