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پيروزی روحانی و ارزيابی وظايف مارکسيست ھای پيروزی روحانی و ارزيابی وظايف مارکسيست ھای 
  انق�بیانق�بی

برای ارزيابی علل پيروزی شخص روحانی در انتخابات 
رياست جمھوری سال جاری، بررسی واکنش جامعه به 
اين پيروزی، پيش بينی پيامدھای اين انتخابات، و در 
نھايت تعيين وظايف و دخالتگری ھای آتی مارکسيست ھا 

ين فاز جديد، ناگزير می بايد از يک سو برای آمادگی در ا
چه از بُعد داخلی و (بحران بورژوازی حاکم در ايران را 

درنظر داشته باشيم و از سوی ) چه به خصوص خارجی
  ديگر بحران خوِد جنبش کارگری و جنبش چپ را؛ 

پيروزی روحانی در انتخابات، به ھيچ رو غيرمنتظره يا 
ضوع بايد به ياد برای درک اين مو .شگف آور نبود

رژيم سرمايه داری ايران، ھرگز از بدو پيدايش  داشت که
نبود ) مشابه سرمايه داری غرب(خود يک رژيم متعارف 

و ھمواره از يک تناقض اساسی در درون خود رنج می 
در واقع پس از تثبيت نيروی ضّد انقPب در فردای . بُرد

ه يک سلطنتی شاه جای خود را ب- ، رژيم نظامی٥٧بھمن 
فرماسيون متناقض داد که از ابتدای زايش خود دو 
گرايش اصلی را، با دو رويکرد متمايز نسبت به سياست 

جالب است . اقتصادی و روابط بين المللی، در خود داشت
، در تحليل نھايی »متعارض«که منطق ھر دو گرايش 
ولو اين که با قرار گرفتن در (سرمايه داری محض است 

آن » سرمايه داری«يا انتقاد از » سPمیاقتصاد ا«پشت 
 »اصولگرا«با اين وجود، جناح موسوم به ). را تقبيح کند

سنتاً در سطح سياسی اختPفات و » اقتدارگرا«يا 
منازعاتی با غرب داشته است، در حالی که جناح 

شديداً خواستار آن بوده که جمھوری » اصPح طلب«
سرمايه داری  اسPمی خود را با معيارھای نظام ھای
را » منازعات«غربی ھمسو کند و تا حّد امکان اين 

اين تناقض و دوگانگی بر اساس وضعيّت  .کاھش دھد
اسPمی  -عينی و ذات متناقض رژيم سرمايه داری

برای . ھمواره در برھه ھای مختلف ظاھر گشته است
نمونه از روزھای نخستين انقPب، نمايندگی گرايش اّول 

تی بر عھده داشتند، و نمايندگی جناح بھش -را خمينی
و متعارف با ُعرف ھای بين المللی را » معتدل«

ھمواره بخشی از سرمايه داری برای . يزدی -بازرگان
حفظ منافع درازمّدت نظام اسPمی راھی جز توّسل به 

بنابراين در طول  .غرب و نظام امپرياليستی نمی يافت
گرايش بسته به حيات جمھوری اسPمی، يکی از اين دو 

توازان قوای اقتصادی و سياسی خود، و ھمين طور بسته 
به  شّدت بحران ھای درونی و بيرونی رژيم، برای حفظ 
بقا و منافع کليت نظام در بلندمدت، به گرايش غالب بدل 

در واقع حذف اصPح طلبان از قدرت و دفاع . می شد
ولت باند خامنه ای از دولت احمدی نژاد، سپس ناکامی د

احمدی نژاد از کاھش شکاف ھای درونی و تداوم خطّ 
» جريان انحرافی«باند خامنه ای و بروز اختPفات ميان 

، و پس از اين نياز به سرمايه گذاری بر »رھبری«و 
، ھمگی در راستای اين تناقض »محافظه کار«طيف 

١اصلی قابل درک ھستند
.  

ستانۀ ، وضعيت نظام در آ»درونی«عPوه بر اين بحران 
، شديداً از يک ٩٢برگزاری انتخابات رياست جمھوری 

ھمان طور . و بين المللی ھم متأثر بود» یبيرون«بحران 
که از سير حرکت بورژوازی ايران می توان فھميد، 

ھمواره يکی از پايه ھای  ،مسألۀ نفت و درآمدھای نفتی
اصلی بقای اين رژيم بوده که در بزنگاه ھای تاريخی به 

ن و خروج موقتی از بحران اقتصادی يا تخفيف نجات آ
انتخابات امسال در شرايط برگزار می . آن انجاميده است

شد که دور جديد تحريم ھا با محوريت بانک مرکزی و 
پتروشيمی جمھوری اسPمی از سوی  - صنايع نفتی

زيادی به رژيم زده ضربات اتحاديۀ اروپا و متحدين آن، 
يران تا پيش از اين ھم بی وقفه امپرياليزم و رژيم ا. بود

درگير يک جنگ سرد با يک ديگر بودند و رژيم نيز 
برگزاری مانور ده : ھربار واکنش ھايی نشان می داد

، )٩٠رزمايش مدافعان وsيت (روزه در تنگۀ ھرمز 
و متعقباً عذرخواھی رسمی از (حمله به سفارت بريتانيا 

 ١٧٠ ، اعPم تصرف ھواپيمای جاسوسی آر کيو)آن

يم ھا و رحولی افزايش تأثير ت .آمريکا در ايران و غيره
و تھديدھای ) از جمله در درون بازار(اعتراضات 

رژيم را ناگزير به جستجوی راه حلی  ،اقتصادی و نظامی
  .کرد

مضاف بر اين، امپرياليزم با استفاده از اعتراضات و 
خيزش ھايی که در منطقۀ خاورميانه رخ داد، آغاز به 

پس . ير نقشۀ ژئوپلتيک منطقه به نفع خود نموده استتغي

                                                 
١
برای اطPع بيشتر در اين مورد، به سرمقاله و ھمين   

انتخابات و وظايف مارکسيست ھای «طور مطلب 
، رجوع ۶٠مندرج در نشريۀ ميليتانت، شمارۀ » انقPبی

  .کنيد
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از دخالتگری در مصر، و واژگون ساختن قذافی در 
ليبی، مدت ھاست که پروژۀ حمايت از ارتش آزاد سوريه 
و تPش برای روی کار آوردن يک رژيم تا مغِر 

مھم (استخوان وابسته به امپرياليزم به جای بشار اسد 
. آغاز شده است) م در منطقهترين متحد استراتژيک رژي

به ويژه شاھد بوديم که روسيه نيز تاحدودی پشت اسد را 
خالی کرده است و اين امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت 

مثPً امريکا . پردۀ اين کشور با اياsت متحده ناممکن بوده
پس از حادثۀ بمب گذاری بوستن، عمPً چراغ سبز را به 

رايان تندروی چچن به بھانۀ روسيه برای سرکوب اسPمگ
داد، و در عوض روسيه نيز نشان مبارزه با تروريزم 

پذيرفت که در مقابل و به ازای دريافت احتماsً امتيازاتی 
  .ديگر، ھمچون سابق در امور سوريه دخالت نکند

باs گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش ھای ادامه دار 
مسلح کردن اياsت متحده و قدرت ھای بزرگ اروپا در 

شورشيان سوريه، ريسک گسترش جنگ به سراسر 
لبنان که داsن انتقال سPح . منطقه را افزايش داده است

به نيروھای اپوزيسيون سنِی مورد حمايت اياsت متحده 
صحنۀ نمايش جنگ مدتی قبل در داخل سوريه بود، خود 

بنابراين محاسبات رژيم در مورد اتحاد با . مبدل شد
زب هللا و ھمين طور گرايش ھايی از حماس سوريه و ح

رژيم می دانست و می داند که با . به شدت به ھم خورد
  .رفتن اسد، در منطقه تنھا خواھد ماند

ضمناً پس از درگذشت يکی از متحدين بين المللی ايران، 
يعنی ھوگو چاوز، مشخص نيست که سياست مداران 

. ند داد يا خيربعدی ونزوئP آيا روال سابق را ادامه خواھ

المللی و حاميانش در  در نتيجه رژيم از نظر موقعيت بين
سطح جھان، در موقعيت بسياری وخيم تری نسبت به 

اين تنگنای بين المللی، حفظ و  .گذشته قرار گرفته است
بقای رژيم را منوط به تقويت و جلو انداختن گرايش 

طه محافظه کاری می کرد که بتواند عPئم ازسرگيری راب
و مذاکرات و اعطای امتياز را به غرب بدھد و در واقع 

  .وقت بخرد

با لحاظ کردن نارضايتی گستردۀ جامعه بابت در نتيجه 
و متعاقباً اعتراضات و سرکوب  ٨٨تقلب انتخاباتی سال 

رون رفت شديد دولتی، رژيم ايران مجبور بود تا برای بُ 
ی را در از اين وضعيت حاد داخلی و بين المللی، مھره ا

بازی شرکت دھد که اوsً مورد پذيرش جناح ھای مختلف 
حاکميت قرار بگيرد و به اين ترتيب شکاف ھای موجود 

ثانياً، خطی را در عرصۀ بين المللی پيش . را تخفيف دھد
ببرد که غرب را مجاب به ادامۀ روند مذاکرات برای حّل 

ست اً با دلثمسألۀ ھسته ای و کاھش تحريم ھا کند؛ و ثا
گذاشتن روی مطالبات حّداقلی دمکراتيک جامعه، بتواند 
. پتانسيل اعتراضی را به نفع کليت رژيم کاناليزه کند

کسی که ھم نمايندۀ خامنه ای در شورای عالی  - روحانی
مورد تأييد شخص رفسنجانی قرار  امنيت ملی بوده و ھم

و در گذشته نيز رئيس تيم ھسته ای مذاکره کننده با داشته 
به عنوان بھترين  -لمان، فرانسه و بريتانيا بوده استآ

 به اين ترتيب گزينه اين وظيفه را به خوبی انجام داد و

بيھوده نبود که ( سناريو يا مھندسی انتخابات تحقق يافت
علی سعيدی، نمايندۀ خامنه ای در سپاه پاسداران، اواخر 

ذاتی ما  ۀوظيف«: طی مصاحبه ای گفته بود ٩١سال 

از نقطه !) »است" سی معقول و منطقی انتخاباتمھند"
نظر داخلی، تقريباً تمامی گرايش ھای اصPح طلب و 
اقتدارگرا با روی کار آمدن مھرۀ محافظه کار روحانی 
موقتاً راضی شدند؛ حتی سپاه ھم بسيار سراسيمه با 
انتشار بياينه ای آمادگی ھمه جانبه اش را برای تعامل و 

خامنه ای نيز که به . د اعPم کردھمکاری با دولت جدي
رسيد، روز چھارشنبه  خود »حماسۀ سياسی«ھدف خلق 

به ملت «: تير در يک سخنرانی در تھران گفت ۵
عزيزمان عرض کرديم که مردم نظامشان را دوست 

کسی ھم ھست که  دارند و رأی می دھند، اما اگر احياناً 
کشور با نظام اسPمی خيلی دل صافی ندارد، اما برای 
sبد . خود و منافع کشور اھميت قائل است، او ھم بيايد

اين  ۀاين نشان دھند. بعضی از اين مجموعه بودند و آمدند
است که حتی کسانی که طرفدار نظام ھم نيستند، به نظام 
اعتماد دارند و می دانند که نظام جمھوری اسPمی می 
تواند منافع کشور و عزت ملی را حفظ و از آن دفاع 

  .!»کند

شاھد بوديم که پيش از  نيز از نقطه نظر بين المللی
مشخص شدن نتايج انتخابات، دولت امريکا مجوز شش 

کشور برای خريد نفت از ايران را که منقضی  ٩ماھۀ 
 ٧گشته بود، به مدت شش ماه ديگر برای چين، ھند و 
 ای کشور باقی مانده، تمديد نمود و به اين ترتيب روزنه

يم ايران باز گذاشت تا با انتخاب رئيس را برای رژ
جمھوری بعدی، سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود 

پس از پيروزی روحانی نيز تحريم . را با غرب نشان دھد
» مPيم«بانک ملت برداشته شد و موضع غرب کمی 

) اول ژوئيه(البته اياsت متحده از روز دوشنبه . گشت
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ا به اجرا گذاشته است ای از اقدامات تحريمی ر رشتۀ تازه
ھای تازۀ کل بخش انرژی، حمل و نقل  که شامل تحريم

دريايی، ساخت کشتی و معامله نفت در برابر طP می 
خط معتبر کشتی رانی ھمکاری  ٣٠شود، و تاکنون 

. مستقيم خود را با بندر شھيد رجايی قطع کرده اند

 بنابرای بايد صبر کرد و ديد که آيا دولت جديد موفق به

سازش با غرب و امتيازدھی به آنان برای حّل بحران 
  .خود می شود يا خير

بنابراين کاھش فعلی منازعات درون حکومتی و ايجاد 
زمينه ھايی برای ايجاد امکان تداوم مذاکره و مماشات با 

و به  امپرياليزم از طريق انتخابات اخير ممکن شده است
  .می شودمحسوب » پيروزی«ھمين دليل برای رژيم يک 

در اين ميان نگاھی به بحران درونی جنبش چپ و 
تحقق سناريوی باs، نشان داد که . کارگری نيز sزم است

برندۀ اصلی انتخابات، رژيم جمھوری اسPمی بوده است 
و کارگری که تمام نيروی خود را » چپ«و نه آن فعالين 

از روحانی در » تاکتيکی«صرف دفاع به اصطPح 
کردند و به اين  )»جليلی«به ويژه ( زينه ھامقابل ساير گ

ترتيب به توھم نسبت به ظرفيت ھای رژيم برای اصPح 
اين طيف ھرگز تا به امروز . و بھبودی شرايط دامن زدند

پاسخ نداده است که وجه تمايزش با تودۀ عادی جامعه و 
کسانی که به دليل ناآگاھی طبقاتی و سياسی به بازی 

و مشارکت فعال کشيده شدند، چه  »بد و بدتر«انتخاب 
اما مضاف بر اين، آن دسته از فعالين پيشروی . بوده است

سنتی در درون جنبش چپ و کارگری که با تحريم 
انتخابات، کوچکترين دخالتگری در فضای » غيرفعال«

انتخابات نکردند و اکنون تودۀ مردم شرکت کننده در 
معرفی » فراموشکار«و » مقصر اصلی«انتخابات را 

انتخابات اخير به . می کنند، به يکسان خود مقصرند
وضوح نشان دھندۀ پيروزی ايدئولوژی بورژوايی به 
مثابۀ ايدئولوژی حاکم و غالب در جامعه بود، چرا که 
نشان داد آگاھی ناشی از فعاليت ھای اعتراضی تودۀ 

، به خودی خود نه حفظ )٨٨مثPً در وقايع پس از (مردم 
شود و نه می تواند در مقابل آگاھی وارونه و تقويت می 

برای حفظ آگاھی ضّد وضع . و توھمات تاب بياورد
ۀ مل و جھت دادن به آن، به يک مؤلفموجود و برای تکا

يعنی رھبری انقPبی نياز است که بدون آن اين  اساسی
چه در طبقۀ کارگر و چه در  -»فراموش کاری«نوع 

. اجتناب خواھد بود غيرقابل -ميان ساير اقشار جامعه

پيِش روی ايجاد اين مؤلفه دقيقاً ھمان اصلی ترين وظيفۀ 
بخش پيشرو جنبش چپ و کارگری بوده است که يا با 
دنباله روی از جناحی از بورژوازی و اميد بستن به 

ھای آن، و يا با ھرگونه عدم دخالتگری و در »ظرفيت«
ين تنھا ھم. يک کPم بی عملی، ھرگز محقق نشده است

مؤلفه است که می تواند ھم جنبش کارگری را از نفوذ 
جريان ھای بورژوايی مصون دارد و ھم به اعتراضات 

در چنين . عموماً دمکراتيک در جامعه سمت و سو بدھد
از رفع تبعيص  -شرايطی است که مطالبات دمکراتيک

جنسيتی گرفته تا آزادی زندانيان سياسی و ساير خواسته 
مدت در قالب فھرست بلندباsيی در  ھايی که طی ھمين

مخاطب خود را  -گوشه و کنار شنيده يا خوانده می شود
، بلکه در رھبری جنبش کارگری »روحانی«نه در 

خواھد يافت، و به اين ترتيب نه به توھم نسبت به جناحی 
  .از رژيم، بلکه به عامل تضعيف آن بدل خواھد شد

د، می توان به ھر حال، با روی کار آمدن دولت جدي
در . انتظار ازسرگيری و بھبود روابط با غرب را داشت

اين حالت رژيم شايد به اجبار خود را با برخی از 
ھای متعارف بورژوازی غرب، تطبيق دھد »استاندارد«

و به ھمين دليل برای حفظ خود در مقابل اعتراضات رو 
به رشد کارگری، به حضور تدريجی سازمان جھانی کار 

اتحاديه ھای کارگری زرد به عنوان سوپاپ و ايجاد 
تن در دھد، و به عPوه ) مشابه دورۀ خاتمی(اطمينان 

. آزادی ھای نيم بندی را در فضای سياسی ايجاد کند

از نقطه نظر ميزان (ھرچند اين شرايط سبک فعاليت را 
علنی گرايی يا مخفی کاری، حضور تاکتيکی در اتحاديه 

) بر روی پايه ھای آن و غيرهھای زرد برای تأثيرگذاری 

 و حياتی تغيير می دھد، ولی ھمچنان وظيفۀ اصلی

ھمان . نيروھای مارکسيست را بی تغيير باقی می گذارد
طور که اشاره شد، بدون مولفۀ رھبری انقPبی، تمامی 

 -چه در سطح کارگری و چه دمکراتيک - اعتراضات

محکوم به شکست خواھد بود، و وضعيت تشکل ھای 
به اين سو و انتخابات رياست  ٨٠گری ايران از دھۀ کار

، به ٨٨جمھوری امسال با وجود تجربۀ اعتراضات سال 
تجلی اين رھبری . خوبی اين گفته را اثبات می کند

تنھا . است »حزب پيشتاز کارگری«انقPبی، تنھا در يک 
چنين ارگان سازماندھی است که می تواند به نيروی 

سوی انقPب و تسخير قدرت اعتراضی جامعه سمت و 
چنان چه با روی کار آمدن دولت جديد، . سياسی را بدھد

فاز جديدی با خصوصيات باs آغاز شود، بديھی است که 
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مارکسيست ھای انقPبی بايد نھايت بھره برداری را برای 
 -و با کمال تأسف به تعويق افتاده -انجام اين وظيفۀ اصلی

انتخابات، اين کميته ھای چه پيش و چه پس از . بردارند
و نه انواع فرقه ھای پرمّدعا، ولی بی  -مخفی کارگری

بوده اند که در گوشه و کنار  -ربط به جنبش کارگری
کشور اعتصاب، اشغال کارخانه، بستن جاده، اعمال فشار 

را ... برای کسب حقوق معوقه، اخراج کارفرما و مدير و 
ز دل ھمين طی سال ھای گذشته ا. سازمان داده اند

مبارزات روزمره، رھبران عملی کارگری بی شماری 
بيرون آمده است و معدودی از آنان به تئوری 

اين فعالين و رھبران . سوسياليستی نيز دست يافته اند
عملی سوسياليست ھم برای جلوگيری از پراکندگی، جمع 
بندی تجارب، تبديل چکيدۀ آن به تئوری انقPبی و ايجاد 

يازمند کميته ھای مخفی خود ھستند و خط رھبری، ن
ھمين کميته ھا ھستند که می توانند از طريق يک ارگان 

مانند يک نشريۀ سراسری، ضمن حفظ مثPً سازمانده، 
از درون . استقPل و مخفی بودن، به ديگر مرتبط شوند

چنين پروسه ای است که می توان نطفه ھای اوليۀ حزب 
ان وظيفه ای است که از ھم پيشتاز را ايجاد کرد و اين ھم

اکنون، و با نھايت بھره برداری از امکانات و فرصت 
   .ھای موجود بايد انجام داد

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقPبی ايران

  ١٣٩٢تيرماه  ١٤

  

 

  

  و وظايف کمونيست ھاو وظايف کمونيست ھانتخابات نتخابات اا

 ۀاز مصاحب است خPصه ایزير، متن : ميليتانتتوضيح 
مازيار با رفيق  »روند سوسياليستی کومله« تلويزيون
بررسی نتايج انتخابات و وظايف  يرامونپرازی 

  آتی ۀکمونيست ھا در دور

*** 

چه مؤلفه ھايی باعث شد که مردم توفان آسا در : الؤس
 ؟بشتابندخرداد به پای صندوق ھای رأی ٢۴روز جمعه 

مردم در  ۀشرکت تودبه نظر من، در مورد : مازيار رازی
ا درنظر ھر انتخاباتی در ايران، بايد يک فاکتور مھم ر

اختناق  جامعۀ گرفت و آن ھم اين است که اصوsً مردم
در انتظار روزنه ھايی  ،ايران و يا ھر جای دنيا ۀزد

اين را ما بارھا . برای ابراز عقايد و مطالبات خود ھستند
وضعيت ايران ، چون شاھد بوده ايم در داخل ايران

آتشی است زير «توان گفت  می. وضعيتی انفجاری است
و  می شود اعمال یاختناق بسيار عميق. »خاکستر

را  ، آن ھاکوچکترين روزنه ای برای ابراز عقايد مردم
 .به حرکت می اندازد

توده ھای وسيع مردم مطمئن نبودند که اصوsً  ابتدادر  
ترناتيو خامنه ای در آل می تواند در برابر يک آلترناتيوی

خصوص ه ترديد داشتند، ب. دستور روز قرار گيرد
صPحيت  رد ھم  رفسنجانی بيشتر شد که ترديدشان وقتی

 قبل از انتخابات در مورد ردّ  ۀشايعه ای ھفتحتی . شد

از اين رو اين ھا در ترديد . صPحيت روحانی طرح شد
ان اقتدارگراي ۀچنان چه ھم. و دودلی به سر می بردند

نامزد انتخاباتی می بودند، واضح است که توده ھای 
وسيع اين روزنه را نمی ديدند که در انتخابات شرکت 

 اين که: اصلی وجود اين روزنه بود ۀلأبنابراين مس. کنند

له أمس. نامزدھا چه می گويند، زياد برای مردم مھم نيست
سر اين است که يک بديلی در مقابل اقتدارگرايان وجود 

 .ته باشدداش

و اين روزنه را در دوران انتخابات قبلی ديدند، از طريق 
يعنی . و از اين روزنه استفاده کردند ،موسوی و کروبی

اين انتخابی بود که . را انتخاب کردند ، بد»بد و بدتر«بين 
. مردم ايران داشتند و در انتخابات کنونی ھم ھمين بود

 ، که يک بدکه متوجه و مطمئن شدنديعنی به محض اين 
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با اشتياق در مقابل بدتر ھست، وارد انتخابات شدند و 
اين نکته اھميت  به از اين رو ما بايد. کردند شرکت

دھيم، چون برخی از اپوزيسيون چپ، بر اين اعتقادند ب
و يا در (که اصوsً کسانی که می روند و به روحانی 

از ، رأی می دھند )يا به موسوی کروبیانتخابات قبلی به 
و روحانی بخشی از  کروبیی که  موسوی و يجا آن

، )ه به درستی بيان می شودلأکه اين مس(حاکميت ھستند 
اين . است» ارتجاعی«جنبش  اين افراد يا بنابراين کل

ما درواقع بايد تفاوتی قائل شويم . ارزيابی نادرست است
انجام  بين جنبش و يا حرکتی که مردم از روی استيصال

يا  انتخابی که در دوران اختناق بين بد و بدتر و  می دھند
 »رھبری«ھمين طور بين بدنۀ يک جنبش و  و ،می کنند

پس يک تفاوتی مھمی بين رھبری و کل جنبش، . آن
 .وجود دارد

در درون خود جنبش ھم دو گرايش متفاوت شکل می 
ی از جنبش درواقع شعارھا و يبخش پيشرو. گيرد

طالبات خود اين رھبران مطالباتی بسيار فراتر از م
 . اين را ما در انتخابات قبلی شاھد بوديم. مطرح می کنند

درواقع امر شرکت توده ھا در انتخابات يک امر طبيعی 
يم درواقع از اين تصم. را درک کنيم است که ما بايد آن

تصميمی نيست که از روی روی استيصال است و 
قيقاً در يک بد و بدتر يعنی د. انتخاب صورت گرفته باشد

روزنه ای را مورد استفاده قرار داده  ،وخيمبسيار شرايط 
و از اين زاويه است که به اعتقاد من بايد تفاوتی قائل . اند

و عملی به صندوق انداختند شويم بين آن رأيی که توده ھا 
که انجام دادند بايد توجه کرد بخشی از توده ھايی که 

می تعيين شده ازپيش  در چارچوبی اوارد مبارزه 
 ،شوند، يعنی از روزنه ای که ايجاد شده استفاده می کنند

ولی . فراتر از مطالبات خود آن اصPح طلبان می روند
ھا و در  نکته اين است که حضور مردم در خيابان

انتخابات به اين مفھوم نيست که مردم می توانند بدون 
مطلوب برسانند،  ۀرھبری اين انتخابات را به نتيج

رھبری بسيار حائز اھميت  ۀلأرنتيجه در اين شرايط مسد
کارگر  ۀيد بسيار زيادی کنيم که اگر طبقما بايد تأک. است

ر آزادی ھايی اگ ،در داخل ايران حضور مستمر داشت
وجود داشت که درواقع  یکارگر ۀبود و اگر حزب طبق

، مسلماً تحوsت به به دست بگيردرھبری را برای مردم 
 .به شکل ديگری به جلو می رفت نوعی ديگر و

نفر کانديدا که ھمه از فيلتر  ۶ميان اين تفاوتی : الؤس
؟ و آيا وجود داشت ،شورای نگھبان رد شده بودند

 ھای رژيم است؟  مشخصاً روحانی نماد تغيير در سياست

به نظر من تفاوت کيفی بين ھيچ کدام وجود : مازيار رازی
که روحانی   تصور می کنندکه، بعضی ھا  اول اين. ندارد
. اصPح طلبان است، درصورتی که چنين نيست ۀنمايند

بخش معتدل  در واقع روحانی بخشی از اصول گرايان،
 .ه استاصولگرايان بود

رھبری  جا توجه کنيم اين است که له ای که بايد اينأمس
در را ھم خامنه ای يک سياست واحد، يک مھندسی واحد 

 اين ھم در موردچھار سال پيش و ارتباط با انتخابات 

علی  از طرفاين مھندسی، درواقع . پيش بُردانتخابات 
ماه پيش چند خامنه ای در سپاه پاسداران  ۀنمايند ،سعيدی

علی سعيدی دقيقاً اين بود که سياستی  منظور. اعPم شد
که خامنه ای تعيين کرده، خواه با يک اصPح طلب و 

سؤالی . دربيايدبه مورد اجرا  خواه با يک اقتدار گرا بايد
که ما در اين شرايط بايد به آن پاسخ دھيم اين است که 

اگر ھر دو  ،با انتخابات کنونی قبلیتفاوت انتخابات 
به نظر من تفاوت اصلی در  اند، چه بود؟مھندسی شده 

که چانه زنی  قصد داشتپيش رژيم  ۀاين بود که در دور
خشد و بتداوم ب یا با غرب را در مورد مسايل ھسته

اين کار از . بيشتری از امپرياليزم بگيرد یامتيازھا
پذير نمی  امکان) موسسی يا کروبی(طريق اصPح طلبان 

لذا احمدی نژاد را از صندوق بيرون آورد و اصPح . بود
 برزمانی که موسوی کنترل خود را . طلبان را حذف کرد

ھا را مھار  ای از دست داد و نتوانست آن ھای توده مقاومت
 ندکند، موسوی و کروبی را ھم در حصر خانگی قرار داد

ای را به وحشی ترين شکلی  ھای توده و تمامی حرکت
سال  مشخصاً ( اما در چند سال پيش. ندسرکوب کرد

در اين تغيير ھم به . است ی صورت گرفتهتغيير) گذشته
 .عنصر مھم بايد درنظر گرفته شوداعتقاد من سه 

يکی اين که رژيم تحت فشار بسيار مضاعفی در ارتباط 
. با محاصره ھا و تحريم ھای اقتصادی قرار گرفته است

گذشته تحريم ھا وجود داشت، منتھا رژيم  ۀالبته در دور
از  ولی. می توانست درواقع با اين تحريم ھا مقابله کند

اين تحريم ھا شامل  يک سال پيش که خريد نفت ھم
بر کل  ی زيادیين رفت و فشارھايگرديد، فروش نفت پا

جامعه و نه تنھا زحمتکشان و کارگران، بلکه بر خود 
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در عرض يک سال . طرفدار رژيم ھم وارد آمد یاجزا
اين امری . دست به اعتصاب زد دو بار بازار ،گذشته

 است بی سابقه، يعنی خود سرمايه داران مورد فشار اين

در نتيجه . محاصرات و تحريم ھای اقتصادی قرار گرفتند
 .اين فشار اضافه شد

عنصر دومی که بايد درنظر بگيريم، تھديدھای نظامی 
اين تھديدھای نظامی ھم از ابتدا وجود داشته، اما . است

به ھرحال در يک شرايط مشخصی يک سلسله فشارھای 
و آن خط  مثPً  - وارد شده مشخصی از طرف اسرائيل

 که اسرائيل شش ماه قبل در سازمان ملل متحد نشانی

و فشارھايی که يھوديان در امريکا بر اوباما وارد  کشيد
نظامی را خيلی  ۀحمل ۀلأاين ھا درواقع مس - می کردند

اين دو . بيشتر و جدی تر در مقابل رژيم طرح کردند
قبPً ھم وجود داشت، اما يک فاکتور سوم از سال  مورد

ھم  فشار اضافه گرديد و آن پيش به اين دو فاکتور اصلیِ 
دولت متحد رژيم از دست رفتن قريب الوقوع مھم ترين 

 .استر اسد اشدر منطقه، يعنی ب

که تغييری  ھستاسد امروز زير فشار است و امکان اين 
 ،ن حکومت تغيير کندوجود بيايد و ايه در نظام سوريه ب

. يا خود اسد کنار گذاشته شود و يا اصوsً سرنگون گردد

ھيئت حاکم در داخل ايران  با رفتن اسد واضح است کهو 
نگران از اين که پس از رفتن . بسيار نگران شده است

. اسد نوبت خود رژيم جمھوری اسPمی فرا خواھد رسيد

خالت يعنی امکان اين که تغيير حکومت از طريق د
 اسرائيل و يا حمPت نظامی و يا فشارھای امريکا باشد،

از سوی ديگر، يکی ديگر از . بسيار زياد خواھد شد
دولت ھای  متحد رژيم، دولت چاوز در ونزوئP بود که 
چاوز ھم فوت کرد و معلوم نيست که اصوsً جايگزين 

به ھرحال دولت  ؛ھا را دنبال کند چاوز ھمان سياست
خوشحال ھم ھست از اين که فروش نفت چاوز بسيار 

 .ايران کم شده و او جايگزين ايران گرديده است

ار در نتيجه ايران در يک سال گذشته در انزوای بسي
و اين انزوا منجر به اين شد که تمام  شديدی قرار گرفت

 چه اصPح طلبان و چه(سران مملکت نگران گردند 

خامنه ای درواقع به نظر من اصوsً باند ). اقتدارگرايان
از اين زاويه است که اين . نگران از دست دادن قدرت شد

که سلسله ی ه به ماھيتھا با محاسباتی که کردند و با توج
 يعنی - مراتب روحانيت  در سيصد سال گذشته داشته

ار و و چانه زنی بين شاھان و دربار و تجّ  یدsل ھميشه
تصميم به عقب نشينی گرفتند و اين عقب نشينی به  -مردم

به اين  اين مفھوم است که امتيازاتی به غرب دھند و
 ۀيعنی جلوی  حمل. له را فيصله دھندأاين مس ترتيب

می آيد  که بر ايران وارد را نظامی و فشارھای مضاعفی
سرنگونی قرار می دھد،  ۀو کل نظام را در مخاطر

 .بگيرند

ن رژيم از يک سال پيش تصميم ظر مدر نتيجه به ن
. انجام دھدکه چرخش در جھت سازش با غرب  گرفت

بايد مھره ای پيدا می  ،واضح است که برای اين چرخش
کردند که در اين انتخابات بتواند اين چرخش را با 
سھولت انجام دھد، ھمچنين وحدتی در ھيئت حاکم ايجاد 

ود اقتدارگرايان بنابراين اين مھره نمی توانست از خ. کند
 ۀاحمدی نژاد به عنوان نمايند تمام پروژه ھای ونباشد، چ

اين مھره . پيش شکست خورد ۀاقتدارگرايان در دو دور
برای  چرخش، از اصPح طلبان، يعنی کروبی و 

تبليغات سوء  نقداً چون . موسوی ھم نمی توانست باشد
صورت عليه شان در سطح جامعه  بسياری از سوی رژيم

. و غيره اند  بوده» فتنه گر«که  مبنی بر اين ه، گرفت

بنابراين،  تنھا مھره ای که می توانست اين چرخش را 
د، و که مابين اين دو گرايش باش بودصورت بدھد کسی 

به (اين مھره يکی رفسنجانی بود که کنار گذاشتند و 
 نزديک مھره ای بودو ديگری  ؛رد صPحيت شد) دsيلی

اين شخص . حسن روحانی يعنی رفسنجانی، با و مشابه به
اکنون در مقامی قرار گرفته که بھترين شخص برای 

 . سازماندھی اين چرخش است

می توان گفت که به شکل خيلی دقيقی مھندسی برای  
تغيير سياست رژيم به سمت و سوی امريکا و غرب و 

و جلوگيری از  ،معامله برای برون رفت از به بن بست
 .است صورت گرفته، توسط غرب خطر سرنگونی

آيا با توجه به اين مسائلی که مطرح کرديد نمی : الؤس 
توان اين استنباط را کرد که اين سياست رفسنجانی بود که 

گفت  می تواناست؟ و يا اين که  شده پيروز اين انتخابات
خامنه ای به اين سياست نزديک شده؟ يا مردم پيروز 

 شدند؟

کدام از اين ھا پيروز  من ھيچبه نظر : مازيار رازی
نشدند، يعنی نه اصPح طلبان پيروز شدند و نه مردم 
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اگر صحبت از موفقيت بخواھيم کنيم،   ؛پيروز شدند
اين موفقيت از روی موفقيت نصيب خامنه ای بود، اما، 

واقع  مشخصاً اين موفقيت خامنه ای در. استيصال است
محوری  ۀلأاين مس. عقب نشينی در مقابل امپرياليزم است

يعنی اين چرخش به مفھوم عقب نشينی در مقابل . است
در ضمن ما  پيام ھايی  .امپرياليزم صورت خواھد گرفت

پيام از طرف  يناول. داريم به کسانی که رفتند رأی دادند
ھای راديکال، چپ و کمونيستی در  ما يعنی گرايش

اده توده ھايی که به روحانی رأی د«: جامعه اين است که
يئت حاکم ايد، دچار توھم نگرديد، اين شخص بخشی از ھ

ی مطالبات شما را و يا ياست و اين شخص تا آن جا
که  ه خودش ادعا کرده اجرا خواھد کردمطالباتی را ک

اسPمی برای حفظ نظام ضروری باشد، و نظام جمھوری 
مشخصی قرار گرفته و از  ۀھم امروز در مقابل مخاطر

اين نظام را از ديده و برای اين که طرف غرب تھديد گر
سرنگونی قريب الوقوع مانند داستان اسد نجات  ۀمخاطر

نسبت به روحانی . دھد، وارد اين معرکه گرديده است
 .»توھم نداشته باشيد

آيا در چھار سال آينده ھمان وضعيت چھار سال : الؤس
 پيش ادامه خواھد يافت؟

ما در دوران پرتPطمی ھستيم و در اين : مازيار رازی
ولی در  ؛چھار سال ھر چيزی ممکن است اتفاق بيافتد

کارگر و  ۀدخالت طبق ۀلأاول از نقطه نظر ما مس ۀمرحل
 ، البتهوی کارگری ھستدر رأس آن متشکل شدن پيشرُ 

اگر پيشروی کارگری از افتراق و تفرقه ھايی که در 
به شکل واحد وارد دست بردارد، و  است گذشته داشته
ھای کمونيستی و احزابی که  اگر سازمان. عمل شود

تعلقات مارکسيستی دارند، تدارک ساختن حزب پيشتاز 
. انقPبی را بريزند، و از اين فرصت مناسب استفاده کنند

ظرف يکی . معلوم نيست در يک و دوسال ديگر چه شود
شرايطی آماده و روزنه ھايی باز ممکن است دو سال 

به دست يکی از روزنه ھايی که می تواند  مثPً  ؛دشو
اعتصاب عمومی . اعتصابات باشد شود،کارگر باز  ۀطبق

درواقع می تواند در دستور کار قرار بگيرد و يک روز 
اعتصاب عمومی در داخل ايران کمر اين رژيم را خواھد 

ھا نفر از  شکست و اين روزنه ای باز می کند که ميليون
اکنون رھبر خودشان را در  می بينيمی که يه ھاھمين تود

 ۀرھبری طبق، اند انتخابات در حسن روحانی پيدا کرده

له به آن أبنابراين در شرايط ايران مس. کارگر را بپذيرند
به  ،اتفاق خواھد افتاد. شکل نيست که اتفاقی نخواھد افتاد
به  کارگر را بسازيم و ۀشرطی که ما حزبمان، حزب طبق

از افتراق دست ، کارگر متشکل شود ۀشرطی که طبق
 .متحد شود و اعتصابات را سازماندھی کند ،بردارد

رفيق مازيار ھمچنان که می دانيد در روزھای : سوال
آخر اين انتخابات شاھد طرح مطالباتی از قبيل آزادی 

ھای  زندانيان سياسی و رفع تبعيض عليه زنان و اقليت
خانگی موسوی و  قومی و ملی و مذھبی و نيز رفع حصر

کروبی، بھبود وضع اقتصادی، بھتر شدن وضع 
کارگران، آزادی تشکل يابی کارگران و مسائل ديگر از 
اين قبيل بوديم، به نظر شما چه بايد کرد تا اين مطالبات، 

 بعد از انتخابات پيگيری گردد؟

زمانی که توده ھا وارد کارزار مبارزاتی : مازيار رازی
که در چنين شرايطی شاھد يک می شوند، واضح است 

اما . سلسله شعارھا و مطالبات عمومی دموکراتيک ھستيم
اين مطالبات، بPفاصله منجر به يک سلسله مطالبات 
سياسی می شود و اين مطالبات سياسی بPفاصله می 

اين را بارھا ديده ايم  ؛تواند به سرنگونی رژيم منجر شود
ر کارخانجات که در تظاھرات، در مبارزات کارگری د

يک سلسله شعارھا و  ،مختلف بر سر افزايش حقوق
به محض  ولی مطالبات بسيار کوچک صنفی مطرح شده،

يک  ،دستگيری رھبران اين حرکت از طرف رژيم
و بPفاصله  هحرکتی در دفاع از زندانيان کارگر آغاز شد

ه ی باs گرفتيی کارگران تا جای رژيم با توده يرودررو
که بايد  ه اندکه کارگران صحبت از اين کرد است

کنترل کارگری بايد ، دست خودمان بگيريمه کارخانه را ب
و مديران و مسئولين دولت را بايد بيرون  ،اعمال شود

اين به چه معنی است؟ اين به معنی شعار . بريزيم
 .سرنگونی است

رو ھستيم و ھمان ه در نتيجه ما با چنين شرايطی روب
ی در يردم يک سلسله مطالبات خيلی ابتدااره کطور که اش

دفاع از روحانی بPفاصله بعد از دو روز به شعارھايی 
توده ھا به اين  ۀفراتر مبدل شد و اين يعنی حافظبسيار 

کسانی که  .شکل است که مسائل را فراموش نمی کنند
چھار سال پيش کشته شدند، خانواده ھای کارگرانی که در 

