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  !!توقف ماشين کشتار دولتی، در گرو اقدام جمعی استتوقف ماشين کشتار دولتی، در گرو اقدام جمعی است

موج اعدام ھای اخير، به خصوص پس از روی کار 
آمدن حکومت روحانی و آغاز ت<ش ھا برای ازسرگيری 
روابط و معام<ت پشت پرده با غرب، در واقع ھيچ 
ھدفی جز ارعاب جامعه و نشان دادن ضربه شست به 

برخ<ف قتل . ردجنبش و جلوگيری از پيشروی آن ندا
که تسويه حساب قاطع سرمايه داری  ۶٠عام دھۀ 

جمھوری اس<می با تمامی جريان ھای چپ و راديکال 
بود، اين بار وضعيت داخلی و خارجی رژيم چنان وخيم 
و حاد است که ديگر حتی جرأت نمی کند برای اين اعدام 

بياورد، به ھمين » سياسی«ھای سيستماتيک خود توجيه 
انجام » محارب«و » قاچاقچی«را با اسم رمز  دليل آن

غير «بنابراين اين اعدام ھای به ظاھر . می دھد
اخص دارد و آن اع<م » سياسی«، يک پيام »سياسی

اعتراضات و اعتصابات کارگری آمادگی برای سرکوب 
و توده ای در فردای توافقات حاصل از معام<ت پشت 

  .پردۀ رژيم با غرب است

ن اعدام ھا با ھدف مشخص ارعاب جامعه، وقتی تمامی اي
حمله به کل طبقۀ کارگر و اقشار محروم جامعه و کاھش 
اعتماد به نفس صورت می گيرد، کام<ً واضح است که 

منتھا در غياب . مارکسيست ھا بايد در مقابل آن بايستند
يک نيروی راديکال و انق<بی، در غيب يک خط رھبری 

ع ابتکار عمل و رھبری کننده، ميدان مبارزه به نف
کارزار لغو گام به «بورژوازی و جريان ھايی ھمچون 

با حضور مھرۀ سوخته ای مانند محمد نوری » گام اعدام
مارکسيست ھا مخالف رفرم نيستند، ولی از . زاد، می افتد

» پايين«آن نوع رفرمی دفاع می کنند که حاصل فشار از 

شکل نمادين و  به» با�«و مبارزات جامعه باشد، نه از 
  .برای ايجاد توھم

وقتی ماھيت اين اعدام ھا و در نتيجه ضرورت مبارزه 
» اتحاد عمل ويژه«عليه آن مشخص است، ضرورت 

نه وحدت يا اتحاد (» اتحاد عمل«. برجسته می شود
، به عنوان يک تاکتيک عموماً موقتی، حول )نظر

و مورد توافق جنبش صورت می » موضوعات مشترک«
و آن ھم دقيقاً در شرايطی که کل تشکل ھا و گيرد، 

جريان ھای چپ و کارگری در داخل و خارج در نھايت 
ضعف و افتراق به سر می برند و بنابراين به تنھايی قادر 

در شرايط اوج پراکندگی و . به انجام اين وظيفه نيستند
افتراق نيروھای مختلف طيف چپ، و زمانی که در کل 

توان جريانی را يافت که مخالفتی اين طيف به سختی می 
اتحاد «جدی با اعتراض عليه اعدام ھا داشته باشد، بايد 

ويژه را به عنوان يک سنت و سبک کار جا » عمل
در طی اين اتحاد عمل ويژه، . انداخت و به کار برد

نيروھای مختلف طيف چپ، با حفظ استق<ل و مرزبندی 
ی شان را روی ھای خود، مشترکاً امکانات و توانايی ھا

متمرکز » توقف اعدام ھا و کشتارھا«موضوع مشترک 
در قالب (فعاليت ھای حمايتی به اين ترتيب  .می کنند

برای اعمال فشار و عقب راندن ) آکسيون ھا و غيره
رژيم سرمايه داری جمھوری اس<می، می تواند به طور 
مداوم، در سطح وسيع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار 

ای بيشتری صورت بگيرد، و متعاقباً تأثير ملموس عمل ھ
  .تری داشته باشد

به ع<وه يکی از سنت ھای مبارزاتی نيرومندی که در 
وجود ) به خصوص در مقطع انق<ب(گذشتۀ مبارزاتی ما 

داشته و امروز نيز بايد مجدداً احيا شود، پخش بيانيه، 
ديوارنويسی و نظاير آن است، آن ھم با ھدف ايجاد 

عتماد به نفس در ميان زندانيان سياسی، فعالين کارگری ا
زندانی و خانواده ھای آن ھا به طور اخص و ايجاد 
آگاھی عمومی از وضعيت آنان در سطح جامعه به طور 

اين سنت مبارزاتی نه فقط با سطح آگاھی موجود در . اعم
جامعه متناسب است و برخ<ف انواع و اقسام فراخوان 

ی آن چنانی احزاب و سازمان ھا از با�ی ھا و بيانيه ھا
سر مردم جامعه عبور نمی کند، بلکه نشان می دھد که 

به مرحلۀ » حرف«بايد اعتراض عليه اعدام را از مرحلۀ 
چنان چه اين سنت . محسوس و مادی تبديل کرد» عمل«

احيا شود و بتواند پايه ھای مادی خود را در جامعه پيدا 
وج نيرومند در متن جامعه تبديل کند، ب<فاصله به يک م

 .می شود

در مقابل موج اعدام ھا، بايد اقدامی عملی کرد، حتا اگر 
چنين اقداماتی امکان بسيج . ريسک اعدام شدن داشته باشد

توده ای برای متوقف کردن ماشين کشتار دولتی را فراھم 
  .می کند

 پيش به سوی اتحاد عمل ويژه، در داخل و خارج

  گرايش مارکسيست ھای انق<بی ايرانشورای دبيری 

 ١٣٩٢آذر  ١٣
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  يادداشتی به بھانۀ بحران سرمايه داری در يونانيادداشتی به بھانۀ بحران سرمايه داری در يونان

  آرام نوبخت - بھروز رضوانی

گزارش مفصلی را » سازمان بھداشت جھانی«اخيراً 
مورد «منتشر کرده است که در آن مطلبی کوتاه با عنوان 

 )١(» يونان -تجربيات کشورھا از بحران مالی: مطالعاتی

به چشم می خورد؛ مطلبی کوتاه، اما بھت آور که به 
معنی واقعی کلمه اوج ابتذال و گنديدگی نظام سرمايه 
داری و ف<کتی را که به جامعه تحميل می کند، به 

طبق اين مطلب، شمار زيادی از افراد . تصوير می کشد
مقيم يونان که با فقر و وضعيت وخيم اقتصادی دست و 

کنند، تنھا برای دسترسی به مزايای پنجه نرم می 
د�ر، به عمد خود را به  ٩۵٠بھداشتی ماھانه به مبلغ 

يک چنين تصوير سياه و . ويروس ايدز آلوده می کنند
زشتی از اوج ف<کت و استيصال يک انسان، به راستی 

اما ھر چه ھست، در واقعيت . در تخيل ھم نمی گنجد
  .سرمايه داری محقق شده است

گزارش، خودکشی در يونان بين سال ھای  طبق اين
پايان رسمی «يعنی آغاز بحران تا ( ٢٠٠٩و  ٢٠٠٧
درصد  ١٧، نزديک به )در برخی از کشورھا» رکود

، در اين سال ٢٠١٠رشد کرده و طبق آمار غير رسمی 
وزير بھداشت اع<م . درصد افزايش يافته است ٢۵به 

نسبت  ٢٠١١کرده است که اين نرخ در نيمۀ نخست سال 
. درصد ديگر افزايش داشته ۴٠به دورۀ مشابۀ سال قبل، 

ت<ش برای خودکشی نيز افزايش يافته است، به خصوص 
در ميان افرادی که با مشک<ت حاّد اقتصادی دست به 

نرخ ھای قتل و دزدی دو برابر گشته . گريبان ھستند
و مصرف ھروئين نيز به  HIVنرخ ھای ابت< به . است

کننده ای با� رفته اند، و تقريباً نيمی از طرز نگران 
، عمداً خود را آلوده کرده HIVمبت<يان جديد به ويروس 

چنين يورو در ماه و ھم ٧٠٠اند تا بلکه بتوانند از مزايای 
پذيرش سريع تر در برنامه ھای جايگزينی دارو، استفاده 

فحشا نيز به دليل مشقات اقتصادی افزايش يافته . کنند
دسترسی به بھداشت و درمان سقوط کرده، چرا که . است

درصد کاسته شده اند؛  ۴٠بودجه ھای بيمارستانی تقريباً 
ھزار کارگر بخش  ٢۶حتی تخمين زده می شود که 

شغل ) پزشک ٩١٠٠شامل (بھداشت و درمان عمومی 
اين درحالی است که . خود را از دست خواھند داد
  .است درصد ٢٧بيکاری در حال صعود به مرز 

با اين وجود انتظار می رود که به دنبال مذاکرات اخير 
يونان با صندوق بين المللی پول و بانک جھانی، يعنی دو 
بازوی اصلی اجرايی امپرياليزم جھانی، کاھش ھای 

مطالعات . بيشتری در ھزينه ھای عمومی صورت بگيرد
از درآمد و شرايط زندگی در يونان، » اتحاديۀ اروپا«

درصدی شمار افرادی است که  ١۵ندۀ افزايش نشان دھ
اع<م کرده اند با وجود احساس ضرورت، به ناچار از 
مراجعه به پزشک يا دندان پزشک خودداری خواھند 

اين تصويری است که خود نھادھا و مراکز وابسته . کرد
  .به سرمايه داری، از اوضاع يونان به دست می دھند

آيد، و آن اين که در اين جا يک پرسش به وجود می 
وجود يک چنين حجم عظيمی از ف<کت، آن ھم در 
کشوری که جنبش ھای اجتماعی و چپ آن از سابقۀ 
تاريخی قابل توجھی برخوردارند، در کشوری که طی 
ھمين سال ھای گذشته و به دنبال برنامه ھای رياضت 
اقتصادی بارھا و بارھا شاھد تظاھرات چند ميليونی بوده 

انند ديگر موارد مشابه جرقه ھای يک است، چرا م
  انق<ب اجتماعی روشن نشده است؟

ھيچ نظم اجتماعی «: مارکس زمانی به درستی گفته بود
تا پيش از آن که کليۀ نيروھای مولدۀ مورد نيازش رشد 
يافته باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات توليدی برتر 

در  نوين ھيچ گاه پيش از آن که شرايط مادی وجود آن
چارچوب جامعۀ قديم به حد بلوغ نرسيده باشد، جانشين 

  . »مناسبات توليدی قديمی نمی گردد

انق<ب، مدت ھاست که در سطح » شرط عينی«اين 
جھانی محقق شده، اما آن چه به تعويق افتاده، خوِد 

  . سوسياليستی است» انق<ب«

مناسبات سرمايه داری، به راستی نه فقط به بزرگ ترين 
پيش روی توسعه و انکشاف نيروھای مولده تبديل  مانع

شده، بلکه با نابودی محيط زيست، با نابودی نيروی کار 
که دو رکن و پايۀ اصلی ايجاد تمامی ارزش ھای ماّدی 
ھستند، اين بار کل بشريت را به عقبگرد و پسرفت 
واداشته است، و به راستی اکنون معنای عبارت عميق 

  .درک می شود» ريتيا سوسياليزم يا برب«

وقتی سرمايه داری يک بازار جھانی و يک تقسيم کار 
جھانی را به وجود آورده و تضاد ميان نيروھای مولده و 
مناسبات مالکيت سرمايه داری را در سطح جھانی آشکار 
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کرده، در اين صورت اقتصاد جھانی را ھم در مجموع 
که ھرچند (برای دگرگونی سوسياليستی آماده کرده است 

را به » رشد ناموزون و مرکب«سرمايه داری جھانی، 
عنوان يک قانون مطلق به کشورھای مختلف تحميل 
نموده و در نتيجه کشورھای مختلف، با آھنگ و سرعت 

بنابراين ديگر ). ھای مختلفی اين پروسه را طی می کنند
نگاه به مسأله از اين زاويه که کدام کشورھا برای 

ھستند، يعنی » غير آماده«کدام يک  و» آماده«سوسياليزم 
جان و تنگ نظرانۀ کمينترن ھمان دسته بندی بی

استالينيستی که ھنوز ھم مبلغين و مروجين بی شرم خود 
را در گوشه و کنار جھان دارد، نه فقط کام<ً نادرست و 
منتفی است، بلکه يک توھين بزرگ به طبقۀ کارگر 

  .ين نيستپس پاسخ سؤال ا. جھانی محسوب می شود

انق<ب آماده است، تا آن جا که متأسفانه » شرايط عينی«
بايد گفت از شدت پختگی و بلوغ، رو به گنديدگی قرار 

به طور مداوم به » انق<ب«اما اين که چرا اين . دارد
تعويق می افتد و فرانمی رسد، ب<فاصله غياب يک 

را اثبات می کند، و آن ھم نبود آگاھی » عامل ذھنی«
  .<بی و رھبری انق<بی استانق

تاريخ به بھای شکست ھای خونين بسياری نشان می دھد 
، به تنھايی برای »بحران سرمايه داری«که دوره ھای 
دستاوردھای انق<بی در جنبش آگاھی و ايجاد و حفظ 

تعميق بحران سرمايه داری در  .کارگری کافی نيستند
ژيک، تنھا حوزه ھای مختلِف اقتصادی، سياسی و ايدئولو

می تواند به بلوغ شرايط عينی مبارزۀ انق<بی طبقۀ 
ترين در اھميت اين عامل کوچک  .کارگر ياری رساند

ترديدی نيست، اما اين موضوع به تنھايی برای جھش 
مبارزه عليه . جلو در مبارزۀ انق<بی کفايت نمی کندروبه

ه آميز باشد کسرمايه داری تنھا زمانی می تواند موفقيت 
شرايط ذھنی انق<ب ھم به موازات بلوغ شرايط عينی 

در واکنش به يورش سيستماتيک . انق<ب پيش برود
شامل کاھش (سرمايه داری به ابتدايی حقوق طبقۀ کارگر 

دستمزدھای واقعی، افزايش ساعات کار و مشاغل پاره 
وقت، افزايش سن بازنشستگی، کاھش ھزينه ھای 

و آموزشی، بيکارسازی عمومی، کاھش بودجۀ درمانی 
وسيع، خصوصی سازی گسترده، حذف بيمه ھای تأمين 
اجتماعی و صدھا مورد ديگری که می توان فھرست 

، به مبارزات خودانگيخته و غيرسازمان يافتۀ )کرد
کارگران می انجامد که ھمه روزه در مقابل خود، در 

منتھا پيشرفت در شرايط ذھنی . خيابان ھا می بينيم
می تواند نتيجه و محصول مستقيم و ب<واسطۀ انق<ب، ن

اين طغيان ھا و شورش ھای خودانگيخته در جنبش ھای 
  . توده ای باشد

دولت سرمايه داری و تمام ارگان ھای سرکوب و تبليغات 
ايدئولوژيک آن، نه فقط با تزريق آگاھی وارونه و کاذب، 
 اين آگاھی ضّد سرمايه داری را خنثی می سازند، بلکه با

سرکوب سازمان يافته و سنگين، ھر اعتراضی را در 
نطفه خفه می کنند و توان مبارزات روزمره و پراکندۀ 

  .کارگران را تحليل می برند

آغاز از سطح آگاھی فعلی ضّد سرمايه داری و ارتقای آن 
به آگاھی انق<بی، تبديل مبارزات خودانگيخته به 

می تواند مبارزات سازمان يافتۀ طبقۀ کارگر، تنھا 
محصول فعاليت سازمانی مصمم، جدی و بابرنامه در 

. درون طبقۀ کارگر و بر پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد

يعنی  - اين ھمان ظرفی است که برای انق<ب سوسياليستی
نخستين انق<بی در تاريخ بشر که ت<ش می کند جامعه را 

 -به شکل آگاھانه و مطابق با يک برنامه دگرگون کند

�زم است؛ اين دقيقاً ھمان ظرفی است که غيابش، 
امضای سند شکست قطعی طبقۀ کارگر است و انق<ب را 

واقعيات موجود نه فقط غياب حزب . به تعويق می اندازد
پيشتاز و ضرورت آن را نشان می دھد، بلکه به خوبی 
اثبات می کند که احزاب موجود، ھيچ يک مرتبط با طبقۀ 

مورد يونان ھم می توان فھرستی در (کارگر نيستند 
 یحزب انق<ب«از : بلندبا� از احزاب چپ را مشاھده کرد

و انواع » حزب کمونيست يونان«گرفته تا » کارگران
و » ميانه رو«، »متحد«و » ائت<فی«ھای »جبھه«
  ).»راديکال«

از سوی ديگر، افزايش اعتراضات و خيزش ھای 
را در سطح انفجاری در سطح جھانی روحيۀ طبقاتی 

 -چه از نقطه نظر بورژوازی و چه پرولتاريا -جھانی

روشن است که اين . دستخوش تغييراتی جّدی کرده است
پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از ترس انق<ب کارگری، 
به سمت واکنش تمام و کمال کشانده و دقيقاً به ھمين دليل 
است که در بسياری از کشورھا به دليل غيبت يک خط 

ی انق<بی و راديکال، در قالب حزب پيشتاز انق<بی رھبر
متجلی می شود، در کمال تأسف فعاليت ھای فاشيستی، 
نژادپرستانه و گرايش ھای ارتجاعی و واپسگرا و به 
طور خ<صه گردش به راست، رو به گسترش بوده است 
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پاولوس «سالۀ ضّد فاشيست،  ٣٤مث<ً قتل مبارز (
ونان به دست يک عضو نئو در ميدان آمفيالی ي» فيسس

، تنھا يکی از موراد »طلوع ط<يی«نازی سازمان 
کوچک آن است که اثبات می کند ھدف سازمان ھايی 

، به عنوان يک گروھک بی رحم »طلوع ط<يی«نظير 
متشکل از جنايتکاران فاشيست در خدمت سرمايۀ ک<ن، 
نه فقط ارعاب، بلکه ھمچنين حذف فيزيکی مبارزين 

به ع<وه، سرمايه داری ). گری و چپ استجنبش کار
، در شرايطی که نھايت بھره برداری را از »بومی«

طی سال ھای » غير بومی«نيروی کار کارگران مھاجر 
از جمله (گذشته کرده است، پيامدھای بحران خودش را 

به گردن ھمين کارگران مھاجر يا ) وسيع» بيکاری«
اند، می اندازد؛ به شده » بازار کار«پناھندگانی که وارد 

اين ترتيب، شاھد برخوردھای نژادپرستانه و کور در بين 
خود کارگرانی ھستيم که در اصل متعلق به يک طبقۀ 

اين در واقع نتيجۀ (جھانی و حامل منافع مشترکی ھستند 
 ).ھمان کارکرد ايدئولوژی سرمايه داری است

در » حزب پيشتاز انق<بی«بنابراين امروز ضرورت 
ی کشورھا در دستور روز قرار گرفته است، و اين تمام

امر بدون اتکا به نيروھای انق<بی بين المللی، يعنی 
در . ، ناممکن است»بين الملل انق<بی«تدارک برای يک 

واقع اين ھا دو وظيفۀ در ھم تنيده ای ھستند که به 
تقويت . موازات ھم و با اتکا به يک ديگر بايد پيش روند

<بی، يعنی تدارک برای حزب پيشتاز مارکسيزم انق
انق<بی به موازات يک بين الملل انق<بی، تنھا راه حل 
بُرون رفت از بحران عمومی جنبش است، و ھر فعاليتی 
که در راستا و در خدمت اين ھدف اصلی نباشد، بدون 
تعارف چيزی غير از خرده کاری، ات<ف وقت و انرژی 

باھاتی که اکنون متعلق به يک جنبش، و تکرار اشت
  .پيامدھايش را می بينيم، نمی تواند باشد

در شرايط کنونی، ما شاھد صدور فراخوان ھای متعددی 
از سوی محافل و گروه ھای مختلف برای سازماندھی در 
مسير اين ھدف بوده ايم، ولی وقتی بحث به نوِع سازمان 
و سبک کار سازمانی مورد نياز می رسد، آن گاه می 

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

از سوی ديگر، شمار کسانی که به شکلی کلّی بر نياز به 
» گسست«و » المللیبين«دھی در سطح مبارزه و سازمان

از سازمان ھا و احزاب موجود بی ربط به متن جنبش 

 کارگری اشاره دارند، رو به رشد است، و اين به تنھايی

اما ھنوز . يک رشد کيفی و عامل مثبت محسوب می شود
اند کسانی که برای رفع اين نياز، به اين سؤال بسيار اندک

و » چه بايد کرد«ھای مشخصی پاسخ می دھند که 
بنابراين موضوع تدارک برای بين الملل . »چگونه«

کارگری از سوی بسياری از نيروھای چپ به آينده ای 
» ھيچ وقت«و » ھرگز«عنايی جز نامعلوم، که عم<ً م

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

احيای «يکی از ارکان مھّم پروژۀ بين المللی 
، ادامۀ ت<ش ھای گذشته برای ايجاد اتحاد »مارکسيستی

اصولی ميان گرايش ھای مارکسيستی انق<بی در سطح 
فه ھای سوسياليزم علمی جھان بر حول موازين و مؤل

مارکس، ضمن اتحاد عمل گسترده و ويژه با ساير 
اميد است بتوانيم با نيروھای . نيروھای چپ، است

مارکسيستی که مشک<ت کنونی پيش روی جنبش چپ و 
کارگری را به دور از برخوردھای مغرضانه و 
ايدئولوژيک می بينند، و به جای پاک کردن صورت 

برون رفت از آن ھا را جستجو می  مسأله، حقيقتاً راه
کنند، در بحث ھا و ھمين طور فعاليت ھای نظری و 

 .)٢(شريک باشيم » احيای مارکسيستی«عملی 

  ١٣٩٢آذر  ۶

 :پانوشت

(1) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_f

ile/0006/215196/Review-of-social-

determinants-and-the-health-divide-in-the-

WHO-European-Region-final-report-

Eng.pdf 

فعاليت ھای برای اط<ع بيشتر از اھداف، موازين و ) ٢(
نگاه کنيد به جزوات و ويديوھای » احيای مارکسيستی«

  .مندرج در وب سايت ميليتانت
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  سوسياليزم علمی، و استراتژی انقLب در عصر کنونی سوسياليزم علمی، و استراتژی انقLب در عصر کنونی 

  آرام نوبخت

  مقّدمه

وبستر، توليدکنندۀ لغتنامۀ مشھور -ھر سال شرکت مريام
، واژه ای را به عنوان واژۀ سال انتخاب می »وبستر«

؛ اين انتخاب، در واقع بر مبنای ميزان جستجوی يک کند
سال . واژه در وب سايت لغتنامه صورت می گيرد

گذشته، دو واژه در فھرست بيشترين جستجوھا قرار 
  .١سرمايه داری و سوسياليزم: گرفت

کام<ً قابل درک است که چرا مردم ت<ش می کنند تا 
ھر . داجتماعی را بفھمن-مفھوم اين دو نظام اقتصادی

روزی که می گذرد، ما بيش از قبل با اثرات و پيامدھای 
از زمانی که از . سرمايه داری دست به گريبان می شويم

خواب بلند می شويم تا زمانی که در نھايت خستگی به 
رختخواب بازمی گرديم، به طور ممتد برای ديگران کار 

از يک سو موعظه می کنند که تحصي<ت . می کنيم
با�تری را برای » جايگاه اجتماعی«يندۀ شغلی و با�تر، آ

دارد، ولی به عکس می بينيم که ھزاران ھزار فرد 
تحصيل کرده، بيکاری را تجربه می کنند يا در مشاغلی 
ھستند که به ھيچ وجه موجب رشد ھيچ يک از توانايی ھا 

اگر دنبال شغل باشيم، بايد . و استعدادھای آن ھا نمی شود
و ارسال درخواست و طی کردن يک  با تھيۀ رزومه

پروسۀ دراز، تحت استخدام يک شرکت يا مؤسسه 
خود حتی » پيشرفت«دربياييم و برای حفظ شغل و 

ابتدايی ترين روابط انسانی و دوستانه با ساير ھمکاران 
اگر منتظر دستمزد . در محيط کار را ھم زير پا بگذاريم

رما يا رئيس و مناسبت ھستيم، بايد انتظار بکشيم که کارف
مديريت محترم پس از کسر سود خود و انواع ماليات و 
بيمه، مقدار باقی مانده را به دست ما بدھد، که البته ھمين 

اگر بخواھيم سفر . صورت می گيرد» تعويق«ھم با کلی 
برويم، بايد بعد از طی کردن پروسۀ پذيرش درخواست 
مرخصی از سوی مديريت، ھزينۀ بنزين و خوراک و 
محل سکونت موقتی و ھزاران مورد ديگر را درنظر 
بگيريم و احتما�ً در آخر از خير سفر بگذريم، و ترجيح 
دھيم روز استراحت خود را در ھمان آلودگی ھوای شھر 

                                                 
1 http://marxist.cloudaccess.net/impire/423-
searching-future.html 

وقتی بيمار يا دچار سانحۀ کار می شويم، بايد . سپری کنيم
دست به دامان بيمۀ تأمين اجتماعی يا ساير مؤسسات 

بشويم و در بسياری موارد، پس از خصوصی بيمه 
کلنجارھای فراوان، نتوانيم اين ابتدايی ترين حّق خود را 

  ... از آن ھا بگيريم

ھنگامی که به باقی . اما اين ھا تنھا يک نيمۀ ماجرا است
دنيا نگاه می کنيم، تصوير کلی و به مراتب زننده تری را 

ھا و  کافی است اندکی به انبوه اخبار رسانه. می بينيم
شرکت کوکا کو� در کلمبيا به . روزنامه ھا سرک بکشيم

دھندگان اتحاديه باند ھای مسلح پول می دھد تا سازمان
ده ميليون نفر از مردم . ھای کارگری را به قتل برسانند

کنگو در طول جنگ ھای داخلی بر سر کنترل منابع 
ناتو در خاورميانه از سلفی . معدنی کشور جان باخته اند

ا و بنيادگرايان اس<می حمايت می کند و ھزاران ھزار ھ
نفر از مردم به عنوان پناھنده در ساير کشورھا در 

وقتی کمی اوضاع . بدترين وضعيت به سر می برند
اقتصادی امريکا را به عنوان کشور سرمايه داری درجه 

رؤيايی «يک دنيا کنکاش می کنيم، می بينيم که تصوير 
نرخ : ود می شود و به ھوا می رودناگھان د» امريکايی

فقر دست کم از زمان شروع بحران روندی شديداً 
 ۴۶.٢درصد يا  ١۵به  ٢٠١١صعودی داشته و تا سال 

ميليون نفر رسيده است؛ يعنی معادل ھمان نرخی که در 
وجود داشت و از آن  ٨٣- ١٩٨٢بحبوحۀ رکود سال 

) درصد ١۵.١( ١٩٩٣زمان تاکنون، به استثنای سال 

، قريب به ٢٠١١در سال ! ا�ترين نرخ فقر بوده استب
مييلون نفر از شھروندان امريکا، يعنی چيزی در  ۵٠

  ٢!حدود يک ششم جمعيت، فاقد پوشش بيمه بوده اند

در يک ک<م، روزی نيست که خبری از تجاوز، جنگ و 
کشتار، غارت، نفت، تخريب محيط زيست، سودھای 

دستاوردھای ظاھراً . منجومی ابرشرکت ھا و غيره نشنوي
ساز علم و تکنولوژی، به جای رھايی بشر، اسارت  تاريخ

  .و نکبت را برای او به ارمغان می آورد

اما وقتی ھمۀ اين مسائل و مشک<تی که ما در ايران با آن 
چه کم تر و چه  -ھا رو به رو ھستيم، در سطوح ديگری

                                                 
2 US Census Bureau, “Income, Poverty and 
Health Insurance Coverage in the United 
States: 2011” (PDF) Sep 2010, pp. 13, 21 & 
50. 
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تاً بايد در ساير نقاط دنيا ھم ديده می شود، قاعد -بيش تر
ھمۀ اين ھا يعنی يک . دنبال يک علت مشترک باشيم
اجتماعی وجود دارد که -چيز، يک نظام خاص اقتصادی

ھر جای جھان باشد، ھمين خصوصيات مشابه را از خود 
مشترک » عامل«در عصر حاضر اين . نشان می دھد

ف<کت و مصيبت، ھمان نظام سرمايه داری است و نه 
جبر «نامجو در ترانه اش  مث<ً آن چيزی که محسن

  !می نامد »جغرافيايی

بايد به ياد داشته باشيم که سرکوب، جنگ و خونريزی، 
نابودی محيط زيست، بيکاری، ھمه و ھمه عوارض و 
پيامدھای سرمايه داری، به ويژه در قرن بيست و يکم، 

م سرمايه داری، نظامی است که کّل حيات بر نظا. ھستند
روی کرۀ زمين را، صرف نظر از اين که در کدام 

  .موقعيت جغرافيايی باشيد، تھديد می کند

اما به موازات ويرانگری نظام سرمايه داری، و به 
خصوص طی بيش از پنج سال گذشته که نظام اقتصادی 

اکنش جھان به لرزه درآمده است، ما شاھد مبارزات و و
بار نظام وضعيت اسف. دفاعی مردم نيز بوده و ھستيم

سرمايه داری، مردم را به ستوه آورده و دقيقاً به ھمين 
در برابر  بديلخاطر است که آن ھا به طور جّدی به يک 

به اعتقاد ما، با تغيير شرايط عينی . اين نظام می انديشند
ش زندگی مردم جامعه، آگاھی آن ھا نيز عميقاً دستخو

به ھمين دليل به خوبی می بينيم که با . تغيير می شود
وجود چندين دھه تبليغات شبانه روزی سرمايه داری، 
چگونه وقوع بحران اقتصادی، سقوط عظيم زندگی 
مردم، بيکاری و فاش شدن موجی از رسوايی ھای 
اخ<قی و مالی سردمداران دولت ھا، آگاھی ضّد نظم 

به . تقويت کرده است موجود را در ميان مردم جھان
، ٢٠٠٩عنوان مثال به ياد داريم که اواخر سال 

خبرگزاری بی بی سی با انتشار نتايج يک نظرسنجی 
: نارضايتی گسترده از سرمايه داری«جھانی با عنوان 

: اع<م کرد» بيست سال پس از سقوط ديوار برلين

بيست سال پس از فروريختن ديوار برلين، نظر سنجی «
نشان می دھد که  BBCی جديد سرويس جھانی بين الملل

نارضايتی از سرمايه دارِی بازار آزاد گسترده است و به 
کشور می گويند که اين  ٢٧در  %١١طور متوّسط تنھا 

سيستم به خوبی کار می کند و اِعمال مقّررات بيش تر 

  . ١»ايدۀ خوبی نيست

-به ھمين دليل است که بار ديگر و برخ<ف تزھای بی

فوکوياما، ايدۀ » پايان تاريخ«و ورشکسته ای مانند  مايه
لزوم انق<ب اجتماعی و تغيير ريشه ای و راديکال، جان 

اما متأسفانه تجربۀ مھيب استالينيزم . تازه ای گرفته است
خاصيت و بی در شوروی و اقمار آن، و وجود احزاب بی

که ھنوز ) »رھبری«ولی مدعی (ارتباط با طبقۀ کارگر 
استالينيزم گسست چندانی نکرده اند، ھنوز ھم به  از سنن

عنوان يکی از موانع جّدی پيش روی ترويج ايدۀ 
سوسياليزم قرار داشته و اتفاقاً يکی از ابزارھا و اھرم 
ھای ھميشگی تخطئۀ سوسياليزم از سوی بورژوازی 

  .بوده است

بخش عظيمی از مردم جھان که استثمار نظام سرمايه 
کنند، به ويژه جوانان آن، به ضرورت داری را لمس می 

اين نظام رسيده اند؛ اما اين پرسش ھا ھنوز در  تغيير
  : ذھن ميليون ھا نفر پابرجاست

ھنوز ھم يک » سوسياليزم«چه بديلی وجود دارد؟ آيا  -
  بديل مطرح و زنده است؟

آيا بايد تجربۀ شکست خوردۀ شوروی سابق يا  -
ار کرد؟ اين ھا برای کشورھايی نظير کرۀ شمالی را تکر

سوسياليزم به عنوان يک بديل کافی » بی اعتباری«اثبات 
  نيست؟ 

از جمله در (آيا در کشورھای عقب مانده و استبدادی  -
که ھنوز حتی به ھمان دموکراسی نيم بند و ) ايران

ظاھری کشورھای اروپايی و امريکا ھم نرسيده اند، می 
  توان اصو�ً به سوسياليزم فکر کرد؟

بنابراين ما وظيفه داريم که ضمن شناخت ماھيت و 
مکانيزم نظام سرمايه داری، ابتدا با نگاھی علمی مفھوم 
سوسياليزم را درک کنيم، از اشتباھات و درس ھای 
گذشته بياموزيم و سپس در تقابل با تحريفات بورژوازی 
و جريان ھای استالينيستی آن را به عنوان عالی ترين 

سال تجربۀ مبارزۀ اجتماعی  ٢٠٠حدود بديل ممکن، با 
چه در (جھانی در پشت آن، در جامعه ترويج و تبليغ کنيم 

                                                 
1 BBC World Service, “Global Poll: Wide 
Dissatisfaction with Capitalism, 20 Years 
after Fall of Berlin Wall” (PDF), Nov 2009 
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پس اجازه دھيد که ). سطح نظری و چه در سطح عملی
در اين جا پس از اشارۀ مختصری به سرمايه داری، به 
تدريج به مفھوم سوسياليزم و مسائل مرتبط با آن 

  .بپردازيم

  اگزير سرمايه داریبديل ن: نظام سوسياليزم

سوسياليزم نه مفھومی است متعلق به دوران ت¯اريخ ُم¯درن 
̄¯¯ۀ  ک̄¯¯ارگر ̄¯¯ژۀ طبق ̄¯¯ومی اس̄¯¯ت وي ̄¯¯ه مفھ ̄¯¯اريخ . بش̄¯¯ر و ن ت

مس¯اوات و ع¯دالت اجتم¯اعی، ت¯اريخ ھ¯زاران س¯الۀ بش̄¯ری 
در واق̄¯¯ع از مقطع̄¯¯ی ک̄¯¯ه دوران کم̄¯¯ونيزم اولي̄¯¯ه و . اس̄¯¯ت

مالکيت قبيله ای سپری ش¯د، بش¯ريت ھ¯م چن¯ان در آرزوی 
مالکي¯ت جمع¯ی ب¯ه س¯ر م̄¯ی » دوران ط<ي¯ی«ازگش¯ت ب¯ه ب

  .برده است

از زمان افسانه ھای يونان قرن ھشتم قبل از مي<د مس¯يح، 
ت̄¯ری وام گرفت̄¯ه ک̄¯ه خ̄¯ود از س̄¯نت ش̄¯فاھی ب̄¯ه مرات̄¯ب کھ̄¯ن

ت̄¯¯¯¯ا زم̄¯¯¯¯ان  -)Cronus(عص̄¯¯¯¯ر کرون̄¯¯¯¯وس  -ش̄¯¯¯¯ده ب̄¯¯¯¯ود
و آموزش مذاھب مختلف، به وي¯ژه در دوران » اف<طون«

قبيل عقاي¯د ب¯رای اقش¯ار فقي¯ر و ب¯ی چي¯ز،  اوليۀ آن ھا، اين
مث̄¯ال ج̄¯البی ک̄¯ه م̄¯ی ت̄¯وان گف̄¯ت . ج̄¯ذابيت بس̄¯ياری داش̄¯ت

اي¯ن خزان¯ه از . در دوران ص¯در اس¯<م اس¯ت» بيت المال«
ب¯ه ھ̄¯ر ح̄¯ال، در . غ¯ارت ام̄¯وال غيرمس¯لمانان پُ̄¯ر م¯ی ش̄¯د

اکثر موارد، در حالی که اديان جدي¯د ت¯دريجاً ب¯ه بخش¯ی از 
شدند، علمای مقدس ب¯ه موعظ¯ه  دستگاه حاکميت تبديل می

ام̄¯¯ا ھم̄¯¯ۀ اي̄¯¯ن . مش̄¯¯غول بودن̄¯¯د» بھش̄¯¯ت موع̄¯¯ود«درب¯¯ارۀ 
دي¯دگاه ھ̄¯ای مختل̄¯ف، در اص̄¯ل ش¯کل ھ̄¯ای مختل̄¯ف توزي̄¯ع 

̄¯ارۀ فق¯¯ر بودن¯¯د و ن¯¯ه ث¯¯روت ب¯¯ا پي¯¯دايش ب¯¯ورژوازی، . دوب
̄¯ۀ م̄¯ادی  ̄¯ا پاي ̄¯د و ش̄¯کل گي̄¯ری پرولتاري ص̄¯نعتی ش̄¯دن تولي

  .١آزادی بشريت در دوران سرمايه داری به وجود آمد

-امتياز تاريخی مارکس در اين است که نخستين فرمول

. بندی علمی از سوسياليزم را تدوين و ارائه کرده است

» علمی«اما بايد ب<فاصله پرسيد که در اين جا صفت 

دقيقاً به چه مفھومی است؟ در واقع پيش از مارکس، 
وجود ) اتوپيايی(» تخيلی«جريان ھای مختلف سوسياليزم 

ياليزم تخيلی، ابتدا در انگلستان فئودالی قرن سوس. داشتند
مي<دی، پديدار شد و توماس مور در کتابی با عنوان  ١۶

به توضيح و تشريح آن ) مي<دی ١۵١۶(» آرمان شھر«

                                                 
و ماھيت طبقاتی  سوسياليزممفھوم «مراد شيرين،  ١

  .۵٨و  ۵٧شريۀ ميليتانت، شماره ھای ، ن»دولت شوروی

در واقع ھمان طور که مارکس ھم تلويحاً اشاره . پرداخت
می کند، سوسياليزم تخيلی يک ديدگاه نوستالژيک نسبت 

بوده است که رھايی از چنگ » م اوليهکمونيز«به دورۀ 
نابرابری و ستم شديد نظام فئودالی را در بازگشت به 

در » مور«. روابط و مناسبات اين دوره جستجو می کرده
حقيقت تصور می کرد که با داشتن ايدۀ جامعۀ آرمان 
شھری خود، تنھا کافيست که اشرافيت را به امکان 

نھايتاً چنين دنيايی ساختن چنين جھانی متقاعد سازد تا 
تا قرن ھجدھم، اين تصور تنھا . واقعاً بتواند ساخته شود

  .٢به ميزان ناچيزی تکامل يافته بود

وجه مشترک ھمۀ سوسياليست ھای تخيلی، ضّديت آن ھا  
تمامی . با استثمار وحشيانۀ نظام سرمايه داری بود

سوسياليست ھای تخيلی قرائت و برداشت مختص به خود 
ک جامعۀ اخ<قی و انسانی داشتند، و اميدوار را از ي

بودند که اين قرائت، در درون جامعه نفوذ کند تا بلکه 
مردم به سوی محو مناسبات بربريت سرمايه داری و 

دھی مجدد جامعه مطابق با انديشه ھا و موعظه سازمان
با اين حال ھيچ يک از آن ھا نه . ھای آن ھا، قدم بردارند

گرا برای دست يافتن به اين ی و واقعيک استراتژی عين
گرا بودن ی خاص خود داشتند و نه توانستند واقع»اتوپيا«

ديدگاه خاص خود را در قياس با ساير ديدگاه ھا نشان 
  .٣دھند

                                                 
، ميليتانت »خرده بورژوايی سوسياليزم«آرام نوبخت،  ٢

  .۵٣شمارۀ 

 سوسياليزمتخيلی و  سوسياليزم«انگلس در اثر  ٣
، با اشاره به آثار سوسياليست ھای )١٨٨٠(» علمی

