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فھرستفھرست

٢٢سرمقالھسرمقالھ

ایرانایران

نکاتی در مورد مطالبات کارگری نکاتی در مورد مطالبات کارگری 

آتیآتیۀۀدر دوردر دور
٤٤

آیا باید از اعتراضات بختیاری ھا حمایت آیا باید از اعتراضات بختیاری ھا حمایت 
کرد؟کرد؟

٩٩

زنانزنان

علل و ریشھ ھای آن و امروز علل و ریشھ ھای آن و امروز ::تجاوز جنسیتجاوز جنسی
مسئول اصلی کیستمسئول اصلی کیست

١١١١

و وضعیت کارگران زن و و وضعیت کارگران زن و روز جھانی زنروز جھانی زن
زنان اقشار کم درآمد در ایرانزنان اقشار کم درآمد در ایران

١٤١٤

٢٠٢٠نقش زنان در انقالب روسیھنقش زنان در انقالب روسیھ

تئوریکتئوریک

٢١٢١سھ بینش از دمکراسیسھ بینش از دمکراسی

٣٢٣٢دولِت ایدئولوژیکدولِت ایدئولوژیکۀۀمفھوم مقولمفھوم مقول

سیاسیسیاسی

پیرامون حزب پیرامون حزب ای با شاھرخ زمانیای با شاھرخ زمانیمصاحبھمصاحبھ
!!ھای آنھای آنسیاسی طبقھ کارگر و ویژگیسیاسی طبقھ کارگر و ویژگی

٣٧٣٧

حمید تقوایی مفھوم مارکسیستی انقالب را حمید تقوایی مفھوم مارکسیستی انقالب را 
تحریف و وارونھ می کندتحریف و وارونھ می کند

٥٣٥٣

المللیالمللیبینبین

۵٨۵٨نی زن در مرسیننی زن در مرسینبرگزاری مراسم روز جھابرگزاری مراسم روز جھا

دیگردیگربھ بازی ھایبھ بازی ھای::فساد و تبعیض دولتیفساد و تبعیض دولتی
!!المپیک خوش آمدیدالمپیک خوش آمدید

٥٩٥٩

ھای میلیاردر برنده ھای میلیاردر برنده »»اولیگارشاولیگارش««::اوکرایناوکراین
!!می شوندمی شوند

٦١٦١

نجیب روشن در سایت نجیب روشن در سایت سخنرانی رفیقسخنرانی رفیق
آزادی افغانآزادی افغان

٦٣٦٣

دعوت بھ ھمکاری مارکسیست ھای انقالبی دعوت بھ ھمکاری مارکسیست ھای انقالبی 
»»احیای مارکسیستیاحیای مارکسیستی««المللی المللی با پروژۀ بینبا پروژۀ بین

٦٦٦٦

تاریخیتاریخی

٦٨٦٨بررسی تاریخی روحانیت شیعھبررسی تاریخی روحانیت شیعھ

٧٠٧٠مذھب در شورویمذھب در شوروی

٧١٧١دفاعیدفاعیکمیسیون کمیسیون 

آزادآزادبحثبحثووفیسبوکفیسبوک

٧٢٧٢دربارۀ حزبدربارۀ حزبآذریآذریمجیدمجیدبابابحثبحث

٧٨٧٨بنیادگرایی دینیبنیادگرایی دینی

مربوطھ بھ »شمارۀ صفحۀ«با کلیک بر روی 
صفحۀ مورد نظر منتقل خواھید شد و سپس با 

ۀمجدداً بھ صفح»فھرست«کلیک بر روی عبارت 
.نخست بازخواھید گشت
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ناخوانایی ھزینھ ھای زندگی کارگری با دستمزھا

فھرست

کمیتۀ مزد شورای اسالمی کار استان تھران روز سھ شنبھ، 
۴، اعالم کرد کھ ھزینۀ یک ماه خانوار ١٣٩٢اسفندماه ٦

ھزار ٧٠٠نفرۀ کارگری در ایران بیش از یک میلیون و 
.استتومان

بدیھی است کھ ).ایلنا(بنا بر گزارش خبرگزاری کار ایران 
از این رو .محاسبات ھزینھ ھنوز با واقعیت خوانا ندارد

کمیتۀ مذکور مجبور می شود اضافھ کند کھ این برآورد تنھا 
کاالھا و خدمات اساسی مورد نیاز خانوار شامل ھزینۀ

کھ عدم درج در توجیھ این آمار وارونھ ذکر می کند.است
ھای دخانیات، اثاثیھ منزل، امور فرھنگی، تفریح، ھزینھ

ھتل و رستوران بھ معنای نفی نیاز کارگران بھ این اقالم 
ً با کاستن  نیست، بلکھ این موارد درخانوار کارگری غالبا

.شوداز ھزینۀ خوراک تأمین می

کمیتۀ مزد شورای اسالمی کار استان تھران با ارائۀ جدولی 
ی تفکیک اقالم مورد نیاز خانوارھای  کارگری، گفتھ حاو

است کھ ھربنۀ اقالم اساسی را بھ قیمت میادین میوه و تره 

.بار و مراجع رسمی تھیھ کرده است

در این گزارش آمده است کھ ھزینۀ مسکن خانوار کارگری 
با منظور کردن میانگین ھزینۀ مسکن در تمام نقاط استان 

محاسبھ شده است کھ نیمی از تھران و با این فرض 
.کارگران صاحب خانھ ھستند

گزارش کمیتۀ مزد شوراھای اسالمی کار استان تھران در 
یابد کھ پیشتر وزارت کار و رفاه اعالم حالی انتشار می

کارگران )١٣٩٣(کرده بود حداقل دستمزد سال آینده 
درصدی فعلی از سوی مرکز آمار ٣۶براساس نرخ تورم 

۴٠ھزار تومان و براساس نرخ تورم ۶۶٠بیش از 
ھزار تومان محاسبھ ۶٨٠درصدی بانک مرکزی بیش از 

.شده است

سخنگویان رژیم سرمایھ داری در وضعیتی قرار گرفتھ اند 
کھ برای کاستن از شدت نارضایتی ھا بھ برخی از واقعیت 

برای نمونھ، .ھای تلخ جامعۀ کارگری اعتراف می کنند
رئیس ھیئت مدیرۀ مجمع عالی محمد یارمحمدیان،

توقع«:نمایندگان کارگران ایران در این مورد گفتھ بود کھ
جامعۀ کارگری این است کھ بھ قانون عمل کنیم و این 

بر این اساس نرخ تورم و .مطالبۀ قانونی کارگران است
نفره باید در تعیین حداقل دستمزد مّد ۴معیشت یک خانوار 

نباید تاوان سوء مدیریت و بعضاً کارگران.نظر قرار گیرد
».ھزینۀ مشکالت کارفرمایان را بدھد

در عین حال بنا بر منابع خود رژیم حداقل دست مزد در 
ھزار تومان ۴٧٨سال جاری 

است کھ بھ گفتۀ بسیاری از 
فعاالن کارگری این مبلغ تنھا 

روز یک خانوار ١٠ھزینۀ 
.کندکارگری را تأمین می

گری در برخی فعاالن کار
ایران نحوۀ محاسبھ دستمزد 
حداقل را مورد انتقاد قرار 

اند ھزینۀ مصرفی داده و گفتھ
خانوار کارگری در ھر سال 
مبنای محاسبۀ حداقل دستمزد 

گیرد برای سال بعد قرار می
و بھ این ترتیب، این رقم با 

.ھزینۀ واقعی ارتباط ندارد

با چنین وضعیت اسفباری باید 
کارگری در وضعیت کنونی چھ باید باشد؟ دید کھ مطالبات

برخی از فعالین کارگری بر این باورند کھ باید با طرح 
یک سلسھ مطالبات صنفی، وضعیت را بھ تدریج بھبود 
بخشید و بر رژیم فشار  وارد آورد تا بھ داد کارگران 

بدیھی است کھ این روش از برخورد در حوزۀ .برسد
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ھای سندیکالیستی و اقتصادی بدیھی از سوی گرایش 
.آنارکو سندیکالیستی بیش از سھ دھھ است کھ طرح گشتھ

برخی از گرایش ھای رادیکال سندیکالیستی بھ این نتیجھ 
و جمع »کار علنی«رسیده اند کھ با وارد شدن بھ حوزۀ 

.آوری امضاھای اعتراضی می توان بھ ھدف نزدیک شد
داده است کھ اما، تجربۀ تمامی این بینش ھا در عمل نشان 

در بھترین حالت، وضعیت را بھ شکل محدود تغییر جزئی 
داده و در بدترین حالت توھم را در درون طبقۀ کارگر در 

.برابر مقاومت ھای موثر مسدود کرده است

برای وارد شدن بھ سازماندھی مؤثر در جنبش کارگری در 
مقابل اجحافات رژیم سرمایھ تنھا یک راه در مقابل 

وجود دارد و آن ھم ورود بھ عرصۀ سیاسی کارگران
فعاالن کارگری برای پیشبرد مسایل خود باید خود را .است

مجھز بھ مطالباتی کنند کھ آگاھی سیاسی موجود را گامی 
بھ بیان دیگر، تناسب قوا را گام بھ گام بھ نفع .بھ پیش ببرند

خود  تغییر دھند و در راه کسب اعتماد بھ نفس سیاسی 
.نندحرکت ک

در مقابل وضعیتی کھ ھزینھ ھای سرسام آور بھ ھیچ وجھ 
با دستمزد کارگر خوانایی ندارد باید متوسل بھ مطالبات 

مطالبتی کھ از سطح آگاھی کنونی آغاز می .انتقالی شد
شود، اما بھ طور بالقوه کارگران را برای رو در رویی 

.سیاسی آماده سازد

برای کارگران مطرح در چنین شرایطی نخستین سؤالی کھ 
می شود، این است کھ چھ کسی مسئول و مسبب اصلی این 

کارگران و :بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن است
اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را دارد !زحمتکشان

بدیھی است کھ نظام .و در جھت تحقق آن مبارزه می کند
در پوسیدۀ سرمایھ داری مسئول اصلی چنین مصیبت ھایی

برای مقابلھ با تورم و بیکاری و دستمزھای .جامعھ است
:نازل مطالبات کارگری باید از قرار زیر باشد

در جامعۀ سرمایھ داری حق کار، ابتدایی ترین حق -اول
دولت سرمایھ داری موظف است کھ برای .کارگران است

کلیۀ کسانی کھ نیاز بھ اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی 
بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ .ایجاد کندمتوسط

کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایھ داری عملی 
رژیم، دست مدیران »قانون کار«اما، در.است غیرقانونی

.برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشتھ شده است

اگر نظام سرمایھ داری قادر بھ تأمین شغل برای -دوم
ار کردن ھستند، نمی باشد، وظیفۀ کسانی کھ خواھان ک

بھ جای اعطای وام .دولت تأمین معاش و زندگی آنان است

بھ سرمایھ داران، دولت باید بھ کلیۀ بیکاران، بیمۀ بیکاری 
.پرداخت کند

ساعت کار در ھفتھ و دو روز تعطیل ۴٠حداکثر-سوم
ھفتگی و یک ماه مرخصی در سال با حقوق، باید برای 

ساعت کار ۴۴توسط دولت تضمین گردد،کلیۀ کارگران
.باید فوراً لغو گردد»قانون کار«ھفتگی مفید در

تحت ھیچ شرایطی کارگران نباید اخراج -چھارم
اگر رژیم سرمایھ داری قادر بھ نگھداری کلیۀ .گردند

نیروی کار نیست، باید بھ جای اخراج، کار موجود را بدون 
.ندکسر حقوق، میان کارگران تقسیم ک

کاھش متناسب ساعات کار، ھمراه با پرداخت حقوق کامل 
بھ کارگران، تنھا راه اساسی مقابلھ با بیکاری اجباری 

.است

کار .تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است-پنجم
اما کاری کھ جیب .بھ اندازۀ کافی در جامعھ موجود است

ایران نیاز زحمتکشان .سرمایھ داران را پرتر کند، کم است
مبرم بھ خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانھ، 
بیمارستان، مدرسھ، دانشگاه و مھدکودک و نظایر این ھا 

دولت باید بالفاصلھ با اتخاذ مالیات ھای تصاعدی از .دارند
شرکت ھای بزرگ و تّجار پولدار و بھ کار انداختن معقول 

مھ ھای منابع عظیم نفت، دست بھ اجرای وسیع برنا
از این طریق ھم نیازھای .عمرانی و خدمات اجتماعی بزند

جامعھ بر آورده می شود و ھم کار و شغل برای مدتی 
.طوالنی ایجاد می شود

باید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با -ششم
حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون .مخارج تعیین گردد

تومان ١٢۵ھزار و ۴٨٧، رقم١٣٩٢سال كار از ابتدای
این درحالی است کھ طبق آمار خود .تعیین شده است

.دولت، خطّ فقر سھ برابر رقم مذکور است

کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف -ھفتم
مالیات غیرمستقیم کھ از مواّد اولیۀ غذایی اخذ می .گردند

بندی باید نظام مالیاتی درجھ.گردد، باید فوراً لغو گردد
شده ای کھ با افزایش درآمد بھ صورت تصاعدی افزایش 

.می یابد، اعمال گردد

شورای دبیری گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

١٣٩٢ده اسفند 
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نکاتی در مورد مطالبات کارگری در دوره آتی

فھرست

مازیار رازی

رای دورۀ در وضعیت کنونی، طرح مطالبات کارگری ب
.آتی جنبش کارگری از دو زاویھ حائز اھمیت است

نخست؛ بررسی مطالبات کارگری از زاویھ تحوالت 
سیاسی کھ بھ ویژه طی یک سال اخیر در ایران بھ وقوع 

تغییراتی کھ بھ برقراری پیوند نزدیک .پیوستھ، مھم است
سرمایھ داری .تر رژیم با دولت ھای غربی منجر شده است

ای انتقال سرمایھ ھای خود بھ ایران و اعمال جھانی بر
استثمار مضاعف بر کارگران، امنیت سرمایھ و ضمانت 

تدارک برای این .اجرای قوانین بین المللی را طلب می کند
زمینھ سازی ھا و تسھیالت، از سال ھای پیش آغاز شد؛ 

.اما تا سال پیش بھ فرجام نرسید

جذب سرمایھ ھای اما، زمینھ ریزی ھای اخیر دولت و 
خارجی بھ ایران بھ نوبۀ خود تغییراتی در وضعیت 

احیای یک نظام سرمایھ داری .کارگران ایجاد خواھد کرد
این بار بھ رھبری خود خامنھ ای و »اصالح طلب«

، مرتبط بھ سیاست ھای ریاست جمھوری حسن روحانی
بانک ھای جھانی و نظام سرمایھ داری جھانی، بھ مفھوم 

شدن فراتر سرمایھ ھای خارجی و ھمچنین سرازیر 
دالرھای سرمایھ داران ایرانی مقیم خارج، بھ ایران خواھد 

سرمایھ دارھای خارجی کھ سال ھا در انتظار سرمایھ .بود
گذاری ھای کالن در صنایع ایران بوده و بھ علت عدم 
تضمین سرمایھ توسط رژیم، سرمایھ ھای خود را در 

متمرکز کرده بودند، در دورۀ آتی خارج از مرزھای ایران 
با وارد کردن وسایل یدکی، تعلیم دادن تکنیسین ھا و 

مدیران حرفھ ای، وارد صحنۀ بکر ھا،تکنوکرات
نقداً بسیاری از خودروسازی .اقتصادی ایران خواھند شد

ھای فرانسوی و آمریکایی بھ ایران رفتھ اند و بساط کار 
.اندخود را پھن کرده

افتادن چرخ ھای کارخانجات، ھمراه است بھ گردش
اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از با

نا اطمینانی و نا امنی با اشتغال کارگران، بھ تدریج.گذشتھ
در میان کارگران کاھش )ترس از دست دادن شغل(شغلی

یافتھ، و این روند بھ نوبۀ خود تا حدودی اعتماد بھ نفس را 
اما؛ این روند بھ این .ارگران تقویت خواھد کرددر میان ک

سرمایھ داری نوپا و مدرن کھ سال .جا خاتمھ نخواھد یافت
ھای سال بھ علل و عوامل مختلف نظیر جنگ، سرکوب، 

ھای اشتباه اقتصادی و ندانم کاری ھای سران رژیم سیاست
از معرکھ عقب افتاده بودند، بھ ویژه در دورۀ احمدی نژاد

»کار«بران عقب افتادگی، مجبور بھ اعمال شدت برای ج
ماشین آالت نوین و پیشرفتھ، مدیران .خواھد شد

کرده و وارد بھ امور مدیریت، برنامھ ریزی ھای تحصیل
اقتصادی، شّدت کار را در میان کارگران »عقالیی«

افزایش داده و در نتیجھ کارگران را محکوم بھ 
استثمار .استثمار مضاعف خواھد کردتحمل

در درون طبقۀ کارگر نیز اعتماد بھ نفسھمراه بامضاعف
.خود نشانگر مرحلۀ نوینی از مبارزات کارگری است

برای نخستین بار در بیش از سھ دھھ حاکمیت سرمایھ 
بھ شکل ملموس تر و »سرمایھ«و »کار«داری، تضاد 

ھمچنین ابزار .مشخص تر از پیش ظاھر می گردد
کارگران نیز تغییر خواھد ھمداران وسرمایھ ھمکار،
قرون وسطی »قانون کار«اگر در گذشتھ تحمیل یک .کرد

ای ھمراه با سرکوب عریان کارگران بخشی از سیاست 
نوین ظاھراً منطبق »قانون کار«رژیم بود؛ در دورۀ آتی، 

بھ سخن .بین المللی تدوین می گرددبا قوانین و عرف ھای
یش گردن کارگران را با شمشیر قلع دیگر، اگر در دورۀ پ

کارگران با پنبھ »سر«و قمع می کردند، در دورۀ آتی
از این رو اختالفات درونی ھیئت حاکم .بریده خواھد شد

.نیز در تدارک این زمینھ ریزی ھمھ کاھش یافتھ اند

دوم؛ بررسی مطالبات کارگری از زاویۀ پراکندگی و 
و عدم پیوند آن کارگریو »کمونیستی«انشقاق نیروھای 

بدیھی است کھ با .با جنبش کارگری نیز حائز اھمیت است
تحوالت آتی سیاسی در درون جنبش کارگری، نقش 

گری در درون نیروھای کمونیستی نیز در امر دخالت
اگر تغییرات در درون .جنبش کارگری اھمیت پیدا می کند

رضی جنبش کارگری از مبارزات تدافعی بھ مبارزات تعا
نظاره «ھا نیز از حالت منجر گردد؛ وضعیت کمونیست

بیش از .می باید تغییر کند»گریدخالت«بھ حالت »گری
»اتحاد«در راستای یافتن »تبادل نظر«و »بحث«نیم قرن 

»کمیتھ«در خارج از کشور بین نیروھای کمونیستی و 
ھای کارگری مدافع کارگران در داخل ایران، نشان داده 

، »چپ کارگری«ھ روش ایجاد اتحاد اپوزیسیون است ک
بدون حضور سیاسی در درون جنبش کارگری و پیوند با 

بھ علت این بی .پیشروی کارگری، بھ بن بست رسیده است
ھای توجھی و ندانم کاری ھا و اشتباھات سیاسی جریان

، در دورۀ پیش، کارگران پیشرو و جوان اعتماد »چپ«
ھا را از دست داده ھا و گروهخود نسبت بھ این سازمان

کسب اعتماد در درون کارگران تنھا از طریق .اند
ھا بر محور مسایل و مطالبات گری مؤثر کمونیستدخالت
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.کنونی کارگران عملی است

سلطنت طلب و مشروطھ (امروز تمام نیروھای راستگرا 
جمھوری خواه، سوسیال دمکرات و (و میانھ گرا )خواه
جبھھ گیری و وحدت برای امر دخالتگری در حال)غیره

ھمچنین .در راستای تقویت بورژوازی در ایران ھستند
و »کمونیسم«گرایش ھای سانتریست با بھ یدک کشاندن نام 

خرده کاری ھمیشگی ھستند و سر خود مشغول »کارگری«
ای برای تقویت حزبشان، پیش می ھا حاشیھرا با فعالیت

 .برند

وھای کمونیستی کماکان در انشقاق و در صورتی کھ نیر
گری بر محور توافق بر دخالت.پراکندگی بھ سر می برند

مطالبات کارگری تنھا راه ھمسویی نیروھای کمونیستی با 
تدوین «و »تبادل نظر«و »بحث«دوران .یکدیگر ھست

ھای بی پایھ و بدون ارتباط با کارگران »اتحاد«و »برنامھ
گری و تدوین زمان دخالت.ده استپیشرو، بھ پایان رسی

برنامھ و اتحاد و ساختن حزب پیشتاز کارگری، ھمراه با 
نیروھای کمونیستی کھ .پیشروی کارگری، فرا رسیده است

خواھان ھمسویی با طبقۀ کارگر ھستند، کرداروگفتاردر
گری را جدی تلقی کنند، و در راستای می باید امر دخالت

و .داری در ایران کوشش کنندتقویت جبھۀ ضد سرمایھ
این امر بدون تدقیق و توافق بر مطالبات محوری دورۀ آتی 

.طبقۀ کارگر امکان پذیر نیست

بھ این دو علت بازنگری مطالبات کارگری برای دورۀ آتی 
.در وضعیت کنونی از اھمیت بسیاری برخوردار است

ۀ اما؛ پیش از بررسی مطالبات محوری کارگران برای دور
آتی، باید دید کھ چھ مطالباتی بسیح کننده و منطبق با 

، در »چپ کارگری«در طیف .وضعیت کنونی نیستند
مورد مطالبات محوری کارگری، عموماً دو انحراف وجود 

.دارد کھ این ھا دو روی یک سکھ ھستند

نخست، مطالباتی است کھ توسط سازمان ھای سنتی بر 
ی از مطالبات یک.می گرددجنبش کارگری تحمیل

و دیگری شعار »سرنگونی رژیم«شعار »رادیکال«
سازمان ھای سنتی این قبیل شعارھا را از .است»انقالب«

گنجینھ ھای خود ھر زمان کھ نیاز آن را احساس می کنند، 
بیرون آورده و برای رادیکال جلوه دادن خود از آن ھا 

لبات حتی برای نشان دادن حقانیت مطا.استفاده می کنند
خود وضعیت عینی اجتماعی را بھ صورت غلوآمیز و بنا 

»سناریوسازی«بر آرزوھا و آمال خود و نھ واقعیت ھا، 
برخی استدالل می کنند کھ سرنگونی رژیم قریب .می کنند

بخوانید حزب خود ساختھ (الوقوع است و رھبری انقالب 

برخی دیگر برای رھایی !آمادۀ تسخیر قدرت است)شان
گری در امور کارگری در مقابل ھر یک از التاز دخ

را قرار می »انقالب«شعارھای روزمرۀ کارگری شعار 
مجلس مؤسسان خیر، انقالب «شعارھایی مانند.دھند
و غیره !»انجمن ھای صنفی خیر، انقالب آری«، !»آری

اطالعیھ .ھا است»گریدخالت«نمونھ ھایی از این گونھ 
انقالب و »شعلھ ور شدن«صادر کردن مرتب در مورد 

و حمایت لفظی از »بمب شورش گرسنگان«انفجار 
این .کارگران ھنوز از رونق بسیاری برخوردار است

گری و شانھ برخوردھا ھمھ نمایانگر امتناع از امر دخالت
خالی کردن در مورد مسایل روزمرۀ کارگری است و نھ 

تی خود این سازمان ھا در سطح تشکیال!رادیکالیزم انقالبی
را قیم کارگران دانستھ و در سطح طرح مطالبات، خواستھ 

.ھای خود را جایگزین درخواست ھای کارگری می کنند

در این امر تریدی نیست کھ در سرلوحۀ ھر جریان 
کمونیستی شعار براندازی نظام سرمایھ داری و انقالب 

زیرا این شعارھا از ذات خود .کارگری بایستی قرار گیرد
دولت ھای سرمایھ .سرمایھ داری ظاھر می گردندنظام 

داری نیروی مسدود کننده و بازدارندۀ رشد نیروی مولده و 
تنھا با .شکوفایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اند

سرنگونی قھرآمیز آن ھا، توسط یک انقالب کارگری 
توسط کارگران؛ دھقانان فقیر، ملیت ھای تحت ستم، بخش (

رھایی کامل انسان ھا از بندھای )نانھایی از زنان و جوا
اما از این استدالل ھای .سرمایھ داری، امکان پذیر است

درست نمی توان بھ این نتیجھ رسید کھ این شعارھای را 
بر جنبش کارگری ھر زمانیو درھر لحظھمی توان

برای براندازی رژیم بایستی تدارکات الزم، .تحمیل کرد
.یشرو، را از پیش سازمان دادحداقل در درون کارگران پ

بخش تعیین کننده از کارگران پیشرو بایستی بھ ضرورت 
براندازی و جایگرینی آن با حکومت کارگری رسیده باشند 

سازماندھی .و قدرت کارگری خود را تجربھ کرده باشند
اعتصابات کارگری، اشغال کارخانھ ھا، بھ دست گرفتن 

گران از پیش شرط ھای تولید و توزیع در صنایع توسط کار
.الزم برای تدارک سرنگونی نظام حاکم است

دوم، آن روی سکھ انحراف دستھ اول، توسط برخی از 
بر خالف دستۀ اول .فعاالن جنبش کارگری طرح می گردد

آن ھا برای مرتبط کردن ارگانیک خود بھ کارگران مبلغ 
آن ھا استدالل .عام ترین شعارھای طبقھ کارگر می شوند

ی کنند کھ از آن جایی کھ کارگران در مجموع بھ برخی م
از مطالبات نرسیده و یا شرایط آماده نشده است، طرح 

برای نمونھ در .بسیاری از مطالبات غیر ضروری است
را از قلم »حق اعتصاب«دخالتگری خود، مطالبۀ مرکزی 
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»آسیب نرساندن بھ اقتصاد«می اندازند یا آن را منوط بھ 
از این رو سازماندھی آن ھا نیز متوجھ عموم !می کنند

بدیھی است کھ عام ترین مطالبات .کارگران است
.افتاده ترین آن ھاستکارگران، شامل عقب

اگر دستۀ اول خود را جایگزین کارگران می کند؛ دستۀ 
اگر دستۀ اول .دوم، از عموم کارگران دنبالھ روی می کند
دستۀ دوم دچار دچار انحراف فرقھ گرایی می شود؛ 

این ھا دو روی یک سکھ .انحراف فرصت طلبی می گردد
ھردوی این .ھستند؛ زیرا وجوه مشترک با ھم دارند

انحراف ھا در نھایت صحنۀ مبارزاتی را خالی گذاشتھ و 
.راه را برای نفوذ عقاید رفرمیستی باز می کنند

ایراد اساسی ھر دو دستھ در این است کھ وجھ تمایزی 
کلمھ و کارگران بھ اعمکارگران بھ مفھوممابین
آن ھا تمایزی بین مطالبات و .کلمھ قایل نیستنداخصمفھوم

سطح آگاھی عموم کارگران از یک سو و مطالبات 
دراین مورد .کارگران پیشرو از سوی دیگر قایل نمی شوند

.بیشتر توضیح داده می شود

ن و با اما در میان کارگران، بخش دیگری از آگاه تری
این ھا کارگرانی ھستند .تجربھ ترین آن ھا ظاھر شده اند

کھ بھ مطالباتی فراتر از کارگران عادی دسترسی پیدا کرده 
و در سازماندھی کارگران بھ عنوان رھبران عملی آن ھا 

آن ھا در واقع .نقش مھمی در دورۀ پیش ایفا کرده اند
ۀ ضّدھستند کھ در صف مقدم جبھ»کارگر روشنفکرانی«

سرمایھ داری بھ مبارزات مستمر و سازماندھی کارگران 
گرچھ این قشر اجتماعی ھنوز متشکل و .دامن زده اند

سراسری عمل نمی کند، اما بھ مثابۀ رھبران عملی طبقۀ 
کارگر، ھمانند روشنفکران مجھز بھ مقاالت و کتب و 

این ھا امر سازماندھی .تحلیل وضعیت سیاسی ھستند
ً در کارخانھ ھای کارگران را در دو دھۀ پیش، عمدتا

ھمسویی کمونیست ھا با این .بحران زده برعھده داشتھ اند
قشر، و تمرکز بر فعالیت ھا و گسترش مطالبات این قشر 

.اجتماعی برای پیشبرد مبارزات آتی کارگری مھم است

در برای بررسی شعارھا محوری کنونی جنبش کارگری،
.روشن شود»کارگریلباتمطا«ابتدا باید مفھوم

مطالبات :دستھ تقسیم می شوندسھبھعموما ًمطالبات
.»انتقالی«و مطالبات »حداقل«مطالبات ؛دمکراتیک

اول؛ مطالبات دمکراتیک آن دستھ از شعارھایی ھستند کھ 
ً با سلطۀ سیاسی بورژوازی در تضاد نیستند، اما  الزاما

میگسترشحقوق پایھ ای کلیۀ قشرھای تحت ستم را
برای نمونھ خواست ھایی مانند آزادی ھای اجتماعی، .دھند

حق بیان، حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسیس سندیکاھای 
کارگری؛ آموزش و پرورش مجانی و ھمگانی؛ لغو قوانین 
حقوقی و جزایی ارتجاعی موجود؛ برابری کامل زنان و 

یثیت مردان در کلیۀ سطوح؛ آزادی و احترام بھ حقوق و ح
بشری؛ حق شکایت و دادگاھی کردن ھر مقام دولتی توسط 

.ھستند»مطالبات دمکراتیک«ھر شھروند و غیره، 

گرچھ مبارزه برای حقوق دمکراتیک ھمواره یکی از 
مبارزات عمدۀ کمونیست ھا بوده و ھست، اما در 
کشورھایی نظیر ایران تحقق چنین خواست ھایی، مگر در 

زیرا کھ اختناق حاکم حتی .استوضعیت استثنایی، دشوار
تحقق چنین خواست ھایی را نمی تواند برای مخالفان خود 

با این وجود، چنین .در درون ھیئت حاکم تحمل کند
خواست ھایی در برنامھ و تبلیغات کارگری جای دارند؛ و 

زیرا بھ علت .تبلیغات حول آن ھا باید صورت پذیرند
بات بھ شعارھای وضعیت اختناق، گاھی نیز آن مطال

.محوری کارگران مبدل می گردند

طرح شعارھای دمکراتیک از این زاویھ حائز اھمیت 
ھستند کھ در وھلۀ نخست کارگران باید این امکان را بیابند 

بدون سازماندھی تشکیالتی و .کھ خود را سازمان دھند
سیاسی، کارگران قادر بھ ایفای نقش انقالبی خود نخواھند 

طی این مبارزات کارگران بھ ماھیت نینو ھمچ.بود
پی)و نھ صرفاً شکل حکومت استبدادی(طبقاتی دولت 

عالوه بر این ھا، برای آن کھ، طبقۀ کارگر .خواھند برد
بتواند کلیۀ قشرھای تحت ستم را کھ خواست ھایی عمدتاً 
دمکراتیک دارند، بھ جھت مبارزه برای انقالب 

دمکراتیک را باید از سوسیالیستی جلب کند، مطالبات
کارگران در دورۀ پیش بر محور برخی از .خود کند»آِن «

بھ بیان دیگر، گسترش مبارزات .مطالبات مبارزه کرده اند
دمکراتیک در محور برنامۀ کمونیست ھا ھم قرار گرفتھ 

.است

، کھ آن ھا نیز نظام سرمایھ »حداقل«مطالبات سنتاً دوم؛
طالباتی نظیر حقوق بیکاری، بیمھ م.داری را نفی نمی کنند

ھای اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با پرداخت 
اھمیت این .دستمزد و غیره از جملھ این خواست ھا ھستند

زیرا کھ .مطالبات در اواخر قرن نوزدھم بسیار زیاد بود
حزب ھای سوسیال دمکرات می توانستند بھ اصالحاتی بھ 

ن خواست ھا، امروزه، حتی اما ای.نفع کارگران دست یابند
در کشورھای غربی کمرنگ شده اند، زیرا بورژوازی در 

.گذشتھ است»اصالحات«حال پس گرفتن بسیاری از 
مانند(تحقق این خواست ھا در کشورھایی نظیر ایران نیز 

ً تحقق )مطالبات دمکراتیک یا دشوارند و یا چنان چھ بخشا
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ً یم ھستند و نھ طبقۀ بھ نفع رژ»اصالحاتی«یابند، عمدتا 
اما علی رغم این ھا، مبارزه حول این شعارھا نیز .کارگر

در دورۀ پیش این قبیل مطالبات توسط .ضروری است
.بسیاری از کارگران ایران طرح شده اند

اند کھ تحقق نھایی آن ھا مستلزم »انتقالی«سوم؛ مطالبات 
این .شکستھ شدن چارچوب نظام سرمایھ داری است

ت کھ شامل شعارھایی مانند افزایش دستمزدھا مطالبا
متناسب با تورم، کاھش ساعات کار متناسب با افزایش 
بیکاری؛ باز کردن دفترھای دخل و خرج شرکت ھا، 
کارخانھ ھا و بانک ھا؛ نظارت مستقیم کارگری برای 
تدوین قوانین موجود؛ کنترل بر تولید و توزیع و غیره می 

.باشند

ن مطالبات، در عصر اخیر، در پی ھر از آن جایی کھ ای
حرکتی، بھ محور عملی مبارزات کارگری تبدیل شده 
است، یکی از پایھ ھای اساسی مطالبات کارگران پیشرو را 
تشکیل می دھد؛ و برای دوره ای تاریخی در رأس برنامۀ 

مطالبات .حزب پیشتاز انقالبی آتی در ایران قرار می گیرد
ا مطالبات دمکراتیک، جزئی و انتقالی از لحاظ کیفی ب

متفاوت اند، زیرا مطالبات دمکراتیک و حداقل »حداقل«
ھیچ یک نظام سرمایھ داری را زیر سؤال نبرده و از 

.مطالبات محوری درازمدت طبقۀ کارگر نمی توانند باشند

در عصر انقالبات، دینامیزم مبارزات طبقاتی از مبارزه 
.فراتر می رودحول مطالبات دمکراتیک و حداقل، 

، »حداقل«برنامۀ طبقۀ کارگر ترکیبی از مطالبات 
در .است»انتقالی«و »دمکراتیک«سنتی، »حداکثر«

رأس این برنامھ، مطالبات انتقالی قرار گرفتھ، زیرا کھ 
را بھ طور پیگیر »سرمایھ«و »کار«رودرویی روزمرۀ 

تشدید می کند و وضعیت را برای کسب اعتماد بھ نفس و 
.ایتاً تسخیرقدرت توسط طبقۀ کارگر آماده می کندنھ

و »حداقل«بدیھی است کھ تمام شعارھای دمکراتیک، 
بھ طور یکسان از اھمیت سیاسی برخوردارند؛ »انتقالی«

اما در عین حال تعیین شعارھایی محوری طبقۀ کارگر نیز 
زیرا پیرامون این .از اھمیت زیادی برخوردار است

ی توانند بھ یک سلسلھ تجارب دست شعارھا، کارگران م
یافتھ و اعتماد بھ نفس در درون آن ھا تقویت گردد و خود 

در ضمن .را برای حکومت و مدیریت کارگری آماده کنند
مطالبات کارگری را نمی توان بھ صورت تصنعی و 

حداقل نطفھ ھای آن .فرمول وار بھ طبقۀ کارگر تحمیل کرد
جنبش کارگری بھ نقد شکل مطالبات بایستی در درون خود 

شعارھای محوری کارگری از یک سو از دل .گرفتھ باشند

جنبش کارگری ظاھر می گردد و از سوی دیگر نقش 
تقویت کنندۀ سازماندھی و برنامھ ریزی درازمدت در 

.جامعۀ سرمایھ داری را ایفا می کند

کھ در دورۀ آتی بھ یکی »دمکراتیک«یکی از مطالبات 
حقوری کارگران مبدل می گردداز مسایل مح

درک رژیم سرمایھ داری و مماشات جویان .استاعتصاب
قانون «در درون طبقۀ کارگر، این است کھ اعتصاب در 

آخرین راه حل «می تواند گنجانده شود بھ شرطی کھ »کار
توجھ نظام و اقتصاد کارگران باشد و لطمھ ای از جانب آن

ید از گرایش ھای سیاسی اعتصابات با«و یا »کشور نشود
.»بھ دور باشد

بھ بیان دیگر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش 
کارگری، مسألۀ اعتصاب کارگری را بھ شرطی می پذیرند 

بدیھی است کھ .کھ از محتوای واقعی خود خارج گردد
کارگران نمی توانند دست از کار برداشتھ و اعتصاب کنند 

نزنند؟ بر خالف نظریھ و در عین حال بھ اقتصاد لطمھ 
پردازان رژیم، اعتصاب سالحی اقتصادی و در عین 

، در دست کارگران است، برای خارج از سیاسیحال
اگر قرار .شدن از مدار قوانین تحمیلی دولت سرمایھ داری

باشد کھ اعتصابات در چارچوب قوانین سرمایھ داری و با 
ند صورت اجازه کسانی کھ در حال استثمار کارگران ھست

اعتصابات !نمی شود»اعتصاب«گیرد، دیگر نام آن 
سرمایھ داران بھ کارگری بھ منظور کسب حقوقی است کھ

.آن تن نمی دھند

در عین حال، کمیتھ ھای اعتصاب می توانند نطفھ ھای 
اولیۀ قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمایھ داران را 

وجود یا توفیق و شکست یک اعتصاب نشانگر .تشکیل دھد
ادامۀ اعتصاب .عدم وجود قدرت کارگران در جامعھ است

و سراسری شدن آن می تواند مسألۀ قدرت دوگانھ 
میاعتصاب.را طرح کند)کارگری یا سرمایھ داری(

تواند تناسب قوای در سطح سراسری را بھ نفع کارگران 
اعتصاب می تواند مسألۀ قدرت کارگری و .تغییر دھد

.بورژوایی را در دستور روز قرار دھدبرکناری قدرت 

گرچھ در سال ھای گذشتھ رقم اعتصابات کارگری چشم 
گیر نبوده اند، اما اعتصابات در راستای تحقق خواست 
ھای کارگری اکثراً حول عدم پرداخت دستمزدھا و علل 

١.مالی انجام گرفتھ است

مطالعۀ جامعھ شناختی اعتصابات کارگری در واحدھای ١
)١٣٧٢-١٣٦٨(صنعتی تھران 
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در دورۀ بالواسطۀ آتی با ایجاد شرایط مساعدتر مبارزاتی 
در راستای کسب حق اعتصاب بھ رای کارگران مبارزهب

.یکی از مطالبات عمدۀ طبقۀ کارگر تبدیل خواھد شد

، )»انتقالی«یکی از مطالبات (مطالبۀ محوری دیگر 
در جامعۀ سرمایھ داری، .است»کنترل کارگری«اعمال

امور جامعھ در دست طبقۀ حاکم کنترل اکثراز آن جایی کھ
آن است، کسب تجربۀ کنترل و دولت و مدیران 

و (نھادھای وابستھتمامیازمستقلمی تواندتنھاکارگری
ھر دخالت .بھ دولت صورت گیرد)افراد و احزاب وابستھ

عوامل، نھادھا و احزاب، و یا حضور سیاسی و تشکیالتی
زمانی کھ تصمیم اینک ه .کرداین روند رامسدود خواھد

د؛ چھ نوع کارخانھ ای چھ کاالھایی بایستی تولید شون
استخدام گردد؛ بھای تولیدات چھ تعداد کارگرتأسیس گردد؛

شرایط فروش چگونھ باشد؛ دستمزدھا و چھ قدر باشد؛
امکانات ساعات کار و حقوق مدیران و یا تصمیم پیرامون

رفاھی، جریمھ، پاداش، اخراج و ترفیع رتبھ و غیره چقدر 
آن ان و مدیران انتصابیبر عھدۀ سرمایھ دارو غیره،باشد

کارگران تجربۀ عملی برای ادارۀ امور ھیچ گاهھا باشد،
ھای برخی از کارگران در دخالت.خود را نخواھند یافت

نھ »مشارکت«و »خودگردانی«ھایطرح»مدیریت«
تنھا ھیچ تغییری در موقعیت کارگران نمی دھد کھ امر 

و آن ھا را بھ تجربۀ کنترل کارگری را بھ تعویق انداختھ 
.می کندمدیران مبدلاسرای

البتھ سرمایھ داران از این موقعیت ویژه و قدرت مطلق 
خود برای پیشبرد مقاصد خود، یعنی کسب سود بیشتر، 

از این روست کھ کوچکترین اقدام .استفاده می کنند
کارگران مانند کم کاری، ُکند کاری و یا یک اعتصاب، کل 

تجربۀ.ھ مخاطره می اندازدمنافع ھیئت حاکم را ب
جامکوپوشاکشادان پور وکفشھای کارگراناعتراض

و واکنش نیروھای انتظامی کھ منجر بھ خونریزی شد، 
.ھایی را بھ نمایش می گذاردماھیت چنین رژیم

کارگران پیشرو در تقابل با این شیوه ھا، محققاً خواھان 
؛ در جریان نظارت و کنترل مستقیم بر کلیۀ امور تولیدی

قرار گرفتن اسرار معامالتی سرمایھ داران؛ کسب اطالع 
اطالعات در امور وام دربارۀ دخل و خرج کارخانھ؛

ھای داخلی و خارجی؛ میزان ھا از بانکھگیری کارخان
دستمزھا و حقوق مدیران؛ سود و زیان کارخانھ؛ علت 

سرمایھ داران، .اخراج یا ارتقای کارگران و غیره ھستند

http://www.ensani.ir/fa/content/274262/defaul
t.aspx

کھ تمام اطالعات مربوط بھ موظفندمدیران و کارفرمایان
اما چنین نمی  -کارخانھ را در اختیار کارگران قرار دھند

از این رو مبارزه برای این مطالبات ابتدایی نیاز بھ .کنند
ایجاد تشکلی کھ از طریق مبارزه .سازماندھی مستقل دارد

شیوه و توسط .در صدد کسب این حقوق پایھ ای بر آید
ھایی نظیر اشغال کارخانھ ھا و بھ دست گرفتن کنترل بر 

سرمایھ داران مبنی تزویرھایتمام،تولید و توزیع
برمالھا و غیره راضرردھی کارخانھ و توجیھ اخراج

نمیتشکل مستقل کارگریاین تشکل چیزی بھ جز.کند
تواند باشد و ھمچنین مبارزه حول ھر یک از این مطالبات 

لی مبارزه ای برای کسب تجربھ کنترل کارگری می انتقا
.تواند باشد

در بسیاری از »کنترل کارگری«در دورۀ پیش شعار 
برای نمونھ .موارد توسط کارگران پیشرو طرح شده است

در پیش کارگران کارخانھ کشمیر مطالبۀ بھ دست گرفتن 
مطالباتی نظیر .امور کارخانھ خود را مطرح کردند

و یا »رخانھ ھا بھ کارگران با وام بانکیواگذاری کا«
»خود کارگران می توانند واحدھای تولیدی را اداره کنند«

بارھا در دورۀ اخیر در نیشکر ھفت تپھ، نساجی بھشھر 
شعار بھ دست گرفتن تولید و توزیع کارخانھ بھ دست خود 

خانۀ«کارگران در مقابل طرح فروش کارخانھ توسط 
.مطرح شد»کارگر

اعھ و مبارزه حول این مطالبات راه را برای مقابلھ با اش
تشکیل حزب پیشتاز کارگری و ایجاد نظام سرمایھ داری،

.در دورۀ آتی ھموار می کندتشکل ھای مستقل کارگری 

!زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

!اعتصاب؛ اعتصاب حق مسلم ماست

!اعمال باید گرددکنترل کارگری

١٣٩٢اسفند 

http://www.ensani.ir/fa/content/274262/defaul
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آیا باید از اعتراضات بختیاری ھا حمایت کرد؟

فھرست

پاسخ بالفاصلھ و بدون مکث آری است؛ چرا؟ 

از شبکۀ اخیراً سریال تلویزیونی بھ نام سرزمین کھن
در قسمتی از این فیلم .تلویزیون جمھوری اسالمی پخش شد

د را طرح می کھ بھ سبک آخوندی با تکھ پراکنی حرف خو
کند، دیالوگی رد و بدل می شود کھ طی آن یک توھین بھ 

بھ او گفتھ می شود (می شود »اردکانی«بازیگری بھ نام 
؛ ھرچند اھالی اردکان یزد دست بھ ")اردکانی ُجوالدوز"

و بالفاصلھ توھینی بھ بازیگری با نام .اعتراض نمی زنند
ت وسیعی می شود کھ موجب بروز اعتراضا»بختیاری«

در بخش ھای زیادی از شھرھای محل زندگی مردم لُر 
بھ این اعتراضات دو واکنش مختلف .بختیاری می شود
نخست واکنشی در حمایت از اعتراض .صورت می گیرد

کنندگان کھ تا درجھ ای جنبۀ دنبالھ روانھ و حتی 
ناسیونالیستی دارد و تا درجھ ای دیگر نیز تالش می کند از 

واکنش .در دفاع از این اعتراضات برآید»چپ«موضع
ً روشنفکرانھ ای است کھ  دوم واکنشی پاسیفیستی و عمدتا
.ناشی از بی ربطی با موضوعات بالفعل اعتراضی است

روشنفکری از این جھت کھ در بررسی یک اعتراض 
اجتماعی، از نقد بھ فلیم و دیالوگ ھا شروع می کند، بھ 

عی مستتر در دیالوگ ھای فیلم دنبال این است کھ معنای واق
ھرچند در ھمین سطح ھم دارای ضعف !را تفسیر کند

ضعف بھ این دلیل کھ تالش دارد تا ثابت کند .اساسی است
اشارۀ ھنرپیشۀ سریال بھ بختیاری ھا در واقع بھ نام فامیل 

این دقیقاً ھمان !ھنرپیشۀ دیگر است و نھ بھ مردم بختیاری
با.ن ضرغامی ھم داده استتوضیحی است کھ تلویزیو

توجیھات این تلویزیون کاری نداریم، اما وقتی کسی با 
گرایش چپ ھمین استدالل را بھ کار می برد بھ این معنی 
است کھ او وارد حوزۀ نقد فلیم شده است تا دلیل حمایت از 
یک اعتراض عمومی یا عدم حمایت از آن را بھ دست 

ی چنین گرایشی در آورد و این واقعاً بیانگر سردرگم
تازه در ھمین سطح ھم او متوجھ نیست کھ .است»چپ«

اگر موضوع واقعاً اھانت بھ بختیاری ھا نسیت پس چرا نام 
انتخاب نکردند کھ »َرجب نیا«فامیل ھنرپیشھ را مثال 

!ضمناً ربطی ھم با انگلیس ھا نداشتھ باشد

پر واضح است کھ حاشیۀ این فلیم یک سلسلھ تسویھ حساب
با اقوامی است کھ جمھوری اسالمی نتوانستھ آن ھا را بھ 

این تالش بھ ھیچ وجھ ھم تصادفی .تمامی مغلوب کند
نیست، زیرا ھدف تشدید اختالفات قومی را دنبال کرده تا 
شاید بھ زعم خود بتواند مبارزۀ طبقاتی را تحت الشعاع 

.قرار دھد

چپبعضی اوقات دیده می شود در تحلیل ھای گرایش ِ
مخالِف اعتراضات بختیاری ھا، و برای توجیھ مخالفت 
خود، حتی منکر وجود ایل و عشایر و قوم ھا ھم شده اند و 
بھ زعم خود با انکار آن ھا است کھ می توانند با 

این دیدگاه انحرافی !ناسیونالیسم خط و مرز ایجاد کنند
است، بھ این دلیل کھ کشمکش قومی را کھ ذاتی نظام 

داری ھست نادیده می گیرد تا بتواند بھ نتیجۀ سرمایھ
پیشرفتھ شدن سرمایھ داری برسد و بھ زعم خود مبارزات 
را یا در ابعاد طبقاتی جستجو کند و یا بھ کلی آن را کتمان 

این گرایش از چپ اگر ھم برنامھ ای ارائھ کند و .نماید
حضور ملل مختلف را بھ رسمیت بشناسد، تنھا برای ملت 

است کھ حق خودمختاری قائل می شود و سایر ملل را ُکرد 
درست بھ دلیل ھمین تناقض است کھ ھر .نادیده می گیرد

یک دنیای «دو با وجود پیروی از یک برنامھ بھ نام 
، در مورد اعتراضات بختیاری ھا دو موضع رو در »بھتر

سرگردانی آن ھا از این .روی با یک دیگر اتخاذ می کنند
ود کھ یکی معتقد است سرمایھ داری در جا ناشی می ش

ایران متعارف شده است و البد  در یک کشور متعارف 
سرمایھ داری، کشمکش ھای قومی از بین رفتھ و ھمۀ 
جامعھ بھ صورت طبقاتی و در تعلق طبقاتی خود قرار می 

دیگری کاری بھ متعارف شدن سرمایھ داری ندارد .گیرند
، بدون دخالت گری و دنبالھ روی حرکت ھای خودجوش

در درون آن ھا برای انتقال بھ سطح ضّد سرمایھ داری 
برای این دستۀ دوم ھرچیزی کھ در آن سر و صدایی .است

از برھنگی یک ھنرپیشھ گرفتھ تا .داشتھ باشد جذابیت دارد
.اعتراضات بر سر دیالوگ یک ھنرپیشھ

واکنش از موضوع مارکسیستی چیست؟

کھ سرمایھ داری در ایران از نوع نخست باید تأکید کنیم
سرمایھ داری نامتکامل و ناموزونی است کھ این خود 

مثالً.باعث بروز اعتراضات در سطوح ناموزون می شود
در حاکمیت سرمایھ داری جمھوری اسالمی ھمچنان 
اعتراضات مردمانی با اعتقادات مذاھب غیر شیعی وجود 

ن متقبل می شوند، دارد و ھزینھ ھای سنگینی را ھم برای آ
حال آن کھ در نظام سرمایھ داری متعارف نھ تنھا سایر 
ادیان دارای محدودیت ابراز وجود نیستند، بلکھ نظام حاکم 
آن ھا را حمایت ھم می کند تا بھ این وسیلھ بقای خود را 

چون سرمایھ داری نامتکامل اسالمی در ایران .تضمین کند
می بیند، نگران رشد بقای خود را در حاکمیت دین خود 

سایر مذاھب می شود کھ مبادا سلسلھ مراتب شیعھ را در 
ھمچنین ملل و قوم ھای مختلفی کھ .مخاطره قرار دھد

کارگران و مزد بگیران این .تحت ستم مضاعف قرار دارند
ملل یک بار تحت استثمار سرمایھ داری بومی و مرکزی 

ت فشار و ھستند و یک بار بھ عنوان ملتی در اقلیت تح
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این وضع در ھمۀ ابعاد بھ .سرکوب قرار می گیرند
از ستم بر ملت ھای .شدیدترین شکل در جریان است

مختلف گرفتھ تا ادیان در اقلیت و گروه ھایی از مردم 
ھمجنس گرا، تا زنان کھ نیمی از مردم جامعھ را تشکیل 

.می دھند

پر واضح است کھ در شرایط دیکتاتوری موجود، بھ ازای
اعمال دیکتاتوری و حضور استبداد در ھر وجھی از 
اجزای تشکیل دھندۀ جامعھ، بستر بروز اعتراض در ھمۀ 

تحلیل مارکسیستی تنھا با .این وجوه نیز فراھم می شود
رجوع و کشف این اعتراضات نیست، کھ در این صورت 

مسألھ اما  بر سر .چیزی فراتر از ژورنالیسم نخواھد رفت
یط مشخص کھ ھمان شرایط اعمال تحلیل از شرا

در این شرایط .دیکتاتوری بی کم و کاست است، می باشد
ھر اعتراض کوچک و کم اھمیتی بالقوه دارای پُتانسیل 

این وضعیت بارھا .انفجاری در سطح کل کشور است
در ٧٨سال مثالً یادمان نمی رود کھ در .مشاھده شده است

با تعداد انگشت شمار کوی دانشگاه  تھران عده ای دانشجو
آکسیون اعتراضی نسبت بھ خصوصی سازی دانشگاه 

این پلیس سرکوبگر بھ آن ھا حملھ کرد،.سازمان دادند
موضوع بھ اعتراض علیھ بستھ شدن روزنامۀ سالم گره 

در کمترین فاصلۀ ممکن این اعتراض بھ کل کوی خورد و
و دانشگاه، و از این فاصلھ کمتر بھ کل محلھ و منطقھ

بالفاصلھ بھ قسمت ھای مختلف شھر تھران و بعد بھ سایر 
در آن .تیر را ساخت١٨شھرھا گسترش پیدا کرد و واقعۀ 

مقطع ھم شاید چپ روشنفکر می توانست بگوید کھ یک 
اعتراض صنفی دانشجویی موضوعیتی ندارد و قابل دفاع 
نیست، چون از جملھ مسائل مربوط بھ خودشان است و 

اما سرعت رشد دامنۀ ...رزۀ طبقاتی ندارد و ربطی بھ مبا
اعتراض آن قدر سریع و بزرگ بود کھ فرصت ھرگونھ از 

در .این دست تحلیل ھای آبکی را از تحلیل کننده می گرفت
ھمین اعتراضات بختیاری کھ از تجمعی علیھ صدا و سیما 
شروع شد، بالفاصلھ دامنۀ آن بھ شھرھای مختلف گسترش 

سطح شعارھای ضد حکومتی و ضد پیدا کرد و بھ 
.دیکتاتوری رسید

یک تحلیل مارکسیستی در این رابطھ از این جا شروع نمی 
کند کھ آیا آن ھنرپیشھ حق داشتھ دیالوگ مذکور را بگوید یا 
نھ، بلکھ از اعتراضات بھ وجود آمده شروع می کند و بھ 
دنبال ابتکاراتی است کھ بتواند این پتانسل اعتراضی را بھ

ھر تحلیلی بر .سطح مبارزۀ ضد سرمایھ داری سوق دھد
این مبنا کھ این اعتراضات قومی و عشیره ای است و 
ناسیونالیسم را تقویت می کند، از این رو بی ربط است کھ 
تصور می کند خیزش انقالبی از ابتدا با پرچم ھای سرخ و 

چنان چھ این خیزش .آرم ھای داس و چکش آغاز می شود

ھد دیگر نیازی ھم بھ حمایت ندارد، چون نقداً از ھا رخ د
مراحلی عبور کرده کھ توانستھ بھ این سطح از رشد برسد 
کھ بتواند یکپارچھ و سراسری، مطالبۀ سقوط نظام سرمایھ 

.داری را بھ مرکز جامعھ منتقل کند

برای مارکسیست ھا، موضوع، انتقال مبارزات کنونی از 
آگاھی ضّد سرمایھ داری سطح آگاھی کنونی کھ لزوما ً

.نیست، بھ سطح مبارزۀ انقالبی با آگاھی سوسیالیستی است
چنین دخالتگری قطعاً از کناره گیری و پاسیفیسم آغاز نمی 
گردد، بلکھ دقیقاً برعکس، از دخالت گری بھ موقع و فعال 
در میان معترضین شروع می شود تا بھ آن سمت و سوی 

این معنی کھ نیروھای انقالبی بھ .ضّد سرمایھ داری بدھد
می باید در بین این معترضین قرار بگیرند و شعارھای 

آن جا است کھ .رادیکال انقالبی را در میان ھا پراکنده کنند
معلوم خواھد شد از سر دادن این شعارھا امتناع می شود 
چون ماھیت اعتراض مثالً ناسیونالیستی است و یا بر 

م ناسیونالیستی میتواند بھ عکس، حتی اعتراضی با پرچ
دلیل دخالت گری بھ موقع و صحیح، بھ پایین آوردن ھمان 
پرچم منجر شده و بھ اشغال کارخانجات و مراکز عمدۀ 
توزیع اعتصاب و نھایتاً یک شورش آگاھانۀ تمام عیار 

.تبدیل شود

نقطھ اتصال یک استراترژی انقالبی بر پایۀ متد 
کنونی مبارزات مارکسیستی، دخالت گری از سطح

حق«موجود، مثالً دفاع از مبارزات اقوام بھ حول محور 
دفاع از حقوق دمکراتیک اقوام تحت .است»دمکراتیک

ستم امکان انتقال مبارزات آن ھا بھ سطح مبارزۀ ضد 
سرمایھ داری را فراھم خواھد کرد، مشروط بھ این کھ 

و مبارزات آن ھا بھ کیسۀ احزاب بورژوایی ریختھ نشود،
چنین چیزی میسر نخواھد شد مگر این کھ حزب پیشتاز 
انقالبی بتواند وزنۀ تعادل دھندۀ بین مبارزات جاری و 

.مبارزات ضّد سرمایھ داری آن ھا شود

در غیاب این حزب است کھ پُتانسیل اعتراضی بھ اعتراض 
در سطح دفاع از قوم و قبیلھ و ناسیونالیسم محدود باقی می 

ساده تر، کافی است کھ رھبری انقالبی بھ عبارت .ماند
متشکل در حزب پیشتاز انقالبی در جامعھ حضور داشتھ 
باشد کھ در این صورت، و در وضعیتی کھ حتی یک 
دیالوگ معمولی در یک فیلم می تواند اعتراضات وسیعی 
ایجاد کند را بھ کارزار بزرگی علیھ نظام سرمایھ داری 

ار اعتراضات و اعتصابات اگر با وجود این مقد.تبدیل کند
روزانھ ھنوز چنین ھدفی تأمین نشده است بھ این دلیل 
بسیار روشن و ساده است کھ چنین حزبی وجود درونی 

احزابی کھ در خارج خود را نمایندۀ طبقۀ کارگر می .ندارد
دانند در بھترین وضعیت بھ گویندگان اخبار وقایع تبدیل 

کھ کھ یک اعتراض شده اند و درست بھ ھمین دلیل است 
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ھمھ گیر کھ استعداد بسیار زیادی برای تبدیل شدن بھ 
اعتراض ضد دولت سرمایھ داری دارد، اغلب یا سرکوب 
می شود و یا خستھ شده مبارزه را رھا می کنند، و یا بھ نفع 

.یکی از جناح ھای خود حکومت تمام خواھد شد

:بندیجمع

بدون ارزیابی از تحلیل از اعتراضات و اعتصابات موجود 
وضعیت رھبری و نشان دادن ضعف ھای این رھبری نمی 
تواند حتی یک سانتیمتر از سطح ژورنالیسم موجود فراتر 
رود، گیریم ژورنالیسم چپ کھ تصور می کند دخالت گری 
در این موارد بھ معنی گفتن اخبار این وقایع است و کمترین 

بحث و .بحثی در مورد ضعف رھبری آن طرح نمی کند
بررسی در مورد این خیزش ھا زمانی می تواند از قالب 
خبری و اطالع رسانی خارج و بھ سطح ضرورت 
سازماندھی ارتقا پیدا کند کھ ضمن تحلیل از وضعیت 
سرمایھ داری حاکم در ایران و بحران ھای آن، تحلیل 
دقیقی از وضعیت رھبری انقالبی و ضعف ھای آن 

رت ھر فرد یا گرایش با در غیر این صو.صورت بگیرد
ربط یا بی ربطی می تواند با اظھار نظرات خام و ناپختھ 
ای کھ ضرورتاً باید در یک ظرف تشکیالت انقالبی مورد 
بحث و تدقیق قرار بگیرد، نظراتی دھد کھ بیش از ھرچیز 

ھمین االن در .گیجی و سردرگمی را افرایش می دھد
دلیل ضعف اوکراین نیز تحوالتی صورت گرفت کھ بھ

رھبری انقالبی پُتانسیل اعتراضی بھ نفع بورژوازی و 
.برای تسویھ حساب باالیی ھا بھ کار گرفتھ شد

اعتراضات بختیاری ھا اگر تنھا بھ برکناری ریاست صدا 
و سیما ختم شود بھ این معنی است کھ نیروی بھ خیابان آمده 
و خمشگینی کھ می توانست اعتراضاتش بر علیھ کل رژیم 
سرمایھ داری رھبری شود، از سوی جناح اصالح طلب 

این اتفاق باز ھم .رژیم بھ نفع خویش بھره برداری شد
کراراً خواھد افتاد و ھر بار باید ارزیابی را از نقطۀ ضعف 
رھبری شروع کرد، مگر آن کھ اقدامات عملی در جھت 

مسألۀ رھبری انقالبی و .رفع این بحران برداشتھ شود
ب آن اکنون بھ صورت آشکاری بھ مسألۀ تشکیالت حز

تعیین کنندۀ پذیرش آن و قرار گرفتن در صف انقالبی یا 
عدم پذیرش آن در حرف و در عمل، بھ معنی خارج از این 

ھرچھ مبارزۀ طبقاتی حادتر می .صف قرار گفتن است
.شود، این صفبندی فشرده تر و مشخص تر خواھد شد