کارگرانی که در زندان کشته شدند، در زندان ھستند، و 
فراموش شدنی ھيچ کدام  اين ھا ...و کردستان کشته شدند
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ايجاد اين روزنه ھا است و  ۀلأبنابراين فقط مس. ندنيست
رھبری صحيحی داشته  ،اگر اين روزنه ھا و حرکات

 در اين کشورھا باشد، محققاً ما شاھد انقPبات کارگری

 غنی ۀداخل ايران که چنان تجرباً در ، مشخصخواھيم بود

اگر ايران را . کدام از اين کشورھا ندارند که ھيچ دارد ای
، مقايسه کنيم با مصر يا تونس و يا ليبی و جاھای ديگر

متوجه می شويم که ايران درواقع يک حالت ويژه ای 
دارد و کارگران ايران برای نخستين بار پس از انقPب 

و . يل شوراھا دست زدنداکتبر روسيه، به تدارک تشک
. يکی از متحدين نزديک امپرياليزم را سرنگون کردند

 ۀسيار غنی است که در درون و حافظی بااين تجربه 
کارگر ھنوز باقی مانده و در اين شرايط، برای  ۀطبق

بازگرداندن اين خاطرات و تجارب و آگاھی که در گذشته 
به  نيازکسب شده، ما نياز به يک تشکيPت داريم، 

. حزب پيشتاز کارگری داريم به نامتشکيPت مشخصی 

امکانات ساختن اين حزب وجود دارد، امکانات اتحاد 
. نيروھای چپ و کمونيست در داخل ايران وجود دارد

له بر سر اين است که بايد سياست مشخصی داشته أمس
باشيم، امکان سرنگونی اين رژيم بسيار زياد است و ما 

ھمان . که توده ھای وسيع را بسيج کنيم در اين مقام ھستيم
ھا  ھا نفر بسيار سريع به خيابان طور که می بينيم ميليون
 ندھا نفر کسانی ھستند که مستعد می ريزند و اين ميليون

واضح است که اگر  ؛و دنبال رھبری انقPبی می گردند
رھبری انقPبی و آلترناتيوی نباشد، می روند و به 

ھد و اگر باشد چنين اتفاقی نخوا ،روحانی رأی می دھند
به نيروی توده ای مردمی  افتاد و ما می توانيم با اتکا

 .درواقع انقPب را سازمان دھيم

له اين أشما شعار سرنگونی را مطرح کرديد، مس: الؤس
است وقتی که آلترناتيوی شکل نگرفته و توده ھای مردم 

آلترناتيو ان حول اين خصوص کارگران و زحمتکشه و ب
، آيا شعار سرنگونی از جانب نيروھای ه اندمتشکل نشد

ين بد و بدتر جای انقPبی کار صحيحی است و انتخاب ب
 ؟آن را نمی گيرد

صحيح است، اوsً شعار سرنگونی شعاری : مازيار رازی
ھا مطرح می  نيست که صرفاً ما به عنوان کمونيست

مطرح شد،  اين شعار ھمين ديروز در داخل ايران. کنيم
ھزاران ھزار نفر به اين نتيجه می رسند و ھم اکنون در 

 ،ھاست شکل گرفته اذھان عمومی شکل گرفته، و سال

اگر ھم ما شعار سرنگونی می دھيم، مرتبط به  بنابراين
 .وضعيت کنونی است

له اينست ما صرفاً خواھان سرنگونی نيستيم، ما أاما مس
بدون داشتن خواھان ھرج و مرج و سرنگونی نظام 

و ما اصوsً در ارتباط با سرنگونی رژيم . آلترناتيو نيستيم
ما با کسانی متحد می شويم . با ھرکسی متحد نمی شويم

که آلترناتيو بعدی را حکومت کارگری مطرح می کنند، 
يعنی سرنگونی نظام سرمايه داری آخوندی در داخل 

اما واضح است که  .ايران و استقرار حکومت کارگری
اين شعاری ھست که ما می خواھيم به آن برسيم و برای 
رسيدن به آن شعار بايد تدارکات آن را ببينيم، اين 

طوsنی باشد، اما اين تدارکات بايد شروع  شايد تدارکات
شود، در رأس و مرکز اين تدارکات ساختن يک 

بدون تشکيPت کارگری، بدون حزب . تشکيPت است
 . تدارکات اصوsً وجود ندارد امکان اين ،پيشتاز کارگری

ی که نيروھای انقPبی بايد از اين يھا درس: الؤس
 انتخابات بگيرند در آينده چيست؟

به نظر من اولين و مھم ترين درس برای  :مازيار رازی
از  ی کهما اين است که توجه بکنيم به توده ھای وسيع

ی يدر جامعه و يا گشايش ھا یروزنه ھاي ۀطريق مشاھد
اين توده ھای وسيع وقتی مبارزه . مبارزه می شوند وارد

اين مبارزه را به انتھا و به  ، نمی توانندرا آغاز می کنند
. منطقی برسانند، مگر اين که رھبری داشته باشندۀ تيجن

 موجود به يک رھبری يا اگر رھبری نداشته باشند،

ديگری متوسل می شوند و يا يک رھبری ديگری پس از 
و آن . به وجود می آيددرون خودشان دوره ای از 

نيست که توده ھا را به  ای رھبری ھا الزاماً رھبری
 .رھنمود بدھد سمت و سوی سرنگونی اين رژيم

است که بنابراين اولين درسی که ما می توانيم بگيريم اين 
 ۀی که در واقع مدافع طبقينيروھای کمونيستی، نيروھا

جاد يک تشکلی را کارگر و زحمتکشان ھستند، تدارک اي
تفاقاتی می افتد و که در مقاطع مشخصی که چنين ابينند ب

ی باز می شود، در مقامی باشند که توده يچنين روزنه ھا
ھای خيلی وسيع را بتوانند رھنمود دھند و به سمت و 

و در شرايطی باشند که به . سوی انقPب رھبری بکنند
شرايط ايران مثPً ھمين اsن در . تداوم ببخشند مبارزات

ھمان طور که اشاره کردم، در ارتباط با ھمين انتخابات، 
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بخشی از پيشروان ھمين افراد غير متشکل که در خيابان 
ھا ريختند و شادی و سرور می کنند و در انتخابات 
شرکت کردند، شعارھای بسيار فراتری می دھند از آن 

ين ا بين در نتيجه در. شعاری که روز قبل سر داده بودند
. ديده می شود» مرگ بر ديکتاتور«ھا حتی شعار شعار

اين شعارھا بايد . اين شعار ھا بايد محفوظ نگه داشته شود
برای  ؛و بين المللی داخلی منطبق شود با اوضاع سياسی

ھيچ کس نمی تواند  ؛محفوظ نگه داشته شود يک دوره ای
اين کار را بکند، مگر اين که يک تشکيPت کارگری 
اخصی وجود داشته باشد که به طور مستمر و به طور 
دائمی در ارتباط با ھم نظرانشان در سطح بين المللی اين 
شرايط را ادامه بدھند تا زمانی که آگاھی سوسياليستی در 

بتواند يکسره  اين رژيم را ۀلأوجود بيايد که مسه جامعه ب
که امکان  -و زمانی که جامعه وارد فاز بحرانی شد. بکند

آن وجود دارد زيرا که اين رژيم، رژيمی است به طور 
دائم در تPطم و ھمان طور که ديديم، حتی درون ھيئت 

بتواند  - اقتدارگرايان اختPفات زيادی ھست وحاکم 
 .اعتراضات را ھدايت کند

ت اين اتفاق بيافتد و اين در نتيجه ھرلحظه ممکن اس
بحران رژيم باز به اوج خود برسد، در يک چنين 
شرايطی که وضعيت بحرانی می شود، اگر اين تدارکات 
قبلی ريخته شده باشد و اگر حزب پيشتاز انقPبی وجود 

کارگر و يا بخشی از  ۀداشته باشد که مورد اعتماد طبق
ای می تواند  کارگر باشد، آن موقع اين پتانسيل توده ۀطبق

کاناليزه شود و به سمت و سوی سرنگونی رژيم و 
 .استقرار يک دولت کارگری، سوق يابد

با تشکر از شما و به اميد روزھای بھتر برای کارگران و 
 زحمتکشان ايران

 .پيش به سوی تشکيل حزب پيشتاز کارگری

 

چپ چپ » » ورشکستگیورشکستگی««رژيم، رژيم، » » پيروزیپيروزی««: : انتخاباتانتخابات
  !!ھای بنفشھای بنفش

  سارا قاضی و آرام نوبخت

، چه ٩٢تخابات رياست جمھوری پيروزی روحانی در ان
برای آن دسته کسانی که چھار سال پيش به بھانۀ تقلب 
انتخاباتی دست به اعتراضات خيابانی زدند و با وجود 

» رأی من کو؟«واکنش تند رژيم ھرگز فراتر از مطالبۀ 

نرفتند، و چه برای بخشی از کسانی که به دنبال مشاھدۀ 
وسوی و کروبی سرکوب شديد معترضين، عقب نشينی م

از خط قرمزھای نظام و عقب ماندن ناگزير آن ھا از 
وارد  ،جنبشی که خود داعيۀ رھبری اش را داشتند

اعتراضات شديدتر ضّد استبدادی شدند، ظاھراً به يک 
به طوری که پس از اعPم . تعبير شده است» پيروزی«

درصد آرا، خيابان  ۵٠.٧پيروزی نھايی روحانی با کسب 
ن و ديگر شھرستان ھا شاھد صحنه ھای جشن ھای تھرا

  .مردم، به خصوص جوانان، بوده است

فارغ از خاستگاه طبقاتی (جامعه » جوان«حمايت بخش 
ساله و به  ٨از روحانی، پس از تجربۀ يک دورۀ ) آن

، به ٨٨خصوص ازسر گذراندن مقطع پس از انتخابات 
ز روحانی با اطPع ا. ھيچ رو تصادفی يا بی علت نيست

اين که ابتدايی ترين خواست ھا و حقوق دمکراتيک بخش 
جوان ھمواره سرکوب شده و اين پتانسيل عظيم ھر 
مجرايی را برای آزاد شدن جستجو می کند، به عمد روی 

خيابان و دانشگاه «: می دھد» مانور«ھمين خواست ھا 
زنان و «، »کشور بايد مکان امنی برای جوانان باشد

  .و نظاير اين ھا »حت فشار امنيتی باشنددختران ما نبايد ت

برای زنان » ايجاد امنيت«او با يک اشارۀ کوتاه به مسألۀ 
بخش جوان و تحت ستم جامعه  بهو جوانان در جامعه، 

با اين حال، اين . بھبودی وضعيت را می دھد» اميد«
ھای دمکراتيک چندين بار عيار »وعده«در قالب » اميد«
فقط در يک : ه نمايش گذاشتبودن خود را ب» حقيقی«

مورد پس از آن که ھواداران او در نشست جماران با سر 
دادن شعارھايی عليه حصر خانگی موسوی و کروبی يا 
شعار آزادی زندانيان سياسی با مداخلۀ نيروھای 
اطPعاتی بازداشت شدند، ستاد روحانی سراسيمه طی 

را قوياً  ھرگونه رفتار ھنجارشکنانه و خيابانی«بيانيه ای 
؛ منتھا ناباوری ھواداران و )خرداد ١٢(کرد » محکوم

فشار غيرمستقيم بر او موجب شد تا طی يک روز بعد با 
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ھای  صدور دومين بيانيه، و درخواست مPيم از دستگاه
نسبت به آزادی «: انتظامی و امنيتی، درخواست کند

اند،  سياسی، پيشگام بوده ۀجوانانی که در خلق حماس
استفاده  عمل آورند تا از خبرسازی و سوء عاجل به اقدامی
  !»ھای خارجی جلوگيری گردد رسانه

امروز اما ھمه، پس از جشن خيابانی به خانه ھای خود 
رفته و منتظر روی کار آمدن روحانی شده اند و از اين 
پس ھم احتماsً در طول چھار سال آينده ھر لحظه منتظر 

از . وری او می شوندگشايش ھايی در دورۀ رياست جمھ
اين رو، ما در پايين اجماsً نگاھی می اندازيم به خود 

به عنوان  روحانی، علت ورود او به عرصۀ انتخابات
، انتظارات و خواست ھايی که نھايتاً به پيروزی او کانديدا

منجر شد، و گام ھايی که بھتراست از ھم اکنون برای 
برداشته ) »باs از«و نه (تحقق اين خواست ھا از پايين 

  . شود

روحانی کسی . ماھيت روحانی بر ھيچ کسی پنھان نيست
 به شخص خمينی را پيشنھادِ » امام«است که اعطای لقب 

تير  ١٨می داند؛ کسی که در جريان » الھام الھی«خود و 
در کدام کشور جھان،  «، قاطعانه اعPم کرد ٧٨سال 

اين ھا  ،دشو طلبانه اين چنين تحمل می ھای آشوب حرکت
تر و حقيرتر از آن ھستند که بخواھيم نسبت به  خيلی پست

اين صبر ...  آن ھا تعبير حرکت براندازی را مطرح کنيم
و متانت، در يکی دو روزه برای اين بود که ماھيت اين 
چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن 

ديروز غروب دستور قاطع صادر شد تا ھر ...  شود می
ه حرکت اين عناصر فرصت طلب، ھر کجا که باشد گون

 .با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوند

مردم ما شاھد خواھند بود که از امروز نيروی انتظامی، 
نيروی قھرمان بسيج حاضر در صحنه، با اين عناصر 

ت ادامه حرکت أاگر جر -طلب و آشوبگر  فرصت
  »دچه خواھند کر -مذبوحانه داشته باشند

اين رژيم دارای سمت ھای متعّدد و  اکميتاو در طول ح
باsيی در دستگاه حکومتی رژيم بوده است که مھم ترين 
. آن نمايندگی خامنه ای در شورای عالی امنيت ملی است

ای و  رئيس تيم ھستهاو در اواخر دورۀ خاتمی به عنوان 
ارشد ايران با سه کشور اروپايی آلمان،  ۀکنند مذاکره

، به ای ايران ھسته ۀدر مورد برنام و بريتانيا نسهفرا
 .ايفای نقش کردعنوان نماينده از جانب خامنه ای، 

بنابراين يکی از مدافعين و عوامل اصلی نظام سرمايه 

داری جمھوری اسPمی بوده و از اين لحاظ تفاوتی 
ترين »افراطی«که به عنوان  -»جليلی«ماھوی با شخص 

معرفی شد، ھرچند تعداد آرای  زينهگ» بدترين«و  کانديدا
  .ندارد -فراتر نرفت نفر ھم ميليون ۴او از حدود 

اکنون اين پرسش مطرح می شود که چرا او در اين 
انتخابات کانديدا شد؟ به اين مسأله بايد از دو جنبه نگاه 

موقعيت بين المللی رژيم و جنبۀ داخلی و اول، : کرد
از . ای درونی نظاممشکPت رژيم ناشی از جناح بندی ھ

بُعد بين المللی، اعمال تحريم ھای شديد عليه ايران از 
سوی آمريکا و اروپا عمPً رژيم ايران را منزوی کرد، 
به خصوص که بر اثر جنگ داخلی در سوريه و دخالت 
ناتو در آن، موقعيت بشار اسد ھم که تنھا متحد واقعی 

شده است و ايران در منطقه بود، روز به روز متزلزل تر 
به عPوه . امروز ھر دم امکان سرنگونی او وجود دارد

متحد خود در ونزوئP، يعنی دولت چاوز را نيز از  ،رژيم
دست داده و نسبت به تداوم سياست ھای گذشتۀ اين کشور 

چنين ونزوئP در واقع ھم. بال خود اطمينان نداردقدر 
sت متحده درحال بھره مندی از تأثير تحريم ھای نفتی ايا

و اروپا عليه ايران، برای به دست آوردن بخشی از 
بازاری که ايران در به ويژه چين و ھند از دست می 

به ھمين دليل است که طی دو سال گذشته، . دھد، می باشد
به ترتيب  -چين و ھندبه ونزوئP صادرات نفت خود را 

با  -دومين و چھارمين کشور بزرگ مصرف کنندۀ نفت
ميليون بشکه در روز دو برابر  ١مجموعاً  رساندن به

کرده است، درحالی که طی ھمين دوره صادرات نفت 
ھزار بشکه در  ۵٠٠ايران به اين دو کشور با رسيدن به 

ژوئن  ١٣فايننشال تايمز، (روز تقريباً نصف شده 
لذا خامنه ای و حلقۀ بستۀ نزديک به او به اين ). ٢٠١٣

چنان با سرسختی انتخابات ھمنتيجه رسيدند که اگر بعد از 
به مذاکره با به غرب ادامه دھند، نه فقط تحريم ھا از 
نظر اقتصادی آن ھا را به زانو در خواھد آورد، بلکه 
امکان حملۀ نظامی و سرنگونی ايشان ھم وجود خواھد 

  .داشت

تا مدتی پيش از اعPم نتيجۀ نھايی انتخابات رياست 
کشور برای  ٩ماھۀ جمھوری، دولت امريکا مجوز شش 

خريد نفت از ايران را که منقضی گشته بود، به مدت 
کشور باقی مانده،  ٧شش ماه ديگر برای چين، ھند و 

تمديد نمود و و به اين ترتيب اين روزنه را برای رژيم 
ايران باز گذاشت تا با انتخاب رئيس جمھوری بعدی، 
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سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود را با غرب نشان 
  . ھدد

نداشت، يا  وجود به اين دليل برای خامنه ای دو راه بيشتر
بايد راھی برای کنار آمدن با غرب می يافت و يا با آن 

پيروز شدن روحانی در انتخابات، . شاخ به شاخ می شد
نشانۀ آن است که خامنه ای تصميم گرفته تا از موضع 

کار اما برای اين . پايين و امتيازدھی با غرب کنار بيايد
جريان «و » جريان فتنه«نياز به مھره ای بود که اوsً با 

تداعی نشود؛ ثانياً بتواند گرايش ھای اصPح » انحرافی
طلب و اصول گرا را بدون از دست رفتن پايه ھای خامنه 
ای و سپاه متقاعد سازد؛ و ثالثاً از تجربۀ مذاکره و زدوبند 

وردار برخ) به ويژه بر سر مسألۀ ھسته ای(با غرب 
باشد؛ و رابعاً بتواند بر جّو منفی اجتماعی به جای مانده 

تاحدی، ولو  ،و اعتراضات خفته» ٨٨تقلب بزرگ «از 
  . موقت، غلبه کند

در اين انتخاب، خامنه ای از اصولگرايان نمی توانست 
استفاده کند، چرا که اصولگرايان اعتبار خودشان را چه 

دست داده اند در سطح داخلی و چه بين المللی از 
خبرگزاری تابناک، وابسته به محسن رضايی، کانديدای (
خرداد با عنوان  ٢۵، در مقاله ای به تاريخ »مستقل«
، از زاويۀ خودش »شکست اصول گرايی sزم بود«

شکست اصولگرايی واجب بود؛ «: چنين اعتراف کرد
جريان اصولگرايی بايد اين نکته ! واجب تر از نان شب

تواند ناکارآمد بود و انتظار داشته  ه نمیرا درک کند ک
 )».باشد، مردم باز ھم فوج فوج به سمت آنان حرکت کنند

اصPح طلبان ھم که به طور کلی بعد از خاتمی، کروبی 
و موسوی مھره ای را نداشتند که مورد تأييد ھمۀ 
. اصولگرايان و پايه ھای حامی خامنه ای قرار بگيرد

اّد داخلی و خارجی به مھره خامنه ای در اين شرايط ح
متمايل به «و » معتدل«ای نياز داشت که بتواند گرايش 

تا پيش از اعPن تأييد صPحيت . را نمايندگی کند» غرب
از » گرايش«بھترين نمايندۀ اين » رفسنجانی«شدگان، 

رژيم به شمار می رفت که امکان حضور مجدد او مطرح 
شخص رفسنجانی به  اما ظاھراً در ميانۀ اين بازی،. بود

دليل عدم تأييد از سوی جناح يا جناح ھايی از حاکميت 
که نمود بارز آن دخالت حيدر مصلحی، وزير (

اطPعات، در جلسات شورای نگھبان در پروسۀ بررسی 
با اين حال . رد صPحيت گشت) صPحيت کانديداھا بود

بود که » گرايشی«اش باقی ماند، » صPحيت«آن چه که 

  .چنان نيز می کندی آن را نمايندگی کرد و ھمرفسنجان

به اين ترتيب، خامنه ای بايد مھره ای را در حدود 
صPحيت رفسنجانی برای کانديدای رياست جمھوری 

ھمان ويژگی (روحانی از ھمه نظر . دستچين می کرد
sمی بود ترين گزينه مناسب) ھای چھارگانۀ با.  

در » پيروزی« روحانی کانديدا شد، و برای در نتيجه
انتخابات، تنھا sزم داشت که روی خستگی جامعه از 

، به ھمراه وعده »خطر جنگ«فشار تحريم ھا و ترس از 
دادن به تحقق ابتدايی ترين مطالبات دمکراتيک آن ھا و 
به ويژه ارتقای وضعيت معيشت کارگران در سخنرانی 

 به اين ترتيب، مسلم بود. ھای تبليغاتی خود، مانور دھد

  .نه به يک اصولگراو که مردم به او رأی می دادند، 

در نھايت، اين سناريو محقق شد؛ در عرصۀ داخلی شاھد 
بوديم که رفسنجانی رسماً از روحانی دفاع نمود، و پس 

 ،ايران«اعPم کرد که وقاحت از پيروزی او نيز با 
سپاه . »دمکراتيک ترين انتخابات دنيا را برگزار کرد

ای  خرداد با انتشار بيانيه ٢۶شنبه  روز يک پاسداران نيز
جمھوری را  پيروزی حسن روحانی در انتخابات رياست

تعامل و «را برای  اش»جانبه ھمه آمادگی«تبريک گفت و 
 ست که جليلیِ ا جالب .با دولت وی اعPم کرد» ھمکاری

که از  اين«ھم در پيام تبريک خود اعPم کرد  »افراطی«
آقای روحانی کمک کنند، يک تعارف حاميانم خواستم به 

چه در توان داريم  نبود؛ بلکه واقعاً حاs ھمۀ ما بايد ھرآن
برای کمک به دولت آينده در جھت گفتمان امام و انقPب 

کيھان نيز که پيش از اين از  ۀروزنام» .به کار گيريم
تمجيد  ٧٨تير  ١٨موضع گيری قاطعانۀ روحانی در قبال 

طی مقاله ای به قلم حسن کرده بود، اين بار 
شريعتمداری، ضمن واکنش به جريان اصPحات، حاميان 

آقای روحانی نه فقط «: ، نوشت»اصحاب فتنه«ھاشمی و 
مديون آن ھا نيست، بلکه مدعيان اصPحات به ايشان 
بدھکار ھستند، چرا که آنان در پوشش حمايت از نامزدی 
 ۀآقای روحانی فرصت حضور و خودنمايی در عرص

، جمله ای که در دل خود »سياسی کشور را يافته بودند
خانۀ کارگر  .عناصر از واقعيت پشت پردۀ رژيم را دارد

ھم که ھميشه از حاميان اصPح طلبان بود و موسوی 
چھار سال پيش نخستين ميتينگ انتخاباتی خود را در آن 

اين بار از کانديداتوری روحانی دفاع  ،جا برگزار کرد
در عرصۀ بين . به او تبريک گفت ز پيروزیپس ا نمود و

المللی نيز شاھد بوديم که ساعاتی پس از انتخاب 
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اعPم کرد که اگر  ، رئيس دفتر باراک اوباماروحانی
حسن روحانی شفافيت را در پروندۀ اتمی رعايت کند، 

: و افزود »ما برای ھمکاری با او آماده خواھيم بود«

طی تبليغات انتخاباتی ) روحانی(طور که وی  اگر ھمان«
گفت، واقعاً بخواھد که روابط ايران را با کشورھای 
جھان بھبود بخشد، مسلماً امکان دستيابی به چنين چيزی 

  .»وجود دارد

مورد نياز برای نجات حيات رژيم  ۀاگر روحانی مھر
ی چھار سال پيش تقلب درست مانندنمی بود، اين بار ھم 

» رأی«ورد نياز م ۀو مھرگسترده صورت می گرفت 

بنابراين آن چه که رخ داده، با کمال تأسف، بُرد  .می آورد
پس زن و مرد جوان ما  .تمام عيار برای رژيم بوده است

خود را » باخت«، بلکه »پيروزی«حاs بايد بداند که نه 
  .جشن می گيرد

را به خاطر دارند و در  ٨٨جوانان که سال بسياری از 
 يک احمدی نژاد نھايتدومين دور رياست جمھوری 

را با تمام وجود خود لمس کرده  استبدادی نظام پليسی و
اند، می بايد لحظه ای به خود آمده و فکر کنند که چطور 
شد به ناگھان تصميم گرفته شد تا در اين انتخابات تقلب 

و رأی )! حال اگر به نفع روحانی تقلب نشده باشد(نشود 
اين کار را چھار  شمرده شود؟ پس چرا» محترم«مردم 

سال پيش نکردند، تا به آن نحو جان جوانان ما به خاطر 
  آن انتخابات گرفته نشود؟

ترين برداشت يا پاسخ، اين است احتماsً اولين و َدم دست
عقب «سال گذشته، منجر به اين  ۴که فشار اعتراضات 

اما اين استدsل نه فقط با واقعيت . مقطعی شده» نشينی
. رد، بلکه کّل سناريوی باs را پنھان می کندخوانی نداھم

اين مکانيزم باs بود که روحانی را به بھترين گزينۀ 
رژيم برای فاصله گرفتن از لبۀ پرتگاه مبّدل و خود را 

روحانی (به بخشی از جامعه تحميل کرد » انتخاب«برای 
ميليون رأی پيروز شد، حال آن که تعداد  ١٨با تقريباً 

ميليون نفر  ۵٠برای رأی دادن، بالغ بر  واجدين شرايط
بسياری از جوانانی که در خيابان ھا جشن ). بود

می گرفتند، بر اين تصور بوده و ھستند که با » پيروزی«
رفتن يک شخص، يعنی احمدی نژاد، وضعيت جامعه به 

اما مسأله اين است که تمامی اين . مراتب بھتر خواھد بود
و نظام ھستند که ھرگز نمی  افراد، جزئی از طبقۀ حاکمه

خواھند و نمی توانند خارج از چارچوب ھا و منافع رژيم 
وقتی صحبت از پيروزی . در کليت آن اقدامی انجام دھند

مردمی می شود، بايد خصوصيات اين پيروزی » جنبش«
سرشار بود از سرکوب،  ٨٨سال . ھم مشخص باشد

ه حتی زندان، شکنجه و تجاوز در زندان ھا، به طوری ک
مھدی کروبی طی نامه ای در مردادماه ھمان سال به 
رفسنجانی، خواستار بررسی مسألۀ تجاوز جنسی به 

جوانانی که آن روزھا . پسران و دختران در زندان ھا شد
را به ياد دارند و امروز پايکوبی می کنند، زمانی می 

» انتخاب«صحبت کنند که » پيروزی«توانند از 

اوم بررسی اين پرونده و افشا و روحانی، منجر به تد
بنابراين بايد طی مدت . محاکمۀ آمرين و عامPن آن شود

زمان کوتاھی که پس از اتمام انتخابات، ھنوز فضا تا 
چون درجه ای باز است، حول مطالبات مشخصی ھم

امنيت اجتماعی «يا » آزادی تمامی زندانيان سياسی«
اتی طرح که آقايان تحت شعار انتخاب(» برای زنان

. به يک حرکت جمعی و سازمان يافته دست زد) کردند

درحالی که آن چه اتفاق افتاد، اين بود که بسياری افراد 
و با آرامش حاصل از » پس گرفتند«نھايتاً رأی خود را 

اين ھا ھمه و ھمه . آن به جشن و پايکوبی پرداختند و تمام
ی رژيم حت. بيانگر پيروزی رژيم است و نه کسی ديگر

، طرح ٩٢تاجايی پيش رفته است که ادعا کند انتخابات 
البته اين (را منتفی می کند  ٨٨مسألۀ تقلب در انتخابات 

بايد به دنبال پاسخ اين پرسش بود که . ادعای جالبی است
چرا غرضی، به عنوان يک فرد بی ربط و پرت در 
جريان رقابت ھای انتخاباتی که بيشتر دستمايۀ شوخی در 

ھزار رأی داشته، درحالی که  ۴۴۶عه بوده، سطح جام
 ٣٣٨حدود  - ٨٨تعداد آرای مھدی کروبی در انتخابات 

  !)  تر بوده استاز او ھم کم -ھزار رأی

چرخش جمھوری اسPمی در قبال  ،اين تغييرات ۀدليل ھم
مردم و » آزادی« ۀغرب ھست که می خواھد درج

وجود  اثباتبه عنوان  ،ھا را در انتخابات آن» شرکت«
و بھبود وجھۀ خود در جھان، ارائه دموکراسی در کشور 

برای  ، به عنوان نمايندۀ نظام،البته، روحانی .کند
روابط متعادل با غرب، مجبور می شود از  یبرقرار
و اختناق داخلی زمان احمدی نژاد بکاھد، اما بايد استبداد 

اطمينان داشت که ھرگز نمی تواند حتی يک دموکراسی 
د را حفظ کند، چون شرايط به قدری انفجاری است نيم بن

که از ھر جا که روزانه ای باز شود، انفجاری بيرون 
اين دقيقاً مخمصۀ جمھوری اسPمی است که  .خواھد زد

در ھر دو حالت، چه افزايش فشارھای داخلی و چه ايجاد 
روزنه، نيروی بالقوۀ انفجاری عليه خود را افزايش می 
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  .نی اش را به جلو می اندازدکند و لحظۀ سرنگو

اين که بخشی از جمعيت جوان جامعه، به ويژه از طبقۀ 
از روحانی در » اجباری«متوسط جديد شھری، به دفاع 

پرداخت، و آن چه را که » بدتر«مقابل ساير گزينه ھای 
طی چھار سال گذشته تجربه نموده بود، عمPً ناديده 

رفی که بتواند در شرايط نبود ظ. گرفت، قابل درک است
تجربيات مبارزاتی را جمع آوری و چکيدۀ آن را به 
صورت تئوری تدوين کند و دوباره به درون جامعه ببرد؛ 
در شرايط نبود ظرفی که بتواند آگاھی طبقاتی حاصل از 

را  -ولو در سطح دمکراتيک و ضّد استبدادی -مبارزات
در شرايط رکود و رخوت حفظ کند، و در بزنگاه ھا به 
عنوان خطّ سياسی و رھبری کننده رو به عموم مردم 
مطرح کند، بدون ترديد بخشی از جامعه به سرعت 
آگاھی سياسی خود را از دست خواھد داد و دچار 

بنابراين ايراد خاصی متوجه اين . می شود» فراموشی«
نيست؛ دقيقاً وظيفۀ نيروھای چپ اين » مردم«بخش از 

در صورتی . يجاد کنندبوده و ھست که چنين ظرفی را ا
که شاھد بوديم کوچکترين نشانی از مرزبندی و وجه 

ھای مدافع »چپ«اصطPح تمايزی ميان بسياری از به
 -عموماً غير سياسی - شرکت در انتخابات با تودۀ افراد

وجود نداشت و در واقع نه فقط حتی يک گام جلوتر 
د حرکت نکردند، بلکه تمام و کمال عقب تر از ھمان افرا

بدتر . و به صورت دنباله ُروی آن ھا وارد صحنه شدند
  .َدم می زنند» پيروزی«اين که آن ھا ھم از 

  

» تاکتيکی«يکی از مسائلی که چپ ھای طرفدار شرکت 

در انتخابات بايد روشن کنند اين است که اگر فکر می 
درکار بوده است، توضيح دھند که چه » پيروزی«کنند 

ژيم يا خودشان به عنوان ر: کسی پيروز شده است
در » پيروزی«اپوزيسيون؟ و به عPوه ويژگی اين 

  چيست؟

 

ھم با  مھمترين عPمت پيروزی در يک جنبش، آن
اين جمعيت شرکت کننده در انتخابات، چرخش  ۀپشتوان

در . توازن قوا به نفع جمعيت و به زيان حاکميت است
رسيد که جا  به آن اخير که پايان کمدی انتخابات صورتی

اگر عده ای از . توازن قوا را به نفع رژيم تثبيت کرد
ھا، به خصوص  شرکت کنندگان، و فقط عده ای از آن

، می خواستند و »تغيير از باs«طيف رفرميست خواھان 
 و مثPً  نندباز شده استفاده ک موقتاً  می توانستند از فضای

کسيون ھای آشھر ھای خود مختلف در مقابل زندان ھای 
به اين معنی که مقصودشان از  -انتخاباتی راه می انداختند

می  - آزادی زندانيان سياسی است ،شرکت در انتخابات
موقتی دست کم در ھمين فضای  که پذيرفت تاحدودی شد

چرخش کرده به نفع آنان توازن قوا  ه،باز شد و عمداً 
 جسارتی رااين تردستی سازشکاران است که چنين . است

ين فعاليتی نکردند و دست آخر انتخاب و چن رندندا
قلمداد می  »رژيم«و نه  »خود«روحانی را پيروزی 

  !کنند

و با آن چندان کاری  پديده ای آشناست» خود فريبی«
، نداريم، اما به اين تردستی ھا به منظور فريب ديگران

   .بايد به شّدت واکنش سياسی نشان داد

تا  بايد انتخابات در عرصۀ» پيروز« ھای»چپ«ن اي
 ده فراھم است فراخوان تجمع در مقابل زندانافضای آم

را  برای آزادی زندانيان کارگر و زندانيان سياسی ھا
چرخش  آن ھابه نفع  »توازن قوا« ندتا نشان دھ بدھند

بابت صورت از خود و سايرين  کرده است، درغير اين
   .ندعذر خواھی کن ديگرانفريب خود و 

 ١٣٩٢خرداد  ٢٨
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  روی توده ھا از آنروی توده ھا از آنايدئولوژی حاکم و دنبالهايدئولوژی حاکم و دنبالهبات، بات، انتخاانتخا

  عليرضا بيانی

بار ديگر صحت اين نظريۀ کارل مارکس به اثبات رسيد 
  :که گفت

حاکم  ايده ھایطبقۀ حاکم در ھر برھه ای،  ايده ھای«
است؛ به بيان ديگر طبقه ای که نيروی مادی حاکم بر 
. جامعه است، در عين حال نيروی فکری آن نيز ھست

طبقه ای که ابزار توليد مادی را در دسترس دارد، 
ھمزمان از کنترل بر ابزار توليد ذھنی نيز برخوردار 

افراِد فاقد ابزار  ايده ھایاست، از اين رو، به طور کلی، 
حاکم، ايده ھای . توليد ذھنی، تحت تسلط آن قرار دارد

چيزی بيش از تجلی تمام و کمال مناسبات مادی غالب، 
درک می  ايده ھات مادی غالبی که به عنوان مناسبا

  )ايدئولوژی آلمانی(» شوند، نيست

چکيده اين گونه گراف باs را به صورت امی توان پار
ايدئولوژی حاکم ايدئولوژی طبقه « :نيز فرمولبندی کرد

 .»حاکم است

برای فھم پيچيدگی ھا و عکس العمل ھای عمومی در 
بل از ھرچيز مفھوم شرايط مختلف از سوی مردم، بايد ق

در جامعۀ طبقاتی، ھرچيزی . اين نظر مارکس را فھميد
برای درک ھر موضوع، بايد منشأ طبقاتی . طبقاتی است

انتخابات اخير ايران، انعکاسی از . آن را جستجو کرد
يک کشمکش طبقاتی و بيانگر پيروزی ايدئولوژی حاکم 

ر ھمه چيز د. بر واکنش ھای خودانگيختۀ توده ای است
تريِن آن ايدئولوژی مسلط اختيار قدرت حاکم است، و مھم

و حاکم؛ اين ايدئولوژی تا بدان جا قدرتمند است که بتواند 
  .اعتراضات عمومِی عليه خود را نيز رھبری کند

انتخابات اخير در ايران، بيانگر پيروزی ايدئولوژی 
سرمايه داری حاکم در نبرد با پراتيِک خودانگيختۀ 

پراتيک به خودی خود نمی تواند پاسخ قاطع . مردمی بود
در مقابل ايدئولوژی حاکم باشد، اگر چه پايۀ اصلی اين 

اين آگاھی طبقاتی است که در . پاسخ به شمار می رود
ترکيب با پراتيک، جنبۀ بالنده و انقPبی پيدا می کند و 
فقط در اين صورت است که می تواند حريف ايدئولوژِی 

ا اين حال پيروزی پراتيک انقPبی که حاکم شود؛ اما ب
ترکيبی از عمل و آگاھی، يا به عبارت ديگر پراکسيس 
محسوب می شود، ھنوز غير قابل تضمين و مستعد 

شکست خواھد بود، زيرا برای پيروزی قطعی ھنوز يک 
پارامتر تعيين کنندۀ ديگر باقی می ماند و آن رھبری 

  .انقPبی است

ھا در مقابل ايدئولوژی حاکم ممکن نيست پراکسيس توده 
به پيروزی قطعی برسد، بدون آن که مؤلفۀ رھبری 

اساساً زمانی عمل . انقPبی را درخود جای داده باشد
خودانگيخته به عمل خودآگاه تبديل می شود که فاصلۀ 
انتقال از ناآگاھی به آگاھی به وسيلۀ پارامتر رھبری 

رت، پراتيک انقPبی، ھدايت شده باشد؛ در غير اين صو
ھنوز با وجه آگاھی درھم آميخته نشده است و از ھمين 
رو با وجود ھمۀ پتانسيل sزم برای تقابل با ايدئولوژی 

  .حاکم، سرگردان و مواج باقی می ماند

که  - در نتيجه با شناخت دقيق از مکانيزم ايدئولوژی حاکم
نه تنھا بيانگر ايدئولوژی حکومت سرمايه داری، بلکه 

به مفھوم قدرت » دولت سرمايه داری«دھندۀ کّل توضيح 
عمومی حاکم، يا دستگاه احاطه کنندۀ کل نظام سرمايه 
داری است، و نه فقط ديپلمات ھای اداره کنندۀ ادواری 
نظام سرمايه داری، می توان به خوبی متوجه شد که چرا 
توده ھای تحت ستم و عصيانگر در مقاطعی دقيقاً در 

ر می گيرند که دولت سرمايه داری ھمان مسيرھايی قرا
علت واضح اين امر، نفوذ ضّد . برای آن ھا تعيين می کند

آگاھی به درون جامعه توسط ايدئولوژی حاکم، به 
موازات نفوذ آگاھی انقPبی که در قياس با آن بسيار 

به عبارت . ضعيف، محدود و نامحسوس است، می باشد
رون تودھا نسبت به ساده تر ميزان انتقال ضّد آگاھی به د

آگاھی انقPبی به درون تودھا، به مراتب بيشتر و 
پرنفوذتر است، به اين دليل ساده که ھمۀ ابزارھای توليد 

  .ذھنی در اختيار قدرت حاکم است

با اين حال چرا تضاد توده ھای استثمارشونده با استثمار 
کننده، يک بار برای ھميشه به نفع استثمار کنندگان حل 

ود؟ پاسخ روشن است، به دليل واضح تداوم نمی ش
بPانقطاع استثمار فرد از فرد، که خود سبب ساز پراتيک 

بنابراين ھمسويی توده ھا با دستگاه . مقابله با آن است
قدرتمند ايدئولوژی حاکم تنھا لحظه ای از جنبش آن ھا 

توده ھا به دليل محروم بودن . است و نه ھمۀ جنبش آن ھا
Pبی ناچارند با جلو و عقب بردن دست از رھبری انق

خود به سوی گرما و سرما، خود شخصاً به طور غريزی 
  .تجربه کسب کنند
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درست در اين جا است که يک نظريۀ فرعی، و نه چندان 
منطبق با . مطرح می شود» حافظۀ تاريخی«دقيق به نام 

اين نظريه گويا يک حافظۀ تاريخی وجود دارد که در 
ن دست مردم را به آن ھا گوشزد می کند مثال باs سوخت

