
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  مفھوم اتحاد عمل در مبارزات

 ضد استبدادی
 چپ کارگریجبھه در حاشيه اخت�ف در 

 
›› واضع  پيرامون جبھه چپ كارگریبيانيه ی اع�م م‹‹انتشار 

چ))پ «توس))ط دو ت))ن از فع))ا.ن ) ٣١ه رج))وع ش))ود ب))ه ص))فح(
مباحث)اتی در ب)اره مفھ)وم اتح)اد عم)ل گ)رايش ھ)ا  ب)ا » ک)ارگری

ديدگاھھای متفاوت در جبھه ضد استبدادی؛ را در دس)تور روز 
بديھی است که اين واقعه و بحث ھای پيرامون . قرار داده است
.  نا روشنی در مورد اين قبيل اتحاد عمل ھا ستآن؛ نشان دھنده

برای جلوگيری از افت)راق ھ)ا و انش)عابات زود رس و ک)دورت 
ھای مي)ان خودم)ان باي)د ب)ه اي)ن بح)ث اساس)ی دام)ن زده ش)ود و 

درک ما از ماھيت اتحاد عمل . درک مشترک از آن به دست آيد
 :ھا از قرار زير است

 ٢ادامه  در صفحه  
 

 نتميليتا
 

 ی برای جنبش دانشجويی ايرانانشريه 
 

 :مطالب اين شماره 
 
 

   ٦صفحه  نقدی بر نقد غير مارکسيستی مذھب 
 ٨صفحه   .. ..در پاسخ به توھم 

 ١٣صفحه  ١٩١٧تسخير قدرت در اکتبر  
 ١٧صفحه    تزھای آوريل 
 ٢٠صفحه بلشويک ھا و مجلس موسسان 

 ٢١صفحه   و قرارداد با ايران لغ 

 ٢٣صفحه    تظاھرات ايتاليا 

 ٢٤صفحه    نقدی به تروتسکيست ھا 
 ٢٩صفحه    بحث آزاد  
 ٣٣صفحه     حمايت بين المللی 
 ٣٥صفحه    قطار لنين  

 آموزش مارکسيستی

 ٣٤صفحه  )٤( نوشته بوخارين و پرابراشنسکی الفبای کمونيزم 

گری بايد ريشه بورکراسی در جنبش کار
 !سوزانده شود

 
ترور مجي)د حمي)دی از فع)ا.ن ك)ارگری در ش)ھر س)نندج توس)ط 
ًمزدوران دولت سرمايه داری، محققا تنفر و خشم ھمه كارگران 

تھاجم))ات اخي))ر س))رمايه داری ب))ه . آگ))اه و مب))ارز را برانگيخ))ت
حقوق کارگران نيشکر ھفت تپه و پيش از آن دستگيری محمود 

 و غي))ره انزج))ار محاف))ل ب))ين الملل))ی ص))الحی و منص))ور اس))الو
ک))ارگری را نس))بت ب))ه اي))ن حرک))ت ھ))ای ق))رون وس))طی ای ب))ر 

   ٣ادامه  در صفحه                                      . انگيخت

 

 

٨ شماره -سال اول  -١٣٨٦ آبان ١٦  

١٩١٧ سالگرد انقOب اکتبر ويژه ی نودمين   
) صفحه١٦بھمراه ضميمۀ روزشمار انق�ب اکتبر در (   
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٢ 

   ....مفھوم اتحاد عمل
 )١از صفحه (

 
 
ک ي))) یداري)))ل و پايش ش)))رط تش)))کيپ))) -١
ک اتح)))))اد عم)))))ل ي))))) و یدائم)))))» جبھ)))))ه«

ت و يRRRرعاا کوت)))اه م)))دت؛ ي)))درازم)))دت و 
 یمحتRRرم شRRمردن اسRRتقOل و برنامRRه ھRRا

ن اتحRاد يR است کRه در ایشاتيافراد و گرا
RRم مRRرد ھRRدي آیگRRتوان))د ین برنام))ه م))ي))ا. ن 

ال يا سوس))ي)) ی انق�ب))یامل برنام))ه ھ))اش))
ل اتحاد ھا ين قبيرا ايز. ک باشديدموکرات

ش يان گ)راي) میاسيا سيتوافقات برنامه و 
 یش ھ))ايگ))را. س))تي ش))رکت کنن))ده نیھ))ا

ک سلس))))له مطالب))))ات ي)))تنھ)))ا ب))))ر مح))))ور 
 یمشخص و توافق شده به گرد ھم جمع م

ت از حق))وق ي))ر حماي)) نظیمطالب))ات. ش))وند
 .ده در جامعهمال شيک پايدموکرات

 
 یوجRRود دموکراسRRگ))ر يش ش))رط  ديپ)) -٢

 و ی درون)یبدون دموکراس).  استیدرون
تبادل نظر بر محور توافقات ط)رح ش)ده، 

ل اتحاد عمل ھا به نقض خود مبدل ين قبيا
بحران در .  شودیگشته و دچار بحران م

ان ھ))ر گون))ه ي))اتح))اد عم))ل؛ ب))ه مفھ))وم  پا
 .  استیت متشکل جمعيفعال

 
 ی اتح)))اد عم)))ل ھ)))ا نم)))یرون)))رواب)))ط د -٣

 ی و باند ب)ازیه روابط شخصيتواند بر پا
د يروابط شرکت کنندگان با. بنا نھاده شود

شRRRRفاف و روشRRRRن بRRRRر اسRRRRاس توافقRRRRات 
. مطالبRRات و اساسRRنامه اعORRم شRRده باشRRد

ل ي تواند ب)ر اس)اس مس)ایاخت�فات تنھا م
 یري حل و فصل شود و نه جبھه گیاسيس
 . کاذبیھا

 
ری ی کارھا و يگيحوه ی پتوافق بر ن -٤

 در آن ک ھRRای مشRRخص و کنکRRرتيRRتاکت
ا جمعی ک)ه در آن ين در جنبش يمقطع مع

افته انجام می يمداخله ی متشکل و سازمان
تح))ت . ش))ود، ام))ری ض))روری م))ی باش))د

ی طبق))))اتی اف))))راد  فش))))ارھای مب))))ارزه
ک ي))، ول))ی ب))ا روش ھ))ا و تاکت»ھمنظ))ر«

ھای متضاد، در عمل می توانند در برابر 
 . رنديگر قرار گيدھم

 
فع))ا.ن نش))ريه ميليتان))ت ب))ر اس))اس نک))ات 
ف))وق وارد اتح))اد عم))ل ھ))ای موق))ت و ي))ا 

 . درازمدت با ساير گرايشات می گردد
 

در چن))د م))اه پ))يش ب))رای پيش))برد فعالي))ت 
مش))ترک و تقوي))ت جبھ))ه ض))د اس))تبدادی؛ 

چ))))))پ «نش)))))ريه ميليتان))))))ت ب)))))ا گ))))))رايش 
و چند گرايش ديگر مبادرت به » کارگری
اط�عي))ه مش))ترک ک))رد و فعالي))ت ص))دور 

ھ)))ای خ)))ود ب)))ه مح)))ور اي)))ن توافق)))ات را 
ش))ورای س))ردبيری ميليان))ت . س))ازمان داد

ھيچگونه ارتباط و توافقی بيش از اي)ن ب)ا  
 .نداشته است» چپ کارگری«
 
بياني))ه اع))�م مواض))ع  پيرام))ون جبھ))ه ‹‹

توس)ط دو ت)ن از دوس)تان ›› چپ كارگری
ال چپ کارگری؛ به نشريه ميليتان)ت ارس)

گش))ت و در وب))�گ ميليتان))ت و س))پس در 
 برای تبادل نظ)ر و درس ٨نشريه شماره 

 . گيری از اين واقعه انتشار يافت
 

به اعتقاد ما درج اين بيانيه و ي)ا پاس)خ ب)ه 
آن بھيچوج))ه نباي))د خلل))ی در ت))داوم اتح))اد 
عم))ل ھ))ا مي))ان گرايش))ات موج))ود؛ بوج))ود 

 . آورد
 

نق)))د ب)))ه عملک)))رد  ش)))يوه س)))ازماندھی 
ی فع)الين چ)پ ک)ارگری توس)ط دو برخ

تن از امض)ا کنن)دگان م)ی توان)د موج)ه 
تجرب))))))ه اخي))))))ر ميلتان))))))ت در . باش))))))د

وج)))ود " چ)))پ ک)))ارگری"ھمک)))اری ب)))ا 
ي)ک گ)رايش غي)ر دموکراتي)ک در اي)ن 

اي))ن گ))رايش . جبھ))ه را نش))ان داده اس))ت
در س))))اير ص))))حنه ھ))))ا از ش))))يوه ھ))))ای 
. ح))ذف گراي))ی ني))ز اس))تفاده ک))رده اس))ت

 در بخش))ی از ام))ا وج))ود ي))ک انح))راف
بدن))ه ي))ک جبھ))ه، ب))ه مفھ))وم اي))ن نيس))ت 
که ک)ل بدن)ه اي)ن گ)رايش منح)رف ش)ده 

چ)پ «ًطبعا دوستان مبارزی در . است
ھس)))))تند، ک)))))ه ھمانن)))))د دو » ک)))))ارگری

دوستی که بيانيه را انتشار داده اند، ب)ا 
ش))))يوه ھ))))ای موج))))ود بيگان))))ه ب))))وده و 

 .مرزبندی دارند
 

چ))پ "ب))ه اعتق))اد م))ا يکپارچ))ه نش))ان دادن 
و تعم))يم ش))يوه ھ))ای انحراف))ی  " رگریک))ا

بخش))ی از آن ب))ه ک))ل بدن))ه چ))پ ک))ارگری 
 . اشتباه است

 
بن))ابراين م))ا ض))من محک))وم ک))ردن ش))يوه 
ھ)))ای ح)))ذف گرايان)))ه  و بورکراتي)))ک در 

و در " چ))))پ ک))))ارگری"بخش))))ی از بدن))))ه 
بيانيه اع�م ‹‹حمايت از نقد مطروحه در 

، ››مواضع  پيرامون جبھه چ)پ ك)ارگری
انتش)ار زودرس اي)ن بياني)ه نقدی به ش)يوه 

 . توسط دو دوست داريم
 

بھترين شيوه مقابل)ه ب)ا بورکراس)ی ح)اکم؛ 
دام))ن زدن ب))ه ي))ک دوره مب))ارزه نظ))ری 

حت))))ی در ص))))ورت ل))))زوم (افش))))اگرايانه 
در درون اي))ن جبھ))ه م))ی توانس))ت ) علن))ی
مب))))ارزه ای ب))))رای اص))))�ح و ي))))ا . باش))))د
مب))))ارزه ب))))رای . مواض))))ع انحراف))))یتغيير

ث))ر فع))ا.ن در بدن))ه اي))ن متقاع))د ک))ردن اک
. جبھ))ه ب))رای تقوي))ت دموکراس))ی درون))ی

چنانچ)))ه پ)))س از دوره ای از تب)))ادل نظ)))ر 
درونی و حتی بيرونی؛ اين بدنه نشان داد 

پذير نيست؛ آن زمان و تنھا آن  که اص�ح
زم))ان؛ ت))رک و ي))ا انح))�ل چ))پ ک))ارگری 

 . می توانست موجه باشد
 

 بيانيه اع�م مواضع  پيرامون جبھه‹‹در 
 :آمده است››  چپ كارگری

 
حض)))ور ناگھ))))انی برخ)))ی اف))))راد دارای «

تماي�ت و تحرکات راست روانه و کام� 
خ))ارج از م))دار اص))وليت کمونيس))تی، ک))ه 
اب))دا انتق))ادی نس))بت ب))ه گذش))ته نپ))ذيرفتنی 
خ))ود ننم))وده بودن))د در اي))ن جبھ))ه، اول))ين 
امتي))از منف))ی ب))ود ک))ه آگاھان))ه و براس))اس 

ي)ا بھت)ر (ھرانه مناسبات دوس)تانه، ،ھ)م ش)
بگوييم قرابت ھای فرصت طلبانه بر سر 

!! توس))ط رھب))ران) برنام))ه ھ))ای مش))ترک
 »مذکور به اين جبھه تعلق گرفت

 
ضروری است ساير رفقای چپ کارگری 
ک))ه ب))ا اي))ن ادع))ا موافقن))د ب))ا اف))راد دارای 
تم))))))اي�ت و تحرک))))))ات راس))))))ت روان))))))ه 

چنانچه از . برخوردی اساسی داشته باشند
اد چنRRRين واکنشRRRاتی فقRRRRط طRRRرف آن افRRRر

ذکRر شRود، " اتھام زنی يRا دروغ گRويی"
ضRRRRروری اسRRRRت آن افRRRRراد در نقRRRRد بRRRRه 
گرايشاتی که به آنھا نسبت داده شده اند، 
. بسRRRRيار شRRRRفاف و آشRRRRکار اقRRRRدام کننRRRRد
ھرگونRRRRه طفRRRRره رفRRRRتن از ايRRRRن وظيفRRRRه 
ميتواند دليلی بر اثبات ادعای فوق باشRد 

" چRپ"و اين نيز مOک واکنش کل بدنRه 
  .کارگری قرار خواھد گرفت

 
با اتحاد عمل دموکراتيک صفوف خود را 

 .عليه استبداد حاکم تقويت کنيم
 

 شورای سردبيری ميليتانت
 ١٣٨٦ آبان ١٤
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٣ 

 ....ريشه بورکراسی

 )١از صفحه (

  آرمين رھايی–مانی روشن 

ًطبع)))ا جن))))بش ک))))ارگری اي))))ران و جھ))))ان 
ضمن محکوم کردن اي)ن اعم)ال وحش)يانه 

اما . انسانی به مقابله با آن بپردازدو ضد 
محک)))))وم ک)))))ردن اي)))))ن اق)))))دام "آي)))))ا تنھ)))))ا 

جنايتکارانه و تروريستی رژيم جمھوری 
ھم))))ه "، و در خواس))))ت اينک))))ه "اس))))�می

 ھوشياری  کارگران و مردم آزاديخواه با
مب)))ارزاتی خ)))ود،  ھمبس)))تگی  و اتح)))اد و 
لجام گسيخته و سياست وحش)ت  تروريسم

ه رژيم را با شکست پراکنی و جنايتکاران
 ح)زب کمونيس)ت -کومله" (روبرو سازند

ت))))�ش پيگيران))))ه ب))))رای "و ي))))ا ). اي))))ران
مب))ارزه ای س))ازمان يافت))ه ت))ر ب))ا اھ))دافی 
روش))ن ت))ر، پ))يش گذاش))تن خواس))ته ھ))ای 
مھمت))ر و ريش))ه ای ت))ر، و دام))ن زدن ب))ه 
حركتی متحدانه در سطح جنبش كارگری 
و فرات))))))ر از آن، در س))))))طح جنبش))))))ھای 

ب))))ه س))))وی ..."(تم))))اعی اس))))تمختل))))ف اج
 کافی است؟)  حکا-سوسياليسم 

واقعيت اينس)ت ک)ه اي)ن حرک)ات ب)ی پ)روا 
دولت سرمايه داری عليه کارگران مبارز 
ب))ه ھ))يچ وج))ه ناش))ی از ق))درت ب))ی ان))دازه 
دول))))ت س))))رمايه داری و ي))))ا س))))ازماندھی 

 و ض))))ربتی یعمي))))ق تش))))کي�تی نيروھ))))ا
بيشتر ناش)ی از ض)عف . مزدور آن نيست

در .  خود جنبش ک)ارگری اس)تتشکي�تی
اي))ن ام))ر تردي))دی نيس))ت ک))ه ن))ه تنھ))ا خ))ود 
جن))بش ک))ارگری بلک))ه رھب))ران عمل))ی آن 

دچ))ار بح))ران عمي))ق ) ک))ارگران پيش))رو(
اي))ن واقعي))ت تل))خ توس))ط . سياس))ی ھس))تند

برخ)))))ی از خ)))))ود فع)))))الين ش)))))ناخته ش)))))ده 
وض)))عيت : "ک)))ارگری اذع)))ان ش)))ده اس)))ت
ب)))ه ط)))وری ..بحران)))ی کميت)))ه ھم)))اھنگی 

کميت))ه ھ))م اکن))ون ج))ز انتش))ار ک))ه ) اس))ت(
اخبار و اط�عيه ھا و مقا.تی در سايت، 

کش))))اکش در ." (فعالي))))ت ديگ))))ری ن))))دارد
رويک))رد در کميت))ه ھم))اھنگی وراه ب))رون 

). ٢٥/٧/٨٦رفت از آن،  محسن حکيمی 
کميته ھماھنگی و شورای (ساير کميته ھا 

وضعيت بھتری ندارند ) ھمکاری و غيره
ريش)ه ). نن)دگرچه شايد خود اعت)راف نک(

اين بحران سياسی را نمی توان ب)ه جھ)ت 
گيری ھای سياسی و يا اخت�فات در چشم 

مانند تحلي)ل اخي)ر محس)ن (انداز کارگری 
فعالي)ت جنبش)ی "حکيمی در مورد تقاب)ل  

 در زي)))ر ب)))ه اي)))ن موض)))وع -"و فرق)))ه ای
اي)))ن . خ�ص))ه ک))رد)  پرداخت))ه م))ی ش))ود

استد.ل ھا ھمه می توانند صحيح باش)ند؛ 
ا داشتن اخت�فات سياسی در چشم انداز ام

و روش ک))ار اي))ن ام))ر طبيع))ی در جن))بش 
ک))ارگری و ب))ه وي))ژه در درون تش)))ک�ت 

اين استد.ل ھا نمی توان)د . کارگری است
 کميته ھای کارگری  تمام علت بحران در
 . را توضيح دھد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و " راديک)ال"گ)رايش ھ)ای  برا ی اينک)ه 
بش کارگری گ)ام جن" ضد سرمايه داری"

نخس))ت در راس))تای رف))ع اي))ن بح))ران را 
اساسی را  بردارند بايستی يک پيش شرط

مورد بررسی قرار داده و در راه ح)ل آن 
پيش شرط اقدام آگاھانه کنند؛ زيرا ريش)ه 
حل بحران کن)ونی در گ)روی غلب)ه ب)ر آن 

 پ)يش ش)رط اعتق)اد داش)تن ب)ه اي)ن. اس)ت

اين پيش شرط . است دموکراسی کارگری
 حق گرايش رسميت شناختن ه مفھوم بهب

يعنی گرايش ھ)ای راديک)ال جن)بش . است
کارگری بايد بپذيرند که در درون جن)بش 
ک))ارگری اخ))ت�ف نظ))ر و تن))وع عقاي))د و 
گرايش)))ات تش)))کي�تی و سياس)))ی متن)))وعی 

عقاي)د و تش)ک�ت کمونيس)تی (وجود دارد 
 و سوسياليس))))))))تی؛ آنارشيس))))))))تی؛

ی؛ سنديکاليس)))))))))تی، آنارکوسنديکاليس)))))))))ت
ب)))))رای ). رفرميس)))))تی؛ م)))))ذھبی و غي)))))ره

باي))د بت))وان تم))امی  برداش))تن گ))ام نخس))ت
ک))))))ارگران را ص))))))رفنظر از اعتق))))))ادات 
 سياسی و تشکي�تی آنھ)ا؛ در درون ي)ک

س))اختار تش)))کي�تی دموکراتي))ک متش)))کل 
اي))ن س))اختار دموکراتي)ک ي))ک نھ))اد . ک)رد

مس))تقل ض))د س))رمايه  حزب))ی و ي))ا تش))کل
ح))اد ات داری ک))ارگری نيس))ت؛ بلک))ه ي))ک

اف)))راد و  تنھ)))ا. اس)))ت عم)))ل ک)))ارگری
نھادھ)))))ايی از درون اي)))))ن اتح)))))اد عم)))))ل 
ک)))ارگری کن))))ار گذاش)))ته م))))ی ش)))وند ک))))ه 

خ))دمت دول))ت س))رمايه داری  ًمس)تقيما در
 مابقی گرايشات نظری. قرار گرفته باشند

 .گردند حذف نبايد

 
ريش))ه جس))ارت دول))ت س))رمايه داری در 
سرکوب ھا در عدم موفقي)ت جن)بش طبق)ه 

در (ام))))ر س))))ازمانيابی اس))))ت ک))))ارگر در 
وض)))عيت کن)))ونی نب)))ود ي)))ک اتح)))اد عم)))ل 

در واق)))))ع يک)))))ی از عوام)))))ل ).سراس)))))ری
ام))روزی ب)))ر س)))ر راه  بازدارن))ده عم)))ده

 خ)ود آم)ادگی س)ازمانيابی ک)ارگران ع)دم

پيش))روی ک))ارگری ب))رای متش))کل ک))ردن 
ح)))))))ذف گراي))))))))ی و . ک)))))))ارگران اس))))))))ت

انحصارگرايی در درون کارگران پيشرو 
ه ي)ک ام)ر ع)ادی و بسيار رواج دارد و ب

ھ)يچ گرايش)ی . مبدل گشته است قبول شده
چش))م دي))دن مخالف))ان خ))ود را نداش))ته و ب))ه 

اخت�ف نظری؛  محض بروز کوچکترين
به جای تحمل نظريات مخالف و در عين 
حال حفظ اتحاد عمل عليه دول)ت س)رمايه 
داری، در ابت))دا اتھ))ام زن))ی ھ))ا آغ))از م))ی 
ش))ود و س))پس مس))ئله ب))ه ح))ذف گراي))ی و 

ًايتا دشمن ورزی عليه يک ديگر خاتمه نھ
ب)))ه ج)))ای تقوي)))ت اتح)))اد عم)))ل . م)))ی ياب)))د

احت)))رام متقاب)))ل ب)))ه عقاي)))د  ک)))ارگری ب)))ا
يکديگر؛ اقدامات کارگری با عمده ک)ردن 

افت))راق مب))دل م))ی  اخت�ف))ات سياس))ی، ب))ه
به جای تدارک اقدامات اثباتی ضد . گردد

دولت سرمايه داری در اتح)اد ب)ا يک)ديگر 
روی  يگر؛ فعالي)ت ھ)ا ازو در کن)ار يک)د

چش))م و ھ))م چش))می و در مقاب))ل يک))ديگر 
اين روش از ک)ار ي)ک . سازمان می يابند

عميقی در درون جنبش کارگری  انحراف
اس))ت ک))ه باي))د ھ))ر چ))ه س))ريع ت))ر اص))�ح 

و جب)ران  گردد، وگرنه ع)وارض مخ)رب
  .ناپذيری را به دنبال خواھد داشت

 
ماھي)))ت  انح))راف البت))ه در ريش))ه اي))ن

است  دولت سرمايه داری راتيکغيردمک
 ک))وچکترين ط))ی دو دھ))ه پ))يش ک))ه

روش ھ))ای  اعتراض))ات ک))ارگران را ب))ا
داده  پاسخ خشونت آميز و ارعاب گرايانه

 در دوره پ)))يش تح)))ت فش)))ارھای. اس)))ت

س))))رکوب و ارع))))اب، ک))))ارگران پيش))))رو 
تجرب))ه دموکراس))ی ک))ارگری را نداش))ته و 
اکنون با تحو.ت نوين؛ قادر به ھمزيستی 

.  در مقاب)ل ي)ک دش)من واح)د نيس)تندبا ھم
ھ)ای خ)ذف  چنانچ)ه در دوره پ)يش روش

گرايان)ه و فرق))ه گرايان)ه ک))ارگران پيش))رو 
 به صورت علنی و قابل لمس نمايان نمی

ش))د، ام))روز ب))ا تح))و.ت ن))وين در درون 
جنبش کارگری اين برخوردھا مانند ي)ک 
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چش)م م)ی  غده چرکين يا يک سرطان  ب)ه
انق�ب)ی  پيشتازکارگران جوان و   .خورد

باي)د ب)ا اي)ن انح)راف مقابل)ه ک)رده و س))نت 
. کنند ھای نوين و دموکراتيک را برقرار

کارگران پيشرو امروز به دو دسته تقسيم 
کارگران پيش)رو س)نتی ک)ه در . می گردند

دوره پيش نقش تعي)ين کنن)ده ای در ت)داوم 
 فعاليت ھای کارگری ايفا کرده و به مثابه

ير ک)))ارگران رھب)))ران عمل)))ی توس)))ط س)))ا
در اي))ن مي))ان برخ))ی از (ش))ناخته ش))ده ان))د 

؛ و )س))ازمان ھ)))ای س))نتی ني)))ز دخي))ل ان)))د
 ک))ارگران پيش))تاز و جوان))ان ک))ارگر ک))ه

گرچ)))ه از تجرب)))ه دس)))ته اول برخ)))وردار 
نب)))وده ام)))ا در ص)))حنه سياس)))ی حاض)))ر و 

بديھی است که باي)د ب)ه نق)ش . فعال ھستند
. ک)ارگران پيش)رو س)نتی ارج نھ)اد پيش)ين

دوران بس)))))يار مش)))))قت ب)))))ار و آنھ)))))ا در 
دش))))))واری توانس))))))تند ت))))))داوم مب))))))ارزات 
ک)))))))))))ارگری را ب)))))))))))ا ايث)))))))))))ارگری و از 