انقالبی بھ مثابۀ ابزار پیش بھ سوی تدارک حزب پیشتاز 
.متشکل رھبری جنبش کارگری و و ملل و اقشار تحت ستم

٢٠١۴فوریۀ ٢۵، علیرضا بیانی

تجاوز جنسی

علل و ریشھ ھای آن و امروز مسئول اصلی کیست

فھرست

سارا قاضی

کودک آزاری و تجاوز جنسی بھ کودکان

طبیع��ت انس��ان ب��ا آزادی، ھم��ان ط��وری ک��ھ در ابت��دا آم��د، 
ھمیاری، تس�اوی و احت�رام متقاب�ل ھمخ�وانی داش�تھ و تح�ت 

ای�ن .وجود این ضوابط است ک�ھ انس�ان رش�د س�الم م�ی بای�د
ص�حت دارد و )پس�ر/دخت�ر(امر، خاصھ در مورد کودک�ان 

اتفاقاًھمان طور کھ پزشکان روانشناسی کودک ھم معتقدند، 
ی و دوران رش��د اھمی��ت ای��ن ض��وابط تنھ��ا در دوران ک��ودک

ک�ودکی ک�ھ ب�ا وج�ود .انسان است کھ تعیین کننده م�ی گ�ردد
این ضوابط در محیط خانواده و بعد در اجتم�اع ب�زرگ م�ی 
شود، از نظر روانیاین فرصت را می یابد کھ در حد ممکن 
انسانیسالم، محکم، متعادل و از نظ�ر مغ�زی و فک�ری رش�د 

مانن��د طبیع��ی خ��ود را ط��ی ک��رده و ذھ��نش از آس��یب ھ��ایی
ب�ھ دور ب�وده و در رواب�ط ...حسادت، نفرت، خودخواھی و

با دوستان ھم سن خود،  بھ طور کلی برخوردی متناسب با 
روحی��ھ س��الم ی��ک ک��ودکرا داش��تھ باش��د، چ��ون در تجربی��ات 
مح���دودش در ک���ودکی ب���ا ای���ن گون���ھ خصوص���یات اخالق���ی 
برخورد نداشتھ و حتی برای این گونھ اخالقیات دلیل�ی نم�ی 

.د پیدا کندتوان

در مقابل کودکی کھ در خانواده دائم�اً ش�اھد مش�اجره پ�در و 
مادرش می باشد و می بیند کھ چگونھ پدر از موضع باال و 

ب�دنی م�ادر او مش�غول اس�ت، /موضع قدرت بھ توھین لفظی
بالفاصلھ از نظر روانی سردرگم و گمراه می گردد؛ قدرت 

دس�ت م�ی تشخیص عمل و رفتار صحیح را از نادرست از 
دھد و چون کودک است و توان مقابلھ را ن�دارد، خش�م آرام 
وجودش را پر می کند، ولی از شدت ت�رس از اب�راز آن را 
خ���ودداری م���ی کن���د، ادام���ھ ای���ن رفت���ار در خ���انواده نھایت���اً 
کودک��ان را از نظ���ر روان��ی از حال���ت متع��ادل بی���رون م���ی 

ح��ال دختربچ��ھ ای ک��ھ س��پس خ��ودش م��ورد ض��رب و .آورد
حتی سوء استفاده جنسی قرار می گیرد، بھ طور کلی شتم و

از چ��ارچوب روان ی��ک ک��ودک س��الم بی��رون آم��ده و از آن 
جایی کھ در جامعھ ما تجاوز جنسی ب�رای دخت�ر و خ�انواده 
اش��تابوی بزرگ��ی اس��ت، خ��انواده بیش��تر ب��ھ فک��ر مس��کوت 
گذاشتن این اتفاق است تا کمک ب�ھ دخت�ر و در نتیج�ھ دخت�ر 

ھ درد این آس�یب روان�ی و ب�دنی را در خ�ود ھم می آموزد ک
.پنھان کرده و با این آسیب در تنھایی دست و پنجھ نرم کن�د

از طرف دیگر، در خانواده ای کھ پدرساالری حاکم است و 
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حرف آخر را مرد می زند، این تنھا فرزندان مون�ث نیس�تند 
کھ صدمھ روحی می بینند، بلک�ھ فرزن�دان م�ذکر ھ�م ک�ھ در 

کی، تح��ت س��تم ق��درت از ب��اال و خش��ونت پ��در دوران ک��ود
ھستند و دقیقاً در این مرحل�ھ اس�ت ک�ھ ض�ربھ روان�ی را از 

در ادام��ھ مقال��ھ البت��ھ ای��ن بخ��ش از .جان��ب پ��در م��ی خورن��د
.بحث ھم بیشتر باز خواھد شد

در ای��ن ج��ا ام��ا آن چ��ھ واض��ح اس��ت، ای��ن اس��ت ک��ھ تج��اوز 
ھ در جنس��ی نس��بت ب��ھ کودک��ان اع��م از دخت��ر ی��ا پس��ر ریش��

فرھن��گ پدرس��االری جامع��ھ م��ذھبی م��ا و نق��ش خ��انواده در 
اعم���ال ای���ن ارزش ھ���ا دارد؛ ارزش ھ���ایی ک���ھ در جامع���ھ 
سرمایھ داری ما مبتنی بر نابرابری ھای طبقاتی و جنسیتی 

اضافھ بر ای�ن، ش�رایط اس�فبار اقتص�ادی ب�رای طبق�ھ .است
ک��ارگر و زحمتکش��ان جامع��ھ ام��روز م��ا، ب��االخص زن��ان، 

ب��ھ س��امان و خش��نی را ایج��اد ک��رده ک��ھ در ذات ش��رایط ن��ا
در ش�رایطی ک�ھ رژی�م :خود، ستم جنسی را تقویت م�ی کن�د

سعی بر بازگرداندن زنان بھ اسارت خانھ را دارد، دختران 
نوجوان بھ علت فقر مفرط، در خیابان ب�ر روی ک�ارتن م�ی 
خوابند، طبیعی است بازار خرید سکس بس�یار گ�رم اس�ت و 

جوان و اغلب کودکان خیابانیبھ علت وضع زنان و دختران 
چن�ین فرھن�گ .وخ�یم م�الی ب�ھ ت�ن فروش�ی روی م�ی آورن�د

بیم��اری، زمین��ھ بس��یار آم��اده ای را ب��رای تج��اوز جنس��ی و 
٢.خشونت ھای لفظی و بدنی نسبت بھ آنھا فراھم می آورد

کودکانی کھ از خانواده ھای فقیر و زی�ر خ�ط فق�ر م�ی آین�د، 
ظ��ر جس��مانی و ھورم��ون ھ��ای جنس��ی قب��ل از ای��ن ک��ھ از ن

تکام��ل یابن��د، اغل��ب ب��ھ وس��یلھ م��ردان بیم��اراحوال اط��راف 
خودمورد تجاوز قرار می گیرن�د، دخت�ران توس�ط ق�انون ب�ھ 
پدرخوان�ده خ�ود فروخت��ھ م�ی ش�وند و ی��ا مخفیان�ھ ب�ا ش��رکت 
ھ�ای ف�روش انس��ان معامل�ھ م�ی گردن��د ت�ا ب�ھ ش��کل ب�رده ب��ھ 

ن بزرگ ب�ین الملل�ی در خدمت امرای عرب یا سرمایھ دارا
در نتیجھ باز ھم ابعاد و تأثیر فرھنگ سرمایھ داری را .آیند

باید مسئول این گونھ خیانت بھ انس�انیت ب�دانیم و ب�از ناگفت�ھ 
نماند ک�ھ پس�ربچگان م�ا از ای�ن آس�یب مص�ون نیس�تند، ول�ی 

مجموعھ این شرایط در .دختربچگان درصد غالب را دارند
روان��ی س��المی را /ن ھ��ای روح��یجامع��ھ، نم��ی توان��د انس��ا

.پرورش داده و از آنھا انسان ھای مسئول و سازنده بسازد

تجاوز جنسی را چھ کسانی مرتکب می شوند؟

س��وای از ازدواج پدرخوان��دگان ب��ا دخترخواندھھایش��ان ک��ھ 
مسئولیت صد در صد آن بھ عھده سرمداران نظام جمھوری 

ھ و عم�الً ب�ر اسالمی است کھ با طرح چنین ق�انونی، آگاھان�

2http://www.ghatreh.com/news/nn10006933

تج����اوز جنس����ی ب����ھ دختربچگ����ان ص����حھ گذاش����تھ و مق����ام 
ش��ھروندان زن در ای��ران را ب��ھ ح��د کاالھ��ایی ک��ھ س��رمایھ 
داران در بازار بھ ف�روش م�ی رس�انند، پای�ان آورده و نظ�ام 
مالکیت خصوص�ی را ب�ھ دوران بربری�ت بازگردان�ده ان�د و 
س���وای ای���ن ک���ھ فق���ر و فالک���ت خ���انواده ھ���ای  ک���ارگری و 

رزان نواحی مناطق دور افتاده اس�تان ھ�ای ای�ران، ب�ھ کشاو
حدی حلقھ را بر گردن این خانواده ھا تنگ ک�رده ک�ھ ب�رای 
بقای بقیھ اعضای خانواده خود، حاضر می ش�وند فرزن�دان 
خ�ود را ب��ھ اردوگ�اه ب��رده داری مخف�ی ف��روش دخت��ران، در 

کھ این ھم بازمسئولیتش (مقابل مبلغ ناچیزی از دست بدھند 
گ��ردن خص��لت س��ود جویان��ھ س��رمایھ داران ب��زرگ ب��ین ب��ر 

المللی و از عوارض نظام سرمایھ داری جھانی است و در 
ایران باز ھم مسئولیت آن بھ عھده سردمداران نظام سرمایھ 

، اف��رادی ک��ھ مرتک��ب )داری جمھ��وری اس��المی ق��رار دارد
تجاوز جنسی بھ کودکان و زنان می شوند را نم�ی ت�وان در 

ب��وده و واقع���اً »متج��اوز ب��ھ عم��د«آورد ک��ھ زم��ره کس��انی 
ای�ن گون�ھ اف�راد .آگاھانھ مرتکب این گونھ اعمال می ش�وند

اعم از این کھ بھ ی�ک ک�ودک تج�اوز م�ی کنن�د و ی�ا ب�ھ ی�ک 
زن بالغ، کالً افرادی ھس�تند ک�ھ تح�ت ت�أثیر فرھن�گ زور و 
ستم حاکم بر جامعھ سرمایھ داری، آسیب روانی دی�ده ان�د و 

مال در ضمیر ناخودآگاه آنان فریاد طل�ب کم�ک این نوع اع
٣.است

ھمان طوری کھ در ب�اال ھ�م اش�اره ش�د، ترکی�ب خ�انواده ب�ھ 
شکلی کھ ما می شناسیم و در آن ب�ھ دنی�ا م�ی آی�یم و ب�زرگ 
می شویم، یکی از ارکان محکم و پایدار فرھنگ نظام حاکم 

در ای����ن خ����انواده ک����ھ عموم����اً از سلس����لھ مرات����ب .اس����ت
حت��ی در خ��انواده ھ��ایی ک��ھ (برخ��وردار اس��ت پدرس��االری

پدرخانواده حضور ندارد، افراد دیگری مثل فرزند ذکور و 
و ھم�ھ بای�د )زن این خلع را پ�ر م�ی کنن�د/مردان فامیل مرد

خانواده پیروی کنن�د و در پ�ی ای�ن ن�وع مناس�بات »مرد«از 
در واقع )دختر/مادر(نامساوی و نامتجانس با زنان خانواده 

ن مانند انسان ھایی با عقب افتادگی مغزی رفتار شده با زنا
و احترام���ی ب���رای حضورش���ان در جم���ع خ���انواده نیس���ت، 

روان���ی وارد ب���ر فرزن���دان، تنھ���ا متوج���ھ /ض���ربھ فرھنگ���ی
دختراننمی ش�ود، بلک�ھ پس�ران خ�انواده نی�ز ای�ن فرھن�گ را 
ف���را گرفت���ھ و وقت���ی وارد اجتم���اع م���ی ش���ود، دقیق���اً ھم���ین 

فرھنگ متعصب پدرساالر کھ از .کنندفرھنگ را پیاده می
ابت���دا ب���ھ فرزن���د ذک���ور م���ی آم���وزد ک���ھ زن���ان خ���انواده او 
موجوداتی نامساوی و ناقص العقلی ھستند کھ تح�ت پوش�ش 

3http://www.sa.org.au/index.php?option=com
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.مرد می توان بھ حقوق انسانی اشان تجاوز کرد»ناموس«
بھ خصوص فرزن�د (در واقع از ھمان ابتدا، پسران خانواده 

الم روان�ی ب�ھ دور پرت�اب ک�رده و را از مسیر س)ذکور اول
با برتر قرار دادن او نسبت بھ مادر و خ�واھرانش، پس�ر را 
آم���اده پ���ذیرش ارزش ھ���ای تحمیل���ی و از پ���یش مع���ین ش���ده 

این پسربچھ کھ در خانھ ش�اھد کت�ک .فرھنگ حاکم می کند
خ��وردن و ت��وھین لفظ��ی ش��دن م��ادر و خ��واھرانش از پ��در 

ع شده و مشاھد می کند کھ خانواده است، تدریجاً وارد اجتما
در خ��انواده ھ��ای دیگ��ر ھ��م ای��ن من��وال رواج دارد، ب��ھ ای��ن 

لذا .باید ھمین باشد»حقیقت«نتیجھ می تواند برسد کھ شاید 
ب�ھ خ��ود اج�ازه م��ی دھ�د ک��ھ م�ثالً در کوج��ھ و خیاب�ان ب��رای 

ت���ا بھت���ر و بیش���تر از ط���رف (زن���ان مزاحم���ت ایج���اد کن���د 
ا اگر در مقابل ابراز عالقھ ، ی)ھمقطاران خود پذیرفتھ شود

بھ زنی، جواب مثبت دریافت نکرد، بھ پافشاری بپ�ردازد و 
ح�س داش�تن .یا حتی بھ زن صدمھ ب�دنی بزن�د و مانن�د اینھ�ا

زن برای مردان در روابط زناشویی بھ قدری »حق تملک«
واقعی است کھ بھ شکل بیماری روانی در برخی از مردان 

از قت���ل ھ���ای %٢٧.ردحت���ی پ���س از ط���الق ھ���م ادام���ھ دا
خانوادگی ب�ھ دس�ت م�ردان انج�ام م�ی ش�ود ک�ھ قس�مت قاب�ل 

٤.مالحظھ ای از این قتل ھ�ا پ�س از ط�الق انج�ام م�ی گی�رد

رفتار آزاد دھنده و خشونت آمیز نسبت ب�ھ زن�ان در محاف�ل 
عم��ومی، یک��ی از عواق��ب ای��ن فرھن��گ ناھنج��ار اس��ت ک��ھ 

.رف می کندمردان ما را از مسیر سالم و آزاد روانی منح

ی کھ »مرد«آزار بدنی و روحی زنان در خانواده بھ وسیلھ 
در راس خانواده قرار دارد، نھ تنھا ستمی بدنی و روانی بر 
دختران خانواده وارد می آورد، بلکھ پسران خانواده را ھ�م 

لذا وقتی این فرزندان ٥.بھ انجام ھمین اعمال تشویق می کند
بھ اعم�الی م�ی زنن�د ک�ھ ذکور وارد جامعھ می شوند، دست 

امروز در کوچھ و خیابان ھای ایران، نسبت بھ زنان انج�ام 
ش��ده و انتھ��ایی ھ��م ن��دارد؛ رفتارھ��ای ت��وھین آمی��ز م��ردان 
نسبت بھ زنان در محافل عمومی امروز، دقیقاً ناشی از ستم 

.جنسی فرھن�گ نظ�ام س�رمایھ داری ح�اکم ب�ر جامع�ھ اس�ت
ال س���تم جنس���ی در البت���ھ آم���وزش فرزن���دان ذک���ور در اعم���

خ��انواده، س��پس در م��دارس و تم��ام موسس��ات دیگ��ر نظ��ام، 
در .مانند دانشگاه و محل کار عمالً بھ کار گرفت�ھ م�ی ش�ود

نتیجھ آن، ستم جنسی در محل کار باالخص در میان اقش�ار 
زی�را .خرده بورژوا و کارگری امروز بس�یار مت�داول اس�ت

خود از منافع مردان این اقشار متوسط و کارگری، اگر چھ 
طبقھ بورژوا و حاکم بی بھره ھستند، اما بھ طور دائ�م و از 
کودکی تحت تأثیر و پرورش فرھن�گ ب�ورژوایی ح�اکم م�ی 
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فرھن�گ جامع�ھ، فرھن�گ طبق�ھ «:م�ارکس م�ی گوی�د.باشند
و صحت این بی�ان را ام�روز در جامع�ھ ای�ران »حاکم است

میھ�ر چ�ھ ق�در رژی�م جمھ�وری اس�ال.کامالً لمس می کن�یم
فرھنگ تجاوزگر و ارتجاعی اس�المی را بیش�تر ب�ر جامع�ھ 
تحمیل می کند، خش�ونت جنس�ی، ب�دنی و روان�ی م�ردان ب�ر 

ب�ھ ھم�ین ترتی�ب، تج�اوز جنس�ی .زن�ان ھ�م بیش�تر م�ی ش�ود
...عمو، دایی، عموزاده، دایی زاده، پسرخالھ، پس�ر عم�ھ و

از میان افراد نزدی�ک ت�ا ی�ک غریب�ھ در مح�ل ک�ار، در راه 
ھمگ���ی بیم���اری ناش���ی از فرھن���گ زن س���تیز و ...ھ وخان���

نابرابر طلب نظام سرمایھ داری حاکم بر ایران بوده وھست 
در گذش�تھ ھ�م زن�ان .و مختص بھ جمھوری اس�المی نیس�ت

ما دقیقاً تحت ھمین فشار در جامعھ زندگی می کردن�د و در 
ھ��م ک��ھ درھ��ای کش��ور ب��ھ ط��ور علن��ی ب��ھ روی ١٣۵٠دھ�ھ 

ب��ود، ب��ا وج��ود اجب��اری نب��ودن حج��اب و چپ��اول گ��ران ب��از 
زنان در جامعھ، دخت�ران و زن�ان ج�وان »مساوی«حضور 

ما در خان�ھ و محاف�ل عم�ومی دائم�اً ب�ا برخوردھ�ای غل�ط و 
غی��ر انس��انی مردھ��ای خان��ھ و کوچ��ھ و خیاب��ان مواج��ھ م��ی 
شدند و مانند امروز اجازه زن و دختران خانھ بھ دست پ�در 

ن�ھ معن�ای ق�انونی داش�ت و ن�ھ بود و آزادی ھ�ای ف�ردی زن 
معنای اجتماعی، خصوصاً در میان خانواده ھای اقشار ک�م 

درد »آب��رو«و »ن��اموس«درآم��د و ک��ارگری ھمیش��ھ مس��ئلھ 
بزرگ�ی ب��رای زن�ان و وزن��ھ س��نگینی ب�ر دوش م��ردان ب��وده 

زنان شھرھای ب�زرگ و اقش�ار مرف�ھ و م�درن ھ�م ب�ا .است
ود، بالفاص�لھ برداشتن کوچک ترین قدم مخالف عرف موج

ای�ن ی�ک .روبرو می ش�دند»فاحشھ«و »ھرزه«با برچسب
نوع بیماری اجتماعی است کھ اکثر مردان جامعھ ما ب�ھ آن 

ای�ن، یک�ی از بیم�اری .مبتال بوده اند و تاریخچ�ھ دراز دارد
ریشھ ...ھای اجتماعی است کھ مانند کالھبرداری، دزدی و

کش�ورھای جھ�ان در فرھنگ طبق�اتی ح�اکم دارد و در تم�ام 
سوم، اسالمی یا غیره متداول است، زی�را فرھن�گ س�رمایھ 
داری حاکم از این ترفند برای کنترل جامع�ھ ب�ھ دس�ت خ�ود 

درست مانند زندان ھای ھمین .افراد جامعھ استفاده می کند
کشورھا کھ با ترفندھای مختلف گروه ھ�ای مختل�ف زن�دانی 

نداخت��ھ و از را ب��ھ ج��ان ھ��م ا)ب��االخص زن��دانیان سیاس��ی(
لک��ھ دار ک��ردن «ترفن��د .ب��ازدھی آن س��وء اس��تفاده م��ی کنن��د

م���رد، بس���یار آس���ان »تعص���ب«و ب���رانگیختن »دام���ان زن
نی���روی عظیم���ی را از ق���درت مب���ارزه اقش���ار زحم���تکش و 
ک��ارگر علی��ھ رژی��م گرفت��ھ و ب��ھ برخوردھ��ای خش��ونت آمی��ز 

نیروی�ی .میان شھروندان تب�دیل و در نتیج�ھ ب�ھ فن�ا م�ی رود
می توانست متشکل و متحد شده و بر ضد قدرت ستمگر کھ

ح�اکم ق�د بلن�د کن�د، ب�ھ ض�د خ�ود تب�دیل ش�ده و دس�ت ب�ھ قت�ل 
.ھمدیگر می برد

رژیم حاضر سعی کرده است با صادر کردن احکام جزایی 
ب��رای ای��ن گون��ھ ج��رایم در بعض��ی م��وارد، مس��ئولیت را از 
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زد، ام��ا گ�رده خ��ود برداش�تھ و ب��ھ گ�ردن اف��راد جامع�ھ بیان��دا
حقیقت این است کھ ھمان  طوری کھ زن�انی ک�ھ م�ورد س�تم 
جنسی و بدنی قرار می گیرند، شایستھ سرزنش نمی باشند، 
مردانی ھم کھ مرتکب ای�ن گون�ھ ج�رایم و حت�ی جنای�ت م�ی 

ق��درت ن��اخلف، .ش��وند را نم��ی ت��وان مقص��ر اص��لی دانس��ت
انسان را بھ گمراھی می کشاند و راه بازگشت ھم مانند شنا

مردان آگاه .کردن بر خالف جریان آب، بسیار مشکل است
و آزاد م���ا اغل����ب از جان����ب اف����راد خ����انواده و نزدیک����ان و 
ھمقطاران خود مورد تمسخر و سرزنش قرار می گیرند کھ 

اشان بایستند کھ این ریش�ھ در »زن«نیستند تا جلوی »مرد«
در دوران رژی��م گذش���تھ، برخ���ی .فرھن��گ مردس���االر دارد

در رادیو و تلویزی�ون، مع�روف ب�ھ بذل�ھ گ�ویی »انھنرمند«
ھای متداول و توھین آمیز ب�ھ م�ردان ش�مالی ی�ا آذربایج�انی 

ک��ھ دقیق��اً از تاکتی��ک ھ��ای آن رژی��م در ایج��اد و (بودن��د ...و
).حفظ فرھنگ پدرساالر در جامعھ بود

این گونھ تفرقھ افکن�ی، ن�ھ تنھ�ا در ت�رویج س�تم جنس�ی نق�ش 
تفرقھ ملی یکی از .ملی را ھم دام می زدداشت، بلکھ تفرقھ 

اساس����ی ت����رین اب����زار پراکن����دگی نی����روی طبق����ھ ک����ارگر و 
زحمتکشان جامعھ در ایجاد ھمبستگی طبقاتی بوده است کھ 
نظام ھای سرمایھ داری ایران از زمان رضاشاه تا کنون بھ 

تودھنی محکمی بود ١٣۵٧البتھ انقالب .آن متوسل شده اند
ب�ورژوازی ای�ران و امپری�الیزم؛ طبق�ھ بر ھمھ دسیس�ھ ھ�ای

کارگر ثابت کرد کھ توان داشتن اتحاد طبق�اتی و ھمبس�تگی 
ب�ا کلی�ھ اقش�ار تح�ت س�تم را ب�رای ب�ھ پی�روزی رس��انیدن آن 

س�ال پ�یش از انق�الب رژی�م ٣٠ام�ا ب�ھ م�دت .انقالب داشت
س�ابق ب�ا اس�تفاده از ای�ن ترفن�د س��عی ک�رد ت�ا ب�ا ی�ک تی��ر دو 

این مردان غیور را بر خ�الف »تعصب«مھ:نشان را بزند
میل خودشان برانگیزد و ھم میان ملیت ھای مختلف افتراق 

امروز ما دیگ�ر م�ی بای�د ای�ن گون�ھ .و دو دستھ گی بیاندازد
سیاست ھ�ا را از دور بشناس�یم و در دام آنھ�ا نیفت�یم؛ ام�روز 
تجانس��ی اخالق��ی و ھمگرای��ی و ھمبس��تگی زن و م��رد تم��ام 

م جامع�ھ از ھرگون�ھ اقلی�ت مل�ی، م�رد و زن اقشار تحت ست
باید بھ فکر منافع طبقاتی خود بوده و گول دسیسھ ھ�ای ای�ن 
نظام پوسیده را نخورده و تمام نیرو و خشم خود را در ی�ک 
اتحاد بالنده و آگاه متمرک�ز ک�رده و س�ر تی�ر آن را ب�ھ س�وی 
ای�ن رژی�م و ک�ل نظ�ام پوس�یده س�رمایھ داری و طرف��دارانش 

در شرایط کن�ونی م�ردم س�تم دی�ده م�ا فرص�ت وق�ت .بگیرند
تلف کردن و بازیچھ دست عوامل رژیم قرار گرفتن ندارن�د 
و باید بھ ریشھ ھای اوضاع کنونی حاکم بر ایران بپردازن�د 

.و در حل اساسی و بنیادی این معضالت اقدام کنند

و روز جھانی زن

انوضعیت کارگران زن و زنان اقشار کم درآمد در ایر

)بخش دوم(

فھرست

سارا قاضی

تاریخچۀ روز جھانی زن، گویای مبارزات گستردۀ سیاسی 
و طبقاتی طبقۀ کارگر در زمینۀ مسائلی مانند جنگ، صلح، 
تساوی حقوق زن و مرد، دموکراسی، شرایط محل کار و 

»حقوق«استاندارد زندگی بوده و منحصر بھ مطالبات 
روز جھانی زن در حقیقت .ر اجتماع نبوده استزنان د

بیان کنندۀ مطالبات و قدرت پیاده کردن آن ھا در ھر 
کشوری و وجود ھمبستگی بین المللی در حفظ این 

.مارس متبلور می گردد٨دستاوردھا است کھ در روز 
دستاوردھای جھانی مانند حق رأی تنھا ابتدای حرکت بود؛ 

کارگر در شھر نیویورک ھزار زن١۵، ١٩٠٨در سال 
راھپیمایی کرده و خواھان ساعت کار روزانۀ کمتر، مزد 

، ١٩٠٩بھتر و حق بیان موضع سیاسی خود شدند؛ در سال 
کارگران زن یک کارخانۀ پوشاک دست بھ اعتصاب زده و 
خواھان دستمزد و شرایط محل کار بھتر شدند؛ در سال 

کالرا ، در کنگرۀ دوم زنان در شھر کپنھاک، ١٩١٠
زتکین از حزب سوسیال دموکرات آلمان، خواھان تعیین 
روزی برای برجستھ کردن ستم مضاعف بر زنان و نیز 

١٧بزرگداشت دستاوردھای آن ھا شد؛ بیش از صد زن از 
کشور جھان حضور داشتھ و با این پیشنھاد موافقت کردند؛ 

، در پی تصمیم سال قبل از آن، روز جھانی ١٩١١در سال 
مارس در کشورھای اتریش، دانمارک، آلمان و ١٩زن در

بیش یک میلیون زن و مرد در .سوئیس جشن گرفتھ شد
کمپین حق کار، حق رأی، حق کسب مقام ارشدی در دفاتر 
مشاغل اجتماعی و پایان دادن بھ تبعیض جنسی راھپیمایی 

الکساندرا کلنتای جّو میلیتان آن روز را این طور .کردند
آلمان و اتریش در این روز از تجمع «:تشریح کرد

حتی.ھمھ جا جلسھ برقرار بود.کارگران زن می جوشید
در شھرھا و روستاھا در اماکن عمومی بھ حدی جمعیت 
گرد آمده بود کھ کارگران زن مجبور شدند از کارگران 
.مرد حاضر بخواھند کھ جای نشستن خود را بھ زنان بدھند

شدند و از فرزندانشان در آن روز مردھا خانھ نشین 
نگھداری کردند تا زنان خانھ دار بتوانند در این تجمعات 

در .این اولین نمایش قدرت کارگران زن بود.شرکت کنند
ھزار نفر شرکت ٣٠تظاھرات خیابانی آن ھا کھ حدود 

در .کرده بودند، پلیس پالکادرھای آن ھا را توقیف کرد
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نان تظاھرات کننده خیابان ھا زد و خورد بین پلیس و ز
٢۵کمتر از یک ھفتھ بعد، در .»درگرفت و خونریزی شد

تن از ١۴٠مارس در یک آتش سوزی در شھر نیویورک 
کارگران زن کھ اغلب مھاجرین ایتالیایی و یھودی بودند، 

این حادثھ، توجھ بسیاری را .جان خود را از دست دادند
انین کار متوجھ شرایط ایمنی محل کار کرده و بر روی قو

در ایاالت متحده اثر بسیار گذاشت و بھ موضوع روز 
، کارگران زن ١٩١٣در .جھانی زن در سال بعد درآمد

روسی اولین مراسم غیرقانونی روز جھانی زن خود را 
این زنان مبارزات خود را ھمواره تا سال .برگزار کردند

ادامھ دادند و در نتیجۀ آن، بسیار از آن ھا از طرف ١٩١۴
در زمان .مأموران تزار دستگیر، زندانی و یا تبعید گشتند

تزار مبارزه برای کسب حق رأی زنان، برای رژیم بھ 
در سال .معنای کوشش در سرنگون کردن آن رژیم بود

بین .جنگ جھانی اول رخ داد١٩١٨-١٩١۴ھای بین 
الملل سوسیالیستی متالشی شده و احزاب ھر کشور پشت 

در این شرایط کالرا .د صف کشیدندطبقۀ حاکم کشور خو
زتکین و رزا لوکزامبورگ کھ رھبر لھستانی جنبش 
انقالبی آلمان بود، از مراسم روز جھانی زن استفاده کرده 

راھپیمایی علیھ جنگ را ١۵-١٩١۴و در سال ھای 
با وجود تمام کوشش ھای رھبران جناح .سازماندھی کردند

با پیروزی ، این مبارزات ضد جنگSPDراستگرای 
اما رزا لوکزامبورگ  بھ ھمراه کارل لیبکنشت .برگزار شد

،  در روز جھانی ١٩١٧در سال .کشتھ شد١٩١٩در سال 
»نان و صلح«زن کارگران نساجی در روسیھ با شعار 

این زمانی بود کھ الاقل دو .اعتصابات خود را آغاز کردند
ن آنا.میلیون سرباز روسی در جنگ کشتھ شده بودند

این کارگران زن .خواھان خاتمۀ کمبود مواد غذایی بودند
در مقابل سربازان ایستاده و از آن ھا خواستند کھ بھ جای 

.تیراندازی بھ سوی زنان، خود بھ تظاھرکنندگان بپیوندند
.بھ این ترتیب، تزار مجبور شد کھ تخت خود را رھا کند

٨روز این روز مطابق بود با.لذا دولت موقت شکل گرفت
روز کارگران زن «:کلنتای در این باره نوشت.مارس
در این روز زنان روسی .، روزی تاریخی است١٩١٧

مشعل انقالب پرولتری را بھ دست گرفتھ و دنیا را بھ آتش 
در ».انقالب فوریھ در این روز آغاز گردید.کشیدند

کشورھای اتحاد جماھیر شوروی سابق و اروپای شرقی 
در .انی زن یک روز تعطیل رسمی بودھنوز روز جھ

دوران استالینیسم روز زن تدریجاً اھمیت انقالبی خود را 
باختھ و بھ روز تعطیلی مابین روز والنتاین و روز مادر 

رھبر حزب »الپاسیوناریا«، ١٩٣۶مارس ٨در .٦.در آمد

6

کمونیست اسپانیا، با حضور در راھپیمایی در روز جھانی 
کھ در برابر فاشیست ھا از زن از ھمگان خواست

»دینگلینگ«، ١٩۴٢جمھوری اسپانیا دفاع نمایند؛ در سال 
یکی از اعضای حزب کمونیست چین در راھپیمایی روز 
جھانی زن در سخنرانی خود از مائو و سایر رھبران حزب 
انتقاد کرد و نشان داد کھ چگونھ حزب کمونیست آن کشور 

اشتھ و زنان را در بین اعضای مرد و زن خود تفاوت گذ
او را بھ خاطر انتقاداتش .درجۀ دوم قرار می دھد

.نامیدند»راستگرا«

با شکست انقالب روسیھ، روز جھانی زن بھ خصوص در 
١٩۶٠در اواخر دھۀ .آمریکا بھ طور تدریجی از بین رفت

البتھ فمینیست ھای سوسیالیست سعی کردند تا این روز را 
باألخره .ی دیگر جان بخشندبا مطالبات حقوق بشری بار

کنوانسیون رفع ھمھ گونھ اشکال تبعیض «١٩٧٩در سال 
قطعنامھ ای را گذراند کھ (CEDAW)»جنسی علیھ زنان

کشور آن را امضا کردند بھ جز آمریکا، ایران، ١٨٧
آمریکا برای اجرای این .سودان، سودان جنوبی، سومالی

بھ علت ممانعت عھدنامھ بھ رأی مجلس سنا نیاز داشت کھ 
کھ جیمی کارتر آن ١٩٨٠جمھوریخواھان آمریکا، از سال 

اگر ھم امضا می .را امضا کرد، ھمواره متوقف مانده است
شد، باز ھم ضمانت برچیده کردن ستم جنسی وارد بر زنان 
را از جانب مردان، مراکز اجتماعی و حکومت نمی 

ی برای توانستیم توقع داشتھ باشیم، اما بھ عنوان ابزار
.مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل استفاده می بود

نگرانی جمھوریخواھان در این رابطھ بیشتر این است کھ 
عھدنامھ می تواند پایھ ھای استقالل آمریکا در زمینۀ بازار 

مارس ٨در ایران نیز تظاھرات روز .آزاد را سست کند
عشق و سرود٧.با شکوه انقالبی برگزار گردید١٩٧٩

٨.عدالت بھ مناسبت روز زن خوانده شد

مادران صلح «مارس در ایران بھ بیان ٨تاریخچۀ روز 
:»ایران

توسط پیک نسوان ١٣٠١مارس در ایران، در سال ٨
توسط جمعیت بیداری زنان ١٣٠۵رشت و سپس در سال 

http://www.socialismtoday.org/116/women.ht
ml

7http://www.facebook.com/video/video.php?v
=10150156241184612

8https://www.youtube.com/watch?v=6HpCmd
LRuF8

http://www.socialismtoday.org/116/women.ht
http://www.facebook.com/video/video.php
https://www.youtube.com/watch?v=6HpCmd
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پس از ایجاد تشکیالت زنان در سال .جشن گرفتھ شد
تبدیل شد و در دوران پس از این جشن بھ یک سنت ١٣٣١

این سنت توسط زنان آگاه بھ صورت ھای ١٣٣٢کودتای 
.مختلف پیگیری شد

عواملی چند فعالیت زنان را برای ١٣۵٧پس از انقالب 
:کسب حقوق پایمال شده شان افزایش داد

طی پنجاه سال سطح سواد و آگاھی زنان رشد زیادی -١
بھ حقوق خود بیشتر و داشتھ و با انفجار اطالعات، آنان 

.بیشتر آگاه شدند

حضور زنانی کھ مسلحانھ دوش بھ دوش مردان بھ -٢
بھ ھمھ خیابان و زندان آمدند و بدون آن کھ خود بدانند

نشان دادند کھ زن می تواند نھ تنھا مادر باشد، کھ در میدان 
.مبارزه نیز ندای برابری با مردان را سر دھند

ستین بار روحانیت حضور زنان برای نخ۵٧در سال -٣
را در تظاھرات مجاز اعالم کرد و بھ این ترتیب غولی را 
از بطری آزاد کرد کھ دیگر نخواھد توانست آن را بھ 

.بطری باز گرداند

سال گذشتھ سلب بسیاری از حقوق زنان ٣٠طی -۴
حضانت فرزند، حق مسافرت ھمچون حق طالق، حق 

رابر، حق کار و تحصیل بدون اجازه ھمسر، حق االرث ب
بدون اجازه ھمسر، دیۀ نابرابر، شھادت در مسایل قضایی 

این .خود بھ خود زنان آگاه جامعھ را بھ عصیان کشید…و
بار جنبش زنان نھ از باال کھ از دل جامعھ جوشید واز این 

٩.رو پایدار خواھد ماند

***

در حالی کھ ما می باید کوشش ھای بی دریغ زنانی را کھ 
در رژیم ھای گذشتھ با اختناق و ستم جنسی مبارزه کردند 
قدر نھاده و ھمیشھ بھ خاطر بسپاریم کھ ھیچ مبارزۀ 
پیروزمندی بدون ریشۀ تاریخی نیست و زنان ایران از 
دورۀ قاجاریھ بھ مبارزات خود بھ ویژه در زمینۀ حق 
تحصیل دست زده بودند و سپس مبارزات درخشان آنان در 

ب مشروطھ تنھا در مقایسھ با مبارزات دوران انقال
روسیھ، در رده دوم در ١٩١٧کارگران زن در فوریۀ 

سطح جھانی قرار گرفت، ولی در ھیچ مقطعی و بر اساسی 
ھیچ ضوابطی نمی توانیم ھیچ یک از مبارزات زنان را در 

و »مارکسیستی«ھر مقطعی از تاریخ، بھ خصلت 

9http://mothersofpeace-iran.com/?p=734

حتی اعضای اولیھ .حزب توده ایران نسبت دھیم»انقالبی«
را تشکیل دادند را »حزب کمونیست ایران«این حزب کھ 

نامید، آن طوری کھ خانم »مارکسیست«ھم نمی توان 
بھ ١٠»مسألۀ زن و مارکسیسم«سیمین کاظمی در مقالۀ 

حزب توده ایران دست .نسبت داده اند»حزب توده«
انست پرورده کرملین در زمان استالینیسم بود و ذاتاً نمی تو

-خصلت مارکسیستی و انقالبی داشتھ باشد، زیرا مارکسیسم
لنینیسم پس از مرگ لنین و بھ قدرت رسیدن استالین در 
واقع استالینیسم بود و پس از دستگیری ھا و اعدام ھای 
بلشویک ھای دوران انقالب و ھمرزمان لنین، آن رژیم 
خصلتی ارتجاعی یافت کھ بحث دربارۀ آن خارج از 

.ین مقالھ می باشدحوصلۀ ا

نیز ١١با استناد بھ نظرات برخی اعضای با قدمت این حزب
می توان دریافت کھ این حزب کمونیست ایران و در پی آن 
حزب تودۀ ایران در بھترین شکل از مواضع سیاسی، 

آلمان بود و در »حزب سوسیال دموکرات«چیزی شبیھ بھ 
از تساوی دفاع ١٢.حقیقت از روی آن الگوبرداری شده بود

حقوق زنان و دفاع از حقوق کارگران و سایر مواضع این 
حزب در چارچوب نظام سرمایھ داری بود و این حزب در 
ھیچ مقطعی از حیات خود خواھان برچیده شدن نظام 
سرمایھ داری و برقراری سوسیالیسم انقالبی بھ رھبری 

کتاب انقالبی طبقۀ کارگر نبود کھ اصل اول در 
ً بھ علت .استرکسما»مانیفست« حزب توده دقیقا

الگوبرداری از سیاست ھای سوسیال دموکراسی آلمان و 
دقیقاً مانند خط سیاسی سوسیال دموکراسی در اروپا، بارھا 
در مقابل جنبش ھای مترقی طبقۀ کارگر و زحمتکشان 

پھلوی و جمھوری (ایران ایستاد و حتی با رژیم ھای وقت 
این ١٣در اساسنامۀ.سو شدعلیھ انقالبیون ھم)اسالمی

10http://www.feministschool.com/spip.php?art
icle6914

11http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/
120218_l44_tudeh_party_amuei_interview.sh
tml

12http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8
%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A
F%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%
D8%A7%D9%86

13http://iichs.org/index.asp?id=804&doc_cat=
1

http://mothersofpeace-iran.com/?p=7341
http://www.feministschool.com/spip.php?art
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/
http://fa.wikipedia.org/wik
http://iichs.org/index.asp?id=804&doc_cat=
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حزب، بھ ھیچ وجھ اشاره ای بھ مبارزات طبقاتی برای 
برچیدن نظام سرمایھ داری و انقالب سوسیالیسیتی بھ 

.چیزی یافت نمی شودمنظور برقراری نظام سوسیالیستی 
در نتیجھ یا خانم کاظمی تعریف علمی از مارکسیسم را 

عنوان یک فمینیست عمداً یا سھواً مخدوش کرده اند و یا بھ 
ھنوز با مفھوم مارکسیسم کھ بر پایھ مبارزات طبقاتی 
استوار است آشنا نشده و در نتیجھ واژۀ بھ اصطالح 

دوران استالینیسم را کھ حزب توده »لنینیست-مارکسیست«
ھم در مواقعی کھ موقعیت ایجاب می کرد بھ آن متوسل می 

.شد، با دیدگاه مارکس یکی فرض کرده اند

کھ بھ موازات ١٤»شکیالت دموکراتیک زنان ایرانت«
حزب کمونیست ایران و بعداً بھ موازات حزب توده شکل 
گرفت، دقیقاً الگوبرداری شده از سازمان زنان حزب 
سوسیال دموکرات آلمان بود و بھ ھمان دلیل تشکیل شد کھ 
سازمان زنان آلمان با حضور کالرا زتکین مجبور شد کھ 

دلیل ھمانا حق عضویت ندادن بھ زنان در ایجاد گردد و آن
حزب سوسیال دموکرات آلمان و ھمین طور در حزب 

بھ ھمین ترتیب حزب توده نھ تنھا .کمونیست ایران بود
بود کھ در حفظ موقعیت خود از ھیچ مردساالر سازمانی 

موضع گیری ضد انقالبی و ھمسویی با ارتجاع رژیم 
ت، مانند ھمسویی با پھلوی و جمھوری اسالمی دریغ نداش

.جمھوری اسالمی در تحمیل حجاب اسالمی

علیرغم تمام این ھا، فعالیت تشکیالت زنان حزب توده در 
کنار حزب، از نھایت توان خود برای بلند کردن صدای 

اما .زنان تحصیل کردۀ بورژوا و اقشار میانی استفاده کرد
سیاست در میان زنان طبقۀ کارگر موثر واقع نشد، زیرا کھ 

این حزب تنھا توان جذب اقشار روشنفکر و تحصیلکردۀ 
بورژوا و روشنفکران طرفدار طبقۀ کارگر را داشت، با 
توجھ بھ این کھ اولین و بزرگترین حزب سراسری در 

روسیھ، توانست ١٩١٧ایران بود و بھ دنبال انقالب 
ایجاد نماید و در ...سازمان ھای کارگری، زنان، جوانان و

.مرکز امید مردم ستمدیده و کارگر ایران شده بودحقیقت 
اما سیاست ھای سوسیال دموکراتیک آن کھ تنھا خواھان 

بود، ...وضع زندگی کارگران، زنان، جوانان»بھبود«
تبدیل بھ مانعی در مقابل جنبش ھای انقالبی و مبارزات 

تا جایی کھ نھایتاً کارش بھ خیانت بھ .طبقاتی در ایران شد

14http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/
120202_l44_tudeh_party_women_organizatio
ns.shtml

ت انقالبی در دورۀ مصدق و باألخره دوران انقالب مبارزا
.کشید٥٧

ناگفتھ نماند کھ در مقالھ خانم کاظمی نکات دیگری ھم 
نھفتھ است کھ جای نقد دارد و می توان در مقالۀ مناسب 

.تری بھ آن ھا نیز پرداخت، اما نھ در این مقالھ

***

امروز اما، وضعیت کارگران زن و تھیدستان ما در ایران
بھ درجھ ای اسفبار و فالکت بار شده و فقر بھ اندازه ای 
شکم ھای خالی کودکان این زنان زحمتکش را بھ درد 
آورده کھ در محلۀ دروازه غار تھران و در مأل عام 

و خود بھ شغل تن ١٥کودکانشان را بھ فروش می گذارند
شرایطی زندگی این زنان و ...١٦فروشی پناه برده اند

ن ھا در حقیقت شرایط زندگی انسان ھای خانواده ھای آ
زمان محمد در عربستان را مانند تئاتری در پیش چشم ما 

ھدف از این مقالھ، نمونھ آوردن از وضع .می گذارد
زندگی زنان فقیر و ستمدیدۀ کارگر و خانواده ھای آن ھا 
نیست، بلکھ بحث این مقالھ بر سر این است کھ چھ کار باید 

.مصھ بیرون آمدکرد تا از این مخ

از دیدگاه مارکسیست انقالبی، کارگران زن مترقی و 
پیشرو بھ ھمراه زنان روشنفکر و مترقی سایر اقشار تحت 

تاریخی خود، -ستم باید متکی بھ بینش مبارزات طبقاتی
مسیر بیرون آمدن از این معضل عظیم را در مسیر بیرون 
.آمدن از ستم طبقاتی نظام سرمایھ داری بجویند

سوسیالیست ھای انقالبی بھ خوبی می دانند کھ تنھا راه 
رھایی زنان از ستم جنسی، برچیدن ستم طبقاتی از طریق 

، در عمل نشان ١٩١٧در انقالب .انقالب سوسیالیستی است
داده شد کھ وقتی انقالب سوسیالیستی بھ ثمر می رسد، 
راھگشای مبارزات رھایی بخش زنان از زنجیر اقتصادی 

مایھ داری می شود کھ در ذات خود، راھگشای نظام سر
.مبارزات زنان برای رھایی از تبعضات جنسی است

در نظام سرمایھ داری کنونی یا ھر نظام سرمایھ داری 
دیگر بھ ھر شکل و پوششی، جایی برای برچیده شدن این 

در نظام سرمایھ داری جھانی .فقر مفرط وجود ندارد
ن، از ثروتمندترین کشور امروز، در ھیچ کشوری از جھا

15http://www.dw.de/-گزارشی-تکاندھنده-از -خرید-و
فروش-کودکان -در -دروازھغار-تھران

16http://www.youtube.com/watch?v=yK_Vot
UYaoo
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در جھان تا فقیرترین و عقب افتاده ترین کشور، جای بھبود 
در جھان سرمایھ .اقتصادی در سطح ملی وجود ندارد

داری امروز کھ سرمایھ گلوبالیزه شده و سرمایھ داران، 
بین المللی ھستند و کارگران چھ آنان کھ در کشور خود 

یلۀ بنگاه ھای واردات استخدام ھستند و چھ آنان کھ بھ وس
برای کار می روند، جملگی در ١٧کارگر بھ دیگر کشورھا

سطح بین المللی برای عده ای کارفرما و سرمایھ دار بین 
.المللی کار می کنند

بھ ھمین ترتیب، تعریف کارگر ھم امروز دیگر بھ کارگر 
تمام کسانی کھ برای .صنعتی، کارگر ساده تقسیم نمی شود

دسترنج و علم خود را برای مبلغ مشخصی گذاران زندگی
می...در اختیار انواع و اقسام شرکت ھا، تولیدکنندگان و

گذارند و در پی فروش دسترنج خود، جز از دستمزد ساده 
دیگری از کار خویش نمی برند، بھ طبقۀ کارگر »سود«

اکنون در ایران، افراد تحصیل کرده ای ھستند .تعلق دارند
ود کار بھ استخدام کارھای غیرتخصصی کھ بھ علت کمب

در آمده اند و آنان کھ حتی ھمین کار ساده را ھم ندارند، تا 
زنانی کھ بھ علت نداشتن مدرک تحصیلی و یا حتی 
بیسوادی، بھ دنبال کارھای کارگری ساده ھستند و یا 
باألخره بھ مسیرھای تن فروشی و فروش فرزندان و 

در میان این اقشار مختلف .کارھایی از این قبیل می افتند
زنان طبقۀ کارگر ھستند با کمک نیروھای مترقی و انقالبی 
طبقۀ کارگر وظیفھ دارند کھ خود را سازماندھی کرده و در 

اول در زمینھ ایجاد ھستھ :دو مسیر ھمزمان فعال گردند
ھای حزب پیشتاز انقالبی، دوم در زمینۀ جذب سایر زنان 

بتھ بدیھی است کھ در شرایط ال.در درون یک تشکیالت
فعلی ھر دو کار باید در تماس ھای زیرزمینی و با رعایت 

.اصول مخفی کاری صورت پذیرد

زنان متعھد و انقالبی ما باید خود را برای شرکت در 
تشکیل حزب پیشتاز انقالبی آماده کرده و از اعضای فعال 
و سازمانده و رھبری کنندۀ آن در جنبش طبقۀ کارگر 

تشخیص این نکتھ تفاوت بین زنان سوسیالیست .ندباش
مانند خط سیاسی (انقالبی است با زنان بورژوا فمینیست کھ 

تنھا خواھان کسب آزادی )حزب توده در بھترین شرایط
ھای دموکراتیک بورژوایی ھستند و آرزویشان برقراری 

مشکل این خط فکری .دموکراسی غربی در ایران است
ھمانانی کھ در انتخابات ریاست جمھوری فمینیست ھا مانند 

از روحانی دفاع کردند و آنانی کھ ھنوز بھ دنبال سیاست 

17http://marxist.cloudaccess.net/workers-
struggles/604-3cosas.html

ھای اعتدالگرا بوده و حتی شعار سکوالر شدن ایران را ھم 
می دھند، این است کھ اینان یا درک علمی و واقع گرایانھ 
از روند تاریخی و دیالکتیکی مسائل سیاسی ندارند و یا 

ی، سیاسی و شخصی آنان اجازۀ برخورد منافع طبقات
.مارکسیستی با مسائل را در تحلیل ھایشان نمی دھد

زنان پیشرو و انقالبی از ھر قشر طبقۀ کارگر، در درجۀ 
اول باید بھ این جمع بندی برسند کھ بین مطالبات آنان با 
مطالبات جریانات اعتدالگرا، سوسیال دموکرات، سکوالر، 

.یک تفاوت طبقاتی وجود دارد...روشنفکر، فمینیست و
این تفاوت بھ این معنی است کھ ھر سیاستی کھ بھ نفع 
مطالبات آنان باشد، در ذات خود با مطالبات زنان تمام 
اقشار طبقۀ کارگر نھ تنھا متفاوت است کھ در حقیقت در 

لذا ھر آن چھ کھ امروز می تواند، .تضاد قرار می گیرد
برای »تساوی حقوق«و »اییرھ«و »آزادی«نوید دھندۀ 

آن ھا باشد، در چارچوب ھمین نظام سرمایھ داری حاکم 
یعنی اگر فردا این رژیم برچیده شده و یک حکومت .است

سکوالر روی کار بیاید، با وجود این کھ در آن زمان 
حجاب برچیده می شود، ولی این حکومت سکوالر ھنوز 

ه و در نتیجھ بر پایۀ یک نظام سرمایھ داری استوار بود
ھنوز ھمین خصلت بورژوایی ستمگر را خواھد داشت، 
زیرا کھ این حکومت ھم مجبور است وابستھ بھ نظام 

بھ عبارت دیگر .امپریالیستی و اقتصاد جھانی آن باشد
وضع اقتصادی زنان طبقۀ کارگر بھتر از امروز نمی 
شود؛ در غیر این صورت حکومت روی کار آمده بھ ھیچ 

امروز بورژوازی بھ .واند روی پای خود بایستدوجھ نمی ت
ھر شکل و لباسی در سطح جھانی مجبور است وابستھ بھ 
نظام اقتصادی جھانی باشد و این بدین معنی است کھ باید 
در چارچوب منافع اقتصادی امپریالیسم جھانی عمل کند، 

یا »مترقی«، »ملی«در نتیجھ ھرگز نمی تواند خصلت 
.باشدغیروابستھ داشتھ 

زنان اقشار مختلف طبقۀ کارگر ما از تحصیل کرده تا 
بیسواد، جملگی کارگرند و در نتیجھ بھ ھیچ وجھ نمی 
توانند منافع مشترکی با زنان اقشار مختلف بورژوا داشتھ 

مشکل امروز زنان طبقۀ کارگر ما حجاب نیست کھ .باشند
نان شب است، سیر کردن شکم خانواده و کودکان بی 

معضل اساسی زنان طبقۀ کارگر ما از ھر .ن استگناھشا
قشری امروز، داشتن شغل و امکان برآورده کردن 
نیازھای زندگی روزمره شان است؛ داشتن شغلی کھ با آن 
بتوانند زندگی آبرومند داشتھ باشند تا مجبور نباشند 
فرزندانشان را بفروشند و یا خود بھ تن فروشی پناه برند؛ 

در حسرت یک غذای گرم و لذیذ نباشند فرزندانشان ھمیشھ
و بھ علت نداشتن کفش و پوشاک مناسب از سرما نمی رند 

http://marxist.cloudaccess.net/workers
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و در گرما در خیابان ھا گرمازده و بیمار نشده و جان 
سرپناھی آبرومند داشتھ باشند و برای برآورده .نسپارند

کردن پیش پا افتاده ترین نیازھای انسانی شان مجبور 
برای .دانشان دست گدایی دراز کنندنباشند کھ خود و فرزن

.این زنان، بزرگترین معضل زندگی این مسائل است

شوھر، پدر، (حتی زنانی کھ از طرف خانواده ھایشان 
مورد ستم جنسی قرار می گیرند ھم اگر از نظر ...)برادر

اقتصادی امکانات کافی داشتھ باشند، بھتر می توانند در 
ت کرده و راه چاره ای موقتی مقابل این گونھ ستم ھا مقاوم

.یا دائمی بجویند و احتماالً جان خود را از خطر نجات دھند

البتھ سایر مسائل زنان، یعنی تبعیض جنسی در محل کار، 
در اجتماع، در زمینۀ حق حضانت فرزندان در مقابل پدر، 
حق ارث دختر در مقابل پسر و حق استقالل برای داشتن 

مسائل نظیر این ھا ...صیل ومسکن، خروج از کشور، تح
کھ جملگی در چارچوب حقوق دموکراتیک در جامعھ 
شمرده می شود، ھم در این مقطع از تاریخ سیاسی ایران 
تنھا بھ دست دولت سوسیالیستی قابل برآورده شدن است و 

.نھ بورژوازی درھر شکل و لباس

می»انقالب«حقیقت این است کھ وقتی امروز صحبت از 
انقالب :ا یک معنی بیشتر نمی تواند داشتھ باشدشود، تنھ

از دیدگاه مارکسیسم انقالبی این مقطع از .سوسیالیستی
انقالب «تاریخ، نھ ایران و نھ در ھیچ کشور دیگری 

کھ انقالبی بورژوایی است، دیگر ممکن »دموکراتیک
نیست، زیرا انقالب دموکراتیک متعلق بھ دورانی بود کھ 

حاکم بودند و )زمین دارھای بزرگ(ھا در اروپا فئودال 
و فئودالیسم )مثل انقالب کبیر فرانسھ(وقتی انقالب شد 

برچیده شد و بورژوازی شھری کھ سرمایھ دار بودند روی 
کار آمد، آن انقالب، انقالب دموکراتیک بود، یعنی حق 

از جملھ (رأی و آزادی بیان و حقوق دموکراتیک افراد 
دالیزم غصب کرده بود، قرار بود را کھ فئو)حقوق زنان

اما آنچھ کھ عمالً اتفاق .بورژوازی برای مردم تأمین کند
افتاد این بود کھ کارگران و زحمتکشان و دھقانان فقیر 
انقالب کردند کھ از زیر ستم بیرون بیایند، بورژوازی در 

بھ این ترتیب .واقع تنور را داغ دید و نان خود را چسباند
ا برقراری حق رأی و برخی حقوق کھ بورژوازی ب

ً برخی حقوق زنان و پاره ای حقوق  کارگران و تدریجا
دموکراتیک دیگر برای محکم کردن پایھ ھای خود، 
فرصت کسب کرد، اما بھ محض جا افتادن دولت سرمایھ 
داری در اروپا و آمریکا از تکمیل کردن مابقی حقوق 

الً از دھۀ سپس عم.دموکراتیک طبقۀ کارگر خودداری کرد
رکود اقتصاد سرمایھ داری جھانی، بعد از ١٩٧٠

، شروع شد و در تمام کشورھای ١٩٥٠شکوفایی دھھ 
اروپای غربی و آمریکا تدریجاً آن مزایا و حقوق 
دموکراتیکی را کھ طبقۀ کارگر با ضرب انقالبات پی در 

در روسیھ، بھ دست آورده ١٩١٧پی، بھ خصوص انقالب 
ً بھ این معنی است کھ .دبود، پس گرفتھ ان این نکتھ دقیقا

طبقۀ سرمایھ دار در سطح جھانی، بھ علت منافعش، دیگر 
حاضر نیست کھ در مقابل مطالبات دموکراتیک طبقۀ 

در نتیجھ انجام .کارگر کوتاه آمده و آن ھا را برآورده کند
تمام وظایف دموکراتیکی کھ از جانب حکومت ھای 

، مانند برچیده شدن تبعیض بورژوایی بھ انجام نرسیده
جنسی نسبت بھ زنان در تمام امور اقتصادی، سیاسی، 

بھ عھدۀ انقالب ...اجتماعی، مدنی، حقوقی، خانوادگی و
زیرا آن گاه کھ نظام .سوسیالیستی طبقۀ کارگر افتاده است

سرمایھ داری بھ بن بست بر می خورد و در نتیجھ نھ تنھا 
عی ھم می شود، تنھا حرکت خصلت انقالبی ندارد کھ ارتجا

مترقی و انقالبی، حرکت و سازماندھی بھ سوی انقالب 
سوسیالیستی و بھ دست گرفتن قدرت طبقاتی بھ دست خود 
طبقۀ کارگر است، تا تمام این وظایف را بھ نفع طبقۀ خود 

از این رو است کھ ما وقتی از انقالب .بھ انجام برساند
ھا انقالب سوسیالیستی حرف بھ میان می آوریم، منظور تن

.است

از این رو، سازماندھی در درون یک حزب انقالبی، اساس 
در شرایط کنونی .یک حرکت انقالبی و حساب شده است

تنھا حزبی کھ توانایی مقاومت در برابر قدرت نظامی و 
سیاسی جمھوری اسالمی را دارد و می تواند آنرا از پای 

ایران خاتمھ دھد، درآورده و بھ نظام سرمایھ داری در
تنھا با فعال بودن در درون .حزب پیشتاز انقالبی است

حزب پیشتاز کارگری است کھ حتی می توان برای حقوق 
دموکراتیک زن و مبارزه علیھ ستم جنسی در ایران فعالیت 

.پیروزمند و نتیجھ بخش داشت

روز جھانی زن بھ تمام زنان اقشار زحمتکش و کارگر 
ارکبادایران و جھان مب

٢٠١٤مارس ٨

سارا قاضی
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نقش زنان در انقالب روسیھ

فھرست

)Louise O'Shea(لوئیس اوشی :نویسنده

سایت آلترناتیو سوسیالیستی :منبع
)SocialistAlternative(

نسیم صداقت:مترجم

انقالب روسیھ نھ تنھا زندگی زنان را دگرگون کرد، بلکھ 
ربھ ای بھ تبعیض جنسی بود کھ تا آن زمان ھرگز چنان ض

.مشابھ اش رخ نداده بود

پیشرفت ھای زنان طی ماه ھای بعد از انقالب 
مانند سقط جنین رایگان برای متقاضیان، -١٩١٧اکتبر

قانونی بودن زندگی مشترک بدون ثبت دولتی، آزادی حق 
طالق، تضمین حمایت دولتی از زناِن بی سرپرست و 

شان، لغو قوانین عدم مشروعیت کودک، دستمزد کودکان
برابر، مرخصی زایمان برای تمام زنان، جرم زدایی کامل 
از ھمجنس گرایی، لغو سّن بلوغ جنسی، امکانات اجتماعی 
سازمان یافتھ با بودجۀ دولتی از قبیل غذا خوری ھای 
عمومی، رخت شوی خانھ ھا و مھد کودک ھای  سراسری 

ز جملھ اقداماتی است کھ تا ھمین حاال ا-و رایگان دولتی
دھھ ھنوز ھیچ دولتی نتوانستھ بھ انجام کامل ھمۀ ٩بعد از 

.آن نائل شود

اما این پیروزی ھا، با ھمۀ پیشرو بودن شان، فقط قسمتی 
تغییر در موقعیت و درک زنان جامعۀ .از داستان ھستند

ر روسیھ بھ خاطر شرکت توده ای آنان در کنار مردان و د
مبارزۀ انقالبی علیھ رژیم تزاری و کارفرمایانی بود کھ 
زنان را محکوم بھ کار در شرایط غیرانسانی و تبعیض 