اِشکال اين نظريه . تا دوباره به سمت منشأ آن دست نبرند
» ضّد حافظۀ تاريخی«در اين است که با قدرِت عظيم 

آشنا نيست و نمی داند حافظۀ تاريخی، بايگانی تاريخ در 
اذھان عمومی است که اگر در طول تاريخ از انسجام 

دم خارج شود، نخواھد خودش با پراتيک ھمان مر
توانست به موقع پيوستار تاريخ را به طور منطقی ادامه 
دھد و به ھمين دليل بارھا به صورت تراژدی و کمدی 

از اين گذشته حافظۀ تاريخی موضوع . تکرار می شود
ثبت در روند تاريخی است و نه در حافظۀ تک تک افراد 

افظۀ در نتيجه مردم حتی با وجود دقيق ترين ح. مردم
تاريخی باز در موقع sزم نمی توانند پاسخ مشترک 
ضروری را به موضوعات دھند، زيرا که حافظۀ تاريخی 

  .ھر فرد متمايز با فرد ديگری است

حافظۀ تاريخی نمی تواند جايگزين رھبری انقPبی شود، 
زيرا که خود در بھترين وضع فقط يک تجربۀ آزمايش 

تاريخی در مقياس تاريخ  حافظۀ. شده است و نه راه بَرنده
مبارزۀ طبقاتی زمانی می تواند به کار گرفته شود که 

درآمده » تئوری انقPبی«بندی شده، و به صورت جمع
در اين صورت ديگر اين فقط موضوعی در حافظه . باشد

  . نيست، بلکه دستور العمل و نقشۀ راه است

ه بندی آن نيز خودانگيخته و باما تئوری انقPبی و جمع
ظرفی sزم است که . خودی خود به دست نخواھد آمد

-پراتيک مبارزاتی در قلب جامعه برای ارزيابی و جمع

بندی به آن ريخته شود تا به شکل يک تئوری انقPبی 
سپس اين تئوری دوباره . مرکزيت پيدا کند و حفظ شود

برای تکامل پراتيک مبارزاتی به درون جامعه بازگردد و 
بارزه را از نقطه ای که قرار دارد، گام به ھمين دليل م

اين ظرف ھمان سازمان . ھايی به جلوتر تکامل دھد
در . انقPبی برای سازماندھی مبارزات موجود است

بندی می توان به اين نتيجه رسيد که بدون ظرف جمع
رھبری کنندۀ مبارزات موجود، ظرفی که به تئوری 

حاکم است که انقPبی مسلح شده باشد، اين ايدئولوژی 
  .ھدايت جنبش ھای عمومی را به دست خواھد گرفت

توده ھای مردم ھيچ ابزار دفاعی در مقابل ايدئولوژی 
حاکم ندارند و به ھمين دليل با انگيزۀ مبارزه با نظام 

سرمايه داری يا استبداد وارد مبارزه می شوند، اما به 
راحتی فريب ھمين نظام را می خورند و مطيع سياست 

تنھا شانِس موجود، سانتريزه کردن . آن می شوند ھای
آگاھی منبعث از پراتيک روزمره در يک مرکز انقPبی، 
. برای تبديل و انتقال آن به سطح عمومی جامعه است

بدون اين ظرف رھبری کننده، با وجود کسب آگاھی از 
درون پراتيک روزمره، بPفاصله اين آگاھی با ضّد 

سوی ايدئولوژی حاکم، خنثی می َدم افزون از آگاھی ھر
ھمين ضعف است که عده ای آن را به اشتباه . شود

کمبود ھمين مؤلفه . می نامند» حافظۀ تاريخی«نداشتن 
است که حتی عده ای که به آگاھی رسيده اند، قادر به 

  .حفظ آن نيستند و دچار عقب گرد می شوند

 بخش مھمی از يک جنبش راديکال انقPبی به سازماندھی

اگر نتوان در جنبشی ايجاد . ھمان جنبش باز می گردد
ھسته ھای سازمانده را مشاھده کرد، به اين معنی خواھد 
بود که کل جنبش در حال دنباله روی از جناح ھای حاکم 

مثPً در انتخابات اخير که گرايش ھای رفرميستی . است
آن را جنبشی برای تغيير می نامند، بايد اين مشخصات به 

چگونه و به » جنبش«اين که اين . ديده می شد خوبی
دست چه نيرويی رھبری شد؟ اگر پيروزی داشت، 

  مشخصات آن چه بود؟

ترين عPمت پيروزی در يک جنبش، آن ھم با مھم
پشتوانۀ اين جمعيت شرکت کننده در انتخابات، چرخش 
توازن قوا به نفع جمعيت و به زيان حاکميت می تواند 

ه پايان کمدی انتخابات به آن جا رسيد در صورتی ک. باشد
اگر عده ای از . که توازن قوا را به نفع رژيم تثبيت کرد

شرکت کنندگان، و فقط عده ای از آن ھا، به خصوص 
طيف رفرميست خواھان تغيير از باs، می خواستند و می 

ستند از فضای باز شدۀ موقت استفاده کنند و مثPً در توان
رھای خود آکسيون ھای انتخاباتی مقابل زندان ھای شھ

راه می انداختند، به اين معنی که مقصودشان از شرکت 
در انتخابات آزادی زندانيان سياسی است، می شد 
پذيرفت، دست کم در ھمين فضای به عمد باز شدۀ موقتی 

اين تردستی سازشکاران . توازن قوا چرخش کرده است
فعاليتی  است که چنين جرأت ھايی را ندارند و چنين

نکردند و دست آخر انتخاب روحانی را پيروزی خود، و 
  !نه رژيم قلمداد می کنند

پايان انتخابات فقط نشانگر اين بود که توده ھای علی 
برای رفرميست ھای . العموم چه چيزی نمی خواھند
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دنباله رو اين ھمان پيروزی محسوب می شود، در حالی 
دم چه چيزی را که رژيم خود به خوبی می داند که مر

نمی خواھند و درست به ھمين دليل سعی کرد چيزی را 
که خود می خواھد با مھارت کافی به آن ھا تحميل کند؛ و 

» حماسۀ انتخابات«آن کسب اعتبار از آن چه که خود 

  . ناميد بود

اين انتخابات بار ديگر عدم آمادگی نيروھای بلوک 
به جز . شتانقPبی برای دخالت گری را به نمايش گذا

تنھا يک مورد دخالت گرانه که در سطح ارائه يک 
، پوسترھای »تحريم فعال«پيشنھاد بر اساس نظريۀ 

شاھرخ زمانی به شکل نمادين در sبPی فضای تبليغات 
انتخاباتی به ديوارھای قسمت ھايی از شھر چسبانده شد، 
حتی يک مورد دخالتگری ملموس در کل اپوزسيون 

Pھر چه بود اظھار . می مشاھده نشدرژيم جمھوری اس
نظر و بيانيه و اطPعيه از اولترا راست تا اولترا چپ بود 

نه تحريم؛ نه انتخابات؛ «که با کلی گويی ھايی نظير 
سره از بيان شد که يک» سرنگونی جمھوری اسPمی

  .باsی سر تودۀ مردم عبور کرد

  

ده ھيچکس حق ندارد بيش از آن چه که به اين مردم دا
يکسری شعارھای . است از آن ھا توقع داشته باشد

انتزاعی و فاقد پتانسيل دخالتگرانه از سوی اپوزسيون 
چپ تنھا دستاوردی که دارد نشستن به نظارۀ انتخاب 
مجّدد نماينده ای از رژيم حاکم برای چھار سال آينده 

اين انتخابات عPوه بر ضعف اساسی آگاھی در . است
يگر بحران موجود در جريانات چپ صفوف مردم، بار د

بدون فائق آمدن بر بحران رھبری انقPبی، . را نشان داد
  .مطلقاً نمی توان به انتظار رشد جنبش ھای انقPبی بود

 ١٣٩٢/خرداد/٢٦

» » رئيس جمھوررئيس جمھور««روحانی به عنوان روحانی به عنوان » » انتخابانتخاب««

  جمھوری اس�می ايرانجمھوری اس�می ايران

اتحاد برای «زير به درخواست رفقای مقالۀ  :توضيح

برای انتشار در نشريۀ ) AWL(» آزادی کارگران

جايی که  از آن. نگاشته شد) Solidarity(» ھمبستگی«

مخاطبين آن فعالين سوسياليست و کارگری انگليسی می 

حسن روحانی به طور کلی و » انتخاب«لۀ أباشند، مس

ی با او ندارند، برای کسانی که به احتمال زياد آشنايی قبل

برای درج از آن جا که چنين ھم. شده است توضيح داده

در يک نشريه نوشته شد، الزاماً کوتاه و بر اساس 

  .تھيه گرديدھيئت تحريره  ۀمحدوديت ھای تعيين شد

  مراد شيرين

  کيوان نوفرستی: ترجمه

روز پانزدھم ژوئن، ھزاران نفر از مردم به خيابان ھای 

حسن روحانی » انتخاب«ھا آمدند تا تھران و ساير شھر

 ،نظام جمھوری اسPمی» رئيس جمھور«را به عنوان 

اکثريت «حسن روحانی با » پيروزی«. جشن بگيرند

، بPفاصله با صدور بيانيه ھای تبريک از »مطلق آرا

سوی خامنه ای و بسياری از روحانيون بلندپايه، نھادھای 

سپاه پاسداران  حتی. دولتی و گروه ھای سياسی دنبال شد

  .به سرعت وارد عمل شد ،ھم برای تضمين وفاداری خود

: در اقصی نقاط جھان، نفس راحتی کشيده شده است

تر از دو ماه خواھد رفت و جانشين او احمدی نژاد طی کم

شيخ «، با نام مستعار »محافظه کار ميانه رو«ظاھراً يک 

که او  حتی باراک اوباما گفته است. خواھد بود» ديپلمات

در حال حاضر نسبت به پيشرفت مذاکراِت به بن بست 

  .»با احتياط خوش بين است«رسيدۀ ھسته ای 

دقيقاً ھمان چيزی بود که رژيم برای احيای » انتخابات«

يعنی قرار دادن کسی در  -داخلی خود» مشروعيت«

ن موسوی و کروبی که بتوانند به او رأی ااختيار ھوادار

ه رخ کشيدن يک اتحاد ظاھری و ھمين طور ب - بدھند

نياز  ،برای مذاکرات بعدی با کشورھای امپرياليستی

  .داشت

حسن روحانی کيست؟ و چه انتظاری از او می توان 
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  داشت؟

او بيانگر » انتخاب«روحانی اعPم کرده است که 

است و او می خواھد » پيروزی اعتدال بر افراط«

ا، ارتقا اعتماد متقابل را بين ايران و ساير کشورھ«

اری است که مناصب امنيتی کدر واقع او محافظه . »بدھد

و نظامی فراوانی را در درون رژيم برعھده داشته، از 

جمله انتخاب شدن از سوی خامنه ای به عنوان سرپرست 

. سال ١۶برای ) SNSC(شورای عالی امنيت ملی 

روحانی در اين سمت، نمايندۀ ارشد رژيم در مذاکرات 

 ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٣اتحاديۀ اروپا طی سال ھای ھسته ای با 

و (، رژيم غنی سازی اورانيوم ٢٠٠٣در اکتبر . بود

را متوقف ساخت و غنی سازی را تا ) فعاليت ھای تبديل

 ٢٠٠٢فعاليت تبديل از سال (ازسر نگرفت  ٢٠٠۶اوايل 

اگرچه روحانی از سوی اتحاديۀ اروپا و ). دداً آغاز شدجم

اکره در اين دورۀ تعليق بابت مذ» اصطPح طلبان«

ستايش می شود، اما آن چه فراموش می کنند اين است که 

ھمۀ اين ھا، فرجه ای بود برای ايران تا بتواند گام ھای 

  !مھمی برای يادگيری چرخۀ سوخت ھسته ای بردارد

 تماماً آشکار شده ھنگامی» اعتدال«اين  ،در داخل ايران

می شکسته است که اعتراضات مسالمت آميز بايد درھم 

، ١٩٩٩در ژوئيۀ . )»تير ١٨«يا ھمان  ١٩٩٩مثل سال (

ورای عالی امنيت ملی در شسرپرست روحانی به عنوان 

ديروز غروب دستور قاطع «: جمع ھواداران اعPم کرد

صادر شد تا ھر گونه حرکت اين عناصر فرصت طلب، 

ھر کجا که باشد با شدت و با قاطعيت برخورد شود و 

مردم ما شاھد خواھند بود که از امروز . سرکوب شوند

نيروی انتظامی، نيروی قھرمان بسيج حاضر در صحنه، 

 ۀت ادامأاگر جر -طلب و آشوبگر با اين عناصر فرصت

  ».چه خواھند کرد - حرکت مذبوحانه داشته باشند

ی که روحانی در »شوبگرآعناصر فرصت طلب و «اين 

نشگاه تھران خواه داذھن خود داشت، دانشجويان آزادی

چراغ سبز را به پاسداران و بسيج  ،اين سخنرانی. بودند

داد تا به خوابگاه ھا حمله، و دانشجويان را از پنجره به 

  .بيرون پرتاب کنند و آن ھا را کشته يا مجروح نمايند

  در لبۀ پرتگاه

نی گزينه ای است که از سوی رژيم شروحانی به رو

ھای عمومی در شده تا به کمک آن شکاف » انتصاب«

به اين  ٢٠١١بين جناح ھای مختلف خود را که از سال 

چھار سال پيش، . سو به مراتب تندتر شده است، پُر کند

پس از موجی از کشتار و سرکوب، آن ھا از ترس 

» متحد«واکنش توده ھا عليه کّل رژيم، حول احمدی نژاد 

ولی اين ھم چندان دوام نياورد و پس از دو سال و . شدند

نيم، ھمراه با خط و نشان کشيدن ھای گاه و بيگاه احمدی 

  .نژاد در مقابل خامنه ای، از ميان رفت

  

بورژوازی ايران به سرعت نياز دارد که به نوعی توافق 

با امپرياليزم دست پيدا کند، به طوری که دست کم برخی 

 -ھرچه تحريم ھا بيشتر پابرجا بماند. تحريم ھا رفع گردند

ماه تحريم ھای جديدی برای ضربه زدن به اوايل اين 

به ھمان اندازه  -بخش ھای غيرنفتی معرفی شدند

در شرايطی که . مشکPت اقتصادی ھم حادتر می شود

و % ۶٠خوارکی  درصد، نرخ تورم مواد ٣٢نرخ تورم 

) درصد ٣٠و برای جوانان، (درصد  ١۵نرخ بيکاری 

ر به است، حتی دوآتشه ترين عناصر رژيم ھم از تظاھ

. بی تأثير بودن تحريم ھا بر اقتصاد دست برداشته اند

  .بحران سوريه نيز فشار بر رژيم را تشديد کرده است

 ٣۴صرف نظر از اين که رژيم قادر به حّل منازعات 

سالۀ خود با امپرياليسم امريکا باشد يا خير، و ھمين طور 

فارغ از مدت زمان اين پروسه، مارکسيست ھای انقPبی 

کمک به کارگران در جھت ساخت و  بردارند که  ازين

به  -ھماھنگی کميته ھای عمل مخفی متمرکز شوند

طوری که جنبش کارگری بتواند حتی از کوچکترين 

. نھايت بھره برداری را بکند ،توقف يا کاھش سرکوب

ھمين طور بايد ھسته ھای انقPبی را که نطفه ھای اوليۀ 

  .، ايجاد کنيملنينيستی آتی ھستند- حزب بلشويک

  ٢٠١٣ژوئن  ١٩
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  حزب پيشتاز كارگريحزب پيشتاز كارگري

دو نگرش مخالف، اما مکمل، در مورد حزب طبقۀ دو نگرش مخالف، اما مکمل، در مورد حزب طبقۀ 
  کارگرکارگر

نقدی به مواضع محمد اشرفی و محسن حکيمی در «
  »مصاحبه با نشريۀ آرش

  عليرضا بيانی

  مبخش دوّ 

  مقّدمه

چند سالی است که مواضع محسن حکيمی را دنبال کرده 
ساير نظريه پردازان متعلق به بحث ھای او بر خPف . ام

، حاوی مواضعی است »جنبش لغو کار مزدی«طيف 
نسبتاً قابل فھم، و می توان در طول زمان متوجه تغييرات 
آن شد؛ اما يکی از خصوصيات بارز نظريه پردازی 
وی، و البته ساير نظريه پردازان اين طيف، ناروشن باقی 

مثPً  .گذاردن مراحل تکامل و تغييرات نظری است
محسن حکيمی برای اولين بار که از تشکل سراسری و 
ضّد سرمايه داری صحبت کرد، آن را ظرفی متشکل از 
ھمۀ گرايش ھای موجود در درون طبقۀ کارگر معرفی 
کرده و انواع اين گرايش ھا را نيز برشمرده بود؛ و حتا 
توضيح می داد که چنان چه قرار باشد حزبی ھم ساخته 

  . از درون ھمين ظرف بيرون خواھد آمد شود، اين حزب

صرف نظر از ايجاد تقدم و تأخر در ساختن تشکيPت 
توده ای کارگران و حزب سياسی طبقۀ کارگر، ايشان در 
مواضع بعدی خود بدون ذکر دsيل روشن و يا حتا 

اتحاد عمل «باره و در تقابل با پيشنھاد ناروشن، به يک
م کرد که در ميان ، اعP»گرايش ھای مختلف کارگری

طبقۀ کارگر تنھا دو گرايش وجود دارد که آن ھم گرايش 
حتا اگر اين نظر . رفرميستی و ضّد سرمايه داری است

درست می بود، sزم بود اشاره کند که اين برخPف نظر 
  . گذشتۀ خود او است، که ايشان چنين نکرد

در نظريات آن دورۀ محسن حکيمی، موضوع تسخير 
طبقۀ کارگر کامPً غايب بود و بعدھا، تنھا  قدرت سياسی

پس از آن که نقدھايی اساسی متوجه نظرات وی شد، 
. اشاراتی ھرچند گنگ و نادقيق به اين موضوع داشت

برای کسی که مباحث محسن حيکمی را دنبال کرده باشد، 

به وضوح تغيير مھمی در تکامل نظری ايشان در 
اگر چه ھنوز . شد مصاحبه با نشريۀ آرش مشاھده خواھد

چھارچوب اصلی فکری ايشان دست نخورده باقی مانده 
است، اما مقدمات sزم برای دست خوردن به اين 
. چھارچوب اکنون فراھم تر از گذشته شده است

محورھای اصلی نظری ايشان در مورد حزب انقPبی و 
مفھوم آن، تشکل فراگير ضّد سرمايه داری توده ھای 

يشان ھمواره اين دومی را در مقابل که ا- کارگران است
مباحث فرعی ديگری نيز وجود دارد که . اولی می گذارد

. ھرکدام تنھا در اثبات يا رّد اين دو مفھوم مطرح می شود

مثPً مفھوم سرمايه داری دولتی که به کّرات از سوی 
ايشان در زمان ھايی تکرار می شود که قرار باشد 

ف و به مخاطب سرنوشت حزب طبقۀ کارگر توصي
موضوع و مفھوم سرمايه داری دولتی . يادآوری شود

ھرگز به طور مستقل، صرف نظر از اين که حزب طبقۀ 
کارگر به آن منجر بشود يا نه، در نظرات محسن حکيمی 

شخصاً مدعی ھستم که نظرات . طرح و بحث نشده است
محسن حکيمی در ھر دو محور اصلی، يعنی نقد به حزب 

شکل فراگير و ضّد سرمايه داری دارای انقPبی و ت
نواقص اساسی و حتا متناقض است که در اين جا به آن 

  . ھا می پردازيم

  :مفھوم حزب لنينی

  : نشريۀ آرش از محسن حکيمی می پرسد

برخی اعتقاد دارند تنھا راه طبقۀ کارگر برای 
الغای نظام سرمايه داری ايجاد حزب طبقۀ کارگر 

ات و جنبش کارگری را برای است تا بتواند مبارز
مقابله با ھجوم کارفرمايان و کسب پيروزی آماده 

  نظر شما چيست؟. نمايد

به نظر می رسد اين سؤال دارای نقص اساسی و يا 
بديھی است اين گونه پرسش ھا، مطلوب . ناکامل است

محسن حکيمی است و پاسخ ھايی که به آن می دھد به 
Pاين . بی مورد نظر لنينکلی بی ربط به مفھوم حزب انق

سبک برخورد محسن حکيمی، اساس مخالفت او با حزب 
به ندرت . پيشتاز انقPبی يا حزب لنينی را شکل می دھد

می توان مشاھده کرد که نقد ايشان به حزب مورد نظر 
لنين، با فاکت ھا و اسنادی از مباحث لنين و خوِد حزِب 

د که مربوط شخصاً به جز يک مور. لنينيستی ارائه شود
به ورود آگاھی به درون طبقه است، و آن ھم لزوماً 
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مرتبط با صحت يا عدم صحت حزب انقPبی مورد نظر 
لنين نيست، موارد ديگری در مباحث محسن حکيمی 
سراغ ندارم که نشان دھد ايشان برای نقد به اين حزب، به 
خود حزب لنينيستی و مباحث لنين در مورد حزب رجوع 

  .کرده باشد

، به »حزب«محسن حکيمی ھمواره در نقد خودش به 
سراغ کاريکاتورھايی از آن می رود و نشانه ھايی از آن 
ارائه می کند تا به زعم خود ثابت کند اين حزب منجر به 

می شود و در » سرمايه داری دولتی«حکومت حزبی يا 
. پايان نتيجه گيری را به حساب حزب لنينيستی می گذارد

يد حزب استالينيستی پس از حيات لنين و يا مثPً بايد د
مشابه آن در کوبا و ساير کشورھا، چه ربطی به حزب 
انقPبی بلشويزم دارد که حکيمی آن ھا را نقد و نفی 

در قسمت اول ! حزب لنينيستی را از آن استنتاج می کند
اين بحث نيز نمونه ای از درک غير لنينيستی از حزب 

گذاشته شد تا دقيقاً نشان دھيم که پيشتاز انقPبی به بحث 
اين درک غير واقعی از حزب پيشتاز انقPبِی مورد نظر 
لنين، خوراک و ماتريال sزم برای نقد به خود حزب 
لنينيستی را برای محسن حکيمی و طيف وسيعی از 

از جمله رفرميست ھا و  -مخالفين حزب انقPبی
  .فراھم می کند -...آنارشيست ھا و 

تنھا «يۀ آرش اين ديدگاه را مطرح می کند که سؤال نشر
را حزب طبقۀ » راه برای الغای نظام سرمايه داری

در صورتی که حزب طبقۀ کارگر . کارگر نشان می دھد
راھی برای الغای نظام سرمايه داری محسوب نمی شود، 
بلکه اين حزب به عنوان رھبری نيروھای ضّد سرمايه 

کارگر، جھت الغای داری و به طور اخص جنبش طبقۀ 
در صورتی که . نظام سرمايه داری به شمار می رود

سؤال مذکور، چنين به ذھن مخاطب تداعی می کند که 
گويی حزب طبقۀ کارگر تشکيل می شود تا نظام سرمايه 
 ًPداری را الغا کند؛ بديھی است که محسن حکيمی ھم کام
آمادۀ پاسخگويی به اين نوع سؤاsت است و چون خود 

ين سؤال را طرح نکرده است، پس مسئوليتی در اصPح ا
حکيمی در پاسخ به سؤال فوق . آن ھم به عھده نمی گيرد

  :می گويد

ھمان » حزب طبقۀ کارگر«اگر منظور شما از 
» ایسازمان انقPبيون حرفه«است که لنين آن را 

ناميده است، چنين سازمانی نه تنھا به الغای نظام 
کند بلکه حداکثر ی نمیداری ھيچ کمکسرمايه

داری کاری که می تواند بکند جايگزينی سرمايه
 –داری دولتی سرمايه و خصوصی با» آزاد«

تجربۀ ناکام کشورھای . است حزبی
، از قبيل شوروی و چين و کوبا و »سوسياليستی«

 –داری دولتی ، و لجنزار سرمايه…کرۀ شمالی و

روشنی حزبی در اين کشورھا، اين واقعيت را به 
  .دھدنشان می

به موضوع سرمايه داری دولتی پايين تر باز می گرديم، 
اما در اين جا بايد توضيح داده شود که منظور لنين از 
سازمان انقPبيون حرفه ای، به ھيچ وجه الغای نظام 

اگر چنين بود که لنين به جای شعار . سرمايه داری نبود
درت به ھمۀ ق«، شعار »ھمۀ قدرت به دست شوراھا«

  . را عنوان می کرد» دست انقPبيون حرفه ای

سازمان انقPبيون حرفه اِی مورد نظر لنين، حزبی برای 
سازمان دادن به مبارزات ضّد سرمايه داری کارگران و 

تسخير . رھبری آن ھا جھت تسخير قدرت سياسی است
قدرت سياسی، به معنی الغای نظام سرمايه داری نيست، 

الغای آن را برای طبقۀ کارگر فراھم می بلکه تنھا بستر 
کند و به بيان ديگر نخستين شرط ماّدی ضروری و اولين 

اين حزب بر اساس استراتژی ای که . گام آغاز آن است
مارکس و انگلس در مانيفست ترسيم کرده اند، بنا می 

کمونيست «استراتژی ای که طی آن ھدف فوری . شود
ه مثابۀ يک طبقه برای را متحد کردن طبقۀ کارگر ب» ھا

. سرنگونی سيادت سياسی سرمايه داری توصيف می کند

کار انقPبيون حرفه ای دقيقاً ھمين عمل متحد کردن 
. کارگران و متشکل کردن آن ھا به مثابۀ يک طبقه است

اگر چنين ھدف و ابزاری مورد نظر مارکس و انگلس 
سيم تر» کمونيست ھا«نبود، مطلقاً وظيفه ای ويژه برای 

نمی کردند و ھمانند طيف فکری متبوع محسن حکيمی 
نيز ھمۀ گرايش ھای کارگری، از جمله کمونيست ھا را 
در يک ظرف، حال با ھر نام، و يا به زعم محسن 

تشکل سراسری و ضّد سرمايه داری طبقۀ «حکيمی، 
در نظر می گرفتند و برای ھيچ ھدفی نيز » کارگر

  . کردندفوريت يا عدم فوريت تعيين نمی 

بودن سازمان انقPبی مورد نظر لنين تمرکز » حرفه ای«
و نه تشکيPت علی العموم (اخص تشکيPت کمونيستی 

برای سازماندھی و رھبری کل طبقۀ کارگر ) کارگران
ھيچ تشکيPت کارگری . جھت تسخير قدرت سياسی است

ديگری نمی توان سراغ گرفت که برای اين ھدف، اين 
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. ه ای خود را متشکل و آماده کرده باشدگونه به طور حرف

چنين چيزی نمی توان يافت به اين دليل که سطح آگاھی 
کارگران يکسان نيست و تنھا کارگرانی که به آگاھی 
کمونيستی می رسند، مقدم بر ساير کارگران به نتيجۀ 
تسخير قدرت به عنوان ھدف فوری و آماده سازی شرايط 

  .ند رسيدالغای نظام سرمايه داری خواھ

  :مفھوم پيشُروی کارگری

محسن حکيمی خود در رابطه با بحث فوق، توضيحی، 
ھر چند به صورت ترکيبی از دو موضوع، ارائه می 

  :کند؛ او می گويد

توان منکر سطوح مختلف دوم آن که نمی
اقليتی از . خودآگاھی در ميان کارگران شد

کارگران، به اين دليل که از رفاه نسبی و آموزش 
تحصيل بيشتری نسبت به تودۀ کارگران  و

اند، استعداد بيشتری برای کسب برخوردار بوده
خودآگاھی دارند و، به ھمين دليل، در صورتی 
که در صحنۀ مبارزۀ روزمره نيز مورد اعتماد 
کارگران قرارگيرند، اغلب برای کارگران نقش 

اين . کنندپرداز و مرجع و نماينده را ايفا مینظريه
کارگران پيشرو و «توان ز کارگران را میقشر ا
  .ناميد» فعال

اگر چه رجوع محسن حکيمی به مفھوم پيشرو کارگری 
ھرچه باشد اين مفھوم و نقش آن  - است» غنيمتی«خود 

با اين حال  -در سابق به کلی از نظرات ايشان غايب بود
معلوم نمی گردد که کارگران چگونه و از چه طريقی 

و مبارزۀ منسجم عليه سرمايه  متوجه ضرورت تشکل
از نظر حکيمی در گذشته، اين . داری و غيره می شوند

موضوع به طور اتوماتيک و يا خود انگيخته انجام می 
شد و پيشُروی کارگری نقشی در آن نداشت؛ اما اين 

مثPً . نقيصه مدام نظرات وی را در تناقض قرار می داد
از فعالين  اين تناقض که با�خره ماھيت کميته ای

کارگری به نام کميتۀ ھماھنگی چيست، آيا اين يک تشکل 
صرف نظر از سراسری يا غير سراسری  - کارگری
است و يا کميته ای متشکل از فعالين و  -بودن آن

به اين تناقض پايين تر باز می گرديم، . پيشروان کارگری
اما در اين جا بايد به اين نکته نيز اشاره شود که ظھور 

وی کارگری در ديدگاه محسن حکيمی ھنوز التقاطی پيشرُ 
است از يک تعريف قديمی از روشنفکر که در اين جا به 
عنوان پيشرو معرفی شده، و ھمين طور تقسيم کار 

بورژوايی که موجد سطح زندگی متفاوت، و بر اين 
اساس بستر ساز ايجاد قشرھای متفاوت در صفوف 

  . کارگری می باشد

ژوايی که بر اساس استعدادھا و تفاوت در تقسيم کار بور
استعدادھا صورت می گيرد، اقشاری از کارگران از 
امتيازاتی بيشتر نسبت به سايرين برخوردار می شوند؛ 
مثPً بخش آريستوکراسی کارگری که به لحاظ اقتصادی 

اما . وضعيت مناسبت تری نسبت به بخش ھای ديگر دارد
برای تبديل شدن به اين به معنی بستر و زمينۀ مناسب 
اتفاقاً در اين بخش، . روشنفکر و پيشُروی کارگری نيست

با وجود داشتن فرصت و فراغت مطالعه و رشد فکری، 
اين بخش به . ترين پيشُروان کارگری ديده می شودکم

کارتر از آن است که به طور فعال وارد مراتب محافظه
اين  اگر. متن جنبش شود، چه رسد به سطح پيشُرويی آن

بخش به درستی فرصت و فراغت مطالعه را دارد، اما به 
ضّد «ھمين نسبت بيشتر و به طور عامدانه با امتيازات و 

دچار آلودگی شده اند و بسيار مستعد پذيرش » آگاھی
اين بخش از . روش ھای فرصت طلبانه می شوند

کارگران، با آن که در نقاط کليدی توليد نيز جای گرفته 
زمانی که يقين حاصل نکنند که ورودشان به  اند، اما تا

مبارزه خطری برای وضعيت کنونی شان ندارد، وارد 
مبارزه نمی شوند، و اغلب در وضعيتی به جنبش ساير 
اقشار کارگری می پيوندند و خيلی ھم مؤثر واقع می 
شوند که کل جنبش در مرحلۀ تسخير قدرت و در يک 

  . وضعيت انقPبی قرار گرفته باشد

ر تقسيم بندی زمينه ھای پيدايش پيشُروی کارگری که د
محسن حکيمی ترسيم می کند، اتفاقاً نه پيشرو و 
. روشنفکر، که بورکرات و تکنوکرات به وجود می آيد

علت تمرکز در اين بخش بحث اين است که نشان داده 
شود که در سير تکامل نظريات محسن حکيمی، مقولۀ 

رد شده است، اما نظر به پيشُروی کارگری به درستی وا
اين که بخش ھای مختلف نظرات ايشان در انسجام کافی 
با يکديگر نيستند، ورود پيشُروی کارگری و نقش آن در 
بحث اخير محسن حکيمی، بيشتر جنبۀ ايجاد تعادل در 
نظرات وی را دارد تا ايفای نقش واقعی در جايگاھی که 

  .به درستی بايد قرار بگيرد

کردن نقش پيشروان کارگری، در وظايف  اھميت برجسته
انتقال آگاھی طبقاتی به درون طبقۀ کارگر و از جمله 

پيشُروی کارگری، عمل خود . تشکل يابی کارگران است
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انگيخته را به عمل آگاھانه تبديل می کند و به انواع 
تشکPت کارگری ھويت دقيق و صراحت طبقاتی می 

و نقش اين قشر از در نتيجه اگر رّد فعاليت ھا . بخشد
کارگران را دنبال کنيم، ناچار می شويم بين آن و نوع 
تشکل يابی توده ھای کارگر به طور اعم، و تشکل خود 
پيشروان کارگری به طور اخص، خط ارتباطی وصل 
کنيم که اين خود ما را به سمت مفھوم حزب انقPبی طبقۀ 

را  در اين زمينه پايين تر باز بحث. کارگر ھُل می دھد
اما قبل از اين که به آن جا برسيم، sزم . ادامه می دھيم

است به بخش بعدی نظر محسن حکيمی در ادامۀ ھمين 
  .موضوع حزب برگرديم

  :باز ھم در مورد حزب

  :محسن حکيمی می گويد

توان نشان داد که به لحاظ نظری نيز به راحتی می
نظريۀ لنين تحريف کامل نظريۀ مارکس و انگلس 

منظور . است» حزب طبقۀ کارگر« دربارۀ
جنبش  »حزب طبقۀ کارگر«مارکس و انگلس از 

آن ھا در . است ھای کارگريافتۀ تودهسازمان
به » کمونيسم مانيفست«
حزب طبقۀ «ھا را چارتيست جنبش راحتص

کنند که نامند و به روشنی اعPم میمی» کارگر
ه يافتھا نبايد در مقابل اين جنبش سازمانکمونيست

حزبی ) يافتۀ ديگر نظير آنھای سازمانو جنبش(
به وجود آورند، گويی دارند از پيش  »جداگانه«

سازمان انقPبيون «نسبت به ايجاد چيزی شبيه به 
  .دھندھشدار می» ایحرفه

بسيار عجيب است که چرا حکيمی دوباره موضوعی را 
 طرح می کند که قبPً به طور کامل به آن پرداخته و پاسخ

  .داده شده است

» جنبش«اوsً در دورۀ حيات مارکس و انگلس از مفاھيم 

مثPً حزب . به يک معنی استفاده می شد» حزب« و 
چارتيست ھا، به معنی جنبش چارتيست ھا مطرح بوده؛ 

ھا نبايد در مقابل اين جنبش کمونيست«و يا جملۀ 
ی ، به معن»به وجود آورند حزبی جداگانه... يافته سازمان

به (نفی جنبش موازی با جنبش کارگری است و نه حزبی 
مارکس خود . موازات اين جنبشبه ) امروزی آنمعنی 

 ًsت اتحاديۀ کمونيست ھا شده بود و احتماPعضو تشکي

در مقابل جنبش کارگران » جنبشی«نه به اين منظور که 
  !ايجاد يا آن را تقويت کند

از کلمۀ  ثانياً، وقتی محسن حکيمی غير منصفانه
مفھوم حزب مورد نظر مارکس و انگلس از » تحريف«

سوی لنين استفاده می کند، در ذھن مخاطب اين موضوع 
چنين خطور می کند که تو گويی در دورۀ مارکس، حزب 
با مفھومی وجود داشته است که اکنون نيز می تواند 
وجود داشته باشد، اما لنين با نوع حزب مورد نظر خود، 

اما دقيقاً تحريِف اصلی در . ف کرده استآن را تحري
ھمين جا و به وسيلۀ محسن حکيمی صورت می گيرد، 
چرا که حزب انقPبی به مثابۀ ابزار رھبری جنبش 
انقPبی برای تسخير قدرت، فقط در زمان حيات لنين و 
ايدۀ او بوده است، و درست به ھمين دليل است که می 

  . داد توان گفت لنين، مارکسيزم را تکامل

در دورۀ حيات مارکس جنبش کارگری عمدتاً در 
وضعيت جنبشی صنفی و برای کسب امتيازات اقتصادی 

جنبش ھای کارگری ھنوز به آن درجه از فعليت . بود
برای تسخير قدرت سياسی نرسيده بود، و مارکس و 
انگلس تازه اين موضوع را در مانيفست کمونيست به 

ھر . ولبندی کرده بودندعنوان استراتژی کمونيستی فرم
حکومت ساقط شده يا آمادۀ سقوط در آن مقطع، حکومت 
اشرافيت مالی به رھبری بورژوازی دمکراتيک بود و 
بورژوازی ھمچنان دارای ظرفيت ھای خPقه ای بود که 
حتا در مقابل فئوداليزم ارتجاعی، انقPبی نيز به شمار می 

Pل طبقاتی خود جنبش طبقۀ کارگر نتوانسته بود استق. آمد
را حفظ کند و به ھمين دليل از بورژوازِی دشمن، در 
. مقابل دشمِن بورژوازی، يعنی فئوداليزم حمايت می کرد

اما در دورۀ حيات لنين که ھمۀ ظرفيت ھای خPقۀ 
بورژوازی در ھمۀ جھان پر شده و حاکميت بPمنازع 
خود بر طبقۀ کارگر را اعمال می کرد، موضوع تسخير 

دارای چنان فعليتی شده بود که حتا فراتر از پيش  قدرت
بينی مارکس مبنی بر وقوع انقPبات در کشورھای 
پيشرفتۀ صنعتی رفته و انقPب و تسخير قدرت سياسی 
در دستور کار طبقۀ کارگر کشوری گذاشته شد که 
. فئوداليزم ھمچنان دارای حاکميت و ھژمونی کامل بود

ی نبود، زيرا که خود اين موضوع به ھيچ وجه تصادف
او بيست و پنج سال . لنين عنصر تصادفی در تاريخ نبود

شانه به شانۀ پيشروان کارگری در متن اصلی جنبش 
انقPبی طبقۀ کارگر قرار داشت و ايدۀ حزب انقPبی 
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برای رھبری اين جنبش جھت تسخير قدرت را از درون 
لنين بر خPف طيف . ھمين پراتيک استنتاج کرده بود

آنارشيستی و سنديکاليستی به اين نتيجه رسيده بود که 
برای نائل گشتن به ھدف انقPبی، بايد اراده ای متمرکز و 

برای اين منظور ظرف . آگاھی سانتريزه شده ايجاد کرد
مخصوصی sزم بود که بتواند آگاھی طبقاتی را در 

اين پراتيک و اين . درون خود حفظ و آن را تکامل دھد
اولين بار در اين مقطع تاريخی به وجود آمد و  ايده برای

نظر » تحريف«در نتيجه چيزی نبود که بتوان آن را 
  . مارکس در مورد حزب توصيف کرد

محسن حکيمی بارھا تPش کرده است که لنين را در 
تقابل با مارکس قرار دھد اما ھر بار به مواردی اشاره 

از . ت استمی کند که کامPً بی ربط و يا تحريف واقعي
جمله مفھوم آگاھی و مدخل ورود آن به درون طبقۀ 

  . کارگر است

  : مجرای ورودی آگاھی طبقاتی کجاست

شخصاً به خاطر دارم که محسن حکيمی طی چند جلسه 
در دانشگاه مشغول بحث بر سر مفھوم آگاھی و ايجاد 

او در . تقابل بين لنين با مارکس بر سر اين مفھوم بود
اين گفتۀ لنين که می گويد «: سات گفتيکی از اين جل

بدون تئوری، عمل انقPبی ميسر نيست، فقط نيمی از 
نظريۀ مارکس را بيان می کند و بيان نيمۀ يک واقعيت از 

اتفاقاً يکی از دوستان کارگر ! »کتمان آن بدتر است
شرکت کننده در آن جلسه که با نظرات من ھم آشنا بود، 

چرا دخالت نمی کنی و نظرت در زمان آنتراکت گفت، تو 
را نمی دھی؟ به او گفتم، تا جايی که بحث به مارکس 

بر می گردد، می توان چنين مباحثی » محقق و فيلسوف«
را در چنين جمع ھايی در کPس ھای دانشگاه مطرح 
کرد و در آن دخالت داشت، اما وقتی موضوع به مبحث 
لنينيزم می رسد، ديگر فضای به ظاھر دمکراتيک 
دانشگاه به محيطی برای گرفتن نبض گرايش ھای پيرو 