و توماسو ) قرن شانزدھم(تخيلی مانند توماس مور 
  :سد، می نوي)قرن ھفدھم(کامپان< 

تصاوير اتوپيايی سده ھای شانزدھم و ھفدھم از «
چگونگی جامعۀ آرمانی و نظريه ھای به وضوح 

در قرن ھجدھم، بيان ) مابلیو  مورلی(کمونيستی 
 تئوريِک متناظر با اين خيزش ھای انق<بِی طبقه ای ھنوز

در خواست برابری ديگر به برابری . نيافته بودند تکامل
د نمی شد، بلکه به موقعيت در حقوق سياسی محدو

اين فقط امتيازات . اجتماعی افراد نيز تسری يافته بود
طبقاتی نبود که بايد برانداخته می شد، بلکه خود اخت<ف 

کش که تمامی ی بی تکلف و رياضتکمونيزم. طبقاتی بود
لذت ھای زندگی را محکوم می کرد، نخستين شکل از 

ه سه آرمان گرای در اين زمان بود ک. آموزۀ جديد بود
، که نزد او جنبش طبقۀ سن سيمون: بزرگ ظھور کردند
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اما مارکس و انگلس خود را به انتقاد از سوسياليست ھای 
آن ھا به ع<وه در انتقاد به . تخيلی محدود نکردند

ودالِی ضّد انق<بی، سوسياليزم خرده سوسياليزم فئ
بورژوايی و سوسياليزم محافظه کارانۀ بورژوايی ھم 

علت ھمۀ اين مرزبندی ھای مارکس و . ثابت قدم بودند
. ، مشخص است»سوسياليزم«مختلف » انواع«انگلس با 

سوسياليزم به عنوان آلترناتيو سرمايه داری، در ذھن 
، معانی مختلفی طبقات مختلف با انگيزه ھای مختلف

که در مقام رياست حکومت آلمان » بيسمارک«مث<ً . دارد
را » ضّد سوسياليستی«قانون  ١٨٧٠در اواخر دھۀ 

دولت «تصويب کرد، چند سال پس از آن اع<م کرد که 
بايد به معرفی بيشتر سوسياليزم در پارلمان ما 

  .١!»بپردازد

جدا  به ھر حال مارکس راه خود را اين سنت اتوپيايی
کرد و از طريق مطالعه در دو حوزۀ مشخص بود که 

مارکس . توانست سوسياليزم را بر پايۀ علمی آن بنا کند
ابتدا به مطالعۀ عميق تاريخ روی آورد و ھمين امر او را 
به اين جمع بندی رساند که نيروی محرکۀ توسعه و 

، و در ٢تکامل تاريخی، چيزی نيست جز مبارزۀ طبقاتی

                                                                         
متوسط در کنار جنبش پرولتری ھنوز اعتباری بی چون 

که در کشوری که توليد  اوئن، و فوريهو چرا داشت، 
سرمايه داری بيشترين توسعه را داشت و تحت تأثير 
تعارضات ايجاد شدۀ آن، در پيوند مستقيم با ماترياليسم 

رانسوی، پيشنھاداتش را برای از ميان برداشتن اصولی ف
  ».اخت<ف طبقاتی طرح کرد

، »و ماھيت طبقاتی دولت شوروی سوسياليزممفھوم « ١
  .۵٧ميليتانت شمارۀ 

تأکيد روی مبارزۀ طبقاتی به عنوان نيروی محرکۀ  ٢
آشتی «تاريخ، تمام جريان ھايی را که سعی دارند تا 

و » رفاه عمومی«، نظريۀ »يهآشتی کار و سرما«، »ملی
را تبليغ کنند، بی » سازش طبقاتی«در يک ک<م، خطّ 

مارکس و انگلس نه فقط در مانيفست . اعتبار می سازد
سال بعد از نگارش اين اثر در  ٣٠کمونيست، که تقريباً 

يعنی ببل، (نامه ای به رھبران سوسيال دموکرات آلمان 
قريب به «: کيد کردندبازھم تأ) ليبکنشت، براکه و ديگران

سال که ما تأکيد داشته ايم مبارزۀ طبقاتی، نيروی  ۴٠
محرکۀ ب<واسطۀ تاريخ است، به خصوص، مبارزۀ 
طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا، اھرم عظيم انق<ب 

  ).١٨٧٩سپتامبر (» اجتماعی کنونی است

تاريخ تمامی جوامع تاکنون «: که می گويدھمين جاست 
البته اين نتيجه . »موجود، تاريخ مبارزۀ طبقاتی است

گيری يک استد�ل و ادعای تجربی است، اما تاريخ خود 
سرشار از نمونه ھای فراوانی است که حتی مورخين 
بورژوايی را ھم واداشته تا برای توضيح رويدادھای 

  .شوندتاريخی، به مفھوم طبقه متوسل 

اما اين حقيقت که تاريخ از مبارزۀ طبقاتی زاده می شود، 
پاسخی را در درون جامعۀ سرمايه ھنوز سؤال ھای بی

طبقات متخاصم کدام اند؟ کدام : داری به جای می گذارد
طبقه در مبارزه غالب خواھد شد؟ اين طبقه، به خلق و 

  ايجاد چه نوع جامعۀ جديدی واداشته خواھد شد؟

العۀ عميق مارکس که به ارائۀ تحليلی دقيق و دومين مط
موشکافانه از عملکرد و مکانيزم سرمايه داری انجاميد 

گرد  سرمايهو نتايج آن در قالب مجموعۀ چھار جلدی (
، دقيقاً در برخورد با ھمين پرسش ھای با� )آمده است

تحليل مارکس نشان می دھد که او�ً از . صورت گرفت
ی اقتصادی است مبتنی بر مالکيت آن جا که سرمايه دار

کم در يک سطح، نظامی است که خصوصی فردی، دست
بنا به تعبير . ديگر وادار می سازدھمه را به رقابت با يک

است که » جنگ ھمه عليه ھمه«توماس ھابز، اين ھمان 
طی آن ھر فرد ت<ش می کند تا منفعت خود را به بھای 

 «: رکس می نويسدما. منافع ديگری به حداکثر برساند

آورد، و در رابطه  تنھا نيرويى که آنان را گرد ھم مى
ھر . جويى فردی و نفع شخصى است دھد، بھره  قرار مى

. يک تنھا ملتفت حال خويش است و پروای ديگری ندارد

حال يا بنا بر ( و افرادی اينچنين، دقيقاً به ھمين دليل
به فضل  ھماھنگی از پيش مقّرری ميان امور عالم و يا

به سود يکديگر، برای خير عموم و ) حکمت بالغۀ الھى
در جھت نفع جمع، دست در دست يکديگر کار 

   ٣».کنند مى

تر متوجه می شويم که سرمايه و ثانياً در سطحی عميق
، ھرگز افراد را در »ھابزی«داری در اين ميدان جنگ 

                                                                         
http://www.marxists.org/archive/marx/work

s/1879/09/18.htm 

، ترجمۀ جمشيد ھاديان، ج »سرمايه«کارل مارکس،   ٣
  :۶، فصل ١

http://www.kapitalfarsi.com/f06/f06.htm 
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از ھمان . سنگ قرار نمی دھدموقعيت ھايی يکسان و ھم
، شرايط ويژۀ تاريخیا، گروه ھايی از افراد به د�يل ابتد

يعنی وسايل کار، ماشين آ�ت،  -مالک ابزار توليد
ساختمان ھا، مواّد خام و ھر آن چه برای توليد اق<م 

ھستند؛ در حالی که  - مورد نياز جامعه ضروری است
اکثريتی از اعضای جامعه فاقد مالکيت ھستند و به ھمين 

بايد در جستجوی اشتغال و کار برای گروه دليل به اجبار 
بنابراين سرمايه داران، به عنوان مالکين . اول باشند

روی از سود قادرند تا ابزار توليد اجتماعی،  با دنباله
ميزان مالکيت خصوصِی در دسترس خود را گسترش 

ديگر، اما سرمايه داران به دليل رقابت دائمی با يک. دھند
مقدار آن » حداکثر«ود، بلکه تنھا با نه با ھر سطحی از س

در واقع، به بيان ديگر، اين سود . ارضا می شوند
ھنگفت، در حکم انبار مھماتی است که سرمايه دار را 
قادر به به ادامۀ رقابت، تضعيف و دست آخر حذف رقيب 

  .خودش می کند

اما ھمين نياز به حداکثر کردن سود، که خود از رقابت 
ی سرچشمه می گيرد، در عوض به درونی سرمايه دار

) آنتاگونيستیبه اصط<ح (آميز يک ديناميسم خصومت

شديد در بين سرمايه داران، و به ھمين ترتيب در بين 
تحقق ھمۀ مطالباتی که . کارگران، منجر می شود

از جمله -کارگران برای خود و خانواده ھايشان دارند
مانی، دستمزدھای با�تر، بيمه، تعطي<ت، مرخصی در

 -حقوق مستمری، حق عائله مندی، مزايا و نظاير اين ھا

يعنی . فقط به بھای سود سرمايه دار امکان پذير است
ھرچه موفقيت کارگران در دستيابی به منافع خودشان 

دقيقاً به . تر خواھد شدتر باشد، سود سرمايه دار کمبيش
ھمين دليل است که سرمايه داران و کارگران ھميشه در 

گاھی اين . نزاع و کشمکش دائمی با يک ديگر ھستند يک
مث<ً : نزاع شکلی خفيف و تقريباً نامرئی به خود می گيرد

زمانی که کارگران زودتر محل کار خود را ترک می 
کنند و يا از ديگران می خواھند که برای آنان ساعت 

اما در دوره ھايی ديگر، اين روابط . ورود و خروج بزنند
: شکلی خشونت آميز بروز پيدا می کندمتخاصم به 

درگيری با حراست در محيط کار، زد و خورد با 
نيروھای انتظامی و پليس در خيابان، درھم شکستن و 
خرد کردن ابزار کار، اشغال کارخانه و توقف توليد برای 

  .به زانو درآوردن کارفرمايان

تا به اين جا ما به مناسبات موجود در بين سرمايه داران 

. چنين در بين کارگران و سرمايه داران پرداخته ايمو ھم

اما پيش از اين که به مناسبات حساس موجود در بين خود 
کارگران برگرديم، به ناچار بايد گرايش ھای مختلفی را 

  : که در درون نظام سرمايه داری وجود دارد، درک کنيم

اول، گرايش به رشد طبقۀ کارگر در نتيجۀ رقابت ميان 
مايه داران که طی اين پروسه، بازندگان به درون سر

  .طبقۀ کارگر سقوط می کنند

دوم، طی پروسۀ رقابت و انباشت سرمايه، يک بنگاه 
سرمايه داری، بنگاھی ديگر را می بلعد، و بنابراين 
گرايش به رشد اندازۀ بنگاه غالب و گردآوردن شمار 

بروز ديگر در محل کار، زيادی از کارگران در کنار يک
  .می کند

-سوم، رشد اندازۀ بنگاه ھای باقی مانده، مستلزم جمع

تری از سود برای مقابله با رقبای آوری مقادير بزرگ
اين گرايش، به ايجاد نزاع . تر سرمايه دار استبزرگ

شديد ميان سرمايه داران، و ميان کارگران تحت استخدام 
  .ھر يک از آن ھا با يک ديگر، می انجامد

مرج و وبرنامه، پرھرجطبيعت و ماھيت بیچھارم، 
خودخواھانۀ سرمايه داری يک نتيجۀ اجتناب ناپذير دارد 
و آن بروز بحران ھای ادواری و فراگير اقتصادی است، 
به طوری که صنايع ورشکسته می شوند، توليد به حالت 
تعليق در می آيد و بخش عظيمی از طبقۀ کارگر، بيکار 

می » ارتش ذخيرۀ کار«مارکس  می شود و به آن چه که
  .نامد، می پيوندد

: مارکس و انگليس در مانيفست کمونيست می نويسند

جامۀ جديد بورژوايی با مناسبات توليد، مبادله، و «
مالکيت اش، يعنی جامعه ای که ابزار توليد و مبادله ای 
اين چنين معظم خلق کرده است، به ساحره ای می ماند 

درت ھايی را به وسيلۀ افسون که ديگر قادر نيست ق
   ١».ھايش از زير زمين فراخوانده، کنترل کند

به طور خ<صه، تمامی اين گرايش ھا طبقۀ کارگر را 
وادارمی کند تا برای دفاع از زندگی خود، وارد عمل 

در ابتدا کارگران به صورت انفرادی برای رفع . شود

                                                 
مانيفست «کارل مارکس، فردريش انگلس،   ١

  ١٠، نشر کارگری سوسياليستی، ص »کمونيست
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ايه چرا که نظام سرم. نيازھای خود اقدام خواھند کرد
است،  فردگرايیداری و ايدئولوژی آن، حامی و مشوق 

به ھمين دليل ھمۀ مردم را تشويق می کند تا به عنوان 
  .افرادی مجزا از يک ديگر و به صورت فردی عمل کنند

اما کارگران به زودی متوجه خواھند شد که يک 
امنيت شغلی،  - کارفرمای منفرد ھرگز مطالبات آن ھا را

محقق نخواھد ساخت؛ به  -ستمزد و غيرهمزايا، افزايش د
اين دليل ساده که سرمايه داران به خوبی از منافع خود 
آگاھند و می دانند که پذيرش مطالبات يک کارگر، دير يا 
زود باعث خواھد شد تا صف طويلی از ديگر کارگران 

ضمناً يک کارگر به ! در پشت در محل کار ايجاد بشود
اما وقتی ھمين کارگران به . استتنھايی فاقد نيرو و توان 

وارد عمل می شوند، ماجرا به کلی تغيير  جمعیصورت 
به عنوان مثال، با بروز يک اعتصاب، توليد به . می کند

حالت تعليق درمی آيد، سود کارفرمايان رو به کاھش می 
گذارد، ماشين آ�ت بی استفاده باقی می مانند، توليدات 

مشتريان برای يافتن  قبلی روانۀ بازار نمی شود و
  .توليدکننده ای ديگر شروع به جستجو خواھند کرد

با اين حال برای پيروزی اعتصاب، ماندن کارگران در 
کارگران به ناچار بايد از افرادی که . خانه کفايت نمی کند

سابقاً به طور منفع<نه سفارشات را در محل کار انجام 
بتکار عمل را به می دادند، به کارگرانی تبديل شوند که ا

دست می گيرند و فعا�نه دست به سازماندھی و تدارک 
آن ھا الزاماً بايد صفوف . برای مبارزه می زنند

اعتراضی، صندوق اعتصاب، کميتۀ خبررسانی و غيره 
پيروزی ھر . را شکل دھند تا در مقابل سرکوب بايستند

يک از مبارزات کارگری، بدون ترديد به ايجاد اعتماد به 
. منجر می شود - در کليت آن -فس در درون طبقۀ کارگرن

درس ھای ھر اعتصاب ب<فاصله در سطح طبقۀ کارگر 
  .گسترش پيدا می کند

کارگران از طريق ھمين آزمون ھا متوجه خواھند شد که 
، »بد«اين مبارزۀ دائمی، نه نتيجۀ وجود چند سرمايه دار 

ه حيات نظامی ک. که نتيجۀ خود نظام سرمايه داری است
اش به ايجاد سود برای اقليتی از جامعه از طريق استثمار 

کارگران درمی يابند که آن . کل طبقۀ کارگر وابسته است
 يک طبقه، بلکه به عنوان منفردھا نه فقط به صورت 

آن ھا به اين نتيجه می رسند که کّل . استثمار می شوند
رقابت در ميان کارگران، کّل ت<ش ھای بورژوازی 

ای ايجاد تعارض در ميان آن ھا، تنھا و تنھا به منافع بر

طبقۀ سرمايه دار خدمت می رساند، در حالی که 
آن ھا . ضرورتاً به کّل طبقۀ کارگر ضربه وارد می کند

در عمل به اين دديگاه مسلح می شوند که تنھا راه، اقدام 
جمعی به عنوان يک طبقه، و پذيرش اين اصل است که 

  .»ر، ضربه به ھمه استضربه به يک نف«

از آن جا که طبقۀ کارگر معّرف اکثريت جامعه است، از 
از احداث اتوبان، (آن جا که کّل ثروت ھای اجتماعی 

پارک، بيمارستان، منازل مسکونی و پارک گرفته تا 
به وسيلۀ طبقۀ کارگر صورت ) آموزش، درمان و غيره

نبض می گيرد، از آن جا که شريان ھای حياتی جامعه و 
آن در دستان اين طبقه است، پس اگر آگاھانه از مشارکت 
خود در امور جامعه سر باز بزند، سرمايه داری به 
سرعت مسير سقوط را خواھد پيمود و اين ايده در ذھن و 
آگاھی کارگران نقش خواھد بست که آن ھا تنھا کسانی 
ھستند که قدرت تسخير و فتح تاريخ را دارند، تنھا کسانی 

د که قادرند جامعه را از بيخ و بُن تکان دھند، و آن ھستن
خواھد بود، ) اکثريت(را بنا به اصولی که به نفع آن ھا 

  .از نو بسازند

منطق بنابراين مارکس با دقت تمام نشان می دھد که 
حرکت  سوسياليزم، ناگزير کارگران را به سوی سرمايه
يست؛ و تخيلی ن» اتوپيايی«اين ديگر يک نسخۀ . می دھد

کارگران يا به سوی سوسياليزم حرکت می کنند يا شاھد 
  .سقوط و نابودی حيات خود خواھند بود

کارگران که ديگر از مشاھدۀ سقوط دستمزدھای واقعی، 
شنيدن موعظه ھای کارفرمايان، تحمل کار سنگين و 
طاقت فرسا، نبود تعطي<ت، مشاھدۀ پادويی سياستمداران 

ه ستوده آمده اند، به پا خواھند برای ثروتمندان و غيره ب
خاست، نقاط حساس و اساسی اقتصاد را در دست خواھند 
گرفت، و جامعه را به سوی منافع اکثريت دگرگون 

تمام نھضت ھای تاريخی پيشين، يا «: خواھند کرد
نھضت ھای اقليت ھا ھستند و يا نھضت ھايی به نفع 

تقل نھضت پرولتاريا، نھضت خودآگاه و مس. اقليت ھا
   ١».اکثريت جامعه به نفع ھمان اکثريت عظيم است

، برھه ای نوين را خواھد گشود که در آن »انق<ب«اين 
کارگران کنترل اقتصاد و تمامی ثروت ھايی را که ايجاد 

                                                 
  ١٢. ھمان، ص ١



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392ماه ماه آبان آبان   --6666شمارة شمارة  

١١ 

می کنند، در دست می گيرند، و سياست ھايی را در 
. زمينۀ اقتصادی پياده خواھند که بازتاب منافع آن ھاست

سرمايه داری که در آن افراد برای حداکثر ومرج ھرج
کردن منفعت شخصی و خصوصی خود در نزاع اند، 

ريزی شده و تحت جای خود را به اقتصادی برنامه
« به قول مارکس، . نظارت دموکراتيک جامعه خواھد داد

و با³خره بياييد، برای تنوع ھم که شده، مجمعى از 
که با وسايل توليد ھای آزاد را در ذھن مجسم کنيم  انسان

کنند، و اشکال بس متفاوت قوۀ کار  اشتراکى خود کار می
خود را با خودآگاھى کامل به صورت قوۀ کار اجتماعى 

   ١».رسانند واحدی به مصرف مى

برای مثال، بايد گفت که در جامعۀ سرمايه داری، ھزينه 
. ھای سنگينی صرف توليد نظامی و تسليحاتی می شود

سۀ بين المللی پژوھش ھای صلح مؤس«طبق تخمين 
، حدود ٢٠١١، مخارج نظامی جھان در سال »استکھلم
ترين کشور با بيش ١٠ميليارد د�ر بوده و از بين  ١٧٣٨

ميليارد د�ر،  ٧١١ھزينۀ نظامی، ايا�ت متحدۀ امريکا با 
  .٢رتبۀ اول را به خود اختصاص می داده است

 

ف حمايت از اين ھزينه ھای نظامی، تمام و کمال صر
از دخالت ھای : سرمايه داری و ارگان ھای آن می شود

مرحله ای با�تر از سرمايه داری که در اين (امپرياليستی 
در کشورھای مختلف در سراسر ) جا صحبت نشده است

جھان گرفته، تا تھيۀ پيشرفته ترين وسايل سرکوب نظامی 
                                                 

  :۴، فصل ١، ج سرمايه ١

http://www.kapitalfarsi.com/f01/f01-4.htm 
2 SIPRI, “Year Book 2012: Armaments, 
Disarmament and International Security” 
(PDF), p.9 

بال و پليسی برای مقابله با شورش ھای توده ای که به دن
چون بحران فعلی سرمايه داری، در تمامی کشورھا ھم

در کشور خودمان، ايران، . آتشفشان فوران کرده است
شاھديم که چگونه ھزينه ھای فراوانی صرف دستگاه 
ھای امنيتی، پليسی، ضّد شورش و در يک ک<م ارگان 
سرکوب می شود، اما در عين حال مدارس روستايی اين 

ابتدايی ترين امکانات، به راحتی  کشور به دليل نداشتن
- دستخوش آتش سوزی می شوند و ده ھا و صدھا دانش

شاھديم که چگونه در کنار . آموز را قربانی می کنند
ھزينه ھای نجومی حاکميت سرمايه داری ايران، رژيم 
حتی از ارائۀ ابتدايی ترين کمک ھا به ھموطنان زلزله 

 ٣٣انبوه فقر،  در کنار. زدۀ آذربايجان سرباز می زند

در ميليارد د�ر از نظام بانکداری ايران مفقود می شود؛ 
درصد ارزش  ٥٥کشوری که ارز ملی طی يک سال 

دستگاه خودروی پورشه  ٥٠٠خود را از دست داده، 
وارد کشور شده، آن ھم بدون اين که کسی از نرخ مبادلۀ 

 !ارز مورد استفاده برای واردات اين خودروھا آگاه باشد

به ع<وه در نظام سرمايه . خ<صه ھزاران نمونۀ ديگر و
داری، مبالغ ک<نی صرف تبليغات ايدئولوژيک می شود، 
ت<ش می شود فضايی از فردگرايی، مصرف گرايی، و 

  .ايجاد شود» تغيير«ترس از ھرگونه 

در مسير حرکت انق<بی به سوی جامعۀ سوسياليستی، 
فت که می توانند کارگران در موقعيتی قرار خواھند گر

سرمايه گذاری را نه به سوی تسليحات، مواد مخدر، 
ابزار سرکوب و غيره، بلکه به سوی چيزھايی که به 
بھبود شرايط مادی و معنوی اکثريت جامعه می انجامد، 

يعنی آموزش کيفی، مسکن، حمل و نقل : ھدايت کنند
عمومی، بھداشت و درمان رايگان، حفاظت از محيط 

به طور . رزی ارگانيک و نظاير اين ھازيست، کشاو
 -خ<صه، تمامی ارکان و جوانب زندگی اقتصادی

اجتماعی می تواند به نحوی سازمان يابد که بازتاب منافع 
  .اکثريت جامعه باشد

خود در نظام سرمايه داری، نبود برنامه ريزی خودبه
بيکاری ايجاد می کند؛ به ع<وه، رقابت ميان سرمايه 

روز بحران اقتصادی، موجب می شود تا بنگاه داران يا ب
ھا و شرکت ھا برای حفظ سود يا جلوگيری از زيان، 
کارگران را تعديل کنند و در عوض شّدت کار را برای 
کارگران باقی مانده با� ببرند؛ در اين جامعه وقتی از 

حرف زده می شود، منظور صرفاً » بھبود اشتغال«
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ن و بدون بيمه و مزايا افزايش مشاغل پاره وقت، سنگي
اما در جامعۀ سوسياليستی، ھر کسی که قادر به . است

کار باشد، تشويق به کار خواھد شد، به طوری که ھفتۀ 
کاری متعاقباً کاھش خواھد يافت و امکان پرورش 

نابرابری . فکری، روحی و جسمی به وجود خواھد آمد
در جامعۀ سوسياليستی، به عنوان فاز نخست جامعۀ 

ونيستی، تنھا در سھم افراد از ميزان توليد اجتماعی کم
اما در . است که بر حسب مقدار کار آن ھا تعيين می شود

فاز بعدی، ھمين امر ھم از ميان خواھد رفت و توزيع 
ديگر نه بر حسب سھم افراد در کار اجتماعی، بلکه بر 

در ادامه به اين موضوع (اساس نياز آن ھا خواھد بود 
  ).ختخواھم پردا

به ع<وه کار در نظام سوسياليستی، ب<واسطه انسانی 
خواھد شد؛ برخ<ف جامعۀ سرمايه داری، مردمی که 

در اين . نخواھند بود» کارفرما«کار می کنند تابع ارادۀ 
جامعه، تمامی مناصب، از طريق انتخابات جمعی 
صورت خواھد گرفت؛ نمايندگان رسمی تابع ارادۀ جمعی 

نکتۀ مھم اين . ل عزل يا نصب خواھند بودو در نتيجه قاب
است که کارگران در جامعۀ سرمايه داری بدون نياز 
واقعی به کارفرمايان و مديريت سرمايه داری، توليدکنندۀ 
واقعی بوده اند و از اين منظر می توان گفت که سرمايه 

. داری خود به آن ھا طريقۀ ادارۀ جامعه را آموخته است

گر در دوران گذار و مردم در جامعۀ بنابراين طبقۀ کار
سوسياليستی، به راستی مشکلی برای ادارۀ جامعه 

در مسير حرکت به سوی سوسياليزم و . نخواھند داشت
در نظام سوسياليستی، سازماندھی توليد از سوی جامعه، 

  .ھمزمان حداکثر شدن منافع جامعه را دربرخواھد داشت

باشند، وقتی وقتی افراد از آموزش کيفی برخوردار 
کنترل کارگری بر توليد نھادينه شود، وقتی ھفتۀ کاری 

ی که سرمايه داری بر افراد »تقسيم کار«کاھش پيدا کند، 
تحميل می کند، به تدريج از ميان خواھد رفت و فرصتی 
ايجاد خواھد شد تا ھمۀ افراد تمامی ظرفيت ھا، استعدادھا 

طور که  ھمان. و توانايی ھای خود را توسعه ببخشند
نخستين نمونۀ اين واقعيت «مارکس می گويد، تقسيم کار 

يک فعاليت داوطلبانه نيست،  ]...[را به دست می دھد که 
بلکه اجباری طبيعی است، عمل خود انسان تبديل به 
نيرويی بيگانه در مقابل او می شود که به جای آن که به 

 .وسيلۀ او مھار شود، او را به بردگی گرفتار می کند

زيرا به محض آن که تقسيم کار به وجود می آيد، ھر 

انسانی قلمرو خاص و انحصاری فعاليت خود را اشغال 
در صورتی که در جامعۀ کمونيستی که در  ]...[می کند 

آن جا ھيچ کسی قلمرو انحصاری فعاليت ندارد، بلکه ھر 
کس می تواند در ھر شاخه ای که ميل دارد مشغول کار 

يد ھمگانی را تنظيم می کند و از اين رو شود، جامعۀ تول
برای من اين امکان را فراھم می کند که امروز اين و 
فردا کار ديگری انجام دھم، در بامداد شکار کنم، بعد از 
ظھر ماھی بگيرم، و شامگاه به دامپروری مشغول شوم و 
پس از صرف شام، ھر طور که در نظر داشتم به انتقاد 

رگز شکارچی، ماھی گير، چوپان يا بپردازم، بی آن که ھ
 .١»منتقد باشم

مارکس ھرگز چنين توھمی نداشت که می توان کمونيزم 
را به شکل تمام و کمال آن، تنھا طی يک جھش انق<بی 

خود محصول » طبيعت بشر«ايجاد کرد؛ از آن جا که 
اجتماعی محيط زيست و فرھنگ ھا و -شرايط اقتصادی

صيات انسان در عصر ايدئولوژی ھای آن است، خصو
يعنی فردگرايی، خودخواھی، عطش  -سرمايه داری

ھرگز  -سيراب ناپذير برای منافع بيشتر و مانند اين ھا
به ھمين خاطر مارکس ضمن . شبه محو نخواھد شد يک

می » نقد برنامۀ گوتا«اشاره به مراحل اوليۀ کمونيزم، در 
  : نويسد

جامعۀ آن چه بايد مورد بررسی قرار گيرد، يک «
کمونيستی است، جامعه ای که بر پايۀ خود نروئيده، بلکه 
برعکس از درون جامعۀ سرمايه داری بيرون آمده و 
ناچار در تمام زمينه ھای اقتصادی، اخ<قی و فکری، 
ھنوز ع<ئم ويژۀ جامعۀ کھنه ای را که از بطن آن زاده 

  .٢»شده، داراست

شد، مارکس بنابراين ھمان طور که در با� نيز اشاره 
صورت بندی  پايين ترو  باiترتمايزی بين مرحلۀ 

و  کمونيزميا آن چه به بيان لنين به ترتيب  -کمونيزم
ولی �زم به . ناميده می شود، قائل بود - سوسياليزم

توضيح است که اين تمايز، به ھيچ وجه تمايزی کيفی و 

                                                 
کارل مارکس، فردريش انگلس، گئورگی پلخانف،  ١
، گردآوری و »لودويگ فوئرباخ و ايدئولوژی آلمانی«

  ٣١٢-٣١١. ترجمۀ پرويز بابايی،  نشر چشمه، صص
، »نقد برنامۀ گوتا«کارل مارکس، فردريش انگلس،  ٢

  ٢٢. نشر کارگری سوسياليستی، ص
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در ھر دو فاز، طبقۀ اجتماعی و در نتيجه . نيستبنيادی 
ت از ميان رفته است؛ مفاھيمی مانند پول و مبادله بی دول

معنا شده اند؛ کار به شکل مستقيم و ب<واسطه به جزئی 
اما در . از کّل کار اجتماعی تبديل گرديده است

فرد، سندی از جامعه دريافت می دارد که «سوسياليزم، 
پس از کاستن ساعاتی که (تعداد ساعات کارش در آن 

مشخص گشته و در ازای ) ی شدهصرف صندوق اشتراک
اين سند او می تواند به ميزان کارش از انبار اجتماعی 

در اين حالت است که  ١».وسايل مصرفی برداشت کند
افراد از انگيزۀ مستقيم برای کار برخودار خواھند بود، و 

چيزی که اين (اين کار نه به فرسايش جسمی و روحی 
به رشد و افزايش ، که )روزھا به خوبی تجربه می کنيم

  .کيفيت ھای انسان می انجامد

البته اين اصل با�، يعنی تناسب پاداش با ميزان کار انجام 
. شده، در نقطۀ مقابل اصل غالب سرمايه داری قرار دارد

در نظام سرمايه داری، کسانی مالک بيشترين ثروت ھا و 
! رفاه اجتماعی ھستند که اصو�ً کاری انجام نمی دھند

ين وضعيت تاحّدی وخيم می شود که بنا بر گزارش بنابرا
با عنوان  »کرديت سوئيس«مؤسسۀ  انتشار يافته از سوی

درصد پايينی  ٥٠«، »٢٠١١گزارش ثروت جھانی «
درصد از  ١جمعيت جھان، در مجموع به زحمت مالک 

درصِد  ١٠برعکس، ثروتمندترين  .ثروت جھانی است
اختيار دارد و  درصد از ثروت جھانی را در ٨٤جمعيت، 

درصد از  ٤٤درصد به تنھايی  ١در اين ميان، با�ترين 
شدت . ٢»دارايی ھای دنيا را به خود اختصاص می دھد

نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی تاحدی است که حتی 
خود ايدئولوگ ھای بورژوايی را ھم به اعتراف واداشته 

  .است

مل يک جزء مطلقاً حساس و مھم در اين پروسۀ تکا
در نظام . تاريخی، رابطۀ طبقۀ کارگر با دولت است

سرمايه داری، دولت به طور کلی تحت کنترل ثروتمندان 
و صاحبان ابزار توليد اجتماعی قرار دارد، و وقتی 

می شود، به معنای اختيار و » دموکراسی«صحبت از 
توانايی يک اقليت کوچک، ولی برخودار از قدرت و 

امی، رسانه ھا و ابزارھای نظ-اقتصادی-نفوذ سياسی

                                                 
  ٢٣.ھمان، ص  ١

، ترجمۀ »در حاشيۀ انتخابات امريکا«مايکل رابرتز،  ٢
  .۵۵سيروس پاشا، نشريۀ ميليتانت، شمارۀ 

بمباران تبليغاتی ايدئولوژيک، در اعمال ارادۀ خود به 
دولت سرمايه داری قدرت را تماماً در . باقی جامعه است

انحصار خود درمی آورد و تمامی نھادھايی را که برای 
و اِعمال آن بر اکثريت جامعه » مقّدس«حفظ اين قدرت 

  .�زم است، خلق می کند

يد داشت که برای ايجاد نھادھايی که بتوانند از مارکس تأک
 بوروکراتيکسوی اکثريت جامعه اداره گردند، نھادھای 

شوند؛ مارکس در نامه ای به » درھم شکسته«گذشته بايد 
، يعنی درست ھنگام ١٨٧١آوريل  ١٢کوگلمان به تاريخ 

اگر تو به فصل آخر کتاب «: کمون پاريس، نوشت
نی، می بينی که من خاطر من نظر افک ھجدھم برومر

نشان کرده ام که اقدام بعدی انق<ب فرانسه انتقال ماشين 
ديوان سا�ری و نظامی از دستی به دست ديگر نيست که 

آن  درھم شکستنتاکنون معمول بوده است، بلکه 
مارکس به جای يک بوروکراسی ستمگر، . ٣»است

را درنظر داشت که در  رؤيای نھادھايی ھمانند کمون
به دست پرولتاريای پاريس ساخته شد و  ١٨٧١سال 

. روسيه شکل گرفت ١٩١٧بعدھا در دورۀ انق<ب اکتبر 

اين ھا ھمان نھادھايی ھستند که از سوی کارگران و بر 
اساس ابتدايی ترين تجربيات آن ھا در کارخانه ھا يا در 
مح<ت داير می گردند تا نيازھای خود آن ھا را به 

  . مطرح نمايندصورت دموکراتيک 

وقتی سوسياليزم شکل می گيرد و کميابی جای خود را به 
وفور می دھد، فقر از چھرۀ بشريت زدوده می شود و 
مردم قادرند مناسباتی نوين و بارآور را در ميان خود 

ھای »ترس«خلق کنند، به طوری که ديگر فرد، ھرگز با 
ھميشگی خود در نظام سرمايه داری، زندگی نخواھد 

از دل اين مناسبات اجتماعی، طبيعت جديد بشر . کرد
ما . ھمراه با يک آگاھی اجتماعی جديد متولد خواھد شد

به عنوان موجواتی اجتماعی که برای رفع نيازھای 
ديگر وابسته ھستيم، به اين جسمی و روانی خود به يک

درک دست خواھيم يافت که رفاه فردی ما ھرگز نمی 
به گفتۀ . ديگران محقق شودتواند به تنھايی و بدون 

تنھا در چارچوب جماعت اشتراکی، ھر فرد «مارکس، 
وسايل پرورش دادن استعدادھای خود را در ھمۀ زمينه 
ھا در اختيار دارد؛ از اين رو آزادی شخصی تنھا در 
                                                 

محمد ترجمۀ . »دولت و انقLب«لنين، . ا.و: به نقل از ٣
و علی بيات، انتشارات حزب تودۀ ايران  پورھرمزان

  ۴۶ص ، ١٣٨٧ چاپ سوم،(
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؛ جايی که ١»چارچوب جماعت اشتراکی ممکن می گردد
ھر  تکامل آزاد... «در آن به قول مانيفست کمونيست، 

  .»فرد، شرط تکامل آزاد ھمه است

بنابراين کمونيزم نه فقط برخ<ف اتھامات رايج سرمايه 
را نابود نمی کند، بلکه نخستين صورت  فرديتداری، 

اجتماعی خواھد بود که عم<ً به فرد اجازۀ - بندی اقتصادی
آن چه که از «در نظام سرمايه داری، ! شکوفايی می دھد

پول برايم انجام می شود و بابت  طر يق واسطه ای به نام
يعنی چيزی که پول می (آن می توانم وجھی پرداخت کنم 

بنابراين آن  ]...[صاحب پول : ھستم خودم، )تواند بخرد
ھستم،  انجام دادانش، و آن چه که قادر به ھستمچه که 

آدِم رذل،  ]...[ابداً بر اساس فرديت من تعيين نمی شود 
ھستم، اما پول و طبعاً صاحب  چيز و سفيهھمهدغل، بی

اما در جامعۀ کمونيستی، . ٢»آن، عزت و احترام دارد
می توان عشق را فقط با عشق، اعتماد را فقط با اعتماد «

اگر بخواھيم از ھنر لذت ببريم، . و غيره معاوضه کرد
اگر می خواھيم بر . بايد ھنرمندانه پرورش يافته باشيم

در به برانگيختن و تشويق ديگران تأثير گذاريم، بايد قا
ھرکدام از روابط ما با بشر و طبيعت، بايد . ديگران باشيم

فردی باشد که با ابژه ھای اراده و زندگی  اینمود ويژه
  ٣»منطبق باشد مانواقعی

. است) کمونيستی(اين چکيدۀ مفھوم نظام سوسياليستی 

ديگر ولی بورژوازی و استالينيست ھا شانه با شانۀ يک
در توان داشته اند به کار برده اند تا سوسياليزم  ھر چه

  . مارکسيستی را تحريف کنند

پس بر اساس سنتی که مارکس و انگلس پايه گذاری 
کردند، سوسياليزم اولين و پايين ترين مرحلۀ جامعه 

جامعه ای متشکل از توليدکنندگان . کمونيستی است
ليد، ھمبسته که به وسيلۀ مالکيت اجتماعی بر وسايل تو

ماھيت اجتماعی و مستقيم کار و برنامه ريزی برای 
توليد ارزش مصرف، نه توليد (برآوردن نيازھای انسان 

. مشخص می شود) »ارزش ھای مبادله«و » کا�«

جامعه ای بی طبقه و بدون دولت، که در آن ارگان ھا و 

                                                 
  ٣۶٠. ، صلودويگ فوئرباخ و ايدئولوژی آلمانی ١
دستنوشته ھای اقتصادی و فلسفی «کارل مارکس،  ٢

  ٢٢٠. ، ترجمۀ حسن مرتضوی، نشر آگه، ص»١٨۴۴
  ٢٢٣. ھمان، ص ٣

دستگاه ھای ويژۀ اداری، مديريت يا تصميم گيری جمعی 
چنين جامعه ای . ندان وجود نداردجدا از تودۀ شھرو

زمانی می تواند پا به عرصۀ وجود بگذارد که به وسيلۀ 
و ھمين طور مصرف (توليدکنندگان و شھروندان 

اداره بشود و آن ھا سرنوشت خود را به دست ) کنندگان
چنين جامعه ای از شّر قيد و بندھا و جبر . بگيرند

مقامات زورگو و استبداد ) قانون ارزش(» قوانين بازار«
اولويت ھا در استفاده از منابع در . و دولت رھا شده است

دسترس و زمان کار اجتماعی بايد از طريق انتخاب 
افراد به ميزان . پيشنھادھای متعدد و مختلف تعيين شود

کار خود از کّل توليد اجتماعی برخوردار خواھند شد، 
ت ولی سھمی ويژه برای نگھداری از کودکان بی سرپرس

، )کودکان اين بار فرزند کّل جامعه محسوب می شوند(
... سالمندان، افراد معلول و ناتوان جسمی يا ذھنی و 

