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نزديکی رژيم به امپرياليزم و تدارک جنبش کارگری نزديکی رژيم به امپرياليزم و تدارک جنبش کارگری 

  برای مقابله با سرمايه داریبرای مقابله با سرمايه داری

  

ھمان طور که به کّرات تا پيش از انتخابات رياست 
گفته شد و رويدادھای پس از انتخاب  ١٣٩٢جمھوری 

نيز بر آن صحه گذاشت، رژيم جمھوری اس,می که 
ھمواره از روز نخست تثبيت خود دو گرايش متضاد را 

قبال روابط بين المللی با سرمايه داری غرب در  در
درون خود حمل می کرد، طی سال ھای گذشته مجبور 
بود تا به دليل فشار روزافزون تحريم ھا و شمارش 
معکوس سقوط رژيم اسد در سوريه به عنوان مھم ترين 
متحد استراتژيک خود، و ھمين طور به دليل حجم باNی 

و نياز  ١٣٨٨از سال  اعتراضات داخلی به خصوص پس
به کشاندن مردم به پای صندوق ھای رأی از يک سو و 
غلبۀ موقت بر شکاف ھای درونی حاکميت از سوی 

مھره . را رو کند» معتدل«ديگر، مھره ای به اصط,ح 
ای که اوNً از نقطه نظر امپرياليزم جھانی برای آغاز 

يرش مذاکرات قابل اتکا و معتبر باشد، و ثانياً مورد پذ
جناح ھای مختلف رژيم قرار بگيرد، و ثالثاً اعتراضات 

در سطح جامعه را موقتاً  ١٣٨٨باقی مانده پس انتخابات 
خنثی کند و به سمت و سويی که رژيم می طلبد، سوق 

بنابراين آن چه رخ داد يک مھندسی ھوشمندانه و . دھد
در تحليل نھايی يک پيروزی موقت ديگر برای کليت 

  .رژيم بود

علی خامنه ای که در مرکز مھندسی انتخابات ا اين حال ب
 ،قرار داشتهحسن روحانی و پيروزی رياست جمھوری 

خود تحت فشار از سوی پايه ھا و حاميان سفت و سخت 
اطراف خود قرار دارد، و بنابراين ھرگونه گردش به 
سوی سازش با غرب، با اعتراضاتی از سوی اين پايه ھا 

  .ھمراه بوده است

نتيجه، اين چرخش، بدون ايجاد آمادگی ذھنی Nزم در  در

به  گاھی اين پايه ھا ممکن نبوده و نيست، و خامنه ای
پايه ھای حزب هللا رژيم و  حفظ آرامشبرای  اجبار

سپاه  ارشد نيروھای انتظامی و فرماندھان مشخصاً 
به دولت اوباما  ی را به شکل دوپھلونقدھاي ،پاسداران

نيز که حم,ت عليه حسن  ر مواقعیداما  داشته است؛
وی باN می گيرد، برای حفظ  ۀروحانی و تيم مذاکره کنند

از حسن  ، قوياً تعادل و تسھي,ت چرخش به غرب
روحانی حمايت و گرايش راست رژيم را نصحيت می 

با حمايت از نمايندگان ايران در  او برای نمونه اخيراً . کند
خواند و » سخت«ھا را  موريت آنأمذاکرات اتمی، م

. بنامد» سازشکار«ھا را  ھشدار داد که کسی نبايد آن

سالروز  ۀپيش در آستان ۀای که روز يکشنب  علی خامنه
کرد با  اشغال سفارت آمريکا در تھران سخنرانی می

ھای جھانی از   اشاره به مذاکرات اتمی ايران با قدرت
ھای  هبچ«کنندگان ايرانی را   جمله اياNت متحده، مذاکره

رھبر جمھوری اس,می در عين حال بار . ناميد» انق,ب
بين نيست،  ديگر تکرار کرد که به مذاکره با آمريکا خوش

كنيم و   باذن هللا از اين مذاكرات ضرری ھم نمی: اما گفت
. اين تجربه، ظرفيت فكری ملت ما را باN خواھد برد

 خامنه ای اين سخنان را بعد از چندين ھفته غيبت از

در روزھای اخير بعضی از . محافل عمومی بيان کرد
بيماری او نيز  ۀرسانه ھای خارجی شايعاتی را دربار

موج  ،درغيبت چند ھفته ای خامنه ای. منتشر کرده بودند
 Nانتقادھا از دولت روحانی برای مذاکره با آمريکا با

ايران دولت روحانی را  یرسانه ھای تندرو. گرفته است
 ھای غربی می ش بيش از حد در مقابل قدرتمتھم به نرم

که دولت روحانی با حرکت ديپلماتيک در  در حالی. کنند
پی آن است که به بحران اتمی ايران پايان دھد و راه را 

ھای بين المللی باز کند،  برای جلب سرمايه گذاری
رسد  مخالفان دولت معتقدند مذاکره با غرب به نتيجه نمی

در . اداره کرد »اقتصاد مقاومتی«و بايد کشور را با 
اگر مذاکرات به نتيجه : ھمين ارتباط علی خامنه ای گفت

معنايش اين  ،ولی اگر نتيجه نگرفتند ،برسد که چه بھتر
مخالفان دولت  .باشد که کشور بايد روی پای خود بايستد

دھند، و در  اقتصاد مقاومتی توضيح زيادی نمی ۀدربار
حرف ما با مسئولين «: گفت ھمين ارتباط خامنه ای ھم

اين است که برای گشايش مسائل کشور بايد نگاھشان به 
ديپلماسی ھم آن کشوری موفق  ۀدرون باشد، در عرص

ھای  است که متکی به نيروی درون زا و اقتدار و توانايی
 ».درونی باشد
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از اين چرخش از سوی ديگر مذاکره کنندگان غربی نيز 
رضايت خود را از  ١+۵سران . استقبال کرده اند

پيش  ۀھفت. مذاکرات پشت درھای بسته اع,م کرده اند
آقای آمانو، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در 
يک سخنرانی در آمريکا گفت که از زمان به قدرت 

 »ميانه روی«رسيدن حسن روحانی، رئيس جمھور 

او  ۀايران، رويکرد اين کشور مثبت شده است و به گفت
مديرکل آژانس بين . است »قابل م,حظه ،ييرات جديدتغ«

مواد و تجھيزات اتمی «المللی انرژی اتمی گفته است که 
ھمچنان  ،ايران که در حال حاضر زير نظر آژانس است

  ».صلح آميز قرار دارد ۀدر مسير استفاد

حتی موج شديد و بی پروای اعدام ھای اخير به دست 
اغ سبز غرب و رژيم جمھوری اس,می، نشانۀ چر

 .اطمينان رژيم از پيشرفت مذاکرات است

سخنان اخير خامنه ای بار ديگر چرخش نوين رژيم را به 
دورۀ اما در اين . نشان می دھد سرمايه داری غرب سوی

و به ويژه  کارگر ۀدولت آمريکا و ايران، طبق ماه عسل
تحوNت احتمالی آتی  برایپيشروان کارگری بايد خود را 

  .ازندآماده س

رژيم شايد به  ،سرگيری و بھبود روابط با غرب با از
ھای متعارف »استاندارد« اجبار خود را با برخی از

بورژوازی غرب، تطبيق دھد و به ھمين دليل برای حفظ 
و  خود در مقابل اعتراضات رو به رشد کارگری

، به حضور تدريجی جلوگيری از انفجارھای اجتماعی
يجاد اتحاديه ھای کارگری زرد و ا »سازمان جھانی کار«

تن دھد، و  )مشابه دورۀ خاتمی( به عنوان سوپاپ اطمينان
به ع,وه آزادی ھای نيم بندی را در فضای سياسی ايجاد 

سبک  جديد، در صورت تحقق، ھرچند اين شرايط .کند
از نقطه نظر ميزان علنی گرايی يا مخفی ( فعاليت را

ی زرد برای کاری، حضور تاکتيکی در اتحاديه ھا
تغيير می دھد،  )تأثيرگذاری بر روی پايه ھای آن و غيره

ولی ھمچنان وظيفۀ اصلی و حياتی نيروھای مارکسيست 
بدون مولفۀ رھبری انق,بی،  .را بی تغيير باقی می گذارد

چه در سطح کارگری و چه  -تمامی اعتراضات
محکوم به شکست خواھد بود، و وضعيت   -دمکراتيک

به اين سو و  ١٣٨٠ گری ايران از دھۀتشکل ھای کار
انتخابات رياست جمھوری امسال با وجود تجربۀ 

، به خوبی اين گفته را اثبات می ١٣٨٨ اعتراضات سال
حزب « تجلی اين رھبری انق,بی، تنھا در يک .کند

حزبی که متأسفانه غايب است و  .است »پيشتاز کارگری
غيبت آن، بخش اعظم شکست ھای جنبش چپ و 

تنھا چنين ارگان سازماندھی  .رگری را رقم می زندکا
است که می تواند به نيروی اعتراضی جامعه سمت و 

به رھبری طبقۀ  سوی انق,ب و تسخير قدرت سياسی
چنان چه با روی کار آمدن دولت جديد،  .را بدھد کارگر

فاز جديدی با خصوصيات باN آغاز شود، بديھی است که 
ايد نھايت بھره برداری را برای مارکسيست ھای انق,بی ب
-و با کمال تأسف به تعويق افتاده -انجام اين وظيفۀ اصلی

چه پيش و چه پس از انتخابات، اين کميته ھای  .بردارند 
 ، احزاب و سازمان ھاو نه انواع فرقه ھا -مخفی کارگری

بوده اند که در   -پرمّدعا، ولی بی ربط به جنبش کارگری
تصاب، اشغال کارخانه، بستن گوشه و کنار کشور اع

جاده، اعمال فشار برای کسب حقوق معوقه، اخراج 
طی سال ھای  .را سازمان داده اند … کارفرما و مدير و

گذشته از دل ھمين مبارزات روزمره، رھبران عملی 
کارگری بی شماری بيرون آمده است و معدودی از آنان 

فعالين و اين  .به تئوری سوسياليستی نيز دست يافته اند
رھبران عملی سوسياليست ھم برای جلوگيری از 

جمع بندی تجارب، تبديل چکيدۀ آن به برای پراکندگی، 
تئوری انق,بی و ايجاد خط رھبری، نيازمند کميته ھای 
مخفی خود ھستند و ھمين کميته ھا ھستند که می توانند از 
طريق يک ارگان سازمانده، مث,ً مانند يک نشريۀ 

من حفظ استق,ل و مخفی بودن، به ديگر سراسری، ض
از درون چنين پروسه ای است که می توان  .مرتبط شوند

نطفه ھای اوليۀ حزب پيشتاز را ايجاد کرد و اين ھمان 
با در نظر داشتم چشم  وظيفه ای است که از ھم اکنون،

و با نھايت بھره برداری از امکانات و  انداز احتمالی آتی،
 .يد انجام دادفرصت ھای موجود با

 

 شورای دبيری

  گرايش مارکسيست ھای انق,بی ايران

 ١٣٩٢چھارده آبان 
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  !!ماشين کشتار دولتی را متوقف کنيدماشين کشتار دولتی را متوقف کنيد

شيرکو «موج اخير اعدام ھا، و اينک اعدام فعال سياسی 
پيش از ھرچيز اين معنی را می دھد که رژيم  ،»معارفی

خواھش را سرمايه داری جمھوری اس,می، امتيازات دل
بار . از مذاکرات پشت پرده با غرب دريافت کرده است

را سرکشيد، » جام زھر«اول که رھبر جمھوری اس,می 
اين . ع,ئم آن را با کشتار وسيع زندانيان سياسی نشان داد

ھمان . در ُشُرف وقوع استبار نيز سناريوی مشابھی 
طور که پيش بينی می شد، انتخاب مھرۀ حسن روحانی 

 -حل اخت,فات رژيم با امپرياليزم آمريکا و غرب برای

-آن ھم به طور کلی به دليل وضعيت نابسمان اقتصادی

اجتماعی جامعه و شکاف ھای درونی رژيم از يک سو، 
و موقعيت نامناسب رژيم در سطح بين المللی از سوی 

به معنی تثبيت وضعيت متزلزل رژيم بود و ھر  -ديگر
کشورھای امپرياليستی با چراغ گام نزديکی اين رژيم به 

سبزھای بيشتری جھت شدت بخشيدن به سرکوب ھای 
 داخلی ھمراه است

)١(
اين روند تازه، با دريافت اولين . 

اسرای سازمان  چراغ سبزھای غرب، با حمله به مقرّ 
مجاھدين توسط حسن روحانی کليد خورد، و شدت ھرچه 

ر توافقات بيشتر ھر روزۀ اين کشتار به ھمان نسبت بيانگ
  . ھرچه بيشتر رژيم با غرب است

بار ديگر اص,ح طلبان نشان دادند که ھدفشان از اص,ح 
انطباق آن با ساختار سرمايه داری  ،جمھوری اس,می

کسب اجازه برای تثبيت قدرت  جھانی است و متقاب,ً 
حشت و ومتزلزل خود از طريق افزايش رعب و 

راين برای چندين بناب. عام کشتارھای عمومی و در م{
در ايران، به معنی » اص,ح طلبی«بار اثبات شد که 

آن دسته از ضعف ھايی است که تثبيت قدرت » اص,ح«
؛ در و تضعيف می کند رژيم را به مخاطره می اندازد

نتيجه اگر کشتار و اعدام ھنوز نتواند به قدر کافی ارعاب 
و وحشت عمومی در جامعه ايجاد کند، اص,ح طلبی 

 ،ايشی خواھد بود که آن را به نفع افزايش دادن کشتارگر
اين مفھوم از حسن روحانی نيز محصول . اص,ح کند

اص,حات روحانی به . اص,ح طلبی در ايران بوده است
به معنی پيشروی در درون  ،عنوان نمايندۀ چنين جريانی

نظام سرمايه داری جھانی است، و ھر يک فرد آويخته به 
در اين پيشروی  موفقيت نسبیبرای  دار، ع,مت او

   .است

به وضوح نشان می کشتارھای اخير جمھوری اس,می 
ارتباطی به  گونه ھيچ ،انتخاب حسن روحانی دھد که

سياست ھای  سطح تغيير روش جمھوری اس,می در
داخلی اش ندارد، حتا برعکس، به معنی تشديد روش ھای 

نھا مربوط به اين تغيير، ت. است آنھميشگی  ۀسرکوبگران
کليد «چھرۀ رو به بيرون جمھوری اس,می بود که با 

حسن روحانی دريچۀ انطباق با غرب » تدبير و اميد
اما چھرۀ رو به درون جمھوری اس,می، از . گشوده شود

شدت نگرانی از پيش روی جنبش ھای انق,بی به تصور 
، به مراتب است صورت گرفته یاين که گشايش ھاي

اکنون تاوان اص,ح طلبی را بيش از . دهوحشيانه تر ش
ھرکس زندانيان بی پناھی می پردازند که به صورت 

  . گروھی به باNی چوبه ھای دار برده می شوند

گرايش مارکسيست ھای انق,بی ايران ضمن محکوم 
کردن اين کشتار معتقد است که اين کشتار سيستماتيک 

وری متوقف نخواھد شد مگر با اعمال فشار به جمھ
اس,می از طريق اتحاد عمل وسيع ھمۀ نيروھای طيف 

و جلب ) اعم از داخل و يا خارج(مترقی اپوزسيون 
اعتراضات پياپی با . حمايت ھای وسيع بين المللی

برخوداری از پشتيبانی و کمک متحدين بين المللی و 
افشای نزديکی رژيم به کشورھای غرب که با سکوت در 

بز نشان می دھند، شانس مقابل اين جنايت چراغ س
متوقف کردن ماشين کشتارھای روزانه را افزايش می 

به ع,وه بايد يادآوری کرد که اين حم,ت، با ھدف . دھد
حمله به کل طبقۀ کارگر، کاھش اعتماد به نفس و به 
منظور ارعاب و خط و نشان کشيدن برای اعتراضات و 
 اعتصابات کارگری در زمانی است که معام,ت پشت

از اين رو ضروری . پردۀ ٰرژيم با غرب به نتيجه برسد
است که کل کارگران ايران به طور اعم و کارگران 
پيشرو به طور اخص اقداماتی را به ھر شکل مناسب در 
. اعتراض و واکنش به اين اعدام ھا از خود نشان دھند

چنان چه در مورد اين اعدام ھا اقدام مشترک و به ويژه 
ری انجام نگيرد، دست ھای رژيم برای اقداماتی کارگ

  .سرکوب ھای گستردۀ بعدی باز خواھد ماند

  ١٣٩٢آبان  ١٥

، شمارۀ »نشريۀ ميليتانت«نگاه کنيد به سرمقاله ھای ) ١(
، نشر »١٣٩٢ويژه نامۀ انتخابات «؛ و ھمچنين ٦٤و  ٦٢

  :٨ميليتانت، شمارۀ 

http://militaant.com/?p=2508 

(2) http://militaant.com/?p=2889 
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دبيرخانۀ تشکي4ت خارج حزب کمونيست دبيرخانۀ تشکي4ت خارج حزب کمونيست ««پاسخ به پاسخ به 

  »»کارگری ايرانکارگری ايران

در پاسخ به دبيرخانۀ حزب کمونيست کارگری که پاسخی 

به شکوائيۀ اينجانب ناصر احمدی داده است، در ادامه 

  .ی را ذکر می کنم و توضيحات بيشتری می دھمنکات

اول؛ اين اولين بار نيست که درخواست بازپسگيری پول 

خود را کرده ام، چون درخواست من در بار اول بی 

پاسخ ماند، به صورت شکوائيه آن را به سايت ھای 

و به ده ھا کادر » روزنه«و » آزادی بيان«، »ميليتانت«

گرتان، به ويژه به رئيس کميتۀ مرکزی و کادرھای دي

دفتر سياسی و رئيس ھيئت دبيران و ليدر کميتۀ مرکزی 

  .تان فرستادم

دوم؛ اگر دليل اخراج من، جنبۀ سياسی نداشته است، پس 

بفرماييد که چه بوده و چه جنبه ای داشته است؟ چرا يک 

حزب با ادعای سياسی عضو خود را با جنبه ھای ديگری 

شما لطف کنيد ھمان . می کند به جز جنبۀ سياسی اخراج

نامۀ شش خطی را که از طرف دفتر سياسی به عنوان 

دNيل اخراج من ارائه کرديد، ضميمۀ پاسخ تان کنيد تا 

معلوم گردد کدام جنبۀ غير سياسی، دليل اخراج من بوده 

به اين ترتيب به روشنی معلوم می گردد ادعای من . است

گری کذب محض يا پاسخ دبيرخانه حزب کمونيست کار

  .است

سوم؛ ھميشه جواب حميد تقوايی به کادرھا و اعضايی که 

در انشعاب اول حزب رفته بودند و در بحث ھای پالتاکی 

) جمعه ھا با ادمينی من و جمشيد ھاديان(حميد تقوايی 

شرکت می کردند و کمک ھای مالی خود را طلب می 

اب نمودند، اين بوده است که شما با ميل خودتان انشع

کرده و حزب را ترک کرده ايد و لذا اين کمک مالی ھا 

با اين حساب آيا جواب . در ھمين حزب باقی می ماند

کمونيست کارگری به من ھم که   حميد تقوايی و حزب

آن ھم نه با (ھرگز انشعابی نکرده، بلکه اخراج شده بودم 

  ھمين خواھد بود؟!) جنبۀ سياسی

جاويد در پلنوم قبل از چھارم؛ دبير کانال جديد کيوان 

اتھامی سياسی به من زد و دفتر سياسی ھم آن  ٨٨خيزش 

را به رأی گذاشت و تأييد کرد؛ با آن که شش ماه بعد، 

ھمان کيوان جاويد به عنوان اتھام زننده، حرف خود را 

در کنگرۀ ھفتم حزب، جلوی روی من پس گرفت، اما 

به طور ديگر اين جرأت و تعھد انق,بی را نداشت که 

کتبی نيز پس بگيرد، اکنون صحبت از اخراج با جنبۀ 

اساس زمينه چينی اخراج من از . غير سياسی می شود

حزب کمونيست کارگری، اتھامی سياسی بود که کيوان 

جاويد به من زده بود؛ چه طور ممکن است بر اساس يک 

صورت » غير سياسی«، اخراجی با جنبۀ »سياسی«اتھام 

کادر » جنبۀ سياسی«ام زننده ھمچنان با بگيرد و خود اتھ

  !اين حزب باقی بماند

پنجم؛ سعيد صالحی نيا عضو ديگر اخيراً اخراج شدۀ اين  

حزب شھادت می دھد که اصغر کريمی فراخوان کمک 

ساعته را داده و گفته است که  ٢٤به راه اندازی تلوزيون 

ھرکس درخواست بازپس گيری پول خود را داشت، می 

نفر از وام دھندگان نيز بر  ٢آن را باز پس گيرد،   تواند

  .ھمين اساس پول خود را پس گرفته اند

ششم؛ علت طرح درخواست استرداد پول خود پس از  

چھار سال اين است که اکنون پس از چھار سال به اين 

نتيجه رسيده ام که اين پول را پس بگيرم، اين درخواست 

پس از اين ھم می توانست دو سال پيش يا دو سال 

يعنی  -صورت بگيرد و اين چيزی از اصل موضوع

پاسخ حککا به اين درخواست . نمی کاھد -طلب من

توضيحاتی است که می تواند ھر وقت ديگری ھم بيان 

شود و بنابراين، اين موضوع که چرا درخواست 

بازپسگيری اين مبلغ پس از چند سال صورت گرفته، بی 

  .ربط است

من به دNيل غير سياسی بودن من بوده  ھفتم؛ اگر اخراج

است، بنابراين حککا نمی بايست از من کمک مالی قبول 

کند و اگر کمک مالی جنبۀ باج دھی و استثمار نداشته و 

از سر انگيزه ھای سياسی است، پس چرا اين کمک ھا به 

به عبارت ! وجه سياسی من چيزی اضافه نکرده است

است پول ھای عضو  ديگر، آيا يک حزب سياسی مجاز

خود را با جنبۀ سياسی بگيرد، اما ھمان عضو را با جنبۀ 

  ؟!غير سياسی اخراج کند

ھشتم؛ سايت آزادی بيان بنا بر تعريف خود از اھداف و 

اصولش، موظف بوده است که شکوائيۀ کام,ً سياسی را 

منعکس کند، سؤال اين است که چرا رونوشت اين 
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ه نيز ارسال شده، منتشر شکوائيه که برای سايت روزن

نشده است و حککا ت,ش دارد سايت آزادی بيان را تا 

چرا اين حزب . سطح سانسورھای سايت روزنه تنزل دھد

از تلويزيونی که با پول ھايی که بخشی از آن را از من 

به دست آورده، رو به عموم جامعه از آزادی بيان حرف 

می شود،  می زند، اما وقتی نوبت به شکايت از خودش

يک سايت مدافع آزادی بيان را به سانسور، آن ھم به 

دعوت » ادعای کذب«قضاوت يک سويۀ خود مبنی بر 

اين حتی از سطح آزادی بيان بورژوازی عقب . می کند

مانده تر است که پاسخ به شکوايه ای داده شود، بدون آن 

اين حزب به . که خود شکوايه را منتشر کرده باشد

، با اين روش از برخورد در سنت »مدرن«اصط,ح 

  .ھای ماقبل بورژوايی متوقف مانده است

نھم؛ به راستی مبنای قضاوت در اين ميان چه کسی می 

باشد؟ چرا شکايت من از نظر حککا شانتاژ سياسی 

توصيف می شود و من نبايد اين موضوع را به خود آن 

چرا حککا به طور يک جانبه و دلبخواه . ھا منتسب کنم

؟ طبق سنت !ود را محق می داند و من نبايد چنين کنمخ

مبارزۀ انق,بی در اين موارد کميتۀ حل اخت,ف فراخوانده 

اگر حککا . می شود که به اين موضوع رسيدگی کند

واقعاً اھل شانتاژ نيست، بلکه قصد حل اخت,ف را دارد، 

ضروری است با يک کميتۀ حل اخت,ف متشکل از افراد 

ج از اين حزب برای رسيدگی به شکايت ذی ص,ح خار

  .من توافق کند

  ناصر احمدی

  ٢٠١٣نوامبر  ١

در ذيل اين پاسخ، جوابيۀ حزب کمونيست کارگری به 

  .شکوايه من درج می شود

درمورد شکوائيه ناصر احمدی از حزب کمونيست 

  کارگری

اخيرا ناصر احمدی عضو اخراجی حزب کمونيست  

لقا جنبه سياسی نداشته و اين اخراج مط(کارگری ايران 

، طی )بنا به دNيل ديگری وی از حزب اخراج گرديد

اط,عيه ای که در سايت آزادی بيان منتشر شده است، 

کرون به حزب کمونيست  ٥٠٠٠٠ادعا کرده که مبلغ 

  .کارگری وام داده و حزب آنرا مسترد نکرده است

حزب . به اط,ع ميرسانيم که اين ادعا کذب محض است 

چ زمانی از او تقاضای وام نکرده و برعکس در دو ھي

او را از کمک مالی به اين دليل که اع,م کرده  ،مورد نيز

با فشار به زندگی شخصی اش ميخواھد کمک کند،  ،بود

نيز  ٨٨کمک مالی ناصر احمدی در سال . اکيدا منع کرد

نه وام محسوب ميشود و نه قابل مستردکردن است و نه 

  .چنين ادعائی داشته استايشان تاکنون 

عجيب اين است که ايشان چند سال بعد از اخراج، به ياد  

آنھم با انتشار يک . طلبکاری از حزب افتاده است

آيا . اين فقط يک شانتاژ سياسی است! اط,عيه علنی

ھمين دو نکته جای تامل و سوال برای سايت آزادی بيان 

  نيست؟که اط,عيه ناصر احمدی را درج کرده است، 

دبيرخانه تشکي,ت خارج حزب کمونيست کارگری  

  ايران

  ٢٠١٣اکتبر  ٢٧

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، شامل مجموعه مطالبی در نقد ٩نشر ميليتانت، شمارۀ 
 ١٠٨(منصور حکمت و حزب کمونيست کارگری 

دريافت آن، می برای  .ه است، منتشر گرديد)صفحه
  .توانيد به لينک زير رجوع کنيد

 
 

http://militaant.com/?p=3108  
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  ::٣٣اط4عيۀ شمارۀ اط4عيۀ شمارۀ 

  احيای مارکسيستی در مورد سمينار کلناحيای مارکسيستی در مورد سمينار کلن  

 ،رفقا و دوستان گرامی

پس از انتشار فراخوان دعوت به ھمکاری با پروژۀ بين 

اط,عيۀ شمارۀ  انتشار ، و»احيای مارکسيستی« المللی

شماری از رفقا و دوستان به اين پيشنھاد پاسخ مثبت  ، ٢

ضمن  .داده و در ارتباط نزديک با آن قرار گرفته اند

سپاس از تمامی رفقا و دوستانی که پس از اين دعوت، 

برای آشنايی ، درگير فعاليت ھای نظری و عملی شده اند

ديگر و تقويت ھمگرايی و تدارک اتحاد عمل بيشتر با يک

احيای «ايرانی و ھمچنين رفقای بين المللی،  بين رفقای

به عنوان نخستين گام، سميناری در شھر » مارکسيستی

ترتيب  ٢٠١٣نوامبر  ٢٣و  ٢٢در تاريخ ) آلمان(کلن 

  . داده است

: اين سمينار در دو روز متوالی برگزار خواھد گرديد

نوامبر، به زبان فارسی و با شرکت  ٢٢روز اول جمعه 

فعاNن کارگری، کمونيستی و مارکسيست سخنرانانی از 

انگليسی (نوامبر به زبان آلمانی  ٢٣ايرانی؛ و روز دوم، 

با شرکت سخنرانانی از نيروھای مترقی چپ ) و فرانسه

  .آلمان و ايران

  ٢٠١٣٢٠١٣نوامبر نوامبر   ٢٢٢٢جمعه جمعه ): ): پيشنھادیپيشنھادی((جلسه به فارسی جلسه به فارسی 

  ))١٦١٦تا تا   ١١١١ساعت ساعت ((بخش اّول بخش اّول 

  :موضوع

ايران و جنبش کارگری، ارزيابی اوضاع کنونی سياسی 
 مسألۀ پناھندگان و وظايف مارکسيست ھای انق,بی

١٤-١١ 

 :سخنرانان

ھمبستگی (بھروز فراھانی : رفقا
؛ )فرانسه-سوسياليستی کارگران ايران

گرايش مارکسيست ھای (عليرضا بيانی 
ھستۀ کارگری از (؛ جھان )انق,بی ايران

د . رشآ؛ )کانون پناھندگان سياسی ايران
؛ سيروس کفايی )سياسی در آلمان ۀاھندپن(
چند تن از فعاNن کارگری  -)فعال کارگری(

 )از طريق اسکايپ( ايران 

١٤-

١٥:٣٠ 
 پرسش و پاسخ

١٥:٣٠- 

١٦ 
 وقت تنفس

  

  ))٢٠٢٠--١٦١٦ساعت ساعت ((بخش دوم بخش دوم 

 ١٧تا  ١٦
 انجمن(دکتر فرشيد فريدونی  :سخنران اول

 )ھای اجتماعی ايرانپژوھش جنبش

زيربنا و روبنا ـ نقش منطق «: موضوع
ھگلی در تکامل ماترياليسم تاريخی ـ 

 و شيوۀ احيای مارکسيزم» ديالکتيکی

 وقت تنفس دقيقه ١٥

١٧:١٥- 

١٨:١٥ 

 مازيار رازی  :سخنران دوم

ضرورت احيای مارکسيزم،  :موضوع
ھمگرايی مارکسيست ھا در راستای تدارک 

 انق,ب سوسياليستی

 وقت تنفس  دقيقه ١۵

١٨:٣٠-

١٩:٣٠ 
  بحث آزاد و سؤNت حاضرين

١٩:٣٠- 

٢٠ 
 دقيقه برای ھر سخنران  ١۵: پاسخ

  

بسته نشود و امکان  ٢٠رأس ساعت چنان چه سالن * 
 :ادامۀ بحث ھا باشد

  

 بحث آزاد  ٢١-٢٠

 دقيقه برای ھر سخنران  ١۵: جمع بندی ٢٢-٢١

  

  ::حاميانحاميان

  کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی

  »ن ايران تنھا نيستندکارگرا«کمپين 

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

  Solid Aachen - سازمان جوانان حزب چپ

  )آلمان(سازمان آلترناتيو سوسياليستی 

اندره ھنکو، نمايندۀ حزب چپ در (آخن  -حزب چپ

  )پارلمان آلمان

  ::برگزارکنندهبرگزارکننده

  )ميليتانت(گرايش مارکسيست ھای انق,بی ايران 

  ::محّل برگزاریمحّل برگزاری

Naturfreudehaus Kalk 

Naturfreudehaus Kalk , Kapellenstr. 9a , 

51105 Köln-Kalk 

  

نوامبر متعاقباً  ٢٣جلسۀ بعدی در روز شنبه برنامۀ 

  .اع4م می گردد

Ehyaae.Marxism@gmail.com  

 .با تشکر

  )٢٠١٣اکتبر  ٢٣( ١٣٩٢اول آبان 
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  ن ايده آليزم منصور حکمتن ايده آليزم منصور حکمتبازماندگابازماندگا

بررسی گوشه ھايی از ميز گردی با شرکت سياوش (
  )دانشور و مازيار رازی

چندی پيش ميز گردی بين رفيق مازيار رازی و سياوش 
دانشور پيرامون سالگرد انق,ب اکتبر، در تلويزيون 

ھر دو طرف مباحثی را در مورد . انديشه برگزار شد
در اين ميز گرد رفيق . دطرح کردن ١٩١٧انق,ب اکتبر 

مازيار رازی خود را از کلی گويی تاريخ نگارانه بر 
حذر کرد  و به ھمين دليل به خوبی ارتباطی بين درس 
ھای انق,ب اکتبر با وظايف کنونی کمونيست ھا برقرار 

در نتيجه بحث او در ارتباط با حزب بلشويک، به . نمود
ين استراتژی چگونگی ساختن حزب پيشتاز انق,بی و تعي

او عدم برخورداری از . انق,بی در ايران مرتبط می شد
يک استراتژی انق,بی را به درستی زمينه ساز انحرافات 

. ذکر کرد ١٣۵٧اساسی نيروھای چپ در مقطع انق,بی 

وی در ادامۀ ھمين بحث، ھرچند به طور فشرده، به 
مفھوم حزب انق,بی پرداخت و احزاب موجود را بی 

درست ھمين موضوع، . اين مفھوم توضيح داد ربط به
او که می . باعث واکنش آژيتاتورگونۀ سياوش دانشور شد

بايست حزبی سياسی را که در مقام رھبری اش قرار 
دارد نمايندگی کند، آن را به سطح نازل واکنش خود تنزل 
داد و پرستيژ سياسی اين حزب را به زير ع,مت سؤال 

بندی که فقط ئوNنه در وقت جمعبرد، وقتی بسيار غير مس
در اختيار ايشان بود و آخرين ک,م ميز گرد محسوب می 

  :شد، فرمود

خود دوستان آقای مازيار رازی از يک جناح حکومت «
معلوم است، طبقۀ کارگر، طبقۀ کارگر از . دفاع کردند

روی کتاب نمی آيد دنبال مسألۀ روز، نبايد با کليشه ھا 
ف,ن را گفته، مارکس آن جا ف,ن  حرف زد، لنين آن جا

صدا ... ( بنابراين بايد منطبق کرد به مث,ً . را گفته
  »و ھر کشوری اين طور پيش می رود) نامفھوم

آن که » تکه پرانی«در جم,ت باN صرف نظر از جنبۀ 
جزوی از سنت جدايی ناپذير پيروان منصور حکمت 

به  محسوب می شود، سطح نازلی از دخالت گری نظری
جم,تی ثابت شده در ته ذھن . نمايش گذاشته شده است

سياوش دانشور برای آن که می داند با چه کسی بحث می 
وقتی . کند و می داند چگونه بايد آن را تخريب کند

مخاطبين مرتبط با موضوعات مارکسيستی ھر دو بحث 

طرفين مناظره را گوش می کنند، ب,فاصله کلی گويی ھا 
و بی ربط سياوش دانشور را » وشنفکریر«و گفته ھای 

که می تواند در ھر زمان و مرتبط به ھر موضوع 
ديگری ھم گفته شود، متوجه می شوند؛ گفته ھايی 
ژورناليستی که بيان آن ھا نيازی به مارکسسيت بودن 
ندارد و ھر چپ سانتريست ديگری ھم می تواند عيناً 

  .ھمان ھا را بيان کند

ش بينانه ترين حالت به روشی سياوش دانشور در خو 
ناشيانه و آماتور در مباحثات مارکسيستی، تکه ای پَرت 
می کند که بسيار دو پھلو، گنگ و به خصوص فرصت 

دوستان مازيار «او می گويد . طلبانه به نظر می رسد
اوNً ! »رازی از يک جناح از حکومت دفاع کردند