ام))ا ب)ا ب)از ش))دن . خودگذش)تگی حف)ظ کنن)د
اف)))ق ھ)))ا سياس)))ی و گش)))ايش ھ)))ای ن)))وين؛ 

ب)ا  س)نتی ھ)م س)ويی را ک)ارگران پيش)رو
ب)ا گ)ام ھ)ای  وض)عيت کن)ونی نم)ی توانن)د

را  آنھ))ا درھ))ا ض))روری تط))ابق دھن))د
 ت)))رس از دس)))ت دادن ب)))رروی خ)))ود، از

بس)ته ان)د و   موقعي)ت پيش)ين ش)ان، محک)م
کارگران جوان را به درون خود راه نمی 

در نتيج))))ه ناخواس))))ته از مس))))ببين . دھن))))د
عده . اصلی افتراق و چند دستگی شده اند

ب)ودن ح)ذف » روش)نفکر«عل)ت  ای را به
می کنند، و برخی را به عل)ت اعتقادش)ان 

ع)ده . می گذارند کنار» حزب«به ساختن 
» سنديکاليس))تی«ای را ب))ه عن))وان عقاي))د 

محک)))وم م)))ی کنن)))د و برخ)))ی را ب)))ه عل)))ت 
ط))رد » س))ازمان خ))اص«وابس))تگی ب))ه ب))ه 

 جلوی ابتک)ار عم)ل جوان)انی را .می کنند
  !ميگيرن))د" م))وی بلن))د"ه دلي))ل داش))تن ب))

غي)))))ر "و برخ)))))ی را " خ)))))ودی"برخ)))))ی 
تلقی ک)رده و ب)ه ج)ای تمرک)ز ب)ر " خودی

 د س))رمايهتقوي))ت بزرگت))رين جبھ))ه ض))

داری،  انرژی خود را بر تفتيش عقايد و 
مرزبن))دی ھ))ای ک))اذب و بان))د ب))ازی نھ))اده 

 .اند

به جای آغ)از از اي)ن ريش)ه ي)ابی و ي)افتن 
راھکارھ))ای روش))ن و مش))خص،  برخ))ی 
ًاز فعا.ن کارگری يا اصو. توجه ای ب)ه 
موض)))وع نم)))ی کنن)))د،  و ب)))رای از دس)))ت 
ن)))دادن موقعي)))ت کن)))ونی خ)))ود؛ وض)))عيت 

 را حفظ می کنند و به بحران دامن موجود
برخ))ی ني))ز ريش))ه ي))ابی اش))تباه . م))ی زنن))د

ارائ))ه داده و ب))ه بح))ران ن))وينی دام))ن م))ی 

در مورد دس)ته اول ک)ه ش)امل اکث)ر . زنند
ک))ارگران س))نتی پيش)))رو م))ی ش))ود، نم)))ی 
توان تبادل نظر در راستای يافتن راه حل 

متاس)))فانه اي)))ن . ھ)))ای مش)))خص دام)))ن زد
راس)))ری ک)))ارگری دس)))ته ت)))ا ي)))ک ب)))ديل س

ايج))اد نگ))ردد ب))ه تش))ديد بح))ران ادام))ه م))ی 
ام))ا در م))ورد دس))ته دوم ک))ه برخ))ی . دھن))د

ني))ز راه ح))ل ھ))ايی ب))رای ب))رون رف))ت از 
 ب)ر ًبحران اخيرا ارائه داده اند؛ م)ی ت)وان

نمون)ه ي)ک  در اي)ن مقال)ه ب)ه . خورد کرد
. اش))اره م)))ی ش)))وداز انح))راف دس)))ته دوم 

ای خطاب به شور«محمد حسين ی  لهمقا
 ھمک)))))اری تش)))))کلھا و فع)))))الين ک)))))ارگری

؛ )تش))))کلھای ک))))ارگری ومس))))ئله پيش))))رو(
 من)))درج در س)))ايت ش)))ورای – ٨٦/٧/٢٧
 .)کاریھم

اگ)))ر فع)))الين «: او ميگوي)))ددر اي)))ن مقال)))ه 
ش)))ورای ھمک)))اری بج)))ای ادام)))ه اي)))ن راه 
درگي))ر بحثھ))ای آکادمي))ک ودرون))ی ش))وند 
وي))ا ب))ه دادن ب))ولتنی اکتف))ا کنن))د،عم� فق))ط 

 را دام)))ن ميزنن)))د ک)))ه تض)))ادھای درون)))ی
جايگاه انھا نه در شورای ھمک)اری بلک)ه 
. بي)))رون از ان و در س)))طح جن)))بش اس)))ت

شورای ھمکاری ظرفی برای ھمکاری و 
ن))ه ح))ل ھم))ه اخت�ف))ات جن))بش ک))ارگری 

 » .است

دوس)))ت در اي)))ن رابط)))ه اول)))ين س)))وال از 
محمد حسين اين است؛ شما که در گرامی 

" بح)))ث آکادمي)))ک"کميت)))ه ھم)))اھنگی ن)))ه 
ًديد و نه اصو. بولتنی برای مباحث)ات کر

ًعم)�  ب)ه "داخلی داشته ايد ب)ا اينح)ال آي)ا 
 ؟"تضاد ھای درون)ی ات)ان دام)ن زده نش)د

يت)))ه  ک)))ه ع�ق)))ه زي)))ادی دارد ت)))ا کمايش)))ان
 را غي)ره ھماھنگی يا شورای ھمکاری و

 معرف)))ی کن)))د »تش)))کل ک)))ارگری«ھم)))ان 
" ب))رون ن))زدن تض))اد ھ))ای درون))ی"ب))رای 

ھنش نميرسد مگر بولتن چيز ديگری به ذ
 اما برای خود حق ويژه ای قائل .مباحثات

شود که ھر وقت مايل بود بحث ھ)ای  می
مانن)د انتش)ار مقال)ه ( !خ)ود را مط)رح کن)د

) اش در سايت شورای ھمک)اری و ب)ولتن
تض)اد ھ)ای درون)ی دام))ن "ب)دون آنک)ه ب)ه 

ًبلکه وی تصادفا فقط در مورد " زده باشد
  اب)راز نظ)ر م)یتضاد ھای دامن زده شده

 . کند

 ؛نظر به اينکه يک سانتريس)ت ب)ورکرات
ع�ق))ه واف))ری ب))ه ق))رار گ))رفتن در مرک))ز 
دارد، ت)ازه آنھ)م ب))دون دخال)ت گ)ری ھ))ای 
م))وثر و دخال))ت ھ))ای نظ))ری ص))حيح، در 

شود ابراز نظر را برای  نتيجه ناچار می
دام)))ن "خ)))ود نگ)))اه دارد و بقي)))ه را ب)))رای 

ض)اد اي)ن ت" (نزدن به تض)اد ھ)ای درون)ی
ھا را از کجا و چگونه کشف ک)رده اس)ت 
و چ)را نگ)ران دام)ن زدن ب)ه آن اس)ت ھ)م 

 . از اين مھم منع کند) معلوم نيست

محم)د دوس)ت گرام)ی ًمث� در بح)ث ھ)ای 
که .بد برای جل)وگيری از تض)اد (حسين 

ب))ا درک !) ھ))ای درون))ی ص))ورت ميگي))رد
وی از اتح))اد عم))ل ب))ه اي))ن ص))ورت آش))نا 

اتح))اد عم))ل ب))ين "ش))ويم ک))ه ب))ا بي))ان  م))ی
. ش)ود فرمولبندی م)ی" گرايشات راديکال

اي))ن فرمولبن))دی ش))ايد در نگ))اه اول ظ))اھر 
 اما در .يه زيرين ، جذابی ھم داشته باشد

اينگونه فرمولبندی ھا بورکراسی آش)نايی 
تض)اد درون)ی را دام)ن "است ک)ه ن)ه تنھ)ا 

ھ))م ايج))اد " تض))اد بيرون))ی"بلک))ه " ميزن))د
کن)د چگون)ه  ی ھچگاه روشن نم)او. ميکند

 شده است که "گرايشات راديکال"متوجه 
؟ آي)ا !بتواند با آنھا اتحاد عمل داشته باش)د

با آنھا بحث ھا غير آکادميک داشته است 
 و يا ؟که متوجه راديکاليسم آنھا شده است

با آنھا برنامه مشترک سيستماتيک داش)ته 
ديگر چه ني)ازی ب)ه اتح)اد عم)ل  که ؟است
شته معلوم اس)ت کس)ی  اما از اين گذ.دارد

ک)))ه فراخ)))وان اتح)))اد عم)))ل ب)))ا گرايش)))ات 
بايس))ت خ))ود ني))ز  دھ))د م))ی راديک))ال م))ی

حال سؤال از او اينست .  باشد"راديکال"
ک)))دام گ)))رايش راديک)))الی از پيش)))برد ک)))ه 

مباحث))ات، ن))ه ب))رای ايج))اد اخ))ت�ف بلک))ه 
 برای حل اخت�ف استقبال نخواھد کرد؟  

 بينان))))ه درک بورکراتي))))ک و خودمح))))ور
 کمت)رين اعتق)ادی دھد ک)ه  نشان میيشانا

 و تنھ))ا ب))ا ،ب))ه دمکراس))ی ک))ارگری ن))دارد
بک))ار ب))ردن مف))اھيم دھ))ان پ))ر کن))ی مث))ل 

ميخواھد اين نقيصه را جبران " راديکال"
ًک)ه راديکاليس)م دقيق)ا در  درص)ورتی. کند

اتحاد عمل خود را آشکار ميکن)د و ن)ه از 
قب)))ل ب)))ه فرم)))ان کس)))ی ک)))ه خ)))ود بخواھ)))د 

ب)رای بيش)تر . را گ)زينش کن)دراديکال ھا 
 ھ))ای روش))ن ش))دن اي))ن موض))وع ب))ه مث))ال

 :گويد  او می.  رجوع کنيم شانخود

مگ)))ر ھم)))ين نماين)))دگان اکثري)))ت کميت)))ه «
ھم))اھنگی از گردانن))دگان مراس))م اول م))اه 

 در خياب)ان طالق)انی نبودن)د و ٨٥مه سال 
ھم)))ه آنھ)))ا ب)))ا تم)))ام ت)))وان در آن مراس)))م 

 بح))))))ران کميت))))))ه( » ش))))))رکت نکردن))))))د؟ 
 ) ھماھنگی وضرورت پيشروی
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 ! خير، نبودند

اکثري)))ت کميت)))ه "ًاو. اي)))ن ب)))ه ق)))ول ش)))ما 
ط)))ی ک)))دام بح)))ث ھ)))ای غي)))ر " ھم)))اھنگی

تض)))ادھای "آکادمي))ک و بح))ث ھ))ايی ک))ه 
درون))ی را دام))ن نم))ی زده  ب))ه اي))ن نتيج))ه 
رس)))يده ک)))ه اکثري)))ت کميت)))ه ھم)))اھنگی را 

 به چ)ه ايشانً؟ ثانيا خطاب !يل ميدھدتشک
ھد ماجرا نبوده باشند و کسانی است که شا

ندانن))د ک))ه ن))ه اقلي))ت و ن))ه اکثري))ت کميت))ه 
ھماھنگی، ن)ه تنھ)ا از گردانن)دگان مراس)م 

 در خياب))ان طالق))انی ٨٥اول م))اه م))ه س))ال 
کت کنندگان فع)ال نبودند بلکه حتی از شر

 .آن ھم نبودند

اعض)ای کميت)ه ھم))اھنگی در س)اعاتی ک))ه 
مراسم در خياب)ان طالق)انی در ح)ال اج)را 

 در مقابل ساختمان وزرات کار ق)رار بود
داشتند که ت)ازه متوج)ه ش)ده بودن)د مراس)م 
س)))))نديکای ش)))))رکت واح)))))د در آن مح)))))ل 

ش))ود؛ در نتيج))ه تص))ميم ب))ه  برگ))ذار نم))ی
حضور در مراسم خانه کارگر در خيابان 

اگ)))ر آنھ)))ا ب)))ا س)))رعت .  طالق)))انی گرفتن)))د
زي)))ادی ھ)))م خ)))ود را ب)))ه خياب)))ان طالق)))انی 

گردانن)))ده " مق)))ام ًرس)))انده باش)))ند اق)))� در
تواس))تند باش))ند چ))ون ديگ))ر  نم))ی" مراس))م

 ايشانپس چرا ! لحظات پايانی مراسم بود
اينگون))))ه موض))))وعات را وارون))))ه نش))))ان 

 :ًميدھد؟ مث� او ميگويد

چ))را آق))ای حکيم))ی ب))ه عم))د مراس))م اول «
 را ک))ه ح))دود س))ه ھ))زار ٨٦م))اه م))ه س))ال 

ک))))ارگر در آن ش))))رکت داش))))تند و توس))))ط 
ک رک)ن آن ھم)ين شورای ھمکاری ک)ه ي)

اکثريت کميته ھماھنگی است،برگزار شد 
را از قلم انداخته و خود حاضر به شرکت 

 )ھمان منبع(» در آن نشدند؟

 :دھد و باز در جايی ادامه می

... در جري)))ان ايج)))اد ش)))ورای ھمک)))اری«
اقليت به مخالفت ب)ا آن برخواس)ت و تنھ)ا 
به دلي)ل ج)ديت اکثري)ت، کميت)ه ھم)اھنگی 

ستن به شورای ھمک)اری ش)د موفق به پيو
و در جريان برگ)زاری مراس)م مش)ترک . 

اول م)))اه م)))ه،مخالفت خ)))ود را عم)))� ب)))ا 
شرکت نکردن در مراسم نشان داد و فقط 
يکی دونفر ازآنھ)ا لط)ف نم)وده و از دور 

بنا بر اين اگ)ر در آن . ھوای ما را داشتند
موقعي))ت ني))ز اکثري))ت فعا.ن))ه عم))ل نم))ی 

کوه و م)وثری ک)رد ن)ه چن)ان مراس)م ب)ا ش)
در کار بود و نه قادر ب)وديم ب)رای آزادی 

 ؟ »ود صا لحی در خيابان شعار بدھيممحم
 )ھمان منبع( 

 

 

 

 

 

 

 

 

محم))د حس))ين ب))ا دوس))ت گرام))ی در اينج))ا 
سخاوتندی ت�ش ھا و زحمات کل فع)الين 

ر شورای ھمک)اری با گرايشات مختلف د
اکثري)))))ت کميت)))))ه "را يکج)))))ا ب)))))ه جي)))))ب 

م ک))ه آي))ا يدان)) نم))ی .ري))زد م))ی" ھم))اھنگی
 به نمايندگی از طرف خودش چنين ايشان

دھ)))د و ي)))ا ب)))ه  دنبالچ)))ه س)))ازی انج)))ام م)))ی
اکثري)))))ت کميت)))))ه "نماين)))))دگی از ط)))))رف 

ًم ک)ه اتفاق)ا يدان  اما اين را می؟"ھماھنگی
کم تحرک ترين افراد نسبت ب)ه قرارھ)ا و 

 کسانی بودند که مسئوليت ھای تقسيم شده
 "! کرده بودندفعا.نه عمل  "ايشانبه نظر 

 : گويد محمد حسين در جايی ديگر می

در جري))ان حماي))ت جھ))انی از س))نديکای «
اي)ن گ)رايش ب)ا وج)ود انک)ه  شرکت واحد،

در اقلي)))ت ھيئ)))ت اجراي)))ی ب)))ود ب)))ا اع)))�م 
حمايت وحتی دادن يک اط�عيه مخالف)ت 

 نتوانس))ت  نم))ود و متاس))فانه اکثري))ت ني))ز
تص)))ميم ب)))ه م)))وقعيی بگي)))رد و در نھاي)))ت 

 ھماھنگی در کنار مبارزات جھانی کميته
در حمايت از سنديکای شرکت واحد قرار 

 ) ھمان منبع( » نگرفت

شود ي)ک اقلي)ت  تنھا عاملی که باعث می
بتواند در ھيئ)ت اجرائي)ه کميت)ه ھم)اھنگی 
م))))انع ق))))رار گ))))رفتن در کن))))ار مب))))ارزات 
جھ)))انی در حماي)))ت از س)))نديکای ش)))رکت 

 و ع))املی ! بورکراس))ی اس))ت،واح))د ش))ود
ش))ود ت))ا اکثري))ت آن کميت))ه   باع))ث م))یک))ه

ع)�وه " تص)ميم ب)ه م)وقعی بگي)رد"نتواند 

اگ)))ر ي)))ک . ب)))ر بورکراس)))ی انفع)))ال اس)))ت
گرايش  اقليت در کميته ھم)انگی توانس)ته 
باش))د م))انع واک)))نش فع))ال اکثري))ت ھم)))ان 
کميته در رابطه با کمپ)ين جھ)انی حم)ايتی 

 باي))د ج))واب دھ))د ک))ه چ))را ھم))ان او ،ش))ود
 ھمک))اری، ن))ه تنھ))ا اکثري))ت؛ در ش))ورای

نتواست پاسخ به موقعی به کمپين کارزار 
ک)ه بخش)ی » کارگران ايران تنھ)ا نيس)تند«

از آن در حمايت از اع�م موجوديت خود 
 بلکه مانع از ؟ بدھد؛شورای ھمکاری بود

حماي)))ت ک))))ل ش))))ورای ھمک))))اری از اي))))ن 
اگ)))ر ھ)))ر گرايش)))ی ب)))ه ط)))ور . کمپ)))ين ش)))د

ب)ود جداگانه موافق حمايت از اي)ن کمپ)ين 
نيازمن)))))د » اتح)))))اد کميت)))))ه کارخانج)))))ات«

 و صرف وقت بسيار برای تصميم گي)ری
 س)))ھم !نھايت)))آ ب)))ی پاس)))خ گ)))ذاردن آن ب)))ود

محمد حسين در اين دوست عزيز شخص 
 بی عملی و بورکراسی چه مقدار بود؟ 

نگ)))رش بورکراتي)))ک در تقاب)))ل ب)))ا رقي)))ب 
بورکراتي))))))ک مب))))))ارزه نظ))))))ری را ب))))))ه 
 کش))))مکش و نش))))ان دادن ب))))ازو ماھيچ))))ه

 !) و ای کاش واقعی می بود. ( ميکشاند

محم))د حس))ين در اثب))ات ض))رورت تش))کل 
 : گويد حزبی می

مگر در جريان انق�ب روسيه اين اتفاق «
نيفت))اد و ميليونھ))ا کارگر،س))رباز و دھق))ان 
را بلش)ويکھا رھب))ری نکردن))د؟ و ي))ا مگ))ر 
در جريان بر آم)د مب)ارزات در کردس)تان 

ن ب))ه ک))ارگران و ديگ))ر م))ردم ب))ا فراخ))وا
اعتص))))اب کومل))))ه دس))))ت ب))))ه اعتص))))اب 

آي))ا اي))ن چي))زی جزنتيج))ه  گس))ترده نزدن))د؟
فعالي)))))ت ط)))))و.نی و مس)))))تمر حزب)))))ی در 

 »بارزه طبقاتی کردستان نبوده است؟م

مانن)د ح)زب » کومل)ه« فقط مان)ده ب)ود ک)ه 
 زحمت آن ايشان شود که بلشويک معرفی

 اين زحت البته قصد م)انع ش)دن !را کشيد
ای ح)زب ت)اريخی طبقه کارگر ب)رای احي)

 او زيرا ک)ه ب)ا توص)يف ،اش را نيز دارد
وقت))ی حزب))ی در ي))ک منطق))ه مانن))د ح))زب 
بلش)))ويک اس)))ت ديگ)))ر طبق)))ه ک)))ارگر چ)))ه 

اما !! نيازی به ساختن حزب خويش دارد
افس)))وس ک)))ه اي)))ن ح)))زب در گردانن)))دگی 

 در خياب))ان طالق))انی ٨٥راھپيم))ايی س))ال 
ھيچ نقش)ی نداش)ت و در مراس)م س)ال بع)د 

 و ب))ه ج))ای آن ني))ز ھمچن))ين؛در ش)يرودی 
زحم)))ت پ)))ر " ت)))ه ھم)))اھنگیاکثري)))ت کمي"

ک))ه در (  را کش))يده ان))د ءک))ردن اي))ن خ))�
اينص))ورت ديگ))ر چ))ه ني))ازی ب))ه س))اختن 
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 از ايش)اناز اي)ن گذش)ته، ) ؟ !حزب است
 ک))دام فراخ))وان ب))ه اعتص))اب ص))حبت م))ی

؟ اگر چنين اعتصابی يکب)ار رخ داده !کند
ً کام� بلکه» کومله« باشد نه به فراخوان 

» کومل)ه« خود جوش صورت گرف)ت ک)ه 
. چاره ای به جز حمايت از آن را نداش)ت

ک))))اری ک))))ه ح))))زب دمک))))رات و س))))اير ( 
 ول))ی .)جريان))ات محل))ی ني))ز انج))ام دادن))د

مس))ئله اص))لی اي))ن اس))ت ک))ه اگ))ر ح))زب 
بلشويکی در آن منطقه حضور ميداشت و 

داشت ديگر  ادعای مبارزه نظامی ھم می
 زي)ادی از م)ردم به اين سادگی خ)ون ع)ده

منطقه ريخته نمی شد که در جواب تنھا با 
 ! اعتصاب عمومی ت�فی شود

پ))س از اينھم))ه تن))اقض گ))ويی ھ))ا؛ ايش))ان 
را ب))رای » اتحادي))ه ک))ارگری«اع))�م ي))ک 

حل بحران کنونی جنبش کارگری پيشنھاد  
پرس)))يدنی اس)))ت ک)))ه چنانچ)))ه  ! م)))ی دھ)))د

ک)))ه ب)))ه زع)))م (س)))نديکای ش)))رکت واح)))د 
و مماش))ت ج))و " ديک))الرا"بس))ياری غي))ر 

؛ نتوانسته در چن)د س)ال گذش)ته گ)ام )است
ھای اوليه در راس)تای اھ)داف اولي)ه خ)ود 
بردارد، بر اساس چ)ه ارزي)ابی و تحليل)ی 
دوس)))ت گرام)))ی محم)))د حس)))ين؛ فراخ)))وان 
تش))کيل ي))ک اتحادي))ه ک))ارگری و آنھ))م از 

آنرا می دھ)د؟ زم)انی ک)ه " راديکال"نوع 
ه اي)م ما در جنبش کارگری ھن)وز نتوانس)ت

ي)))ک اتح)))اد عم)))ل سراس)))ری س)))اده ب)))رای 
پيش)))))برد فعالي))))))ت ھ))))))ای مش))))))ترکمان را 
سازمان دھيم؛ زم)انی ک)ه ھن)وز نتوانس)ته 
ايم چند تبادل نظر در مورد مس)ايلمان در 
ب)))ولتن ک)))ارگری انج)))ام دھ)))يم، ايش)))ان ب)))ه 
ناگھان حکم تعطيل بولتن و اتحاد عمل را 
داده؛ و فراخوان به پيش به سوی  تشکيل 

ًحتم))ا (دي))ه ک)ارگری را م))ی دھ)د ي)ک اتحا
ب)))ه عن)))وان ح)))زب » کومل)))ه«ب)))ه رھب)))ری 

آي)))ا !). بلش)))ويک جن)))يش ک)))ارگری اي)))ران
ًواقعا موضع دوست گرامی محم)د حس)ين 
را می توان جدی تلقی کرد؟ آيا می ت)وان 
آن)))را ب)))ه عن)))وان راه ح)))ل بح)))ران کن)))ونی 

زيرا ايشان به ريشه ! ًپذيرفت؟ مسلما خير
 اف)راد نظي)ر بحران، که عملکرد فرق)ه ای

خود ايشان دامن می رن)د،  برخ)ورد نم)ی 
او نمی خواھد درک کند که تا زمانی . کند

ک))ه بان))د ب))ازی ھ))ا و از پش))ت س))ر خنج))ر 
ًزدن ھا و افت)راق ھ)ا و نھايت)ا ع)دم وج)ود 
دموکراسی ک)ارگری در جن)بش م)ا وج)ود 
داش)))ته باش)))د؛ گ)))ام ھ)))ای اولي)))ه در نطف)))ه 

 .مسدود می گردند

 

 نتيجه گيری 

 اس))ت ک))ه راھکارھ))ا و راه ح))ل ھ))ا ب)ديھی
اين دوستان نه تنھا ما را به جايی نخواھد 
رس)))اند؛ بلک)))ه ب)))ا نادي)))دن گ)))رفتن ريش)))ه 
بح))ران؛ فع))ا.ن ک))ارگری را در بحران))ی 

با يد توجه شود . عميق تر قرار خواھد داد
ک))ه ھ))ر بحران))ی منج)))ر ب))ه دلس))رد ش)))دن 
بخش))))))ی از ک))))))ارگران ش))))))ده و اعتم))))))اد 

ی بيش)))تر از نيروھ)))ای راديک)))ال ک)))ارگر
از آنج)ا ک)ه ک)ارگران . دست خواھد رف)ت

به علت موقعيت ويژه خود بايد به مبارزه 
ضد دولتی ادامه دھند؛ با قطع اميد کردن 
از ک))ارگران پيش))رو راديک))ال؛ ب))ه دنب))ال 
ب))))ديل ھ))))ای رفرميس))))تی و سنديکاليس))))تی 