اين نظام امکان رشد و بلوغ استعدادھای ھر . وجود دارد
نظام سوسياليستی تنھا در سطح بين . فرد را ايجاد می کند

با . المللی عملی است، اين نظام مرز و کشور نمی شناسد
ين ھمه، سوسياليزم به ھيچ وجه يک بھشت زمينی يا ا

عملی شدن آرزوھای ھزارسالۀ نوع بشر و برقراری 
کامل ھماھنگی بين فرد و جامعه، بين انسان و طبيعت، 

ولی استثمار انسان به دست انسان، گرسنگی و . نيست
فقر، جنگ و خشونت ھای وسيع، تبعيض عليه زنان و 

زيست رخت برمی  گروه ھای قومی، تخريب محيط
بلکه . نيست» پايان تاريخ«سوسياليسم به معنای . ٤بندند

در اين سطح باز ھم تغيير و تحول، منتھا صرفاً از طريق 
رفرم ھای سياسی و اجتماعی صورت می گيرد؛ به بيان 

در نظامی که طبقات و اخت<فات طبقاتی «خوِد مارکس، 
ديگر  ،رفرم ھای اجتماعیدر آن وجود نداشته باشد، 

  ٥».نخواھند بود انقLبات سياسی

  آموزه ای برای رھايی طبقۀ کارگر: سوسياليزم علمی

اکنون که معنای جامعۀ سوسياليستی مشخص شده است، 
آموزۀ شرايط «می توان آموزۀ سوسياليزم را که در واقع 

                                                 
. ، ترجمۀ ح»چيست سوسياليزم«ارنست مندل،   ٤

  رياحی، نشر بيدار

راکل، رتين آآ، ترجمۀ »فقر فلسفه«مارکس، کارل   ٥
  ١٨٢. ، ص١٣٨٣نشر اھورا، 
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است، جمع بندی و به عنوان  ١»رھايی طبقۀ کارگر
ی و تمييز دادن آن معياری برای شناخت سوسياليزم حقيق

  .از تحريفات موجود استفاده کرد

  جامۀ بی طبقه. الف     

اول؛ جامعۀ کمونيستی، در فازھای نخستين و با�تر، يک 
سوسياليزم، به عنوان . طبقه و فاقد دولت است جامعۀ بی

فاز نخست جامعۀ کمونيستی، دوره ای خواھد بود که در 
يد کا�يی آن مالکيت خصوصی، طبقات، دولت و تول

چنين در اين دوره، توليدکنندگان آزاد به  ھم. وجود ندارند
طور مستقيم تصميمگيری می کنند و اين تصميمات را در 
تمام حوزه ھای توليد و زندگی اجتماعی، اجرا و تکميل 

فاز با�تر جامعۀ کمونيستی، زمانی محقق . می نمايند
عی را خواھد شد که بتوان ميزان وفور ثروت ھای اجتما

از ھر کس به اندازۀ توانش، به ھرکس «در قالب عبارت 
  .بيان کرد» به اندازۀ نيازش

  انترناسيوناليسم و انقLب جھانی پرولتاريا. ب     

نيست، بلکه تنھا » ملی«دوم؛ سوسياليزم ھرگز يک ھدف 
به ھمين دليل . قابل تحقق است» بين المللی«در سطحی 

شرط ھای  شرايط و پيشدر پاسخ به اين پرسش که آيا 
مادی �زم برای ساختمان سوسياليزم مھياست يا خير، 

 -و نه در چارچوب ملی -المللی بايد مسأله را در سطح بين

چرا که سرمايه داری برخ<ف ساير شيوه . بررسی کرد
ھای توليد پيشاسرمايه داری به سطح ملی، محلی يا 

ه منطقه ای محدود نمی شود و برعکس، ھمان طور ک
مارکس به دقت بسيار زيادی پيش بينی کرده بود، در 
سراسر جھان گسترش يافته و قادر به ايجاد سيستمی 

زمانی  فقطبه ھمين دليل، سوسياليزم . جھانی بوده است
  دست آورد و خود را به اش را به می تواند محتوای حقيقی

درستی از نظر تاريخی سيستمی برتر از سرمايه داری 
  . ه در مقياس جھانی سازمان يافته باشدمعرفی کند ک

سوم؛ با اين حال، دست يافتن به يک چنين جامعه ای 
ھرگز از طريق تکامل جامعۀ سرمايه داری صورت 

رھايی بشريت از استثمار و ستم جامعۀ . نخواھد گرفت
طبقاتی؛ توانايی جامعه برای کنترل خود؛ نجات طبيعت 
                                                 

، نشر کارگری »کمونيزماصول «فردريس انگلس،   ١
  سوسياليستی

به کردن بر طبيعت از نابودی به دست سرمايه داری و غل
به طور ھمگام و متناسب با منافع بلندمدت بشريت؛ 
ھمگی تنھا از طريق انق<ب جھانی سوسياليستی ميسر 

اين وظيفه ای است تاريخی که بر دوش . خواھند شد
چرا که پرولتاريا تنھا طبقۀ حقيقتاً . پرولتاريا قرار دارد

سيستم انق<بيست که توانايی و پتانسيل پايان دادن به 
  .سرمايه داری را دارد

چھارم؛ سرمايه داری يک نظام پيچيده، ارگانيک و درھم 
. تنيدۀ جھانی است برپايۀ تقسيم کار در سطح بين المللی

ضربه ای که قادر است نھايتاً سرمايه داری را به شکل 
قطعی و غيرقابل بازگشت نابود و سرنگون کند، نه در 

. جھانی می تواند باشد سطح ملی يا منطقه ای، بلکه سطح

ھمان طور که اشاره شد، انق<ب طبقۀ کارگر، انق<بی 
و از آن جا که حاکميت طبقۀ کارگر به شکل . جھانيست

قدرت شورايی متجسم می شود، استقرار قدرت کارگری 
جمھوری «المللی تنھا می تواند به صورت  در مقياس بين

  .تجسم پيدا کند» شورايی جھانی

ز نظام سرمايه داری جھانی صحبت می پنجم؛ وقتی ا
جمع عددی کشورھای سرمايه  کنيم، منظورمان حاصل

داری نيست؛ پس انق<ب جھانی کارگری ھم مجموع 
يعنی اين . عددی انق<بات در ھريک از کشورھا نيست

تصوير که مث<ً در شماری از کشورھا انق<ب رخ دھد، 
انق<ب «ما به و ھر چه تعداد اين انق<ب ھا بيش تر باشد 

انق<ب جھانی، . نزديک شده ايم، نادرست است» جھانی
يک فرايند ارگانيک و مرکب است که با انفجارھای 
متوالی پيشرفت می کند و وقوع انق<بات کشورھای 
مختلف در آن، جرقه ھای انق<ب در ساير کشورھا را 

وقتی بين انق<ب ھايی که در کشورھای . روشن می سازد
وقوع پيوسته است، يک خ¶ و تأخير زمانی  مختلف به

بلندمدت ايجاد می شود، در آن صورت قدرت کارگرِی 
و منزوی می شود و نمی تواند سال ھای زيادی   ايزوله

بنابراين با وجود آن که طبقۀ کارگر قادرست . دوام بياورد
تا قدرت را در يک کشور واحد کسب کند، ولی وظيفۀ 

ن نيروھای انق<بی و اصلی آن بايد آماده کرد
انترناسيوناليست طبقۀ کارگر برای يک پيشرفت و جھش 

  .جديد و ديرپا باشد

ششم؛ برای پيشرفت انق<ب جھانی کارگری و دوام قدرت 
پی و متوالی، به  در کارگری، به پيروزی ھای پی

خصوص در کشورھای سرمايه داری پيشرفته، نياز 
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اکز اصلی حيات تا زمانی که سرمايه داری در مر. است
خودش سرنگون نشود، اين سيستم به طور قطعی شکست 

ھا  با وجود اين که احتمال بروز انق<ب. داده نخواھد شد
تر توسعه يافته به علت شدت با�ی  در کشورھای کم

تناقضات با�تر است، ولی عامل تعيين کننده در اين بين 
اين ھنز ھم کسب قدرت در کشورھای توسعه يافته بوده و 

  .موضوعی است که تجربۀ انق<ب اکتبر آن را تأييد کرده

دورۀ گذار از سرمايه : ديکتاتوری پرولتاريا. ج     
  داری به کمونيزم

يعنی جامعه  -ھفتم؛ برای دستيابی به ھدف طبقۀ کارگر
طبقه و بدون دولت و به عبارتی، سرنگونی کامل  ای بی

اين دوره،  .به يک دورۀ گذار نياز است - سرمايه داری
ترين دگرگونی ھای اجتماعی است که  يکی از بزرگ

تاريخ بشر شاھد آن خواھد بود، بنابراين نمی تواند کار 
يک لحظه يا يک روز باشد؛ بلکه برعکس به يک دورۀ 
تاريخی کامل نياز دارد که در آن طبقات مالک قديمی 
درھم شکسته شوند؛ تمامی چرک و کثافاتی که جامعۀ 

آن بشر را آلوده کرده است، محو شود؛ تمامی  طبقاتی با
) اعم از ملی، نژادی، مذھبی و غيره(شکل ھای تبعيض 

يک چنين دورۀ گذاری . ھمراه با طبقات ريشه کن گردد
طبقه، از دولت به سوی  از جامعۀ طبقاتی به جامعۀ بی

محو دولت، تنھا می تواند تحت حاکميت سياسی مستقيم 
پرولتاريا ديکتاتوری انقLبی مارکس، پرولتاريا يا به بيان 

  . صورت بگيرد

ھشتم؛ دورۀ گذار، يک دورۀ دگرگونی و تحول انق<بی 
است؛ بنابراين دورۀ گذار، از زمانی شروع می شود که 
طبقۀ کارگر قدرت سياسی خود را به دست گرفته، تا 

طبقه و بدون  زمانی ادامه دارد که نخستين فاز جامعۀ بی
پس دورۀ گذار، . ياليزم، ايجاد شده باشددولت يعنی سوس

ديکتاتوری پرولتاريا، . به ھيچ وجه خوِد سوسياليزم نيست
اين دوره، يک حرکت . برای دورۀ گذار است شرط iزم

تاريخی پويا و سرزنده از گذشته به آينده است که در عين 
و جامعۀ  گذشتهحال، بعضی عناصر جامعۀ طبقاتی 

بنابراين، دورۀ گذار را . خود دارد را در دل آيندهطبقۀ  بی
. تنھا می توان با رجوع به گذشته و آينده تعريف کرد

اقتصاد دوران گذار بايد برپايۀ برنامه ريزی متمرکز 
باشد به گونه ای که تقاضا، طرح ھای پيشنھادی و 
مشارکت طبقۀ کارگر سازمان يافته در شوراھا را 

وليد می تواند به تنھا به اين شکل است که ت. منعکس کند

ھای مصرفی برای  پروسه ای مبّدل شود که در آن ارزش
  .رفع نيازھا و احتياجات اجتماعی ايجاد می شود

نھم؛ از آن جه که سرمايه داری سيستمی جھانيست، دورۀ 
گذار از سرمايه داری به کمونيزم و دگرگونی ھای 
اجتماعی ھمراه آن، تنھا در مقياس جھانی می تواند معنا 

دورۀ گذار را نمی توان . و مقصود واقعی خود را پيدا کند
مستقل از مسير انق<ب جھانی تصور کرد؛ اين دوره، 

اگر اين دوره . فقط در مقياس جھانی تکميل خواھد شد
برای مدتی طو�نی به تنھا يک کشور واحد محدود شود، 

به . در آن صورت انق<ب و دورۀ گذار متوقف خواھد شد
تصور اين که دورۀ گذار می تواند به وسيلۀ  عبارت ديگر

قدرت کارگرِی منزوی در تعدادی از کشورھای مجزا، 
به نتيجه و سرانجام خود برسد، مشابه اينست که بگوييم 

  .وجود دارد» سوسياليزم در يک کشور«امکان استقرار 

دولت کارگری يا ديکتاتوری پرولتاريا، شکل . دھم
داری به کمونيزم بوده و به  سياسی دورۀ گذار از سرمايه

معنای آن است که پرولتاريا به شکل يک طبقۀ حاکمه 
بنابراين، تحت ديکتاتوری اکثريت . سازمان يافته است

ستمديده، که برای نخستين بار در طول تاريخ بر اقليت 
استثمارگر اعمال می شود، دولت عم<ً آن مفھوم 

ی، يک دولت کارگر. ک<سيک خود را از دست می دھد
به سوی  دولتاز  گذارو در واقع بيانگر  ١"دولت  ِشبه"

  . است محو دولت

وقتی طبقۀ کارگر قدرت سياسی را به چنگ می . يازدھم
ِشبه «آورد، با قراردادن مالکيت ابزار توليد در دست اين 

با . خود، شروع به الغای سرمايه داری می کند» دولت 
که طی آن ھمۀ اين کار، او مسيری را شروع می کند 

و در نتيجه تخاصمات طبقاتی از  -حتی خودش -طبقات
، که در »دولت«بنابراين ناقوس مرگ . بين می رود

اصل در نتيجۀ تقسيم جامعه به طبقات بخ وجود آمده 
  .است، به صدا درمی آيد

دوازدھم؛ از نقطه نظر سوسياليزم انق<بی مارکس، حتی 
ھايی نيست، کارگری ھم فی نفسه يک ھدف ن» دولت«

بلکه صرفاً وسيله ايست ضروری برای دستيابی به 
بنابراين قطعاً �زم است که وسيله و ھدف . مقاصد نھايی

                                                 
1 Semi-state 
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را به درستی بشناسيم و در مقابل ديدگاه ھايی که 
سوسياليزم مارکسيستی را با به عاشقان سينه چاک 

به سطحی عوامانه و پَست » ديکتاتوری«يا » دولت«
دولت «سوسياليزم، ھرگز . ، بايستيمتقليل می دھند

  .نيست» گرايی

  ! نفی بوروکراسی، دفاع از دموکراسی. د     

گاه اصلی بوروکراسی  سيزدھم؛ در دولت کارگری، تکيه
ھزينه  از ميان می رود، ادارۀ امور عمومی تسھيل و کم

» براندازی بوروکراسی«مقصود مارکسيزم از . می شود

، محو فوری نياز به »سیدولت عاری از بوروکرا«و 
مقامات و متخصصين نيست، بلکه به معنای پايان 

  .بخشيدن به سازماندھی بوروکراتيک امور عمومی است

در حقيقت بوروکراسی از تسلط يک اقليت بر . چھاردھم
اکثريت جامعه ای مبتنی بر استثمار طبقاتی نشأت می 

دولت در جامعۀ سرمايه داری از ابزارھای . گيرد
کراتيک تشکيل شده و يک بوروکراسی عريض، بورو

ولی تحت قدرت . پيچيده و پرھزينه در اختيار دارد
کارگری از ھمان ابتدای امر، سازماندھی و ادارۀ امور 

. عمومی بايد از اساس و به طور راديکال متفاوت باشد

ترين مشخصۀ اين تغيير تاريخی آن است که دولت  مھم
يعنی : روکراسی استکارگری، يک دولت عاری از بو

سازمان و تشکي<ت خود طبقۀ کارگر با دموکراسی 
مستقيم امور را تحت نظارت و کنترل می گيرد و انجام 

دولتی که بر پايۀ دموکراسی مستقيم کارگران، . می دھد
کارگرانی در شوراھا سازمان يافته اند، نباشد و نقش 
 واقعی آن ھا را بيان نکند، يک دولت کارگری واقعی

. نمی تواند باشد، حال ھرچه می خواھد خود را بنامد

  .است دولت کارگری، شرط �زم دموکراسی کارگری

يکسان نبودن مفاھيم مالکيت دولتی و مالکيت . ه     
  اجتماعی 

ابزار توليد، که مقّدم ترين  ملی سازیپانزدھم؛ حتی اگر 
وظيفه ھر انق<ب موفق پرولتری است، در سطح ملی 

مالکيت ابزار توليد تنھا  اجتماعی کردن، ولی آغاز شود
به بيان ديگر، . می تواند در سطح بين المللی محقق گرددد

مالکيت دولتی در دورۀ ديکتاتوری پرولتاريا ھنوز، به 
مالکيت دولتی . معنای واقعی، مالکيت اجتماعی نيست

پرولتاريا، يک گام مھم به سوی مالکيت اجتماعی است؛ 

  .است» گام«يک اما اين صرفاً 

اجتماعی کردن مالکيت بر ابزار توليد به معنای . شانزدھم
ابزار . واقعی کلمه در جامعۀ بی طبقه محقق خواھد شد

توليد تنھا با تحقق عملکرد تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا 
در مقياس جھانی است که می تواند خصلت اجتماعی خود 

نظام  به عبارت ديگر، يک. را تماماً آشکار سازد
اجتماعی که در آن ابزار توليد به کّل جمعيت جھان 
خدمت کند، تنھا در دنيايی عاری از سيستم سرمايه داری 

  .پذير خواھد بود و مرزھای ملی، امکان 

تا جايی که بتواند تحت قدرت » مالکيت دولتی«. ھفدھم
طبقه بسازد،  کارگری يک پل انتقالی به سوی جامعۀ بی

ما مالکيت دولتی ھرگز فی نفسه يک دستاورد است؛ ا
در نظام سرمايه . يک ھدف نھايی محسوب نمی شود

چه دولتی باش و چه  -داری، شکل مالکيت ابزار توليد
در مناسبات توليدی سرمايه داری که برپايۀ  - خصوصی

استثمار قرار دارد تفاوتی نمی کند، و مزيت و نقطۀ 
ھای خطا. اتکايی برای طبقۀ کارگر محسوب نمی شود

سوسياليزم خرده بورژوايی بر سر مسائلی ھمچون 
مورد انتقادھای » مالکيت دولتی«و  ١»دولت گرايی«

صحيح بسياری قرار گرفته است که فع<ً از آن صرف 
  . نظر می کنيم

  استراتژی انقLب در عصر کنونی

تا به اين جا مشخص است که او�ً برای رھايی از شرايط 
آلترناتيوی است که با اتکا به کنونی، آموزۀ سوسياليزم 

حدود دويست سال تجربۀ مبارزاتی در سطح نظری و 
عملی در تمام جھان، نه فقط ساختار نظام سرمايه داری و 
روش ھای مبارزه با آن را می شناسد، بلکه طرح و 
برنامه ای ھم برای رسيدن به جامعۀ مورد نظر خود دارد 

تيو ھا چندان به چشم اين ھا نقاط قوتی که در ساير آلترنا(
نمی خورد؛ آلترناتيوھای زيادی وجودی دارند که يا 
شناخت و درک صحيحی از جامعۀ سرمايه داری ندارند 
و به ھمين دليل راھکارھای نادرستی پيشنھاد می کنند؛ يا 
محدود به کشورھای معدودی ھستند و ھمين موضوع 

ند تجربۀ آن ھا و کاربرد راھکارھايشان را محدود می ک
به ع<وه مشخص شد که تاکنون نظام ). و غيره

                                                 
1 Statism 
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سوسياليزم متأسفانه ايجاد نشده، و آن چه تحت اين عنوان 
و کاريکاتور ديگر (وجود داشت، در يک ک<م استالينيزم 

با پذيرش اين دو مورد، ا¸ن اين . بوده است) آن مائوئيزم
سؤال پيش می آيد که تکليف کشورھای عقب مانده 

رکشورھايی نظير ايران با حجم با�يی از چيست؟ آيا د
واپس ماندگی در اقتصاد، فرھنگ، ساختار سياسی و 
غيره، می توان به انق<ب سوسياليستی و رسيدن به 
جامعۀ ايده آل فکر کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، بايد چه 

اين سؤا�ت، يا مشابه آن، درست تا . مسيری را طی کرد
. روسيه وجود داشت ١٩١٧پيش از انق<ب پيروزمند 

  .بنابراين می توان، و بايد، از تجارب آن استفاده کرد

در روسيه،  ١٩١٧تا پيش از وقوع انق<ب کبير اکتبر 
اکثر سوسياليست ھای اروپا و روسيه بر اين گمان بودند 
که وقوع انق<ب سوسياليستی در کشوری عقب مانده و 

با اصول  شبه فئودالی مثل روسيه، ناممکن و حتی مغاير
شدۀ مارکسيزم است، تاجايی که مث<ً گرامشی در پذيرفته

، انق<ب روسيه را ١٩١٧مقاله ای به تاريخ دسامبر 
�زم به يادآوری . ناميد ١»انق<ب عليه کاپيتال مارکس«

است که در آن مقطع روسيه کشوری بود با جمعيتی در 
ميليون نفر، که تعداد کارگران صنعتی آن  ١۵٠حدود 

درصد  ٨٠ميليون نفر می رسيد، ولی بيش از  ۵ھا به تن
  .جمعيت کشور را دھقانان تشکيل می دادند

اما برای درک اين موضع گيری اکثر سوسياليست ھا در 
مانده، قبال مسألۀ انق<ب سوسياليستی در کشورھای عقب

نياز است تا مقداری در مورد منشأ تاريخی موضوع 
مکث » شدۀ مارکسيزمهاصول پذيرفت«مورد بحث، و آن 

  .کنيم

، مبلغ اين ديدگاه بود »پدر مارکسيزم روسی«پلخانف، 
که روسيه پيش از دست يافتن به انق<ب سوسياليستی، بايد 

يعنی . مسير توسعه و تکامل سرمايه داری را طی کند
پس از تبديل شدن به يک نظام سرمايه داری متعارف، آن 

اين ديدگاه از . از کندگاه حرکت به سوی سوسياليزم را آغ
» پوپوليست ھا«خ<ل بحث ھای ميان سوسياليست ھا و 

                                                 
1 Antonio Gramsci, “The revolution against 
Capital” (Dec 24, 1917): 
http://marxism.halkcephesi.net/Antonio%20

Gramsci/1917/12/rev_against_capital.htm 

  .مطرح شد ١٨٨٠در دھۀ 

ھا استد�ل می کردند که انق<ب روسيه می »پوپوليست«
تواند از يک اقتصاد دھقانی به سوی کمونيزم جھش کند و 
تنھا دليلی که برای آن می آوردند، وجود زندگی کمونی 

اما در مقابل، پلخانف . ز مناطق بوددھقانی در بعضی ا
استد�ل می کرد که روسيه الزاماً بايد مسير تکامل 

  .اروپای غربی را دنبال نمايد

پلخانف تصور می کرد که با رشد و توسعۀ سرمايه 
داری، طبقۀ کارگر ھم رشد خواھد کرد و به يک ھدف 

يعنی برقراری  -مشترک با ھدف بورژوازی ليبرال
دست خواھد يافت؛ و پس از طی چند  -کحقوق دموکراتي

دھه تکامل سرمايه داری، طبقۀ کارگر نھايتاً با ھدف 
انق<ب سوسياليستی به رويارويی و مبارزۀ مستقيم با 

  .بورژوازی کشيده خواھد شد

در اين مقطع زمانی، غالب سوسياليست ھا مدافع چنين 
پلخانف ھم قطعاً می توانست مانند . ديدگاھی بودند

ری ديگر برای توجيه ديدگاه ھای خود به دستچين بسيا
. کردن دلبخواھی چند پاراگراف از مارکس متوسل شود

به عنوان مثال، مارکس در پاراگراف مشھوری از 
» مقّدمه ای بر ادای سھمی به نقد اقتصاد سياسی«

تا «: که به دفعات ھم از او نقل می شود، نوشت) ١٨۵٩(
ر نظم اجتماعی جای زمانی که نيروھای مولدی که د

گرفته اند، تکامل پيدا نکنند، آن نظم اجتماعی از بين نمی 
 .٢»رود

اين استد�ل با� ظاھراً به اين معناست است که در يک 
کشور عقب مانده، نمی توان از تسخير قدرت کارگری و 
انق<ب سوسياليستی سخنی به ميان آورد، چرا که سطح 

برای آغاز انق<ب نيروھای مولده به اندازۀ کافی 
در واقع در اين جا از . سوسياليستی تکامل نيافته است

ميان رفتن يک نظم اجتماعی، مشروط و مقيّد به رشد و 
اين ھمان استد�لی است . تکامل نيروھای مولده شده است

که ب<فاصله به يکی از بحث اصلی و مھم در درون 
                                                 
2 Karl Marx, “A contribution to the 
critique of political economy: Preface” 
(1859): 
http://www.marxists.org/archive/marx/work

s/1859/critique-pol-economy/preface.htm 
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  .جنبش مارکسيستی تبديل شد

سوسياليست ھای نيمۀ دوم قرن از طرف ديگر، تمامی 
 - »خودش«نوزدھم شاھد بودند که بورژوازی از انق<ب 

يعنی از دست زدن به مبارزه برای زمين، حقوق 
به وحشت و ھراس افتاده   - دموکراتيک و استق<ل ملی

است؛ چرا که بورژوازی تنھا طی مقطعی و در مبارزه 
 بورژوازی ھنوز از. بود» مترقی»عليه فئودال ھا 

مبارزه عليه فئوداليسم پيروز بيرون نيامده بود که ناگھان 
. روبه رو شد» طبقۀ کارگر«با دشمن جديدی به نام 

وحشت بورژوازی از طبقۀ کارگر انق<بی تا جايی بود 
که وادار شد تا در موارد بسياری به ماشين نظامی و 
سرکوب نظام قبلی متوسل شود و با عناصر ارتجاعی و 

ھمکاری کند تا کارگران را منکوب و زمين داران 
مبارزۀ خود برای ايجاد يک جمھوری دموکراتيک را 

مارکس ديدگاه خود را نسبت به رابطۀ . کاره رھا کندنيمه
را در  انقLب ناتمام بورژوازیو  انقLب کارگریميان 

خطابيۀ کميتۀ مرکزی به «جملۀ درخشان و مھمی از 
اين طور جمع ) ١٨۵٠لندن، (» اتحاديۀ کمونيست ھا

  :بندی کرد

در حالی که خرده بورژوازی دموکرات، خواھان ختم «
ھر چه سريع تر انق<ب از طريق برآوردن حداکثر 

و خواست (خواسته ھای فوق است، منافع ما در اين است 
که انق<ب را تا زمانی که تمام طبقات ) ما ايجاب می کند

ه اند و وبيش متملک از دايرۀ قدرت خارج نگرديدکم
 ]...[قدرت دولتی ھنوز به تسخير طبقۀ کارگر در نيامده 

   ١»ادامه دھيم بی وقفه

طی پنجاه سال پس از مطرح شدن اظھارات، بحث ھای 
ھای شديد و پويايی در ميان سوسياليست ھای روسيه بر 

. سر مقصود اصلی مارکس از اين جم<ت با� درگرفت

ی در درون جنبش ، دو استراتژی انق<ب١٩٠۵در انق<ب 
  :کارگری وجود داشت

اول؛ پلخانف و منشويک ھا که وظيفۀ اصلی سوسيال 
دموکرات ھای روسيه را تشويق بورژوازی ليبرال به 
ايجاد يک جمھوری دموکراتيک، يعنی رژيمی که قادر به 
                                                 

خطابيۀ کميتۀ «کارل مارکس و فردريش انگلس،   ١
، نشر کارگری »مرکزی به اتحاديۀ کمونيست ھا

  :سوسياليتی
http://nashr.de/1/marx/xtbe/0.pdf 

در واقع . تکامل اقتصاد سرمايه داری باشد، می دانستند
سوسياليزم و مسلح  کّل ھدف اين جناح آن بود که از از

کردن کارگران حرف بزند، ولی آن طور که بورژوازی 
رم ندھد و در يک ک<م آزرده » اردوگاه ارتجاع«را به 

  .خاطر نکند

لنين در اين مقطع و در . دوم؛ ديدگاه لنين و بلشويک ھا
مقابل استراتژی گروه اول، بر آن بود که نمی توان 

وحشت افتادن و َرم منتظر ليبرال ھا شد و از ترِس به 
بنابراين لنين . کردن بورژوازی، از مبارزه عقب کشيد

در نظر داشت که در صورت آغاز انق<ب، ھمراه با 
بلشويک ھا برای يک دولت موقت کارگری و دھقانی 
مبارزه کنند و انق<ب را تا حّد امکان دموکراتيک سازند 

-بهحتی اگر اين امر به معنای مبارزه عليه بورژوازی (

  ).اصط<ح ليبرال باشد

لنين ھم مانند پلخانف اين ديدگاه را داشت که روسيه نمی 
او در جزوۀ . کند جھشتواند از فراز انق<ب بورژوايی 

» دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انق<ب دموکراتيک«

  :نوشت ١٩٠۵به سال 

مارکسيست ھا مسلماً معتقدند که انق<ب روس جنبۀ «
ما نمی توانيم از چھار «به ھمين دليل  و» بورژوايی دارد

ديوار بورژوا دموکراتيک انق<ب روس يک باره به 
خارج آن جستن نماييم، ولی ما می توانيم حدود اين چھار 
ديوار را به مقياس عظيمی وسعت دھيم، ما می توانيم و 
بايد در حدود اين چھار ديوار در راه منافع پرولتاريا و 

وی و در راه شرايطی که نيروھای  نيازمندی ھای مستقيم
وی را پيروزی کامل آينده آماده می سازد، مبارزه 

  . ٢»کنيم

اّما لنين در عين حال ترديدی نداشت که بورژوازی بزدل 
داران بزرگ در ارتباط بود، قادر به روسيه که با زمين

بنابراين از . سرنگونی تزار و ايجاد انق<ب خود نيست
تاريا بود که می بايد برای درھم ديد لنين، اين پرول

شکستن قدرت استبداد و ارتش و ماشين سرکوب آن، به 
 دھقانانبرای لنين، اين متحد، . دنبال متحدينی ديگر باشد

                                                 
دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در «و�دمير لنين،   ٢

، ترجمۀ محمد پورھرمزان و علی »انقLب دمکراتيک
  :بيات، انتشارات حزب تودۀ ايران

http://bookazizi61.tripod.com/book/marxisti/
lenin/2taktik.pdf 
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لنين به درستی مسألۀ ارضی . بورژوازی ملیبودند و نه 
پس به . ارزيابی کرد» مسألۀ غامض انق<ب روسيه«را 

<ب و تکاليف و وظايف طور خ<صه، لنين، مرحلۀ انق
طبقۀ ، ولی تحت رھبری دموکراتيک-بورژواآن را 

  .، می ديددھقانانو متحد آن،  کارگر

انداز منشويک ھا، يعنی بنابراين لنين در تقابل با چشم
اتحاد با بورژوازی، اتحاد با دھقانان را مطرح کرد و اين 
ھمان چيزی است که به اعتقاد او می توانست شکل 

را پيدا » ری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانانديکتاتو«
  .کند

به اين ترتيب، قرار بود که رژيم جديد به استقرار يک 
جمھوری دموکراتيک، بازتوزيع راديکال زمين ھا، پايان 
استبداد و ستم در روستاھا و کارخانه ھا، بھبود شرايط 
کارگران و نظاير اين ھا منجر شود و انق<ب را به آلمان 

ی کشورھای اروپای شرقی بکشاند؛ و انق<ب بر اين و باق
و البته اساساً با دريافت کمک اقتصادی از سوی  -مبنا

سريعاً به فاز سوسياليستی در  -يک آلماِن سوسياليست
  .روسيه حرکت کند

، به ارائۀ يک ١٩٠۵تروتسکی در بحبوحۀ انق<ب 
آلترناتيو سوم در برابر دو استراتژی جناح ھای اصلی 

ھمان طور که مختصراً  -سوسيال دموکرات روسيه حزب
تروتسکی استد�ل کرد که انق<ب . پرداخت -اشاره شد

روسيه به عنوان يک انق<ب پرولتری آغاز خواھد شد و 
دموکرانيک، -وظايف بورژوا نه فقطدولت کارگری، 

بلکه وظايف سوسياليستی را ھم زمان انجام خواھد داد؛ و 
بود که نھايتاً درستی و صحت  اين استراتژی تروتسکی

  .خود را به اثبات رساند

تروتسکی با ضعيف ترين نقطۀ استراتژی لنين رودررو 
چگونه دو طبقۀ مختلف می توانند با يک ديگر در : شد

قدرت سھيم شوند؟ دھقانان به عنوان يک طبقه، ماھيتاً 
سوسياليست نبودند و اين نکته را لنين به خوبی می 

  :ن جھت او گفته بوددانست؛ به ھمي

ما تا جايی از جنبش دھقانی دفاع می کنيم که «
زمانی که و مادامی که اين . دموکراتيک و انق<بی است

، ارتجاعی و ضّد پرولتری گردد، ما برای ]جنبش[
رويکرد سوسيال (» ]...[مبارزه عليه آن آماده می شويم 

، ١۶دموکراسی نسبت به جنبش دھقانی، پرولتر، ش 

  ١)١٩٠۵بر سپتام

تروتسکی به درستی استد�ل کرد که تا وقتی ديکتاتوری، 
، و دموکراتيکيعنی ديکتاتوری (بر پايۀ دموکراسی باشد 

کارگران ناچار خواست ھای ) سوسياليستینه 
دموکراتيک را مطالبه خواھند کرد و اقدامات 

بنابراين با . سوسياليستی را به تعويق خواھند انداخت
که اکثريت جمعيت را دھقانان تشکيل  درنظر داشت اين

می دادند و اين دھقانان ذاتاً سوسياليست نبودند، يک 
کارگران و دھقانان، نھايتاً تبديل  دموکراتيکديکتاتوری 

می شد به ديکتاتوری دھقانان، منتھا با مشارکت 
  .٢پرولتاريا

 -ھمان طور که تروتسکی به درستی اشاره کرد، دھقانان

از به دست گفتن شاھرگ ھای قدرت  -يهبه ويژه در روس
تنھا طبقۀ کارگر از منطق، منافع طبقاتی و . ناتوان بودند

اين درس مھّم . قدرت چنين کاری برخوردار بود
بود که از دل آن شوراھای کارگری  ١٩٠۵مبارزات 

اين شورھای کارگری، به عنوان  نطفه : بيرون آمدند
آينده پيش از ھای اوليه و بالقوۀ حکومت کارگری در 

وجود ھرگونه حکومت ليبرال دموکراتيک بسته شده 
بودند و دقيقاً ظھور ھمان ھا بود که ليبرال ھا را به 

  .وحشت انداخت و از مبارزه عليه تزار باز داشت

تروتسکی نه اھميت دھقانان در انق<ب را ناديده گرفت و 
 نه با برنامۀ لنين مبنی بر جلب دھقانان به سوی کارگران

انق<ب «تروتسکی در بخشی از کتاب . مخالفت کرد
  :نوشت» مداوم

نه می تواند مستقل باشد  ]نقش انق<بی دھقانان[اين نقش «
دھقان يا از کارگر پيروی خواھد کرد . و نه رھبری کننده

ديکتاتوری "اين به آن معناست که . يا از بورژوا
فقط به صورت " دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان

اتوری پرولتاريا که توده ھای دھقانی را رھبری می ديکت

                                                 
1 V. I. Lenin, “Social-Democracy’s attitude 
towards the peasant movement” (1905): 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1905/sep/05e.htm 

2 Leon Trotsky, “Three concepts of the 
Russian revolution” (Aug 1939): 
http://www.internationalist.org/three.html 
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  . ١»کند، قابل تصور است

پس برای تروتسکی، اين ديکتاتوری بايد يک حکومت 
کارگری می بود که وظايف دموکراتيک و سوسياليستی 
را ترکيب کند و در بستر تبديل انق<ب روسيه به يک 

 تروتسکی. انق<ب اروپايی و جھانی به انجام برساند

انداز سوم نسبت به انق<ب روسيه ت<ش کرد که اين چشم
در زندان به  ١٩٠۵را ھنگامی که پس از شکست انق<ب 

-نتايج و چشم«سر می برد، با نوشت جزوۀ بی نظير 

او اين استراتژی را . تکميل و مدّون سازد» اندازھا
» انق<ب مداوم«بنابراين تئوری . ناميد» انق<ب مداوم«

توسعه پيدا کرد،  ١٩٠۴اولين بار در سال  تروتسکی، که
ضمن اين که می پذيرفت وظايف عينی پيش روی 
کارگران روسيه، وظايف انق<ب بورژوا دموکراتيک 
است، اما با اين حال  توضيح می داد که چگونه در يک 

بورژوازی «کشور عقب مانده در عصر امپرياليسم، 
سرمايۀ به بقايای فئوداليسم از يک سو و به » ملی

امپرياليستی از سوی ديگر گره خورده است و در نتيجه 
  . اکيداً قادر به انجام وظايف تاريخی خود نيست

بود که با آشکار شدن تناقضات  ١٩١٧پس از آوريل 
، لنين »ديکتاتوری دموکراتيک«انق<ب در قالب شعار 

در اين . نھايتاً اين مفھوم کھنه از انق<ب را به کناری نھاد
ود که لنين به طور مشخص و مستقيم، بلشويک ھايی جا ب

را که ھنوز به تکرار اين شعار قديمی می پرداختند 
  :خطب قرار داد و گفت

ديکتاتوری "تنھا از يک  درحال حاضرکسی که «
صحبت می " دموکراتيک انق<بی پرولتاريا و دھقانان

کند، در گذشته به سر می برد؛ در نتيجه عم<ً در ضّديت 
بارزۀ طبقاتی پرولتاريا، از خرده بورژوازی ھم با م

چنين کسی بايد به آرشيو عتيقه ھای . است فراتر رفته
بلشويک "که می توان آرشيو " (بلشويک"پيشاانق<بی 
  ٢»منتقل شوند) ناميد" ھای قديمی

                                                 
، نشر کارگری »انقLب مداوم«لئون تروتسکی،   ١

 نکات(انق<ب مداوم چيست؟ «سوسياليستی، بخش 
  :»)اساسی

http://nashr.de/1/trot/mdvm/0.pdf 
2 V. I. Lenin, “Letters on tactics” (1917): 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1917/apr/x01.htm 

  :پس به طور خ<صه

وقتی سرمايه داری يک بازار جھانی و يک تقسيم کار 
ده و تضاد ميان نيروھای مولده و جھانی را به وجود آور

مناسبات مالکيت سرمايه داری را در سطح جھانی آشکار 
کرده است، در اين صورت اقتصاد جھانی را ھم در 
. مجموع برای دگرگونی سوسياليستی آماده کرده است

نگاه به مسأله از اين زاويه که کدام کشورھا برای 
ھستند، يعنی  »غير آماده«و کدام يک » آماده«سوسياليزم 

کمينترن نظرانۀ جان و تنگبندی بیھمان طبقه
انق<ب . ، کام<ً نادرست و منتفی استاستالينيستی

سوسياليستی در سطح ملی آغاز می شود، ولی ناگزير 
اين ھمان (بايد در سطح جھانی تکميل شود و پايان پذيرد 

مھم ترين اصل آموزۀ سوسياليزم مارکسيستی است که 
منتھا کشورھای مختلف، با آھنگ و سرعت . )اشاره شد

کشورھای عقب . ھای مختلفی اين پروسه را طی می کنند
به ديکتاتوری  سريع تر، تحت شرايط معينی، خيلی افتاده

پرولتاريا دست می يابند، ولی دقيقاً به خاطر عقب ماندگی 
به سوسياليزم خواھند رسيد؛ در واقع دوران گذار  ديرتر

کشورھا، به نسبت کشورھای پيشرفته تر،  برای اين قبيل
  .طو�نی و دشوارتر، و نه ناممکن، خواھد بود

پس بايد گفت اين ديدگاه که انق<ب در کشورھای عقب 
ماندۀ تحت سلطۀ امپرياليسم، بايد يک انق<ب دموکراتيک 

ضّد «و �بد » مترقی«، »ملی«به رھبری بورژوازی 
انق<ب سوسياليستی  باشد و سپس وارد فاز» امپرياليستی