دند که سياوش دانشور روشن نمی کند چه کسانی چنين کر
از دوستان مازيار رازی محسوب می شوند، ثانياً در چه 
مقطعی و از کدام جناح از حکومت دفاع کردند، ثالثاً اين 

اگر . دقيقاً چه ربطی به خود رفيق مازيار رازی دارد
قصد سياوش دانشور تخريب شبه پليسی طرف بحث خود 
نيست، می بايست برای اتھامی که وارد کرده استدNل و 

د ارائه کند، وگرنه با يک عذر خواھی نشان دھد که سن
اشتباه کرده است؛ در غير اين صوت دست کم بخش 

که طی سال  -حزبی سياوش دانشور» دوستان«مھمی از 
ھای اخير از يک ديگر جدا شدند و از سوی گرايشی که 
سياوش دانشور آن را نمانيدگی می کند، با انواع نسبت 

 -يی و نظاير آن بدرقه گرديدندھای دو خردادی و بورژوا

می تواند معرف خصلت و ماھيت خود سياوش دانشور و 
اين روش برخورد چيزی است که . گرايش او ھم باشد

» دوستان«او بر اساس اين که . خود او آموزش می دھد

چه کسی چه کرده اند، خود آن فرد را مورد ارزيابی 
يعنی بر  و اگر قرار باشد با ھمين متد،! قرار می دھد

، خود سياوش دانشور را »دوستان«اساس وضعيت 
ارزيابی کرد، شخصيت سياسی قابل دفاعی از او باقی 

  .نخواھد ماند

اتفاق عجيبی که مدام در گفتگو و مباحثات با پيروان 
منصور حکمت تکرار می شود، اين است که ) مريدان(

آن ھا اگر مشاھده کنند طرف بحث شان با استنادات 
ستی، انحرافات گرايششان را به نقد می کشند، به مارکسي

جای آن که سعی کنند با اتکا به ھمين معيارھای 
مارکسيستی از گرايش خود دفاع کنند، کل مارکسيزم و 
لنينيزم و کتاب و تئوری را به طرفی پرتاب می کنند و به 
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! و نظاير آن می افتند» مسألۀ روز«ياد مواردی شبيه به 

زم و تئوری ھای انق,بی پيرامون تو گويی مارکسي
نظريه پردازی کرده است و ربطی به » مسألۀ شب«
جالب اين جا است که درست در ! ندارد» مسألۀ روز«

لحظۀ بعد، وقتی رو به مخاطبی که با مارکسيزم و تئوری 
انق,بی چندان ميانه و الفتی ندارند قرار می گيرند، به ياد 

فتند و منصور حکمت تئوری و کتاب و مارکسيزم می ا
توصيف می » بزرگترين مارکسيست قرن معاصر«را 
برايش مقبره درست می کنند و ھر ساله، نه يک . کنند

منصور حکمت برگزار » ھفتۀ«ساعت و يک روز، بلکه 
موضوعاتی در رابطه با وصف عظمت . می کنند

منصور حکمت را که می تواند ظرف يکی » تئوريک«
يان شود، طی يک ھفته ادامه دو ساعت جمع و جور و ب

می دھند تا به اين وزن و عظمت چيزی اضافه کرده 
برای آثار او انواع کليات، سايت و شبکه و انجمن . باشند

و سمينار ساخته اند؛ و در نھايت با الحاق نام او در پسوند 
نام حزب خود، به يک حزب ايدئولوژيک تمام و کمال 

ايده ھای يک فرد شکل  حزبی که بر اساس. تبديل شده اند
  .   ندارد» مسألۀ روز«گرفته است و ربطی به 

  :بندی اين ميز گرد می گويدسياوش دانشور در جمع

من فکر ميکنم َشم سياسی حزب انق,بی، جسارت «
در . سياسی حزب انق,بی، تصميم سياسی مھم است

کردستان اين تصميم گرفته شد، چھار سال طول کشيد تا 
يکی می خواست بسازد، يکی . حاکم شود ارتجاع بيايد

نمی خواست بسازد، تئوری اش ھم نداشت، ولی 
شما اگر می خواھيد با  .راديکاليسم اجتماعی اش را داشت

تئوری برويد به اصط,ح اين را بسازيد، ھزار سال 
  ) تأکيد از ما( » ديگر ھم نمی توانيد بسازيد

مت در جان ک,م پروژۀ حزب سازی به شيوۀ منصور حک
. پارگراف باN از زبان سياوش دانشور بيان شده است

منظور او اين است که حزب سياسی، بر اساس تئوری 
پس چگونه ساخته می شود؟ به روش . ساخته نمی شود

نيز » حکمتيست«حزب سازی منصور حکمت که نام 
در اين روش حزب سازی . برای اين روش اختراع شد

بلکه از راديکاليزم که با تئوری ساخته نمی شود، 
اجتماعی آغاز می گردد، کافی است يک نفر جلو بيفتد، 

کلی و عمومی سرھم بندی کند، يک برنامه ھم » مباحثی«
دست و پا نمايد و در آخر موجوديت حزب سياسی را 

آن ھم نه در طی ! بفرماييد حزب ساخته شد. اع,م فرمايد

قول در نتيجه به . ھزار سال که شايد ظرف يک ھفته
جنگ بر سر فقط اين نيست که چگونه «: سياوش دانشور
؛ Nبد موضوع اين خواھد بود که با »حزب را ساخت

  !حزِب ساخته شده، چه بايد کرد

شخص سياوش » ساخت حزب فوری«با اين روش 
دانشور تاکنون تجربۀ ساختن چند حزب را با خود حمل 

ار او در ساختن حزب کمونيست ايران، در کن. کرده است
بعد معلوم شد آن چه ساخته اند، . منصور حکمت بود

ناسيوناليست بوده و کلی مسائل جانبی ديگر داشته است 
که بايد در بين راه رھا، و به جای آن يک حزب ديگر 

سياوش دانشور افتخار . ساخته می شد که چنين ھم شد
ساختن حزب کمونيست کارگری در کنار منصور حکمت 

اين حزب به دليل عدم پاسخ . ه داردرا نيز با خود ھمرا
گويی حزب قبلی به مسائل روز ساخته شد که تا به مسائل 
روز پاسخ دھد، اما ھمگی خوب می دانيم حزب دست 
ساخت يک نفر فقط با وجود و حضور خود او شانس 

پس از فوت منصور حکمت، حزبی که از . حيات دارد
. يک شدروی تئوری ساخته نشده بود، دچار بحران تئور

ھيچ کسی با�خره متوجه نشد يکی دو مورد اخت,ف 
اساسی بين احزاب سه گانۀ کمونيست کارگری چه بوده 
است که بايد ھرکدام جداگانه، اما به حول يک برنامه 

شوند، چون اين حزب بر اساس اصول و » متحزب«
تئوری ساخته نشده بود و می توانست به ھر حالت 

شود، بدون آن که به تئوری و دلبخواھی ديگر ھم تبديل 
  .اصول پاسخگو باشد

حزب «سياوش دانشور در اين مرحله نيز افتخار ساختن  
اين حزب که نمی . را داشت» اتحاد کمونيست کارگری

توانست بقای خود را بيش از آن چه که حيات داشت 
تضمين کند، از فرصت به دست آمدۀ ناشی از اخت,فات 

ست کارگری حکمتيست درونی بخش ديگر حزب کمون
به اين معنی . بھرۀ حياتی برد و خود را در آن منحل کرد

که اساس حزبيت خود را نه با اتحاد، بلکه با انح,ل خود 
حزبی که برای اتحاد . به زير ع,مت سؤال برد

کمونيست کارگری ساخته شده بود، پيش از آن که 
پيوستن . فرصت ايجاد اتحادی به دست آورد منحل شد

ب اتحاد کمونيست کارگری به حزب حکمتيست بدون حز
کم ترين توافق اصولی صورت گرفت، چون حزِب بی 

َسرھای . نياز به تئوری اساساً نيازمند اصول نيست
انديشمند حزب سياوش دانشور، به دنبال بدنی می گشت 
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که با آن يک تن واحد بسازد؛ و اين آخرين تجربۀ تاکنونی 
دانشور است که مستقيماً از حزب سازی با روش سياوش 

  .رھبر معنوی خود، منصور حکمت، اقتباس کرده است

آری، ساختن چنين احزابی نيازمند تئوری نيست که  
نيازمند انتظار ھزارساله باشد؛ منتھا اشکال کوچکی که 
در اين پروژه حزب سازی وجود دارد، اين است که می 

را به  بايست ھزار سال منتظر بنشيند که کارگران آن
در نتيجه در اين وسط يک . عنوان حزب خود بپذيرند

يا بايد ھزار سال . انتظار ھزارساله ب,تغيير می ماند
صبر کرد که با تئوری حزب ساخت و يا می توان بدون 
تئوری، يک شبه حزب ساخت و ھزار سال صبر کرد که 

  !کارگران آن را به عنوان حزب خود بپذيرند

چھار بار ساختن حزب فوری را سياوش دانشور تجربۀ  
داشته، تنھا به اين دليل که با تئوری ھای مارکسيستی به 

ھمين بيگانگی است که ايده ھای . کلی بيگانه بوده است
حزب سازی وی را در چھارچوب ايده آليزم ميخکوب 

حزبی که بر اساس يک سلسله خواسته و مطالبه، . می کند
آزادی و «نند دمکراتيک ما-اعم از مطالبۀ بورژوا

تا ھر سطح ديگری از مطالبات، ساخته شده و » برابری
سپس خود را با مسألۀ روز منطبق می کند، روش وارونه 
. و ايده آليستی است که مبتکر آن منصور حکمت بود

اکنون اين روش حزب سازی ُمھر حکمتيست را بر خود 
حزب حکمتيستی که قرار بود از راديکاليزم . زده است
ی شروع کند و با تئوری خود را به مدت ھزار اجتماع

تئوری «سال منتظر نگذارد، تنھا از طريق آن چه که 
منصور حکمت ناميده می شود، بقا خواھد داشت و » ھای

نه از دخالت گری در مبارزات روز کارگران و در کنار 
پيشروان کارگری در کف کارخانه و محل زيست 

پردازی اين نوع  اما به راستی مگر تئوری. کارگران
محسوب نمی شود؟ مگر آن » تئوری«حزب سازی خود 

  . که تئوری ھای ايده آليستی، تئوری به شمار نيايد

 ١٣٩٢آبان  ١٣: تاريخ

ardeshir.poorsani@gmail.com 

 

  

  

  !!دست از دخترخوانده کوتاهدست از دخترخوانده کوتاه

  سارا قاضی

کش و قوس ھای فراوان، و با وجود خره پس از با�
اعتراضات شديد فعاNن حقوق کودک، زنان مترقی و 

از حقوقدانان،شورای نگھبان روز چھارشنبه دھم  بسياری
از کودکان بی » حمايت«مھرماه Nيحۀ به اصط,ح 

سرپرست و بد سرپرست را تصويب کرد که به موجب 
رخوانده داده به پدرخوانده امکان ازدواج با دختقانوناً آن،

 .می شود

يک بار ديگر مسئوNن قانونگذار در جمھوری اس,می، 
قانونی را تصويب و به اجرا گذاشتند که ماھيت 

رحمانه شان را بی پرده و ارتجاعی، زن ستيز و بی
گستاخانه آشکار می سازد؛ به عقد ازدواج درآوردن 

و وارد  می آينددخترانی که به فرزند خواندگی مردی در 
در تمام زمينه  ۀویاو می شوند تا از حمايت پدران ۀانوادخ

اجتماعی و البته اقتصادی -روانی، خانوادگی- ھای روحی
را  مقاماتبرخوردار گردند، نھايت وقاحت و بی شرمی 

  .به طريق تازه ای به نمايش گذاشته است

 مضحک است که جمھوری اس,می در آغاز تثبيت خود

و يورش ھمه  ٥٧نق,ب در سال ھای نخستين پس از ا
راديکال انق,بی، دست به  چپ و جانبه به نيروھای

يه کمونيست ھا زد، تبليغات دروغين و شرم آوری عل
خود  ۀمبنی بر اين که کمونيست ھا با اعضای خانواد

! يا زنان خود را اشتراکی می کنند می کنند ازدواج

اين از  جمھوری اس,می ساقط نشد تا نشان دھد اتفاقاً 
اخ,قيات اس,می خود اين حاکميت است که چنين 

ارزش ھای اين رژيم را ما . رفتاری را قانونمند می کند
اعمال  دربارھا  ،که خصلت متجاوز به زن دارد

: ديده ايم کارگزاران و مسئوNن رژيم جمھوری اس,می

گرفته تا » بدحجابی«از ضرب و شتم زنان به علت 
در زندان ھای  ای که» باکره«تجاوز جنسی به زنان 

  .ھستندرژيم منتظر اعدام 

وقتی تحت حاکميت جمھوری اس,می ھزاران زن تن 
تن خويش امرار معاش ميکنند و تنھا با  فروش از فروشِ 

اين تن فروشی قانونمند  »صيغه«خواندن ِوردی به نام 
و رسميت پيدا ميکند، ب,فاصله بايد به اين نتيجه می شود 

رمايه داری، به خصوص نوع رسيد که در نظام س
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آن، زن موجودی اشتراکی است و اين در  کنونی اس,می
حالی است که جمھوری اس,می با تبليغات عليه اشتراک 
به حاکميت رسيد تا ھمه چيز، و به خصوص تصويب 

 . قوانين ضد زن را در انحصار خويش قرار دھد

ت را نسب» قانونی«اين بار اما، اين حمله و تجاوز جنسی 
محروم  ی اعمال کرده اند کهبه دختر بچه ھای تازه بالغ

حقشان  و تکيه گاھی برای دفاع ازاز پدر و مادر 
پديدۀ  و گستردۀ باربرای اين که کمی ابعاداسف.ھستند

را درک کنيم،  در کشور خود ازدواج دختران ُخردسال
نظام داشته » رسمی«کافی است نگاھی گذرا به آمارھای 

  .باشيم

 ١٥ه آمار ملی ازدواج ھای ثبت شده دختران زير مقايس

به  ١٣٩٠و ھمين آمار در سال  ١٣٨٥سال در سال 
تعداد اين ازدواج ھا از   روشنی نشان می دھد که

 ١٣٩٠در سال  ٣٩٨٣١به  ١٣٨٥در سال  ٣٣٣٨٣

در واقع، درصد ازدواج دخترانی که . افزايش يافته است
 ٥ ۀاين دور شوھر داده می شوند، در  سالگی ١٥زير 
، و يکی از علل اصلی آن درصد رشد داشته ٣٥ساله، 

، ١٣٩١در سال گذشته، تنھا .فقر خانواده ھا بوده است
 ١٠دختر  ٢٩٨٢٧سال و  ١٠دختر زير  ١٥٣٧حداقل  

تنھا  ارقام،اين .ساله به اجبار، ازدواج کرده اند ١٤تا 
استان از  ٢٤آمار اع,م شده از ازدواج ھای ثبت شده در 

استانھا و  ۀاستان ايران را در بر می گيرد و شامل بقي ٣٢
 ،نيز ازدواجھای ثبت نشده که تعدادشان بسيار بيشتر است

در سال گذشته حداقل روزی چھار دختر، با  .نمی شود
قضات، از سر ک,سھای مدرسه برای ازدواج  ۀاجاز

اجباری برده شده اند که پيامد آن، ع,وه بر محروميت از 
خشونت روانی و فيزيکی، تجاوز زناشويی و  آموزش،

 .است بوده محروميت از حق س,مت

حتی در ساختار امروز و  ۀدر تمام جوامع پيشرفت
 کسی» فرزندخوانده«ھميشه  فرھنگی جامعۀ خودمان،

اما . به او نگريست »فرزند«است که بايد به چشم  بوده
می تواند دخترخوانده  ،اين آقايان ۀدر چشم ددمنشان

ابزاری برای لذت پدرخوانده ھم باشد؛ در واقع در اين جا 
پدرخوانده در نقش مردی ظاھر می شود که حّق نخستين 

اين روش  .از فرزندخواندۀ خود را دارد» کام گيری«
-و نظام ارباب در دوران برده داری» کام گيری«

، و زِن زن و برده دار ۀدر روابط بين برد رعيتی، و
ه است؛ به اين ترتيب که زِن ول بودمعم رعيت و ارباب،

خود » رئيس«با شب پيش از عروسی  برده يا رعيتبايد
 .ھمخوابگی می کرد تا سپس مجوز ازدواج او داده شود

  آيا شما در اين جا شباھتی با آن دوران بربريت نمی بينيد؟

در شرايطی قانونی می شود که » بردگی مدرن«اين 
المللی  انسيون بينکنو ١٣٧٣در سال جمھوری اس,می 

حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانين مدنی 
المللی امضا شده توسط ايران  ھای بين ايران، کنوانسيون

اين کنوانسيون  ٢١ۀبر اساس ماد.اNجرا ھستند Nزم
دانند  کشورھايی که سيستم فرزندخواندگی را مجاز می

نی بايد منافع عالی کودک را در اولويت قرار دھند، يع
تمام امکانات و شرايطی که برای رشد و امنيت جسمی و 
روحی کودک و آموزش و بھداشت اوست در نظر 

 .بگيرند

اميرحسين قاضی زاده، عضو کميسيون مدتی قبل 
اجتماعی مجلس در مصاحبه ای با بی بی سی بسيار آسان 

سعی در پيدا  ،موضوع را پيچانده و با گفتن دروغ بزرگی
در گذشته «: کرده بوداين قانون جديد در  »عدالت«کردن 

فرزندخوانده بدون ھيچ شرط و محدوديتی می توانست با 
ه او به خبرگزاری مھر گفت» .سرپرست خود ازدواج کند

جديد حمايت از کودکان و  ۀNيح ٢٧ۀبراساس ماد«: بود
نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست؛ ازدواج فرزند 

ديد دادگاه خوانده با سرپرست، در صورت ص,ح
امکانپذير است و با اين محدوديت امکان سوء استفاده از 

حال اين که سال پيش، قانون » .کودکان وجود ندارد
ممنوعيت ازدواج بين دخترخوانده با پدرخوانده از مجلس 

اين که در اس,م  ۀولی شورای نگھبان بر پاي ،گذشت
ين ازدواج بين پدرخوانده و دخترخوانده مانعی ندارد و ا

البته اين مانع (قانون با شرع تطابق دارد، آن را رد کرد 
از تجاوز جنسی و بدنی پدرخوانده نسبت به دخترخوانده 

اين رد و بدل ھای قانونی در !) به طور پنھانی نمی شد
زمانی که بھزيستی برای آغاز شد،  ١٣٨٨حقيقت از سال 

اولين بار سعی کرد که ازدواج بين دخترخوانده و 
انده را غيرقانونی نمايد، اما شورای نگھبان آن را پدرخو

» فرزند«که در عرف اس,می  ممنوع نمود به اين دليل

پدر و شير مادر باشد، پس  ۀکسی است که از نطف
فرزندخوانده، حکم فرزندی ندارد و در نتيجه ازدواج بين 

نمی تواند شرعاً دخترخوانده و پدرخوانده ح,ل است و 
  .ممنوع شود
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ببينيد  در سخنان خود تلويحاً می گويد قاضی زادهاقع در و
وضع خراب است و تا چه اندازه ستم جنسی بر  ه قدرچ

که اين قانون قرار است از  می شده استکودکان ما روا 
معنی است که  آناين به !! عواقب اين فجايع بکاھد

کودکان ما به حدی تحت ستم جنسی و تجاوز و خشونت 
ھای خود »پدرخوانده«خص با� ،اجنسی از جانب مردھ

» پدران«ھستند که در نتيجه بھتر است Nاقل به عقد اين 

  !در آيند

قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده، در واقع تداوم 
موقعيت زنان در  سيستماتيک سرکوب و نابودی سياست

حتی به  ،جامعه؛به زير کشيدن موقعيت زنان در اجتماع
جسمانی و روانی آنان از قيمت نابودی رشد طبيعی 

رژيم  ھای روشيکی از اين سياست، دقيقاً ! است کودکی
ھای سرکوبگر سرمايه داری در کشورھای عقب مانده 

در ھر کشوری متناسب با سنن و عرف آن (است 
نيمی از  برای خنثی کردن پتانسيل اعتراضی)کشور

کارگر و اقشار زحمتکش  ۀنيروی محرک و فعال طبق
 زمرۀخارج کردن زنان از  .در جامعهتحت ستم را 

به عقب نشينی به محيط  کردن آنان نيروی کار و وادار
دور «مث,ً از طريق طرح به اصط,ح (خانه  ۀبست

حتی ھای روحی و انار انواعايجاد  چنينھم و) »کاری
که قانون فوق يکی از آن ( صدمات جنسی و بدنی

کارگر  ۀنيمی از طبقدقيقاً به قصد فلج ساختن )ھست
در تاريخ مبارزات و انق,بات چرا که .صورت می گيرند

کارگر  ۀکارگری ھرگز سابقه نداشته که تنھا مردان طبق
در . مبارزه يا انق,ب شوند ۀو زحمتکش وارد صحن

کارگر، نيمی از  ۀطبق ۀنتيجه با فلج کردن نيمی از بدن
 .قدرت عمل و توانايی ھای اين طبقه را از آن می زدايند

عيت امنيت دانشگاه ھا و خوابگاه ھای دانشجويی نيز وض
برای دختران دانشجو که در اين شرايط به ھر نحوی شده 
سعی در بيرون آوردن خود از منج,ب فرھنگ اس,می 
اين رژيم سرمايه داری دارند، به نحوی پيش می رود که 
باعث می شود والدين دختران پذيرفته شده در دانشگاه 

تان ھای غير از محل سکونت، برای ھای ساير شھرس
حفظ امنيت فرزندان خود، اجازه دور شدن آن ھا را از 

خانه ندھند و به اين ترتيب، درصد زيادی از دخترانی که 
در کنکور قبول می شوند، از رفتن به دانشگاه محروم و 

  .خانه نشين شوند و تن به ازدواج ھای ناخواسته بدھند

ل ھای پيش، رژيم، ابتدا رشته از اين می گذريم که در سا
ھای تحصيلی را برای دختران دانشجو محدود کرد و بعد 
ھم از آن جايی که تعداد دختران شرکت کننده در کنکور 
از پسران بيشتر بود، حق شرکت دختران را در دانشگاه 

  . محدود نمود

به اين ترتيب م,حظه می کنيم که اين رژيم دائماً در حال 
ضربه زدن به حقوق انسانی زنان جامعۀ محدود کردن و 

گويی انسان مؤنث، . ما به ھر نحو و وسيلۀ ممکن است
برای ادامۀ حيات اين رژيم سرسخت ترين نيروی 

گويی شکم گرسنه و حمله ھای بيرحمانه . متخاصم است
و برخوردھای شارNتان ھايی که با اسلحه در خيابان ھا 

کار سازنده و ساعت ھيچ  ٢٤گشت می زنند و در طول 
در خور انسان انجام نمی دھند، کافی نبود، ھر ساله با 
قوانين جديد، حلقه را بر گردن زنان ما تنگ تر و تنگ 

به اين اميد که ھيچ سازماندھی و تشکي,تی . تر می کنند
  .نيست که در مقابلشان بايستد

با روی کار آمدن روحانی و روشن شدن روزافزون 
م توھمات دوران انتخابات رياست ماھيت واقعی او، تما

اعدام ھا، . جمھوری يک به يک می بايد از بين رفته باشد
سنگسارھا، تشديد ميزان تعقيب، دستگيرھا و خشونت 
ھای خيابانی، ھمه نتيجۀ ترس شديد رژيم از قيام مردم 
است و روحانی در اين مورد، فرقی با احمدی نژاد و 

وت در زمينۀ مسائل و تنھا تفا. ديگر ارکان نظام ندارد
اتفاقاتی است که روی وجھۀ او در برابر دنيای غرب 

به عبارت ديگر، باز ھم اين خامنه ای . تأثير می گذارد
است که از پشت چھرۀ روحانی دارد حکومت می کند و 
در رابطه با سياست داخلی، ھمواره به سياست خصمانۀ 

ی جمھوری اس,می در گذشته نسبت به زنان و نيروھا
اپوزيسيون سياسی ادامه می دھد، مگر اين که برای 
در . سازش با غرب مجبور به ايجاد تغييری ظاھر گردد

نتيجه، زنان  زخمتکش ايران از ھيچ نظر نبايد ھرگز به 
ماھيت ارتجاعی ھيچ يک از رؤسای جمھور به اصط,ح 
منتخب اين رژيم، ترديد يا اميد داشته باشند، بلکه تنھا راه 

از زنجيرھای اين رژيم را می بايد در مبارزه رھايی 
متحدانۀ خود با باقی زحمتکشان طبقۀ کارگر جستجو 

  .کنند

ر زنان  حقوقدان و مترقی و فمينيست د اخيرآً البته
 محکوم کردن قانون جديد ازدواج با دخترخوانده،

مصاحبه ھای زيادی کرده و يا مقاNت متعددی نوشته اند 
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اينھا نيروھای مقاوم در برابر . ستندھکه ھمه قابل تقدير 
تجاوزات رژيم به زنان ايران ھستند و بايد از مقاومت و 

برخی از اين . مبارزات آنھا در شرايط کنونی دفاع کرد
حقوقدانان که خود زن ھم ھستند می پرسند که نمايندگان 
مجلس بر اساس چه انگيزه ای به تصويب اين قانون 

ب چنين قانونی را با ھيچ و اينکه تصوي! پرداختند؟
آنان به درستی می گويند ! توجيه کرد نمی توان معياری
که به علت بی سرپرستی به خانواده ای پناه  را دختری

خود به چشم پدر می  ۀپدرخواند به می برد و
فقط به اين دليل  ،چگونه می توان به ھمسری گرفت،نگرد

به می گردد؟ » نامحرم«که او به سن بلوغ رسيده و 
ع,وه از نظر روانی چه اتفاقی برای مادری خواھد افتاد 
که از اين پس بايد فرزندش را در مقام زِن دوم ھمسرش 

حقوقدانان و روانشناسان کودک، مانند اکثر زنان ! ببيند؟
و مردان با وجدان و آگاه ما، می گويند که اين قانون ديد 
 جنسی مردان را نسبت به دختر بچگان ما در جامعه

و اين گونه ازدواج ھا تبديل به آزارھای  می کند گسترده
 آثارو  می شودجنسی و روانی برای اين دختران 

 تا پايان عمر زندگی آنان و غيرقابل جبرانيبر نامطلوب

  .می گذارد

آنچه اما در اين پيام ھا به چشم نخورده است، پيام تشکيل 
تشکل ھای مستقل زنان حول محور برخی مطالبات از 

حم,ت  قبيل مقاومت در برابر اين ۀرژيم و ساختن جبھ
از ديدگاه زنان کارگر و زحمتکش . به حقوق زنان است

که به علت شرايط مادی، يا  کسانیبيشترين  به عنوان - ما
خود و يا فرزندانشان در کودکی مجبور به پناه بردن به 

می توانند تشکل ھای  -ديگری شده يا می شوند ۀخانواد
ساخته و طی بيانيه ھای خود، مطالباتی از اين خود را 

نوع را به گوش ھمگان، مخصوصاً مسئوNن دستگاه 
به عقب  را وادار و رژيم برسانندھای قضايی و مقننه 

  :کنندنشينی 

 که بر اساس آن تصويب کندمجلس بايد سريعاً قانونی -١

از نوزادی تا مرگ، را تمام زنان ما دولت موظف باشد
به علتی کمبود مالی داشته و قادر به گذران  ھر زمان که

يک زندگی شرافتمندانه نيستند، از طريق بيمه ھای 
حدی زندگی  حمايت نمايد و زندگی آنان راتا اجتماعی

تأمين کند که بتوانند از خود مکانی برای زندگی داشته و 
» قيّم«از پس ھزينه ھای ابتدايی خود بدون نياز به يک 

 ٣٣ست وقتی تنھا طی يک مورد، واضح ا(بربيايند 

می شود، » مفقود«ميليارد دNر از نظام بانکداری ايران 
دستگاه  ٥٠٠و با وجود وضعيت وخيم نرخ ارز، 

خودروی پورشه وارد کشور می گردد، رژيم نمی تواند 
تر که به مراتب کم - به بھانۀ فقدان بودجه برای اين مورد

ن از چنين اقدامی طفره رفت - از چنين ارقامی خواھد بود
  !)را توجيه کند

کودکانی که زير سن قانونی ھستند و يا زنانی که -٢
دارای بيماری جسمی يا روانی می باشند، بايد در 

باN  ۀپانسيون ھای جمعی نگھداری شده و از ھمان بودج
اين پانسيون ھا سپس تحت نظارت . برخوردار شوند

ان در نظارت زن و نھادھای مستقل عموم بوده و تشکل ھا
به اين ترتيب . کار اين پانسيون ھا دخالت داشته باشند

  .نخواھد داشت» پدرخوانده«ھيچ دختری نياز به 

نزديکی جنسی يا بدنی با دختران زير سن قانونی و -٣
روابط تحميلی نسبت به دخترانی که به سن قانونی رسيده 

اشد  مشمول شده وشناخته بايد کام,ً غيرقانونی  ،اند
  .باشندجازات م

اين گونه مطالبات می بايد در برابر اين  مطرح کردنبا 
پدرساNری دوران بربريت ايستاد و به مسئوNن امر ندا 

تشکل ھای .داد که ما خواھان چه نوع قوانينی ھستيم
چون به (کارگران زن که طبيعتاً زيربنايی کارگری دارد 

ايد از می ب) زنان کارگر و تھيدست شکل می گيرد ۀوسيل
کارگری برخوردار شود و ساير  ھایپشتيبانی پيشرو

کارگران را ھم به پشتيبانی از اين زنان بلند کند،زيرا اين 
ھا مسائلی است که می تواند بر روی زندگی دختران آنھا 

پشتيبانی کارگران مرد و مردان مترقی و . ھم اثر بگذارد
 اين با وجدان از دختران ما در برابر چنين قانونی در

 ۀديرين مبارزاتی ثر و البته نمودار فرھنگؤمقطع بسيار م
 .ما است
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تداوم حمايت عملی از رضا شھابی و تداوم حمايت عملی از رضا شھابی و : : تھرانتھران

  شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی

بار ديگر فعاليت ھايی عملی در حمايت از فعالين 
کارگری زندانی در سطح نقاطی از تھران صورت گرفته 

ه است که اين اقدام به ويژه از آن رو صورت گرفت. است
با ادامۀ روند ارعاب و فشار سيستماتيک بر فعالين 
کارگری در زندان ھا و خانواده ھای آن ھا، نياز به 

 -در سطح ملی يا بين المللی - حمايت ھا و ھمبستگی ھا

  .افزايش يافته است

  

افزايش فشارھا و تھديدھا عليه فعالين کارگری زندانی، 
و به ھمين جھت نگرانی ھای فراوانی را به دنبال داشته 

ضرورت ھمبستگی و حمايت را بيش از پيش برجسته 
اخيراً خانوادۀ رضا شھابی، عضو سنديکای  .کرده است

 ٢٢ن و حومه که از تاريخ کارگران شرکت واحد تھرا

در زندان به سر می برد و وضعيت  ١٣٨٩خرداد 
دارد، طی اط,عيه ) تا آستانۀ فلج شدن(جسمانی حاّدی 

ای خطاب به تمامی تشکل ھا و فعالين کارگری اع,م 
) ھمسر و دو فرزند(ما خانوادۀ رضا شھابی «: کردند که

ضا به کنيم که بنابر اع,م پزشکان معالج، ر اع,م می
وجه توان تحمل زندان را ندارد و بايد به سرعت از  ھيچ 

ما مسئوNن قضايی و امنيتی را مسئول . زندان آزاد شود
ھا و  دانيم و از تمامی تشکل شرايط بسيار وخيم وی می

خواھيم که اکنون نيز  فعاNن کارگری ايران و جھان می
چون دفعات پيشين به ھر شکل ممکن اعتراض خود را 

» تداوم حبس اين کارگر زندانی اع,م کنند به
)١(

.  

  

مبارزی  فعال صدھا شاھرخ زمانی نيز تنھا يکی ديگر از
 .است که  تحت سخت ترين فشارھا به سر می برد

شاھرخ زمانی، عضو سنديکای کارگران نقاش و تزئينات 
ساختمان و ھمچنين عضو شورای نمايندگی کميتۀ 
پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری، آخرين بار در تاريخ 

اقدام عليه «دستگير و با اتھامات واھی  ١٣٩٠خرداد  ١٨
، عضويت در تشکل کارگری و غيره، به »امنيت ملی

شت؛ وی پس از بارھا انتقال به يازده سال حبس محکوم گ
زندان ھای مختلف، اکنون در زندان گوھردشت تحت 
فشارھای شديد امنيتی و پرونده سازی ھای جديد به سر 

به طوری که پس از محاکمۀ مجدد به اتھام  .می برد
به تحمل شش ماه حبس اضافه، » توھين به رھبری«

  .ع,وه بر محکوميت پيشين خود، محکوم گرديد
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به ھمين دليل شماری از رفقای مستقل درگير در پروژۀ 
و ھمين طوری تعدادی از اعضای » احيای مارکسيستی«

ا انتخاب شبکۀ ھمبستگی کارگری، طی اقدامی مشترک، ب
، به حمايت »شاھرخ زمانی«و  »رضا شھابی«سمبليک 

  .عملی از اين دو پيشُروی طبقۀ کارگر پرداخته اند

  

از تھران توزيع  در اين راستا پوسترھايی در سطح نقاطی
تا آزادی شاھرخ زمانی، «شدند با شعارھايی نظير 

، »!رضا شھابی را آزاد کنيد«، »!مبارزه ادامه دارد
، »!کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد«
نسبت به موج تصفيه، «، »!کارگران ايران تنھا نيستند«

  .»!اعدام و آزار زندانيان سياسی آگاه باشيد

  

» تحريم فعال« پيش تر نيز به دنبال اجرای تاکتيک

انتخابات به وسيلۀ شماری از رفقا به شکل توزيع و 
نصب پوسترھايی در حمايت سمبليک از شاھرخ زمانی 

 مناطقی از تھراندر سطح 
، و سپس اقدام مشترک )٢(

و فعالين » شبکۀ ھمبستگی کارگری«تعدادی از اعضای 

حمايت   برای» احيای مارکسيستی«درگير در پروژۀ 
عملی از بھنام ابراھيم زاده به دنبال درخواست وی در 

 آستانۀ بازگشت به زندان
شبکۀ «، تعدادی از رفقای )٣(

کی ديگر از استان ھا گام در مرکز ي» ھمبستگی کارگری
ھای مشابھی را در جھت حمايت عملی از شاھرخ زمانی 
برداشته بودند؛ از جمله توزيع پوسترھايی از وی در 
سطح يک منطقۀ صنعتی و کارگری ھمراه با مطالبات و 

تا آزادی شاھرخ زمانی، «شعارھای مشابھی نظير 
سال حبس، چنان چه سکوت  ١١«، »!مبارزه ادامه دارد

کارگر زندانی، زندانی سياسی، آزاد بايد «، »!کنيم
 »!کارگران ايران تنھا نيستند«و » !گردد

)۴(
.  