.جنسی کرده بودند

تحول عظیم در رویکردھا و عملکردھا کھ نتیجۀ اجتناب 
ناپذیر بھ دست گرفتن کنترل دمکراتیک جامعھ از سوی 

می کند کھ گفتھ طبقھ کارگر بود، این اظھار لنین را تأیید
این .»جشن زحمتکشان اند«بود انقالب ھا، در بطن خود، 

.را زدند١٩١٧زنان کارگر بودند کھ جرقۀ انقالب فوریۀ 
زنان کارگر بدون این کھ شبیھ رفقای مردشان محتاطانھ 
عمل کنند،  در روز جھانی زن دست از کار کشیدند و با 

اقی مردم خواستند راھپیمایی در خیابان ھای پتروگراد از ب
آن ھا یک صدا پایان دادن بھ جنگ، .کھ بھ آن ھا بپیوندند

.گرانی، گرسنگی، ومحرومیت کارگران را مطالبھ کردند

زنان «یکی از توصیفات آن زمان نشان می دھد کھ چگونھ 
بھ طور گروھی تمامی ابزار کارشان را پایین گذاشتند، 

دفمندانھ بھ طور آسیاب ھا را ترک کردند و بھ سرعت و ھ
....جمعی از یک کارخانھ بھ کارخانۀ دیگر حرکت کردند

زنان از ھر چھ کھ بھ دستشان می رسید استفاده کردند 
، در و پیکر کارخانھ )سنگ و گلولھ برفی و چوب و غیره(

ھا را شکستند و تمامی کارخانھ و ساختمان ھا را تسخیر 
.کردند

ی کارگران دیگر شد کارھای زنان کارگر کاتالیزوری برا
تا نھ تنھا بھ اعتصاب آن ھا بپیوندند، بلکھ آغاز بھ بنای 
ساختارھای دمکراتیک خود برای بھ چالش کشیدن رژیم، 
کارفرمایان و جنگی کنند کھ ثروتمندان برای آن آمادۀ 
قربانی کردن کارگران بیشمار و بھ فقر کشیدن عدۀ بیشتری 

ا بھ اسم شوراھا، قادر بھ در ماه اکتبر، این ساختارھ.بودند
سرنگونی آخرین بقایای حکومت سرمایھ داری و استقرار 

.حکومت کارگری شدند

بھ خاطر جنگ، زنان نسبت قابل توجھی از نیروی کار را 
درصد می رسید، ۴٠تشکیل می دادند کھ در پتروگراد بھ 

و دخالت فعاالنھ زنان در آن جا دلیل قطعی موفقیت انقالب 
ن جایی کھ مشارکت در شوراھا داوطلبانھ بود، از آ.بود

گسترش احترام و رفتار برابر برای ھمھ در جنبش، برای 
.موفقیت آن نقشی سترگ داشت

این نقش زنان در انقالب باعث بھ زیر سؤال بردن بسیاری 
از تبعیضات جنسیتی شد کھ از مدت ھا قبل از انقالب 

یعی بھ خانھ این تصور کھ زنان بھ طور طب.وجود داشت
تعلق دارند، باید کودکان را بزرگ کنند و یا آن کھ باید 
تسلیم بھ اقتدار مرد شوند، بھ عنوان عقایدی بر خالف 

.منافع کارگران نگریستھ شد

یکی از رھبران زن بلشویک این پدیدۀ تبعیض جنسیتی را 
:او گزارش داد.در میتینگ جوانان انقالبی مشاھده کرد

آن روز این بود کھ ھمۀ اعضا باید یکی از موضوعات
دوختن را یاد بگیرند کھ در این موقع یک پسر جوان 

چرا ھمۀ باید دوختن را یاد بگیریم؟ «:بلشویک می گوید
البتھ دختران باید یاد بگیرند، چون در آینده آنان باید بتوانند 
دگمۀ شلوار ھمسرانشان را بدوزند؛ ولی چرا ما یاد 

»بگیریم؟

نھ تنھا .جمالت توفانی از خشم بر پا کردطرح این 
دختران، بلکھ ھمھ بھ خشم آمده بودند و روی صندلی 

ھمسران باید دگمھ شلوار «ھاشان آرام و قرار نداشتند، 
بدوزند؟ منظورت چیست؟ آیا می خواھی بھ قوانین بردگی 
زنان ادامھ بدھی؟ یک ھمسر، رفیق شوھرش است، نھ یک 

ر جوانی کھ این حرف را زده بود در آخر آن پس.خدمتکار
.مجبور بھ پس گرفتن صحبتش شد
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از آن جایی کھ بلشویک ھا متعھدترین نیروی سیاسی نسبت 
بودند، سازمانی بودند ١٩١٧بھ قدرت گیری کارگران در 

کھ بیشترین تالش را بھ سازماندھی کارگران زن معطوف 
ن، آن ھا درون زنان رختشو و ھمسران سربازا.می کردند 

یعنی دو گروه از سرکوب شده ترین زنان، سازماندھی می 
آن ھا جزوات و ادبیات زیادی کھ از شرایط خاص .کردند

بلشویک ھا .زنان کارگر می گفت، تھیھ و پخش کردند
ارتباط بین سرنوشت قدرت کارگران و آزادی زنان را 

.دریافتھ بودند

رتش سرخ در ماه اکتبر، زنان در قیام شرکت کردند و بھ ا
.آنان درکنار بقیھ بھ کاخ زمستانی حملھ کردند.پیوستند

آلکساندرا رودیونو وآ کارگر جوان بلشویکی بود کھ 
مسئولیت ھماھنگی کارگران تراموا را در پتروگراد بھ 

او تأثیر عمیقی را کھ انقالب روسیھ بر روی .عھده داشت
احساس «:او و دیگران داشت، این طور توصیف می کند

می کردم کّل زندگی ای کھ با آن مأنوس بودم از ھم 
گسیختھ می شد، و من در این گسست و تخریب شاد می 

.»شدم

در نھایت در شوروی تمامی دستاوردھای انقالب تخریب 
ضد انقالب استالین تمامی بقایای قدرت کارگران را .شد

نابود کرد و با این نابودی دستاوردھای زنان ھم بھ نابودی 
اما این بھ ھیچ وجھ بھ معنی نفی دستاوردھای .نده شدکشا

این انقالب بھ ما .نیست١٩١٧انقالبی کارگران در سال 
قدرت درک پتانسیل انقالب ھای کارگری را داد؛ انقالباتی 
کھ تمامی شکل ھای نابرابری اجتماعی را بھ چالش می 

.کشد

نقش توده ھای کارگران، مخصوصاً زنان کارگر، در اکثر 
توصیفات اصلی رویدادھای انقالب کنار گذاشتھ و یا نادیده 

ھدف این تاریخ نویسان معموالً بی .گرفتھ می شود
اعتباری سیاست رادیکال و کنش توده ای است و تسلیم 

ثابت کرد کھ ١٩١٧ولی وقایع سال .شدن بھ وضع موجود
.جایگزینی برای سرمایھ داری وجود دارد

شان دادند کھ چگونھ ستم دیدگان بھ زنان در انقالب اکتبر ن
جلوی صحنھ می آیند و در یک نبرد انقالبی جامعھ را 
شکل می دھند، چگونھ تبعیضات جنسی در یک عرصھ 
عظیم بھ چالش گرفتھ می شود و چگونھ طبقۀ کارگر می 

درک این .تواند بھ قلب تمامی اشکال ظلم و ستم  حملھ کند
د بھ آزادی زنان ھستند، پروسھ برای تمامی کسانی کھ متعھ

.ضروری است

سھ بینش از دمکراسی

فھرست

احیای ۀدر جلسمازیار رازیبحث شفاھیمتن کامل
مارکسیستی

در این جلسھ تالش می کنم رئوس اساسی این بحث را بھ 
شرده ارائھ بدھم، زیرا بحثی است مفصل و مسائل طور ف

در این جلسھ، در .مختلفی حول و حوش آن وجود دارد
، می خواستم در »دمکراسی«مقابل با دو نگرش دیگر از 

بارۀ دمکراسی سوسیالیستی نکاتی را  با رفقا در میان 
.بگذارم

علت اول طرح این موضوع این است کھ در دورۀ آتی 
، یکی از )ھمانند مفھوم سوسیالیسم(سیمسألۀ دموکرا

ھای نظری ھمگرایی میان مارکسیست ھای انقالبی پایھ
و »دمکراسی«این دو مفھوم، یعنی مفاھیم .١٨تواند باشدمی

زیرا .بھ شکلی بھ ھمدیگر پیوند خورده اند»سوسیالیسم«
ھردوی این دو موضوع ھا دستخوش تحریف ھای زیادی 

حث ھای متناقض فراوانی بوده شده، و حول و حوش آن ب
ما بھ عنوان مارکسیست ھای انقالبی باید وجھ تمایز .است

نظرات خود را با سایر سایھ روشن ھای متفاوت از درک 
روشن »سوسیالیسم«و »دموکراسی«و شناخت از مقوالت 

در مورد مفھوم سوسیالیسم، در پیش، طی مصاحبھ .کنیم
رجوع شود بھ (کردم ای بھ نکات اساسی آن اشاراتی 

اما، در ).مصاحبھ با تلویزیون روند سوسیالیستی کومھ لھ
این بحث تمرکز را بر مفھوم مارکسیستی دمکراسی خواھم 

.گذاشت

پیش از توضیح مفھوم مارکسیستی دموکراسی، می 
خواستم در ابتدا بھ دو بینش انحرافی کھ توسط مدافعان 

در پیوند با مسألۀ طرح گشتھ،»سوسیالیسم«اسبق و کنونی 
این ھا انحرافاتی ھستند کھ از .دموکراسی، اشاره کنم

این .درون طیف مدافعین چپ و سوسیالیست مطرح شده اند
دو موضع انحرافی از طرف دو جریان مختلف ارائھ داده 

.می شود

اول، از موضع جریانات لیبرال است، کھ امروزه در سطح 
جریاناتی کھ .ه می شونداپوزیسیون بسیاری از آن ھا دید

مشروطھ «، »سوسیال دموکرات«با نام ھای مختلف 
و انواع و »سکوالر«، »جمھوری خواه الئیک«، »خواه

پروژۀ احیای :٢١بھ سوی مارکسیسم قرن «رجوع شود بھ جزوۀ ١٨
:»مارکسیستی در گسست از نخبھ گرایی و تخیل گرایی

http://militaant.com/?p=3302

http://www.youtube.com/watch?v=f7GwzdgvNEk
http://militaant.com/?p=3302
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اقسام گرایش ھایی کھ از جریانات استالینیستی و مائوئیستی 
بسیاری از این گرایش ھا .برش کرده اند، مشاھده می شود

ھای  »هاردوگا«کسانی ھستند کھ زمانی طرفدار 
بوده اند، کھ بھ دلیل )مانند شوروی و چین(سوسیالیستی 

ای کرده و بھ درجھ١٨٠فروپاشی این اردوگاه ھا، چرخش 
البتھ امروزه در .پیوستھ اند»سوسیال دموکراسی«اردوی 

کنار این طیف وسیع سوسیال دموکرات ھا، سلطنت طلبان 
کرات و درواقع کل این اپوزیسیون سوسیال دمو.ھم ھستند

لیبرال، از لحاظ  موضع طبقاتی، جناح چپ جریان 
بورژوایی داخل ایران یعنی اصالح طلبان را نمایندگی می 

.کنند

در نتیجھ در سال ھای اخیر طیف وسیعی از این جریانات 
اکنون، باید ارزیابی کرد کھ منظور .را ما مشاھده کرده ایم

دستھ فرض واقع این چیست؟ در »دموکراسی«این ھا از 
»ھدیھ«را بر این می گذارند کھ بورژوازی حامل یک 

یا این کھ گویا بورژوازی .بزرگی برای ملت ایران است
ای است کھ ما در ایران »مدینۀ فاضلھ«غرب یک 

توانیم بھ مثابۀ الگویی قابل صدور آن را مورد استفاده می
.قرار دھیم و تمامی مشکالت جامعۀ خود را حل کنیم

وی دیگر سکھ بینش لیبرال ھا، موضع استالینی از آن ر
این دستھ اعتقاد دارند کھ اصوالً .دمکراسی ھست

دموکراسی ارتباطی با جنبش کارگری و کمونیست ھا 
یک واژه »دموکراسی«بھ زعم آنان، گویا اصوالً .ندارد

کنند کھ کمونیست ھا خواھان استدالل می.بورژوایی است
بھ مفھوم نوعی از رژیم »پرولتاریادیکتاتوری «استقرار 

استبدادی ھستند کھ قرار است اقلیتی را در جامعھ سرکوب 
»بورژوایی«را یک پدیدۀ »دموکراسی«از این رو .کند

متعلق بھ اقلیتی کھ قرار است توسط اکثریت سرکوب شود، 
در نتیجھ، این دستھ خود را کامالً جدا از واژۀ .می شناسند

.می پندارند»بورژوایی«و آن را  کرده»دموکراسی«

از منظر مارکسیستی، ھر دوی این بینش ھا از 
اما، با وجود این .نادرست و انحرافی است»دمکراسی«

کنند، دو وجھ کھ این دو بینش در مقابل ھم صف آرایی می
اول، ھردو بینش، .اشتراک نیز با یکدیگر دارند

دوم، ھردو .درا از آن بورژوازی می دانن»دموکراسی«
بینش برداشت نادرستی از نظریۀ کارل مارکس در مورد 

داشتھ و این وٰاژه را آگاھانھ و یا نا »دیکتاتوری پرولتاریا«
کندبینش لیبرالی تصور می.آگاھانھ تحریف می کنند

، »نوین«را بورژوازی بھ  مثابۀ یک  ایدۀ »دمکراسی«
در ١٨و ١٧پس از  انقالبات بورژوا دموکراتیک قرون 

و بھ زعم این بینش تاریخ ھم نشان .اروپا، کشف کرده است

ای بھتر و ھمھ گیر تر از این شکل داده کھ پدیده
و  وجود نداشتھ، پس باید از این حمایت کرد »دمکراسی«

راه رسیدن بھ سوسیالیسم از طریق تقویت و قوام بخشیدن 
.بھ این شکل از دمکراسی بھ فرجام رساند

با استدالل ھای مشابھی، »دمکراسی«تالینی از بینش اس
این بینش اعتقاد .نتیجۀ معکوس بینش لیبرالی را می گیرد

ارتباطی بھ جنبش »دموکراسی«راسخ دارد کھ اصوالً 
.کارگری ندارد

»دیکتاتوری پرولتاریا«ثانیاً استناط این دو بینش از واژۀ 
.نیز نادرست است

رولتاریامفھوم دیکتاتوری انقالبی پ

دیکتاتوری «دارد کھ واژۀ بینش لیبرالی، مفروض می
یعنی ابزاری .نوعی دیکتاتوری استبدادی است»پرولتاریا

در دست دولت برای سرکوب مردم، و از این رو آن را 
در مقابل، تلقی می کند کھ .مردود اعالم می دارد

دموکراسی بورژوایی خواھان دموکراسی برای ھمۀ مردم  
.است

ینش استالینی نیز بر این اعتقاد متکی است کھ گویا قرار ب
دیکتاتوری «است طبقۀ کارگر، رژیمی تحت عنوان  

بھ وجود آورد کھ سایر جامعۀ غیر کارگری را »پرولتاریا
تحت دیکتاتوری خود قرار دھد و در صورت اختالف نظر 

یعنی یک .کند»سرکوب«مخالفان را با زور و سرنیزه 
کردن »دیکتھ«و برای »پرولتاریا«دی با نام رژیم استبدا

ً تحت .سیادت خود بر اکثریت جامعھ کھ این روند عموما
واقع در.یابداستالینی سازمان می»حزب آھنین«رھبری 

شود و عموماً یک جایگزین طبقۀ کارگر می»حزب«
بھ بیان دیگر .نیز در صدر حزب قرار می گیرد»پیشوا«

است کھ »زب کمونیستح«یک پیشوا متکی بر 
یک .دیکتاتوری را بھ نام کل طبقۀ کارگر اعمال می کند

.نظام خشن کھ تمام مخالفین را در جامعھ قلع و قمع می کند
یعنی نظامی است کھ متکی بھ دولتی کردن تمام مسائل در 
سطح جامعھ و بھ عبارتی نظام سرمایھ داری دولتی تحقق 

استالین، مائو و پل پت و ھمان طور کھ در دوران.می یابد
.اکنون در کره شمالی تجربھ شده است

در صورتی کھ بحث کارل مارکس در مورد دیکتاتوری 
انقالبی پرولتاریا بھ ھیچ وجھ ھیچ کدام از این برداشت ھا 

دیکتاتوری «نخست این کھ مارکس از واژۀ .نبوده است
ای گرایش ھ(آورد سخن بھ میان می»انقالبی پرولتاریا

).را از این عبارت حذف می کنند»انقالبی«استالینی کلمۀ 
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»رژیم«دوم، آن چھ مد نظر مارکس از این واژه بوده یک 
یا (منظور او یک دولت گذرا .یا یک حکومت نبوده است

بوده است، دولتی کھ برای انتقال از دوران )یک نا دولت
تاین دول.سرمایھ داری بھ سوسیالیسم طراحی شده است

توصیف شده است، زیرا  در دورۀ گذار از »انقالبی«
سرمایھ داری، می باید عالی ترین دمکراسی کھ بشر بھ 

در غیر این صورت گذار از خود دیده را اعمال کند،
بھ اعتقاد مارکس .سرمایھ داری تحقق نخواھد یافت

سوسیالیسم باید از پایین و با مشارکت مستقیم و فعال تمام  
یا یک »پیشوا«عھ تحقق یابد، و نھ توسط یک آحاد جام

از منظر .»طبقۀ کارگر«و یا حتی صرفاً »حزب آھنین«
کارگران، دھقانان، خرده (مارکس تمامی اعضای جامعھ 

،)ھای ملی و غیرهبورژوازی شھری، روشنفکران، اقلیت
جمھوری (»دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا«پس از استقرار 

.ھای سوسیالیست مبدل  شوندایتاً بھ انسان، باید نھ)شورایی
است زیرا ، پس از تسخیر قدرت، »انقالبی«این دولت 

مرتب بھ شیوۀ انقالبی اقتصاد جامعھ را دستخوش تغییر و 
این دولت توسط حکومتی کھ از سوی .تحول قرار می دھد

اکثریت جامعھ بھ شکل دمکراتیک و از طریق تشکیل 
و ثغور قدرت آن را تعیین می مجلس مؤسسان کھ حدود 

حکومت کارگران و دھقانان و یا (شود کند، ھدایت می
).شکل مشابھی از حکومت کھ توده ھا تعیین کنند

در زمان حیات مارکس »دیکتاتوری«اضافھ بر این،  کلمۀ 
.بھ مفھوم ایجاد ابزار استبداد و سرکوبگر نبوده است

»بورژواییدیکتاتوری«مارکس برای نمونھ صحبت از 
می کرد و حتی در مورد حکومت ھایی کھ دموکراسی 

در آن زمان مارکس از .بورژوایی در آن وجود داشتند
.استفاده می کرد»حق وتو«بھ مفھوم »دیکتاتوری«کلمۀ

در نتیجھ منظور مارکس ھرگز این نبود کھ دیکتاتوری 
انقالبی پرولتاریا بھ مثابھ یک دولت مستبد و سرکوبگر 

منظور مارکس این بود کھ ھمانند دولت .ر می گرددظاھ
ھای بورژوایی کھ از حق وتو در مواردی برخوردار است 

دیکتاتوری «، )مانند حفظ مالکیت خصوصی و غیره(
کھ »حق وتو«بانیز دولتی خواھد بود»انقالبی پرولتاریا

ملی کردن منابع اصلی (خواھان کنترل بر اموری است 
بانک ھا تحت کنترل جمھوری شوراھای اقتصادی از جملھ

خلع ید از قدرت اقتصادی و ابزار زور .کارگری
المللی و غیره برای کنترل بر بازرگانی بین.بورژوایی

ھا حق وتوی این.جلوگیری از بازگشت مجدد سرمایھ داری
.)قدرت نوین پرولتری خواھد بود

در نتیجھ، باید از ابتدا روشن شود کھ برداشت بینش
»دیکتاتوری پرولتاریا«لیبرالی و استالینی از مفھوم 

.دستخوش تحریف شده و اساساً نادرست است

بینش لیبرالی از دمکراسی

در توضیح بیشتر بینش لیبرالی از دمکراسی باید ذکر شود 
کھ مدعیان این بینش بخشاً از سابقۀ طیف چپ  و طرفداران 

کنند کھ جامعۀ ل میاز این رو استدال.سوسیالیسم بوده اند
آتی سوسیالیستی، تنھا از از مجرای دموکراسی بورژوایی 

این .باید عبور کند و این دو مرحلھ بھ ھم پیوند خورده اند
بینش مدعی است کھ دمکراسی سوسیالیستی تنھا از مسیر 

بسیاری .دموکراسی بورژوایی و تدریجی تحقق پذیر است
تی کھ امروز از جریانات بھ اصطالح طیف مارکسیس

سوسیال دموکراسی را بھ مثابھ یک آلترناتیو برای آتیھ می 
البتھ جریانات راست .بینند، یک چنین تصوری دارند

سوسیال دموکراسی ھم ھستند کھ اصوالً بھ سوسیالیسم 
مانند سلطنت طلبان و گرایش ھای راست (اعتقادی ندارند 

بورژوازی کھ امروز خود را سوسیال دمکرات می 
).انندخو

توان الگویی از جوامع این بینش بر این باور است کھ می
آل ایده.»پیاده کرد«نظیر سوئد یا آمریکا را در ایران 

مدینۀ فاضلھ .جامعۀ آتی این بینش بورژوازی غربی است
آنان تصور .شان یا آرمان شھرشان سوئد یا آمریکا است

وجود می کنند اگر دموکراسی نظیر آمریکا در ایران بھ
آید، وضعیت وخیم کنونی تغییر کرده، و نھایتاً آزادی و 
.برابری و دموکراسی واقعی در ایران بھ وجود خواھد آمد

این بینش در عین حال بر این باور استوار است کھ 
دموکراسی متعلق بھ بورژوازی است و حاصل انقالب ھای 

در .بورژوا دموکراتیک در جوامع غربی بوده است
.ھ از لحاظ تاریخی این بحث اصوالً ناوارد استصورتی ک

الزم بھ تأکید است کھ دموکراسی تاریخچھ ای دارد و منشأ 
.آن نیز انقالبات بورژوا دموکراتیک نیست

تاریخچۀ دمکراسی در جوامع بشری

از ابتدا کھ بشر آغاز بھ فعالیت اجتماعی نمود، یک نوعی 
موضوع دموکراسی در جوامع بشری دیده شد و این

ً مربوط بھ بورژوازی نیست ھمان طور کھ قبل از .صرفا
بورژوازی دموکراسی وجود داشتھ، پس از بورژوازی و 
یا پس از سرنگونی بورژوازی و سرمایھ داری، 

دموکراسی «آن دمکراسی را ما  .دموکراسی خواھد بود
یعنی دموکراسی ای برای تمام .می نامیم»سوسیالیستی

.فقط یک اقلیت خاصی از جامعھآحاد جامعھ، نھ 

بینیم بر خالف نگرش لیبرالی، اگر بھ تاریخ نظر افکنیم می
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کھ حتی در سال ھا قبل از میالد و در جوامع پیشابرده 
ما شاھد .داری ھم نوعی دموکراسی وجود داشتھ است

در آن دوران، .دمکراسی در جوامع قبیلھ ای بوده ایم
و مشورت می کردند و یک سران قبایل می نشستند و شور

سال قبل از میالد در ۴٠٠در .سری تصمیمات می گرفتند
بین برده .جوامع برده داری دموکراسی وجود داشتھ است

دارھای دوران افالطون ھم دموکراسی بوده است و نوشتھ 
ھای افالطون نشان می دھد کھ یک چنین سبکی از 

ر آن دوره البتھ د.مراوردۀ دمکراتیک وجود داشتھ است
صرفاً دموکراسی درون خود ھیئت حاکم است کھ وجود 

در دوران .در دوران فئودالیسم ھم ھمین طور.داشتھ است
فئودالیسم ھم انواع و اقسام دموکراسی بین اشراف و زمین 

یک سلسلھ مجامعی .دارھا و پادشاھان و غیره بوده است
بادل نظر بود کھ این ھا می نشستند و تصمیم می گرفتند و ت

.در جوامع سرمایھ داری ھم ھمینطور بود.می کردند
دوران مختلف سرمایھ داری، در دوران رقابت آزاد و در 
دوران قبل از آن و پس از آن انواع و اقسام دموکراسی 
ً آن چھ ما امروز می بینیم حاصل این  ھایی بود کھ نھایتا
ا دموکراسی بورژوایی است کھ پس از انقالب ھای بورژو

.دموکراتیک بھ دست آمد

درنتیجھ این بحث جریانات لیبرالی مبنی بر این کھ 
دموکراسی متعلق بھ بورژوازی است کامالً نادرست و 

.مرتبط با واقعیت ھای تاریخی نیست

تخیل گرایی نگرش لیبرالی از دمکراسی

از طرف دیگر، نکتھ ای کھ این نگرش لیبرالی در 
کند، این است کھ الگوسازی و اپوزیسیون بھ آن توجھ نمی 

بھ جامعۀ ایران، یک »خارج«منتقل کردن یک ایده از 
زیرا مسألھ این جاست کھ حتی .روش کامالً تخیلی  است

دموکراسی در درون جوامع بورژوا دموکراتیک  محصول 
یک سلسلھ مبارزات و انقالب ھای بورژوا دموکراتیک 

یسم مبارزاتی بورژوازی درواقع علیھ فئودال.بوده است
سازمان داد و این مبارزات بھ این جا کشیده شد کھ 
فئودالیسم را خلع ید کرد، و انقالب ھای سیاسی بورژوا 

در جنگ علیھ فئودالیسم و .دموکراتیک را سازمان داد
مبارزه برای دموکراسی بود کھ مطالبات دموکراتیکی کھ 

گر،  اگر بھ بیان دی.مد نظر بورژوازی بود، تحقق پیدا کرد
قرار است ما در درون ایران دموکراسی دموکراسی 
بورژوایی داشتھ باشیم، باید نشان بدھیم کھ تاریخ 

چھ مبارزات .دموکراسی بورژوایی در ایران چھ بوده است
ضد فئودالی را بورژوازی ایران انجام داده و اصوالً 

بورژوازی ایران از کجا آمده است؟

ویی و انطباقی بورژوازی واضح است کھ ھیچ گونھ ھمس
یعنی اصوالً بورژوازی .ایران با بورژوازی غرب ندارد

.ایران از طریق امپریالیسم بر جامعھ تحمیل شده است
مشخصاً از دوران صفویھ سرمایھ داری از باال توسط 

در دوران رضا شاه .امپریالیسم بھ جامعۀ ایران تحمیل شد
اساس نیاز بربھ شکل دولت سرمایھ داری مدرن،

امپریالیسم، برای مھار کردن گسترش انقالب سوسیالیستی 
در روسیھ، سپس در دورۀ شاه بر اساس نیاز نوین ١٩١٧

امپریالیسم برای صدور وسایل تولیدی بھ ایران، سیاست 
و »انقالب سفید«ھای امپریالیستی تحت عناوین 

شاھنشاھی در ایران اجرا شد و یک »اصالحات ارضی«
این دولت .رمایھ داری در رأس جامعھ قرار گرفتدولت س

سرمایھ داری، بر خالف دولت ھای سرمایھ داری غربی، 
حاصل مبارزات ضد فئودالی نبود، چون اصوالً در جامعۀ 
ایران فئودالیسمی وجود نداشت، بلکھ دول مستبد 
پیشاسرمایھ داری وجود داشت و یک وجھ تولید مشخصی 

بود تا دوران صفویھ بھ نام وجھ ھم در آن دوران در جامعھ
تولید آسیایی و از آن بھ بعد بورژوازی صرفاً حاصل 

.تحمیلی از طریق امپریالیسم در جامعھ است

بھ کالم دیگر، بورژوازی درواقع بھ کشورھای توسعھ 
این بورژوازی، بورژوازی .نیافتھ نظیر ایران حقنھ شد

از .داردای است کھ ھیچ ارتباطی بھ بورژوازی غرب ن
این منظر استدالل لیبرال ھا مبنی بر تحقق دموکراسی 
بورژوایی در ایران، بر اساس الگوی بورژوازی غربی، 

در قرن پیش در ایران، ھیچ گونھ عالئم و .بی اساس است
عناصری کھ نشان بدھد بورژوازی خواھان تحقق 
دموکراسی، حتی از نوع بورژوایی آن  است، دیده نشده 

یجھ، ما باید از آن شرایط عینی کھ در جامعۀ درنت.است
ایران در آن قرار گرفتھ استنتاج کنیم کھ چھ نوع دولت و 

.دموکراسی ای در جامعھ باید تحقق یابد

چھ طبقھ ای در ایران حامل دمکراسی است؟

بھ اعتقاد من در جامعۀ ایران مانند بسیاری از جوامع 
در مورد مشخصا ً.سرمایھ داری سھ طبقھ وجود دارد

ایران یک طبقۀ بورژوا وجود دارد کھ آن خصلت انقالبی 
و یا خصلت مبارزات ضد فئودالی و یا پیشاسرمایھ داری 
.را ندارند، و اصوالً ھیچ ارتباطی بھ دموکراسی ندارد

اعضای این طبقھ سرمایھ دارانی ھستند کھ داری ھیچ 
ن ھا اغلب آ.تاریخچۀ مبارزاتی و یا سنت انقالبی نیستند

قاچاقچی ھا، دزدھا و زمین داران بزرگ بوده اند کھ 
ھا را برای خدمت بھ خود، در مصدر قدرت امپریالیسم آن

گاه دارای این بورژوازی تحمیلی ھیچ.قرار داده است
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در ایران بورژوازی بنا بر .پایگاه اجتماعی نبوده است
خصلتش یک طبقۀ سراسر عقب گرا و ارتجاعی بوده 

.است

یجھ این ھا قادر بھ ارمغان آوردن دموکراسی در ایران  درنت
نیستند و ھیچ نوع عالمتی ھم در دویست و سیصد سال 
گذشتھ از زمان صفویھ بھ بعد کھ بورژوازی در داخل 
.ایران خواھان نوعی تحوالت نوینی است دیده نشده است

البتھ در ارتباط با انقالب مشروطھ اتفاق بسیار زودگذری 
اما، .بورژوازی بھ مفھوم غربی آن مشاھده شدرخ داد و

تنھا جایی کھ .آن ھم خیلی زود گذر بود و شکست خورد
ما شاھد ظھور بورژوا دموکراسی بودیم، در این دوران 

.بود کھ آن ھم سریع از بین رفت

طبقۀ دومی کھ می تواند حامل جنگ علیھ استبداد و طرح 
خرده .استمسألۀ دموکراسی باشد، خرده بورژوازی

نشان داد کھ ١٣۵٧بورژوازی ھم بھ وضوح در انقالب 
اصوالً از نیروھای ضربت بورژوازی است و نقش ضد 

یعنی نھ تنھا بھ سمت و سوی پرولتاریا و .انقالبی دارد
مبارزه برای دموکراسی نمی آید، بلکھ اصوالً ضد 

نشان داد کھ این طبقھ ١٣۵٧تجربۀ.دموکراسی است
قانی خرده بورژوازی و خرده بورژوازی قشرھای فو(

درواقع بھ نیروی سرکوب رژیم جمھوری اسالمی )شھری
در نتیجھ این طبقھ ھم، قشری نیست کھ .مبدل شده بود

بسیاری از .بتواند در داخل ایران دموکراسی بیاورد
گرایش ھای چپ بھ اشتباه فرض را بر این گذاشتند کھ می 

بورژوازی برای رسیدن بھ توانند با بخشی از این خرده
انقالب دموکراتیک و انقالب سوسیالیستی در آتیھ متحد 
شوند، کھ نشان داد کھ اصوالً چنین امری امکان پذیر و 

.جایز نیست

بنابراین تنھا طبقھ ای کھ آثاری از مبارزۀ دموکراتیک در 
یعنی .داخل ایران نشان داده است، اتفاقاً طبقۀ کارگر است

اگر از سطح مسئلھ ی دموکراسی بنگریم، می این کھ حتی 
بینیم طبقۀ کارگر تنھا طبقھ ای است کھ در مبارزه علیھ 
استبداد شاھنشاھی دست بھ ساختن شوراھای کارگری در 
داخل ایران زد و توانست یکی از قدرتمند ترین نیروھای 
منطقھ را کھ کامالً وابستھ بھ امپریالیسم بوده سرنگون کند 

کارگری دموکراتیکی ایجاد کرد و برای و شوراھای 
نخستین بار در تاریخ ایران ما شاھد یک سلسلھ روابط 

.دموکراتیک در جامعھ ایران بودیم

سال ٣٣با وجود تمام سرکوب ھایی کھ طبقۀ کارگر در 
گذشتھ متحمل شده و با وجود تمام افتراقاتی کھ در درون 

ھایی کھ خود دارد و تمام حمالت و تھاجماتی و کشتار
متحمل گردیده، مبارزات کارگری برای خواست اولیھ و 
اصلی شان یعنی ھمان حقوق دموکراتیک، ادامھ پیدا کرده 

ھیچ نیرو و ھیچ طبقۀ دیگری بھ این صورت .است
مصرانھ و مداوم بھ صورتی کھ طبقھ ی کارگر برای 
.احقاق دموکراسی مبارزه کرده است، مبارزه نکرده است

ھا امید کسانی کھ خواھان یک آتیۀ دموکراتیک و بنابراین تن
ایجاد یک دموکراسی در داخل ایران ھستند، اتفاقاً باید بر 

مبارزه و تدارک برای انقالب .طبقۀ کارگر متمرکز شود
کارگری در داخل ایران و تقویت طبقۀ کارگر تنھا راه 

زیرا کھ انقالب کارگری .برای رسیدن بھ دمکراسی است
ایران تنھا انقالبی خواھد بود کھ نھ تنھا در داخل 

دموکراسی بورژوا دموکراتیکی کھ در داخل ایران وقوع 
آن بھ تعویق افتاده است را تحقق می دھد، بلکھ دموکراسی 
نوینی یعنی دموکراسی سوسیالیستی را ھم می تواند برای 

.جامعھ بھ ارمغان آورد

صوص از این مسألھ ای است کھ جریانات لیبرالی، بھ خ
توجھ گرایش ھایی کھ از سابقۀ کمونیستی بیرون آمده اند،

گاه در پیش  البتھ این لیبرال ھای نوین ھیچ.نمی کنند
گرایش ھای مارکسیستی نبوده اند، بلکھ گرایش ھایی شبھ 

این ھا با .استالینیستی و استالینیستی و مائوئیستی بوده اند
.بقۀ کارگر پیوستھ اندبرش از استالینیسم، بھ خیل دشمنان ط

بھ کالم دیگر، نھ تنھا بھ خیل دشمنان طبقۀ کارگر پیوستھ 
اند، بلکھ از مبلغین این فریب بورژوازی شده اند و این 
الگوسازی و ساختن یک جامعۀ بورژوا دموکراتیک در 

طرح این مسألھ از سوی طیف .ایران را تبلیغ می کنند
ی، آن ھم دموکراسی لیبرال ھا تحت عنوان ایجاد دموکراس

وارداتی از خارج بدون این کھ اصوالً تاریخ و شرایط 
عینی آن در جامعۀ ایران وجود داشتھ باشد، ھیچ مفھوم 
دیگری جز تقویت ارتجاع سرمایھ داری نمی تواند داشتھ 

.باشد

از این زاویھ، مارکسیست ھای انقالبی باید بھ طور 
ھان ایجاد مشخص و با صراحت در مقابل طیفی کھ خوا

دموکراسی بورژوایی از طریق روش وارداتی آن بھ سبک 
کشورھای غربی مانند سوئد، نروژ،  آمریکا و غیره 
ھستند، بی رحمانھ مبارزه کرده و نشان دھند کھ این ھا از 
دشمنان طبقۀ کارگر، تنھا طبقۀ حامل دموکراسی در ایران، 

.می باشند

ھای دمکراسی بورژواییمحدودیت

ان چھ فرض را بر این بگذاریم کھ این روش الگو حتی چن
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سازی ھای تخیلی واقعی باشند و واقعاً یک دمکراسی 
بورژوایی غربی، بتواند توسط طرفداران نگرش لیبرالی 
در ایران پیاده شود، باید آگاه بود کھ این جوامع اروپایی 
خودشان محدودیتھای زیادی در سطح بھ اجرا گذاری 

رای درک این موضوع بھ حقوق دانان و ب.دمکراسی دارند
»صوری«دمکراسی بورژوایی .تئوریسین ھا نیازی نیست

مدافعان .است، زیرا وارد حوزۀ تولید اجتماعی نمی گردد
ھمۀ جامعھ از آزادی بیان، بورژوازی ادعا می کنند کھ 

تجمع، انتشار نشریات و باز کردن دفترھای حزبی 
ن استدالل ھایی ھمھ بی بدیھی است کھ چنی.برخوردارند
توان بدون امکانات مالی سرشار چگونھ می.اساس ھستند
از )تشکل ھای کارگران، جوانان و زنان(مردم عادی 

ھمان ابزار تبلیغاتی سرمایھ داران برخوردار باشند؟ 
»تمام وقت«تشکیل دفترھای حزبی و استخدام کارکنان 

ن فاقد چنین کارگرا -نیاز بھ امکانات مالی سرشاری دارد
در نتیجھ تمام این تبلیغات غیرقابل .درآمد سرشاری ھستند

تحقق ھستند، مگر برای کسانی کھ امکانات مالی سرشار 
.دارند

ھمھ حق رأی داشتھ و »جامعۀ مدنی«می گویند در 
.توانند نمایندگان خود را بھ مجلس آزادانھ انتخاب کنندمی

انجام گرفتھ، و اول، این انتخابات ھر چند سال یکبار
نمایندگان طی این دوره بھ ھیچ وجھ قابل عزل و یا کنترل 

در واقع این نمایندگان بھ عده ای .توسط مردم نمی باشند
تبدیل گشتھ و کوچکترین ارتباطی با »صاحب امتیاز«

دوم؛ این روش، دست افراد .انتخاب کنندگان نخواھند داشت
ا در ھر منطقۀ ثروتمند و حزب ھای وابستھ بھ دولت ر

سوم، .جغرافیایی باز می گذارد تا اعمال نفوذ سیاسی کنند
قدرت اصلی سیاسی ھرگز در پارلمان نیست کھ توسط 
دستگاه عریض و طویل بورکراتیک پشت درھای بستھ، 

چھارم، آیا رأی دھندگان حق دارند كھ در .سازمان می یابد
نماینده ، بھ جای رأی بھ این یا آن،»آزاد«این انتخابات 

اساسا بھ سیستم مورِد دلخواه شان رأی دھند؟ یا باید 
براساس قانون اساسی ابدی كھ سیستم را برای ابد تعیین 
كرده، تنھا بھ كاندیدا ھایی رأی دھند و آن ھا نیز قسم 
بخورند كھ تا جان در بدن دارند پاسدار این قانون اساسی 

احترام و حفظ اساسی ترین اصل این قانون اساسی، .باشند
بنابراین، احترام بھ مالكیت فردی، .مالكیت فردی است

دمكراسی خود را مي طلبد كھ ھمانا دمكراسی برای فرد 
صاحب ابزار تولید مي باشد كھ اقلیت ناچیز یک جامعھ را 

تحمیل و دیكتھ كردن این دمكراسی بھ .تشكیل می دھد
.استاكثریت اعظیم اجتماع، ھمان دیكتاتوری بورژوایی

این دیکتاتوری بورژوایی، شامل کابینھ وزرا، دادگستری، 

ھا »لباس شخصی«نیروی انتظامی، پاسداران، پلیس و 
سران این نھادھا در واقع در .ھستند)مأموران امنیتی(

جامعھ سرمایھ داری از تصمیم گیران اصلی بھ شمار 
زیرا ھیچ کدام از این نھادھا .آیند و نھ مردم عادیمی
ط آرای عمومی قابل تغییر نمی باشند و بھ صورت توس

دائمی در مصدر قدرت قرار داشتھ و یا انتخاب آن ھا 
.انتصابی می باشد

ھر فرد صادق و فعالی در جامعھ ای نظیر سوئد یا آمریکا 
.ھای این شکل از دمکراسی پی ببردتواند بھ محدودیتمی

ی از دمکراسی بورژوایی صرفاً فریبی است کھ بورژواز
زمان انقالب ھای بورژوا دموکراتیک بر جامعھ اعمال 

درواقع این شکل از دمکراسی، یک دموکراسی .کرده است
بھ این مفھوم کھ بورژوازی وانمود می کند .صوری است

، »وحدت ملی«و جامعھ بر اساس »ھمھ با ھم برابرند«کھ 
و غیره، شکل »مساوات«، »برابری«، »دولت ملی«

بورژوازی زمانی کھ مبارزۀ ضد فئودالی را .گرفتھ است
ھدایت کرد، ھمواره بھ عنوان یک اقلیتی از جامعھ نھ تنھا 
اکثریت جامعھ را فریب داده و تحمیق کرده، بلکھ چنین 
وانمود می کند کھ این دموکراسی، دموکراسی ھمۀ مردم 

بورژوازی از بدو پیدایش خود، برای مخفی نگھ .است
ی اش، خود را بھ کذب حافظ منافع داشتن منافع طبقات

حقوق «از مقوالتی نظیر .جامعھ جلوه داده است»کل«
، »منافع عمومی«، »دولت ملی«، »برابر ھمگانی

در .برای تحمیق مردم استفاده شده است»دمکراسی عام«
در ھیچ یک از »عام«یا »عمومی«واقع، کوچکترین وجھ 

کلیۀ .ھفتھ نیستمقوالت اقتصادی و اجتماعی بورژوازی، ن
یک «و »ویژه«، »خاص«نظام سرمایھ داری، »قوانین«

بوده و ھمھ در خدمت منافع بالواسطۀ طبقۀ »جانبھ
.بورژوا، قرار دارند

.بورژوایی تنھا یک دمکراسی صوری است»دمکراسی«
کاال در بازار از »فروشنده«و »خریدار«می گویند 

اما، این ظاھر !این درست.برخوردارند»حقوق مساوی«
یکی از طرفین »برابر«در این معاملھ .قضیھ است

بھ علت فقر، مجبور بھ فروش نیروی کار خود )پرولتاریا(
در مقابل دستمزدی بھ مراتب نازل تر از ارزشی کھ تولید 

آن چھ رخ می دھد یک عمل کامالً .می کند، می شود
در واقع، صاحبان .غیردمکراتیک و غیرعادالنھ است

کنند و استثمار می»نابرابر«رمایھ، کارگران را بھ طور س
طبق داده .گردنداز این طریق صاحب ثروت بیشتر می

، یک درصد ٢٠٠٧و ١٩٧٩ھای جدید، بین سال ھای 
از کل افزایش )درصد۵٣.٩(باالیی جامعھ بیش از نیمی 

طی ھمین .درآمد ایاالت متحده را بھ خود اختصاص داد
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درصد پایینی مالیات دھندگان ٩٩آمد دوره، متوسط در
درصد رشد داشت، درحالی کھ متوسط ١٩امریکا، حدوداً 

٢٠٠.۵برابر، یعنی ١٠درآمد یک درصد باالیی بیش از 
، ٢٠١٢تا٢٠٠٩بین سال ھای .درصد، افزایش یافت
، »بھبود«اقتصادی و آغاز »رکود«یعنی در دورۀ پس از 

درصد ٩۵در امریکا، باالترین یک درصد درآمدی جامعھ
ھم نھ »بھبود«یعنی .از کّل رشد درآمد را بھ جیب زد

، بلکھ برای اقلیتی بسیار ناچیز از جامعھ بوده »ھمھ«برای 
این درحالی است کھ بخش زیادی از بیکاری و فقر ١٩.است

درصد از کّل ١۵.١، ٢٠١٠تنھا در سال .رنج می برد
خ فقر در این سال نر.افراد در فقر بھ سر می برده اند

در .بھ این سو بوده است١٩٩٣باالترین نرخ از سال 
درصد فقیر بوده اند ٢٢میلیون کودک یا ١۶.۴ھمین سال 

درصد ٣٨، بیش از »سیاه پوستان«و این نرخ برای 
بنابراین سرمایھ داری فالکت را ھم .تخمین زده شده است

میبھ اکثریت عظیم جامعھ تحمیل»نابرابر«بھ شکل 
این روند بورژوایی، پوششی است بر»دمکراسی«؛٢٠کند

.مشخص استثمار یک طبقھ بر طبقۀ دیگر

این تبلیغات حتی در آگاھی بسیاری از توده ھا رخنھ کرده 
»مساوات و برابری«در واقع نشان می دھد کھ این .است
اصوالً فریبی بیش نیست، حتی در جوامع »دموکراسی«و  

ھ اکنون این لیبرال ھای ایرانی می صنعتی پیشرفتھ، ک
!خواھند بھ درون ایران ارمغان بیاورند

بنابراین، توده ھای وسیع نھ تنھا نماینده ھای خودشان را 
کھ در دوره انتخاباتی انتخاب می کنند نمی توانند عزل 

بخشی از نماینده .ھا نیز ندارندبکنند، کھ نقشی در کنترل آن
بھ .ت ھای دولتی مبدل می شوندھای پارلمان، بھ بورکرا

درنتیجھ، .بیان دیگر بخشی از قشر ممتاز جامعھ می شوند
این ھا منتخبینی نیستند کھ طبقۀ کارگر بتواند بھ آن ھا انتقاد 

در حقیقت یک ارتباط صوری رأی .و یا آن ھا را عزل کند
.دھندگان و نمایندگان پارلمانی بھ وجود می آید

ھ تنھا یک دموکراسی صوری است دموکراسی بورژوایی ن
کھ در جامعۀ بورژوایی، اصوالً قدرت سیاسی در پارلمان 

قدرت سیاسی .پارلمان خود اصوالً یک نمایش است.نیست
در دست دولت است، چون اصوالً جریانات بورژوا بر 
اساس فریب توده ھا، مفھوم دولت و حکومت را مخدوش 

از .است»دولت«ھمان »حکومت«می گویند کھ .می کنند
آن جایی کھ حکومت را مردم انتخاب می کنند، درنتیجھ کل 

در حالی !این جامعھ و کل این دولت در دست مردم است

19 http://www.epi.org/publication/unequal-states/
20 http://www.npc.umich.edu/poverty/

واقعیت این است کھ اوالً حکومت بخشی !کھ چنین نیست
از دولت است و دولت جریانی است کھ پشت سر حکومت 

پلیس برای نمونھ مردم رئیس.عناصر ثابتی را دارا است
رئیس بانک ھا، رؤسای .را ھیچ وقت انتخاب نمی کنند

بوروکراسی دولتی، کھ تمام امور در دست آن ھا است، نھ 
در دست نماینده ھای پارلمان در مجلس، بلکھ ھمواره ثابت 

رکن اصلی دولت سرمایھ داری را ھمین .ھستند
حتی.بوروکراسی دائمی و غیر قابل عزل تشکیل می دھد

مانند آمریکا و اروپا، تمامی این پست ھا در کشوری
در امور تعیین کننده، حکومت اصوالً .انتصابی ھستند
رئیس جمھور و نخست وزیر و مقام ھای .کاره ای نیست

ً با تأیید و نیاز منابع مالی و بانک ھا  حکومتی عموما
در »وال استریت«برای نمونھ چنانچھ .انتخاب می شوند

انتخابات ریاست جمھوری کاندیدی از امریکا بخواھد در 
حزب خاصی انتخاب شود، چنان امکانات مالی سرشاری 
در انتخابات او می ریزد کھ بھ احتمال قوی ھمان فرد 

.مورد نظر، انتخاب می گردد

در نتیجھ ھر چھار یا پنج سال یک بار، نمایشی بھ راه می 
یسیون اپوز.اندازند کھ در واقع توده ھا را فریب بدھند

ای را برای مردم »دمکراسی«خواھد چنین لیبرال ما می
!ایران از خارج وارد کند

خیر، طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران این شکل از 
تجربۀ تاریخی در ایران نشان .را نیاز ندارند»دمکراسی«

»دمکراسی«داده است کھ بورژوازی ایران حتی ھمین 
در مقابل .واھد کردصوری غربی را ھم در ایران تحمل نخ

طبقۀ کارگر، با شکل دادن شوراھای کارگری، نشان داده 
است کھ قادر بھ ارائۀ دمکراسی سوسیالیستی بھ جامعھ 

مھد «آمریکا کھ قرار است »دمکراسی«ببیند .ھست
سیستم شنود .جھان باشد، اخیراً چھ کرده است»آزادی

در اطالعاتی برای سراسر جھان، حتی متحدین خودشان 
، »سیا«افشا گری کارمند سابق .اروپا، بھ کار گرفتھ اند

المللی دولت اوباما علیھ این تخلفات بین»ادوارد اسنودن«
مردم جھان و حتی متحدان اروپایی شان، نشانی است از 

بھ دلیل این اقدام انسان .یک دیکتاتوری اقلیتی بر جامعھ
ز سوی ، تھدیدھای بسیاری ا»ادوارد اسنودن«دوستانۀ 

این شکل از .دولت آمریکا متوجھ او شده است
حتی چنان چھ قابل تحقق باشد (بورژوایی را »دموکراسی«

!ما در ایران نمی خواھیم)کھ نیست

لیبرال ھا برای حمایت از این شکل از دمکراسی صوری 
ببینید در ایران دموکراسی «کنند کھ غربی، استدالل می

وجود ندارد، در نتیجھ ما باید بھ وجود ندارد، انتخابات آزاد 

http://www.epi.org/publication/unequal
http://www.npc.umich.edu/poverty/
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دموکراسی غربی  متوسل شویم، و چنین دمکراسی ای را 
بینید در جوامع «:می گویند.»باید بھ ایران صادر کرد

شوروی و چین یا اروپای شرقی یا کوبا چھ "کمونیستی"
.کمونیسم یعنی اختناق و سرکوب مردم.اختناقی حاکم است

!»شویم بھ دموکراسی غربیدر نتیجھ ما باید متوسل 

در جوامع شوروی بھ .این سخنانان کذب محض ھستند
بھ بعد و جوامع چین و کوبا بھ عللی ١٩٢۵ویژه 

بحث مفصل(وجود نداشتھ است »دمکراسی سوسیالیستی«
در مورد ارزیابی این جوامع از حوصلۀ این بحث امروز 

ھا و علل سدرھای پیش در مورد ما در بحث.خارج است
بھ آن بھ تفصیل برخورد ١٩١٧شکست انقالب اکتبر 

).کردیم

درواقع ھمان طور کھ اشاره شد، این برابری و مساواتی 
کھ در جامعۀ بورژوایی ھست، مساوات برای سرمایھ 

الم دیگر شعار اساسی  بورژوازی در بھ ک.داری است
یعنی !»بھ  ھرکس بھ اندازۀ سرمایھ اش«:این استغرب

ھرکس بیشتر پول داشتھ باشد، بیشتر باید در تصمیم گیری 
دولت ھای موجود سرمایھ داری، خواھان .ھا شرکت کند

از این رو چنانچھ توده ھا .حفظ مالکیت خصوصی  ھستند
دموکراسی سیاسی را قبول «:بگویندبھ خیابان ھا بیایند و 

داریم اما، ما ھمچنان خواھان دموکراسی اقتصادی 
یعنی می خواھیم مالکیت را لغو بکنیم، مالکیت !»ھستیم

اشتراکی را جایگزین آن  کنیم، این بھ معنی عبور از خط 
لغو مالکیت خصوصی، خط قرمز است و بھ .قرمز است

ھیچ .کوب خواھد شدشدیدترین وجھی و با تمام نیرو سر
تردیدی نباید داشت، کھ حتی در سوئد یا در آمریکا و یا 
کشوری دیگر غربی تظاھراتی باشد کھ خواھان لغو 
مالکیت خصوصی باشند، پلیس و ارتش و تمام آحاد دولت 
بورژوایی بر سر کارگران و زحمتکشان خواھند ریخت  و 

خواھند ھا پیشسر حد برخورد مسلحانھ و تیرباران آنتا
ھمین مدتی قبل بود کھ مھاجران جوان حومۀ (رفت 

فقیرنشین استکھلم در سوئد در اعتراض بھ شرایط نامناسب 
خود وارد اقدامات قھرآمیز شدند و بالفاصلھ با سرکوب 

در این جوامع بھ ).گستردۀ پلیس رو بھ رو گردیدند
، توده ھا اصوالً نمی توانند مسائل »مھد آزادی«اصطالح 

خودشان را مطرح بکنند، چون امکانات کافی سیاسا
طبقۀ کارگر در جوامع سرمایھ داری غربی بیش از .ندارند

دویست سال است کھ نتوانستھ در مورد استثماری کھ می 
در نتیجھ .شود، صدای خود را بھ گوش دیگران برساند

سال ھنوز اجحافات وارده بر کارگران با دلیل ٢٠٠پس از 
.بورژوازی نتوانستھ بھ گوش ھمگان برسدتبلیغات رنگین

ھا مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات زیرا تمام رسانھ

مثالً در اوت (است عمدتاً در دست بورژوازی متمرکز شده 
٣٣سقف معدن سن خوزه در شیلی فروریخت و ، ٢٠١٠

معدنچیان تقریباً در .معدنچی را در زیرزمین بھ دام انداخت
کیلومتری زمین از ورودی ۵ین و متری زم٧٠٠عمق

بورژوازی پروسۀ نجات این .اصلی معدن گیر افتادند
ھای تلویزیونی چنان حرفھ ای  »شو«معدنچیان را بھ سبک 

گزارش می کرد کھ در آخر کم تر کسی بھ این موضوع 
فکر کرد کھ چرا در قرن بیست و یکم شرایط کاری این 

)مدرن باشدکارگران باید این گونھ بھ شکل بردگی
شما آزادید کھ نشریھ «:بورژوازی بھ کارگران می گوید

تان را چاپ کنید، شما آزاد ھستید بیایید سخنرانی بکنید، 
، »شما آزاد ھستید ھرکس را کھ می خواھید انتخاب بکنید

ھیچ کدام از .منتھی آزاد بودن فرق دارد با توانستن
با سرمایھ نھادھای کارگری توان مالی کافی برای رقابت

باید »ملی«و »بی طرف«یک دولت .داران را ندارند
ھمان مقدار پولی کھ در اختیار رسانھ ھای وابستھ بھ 

دھد، ھمان مقدار ھم باید برای سرمایھ داران قرار می
زیرا .اما، چنین نیست.تبلیغات کارگران در نظر بگیرد

.ردبرابری واقعی بین سرمایھ داران و کارگران وجود ندا
بھ قول مارکس در این جوامع  دیکتاتوری بورژوایی حاکم 

.است

سؤال این است کھ چرا سرمایھ داران بھ این دمکراسی 
صوری تن می دھند؟  بھ این علت است کھ یکی از ارزان 
ترین و بی ھزینھ ترین راه ھای ادامۀ حیات خودشان در 

قابلواقع دموکراسی بورژوایی است، وگرنھ انقالباتی در م
خودشان خواھند داشت و در آن صورت باید برای سرکوب 

اگر .توده ھا بسیج بکنند، و مخارج ھنگفتی صرف کنند
اعتصابی رخ دھد، اقتصاد مختل خواھد شد و مبالغ ھنگفتی 

درنتیجھ، برای این .را سرمایھ داران از دست خواھند داد
ھ کھ بھ حیات خودشان ادامھ بدھند، مجبورند بھ یک سلسل

حال (امتیازات تن دھند و کنترل بر اوضاع داشتھ باشند 
بگذریم کھ بسیاری از مطالبات دمکراتیک مانند ھشت 
ساعت کار روزانھ، حق رأی زنان، حق رأی عمومی و 
غیره، نتیجۀ مبارزات خون بار طبقۀ کارگر بوده است و 

).کند»اعطا«آن کھ بورژوازی آن را 

برای بھ .تحمیق می شوندبنابراین توده ھای خیلی وسیع
انحراف بردن آگاھی توده ھا و بھ تعویق انداختن و خنثی 
سازی انقالب، توجھ مردم را بھ مسایل فرعی جلب می 

برای نمونھ در بریتانیا مبالغ  ھنگفتی خرج خانواده ی .کنند
مالیات (سلطنتی می کنند کھ درواقع ھیچ کاره ھستند 

ر صرف ھزینھ ھای میلیون دال٢۶دھندگان تقریباً 
لیھمیلیون دالر بھ قطار، ۶.۵.نگھداری کاخ ھا می کنند

http://militaant.com/?p=1829
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۶.۵.کوپترھا و جت ھای سلطنتی اختصاص می یابد
میلیون دالر دیگر صرف ھزینھ ھایی نظیر دید و 

خالصھ ملکھ ھر سال .بازدیدھای دولتی می شود و غیره
میلیون دالر از حکومت و امالک بھ دست می آورد و ٨۴

ین رقم در برگیرندۀ درآمد چند میلیونی حاصل از سرمایھ ا
گذاری ھای خصوصی او در سھام و اوراق قرضھ نمی 

توجھ جوانان را بھ مسابقات فوتبال با بودجۀ کالن ).٢١شود
پول ھای ھنگفت برای بھ بی راھھ کشاندن .جلب می کنند

اذھان عمومی و جلوگیری از آگاھی سوسیالیستی خرج می 
ز این طریق است کھ می توانند جامعھ را مسخ کنند ا.کنند

در ایاالت متحده، (و این فریب را عمیق و عمیق تر بکنند 
درصد رسانھ ھا را تحت کنترل ٩٠ابرشرکت ھستند کھ ۶

).٢٢و نفوذ خود دارند

نیستیم و ما »دموکراسی«در نتیجھ، ما خواھان این نوع 
واقعی ما خواھان دموکراسی واقعی ھستیم، دموکراسی

دموکراسی بورژوائی نیست، دموکراسی واقعی ما 
دموکراسی سوسیالیستی است و بسیار فراتر از دموکراسی 

.موجود  در این جوامع بورژوایی است

مفھوم دمکراسی سوسیالیستی

مد نظر مارکسیست ھای انقالبی، دموکراسی »دمکراسی«
برای طبقۀ کارگر از آن جایی کھ چیزی .سوسیالیستی است

مخفی کردن ندارد، نیازی نیز بھ ایدئولوژی مانند 
بھ بیان دیگر دمکراسی .ندارد»دمکراسی بورژوایی«

بر.٢٣بورژوایی را بھ مثابۀ یک ایدئولوژی قبول ندارد
دموکراسی سوسیالیستی ،  »دموکراسی بورژوایی«خالف 

.ھیچ موضوعی را از انظار توده ھا مخفی نگھ نمی دارد
چرا کھ در (است برای تمام آحاد جامعھ دموکراسی ای

مسیر گذار بھ سوی سوسیالسم، طبقات اجتماعی و تخاصم 
دمکراسی ای ).میان آن ھا باید بھ تدریج مضمحل شود

است شفاف، عیان، روشن و تحت کنترل اکثریت جامعھ، 
برای  طبقھ ی کارگر و تمام زحمتکشان در جامعھ باشد، نھ 

.ثروتمندیک اقلیتی 

می کنند کھ سرمایھ داری، کوشش»چپ«افعان مد
را »دمکراسی سوسیالیستی«و »دمکراسی بورژوایی«
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از سلسلھ مباحثات »ایدئولوژی یا علم؟:مارکسیسم«رجوع شود بھ ٢٣
):٢٠١٣اکتبر ١٣(جلسات احیای مارکسیستی 

http://militaant.com/?p=3089

طبعاً نھ تنھا طبقات متوسط جامعھ کھ حتی .یکی جلوه دھند
بخش عمدۀ طبقھ کارگر نیز بھ این نظریات انحرافی آغشتھ 

.خوردندشده و فریب آن ھا را می

چکترین وجھ از دیدگاه مارکسیست ھای انقالبی، کو
ھر .وجود ندارد»دمکراسی«اشتراکی میان این دو نوع 

یک در خدمت یک طبقھ خاص اجتماعی و در تخاصم با 
بر خالف دیدگاه لیبرال ھا و جناح .طبقھ دیگری قرار دارد

نھ تنھا »دموکراسی سوسیالیستی«بورژوازی، »دمکرات«
نیست، بلکھ درست در »دموکراسی بورژوایی«در تکامل 

دمکراسی بورژوایی برای حفظ .نقطۀ مقابل آن قرار دارد
داری، طراحی بورژوازی و توجیھ نظام سرمایھسلطۀ

در صورتی کھ دموکراسی سوسیالیستی بھ .شده است
منظور نقض سیستم استثمار و از میان برداشتن دولت 

مبارزۀ کارگران و .سرمایھ داری، بنا نھاده شده است
تنھا در راستای )شرھای تحت ستمو سایر ق(زحمتکشان 