شود در واقع يک تز کھنۀ منشويکی بود که بعدھا از 
سوی کمينترِن زير نفوذ استالين به جنبش کارگری و چپ 

  .در جھان تحميل شد و موجب شکست ھای خونينی گشت

مرحله بندی اما بايد توجه داشت که اين تز کھنه، يعنی 
، خود يکی از آموزه ھای تئوری ارتجاعی انقLب

بود؛ به طور دقيق تر بايد » سوسياليزم در يک کشور«
سوسياليزم در يک «بگوييم که از تئوری استالينيستی 

کمينترن، ب<فاصله دو آموزۀ سياسی مھم منتج » کشور
که تمرکز خود را به بناکردن  - اول، جنبش کارگری: شد

ساختمان سوسياليزم در يک کشور، مث<ً اتحاد شوروی، 
می بايستی ھميشه و به شکلی  -معطوف کرده است

فرصت طلبانه خود را با ھر چيزی که به نفع اين 
به ھمين خاطرست . است، انطباق و وفق دھد» تمرکز«

که ما می بينيم استالينيست ھا ھميشه به قول تروتسکی، 
دچار يک رشته چپ و راست رفتن ھای متناقض بوده «
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، گاھی از گاھی در مقابل امپرياليسم می ايستادند: ١»اند
در سازش و مماشات با آن وارد می شدند، گاھی ظاھراً 
از مبارزۀ طبقۀ کارگر دفاع می کردند، گاھی کام<ً 

به موارد آن اشاره خواھم (آشکار به آن خيانت می کردند 
يعنی نتيجۀ مستقيم اين آموزه آن است که توسعۀ ). کرد

 اقتصادی يک کشور، پيش از ھر چيز و مقّدم بر سياست

) يعنی ھمان چشم انداز بلشويک ھا(بين المللی انق<ب 

» مرحله بندی«دومين آموزه، ھمين . قرار می گيرد

» دموکراتيک- انق<ب ملی«يعنی اين که . انق<ب است

. الزاماً بايد پيش از وقوع انق<ب سوسياليستی تکميل شود

دقيقاً به خاطر ھمين تئوری می بينيم که چگونه 
، خصلت و نقش »بورژوازی ملی«ه استالينيست ھا ب

انق<بی تقديم کرده اند، واگر ھم اصو�ً چنين بورژوازی 
  !ای وجود نداشته است، به راحتی آن را خلق کرده اند

ناب، چيزی جز شکست جنبش » تئوری ھای«پيامد اين 
چپ در جھان و خيانت آشکار به طبقه کارگر جھانی 

ونزی در سال به عنوان نمونه، مورد اند. نبوده است
يکی از واضح ترين و درعين حال دردآوردن  ١٩۶۵

ترين نمونه ھاييست که ورشکستگی و خيانت ھای تز 
با افزايش تنش . را نشان می دھد» انق<ب دو مرحله ای«

ھا ميان کارگران و دھقانان، و آغاز خيزش ھايی توده ای 
عليه رژيم ضعيف سوکارنو، خط مشی رھبری 

ن، در بين توده ھای مردم و سازمان استالينيست در پک
 -)PKI(يعنی حزب کمونيست اندونزی  -توده ای آن ھا

و مترقی خود » بورژوازی ملی«اين بود که آن ھا بايد با 
نتيجه اين بود که در ماه اکتبر، . شوند جبھهوارد يک 

قريب به يک ميليون نفر از کارگران و دھقانان، طی 
وھارتو و با برنامه ريزی کودتايی که به وسيلۀ ژنرال س

کودتايی که . ای انجام شد، قتل عام شدند. آی. سازمان سی
ھرچند سوکارنو را کنار زد، اما جنبش کارگری را درھم 
شکست و به روی کار آمدن ديکتاتوری نظامی وحشی 

  .سوھارتو منجر شد

، استالينيست ھا را »انق<ب دومرحله ای«ھمين تئوری 

                                                 
  :در اين مورد نگاه کنيد به  ١

Leon Trotsky, “The revolution betrayed” 
(1936), Chap 5: 
http://www.marxists.org/archive/trotsky/193

6/revbet/ch05.htm 

، ھمراه با عناصر به »قیجبھۀ خل«به شرکت در 
بورژوازی، برای » ملی«و » مترقی«اصط<ح 

مرحله و فاز اول انق<ب تشويق کرده و به از » پيشبرد«
ميان رفتن بسياری از نيروھای صادق و مبارز منجر 

به عنوان مثال، ھمين تئوری بود که منجر شد . شده است
، به عنوان يک حزب »حزب کمونيست امريکا«

به دفاع از پرزيدنت  ١٩٣٠، طی دھۀ استالينيست
روزولت بپردازد و منطقاً امروز ھم از کانديداھای 

 . حزب دموکرات حمايت کند» مترقی«

ھمچنين در ايران سياست ھای حزب توده نسبت به قوام 
السلطنه، سپس نسبت به دکتر مصدق و در نھايت 

فدائيان با » اکثريت«ھمکاری حزب توده و جناح 
و غيره، ھمه ريشه در اين نظريات انحرافی خمينی  رژيم

  .داشته و از علل اصلی شکست انق<ب ايران، بوده اند

بنابراين انق<ب آتی ايران در عصر سرمايه داری 
جھانی، امپرياليسم، و در عصر گنديدگی بورژوازی، 

نمی تواند باشد  انقLب سوسياليستیھيچ چيز به جز يک 
ھۀ کنونی است؛ منتھا و اين استراتژی انق<ب در بر

مثل برقراری (انق<بی که ھم وظايف دموکراتيک 
خواسته ھای آزادی در بيان، پوشش، مذھب، عقيدۀ 
سياسی؛ وجود امنيت اجتماعی؛ وجود قوانين مترقی؛ 

و ھم وظايف سوسياليستی را ...) اص<حات ارضی و 
ترکيب می کند و در مرکز آن، طبقۀ کارگر قرار دارد؛ 

ه ت<ش می کند تا به وقوع تحو�ت انق<بی در انق<بی ک
سراسر جھان، به خصوص در کشورھای پيشرفته تر 
سرمايه داری، کمک بکند و با اتکا به متحدين انق<بی 
جھانی خود، با پيوند به انق<ب جھانی، مسيرش را دنبال 

   .کند
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  نشست کميتۀ اجرايی مرکزی سراسری روسيهنشست کميتۀ اجرايی مرکزی سراسری روسيه

  ١٩١٧دسامبر ) ١۴( ١

  

  ١٩١٧دسامبر  ١: يراد سخنرانیا

  ٢٠٧، پراودا، شمارۀ ١٩١٧دسامبر  ١٩: نخستين انتشار

مجموعه آثار لنين، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد : منبع
  ٣٥١، صفحۀ ١٩٧٢، ٢٨

  آرام نوبخت: ترجمۀ فارسی

  

١  

  سخنرانی دربارۀ مجلس مؤسسان

فارغ از شرايط جنگ طبقاتی که به جنگ داخلی مبدل 
ھنوز نھادی کامل تر از مجلس مؤسسان برای شده، ما 

خيال  خود را بااما نبايد . تعيين ارادۀ مردم نمی شناسيم
مجبور خواھد بود مجلس مؤسسان . سرگرم کنيمپردازی 

عناصر  کند؛تحت شرايط جنگ داخلی عمل  که
  .جنگی داخلی را آغاز کرده اند ،بورژوايی کالدينی

در مسکو،  شورش پس از ت<ش برای به درازا کشاندن
پس از ت<ش ناکام کرنسکی برای شوراندن سربازان 
عليه پتروگراد، پس از ت<ش بی ثمر برای سازماندھی 
افسران عالی رتبۀ ضّد انق<بی ارتش، اين عناصر اکنون 

. را در منطقۀ ُدن سازمان دھند قيامیکوشش می کنند که 

 ،اميدی به اين ت<ش نيست، چرا که قزاق ھای کارگر
  .مخالف کالدينی ھا ھستند

حزب کادت  آزار و ايذایبه اتھام  خر پاسدرفيق لنين 
  : گفت

 خودا از مخالفين سياسی دد جيابمبارزۀ طبقاتی را ن«

شود حزب کادت يک  اين که گفته می. درنظر گرفت
کميتۀ مرکزی کادت، . حقيقت نداردگروه نيرومند نيستد، 

کادت ھا . ستستاد فرماندھی سياسی طبقۀ بورژوا ا
تمامی طبقات مالک را جذب کرده اند؛ عناصری که 

ھمۀ . سمت راست کادت ھا ايستادند، به آن ھا پيوسته اند

  .آن ھا از حزب کادت پشتيبانی می کنند

ما را فرامی خوانند که مجلس مؤسسان را به ھمان شکلی 
. به ھيچ وجه. در ابتدا طراحی شده بود، دعوت کنيم

ما . ه منافع مردم طراحی شده بودسسان عليؤمجلس م
انق<ب کرديم تا تضمين کنيم که مجلس مؤسسان عليه 

نت ھا در دستان ااين ضم ومردم استفاده نخواھد شد، 
فرمان ما به وضوح و بدون ابھام زمان . حکومت باشد

 و شامل فراخوانده شدن مجلس مؤسسان را بيان می کند

کنيد که ذھن ن سعی. می شودپاسخ دقيقی به آن سؤال 
ما گفتيم که . ما ھيچ چيز را پنھانی نمی کنيم -خوانی کنيد

صد نماينده رمجلس مؤسسان را به مجّرد اين که چھا
 بھانه بياوريم کهنمی خواھيم . برسند، فراخواھيم خواھند

در برخی . انتخابات پس از موعد مقرر برگزار گرديد
 دیبع مناطق خاص، شوراھا خودشان تاريخ تاريخ ھای

از آن جا که انتخابات در تاريخ . انتخابات را تعيين کردند
که تعداد  بود ھای مختلفی برگزار گرديد، ضروری

. نمايندگان �زم برای گشايش مجلس مؤسسان تعيين شود

با بھره گيری از اين که در متن قانون به تعداد اشاره 
تا فارغ از تعداد نمايندگان حاضر،  شدهنشده است، ت<ش 

اجازه داد چنين تی که وموضع حک. لس فراخوانده شودمج
؟ حکومت شوروی کار می توانست باشد، چه اتفاقی بيفتد

درستی کرد که تعداد نمايندگان �زم برای تشکيل مجلس 
اين . نمودرا طی حکمی تعيين  شايستهمؤسسان به نحو 

کسانی که . کاری است که حکومت شوروی انجام داد
اما اگر به جای نقد، . فرمان را نقد کنندموافق نيستند بايد 

زخم زبان و ظّن و گمان به گوشمان برسد، وقعی به آن 
  .نخواھيم گذاشت

وقتی طبقه ای انق<بی درحال نبرد عليه طبقات مالکی 
است که مقاومت می کنند، مقاومت بايد درھم شکسته 

ما با ھمان س<حی که آن ھا برای درھم کوبيدن . شود
 -استفاده می کنند، آنان را درھم خواھيم کوبيدپرولتاريا 

  .ديگری اختراع نشده است حھيچ س<

اما کادت ھا . شما گفتيد که بورژوازی بايد منزوی شود
در عمل مشغول آغاز جنگ تحت لوای يک مطالبۀ 
ظاھراً دمکراتيک، يعنی مطالبۀ يک مجلس مؤسسان، 

می گويند که می خواھند در مجلس مؤسسان . ھستند
و شما . بنشينند و ھمزمان جنگ داخلی را سازمان دھند

  .به آن پاسخ می دھيد ،صحبت از انزوابا ھم 
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ما صرفاً اسباب مزاحمت را برای کسانی که تشريفات را 
اتھامات  داريم رعايت نمی کنند فراھم نمی کنيم، بلکه

. سياسی مستقيمی را به يک حزب سياسی وارد می آوريم

اين پاسخ . م به ھمين نحو عمل کردندانق<بيون فرانسه ھ
از دھقانانی است که دست به انتخاب زدند،  هما به آن دست

بگذاريد . بدون آن که بدانند چه کسی را انتخاب می کنند
مردم بدانند که مجلس مؤسسان تاحدودی متفاوت از آن 
. چه کرنسکی تمايل داشت، درحال فراخوانده شدن است

ه ايم، و مجلس مؤسسان دقيقاً ما حّق عزل را مطرح کرد
آن چيزی نخواھد بود که بورژوازی برنامه اش را چيده 

فراخواندن مجلس از اگرچه فقط چند روز تا پيش . بود
مؤسسان باقی مانده است، بورژوازی درحال سازماندھی 
جنگ داخلی، تشديد خرابکاری و توافق متارکۀ موقت 

شعار صوری  اجازه نخواھيم داد که با مشتی. جنگ است
بورژوازی مايل است که در مجلس . فريب بخوريم

. مؤسسان بنشيند و ھمزمان جنگ داخلی را سازمان دھد

ادت را ارزيابی کاتھام ما به حزب  جنسبگذاريد که 
کنند؛ بگذاريد اثبات کنند که حزب کادت، ستاد فرماندھی 
جنگ داخلی، جنگی که از فرط استيصال در حال غرق 

رفيق اشتاين برگ . کشور است، نيست به خون کردن
او تمام آن . ت<شی برای اثبات اين موضوع نکرده است

چه را که دربارۀ معاھدات ميان کادت ھا و کورنيلوف 
افشا شده است به فراموشی سپرده؛ اين نه ما، بلکه 

شمن سياسی ما بود که چنين معاھداتی را افشا دچرنوف، 
افراد حقير و کوچک را  ادعا می شود که ما گريبان. کرد

می گيريم، ولی اگر قرار باشد اتھام سياسی خود را عليه 
ستاد فرماندھی کل يک طبقه پنھان کنيم، سراغ معدودی 

  ».از افراد خاص نمی رويم

رفيق لنين سپس به اين م<حظه که بلشويک ھا دشمنان 
  :خلق نيز اع<م شده بودند، پرداخت

دشمنان خلق اع<م خواھند  آن ھا تھديدد کردند که ما را«
آن ھا جسارت چنين کاری . کرد؛ اما اين کار را نکردند

بسيار خوب، "گفتيم که  انھمان موقع به آن. را نداشتند
اگر می توانيد، امتحان کنيد؛ ت<ش کنيد به مردم بگوييد 

ان يک حزب، به عنوان يک وکه حزب بلشويک، به عن
به دنبال افراد  ؛جرأت نکردند". گرايش، دشمن خلق است

نمی "گفتيم . منفرد افتادند؛ به افترا و بھتان پناه بردند
توانيد ما را دشمنان خلق بناميد؛ شما حتی يک اعتراض 
اصولی ھم عليه بلشويک ھا نداريد؛ کل کاری که می 

اتھام ما ". توانيد انجام دھيد، دامن زدن به شايعات است
ای حقيرانه در عليه حزب کادت، ُمھر پايان به مانورھ

ما به مردم حقيقت را خواھيم . مبارزۀ سياسی می زند
به مردم خواھيم گفت که منافع آن ھا با�تر از منافع . گفت

ما نبايد به پيش داوری . يک نھاد دمکراتيک قرار دارد
ھای کھنه ای که منافع مردم را تابع يک دمکراسی 

: ھندکادت ھا شيون سر می د. صوری می کنند، بازگرديم

اما مقصودشان ". تمام قدرت به دست مجلس مؤسسان"
اين را بايد ". تمام قدرت به کالدين"در واقع اين است که 

به مردم گفت، و مردم ھم عمل ما را تصديق خواھند 
  ».کرد

٢  

  قطعنامه پيرامون فرمان مرتبط به حزب کادت

کميتۀ اجرايی مرکزی پس از شنيدن توضيحات 
ريای خلق در ارتباط با فرمانی سخنگويان شورای کميس

که کادت ھا را حزب دشمن خلق معرفی می کند و دستور 
به بازداشت اعضای ھيئت ھای حکومتی حزب می دھد، 
و با نظارت شوراھا بر کل حزب، مجدداً بر نياز به پيش 
راندن نيرومندترين مبارزه عليه ضّد انق<ب بورژوايی، 

و جنگ داخلی که تحت رھبری حزب کادت قرار دارد 
وحشسانه ای را عليه بنيان ھای انق<ب کارگران و 

  .دھقانان آغاز کرده است، صّحه گذاشت

کميتۀ اجرايی مرکزی، شورای کميسريای خلق را از 
حمايت تداوم يافتۀ خود در اين مورد اطمينان می دھد و 
اعتراضات گروه ھايی سياسی را که تزلزل و نوسانشان 

ی پرولتاريا و دھقانان فقير بوده درحال تضعيف ديکتاور
  .و ھست، وارد نمی داند

http://www.marxists.org/archive/lenin/works

/1917/dec/01.htm 
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  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««  ۵۵اطLعيۀ شمارۀ اطLعيۀ شمارۀ 

  

، ٢٠١٣نوامبر  ٢٢مورخ » احيای مارکسيستی«سمينار 
چشم ): ايران(بحران خاورميانه «و ھمين طور سمينار 
نوامبر، با موفقيت  ٢٣مورخ » اندازھا و راھکارھا

  .برگزار گرديدند

بدين وسيله از تمامی شرکت کنندگان در سمينار کلن، 
سخنرانان، و سازمان ھای حمايت کننده، نھايت قدردانی 

ر امور فنی و بخش تدارکات چنان چه نقايصی د. را داريم
وجود داشته است، ضمن پوزش، سعی در برطرف 

  .نمودن آن ھا در طی نشست ھای آتی خواھيم کرد

به اميد تداوم بحث ھا، ھمکاری، آغاز اتحاد عمل در 
  راستای منافع و اھداف جنبش کارگری ايران

  !پيروزی از آن ماست

و  )ميليتانت(گرايش مارکسيست ھای انق<بی ايران 
  پروژۀ احيای مارکسيستی

http://militaant.com/  

http://marxistrevival.org/  

 

   

  

  

  

  مقدمۀ مراسم افتتاحيۀ سمينارمقدمۀ مراسم افتتاحيۀ سمينار

  بھروز رضوانی

ضمن س<م به ھمۀ 
رفقای حاضر، و 
نھايت قدردانی بابت 

و ھزينه ای که  وقت
صرف کرديد تا در 
اين جا کنار ھم 
باشيم، می خواھم 

اجازه  چه چنان
بدھيد از فرصت 
استفاده کنم و پيش 
از شروع سمينار، 
طی چند دقيقه يک 
تصوير کلی از ايدۀ شکل گيری اين سمينار و مھم تر از 

  .آن ھدف نھايی اش، به شما بدھم

» تجربه«احتما�ً اکثر رفقای حاضر دست کم يک 

مشترک با ھم دارند و آن اين که طی سال ھای گذشته 
شاھد برگزاری انواع نشست ھا و ھمايش ھا با عناوين و 

اما مسأله اين جاست که در . موضوعات مختلف بوده اند
ھيچ کدام از آن ھا به طور روشن توضيح داده نشده که 
وجه تمايز اين سمينار با ساير موارد مشابه چه بوده؛ به 

ساير نشست ھا به چه مواردی نپرداخته يا  ،بارت ديگرع
چه اھدافی نرسيده اند که حا� �زم است سمينار به 

می  اين نتيجه. ديگری برای پُر کردن آن خ¶ شکل بگيرد
شود که فراخوان سمينار از طرف عمدۀ نيروھای طيف 

تکرار «يا » حرافی«چپ، متأسفانه، خود به خود با مث<ً 
در ذھن افراد تداعی » بحث ھای تخيلی« و» راتمکرّ 

 ،ايجاد کند» انگيزه«می شود، و بنابراين بيش از آن که 
  .تبديل می شود» عامل دافعه«به 

می توانم بدون اغراق يا ھرگونه برخورد مغرضانه ادعا 
کنم که در اکثر نشست ھای تاکنونی، اساساً روی مسائلی 

ا مسائل و تمرکز شده که کم ترين ارتباط ممکن را ب
يعنی صرفاً از دغدغه ھای  -مشک<ت حاد جنبش داشته

ذھنی و ع<يق فردی و جريانی تراوش کرده، نه از 
و يا حتی اگر در خوش بينانه ترين حالت  -واقعيت موجود

روی مسائل اساسی جنبش متمرکز بوده، نھايتاً 
بودن  حبه فرض صحي که شده استراھکارھايی ارائه 
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ر قطعنامه و نوشته ای روی کاغذ ھرگز از سطح  صدو
  .فراتر نرفته و نتيجتاً ما به ازايی در جنبش نداشته

بنابراين ايدۀ شکل گيری اين سمينار، در تقابل با ساير 
نشست ھای موجود، او�ً از واقعيات بسيار ساده و 
روشنی آغاز می کند که برای درک آن ھا نيازی به بحث 

عملی «انياً به دنبال و ث. ھای غامض و آن چنانی نيست
که به طور جمعی به دست می  است راھکارھايی» کردن

از زمان فروپاشی شوروی، فروريختن ديوار برلين . آيد
و بعد دورۀ نئوليبراليزم، به درستی پيش بينی شد که نظام 
سرمايه داری ماھيتاً و ذاتاً بحران زاست، و برخ<ف 

انه به شانۀ ن شابين و سوسيال دمکرات ھايی که ا¸تو
خوِد سيستم بورژوازی حرکت می کنند، جنبش 

در يک  موضوعيت دارد و و سوسياليستی ھنوز پويايی
  .زنده است ک<م

آن واقعيات ساده و روشنی که اشاره کردم اين ھا ھستند 
سرمايه  که از يک طرف، طی چند سال گذشته اين بحران

کنش به اتفاق افتاده و در وا آن در شديدترين شکلِ  داری
اين بحران بوده که امروز اعتراضات ميليونی توده ھا در 

اين . است سرتاسر جھان عليه سرمايه داری به راه افتاده
استخوان شيادی و ک<ھبرداری و بار ھم مردم با پوست 

ھای سرمايه  بانک ھا، مؤسسات مالی و حمايت دولت
به  احترام«بی پايه بودن بحث . از آن ھا را ديده اند داری

جنگ ھا و ويرانی ھايی . را فھميده اند» حريم خصوصی
دھه به عقب می کشانند،  ينرا که ھر کدام بشريت را چند

شايد تا چند سال قبل شرايط فعلی مبارزۀ طبقاتی . ديده اند
برای بسياری رؤيای دست نيافتی و محال بود، اما اين 

  .شرايط ا¸ن محقق شده

ھا فراموش »ارکسيستم«اما از طرف ديگر بسياری از 
بحران نيست، » پيش بينی«کردند که ھدف ما، صرفاً 

ناخواسته به ِسَمت مشاورين  خ<ف اين باشد،چون اگر 
. تنزل پيدا می کنيماقتصادی بورژوازی 

ھايی که تمام ھّم و غم خود را صرف پاسخ »مارکسيست«
وازی برای اثبات ژھای بور»ايدئولوگ«نظری و جدل با 

سرمايه داری و بحران ھای آتی آن  ضعف ھای جدی
کردند، ا¸ن به وضوح می بينند که فقط چند سال بحران، 
به تنھايی چندين دھه تبليغات ايدئولوژيک سرمايه داری 

، و توده ھا خيلی سريع تر از آن چه که هرا خنثی کرد
بنابراين بحران . فکر می کرديم به خيابان ھا ريخته اند

را  ھمان کاریشرايط عينی  سرمايه داری و تغييرات

چندين سال سر بسياری از دوستان  که انجام داد
مارکسيست را به خود گرم کرده بود؛ آن ھا فراموش 

 ۀکردند که قرار است در اين شرايط بحران، مبارز
رھبری  »سرنگونی سرمايه داری«طبقاتی را به سمت 

  .کنند» تفسير«کنند، نه اين که شرايط را 

با وجود شرايط عينی : طور خ<صه کنم کهبنابراين اين 
رخ نداده و در  یمساعد و آماده برای انق<ب، چنين انق<ب

عوض ھر روز گرايش ھای راست و افراطی رشد می 
کنند؛ يعنی در صورت تداوم ھمين وضع، باز ھم بايد 
. فرصتی تاريخی را به نفع سرمايه داری از دست بدھيم

چرا؟ اين معضل نه : کهاين جا اين پرسش پيش می آيد 
خ<صه کّل فقط در خاورميانه، بلکه در اروپا و آمريکا و 

گير کار کجاست؟ تا به  بايد پرسيد پس. وجود دارد جھان
ست که اين ا اين جا يک چيز مشخص ھست و آن ھم اين

  .در کّل جنبش چپ جھانی وجود دارد» گير«

از طرف ديگر وقتی به وضعيت مملکت خودمان، ايران، 
جمھوری . نگاه می کنيم تصوير مشابھی وجود دارد

» روز اول ١٠٠«اس<می از زمان تثبيت خود تا ھمين 

حکومت حسن روحانی، بی پروا به زندان، شکنجه، 
» قدرتمند«اين بيش از آن که نشانۀ . اعدام ادامه داده است

اين . ما را نشان می دھد» ضعف«بودن رژيم باشد، 
سئوليت ما معنای واقعی جاست که تعھد و احساس م

ھر يک لحظه کم کاری يا . خودش را نشان می دھد
قصور ما، به معنای اين است که سر ده ھا نفر با�ی دار 
می رود، به معنی سقوط خانواده ھای کارگری به قعر 

ما دقيقاً چه کرديم که بتوانيم سر خودمان را به . فقر است
ريم؟ آيا بايد عنوان چپ انق<بی و اپوزيسيون با� بگي

گی سابق خود مشغول باشيم و ھنوز به ھمان روزمرّ 
؟ به ع<وه اين سؤال پيش می »فعاليت«نامش را بگذاريم 

نشده؟ يا اگر  مطرحآيد که چرا اين بحث ھا در گذشته 
  چرا صدای آن به گوش کم تر کسی از ما رسيده؟ ،شده

خ<صه سمينار از اين سؤا�ت آغاز می کند و به دنبال 
  .یآن ھم يک پاسخ مادّ . پاسخ به آن است

را نمی  ی عزيزبه ھر حال بيش از اين وقت شما رفقا
 سخنرانان گرامی، گيرم، و باز ھم از حضور شما،

سازمان برگزارکننده و حاميان سمينار سپاس گزاری می 
  با تشکر .کنم
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  رفقايی از ايران به سميناررفقايی از ايران به سمينار  پيامپيام

است که رفيق آن چه از نظر می گذرانيد، متن بحثی 
چنگيز کامبخش، کارگر مارکسيست يکی از کارخانه 

احيای «ھای ايران، برای شرکت در سمينار 
ھرچند . از طريق اينترنت، آماده کرده بود» مارکسيستی

متأسفانه به دليل بروز مشک<تی در برقراری تماس، 
  . ايشان نتوانست بحث خود را ارائه و سمينار را دنبال کند

***  

  د گرم به تک تک رفقای حاضر در سمينار،با درو

بسيار خوشحالم که امروز می توانم در سمينار دخالت 
داشته باشم و به عنوان يک کارگر سوسياليست، و چنان 
چه اجازه داشته باشم به نمايندگی از کارگرانی مانند 
خودم، بخشی از تجربيات داخل را منتقل کنم و از آن جا 

جنبش و اھميت اين سمينار در برسم به نيازھای فعلی 
  .ارتباط با آن

وضعيت اقتصادی و اجتماعی داخل ايران نياز به توضيح 
خيلی زيادی ندارد، شايد حتی رفقای حاضر در اين جلسه 

در ايران، ھمان . ت آن را ھم بدانندايبيشتر از من جزئ
طور که مطلع ھستيد، روزی نيست که يک اعتراض و 

اين اعتراضات پراکنده  ؛نيايد اعتصاب کارگری به وجود
ھستند، ولی عموماً مطالبات مشترکی دارند که مھم ترين 

» حقوق معوقه« چون اين. آن دريافت حقوق معوقه است

و به مرگ و زندگی يک خانوادۀ  ،ديگر خط قرمز است
وضعيت اقتصادی، به  .کارگری ارتباط پيدا می کند

ای خصوص طی چند سال اخير، به دنبال تحريم ھ
به . وخيم شده ، به شدتاقتصادی اتحاديۀ اروپا و آمريکا

طوری که ديگر خود رژيم ھم وضعيت حاد بيکاری، 
فقر، نرخ تورم، اعتياد، گرانی کمرشکن مسکن، ھزينه 

به ھمين . ھای درمانی و آموزشی را انکار نمی کند
خاطر ھر جرقه ای يک اعتراض ايجاد می کند؛ مث<ً 

نفرۀ مردم  صد ، به اعتراضات چندگرانی و نايابی مرغ
يا با اعدام ھای سيستماتيک از طرف . نيشابور منجر شد

حکومت، ھر روز اعتراضات بيشتری در کردستان و 
  .ديگر استان ھا اتفاق می افتد

از يک منتھا متأسفانه اعتراضات و اعتصابات کارگری 
از ، و ھستند بدون سازماندھی و رھبری وپراکنده  طرف

ھم محدود به برخی مطالبات اقتصادی گر طرف دي

اين ). مثل افزايش دستمزد و غيره(رفرميستی 
را کارگران عادی و حتی روزمره اعتراضات 

درگير مسألۀ معيشت ، چون غيرسياسی انجام می دھند
يعنی ھمان طور که گفتم با ھزينه ھای وحشتناک . ھستند

اصو�ً مدرسه يا دانشگاه فرزندان و ھزينه ھای درمانی، 
منتھا اين . راھی به جز اعتصاب برايشان باقی نمی ماند

ی طبقۀ کارگر که وظيفه دارد اين »بخش پيشرو«وسط 
اعتراضات گوشه و کنار را به ھم مرتبط کند، مطالبات 
آن ھا را پله به پله به سطح مطالبات انق<بی برساند، يا 

حضور ندارد و ھنوز اسير بحث ھای محفلی اصو�ً 
است و در بھترين  حوادثيا خودش دنباله ُروی است، 

! مشغول می شود» گزارش«و » خبر«حالت به تھيۀ 

 ابتکار عمل ھا ارد،بدتر اين که شاھديم در بسياری از مو

و اعتصابات کارگری را به خود و جريانشان نسبت می 
ھمۀ اين ھا ! و در واقع از قِبَل آن دکان باز کرده اند دھند

ادی که ممکن است حتی از فرط يعنی کارگران ع
د، به مراتب شونال عضو خانۀ کارگر ھم بصاستي

راديکال تر و با شھامت تر از کسانی عمل می کنند که 
می » سوسياليست«و بعضاً » کارگر پيشرو«خودشان را 

اولی در عمل مشغول مبارزه است، دومی در ! دانند
   .حرف

يی کافی منتھا اين مبارزات اقتصادی و صنفی به تنھا
نيست، چون وظيفۀ ما به عنوان نيروھای مارکسيست 
انق<بی، نابودی آن نظامی ھست که اين معض<ت نتيجۀ 

، نه محدود شدن به )يعنی سرمايه داری(منطقی آن است 
خود من در گذشته . رفرم در چارچوب چنين نظامی

تجربۀ ايجاد يک تعاونی را داشتم و از نزديک ديدم که 
تشکل ھای . ھرچند �زم، ولی کافی نيستمبارزۀ صنفی 

مستقل و تعاونی ھا را خوِد کارگران بايد ايجاد کنند، اما 
وظيفۀ پيشروھای سوسياليست طبقۀ کارگر، وظيفۀ 

  .کارگران انق<بی، چيز ديگری ھست

» فعال کارگری«کلی  ماخ<صه طی سال ھای گذشته 

اين . »جنبش کارگری«داشته ايم، منتھا اکثراً بی ربط به 
مِن . است موضوع اثرات خيلی مخربی به جای گذاشته

 ،کارگر که مارکسيست ھم ھستم، در ارتباط با ھمکاران
ترين آن، مھم . می بينم وضوحاين اثرات مخرب را به 

. سياسی چپ و کارگری است به فعالين» بی اعتمادی«

چون کارگران عادی مبارزه می کنند، ھزينه می دھند، 
مل می کنند، منتھا می بينند که اين به فشارھا را تح
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در ھيچ جايی حضور ندارند و فقط » رھبران«اصط<ح 
و  موعظه می کنند» دفاع از حقوق زحمتکشان«دربارۀ 

  .شعار می دھند

» چپ«اين حس بی اعتمادی نسبت به سازمان ھای 

که در  من و شما. خارج کشور به مراتب بيشتر است
اين سازمان ھا  اليت داشته ايم،و فع مقطع انق<ب بوده ايم

منتھا نسل جديد کارگران . را می دانيم شانو کارنامه 
و (حتی اسم بسياری از اين سازمان ھا را ھم نمی داند 

فعالينی که از پيشينۀ  .!)واقعاً لزومی ھم ندارد که بداند
اين سازمان ھا و احزاب ھستند، و ھنوز ھم ھمان خط 

و�ً قادر نخواھند بود که مشی را دنبال می کنند، اص
ارتباطی با کارگران به طور اعم و ساير کارگران 

موجود  کارگری تشکل ھایاغلب . پيشروی جوان بگيرند
ديگر  با وجود بسياری ھزينه ھا، در داخل ايران ھم

   .اندکارايی خود را از دسته داده 

 در آن از يک بنابراين با شرايطی رو به رو ھستيم که

فشارھای اقتصادی  به خاطر ن نسل جوانکارگرا طرف
و سياسی به اجبار وارد اعتراض و اعتصاب، و در 

، منتھا شوندنتيجه وارد فاز مبارزات راديکال سياسی می 
وسط معرکه  و سازماندھی بدون رھبری از طرف ديگر
تشکل ھای موجود داخل واحزاب خارج، . رھا می شوند

در . ی ربط ھستنددرست در ھمين جا ثابت کرده اند که ب
ی ھم که خودشان دانشجويان روشنفکران و اين بين وضع

از نقطه نظر بی  می دانند،» چپ«و  »راديکال« را
ارتباطی به طبقۀ کارگر، تا حدود زيادی مانند اين تشکل 

متأسفانه اين بخش ھم تصور می کند . استھا و احزاب 
ان بايد به عنو ،»تئوری«که با خواندن کتاب و دانستن 

کارگران وارد  بی چون و چرای معلم و آموزش دھندۀ
اين برخوردھای قيم مآبانه و از موضع با� ھم . عمل شود

ضمن اين که بسياری از  .است بوده» عامل دافعه«بيشتر 
ھزينه «ھا به محض اين که پای » تئوريسين«اين نوع 

و فعاليت جدی عملی به ميان می آيد، سريع فاصله » دادن
آن وقت ما می . د و پشت شما را خالی می کنندمی گيرن

آن چنانی که » تئوريک«مانيم و يک خروار بحث ھای 
  !کوچکترين کاربردی بريمان ندارد

تجربه ھای سابق، به خصوص يک دھۀ گذشته، واقعاً 
يدی را طی کرد و تکرار ثابت می کند که بايد مسير جد

اين  .جنبش می شود باعث انحراففقط  ،گذشته اتاشتباھ
مسير جديد، از کانال گسست از تمام جريان ھای سابق و 

کنونی بی ربط به جنبش کارگری و تسويه حساب قاطعانه 
ا¸ن شرايط مھياست تا ما ھسته ھای . با آن ھا می گذرد

مخفی خودمان را در سطح مح<ت و کارخانه ھا درست 
در اين ھسته ھا، ھم رفقای کارگر پيشرويی را . کنيم

باشيم که فعال اند، تماس ھای زيادی دارند و زبان داشته 
کارگران را می شناسند؛ ھم رفقای روشنفکری که شايد 
از طبقۀ کارگر نباشند، ولی پا به پای ما مبارزه می کنند، 
تئوری ھا و تجربيات تاريخی و جھانی جنبش کموينستی 
را می شناسند و می توانند از آن ھا در شرايط داخل 

ھرچند متأسفانه تعداد چنين افرادی، . اده کنندايران استف
کم است، اما مھم کيفيت با�ی فعاليت و پيگيری و جديت 

بنابراين بدون مبالغه بايد بگويم که وضعيت . آن ھاست
برای تدارک حزب پيشتاز انق<بی، که احتما�ً در خ<ل 
بحث ھا مفص<ً به جوانب مختلف آن پرداخته شده است، 

واقع اين تدارک خيلی وقت است که در در . مھياست
  .دستور روز قرار داشته، اما ھمۀ ما کوتاھی کرده بوديم

حتی ا¸ن که رابطۀ جمھوری اس<می با غرب در حال 
بھبود است، بعيد نمی دانم که جمھوری اس<می در 

اتحاديه «بلندمدت از ترس اعتراضات کارگری وسيع، 
ا به عنوان و وابسته به خود ر» ھای کارگری زرد

خانۀ کارگر ظاھراً خيلی . سوپاپ اطمينان درست کند
ھا متوجه اوضاع حاد » چپ«سريع تر از بسياری از 

به ھمين دليل حتی جرأت نمی کند که جلسات . فعلی شده
ماھيانه را با حضور نمايندگان کارگران در خانۀ کارگر 

به ھمين خاطر از ھمين ا¸ن حتی مشغول . برگزار کند
ه ريزی ھستيم که با مداخله در خانۀ کارگر، روی برنام

پايه ھای راديکال تر آن ھا ھم تأثير بگذاريم و مسير 
  . درست را نشان بدھيم

يعنی ايجاد اين ھسته ھا و رفتن به  -منتھا تدارک انق<بی
سوی ايجاد حزب پيشتاز کارگری که در حال حاضر 

. ی باشدبايد با تکيه بر طبقۀ کارگر جھان -وجود ندارد

کارگران ايران به حمايت و پشتيبانی از متحدين طبقاتی 
اين موضوع ھم برای . خود در سرتاسر جھان نياز دارند

کسب اعتماد به نفس طبقۀ کارگر ايران اھميت دارد 
کارگران ايران تنھا «يعنی بدانند و اعتقاد داشته باشند که (

آن ھا  و ھم برای استفاده از تجربيات و نيروی) »نيستند
  .برای دفاع از جنبش

ضرورت اين ھمبستگی بين المللی را با چند مثال می 
  :توانم توضيح بدھم
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مث<ً . اول؛ ايجاد اعتماد به نفس در درون کارگران ايران
زمانی که من فيلم مراسم اول ماه امسال در ترکيه را که 

شبکۀ «و با حضور » يودير«از طرف تشکل کارگری 
» کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی«و » ھمبستگی کارگری

برگزار گرديد، به برخی کارگران نشان دادم، به وضوح 
شاھد واکنش مثبت و حّس اعتماد به نفس آن ھا از اين 

ما به فکر «: حتی به شوخی گفتم. اقدامات حمايتی بودم
خودمان نيستيم، آن وقت کارگران دنيا از ما حمايت می 

، اگر سازمان يافته و وسيع اعتراضات بين المللی. »!کنند
باشد، يکی از اھرم ھای فشار عليه رژيم است برای 

تأثير اين حمايت ھا را . وادار کردن به عقب نشينی آن
می شود در شناخته شدن رھبران عملی جنبش کارگری 

مثل شاھرخ زمانی ھا، رضا شھابی ھا، بھنام (ايران 
اين که رژيم به کل جھان ديد، و ) ابراھيم زاده ھا و غيره

می داند ايجاد ھرگونه خطر جانی برای اين رھبران در 
زندان ھا، آن را با مشک<ت بيشتری در سطح دنيا رو به 

  . رو می کند

ھمان طور که : دوم؛ حفظ دستاوردھای جنبش کارگری
اعتصابات کارگری گسترده و جدی در آيندۀ نه گفتم، 

ی و ھمبستگی چندان دور، بدون اتکا به متحدين بين الملل
خواھند از سوی آن ھا، به راحتی از سوی رژيم درھم 

 يک نمونه، به ذکر اين امر برای روشن شدن. شکست

حزب عدالت و « مدتی قبل، حکومت: ماکتفا می کن
در ترکيه حق اعتصاب در صنايع  (AKP) »توسعه

کارگران صنايع . ھواپيمايی را ممنوع اع<م کرد
ين ممنوعيت وارد عمل شدند و ھواپيمايی در مخالفت با ا