در اين فضا فقط می توان خوب به . لنينيزم تبديل می شود
لنينيزم حمله ور شد، اما اصPً جای دفاع از آن نخواھد 
بود، به اين دليل ساده که لنينيزم اسم رمز تشکل اخص 
برای سرنگونی است و متخصصان بورژوازی حاکم در 

. ھا با اين موضوع آشناترند» چپ«ياری از ايران از بس

  .بگذريم

اما در آن چه که به زعم محسن حکيمی کتمان حقيقت به 

وسيلۀ لنين محسوب می شد، يک عنصر اصلی کتمان 
آن . مورد نظر لنين بود» تئوری«شده، و آن ھم خصلت 

تئوری که در نظر لنين شرط ضروری عمل انقPبی 
عPمت گذاری شده » Pبیانق«محسوب می شد، با پسوند 

به اين معنی که بدون تئوری انقPبی، و نه تئوری به . بود
درک آکادميک . طور عام، عمل انقPبی ميسر نخواھد بود

از مبحث پراکسيس مارکس، آگاھی را به طور اتوماتيک 
از پراتيک طبقۀ کارگر استخراج می کند، اما برای آن 

ترديونيونيستی وجه مشخص انقPبی يا آگاھی صنفی و 
اين صحيح است که پراتيک روزمرۀ . قائل نيست

کارگران منشأ آگاھی طبقۀ کارگر است، اما مادام که اين 
آگاھی نتواند موجب کسب قدرت طبقۀ کارگر شود، لزوماً 
آگاھی انقPبی محسوب نخواھد شد، بلکه آگاھی در سطح 

 آگاھی زمانی انقPبی. اطPعات عمومی باقی خواھد ماند

می شود که بتواند مبارزات طبقۀ کارگر را به سطحی 
باsتر از آن چه که ھست انتقال دھد، و زمانی می تواند 
چنين کند که به طور حرفه ای به بحث و آزمايش گذاشته 

برای چنين کاری ظرف . تا به تئوری انقPبی تبديل شود
مخصوصی sزم است، آن ظرف از نظر لنين حزب 

ست که می تواند آگاھی منبعث از پراتيک پيشتاز انقPبی ا
حزب در معرض نقد و بررسی » مرکز«روزمره را در 

رھبران و يپشروان کمونيست طبقۀ کارگر قرار دھد، آن 
را تکامل دھد و سپس به صورت تئوری انقPبی به درون 

اين دقيقاً ھمان مفھوم . جنبش طبقۀ کارگر بازگرداند
لنين است که با  سانتراليزم دمکراتيک مورد نظر

سانتراليزم بورکراتيک استالينيستی جايگزين می شود و 
سپس مورد نقد ھمۀ گرايش ھای رفرميستی، آنارشيستی 

  . و ليبراليستی قرار می گيرد

از نظر لنين آگاھی زمانی دارای وجه انقPبی می شود 
که بتواند ديوار مانعی در مقابل ضّد آگاھی موجود در 

گاھی منبعث از پراتيک روزمرۀ اگر آ. جامعه شود
کارگران قادر نيست کارگران را به سطحی باsتر منتقل 
کند، به اين دليل است که ضّد آگاھی که به واسطۀ 
حاکميت ايدئولوژی بورژوازی در جامعه نفوذ می کند 

فقط يک قلم وجود . نيز بسيار پر قدرت عمل می کند
ھمۀ آگاھی مذھب و خدمتش به نظام حاکم برابر است با 

کسب شده از پراتيک روزمرۀ کارگران، چه رسد به 
انواع روش ھا و شيوه ھای نفوذ ضّد آگاھی يا آگاھی 

تنھا يک تشکيPت حرفه ای . وارونه در ميان طبقۀ کارگر
متشکل از کمونيست ھای طبقۀ کارگر نياز است که 
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بتواند آگاھی طبقاتی را در درون خود حفظ و در اختيار 
گر قرار دھد، و فقط در اين صورت است که طبقۀ کار

حقيقتاً بدون . اين آگاھی به سطح انقPبی تکامل می بايد
، عمل انقPبی ممکن نخواھد بود »انقPبی«چنين آگاھی 

  . زيرا که سمبه و زور ضّد آگاھی به مراتب قوی تر است

محسن حکيمی با سماجت تمام مفھوم انتقال آگاھی از نظر 
لنين گير » چه بايد کرد«و  ١٩٠٣»ال س«لنين را در 

ترين انعطافی را از خود انداخته است و حاضر نيست کم
لنين بيامورد و به خرج دھد و بر اساس ھمان، کل لنينيزم 

  :او می گويد. را در تقابل با مارکس قرار می دھد

مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر خود به خود به 
. شودنمی مبارزۀ سياسِی ضدسرمايه داری تبديل

sزمۀ اين گذار دستيابی طبقۀ کارگر 
اما خودآگاھی در جريان و . است خودآگاھی به

-شکل می ھای کارگرخوِد توده کوران مبارزۀ

گيرد، و البته توسط پيشروان و فعاsن طبقه 
تأکيد بر اين . شودبندی میپردازی و فرمولنظريه

نخست آن که خودآگاھی . دو نکته ضروری است
کارگر آن گاه . است آگاھی به خود عنایبه م

شود که به خويشتِن خود به عنوان خودآگاه می
شرط sزم برای . ستيز آگاه شودانسانی سرمايه

اين امر قرارداشتن در جريان و کوران مبارزۀ 
. است واقعی و مادی ضدسرمايه داری به طور

يعنی خودآگاھی فقط می تواند به معنای يک 
باشد، و جدا از اين ھستِی  دآگاهھستی کارگرِی خو

ساده برای  ۀھمين نکت. معنايی ندارد  مادی ھيچ
بطPن اين نظريۀ لنين کافی است که آگاھی از 

به » روشنفکران بورژوازی«بيرون و توسط 
  .شوددرون طبقۀ کارگر برده می

اول بايد ديد که دستيابی طبقۀ کارگر به خود آگاھی که از 
ر از مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر نظر حکيمی sزمۀ گذا

به مبارزۀ سياسی و ضّد سرمايه داری اين طبقه است، 
خود مستلزم چيست و چگونه از نقطۀ اول به دوم منتقل 

درک محسن حکيمی برای انتقال از نقطۀ . می شود
خودآگاه مبارزۀ اقتصادی خود به خودی به مبارزۀ 

ه خودی و سياسی و ضّد سرمايه داری، يک انتقال خود ب
حکيمی عروج به وضعيت . يا گنگ و مخدوش است

خودآگاه مبارزۀ سياسی و ضّد سرمايه داری طبقۀ کارگر 
را نيازمند خود آگاھی طبقۀ کارگر می داند، اما خود 

را دوباره حواله می دھد به ھمان مبارزۀ » خود آگاھی«
طبقه کارگر در نقطۀ اول که مبارزۀ اقتصادی و خود به 

يف شده است، ھرچند کلمات ھيجان انگيز و خودی توص
» کوران مبارزۀ خوِد توده ھای کارگران«معجزه آسای 

می خودآگاه را راز تبديل شدن مبارزه خود به خودی به 
داند، اما روشن نمی شود که مگر مبارزۀ خود به خودی 

کوران مبارزۀ توده ھای «و اقتصادی کارگران نيز ھمان 
اگر می شود، پس چرا خود  محسوب نمی شود؛» کارگر

، اقتصادی است و نه خودآگاهبه خودی است و نه 
کوران «سياسی؟ محسن حکيمی دقيقاً با اين فرمول 

به جای حزب سياسی طبقۀ کارگر، حزب » مبارزه
او چون . انقPبی مورد نياز اين طبقه را نفی می کند

اعتقاد دارد منشأ آگاھی در درون خود طبقۀ کارگر است، 
براين به اين نتيجه می رسد که نيازی به حزب نيست و بنا

به اين ترتيب دچار يک اشتباه متدولوژيک می شود که 
اساس نظری وی را در تقابل با ھمان پراتيک انقPبی 

تو گويی حزب طبقۀ کارگر و . طبقۀ کارگر قرار می دھد
ساختن آن نيازمند آگاھی ورای آگاھی طبقاتی است، تو 

اھی طبقاتی به تئوری انقPبی به وسيلۀ گويی تکامل آگ
حزب انقPبی طبقۀ کارگر، خارج از مدار مبارزات خود 

  .آگاه ھمان طبقه است

محسن حکيمی ابتدا يک تقابل اسکوsستيکی بين طبقۀ 
کارگر و مبارزات آن با حزب طبقۀ کارگر ايجاد می کند 

تو گويی . و سپس به کار آسان نفی حزب می پردازد
کارگر، توسط بورژواھا ساخته می شود که  حزب طبقۀ

از نظر ايشان مقدمات سرمايه داری دولتی را فراھم می 
کند، و نه توسط آگاه ترين و مصمم ترين و از خود 

  !گذشته ترين کارگران کمونيست طبقۀ کارگر

  :مجرای ورود آگاھی، درون يا بيرون از طبقه

عی از محسن حکيمی بر عبارتی از سوی لنين، که انتزا
کل متن و شرايط بيان آن است، اشاره ای تکراری دارد 
تا به اين ترتيب به نتيجۀ نفی کل حزب انقPبی مورد نظر 

آگاھی از بيرون و توسط «اين نظر که . لنين برسد
-روشنفکران بورژوازی به درون طبقۀ کارگر برده می

قبل از لنين به وسيلۀ کارل کائوتسکی و پيش از » .شود
به وسيلۀ ويکتور آدلر، سوسياليست اتريشی، او نيز 

و اين در حالی است که لنين اتفاقاً اين . مطرح شده بود
 sعبارت را در تقابل با جريان اکونوميسمی که دست با

مطرح  ١٩٠٢- ١٩٠١را داشت، و در شرايط سال ھای 
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می کند و سپس در سال ھای بعد آن را اصPح و به 
ن مقطع طرفداران جنبش در آ. ضعف آن اعتراف می کند

خودانگيخته در تقابل با حزب سياسی طبقۀ کارگر قرار 
گرفته بودند و لنين برای آن که ترکۀ خم شده به سوی 
اکونوميسم را راست کند، در واقع بر سر اين موضوع به 

  .عمد غلو می کند

تمام زندگی و مبارزات لنين خود گواھی است بر خPف 
است آگاھی توسط روشنفکران ھمين ادعا که گويا قرار 

ارتباط . بورژوا به درون طبقۀ کارگر رسوخ کند
تنگاتنگ لنين با پيشروان کارگری به جای روشنفکران 
بورژوا، پراتيک وی را نشان می داد که در تقابل با اين 

نقد به لنينيزم از طريق تکه . موضوع قرار می گرفت
ن بريده ھايی از نظرات وی، عPوه بر روشن کرد

موقعيت نقد کننده که از موضع تخريب لنينيزم به روش 
ليبراليستی است، ھيچ تکاملی در رشد نظری نقدکنندگان 

مثPً در مورد محسن حکيمی بايد از . به وجود نمی آورد
او پرسيد که چه ھدفی را از جدا کردن اين جمله از متن 
و موقعيت تاريخی، و خارج از انسجام درونی کل 

ر کّل تاريخ مبارزۀ انقPبی اش دنبال می کند که لنينيزم، د
بارھا به آن اشاره کرده، ھرچند که پاسخ به اين اشارات 

 ٥لنين خود تقريباً . را نيز به قدر کافی دريافت کرده است
پيشگفتار به مجموعۀ «سال بعد در نوشته ای به نام 

در اين مورد توضيح می دھد که توجه » دوازده سال
Pقه مند به اين موضوع را به قسمتی از اين خواننده و ع

  .*پيشگفتار، ذيل ھمين نوشته جلب می کنيم

ھمان طور که در باs اشاره شد، پراتيک مبارزاتی لنين 
خود نشانگر اعتقاد وی به نقش پيشروان کارگری برای 

بديھی است . انتقال آگاھی به درون طبقۀ کارگر است
Pبی است که از مقصود از اين آگاھی، آگاھی انق

در . مبارزات جاری خود طبقۀ کارگر استنتاج شده است
غير اين صورت تا جايی که به مفھوم آگاھی در وجه 
علی العموم آن مربوط شود، و آن ھم در مقطعی که لنين 
از عبارت ياد شده استفاده کرده است، شرايطی که امکان 
کسب سواد و تحصيل به طور عمده در اختيار اقشار 

فه خارج از طبقۀ کارگر بود، به راستی ھم چنين بود مر
و اين سطح از آگاھی از ھمان مجرا به کل جامعه تزريق 

چه کسانی در مورد علوم رياضی، فيزيک و . می شد
تحقيق و مطالعه می کردند ... شيمی، تا حقوق و فلسفه و

آن ھا . به جز روشنفکران متعلق به اقشار فوقانی جامعه

ھی عمومی نسبت به مسائل کلی را به درون بودند که آگا
اما دانش و آگاھی طبقاتی اساساً . جامعه منتقل می کردند

موضوعی نبود که بتوان در سطح آکادميک و کPس ھای 
اين دانشی است که در دانشکده . درس در بسته آموخت

ھای مبارزۀ طبقاتی اخذ می شود و برای حفظ و 
گاھی بورژوايی، نياز به جلوگيری از آلودگی آن به ضّد آ

يک تشکيPت سياسی و حرفه ای مخصوص پيشروان 
اين ظرف، ھمان حزب پيشتاز . کمونيست کارگران است

انتقال آگاھی به درون . است» َونگارد پارتی«انقPبی يا 
طبقۀ کارگر توسط پيشروان کمونيست طبقۀ کارگر ميسر 
نخواھد شد، مگر آن که به شکلی حرفه ای و منسجم 
سازماندھی شود، و اين خود نيازمند ظرف مخصوص به 

  . خود است که ھمان حزب انقPبی می باشد

محسن حکيمی در نقد به اين نظريۀ لنين، وارد مسيرھای 
پيچ در پيچ تازه ای می شود که برای عبور از آن ھا 
وادار می گردد انسجام کافی بين ھمۀ اجزای نظری خود 

ست در اين مرحله در سطح ايجاد کند، که متأسفانه در
  . کلی گويی متوقف می شود

به غير از درون » آگاھی طبقاتی«به راستی اگر ورود 
خود طبقۀ کارگر، مجرای ديگری ندارد؛ پس چرا اين 
آگاھی به درون طبقه انتقال پيدا نکرده و طبقۀ کارگر 
بارھا در رفتار اشتباه خود نشان داده که بر خPف منافع 

اين درست است که پراتيک . قدام کرده استطبقاتی خود ا
طبقۀ کارگر بستر پيدايش آگاھی طبقاتی است؛ اما اين ھم 
درست است که ضّد آگاھی وارد شده خارج از مدار 
مبارزۀ طبقاتی به راحتی اين آگاھی طبقاتی را تحت 
الشعاع قرار داده و مبارزات کارگران را در سطح 

. ی متوقف کرده استاکونوميستی و تقديرگرايی اقتصاد

در نتيجه، اگر چه منشأ آگاھی انقPبی پراتيک مبارزاتی 
خود کارگران است، اما حفظ و تکامل آگاھی عمل خود 

سازمان . به خودی نيست و نيازمند اقدام آگاھانه است
انقPبی کارگران به مثابۀ حزب انقPبيون حرفه ای، تجسم 

ارگر است، و آگاھی انقPبی وارد شده به درون طبقۀ ک
غير از اين به معنی ورود آگاھی از يک در و خروج آن 

  . از در ديگر است

پراکندگی و سرگردانی ھای معمول در صفوف 
کارگران، نه به دليل عدم ورود آگاھی به درون آن ھا، 
بلکه به دليل خروج بPفاصله و يا خنثا شدن آن، و اين ھم 

. دۀ آگاھی استبه دليل غيبت تشکيPت انقPبی حفظ کنن
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آگاھی طبقاتی تنھا به اين صورت مفروض و دارای 
معنی انقPبی است که توانسته باشد مابه ازايی در عمل 
آگاھانۀ کارگران ايجاد کند، و چنين چيزی تنھا می تواند 

حزب . در يک تشکيPت منسجم و حرفه ای متجلی شود
پيشتاز انقPبی، خود تجلی کسب آگاھی انقPبی طبقۀ 

طبقۀ کارگر بدون حزب انقPبی، ھمان تودۀ . ارگر استک
پراکنده کارگری است که آگاھی کسب کرده را از دست 

آلترناتيو لنين . داده و دائما نيازمند کسب دوبارۀ آن است
يونيونيزم و تقديرگرايی، حزب پيشتاز - در مقابله با تريد

انقPبی و ارادۀ خردمند است که می تواند از طريق 
ان پيشرو و رھبران کارگری تجربيات مبارزۀ کارگر

کارگری را در يک مرکز به تئوری و آگاھی انقPبی 
آلترناتيو محسن حکيمی و گرايش وی در تقابل . تبديل کند
يونيونيزم و تقديرگرايان اقتصادی چيست؟ محسن -با تريد

  :حکيمی پاسخ می دھد

توان منکر سطوح مختلف خودآگاھی در ميان نمی
اقليتی از کارگران، به اين دليل که . ن شدکارگرا

از رفاه نسبی و آموزش و تحصيل بيشتری نسبت 
اند، استعداد به تودۀ کارگران برخوردار بوده

بيشتری برای کسب خودآگاھی دارند و، به ھمين 
دليل، در صورتی که در صحنۀ مبارزۀ روزمره 
نيز مورد اعتماد کارگران قرارگيرند، اغلب برای 

پرداز و مرجع و نماينده را ان نقش نظريهکارگر
توان اين قشر از کارگران را می. کنندايفا می

شک، وجود بی. ناميد» کارگران پيشرو و فعال«
اينان در ميان کارگران نقطۀ قوت طبقۀ کارگر 

اما، اينان، به دليل سطح دستمزد و رفاه . است
شان در ميان نسبتاً باsتر و نيز به علت جايگاه

کارگران که ممکن است آن ھا را نسبت به خود 
متوھم سازد، به ھمان ميزان ممکن است به نقطۀ 
ضعف طبقۀ کارگر تبديل شوند، يعنی مبارزۀ ضّد 

. داری کارگران را به سازش بکشانندسرمايه

سان، از يک سو، تا زمانی که تضاد بين کار بدين
فکری و کار دستی وجود دارد، طبيعی است که 

ران پيشرو و فعال نقش نماينده و مرجع و کارگ
پرداز کارگران را ايفا کنند و، از سوی نظريه

ديگر، آن ھا ممکن است مبارزۀ تودۀ کارگران را 
وثيقۀ صعود خود به قدرت و ثروت سازند و آن 

اين تناقض را فقط . را به خدمت سرمايه درآورند
با يک مکانيسم شورايی و مبتنی بر دموکراسی 

  » .توان حل کردم و از پايين میمستقي

  :پيشروان کمونيست طبقۀ کارگر

پيشروان کارگری از اين رو به پيشرو تبديل می شوند که 
توانسته اند در مبارزات روزمرۀ کارگران در صفوف 
. اول مبارزه و درسطح رھبری آن ھا قرار بگيرند

بنابراين زمينۀ رشد نظری آن ھا درگيری بيشتر و 
ھا در مبارزه است، و اين در حالی است  متمرکزتر آن

که محسن حيکمی پايۀ تبديل شدن کارگر به پيشُروی 
کارگری را در قرار گرفتن کارگر در شرايطی می داند 

چنين . که امکان فراغت برای مطالعه پيدا کرده باشد
تعريفی در تضاد با خود نظر ايشان می باشد که معتقد 

يرون طبقه که در است دريچۀ ورود آگاھی نه از ب
در نتيجه . پراتيک مبارزاتی درون خود طبقۀ کارگر است

محسن حکيمی زمينۀ بروز بورکراسی کارگری را با 
بستر پيدايش پيشُروی کارگری جا به جا می کند و اين 
برداشت غلط او تا بدان جا ادامه دارد که حزب طبقۀ 
کارگر متشکل از کارگران پيشُروی کمونيست را 

  !می پندارد» برای استقرار سرمايه داری دولتی ابزاری«

يکی از محصوsت تقسيم کار بورژوايی به کار فکری و 
يَدی، پيداش قشر بورکرات کارگری است و متأسفانه  
شدت فتيشيسم کارگری که محسن حکيمی و گرايش ھای 
مشابه را تحت تأثير قرار داده آن قدر ھست که نتواند 

عنوان معضلی در درون طبقۀ بورکراسی کارگری را به 
کارگر ببيند؛ اما پيشروان کارگری که معتقد به ساختن 
حزب باشند را دارای آن شرايطی می داند که به دليل 
امتيازت ويژه بر اساس تقسيم کار بورژوايی توانسته اند 
موقعيت رشد خود در حد پيشُروی کارگری را به دست 

شُروی کارگری و در يک کPم ايشان دو مؤلفۀ پي. آورند
بستر به وجود آمدنش را با بورکراسی کارگری بر بستر 
تقسيم کار بورژوايی، جابه جا متوجه شده است و به 

مشکلی که برای اين سيستم . ھمان شکل ھم بيان می کند
فکری وجود دارد قرار دادن پيشروان کمونيست طبقۀ 
کارگر در ظرفی است که اوsً منجر به استقرار سرمايه 
داری دولتی نشود و ثانياً بتواند نظريات محسن حکيمی و 
طيف مشابه گرايش وی را از يک تعادل درونی محسوس 

محسن حکيمی به طور کلی اين ظرف را . برخوردار کند
 ،sھمان شورا می داند، اما در پاراگراف ذکر شده در با

است که به » مکانيسم شورايی و دمکراسی مستقيم«اين 
جلوگيری از انحرافات ناشی از تقسيم کار  عنوان وسيلۀ
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ما . بورژوايی در بين پيشروان کارگری معرفی می شود
پايين تر به اين مؤلفه مفصل تر خواھيم پرداخت، اما تا 
قبل از آن بد نيست به تجربۀ تاکنونی و رابطه اش با اين 

  . تعريف اشاراتی داشته باشيم

ورکرات ترين آن می دانيم که ھيچ گروه و گرايشی، حتا ب
» شورا و دمکراسی«ھا در مقابل موضوعاتی مانند 

موضع نخواھد گرفت، بماند که ھر کدام در رقابت با 
ديگری اعتقادش به اين مؤلفه را عميق تر و واقعی تر 

تا جايی که به محسن حکيمی و فعاليت . معرفی می کند
سال ھای اخير وی در جنبش کارگری بر می گردد، او 

افرادی بوده که با تعريف خود از دمکراسی  از جمله
. مستقيم و مکانيسم شورايی در تقابل قرار گرفته است

ھرچند در اين جا موضوع نقد مواضع نظری ايشان است 
با اين حال sبد بايد بين نظر . و نه فعاليت ھای عملی وی

  . و عمل نظريه پرداز نيز انسجامی برقرار باشد

کميتۀ «د اصلی بينانگذار محسن حکيمی يکی از افرا
اين کميته . بود» ھماھنگی برای ايجاد تشکPت کارگری

يک ھفته پس از اعPم موجوديت کميتۀ پيگری، اعPم 
موجوديت کرد و بPفاصله مورد نقد گرايشی که به آن 
تعلق دارم، يعنی گرايش مارکسيست ھای انقPبی، قرار 

اعPم موجوديت انتقاد ما اين بود که چرا با وجود . گرفت
کميتۀ پيگيری، کميتۀ ھماھنگی نيز اعPم موجوديت کرده 
و اين به معنی اخص کلمه اعPم موجوديتی در تقابل با آن 

پاسخی سطحی که در آن . و به معنی ايجاد افتراق است
موقع داده شد اين بود که کميتۀ ھماھنگی خواھان ايجاد 

اما  تشکPت کارگری به نيروی خود کارگران است،
کميتۀ پيگيری اين را از وزارت کار درخواست کرده 

ھرچند يک ماه بعد کميتۀ پيگری در مراسم اول ماه . است
مه در سينما فردوسی اين درخواست را پس گرفت و با 
صراحت گفت که معتقد به ايجاد تشکPت کارگری به 
نيروی خود کارگران است؛ اما اين نيز موجب پيوستن 

نظر به اين که در . ه کميتۀ پيگيری نشدکميتۀ ھماھنگی ب
بين اعضای کميتۀ ھماھنگی اين محسن حکيمی بود که 
بيش از سايرين اھل نوشتن بود و دستی بر قلم داشت، در 
نيتجه اين امکان را داشت که در بحث ھا و مصاحبه 

مثPً در مصاحبه با نشريۀ دانشجويی آرمان نو، ( ھايی 
به طور مستقيم يا ) ١٣٨٥شمارۀ ويژه اول ماه مه 

تلويحی، کميتۀ ھماھنگی را به عنوان کميته ای با گرايش 
اين موضوع در نوشته ھای . لغو کار مزدی معرفی کند

برخی ديگر از فعالين گرايش لغو کار مزدی در خارج از 
تعيين اين گرايش برای . کشور نيز به چشم می خورد

نی بر کميتۀ ھماھنگی ھرگز نتيجۀ يک بحث درونی مبت
اين فقط از طريق اتوريتۀ . دمکراسی شورايی نبود

شخص محسن حکيمی و تعدادی از دوستان نزديک او 
در واقع . بود که به کل کمتيۀ ھماھنگی تعميم پيدا می کرد

در آن مقطع می شد به طور نامحسوسی مشاھده کرد که 
عمدتاً طيف مخالفين تشکيPت حزبی در کميتۀ ھماھنگی 

کيPت حزبی در کميتۀ پيگيری متشکل و طرفدارن تش
شده بودند، و اين ھرچه بود صحبت از دو صف جداگانه 

ترين ربطی از فعالين و پيشُروی کارگری می کرد و کم
بود که » دمکراسی«ھمين . به دمکراسی مستقيم نداشت

از باs به وسيلۀ بينان گذارن اصلی کميتۀ ھماھنکی، و به 
کميتۀ ھماھنگی  طور مشخص محسن حکيمی به کل

ديکته می شد و کار را به جايی رساند که وی را در 
  .تناقض با گفتار سابق خود قرار داد

در آن مقطع پيشنھاد اتحاد عمل کارگری در سطح جنبش 
يکی از اعضای کميتۀ . کارگری مطرح شده بود

ھماھنگی نيز اين پيشنھاد را، ھرچند رو به خود کميتۀ 
محسن حکيمی در . منتشر کردھماھنگی، مطرح و آن را 

پاسخ به آن، اتحاد عمل کارگری بين گرايش ھای مختلف 
کارگری را غير عملی و منتفی می دانست، زيرا که می 
گفت در جنبش کارگری تنھا دو گرايش وجود دارد، يک 
گرايش ضّد سرمايه داری و دوم گرايش رفرميستی که 

. داشته باشد اين دو نيز نمی توانند با يکديگر اتحاد عمل

بماند که ايشان خود به زودی با محافلی که خارج از 
کميتۀ ھماھنگی و به زعم خود وی در سوی گرايش 
رفرميستی قرار داشتند، نشست ھای منظمی در پارک 
چيتگر برای دفاع از کارگران دستگير شده برگزار می 

ضّد «کردند که عمPً به يک اتحاد عمل بين گرايش 
و گرايش رفرميستی تبديل شده بود که با » سرمايه داری

دستگيری عده ای در آن تجمع، و از جمله خود محسن 
و . حکيمی، ديگر به صورت سابق ادامه پيدا نکرد

ھمچنين بماند که دو سال قبل از آن، محسن حکيمی در 
بحثی که در تجمعی در کرج به مناسبت اول ماه مه ارائه 

رده بود، يک رديف کرده و سپس ھمان را نيز مکتوب ک
کامل از گرايش ھای مختلف در جنبش کارگری را 
تعريف کرد که ھمگی می توانند در تشکل سراسری 
کارگران قرار بگيرند و جالب تر اين که در آن نوشته 
تأکيد کرده بود که از درون اين تشکيPت می تواند حزب 
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صرف نظر از ايجاد تقدم و . طبقۀ کارگر ھم بيرون بيايد
ر در شکل گيری اين دو ظرف، اما مسأله اين بود که تأخ

در آن مقطع sبد محسن حکيمی به تشکيPتی دوگانه 
معتقد بوده، به طوری که امکان پيدايش تشکيPت حزبی 
را از درون تشکيPت سراسری کارگران محيا می ديده 

اما پس از دو سال، وی در نقد به پيشنھاد اتحاد . است
ايش ھا را ناديده گرفت و از اساس آن عمل به کلی اين گر

دمکراسی درونی کميتۀ ھماھنگی . ھا را انکار می کرد
البته تا بدان حد کامل نبود که نقدی که شخصاً به اين بحث 
محسن حکيمی منتشر کردم، در کنار آن دو بحث در 
مورد اتحاد عمل، در سايت کميتۀ ھماھنگی قرار بگيرد، 

ت اينجانب در کميتۀ ھماھنگی اما اين به دليل عدم عضوي
نبود، زيرا که مقاsت افراد ديگری از گرايش لغو کار 
مزدی که در خارج زندگی می کردند و بنابر اين عضو 
کميتۀ ھماھنگی محسوب نمی شدند، در اين سايت منتشر 

ھمۀ اين موضوعات ھنوز بيان کامل نقض . می شد
ی دمکراسی مستقيم و شورايی به وسيلۀ محسن حکيم

نيست، بلکه خوِد مکانيسم قيم مآبانه و از باsی کميتۀ 
ھماھنگی بود که در تقابل با نظريات امروز محسن 
حکيمی و ھمين طور در تقابل با مکانيسم دمکراسی 

  . شورايی قرار می گرفت

کميتۀ ھماھنگی، نه يک تشکيPت کارگری در محل کار، 
ی بود، که متشکل از جمعی از فعالين و پيشروان کارگر

به جز اشکال (که اين به خودی خود دارای ھيچ اشکالی 
مسأله اما اين است که . نيست) تقابل با کميتۀ پيگری

چگونه عده ای از فعالين کارگری به خود اجازه می دھند 
تشکPت کارگری » ايجاد«در نقش ھماھنگ کننده برای 

باشند، در حالی که مکانيسم دمکراسی شورايی ايجاب 
که تشکل کارگری و انواع آن با انتخاب و به  می کند

  . شود» ايجاد«نيروی خود کارگران 

محسن حکيمی در مصاحبه با نشريۀ آرش به درستی به 
اين اشاره دارد که اتحاديه ھای کارگری در ايران به 

بديھی است که وظيفۀ يک . وسيله احزاب ايجاد شده است
کل کارگری حزب نه ايجاد اتحاديۀ کارگری و نه ھر تش

ديگر است، اگر قرار باشد يک حزب انقPبی پيشنھادی 
به کارگران برای تشکل داشته باشد، قطعاً اين خواھد بود 
که با پذيرش برنامۀ حزب به آن بپيوندند و در واقع عضو 

در نتيجه بی معنی خواھد بود که . ھمان حزب شوند
حزب طبقۀ کارگر، برای کارگران تشکيPت ايجاد کند، 

بلکه تنھا بايد از تشکPت مستقلی که خود کارگران می 
سازند، دفاع و در سمت و سو دادن مبارزات آن ھا به 

و اين در . سوی مبارزۀ ضدۀ سرمايه داری، نقش ايفا کند
حالی است که حزب انقPبی طبقۀ کارگر ھنوز از 
دمکراسی مستقيم به آن معنی که محسن حکيمی از آن ياد 

زده است و در واقع به سلسله مراتب می کند، حرفی ن
دمکراتيک معتقد است و با اين مکانيسم آنارشی گری در 

اما کميتۀ ھماھنگی . سازماندھی را از خود دور می کند
که نه تشکيPت در محل کار و نه حزب محسوب نمی 
شد، به طور قيم مآبانه خود را در مقام ھماھنگ کنندۀ 

بماند که ھرگز . ده بودتشکPت کارگری قرار دا» ايجاد«
ھيچ تشکل کارگری نيز در اثر ھماھنگی ھای اين کميته 

  . ايجاد نشد

محسن حکيمی sبد به خاطر دارد که در يک گلگشت در 
بين جمعی از فعالين کارگری، کميتۀ ھماھنگی را دارای 

چوب ُدوی «موجوديتی می دانست که پس از چندی 
ترجمۀ . »دامدادی را به دست تشکل کارگری می دھ

اين جمله که بتواند به معنای آن » غير استعاره ای«
صراحت ببخشد، اين است که کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد 
تشکPت کارگری در آينده خود به ھمان تشکل کارگری 

به عبارت ديگر ھماھنگ کنندگان ايجاد . تبديل می شود
تشکPت کارگری در واقع مشغول ھماھنگی برای تبديل 

د به يک تشکل کارگری بودند، که البته چنين شدن خو
آيا اگر حزب انقPبی کارگران ھمين کار را می . نشد

کردند از سوی محسن حکيمی به عنوان اراده گرايی و 
  ؟ !نخبه گرايی مورد حمله قرار نمی گرفت

شخصاً در مورد اين تناقض با برخی از اعضای بنيان 
در نھايت و . شتمگذار کميتۀ ھماھنگی بحث ھای زيادی دا

در ادامۀ بحران درونی کميتۀ ھماھنگی که ھمزمان با 
اعPم موجوديت آن وجود داشت، اين کميته با اضافه 

برای ايجاد تشکPت کارگری و » کمک«کردن کلمۀ 
مکانيسم . تغييراتی در اساسنامه به دو شاخه تبديل شد

دمکراسی شورايی مورد نظر محسن حکيمی قادر نبود 
ن انشقاق را با پذيرفتن رأی اکثريت اعضای اين جلوی اي

در دمکراسی شورايی مورد نظر محسن . کميته بگيرد
حکيمی، فراکسيون نيز مفھوم ندارد و يک گروه يا بايد 
کامPً يک دست و بدون اختPف باشند و يا اين که ھرکس 
برود گروه مورد نظر خود را به طور جداگانه بسازد، 

يته در تقابل با کميتۀ پيگيری چنين ھمان طور که اين کم
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محسن حکيمی خود بارھا از اين عمل در مورد . کرد
فرقه گرايی «ساير احزاب و گروھای چپ به عنوان 

اما فراکسيون در تشکيPت حزب ! ياد کرده بود» کور
پيشتاز انقPبی مورد نظر لنين از شروط مھم دمکراسی 

ب درونی حزب به شمار می رود و در درون حز
بلشويک ھم ھمواره چندين فراکسيون وجود داشت که 

  . ھمين ھم موجب جلوگيری از انشعاب می شد

دمکراسی شورايی مورد نظر محسن حکيمی کميتۀ 
ھماھنگی را با گرايش لغو کار مزدی می خواست، حتا 
اگر sزم می بود با تعداد محدود اعضا از کميته 

کميتۀ ھماھنگی ھماھنگی جدا شده يا شاھد جدايی اکثريت 
اشکال اساسی تنھا به تمايPت بورکراتيک در . باشد

بخشی از فعالين کارگری مربوط نمی شد که موجبات اين 
افتراق را فراھم می آورد، بلکه به درک ناقص و بی ربط 
. از مکانيسم دمکراسی شورايی نيز مربوط می شد

مکانيسم دمکراسی شورايی در تشکيPت سراسری 
وجود انواع گرايش ھای مختلف در آن قابل کارگران با 

تعميم و مورد نياز است، اما در تشکيPتی که قرار است 
» گرايش لغو کار مزدی«بر اساس يک گرايش، گيريم 

شکل بگيرد، در واقع زندگی درونی تشکيPتی منبعث از 
ظرفيت دمکراتيک و پويايی ھمان گرايش و در انسجام 

ت مانند گرايش درس. به حول ھمان گرايش است
مارکسيستی طبقۀ کارگر که دقيقاً به حول ھمين محور، 
حزب پيشتاز انقPبی را ساخته و مبتنی بر دمکراسی 
کارگری دارای انسجام درونی و زندگی دمکراتيک 

» مکانيسم«در ھر حال بين . درون تشکيPتی خواھد شد

دمکراسی شورايی در تشکPت مختلف و دمکراسی 
تشکيPت شوراھای سراسری، تفاوت شورايی در خود 

  . اساسی است که در ادامه به آن بر می گرديم

ardeshir.poorsani@gmail.com 

  ١٣٩٢خرداد  ١٣

  ادامه دارد

  :پانوشت

، »پيشگفتار به مجموعۀ دوازده سال«گزيده ای از متن * 
  :نوشتۀ لنين

از ميان پرسش ھايی که به طور اخص در جريان بحث 
تنھا دو به وجود آمد، به توضيح » چه بايد کرد؟«بر سر 

، )١٩٠۴(پلخانف در ايسکرا . مورد خواھم پرداخت
يک گام به پيش، دو گام «درست پس از پديد آمدن جزوۀ 

، اعPم کرد که بر سر مسألۀ خودانگيختگی و »به پس
من نه به اين . آگاھی سياسی، اختPفی اصولی با من دارد

البته به استثنای يادداشتی کوتاه (موضع گيری پاسخ دادم 
شمار آن ، و نه به تکرار بی)در ژنو به پيشروزنامۀ در 

عدم پاسخ گويی من از اين . در نوشته ھای منشويک ھا
رو بود که نقد پلخانف به طور مشخص چيزی به جز 
خرده گيری صرف نبود، آن ھم با اتکا به چند عبارتی که 
از محتوا جدا شده بود، به ويژه اظھاراتی که به طور 

به عPوه پلخانف . فرموله نکرده بودم دقيق يا ماھرانه
من را » چه بايد کرد«محتوای عمومی و کّل روح جزوۀ 

پيش نويس . پديد آمد، ناديده گرفت ١٩٠٢که در مارس 
که از سوی پلخانف، فرموله و از طرف (برنامۀ حزب 

در ژوئن يا ) سردبيران ايسکرا، حّک و اصPح گشته بود
بندی آن از رابطۀ ميان فرمول . پديدار شد ١٩٠٢ژوئيۀ 

خودانگيختگی و آگاھی سياسی مورد توافق تمامی 
منازعات من با پلخانف (سردبيران ايسکرا قرار گرفت 

بر سر برنامه که در ھيئت سردبيری رخ داد، بر سر اين 
موضوع نبود؛ بلکه به اين مسأله بازمی گشت که توليِد 

ود، و در ه از ميان بيرون می ربا وجود توليد انبو ُخرد
اين مورد من خواھان فرمول دقيق تری نسبت به آن چه 
که پلخانف داشت، بودم؛ بحث ديگر پيرامون اختPف در 
موضع گيری پرولتاريا يا طبقات کارگر در کل بود؛ در 
اين مورد من بر تعريف محدودتری از خصلت تماماً 

  )پرولتری حزب پافشاری داشتم

ر گونه اختPف اصولی در نتيجه در اين مورد، مسألۀ ھ
اساساً » چه بايد کرد«ميان پيش نويس برنامۀ حزب و 

، )١٩٠٣اوت (در کنگرۀ دوم . نمی توانست مطرح باشد
مارتينف که در آن موقع يک اکونوميست بود، ديدگاه ھای 
ما در ارتباط با خودانگيختگی و آگاھی سياسی را که در 

ن طور که در ھما. برنامه اعPم شده بود، به چالش کشيد
تأکيد می کنم، تمامی ايسکرايی ھا با » يک گام به پيش«

از اين رو روشن است که اين . او مخالفت ورزيدند
مناقشه اساساً ميان ايسکرايی ھا و اکونوميست ھايی که 

و پيش نويس ھای » چه بايد کرد«ميان  وجود اشتراکبه 
ی در کنگرۀ دوم ھم من تمايل. برنامه حمله بردند، بود

چه «نداشتم که فرمول بندی ھای خود را، آن گونه که در 
ارتقا » برنامه ای«ارائه شده است، به سطح » بايد کرد

برعکس، اصطPحی که . بدھم و اصول خاصی را بسازم
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اصطPحی که از آن زمان تاکنون به کّرات  -به کار بردم
اين بود که اکونوميست ھا ترکه را به يک  -نقل شده

، ترکه ای »چه بايد کرد«گفتم که . ه بودندطرف خم کرد
را که اکونوميست ھا به يک سو خم کرده بودند، راست 