  

 نيز شبکۀ ھمبستگی کارگری در سطح بين المللی

ماتی را در حمايت از و ھمبستگی با اين کارگران اقدا
شرکت در آکسيون  به عنوان مثال ؛زندانی داشته است

انجمن ھمبستگی بين «دريافت پيام ھای ھمبستگی از  ھا؛
در حمايت از بھنام ابراھيم زاده،  ترکيه» المللی کارگران

)۵(رضا شھابی، شاھرخ زمانی و غيره 
 .  

در بريتانيا  (AWL) »رانانجمن آزادی کارگ«ھمچنين 
احيای «و پروژۀ » شبکۀ ھمبستگی کارگری«که با 

ھزار  ١٠ھمکاری دارد، کمپين جمع آوری » مارکسيستی
را در محيط ھای کار، دانشگاه ھا  ٢٠١٤امضا تا ژانويۀ 

و دانشکده ھا، مدارس و انجمن ھا و اتحاديه ھای 
کارگری با خواست آزادی شاھرخ زمانی آغاز کرده 



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  مهرماهمهرماه  --6655شمارة شمارة  

١٥ 

اکتبر، جلسه ای  ٢٤ھمين نھاد اخيراً نيز در روز  .است
را به ابتکار خود برای معرفی شاھرخ زمانی و دفاع از 

)٦(وی برگزار نمود
.  

  

اين اقدامات حمايتی در داخل و خارج کشور، ھرچند از 
 نظر ايجاد اعتماد به نفس در ميان فعالين کارگری زندانی

جاد آگاھی به طور اخص و اي و خانواده ھای آن ھا
عمومی از وضعيت آنان در سطح جامعه به طور اعم، 
Nزم و ضروری ھستند و بی ترديد يک وظيفۀ طبقاتی به 

  .شمار می روند، اما قطعاً به ھيچ رو کافی نيستند

 

بدون شک فعاليت ھای حمايتی بايد به طور مداوم، در 
سطح وسيع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای 

اميد است که با تداوم و گسترش . بيشتری صورت بگيرند
دامنۀ حمايت ھای عملی از سوی ساير فعالين کارگری 

 ، رضا شھابینيز فشار Nزم جھت آزادی شاھرخ زمانی

در . ديگر فعالين کارگری و سياسی زندانی ايجاد گرددو 
ھم از سرکوب شديد  ،شرايط کنونی که جنبش کارگری

حکومتی و ھم از افتراق و ساير ضعف ھای درونی خود 
آسيب می بيند، اين اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با 

ميان تمامی نيروھای چپ و   گسترده» اتحاد عمل«
حمايت از تمامی زندانيان سياسی و فعالين کارگری حول 

 .مطالبۀ آزادی آنان به عنوان يک خواست مشترک

 !پيش به سوی اتحاد عمل

پيش به سوی آزادی تمامی فعالين سياسی و کارگری 
  !زندانی

  !کارگران ايران تنھا نيستند

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

  ١٣٩٢سوم آبان ماه 

  

 

  :پانوشت

  :کميتۀ دفاع از رضا شھابی ۶٠اط,عيۀ شمارۀ ) ١(

http://k-d-

shahabi.blogspot.nl/2013/10/60.html  

، نشر ميليتانت، »ويژۀ انتخابات«نگاه کنيد به جزوۀ  )٢(
 ٨شمارۀ 
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http://militaant.com/?p=2508 

 اقدام مشترک در حمايت از بھنام ابراھيم زاده: تھران) ٣(

http://militaant.com/?p=2856 

  تداوم حمايت از شاھرخ زمانی در ايران) ۴(

http://militaant.com/?p=2958 

  :نگاه کنيد به) ۵(

سپتامبر   ٢٨گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسيون 
  نروژ در حمايت از کارگران زندانی

http://militaant.com/?p=3005 

» انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«پيام ھمبستگی 

  ترکيه به شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=3145 

  پيام ھمبستگی کارگران ترکيه با بھنام ابراھيم زاده

http://militaant.com/?p=2875 

شاھرخ زمانی پس از محاکمۀ  مجدد، به شش ماه حبس «
  »شبکۀ ھمبستگی کارگری«، اط,عيۀ »ديگر محکوم شد

http://militaant.com/?p=3021 

ا از در بريتاني» احيای مارکسيستی«حمايت متحدان ) ۶(
  شاھرخ زمانی

http://militaant.com/?p=2898 

 

 

  

  

  

  

  

گزارشی از آکسيون اعتراضی عليه فاشيسم و در گزارشی از آکسيون اعتراضی عليه فاشيسم و در 

  ))آلمانآلمان((حمايت از پناھندگان در شھر آخن حمايت از پناھندگان در شھر آخن 

نظام سرمايه داری جھانی طی چند سال گذشته به عميق 
اجتماعی، سياسی -دیترين بحران در تمامی وجوه اقتصا

و ايدئولوژيک درغلتيده است، و در تق, برای حفظ خود، 
ھر روز ابعاد حمله به حقوق طبقۀ کارگر را با کاھش 
دستمزدھای واقعی، افزايش سن بازنشستگی، بيکارسازی 
وسيع، سرکوب اعتصابات و اعتراضات، استثمار نيروی 

ارگر بر کار مھاجر، ايجاد تفرقه و نزاع در ميان طبقۀ ک
محور مسألۀ نژاد و مليت و نظاير اين ھا، گسترده تر می 
سازد؛ در واقع طی چند سال گذشته ما به وضوح شاھد 
تشديد واکنش طبقۀ کارگر و مبارزۀ طبقاتی در سرتاسر 

  .جھان بوده ايم

در سطح جھانی به  اعتراضات و خيزش ھای انفجاری
نظر  چه از نقطه - تغييراتی جّدی در روحيۀ طبقاتی

روشن است . است منجر شده -بورژوازی و چه پرولتاريا
که اين پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از ترس انق,ب 

کمال می کشاند و به  و ، به سمت واکنش تمامکارگری
از جمله ( که در بسياری از کشورھا استھمين دليل 

به دليل غيبت يک خط رھبری انق,بی و راديکال، ) آلمان
فعاليت ھای فاشيستی، نژادپرستانه و  أسفدر کمال ت

و به طور خ,صه گرا گرايش ھای ارتجاعی و واپس
  .سترو به گسترش بوده اگردش به راست، 

در واکنش به فعاليت ھای فاشيستی و نژادپرستانه در 
کشور آلمان و ھمين طور سياست راست و ارتجاعی 

م مانند عد(حکومت اين کشور در قبال مسألۀ پناھندگی 
 -به جای کمپ ھای پناھندگی -حق کار و مسکن آزاد

طوNنی تر کردن روال اداری دادگاه ھای پناھندگی، 
ارائۀ کوپن به جای کمک ھای نقدی به پناھجويان و 

، آکسيونی )برخوردھای تبعيض آميز نژادی با آنان
به ...) در شھرھای برلين، ھامبورگ، آخن و (سراسری 

  .راه افتاده است

شبکۀ ھمبستگی «روز رضوانی از طرف رفيق بھ
با در دست داشتن پ,کاردھايی که روی آن » کارگری

و » حق ماندن برای ھمه«، »!نه به اعدام«شعارھای 
به آلمانی » حق مسکن آزاد و حق کار برای پناھجويان«

نقش بسته بود، و ھمين طور پوسترھايی از شاھرخ 
انی، کارگر زند«زمانی و رضا شھابی با شعارھای 
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کارگران ايران تنھا «و » !بايد گردد ،زندانی سياسی آزاد
  .، در آکسيون شھر آخن شرکت نمود»!نيستند

در گزارش رفيق بھروز رضوانی از آکسيون آمده است  
  :که

روز شنبه، دوم نوامبر، به فراخوان سازمان جوانان «
چپ در شھر آخن، اعتراضاتی در حمايت از آکسيون 

در محل  ١٥:٣٠ساعت . گرفت سراسری آلمان شکل
پس از سخنرانی . گردھمايی آغاز شد" ن بروننزالي"
نمايندۀ حزب چپ در پارلمان اروپا، و " اندره ھونکو"

در حمايت از آکسيون " جوانان چپ"از " کريس"رفيق 
 با خودنه  ،علل پناھندگی مبارزه کنيم با"سراسری با نام 

مايی به سمت ، طبق برنامه شروع به راھپي"پناھندگان
  .خيابان ھای ديگر شھر کرديم

ھمراه يک ه ھا ب شيستاف ، چند ده نفر از١٦ حدود ساعت
حزب و آرم يونانی  - سفيد رنگ به زبان آلمانی بنر

اين . ما حمله ور شدند ه، ب"سپيده دم ط,يی"فاشيستی 
ھمان حزب نئونازی است که چندی پيش يکی از فعالين 

به قتل رسانده و " ولوس فيسسپا"چپ يونان را با نام 
اين چند ده نفر  .موجی از خشم را به وجود آورده بود

 ٢٠متعلق به يک گروه ضربتی فاشيستی، متشکل از 

در ھستند که ) شبکۀ آزاد جنوب( FNSارگان، با نام 

ايالت جنوبی آلمان با وجود ممنوعيت قانونی، فعال می 
راه حل "که روی بنر آن ھا اين جمله آمده بود . باشند

  ".يونان، يک حزب فاشيستی است

  

در اين جا بود که آن ھا با حملۀ فيزيکی به پرچم داران 
در ھمين زمان از . صف اول ما، درگيری را آغاز کردند

ما حالت . چپ و راست افراد فاشيست به ما يورش آوردند
تدافعی گرفتيم و به اين ترتيب حدود دو سه يا دقيقه، زد و 

سپس پليس . خورد صورت گرفت تا پرچم را حفظ کنيم
دور اول درگيری . وارد عمل شد تا مانع زد و خورد شود

. ه ما نمی دادمنتھا پليس اجازۀ راھپيمايی را ب. تمام شد

در نتيجه توقف ما در اين محل دو ساعت و نيم طول 
در اين مدت، دو بار ديگر فاشيست ھا ت,ش کردند . کشيد

در يک مورد پليس از اسپری فلفل استفاده . که حمله کنند
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خواستۀ ما از . کرد که منجر به آسيب رفقای ما نيز شد
فاشيست ھا را  پليس اين بود که اوNً بايد بدون استثنا پرچم

جمع کند، حتی اگر Nزم باشد که ما چندين روز در اين 
جا بمانيم، و ثانياً نام و مشخصات اين دستگيرشدگان را 

  .عمومی و علنی کند

با�خره با فشار ما، پليس پرچم فاشيست  ١٨:٣٠ساعت 
ما راھپيمايی را . ھا را جمع و آن ھا را پراکنده کرد

محل کليسای يھوديان " (اگوگسين"مجدداً به سمت ميدان 
ھا برای »ھوليگان«که در کنار آن افراطی ھای راست يا 

  .آغاز کرديم) تحقير يھوديان کافه و بار درست کرده اند

نفر از آن ھا از بار  ٥٠يا  ٤٠در اين لحظه بود که حدود 
بيرون ريختند و بطری ھای شيشه ای مشروب خود را به 

محل نيز با آن ھا درگير در اين . سمت ما پرتاب کردند
شديم، و يک نفر از فاشيست ھا را به شّدت مضروب 

  .کرديم

پس از عبور از دو سه خيابان، به سمت ايستگاه مرکزی 
علت . قطار برای قرائت قطعنامۀ پايانی حرکت کرديم

انتخاب محل مذکور اين بود که پناھجويان از اين ايستگاه 
ھا ھمواره برخوردی وارد آلمان می شوند و پليس با آن 

  .دارد -به شکل تفتيش بدنی و اھانت - تحقيرآميز

بسياری . پس از قرائت قطعنامه، تظاھرات به پايان رسيد
، محل "آتونوم سنتروم"از اعتراض کنندگان به سمت 

در ھمين موقع بود که . ، رفتند"آنتی فا"جمع شدن رفقای 
و خورد ھا دوباره ما را تحريک به زد " ھولگان"دوباره 

  .کردند که البته دخالت پليس، مانع آن ھا شد

متأسفانه اين بار نيروھای درگير در آکسيون اعتراضی 
به . عليه فاشيست ھا، نسبت به قبل کاھش نشان می دادند

نفرۀ جامعۀ ايرانيان  ٢٥٠٠ع,وه با وجود جمعيت حدوداً 
نفر ايرانی در اين تظاھرات شرکت  ٣ساکن آخن، تنھا 

که اين امر نشانۀ بی اعتنايی آن ھا نسبت به مسألۀ داشتند 
البته . پناھندگی و مسألۀ رشد گرايش ھای راسيستی است

نفر ايرانی  ١٠در آکسيون ھای ديگر ھم تاکنون بيش از 
 )پايان گزارش( »شرکت نداشته اند

ھمان طور که اشاره شد، در غياب يک نيروی انق,بی و 
سو مبارزات و  سازمان يافتۀ کمونيستی، از يک

اعتراضات پس از چندی محکوم به شکست می شوند و 
از سوی ديگر، به موازات آن، گردش به راست تقويت 

اعتراض به سياست ھای راست و نژادپرستانه . می گردد
عليه کارگران مھاجر و پناھجويان، جزئی Nينفک از 
مبارزات مارکسيست ھای انق,بی و کارگران پيشرو 

طور مداوم، در سطح ين اعتراضات بايد به است، منتھا ا
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 وسيع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای بيشتری

برای فشار به سرمايه داری، خنثی کردن گرايش ھای 
صورت  راست و وادار کردن آن ھا به عقب نشينی

سازمان ھا و گروه ھای در شرايط کنونی که . بگيرند
ندگی و ضعف به چپ و مترقی در نھايت انشقاق، پراک

عملی نخواھد بود مگر با  اين اِعمال فشارسر می برند، 
حول  نيروھا اين ميان تمامی گسترده» اتحاد عمل«

، پناھجويان و اعتراض حمايت از تمامی زندانيان سياسی

  .مشترکمطالباتی  به اعدام به عنوان

به ع,وه حقيقتی که تاريخ به بھای شکست ھای خونين 
دوره ھای بحران شان می دھد، اين است که فروان به ما ن
به تنھايی برای  فارغ از شّدت و عمق آن، سرمايه داری،
دستاوردھای انق,بی در جنبش آگاھی و ايجاد و حفظ 

تعميق بحران سرمايه داری در . پرولتری کافی نيستند
حوزه ھای مختلِف اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک، تنھا 

عينی مبارزۀ انق,بی طبقۀ  می تواند به بلوغ شرايط
اما اين موضوع به تنھايی برای . کارگر ياری رساند

مبارزه عليه . مبارزۀ انق,بی کفايت نمی کند پيشرفت در
آميز باشد که  سرمايه داری تنھا زمانی می تواند موفقيت

شرايط ذھنی انق,ب به موازات بلوغ شرايط عينی انق,ب 

ھنی انق,ب، نمی تواند پيشرفت در شرايط ذ. پيش برود
 اعتراضات و شورش ھایمحصول مستقيم و ب,واسطۀ 

در جنبش ھای توده ای  ، پراکنده و مقطعیخودانگيخته
ارتقای سطح آگاھی انق,بی و سازمان طبقۀ کارگر  .باشد

فعاليت سازمانی مصمم، جدی و  از دلتنھا می تواند 
شتاز اين بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پايۀ بخش پي

بنابراين از ھمين امروز تدارک در راه . بيرون بيايدطبقه 
ساختن حزب پيشتاز انق,بی کارگران، برای ايجاد يک 

خط انق,بی در جامعه و سازماندھی حول آن، در دستور 
  .روز تمامی مارکسيست ھای انق,بی قرار می گيرد

  شبکۀ ھمبستگی کارگری

 )١٣٩٢آبان  ١٦( ٢٠١٣نوامبر  ٧

 

  

  

  

  

  

 



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  مهرماهمهرماه  --6655شمارة شمارة  

٢٠ 

  !!اعدام و بيمار سازی زندانيان به شدت ادامه دارداعدام و بيمار سازی زندانيان به شدت ادامه دارد

  ، کميته حمايت از شاھرخ زمانی٩١بيانيه 

  

جمھوری اس,می سرمايه داری پس از انتخابات دوره 
رياست جمھوری و انتخاب شدن حسن روحانی، علی  ١١

رغم تبليغات پر سر وصدا و گوش کر کن،نه تنھا 
ش ھای مختلف و ه تشکل ھا، جنبسرکوب و شکنجه علي

زندانيان کارگری و سياسی را کم نکرده است، بلکه به 
تعداد اعدام ھا و نوع و شدت شکنجه ھای خود به شدت 
افزوده است، طبق سنت و عرف ددمنشانه خود حتی پس 
از باز شدن باب مذاکره و دوستی با غرب به روال گذشته 
خود که اجرای طرح ھا و دستورات سرمايه جھانی بوده 
و ھست، ھمچنان به افزايش ھر روزه سرکوب طبقه 
کارگر و مبارزان سياسی جنبش ھای مختلف ادامه می 
دھد؛ برای اثبات اين ادعا می توان به موارد زير به 

  :عنوان نمونه اشاره کرد 

رياست جمھوری، تعداد اعدام  ١١پس از انتخابات دوره 
  .درصد افزايش يافته است ٣٠٠الی  ٢٠٠ھا 

ستگاه ھای پارازيت نصب شده در زندان گوھر تعداد د
دستگاه افزايش يافته است، ھمچنين در  ٢٠دشت کرج به 

زندان قزل حصار نيز اقدام به نصب دستگاه ھای 
پارازيت کرده اند، Nزم به ذکر است که تاثيرات اوليه 
بيماری زايی دستگاه ھای پارازيت ايجاد سر دردھای 

تھوع و به ھم ريختگی نظم شديد و مداوم و مزمن، حالت 
دستگاه گوارش، ھمچنين اخ,ل در کار دستگاه ھای 

  .ارگانيک بدن انسان می باشد

که عمداً  -ضمن اين که به تعداد بيماران در زندان ھا
توسط برنامه ھای سازمانيافته جمھوری اس,می دچار 

افزوده شده است؛ در ھمين حال بيماری  -بيمار ی شده اند
انيان از جمله رضا شھابی، محمد جراحی، برخی از زند

بھنام ابراھيم زاده، نامق محمودی و ده ھا زندانی ديگر 
شديدتر شده است، تا حدی که بيم فلج شدن رضا شھابی 

  . وجود دارد

محاکمات و دستگيری فعالين سياسی به شدت افزايش 
  .يافته است

  .اخراج کارگران و کارمندان دو برابر گذشته شده است

  .وقه شدن دستمزدھا افزايش يافته استمع

گرانی، تورم و قيمت ھا نه تنھا پايين نيامده، بلکه ھمچنان 
  ...رو به افزايش ھستند و 

حکومت ضد انسانی جمھوری اس,می ھمان گونه که 
طرح ھای اقتصادی نئوليبرالی سرمايه جھانی را مو به 
مو، ولی شديدتر از ديگر کشور ھا تحت دستورات بانک 
جھانی، سازمان تجارت جھانی و صندوق بين المللی پول 

  :اجرا می کند،که برخی از آن ھا عبارتند از

خصوصی سازی خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، 
آموزش عالی، بھداشت و درمان ، بيمه، دستبرد زدن به 
پس انداز صندوق باز نشستگان و صندوق پس انداز 

يل قراداد ھای موقت تامين اجتماعی، لغو استخدام و تحم
و سفيد امضا، تحميل طرح ھای بيکاری مانند طرح 
کارکرد آزمايشی و طرح استاد و شاگردی، ھمچنين 
خروج کارگاه ھای ده نفری و کمتر، از مشموليت قانون 
کار و بيمه، باز گذاشتن دست کارفرما در تعيين قوانين 
خصوصی و اخراج کارگران به دل خواه، حذف يارانه 

فروش کارخانه ھا به بخش خصوصی با شرط  ھا و
اکنون در دور جديد  ...اخراج دسته جمعی کارگران و 

سازش خود با غرب اين بار به دستور نھاد ھای سياسی، 
نظامی و امنيتی سرمايه جھانی در جھت تحويل ايرانی 
عاری از مبارزه و انق,بيون به سرمايه داری جھانی، 

م، کشتار و بيمارسازی فعالين يک بار ديگر اقدام به اعدا
ھمان گونه که در . و مبارزين در زندان ھا کرده است

دست به تسويه خونی زد و سرمايه  ٦٠کشتارھای دھه 
داری جھانی در آن زمان سکوت مرگ باری را پيشه 
کرد، اکنون نيز نھادھا و رسانه ھا و سران حکومت ھای 
ی سرمايه داری جھانی در مقابل خوش رقصی جھان

جمھوری اس,می دست به تشويق و ثناگويی می زنند و 
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در مقابل کشتار و سرکوب ھای شديد خلق ھا و زندانيان 
  .سکوت معنا داری را پيش گرفته اند 

اعمال داخلی و بيرونی جمھوری اس,می و نوع برخورد 
سرمايه داری جھانی با او نشان از يک نقطه عطف 

ن مبنا زندانيان سياسی بر اي. تاريخی و تسويه خونی دارد
و به خصوص زندانيان کارگری در خطر بزرگی بسر 

  .می برند 

عاجل ترين وظيفه نيروھای انق,بی در سطح داخلی و 
جھانی افشای ھر چه سريع تر سياست ھای سرمايه داری 
جھانی و جمھوری اس,می سرمايه داری به مردم ايران 

ا، تشکل و جھان به خصوص از طريق آگاه کردن نھادھ
ھا، احزاب و سازمان ھای انق,بی تمامی دنيا است، اين 
وظيفه عاجل به عھده کارگران انق,بی، کمونيست ھا، 
سوسياليست ھا و نھادھا و سازمان ھای سياسی کارگری 

اگر در اين مسير اندکی کوتاھی رخ بدھد، سرمايه . است
داری ھر ب,يی بخواھد از طريق جمھوری اس,می بر 

  .قه کارگر خواھد آورد سر طب

  

  رفقا زمان کوتاه است و دشمن متحد و سازمان يافته؛

  .برای مقابله بايد سازمان يافته و متحدانه عمل کرد

  تر تر برای فشار بيش پيش به سوی اتحاد بيش

  تر با شعار پيش به سوی اعتراضات گسترده

  !کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  ز شاھرخ زمانیکميته حمايت ا

  !!مردم آزادی خواه، ما را نجات دھيدمردم آزادی خواه، ما را نجات دھيد

شکنجه و بيمار سازی زندانيان با دستگاه ھای پارازيت 
  !انداز

جمھوری اس,می در جھت سرکوب و شکنجه جنبش 
ھای اجتماعی، خلق ھا و طبقه کارگر و پنھان کردن 
وجود مبارزه سياسی و طبقاتی در ايران، با تمام دقت و 

رنامه دقيق و سازمان يافته ای، دست به حذف با ب شدت و
  .بی سر و صدای مبارزان مقاوم در زندان ھا می زند

ما در زندان گوھردشت کرج ھر روز از کانال ھای 
گوناگون اخبار اعدام زندانيان در شھرھای مختلف ايران 
را می شنويم؛ ھمچنين از بيمارسازی زندانيان توسط 

ن ھای مختلف، به خصوص جمھوری اس,می در زندا
  .زندان اوين، خبردار می شويم

در اين رابطه زندان گوھردشت که محل تبعيد زندانيان 
مقاوم از تمامی زندان ھای کشور است، در صدر برنامه 
بيمارسازی و اجرای حکم اعدام قرار دارد، به طوری که 
اخيراً تعداد دستگاه ھای پارازيت انداز نصب شده در 

شکنجه و  .دستگاه افزايش يافته است ٢٠زندان، به 
بيمارسازی از طريق دستگاه ھای فوق، اضافه بر انواع 
شکنجه ھايی مانند نداشتن تماس تلفنی، حذف م,قات ھای 

ساعت، حذف  ١٢ساعته به جای  ٢حضوری، ھواخوری 
جيره غذايی و دادن سويای حيوانی به عنوان غذا، ھجوم 

ند ھا و ضرب و شتم گاه و بی گاه گارد ويژه به ب
زندانيان، پرونده سازی ھای مداوم، انتقال زندانيان ھر از 
چند گاھی به انفرادی، بازجويی مجدد و شکنجه فيزيکی 

  .است ... و

ما امضا کنندگان زير از تمامی تشکل ھا و نھادھای 
انق,بی و سياسی و کارگری ايران و جھان می خواھيم 

به ھدف خود در کشتن و قبل از اين که جمھوری اس,می 
بيمارسازی زندانيان برسد، دست به اقدامات عاجل زده و 

  .جان زندانيان سياسی را نجات دھند

  :امضاکنندگان 

محمد  –صالح کھندل  –خالد حردانی  –شاھرخ زمانی 
محمد علی  –نامق يوسفی  –محمد نظری  –اميرخيزی 
محمد  –ميثم يزدان نژاد  –رسول بداغی  - منصوری

  لطيف حسنی –لی فض

  کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی
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کارگران اعتصابی شرکت پتروشيمی فجر بندر امام کارگران اعتصابی شرکت پتروشيمی فجر بندر امام 
  توليد را متوقف می کنندتوليد را متوقف می کنند

  

اکتبر، کارگران پتروشيمی فجر در بندر  ٢٠روز يکشنبه 
عدم «عليه ) جنوب غربی ايران(امام، استان خوزستان 

و دريافت حق سختی کار، کوتاه بودن مدت زمان قرارداد 
انظباطی شرکت پيمانکاری  ناعادNنه بودن آيين نامۀ

. دست به اعتراض زدند» )RAMPCO(رامپکو 

  . اعتصاب آن ھا به توقف توليد انجاميد

عباس رضايی، نايب رئيس اتحاديۀ کارگران قراردادی و 
پيمانی پتروشيمی بندر امام به خبرگزاری کار ايران 

شيمی فجر کارگر پيمانی پترو ١٨٠«: گفت) ايلنا(
قانون کار  ١٤٢با بھره گيری از مادۀ ) شرکت کارفرما(

يا کاھش عمدی توليد از سوی ... که حق تعطيل کار 
کارگران را به رسميت شناخته است، توليد را موقتاً 

  .»متوقف نمودند

بنا به توضيح رضايی، علت اعتراض اين بوده است که 
ساله را ھرچند شرکت پيمانکاری رامپکو قرارداد چھار 

قرارداد کارگران « به امضا رسانده است، اما با اين حال 
او ھمچنين گفت که کميتۀ . »شود ماھه تنظيم می ۵

انضباطی رامپکو بدون حضور نمايندگان کارگران 
تر آن که آيين نامۀ انضباطی  عجيب«برگزار می شود و 

اين شرکت توسط سازمان منطقۀ ويژۀ اقتصادی ماھشھر 
  .»تأييد شده است ٢٠١٠در سال 

ايلنا سپس اط,عيه را از شرکت پتروشيمی فجر دريافت 
کرد که ادعا می کرد توقف کار به ھيچ وجه روی نداده 

  .است و کارگران دست به اعتراض نزده اند

، وزارت خزانه داری اياNت متحده ٢٠١٢مه  ٣١روز 
در «اع,م کرد که ھشت شرکت پتروشيمی ايران را که 

، مشمول تحريم ھای »تحت اختيار دولت ھستندمالکيت يا 
ھا شامل  اين شرکت. اقتصادی آمريکا خواھد کرد

پتروشيمی بندر امام، پتروشيمی بوعلی سينا، پتروشيمی 
مبين، پتروشيمی نوری، پتروشيمی پارس، پتروشيمی 
شھيد تندگويان، پتروشيمی شازند و پتروشيمی تبريز 

  .شوند می

زمان اجرای تحريم ھای  طبق گزارش ھای رسمی، از
اتحاديۀ اروپا و اياNت متحده بر خريد نفت خام از ايران 

، حجم صادرات روزانۀ نفت خام ايران ٢٠١٢در ژوئن 
، در بھترين حالت ) ٢٠١٢-٢٠١١(ميليون بشکه  ٣.٢از 

رسيده ) ٢٠١٣- ٢٠١٢در سال (به تنھا يک ميليون بشکه 
صل از اين تحريم ھا به روشنی درآمدھای حا. است

صادرات نفت ايران را به نصف رسانده و پيامدھايی 
  .برای بسياری از صنايع داشته است

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

  ٢٠١٣اکتبر  ٢٣

  

  !!شاھرخ زمانی را آزاد کنيدشاھرخ زمانی را آزاد کنيد

رژيم ايران ھمچنان به سرکوب کارگران، فعالين تشکل 
. ھای کارگری و سوسياليست ھای مبارز ادامه می دھد

از سازماندھان کارگری سوسياليست، يعنی  اکنون يکی
شاھرخ زمانی، که رژيم در ت,ش است با حبس چند سالۀ 

نگاه دارد، به شش ماه ديگر  وی او را از مبارزه دور
وی به . حبس در زندان رجايی شھر محکوم شده است

مّدت چندين ماه است که در بازداشتگاه رجايی شھر کرج 
يم آخوندی وی را تھديد نگاھداری می شود و اکنون رژ

کرده است که چنان چه دست از فعاليت ھای سياسی خود 
 .برندارد، با مرگ رو به رو خواھد شد

انجمن ھمبستگی بين المللی «ما به عنوان فعالين 
خواھان آزادی فوری و بی قيد ) UID-DER(» کارگری

به  -نه رژيم آخوندی. و شرط شاھرخ زمانی ھستيم
جستجوی ارعاب کارگران و  عنوان رژيمی که در

سوسياليست ھای مبارز از طريق تمامی اشکال سرکوب 
و نه ساير رژيم ھای  -از جمله شکنجه و زندان است

بورژوايی در ترکيه و ديگر نقاط جھان، قادر نبوده و 
 . نخواھند بود که به اھدافشان دست يابند

 !تمامی زندانيان سياسی و فعالين کارگری را آزاد کنيد

 !نده بايد مبارزۀ انق,بی طبقۀ کارگرز

 !زنده باد ھمبستگی طبقاتی بين المللی

 )UID-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 

http://en.uidder.org/  

  

 )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری : ترجمۀ فارسی

http://www.iwsn.org 
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  !!شاھرخ زمانی را آزاد کنيدشاھرخ زمانی را آزاد کنيد

  )AWL(رگران انجمن آزادی کا

 سال ، از ژوئنیشاھرخ زمانی، فّعال کارگری ايران

اما به چه . به اين سو در زندان به سر می برد ٢٠١١
جرمی؟ ت,ش برای ايجاد اتحاديه ھای کارگری مستقل 

  .دفاع از حقوق خود و ديگران کارگران جھت

مواردی  ، بهساختمانی شاھرخ، عضو سنديکای نقاشان
و » اقدام عليه امنيت ملی«، »ظامتبليغ عليه ن« نظير

  .متھم شده است» غيرقانونی تشکلدر يک  شرکت«

 سازمان ھای بين المللی حقوق بشر می گويند که شاھرخ

قرار  مورد بدرفتاری ھای جسمی و روانی تاکنون نه فقط
و مداوا  درمانھمين طور م,قات و  بلکه امکان ،گرفته

  .نيز از او سلب شده است

اگر ما دست . جنگ طبقاتی است ندانیشاھرخ، يک ز
دولت ايران را بازبگذاريم که او را درھم بشکند، نتيجه 
چيزی جز تحميل يک شکست به تمامی مبارزين حقوق 

  .کارگران در ايران و جھان نخواھد بود

ھزار  ١٠، جمع آوری ٢٠١۴تا ژانويۀ  ھم اکنونما از 
ھا، ده کشمحيط ھای کار، دانشگاه ھا و دان امضا در

زمانی آزادی شاھرخ  خواست را بامدارس و انجمن ھا 
  .پيگيری خواھيم کرد

  .لطفاً از اين کمپين حمايت کنيد

د با نشانی ايميل يا شمارۀ تلفن يناط,ع بيشتر می توابرای 
  :زير تماس حاصل فرماييد

freeshahrokh@gmail.com 

07775 763 750 

ھمچنين برای مشاھدۀ وب سايت کمپين، به نشانی زير 
  :رجوع کنيد

http://freeshahrokh.wordpress.com/ 

 

 

ھدِف جمع آوری صدھزار ھدِف جمع آوری صدھزار : : حمايت عظيم کارگرانحمايت عظيم کارگران

  !!امضا محقق شدامضا محقق شد

  

 -)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 

  ترکيه

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری : ترجمه

-UİD(» انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«کمپين 

DER ( مرگ کارگران ! سوانح کار، تقدير نيستند«با نام
به ھدِف جمع آوری » !ر را متوقف کنيددر اثر سوانح کا

توده ھای کارگر . صد ھزار امضا دست يافته استيک 
به اين کمپين که در بسياری از شھرھا به ويژه در 
مح,ت کارگری پيش برده شد، ع,قۀ وافری نشان دادند 

در طول اين کمپين، با قريب به . و از آن پشتيبانی نمودند
به چھره ارتباط گرفته ھزار نفر به صورت چھره  ۵٠٠
با توضيح اھميت حياتی مسألۀ  ت,ش گرديد تا و ،شد

  .سوانح کار، سطح آگاھی در اين مورد باN برده شود

به ) UİD-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 
عنوان يک تشکل کارگری برای وحدت، ھمبستگی و 

 تسياس از نقطه نظربقۀ کارگر را مبارزه، مسائل ط
طبقاتی مورد برخورد قرار می دھد و به مبارزه ل قمست

ه که اتحادي اين در حالی است. ردازدبرای حل آن می پ
کارگری، به عنوان تشک,تی که گمان می رود بايد  ھای

تماماً در چنين مواردی درگير شوند، تمايل چندانی برای 
با  UİD-DERاما . دست زدن به مبارزۀ کافی ندارند

ش می کند که کارگران را سازمان تمام توان خود ت,
دھد، روحيه و نيروی آن ھا را باN ببرد و آن ھا را به 

بنابراين . عنوان يک طبقه عليه کارفرمايان متحد سازد
UİD-DER باط طبقاتی و ايمان به ضبا صبر، عزم، ان

دست . مبارزه در امتداد چنين مسيری به پيش می رود
امضا، آن ھم تحت  ھزار ١٠٠ جمع آوری يافتن به ھدفِ 

  .شرايط دشوار، نتيجۀ اين نوع برداشت از فعاليت است
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ھدف خود را  UİD-DERدر ارتباط با کمپين مذکور، 
ح صحبت با صدھا ھزار نفر از کارگران، ارتقای سط

دربارۀ سوانح کار و  ايقآگاھی آنان از طريق توضيح حق
بيماری ھای خاص شغلی، و افزايش حساسيت بيشتر 

نشانۀ . در قبال اين مسائل تعيين کرده بود کارگران
 UİD-DERروشنی وجود دارد که نشان می دھد کمپين 

اين کمپين در بسياری از : به اھداف خود رسيده است
شناخته شده است و برای کارگران و  ،مناطق صنعتی

خانواده ھايی که از پيامدھای سوانح کار و بيماری ھای 
محل رجوع ک ي UİD-DERشغلی رنج می برند، 

  .شده است ھميشگی

 نبيماری ھای شغلی يکی از جدی تري سوانح کار و
ت بما قطعاً نمی توانستيم نس. ر استمعض,ت طبقۀ کارگ