.استقرار سوسیالیزم، جلوۀ واقعی می یابد

در بارۀ دموکراسی سوسیالیستی، چند نکتۀ مھم قابل ذکر 
برخالف مبلغین لیبرال کھ مدعی اند کھ اگر قرار .است

است دموکراسی سوسیالیستی ایجاد شود، باید بھ طور 
ی و از حمایت مسالمت آمیز و از کانال دموکراسی بورژوای

و تقویت دموکراسی بورژوایی انجام گیرد، اصوالً 
دموکراسی سوسیالیستی ھیچگونھ ارتباطی بھ دموکراسی 

این دو اصوالً نسبت بھ ھم بیگانھ ھستند و .بورژوایی ندارد
این ھا در دو نقطۀ .این دو نفی دیالکتیکی ھمدیگر ھستند

رژوایی دموکراسی بو.متقابل ھمدیگر قرار گرفتھ اند
خواھان حفظ استثمار طبقھ ی کارگر و زحمتکشان است 
در صورتی کھ دموکراسی سوسیالیستی برای از میان 
برداشتن استثمار است و این دو کامالً از ھمدیگر مجزا 
ھستند و در مقابل ھمدیگر ھستند و ھیچ گونھ وجھ اشتراکی 

از نقطھ نظر مارکس، .بین این دو وجود ندارد
این .، تفکیک ناپذیر بود»سوسیالیسم«از »دموکراسی«

پاسخ مارکس بھ تمام  جریانات فرقھ گرای استالینیست و 
طرفدار جریانات مختلفی کھ صحبت از این می کنند 

درواقع .دموکراسی متعلق بھ بورژوازی است، می دھد
،  ١٨۴٨مارکس در تمام نوشتھ ھای خود، یعنی از سال 

ا یکی از راھھای مؤثر و مشخصاً نبرد برای دموکراسی ر
مارکس در .مھم برای رسیدن بھ سوسیالیسم می داند

نخستین گام در انقالب طبقۀ کارگر «:مانیفست می گوید
عبارت است از ارتقای پرولتاریا بھ مقام طبقۀ حاکم و 

یعنی این کھ .٢٤»کسب پیروزی در نبرد برای دموکراسی
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بھ سوسیالیسم نبرد برای دموکراسی تسھیالتی برای رسیدن 
بنابراین برخالف چپ استالینیستی و .ایجاد می کند

برخالف جریانات سانتریستی کھ اشاره می کنند 
بورژوائی است، مارکس بر این اعتقاد بود »دموکراسی«

دموکراسی از آن  .کھ دموکراسی بھ مفھوم سوسیالیسم است
نھمان طور کھ در ایران ھم می بینیم، اولی.پرولتاریا است

قدم ھا و اولین مبارزات پرولتاریا و طبقھ ی کارگر برای 
و این حقوق دموکراتیک بھ .حقوق دموکراتیک خود است

.صورت پیگیر این ھا را بھ آگاھی سوسیالیستی می رساند

متعلق بھ پرولتاریا است و نھ بھ »دموکراسی«در نتیجھ 
مارکس در بسیاری از نوشتھ ھای خود، .بورژوازی

وقتی مشاھده می کند بورژوازی ١٨۴٨س از بخصوص پ
آلمان و فرانسھ قابلیت انجام تکالیف بورژوا دموکراتیک را 

در خطابیھ ی خود بھ اتحادیھ ی ١٩۵٣ندارند، در 
.کمونیست ھا صحبت از انقالب مدوام بھ میان می آورد

رسد کھ بورژوازی دیگر  قابلیت حل زیرا بھ این باور می
کراتیک را از دست داده و از ترس تکالیف بورژوا دمو

بھ سوی جریانات مستبد و پیشاسرمایھ داری، پرولتاریا،
برای این کھ اگر آغاز بھ حل تکالیف دموکراتیک .می رود

شود، در مقابل خودش پرولتاریا را خواھد دید و پرولتاریا 
در نبرد برای دموکراسی می آید در مقابل بورژوازی قد 

ن پس، مارکس مشخصاً اشاره می کند از آ.علم می کند
، بخشی از زندگی »دموکراسی متعلق بھ پرولتاریا است«

پرولتاریا است و مبارزه برای دموکراسی، نبرد برای 
دموکراسی یعنی دموکراتیزه کردن کل سیستم اجتماعی، 

و در .یعنی دموکراتیزه کردن تمام شئون و حیات بشریت
از منظر کارل .نی انقالبنھایت دموکراتیزه کردن دولت یع

مارکس، انقالب سوسیالیستی ھیچ مفھوم دیگری بھ جز این 
.نمی تواند داشتھ باشد

بنابراین وقتی ما صحبت از دموکراتیزه کردن کل مسایل 
اجتماعی می کنیم، بھ این مفھوم است کھ ما خواھان انقالب 
سوسیالیستی ھستیم و ھیچ مفھوم دیگری نمی تواند داشتھ 

بھ بعد در بسیاری ١٨۵٣در ضمن مارکس از سال .دباش
و »دموکراسی«از نوشتھ ھای خود اصوالً عبارت 

را با ھم استفاده نمی کرد و برای توصیف »بورژوازی«
او می .استفاده می کند»لیبرالیسم«بورژوازی از عبارت 

گفت این ھا لیبرال ھا دیگر دموکرات نیستند و دموکراسی 
بھ کالم دیگر، مارکس دموکراسی را .ندرا رعایت نمی کن

این مسألۀ خیلی مھم و محوری .از آن پرولتاریا می دانست

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/co
mmunist-manifesto/ch02.htm

است و در واقع نخستین قدم در راه انقالب پرولتری و 
.مبارزه برای آن است

بھ .ھمین مسألۀ مشخصاً در جامعۀ ایران نیز صادق است
ر کالم دیگر مسألۀ محوری برای رسیدن بھ سوسیالیسم د

یعنی کھ طبقۀ کارگر .ایران، نبرد برای دموکراسی است
ایران کھ یک تجربۀ مشخصی در ارتباط با اعمال 
دموکراسی و ساختن شوراھای کارگری در انقالب گذشتھ 
از خود نشان داده، مشخصاً در مقامی است کھ بتواند  نبرد 
برای دموکراسی را تا سرنگونی این رژیم و ساختن جامعۀ 

با وجود تمام مشکالتی کھ امروز .تی پیش ببردسوسیالیس
طبقۀ کارگر دارد و با وجود تمام مشکالتی کھ پیش روی 
جنبش کارگری وجود دارد، کماکان تنھا طبقھ ای است کھ 
می تواند بھ دموکراسی نائل شود و دموکراسی برای تمام 

تمام جریاناتی کھ بھ ھر علتی خواھان .آحاد جامعھ بیاورد
دموکراسی بھ مفھوم گفتھ شده ھستند سریع ترین و آزادی و 

کوتاه ترین راه برایشان این است کھ طبقۀ کارگر را تقویت 
کنند و تدارکات انقالب کارگری و انقالب سوسیالیستی را 

تقویت ببینند

در ایران، سرمایھ داری، عقب افتاده تر از بورژوازی 
توسطسرمایھ داری ایران .کشورھای امپریالیستی است

بورژوازی .امپریالیزم و از باال بر جامعھ تحمیل گشت
ایران، برخالف بورژوازی غرب کھ سنت مبارزات ضد 
فئودالی و اعتقاد بھ دمکراسی بورژوازی را بھ ھمراه 

در .داشت، فاقد ھرگونھ اصالت و سنت دموکراسی است
نتیجھ، قادر بھ تحمل ھیچ گونھ آزادی و دمکراسی نمی 

گشایش ھای دمکراتیک زنگ خطر را برای زیرا .باشد
برای نمونھ، رژیم .سرنگونی کل نظام بھ صدا در می آورد

دیکتاتوری نظامی شاھنشاھی بھ محض ایجاد گشایش ھای 
دمکراتیک نسبی، در ظرف مدت کوتاھی توسط اعتراض 

در قرن اخیر، بارھا تجربھ .ھای میلیونی سرنگون شد
و سایر کشورھای (ایران نشان داده است کھ بورژوازی در

تاج سلطنتی یا (با ھر شکلی کھ ظاھر گردند )جھان سوم
برای حفظ منافع خود راھی جز سلب کلیۀ )عمامۀ آخوندی

بورژواری ایران در .آزادی ھای دمکراتیک ندارند
المللی، ھرگز قادر بھ رشد چارچوب نظام سرمایھ داری بین

صادی و اجتماعی نیروھای مولده و حل مسایل بنیادی اقت
نخواھد بود؛ و در نتیجھ تحمل گشایش دمکراتیک را 

دمکراسی خرده بورژوازی نیز فراتر از .نخواھد داشت
تجربۀ انقالب (دمکراسی بورژوازی نخواھد رفت 

).نیکاراگوئھ نمونۀ بارزی از این وضعیت است

از این زاویھ، مسألۀ انقالب کارگری در دستور کار جامعۀ 
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رفتھ و بھ ھیچ وجھ نمی توانیم منتظر باشیم کھ ما قرار گ
جریانات لیبرالی از سوئد و آمریکا برای ما الگوی 

بھ ھیچ .دموکراسی سوئدی و آمریکایی بھ ایران بیاورند
توانیم در انتظار این باشیم کھ بورژوازی ایران وجھ نمی

نمی توانیم منتظر .برای ما دموکراسی  بھ ارمغان بیاورد
م خرده بورژوازی کھ از نیروھای ضربت این باشی

تنھا طبقۀ .بورژوازی است، دموکراسی برای ما بیاورد
.کارگر قادر بھ حل چنین تکالیفی است

گسترش حقوق دمکراتیک

بورژوایی »دمکراسی«گرچھ از دیدگاه تاریخی پرولتاریا، 
چیزی نیست جز ابزاری برای تحمیق توده ھای مردم، 

ان جامعھ، برای پیشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر و زحمتکش
ضدسرمایھ داری خود، از حقوق دمکراتیک نسبی کسب 
شده در جامعھ سود جستھ و برای گسترش این حقوق 

.کنندمبارزه می

مانند(اما، مبارزۀ طبقۀ کارگر و سایر قشرھای تحت ستم 
برای دمکراسی با )جوانان، زنان و ملیت ھای تحت ستم

رای دمکراسی، کامالً متفاوت مبارزۀ اصالح گرایان ب
پرولتاریا، مبارزۀ خود را فراتر از حوزۀ سیاست .است

برده و از آن بھ مثابۀ وسیلھ ای برای لغو کامل نظام 
بھ سخن دیگر، مبارزۀ اساسی .داری استفاده می کندسرمایھ

طبقۀ کارگر در نھایت برای سرنگونی کامل بورژوازی 
.وجوداست و نھ حفظ و بھبود وضعیت م

در عین حال، مبارزات برای حقوق دمکراتیک توده ھا و 
کسب آن حقوق مانند کسب حقوق بیکاری، بیمھ ھای 
اجتماعی؛ حق مرخصی؛ کسب حقوق دمکراتیک مانند 
آزادی بیان؛ حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسیس اتحادیھ 
ھا و تشکل ھای مستقل کارگری؛ آموزش و پرورش 

دان در تمام سطوح؛ احترام بھ رایگان؛ برای زنان و مر
حقوق بشر؛ حق شکایت و دادگاھی کردن ھر مقام دولتی 
توسط ھر شھروند و غیره، زمینھ را برای کسب تجربۀ 
عملی و آموزش سیاسی و سازماندھی کارگران، فراھم می 

این تجارب اعتماد بھ نفس را در میان کارگران .کند
ا را تقویت روحیۀ مبارزه جویی آن ھافزایش داده و

»انتقالی«اضافھ بر آن، مبارزه برای مطالبات .بخشدمی
مانند کنترل کارگری، باز کردن دفترھای دخل و خرج (

کھ در نظام سرمایھ داری قابل )سرمایھ داران و غیره
تحقق نیستند، راه را برای رودررویی ھر چھ بیشتر 
کارگران با دولت سرمایھ داری باز کرده و تدارک 

در وضعیتی کھ حتی .نی کل نظام را تسھیل می کندسرنگو

در )حتی بدترین شکل آن(یک رژیم بورژوا دمکراتیک 
، )مانند وضعیت کنونی ایران(جامعھ وجود نداشتھ باشد 

ھا را ھای مردمی، نارضایتی تودهقیام ھا و طغیان
انعکاس داده و زمینھ را برای کسب تجربھ عملی در مقابلھ 

.می کندبا رژیم آماده 

سازمان ھا و حزب ھای رنگارنگ رفرمیستی در مقابل 
حرکت ھای مستقل کارگری بصورت غیرمستقیم ایستادگی 

نظام موجود است و »اصالح«زیرا ھدف آن ھا .کنندمی
آن ھا حرکت ھای مستقل دانشجویی و .نھ براندازی آن

شورش ھای مرتبط بھ «کارگری امروزی را بھ عنوان 
آن ھا از کسب تجربۀ .فی می کنندمعر»دول غربی

کارگران و دانشجویان ھراسناک بوده، زیرا بدون این 
.توانند برای براندازی آماده شوندتجارب مردم ایران نمی

تجربۀ اخیر اعتراضات دانشجویی نشان داد کھ ھمۀ اصالح 
، دانشجویان را !)حتی خود آقاجری محکوم بھ اعدام(طلبان 

.ونی منع کردنداز حرکت ھای فرا قان

طبقۀ کارگر ایران برای تدارک سرنگونی رژیم و مقابلھ با 
انحراف ھای رفرمیستی، تشکیالت و حزب سیاسی خود را 

حزب ھایی کھ بھ طور قیم مآبانھ خود را .باید تشکیل دھد
طبقۀ کارگر معرفی کرده و بدون کوچکترین »رھبر«

پیوستن ارتباطی با کارگران پیشرو، از ھمگان دعوت بھ
بھ حزب شان می کنند، مسلماً قادر نخواھند بود کھ مبارزه 

.با رفرمیزم و تدارک انقالب آتی را سازمان دھند

عالی ترین (مبارزه برای تحقق دمکراسی سوسیالیستی 
، با سرنگونی کامل )شکل دمکراسی در تاریخ بشریت

، و مبارزه )ھمۀ جناح ھای آن(رژیم سرمایھ داری حاکم 
ید رفرمیستی در درون جنبش کارگری، گره خورده با عقا
حزب پیشتار «این امر نیز بدون تشکیل یک .است

.متشکل از کارگران پیشرو، عملی نخواھد بود»انقالبی

١٣٩٢بھمن 

فایل صوتی در یوتیوب

http://www.youtube.com/watch?v=f7Gwzdgv
NEk

http://www.youtube.com/watch?v=f7GwzdgvNEk
http://www.youtube.com/watch?v=f


٣٢

دورۀ دوم-سال ھفتم-١٣٩٢بھمن ماه -۶٩شمارۀ 

دولِت ایدئولوژیکۀمقولمفھوم 

فھرست

سعید آوا

حقیقتأ کوتاه تر وفشرده تر از این نمی شد مقولھ جدی و 
کالسیِک مھم دولِت استثنایی بورژوازی را در این چند 

باوجود این ازطوالنی شدن اش پوزش .صفحھ تقریر کرد
دانم کھ بسیاری از اھم موضوع بھ خوبی می .می خواھم

در اینجا نیامده، کمبودھایی در تفسیر و تشریح این نوع 
دولت ھا دراین نوشتھ وجود دارد، و عمدتأ بھ حوزه 

.دولتِ استثنایی پرداختھ شده است فرھنگی ایدئولوژیِک 
نوشتھ ذیل تنھا قصد روشن کردن پاره ای کج فھمی ھا در 

مقولھ دولت ایدئولوژیک و حوزه فرھنگی ایدئولوژیک از 
جااز آن.پاسخگویی چکیده وار بھ آن ھا را داشتھ است

کھ عادت بھ سریال نویسی ھم ندارم، سعی می کنم ھرچھ 
بھ )تا جایی کھ مشغلھ ھای روزمره اجازه دھند(زودتر

تکمیل  دست نوشتھ ھای چندی پیش پرداختھ، و نسخھ 
ھ ھا را بھ جامعی از بررسی مقولھ مزبور درھمھ زمین

.صورِت کتابی  جداگانھ تقدیم عزیزان خواننده کنم

دولِت ایدئولوژیکۀمقولمفھوم 

در ادبیاِت مارکسیستی، از دولت ھا؛ و یا حکومت ھایی 
–کھ زاده ی بحران ھای اقتصادی و بن بست ھای سیاسی 

ایدئولوژیک می باشند با حکومت ھای استثنایی نام بُرده 
ت ھا در واقع بھ عنوان راه حل این حکوم.شده است

موقتی؛ وعالج ُمسکن وار بن بست ناشی از یک جنگِ 
مغلوبھ ، یا توازن قوای نسبی وموقتی مابین طبقاتِ اصلی 

نقش چنین حکومت .جامعھ بورژوازی ظاھر می شوند
ھایی درابتدا، و ظاھرأ، ھمان میانجیگری ُمصلحانھ بین 

یزآشتی ُمنصفانھ حاکمیِت سرمایھ و حاکمیتِ کار؛ و ن
طبقاتی فی مابین؛ اما در واقع درخدمِت طبقھ مسلط 

.اقتصادی برای خلع سالح طبقھ کارگر می باشد

یکی از وجوه راز آلود و فریبکارانھ مضاعِف موفقیِت این 
دولت ھا، میزان استقالل نسبی بھ مراتب بیشترشان در 

صلیمقایسھ با دولت ھای کالسیِک بورژوایی، از طبقاتِ ا
ھمین استقالل نسبی است کھ درترکیِب .جامعھ می باشد

فعال با ایدئولوژی ھای گوناگون تبعیض آلود نژادی، 
ناسیونالیستی، قومی، مذھبی و دیگر نحلھ ھای مزاحم و 
انحرافی درمبارزه طبقاتی توده ھا، زمینھ ی اصلی 
مشروعیت یابی و یارگیری میلیونی ازتوده ھا را برای 

ظھوریک دولتِ .ذکور امکان پذیرمی سازدحکومت ھای م

استثنایی بورژوایی، خواه ناشی از رشد و توسعھ ناموزون 
و مرکبِ بورژوازی؛ و خواه نتیجھ ناتوانی ھژمونیِک 
طبقاِت اصلی جامعھ برای حکومت باشد، نمی تواند بدون 
حمایت و پشتیبانی فعال وعملی توده ھا، الاقل بخش متوھم 

ازمدرنیتھ بورژوازی .و ادامھ حیات دھدآن، بھ وجود آید 
نازیسم با بھ خط کردن میلیون ھا توده ی جان برکِف 

ایران »اسالمیسم«ناسیونالیست گرفتھ تا ضدمدرنیتھ
اش؛ و از زیگزاگ ھای بناپارتیسم و »بسیج میلیونی«با

دریبل زدن ھمزمان سلطنت و جمھوری و دھقانان ریز و 
ا برگرده توده ھای مصلوب بھ درشت گرفتھ تا فاشیسم ایتالی

اخالقیِت مسیحی، جملگی بر پایھ ی ھنرایدئولوژیِک تحمیق 
لومپن«و جذب توده ھای فرودسِت سیال و بھ قول مارکس

پابرھنھ ھای «یا بھ گفتھ لوکاچ و گرامشی»پرولتاریا
؛ و بھ کارگیری شان درتحکیم پایھ ھای قدرتِ »مزدور

.بوده استدولِت استثنایی بورژوایی استوار

استثنایی اگرچھ گاھی گردگیری –یک دولتِ ایدئولوژیک
ھایی با وجوھی از ایدئولوژی طبقھ مسلط اقتصادی پیدا می 
کند، اما ازآن جا کھ خود حامل ایدئولوژی مترقی درخدمتِ 
تحقق مطالباتِ توده ای نمی باشد، حتی فرضأ 

ھم »عدالت خواه و عدالت پرور«و»مستضعف پناه«اگر
باشد، خواه ناخواه و دیریا زود، درجھِت خدمت بھ منافع کھ

و این یعنی .بورژوازی دست بھ سرکوِب توده ھا خواھد زد
ھمانطور کھ ایدئولوژی عمومی، ھمان ایدئولوژی طبقھ 
حاکمھ است، حکومت و دولت ھم نمی تواند غیرطبقاتی 
بوده و فارغ از تعھداتِ مادی دترمینیستی اش با زیربنای 

.عھ ، خرخودش را براندجام

طبقاتی زیربنا -بنابراین براساس رابطھ دیالکتیکی ومادی
و روبنا، ھمھ حکومت ھای استثنایی بورژوایی ھم بدون 

اطالق لفظ و .ھیچ استثنایی، طبقاتی و بورژوایی می باشند
لقِب استثنایی یا ایدئولوژیک، بھ ھیچ وجھ نافی ماھیِت 

تأکید براستثنایی بودن .باشدطبقاتی بورژوایی آنان نمی 
شان دال براھمیِت نقش و تأثیر عملکرد ویژه آن ھا 
درتبادالتِ میان طبقات؛ وخصوصأ برای یافتن راھکارھا 
وتاکتیک ھای مناسب برای افشاء وخنثی کردن مانورھای 
عوامفریبانھ شان؛ و پیشبُرد سریع تر و صحیح تر مبارزه 

.طبقاتی می باشد

وازی نیست کھ دولتِ استثنایی این خود بورژ
منتھا تحت شرایط  .وغیرمتعارف اش را بھ وجود می آورد

خاصی کھ برایش ُحکم مرگ و زندگی دارد، تِب شراکت با 
خرده بورژوازی پُرنفوذ را برمرگِ بھ دسِت طبقھ کارگربھ 
جان می خرد، تا وظایفی را کھ خود قادربھ انجام شان 
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وناگون تشنھ قدرت ومال نبوده از طریق مانوراقشارگ
.اندوزی؛ وعوامفریب ومعبود عوام تحمیق شده عملی نماید

این پدیده،ھم توسط مارکس؛ و ھم توسط نیکوس پوالنزاس 
در اثر درخشان چندجلدی اش ، بھ خوبی تشریح و استدالل 
شده؛ و تجربھ سی و پنج سال اخیرخودمان ھم کارکرد 

درھمھ ی موارد .عملی آن را برایمان ملموس کرده است
مشابھ، بر نقش بی چون وچرای ایدئولوژی دولِت 
ایدئولوژیک درشکلگیری و تحکیم حکومِت ماھیتأ 

این چنین دولت ھایی بھ ھیچ .بورژوایی تأکید شده است
وجھ فراطبقاتی نیستند و برخالِف توھماتِ سرگردانی کھ 

اخالقی -آن ھا را بھ فقط َمحمل قوانین و احکام مذھبی
ھنگی درھمان سطح روبنا تقلیل می دھد، َسرھای بی وفر

تن و بی پیکری نیستند کھ میان زمین و آسمان آویزان 
دولت ھای استثنایی سرمایھ «:پوالنزاس نوشت .باشند

داری ازنوعی استقالل نسبی دررابطھ با طبقاتِ مسلط 
ھمین استقالل باعث می شود کھ آن .اقتصادی برخوردارند

کھ درمتن بحران سیاسی امکان پذیر ھا با مانورھایی
است،ھژمونی و بلوِک قدرِت طبقاتِ مسلط را تجدید 

.»سازمان دھند

پس کل ماجرا مربوط بھ نوع خاصی از حکومت و دولتِ 
بورژوازی است کھ با اسامی دولتِ استثنایی و دولتِ 
غیرمتعارِف بورژوازی متصف شده ؛ وبنابراین ھیچ 

وتئوری اش با واژه ھا و ارتباطی بین این پدیده
اصطالحاِت من درآوردی و بی پایھ و بی مایھ 

»“غیرمتعارف”و بورژوازی “متعارف”بورژوازی«
مگر.وجود نداشتھ و منطقأ ھم نمی تواند وجود داشتھ باشد

بورژوازی در روند چپاول ارزش اضافھ و انباشت 
سرمایھ، با کسی تعارف ھم دارد کھ نوع متعارف یا 

ارف داشتھ باشد؟ اگرتطوری میان بخش ھای غیرمتع
گوناگون صنعتی و تجاری و مالی وجود دارد درھمان 
چارچوبھ کل بورژوازی و تنوع حوزه ھای گوناگون آن 
است نھ درماھیت عام آن؛ و نمی تواندھم خارج از منطق 
دیالکتیکی تئوری مارکسیستی کھ برای ھمھ این حوزه ھا 

قوانین و سیستم خاص و آیا .یکسان است قرار گیرد
را از »بورژوازی متعارف«متفاوتی 

؟ درست ھمین تقسیم !اش جدا می کند»غیرمتعارف«نوع
بندی گیج سرانھ ماھیِت کلی و عام بورژوازی است کھ در 

سرمایھ «روند منطقی و قطعی خود بھ اختراع جدید دیگر
می انجامد؛ و در ادامھ ھم )١!(»ی اسالمی و شبھ شریعتی

»فرھنگِ اسالمی«و قطعأ بھ توجیھ مشروعیِت منطقأ
.می شود»بھ خیر«ختم»حقوق بشر اسالمی«و

چھ خصلت و »سرمایھ ی اسالمی و شبھ شریعتی«این

خصوصیتی دارد کھ نمی تواند درچارچوب تعریِف 
بورژوازی تبیین شود؟ اصألخود سرمایھ شریعتی چھ 

اش باشد؟ آیا این نیزھمان »شبھ شریعتی«ھست کھ
است؟ حتی خود رژیم ، !»ورژوازی غیرمتعارفب«

علیرغم تقدس مالکیِت خصوصی و مال اندوزی در اسالم، 
رغبتی بھ پوشاندن چنین عبایی بر بورژوایی خود نشان 

.نمی دھد

اما این بورژوازی نبوده کھ براثر انقالِب توده ای ایران 
سرمایھ ی اسالمی و شبھ «دچار دگردیسی؛ و بھ مثأل 

، و نمی دانم حالل و بسم اللھی و چھ و چھ »شریعتی
تغییرماھیت داده، بلکھ این آرایش سیاسی و مجموعھ 
روبنایی جامعھ بوده کھ درقالِب ھویِت جدیدی بھ مرکِب 

بورژوازی پَلشتِ ایران اگرچھ .تیزپای آن درآمده است
دچارفترِت کوتاھی شد، اما بھ ۵٧براثردوره انقالبی 

وبنای سیاسی ایدئولوژیِک ضربتی زودی از طریق محلل ر
وعقبگرایی کھ نھ تنھا تناقض عمیقی با پایھ ی طبقاتی 
ومطالباتِ عمیق بدنھ انقالب ، بَل ناھمسانی ھایی با خود 
بورژوازی داشت، بھ ترمیم سریع و ضربتی خود دست 

.زد

تازه بھ دوران رسیده .تغییراتی درھیئِت مالکان پیش آمد
خالی شده مالکان فراری را مصادره ھایی می آمدند تاجای

اما با وجود این کھ درماھیتِ نظام اقتصادی .کنند
واستثماری بورژوازی تغییری پیش نیامد، تداوم حیاِت کل 
بورژوازی از طریق حکومتِ بھ سیاق سابق؛ و بدون 

ایدئولوژیِک دولت -تغییراِت اساسی در روبنای سیاسی 
ھ بھ شانھ ی این بورژوازی، حضورشان.ناممکن بود

را کنارخود »بوگندوی بی فرھنگ«مالکان تازه حریص 
خوش نداشت، اما درعمل چاره دیگری ھم نداشت جزتحمل 

چون دست ھای درھم تنیده .و پذیرش موجودیِت آنان
میلیونی پابرھنھ ھا و اقشارخواھان دمکراسی حقیقی را 

یشینھ تازه بھ دوران رسیده ھاھم کھ با پ.برگلوی خود داشت
متفاوت و درھم مالکی وخرده بورژوازی وحاشیھ شھری 
سر برآورده بودند، اگرچھ کینھ و حسادتِ مالکان برجا 
مانده را بھ دل داشتند، اما بدون وجود وھمراھی آن ھا و 
نظام حسرت آورشان، قادر بھ حفظ حکومِت بھ چنگ 

چون توده انقالب کرده ای کھ .گرفتھ شان نمی بودند
پس.لمس نتایج انقالبش بود را برابرخود داشتنددرانتظار

مالکان باقیمانده بھ ھمراه تازه بھ دوران رسیده ھا، برای 
حفظ خود و دست نخوردن پایھ ھای زیربنایی، بھ ناچار می 

در .بایست بھ یک توافق عملی دست می یافتند، و یافتند
واقع اگر این تازه بھ دوران رسیده ھای حکومتدار، حتی 

تی در مالکیت و شراکت ھم نداشتند؛ یا پیدا نمی کردند، دس
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باز دراصل بورژوا بودن وماھیت بورژوایی حکومتِ شان 
دولتی کھ درعصرکنونی نخواھد و .تغییری پدید نمی آمد

نتواند در خدمتِ طبقھ ی مسلط اقتصادی قرارگیرد، 
.عمرطوالنی نداشتھ؛ وشاید حتی بعد ازچندماه َسقط شود

»این خیل بیشمار«سرتوده ھا چھ آمد؟ آیا می شداما بر 
وانقالِب سراسری فراگیرش را با سرکوب و استبداد نظامی 
و شکل و روش تجربھ شده دولت ھای کالسیک و 
متعارف، عقب نشاند و خانھ نشین کرد؟ توده ای کھ انقالب 
اش یکی ازانقالباتِ نمونھ والھام بخش قرن بوده؛ و بھ آن 

اقتصاد «ی نسبی ھم رسیده بود کھ با تبلیغاِت میزان از آگاھ
نمی شد خرش کرد را باید با روشی پیچ »مال خراست

درپیچ و ظریف و استثنایی کھ خاص و ماحصل شرایط 
بخشی را باید بھ .زمانی ویژه ای بود، فلج کرد -مکانی

این ممکن نبود .انقیاد درآورد تا بخش دیگر سرکوب شود
و استادانھ بخشی از ابزارھای دولتِ مگربا تلفیق زیرکانھ 

خان خانی، و -مدرن و شیوه ھای حکومتِ سلطانی
کاتالیزوربسیارمھم و تعیین کننده ایدئولوژی، یعنی در واقع 

.رأس ھرم حکومتی دولتِ استثنایی

اقشارتشکیل دھنده حکومِت بعد ازانقالب کھ پیشینھ دیرینھ 
ھمان آستانھ انقالب وعمیق مشترک ایدئولوژیک داشتند، در

با میانداری ومحوریِت کاستِ درھم روحانیت؛ وھمچنان با 
جوش خوردگی ایدئولوژی مذھبی یکسان و پیوند با بخشی 
ازتوده ھای مذھبی رادیکال مخالِف نظام سلطنت وارد 
ائتالفی حساب شده شدند تا بتوانند سربزنگاه خأل سیاسی 

پروار آن ناشی از انقالب را پُرکرده ومیوه چین 
حکومتِ جدید پیروز، با زیرکی استثنایی نقطھ .شوند

کانونی خود، دستگاه والیتِ فقیھ، توانست با بھره گیری از 
جمع جبری و ضروری شارالطانی بناپارتیستی و اعمال 

فاشیستی، بھ اضافھ لوالی ایدئولوژی -ضربتی نازیستی
مذھبی اسالمی بھ یک دولتِ پیچیده ضروری برای حفظ و 

آن چھ خوبان ھمھ «.دام حاکمیِت بورژوازی فرارویدت
»یک جا«.ا.حکومِت استثنایی ایدئولوژیِک ج»..دارند
.دارد

نسبت بھ مشابھات .ا.ویژگی شاخص ماندگاری دولِت ج
دیگراستثنایی اش ، برآمدن آن از دل یک انقالب توده ای 
ومشروعیِت سیاسی؛ و بھ طریق اولی ایدئولوژیِک ھستھ

دولتِ جدید .مرکزی اش در میان بخشی از مردم می باشد
اگرچھ نمی خواست؛ و قرارھم نبود درکنارتوده ی اصلی 

-انقالبِ خواستارتغییراِت اساسی در وضعیتِ اقتصادی
سیاسی و اجتماعی باشد، اما صداقت اش را در وفاداری بھ 
حفظ ارتباط معنوی ومذھبی با بخشی از متدینین و مومنین 

قشرھا و طبقات؛ و برآوردن انتظاراِت اخالق مذھبی ھمھ
با جلِب رضایتِ بخش سنتی و محافظھ .آنان بھ اثبات رساند

کار این طیف؛ و تبدیل بخش رادیکال آن بھ بازوھای 
ضربتی، بھ سمبھ پُرزور و کاربُردی موثر و با اتوریتھ ای 
دست یافت کھ درکنار و با ھمکاری بورژوازی دشمن 

٩٩و ناآشنا با تجدد، توانست کاری بر سرتوده دمکراسی 
درصدی تشنھ زیسِت انسانی؛ و شالوده حیاتی جامعھ بیاورد 

نھ ازتاک نشان ماند نھ از «کھ بیم آن می رود تا چندی دیگر
.»تاک نشان

بدون وجود چنین عنصر بسیج گرانھ و مرتبط با ذھن و 
بھ ھرگز قادر.ا.ذکر و روح بخشی از مردم، حکومِت ج

سیاسی -این روبنای مذھبی.شکلگیری و ادامھ حیات نبود
تنھا شق ممکن تداوم حیاتِ بورژوازی در شرایط خاص 

فرھنگی و اِعمال خشن کنش  -رفتارمذھبی.ایران بوده است
و واکنش ھای ایدئولوژیِک دولت ، تنھا جھِت استفاده 
ابزاری بسیج گری خاص اش برای حکومت کردن و نھ 

ناگفتھ واضح .جرای شعائر مذھبی بوده استصرفأ برای ا
است کھ ھر دولتی کھ بھ وضع قوانین مذھبی و اجرای پاره 
ای از امورفرھنگِ سنتی مغایر با خصلت ھای یک دولِت 

مذھبی یا –ُمدرن دست می زند لزومأ دولتِ استثنایی
آیا قوانین اسالمی و شریعھ ایران، .ایدئولوژیک نیست

شورترکیھ و مصراست؟ ھم دولتِ ارتجاعی تر از دو ک
با وضع قوانین )مرحوم(ترکیھ وھم مصراخوان المسلمین

شریعت و قصد و نیتِ اجرای کامل قوانین اسالمی 
نتوانستند؛ نمی توانستند؛ و با توجھ بھ عدم وجود مجموعھ 

ایدئولوژیکی کھ -اجتماعی ، و نیز سیاسی-شرایط اقتصادی
فوذ معنوی عمیق توسط یک رھبر کاریزماتیک و با ن

درمیان توده ھا رھبری می شد، نمی توانند خصلِت یک 
اصأل بورژوازی .دولتِ استثنایی بورژوازی را پیدا کنند

گذشتھ .نیازی بھ دولِت غیرمتعارف در این دو کشور ندارد
از این ھا ارتباط دو حزب اسالمی ھر دو این کشورھا با 

-اط معنویپایھ اجتماعی مسلمان اش ، نھ صرفأ ارتب
نوازی »مستضعف«مذھبی، بلکھ صلھ و حاتم بخشی و 
تأثیر و کاربُرد .واقعی آن در دراز مدت بوده است

عنصرایدئولوژیِک  دولت ھای استثنایی، نظیر ایران، 
حداقل درکوتاه مدت بیش ازھرنوع دستگاه پلیس و ارتش، 
دربرھم زدن آرایش تشکیالتی وھمبستگی طبقاتی کارگران 

حقیقتأ چھ اثری .شتی ھایش نقش داشتھ ؛ و داردوھم سرنو
علیرغم پیشینھ وسابقھ (از اتحادیھ ھای کارگری در ایران

باقی مانده، )شکلگیری شان نسبت بھ دو کشورمزبور
درحالی کھ اتحادیھ ھا درمصر و ترکیھ، دخالتگران موثر 
در رویدادھای گوناگون سیاسی و اقصادی واجتماعی 



٣٥

دورۀ دوم-سال ھفتم-١٣٩٢بھمن ماه -۶٩شمارۀ 

کشورشان می باشند؟ 

در کارخانھ ای کھ پدرم زمانی فعال سندیکایی آن بود، 
یکی از .مشغول بھ کارشدم۵٧چندی بعد از قیام 

سرکارگرھا کھ آگاھی متوسط ونسبی از اوضاع سیاسی 
داشت، گھگاه با کارگران »حقھ ستمکش«جامعھ و حقوق 

در چندبارصحبتی کھ با .درباره این موارد صحبت می کرد
گی تشکیل ھستھ ھای کارگری و پیشبُرد او داشتم وچگون

امر مبارزه سندیکایی را مطرح می کردم، او ضمن 
تصدیق وتأیید لزوم وجود چنین مبارزه ای؛ ونیزبا وجود 
آگاھی نسبی کھ از نقش این نوع تشکل ھا داشت، اما 
بازتردید می کرد و می گفت آخر کارفرما و صاحب 

سر وقت می .تکارخانھ آدم با خدا و نماز و روزه اس
پیشانی اش از نماز و عبادت جا .ایستد نماز می خواند

انداختھ و زن و دخترھایش با چادرسیاه و حجاِب کامل راه 
.می روند؛ و الی آخر

ر مملکت و حتی در ده کوره مراسم نمازجمعھ ھا در سراس
ھا؛ و ده ھا پارامتر وابزار ایدئولوژیِک ریز و کوچِک 
دیگر کھ ھمسانی و ھمسویی فرھنگی رژیم با بخشی از 
توده ھا را شبانھ روز بھ آن ھا یادآور و حقنھ می کند، را 
چگونھ باید تبیین کرد؟ آیا این نمونھ ھا فقط در روبنا لم داده 

یر و آخرتِ رژیم و امت اش بھ اند تا صرفأ دعای خ
یکدیگر را بھ عرش آسمان و گوش خدا برسانند؟ شاید 

مھم تر اما نقش فائقھ آن ھا درعوامفریبی و بسیج .بخشأ
درھر نمازجمعھ ای ، میلیاردرھای .سیاھی لشکری است

عمامھ ای و ُکت و شلواری حاکم اسالمی در کنار 
سر و پا برھنھ ُمزدوران قمھ بھ دسِت ساندیس خور و نیز

ھای مومن، اگر نھ در یک صف، کھ زیریک سقف 
قرارمی گیرند تا ھمسانی و ھم ارزی و یکی انگاشتھ شدن 
حکومت و امت، بھ امت حقنھ ؛ و بر سرتوده خارج از این 

شکل و شیوه ای بھ مراتب پیچیده تر، .طیف کوبیده شود
نھ این ھا ھمھ .زیرکانھ تر و موثرتردرفاشیسم و نازیسم

نشانھ فراطبقاتی پنداشتن روبنا و دولتِ استثنایی 
ایدئولوژیک، بلکھ دقیقأ برای نشان دادن چگونگی رابطھ 
رمز آمیز و پنھان آن ھا با طبقھ مسلط اقتصادی و حفظ و 

.حراست از آن است

فروکاھیدن نقش وابزارایدئولوژیِک دولِت غیرمتعارِف 
ایی برای محدود بورژوازی ایران بھ قوانین اخالقی و جز

کردن آزادی پوشش و یا موسیقی و رقص وغیره نشانھ 
–درِک سراسر نادرست و بیگانھ با نظریھ مارکسیست

لنینیستی دولت و طبقھ ، روبنا و زیربنا و استقالل نسبی 
انگارمیان جنگل ایستاده باشیم و .اولی از دومی می باشد

ئولوژیک، اما چرا باید از واژه اید.دنبال درخت بگردیم
مثل جن از بسم هللا ترسید؟ ھراس از بھ کار بردن دولتِ 
استثنای یا غیرمتعارف بورژوایی بھ جای دولتِ 

با بورژوا بورژوا کردِن .بورژوازی بی مورد است
بورژوازی و یا با تشدید ادا کردن اش، عیاربورژوایی 
بودن بورژوازی بیشتر و رنگش سیاه ترنمی شود؛ و 

نظریھ  دولِت ایدئولوژیِک بورژوازی ھم، باورداشتن بھ 
اگرقراربود روند .ھیچ از رنگ و ماھیِت آن نمی کاھد

شکلگیری پدیده ھا تک خطی و مستقیم و برپایھ اینھمانی ھا 
باشد، باید از تحلیل مشخص؛ و جستجو و گشودن گره 
رابطھ دیالکتیکی بین پدیده ھا دست می شستیم ؛ و در 

.ارھای کلیشھ ای درجا می زدیمچنبره  کلیشھ ھا و شع
بورژوازی بھ اندازه کافی روسیاه ھست کھ الزم بھ سیاه 

آدم یاد آخوندھایی می افتد کھ .نمایی مضاعف نداشتھ باشد
برای سیاه نمایی رژیم شاه و کسبِ وجھ برای آخوندھا، 
چوانداختھ بودند کھ چون ساواک نتوانستھ بوده آخوندھا را 

آورد با متھ مغز آن ھا را سوراخ زیرشکنجھ بھ حرف در
.می کرده تا اطالعاِت سری را از مغزشان بیرون بکشد

و افسانھ سازی کابوسی اگرچھ چیزی »پروپاگاند«این نوع 
بر واقعیتِ سیاھی رژیم سلطنت نمی افزود، اما سوی دیگر 
واقعیت کھ سوراخ شدن مغزعوام و رژه نعلین آخوندھا بر 

.را نشان می دادآن ھا بھ سوی قدرت بود

درمان حقیقی و کامل بیماری ، با شناختِ واقعی و ھمھ 
چھ خواجھ علی، چھ علی «.جانبھ آن امکان پذیر است

، راه درمان را طوالنی کرده و بھ بیراھھ می »خواجھ
حال اگر باز .کشاند؛ وچھ بسا اصأل بھ مرگ بیماربیانجامد

ئولوژیِک حکومِت بھ ھمان یکی دو نمونھ از بنیان ھای اید
برگردیم با این سوال مواجھ می شویم کھ چرا اوضاع .ا.ج

و احوال ایران ھمچنان برھمان پاشنھ ھمیشگی می چرخد؟ 
راستی چرا دولتِ استثنایی بورژوازی ایران ھنوزکھ ھنوز 
است، بعد از سی و پنج سال ھمچنان بربنیان ھای 

از ایدئولوژیکی خود می کوبد وحاضربھ عقب نشینی 
قوانین مربوط بھ حجاب وموسیقی و رقص و غیره و یا 

و چھ و چھ نمی شود؟ »مرگ بر آمریکا«حذِف شعارھای
چرا خود، حجاب از سر و روی خود برنمی دارد و آزادی 

را »شیطان بزرگ«پوشش و رقص و موسیقی و ارتباط با 
رسمأ اعالم نمی کند؟ چرا علیرغم آگاھی امت و حکومتِ 

انواع و اقسام مجالس عیش و نوش و َطَرب امت از وجود 
و روابط آن چنانی سکسی در پھنھ ی مملکت؛ و نیزروابط 

مافیایی با غرب، کھ ھم در این مغازلھ و ھم در آن -مغازلھ
، آقازاده ھای پیر و جوان یک پای اصلی را تشکیل می 
دھند، این چیزھا ھمچنان باید ُحکم تابو داشتھ  باشند؛ و 
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ِت حکومتی؟ آیا این دولتِ استثنایی و بھ طریق ُحکم مجازا
با(اولی طبقھ بورژوازی، مگر مغز خر خورده است

کھ برای خود دشمن تراشی )پوزش ازخرمحترم بارکش
کند؛ و در شرایطی کھ نیاز بھ مشروعیِت عمومی دارد 
میلیون ھا نفر را ازخود براند و برابر خود قراردھد؟ نھ، 

اگر دست از رفتارتاکنونی .کنداو خوب می داند چھ می 
اش بردارد، چھ چیزی را باید جایگزین رجزخوانی ھای 

را »مشروعیتِ نظام «؟ خود کند تا !»تعرضی«اخالقی و 
حفظ کند؟ او نیک می داند کھ با از دست دادن سیاھی 
لشکر تاکنونی اش، نمی تواند سیاه لشکردیگری کھ 

ویند و مغز را را بب»دھانت«قادرباشد بھ پشتوانھ اش 
.بکوبند و دستِ کار را ازکار بیندازند، را جایگزین آن کند

پس بایدھمان ھایی کھ الاقل ھمجنسی فرھنگی باھاشان 
و »کالباس«دارد را نگھ دارد؛ و اگرکھ ھمھ را با پول و 

ساندیس نھ، حداقل درحوزه فرھنگی مذھبی، راضی نگھ 
اع و اقسام انبوه این حکومت بھ خوبی می داند کھ انو.دارد

ابزارھای ریز و درشِت ایدئولوژیک اش، درچنان پیوند و 
تنیدگی بھ ھم پیوستھ ای باھم قراردارند کھ با حذف 
تعدادی، یا یکی از بنیان ھای اساسی آن ، کل ھرم فرو می 

این مجموعھ، ُحکم آجرھا و .ریزد و درھم می شکند
ثِ افتادن قطعاتِ دامینویی را دارد کھ افتادن یکی باع

برای برداشتن ھرخط .قطعاِت بھ صف شده دیگر می شود
و نشان باید دلیل و توجیھ شرعی ای پیداکرد تا عالوه 
برجلوگیری از بحران ھای غیرضروری، حائلی در برابر 

اما حفظ .موجود باشد»مشروعیت نظام«ضربھ خوردن
مشروعیت برای دولت ھای استثنایی زاده بحران و 

.امعھ کنونی، ھمیشھ کارآسانی نیستمتناقض با ج
حکومت ھای استثنایی ، پاشنھ »مشروعیـِت«شکنندگی

.آشیل آنان است

ھمین حکومت اگر درمجازاتِ مغازلھ ھای آن چنانی 
ذکرشده باال؛ و باالیی ھا؛ نرمش ھای آن چنانی نشان می 
دھد؛ و گاه گاھی برای رضایِت امت، فقط یکی دوتایی را 

کند، اما مردم عادی کوچھ وخیابان را ھر مجازات می 
و »جرم ھای سیاسی«یا وقتی پای.لحظھ مجازات می کند

مطالباِت کارگری و دمکراسی خواھی و دگراندیشی 
درمیان است، غیض و عصبیت خدایی اش بھ غرش در می 

، این دخمھ مرکزی نیمھ »قضایی«دستگاه والیت فقیھ و.آید
امنیتی و پول  -و باند مافیاییخدایی ایدئولوژیِک حکومت ، 

شویی داللی و اقتصاد خراب کن ، ضمن رعایتِ مالحظاتِ 
ضروری مانوردھی درجامعھ و بین ھرم قدرت، خود فعال 
مایشاء کلیھ امور نظری و اجرایی است؛ و ھربارھم الزم 
ببیند بھ بحران سازی ھای ضروری دست می زند؛ و برای 

خود، ابایی ھم از فلج گوشمالی دادن دستِ چپ یا راسِت 
باید بھ دستِ چپ و راسِت خودھم گاھی .کردن آن ھا ندارد

.گوشزد کند مغز فرماندھی و اجرایی کدام و کجا است
دولِت استثنایی در واقع، خود از جنس بحران است؛ و از 

این ھمھ البتھ ھمانطورکھ ذکرش .بحران تغذیھ می کند
در روند کلی رفت با مھندسی خاصی صورت می گیرد تا

و عمومی قدرِت حکومتی و حاکمیِت اقتصاد مسلط و نظام 
شاید گاھی نیم قدمی بھ .بورژوایی خلل عمده ای وارد نشود

.عقب، برای برداشتن دوگام بلند بھ جلو الزم می افتد

دردولت ھای استثنایی، استقالل «:پوالنزاس می نویسد
از دولت، یا بھ نسبی دستگاه ھای ایدئولوژیِک دولتی

طورکلی از بین رفتھ یا بھ طور گسترده ای محدود شده 
و دولِت استثنایی ایران یا ھمان دستگاه ایدئولوژیِک .»است

والیت فقیھ ، وقتی نیازبھ توجیھ شرعی اعدام ھای گسترده 
حضرت «دستھ جمعی پیدا می کند، الگویش این است کھ 

شمشیر مبارک علی در یک روز دوھزاراز خوارج را با 
و ناگفتھ پیداست کھ بھ قول .»خود قطع سرکرد

دروغ ھرچھ بزرگ ترحقنھ کردن اش آسان :گوبلزنازیست
.تر

را از حکومتِ .ا.و حال آیا استثنایی وجود دارد کھ ج
ایدئولوژیک و غیرمتعارِف بورژوازی ، مستثنی  -استثنایی

کرد؟ 

١٣٩٢نیمھ آبان ....سعید آوا

پیدا و پنھان ، افق آینده ی مناسبات ایران پراگماتیسم )١(
محمد قراگوزلو/و آمریکا 
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پیرامون حزب سیاسی طبقھ ای با شاھرخ زمانیمصاحبھ
 !ھای آنکارگر و ویژگی

فھرست

این مصاحبھ پیش :توضیح کمیتھ حمایت از شاھرخ زمانی
ھای انفرادی انجام شده و از انتقال شاھرخ زمانی بھ سلول

.شودپس از آماده شدن امروز منتشر می

توجھ بھ وضعیت سیاسی در ایران و با آگاھی از با-١
بحران اقتصادی سیاسی موجود کھ  رژیم  نھ راه پیش دارد 
و نھ راه پس ، طبقھ کارگر چرا بھ حزب سیاسی خود نیاز 

دارد ؟

در ھر جامعھ ای مبتنی بر مالکیت خصوصی و :جواب
منافع آشتی ناپذیر طبقاتی عموماً و در جامعھ سرمایھ داری 

صوصاً، طبقات در حال پیکار طبقاتی یعنی کارگر و خ
سرمایھ دار در عرصھ ھای سیاسی ، اقتصادی ، فکری  
تشکل ھایی برای پیشبرد برنامھ ، مقاصد و مطالبات خود 
در جھت کسب و یا حفظ قدرت حاکم بھ کار می گیرند کھ 

اجتماعی و تاریخی _بستھ بھ درجھ ی تکامل اقتصادی 

جربھ و سابقھ مبارزاتی و اشکال تشکل و سیستم موجود ، ت
سازماندھی اشکال سرکوب و شکل حکومت و ھمچنین 
شرایط ملی و بین المللی، اشکال متنوعی بھ خود می گیرد 
کھ ھر طبقھ برای پیشبرد و حفظ منافع خود بھ کار می 

کھ بدون این تشکل ھا حفظ قدرت و یا کسب آن .گیرد 
.ی باشدبرای طبقات متخاصم غیرممکن م

در تاریخ مبارزات طبقاتی، طبقھ کارگر برای تقویت 
ھمبستگی طبقاتی در جھت سرنگونی نظم سرمایھ داری و 

 ً تشکل عمده بنام ٣حاکمیت بالواسطھ طبقاتی اش اساسا
اتحادیھ ، شورا و حزب سیاسی بھ عنوان اشکال جدایی 
ناپذیر سازماندھی مبارزه طبقاتی و انقالب و حاکمیت 

.ی شکل قوام یافتھ و تثبیت شده است کارگر

در ھر جامعھ سرمایھ داری و در شرایط خود بیگانگی ، 
عقب ماندگی ، فقر و رقابت درونی طبقھ کارگر و تسلط 
ایدئولوژی بورژوائی و اشکال متنوع سرکوب مادی و 
معنوی این طبقھ از جملھ در جامعھ عقب مانده سرمایھ 

آن، حزب سیاسی بھ داری ایران با حاکمیت فاشیستی
عنوان تنھا ابزار ھویت یابی سیاسی طبقاتی و ستاد 

میلیون خانواده کارگری ٧/١٢فرماندھی ارتشی است کھ  
میلیون نفر کھ اعضای ۵٠را باید در بر گیرد و یا بیش از 

طبقھ  کارگر ایران را تشکیل داده اند تحت رھبری آن 
چنین حزبی  برای بدست آوردن حقوق خود اقدام کنند ، 

متشکل از پیشروترین ، رزمنده ترین و جسورترین 
عناصر این طبقھ بھ عنوان دستھ متشکل، آگاه و مسلح بھ 
علم کمونیسم بعنوان علم شرایط رھایی طبقھ کارگر و کل 

بنابراین ستاد فرماندھی این ارتش .بشریت می باشد
میلیونی برای سازماندھی رھائی او از ستم طبقاتی و 

یت شورایی اش می باشد کھ بدون آن طبقھ کارگر  بھ حاکم
.زائده قدرت طبقات دیگر تبدیل خواھد شد 

از طرفی بھ دلیل این کھ جامعھ آگاھانھ قطب بندی طبقاتی 
شده ، وقتی حول محور طبقھ کارگر در جھت ریشھ کنی 
پایھ ای بھره کشی و استبداد قرار نمی گیرد شکست انقالب 

ی آورد ، در نتیجھ حاکمیت مستقیم را بھ دنیال خود م
سیاسی و اجتماعی شان -ستمدیدگان بر امور اقتصادی

.تحقق نخواھد پذیرفت

طبق قطعنامھ انترناسیونال اول طبقھ کارگر، در مقابل 
قدرت طبقات دارا چاره ای جز تشکیل حزب سیاسی ندارد 

.و این مسیر شرایط انقالبی و غیر انقالبی نمی شناسد 
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طبقھ کارگر ایران این آمادگی را دارد حزب خود را آیا-٢
تشکیل بدھد در حالی کھ از نبود تشکل ھای صنفی خود 
رنج می برد؟ چھ شرایطی را باید بھ وجود آورد تا اگر 

توازن قوا تغییر کرد بھ حزب طبقھ کارگر رسید؟

جنبش آگاھانھ سوسیالیستی و مبارزه خود بھ خودی :جواب
ن دو جزء اساسی تشکیل حزب طبقھ کارگران بھ عنوا

کارگر می باشد کھ این دو جزء پایھ ای تشکیل و تکوین 
حزب در کلیھ کشورھای سرمایھ داری از جملھ ایران بھ 
عنوان تجلی آگاھی و عینیت مبارزه منبعث از تضادھای 
آشتی ناپذیر این نظام در درجات مختلف بھ صورت جبری 

.وجود داشتھ و خواھد داشت 

کنار توضیح مبارزه طبقاتی در مانیفیست کمونیست در 
اولین برنامھ حزب طبقھ درباره روند شکل گیری آگاھی 

چطوریکھ بخشی از اشرافیت فئودالی :کمونیستی می گوید 
با بریدن از این طبقھ در موقعیت آن قرار می گیرند بھ 
ھمین صورت بخشی از ایدئولوگ ھای بورژوائی کھ بھ 

در موقعیت .معھ رسیده اند از وی بریده درک نجات کل جا
طبقھ کارگر قرار می گیرند مھم حزب طبقھ کارگر 
محصول پیوند دیالکتیکی و آگاھانھ میان آگاھی 
سوسیالیستی با مبارزه طبقاتی کارگران در یک قالب واحد 

اما سفسطھ و عوام فریبی است اگر .و ارگانیک می باشد 
مادی و معنوی سرمایھ بپذیریم طبقھ کارگر تحت تسلط 

داری و تحت نفوذ ایدئولوژی بورژوائی بھ خودی خود بھ 
علم کمونیسم، یا توازن قوای کھ شرایط را برای ساخت 
حزب اماده نماید دست خواھد یافت مثالً بدون وجود 
مارکس ، انگلس ، رزا لوکزامبورک و لنین و در ایران 

ن مشعل خودمان حیدر عمو اوغلی و سلطانزاده بھ عنوا
ھای فروزان آگاھی کمونیستی از تشکیل حزب مستقل طبقھ 
کارگر صحبت کرد کاری کھ اکونومیستھا و انحالل طلبان 
بھ راحتی آب خوردن می کنند، و بدون اقدام بھ سازماندھی 
انقالبی و اگاھی رساندن بھ کارگران برای اماده کردن آن 

زون قوا ھا در جھت ایجاد تشکل ھای خود و بر قراری توا
بھ نفع طبقھ کارگر، دست روی دست گذاشتھ یا خود را با 
خرده کاری ھا و بازی ھای ژورنالیستی مشغول می نماید 
و با توجیھ این کھ ھنوز طبقھ کارگر اماده نیست ، اگر 
قرار باشد طبقھ کارگر خود بھ خود اماده شود دیگر 
کمونیست ھا و سوسیالیست ھا بھ چھ دردی می خورند ، 

شما پس از شکل گیری .ھ نیازی بھ آن ھا باقی می مانندچ

جامعھ سرمایھ داری ایران و تثبیت سرمایھ داری جھانی 
این روند اتصال جنبش آگاھانھ سوسیالیستی با مبارزات 

تا کنون از ١٢٨۵خود بھ خودی طبقھ کاگر را از سال 
عامیون ، سوسیالیست ،  -اولین حزب کارگری اجتماعیون

می١٣٢٠-٣٣پس حزب کمونیست و توده سال عدالت و س
توانید ببینید کھ علی رغم انحرافات مشخص، طبقھ کارگر 
ایران دارای چھ گنج گرانبھایی از تجارب انقالبی در 

.عرصھ تشکل و آگاھی می باشد 

تحت وجود این احزاب در بدترین شرایط جھالت و استبداد 
اتحادیھ ھای چھ دست آوردھای مھمی مانند فدراسیون و یا 

سراسری یعنی شورای متحده کارگری ، مترقی ترین 
در خاورمیانھ ، خلع ید از ١٣٢۵قانون کار در سال 

شرکتھای امپریالیستی انگلستان در سایھ اتحاد و ھمبستگی 
سراسری طبقاتی خود از طریق اعتصابات و تظاھرات 

اقتصادی بھ نظام سرمایھ داری تحمیل کرده است _سیاسی 
.