اين . که صدھا پرواز را لغو و متوقف کنند شدندموفق 
طی يک روز صورت گرفت، تکليف را  فقطاقدام که 

در روز . مشخص کرد و ھشدار �زم را به دولت داد
 اگر«آکسيون، اتحاديه ھای اروپايی اع<م کردند که 

ما ھواپيماھای ترکيه با شکستن اعتصاب در کشورھای 
 .»فرود بيايند، ما اجازۀ بازگشت را به آن ھا نخواھيم داد

بنابراين سؤال اين است اگر در آينده کارگران حمل و نقل 
عمومی، حمل و نقل ھوايی و غيره در ايران دست به 
اعتصاب بزنند، چه کسانی به اين شکل از آن ھا دفاع 

  خواھند کرد؟

دليل سرکوب به : سوم؛ استفاده از تجربيات بين المللی
ھای سيستماتيک حاکميت در طول سه دھۀ گذشته، جنبش 

رفرميسم و  سمتکارگری در موارد متعددی يا به 

نتوانسته است تجربيات و مماشات چرخش کرده و يا 
مث<ً تجربۀ شوراھا در (انق<بی گذشتۀ خود را  ت ھایسن

به نسل ھای جديد منتقل کند، به ھمين ) ٥٧اوايل انق<ب 
شک برای رشد و تقويت خود و کسب آمادگی دون دليل ب

برای دوره ھای پيش رو، به تجربيات مبارزاتی طبقۀ 
کارگر در سطح جھان نياز پيدا خواھد کرد؛ اين موضوع 
بدون ارتباط با متحدين واقعی جنبش کارگری ايران در 

ميان تشکل  بنابراين بايد. سطح جھانی امکان ناپذير است
تلف و جنبش ی کشورھای مخھای کارگری انق<ب

نه فقط  ارتباط ايجاد نکرد، آن ھم کارگری در داخل ايران
انتقال تجربيات و درس ھای مبارزاتی آن ھا به بدنۀ  برای

زمينۀ  ايجاد جنبش کارگری ايران را فراھم کند، بلکه
از طريق  مث<ً  -تيبانی عملی از جنبش کارگری داخلپش

اه اندازی کمپين ھای برگزاری آکسيون ھای اعتراضی، ر
دفاعی در حمايت از فعالين کارگری زندانی، اعمال فشار 

سازمان جھانی کار و ساير  مثلبه واسطۀ نھادھايی 
نھادھايی که رژيم جمھوری اس<می به دليل عضويت در 

آوری آن ھا، ملزم به رعايت تعھدات خود است، جمع
  .ايجاد کند -کمک ھای مالی و غيره

زمينه برای ايجاد و  کهاھميت دارد  ياربين بسدر اين 
حفظ ارتباط بين پيشروان کارگری در تبعيد، و بين آن ھا 
و ساير پيشروان کارگری در درون جنبش کارگری 

چنين انتقال دوسويۀ تجربيات و درس ھا ميان داخل، و ھم
  .آن ھا، فراھم شود

به طور خ<صه، اين بخشی از ھمان وظايفی است که 
ھم به درستی تعريف کرده » ای مارکسيستیاحي«پروژۀ 

  . و برای خودش درنظر گرفته است

رفقا؛ در شرايط حاد فعلی جنبش، بايد با اتکا به نيرو و 
با برجسته کردن نقاط امکانات جمعی، بدون ات<ف وقت، 

کار را برای رسيدن به اھداف آغاز  اشتراک و نه افتراق،
منتظر ما نمی  چون بايد مطمئن باشيد که جنبش. کنيم
  .شود

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگری

 !زنده باد حزب پيشتاز انق<بی
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  پيام کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانیپيام کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی

چشم اندازھا و : بحران خاورميانه«از سمينار 
  !حمايت می کنيم »راھکارھا

ی و با ھر اجناح ھای مختلف سرمايه داری در ھر نقطه 
در مقابله و حمله به کارگران فرم و شکلی که باشند، 

تفاوتی با ھم ندارند و در مقابل مبارزات انق<بی کارگری 
نظام سرمايه داری در اين راستا . متحد می شوند

به دليل شرايط بحرانی رژيم در  ايران جمھوری اس<می
مان داخلی اعرصۀ بين المللی و ھمين طور وضعيت نابس

ارگر، برای روز افزون طبقۀ ک اعتراضاتحکومت و 
و پيوستن به جريان اصلی سرمايه و افزايش بقای خود 

خيز  ،ھای غربی با طرف رفع سوء تفاھمات فی مابين
 ای از زندانيان سياسی برداشته و در ھمين راستا نيز عده

را به شکل نمادين مورد عفو قرار داده  )رفرميست(
چون  ای ھم  اجعه خطر تکرار دوبارۀ ف ،با اين حال ؛است
کما اين که در . شود تر می ھر لحظه بيش ۶٧عام  قتل

آستانۀ روی کار آمدن حکومت روحانی نيز شاھد بوديم 
که رژيم بھترين فرصت را برای تسويۀ فعالين کارگری 

، به طور علنی و سياسی در زندان ھا به دست آورد
تعدادی از زندانيان سياسی را تھديد به مرگ کردند و 

از اين نقطه  .رای تعدادی نيز پرونده ھای جديدی ساختندب
 در به تحو�ت جديدی زانظر، جنبش کارگری ني

جھت ممکن شدن دفاع و آماده شدن برای  مبارزات خود
ما نيز بايد با اتکا به تحليل مشخص  حمله دارد، ھمچنين

رخ داده و با  حو�تِ تاز شرايط مشخص، به موازات اين 
بلندی ھای  گام به تحو�ت جديد، آگاھانهآگاھی از نياز 

طبقۀ  مبارزات انق<بی سازمانيابی و سازماندھی در جھت
ضمن انجام وظايف مختلف و به پيش برداريم،  کارگر

عاجل انق<بی در جھت برقراری پيوند ارگانيک با طبقۀ 
آزادی زندانيان  ،با اعتراضات و اقدامات متحدانه کارگر،

  . بستانيمسياسی را از حکومت 

بايد با دوری جستن از خرده کاری و دنباله روی و  :رفقا
با ھمبستگی جھانی، سازمانيابی و سازماندھی انق<بی 

. را برای چنين گام بلندی آماده کنيمو طبقۀ کارگر خود 

بحران «به ھمين جھت ما از سميناری که با عنوان 
 ۀو با ھدف ارائ» چشم اندازھا و راھکارھا: خاورميانه

تحليل مشخص از شرايط کنونی و در تدارک اتحاد وسيع 

تر بين المللی در حمايت از کارگران ايران و به طور 
باشد . ويژه کارگران زندانی است، اع<م حمايت می کنيم

که اين سمينار و سمينار ھای از اين دست زمينه ساز 
  .ايجاد سازمان سياسی طبقۀ کارگر گردند

  .گرمی دستان شما را می فشاريمبه اميد چنان روزی به 

  کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی

١٥/١٠/٢٠١٣ 
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احيای احيای   ۀۀضرورت ھمگرايی مارکسيست ھا و پروژضرورت ھمگرايی مارکسيست ھا و پروژ
  مارکسيستیمارکسيستی

  مازيار رازی

ھمگرايی مارکسيست ھا در وضعيت کنونی در سطح 
اما، مفھوم . جھانی در دستور روز قرار گرفته است

از يک  گسست يعنی ،از ديدگاه مارکسيستی ھمگرايی
سلسله نظريات و سنن انحرافی در جنبش کارگری و بر 
اين اساس تعيين مؤلفه ھايی برای ھمگرايی مارکسيستی 
در راستای امر دخالتگری ھدفمند در جنبش کارگری 

 .برای تدارک انق<ب سوسياليستی

برای تعيين مؤلفه ھای ھمگرايی، مارکسيست ھا بايد به 
خود کارل مارکس رجعت  نظريات، شيوۀ نگرش و متد

 .کنند

 انگيزۀ ما چيست؟ 

انگيزۀ ما نيز در واقع ھمانند انگيزۀ خود مارکس در 
عصر او است، که با گسست از سوسياليست ھای نخبه 
گرا، تخيل گرا و ف<سفۀ زمان خود، سوسياليزم را به يک 

. ما نيز با چنين انگيزه ای توافق داريم. علم مبدل کرد

دن يا خوانا کردن علم رھايی بشريت به يعنی به روز کر
به سخن ديگر . وضعيت کنونی جنبش زندۀ طبقۀ کارگر

انگيزۀ ما، باز تعريف کردن مارکسيزم برای قرن بيست 
ما نيز ھمانند مارکس، با گسست از گرايش . و يکم است

ی امنتھا زير لو -ھای انحرافی و غير سوسياليستی
انيم به مارکسيزم می تو -»مارکسيزم«و » سوسياليزم«

امروزی نايل آييم و ھمگرايی مارکسيست ھا را با موفقت 
  .تحقق بخشيم

بديھی است که �زمۀ گسست از نظريات انحرافی،  
برخورداری از مؤلفه ھايی است که با اتکا به آن ھا، 

پيش از  .وجوه تمايز خود را با نظريات مذکور نشان دھيم
ا استفاده از متد توضيح مؤلفه ھای خود، �زم است ب

مارکسيستی ھدف، روش و نکات مھم وضعيت کنونی 
جنبش کارگری در سطح بين المللی را مورد بازنگری 
قرار بدھيم و ضرورت ھمگرايی مارکسيست ھا و پروژۀ 

را از وضعيت امروزی استنتاج » احيای مارکسيستی«

 .کنيم

  ھدف ما چيست؟

مارکس  ھدف نھايی ما، ھمان ھدفی است که خود کارل
سازمان دادن پرولتاريا در قالب «به آن رسيده بود؛ يعنی 

سرنگون کردن سيادت بورژوازی، و تسخير يک طبقه، 
برای گذار به » قدرت سياسی به وسيلۀ پرولتاريا

  .سوسياليزم

مانيفست «سال از زمان انتشار  ١۶۵پس از سپری شدن 
. ، اين نظريه کماکان به قوت خود باقی است»کمونيست

ه تنھا ھيچ ترديدی به صحت آن نيست، بلکه در ن
وضعيت کنونی جھانی ضرورت آن حتی بسيار ملموس 

کارل مارکس در مورد ويژگی ھا . تر از پيش شده است
و جوانب مختلف جامعۀ سوسياليستی، و ھمين طور دورۀ 
گذار به سوی اين فرماسيون که با تسخير قدرت به دست 

آن فرايند زايش جامعۀ  طبقۀ کارگر آغاز می شود و طی
بی طبقۀ سوسياليستی آغاز می گردد، به غير از يک 

اين محدود شدن . سلسله خطوط کلی مطلب زيادی ننوشت
به طرح خطوط کلی و چشم اندازھای آتی، نه از سر 
ضعف، بلکه دقيقاً به دليل درک ماترياليستی از تاريخ و 

ای متد علمی مارکس است و تفاوت خود را با جريان ھ
سوسياليزم اتوپيايی و خرده بورژوايی آشکار می کند که 

با نقشه ھا و الگوھای از به طور بی چون و چرا ينده را آ
  .پيش تعريف شده و ايده آليستی طراحی می کنند

مارکس بر اين اعتقاد بود که پرولتاريا و کليۀ زحمتکشان 
متحد آن پس از سرنگونی سيادت بورژوازی، خود به 

اما آن چه . ه ای نوين را طرح ريزی می کننددقت جامع
او در باره اش اطمينان کامل داشت اين بود که سرمايه 
داری ديگر پاسخگوی نيازھای اجتماعی اکثريت جامعه 
ديگر و بايد توسط پرولتاريا، که خود محصول زايش و 

ھمان » گورکنان«رشد مناسبات سرمايه داری است و به 
  .دسرنگون گردمناسبات مبّدل می شود، 

ما نيز در قرن بيست و يکم ھمانند مارکس بر اين 
اعتقاديم که ھدف ما چيزی جز تدارک برای سرنگونی 
نظام ھای سرمايه داری بوسيله پرولتاريا و استقرار نظام 
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چرا که نظام سرمايه داری با تحميل . سوسياليستی نيست
 جنگ ھا و ويرانی ھای عظيم، يعنی با نابودی و تخريب

حجم عظيمی از نيروھای مولد، بشريت را به عقبگرد و 
پس رفت واداشته است، و طبقۀ کارگر و توده ھای تحت 
ستم جھان ھمواره قربانيان اصلی اين تخاصمات و منافع 

اين ھا نه . ک<ن حاصل از آن برای سرمايه داری بوده اند
فقط اوج ابتذال و گنديدگی نظام سرمايه داری جھانی را 

می دھد، بلکه دوراھی پيش روی بشريت يعنی نشان 
طبقۀ . را ھم به نمايش می گذارد» سوسياليسم يا بربريت«

کارگر نھايتاً با اتکا به نيروی خود، به مثابۀ توليدکنندگان 
اصلی و حقيقی، با سازمان دھی انق<ب اجتماعی، با 
تحمل شکست ھا و پيروزی ھا، نظم نوينی را خلق خواھد 

ه به راستی به منافع بشريت خدمت کند، کرد؛ نظمی ک
از ھر «نظامی کمونيستی که در نھايت در آن اصل يعنی 

» !کس بسته به  استعدادش، به ھر کس بسته به نيازش

 .اجرا می شود

  روش ما کدام است؟

برخورد با مسألۀ ھمگرايی مارکسيست ھا نيز بنا بر 
آموزش ھای مارکس تنھا می تواند با بکارگيری روش 

مارکس در نقد به . عملی صورت پذيرد- انق<بی- نتقادیا
ماترياليزم فوئرباخ، در تزھای دربارۀ فوئرباخ، می گويد 
که اِشکال فوئرباخ، مانند تمامی ماترياليست ھای پيشين 

، اھميت "انق<بی"اھميت فعاليت «در اين است که او 
در ). تز اول(» را در نمی يابد" انتقادی - عملی"فعاليت 

، به مفھوم ريشه يابی وضعيت زندۀ انتقادیجا صفت  اين
، يعنی با ھدف تغيير  انق<بیمبارزات کارگری است؛ 

، يعنی عمل ھدفمندانه عملی و. دگرگونی وضعيت کنونی
ما نيز چنين روشی را برای . يا اراده گری خردمندانه

ھمگرايی مارکسيست ھا در راستای بازتعريف مارکسيزم 
استفاده  - علم شرايط رھايی طبقۀ کارگر - به مثابۀ يک علم

 .می کنيم

  وضعيت کنونی سياسی جھانی چگونه است؟

امروز در وضعيت کنونی و زندۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر،  
  ما شاھد دو پديده در کنار ھمديگر

برای مشاھده و درک اين پديده ھا، نيازی به . ھستيم 
ھر  .تحليل ھای خاص و بحث ھای فرسايشی ثقيل نيست

  .کسی می تواند آن را مشاھده کند

پديدۀ اول، اعتراضات ميليونی توده ھای وسيعی از مردم 
در مقابل اجحافات و حم<ت سيستماتيک سرمايه داری 

توده ھا در مبارزات روزمرۀ خود به ويژه در طی . است
چند سال گذشته، ھر چه بيشتر به ماھيت واقعی سرمايه 

سال  ٣٠پس از . ده اندداری و دولت ھای حامی آن پی بر
سيطرۀ نئوليبراليزم و رکود در مبارزات طبقاتی در 
سراسر جھان، ما در چند سال گذشته شاھد تشديد 
اعتراضات و خيزش ھا و قيام ھای ميليونی در سراسر 

ماھيت واقعی بانک ھا و مراکز مالی و . جھان بوده ايم
ده دولت ھای سرمايه داری به مثابۀ حاميان آنان، بر تو

با افشای اسناد و مدارک . ھای ميليونی آشکار شده است
شھروندان » حريم خصوصی«بی شماری، اسطورۀ حفظ 

  . به پايان رسيده است

اگر ھمين چند سال پيش، ما مارکسيست ھا، به توده ھای 
مردم می گفتيم که اين بانک ھا و مؤسسات مالی در حال 

کسی به ک<ھبردازی و سوء استفاده از شما ھستند، 
اگر ھمين چند سال پيش ما . سخنان ما توجھی نمی کرد

ادعا می کرديم که دولت ھای سرمايه داری، حامی بانک 
اما اکنون نيازی به . ھا ھستند، کسی وقعی نمی گذاشت
توده ھای ميليونی که . بازگو کردن اين واقعيت ھا نيست

امروز در سراسر جھان، از يونان تا اسپانيا و از 
ی �تين تا شمال آفريقا، در خيابان ھا در اعتراض آمريکا

به برنامه ھای رياضت و تضييقی اجتماعی ھستند، خود 
ھا »جولين آسانژ«افشاگری ھای . به اين آگاھی رسيده اند

ھا اين آگاھی را عميق تر کرده » ادوارد اسنودن«و 
توده ھای وسيع در سطح بين المللی به آگاھی ضد . است

آن ھا با . حتی سوسياليستی رسيده اند سرمايه داری و
آن . نگرشی انتقادی خواھان تغيير وضعيت موجود ھستند

ھا خواھان کنار گذاری سرمايه داری و فراتر رفتن از آن 
 .ھستند

پديدۀ دوم، اين است که با وجود اين تغييرات در شرايط 
عينی و آگاھی توده ھا به سود انق<ب، انق<بی 

مارکسيست ھايی که . نبوده است سوسياليستی در کار
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بيش از سه دھه خود را در درون تشکي<ت ھای انق<بی 
خود برای چنين روزی آماده کرده بودند تا توده ھا را به 
سمت انق<بی سوسياليستی رھبری کنند، يا کام<ً غايب 
ھستند و يا حضورشان در معاد�ت مبارزۀ طبقاتی غير 

ارکسيست ھا ھر چه بيشتر م. تعيين کننده و کم رنگ است
بحران سياسی و تشکي<تی در . پراکنده و متفرق ھستند

درون طيف وسيعی از مارکسيست ھا عميق تر از پيش 
اعتقادات . بحران تئوريک، محسوس است. شده است

بنيادين مارکسيستی و مشخصاً خود کارل مارکس به 
 کناری پرتاب شده و زير آواری از انحرافات، دگماتيسم و

در منازعه و . برخوردھای ايدئولوژيک مدفون شده است
جنگ بين دولت ھای امپرياليستی و دولت ھای سرمايه 
داری ارتجاعی در خاورميانه،  برخی از گرايش ھای 

، تلويحاً يا تصريحاً، در کنار امپرياليزم »مارکسيستی«
قرار گرفته، و بعضی نيز، تلويحاً يا تصريحاً، در کنار 

بوروکراسی . رتجاعی منطقه قرار گرفته اندرژيم ھای ا
و انشعابات و اخت<فات ميان دسته ھای مختلف 

واقعيت اين است که . مارکسيستی بی داد می کند
مارکسيزم به عنوان علم رھايی طبقۀ کارگر دستخوش 

اضافه بر اين، . تحريف و به فراموشی سپرده شده است
علت  در سطح جھانی بحران اعتبار سوسياليزم به

مانند شوروی » اردوگاه ھای سوسياليستی«کجروی ھای 
تحريفات عامدانه . و چين و اقمارشان، ھمچنان باقی است

و سيستماتيِک اعتقادات پايه ای مارکسيستی  از سوی 
از يک سو، ھمراه با ھمکاری » موسسۀ علوم مسکو«

عملی بوروکراسی مسکو و پکن با بورژوازی عليه 
کمونيستی در سطح جھانی، جنبش ھای کارگری و 

ضربات مخرب و مھلکی بر بدن طبقۀ کارگری در سطح 
جھانی وارد آورده و اعتبار سوسياليزم را در انظار 
ميليون ھا نفر از کارگران و زحمتکشان جھان، زير 

  .سؤال برده است

با کنار ھم گذاشتن اين دو پديدۀ متناقض، تنھا می توان به 
توده ھا آمادۀ انق<بات : ست کهيک نتيجه رسيد و آن اين ا

سوسياليستی ھستند، اما مارکسيست ھا در بحران به سر 
می برند و قادر به دخالتگری و رھبری توده ھای به 
اھدافشان، يعنی برکناری بنيادين دولت ھای سرمايه 

 .داری و استقرار سوسياليزم، نيستند

برای فائق آمدن به اين وضعيت اسفبار است که امروز 
راه حل . ارکسيست ھا بايد در جستجوی راه حلی باشندم

ھم ھمان است که در دورۀ خود مارکس موضوعيت پيدا 
به روز کردن و تکامل  علم رھايی پرولتاريا : کرد

و گسست از ) سوسياليزم علمی و يا ھمان مارکسيزم(
گرايش ھای بازدارندۀ نخبه گرا و تخيل گرا با روشی 

  عملی –انق<بی - انتقادی

  پيش شرط ھای احيای مارکسيستی چيست؟

ھمسويی مارکسيست ھا برای احيای مارکسيستی و باز 
تعريف مارکسيزم در قرن بيست و يکم، شامل دو پيش 
شرط می شود که مارکسيست ھا به شکل جمعی و 

 .سراسری بايد مشترکاً به انجام رسانند

با پرھيز ( بازنگری و بررسی ريشه ھای مارکسيزماول، 
روش ھای متعصبانه و مغرضانه، يا آن چه که  از

). می ناميد» ايدئولوژيک«مارکس به روشنی برخورد 

تاريخ سوسياليست ھای پيش از مارکس و تحقيق و 
مطالعۀ جمعی برای تعريف و روشن سازی گسست 
مارکس از سوسياليست ھای پيشين و گسست او از فلسفه 

ه مسايل ھای پيشين و يافتن روش نگرش تحليلی او ب
اين پيش شرط ھا به شکل نطفه ای و محدود . اجتماعی

اما، اين ھا به تنھايی کافی . در پيش صورت گرفته است
نيست، اين اقدامات می بايد به طور جمعی و سراسری 

 .در درون طيف مارکسيست ھا انجام گيرد

بازنگری و درس گيری از پراتيک سوسياليزم در  دوم،
روش ھای متعصبانه و با پرھيز از (قرن پيش 

يعنی بررسی سوسياليزم روسی و سوسياليزم ). مغرضانه
اين ). و کوبايی و ونزوئ<يی و چريکی و غيره(چينی 

بازنگری و درس گيری نيز بايد به طور جمعی و 
سراسری، و به دور از برخوردھای متعصبانه و 

  .مغرضانه صورت گيرد

ر مقام آغاز با اين پيش زمينه ھاست که مارکسيست ھا د
تکليف اصلی يعنی بازتعريف مارکسيزم برای قرن بيست 

  .و يکم قرار می گيرند

اما برای بازتعريف مارکسيزم، تنھا آشنايی و مسلح شدن 
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به ريشه ھای تاريخی و درس گيری مثبت و منفی از 
تجارب انق<بات قرن بيستم نيز به خودی خود کفايت نمی 

مارکس، بايد در پراتيک  مارکسيست ھا بنا بر گفتۀ. کند
انتقادی و انق<بی مبارزات زندۀ امروز طبقۀ کارگر در 
سطح بين المللی نيز درگير باشند و در راستای تغيير 

دخالتگری . وضعيت کنونی، دخالت گيری کنند
مارکسيست ھا در درون جنبش زندۀ طبقۀ کارگر تنھا با 

ی اراده گر(انق<بی و عملی -رويکرد و روش انتقادی
اما، اين خود، تنھا  می تواند بر . عملی است) خردمندانه

برنامۀ . محور يک برنامۀ سوسياليستی تحقق يابد
سوسياليستی، نه تنھا شامل تئوری و تجارب تاريخی و 
بين المللی جنبش کمونيستی است، بلکه عمدتاً شامل عمل 
ھدفمند يا اراده گری خردمندانۀ خود کارگران در 

گفته شده . ی امروزی آنان نيز می شودمبارزات طبقات
است که بدون تئوری انق<بی، انق<ب به پيروزی نمی 

منظور اين است که تئوری انق<بی بدون برنامۀ . رسد
. سوسياليستی نمی تواند پيروزی انق<ب را متحقق سازد

اما خود اين تئوری از يک سو، شامل بخش تاريخی و 
مل ب چکيدۀ عملی بين المللی، و از سوی ديگر، شا

اين دو بخش از . فعاليت ھدفمند خود پرولتاريا می شود
اما . تئوری است که برنامۀ سوسياليستی را شکل می دھد

يک ظرف و نھاد سوسياليستی برای محافظت و انتقال 
زيرا برنامۀ . برنامۀ سوسياليستی ضروری است

سوسياليستی نمی تواند به شکل معلق و بدون ظرف دوام 
رد و به تدريج زير فشار ايدئولوژی ھيئت حاکم، از بياو

در واقع، عالی ترين تجلی انتقال برنامۀ . ميان می رود
سوسياليستی به مبارزات زندۀ طبقۀ کارگر وجود يک 

اين چگونه . نھاد انق<بی سوسياليستی کارگری است
نھادی می تواند باشد؟ به قول کارل مارکس در مانيفست 

  : کمونيست

ست ھا از يک سو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين کموني«
حزب ھای طبقۀ کارگر ھر مملکت را  و قاطع ترين بخش

بخشی ھستند که ديگران را تشکيل می دھند، و در واقع 
ز ديدگاه ؛ و از سوی ديگر، يعنی ابه حرکت در می آورند

نظری، آنان نسبت به تودۀ عظيم پرولتاريا اين امتياز را 
شنی، مسير حرکت، شرايط، و نتايج نھايی دارند که به رو

 .و کلی نھضت پرولتاريا را درک می کنند

ھدف فوری و فوتی کمونيست ھا ھمان ھدف ھمۀ احزاب 
متشکل کردن پرولتاريا در قالب يک : پرولتاری است

طبقه، سرنگون کردن سيادت بورژوازی، و تسخير 
  .»قدرت سياسی به وسيلۀ پرولتاريا

نظر مارکس، امروزه، نھادی جز مورد » نھاد«اين 
 .نمی تواند باشد» حزب پيشتاز کارگری«

در نتيجه ھمگرايی مارکسيست ھا در عالی ترين شکل 
آن، متشکل شدن در يک حزب سياسی کارگری بر محور 
برنامۀ سوسياليستی است که متکی بر علم مارکسيزم 

  بايد تأکيد کرد که. باشد

ه آگاھی سوسياليستی توده ھا در مبارزات روزمزۀ خود ب
نايل می آيند و به ضرورت انق<ب سوسياليستی و به زير 

حزب پيشتاز . کشيدن دولت سرمايه داری پی می برند
قاطع «کارگری متشکل از افرادی، به قول مارکس، از 

که به ) کارگران روشنفکر و روشنفکران کارگر(» ترين
اين  اعضای. دور يک برنامه سوسيالستی گرد ھم می آيند

دور ھم گرد نمی آيند، زيرا » مارکسيزم«حزب بر محور 
مارکسيزم شالودۀ تئوريک . مارکسيزم يک علم است

صحت . شناخت و تغيير جامعۀ سرمايه داری است
مارکسيزم ھمانند ھر علم ديگری بر اساس داده ھای 

مارکسيزم مانند ھر علمی بر . کنونی سنجيده می شود
بنابراين . تغيير و تکامل است اساس داده ھای نوين، قابل

فعا�ن مارکسيست بر محور يک برنامۀ سوسياليستی و 
 .عملی متشکل می شوند

. اما، امروز شرايط برای ساختن چنين نھادی آماده نيست

بحران اعتبار سوسياليزم و بحران مارکسيزم و نبود 
پيشروان کارگری در جنبش کارگری، امروز شرايط را 

تقيم در راستای انق<ب سوسياليستی برای دخالتگری مس
اما از وضعيت کنونی می توان پلی . استمساعد نکرده 

. را برای رسيدن به آن وضعيت ايده آل ايجاد نمود

پيشنھاد ما برای ايجاد اين پل برای عبور از آن جايی که 
احيای «ھستيم به آن جايی که می خواھيم برسيم، پروژۀ 

آغاز ھمکاری در چنين اما، برای . است» مارکسيستی
اين مؤلفه بر . پروژه ای، نياز به يک سلسله مؤلفه ھاست

اساس گسست مارکس از نخبه گرايی از يک سو و تخيل 
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، در جنبش سوسياليستی )يعنی سوسياليزم از با�(گرايی 
در زير ت<ش می شود که خطوط کلی اين مؤلفه ھا . است

لفه ھا می تواند به اعتقاد ما، پذيرش اين مؤ. ترسيم گردد
زمينۀ اوليه را برای آغاز روند ھمسويی مارکسيست ھا 
جھت رسيدن به ھدف نھايی يعنی وحدت بر حول محور 

 .يک برنامۀ سوسياليستی، فراھم آورد

اين چھار مؤلفه معّرف گسست کارل مارکس از 
سوسياليست ھای زمان خود از يک سو، نتيجۀ تجارب 

از سوی ديگر بوده  عملی جنبش کارگری در زمان او
سوسياليزم به مثابۀ (مؤلفه ھای اول، دوم و سوم . است

، بيانگر )و دمکراتيک» از پايين«علم و سوسياليزمی 
بابوف، سن (» از با�«گسست او از سوسياليست ھای 
ھمچنين مؤلفۀ .  است) سيمون و سوسياليست ھای تخيلی

ارکس عمدتاً تعيين تکليف م) رّد مفھوم ايدئولوژی(اول 
برونو بائر و (با پيشينۀ خود در ھگلی ھای جوان 

  .بوده است) لودويگ فوئرباخ

، نيز شامل )راديکال بودن سوسياليزم(مؤلفه چھارم 
تجربۀ نبردھای کارگری در نھادھای خودجوش کارگری 
مانند اتحاديه ھای کارگری، و نقش کمونيست ھا در 

ولت سازماندھی انق<ب سوسياليستی و نبرد عليه د
بوده  ١٨٧١سرمايه داری به ويژه تجربۀ کمون پاريس 

  .است

پيش از جمع بندی مؤلفه ھا، ت<ش می کنم در مورد 
  .ريشه ھای تاريخی آن ھا توضيح بيشتری ارائه دھم

ريشۀ تاريخی گسست مارکس از نخبه گرايی و تخيل 
  گرايی

جنبش سياسی کارگری از يک سو از درون راديکاليزِم 
ايی و از سوی ديگر از سازمان ھای خود خرده بورژو

چنان چه مادر . انگيختۀ اتحاديه ای سر بيرون آورده است
اين نوزاد را اتحاديه ھای کارگری بناميم، پدر آن 

اما، اين نوزاد در . راديکاليزم خرده بورژوايی بوده است
روز نخست تولد خود ھم از مادر و ھم از پدرش به طور 

 .قاطع جدا شد

رچه جنبش ھای خود بخودی طبقۀ کارگر در قرن زيرا گ

نقش تعيين کننده ای در پيشبرد مبارزات ايفا  ١٩-١٨ھای 
کردند، اما آن مبارزات را درعين حال در محدودۀ 

مبارزات  .مقاومت ھای صرفاً اکونوميستی نگه داشتند
صنفی و اقتصادی طبقۀ کارگر ھيچگاه منجر به رھايی 

برعکس آن جنبش ھا را نھايتاً نھايی آن طبقه نشده، که 
تحت نفوذ عقايد بورژوايی و خرده بورژوايی قرار داده 

در نتيجه جنبش سياسی طبقۀ کارگر مجبور شد که از  .اند
 .اين مادر به طور قاطع و نھايی برش کند

از طرف ديگر، جنبش سياسی طبقۀ کارگر محصول 
از ميان . تاريخی دموکراسی خرده بورژوايی بوده است

جناح چپ راديکاليزم ژاکوبين ھا، گروھی برخاست و در 
مقابل مدافعان انق<ب بورژوايی و عوام فريبی ھای 

را افشا » برادری«و » برابری«بورژوايی مبنی بر 
و  اولين نظريات سياسی طبقۀ کارگر توسط بابوف .کرد

مارکس و  .ھمراھانش در انق<ب کبير فرانسه طنين افکند
ابتدا به عنوان ھمکاران مطبوعات و  انگلس نيز خود در

خرده بورژوايی ظاھر  جنبش چپ افراطی دمکراتيک
با انشعاب از نيروھای  �سال و ويلھم ليبکنشت. شدند

، نخستين سازمان ھای »مردم گرايان« دمکرات راديکال
پلخانف،  .سوسيال دمکرات را در آلمان بنياد نھادند

نبش سياسی ، و پايه گذار ج»مارکسيزم روسی« پدر
کارگری روسيه در ابتدا عضو سازمان مردم 

در انگلستان بنيان گذاران  .بود »زمين و آزادی« گرای
جنبش سياسی کارگری اکثراً از درون راديکاليزم خرده 

 .بورژوايی بيرون آمدند

ھمان طور که سنديکاليزم، جنبش کارگری را محدود می 
ا نھايتاً در کرد، راديکاليزم خرده بورژوايی نيز خود ر

عقايد  .خدمت منافع توليدکنندگان کوچک مستقل قرار داد
، طبقۀ کارگر را برای ١٩ خرده بورژوای راديکال قرن

 .مبارزه پيگير از منافع ويژۀ خود نھايتاً باز داشت

مارکس پس از توضيح و طرد عقايد سوسياليست ھای 
ارتجاعی، فئودالی، بورژوايی و غيره، در مانيفست 

ست، مشخصاً برخوردھايی به سوسياليست ھای کموني
راديکال، سوسياليست ھايی که درواقع در مبارزات 

خود او حتی تحت تأثير (کارگری شرکت داشتند، می کند 
برخی از بخش ھای عقايد سوسياليستی راديکال در پيش 
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مارکس به عقايد سوسياليستی راديکال با  .)قرار داشت
و در وھلۀ نخست  .د می کندانق<بی برخور  -ديد انتقادی

با توجه به سوسياليست ھايی که از پيشينۀ خرده 
بورژوازی راديکال بيرون آمده، يعنی گرايش ھايی که 
عمدتاً در انق<ب کبير فرانسه ظاھر گشتند، و دور 

آغاز  )جناح چپ ژاکوبين ھا(» بابوف« شخصی به نام
رد ادامه يافت، برخو »ب<نکی« شد و سال ھا بعد توسط

اين ھا از سوسياليست ھای راديکالی بودند، که  .می کند
پس از مشاھدۀ شکست انق<ب کبير فرانسه به يک سلسله 

جناح چپ ژاکوبين ھا به رھبری . عقايد رسيدند
، استد�ل می کردند که اصو�ً طبقۀ کارگر به »بابوف«

طور اعم کلمه قادر به انق<ب ديگر نيست، زيرا در عمل 
جناح راست  .خورده است  کبير فرانسه شکستدر انق<ب 

ژاکوبين ھا از طبقۀ کارگر استفاده کرد، ولی نتوانست 
طبقه را به پيروزی برساند و بايد روش ديگر اتخاذ 

، راه حل کمونيست »بابوف« بنابراين، از نقطه نظر .کرد
ھا اين بايد باشد که انق<ب توسط عده ای نخبه و خبره در 

اين نخبگان سوسياليست  .، سازمان يابدامور سوسياليستی
از طرق مختلف، با ابزار مختلف، کارھای تروريستی و 
يا کارھای راديکال، به يک حدی می رسند که دولت 

بدون طبقۀ ( کنند و خودشان سرمايه داری را سرنگون می
ديکتاتوری « ، يا»ديکتاتوری موقت« به يک )کارگر

ين نخبگان يعنی ا .، مبادرت می کنند»آموزنده
سوسياليست که از فعالين کمونيستی و سوسياليستی 
ھستند، می آيند و خودشان رأساً قدرت را به دست می 

 .گيرند

يکی از برخوردھای اوليۀ کارل مارکس با اين نظريه 
مارکس اين گرايش را مورد انتقاد سخت و بی  .بود

رحمانه قرار داد و توضيح داد که از طريق عمليات 
يانه و متکی به يک عده نخبه، ما انق<ب کودتا جو

اين درواقع . سوسياليستی را نمی توانيم به ثمر برسانيم
ھا به توده  اصو�ً اتکای ما کمونيست .نقض غرض است
اگر کارگران در انق<ب شرکت نکنند  .ھای کارگر است

واضح است که نخبه به جای کارگران نمی توانند انق<ب 
به قول مارکس رھايی طبقۀ کار ( درا به سرانجام برسانن

مارکس  ).بايد به دست خود طبقۀ کارگر صورت گيرد
 .يک انتقاد بی رحمانه به اين مواضع نخبه گريانه کرد

بنابراين گسست کارل مارکس در حوزۀ سوسياليزم از 
اين نخبه گرايان، يکی از اولين قدم ھايی بود که 

 .سوسياليست مارکسيستی را شکل داد

دی در ارتباط با گسست از سوسياليست ھای به قدم بع
. يا سوسياليست ھای تخيلی بود »ناکجاآبادی« اصط<ح

، برخ<ف سوسياليست ھای »سن سيمون«اين عده، مانند 
خرده بورژوا بر اين اعتقاد بود، که اصو�ً انق<ب به درد 
نمی خورد، انق<ب چيزی است که ھرج و مرج ايجاد می 

کرد که چه  او استد�ل می .نبال می آوردکند و کشتار به د
ھای افراطی دامن بزنيم،  لزومی دارد که ما به اين روش

و اين که بايد راه ھايی يافت که از انق<ب پرھيز 
راه ھايی که سن سيمون مّد نظر داشت، اين بود که  .شود

يک عده خيرخواه، يک عده سوسياليست ھايی با امکانات 
می سازند  )يک ناکجاآبادی( آل ایمالی، يک دنيای ايده 

که به شکل مسالمت آميز از طريق مذاکرات از با�، از 
طريق ايجاد رفاه ھای اجتماعی، از طريق نخبگانی که 
امور را در دست داشته و تنظيم می کنند، سوسياليزم به 

يعنی .تدريج قدم به قدم و مرحله به مرحله ساخته می شود
ددخواھی و مدرنيزم، به شکل مسالمت آميز با تج

روشنفکران دور ھم جمع می شوند و معقو�نه بدون 
 .انق<ب و شلوغ کاری و کشتار، به سوسياليزم می رسند

مارکس با اين نظريه ھم برخورد کرد، نه تنھا با اين 
نظريه برخورد کرد، بلکه با نظريات مشابه اين ھا که از 

ه بود، در بريتانيا کبير مطرح شد »رابرت اوين«طريق
، يک »سوسياليست ھای تخيلی« اين قبيل .برخورد کرد

مث<ً  .ھم انجام دادند )چه بسا مؤثر(سلسله اقداماتی
که خودش  »رابرت اوين« در اسکاتلند، »�نارک« در

يک سرمايه دار بود، کارخانه ھايی ايجاد کرده بود که 
کارگران نيروی کار خود را نمی فروختند و داوطلبانه 

يعنی استثمار .رفع نيازھايشان کار می کردند در ازای
نمی شدند و حقوق با�تر از حقوق ساير کارگران به آن 
ھا می داد و توليدات ھم تاحدودی خيلی خوب پيش می 

اما در اين تجمعات خ<قيت فردی کارگران به  .رفت
ھمه بايد يک شکل می بودند و  .رسميت شمرده نمی شد

يک جور سر کار می رفتند  يک جور لباس می پوشيدند و
اين مسأله ای بود که  .و يک فرھنگ را اتخاذ می کردند
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مارکس به آن اعتراض داشت و اين روش را ارتجاعی 
ناميد و اصو�ً عليه اين سوسياليست ھای تخيلی قدعلم 

 .کرد و اين ھا را مردود اع<م کرد

يک وجه اشتراک ھم تمام اين سوسياليست ھای خرده 
تخيلی باھم داشتند و آن ھم اين بود که کام<ً بورژوا و 

برخوردھای غيردموکراتيک در نحوۀ ساختن سوسياليزم 
درواقع، اين ھا نخبگانی بودند که می  .ايده آل خود داشتند

خواستند به جای طبقۀ کارگر قدرت را بگيرند و يا کسانی 
بودند که درواقع خ<قيت فردی طبقۀ کارگر را به 