 . خواھند رفت

ب)))رای پ)))يش گي)))ری از اي)))ن وض)))عيت ن)))ا 
د برای احيای بسامان آتی، بايد ت�ش مجد

. يک اتحاد عمل سراسری ص)ورت گي)رد
ام))))ا اي))))ن ب))))ار ف))))را گي))))ر و ب))))ا رعاي))))ت 
دموکراس)))))ی ک)))))ارگری و ب)))))ه رس))))))ميت 

اتح))ادی ک))ه در آن . ش))ناختن ح))ق گ))رايش
بان)د ب)ازی و ح))ذف گراي)ی و تحمي)ق ي))ک 

اتح)ادی ک)ه ب)ه . ديگر وج)ود نداش)ته باش)د
شکل دموکراتي)ک و سراس)ری از طري)ق 

 درون))))))ی دام))))))ن زدن ب))))))ه ب))))))ولتن ھ))))))ای
تشکي�تی و بولتن ھای بيرونی سياسی و 
نظری؛ کليه کارگران مبارز را بر محور 
يک سری مطالبات مرتبط و ي)ک برنام)ه 

در اي)ن . عمل کارگری؛ جلب و متحد کند
اتحاد عمل تقسيم کارھا ب)ر اس)اس قابلي)ت 
ھ))))ای اف))))راد ص))))ورت م))))ی گي))))رد و ن))))ه 
زودوبن)))دھای بورکراتي)))ک و ب)))ده بس)))تان 

مھ))م ت))ر از ھم))ه اينک))ه . انهھ))ای کاس))بکار
در اي))ن اتح))اد عم))ل سراس))ری باي))د در ب))ه 

ک)ارگران . روی کارگران جوان باز باش)د
پيش)))روی س)))نتی باي)))د ج)))ای خ)))ود را ب)))ه 

باي)))د .  ک)))ارگران پيش)))روی ج)))وان بدھن)))د
تمامی تجارب مثبت و منفی دو دھه پ)يش 

زمين))ه . ب))ه ک))ارگران ج))وان  انتق))ال گ))ردد
ل))ی رھب))ران عمض))روری ب))رای س))اختن 

کارگران برای دوره آتی توسط ک)ارگران 
 .جوان بايد آماده گردد

پيش به سوی ايجاد اتحاد عمل سراسری 
  !مبتنی بر  دموکراسی کارگری

 

 ١٣٨٦  آبان ١٢

نقدی بر نقد غير 
 مارکسيستی مذھب

 

 وحيد رنجبر
 

جامعه ی سرمايه داری، و ھ)ر جامع)ه ی 
طبقاتی و يا غير طبق)اتی ديگ)ری، دارای 

سبات زير بنايی به عنوان شالوده ھای منا
اقتص))ادی و رواب))ط اجتم))اعی و ھمچن))ين 
مناس))))))بات رو بن))))))ايی اس))))))ت ک))))))ه آن))))))را 
ايدئولوژی حاکم، ھم)ان اي)دئولوژی طبق)ه 

مناس))بات رو بن))ايی . ی ح))اکم م))ی خ))وانيم
کام� متاثر از بخش زير بنايی است و از 
آن ناشی می شود، و در عين ح)ال ک)ه ب)ه 

ک))يم ان کم))ک م))ی کن))د پ))ا ب))ر ج))ايی و تح
ني)))رو و مقاوم)))ت خ)))ود را م)))ديون ھم)))ان 

 .مناسبات زير بنايی است
 

در ھ))ر جامع))ه ی طبق))اتی اي))دئولوژی ی 
حاکم، ايدئولوژی طبقه ی حاکم است، بنا 
ب)))ر اي)))ن تعري)))ف در جامع)))ه ی س)))رمايه 
داری، متک))ی ب))ر مالکي))ت خصوص))ی ب))ر 
اب)))))زار تولي)))))د، تولي)))))د ارزش افزون)))))ه و 

ئولوژی ح)))))اکم، انباش)))))ت س)))))رمايه، اي)))))د
اريس)ت، ک)ه از زي)ر ايدئولوژی س)رمايه د

رمايه داری حاص)ل م)ی بنای جامعه ی س
اي))))ن . ش))))ود و س))))عی در تحک))))يم آن دارد

موضوع به مانند زنجيره ی به ھم پيوسته 
 .ای از علت و معلول نمايان می شود

 
انگل))س م)))ذھب را ناش))ی از عق)))ل ن)))اقص 
بشری می داند، نقص فعلی عقل نوع بشر 

ز وابستگی و ناتوانی آن به طبيعت ناشی ا
ع)دم (است، و اين ع)دم تس)لط ب)ر طبيع)ت 

خ))))ود از ) انکش))))اف ني))))رو ھ))))ای مول))))ده
 .مشخصات جامعه ی طبقاتيست

 

جامعه ی طبق)اتی از انکش)اف ني)رو ھ)ای 
مول))ده و مس))لط س))اختن بش))ر ب))ر طبيع))ت 

 . ناتوان، نا توان است 
 

گفتيم که در جامعه ی طبقاتی، که جامع)ه 
وز ني))ز از آن ن))وع م))ره داری ای س))رماي

است، ايدئولوژی حاکم، ھمان ايدئولوژی 
س))رمايه داری، ب))ه . طبق))ه ی ح))اکم اس))ت

عن))وان طبق))ه ی مس))لط کن))ونی، ب))ا تزري))ق 
م))ذھب، ب))ه عن))وان بخش))ی از اي))دئولوژی 
حاکم و ھمان مناسبات رو بنايی ی ناش)ی 
از زي))ر بن))ای اي))ن نظ))ام، س))عی در انفع))ال 

س جل))وه دادن طبق))ات تح))ت اس))تثمار،مقد
رنج ھای اين دنيا و حاکميت خود دارد و 
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با معرفی جھانی ديگر انتقام از ستمگران 
 .و حاکميت فقرا را به ان موکول می کند

 
مارکسيس))))ت ھ))))ا، ب))))ا س))))�ح ماتري))))اليزم 
ديالکتي))ک، دش))من آش))تی ناپ))ذير م))ذھب و 

نق)د م)ذھب، . ھر نوع تفکر مذھبی ھس)تند
ام)ا . به گفته ی مارکس، آغاز نق)د ھاس)ت

اي))ن نق))د، ب))ه مانن))د تم))امی نق))د ھ))ای خ))ود 
مارکس نيز بايد ريشه و مشخصا طبق)اتی 

 .باشد
 

ت)))ا ب)))ه اينج)))ای بح)))ث م)))ورد تايي)))د اکث)))ر 
ام)ا زم)انی ک)ه ک)ار . مارکسيست ھا اس)ت

به پراتيک و به ھ)م پيون)د زدن تئ)وری ب)ا 
آن می رسد، گروھی از مارکسيس)ت ھ)ا، 
ب))))رای ج)))))ذب طي)))))ف گس)))))ترده ت)))))ری از 

 اصول و بديھيات بس)ياری را معترضين،
زي))ر پ))ا م))ی گذارن))د و مش))ی اش))تباھی در 

 .برخورد با مذھب پيش روی می گيرند
 

خطاب اين نقد ب)ه س)وی وارث)ان نظري)ات 
منص))))ور حکم))))ت، و دقيقت))))ر، اعض))))ا و 
رھبران احزاب کمونيست کارگری اس)ت 
ک)))ه ب)))ه نظ)))ر نگارن)))ده، تنھ)))ا س)))ازمانھای 
خ)))رده ب)))ورژوازی ض)))د م)))ذھب ، م)))دافع 

ق بش)ری و م)دعی نماين)دگی طبق)ه ی حقو
موضوع ح)زب کمونيس)ت ( کارگر ھستند

ک)))ارگری و ت)))اکتيکش در قب)))ال مس)))ئله ی 
حقوق بشر نيز خ)ود نق)د جواگان)ه ای م)ی 

ً ش))يوه ی نق))د اي))ن گ))رايش ظ))اھرا!).طلب))د
، نق))د آي))ات قران))ی، افش))ای "مارکسيس))ت"

جنايات مذھبی و حمله ناشيانه به مذھب و 
س))))تی ب))))ه اي))))ن در ک))))ل نق))))د غي))))ر مارکسي

که خواس)ته ي)ا ن)ا خواس)ته . موضوع است
ن))ه تنھ))ا ض))ربه ای ب))ه م))ذھب نم))ی زن))د، 
بلکه به بازگشت ق)درت من)د ت)ر آن منج)ر 

 .می شود
 

نچه در ابتدای مقاله ذک)ر ش)د، بر پايه ی آ
م)))ذھب ناش)))ی از عق)))ل ن)))اقص بش)))ری و 

ھ))ر . ک)رنش بش))ر در مقاب))ل طبيع))ت اس))ت
ی دو ی اين موارد در ھر نوع از جامعه 

ست، و ايدئولوژ ی حاکم،  اطبقاتی حتمی
خ)))ود ح)))امی و مول)))د م)))ذھب و تفک)))رات 

 . مذھبی است
 

برچي))ده ش))دن اي))ن توھم))ات و ب))ر ق))راری 
جامع))ه ی ب))دون تفک))رات م))ذھبی ج))ز ب))ا 
انق�ب سوسياليستی ، طی ی دوران گذار 
و برق))راری جامع))ه ی کمونيس))تی ممک))ن 

حمل)))ه و رو در روي)))ی ب)))ا . نخواھ)))د ب)))ود
امع))ه ی س))رمايه داری ، ن))ه م))ذھب در ج

تنھا سود ی ندارد و ب)ه برچي)ده ش)دن اي)ن 
نوع تفکر کمکی نمی کند، بلکه می تواند 
اثری عکس داشته و به تقويت و بازگشت 

 .قدرتمند تر آن کمک کند

 
 

نمون)))ه ی چن)))ين رو در روي)))ی ب)))ا م)))ذھب 
حتی در دوران گذار، در اتحاديه جماھير 

 و ش))وروی ني))ز ب))ه شکس))ت اي))ن مب))ارزه
و . بازگشست قدرتمند تر مذھب منجر شد

 ک)))ارگيری اي)))ن ش)))يوه ی نق)))د توس)))ط ب)))ه
ن))روژی در مقابل))ه ب))ا ب))ين فرص))ت طلب))ان 

الملل کمونيستی ني)ز نمون)ه ی ديگ)ری از 
 .تاثير عکس اين شيوه ی بر خورد است

 
شيوه ی نقد مارکسيستی زمين تا آسمان با 
روش وارثان انديشه ھای منصور حکمت 

 نق)))د مارکسيس)))تی راديک)))ال .تف)))اوت دارد
است، يعنی ريشه ای و ما مارکسيست ھا 
ھر پدي)ده را ب)ه ص)ورت ريش)ه ای م)ورد 
. تجزيه تحليل قرار داده و نقد می می کنيم

نقد مذھب نيز بايد، راديکال، ريشه ای و 
نقد براھين . به طور مشخص طبقاتی باشد

وج))ود خ))دا، افش))ای جناي))ات م))ذھبی و ي))ا 
کت))ب دين))ی ب))ه ھ))يچ تناقض))ات موج))ود در 

زيرا نه تنھا به . عنوان مارکسيستی نيست
ش))يوه ی مارکسيس))تی آن))را م))ورد تجزي))ه 
تحليل و نقد قرار نمی ھ)د، بلک)ه ش)يوه ی 
مب)))ارزه غي)))ر مارکسيس)))تی ب)))ا آن را ني)))ز 

و ب))ه اي))ن ترتي))ب در . پيش))ه رو م))ی گي))رد
مس))ير رفرمي))زم و س))تايش دول س))کو.ر 

 .اروپايی  گام بر می دارد
 

نشان دادن اين تفک)رات رفرميس)تی برای 
و نقد ھ)ای غي)ر مارکسيس)تی اي)ن گ)رايش 

خ))رده ب))ورژوازی نق))ل ق))ولی از منص))ور 
 :حکمت را در ادامه می آوريم

 

نفس واگذار کردن آن به امر خصوصى "
يعن)ى باي)د . مردم به نظر م)ن ک)افى نيس)ت

ساده . جامعه کارى بکند که اس�م بربيفتد
 اس�م آزادانه و بگويم، بايد کارى کنيم که

 . ..... داوطلبانه توسط خود مردم بربيفتد
. اين چه راھ)ى دارد؟ آم)وزش و پ)رورش

ي))))ک دول))))ت آزاد ک))))ه حق))))ايق سياس))))ى، 
اجتم))اعى، م))دنى، ت))اريخى، بيول))وژيکى، 
فيزيکى و طبيعى را به شھروندانش تعليم 

قانونھ))اى م))دنى ک))ه از م))ردم در . ميدھ))د
 و ان))دازى بنگاھھ))اى م))ذھبى مقاب))ل دس))ت

م)ذھب را . صنعت م)ذھب حفاظ)ت ميکن)د
 . بايد به نظر من مثل صنعت دخانيات ديد

ق))وانينى باي))د وج))ود داش))ته باش))د ک))ه . ....
اج))ازه ندھ))د ک))ه ص))نعت م))ذھب ک))ه ب))راى 
ّخ)))ودش دک)))انى اس)))ت، زن)))دگى م)))ردم را 

در ط))ول ي))ک نس))ل ميش))ود . خ))راب کن))د
ک))ارى ک))رد ک))ه ي))ک جامع))ه آزاد بوج))ود 

ما.ريا، مثل اعتياد بيايد که مذھب را مثل 
 "ک)))ن ک)))رده باش)))د ب)))ه م)))واد مخ)))در ريش)))ه

در ب)اره مصاحبه با رادي)و انترناس)يونال (
 )ی مبارزه با مذھب

 

منص)))ور حکم)))ت در مص)))احبه خ)))ود ب)))ا 
رادي))و انترماس))يونال در مم))ورد مس))ئله ی 
مب))))ارزه ب))))ا م))))ذھب ني))))ز آش))))کارا عقاي))))د 

 .رفرميستی خود را عيان می سازد
 

ت))ا اينج))ای (داخت))ه ابت))دا ب))ه نف))ی م))ذھب پر
) صحبت تمام مارکسيست ھا با او موافقند

اما در ادامه و در معرفی راه کار ھای از 
مي)))دان ب)))ه در ک)))ردن م)))ذھب ق)))وانينی را 
پيشنھاد می کند که کاسبی مذھب را منحل 

حق))))ايق کن))))د، آم))))وزش و پرورش))))ی ک))))ه 
سياس)))))ى، اجتم)))))اعى، م)))))دنى، ت)))))اريخى، 
بيول))))وژيکى، فيزيک))))ى و طبيع))))ى را ب))))ه 

 و معجزه ی  ک)ه روندانش تعليم ميدھدشھ
جامعه را از م)ذھب پ)اک م)ی س)ازد، اي)ن 

ش))يوه ی . اس))ت تم))ام راه ک))ار ھ))ای ايش))ان
نق))د اش))تباه و غي))ر مارکسيس))تی، راه ک))ار 

در . ھ))ای رفرميس))تی را ني))ز در پ))ی دارد
نظري)))ات ايش)))ان خب)))ری از فراين)))د زوال 

از .  ب))ا زوال طبق))ه نيس))تمم))ذھب، ھمگ))ا
 چن)ين برداش)ت م)ی پاسخ منصور حکمت

شود که با اعمال قوانينی و يا واضح تر، 
ک، و با برقراری قوانينی سکو.ر و .يئ

با گذش)ت ي)ک نس)ل، م)ی ت)وان م)ذھب را 
ھب، تنھ))ا ب)))ا وض)))ع م)))ذ. ريش))ه ک)))ن ک))رد
فرم قوانين قبلی ريشه کن قوانين جديد و ر



    سال اول-١٣٨٦   آبان١٦          شماره ھشت        ميليتانت
 

٨ 

نخواھ)))د ش)))د، چن)))ين تفک)))ری، درک)))ی از 
امع)ه بازتوليد مذھب و عقايد مذھبی در ج

در اي))ن راه ک))ار . ی س))رمايه داری ن))دارد
مانن)))))د معج)))))زه ی ايش)))))ان در برق)))))راری 
سوسياليزم ھمان فردای انق�ب، نه نشانی 
از حل طبقاتی اين پديده مشاھده می ش)ود 

. آن) طبقاتی(و نه تجزيه تحليل ريشه ای 
منص))ور حکم))ت اي))ن ب))ديھيات مارکس))يزم 
را درک نک)رده ک))ه م)ذھب، زاده ی نظ))ام 

 ج))ز ب))ا انق))�ب اجتم))اعی ی اس))ت وطبق))ات
ا ب)))))ه عن)))))وان بخش)))))ی از ک)))))ه م)))))ذھب ر(

فرھن))))گ اجتم))))اعی ن))))ه تنھ))))ا آزادان))))ه و 
 بلک)))ه ب)))ا مب)))ارزه ی پيگي)))ر و ،داوطلبان)))ه

مارکسيستی آن با حرکت به سوی جامع)ه 
و )   ی ب)))دون طبق)))ه از ب)))ين خواھ)))د ب)))رد

برق)))))راری سوس)))))ياليزم در فرماس)))))يونی 
ذھب  م.جھانی از ميدان به در نخواھد شد

زاده ی نظام طبقاتيست، از آن تغزيه می 
ح)))ذف . ن م)))ی کوش)))دکن)))د و ب)))ه تحک)))يم آ

 .مذھب بدون حذف طبقات ممکن نيست
 
 

او. باي))د بگ))ويم در اروپ))ا ": او م))ی گوي))د
آنجا که مذھب اين نقش را ندارد، بخاطر 
اين است که ک)ارى ک)ه گف)تم را در ق)رون 

ان))د و ام))وال و  رفت))ه. ان))د قب))ل ب))ا آن ک))رده
ق)))انون وض)))ع . ان)))د موقوف)))اتش را گرفت)))ه

ان))))د ک))))ه م))))ذھب اج))))ازه ن))))دارد در  ک))))رده
ق))انون . آم))وزش و پ))رورش دخال))ت بکن))د

ان))د ک))ه دي))ن اج))ازه ن))دارد در  وض))ع ک))رده
در ... اح))وال م))دنى م))ردم دخال))ت بکن))د و

نتيجه اروپاى ام)روز ب)راى اينک)ه بفھم)يم 
م)))ذھب چ)))ه ميتوان)))د باش)))د، مث)))ال خ)))وبى 

 ."نيست
 

ر حکم))))ت در ھم))))ين منص))))ول))))ب ک))))�م 
رفرم)ی در جامع)ه . پاراگراف نھفته است

در راه رس))يدن ب))ه کش))ور ھ))ای س))کو.ر 
تم))))ام خواس)))ته ھ))))ای منص))))ور . اروپ)))ايی

حکمت در کشور ھای اروپايی انجام شده 
است، اموال کليسا و مروجان ضبط شده، 

ت در زن)دگی م)ردم به دين اجازه ی دخال)
م))وزش و پ))رورش از داده نم))ی ش))ود و آ

توج)))ه . جداس)))تم)))ذھبی ک)))ام� آم)))وزش 
رم))ان ش))ھر ھم))ان داش))ته باش))يد ک))ه اي))ن آ

جوام))))ع توس))))عه يافت))))ه ی س))))رمايه داری 
 تم)ام رف)رم ھ))ای م)د نظ))ر ھس)تند ک)ه گوي))ا

برای رسيدن . ن ختم خواھد شدايشان به آ
ب)))ه مقص)))ود ايش)))ان ف)))راروی از س)))رمايه 
داری ني))از نيس))ت، رف))رم ھ))ای پيش))نھادی 
ايش))))))ان م))))))ی توان))))))د خواس))))))ته ی غي))))))ر 

مارکسيس)))))))تی اش را در ھم)))))))ين نظ)))))))ام 
 .سرمايه داری کنونی نيز بر آورده کند

 
برای نشان دادن ريشه ی اي)ن تفک)رات و 
نقد آنھا، به ھمين چند خط از مصاحبه ی 

ب))رای . منص))ور حکم))ت بس))نده م))ی کن))يم
 خواندن مقا.ت و مصاحبه ھای اينچنين)ی
 ،م))ی ت))وان ب))ه عن))وان نمون))ه ھ))ای ديگ))ر

�گ ايان و ي))ا وب))س))ايت و نش))ريه ب))ی خ))د
س)))ياوش ش)))ھابی و نوش)))ته ھ)))ايش تح)))ت 
 .عنوان رد براھين وجود خدا نيز مثال زد

 
ش))))يوه ی ص))))حيح مب))))ارزه ب))))ا م))))ذھب و 
تفک))))رات م))))ذھبی، آم))))وزش ماتري))))اليزم 
ديالکتيک، توسعه ی فعاليت مشترک توده 

ام)ا از . ھا و پيشرفت عل)وم طبيع)ی اس)ت
ميدان به در کردن م)ذھب از محص)و.ت 

وسياليس)))تی اس)))ت و ن)))ه ش)))عار انق)))�ب س
.  اس)))))))تراتژی ھ)))))))ای اص)))))))لیاص)))))))لی و

 می دانند که حذف مذھب، مارکسيست ھا
رھ)))ايی زن)))ان و رعاي)))ت حق)))وق بش)))ر در 
جوامع سرمايه داری ممک)ن نيس)ت و راه 

ق�ب می رسيدن به آنھا از دروازه ھای ان
ن ب))ه ج))ای پ))س ب))رای رس))يدن ب))ه آ. گ))ذرد

 پرداختن به حواشی به فکر تبديل طبقه ی
ک))ارگر از طبق))ه ای در خ))ود ب))ه طبق))ه ای 

ازماندھی و ب))))))رای خ))))))ود ھس))))))تند و س))))))
ار اص)))لی م)))ی تش)))کي�ت انق�ب)))ی را ش)))ع

از مي))دان ب))ه در ک))ردن م))ذھب تنھ))ا  .دانن))د
در ص)))ورت تس)))لط انس))))ان ب)))ه طبيع))))ت، 
پيش))رفت عل))وم او و مشخص))ا ب))ر ق))راری 
. جامعه ای بدون طبقه ممک)ن خواھ)د ب)ود

ظمی رواب)ط تنھا در چنين جامعه ای بی ن
اجتم))اعی و توھم))ات م))ذھبی ناش))ی از ان 
س)))اقط ش)))ده و ب)))ا ب)))ر ق)))راری جامع)))ه ی 
کمونيس))تی، ب))ه عن))وان ش))عار مارکسيس))ت 
ھ))))ا و آرم))))ان شھرش))))ان، رھ))))ايی از آن 

 .ممکن خواھد بود
 

اما اح)زاب کمونيس)ت ک)ارگری، ب)ه ج)ای 
ی م))))))))ذھب و مب))))))))ارزه ی نق))))))))د طبق))))))))ات

ن، که مستلزم مب)ارزه در مارکسيستی با آ
 سوس))ياليزم اس))ت، ماھي))ت اس))�می و راه
ان ذھبی دولت را از وجه س)رمايه داري)آم

پر رنگ تر کرده، موضوعات فرع)ی را 
ب))ه ش))عار ھ))ای اص))لی تب))ديل م))ی کنن))د در 
واقع با انح)راف از خط)وط مارکسيس)تی، 
ماھي))ت خ))رده ب))ورژوازی و رفورميس))تی 

 .خود را آشکار می سازند
 
١٣٨٦ آبان ٥  

 

بندی  معج"ر پاسخ به توھم د
ستی با يط فعلی جنبش کمونيشرا

سازی خطوط انحرافی  عمده
"٦تانت شماره يليسرمقاله م  

 
 محسن آذر

 
 مقدمه

 
بر سرمقاله " گورکن"پيرو نقدی که آقای 

شماره ششم نشريه ميليتانت داش)تند، .زم 
 . دانستيم پاسخی به اين نقد ارائه دھيم

 
ال))ذکر ک))ه ن))ام نق))د ب))ر آن  در مطل))ب ف))وق

ته ش))ده و چن))دين ص))فحه را ب))ه خ))ود گذاش))
اختصاص داده است، فارغ از خطوط ب)ه 

ای ک)))ه در آن ب))))ه چش))))م  غاي)))ت انحراف))))ی
آن را در ادام)))ه ب)))ه ص)))ورت (خ)))ورد  م)))ی

، )کام))))ل نق))))د و بررس))))ی خ))))واھيم ک))))رد
ھای سطحی و مکانيکی، جم�ت   برداشت

ط))))))و.نی و پرتن))))))اقض، خ))))))وانش م))))))تن 
ض)))عيف، ع)))دم درک موض)))وع س)))رمقاله 

تص)))ميم ب)))ر نفھمي)))دن "ن ن)))ام اگ)))ر ب)))ر آ(
ل اساس)ی ، مس)ائ…و) نگذاريم" موضوع

ديگری وجود دارد که ابتدا به آن خواھيم 
ھ))ايی از اي))ن م))تن  مق))دمتا نمون))ه. پرداخ))ت

فرس)))ا ب)))ر پيچان)))دن  کمي)))ک و ت)))�ش ج)))ان
کاس)))تی ب)))ار تئوري)))ک در لفاف)))ه جم)))�ت 
طو.نی و سردرگم که با تکرار چن)دين و 
ن چن)))))))د ھزارب)))))))اره واژگ)))))))انی ھمچ)))))))و