این رابطھ یعنی تشکیل حزب طبقھ کارگر بھ چند مسئلھ در
:اساسی باید دقت کرد 

اوالً بین شورای نمایندگان با حزب سیاسی طبقھ کارگر 
فرق وجود دارد، شوراھای نمایندگان محصول تاریخی 
مشخصی  از شرایط رشد موقعیت انقالبی است کھ در 

نیشرایط  قدرت دوگانھ در روند انقالب برای سرنگو
حاکمیت سرمایھ داری بھ عنوان ابزار سرنگونی و ابزار 
حاکمیت ساختھ می شوند، اما حزب سیاسی در شرایط 
حاکمیت طبقھ بورژوائی نقطھ شروع و اساسی و بنیان 
ھویت یابی طبقاتی کارگران است کھ در واقع شرایط را 
برای ممکن شدن ایجاد تشکل ھای توده ای کارگران مھیا 

وص در کشور ھای استبدادی بھ شھادت می کند بھ خص
تاریخ ایران این چنین بوده است کھ اول حزب سیاسی طبقھ 
کارگر تشکیل شده و سپس با توجھ بھ توازون قوای کھ 
حزب فوق بھ سرمایھ داری تحمیل کرده فضا برای ایجاد 
تشکل ھای توده ای توسط کارگران باز شده است، 

بقاتی می باشد کھ مخصوصاً در عرصھ استقالل سیاسی ط
بدون آن شوراھای کارگری مثل تجارب بعد از انقالب 

و )کھ شورا ھا متوھم بھ کرنسکی بودند(١٩١٧فوریھ 
انقالب (١٣۵٧سپس آلمان ، ایتالیا ، مجارستان و  

تحت نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی )شکست
ً دمکرات بھ کاریکاتوری از شورا  تبدیل می  مخصوصا

ن اتحادیھ ھای کارگری با مفھوم مارکسی آن ھمچنی.شوند
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در تمرین برای انقالب سوسیالیستی بدون حزب سیاسی بھ 
الزم .آلت ادامھ بھره کشی و سازش طبقاتی تبدیل می شوند

بھ ذکر است کھ تشکیل شدن حزب و تشکل ھای توده ای 
کارگران ھیچ تقدم و تأخر نسبت بھ یک دیگر ندارند، در 

روند رشد آگاھی طبقاتی و سازماندھی واقع در مسیر و 
انقالبی مکمل یک دیگر ھستند اما در شرایط مختلف ھر 
کدام نقش ھای مختلفی و اول و دومی نسبت بھ خود پیدا 
می کنند از آن جملھ است کھ در کشور ھای استبدادی 
ھرگز تشکل ھای توده ای بھ دلیل سرکوب ھای عریان 

ادامھ یابند و البتھ در نمی توانند در نبود حزب تشکیل و
کشور ھای پیش رفتھ سرمایھ داری نیز نھ بھ دلیل سرکوب 
عریان بلکھ بھ دلیل سرکوب ھای سیستماتیک و بخصوص 
سرکوب ھای علمی و فرھنگی ریشھ داری کھ شعور انسان 
ھا را از طریق فرھنگی و تکنولوژیک ھدف قرار داده 

ارگران نمی است در آن ھا ھم بدون حزب طبقھ کارگر ، ک
توانند از طریق اتحادیھ ھا و سندیکاھای زرد کنونی شان 

علی رغم این کھ در تاریخ دیده شده (حزب خود را بسازند 
است کارگران توانستند از درون اتحادیھ ھای خود احزاب 
انقالبی خود را بسازند ولی ان اتحادیھ ھا انقالبی بودند و 

ن ھا تقویت می یافت زمینھ ھای ایجاد حزب نیز در درون آ
چیزی کھ اکنون با دقت و بسیار سخت مراقبت می شود تا 

.)چنین چیزی ممکن نشود

در شرایط تسلط اشکال استبداد سیاسی ماقبل سرمایھ :ثانیا ً
داری کھ عمدتاً تاوان مبارزه قانونی و صنفی باال می رود 

حزبی ھمزمان و حداقل مقدم بر -روند شکل گیری سیاسی 
در این رابطھ شما برخالف مسیر .یگر می باشد اشکال د

ً دست باالی مبارزات صنفی در اروپا کھ عمدتاً  عمدتا
احزاب بزرگ کارگری از درون اتحادیھ ھا قوام یافتھ و در 
مبارزه با استبداد سراسری می گشتند با شرایط ایرات 

.متفاوت است 

لیت انقالبی و ارگانیک از ک-بدون درک کمونیستی :ثالثا ً
نظام سرمایھ داری، تضاد اساسی و کلیھ اشکال مبارزه 
طبقاتی و حزب سیاسی کھ بھ عنوان پیوند دیالکتیکی آگاھی 
سوسیالیستی در مبارزه طبقاتی است، ھمچنین قبول این کھ 
حزب ابزار اساسی سازماندھی انقالب و حاکمیت کارگری 

شکلمی باشد کھ با تجزیھ غیر دیالکتیکی اشکال مبارزه مت
و سازماندھی طبقھ کارگر نمی توان بھ چھارچوب عملی و 
ھدایت درست مبارزه، دست یافت، در این رابطھ مبارزه با 
انحرافات اپورتونیستی در اشکال فرقھ گرایانھ سکتاریستی 
و رفرمیستی و سندیکالیستی ضرورت حیاتی دارد این 

انحرافات عمالً از پیوند جنبش آگاھانھ سوسیالیستی با 
جنبش مبارزاتی طبقھ کارگر جلوگیری می کند در صورتی 
کھ بھترین شرایط مساعد ایجاد حزب سیاسی مخصوصاً در 
شرایط مرحلھ سوم تشدید بحران ساختاری نظام جھانی 

بھ وجود آمده است چھ )یعنی ھم اکنون(سرمایھ داری 
طور می توان پذیرفت، طبقھ کارگر و جنبش سوسیالیستی 

جدایی ناپذیر آن در بدترین شرایط بھ عنوان بخش 
دیکتاتوری ھار و در شرایطی کھ طبقھ کارگر ھنوز بھ 
نیروی قابل توجھ در اقتصادی مسلط تبدیل نشده بود حزب 
سیاسی خود را بھ وجود آورد، و تحت سازماندھی حزب 

اتحادیھ را بھ صورت فدراسیون سازماندھی کرد ٣٢فوق 
انداخت، ولی اکنون با و بزرگترین اعتصابات  را راه  

میلیون ٧/١٢توجھ بھ گستردگی طبقھ کارگر کھ دارای  
میلیون نفر می شوند و با ۵٠خانواده کارگری کھ حداقل 

اعتصاب در جریان ٣وجود این کھ روی ھم رفتھ ھر روز 
است و شرایط اجتماعی از بابت اعتراضی در حال انفجار 

رش عاجز از ساختن حزب مورد نظ...قرار دارد ، 
بنا براین بدون گرد آمدن رزمنده ترین افراد طبقھ !!است؟

کارگر بر اساس آرمان رھایی کمونیستی در پیوند عملی 
سازمانگرانھ سیاسی در داخل کشور صحبت از استفاده از 

.شرایط و تغییر توازن مبارزاتی توھمی بیش نیست 

حزب طبقھ کارگر اصوالً چگونھ حزبی است ؟ چھ -٣
ھ و ویژگی ھایی باید داشتھ باشد ؟ خصیص

با علم بھ اینکھ ھر تشکیالت سیاسی انقالبی بھ :جواب
عنوان بخشی از گروھھای اجتماعی منافع آن طبقھ و الیھ 

اجتماعی و –را در حوزه رھایی از بردگی اقتصادی 
"سیاسی و رسیدن آن بھ حاکمیت نمایندگی می کند ، اساسا

و پایھ بنیادی استوار است ، الف ھر تشکیالت انقالبی بر د
تاریخ را توده "اعتقاد بھ این اصل ماتریالیسم تاریخی کھ –

و یا این اصل "انقالب کار توده ھاست"و یا "ھا می سازند
بنیادین مانیفست کمونیست کھ آزادی طبقھ کارگر بدست 

کمونیستی بھ –آگاھی انقالبی –ب .خودش میسر است
ی کارگران و سازماندھی مبارزه عنوان علم شرایط رھای

طبقاتی ، انقالب و حاکمیت مستقیم شورایی بھ عنوان ادامھ 
علوم پایھ ای جامعھ جدا از مبارزه خود بخودی کارگران 
توسط جنبش سوسیالیستی ایجاد و بھ درون مبارزه طبقاتی 

حال اگاھی دھنده یا رساننده آگاھی می (برده می شود، 
آگاه باشد یا کمونیست و سوسیالیست تواند کارگر انقالبی و

انقالبی کھ بھ روند و علم رھایی انسان اگاھی یافتھ و از 
رابطھ این ).طبقھ خود کنده شده بھ طبقھ کارگر پیوستھ است
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–اجتماعی -دو جزء یعنی رابطھ عینیت مناسبات اقتصادی
سیاسی مستقل از ذھن ما با تئوری سوسیالیسم انقالبی ، بھ 

انقالب و حکومت کارگری و علم شناخت عنوان علم
-قوانین تکامل جامعھ در شناخت ساختار اقتصادی 

اجتماعی جامعھ ایران وجود دارد، در  رابطھ دو جزء بیان 
شده و تجزیھ و تحلیل و درک ماھیت دولت، آرایش طبقاتی 
، انقالب پیشرو، برنامھ و استراتژی و تاکتیک طبقھ کارگر 

.اصول مشترک دو جزء فوق می باشدبا محور قرار دادن 
–بھ عبارت روشن تر قوانین تکامل و رشد اجتماعی 

سیاسی یک واقعیت عینی خارج از شعور و –اقتصادی 
درک ساده ستمدیدگان می باشد کھ فقط از طریق شناخت 
این قوانین ، اشکال مبارزه و تشکل و راه ھای سازماندھی 

تنھا از ...ن و و چگونگی رھایی ، اشکال سرکوب دشم
طریق کمونیسم علمی می توان در جھت تغییر انقالبی 

.جامعھ حرکت کرد

حزب رزمنده سیاسی طبقھ کارگر از تلفیق آگاھانھ عینیت و 
عناصر مبارزه طبقاتی بھ عنوان موتور حرکت انقالبی 
جامعھ، با آگاھی انقالبی سوسیالیستی، بھ عنوان مشعل 

و واحد بھ دست می آید ، شناخت آن در پیوند ارگانیک 
طبقھ کارگر بھ عنوان نیروی اصلی انقالب و رھایی 
بشریت و حاکمیت شورایی و دمکراتیک انقالبی بنا بھ 
دالیل زیر بدون ارتباط ارگانیک میان جنبش سوسیالیستی 

:و جنبش خود بخودی نمی تواند حزب خود را بسازد 

ھ در جامعھ بھ دلیل وجود رقابت ھرج و مرج طلبان -اوال ً
سرمایھ داری دچار پراکندگی بوده و بھ دستجات مختلف 

.تقسیم شده و جدایی اش بر وحدت اش تسلط دارد

در جریان تولید برای سود سرمایھ و فروش نیروی -ثانیاً 
کارش بھ قسمتی از روند انباشت سرمایھ تبدیل شده و تحت 

.رھبری غیر خود قرار دارد

در محیط از خود بیگانھ ، و تحت تسلط فکری -ثالثاً
سرمایھ داری و جریانات اپورتونیستی با اگاھی کاذب بھ 

.راحتی فریب خورده و از منافع طبقاتی اش دور می شود

نظام سوسیالیستی بر خالف نظام ھای دیگر کھ در -رابعاً 
آن ھا فقط شکل بھره کشی عوض می شود و عوامل 

چندانی در پیدایش آن ھا ندارند، اما این نظام موجود تأثیر
بھ عنوان حاکمیت نمی تواند در بستر فوق الذکر شکل 
بگیرد، بلکھ طبقھ کارگر برای رسیدن بھ سوسیالیسم 

تنھا در اثر )بعنوان پلھ اول جامعھ بی طبقھ کمونیستی(

آنکھ وحدت فکرش را از راه اصول کمونیسم با وحدت 
یلیون ھا زحمتکش را بھ صورت کھ م(مادی سازمانی 

بھ شکل ارتش طبقھ کارگر متحد می سازد می )یکپارچھ 
.تواند تقویت یافتھ و بھ نیروی شکست ناپذیری تبدیل گردد

حزب سیاسی تنھا ابزار سیاسی ھدایت مبارزه طبقاتی برای 
جنبش.رسیدن بھ سوسیالیسم، نتیجھ چنین روندی می باشد

ه فعالیت روشنفکران انقالبی سوسیالیستی بھ عنوان حوز
طبقھ کارگر، در پیوند و تلفیق آگاھانھ و دیالکتیکی با 
مبارزات خود بھ خودی کارگران، از طریق عناصر پیشرو 
، تشکل ھای توده ای ،اشکال مبارزه و سازماندھی و 
خواست ھای جاری در محیط کار و زندگی کارگران و 

پی ریزی می زحمتکشان بنیاد حزب انقالبی کارگری را
حزب طبقھ کارگر دارای خصیصھ و ویژگی ھای .کند

:اساسی زیر می باشد 

حزب طبقھ کارگر بخشی از طبقھ و گردان پیشاھنگ -١
آن است، حزب را باید با تمام طبقھ مخلوط کرد ، حزب از 
طریق انتخاب بھترین افراد از میان کارگران ، از بین 

د گذشتھ ترین افراد کھ آگاھترین و متشکل ترین و از خو
انقالبی –آماده ھر گونھ فداکاری در راه آرمان رھایی 

.ھستند تشکیل می شود 

حزب مسلح بھ آگاھی سوسیالیستی، عالی ترین مظھر -٢
آگاھی پرولتاریاییست کھ تجربھ سرشار و سنت ھای 
انقالبی آن را می اندوزد و ضمن انتقال آن ھا را بھ کار می 

نیسم بھ عنوان علم شرایط رھایی طبقھ کارگر بندد و بھ کمو
یعنی بھ علم شناخت و درک  قوانین تکامل اجتماعی و علم 

بر این مبنا .انقالب و حکومت کارگری مجھز می شود
قدرت تعیین استراتژی و تاکتیک و توضیح اوضاع سیاسی 

.بنابراین قدرت رھبری سیاسی را دارا می باشد

یشاھنگ بلکھ ھمچنین گردان حزب بھ تنھایی گردان پ-٣
متشکل طبقھ کارگر است  حزب وقتی می تواند نقش 
پیشاھنگی خود را ایفا کند کھ ضمن گردان واحد مشترک 
طبقھ برای وحدت عمل بودن، وحدت اراده را کسب کرده 
باشد، در حالی کھ وحدت اراده بدون سازمان قابل تصور 

مظھر تشکل نیست، حزب بھ منزلھ گردان آگاه طبقھ کارگر
آن است حزب وقتی می تواند مبارزه طبقھ کارگر را با 
موفقیت رھبری کند کھ یک سازمان بھ ھم پیوستھ باشد 
تشکل و آگاھی با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند ھر قدر 
سطح آگاھی باالتر باشد سازمان کامل تر است، حزب بھ 
مثابھ گردان پیشرو، کاملترین سازمان طبقاتی سیاسی 
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.رگران متناسب با شرایط زمان خود است کا

حزب تجسم ارتباط گردان پیشاھنگ با توده ھای -۴
کارگران است، از میلیونھا نفر تشکیل می شود حزب برای 
گسترش و تقویت ارتباط با توده ھای غیر متشکل و پراکنده 
و غیر حزبی و جلب اعتماد طبقھ کارگر ھمواره از طریق 

نفی فرھنگی و آموزشی و سازماندھی تشکل ھای ص
ھمچنین دفاع از خواست ھا و مبارزات جاری طبقھ کارگر 
تالش می کند کھ بدون این ارتباط و پشتیبانی، کارگران 

یا نمی (ھویت طبقاتی و وجودی خود را از دست می دھد 
در شرایط سرکوب ھای )توانند ھویت طبقاتی کسب کنند

علنی گرایان فاشیستی برخالف ادعاھای صنفی گرایان و
اپورتونیست کھ می گویند در تجمع عناصر پیشرو در یک 
سازمان متمرکز و با انضباط ارتباط آن ھا را با توده ھا 
ضعیف می کند برعکس بھ قول لنین رھبر بزرگ کارگران 
ھر قدر  سازمان ھای حزبی کھ ما کارگران آگاه و 

د ھر سوسیالیست انقالبی را در بر گرفتھ اند محکمتر باشن
قدر تزلزل ناپذیری و ناپایداری در داخل حزب کمتر باشد 
تأثیر آن بر عناصر توده ھای کارگری کھ در پیرامون 

بھ علت ثبات و (حزب و زیر رھبری آن قرار دارند 
پایداری در ادامھ کار فعالیت انقالبی مستقل سیاسی و 

گسترده تر ، ھمھ )کارگری و سازماندھی مبارزه سیاسی
الزم بھ ذکر .ر ، بیشتر و ثمربخش تر خواھد بودجانبھ ت

است تشکل کارگری مستقل  بدون طبقھ مستقل نمی تواند 
وجود داشتھ باشد و طبقھ کارگر با توجھ بھ تسلط سرمایھ 
داری بر تمامی زوایای جامعھ بدون وجود حزب نمی تواند 
استقالل داشتھ باشد، بنا براین استقالل تشکل کارگری 

استقالل طبقھ و استقالل طبقھ بستگی بھ وجود بستگی بھ 
حزب دارد و وجود حزب بستگی بھ پیوند ارگانیگ میان 

.جنبش سوسیالیستی با جنبش خود بخودی کارگران دارد

اصول سازمانی حزب بر پایھ سانترالیسم  دمکراتیک -۵
قرار دارد اصل سانتریالیسم بدان معنی است کھ حزب باید 

واحد و برنامھ واحدی سازمان یافتھ و بر اساس اساسنامھ 
فعالیت کند و از مرکز واحدی کھ کنگره حزبی و در 
فواصل کنگره کمیتھ مرکزی رھبری شده انضباط واحدی 
کھ برای ھمھ یکسان است داشتھ باشد اقلیت از اکثریت و 
سازمان ھای پایینتر از سازمان ھای منتخب باال تبعیت کنند 

زب طبقھ کارگر است کھ دمکراتیسم خصلت اساسی ح
انتخابی بودن کلیھ ارگان ھا ،گزارش دھی منظم ، تغییر 
کلیھ سطوح رھبری انتخابی در کنگره ھای حزبی و 
رعایت حق اقلیت برای ابراز نظر آزادانھ و استفاده 

متناسب با وزن خود از تمامی امکانات موجود در تمامی 
وحدت .از اصول بنیادی دمکراتیک می باشد...مواقع،

واقعی حزب نھ تنھا وحدت فکری بلکھ مھمتر وحدت، 
وحدت سازمانی است و این وحدت بدون انضباط واحدی 
کھ برای تمامی اعضا از باال تا پایین حتمی باشد متصور 

دمکراسی درون حزبی بر پایھ حق شرکت تمامی .نیست 
اعضا در تمامی تصمیم گیری ھا و کارھای حزبی، انتقاد 

فشای بی رحمانھ انحرافات و کمبودھا ، دو پایھ از خود و ا
اساسی رشد انقالبی حزب ، پرورش کادرھا و از بین بردن 

.نارسائی ھا می باشد 

با این اوصاف حزب طبقھ کارگر آگاه ترین ، متشکل ترین 
و جسورترین عناصر طبقھ کارگر را متحد می سازد، بھ 

جتماعیسوسیالیزم علمی بھ عنوان دانش قوانین رشد ا
مجھز است، برنامھ روشن و تاکتیک انعطاف پذیر دارد، 
مکتب پرورش رھبران طبقھ کارگر است، کارگران پیشرو 

در صفوف آن دانش ھای نظری و تجربی سیاسی الزم  
برای رھبری تمام اشکال مبارزه طبقاتی را می آموزد ، 
کل حزب ، یعنی سلول ھای کمونیستی ،کمیتھ ھا ، و 

زبی با شرکت در مبارزه روزمره شخصیت ھای ح
کارگران و دفاع تزلزل ناپذیر از منافع حیاتی آن ھا  
اعتمادشان را بھ خود جلب می نماید و تمامی این عوامل بھ 
حزب امکان می دھد بر ھمھ سازمان ھای کارگری و اقدام 
ھای ھماھنگ و مشترک آنان در جھت نیل بھ ھدف واحد 

ی و استبداد و برقرای نظام یعنی برافکندن رژیم بھره کش
فقط با وجود چنین حزب انقالبی .سوسیالیستی رھبری کند 

کھ با توده ھا مربوط و بھ تئوری صحیح انقالبی مجھز 
باشد و بتواند وضع سیاسی را درست تشخیص داده و 
شعارھای مبارزه را بر پایھ تحلیل علمی طرح نماید می 

امیدوار بود، فقط با توان بھ آینده پیروزی انقالب کارگری
وجود چنین حزب رزمنده در عرصھ مبارزه و تبلیغات 
سیاسی بھ عنوان اھرم پرورش سیاسی کارگران می توان 
با تأمین ھژمونی طبقھ کارگر نیروی اکثریت ناراضی غیر 

دمکراتیک را نیز متشکل کرده، ذھن آنان را از  -کارگری
راه ھای لحاظ سیاسی روشن ساختھ و درک مصالح خود و

آزادی از جور ستم را بھ آنان آموخت، و بھ عنوان تریبون 
ھمھ ستمدیدگان پیرامون برنامھ دمکراتیک حداقلی طبقھ 

.کارگر گرد آورد 

بافت یک تشکل سیاسی و تفاوت آن با یک تشکل -۴
صنفی چیست؟
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در این مورد اگر بخواھیم از کلی گویی ھای :جواب 
ر شرایط مشخص ایران معمول تکراری دوری کنیم د

-تشکیالت سیاسی بر اساس سازماندھی مبارزات انقالبی 
سیاسی در مضامین دمکراتیک و سوسیالیستی متشکل از 

کارگری _نیروھایی از طبقھ کارگر و فعالین سوسیالیستی 
:را شامل می شود کھ 

بھ انقالب و حاکمیت سوسیالیستی کارگران و حزب  -اوالً 
اشتھ باشد، و برنامھ، چھارچوب و سیاسی آن اعتقاد د

ساختار عملی فعالیت خود را در این راستا ، میان کارگران 
.و کل جامعھ تنظیم می کنند

چنین ساختاری با توجھ بھ جو سرکوب فاشیستی بر  -ثانیاً 
اساس تجارب فعالیت انقالبی مخفی ملی و جھانی باید 

دھی اشکال بتواند ادامھ کاری این فعالیت را برای سازمان
عمل سازماندھی و تبلیغات سیاسی در داخل تضمین کند، 

بنابراین

ً چنین تشکیالتی باید بر اساس یک مرکز غیر قابل  -ثالثا 
دسترس خارجی و بر پایھ تشکیالت غیر متمرکز بر اساس 
اصول سھ گانھ ، عدم تداخل ، عدم تمرکز و عدم تسری 

.اطالعات بنیان گذاری شود 

ھ ھای اساسی آن در داخل باید از انقالبیون پای–رابعاً 
حرفھ ای کھ بر فن مبارزه با پلیس سیاسی مسلح بوده و 
تمام وقت در خدمت تشکیالت بوده و تا حد جان فشانی 

.مبارزه می کنند تشکیل شود 

حزب باید پایھ ھای بنیادی خود را در دریایی از -خامساً
استتار کرده و با تشکل ھای توده ای علنی و نیمھ علنی 

ھزارن پیوند با توده ھا و بر اساس تلفیق کار مخفی و علنی 
بھ عنوان دو زاویھ اصلی سازمان دھی در جھت سازمان 
دھی کلیھ اشکال مبارزه طبقاتی گام بردارد، چنین 
ساختاری از طریق نشریھ سیاسی سراسری و مرکز 

تیسازماندھی کھ بھ طور زنده با سلول ھای مخفی کمونیس
داخل در ارتباط ارگانیک بوده و بر اساس خواستھ ھای 
دمکراتیک و سوسیالیستی فعالیت مستقل سیاسی انقالبی را 
پیش می برد بھ تریبون پویا و زنده توده ھا تبدیل شده و 
عمالً بھترین نیروھا ، تجارب مبارزاتی و اشکال 
سازماندھی و تشکل را در متن پراتیک مستقیم مبارزاتی 

ار بستھ و در جھت انقالبی و رھایی پرولتاریا رھبری بھ ک
بدون چنین ساختاری و بھ حرکت درآوردن .خواھد کرد

فعال ترین و مومن ترین و جسورترین مبارزین طبقھ کاگر 

سیاسی  -صحبت از ادامھ  کاری سازماندھی فعالیت انقالبی
و حتی ایجاد تشکل ھای پایدار توده ای طبقھ کارگر یعنی 

در (یھ ھای سراسری بر اساس مفھوم مارکسی آن اتحاد
)اتحادیھ بھ مفھوم مدرسھ سوسیالیسم و زمینھ ساز انقالب

غیر ممکن خواھد بود و حتی در صورت تشکیل در یک 
شرایط نیمھ دمکراتیک بھ علت نبود حزب سیاسی بھ چماق 
و ابزار دست سرمایھ داری در ادامھ استثمار دیگر طبقات 

، و از طرفی با توجھ بھ جو فاشیستی حاکم تبدیل خواھد شد
و کم شدن فاصلھ مبارزه اقتصادی و سیاسی فعالینی کھ در 
اعتقاد بھ حاکمیت کارگری و فعالیت سیاسی توان مبارزاتی 
نداشتھ باشند نمی توانند بھ طور پیگیر دراین عرصھ کار 
کنند چون کسی کھ در حد مبارزه صنفی طبقھ کارگر مثالً 

تمزد و دیگر خواستھ ھای رفاھی در چارچوب افزایش دس
این نظام بھ فعالیت اعتقاد داشتھ باشد نمی تواند بھ دور از 
انحرافات حرفھ ای و صنفی گرایی و فعالیت قانونگرایی و 
علنی گرای فعالیت کند و رژیم عمالً با توجھ بھ این نقاط 
ضعف بدنھ و توده ای را از راس رھبری جدا کرده و از 

کاری فعالیت انقالبی در این عرصھ جلو گیری می ادامھ
کھ اتحادیھ سراسری بھ کنار حتی در حد یک صنف .نماید

نمی تواند یک تشکل واقعی تشکیل دھند ما با تشکلھایی کھ 
اسم تشکل را یدک کشیده و کوچکترین نقشی در 
سازماندھی مستقیم ندارند کاری نداریم ، توده ھا در شرایط 

ار بھ تشکل ھایی اعتقاد و باور پیدا می سرکوب پلیس ھ
کنند کھ بتواند با اشکال پبچیده سازماندھی مخفی و نیمھ 

در جھت )توده ھا را(علنی پتانسیل مبارزاتی آن ھا را 
تحقق مطالباتشان بھ کار گرفتھ و بھ پیروزی ھای ھر چند 
محدود نایل آورد، و با توجھ بھ چربش مبارزه سیاسی و 

و اختاللی کھ کوچکترین خواستھ صنفی بر وضعیت بحران 
روی چارچوب سیاسی و بر مدار سرنگونی گرایش پیدا 

:می کند بھ ھمین صورت ھم 

پیچیدگی ساختارھای توده ای تا حد زیادی باال می -اوال ً
.رود

ایجاد ساختار سیاسی نسبت بھ دیگر اشکال دست باال :ثانیاً 
بی ایران، این مسئلھ را در ما در تجربیات انقال.پیدا می کند

می بینیم کھ پس از )اولیھ(حزب عدالت و حزب کمونیست 
.ایجاد این احزاب تشکل ھای توده ای تشکیل می شوند

اتحادیھ و پس از ایجادحزب ١۶پس از ایجاد حزب عدالت (
اتحادیھ کھ بھ فدراسیون و عضویت ٣٢)اولیھ(کمونیست 

قایی کھ بھ آرمان رھایی رف)جھانی ارتقا یافت تشکیل شدند
طبقھ کارگر در بدترین شرایط استبداد و عقب ماندگی 
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اعتقاد داشتند، توانستند با ھمت بسیار زیاد بھ این کار نایل 
آیند برای درک شرایط استبداد کور و عنان گسیختھ بھ 

بھ عنوان یک نمونھ از دھھا (شھادت رفیق محمد حجازی
فدراسیون سراسری کھ عضو)رفیق شھید شده در آن زمان

از مجمع جھانی سندیکاھای کارگری برمی گشت اشاره 
می کنم کھ توسط مزدوران رضا شاه دستگیر و پس از سھ 
روز شکنجھ شبانھ روزی زیر شکنجھ جان باخت بھ 
طوری کھ اشاره کردیم در شرایط موجود بدون گردآوری 
جدی ترین و جسورترین مبارزین راه سوسیالیزم و انقالب 
کارگری نمی توان از حزب سیاسی و نھ از اتحادیھ ھای 

برای مقایسھ الزم است بدانید بین (کارگری صحبت کرد 
فعالین کارگری فعلی افرادی ھستند کھ می توان حداقل پنج 
نفر از آن ھا را نام برد کھ در جلسات سندیکاھا و دیگر 
تشکل ھای جھانی در خارج از ایران شرکت کردند و باز 

یران برگشتند و تقریباً جمھوری اسالمی ھیچ کارشان بھ ا
چرا؟ از نظر ما خشونت و حد سرکوب بین .نداشت

جمھوری اسالمی و دوره رضا شاه فرقی ندارد، اما در 
دوره رضا شاه حزبی وجود داشت کھ شوخی بردار نبود 
برای ھمین رضا شاه نمی توانست از جان حجازی بگذرد 

جود کاریکاتور ھستند و و در حال حاضر احزاب مو
فعالینی کھ در جلسات و یا کنگره ھای جھانی شرکت می 
کنند برای جمھوری اسالمی ھیچ خطری ندارند حتی آن 
کنگره ھا نیز برای سرمایھ داری بھ عنوان شوخی دیده می 
شوند برای ھمین است کھ فعالین کارگری می توانند در 

دند و حتی جلسات جھانی شرکت کرده و بھ ایران برگر
موضوع بسیار علنی نیز معلوم می شود در نھایت 
جمھوری اسالمی برای اینکھ کسی پررویی نکند یک باز 
ً یک ماھی بازداشت می کند این بھ  جویی می کند یا نھایتا
خاطر آبکی بودن فعالین کارگری نیست بلکھ بھ خاطر 

ما باید در کنار تالش برای ایجاد )آبکی بودن احزاب است
ب سیاسی از طریق گفتھ شده در مکمل آن و استفاده از حز

تمامی تجارب جنبش کارگری ملی و جھانی در عرصھ 
ایجاد تشکل ھای توده ای در شرایط سرکوب ھار مانند 
شورای متحده خودمان نھایت استفاده را بکنیم و سلول ھای 
کمونیستی در محیط کار و زندگی کارگران در کنار کار 

جی خود باید زمینھ سازی ھستھ و کمیتھ ھای تبلیغی و تروی
مخفی و ھیات ھای موسس مخفی کھ ایجاد سندیکاھا و 
ً در موسسات بزرگ مانند نفت،  اتحادیھ ھا را مخصوصا
پتروشیمی و ماشین سازی ھا ھدف قرار دھند و بدانند این 
دو بستر مبارزه در عین فرق ھای مشخص در یک 

طبقاتی کارگران بھ راستای تقویت آگاھی و ھمبستگی 

عنوان یک طبقھ رھایی بخش خود و جامعھ طبقاتی موجود 
می باشد و بین اشکال مبارزه طبقاتی کارگران دیوار چین 

ما نباید درک ساده انگارانھ و فرمالیتھ از .کشیده نشده است 
کارگری و یا شرایط -روند شکل گیری تشکل ھای توده ای

شرایط سرکوب ھار و شدید فعالیت آن ھا داشتھ باشیم ، در 
حکومت ھای استبدادی و تجارب ملی و جھانی مثل ، 
آمریکای التین و جنوبی و یا حتی پس از شکل گیری کامل 
اتحادیھ ھای کارگری در اروپا با ظھور فاشیسم آخرین 
مجامع عمومی اتحادیھ با لغو شرایط فعالیت علنی رأی بھ 

ن رابطھ شکل فعالیت مخفی و زیر زمنینی دادند در ای
گیری ، بافت و نحوه فعالیت سازمان ھای توده ای 
کارگران ساختار و شکل حکومت از لحاظ استبدادی و یا 
دمکراتیک ، وجود حزب سیاسی قوی کارگری اصولی ، 

ملی ھر کشور ، سیاست طبقات مسلط ، و  -تجارب تاریخی
از ھمھ مھمتر انحرافات فکری اپورتونیستی در درون 

برای مثال در موقع باز .ری نقش حیاتی دارندجنبش کارگ
گشایی دفتر در میدان حسن آباد تھران در تشکیل سندیکا 
ھای مستقل بھ علت خأل حزب مستقل سیاسی کارگری علی 
رغم ایجاد تشکل ھا، اما این تشکل ھا نتوانستند ادامھ کاری 
فعالیت داشتھ باشند و در عرصھ سیاسی ھم اغلب پاسیو و 

رو جریانات بورژوایی بودند و از ھمھ این ھا یا دنبال
مھمتر بھ علت درک قانونی و علنی از مبارزه تمامی 
پتانسیل ھای موجود در این حوزه را کھ می توانست برای 
تشکیل حزب سیاسی جدی بھ کار گرفتھ شود برای دشمن 

شما این روند را مقایسھ کنید با فعالیت حزب .رو کردند
تحت ھدایت آن از طریق شورای متحده کمونیست اولیھ کھ

اتحادیھ و فدراسیون سراسری کھ عضو ٣٢کارگری با 
تشکل ھای جھانی بود بھ وجود آمد کھ بزرگترین 
ً در حوزه نفت سازمان  اعتصابات کارگری را مخصوصا
داده و بعداً در شرایط نیمھ دمکراتیک پس از سقوط رضا 

ا صدھا شاه شورای متحده تحت رھبری حزب توده ب
تحت رھبری حزب سیاسی .سندیکا و اتحادیھ تقویت شد

را در ١٣٢۵بزرگترین قانون کار دمکراتیک در سال 
خاورمیانھ کھ حق تشکل و حق اعتصاب و قراردادھای 
دستھ جمعی را بھ رسمیت می شناخت بھ دولت تحمیل کرد 
پس اگر ما بین اشکال مبارزه و تشکل طبقاتی طبقھ کارگر 

یک کل ارگانیک با ھدف واحد رھایی از ستم و بھ عنوان 
بھره کشی دیوار چین نکشیم و این اشکال را علی رغم 
اختالف در عمق و سطح مکمل ھم و در راستای ھم ببینیم 
کھ باید ھمدیگر را در راستای ھدف نھایی تقویت کنند در 
آن صورت بھ شیوه ھای عملی درستی برای سازماندھی و 
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رسید بھ زبان ساده مبارزه برای نان و استارت کار خواھیم
آزادی و یا مبارزه برای بھبود شرایط طبقھ کارگر در 
شرایط بردگی اقتصادی در کنار مبارزه برای حق تشکل و 
اعتراض و تجمع حاکمیت کارگری و آزادی ھای 
دمکراتیک عمومی در شرایط کنونی علی رغم اختالف در 

وه فعالیت و اشکال سطح و درجھ خواستھ ھا و بافت و نح
سازماندھی مبارزه و تشکل با توجھ بھ شرایط بحران 
انقالبی کھ ھر گونھ خواستھ روی چھارچوب سیاسی 
حاکمیت متمرکز می شود و طبقھ و حاکمیت طبقھ سرمایھ 
دار بھ شدت از آلترناتیو کارگری وحشت می کند از یک 

ه طرف این فاصلھ بھ شدت ھم نزدیک شده و تا حدودی تنید
شده و از طرفی بدون ھدف گذاری و برنامھ ریزی منسجم 
و یکپارچھ بین تمامی اجزای آن در یک قالب واحد شدنی 

بنابرین فعاالن .نبود و اجزای ھمدیگر را دفع خواھند نمود 
کارگری در کنار ایجاد سلول ھای سازنده -سوسیالیستی

سوسیالیستی بھ عنوان اجزای حزب سیاسی -سیاسی 
در محل کار  وزندگی کارگران و مخصوصاً کارگری 

کارخانجان بھ عنوان دژ اصلی مبارزه طبقاتی و انقالب 
برای سازماندھی سرنگونی نظم موجود و ایجاد حاکمیت 
شورایی کارگران از طریق ابزاز فعالیت کمونیستی یعنی 
تبلیغ ، ترویج و سازماندھی باید مکمل ھمین روند و از 

توجھ بھ تمامی تجارب و عناصر طریق ھمین عناصر و با
-حال و گذشتھ طبقھ کارگر در عرصھ فعالیت صنفی 

اتحادیھ ای ھستھ ھا و ھیئت ھای موسس مخفی و نیمھ 
و چنین کاری .علنی در محیط ھای کارگری پی ریزی کنند

.نیاز بھ حزب واقعاً کمونیستی دارد

چگونھ می توان موانع پیش روی تشکل ھای طبقاتی –۵
برداشت ؟را 

برای برداشتن این موانع اول باید این موانع را :جواب
دوم با برنامھ ریزی عملی مشخص در جریان با .شناخت

فعالیت انقالبی این موانع را از سر راه برداشتھ و یا بھ 
سوم طبقھ کارگر باید بھ عنوان طبقھ .نقطھ قوت تبدیل کرد 

نیست بھ ای کھ بھ قول مارکس در مانیفیست حزب کمو
عنوان ناجی بشریت برای نجات خود باید کل جامعھ را 
نجات دھد و برای چنین منظوری و شناخت ساختارھای 

اجتماعی و سیاسی جامعھ بھ علم کمونیسم بھ -اقتصادی
عنوان علم شرایط رھایی اش مسلح باشد و در چنین پروسھ 
ای می باشد کھ در تلفیق آگاھی سوسیالیستی با جنبش 

ت کارگری حزب سیاسی بھ عنوان ابزار ھدایت مبارزا
انقالب و حاکمیت کارگری متولد می شود بدون حزب 

سیاسی نھ می توان موانع موجود را شناخت و نھ می توان 
از سر راه برداشت و نھ می توان از سیطره نفوذ و قدرت 

پس اگر بھ قول مارکس .احزاب سرمایھ داری خالص شد
ل اول حزب طبقھ کارگر تنھا راه در قطعنامھ انترناسیونا

بنابراین .نجات این طبقھ از دست قدرت داراھا می باشد
اول باید دید موانع ایجاد حزب طبقھ کارگر چھ ھستند و 
سپس دید موانع تشکیل شدن تشکل ھای کارگری کدام می 

باشد؟

:این موانع را می توان بھ دو دستھ تقسیم کرد 

یعنی عمومی -الف 

نحرافات درونی جنبش کارگری ا-ب 

:موانع عینی عمومی :الف

دیکتاتوری فاشیستی و عریان سرمایھ در سرکوب ، -١
خفقان و کشتار انقالبیون و نابودی ساختارھای محکم 
انقالبی کھ ادامھ کاری فعالیت و تشکل انقالبی را مختل 
کرده و از انتقال تجربھ ، آگاھی انقالبی و تجربھ تشکل و 

ال مبارزه و سازماندھی بھ مبارز خود بھ خودی اشک
کارگران در جھت رھایی طبقاتی جلوگیری می کند نمونھ 
کشتار دھھ شصت انقالبیون سوسیالیست و دمکرات انقالبی 
توسط جمھوری اسالمی با ھدایت سرمایھ داری جھانی کھ 

طبقاتی در قالب -جنبش کارگری را از ابزار سیاسی 
کمک انحرفات اپورتونیستی حزب رزمنده اش با 

مخصوصاً حزب توده محروم نمود

درآمد پایین ، بیکاری مزمن سازمان یافتھ بھ عنوان -٢
محور اساسی گرسنگی تزریق ھدفمند دشمنی طبقاتی کھ 

ساعتھ برای ٢۴کارگران و محرومان را وادار بھ دوندگی 
لقمھ ای نان کرده و ھر گونھ قدرت و فرصت فکر ، آگاھی 

ی ، سازمان و تشکل یابی را از آن ھا سلب می نماید یاب
ً در شرایط نبود ساختار انقالبی کھ می توانست  مخصوصا

اقتصادی -این مسألھ را بھ انگیزه تقویت مبارزه سیاسی 
یعنی اگر یک حزب انقالبی در شرایط کنونی (تبدیل کند 

وجود داشت می توانست فقر و گرسنگی و بیکاری و 
ی کنونی را بھ سکوی خیزش بزرگی علیھ فالکت اقتصاد

سرمایھ داری تبدیل نماید چرا کھ مردم بھ خصوص 
کارگران در حال حاضر برای نجات خود  آماده ھر گونھ 
مبارزه و فداکاری ھستند، در شرایط این چنینی در صورت 
وجود یک حزب واقعی سرمایھ داری از ترس انقالب 

رگری می دھد اما کارگری مجبوراً تن بھ خواست ھای کا
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اکنون جمھوری اسالمی و حتی سرمایھ داری در دیگر 
کشور ھا نھ تنھا تن بھ قبول برخی از خواستھ ھای 
کارگران نمی دھند، بلکھ بیشتر بھ معیشت آن ھا حملھ می 

این مسائل عامل تجدید جرم و ) .کنند چون ترسی ندارند
جامعھ می جتایت و فساد و لمپنیزم  در میان الیھ ھای پایین

.گردد

۵٧بدبینی توده ھا ناشی از بھ شکست کشاندن انقالب  -٣
توسط جمھوری اسالمی در خأل حزب طبقھ کارگر در 
ھدایت و رھبری انقالب در جھت حاکمیت بالواسطھ 

شورایی کارگران

استفاده ابزاری رژیم از عقاید مذھبی مردم در مقابلھ با  -۴
ترویج و تبلیغ و آگاھی و آگاھی و تشکل انقالبی از طریق

تشکل ھای کاذب شبھ پوپولیستی و قرار دادن توده ھا در 
.مقابل ھم 

عقب ماندگی مناسبات اقتصادی بر اثر رشد ناموزون -۵
داللی سرمایھ داری -سرمایھ داری و تسلط نظام طفیلی

وابستھ بر اساس تقسیم کار بین المللی در تعیین مواد خام  
ً نفت و گا ز و نیروی کار ارزان برای سرمایھ داری عمدتا

جھانی در نتیجھ عقب ماندگی شدید اجتماعی و قطب بندی 
ناقص طبقاتی کھ عناصر رانده شده از مناسبات ماقبل 
سرمایھ داری بھ صورت جمعیت حاشیھ تولید و بی ھویت 

با شغل ھای کاذب تلنبار شده در حاشیھ )دکالسھ (
-وروکراسی عظیم اداریشھرھای بزرگ و یا بھ صورت ب

نظامی بی مصرف شکل می گیرند و از طریق طبقھ 
کارگر بھ غیر از ماشین سازی ، پتروشیمی ونفت و کالً 
قسمت مولد بزرگ بھ عنوان پرولتر واقعی دیگر بخش 
ھای آن از قابلیت سازماندھی ارگانیک و سراسری بھ علت 

تأثیر پراکندگی و انفرادی بودن کمتر برخوردار ھستند و 
چندانی در روند انقالب و سرنگونی ریشھ ای نظم موجود 

.و انقالب اجتماعی ندارند

حساسیت و اھمیت کشور ما از لحاظ ژئوپولوتیک بھ -۶
عنوان ترمینال غرب و شرق و شمال و جنوب و ھمچنین 

برای سرمایھ داری )نفت(بزرگترین مرکز مواد خام 
و ۵٧مشروطیت و جھانی و ھمچنین تجارب دو انقالب 

انقالبی بنابراین -تجارب احزاب و تشکل ھای کارگری
امپریالیزم جھانی کوچکترین اشکال دمکراسی و دولت 
ھای شبھ مردمی حتی در حد مصدق السلطنھ رحم نکرده و 
غیر از اشکال خفقان و سرکوب در اشکال سیستم ارباب 
رعیتی شاھنشاھی و یا فاشیسم خونخوار اسالمی را در 

.کارگری تحمل نمی کند-قابلھ با جنبش سوسیالیستی م

محور عمده بازدارنده برای شکل گیری ۶در کنار این 
سیاسی کارگری و اعتراضات و -تشکل ھای صنفی

توده ای و از این ھا مھمتر انحرافات -اعتصابات کارگری 
رفرمیستی، سوسیال دمکراتیک، :اپورتونیستی در اشکال 

کمونیستی  -داخل جنبش کارگری انحالل طلبانھ در 
بزرگترین سد و موانع اساسی در شکل گیری تشکل ھای 
پایدار سراسری کارگری مخصوصاً حزب سیاسی را بازی 

عدم -١:عمده ترین این انحرافات عبارتند از .می کنند
درک انقالبی ، ماھوی و ارگانیک از کلیت سیستم 

و اشکال مبارزه اجتماعی موجود ، تجزیھ اجزا –اقتصادی 
صنفی-بھ اجزای اولیھ مانند دیوارکشی بین اشکال سیاسی

و دوری از سازماندھی انقالبی در جھت انقالب اجتماعی ، 
اختراع جنبش ھای اجتماعی مستقل از ھم و عدم درک 
رابطھ برنامھ حداقل ، حداکثر و مطالبات سوسیالیستی و 

.دمکراتیک 

ایانھ در اشکال اراده گر–برخورد فرقھ ای -٢
سکتاریستی و شبھ آنارشیستی با پدیده تشکیالت و تئوری 
انقالبی بھ عنوان ھدف قائم بھ ذات و نھ ابزار سازماندھی 
انقالب و حاکمیت شورایی کارگران و قطع ارتباط و دوری 
ھزاران کیلومتری از سازماندھی مستقیم کلیھ اشکال 

نانمبارزاتی کارگران در محیط کار و زندگی آ

پرستش و دنبالھ روی از حرکات و مبارزات پراکنده و -٣
خود بھ خودی کارگران ، غلو و بزرگنمایی این مسائل در 

.حد دل مشغولی و خبر رسانی 

تفکیک اپورتونیستی و سازشکارانھ اشکال مبارزه و -۴
تشکل ھای صنفی و سیاسی کارگران و دنبالھ روی از 

.در این حوزه ھا سندیکایی -جریانات بورژوایی

تبلیغ و چسبیدن بھ اشکال قانونی و علنی تشکل و -۵
مبارزه و در نتیجھ زمینھ سازی برای شناساندن و چھره 
سازی و سرکوب بھترین نیروھای پایھ ای و مردمی 
کارگران و بریدن ارتباط آن ھا از محیطھای کار و زندگی 

پیشرو کارگران و دامن زدن بھ بدبینی و دوری کارگران
.از عرصھ فعالیت انقالبی 

توھمات و خیال پردازی ھای کاریزماتیک در تبلیغات -۶
رسانھ ای و اینترنتی در تلفیق وظایف اصلی و دوری ھر 
چھ بیشتر از سازماندھی و اقدام مستقیم کلیھ اشکال مبارزه 
و تشکل طبقاتی در محیط کار و زندگی کارگران از طریق 
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نیستی بھ عنوان اجزای اساسی حزب ایجاد سلول ھای کمو
سیاسی و اھرم نیرومند سازماندھی جبھھ انقالب کارگری

سیاسی کارگران -برخورد پوپولیستی با جنبش طبقاتی -٧
در عدم تعیین نقش و وزن طبقھ کارگر بھ عنوان نیروی 
اصلی و رھبری انقالب و حاکمیت شورای دمکراتیک و 

بلیغ سازش طبقاتی بھ در ھم آمیزی مرزھای طبقاتی و ت
جای مبارزه از طریق اختراع و جایگزین کردن الفاظی 
مانند مزدبگیران بھ جای طبقھ  و در نتیجھ عدم تالش برای 

.سازمان دھی مستقیم و ارتباط گیری مستقیم با این طبقھ 

کم اھمیت دادن بھ تبلیغات سیاسی بھ عنوان اھرم اصلی -٨
سیاسی  -تقل طبقاتی پرورش سیاسی و ارتقای شعور مس

کارگران در شناخت طبقات و الیھ ھای اجتماعی و احزاب 
سیاسی و ھم چنین اھرم ھدایت و رھبری سیاسی آلترناتیو 
انقالبی دمکراتیک توسط این طبقھ و اعمال ھژمونی آن بر 

انحرافات اپورتونیستی فوق در (طبق برنامھ حداقلش 
زی از شکل سوسیالیستی قبل از ھر چی -جنبش کارگری

گیری حزب سیاسی واقعاً طبقھ کارگر بھ عنوان یگانھ 
وسیلھ سازماندھی مبارزات سوسیالیستی و دمکراتیک 

)کنونی جلوگیری می کند

اما سؤال اساسی این است کھ آیا می توان بر مشکالت 
فوق غلبھ کرد ؟ آیا می توان در جھت ایجاد حزب سیاسی 

کارگری حرکت نمود ؟

کارگری –ریخ پرافتخار جنبش سوسیالیستی نگاھی بھ تا
کشورمان نشان می دھد علی رغم موانعی بدتر از این ھا 
در بحرانی ترین شرایط خفقان و دیکتاتوری تولد احزابی 

و سازمان ھای دمکراتیک )اولیھ(مانند عدالت و کمونیست 
۵٧فدایی ،مجاھد و ھمچنین وقوع انقالبات مشروطیت و 

ن مسئلھ می باشد نمی توان جلو تاریخ را سد تماماً بیانگر ای
کرد ھر چند این موارد بازدارنده می تواند مولد انحرافات 
گوناگون چپ اراده گرا و یا راست اکونومیست و ھمچنین 
پدیده بسیار خطرناک انحالل طلبی باشد کھ بدون مبارزه 
فکری با این انحرافات درون جنبش کارگری در بطن 

بی بر محور کمونیسم انقالبی صحبت از سازماندھی انقال
ایجاد حزب سیاسی توھمی بیش نیست ، بنابراین ما باید با 

–استفاده از تمامی تجارب مثبت و منفی جنبش کارگری 
سوسیالیستی مخصوصاً اشکال سازماندھی مخفی و غیر 
علنی در شرایط دیکتاتوری و خفقان بر محور مسائل زیر، 

:خود را سازمان دھیم 

اول تمامی نیروھایی کھ بھ آرمان کمونیسم بھ عنوان علم 
شرایط رھایی پرولتاریا از طریق سازماندھی انقالب برای 
سرنگونی نظم سرمایھ داری و حاکمیت کارگری اعتقاد 
دارند بر اساس اصول محکم تشکیالت انقالبی در قالب 
سلول ھای کمونیستی مخفی در محیط کار و زندگی 

در کل جامعھ بھ عنوان اجزای متشکل کارگران و سپس 
کھ بدون چنین نیروھایی تضمین .حزب سیاسی گرد آوریم 

ادامھ کاری مبارزه سیاسی و حتی صنفی توھم و خیال 
بھ طوری کھ اشاره کردیم در تجربھ .پردازی بیش نیست 

نیز کامالً اثبات )اولیھ(احزاب انقالبی عدالت و کمونیست 
ب ھار استارت کار صد در صد شده است در شرایط سرکو

باید با سازماندھی جسورترین، آگاه ترین و فداکارترین 
کارگری کھ بھ طور تمام وقت بھ -مبارزین سوسیالیستی 

فعالیت انقالبی تا حد جان فشانی اعتقاد دارند و می توانند 
زیر سرکوب پلیس سیاسی بر اثر (در این شرایط سخت 

رزه با آن ماھر ھستند باید تسلط بر فن مخفی کاری و مبا
بدون چنین ستاد )پایھ کار بر این اساس گذاشتھ شود 

-فرماندھی از شایستھ ترین جان بر کفان کمونیستی 
کارگری در شرایط پراکندگی ، فقر ، خود بیگانگی ، 
رقابت درونی کارگران و تسلط ایدئولوژی بورژوایی و 

یسرکوب ھار فاشیستی صحبت از ھمبستگی طبقات
سراسری کارگران و استقالل سیاسی آن و ادامھ کاری 

.سازماندھی یکپارچھ مبارزه خواب و خیالی بیش نیست 

این ساختار باید بر اساس سازماندھی تشکیالت غیر :دوم 
متمرکز زیر زمینی بر اساس اصول سھ گانھ عدم تمرکز، 
عدم تداخل و عدم تسری اطالعات بر پایھ مرکز ھدایت 

تشکیالتی -دست رسی بر محور نشریھ سیاسیغیر قابل 
سراسری کھ کلیھ سلول ھای کمونیستی را بر بستر 
سازماندھی سراسری کل کشور بر محور مطالبات 
سوسیالیستی و دمرکراتیک ھدایت می کند سازماندھی شود 

مھمترین ابزار سازماندھی و اشکال سلول ھای :سوم 
–فیق کارمخفی کمونیستی با مبارزه طبقاتی بر طبق تل

:علنی عبارتند از 

عناصر پیشرو رھبران عملی -الف 

تشکل ھای توده ای –ب 

.مبارزات و مطالبات جاری می باشد –ج 

ھر سلول کمونیستی باید در عین پیروی از :چھارم  
سیاست ھای عمومی حزب و مصوبات کنگره با توجھ بھ 
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گو بودن رعایت اصول غیر متمرکز سازماندھی و جواب 
بھ مسائل حوزه فعالیت خود باید مسائل خود را بر اساس 

:اصول زیر برنامھ ریزی و مدیریت کند 

:تبلیغ ، آموزش و ترویج ، سازمانگری 

تشکل ھا مبارزات و –ارتباط توده ای (توده ای –الف 
)خواستھ ھای جاری

نحوه و زمان جلسھ و نشست ھای سلول (تشکیالت-ب 
کھ برای بررسی و ادامھ کاری مبارزه و حل کمونیستی

طریق ارتباط مثل قرار ھا ، –مشکالت نقش اساسی دارد 
اینترنت ، موبایل ، جاسازی ھا،محمل سازی ھا برای 
ھنگام دستگیری یا بازرسی ، نحوه باز جویی ، بیالن کار 

یک -و باالخره تدارکات ، مالیھ...)و گزارش دھی و 
بھ عنوان قسمتی از حزب طبقھ سلول زنده کمونیستی

کارگر کھ از طریق کمیتھ مرکزی منتخب و نشریھ 
سراسری بھ عنوان قلب و مغز ساختار ھدایت می شود 
سیاست عمومی و مصوبات کنگره را ھدف و جھت 
عمومی فعالیت انقالبی خود بر اساس محور ھای باال قرار 

یداده و در آن جھت تمامی تالش ھای خود را بھ کار م
بندد ، و در زمان ھای تعیین شده بیالن کار بدھد بیالن کار 
باید بین ھدف ھای مبدأ و کارھای کھ در آن جھت صورت 
می گیرد یک رابطھ علت و معلولی برقرار کرده پیشرفت 
یا عدم پیشرفت کارھا را توضیح داده و تجارب عمومی 
سازماندھی را کھ در جریان پراتیک مبارزاتی کسب کرده 

آن رسیده جمع بندی نماید و بین برنامھ عمل و اھداف بھ
تعیین شده بر بستر سازمان دھی مستقیم اشکال مبارزه 
طبقاتی و تبلیغات عمومی سیاسی و چگونگی انطباق 
اشکال سازمندھی و مبارزه و تشکل بر شرایط  مشخص 
رابطھ برقرار نماید از این منظر نشریھ مرکزی سراسزی 

اندھی سراسری مبارزات عمومی  ما با اھداف سازم
سوسیالیستی باید محل بازخورد –دمکراتیک و کارگری 

تئوری انقالبی با پراتیک مبارزاتی و ارائھ راه حل ھا و 
تجارب عملی بیالن کار سلول ھای کمونیستی باشد کھ در 
عرصھ ھای گوناگون توسط مرکزیت منتخب جمع بندی و 

آمیختھ شده و در انطباق پختھ تر و با تجارب ملی و جھانی 
.با تئوری کمونیزم علمی اصولی تری ارایھ نماید

از ھمھ مھمتر برای رسیدن بھ چنین سطحی از :پنجم
سازماندھی با توجھ بھ اختالفات شدید بین محافل 

-کارگری و انحرافات شدید سکتاریستی -سوسیالیستی 
اکونومیستی و ھمچنین-فرقھ گرایانھ و سندیکالیستی

انحالل طلبی مفرط تشکیل کمیتھ مشترک سازمانده از میان 
کسانی کھ بھ اصول گفتھ باال یعنی کمونیزم بھ عنوان علم 
رھایی شرایط پرولتاریا در پیوند مبارزاتی با کلیھ اشکال 
مبارزاتی طبقھ کارگر در داخل کشور از طریق تشکیل 
سلول ھای کمونیستی در محیط کار و زندگی کارگران در 
رسیدن بھ حزب سیاسی بھ عنوان اساسی ترین اھرم 
سازمان دھی انقالب و حاکمیت کارگری اعتقاد دارند و در 
مبارزه ایدئولوژیک ھمھ جانبھ با انحرافات اپورتونیستی 
ذکر شده در بستر پراتیک مبارزاتی دور ھم گرد آیند و 
صفوف خود را در کوران مبارزه محکمتر و آبدیده تر کنند 

فقط در چنین صورتی است کھ می توان بر موانع فقط و 
موجود غلبھ کرد و بھترین عناصر پاک ، مبارز و مومن 
بھ منافع طبقھ کارگر و رھایی بشریت را در یک جا و در 
یک حزب جنجگو و رزمنده بھ عنوان ستاد فرماندھی 
انقالب و حاکمیت کارگری جمع آوری نموده و ارتش 

از پراکندگی و سردر گمی کارگران و مردم ناراضی را
.نجات داد

طبقاتی چگونھ باید باشد؟ –استقالل تشکل ھای توده ای -۶
ارتباط آن با یک تشکل سیاسی و یا بھ اصطالح حزب طبقھ 

کارگر چگونھ است ؟ 

درست است کھ اشکال تشکل ھای طبقھ کارگر :جواب
نسبت بھ مضمون صنفی و یا سیاسی آن متفاوت بوده مثالً 

ر مضمون صنفی مبارزه کارگران در قالب سندیکا ، اگ
اتحادیھ ، تعاونی برای بھبود شرایط رفاھی خود در 
ً برای فروش بھتر نیروی  وضعیت بردگی اقتصادی اساسا
کارش می باشد و از این جھت افراد وسیعتری و گسترده 
تری از کارگران را در بر می گیرد و این مسألھ نسبت بھ 

ان آگاه ترین ، پیشروترین ، جسورترین حزب سیاسی از می
و متشکل ترین افراد طبقھ کارگر برای سرنگونی حاکمیت 
سرمایھ داری و بر قراری حکومت کارگری مبارزه کرده 
و دارای جانفشانی بیشتری می باشند فرق می کند و یا 
برخالف دو تشکل پایدار فوق یعنی حزب و اتحادیھ 

ار سیاسی سرنگونی و ابزار شورای نمایندگان بھ عنوان ابز
و تشکل حاکمیت پرولتاریا کھ محصول رشد موقعیت 
انقالبی بھ قدرت دو گانھ و در شرایط قیام مسلحانھ و در 
خدمت سازماندھی آن توسط حزب بوده و تفاوت ھای با 
دیگر اشکال مبارزه طبقھ کارگر نسبت بھ مضمون 

سالھ طبقھ فعالیتشان دارند ، اما با توجھ بھ تجارب دویست
کارگر، حزب طبقھ کارگر بھ عنوان نقطھ پیوند و اتصال 
تمامی این اشکال مبارزاتی کارگران در راستای استقالل 
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طبقاتی آن در مقابل طبقھ و دولت سرمایھ داری بوده و از 
تمامی ظرفیت ھای موجود این طبقھ در راستای ھدف 

بیانقال–اصلی یعنی رھایی اقتصادی و حاکمیت شورایی 
طبقھ کارگر استفاده می کند بدون چنین درک ھدفمند و 
ارگانیک انقالبی از سازمان یابی و تشکل یابی طبقھ و بھ 
جای آن مفھوم بورژوایی از استقالل تشکل ھا کھ بین 
اشکال سیاسی برای رھایی و اشکال اقتصادی در شرایط 
بقای بردگی و ادامھ ی آن دیوار چین کشیده و از تشکل 

صنفی برای بردگی و ماندگاری بردگی اقتصادی طبقھ ھای 
استفاده می کنند و توسط خائنین اپورتونیست بھ عنوان 
ستون پنجم  بورژوایی تبلیغ می گردد طبقھ کارگر حتی 
یک قدم ھم نمی تواند در جھت رھایی از بھره کشی بردارد 
بھ طوری کھ می دانیم رھبران بزرگ کارگری مانند 

تحادیھ و سندیکاھا را مدرسھ  تمرین و مارکس و لنین ا
تدارک برای انقالب و حکومت کارگری می دانستند بھ 

روسیھ اتحادیھ ١٩١٧طور نمونھ در انقالب کبیر اکتبر 
کارگری در کنار سازماندھی و مبارزات اقتصادی در 
مرحلھ قیام محل تدارک، گرد آوری و آموزش برای قیام 

ھمیاری کارگری تکیھ گاه مسلحانھ بوده اند و یا صندوق 
اقتصادی برای کارگران بوده اند ،  -اعتصابات سیاسی 

(بدون ھژمونی حزب طبقھ کارگر در تشکل ھای صنفی 
و فرھنگی و ... )تعاونی، صندوقھای ھمیاری و-اتحادیھ

آموزشی در جھت تدارک برای استقالل سیاسی و قدرت 
طبقاتی  -مادی طبقھ کارگر نمی توان از استقالل سیاسی 

معنوی بورژوایی صحبت کرد  -آن در برابر بردگی مادی 
سیاسی نداشتھ باشد چطور  -و طبقھ ای کھ استقالل فکری.