ھا تصور می کردند که بايد طبقۀ  آن .ختندرسميت نمی شنا
کارگر در غالب ھای مشخص، الگوھای مشخصی که 
اين ھا مدنظر داشتند جای بگيرند، تا به سوسياليزم 

از اين رو مارکس به اين ھا سوسياليست ھای  .برسند
 .تخيلی خطاب کرد

، مترادف »سوسياليست مارکسيستی« بنابراين تاريخچۀ
يد خرده بورژوايی، عقايد نخبه است با گسست از عقا

گرايی، عقايد تخيلی، عقايد مدرنيزم يک عده 
تمام اين موضوعات که مارکس، براساس  .روشنفکر

مؤلفه ھای سوسياليزم، به تفصيل در نوشته ھای متعدد 
ھمواره تا آخر عمر خود به اين طرز ساختن سوسياليزم، 

  .انق<بی داشته است  -برخورد انتقادی

انگلس از نخستين کمونيست ھايی بودند که در مارکس و  
سطح نظری و سياسی از راديکاليزم خرده بورژوايی، 

در  ١٨۵٠ آنان در سال .سازمان خود را جدا ساختند
 :مورد سازمان ھای خرده بورژوا راديکال چنين نوشتند

ھنگامی که خرده بورژواھای دمکرات ھمه جا زير ... «
ولتاريا موعظه وحدت و فشار ھستند، عموماً برای پر

آشتی سر می دھند، به سوی آن دست دوستی دراز می 
کنند و می کوشند تا يک حزب بزرگ مخالف بر پا کنند 
که کليۀ گرايش ھای مختلف يک حزب دمکراتيک را در 

آنان می کوشند تا کارگران را به يک سازمان  .بر گيرد
حزبی بکشانند که در آن شعارھای کلی سوسيال 

تيک مسلط باشد، شعارھايی که پشت آنان منافع دمکرا
و به سود خرده  .…ويژۀ پرولتاريا نمی تواند به پيش رود

بورژوايی راديکال و به ضرر کامل پرولتاريا تمام می 

 ).خطابيۀ کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ کمونيست ھا(».شود

در حالی که از يک سو، سوسياليزم تخيلی و مکتبی که «
يکی از لحظه ھای آن می کند، و  کل جنبش را تابع

فعاليت مغزی فضل فروشان را به جای توليد اجتماعی 
می نشاند، مبارزۀ انق<بی طبقات را با ھمه ضرورت 
ھای آن حذف می کند و در حالی که اين سوسياليزم 
مکتبی در باطن کاری جز ايده آليزه کردن جامعۀ موجود 

ريا طرد و به اين سوسياليزم را پرولتا…انجام نمی دھد
پرولتاريا بيش و پيش …خرده بورژوازی واگذار می کند

تر به گرد سوسياليزم انق<بی، به گرد کمونيزم که برای 
آن بورژوازی نام ب<نکی را اختراع کرده است، جمع می 

ھمانا   .اين سوسياليزم ھمانا اع<م تداوم انق<ب است .شود
نقطۀ �زم  اع<م ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا ھمچون

گذار به الغای کليۀ روابط اجتماعی که متناظر اين روابط 
توليدند، به انق<ب در ھمۀ ايده ھايی که نتيجه اين روابط 

کارل  -مبارزه طبقات در فرانسه(» .اجتماعی اند
 ) ١٨۵٠نوامبر - مارکس

  مؤلفه ھای احيای مارکسيستی

 نه. سوسياليزم مارکسيستی، يک علم است: مؤلفۀ اول

يک آرمان، نه يک مدل، ايدئولوژی جامد يا الگوی پيش 
سوسياليزم . ساخته برای تحميل به يک جامعه از با�

مارکسيستی مانند ھر علم ديگری از تحليل مشخص از 
سوسياليزم . واقعيت موجود حرکت می کند و پويا است

مارکسيستی متکی بر برنامه ای برای تغيير و دگرگونی 
سوسياليزم مارکسيستی، از . ی استجامعۀ سرمايه دار

انق<بی توده ھای تحت ستم به -پراتيک زنده و نقد انتقادی
جامعه شان آغاز و برنامه ای برای تغيير جامعۀ موجود 

سوسياليزم . و استقرار جامعه نوين، تدوين می کند
مارکسيستی در واقع علم شناخت و تغيير جامعۀ سرمايه 

از ميان برداشتن وجه  علمی است که برای. داری است
توليد سرمايه داری و جايگزينی آن با وجه توليد نوين 
سوسياليستی در راستای به وجود آوردن رفاه اجتماعی 

در فرماسيون سوسياليستی، طبقۀ (برای تمام مردم جھان 
اجتماعی و در نتيجه دولت از ميان رفته، با محو قانون 

فراورده  ارزش، کا� جای خود را به ارزش مصرف و
ھای کار می دھد، مالکيت بر ابزار توليد جامعه خصلت 
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اجتماعی و جمعی يافته، نظارت بر امور جامعه 
 ).سوی مردم است دمکراتيک و از

از نا کجا . است) راسيونال(سوسياليزم علمی و معقول  
. قالبی برای نجات بشريت ندارد. آباد آغاز نمی کند

نيم که مبارزات ما امروز می بي: مارکس می گويد
کارگران به  خاطر منطق مبارزاتش دارد به نتيجه 

سوسياليزم از دل جنبش کارگری . سوسياليستی می رسد
پرولتاريا در نبردھای پی در پی  . به وجود می آيد

اين پرولتاريا که . طبقاتی، خودش را تغيير می دھد
بی «امروز می بينيم و به زعم برخی نخبه گرايان، 

در «اند،  به قول مارکس خود » بی رمق«و » سواد
طبقاتی اش به آگاھی رسيده و  خود » نبردھای پی در پی

 .خواھد کرد» شايسته سلطه سياسی«را 

مارکس نشان می دھد که چگونه با حرکت از واقعيت 
ھای  تلخ موجود بايد تشخيص داد در درون آن چه 

 و اين گرايشات کجا می رود و. گرايشاتی موجود ھستند

آن گرايشاتی که اين وضعيت را فراتر می رود با مداخله 
آگاھانه ) حزب پيشتاز کارگری(توسط کمونيست ھا 

بر اساس تحقق چه مطالبتی در زندگی . تقويت بايد بشود
امروزی  طبقاتی ما می توانيم در نبردھای پی در پی 

علمی بودن آن . طبقه کارگر را شايسته سلطه طبقاتی کنيم
ت که بر اساس وضعيت موجود  اين تحو�ت در  اين اس

  را بايد انجام دھم

سوسياليزم مارکسيستی مرتبط به جنبش : مولفۀ دوم
و » نخبگان«. کارگری است و از پايين صورت می گيرد

ھای پر مدعای روشنفکر و بی ارتباط به » تئورسين«
نخبه گرايی را . جنبش کارگری را به رسميت نمی شناسد

روشنفکرانی که گمان می کنند می توانند . محکوم می کند
به جای توده ھای زحمتکش تصميم بگيرند و نقش 
آموزگار را ايفا کنند، بدون آن که خود آموزش ديده 

مارکسيزم اصيل اعتقاد بنيادی . باشند، مردود می شمارد
مارکس به درستی . رھايی کارگران دارد - به اصل خود

به دست خود  رھايی طبقۀ کارگر، بايد«می گويد 
مارکسيزم به خ<قيت فردی . »کارگران تحقق يابد

سوسياليزم . کارگران و تمام جامعه احترام می گذارد
مارکسيستی، اساس تمايز را جايگاه طبقاتی می داند، نه 

. اخت<ف در مليت، زبان، نژاد، باور دينی و غيره

مارکسيزم واقعی، اعتقاد به ورود آگاھی سوسياليستی از 
جنبش کارگری، از سوی عده ای روشنفکر به  خارج

درست بر خ<ف اين برداشت . درون طبقۀ کارگر، ندارد
رايج در درون چپ سنتی، مارکسيزم اعتقاد دارد که 
آگاھی سوسياليستی در درون خود طبقۀ کارگر به وجود 
می آيد و رھبران عملی خود کارگران، رھبران واقعی آن 

دعايی که کوچکترين ارتباطی ھا ھستند و نه ناجيان پر م
با جنبش کارگری ندارند و صرفاً خود را قيم کارگران 

 .می دانند

مارکسيزم بر اساس نقد سوسياليزمی از پائين است و 
پيشگام انق<بی مورد نظر مارکس به . نخبه گرا نيست

مفھوم جايگزين کردن عده ای از بيرون از طبقه به 
ياسی، مطلقا درون  جنبش کارگری و کسب قدرت س

  نيست

انق<بی توده ھا  - مارکسيزم با آغاز از پراتيک انتقادی 
زحمتکش و ھمه کسانی که در توليد اجتماعی شرکت می 
کنند، بر اساس پراتيک اين عده است  که قصد دارد 

مھندسی اجتماعی و الگو . جامعه را به سوسياليزم رساند
دھند، طرح می » استاد«و » دانشمند«سازی که عده ای 

مارکس می گويد بايد از پراتيک . ضد اين ديدگاه است
انق<بی انسان ھای واقعی جامعه سوسياليستی را - انتقادی
سوسياليزم مارکسيستی از پائين است و ربطی به . ساخت

مارکسيزم به . ديکتاتوری افراد خيرخواه و از با� ندارد
ر مارکس ب. انسانی يک دست و ايدئولوژيک اعتقاد ندارد

اين اعتقاد است که تنھا راه رسيدن به سوسياليزم اين 
است که انسان ھا در تمام حوزه ھا سرنوشت خود را 

سوسياليزم ھمه . بدست بگيرند، از جمله حوزه اقتصادی
بديھی است که . ابعاد جامعه مدنی را در بر می گيرد

حامل تاريخی آن مبارزات طبقه کارگر است، ولی 
الغای کل : يستی که ارائه می دھدتصوير جامعه سوسيال

ديکتاتوری ).  از جمله خود پرولتاريا(طبقات است 
. انق<بی پرولتاريا ابزاری است برای الغای تمام طبقات

يعنی رسيدن ھمه انسان ھا به جامعه سوسياليستی، و نه 
طبقه کارگر تنھا رسالت انق<بی را به . صرفا طبقه کارگر

ارزاتی اش به اين نتيجه می عھده دارد چون در منطق مب
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  .رسد

سوسياليزم مارکسيستی کام<ً دمکراتيک : مؤلفۀ سوم
به تشکل ھای مستقل کارگری و حقوق دمکراتيک . است

به حق گرايش و حق ابراز . برای ھمه مردم اعتقاد دارد
مارکسيزم اصيل . نظر برای تمام مردم جامعه پايبند است

ه داری به سوسياليزم، معتقد است که امر گذار از سرماي
بدون رعايت و اجرای دمکراسی ای به مراتب عالی تر 

يعنی . از دمکراسی صوری بورژوايی، عملی نيست
دست (دمکراسی سياسی، ادغام با دمکراسی اقتصادی 

). يافتن به برابری سياسی و اقتصادی برای کل جامعه

آزادی بيان و مطبوعات و حقوق دمکراتيک شامل حال 
م خواھد بود و نه صرفاً حزب، عده ای معدود و ھمۀ مرد

سوسياليزم مارکسيستی خواھان ھيچ . يا طبقه ای خاص
گونه برخورد از با� و تبعيض با توسل به زور و 

ديکتاتوری «مفھوم . بر جامعه نيست» ديکتاتوری«
نزد مارکس، از سوی بورژوازی و » انق<بی پرولتاريا

لينيست ھا دستخوش خرده بورژوازی، و به ويژه استا
ديکتاتوری «مقصود مارکس از دولت . تحريف شده است
به مفھوم (» ديکتاتوری«، اعمال »انق<بی پرولتاريا

بر کل جامعه ) تحريف شدۀ کنونی آن، يعنی استبداد
در جامعه است، نه » حق وتو«نيست، منظور او داشتن 

 يعنی آن واژه به مفھوم اعمال عالی ترين. اعمال استبداد

بر خ<ف . دمکراسی است که تاريخ به خود ديده است
دمکراسی بورژوايی که ھمانا ديکتاتوری و اعمال ارادۀ 
اقليتی است بر اکثريت مردم زحمتکش، اعمال دمکراسی 

تنھا شکلی از ) ديکتاتوری انق<بی پرولتاريا(کارگری 
حکومت است که می تواند حقوق ھمۀ مردم حتی مخالفان 

اما، پس از سرنگونی نظام سرمايه . خشدخود را تحقق ب
داری و دورۀ انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم، 

، در مقابل )حکومت شورايی(دولت کارگری نوين 
تدارک و قصد بازگشت نظام سرمايه داری توسط يک 

مانند پليس (اقليت کوچک از جامعه و دستگاه سرکوبش 
قاطعانه از  ، ايستادگی می کند و)و شبکه اط<عاتی آن

حقوق به دست آمده از سوی اکثريت جامعه دفاع می کند 
و اجازه بازگشت سرمايه داری و دستگاه سرکوبگر را 

 .نخواھد داد

سوسياليزم به زور سر . سوسياليستی است دمکراتيک
سوسياليزمی است که به . نيزه ھرگز ساخته نمی شود

لين مارکس از او. تشکي<ت مستقل کارگری اعتقاد دارد
سوسياليست ھاست که از تشک<ت مستقل کارگری دفاع 

ھر چند برای بھبود . می کند يعنی از اتحاديه کارگری
وضعيت موجود ت<ش می کنند اما اينھا تنھا سازمان 
ھايی  است که طبقه کارگر از وضعيت کنونی می تواند 

مارکسيزم اعتقاد به .  يک گام به آگاھی فراتر سوق دھند
مفھوم پيشگام از ديد مارکس اين . اھانه  داردمداخ<ت آگ

بايد در » نخبه«و » استاد«،  »ليدر«نيست که عده ای  
راس جنبش کارگری قرار گرفته و به بقيه آموزش دھند، 
بلکه نظر مارکس اين بود که با  شناخت از واقعيت 
موجود و گرايشات موجود بر اساس  تحليل علمی و 

ن کمونيستی با مداخ<ت شناخت علمی است که پيشروا
آگاھانه  در اين وضعيت موجود کار می کند و آنرا گام به 

اين نقش . گام به سوی انق<ب سوسياليستی سوق می دھند
يعنی مداخله در وضعيت . پيشگام از ديدگاه مارکس بود

موجود و به محور مطالبات خود کارگران گام بعدی را 
ر صف مقدم کمونيست ھای پيشرو د. نشان دادن است

جبھه سرمايه داری قرار گرفته و عزم و جزم کرده ترين 
عناصر ھستند و مزيتشان به سايرين است که چشم انداز 

مارکس می گويد .  و ھدف نھايی را درک می کنند
کمونيست ھا جنبشی جدا از  جبنش طبقه کارگر ايجاد 

در آن جنبش ھمانطور که ھست مداخله می . نمی کنند
  د به حق گرايش و انتقال دمکراتيک دارداعتقا. کنند

. در بين المللی اول حق گرايش به رسميت  شده است

طرفداران پرودن و باکونين و حتی سوسياليست ھا بودند 
 .حق ھمه برسميت شناخته. که مخالف مارکس بودند

. ھمه انسان ھا بايد مداخله کنند و نه صرفا طبقه کارگر

ت توسط پرولتاريا و انق<ب سياسی يعنی تسخير قدر
اما انق<ب اجتماعی  شورای کارگری صورت می گيرد،

در راستای ساختن سوسياليزم توسط تمام آحاد جامعه بايد 
و اين شدنی نيست مگر درگير کردن ھمه . انجام گيرد

جامعه در تصميم گيری و پخش قدرت سياسی در تمام 
 .سطوح جامعه در ميان تمام اقشار زحمتکش جامعه

سوسياليزم مارکسيستی راديکال و انق<بی : فۀ چھارممؤل
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رھايی کارگران را از چارچوب قانونی  -خود. است
اعتقاد به درھم شکستن ماشين دولت . فراتر می برد

مبارزۀ سياسی را در خيابان ھا، . سرمايه داری دارد
اعتصابات و انق<بات جستجو می کند و نه در اتاق ھای 

کری بی ارتباط به جنبش ھای در بسته تجمعات روشنف
آن ھا برای تسخير قدرت و . زندۀ ضّد سرمايه داری

سازمان دھی اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده ھا 
برای قيام توده ای و سرنگونی دولت سرمايه داری، 

 .تدارک می بيند

مارکسيزم انق<بی است، و به حرکت دادن تودھا اعتقاد 
. ده ھا به خيابانھا نيستانق<ب چيزی جز آمدن  تو. دارد

مارکسيزم اعتقاد به فراتر رفتن از نھادھای قانونی 
  مارکسيزم به در ھم شکاندن ماشين دولتی،. موجود، دارد

چنين درس   ١٨٧١مارکس از کمون پاريس . اعتقاد دارد
می گيرد  توده ھا با استفاده از  دستگاه دولتی موجود نمی 

ولتاريا بايد دستگاه دولت پر. توانند به سوسياليزم برسند
مارکسيزم اعتقاد به يکی شده . بورژوايی بايد درھم شکند

قانون گذاران . قوه مقننه و قوه مجری و قوه قضايی دارد
بايد قوانين را اجرا کنند و نه عده ای بوراکرات اداری، 

يعنی بوروکراسی دولتی بايد از . استاد دانشگاه و متفکر
ت که انجمن ھای آزاد توده مارکس می گف.  ميان رود

. ھای توليد کنندگان مستقل بايد جامعه را سازمان دھند

اين شکل قدرت را در سازماندھی  ١٩١٧انق<ب روسيه 
  .شوراھای کارگری پيدا کرد

مارکسيزم ھمچنان اعتقاد دارد که سوسياليزم از لحاظ 
که بايد در سطح بين بل ،اقتصادی يک امر ملی نيست

مارکس ادعا داشت که اگر سوسياليزم . شودالمللی ساخته 
بازگشت به «ابد، آن به مفھوم يدر سطح بين المللی تحقق ن

است، زيرا بورژوازی پديده ای است بين » کثافات کھن
 ،برقرار نشود  کمونيزم در سطح بين المللی  اگر. المللی

يعنی فقر را برابر  .فقر است اين به مفھوم توزيع کردن
در يک کشور  حتی کارگری سوسياليستیانق<ب  .کردن

می تواند رخ دھد، اما ساختن سوسياليزم  نيز عقب افتاده
 .بايد در سطح بين المللی تحقق يابد

  

  پيام سارا قاضی به سمينار کلنپيام سارا قاضی به سمينار کلن

پيام سارا قاضی، از فعالين گرايش مارکسيست : توضيح
ھای انق<بی ايران که در روز دوم سمينار به زبان 

  .سوی وی قرائت گرديدانگليسی از 

 رفقای عزيز، 

بعضی از ما امروز در کلن و تعدادی نيز از راه دور 
گرد ھم آمده ايم تا شايد بتوانيم در زمينه پيشبرد مبارزات 

کارگر ايران در  ۀطبقاتی در سطح بين المللی به طبق
مبارزات با رژيم سرمايه داری ايران و امپرياليزم کمک 

 ..شيمھا با کرده و صدای آن

در اين راستا، يکی از جنبه ھای مھم اين فعاليت بين 
المللی می بايد در جھت پشتيبانی از کارگران زن و زنان 

 .زحمتکش بسيار تھيدست باشد

دولت سرمايه داری جمھوری اس<می ايران ھر روز در 
عمل نشان می دھد که زنان ايران را به طور کلی و زنان 

از دشمنان  ،ور اخصکارگر و زحمتکش ما را به ط
اين رژيم که در گذشته . خطرناک خود به شمار می آورد

ای نه چندان دور، با تحريم ھای اقتصادی کشورھای 
امپرياليستی آمريکا و اروپا در سطح بين المللی منزوی و 

 ۀپرتگاه نزديک گرديد، با نقش ۀاز نظر اقتصادی به لب
 روی کار آوردن شخصی مانند روحانی به رياست

جمھوری که می توانست نظر رھبران کشورھای غربی 
را به ديد نسبتاً مثبتی نسبت به رژيم تغيير دھد با تبليغات 
دروغ و تحميق توده ھا در دوران انتخابات به قدرت 
رسانيد تا با خوش رقصی برای رھبران اين کشورھای 

و  شود ھا برخوردار امپرياليستی تدريجاً از حمايت آن
 .قوط حتمی نجات دھدخود را از س

اما در داخل کشور، خوش رقصی دوران انتخابات به 
محض روی کار آمدن حکومت روحانی خاتمه يافت و 
آشکار گرديد که اين خامنه ای و اقتدارگرايان ھستند که 

روحانی قرار دارند و طولی نکشيد که  ۀدر پشت چھر
شما (سرکوب مستقيم مردم فقير و زحمتکش شروع شد 

از اعدام ھا و حلق آويز کردن مردم که تقريباً حتماً 
 ٣روزانه در ايران اتفاق می افتد با اط<ع ھستيد؛ ظرف 

در اين راستا، ). نفر اعدام شده اند ٢٦٠ماه بيش از  ٤يا 
جمھوری اس<می ايران روزانه به دنبال طرح قوانينی 
است که زنان ما را ھر چه محدودتر و از نظر اقتصادی 
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اين رژيم  .کندبه زندگی ای متکی به يک مرد محکوم تر 
سال حيات خود، در ھر مقطعی که  ٣٥در طول اين 

، سعی در محدود کردن حقوق قانونی و است ممکن ديده
  .اجتماعی زنان نموده

در ايران امکان درس خواندن برای يک دختر جوان در 
تحصيلی مورد نظرش را مسئولين امر محدود کرده  ۀرشت

تحصيل عالی دختران  ۀھای مختلف از ادامو از راه 
اما اخيراً حتی جان اين دختران در . جلوگيری می کنند

دانشگاه ھا و خيابان ھای شھری که در آن زندگی می 
در کنار قتل ھای ناموسی اين، . کنند ھم محفوظ نيست

اما در دوران روحانی قوانين خشونت و ستم جنسی  .است
بسيار تيره تری را  ۀته و آيندابعاد وحشتناکی به خود گرف

برای آنان ترسيم می کند که از دو جھت برای انسان ھای 
ام قابل درک و تحمل نيست و آن قانون مجاز ٢١قرن 

 .ساختن ازدواج دخترخوانده با پدرخوانده اش است

قانون ازدواج با فرزندخوانده که در اصل به ازدواج 
ی گردد، در دختر با پدرخوانده اش بر م ۀفرزندخواند

اول، زندگی بسياری از زنان ما را از کودکی،  ۀدرج
. يعنی از سنين پيش از بلوغ جنسی به نابودی می کشد

اين دختران از سنين بسيار پايين آلت دست مردانی قرار 
. ھا بنگرند می گيرند که قرار است به چشم پدری به آن

 به طور کلی برخ<ف عرف و اخ<ق حتی اين قانون

پسر (ديگر اين که اين کودکان . مردم ايران است جاری
اغلب از خانواده ھای فقير و زحمتکش می آيند ) يا دختر

و به فرزندخواندگی در آمدن يک تور امنيتی بود تا به 
اين قانون در واقع بستن شمشير از رو . سن بلوغ برسند

کارگر ايران  ۀنسبت به زنان و به خصوص زنان طبق
 .است

اقتصادی، وزن سنگين خود را بر پشت  دوران تحريم
با� % ٣٠٠به طور متوسط . کارگر ايران نھاد ۀطبق

رفتن ارزش د�ر در برابر تومان، کاھش مواد غذايی، 
خود به تنھايی کل کارگران غيره دارو، مواد بھداشتی و 

و زحمتکشان ايران را به فقر مفرط کشيد؛ حتی آنانی که 
فظ کنند؛ حال تصور کنيد که توانسته بودند شغل خود را ح

وضع آنان که کار خود را از دست دادند به چه شکلی در 
؛ ھر گوشه ای از خيابان ھای شھرھای بزرگ ايران هآمد

آمار . را کارگران بيکار و کودکان گرسنه پر کرده اند
 ١٧اخير حاکی از اين است که سن دختران خيابانی به 

 .سال تقليل يافته است

طی، مسلماً وضع زندگی کارگران زن که در چنين شراي
پيش از کارگران مرد شغل خود را از دست می دھند، 
دردناک تر و ميزان بيکاری، فقر و گرسنگی در ميان 

در چنين شرايطی . زنان و کودکان خيابانی مرزی ندارد
که مادری برای سير کردن شکم کودکانش عاقبت به تن 

کشور، حکم  فروشی روی می آورد، مسئولين جزايی
در شھرھای . اعدام او را اغلب به شکل سنگسار می دھند

کوچک و روستاھا که اکثراً مردم ھمديگر را می شناسند، 
خانواده ھای فقير برای گذران زندگی دختران کم سن و 

به گزارش بخش فارسی دويچه . سال خود را می فروشند
 ٤٠سپتامبر امسال، با رسيدن نرخ تورم به  ١٨وله در 

درصد، خانواده ھای زيادی توان فرستادن کودکان خود 
به مدرسه را ندارند و در نتيجه تبعيض ميان فرزندان 
خانواده ھای فقير و ثروتمند در امر آموزش نيز افزايش 

البته دختران خانواده ھای فقير از اولين  .يافته است
  .کودکانی ھستند که حق تحصيل از آنان سلب می گردد

ھای شمال، جنوب، شرق و غرب کشور اين در استان 
قيام در ميان آنان در ھراس و رژيم به حدی از خيزش 

است که نيروھای مسلح خود را در خيابان ھای شھرھای 
اين استان ھا آورده و مردم را تحت نظر دارد؛ تو گويی 

در اين . که در آن مناطق حکومت نظامی برقرار است
کنترل و نظارت قرار راستا ھمه چيز و ھر عملی تحت 

نيروھای مسلح رژيم حتی از تحصيل دختران و . دارد
ھر گونه . زنان جوان اين مناطق جلوگيری می کنند

در نتيجه . آموزش ممنوع است حتی آموزش زبان محلی
امکان پيشرفت و استخدام اين زنان به علت بيسوادی غير 

 بنابر. زندگی ازدواج است ۀممکن شده و تنھا راه ادام

سال رقم ازدواج دختران زير  ٥آمار رسمی کشور ظرف 
در  ٣٩٨٣١به  ١٣٨٥در سال  ٣٣٣٨٣سال از ١٥سن 
جمھوری اس<می ايران . افزايش يافته است ١٣٩٠سال 

با بيسواد نگاھداشتن توده ھای عظيم زنان کارگر در 
ھا به ازدواج ھای  سطح کشور و در نتيجه اجبار آن

ھا  قان با محبوس کردن آنسعی در ايجاد خف ،ناخواسته
در خانه و در نتيجه سرکوب قدرت مبارزاتی زنان عليه 

 .نظام سرمايه داری جمھوری اس<می را دارد

از اين رو، ضروری است که در پشتيبانی از مبارزات 
کارگران ايران، به طور مداوم از وضعيت کارگران زن 

ت ياد نموده و موقعيت خاص آنان را در بحث ھا، تظاھرا
 .و شعارھای خود عليه جمھوری اس<می ايران بگنجانيم
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  ما کجا می ايستيم؟ما کجا می ايستيم؟

موضع مارکسيست ھای انق<بی در صورت حمۀ نظامی 
  امپرياليزم عليه کشورھای توسعه نيافته

  )گرايش مارکسيست ھای انق<بی ايران(مازيار رازی 

مايلم که ) ، کلن٢٠١٣نوامبر  ٢٢(در اين سمينار 
ردازم که ھم اکنون پوع بسيار مھمی بمختصراً به موض

. پيش روی چپ انق<بی در سطح جھانی قرار گرفته است

فوق اين موضوع، ھم در ارتباط با چپ انق<بی اروپا 
، و ھم در درون جنبش العاده مناقشه انگيز بوده

سوسياليستی ساير کشورھايی که در شرف حملۀ نظامی 
و  اغتشاشبه از طرف امپرياليست ھا قرار دارند، 

برای برجسته کردن سطح . است انجاميدهبزرگی  آشفتگی
مورد اکتفا اين ناسازگاری و آشفتگی، تنھا به ذکر يک 

د مشابه بسياری در سال ھای اخير ارالبته مو(خواھم کرد 
دو ماه ). نظير ايران، ليبی و عراق نيز وجود داشته است

عليه پيش، ايا�ت متحدۀ امريکا تھديد به حملۀ نظامی 
جھانی، دو » چپ«ب<فاصله در درون . سوريه کرد

به (از يک سو، برخی . موضع متناقض به وجود آمد
مداخلۀ ايا�ت  به دفاع از )طور مستقيم يا غيرمستقيم

به طور (از سوی ديگر، ھمزمان، برخی . متحده پرداختند
را مورد پشتيبانی قرار رژيم اسد  )مستقيم يا غيرمستقيم

واضع متناقض نه فقط ھرگونه اتحاد عمل به اين م. دادند
، بلکه به دو نيمه تبديل کردجھانی را » چپ«وسيلۀ 

ھمچنين به آشفتگی فراوانی در ميان کارگران 
سوسياليست کشورھای ھای تحت حمله به وجود آورد، 

ونه اين رفتار متناقض گيعنی آن ھا نمی دانستند که چ
ريشه ھای . ندبه قضاوت بنشين را متحدين خود در غرب

 در عدم به روز کردن تحليل ،شفتگی و اغتشاشآاين 

مارکسيستی از دورۀ کنونی امپرياليزم و ماھيت 
  .بورژوازی در کشورھای توسعه نيافته قرار دارد

در دفاع از يک دولت تحت ستم  ھامارکسيست سنتی خطّ 
در برابر دولتی ستمگر، در طول عصر ک<سيک 

در اين  .، به وجود آمدقرن بيستم يعنی اوايل ،امپرياليزم
برھه، به دليل آن که سرمايه داری انحصاری اساساً با 
يک بحران مداوم انباشت سرمايه رو به رو بود، برای 
حل اين بحران و نياز عينی خود، روی صادرات سرمايه 

اين مترادف است با . و کا�ھای مانوفاکتوری متمرکز شد
در عصر . متروپل مواد خام ارزان برای کشورھای

امپرياليزم، در برخ<ف دورۀ قبل، فرايندھای مستقل 
انباشت سرمايه در کشورھای پيرامونی تماماً متوقف و 

کسته می شوند، پيشه وران به کارگران مزدی در شور
در اين . صنايع مواد خام امپرياليست ھا مبدل می گردند

ا در تقابل ب» بورژوزای ملی«دوره ما شاھد ظھور يک 
که در سطح سياسی به » بورژوازی کمپرادور«يک 

امپرياليزم برای . وسيلۀ امپرياليزم خلق گرديده، ھستيم
کنترل کامل بر بازار داخلی کشورھای پيرامونی، به 

برای تحميل ارادۀ خود و ممانعت  منطقه ایقدرت دولتی 
  .نياز داشت» بورژوازی ملی«از 

کی در دفاع از تمامی مواضع کمينترن و لنين و تروتس
به اين برھه  ،در برابر امپرياليزم» بورژوازی ملی«

  .مرتبط است

با اين حال، از زمان جنگ جھانی دوم، وضعيت 
، ١٩۵٠پس از دھۀ . امپرياليزم تغيير يافته است

. امپرياليزم وارد يک انق<ب صعنتی دائمی گرديد

مداخ<ت امپرياليزم در اين دوره، به ظھور يک نوع 
به عنوان مثال شکل  ؛ز سرمايه داری انجاميدويژه ا
در اين . و غيرعادی سرمايه داری در ايران معيوب

ی که به عصر، مطابق با مرحلۀ امپرياليزم، حکومت ھاي
حکومت ھايی با  ، بهبودندوابسته  لحاظ سياسی يا مستقيماً 

موقعيت اين . می شوندحاکميت غيرمستقيم مبدل 
به ) رۀ ک<سيک امپرياليزمدر دو(از مستعمره  ،کشورھا

) عصر سرمايه داری پسين(کشورھای شبه مستعمره 

امپرياليزم ديگر نياز به کشورھای واپس . تغيير يافت
مانده برای صادرات سرمايه از کشورھای متروپل 
ندارد؛ در عوض اين کشورھا را برای جذب مازاد ابزار 

ه اساساً ک» بنياد فورد«در اين دوره، . آماده می کندتوليد 
از سوی ايا�ت متحده تأمين مالی می شد، اين دگرگونی 

از جمله ايران، مصر، سوريه  بسياری از کشورھا ا درر
و غيره در خاورميانه، اندونزی، فيليپين و غيره در خاور 

. دور، برزيل، آرژانتين و غيره در آمريکای �تين نمود

ست است مثل ھم، سيردر تمامی اين کشورھا، د
حات ارضی برای آزاد کردن دھقانان از مناطق اص<

. ايجاد کارگر در شھرھا در پيش گرفته شد وروستايی 

در اين دوره، برای ايجاد تسھي<ت ضروری جھت يک 
نمی » صادرات«، سرمايه شکل ای چنين برنامه ريزی

گيرد، بلکه به صورت وام ھای بلندمدت يا اعطای کمک 
نقش صندوق بين . ودبه کشورھای پيرامونی ظاھر می ش
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المللی پول و سازمان ھای مشابه در اين دوره، تضمين 
بنابراين، از خ<ل . نيازھای کنونی امپرياليزم است

اشکال کمک ھای فوق، دولت ھا و سرمايه داری بومی 
بنيان ھای ) يعنی ساخته شده به دست امپرياليزم(معيوب 

بانکداری، حمل و نقل و (زيرساخت ھای اقتصادی 
می ريزد تا کا�ھای کشورھای متروپل را پی را ) يرهغ

  .جذب کند

بورژوازی «در اين دوره ما تضاد بين امپرياليزم و 
دولت ھای «آن چه داريم، خلق . را نداريم» ملی

به (معيوب از با� به وسيلۀ خود امپرياليزم » بوژوازی
در نتيجه در . است) منظور حّل بحران اقتصادی اش

ن امپرياليزم و يک رژيم ارتجاعی در وضعيت جنگ ميا
، جنگ ميان دو دولت بورژوايی )يا ايران يا ليبی(سوريه 

» شکست طلبی«ارتجاعی است و انق<بيون بايد موضع 

را عليه امپرياليزم و ھمزمان ساير رژيم ھای ارتجاعی 
ھمچنين فھم اين نکته فوق العاده مھم است که . بگيرند

دولت ھای «ونی امپرياليزم ھرگز قصد سرنگ
را ندارد، بلکه صرفاً در بھترين حالت تغيير » بورژوايی

  .رژيم را دنبال می کند

با درنظر داشتن اين که در تمامی کشورھای تحت سلطه، 
شرايط تاريخی و وضعيت اقتصادی مشخص به طرز 
قابل توجھی تغيير کرده است، به طوری که ديگر چيزی 

منافع «رد که بخواھد وجود ندا» بورژوازی ملی«به اسم 
را تقويت کند، و سلطۀ امپرياليزم شکل جديدی به » ملی

خود گرفته، ما در نتيجه نبايد از ھيچ از يک طرفين 
  .جنگ دفاع کنيم

مھم ترين فاکتور برای مارکسيست ھا بايد تکامل مبارزۀ 
طی چند دھه، . لتاريا باشدوطبقاتی، به ويژه مبارزۀ پر
رھا بارھا و بارھا دست به طبقۀ کارگر در اين کشو

اعتصابات توده ای يا حتی اعتصابات عمومی زده، در 
راستای برقراری اتحاديه ھا و تشک<ت مستقل ت<ش 
کرده، شوراھای کارگری را ايجاد نموده، توليد را تحت 

  .کنترل گرفته و غيره

قلمرو يک مستعمره  کشورھا، يعنی در استق<ل اين مسير
يا (وناگون، ستم ملی اقليت قومی که شامل مليت ھای گ

مسلط، و مبارزات عليه دولت و حکومت ) مذھبی
منافع «. مرکزی می شد، شاھدی بر اين مّدعا بوده است

ملت در تقابل با تمامی حقوق پايه ای مليت -دولت» ملی

  .ھا و ھمچنين کارگران قرار دارد

به ھمين دليل است که برای مثال شکست رژيم بعث در 
، ع<متی بود برای شورش شمار عظيمی از ١٩٩١سال 

درست است که رھبری ھر دو . کردھا و شيعه ھا عليه آن
جنبش ارتجاعی بود و توده ھا توھمات فراوانی به آن 
وعده و وعيدھای امپرياليزم ايا�ت متحده داشتند؛ اما 
نشان دادند که در صورت حضور يک رھبری انق<بی، 

  .يک جبھۀ سوم دارند پتانسيل با�يی برای ايجاد

بنابراين در جاھايی مانند سوريه، ليبی، عراق يا ايران، 
طبقۀ کارگر بايد توده ھا را به سوی ايجاد يک جبھۀ سوم 

نه آن که در جبھۀ بورژوازی . مستقل ھدايت کند
، يا در جبھۀ »منافع ملی«در دفاع از » خودی«

تمامی اين جبھۀ متحد کارگران و . امپرياليزم قرار گيرد
. اقشار و �يه ھای تحت ستم و استثمار در جامعه است

اين جبھه نبايد صرفاً ضّد امپرياليست باشد، بلکه ھمچنين 
برای سرنگونی سرمايه داری از طريق مطرح ساختن 
مطالبات انتقالی مانند کنترل کارگری دست به مبارزه 

  .بزند

ا به اين جبھه بايد کّل سازمان ھای مترقی يا چپ چھانی ر
حمايت و پشتيبانی برای تبديل اين جبھۀ مستقل و حقيقتاً 
انق<بی به آلترناتيوی واقعی در برابر دو جبھۀ ديگر، 

به جای فراخواندن کارگران به پيوستن به . فرابخواند
ارتش بورژوازی آلت دست و ارتجاعی، مارکسيست ھا 
بايد از کارگرانی که به ارتش کشيده می شوند بخواھند 

س<ح ھايشان را به سوی افسرانشان نشانه بروند، که 
شوراھای سربازان را شکل بدھند، توده ھا را برای دفاع 
از کارخانجات و مح<ت به س<ح سنگين مسلح کنند، به 
آن ھا مھارت نظامی را آموزش بدھند و خ<صه جنگی 
انق<بی را عليه امپرياليزم و بورژوازی محلی ھدايت 

  .کنند

. اقعی مقابله با امپرياليزم و شکست آن استاين، راه و

اين که آيا چنين جبھه ای عم<ً شکل می گيرد يا خير، به 
تدارکات نظری و عملی پيش از وقوع حادثه و اقدام 
قاطعانۀ ما برای آماده ساختن خود جھت رھبری توده ھا 
به سوی اين ھدف در زمان آغاز يک درگيری، بستگی 

  .دارد

  جھانگير سخنور: ترجمه ،٢٠١٣نوامبر  ١۴
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پخش پوستر و ديوارنويسی با شعار پخش پوستر و ديوارنويسی با شعار : : تھران و کرجتھران و کرج
  !!»»اعدام ھا را متوقف کنيداعدام ھا را متوقف کنيد««

طی ماه ھای گذشته، موج اعدام ھا ابعاد بسيار نگران 
کننده ای به خود گرفته است و اين در شرايطی رخ می 
دھد که رژيم سرمايه داری جمھوری اس<می در حال 

اعدام ھای اخير چنان . ب استمذاکرات پشت پرده با غر
بی پروا بوده است که تکرار سناريويی مشابه با آن چه را 

صورت گرفت، به ذھن متبادر  ٦٠که طی دھۀ خونين 
  .می کند

بر  ھمان طور که تا قبل از انتخابات پيش بينی می شد، و
مبنای آن امسال نيز تاکتيک تحريم فعال انتخابات پيشنھاد 
و در سطحی محدود عملی گرديد، انتصاب يک مھرۀ به 

مانند حسن روحانی برای حل » ميانه رو«اصط<ح 
آن ھم به  -اخت<فات رژيم با امپرياليزم آمريکا و غرب