کارگر را می  ١٠٠به اين مسأله که ماھانه جان تقريباً 
ھزاران نفر را مجروح و معلول می کند،  و گيرد،

) AKP( »حزب عدالت و توسعه«حکومت . سکوت کنيم

 ، دست به تصويببه دنبال نارضايتی و فشار فزاينده

تا ظاھراً از سوانح ) قانون ايمنی کار( زدقانون جديدی 
 ک,تع,ج مش ،اما اين قانون. کار جلوگيری کند

انگيزۀ اصلی اين قانون در واقع نه . کارگران نبود
جلوگيری از سوانح کار، بلکه خ,ص شدن از شّر 

که قانون  ناچيزی ھمتمھيدات  ھمانحتی . فشارھا بود
، انجام و نده انددرنظر می گرفت، روی کاغذ باقی ما

تکميل آن ھا به تعويق افتاده است و بازرسی از مراکز 
 .صورت نمی گيرد ، آن گونه که بايدکار

  

، ما از تجربياتی برخوردار بوديم که در در آغاز کمپين
گذشته از خ,ل برگزاری کمپين عليه مراکز نيروی 
اتمی، عليه ت,ش دولت برای انح,ل پرداخت حق سنوات 
خدمت در عمل، برای ساعات کاری کمتر به ازای 

برنامه ريزی ما به . دستمردھای بيشتر به دست آمده بود
-UİDکارگرانی از . و تدارکات مبسوطی پرداختيم

DER  ابتدا خود را دربارۀ سوانح کار و بيماری ھای
 UİD-DERصدھا ھا نفر از فعالين . شغلی آموزش دادند

برای به راه انداختن اين کمپين در سمينارھا و جلسات 
آن ھا آموزش ھای Nزم را رفقای . شرکت کردند توجيھی

فراگرفتند که در زمينۀ سوانح کار و بيماری ھمکاری 
به صورت چھره به چھره با . ھای شغلی تخصص داشتند
از توليد چرم، فوNد،  -کارگران صنايع مختلف

پتروشيمی، کشتی سازی، لجستيک و غيره گرفته تا 
صحبت شد؛ اين کارگران و شرايط آنان مورد  - نساجی

ع سوانح کار بررسی دقيق قرار گرفت و سپس انواع متنو
و بيماری ھای شغلی ھمراه با راه ھای جلوگيری از آن 

  .ھا ارائه گشت

جزوه ھايی دربارۀ سوانح کار و بيماری ھای شغلی، 
پوسترھا، پارچه نوشته ھا، پ,کاردھا و تصاوير و ھمۀ 
آن چه که بايد در طی کمپين نمايش داده می شد، ھمگی 

نی که سابقاً دچار با کارگرا. به خوبی تھيه گرديده بودند
سوانح کار شده بودند و ھمين طور با خانواده ھای آنان، 

آن . مصاحبه شد و فيلم ھای کوتاه بسياری نيز تھيه گرديد
اين : چه در تمامی اين موارد اشاره می شد، اين بود

کارفرمايان حريص ھستند که بايد مقصّر سوانح کار و 
ن ھا در مورد بيماری ھای شغلی شناخته شوند، چرا که آ

تمھيدات ايمنی پيشگيرانه ھيچ گونه زحمتی به خود نمی 
و حکومت ھم ھمدست آن ھاست، چرا که نه قوانين . دھند

مناسبی تصويب می کند و نه به بازرسی مراکز کار و 
کارفرمايان و حکومت . مجازات کارفرمايان می پردازد

AKP  که مسئول مرگ و مير ھستند، برای توجيه سوانح
  .می خوانند» خواست خدا«ر آن را کا

با شور و اشتياق عظيمی آغاز به  UİD-DERفعالين 
نخست، ارتقای آگاھی : دو ھدف وجود داشت. کار کردند

کارگران دربارۀ سوانح کار و بيماری ھای شغلی و 
دوم، رشد و تکامل نارضايتی آن . افزايش حساسيت آنان

فعالين . پينھا به سوی متشکل شدن و حمايت عينی از کم
برای فراخواندن کارگران، تحت انواع سختی ھا و 
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مشقات در مح,ت کارگری، ورودی کارخانه ھا، مناطق 
به اصط,ح صنعتی و ميادين شھر در طول کمپين کار 

غرفه ھايی را برپا نمودند، فعاليت ھای خيابانی . کردند
-UİDکارگران که فعالين . را سازمان دادند و غيره

DER با ک,ه ھا و پيشبندھای : ده بودند، گفتندرا دي
مدت ھاست  UİD-DERفعالين ! سرخشان اين جا ھستند

که با ک,ه و پيشبند قرمز در ميان کارگران شناخته شده 
در واقع اين ک,ه و پيشبند، بيان اين واقعيت بود که . اند

کارگران تنھا نيستند و ھمبستگی و مبارزه ھمچنان زنده 
 .است

  

در طول کمپين، با بالغ بر نيم ميليون نفر به صورت 
با صدھا محل کار تماس . چھره به چھره صحبت شد

به خاطر اين کمپين، کارگران برای وادار . گرفته شد
کردن کارفرمايان به انجام اقدامات ايمنی و ايجاد اتحاديه 

کميتۀ س,مت و «. ھا در مراکز کار خود، متشکل شدند
به بازديد از مراکزی  UİD-DERدر » ايمنی کارگران

که سوانح کار در آن ھا رخ داده بود و ھمين طوری 
کارگرانی که چنين سوانحی را تجربه کرده بودند، 

نشست ھايی . سياری را ثبت نمودپرداخت و موارد ب
دربارۀ س,مت و ايمنی کارگران در چندين محيط کاری 

وک,يی که از حقوق . و مح,ت کارگری برگزار گرديد
دفاع می کنند، و  UİD-DERکارگران و کمپين 

، در فعاليت ھای UİD-DERمتخصصين کارگرِی 
به صدھا کارگر از اطراف ترکيه . خيابانی شرکت کردند

تماس گرفته بودند، کمک و مشاورۀ  UİD-DERا که ب

خانواده ھايی که عزيزان خود را در . قانونی ارائه شد
نتيجۀ سوانح کار از دست داده و ھمين طور کارگرانی که 
از سوانح کار آسيب ديده بودند، از کمپين حمايت کردند و 

اميدواريم ھيچ کسی ب,ھايی را که سر ما آمد « گفتند که 
  .»ندتجربه نک

UİD-DER به عنوان يکی تشکل کارگری حقيقی، به ،
يُمن حمايت و مشارکت فزايندۀ کارگران، مرتباً رو به 

کارگرانی که با ھزار و يک مشکل مبارزه . رشد است
می کنند و زير استثمار شديد له می شوند، درمی يابند که 

UİD-DER  به مسائل و مشک,ت کارگران اھميت می
. برای حل اين مشک,ت ھدايت می کنددھد و آن ھا را 

روحيۀ آن ھا ارتقا می يابد و آن ھا جزئی از مبارزه می 
به عنوان يک تشکل  UİD-DERآن ھا به . شوند

کارگری مبارز اعتماد می کنند و به صفوف آن می 
  .پيوندند

UİD-DER  به ت,ش ھای خود ادامه خواھد داد تا آگاھی
از طريق يک سلسه  و ھوشياری دربارۀ سوانح کار را

واکنش کارگران . فعاليت ھا در ھفته ھای آتی ارتقا دھد
که در قالب بيش از يک صد ھزار امضای جمع آوری 

و ھمين طور در قالب  UİD-DERشده در طول کمپين 
نه به سوانح کار بيشتر، نه به تلفات «شعار آن ھا، يعنی 

  .متجلی شد، به پارلمان انتقال خواھد يافت» بيشتر

ما برادران و خواھران طبقاتی خود را فرامی خوانيم تا 
مطالبات کمپين را پذيرا باشند و به صفوف مبارزه 

  .بپيوندند

  ٢٠١٣اکتبر  ٢٨

http://en.uidder.org/great_support_from_wor

kers_the_100000_signatures_target_achieve

d.htm 

http://www.iwsn.org/ 
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  عليه جنگ افروزی ھا نمی ايستيد؟عليه جنگ افروزی ھا نمی ايستيد؟

 - )UID-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگری 

  ترکيه

  ۶۶بولتن ھمبستگی کارگری، شمارۀ 

  

حکومت . رحمانه در خاورميانه جريان داردجنگی بی
ت به دنبال متقاعد کردن ت و حدّ ترکيه ضمن آن که با شدّ 

مردم به جنگ است، به انواع بھانه ھا و دروغ ھا چنگ 
در سوريه را توجيه می زند تا ھرگونه مداخلۀ احتمالی 

جنگی که حکومت حزب  بايد پرسيد بسيار خوب،. کند
جا کاز  ،ش مشغول تدارک استيعدالت و توسعه برا

برخاسته؟ طرفين واقعی اين جنگ چه کسانی ھستند؟ چه 
منافعی دارند؟ پيامد اين جنگ برای کارگران چه خواھد 

  بود؟

در يک سوی جنگ داخلی  ،ديکتاتوری بی رحمانۀ اسد
ه، چين و ايران را پشت يو ساله در سوريه است که روسد

يعنی حکومت ھايی که بنا به منافع خود از  ؛خود دارد
در پشت نيروھای . رژيم اسد پشتيبانی می کنند

اپوزيسيونی که در سودای قدرت مشغول جنگ ھستند، 
کشورھايی نظير اياNت متحده، عربستان سعودی و 

ته اند؛ ھمۀ سسر طعمه نش گرگ ھا بر. ترکيه قرار دارند
  .بيشترين سھم ممکن در رقابت ھستند کسب آن ھا برای

 ٢ده ھا ھزار نفر از مردم سوريه جان باخته اند، و 
مصايب و . ميليون نفر وادار به ترک وطن شده اند

دشواری ھای مردم چيزی نيست که برای گرگ ھای 

تمام دولت ھايی که در . حريص اھميتی داشته باشد
وی نيرومندتر ساختن نفوذ خود ھستند، يک ھدف جستج

مشترک دارند و آن اين که اربابان کشورھای خود را 
اگر حاکميت اسد در سوريه ادامه يابد، ! فربه تر کنند

چنان روسيه، چين و ايران، يعنی اربابان اين کشورھا، ھم
برعکس اگر اسد . از نفوذ خود بھره مند خواھند شد

اپوزيسيون برای کسب ھژمونی به سقوط کند، نيروھای 
به معنای  زديگر خواھند افتاد که اين امر نيجان يک 

افزايش نفوذ قدرت ھای بزرگ غرب و کشورھايی نظير 
به بيان . ربستان سعودی بر سوريه خواھد بودعترکيه و 

اربابان اين کشورھا به کسب و کار بيشتری در  ،ديگر
ھستند که سھم  ؛ آن ھادست خواھند يافتبازار سوريه 

ری از چپاول و غارت نيروی کار کارگران و تشبي
در واقع نفوذ آنان بر کّل . زحمتکشان خواھند برد

  .کردخواھد  فزونی پيداخاورميانه 

به ھمين دليل در ھمان حال که جنگ امپرياليستی برای 
که برای زنده ماندن  ، يعنی آنانکارگران و زحمتکشان

، می ماندکشتار مھيب يک ھمچون  ،زنديعرق می ر
از  کسب سودبرای سرمايه دارانی که تنھا نگرانی شان 

چند سال ... يک ضيافت است ھمانندھمين جنگ است، 
پيش بالغ بر يک ميليون نفر در عراق به دست يک 
ائت,ف امپرياليستی از کشورھايی به رھبری اياNت 

رھبری حزب عدالت و . متحدۀ امريکا س,خی شدند
سختی ت,ش کرد تا ترکيه را ھم درگير جنگ  توسعه به

قادر  جامعه عراق کند، اما آن ھا به يُمن واکنش عمومی
ترکيه مستقيماً . به تصويب قطعنامه ای از پارمان نشدند

حمايت لجستيک از اين وارد جنگ عراق نشد، ولی از 
به خاطر ھمين حمايت بود که . نورزيد غقتل عام دري

داران پس از جنگ به عراق  ران و سرمايهاسياستمد
نفت عراق بين کمپانی ھای امريکايی و . سرازير شدند

سرمايه داران ترکيه نيز از طريق . بريتانيايی تقسيم شد
مناقصه در پروژه ھای ساخت و ساز به اين غارت 

نيز  یسرمايه داران ترک در بخش صنايع غذاي. ندپيوست
  .از اين غنيمت ھا منتفع شود

سوريه، نبردی است ميان قدرت ھای  نبرد قدرت در
بود  هحکومت عدالت و توسعه محاسبه کرد. سرمايه داری

 و بدين ترتيب ترکيه سقوط خواھد کردکه اسد به زودی 

ترکيه با . در سوريه حرفی برای گفتن خواھد شد نيز
ارائۀ حمايت تسليحاتی و لجستيک به نيروھای 
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ز زمان ا. جنگ کثيف استاپوزيسيون، بخشی از اين 
، ديکتاتوری »ريحانلی«و  »ن پينار,جي«در  انفجارھا

که محاسبات حزب  داسد سقوط نکرده و اين نشان می دھ
جنگ در . عدالت و توسعه درست از آب درنيامده است

  .سوريه درحال به درازا کشيده شدن است

اسد يک مستبد بی رحم است که به ھر کاری  بی ترديد
تصاوير کشتار . از دست ندھددست می زند تا قدرتش را 

و زجرکش شدن کودکان، سند اثبات سبعيت سياستمداران 
. سرمايه داری و حرص و طمع آن ھا برای قدرت است

سيون ھمان قدر بی رحم ھستند که يباندھای مسلح اپوز
مردم سوريه نه فقط از ديکتاتوری اسد، بلکه ھمين . اسد

می کنند که به  طور از باندھای مسلحی نظير القاعده فرار
  .نام اس,م مسئول کشتارھای خونينی ھستند

کارگران و زحمتکشان سوريه يک طرف اين جنگ 
اين جنگ، جنگی ارتجاعی است که . نيستند و نبايد باشند

از سوی نيروھای ارتجاعی ھر دو سو دامن زده می 
منافع آن ھا و منافع کارگران، زحمتکشان و فقرا . شود

سرمايه داران و . ک ديگر استتماماً در مقابل ي
مردم سوريه به و مصيبت سياستمداران ترکيه به زجر 
به ترکيه ھرچند حکومت . ھيچ وجه اھميتی نمی دھند

ست جنگ افروزانه مدت دو سال درحال ھدايت يک سيا
، اما شکست خورده نگ طلبانه بودهج تبه ھمراه تبليغا

اليستی به حملۀ امپري موافق اکثريت کارگران ترکيه. است
مردم سوريه با تھاجم کشورھايی نظير . نيستندسوريه 

 اياNت متحده يا ترکيه از دستان ديکتاتورھای بی رحم

ما در عين اين که عليه مداخلۀ . نجات نخواھند يافت خود
سرنگونی  خواھانامپرياليستی در سوريه می ايستيم، 

 اين اقدامی است که بايد به دست. رژيم اسد نيز ھستيم

وظيفۀ ما . خود کارگران و زحمتکشان سوريه رخ بدھد
ايستادگی در برابر جنگ افروزی، و حمايت از کارگران 
و زحمتکشانی است که برادران و خوھران طبقاتی ما 

  .محسوب می شوند

  ٢٠١٣سپتامبر  ١۵

http://en.uidder.org/won_t_you_stand_up_ag

ainst_warmongering.htm 

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری : ترجمۀ فارسی

http://www.iwsn.org/ 

، در ، در »»شبح سرمايه داری نخواھد آمدشبح سرمايه داری نخواھد آمد««نمايش نمايش 

  سوئيس به روی صحنه رفتسوئيس به روی صحنه رفت

 -)UID-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 

 ترکيه

  

انجمن «تئاتر کارگری  ه ھای گروهنمايشناميکی از 
با نام ) UID-DER(ھمبستگی بين المللی کارگران 

از  جمعیبه وسيلۀ » ھد آمدشبح سرمايه داری نخوا«
سوئيس به  کشور کارگران سوسياليست مھاجر ترک در

اين کارگران جوان مھاجر که خواھان . روی صحنه رفت
 ١۶-١۵ روزھای مقاومت« سترگبزرگداشت واقعۀ 

ما را از  ،بودند، از طريق پُست الکترونيکی» ژوئن
فستيوال «برگزاری يک نمايشنامه در  تمايل خود به

آن . به سازماندھی خودشان مطلع ساختند» و ھنر فرھنگ
، UID-DERھا طی پيام خود ضمن درخواست ياری از 

ما قصد داريم که يک فستيوال فرھنگ و ھنر «: نوشتند
به عنوان يک . را در ماه ژوئن در سوئيس برگزار کنيم

گروه جوان و آماتور موسيقی و تئاتر قصد داريم که يک 
منتھا در يافتن درام . را داشته باشيمنمايش کوتاه يا چند اج
ترکی در مورد مبارزات و  زبان ھا و سناريوھايی به

اين شما آيا . تجربيات مھم کارگران دچار مشکل شده ايم
گونه درام ھا و سناريوھا را در اختيار داريد؟ و اگر بله، 
آيا لطف می کنيد که آن ھا را برايمان ارسال کنيد؟ 

با احترام، گروه . پاسخ شما ھستيممشتاقانه در انتظار 
  »جوانان

ما از صميم قلب از اين درخواست آنان استقبال  کرديم و 
سناريوی يکی از نمايشنامه ھای گروه تئاتر کارگری 

UID-DER  شبح سرمايه داری نخواھد آمد«با نام را «

برای بصری -به ھمراه تعدادی از داده ھای صنعی
اعضای . رسال کرديمبرايشان ا UID-DERکار  یمعرف

 ین با وجود امکانات محدود خود تمامگروه جوانا
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و نمايشنامه به کار بستند  را در آن زمان اندک شانت,ش
نمايشی که در فستيوال اجرا . را روی صحنه بردند

، گرديد، با تشويق ھا و شور و شوق حضار رو به رو شد
صورت اجرای بازيگران جوان بسيار تأثيرگذار  و

  .گرفت

الکترونيکی ديگر  پيامپس از فستيوال، گروه جوانان يک 
فستيوال فرھنگ و ھنر که ما ... «: برای ما ارسال نمود

ژوئن سازماندھی  ١۶و  ١۵به مناسبت بزرگداشت 
شبح . "کرديم، بسيار موفقيت آميز، بزرگ و پرشور بود

با استقبال بسيار خوب حضار " سرمايه داری نخواھد آمد
بار ديگر از ھمبستگی شما قدردانی می  .رو به رو شد

اجرا  از آن جا که متأسفانه ارسال فيلم ويديوئیِ . کنيم
دشوار است، می خواھيم شما را در برخی از تصاوير آن 

  ».سھيم کنيم

  ٢٠١٣اکتبر  ٢٠

  گروه تئاتر کارگری

http://en.uidder.org/Koseler/workers_theatre 

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری : ترجمه 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

سوسياليسم در يک سوسياليسم در يک ««تئوری تئوری : : جعليات استالينيسمجعليات استالينيسم

  »»انق4ب دو مرحله ایانق4ب دو مرحله ای««و و » » کشورکشور

 آرام نوبخت

مائوئيسم از  -با وجود بی اعتباری تاريخی استالينيسم
منظر طبقۀ کارگر، و ضربات مھلک و غيرقابل چشم 

شی آن به بدنۀ جنبش کارگری و کمونيستی در جھان، پو
ھنوز بسيارانی ھستند که سعی می کنند تا با چنگ زدن 
 -به نقل قول ھايی پراکنده از آثار مارکس، انگلس و لنين

، يعنی با قطع پيوند اين »م,مکتبی«آن ھم به شيوه ای 
بستر و زمينۀ معرفی آن ھا و سپس  ازھا »نقل قول«

موعۀ ناھمگون، غيرمنسجم و شديداً ارائۀ يک مج
تئوری  - ھای جديد» نظريه پردازی«متناقض به عنوان 

ھای پوسيده ای را يک بار به آزمون گذاشته شد، مجدداً 
به » مارکسيسم«احيا و از بد روزگار زير عنوان 

با اين وجود، مبارزات نظری و عملی . قنه کنندمخاطب حُ 
ليه استالينيسم از لنينيست ھای حقيقی جھان ع-بلشويک

بدو عروج اين جريان، يعنی مبارزاتی که به بھای خون 
ھمگی آنان تمام شد، تنھا مسيری بود که حقانيت 
مارکسيسم انق,بی و اعتبار آن را در پيش روی توده ھای 

ضرباتی که تئوری . کارگر و زحمتکش جھان حفظ کرد
ز ھای استالينيستی و مائوئيستی، و نتايج عملی حاصل ا

آن بر پيکر جنبش کارگری جھانی وارد آورد و تبعات آن 
چنان پابرجاست، خود به تنھايی بزرگ ترين خدمت به ھم

  .سرمايه داری و امپرياليسم بود

استالينيسم، و کاريکاتور آن مائوئيسم، تصويری به شدت 
مخدوش، غير حقيقی، چرکين و سياه از مارکسيسم ارائه 

ژوازی برای برجسته کردن کردند، و ت,ش روزمرۀ بور
موضوع استالين به عنوان يک حربه جھت تخطئۀ 

بورژوازی، . مارکسيسم در ھمين بستر قابل درک است
معرفی » مارکسيسم«استالينيزم را نتيجۀ منطقی و عملی 

می کند و در واقع از دروازۀ او برای درھم کوبيدن کل 
ز متأسفانه يکی ا. بنيان مارکسيسم وارد عمل می شود

مھلک ترين رويکردھايی که مشاھده می کنيم، اين است 
که شماری در تقابل با حم,ت ايدئولوژيک بورژوازی، 

به عوض، فقط می . در مقام توجيه استالينيسم برمی آيند
توان و بايد وزنۀ سنگين مارکسيسم انق,بی را که در 
تقابل آشتی ناپذير با انحرافات استالينيسم و مائوئيسم قرار 

ارد، در مقابل بورژوازی گذاشت و طبقۀ کارگر را به د
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  .آن مجھز کرد

به ھر رو، آن چه در ادامه می خوانيد حاصل بحثی بوده 
مائوئيست ايرانی - است با شماری از دوستان استالينيست

پراکنده، ھای »نقل قول«که طی آن بيشتر روی ھمان 
  .و تحريف آميز تمرکز شده نامرتبط

  » سوسياليسم در يک کشور«کردن  استالين و تئوريزه

، ١٩٢۴مه (» اصول لنينيسم«استالين نخست در جزوۀ 
به روشنی اين ايده را که می توان سوسياليسم ) چاپ اول

را در يک کشور و با اتکا به طبقۀ کارگر ھمان کشور بنا 
  :کرد، رد کرده بود

اما سرنگونی قدرت بورژوازی و استقرار قدرت «
شور به آن معنا نيست که پيروزی پرولتاريا در يک ک

وظيفۀ اساسی . کامل سوسياليسم تضمين شده است
ھم چنان  -سازماندھی توليد سوسياليستی -سوسياليسم

آيا بدون ت,ش ھای . وظيفه ای است که بايد محقق گردد
مشترک پرولترھای چند کشور پيشرفته، اين وظيفه می 

ھايی تواند محقق شود و آيا می توان به پيروزی ن
برای سرنگونی . سوسياليسم دست يافت؟ خير، نمی توان

بورژوازی، ت,ش ھای يک کشور کافی است و اين 
برای . چيزی است که تاريخ انق,ب ما اثبات می کند

پيروزی نھايی سوسياليسم، برای سازماندھی توليد 
سوسياليستی، ت,ش ھای يک کشور، به ويژه يک کشور 

افی است؛ به ھمين خاطر، ت,ش دھقانی مانند روسيه، ناک
ھای پرولترھای چند کشور پيشرفته Nزم و ضروری 

» است
)١(

  

، بخش "درباره مسائل لنينيسم"اما سپس او در کتاب 
مسألۀ پيروزی سوسياليسم در يک «زير عنوان (ششم 
ھمان تزھای پيشين خود را زيرکانه، و البته ) »کشور

او در . ندمی ک» تعديل«فرصت طلبانه، به اصط,ح 
 اصول لنينيسمجزوه «: شروع فصل مذکور می نويسد

شامل دو فرمول بندی در ) ، چاپ نخست١٩٢۴مه (
مورد مسألۀ پيروزی سوسياليسم در يک کشور می 

کام,ً صحيح است و نياز به شرح «، و تز نخست »شود
» ندارد

)٢(
.  

او سپس در اشاره به فرمول بندی دوم، يعنی ھمان 
نقل شد، می  اصول لنينيسمبتدا از جزوۀ پاراگرافی که ا

  :گويد

اين فرمول بندی دوم عليه اظھارات منتقدين لنينيسم، «
اما  -تا اين حد«و » ايراد شد ]...[عليه تروتسکيست ھا 

مه (بندی مزبور در آن مقطع  فرمول -فقط تا اين حد
نمود، و بی ترديد خدمت معينی انجام   کفايت می) ١٩٢۴
. »می داد

)٣(
  

ضعف اين فرمول بندی «و در ھمين جا می پرسد ا
و سپس به شکل تحريف آميزی چنين پاسخ می » چيست؟

  :دھد

ضعف اين فرمول بندی در آن است که دو مسألۀ «
 يعنی مسألۀ: متفاوت را به يک مسألۀ واحد تبديل می کند

ساختن سوسياليسم به وسيلۀ ت,ش ھای يک کشور  امکان
با اين مسأله درھم می  -مثبت دادکه بايد به آن پاسخ  -را

آميزد که آيا کشوری که در آن ديکتاتوری پرولتاريا 
وجود دارد می تواند خود را بدون يک انق,ب پيروزمند 

در مقابل مداخله و متعاقباً  تماماً در شماری از کشورھا، 
که به اين  -بازگشت به نظم قديم تضمين کند يا خير

. »پرسش بايد پاسخ منفی داد
)۴(

.  

من بر اين اساس به تعديل و اص,ح «و ادامه می دھد که 
انق4ب اکتبر و اين فرمول بندی، در جزوۀ خود با نام 
) ١٩٢۴دسامبر ( تاکتيک ھای کمونيست ھای روسيه

  . »پرداختم

بخوانيد تحريف فرصت (نتيجۀ اين اص,ح و تعديل 
» اصول لنينيسم«اين بود که پاراگراف اول در ) طلبانه

  :ن بار اين گونه عنوان شداي

اما سرنگونی قدرت بورژوازی و استقرار قدرت "
پرولتاريا در يک کشور، به آن معنا نيست که پيروزی 

پرولتاريای کشور پيروز، . کامل سوسياليسم تضمين شده
پس از تثبيت قدرت خود و در نتيجه رھبری کردن 

. کنددھقانان، می تواند و بايد جامعه سوسياليستی را بنا 

اما آيا اين بدان معناست که می توان از اين طريق به 
پيروزی کامل و نھايی سوسياليسم دست يافت؟ يعنی آيا 

نيروھای تنھا يک کشور  ]اتکا به[اين بدان معناست که با 
واحد می توان نھايتاً سوسياليسم را تثبيت و آن کشور را 

به نظم [به طور کامل در مقابل مداخله و متعاقبا بازگشت 
برای اين . تضمين کرد؟ خير، اين بدان معنا نيست ]قديم

امر، به پيروزی انق,ب در دست کم چند کشور نياز 
به ھمين دليل، توسعه و حمايت انق,ب در ساير . است
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کشورھا، يک وظيفه حياتی پيش روی انق,ِب پيروزمند 
." است

)۵(
  

صل استالين که تا به اين جا ھرگز جرأت نمی کرد يک ا
بديھی بلشويکی، يعنی خصلت جھانی انق,بی و نياز به 
مبارزات مشترک پرولتاريا در چند کشور، به خصوص 
کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری را در حمايت از انق,ب 
در کشوری ضعيف مانند روسيه رد کند، به شيوۀ تحريف 

امکان پيروزی «آميزی مسأله را به دو بخش، يعنی 
پيروزی نھايی سوسياليسم «و » کشورسوسياليسم در يک 

به وسيلۀ ت,ش ھای مشترک پرولتاريا در چند کشور 
. تفکيک کرد و آن را به لنين ارتباط داد» اروپايی

تروتسکی به درستی جعلی و دروغين بودن اساس چنين 
به اين مورد (بحثی را به لحاظ تاريخی نشان داد 

به اجبار استالين ھنوز در اين مقطع ). بازخواھم گشت
  :اع,م می کرد

سوسياليسم،  کاملنياز به گفتن ندارد که برای پيروزی "
عدم بازگشت به نظم قديم، ت,ش ھای  کاملبرای تضمين 

نياز به . متحدانۀ پرولترھای چند کشور ضروری است
گفتن ندارد که بدون حمايت پرولتاريای اروپا از انق,ب 

ا در مقابل يورش و ما، پرولتاريای روسيه قادر نمی بود ت
..." حم,ت عمومی تاب بياورد 

)۶(  

ولی نھايتاً شخص استالين ھمين اصل را ھم پس از کمی 
قاطعانه اع,م  ١٩٢۶کش و قوس کنار گذاشت و در سال 

  :کرد

حزب ھمواره اين ايده را که پيروزی سوسياليسم در «
يک کشور، به معنای امکان بنا نمودن سوسياليسم در آن 

ت، و اين که آن وظيفه می تواند به وسيلۀ کشور اس
نيروھای يک کشور واحد تکميل شود، نقطۀ عزيمت خود 

) ١٩٢۶نوامبر  ١۶مندرج در پراودا، (!) (» قرار می داد
)٧(  

به قول ميشل لووی، به راستی که اين نمونۀ بارزی است 
نظريه «طلبانۀ   از خصوصيت بسيار فرصت

حقيقت يا خطا بر : تالينھای موجود در آثار اس »پردازی 
ای  چون وسيله  شوند، بلکه ھم  اساس واقعيات تعيين نمی

در خدمت اين امر قرار دارند که تا چه اندازه در 
ترتيب،  به اين . ھستند» قابل استفاده«يا » کافی«مجادNت 

از نقطه نظر استالين و باند تئوريسين ھای حامی وی، 

شود که  قی نمیتل» نادرست«يک تئوری به اين جھت 
شود، بلکه به  وضعيت عينی تغيير کرده يا بھتر درک می 

اند   اين جھت که نيازھای مبارزۀ ايدئولوژيک تغيير نموده
)٨(

.  

مبنای تئوری «تروتسکی بی جھت نمی گويد که 
سوسياليسم در يک کشور، از يک سو به تفسيرھای 
سفسطه آميز چند خط جمله از نوشته ھای لنين، و از 

قانون توسعه 'ی ديگر به تفسير اسکوNستيک از سو
با تفسير صحيح از اين . ، خ,صه می شود'ناموزون

قانون و نقل قول ھای مرتبط با آن، ما به نتيجۀ کام,ً 
مخالفی رسيديم، يعنی به ھمان نتيجه ای که برداشت 
مارکس، انگلس، لنين و ھمۀ ما، از جمله استالين و 

توسعۀ ناموزون و پراکندۀ . ود، ب١٩٢۵بوخارين تا سال 
سرمايه داری، خصلت ناھمزمان، ناموزون و پراکندۀ 
انق,ب سوسياليستی را موجب می شود، اما وابستگی 
بسيار شديد کشورھای گوناگون به يک ديگر، نه تنھا 
امکاِن سياسِی ساختن سوسياليسم در يک کشور، بلکه 

"حتی امکان اقتصادی آن را نيز از ميان می برد
)٩(

.  