می تواند استقالل تشکیالتی داشتھ و سرکردگی الیھ ھای 
دمکرات را در جریان انقالب بھ نفع حاکمیت سوسیالیستی 

ً سفسطھ و خیانت است کھ تو.خود تأمین کند ھم و واقعا
بردگی صنفی کارگران در نبود حاکمیت و استقالل فکری 

سیاسی آن را در قالب اتحادیھ و سندیکا برای داللی و -
فروش بھتر نیروی کار برای طبقھ سرمایھ دار و با قبول 
این بردگی با نام استقالل و تشکل مستقل کارگری در بوق 

ای ساده رفق.کرنا دمیده، تطھیر کرده و ماست مالیزه کنیم 
۵٧دل ما باید بدانند از سندیکا و اتحادیھ باالتر در انقالب 

صدو شصت و سھ شورای کنترل کارگری بھ عنوان نطفھ 
حاکمیت کارگران تشکیل شدند، در خال حزب سیاسی 
کارگران نھ تنھا نتوانستند مستقل باشند و یا استقالل خود را 

رژیم حفظ کنند بلکھ بھ کاریکاتور و سپس بھ چماق 
و االن ھم بخشھای .فاشیستی جمھوری اسالمی تبدیل شدند

زیادی از اکونومیست ھا و سندیکالیست ھای ما بھ چماق 

جریانات بورژوایی بر ضد حاکمیت و قدرت طبقھ کارگر 
تبدیل شده اند و از اسم حزب و حاکمیت طبقھ کارگر از 

بھ طور خالصھ می توان گفت در .ترس بر خود می لرزند
وم انقالبی و کمونیستی تشکلھای طبقاتی غیر سیاسی مفھ

کارگران ھدف ، از بین بردن رقابت درون کارگران و 
تدارک و تمرین برای تقویت قدرت و استقالل سیاسی آنان 
در جھت انقالب و حاکمیت شورایی آنان می باشد و از این 
منظر ضمن این کھ مضمون و شکل تشکل ھای کارگری 

بدون حزب طبقھ کارگر متشکل از آگاه فرق می کند ولی 
ترین و پیشروترین و متشکل ترین بخش این طبقھ کھ بھ 

–سیاسی –حاکمیت بالواسطھ ی او بر امور اقتصادی 
اجتماعی طبقھ کارگر اعتقاد دارند تشکل ھای طبقاتی غیر 
سیاسی و حتی شوراھای نمایندگان بھ آلت شکست انقالب 

ثمار طبقھ سرمایھ دار تبدیل اجتماعی و ارایھ شرایط است
.خواھد شد 

شکل ایجاد تشکل سیاسی یا حزب طبقھ کارگر در –٧
دوران انقالبی و تفاوت آن با یک شرایط غیر انقالبی 

چگونھ می باشد ؟

بھ طوری کھ مارکس در قطعنامھ انترناسیونال :جواب
طبقھ کارگر در مقابل قدرت متحده طبقات «تأکید می کند 

و بھ قول »ره ای جز تشکیل حزب سیاسی ندارد دارا، چا
حزب طبقھ کارگر از تلفیق دیالکتیکی جنبش «گرامشی 

سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی طبقھ کارگر بر بستر 
این دو جز اساس تکوین »پراتیک انقالبی بھ وجود می آید

حزب مولد شرایط سرمایھ داری و در جریان تکامل 
ر ھر شرایطی زمینھ ھای تاریخی آن شکل گرفتھ و د

آگاھی سوسیالیستی بھ قول مانیفیست حزب کمونیست بھ 
بازتولید می گردد، مسألھ »نجات کل جامعھ «عنوان 
:اساسی 

درک ضرورت جبری و اساسی حزب برای رھایی -اوال ً
پرولتاریا  

عدم خود بھ خودی بودن این روند و استارت آن از  -ثانیاً 
سیالیستی و طرف جنبش آگاھانھ سو

پاکی ، خلوص، غیر انحرافی بودن نحلھ ھای -ثالثاً
سوسیالیستی باز تولید شده بر اساس جھان بینی مادی و 

کمونیسم بھ عنوان علم شرایط رھایی پرولتاریا 

انطباق درست آن بر ھر شرایط مشخصی با توجھ  -رابعاً 
بھ تجارب ملی و جھانی ، حاال شرایط چھ دوران انقالب 
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.شد و یا چھ غیر انقالبی با

این کھ صرف شرایط انقالبی ھیچ کمکی بھ تشکیل حزب 
نمی کند امری اثبات شده می باشد و یا در صورت وجود 
حزب و یا جریانات فعال موسس حزب با برنامھ قبلی می 
توان از شرایط انقالبی بھترین استفاده کرد امری مسلم می 

ات نقش وجودی جنبش باشد برای درک بھتر مسألھ در اثب
سوسیالیستی راستین در روند شکل گیری حزب سیاسی 
:طبقھ کارگر بھ دو مثال مشخص تاریخی اشاره می کنیم 

شکل گیری حزب عدالت و کمونیست اولیھ را در شرایط 
در ١٣١۵تا١٢٨۵بسیار عقب مانده رشد سرمایھ داری 

و آزادی۵٧ایران و اوضاع دیکتاتوری ھار با انقالب 
ھای وسیع دمکراتیک در اوایل انقالب مقایسھ کنید بر کسی 
پوشیده نیست کھ اولی با وجود جریانات واقعی سوسیالیستی 
مخصوصاً متاثر از بلشویک ھا و انقالب کبیر اکتبر و ایده 
ھای سترگ لنین کبیر بھ تشکیل احزاب واقعی کارگری با 

ولیسم دستاوردھای بزرگ و دومی دقیقاً بھ علت تسلط پوپ
ارتجاعی و خلقی بھ انحطاط و فروپاشی انجامید بدترین 
انحرافی کھ در شرایط کنونی بھ روند واقعی شکل گیری 
حزب سیاسی آسیب جدی می رساند دنبالھ روی از جنبش 

-خود بھ خودی و مماشات با جریانات بورژوایی
سندیکالیستی در قانون گرایی و علنی گرایی در داخل 

ت ھا و سیاست گریزی می باشد کھ در کشور در تشکیال
خدمت مستقیم بھ حکومت سرمایھ داری تمامی نیروھایی 
کھ می توانند پایھ سلول ھای واقعی حزب در محیط ھای 
کار و زندگی کارگران باشند علنی کرده و کار سرکوب 
رژیم را ساده تر کرده و با ادا و اطوار فعالیت کارگری 

سازمان یافتھ و آگاھانھ بدبین کارگران را نسبت بھ فعالیت 
این طیف ھا اصوالً اعتقادی بھ سازماندھی سیاسی .می کند

طبقھ کارگر در داخل کشور را ندارند و عموماً در عرصھ 
سندیکالیستی دنبالچھ ھای حزب توده و فدایی اکثریت 
ھستند کھ در دھھ شصت بھترین نیروھای سوسیالیست را 

را از پایھ ھای سازمان دھی بھ دم تیغ رژیم دادند و جنبش
سیاسی بر اساس سلول ھای کمونیستی در محیط کار و 

و اکنون نیز با توجھ بھ (زندگی کارگران محروم کردند 
اینکھ اندک نیروھای کھ می توانستند ثمر بخش باشند بھ 
شدت و با روش ھای مختلف توسط جمھوری اسالمی 

توده و سرکوب شدند دوباره نیروھای پیرو فکری حزب
فدایی اکثریت با توجھ بھ اغماض و چشمپوشی نظام 
اسالمی از النھ ھای شان بیرون خزیده و مشغول تبلیغ خط 
و مشی خائنانھ حزب توده می باشند و جمھوری اسالمی 

نیز آگاھانھ بھ طور غیر مستقیم از آن ھا حمایت می کند 
ضمن این کھ بیشتر افراد حزب توده و اکثریت اکنون 

ان کارفرما ھستند و بعضاً میلیادر می باشند اما ھنوز خودش
خود را کارگری جا می زنند بدون شک اگر ھر چھ زودتر 
حزب واقعی طبقھ کارگر تشکیل نشود بھ زودی خیزش 
کارگران شروع می شود و در ان صورت حزب توده و 
اکثریت با توجھ بھ اغماض و چشم پوشی جمھوری اسالمی 

ای و اکثریتی ھای کار فرما دارند و ثروت ھای کھ توده
در مرکز مبارزات خود بھ خودی کارگران قرار خواھند 
گرفت و در موقع تعیین تکلیف مبارزاتی و نقطھ عطف 
تاریخی مبارزه کارگران درست مانند دھھ شصت بھ طبقھ 
کارگر خیانت خواھند کرد و البتھ جمھوری اسالمی و 

ند بھ ھمین دلیل است سرمایھ داری نیز این را خوب می دا
کھ دیگر نیروھا را بھ شدت سرکوب می کند ولی پیروان 
جریان فدایی اکثریت و حزب توده را نھ تنھا سرکوب 
نکرده و در مقابل آن ھا چشم پوشی می کند بلکھ در مواقع 
بسیاری از طریق نیروھای نفوذی خودش در میان آن ھا 

ی ھستند کھ و یا اکونومیست ھای)کمکشان نیز می کند 
دنبالچھ ھای جریانات غیر کمونیست مانند سوسیال 
دمکرات ھا می باشند کھ اصوالً بھ تشکیالت و سازمان 
دھی سیاسی در داخل کشور اعتقاد ندارند با توجھ بھ 
حساسیت رژیم بھ شکل گیری حزب واقعی، رژیم بھ 
صورت غیر مستقیم این نیروھا را در مقابل آینده شکل 

اسی واقعی حمایت می کند با توجھ بھ گیری حزب سی
شناخت این نیروھا از محیط ھای واقعی و بعضی رفقا در 
داخل کشور نیروھای اصیل کارگری باید با دقت و 
حساسیت بیشتری برای ارتباط گیری و پیوند با طبقھ 
کارگر عمل نمایند اما برای مرز بندی با این طفیلی ھای 

ی کارگران باید بدانیم دشمن حزب سیاسی و حاکمیت شورائ
در شرایط تسلط ایدئولوژی سرمایھ داری و خودبیگانگی، 
فقر ، ناآگاھی و رقابت درونی ناآگاھی کارگران و ھمچنین 
سیاست ھای برنامھ ریزی شده فریب و سرکوب مادی و 
معنوی دولت ھای سرمایھ داری بقول لنین گبیر در طبقھ 

ش را از راه کارگر تنھا در اثر آن کھ وحدت فکری ا
اصول مارکسیسم با وحدت مادی سازمان کھ میلیون ھا 
زحمتکش را بھ صورت ارتش طبقھ کارگر متحد سازد ، 
تقویت یابد می تواند بھ نیروی شکست ناپذیر تبدیل شده و 
نقش واقعی را درانقالب برای رھایی از ستم طبقاتی ایفا 
کند در غیر این صورت و در نبود حزب سیاسی طبقھ 

با سموم ضد امپریالیستی تزریق ۵٧ارگر چھ مانند سال ک
حزب توده و فدایی اکثریت بھ دام رژیم فاشیستی جمھوری 
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اسالمی افتاده و از شوراھای کنترل اش کھ می توانست در 
صورت وجود حزب سیاسی بھ وسیلھ حاکمیت دمکراتیک 
اش تبدیل شود شوراھای اسالمی جاسوس و سرکوب گر 

رفورمیستی بھ -ر تثبیت سندیکالیسم عقیم جنبش کارگری د
زائده جریانات بورژوای تبدیل شده و جنبش را از مسیر 
انقالبی منحرف سازد بھ نظر ما طرح سواالتی از  این 
قبیل کھ در نبود حزب تشکیل آن را درجھ بندی می کند بھ 
نوعی تبلیغ سیاست انتظار و مماشات با شرایط می باشد، 

رایط ایستا نگاه می کنند درک نمی کنند دوستانی کھ بھ ش
در خأل حزب سیاسی طبقھ کارگر و برنامھ و رھبری او 
در حین عمل مبارزاتی و جریان مبارزه و جریانات غیر 
کارگری در این مسیر بھ دھان آن ھا نگاه نمی کنند و عمل 
می کنند وقتی مثل خمینی در یک وضعیت اعتالیی انقالبی 

ر بھ آنان مجال نفس کشیدن ھم سوار جنبش شدند دیگ
نخواھند داد بھ قول مارکس ما مفسر شرایط نیستیم تغییر 
گرانیم حاال چھ شرایط انقالبی باشد و  یا غیر انقالبی ، ما 
باید در جھت تغییر جھان در ھر شرایطی کارھای کھ 
بتواند آن شرایط را تغییر بدھد انجام بدھیم ،باید از ھمین 

باال زده با درک لیبرالی منتظر فرصت حاال آستین ھا را 
بھ اصطالح طالئی نباشیم و با ساختن حزب واقعی ضمن 
آماده کردن فرصت طالئی بھترین استفاده را از فرصت 
ھایی کھ بدست می آیند یا بدست می آوریم بکنیم و بدانیم در 

سیاسی و –جنگ طبقاتی در تکامی اشکال اقتصادی 
یا و بورژوازی کسی می فکری آن بین اردوی پرولتار

بھترین استفاده )چھ عادی و چھ انقالبی(تواند از شرایط 
را بکندکھ اوالً بھ عنوان بخش پیشرو ، مبارز ، آگاه و 
متشکل اردوی خود و بھ عنوان ستاد فرماندھی ارتش خود 

برنامھ :در بین آن ھا حی و حاضر وجود داشتھ باشد ثانیاً 
از پیش آماده برای ھدایت این و نقشھ راه و راه حل ھایی

ابزار تحقق چنین پروسھ ای :ثالثاً.ارتش در انبانش باشد 
انقالبی فقط حزب انقالبی و یا زمنینھ ایجاد آن از ھمین 
اآلن است کھ بدون چنین ساختاری بھ عنوان وسیلھ مادیت 
عملی برنامھ و استراتژی و تاکتیک ھای انقالبی اگر بھ 

صد بار ھم تکرار شود ما سوسیالیست ۵٧عظمت انقالب 
ھا و کارگران طرفدار حکومت کارگری عین االن بعنوان 
مفسران بی خبر ی و از راه دور نظام سرمایھ داری دنبالھ 

.رو حوادث و جریانات سرمایھ داری خواھیم بود

کارگران پیشرو و سوسیالیست ھا در یک شرایط غیر –٨
ارند تا بتوانند حزب طبقھ انقالبی چھ وظایفی را بر دوش د

کارگر را ایجاد و یا یک حزب موجود را بھ حزب طبقھ 

کارگر تبدیل کنند؟

۴ما در قسمت ھای قبلی مخصوصاً قسمت سوال :جواب 
بھ این مسألھ پرداختیم ولی بھ علت اھمیت موضوع دوباره 
بھ آن اشاره می کنیم؛ در این رابطھ بھ مسائل زیر باید دقت 

:کرد 

آن ھایی کھ بھ مارکسیسم و کمونیسم بھ عنوان علم -١
سازماندھی انقالب و حکومت سوسیالیستی او اعتقاد دارند 

بھ آزادی طبقھ کارگر بدست خودش از طریق کلیھ -٢
اشکال مبارزه و تشکل ھا ی طبقاتی اش 

بھ ایجاد حزب سیاسی بھ عنوان عالی ترین شکل تشکل -٣
گران کھ از طریق پیوند جنبش سوسیالیستی با طبقاتی کار

.جنبش مبارزاتی کارگران شکل می گیرد 

اعتقاد بھ اجرای این پروسھ در داخل کشور را دارند -۴

بر اساس چھار شرط باال نیروھای کھ این :دوم –ب 
شروط را قبول می کنند شروع بھ ایجاد ساختار مرکزی بر 

مرکزی و کمیتھ سازمانده اساس نشریھ سیاسی سراسری 
منتخب برای ایجاد سلول ھای کمونیستی مخفی بھ عنوان 
اجزای اصلی حزب در داخل کشور می نمایند کھ باید 

مرکب از افراد تمام :مشخصات زیر را داشتھ باشد اوالً 
وقتی باشد کھ بر اصول مبارزه مخفی و فن مبارزه با پلیس 

لط بوده و توان سیاسی در شرایط سرکوب ھار کنونی مس
ادامھ کاری مبارزه انقالبی در این شرایط را دارا می باشند

مرکز ھدایت و ارتباطات این ساختار باید بھ علت :ثانیاً 
عدم دسترسی دشمن خارج از ایران می باشد   

واحد ھای داخلی باید بر اساس اصول تشکیالتی غیر :ثالثاً
عدم تسری متمرکز یعنی عدم تداخل ، عدم تمرکز و

.اطالعات سازماندھی شوند

این واحد ھا یا سلول ھای کمونیستی مستقر در :رابعاً 
داخل باید بر اساس اصول فعالیت کمونیستی مستقل و خود 
کفا پی ریزی شود کھ چھار چوبھ ای آن موارد زیر می 

:باشد

–٣ترویج و اموزش  –٢)شخصی–عمومی(تبلیغ -١
:سازمانگری  –۴مالیھ –تدارک 

نحوه جلسھ ھا ، قرار ھا ، ارتباطات (تشکیالت -الف 
حضوری ھستھ، ارتباطات اینترنتی ، موبایل ، محمل 
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سازی برای ھر موقعیتی و لحظات فعالیت، جاسازی ، 
بیالن کاری و گزارش دھی از نحوه برنامھ ریزی و 

)پیشرفت و یا عدم پیش رفت کارھا

ی بر اساس تلفیق کار مخفی و علنی سازماندھی توده ا-ب 
بھ عنوان دو بازوی اصلی سازماندھی از طریق ارتباط 

توده ای ، –زنده با پیشروان و رھبران عملی کارگری 
ایجاد تشکل ھا و یا تماس با تشکل ھای موجود توده ای و 

مطالبات و مبارزات جاری  

نقش مرکز ارتباطات و مخصوصاً نشریھ مرکزی -خامساً
بھ عنوان دو شاخص اتصال و پیوند تشکیالتی و فعالیت و 
مبارزه سیاسی کلیھ واحد ھای داخلی بوده کھ تبلیغات 
سیاسی و سازماندھی اعتراضات و اعتصابات  توده ای را 
براساس برنامھ و مطالبات پایھ ای سراسری دمکراتیک و 
سوسیالیستی ھدایت می کند و ھمچنین تجارب مبارزاتی و 

سازماندھی جدید را کھ در جریان مبارزه جمع بندی اشکال 
و درستی آن بھ اثبات رسیده بھ عنوان رھنمود ھمراه با 
مصوبات کنگره و دستورالعمل فعالیت بھ سلول ھای 

عموماً در شرایط فاشیستی و .کمونیستی ارایھ می دھد 
لزوم سازماندھی غیر متمرکز نقش نشریھ بھ عنوان 

نده و مبارزه ایدئولوژیک علیھ سازماندھی ،آموزش دھ
انحرافات موجود درون جنبش کارگری برای سلول ھای 

نیروھای –داخلی صد در صد را الزم دارد –حزبی
داخلی ما باید بدور از ھر گونھ پراکندگی ، و از ھر دری 
سخن گفتن و بھ ھر جا سرک کشیدن و بھ دور از فرقھ 

محور ۵ا روی گرایی و دنبالھ روی تمامی نیروی خود ر
فوق متمرکز کنند و از توھمات کاریزماتیک حاصل از 
فضاھای اینترنتی بھ دور باشند مخصوصاً نیروھای داخلی 
ما باید تمام ھم و غمشان را روی ارتباط زنده مبارزاتی با 
کارگران مخصوصاً قسمت ھای پایھ ای آن یعنی نفت و 

رسیدن پتروشیمی و ماشین سازی ھا متمرکز کنند و برای
بھ این ھدف برنامھ ریزی و زمان بندی دقیق با ھدایت 
مرکز ارتباطات  بکنند و رفقای بیرونی از ھر طریق 
ممکن بھ شکل گیری نشریھ و کمیتھ سازمانده بھ دور از 

البتھ نشریھ باید غیر از (تعصبات فرقھ ای کمک کنند
نشریات موجود و کمیتھ سازمانده نیز غیر از کمیتھ ھای 

ود باشند و ھر دو باید از زیر بنا متفاوت از نشریات موج
ً کمونیستی از صفر  موجود و با ساختار و اصول واقعا
ساختھ شوند چون نشریات موجود ، کمیتھ ھای موجود و 
حتی احزاب و سازمان ھای موجود مدعی کارگری ھیچ 
ً کارگری نیستند و بدون بر قراری سلول ھا و  کدام واقعا

نیستی مخفی در محل کار و زندگی کمیتھ ھای کمو
کارگران و تغییر اصول فعلی خود پتانسیل و تبدیل شدن بھ 
حزب کارگری را نیز ندارند دالیل محکمی داریم کھ ھیچ 
کدام از احزاب پتانسیل تبدیل شدن بھ حزب طبقھ کارگر را 

را ٨٨ندارند از جملھ می توان خیزش توده ھا در سال 
احزاب موجود پتانسیل کارگری مثال زد کھ اگر یکی از

بھترین شرایط را برای کارگری ٨٨شدن را داشتند سال 
شدن را ارایھ داد ولی ھیچ کدام نشدند و ھمچنین در حال 
حاضر ھر روز کارگران دست بھ اعتراض و اعتصاب می 
زنند و این یعنی آمادگی شرایط برای تبدیل شدن یکی از 

تی چنین تبدیلی احزاب بھ حزب طبقھ کارگر ولی وق
صورت نمی گیرد یعنی این کھ ھیچ کدام پتانسیل شدن را 
ندارند و ھمچنین این احزاب و سازمان ھا کم و بیش 
نیروھای در داخل دارند و حتی برخی می تواند ادعای 
داشتن اعتبار توده داشتھ باشند ولی باز دیده می شود کھ بھ 

ین است کھ از حزب طبقھ کارگر تبدیل نمی شود تنھا دلیل ا
پایھ و اساس علی رغم داشتن نیرو در داخل ولی پایھ و 
اساس کارگری شدن را ندارند، اگر داشتند با توجھ بھ 
شرایط موجود گفتھ شده باید تبدیل می شدند یعنی برای 
تبدیل شدن بھ کارگری حتی داشتن ارتباط داخلی و حتی 

فدایی داشتن ارتباط کارگری نیز کافی نیست این را جنبش
کھ ھواداران بسیاری داشتند ثابت کرده اند ...یا مجاھدین و 

کھ ھیچ کدام کارگری نشدند بنابراین آن احزابی کھ خود را 
فریب می دھند کھ ھوادارانی دارند و ممکن است در آینده 
کارگری شوند در توھم قرار دارند، در نتیجھ احزاب و 

رگر مثبت سازمان ھای موجود نھ تنھا برای طبقھ کا
نیستند، بلکھ مانع رشد و ایجاد شدن حزب طبقھ کارگر 
ھستند، یک فرد انقالبی واقعی باید ھمھ آن ھا را کنار 

و خالصھ کالم در یک ...)بگذارد ، در غیر این صورت 
آرایش جنگی و در میدان مبارزه طبقاتی قبل از ھر چیز 
تشکیل ستادی از فرماندھان با برنامھ و اصول مخفی 
فعالیت برای سازماندھی کلیھ اشکال مبارزه طبقاتی 
کارگران در داخل اولویت اساس ما بوده و بدون این مسألھ 
ارتش میلیونی کارگران مثل پادگان بدون ستاد می باشد ما 
باید پایھ ھای این ستاد را در مراکز اصلی مبارزه طبقاتی 
ً کارخانجات بزرگ و موسسات اصلی پرولتری  مخصوصا

ان دژھای اصلی و اساسی انقالب اجتماعی و رھائی بعنو
ستمدیدگان داشتھ باشیم در چنین صورتی است کھ نیروھای 
آگاه گرانھ سوسیالیستی ما در خدمت سازماندھی مستقیم از 
طریق سلول ھای کمونیستی مستقر در میان کارگران نقش 

و احزاب موجود با داشت پیوند با .خود را ایفا خواھند کرد
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ل ھا و کمیتھ ھای مخفی کمونیستی و تغییر اصول سلو
فعلی خود می توانند با نیمھ اصلی خود یعنی طبقھ کارگر و 
مبارزه طبقاتی پیوند فعال و مبارزاتی گرفتھ و از حالت 
مفسر و نظاره گر غیر فعال بھ سلول ھای زنده ، تکثیر 

ا و طبقھ کارگر ر.یابنده ، مبتکر ، و تاثیر گذار تبدیل شده 
بھ قول گرامشی از بازو بھ قدرت و از توده بھ رھبر تبدیل 

.خواھد کرد 

در شرایطی کھ مبارزات کارگران پیگیر و مستمر اما –٩
پراکنده و نامنسجم است چگونھ می توان این دوران را 

گذراند و بھ حزب طبقھ کارگر رسید؟

مضمون اصلی سواالت مطرح شده چگونگی –جواب 
ی کارگری دور می زند و بھ نوع ایجاد حزب سیاس

تکراری می باشد کھ یا بھ چگونگی شکل گیری و 
خصیصھ ھای یک حزب پرولتری اشاره نمودیم و بھ کالم 
لنین معمار بزرگ حزب و حکومت پرولتری گفتیم  طبقھ 
کارگر در اثر رقابت آنارشیستی در سرمایھ داری و فقر ، 

یر می کند و تنھا خود بیگانگی ، نا آگاھی در قعر جامعھ س
در اثر آن کھ وحدت فکرش را از راه اصول مارکسیسم با 

سازمانی کھ میلیون ھا زحمتکش را بھ -وحدت مادی
صورت ارتش طبقھ کارگر متحد می سازد تقویت یابد می 
تواند بھ نیروی شکست نا پذیری تبدیل شود و نقش خود را 

ھ عنوان بھ عنوان رھبر انقالب ایفا کند ، طبقھ کارگر ب
نیروی اصلی انقالب بدون آگاھی سوسیالیستی و مارکسیسم 
انقالبی بھ عنوان علم رھبری انقالب و حکومت کارگری و 
علم استراتژی و تاکتیک وی کھ باید جھانی نو با بسیج 
راستین توده  ھا بھ گونھ ای دیگر پیاده نظام ارتجاع 

ریت دیگری نبوده بلکھ خود را برای خویشتن و رھائی بش
سازمان دھد بدون حزب سیاسی با برنامھ انقالبی فقط بھ 
آلت دست طبقات بھره کش تبدیل خواھد شد تنھا کارگران 
اگاه و متشکل در حزب سیاسی خود می توانند سازمان 
دھدگان حاکمیت بھ معنای واقعی خود در اعمال قدرت بال 
واسطھ خود باشند ، کارگران پراکنده و نا اگاه و فاقد 

کیالت و بنا براین قدرت ایستادگی در شرایط تسلط ایدئو تش
لوژی و سیاست بورژوازی ، بھ بازیچھ سیاست بازان 
تردست کھ ھمیشھ از میان طبقات حاکم بھ موقع برای 
استفاده از فرصت ھای مناسب پیدا می شوند عین انقالب 

تنھا در زیر سایھ حزب طبقھ کارگر .مبدل خواھند شد ۵٧
ی از طبقھ اما گردان پیشاھنگ آن ، مظھر بعنوان بخش

عالی ترین آگاھی مجھز بھ تئوری انقالبی بعنوان علم 
شناخت قوانین رشد و تکامل جامعھ و ھمچنین گردان 

سیاسی –متشکل ان بعنوان عالی ترین تشکل طبقاتی 
کارگران کھ با تمامی توده ھای پیرامونی از طریق 

ی توده  ی، مبارزه و پیشروان و رھبران عملی ، تشکل ھا
مطالبات جاری ارتباط تگاتنگ دارد و می تواند از طریق 
سازماندھی انقالب اجتماعی بھ سر منزل پیروزی یعنی 

شورایی کارگران و –حاکمیت بالواسطھ  دمکراتیک 
اجماعی –سیاسی –ستمدیدگان بر سرنوشت اقتصادی 

رک خود برسد قدرت طبقھ کارگر در تشکل و اگاھی او و د
روشن ھدف ھا و وظایف خویش و راه ھا و وسایل مبارزه 
است و این ھمھ در وجود حزب طبقھ کارگر تجلی پیدا می 
کند ، فقط با وجود چنین تشکیالت انقالبی کھ با توده ھای 
کارگر مربوط و بھ تئوری فصیح انقالبی مجھز باشد و 
بتواند وضع را درست تشخیص داده و شعار ھای مبارزه 

ر پایھ تحلیل علمی طرح نماید می توان بھ آینده را ب
پیروزی انقالب امید وار بود،فقط با وجود حزب انقالبی 
می توان نیروی اکثریت مردم ناراضی را متشکل کرد و 
ذھن آنان را از لحاظ سیاسی روشن ساختھ و درک مصالح 
خود و راه ھای رھائی و ازادی از جور و ستم را بھ انان 

رھبری کارگران پیرامون برنامھ آموخت و زیر
ما چون بھ .دمکراتیک کارگران علیھ دیکتاتوری بسیج کرد

کرات بھ چگونگی سازماندھی مشخص این مسألھ  یعنی 
ایجاد حزب اشاره کردیم دیگر از تکرار ان خود داری می 
کنم و در پایان تمام نحلھ ھای سوسیالیستی را فرا می 

قھ گرایی و سکتاریسم و خوانیم بھ دور از ھر گونھ فر
توھمات کاریزماتیک و ھمچنین تعریف ھای دلخوش کنک 
از حرکات و انحرافات خود بخودی و تشکل ھای بی بو و 
بی خاصیت غیر انقالبی تمامی توان خود را در جھت ایجاد 
کمیتھ و نشریھ مشترک سازمانده برای سازماندھی و ایجاد 

خل کشور و اتصال سلول ھا و کمیتھ ھای کمونیستی در دا
سیاسی با کارگران در راستای تشکیل –زنده تشکیالتی 

حزب واقعی بنمایند و برای این منظور قبل از ھر چیز 
اقدام بھ تربیت و کادر سازی از میان فداکارترین و جسور 
ترین انقالبیون را در الویت خود قرار دھند کھ بھ قول لنین 

ما بدھید ما روسیھ را سازمانی از انقالبیون حرفھ ای بھ «
».آزاد خواھیم کرد

موفق و پیروز باشید 
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حمید تقوایی مفھوم مارکسیستی انقالب را تحریف و 
وارونھ می کند

فھرست

علیرضا بیانی

می»انترناسیونال«حمید تقوایی در مصاحبۀ خود با نشریۀ 
:گوید

الب نامیدم دلیلم بھ سادگی اما این کھ چرا این تحول را انق«
ھر زمان در پایتخت یک کشور چند صد ھزار نفرـ :اینست

طبق آمار ویکی پدیا از چھارصد تا ھشتصد ھزار نفر در 
ھفتۀ اول دسامبر و پنجاه تا دویست ھزار نفر در راھپیمایی 

علیھ دولت حاکم بھ خیابان بیایند، میدان اصلی شھر را -ھا
پلیس و تک تیراندازھا بیش از تصرف کنند، تحت حملۀ 

ھشتاد کشتھ بدھند و عقب ننشینند، و باألخره باعث سقوط 
دولت و فرار رئیس جمھور بشوند، و بعد ھم دولت موقت 
ناگزیر شود بھ میدان رجوع کند و اعتبارش را از مردم 

)١(»بگیرد، من آن تحول را انقالب می نامم

وایی متعلق بھ آغاز تعریف مفھوم انقالب در دیدگاه حمید تق
.پیدایش نظام سرمایھ داری و یا حتی از آن عقب تر است
.این اکنون دیگر یک تعریف ژورنالیستی بھ شمار می آید

در تعریف غیر مارکسیستی حمید تقوایی از مفھوم انقالب، 
.ماھیت آن پنھان می ماند

در آغاز پیداش نظام سرمایھ داری، انقالب بھ معنی نفی 
مالی و شیوه ھای تولید پیشا سرمایھ داری، با اشرافیت

استراتژی انقالب بورژوا دمکراتیک بھ رھبری 
اجتماعی بھ -در آن مقطع انقالب سیاسی.بورژوازی بود

این معنی بود کھ نظام کھنۀ فئودالیسم با یک برنامھ بورژوا 
دمکراتیک کھ در مرکز آن شعار آزادی و برابری قرار 

؛ رھبری بورژوازی شرط داشت عقب زده می شد
ضروری این فرایند انقالبی بود، بھ این دلیل کھ اوالً خود 
بورژوازی نیروی انقالبی و ثانیاً صاحب برنامۀ مترقی و 
بالنده در مقابل ارتجاع اشرافیت مالی نظام کھنھ بود، و 
ھمچنین شکل دھندۀ مناسباتی اجتماعی بود کھ می توانست 

در این مقطع مارکس .باشدعامل انکشاف نیروھای مولد
اما .از بورژازی بھ عنوان نیروی انقالبی ھم یاد کرده است

دیری نکشید کھ بورژوازی پس از کسب قدرت سیاسی، 
ظرفیت دمکراتیک محدود خود را از دست داد و خود بھ 

بھ ھمین دلیل بود کھ .مانع رشد نیروھای مولد تبدیل شد
در اروپا ایدۀ ١٨٤٨ات مارکس و انگلس از تجربیات انقالب

بورژوازی از طبقۀ کارگر .انقالب مداوم را استنتاج کردند
بنابراین .بیش از نیروھای استبداد فئودالی می ترسید

بورژوازی حتی از .آشکارا نقش ضد انقالبی ایفا می کرد
ملی ھم ناتوان بود و وحدت ملی و تضمین حق اقلیت ھای

این مارکس و انگلس نقش بنابر.این را تاریخ اثبات کرد
بھ این معنی کھ .طبقۀ کارگر را برجستھ تر از قبل کردند

آن ھا معتقد بودند یک انقالب موفق بورژوا دمکراتیک، 
تحت رھبری کارگران، پیش در آمدی بر انقالب کارگری 

و بھ خاطر ھمین در نوشتھ .و دگرگونی اروپا خواھد شد
یک اجتماعی باید جمھوری دمکرات«ھایشان می گویند کھ 

در فرانسھ اعالم شود و پرولتاریای فرانسھ باید ابتدا 
بورژوازی خود را پیش از آن کھ پیروزی ماندگار 
دمکراسی در ایتالیا، آلمان، لھستان، مجارستان و سایر 

.»کشورھا قابل تصور، تحت انقیاد درآورند

در نتیجھ بحث آن ھا این بوده کھ بورژوازی نقش خائنانھ 
د، انقالب بورژوا دمکراتیک آن ھا را طبقۀ کارگر باید دار

ادامھ دھد و اگر این کار را بکند ناگزیر پیش درآمدی بر 
بھ ھمین دلیل بود کھ مارکس و .انقالب کارگری خواھد بود

خطابیۀ کمیتۀ مرکزی بھ در ١٨۵٠انگلس در مارس 
:ھا نوشتنداتحادیۀ کمونیست

کامل از یک پروسۀ رشد اگر کارگران آلمان بدون گذار«
طوالنی انقالبی، قادر بھ کسب قدرت و اجرای کامل منافع 
طبقاتی خود نیستند، حّداقل این بار بھ طور مسلم می دانند 
کھ اّولین پردۀ این درام انقالبی قریب الوقوع مقارن با 
پیروزی بالواسطۀ طبقۀ شان در فرانسھ خواھد بود و تا حّد 

ولی، آن ھا باید با .ریع خواھد گشتزیادی بھ وسیلۀ آن تس
درک روشنی از منافع طبقاتی خود، با اتخاذ ھر چھ سریع 
تر موضع مستقل حزبی خود، و با بستن راه عبارات 
سالوسانۀ خرده بورژوازی دموکرات، مبنی بر عدم نیاز بھ 
تشکیالت مستقل حزبی پرولتاریا، بخش عظیمی از 

ندای جنگ .جام رسانندپیروزی نھایی شان را خود بھ سران
».آن ھا باید این باشد؛ انقالب مداوم

:درصدی ھا٩٩کلی گویی ھایی تحت عنوان 

درصدی ھا بدون تعین استراتژی ٩٩بیان کلی در دفاع از 
انقالبی فرمالیسم افراد فاضل و سانتریستی است کھ ماھیت 

از نظر آن ھا .طبقاتی خلع کنندگان را مخدوش می کنند
درصدی خلع کنندگان ھمۀ مقادیر الزم مفھوم ٩٩میزان 

انقالب را تأمین می کند، حال آن کھ خلع شوندگان در 
بھ معنی رژیم سیاسی »حکومت«بھترین وضعیت تنھا یک 

ھای انتخاب شده درانتخابات دوره »Government«یا 
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ای پیش ھستند کھ جای خود را با رژیم سیاسی اما با 
در این وضعیت فقط .ماھیت مشابھ عوض می کنند

حکومت تغییر کرده، اما دولت سرمایھ داری دست نخورده 
در این تعریف فرمالیستی از مفھوم .باقی مانده است

انقالب، خصلت بنیادین انقالب کھ ھمانا بھ نتیجھ رساندن 
انقالب یک نتیجۀ کیفی .مبارزۀ طبقاتی است پنھان می ماند
ی معنای انقالب بھ خود از مبارزۀ طبقاتی است و تنھا زمان

می گیرد کھ توانستھ باشد مبارزه طبقاتی تا مقطع انقالب را 
بھ سطح باالتر، یعنی تسخیر قدرت سیاسی توسط نیروی 
.انقالبی کھ در مرکز آن طبقۀ کارگر است منتقل کرده باشد

.غیر از این ھرچھ باشد انقالب نخواھد بود

دو نقطۀ اعتراضات حمید تقوایی از پیدا کردن فاصلھ بین 
عمومی و نقطۀ سرنگونی سیادت سیاسی سرمایھ داری، بنا 
بر ذات سانتریسم گرایشی کھ منصور حکمت آن را بنا نھاد 

دقیقاً ھمین کوربینی است کھ اعتراضات .عاجز است
درصد جامعھ را بھ عنوان ٩٩عمومی، گیریم اعتراضات 

دف بھ دلیل این نگرش کوتھ بینانھ یک تصا.انقالب می بیند
نارسایی دید سیاسی نیست، بلکھ دلیل نظری برای زمینھ 

.سازی سازش طبقاتی است

انقالب در عصر زوال سرمایھ داری زمانی مفھوم پیدا می 
کند کھ عالوه بر وقوع طغیان ھا و قیام ھا از پایین، و 
ورشکستگی دولت سرمایھ داری در باال، کل جامعھ در 

فقط در چنین .ار گرفتھ باشدفضای اعتالی انقالبی قر
فضایی است کھ َمفری برای رشد اندیشھ ھای انقالبی باز 
.می شود و بھ قیام توده ھای گرسنھ وجھ آگاھانھ می دھد

مادام کھ قیام کنندگان دارای آن آگاھی الزم ضد سرمایھ 
داری برای خلع کردن قدرت سیاسی دولت سرمایھ داری 

خواھد بود کھ در پیشرفتھ نباشند، این فقط یک شورش کور
ترین حالت از رژیم موجود خلع ید بھ عمل آورده، اما نمی 

نتیجھ چنین وضعیتی .داند چھ چیز جایگزین آن کند
سرکوب ھمان شورش ھا و قیام توسط نیروی ارتجاعی 

.بیرون آمده از درون ھمین تحوالت است

در اوکراین از درون شورش ھای بدون آگاھی سیاسی الزم 
فاشیسم بیرون آمد؛ حمید تقوایی با درک بھ غایت غیر 
مارکسیستی خود، قیام و شورش، آن ھم فقط در پایتخت را 
از کل مفھوم انقالب انتزاع کرده و بھ دلیل مشاھدۀ دود و 
آتش و سقوط رژیم پیشین و کشتھ شدن ھشتاد نفر، نام آن 

اما مضحک این جا است کھ یک !را انقالب می گذارد
حتی مایل نیست بر روی این »کمونیسم کارگری«مدعی

.انقالب نامی بگذارد

حمید تقوایی فقط از انقالب حرف می زند، بی آن کھ 
درست ھمین نقطھ دروازۀ .بگوید ماھیت این انقالب چیست

درست .بی دروازه بان لیدر حزب کمونیسم کارگری است
ھمین نقطھ است کھ چپ اولترا سنتی حمید تقوایی را 

او از انقالب حرف می زند بی آن .آشکار و عیان می کند
٨٨اگر اعتراضات سال .کھ بگوید استراژی انقالب چیست

ایران، مصر، تونس، لیبی، سوریھ و اکنون اوکراین بھ 
معنی انقالب بوده است، چرا ھرگز معلوم نمی گردد نام 

.این ھا انقالب با کدام استراژی بودند.این انقالبات چیست
آیا بیان انقالب، بھ طور کلی، مفھوم سیاسی دارد، اگر خیر 

.پس این انقالبات برای حل کدام تکالیف رخ داده است

برای کسی کھ انقالب را از حاصل آن جدا می کند فرقی 
ندارد کھ محصول انقالب چیست و آن را موضوع برسی 
ثانویھ می داند، کسی کھ بھ سادگی بین انقالب و نتیجۀ آن 

نفصال ایجاد می کند و با این حال نام اعتراضات عمومی ا
را انقالب می گذارد چھ کار دارد بھ این کھ نتیجۀ انقالب 
حکومت کارگری باشد یا ھر حکومت دیگر، او تعریفی 
سنتی از انقالب در اختیار دارد کھ بھ کلی با مفھوم 
مارکسیستی انقالب در عصر حاضر متفاوت و مغایر 

ھ بھ زعم ایشان محصول انقالب ھرچھ باشد است، در نتیج
!ایرادی در تعریف خود انقالب ایجاد نمی کند

رفرمیسم پنھان حمید تقوایی از ھمین نقطھ دھان باز می 
او نیاز نظری اعضای حزبش را این گونھ رفع می .کند

کند کھ انقالب یعنی اعتراضات عمومی مردمی کھ بھ 
سرنگون کرده اند؛ و بھ خیابان آمده اند و یک حکومت را 

این ترتیب تکلیفش با موضوع انقالب و سازماندھی انقالبی 
حل شده و یک جھش از روی مرحلۀ اصلی وظایف یک 
حزب کھ ھمان وظیفۀ رھبری انقالب است صورت می 

کل یک حزب کھ بھ دلیل رھبری انقالب ساختھ شده .گیرد
لھ می است از مرحلۀ وقوع انقالب عبور می کند و بالفاص

.رسد بھ آستانۀ تقسیم قدرت

جالب این جا است کھ حزب کمونیسم کارگری واکنش 
شدیدی نسبت بھ مبارزات ضد امپریالیستی از خود نشان 
می دھد و حدود آن را چنان وسعت داده کھ در واقع نمی 
توان تشخیص داد اساساً در دفاع از امپریالیسم با مبارزات 

کند و یا بھ کلی این مفھوم را ضد امپریالیستی مخالفت می 
ھمین بس کھ آن ھا مبارزۀ ضد امپریالسیتی را .رد می کند

مبارزه چپ سنتی معرفی می کنند، بنابر این حدس تحلیل 
.آن ھا از مفھوم امپریالیسم نمی تواند دشوار باشد

اما در این جا ما با موضوع امپریالیسم و مفھوم آن بھ این 
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بتوانیم توضیح دھیم در عصر دلیل سرو کار داریم کھ
ادغام سرمایھ داری کلیۀ کشورھای پیرامونی در سیستم 
سرمایھ داری جھانی، دیگر مفھوم انقالبات با دوره ای کھ 
در اکثر کشورھای پیرامون حتی پرولتاریا یافت نمی شد، 

در دوره ھای گذشتھ کھ در .تفاوت عمیقی پیدا کرده است
اری ھنوز نتوانستھ بود رشد کشورھای پیرامونی سرمایھ د

طبیعی خود را طی کند، و اساساً در بخش وسیعی از 
کشورھای تحت سلطھ با وجھ تولید آسیایی در آن ھا، 
پیدایش بورژوازی در نتیجۀ انقالب علیھ نظام کھنھ نبوده، 
بلکھ تحمیل از بیرون و توسط خود امپریالیسم بود برای 

در .شورھای امپریالیستیانطباق دادن این جوامع با منافع ک
این دوره بخشی از سرمایھ داری در تقابل لفظی با 

»بورژوازی ملی«امپریالیسم قرار می گرفت کھ بھ آن 
بھ دنبال کسب امیتازات »بورژوازی ملی«.گفتھ می شد

خود از امپریالیسم بود و بھ ھمین دلیل ناچار می شد با 
ھمراھی کرده بخش ھایی از اعتراضات کارگری و دھقانی 

ً در این دورۀ .تا حمایت آن ھا را بھ خود جلب کند دقیقا
تاریخی بود کھ ھنوز برای طبقۀ کارگر شکل ناگرفتھ، 
انقالب برای حل تکالیف سوسیالیستی در دستور کار قرار 
نمی گرفت، اما بورژوازی تکالیف حاضر و آماده ای 
داشت کھ می توانست انقالبات این کشورھا را در 

در این دورۀ .رچوبی کھ خود تعیین می کرد قرار دھدچا
تاریخی انقالب با مفھوم بورژوا دمکراتیک، با یا بدون 

مثالً در روسیھ تا مقطع .رھبری طبقۀ کارگر مطرح بود
انقالب با استراژی حل تکالیف بورژوا ١٩١٧آوریل 

از تاریخ .دمکراتیک در دستور منشویسم و بلشویسم بود
د بود کھ انقالب برای حل تکالیف سوسیالیستی مذکور بھ بع

و دمکراتیک بھ طور توأمان و بھ رھبری طبقۀ کارگر در 
دستور قرار گرفت و با پیروزی انقالب اکتبر مفھوم انقالب 

از آن مقطع بھ بعد، .برای ھمیشھ از گذشتۀ خود جدا شد
ھرچند سرمایھ داری در کشورھای پیرامونی رشد کافی 

رده بود، اما در ھر حال امپریالیسم توانستھ خود را طی نک
بود جای پای خود را در ھر کوره دھاتی در جھان قرار 
داده  و نظام سرمایھ داری را بھ کشورھای پیرامونی 

.تحمیل کند

اگر چھ کشورھای پیرامونی دارای نظام نامتکامل و 
ناموزنی شده بودند و با سرمایھ داری متعارف فاصلھ 

د، اما بھ دلیل ادغام در نظام سرمایھ داری زیادی داشتن
جھانی، اوالً ظرفیت خالقۀ بورژوازی کامالً پر شده بود و 
قادر بھ رھبری نیروھای مولده نبود، و ثانیاً بھ دلیل ذات 
متناقض خود کھ محصول نبرد طبقاتی نبوده بلکھ سیستم 
تحمیلی بھ این کشورھا بود، در حل تکالیفی کھ خود را با 

عریف می کرد نیز عاجز بود و ھمچنان مفلوک باقی آن ت
در نتیجھ تکلیف وظایف حل نشدۀ بورژوازی .مانده است

بنابراین مفھوم .نیز بھ عھدۀ طبقۀ کارگر قرار گرفت
انقالب در دورۀ حاضر کھ دورۀ ادغام ھر کشور سرمایھ 
داری در ھر گوشھ ای از جھان، در سیستم جھانی سرمایھ 

ب برای حل تکالیف سوسیالیستی، و در داری است، انقال
کشورھای بیرامونی، انجام وظایف مرکب و ناموزن، بھ 
معنی حل وظایف عقب افتادۀ بورژوازی و ھمزمان حل 

بھ جز این ھیچ انقالبی مفروض .تکالیف سوسیالیستی است
بھ عبارت بسیار ساده در دورۀ حاضر ھر انقالبی .نیست

ی است وگرنھ اصالً انقالب لزوماً یک انقالب سوسیالیست
.نیست

البد با(را »چپ سنتی«حمید تقوایی و حزبش کھ ظاھراً 
از در بیرون می کنند؛  با مخدوش کردن مفھوم )برھنگی

چپ سنتی.انقالب دوباره آن را از پنجره وارد می کنند
عبارت از آن چپی است کھ ھنوز تصور می کند انقالب از 

ند و بھ صورت مرحلھ ای طی مراحل مختلف عبور می ک
.می شود تا روزی نوبت بھ انقالب سوسیالیستی برسد

گرایش کمونیسم کارگری در حرف انقالب مرحلھ ای را 
رد می کند، اما در عمل ھر تحولی را با اسم انقالب صدا 
می زند، بدون آن کھ روشن کند آن ھا برای حل کدام 

اید بھ تماشای از این جا بھ بعد ب.تکالیف رخ داده اند
تناقضات رھبران گرایش کمونیسم کارگری و بھ خصوص 

.حمید تقوایی نشست

ایشان برای خالص شدن از َشر پاسخ بھ این سؤال کھ اگر 
این رویدادھا بھ معنی انقالب است، پس فرجام آن چھ می 
شود و چرا ھیچ یک ازآن ھا از چارچوب نظام موجود 

قوایی، نتیجۀ یک حمید ت»چپ مدرن«خارج نشد، وجھ 
انقالب را از خود انقالب جدا کرده تا بتواند بگوید، بعد از 
انقالب ھر چھ خواھد شد موضوعی است جدا، مھم اتفاقاتی 

چپ«اما وجھ .است کھ بھ عنوان انقالب رخ می دھد
، وی را ناچار می کند تا برای آن چھ کھ انقالب می »سنتی

اگر چنین .ر بگیردنامد تکالیف بورژوا دمکراتیک در نظ
نکند، چگونھ ممکن است بتواند توضیح دھد کھ مثالً در 
مصر قیام عمومی رخ داد و حکومت ھم سرنگون شد، اما 

اگر حاصل ھمۀ .دولت بورژوازی بر سر جایش باقی ماند
»انقالبات«و نھ شبیھ (این فرایند، در بھترین حالت 

دمکراسی پیاده شدن )سوریھ و لیبی و اخیراً اوکراین
بورژوازی باشد و ھنوز نام انقالب بھ آن اطالق شود، این 
چھ فرقی با ھمان انقالب دمکراتیک چپ سنتی خواھد 

.داشت
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مگر آن کھ حمید تقوایی انتظار داشتھ باشد کھ در لیبی و 
سوریھ و اوکراین، بالفاصلھ بعد از سقوط حکومت ھای 

اگر او .دمستقر شو»حکومت انسانی«وقت، سوسیالیسم یا 
چنین انتظاری نداشتھ باشد، در این صورت باید شجاعانھ 
بیان کند کھ منظور وی از انقالب در این کشورھا انقالبات 

اگر او چنین بگوید باز در .دمکراتیک است و نھ چیز دیگر
این دردسر قرار خواھد گرفت کھ باید توضیح دھد انقالب 

چھ تکالیفی دمکراتیک یعنی چھ و برای چھ چیزی و حل 
رخ می دھد کھ نھ ربطی بھ وجود و حضور امپریالیسم 
داشتھ باشد و نھ سر از ھمان تحلیل ھای چپ سنتی از 

.انقالب مرحلھ ای درآورد

مفھوم انقالب در دورۀ ادغام سیستم اقتصادی اجتماعی ھمۀ 
کشورھای جھان در سیستم جھانی سرمایھ داری، انقالب 

سیالیستی برخالف ھمۀ انقالب سو.سوسیالیستی است
انقالبات پیش از خود، اکیداً وابستھ بھ آگاھی طبقاتی نیروی 

بدون آگاھی طبقاتی انقالب سوسیالیستی .انقالب کننده است
رخ نمی دھد، اما بدون آگاھی طبقاتی ممکن است بارھا 

نفر کشتھ و حتی »ھشتاد ھا«قیام و شورش رخ دھد و 
الیستی زمانی رخ انقالب سوسی.حکومت ھم عوض شود

)ونھ فقط پایتخت یا یک میدان بزگ(می دھد کھ کل جامعھ 
در چنین وضعیتی موضوع .وارد اعتالی انقالبی شود

نیروی تسخیر .اصلی تعیین تکلیف با قدرت سیاسی است
کنندۀ قدرت سیاسی طبقھ ای است کھ اھرم اقتصادی را در 

تصابات و طبقۀ کارگر با ورود بھ سلسلۀ اع.اختیار دارد
سراسری کردن آن در مرکز تحوالت جامعھ قرار می 

بنابراین ورود کارگران در قد و قوارۀ یک طبقھ، در .گیرد
مرکز اعتراضات انقالبی و برای تسخیر قدرت سیاسی 
.وجھ جدایی ناپذیر یک انقالب در دورۀ حاضر است

ھرچند در اعتراضات و شورش و قیام ھا ھم کارگران 
اما درست بھ دلیل پراکنده بودنشان بھ مثابۀ شرکت دارند، 

فرد کارگر در این اعتراضات شرکت می کنند و نھ بھ 
.صورت یک طبقۀ متحد و با برنامھ

در پازل حمید تقوایی، انقالب از طریق ھمین اعتراضات 
صورت می گیرد، حال رھبری آن در دست ھرکھ می 

احی از خواھد باشد، او حتی استعداد حمایت از رھبری جن
حمید .)٢(حکومت  بورژوازی علیھ جناح دیگر را ھم دارد 

تقوایی حزب خود را آماده می کند برای مرحلۀ پس از 
وقوع انقالب کھ تقسیم قدرت بین نیروھای یک اپوزسیون 

حمید تقوایی نمی تواند زنبیل خود را در صف تقسیم .است
ق افتاده قدرت قرار دھد چنان چھ معتقد نباشد آن چھ کھ اتفا

و اگر آن چھ کھ اتفاق افتاده را انقالب .یک انقالب است

بنامد، دیگر چھ فرقی خواھد داشت کھ نقش حزبش در آن 
چھ بوده، مھم این است کھ اکنون می تواند بھ عنوان حزب 

.آمادۀ تسخیر قدرت، در یک دولت ائتالفی شرکت کند

نباید اگر انقالبی با درک حمید تقوایی صورت بگیرد، چرا
اگر .پروژۀ تسخیر قدرت بر مبنای ھمان درک انجام شود

حزب کمونیسم کارگری اکنون در اوکراین و یا در گذشتھ 
در مصر و تونس حضور می داشت، این حزب داوطلب 

تمام تالش خود را .شرکت در شکل دھی دولت تازه می شد
بھ کار می گرفت تا دست کم دو سھ وزیر از این حزب در 

چرا کھ نھ، وقتی آن چھ کھ رخ داده .جدید وارد شودکابینھ
یک انقالب باشد؛ نظریۀ تکمیلی این خواھد بود کھ چرا باید 
بھ انقالب پشت کرد و اجازه داد نیروھای دیگری وارد 
کابینۀ رژیم تازه شوند، چرا ما نباید بتوانیم در این کابینھ 

رتیب و بھ این ت.شرکت کرده و اھداف خود را پیش بریم
این .حزب و قدرت سیاسی متحقق خواھد شد»نظریھ«

دیگر معنای تصرف قدرت نیست، بلکھ بھ معنی بھ مالیکت 
.درآوردن قدرت یا در آن سھیم شدن است

:بندیجمع

ھمان طور کھ باالتر توضیح داده شد، انقالب در زمان 
آغاز پیدایش سرمایھ داری دارای مفھومی متفاوت با 

مارکس و انگلس تقریباً از .ۀ حاضر بودانقالب در دور
بھ بعد بورژوازی را نیروی ضد انقالبی ١٨۴٨سال ھای 

معرفی کردند در حالی کھ بورژوازی ھنوز بھ طور کامل 
بھ ھمین .نتوانستھ بود وظایف تاریخی خود را متحقق کند

دلیل بود کھ انقالب متوقف شدۀ بورژوا دمکراتیک کھ در 
و برابری قرار داشت، با شعار مرکز آن شعار آزادی

.انقالب مداوم از نقطھ نظر مارکس بھ فاز جدیدی منتقل شد
با این حال در دورۀ حیات آن ھا اصوالً انقالبات پرولتری 
ً نقد بھ نظام سرمایھ داری و  دارای فعلیت نبود و عمدتا

.تدارک انقالب موضع اصلی بود

ئون در روسیھ، ل١٩٠۵با شکست انقالب در سال 
تروتسکی کھ در سطح رھبری ھمان انقالب نیز قرار 
گرفتھ بود، با توجھ بھ تحقیقات خود پیرامون وجھ تولید 
آسیایی کھ عامل دیرپیدایی بورژوازی در روسیھ شده بود و 
بھ ھمین دلیل کل گرایش ھای منشویسم و بلشویسم انقالب 
آتی در آن دوره را با استراتژی حل تکلیف بورژوا 

تیک در نظر می گرفتند، با این فرق کھ منشویسم دمکرا
رھبری آن را بھ عھدۀ خود بورژوازی گذاشتھ و بلشویسم 
انقالب را با افق رھبری طبقھۀکارگر برای دیکتاتوری 
کارگران و دھقانان در نظر می گرفت، وی بھ جعبندی تازه 
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ای رسیده بود کھ یک سال بعد آن را تحت عنوان انقالب 
تفاوت نظریۀ انقالب مداوم تروتسکی با .کردمداوم منتشر

نظر مارکس در این مورد کھ ھیچ وقت بھ طور کامل ھم 
بھ آن نپرداختھ و تنھا اشاره ای بھ آن کرده بود، این بود کھ 
بورژوازی ناقص الخلقھ ای کھ قادر بھ حل تکالیف خود 
نیست، نخواھد توانست در سطح رھبری انقالب آتی قرار 

این دلیل، ھم بار رھبری و ھم بار حل تکالیف بھ .بگیرد
انقالب آتی بھ صورت مرکب بر عھدۀ طبقھ کارگر قرار 

.می گیرد

با انتشار تزھای آوریل با بلشویسم ١٩١٧لنین در آوریل 
قدیم اتمام حجت کرد و برای ھمیشھ موضوع انقالب 
دمکراتیک بھ منظور دیکتاتوری کارگران و دھقانان بھ 

ت و  انقالب سوسیالیستی در دستور کار قرار تاریخ پیوس
چندان طولی نکشید کھ صحت نظریۀ لنین با .گرفت

بھ اثبات رسید و از آن پس ١٩١٧پیروزی انقالب اکتبر 
مفھوم انقالب برای ھمیشھ تغییر کرد و تا اکنون ھمچنان 
.انقالب از نقطھ نظر مارکسیستی انقالب سوسیالیستی است

.ا مشخصات ویژۀ خود را نمایان کنداین انقالب باید ب

 انقالب در یک دورۀ اعتالی انقالبی کھ
.مشخصات خاص خود را دارد شکل می گیرد

 انقالب زمانی معنا پیدا می کند کھ طبقۀ حاکم کل
ابتکار عمل را از دست داده و طبقۀ کارگر دارای 
ھژمونی کافی برای کسب قدرت شده و با وارد 

البی، خرد کردن ماشین شدن در مرکز تحول انق
.دولت سرمایھ داری را در دستور خود بگذارد

این مرحلھ ای است کھ تودھا کارگر دارای آن 
درجھ از آگاھی ضد سرمایھ داری شده اند و 
دیگر تحمل وضع موجود برایشان غیر ممکن می 

.گردد

 مرحلھ فوق نیازمند رھبری انقالبی خواھد بود کھ
تانسیل ضد سرمایھ در غیر این صورت تمام پ

داری مانند بخار معلق در ھوا باقی خواھد ماند و 
در این حالت یا اصالً ماشین دولتی خرد نمی شود 
و یا در بھترین حالت حکومت، بھ معنی دیپلمات 
ھایی کھ در آن مقطع رژیم سیاسی را شکل داده 

.اند سرنگون می شوند

یرھبری انقالبی غیر متشکل معنا و بار کمونیست
ندارد، تشکل رھبری کنندۀ کارگران وارد انقالب 
شده حزب پیشتاز انقالبی است کھ می تواند 

کارگران پراکنده را بھ حول برنامۀ سوسیالیستی 
چنان چھ .متحد و بھ صورت طبقھ درآورد

کارگران این حزب را بھ عنوان رھبری جنبش 
خود پذیرفتند و تحت رھبری آن مرحلۀ تسخیر 

ردند، آن گاه این حزب می تواند قدرت را طی ک
مدعی شود حزب کمونیست طبقۀ کارگر است، تا 
قبل از این دوره حزب پیشتاز انقالبی در تالش 
برای اثبات این موضوع است اما ھنوز  حزب 

.کمونیست طبقھ کارگر نیست

 ھمانطور کھ مارکس می گوید، قھر مادی بھ
بورژوازی .وسیلھ قھر مادی سرنگون می شود

حت ھیچ شرایطی بھ طور داوطلبانھ قدرت را ت
واگذار نخواھد کرد و تا آخرین فشنگ خود 

در نتیجھ ماشین دولتی تنھا از .مقاومت می کند
طریق قھر انقالبی شکستھ خواھد شد، و ھر 
راھکار دیگری نظیر راھکارھای پارلمانی و 
شبیھ بھ آن در شرایط اعتالی انقالبی، انقالب را 

از  مشخصھ .خارح خواھد کرداز مسیر خود 
ھای ویژه صحت یک انقالب با مفھوم 
مارکسیستی این است کھ ھمۀ عوامل حکومت 
پیشین بھ چنگ انقالب خواھند افتاد و فرصتی 
برای خروج آن ھا؛ آن ھم با ثروت ھای کالن 

شبیھ بھ این وضعیت فرار .خود باقی نخواھد ماند
تلگراف، رمانف ھا در روسیھ بود کھ با پیغام و

لکومتیوران قطار را متوقف کرد و آن ھا دستگیر 
، محمدرضا ۵٧بر خالف این در انقالب .شدند

شاه با ھر امکان و ثروتی کھ می خواست در 
وقت مناسب و با خیال راحت از کشور خارج شد 
کھ این خود از عالئم بارز مماشت در باال بود و 

.نشانگر شکست انقالب در نطفۀ خود

نکات باال مشخصات اصلی انقالب با مفھوم تمام
.مارکسیستی و با استراتژی سوسیالیستی می باشد

تعاریفی کھ نتواند در برگیرندۀ این مشخصات 
باشد اما نام انقالب بر روی آن گذاشتھ شود، تنھا 
.برای دور زدن ھمین انقالب سوسیالیستی است

حزب کمونیسم کارگری از مدت ھا پیش تدارک 
دن این انقالب را دیده و ھر بار آن را کامل دور ز

آخرین شاھکارھای نظری این .تر کرده است
حزب در مورد انقالب خود را بھ صورت 

حکومت«برای استقرار »انقالب انسانی«
این ھا مقدمات سازش در .منعکس کرد»انسانی
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 دور بعدی بود و صد البتھ مبتنی بر این مقدمات؛
واخر در خاورمیانھ و آفریقا ھر رویدادی در این ا

حزب .و اخیراً اوکراین انقالب توصیف شد
کمونیسم کارگری در انتظار چنین انقالبی است 
کھ نیاز بھ رھبری خودش ھم منتفی شود تا فقط 
بتواند سھمی از قدرت سیاسی بھ چنگ آورد و نام 

نطفۀ این انحراف .آن را تسخیر قدرت بگذارد
»ب و قدرت سیاسینظریۀ حز«بزرگ در ھمان 

.بستھ شده بود

٢٠١۴مارس ٩

ardeshir.poorsani@gmail.com

)١(-7-editor/8274-https://rowzane.com/select
2.html-taqavee

با موضوع »گفتار روز«در برنامۀ حمید تقوایی)٢(
بھ تاریخ »جنگ جناح ھا و جنگ مردم«

بھ صراحت در مورد ٨٨مرداد ١٣
تا جایی کھ این ھا می «:موسوی گفتھ بود

یا ،علیھ احمدی نژاد،آیند و علیھ خامنھ ای
یا تنفیذ یا تحلیف و ،دادگاه ھای فرمایشی

ما می گوییم دارید ،غیره صحبت می کنند
.»اه ما مردم حرکت می کنیدھمر

برگزاری مراسم روز جھانی زن در مرسین ترکیھ 
فھرست

در مقر انجمن ھمبستگی کارگران ٢٠١٤مارس ٨روز 
ترکیھ جمعی از اعضای انجمن و فعالین زنان بھ ھمراه 

لفنمایندگان کارگران بندر مرسین و سندیکاھای مخت
.کارگری در گرامی داشت روز جھانی زن گرد ھم آمدند 

مراسم ابتدا با قطعھ ای موسیقی بھ ھمراه سکوت برای 
تمامی جانباختگان راه رھایی طبقۀ کارگر آغاز گردید و 
سکوت حاضرین را یکی از اعضای گروه موسیقی انجمن 
با یک سرود کارگری شکست و سپس مسئول ھماھنگی 