طور کلی به دليل وضعيت نابسامان اقتصادی و اجتماعی 
دنبال فشار روزافزون تحريم ھای بين المللی، جامعه به 

شمارش معکوس سقوط رژيم اسد در سوريه به عنوان 
مھم ترين متحد استراتژيک رژيم، و ھمين طور به دليل 
حجم با�ی اعتراضات داخلی به خصوص پس از سال 

و نياز به کشاندن مجدد مردم به پای صندوق ھای  ١٣٨٨
 -درونی حاکميترأی، و غلبۀ موقت بر شکاف ھای 

  .)١(ضروری می بود 

  

درحال حاضر ھر گام نزديکی اين رژيم به کشورھای 
امپرياليستی با چراغ سبزھای بيشتری جھت شدت 
بخشيدن به سرکوب ھای داخلی ھمراه است، و ھر يک 

ر، نشانۀ موفقيت نسبی در اين پيشروی فرد آويخته به دا
  .است

  

اما بايد به ياد داشت که اين حم<ت، با ھدف حمله به کل 
طبقۀ کارگر و کاھش اعتماد به نفس صورت می گيرد و 

نشان  حربه ای است که رژيم به منظور ارعاب و خط و
کشيدن برای اعتراضات و اعتصابات کارگری در زمان 
به سرانجام رسيدن معام<ت پشت پردۀ خود با غرب، به 

از اين رو ضروری است که کل کارگران . کار می بنند
ايران و نيروھای مترقی به طور اعم و کارگران پيشرو 
به طور اخص، اقداماتی را به ھر شکل مناسب در 

. ه اين اعدام ھا از خود نشان دھنداعتراض و واکنش ب

چنان چه در مورد اين اعدام ھا اقدام مشترک و به ويژه 
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اقداماتی کارگری انجام نگيرد، دست ھای رژيم برای 
  .سرکوب ھای گستردۀ بعدی باز خواھد ماند

شاھديم که بسياری از نيروھايی که خود را  اما متأسفانه
متعلق به جنبش چپ و کارگری می دانند، سبک کاری را 

بی «اتخاذ کرده و تبليغ می کنند که بيش از ھرچيز 
اين جريان ھا که . بودن آنان را به رژيم اثبات کند» خطر

ديگر در ماھيت کوچکترين ارتباطی به جنبش کارگری 
خود حتی تاحدودی به مانع  ندارند و به اين اعتبار

پيشروی جنبش مبدل شده اند، در واقع فراموش کرده اند 
که قرارست وجود آن ھا، وسيله ای باشد برای رسيدن به 
يک ھدف مشخص؛ درحالی که عم<ً برای حفظ 

  .موجوديت خود، ھدف را قربانی را وسيله کرده اند

به ھر رو يکی از سنت ھای مبارزاتی نيرومندی که در 
گذشته وجود داشته و امروز نيز بايد احيا شود، پخش 

بيانيه، ديوارنويسی و نظاير آن با ھدف ايجاد اعتماد به 
نفس در ميان زندانيان سياسی، فعالين کارگری زندانی و 

و ايجاد آگاھی عمومی  خانواده ھای آن ھا به طور اخص
  .از وضعيت آنان در سطح جامعه به طور اعم است

شبکۀ ھمبستگی «در ھمين راستا شماری از فعالين 
که طی ماه ھای » احيای مارکسيستی«و » کارگری

گذشته در تھران و مرکز يکی ديگر از استان ھا، درگير 
تحريم فعال انتخابات و ھمين طور انجام فعاليت ھايی 

حمايت از زندانيان سياسی و کارگران پيشرو  عملی در
بھنام ابراھيم «، »رضا شھابی«از جمله (در زندان ھا 

، اقدامات جديدی )٢(بوده اند ) »شاھرخ زمانی«و » زاده
  .را انجام داده اند

  

گذشته در تھران و کرج، اقدام به  اين فعالين طی روزھای
ديوارنويسی و ھمچنين نصب برچسب ھايی با شعار 

عليه “ اعتراض متحدانه«“، »!اعدام ھا را متوقف کنيد«
و » !ماست“ پيروزی”موج اعدام اقليت ھای ملّی، رمز 

  .نموده اند» !کردستان تنھا نيست«

اين اقدامات نشان می دھد که می توان و بايد در شرايط 
اختناق و ت<ش رژيم برای ايجاد رعب و وحشت و 
کاھش اعتماد به نفس در جامعه، اين سبک کار را تبليغ و 
به عنوان يکی از راھکارھای عملی به ساير معترضين 
پيشنھاد کرد، تا از اين طريق با اتکا به نيروی اعتراضی 

  .مردمی به امری روزمره و فراگير تبديل شود

نظر ايجاد اعتماد به نفس در ميان  ھرچند اين اقدامات از
زندانيان سياسی، فعالين کارگری زندانی و خانواده ھای 
آن ھا به طور اخص و ايجاد آگاھی عمومی از وضعيت 
آنان در سطح جامعه به طور اعم، �زم و ضروری 
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ھستند و بی ترديد يک وظيفۀ طبقاتی به شمار می روند، 
  .اما قطعاً به ھيچ رو کافی نيستند

ھرگونه فعاليت ھای حمايتی برای اعمال فشار و عقب 
راندن رژيم سرمايه داری جمھوری اس<می، بايد به طور 
مداوم، در سطح وسيع تر، با ھماھنگی و کاربرد ابتکار 
عمل ھای بيشتری صورت بگيرد، و در اين جا نقش و 
وظيفۀ بخش پيشُروی جنبش کارگری پررنگ تر می 

جنبش کارگری، ھم از  در شرايط کنونی که. شود
سرکوب شديد حکومتی و ھم از افتراق و ساير ضعف 
ھای درونی خود آسيب می بيند، اين اِعمال فشار عملی 

ميان تمامی  گسترده» اتحاد عمل«نخواھد بود مگر با 
نيروھای چپ و فعالين کارگری حول حمايت از تمامی 
زندانيان سياسی، مطالبۀ آزادی آنان و اعتراض عليه 

  .عدام ھا به عنوان خواست ھايی مشترکا

  شبکۀ ھمبستگی کارگری

  ١٣٩٢آبان  ١٩

، نشر ميليتانت، »ويژه نامۀ انتخابات«نگاه کنيد به ) ١(
  :٨شمارۀ 

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

 :رجوع کنيد به) ٢(

شھابی و شاھرخ تداوم حمايت عملی از رضا : تھران
  زمانی

  http://militaant.com/?p=3194  

 :٤، شمارۀ »نشر ھمبستگی کارگری«و 

  http://militaant.com/?p=3011  

   

 

 

  

  

  ::جنبش کارگری ايران را تقويت کنيمجنبش کارگری ايران را تقويت کنيم

  ايران و ضرورت حمايت ھای بين المللی ايران و ضرورت حمايت ھای بين المللی کارگران کارگران 

  
بيانيۀ پيش رو، به وسيلۀ رفيق بھروز رضوانی : توضيح

 از طرف شبکۀ ھمبستگی کارگری در اعتراضات

نوامبر،  ٣٠در روز ) ھلند(کارگران اوترخت  گستردۀ
  .توزيع گرديد

***  

شرايط فعلی جنبش کارگری ايران، بيش از ھر زمان 
اين معنا که از يک سو به . است ھمگونديگری نا

کارگران با شديدترين فشارھای اقتصادی رو به رو 
ھستند و ديگر تاب تحمل آن را ندارند، و از سوی 

از . مبارزات آن ھا پراکنده و فاقد اتحاد و انسجام است
به اين سو، آن ھا ھرگز قادر نبوده اند  ۵٧زمان انق<ب 

لخواه که خود را در قالب تشکل ھای مستقل کارگری د
سرکوب سيستماتيک از ھمان فردای . شان سازمان دھند

انق<ب، منجر به آن شده است که کارگران تمامی اعتماد 
به نفسی را که سابقاً در مقطع انق<ب به دست آورده 

اين موضوع به تنھايی به تشديد . بودند، از دست بدھند
پراکندگی مبارزات، و تضعيف اتحاد و ھماھنگی 

ھرچند کارگران . گران انجاميده استمبارزات کار
پراکنده و فاقد پيوند با يک ديگر ھستند، ولی ناگزير وارد 

به طوری که می توان . مبارزۀ ضّد سرمايه داری شده اند
ادعا کرد در کم تر کشوری به مانند ايران چنين حجم 
عظيمی از اعتراضات و اعتصابات روزمره را می توان 

نفرۀ  ٨٠٠آن، اعتراضات مورد اخير (مشاھده کرد 
  ). کارگران پلی اکريل اصفھان بوده است

به ع<وه، نظام سرمايه داری جمھوری اس<می ايران به 
دليل شرايط بحرانی در عرصۀ بين المللی و ھمين طور 
وضعيت نابسامان داخلی حکومت و اعتراضات روز 
افزون طبقۀ کارگر، برای افزايش بقای خود، به سوی 

اھمات با ھمتايان غربی خود خيز برداشته و رفع سوء تف
در ھمين راستا نيز شماری از زندانيان سياسی رفرميست 
را به شکل نمادين مورد عفو قرار داده است؛ با اين حال، 
خطر يک کشتار آرام و بی صدا در زندان ھای ايران ھر 

کما اين که در آستانۀ روی کار . شود تر می لحظه بيش
نی نيز شاھد بوديم که رژيم بھترين آمدن حکومت روحا

فرصت را برای تسويۀ فعالين کارگری و سياسی در 
زندان ھا به دست آورد، علناً تعدادی از فعالين کارگری و 
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زندانيان سياسی را تھديد به مرگ کرد و برای تعدادی 
نيز پرونده ھای جديدی ساخت؛ شاھرخ زمانی، رضا 

کارگر مبارز ديگر  شھابی، بھنام ابراھيم زاده و صدھا
  .تحت چنين شرايطی در زندان ھا به سر می برند

در شرايطی که کارگران اجازۀ ايجاد تشک<ت مستقل 
خود را ندارند، در شرايطی که مبارزات آنان عموماً 
پراکنده است؛ و به ويژه در شرايطی که فقدان رھبری 
انق<بی بر بدن جنبش ھمچنان سنگينی می کند، و 

<می از اين خ¶ بی پروا به زندان و شکنجۀ جمھوری اس
اتحاد فعالين کارگری و زندانيان سياسی می پردازد، ايدۀ 

حول مطالبات مشترک ميان فعالين کارگری و  عمل ويژه
بخش پيشرو طبقۀ کارگر، ابزاری به مراتب کاراتر برای 
بازگرداندن اعتماد به نفس به طبقۀ کارگر، و عقب راندن 

  . ی از موج اعدام ھا استجمھوری اس<م

حمايت يکی از مھم ترين تدارکات در اين راستا، افزايش 
اگر کارگران . از مبارزات کارگری است بين المللی

مبارز بدانند که تنھا نيستند و متحدين حقيقی خود را در 
گوشه و کنار جھان دارند، با شھامت بيشتری وارد ميدان 

انق<بی ايران، حمايت برای نيروھای . مبارزه خواھند شد
بين المللی مؤثرترين ابزار جھت تدارک اتحاد کارگران و 

از دل اين ھمکاری است که متحدين بين . ھمبستگی است
المللی جنبش کارگری ايران، به يک ديگر مرتبط می 
شوند و با تداوم بی وقفۀ آن، عناصر پيشُروی کمونيست 

خواھند شد از مبارزات يک ديگر خواھند آموخت و قادر 
که خ¶ رھبری انق<بی را در سطح جھانی و ايران به 

  .طور توأمان پُر نمايند

بدين وسيله ما نيز ھمبستگی و حمايت خود را از 
مبارزات به حق کارگران ھلند عليه سياست ھای 
نئوليبرالی رياضت اقتصادی و حم<ت سرمايه داری، 

  . ابراز می داريم

 !کارگران ايران نيستند

 !باد ھمبستگی جھانی زنده

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

  ٢٠١٣نوامبر  ٢٩
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  ھزار امضا عليه سوانح کارھزار امضا عليه سوانح کار  ١٠٠١٠٠جمع آوری جمع آوری 

-UİD( »انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«کمپين 

DER( در سطح  عمومیسوانح کار، توجه  در ارتباط با
تعدادی از روزنامه ھا و . است را افزايش دادهکشور 

اين موضوع را پوشش داده  ،تلويزيونی کشور شبکه ھای
روزنامه ای که ھمه (» راديکال«روزنامۀ  ،از جمله ؛اند

ژاله اوزگن «). در سطح کشور توزيع می شود هروز
، ستون نويس اين روزنامه، مقاله ای را دربارۀ »تورک

مقالۀ وی . کمپين مذکور و انجمن به رشتۀ تحرير درآورد
، »ةاخبار روازانۀ حري« سوی از به انگليسی ترجمه و

متن . قديمی ترين روزنامۀ انگليسی ترکيه، منتشر گرديد
، منتشره »اوزگن تورک«پيش رو، نسخۀ انگليسی مقالۀ 

  .، است»ةاخبار روزانۀ حري«در 

  ھزار امضا عليه سوانح کار ١٠٠جمع آوری 

  

، UİD-DER)(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 
صد ھزار امضا جمع آوری  ،طی کمپينی عليه سوانح کار

  .است نموده

از نقطه نظر شمار سوانح کار، کشور ترکيه با�ترين 
 رتبۀجايگاه را در اروپا به خود اختصاص می دھد و 

ماھانه صد  ،در کشور ترکيه. دارد را در جھان سوم
تنھا در طی ده . کارگر جان خود را از دست می دھند

 نتيجۀ ، تعداد کارگرانی که در٢٠١٣نخست سال  ۀماھ

برآورد مورد  ١٠١٧کار فوت کرده اند،  ناشی ازسوانح 
ھزار کارگر جان  ١١ده سال، قريب به  ظرف. است شده

  .اندخود را از دست داده 

 پس از. البته اين ھا رويدادھايی ھستند که ثبت می شوند

سانحۀ کار، کسانی ھستند که مجبور می شوند  وقوع يک
، خانواده ھايی مراجعه کنندبه بيمارستان ھای خصوصی 

، وادار و تھديد به سکوت »پول خون«ھستند با گرفتن 
ھمۀ اين ھا رويدادھايی ھستند که در ھيچ جا . می شوند

  .نمی شوندثبت 

اين آمار و ارقام، ھر چند مخوف، اما صرفاً اعدادی بی 
اگر تاب تحملش را داريد، سعی کنيد که به . جان ھستند

من به صحبت ھای . گوش بدھيد اين کارگران ھمروايت 
گوش دادم، دو » لیمحمد امين عاکف«و » ايلم پينار«

  .کارگر بسيار جوان و عضو انجمن

دختر جوان، در کارخانه ای  ، اين»ايلم«زمانی که 
آرنج تنيس «مشغول به کار بود، به بيماری به اصط<ح 

با اين حال اين بيماری در رده بندی . مبت< شد» باز
او شغل خود را از . بيماری ھای شغلی قرار نمی گيرد

 ۵٣٣تعداد بيماری ھای شغلی در ترکيه، تنھاد . دست داد

ی که اين رقم در ، در حالندمورد در نظر گرفته شده ا
  .ھزار مورد می شود ۴٠اروپا 

  

کارگر نساجی است؛ شغل خود را طی يکی از » عاکف«
کوچک سازی ھايی که اغلب انجام می شود، از دست 

  .او ا¸ن فعاليت ھای تئاتر انجمن را می گرداند. ددا

ابتدا از مسائل و مشک<ت دوستان » ايلم«و » فکاع«
روايت آن ھايی که مجبورند به کار ادامه  ؛خود می گويند

دھند، حتی اگر انگشتان دست خود را يک به يک در 
 داستان ؛نتيجۀ کار با ماشين ا�ت از دست داده باشند

ه و غير ماھری که به تازگی از بيست سال کارگر
، اما بدون ھرگونه تعليم به کار بودروستای خود رسيده 
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با ماشين آ�ت گرفته می شود و در دومين روز از کار، 
جان می بازد؛ داستان کسانی که در چادرھای مسکونی 

  .سوختند و جان دادند» اسن يورت«خود در موقت 

  

اکنون انجمن در حال تمرکز بر روی سوانح ناشی از کار 
  .خارج از کنترل شده است ديگر است، چرا که وضعيت

آن ھا نه ماه . سوانح، به سبعيت و توحش تبديل شده اند
سوانح شغلی، تقدير «د با نام پيش کمپينی را آغاز کردن

  .»!به مرگ کارگران پايان دھيم. نيستند

حتی «: ابعاد اين آمار و ارقام را برجسته کرد» اکفع«
. »در جنگ ھم شما اين تعداد آدم را از دست نمی دھيد

مرگ فرستاده می  سوی اکف می گفت که کارگران بهع
ار شوند و در ھمان حال که ترکيه رشد می کند، سوانح ک

  .ھم به شدت با� رفته است

با وجود صدھا  :کمپين روی اين حقايق متمرکز می شود
کارگر، تعداد نفر کار و ميليون ھا  حيطھزار م

امنيت و بھداشت  رایکار بکارشناسانی که وزارت 
نفر است؛ در نتيجه  ٢۵٠مشاغل تخصيص داده، تنھا 

می اعضای کمپين ت<ش . نمی توانند نظارتی داشته باشند
د که آگاھی را نسبت به سوانح کار و بيماری ھای نکن

آن ھا توجه را به اين نکته جلب می کنند . شغلی با� ببرند
که شمار سوانح کار و بيماری ھای شغلی به مراتب 

آن ھا می خواھند . بيشتر از آن چيزی است که می دانيم
اين واقعيت را برجسته کنند که سنگين ترين مجازات 

ه منظور يکليرۀ تر ٢٠٠٠فرمايان خاطی، فقط ربرای کا
  .شده است

ت توضيح بدھند مکارگران می خواھند به کارفرما و حکو
 می توان که با انجام اقدامات �زم و نظارت ھای کافی،

، »فاروق چليک«آن ھا گقتۀ . از سوانح جلوگيری کرد

درصد از  ٩٨«وزير کار را مجدداً تکرار می کنند که 
  .»ھستند اجتناببل سوانح کار قا

که بعضاً  - کارگران خواھان اين ھستند که ساعات کار
 ؛کاھش پيدا کنند - می رسند ھم ساعت ١٢حتی به بيش از 

ماشين  ؛لحاظ شوند ،اساسی ترين تمھيدات ايمنی کار
آ�ت در صورت عدم تعمرات �زم و مناسب، متوقف 

  .شوند

ا ھزار امض ١٠٠به  ،آن ھا به سھولت طی يک کمپين
نسبت  را دست يافته اند؛ و قادر شدند که آگاھی عمومی

  .به اين مسائل به طور جدی ارتقا دھند

مان لدر پار HDPو  BDPاين امضاھا به نمايندگان 
  .د شدنمنتقل خواھ

  

به نظر می رسد که گويا کارگر در ترکيه تنھا يک 
ھنگامی که کارگری شغلی در ترکيه پيدا . سرنوشت دارد

  .کار می کند اشمی کند، آن وقت به بھای زندگی 

که  ستنصب شده ا کار، اين شعار در ھمۀ محيط ھای
يا » زندگی بشر ،اول«اما چرا . »اول، ايمنی کار«
  نوشته نشده اند؟ چرا؟ »اول، کارگر«

که » راديکال«ژاله اوزگن تورک، ستون نويس روزنامۀ 
. نوامبر انتشار يافته است ٢١در آن مطلب فوق به تاريخ 

به » اخبار روزانه«اين مطلب به وسيلۀ ھيئت تحريريۀ 
  .انگليسی ترجمه گرديده است

  

  شبکۀ ھمبستگی کارگری: ترجمۀ فارسی
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آزاد آزاد   نيان سياسی را فوراً نيان سياسی را فوراً و زنداو زندا  ،،اعدام ھا را متوقفاعدام ھا را متوقف
  !!کنيدکنيد

بيانيه ای از رضا شھابی و بھنام ابراھيم زاده عليه اعدام 
ھا و زندان، و و اع<م حمايت شاھرخ زمانی، خالد 

  حردانی و محمد جراحی از آن

*** 

  مردم شريف ايران، مردم انساندوست دنيا

ھم¯¯ان ط¯¯ور ک̄¯¯ه م¯¯ی داني̄¯¯د در ح¯¯ال حاض̄¯¯ر ده ھ¯¯ا فع̄¯¯ال 
د زي¯ادی از زن¯دانيان سياس¯ی و عقي¯دتی ب¯ا کارگری و تع¯دا

اتھاماتی واھی و به جرم مبارزه ب¯رای ح¯ق و حق¯وق خ¯ود 
̄¯د ̄¯د . در زندانن ̄¯<ش ک̄¯رده ان ̄¯ن اس̄¯ت ک̄¯ه ت ̄¯ا اي ̄¯ن ھ ج̄¯رم اي

کارگران را برای احقاق حقوق خود متشکل کنن¯د، و علي¯ه 
. بی عدالتی ھا و بی حقوقی ھ¯ا، اب¯راز مخالف¯ت ک¯رده ان¯د 

ول¯ت آق¯ای روح¯انی ب¯ا آزاد ک¯ردن اين درح¯الی اس¯ت ک¯ه د
بوده اند، ژس¯ت » خودی«شماری از زندانيان که اکثراً ھم 

ما زن¯دانيان محک¯وم در بن¯د . به خود گرفته است» اعتدال«
زن̄¯¯¯دان اوي̄¯¯¯ن، ض̄¯¯¯من اع̄¯¯¯<م خوش̄¯¯¯حالی از آزادی  ٣٥٠

کس̄¯انی ک̄¯ه در ھم̄¯ين م̄¯دت از زن̄¯دان آزاد ش̄¯ده ان̄¯د، اع̄¯<م 
ادی زن¯دانيان سياس¯ی و می کن¯يم ک¯ه او�ً غوغ¯ا ب¯ر س¯ر آز

انتخاباتی يک ھياھو بيشتر نب¯وده و آزادی -وعده ھای پيشا
ھمين تعداد ني¯ز ب¯ه خ¯اطر اعتراض¯ات داخل¯ی و ي¯ا جھ¯انی 

  .صورت گرفته است

زن¯دان اوي¯ن، اع¯<م م¯ی کن¯يم ک¯ه ن¯ه  ٣٥٠ما زندانيان بن¯د 
تنھا خبری از آزادی ده ھا کارگر زندانی و شمار بسياری 

ياسی و عقيدتی نيس¯ت، بلک¯ه فش¯ار ب¯ر روی از زندانيان س
. آن ھا شدت يافته و اعدام ھا ني¯ز چن¯دين براب¯ر ش¯ده اس¯ت

توھين و بدرفتاری با زندانيان به حّد اع<ی خود رس¯يده و 
بی توجھی به معالجه و دوا و درمان زن¯دانيان بيم¯ار بي¯داد 

  .می کند

ھم¯ه ما مجرم نيستيم و جنايتی نکرده ايم که بايد مورد اين 
̄¯دان  ̄¯ه س̄¯ال ھ̄¯ا زن ̄¯ريم و ب ̄¯رار گي ̄¯وھين ق اذي̄¯ت و آزار و ت

س¯¯ؤال م¯¯ا اي¯¯ن اس¯¯ت ک¯¯ه آي¯¯ا ارگ¯¯ان ھ¯¯ای . محک¯¯وم ش¯¯ويم
حکومتی می توانند به جامع¯ه اع¯<م کنن¯د ک¯ه ج¯رم م¯ا چ¯ه 
بوده است؟ آيا صدا و س¯يمايی ک¯ه ھزين¯ه ھ¯ايش از طري¯ق 
اس̄¯ثتمار م̄¯ا ک̄¯ارگران و مالي̄¯ات از م̄¯ردم ت̄¯أمين م̄¯ی ش̄¯ود، 

را دارد ک¯ه من¯اظره ای ب¯ا م¯ا ترتي¯ب بدھ¯د ت¯ا  اين جسارت
ما مطلع شوند؟ آيا آق¯ای روح¯انی و (!) مردم ھم از جرائم 

سيستم قضايی کش¯ور حاض¯رند ب¯ا م<ق¯ات ي¯ک ھيئ¯ت ب¯ين 
   المللی از زندان اوين موافقت کنند؟

م¯ا کيفرخواس¯ت س¯نگينی علي¯ه کس¯انی داري¯م ک̄¯ه آزادی را 
در کن¯¯ار عزيزانم̄¯¯ان  از م¯¯ا گرفت¯¯ه ان̄¯¯د و م¯¯ا را از ب̄¯¯ودن

اول¯ين خواس¯ت م¯ا آزادی ف¯وری و ب¯دون . محروم کرده اند
خواس¯ت اض¯طرای م¯ا . ھيچ قيد و ش¯رطی از زن¯دان اس¯ت

نيز اين است که تمامی زندانيان سياسی که نياز ب¯ه درم¯ان 
و معالج¯ه دارن¯د، ب̄¯ا اس¯تاندارد قاب¯ل قب̄¯ولی تح¯ت درم̄¯ان و 

ب¯ه معالج¯ه در  معالج¯ه ق¯رار گيرن¯د و بيم¯ارانی ک¯ه احتي¯اج
م¯ا . بيرون زندان دارند به آن ھا مرخصی �زم داده بش¯ود

م̄¯¯ی خ̄¯¯واھيم ک̄¯¯ه ب̄¯¯ه تحقي̄¯¯ر و ب̄¯¯درفتاری ھ̄¯¯ای روزم̄¯¯رۀ 
زندانبانان با زندانيان فوراً و برای ھميش¯ه پاي¯ان داده ش¯ود 
و امکانات م<قات با بستگان و وک<ی زندانی در فض¯ايی 

زام ھيئ¯ت ھ¯ای م¯ا خواھ¯ان اع¯. توأم با احترام ف¯راھم ش¯ود
بين المللی برای بازديد از زندان اوين و کلي¯ۀ زن¯دان ھ¯ای 

م̄¯ا مخ̄¯الف . کش̄¯ور اع̄¯م از سياس̄¯ی ي̄¯ا غي̄¯ر سياس̄¯ی ھس̄¯تيم
اين ھا برخی از خواست ھای به حق م¯ا . مجازات اعداميم

  .است

و آخرين تأکي¯د م¯ا توق¯ف . ما مخالف مجازات اعدام ھستيم
ان و م̄¯ردم م̄¯ا از م̄¯ردم ش̄¯ريف اي̄¯ر. ف̄¯وری اع̄¯دام ھاس̄¯ت

دوست در سراس¯ر جھ¯ان م¯ی خ¯واھيم ک¯ه فعا�ن¯ه از انسان
  .خواست ھای ما حمايت کنند و ھمه جا، صدای ما باشند

̄¯¯ات م̄¯¯ديرۀ س̄¯¯نديکای ک̄¯¯ارگران  رض̄¯¯ا ش̄¯¯ھابی عض̄¯¯و ھي
زن¯دان  ٣٥٠بن¯د -شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حوم¯ه

  اوين

بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و دف¯اع ازحق¯وق ک¯ودک، 
̄¯ه پيگي̄¯ری تش̄¯کلھای آزاد ک̄¯ارگری و جمعي̄¯ت  عض̄¯و کميت

  ٣٥٠دفاع از کودکان کار و خيابان، زندان اوين پند 

  :ما 

ش���اھرخ زم���انی، از زن���دان گوھردش���ت ک���رج، و محم���د 
جراحی، از زندان مرکزی تبريز از اعضای کميته پيگری 

و خالد حردانی، از زندان گوھر دشت ک�رج ب�ا دوس�تان ...
م اب�راھيم زاده ھ�م عقي�ده ب�وده و خود رضا شھابی و بھنا

   .نوشتۀ باi را تأييد و امضا می کنيم

http://www.chzamani.blogspot.se/2013/12/bl

og-post_3.html 
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  »»شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی««کميتۀ حمايت از کميتۀ حمايت از 

ھا و تشکل ھای ھا و تشکل ھای احزاب، سازمان احزاب، سازمان   ::يک پيشنھاد بهيک پيشنھاد به
  کارگری و مدافع کارگرانکارگری و مدافع کارگران

  

در ترکي¯ه، ط¯ی » جمن ھمبس¯تگی ب¯ين الملل¯ی ک¯ارگرانان«
س̄¯ه س̄¯ال گذش̄¯ته حماي̄¯ت ھ̄¯ای ش̄¯ايان ت̄¯وجھی از ک̄¯ارگران 
اي¯¯ران، ب¯¯ه خص¯¯وص ک¯¯ارگران زن¯¯دانی، ب¯¯ه عم¯¯ل آورده 
اس¯ت، از جمل¯ه ط¯ی س̄¯ال گذش¯ته ض¯من معرف¯ی مش̄¯ک<ت 
کارگران ايران در مجامع و سنديکا ھای کارگری ترکي¯ه، 

̄¯¯¯ه جم̄¯¯¯ع اوری  ض̄¯¯¯ا در حماي̄¯¯¯ت از ھ̄¯¯¯زار ام ۶٠اق̄¯¯¯دام ب
ک̄¯ارگران زن̄¯دانی در اي̄¯ران نمودن̄¯د، ھمچن̄¯ين ب̄¯ه مناس̄¯بت 
̄¯¯ی خ̄¯¯ود از  ̄¯¯وی و عمل ̄¯¯ت ھ̄¯¯ای معن ̄¯¯اگون حماي ھ̄¯¯ای گون
کارگران ايران را اع<م کردن¯د و در ط¯ی دو س¯ال گذش¯ته 
آن ھا و برخی از سنديکا ھای کارگری در برگزاری اول 
̄¯¯وانيم  ̄¯¯ا بت ̄¯¯ه ايراني̄¯¯ان کم̄¯¯ک بس̄¯¯ياری کردن̄¯¯د ت م̄¯¯اه م̄¯¯ی ب

ت کارگران ايران را در ترکيه با ھم طبقه ای ھ¯ای مشک<
خود در ميان بگذاريم، ش¯ما م¯ی تواني¯د بخ¯ش ھ¯ای از اي¯ن 
کم̄¯ک و حماي̄¯ت ھ̄¯ا را در س̄¯ايت اي̄¯ن رفق̄¯ا ب̄¯ا ادرس ھ̄¯ای 

  : زير مشاھده کنيد

http://fa.uidder.org/node/13841 

http://en.uidder.org/great_interest_for_uid_d

er039s_appeal_solidarity_with_the_iranian_

working_class_is_growing.htm 

http://uidder.org/Koseler/iran_isci_sinifina_

yonelik_baskilara_son 

http://en.uidder.org/free_shahrokh_zamani.h

tm 

http://en.uidder.org/node/12274 

http://uidder.org/iran_da_60_mucadeleci_isc

i_tutuklandi.htm 

http://uidder.org/video 

http://uidder.org/haberler/dunyadan 

http://uidder.org/iran_isci_orgutlerinden_uid

_der_e_tesekkur_mesaji.htm 

http://uidder.org/iranli_sendikaci_sahruh_za

mani_den_cagri.htm 

اکن̄¯ون ک̄¯ه رفق̄¯ای ن̄¯امبرده کمپين̄¯ی سراس̄¯ری را در خ̄¯اک 
جناي̄¯ات ح̄¯وادث ک¯ار علي̄¯ه ک̄¯ارگران را «ترکي¯ه ب̄¯ا عن¯وان 

رای پيش م¯ی برن¯د، فرص¯ت بس¯يار خ¯وبی ب¯» متوقف کنيد
کارگران و نيروھای مدافع طبقۀ ک¯ارگر اي¯ران اس¯ت ت¯ا ب¯ا 
اع<م حمايت ھ¯ای کتب¯ی خ¯ود، ض¯من دادن ج¯واب �زم و 
مناسب به حمايت ھای آن ھا از ک¯ارگران اي¯ران، ق¯دم بلن¯د 
عملی در جھت ھمبستگی جھانی و منطقه ای طبقۀ کارگر 

  .دو کشور بردارند

دو ھفت̄¯ۀ آين̄¯ده  برنام̄¯ۀ اي̄¯ن رفق̄¯ا در ادام̄¯ۀ کمپ̄¯ين ف̄¯وق ط̄¯ی
  : عبارت است از

̄¯¯¯¯اريخ  ̄¯¯¯¯ارگران در ت ̄¯¯¯¯ی ک ̄¯¯¯¯ين الملل انجم̄¯¯¯¯ن ھمبس̄¯¯¯¯تگی ب
̄¯¯¯¯¯¯¯الن ) ٩/١٣٩٢/٢۴( ١٢/٢٠١٣/١۵ کنفرانس̄¯¯¯¯¯¯¯ی در س

مرکزی سنديکای کارگران نف¯ت ترکي¯ه واق¯ع در اس¯تانبول 
برگزار خواھ¯د ک¯رد، طب¯ق برنام¯ه ھ¯ای مش¯خص ش¯ده در 

رکيه، اين کنفرانس، تعدادی از نمايندگان انق<بی پارلمان ت
ھمچن̄¯ين س̄¯ران س̄¯نديکاھای ک̄¯ارگری ترکي̄¯ه، ھم̄¯ين ط̄¯ور 
خانوادۀ کارگرانی که بر اثر حوادث کار کشته شده ان¯د، و 
خانوادۀ کارگرانی که بر اثر حوادث ک¯ار ن¯اقص ش¯ده ان¯د، 
ب¯¯ه اض¯¯افۀ نماين¯¯دگان برخ¯¯ی از اح¯¯زاب و س¯¯ازمان ھ¯¯ای 

  .انق<بی ترکيه، شرکت خواھند داشت

ح̄¯ت فعالي̄¯ت ھ̄¯ای کمپ̄¯ين ف̄¯وق �زم ب̄¯ه توض̄¯يح اس̄¯ت ک̄¯ه ت
تاکنون جلسات، تجمع ھا، ميز ھ¯ای کت¯اب، مص¯احبه ھ¯ای 
راديويی، تلويزيونی و با روزنامه ھا صورت گرفته است 

̄¯يش از  ̄¯ين ب ̄¯ع آوری ک¯¯رده  ١٠٠و ھمچن ̄¯زار امض̄¯ا جم ھ
تحويل پارلمان ترکيه شده و در برنامۀ بررسی ق¯رار دارد 

بس¯ياری از  ، مجموع کارھای انجام شده باعث جلب توجه
کارگران، سنديکاھا ، اح¯زاب و س¯ازمان ھ¯ای مختل¯ف ب¯ه 

  .موضوع فوق شده است
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ک̄¯ارگر ب̄¯ر   ١٠٠طب̄¯ق آمارھ̄¯ای ترکي̄¯ه، ھ̄¯ر م̄¯اه ب̄¯يش از 
کش¯ته ) بر اثر روند جنايت عليه ک¯ارگران(اثرحوادث کار 

ب¯ا توج¯ه ب¯ه . نفر نقص عض¯و م¯ی ش¯وند ١٠٠٠و بيش از 
می ک̄¯¯¯ارگران و اي¯¯¯ن ک̄¯¯¯ه در کنف̄¯¯¯رانس ف̄¯¯¯وق تقريب̄¯¯¯اً تم̄¯¯¯ا

تش̄¯کي<ت ھ̄¯ای انق<ب̄¯ی ترکي̄¯ه نماين̄¯دگانی خواھن̄¯د داش̄¯ت، 
بن̄¯¯ابراين بھت̄¯¯رين و مناس̄¯¯بترين زم̄¯¯ان جھ̄¯¯ت بسترس̄¯¯ازی 
برای ھمبس¯تگی مي¯ان ک¯ارگران، س¯نديکا ھ¯ای ک¯ارگری و 

در چن¯ين راس¯تايی . تشکي<ت ھای انق<بی دو کشور اس¯ت
̄¯ا، اح̄¯زاب و  ̄¯دام از تش̄¯کل ھ ̄¯ر ک ̄¯ه ھ ̄¯يم ک ̄¯ی کن پيش̄¯نھاد م

پيام ھايی به حمايت از کمپين   ان ھا با ھم يا جداگانهسازم
ارس¯ال ) ٢۴/٩/١٣٩٢( ١۵/١٢/٢٠١٣فوق ب¯ه کنف¯رانس 

̄¯د ̄¯ين کارھ¯¯ای مش̄¯ترکی م¯¯ی . نماين ̄¯ر مبن¯¯ای چن در آين¯¯ده ب
توانيم ھمبستگی منطق¯ه ای و جھ¯انی ک¯ارگران را ھ¯ر چ¯ه 

  .بيشتر گسترش بدھيم

  :ماييدجھت ارسال پيام ھای خود از ادرس زير استفاده ن

http://en.uidder.org/bizeyazin 

̄¯ت از ش̄¯اھرخ   ̄¯ۀ حماي ̄¯ل کميت ̄¯د از آدرس ايمي ̄¯ا م̄¯ی تواني ي
زمانی اس¯تفاده کني¯د؛ رفق¯ای عض¯و اي¯ن کميت¯ه ب¯ا توج¯ه ب¯ه 

انجم̄¯¯ن ھمبس¯¯تگی ب̄¯¯ين «ب¯¯ا  داش¯¯تن کان¯¯ال ھ̄¯¯ای ارتب¯¯اطی
يام ھای شما را به دست رفق¯ا می توانند پ» المللی کارگران

  .برسانند

  کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی

١١/٩/١٣٩٢  

http://www.chzamani.blogspot.se/2013/12/bl

og-post_557.html 

 

  

  

  

  

  

  

  !!ھيچ راه نجاتی جز انقLب وجود نداردھيچ راه نجاتی جز انقLب وجود ندارد

  آذر روز دانشجوآذر روز دانشجو  ١۶١۶د د گرامی باگرامی با

  شاھرخ زمانی، زندان گوھردشت کرج

درود بر دانشجويان انق<بی، درود ب¯ر دانش¯جويانی ک¯ه در 
راه آزادی و رھ̄¯¯ايی انس̄¯¯ان م̄¯¯ی رزمن̄¯¯د و م̄¯¯ی دانن̄¯¯د ک̄¯¯ه 
آزادی و رھ¯¯¯ايی از س¯¯¯تم و حکوم¯¯¯ت س¯¯¯رمايه داری، در 

 .گرو انق<ب اجتماعی به رھبری طبقۀ کارگر است

̄¯ه  آذر، روز دانش̄¯جو، نزدي̄¯ک م̄¯ی  ١۶امس̄¯ال در ح̄¯الی ب
ش̄¯ويم ک̄¯ه اوض̄¯اع اقتص̄¯ادی و سياس̄¯ی، ده ھ̄¯ا ب̄¯ار ب̄¯دتر و 
̄¯اح ھ̄¯ای  ̄¯ر از س̄¯ال ھ̄¯ای گذش̄¯ته ش̄¯ده اس̄¯ت، جن ̄¯ه ت ظالمان
مختلف حاکميت سرمايه داری با س¯وء اس¯تفادۀ فريبکاران¯ه 

که حاصل حاکميت  -از شرايط و اوضاع دھشتناک کنونی
ی ش̄¯ده ای را انتخاب̄¯ات مھندس̄¯ -و عملک̄¯رد خودش̄¯ان اس̄¯ت

وکرن¯ا   به مردم تحميل کرده و با ش¯ار�تانی تم¯ام در ب¯وق
اما ھيچ وق¯ت بي¯ان نم¯ی کنن¯د (کردند که مردم پيروز شدند 

م̄¯ردم ب̄¯ا انتخ̄¯اب م̄¯ث<ً آزاد حس̄¯ن روح̄¯انی چ̄¯ه چي̄¯زی ب̄¯ه 
  )دست آورده و چه کسی را شکست داده اند

پس از اي¯ن ھم¯ه ظل¯م و س¯تم ب¯ه م¯ردم، ب¯ه خص¯وص علي¯ه 
در س¯ازش ب¯ا جن¯اح ھ¯ای مختل¯ف س̄¯رمايه داری ک¯ارگران 