  پيشينۀ تاريخی بحث و جعليات استالين

سوسياليسم «يکی از انتقادات درست تروتسکی به تئوری 
، به پيشينۀ تاريخی اين بحث بازمی »در يک کشور

او نشان داد که اين به اصط,ح تئوری، از . گشت
بوده و ضمناً ) ١٩٢۴در سال (ابداعات شخص استالين 

انق,ب نزد لنين و  در تقابل مستقيم و جّدی با مفھوم
  .بلشويک ھا قرار داشته است

، چنين »توجيه گيری«استالين، به روال ھميشه در مقام 
  :ادعا کرد

من تصريح می کنم که مسألۀ بناکردن ساختمان اقتصاد «
سوسياليستی در يک کشور، نخست از سوی لنين در 

من تصريح می کنم که در . مطرح شد ١٩١۵اوايل سال 
کسی به جز تروتسکی به مخالفت با لنين آن زمان، ھيچ 

من تصريح می کنم که از آن زمان، يعنی . برنخاست
، مسألۀ بناکردن ساختمان اقتصاد سوسياليستی در ١٩١۵

يک کشور به کّرات در مطبوعات ما و حزب ما مورد 
ھفتمين پلنوم سراسری کميتۀ اجرايی (» بحث قرار گرفت

) ١٩٢۶بين الملل کمونيست، 
)١٠(

    

در ھمين نوشته، استالين برای حمايت از موضع خود، 
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تعدادی نقل قول را از لنين به ترتيب تاريخ مطرح کرده 
ساخت سوسياليسم در » امکان«است که در آن ھا لنين از 

يک کشور صحبت به ميان آورده و به ع,وه توضيح داده 
که چگونه در برخی مواقع، تروتسکی به مخالفت با او 

تو گويی مخالفت و نقد، در انديشۀ استالين ( پرداخته است
محسوب می شده است، و اين » معصيت«و » جرم«

موضوع خود به تنھايی ديدگاه ھای دگم و ِشبه مذھبی 
  ).استالين را آشکار می کند

چنگ می زند » نقل قول«در اين جا استالين به حدوداً پنج 
اين ھمان سنتی است که (تا موضع خود را اثبات کند 

نخستين ). استالينيست ھای امروزی نيز به ارث برده اند
که در اين جا به ذکر ھمين يک مورد اکتفا  -مورد آن

 ١٩١۵مقاله ای است از لنين در سال  -خواھم کرد

در ارگان مرکزی » شعار اياNت متحده اروپا«پيرامون 
در اين جا لنين می ). سوسيال دموکرات(بلشويک ھا 

  :نويسد

»Nت متحدۀ جھان، به مثابۀ يک شعار مجزا، به شعار ايا
زحمت می تواند شعار درستی باشد؛ نخست به اين دليل 
که با سوسياليسم ادغام می شود، و دوم آن که ممکن است 
به برداشتی نادرست مبنی بر عدم امکان پيروزی 

توسعۀ . منجر شود ]...[سوسياليسم در يک کشور واحد 
انون مطلق سرمايه داری ناموزون اقتصادی و سياسی، ق

از اين ھمه نتيجه می شود که پيروزی سوسياليسم . است
ابتدا در چند يا حتی يک کشور سرمايه داری مجزا ممکن 

پرولتاريای پيروزمند آن کشور، پس از خلع يد از . است
در [سرمايه داران و سازماندھی توليد سوسياليستی خود 

داری، ، بر ضد باقی جھان، جھان سرمايه ]وطن
بپاخواھد خاست، طبقات تحت ستم در ساير کشورھا را 
به آرمان خود جلب خواھد کرد، به خيزش ھايی 
ضدسرمايه داری در آن کشورھا دامن خواھد زد، و حتی 
در صورت لزوم با نيروی نظامی عليه طبقات 
» .استثمارکننده و دولت ھای آن ھا وارد عمل خواھد شد

)١١ (
  

يۀ تروتسکی در ھمان سال، يعنی سپس استالين به جواب
 Nashe(» سخن ما«، مندرج در روزنامۀ ١٩١۵

Solvo ( اشاره می کند و با ژستی فاتحانه، و البته
می بينيد که در آن زمان رفيق «: ، می گويد»م,مکتبی«

لنين از سوی ھيچ کسی به جز تروتسکی مورد مخالفت 
 به وضوح می دانست«، چرا که تروتسکی »قرار نگرفت

که لنين در مقالۀ خود از پيروزی سوسياليسم و امکان 
سازماندھی توليد سوسياليستی در يک کشور صحبت می 

» کند
)١٢( 

به » بين الملل سوم پس از لنين«تروتسکی در کتاب 
ھای ارائه شده از » نقل قول«و » اسناد«تفصيل اين 

در ارتباط با . سوی استالين را مورد بحث قرار می دھد
  :فوق، او می نويسد نقل قول

از ميان تمام ادبيات پربار مارکسيستی و گنجينۀ نوشته «
ھای لنين، با يک سره ناديده گرفتن ھمۀ سخنان، نوشته 
ھا و کارکردھای لنين، با ناديده گرفتن برنامۀ حزب و 
برنامۀ سازمان جوانان، و با ناديده گرفتن اعتقاداتی که 

وران انق,ب اکتبر تمام رھبران حزب بدون استثنا در د
اظھار داشتند، با ناديده گرفتن آن چه خوِد نويسندگان  ]...[

و نيز در  -١٩٢۴برنامه يعنی استالين و بوخارين تا سال 
می گفتند، دو نقل قول از لنين يکی از مقالۀ  -ھمين سال

نوشته شده در سال  - او راجع به اياNت متحده اروپا
نوشته  - تعاونناتمامش در مورد  و ديگری مقالۀ - ١٩١۵

در  -که پس از مرگش به چاپ رسيد ١٩٢٣شده در سال 
دفاع از نگرۀ سوسياليسم ملی مورد استفاده قرار گرفته 

و اوايل سال  ١٩٢۴نگره ھايی که در اواخر سال . است
به دليل نيازمندی ھای مبارزه با به اصط,ح  ١٩٢۵

با اين دو نقل  ھر چيزی که. به وجود آمد" تروتسکيسم"
يعنی کل مارکسيسم و  -قول چند خطی در تضاد باشد

اين دو نقل . يک سره به کنار گذاشته شده است - لنينيسم
قول که به گونه ای مصنوعی استخراج شده و به شکلی 
افراطی و دغل کارانه مورد سوء تفسير قرار گرفته 
است، به مثابۀ پايه ھای يک نظريۀ تجديدنظر طلبی ناب 

برآيندھای سياسی آن حد و مرزی نمی شناسد، مورد  که
 -ما در اين جا شاھد ت,شی ھستيم. استفاده قرار گرفته اند

برای پيوند  -با شيوه ھای مکتب گرايانه و سفسطه جويانه
دادن درخت مارکسيسم با شاخه ای که يک سره با 
مارکسيسم بيگانه است، شاخه ای که اگر پيوند بگيرد، به 

ام درخت را مسموم می سازد و از ميان خواھد ناچار تم
» .برد

)١٣(
  

تروتسکی در مورد ادعای مشخص استالين مبنی بر اين 
مسألۀ بناکردن ساختمان اقتصاد سوسياليستی در يک «که 

مطرح  ١٩١۵کشور، نخست از سوی لنين در اوايل سال 
  :، می نويسد»شده است
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سال  زتا پيش اپس در اين جا پذيرفته شده است که «
، ھرگز از مسألۀ سوسياليسم در يک کشور يادی ١٩١۵

بنابراين استالين و بوخارين جرأت نمی کنند . نشده بود
ھمۀ سنت ھای مارکسيسم و حزب در مورد خصلت 

اين نکته . جھانی انق,ب پرولتاريايی را به زير پا بگذارند
برای "بگذاريد اما ببينيم لنين . را به خاطر داشته باشيم

چه چيزی را در تضاد با آن  ١٩١۵در سال " ين باراول
چه که مارکس، انگلس و خود او پيش از اين گفته بودند، 

» .مطرح ساخت
)١۴(

  

تروتسکی در اين جا با اشاره به نقل قولی که استالين از 
آورده » شعار اياNت متحده اروپا«مقالۀ لنين با عنوان 

  :بود، می نويسد

چه بود؟ تنھا اين که پيروزی مقصود لنين از اين ھمه «
سوسياليسم، به معنی برقراری ديکتاتوری پرولتاريا، ابتدا 
در يک کشور امکان دارد و اين کشور به ھمين دليل در 

دولت . برابر جھان سرمايه داری قرار خواھد گرفت
کارگری سوای آن که بتواند در برابر حم,ت پايداری 

توليد "ابتدا ناچار است کند و به تھاجم انق,بی دست بزند، 
، يعنی بايد ادارۀ "سوسياليستی را در وطن سازمان دھد

کارخانه ھايی را که از سرمايه داران گرفته شده اند، 
به " پيروزی سوسياليسم"اين . سازمان دھد؛ ھمين و بس

ھمان گونه ای که ديديم ابتدا در روسيه به دست آمد و 
د در برابر نخستين دولت کارگری برای دفاع از خو

توليد سوسياليستی را در "مداخلۀ جھانی ابتدا ناچار شد 
يا به سخن ديگر شرکت ھايی از نوع " وطن سازمان دھد

بر اين پايه مقصود . به وجود آورد" تماماً سوسياليستی"
لنين از پيروزی سوسياليسم در يک کشور خيال پردازی 

ک آن ھم ي -جامعۀ سوسياليستی خودبسنده در يک کشور
» نبود -کشور واپس مانده

)١۵(  

تروتسکی در ھمين کتاب خود به استدNNت و نقل قول 
ھای ديگری که از سوی استالين ارائه شده بود، به 
تفصيل پاسخ می دھد که در اين جا از ذکر آن ھا به جھت 

  .اجتناب از طوNنی شدن مطلب، خودداری می کنم

در يک  سوسياليسم«نتايج و پيامدھای مخرب تئوری 
  »کشور

، »سوسياليسم در يک کشور«از اين به اصط,ح تئوری 
  : ب,فاصله دو آموزۀ سياسی مھم استالينيستی منتج شد

که تمرکز خود را به بناکردن  -نخست، جنبش کارگری
ساختمان سوسياليسم در يک کشور، مث, اتحاد شوروی، 

می بايستی در ھر زمان، خود را با  -معطوف کرده است
است، انطباق و وفق » تمرکز«ن چه که به نفع اين ھر آ
به ھمين خاطر است که ما می بينيم استالينيست ھا . دھد

دچار يک رشته چپ و «"ھميشه به قول تروتسکی، 
» راست رفتن ھای متناقض بوده اند

)١۶(
با » تقابل«از : 

با آن، از حمايت » مماشات«امپرياليسم تا سازش و 
کارگر تا خيانت کام,ً آشکار به ظاھری از مبارزۀ طبقۀ 

به طور خ,صه، ). به موارد آن اشاره خواھم کرد(آن ھا 
 توسعۀ اقتصادینتيجۀ ب,واسطۀ اين آموزه آن است که 

سياست بين يک کشور، پيش از ھر چيز و مقدم بر 
قرار ) يعنی ھمان چشم انداز بلشويک ھا( المللی انق4ب

  . می گيرد

يعنی اين که . انق,ب است» ندیمرحله ب«دومين آموزه، 
در کشورھای توسعه نيافته » دموکراتيک-انق,ب ملی«

الزاماً می بايد پيش از وقوع انق,ب سوسياليستی تکميل 
دقيقاً به خاطر ھمين تئوری می بينيم که چگونه . شود

، خصلت و نقش »بورژوازی ملی«استالينيست ھا به 
موارد مجبور بوده  و در بسياری(انق,بی تقديم کرده اند 

اند در سطح تئوری، چنين پديده ای را بدون آن که وجود 
  !) خارجی داشته باشد، خود خلق کنند

ناب، چيزی جز شکست جنبش » تئوری ھای«پيامد اين 
چپ در جھان و خيانت آشکار به طبقۀ کارگر جھانی 

به عنوان نمونه، مورد اندونزی در سال . نبوده است
ترين و درعين حال دردآوردن  يکی از واضح ١٩۶۵

ترين نمونه ھايی است که ورشکستگی و خيانت ھای 
با . را نشان می دھد» انق,ب دو مرحله ای«ناشی از تز 

افزايش تنش ھا ميان کارگران و دھقانان، و آغاز خيزش 
ھايی توده ای عليه رژيم ضعيف سوکارنو، خط مشی 

مردم و  رھبری استالينيست در پکن، در بين توده ھای
يعنی حزب کمونيست اندونزی  -سازمان توده ای آن ھا

)PKI(-  بورژوازی ملی و «اين بود که آن ھا بايد با
نتيجه اين بود که در . خود وارد يک جبھه شوند» مترقی

ماه اکتبر، قريب به يک ميليون نفر از کارگران و 
دھقانان، طی کودتايی که به وسيلۀ ژنرال سوھارتو و با 

ای انجام شد، قتل عام . آی. ريزی سازمان سی برنامه
کودتايی که ھرچند سوکارنو را کنار زد، اما جنبش . شدند

کارگری را درھم شکست و به روی کار آمدن 
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  .ديکتاتوری نظامی وحشی سوھارتو منجر شد

، استالينيست ھا را »انق,ب دومرحله ای«ھمين تئوری 
ر به ، ھمراه با عناص»جبھۀ خلقی«به شرکت در 

مرحله و «بورژوازی، برای پيشبرد » مترقی«اصط,ح 
انق,ب تشويق کرده و به از ميان رفتن بسياری » فاز اول

به عنوان . از نيروھای صادق و مبارز منجر شده است
حزب کمونيست «مثال، ھمين تئوری بود که منجر شد 

، به عنوان يک حزب استالينيست، طی دھۀ »امريکا
رزيدنت روزولت بپردازد و منطقاً به دفاع از پ ١٩٣٠

حزب دموکرات » مترقی«امروز ھم از کانديداھای 
ھمچنين در ايران سياست ھای حزب توده . حمايت کند

نسبت به قوام السلطنه، سپس نسبت به دکتر مصدق و در 
فدائيان با » اکثريت«نھايت ھمکاری حزب توده و جناح 

يات انحرافی خمينی و غيره، ھمه ريشه در اين نظر رژيم
  .داشته و از علل اصلی شکست انق,ب ايران، بوده اند

با وجود تمامی اين شکست ھای خونين، تروتسکی در 
به درستی می ) ١٩٣٧(» استالينيسم و بلشويسم«مقالۀ 

  : نويسد که

تجربۀ استالينيسم، نه تنھا اصول مارکسيسم را تکذيب «
. می نمايدنمی کند، بلکه آن را به طريقی معکوس تأييد 

مکتب انق,بی که اتخاذ مواضع صحيح، در تمام موقعيت 
ھا و استفادۀ فعال از آن را به پرولتاريا می آموزد، 

ليکن . واضح است که حامل ضمانت پيروزی نيست
پيروزی را نبايستی به عنوان يک رويداد منفرد درنظر 

بايد آن را محتوای دورنمای يک عصر تاريخی . گرفت
برپايۀ يک اقتصاد متزلزل  -دولت کارگری نخستين. ديد

به ژاندارمری استالينيسم بدل  -و در محاصرۀ امپرياليسم
ولی بلشويسم راستين، مبارزۀ مرگ و زندگی را . گشت

» عليه اين ژاندارمری بسيج کرد
)١٧(  

  »انق4ب مداوم«تروتسکی و 

، ھنوز بحث ١٩١٧طی چند سال منتھی به انق,ب اکتبر 
پويايی ميان گرايش ھای مختلف جنبش  ھای سرزنده و

انق,ب و رابطۀ بين » خصلت«کارگری روسيه بر سر 
)١٨(طبقات در اين انق,ب، جريان داشت 

   

تروتسکی نيز نخست در سال » انق,ب مداوم«تئوری 
انق,ب مداوم، ضمن آن که می . توسعه پيدا کرد ١٩٠۴

پذيرفت وظايف عينی پيش روی کارگران روسيه، 

انق,ب بورژوا دموکراتيک است، اما با اين حال   وظايف
توضيح می داد که چگونه در يک کشور واپس مانده در 

به طور Nينفکی به » بورژوازی ملی«عصر امپرياليسم، 
بقايای فئوداليسم از يک سو و به سرمايۀ امپرياليستی از 
سوی ديگر گره خورده است و در نتيجه اکيداً قادر نيست 

  . اريخی خود را به انجام برساندکه وظايف ت

گنديدگی ليبرال ھای بورژوا و نقش ضّد انق,بی آن ھا در 
دموکراتيک، چيزی بود که پيش از اين -انق,ب بورژوا

ھم مورد توجه مارکس و انگلس قرار داشت، و اين ھمان 
و » بورژوازی ملی و مترقی«قسمتی است که مدافعين 

ع آوری نقل قول ھا، در حين جم» انق,ب دومرحله ای«
مارکس در مقالۀ خود زير عنوان . جا می اندازند» سھواً «
  :می نويسد) ١٨۴٨دسامبر (» بورژوازی و ضد انق,ب«

بورژوازی آلمان، آن چنان بی رمق، بزدNنه و آھسته "
توسعه يافته است که در لحظۀ ھراسناک رويارويی با 

ھيبی با فئوداليسم و استبداد مطلقه، خود را به طرز م
پرولتاريا و تمامی بخش ھای اجتماع شھری وابسته به 

بورژوازی با . عقايد و منافع پرولتاريا، رو به رو می ديد
داشتن اين طبقه در پشت سر خود، در مقابل خويش 

بورژوازی پروس، . دشمنی تمام اروپا را می ديد
، طبقه ای ١٧٨٩برخ,ف بورژوازی فرانسه در سال 

کل اجتماع جديد در برابر سلطنت و  نبود که نمايندۀ
. باشد -يعنی اين نمايندگان اجتماع قديم -اشرافيت

بورژوازی به سطح نوعی طبقۀ حقوقی تنزل کرده و به 
ھمان وضوح از مردم متمايز گرديده بود که از سلطنت، 
مشتاق به تقابل با ھر دو دشمن، نامصمم عليه ھر يک از 

ا يا در پيش و يا در پشت آن ھا، زيرا که ھميشه اين دو ر
خود می ديد؛ متمايل به خيانت به مردم و سازش با نمايندۀ 
تاجدار اجتماع قديم از آغاز، زيرا که خود را متعلق به 
اجتماع قديم می ديد؛ يک اجتماع جديد را عليه اجتماعی 
قديمی نمايندگی نمی کرد، بلکه تجديد منافع خودش بود 

فرمان يک انق,ب نشسته  در داخل اجتماعی کھنه؛ پشت
بود، نه به خاطر آن که مردم در پشت سر آن قرار 
. داشتند، بلکه بدان جھت که مردم آن را به جلو می رانند

در رأس يک جنبش بود، نه بدان سبب که پيشگام عصر 
اجتماعی جديد بود، بلکه فقط بدان جھت که بدطينتی 

» قديمی را نمايند
)١٩(

  

ه بورژوازی نه در نتيجۀ ت,ش مارکس توضيح می دھد ک
ھای انق,بی خود، بلکه به دنبال جنبشی توده ای که در آن 
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  :ھيچ گونه نقشی ايفا نمی کرد، به قدرت رسيد

بورژوازی پروس به رأس قدرت دولتی پرتاب شد، اما "
نه آن طور که می خواست از طريق معاملۀ صلح آميز با 

» سلطنت، بلکه از طريق يک انق,ب
)٢٠(

   

دموکراتيک - مارکس و انگلس در دورۀ انق,ب بورژوا
در اروپا، بی رحمانه به افشای نقش بزدNنه و ضّد 

اما در ھمين دوره، آن ھا . انق,بی بورژوازی پرداختند
بيش از پيش نيز به نياز طبقۀ کارگر برای اتخاذ و حفظ 

نه فقط از ليبرال ھای  - استق4ل کامل طبقاتیيک سياست 
لکه ھم چنين از دموکرات ھای ھميشه مرّدد بورژوا، ب

  .پی بردند -خرده بورژوا

مارکس و انگلس ابتدا موضع خود را نسبت به رابطۀ 
ميان حزب انق,بی کارگران و دموکرات ھای خرده 

» خطابيه به اتحاديه ھای کمونيست ھا«بورژوا در 

  :چنين اع,م کرده بودند) ١٨۵٠لندن، (

عليه جناحی که سرنگونی اش  اين حزب به اتفاق آن ھا«
ولی، ھر زمان که  .را خواستارند، مبارزه می کند

دموکرات ھای خرده بورژوا به سمت تثبيت وضع خود 
" .روند، حزب کارگران عليه آنان برخواھد خاست

)٢١(
  

اما ھمين موضع در طول تقريباً دو سال بعد دستخوش 
. ی دھدتغيير می شود و جای خود را به استق,ل طبقاتی م

به ھمين جھت انگلس در بخشی از اثر خود با نام 
می ) ١٨٥٢-١٨٥١(» انق,ب و ضّد انق,ب در آلمان«

  :نويسد

موفقيت حزب پرولتری يا واقعاً انق,بی در بيرون «
تنھا  ]...[کشاندن توده کارگران از زير نفوذ دموکرات ھا 

اما در زمان . به صورت بسيار تدريجی صورت پذيرفت
، ترديد و ضعف و بزدلی رھبران دموکرات کار مناسب
سره کرد، و شايد اکنون بتوان گفت که يکی از را يک

نتايج عمده تشنج ھای سال گذشته، اين است که طبقۀ 
کارگر ھرجا به صورت چيزی شبيه به توده ھای عظيم 
متمرکز باشد، کام,ً از بند نفوذ دموکرات ھايی که آنان 

به سمت اشتباھات  ١٨۴٩و  ١٨۴٨را در طول سال ھای 
» .و مصايبی بی پايان کشاندند، رھاست

)٢٢(
  

دو تاکتيک «اين ھمان درسی است که لنين نيز در جزوۀ 
به ) ١٩٠٥(» سوسيال دموکراسی در انق,ب دموکراتيک

 :اين شکل بازگو می کند

يک سوسيال دموکرات ھرگز برای لحظه ای ھم نبايد "
ی دستيابی به سوسياليسم، فراموش کند که پرولتاريا برا

ناگزير عليه حتی دموکرات ترين و جمھوری خواه ترين 
بورژوازی و خرده بورژوازی ھم به مبارزۀ طبقاتی 

از اين جا نتيجه می شود که سوسيال . دست خواھد زد
دموکراسی بايد حتماً و بی چون و چرا، حزبی جداگانه، 

" مستقل و صريحاً طبقاتی باشد
)٢٣(  

يتی که مارکس و انگلس از آن صحبت می ھمان موقع
. کردند، در دورۀ کنونی نيز به وضوح قابل مشاھده است

در کشورھای مستعمره بسيار دير پا » بورژوازی ملی«
به عرصۀ تاريخ گذاشت؛ يعنی زمانی که جھان پيش از 
اين به وسيلۀ شمار معدودی از قدرت ھای امپرياليستی به 

به ھمين دليل، . ودحوزه ھای نفوذ تقسيم شده ب
اساساً به طور وابسته به امپرياليسم و » بورژوازی ملی«

از باN ايجاد شد، به ھمين دليل قادر نبود تا نقشی مترقی 
ايفا کند و در حقيقت تماماً به عنوان زائدۀ قدرت ھای 

بورژوازی ضعيف، . استعماری سابق به دنيا آمد
و امريکای  ارتجاعی و منحط در کشورھای افريقا، آسيا

Nتين، برای پيش راندن جامعه، شديداً به سرمايۀ خارجی 
از طريق » بورژوازی ملی«. و امپرياليسم وابستگی دارد

ھزاران رشته، نه فقط با سرمايۀ خارجی، بلکه ھمچنين با 
طبقات م,ک و زمينداران بزرگ ارتباط دارد و با ھمين 
طبقه است که يک بلوک ارتجاعی و سنگری عليه 

تنھا . ھرگونه ترقی و پيشرفت را تشکيل می دھد
پرولتاريا، در اتحاد با فقرای شھری و دھقانان فقير است 
که می تواند مشک,ت جامعه را از طريق تسخير قدرت 
سياسی، خلع يد از امپرياليست ھا و بورژوازی، تشکيل 
حکومت شورايی خود و آغاز دورۀ گذار به سوی 

)٢۴(سوسياليسم 
  .حل کند 

پرولتاريا، با قرار گرفتن در رأس جامعه و ھدايت کردن 
از جمله Nيه ھای پايينی خرده (اقشار تحت ستم آن 

می تواند قدرت را به دست بياورد و ) بورژوازی شھری
دموکراتيک را -وظايف به تعويق افتادۀ انق,ب بورژوا

به ويژه اص,حات ارضی، ايجاد اتحاد و رھايی از (
با اين حال، . به انجام برساند) اير آنسلطۀ خارجی و نظ

پرولتاريا پس از کسب قدرت نبايد در اين جا متوقف 
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شود، بلکه در عوض بايد آغاز به اجرا و تکميل اقدامات 
سوسياليستی، مانند سلب مالکيت از سرمايه داران، ملی 
سازی تحت نظارت دموکراتيک کارگران، کنترل و 

از آن جا که اين . دمديريت کارخانجات و غيره، نماي
به خصوص  - وظايف نمی تواند تنھا در يک کشور واحد

 -در يک کشور توسعه نيافته به لحاظ سطح نيروھای مولد

حل گردد، حرکت به سوی انجام وظايف سوسياليستی 
بنابراين، انق,ب به . خود آغاز انق,ب جھانی خواھد بود

 نخست آن که از: است» پيگير«و » مداوم«دو معنا 

دموکراتيک آغاز و ھمراه با وظايف - وظايف بورژوا
سوسياليستی تداوم پيدا می کند؛ و دوم اين که از يک 
. کشور آغاز می شود و در سطح بين المللی ادامه می يابد

اين درس بزرگ است که مارکس و انگلس نيز بيش از 
از » تئوری انق,ب مداوم«نيم قرن قبل از آغاز تدوين 

  :سب و اع,م کردندسوی تروتسکی، ک

منافع و وظيفه ما ايجاب می کند که انق,ب را تا زمانی "
وبيش متملک از دايرۀ قدرت خارج  که تمامی طبقات کم

نگرديده و قدرت دولتی ھنوز به تسخير پرولتاريا 
نه  -درنيامده است، تا زمانی که ھمکاری ميان پرولتاريا
 -جھاندر يک کشور، بلکه در تمامی کشورھای اصلی 

چنان رشد يافته باشد که رقابت ميان آن ھا پايان پذيرد؛ تا 
کم کليۀ نيروھای مولدۀ اصلی در دست زمانی که دست

 بی وقفه و پيگيرانهکارگران متمرکز نگرديده است، 

مسألۀ برای ما، صرفاً تغيير شکل مالکيت . ادامه دھيم
خصوصی، تخفيف تضادھای طبقاتی و التيام جامعۀ 

يست، بلکه از بين بردن مالکيت خصوصی، محو کنونی ن
تاکيد از " (طبقات و بنيان گذاری يک جامعه نوين است

) من است
)٢٥(

  

فاز «به عنوان » انق,ب دمکراتيک«درحالی که وظيفۀ 
دقيقاً حفظ مالکيت خصوصی صرفاً با تغيير » نخست

شکل آن، کاھش تخاصمات طبقاتی و نگاه داشتن طبقۀ 
  .بورژوازی است کارگر در انقياد

تئوری انق,ب مداوم، کامل ترين پاسخ به مواضع 
رفرميستی و مماشات جوشايانۀ جناح راست جنبش 

تئوری انق,ب . بود -يعنی منشويک ھا - کارگری روسيه
دومرحله ای از سوی منشويک ھا و به عنوان چشم انداز 

اين . آن ھا نسبت به انق,ب آتی روسيه توسعه پيدا کرد
از آن جايی که وظايف انق,ب، : ساساً می گويدتئوری ا

دموکراتيک - ھمان وظايف و تکاليف انق,ب بورژوا

است، رھبری انق,ب نيز الزاماً بايد به دست بورژوازی 
در مورد اين بخش، لنين با . ملی و دموکراتيک باشد

تروتسکی توافق داشت که ليبرال ھای روسيه قادر به 
راتيک نيستند و اين وظيفه تنھا دموک-انجام انق,ب بورژوا

می تواند به وسيلۀ پرولتاريا در اتحاد با دھقانان فقير 
حزب «که  -لنين با دنباله روی از مارکس. انجام گردد
به مراتب خطرناک تر از «بورژوايی را » دموکرات

 -توصيف کرده بود» ليبرال ھای سابق برای کارگران

ھا از متحد توضيح داد که بورژوازی روسيه فرسنگ 
بودن با کارگران فاصله دارد و ناگزير در جبھۀ ضّد 

به ھمين جھت لنين حتی در . انق,ب قرار خواھد گرفت
  :، نوشت١٩٠۵سال 

بورژوازی، به طور کلی، به محض آن که منافع «
خودخواھانه و محدودش برآورده گردد، و به محض آن 

ن ھم و ھم اکنو" (َرم کند"که از دموکراسی ھميشگی اش 
، ناگزير به سوی ضّد انق,ب، !)است" رميدن"در حال 

به سوی حکومت مطلقه روی خواھد آورد و عليه انق,ب 
» .و عليه مردم دست به عمل خواھد زد

)٢۶(
 

اما کدام طبقه، از نظر لنين، قرار بود که اين انق,ب 
  :دموکراتيک را رھبری کند؟ او پاسخ می دھد- بورژوا

پرولتاريا . عنی پرولتاريا و دھقانان، ي"مردم"می ماند «
تنھا طبقه ای است که قادر است با اطمينان تا ھدف نھايی 
پيش رود، زيرا راھی را که در پيش دارد، به مراتب از 

روست که از اين. انق,ب دموکراتيک فراتر می رود
پرولتاريا در مبارزه برای جمھوری، در صفوف مقدم 

لھانه و بی ارزشی را که می پيکار می کند و آن نصايح اب
گويد بايد مراقب بود تا بورژوازی را َرم نداد، با تحقير 

» .تمام رد می کند
)٢٧(

  

در تمامی سخنرانی ھا و نوشته ھای لنين، نقش ضّد 
دموکرات، بارھا و بارھا -انق,بی ليبرال ھای بورژوا
او  ١٩١٧با اين حال تا سال . مورد تأکيد قرار می گيرد

داشت که کارگران روسيه تا قبل از انق,ب اعتقاد ن
چشم (سوسياليستی در غرب، قدرت را خواھند گرفت 

انداز انق,ب سوسياليستی در روسيه، ھمان چشم اندازی 
مورد دفاع  ١٩١٧بود که فقط تروتسکی تا پيش از سال 

قرار داده بود و نھايتاً لنين نيز به ھمين نظرگاه چرخش 
خود مطرح  تزھای آوريلکرد و ھمين موضع را در 

  ).نمود
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به ھمين خاطر است که لنين در مقالۀ بسيار قابل تأملی به 
مندرج در (» چھارمين سالگرد انق,ب اکتبر«مناسبت 
اکتبر سال  ١٨، مورخ ٢٣٤، شمارۀ »پراودا«روزنامۀ 
  :چنين می نويسد )١٩٢١

ھم آنارشيست ھا و ھم دمکرات ھای خرده بورژوا «
آرھا، که نمايندگان روسی اين  و اس يعنی منشويک ھا(

العاده  به ميزان فوق ) المللی ھستند تيپ اجتماعی بين
زيادی مطالب در ھم بر ھم دربارۀ رابطه بين انق,ب 

 يعنی(دمکراتيک و انق,ب سوسياليستی - بورژوا

اين چھار سال   طی. می گفتند و می گويند) پرولتری
باره و صحت صحت استنباط ما از مارکسيسم در اين 

حساب ما در مورد تجربۀ انق,ب ھای گذشته کام,ً تأييد 
دمکراتيک را بھتر از ھر کس - ما انق,ب بورژوا. گرديد
ما با آگاھی کامل، استوار و . خود رسانديم به فرجامديگر 

می رويم و  پيشب,انحراف به سوی انق,ب سوسياليستی 
- نق,ب بورژوامی دانيم که اين انق,ب را ديوار چين از ا

معين  فقط مبارزهدمکراتيک جدا نمی کند، می دانيم 
به ) آخراNمر(خواھد کرد که تا چه حد موفق خواھيم شد 
العاده عالی را  پيش برويم و کدام بخش اين وظيفۀ فوق 
ھايمان را برای  اجرا خواھيم کرد و کدام بخش از پيروزی

» خود تحکيم خواھيم نمود
)٢٨(

 

با اتکا به تجربۀ انق,ب پيروزمند  لنين ضمن آن که
، مرحله بندی انق,ب را رد می کند، ادامه می ١٩١٧
  :دھد

دمکراتيک را -ولی برای آن که فتوحات انق,ب بورژوا«
برای خلق ھای روسيه تحکيم کنيم، می بايست جلوتر 

ما مسائل مربوط به انق,ب . برويم و جلوتر رفتيم
اه، در جريان عمل و دمکراتيک را در اثنای ر- بورژوا

کار سوسياليستی عمده و " محصول فرعی"به مثابۀ 
 ]...[. خودمان حل می کرديم پرولتاری-واقعی و انق,بی

-اص4حات بورژواما می گفتيم و در عمل ثابت کرديم که 

دمکراتيک، محصول فرعی انق4ب پرولتری يعنی 
  ».سوسياليستی است

ب پيروزمند صحت تئوری انق,ب مداوم را خود انق,
در واقع ھمان طور که تروتسکی . تأييد کرد ١٩١٧اکتبر 

پيش بينی کرده بود، طبقۀ کارگر روسيه  ١٩٠٤در سال 
آن ھا . پيش از کارگران غرب قدرت را به دست گرفت

دموکراتيک را -تمامی وظايف و تکاليف انق,ب بورژوا

به انجام رساندند و ب,فاصله ملی سازی صنايع، کنترل و 
مديريت کارگری و انجام وظايف انق,ب سوسياليستی را 

در اين فاصله، بورژوازی . در دستور کار قرار دادند
نقشی آشکارا ضّد انق,بی ايفا کرد و اين پرولتاريا، در 

سپس . اتحاد با دھقانان، بود که آنان را شکست داد
بلشويک ھا طی فراخوانی انق,بی خطاب به کارگران 

به درس گيری و پيگيری راه اين انق,ب  جھان، آنان را
لنين به خوبی می دانست که بدون . تشويق نمودند

پيروزی انق,ب در کشورھای پشرفتۀ سرمايه داری، به 
خصوص آلمان، انق,ب در کشوری عقب ماننده ھمچون 
روسيه قادر نخواھد بود تا به صورت منزوی، به بقای 

بعدی نشان داد که اين متعاقباً رويدادھای . خود ادامه دھد
 بين الملل سومتأسيس . تحليل مطلقاً صحيح بوده است

، به مثابۀ حزب جھانی انق,ب سوسياليستی، )کمينترن(
  .نمود بارز عينی يک چنين چشم اندازی بود

چنان چه بين الملل سوم قوياً بر سر مواضع لنين و 
تروتسکی باقی می ماند، در آن صورت پيروزی انق,ب 

اما متأسفانه سال ھای . تاکنون تضمين شده بود جھانی
سازندگی کمينترن، با ضّد انق,ب استالينيستی در روسيه 

ضّد انق,بی که پس از به دست گرفتن کنترل . ھمراه بود
در اتحاد شوروی، از طريق تئوری ھای محافظه کارانه 

اتحاد «و » سوسياليسم در يک کشور«و ارتجاعی مانند 
با بورژوازی ملی و مترقی کشور  احزاب کمونيست

، تأثيرات مخربی را بر طبقۀ کارگر و احزاب »خود
  . کمونيستی سراسر جھان برجای گذاشت

aram.nobakht@gmail.com 
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  دربارۀ استالينيسمدربارۀ استالينيسم

  مازيار رازی

  

در دفاع از  »فرھنگ توسعه«با مشاھدۀ مقاNتی درسايت 
حيرت نه از اين رو  .کمی دچار حيرت شدم »استالينيسم«

ھا و » فيلسوف«وای مقاNِت اين به اصط,ح که محت
باز نشستۀ دانشگاه ھا در جھت توجيه نقش » اساتيد«

از اين مطالب (استالين و استالينيزم در شوروی سابق بود 
در نوشته ھای استالينيست ھا، چه طرفداران شوروی 

؛ بلکه از اين )سابق و يا مائوئيست بسيار يافت می شود
و مترجماِن (منجمد اين افراد رو که چگونه مغزھای 
پس از سال ھا بی اعتباری در  )عمدتاً توده ای آن مقاNت

انظار جھانيان و ھمچنين خيانت ھای آشکار به جنبش 
کارگری در سطح جھانی و به ويژه در ايران، بار ديگر 
متکی بر چنين نظرياتی سر از خاک بيرون آورده و با 

بودنشان به اثبات ھايی که اشتباه »تئوری«علم کردن 
رسيده، با کمی دستکاری سطحی و تظلم خواھی، 

بديھی است که در  .خوانندگان خود را به بازی گرفته اند
وضعيت کنونی پاسخ به اين نظريات بيھوده است؛ اما 
برای روشن شدن برخی از نکات اساسی به بھانۀ انتشار 
اين مقاNت شايد بد نباشد اشاره ای گذرا به مقولۀ 

 :انجام گيرد» ستالينيسما«

دکتر ورنر «نوشتۀ  ،»استالينيسم چيست؟«در مقالۀ  
، برای نشان دادن اين »حجری .م «، و با ترجمۀ »ھوفمن

که استالينيزم ادامۀ مارکسيزم و لنينيزم است، آمده است 
استالينيسم به مثابۀ يک پديدۀ تاريخی، بر مبنای يک «: که

وزش مارکسيستی رابطۀ تشنج آميز اساسی ميان آم
مربوط به جامعۀ آينده و شرايط تحقق آن استوار 
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آن چه می توان ـ امروزه، در فاصله ای « است، و »شده
قلمداد کرد، تئوری  "استالينيسم"تاريخی ـ به مثابۀ 

فراتر  ..خاصی نيست، که از مارکسيسم و لنينيسم
استالينيسم ـ اما ـ خود را به طور کلی، به مثابۀ .…برود
تيک اجتماعی معينی نمودار می سازد، که ھمواره به پرا

 "مارکسيسم ـ لنينيسم"وفاداری بر آموزش ک,سيک 

 »...تظاھر می کند

ھانس ھاينتس «، نوشتۀ »دربارۀ استالين«يا در مقالۀ 
برای نشان دادن محبوبيت  )حجری .م با ترجمۀ(» ھولتس

قی باNی استالين به اين استدNل فوق العاده سطحی اخ,
وقتی استالين درگذشت، انسان «چنگ زده شده است که 
نه فقط در مسکو، بلکه ھمچنين  .ھا در خيابان ھا گريستند

نسلی در سوگ استالين می گريست، که اتحاد  .در پاريس
شوروی زير رھبری اش، برايش ملجأ اميدی و تکيه گاه 