مقايسه کنيد با گزارشات کنگرۀ دوم حزب (می کند 
، ژنو، ١٩٠٣کارگران سوسيال دمکرات روسيه در 

من تأکيد کردم که چون با تمام توان مشغول ). ١٩٠۴
و خم شده بود، راست کردن ترکه ای ھستيم که به يک س

معنای . ترين خواھد بودخط مشی عملی ما ھميشه راست
، »چه بايد کرد؟«: اين عبارات به قدر کافی روشن است

تصحيِح مناقشه انگيز تحريفات اکونوميستی است و در 
. نظر گرفتن آن به ھر شکل ديگری، نادرست خواھد بود

عۀ بايد اضافه کرد که مقالۀ پلخانف عليه جزوه، در مجمو
، و به ھمين دليل نيافتبازانتشار ) دو سال(جديد ايسکرا 

من در اين جا به استدsل ھای پلخانف نمی پردازم، بلکه 
صرفاً موضوع مورد بحث را برای خوانندۀ امروزی 
توضيح می دھم، چرا که احتماsً با ارجاعات فراوانی رو 
به رو می شود که در انتشارات منشويک ھا به اين 

  .اده شده استموضوع د

توضيح دوم من به مسألۀ مبارزۀ اقتصادی و اتحاديه ھای 
ديدگاه ھای من در اين مورد . کارگری مربوط می شود

به کّرات در نوشته ھای تحريف شده است، و من بنابراين 
به » چه بايد کرد؟«بايد تأکيد کنم که صفحات بسياری از 

حاديه مبارزۀ اقتصادی و ات فوق العادۀتوضيح اھميت 
طرفی به ويژه، من از بی. ھای کارگری اختصاص يافته

اتحاديه ھای کارگری دفاع کردم، و اين ديدگاه را با 
وجود اظھارات فراواِن مخالفينم، در جزوات يا مقاsت 

فقط . تعديل نکرده امروزنامه که از آن زمان نوشته شده، 
کنگرۀ حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه در لندن، 

نگرۀ بين المللی سوسياليستی اشتوتگارت منجر به اين و ک
طرف بودن اتحاديه ھای نتيجه گيری من شد که بی

تنھا اصل . قابل دفاع نيست اصلکارگری به عنوان يک 
صحيح، نزديک ترين اتحاد ممکن اتحاديه ھای کارگری 

سياست ما بايد اين باشد که اتحاديه ھا را . با حزب است
. و آن ھا را با حزب مرتبط سازيمبه حزب نزديک تر 

اين سياست بايد با ثبات قدم و به طور مداوم در تمامی 
تبليغات، آژيتاسيون و فعاليت سازماندھی ما، دنبال شود، 

ديدگاه » رسميت يافتن«بدون آن که به دنبال صرفاً 
ھايمان باشيم و بدون آن که بخواھيم اتحاديه ھايی را که 

  .، بيرون بياندازيمعقيده ای متفاوت دارند

  مقّدمه ای بر مفھوم حزب پيشتاز کارگریمقّدمه ای بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری

  ))بخش پايانیبخش پايانی((

مقالۀ پيش رو، بر مبنای دخالتگری رفيق مازيار رازی 
در بحث ھای پيرامون حزب پيشتاز انقPبی که در تاريخ 

گرايش بين «، پس از انشعاب از سازمان ٢٠١٠ژوئن  ٣
سابق و ھمراه با اعضای ) IMT(» المللی مارکسيستی

» به سوی يک گرايش بين المللی«اين گرايش در تجمع 

انجام گرفت، به زبان انگليسی نوشته شده است و اکنون 
ترجمۀ آن برای نخستين بار در نشريۀ ميليتانت منتشر می 

sزم به ذکر است که متن پيش رو، ترجمۀ آخرين . شود
بخش از اين متن است و بخش ھای اول و دوم به ترتيب 

  .قابل دسترسی است ۶٠و  ۵٩ره ھای در شما

***  

  سانتراليزم دمکراتيک و حقوق اقليت

به دنبال اين تئوری و اين برداشت از حزب پيشتاز است 
که ايدۀ سانتراليزم دمکراتيک به عنوان جزئی از اين 

اين مفھوم از سانتراليزم . حزب، موجوديت پيدا می کند
يتی و دمکراتيک نبايد به عنوان يک اصطPح مدير

يعنی درک ما از سانتراليزم . اجرايی استفاده شود
اگر مثل . دمکرتيک بايد مفھوم آگاھی را دربر داشته باشد

بسياری از افراد بگوييم که ايدۀ سانتراليزم دمکراتيک در 
يک حزب، به معنای دمکراسی درونی و وحدت عمل 
است؛ يا بحث آزاد و آزادی بيان به ھمراه وحدت عمل؛ 

صورت چنين چيزی برای توصيف سانتراليزم در آن 
  .دمکراتيک در ک حزب پيشتاز کفايت نمی کند

آن چه بايد اضافه کرد اين است که در اين مفھوم از 
مفھوم تمرکز يا . سازماندھی بايد سه جنبه ملحوظ باشد

مرکزيت يافتن تجارب کارگران، دانش جويان فعال در 
باs وارد تشکيPت سازماندھی در جامعه که از پايين به 

اين يک جنبه از تمرکز است، آگاھی . می شود
سوسياليستی که افراد مجزا از خPل فعاليت خاص به 
دست می آورند، وارد حزب می شود، وقتی امکان بحث 
آزاد و يک فضای دمکراتيک وجود داشته باشد، اين 

، به درون حزب وارد شده اند، می »باs«تجربياتی که به 
جنبۀ ديگر سانتراليزم . ه بحث گذاشته شوندتوانند ب

دمکراتيک، نوبت به جنبۀ ديگری می رسد که آن وحد 
عمل است يعنی اين بار ما با برنامه ای که غنی تر شده و 



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392خرداد خرداد   --6161شمارة شمارة  

٣٠ 

از خPل کنگره ھا و غيره به دست آمده، دوباره به 
، به درون جامعه می رويم و آن را در درون »پايين«

  .جامعه تکميل می کنيم

نون در مقابل اين سؤال که چه کسی تصميم می گيرد اک
اين ايده ھا به درون جامعه برود، ما به روشنی پاسخ می 

پس از آن که تمامی ايده ھايی که از . اکثريت اعضا: دھيم
پايين به باs می آيد شنيده شد، ھممۀ آن ھا از طريق بحث 
دمکراتيک متمرکز می شود، و سپس اکثريت رأی می 

اقليت نبايد الزاماً سکوت . ھايتاً  تکميل می شوددھد و ن
کند يا ھر آن چه اکثريت می گويد تکرار نمايد، بلکه 
ھمزمان بايد امکان بحث کردن دربارۀ نظرات خود را 
داشته باشد، حتی اگر اين گروه تا دور بعد در اقليت باقی 

  . بماند

ھايی را داشته باشيم »گرايش«در اين تشکيPت، ما بايد 
که به ويژه وقتی بحث ھا يا اختPفات سطحی يا نه چندان 

ھر کسی بايد از حّق ايجاد . عميق ھستند، ضروری است
يک گرايش برخوردار باشد؛ اين گرايش بنا به خواستۀ 

چه يک رفيق و چه گروھی از رفقايی که  - ھر کسی
بنابراين آن چه . بايد ايجاد بشود -اختPف خاصی دارند

وقتی اين ديدگاه ھا و : تاد اين گونه استاتفاق خواھد اف
جامعه وارد حزب و متمرکز » پايين«عقايد مختلف از 

می شوند، تPش می کنيم که به شکل دمکراتيک آن ھا را 
اما برخی رفقا ممکن است که ھنوز با . به بحث بگذاريم

استدsل ھای صورت گرفته متقاعد نشده باشند و ھمچنان 
ينی به شکلی خاصی پافشاری روی انجام تاکتيکی مع

بنابراين آن ھا خطّ اکثريت را نخواھند پذيرفت، . کنند
يعنی با خطّ اکثريت  متقاعد نخواھند شد، پس اين حق را 

اين گرايش می تواند . دارند که گرايشی را شکل دھند
موضوع را بحث کند و بايد در عمل ببيند که خطّ اکثريت 

پس از مثPً . ھد شدچيست و چگونه اجرا و تکميل خوا
يک سال، يا آن ھا چنين خطی را خواھند پذيرفت و يا 
اکثريت خط مشی آن ھا را قبول خواھد کرد يا حتی يا دو 

پس اين . با يک ديگر يک خط سوم را شکل خواھند داد
اقليت حق دارد که بدون کسب اجازه از کسی، گرايشی را 

  .شکل دھد و اکثريت بايد اين موضوع را بپذيرد

اگر در اين بحث ھا اختPفات قدری عميق تر بشود، آن 
. در حزب است» جناح«چه پيشنھاد می کنيم ايجاد يک 

در نھايت وقتی اختPفات به مرحله . اين قدم بعدی است
ای می رسد که گروھی از نقطه نظر خود خط اکثريت را 

در آينده ضّد انقPبی ارزيابی می کند، اکنون به اختPفی 
سيده ای که در صورت اجرای خط اکثريت، عميق ر

با اين حال پيش . تأثيرات مخربی برجای خواھد گذاشت
  .تشکيل شود» جناح باز«از انشعاب، بايد يک 

وقتی صحبت از جناح باز می کنيم، مقصودمان اين است 
که اين جناح می تواند به توده ھای کارگر نزديک شود تا 

دگاه ھای خود جلب کند و آن ھا را مستقيماً به عقايد و دي
توده ھای جامعه را وسيعاً برای اعمال فشار بر اکثريت 

از نقطه (به منظور نپذيرفتن خّط به اصطPح ضّد انقPبی 
اگر انقPب اکتبر را دنبال .  جذب نمايد) نظر خودشان

کنيم، می بينيم که چنين تحوsتی بر سر مسألۀ صلح با 
ر اين جا دو گرايش در مثPً د. آلمان وجود داشته است

اين دو گرايش موضوع را . حزب بلشويک وجود داشت
در شوراھا به بحث گذاشتند و حتی شوراھا عمPً به آن 

در عمل سه گرايش . چه خود می خواستند رأی دادند
يکی برای صلح، يکی برای جنگ، و : شکل گرفت

که شوراھا به ھمين » نه صلح و نه جنگ«ديگری برای 
بنابراين در واقع عناصر مشخصی . رأی دادندمورد آخر 

در درون حزب بلشويک از خPل تأثيرگذاری و رأی 
گيری و رأی اکثريت شوراھا، موضع خود را کنار 

  .گذاشتند

يعنی وقتی زمانی فرامی رسد . اين معنای جناح باز است
که گويا اميدی برای تغيير موضع اکثريت وجود ندارد، 

ر سازمان می تواند و حق آن را آن گاه اقليِت موجود د
آن . دارد که مجرای ديگری در مقابل خود باز داشته باشد

ھا می توانند آزادانه به طبقۀ کارگر نزديک شوند، و در 
ھمان حال در داخل حزب ھم باقی بمانند، تا عقايد اکثريت 
را افشا و توجه کارگران جامعه و حميات اکثريت آنان را 

د ما با اين خط است که اکثريت به اعتقا. جلب کنند
کارگران را می تواند به نادرستی خطّ سياسی اکثريت 

  .متقاعد شود

در اين جا مايلم دو سوء برداشت رايج از حزب پيشتاز را 
  .برجسته کنم

آيا حزب پيشتاز تنھا برای کشورھای توسعه نيافته 
  است؟

مفھوم حزب پيشتاز تنھا به کشورھای عقب مانده که تحت 
کسانی ھستند که می گويند . سرکوب ھستند تعلق ندارد
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اين مفھوم برای به اصطPح کشورھای جھان سومی 
نظير ايران موجه يا معتبر است و به ساير کشورھا ابداً 

اين برداشت شايد محصول جنبۀ مخفی . ارتباطی ندراد
يعنی گمان می شود که وقتی در . اشدکاری چنين حزبی ب

جايی مانند ايران با سرکوب رو به رو ھستيم، پس واضح 
است که تشکل و حزب پيشتاز ھم بايد مخفی و زيرزمينی 

پس تعداد معدودتری . باشد و ھيچ کسی از آن مطلع نباشد
از افراد اين نوع فعاليت را به دليل سرکوب انجام خواھند 

  .دارد

د بريتانيا يا آلمان يا ديگر کشورھا، در کشوری مانن
سازمان يابی وسيع تر خواھد بود و افراد معينی به عنوان 

بنابراين . چھره ھای علنی در آن وجود خواھد داشت
شکل آن تغيير می کند، ولی محتوای آن ھمچنان در کّل 

در واقع اين محتوا، ترکيِب . جھان ثابت باقی خواھد ماند
کارگران روشنفکر در يک روشنفکران کارگری و 

به ھمان مفھوم توضيح  - سازمان با سانتراليزم دمکراتيک
است که در ھر کشوری برای تارک انقPب در  - داده شده

بنابراين اين يک استثنا يا يک . دستور روز قرار دارد
بلکه امروز . مفھوم روسی و متعلق به جامعۀ روس نيست
کشورھا اجرا  ھم می تواند در ايران  ھمين طور ديگر

در بريتانيا، روسيه، امريکا، آلمان، فرانسه و ايران . شود
نوع . و ھرجای ديگری، محتوای کار مشابه است

اين تئوری، با ھر نامی که برايش . رويکرد يکسان است
بگذاريم، حاصل تجربه است و از ايدۀ يک حزب در 

  .تقابل با ساير احزاب توده ای نشأت گرفته

فقايی که خPف اين را اّدعا می کنند، مضاف بر اين، ر
بايد نشان دھند که پرولتاريا مثPً در سوئد استثمار نمی 
شود، ولی در ايران تحت استثمار است؛ قانون ارزش 
سرمايه داری در کشوری مثل سوئد با ايران تفاوت دارد؛ 
مبارزۀ ضّد سرمايه داری کارگران سوئدی متفاوت از 

يت دولت سرمايه داری سوئد کارگران ايران است؛ ماھ
متفاوت از ماھيت طبقاتی دولت سرمايه داری در ايران 

اگر تمامی اين اّدعاھا صحيح باشد، در آن . است و غيره
صورت ما بايد اثبات کنيم که شيوه ھای توليدی مختلفی 

يعنی مثPً در سوئد يک . در اقصی نقاط جھان وجود دارد
وجود دارد » مترقی مدرن و«شيوۀ توليد سرمايه داری 

که کارگران نيازی به جاگيزينی آن با دولت کارگری (
در ايران که » ارتجاعی«و شيوۀ توليد فئودالی ) ندارند

  .بايد ساقط شود

اين استدsل، غير مارکسيستی است و کّل تحليلی کاپيتال 
کار -مارکس را زير سؤال می برد، در تئوری ارزش

» انقPب پيگير«وری مارکس کاستی پيدا می کند و تئ

خ تسليم وتروتسکی را به عنوان يک تئوری کھنه و منس
اين شکل از استدsل بسيار خطرناک است و ! می کند

حتی (زمينه را برای بدترين شکل رفرميزم ايجاد می کند 
  ).بدتر از رفرميزم برنشتاين و کارل کائوتسکی

توسعه «پيامد پذيرش حزب پيشتاز برای کشورھای 
ما را » توسعه يافته«و طرد آن برای کشورھای » نيافته

به تناقضاتی خواھد کشاند که ديگر قادر به اثبات درستی 
  .تفکر انقPبی خود و دفاع از طبقۀ کارگر نخواھيم بود

در واقع مفھوم حزب پيشتاز امروز در کشورھای توسعه 
يافته بيشتر مرتبط است، چرا که در اين قبيل کشورھای 

ورود به . رفرميستی به مراتب نيرومندتر استنفوذ عقايد 
احزاب رفرميست بدون برخورداری از يک حزب 
پيشتاز نيرومند، و مسلح به تجربۀ نظری و عملی، بدون 
ترديد درھا را برای تمامی رفقای ما باز خواھد گذاشت تا 

) به عنوان ايدئولوژی مسلط(به ايدئولوژی بورژوايی 

ۀ مرکزی ساختن حزب اين موضوع ايد. آلوده شوند
پيشتاز را نفی و دستاوردھای تجربۀ پيش از و در حين 

اين ايدۀ اصلی، آن است که . انقPب را انکار می کند
برخورداری از حزب پيشتاز منجر به ايمن و مصون 
ماندن از ايدئولوژی رفرميستی درھنگام تدارک برای 

  .انقPب می شود

  حزب پيشتاز پس از انق�ب

ما رھايی طبقۀ کارگر، بايد به دست خود اين به اعتقاد 
اين يکی از مھم ترين نکاتی است که . طبقه رخ دھد

مارکس بارھا مورد اشاره قرار داده بود؛ به ويژه در نقد 
برنامۀ گوتا او به جمله ای مشھور و مھم اشاره می کند و 
آن اين است که ھر کمونيستی، ھر انقPبی سوسياليستی 

شته باشد که طبقۀ کارگر نھايتاً می بايد بايد اعتقاد دا
  .سرنوشت خودش را به دست بگيرد

حزب تنھا ابزاری است برای تدارک انتقال قدرت به 
حاs اين طبقۀ کارگر چه کسی است؟ روشن . طبقۀ کارگر

است که عالی ترين شکل تشکل طبقۀ کارگر، شوراھا 
احی شوراھا در واقع نمايندگان حقيقی کارگران نو. ھستند

البته (کارگران، دھقانان . جغرافيايی يک کشور ھستند
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يا دانشجويان يا ھر ) اگر دھقانی ھنوز وجود داشته باشد
قشری از جامعه که در ھر دوره ای وجود دارد، 
نمايندگان خود را انتخاب می کند و اين ھيئت ھا، شوراھا 
که نطفه ھای اوليۀ شکل گيری قدرت آتی ھستند، قدرت 

  .تان خود خواھند گرفترا در دس

البته طی آن دوره شمار زيادی از احزاب يا فعالين در 
درون طبقۀ کارگر اعتبار کسب کرده اند، آن ھا به 
رھبران شناخته شده يا چھره ھای مورد پذيرش تبديل شده 
اند و سپس خود به خود بنا به انتخاب کارگران به 

شوراھا رھبران شوراھا تبديل می شوند و به عPوه در 
بنابراين حزب در واقع خودش را . شرکت می کنند

شوراھا عالی ترين و . جايگزين کارگران نمی کند
  .باsترين ھيئت تصميم گيری انقPب ھستند

اين موضع از سوی تمامی گروه ھای استالينيستی مورد 
از نظر من، پس از قدرت گيری . مخالفت قرار می گيرد

ينيستی يا ھر نام ديگری حزب پيشتاز، لن -شوراھا، حزب
بايد . بايد به تدريج  ملغا شود -که روی آن می گذاريد

قدرت را به شوراھا بدھد؛ آماده سازی ھايی بايد صورت 
چرا که . لغو کند» حزب«بگيرد و خود را به عنوان 

وقتی شوراھا قدرت را در دست دارند ديگری نيازی به 
ور بنيادی از اين نظر، ما اساساً و به ط. حزب نيست

از ھر نوع، چه لنينيستی و  - مخالف اين ھستيم که حزب
به حکومت وارد شود و در دولت  - چه نوعی ديگر

  .کارگری پس از اقنPب باقی بماند

. بنابراين مفھوم حزب برای دورۀ پيش از انقPب است

پيش از انقPب روشن است که تودۀ کارگران در درون 
و ايدئولوژی غالب اين  جامعۀ سرمايه داری قرار دارند

پس از . جامعۀ سرمايه داری، ايدئولوژی بورژوايی است
انقPب، به اعتقاد ما، قدرت بايد در دستان شوراھا قرار 

  .بگيرد

  جمع بندی

بنابراين به عنوان نتيجه گيری می توان گفت که سه 
حزب توده ای، حزب پيشتاز : مفھوم از حزب وجود دارد
ما البته مخالف احزاب . نينيستیو کاريکاتوری از حزب ل

توده ای سوسيال دمکرات  که اکنون در واقع احزاب 
ھمين طور مخالف . بورژوازی به شمار می روند، ھستيم

صريح و قاطع کاريکاتور حزب لنينيستی ھستيم که نه 

فقط از سوی استالينيست ھا، بلکه حتی بسياری از به 
دليست ، منIMT، CWIمثل (اصطPح تروتسکيست ھا 

ما مدافع حزب پيشتاز ھستيم، . ساخته شده اند) ھا و غيره
البته با ھمان توضيحی که در مورد شکل گيری آن داده 
شد، و ھمين طور بنا به دsيل ضروری پشت آن، يعنی 
حفظ و توسعۀ آگاھی سوسياليستی کارگران پيشرو در 

  .برابر ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی

. می کنيم، ساخِت چنين حزبی است آن چه پيشنھاد

بنابراين در آينده ما به سراغ ساخت يک انترناسيونال 
جديد يا سازمان ھای ملی جديد از ابتدا خواھيم کرد تا  ھم 
حقيقی بودن حزب پيشتاز را تضمين کنيم و موفقيت آن را 

يعنی تدارک انقPب سوسياليستی (در رسيدن به ھدف 
کردن زمينه برای قدرت گيری  برای طبقۀ کارگر و آماده

اين دو عنصر را بايد ھمراه با يک ديگر . شوراھا
  ).داشت

ما بايد رھبران کارگری را در سازمان خود داشته باشيم، 
ما نمی توانيم ھيچ سازمانی را با روشنفکران ايجاد کنيم، 

صرف  -اين که چند ده نفر روشنفکر با پيشينۀ دانشجويی
ی که خوانده و نوشته اند و صرف نظر از تعداد کتاب ھاي

حزب پيشتاز را بسازند،  -نظر از داشتن دمکراسی
آن چه اھميت دارد اين است که اين . مضحک است

دمکراسی در درون سازمانی که رھبران کارگری را 
بنابراين ما در ھر . گرد آورده است، وجود داشته باشد

ايران  کشوری که باشيم، اعم از سوئد، لھستان، انگلستان،
، پيش از که سازمان خود را بسازيم، بايد برويم و ...و 

در درون مبارزات طبقۀ کارگر دخالت کنيم و ببينيم که 
بايد . رھبران اين اعتصابات کارگری چه کسانی ھستند

مطمئن ھستم کارگران . اين افراد را جلب و جذب کنيم
پيشرويی که در اين مورد حرف می زنندف دنبال تشکل 

بنابراين اين دو . زمانی ھم ھستند که به آن بپيوندندو سا
  .بايد يک ديگر را پيدا کنند

وقتی تعداد معينی از اين روشنفکران پيشرو و کارگران 
پيشروی شناخته شده برای ساير کارگران گرد آمده 
باشند، آن ھنگام می توان در مورد ايجاد حزب پيشتاز 

ی در صحبت کرد و سپس اگر سازمان ھای مشابھ
تعدادی از کشورھا وجود داشته باشند، می توان از 

در غير اين صورت، . ساختن يک انترناسيونال حرف زد
آن چه خواھيم ساخت کاريکاتوری از حزب پيشتاز 

  . خواھد بود
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از بورژوازی تا رھبران از بورژوازی تا رھبران : : خشونت عليه زنانخشونت عليه زنان
  »»کارگریکارگری««سازمان ھای سازمان ھای 

  

  سارا قاضی

  مبخش دوّ 

بخش اول اين بحث را با موضوع اعمال خشونت خانگی 
» انگلستان ۀوسايل نقلي ۀکلي ۀاتحادي«يکی از اعضای 

)RMT( اعمال خشونت  ھمين طور و ،نسبت به يک زن
حزب کارگران «يکی از اعضای فيزيکی  جنسی و

يکی از اعضای  عليه )SWP(انگلستان  »سوسياليست
  .خاتمه داديم ،زن

 ۀاعمال خشونت خانگی از طرف اعضای مرد يک اتحادي
ھر چند دردناک و غيرقابل قبول است، اما به  ،کارگری

. دور از تصور نيسته علت ماھيت طبقاتی آن، چندان ب

 ابتداک پديده يا معضل اجتماعی بايد قاعدتاً برای درک ي

به ريشه و علت آن پی برد تا بتوان در جستجوی راه حل 
  .برای رفع آن برآمد

يکی از اشکال نابرابری  ستم بر زن در دنيای امروز،
ريشه  خود نابرابری ھای اجتماعی. ھای اجتماعی است

به عبارتی اگر . نظام حاکم دارد ماھيت و طبيعتدر 
ه قرار است جامعه بر اساس آن عمل کند، کمکانيزمی 

که بر اساس آن ھميشه بخشی  باشد مبتنی بر خصلتی
که (از جامعه بر طبق قانون بر بخشی ديگر ) کوچک(

سيادت داشته و کنترل توليد اجتماعی را ) اکثريت است
صد در صد به دست گرفته و در نتيجه روند بھره بری 

به نفع اين اقليت  از توليد اجتماعی به طور يک جانبه

ھميشه بخش اقليت جامعه را در  مکانيزم اين قرار بگيرد،
 ۀھا دو طبق و از آن می دھدبرابر بخش اکثريت آن قرار 

متخاصم می سازد، زيرا که حفظ منافع يک طبقه تنھا با 
خصم ناشی از . ديگر ميسر می گردد ۀنابودی منافع طبق

يجاد پديده ستم اين ستم قانونی در ھر جامعه ای اساس ا
در زمينه ھای ديگر شده و فرھنگی را بنا می نھد که بر 
پايه آن روابط انسان ھا مانند مخروطی در رده بندی 

سيادت ) ديگران(قرار داشته و ھميشه يکی بر ديگری 
اجتماعی پيدا کرده و ھمين امر اجازه به ايجاد خشونت و 

و خشونت خانگی . تجاوز به حقوق شخص کھتر می دھد
تجاوز جنسی به يک زن توسط يک مرد، نمونه ای از آن 

  .است

تأثير فرھنگ متجاوز اين است که تجاوز به حق و حقوق 
افراد در جامعه نه تنھا بستگی به تعلقات طبقاتی آنان 
دارد که بين افراد ھم طبقه ای که از رده ھای مختلف 

برای مثال در ايران . اجتماعی ھستند ھم رايج است
 ۀرد ترين پايين تا ترينبه حق و حقوق مردم از باsتجاوز 

اجتماعی، يعنی از عوامل رژيم حاکم گرفته تا پايين ترين 
پس در اين راستا نه . اجتماعی بسيار معمول است ۀرد

تنھا حقوق فردی و دموکراتيک مردم دائماً از سوی رژيم 
مورد حمله قرار می گيرد که افراد در موقعيت ھای 

تلف نيز عادت به تجاوز و تعدی به حق و اجتماعی مخ
و اين فرھنگ حاکم در آن ھا  حقوق يکديگر می کنند

امروزی اين  طبقاتی جوامعۀدر کلي .بازتوليد می شود
تجاوز به حقوق دموکراتيک اقشار مختلف مردم طبيعتاً 

اين . از قشر قدرتمندتر بر قشر ضعيف تر وارد می گردد
است که در آن منافع مادی و جامعه ای طبقاتی  ۀھمه نشان

. حاکم به ھر طريقی بايد محفوظ بماند ۀاجتماعی طبق

امروز در سطح جھانی، اين نظام سرمايه داری است که 
جامعه را به طبقات تقسيم کرده و در درون اين نظام، 

  .سرمايه دار است ۀقوانين حاکم مسئول حفظ منافع طبق

و گونه ستم کارگر در جوامع طبقاتی با د ۀزنان طبق
 ديگری ستم طبقاتی و ،يکی ستم جنسی: روبرو بوده اند

. کارگر وارد می گردد ۀحاکم بر طبق از سوی طبقۀ مه

 ۀحاکم ھستند، در جامع ۀدر نتيجه زنانی که متعلق به طبق
خود تحت ستم جنسی قرار  ۀطبقاتی از سوی مردان طبق

کارگر و اقشار تحت  ۀمی گيرند و زنان متعلق به طبق
ستم، ھم از جانب مردان طبقه و قشر خود به علت نفوذ 

در آن تحت ستم ھستند و ھم از طرف  فرھنگ بورژوايی
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اين زنان در . توليد اجتماعی ۀنظام سرمايه داری در زمين
محل کار خود نه تنھا به عنوان کارگر زير يوغ کارفرما 
می روند، بلکه به علت زن بودنشان از دستمزد، مزايا و 

ستم . برخوردار نمی شوند ھم ات کارگران مردامکان
مضاعف بر زنان کارگر و زحمتکش و ستمی که اين 
زنان در محيط کار، اجتماع و خانواده می بينند، در نظام 
طبقاتی سرمايه داری، حتی در جوامع سرمايه داری 

قوانين حاکم بر اين . پيشرفته نيز قابل رفع کامل نيست
ير و فشار مبارزات زنان جوامع که در اصل تحت تأث

 ۀبر قو ١٩۶٠ ۀبورژوا، در دھ اقشار مرفه و فمينيست
اين کشورھا تحميل شد و تا حدودی از  و مقننۀ قضائيه

حقوق دموکراتيک زنان در جامعه دفاع می کند، در 
ماھيت خود توان مبارزه با ستم مضاعف تحميل شده بر 

ه، ستم در نتيج. زنان کارگر و اقشار زحمتکش را ندارد
جنسی بر زنان اين کشورھا ھمواره وجود دارد، قوانين 
به تنھايی توانايی جلوگيری از آزار بدنی و تجاوز جنسی 

  .و ندارندرا نداشته 

سرمايه  ۀيا طبق(ستم جنسی خود در فرھنگ بورژوازی 
بازتوليد می و  می کنداز آن تغذيه  مستتر است، )دار
، سطح فرھنگی ستم جنسی در برای برچيدن اين. شود

اما فرھنگ بورژوايی . بايد فرھنگ بورژوايی را برچيد
آن، يعنی نظام سرمايه  سازندۀ را بدون برچيدن خود نظام

  .نمی شود از جامعه زدود ،داری

 ۀناشی از روابط ناعادsن ،که اين فرھنگ آنبا وجود
سرمايه داری  است، اما ھمان  نظامدر توليد اجتماعی 

 ۀھم می بينيم، تأثير آن تنھا بر طبقطور که در جامعه 
کارگر  ۀبورژوا نيست، بلکه کل افراد جامعه، اعم از طبق
 می شوندو اقشار مختلف ميانی نيز ناخودآگاه به آن آلوده 

آلودگی به اين فرھنگ . و اخPق بورژوايی پيدا می کنند
ريشه در يک اصل بزرگ در ساختار  ،و ناآگاھی از آن

يه داری دارد و آن ترکيب و روابط اجتماعی نظام سرما
  .به شکلی امروزی آن استموجود در خانواده 

منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و «انگلس در کتاب 
»دولت

١
يعنی (نشان می دھد که چگونه اين سه پديده  

                                                 
1
 http://marxengels.public-

archive.net/fa/ME1725fa.html 

 

خانواده به شکلی که امروز می شناسيم، مالکيت 
اساس استواری نظام سرمايه داری  ،)خصوصی و دولت

و می توانيم اين طور نتيجه بگيريم که  است بوده امروز
به عنوان نھاد  نيز با برچيده شدن اين نظام، خانواده

سرمايه  ۀمتضمن ترويج فرھنگ و ارزش ھای جامع
ارزش ھای  ۀاز درون نابود می شود، زيرا کلي ،داری

فرھنگ بورژوايی که در روابط بين زن و شوھر و بين 
نشان ديده می شود، از روز ھا با فرزندا ھر يک از آن

و به  می گردديک کودک در تربيت او اعمال  تولد اول
به شکل يک اصل ازلی  عنوان قوانين معمول بر جامعه،

فرزند مذکر . بدون چون و چرا پذيرفته می شود و ابدی و
موقعيت پدر و مادر خود  در خانواده از ھمان ابتدا تفاوت

و تحکم را می  هخواست و اراد تحميلِ  می بيند،را 
ل و تمکين نث ھم تحمّ ؤفرزند م ؛ در حالی کهآموزد

نکردن » بحث و جدل«سر به زير انداختن و با کردن را 
 پا به و می شوند اين دو کودک وقتی بزرگتر. می آموزد

، دليل تفاوت بين خود را در قوانين کار می گذارند جامعه
از پاشيدن  لذا با. لمس می کنند ،و سھم در توليد اجتماعی

ديگرش خنثی و  ۀآن ھم مانند دو پاي ۀاين پاي ،خود نظام
  :انگلس خود اين طور می گويد. متPشی خواھد شد

در دنيای کھن اھلی کردن حيوانات و دامپروری منبع «
ثروت غير منتظره ای به وجود آورده و مناسبات 

ثروت ثابت تا . اجتماعی کامPً نوينی ايجاد کرده بود
يينی بربريت تقريباً در کل شامل خانه، پوشاک و پا ۀمرحل

تزيينات بدوی و ابزار تھيه و تدارک غذا، بدوی ترين 
مردمان شبان . شکل قايق، سPح و اسباب خانه می شد

آسيايی ھای سرزمين پنج رودخانه ھند و  - پيشرونده
و سيردريا که در  ھای آمودريا نيز استپ و گنگ ۀمنطق

و سامی  ادتری از امروزه داشتند،آن ھنگام آب بسيار زي
اکنون با گله ھای شتر، اsغ، گاو،  -ھای فرات و دجله

  .گوسفند، بز و خوک، مايملکی پيدا کردند

 اما اين ثروت نوين متعلق به چه کسی بود؟ بدون ھيچ

ولی مالکيت . گونه ترديدی در ابتدا به تيره تعلق داشت
  » .ده باشدخصوصی گله می بايست خيلی زود به وجود آم

انگلس ادامه می دھد که مالکيت انسان بر انسان، يعنی 
. برده داری نيز به دنبال مالکيت خصوصی آغاز گرديد

سای خانواده قرار ؤاين اموال در اختيار ر ۀدر نتيجه ھم
تا آن زمان فرزندان از نسب مادر بوده و از او . داشت

  :ارث می برند و اموال پدر به فرزندانش نمی رسيد
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ازدياد ثروت، از يک جانب به مرد موضعی برتر از ...«
زن در خانواده می داد و از جانب ديگر انگيزه ای برای 
استفاده از اين موضع مستحکم شده به مرد می داد تا 
 ترتيب سنتی توارث را به نفع فرزندان خود عوض کند

از اين رو اين ترتيب بايد منسوخ می شد که منسوخ  ]...[
  » .ھم شد

در نتيجه بر اثر مالکيت خصوصی، پديده ھای خانواده به 
شکلی که ما امروز می شناسيم و برده داری نيز شکل 
گرفت که ھر دو در جھت انباشت توليد اجتماعی در 

ی که اکنون قدرت خود را ثبيت می افراد(کنترل افراد 
  .در آمد ،آن روز ۀو نه جامع) کردند

شکست  مادری، برافتادن حق«انگلس می گويد که 
 ۀو با شکل گيری خانواد. نث بودؤتاريخی جنس م-جھانی

خصوصی تحت سرپرستی مرد، مرد فرمانروايی خانه 
 ۀدست آورد، زن تنزل مقام يافت، برده شد، بنده را نيز ب

البته  .»رف برای توليد فرزندشھوت مرد و ابزاری صِ 
قبل از مالکيت خصوصی در بخش  ۀموقعيت زن در دور

Pب سوسياليستی خواھيم پرداختانق.  