جھ̄¯انی ن̄¯ه تنھ̄¯ا ش̄¯رايط بھت̄¯ر نش̄¯ده و فش̄¯ار ب̄¯ر ک̄¯ارگران، 
̄¯ر  ̄¯بش ھ̄¯ای اجتم̄¯اعی کمت فع̄¯الين، دانش̄¯جويان و ديگ̄¯ر جن
نش̄¯¯ده، بلک̄¯¯ه ش̄¯¯دت س̄¯¯رکوب، زن̄¯¯دان و تع̄¯¯داد اع̄¯¯دام ھ̄¯¯ا 

  . افزايش يافته است

ظل¯¯م و س¯¯تم، چپ¯¯اول و غ¯¯ارت دس¯¯ترنج ک¯¯ارگران توس¯¯ط 
س̄¯رمايۀ داخل̄¯ی و جھ̄¯انی ب̄¯ه رھب̄¯ری  جن̄¯اح ھ̄¯ای مختل̄¯ف

حاکميت استبدادی ايران با ھ¯م پيم¯انی امپرياليس¯ت ھ¯ا، ب¯ه 
طور آشکار و پنھ¯ان، و س¯رکوب و ش¯کنجۀ دانش¯جويان و 
ديگ̄¯ر مب̄¯ارزين، ب̄¯ه ط̄¯ور ب̄¯ی ح̄¯د و م̄¯رزی اف̄¯زايش يافت̄¯ه 

̄¯¯ت . اس̄¯¯ت ̄¯¯ل س̄¯¯رمايه داری در جھ ̄¯¯ال عوام ̄¯¯ين ح در ھم
و نقشه ھای ض¯د افزايش سود سرمايه بی وقفه با طرح ھا 

، ب̄¯ر دانش̄¯جويان و دان̄¯ش )ک̄¯ارگران(ني̄¯روی ک̄¯ار ام̄¯روز 
آموزان که ني¯روی ک¯ار ف¯ردا ھس¯تند ھ¯ر چ¯ه بيش¯تر س¯لطه 
خود را گسترده و بی حقوقی و استبداد را بيش¯تر ب¯ه م¯ردم 

  . تحميل می کنند

̄¯ا و  ̄¯ردن تحص̄¯يل در دانش̄¯گاه ھ ̄¯ران ک ̄¯ا خصوص̄¯ی و گ ب
̄¯د و  ̄¯رک تحص̄¯يل م̄¯ی کنن بس̄¯ياری م̄¯دارس ک̄¯ه بس̄¯ياری ت
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تحص̄¯يل را اص̄¯<ً تجرب̄¯ه نم̄¯ی کنن̄¯د، اف̄¯زايش ھزين̄¯ه ھ̄¯ای 
بھداش¯¯ت و درم¯¯ان ت¯¯ا ح¯¯دی ک¯¯ه اس¯¯تفاده از بيمارس̄¯¯تان و 
پزشک و دارو به رؤي¯ا تب¯ديل ش¯ده اس¯ت، ب¯ا ح¯ذف ياران¯ه 
ھا، برقراری طرح استاد و ش¯اگردی، ن¯ابود ک¯ردن امني¯ت 

برابر زي¯ر خ¯ط فق¯ر، تحمي¯ل  ۵شغلی، تحميل دستمزدھای 
ھ̄¯¯¯ای موق̄¯¯¯ت و س̄¯¯¯فيد امض̄¯¯¯ا، ايج̄¯¯¯اد و گس̄¯¯¯ترش قرارداد

̄¯ان،  ̄¯زايش تع̄¯داد کودک̄¯ان ک̄¯ار و خياب بيک̄¯اری گس̄¯ترده، اف
ھم̄¯ه و ھم̄¯ه ش̄¯رايطی را ب̄¯ه ... گس̄¯ترش اعتي̄¯اد و فحش̄¯ا و

مردم و به خص¯وص خ¯انواده ھ¯ای ک¯ارگری تحمي¯ل ک¯رده 
است که ھيچ راه نجاتی ج¯ز م¯ردن ي¯ا انق¯<ب ک¯ردن ب¯اقی 

  .نمانده است

ھ¯يچ ش¯ک و تردي¯دی نيس¯ت ک¯ه ب̄¯يش از البت¯ه و ص¯د البت¯ه 
درص̄¯¯د دانش̄¯¯جويان ت̄¯¯ا يک̄¯¯ی دو س̄¯¯ال ديگ̄¯¯ر ب̄¯¯ا ھم̄¯¯ۀ  ٩٠

مواردی که در با� به آن ھ¯ا اش¯اره ش¯د، دس¯ت ب¯ه گريب¯ان 
خواھند شد، چرا که اکثريت دانشجويان امروز از خانواده 
ھ̄¯ای ک̄¯ارگری و کارمن̄¯دی ھس̄¯تند، ھ̄¯م اکن̄¯ون بس̄¯ياری از 

ان¯د، ي¯ا بيکارھس¯تند ي¯ا دانشجويانی که فارغ التحصيل شده 
به کارھايی که ھيچ تناسبی ب¯ا تحصي<تش¯ان ن¯دارد زن¯دگی 

بن̄¯ابراين بخش̄¯ی از طبق̄¯ۀ . بخ̄¯ور و نمي̄¯ری را م̄¯ی گذرانن̄¯د
ک̄¯ارگر محس̄¯وب م̄¯ی گردن̄¯د و ح̄¯ال آن ک̄¯ه طب̄¯ق آمارھ̄¯ای 

ميلي¯ون دانش̄¯جو  ۵اع¯<م ش¯دۀ دولت̄¯ی، ت¯ا ي¯ک س̄¯ال ديگ¯ر  
آن . د پيوس¯تفارغ التحصيل شده و به خيل بيکاران خواھن

̄¯اه بخش¯¯ی از  درص̄¯دی بيک¯¯اران را تش̄¯کيل خواھن¯¯د  ۵٠گ
داد، اگر اجازه بدھيم جمھوری اس<می تداوم پيدا کند، اين 
آين̄¯دۀ محت̄¯وم جوان̄¯ان و دانش̄¯جويان اي̄¯ران اس̄¯ت، بن̄¯ابراين 

  .ھيچ راه نجاتی جز انق<ب وجود ندارد

اگ̄¯¯ر تغيي̄¯¯ر انق<ب̄¯¯ی ايج̄¯¯اد نش̄¯¯ود، ب̄¯¯رای حف̄¯¯ظ جمھ̄¯¯وری 
ک¯ن ش¯دن س¯ازش مي¯ان آن و س¯رمايۀ جھ¯انی اس¯<می و مم

باي̄¯د پيش̄¯کش ھ̄¯ا و امتي̄¯ازات م̄¯ورد نظ̄¯ر غ̄¯رب و جب̄¯ران 
زي̄¯ان ھ̄¯ای گذش̄¯ته و آين̄¯ده ب̄¯ر گ̄¯ردۀ طبق̄¯ۀ ک̄¯ارگر گذاش̄¯ته 
شود؛ بنابراين شرايط سياسی و اقتصادی فعلی به صورت 

  .سيستماتيک و اجتناب ناپذير ادامه و افزايش خواھد يافت

درص¯دی، طب¯ق آمارھ¯ای  ۵٠شرايط فعلی، يعنی بيک¯اری 
ميلي¯ون در خ¯ط فق¯ر،  ١١ميليون زير خ¯ط فق¯ر و  ٩دولتی 

درصد، افزايش فش¯ار  ۴٢ميليون معتاد، گرانی و تورم  ٧
ب̄¯ر ني̄¯رو يک̄¯ار از طري̄¯ق ق̄¯انونی ک̄¯ردن ک̄¯ار کودک̄¯ان ک̄¯ه 
ضمن پايين نگھداشتن دستمزد ھا بيک¯اری را ني¯ز گس¯ترده 

باع¯ث م¯ی  تر م¯ی کن¯د در ھم¯ين ح¯ال دس¯تمزد ھ¯ای پ¯ايين
س̄¯¯اعت  ١٢ي̄¯¯ا  ٨ش̄¯¯ود ک̄¯¯ارگران مجب̄¯¯ور ش̄¯¯وند ب̄¯¯يش از 

̄¯از ھ̄¯م بيک̄¯اری را اف̄¯زايش م̄¯ی دھ̄¯د،  کارکنن̄¯د در نتيج̄¯ه ب
افزايش بيماری ھای کش¯نده و ن¯اتوانی در م¯داوا و اس¯تفاده 

  ...از بيمارستان و پزشک و

حاکميت اس<می برای حفظ خود بايد شرايط با� را ک¯ه ب¯ا 
و ب¯رای حف¯ظ ش¯رايط ف¯وق آن عجين شده اس¯ت، حف¯ظ کن¯د 

بايد با شورش، قيام و انق<ب مقابله کند، در نتيج¯ه اس¯تبداد 
  . و خفقان نيز بدتر از گذشته ادامه خواھد يافت

  :باز ھم نگاھی به آمارھای دولتی می اندازيم

 ١٣٩٠ت¯ا  ١٣٨۵اقتصاددانان ايرانی اع<م کردند از سال 

ه اس¯ت، ش¯غل ايج¯اد ش¯د ١۴٢٠٠روی ھمرفته سا�نه فقط 
با توجه به اين گفته می توان نتيج¯ه گرف¯ت ک¯ه در س¯الھای 

ک̄¯ه وض̄¯عيت ب̄¯دتر ب̄¯وده اس̄¯ت، ھ̄¯يچ ش̄¯غلی  ٩٢و ٩١، ٩٠
ھمچنين بانک مرکزی ايران اع<م کرده . ايجاد نشده است

شغل از ب¯ين رفت¯ه اس¯ت و ب¯ا  ٨٠٠٠٠٠است در سال نود 
̄¯ن ک̄¯ه س̄¯ال  ̄¯ه اي ̄¯دتر از س̄¯ال  ٩٢و  ٩١توج̄¯ه ب ̄¯وده  ٩٠ب ب

 ٢۴٠٠٠٠٠توان نتيجه گرفت که طی س¯ه س¯ال است، می 

ش̄¯غل از ب̄¯ين رفت̄¯ه اس̄¯ت و ھمچن̄¯ين بان̄¯ک مرک̄¯زی اع̄¯<م 
نف̄¯ر وارد ب̄¯ازار ک̄¯ار م̄¯ی  ١٣٠٠٠٠٠ک̄¯رده اس̄¯ت س̄¯ا�نه 

نفر و با توجه  ٣٩٠٠٠٠٠شوند که طی سه سال می شود 
در ص¯د اع¯<م  ۵/١٠به نرخ بيکاری در اول سال نود که 

راين طب¯ق آمارھ¯ای نفر،بناب ٢٨٠٠٠٠٠شده بود می شود 
نف¯ر  ٩١٠٠٠٠٠دولتی که از واقعي¯ت کمت¯ر ھس¯تند اکن¯ون 

ميليون دانشجوی که سال آين¯ده ف¯ارغ  ۵بيکار داريم و اگر 
التحص̄¯¯¯¯يل ش̄¯¯¯¯ده ب̄¯¯¯¯ه بيک̄¯¯¯¯اران اض̄¯¯¯¯افه خواھن̄¯¯¯¯د ش̄¯¯¯¯د و 

نف̄¯ر ھ̄¯م ک̄¯ه س̄¯ال آين̄¯ده ب̄¯رای اول̄¯ين ب̄¯ار خ̄¯ود  ١٣٠٠٠٠٠
وارد ب̄¯¯ازار ک̄¯¯ار خواھن̄¯¯د ش̄¯¯د جم̄¯¯ع کن̄¯¯يم در س̄¯¯ال اين̄¯¯ده 

 ۵٠نفر بيکار خواھيم داشت و اي¯ن ب¯يش از  ١۵۴٠٠٠٠٠

̄¯ق آم̄¯ار  ̄¯ه ک̄¯ار اس̄¯ت؛ چ̄¯را ک̄¯ه طب درص̄¯د ني̄¯روی آم̄¯اده ب
  . ميليون نفر می باشد ٢٩نيروی آماده به کار 

اوض̄¯اع بس̄¯يار بغ̄¯رنج ت̄¯ر از اي̄¯ن اس̄¯ت، چ̄¯را ک̄¯ه در اي̄¯ن 
آمار، بيکارانی که از طريق کارھ¯ای ک¯اذب ام¯رار مع¯اش 

 ١٣٨٣ز طرفی قبل از سال می کنند، محاسبه نشده اند و ا

پارامتر پاي¯ه ای آم¯ار گي¯ری بيک¯اران اي¯ن ب¯ود ک¯ه ھ¯رکس 
روز کار می کرد، بيکار محسوب می  ٢در ھفته کمتر از 

تص¯ويب کردن¯د ک¯ه ھ¯ر ک¯س در  ١٣٨٣ولی در س¯ال . شد
ھفته فقط ي¯ک س¯اعت ک¯ار کن¯د ش¯اغل محس¯وب م¯ی گ¯ردد 

از ب̄¯دين ص̄¯ورت ميلي̄¯ون ھ̄¯ا بيک̄¯ار از آم̄¯ار بيک̄¯اران بع̄¯د 
  .حذف شدند ١٣٨٣سال 
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ميلي̄¯ارد  ١٠٠٠ب̄¯ر مبن̄¯ای تولي̄¯د ناخ̄¯الص مل̄¯ی ک̄¯ه س̄¯ا�نه 
د�ر اع<م شده است، برای کاھش بيکاری در حد سرمايه 

درص¯د ن¯رخ  ١١  داری ھای متع¯ارف، اي¯ران باي¯د س¯ا�نه
س̄¯ال چن̄¯ين  ١١رش̄¯د اقتص̄¯ادی داش̄¯ته باش̄¯د ت̄¯ا بتوان̄¯د ط̄¯ی 

ه به موارد زير اما با توج. بيکاری عظيمی را تعديل نمايد
  :با وجود جمھوری اس<می چينين چيزی ممکن نيست 

سياس¯ت اف̄¯زايش جمعي̄¯ت را پ̄¯يش گرفت̄¯ه ان̄¯د و خامن̄¯ه  – ١
. ميلي¯ون نف¯ر ش¯ود ١۵٠ای گفته اس¯ت باي¯د جمعي¯ت اي¯ران 

  . اين يعنی پرورش نيروی کار برای سرمايه داری

و تص̄¯احب س̄¯رمايه ھ̄¯ا   ب̄¯ا توج̄¯ه ب̄¯ه توزي̄¯ع س̄¯رمايه – ٢
د ھای مافيايی که دزدی و اخت<س ج¯زء س¯اختار توسط بان

̄¯ت  ̄¯انونی را رعاي ذات̄¯ی جمھ̄¯وری اس̄¯<می اس̄¯ت و ھ̄¯يچ ق
̄¯¯ا س̄¯¯اختار  نم̄¯¯ی کنن̄¯¯د، ھ̄¯¯يچ برنام̄¯¯ه ري̄¯¯زی نم̄¯¯ی توان̄¯¯د ب

  .جمھوری اس<می اجرايی گردد

با وجود بدھی ھای گسترده که طی س¯ال ھ¯ای گذش¯ته  – ٣
زير  ايجاد شده اند، و کھنه و از رده خارج بودن صنايع و

  .ساخت ھا ی اقتصادی

ھمچين̄¯ين امتي̄¯ازاتی ک̄¯ه کش̄¯ور ھ̄¯ای غرب̄¯ی از اي̄¯ران  – ۴
می خواھند تا اجازه بدھند جمھوری اس<می ب¯اقی بمان¯د و 
جمھ¯وری اس¯<می ب¯ا ج¯ان و دل پذيرفت¯ه اي¯ن امتي̄¯ازات را 

  .پيشکش کند

سياس̄¯ت س̄¯رمايۀ جھ̄¯انی در تقس̄¯يم ک̄¯ار جھ̄¯انی ب̄¯رای  – ۵
ب¯ه عن¯وان ب¯ازار مص¯رف و  مناطق مختل¯ف، ک¯ه اي¯ران را

محل صدور انرژی می شناسد، نه توليد صنعتی، بنابراين 
س̄¯رمايه گ̄¯ذاری و برنام̄¯ه ري̄¯زی در اي̄¯ران، مح̄¯ل گ̄¯ردش 

  .سرمايۀ مالی خواھد بود

  

ناتالی گوله فرانس¯وی بع¯د از م¯ذاکرات اي¯ران و آمريک¯ا و 
فکرش را بکنيد پس از ": سپس مذاکرات ژنو گفته است 

ای ايران به روی بازرگانان ما باز ش�ده سی سه سال درھ
اس��ت و اي��ران مث��ل اي��ن اس��ت ک��ه م��ا گنج��ی ي��ا س��ر زم��ين 
بکری را کشف کرديم که مع�ادن بس�يار و دس�ت نخ�ورده، 
ب��ازار مص��رف بس��يار گس��ترده و ني��روی ک��ار ب��ا س��واد و 

اي̄¯ن چکي̄¯دۀ انديش̄¯ه و سياس̄¯ت غ̄¯رب در  ..."ارزان��ی دارد 
د جمھ¯وری اس¯<می و بن¯ابراين ب¯ا وج¯و. مورد ايران است

دست با� داشتن سرمايۀ جھانی در امتياز گي¯ری از دول¯ت 

ايران شرايط اقتصادی و سياسی و اجتماعی کن¯ونی ادام¯ه 
مگر اين ک¯ه ش¯ما دانش¯جويان و م¯ا ک¯ارگران . خواھد يافت

  .دست در دست داده، انق<بی را سازماندھی نماييم

̄¯¯م رھ̄¯¯ايی بش̄¯¯ريت از اس̄¯¯تثمار و س̄¯¯لط ۀ طب̄¯¯ق اص̄¯¯ول عل
سرمايه داری که طی تجربۀ تاريخی عم<ً ثابت شده، تنھ¯ا 
̄¯¯ۀ ک̄¯¯ارگر اس̄¯¯ت و تنھ̄¯¯ا  ̄¯¯ه آخ̄¯¯ر انق<ب̄¯¯ی طبق ̄¯¯ا ب ني̄¯¯روی ت
دانش̄¯¯¯جويانی انق<ب̄¯¯¯ی ھس̄¯¯¯تند ک̄¯¯¯ه در پيون̄¯¯¯د تنگاتن̄¯¯¯گ و 
ارگاني¯¯ک ھم¯¯رزم ب¯¯ا مب¯¯ارزات طبق¯¯ه و جن¯¯بش ک¯¯ارگری 
باش̄¯ند، در ھم̄¯ين ح̄¯ال م̄¯ی دان̄¯يم دانش̄¯جويان، آرم̄¯انگرا و 

ی اجتم̄¯اعی و فرزن̄¯دان پ̄¯اک ب̄¯از خل̄¯ق ص̄¯ادقترين نيروھ̄¯ا
  .در جھت مبارزات آزادی خواھانه ھستند

̄¯¯ر ک̄¯¯ارگران جھ̄¯¯ان،  ̄¯¯ر کبي ̄¯¯م و رھب ̄¯¯ين معل ̄¯¯ۀ لن ̄¯¯ق گفت طب
دانشجويان تنھا به عن¯وان انق<بي¯ون حرف¯ه ای و در جھ¯ت 
سازماندھی انق<بی مبارزات اجتماعی تحت رھبری طبق¯ۀ 

و ادام¯ه کارگر می توانند روند رھايی و آزادی را ش¯روع 
  .بدھند

اکثري̄¯ت دانش̄¯جويان ب̄¯ه خ̄¯انواده ک̄¯ارگری تعل̄¯ق دارن̄¯د، از 
اين رو دانشجويانی که خواھان آزادی خ¯ود، طبق¯ۀ ک¯ارگر 
̄¯ه  ̄¯دی ب ̄¯ی ھ̄¯يچ ش̄¯ک و تردي ̄¯د ب و ک̄¯ل بش̄¯ريت ھس̄¯تند، باي
صفوف مبارزات کارگران پيوسته و در پيوند ارگانيک ب¯ا 

ازماندھی کارگران آگاه و انق<بی اقدام به س¯ازمانيابی و س¯
  .نمايند

اي̄¯ران ب̄¯دون انق̄¯<ب نج̄¯ات نخواھ̄¯د ياف̄¯ت و انق̄¯<ب ب̄¯دون 
س̄¯ازمان ي̄¯ابی و س̄¯ازماندھی طبق̄¯ۀ ک̄¯ارگر ممک̄¯ن نخواھ̄¯د 

  .چرا که چارۀ زحمتکشان وحدت و تشکيLت استشد، 

بنابراين امروز وظيفۀ عاج¯ل دانش¯جويان و ک¯ارگران آگ¯اه 
̄¯ارگر درجھ̄¯ت س̄¯رنگونی  ̄¯ۀ ک ̄¯اده ک̄¯ردن طبق ̄¯ی آم و انق<ب

  .رمايه داری استس

يعنی وظيفۀ شما دانشجويان و ما کارگران، ايجاد وحدت 
  .و تشکيLت در طبقۀ کارگر است

  !بر قرار و پايدار باد اتحاد کارگران و دانشجويان

پيش به سوی سازمانيابی و سازماندھی تحت رھبری 
  !طبقۀ کارگر

  ١٣/٩/١٣٩٢، زندان گوھر دشت کرج
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  بحث هاي فيس بوك

  :مجيد آذری

کنند  بدبختی اين جريانات چپ سنتی اين است که فکر می
ميليون طرفدار داشته  ٤٠يک حزب از روز اول بايد 

ھای داند که يک حزب بايد نظرات وخواسته  نمی .باشد
فقط در زمان انق<ب است  و.طبقه کارگر را نمايندگی کند

 ھا نفر به حزب می ميليون و شود که وضع عوض می

در خارج  ١٩٠٠ه حزب لنين از سال وگرن ....پيوندند
حتی قبل از انق<ب فوريه از حزب  و .کشور بود

 عفقط در مقط .کمونيست کارگری خيلی ضعيف تر بود
وبعد رفتند پی  .شوراھا به آن پيوستند ١٩٠٥ق<ب ان

 وھمه کارگران شدند سربازان دولت تزار و کارشان

رياليستی امپ-ميليون ميليون رفتند در جنگ ناسيوناليستی 
از انق<ب فوريه حزب  دبع. ..جھانی اول شرکت کردند

  .کم کم قدرت گرفت

  :عليرضا بيانی

از بدبختی تناقضات  ،بدبختی چپ سنتی ھرچه ھست
اين شما ھستيد که  او�ً . سيتماتيک شما بدتر نيست

 نقدی به حزب ميليونی تان می کند در جواب می یھرکس

. ره ھستيد و نظاير ايننف ٤يد شما حاشيه ای و گروه يگو

اما وقتی صحبت از ارائه کارنامه ای در قد و قواره 
از روز اول  يک حزب" يد،يگو ادعايتان پيش می آيد می

يد به اين ياما بفرما ؛بسيار خوب ."...ميليون نيست و  ٤
انق<ب " نال جواب دھيد که چرا در به قول خودتاؤس

يونی حزب شما نتوانست به يک حزب چھل ميل" ٨٨
 ٢٤تلوزيون  ،شما که برخ<ف دوره لنين. تبديل شود

ساعته و انواع ساير امکانات را داشته ايد، پس چرا در 
د به يک حزب يبر آن گذاشتيد نتوانست "انق<ب"چه نام  آن

توان  ا�ت نمیؤميليونی تبديل شويد؟ برای پاسخ به اين س
توان در پاسخ گفت چون ی نم. با گيج بازی طفره رفت

ن احزب ما مشک<ت خانوادگی داشت و يا برايمان مھم
آمده بود و يا ترافيک شديد بود يا دوست ناباب باعث شد 

يد ما حزب ييا بايد بگو. نتوانيم رھبری را به دست بگيريم
اين را ثابت " ٨٨انق<ب"انق<بی طبقه کارگر نبوديم و 

يد اين حزب بوديد و انق<ب ھم رخ يکه بگو کرد و يا اين
کومت ح"داده و شما ھم رھبری آن را به دست گرفتيد و 

گونه موارد اساسی  بر سر اين. ھم مستقر کرديد" انسانی
ين ييد پاو، با� برددھ روش ھای شامورتی جواب نمی

 .يد بايد جواب اساسی برايش پيدا کنيديبيا

  :مجيد آذری

تمام ھم وغمشان اين .حکک ھستند ١اينان دشمن شماره 
کاری به اعدام  ....حزب را از بين ببرند است که اين
کاری به  ....کاری به سنگسار ندارند- رژيم ندارند

 زادی آنان نمیآفراخوانی برای  و د ندارندزندانيان در بن

ماه اخير اين رژيم صدھا نفر را اعدام  ٣در . دھند
 مث<ً  گذارند که ببينند پالتک می اينان کنفرانس و ....کرده

. ی در رابطه با مرحله انق<ب چه گفتندمارکس وتروتسک

ترجمه ! حکک خوانايی با لنين يا ترتسکی ندارد وچرا
در ديباچه اش حزب را  و کنند متون مارکسيستی را می

اندازه ھای اين جريان بی ربط به  اين حد و...کوبند می
حزب  ،گويند حکک می .سياست است انق<ب و جامعه و

پس . عضوش نيستندميليون کارگر  ٥٠چون  ،نيست
 اينان حتی الفبای حزب را ھم نمی .حزب کارگران نيست

اگر يک حزب بورژوازی بخواھد تشکيل  مث<ً  .دانند
 می و، شوند چند نفر دور ھم جمع می؛ کند چه می ،شود

اين .ت، م ما اساين پ<تفر، اين برنامه ما است گويند مث<ً 
 کار میتقسيم ، کنند وحزبی درست می، جلسات ما است

يا حزب ، شود حزب دمکرات می ...کنند تبليغ می و کنند
ممکن است اعضای اوليه .. .ھمه احزاب و جمھوريخواه

ممکن است معلم ويا کارگر  .سرمايه دار ھم نباشند اص<ً 
ھدف سرمايه داری  خواست و اما چون برنامه و ...باشند

بعد  و وازیژحزب بور شوند می ،را در نظر گرفته اند
مردم  ھا سرمايه دار و ميليون چند سال تبليغ وترويج از

اما از نظر اين آقايان برای  ...پيوندند به آن حزب می
اول ھمه سرمايه دار ھا بايد باھم ، حزب سرمايه داری

کميته سرمايه داران سراسر کشور بايد اين ، جمع شوند
کارگری حق  ھيچ معلم و واص<ً ، حزب را قبول کند

 بعد تشکيل حزب می ....حزب شرکت کند ندارد در اين

کرد  اگر بورژوازی حرف اينان را گوش می.....شود
سال پيش کارگران  ٤٠٠و ھنوز حزبی تشکيل نداده بود

بينيم که سرمايه داران مثل  اما می ...تش داده بودندسشک
ھا  روند ده می .ريان چپ سنتی عقب افتاده نيستنداين ج

وخودرا سازماندھی  ...ددھن حزب بورژاوزی تشکيل می
اما اينان تشکيل . گيرند وحکومت را بدست می کنند می

 ٦٠حزب کمونيست را موکول به متصل شدن مستقيم 

 موقع فع<ً  تا آن.....دانند ميليون کارگر به حزب می

مبارزه با حکک  و مبارزه اصلی شان فحاشی وضديت
زی کاش اينان حداقل به اندازه يک دھم بورژوا ای...است

  .وضعشان خيلی بھتر از اين بود...عقل داشتند

  :مجيد آذری
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چرا ما  ٨٨گويند در سال  می ...ببينيد عقلشان چقدر است
خب شما اگر ....ھا نفر نشديم وقدرت را نگرفتيم ميليون

گويد اين  دم معمولی بپرسيد میآاين حرف را از ھر 
ی مردم ميليون...ماده نبودآ...حزب قدرت گرفتن را نداشت

 -بورژوازی سازماندھيش بھتر بود-- انتخابش نکردند

سرکوب رژيم خيلی  --مردم گول موسوی را خوردند
قرار نيست در ھر شورش وانق<بی .....غيره و زياد بود

واگر ...يرندگرا ب ھا وحزبشان فوری قدرت کمونيست
در انق<ب  ...پس حزب کارگر وجود نداشت نگرفتند
ھا ھيچ غلطی  تھم لنين وحزب کمونيس ١٩٠٥
گفت بايد  میآمد  پس يکی مثل شما بايد می....نکردند

ھا واس آرھا وغيره بايد منحل  ھا ومنشويک بلشويک
اما اينان ....چون انق<ب شد....اينان حزب نيستند....شوند

اين منطق در ھيچ جا پيدا .به کارگر بی ربطی نداشتند
م ھم که تما وعقب افتاده مگر در چپ سنتی...شود نمی

 کاش اين ای...وغمش اين است که حکک را منحل کند

 حداقل اينان ضد رژيم اس<می فعاليت می...طور نبود

 ما ھم با آنان در اين رابطه متحد می و...کردند

 .. تادگيشانفبرای عقب ا .متاسفم برايشان خيلی...شديم

وحتی مبارزه  شان به جامعه وسياست برای بی ربطی
  .روزمره

  :انیعليرضا بي

سخت است فھماندن مفاھيم به کسی که "که  نظر به اين
، "برای نفھميدن عضو حزب کمونيست کارگری می شود

تواند  از يکی از دوستانی که عضو اين حزب نيست و می
، که در ذيل می آيد به سادگی درک کندرا موضوعی 

تقاضا می شود اين را به زبانی که تشخيص می دھد 
بتواند بفھمد، به وی » د آذریمجي «دانشمند حزب شناسی 

  .ماندبفھ

بحث بر سر اين نيست که چه اتفاقاتی می افتد که يک 
حزب در يک انق<ب به حزب چھل ميليونی تبديل نمی 

موضوع بر سر اين است که چرا يک حزبی که . شود
ھنوز نتوانسته ميليون ھا کارگر را به زير پرچم خود 

کارگران سراسر مدعی می شود که حزب  ،گرد آورد
تواند اين  يک نظاره گر بی طرف چگونه می. ايران است

توان تشخيص داد که حزبی که  چگونه می. را باور کند
حزب طبقه کارگر  ،مجيد آذری يکی از کادرھای آن است

يا بايد چنين حکمی به . ايران و رھبری کننده آن است
صورت وحی از آسمان نازل شود و يا در کشمکش 

ميليون ھا کارگر به زير پرچم اين حزب گرد طبقاتی 

يد نظاره کنيد، ما گفته بوديم يبيايد تا بتواند بگويد، بفرما
که حزب اين کارگران در سراسر ايران ھستيم و اکنون 
نگاه کنيد که ميليون ھا کارگر به فراخوان ھای ما توجه 

اما در ... کرده و با فرمان ما وارد انق<ب شده و 
که حزب کمونيست  ٨٨انتخاباتی سال رويدادھای 

ميليون ھا کارگر به  ،کارگری ايران آن را انق<ب ناميد
زير پرچم آن جمع نشد، حتا ھمه اعضای خود اين حزب 

ما کمترين اشکالی به اين . ھم به زير پرچم آن جمع نشدند
يم يگو موضوع نمی گيريم، با خوشبينانه ترين حالت می

 له مھم اين استأاما مس. يعی استاين اتفاق می افتاد و طب

حزب  ،يم اين حزبيکه از آن پس چگونه باز ھنوز بگو
چرا مجيد آذری قادر به فھم اين . طبقه کارگر ايران است

موضوع ساده نيست که يک حزب زمانی می تواند مدعی 
ھا را  حزبی برای طبقه کارگر باشد که توانسته باشد آن

ين عرصه برای تحت رھبری خود قرار دھد و بھتر
وقوع انق<ب است، حککا در به قول  ،محک اين موضوع

نتوانست نشان دھد که توده ھای " ٨٨انق<ب "خودش 
عظيم کارگر تحت رھبری آن قرار گرفته است که اين 

اما چگونه  .ھيچ اشکالی ندارد و خيلی ھم خوب است
بپذيريم حزبی که نتوانسته کارگران را به زير پرچم خود 

  . آسمانی حرد ھمان حزب کارگران است و نه اشباگرد آو

بر اساس ادعای حزب کمونيست کارگری ايران به طور 
حکک حزب ھمه "اعم و ادعای مجيد آذری که می گويد 

به طور اخص، ھر حزبی که نام خود  ".زاده استآمردم 
چنين  تواند واقعاً  را بگذارد حزب طبقه کارگر ايران می

ما نبايد حزب توفان را حزب  باشد، بسيار خوب، چرا
طبقه کارگر بشناسيم، چرا نبايد دو حزب کمونيست 
کارگری ديگر را حزب طبقه کارگر ايران بشناسيم، چرا 
حزب رنجبران، حزب کمونيست ايران، حزب م ل م، 

 آن. را حزب طبقه کارگر ايران نشناسيم... حزب کار، و 

نيست مانند حزب کمو دقيقاً " ٨٨انق<ب "ھا ھم در 
ھا کارگر را به گرد  کارگری ايران نتوانستند ميليون

پرچم خود متحد کنند و قدرت سياسی بورژوازی را خلع 
ھا نبايد حزب سراسری طبقه کارگر  کنند، پس چرا آن

حال برای ! ايران باشند اما حزب حميد تقوايی چنين باشد
که مجيد آذری دوباره برنگردد بگويد حزب بلشويک  اين

رسانم که اين  د و چنين شد، به عرض ايشان میچنان ش
حزب مادام که نتوانسته بود کل طبقه کارگر روسيه را به 
زير پرچم خود متحد کند ادعای حزب کمونيست 

اين از اسم آن حزب . سراسری کارگران را نکرده بود
سويسال "يا قبل از آن  "بلشويک"پيدا است، آيا 
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ت کارگران به معنی حزب کمونيس "دمکراسی روس
اين اسم درست پس از به . سراسر روسيه بود؟ چنين نبود

دست گرفتن رھبری بلشويک ھا در انق<ب اکتبر بر اين 
چون در آن مقطع ھيچ تشکل  ،حزب برگزيده شد

کارگری، حتا شوراھای سراسری روسيه به ميزان حزب 
بلشويک اعضا و رھبران عملی کارگران را در خود 

ھا جرات کردند و  جا بود که آن در اين. عضو نداشت
  . گفتند ما حزب کمونيست روسيه ھستيم

ديدگاه وارونه و بورژوا پسند حزب کمونيست کارگری، 
 ،طور که از توضيحات مجيد آذری مشخص است ھمان

بينيم که سرمايه داران مثل اين  اما می":معتقد است که 
ھا  روند ده می .ريان چپ سنتی عقب افتاده نيستندج
  ".دھند زب بورژاوزی تشکيل میح

پيشرفتگی حزب کمونيست کارگری اين است که معتقد 
ريشه ھای حزبش درتفکر، فرھنگ و تمدن "است 

، بديھی است که چنين ريشه "اروپای غربی قرار دارد
بورژوايی که ھمان تفکر روسو، ھگل، جان �ک و 
امثالھم است حزب سياسی را به مثابه يک ارگانيزاسيون 

ھا نمونه از  کلوپ يا پارتی می شناسد و برای ھمين دهيا 
 گرايشی از بورژوازی در يکی از آن آن می سازد و ھر

اما کارگران پراکنده که ھنوز به طبقه . ھا قرار می گيرد
ھا حزب گرد  توانند به دور برنامه ده نمی ،تبديل نشده اند

 فقط يک گرايش از درون. آيند و به طبقه ھم تبديل شوند

نظر از  صرف(حزب کمونيستی می سازد  ،طبقه کارگر
. و آن گرايش کمونيستی اين طبقه است) ميسر ساختن آن

شوند که حزب کمونيست کارگران  ھا مدعی نمی تازه آن
در سراسر کشور ھستند، اين چيزی است که در آينده بايد 

شوند حزب پيشتاز  ھا مدعی می آن. به اثبات برسد
ھا  آن. ھستند» َونگارد پارتی«ان لنين انق<بی، يا در زم

کننده  "يک گردان رھبری"نياز به  "يک طبقه"معتقدند 
دارد تا بتواند جنبش کارگران را به سوی ھدف 
استراتژيک رھبری کند، در نتيجه مخالف روش 

شماری حزب ھستند که  بورژوايی ساختن تعداد بی
ب تجمع کارگران ندانند به حول کدام برنامه از اين احزا

نظر از نام و اسامی  انواع جريانات متشکل صرف. کنند
ھا زمانی می توانند نام حزب سراسری کمونيستی  آن

کارگران را بر خودن نھند که توانسته باشند در درون 
خود نيز به يکپارچگی برسند و در درون يک حزب 

به اين ترتيب می بينيم که سراسر . واحد انق<بی گرد آيند
ی ايدئولوژيک حزب کمونيست کارگری آموزش ھا

وارونه و منحرف کننده است و ھمين باعث می شود به 

جای رھبری طبقه کارگر در تقابل با اين طبقه قرار 
  .بگيرد

  :مجيد آذری می گويد

تمام ھم وغمشان اين .حکک ھستند ١اينان دشمن شماره "
کاری به اعدام  ....است که اين حزب را از بين ببرند

کاری به  ....کاری به سنگسار ندارند- دارندرژيم ن
 زادی آنان نمیآفراخوانی برای  و د ندارندزندانيان در بن

  "دھند

کنيم که ادعا نکرديم حزب کمونيست  ما اع<م می
يد يک يگو کارگران ايران ھستيم، شما خود به ما می

نفره و نظاير اين، با اين حال در  ٤جريان حاشيه ای و 
کمونيست کارگری و مجيد آذری می جا از حزب  اين

خواھم کارنامه فعاليت ھای اخير خود در رابطه با 
را منتشر کند و من ھم  "ايران"در  "موضوعات فوق"

در ھمين فضا چنين می کنم و قضاوت را به عھده 
حزب "گذارم تا متوجه شوند ادعای  مخاطبين می

بايد ملزومات  ،داشتن را" کمونيست کارگران ايران
  :اشد که از اين حزب بسيار دور استش را داشته بخود

پخش پوستر و ديوارنويسی با شعار : تھران و کرج
  »!اعدام ھا را متوقف کنيد«

http://militaant.com/?p=3267 

  !ماشين کشتار دولتی را متوقف سازيد: بيانيه

http://militaant.com/?p=3240 

تداوم حمايت عملی از رضا شھابی و شاھرخ : تھران
  زمانی

http://militaant.com/?p=3194 

  ادهاقدام مشترک در حمايت از بھنام ابراھيم ز: تھران

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

تداوم حمايت از شاھرخ زمانی در قطب صنعتی يکی از 
  استان ھای ايران

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

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

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

گزارشی از آکسيون اعتراضی عليه فاشيسم و در حمايت 
  از پناھندگان در شھر آخن

http://militaant.com/?p=3245 
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» 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 

در بريتانيا از » احيای مارکسيستی«حمايت متحدان 
  شاھرخ زمانی

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

ش ماه حبس بيشتر بيانۀ شبکۀ ھمبستگی در مورد ش
  شاھرخ زمانی

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: رکسيزم قرن بيست و يکمبه سوی ما«جزوۀ 
پروژۀ احيای مارکسيستی در گسست از نخبه گرايی 

 ١٢٠در  ١١، نشر ميليتانت شمارۀ »و تخيل گرايی
برای دريافت آن، به آدرس  .منتشر گرديدصفحه 

  .زير رجوع نماييد
  

  
 

http://militaant.com/?p=3302 
  

  :سردبير

  مازيار رازي

  

  :همكاران اين شماره

  مازيار رازي، عليرضا بياني، 

  بهروز رضواني، سارا قاضي، 

  جهانگير سخنور، آرام نوبخت،

  و چنگيز كامبخش، 

  فعالين شبكة همبستگي كارگري

  

  :پست الكترونيكي
contact@militaant.com  

 

  :نشاني وب سايت
www.militaant.com 

  

نشرية ميليتانت هر ماه پس از انتشار، 

  !قرار مي گيرد سايت بر روي وب

  

  در حد توان، ! رفقا

 !با نشريه همكاري كنيد
 