 .»مطمئنی در مبارزه عليه فاشيسم درنده خو بود

علوم اجتماعی درک نمی کنند که پديده » داستا«اين دو 
ھای اجتماعی را نمی توان با يک سلسله توجيھات بچه 

ھانس ھاينتس «از آقای  .گانه و يا اخ,قی توضيح داد
بايد سؤال کرد مگر پس از مرگ خمينی و يا  »ھولتس

ھيتلر کسی در سوگ آنان نگريست؟ اگر اثبات شود که 
ن برای اين ديکتاتورھا ميليون ھا انسان در سراسر جھا

گريسته اند، آيا بايد به اين نتيجه رسيد که سياست ھا و 
دکتر ورنر «از  عملکرد اين افراد موجه بوده است؟ 

بايد سؤال کرد که بر اساس چه تحليل اجتماعی  »ھوفمن
و فاکت ھايی ايشان استالينيزم را در تداوم مارکسيزم و 

 لنينيزم به حساب می آورند؟

امروز ھر فردی که درکی ھر چند ناچيز از  در جھان
می داند که )نيازی به اخذ دکترا نيست(تاريخ داشته باشد 

ھر انق,بی به دنبال خود ضّد انق,ب را نيز به ھمراه 
مطمئناً ھرگز اين ضّد انق,ب نتوانسته است ملت را  .دارد

از نظر اقتصادی کام,ً به دوران پيش از انق,ب 
ن قسمت اعظم و گاھی مھم ترين قسمت برگرداند و ليک

 .دستاوردھای سياسی مردم را از آنان پس می گيرد

معموNً اولين قربانی اين موج ارتجاع آن قشر از 
انق,بيون ھستند که رھبری توده ھا را در اولين دورۀ 

آن » قھرمانی«دورۀ تھاجمی آن، در ھنگام  انق,ب، يعنی 
تاريخی بايد ما را به اين اين مشاھدۀ کلی  .در دست داشتند

نکته ھدايت کند که موضوع صرفاً مسألۀ مھارت، ذکاوت 
يا ھنِر دو يا چند فرد نيست، که علل بی اندازه عميق تر 

  .عينی در ميان است

نظير اين که  - مطرح می کنند» اساتيد«سؤاNتی که اين 
تحت رھبری «ی است، پس چرا »بد«اگر استالين فرد 

ھم بچه گانه است و  - »يزم غلبه کرد؟شوروی بر فاش  او
ھم به روشن ترين وجھی نشان می دھد که پرسشگر نمی 
خواھد و يا نمی تواند دNيل کلی تاريخی غلبۀ 
بوروکراسی استالينيستی در شوروی بر پيشاھنگ انق,بی 

در زير به مھم ترين نتايج به اجمال  .پرولتاريا را بفھمد
 .اشاره می شود

ق,ب اکتبر، بوروکراسی استالينيستی ضامن پيروزی ان
توده ھای کارگر و دھقان تحت  نبود، که اين نقش را 

بوروکراسی  .رھبری بلشويک ھا به عھده داشتند
استالينيستی صرفاً پس از اين که شروع به رشد کرد، 
پيروزی قطعی بود، و اين بوروکرات ھا نه از کارگران 

گر مانند کارمندان انق,بی، بلکه از نمايندگان طبقات دي
سابق تزار، افسران، روشن فکران بورژوا و سايرين 

اکثريت غالب بوروکراسی استالينيستی، در زمان . بودند
 .در اردوی بورژوازی قرار داشتند ١٩١٧انق,ب اکتبر 

آن عده از افراد بوروکراسی که در روزھای اکتبر در 
م جبھۀ بلشويک ھا بودند، اغلب ھيچ نقشی، ھر چند ک

اھميت، چه در تدارک و چه در پيشبرد انق,ب و اولين 
اين موضع از ھمه  .سال ھای بعد از انق,ب ايفا نکردند

 .صدق می کرد »استالين«بيشتر در مورد شخص 

بوروکرات ھای جوان نيز، ھمه منتخب و تربيت شدۀ 
بوروکرات ھای قديمی و اغلب اوقات فرزندان آنان بودند 

ھيئت حاکم امروز در ايران  بی شباھت به وضعيت(
در صدر اين کاست نوين که بعد از انق,ب اکتبر  ).نبود

 .رشد کرد، شخص استالين قرار داشت ١٩١٧

بوروکراسی استالينيستی در دورۀ اوليۀ جنبش توده ھا، 
از اين (در دورۀ قھرمانی اش، از اين جنبش بر می خيزد 
در ادامۀ واقعيت نمی توان استنتاج کرد که اين پديده 
اما ھمين  ).ھمان رھبری و سياست ھای پيشين بوده است

مسألۀ «که به سطح باNتری از توده ھا برخاست و 
موجوديت مطمئن، مقام، (خودش را حل کرد » اجتماعی

بوروکراسی استالينيستی کوشش  ،)نفوذ، قدرت و غيره
چرا می بايست  .کرد که توده ھا را بی حرکت نگه دارد

طر بيندازد؟ اين بار خودش چيزی داشت که خود را به خ
 ).امتيازات مادی و قدرت(از کف به دھد 
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بوروکراسی شوروی از تمام بوروکراسی ھای رفرميست 
کشورھای کاپيتاليستی به مراتب قدرتمندتربود، زيرا که 
قدرت دولتی و تمام امتيازات و مزايای مربوط به آن را 

کراسی اين درست است که بورو .در دست داشت
شوروی از خاک يک انق,ب پيروزمند پرولتری به پا 
خاسته، اما بسيار بچه گانه است که به اين علت تصوير 
ايده آلی از اين بوروکراسی استالينی ساخته شود 

 ).استالينيست دچار آن می گردند» اساتيد«اشتباھی که (

در يک کشور فقير مانند شوروی آن دوره، غذا و پوشاک 
 -در دسترس عدۀ معدودی از اھالی قرار داشتکافی فقط 

در چنين کشوری ميليون ھا بوروکرات، بزرگ و 
کوچک، تمام کوشش شان قبل از ھر چيز در تضمين 

اين است علت  .وضع خوب زندگی خودشان بود
خودپرستی زياد و محافظه کاری عظيم بوروکراسی، 
د، ترسش در مواجھه با نارضايتی توده ھا، تنفرش از انتقا

اصرار خشمگينانه اش در خفقان ھرگونه فکر آزاد، و 
با�خره سجود مذھبی و رياکارانه اش در مقابل 

که از امتيازات و تسلط بی حدش دفاع می » رھبری«
اين پديده کام,ً در تناقض و بيگانگی با ايده ھای . کنند

حزب بلشويک و رھبران آن مانند لنين و تروتسکی و 
گرچه يکی از دل ديگری بيرون  .سايرين قرار گرفت

اين ارزيابی ساده را  .آمد، اما به ضد آن مبدل گشت
استالينيست کتمان می کنند و يا مخفی » اساتيد«متأسفانه 

 .نگاه می دارند

 لطمات ناشی از بورکراسی استالينيستی

در اين امر ذره ای ترديد نيست که ھر چه ضرباتی 
مد، بوروکراسی شديدتر بر طبقۀ کارگر جھانی وارد آ

شکست جنبش ھای انق,بی  .شوروی نيز نيرومندتر گشت
در اروپا و آسيا به تدريج اعتماد کارگران شوروی را از 

در داخل شوروی ھنوز  .متحدين بين المللی اش سلب کرد
شجاع ترين و فداکارترين  .بدبختی شديد پا بر جا بود

فته نمايندگان طبقۀ کارگر يا در جنگ داخلی از بين ر
بودند و يا با ارتقا به مقام ھای باNتر، خود عمدتاً به 
صفوف بوروکراسی پيوسته و روحيۀ انق,بی خود را از 

توده ھای عظيم مردم خسته از ت,ش . دست داده بودند
ھای دھشتناک سال ھای انق,ب، بدون چشم انداز، مسموم 
به تلخی شکست ھای پی در پی، به حالت رخوت فرو 

ين گونه عکس العمل، پس از ھر انق,بی قابل ا. رفتند
مزيت تاريخی عظيم انق,ب اکتبر، به مثابۀ  .مشاھده است

است که اين نااميدی و  يک انق,ب پرولتری، در اين 
رخوت به نفع دشمن طبقاتی، يعنی بورژوازی و اشراف 
تمام نشد، بلکه به نفع قشر باNی خود طبقه ی کارگر و 

وابسته به آن که وارد صفوف  گروه ھای ميانه ای
از اين  .بوروکراسی شوروی شده اند، تمام شده است

استالينيست بھره برداری کرده و “ اساتيد”وضعيت عينی 
 .را موجه اع,م می کنند“ استالينيسم”نقش 

پرولترھای انق,بی راستين در شوروی، نه از اين دستگاه 
به  .تندکه از فعاليت توده ھای انق,بی نيرو می گرف

در (نبود » افراد دستگاه«خصوص ارتش سرخ مخلوق 
، )سال ھای بحرانی اين دستگاه ھنوز بسيار ضعيف بود

بلکه توسط کادرھای کارگران قھرمان، تحت رھبری 
بلشويک ھا با تجمع دھقانان جوان و ھدايت آنان در جنگ 

فروکش جنبش انق,بی، خستگی، شکست در  .ساخته شد
نااميدی توده ھای زحمتکش الزاماً و اروپا و آسيا، و 

مستقيماً به تدريج موقعيت انق,بيون انترناسيوناليست را 
ضعيف کرد و از سوی ديگر سبب تقويت موقعيت 

فصل تازه ای از  .بوروکراسی ملی و محافظه کار شد
 .اين دو دوره بايد از ھم متمايز گردد .انق,ب آغاز شد

و دورۀ رکود و  ٢٣ -١٩١٧دورۀ رشد انق,ب از سال 
استالينزم در دورۀ دوم . به بعد ١٩٢۴افول انق,ب از 

ترين ارتباطی با دورۀ نخست قرار گرفت و کوچک
 .نداشت

 .دستگاه نظامی خود قسمتی از دستگاه بوروکراسی بود

کافی  .از لحاظ کيفيات به ھيچ وجه تمايزی با آن ندارد
ھزار نفر است بگوييم که در سال ھای جنگ داخلی ده ھا 
 ١٣در  .از افسران سابق تزار به ارتش سرخ پيوستند

: ، لنين در مجمعی در پتروگراد گفت١٩١٩مارس 

وقتی تروتسکی اخيراً به من گفت که در قسمت نظامی «
تعداد افسران ما به چند ده ھزار رسيده، خوب متوجه شدم 

چگونه از آن  :که معنی رمز استفاده از دشمن چيست
اً دشمن ما بودند در ساختن کمونيزم استفاده ھايی که سابق

کنيم؛ چگونه کمونيزم را با آجرھايی که خود کاپيتاليست 
آجرھای ديگری ھم  !ھا عليه ما جمع آورده اند، بسازيم

، نسخۀ روسی، ٢۴لنين، مجموعه آثار، جلد (» !نداريم
اين کادرھای افسران و  ).۶۵گزارش منشی، ص  ١٩٣٢

اول تحت فشار و نظارت مستقيم  کارمندان در سال ھای
در زير آتش  .کارگران پيشرو انجام وظيفه می کردند

کشمکش سبعانه، مسألۀ موقعيت ھای ممتاز برای افسران 
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اص,ً مطرح نبود، حتی خود اين مفھوم از اذھان خارج 
اما درست پس از پيروزی و گذار به دوران  .شده بود

نفوذترين قسمت صلح بود که دستگاه نظامی کوشيد تا با
تنھا  .دستگاه بوروکراسی و دارای بيشترين مزايا بشود

کسی می توانست به افسران به منظور کسب قدرت اتکا 
کند که خود حاضر باشد بيش از اشتھای اين قشر افسران 
شکمشان را سير کند، يعنی موقعيت برتری برايشان 
 تضمين کند، مدال و رتبه به آن ھا اعطا کند، خ,صه آن

چه را که بوروکراسی استالينيستی به تدريج در عرض ده 
 .تا دوازده سال انجام داد، يک جا انجام دھد

لنينيست ھا بنا به ماھيت  -در آن دوره، وظيفۀ بلشويک
خود اين بود که بر بوروکراسی نظامی، عليه 
بوروکراسی حزبی تکيه نکنند، بلکه با تکيه بر پيشاھنگ 

ر توده ھای مردم، به غلبه بر پرولتری و از طريق آن ب
تمام بوروکراسی و تصفيۀ آن از تمام عوامل خارجی 
برخاسته، کنترل شديد کارگران را بر آن تضمين کرده، 
سياست آن را دوباره به راه انترناسيوناليزم انق,بی 

اما از آن جا که چشمۀ پر آب قدرت انق,بی توده  .بيندازند
اپيدمی رو به خشکی  ھا در دورۀ جنگ داخلی، قحطی و

گذاشته بود، بوروکراسی از لحاظ کّمی و قدرت رو به 
رشد گذاشت و پرولترھای انق,بی طرف ضعيف تر از 

لنينيست، ده ھا - بی شک رھبری بلشويک .آب در آمدند
ھزار نفر از بھترين جنگ جويان انق,بی و از جمله 

 کارگران پيشرو متمايل به .نظاميان را به خود جلب کرد

توده  .اپوزيسيون بودند، ولی اين گرايش منفعل باقی ماند
ھا ديگر باور نداشتند که اوضاع با مبارزه قابل تغيير 

در ھمين حين بوروکراسی استالينيستی فرياد  .است
اپوزيسيون دنبال انق,ب بين المللی است و «برآورد که 

اين  .يک جنگ انق,بی بکشاند آماده است که ما را به 
 .آرامش داريم  ما حق  .يچارگی و ت,طم بس استھمه ب

ما ھمين جا  .نداريم "انق,ب مداوم"بيش از اين احتياج به 
در وطن مان جامعۀ سوسياليستی را خواھيم 

به ما، به رھبران خود،  !کارگران و دھقانان.ساخت
ناگفته نماند که اين آغالش گری ملی و . »!اعتماد کنيد

ھای خشمگين، گاھی کام,ً  محافظه کارانه با تھمت 
نظاميان و  .ارتجاعی، عليه انترناسيوناليست ھا ھمراه بود

بوروکراسی دولتی را با ھم متحد کرد و بدون ترديد 
انعکاسی ھم در بين توده ھای عقب مانده و خسته پيدا 

در نتيجه پيشاھنگ بلشويک خود را منفرد و جدا از  .کرد
روکراسی استالينيستی اين است رمز پيروزی بو .ھم يافت

پس از آن تمامی اعضای برجستۀ  .در شوروی
اپوزيسيون به وسيلۀ ابزار مخوف پليس استالين يا نابود و 
زندانی گشتند و يا از شوروی به زور اخراج و تبعيد 

به سخن ديگر استالين با اِعمال زور و خشونت  .گرديدند
آن چه  ھمانند(و راه اندازی دادگاھی قَ,بی و فرمايشی 

تمام اپوزيسيون را  )امروز در ايران مشاھده می شود
دانشگاھی  »اساتيد«واقعيت ھايی که  .مرعوب کرد

 .استالينيست آن را انکار می کنند

دربارۀ صفات فوق » اساتيد«صحبت ھايی که از سوی 
العادۀ سازمانی و تاکتيکی استالين می شود، افسانه ای 

وروی بين الملل است که عمداً توسط بوروکراسی ش
اين آقايان موقعی که لنين  .کمونيست خلق شده است

تدارک انق,ب را می ديد و تمام کثافات بين المللی در 
تعقيبش بودند، نه او را درک می کردند و نه ارزشی 

» ستايش«برعکس استالين را مورد  .برايش قائل بودند

قرار می دھند، زيرا که اين ستايش سبب ارضای خاطر 
 .شود می

 می ماند؟ اگر لنين زنده

بی شک نمی توان با دقت به اين سؤال جواب داد که اگر 
لنين زنده می ماند، مبارزه عليه ظھور استالينيزم چگونه 
انکشاف می يافت؟ شکی نيست که لنين دشمن آشتی 
ناپذير اين بوروکراسی محافظه کار حريص و سياست 

ه ھا، مقاNت، و نام اين از يک سلسله  .استالين می بود
پيشنھادھای لنين در دوره آخر زندگيش، بی شبھه روشن 

وی، که در آن لنين “ وصيت نامه”به خصوص از  .است
پيشنھاد می کند که استالين از شغلش به عنوان دبيرکل بر 

در نھايت از نامه ی آخرش که در آن لنين  .کنار شود
لين خود را با استا“ ھرگونه روابط شخصی و رفيقانه”

لنين بين دو حمله ی بيماريش، به  .می کند قطع 
تروتسکی پيشنھاد کرد که فراکسيون مشترکی برای 
مبارزه عليه بوروکراسی و کارگزارانش، يعنی دايره ی 
سازمانی کميته مرکزی تحت رھبری استالين، تشکيل 

برای کنگره ی دوازدھم حزب لنين به قول خودش  .دھد
بر -تمام اين ھا را  .ھيه می ديدبرعليه استالين ت“ بمبی”

در شرح حال زندگی  -پايه اسناد دقيق و غيرقابل انکاری
وصيت ”تروتسکی و در مقاله مخصوصی تحت عنوان 

اقدامات تدارکی لنين نشان  .آورده شده است“ نامه لنين
می کرد مبارزه ای که در پيش است  می دھد که او فکر 

علت که شخصاً از  بسيار دشوار خواھد بود، نه به اين



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  مهرماهمهرماه  --6655شمارة شمارة  

٤٢ 

استالين به عنوان يک مخالف می ترسيد، بلکه به اين 
علت که لنين به وضوح در پشت سر استالين منافع 
مشترک اين قشر قدرتمند رھبری بوروکراسی را می 

وقتی لنين ھنوز زنده بود، استالين سرگرم عمليات  .ديد
موذيانه بود، توسط عمال خود محتاطانه شايعاتی در باره 
لنين پخش می کرد که لنين روشن فکر عليلی است، از 

يعنی به طور خ,صه  .اوضاع بی خبر است، و غيره
ھمان حکاياتی که حاN توضيح غيررسمی انترناسيونال 
کمونيست در مورد خصومت شديد بين استالين و لنين در 

در واقع تمام  .يک سال و نيم آخر زندگی لنين شده است
که لنين در موقع بيماريش ديکته می نامه ھا و مقاNتی 

تيزبينی  .کرد شايد چکيده ای از پخته ترين افکارش باشد
برای بيش از يک دوجين استالين کافی می “ عليل”اين 
 .بود

با اطمينان می توان گفت که اگر لنين بيشتر عمر کرده 
Nاقل در سال ھای  –بود، فشار قدرت مطلق بوروکراسی 

 ١٩٢۶اما به سال  .ی آمدسبک تر وارد م -نخست

در مجمع گروھی از اعضای  (ھمسر لنين)کروپسکايا 
اگر لنين امروز زنده می بود حاN ”اپوزيسيون چپ گفت 

ترس ھا و اخطارھای دورانديشانه ی  ”.در زندان بود
لنين ھنوز در خاطر کروپسکايا زنده بود و به ھيچ وجه 

 .توھمی در باره ی قدرت شخصی لنين نداشت

 پيروزی استالين اجتناب ناپذير بود؟ آيا

انکشاف  .طرح سئوال بدين گونه بسيار انتزاعی است
مبارزه خود بدون شک نشان داده است که نيل به پيروزی 
کامل در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی يعنی برای 
کسب قدرت و ريشه کن کردن اين سرطان بورکراتيزم 

دون پشتيبانی انق,ب لنينيست ھا ب -امری بود که بلشويک
اما اين به ھيچ وجه دليل  .جھانی نمی توانستند پيش ببرند

بر اين نيست که مبارزات آن ھا ھيچ نتيجه ای به بار 
بدون انتقادھای شجاعانه اپوزيسيون و بدون  .نيآورد

 -ھراس بوروکراسی از اپوزيسيون، سياست استالين

داری ختم بوخارين در مورد کوNک ھا به احياء سرمايه 
در زير ش,ق اپوزيسيون بوروکراسی مجبور  .می شد 

 –شد که قسمت ھای مھمی از برنامه لنينيست 

لنينيست ھا نمی توانستند  .تروتسکيست ھا را اقتباس کند
جلوی فراشد انحطاط رژيم شوروی و اشکاNتی ناشی از 

ولی با انصداد راه احيای  .رژيم فردی را بگيرند
اص,حات  .انح,ل کامل آن را گرفتندکاپيتاليزم جلوی 

مترقی بوروکراسی نتايج فرعی مبارزه انق,بی 
 .اپوزيسيون بود

در عرصه ی جنبش کارگری جھانی، از طريق 
انترناسيونال کمونيست استالينيزم بدترين ترمز انق,ب 

بدون استالين، ھيتلری ھم در کار نمی  .جھانی شده است
با پيروی از سياست عبود که  در فرانسه، استالينيزم  .بود

راه را برای   است،“ جبھه ی خلقی”اسم سياسی آن 
در سرتاسر دنيا تعداد  .پرولتاريا ھموار کرد شکست 

کادرھای انق,بيون پرولتری راستين، بلشويک ھای 
واقعی، که نه به بوروکراسی شوروی برای استفاده از 

وای انق,ب اعتبار و خزانه اش بلکه به برنامه ی لنين و ل
و بی  -اکتبر ملحق می شوند، تحت تعقيب واقعاً وحشتناک

توسط نيروھای مشترک امپرياليزم،  -سابقه در تاريخ
 .رفرميزم و استالينيزم، قرار گرفتند

استالينيست چاکران استالين ھستند بدون “ اساتيد”اين 
 .اينکه واقعيت ھا را بخواھند برای جھانيان بازگو کنند

خشک  «اساتيد»دادن فرمول وار “ درس” اين شيوه ی
آنھا در سايت ھای مانند  «توده ای»مغز و مترجمان 

و ھمدستان مائوئيست  «راه توده»، «فرھنگ توسعه»
بايد توسط جوانان ايران طرد  !«طوفان»شان مانند حزب 

اينھا در حال کتمان خيانت ھای استالينيزم به چند  .گردد
اينھا می  .بش کارگری اندنسل از جوانان کمونيست و جن

خواھند بی آبروگی ناشی از استالينيزم را به لنينيزم و 
مارکسيزم نسبت داده و به اين ترتيب برای استالين اعاده 

در سطح   طبقه کارگر و جنبش کمونيستی .حيثيت کنند
جھانی لطمات جبران ناپذيری توسط سياست ھای استالين 

مان يافتن راه واقعی امروز ز .و استالينيزم خورده است
برای تداوم سياست ھای مارکسيزم و لنينيزم بر اساس 

است که مارکس، انگلس، لنين،   تجارب بين المللی
تروتسکی، رزا لوکزامبورک و گرامشی و ميليون ھا 

 .کارگر در سراسر جھان در گسترش آن کوشا بوده اند

 ١٣٨٨شھريور  -١۴
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  انانسستزھايی پيرامون مجلس مؤسّ تزھايی پيرامون مجلس مؤسّ 

لنين. ا.و

 

  ١٩١٧دسامبر  ١٢تا  ١١: نگارش

در پراودا، شمارۀ  ١٩١٧دسامبر  ٢۶: نخستين انتشار
٢١٣.  

مجموعه آثار لنين، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد : منبع
  ٣٨٣- ٣٧٩، صفحات ١٩٧٢، ٢۶

آرام نوبخت: ترجمۀ فارسی

 

مطالبۀ دعوت به تشکيل يک مجلس مؤسسان، جزئی  -١
رنامۀ سوسيال دمکراسی انق,بی بود؛ کام,ً مشروع از ب

به آن سبب که در يک جمھوری بورژوايی، مجلس 
مؤسسان بيانگر عالی ترين شکل دمکراسی است، و نيز 
به آن سبب که جمھوری امپرياليستی به رياست 

 کرنسکی، در حين تشکيل يک پارلمان آمادگی
)١( ،

مشغول تدارک برای تقلب در انتخابات و نقض دمکراسی 
  .ه انحای مختلف بودب

سوسيال دمکراسی انق,بی در ھمان حال که مطالبۀ  -٢
، نمودهدعوت به تشکيل يک مجلس مؤسسان را مطرح 

به کّرات تأکيد داشته است  ١٩١٧از ھمان آغاز انق,ب 
که جمھوری شورايی، نسبت به يک جمھوری متعارف 
بورژوايی و برخوردار از مجلس مؤسسان، شکلی عالی 

  .دمکراسی محسوب می شودتر از 

برای گذار از نظام بورژوايی به نظام سوسياليستی و  -٣
ھمين طور برای ديکتاتوری پرولتاريا، جمھوری شوراھا 

نه ) نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانانشوراھای (
در (نھاد دمکراتيک است  از يک عالی تر یفقط نوع

ان در قياس با يک جمھوری بورژوايی که مجلس مؤسس
، بلکه تنھا شکلی است که می تواند )صدرش قرار دارد

دردترين حالت آن گذار به سوی سوسياليسم را در بی
  .تضمين نمايد

در انق,ب ما، دعوت به تشکيل مجلس مؤسسان به  -۴
ارائه شده  ١٩١٧موجب فھرست ھايی که در ميانۀ اکتبر 

است، تحت شرايطی صورت می پذيرد که نمی گذارد 

ابات مجلس مؤسسان حقيقتاً بيانگر ارادۀ مردم به انتخ
  .طور اعم و کارگران به طور اخص باشد

)٢( سيستم انتخابات نسبی -۵
تنھا زمانی به بيان حقيقی  

با تقسيم  ،ارادۀ مردم می انجامد که فھرست ھای حزبی
بندی واقعی مردم بر طبق گروه بندی ھای حزبی منعکس 

. نی و مطابقت داشته باشدشده در اين فھرست ھا، ھمخوا

اّما در اين جا، چنان چه نيک می دانيم، حزبی که از ماه 
مه تا اکتبر بيشترين شمار پيروان را در ميان مردم و به 

وسيال يعنی س -ويژه در ميان دھقانان داشت
با فھرست ھای  ١٩١٧ر بدر ميانۀ اکت -رولوسيونرھا

ه پا به عرصواحد انتخاباتی برای مجلس مؤسسان 
پس از انتخابات و پيش از  - ١٩١٧، اّما در نوامبر گذاشت

  .انشعاب کرد - برگزاری مجلس

به ھمين دليل بين ارادۀ تودۀ انتخاب کنندگان و ترکيب 
حتی يک ھمخوانی صوری ھم  ،منتخب مجلس مؤسسانِ 

  .وجود ندارد و نمی تواند داشته باشد

ه طبقات ثانياً؛ عدم ھمخوانی ميان ارادۀ مردم و به ويژ -۶
کارگر از يک سو، و ترکيب مجلس مؤسسان از سوی 

نه صوری يا ھنوز يک منشأ مھم تر دارد که ديگر، 
آن و  ؛اجتماعی و طبقاتی است-حقوقی، بلکه اقتصادی

که انتخابات مجلس مؤسسان در زمانی صورت  اين
 ندگرفته است که اکثريت قاطع مردم ھنوز نمی توانست

-ب شورايی، انق,ب پرولتریابعاد و اھميت کامل انق,

اکتبر  ٢۵انق,بی که در . دندھقانی اکتبر را درک کن
، يعنی پس از ارائۀ فھرست کانديدھای مجلس ١٩١٧

  .آغاز گرديد ،مؤسسان

انق,ب اکتبر با کسب قدرت برای شوراھا، قبضه  -٧
کردن سيادت سياسی از بورژوازی و سپردن آن به 

در برابر ديدگان ما  تسپرولتاريا و دھقانان فقير، در
  .مراحل متوالی تکامل خود را طی می کند

اکتبر در پايتخت آغاز  ٢۵-٢۴اين انق,ب با پيروزی  -٨
شد، زمانی که دومين کنگرۀ سراسری شوراھای 
نمايندگان کارگران و سربازان روسيه، اين پيشاھنگ 
پرولتاريا و فعال ترين بخش دھقانان به لحاظ سياسی، 

به حزب بلشويک بخشيد و آن را به قدرت اکثريت را 
  .رسانيد

سپس انق,ب در طی ماه ھای نوامبر و دسامبر به کّل  -٩
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اين امر پيش از ھر چيز . ارتش و دھقانان گسترش يافت
يعنی ( اھر شددر اضمح,ل ھيأت ھای رھبری قديمی ظ

، کميتۀ )٣(ارتش، کميته ھای دھقانی گوبرنيا یکميته ھا
راھای سراسری دھقانان روسيه و اجرايی مرکزی شو

شکارانه و سپری شدۀ زو اين ھا مبيّن مرحلۀ سا - )غيره
. انق,ب، مرحلۀ بورژوايی و نه پرولتری آن، بودند

بنابراين ناگزير تحت فشار توده ھای عميق تر و وسيع تر 
در خود را و سپس  -مردم محکوم به نابودی بودند

ی موارد قبلی انتخابات ھيأت ھای رھبری جديد به جا
  .نشان داد

اين جنبش نيرومند مردم تحت استثمار برای  -١٠
بازسازی ھيأت ھای رھبری سازمان ھای خود، حتی 

نيز به پايان نرسيده  ١٩١٧اکنون، يعنی در نيمۀ دسامبر 
که ھنوز در جريان  -است، و کنگرۀ کارگران راه آھن

  .معّرف يکی از مراحل آن می باشد -است

گروه بندی نيروھای طبقاتی روسيه در  در نتيجه -١١
مسير مبارزۀ طبقاتی آنان، طی ماه ھای نوامبر و دسامبر 

عم,ً شکلی متفاوت از آن چه که ممکن بود در  ١٩١٧
فھرست ھای جمع آوری شدۀ کانديدھای مجلس مؤسسان 

  .منعکس شود، به خود گرفت ١٩١٧در ميانۀ اکتبر 

حدودی در فن,ند و تا(رويدادھای اخير در اوکراين  -١٢
به ھمين ترتيب داّل بر اين ) چنين قفقازب,روس، و ھم
م يسلروند مبارزۀ طبقاتی ميان ناسيونااست که در 

 ی اواکراين»رادا«بورژوايی 
، مجلس فن,ند و غيره )۴(

دھقانی -از يک سو، و قدرت شورايی، انق,ب پرولتری
وه در ھر يک از اين جمھوری ھا از سوی ديگر، يک گر

بندی مجّدد در صف نيروھای طبقاتی درحال تکوين 
  .است

با�خره، جنگ داخلی که با شورش ضّد انق,بی  -١٣
)۵(کالدين- کادت

عليه مقامات شوروی، عليه حکومت  
کارگران و دھقانان آغاز گرديد، دست آخر مبارزۀ 

برای حّل را طبقاتی را به اوج رسانيده و ھرگونه فرصت 
راتيک مشک,ت حادی که تاريخ و فصل به ظاھر دمک

پيش روی مردمان روسيه و با�خص طبقۀ کارگر و 
  .دھقانان قرار داده، از ميان برده است

 قيامتنھا پيروزی کامل کارگران و دھقانان بر  -١۴

- یھمان طور که در جنبش کادت(بورژوازی و م,کان 

تنھا سرکوب نظامی بی رحمانۀ و ، )آشکار شد یکالدين
برده داران است که حقيقتاً می تواند انق,ب اين شورش 

سير رويدادھا و . دھقانی را مصون نگاه دارد- پرولتری
تکامل مبارزۀ طبقاتی در انق,ب، منجر به اين شده است 

 -»!تمام قدرت به دست مجلس مؤسسان«که شعار 

شعاری که دستاوردھای انق,ب کارگران و دھقانان، 
کنگرۀ سراسری ن يقدرت شورايی و تصميات دوم

ھمين ان کارگران و سربازان روسيه و شورای نمايندگ
نمايندگان دھقانان روسيه را  ین کنگرۀ سراسريمدوطور 

شعار کادت ھا و  در واقع مبّدل به -ناديده می گيرد
اکنون کليۀ مردم تماماً . کالدينی ھا و دستياران آن ھا گردد

ا از آگاه ھستند که مجلس مؤسسان، چنان چه راھش ر
سياسی  مرگير محکوم به زقدرت شورايی جدا کند، ناگ

  .بودخواھد 

ردم، به طور اخص يکی از مسائل حاّد زندگی م -١۵
مبارزۀ حقيقتاً انق,بی برای صلح در  .مسألۀ صلح است

اکتبر آغاز شد؛ از  ٢۵روسيه تنھا پس از پيروزی انق,ب 
، نخستين ثمرات اين پيروزی، انتشار معاھدات پنھانی

توافق متارکۀ جنگ، آغاز مذاکرات علنی برای يک صلح 
  .ھمگانی بدون الحاق طلبی و غرامات جنگی بود

فقط اکنون است که بخش ھای وسيعی از مردم عم,ً 
فرصت مشاھدۀ کامل و علنی سياست مبارزۀ انق,بی 

  .ثار آن را در اختيار دارندآبرای صلح و مطالعۀ نتايج و 

سسان، توده ھای مردم فاقد ؤس مدر زمان انتخابات مجل
از اين نقطه نظر نيز واضح است . چنين فرصتی بودند

که عدم ھمخوانی ميان ترکيب مجلس مؤسسان منتخب و 
ارادۀ واقعی مردم بر سر مسألۀ خاتمۀ جنگ، اجتناب 

   .می باشدناپذير 

اگر مجموع تمامی شرايط مذکور فوق را لحاظ  -١۶
که بر  - مجلس مؤسسان: ودداريم، اين نتيجه حاصل می ش

اساس فھرست ھای انتخاباتی احزابی فراخوانده شد که تا 
پيش از انق,ب پرولتری و دھقانی و تحت حاکميت 

ناگزير بايد در تصادم با اراده  -بورژوازی وجود داشتند
و منافع طبقات کارگر و زحمتکشی قرار می گرفت که 

رژوازی اکتبر انق,ب سوسياليستی را عليه بو ٢۵در 
طبيعتاً منافع اين انق,ب باNتر از حقوق . آغاز کردند

صوری مجلس مؤسسان قرار می گيرد، حتی اگر اين 
حقوق صوری، با فقدان شرطی که حق عزل نمايندگان و 
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برگزاری انتخابات جديد در ھر زمان به وسيلۀ مرم را 
در قانون مجلس مؤسسان به رسميت بشناسد، خدشه دار 

  .نمی گرديد

ھر ت,ش مستقيم يا غير مستقيم برای آن که مسألۀ  -١٧
مجلس مؤسسان از نقطه نظر حقوقی و صوری، در 
چارچوب دمکراسی بورژوايی متعارف و با ناديده 
انگاشتن مبارزۀ طبقاتی و جنگ داخلی نگريسته شود، در 
حکم خيانت به آرمان طبقۀ کارگر و پذيرش ديدگاه 

داشتن ھمه و ھرکس از بر حذر . بورژوايی خواھد بود
اين خطايی که معدودی از رھبران بلشويک، به علت عدم 
توانايی در درک قيام اکتبر و وظايف ديکتاتور پرولتاريا 
بدان درغلتيدند، وظيفۀ ب,شرط سوسيال دمکرات ھای 

  .انق,بی است

درد تنھا فرصت برای تضمين يک راه حّل بدون  -١٨
مخوانی ميان انتخابات برای بحرانی که به دليل عدم ھ