مرد، تشکيل خانواده  ۀحکومت مطلق ۀاولين نشان
 که تدريجاً از تک ھمسری به چند ھمسری(پدرساsر بود 

و تمام امورات خانه زير نظر ) ھم رسيد برای مردان
برای تضمين «رئيس خانواده و پدرساsر اداره می شد و 

ن، تحت قدرت ت فرزنداويّ بَ وفاداری زن، يعنی تضمين اَ 
اگر مرد زن را بکشد، . مرد قرار داده می شود ۀمطلق

در نظام اين خانواده . »تنھا حق خود را انجام داده است
بی وفايی در روايط زناشويی، حق فسخ  فقط مرد حقّ 

تمايل به روابط . ازدواج و رھا کردن زنش را داشت
انگلس می . زناشويی نيز تنھا حق مرد شمرده می شد

آمده است که اگر » قوانين ناپلئون ۀمجموع«ه در گويد ک
زنی به ياد گذشته خواھان روابط زناشويی می بود با 

  .رو می گرديده تنبيه ھای شديد روب

وجود بردگان جوان زيبايی که با ھمه آن چيزی که «
ھمسری، - دارند متعلق به اوھستند، از ھمان ابتدا بر تک

و نه  رای زنانفقط ب ويژگی خاص آن، يعنی تک ھمسری
 ۀبرای مردان، مھر زد و تا به امروز ھم اين خصيص

در جای ديگری اين طور » .خود را حفظ کرده است
 زنی که به عقد عروسی در آمده است«توضيح می دھد 

ولی خود عفت شديد و  ،ھا را تحمل کند بايد تمام اين

اين درست است . وفاداری در زناشويی را مراعات کند
، زن محترم تر از دوران تمدن ھرمان يونانقکه در عھد 

 ۀمادر ورث است، ولی از نظر شوھرش در واقع صرفاً 
 ۀمشروع اوست، خانه دار اصلی اوست و سر کرد

ھا را به  آن ،بردگان زنی است که او، ھر لحظه بخواھد
  ».خود در می آورد ۀصورت صيغ

تک ھمسری و پدرساsر که به عھد  ۀمنشأ اين خانواد
عشق جنسی فردی  ۀبه ھيچ وجه ثمر«ز می گردد، کھن با

زيرا ازدواج مثل . نبود و به آن مطلقاً کاری نداشت
اين اولين شکل خانواده است که نه . ھميشه مصلحتی بود

 - بر شرايط طبيعی، بلکه بر شرايط اقتصادی مبتنی بود

مالکيت اشتراکی  همالکيت خصوصی ب ۀيعنی بر غلب
فرمانروايی . ه وجود آمده بوداوليه که به طور طبيعی ب

مرد در خانواده، توليد فرزندانی که می توانستند متعلق به 
اين چيزھا را يونانيان . ثروت او باشند ۀاو بوده و ورث

ھمسری -تنھا ھدف ھای تک ۀآشکارا و بی پرده به مثاب
از لحاظ ديگر، ازدواج يک وبال گردن، . می شمردند

دولت و به اجداد بود که  يک وظيفه نسبت به خدايان، به
  » .می بايست ايفا می شد

اين، دليل وجود موازين اخPقی مذھب را در مورد 
مذاھب از زمان ابراھيم که . ازدواج آشکار می سازد

متعلق به ھمين دوره است، ھمه دارای موازين اخPقی 
مشابه و برای تحکيم مالکيت خصوصی و در پی آن به 

ردن زن به قبول موقعيت تسليم درآوردن و وادار ک
دو و زندگی برده وارش پديد آمدند، تا در  ۀاجتماعی درج

طول تاريخ به حفظ و حراست نظام مالکيت خصوصی 
در دوره ھای مختلف برده داری، فئوداليزم و سرمايه 

  . داری استحکام بخشند

ھمسری به ھيچ -به اين طريق تک«او در ادامه می گويد 
آشتی مرد و زن و به طريق اولی،  ۀوجه در تاريخ به مثاب

نمی  پيدار ی،به صورت عالی ترين شکل چنين سازش
بلکه برعکس به صورت انقياد يک جنس توسط . شود

اعPم تضاد جنس ھا به شدتی که  ۀجنس ديگر، به مثاب
تاکنون در اعصار ماقبل تاريخ سابقه نداشته است، ظاھر 

خ به وجود طبقاتی که در تاريتضاد اولين «و » می شود
بين مرد و زن در  خاصممقارن با تکامل ت ،می آيد

ھمسری است و اولين ستم طبقاتی مقارن - ازدواج تک
ھمسری فصل -تک» .نثؤاست با ستم جنس مذکر بر م

نوينی را در تاريخ بشر آغاز کرد که با برده داری و 
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مالکيت خصوصی ھمراه بوده و تا امروز ادامه داشته 
  .است

د از طريق شناخت ماھيت تناقضات و انگلس می گوي
ھمسری در پی داشته است، می -تک ۀتضادھايی که جامع

مثPً گرايش . توان اين جامعه را مورد بررسی قرار داد
از ازدواج ھای گروھی پيشين سرچشمه می  به فحشا

گرفت و فروختن بدن يک عمل مذھبی بود که در معابد 
معبد می  ۀزانو پول حاصل از آن به خ می گرفتانجام 

در نتيجه وجود آزادی جنسی دختران  اين عملرفت و 
پيش از ازدواج بود که در عھد ازدواج ھای گروھی 

... ھمزمان با فحشاء حرفه ای زنان آزاد«معمول بود و 

در  .شتمی گ »در کنار تسليم اجباری بردگان زن پديدار
-نتيجه تداوم ايجاد روابط جنسی خارج از ازدواج تک

ھمواره برای مردان باقی می ماند و چندھمسری  ھمسری
اما ارتکاب زنان به . را نيز برای او ممکن می ساخت
شدت تکفير و محکوم ه روابط جنسی خارج از ازدواج ب

تبديل » قانون بنيادی جامعه«و به اين ترتيب، به  می شود
زنا با وجود اين که در جامعه مردود بود،  ۀپديد. گردد می

حاکم بسيار لذت  ۀبه خصوص مردان طبق برای مردان،
  .بخش بود

طبقاتی  ۀآن چه که در اين جا مسلم شد، اين است که جامع
ھمسری و -تک ۀخصايصی که در اين جامع ۀو کلي

به طور  ،نام برديم )مالکيت خصوصی تحت(پدرساsر 
حاکم و تا حدودی زنان اين طبقه بر  ۀاخص به مردان طبق
اين چگونگی پديد . ت ستم بردهتح ۀمی گردد، نه به طبق

ده آمدن و ريشه دواندن ستم طبقاتی است که از دوران بر
و در دوران نظام سرمايه داری به ما شده داری آغاز 

اگرچه روند مالکيت خصوصی به . ارث رسيده است
توليد و توليد بيشتر و انباشت ھر چه بيشتر آن انجاميد، 

ا نھاد ذاتی انسان ولی اساس آن از ابتدا تا به امروز ب
مثPً در دوران برده داری . اجتماعی در تضاد بوده است

اين برده ھا بودند که تمام کار توليد اجتماعی را به عھده 
ھا در  داشتند، ولی دقيقاً به اين علت که از دادن سھم آن
ماتيک تتوليد دريغ می شد، انباشت توليد به طور سيس

عی و پس از مصرف وسيع تر از آن چه که به طور طبي
  .افراد می توانست حفظ شود، گشت ۀھم

ما از اين رو از نظام سوسياليستی دفاع می کنيم که يکی 
مالکيت  ۀدر مقايسه با جامع آن از مھمترين تغييرات در

بورژوايی کنونی، اين است که اساس خانواده  خصوصی

به اين صورت کنونی از بين می رود و زنان به طور 
 مالکيت خصوصی که ۀقوانين و نظام خانوادکلی از قيد 

ھم چون زندانی آنان را به دور از شرکت در توليد  يا
است و يا در صورت مشارکت در  اجتماعی نگاھداشته

رھا  توليد اجتماعی، از سھم آنان در توليد جدا می کند،
زنان و مردان در جامعه مشترکاً در توليد . می شوند

اعی دخالت داشته و فعال اجتماعی و کليه امور اجتم
در آن ھنگام در نظام سوسياليستی زنان از . خواھند شد

طرفی، در برابر قانون، در محل کار، در ميزان بھره 
برداری از توليد اجتماعی  و به طور کلی حقوق 
دموکراتيک خود با مردان برابر می شوند و از طرف 

 افراد يک ۀديگر، در اين نظام نوين سطح زندگی کلي

 sو ھمگی از  برودکشور می تواند به حد شايسته ای با
انسان  و شايستۀ درآمد کافی برای يک زندگی درخور

در . بدون دغدغه مالی و آسايش بخش برخوردار گردند
مسألۀ زنان در دورۀ گذار بخش ھای بعدی در رابطه با 

بيشتر بحث را باز  ستیسوسيال نظامو  به سوسياليزم
  .خواھيم کرد

فرھنگ و اخPق معمول و  ۀبه بحثمان در زميناگر 
، به اين نتيجه بازگرديم سرمايه داری ۀمتداول در جامع

در اين جامعه از تأثير پذيری  یمی رسيم که ھيچ کس
فرھنگ و اخPق حاکم مصون نيست، حتی اگر از اقشار 

 طیو به آن چه که  باشدوی کارگری روشنفکر و پيشرُ 

توجه به . ور ھم داشته باشدبا ،است مطالعه کسب کرده
اين نکته بسيار حائز اھميت است که انسان ھا در جامعه 

برای . به طور خود به خودی به اين آگاھی نمی رسند
يکی پايگاه : شرط sزم است-کسب اين آگاھی، سه پيش

طبقاتی و موقعيت اجتماعی انسان است و ديگری خصلت 
  .يا سرشت او و سومی امکان کسب اين آگاھی

موقعيت و منافع طبقاتی، عامل مھمی در گرايش به 
دانستن يا بی تمايلی به آن است و البته استثنا ھم وجود 

برای مثال، منافع طبقاتی يک سرمايه دار ايجاب . دارد
می کند که برای کسب سود ساليانه ھر چه بيشتر، در 

و حتی در  اشدب اعتنامقابل حق و نياز کارگران بی 
ھا، با خشونت و تھديد وضع  نصورت اعتراض آ

خصوص زمانی که ه کارگران را حتی بدتر ھم بکند؛ ب
موقعيت اجتماعی آن فرد سرمايه دار او را به چنان 
زندگی بورژوايی رسانده باشد که او کامPً از زندگی 

و در چھارچوب شود مردم کارگر و عادی دور  ۀروزمر
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اما اين  .دمناسبات خود با مشتی رقيب پولدار محدود گرد
بورژوا ھرگز يک  ۀبدان معنی نيست که از ميان طبق
بر ھمين اساس، يک . سوسياليست انقPبی بيرون نمی آيد

کارگر ھم که در روز ھشت ساعت، ده ساعت، شانزده 
ساعت کار می کند و باز ھم از نظر مخارج زندگی عقب 

که بل ،است، نه تنھا از خستگی مفرط بدنی رنج می برد
چنان  مشکPت ناشی از وضع درآمدش، آنبه علت 

 چيز فکری است که از زندگی خود ھيچ ۀگرفتار مشغل

نمی فھمد و در مقاطعی برای دفاع از حق خود در برابر 
کارفرما و حکومت وقت، مجبور می شود که جان خود 

مادی برای  ۀاين فرد مسلماً زمين. را به خطر بياندازد
تواند يکی از کسانی  و می ردکسب آگاھی طبقاتی را دا

حضور  ،باشد که در يک انقPب سوسياليستی کارگری
 البته اين شرط در اکثر کارگران تاھنگام. فعال داشته باشد

انقPب، به حالت بالقوه وجود دارد و تا پيش از  اعتPی
ھيچ کارگری و يا ھيچ . انقPب به حالت بالفعل در نمی آيد

يه و آمادگی انقPبی انسانی در شرايط عادی طبعاً روح
ندارد و اين امری طبيعی است، ولی ھستند کارگرانی که 
چون آغشته به فرھنگ و تبليغات بورژوايی می شوند، 
حتی در دوران انقPب ھم ھمواره برخوردھای ارتجاعی 

  .لذا اين استثناھا وجود دارد. داشته باشد

يعنی مجموعۀ خصوصيات بالقوۀ ذاتی و  - سرشت افراد
در  -طور اکتسابی افراد در زمينه ھای مختلفھمين 

يعنی . شرايط مناسب، مجال بروز و رشد پيدا می کند
استعدادھا، توانايی ھا، روحيات خاص بسياری به شکل 
بالقوه در افراد مشاھده می شود که در شرايط خاص می 

با توجه اين بحث، می توان انتظار . تواند فعليت پيدا کند
يط رخوت و سرکوب عمومی داشت که چه در شرا

 -جامعه، و چه در شرايط تغيير و تحوsت اجتماعی

که می توان تعبير  -سياسی، اين خصوصيات خاص افراد
فرصت پيدا می کند  -به شّم سياسی و غريزۀ طبقاتی کرد

که بالفعل شود و به اين ترتيب ھمان طور که در طول 
ه تاريخ شاھد بوده ايم، در چنين شرايطی افرادی ب

  .نيروھای مترقی و پيشرو جامعه تبديل می شوند

 آگاھی و امکان کسب آگاھی اما از مھم ترين شروطی

تمايل به و استعداد در  ۀچون جرق. است که برشمرديم
بر اثر مناسبات  بسياری افرادکسب آگاھی طبقاتی در 

در اجتماع زده می شود، اما برای رسيدن  آن ھاطبقاتی 
. کانات فراگيری ھم وجود داشته باشدبه آن آگاھی بايد ام

امروز بدون آموختن مفاھيم علمی مارکسيستی و آشنا 
شدن با چگونگی رسيدن به يک انقPب سوسياليستی، تنھا 
با تکيه بر کارگر بودن و يا تجربيات عملی خود، نمی 
توان انتظار داشت که ھر انقPبی حتی با حضور 

به طور خود به  )در ايران ۵٧مانند انقPب (کارگران 
و توان جلوگيری  رددخودی به نظام  سوسياليستی تبديل گ

ھمان (از بازگشت نظام سرمايه داری را داشته باشد 
البته به اين مورد ھم در ). طور که شوروی نتوانست

  .بخش انقPب سوسياليستی بيشتر خواھيم پرداخت

 ۀبا توجه به نکات باs اما حاs به ماھيت بخشی از جامع
 ۀسرمايه دار و طبق ۀطبق ميانبورژوايی می پردازيم که 

اش بين ارتجاع و  و خصلت طبقاتی ردکارگر قرار دا
خرده « طبقۀاين بخش که به  .راديکاليزم در نوسان است

اين  ۀمعروف است، موضوع بحث ما در ادام» بورژوا
  .ستم جنسی است ۀلأبخش و در رابطه با مس

و در (بسيار وسيع  اقشار يی،خرده بورژواخصلت 
 :را دربرمی گيرد) کشوری مانند ايران بسيار پراکنده

مرفه تکنوکرات مثل استادان دانشگاه،  مانند بخش
که قسمتی از ( ...و ، مديران رده باsپزشکان، مھندسين

معلمين، کارمندان ادارات تا  )خرده بورژوازی است
 ،)قسمت متوسط طبقۀ کارگر( دولتی و بخش خصوصی

رده فروش ھا و کارگران ساده و بی مھارت و خ تا
  . )قسمت تحتانی طبقۀ کارگر( ...کشاورزان و

مستقيماً در پروسۀ توليد  خرده بورژوازی از آن جايی که
نقش ندارد، ديد و تحليل خاص خود را از  اجتماعی

سياسی دارد، /تاريخی و اقتصادی/مسائل فلسفی 
را نه در رشد مثPًخرده بورژوازی روند تاريخ انسان 

وجه توليد اجتماعی که در مسائل اخPقی جستجو می 
کند؛ مثال ديگر از خصوصيات خرده بورژوازی اين 
است که تحليل علمی از قوانين رشد اجتماعی را با 
ارزش ھای اخPقی اين قوانين می سنجد، آن ھم با ارزش 

مثال سوم اين که . ھای اخPقی از موضع و ديد خود
زی، عليرغم اين که خود، در خدمت خرده بورژوا

بورژوازی قرار داشته و استثمار می شود، اما معتقد به 
مبارزه انقPبی به منظور برچيدن سيادت طبقاتی 
بورژوازی نيست و معتقد است که بدون انقPب 
سوسياليستی، در درون نظام سرمايه داری و از طريق 

د را رفرم می توان با بورژوازی کنار آمده و حق خو
لذا در زمان انقPب، خرده بورژوازی دارای . گرفت
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از يک طرف، چون خود تحت . خصلت پر نوسانی است
استثمار بورژوازی است در ھنگام انقPب برعليه 
بورژوازی در جبھه طبقه کارگر قرار می گيرد، ولی 
وقتی زمان برچيده شدن نظام مالکيت خصوصی فرا 

می شود، با از دست  رسيده و جامعه سوسياليستی آغاز
دادن مالکيت خصوصی خود، نگران شده و در جبھه ضد 

  .انقPب قرار می گيرد

است،  توجهسه نکته ای که در باs ذکر شد، بسيار قابل 
ھا ادامه خواھد  زيرا اين بخش از مقاله با توجه به آن

لذا وقتی می گوييم خرده بورژوازی روند تاريخ . يافت
توليد اجتماعی که در مسايل اخPقی انسان را نه در وجه 

اعتقاد به استثمار انسان  نه می بيند، پس به عبارت ديگر
در زمان حال  نه وسيله انسان در طول تاريخ دارد وه ب

سرمايه دار  ۀطبق ۀکارگر را به وسيل ۀاستثمار خود و طبق
وقتی می گوييم که به جای تحليل ھای علمی از . می بيند

عی، به آن از زاويه ارزش ھای اخPقی قوانين رشد اجتما
اين قوانين نگاه می کند، به اين معنی است که مثPً وقتی 

به شکل » خانواده«در سوسياليزم از برچيدن پديده 
» sابالی گری«موجود آن می پردازيم، اين به معنای 

انسان تعبير می شود؛ يا رھايی انسان از قيد و بند مذھب، 
در نتيجه، . بودن انسان می ماند» باربی بند و «به معنای 

نظام  ۀخرده بورژوازی با وجود استثمار شدنش به وسيل
سرمايه داری خواھان برچيده شدن نظام نيست و تنھا 
. خواھان بھبود وضعيت خود در آن مقطع از زمان است

خرده بورژوازی تنھا زمان حال را می بيند، از گذشته 
  .فکر نمی کند و راجع به آينده ھم ردخبری ندا

البته ناگفته نماند که مثل ھر مورد ديگری، در ميان تمام 
اقشار خرده بورژوازی، افراد مترقی و روشنفکر که به 

و خواھد بود و بحث  استکارگر می پيوندند بسيار  ۀطبق
ھا نيست، بلکه تحليلی است از ماھيت  ما در مورد آن

  .کارگر ۀسرمايه دار و طبق ۀطبق ميانقشر 

توجه به بحث باs، بايد به خاطر داشت که در جامعه  با
سرمايه داری، طبقه کارگر ھم يک دست نيست و از 

در درون اين . اقشار مختلف و متفاوتی شکل گرفته است
طيف، ھرچه به سمت قشر کارگران ساده و غيرحرفه ای 
نزديک شويم خصوصيات خرده بورژوايی در ميان آنھا 

به سمت اقشار صنعتی و  پر رنگ تر است و ھر چه
تخصصی نزديک شويم، توان آنھا درجدا کردن خويش 
از فرھنگ بورژوازی و داشتن خصوصيات خرده 

  .بارزتر است بورژوايی

بورژوايی  ۀدر نتيجه با توجه به زندگی روزمره در جامع
کارگر  ۀطبق مختلف فرھنگ بورژوايی، اقشار ۀو سلط

رده بورژوايی عموماً خيلی بيشتر به طرز فکرھای خ
کشيده می شوند تا به طرف افکار مترقی و سوسياليستی، 
مگر اين که شرايط مناسب عينی برای کشيده شدن به 

يک . طرف چپ و آموزش سوسياليستی ممکن گردد
خصلت بارز در خرده بورژوازی برای مثال، خصلت 
فردگرايی آنان است که توأم با کوته بينی و فرصت 

منفعت محوربينی و -ه سوی خودطلبی، اين قشر را ب
  .مطلق و بدون آينده نگری می کشدطلبی 

 -ستم جنسی نمونۀ مذکور از حال اگر باز گرديم به دو

کارگری و ديگری  ۀيک اتحادي عضوی ازيکی از جانب 
» حزب کارگران سوسياليست« از سوی يکی از رھبران

برخورد اين دو سازمان با  ۀخصوص نحوه و ب -انگستان
يکی مورد خشونت خانگی و ديگر  از زنانی که دو تن

مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، به اين نتيجه می رسيم 
که کادر رھبری ھيچ يک از اين دو سازمان از افراد 
مترقی، متعھد به اصول مارکسيزم و انقPبی شکل 
نگرفته است؛ ھرچند آن اتحاديه يکی از بزرگترين 

و » کارگر«حزب نام اتحاديه ھای جھان است و يا آن 
  .را به دنبال می کشد» سوسياليست«

ھای کارگری بر می گردد، می  تا آن جايی که به اتحاديه
 ۀتوان گفت که از آن جايی که اين سازمان ھا در برگيرند

کارگر ھستند، به طور خود به  ۀاقشار گسترده ای از طبق
. نمی توانند عملکردھای انقPبی داشته باشند خودی

تنھا زمانی خصلت انقPبی به خود  یيه ھای کارگراتحاد
حزب  متکی به ستون فقرات خود، يعنیمی گيرند که 

نھادی است  ،انقPبیتاز حزب پيش. انقPبی باشند زاتپيش
به اصول و اخPق (متشکل از مترقی ترين، متعھدترين 

و از خود گذشته ترين عناصر کارگری و ) مارکسيستی
که بر محور يک  کارگر ۀبه طبق افراد روشنفکر وفادار

برای مارکسيزم انقPبی انقPبی منطبق با اصول  ۀبرنام
سوسياليستی گرد آمده و توان رھبری  ۀرسيدن به جامع

بدون اين حزب، اتحاديه ھا يا . ارگر را دارندک طبقۀ
 رندسنديکاھای کارگری به خودی خود خصلت انقPبی ندا

قوق و مزايای ح و در سياست ھای خود حول صرفاً 
کارگران مبارزه می کنند که  ۀ بخشی ازشغلی و روزمر

دقيقاً ھمان ديد خرده بورژوايی است که تنھا در حد 
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مبارزات ابتدايی و دموکراتيک کارگران و در يک مقطع 
البته برای کارگرانی که تحت (مشخص مبارزه می کنند 

 که مطلق به سر می برند، مثل کارگران ايرانی استبداد

امروز ھمين اندازه ھم آزادی مبارزه برای حقوق خود را 
ندارند، وجود اتحاديه ھای واقعی کارگری که خود 
کارگران بدون نفوذ دولت، کارفرما يا گروه ھای سياسی 
اپوزيسيون داخل و خارج کشور، اداره می کنند، از 

سياسی بسيار زيادی به نفع کارگران / اھميت اقتصادی
ن ھا را اجباراً به سطح مبارزات ضّد و آ برخوردار است

، اما در )سرمايه داری و ضّد استبدادی می کشاند
کشورھای صنعتی پيشرفته اين نوع مطالبات دموکراتيک 

انقPبی يک حزب انقPبی کارگری  ۀکارگری بايد با برنام
 ۀپيوند خورده باشد، تا مبارزات را نھايتاً از مرحل

ه منظور برچيدن نظام طبقاتی ب ۀدموکراتيک به مرحل
سرمايه داری پيش ببرد، در غير اين صورت اين ارگان 
ھای کارگری در نھايت تبديل به ارگان ھای 

و  و ظرف مماشات با بورژوازی می شوند بوروکراتيک
انواع و اقسام مسايل غير دموکراتيک معمول در جامعه 

  .ھا رخ می دھد در اين ارگان بورژوايی

يه ھای کارگری ھر چه بزرگتر و از طرف ديگر، اتحاد
که ھمان  منفی آن ھا مھم ۀقدرتمندتر باشند، خصيص

می  یخصلت بوروکراتيک باشد، وسعت و عمق بيشتر
بوروکراسی که ھمان ديوانساsری است از . يابد

خصايص بارز دستگاه ھای اداری بورژوازی است که 
خرده بورژوازی به ارث می برد، تا بتواند ھرم قدرت 

اتحاديه ھای کارگری در . ھمواره حفظ نمايد را خود
اروپا تحت تأثير و کنترل احزاب کارگری، سوسياليست 
يا سوسيال دموکرات ھستند و سياست ھای اين احزاب را 

از آن جايی که اين احزاب خود، احزاب . پياده می کنند
انقPبی می باشند، بوروکراسی  بورژوا و فاقد خصايص

ھا به قدری قوی  ب، در آنصھای منااداری و رده بندی 
 ۀاست که اعتراض به مقامات باsی اين احزاب به وسيل

لذا اتحاديه ھای . اعضای رده پايين بی نتيجه است
کارگری ھم که خود ذاتاً انقPبی نيستند و خصلت ھای 
خرده بورژوايی قوی دارند، طبيعتاً وقتی در دام احزاب 

بورژوايی درونی بسيار بورژوايی می افتند، بوروکراسی 
قوی پيدا می کنند و رده ھای باsيی اين اتحاديه در واقع 

می  ھا ھستند، سيادت و برتری بر کارگرانی که عضو آن
اتحاديه ھای کارگری آمريکا ھم که در پشت حزب  .يابند

دموکرات آن کشور صف می کشند، ھمواره از رده بندی 

  . وردارندھای اداری و ديوانساsريبورژوايی برخ

در نتيجه، در اين اتحاديه ھا آن کسانی که در رأس قرار 
بر کارگران عضو اتحاديه خدايی کرده و  گرفته اند

که انتقادی  می شودمعموsً امر بر اين رھبران مشتبه 
بر آنان وارد نيست و اشتباھات، ) خص از پايينبا�(

خPف ھا، خيانت ھا و سازش ھای خود با بورژوازی را 
از ديدھا، حل  پنھان کردن و يشه با سرپوش گذاشتنھم

می کنند و عادت به حل مسائل در محيط دموکراتيک و با 
اين برخورد از باs و . نظر و دخالت ساير کارگران ندارد

ھا را  ميزان بوروکراسی در اين اتحاديه ھا خصلت آن
 ًPکارگر می سازد ۀبه دور از خصلت ذاتی طبق کام. 

به  کات باs اکنون شايد کمی آسان تر بتوانبا توجه به ن
از جانب » لنگن کارولين« علت خشونت خانگی عليه

 ۀوسايل نقلي ۀمعاون مدير کل اتحادي» استيو ھدلی«
دليل حمايتی که رھبری  ھمين طور و) RMT( انگستان

اتحاديه پس از مطلع شدن از اين اتفاق از استيو ھدلی 
 از مستسرتماsً به قدری استيو ھدلی، اح. نمود، پی برد

 قادر است مقام و موقعيت خود است که تصور می کند

که به لحاظ جسمی و يا به  کسانینسبت به  عملی را ھر
سياسی از او ضعيف تر ھستند، / لحاظ موقعيت اجتماعی

و پاسخگويی دور  گونه پيامد منفی رھ ازو  انجام دھد
کل مجمع به ھمين ترتيب، رئيس کل اتحاديه و . بماند

از لوث کرده و سعی دارند  که موضوع را ھم مديران آن
اتکا حرکت  ۀاز اين نقط، را منتفی کنند آن ،انکارطريق 

می کنند که آنان به آن اندازه از پله ھای قدرت باs رفته 
اند که ديگر لزومی نمی بينند نگاھی ھم به پايين 

ھمان نظام  ۀاين احساس قدرت، نشان. بياندازند
  .وکراتيک حاکم بر اتحاديه استبور

SWP انگلستان است،  ۀنيز اگرچه از احزاب شناخته شد
مثل دفاع از (اما رھبرانش عPوه بر انحرافات سياسی 

خطی تو ) جمھوری اسPمی و حزب اللھی ھای انگلستان
از سوسياليزم انقPبی، با توجه به نوع برخوردشان نسبت 

حزب از ) ايينرده پ( به شکايت يکی از زنان عضو
مارتين اسميت که معاون اول دبير کل حزب است، مبنی 
بر تجاوز جنسی، خصلت عميق بوروکراتيک خود را 
 ثابت کرده و در نتيجه تضاد شديد خود را با دموکراسی

که بايد ازخصايص حزب سوسياليست  درونی حزبی
 انقPبی باشد، بارز نموده و مثل ھر حزب بورژوای

اروپا حق دفاع از خود را که ) طلباصPح (يست رفرم
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ه حق دموکراتيک ھر انسانی است، از اين زن سلب کرد
اين حزب پيش از آن که بخواھد در مسايل کارگری . اند

صاحب نظر گردد، sزم است مسئوليت طبقاتی خود را 
در . کارگر انگستان برآورده نمايد ۀنسبت به زنان طبق

 ،سوسيال دموکراتيست مانند احزاب رفرماروپا احزاب 
در برخورد نادرست و غير انقPبی  ای ديرينه ۀسابق
  . دارند

يست ھا در کتابش به نام رفرمارنست مندل در باره 
»سوسيال دموکرات يزمرفرمخصلت «

١
  :می نويسد 

 سوسيال دموکرات پايگاه مادی اپورتونيزم يزمرفرم«

) ١٩١٧(از زمان انقPب اکتبر . است) فرصت طلبی(

رو گشته ه سياست روب ۀ، جنبش کارگری با دوشيوتاکنون
  .ھا بايد يکی را انتخاب می کرده است و بين آن

مبارزه برای اھداف فوری  "مصلحت"اين انتخاب بر سر 
شرکت يا  گزينۀ ربطی ھم به. نيستاقتصادی يا سياسی 

عدم شرکت در انتخابات و مشارکت در مجامع منتخب، 
ه برای پياده کردن قوانينی برای تبليغات ک آن ھم نه فقط

 که به نفع کارگران و ساير اقشار استثمار شده و تحت ستم

  .، نداردباشد

 يزمرفرمبا  چه که مارکسيزم انقPبی را در تقابل آن

برخوردی است که  سوسيال دموکرات قرار می دھد،
. نسبت به قدرت طبقاتِی سياسی اقتصادی سرمايه می شود

برخوردی متفاوت نسبت به دولت  به ھمين نحو نيز اساساً 
  . بورژوازی دارد

است که می گويد ساقط کردن توھم يزم، بر اين رفرم
 ٢٠اول . قدرت سرمايه به طور تدريجی امکان پذير است

درصد مالکيت  ۵٠درصد و بعد از آن  ٣٠درصد، بعد 
به اين ترتيب، قدرت . سرمايه را می توان ملی کرد

  .ل می روداقتصادی سرمايه کم کم تحلي

تئوريسين واقعی . يزم بنابراين ذاتاً تدريج گراسترفرم
فرمول معروف . نام داشت "ادوارد برنشتاين" ،يزمرفرم
سوسيال . بود "جنبش ھم چيز و در پايان ھيچ"او 

                                                 
1
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دموکرات ھای امروز آلمان اين فرمول را بھتر ھم کرده 
حال از . خواھيم کردحل  قطره قطره، صخره را: اند

چند ھزار . انسان به تاريخ زمين شناسی می رويمتاريخ 
  شود؟حل سال طول می کشد تا يک صخره قطره قطره 

. تدريج گرايی استتوھم  مارکسيزم انقPبی در حقيقت ردّ 

تجربه ھم اين را تأييد می کند که در ھيچ جا، در ھيچ 
کشوری ھرگز ديده نشده که بورژوازی قدرت اقتصادی 

گرايانه از دست داده -و تدريجو سياسی خود را به نح
می تواند اين قدرت را تضعيف کند؛ نمی  رفرم .باشد

  ».تواند نابود کند

اين البته بدان معنی نيست که مارکسيزم خواھان خشونت 
برعکس، مارکسيزم انقPبی خواھان . و جنگ است

برچيده شدن ھرگونه ستم انسان بر انسان است و به اين 
جامعه سوسياليستی است؛ جايی دليل خواھان رسيدن به 

که امکان سوء استفاده سيستماتيک انسان از انسان وجود 
 ۀکه در مقابل طبق دار سرمايه ۀمنتھا طبق. نخواھد داشت

کارگر و توده زحمتکش جامعه، جمعيت قليلی است، 
برای حفظ منافع خود حتی در برابر مبارزات صلح آميز 

رت به خشونت کارگر، از ترس از دست دادن قد ۀطبق
که اساساً به ھمين منظور ... ارتش، پليس و(پناه می برد 

به اين دليل است که مبارزات طبقاتی ). بنا نھاده شده اند
کارگر در اين حالت بايد  ۀطبق. به خشونت کشيده می شود

مبارزات سازماندھی  ۀدفاع از خود که آماد ۀنه تنھا آماد
تا بتواند ماشين شده تھاجم به مثل و توده ای باشد، 

سرکوب بورژوازی را از کار انداخته و خرد کند و با 
تصاحب قدرت سياسی و اقتصادی، نه تنھا اکثريت جامعه 

برھاند که مانع ) و فرھنگی(را از يوغ بندگی اقتصادی 
از ايجاد نظامی شود که مبتنی بر بھره کشی انسان از 

  .انسان به ھر طريقی باشد

اين نتيجه می رسيم که اگر خواھان يزم به رفرم ۀاز فلسف
مبارزه با بورژوازی نباشی، خواھان بر چيده شدن 
طبقات در جامعه ھم نيستی؛ اگر خواھان برچيده شدن 
 طبقات در جامعه نباشی، خواھان برچيده شدن ستم

اقصادی انسان بر انسان نيستی؛ اگر خواھان برچيده شدن 
انقPبی در تقابل  ستم انسان بر انسان نباشی؛ با مارکسيزم

کامل قرار می گيری و در نتيجه خود يک بورژوا بوده يا 
  .تحت فرھنگ بورژوازی قرار داری

ھمزمان با اين برخوردھای سوسيال دموکرات ھا 
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مارکس برای کاھش قانونی روزکار «خصوصاً در آلمان 
او عليه . به طور سيستماتيک مبارزه می کرد) در ھفته(

. مصممانه جنگيد و کار کودکاناستثمار شديد زنان 

کوشيد تا مبارزه برای ھشت ساعت کار در روز  انگلس
و حق رأی را برای ھمه ساده و به طور مساوی در تمام 

  ».کشورھا گسترش دھد

اول ماه مه نمونه بارزی از مبارزات کارگری است که 
و با تمام توان  نديست ھا در تقابل با آن حرکت کردرفرم

. ھيت و تأثير طبقاتی آن را خنثی کنندکوشيدند تا ما

يست احزاب سوسيال دموکرات و رفرمرھبران 
سوسياليست ابتدا خواھان انتقال مراسم اول ماه مه به 

 بهاولين يکشنبه بعد از اول ماه بوده و در آن روز يکشن

، می خواستند تا )که به ھر حال روز تعطيل ھفته است(
ه عنوان يک عيد، آن کارگران يا در خانه نشسته و يا ب

روز را جشن بگيرند، نه اين که به خيابان ھا ريخته و 
 ساعت تظاھرات بگذارند و سعی در قانونی کردن ھشت

  .دنکشورھای جھان نماي ۀکار در روز در ھم

 را نمی توان )در اروپا(به ھمين ترتيب، احزاب امروزی 

برای خود، معبار  نام سوسياليست استفاده ازبه صرف 
ھا را بر اساس موضع گيری و  ، بلکه بايد آنر دادقرا

  .عملکردشان ارزيابی کرد

SWP  تنھا به اين علت که از خود ھرمی از قدرت
و در نتيجه اعضای تحتانی ھيچ گونه حقی  است ساخته

در برابر رھبری ندارند، خود را از مدار سوسياليست 
يستی به حزب رفرمھای انقPبی خارج نموده و خصلت 

يک حزب سوسياليست انقPبی بر خPف  .ه استداد
دارای سلسله مراتب دمکراتيک  يستی،رفرماحزاب 

حيات خود را مديون پايه ھا بوده و ھر رھبری،  است،
چنين حزبی، انتقاد پذير و  .لحظه قابل عزل و نصب است

اعضا در برابر نظم و مقررات و  ۀشکايت پذير است؛ ھم
وق اقليت با حقوق اکثريت حق. اصول حزب با ھم برابرند

در  .يکسان است؛ حتی اگر اين اقليت تنھا يک نفر باشد
چنين حزب حّق جناح و فراکسيون به عنوان يک اصل به 
رسميت شناخته می شود و برخPف باور رفرميست ھا و 
استالينيست ھا اين موضوع از بسياری انشعاب ھای 

وش حزب با سرپ» حيثيت« .احتمالی جلوگيری می کند
آن ) يا اعضای(گذاشتن يا خفه کردن صدای عضو 

له و أمحفوظ نمی ماند، بلکه با باز بودن، برخورد به مس
تعيين نوع تنبيه مناسب با رأی اکثريت اعضا، آن حيثيت 

حزبی که حتی . حفظ شده و حزب را قدرتمندتر می کند
يک دستگاه اداری بورژوايی قادر نيست با  ۀبه انداز

از مقام و موقعيت خود سوء استفاده و  عضو باsيی که
، امروز يک نمايدبرخورد  می کندحزب را بی اعتيار 

يست ضعيف و بی اعتبارتر از دستگاه ھای رفرمحزب 
  .قضايی بورژوازی می باشد

اگر به خصايص اين نوع احزاب و خصايص اقشار خرده 
در واقع . بورژوا بنگريم، شباھت ھای زيادی می يابيم

 می دانندای سوسياليست که خود را انقPبی يست ھرفرم

را با عکس ھای  نشريات خودو سايت، نشريه و انواع 
مارکس، انگلس، لنين و تروتسکی تزيين می کنند، اگر 

حزب با ھم،  یتساوی اعضا ۀامتحان خود را در زمين
 ،صرف نظر از اين که مقام آن عضو چيست، نگذرانند

  .تی دارنديسرفرمماھيتی خرده بورژوايی و 

له ای را که در أاز ديد مارکسيست ھای انقPبی، دو مس
 است، اين چند ماه اخير، گريبان اين دو سازمان را گرفته

 مذکور يکی عمل دو مرد :می بايد از دو جنبه نگاه کرد

که می بايستی در حضور اعضای حزب دادگاھی تشکيل 
در درون ھر (شده و به ھر يک از اين شکايت ھا 

ھا محکوم  رسيدگی می شد و اگر آن) ن مربوطهسازما
شناخته می شدند، تنبيه مناسب بر پايه رأی اعضا تعيين 

با وجود اعتراض SWP در حالی که مثPً در. می شد
بخش ھای عظيمی از اين حزب، رھبری ھمواره بر 

يا در . تصميمی که از پيش اتخاذ کرده، باقی مانده است
کنار اين اتفاق با سکوت  اکثريت اعضا از RMT ۀاتحادي

دوم طرز برخورد از باsی رھبری  ۀنکت. عبور کرده اند
در اين جا است . با اعضا و افراد وابسته به اتحاديه است

دموکراسی درونی در ابعاد و مسائل مختلف  ۀلأکه مس
  .مطرح می گردد

 ادامه دارد
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  مصاحبه ها

  پروژۀ احيای مارکسيستیپروژۀ احيای مارکسيستی

 

متن پيش رو، مربوط به سخنرانی ای است که از سوی 
احيای «رفيق مازيار رازی طی نشست عمومی 

، در )٢٠١٣ژوئن  ١٢به تاريخ (در لندن » مارکسيستی
آن در شرايط مورد فعاليت ھای اين پروژه و ضرورت 

کنونی، ايراد شد و اکنون برای خوانندگان نشريه، به 
  .فارسی ترجمه و منتشر گرديده است

***  

را » احيای مارکسيستی«کسانی که پروژۀ : مجری برنامه
بنا نھادند، جريان ھای ھمفکر سوسياليستی ھستند از 

که خواھان  - انگلستان–فرانسه، ترکيه، ايران و ھمين جا
يان جريانات سوسياليستی در سطح جھانی ايجاد بحث م

  .می باشند

مازيار راضی از گرايش مارکسيست ھای انقPبی ايران 
که مھمان ما در انگلستان است، در اين پروژه فعال بوده، 
و ما خواستيم که ايشان نظرشان را در اين رابطه بيان 

  .کنند

  

ه اين به خود ب –بله، با تشکر از شما رفيق : مازيار رازی
خودی بايد روشن باشد که چرا ما بايد در اين زمان، در 
اين برھه از تاريخ مبارزات طبقاتی، مارکسيزم را احيا و 
بازسازی کنيم و به فعاليت بين المللی زندگی دوباره 

  .ببخشيم

دليل آن اين است که برای توده ھای کارگر و زحمتکش 
تحت ستم در سطح جھان، کامPً روشن است که نظام 
سرمايه داری بنا به ماھيت خود، به دنبال چپاول آن ھا 
است؛ بانک ھا ھم به ھمين نحو، ھمان طور که بيش از 

به اين  ٢٠٠٨پيش به دنبال بحران نئوليبراليزم از سال 
  .سو عيان شد، در پی چپاول آن ھا می باشند

طی چند سال گذشته، صدھا، ھزارھا و ميليون ھا نفر از 
که در مقابل اين حرکت آشکار بايستند،  توده ھا برای اين

ھفته پيش در ترکيه بود و ھنوز . به خيابان ھا ريخته اند
ھم ادامه دارد، پيش از آن در يونان بود و ھمين طور 

در اسپانيا، ايتاليا، حتی آمريکا، خاورميانه، : ادامه دارد
  .شورش ھا، انقPبات در سطح جھانی...آفريقای شمالی

مطرح است که چرا ھيچ گونه انقPب پس اين سئوال 
  سوسياليستی رخ نمی دھد؟

برای ما سوسياليست ھا در نتيجه بPفاصله اين سؤال 
مطرح می گردد که چرا ھيچ گونه انقPب سوسياليستی 

  نمی شود؟

ھم از نظر اقتصادی و  -در اين دوران که سرمايه داری
در بحران بسيار عميقی فرورفته،  -ھم از نظر سياسی

ولت به روشنی پشت اين اقليت يک درصدی آمده است د
و از بانک ھا دفاع می کند، سياست ھای تضييقی را پياده 
می کند و می خواھد که ميليون ھا انسان زحمتکش بھای 

و بعد اقدام به دزدی قانونی ... اشتباھات آن ھا را بپردازند
و » بانک بارکلی«و چپاول مردم می کنند، مثل 

»HSBC« .با تغيير مديريت و برداشتن يک فرد  سپس
از مقامش و کاھش دويست، سيصد ھزار پوندی از حق 
ا�متياز و گذاشتن فرد ديگری به جای او، مسأله را 

  .ماست و مالی می کنند

اتفاقاً من ھفتۀ پيش ھمين جا وقتی سوار مترو بودم، 
در آن آمده بود . افتاد» مترو«چشمم به روزنامۀ مجانی 

ھزار پوند را به عنوان حق ا�متياز  ۵٠٠ا مبلغ که اين ھ
اين روزنامه از . بين مديريت پنج بانک تقسيم کرده بودند

آن جا که مجانی است، توسط صدھا ھزار عابر در روز 
طنز مسأله اين جاست که روز بعد در . خوانده می شود

به مشکل فقر در » آپزفم و کپ«مقالۀ ديگری در 
ھزار نفر زير  ۵٠٠و نوشته بود که انگلستان اشاره کرده 

  .خط فقر زندگی می کنند، يعنی حتی غذای کافی ندارند
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وضعيت امروز به اين شکل است که آن ھا با اين 
وضعيت بحرانی، در حال چپاول مردم ھستند و در نتيجه 

در چنين دورانی، ما بايد . مردم به خيابان ھا ريخته اند
  .موضع خود را بازنگری کنيم

سال گذشته  ۴٠، ٣٠سيست ھای انقPبی، در ظرف مارک
بايد خود را آماده می کردند، به خصوص تروتسکيست 
ھا که بايد به طور مداوم برای انقPب سوسياليستی آماده 

در دوران رخوت، ما وظيفه داريم از فرصت . شوند
  . استفاده و خود را آماده کنيم

ه اند، ھيچ اما اکنون که ميليون ھا نفر به خيابان ريخت
در نتيجه بسيار روشن . گونه رھبری ای وجود ندارد

در . است که انقPبيون چپ ھم در بحران فرو رفته اند
غير اين صورت، ما می بايست می توانستيم ميليون ھا 

ما . نفر از مردمی را که به خيابان ھا ريختند رھبری کنيم
-يشابايد می توانستيم انقPبات را رھبری کنيم، شرايط پ

اما ... انقPبی را در بسياری جاھا رھبری کنيم
مارکسيست ھا و تروتسکيست ھا غايب اند، کامPً غايب 

آن ھا حتی ... اند و ھيچ نشانی از رھبری آن ھا نيست
دائم در حال مشاجره . خود را ھم نمی توانند رھبری کنند

نگاه کنيد به وضعيت کنونی : ھستند، تجزيه می شوند
SWP .زمان ھای بزرگ و گستردۀ اين سا

که قرارست مثPً رھبری کنند، ميدان را » تروتسکيستی«
برای آنارشيست ھا خالی گذاشته اند و ھيچ جايی حضور 