، "داری وابس))))ته س))))رمايه"، "ديالکتي))))ک"
کوش))د ب))ا س))ردرگم  م))ی… و" امپرياليس))م"

ک))))))))))ردن خوانن))))))))))ده، وی را مج))))))))))ذوب 
 !!ريمآو جا می اصط�حات کند، را در اين

 
در «: فرماين)))د ابت)))دا م)))ی" گ)))ورکن"آق)))ای 

داری وابس))))ته، عوام))))ل  ش))))رايط س))))رمايه
عينی طبقه کارگر و شرايط بالقوه انق�بی 

ب))ه ان))دازه ک))افی رش))د ديگ))ر اقش))ار خل))ق 
ھ)ای زن)دگی  فق)ر ھم)ه روزن)ه. کرده است

مردم را پر کرده و ھمه اقشار زحم)تکش 
خل))ق يعن))ی اکثري))ت مطل))ق و ق))اطع م))ردم 
ايران در زير ب)ار رن)ج و ک)ار منتھ)ی در 

پرولت)ری  ھيبتھای متفاوت پرولتری، نيمه
بورژوازی شھر و روستا مصائب  و خرده

کنند اما  زندگی را تا اعماق جان لمس می
عوام))ل ذھن))ی انق�ب))ی رش))د نک))رده و در 

اي))))ن . (»س))))کون و رخ))))وت خفت))))ه اس))))ت
جداسازی مکانيکی را که م)ا ب)ه ايش)ان و 
ايشان به سرکوب جمھوری اس�می رب)ط 

دھن))د را در ادام))ه ب))ه ص))ورت کام))ل  م))ی
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ام))ا ھم)ين ايش))ان در ). بح)ث خ))واھيم ک)رد
نب)))))رد «: ج)))))ايی ديگ)))))ر فرم)))))وده بودن)))))د

 بسياری از خ)واص خودجوش خلق بنا به
اي))))ن خ))))واص !!!! غريض))))ی(غريض))))ی 

توانسته است ) چيست مشخص نشده است
رژي))))م جمھ))))وری اس))))�می را در زمين))))ه 
برق))راری مح))يط س))کون و رخ))وت دچ))ار 

ھای مس)تقيم و  چالش و استفاده از تاکتيک
کن))ده را ن))زد نيروھ))ای س))رکوبگر  پوس))ت

ج)))ا دو نکت)))ه  در اي)))ن. »ت)))ر کن)))د پردامن)))ه
 . کند خودنمايی می

 
رش)د نک)رده «با.خره عوامل ذھنی ) الف

» و در محيط سکون و رخوت خفته است
اند رژيم جمھوری  توانسته«يا اين عوامل 

اس)))�می را در زمين)))ه برق)))راری مح)))يط 
نماين))د؟ » س))کون و رخ))وت دچ))ار چ))الش

گ))وييم ج))دا ک))ردن  جاس))ت ک))ه م))ا م))ی اي))ن
 !! مکانيکی عوامل ذھنی و عينی

تفاده از اس))))))«: گوين))))))د ايش))))))ان م))))))ی) ب
کن)ده را ن)زد  ھای مس)تقيم و پوس)ت تاکتيک

ام)ا » ت)ر کن)د نيروھای س)رکوبگر پردامن)ه
خودشان بخش زيادی از مقاله خود را به 

اند که ما چرا در تاکيد  اين اختصاص داده
ھ))ای  ش))دن س))رکوب و بي))ان عل))ت پردامن))ه

گرايانه  اقدامات سرکوب«: گوييم اخير می
گری و اخي)ر دول)ت نس)بت ب)ه فع)ا.ن ک))ار

دانش))جويی ب))ه غي))ر از روش ارعابگران))ه 
و د.ي)))ل اي)))ن پردامن)))ه …» ھميش)))گی آن

 .دھيم شدن را توضيح می

 
: فرمايند ايشان باز ھم در جای ديگری می

قبل از ھر چي)ز باي)د اي)ن ش)بھه را رد و «
تصريح نمود ک)ه م)ا مخ)الف رون)د رو ب)ه 

اما باز ھم » ای نيستيم رشد مبارزات توده
 و ب))از ھ))م ب))ه ص))ورت در قس))متی ديگ))ر

واضح است که نه «: گويند آميز می تناقض
ش)ود و  ای از تحولی عظ)يم دي)ده م)ی نشانه

ن))ه ش))واھد از پيش))رفتی راديک))ال حکاي))ت 
ما باز ھ)م نفھمي)ديم ک)دام قس)مت !! »دارند

را باي))د بپ))ذيريم و ھمچن))ين نفھمي))ديم چ))را 
بن))ابراين؛ ب))ا وج))ود «: گ))وييم وقت))ی م))ا م))ی

دين))اميزم مب))ارزات ت))وان  ھ))ا م))ی س))رکوب
ب)ه . رونده ارزي)ابی ک)رد اجتماعی را پيش
ت))وان اذع))ان داش))ت ک))ه  س))خن ديگ))ر م))ی

تناسب قوا به سود مبارزان در حال تغيير 
، ب))ا مخالف))ت سرس))ختانه ايش))ان و »اس))ت

متھم شدن به پر بھا دادن به نق)ش حرک)ت 
چ)ون ب)ه !! ش)ويم خود به خ)ودی م)تھم م)ی

ا تنھا نظر ما پر واضح است که تناسب قو
در شرايطی تغيير خواھد کرد که يکی از 

 !!روی باشد طرفين در حال پيش

 
ام)))ا ب)))از ھ)))م ش)))اھکار ديگ)))ری از آق)))ای 

س))))نديکا ک))))ه «: گوين))))د م))))ی"!! گ))))ورکن"
راستش !! »بندی غيرقانونی دارد صورت

جا ھم متوجه نشديم طب)ق چ)ه معي)اری  اين
الذات)ه دارای  ايشان معتقدند که سنديکا ف)ی

نونی اس))ت در ح))الی ک))ه ص))ورتی غيرق))ا
ھم))ين جمھ))وری اس))�می ني))ز ح))داقل ب))ه 
ش))کل ص))وری آن را ب))ه رس))ميت ش))ناخته 

چه رسد ب)ه .  )ILOھای  نامه مقاوله(است 
مسئله در . داری در بعد جھانی آن سرمايه

مسئله در فروکاست و . جای ديگری است
نادي)))ده گ)))رفتن جن)))بش خ)))ود ب)))ه خ)))ودی و 
مب)))ارزات روزم)))ره طبق)))ه ک)))ارگر اس)))ت 

عنی ھمان مشکلی که طرفداران بسياری ي
ھ)ای  چريک(بورژوايی  از نظريات خرده

از ھم))ان ابت))دا ب))ه آن دچ))ار ) …ف))دايی و
اين مطلب به صورت مفصل در (اند  بوده

و ھمچن))ين ب))رای ). ادام))ه نق))د خواھ))د ش))د
توج)))))ه ايش)))))ان باي)))))د بگ)))))وييم س)))))نديکا و 

ج)))))ايی  ھ)))))ايی از اي)))))ن دس)))))ت آن تش)))))کل
 سرکوب روب)رو شوند و با غيرقانونی می

چ)را ک)ه . گردند که رن)گ س)رخ دارن)د می
کوش))د ت))ا ب))ا  ھم))ين ب))ورژوازی ح))اکم م))ی
ھ))ايی از ج))نس  ايج))اد س))نديکاھا و اتحادي))ه

ھ))ای م))دل اروپ))ايی و آمريک))ايی،  اتحادي))ه
مناسبات طبقاتی را از حالت خصمانه ب)ه 

. تب))ديل نماي))د… حال))ت تف))اھم مش))ترک و
د دھن)) گون))ه ادام))ه م))ی اي))ن" گ))ورکن"آق))ای 
رويک)))))رد گس)))))ترده س)))))نديکاھای «: ک)))))ه

ک))))ارگری ب))))ه رفرميس))))م و فران))))رفتن از 
ظ))اھرا باي))د ي))ک . …»نيازھ))ای ص))نفی و

تذکر ديگر ھ)م ب)ه ايش)ان ب)دھيم ک)ه اص)� 
ھ)ای  قرار نيست سنديکا از سطح خواس)ته

صنفی فراتر رود که شما اي)ن ام)ر را ک)ه 
ھای واقعی از زم)ان  برای کليه کمونيست

 چي))ز عجي))ب ي))ا لن))ين واض))ح ش))ده اس))ت،
يابيد که به امح)ای ت)وھم  کشفی بزرگ می

سنديکای سرخ . انجامد سنديکای سرخ می
ت)ان ب)ه ذھ)ن متب)ادر  چه نوشته برخ�ف آن

کن)))د، ارگ)))ان نھ)))ايی مب)))ارزه طبق)))اتی  م)))ی
نيس))ت بلک))ه منظ))ور از آن تنھ))ا اي))ن اس))ت 

ھای صنفی راديکال کارگران  که خواست
ب))ال را ط))رح و پيگي))ری کن))د و م))ث� ب))ه دن

نشستن بر س)ر مي)ز م)ذاکره، آن ھ)م پش)ت 
 . درھای بسته، نباشد

 
گراي))ی را ک))ه  ام))ا ح))ا. ببين))يم اوج ذھن))ی

به آن م)تھم " ميليتانت"شورای سردبيری 
شده است، در نزد شخص نويسنده نقد ب)ر 

!! سرمقاله ميليتانت تا کجا سرکشيده است
امپرياليس))م مرزھ))ای «: گوين))د ايش))ان م))ی

و … شکند و را می…  تاريخی و-اخ�قی
ای به فرم تصاعدی  جوش توده جنبش خود

ش)))ورای س)))ردبيری … ياب)))د اف)))زايش م)))ی
قص)))د دارد رون)))د رو ب)))ه رش)))د ج)))وش و 
خروش مبارزات را به سادگی اثبات کن)د 

گی چنان پافشاری "ساده"و در اين اعمال 
از محت))))وا " اثب))))ات"کن))))د ک))))ه ديگ))))ر  م))))ی
 .   »افتد می

 م)))ورد ھ)))ايی در ايش)))ان ب)))ا ذک)))ر تئ)))وری
" امپرياليس))م"ب))ازی ک))ردن  چگ)ونگی نق))ش

… ھ)ا و در رشد تضادھا، نارضايتی توده
گيرد که جنبش رو  ھا نتيجه می از تمام اين

به اع)ت� و پيش)رفت اس)ت و در مقاب)ل م)ا 
را ک))))ه از س))))ير وق))))ايعی ک))))ه در براب))))ر 
چشمانمان در حال رقم خوردن است و به 
صورت عينی رشد و افزايش اعتراضات 

ھ)))))))))ا ب)))))))))ا   و تض)))))))))ادھای آنک))))))))ارگری
کن)يم،  بينيم و بيان م)ی داران را می سرمايه
گويد چرا شما از  خواند و می گرا می ذھنی

رس)يد ک)ه جن)بش  عينيات به اين نتيج)ه م)ی
در ح))ال رش))د اس))ت و از طري))ق تئ))وری 

اي)ن . گوييد جنبش در حال رش)د اس)ت نمی
ای اس)))ت از س)))ردرگمی و  ديگ)))ر معرک)))ه

"!! گ))ورکن"راح))ت بگ))وييم حماق))ت آق))ای 
خواھيم درگير اين حماقت  راستش ما نمی

ايشان باشيم که واقعيات را رھ)ا س)ازيم و 
م)ان  از تئوری و استنتاج در پستوی خان)ه

. نتيجه بگيريم که چنان است و چنان است
جاست که گاھی آقايان برخ�ف سير  ھمين

وق))))ايع و از روی کت))))ب ب))))ه اي))))ن نتيج))))ه 
 رس)))ند ک)))ه جن)))بش خفت)))ه اس)))ت ي)))ا در م)))ی

ح))ال ش))ما . ب))رد ھنگام))ه انق))�ب ب))ه س))رمی
گرا ھستيم ي)ا آق)ای  ما ذھنی. قضاوت کنيد

که بدون مشورت ب)ا بزرگ)انش " گورکن"
دھد؟ ايش)ان ب)ا  ھای عظيمی می چنين گاف

خ)))ورده  ھ)))ای شکس)))ت اش)))اره ب)))ه تجرب)))ه
که انتظاری (ھا در انتخابات  حضور توده

جز اين ھم برای ي)ک کمونيس)ت، عجي)ب 
ت))وان از  اس))ت ک))ه نم))یم))دعی ) نم))ود م))ی

ھ))))ا حک))))م ب))))ه رش))))د  حال))))ت غلي))))ان ت))))وده
اي))ن . داد" ديناميس))م مب))ارزات اجتم))اعی"

موضوع را اگر در عالم مثل اف�طونی و 
ب))ه ص))ورت تک))ی در نظ))ر بگي))ريم ک))ام� 
درست است اما ھنگامی که در مقايسه با 
ش))))رايط اجتم))))اعی گذش))))ته ق))))رار دھ))))يم، 
 خواھيم ديد که اين نشان از نوعی آگ)اھی

ح))ال آگ))اھی واژگون))ه ي))ا ن))اقص، ب))ه ھ))ر (
و ني)))از ب)))ه ) ح)))ال از س)))کون بھت)))ر اس)))ت

ھا با پراتيک خود  توده. تغيير شرايط دارد
برن)د،  به اشتباھات تئوري)ک خ)ود پ)ی م)ی

با به مح)ک ش)رايط س)پردن آن، برداش)ت 
ھ)))ا ب)))ه  ت)))وده. کنن)))د خ)))ود را اص)))�ح م)))ی



    سال اول-١٣٨٦   آبان١٦          شماره ھشت        ميليتانت
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باره ب)ه آن س)طح  صورت مجرد و به يک
رسند که به ق)ول  تی نمیاز آگاھی کمونيس

م))ارکس در مانيفس))ت، پيش))اپيش نت))ايج را 
رس)يدند، ديگ)ر وج)ود  که اگر م)ی. دريابند

 .  داشت پيشاھنگ انق�بی ضرورتی نمی
 

ول)ی «: فرمايند باز ھم ايشان در جايی می
در حال ارتکاب ب)ه ھم)ين ج)رم اس)ت ک)ه 
باي))د ب))ه س))وال انتق))ادی م))ا پاس))خ بدھ))د ک))ه 

و ب))ر چ))ه بس))تر وح))دت ح))ول چ))ه ع))املی 
از اي)))ن دس)))ت جم)))�ت در . »مب)))ارزاتی؟

متن نوشته ايشان تا دلتان بخواھد به وفور 
ھا را به خود  شود که ما يافتن آن يافت می

جا فقط  اما در اين. کنيم خواننده واگذار می
خواس))تيم از جن))اب ايش))ان و ھمفکرانش))ان 

خ)))واھی کن)))يم ک)))ه ب)))ه اي)))ن ج)))ور  مع)))ذرت
ب)اور بفرمايي)د ! !اي)م ھ)ا پاس)خ ن)داده پرسش

خواستيم اما نتوانستيم چون اص� نفھميديم 
اي)ن جم)�ت در دس)تور زب)ان فارس)ی چ)ه 

 !!!معنايی دارند
 

در قس)))))))مت پاي)))))))انی " گ)))))))ورکن"آق)))))))ای 
ش))))))ورای «: فرماين))))))د افاضاتش))))))ان م))))))ی

سردبيری به جای نشان دادن ض)روريات 
و ملزومات جنبش، يعنی لزوم پيش)اھنگ 

نق�ب)ی در پرولتری ک)ه ب)دون آن اص)و. ا
کار نيست سعی دارد ب)ا تعري)ف و تمجي)د 
و مجيزگ))))ويی از خودجوش))))ی مب))))ارزات 

ما . »ای از اين وظيفه شانه خالی کند توده
ام)روز «: گ)وييم باز ھم نفھميديم وقتی م)ی

در مقاب)))ل فع)))الين ک)))ارگری و دانش)))جويی 
: ي))ک مس))ئله مح))وری ق))رار گرفت))ه اس))ت

ھ)دف … سازماندھی و فعاليت ب)ا برنام)ه
تانت ايجاد چتری برای تمام گرايشات ميلي

سوسياليستی است که خواھان سازماندھی 
خود در راستای تقويت گرايش مارکسيسم 

تش)کيل ي)ک ري)زی ب)رای  انق�بی و زمينه
، اگ)))ر ل)))زوم »ان)))د ح)))زب پيش)))تاز انق�ب)))ی

پيش)))اھنگ انق�ب)))ی و ايج)))اد ح)))زب طبق)))ه 
کنيم پس به چه چي)زی  کارگر را بيان نمی

؟ ما وقتی در ھمين شماره !ماي اشاره کرده
ھ))))ای قبل))))ی نش))))ريه، مق))))ا.تی  ي))))ا ش))))ماره
را … و" ح)زب پيش)تاز انق�ب)ی"ھمچون 

آوريم، اگر ب)ه ض)رورت ايج)اد ح)زب  می
طبق))))ه ک))))ارگر و متح))))د ش))))دن پيش))))اھنگ 

کن)))يم، پ)))س روی چ)))ه  انق�ب)))ی تاکي)))د نم)))ی
 ؟!ايم چيزی انگشت تاکيد گذاشته

 
!! خي))))ر موض))))وع چي))))ز ديگ))))ری اس))))ت

ف)اوت دي)دگاه و برداش)ت م)ا موضوع ب)ه ت
از ح))زب طبق))ه ک))ارگر، روش مب))ارزه و 
چگ))))))ونگی نق))))))ش پيش))))))اھنگ انق�ب))))))ی 

جاس)))ت ک)))ه  موض)))وع، آن!! گ)))ردد ب)))ازمی
م)))))))ا را م)))))))تھم ب)))))))ه " گ)))))))ورکن"آق)))))))ای 

الگوبرداری از م)ارکس، انگل)س، لن)ين و 
نمايد و به اين سبب ما  می… تروتسکی و

… را غيرمارکسيس)))ت، غيرکمونيس)))ت و
 در بھت)))))رين حال)))))ت خوان)))))د و خ)))))ود م))))ی
ھ)ای  چري)ک"خواھد تکراری باشد از  می

ذھ)ی خي)ال باط)ل ک)ه حت)ی "!! فدايی خلق
توان تکرار نمونه کميکی از آن مجاھدين 

علي)رغم تم)ام احترام)ی ک)ه ب)رای (بزرگ 
ھ)ا  شھيدان فدايی قائليم، بايد بگوييم که آن

ب))ورژوايی بودن))د و ن))ه  ني))ز جري))انی خ))رده
 !!را داشته باشد) کارگری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در قس))))مت پاي))))انی پاس))))خ ب))))ه انتق))))ادات 
ب))ه س))رمقاله م)ا، ھ))ر چن))د فک))ر " گ)ورکن"

کن))يم ت))ا ھم))ين ج))ا ک))افی باش))د ام))ا ب))د  م))ی
ندي)))ديم علي)))رغم اينک)))ه نوش)))ته ايش)))ان را 

ک)ه ب)ه  بيشتر ھزيان يافتيم تا نقد، برای آن
م))))تھم نش))))ويم، پاس))))خ … طف))))ره رف))))تن و

 .دھيمبعضی انتقادات ديگر ايشان را ھم ب
 

دول)))ت «ايش)))ان معتق)))د اس)))ت م)))ا ب)))ا گف)))تن 
داری اي)))ران در ح)))ال مع)))ام�ت  س)))رمايه

پنھ))))ان و علن))))ی ب))))ا امپرياليس))))م آمريک))))ا 
، س)))اخت اقتص)))ادی جمھ)))وری …»اس)))ت

داری  اس))))))�می را از سرش))))))ت س))))))رمايه
ايم و از تبي)ين ن)وع  جدا کرده… وابسته و
داری جمھ)))وری اس)))�می طف)))ره  س)))رمايه

ھن علي)ل آق)ای راستش اين که ذ. رويم می
توان)))د درک کن)))د ک)))ه دو  نم)))ی" گ)))ورکن"

حکوم))ت ب))ا دو س))اختار اقتص))ادی ک))ام� 
توانند ب)ر س)ر مي)ز م)ذاکره  متفاوت ھم می

بنشينند، بدون اينکه در حالت براب)ری از 
ق)))رار داش)))ته … ق)))درت، ت)))وازن ني)))رو و

م)))))ث� م)))))ا . باش)))))ند، تقص)))))ير م)))))ا نيس)))))ت
توانس)تيم در س)رمقاله نش)ريه ک)ه ي)ک  نمی

ما است، مث)ال … موضع سياسی واع�م 
چ))ون م))ث� در عھ))د قاجاري))ه، «ب))زنيم ک))ه 

احمدش)))اه قاج)))ار ب)))ا اينک)))ه ب)))ر دولت)))ی ب)))ا 
داری حکوم))))))))ت  س))))))))اخت پيشاس))))))))رمايه

ران)))د، توانس)))ته اس)))ت ب)))ا امپرياليس)))م  م)))ی
انگلس))تان و در عھ))د امپرياليس))م، ب))ر س))ر 
مي))ز م))ذاکره بنش))يند و مع))ام�ت پنھ))ان و 

واھيم گرف)ت آشکار داشته باشد، نتيج)ه خ)
توان))د ب))ا آمريک))ا  ن))ژاد ھ))م م))ی ک))ه احم))دی

به خاطر اين ع)دم . »مذاکره و معامله کند
ب))ه !!! خ))واھيم توان))ايی ج))دا مع))ذرت م))ی

خاطر اين که لزومی نديديم بگوييم اي)ران 
چ))ون (ي))ک حکوم))ت امپرياليس))تی نيس))ت 

م)ان واض)ح و  کرديم بر مخاطب)ان فکر می
 !!!خواھيم ، ھم معذرت می)مبرھن است

: ايم که که گفتيم در جای ديگری متھم شده
خواھ)د ب)ه  داری ايران م)ی دولت سرمايه«

ای را  غرب نشان دھد که اعتراضات توده
ج)))ا  در اي)))ن.  …»تح)))ت کنت)))رل داش)))ته و

کافيس)))ت ت)))ا تحلي)))ل و ان)))دک اط�ع)))ی از 
تعري))ف ان))واع دول))ت، چراي))ی روی ک))ار 
آمدن جمھوری اس�می و چگونگی تغيير 

تغييری (مھوری اس�می نوع دولت در ج
که از زمان رفسنجانی آغاز شده و ھن)وز 

، داش)ته )به سير نھايی خود نرس)يده اس)ت
آل))ود  ھ))ای ت))ب گ))ويی باش))يم ت))ا دچ))ار ھزي))ان

ب)))رای اط)))�ع . نش)))ويم" گ)))ورکن"جن)))اب 
 :امثال ايشان بايد بگوييم که

 
دو ش))))))کل از دول))))))ت ھم))))))واره در ن))))))زد 

اول، . شناس)))ان ترس)))يم ش)))ده اس)))ت جامع)))ه
دول))))))ت "و دوم " ت ب)))))رای طبق)))))هدول)))))"

در اي)))ن تعري)))ف نکت)))ه ظريف)))ی "!! طبق)))ه
وج))))ود دارد ک))))ه امي))))دواريم ذھ))))ن آق))))ای 

ھ))م ي))ارای ھن))دل ک))ردن آن را " گ))ورکن"
دولت ب)رای طبق)ه اص)ط�حا . داشته باشد

دولتی است که حامی عيان منافع طبق)اتی 
خ)))))اص اس)))))ت و در اي)))))ن راه از اب)))))زار 

ب))ه ) …پل)يس، ارت)ش و(س)رکوب خ)ويش 
کند و گاه حتی  ت عريان استفاده میصور

برای حفظ منافع طبقاتی، بخشی از ھمان 
ام)ا . نماي)د طبقه مسلط را نيز سرکوب می

دولت طبقه مبين نوعی از دولت است که 
در آن سعی شده تا شکل عيان حفاظت از 
منافع طبق)اتی پوش)يده ش)ده و ب)يش از ھ)ر 

ھ)))ای ب)))ه  چي)))ز ش)))باھت ب)))ا ان)))واع دول)))ت
اين . مروز اروپايی دارداصط�ح مدرن ا

اصط�ح مب)ين ن)وعی از دول)ت اس)ت ک)ه 
کوشد خود را ورای مناس)بات طبق)اتی  می

نش))ان دھ))د ام))ا در حقيق))ت ب))از ھ))م نماين))ده 
منتھ)ا تغيي)ری ک)ه ايج)اد . بقه حاکم استط

ش))ده، اي))ن گون))ه اس))ت ک))ه ش))کل عري))ان 
حفاظ)))ت از من)))افع طبق)))اتی از آن تقريب)))ا 

ه اصط�ح ھای ب زدوده شده و شکل دولت
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مدرن اروپ)ايی ام)روز را ب)ه خ)ود گرفت)ه 
 . است

 
در . ام))))ا ب))))ه بح))))ث خودم))))ان ب))))ازگرديم

جمھ)))))وری اس)))))�می، پ)))))س از س)))))رکوب 
ک))ه   و پ))س از آن٦٠ھ))ای س))ياه دھ))ه  ل س))ا

نياز بورژوازی به سرکوب تمام جريانات 
چ))))پ و ب))))ه حاش))))يه و مح))))اق ب))))ردن آن 
برط))رف گردي))د، ت))�ش ش))د ت))ا دول))ت از 