مجلس مؤسسان از يک سو و ارادۀ مردم و منافع طبقات 
کارگر و تحت ستم از سوی ديگر رخ داده، اين است که 
مردم با وسعت و سرعت ھر چه ممکن از حّق انتخاب 
مجّدد اعضای مجلس مؤسسان استفاده کنند، و مجلس 
 مؤسسان نيز قانون کميتۀ اجرايی مرکزی را دربارۀ اين

انتخابات جديد بپذيرد، اع,م نمايد که قدرت شورايی، 
انق,ب شورايی و سياست ھای آن پيرامون مسائل صلح، 
زمين و کنترل کارگری را بی ھيچ قيد و شرط به رسميت 
می شناسد، و قاطعانه به اردوگاه دشمنان ضّد انق,ب 

  .کالدينی بپيوندد- کادتی

نی که در در صورت عدم تحقق اين شرايط، بحرا -١٩
ارتباط با مجلس مؤسسان پيش آمده است، تنھا به شکلی 
انق,بی حل خواھد گشت؛ يعنی از طريق اقداماتی بی 
نھايت مجّدانه، سريع، محکم و قطعی عليه ضّد انق,ب 

کالدينی، فارغ از آن که اين ضّد انق,ب در پَس چه - کادتی
) ولو شرکت در مجلس مؤسسان(شعارھا و نھادھايی 

ھرگونه ت,ش برای بستن دستان قدرت . ن شده باشدپنھا
شورايی در اين نبرد، به منزلۀ ھمدستی با ضّد انق,ب 

  .خواھد بود

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1917/dec/11a.htm 

  :متوضيحات مترج

(1) Pre-parliament  

 Proportional(انتخابات نسبی  )٢(

Representation:(  

نوعی نظام رأی دھی برای انتخاب يک مجمع يا شورا 
که در آن تعداد کرسی ھای به دست آمدۀ يک حزب يا 
گروھی از کانديدھا متناسب است با تعداد آرای دريافت 

ه حزبی درصد آرا ب ٣٠مث,ً تحت اين سيستم اگر . شده
درصد  ٣٠خاص تعلق گرفته باشد، در آن صورت تقريباً 

  .کرسی ھا نيز به حزب مذکور خواھد رسيد

  ):Gubernia(گوبرنيا ) ٣(

يکی از تقسيم بندی ھای اداری : губерния)(گوبرنيا 
اين نوع تقسيم بندی فرعی، . عمده در امپراتوری روسيه

ايجاد  ١٧٠٨دسامبر  ١٨پطر کبير در  )يوِکيز(با فرمان 
 .شد و به دنبال آن روسيه به ھشت گوبرنيا تقسيم گرديد

با . مورد افزايش يافت ٢٣بعدھا شمار گوبرنياھا به 
، تقسيم بندی فرعی به گوبرنيا و ١٧٧۵اص,حات سال 
، بر مبنای جمعيّت صورت (Uyezd)ضمناً به يويزد 

گرفت و اصط,ح گوبرنيا، جای خود را به کلمۀ روسی 
)  (Namestnichestvo»نامست نيچستفو«د مترادف خو

داد؛ با اين حال استفاده از کلمۀ گوبرنيا ھم چنان معمول 
، ١٧٩۶دسامبر  ٣١با فرمان سنای روسيه در . بود

روسيه مجّدداً به چند گوبرنيا و ھر گوبرنيا، به يويزد و 
تقسيم بندی . تقسيم گرديد (Volost) ھر يويزد به ولوست

. روسيه باقی ماند ١٩١٧پس از انق,ب دّوم، ھم چنان تا 

پس از انق,ب فوريه، فرمانداران يا مسئولين ادارۀ 
و ابزار  »کمسيرھای گوبرنيا«، )گوبرنياتور(گوبرنيا 

  نام گرفت »شورای گوبرنيا«ادارۀ گوبرنيا، 

  ):Rada(رادا ) ۴(

 -ی مرکزی اوکراين، يک سازمان بورژوا»رادا« 

کنگرۀ ملی «ود که طی ناسيوناليست ضّد انق,بی ب
، به وسيلۀ ١٩١٧، به تاريخ آوريل »سراسری اوکراين

بلوکی از احزاب و گروه ھای ناسيوناليست بورژوا و 
ايدئولوگ . خرده بورژوای اين کشور شکل گرفت

بورژوازی اوکراين، گروشفسکی، رھبر سازمان مذکور 
بورژوازی شھری و . وينيشنکو، معاون وی بود. ک.و و

و ھمين طور روشنفکران ناسيوناليست خرده روستايی 
ت,ش . را شکل می دادند» رادا«بورژوا، پايۀ اجتماعی 
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اين بود که قدرت طبقۀ سرمايه داری و م,کان » رادا«
اوکراين را افزايش بدھد و دولتی سرمايه داری را به 
. کمک جنبش رھايی بخش ملی در اوکراين مستقر سازد

را در ت,ش برای دور ساختن پرچم استق,ل ملی » رادا«
توده ھای اوکراينی از جنبش انق,بی سراسری روسيه، 
به انقياد کشاندن آن ھا در چنگال بورژوازی اوکراين و 
جلوگيری از پيروزی انق,ب سوسياليستی در اين کشور 
به اھتزاز درآورد، و با وجود تناقضاتی بر سر مسألۀ 

  .حمايت نمود »حکومت موقت«خودمختاری اوکراين، از 

خود را » رادا«پس از انق,ب کبير سوسياليستی اکتبر، 
ارگان عالی جمھوری خلق اوکراين اع,م داشت و به 

» رادا«. مبارزه ای آشکار عليه قدرت شوروی دست زد

  .در واقع يکی از دژھای ضّد انق,ب بود

نخستين کنگرۀ سراسری شوراھای اوکراين در خارکف 
راين را جمھوری شورايی اع,م ، اوک)١٩١٧دسامبر (

شورای کميسريای . خبر داد» رادا«نمود و از سرنگونی 
، »جمھوری سوسياليستی فدراتيو روسيۀ شوروی«خلق 

حکومت شورايی اوکراين را تنھا حکومت مشروع اين 
کشور خواند و تصميم گرفت که در مبارزه عليه ضّد 

ر اين ، کمک ھای فوری خود را در اختيا»رادا«انق,ب 
ی »رادا«قيام ھای مسلحانه عليه . حکومت قرار دھد

مرکزی برای استقرار مجّدد قدرت شورايی در سرتاسر 
در . رخ داد ١٩١٨و ژانويۀ  ١٩١٧کشور در دسامبر 

ارتش و سرباازان شوروی در اوکراين به  ١٩١٨ژانويۀ 
» يفکی«، )فوريه ٨(ژانويه  ٢۶حمله دست زدند و روز 

  .سرنگون گشت» رادا«به اين ترتيب . را اشغال نمودند

ی مرکزی پس از شکست و اخراج از قلمرو »رادا«
اوکراين شوروی و در شرايطی که از ھرگونه حمايت 
طبقۀ کارگر بی بھره بود، به امپرياليست ھای آلمان 
پيوست تا در اتحاد با آنان، قدرت شوروی را سرنگون 

  .رداندکند و سيادت بورژوازی را به اوکراين بازگ

ليتوسک اعزام - يک ھيأت نمايندگی را به برست» رادا«
کرد و به طور پنھانی به صلحی جداگانه دست يافت که 
به موجب آن غ,ت، زغال سنگ و مواد خام در عوض 
. کمک نظامی عليه قدرت شوروی، به آلمان اعطا می شد

به عنوان دست نشاندۀ ارتش » رادا«، ١٩١٨در مارس 
پس از درک  ١٩١٨که اواخر آوريل (ن آلما - ھای اتريش

ناتوانی تمام و کمال خود در سرکوب جنبش انق,بی 

به ) اوکراين و انتقال کاNھا، پراکنده و متفرق گشته بودند
  .بازگشت» کی يف«

)۵ (  

  ):kaledin(کالدين 

يکی از ژنرال ھای ارتش تزار، فرماندۀ قزاق ھای ُدن 
عاNنه شرکت ف ١٩١٧که در شورش کورنيلوف در اوت 

پس از انق,ب اکتبر او يکی از رھبران ضّد . داشت
  .انق,ب قزاق در منطقۀ ُدن بود

  ):Cadets(کادت ھا 

، حزبی بود )دمکرات ھای مشروطه خواه(حزب کادت 
حزب آزادی «شکل گرفت و به  ١٩٠۵که در اکتبر 

کادت ھا در طول جنگ جھانی . نيز شھرت داشت» خلق
حزب کادت در واقع . ت بودندشووينيس-اول، سوسيال

حزبی رفرميست بود که به دنبال حفظ سلطنت، منتھا با 
در طول . استقرار حاکميت پارلمانی بر روسيه، بود

، کادت ھا به ت,ش ھای متعددی ١٩١٧انق,ب فوريۀ 
سپس آن . برای حفظ سلطنت دست زدند، ولی ناکام ماندند

. ل دادندرا تشکي» حکومت موقت«ھا نيرومندترين حزب 

نخست وزير کادت، در آوريل سرنگون شد، چرا که خود 
را مدافع جنگ جھانی اول و اھداف امپرياليستی گسترش 

  .مرزھای روسيه می دانست

، کادت ھا با ارتش ھای ١٩١٧پس از انق,ب اکتبر 
متخاصم فرانسه، اياNت متحده، ژاپن و بريتانيا برای 

و روسيۀ جمھوری سوسياليستی فدراتي«سرنگونی 
پس از شکست ارتش سفيد در . ياری رساندند» شوروی
، کادت ھا به خارج از روسيه گريختند؛ ولی ١٩٢٢

چنان به ھمکاری با امپرياليست برخی از اعضای آنان ھم
  .ھا و طغيان ھايی عليه حکومت شوروی ادامه دادند
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  ))١١((پيش نويس فرمان انح4ل مجلس مؤسسان پيش نويس فرمان انح4ل مجلس مؤسسان 

  لنين. ا.و

 

  ١٩١٨ژانويۀ  ۶: تاريخ نگارش

  .۵ژانويه، ايزوستيا، شمارۀ  ٧: نخستين انتشار

مجموعه آثار لنين، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد : منبع
  ۴٨٢- ۴٣۴، صفحات ١٩٧٢، ٢۶

آرام نوبخت :ترجمۀ فارسی

 

انق,ب روسيه از ھمان بدايت امر، به خلق شوراھای  
نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانان، به مثابۀ تنھا 
سازمان توده ای تمامی طبقات کارگر و تحت استثمار که 
قادر به رھبری مبارزۀ اين طبقات به سوی رھايی کامل 

  .اقتصادی و سياسی آن ھاست، مبادرت ورزيد

ل کّل دورۀ نخستين انق,ب روسيه، شمار شوراھا در طو
شوراھا رشد کردند، نيرو گرفتند، بنا به . چندين برابر شد

تجربۀ خودشان آموختند که توھمات سازش با بورژوازی 
را به کناری بگذارند و ماھيت فريبکارانۀ اشکال مختلف 

دمکراتيک را درک کنند؛ شوراھا -نظام پارلمانی بورژوا
ربۀ عملی به اين نتيجه رسيدند که رھايی طبقات بنا به تج

تحت ستم ناممکن خواھد بود، مگر آن که از اين اشکال 
و ھر نوع سازش  ]دمکراتيک-نظام بورژوا[ مختلف

با انق,ب اکتبر که کّل  ، ھمراهاين گسست. گسست نمايند
  . قدرت را به شوراھا سپرد، فرارسيد

تھيه ی اتنتخابمجلس مؤسسان که بر اساس فھرست ھای ا
 تجلیتا پيش از انق,ب اکتبر انتخاب گرديده بود،  شده

مناسبات کھنۀ آن دسته از نيروھای سياسی بود که در 

زمان قرار داشتن قدرت در دستان سازشکاران و کادت 
وقتی مردم در آن مقطع به کانديدھای . ھا، وجود داشتند

دند وحزب سوسيال رولوسيونر رأی دادند، در موقعيتی نب
حاميان (که بين سوسيال رولوسيونرھای راست 

حاميان (و سوسيال رولوسيونرھای ) بورژوازی
بنابراين مجلس . دست به انتخاب بزنند) سوسياليسم

مؤسسانی که قرار بود بر تارک جمھوری پارلمانی 
بورژوايی قرار گيرد، ناگزير بود که به مانعی بر سر راه 

  .ل شودانق,ب اکتبر و قدرت شوروی بد

انق,ب اکتبر با سپردن قدرت به دست شوراھا، و از 
طريق شوراھا به دستان طبقات کارگر و تحت استثمار، 
مقاومت مستأص,نۀ استثمارگران را برانگيخت و در 
حين درھم شکستن اين مقاومت بود که خود را تماماً به 

. ساختعنوان نقطۀ آغاز انق,ب سوسياليستی آشکار 

به تجربه دريافتند که نظام پارلمانی کھنۀ طبقات کارگر 
بورژوايی بيش از ھدف وجودی خود عمر کرده و با 

آن ھا . ھدف دستيابی به سوسياليسم مطلقاً ناسازگار است
ملی، بلکه تنھا نھادھای طبقاتی  ھایدريافتند که نه نھاد

قادر به فائق آمدن بر مقاومت طبقات ) نظير شوراھا(
  .جامعۀ سوسياليستی ھستند مالک و بنيان گذاشتن

واگذار کردن  ،واگذار کردن قدرت مطلق شوراھا
جمھوری شورايی که مردم به دست آورده اند، آن ھم به 
 خاطر نظام پارلمانی بورژوايی و مجلس مؤسسان، اکنون

گامی به عقب خواھد بود و به سقوط انق,ب  ديگر
  .کارگری و دھقانی اکتبر خواھد انجاميد

يط مذکور در باN، حزب سوسيال به مدد شرا
رولوسيونرھای راست، حزب کرنسکی، آوکسنتيف و 

 ۵تاريخ  بهچرنوف، اکثريت را در مجلس مؤسسانی که 
طبيعتاً اين حزب از . ژانويه برگزار گرديد، به دست آورد

و  صريحروشن،  کام,ً  بحث دربارۀ طرح پيشنھادی
ۀ اجرايی غيرمبھم ارگان عالی قدرت شورايی، يعنی کميت

راھا، از به رسميت شناختن برنامۀ قدرت ومرکزی ش
اع,ميۀ حقوق مردم «شورايی، از به رسميت شناختن 

، از به رسميت شناختن انق,ب اکتبر »کارگر و تحت ستم
مجلس مؤسسان با اين . و قدرت شورايی، سر باز زد
با جمھوری شورايی  خود اقدام، تمام رشته ھای پيوند

  .گسست روسيه را ازھم

و گروه سوسيال  ھا در نتيجه اين که گروه بلشويک
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که درحال حاضر به  گروه ھايی - رولوسيونر ھای چپ
روشنی اکثريت قاطع در شوراھا را تشکيل می دھند و 
اعتماد کارگران و اکثريت دھقانان را به خود جلب کرده 

می بايست از يک چنين مجلس مؤسسانی عقب  -اند
  .ذير می نمودبنشينند، اجتناب ناپ

و منشويک ھا  راست ھاینراحزاب سوسيال رولوسيو
عم,ً در خارج از مجلس مؤسسان مشغول مبارزه ای 
شديداً مستأص,نه عليه قدرت شورايی ھستند، در 

ی آن فراخوان می مطبوعات خود بی پرده به سرنگون
 ا نيرویتن مقاومت استثمارگران بسدھند، و درھم شک

ای رھايی از استثمار حياتی است، که بر را کارگر ۀطبق
آن ھا . امری نامشروع و خودسرانه  توصيف می کنند

مشغول دفاع از خرابکاران، اين خادمان سرمايه، ھستند، 
پيش  و تا سر حّد دعوت صريح و آشکار به تروريسم

» گروه ھای ناشناختۀ«کاری که پيش تر برخی  -رفته اند

  .خاص آغاز کرده بودند

 ۀتحت چنين شرايطی، بخش باقی ماندواضح است که 
مجلس مؤسسان تنھا می توانست به عنوان پوششی برای 
نبرد ضّد انق,بيون در جھت سرنگونی قدرت شورايی 

  .ايفای نقش کند

از اين رو کميتۀ اجرايی مرکزی مقّرر می دارد که 
  .ه منحل اع,م گرددلمجلس مؤسسان بدين وسي

  

از سوی حکومت  مسألۀ انح,ل مجلس مؤسسان) ١(
مورد بحث  ١٩١٨ژانويۀ ) ١٩( ۶شوروی در تاريخ 

لنين محتوای اصلی اين فرمان انح,ل را . قرار گرفت
  .پيشتر در قالب تزھايی پرورانده بود

) ١٩( ۶کميتۀ اجرايی مرکزی سراسری روسيه، شب 

دو مخالف و پنج  -ژانويه فراخوانده شد و با اکثريت افراد
لنين در مورد انح,ل . يرفته گرديدفرمان پذ - رأی ممتنع

- ۴٣٧صفحات : به. ک. ن(مجلس مؤسسان صحبت کرد 

فرمان مذکور بر پيش نويس لنين استوار بود و در ). ۴١
منتشر  ١٩١٨ژانويۀ ) ٢٠( ٧پراودا و ايزوستيا به تاريخ 

  .گرديد

  

  سخنرانی دربارۀ انح4ل مجلس مؤسسانسخنرانی دربارۀ انح4ل مجلس مؤسسان

  خطاب به کميتۀ اجرايی مرکزی سراسر روسيهخطاب به کميتۀ اجرايی مرکزی سراسر روسيه

  لنين. ا.و

  

 

  ١٩١٨ژانويۀ  ۶: تاريخ ايراد سخنرانی

  .۶ژانويه، پراودا، شمارۀ  ٢٢: نخستين انتشار

مجموعه آثار لنين، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد : منبع
  .۴۴١-۴٣٧ت ، صفحا٢۶

آرام نوبخت: ترجمۀ فارسی

 

رفقا؛ تصادم ميان قدرت شورايی و مجلس مؤسسان، از 
کّل مسير انق,ب روسيه برمی خيزد که با وظيفۀ بی 
سابقۀ بازسازی جامعه بر مبنای خطوط سوسياليستی 

، ترديدی نمی ١٩٠۵پس از رويدادھای . مواجه گرديد
آمده و تنھا به  توانست باشد که روزگار تزاريسم به سر

خاطر واپس ماندگی و جھل جمعيت روستايی بوده است 
ويژگی . عر چاه بيرون کشيدهقکه تزاريسم خود را از 

از يک سو تبديل حزب بورژوا  ،١٩١٧انق,ب 
امپرياليست به يک حزب جمھوری خواه تحت فشار 
رويدادھا بود و از سوی ديگر، پديدار شدن سازمان ھای 

شکل  ١٩٠۵که در سال  -شوراھايعنی  - دمکراتيک
گرفته بودند؛ حتی آن زمان ھم سوسياليست ھا دريافته 
بودند که سازمان اين شورھا، درحال خلق چيزی عظيم، 
. چيزی نوين و بی سابقه در تاريخ انق,ب جھانی است
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شوراھا که صرفاً به ابتکار مردم ايجاد شده اند، شکلی از 
يچ کشور ديگری به دمکراسی ھستند که مشابه آن در ھ

  .چشم نمی خورد

اتحاد توده ھا با ھدف : انق,ب، دو نيرو را خلق کرد
وقتی . سرنگونی تزاريسم، و سازمان ھای طبقۀ کارگر

می شنوم دشمنان انق,ب اکتبر اظھار می کنند که ايده 
ھای سوسياليسم غيرعملی و آرمان شھری ھستند، اغلب 

می . ان می گذارماين پرسش ساده و روشن را پيش رويش
نه شما چيستند؟ چه چيزی به  نظر پرسم که شوراھا از

بروز اين سازمان ھای مردمی که ھيچ گونه سابقه ای در 
تاريخ تکامل انق,ب جھانی ندارند، انجاميد؟ ھيچ يک از 

. ندقادر به ارائۀ پاسخی دقيق به اين پرسش نبوده ا آن ھا

بورژوايی دفاع  آن ھا در ھمان حال که با رخوت از نظام
می  تقابل با اين سازمان ھای نيرومندی می کنند، به

که شکل گيری شان ھرگز در ھيچ انق,بی در  پردازند
  .جھان مشاھده نشده است

 بهتمام کسانی که مشغول مبارزه با زمين داران ھستند، 

نيز می تشريک مساعی با شوراھای نمايندگان دھقانان 
ه نمی خواھند بيکار کنی را کسا یشوراھا تمام. پردازند

بنشينند و خود را وقف فعاليت ھای سازنده می کنند، با 
شوراھا شبکۀ خود را بر سرتاسر . آغوش باز پذيراست

کشور گسترده اند، و ھر چه اين شبکۀ شوراھای مردمی 
متراکم تر باشد، امکان استثمار کارگران کم تر خواھد 

م مرفه بورژوايی چرا که وجود شوراھا، با يک نظا. بود
اين منشأ کّل تناقضات موجود در ميان . ناسازگار است

بورژواھايی است که صرفاً بنا به منافع خود مشغول 
  .ستيز با شوراھای ما ھستند

گذار از سرمايه داری به نظام سوسياليستی مستلزم 
انق,ب، پس از . مبارزه ای طوNنی و طاقت فرسا است

د فراتر می رفت؛ و نمی سرنگونی تزار، ناگزير باي
توانست در مرحلۀ پيروزی انق,ب بورژوايی متوقف 
شود؛ چرا که جنگ و مصايب ناگفتۀ آن برای مردمان 
خسته، زمينۀ مساعد را برای بروز انق,ب اجتماعی مھيا 

بنابراين ھيچ چيز مضحک تر از اين گفته نيست که . کرد
آن، به انق,ب و شورش توده ھا به دنبال  بعدیتکامل 

قيل و قال به  يا آن طور که ،وسيلۀ يک حزب، يک فرد
صورت » ديکتاتور«راه می اندازند، به وسيلۀ ارادۀ يک 

آتش انق,ب فقط به دليل مصايب غيرقابل . پذيرفته اند
اين . باور روسيه و شرايط حاصل از جنگ، شعله ور شد

کارگران را به نحو جّدی و اجتناب ناپذيری با دو  ،شرايط
يا برداشتن گامی جسورانه، : بديل رو به رو کرد

و برگرد، و يا ھ,ک شدن و مرگ از  متھورانه و بی بر
  .گرسنگی

اين تکيه گاه  -آتش انق,بی، خود را در آفرينش شوراھا
مردم روسيه پيشرفت و . ھويدا کرد -انق,ب کارگری

اين . جھشی عظيم از تزاريسم به شورھا داشته اند
در ھمان حالی که . ی ھمتا و انکارناپذيرواقعيتی است ب

پارلمان ھای بورژوايی تمامی کشورھا و دولت ھا، 
ضمن محصور بودن در چارچوب مرزھای سرمايه 
داری و مالکيت خصوصی، ھرگز در ھيچ جا به 
پشتيبانی از يک جنبش انق,بی نپرداخته اند، شوراھا پس 

فرمان  از شعله ور ساختن آتش انق,ب، آمرانه مردم را
 ددادند که مبارزه کنند، ھمه چيز را به دست گيرند و خو

شوراھا  یدر مسير انق,بی که با نيرو. درا سازمان دھن
برانگيخته شد، قطعاً انواع خطاھا و اشتباھات فاحش 

اّما ھر کسی می داند که جنبش ھای انق,بی . وجود دارد
ھمواره و به ناگزير با آشوب، ويرانی و ھرج و مرج 

جامعۀ بورژوايی، ھمين جنگ و . ھمراه می شوند
آشفتگی است؛ اين شرايط بود که نزاع ميان مجلس 

کسانی که . مؤسسان و شوراھا را ايجاد و برجسته کرد
مجلس مؤسسان » انح,ل«می گويند ما اکنون مشغول 

ھستيم، درحالی که زمانی از آن دفاع می کرديم، 
بلکه صرفاً  سرسوزنی فھم از خود نشان نمی دھند،

در . مشغول جويدن عباراتی بی معنا و پرطمطراق ھستند
آن مقطع ما مجلس مؤسسان را بھتر از تزاريسم و 

ارگان ھای مشھور قدرت آنان می  وجمھوری کرنسکی 
 ی انق,بیِ دانستيم، اما وقتی شوراھا به عنوان سازمان ھا

مردم پديدار شدند، طبيعتاً به طور غيرقابل قياسی  کلّ 
برتری و تفوق يافتند؛  نه پارلمان در جھانوسبت به ھرگن

وريل سال گذشته مورد تأکيد من آاين واقعيتی است که از 
شوراھا با درھم شکستن کامل مالکيت بورژوايی و . بود

زمين داری، و با تسھيل کردن آخرين طغيان که مشغول 
نظام بورژوايی است، ما را  و بقايای زدودن تمامی آثار

مردم به سازماندھی  ،ری سوق داده که طی آنيبه مس
اين کار  خود را درگير ما. زندگی خودشان ھدايت شده اند

، و چه خوب که چنين کرده کرده ايمسترگ سازماندھی 
البته انق,ب سوسياليستی ھرگز نمی تواند ب,فاضله . ايم

به شکل آشکار و شسته و رفته و بی نقص به مردم 
اگزير با جنگ داخلی، خرابکاری و انق,ب ن. معرفی شود



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  مهرماهمهرماه  --6655شمارة شمارة  

٥٠ 

کسانی که خ,ف اين را می . مقاومت ھمراه خواھد بود
). تشويق پرشور(گويند يا دروغگو ھستند يا بزدل 

آوريل، يعنی زمانی که مردم بدون  ٢٠رويدادھای 
 ،ھا يا احزاب»ديکتاتور«ھرگونه راھنمايی از سوی 

ون مستق,ً و مصممانه عليه حکومت سازشکاران بير
بی رمق و  یآمدند، ھمان موقع نيز نشان داد که بورژواز

  .فاقد پايه ای محکم است

توده ھا قدرت خود را درک کردند، و برای فرونشاندن 
آن ھا بود که بازی معروف جفتک چھارکش وزرا آغاز 
شد، بازی ای که با ھدف تحميق مردم صورت می 

اما در طول اين بازی، به خصوص پس از . گرفت
سکی، مردم خيلی زود ديدند که جيب ھای او با کرن

توافقات سّری غارتگرانه با امپرياليست ھا پر شد و وی 
. گسيل ارتش برای دست زدن به يک يورش را آغاز کرد

به تدريج اقدامات سازشکاران برای مردم فريب خورده 
. ای که کاسۀ صبرشان لبريز شده بود، آشکار گرديد

مردمی که از شکنجه، اعدام و . دنتيجه، انق,ب اکتبر بو
تيرباران ھای دسته جمعی زحم خورده بودند، از 
تجربيات خودآموختند؛ به ھمين خاطر اين که قصابان می 

ھا مسئول شورش »ديکتاتور«گويند بلشويک ھا يا ھمان 
شکافی که ھم اکنون در . کارگران بوده اند، ياوه است

کنفرانس ھا و ميان خود مردم در کنگره ھا، نشست ھا، 
الی آخر درحال رخ دادن است، خود دروغ بودن چنين 

مردم ھنوز به طور ھمه . ادعايی را به آنان نشان می دھد
اين انق,ب در . جانبه انق,ب اکتبر را درک نکرده اند

عمل نشان داده است که چگونه مردم بايد زمين، منابع 
دشان، طبيعی، ابزار حمل و نقل و توليد را در دستان خو

شعار ما، . در دستان دولت کارگران و دھقانان بگيرند
بود؛ ما برای چنين چيزی » تمام قدرت به دست شوراھا«

مردم خواھان فراخواندن مجلس . است که می جنگيم
اما آن ھا . مؤسسان بودند، و ما ھم آن را فراخوانديم

ب,فاصله دريافتند که اين مجلس مؤسساِن مشھور، واقعاً 
اکنون ما ارادۀ مردم را که در شعار . ی بوده استچه چيز

متجلی شده، عملی کرده » تمام قدرت به دست شوراھا«
تا جايی که به خرابکاران بازمی گردد، ما آن ھا را . ايم

، اين منبع »اسمولنی«ھنگامی که از . ُخرد خواھيم کرد
آمدم، » ترونيدا«الھام بخش زندگی و نيرو، به کاخ 

که گويی در جمع Nشه ھا و موميايی  احساس می کردم
آن ھا تمامی منابع موجود خود را . ھای بی جان ھستم

برای مبارزه عليه سوسياليسم بسيج کردند، به خشونت و 

خرابکاری متوسل شدند، حتی دانش، اين افتخار عظيم 
بشری را ھم به ابزاری برای استثمار کارگران تبديل 

وانستند مانع حرکت ت ھرچند با¥خره تاحدودی. کرند
بخش پيرو به سمت انق,ب سوسياليستی بشوند، اما 
. نتوانستند آن را متوقف کنند و ھرگز ھم نخواھند توانست

به ع,وه شوراھايی که درھم شکستن بنيان ھای کھنه و 
آن ھم نه به  - فرسودۀ نظام بورژوايی را آغاز کرده اند

دھقانی  شکل اشراف زاده ھا، بلکه به شکل پرولتری و
  .بسيار بسيار نيرومند ھستند -زمخت آن

سپردش قدرت به مجلس مؤسسان، دوباره سازش با 
شوراھای روسيه منافع . بورژوازی شرور خواھد بود

کارگران را مافوق منافع سياسی خائنانۀ سازش تحت 
سخنرانی ھای آن . لوايی جديد، قرار می دھند

و » چرنوف«سياستمداران قديمی و منسوخ، يعنی 
چنان به ناله که به طور خسته کننده ای ھم» تسرتِلی«

کردن برای آتش بس جنگ داخلی ادامه می دھند، بوی 
  . گنديدگی و تعفن عھد عتيق می دھد

وجود دارد، تا زمانی که شعار » کالِدين«اما تا زمانی که 
نابود باد قدرت «شعار » تمام قدرت به مجلس مؤسسان«

مستتر دارد، جنگ داخلی را در دل خود » شورايی
ھيچ چيز در جھان، ما را از قدرت . اجتناب ناپذير است

و وقتی ) تشويق پرشور! (شورايی منصرف نخواھد کرد
مجلس مؤسسان باری ديگر آمادگی خود را برای به 
تعويق انداختن مسائل و وظايف شديداً حادی که شوراھا 

مجلس پيش پايشان قرار داده بودند، نشان داد، ما به 
مؤسسان گفتيم که نبايد حتی يک لحظه ھم اين موارد به 

مجلس مؤسسان که از به رسميت . تعويق انداخته شوند
شناختن قدرت مردم اجتناب کرده است، اکنون با ارادۀ 

ريابوشينسکی ھا، پول . قدرت شورايی منحل می شود
ھای قمار خود را باخته اند؛ ت,ش ھای آنان برای 

به بروز يک جنگ داخلی جديد خواھد  مقاومت تنھا به
  . انجاميد

جمھوری انق,بی . مجلس مؤسسان منحل می شود
شورايی پيروز خواھد شد، حال به ھر بھايی که می 

  )تشويق پرشور، و تحسين حّضار. (خواھد باشد

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1918/jan/06b.htm 
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  دربارۀ پارلمانتاريسمدربارۀ پارلمانتاريسم

دوم بين  ۀسخنرانی لنين دربارۀ پارلمانتاريسم در کنگر
  الملل کمونيست

  ١٩٢٠اوت  ٢

، در اين جا خواسته است *به نظر می رسد رفيق بورديگا
از نقطه نظرات مارکسيست ھای ايتاليايی دفاع نمايد، 

ا اين لحظه به بحث و استدNل ھايی که از لکن وی ت
جانب ديگر مارکسيست ھا در حمايت از فعاليت پارلمانی 

  .عنوان شده، جواب صريحی نداده است

رفيق بورديگا می پذيرد که تجربۀ تاريخی را به طور 
او اخيراً مدعی شده است . مصنوعی نمی توان ايجاد کرد

آيا او آگاه . يابدکه مبارزه بايد به حوزۀ ديگری انتقال 
نيست که ھر بحران انق,بی ھمراه با بحرانی پارلمانی 
است؟ در درستی اين گفته شکی نيست که مبارزه بايد به 
حوزۀ ديگری يعنی به شوراھا منتقل شود، ھر چند 
بورديگا خود پذيرفته است که شوراھا نمی توانند به طور 

که  مثال روسيه نشان می دھد. مصنوعی ايجاد گردند
شوراھا می توانند در آستانه انق,ب يا در طول انق,ب 

که (حتی در دورۀ کرنسکی، شوراھا . تشکيل شوند
به نحوی تشکيل شدند که به ) شوراھايی منشويکی بودند

. ھيچ وجه نمی توانستند حکومت پرولتری را بنا سازند

پارلمان نتيجۀ تکامل تاريخی است، و تا زمانی که برای 
رلمان بورژوايی قدرت کافی کسب نکرده ايم، نابودی پا

فقط به عنوان يک . نمی توانيم آن را از ميان برداريم
عضو پارلمان بورژوايی است که فردی می تواند، در 
شرايط مشخص تاريخی، عليه جامعۀ بورژوايی و 

ھمان اسلحه ای که . پارلمانتاريسم مبارزه را آغاز کند
برد، بايد از جانب  بورژوازی در مبارزه به کار می

پرولتاريا نيز به کار گرفته شود، لکن با اھدافی کام,ً 
شما نمی توانيد ادعا کنيد که مطلب بدين گونه . متفاوت

نمی باشد، و اگر بخواھيد به آن اعتراض کنيد مجبور 
خواھيد شد که تمام تجربۀ پيشرفت ھای انق,بی در جھان 

  .را پاک کنيد

که اتحاديه ھای ] بورديگاستمنظور رفيق [گفته ايد 
کارگری فرصت طلب اند، و ھمچنين گفته ايد که اتحاديه 

از طرف ديگر . ھا خطراتی نيز به بار خواھند آورد
اظھار داشتيد که استثناھايی در خصوص اتحاديه ھای 

کارگری بايد قائل شد، چرا که اين اتحاديه ھا به ھر حال 
مرحلۀ معينی معيار اما اين ھم تا . تشکي,ت کارگری اند

به ع,وه عناصر عقب مانده ھم در . صحيحی است
بخشی از خرده : اتحاديه ھای کارگری وجود دارند

بورژوازی پرولتريزه شده، کارگران عقب مانده و 
تمام اين عناصر حقيقتاً فکر می کنند که . دھقانان خرده پا

 با اين نظريه بايد. منافعشان در وجود پارلمان نھفته است

از طريق فعاليت در پارلمان و افشای حقايق مبارزه کرد، 
تئوری صرف بر . تا به توده ھا واقعيت امر ثابت گردد

توده ھای عقب مانده اثر ندارد، آن ھا به تجربۀ عملی 
  .نياز دارند

ما، حتی پس . اين مسأله در مورد روسيه ھم صادق است
لس از پيروزی پرولتاريا، مجبور بوديم به تشکيل مج

مؤسسان مبادرت ورزيم، آن ھم برای آن که به توده ھای 
پرولتری عقب مانده ثابت کنيم که از اين مجلس چيزی 