ھای » انترناسيونال«در عوض يا مشغول ساخت . ندارند
 و ISمثل ده ھا گروه بدون برنامه مانند (جعلی ھستند 

IMT (د و مشغول و يا سر خود را پايين انداخته ان
  . کارھای روزمرۀ خود خستند

در نتيجه وقت آن رسيده که ما دربارۀ اين وضعيت تجديد 
امروز ما به عنوان مارکسيست نمی توانيم . نظر کنيم

چشم خود را نسبت به قيام ھايی که رخ داده، ببنديم و 
 ١٧، ١۶نوجوانان ... مردم را در خيابان ھا رھا کنيم

ود که به خيابان ھا ريختند و ساله ھمين دو سال پيش ب
بدون ... » سوسياليزم«،  »انقPب«روی ديوارھا نوشتند 
اين نشانۀ فقدان رھبری در سطح ! ھيچ گونه آموزشی

  .جھانی است

البته ھيچ گونه راه حل فوری برای اين مسأله وجود 
. ما آرزو می کرديم که امروز کمينترن داشتيم. ندارد

سيه در مقياس جھانی تأسيس کمينترنی که با انقPب رو

اما من به شما اطمينان می دھم که شرايط عينی، . شد
امروز در سطح جھانی آمادۀ انقPبات سوسياليستی است 
و اين کمبود رھبری باعث شده است که ما بنشينيم و 

سال است انجام داده ايم  ۴٠، ٣٠ھمين کارھايی را که 
  .ادامه بدھيم

از درون » احيای مارکسيستی«به اين ترتيب، اين پروژۀ 
ما در اين جا می . اين وضعيت عينی بيرون آمده است

گوييم که ما نمی توانيم بحران رھبری را فوری حل کنيم، 
ما نمی توانيم يک سازمان بين المللی در مقياس جھانی را 
. که بتواند انقPب را رھبری کند، ھمين حاs ايجاد کنيم

يم اين است که ما می توانيم اما چيزی که می توانيم بگوي
دربارۀ قدم ھايی، قدم ھايی بسيار ... بازنگری بکنيم 

» بين الملل انقPبی«کوچک که می توانيم برای ساختن 

احيای «اين است ايدۀ . برداريم، بحث کنيم
اين يک پروژه است، سازمان نيست، ... »مارکسيستی

ر تنھا يک پروژه است که می خواھد فک... گرايش نيست
  .بازنگری را احيا کند

اين که بخواھيم اين طرف يا آن طرف دنبال افرادی 
مثPً يک نفر  -بگرديم که از گروه ھای ديگر جدا شده اند

در اين دوران فايده  -و غيره SWP، يک نفر از ISاز 
اين کار برای دوران رخوت خوب بود و در ضمن . ندارد

تر کسی خيلی ھم خسته کننده و بی حاصل است و کم
اين نوع فعاليت ھا به . عPقه دارد که در آن درگير شود

درد دوران اوليۀ نئوليبراليزم می خورد که سرمايه داری 
مشغول ايجاد رفرم ھايی بود؛ دوره ای که نئوليبراليزم با 

، جّو )انگلستان(شکست معدنچيان در ھمين کشور 
ر رخوتی را به وجود آورده و با اقداماتی در ساير کشو

جّو گيج کننده ای ايجاد کرده بود که ھمه را مبھوت کرده 
  . بود

اما حاs وضع تغيير کرده و ما ھمه بايد طرز برخورد 
از اين رو اين پروژه به وجود آمد که . خود را تغيير دھيم

ما مدافع . با کارھای ساير سازمان ھا متفاوت خواھد بود
اھيم چشمان ما نمی خو. ساختن بين الملل ساختگی نيستيم
پس اين پروژه می خواھد . خود را به شرايط کنونی ببنديم

 .نگاھی دوباره به مارکسيزم داشته باشد

: از سال ھا پيش مسألۀ اصلی و مرکزی ما ھم اين بود که

مارکسيست ھای «تروتسکيزم چه مشکلی دارد؟ اين 
کجا ھستند؟ چرا آن ھا نظريات ابتدايی » انقPبی
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؟ برای مثال، نگاھی به !يير داده اندمارکسيزم را ھم تغ
SWP  از اين ھا نام برديم، در (می اندازيم ًPچون قب

، )غير اين صورت، اين ھا بيشترشان ھم ھمين طورند
اين گروه دست آخر سر از جبھۀ يکی از ارتجاعی ترين 
رژيم ھا، رژيم ايران، درآورده و با عناصر حزب هللا در 

در نتيجه يک چيزی . وندخيابان ھای لندن ديده می ش
خراب » مارکسيزم«واقعاً بايد در رابطه با نظرات اين 

اين مارکسيزم نيست، اگر در پايان اين تحليل ھا . باشد
برويم و در جبھۀ يک رژيم ارتجاعی قرار بگيريم و با 
عناصر ارتجاعی حزب هللا يک شکل فعاليت بگذاريم و 

عاليت که از اين بنابراين، اين نوع ف! جبھۀ متحد بسازيم
تئوری ھا بيرون آمده، توسط يک چنين به اصطPح 
تئوريسين ھايی، نشان می دھند که در حقيقت، بحران 

ما بايد از . تئوری ھم وجود دارد که ما می بايد احيا کنيم
ما می بايد در واقع . ابتدايی ترين تئوری ھا شروع کنيم

چه  شروع کنيم و ببينيم که» مانيفست کمونيست«از 
درس ھايی از گرايش ھای مارکسيستی در کل تاريخ 
مبارزه می توانيم بگيريم و ببينيم چه اصولی از 

حتی . تروتسکيزم، از اصول ابتدايی لنينيزم می يابيم
تمام اين . مفھوم سازماندھی لنينيستی تغيير کرده است

گروه ھا و سازمان ھا، تظاھر به در دست داشتن رھبری 
کارگر  ۵کنند، آن ھم بدون داشتن حتی  انقPب جھانی می

در يک کارخانه و بدون اين که حتی يک اعتصاب را 
اين در حقيقت ھمان برخورد . سازماندھی کرده باشند

آن ھا درک . ارتجاعی با مفھوم لنينيستی حزب است
اين نوع سازماندھی، استالينيستی است، . غلطی دارند

  !اما نيستولی تظاھر به لنينيستی بودن می کند؛ 

بنابراين با اين . ما البته می بايد آن را ھم بررسی کنيم
ما ھمزمان دو چيز » احيای مارکسيستی«نظريه دربارۀ 

اول به يک فعاليت و سازماندھی مشترک : می خواھيم
برسيم، نگاه کنيم و ببينيم چه چيزی در اطراف ما می 

بله، در ھر کشور . گذرد و از روزمّرگی خودداری کنيم
ما بر حسب عادت يک سلسله فعاليت ھايی داريم، اما بايد 
به اين ھم توجه کنيم که در اطرافمان چه می گذرد، سعی 
کنيم خودمان را به قيام ھای توده ای در مقياس جھانی 

خاورميانه و جاھای ديگر و ببينيم چه راه : مرتبط کنيم
. حل ھايی را می توانيم برای حّل بحران موجود بيابيم

م و ھم زمان که فعاليت ھای مشترک سياسی می دو
گذاريم، دور ھم بنشنيم، بحث کنيم و تمام نظريات در 
مارکسيزم، لنينيزم، تروتسکيزم و ھر چه که از تجربيات 

قبل خود داريم را بازنگری و بازسازی کنيم و به 
نظريات واقع بينانه تر و بھتر برسيم و مارکسيزم را 

ارکسيزم يک تئوری دگم نيست که چرا که م. تکامل بدھيم
ما برای ھميشه نگاه داريم و برای ھر کاری مانند يک 

ما می . فرمول بيرون بکشيم؛ ما بايد آن را توسعه بدھيم
بنابراين، ما به . بايد آن را با وضعيت روز تطبيق بدھيم

اين نتيجه رسيده ايم که در حالی که با ساير سازمان ھا 
سازمان  ۵يا  ۴حال حاضر  که در –مPقات می کنيم

و ھر کدام از اين کشورھا و سازمان ھا به علت  -ھستند
مشکPت موجود در کشورشان، در سطح خاص خود می 
باشند، ما می خواھيم با آن ھا در زمينۀ تئوری ھايمان 
بحث داشته باشيم؛ ما بحث ھايی را در زمينۀ امپرياليزم، 

می . ايممسألۀ ساختن حزب تا حدودی شروع کرده 
. خواھيم که ھر چه زودتر يک بولتن داخلی داشته باشيم

ما در عين حال می خواھيم يک نشريه، يک نشريۀ 
مشترک داشته باشيم که عقايد و بحث ھايمان را بتوانيم به 

تا به دست ھر کسی که تمايل (سطح گسترده تری بکشانيم 
  ).داشت برسد

ود و به با بازنگری و بازسازی نظريات مارکسيستی خ
وسيلۀ فعاليت ھای مشترک در زمينه ھای مختلف در 
مقياسی  جھانی، می توانيم بر ھمديگر تأثير بگذاريم و با 
ھم بھتر رابطه برقرار کنيم، دربارۀ ساير کشورھا تدريجاً 

تدريجاً شروع به ساختن يک گرايش . بيشتر آشنا شويم
واند مارکسيستی حقيقی، يک گرايش بين المللی کنيم که بت

يک گرايش بين الملل مارکسيستی حقيقی را برای سال 
  .ھای درازی در آينده رھبری کند

يک سازمان بين المللی حقيقی که خود را برای انقPبات، 
برای انقPب جھانی، برای انقPب در ضعيف ترين نقاط 

به  - مثل ايران، مصر، تونس، و مانند اين ھا–جھان 
  .ندعنوان دستور روز آماده می ک

اين بحران ھای عميق در ھر يک از اين کشورھا ھر 
مسأله بر سر آماده کردن . لحظه می تواند طغيان زا گردد

دومين انقPب . و تدارک رھبری اين انقPبات است
بعد از روسيه، . سوسياليستی خود را در جھان ايجاد کنيم

در . ھيچ انقPب سوسياليستی ديگری پيش نيامده است
عمPً در وضعيتی ھستيم که اگر  حال حاضر ما

سازماندھی کامل داشته باشيد، می توانيم در يک کشور، 
  .دومين انقPب سوسياليستی را شاھد باشيم
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اگر انقPبی با رھبری طبقۀ کارگر، رھبری مارکسيست 
ھای انقPبی در ھر يک از اين کشورھا پيش آيد، مانند 

نند انقPب زمين لرزه ای دنيا را تکان خواھد داد، ما
روسيه، وقتی که در روسيه انقPب شد، ميليون ھا انسان، 
ميليون ھا کارگر با آن اعPم ھمبستگی کردند و خيلی از 

، ١٩١٩انقPب ھا مانند انقPبات آلمان در سال ھای 
که البته به دست سوسيال دموکراسی به  -١٩٢٣، ١٩٢٠

 تحت تأثير انقPب روسيه موفقيت -شکست کشيده شدند

  .آميز گشت

در حقيقت وقوع انقPب در انگلستان، که در حال حاضر 
چندان به نظر نمی رسد، می تواند به سرنوشت انقPبات 

اگر مثPً انقPب . کشورھای ديگر منوط گردد
سوسياليستی در ايران صورت پذيرد، می تواند شرايط 

  .انقPبی خيلی از کشورھای ديگر را ھم  فراھم آورد

ری درستی داشته باشيم و اگر ما نظرات اگر ما رھب
ابتدايی مارکسيزم را درک کنيم و اگر ما آن ھا را به کار 
گيريم و در ميان کارگران و اقشار تحت ستم نفوذ داشته 
باشيم، بعد می توانيم اميدوار باشيم که به تغييری که سال 

اين يک امکانی . ھاست برايمان يک رؤيا شده، برسيم
راه را درست رفته باشيم، می تواند  است که اگر ما
  .واقعيت پيدا کند

از طرف ديگر، ما با سازمان ھای ديگر بحث داريم که 
اگر شما می خواھيد کارھای روزمرۀ خود را ادامه دھيد، 

نفر عضو داريد، در پنجاه سال  ٢٠٠اگر در حال حاضر 
نفر می رسد و به اين  ٢۵٠يا صد سال ديگر تعدادتان به 

ز نمی توانيد انقPب بکنيد، و اين روش صحيح نحو ھرگ
ساختن يک سازمان يا روش صحيح آماده شدن برای 

  .انقPب نيست

البته با ساير سازمان ھا در . بنابراين اين است راه حل
مقياس جھانی اين بحث را ھم داريم که اگر شما روش 
بھتری را می دانيد، معرفی کنيد؛ ما گوش می دھيم و در 

اما اگر نداريد، sاقل اين را . ا سھيم خواھيم شدفعاليت ھ
  .بسازيد) که ما پيشنھاد می کنيم(

اين پروژه به اين شکل است که گفته شد، به منظور 
  .انقPبی برای آينده) مارکسيستی(ساختن يک گرايش 

  

کارگران مصر، بين منگنۀ اخوان المسلمين و کارگران مصر، بين منگنۀ اخوان المسلمين و 
  کودتای ارتشکودتای ارتش

  مراد شيرين

 آرام نوبخت: مهترج

ديک به دو ساعت پيش، ارتش مصر محمد مرسی، نز
يعنی نخستين رئيس جمھوری را که به طور دمکراتيک 
در اين کشور برگزيده شده بود، سرنگون کرد؛ ژنرال 
عبد الفتاح السيسی، وزير دفاع مرسی، در تلويزيون 

  .دولتی رسماً از کودتا عليه رئيس جمھور خود خبر داد

د پذيرش محمد بدين ترتيب طی حرکتی که مور
، احمد الطيب، امام »ليبرال«البرادعی، رھبر اپوزيسيون 

پايگاه سنتی تعليمات و آموزش (جماعت مسجد ا�زھر 
و ھمين طور پاپ تواضروس، ) ھای اسPمی در قاھره

رھبر کليسای قبطيان قرار گرفت، ساِل ننگيِن 
  .درقدرتبودن اخوان المسلمين ُمھر پايان خورد

ی را در اختيار دارد که از »نقشۀ راه«ه ارتش اعPم کرد
حمايت طيف وسيعی از گروه ھای سياسی برخوردار 

با وعدۀ (است و کليات آن شامل تعليق قانون اساسی 
، استقرار يک حکومت !)برگزاری زودھنگام انتخابات

تکنوکرات، و سپردن مسئوليت اجرای امور کشور به 
  !می شوددادگاه قانون اساسی برای يک دورۀ موقت 

سکوی پرتابی برای «را » نقشۀ راه«البرادعی حتی اين 
حتی ! خواند» )٢٠١١(ژانويه  ٢٥پيشروی جديد انقPب 

حزب النور، دومين گروه بزرگ اسPمگرای مصر ھم 
به خاطر اجتناب از درگيری ھای بيشتر، به پذيرش اين 

  !تن داده است» نقشۀ راه«

می مارکسيست ھا در اين ميان نکاتی وجود دارد که تما
  :بايد به طور شفاف مّد نظر داشته باشند

ارتش . اقدام ارتش ھيچ چيز به جز يک کودتا نيست -١
مصر يک بخش مھم از بورژوازی است که منافع کسب 
. و کار و دارايی ھای آن بالغ بر ميلياردھا دsر می شود

برخی متخصصين ادعا می کنند که اين ارتش، يک سوم 
ارتش ھمواره برای ! ت کنترل خود دارداقتصاد را تح

ثبات و امنيت بلندمدت سرمايه در مصر، به ويژه منافع 
  .، عمل کرده است(!)خود عواملش 
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ارتش، حّق برکناری مرسی را، با وجود اين که او طی 
تنھا يک سال به چنين شخصيت منفوری مبدل شده است، 

صرفاً اين که مرسی نمايندۀ يک بخش بسيار . نداشت
ارتجاعی از بورژوازی بوده است به آن معنا نيست که 
. کارگران و توده ھا بايد از ارتش در مقابل او دفاع کنند

کارگران و فقرا نبايد انتظار ھيچ گونه بھبودی را از 
  .ارتش داشته باشند

کودتا، از يک سو شکاف ھای بزرگ موجود در درون 
ی ديگر طبقۀ سرمايه دار مصر را نشان می دھد و از سو

. ناتوانی آن از حّل نسبتاً مسالمت آميز اين شکاف ھا

کارگران ھرگز نبايد به البرادعی، شيخ ا�زھر و پاپ، 
حزب النور و تمامی کسانی که به اين کودتا مشروعيت 
دادند و تPش کردند تا تصوير آن را به عنوان نوعی 
حرکت برای نجات مصر از فاجعه تلطيف کنند، اعتماد 

  .اين کودتا بدون ترديد بايد محکوم شود. باشندداشته 

معترضينی که بابت بيانۀ السيسی به ھلھله و شادی 
  .پرداختند، از کوته بينی خود متأسف خواھند شد

و عروسک خميه شب بازی آن، (اخوان المسلمين  -٢
يک نيروی بورژوايی ارتجاعی و نمايندۀ بخش ) ُمرسی

حذف شده و در دورۀ  ھايی از اين طبقه است که از قدرت
استبداد نظامی حسنی مبارک، از انباشت مبالغ ھنگفتی از 

  .ثروت محروم گشته بودند

مارکسيست ھای انقPبی به ھيچ وجه نبايد به پشتيبانی از 
اگر ھر . مرسی يا اخوان المسلمين بپردازند

سردرگم و گيجی تا ديروز گمان می کرد » مارکسيست«
يد بھبودی را در زندگی که اين افراد ارتجاعی شا

روزمرۀ کارگران مصر و ديگر اقشار تحت ستم و 
ديگر اکنون نبايد توھمی استثمار به ارمغان بياورند، 

مردم نيز ھم اين افراد ارتجاعی را به مدت  !داشته باشند
يک سال در قدرت ديده اند و ھم نقشی را که آن ھا از 

  .ده اندزمان سرنگونی حسنی مبارک در جامعه ايفا کر

دو سال و نيم پس از آن که امپرياليزم امريکا حسنی  -٣
، بورژوازی مصر عميقاً بر )١(مبارک را دور انداخت 

سر چگونگی جايگزين کردن اين مھره چندپاره شده 
حکومت اوباما آلترناتيو قابل اعتمادی در برابر . است

بھترين «رژيم سابق مبارک ندارد؛ بنابراين اکنون 
اين است که استبداد را با حذف منفورترين  او» گزينۀ

چھره ھای آن بازگرداند، اما در عين حال کمی چاشنی 
اين که آيا امريکا قادر . ھم به آن اضافه کند» دمکراتيک«

به تحقق سناريو می شود يا خير، و اين که چنين چيزی 
احتماsً تا چه مدت دوام خواھد داشت، به اقدام کارگران و 

  .تحت ستم و استثمار بستگی دارد ساير اقشار

بار ديگر مشاھده کرديم که نضج يافتن شرايط عينی  -٤
که می تواند به انقPب منجر شود، ممکن است تماماً 

 -چرا که عامل ذھنی. برخPف آھنگ شرايط ذھنی باشد

تنھا می تواند از  -يعنی حزب پيشتاز انقPبی طبقۀ کارگر
فرسای مارکسيست ھای طريق مداخلۀ صبورانه و توان 

انقPبی در درون مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر و پيوند 
دادن اين مبارزات با وظيفۀ نھايی تسخير قدرت به دست 

راه ھای ميانبُر، اميد کاذب و  .پرولتاريا، ايجاد گردد
اغراق کردن در مورد اھميت شورش عليه مبارک با 

ھای خواندن آن و ھمين طور موضع فرقه » انقPب«
در اين ميان، ابداً کسی » مارکسيست«متنوع به اصطPح 

  !را به اين وظيفۀ محورِی تسخير قدرت نزديک تر نکرد

مارکسيست ھای انق�بی بايد تنھا از مبارزات مستقل 
طبقۀ کارگر عليه تمامی جناح ھای بورژوازی و گام ھای 

به لحاظ سازمانی،  - آن به سوی ساخت اين استق�ل
و به عنوان يک نيروی فعال در ھدايت تمامی برنامه ای 

 -مبارزات توده ھای تحت ستم و استثمار در جامعه

  .حمايت کنند

ما در جھانی زندگی می کنيم که قدرت و رھبرِی  -٥
تاکنون بPمنازِع طبقۀ سرمايه دار، ھر ھفته درحال افشا 

اگر به ھمين چند ھفتۀ ! و به چالش کشيده شدن است
م، می بينيم بخش اعظم شعارھا و مطالباتی گذشته نگاه کني

به ھمراه  -که در ترکيه، برزيل و مصر مطرح می شود
شعارھا و مطالباتی در باقی کشورھای عربی و اتحاديۀ 

ھمگی نشان می دھند که فقدان و  - اروپا شاھده بوده ايم
عدم بازسازی يک انترناسيونال مارکسيستی انقPبی به 

شکست و ناکامی شورش ھا، روال ھميشه ريشۀ اصلی 
طغيان ھا و اعتصابات عمومی در پنج يا شش سال گذشته 

سرنگونی سرمايه داری از طريق انقPب ھای . بوده است
به ھمين . کارگری حتی يک بار ھم طرح نشده است

خاطر است که وظيفۀ احيای مارکسيزم بيش از پيش 
  .ضروری شده است

 ٢٠١٣ژوئيۀ  ٣
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چپاول سرمايه داری، و رعب چپاول سرمايه داری، و رعب اعتراض عليه اعتراض عليه : : ترکيهترکيه
  و وحشت پليسیو وحشت پليسی

  

گزارشی تحليلی از رفقای سازمان  :توضيح ميليتانت
دربارۀ ) Marksist Tutum(» نگراش مارکسيستی«

البته sزم به ذکر است که . اعتراضات اخير در ترکيه
تمامی تحليل ھا و مواضع اين رفقا، الزاماً مورد تأييد ما 

 .نيست

  ٢٠١٣ژوئن  ٣

 آرشين قھرمانی :ترجمه

اعتراضات برای توقف تPش ھای سرمايه در جھت 
، به سرعت در )»تقسيم«ميدان (تاراج پارک ِگزی 

سرتاسر کشور گسترده و به شورشی عليه حاکميت مبّدل 
اکنون روزانه شاھد برگزاری شمار زيادی . شده است

تظاھراِت ضّد حکومتی در شھرھای بسياری، به ويژه 
در استانبول، تظاھرات . ا و ازمير، ھستيماستانبول، آنکار

در مجموع . به بسياری از محPت گسترش يافته است
صدھا ھزار نفر در اين بسيج توده ھا حضور و نقش 

ھزاران نفر دستگير و مجروح شده، و دو تن . داشته اند
  .نيز جان خود را از دست داده اند

اين بسيِج به سرعت رو به گسترش، حاکی از نقطۀ 
و ) AKP(حزب عدالت و توسعه . طف مھمی استع

شخص اردوغان برای نخستين بار چنين ضربۀ بزرگی 
ناھمخوانی در بيانيه ھای مختلف . را متحّمل شده اند

، آشفتگی آن ھا را نشان می AKPسخنگويان متنوع 
 .دھد

اين که چنين اقدامی با محتوای بسيار مشخص و ويژه 
پارک گزی و ساختن ای، يعنی توقف قطع درختان در 

يک مرکز خريد در آن جا، جرقه ھای چنين فرايند 
گسترده ای را روشن کرد، فی نفسه بسيار حائز اھميت 

واضح است که مشکل، صرفاً مسألۀ درختان و . است
مطالبات شکل گرفته حول پارک . حساسيت شھری نيست

گزی، وسيله ای ھستند که توده ھای وسيع مردم با توسل 
شم خود را نسبت به فعاليت ھا و اقدامات به آن، خ
برای تحميل کنترل بيشتر بر جامعه و  AKPحکومت 

اين که حتی يک چنين . خفه کردن آن، ابراز می کنند
مطالبات مPيم و به وضوح بھحقی، بار ديگر با خشونت 
و بيرحمی شديدی رو به رو شد و رويکرد مستنبدانه، 

نمايش گذاشت،  سرکوبگرانه و خودکامۀ دولت را به
  .ديگر وضعيت را به حالت غيرقابل تحمل رساند

در واقع رويکرد حزب عدالت و توسعه، که خصلت آن 
يا حرف «(را خودبينی حاصل از قدرت نشان می دھد 

، سال ھا در حال انباشتن خشم بخش رو به )»من يا ھيچ
بنابراين ھمان طور که ھمه . رشدی از جامعه بوده است

، مشکلی بود که دست »تقسيم«ضوع ميدان می دانند، مو
به ھمين دليل است که . آخر خطّ قرمز را رد کرد

اعتراضات بدون طی کردن ھرگونه مرحلۀ ميانی، 
بPفاصله به سطحِ مستقيماً ضّد حکومتی جھش کرده 

اين صدھا ھزار نفر از مردمی که به خيابان ھا می . است
پنجره ھا سرو  ريزند، اين کسانی که با قاشق زنی از لب

صدا می کنند، ديگر نه مثPً فرماندۀ پليس يا شھردار يا 
فرماندار استانبول، بلکه مستقيماً حکومت و اردوغان را 

ھمۀ اين ھا در شرايطی رخ می دھند که . ھدف گرفته اند
رسانه ھای جريان اصلی بورژوازی، سکوت اختيار 

 .کرده اند

ت به حکومت و برای درِک آن چه که خشم مردم را نسب
اردوغان برانگيخت، بايد قدری نزديک تر به پيشينۀ 

حزب عدالت و توسعه پس از آن که . موضوع نگاه کنيم
غيرنظامی -اساساً از مبارزه عليه بوروکراسی نظامی

پيروز بيرون آمد، مسير سلطه جويانه و گستاخانه تری 
. را با گام نھادن به سوی تثبيت قدرتش در پيش گرفت

» قربانی«پيش از اين توانسته بود که نقش  AKPحزب 

و در ھر  - نقشی که کامPً بی پايه ھم نبود -را ايفا کند



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392خرداد خرداد   --6161شمارة شمارة  

٤٨ 

البته عناصر ديگری . فرصت قدرت خود را تثبيت نمايد
ھم وجود داشته است، مثPً فقدان يک آلترناتيو نيرومند 
دمکراتيک و رسيدن اقتصاد به يک وضعيت عمومی 

-ز شکست بوروکراسی نظامیپس ا  .نسبتاً مناسب

به (غيرنظامی، ھيچ ميدانی برای اعتراض وجود نداشته 
را وادار کند نگاھی به  AKPکه ) استثنای مسألۀ کردھا

يکی از نتايج فرعی اين امر آن بود که . خودش بياندازد
  .اتحاد آن با ليبرال ھا اھميت خود را از دست داده

رانی، حزب بنابراين پس از سپری شدن آن مرحلۀ بح
AKP  به سوی حرکت ھای سياسی مشخصی رو کرد به

منظور تثبيت حمايت از خود، محو ھرگونه رشد و تکامل 
ممکن ديناميسم اعتراضات اجتماعی و تغذيه کردن 

آن ھا با ارعاب پليسی بی حد و مرز، . ھمپالگی ھای خود
حمله به جنبش کارگری، اپوزيسيون سوسياليستی و 

نی را آغاز کردند، قدم ھای گستاخانه آکسيون ھای خيابا
تری در جھت مداخله در سبک زندگی مردم برداشتند، به 
سمت ايجاد جامعه ای مطيع و گوش به فرمان حرکت 
ھايی کردند، با وقاحت ابتکار عمل را برای تاراج شھرھا 
به دست گرفتند، و مھر ايدئولوژيک خود را بر شھرھا 

ض را بلند کرد، با زدند، ھرکسی را که صدای اعترا
. سبعيت تمام و با تکبر ناشی از قدرت خود درھم شکستند

» تقسيم«اين که امسال و برخPف سه سال گذشته، ميدان 

بنا به خواست حاکميت برای تظاھرات روز اول ماه مه 
ممنوع شده است، تجلی آشکار اين روند تکاملی دولت 

  .بوده است

ل چند سال گذشته آن چه که حزب عدالت و توسعه در طو
در حال به انجام رساندنش بوده، انباشتن نارضايتی در 

بايد خاطر نشان کرد . بخش ھای مختلف جامعه بوده است
که اين بخش ھا، پيش از اين خارج از پايۀ انتخاباتی 

AKP ولی آن ھا به لحاظ سياسی آن قدر فعال و . بوده اند
ن نگرانی از بابتشا AKPسازمان يافته نبودند که حزب 

  .به دل راه دھد

از سوی ديگر، ھرچه به پايان چند سال گذشته می رسيم، 
می بينيم که نوعی نارضايتی نيز در ميان رأی دھندگان 
به حزب عدالت و توسعه تا درجۀ معينی شکل گرفته 

تجلی سمبليک آن، ظھور جنبش ھای انتقادی و . است
به . ودب» مسلمانان ضّد سرمايه داری«دمکراتيک نظير 
، به عنوان يک »جنبش فتح هللا گولن«عPوه، اين که 

متحد جّدی حزب عدالت و توسعه، به تدريج در مبارزه 

اش برای سھم گيری از قدرت، از اين حزب فاصله 
نقش داشته  AKPگرفته است، در نارضايتی نسبت به 

 AKPاين وضعيت به تعميق شکاف ھا در درون . است

  .منجر می شود

در قبال سوريه نيز بايد  AKPاست ورشکستۀ تأثير سي
ھرچه . ملحوظ شود AKPدر تحليل حالت سلطه جويانۀ 

رؤياھای اردوغان برای رياست جمھوری و جاه طلبی 
ھايش در خاورماينه بيشتر نقش بر آب می شوند، او به 
عنوان رھبر سرمايۀ اکنون امپرياليستی، با جاه طلبی 

قبل عصبی، سلطه جو و ھای بناپارتيستی خود، بيش از 
ھرچه انتقادات از داخل و خارج بيشتر . گستاخ می گردد

اين . بدتر می گردد AKPشعارھا و رويکرد   می شود،
تکبر ناشی از قدرت، تا حدودی از اين موضوع ناشی 

، AKPمی شود که گويا قرار است حمايت انتخاباتی از 
خاباتی، نظرسنجی ھای انت. ھمانند سابق ادامه داشته باشد

ھيچ چيز سند «را با اين تصور که  AKPمقامات 
مالکيت ما را تھديد نمی کند، رأی دھدگان ھنوز پشت ما 

  .، در اعتماد به نفس کاذبی غرق کرده بود»ھستند

با اين حال شمار زيادی از تحّوsت نظير تPش برای منع 
سقط جنين، محدوديت بر فروش و مصرف الکل، بمب 

به دليل سياست حکومت در قبال » نلیريحا«گذاری شھر 
کشته برجای گذاشت، ممنوعيت ھايی بر  ٥٢سوريه که 

برگزاری تظاھرات اول ماه مه، رعب و وحشت پليسی 
بی حّد و حساب، دستگيری شمار زيادی از ژورناليست 
ھا، فشار بر رسانه ھا که آن ھا را مطيع حاکميت ساخته، 

به ويژه از  تPش ھای حريصانه برای چپاول طبيعت
طريق ساخت سد بر ھر رود ترکيه، روانه کردن فقرا به 
سوی حاشيه ھای شھرھا و رويکرد سلسله مراتبی دولت 

شدند تا تودۀ نسبتاً بزرگی   ھمگی جمع… در ھمۀ اين ھا
  .برسانند» ديگر بس است«از مردم را به مرحلۀ 

از  -در نھايت بخِش وسيعاً متنوع و گوناگونی از جامعه
داران محيط زيست تا طرفداران فوتبال، از ھنرمندان طرف

تا دانش آموزان دبيرستانی و دانشجويان، از کماليست ھا 
به کمک حقانيت بی چون و چرای  - تا سوسياليست ھا

دفاع از پارک گزی، به سرعت وارد عمِل ضّد حکومتی 
حکومت نيز نھايتاً مجبور شد که با ابPغ . شده است

به اين . به پليس، عقب نشينی کند فرمان تخليۀ پارک
ترتيب توده ھای مردم، بالغ برصدھزار نفر، پيروزمندانه 

ھمين امر به وضوح از بھانه ھای . وارد پارک شدند
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دولت برای ممانعت از برگزاری تظاھرات اول ماه مه 
  .در ميدان تقسيم پرده برداشت

اب مقاومتی که در ميدان تقسيم عليه استبداد، تحقير و ارع
پليسی آغاز شد، به بسياری ديگر از محPت استانبول و 

مردم به مدت چند روز در . ساير شھرھا گسترش يافت
استانبول و ديگر شھرھا درحال مقاومت در برابر ارعاب 

آغاز و تکامل اين مقاومت به شکل . پليس بوده و ھستند
سازمانيافته نبوده است و در واقع عدم سازمانيابی 

به . از خصوصيات آن به شمار می رود عمومی، يکی
عPوه اين مقاومت يک خصلت طبقاتی پرولتری آشکار 
ندارد، در حال حاضر ھيچ دخالتگری سازمانيافته ای از 
سوی طبقۀ کارگر در اين فرايند به چشم نمی خورد، اما 

عناصر . کارگران به طور انفرادی در آن شرکت دارند
، دانش آموزان »ديقه سفي«غالب، اصوsً کارگران 
است که » طبقۀ متوسطی«دبيرستانی و دانشجويان، 

انگيزۀ غالب، نفرت . تعصبات کماليستی نيرومندی دارد
اما ترکيب سياسی آن . و اردوغان است AKPعليه دولت 

به عنوان مثال گرايش ھايی نظير . تماماً مختلط است
به اصطPح ( IP، )يک گروه فاشيستی(» تورک سولو«
که قوياً ناسيوناليست و کماليست » ارگرانحزب ک«

حزب ( CHPشووينيست - ، و جناح کودتاچی)است
وجود دارند، و اين ھا در تPش اند ) جمھوری خواه مردم

. که جنبش را به يک خطّ شووينيستی ضّد ُکردی بکشانند

با اين وجود، در حال حاضر جنبش به طور کلی بيانگر 
ّو غالب بر آن، يک ديناميسم دمکراتيک است که ج

و   ايستادگی در برابر ارعاب، مداخلۀ در امور روزمّره
ھنر، چپاول شھرھا و طبيعت، و اقدامات مستبدانۀ 

  .حکومت است

اين جنبش وسيع تاکنون يک نقطۀ گسست جّدی را به 
و  AKPبرای نخستين بار است که . وجود آورده است

. داردوغان در چنين موقعيت شرم آوری قرار می گيرن

بيانيه ھای متفاوتی که از سوی محافل حکومت صادر 
مھمتر از . می شوند، به روشنی اين را آشکار می سازند

آن، جّو ترکيه دستخوش تغيير بوده و دستکم برای بخش 
وسيعی از مردم، ديوار ترس و وحشت درحال فرو 

ديناميسم دمکراتيک عمومی، فضايی از . ريختن است
و حکومت و پليس درحال عقب آزادی را خلق می کند، 

ھمگی اين ھا نکات مثبتی . نشينی و ترِک ميدان است
  .ھستند

اين جنبش توده ای وسيع، ھمچون ساير نمونه ھای مشابه 
در ديگر نقاط جھان، تجارب مفيدی را در اختيارمان 

درس ھای متعّددی است که بايد کسب . قرار داده است
ب تجارب مبارزۀ شود، درس ھايی که بی ترديد در کتا

ما بايد خاطر نشان . طبقاتی ترکيه به ثبت خواھند رسيد
کنيم که اين نخستين زمانی است که چنين شورش عمومی 

  .خودانگيخته ای در ترکيه رخ می دھد

بزرگترين مشکل، ضعِف جنبش سازمانيافتۀ کارگران 
و  DISKبايد ببينيم که آيا تصميم اتحاديه ھای . است

KESK و کنش گری، تأثير خواھد داشت يا  به اعتصاب
از سازمان ھای  KESKو  DISKمتأسفانه . خير

نيرومندی در محيط ھای کار و ھمين طور اتوريتۀ کافی 
تجربه نشان خواھد . بر اعضای خود برخوردار نيستند

داد که آيا جّو عمومی بسيج اجتماعی، برای فائق آمدن بر 
  .اين ضعف کافی خواھد بود يا خير

ن ما تودۀ بزرگ و پويايی داريم که درگير مقاومت اکنو
مطمئناً گروه ھای . مصّممانه عليه نيروھای دولتی است

. سوسياليستی از طيف ھای مختلف نقشی برای ايفا دارند

اما تا زمانی که جنبش سازمان يافته طبقۀ پرولتر، وارد 
نشود، اين پويايی با خطر نابودی يا افتادن به دست 

که بزرگترين نيروی ( CHPسيوناليست مانند نيروھای نا
در اين . مواجه خواھد بود) سياسی ضّد حکومتی است

بستر، پيش بردن مطالباتی که مستقيماً طبقۀ کارگر، 
مداخلۀ اتحاديه ھای کارگری و کارگران در داخل 
کارخانه ھا به شکل سازمان يافته، سازماندھی اعتصاب 

ر و غيره را ھا يا ساير آکسيون ھا در محل کا
اين نوع . دربربگيرد، گام ھايی مھم به جلو خواھند بود

تPش، ھمچنين از نظر درگير کردن توده ھای وسيع، 
، در اين فرايند، بسيار حائز AKPولی ھنوز تحت کنترل 

يک نکتۀ مثبت، مداخلۀ برخی مردم مذھبی . اھميت است
است، و اين امر به » تقسيم«در آکسيون ھای ميدان 

 AKPح در مورد توده ھای وسيعی که تحت کنترل وضو

ناسيوناليست ھا /ھرچه کماليست ھا. ھستند، مصداق ندارد
بيشتر مسلط باشند، توفيق در اين امر مشکل تر خواھد 

بنابراين تقويت ديناميسم طبقاتی پرولتاريا و . بود
جلوگيری از افتادن توده ھای زحمتکش به دستان 

  .ت ھا فوق العاده مھم استکماليست ھا و ناسيوناليس
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  !!وقتی درخت، مانع ديدن جنگل شودوقتی درخت، مانع ديدن جنگل شود: : ترکيهترکيه

  مايکل رابرتز

  آرمان پويان: ترجمه

زمانی  ،انفجار اعتراضات طی يک ھفتۀ گذشته در ترکيه
آغاز شد که مردم تPش کردند تا مانع قطع درختان در 

در واقع  يعنی قطع درختان، پارک گزی شوند؛ اين اقدام،
دولت است برای جايگزين کردن پارک با  بخشی از طرح

و يک مرکز خريد که شامل مسجدی ديگر ھم خواھد بود، 
ھمين طور ويران کردن مرکز فرھنگی سکوsر آتاتورک 
. و جايگزينی آن با سربازخانه ھای نظامی دورۀ عثمانی

قع نمی توان يک تصادف تاريخی ااين رويدادھا را به و
، مسأله ای سبز برای توسعه ناميد، چرا که فقدان فضاھای

اقشار  مورد اعتراض روزافزونبه طور  است که
. واقع شده - طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط -وسيعی از مردم

ۀ اقتصادی ق داده ھای سازمان ھمکاری و توسعطب
)OECD( ،درصد از مردم ترکيه احساس می کنند  ٣٣

که فاقد دسترسی به فضاھای سبز ھستند، اين رقم به 
درصدی کشورھای  ١٢بيش تر از متوسط  مراتب

و ھمين طور باsترين سطح  OECDاروپايی عضو 
  .نارضايتی در منطقه است

اما سرمايه داری ترکيه در حرکت است، و تا جايی که به 
و سرمايۀ داخلی و  »عدالت و توسعه«حزب حاکم 

خارجی مربوط است، ھيچ چيز نبايد بر سر آن قرار گيرد 
ترکيه می خواھد از نبردبان کلوپ ). !از جمله درختان(

باs برود و ھنوز با ولع در حال  OECDثروتمندان 
رقابت برای پيوستن به اتحاديۀ اروپا تا اواخر اين دھه 

دولت ھمزمان به شکل مستبدانه ای تPش دارد که . است
يک روبنای دولتی اسPمی را به اين توسعۀ سرمايه 

ئل اکنندۀ الکل، رعايت مسقوانين محدود: داری تحميل کند
. ھمان شکل ايرانبه مذھبی، پوشش، و انقياد زنان تقريباً 