رفت)ه رفت)ه ب)ه "  طبق)هدولت ب)رای"حالت 
اي))ن ام))ر ھ))م (تب))ديل ش))ود " دول))ت طبق))ه"

داری  ک)))ام� ريش)))ه در مناس)))بات س)))رمايه
دارد که نيازش ھم)واره ب)ه س)مت دخال)ت 

در ). رود کمتر دولت در اقتصاد پيش م)ی
اين شکل گ)ذار از ح)التی ب)ه حال)ت ديگ)ر 

ج))ا ک))ه  اس))ت ک))ه تعري))ف س))رمقاله م))ا، آن
ک)ه  نگوييم جمھوری اس)�می ض)من اي) می
خواھد به غرب نشان دھد ک)ه توان)ايی  می

س))))رکوب مب)))))ارزات ک)))))ارگری را دارد، 
دولت "بايستی شکل خود را نيز از حالت 

ک))ه ش))کل مش))ھود و تقريب))ا " (ب))رای طبق))ه
ای از ح))))))))افظ من))))))))افع  منس))))))))وخ ش))))))))ده

داری اس)))))))ت و گ)))))))اه باع))))))))ث  س)))))))رمايه
. ھ))ايی در خ))ارج ھ))م ش))ده اس))ت اعت))راض

ھ)))))ای مردم)))))ی و  منظورم)))))ان اعت)))))راض
ک)))ه " (دول))ت طبق))ه"ب)))ه ) ارگری اس))تک))

تری از استثمار و س)رکوب را  شکل نھان
تغيي))ر ياب))د، معن))ا و ) در خ))ود نھفت))ه دارد

 .    دھد مفھوم خود را نشان می
  

 مسئله گرھی
 

به باور م)ا «: فرمايند می" گورکن"جناب 
) فکرانشان است منظور خود ايشان و ھم(

تواند بستر  تنھا تعرض مطلق است که می
ي))))ابی و پيش)))))روندگی  تش))))کل و س)))))ازمان
تع)))رض مطل)))ق در … مب)))ارزات ب)))وده و

کنن)ده  ترين ش)کل تع)ريفش رھنم)ون واضح
که  فارغ از اين. »است" مبارزه مسلحانه"

ج))ا ھ))م ب))ه ي))ک تن))اقض و دور باط))ل  اي))ن
رس))يم، چ))را ک))ه خ))ود مب))ارزه  ديگ))ر م))ی

ي)ابی دارد و  مسلحانه نياز به يک سازمان
ی انج)))ام صددرص)))د ب)))ه ص)))ورت انف)))راد

نخواھ))د ش))د و ب))از ھ))م صددرص))د ھ))دفش 
س))))رنگونی ي))))ک حکوم))))ت اس))))ت و ل))))ذا 

توان به ھمين س)ادگی گف)ت ک)ه اب)زار  نمی
ي))))ابی و  تش))))کل و س))))ازمان«رس))))يدن ب))))ه 

، خ))))))ود ي))))))ک »پيش))))))روندگی مب))))))ارزات
طل))ب اس))ت ک))ه اتفاق))ا  س))ازمان س))رنگونی

قصد رھبری طبقه کارگر را ھم دارد، ما 
ديش)ه عم)وم نقد خود را از سکتاريسم و ان

 ض))د امپرياليس))تی چھ))ل س))ال پ))يش -خلق)ی

کوش)))))د خ)))))ود را پش)))))ت  ک)))))ه البت)))))ه م)))))ی(
گي)))))))ری ھمچ)))))))ون  اص)))))))ط�حات چش)))))))م
… داری وابس))))ته و ديالکتي))))ک، س))))رمايه

 .کنيم آغاز می" گورکن"آقای ) پنھان کند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البت)ه (جنبش چريکی ي)ا مب)ارزه مس)لحانه 
 گونه که نه در معنای کمونيستی آن، ھمان

در آس)))تانه انق)))�ب : گوي)))د م)))ث� لن)))ين م)))ی
بايس))تی پرولتاري))ا را مس))لح ک))رد ک))ه اي))ن 
خود ن)وعی از مب)ارزه مس)لحانه اس)ت ک)ه 
ش))رايطش توس))ط مب))ارزات ح))زب طبق))ه 
ک))ارگر از پ))يش مھي))ا ش))ده اس))ت و جامع))ه 
در ش))رايط اع))ت�ی انق�ب))ی و در آس))تانه 
) انق))�ب سوسياليس))تی ق))رار گرفت))ه اس))ت

مارکسيس)تی از مب)ارزه اساسا با تع)اريف 
طبق)))ه ک)))ارگر و لنينيس)))تی از اب)))زار اي)))ن 

البته اين (مبارزه يعنی حزب طبقه کارگر 
خ))واھيم بگ))وييم ک))ه م))ارکس ب))ه  ج))ا نم))ی

تنھ)))ا … وج))ود ح))زب اعتق))اد نداش))ته ي))ا 
ھ))دفمان پ))ر رن))گ ک))ردن موض))وع ب))وده 

متف))اوت ب))وده و انحراف))ی اس))ت از ) اس))ت
اي))))ن مش))))ی ک))))ه در حقيق))))ت مع))))رف . آن

گراي))ی س))ازمانی و نش))ات گرفت))ه از  فرق))ه
ھای پوپوليستی در برھه خاصی از  انديشه

ت)))اريخ جھ)))ان ب)))وده اس)))ت، ب)))ر اي)))ن ت)))ز 
ھای  انحرافی استوار است که نقش حرکت

خودی کارگران و مبارزه روزمره  خودبه
يابی ايشان عم)� نادي)ده  ھا را در تشکل آن

جانب))ه، نق))ش و  گرفت))ه و ب))ا برداش))تی ي))ک
 کمونيس))))ت پيش))))اھنگ ک))))ارکرد ح))))زب و

طبق)))ه ک)))ارگر را تغيي)))ر داده ي)))ا تحري)))ف 
ج)ا م)ا ابت)دا ب)ه مس)ئله  اما در اين. نمايد می
خ)))واھيم پرداخ)))ت و در اي)))ن " پوپوليس)))م"

جري))ان ب))ه بح))ث مب))ارزه روزم))ره طبق))ه 
 .کارگر ھم خواھيم رسيد

 
 

 داری وابسته و پوپوليسم  سرمايه
 

پوپوليس))م و پي))دايش آن در حقيق))ت ريش))ه 
ي))ا ب)))ه اص)))ط�ح (مان)))ده  م))ع عق)))بدر جوا

ھ)))ر چن)))د در روس)))يه ني)))ز . جھ)))ان س)))وم
گرايش))))ی پوپوليس))))تی توس))))ط ناروديس))))م 

چ))ه م))ا  ش))د ک))ه اساس))ا ب))ا آن نماين))دگی م))ی
) خوانيم تفاوت داشت امروز پوپوليسم می

داش)))))ته اس)))))ت ک)))))ه در ح)))))ال گ)))))ذار ب)))))ه 
ام)))ا در پروس)))ه . ان)))د داری ب)))وده س)))رمايه

تکام)))))))ل اي)))))))ن جري)))))))ان در کش)))))))ورھای 
مث))))ل (داری وابس))))ته پيرام))))ونی  هس))))رماي
نيز راه يافته و به عنوان مث)ال در ) ايران
ای از ت))اريخ ب))ه يک))ی از جريان))ات  برھ))ه

 .عمده ايران تبديل شده است
 

ب))))ه (وج))))ه مشخص))))ه درک پوپوليس))))تی، 
گرايش اين جريانات ) خصوص در ايران

ھ))ايی ھمچ))ون ب))ورژوازی مل))ی،  ب))ه ت))رم
 ع))))دالت اجتم))))اعی، نادي))))ده گ))))رفتن ني))))از

داری به انباشت سرمايه و تبع)ات  سرمايه
ک))ه (ھ))ا  اي))ن برداش))ت. ب))وده اس))ت… آن و

ھم))))))))واره برداش))))))))تی غيرک))))))))ارگری و 
ک))ه ابت))دا ب))ر ) ب))ورژوايی ب))وده اس))ت خ))رده

ناپذير  عدم درک صحيح از شرايط اجتناب
داری در کش))ورھای پيرام))ونی و  س))رمايه

در عص)))))ر امپرياليس)))))م، اس)))))توار ب)))))ود، 
وشيده اس)ت ت)ا خ)ود امروزه با تغييراتی ک

را ب))))))))))))ا مشخص))))))))))))ات و مختص))))))))))))ات 
ھای وابسته پيرامونی منطبق  داری سرمايه
ھ))ای  يک))ی ديگ))ر از وج))ه مشخص))ه. نماي))د

تم))ام جريان))ات پوپوليس))تی تاکي))د آن))ان ب))ر 
از . اس)ت… مفاھيمی چون مل)ت، خل)ق و

ھ))ای  ھم))ين رو ني))ز ھس))ت ک))ه در نوش))ته
نماين)))دگان اي)))ن جريان)))ات، م)))ا کمت)))ر ب)))ا 

روب)رو …  طبق)ه ک)ارگر وواژگانی چ)ون
تقريب))ا ھم))واره و ب))دون (ھس))تيم و بيش))تر 

با مفاھيمی چون خلق، زحمتکشان ) استثنا
ب)ه . ش)ويم روب)رو م)ی… ھ)ا و ايران، توده

عبارت ديگر در طرز تفکر اين جريانات 
عم� برداش)ت مارکسيس)تی طبق)اتی ج)ای 

ھ)))ای ديگ)))ری داده  خ)))ود را ب)))ه برداش)))ت
يانات بسيار ناسيوناليسم در اين جر. است

کشورمان "پررنگ بوده و واژگانی چون 
ھم))))))واره در تقاب))))))ل ب))))))ا م))))))ث� " اي))))))ران

به . قرار گرفته است" امپرياليسم آمريکا"
عب))))ارت ديگ))))ر دش))))من اولي))))ه ن))))ه کلي))))ت 

داری اعم از خارجی يا داخلی آن  سرمايه
ای ک))ه ب))ه  ھ))ای پيش))رفته  داری ک))ه س))رمايه

کردند، بوده  صورت امپرياليستی عمل می
 .است
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و ب))))ر خ))))�ف ھ))))ر (در پوپوليس))))م عم))))� 
گون))ه ک))ه در ادام))ه اثب))ات  ھم))ان!! ادع))ايی

ما به نفی طبقه پرولتاري)ا و ) خواھيم کرد
نق)))ش رھب)))ری آن در مب)))ارزه طبق)))اتی ب)))ا 

چ))ه ج))ايگزين  آن. رس))يم داری م))ی س))رمايه
شود ھمواره متنوع بوده ام)ا اغل)ب ب)ه  می

ش))))کل رھب))))ری س))))ازمانی از انق�بي))))ون 
 که به ص)ورت ج)دا و در راس روشنفکر

طبق)))ه و ب)))ه ص)))ورت سکتاريس)))تی عم)))ل 
و . ان)))د، خودنم)))ايی ک)))رده اس)))ت ک)))رده م)))ی

درس)))ت در ھم)))ين جاس)))ت ک)))ه م)))ا م))))ث� 
ھوگ)))و "، "في)))دل کاس)))ترو"بين)))يم ک)))ه  م)))ی
ھ)ای ش)ناخته  به عنوان چھره… و" چاوز

ش)وند چ)را ک)ه  شده اين جريان معرفی م)ی
پوپوليسم ھمواره نه ب)ا ي)ک جن)بش عظ)يم 

ق))اتی ک))ه بيش))تر ب))ا رھب))رانش ش))ناخته طب
 .شود می
 

اين گرايش که ھمواره در کشورھايی ک)ه 
ھ)ا ھن)وز ب)ه روش)نی  يا خطوط طبقاتی آن

ترس))))يم نش))))ده اس))))ت و ي))))ا دارای طبق))))ه 
ک))))))))ارگری متف))))))))رق ھس))))))))تند و ي))))))))ا در 
کش))))ورھايی ک))))ه موان))))ع بس))))ياری در راه 

يابی کارگران وجود دارد، با قدرت  تشکل
 ھم)واره کوش)يده ش)ود، بيش)تری ط)رح م)ی

پ)ارچگی  است تا با استفاده از اتح)اد، ي)ک
طبق))ات مختل))ف تح))ت س))تم، نظ))رات … و

 .خود را پيش برد
 

ام)))))ا اين)))))ک برگ)))))رديم ب)))))ه ھم)))))ان آق)))))ای 
او. برداش)ت . و طرفدارانش)ان" گورکن"

داری وابس))ته  ام))روزی ايش))ان از س))رمايه
ھ))))))ای سابقش))))))ان ظ))))))اھرا  ب))))))ا برداش))))))ت

ج))ا   اي))ندر(ھ))ايی پي))دا ک))رده اس))ت  تف))اوت
م))))ا . ذک))))ر ي))))ک نکت))))ه ض))))روری اس))))ت 

داری  خ)))واھيم درگي)))ر بح)))ث س)))رمايه  نم)))ی
وابس))ته ش))ويم ک))ه البت))ه در ص))ورت ل))زوم 

فق)ط ب)ه ذک)ر . کار را ھ)م خ)واھيم ک)رد اين
از منظ))ر م))ا . اي))م نک))اتی کوت))اه اکتف))ا ک))رده

داری وابس)))))ته دقيق)))))ا خاس)))))تگاه  س)))))رمايه
پوپوليس))م و ھ))واداران ط))رز تفک))ر آق))ای 

ھ))ای  در برداش))ت).  اس))ت…و" گ))ورکن"
گذش))ته آقاي))ان ب))يش از ھ))ر چي))ز ب))ر وج))ه 

داری وابسته يا اص)ط�حا  سياسی سرمايه
وابس)))))))))تگی سياس)))))))))ی در کش)))))))))ورھای 

داری وابسته تکيه داشته است ک)ه  سرمايه
ظاھرا امروزه تاکيد خود را ب)ه زيربن)ای 

ام))))ا تف))))اوت در . ان))))د اقتص))))ادی گ))))ذارده
جاس))ت ک))ه در ش))يوه  کجاس))ت؟ تف))اوت اي))ن

تحلي)))ل قبل)))ی، دول)))ت ب)))ه عن)))وان دش)))من 
مش))))ترک طبق))))ات تح))))ت س))))تم و مس))))ئول 
مستقيم عملک)رد ض)دخلقی ش)ناخته ش)ده و 

يعن))ی تض))اد پرولتاري))ا و (تض))اد طبق))اتی 
 دول)ت و در –به تضاد ملت ) بورژوازی

 امپرياليس))م -س))طح ب))ا.تر ب))ه تض))اد خل))ق
ج)))ا  در اي)))ن. دق)))ت کني)))د(ش)))د  تب)))ديل م)))ی

ھ)))ای  نزديک)))ی اي)))ن برداش)))ت ب)))ا گ)))رايش
اما ح)ال باي)د ). شود پوپوليستی آشکار می

ديد در شيوه جديد که تاکي)د خ)ود را روی 
گذارد، چه چي)زی تغيي)ر ک)رده  اقتصاد می

است؟ آيا واقعا تضاد طبقاتی به سر جای 
خ))ود برگش))ته و موض))ع مس))لط را اش))غال 
ک))رده اس))ت ي))ا از راه ديگ))ری بايس))تی ب))ه 

 ھمان موضع عموم خلقی گذشته رسيد؟
 

. نظر م)ا ھ)يچ چي)ز تغيي)ر نک)رده اس)تبه 
س))خنان تنھ))ا در پوشش))ی زيب))اتر گنجان))ده 

تنھ))))ا ک))))اربرد کلم))))اتی چ))))ون . ان))))د ش))))ده
باز . اند بيشتر شده… پرولتاريا، کارگر و

ھم با کمی دق)ت رئ)وس مش)ترک ھمچن)ان 
يعن)))ی نق)))ش پيش)))اھنگ در . وج)))ود دارن)))د

مبارزه، ھمکاری و ھمياری طبقات تحت 
 کارگر که در يک ستم نه به رھبری طبقه

ھ)ا و  ھمچن)ان در نوش)ته… سطح برابر و
گون))))ه جريان))))ات  س))))خنان نماين))))دگان اي))))ن

اي)ن . موضع مس)لط را اش)غال ک)رده اس)ت
جاس)ت ک))ه ب))رخ�ف گفت))ه و تص))ور آق))ای 

پردازان))))ی از اي))))ن  ي))))ا نظري))))ه" گ))))ورکن"
که چ)را واژگ)انی  دست، مسئله بر سر اين

گيرن)د و  چون خلق مورد استفاده قرار می
ک))ه پوپوليس))ت خوان))دن اي))ن ي))ا آن،   اي))ني))ا

مس)ئله دقيق)ا . زدن دارد، نيس)ت جنبه ان)گ
ھ)ای مختل)ف  ھ)ا و س)ازمان به روش گروه

و . گ))ردد در قب))ال مب))ارزه طبق))اتی ب))ازمی
دقيقا و به قول خود ايش)ان مس)ئله ب)ر س)ر 

ھای درست و صحيح مب)ارزه  يافتن روش
ک)))ه ايش)))ان بح)))ث  بگ)))ذريم از اي)))ن(اس)))ت 

ان))د و در  نه را پ))يش کش))يدهمب))ارزه مس))لحا
… پايان با يک حماقت خاص، پررويی و

کنند که روش جديدی را به مي)ان  ادعا می
ان))د و انگ))ار ن))ه انگ))ار ک))ه جن))بش  کش))يده
ھای فراوانی در اين راه  کشته… فدايی و

ايش)ان ب)ه . وقاحت ھ)م ح)دی دارد. اند داده
«… : گوين)د می............... روش کام� 

 ک)ه ي)ک ش)کل از فعالي)ت قضيه اين است
سياسی ما جواب نداده است و سرانجامی 

دقيق))ا ب))ه اي))ن دلي))ل ک))ه ش))کل . نيافت))ه اس))ت
ک)))ار  ض)))روری مب)))ارزه ياف)))ت نش)))ده و ب)))ه

وظيفه ما امروز يافتن و . بسته نشده است
ک)))ار بس)))تن ش)))کل ض)))روری مب)))ارزه  ب)))ه

ب))يش از " گ))ورکن"آق))ای . »طبق))اتی اس))ت
. ھ)دد چه ھست خود را احمق نشان م)ی آن

مب))))ارزه مس))))لحانه ق))))ب� امتح))))ان ش))))ده و 
 .)شکست آن نيز محرز گشته است

. ام)))ا برگ)))رديم ب)))ه بح)))ث اص)))لی خودم)))ان
گفت))))يم ک))))ه خاس))))تگاه پوپوليس))))م، جوام))))ع 

ھمچن)ين . داری وابسته ب)وده اس)ت سرمايه
گفت))يم ک))ه در اي))ن جوام))ع ي))ا طبق))ه ک))ارگر 
ھنوز به صورت س)ازمانی مس)تقل تش)کل 

ک)))ه آقاي)))ان ھم)))ين جاس)))ت (نيافت)))ه اس)))ت 
خواھن)))د ب)))رای پرولتاري)))ا ب)))ا مب)))ارزه  م)))ی

و ي)ا دارای ) مسلحانه سازمان ايج)اد کنن)د
اين جا . ای است يابی نصفه و نيمه سازمان

در !!! ش)ود بستر اص)لی بح)ث روش)ن م)ی
حالت دوم پوپوليسم به صورت گسيختگی 
تقريب))ا ک))املی از اش))کال اولي))ه مب))ارزاتی 
طبق)))ه ک)))ارگر يعن)))ی ب)))ه ص)))ورت ج)))دايی 

ھ)))))ا و ع)))))دم اعتقادش)))))ان ب)))))ه  وپوليس)))))تپ
ھ))ای ص))نفی، تش))کي�ت ص))نفی،  خواس))ت
تظ)اھر … و) ھا يا تريديونيون(ھا  اتحاديه

ھا را ب)ه ع)دم  جاست که ما آن اين(يابد  می
اعتقاد به مبارزات صنفی طبقه کارگر به 

ت))))رين ش))))رايط  عن))))وان يک))))ی از اساس))))ی
خودآگ)))اھی و اتح)))اد طبق)))ه ک)))ارگر م)))تھم 

کی دق))ت در م))تن آق))ای ب))ا ان))د. نم))اييم م))ی
ت))وان  و امث))الھم ب))ه راحت))ی م))ی" گ))ورکن"

متوج))ه اي))ن موض))وع ش))د ک))ه م))ا ني))ز در 
 ).ايم ای موارد آن را پررنگ کرده پاره
 

در مبارزه طبقاتی طبقه کارگر نکته مھ)م 
و اساس)))ی ايج)))اد ش)))دن دو ش)))رط اساس)))ی 

به (ھای عينی و ذھنی  انق�ب يعنی زمينه
 ھم))ان يعن))ی. باش))د م))ی) ص))ورت توام))ان

ھ))م روی آن " گ))ورکن"ای ک))ه آق))ای  نکت))ه
ھر چند ايشان . انگشت تاکيد گذارده است

يعن))ی (تکلي))ف خ))ود را ب))ا ش))رايط ذھن))ی 
کام� روشن نک)رده اس)ت ) آگاھی طبقاتی

يعن))ی گ))اھی ب))ه . زن))د ايش))ان س))انتر م))ی(
پذيرد و  نوعی نفوذ حدی از آگاھی را می
 ).کند گاھی وجود آن را به کلی نفی می

 
ت)ر  پايان و جھت جلوگيری از طو.نیدر 

ش))دن مطل))ب، تنھ))ا در ھم))ين ح))د عن))وان 
کن))يم ک))ه از نظ))ر م))ا تنھ))ا راه ايج))اد و  م))ی

برق))راری ھ))ر دو ش))رط عين))ی و ذھن))ی، 
تش))))کيل ح))))زب طبق))))ه ک))))ارگر و اتح))))اد 

در اي)))ن راه . پيش)))اھنگ پرولت)))ری اس)))ت
نيازھ))ايی وج))ود دارد ک))ه در ش))ماره  پ))يش

  .اختآتی نشريه به آن خواھيم پرد

 

 ١٣٨٦ مھر ١٨
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 اکتبر ٢٥تسخير قدرت در 
١٩١٧ 

 
 ويکتور سرژ

 رنوا راسخ: برگردان
 
از »  بروکسل«در شھر » ويکتور سرژ«

پ))در او .  پ))در و م))ادر روس))ی ب))ه دني))ا آم))د
يک)ی از نارودنيکھ)ای ب))ود ک)ه مجب)ور ب))ه 

، ابت)دا »ويکت)ور«. ترک  روسيه شده ب)ود
ب يک آنارشيست بود ولی ب)ا وق)وع انق)�

کبي)))ر اکتب)))ر ش)))يفته آن گردي)))د و پ)))س  از 
در فوري))))ه »  پتروگ))))راد«مراجع))))ت ب))))ه 

، ب)))))ه ح)))))زب کمونيس)))))ت روس)))))يه ١٩١٩
 . پيوست

 
او به عنوان يک روزنامه نگار، سردبير 

ب)))ين «و مت)))رجم، فعالي)))ت پيگي)))رش را ب)))ا 
ک)ه ت))ازه آغ))از ب)ه ک))ار ک))رده » المل)ل س))وم

» ويکت))))ور س))))رژ«. ب))))ود، ش))))روع نم))))ود
» کمينت)رن«نماين)ده ی ھمچنين ب)ه عن)وان 

در کش)))ور آلم)))ان در کم)))ک رس)))انی  ب)))ه 
  اي))ن کش))ور بس))يار فع))ال ١٩٢٣انق))�ب 
 .عمل کرد

 
ب)ه » اپوزيسيون چ)پ« به ١٩٢٣در سال 
که برای دمکراسی » تروتسکی«رھبری 

و نفی بورکراسی درون حزبی و صنعتی 
ش))دن اقتص))اد روس))يه مب))ارزه م))ی ک))رد، 

اس))))تالينيزم ح))))اکم ب))))ر ح))))زب .  پيوس))))ت
 ١٩٢٨مونيس))ت روس))يه، او را در س))ال ک

از ح))زب اخ))راج و ب))رای م))دت کوت))اھی 
در اي)ن مقط)ع او ش)روع ب)ه . زندانی نمود

نوشتن کتابھای داستان نمود که آنھا را در 
 . کشور فرانسه به چاپ رسانيد

 
 مج))ددا ١٩٣٣در س))ال » ويکت))ور س))رژ«

توس))ط حکوم))ت ج))ور و جناي))ت اس))تالين 
 دس))))))تگير ول))))))ی بعل))))))ت اعتراض))))))ات و
فش))ارھای ب))ين الملل))ی،  دس))تگاه اس))تالينی 

  ب))ه ١٩٣٦مجب))ور  ب))ه تبعي))دش  در س))ال 
ب))ه مح))ض ورود . خ))ارج از روس))يه ش))دند

مج)ددا رابط)ه » ويکتور س)رژ«به غرب، 
آغ)))از » تروتس)))کی«سياس)))ی خ)))ود را ب)))ا 

بين المل)ل «نمود و برای مدت کوتاھی به 
پيوس))ت ول))ی ب))زودی از آن ج))دا » چھ))ارم

 . شد
 

ز آلم))ان ن))ازی ب))ه فرانس))ه ، بع))د از  تج))او
پاريس را ترک و راھ)ی کش)ور مکزي)ک 

او در آنجا در نزوا و فق)ر زن)دگی . گرديد

نم))ود و س))رانجام،  ھمزم))ان ب))ا س))ی م))ين 
س)))الگرد انق)))�ب اکتب)))ر در ن)))وامبر س)))ال 

از او کتابھا، جزوات، .  در گذشت١٩٤٧
و مقاله ھای بس)يار مفي)دی ب)ه ج)ای مان)ده 

 .است
 

ردان فص))ل دوم  از نوش))ته حاض))ر،  برگ))
» ويکت))ور س))رژ«کت))ا ب بس))يار ارزش))مند 

. اس)ت» سال اول انق)�ب روس)يه« به نام 
 زمانيک)ه وی ١٩٢٨اين  نوش)ته در س)ال 

در بيمارس))تان ب))ا ي))ک بيم))اری مھل))ک و 
مرگب))ار دس))ت و پنج))ه ن))رم م))ی ک))رد ب))ه 

 . رشته ی تحريردر آمد

 
******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توده ھا
 

کن)))اره » تروتس)))کی«از کرس)))ی خطاب)))ه، 
کنف)))))))))))رانس «گي)))))))))))ری بلش)))))))))))ويکھا از 

را ) پ)))))يش از پارلم)))))ان ( » دمکراتي)))))ک
ص)دای او  بمانن)د س)اھنی ک)ه . اع�م ک)رد

ب))ر روی آھ))ن کش))يده م))ی ش))د روحي))ه ی 
مبارزه طلبی پرولتاريا و دھقانان را پيش 

م))ی    از ب))ا.ترين ق))درت دولت))ی ب))ر 
س)پس او ض)من عب)ور از کن)ار .  انگيخت

ز ت))ا.ر س))خنرانی محافظ))ت ملوان))ان ک))ه ا
زمانيک))ه . م))ی کردن))د، از آنج))ا خ))ارج ش))د

در حال خ)ارج ش)دن از » تروتسکی«که  
تا.ر بود، ملوانان با صورتھا و چشمانی 
برافروخت))ه ض))من ارتع))اش س))رنيزه ھ))ای 

چ)ه زم)انی : "تفنگھايش)ان، از او پرس)يدند
" ما بايد سرنيزه ھايمان را بکار بگي)ريم؟

)١( 

 

، »کنف)رانس دمکراتي)ک «.ششم اکتبر بود
ک))ه ب))رای فراخ))ونی ) پارلم))ان س))اختگی(

ار . اس«و » منش)))ويکھا«انق)))�ب توس)))ط 
پ))ی ري))زی ش))ده ب))ود، در اواس))ط م))اه » ھ))ا

س)))))))پتامبر در مس)))))))کو بازگش)))))))ايی ش)))))))د 
اعتصابات، دستاندرکاران اي)ن کنف)رانس .