ھمبستگی کارگران ترکیھ در مورد شاخۀ جنوب انجمن
اھمیت آن از نظر طبقاتی برای کارگران مارس و ٨روز 

سخنانی چند ایراد کرد و در نھایت سخنانش را با قطعھ 
شعری از ناظم حکمت پایان داد، در ادامھ ھر یک از 
نمایندگان تشکل ھا بیانیھ ھا و نظرات خود را ابراز نمودند 

بستگی طبقاتی در شرایط پیش و با تأکید بر وحدت و ھم
روی جامعھ خواستار مشارکت ھر چھ بیشتر زنان در 

.امور تشکالت کارگری شدند

ادامھ مراسم کھ قطعۀ فیلم مستندی بود در مورد زنان 
کارگر کھ چند نفر از رفقای انجمن ھمبستگی کارگران آن 

ادامۀ مراسم نیز .را تھیھ کرده بودند بھ نمایش گذاشتھ شد
ه بود با سخنرانی فعالین کارگری از کشور ھای ایران ھمرا

پس از چند قطعھ سرود بخش دوم مراسم کھ با رقص ...و 
و موزیک و میز کتاب ھمراه بود آغاز گشت و در نھایت 
پس از ساعاتی در میان شادی و دست افشانی حاضرین 

.مراسم پایان یافت

کھ کارگر کمونیست و از فعالین شب، شجاع ابراھیمی
ھمبستگی کارگری

mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com
https://rowzane.com/select-editor/8274-7-taqavee-2.html
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المپیک خوش دیگربھ بازی ھای:فساد و تبعیض دولتی
!آمدید

فھرست

آلکس چکلوسکی:نویسنده

نسیم صداقت:برگردان

مجلھ آلترناتیو سوسیالیستی:منبع

بازی ھای المپیک زمستانی در سوچی ممکن است افتخار 
ین المپیک در تاریخ را بھ خود فاسد ترین و گرانتر

میلیارد دالر ھزینھ، از ۵١این المپیک با .اختصاص دھد
مجموع مخارج تمامی المپیک ھای زمستانی قبلی پیشی می 

.گیرد

قسمتی از این پول ھا برای ایجاد زیر ساختی استفاده شده 
ساختن یک المپیک زمستانی »بی نظیر«کھ می تواند ایدۀ 

نطقۀ جغرافیایی روسیھ بھ حقیقت بدل را در گرمترین م
بخش عمدۀ این مبلغ بھ دوستان نزدیک پوتین کھ .کند

قرارداد المپیک را گرفتند، از جملھ آرکادی و بوریس 
میلیارد دالر را بھ جیب زدند رسید؛ ٧.۴روتمبرگ کھ 

پاداشی کھ دوستی دوران کودکی آن ھا با پوتین برایشان 
.داشتھ است

کیلومتر ٢٩صویر از فساد مالی این المپیک شاید بھترین ت
جاده ای است کھ سوچی را بھ منطقھ کوھستانی ورزش 

این جاده با ھزینۀ سرسام .کراس نایا پولیانا متصل می کند
میلیارد دالر کھ تقریباً سھ برابر ھزینۀ تحقیق، ٨.۶آور 

توسعھ، استقرار و بھره برداری عملیات کاوشگرانۀ مریخ 
.وده است، درست شدهنورد ناسا ب

شرکت مسئول این جاده سازی المپیک، راه آھن روسیھ بود 
کھ رئیس آن، والدیمیریاکونین، ویالیی در نزدیکی ویالی 

در حالی کھ دوستان پوتین در حال پر کردن .پوتین دارد
جیب ھاشان بودند، ساختمان ھای مربوط بھ المپیک بھ 

ساعتھ، با پایین ١٢وسیلۀ کارگران زحمتکش با شیفت ھای 
ترین مزد، بدون شرایط ایمنی کار و بدون ھیچ روز 

طی این  ساختمان .استراحت برای کارگران ساختھ شد
.کارگر جانشان را از دست دادند٢۵سازی 

دراین مسابقھ ھیجان انگیز برای دیدن اینکھ چھ کسی 
میتواند بیشترین پول ھا را بھ جیب بزند محیط زیست ھم از 

امان نماند و ھزینۀ خودش را برای این المپیک ضربھ در
شرکت راه آھن روسیھ بھ بھره برداری تعدادی .پرداخت
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از معادنی دست زد کھ از لحاظ قانونی مورد سؤال اند و  
بر روی زمینی قرار دارند کھ بھ اجارۀ شرکت ساختمانی 

.دولتی اولیمپ استروی رسیده است

الھ در نزدیکی منبع در نھایت وقاحت، ھزاران تن زب
رودخانھ مزیمتا کھ بیشترین مقدار آب آشامیدنی سوچی را 

.تأمین می کند ریختھ شد

یوگنی ویتیشکوو، یک فعال محیط زیست از سازمان دیده 
بان محیط زیست در قفقاز شمالی، آمادۀ ارائۀ یک گزارش 
دربارۀ خسارت ناشی از ساخت ساختمان ھای منطقۀ 

فحاشی در انظار «ھ بھ جرم ساختگی المپیک سوچی بود ک
دستگیر و برای تمام مدت بازی ھا در زندان »عمومی

.انداختھ شد

گرا ستیزی کثیف و آشکاری قرار پس از آن ھم ھم جنس
بدنام .دارد کھ از سوی پوتین بھ جامعھ تحمیل شده است
روابط «ترین آن ھا قوانینی ھستند کھ ممنوعیت تبلیغ برای 

را مطرح می کنند؛ چیزی کھ در اصل »سیغیر سنتی جن
را در روسیھ )LGBTI(»ال جی بی تی آی«وجود افراد 

.غیر قانونی اعالم می کند

این ھمجنس گراستیزی، ھمراه با نژادپرستی وحشیانھ علیھ 
مھاجرین، بھ طور پیوستھ در طول دو سال گذشتھ بدتر شده 

مردم ولی در مقابل این حمالت دولتی، تظاھرات .است
رژیم ٢٠١٢و ٢٠١١علیھ فساد رژیم پوتین در سال ھای 

.را بھ لرزه درآورد

پاسخ دولت روسیھ بھ ناآرامی ھای توده ای، گرفتن نوک 
تیز حملھ بھ سوی گروه ھای اقلیت آسیب پذیر و تشویق قتل 

.عام بھ دست فاشیست ھا بوده است

ھ بیشترین توجھ کمیتۀ بین المللی المپیک بھ این است ک
بازی ھا با نظم و طبق برنامھ اجرا شود و این کھ سرمایھ 
گذاران اصل و فرع پول خویش را دریافت کنند تا این کھ 

.بھ جنایات انجام شده بھ دست دولت پوتین رسیدگی شود

تخریب روستاھای ، فساد گستردهۀاین کمیتھ بندرت دربار
ال جی «یا ضد وھای ضد محیط زیستیا قانونو،محلی
رئیس ژان کلود کیلی.کرده استپوتین صحبت »یآبی تی

تا«:اظھار داشتدر روسیھ٢٥»آی او سی«تیم بازرسی 
زمانی کھ بھ منشور المپیک احترام گذاشتھ شود ما راضی 

.»ھستیم و این اھمیت دارد

کمیتۀ بین المللی المپیک٢٥

را »آی او سی«اساسا ًھمان کسانی کھ (دولت ھای غربی 
را ستیزی و ترور خیلی سریع ھمجنس گ)دکنترل می کنن

کار گرفتھ شده توسط دولت روسیھ علیھ ھم جنس گرایان ھ ب
.را محکوم کردند

تی متشکل از أھیھم ،اوباما، رئیس جمھور آمریکا
کھ آشکارا ھم جنس گرا راورزشکاران سابق کشورش

ھیچ شکی نیست کھ ما : "گفتاو.بودند بھ سوچی فرستاد
کنیم کھ ما ازھیچ گونھ را بیان می خواھیم خیلی روشن این

جھت ، از جملھ تبعیض بر اساس حمایت نمی کنیمیتبعیض
.»گیری جنسی

ل حقوق بشردر ضاین عمل آمریکا ھیچ ربطی بھ مع
مقابل رقیب درخودنماییۀبارروسیھ ندارد و بیشتر در

در مخصوصا ً؛روسیھ استیعنیژئوپولیتیک خودش
در خاورمیانھ و مقابل کشوری کھ آمریکا را برای نفوذش 

.اروپای شرقی بھ چالش کشیده است

امیدوار بود کھ بازی ھای المپیک پیشھاپوتین از مدت
و تصویر بگذاردزمستانی قدرت روسیھ را بھ نمایش 

با این حال در مدت بازی.کندروسیھ را در جھان تقویت 
وجود ھ ھای المپیک زمستانی فرصتی برای ورزشکاران ب

علنی در برابر ظلم و ستم یود موضعخواھد آمد کھ خ
.بگیرند»ال جی بی تی آی«وحشیانھ علیھ قشر اقلیت 

کھ »تامی اسمیت«و »جان کارلوس«تاریخ الھام بخش 
»قدرت سیاھان«مشت ھای گره کردۀ خود را بھ نشانۀ 

مثال باال بردند، ١٩۶٨بازی ھای المپیک سال در
.م پذیردچھ کھ ممکن است انجااز آناستدرخشانی

ال جی بی «ھای المپیک ھمزمان با فراخوان فعاّل بازی
روسیھ نیکالی آلکسیو برای سازماندھی یک »تی آی

در سوچی ھست کھ البتھ برنامھ ٢٦دگرباشانراھپیمایی 
ھایی از طرف فعالین چپ روسیھ ھم بھ سرپیچی از 

ھای المپیک  وجود ممنوعیت تظاھرات در زمان بازی
.دارد

باید بھ عنوان سمبل خشونت رای المپیک زمستانیھابازی
.دیدھای غربی دولت پوتین و دورویی دولت

26 Pride March
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!ھای میلیاردر برنده می شوند»اولیگارش«:اوکراین

فھرست

مراد شیرین

جھانگیر سخنور:برگردان

بھ عنوان سرپرست »حزب میھن«یوک از آرسنی یاتسن
یوک، متحد یولیا یاتسن.کابینۀ موقت اعالم شده است

تیموشنکو، نخست وزیر اسبق کھ اخیراً پس از سھ سال 
گام ھای «د شده است، ھشدار داد کھ قرار است حبس آزا

برای جلوگیری از عدم بازپرداخت »بسیار ناخوشایندی
!بدھی ھای اوکراین برداشتھ شود

قرار است پارلمان فردا در مورد پذیرش یا عدم پذیرش 
کھ شامل سھ وزیر »حکومت وحدت ملی«کابینۀ پیشنھادی 

وک موسوم بھ از حزب فاشیستی و ضّد یھودی اولھ نیانیب
تیانیبوک سال .می شود، رأی گیری کند»حزب آزادی«

»مافیای یھودی روسی«بھ خاطر گفتن این جملھ کھ ٢٠٠۴
کنترل کشور را بھ دست گرفتھ است، از پارلمان اخراج 

.شد

اتحاد «در حال حاضر حزب ویتالی کلیچکو، یعنی 
کھ مورد )UDAR(»دمکراتیک اوکراین برای رفرم

آنگال مرکل و )CDU(»تحاد دمکرات مسیحیا«حمایت 
در پارلمان اروپا قرار دارد، )EPP(»حزب مردم اروپا«

بنابراین طی .کرسی ای برای کابینھ پیشنھاد نکرده است
سھ تا چھار ماه آتی، متحدین تیمشنکو مناصب ریاست 
جمھوری، نخست وزیری و سرپرستی بانک مرکزی را 

!اشغال خواھند کرد

ھای میلیاردر روی کار می آیند»شاولیگار«

دقیقھ پس از امضای معاھده با رھبران ۴۵درست 

اپوزیسیون و وزرای آلمان، فرانسھ و لھستان با حضور 
یک نماینده از روسیھ بھ عنوان ناظر، ویکتور یانوکویچ از 

گریخت و نیروھای سرکوبگر تحت فرمان »کی یف«
اختمان ھای رژیم او تمام مناصب دولتی خود و سایر س

دلیل این کھ چھ گونھ رژیم چنین .دولت را ترک کردند
منتظره سقوط کرد این بود کھ حامیان اصلی غیر سریع و 

ھا، مانند رینات »اولیگارش«میلیاردر، بھ اصطالح 
بھ پشتیبانی از دیگراخمتوف روی کار آمدند و اکنون

.اپوزیسیون می پرداختند

بسیاری از در برابرتربنابراین ھرچند یانوکویچ پیش 
ا در آن مطالبات اپوزیسیون سرتعظیم فرود آورده بود، ام

متوف، ثروتمندترین مرد خمقطع کسانی نظیر رینات ا
میلیارد دالر ١۵.۴در حدود شاوکراین کھ دارایی ا

اخمتوف .ر بود، دستشان بھ اندازۀ کافی پ ُبرآورد می شود
برای انباشت »صلح و ثبات«و ھمپالگی ھای او خوھان 

سرمایۀ خود ھستند و ھیچ گونھ تعھدی بھ ھیچ باند 
نشان سیاسیبخصوصی از سیاستمداران یا کارگزاران

.نمی دھند

بازگشت سرمایھ داری

، ١٩٩١اوکراین پس از رأی مردم خود بھ استقالل در سال 
بھ سوی بازگشت سرمایھ داری رامسیری بس وحشیانھ

،١٩٩٣اوکراین در سال بھ عنوان مثال تورم .پیمود
درصد بود، یعنی بیش از پنج برابر تورم روسیھ کھ۴٧٣۵

٩۶،تا١٩٩١بین سال ھای .درصد می رسید٨٩۶بھ
کاھش درصد ٢٢.٧و ٩.٧رشد اقتصادی ساالنھ بین 

۴۶میلیون، امروز بھ رقم ۵٢در نتیجھ جمعیت از .داشت
درصد از٢۴.١حتی اکنون .میلیون سقوط کرده است

.جمعیت زیر خطّ فقر زندگی می کند

و اکنون در سطح اری اخیراً بھبود داشتھھرچند ارقام بیک
ورۀ سقوط شوروی، درصد است، کارگران از د۶.٧

)از جملھ برای حقوق معوقھ(١٩٩٠ۀھمبارزات اواسط د
بھ خوبی می دانند کھ ٢٠٠۴سال »انقالب نارنجی«و 

ی اساساً گروه ھای بزرگ تاریخھایتمامی این دگرگونی
.مختلف سیاستمداران بورژوا را بھ قدرت رسانیده است

میلیارد دالر کمک در طول دو ٣۵اوکراین محتاج حدوداً 
سال آتی است و تاکنون اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی 
پول و سایر سازمان ھا و قدرت ھای امپریالیستی اعالم 

بیشتر »الحاتاص«داشتھ اند کھ این کمک تنھا پس از 
.د رسیدننئولیبرالی از راه خواھ

رقابت میان امپریالیست ھا
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اگرچھ تقریباً اکثر اخبار و گزارش ھا صرفاً بھ رقابت میان 
اشاره می کنند، اما باید رقابت ھای »غرب«روسیھ و 

اتحادیۀ  -مابین امپریالیست ھا، یعنی بین امپریالیسم آلمان
ماه .حده را ھم بھ یاد داشتاروپا و امپریالیسم ایاالت مت

ژانویھ، ویکتوریا نوالند، سخنگوی وزارت امور خارجۀ 
ا در اوکراین کھ طی مکالمھ ای تلفتی با سفیر امرکامریکا 

انتقاد او بھ .افشا شد، از آرسنی یاتسنیوک حمایت کرد
فکر می کنم باید بھ این بچسبیم «:اتحادیۀ اروپا این بود کھ
گور پدر اتحادیۀ .پشتش بیاوریمو سازمان ملل را ھم

-آرسنی یاتسن[فکر کنم یاتس «او ھمین طور گفت .»اروپا
.»تجربۀ اقتصادی و حکمرانی دارد]یوک

ھرچند این نشانگر شکاف بزرگی بین امپریالیست ھا 
نیست، اما بھ ھر حال پدیده ای است کھ از زمان اتمام 

حاضردر حال .جنگ سرد ھر از چندگاھی ظاھر می شود
برگزیدۀ ایاالت متحده ظاھراً دست باال را دارد و 

ی دست پروردۀ آلمان باید برای انتخابات »کلیچکو«
مھ یا انتخابات پارلمانی چھار ماه ٢۵ریاست جمھوری 

چھ کسی جایزۀ بزرگ را »آدم«باید ببینیم .دیگر صبر کند
!ردخواھد ب ُ

جبھۀ سوم کارگران

نفر و شمار ١٠٠طغیان فعلی اوکراین بھ مرگ بالغ بر 
آن چھ سیر رویدادھا را .بیشتری مجروح انجامیده است

حضور تراژیک تر می کند، این است کھ طبقۀ کارگر فاقد 
در واقع .مستقل و سازمان یافتھ در این جنبش بوده است

و حتی »آزادی«این حزب فاشیستی و یھودی ستیر 
سازمان ھای بھ مراتب راست تر مانند گروه نئونازی 

 Pravy(»جناح راست«دیمیتری یاروش موسوم بھ 
Sektor( ھستند کھ مشغول نزاع با پلیس ضّد شورش و

.ت بوده اندسایر نیروھای مسلح دول

واضح است کھ منافع کارگران اوکراین را بلوک یانوکویچ، 

.تیمشنکو یا سایر بلوک ھای بورژوایی برآورده نمی سازند
کمک اتحادیۀ اروپا، ایاالت متحده، صندوق بین المللی پول 
و بانک توسعھ و نوسازی اروپا ھم بھ ھیچ وجھ بدیل مثبتی 

.ی روسیھ نیستمیلیارد دالر١٥در برابر پیشنھاد 
مورد نظیر اتحادیۀ اروپا بھ عنوان پیش شرط »اصالحات«

امضای توافقنامھ با یانوکویچ، ھمان کاھش نئولیبرالی 
ھزینھ ھای عمومی است کھ صندوق بین المللی پول در 

کاھش .ازای ھر گونھ اعطای کمک تقاضا خواھد کرد
ھزینھ ھای عمومی ویرانگرتر از آن چیزی خواھد بود کھ

تجربھ ١٩٩٠کارگران شوروی سابق و اوکراین در دھۀ 
کرده اند و کارگران کشورھایی مانند یونان درحال حاضر 

!با آن دست و پنجھ نرم می کنند

کارگران اوکراین، فارغ از زبان اول یا مذھب خود، فارغ 
از آن کھ نزدیک مرز اتحادیۀ اروپا ھستند یا روسیھ، باید 

ی خود متحد شوند؛ چھ اوکراینی در مقابل دشمنان طبقات
برای شروع، .»جامعۀ جھانی«باشند و چھ متعلق بھ 

:کارگران می توانند موارد زیر را مطالبھ کنند

اولیگارش ھای میلیاردر باید بدھی اوکراین را پراخت و *
.خدمات ضروری را حفظ کنند

یک کمیتۀ کارگری بھ منظور بررسی این کھ اولیگارش *
ران و سایر مقامات از چھ مسیری پول ھا، سیاستمدا

.درآورده و در کجا آن را پنھان ساختھ اند، دایر شود

تشکالت مستقل کارگری برای ادارۀ کارخانھ ھا، معادن، *
محالت، بخش بھداشت، آموزش، مسکن و تمامی دیگر 
خدمات اجتماعی کھ خانواده ھای طبقۀ کارگر بدان 

.نیازمندند، شکل بگیرند

باید برای دفاع از کارخانجات، محل کار و کارگران *
محالت زندگی خود در برابر نیروھای متخاصم مسلح 

.شوند

کارگران باید یک جبھۀ سیاسی مجزا از تمامی بلوک ھای *
.بورژوایی مختلف سازمان دھند-اولیگارش

٢٠١۴فوریۀ ٢۶



٦٣

دورۀ دوم-سال ھفتم-١٣٩٢بھمن ماه -۶٩شمارۀ 

نجیب روشن در سایت آزادی افغانسخنرانی رفیق

فھرست

احیای «٢٠١۴در جلسۀ مؤرخ دوم مارچ فایل صوتی
»مارکسیستی

!درود بھ ھمھ ای رفقای عزیز

با اجازۀ رئیس جلسھ و با سپاس از رفیق مازیار عزیز کھ 
.زمینھ برای صحبت امشب را فراھم ساختند

کھ با فروپاشی اتحاد شوروی، ھمھ ای جای شک نیست
احزاب کمونیستی و کارگری بھ شمول جنبش ھا و سازمان 
ھای آزادی بخش ملی و دموکراتیک در جھان، آسیب ھای 
فراوانی دیدند و در سطح جھان توازن قواه را بھ نفع 
نیروھای ارتجاعی و امپریالیستی تغییر داد، ولی باور دارم 

افغانستان صدمھ و آسیب ندیده است ھیچ کشوری بھ پیمانۀ 
و تا امروز کھ قریب بھ دو و نیم دھھ از آن رویداد ھا می 
گذرد، افغانستان ھمچنان در آتش ناشی از رقابت ھای دو 

.ابر قدرت پیشین، می سوزد

عالوه از نھادھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی افغانستان 
وده شدند و کھ بیرحمانھ طی چھل سال اخیر یکی پی ھم ناب

این روال ھمچنان ادامھ دارد، یکی ھم فروپاشی نھضت 
آزادیخواھانھ، ترقیخواھانھ و روشنفکرانھ ایست کھ طی 

، یک »ا.خ.د.ح«یک قرن در کشور ریشھ دوانیده بود و 
ھیچ حزب سیاسی در منطقھ  .بخش از آن را تشکیل می داد

بھ کلی»ا.خ.د.ح«و حتی در جھان وجود ندارد کھ نظیر 
.از صحنۀ حیات سیاسی محو و ناپدید شده باشد

ھدف از صحبت امشب ام، آشنایی حداقل شما رفقای عزیز 
با اوضاع درونی حلقات پراکنده ای چپ دیروز افغانستان 
و پیدمد ھای آن جنگ تمام عیار ارتجاع داخلی، منطقوی و 

ھزار از اعضای ٣٢جھانی علیھ حزبیست کھ، بیش از 
جنگ اعالن ناشده ای امپریالیسم علیھ خود را در جریان

.افغانستان، از دست داده است

شاید برای بسیاری از احزاب و سازمان ھای چپ دیروز 
خاصتاً کشورھای منطقھ، این سؤال مطرح باشد کھ، آن 
حزبی کھ روزگاری میزبان و پناھگاه یک تعداد انقالبیون 

و چرا منطقھ در قلب آسیا بود، بھ چھ سرنوشتی دچار شد
چرا ھمۀ احزاب منطقھ با !ھیچ نامی از آن برده نمی شود؟

وصفی کھ صدمات سختی ناشی از فروپاشی شوروی را 
متحمل شدند، ولی توانستند بار دیگر بھ پا بایستند و مجدداً 
وارد حیات سیاسی کشورھای خویش گردند، اما برعکس 

کھ بزرگترین حزب سیاسی در افغانستان »ا.خ.د.ح«
ه می شد، برای ابد از صحنھ ای سیاست محو و نابود شمرد

!گردید؟

، من بھ ھمھ ای مسایل )نیم ساعت(گرچھ در زمان قید شده 
دیروز و امروز پرداختھ نمی توانم، اما کوشش خواھم کرد 
بسیار کوتاه و موجز، بھ مبرم ترین و کلی ترین مسایل چپ 

نیدیروز و عوامل اصلی سقوط آن و انحطاط فکری کنو
ھای آن حزب، »بازمانده«ای کھ در میان رھبران و 

امروز حاکم است، بحث فشرده ای داشتھ باشم و بعد در 
فرجام، این سؤال را در برابر شما رفقای عزیز قرار دھم 

در افغانستان، چھ راه ھای »احیای مارکسیستی«برای :کھ
!حلی را می توان سراغ کرد؟

!رفقای عزیز

ل قبل در شرایطی بھ مبارزات سیاسی سا٤٩، »ا.خ.د.ح«
در صد مردم از سواد بھره نداشتند و ٩٦خود آغاز کرد کھ 

دھقانان تھی دست و  .در فقر و تنگدستی بھ سر می بردند
بی زمین کھ ھشتاد در صد مردم بودند و مسألۀ تأمین آب 
یکی از معضالت ھمیشگی آنان را تشکیل می داد، در 

سلطنتی کھ از منافع فئودال ھای چھارچوب نظام استبدادی 
بزرگ، متنفذین محلی و روحانیون دفاع می کرد، زندگی 

.پُر مشقتی را سپری می کردند

در شھرھای بزرگ، تازه بعضی تأسیسات صنعت سبک بھ 
وجود آمده، ولی طبقۀ کارگر بھ مثابۀ یک طبقھ ای متشکل 
و آگاه، ھنوز عرض وجود نکرده و کوپراتیف ھای دھاقین 

لذا اولین حزب زحمتکشان افغانستان  .جود نداشتندو
، نھ در وجود دھقانان و کارگران، بلکھ باالثر )ا.خ.د.ح(

حرکت یک گروه کوچک روشنفکران ای کھ اکثراً شھر 
.نشین و ُمرفھ حال بودند، تشکیل شد

بنابر تفکرات و سلیقھ ھای شخصی رھبران و مؤسسین 
)روشنفکران(انحزب، کھ ریشھ در پایگاه اجتماعی ش

داشتند، حزب را در اولین سال ھای بعد از تأسیس بھ سوی 
چنین ترکیب نامتجانس رھبران کھ عالوه  .انشعابات بُردند

از منشأ اجتماعی، بھ دلیل کم اعتقادی و کم آگاھی اکثر آن 
نیز بود، تا زمان انحالل آن، جزو »مارکسیسم«ھا از 

!گز تغییر نکردکرکتر و ھویت آن ھا باقی ماند و ھر

با توجھ بھ آن چھ عرض کردم، بھ خوبی مالحظھ می شود 
کھ اولین دلیل شکست چپ افغانستان، فقدان طبقات 
زحمتکش و انقالبی در صفوف حزب، خاصتاً در حلقۀ 

کھ بھ »کیش شخصیت«از ھمین سبب  .رھبری آن بود

http://www.youtube.com/watch?v=ykpG7c_P0gc
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، بھ وجود آمده بود و »دموکراسی درون حزب«دلیل فقدان 
آن را دومین عامل شکست حزب تلقی کرد، می توان

ا را چون موریانھ حزب از درون پوسید و بھ کام .خ.د.ح
.مرگ کشانید

ا در تمام دوران حیات خود، فقط دو کنگره دایر .خ.د.ح
!کنگرۀ اول برای ایجاد، و کنگرۀ دوم برای انحالل؟ :کرد

لذا مقامات حزب کھ ھیچ گاه انتخابی نشدند، بنابر نقش 
مبرگونھ ای شخصیت ھای طراز اول حزب، منجر بھ آن پیا

شد، تا صفوف بھ اطاعت کورکورانھ از مقامات باال ادامھ 
دھند و زمینھ ھای انحراف تا سطح خیانت و معاملھ را در 

.آینده بھ وجود آورند

کاستی بزرگ دیگر چپ دیروز افغانستان، مسألۀ اعتقادی 
از ظھور تا (یت ا، در تمام سال ھای موجود.خ.د.ح .بود

، نتوانست بنابر ھمان ترکیب روشنفکری و ساختار )زوال
»حزب کمونیست«جامعۀ سنتی افغانستان، خود را یک 

نھ تنھا اعضا در پایین از برچسپ واژه ای .بنامد
وحشت داشتند، بلکھ در سطوح رھبری نیز، »کمونیست«

.این واژه ھمیشھ نا مأنوس بوده و حرام جلوه داده می شد

ھر زمانیکھ ژورنالیستان خارجی از رھبران حزب می 
ا یک حزب کمونیست است، جواب .خ.د.پرسیدند کھ آیا ح

ھمیشھ منفی بوده است، از ھمین لحاظ حزب »ما«رھبران 
از زمان ایجاد تا انحالل، در رابطھ با بیان جایگاه سیاسی و 
ھویت اصلی اش، ھمیشھ با ترس و کتمان ھمراه بوده 

ترس و کتمان، خود ضعف اعتقادی را نشان می این.است
داد، کھ از زمان سقوط تا امروز، درعمل ثابت گردیده 

.است

ا یک حزب روشنفکری بود و .خ.د.از آن جایی کھ ح
نتوانست بھ مرور ایام صفوف خود را رنگ کارگری بدھد 
و در رھبری اش زحمتکشان و انقالبیون واقعی را بکشاند، 

اشاره کردم، بھ زودی درگیر بحرانات آن گونھ کھ قبال ً
فکری و تشکیالتی تا سطح انشعابات شد، کھ اکثر بنابر 
سلیقھ ھای شخصی و مقام طلبی رھبران، بر حزب تحمیل 

.گشتند

لذا فقدان زحمتکشان در رھبری حزب از یک سو، تقلید و 
کاپی کاری از حزب کمونیست شوروی و احزاب اقماری 

ھ ای مردمی حزب را بیشتر زیر اش از جانب دیگر، پای
سؤال بُرد و نقش رھبری کننده اش را در جامعھ ضعیف 

.ساخت

اساس و بنیاد انحرافات یا لغزش ھا در حزب، از زیرپا 

مصوب کنگرۀ )برنامھ و اساسنامھ(نمودن اسناد اساسی 
حزب برای یک دورۀ  .اول حزب سرچشمھ می گرفت

در کنگرۀ اول کھ بسیار کوتاھی، متعھد بھ اسناد مصوب 
موافق با ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان 
بود، باقی ماند، ولی بعد از انشعاب ھای مکرر و خاصتاً 
بعد از وحدت تحمیلی جناح ھا از جانب شوروی و بھ طور 

خورشیدی، ١٣٥٧اخص بعد از احراز قدرت در سال 
.کامالً بھ فراموشی سپرده شد

ب کھ داستانش طوالنیست، در حقیقت تحمیل قدرت بر حز
ا، بلکھ .خ.د.جز سناریویی بود برای نھ تنھا از ھم پاشی ح

برای کشانیدن پای شوروی بھ داخل افغانستان، کھ بعد از 
فروپاشی شوروی وسیعاً در مطبوعات غرب انعکاس یافت 

اعتراف کرد کھ سناریوی »سیا«و استخبارات امریکا 
افغانستان را، حتی در دوران چگونگی کشاندن شوروی بھ 

، از صحھ «».خ.د.ح«قبل از احراز قدرت سیاسی توسط 
!بھ دست آورده بود)جیمی کارتر(ای رئیس جمھور وقت 

بھ قدرت رسیدن بی موقع حزب از یک سو و اصالحات 
ً در  شتابنده ای افراطیون چب در داخل حزب، خاصتا

یھ عرصۀ اصالحات ارضی، محو بیسوادی و مبارزه عل
بعضی عنعنات و عادات پسندیدۀ مردم، زمینھ را برای 

.مداخلھ ای خارجی و جنگ داخلی در کشور آماده ساخت

»دیکتاتوری پرولتاریا«شعارھای سوسیالیستی و طرح 
کھ ھمانا بکارگیری نظامیان در تحوالت )شکل افغانی(

سیاسی، برای کشورھایی کھ ھنوز فاقد پرولتاریای صنعتی 
ستان را بھ سوی فاجعۀ بزرگی سوق داد، کھ اند، افغان

متأسفانھ شوروی نتوانست و یا نخواست جلویش را در 
کارمندان ارشد حزب کمونیست اتحاد  .موقع الزم بگیرد

می نامیدند و لذا »البراتوار انقالب«شوروی، افغانستان را 
با ھر نوع بھ اصطالح نو آوری و ابتکار احزاب دوست، 

غایرت ریشوی داشتند، سر سازش شور کھ با مارکسیسم م
.می دادند

برای احزاب »راه ُرشد غیر سرمایداری«طرح تئوری 
، »ا.خ.د.ح«طبقۀ کارگر کشورھای جھان سوم و از جملھ 

متأسفانھ انحراف بزرگی دیگری بود کھ در دوران 
موجودیت اتحاد شوروی، اکثر احزاب من جملھ چپ 

نھ تنھا از جادۀ اصلی افغانستان را برای حدود نیم قرن، 
مبارزه برون و بیجھت مصروف ساخت، بلکھ تشویق کرد 
و زمینھ شد، تا کشورھای نظیر افغانستان، با وصف فقدان 
طبقۀ کارگر، شعارھای سوسیالیستی سر بدھند و دست بھ 

.اصالحات کمونیستی بزنند
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ا و بعد ھم دادن .خ.د.بھ قدرت رسیدن زود ھنگام ح
ی و اصالحات شتابنده ای دوران اول شعارھای سوسیالیست

حاکمیت، کھ در حقیقت منشأ تمام بدبختی ھای چھل سال 
راه رشد «اخیر در افغانستان است، ناشی از ھمان تئوری 

بوده است، زیرا در پرتو ھمان تئوری، »غیر سرمایداری
احزاب کمونیستی کشورھای نظیر افغانستان کھ ھنوز فاقد 

کارگر متشکل و آگاه نداشتند، صنعت بزرگ بودند و طبقۀ
می توانستند در صورت بھ دست آوردن قدرت سیاسی، 
بدون راه رشد سرمایھ داری، بعد از یک مرحلۀ کوتاه 

.، وارد نظام سوسیالیستی شوند»دموکراتیک–ملی«

انحراف بزرگ دیگر در درون چپ دیروز افغانستان، سلب 
نیست آزادی و وابستگی در حد مبالغھ بھ حزب کمو

انترناسیونالیسم «شوروی و سوء استفاده از واژۀ 
و اعتقاد و باور در حد افراط گونھ بھ »پرولتری

.بود)شوروی دوستی(»سویتیسم«

مداخلھ ھای از حد گذشتھ ای شوروی در امور داخلی 
، پدیده ای فاجعھ باری دیگری بود کھ »برادر«احزاب گویا 

از آن آسیب دیده چپ افغانستان بیشتر از ھر حزب دیگر
ما متأسفانھ شاھد آن بوده ایم کھ مشاورین ارشد  .است

حزب کمونیست شوروی، با ھر یکی از طرفین درگیر در 
درون حزب، برخوردھای جداگانھ، مخفی و متفاوتی داشتھ 

-اند و ھیچ گاھی با یک قاطعیت و دیدگاه مارکسیستی
دوران این مداخلھ ھا در  .لینینیستی برخورد نکرده اند

حضور شوروی در افغانستان تا آن جا صدمھ ساز بودند، 
!کھ نمی توان حد و مرز اش را این جا بیان کرد

چپی ھای افغانستان، امروز بھتر از دیروز می دانند کھ 
شوروی در تمام بازی ھای درون حزب و انشعاب سازی 
ھا، نھ تنھا نقش بازیگر اصلی را داشتھ اند، بلکھ در بسا 

.مانع تحوالت و انکشافات مثبت نیز شده اندحاالت 

یکی از پدیده ھای سخت انحرافی دوران شوروی، 
شوروی در  .استخباراتی ساختن احزاب کمونیست بود

ھای درون احزاب سیاسی، ھمیشھ بسان سازمان
استخباراتی، بھ کارھای مخفی، اپراتیفی و ساختن 

ھمیشھ آن ھا .آلترناتیف ھا در درون احزاب مصروف بود
در فکر آن بودند کھ اگر یک وریانت شکست بخورد، 
الترناتیفی دیگری را عرضھ کنند، ولی ھیچ گاھی بدون 

چنان چھ در  !نقش و تأثیر در مسایل بین الملل نباشند
دوران حاکمیت ھای نور محمد تره کی و حفیظ هللا امین، با 

اما این کھ می توانستند جلوی اشتباھات را بھ موقع بگیرند،
بھ آن ھا اجازه دادند تا بھ اصالحات افراطی شان ادامھ 

دھند، ولی زمانی کھ بھ لبۀ پرتگاه سقوط رسیدند، الترناتیف 
یا جناح مخالف بھ رھبری ببرک کارمل را، نھ تنھا بھ 
قدرت رسانیدند، بلکھ خود نیز در کشور حضور نظامی 

.یافتند

مصالحۀ«از بھ ھمین گونھ بعداً در سال ھایی کھ ھنوز 
و تسلیمی قدرت بھ مجاھدین خبری نبود، شوروی »ملی

روابط گرم و مخفی را با جنگ ساالر احمد شاه مسعود تا 
سرحد آتش بس بھ وجود آورد و بعد ھم در مراحل بعدی، 
زمانی کھ مذاکرات گویا صلح افغانستان در ژنیو بھ فیصلھ 

را بھ رسیده و نجیب هللا ھنوز سقوط نکرده بود، موصوف 
ا، .خ.د.یاری گروھی از رھبران و نظامیان وابستھ بھ ح

!داخل کابل نموده و قدرت را بھ او تسلیم کردند

پدیده ای دیگری کھ جامعۀ افغانستان را در دوران اقتدار 
ا درگیر بحرانات بیشتر سیاسی کرد، مسألۀ تک .خ.د.ح

حزبی و قدغن ساختن سیستم چند حزبی در جامعھ بود، آن 
.ر شوروی و احزاب اروپای شرقی معمول بودچھ د

ا باعث .خ.د.تحمیل سیستم یک حزبی در دوران حاکمیت ح
شد، تا مخالفین نھ تنھا احزاب شان را در خارج از قلمرو 
افغانستان تشکیل دھند، بلکھ سبب شد تا آن احزاب مستقیماً 
تحت نظر و سر پرستی سازمان ھای استخباراتی ھمان 

عمل کنند، کھ مـتأسفانھ تا امروز این کشورھای میزبان
احزاب بھ گونھ ھای مختلفی از جانب ھمان شبکھ ھا ھدایت 
و رھبری می شوند و روز تا روز بھ اختالفات و مشکالت 

.درون جامعۀ افغانستان می افزایند

!رفقای عزیز

این بود شمھ ای از مطالبی کھ می خواستم بھ صورت 
)ا.خ.د.ح(دیروز افغانستان بسیار موجز، در رابطھ با چپ

.خدمت شما رفقا ارائھ کنم

و چھار مؤلفھ ای »احیای مارکسیستی«و حاال می آییم بھ 
کھ در پایش بھ حیث یک برنامھ، بھ رسم تأیید چندی قبل 

:صحھ گذاشتیم

من چھار مؤلفھ را بھ مثابۀ یک برنامۀ بین المللی برای 
کنم، بلکھ پیشنھاداتی احیای مارکسیسم، نھ تنھا پشتیبانی می 

 .نیز در جھت گسترش ساحۀ فعالیت و جھانی شدن آن دارم
باید بیشتر رنگ جھانی »احیای مارکسیستی«بھ باور من، 

.یابد و انترناسیونالیزه شود

ما بدون یک اتحاد مارکسیستی در برابر اتحاد ھا خاصتاً 
اتحاد امپریالیستی کنونی کھ آرام آرام بھ مراحل خطرناکی 
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می رسد و خبر از جنگ و تقابل ھای نوی در سطح قدرت 
ھا را می دھد، نمی توانیم بھ تنھایی مؤفق بھ احیای 

.مارکسیسم شویم

باید دست بھ ابتکارات تازه، خالق و تحرک دھنده »ما«
باید بھ خوابزدگی و یأس حاکم بر صفوف »ما« .بزنیم

نکزحمتکشان خاصتاً احزاب کمونیستی و کارگری، کھ ای
در »نود«وارد دھۀ سوم بعد از رویداد ھای دھھ ای 

شوروی وقت می شود، نقطۀ فرجام بگذرانیم و بھ این 
سؤال کھ مارکسیسم نمرده و سوسیالیسم صرف یک رؤیا 
نیست، بلکھ واقعیت و آینده ای جھان است، پاسخ ھای 

!قناعت دھنده، علمی و عملی بدھیم

!رفقای عزیز

ھ با مازیار عزیز داشتم، من بھ در یکی از صحبت ھای ک
رفقا، بھ دو لحاظ و یا  :این مسألھ اشاره و تأکید کردم کھ

افغان ھا حقی باالی شما داریم، تا فریاد »ما«مناسبت، 
خاموش زحمتکشان افغانستان را بھ گوش سایر ھمزبانان و 

یکی کھ در یک سنگر واحد :زحمتکشان جھان برسانید
اریم، و دو کھ، ھمسایھ و ھمزبان سیاسی و اندیشوی قرار د

!بوده و ریشھ ھای مشترک تاریخی و فرھنگی داریم

لذا پیشنھاد می کنم تا رفقا برای ھمبستگی رزمجویانھ با 
زحمتکشان افغانستان و خاصتاً آن عده از چپی ھای دیروز 
افغانستان کھ ھنوز معتقد ولی پراکنده و بدون یک سازمان 

را در »ما«قانھ ای را بسپارند و سیاسی اند، تعھداتی رفی
!مقاطع مختلفی یاری و مدد رسانند

احیای «در فرجام سخن، امیدوارم حرکت نو 
، در آینده ای نزدیک بھ یک جنبش و حرکت »مارکسیستی

جھانی مبدل شود و ما رفقای افغانی نیز بتوانیم سھمی 
باید احیای مارکسیستی را بھ  !کوچکی در آن داشتھ باشیم

و »انترسیونالیسم پرولتری«ۀ قدم نو و مؤثری در راه مثاب
مبدل ساختھ و بھ آن ٢١دوستی خلق ھای جھان در قرن 

!رنگ و نفس تازه بدھیم

!ما پیروز می شویم

آینده »سوسیالیسم«یک واقعیت علمی است و»مارکسیسم«
!ای بشر است

::١١اطالعیۀ اطالعیۀ 

--روژۀ بینروژۀ بیندعوت بھ ھمکاری مارکسیست ھای انقالبی با پدعوت بھ ھمکاری مارکسیست ھای انقالبی با پ
»»احیای مارکسیستیاحیای مارکسیستی««المللی المللی 

فھرست

امروز در شرایطی کھ سرمایھ داری جھانی بھ بدترین 
چھ ایدئولوژیک و چھ -بحران در تمامی وجوه خود

درغلتیده، و بھ دنبال آن اعتراضات  -اقتصادی و اجتماعی
تاده ژرفی علیھ این وضع موجود در مقیاس جھانی بھ راه اف

است، در شرایط کھ وضعیت عینی برای یک انقالب 
اجتماعی بھ دست طبقۀ کارگر جھانی مھیاست، شاھدیم کھ 
چگونھ بھ دلیل نبود رھبری انقالبی، این وضعیت در تحلیل 
نھایی بھ سمت حفظ و نجات نظام سرمایھ داری منحرف 

.می شود

یاین وضعیت بیش و پیش از ھر چیز بی اعتبار بودن تمام
جریاناتی را نشان می دھد کھ با یدک کشیدن پسوند ھای 

در چنین بزنگاه ھایی »سوسیالیست«و »مارکسیست«
بھ مانعی در برابر جنبش خودبعضاً حتیغایب ھستند و 

بنابراین امروز بیش .انقالبی طبقۀ کارگر مبدل گردیده اند
از ھر زمان دیگری وظیفۀ تمامی مارکسیست ھای انقالبی، 

است، یعنی نجات دادن آن از زیر آوار »یای مارکسیزماح«
.انحرافات بسیاری کھ بر سینۀ آن سنگینی می کند

ما در ابتدا موظفیم کھ وجھ تمایز خود را با تمامی جریان 
، مائوئیست، ھای خرده بورژوای رادیکال، استالینیست

بی شمار سوسیالیست تخیلی، و دیگر انحرافات چریکی، 
نشان دھیم، آلترناتیوی سوسیالیستیون جنبش موجود در در

واقعی برای نسل جوان در سطح بین المللی ارائھ کنیم، و 
با راه )بحران اعتبار سوسیالیزم(از تشدید بحران موجود 

ھای بی اساس و غیر مارکسیستی و »پروژه«اندازی 
ھدف ما در واقع، در راستای .خرده کاری، بپرھیزیم

ارگری و تدارک انقالب آتی، دخالتگری در جنبش ک
.بازگشت بھ نظریات خود کارل مارکس است

۴کھ با برای انجام این وظیقھ، تمامی رفقای سوسیالیستی
پروژۀمؤلفۀ عمومی زیر توافق داشتھ باشند، بھ ھمکاری با 

دعوت می شوند کھ *»احیای مارکسیستی«بین المللی 
بخشی از آن نیز »گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران«

:است

نھ یک .سوسیالیزم مارکسیستی، یک علم است:مؤلفۀ اول
آرمان، نھ یک مدل، ایدئولوژی جامد یا الگوی پیش ساختھ 
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سوسیالیزم مارکسیستی .برای تحمیل بھ یک جامعھ از باال
مانند ھر علم دیگری از تحلیل مشخص از واقعیت موجود 

کسیستی متکی سوسیالیزم مار.حرکت می کند و پویا است
بر برنامھ ای برای تغییر و دگرگونی جامعۀ سرمایھ داری 

از پراتیک زنده و نقد ،سوسیالیزم مارکسیستی.است
انقالبی توده ھای تحت ستم بھ جامعھ شان آغاز و -انتقادی

برنامھ ای برای تغییر جامعۀ موجود و استقرار جامعھ 
واقع علم سوسیالیزم مارکسیستی در .نوین، تدوین می کند

علمی است کھ .شناخت و تغییر جامعۀ سرمایھ داری است
برای از میان برداشتن وجھ تولید سرمایھ داری و 
جایگزینی آن با وجھ تولید نوین سوسیالیستی در راستای بھ 

در (وجود آوردن رفاه اجتماعی برای تمام مردم جھان 
فرماسیون سوسیالیستی، طبقۀ اجتماعی و در نتیجھ دولت 

ز میان رفتھ، با محو قانون ارزش، کاال جای خود را بھ ا
ارزش مصرف و فراورده ھای کار می دھد، مالکیت بر 
ابزار تولید جامعھ خصلت اجتماعی و جمعی یافتھ، نظارت 

).بر امور جامعھ دمکراتیک و از سوی مردم است

سوسیالیزم مارکسیستی مرتبط بھ جنبش :مولفۀ دوم
و »نخبگان«.ن صورت می گیردکارگری است و از پایی

ھای پر مدعای روشنفکر و بی ارتباط بھ »تئورسین«
نخبھ گرایی را .جنبش کارگری را بھ رسمیت نمی شناسد

روشنفکرانی کھ گمان می کنند می توانند .محکوم می کند
بھ جای توده ھای زحمتکش تصمیم بگیرند و نقش آموزگار 

ش ببینند، مردود می را ایفا کنند، بدون آن کھ خود آموز
-مارکسیزم اصیل اعتقاد بنیادی بھ اصل خود.شمارد

رھایی «مارکس بھ درستی می گوید .رھایی کارگران دارد
.»طبقۀ کارگر، باید بھ دست خود کارگران تحقق یابد

مارکسیزم بھ خالقیت فردی کارگران و تمام جامعھ احترام 
ز را جایگاه ، اساس تمایسوسیالیزم مارکسیستی.می گذارد

طبقاتی می داند، نھ اختالف در ملیت، زبان، نژاد، باور 
مارکسیزم واقعی، اعتقاد بھ ورود آگاھی .دینی و غیره

سوسیالیستی از خارج جنبش کارگری، از سوی عده ای 
درست بر خالف .روشنفکر بھ درون طبقۀ کارگر، ندارد

این برداشت رایج در درون چپ سنتی، مارکسیزم اعتقاد
دارد کھ آگاھی سوسیالیستی در درون خود طبقۀ کارگر بھ 

خود کارگران، رھبران عملیو رھبرانمی آیدوجود 
واقعی آن ھا ھستند و نھ ناجیان پر مدعایی کھ کوچکترین 

و صرفاً خود را قیم رندارتباطی با جنبش کارگری ندا
.کارگران می دانند

.مکراتیک استسوسیالیزم مارکسیستی کامالً د:مؤلفۀ سوم
برای حقوق دمکراتیکبھ تشکل ھای مستقل کارگری و 

بھ حق گرایش و حق ابراز نظر .ھمھ مردم اعتقاد دارد

مارکسیزم اصیل معتقد .برای تمام مردم جامعھ پایبند است
است کھ امر گذار از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم، بدون 
رعایت و اجرای دمکراسی ای بھ مراتب عالی تر از 

یعنی .دمکراسی صوری بورژوایی، عملی نیست
دست (دمکراسی سیاسی، ادغام با دمکراسی اقتصادی 

).برابری سیاسی و اقتصادی برای کل جامعھیافتن بھ 
آزادی بیان و مطبوعات و حقوق دمکراتیک شامل حال 
ً حزب، عده ای معدود و  ھمۀ مردم خواھد بود و نھ صرفا

رکسیستی خواھان ھیچ سوسیالیزم ما.یا طبقھ ای خاص
گونھ برخورد از باال و تبعیض با توسل بھ زور و 

دیکتاتوری انقالبی «مفھوم .بر جامعھ نیست»دیکتاتوری«
نزد مارکس، از سوی بورژوازی و خرده »پرولتاریا

بورژوازی، و بھ ویژه استالینیست ھا دستخوش تحریف 
دیکتاتوری انقالبی «مقصود مارکس از دولت .شده است
بھ مفھوم تحریف شدۀ (»دیکتاتوری«، اعمال »پرولتاریا

بر کل جامعھ نیست، منظور او )کنونی آن، یعنی استبداد
یعنی .نھ اعمال استبداد،در جامعھ است»حق وتو«داشتن 

آن واژه بھ مفھوم اعمال عالی ترین دمکراسی است کھ 
کھ ییبر خالف دمکراسی بورژوا.تاریخ بھ خود دیده است

ا دیکتاتوری و اعمال ارادۀ اقلیتی است بر اکثریت ھمان
دیکتاتوری (مردم زحمتکش، اعمال دمکراسی کارگری

تنھا شکلی از حکومت است کھ می تواند )انقالبی پرولتاریا
اما، پس .دبخشمردم حتی مخالفان خود را تحقق ۀحقوق ھم

انتقال از سرمایھ ۀاز سرنگونی نظام سرمایھ داری و دور
حکومت(ھ سوسیالیزم، دولت کارگری نوین داری ب
، در مقابل تدارک و قصد بازگشت نظام سرمایھ )شورایی

داری توسط یک اقلیت کوچک از جامعھ و دستگاه 
می، ایستادگی )مانند پلیس و شبکھ اطالعاتی آن(سرکوبش

اکثریت از سوی دست آمده ھ از حقوق بقاطعانھوکند
زگشت سرمایھ داری و دفاع می کند و اجازه باجامعھ

 .دستگاه سرکوبگر را نخواھد داد

سوسیالیزم مارکسیستی رادیکال و انقالبی :چھارمۀلفؤم
رھایی کارگران را از چارچوب قانونی فراتر  -خود.است

اعتقاد بھ درھم شکستن ماشین دولت سرمایھ داری .می برد
سیاسی را در خیابان ھا، اعتصابات و ۀمبارز.دارد
ات جستجو می کند و نھ در اتاق ھای در بستھ انقالب

ضّدۀتجمعات روشنفکری بی ارتباط بھ جنبش ھای زند
ھا برای تسخیر قدرت و سازمان دھی آن.سرمایھ داری

اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده ھا برای قیام توده ای 
.و سرنگونی دولت سرمایھ داری، تدارک می بیند

١٣٩٢مرداد 
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حانیت شیعھبررسی تاریخی رو

بخش سوم

فھرست

۴

ولی برای حکومت مرکزی، روحانیت دشمنی بھ مراتب 
چیره دست تر از حکام محلی و تیول داران نیرومند تر و

کھ در ھر (بود چون کھ آن ھا عالوه بر قدرت حکام 
دستگاه )تعارض با قدرت مرکزی در کنار خود داشتند

تولید ایدئولوژی دولت یعنی یکی از مھم ترین ارکان دولت 
در کنترل کامل )درواقع رکن اساسی دولت صفوی را(را 

روی سایر ارکان ھای دولتی نیز داشتند و نفوذ زیادی بر
کسب کرده بودند و از سوی دیگر از تشکیالت متمرکز و 
منسجم تری نسبت بھ حکام و اشراف محلی برخوردار 

.بودند

بنابراین، از این پس مسألھ جدا کردن دولت از مذھب و 
کوتاه کردن دست مالیان از امور سیاسی، مسألۀ سیاسی 

ود را تحکیم کرده و دست ھر دولتی بود کھ می خواست خ
).بھ این مسألھ برخواھیم گشت(بھ اصالحاتی چند بزند 

دستگاه تولید ایدئولوژی ارتجاعی ترین بخش ھر دولت 
طبقاتی است و ایدئولوگ ھای طبقۀ حاکم قاعدتاً مرتجع 
ترین افراد آن طبقھ ھستند چون کھ وظیفۀ آنان این است کھ 

ھ تنھا توجیھ، بلکھ تقدیس تمام کثافات و فجایع جامعھ را ن
دستگاه )جامعۀ طبقاتی پویا البتھ(در ھر جامعۀ پویا .کنند

تولید ایدئولوژی باید تابع حکومت باشد؛ زیرا دولت طبقاتی 
استثمارگر نیز گاه گاه نیاز بھ حرکت اصالحی و تاحدودی 
روبیدن جامعھ از کثافات دارد آن ھم کثافاتی کھ تقدیس آن 

بنابراین اگر دستگاه .ه ایدئولوژی استھا وظیفۀ دستگا
تولید ایدئولوژی تابع حکومت نباشد، آن وقت سد عظیم 
محافظھ کاری در قبال ھمان اصالحات محدودی کھ الزم و 

فراموش نکنیم کھ .گریز ناپذیر گشتھ اند بھ وجود می آید
در قرون وسطی چھ دانشمندان و اندیشھ گران ارزشمندی 

آتش سوختھ نشدند و اکتشافات کھ توسط کشیشان در 
درخشان و ثمرات ذیقیمت تحقیقتشان کفر و زندقھ محسوب 
نشد حال آن کھ نتایج کارھای آن ھا نھ فقط برای پیشرفت 
بلکھ حتی برای تحوالتی کھ خود طبقۀ بورژوا بھ آن ھا 

این مشکل تنھا با .نیاز مبرم داشت ضرورت تام داشتند
.ن از دولت حل گردیدکوتاه کردن کامل دست روحانیو

ماھیت دستگاه تولید ایدئولوژی این است کھ دیرتر از سایر 
تشکیالت طبقاتی، خود را با تحوالت اجتماعی وفق می 

)یا در برخی شرایط ویژه مانند ایران ھرگز نمی دھد(دھد 
و کوتاه کردن کامل دستان آن از دولت ھمواره اولین شرط 

برخی شرایط ویژه مانند کھ در (تحول اجتماعی بوده است 
ایران انجام آن کاری صعب بود کھ ھیچ گاه بھ طور کامل 

دیدیم کھ در ایران روحانیون نھ تنھا تبدیل ).انجام نگرفت
بھ یک قشر اجتماعی وسیع و قدرتمند گشتھ بود، بلکھ با 
یافتن جایگاھی برای خود در شکاف میان بلوک حاکم و 

کاملی از بوروکراسی قدرت ھای محلی استقالل نسبتاً 
پس تبدیل بھ .نظامی دولتی بھ دست آورده بود–سیاسی 

یک پایگاه بسیار نیرومند ارتجاع در کشور گشت کھ کلیۀ 
در .نیروھای ارتجاعی ھنگام نیاز، بھ آن تشبث می جستند

این جا عملکرد دستگاه تولید ایدئولوژی تنھا و حتی اساساً 
اکمیت موجود نیست، بلکھ توجیھ و تقدیس منافع اجتماعی ح

در بلوک حاکم، »روحانیت«تقدیس منافع اجتماعی ویژۀ 
آن می گردد چون کھ جزئی است کھ از »مھمتر«وظیفۀ 

کل استقالل یافتھ است و بنابراین از دیگاه خویش تمام کل 
چھ کسی مھمتر (گشتھ است و یا الاقل مھمترین قسمت آن 

ریده گشتھ است و چون ارتباط اجتماعی اش ب!)از خویش
آن قدر شعور اجتماعی نیز در آن نھفتھ نیست کھ آن 
ارتباطی را کھ در سطح اقتصادی و سیاسی گسستھ شده 

از ھمین جا واضح .الاقل در سطح فکری باز برقرار سازد
می شود کھ برخورد شدید میان این قشر و بوروکراسی 
دولتی برخوردی کھ الزمۀ تحول ضروری اجتماعی است 

روحانیت شیعھ برای دفاع .ری اجتناب ناپذیر می گرددام
از موقعیت و استقالل خود در مقابل حکومت مرکزی و 
قدرت ھای محلی دائم در فکر مستحکم تر کردن پایگاه 
خویش بود؛ ولی قدرت مستقل روحانیت در تحلیل نھایی بنا 
بھ یک عامل اساسی کاھش می یافت و آن ھم این کھ 

آن ھا .حد توده را در چنگال می داشتایدئولوژی تا چھ
خواستار تسلط مطلق و بی چون و چرای ایدئولوژی شیعھ 

بھ این دلیل بود کھ دیوانھ وار و با .بر افکار عامھ بودند
تمام قوا بھ تعصبات مذھبی دامن می زدند و برای اشاعۀ 
آن در جان و روح مردم شگردھای تبلیغاتی غریبی اختراع 
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مثالً مذھب .باعث اعجاب جھانیان گشتھ بودکرده بودند کھ
شیعھ یکی از مذاھب نادری است کھ برای کلیۀ اعمال آدمی 

خوابیدن ، نشستن، راه رفتن، نفس کشیدن، معاشرت (
دستوران )کردن، نگاه کردن، ادرار کردن و غیره و غیره

مذھبی معین کرده است و انسان شیعھ قبل از ھر عملی 
باید بھ مکتب برگردد و آن را حتی عمل بسیار جزئی

مطابق احکام اجرا کند کھ اگر نکند آن وقت مذھب خودش 
آن چنان مجازات ھایی در آخرت و دنیا پیش بینی کرده 
است کھ بعضی اوقات حتی تصورش مو بھ تن آدمی راست 
می کند و در امر فجیع بھ قدری افراط شده کھ حالت واقعاً 

نندۀ محترم اگر فرصت خوا.فکاھی بھ خود گرفتھ است
بھ قلم عالمھ »حلیتھ متقین«زیادی دارد می تواند بھ کتاب 

مجلسی رجوع کند و نمونھ ای از این تراژدی خنده آور را 
بھ این ترتیب است کھ مذھب تشیع تبدیل بھ .مطالعھ کند

مکتب اسارت بی چون و چرای فرد و حتی در امور 
ر العقول ترین دامن زدن بھ محی.زندگانی روزمره گشت

تعصبات و واپس مانده ترین و فجیع ترین شکل تحمیق 
مردم و پایین نگاه داشتن سطح افکار عمومی، در سطح این 
ایدئولوژی واپس مانده، ضرورت گریزناپذیر این سلطھ 

می بایست ھرچیزی کھ با افکار مردم سر و کار دارد .بود
ً کلیھ فعالیت ھای فرھنگی و اجتماعی( زیر )مخصوصا

آن حیوانیسلطۀ مطلق این ایدئولوژی و آداب و رسوم 
.باشد

بھ ھمین دلیل بود کھ روحانیت شیعھ با ھر قدمی کھ این 
سلطۀ ایدئولوژیک را کمی بھ خطر می انداخت شدیداً و 

بھ عنوان مثال تاسیس دارالفنون .وحشیانھ مقابلھ می کرد
کردند و را کفر مطلق می دانستند و بانی آن را تکفیر می 

البتھ این سرکوب ایدئولوژیک با فجیع ترین اشکال 
سرکوب فیزیکی ھمراه بود کھ شرح آن تا آن جا کھ بھ 
دستگاه سرکوب دولتی و روش ھای آن مربوط می شود 
قبالً داده شده، ولی مالھای شیعۀ ایران بھ دستگاه سرکوب 
دولتی ھرگز اکتفا نمی کردند و دستھ ھای قمھ کش و قداره 

و یا (د و چماقداری را بھ صورت شبکھ ای سراسری بن
سازمان داده و آن ھا را )پیشمرگان این و آن امام جمعھ

پشتوانھ سرکوب ایدئولوژیک از یک سو و تعدی و تکدی 
و باجگیری و اخاذی از مردم را از سوی دیگر قرار می 

البتھ مخارج بی حساب کتاب این چاقو کشان ھم می .دادند
ھمان منبع ھای اخاذی و تکدی خصوصی بایست از 

.حضرات چاقو کش تحت حمایت از امام تأمین می گردید

برای نمونھ ملک زاده در کتاب خود در باره مشروطیت 
امام جمعھ اصفھان در حدود پانصد نفر اوباش «:می نویسد

کھ ھر یک سابقۀ ننگینی داشتند و دارای ھیکلی مھیب و 

از بناگوش در رفتھ بودند صورتی تامطبوع و سیبیل ھای
و بنام فراش ھای مخصوص در خدمت خود نگاه می 
داشتند و کاردی بھ کمر زده بودند ، دور او را احاطھ کرده 
و با سالم و صلوات آقا را مشایعت می نمودند و مردم را 

این فراش ھا قوۀ .بھ تعظیم و تکریم آقا مجبور می کردند
ناوین مختلفی دامی برای مجریھ آقا بودند و ھر روز بھ ع