تا به ا�ن حزب عدالت و توسعه در صدر قرار داشته، 
ن موضوع ميانتخابات پس از انتخابات را پيروز شده و ھ

آن رو قادر ساخته است که نظاميان سکوsر سابق 
ن سکوsر در سيويآتاتورک را به حاشيه براند و اپوز

عدالت حزب  .طبقۀ متوسط را متفرق سازد طاحزاب منح
و توسعه در اين موارد، از سوی جميعت وسيع فقرای 

حمايت می شد که به مدت يک دھه يا بيشتر در  يیشھرھا
اما . آن ھا به دقت مشغول ايجاد پايگاھی برای خود بود

ی البته با به دست گرفتن قدرت بPمنازع، اکنون به ابزار
با وجود (بزرگ و سرمايۀ خارجی  برای کمپانی ھای

) برخی شکاف ھای مقطعی بر سر خط مشی سياسی

دولت به طور فزاينده ای خود را به . تبديل شده است
عنوان قدرتی منطقه ای می بيند و مايل است که در 

ايران، فلسطين، : مداخله کند ،درگيری ھای متعّدد منطقه
  .و اخيراً سوريه

امر به نظر خواھد رسيد که سرمايۀ تُرک بدون  در ظاھر
. مشکPت زيادی رو به جلو و باs در حرکت است

درست است که رشد اقتصادی در سال ھای اخير شتاب 
گرفته و سرمايۀ خارجی برای استثمار نيروی کاری که 
از مناطق فقير حومه به نواحی شھری ھجوم می آورند، 

يعنی توسعۀ سرمايه (ھمچون سيل به داخل سرازير شده 
اما اين موفقيت ). داری نوظھور به شکل کPسيِک آن

ظاھری اقتصادی ھنوز روی پاھای لرزان يک سرمايه 
داری ضعيف استوار است و به عPوه وزن باsی فساد و 
ارتشا، عقب ماندگی مذھبی و توجه اندک به حقوق بشر و 

، بر نابرابری درآمدی. آن را به پايين می کشد ،قوانين
حسب ضريب جينی، طبق تخمين صندوق بين المللی 

است، يعنی باsتر از اياsت متحده به  ۴٠پول، حدود 
عنوان نابرابرترين کشور در ميان اقتصادھای سرمايه 
داری پيشرفته و ھمين طور باsترين رقم در کشورھای 

  .نوظھور اروپا، به استثنای روسيه

شاخص آزادی  جای تعجبی ندارد که ترکيه بر اساس
قرار  ١۵۴، در رتبۀ )گزارشگران بدون مرز(مطبوعات 

درحال حاضر بزرگ ترين «نه فقط اين کشور . دارد
، بلکه رؤسای »زندان جھان برای روزنامه نگاران است

وی سرسانه ھا روزنامه نگاران را به دليل فشار از 
امری نسبی است و نه رفاه . حکومت اخراج می کنند

درصد جمعيت سن کار بين  ۴٨بيش از  کمی. برای ھمه
سال از شغل دستمزدی برخودار است،  ۶۴تا  ١۵سنين 

 OECDمتوسط اشتغال  از رقمی که به مراتب پايين تر

قرار دارد و پايين ترين نرخ در بين ) درصد ۶۶يعنی (
ساعت در  ١٨٧٧رکيه تمردم . است OECDکشورھای 

در  ساعت ١٧٧۶سال کار می کنند، بيش از متوسط 
OECD . ،درصد از کارمندان  ۴۶با اين حال در ترکيه

ساعت بسيار طوsنی ای کار می کنند، يعنی حتی بسيار 
 ٩که متوسط آن  OECDبيشتراز باsترين نرخ در 

  .درصد است
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درصد مردم می گويند که از وضعيت  ۶٧نزديک به 
کنونی مسکن خود رضايت دارند، که اين رقم به مراتب 

 ٨٧، يعنی OECDمتوسط موجود در پايين تر از 

درصد، و ھمين طور پايين ترين سطح در ميان 
در ترکيه ھر خانه به طور متوسط . کشورھای آن است

اتاق به ازای ھر فرد دارد، درحالی که متوسط آن  ٠.٩
اتاق به ازای ھر فرد است، اين رقم  ۶.١، OECDدر 

 OECDنيز پايين ترين نرخ در ميان کشورھای عضو 

 ٨٧.٣از نظر تسھيPت ابتدايی، . سوب می شودمح

درصد مردم ترکيه در سکونتگاه ھايی با دسترسی 
، زندگی می کنندخصوصی به توالت فرنگی داخلی منزل 

ھمين  و OECDدرصدی  ٩٧.٨تر از متوسط رقمی کم
  .OECDطور پايين ترين نرخ در ميان کشورھای 

ھستند که  نظام ھای آموزشی با بھترين عملکرد، آن ھايی
آموزش را با کيفيت باs در اختيار ھمۀ محصلين قرار 

 ٢٠در ترکيه متوسط اختPف در نتايج، بين . می دھند

درصد  ٢٠اجتماعی و -درصد با باsترين پيشينۀ اقتصادی
واحد  ١٠۶اجتماعی، -با پايين ترين پيشينۀ اقتصادی

به طور  OECDاست؛ درحالی که اين رقم  برای 
اين نشان می دھد که نظام . حد استوا ٩٩متوسط 

آموزشی در ترکيه آموزش با کيفيت باs را اساساً به افراد 
  .مرفه ارائه می کند

درصد از توليد  ۶.١کّل ھزينه ھای بھداشت و درمان، 
را تشکيل می دھد، يعنی بيش از ) GDP(ناخالص داخلی 

درصدی در ميان  ٩.۵تر از متوسط سه واحد درصد کم
سطح ھزينه ھای سرانۀ . OECDعضو کشورھای 

دsر  ٩١٣، ٢٠٠٨تی و درمانی ترکيه در سال شابھد
به طور ( OECDبوده است، يعنی پايين ترين رقم در 

درصد از مردم  ۶١در ترکيه تنھا ). دsر ٣٢۶٨متوسط 
اين رقم نيز . می گويند که از کيفيت آب راضی ھستند

 است که متوسط سطح OECDپايين ترين رقم در 

درصد می باشد و نشان می دھد که  ٨۴رضايت در آن 
ی در ارائۀ آب با کيفيت باs به ترکيه ھنوز با مشکPت

  .اکنين خود رو به رو استس

را به سرمايه داری ترکيه  ای رکود بزرگ ھمان ضربه
برخPف (پاسخ دولت . وارد نمود که به ديگر کشورھا

ری دامن اين بود که به رونق عظيم اعتبا) IMFنصيحت 
اين موضوع نرخ . بزند تا تقاصای داخلی را تغذيه کند

 ١٠تورم را دورقمی کرد و کسری حساب جاری را به 

دومين (گسترش دارد  ٢٠١١در سال  GDPدرصِد 
اين موضوع و ، )کسری بزرگ در جھان بر حسب دsر

در معرض خطر معکوس شدن جريان سرمايه  را ترکيه
ده جھانی از اوضاع قرار دا در شرايط تداوم عدم اطمينان

درصد  ٢۵نيازھای تأمين مالی خارجی، حدوداً . است
GDP  است، به طوری که بانک ھای ترکيه بر

ترکيه طی دو . جی کوتاه مدت متکی ھستنداستقراض خار
اورزی به اقتصادی خدماتی شدھه از يک اقتصادی ک

پايگاه توليد مانوفاکتور را تصعيف  ،جھش کرده و رکود
٢مانند اجزاجيباشی ١،شرکت ھای خوشه ای. ه استنمود

 

٣و زورلو
فعاليت ھای اصلی  به جای سرمايه گذاری در 
، مراکز خريد عظيمی طی چند سال گذشته ٤حرفۀ خود
  .ساخته اند

در دو سال گذشته، اقتصاد به دنبال تضعيف تقاضای 
ھنوز مستعد سيکل ھای رونق و ترکيه . داخلی، آھسته شد

وضعيت . جريان ھای سرمايۀ خارجی است رکود به دليل
سPمتی امپرياليزم جھانی، ھنوز عاملی برجسته در رشد 

نرخ پس انداز ملی به طور قابل . خود ترکيه است
 ٢۵سال گذشته سقوط کرده و از  ١۵مPحظه ای طی 

 ١۵تر از به کم ١٩٩٠در اواخر دھۀ  GDPدرصد 

تر  اين سقوط بزرگ. درصد در حال حاضر رسيده است
در طول ھمين دوره  G-20از ھر يک از کشورھای 

است و در تقابل کامل با تجربۀ اقتصادھای نوظھور 
بنابراين ترکيه مجبور است که . ھمتای خود قرار دارد

نيروی کار خود را برای جذب جريان سرمايه گذاری 
. به بخش قابل تجارت، رقابتی کند) FDI(مستقيم خارجی 

 GDPدرصد  ٢در حدود ، که FDIجريان ورودی 

است، ھنوز پايين تر از متوسط اقتصادھای نوظھور 
G20  قرار دارد و بخش عمدۀ جريان ھای سرمايه

گذاری به سمت بخش ھای غيرمولد نظير بانکداری و 
  .امPک منحرف شده است

واقعی به  GDP، رشد ٢٠١١تا  ٢٠٠٣بين سال ھای 
 درصد در ھر سال بود، اما نرخ ۵.٣طور متوسط 

                                                 
1
 Conglomerate 

2
 Eczacıbaşı 

3
 Zorlu 

4
 core businesses 
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بيکاری دو رقمی باقی ماند، بنابراين ارتش ذخيرۀ کار 
کسری تجاری و درآمدی با . برای استثمار ايجاد نمود

 GDPدرصد  ۵ديگر کشورھا، به طور متوسط بالغ بر 

اما اين تازه سال ھای خوِب سرمايه داری ترکيه . بود
بينی می شود که در بھترين حالت رشد اقتصادی پيش. بود

درصد برای باقی دھۀ حاضر   ۴تر از به ساsنه کم
درصد  ٧.۵کاھش پيدا کند، درحالی که کسری خارجی به 

GDP رونق دھۀ گذشته تا درجه ای بر پايۀ . گسترش يابد
امPک، اعتبار و خدمات و ساخت و ساز قرار داشت، و 

تر بر پايۀ مانوفاکتور، صادرات و سرمايه بسيار کم
  .گذاری

سوددھی سرمايۀ تُرک به دليل  علت اين امر آن است که
اين . آغاز آھستگی گسترش نيروی کار، کاھش يافته است

تصادفی نبود که . قابل مPحظه بود ١٩٩٠سقوط در دھۀ 
حزب عدالت و توسعه با اکثريت مطلق آرا و با حمايت 

سال  ١، يعنی ٢٠٠٢حرف و مشاغل بزرگ در انتخابات 
دھی در دورۀ سود. پس از بنيان گذاری خود، پيروز شد

حاکميت حزب عدالت و توسعه، منجر به بھبود قابل 
البته تاحدودی بر پايۀ سرمايه گذاری (توجھی شد 

رکود بزرگ، يک روند معکوس جديد به ). غيرمولد
ارمغان آورد، به طوری که اين بار بھبود وضع سوددھی 

به نقطۀ اوج  ٢٠١٠اگرچه سوددھی تا اوايل . باز ايستاده
يافت، اما از آن زمان تاکنون شديداً پايين رفته  سابق بھبود

است و ھنوز پايين تر از نقطۀ اوج پيش از رکود بزرگ 
  .قرار دارد

  )درصد(نرخ سود : ترکيه

  

ه داری ترکيه آن قدر صحيح و جوانه ھای جنگل سرماي
سالم نيستند که حکومت بتواند به از ريشه درآوردن 

 .چنان ادامه دھددرختان آن ھم

  ))بخش دومبخش دوم((دورۀ دگرگونی ھای انق�بی دورۀ دگرگونی ھای انق�بی : : دورۀ گذاردورۀ گذار

  اليف چاغلی

  آرام نوبخت: ترجمه

در «متن پيش رو، ترجمۀ فصل سوم از کتاب : توضيح
ز تئوريسين ھای نوشتۀ اليف چاغلی ا» پرتو مارکسيزم

در اين فصل به . سازمان نگرش مارکسيستی است
و خصوصيات آن » دورۀ گذار به سوسياليزم«موضوع 

در شمارۀ . از منظر مارکسيزم انقPبی پرداخته می شود
قبل، بخش نخست اين فصل ترجمه شد که اينک ادامۀ آن 

  .را می خوانيد

  دورۀ گذار، دوره ای ايستا نيست

ب نتايجی از کمون پاريس، که بينش مارکس پس از کس
جنبش کمونيستی را روشن می ساخت، به ابعاد تاريخی 

استقرار حکومت کمون در . پيچيدۀ دورۀ گذار توجه کرد
چون تسخير قدرت پرولتاريا ، ھم١٨٧١پاريس به سال 

، ١٩١٧در مراکز صنعتی روسيه پس از انقPب اکتبر 
دليل مارکس  درست به ھمين. تنھا يک نقطۀ آغاز بود

د کرد که تا پيش از قدرت پرولتری، يک مسير يکتأ
تاريخی دشوار، طوsنی و پرفراز و نشيب وجود خواھد 

  :داشت که بايد پيمود

اين . طبقۀ کارگر از کمون انتظار معجزه نداشت«
طبقه ھيچ ناکجا آباِد ساخته و پرداخته ای که 

فرمانی صادرشده بخواھد آن را به ضرب و زور 
اين طبقه می . مستقر سازد، ندارد مرجع خلقاز 

داند که برای تحقق بخشيدن به رھايی خودش و 
ھمراه با آن تحقق بخشيدن به اين شکل عالی تر 
زندگانی اجتماعی که تمامی حرکت جامعۀ کنونی 
به اقتصاد ساخت اقتصادی خويش به نحوی 

يش می رود، ناگزير پاجتناب ناپذير به سمت آن 
طوsنی از مبارزه را پشت سر است دورانی 

بگذارد که طی آن، از راه رشته ای از فرايندھای 
تاريخی، شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر 

. سره دگرگون خواھد شدجوامع و خود آدميان يک

ھدف طبقۀ کارگر تحقق بخشيدن به آرمان کماِل 
مطلوب نيست، بلکه ھدف وی فقط رھا کردن 

طفۀ آن در ت که ننی اسعناصری از جامعۀ نوي
عۀ کھن بورژوايی که در حال فرو بطن ھمين جام



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392خرداد خرداد   --6161شمارة شمارة  

٥٣ 

» .ريختن است، نھفته
)١١(

  

بنابراين ھمان طور که مارکس توضيح داد، خصلت 
اصلی دورۀ گذار، تکميل دگرگونی ھای اجتماعی به 

رھا کردن عناصر «دست پرولتاريای حاکم و به منظور 
ماعی، اين دگرگونی ھای اجت. است» از جامعۀ نوين

امکان آن را فراھم خواھد ساخت که ضمن انحPل نظام 
من تمرکز ابزار سرمايه داری، نيروھای مولد نيز به يُ 

توليد در دستان پرولتاريا به سطحی فراسوی آن چه در 
  .سرمايه داری وجود دارد، تکامل يابد

دورۀ گذار نه مناسبات توليدی خاص خود را دارد و نه 
دورۀ . ی يا سوسياليستی خطاب شودمی تواند سرمايه دار

دوره ای . گذار جنبش و حرکتی است از گذشته به آينده
که می تواند بسته به موقعيت ديکتاتوری پرولتاريا در 
مقياس جھانی و موضع واقعی آن در برابر نظام سرمايه 

سرمايه (داری، در مرحله ای بسيار نزديک به گذشته 
به ھمين . ر داشته باشدقرا) سوسياليزم(يا آينده ) داری

دليل، خصلت اصلی دورۀ گذار از نظر دگرگونی 
مناسبات توليدی، تنھا با پيشرفت انقPب جھانی در 
کشورھای سرمايه داری پيشرفته است که می تواند خود 

مقصود ما از خصلت اصلی، عبارت . را آشکار سازد
است از پيشرفت پرولتاريا، پس از تبديل شدن به طبقۀ 

به وسيلۀ انقPب سياسی، به موقعيتی که طی آن بر حاکم 
اشاره می  یمارکس به عنصر. شرايط توليد مسلط شود

  :کند که اساس کّل ساختار اجتماعی را روشن می سازد

ين صاحبان شرايط باين ھمواره رابطۀ مستقيم ما«
توليد با توليدکنندگان مستقيم است که رازی عميقاً 

مان جامعه، تھان کّل ساخبنيان پن ]یيعن[ را نھفته
و ھمراه با آن شکل سياسی رابطۀ ميان وابستگی 
و خودمختاری، و به طور خPصه شکل متناظِر 

» دولت را آشکار می سازد
)١٢(

  

مارکس اعPم می کند که پرولتاريا ھنگامی که به طبقۀ 
حاکم مبدل می شود و ابزار توليد را در دستان خود 

ی توليد را تحت کنترل د، شرايط مادزمتمرکز می سا
اين يکی از خصوصيات بسيار حائز . خود درمی آورد

به آن معنا که وقتی پرولتاريا به . اھميت دورۀ گذار است
وسيلۀ دولت خود به ارباب حقيقی شرايط توليد تبديل می 
شود، برنامه ھای sزم برای تعيين آن که چه چيزی، 

 ھمين چگونه و به چه مقدار توليد گردد، از سوی

آن چه خصلت اين دوره . خواھد شد تھيهپرولتاريای حاکم 
را تشکيل می دھد، فقط نابودی نظم کھن، خلع يد از 
سرمايه داران و انحPل مناسبات سرمايه داری توليد 
نيست؛ بلکه، اساساً در اين دوره، پرولتاريا که به مثابۀ 

 فته است، به سازماندھی يک اقتصادسازمان يا» دولت«

رنامه و تدارک پيشرفت ھای مادی و فرھنگی به باب
منظور پايان دادن به تقسيم کار اجتماعی و تناقضات 

به بيان ديگر، اين دوره ای . ناشی از آن دست خواھد زد
تاريخی خواھد بود که طی آن بنيان ھای اقتصادی، 

اين . طبقه ساخته می شوداجتماعی و فرھنگی جامعۀ بی
که  -ه است ميان سرمايه داریدر واقع يک دورۀ مبارز

. و کمونيزم -شکست خورده ولی تماماً نابوده نشده

تخاصمات طبقاتی که از جامعۀ کھن منتقل شده است، به 
اھد شد، اما تدريج در دورۀ ديکتاتوری پرولتاريا ناپديد خو

در قالب عرف و فرھنگ و غيره  نتفاوت ھای طبقاتی کھ
به ) ونيزمز نخست کمتا فا(چنان برای مدتی طوsنی ھم

  .داد بقای خود ادامه خواھند

ما نمی توانيم از اشکال محض يا مقوsت اخِص دورۀ 
گذار صحبت کنيم، چرا که اين دوره، خصوصيت يک 

اجتماعی مستقل را ندارد و دوره ای -فرماسيون اقتصادی
. است پويا که طی آن دگرگونی ھای انقPبی رخ می دھند

ار بايد به صورت يک پروسۀ حيات اقتصادی دورۀ گذ
ينده درک شود که آديناميک ساخت و ساز از گذشته به 

طی آن مناسبات توليدی سرمايه داری منحل می شود و 
 هطبقتواند با ويژگی ھای جامعۀ بیبنابراين ھنوز نمی 

  .تعريف شود

ھرچند دورۀ گذار معنای کامل خود را بر اساس جھش 
اس جھانی خواھد يافت، ولی ھای انقPبی پرولتاريا در مقي

اجازه دھيد برای فھم خصوصيات اين دوره، نسبت به 
رض کنيد که ف. ويژگی ھا و جوانب آينده انتزاع کنيم

 يتکبه ناسيوناليزم پايان داده و مالی قدرت کارگر

در . است خصوصی بر ابزار توليد نيز از ميان رفته
چنين شرايطی، و در درون محدوديت ھايی که اين 

وضاع و احوال تحميل می کنند، قوانين اقتصاد سرمايه ا
نوان مثال، به ع. ملکرد خود بازخواھد ايستادداری از ع

اقتصاد کاsيی تعميم يافته به پايان خواھد رسيد، پروسۀ 
د که در آن ارزش مبادله توليد ديگر پروسه ای نخواھد بو

افی ايجاد گردد، قانون ارزش ديگر مسلط ضو ارزش ا
در ھمين ارتباط، مکانيزم قيمت به عنوان . د بودنخواھ
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تجلی ارزش مبادله و عملکرد پول به عنوان معادل 
اما تحت شرايط . د شدنجھانی از اعتبار ساقط خواھ

معين، با گسترش دادن دورۀ گذار به سوی نتايج منطقی 
خود، اين مفروضات تنھا به عنوان انتزاعاتی باقی خواھد 

جديدی که پس از پايان يافتن تمام  ماند جھت فھم موقعيت
  .و کمال سازوکار سرمايه داری احتماsً ظاھر خواھند شد

از سوی ديگر، ھرچند سرعت و قلمرو تغيير در دورۀ 
گذار به شرايط معين بستگی دارد، ولی تPش برای درک 
دقيق تر نتايج احتمالی برخی اقداماتی که بPفاصله در 

مانند ملی سازی (اھد شد خو دست کم صنايع بزرگ اجرا
ع استخدام کار مزدی به وسيلۀ بنگاه ھای يا من

چرا که دگرگونی ھايی از . ، مفيد خواھد بود)خصوصی
 ١٩١٧اين دست، در روسيه نيز پس از انقPب اکتبر 

بنابراين اگر دگرگونی و تحوsتی را که تحت . انجام شدند
قدرت شورايی کارگران تجربه شد يک نقطۀ عزيمت 

رنظر بگيريم، می توانيم به ارزيابی موضوع در د
  .خطوطی وسيع تر ادامه دھيم

اگر تحت دولت کارگری، استفاده از کار مزدی بر مبنای 
مالکيت خصوصی در صنايع بزرگ پايان پذيرد، در آن 
صورت توان کار ديگر نقش کاs را در آن بخش نخواھد 

يدی چنين موقعيتی نشانۀ انحPل مناسبات تول. داشت
چرا که . سرمايه داری در يک محدودۀ معين است

خصلت اصلی مکانيزم سرمايه داری، خود را در قالب 
و آن . کار به صورت کاs آشکار می سازد توانِ  ھمان

  .کار به کار مزدی بدل می گردد

با اين وجود اگر مناسبات سرمايه داری ھنوز در 
اشد، بکشاورزی و توليد ُخرد به طور اعم وجود داشته 

با . اين بدان معناست که مقوsت پول و کاs ملغا نشده اند
تاحدودی اين حال، تحت چنين شرايطی که سعی شد 

توصيف کنيم، نمی توانيم از توليد کاsيی تعميم يافته که 
آيا اين يک . ی است صحبت کنيمرخصلت سرمايه دا

تناقض است؟ يا آيا اين ھم پروسه ای است مثل دورۀ پيش 
رمايه داری، که طی آن مقوsت پول و کاs وجود از س

دارد، ولی نمی توانيم از توليد کاsيی تعميم يافته صحبت 
، ولی اين ]م-چيزی شبيه به ھمين پروسه است[بله، م؟ ينک

نه به معنای پروسۀ زايش سرمايه، بلکه به  بار ديگر
برای توضيح بيشتر به مارکس ! معنای پروسۀ مرگ آن

رکس ضمن اشاره به تفاوت ميان دوره ای ما. بازگرديم
که طی آن تنھا گردش پول و کاs وجود داشت و دورۀ 

يافته که شرط اصلی وجود سرمايه  ماقتصاد کاsيی تعمي
  :داری است، می گويد

با  ]سرمايه[شرايط تاريخى موجوديت آن «
ِصرف موجوديت يافتن گردش پول و کاs ھنوز 

ه رايط تنھا زمانى باين ش. وجه مھيا نيست يچھ به
آيد که صاحب وسايل توليد و وسايل  وجود مى

عنوان کسی که ه زندگی در بازار به کارگر آزاد ب
دسترسى پيدا  ،کار خود است توانِ  ۀفروشند

شرط تاريخى  و حصول ھمين يک پيش. کند می
لذا نفس . گيرد خود تاريخ جھانى را در برمى

دن دوران دی فرارسيمنا ،موجوديت يافتن سرمايه
» توليد اجتماعى است ۀجديدی در پروس

)١٣(
  

که در آن توليد  -بنابراين دورۀ گذار ميان سرمايه داری
که درآن  - و سوسياليزم -کاsيی تعميم يافته غالب است

يک پروسۀ تاريخی است که  - توليد کاsيی تمام می شود
بنابراين . طی آن اولی مضمحل و دومی آماده می شود

اجتماعی مجزا و -يک فرماسيون اقتصادیدورۀ گذار 
کامPً مستقل از اين دو نيست؛ و نمی تواند بدون ارجاع 

  .به گذشته و حال درک شود

به ھمين ترتيب، اگر تPش کنيم تا دگرگونی ھايی را که 
صورت می گيرد بر اساس انحPل سرمايه داری درک 

به در دورۀ گذار، پروسۀ توليد : کنيم، می توان چنين گفت
البته بسته به سطح موجود نيروھای مولد و به  -تدريج

شرط آن که دولت کارگری به ملی کردن و استفادۀ بھينه 
به پروسه ای بدل می شود که در  -از ابزار توليد بپردازد

. آن نيازھای اجتماعی توليدکنندگان مرتفع می شود

بنابراين، در اين وضعيت، اقتصاد سرمايه داری بازار به 
ان می رسد و دورۀ جديدی برنامه ريزی متمرکز در پاي

  .اقتصاد آغاز می گردد

که نيروی محرک توليد در نظام » سود«در نتيجه، اصِل 
سرمايه داری است، جايگاه خود را به برنامه ريزی می 
دھد تا نيازھای توده ھای کارگر را در مقياس ھايی به 

کPن،  در يک صنعت ملی شدۀ. مراتب بھينه مرتفع سازد
تبديل ارزش اضافی کسب شده از کارگران به سرمايه، 

معنای اين امر را می توان بدين شکل . متوقف می شود
پرولتاريای حاکم به نام دولت خود، از ارزش : بيان کرد

اضافی خلق شده به وسيلۀ خود سلب مالکيت می کند و 
اين وجوه اجتماعی را برای سرمايه گذاری ھای sزم 
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در مورد توليد ُخرد نيز توليد در قالب . دھد اختصاص می
تعاونی ھا صورت می گيرد و از طريق ابزارھای 

تحت کنترل دولت کارگران ) ماليات و غيره(اقتصادی 
  .درمی آيد

، اکنون سود سرمايه داری را در بخش »قيمت«متعاقباً 
تحت کنترل دولت کارگری دربر نمی گيرد، چرا که 

ارزش اضافی پايان يافته است؛  انباشت سرمايه و توليد
قيمت تنھا می تواند عملکرد محاسباتی خود را در برنامه 

البته اين امر از سوی ديگر بسيار نسبی . ريزی ادامه دھد
است، و تنھا در درون مرزھای دولت کارگری اعتبار 

چرا که اگر دولت کارگری تحت محاصرۀ بازار . دارد
ن و قيمت ھای جھانی سرمايه داری جھانی باشد، فشار آ

به ناگزير به نحوی روی اقتصاِد تحت کنترل دولت 
کارگری تأثير می گذارد، و در تحليل نھايی به مؤلفه ای 

  .ويرانگر تبديل خواھد شد

در دورۀ گذاری که تحت کنترل دولت کارگری است، 
تواِن کار تحت شرايط معينی که در باs اشاره شد، ديگر 

کارگری، ھرچند کارگر مابه تحت دولت . کاs نيست
ازای کار خود را به شکل پول، گويی شبيه به دستمزد در 
گذشته، دريافت می کند، وقتی موقعيت او در پروسۀ توليد 
را با دورۀ سرمايه داری مقايسه می کنيم، می بينيم که او 

از آن جا که . فرسنگ ھا با يک کارگر مزدی فاصله دارد
ايه داری، کارگران تواِن کار پس از انحPل مکانيزم سرم

خود را به سرمايه دار نخواھند فروخت، آن را برای خود 
کسی نمی تواند بردۀ مزدی خود . اختصاص خواھند داد

يا کسی نمی تواند در آن واحد ھم کارفرما و ھم . باشد
اين بدان معنا است که بردگی مزدی سرمايه . کارگر باشد

  .داری پايان يافته است

م ارزيابی کار تحت دولت کارگری، برنامه ای طبق نظا
که بر اساس اصل پرداخت برابر در ازای کار برابر در 

اگر . شاخۀ مشابھی از کار باشد، می تواند معتبر باشد
پرولتاريای حاکم بخواھد برای تنظيم ساعات و شرايط 
کار تصميم بگيرد، ھمزمان کسی خواھد بود که تصميم 

.  ه حد و برای چه چيزی باشدمی گيرد فشار کار تا چ

يک نظام کار که به وسيلۀ خود کارگران به عنوان 
کارفرمايان خويش تنظيم می شود، به آن نوع مشکPتی 
نخواھد انجاميد که در شرايط اجبار آن ھا از سوی يک 

وجود دارد؛ ) مثPً بوروکراسی حاکم(نيروی بيگانه 
طبقۀ آينده  ھنوز رفاه جامعۀ بی) نظام(ھرچند اين رژيم 

تحت ديکتاتوری پرولتاريا، کار اضافی . را ارائه نمی کند
اجتماعی با برنامۀ پيشبرد سطح عمومی تکامل جامعه، به 

  .صندوق توسعۀ اجتماعی منتقل می شود

عملکرد اقتصادی دورۀ گذار می تواند از خPل برنامۀ 
متمرکزی که تقاضاھا، طرح ھای پيشنھادی و مشارکت 

ولتاريای سازمان يافته در شوراھا را بازتاب از پايين پر
تنھا زمانی می توان از يک عملکرد . می دھد، تحقق يابد

دمکراتيک، يعنی شرط sزم برای دولت کارگری، 
صحبت کرد که برنامه ريزی متمرکز بر پايۀ ابتکار عمل 
شوراھای محلی و کميته ھای کارخانه باشد و نتايج بر 

وگرنه اين صرفاً يک برنامه  .اين اساس ارزيابی شوند
ريزی متمرکز بوروکراتيک خواھد بود که در تناقض 

 -شرط sزم برای دورۀ گذار -کامل با دمکراسی کارگری

  .قرار خواھد گرفت

در عصر اقتصاد جھانی، محاسبۀ واقعی بھره وری 
توزيع نيروھای موبد در ميان شاخه ھای (اقتصادی 

بايد به يک ) غيره مختلف توليد، انتخاب تکنولوژی و
ديکتاتوری پرولتاريا . برنامه ريزی جھانی وابسته باشد

اگر بخواھد در يک کشور نسبتاً عقب مانده مستقر شود، 
فرصتی برای دستيابی به بھره وری اقتصادی سرمايه 
داری جھانی ندارد، مگر آن که به کشورھای مسلط بر 

لت، در اين حا. نظام سرمايه داری جھانی گسترش يابد
نظام قيمت که ابزاری در برنامه ريزی متمرکز است و 

ستانده، حتی برای مقايسه با - بخشی دادهمحاسبات بين
قيمت ھای بازار سرمايه داری مسلط بر اقتصاد جھانی 

با اين حال بھره وری اقتصادی . فايده خواھد بودھم بی
بايد در مقياس جھانی اندازه گيری و محاسبه شود تا 

يک برنامه ريزی موفق به معنای واقعی کلمه  بتوان از
  .صحبت کرد

از سوی ديگر، تحت ديکتاتوری پرولتاريا که محدود به 
چنين شرايطی باشد، روابط بازرگانی با جھان سرمايه 

ھرچند تحت دولت . داری ناگزير ادامه خواھد يافت
کارگری، تجارت خارجی ملی می شود، اما اين ھمه چيز 

ه اين که مردم در ھر حال در يک دنيای با توجه ب. نيست
مشترک زندگی می کنند و از يک ديگر مطلع ھستند، 
مطالبات آن ھا به عنوان مصرف کننده مطابق با 

اکنون که اجناس . استانداردھای جھانی شکل می گيرد
sزم برای رفع اين نيازھا تنھا از سوی بازار جھانی می 

واردات آن چه  تواند عرضه شود، دولت کارگری يا به
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نمی تواند توليد کند دست می زند و يا يک بازار سياه 
در ھر . تحت دولت کارگری اين کار را انجام خواھد داد

مورد، اقتصاد دولت کارگری، تحت فشار بازار جھانی 
و اين امر برنامه ريزی . سرمايه داری قرار خواھد داشت

ی به اقتصادی را به دليل تأثير فشارھای عينی اقتصاد
بنابراين اين ايده که . سوی يک بحران سوق خواھد داد

ديکتاتوری پرولتاريا در شرايط محاصره از سوی 
سرمايه داری جھانی تحت تأثير اين شرايط عينی قرار 
نخواھد گرفت و ھمچنان محکم روی پای خود باقی 

  .خواھد ماند، با مارکسيزم بيگانه است

عت و قلمرو به عنوان جمع بندی بايد گفت که سر
تنظيمات و دگرگونی ھای مرتبط با دورۀ گذار در تحليل 
نھايی نه فقط به تصميمات اختياری سازمان ھای سياسی، 
بلکه به سطح توسعۀ اقتصادی بخشی که تحت کنترل 

به عنوان مثال، . دولت کارگری قرار دارد، وابسته است
 اگر ديکتاتوری پرولتاريا در کشورھای عقب مانده ايزوله

باشد، اجتناب از مشکPت عظيم فقدان صنعتی شدن 
sزم برای » انباشت اوليۀ«ايجاد . امکان پذير نيست

جھش صنعتی رو به جلو، به شکل دمکراتيک و کامPً با 
اتکا به ذخاير و توان کار خود کشور، بدون بھره مندی 
از قابليت ھای اقتصاد جھانی در وضعيت تحريم سرمايه 

  .وضوع اراده بازنمی گرددداری، ديگر به م

ھرچند به نظر می رسد که برای اين ھدف می توان توان 
رحمانه ای کار افراد در يک کشور بزرگ را به شکل بی

به کار گرفت، ولی چنين اقدامی خPف روح دولت 
اما از سوی ديگر، . کارگری يا دمکراسی کارگری است

زنده يک دولت کارگری بدون توسعۀ اقتصادی نمی تواند 
بنابراين زنده نگاه داشتن يک دولت کارگری که به . بماند

تازگی زاده شده و با چنين تنگناھايی رو به رو است، 
  .پيوندی نزديک با پيشرفت انقPب جھانی دارد
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باقی ماند، اما تفکر سياسی اش به تکامل مستقل دست 
را داشت که د بسيار زيادی او فرصت آن ردر موا. نيافت

متقاعد سازد و اين گونه بود که  ]لنين[ حقانيتخود را به 
وی عادت کرد تا به شريک بزرگ و رھبر خود اعتماد 

پس از مرگ لنين، زندگی کروپسکايا چرخشی شديداً . يابد
تو گويی او بھای شادمانی ای را می . تراژيک پيدا کرد

  .پرداخت که جزئی از زندگی او شده بود

  

مقارن بود  - که اين ھم تصادفی نبود -مرگ لنين بيماری و
کروپسکايا . با نقطۀ عطف انقPب و آغاز ترميدور

غريزۀ انقPبی او به ضّديت با روح انضباط . سردرگم شد
تPش کرد که با باند استالينيستی مقابله کند، . او برخاست
خود را برای بازه ای کوتاه در صفوف  ١٩٢۶و در سال 

وحشت  انشعابانداز او که از چشم. تاپوزيسيون ياف
درحالی که اعتماد به نفس خود را . کرده بود، کنار کشيد
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از دست داد، و باند  تماماً  باخته بود، بردباری خود را
حاکم ھرچه در توان داشت به کار برد تا او را اخPقاً 

عزت با او  اندازه ایدر ظاھر امر، با احترام يا . ُخرد کند
اما در دستگاه حاکميت، به طور . درفتار می شو

سيستماتيک بی اعتبار، بدنام و مشمول ھتک آبرو می 
ت ترين خشد، در ھمان حال که مضحک ترين و زم

 »سازمان جوانان کمونيست«شايعات در درون صفوف 

  .عليه او گسترش می يافت

  

استالين ھميشه در ترس از اعتراضی از سوی او زندگی 
او تاريخ . از حد می دانست کروپسکايا بيش. می کرد
او جايگاھی را که استالين در اين . می دانست راحزب 
نگاری تمام تاريخ. تس، می داناشغال کرده بودتاريخ 

لنين می بخشيد،  درکنارجديدی که به استالين جايگاھی 
برای او چيزی غير از انزجار و دشنام نمی توانست 

، درست ھمان استالين از کروپسکايا وحشت داشت. باشد
. پ. گ«حلقۀ آھنين . طور که از گورکی می ھراسيد

اش کايا را محاصره کرده بود؛ دوستان قديمسکروپ» .او
يک به يک ناپديد می شدند؛ آنانی که در مردن تعلل 

ھر قدمی که . يا پنھان به قتل رسيدند اشکارآکردند، يا 
مقاsت او تنھا پس از . برمی داشت، نظارت می شد

و تحقيرآميز ميان  لپايان، غيرقابل تحمات بیمذاکر
او . گشتدر مطبوعات منتشر می  ،سانسورچی و نويسنده

مجبور می شد که به حّک و اصPح در نوشته ھايش تن 
. گ«يا استالين را مورد تمجيد قرار دھد يا از  ؛دھد در

تعداد بسياری  روشن است که. اعادۀ حيثيت کند ».او. پ
ای از اين دست، بر خPف ميل  الحاقات زننده از

چه راه . کروپسکايا، و حتی بدون اطPع او، اضافه شدند
وجود  لِه شدهبرگشته و چاره ای برای اين زن بخت

داشت؟ او درحالی که تماماً منزوی شده بود، سنگی 
پروزن بر قلبش سنگينی می کرد، درحالی که نمی دانست 

-زندگی طاقت چه کند و در رنج بيماری به سر می برد،

  .فرسای خود را به دوش کشيد

ظاھراً استالين عPقۀ خود را به نمايش دادگاه ھای مھيجی 
که پيش از اين او را به عنوان کثيف ترين، جنايتکارترين 
و منفورترين شخصيت در تاريخ پيش روی تمامی جھان 

با اين وجود به . به خوبی افشار کرده است، از دست داده
ز ذھن نيست که نوعی دادگاه جديد ھيچ روی دور ا

تشکيل شود، و در آن متھمان توضيح دھند که چگونه 
پزشکان کرملين تحت رھبری ياگودا و بريا اقداماتی را 

  .برای تسريع مرگ کروپسکايا انجام داده اند

ولی با يا بدون کمک پزشکان، رژيمی که استالين برای 
  .وتاه کردترديد زندگی او را کاو خلق کرده بود، بی

ھيچ چيز تا اين اندازه نمی تواند دور از ذھن ما باشد که 
نوفا را به دليل عدم قاطعيت کافی برای نادژدا کونستانتی

اذھان . گسست آشکار از بوروکراسی مقصر بدانيم
سياسی، با وجودی که به مراتب مستقل تر از ذھن او 
 بودند، دستخوش نوسان شدند؛ تPش کردند که با تاريخ

  . و نابود شدند -قايم باشک بازی کنند

کروپسکايا تا باsترين حد از يک حس مسئوليت 
. او شخصاً به اندازۀ کافی شھامت داشت. برخوردار بود

با غمی ژرف، ما با . آن چه نداشت، شھامت ذھنی بود
نقص و يکی از شريک متعھد لنين، اين انقPبی بی

، بدرود می تراژيک ترين شخصيت ھای تاريخ انقPبی
  .گوييم

  ١٩٣٩مارس  ۴

  ت. ل

  



  ا

  :سردبير

  مازيار رازي

  :همكاران اين شماره

  سارا قاضي، ،عليرضا بيانيمازيار رازي، 

  مراد شيرين، ،آرمان پويانآرام نوبخت، 

  آرشين قهرمانيكيوان نوفرستي،  

  :پست الكترونيكي

contact@militaant.com 

  :نشاني وب سايت

www.militaant.com 

  قرار مي گيرد سايت نشرية ميليتانت هر ماه پس از انتشار، بر روي وب

 !در حد توان، با نشريه همكاري كنيد! رفقا

 