را مجبور کرده بود  بعل)ت نب)ود کارکن)ان 
ناع ھتل و رستورانھا که از کار کردن امت

کرده بودند، ادامه ی کنفرانس را به شھر 
کنف))رانس ب))ه ش))ھر . ديگ))ری انتق))ال دھن))د

انتقال ياف)ت و ب)ه ط)ور عم)د از » مسکو«
واح))دی دس))ت چ))ين ش))ده  ای از ملوان))ان  
ک)))ه بيش)))تر از ھم)))ه م)))ورد اعتم)))اد بودن)))د 
جھت حراست ساختمان کنفرانس اس)تفاده 

ام)ا ب)ا اي)ن وج)ود، س)رنيزه ھ)ای اي)ن . شد
نھا در عبور س)خنگوی بلش)ويکھا مردان ت

چه : "به ارتعاش در آمده و از او پرسيدند
زم))انی م))ا باي))د س))رنيزه ھايم))ان را بک))ار 

 " بگيريم؟

 

اي))ن گون))ه ح))س نارض))ايتی در ناوگ))ان ھ))ا 
 ٢٥دو ھفت)))ه پ)))يش از . ني)))ز مت)))داول ب)))ود

، در ش)ھر »بالتيک«اکتبر، ملوانان بخش 
لنگر انداختند و خواس)تار آن » ھلسينگی«
دند ک))ه زم))ان بيش))تری جھ))ت  قي))ام از ش))

دس))ت ن))رود چراک))ه در غي))ر اينص)))ورت 
ن)))ابودی ناوگ)))ان آنھ)))ا بدس)))ت آلم)))انی ھ)))ا 

آنھا خواستار فدا ). ٢(اجتناب ناپذير است 
ام))ا فق))ط م))رگ در : ک))ردن جانش))ان بودن))د

ش)ورای «بعد از پانزدھم می . راه انق�ب
از پذيرفتن دولت موقت س)ر » کرونشتات
خي)))))))زش ج)))))))و.ی، بع)))))))د از . ب)))))))از زد

کميسرھای بوسيله ی کرنسکی  به کشتی 
" آش)وبگران بلش)ويک"ھا اع)زام ش)دند ت)ا 
دادگاھھای نظامی تنھا . را دستگير کردند

اي))ن ج))واب را از س))وی ملوان))ان درياف))ت 
آش)))وبگر؟ م)))ا ھمگ)))ی آش)))وبگر : "داش)))تند
اين ت)وده  دارای . اين حقيقت دارد. ھستيم

 !".تعداد بی شماری آشوبگر است
 

اين)دگانی از س)نگرھای خ)ط مق)دم جبھ)ه نم
آمدن))د ک))ه » پتروگ))راد«جن))گ ب))ه ش))ورای 

سخنرانی ھای آنھا با شکايت از وضعيت 
 :جبھه ھا ھمراه بود

چقدر اين وضعيت غي)ر تحم)ل ب)ه ط)ول "
می انجامد؟ سربازان ب)ه م)ا اختي)ار دادن)د 
که اگر طرح پيشنھادی صلح ارائه نگردد 

 خ)الی فورا و جدا ، سنگرھا از س)ربازان
خواھ)))د ش)))د و ھمگ)))ی آنھ)))ا ب)))ه خان)))ه ب)))از 

ش))ما ھم))ه م))ا را ب))ه دس))ت . خواھن))د گش))ت
اگر شما نتواني)د ب)رای ! فراموشی سپرديد

شرايط فعلی جواب پيدا کني)د، م)ا خ)ود ب)ه 
اتک))))ای س))))رنيزه ھايم))))ان ب))))ه جس))))تجوی 

در چن)))ين . دش)))منانمان خ)))واھيم پرداخ)))ت
ح))التی  و ب))دون ش))ک، ش))ما ني))ز ب))ا آن))ان 

 !"خواھيد رفت

 
  در عنفوان جوانیويکتور سرژ
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آن))را »  تروتس)کی«ي)ک چن))ين چي)زی ک))ه 
بازگو کرد، بدون شک زبان گويای  اکثر 

 ).٣(سربازان درون جبھه ھا بود 
 

در آغاز اکتبر، قيام بطور خودانگيخته به 
ھم)ه ج))ا کش)يده ش))د و خي)زش دھقان))ان در 

در من))اطق . تم))امی کش))ور گس))ترش ياف))ت
طغي))ان » کالوگ))ا«و » ت))امبوف«، »ت))و.«

 . آغاز گشت
 

ان از انق))�ب انتظ))ار داش))تند ک))ه ب))ه دھقان))
ام)ا انتظ))ار . آنھ)ا ص)لح و زم))ين عط)ا کن))د

ب))))يش از ح))))د، آنھ))))ا را م))))ايوس و س))))بب 
دھقانان انبارھای غله . شورش آنان گرديد

ی م�ک)ين را مص)ادره و خان)ه ھ)ای آن)ان 
ھر » کرنسکی«دولت . را به آتش کشيدند

جائی که توان و قدرت داشت قيام دھقانان 
ام))ا خوش))بختانه ت))وان . م))ودرا س))رکوب ن

»  لن)ين«. نيروھای س)رکوبگر مح)دود ب)ود
شکس)ت قي)ام دھقان)ان " ھشدار داد ک)ه     

 ).٤"(به معنای مرگ انق�ب است
 

در درون ش))وراھای ش))ھری و ارت))ش ک))ه 
بلشويکھا تا ھمين اواخر در اقليت بودند، 

در انتخاب)ات . اکثريت را به دست آوردن)د
نده شدند؛ آنھا دومای مسکو، بلشويکھا بر

 رای ب))))ه ١٩٩٣٣٧ رای ، ٣٨٢٢٦٢از  
 کرس)))ی ٧١٠از . خ)))ود اختص)))اص دادن)))د

 به ١٨٤ به بلشويکھا، ٣٥٠انتخاب شده،  
 رولوشنيستھا - تا به سوسيال١٠٤کادتھا، 

 ت)ای آن ب)ه منش)ويکھا و ٣١، )آرھا. اس(
 تای آنھا به گروھای ديگر اختصاص ٤١

 .يافت
 

يان)ه و در شامگاه جنگ داخلی، اح)زاب م
معت)))دل ب)))ه عق)))ب ران)))ده ش)))دند و اح)))زاب 

منش)ويکھا . راديکال جای آن)ان را گرفتن)د
تمامی نفوذ خودش)ان را از دس)ت دادن)د و 

ح)))اکم ک)))ه » آر.اس «ھم)))ين ط)))ور ح)))زب 
م)))دتی ن)))ه چن)))دان دور، خودش)))ان را ب)))ه 
عن))وان ي))ک وزن))ه  نش))ان داده بودن))د ب)))ه 

اي)ن در ح)الی .مکان سوم تقليل پيدا کردن)د
  - ح))))زب ب))))ورژوازی–تھ))))ا ب))))ود ک))))ه کاد

قدرت تازه ای به دس)ت آورد و در ص)ف 
در . رو در روی انق�بي)))ون ق)))رار گرف)))ت

آخرين انتخاباتی ک)ه  در ج)و.ی برگ)زار 
ھ))ا و منش))ويکھای ھفت))اد » آر. اس«ش))د ، 

درصد آرا را نصيب خود کرده بودند، در 
 درصد از آرا ١٨حاليکه حا. تنھا دارای 

ی ک))))ه در  ھ))))زار س))))رباز١٧از . بودن))))د

 ھ))زار نف))ر ١٤انتخاب))ات ش))رکت کردن))د، 
 .  آنھا به بلشويکھا رای دادند

 

اگرچه  سابقا آنھا . شوراھا دگرگون شدند
س))نگر منش))ويکھا و اس آرھ))ا بودن))د ول))ی 

در آنھ)ا . بولش)ويزه ش)دند] به يکباره[آنھا 
ي)))ک اکثري)))ت طرف)))دار بلش)))ويکھا ش)))کل 

 آگوس))))))))))))))))))))ت در ٣١در . گرفتن))))))))))))))))))))د
شش))م س))پتامبر در و در » پتروگ))راد«ش)ھر

، قطعنامه ھای بلشويکھا که قب� »مسکو«
در شوراھا طرح شده بود برای اولين بار 

در ھش))تم . اکثري))ت را ازان خ))ود س))اخت
س)))پتامبر، منش)))ويکھا و اس آرھ)))ا ک)))ه در 
راس ھيئ))ت رئيس)))ه ھ)))ر دو ش)))ورا بودن)))د 

 س)))))))))))پتامبر، ٢٥در . اس)))))))))))تعفا دادن)))))))))))د
بعنوان رئيس ش)ورای ش)ھر » تروتسکی«
) ٥(» ن))وگين«. انتخ))اب ش))د» ادپتروگ))ر«

ني)))ز ھمچن)))ين ب)))ه رياس)))ت ش)))ورای ش)))ھر 
در بيس)تم س)پتامبر، . انتخاب شد» مسکو«

قدرت را به دست خ)ود » تاشکند«شورای
آنھ)ا ب)زودی بوس)يله ی  س)ربازان . گرفت

 ٢٧در . س)رکوب ش))دند) ٦(دول)ت موق)ت 
ب))ر » ري))وال«س))پتامبر، ش))وراھا در ش))ھر

" ھاھمه قدرت به دست شورا" سر شعار 
چن))د روز قب))ل از انق))�ب . تص))ميم گرفتن))د

اکتب))))))))))ر،   توپخان))))))))))ه ی دمکراتي))))))))))ک 
ب))ه س))وی ش))وراھای انق�ب))ی » کرنس))کی«

 .آتش گشودند» کالوگا«در شھر 

 

در اينجا جا دارد که حقايق  کمتر شناخته 
، قي)))ام »ک)))ازان«در . ش)))ده  را ثب)))ت کن)))يم

اکتبر پيش از آنکه حتا در پتروگراد آغاز 
يک)ی از اف)رادی .  رس)يدشود، به پيروزی

ک))ه در اي))ن قي))ام ش))رکت داش))ت  گفتگ))وی 
را چن)))ين » ک)))ازان«ب)))ين دو ميليتان)))ت در 

 :بازگو می کند
ق)درت را » پتروگ)راد«اگر شوراھا در " 

در دست نگيرند؟ چه ک)اری خواھي)د ک)رد 
" 
برای ما غير ممکن است که از تس)خير " 

پادگ)ان ب)ه م)ا اي)ن . قدرت  س)ر ب)از ب)زنيم
 ."می دھداجازه را ن

مس))کو ش))ما را از ] ارت))ش مس))تقر در" [ 
 ."زمين پاک خواھد کرد

ن))ه، ت))و اش))تباه م))ی کن))ی؛ مس))کو ھرگ))ز " 
 ھزار سربازی که ما در ٤٠قادر نيست، 

 )٧." (داريم را گردھم آورد» کازان«
در کشور پھناور روسيه، تمام توده ھا يی 
ک)))ه  ک)))ار م)))ی کردن)))د ب)))ه س)))وی انق)))�ب 

ان، ک))ارگران، دھقان)): حرک))ت م))ی کردن))د
اس)ت ] طبيع)ی[اين يک اص)ل .  سربازان

که يک موج قادر نيست در مقاب)ل ق)درت 
 .يک اقيانوس مقاومت کند

 

 حزب پرولتاريا
 

آنھ)ا . توده ھا دارای ميليونھا چھره ھستند
يکدس)))ت نب)))وده  چراک)))ه  من)))افع طبق)))اتی 

اين . متضاد و گوناگون بر آنھا حاکم است
 ب))ه ي))ک ب))دان معن))ی اس))ت ک))ه ب))دون اتک))ا

ح))زب ک))ه ب))ه آنھ))ا آگ))اھی ش))فاف بينش))ی  
. دھد، عمل موفقيت آميز غير ممکن است

 ١٩١٧توده ی طغيانگر روسيه در س)ا ل 
با آگ)اھی ش)فاف از وظ)ايف ض)روری  و 
اھدافش)))ان ک)))ه بواس)))طه ی ارگ)))ان ح)))زب 

آنھ)ا را دريافت)ه بودن)د، ب)ه پ)ا » بلش)ويک«
اي))ن  ي))ک تئ))وری نيس))ت بلک))ه . خواس))تند

در آن ش)رايط ک)ه .  اس)تبيان يک حقيقت
م))ا ش))اھد آن ب))وديم، رواب))ط ب))ين ح))زب ، 
طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش بطور 

اي)ن آن چي)زی ب)ود . عام  بوجود آمده ب)ود
که عم� ، ھ)ر چن)د در اش)کال گون)اگون، 

، س)))))ربازان در »کرونش)))))تات«ملوان)))))ان 
، »پتروگ)))))))راد«، ک)))))))ارگران »ک)))))))ازان«
و ھم)ه » مس)کو«، »وزنيس)نيک-ايوانوو«

، دھقان)))ان ک)))ه عمارتھ)))ای م�ک)))ين را ج)))ا
آن را ب)))))ه نم)))))ايش [غ)))))ارت م)))))ی کنن)))))د 

اين آن چيزی  بود ک)ه ت)وده ھ)ا ]. گذاشتند
بدون توج)ه ب)ه کس)ب ق)درت خواس)تار آن 

ت))))))ا از اي))))))ن طري))))))ق امي))))))د و .  بودن))))))د
آروزھايشان را بطور راسخ و جدی بيان 
کنند؛ اھداف عملی و انتخ)اب بھت)رين راه 

را فرمول)ه کنن)د؛  برای  دست يافتن به آن 
مناسب ترين زمان را برای عمل انتخ)اب 
کنن))د؛ مب))ارزه را  از کش))وری ب))ه کش))ور 
ديگر گسترش دھند؛ اط�عات و ديس)پلين 
ض))روری را مبادل))ه کنن))د؛ آنھ))ا خواس))تار 
تم))امی اي))ن م))وارد مھ))م بودن))د ب))دون آنک))ه 
قادر باشند خودشان را بعنوان يک قدرت 

ي)زی ک)ه چ. ھوشيار و بايسته  شکل دھن)د
آنھ))))ا خواس))))تار آن  در آنزم))))ان بودن))))د ، 
حزب آگاھانه بي)ان نم)ود و س)پس آن)را ب)ه 

حزب به آنھ)ا نش)ان داد ک)ه . انجام رسانيد
ح)زب . آنھا  به  چه چيزھای م)ی انديش)ند

حلقه ی بود که آنھا را در سراس)ر کش)ور 
ح)))زب آگ)))اھی و . ب)))ا ھ)))م متح)))د م)))ی ک)))رد

 .سازمان آنان بود
 

» بالتيک«ان ناوگان زمانيکه  که تفنگدار
از خط))ر ب))ه تعوي))ق افت))ادن زم))ان انق))�ب 
بيمن)))اک ش)))ده بودن)))د و در جس)))تجوی راه 
حللی بودند، اين مبلغان بلشويک بودند که 
ب)))ه آنھ)))ا راه  در پ)))يش رو را  نش)))ان م)))ی 
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ھيچ راھی روشنتر و شفاف ت)ر از . دادند
راھی نبود که بلشويکھا به  آنھا نشان می 

ازان در زمانيک)))))))))))ه  س)))))))))))رب.  دادن)))))))))))د
سنگرھايش))ان م))ی خواس))تند قص))د و اراده 
يش))))ان  را از پاي))))ان آدمکش))))ی ناش))))ی از 
جنگ نشان دھند، آنھا کانديدای بلشويکھا 
را ب)))رای ش)))رکت در کميت)))ه ی نيروھ)))ای 

زمانيک))ه دھقان))ان . نظ))امی انتخ))اب کردن))د
خس)ته » ارھ)ا.اس «از طفره رفتن ح)زب 

ش)))دند، و ش)))روع ب)))ه ط)))رح اي)))ن پرس)))ش 
 زمان آن فرا نرسيده که آنان کردند  که آيا

برای خودشان ھم که ش)ده دس)ت ب)ه عم)ل 
بزنند، اين صدای لنين ب)ود ک)ه رس)اتر از 

دھقان)ان :      " ھر زمانی ب)ه آنھ)ا رس)يد 
زمانيک))ه !" زم))ين ھ))ا را ازان خ))ود کني))د

کارگران به دسيسه ھای ضد انق�بيون که 
ھمگی بر عليه آن)ان ب)ود پ)ی بردن)د ، اي)ن 

ود ک)ه ش))عارھای عمل)ی يعن))ی  ب))» پ)راودا«
. سخنان ضروری انق�بی را مط)رح ک)رد

اکثري)))))ت م)))))ردم ب)))))دبختی ک)))))ه از کن)))))ار 
پوسترھای بلشويکھا در خياب)ان گ)ذر م)ی 

:" کردند، توقف کرده و اع�م می نمودن)د
اي)))ن درس)))ت "، !" اي)))ن   درس)))ت خودش)))ه

صدای بلش)ويکھا  ص)دای خ)ود !" خودشه
 .مردم بود

 

فت ت)وده ھ)ا ب)ه بخاطر ھمين مساله، پيشر
س)))مت انق)))�ب در ي)))ک حقيق)))ت سياس)))ی 

بلش))ويکھا ک))ه : ب))زرگ انعک))اس م))ی ياف))ت
يک گروه ک)وچکی در م)اه م)ارس بودن)د، 
در م))اه س))پتامبر و اکتب))ر ب))ه ي))ک ح))زب 

در چن))ين ش))رايطی . اکثري))ت تب))ديل ش))دند
بود که ھر گونه وجوه تمايز گذاش)تن ب)ين 
حزب و توده ھا به يک امر ناممکن تبديل 

. گی آنھا  ي)ک جم)ع ب)زرگ ش)دندشد؛ ھم
بی ترديد در بين انبوه جمعيت، انق�بي)ون 

آرھ))ای .اس: ديگ))ری ني))ز حض))ور داش))تند
، آنارشيس))تھا و  ) بيش))ترين تع))داد ( چ))پ 

ک))ه ھمچن))ين ھدفش))ان ) ٨(ماکسيماليس))تھا 
آنھ))ا ي))ک مش))ت . در راس))تای انق))�ب ب))ود

 انسانھای بودند که بوسيله ی سير وقايع 

  ک)))))ه جمعي)))))ت را و رھب)))))ران شاخص)))))ی
 .  ھدايت می کردند، جاروب شدند

 

چگ))ونگی ادراک بلش))ويکھا از حق))ايق را  
.  ما بوسيله مثالھ)ای مش)اھده خ)واھيم ک)رد

بلشويکھا بودند که صاحب ي)ک ارزي)ابی 
پوي)ا، دقي)ق و  تئوري)ک از ح)وداث  ب)وده  
و ھمين مساله موجب شد که ھم با   ت)وده 

ريخی  ی کارگران و ھم با ضروريتھای تا
کمونيس)))تھا  . " شناس)))ايی و تعري)))ف ش)))وند

منافعی جدا از منافع طبقه ک)ارگر بعن)وان 

اي))ن پ))يش بين))ی خ))ارق ". ي))ک ک))ل ندارن))د
العاده که بوسيله ی م)ارکس و انگل)س در 

نگاش))ته ش))ده ب))ود، » مانيفس))ت کمونيس))ت«
در انق�ب اکتبر برای ھمگان قابل رويت 

 .بود

پ)))س از روزھ)))ای ج)))و.ی، ح)))زب  ي)))ک 
ه ی از فعاليتھ)))ای غي)))ر ق)))انونی و مرحل)))

فش))ار و آزار از س))وی ح))اکمين را ش))اھد 
بود ولی با اي)ن وج)ود، بط)ور ب)ارزی  ب)ا 

ح)زب خ)ودش . چنين شرايطی مدارا ک)رد
را بعنوان ي)ک گ)روه  ب)رای تھ)اجم ش)کل 

ح))زب از اعض))ايش خواس))تار ت))رک . داد
ل))))))ذات نفس))))))انی ، دارا ب))))))ودن اش))))))تياق 
 مب)))))))))ارزاتی و بک)))))))))ارگيری ديس)))))))))يپلين

در عوض ، تنھا پيشنھادی . تشکي�تی بود
که به اعضا می داد،  خشنودی ی بود که 
از خدمت به پرولتاريا نصيب آنان خواھد 

با اين حال ما ش)اھد ب)وديم ک)ه ق)درت . شد
در آوري))ل . ح))زب رش))د و گس))ترش ياف))ت
 و تع))داد ٧٢تع))داد س))ازمانھای حزب))ی ب))ه 

 ھ)))زار نف)))ر و در اواخ)))ر ٨٠اعض)))ا ب)))ه 
 ٢٠٠ اعض)))ای ح)))زب ب)))ه ج)))و.ی تع)))داد

 ١٦٢ھ))زار نف))ر و س))ازمانھای حزب))ی ب))ه 
 .افزايش يافت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در راه تسخير قدرت
 

ح))زب بلش))ويک ب))ا ثاب))ت ق))دم، ش))فافيت و 
مھ)))ارت متحي)))ر کنن)))ده در ح)))ال پيش)))روی 
ب))رای تس))خير ق))درت ، پ))س از س))رنگون 

ب)رای اينک)ه . شدن سلطنت در روسيه بود
، ض)))رورت در اي)))ن م)))ورد متقاع)))د ش)))ويم
نامه ھای از « دارد به سادگی به خواندن 

ک)))ه بوس)))يله ی لن)))ين، پ)))يش از » راه دور
 ١٩١٧در م))ارس » زوري))خ«ح))رکتش از

البته . به رشته ی تحرير در آمد، بپردازيم
ش))ايد بمانن))د س))اير اس))ناد ت))اريخی ک))ه باي))د 
دقي))ق بي))ان ش))وند، اي))ن نوش))ته ني))ز دارای 

 . کنبودھا و محدوديتھای خودش باشد
حزب بلشويک در حال پيشروی به سوی 
ق)))درت حت)))ی قب)))ل از روزھ)))ای ن)))امعلوم 

لن))))))ين و ( مھ))))))اجرت کميت))))))ه مرک))))))زی 
بود؛ اين مساله را می توان از ) زينوويف

بط))ور . موض))ع گي))ری بلش))ويکھا دري))ابيم
 بلش))))ويکھا معتق))))د ١٩١٤مث))))ال در س))))ال 

بودند ک)ه باي)د ماھي)ت جن)گ امپرياليس)تی 
 و ي)ا خيل)ی را به جنگ داخلی تغيير دھيم

پيشتر حزب بلشويک در کنگ)ره لن)دن در 
 بعنوان حزبی که بايد خود را ١٩٠٣سال 

برای  جنگ داخلی آم)اده ک)رده و ت)دارک 
 . .زم را ببيند،  متولد شد

 