دوشیدن مردم می گستردند و از پول ھای بھ دست آمده 
سھمی برای خود بر می داشتند و کسی جرأت اعتراض 
نداشت و اعتراض بھ امام جمعھ حکم اعتراض و بی 

مردم بیچاره ناگزیر بودند .احترامی بھ خدا و پیغمبر بود
ریخ انقالب تا(»دستی را کھ باید ببُرند، از ترس ببوسند

)٩٩مشروعیت ایران، ص 

در واقع فشار یوغ روحانیت شیعھ بر دوش مردم بھ خودی 
خود نھ تنھا از فشار دستگاه سرکوب دولتی کمتر نبود بلکھ 

بھ ھمین دلیل است کھ قیام .از بسیاری جھات فجیع تر بود
و جنبش ھای آزادیخواھانھ در ایران از دوره صفویھ بھ بعد 

رد صرفاً خصلت قیام علیھ روحانیت شیعھ در بسیاری موا
جمود فکری و تعصب افراطی آن از یک سو و ظلم و (

از جنبش نقطویان .را داشتھ است)ستم آن از سوی دیگر
در دورۀ صفویھ تا جنبش شیخیھ و بابیھ در عصر قاجاریھ، 

.و بعد پاکدینی احمد کسروی، و غیره

چ کدام نھضت ھای مذھبی برای اصالح تشیع وطنی ھی
نرود میخ .کوچکترین تأثیری بر روحانیت شیعھ نگذارد

آھنین بر سنگ، و ھمین خود بھترین دلیل است بر آن کھ 
این قشر متحجر اصالح پذیر نیست و قابلیت انعطاف یافتن 

.و مطلق شدن با شرایط روز را بالکل از دست داده است

۶١شھریور –صادق 

ادامھ دارد
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)بخش دوم(یمذھب در شورو

فھرست

ترجمۀ آرام نوبخت

الزم بھ ذکر است کھ حتی در این دوره از آزار و اذیت 
-یعنی نخستین دوره پس از انقالب-ھای مسلم مذھبی

سرگیوس، پاتریارکسرپرست متملق کلیسای ارتودوکس، 
طی یک مصاحبۀ نمایشی مھندسی شده با خبرنگاران 

آزار و اذیت «:صت آن را یافت تا اعالم کند کھخارجی فر
پیروان ادیان ھرگز در اتحاد جماھیر شوروی وجود نداشتھ 

در واقع کلیسای ارتودوکس مایل بود تا بھ ھمان .»و ندارد
شکل بھ دستگاه بوروکراسی استالینیستی خدمت کند کھ 
ً بھ تزاریسم می کرد، تنھا تفاوت این بود کھ  سابقا

!استالینیستی آن ھا را نمی خواستبوروکراسی 

چپ روانۀ زیگ زاگ ھای.اما انتظار زیادی الزم نبود
.شدھمراهخش بھ راست ربوروکراسی ناگزیر با چ

مذھبی کھ در طول فستیوال ھای کریسمس و اقدامات ضد
ت کریسمس جام می شد، الغا گردید؛ فروش درخعید پاک ان

عیدی اجازۀ بازگشت بھ مجدداً اجازه داده شد؛ بھ کشیشان تب
اما استالین شتاب زده فراتر .دادندحوزۀ کلیسایی خود را 

او حقوقی را .از صرفاً کاھش فشارھا علیھ کلیسا پیش رفت
بھ کلیسا اعطا کرد کھ ھرگز سابقاً از زمان انقالب از آن 

سال دردر قانون اساسی جدید شوروی .برخوردار نبود
در انتخابات شورایی نشگزی، کشیش ھا حق رأی و ١٩٣۶

.را پیدا کردند

با این حال اتحاد میان استالین و کلیسای ارتودوکس نھایتاً 
، حملھ ١٩٣٧در طی تسویھ حساب ھای سال .مستحکم نشد

بار دیگر .بھ کلیسا برای مدت کوتاھی از سر گرفتھ شد
، ١٩٣٨کشیش ھا دستگیر و تبعید شدند و در ژانویۀ 

روحانیون را بھ خدمت بھ »زمندهانجمن آتئیست ھای ر«
نیروھای نطامی دولت ھای فاشیست، اخالل در ارتش، 

.منھدم کردن خطوط راه آھن و نظایر این ھا متھم کردند

اما این حملۀ جدید بھ سرعت با چرخشی شدید بھ راست 
چرخشی کھ بعد از تھاجم آلمان بھ شوروی بھ .ھمراه شد

متینھ تنھا کّل فشار حکو.ابعاد حقیقیتاً قابل توجھی رسید
تمامی تبلیغات ضّد مذھبی ھم بلکھ ،بھ کلیسا متوقف شد

در گذشتھ »انجمن آتئیست ھای رزمنده«.پایان گرفت
جلد کتاب ١٧٠٠طی ده سال .انتشارات زیادی داشت

۴٣منتشر کرده بود و مجالتی درآورده بود کھ تیراژ آن بھ 
کمبود «انۀبھکّل مجموعھ بھ.میلیون نسخھ می رسید

آزمون ھای ضّد مذھبی برای ارتش و .تعطیل شد»کاغذ
.خدمات دولتی الغا گشت

در عوض کلیسا با اشتیاق بھ خدمت بوروکراسی 
مین ٢۵پیام زیر را سرگیوس بھ مناسب .استالینیستی آمد

بھ استالین فرستاد کھ )١٩۴٢نوامبر (سالگرد انقالب اکتبر 
:خود گواه ھمھ چیز است

مین سالگرد جمھوری شوراھا، بھ نام ٢۵این در«
ت ما و تمامی پیروان کلیسای ارتودوکس روسیھ، یروحان

فرزندان با ایمان میھن ما، من صمیمانھ و با تقوا، بھ 
ش و نیروھای ا رھبر برگزیدۀ خداوند، رھبر ارتشخص شم

مجفرھنگی مان کھ ما را بھ سوی پیروزی بر تھا
ری میھمان در صلح، بھ سوی بربرمنشانھ، بھ سوی رستگا

آینده ای درخشان برای تمامی مردمان ھدایت می کند، 
وند با اعطای موفقیت و اباشد کھ خد.درود می فرستم

افتخار، دستاوردھای متھورانۀ شما برای سرزمینمان را 
.»برکت دھد

پیام ھای مشابھ دیگری در این مراسم و سایر مناسبت ھا از 
.کلیسای ارتودوکس ارسال شدسوی تمامی مراجع عظام

الحاق جنگ در واقع با خود چیزی نھ بیشتر و نھ کم تر از 
کلیسای ارتودوکس روسیھ بھ دستگاه بوروکراسی 
استالینیستی ھمراه با تمامی امتیازاتی کھ دربرگیرندۀ آن 

این امتیارات را می توان از کمک ھای .بھ بار آورداست
وان نظامی شوروی مطابق اعطایی مراجع عظام کلیسا بھ ت

.با آن چھ در روزنامھ ھا بھ چاپ رسیده است، درک کرد
، الکساندر ١٩۴٢دسامبر ٢٧بھ عنوان مثال، در تاریخ 

الکساندرویچ تروئیتسکی، کشیش ناحیۀ چوبینو، بھ استالین 
ھزار روبل متقبل شده است کھ ٣٠می نویسد کھ تاکنون 

ملی کنار گذاشتھ برای دفاع»از پس اندازھای شخص من«
تصمیم گرفتھ ام کھ از «:او اظھار می دارد کھ.شده است

پس انداز شخصی خود یک ھواپیما برای ارتش سرخ 
خریداری کنم و من برای این کار سترگ مجموعاً مبلغ یک 

من تاکنون پنجاه ھزار .صدھزار روبل ارسال می کنم
ھزار روبل از آن را بھ بانک دولتی پرداختھ ام و پنجاه

حوالھ ١٩۴٣ژانویۀ ١۵روبل باقی مانده را در تاریخ 
الزم بھ ذکر است کھ الکساندر الکساندرویچ .»خواھم کرد

تروئیتسکی یک روحانی عالی رتبھ نیست، بلکھ صرفاً 
این ھم باید یادآوری شود .کشیش یک شعبۀ کلیسایی است

کھ متوسط حقوق ماھیانۀ یک کارگر شوروی، در شرف 
بھ بیان دیگر این کشیش قادر .بودروبل٣٠٠ھا جنگ، تن

بھ جمع آوری پس اندازی بوده است کھ او را قادر می 
کل درآمد یک کارگر طی بیش از ھشت سالسازد تا معادل 

چرا درآمد یک کشیش یک حوزۀ .را بھ دولت ببخشد
!کلیسایی باید این مقدار باشد؟

دیگری از نمونھ ھای بسیار .فقط ھمین یک نمونھ نیست
اعطای مبالغ عظیم از سوی اعضای نسبتاً رده پایین سلسلھ 



٧١

دورۀ دوم-سال ھفتم-١٣٩٢بھمن ماه -۶٩شمارۀ 

کشیش .مراتب کلیسای ارتودوکس روسیھ وجود دارد
ژانویۀ ١۴بھ عنوان مثال در تاریخ »کلیسای معراج«

بھ استالین اعالم می کند کھ تاکنون بھ بانک دولت ١٩۴٣
ھزار ٢٧٣تمامی پس اندازھای شخصی خود را کھ بھ «

از شما «او در ادامھ می گوید ».می رسد بخشیده امروبل
ژوزف ویساریونویچ استدعا دارم کھ با این پول دو 
ھواپیمای جنگی بسازید و نام پیشینیان قھرمان ما یعنی 
الکساندر نوسک و دیمیتری دونوسکوئی را بر آن ھا 

.»بنھید

ھرچھ در ھرم سلسلھ مراتب کلیسا باالتر می روید، مقدار 
، ١٩۴٣ژانویۀ ۵مثالً در .تر می شودتقبل شده بیشمبالغ

الکسیس، اسقف اعظم لنینگراد بھ استالین اطالع می دھد 
روبل تقبل ٣،١٨٢،١۴٣کھ اسقف ھای تحت نظارت او 

ھزار روبل دیگر بھ آن ۵٠٠کرده اند؛ او با این حال مبلغ 
او نوشتۀ خود را با این جملھ تمام می کند !اضافھ می کند

بھ درگاه خداوند دعا می کنیم کھ شما را در مأموریت «:کھ
از عزت، آزادی و افتخار .تاریخی خود ھمیاری نمایند
.»سرزمین پدری ما دفاع نمایید

در ھر مورد استالین یک پیام مؤدبانۀ کوتاه ارسال می کند 
مثالً کشیش مذکور از .کھ در مطبوعات چاپ می شود

:فتکلیسای معراج این پاسخ را گر

از شما، والدیمیر الکساندرویچ بابت توجھتان بھ نیروی «
خواستۀ شما .ھوایی ارتش سرخ سپاس گزاری می کنم

.»استالین.با احترام، ژ.محقق خواھد شد

خیلی نگذشت کھ استالین بھ حامیان وفادار خود در کلیسای 
در روزنامۀ .ارتودوکس روسیھ غرامت پرداخت کند

، بیانیھ ای آمده ١٩۴٣سپتامبر۵اریخ رسمی ایزوستیا، بھ ت
کھ طبق آن استالین مراجع عظام اصلی کلیسا را مالقات 

پاتریارک سرگیوس بھ سرپرست شورای «کرده است و 
کمیساریای خلق اطالع داد کھ جمع ھای اصلی کلیسای 
ارتودوکس قصد فراخواندن شورای اسقف ھا را در آیندۀ 

سکو و کل مردم روسیھ نزدیک با ھدف انتخاب پاتریارک م
و تشکیل یک شورای مقّدس بھ موازات پاتریارک را 

.»دارد

استالین، رئیس حکومت نیز خود را ھمسو با این امکان 
»از طرف دولت ھیچ مخالفتی«نشان داد و اعالم کرد کھ 

.نخواھد بود

ادامھ دارد

کارگران ایران تنھا نیستند

فھرست

در “ھدا .م”گرامی و پویای ما رفیقارزنده ازکلیپی
.دفاع از ھمسران و خانواده ھای فعالین کارگری زندانی

در این کلیپ رفیق آرام نوبخت برای تھیھ متن و ترجمھ بھ 
.کرده اندھُدا را یاری-زبان انگلیسی م

http://www.youtube.com/watch?v=GNmOkuf
6IIA&feature=youtu.be

*******

کمیسیون کمک مالی بھ خانواده ھای کارگران سیاسی 
این کمیسیون کھ از تعدادی از رفقای احیای :زندانی

تی شکل گرفتھ از تمام عالقمندان بھ کمک مالی مارکسیس
می خواھد )بھ خصوص ھمسران آنان(بھ این خانواده ھا 

کھ از این اقدام اساسی و موثر در دفاع از این کارگران و 
باشد کھ در بلند کردن .خانواده ھای ایشان پشتیبانی نمایند

این بار سنگین بتوانیم دست ھمراھی بھ سوی این زندانیان 
خانواده ھایشان دراز کنیم و بھ آنان کھ در زندان ھستند و

توان مقاومت روحی و بھ خانواده ھای آن ھا لحظھ ای 
تنفس بخشیم

در خارج از کشور کمک مالی خود را می توانید بھ حساب 
.زیر در انگلستان واریز نمایید

W.S.N.
Unity Trust Bank

08-60-01
20018467

UK
یران می توانید از طریق صفحھ برای کمک مالی از ا

»کارگران ایران تنھا نیسیتند«یا احیا مارکسیستیفیسبوک
با سپاس از ھمراھی آزادمنشان کوشا .تماس بگیردبا ما

در راه انقالب سوسیالیستی

http://www.youtube.com/watch?v=GNmOkuf6IIA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GNmOkuf6IIA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ehyaae.marxism?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?v=437544803014749&set=vb.303779269724637&type=2&theater
http://www.youtube.com/watch?v=GNmOkuf
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بحث ھای فیس بوک

فھرست

مباحثات فیسبوکی در مورد حزب، بین مجید بحثی از میان
آذری از حزب کمونیسم کارگری و علیرضا بیانی از 

)گرایش مارکسیست ھای انقالبی

مجید آذری

من نمیدانم یا زبان فارسی ام ضعیف -آقای بیانی عزیز
و یا سنم خیلی .است کھ مطالب شما را خوب درک نمیکنم

ا نگرفتھ ام و یا ھر باال رفتھ کھ خوب مطلب باالی شما ر
شما رسما سیاه روی سفید نوشتھ اید کھ طبقھ کارگر در .دو

اصال ربطی بھ لنین و .ایران وجود ندارد کھ تا حزبش باشد
چون من حزب ساختن لنین در خارج کشور .لنینیست ندارد

من قبول .خیر.را قبول دارم پس باید حتما لنینیست باشم
.ن است اما داروینیست نیستمدارم کھ انسان از نسل میمو

خود .یعنی ھرچھ داورین و لنین گفتھ باشند من قبول ندارم
از تمام کارھای آنان .را تابع ھرچھ آنان گفتھ باشند نمیدانم

اگر چھ میدانم خیلی از کارھایشان .حمایت نمیکنم
و متدشان ھم کامال علمی بود .وعقایدشان کامال علمی بود

.ھ لنینیست بودن ویا نبودن من نداردولی این بحث ربطی ب

.شما رسما مدعی شده اید کھ در ایران طبقھ کارگر نیست
.ھیچ اشکالی ھم ندارد.و در نتیجھ حزب ھم نمیتواند باشد

اما تا آنجا کھ من از کمونیست یاد گرفتھ ام .نظر شما است
امیدوارم نگویی مجید مارکسیست (و حتی خود مارکس 

این بود )یگوید مارکس حرفش درست بودپس چرا م.نیست
در ایران .کھ سرمایھ داری طبقھ کارگر خودش را میسازد

دو طبقھ کارگر و سرمایھ دار در مقابل ھم صف آرایی 
حتی قبل از مارکس ھم طبقھ کارگر و سرمایھ .کرده اند

یعنی وقتی کھ سرمایھ داری بوجود آمد ، .دار وجود داشت
-اگر سیستم اقتصادی.د داشتھ باشدطبقھ کارگری باید وجو

سرمایھ داری است پس حتما )فورماسیون(اجتماعی ایران 

مگر اینکھ شما منکر سرمایھ .طبقھ کارگر وجود دارد
نیمھ -مثال طرفداران نیمھ مستعره.داری در ایران باشید

باید سرمایھ .فئودال معتقد ھستند ایران سرمایھ داری نیست
ند تا قوی شود وطبقھ کارگر بوجود داری در ایران رشد ک

االن موقع حزب کارگر .و آنوقت حزبش را ساخت.آید
شما چھ فکر میکنید؟.مثل مرتضی محیط.ساختن نیست

مثال طبقھ بورژوازی در جامعھ وجود دارد خب 
وقتی مثال یک حزب .بورژوازی میرود حزبش را میسازد

رط و برایش ھزار ش.بورژوازی میخواھد ساختھ شود
و .یک عده دور ھم جمع میشوند.شروط درست نمیکنند

یک برنامھ و پالتفرمی را قبول میکنند و از فردا اسم خود 
آنان را با ھمان اسم صدا را حزب میگذارند و ما ھم

.میکنیم

از نظر ما .مثل حزب مشروطھ بھ رھبری داریوش ھمایون
دیگر ما از .حزب مشروطھ یک حزب بورژوازی است

نھ ما ونھ ھیچکس .ان ایراد بنی اسراییلی نمیگیریمآن
این حزب .دروغ میگویند.اینان حزب نیستند.نمیگوید

.تعدادشان کم است.بھ بورژوازی ربط ندارد.قالبی است
رھبرشان بی سواد .خارج کشوری ھستند.کاغذی ھستند

یک عده ای دور ھم جمع شده اند و .دروغ گو ھستند.است
نافع سرمایھ داری ویا قشری از سرمایھ داری میخواھند م

خب بھ آنان میگوییم حزب .را در ایران حمایت کنند
من.چون خودشان ھم میگویند حزب مشروطھ.مشروطھ

تعدادشان چقدر .چھ کار دارم در خارج ھستند یا نیستند
چون منافع سرمایھ داری در ایران را نمایندگی .است

حداقل .ژوازی ھستندبور -میکنند خب حزب مشروطھ
.ھمھ آنان را بھ این اسم قبول دارند.حزب ھستند

در ھر .شما اصال منکر طبقھ کارگر و حزب ھستید
کشوری ھر کس حزب درست کند آنرا با ھمان اسم صدا 

مسئلھ شما .میزنند حاال ممکن است نماینده آن اسم ھم نباشد
تشکلبا حکک و ھر حزبی در وھلھ اول اسم و حزبیت آن 

کھ اصال خیلی عقب افتاده است واصال ربطی بھ .است
حزب .یعنی در ھمھ جای دنیا میگویند.کمونیست ھم ندارد
حزب -حزب جمھوریخواه آمریکا -دمکرات آمریکا

حزب  -حزب سوسیالیست فرانسھ -جمھوری اسالمی
.حزب سوسیال دمکرات اندونزی -کمونیست ھند

عده عقب افتاده درچپ من تابحال ھیچ جا بغیر از یک 
ایران ندیده و نشنیده ام کھ بگویند آن حزبی کھ خودش را 

مثال یک .یکی بیاید بگوید شما حزب نیستید.حزب مینامد
آمریکایی در رادیویش از من سوال میکند من میخواھم با 
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اسم سازمان شما چیست و .سازمان شما مصاحبھ کنم
ارگری ایران من میگویم حزب کمونیست ک.رھبرش کیست

.ھیچوقت آنطرف نمیگوید.و رھبرش حمید تقوایی است
حزب .حزب کمونیست نیستید.خیر شما حزب نیستید

خارج کشوری .قالبی ھستید.کمونیست کارگری نیستید
تعدادتان چند نفر است؟ چندتا کارگر در ایران .ھستید

این چیزھا اصال ربطی بھ حزب بودن .وغیره.عضو دارید
منکر حزب .شما در وھلھ اول منکر حزب ھستید.ندارد

.منکر حزب کمونیست ھستید.کارگر ھستید

حاالممکن است کسی بیاید بگوید سیاست شما چون مثال از 
بورزوازی حمایت میکنید ربطی بھ منافع کارگران در 

حزب ساختن .اما نمیگوید شما حزب نیستید.ایران ندارد
افتاده یک مشت چپ این حرفھای عقب.اینطوری نیست

.حزب ساختن مقدس است.ایرانی است کھ فکر میکند
خوشبختانھ در ایران اگر حزبی .شدنی نیست.ممکن نیست
در ایران .ھمھ آنرا بھ ھمان حزب صدا میکنند.ساختھ شود

حزب مشروطھ با حزب کمونیست .ھمھ مثال میگویند
.کارگری مناظره دارد

یون شود اول میگوید شما اگر علیرضا بیانی مدیر تلویز
حزب نیستید بروید اسمتان را عوض کنید بعد بیایید مناظره 

کنید

رفتند حزب و ١٩٠٠لنین و رفقایش ھم در سالھای 
تشکیالت خود را در خارج از کشور ساختند و اسمش را 

حزب -حزب کمونست.حزب سوسیال دمکرات -گذاشتند
آر وغیره و در مقابل ھم حزب منشویک واس .بولشویک

نھ .ھیچکس با این اسامی تا بھ امروز اشکالی ندارد.بود
ھیچکس نمیگوید .ونھ موافقین ونھ مخالفینلنین نھ پلخانوف

چون لنین یا پلخانوف در خارج بود ویا کوچک بود ویا 
ولی ھمھ میتوانند مثال .کاغذی بود پس بدرد نمیخورد

منافع طبقھ سیاستھای پلخانوف مخالف .بگویند وگفتھ اند
لنین بعد از انقالب عمال خط کارگری را پیش .کارگر بود

آن حزب کارش درست ویا .این حزب اشتباه زیاد کرد.نبرد
.غلط بود

حزب کمونیست .شما اصال میگویید حزب نبایست زد
واالن ھم میگویید طبقھ کارگری وجود .نمیتواند زده شود

رگر در روسیھ میگفت طبقھ کا١٩٠٠لنین در سال .ندارد
%٩٥در حالیکھ بیش از .وجود دارد ورفت حزبش را زد

.مردم ھنوز دھقان بودند

٢٠١٤فوری٢٦

***

علیرضا بیانی

خیلی ممنون از مجید آذری برای پاسخ ھایی کھ بر اساس 
وسعت دید و آموزش ھایی کھ در حزب کمونیسم کارگری 

و خوشحالم از .نھ آنھا را بیان کرده استدیده،  و صادقا
این کھ وارد بحث اصلی شده  و چون فکر کرده 
موضوعاتی برای گفتن دارد، پس نیازی بھ بیان پَرت و 
پالھای معمول ندیده، و امیداورم ھمچنان در ھمین ریل 
باقی بماند و آنجا کھ احساس کرد ذخیره دانش اش بھ تھ 

نواع اتھامات و پَرت و پال رسیده، ریل عوض نکند و با ا
.بحث را مخدوش نکند

در واقع من و مجید آذری در گذشتھ یکبار بھ بخش ھایی از 
این بحث پرداختھ ایم و آنھا بھ صورت جداگانھ، تحت 

در نشریھ »تناقضات حزب کمونیسم کارگری«عنوان 
برای من عجیب است کھ چرا .میلتانت ھم منتشر شده است

ره قدم ھایی قبل از آن بحث را دنبال می مجید آذری دوبا
بھ ھر .کند و نھ از جایی کھ در آن بحث روشن شده بود

حال می پردازم بھ پاسخ ھایی در رابطھ با موضوعاتی کھ 
.او طرح کرده است

مجید آذری از انواع احزاب در جھان یاد می کند، از حزب 
یره دمکرات گرفتھ تا مشروطھ خواه در ایران و غیره و غ

تا بھ این نتیجھ برسد کھ ساختن حزب و حزب بودن کار 
عجیب غریبی نیست و اعتراض می کند کھ چرا ما آنھا را 

در واقع او در .صدا نمی کنیم»حزب«با نام خودشان یعنی 
پاسخ بھ سوال من کھ چرا بھ گرایش مارکسیست ھای 

، این "محفل مطالعاتی مازیار رازی"انقالبی می گوید 
ا قرار می دھد کھ چرا ما بھ حزب آنھا می گوئیم سوال ر

پاسخ مختصر بھ این سوال این است ...قالبی و کاغذی و 
کھ ما نام حزبی کھ آنھا ساختھ اند را عوض نکرده ایم و 
دقیقا با ھمان نامی کھ خود می خواھند آن را صدا می زنیم، 
منتھا بھ معنی این نیست کھ آن را بھ ھمان نامی کھ ھست، 

بلکھ معتقدیم این حزب .می پذیریم»حزب«یعنی 
کاریکاتوری از یک حزب وافعی است کھ باید ساختھ شود 

بھ این ترتیب ھم حککا را با .و نھ خود آن حزب واقعی
نامی کھ خود معرفی کرده صدا کرده ایم و نیز  آن را نقد 
کرده و بی اعتقادی خود نسبت بھ ادعای ساختن حزب 

.مطرح کرده ایمتوسط آنھا را ھم

این فرق می کند با روش حککا نسبت بھ گرایشاتی کھ آنھا 
مجید .را قبول ندارد و خودش برای آنھا اسم گذاری می کند

آذری می تواند ھمھ انتقادات و نقد ھایی کھ نسبت بھ 
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گرایش مارکسیست ھای انقالبی دارد را، با چند برابر 
نامی کھ آن را می اضافھ بر آن در مقابل این گرایش و با 

شناسیم قرار دھد و پاسخ دریافت کند، مگر آنکھ در این 
کار درمانده شده باشد و ضمنا ھمچنان اصرار بورزد کھ 
چیزی ھم گفتھ باشد، کھ در اینصورت نیازمند تحریف، از 

سایر دوستان ایشان .بن و اساس در نام گرایش خواھد شد
یسی بھ روش کھ از این فراتر رفتھ وارد اتھامات پل

گرایشات شبھ فئودالی می شوند و بھ کلی فراموش می کنند 
کھ با نام حزبی مشغول دخالت گری ھستد کھ ادعای بزرگ 

.و مدرن و غربی دارد

بگذریم؛ و اما در مورد این موضوع کھ چرا ما احزاب 
کمونیسم کارگری و یا ھر جریانی کھ خود را حزب طبقھ 

و کاریکاتور یا کاغذی می کارگر ایران می داند قالبی
ھرچند آنھا را با ھمان نام دلخواه خودشان صدا می (دانیم 
یکی دو سوال کلیدی طرح میکنم کھ مجید آذری در )زنیم

پاسخ بھ آنھا خود بھ خود و ناچارا بھ یک فاز باالتر از 
سطح کنونی بحثی کھ ارائھ کرده منتقل می شود و ھرچقدر 

ھ ناچار در این فاز وارد خواھد ھم بخواھد مقاومت کند ب
شد، مگر آنکھ درست در ھمین فاز ریل عوض کند کھ 
خوشبختانھ ھنوز چنین نکرده و مادام کھ چنین نکند می 

.توان بحث سازنده ای را با او دنبال کرد

سوال من از مجید آذری این است کھ اگر الگوی ساختن 
در حزب شما ھمین احزاب بورژوایی است کھ چند نفر 

خارج بھ دور ھم جمع شده و حزب می سازند، پس چرا 
شما نام حزب خود را کمونیستی و کارگری می گذارید و 
نھ ھمین اسامی بورژوایی مثل مشروطھ خواه و حزب 

مجید آذری بھ احتمال زیاد خواھد گفت چون ما .دمکرات
بسیار .کمونیسنت ھستیم و نھ مشروطھ خواه و دمکرات

این سوال مطرح می شود کھ چرا خوب، در اینصورت
یک حزب کمونیست ھم الگوی ساختن حزبش احزاب 

یقینا مجید آذری .بورژوایی است و نھ مدل حزب کمونیستی
پاسخ کنکرتی بھ این سوال نخواھد داد؛  دلیل اصلی اش 
نسبت بھ بحثی کھ ارائھ کرده عدم اطالع دقیق از آن است 

، در نتیجھ بھ "انممن نمی د"و چون قصد ندارد بگوید، 
جواب ھای بی ربط بسنده می کند و مانند مصاحبھ یک 

بھ .روزنامھ نگار چیزھایی خواھد گفت بی ربط و ناروشن
ھمین دلیل الزم است توضیحاتی داده شود کھ ایشان از 

.میسر اصلی بحث دور نشود

بر اساس متدولوژی مارکسیستی کھ آگاھی را محصولی از 
در واقع ھمین را مبنای ماتریالیسم پراتیک می داند، و 

دیالکتیک می داند، نمی توان برای ساختن حزب کمونیست 

می توان .کارگران منشایی بھ غیر از طبقھ کارگر پیدا کرد
از خارج و دور از مبارزات کارگری یک حوزه 
جغرافیایی نشست و بحث کرد و بھ قول منصور حکمت 

ساخت، اما این دود سیگار خورد و برای کارگران حزب 
حزب بھ روش احزاب بورژوایی نتیجھ پراتیک انقالبی 
کارگران نخواھد بود، بلکھ حاصل اندیشھ و دانش 

.روشنفکر دور از مبارزات کارگران خواھد بود

طبقھ بورژوا نیازی بھ جنبش بورژوایی برای ساختن 
آنھا کل .حزبش ندارد چون طبقھ ای است در حاکمیت

ر دارند و بھ حزب بھ مثابھ ابزار رھبری دولت را در اختیا
.برای کسب قدرت نگاه نمی کنند

ماھیت یک حزب را می توان از برنامھ آن شناخت و در 
ماھیت احزاب بورژوایی موجود نیز ھیچ نوع اختالف 
اساسی وجود ندارد و ھمھ آنھا در مسیر استحکام بخشیدن 

ست کھ این در حالی ا.بھ قانون مالکیت خصوصی ھستند
نقدا مالکیت خصوصی در ھمھ جھان حاکمیت دارد، پس 
بورژواھا نیازی بھ جنبشی بورژوایی ندارند کھ بر اساس 

آنھا حزب خود را بر .پراتیک آن حزب خود را شکل دھند
اساس ایده ھای در ذھن و نفرات و نیازھایی کھ دنبال می 
کنند شکل می دھند و رقابتشان با سایر احزاب بورژوایی 
بر سر شکل دادن بھ حکومت آینده است و نھ سرنگونی 

مجید آذری در ھمھ توضیحات خودش .دولت سرمایھ داری
از حزب، نشان می دھد کھ آن را با مفھوم یک 
ارگانیزاسیون، پارتی، تشکیالت گرد ھمایی، باند، محفل، 
کلوپ و نظایر آن درک می کند و این ھرچھ ھست با مفھوم 

.ر استحزب لنینیستی مغای

با سعید صالحی نیا تاکید کردم  ")مناظره("من در بحث ام  
و او ھم پذیرفت کھ حزب انقالبی تنھا یک نوع حزب و آن 

اشتباه سعید صالی نیا این بود کھ .ھم با مفھوم لنینستی است
این نظر را می پذیرفت اما خود لنینسم را نقد می کرد و 

سخیر قدرت و ضمنا خواھان حضور حزب، حتی پس از ت
این یعنی یک سردرگمی .بھ موازات استقرار شوراھا بود

روشنفکری کھ مرکز آن در احزاب کمونیسم کارگری و 
.بیشتر توضیح می دھم.احزاب مشابھ آن است

وقتی ما از حزب حرف می زنیم می توانیم مانند مجید 
آذری انواع احزاب بورژوایی و غیر بورژوایی، در داخل 

و در طول تاریخ را مثال بزنیم، اما وقتی قصد و در خارج 
داریم، فقط »انقالبی«توضیح در مورد ساختن حزب 

شانس مثال زدن از آن نوع حزبی را داریم کھ با نام لنین 
و اگر گرایشی قصد ساختن دقیقا .در تاریخ بھ ثبت رسید
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ھمان حزب را داشتھ باشد، آن گرایش چاره ای نخواھد 
چنانچھ الگوی ساخت .اینکھ لینینست باشدداشت بھ غیر از 

احزاب، بنا بر تصور مجید آذری حزب مشروطھ باشد، 
دیگر نیازی بھ لنینیست بودن ھم نیست و می توان 

مجید .مشروطھ خواه یا دمکرات ھم بود و حزب ساخت
آذری از مدل حزب سازی بورژوازی اقتباس می کند اما 

ضی کھ در این میان بھ تناق!نام آن را کمونیستی میگذار د
وجود می آید این است کھ نمی توان با ھمان الگوھا حزب 
ساخت و اسمش را ھم کمونیستی گذاشت، در اینجا است کھ 
موضوع کاریکاتور و کاعذی بودن این احزاب مطرح می 

ما بھ حزب کمونیسم کارگری می گوئیم کاریکاتوری .شود
ل کھ مبتنی بر از حزب و بر روی کاغذ، درست بھ این دلی

متد لنینیستی ساختھ نشده اما قصد نمایاندن آن بر این اساس 
.و این متد را دارد

چنین .حزب تشکل کارگران بھ صورت علی العموم نیست
حزبی مانند حزب کارگر تونی بلر و احزاب سوسیال 
دمکرات خواھد بود کھ اعضای اصلی آن کارگرند اما 

این حزب .یر انقالبی اندحزب بورژوایی یا رفرمیستی و غ
پیرو اصول کمونیستی است، بنابراین در برگیرنده 

.کارگران کمونیست است و نھ کارگران بھ طور کلی

کارگران کمونیست کھ بھ عنوان پیروان کمونیست شناختھ 
می شوند، در مبارزات عملی خود در کارخانھ ھا و مراکز 

ارگانیک و تولید و محالت، با توده ھای کارگر ارتباط 
در کنار آنھا مبارزه می کنند .چشم در چشم برقرار میکنند

.و از مبارزات آنھا برنامھ و تئوری انقالبی استنتاج میکنند
اگر چھ شخص لنین و عده ای از رھبران حزب بلشویک 
در دوره ھایی در خارج از روسیھ بھ سر می بردند، اما 

در نبض جنبش کارگری روسیھ بیش از ھر کس، حتی
داخل روسیھ، در دست لنین بود، بھ این دلیل کھ حزبی 
ساختھ بود متشکل از رھبران عملی کمونیست و پیشروان 
کارگرانی کھ ھر کدام جداگانھ در مقام یک رھبر حزبی 

سال تجربھ ٢٥لنین در ادامھ .تعلیم و تربیت شده بودند
د نزدیک و شانھ بھ شانھ با این بحش از پرولتاریا روسیھ بو

کھ توانست حزب بلشویک را بھ حزب کمونیست طبقھ 
این حزب تا رسیدن بھ این مرحلھ .کارگر روسیھ ارتقا دھد

َده ھا اعتصاب و اعتراض کارگری سازمان داده بود و 
نامش در ھر کارخانھ و محل تولید مانند نیروی مراقب 
جنبش کارگری شناختھ شده و توانستھ بود اعتماد پرولتاریا 

از طریق اتخاذ تاکتیک ھای صحیح و برنامھ روس را
انقالبی کھ از ھمین مداخالت بیرون آمده بود بھ خود جلب 
کند و بھ برنامھ متحد کننده کارگران تبدیل کند تا تواسنت 

را سازمان داده استراتژی تسخیر قدرت را ١٩١٧انقالب 

.محقق کند

«:مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست نوشتند
ھدف فوری کمونیست ھا متحد کردن پرولتاریا بھ مثابھ 

»یک طبقھ برای سرنگونی سیادت سرمایھ داری است

تکلیف مارکسیست ھا با این موضع روشن می شود و لنین 
نیز از ھمین نظریھ تبعیت کرد و رفت برای متحد کردن 
کارگران بھ مثابھ یک طبقھ از طریق ایجاد حزب انقالبی 

عامیانھ ای کھ در حزب کمونیسم کارگری درک.اقدام کرد
وجود دارد و مجید آذری نیز در این بحث آن را نمایندگی 
می کند این است کھ با پیدایش طبقھ سرمایھ دار طبقھ 

از این کلی گویی تر دیگر !کارگر ھم بھ وجود می آید
این سطح نازل از برداشت مارکسیسم .نمیتوان جیزی گفت

امیانھ ادارکات و فھم سازندگان حزب و تقلیل آن بھ سطح ع
.کمونیسم کارگری است

آنچھ با پیدایش نظام سرمایھ داری شکل می گیرد ابتدا طبقھ 
سرمایھ دار است زیرا برنامھ روشن داشتھ و بھ آن و منافع 

بورژوازی بھ حول .خود کامال و با دقت جراحی آشنا است
م سرمایھ برنامھ مالکیت فردی بھ طبقھ تبدیل شده و نظا

بھ موازات پیدایش این نظام و بنا بر .داری را می سازد
نیاز ضروری نیروی کار برای آن، پرولتاریا نیز شکل می 

نیروی کاری کھ زمین را رھا کرده و در شھر بھ .گیرد
.کارگر آزاد تبدیل شده است

برای بورژوازی ھم دقیقا ھمین »آزادی و برابری«مفھوم 
است و نیاز ندارد مانند سابق بر روی است کھ کارگر آزاد

او می .زمین و بخشی از زمین کشاورزی معاملھ شود
تواند آزادانھ نیروی کار خود را بھ ھرکس کھ مایل است 

او مانند بورژوا  دارای حقوق برابر .بفروشد یا نفروشد
شھروندی است و از حق رای مساوی با بورژوا برخودار 

.است

آزادی بی قید و «طالباتی بورژوازی ماکسیموم برنامھ م
. (است»شرط بیان بھ عنوان اول و آخر ھمھ اھدف انسانی

این دقیقا ھمان برنامھ حداکثر سعید صالحی نیا، عضو 
اخراج شده اما ھمچنان در مدار گرایش کمونیسم کارگری 

یعنی بیان بی قید و شرط و آزادانھ ) .باقی مانده ھم ھست
بورژوازی است و این در حالی شھروندان ھدف نھایی

است کھ  مطالبھ مذکور بھ سختی ابتدای اھداف پرولتاریا 
را تعیین میکند و ھدف نھایی پرولتاریا رھایی از استثمار 

بین این دو مطالبھ یک َدره عظیم فاصلھ .فرد از فرد است
است کھ مطلقا با عوام فریبی ھای آکادمیسین ھای 

ھا و سوسیال دمکرات ھا پُر بورژوازی و لیبرال دمکرات
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.نمی شود

مطالبھ آزادی برابری ھدف نھایی بورژوازی است کھ بعد 
از انقالب فرانسھ سر لوحھ نظام سرمایھ داری شد و خود 
را بھ صورت سمبل سھ رنگ بر چرم کشور فرانسھ 

اگر حزب کمونیسم کارگری این مطالبھ را .منعکس کرد
نتیجھ حق دارد حزب ھدف نھایی خود قلمداد کند، در

اما اگر .بورژاویی در خور متحقق کردن آن را ھم بسازد
این ھدف حداقل این حزب است کھ در اینصورت وارد 
قلمرو چپ سنتی شده کھ برنامھ اش مبتنی بر برنامھ حداقل 
و برنامھ حداکثر بود کھ ھمچنان گرایشات استالینیستی آن 

مھ غیر سوسیالیستی تا جایی کھ بھ برنا.را دنبال میکنند
مربوط می شود، این برنامھ نمی تواند از »دنیای بھتر«

.یک برنامھ شکستھ بستھ  و نیم بند حداقل ھم فراتر رود

ھمانطور کھ گفتھ شد با پیدایش نظام سرمایھ داری 
پرولتاریا شکل می گیرد اما پرولتاریا بھ مثابھ یک طبقھ 

ر کشیدن طبقھ عرض اندام نمی کند مگر آنکھ قصد بھ زی
بھ ھمین دلیل مارکس کھ تفاوتی .سرمایھ دار را داشتھ باشد

بین کمونیست ھا و کارگران قائل نبود مگر توجھ  این دو 
وجھ بھ منافع بین المللی و منافع در حوزه ملی یک کشور، 
ھدف فوری کمونیست ھا را متحد کردن کارگران بھ مثابھ 

معنی کھ کارگران بھ این.ارزیابی می کند»طبقھ«یک 
پراکنده اند و اگر از آنھا با نام طبقھ کارگر یاد می شود تنھا 
در برگیرنده کلیت مزدبگیران و تولید کنندگان ارزش 

معرفی می»طبقھ ای در خود«اضافی است کھ با مفھوم 
چنانچھ کارگران بھ حول برنامھ لغو مالکیت .شوند

مایھ خصوصی متحد شوند برای سرنگونی سیادت سر
»طبقھ ای برای خود«داری، آنگاه است کھ بھ طبقھ و 

تا قبل از آن یاد کردن از کارگران با نام .تبدیل می گردند
»نام«بار سیاسی یا کمونیستی ندارد و فقط »طبقھ کارگر«

.آنھا با این واژه بیان شده است

کارگران زمانی می توانند بھ طبقھ تبدیل شوند کھ بھ زیر 
وسیالیستی برای استقرار مالکیت اشتراکی یک پرچم س

متحد شده باشند و این کار میسر نخواھد بود مگر مرکز 
رھبری کننده آن کھ نقدا بھ آگاھی سوسیالیستی مجھز شده و 
برنامھ انقالبی پرولتاریا کھ در مرکز آن لغو مالکیت 
خصوصی بر وسایل تولید حک شده است را ارائھ کرده 

ز آستین روشنفکر دود چراغ خورده این برنامھ ا.باشد
خارج از مرزھای جغرافیایی کھ قرار است کارکران متحد 
شوند بیرون نمی آید، کھ اگر چنین باشد یکسره بی ربط بھ 
پراتیک انقالبی کارگران خواھد بود و سر از سکس آزاد و 
مطالباتی در می آورد کھ بھ سختی می تواند بخش ھای از 

جامعھ را برای کوتاه مدت و جلب آرا اقشار میانی ناراضی 
این برنامھ توسط پیشروان کمونیست کارگر کھ .قلقلک دھد

در مرکز مبارزه کارگری قرار گرفتھ اند و آن را در 
محک پراتیک انقالبی بھ آزمایش گذاشتھ اند تدوین می 

.گردد

حال می توان تفاوت این حزب و برنامھ احزاب بورژوایی 
نیسم کارگری را بھتر متوجھ شد و با الگوی حزب کمو

فھمید چرا این نوع حزب سازی نمی تواند بھ تعداد دلبخواه 
و از سوی ھر مددکار کارگری ساختھ شود؛ و چرا بھ 

حزب لنینستی تنھا یک مفھوم .حزب لنینستی معروف است
دارد و آن ھم حزبی است کھ در چنین کارزاری ساختھ شده 

.است

ادام کھ کارگران بھ حزب تاریخی خود در نتیجھ باید گفت م
دسترسی پیدا نکرده اند، شانس تبدیل شدن بھ طبقھ ای برای 
خود را نخواھند داشت؛ و وظیفھ اخص ساختن این حزب 
نیز بر عھده پییشروان کمونیست کارگران و روشنفکران 

.کمونیست کارگر است

فرمالیسمی کھ حزب کمونیسم کارگری و در این بحث 
آن مجید آذری ارائھ می دھد این است کھ یک نماینده

.حزب، بھ ھر صورت تشکیل می شود و کار تمام است
و چون باید آن را با .ھمھ باید آن را بھ رسمیت بشناسند

نامی کھ ساختھ شده صدا بزنند، پس این خود بھ خود بھ آن 
اعتبار الزم را داده، و اگر آن نام، حزب کمونیسم کارگری 

ن حزب ھمان حزب متعلق بھ طبقھ کارگر باشد پس ای
در اینصورت آنھا حق دارند کھ نرفتھ اند عضو !است

حزب توفان بشوند چون البد حزبی با این نام آنھا را با خود 
البد آنھا حق دارند نرفتھ اند عضو حزب .بھ آسمان می برد

رنجبران بشوند چون در شرایطی زیست نمی کنند کھ رنج 
عضو حزبی ھستند کھ منصور حکمت آنھا فقط.ببرند

.ساختھ است؛ اما سوال این است کھ کدام بخش از آن

حزب بتواند با یک برنامھ مشخص شکل بگیرد، ٣اگر 
چرا کارگران نباید بھ جای حزب اول بھ سراغ حزب دوم 

اگر کال ساختن حزب بھ صورت .با ھمان برنامھ بروند
ده کارگران باشد، دلبخواھی یا کاغذی می تواند متحد کنن

پس چرا با وجود احزاب موجود، از جملھ حزب کمونیست 
ایران، منصور حکمت حزب دوم خود را ساخت و بھ ھمان 

.م نپیوست.ل.اولی بسنده نکرد و یا بھ حزب رنجبران یا م
البد برای خود دالیلی دارد بھ این معنی کھ آنھا حزب طبقھ 

ی بھ گونھ ای توضیح کارگر نیستند، اما فرمالیسم مجید آذر
می دھد کھ گویا ھرکس کھ حزب ساخت اتوماتیک حزب 
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حال وارد تناقض بعدی می شویم .طبقھ کارگر خواھد بود
کھ در گذشتھ ھم بھ صورت جداگانھ بحث و منتشر شده 

.است

فرض کنیم ھمھ احزاب موچود حزب طبقھ کارگرند و باید 
سمیت شناخت، ھمھ آنھا را با نامی کھ معرفی می کنند بھ ر

اما کارگران باید بھ دور پرچم کدام یک از .بسیار خوب
آنھا گرد بیایند کھ بھ طبقھ تبدیل شده و برعکس متفرق 

؟ دستھ ای از این احزاب استراتژی خود را انقالب !نشوند
انقالب دمکراتیک می تواند .دمکراتیک تعیین کرده اند

.نھ کارگران رابورژواھا را بھ مثابھ یک طبقھ متحد کند و 
آنھا ھم کھ سال ھا است متحد شده و حاکمیت خود را تثبیت 

با این حال چرا ھنوز کارگران باید بھ حول آن .کرده اند
مطالبات بھ طبقھ تبدیل شوند؛ و اصال مگر ممکن است 

.چنین شود

بخش دیگری از احزاب کھ سابقا از ھمین برنامھ 
بھ بدون روشن دمکراتیک خلق پیروی می کردند، یک ش

شدن نقد بھ گذشتھ اشان معتقد بھ ورژنی از انقالب 
سوسیالیستی شدند کھ با عدم درک و آشنایشان با مفھوم 
سوسیالیسم، چیزی بیش از ھمان برنامھ دمکراتیک سابق 
نخواھد بود، گیریم با حکومت شوراھایی و بھ رھبری طبقھ 

در این میان حزب کمونیسم کارگری کھ مجید.کارگر
آذری در آن عضو است ابتکار لیبرال پسندی بھ کار بستھ 

تدارک می بیند »منافع انسانی«و اساسا انقالب را بھ حول 
توصیف »انقالب انسانی«و بھ ھمین دلیل انقالب را  ھم 

تو گویی تا قبل قرار بود انقالب حیوانی رخ دھد و .میکند
کھ حال بر سر منافع اشباع آسمانی ھدف خود را دنبال کند

با وجھ انسانی دادن بھ آن رفرم بزرگی در مفھوم انقالب و 
اما مشکل اینجا است کھ بھ .سوسیالیسم بھ وجود آورده اند

، این کارگران نیستند کھ بھ »انقالب انسانی«حول پرچم 
طبقھ تبدیل می شوند بلکھ ھمھ  بنی بشر، اعم از سرمایھ 

کاسب و تاجر و دار و کارگر و دھقان و برزگر و بقال و 
بھ یک ...لحاف دوز دست پینھ بستھ و دستان لطیف و 

.طبقھ ای در ھم یا ھمان ھمھ با ھم!طبقھ تبدیل می شوند
اگر این مفھوم تبدیل بھ طبقھ ای برای خود شدن است، باید 
دید کھ بی طبقھ شدن جامعھ از نظر این حزب چھ فرم و 

ھست، ھرچند قیافھ ای دارد کھ ھنوز نیازمند حکومت ھم
!حکومت انسانی

ماھیت این تناقض در این است کھ ھنوز نتوانستھ کارگران 
را بھ برنامھ خود متقاعد کند و چند باری ھم در تاریخ 
حیات خود از عمل توده ھا عقب افتاده و بھ دنبالھ رو 
بورژوازی تبدیل شده است، با این حال خود را حزب طبقھ 

ک حزب می تواند بگوید وقتی ی.کارگر معرفی می کند
حزب طبقھ کارگر است کھ بتواند فراخوانی بھ این طبقھ 

در کل حیات حزب .بدھد و از روی سر کارگران رد نشود
کمونیسم کارگری چنین اتفاقی نیفتاده و بھ ھمین دلیل لیدر 
این حزب وقتی از مضامین تبدیل شدن حزبش بھ مثابھ 

ن آدم برفی در یک حزب طبقھ کارگر یاد می کند، از ساخت
پارک در سنندج و چند آکسیون علیھ اعدام در خارج حرف 

آیا بھ راستی کارگران متفرق و پراکنده می توانند .می زند
با درست کردن آدم برفی و ھوا کردن بادبادک بھ طبقھ 

فقط ھمین توھم است کھ باعث می شود حزب !تبدیل شوند
کرده و بھ کمونیسم کارگری کل حوزه طبقاتی را رھا

انقالب انسانی و حکومت «سراغ مفاھیم عامھ پسندی مانند 
پر واضح است برای رجوع بھ این .می رود»انسانی

مفاھیم ھم ھیچ نیازی بھ حزب با مفھوم لنینی آن ندارد و بھ 
ھمین دلیل الگوھای حزب سازی خود را دائما الگوی 

ب بی احزاب موجود بورژوایی ذکر می کند و نھ حتی احزا
با یک دوجین از این احزاب حتی .ربط اما در حوزه چپ

نمی توان یک برنامھ پیک نیک موفق طراحی کرد چھ 
رسد بھ متحد کردن کارگران بھ مثابھ یک طبقھ برای 

.سرنگونی سیادت سرمایھ داری

٢٠١٤فوریھ ٢٦
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بنیادگرایی دینی

فھرست

علل رشد بنیاد گرایی اسالمی در منطقھ و آلترناتیو :پرسش
چپ در مقابل آن چیست؟

:پاسخ

مختصراً باید اشاره کنم کھ بنیادگرایی اسالمی در منطقۀ، 
منتھا .محصول مستقیم و بالواسطۀ خود امپریالیزم است

برای نتیجھ گیری از این موضوع، باید در مورد علت رشد 
یم  این پدیده در این جا مکث کن

این یک قاعدۀ تاریخی است کھ ھر وقت مبارزۀ طبقاتی با 
عقبگرد یا سکون رو بھ رو شده، طبقات حاکم فرصت 

این .بیشتری برای تشدید سرکوب و حفظ خود پیدا کرده اند
شدت سرکوب خود مجدداً بھ نارضایتی و جنبش ھای 

دقیقاً در ھمین میان، امپریالیزم برای .اجتماعی انجامیده
رف کردن الیھ ھای معترض از مبارزۀ واقعی علیھ منح

.جدیدی خلق می کند»تخاصمات«سرمایھ داری، 

در ھمین وضعیت بود کھ ساموئل ھانتیگنتن، کسی بھ بھ 
»قصاب ویتنانم«خاطر نقش مستقیمش در جنگ ویتنام بھ 

معروف شده بود، و در دستگاه سیا قرار داشت، با یک تز 
در واقع این .»نبرد تمدن ھا«:ھوشمندانھ وارد صحنھ شد

تئوری ھا دقیقاً برای ایجاد و دامن زدن بھ تنازعات دینی 
ً روح جدیدی بھ  اختراع شد، و از این جھت بود کھ واقعا

.دمید)و بھ ویژه اسالمی(کالبد بنیادگرایی مذھبی 

بھ ١٩۵٠بنیادگرایی اسالمی فعلی در واقع اوایل دھۀ 
، )١٩۵٢(لطنتی در مصر سرنگونی رژیم س.وجود آمد

مصادف شد با موج تغییر و تحوالت انقالبی در ایران، 
طغیان در .سوریھ، یمن، اندونزی و عراق و سایر کشورھا

مصر، بھ ملی کردن کانال سوئز در زمان عبدالناصر، و 
متعاقباً بھ جنگ سوئز انجامید کھ طی آن اسرائیل، بریتانیا 

ی در نھایت شکست و فرانسھ بھ مصر حملھ کردند، ول
پیروزی ناصر و نزدیکی او بھ شوروی، و رشد .خوردند

جریان ھای متأثر از ناسیونالیزم عرب در واقع منافع و 
و زمینھ .ھژمونی امپریالیزم در منطقھ را تھدید می کرد

ھای بروز بنیادگرایی اسالمی را ھم باید در ھمین بستر 
.نگاه کرد

امر ایده و طرح اصلی جان بنیادگرایی اسالمی در واقعیت 
.فاستر دالس، وزیر امور خارجۀ حکومت آیزن ھاور بود

سیا پروژه ای را برای تأمین مالی، پشتیبانی و تقویت گروه 
ھای اسالمی افراطی در مقابل جنبش ھای چپ، ضّد 
امپریالیستی و ھمین طور رژیم ھای نزدیک بھ حکومت 

ن المسلمین در اخوا:استالینیستی شوروی بھ راه انداخت
جمعیت خاورمیانھ، جماعت اسالمی در آسیای جنوبی و 

جالب است کھ ژاپن (نھضت العلما و ماشومی در اندونزی 
٤٥-١٩٤٢در جریان اشغال نظامی اندونزی در سال ھای 

با وجود تعطیلی ھمۀ احزاب، فقط بھ جنبش محمدیھ و 
ھمۀ »اتحاد«نھضت العلما اجازۀ فعالیت دارد و برای 

١٩٤٣را در سال »ماشومی«نبش ھای اسالمی حزب ج
این ھا تنھا چند مورد از سازمان ھایی ھستند !)تشکیل داد

کھ برای سرکوب جنبش ھای چپ، مترقی و رادیکال دایر 
مثل قتل عام (شدند و در تمام کشتارھای امپریالیستی 

شانھ با شانۀ قوا و )در بنگال١٩٧١در اندونزی و ١٩٥٦
.امی امپریالیزم قرار گرفتندارتش ھای ح

در واقع تاریخ معاصر جھان این را بھ وصوح نشان می 
تفرقھ بینداز و «دھد کھ امپریالیزم برای اجرای سیاست 

، نھایت بھره برداری را از ابزار دین کرده »حکومت کن
شبھ جزیرۀ ١٨٧٢مثالً بریتانیا در سرشماری سال .است

.مذھب درنظر گرفتھند، بھ عمد یک ستون ویژه برای
، لرد کرزن با ھمان ھدف، بنگال را بر مبنای ١٩٠٥سال 

بعد از شورش ملوانان در سال .مذھب تقسیم بندی کرد
، کھ با اعتصاب عمومی توده ای از کراچی تا ١٩٤٦

مادراس بھ اوج رسید، بریتانیا بھ شدت نگران شد کھ جنبش 
متوقفاستقالل در این شبھ قاره، در سطح رھایی ملی 

-نشود، بلکھ بھ انقالبی اجتماعی علیھ استثمار پسا
محمد علی«حتی وقتی .استعماری منطقھ مبدل بشود

طرح کابینھ را مبنی بر یک ھند ھمپیمان، ولی »جناح
پذیرفت، چرچیل سریع وارد عمل شد و تضمین »متحد«

و دیگر »محمد علی جناح«کرد کھ لعل نھرو می تواند 
را بھ موضع قبلی خودشان، »اسالمیاتحادیۀ «رھبران 

.، بربیانگیزد»جدایی«یعنی 

این جدایی  بر مبنای مذھب اتفاق افتاد و در این پروسھ 
میلیون انسان بی ٢.٧اسالمی زاده شد، منتھا »پاکستان«

.گناه از بین رفتند
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، ٢٠٠١بھ ھمین ترتیب جنگ در افغانستان ھم در سال 
این مورد .آغاز نشد»سپتامبر١١«یعنی پس از حمالت 

نزاعی کھ با عملیات .ھم نزاعی سی و چند سالھ بوده است
چپ«برای سرنگونی دولت ١٩٧٨سّری سیا در تابستان 

ی حزب دمکراتیک خلق افغانستان بھ رھبری نور »گرا
محمد ترکی، بھ عنوان حکومتی کھ طی کودتایی پیش از 

.ز شدروی کار آمد، آغا١٩٧٩مداخلۀ شوروری در سال 
یا انقالب بھاری، باز ھم تھدیدی برای منافع »ثور«این 

امپریالیستی در منطقھ بھ شمار می رفت، و جواب 
تقویت :امپریالیزم ھم کما فی السابق یک چیز بود

.بنیادگرایی اسالمی

سیا کھ با دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی و پاکستان 
ن مالی گروه ھای ارتباط داشت، اقدام بھ جذب، تعلیم و تأمی

، مشاور امنیت ملی »برژینسکی«مثالً.اسالمی تندرو کرد
جھاد «بھ ١٩٧٨جیمی کارتر بود کھ بن الدن را در سال 

یکی از (جذب کرد »کافران کمونیست«علیھ »اسالمی
نخستین اقدامات این جھادیون آلت دست امپریالیزم، یورش 

ھ مثلھ کردن بھ یک مدرسۀ مختلط، بھ آتش کشیدن آن و مثل
بھ عالوه مھم ترین منبع درآمدی کھ سیا ).مدیر مدرسھ بود

برای این جھادیون دست و پا کرد، شامل تجارت مواد 
.مخدر، در آمد حاصل از گروگان گیری و سایر جرایم بود

بھ ھمین ترتیب امروز شاھدیم کھ چگونھ طیف وسیعی از 
ھای نیروھای بنیادگرای اسالمی با کمک مستقیم نیرو

امپریالیستی مسلح شده اند و حتی برخی از این گروه ھا از 
زیر نفوذ و کنترل امپریالیزم ھم خارج شده اند و بھ شکل 

.خودمختار عمل می کنند

، ابزار )اسالمی(بنابراین روشن است کھ بنیادگرایی دینی 
مستقیم امپریالیزم در منطقھ برای پیشبرد برنامھ ھایش بوده 

مبارزۀ ضد امپریالیستی جدا از مبارزه با است، و ھرگونھ
این دو مبارزه نھ با تقدم و (این بنیادگرایی بی معناست 

؛ منتھا در این )تأخر، بلکھ ھمزمان صورت می گیرند
نتیجھ گیری کھ ظاھراً مورد توافق ھمھ ھست، خود مفھوم 

برای مشخص شدن آن .چندان روشن نمی شود»مبارزه«
رشد بنیادگرایی مذھبی در عین حال باید درنظر داشت کھ 

محصول شکست جنبش ھای چپ و رادیکال انقالبی بھ 
استالینیزم، جنبش کارگری .دلیل ضربات استالینیزم ھم بود

و کمونیستی را با فضاحت تمام بھ زمین زد، و این در 
حالی بود کھ تمام این سال ھا دشمن آن، بنیادگرایی دینی در 

تا زمانی ھم .و سازماندھی بودپایین جامعھ مشغول رشد
کھ در مقابل امپریالیزم و دولت ھای سرمایھ داری 
ارتجاعی منطقھ، یک بدیل انقالبی وجود نداشتھ باشد، 
بنیادگرایی فارغ از مبارزات ایدئولوژیک، بھ رشد خود 

مثالً در مصر اخوان المسلمین سال ھا با (ادامھ خواھد داد 

مراکز کمک بھ نیازمندان و ایجاد بیمارستان، ان جی او،
واضح است کھ یک شھروند .غیره، توانست پایھ پیدا کند

فقیر مصر، بین نقد مذھب من و بیمارستان اخوان 
بنابراین مبارزه با ).المسلمین، دومی را انتخاب می کند

بنیادگرایی و امپریالیزم، در ایجاد آلترناتیو و خط رھبری 
در این حوزۀ اصلی »چپ«وقتی .انقالبی خالصھ می شود

خودش »موجودیت«غایب باشد، ناگزیر برای توجیھ 
مثالً حزب فخیمۀ (مجبور است یک حوزۀ جدید خلق کند 

ً تقویت  و نقد »جنبش برھنگی«کمونیست کارگری، عموما
قرآن را کھ جذاب ترین و بی خطرترین کار ممکن است، 

رای انتخاب کرده و گویا اصوالً تشکیل حزب داده اند ب
بنابراین تمام بحث این است کھ ).رسیدن بھ این ھدف

مبارزه با بنیادگرایی دینی ایجاد یک آلترناتیو انقالبی است 
کھ پتانسیل اعتراضی جامعھ را کانالیزه کند، و این دقیقاً 
وظیفۀ کمونیست ھاست کھ حال و روز اسفبارشان در 

.شرایط فعلی جھان نیازی بھ توضیح ندارد

بختآرام نو

:سردبیر
مازیار رازي

:ن شمارههمکاران ای

مازیار رازي، علیرضا بیانی، آرام نوبخت، 
، سارا قاضی، ناصر احمدي،مراد شیرین

فعالین شبکۀ همبستگی و ، نسیم صداقت
کارگري

:پست الکترونیکی
contact@militaant.com

:نشانی وب سایت
www.militaant.com

نشریۀ میلیتانت هر ماه پس از انتشار، بر 
قرار می گیرد سایت روي وب

www.militaant.com