برای تفھيم اخت,ف اين دو، ما مجبور . عايدشان نمی شود
بوديم به طور عينی، شوراھا و مجلس مؤسسان را در 
مقابل ھم قرار دھيم و بعد شوراھا را به عنوان تنھا راه 

  .لوه گر سازيمحل ج

رفيق سوکی، سنديکاليست انق,بی، نيز از ھمين نظريه 
دفاع می کرد، لکن ھيچ منطقی در سخنانش وجود 

او اظھار داشت که مارکسيست نيست، پس در . نداشت
اما شما، رفيق بورديگا، ادعا . مورد او مسأله حل است

می کنيد يک مارکسيست ھستيد، بنابراين بايد از شما 
شما بايد بدانيد که . تری انتظار داشته باشيممنطق بيش

اگر شما . پارلمان چگونه می تواند از ميان برداشته شود
بتوانيد از طريق قيام مسلحانه در تمام کشورھا اين کار را 

لکن شما آگاھيد که ما در روسيه عزم . انجام دھيد، فبھا
خود را برای نابودی پارلمان بورژوايی محقق گردانيده 

شما . آن ھم نه تنھا در تئوری بلکه ھم چنين در عمل ايم،
اين واقعيت را ناديده گرفته ايد که نابودی پارلمان 
بورژوايی بدون زمينه چينی طوNنی و مناسب غيرممکن 

ھم چنين در نظر نگرفته ايد که ھنوز در اکثر . است
کشورھا غيرممکن است بتوان پارلمان را تنھا با يک 

ما مجبور ھستيم به مبارزه در . ضربت، نابود ساخت
. داخل پارلمان به منظور نابودی ھمان پارلمان ادامه دھيم

شما عزم انق,بی خودتان را جايگزين شرايط تعيين کننده 
خط مشی سياسی تمام طبقات در جامعه می کنيد؛ به ھمين 
دليل است که شما فراموش می کنيد برای نابودی پارلمان 
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ما ابتدا مجبور بوديم مجلس بورژوايی در روسيه، 
شما می . مؤسسان را حتی پس از پيروزی فراخوانيم

واقعيتی است که مورد انق,ب روسيه با شرايط «: گوييد
، لکن شما حتی »موجود در اروپای غربی مطابقت ندارد

يک استدNل مؤثر برای اثبات اين موضوع به ما، ارائه 
ا پشت سر ما دورۀ دمکراسی بورژوايی ر. نداده ايد
ما به سرعت اين مرحله را پشت سر گذاشتيم، . گذاشتيم

آن ھم درست در زمانی که مجبور بوديم برای انتخابات 
و . مجلس مؤسسان حرکت تھيجی شديد داشته باشيم

بعدھا، ھنگامی که طبقۀ کارگر قادر بود قدرت را در 
دست گيرد، ھنوز دھقانان به ضرورت پارلمان 

  .شتندبورژوايی اعتقاد دا

با در نظر گرفتن اين عناصر عقب مانده، ما مجبور به 
اع,م انتخابات بوديم تا از طريق مثال و حقايق به توده ھا 
ثابت کنيم که مجلس مؤسسانی که ھنگام فقر و فاقه و نياز 
عمومی برگزيده شده، نمی تواند بيان آرزوھا و خواست 

شورا  بدين ترتيب تضاد بين. ھای طبقات تحت ستم باشد
و حکومت بورژوايی نه تنھا برای ما، پيشاھنگان طبقۀ 
کارگر، بلکه برای اکثريت وسيع توده ھای دھقانی، 
کارمندان جزء اداری و خرده بورژوازی کام,ً روشن 

در تمام کشورھای سرمايه داری عناصر عقب . گرديد
مانده در ميان طبقۀ کارگر وجود دارند، يعنی کسانی که 

ه عنوان نمايندۀ واقعی مردم اعتقاد دارند و به پارلمان ب
شيوه ھای فاقد اصول اخ,قی به کار گرفته شده در 

شما می گوييد پارلمان وسيله ای . پارلمان را نمی بينند
است که بورژوازی با کمک آن به فريب توده ھا می 

اما ھمين استدNل بايد عليه شما و عليه تزھای . پردازد
شما چگونه می خواھيد ماھيت . شما ھم به کار رود

واقعی پارلمان را برای توده ھای واقعاً عقب مانده، 
کسانی که بورژوازی فريبشان داده است، آشکار سازيد؟ 
و چنان چه در خارج از پارلمان باقی بمانيد، چطور می 
خواھيد مانورھای مختلف پارلمانی را برم, سازيد يا 

را نمايان کنيد؟ چطور می خواھيد مواضع احزاب مختلف 
اگر شما مارکسيست ھستيد، بايد اين مسئله را قبول کنيد 
که در جامعه بورژوايی، نوعی پيوستگی نزديک بين 

تکرار می . مناسبات طبقاتی و مناسبات حزبی وجود دارد
کنم، چنان چه يکی از اعضای پارلمان نباشيد، چنان چه 

يد تمام از فعاليت پارلمانی چشم بپوشيد، چطور می خواھ
اين مسائل را نشان دھيد؟ تاريخ انق,ب روسيه آشکارا 
نشان داده است که توده ھای طبقۀ کارگر، دھقانان و 

کارمندان جزء اداری را ھيچ بحث و استدNلی متقاعد 
  .نمی سازد مگر تجارب فردی خودشان

در اين جا ادعا شده است که شرکت در مبارزۀ پارلمانی 
ی توان نھاد ديگری را به جز آيا م. ات,ف وقت است

پارلمان تصور کرد که تا اين حد ھمۀ طبقات بدان توجه 
داشته باشند؟ اين نمی تواند به طور تصنعی ايجاد شده 

اگر تمام طبقات به مبارزۀ پارلمانی کشيده می . باشد
شوند، دليل اين امر آن است که بازتاب منافع طبقاتی و 

اگر امکان داشت . نمايدتضاد طبقاتی در پارلمان رخ می 
در ھر جايی و بدون درنگ، مث,ً، اعتصابی ھمگانی و 
قاطع را سازمان داد به طوری که بتواند سرمايه داری را 
با يک ضربت ريشه کن سازد، در اين صورت در 
بسياری از کشورھا انق,ب پيش از اين به وقوع پيوسته 

ريم و لکن ما بايد ھميشه واقعيات را به حساب آو. بود
رفيق بورديگا و . پارلمان صحنۀ مبارزۀ طبقاتی است

کسانی که در نظرات او سھيم اند بايد به توده ھا حقيقت 
آلمان بھترين نمونه است که ثابت می کند . را بگويند

ھمين . وجود يک گروه کمونيستی در پارلمان امکان دارد
امر ثابت می کند که شما بايد صراحتاً به توده ھا می 

ما ضعيف تر از آن ھستيم که بتوانيم حزبی با «:تيدگف
آن حقيقتی است که بايد . »تشکي,ت قوی به وجود آوريم

اما اگر شما به ضعف خود در مقابل توده ھا . گفته شود
اعتراف کرديد، آن ھا جزو مخالفين شما می شوند نه 
جزو حاميان شما؛ آن ھا پشتيبان پارلمانتاريسم خواھند 

رفقای کارگر، ما آن قدر ناتوانيم که «: ييداگر بگو. شد
نمی توانيم حزبی آن چنان منضبط بنا کنيم تا اعضايش 

در آن صورت کارگران شما » پارلمان را تابع خود سازند
ما، با «:را رھا خواھند کرد، زيرا از خود خواھند پرسيد

چنين ناتوانی، چگونه می توانيم ديکتاتوری پرولتاريا را 
  .»مبرقرار سازي

ساده لوحی و خام دستی شماست اگر تصور کنيد 
روشنفکران، طبقۀ متوسط و خرده بورژوازی، از روزی 

  .که پرولتاريا پيروز شود، کمونيست می گردند

اگر اين خيال باطل را در خود پرورش ندھيد، در آن 
صورت بايد سريعاً پرولتاريا را در جھت اتخاذ خط مشی 

اين قانون استثنا ندارد، در ھر . آماده سازيد] طبقاتی اش[
بخشی از امور دولتی يک روز پس از انق,ب، در گوشه 
و کنار، مدافعين اپورتونيسم را خواھيد يافت که خود را 
کمونيست می نامند، يعنی خرده بورژواھايی که شناسايی 
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و انجام نظم و انضباط حزب کمونيست يا دولت پرولتری 
وجه نمی توانيد زمينۀ به ھيچ . را انکار می نمايند

ديکتاتوری پرولتاريا را آماده سازيد مگر آن که کارگران 
را برای ايجاد حزبی واقعاً منضبط آماده سازيد، حزبی که 

تصور . اعضايش را تحت انضباط خويش درخواھد آورد
می کنم که اين توضيحی است برای علت بيزاری شما از 

از جانب تعداد  اعتراف به اين که نفی فعاليت پارلمانی
کثيری از احزاب کمونيستی نوين، ناشی از ضعف آن 

من خود کام,ً متقاعد شده ام که اکثريت وسيع . ھاست
کارگراِن واقعاً انق,بی، از ما پيروی خواھند کرد و شديداً 

  .عليه تز ضّد پارلمانی شما سخن خواھند گفت

***  

  ٢۵۶ – ٢۵٣، صفحات  ٣١مجموعه آثار لنين ، جلد 

 ١٧٠خ,صه گزارش روزنامه کرازنايا گازتا شماره  

  .، سوم اوت به چاپ رسيد)پتروگراد(

 ١٩٢١در سال ) مفص,(برای اولين بار تمام گزارش  

  .در کتاب کنگره دوم بين الملل کمونيست به چاپ رسيد

مخالفت او در قبال ) ١٩٧١ – ١٨٨٩(آمادئو بورديگا *  
ھمۀ انتخابات به گونه  پارلمانتاريسم و دفاع او از تحريم
بيماری کودکی چپ « ای بود که لنين در اثر بزرگ خود 

بورديگا در . سخت از او انتقاد کرد» روی در کمونيسم 
حزب سوسياليست ايتاليا سازماندھی گروه کمونيستی را 

به تشکيل  ١٩٢١رھبری کرد که سرانجام در ژانويۀ 
آسان سياست او در . حزب کمونيست ايتاليا منجر شد

گيری و جدايی از توده ھا، حزب را از تجزيه و تحليل 
مارش به «عميق تر فاشيسم و بررسی دقيق تغييراتی که 

چند ھفته پس از . پيش آورده بود بازداشت» سوی رم
بورديگا در کنگرۀ جھانی چھارم » مارش به سوی رم«

، اظھار داشت که فاشيسم در ١٩٢٢کمينترن، در نوامبر 
بورژوايی تغيير کيفی تازه ای پديد نمی  تاريخ ارتجاع

آورد، چنان چه تغييری ھم با روی کار آمدن فاشيسم 
  .دست دھد، وظيفۀ پرولتاريا را آسان می کند

در ايتاليا بازداشت شد و بين  ١٩٢٣بورديگا در فوريۀ 
الملل نيز که از سياست ھای او ھر روز ناراضی تر می 

ھيئت اجرايی حزب  شد، يک ھيئت پنج نفری جديد را به
ھر چند او ھمان سال پس از چندی آزاد شد، ولی . برگزيد

در ھمان زمان آنتونيو . ديگر به ھيئت رھبری راه نيافت
گرامشی که تا آن وقت در پشت جبھۀ رھبری قرار 
داشت، و کم و بيش سياست ھای بورديگا را می پذيرفت، 
. رفته رفته ھستۀ جديد رھبری حزب را تشکيل داد

  .از حزب اخراج شد ١٩٣٠ورديگا سرانجام در ب

  دربارۀ گشايش مجلس مؤسساندربارۀ گشايش مجلس مؤسسان

  

  

  ١٩١٧دسامبر  ١٩: تاريخ نگارش

در پراودا، شمارۀ  ١٩١٧دسامبر  ١٩: نخستين انتشار
٢٠٧.  

مجموعه آثار لنين، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد : بعمن
  .٣۶٧، صفحۀ ١٩٧٢، ٢۶

آرام نوبخت: ترجمۀ فارسی

 

نظر به تأخير در برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، آن 
ھم اساساً به دليل خطای کميسيون سابق انتخاباتی 
سراسری روسيه، و نظر به تشکيل يک مجلس مؤسسان 

انق,ب در تقابل با  ويژه از سوی گروه ھای ضدّ 
کميسريايی که قدرت شورايی ايجاد نموده، شايعاتی 
منتشر شده است مبنی بر اين که مجلس مؤسسان، که در 

، به ھيچ روی دعوت نخواھد داير می باشدضر احال ح
شورای کميسريای خلق ضروری می داند که اع,م . شد

کذب محض ھستند و عامدانه و  ،نمايد اين شايعات
انه از سوی دشمنان شوراھای نمايندگان دھقانان، مزّور

طبق فرمان شورای . يافته اند اشاعهکارگران و سربازان 
کميسريای خلق، مصّوب کميتۀ اجرايی مرکزی شوراھا، 
 -مجلس مؤسسان به محض آن که نيمی از اعضای آن

دبيرخانۀ حسب المقرر در -هنمايند ۴٠٠ريب قيعنی به ت
  .ند، برگزار خواھد گرديدکاخ ترونيدا به ثبت رس

  ،)لنين(اوليانف . ا.و

  سرپرست شورای کميسريای خلق
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))١١((بيانيۀ حقوق کارگران و مردم تحت استثمار بيانيۀ حقوق کارگران و مردم تحت استثمار 
  

  لنين. ا.و

  

  ١٩١٨انويۀ ژ ٣: نگارش

و  ٢، پراودا، شمارۀ ١٩٢٩ژانويۀ  ۴: نخستين انتشار
  .٢ايزوستيا، شمارۀ 

مجموعه آثار لنين، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد : منبع
  .۴٢۵- ۴٢٣، صفحات ١٩٧٢، ٢۶

  آرام نوبخت: ترجمۀ فارسی

  

  :مجلس مؤسسان مقّرر می دارد

I 

جمھوری شوراھای «ه لروسيه بدين وسي. ١
اع,م  »ارگران، سربازان و دھقاناننمايندگان ک
نطقه تمام قدرت، به طور مرکزی و م. می گردد

  .شود، به اين شوراھا واگذار می ای

 جمھوری شورايی روسيه بر پايۀ اصلِ . ٢

مثابۀ يک ، به »آزاد از ملل آزاد ه ایاتحادي«
ملی شورايی،  فدراسيون از جمھوری ھای

  .استقرار می يابد

II  

خود را الغای کليۀ  نبنيادي مجلس مؤسسان ھدف
اشکال استثمار انسان به دست انسان، امحای کامل 
تقسيم جامعه به طبقات، درھم شکستن بی رحمانۀ 

استقرار يک سازمان  مقاومت استثمارگران،
سوسياليستی جامعه و دست يابی به پيروزی 
سوسياليسم در کليۀ کشورھا تعريف کرده و 

  :مضافاً مقّرر می دارد

زمين بدين وسيله ملغا  بر لکيت خصوصیما. ١
کليۀ زمين ھا ھمراه با کليۀ بناھا، ادوات . می شود
توليد کشاورزی،  فرعاتو ساير مت و زرع، کشت

  .مايملک کليۀ کارگران اع,م می گردد

قوانين شوروی پيرامون کنترل کارگری و . ٢
به ھمين طور شورای عالی اقتصادی بدين وسيله 

کارگران بر استثمارگران و  تضمين قدرت منظور
به مثابۀ نخستين گام به سوی تبديل کامل کارخانه 
ھا، معادن، راه آھن و ساير ابزار توليد و حمل و 
نقل به مايملک دولت کارگران و دھقانان، تأييد 

  .می گردد

تبديل کليۀ بانک ھا به مايملک دولت کارگران . ٣
و دھقانان به مثابۀ يکی از شروط رھايی 

ه تأييد می لبدين وسي ،گران از يوغ سرمايهکار
  .گردد

به منظور الغای بخش ھای طفيلی جامعه، . ۴
بدين وسيله نھادينه می  اجباری ھمگانی خدمات
  .شود

فرمان مسلح نمودن کارگران، ايجاد ارتش . ۵
سرخ سوسياليستی کارگران و دھقانان و خلع 
س,ح کامل طبقات مالک به منظور تضمين قدرت 

 برای کارگران و امحای ھرگونه امکان ۀعالي

 مرت استثمارگران، بدين وسيله اع,بازگشت قد
  .می شود

III  

مجلس مؤسسان ضمن اع,م عزم قاطع خود . ١
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به بيرون آوردن بشريت از چنگال سرمايۀ مالی 
در جنايتکارانه ترين  جھان را و امپرياليسم، که

جنگ ھا به خون کشيده اند، از صميم قلب بر 
ياست متبوع قدرت شورايی يعنی محکوم نمودن س

برادری گسترده با  ابرازمعاھدات پنھانی، 
کارگران و دھقانان ارتش ھا در جنگ و دست 
يافتن به صلحی دمکراتيک ميان ملل به ھر قيمت 
و با ابزارھای انق,بی، بدون الحاق طلبی و 
غرامت جنگ، و بر پايۀ حق تعيين سرنوشت آزاد 

  .دگذار میه ملل، صحّ 

مجلس مؤسسان با در نظر داشتن ھمان ھدف، . ٢
بر گسست کامل از سياست بربرمنشانۀ تمدن 

ودی از ملل دمع بورژوايی، که رفاه استثمارگرانِ 
صدھا ميليون نفر  و اسارت برگزيده را با بردگی

از کارگران آسيا، مستعمرات به طور اعم و 
پافشاری ، کرده است ايجادکشورھای کوچک 

  .دارد

مجلس مؤسسان از سياست شورای کميسريای 
خلق در اع,م استق,ل کامل فن,ند، آغاز خروج 

تعيين آزادی ازان از ايران، و اع,م بسر
 سرنوشت برای ارمنستان، استقبال می کند

)٢(
.  

مجلس مؤسسان، قانون شوروی دربارۀ فسخ . ٣
وام ھای دريافتی حکومت ھای تزار، زمين داران 

ا به عنوان نخستين ضربه به نظام و بورژوازی ر
بانک داری جھانی و سرمايۀ مالی مّد نظر داشته 
و اطمينان می دھد که قدرت شورايی قوياً اين 
مسير را تا زمان پيروزی کامل خيزش بين المللی 

  .کارگران عليه يوغ سرمايه، ادامه خواھد داد

IV  

مجلس مؤسسان که بر اساس فھرست ھای تنظيم 
 -از انق,ب اکتبر انتخاب گرديده استشده تا پيش 

يعنی در زمانی که مردم ھنوز در موقعيتی نبودند 
تا جملگی عليه استثمارگران قيام نمايند، ھنوز 
قدرت کامل مقاومت انق,ب را در دفاع از منافع 
طبقاتی خود تجربه نکرده و ھنوز خود را در 
عمل به وظيفۀ ساختن جامعۀ سوسياليستی متعھد 

بر اين تصور است که تقابل با  -بودندنکرده 

قدرت شورايی، حتی به شکل صوری، اساساً 
  .نادرست خواھد بود

اساساً مجلس مؤسسان بر اين گمان است که اکنون در 
شرايطی که مردم به آخرين نبرد عليه استثمارگران دامن 
می زنند، جايی برای استثمارگران در ھيچ ھيأت 

قدرت بايد به طور . ته باشدحکومتی نمی تواند وجود داش
 -تمام و کمال به کارگران و نمايندگان ذی ص,ح آنان

 -شوراھای نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانان

  .واگذار گردد

مجلس مؤسسان ضمن پشتيبانی از قدرت شورايی و 
فرامين شورای کميسريای خلق، معتقد است که وظيفۀ 

ادی بازسازی اصلی اين نھاد به وضع کردن اصول بني
  .سوسياليستی جامعه محدود می باشد

مجلس مؤسسان در عين حال ضمن ت,ش برای ايجاد 
وحدت حقيقتاً آزاد، اختياری، و نتيجتاً مستحکم و باثبات 
طبقات کارگر تمامی مليت ھای روسيه، وظيفۀ خود را به 
برپا ساختن اصول بنيادی يک فدراسيون جماھير 

مزمان اين حق را به شوروی محدود می کند، و ھ
کارگران و دھقانان ھر مليت واگذار می کند که در کنگره 
ھای ذی ص,ح خود مستق,ً دربارۀ تمايل يا عدم تمايل 
خود به شرکت در يک حکومت فدرال و ساير نھادھای 

  .شورايی فدرال و نوع شروط آن، تصميم بگيرند

  

  :پانوشت

به  ١٩١٨يۀ ژانو) ١۶( ٣پيش نويس بيانيه در روز ) ١(
کميتۀ اجرايی مرکزی سراسری روسيه، تقديم و از سوی 
اکثريت با دو رأی مخالف و يک رأی ممتنع، به عنوان 

سپس برای طرح نھايی، به . متن پايه تصويب شد
بيانيه به وسيلۀ کميتۀ . کميسيون ھماھنگی ارجاع داده شد

اجرايی مرکزی سراسری روسيه، تصويب و متعاقباً در 
. ژانويه منتشر گرديد) ١٧( ۴ا به تاريخ ايزوستي

سوردلوف از طرف کميته متن مذکور را در نخستين 
ژانويه، قرائت ) ١٨( ۵نشست مجلس مؤسسان به تاريخ 

اکثريت ضّد . نمود و پيشنھاد پذيرش آن را مطرح کرد
انق,بی مجلس، از بحث دربارۀ طرح پيشنھادی امتناع 

يه از سوی سومين ژانويه، بيان) ٢۵( ١٢روز . ورزيد
کنگرۀ سراسری شوراھای روسيه، تصويب شد و متعاقباً 
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  .پايۀ قانون اساسی شوروی را شکل داد

از دست نوشتۀ لنين به وسيلۀ استالين اص,ح  ٢پاراگراف 
اساساً مجلس مؤسسان بر  «پاراگرافی که با عبارت . شد

آغاز می شود، به وسيلۀ بوخارين » ...اين گمان است که 
  . ه و از سوی لنين ويرايش شدنوشت

دسامبر، مجلس فن,ند بيانيۀ استق,ل ) ١٩( ۶روز ) ٢(
مطابق با سياست مليت ھا در . فن,ند را تصويب نمود

 ١٨دولت شوروی، شورای کميسريای خلق در تاريخ 

فرمانی را پيرامون استق,ل فن,ند  ١٩١٧دسامبر ) ٣١(
تن فرمان در نشست حکومت، لنين شخصاً م. صادر کرد

، سرپرست ھيأت »اسوين ھُوود«را به نخست وزير 
 ۴( ١٩١٧دسامبر  ٢٢در . اعزامی حکومت فن,ند داد

، فرمان استق,ل فن,ند به تصويب کميتۀ )١٩١٨ژانويۀ 
  .اجرايی مرکزی سراسری روسيه رسيد

حکومت ) ١٩١٨ژانويۀ  ١( ١٩١٧دسامبر  ١٩روز 
و آلمان،  شوروی مطابق با معاھده ای ميان روسيه

- مجارستان، ترکيه و بلغارستان در برست-اتريش

دسامبر، به حکومت ايران ) ١۵( ٢ليتوسک به تاريخ 
پيشنھاد کرد که جزئيات طرح مشترک برای خروج 

  .سربازان روس از ايران را ارائه نمايد

، حکومت )١٩١٨ژانويۀ  ١١( ١٩١٧دسامبر  ٢٩در 
نمود که در فرمانی را دربارۀ ارمنستان ترکيه صادر 

 ١٣( ١٩١٧دسامبر  ٣١به تاريخ  ٢٢٧پراودا شمارۀ 

  .منتشر گرديد) ١٩١٨ژانويۀ 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1918/jan/03.htm 

 

  

  

  

  

  

  

  بحث هاي فيس بوك

  

» احيای مارکسيستی«بسياری با عنوان پروژۀ  :پرسش

مخالف اند، چرا که به زعم آن ھا مارکسيزم نمرده است 
به جای » نقد«و اين که شايد واژۀ ! که بخواھد احيا شود

  .باشد مناسب تر» احيا«

  :پاسخ

اتفاقاً در . ممنون از طرح اين پرسش گرامی؛رفيق 
گذشته ھم چندين بار بحث ھايی از سوی شماری از 

مث,ً نگاه کنيد . دوستان و با ھمين مضمون صورت گرفت
  :به

http://militaant.com/?p=2023 

م به طور قطع بگويم که بنا به ھمين تجربه می توان
، صرفاً به اين جھت »نام«اخت,ف اين دوستان بر سر 

ناگھان برجسته می شود که محتوای اصلی بحث پنھان 
تنھا يک موضوع فرعی و » نام«در واقع مسألۀ . گردد

حاشيه ای است که می تواند در آخرين مرحله، مورد 
درحالی که اين دوستان به شکل . بحث قرار بگيرد

بنابراين نخستين پرسش . اداری وارونه عمل می کنندمعن
يا ھر واژۀ مورد (» نقد«اين است که چنان چه عنوان 

انتخاب گردد، آيا اساس و » احيا«به جای ) توافق آنان
  اھداف اين پروژه را خواھند پذيرفت يا خير؟

استفاده شده، به » احيا«به ھر حال اين که چرا از عنوان 
اعظم آن چه که تحت عنوان  اين خاطرست که بخش

مارکسيزم مطرح می شود، تمام و کمال در تقابل 
مارکسيزم انق,بی قرار گرفته و به ھمين جھت اعتبار 
سوسياليزم را در سطح بين المللی دستخوش بحران کرده 

می شود، ب,فاصله می » بحران«وقتی صحبت از . است
  .توان انبوھی از مصاديق آن را ھم به عينه ديد

امروز به وضوح می بينيم که شرايط عينی کام,ً برای 
وقوع انق,ب سوسياليستی فراھم است، و بايد با کمال 
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تأسف گفت که حتی از شدت آمادگی، در آستانۀ گنديدگی 
اين که  .دقيقاً مسأله ھم ھمين جاست .ھم قرار دارد

به اين سو،  ٢٠٠٧سرمايه داری دست کم از دسامبر 
نه فقط  -ن در تمامی عرصه ھای خودوارد بدترين بحرا

اقتصادی و اجتماعی، که ھمين طور سياسی و 
، توده ھای معترض در سرتاسر جھان -ايدئولوژيک شده

به طور خودانگيخته و بدون رھبری به خيابان ھا ريخته 
اند، مبارزۀ طبقاتی شدت گرفته، ولی چنين انق,بی رخ 

ه يک فاکتور نمی دھد، و اين دقيقاً به آن معنا است ک
ذھنی اصلی، يعنی رھبری انق,بی، برای سمت و سو 

اين در  !دادن به اعتراضات بالقوه و بالفعل وجود ندارد
حالی است که يک دوجين سازمان و حزب به اصط,ح 

با وجود تمامی ادعاھای  »کارگری«يا » کمونيست«
پرطمطراق خود، نه کوچکترين تدارکی برای اين 

نه اصوNً ارتباطی به طبقۀ کارگر موضوع ديده اند و 
اين گونه است . دارند؛ يعنی آن جايی که بايد باشند، نيستند

که در سر بزنگاه ھای تاريخی، يک به يک به بدترين 
شکل ممکن سقوط آزاد می کنند و به حاشيه می روند 

حال بگذريم که انحرافات درونی اين احزاب، اعم از (
اتھام زنی، باند بازی و نبود دمکراسی درونی، اخراج، 

خود به تنھايی اين سازمان ھا را حتی پيش از ورود ... 
آن ھا به بزنگاه ھای تاريخی و محک خوردن، از درون 

وجود اين شرايط، ). مت,شی و به گوشه ای پرت می کند
سازمان  »بحران«بيش و پيش از ھر چيز بی اعتباری و 

ھمۀ اين  .دھدرا نشان می  )و مدعی(ھا و احزاب موجود 
ھا يک معنای اخص دارد و آن اين که درک وارونه و 

، مکانيزم »حزب لنينيستی«کاريکاتورواری از مفھوم 
وظايف و تکاليف «و » انق,ب«درونی آن و ھمين طور 

  .در دورۀ کنونی وجود دارد» انق,بی

مضاف بر اين، شاھد بوده ايم که در غياب يک رھبری 
اعم از (بورژوايی  انق,بی، اين گرايش ھای

ھستند ) ناسيوناليستی، فاشيستی، بنيادگرايی دينی و غيره
که ميدان را به دست می گيرند و تمامی اعتراضات و 

از جمله تحميل جنگ (تحوNت منطقه را به طرق مختلف 
به آن سمت و سويی می کشند ) »بشر دوستانه«و دخالت 

ن می بينيم در اين ميا. که در راستای منافع خودشان باشد
که تمامی اين سازمان ھا به زعم خود در تقابل با 

جانب يک دولت سرمايه داری سرکوبگر و » امپرياليزم«
مانند رژيم جمھوری اس,می، رژيم اسد و (ارتجاعی را 

می گيرند و يا بالعکس به اردوگاه خوِد امپرياليزم می ...) 

که با ، بدون آن ...)جبھۀ النصرت در سوريه و (پيوندند 
وجود شرايط مساعد برای يک جبھۀ سوم انق,بی تدارک 

اين خيانت ھای سيستماتيک به منافع طبقۀ کارگر . ببينند
می نامند، » کمونيست«از سوی نيروھايی که خود را 

اين ھم نشان . يکی ديگر از عوامل بحران اعتبار است
و » مخدوش«می دھد که متأسفانه درکی 

بر بدن جنبش » امپرياليزم«ۀ از مقول» غيرمارکسيستی«
  .سنگينی می کند

به ھمين ترتيب شاھديم که چگونه تمامی اين سازمان ھا و 
معرفی می کنند، » سوسياليزم«جريانات، خود را مدافع 

اما به مجرد آن که روی ھمين مفھوِم به غايب مھم مکث 
می کنيم و پرسش ھايی را در مقابل آن ھا می گذاريم، در 

ی بينيم که چه برداشت ھای واپس مانده و کمال تعجب م
 -جريان ھايی استالينيستی. منحرفی از آن وجود دارد

» سوسياليزم واقعاً موجود«مائوئيستی را شاھديم که از 

شوروی سابق و کرۀ شمالی امروز دم می زنند و جريان 
و اقمارش » حزب کمونيست کارگری«ھايی ديگر نظير 

اعتقاد » يک کشور«ح در سط» کمونيزم فوری«که به 
  !دارند

  

تمامی اين انحرافاتی که به طور فشرده و خ,صه ذکر 
شد، نشان دھندۀ وجود نوعی بحران عميق نظری و عملی 
و انحراف از مارکسيزم انق,بی است که خود به تنھايی 
بحران اعتبار مارکسيزم را در سطح جھانی به وجود 

شتر از خوِد اين انحرافات در واقع بسيار بي. آورده
بورژوازی به مانع جنبش انق,بی و عامل دافعه تبديل شده 
اند و راھی به جز تسويه حساب قاطع با آن ھا وجود 
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  .ندارد

در نتيجه واضح است که ھر جريانی می تواند خود را 
خطاب کند؛ معموNً در اين حالت مدعی » مارکسيست«

ی خودش را معيار و مقياس تعريف مارکسيزم درنظر م
گيرد؛ اما ميزان دوری و نزديکی اين ادعا نسبت به 
سوسياليزم عملی و انق,بی مارکسيستی، دست کم در 
سطح نظری، زمانی مشخص می شود که برداشت و 

حزب «موضع اثباتی مدعی در مورد مفاھيم پايه ای مثل 
به وسيلۀ طبقۀ » تسخير قدرت سياسی«و » لنينيستی
دورۀ «، »تکاليف انق,بوظايف و «و » انق,ب«کارگر، 

» دولت کارگری«، »گذار از سرمايه داری به سوسياليزم

دمکراسی «، »ديکتاتوری انق,بی پرولتاريا«و 
بنابراين نقد  .و غيره بيان شود» سوسياليزم«و » کارگری

به مواضع و عملکرد انحرافی احزاب و سازمان ھای 
ا و نمی تواند کّل ھدف م چپ، تنھا بخشی از ماجراست

   .را پوشش بدھد

بنابراين احيای مارکسيزم به اين معنا است؛ يعنی تسويه 
حساب بی چون و چرا با انواع آلودگی ھا و انحرافات؛ 
يعنی مارکسيزم انق,بی را از زير آوار خروارھا انحراف 
حزب و سازمان ھای بی ربط به متن مبارزات و جنبش 

ای ايجاد کارگری، بيرون آوردن و تدارک ديدن عملی بر
   .رھبری انق,بی

تصور نمی کنم که با اين تعريف و توضيح، يک 
مضافاً،  .مارکسيست انق,بی بتواند اخت,فی داشته باشد

احيای «اين پروژۀ بين المللی ھم نام خود را 
  .گذاشته است و نه احيای مارکسيزم »مارکسيستی

ولی می توان متوجه شد که چرا بسياری از جريان ھا و 
پروژۀ احيای » عنوان«در مرحلۀ نقد به » چپ«ھای نيرو

مارکسيستی متوقف می شوند و ھرگز فراتر از آن نمی 
روند؛ حتی حاضر نيستند که در سطح علنی و رو به 

چون . به بحث بنشينند» اخت,فات«جنبش در مورد اين 
اساس و محتوای اين پروژه، در تقابل با آن انحرافاتی 

  .می زننداست که خود بدان دامن 

  با تشکر

  آرام نوبخت

  

  ها و انتشارات اخيرمصاحبه 

احيای «، در معرفی پروژۀ ١٠نشر ميليتانت، شمارۀ 
  .منتشر گرديد) صفحه ۵٢(» مارکسيستی

  

 

، شامل مجموعه مطالبی در نقد ٩نشر ميليتانت، شمارۀ 
 ١٠٨(منصور حکمت و حزب کمونيست کارگری 

  .، منتشر گرديد)صفحه
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مجموعه  ، شامل٥نشر ھمبستگی کارگری، شمارۀ 
انجمن ھمبستگی بين «مطالب جديدی در ادامۀ معرفی 

، )صفحه ٣٢(در ترکيه ) UID-DER(» المللی کارگران
  .منتشر گرديد

  

دو نگرش مخالف، اما مکّمل، دربارۀ حزب طبقۀ «مطلب 
نوشتۀ رفيق عليرضا بيانی، در قالب يک جزوه » کارگر

  .منتشر شد) صفحه ۶٠(

  

در » لی و طبقۀ کارگرستم م«مناظره حول موضوع 
راديو پيام کانادا ميان رفيق عليرضا بيانی و آقای محمود 

  :رجوع فرماييدلينک زير قابل  ؛ برای مشاھده، بهقزوينی

  

http://www.youtube.com/watch?v=xjRg5cW

x2y0  

  

مناظرۀ رفيق مازيار رازی و آقای سياوش دانشور 
 »درس ھای انق,ب اکتبر و انق,ب آتی ايران«پيرامون 

؛ برای مشاھدۀ مناظره به لينک در تلويزيون چشم انداز
  :زير رجوع کنيد

  

http://www.youtube.com/watch?v=gniGAW

UAdIg  

  

  



  ا

  :سردبير

  مازيار رازي

  :همكاران اين شماره

  

  

  

  :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

 

  مازيار رازي، عليرضا بياني، سارا قاضي، 

  آرام نوبخت، ناصر احمدي، بهروز رضواني،امين كاظمي، 

  الين شبكة همبستگي كارگريفعو 