 به ١٩١٧در سوم آوريل » لنين«زمانيکه 
رس))يد، او اق))دام ب))ه اص))�ح » پتروگ))راد«

خ)))ط سياس)))ی نش)))ريه ی مرک)))زی ح)))زب 
او اق)دام ب)ه . ورت گرف)تاينکار ص. نمود

لن))ين . تعري))ف اھ))داف طبق))ه ک))ارگر نم))ود
بط))ور خس))تگی ناپ))ذير اص))رار داش))ت ک))ه 
بلش))))ويکھای ميليتان))))ت باي))))د ب))))ا  بک))))اری 
آغالش))گری و متقاع))د س))ازی  ب))ر ت))وده ی 

در اولين روزھای . کارگران پيروز شوند
 اول)ين خي)زش  ، زمانيک)ه   م)اه ج)و.ی

س)کی  انفجاری مردمی بر عليه دولت کرن
آغ))از ش))د، بلش))ويکھا از دنبال))ه روی اي))ن 

در معنی واقعی کلمه . جنبش سر باز زدند
م))ا دارای رھبران))ی ب))وديم ک))ه از رھب))ری 

آنھ)ا م)ی .نمودن توده ھا  سرباز می زدن)د
خواستند از ھر گونه قيام نابھنگام پرھي)ز 

آگ))اھی پرولتاري))ا ک))ه خ))ودش را در . کنن))د
درون ح))))زب متبل))))ور م))))ی س))))اخت وارد 

مکش زودگ)))ذر ب)))ا ناش)))کيبايی و ب)))ی کش)))
اي)))ن . ط)))اقتی انق�ب)))ی ت)))وده ھ)))ا ش)))ده ب)))ود

اگ))))ر دش))))من . کش))))مکش خطرن))))اکی ب))))ود
باھوش تر و جسورتر بود،  م)ی توانس)ت 
از ناشکيبايی توده ھا در جھ)ت  پي)روزی 
. خيل))))ی ب))))ی زحم))))ت خ))))ود اس))))تفاده ب))))رد

به يکی از دوستانش درس)ت  بع)د » لنين«
اد زي)ادی آنھ)ا تع)د: " از قيام جو.ی گف)ت

در تئ))))وری ". از م))))ا را خواھن))))د کش))))ت
ممک))ن  ب))ود ک))ه لن))ين درس))ت بگوي))د؛ اي))ن 
شايد تنھا شانس ب)ورژوازی ب)ود ت)ا تع)داد 

خوش))))بختانه . پرولتاري))))ا را ک))))اھش دھ))))د
بورژوازی در بازيش، مھارت کمتری از 

آنھا  مطمئنا دارای  ھ)دف . لنين نشان داد
و مقصود بودنند ولی جسارت کافی برای 

 .ی آنرا از خود نشان ندادنداجرا
 

 
 

 -انق)�ب اکتب)ران ش)اخص  و سخنرانرھبران
لنين،زينووي))ف، : ب))ه ترتي))ب از ب))ا. ب))ه پ))ايين

 .لوناچارسکی،تروتسکی،کامنوف، سورد لف
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بعد از م)اه ج)و.ی، بيش)تر رھب)ران فع)ال 
ب))ورژوازی در فک))ر درم))ان اي))ن نق))ص و 

آنھ)))ا در س)))ر اي)))ده ی ي)))ک . کنب)))ود بودن)))د
روسيه در . دولت مقتدر را می پروراندند

  دول)ت -ميان دو ديکتاتوری قرار داشت 
، بيش از يک  دولت  م)وقتی  »کرنسکی«

.  ب)ازی نم)ی ک)ردو گذرا نق)ش ديگ)ری را
ک))ه بط))ور » کورنيل))ف«کودت))ای ن))اموفق 

و » کرنس))))))))))کی«نھ))))))))))انی بوس))))))))))يله ی 
کمک   می شد باع)ث بس)يج » ساونيکف«

موقعي))ت ب))دتر . ت))ازه ی پرولتاري))ا گردي))د
شده بود، و خبر از ش)رايط بس)يار س)ختی  
ب)))رای پرولتاري)))ا م)))ی داد ک)))ه محرومي)))ت 
.  ش)))))ان روز ب)))))ه روز بيش)))))تر م)))))ی ش)))))د

ان ني))ز ش))رايط ب))دتر ھمچن))ين ب))رای دھقان))
ش))ده ب))ود آن))ان ب))ه عين))ه ش))اھد بودن))د ک))ه 

ق)ول را »  اس آر ھ)ا«انق�ب ارض)ی ک)ه 
آنرا داده بودند ، با وجود حضور آنھا در 

ارک))ان ق))درت، ب))ه زم))انی ديگ))ر موک))ول       
می ش)د و آنھ)ا در خط)ر س)رکوب بوس)يله 
. ی بعضی از ضد انق�بيون ق)رار داش)تند

 موقعي)ت ب)دتر برای ارتش و ناوگان  ني)ز
ش))ده ب))ود چراک))ه آنھ))ا از طرف))ی، درگي))ر 
ي))ک جن))گ ب))ی نتيج))ه بودن))د و از ط))رف 
ديگ)))ر در خ)))دمت دش)))منان طبق)))اتی خ)))ود 

وضعيت ب)رای ب)ورژوازی . قرار  داشتند
نيز بدتر شده بود چراکه موقعيت اش ھ)ر 
روز بيشتر  بخاطر مت�ش)ی ش)دن سيس)تم 
حمل و نق)ل، اس)تھ�ک و تن)زل تجھي)زات 

س))ت در جبھ))ه ھ))ای جن))گ، ص))نعتی، شک
بح))ران در تولي))د، قحط))ی، ع))دم  پ))ذيرش 
حکومت کنندگان از طرف توده ھا، فقدان 
ق)))درت و اعتب)))ار دول)))ت جدي)))د و ن)))اتوانی 
 .دستگاه اجرائی اش، به مخاطره می افتد

 

. وی«ب)))ه » لن)))ين«بع)))د از م)))اه ج)))و.ی، 
قي))ام : " اظھ))ار داش))ت »  بروي))ويچ-ب))ونچ

و در . بط))ور قطع))ی اجتن))اب ناپ))ذير اس))ت
زم))))ان کوت))))اه ن))))ه چن))))دان دور ب))))ه ام))))ر 
ضروری  ک)ه نم)ی توان)د شکس)ت بخ)ورد  

از اواس)))))ط  م)))))اه ". مب)))))دل خواھ)))))د ش)))))د
بط)))))ور »  بلش)))))ويک«س)))))پتامبر، ح)))))زب 

قاطعان))ه ای ش))روع ب))ه آم))اده س))ازی خ))ود 
کنف)))))رانس . ش)))))د] نھ)))))ائی[ب)))))رای پيک)))))ار

دمکراتي))ک، ک))ه ق))رار ب))ود بعن))وان ي))ک 
دش پارلمان مقدماتی عمل کند جلسات خو

 س)))))پتامبر ١٤-٢٢را در ب)))))ين روزھ)))))ای 
 .انجام داد

 

که در آنزمان در مخفيگاه به سر »  لنين«
می برد،  مصررانه خواستارکناره گيری 

اي)ن در ح)الی . بلشويکھا از کنفرانس ب)ود

بود که تعدادی از بلشويکھا  وسوسه شده 
بودن)))د ک)))ه بعن)))وان اپوزيس)))يون پارلم)))انی 

بوسيله ی که » لنين«خط . نقش بازی کنند
اکثري))ت ح))زب حماي))ت م))ی ش))د ب))ه اج))را 
گذاشته شد و بلشويکھا از درون کنفرانس 
بيرون آمده و در را به محکم)ی در پش)ت 

اع�مي))ه ش))ان  » تروتس))کی«. خ))ود بس))تند
را ب))رای ب))اقی مان))ده ی نماين))دگان قرائ))ت 

س)))))))خنرانی تحري)))))))ک کنن)))))))ده ی .ک)))))))رد
که چندی پيش لذت  زندانی » تروتسکی«

حاکمي)))ت ب)))ورژوازی و کش)))يدن در زي)))ر 
منش)))))ويکھا را چش)))))يده ب)))))ود ب)))))ه مانن)))))د 
شمشيری، تمامی نقشه ھايی که بوسيله ی 
سخنرانان مختلف  ميانه روی قبلی  طرح 

او ب))ه حض))ار . ش))ده ب))ود را از ھ))م دري))د
حاض))ر در جلس))ه ب))ا ش))فافيت و  روش))نی 
گف)))ت ک)))ه راه بازگش)))تی ب)))رای م)))ا وج)))ود 
ن))دارد؛ ک))ارگران در فک))ر  عق))ب نش))ينی  

تند و ھيچ راھی را در مقاب)ل خ)ود ب)ه نيس
س)))))))خنان . ج)))))))ز انق)))))))�ب نم)))))))ی بينن)))))))د

که ابتدا با سکوت شنيده می » تروتسکی«
ش)))د باع)))ث  ل)))رزه و جن)))ب و ج)))وش در 
ص))ندلی راح))ت نماين))دگان و جايگاھھ))ای 
ويژه ای که بوسيله ی احزاب بورژوازی 

ناگھ)))ان، از . اش)))غال ش)))ده بودن)))د، گردي)))د
ويق و سرس)))را و ب)))الکنی  تن)))دری از تش)))

و اين تمايل به قيام ... دست زدنھا بلند شد
را به روشنی تص)ديق ک)رد؛ اينج)ا تم)امی 

)  ح))زب( دراي)ت و ق)درت کميت)ه مرک)زی 
.زم ب)))ود ک)))ه از ھ)))ر گون)))ه اق)))دام ف)))وری 

ممانعت شود چراکه ] توده ايی جھت قيام[
 روزھ))ای ج))و.ی -ھن))وز بس))يار زود ب))ود

از [حتی می توانست تجديد خون بارتری 
را در خ)))ود داش)))ته ] زھ)))ای شکس)))ت رو
 ).٩(باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لنين رھبر حزب بلشويک
 

متناوب))))ا اول))))ين (در روزھ))))ای س))))پتامبر  
، کميت)))ه مرک)))زی ) روزھ)))ای م)))اه اکتب)))ر

لن))))))))))))))ين، ( » بلش))))))))))))))ويک«ح))))))))))))))زب 
تروتسکی،س)))))))))))))وردلف، زينووي)))))))))))))ف، 

جلسه ) کامنف،استالين، ياکوولوا و اپوکف
منشويک در » سوخانف«ای در آپارتمان 

در اي))ن جلس))ه . تروگ))راد برگ))زار کردن))دپ
حت)))ی مب)))ادی و اص)))ول قي)))ام ني)))ز م)))ورد 

و » ک)))))))امنف«.مباحث)))))))ه ق)))))))رار گرف)))))))ت
ن))وگين و رايک))ف  عقي)))ده ( » زينووي))ف«

مش))ابه داش))تند ول))ی در اي))ن جلس))ه حاض))ر 
اظھار داشتند که قيام شايد بخودی ) نبودند

خ))ود موفقي))ت آمي))ز انج))ام ش))ود ام))ا ب))اقی 
بع)د از ] ويکھادر دست بلش[ماندن قدرت 

آن بعلت فشارھای اقتصادی و بحران در 
. توزي)))ع م)))واد غ)))ذايی غي)))ر ممک)))ن اس)))ت

اکثري)))ت اعض)))ای ش)))رکت کنن)))ده در اي)))ن 
 ١٥جلسه به قيام رای مثبت دادند و  روز 

اکتب)))ر را ب)))رای انج)))ام آن تعي)))ين کردن)))د 
)١٠.( 
 

اجازه بدھي)د  در ارتب)اط ب)ا ي)ک نکت)ه در 
ي)ن اس)ت ک)ه  و آن ا. اينجا  پافشاری کن)يم 

اين تفاوت رای در بين بلشويکھا را نباي)د 
ب)ه عملک))رد منش))ويکھا ی ک)ه  ب))ا فرص))ت 
طلبی و ضعف در طی س)اليان متم)ادی و 
در ط)))ول جن))))گ داخل))))ی از خ))))ود نش))))ان 

اي))ن مس))اله را ش))ايد . دادن))د، يک))ی دانس))ت
بت))وانيم ب)))ه اي)))ن ش))کل توض)))يح دھ)))يم ک)))ه  

در رون))د [بعض))ی از انق�بي))ون آزم))وده  
تماي))ل پي))دا م))ی کنن))د ت))ا ق))درت ] مب))ارزه

دشمن را دست با. گرفته و تا حد خاصی 
ب)))ه ق)))درت پرولتاري)))ا اعتم)))اد و اطمين)))ان 

آنھا نقشی را در قي)ام ب)ازی . نداشته باشند
اين وظيف)ه ی تم)امی انق�بي)ون . نمی کنند

اس)))))ت ک)))))ه پ)))))يش از ھ)))))ر گون)))))ه عم)))))ل،   
 .امکانات و احتما.ت را بسنجند

 

ف قي)))ام  نگ)))ران  اگ)))ر بلش)))ويکھای مخ)))ال
امکان شکست انق�ب بودند، درک آنھا به 
ھ))))يچ وج))))ه نقط))))ه ی مش))))ترکی ب))))ا ض))))د 
انق�بيون نداشت؛ چراک)ه  ض)د انق�بي)ون 
از ھ))))))يچ چي))))))زی بيش))))))تر از پي))))))روزی 

معذالک،  نظ)ر . پرولتاريا ھراس نداشتند
]  تعدادی از بلشويکھا[ به اينکه اين ترس 

نتيج))ه ی تفس))ير نادرس))ت از حقيق))ت ب))ود 
م)))ی توانس)))ت موج)))ب انحراف)))ات جب)))ران 

 . ناپذيری گردد
 

زمانه در مساعدت و ھمراھی با  انق)�ب 
فقط در ساعتھای خاصی عمل می کند  و 
زمانيک))ه س))اعت س))پری ش))د ، ب))ر ض))د آن 

زمانيک)ه ي)ک عم)ل ب)ه . عمل خواھد نمود
تاخير می افتد ممکن است باعث از دست 

ب))رای .دادن ي))ک فرص))ت ت))اريخی گ))ردد
ران ايتالي)))ا بخ)))اطر درن)))گ و مث)))ال ک)))ارگ
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 ھزين)ه ی س)نگينی ١٩٢٠دودلی در س)ال 
و ي))))ا فرص))))تی ک))))ه ب))))رای . را پرداختن))))د

) ١١ (١٩٢٣پرولتاري))))ا آلم))))ان در س))))ال 
.  پيش آمد بدون ترديد تک)رار نش)دنی س)ت

در نتيجه،  اشتباه بلشويکھای ک)ه مخ)الف 
قيام بودند ، يک مساله ی بس)يار ج)دی ی 

 انق�ب به آن بود، بطوری که آنھا پس از
 .اعتراف کردند

 

در دھ))))م اکتب))))ر، کميت))))ه مرک))))زی ح))))زب 
لن))ين، زينووي))ف، : حاض))رين( بلش))ويک 

کامنف، تروتسکی سوردلف، يرايتس)کی، 
استالين، دژرزينسکی، کولنتای، بابنوف، 

با اکثريت آرا ، ده ) سوکولنيکف، لوموف
نفر موافق و دو نفر مخالف، حمايت خود 

قي)))ام اع)))�ن را از ت)))دارک ف)))وری ب)))رای 
کار تدارک قيام ب)ه دفت)ر سياس)ی .  داشتند

ک)))ه ش)))امل لن)))ين، تروتس)))کی، زينووي)))ف، 
استالين، کامنف، سوکولنيکوف و بابنوف  

 .                                             بودند،  واگذار شد

  ادامه دارد
 
 
 

 :توضيحات

 
س))))خنرانی رفي))))ق بوخ))))ارين در ش))))ب . ١

انق)))))))))�ب  «،١٩٢١ي)))))))))ادبود در س)))))))))ال 
. ١٩٢٢، شماره ی دھ)م، س)ال »پرولتاريا

بعد از بازگو کردن اين خ)اطره بوخ)ارين 
ص))حبتھايش را ب))ا اي))ن جم))�ت ب))ه پاي))ان 

ما می توانستيم قدرت را حت)ی در : " برد
. بدس))ت بگي))ريم» پتروگ))راد«آنزم))ان در 

اما تصميم گرفتيم اين کار را انجام ن)دھيم  
ر چونک))ه ب))ا ي))د روی پي))روزی قطع))ی  د

 .ساير مناطق نيز حساب  می کرديم
٢   I. Flerovsky, `Kronstadt in 

the October Revolution', in 

Proletarskaya Revoliutsiya, 

ibid. 

 

٣  L. D. Trotsky, The Russian 

Revolution (London, ١٩١٨) 

[included as The History of the 

Russian Revolution to Brest-

Litovsk, in The Essential 

Trotsky (London, ١٩٦٣)].  

 ٤ Victor Serge, Lenine ١٩١٧ 

(Paris, ١٩٢٣), p. ٥٥.  

 

پ))ی ن))وگين، کميس))اريای خل))ق در .وی. ٥
اول))ين دول))ت ش))ورايی و ح))امی  ائ))ت�ف 

 ١٩٢٤در س)))ال . گس)))ترده ب)))ا منش)))ويکھا
 .درگذشت

 ٦Serge, op. cit., p. ٤٥.  

 ٧K. Grasis, `October in Kazan', 

Proletarskaya Revoliutsiya, No. 

١٩٢٤ ,(٣٣) ١٠.  
 ماکسيماليستھا گروه کوچکی بودند که -٨

آنھ)))ا . ج)))دا ش)))دند» اس آرھ)))ا«از ح)))زب 
اعتق))اد ب))ه عم))ل مس))تقيم داش))تند در نتيج))ه 
دس))ت ب))ه فعاليتھ))ای تروريس))تی ب))ر علي))ه 

 .رژيم تزاری زدند
 .٩ V. Bonch-Bruyevich, `From 

July to October', in 

Proletarskaya Revo liutsiya, 

No. ١٩٢٢ ,١٠. The author of 

this article was one of Lenin's 

close associates.  

 

 ١٠ My sources for these facts 

are the `reminiscences of the 

fighters of October' published 

by Proletarskaya Revoliutsiya 

in ١٩٢٢, and a little book 

Moscow in October ١٩١٧ 

(Moskva v Oktyabre ١٩١٧) [N. 

Ovsyannikov, ed.] (Moscow, 

١٩١٩). The argument of the 

comrades who opposed the 

insurrection is given and 

magisterially refuted in Lenin's 

`Letter to the Comrades' of ١٦-

١٧ October ١٩١٧ (Collected 

Works (London, ١٩٦٩), Vol. 

٢٦, pp. ٢١٥-١٩٥).  

 

 در ايتاليا بيش از دو ١٩٢٠ در سال -١١
ميلي))))ون ک))))ارگر در ص))))نايع ب))))زرگ ب))))ه 

اي))ن اعتص))اب در . اعتص))اب دس))ت زدن))د
بھ)))ار و پ)))اييز ب)))ه نقط)))ه ی اوج خ)))ودش 

در جن)))وب ايتالي)))ا بخص)))وص در . رس)))يد
، دھقان))ان زمينھ))ای »سيس))يل«جزي))ره ی 

. ود در آوردن))دم�ک))ين را ب))ه تص))رف خ))
ھ)))يچ رھب)))ری وت)))�ش سياس)))ی از س)))وی 

در رابط)ه ب)ا » حزب سوسياليست ايتاليا«
کان))اليزه ک))ردن اعتراض))ات و اعتص))ابات 
جھ)))ت تس)))خير ق)))درت سياس)))ی ص)))ورت 

و در نتيج)))))ه، اف)))))ول مب)))))ارزه . نگرف)))))ت
ک)))ارگران س)))بب ظھ)))ور و ق)))درت گ)))رفتن 

 .شد» موسولينی«فاشيستھا به رھبری 
 
(Also see Angelo Tasca (A. Rossi), 

Naissance du Fascisme (Paris, 

١٩٦٧), pp. ٤٠-٤٣٨ ,١٠٧-٩٥). 

 ١٩١٧مفھوم تزھای آوريل 
 لنين

 درال کوزنس

رنوا راسخ: برگردان  

انق�ب))ات، بزرگت))رين آزم))ون ب))رای اي))ده 
ھ)ای انق�ب)ی، برنام))ه ھ)ا و اف)رادی اس))ت 

رفقای  .که اين ايده ھا را حمايت می کنند
حل)))ی ک)))ه در ي)))ک ک)))ه در جھ)))ت فھ)))م مرا

انق�ب به وقوع می پيوندند به مطالع)ه ی 
انق�ب))ات م))ی پردازن))د اگ))ر انتظ))ار داش))ته 
باش))ند ک))ه ش))رايط انق�ب))ی ن))وين دقيق))ا ب))ه 
مانند انق�بات قبلی  صورت  پذيرد، ناکام 

وظيف))ه م))ا اي))ن . و ناراض))ی خواھن))د ش))د
اس))))ت ک))))ه ي))))ک روش تجزي))))ه و تحلي))))ل 

روشن  مناسب برای شرايطی  که برايمان
تئ)))وری . آش)))کار نيس)))ت، بک)))ار گي)))ريمو 

تغيير بنيادين جامع)ه ، ب)ا در نظ)ر گ)رفتن 
ماھي))ت ش))رايط واقع))ی، ص))رفا ي))ک م))دل 
مطلق يا دگمی که ھر لحظ)ه بک)ار گرفت)ه 

متاسفانه ، ھنوز وجود دارن)د . شود نيست
افرادی که خود را انق�بی دانسته و سعی 
دارن))))د ک))))ه ش))))رايط  فعل))))ی را در م))))دل 

آنھ)))ا از . ج)))ای دھن)))د]  گذش)))تهانق�ب)))ات[
تشخيص اين مساله باز می مانند ک)ه ي)ک 
تجزيه و تحليلی ک)ه مناس)ب ي)ک زم)ان و 

در [ مکان بود،  بيشتر از آن قابل اعتبار 
نيس)))ت چراک)))ه ش)))رايط عين)))ی ] زم)))ان م)))ا

 .تغيير کرده است

انق�بات پرسشھای بنيادی را مط)رح م)ی 
ماھي))ت انق))�ب چيس))ت؟ آي))ا انق))�ب . کن))د

بني))ان گذاش))تن دموکراس))ی س))رمايه جھ))ت 
داری يا دمکراسی کارگری ص)ورت م)ی 
گي))))رد؟ موازن))))ه نيروھ))))ای ب))))ين طبق))))ات 
چيست؟ چه نيروھايی انق)�ب را رھب)ری 
می کنند؟ آيا طبقه ی کارگری که بوس)يله 
ساير طبقات تحت ستم حماي)ت م)ی ش)ود، 
رھبر اين انق�ب است يا .يه ھای حاشيه 

تح)اد ب)ا بخش)ھای ای؟ آيا طبقه کارگر ب)ا ا
از ب)))ورژوازی  مترق)))ی اي)))ن ام)))ر را ب)))ه 
انجام می رساند؟ در عصر جديد، ج)واب 
ب)ه اي)ن س)وا.ت ب))ه نظ)ر م)ی رس)د بس))يار 

س))رمايه داری بيش))تر دوام .  روش))ن اس))ت
آورده  و در عين حال تض)ادھای موج)ود 
در آن بسيار پيچيده تر و  زمانبدی  وقوع  

 در بحرانھای ادواری اش  کاھش يافت)ه ،
نتيجه سوسياليزم ھمچنان در دس)تور ک)ار 

ب)))رای بس)))ياری از رھب)))ران . ق)))رار دارد
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 - حت))ی ب))رای بلش))ويکھا -انق�ب)ی روس))يه 
 ١٩١٧ج)واب ب))ه اي))ن س))وا.ت در فوري))ه 

 . صريح و روشن نبود

"  در روس)يه بمانن)د ١٩١٧انق�ب فوريه 
در . برای انق�ب اکتبر بود" لباس نمايشی

امی جامعه روسيه فاصله ی چند ھفته، تم
سيص)))))د س)))))ال سلس)))))له ی .وارون)))))ه ش)))))د

ب)))))ا کن)))))اره گي)))))ری ت)))))زار » روم)))))انف«
در س)وم م)ارس ب)ه نقط)ه » نيکو.ی دوم«

اعتص)))))ابات  و . پاي)))))ان خ)))))ودش رس)))))يد
تظ))))اھرات ھ))))ای ک))))ارگران و س))))ربازان 
متم)رد در نيروھ)ای مس)لح ، دول)ت را ب))ه 

در شرايط انق�بی دو ارگان . زير کشيدند
ز ي)))ک ط)))رف، ا. ق)))درت ظھ)))ور نمودن)))د

ک)))ه » کميت)))ه ی موق)))ت دوم)))ای چھ)))ارم«
ش)))امل گروھ)))ی از سياس)))تمداران راس)))ت 
خودگمارده شده بود که بوسيله ی طبق)ات 

آنھ)))ا . ميان)))ه و ب)))ا.يی حماي)))ت م)))ی ش)))دند
دول))))ت موق))))ت را ب))))ه رھب))))ری ش))))اھزاده 

تش))کيل دادن))د و تنھ))ا سوسياليس))ت » ل))وو«
الکس)اندر «موجود در کابينه ی دولتشان، 

ق)))ام وزارت دادگس)))تری ب)))ه م» کرنس)))کی
 ٢٦و از طرف ديگر، ھمزمان در . رسيد

ش))))))ورای « فوري))))))ه انتخاب))))))اتی در ٢٧و 
نماين))))))))))دگان ک))))))))))ارگران و س))))))))))ربازان 

 .برگزار شد» پتروگراد

در اول م))ارس، دول))ت موق))ت ش))روع ب))ه 
انجام  برخی از اص�حات سياس)ی جھ)ت 
ت))))دارک دي))))دن ب))))رای انتخاب))))ات مجل))))س 

ک))ه رئ))وس آن اص)�حات . موسس)ان نم)ود
ھ))ر مارکسيس))تی ني))ز از آن حماي))ت م))ی 

احيای حقوق مدنی : کند، عبارت بودند از
از جمل))))))))))ه آزادی مطبوع))))))))))ات، آزادی 
بي))ان،آزادی تجم))ع و دي))ن  ھم))راه ب))ا ح))ق 

اعتص)))ابات ب)))ی رحمان)))ه در ( اعتص)))اب 
، )زير حاکميت تزاری سرکوب می شدند

ھمچن)))ين عف)))و عم)))ومی ب)))رای زن)))دانيان 
سترش حق مذھبی و سياسی، و ھمچنين گ

رای و معرفی برگ)ه ھ)ای رای مخف)ی در 
ھمچن))))ين .  انتخاب))))ات مجل))))س موسس))))ان

مش)))ترکا ب))))ا ش))))ورای پتروگ))))راد تص))))ميم 
گرفته شد که ميليشای مردمی بايد تاسيس 
و ج))ايگزين پل))يس ت))زاری ش))ود و پادگ))ان 
نيرومن)))د پتروگ)))راد، ک)))ه ني)))روی مس)))لح 
مدافع انق�ب بود، نبايد از  پايتخت خارج 

 .شوند

م)))ان روزی ک)))ه دول)))ت موق)))ت اي)))ن در ھ
فرماين را صادر کرد، شوراھا با انتش)ار 
فرم)))ان ش)))ماره اول خودش)))ان خط)))اب ب)))ه 

س))))ربازان و ملوان))))ان  ش))))رح دادن))))د ک))))ه 
فرماين دولت موقت تنھا در صورتی  که 
ش)))وراھا ب)))ا آنھ)))ا موافق)))ت کنن)))د اعتب)))ار 

ع)�وه  ب)ر اي)ن، .  اجرائی خواھن)د داش)ت
ب  ب)))ه ش)))وراھا در اط�عي)))ه ش)))ان خط)))ا

سربازان و  ملوانان، از آنھا خواستند ک)ه 
اق))دام ب))ه تش))کيل کميت))ه ھ))ای خودش))ان و 
خارج س)اختن کنت)رل اس)لحه ھ)ا از دس)ت 
. افس)))ران وابس)))ته ب)))ه نظ)))ام ت)))زاری کنن)))د

چن)))دين روز بع)))د، ش)))ورا دوم)))ين فرم)))ان 
خودش را ب)ه س)ربازان و ملوان)ان ص)ادر 
ک))))رد و  از آنھ))))ا خواس))))ت ک))))ه فرمان))))ده 

راج ک)))))رده و اش)))))خاص ھايش)))))ان را اخ)))))
ش)))ورا . ديگ)))ری را ج)))ايگزين آن)))ان کنن)))د

ع)))))�وه ب)))))ر نف)))))وذ در ب)))))ين س)))))ربازان و 
ملوانان، از طري)ق ک)ارگران و نماين)دگان 
انتخاب شده ش)ان در اتحادي)ه ھ)ا،  کنت)رل 

پست و تلگراف را نيز در دست راه آھن،
ش))ورا ھمچن))ين، کميت))ه ی توزي))ع . داش))تند

نتش))ار م))واد غ))ذايی را تش))کيل داده و ب))ه ا
( » ايزوستا«روزنامه ی مستقل خود بنام 

ش)وراھای ش)بيه ش)ورای . اقدام کرد) خبر
در تمام روس)يه ش)روع » پتروگراد«شھر 

در . ( ب)))ه ش)))کل گي)))ری و فعالي)))ت کردن)))د
 ش))ورا ٩٠٠، ب))الغ  ب))ر ١٩١٧پ))اييز س))ال 

 )در سراسر روسيه وجود داشت

 

 

 

 

 

         

، م))ا ش))اھديم ک))ه دول))ت ١٩١٧در م))ارس 
دارای ق)))درت سياس)))ی ص)))وری و موق)))ت 

شوراھا دارای قدرت سياسی واقعی بودند 
بط))وری ک))ه ھ))يچ چي))زی اتف))اق نم))ی افت))د 
مگ))))ر اينک))))ه ابت))))دا بوس))))يله ی ش))))وراھا 
تص))ويب و بوس))يله ی بدن))ه ی مس))لح اش 

اي)ن ي)ک موقعي)ت . کنترل و اجرا می ش)د
نمونه و بی نظير برای نشان دادن مفھ)وم 

ھ)ر دو است ؛ ج)ايی ک)ه » قدرت دوگانه«
 –ق))درت حت))ا ھم))ديگر را در ي))ک مح))ل 

 - )Tauride Palace(ک))))اخ تاوراي))))د 
اما چرا شورا، دول)ت ! م�قات می کردند

موقت را که از ميان اعض)ای ب)اقی مان)ده 

ی دوم)))ای چھ)))ارم انتخ)))اب ش)))ده بودن)))د و 
دارای حمايت مردم)ی مح)دودی بودن)د را 
به کنار نزد؟ شورا يک بدنه انتخابی ب)ود 

ماين))ده تش))کيل يافت))ه ب))ود ک))ه  ن٦٠٠ک))ه از 
دارای حماي))))ت زي))))ادی در مي))))ان طبق))))ه 

 .کارگر و سربازان بودند

 تضاد

ق))درت واقع))ی در دس))تان ش))ورا ب))ود ول))ی 
ب))رای فھ))م . آن))ان ق))درت را نگرفت))ه بودن))د

اي))ن تض))اد، ض))روری اس))ت ک))ه ماھي))ت  
. بسياری از رھبران ش)ورا را درک کن)يم

اي))ن رھب))ری س))الھا وق))ت خ))ود را ص))رف 
 ب)))رای س)))رنگونی انق�ب)))ی نظ)))ام آم)))ادگی

ح))اکم ب))ر جامع))ه نم))وده ب))ود و اکن))ون ک))ه 
ن))گ آورده ب))ود، از تش))خيص  آن))را  ب))ه چ

ت))وازون ق))درت و ن))اتوانی س))رمايه داری 
برای ھر گونه  عمل بنيادی که بتواند در 
زن)))دگی ک)))ارگران، دھقان)))ان و س)))ربازان 

 . تغيير ايجاد کند، عاجز بود

ذايی، موض)))وعاتی مانن)))د کنب)))ود م)))واد غ)))
پايان جنگ و تقسيم ارضی نم)ی توانس)ت 
بوس))يله ی  دول))ت موق))ت ک))ه  ي))ک دول))ت 

تم))))ام . ح))))امی س))))رمايه ب))))ود ح))))ل ش))))ود
اص�حاتی که اين دولت تصويب نمود بر 
اث))))ر فش))))ار ت))))وده ای جن))))بش ک))))ارگری، 
. س)))ربازان و دھقان)))ان ص)))ورت پ)))ذيرفت

ب))دون ش))ک اگ))ر اي))ن فش))ارھای  ت))وده ای  
ھم)ان نس)بت کمتر بود، اص�حات نيز به 

 .کمتر صورت می گرفت

رھبری شورای پتروگ)راد از منش)ويکھا، 
. اس آرھ))ا و بلش))ويکھا تش))کيل يافت))ه ب))ود

منشويکھا به انق�ب دو مرحل)ه اي)ی ب)اور 
به اين معنا که ابتدا رژي)م ت)زاری . داشتند

بايد سرنگون و جای آن ي)ک نظ)ام م)دافع 
دمکراس))))))))ی ليبرال))))))))ی ی کاپيتاليس))))))))تی  

نش))ويکھا ب))ر اي))ن ب))اور م.ج))ايگزين ش))ود 
بودند که در چنين شرايطی است که طبقه 
کارگر ھمپای توسعه ی  اقتص)اد س)رمايه 
داری رشد    می کند و زمانيکه اين طبقه 
ب))ه ق))درت ک))افی دس))ت ياف))ت، خ))ودش م))ی 

 .تواند قدرت را در دست  بگيرد
  

اس آر ھ)))ا  ک)))ه بيش)))ترين طرف)))دار را در 
 راس)ت ميان دھقانان داشتند ب)ه دو جن)اح،

که ح)امی دول)ت موق)ت  و جن)اح چ)پ ک)ه 
در حال نزديک شدن به بلشويکھا بودن)د، 

 .تقسيم می شدند
 

 

 
  لنين ی دستنوشته-تزھای آوريل
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تع)))داد زي)))ادی از رھب)))ران بلش)))ويکھا در 
تبعي)))د در خ)))ارج از روس)))يه ب)))ه س)))ر م)))ی 
بردند اما کامنف و استالين در ماه م)ارس 
از تبعيدش))))))ان در س))))))بيری بازگش))))))تند و 

که در شروع به حمايت از  جايگاه شورا 
ح))ال  پش))تيبانی انتق))ادی از دول))ت موق))ت 

آنان ھمچنين سعی نمودن)د ت)ا . بود، کردند
ميان بلشويکھا و منشويکھا آشتی برق)رار 

يعن)ی حماي)ت ک))ردن (اي)ن موقعي)ت .  کنن)د
ھمانطور که لنين نير بر ) از دولت موقت

آن  تاکيد نم)ود ب)ه نظ)ر م)ی رس)يد ک)ه در 
کش))وری ب))ا خصوص))يات روس))يه طبيع))ی 

روس)يه ای ک)ه بع)د از اص)�حات ، . دباش
آزادت))رين کش))ور در مي))ان تم))ام کش))ورھا  

بن)ابراين چ)را نباي)د . درگير در جنگ ب)ود
 دولت موقت را حمايت کرد؟

زمانيکه لن)ين در س)وم آوري)ل ب)ه ايس)تگاه 
قطار فن�ند رس)يد مخ)الف اي)ن سياس)تھای 
س))ردرگم و ن))ا روش))ن ک))امنف و اس))تالين 

 ک)))ه او را از او از قط)))ار معروف)))ی. ب)))ود
خ)))اک کش)))ور س)))وئيس پ)))س از عب)))ور از 

آلمان به روسيه آورده بود، پياده شد و به 
روی ي))ک زره پ))وش نظ))امی رفت))ه و ب)))ا 
سخنان خودش اکثريت رھبران بلشويکھا 

لنين ھر گون)ه ھمک)اری . را  متعجب کرد
با دولت موقت و منشويکھا را رد کرد  و 
خ))))))روج ف))))))وری روس))))))يه را از جن))))))گ 

 .  خواستار شدامپرياليستی

در مورد ] اقناعی-اثباتی[لنين برای بحث 
. نظ)))راتش ب)))ه جلس)))ه ی بلش)))ويکھا رف)))ت

س))))خنان لن))))ين باع))))ث س))))کوت و حي))))رت 
اي)))ن . بس)))ياری از رھب)))ران بلش)))ويک ش)))د

مس)))))اله روش)))))ن ب)))))ود ک)))))ه او در اقلي)))))ت 
قراردارد و ني)از مبرم)ی داش)ت ت)ا بتوان)د 
نظ))ر اکثري))ت اعض))ای ح))زب را ب))ه خ))ود 

ن)))))ين ب)))))ه جلس)))))ه ی او ھمچ. جل)))))ب کن)))))د
منش))))ويکھا رف))))ت و بع))))د از آنک))))ه کپ))))ی 
س))))))))))خنرانی خ))))))))))ودش را در اختي))))))))))ار 

رھبر منشويکھا ق)رار داد ب)ا » تسيريتلی«
ھ))و و انتق)))ادات ش))ديد منش)))ويکھا روب)))رو 

 .گرديد

 !تزھای آوريل سياستھای حزب نبودند

ی » تزھای آوري)ل«سخنرانی لنين اساس 
ارگ)ان »  پراودا«بود  که در روزنامه ی 

 بلشويک در ت)اريخ ھف)تم آوري)ل ب)ه حزب
اي))ن تزھ))ا سياس))تھای ح))زب . چ))اپ رس))يد

نبودند اما با گذشت زمان، لنين ثابت نمود 
ک)))))ه او  از راه دور ھ)))))م از بس)))))ياری از 

رھب))ران بلش))ويکھا ک))ه در داخ))ل روس))يه 
بودند، بھتر از اميال و احساس  کارگران 

بواس))))))طه ی . و س))))))ربازان آگ))))))اھی دارد
ع)دد، نگ)ارش مق)ا.ت برپايی نشستھای مت

و جزوات، لن)ين موف)ق ش)د ک)ه در اواخ)ر 
آوريل اکثريت اعضای حزب بلشويک را 

نظ)))رات لن)))ين . ب)))ه نظ)))راتش متقاع)))د کن)))د
درس))تی و  ص))حتش را ب))ا حماي))ت بخ))ش 
عم)))ده ای از ک)))ارگران و زحمتکش)))ان از 
حزب بلشويک به اثبات رسانيد؛ بط)وری 
ک)))ه اعض)))ای ح)))زب ک)))ه در پ)))يش از م)))اه 

 ھ))زار نف))ر بودن))د ب))ه ن))يم ١٠ آوري))ل  تنھ))ا
ميليون نفر افزايش پيدا کردن)د ک)ه از اي)ن 

 .آنھا کارگران صنايع بودند% ٦٠تعداد 

رش))د ح))زب بلش))ويک بس))يار تماش)))ايی و 
در آغ))از م))اه م))ارس تنھ))ا  .  ناباوران)ه ب))ود

 نماين)))))))ده ی ش)))))))ورای ٦٠٠ ت)))))))ن از ٤٠
اما در ماه اکتبر . پتروگراد بلشويک بودند

ر ش))))ورای پتروگ))))راد آنھ))))ا اکثري))))ت را د
در فوري))ه بلش))ويکھا تنھ))ا . بدس))ت آوردن))د

که » پوتيلف« عضو در کارخانه ی ١٥٠
در .  ھزار ک)ارگر ب)ود، داش)تند٢٦دارای 

 شورا در ٢٤٢اواخر ماه مارس، بالغ بر 
 ت))ای ٢٧روس))يه ش))کل گرفتن))د ک))ه تنھ))ا در
ام))ا در . آنھ))ا بلش))ويک اکثري))ت را داش))تند

رای مسکو و ماه اکتبر آنھا اکثريت را شو
کنگره ی شوراھای سراس)ری روس)يه ب)ه 

چگونه بلشويکھا توانس)تند .  دست آوردند
چن)))ين ق)))درتی را در ظ)))رف م)))دت بس)))يار 
کوت))اھی بدس))ت آورن))د و  اعض))ای جدي))د 
بس))ياری زي))ادی را ب))ه خ))ود ج))ذب کنن))د؟ 

از » س)))))))))کوبلف«و » تس)))))))))رتلی«ورود 
» اس آرھ))ا«از » چرن))وف«منش))ويکھا و 

مطمئن)ا ب)ه » م)ی«به دولت موقت در م)اه 
آنھ)))ا اعض)))ای . اي)))ن مس)))اله کم)))ک ک)))رد

خودشان را از دست دادند و دولت موقت 
. ب)))))ه ط)))))ور روز افزون)))))ی من)))))زوی ش)))))د

مھمت))))ربن ف))))اکتوری ک))))ه در ع))))ين ح))))ال 
موجبات موفقيت بلشويکھا را فراھم آورد 
برنام))ه و سياس))تھای آن))ان ب))ود ک))ه ب))ازگو 
کنن)))))ده ی آرم)))))ان ھ)))))ای طبق)))))ه ک)))))ارگر، 

اي)ن برنام)ه در . ن)ان ب)ودسربازان و  دھقا
ع))))ين ح))))ال ب))))دون تزھ))))ای آوري))))ل نم))))ی 

 .توانست ، وجود خارجی پيدا کند

بي))))انگر چ))))ه نک))))اتی » تزھ))))ای آوري))))ل« 
که بوسيله ی لن)ين در » تزھا«بودند؟ اين 

 نکت)ه ١٠چند ص)فحه نگاش)ته ش)د، دارای 
 :مھم و اساسی می باشد

 جن)))))گ اول جھ)))))انی ، ي)))))ک جن)))))گ -١
ص))لح آمي))ز و امپرياليس))تی اس))ت و پاي))ان 

دمکراتيک تنھا در ص)ورتی ممک)ن اس)ت  
ابرام و  " با   .  که سرمايه سرنگون شود
ماست که اين " بردباری  به تمام معنی ی

 . مساله برای توده ھا روشن خواھد شد

  انق�ب گذاری است از اول)ين مرحل)ه -٢
ای که قدرت در اختيار بورژوازی ق)رار 

ز آن دارد ب))ه مرحل))ه ای  ک))ه آن ق))درت ا
س))))لب و باي))))د  در دس))))تھای پرولتاري))))ا و  

 .دھقانان فقير قرار گيرد

ي)))ک "  از دول)))ت موق)))ت ب)))ه مثاب)))ه ی -٣
 .نبايد حمايت کرد" دولت سرمايه داری

 بازشناسی اين مساله که بلشويکھا تنھا -٤
حمايت يک اقليت کوچکی را در شوراھا 
دارا بودند  و بر اثر مبارزاتش)ان حماي)ت 

ورا ب)ه دس)ت آوردن)د؛ اکثريت اعضای ش)
ھمچن)))))ين توض)))))يح دقي)))))ق، ص)))))بورانه و 
سيس)))تماتيکی از اش)))تباھاتی ک)))ه اح)))زاب 
ديگر مرتکب شدند که آنھا را از اح)زاب 
اکثريت به احزاب اقليت و بی اعتب)ار در 

ھمزمان بايد لزوم  انتقال  . شورا تقليل داد
تمامی قدرت دولتی در دست شوراھای " 

دم ش))رح ب))رای م))ر" نماين))دگان ک))ارگران
 . داده شود

   رد خواست  يک جمھوری پارلمانی  -٥
و پ)))ذيرش ي)))ک جمھ))))وری ش)))ورايی ب))))ه 

ارت)ش . رھبری کارگران و دھقان)ان فقي)ر
حرف)))ه ای باي)))د ب)))ه ارت)))ش مردم)))ی تب)))ديل 

صاحب منص)بان  باي)د ب)ه ان)دازه ی . شود
 .کارگران .يق مزد دريافت کنند

  مصادره ی تمامی زمينھای م�کين و -٦
دن تم))))ام زمينھ))))ای موج))))ود در مل))))ی ک))))ر

 .کشور

 بانکھا ھمگی  بايد به يک بانک تبديل -٧
شوند که زير کنترل و نظ)ارت نماين)دگان 

 .شوراھای کارگران قرار گيرند

 تولي)د اجتم)اعی  و توزي)ع محص))و.ت -٨
باي))))د تح))))ت کنت))))رل و نظ))))ارت ش))))وراھا 

 .صورت گيرد

 جلس))ه ی عم))ومی کنگ))ره ح))زب، باي))د -٩
م)))))))ورد جن)))))))گ برنام)))))))ه ی ح)))))))زب در 

امپرياليس))تی، دول))ت و برنام))ه ح))داقل را 
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اسم حزب بايد ب)ه اس)م ح)زب .  تغيير دھد
 . کمونيست تغيير نام پيدا کند

 پی ريزی ي)ک ب)ين المل)ل ن)وين باي)د -١٠
 .در دستور کار قرار بگيرد

اين ده نکته مھم، اساس و پاي)ه ی انق)�ب 
ب))ر را طراح))ی نم))ود ک))ه ب))دون ش)))ک تاک

م))))ی توانس))))ت ب))))ه ب))))دون رھب))))ری لن))))ين ن
اي))ن تزھ))ا تائي))دگر ع))دم . پي))روزی برس))د

توان))))ايی س))))رمايه داری در پ))))يش ب))))ردن 
جامعه به سمت جلو و نياز به  حرکت به 

اي)))ن . مرحل)))ه ی انق)))�ب پرولت)))ری اس)))ت
« نک))ات  ب))ه وض))وح تائي))د کنن))ده ی  ت))ز 

 .تروتسکی نيز می باشد» انق�ب مداوم

، تولي))د ث))روت و »تزھ))ای آوري))ل«بن))ا ب))ه 
ی باي))د ب))ه دس))ت طبق))ه ک))ارگر و از داراي))

کنترل طريق سازمانھای دمکراتيک آنان 
در راس))))تا ی واگ))))ذاری . گي))))ردو انج))))ام 

قدرت به کارگران و زحمتکش)ان ب)ود ک)ه  
بلشويکھا از منشويکھا ج)دا ش)دند؛ ح)زب 
جدي)))د خ)))ود را پاي)))ه ري)))زی کردن)))د ، از 
رفرميستھای بين الملل دوم  فاصله گرفته 

 .ا ايجاد نمودندو بين الملل سوم ر

تم))ام اي))ن ح))وداث در ن))ود س))ال پ))يش ب))ه 
وقوع پيوست اما  درسھای گرانبھای اي)ن 
انق�ب کبير ھنوز بوس)يله ی بس)ياری ک)ه 
خودشان را انق�بی می نامند، درک نشده 

نظام سرمايه داری نمی توان)د ھ)يچ . است
. آينده ی روشنی را برای بشر ترسيم کن)د

: يت نيس)))تدو راه بيش)))تر در مقاب)))ل بش)))ر
ھيچ گونه س)رمايه . سوسياليزم يا بربريت

انق)))�ب . داری  مترق)))ی ی وج)))ود ن)))دارد
اعتب))ار )  دمکراتي))ک-ب))ورژا( مرحل)ه ای 

خ)))ودش را سالھاس)))ت ک)))ه از دس)))ت داده 
تنھا برنامه ی کن)ونی ب)رای جن)بش . است

سوسياليس))تی در سراس))ر جھ))ان، انق))�ب 
سو سياليستی و کنترل و نظارت بر توليد 

کار ما امروز،  .  بقه کارگر استتوسط ط
ص))بورانه، م))داوم و "از طري))ق  توض))يح 

ب))رای آم))اده س))ازی نيروھ))ا " سيس))تماتيک
    جھ))ت تغيي))ر جامع))ه  اس))ت ک))ه ص))ورت

 ٢٠٠٧ھفدھم آوريل   .می گيرد
 
 
 
 
 
 
 

 ھا و  بلشويک
 سسانؤمجلس م

 

 رنوا راسخ

شعار مجلس موسسان زمانی از طرف لنين 
د که جامعه روسيه در و بلشويکھا مطرح ش

.  سرمايه داری قرار داشت-دوران پيشا 
اما به محض اينکه تزار سرنگون و 
حکومت بورژوايی کرنسکی زمام قدرت 
را در دست گرفت، لنين در بدو ورودش 
به روسيه با مشاھده نقش موثر و تعيين 

خود » تزھای آوريل« کننده شوراھا، در 
ی بدون يک انق�ب پرولتر" نوشت که 

شوراھا به طور اجتناب ناپذيری به 
کاريکاتور شوراھای واقعی تبديل می 

شوراھای توده ای ی واقعی شکل .گردند
تاريخا تعيين شده ی ديکتاتوری پرولتاريا 

در نتيجه لنين عم� شعار ). ١" (ھستند
 -بورژوا(انق�ب دو مرحله ايی 

« را مردود و خواستار  ) دمکراتيک
 . گرديد» انق�ب سوسياليستی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کار ، در مورد شکل حکومتی که .اچ .ای 
لنين در آن زمان در مد نظر داشت می 

 –نه يک جمھوری پارلمانی "نويسد که او 
ِبازگشت به اين شکل حکومت، از حکومت 

 بلکه -شورايی يک گام به عقب است 
جمھوری شورايی نمايندگان کارگران، 

ر، ا ز دھقانان فقير و دھقانان در کل کشو
 .را طرح نمود) ٢"(پايين به با.

محل جلسات (پس از تسخير کاخ زمستانی 
 ٢۶ در تاريخ) دولت موقت کرنسکی 

، دومين کنگره شوراھای ١٩١٧اکتبر 
سراسری کارگران، سربازان و دھقانان 

. اس« پيشتر،. روسيه تشکيل جلسه داد 
ھای راست و منشويک ھا به بھانه » آر

عی کرده بودند که از تراشی ھای مختلف س
تشکيل جلسات شوراھای سراسری 
جلوگيری کنند اما فعاليت آنھا راه به جائی 
نبرد و در پی شرکت آنان در انتخابات 

شوراھای سراسری، شکست مفتضحانه ای 
در کنگره شوراھا .به آنھا وارد شد

سراسری چنين مقرر گرديد که حکومت 
شورای (موقت کارگران و دھقانان 

، حکومت کشور را تا ) يای مردمکميسار
تشکيل مجلس موسسان، بدست خواھد 

 ).٣(گرفت 

، علی رغم )و اس آرھای چپ(بلشويک ھا 
آنکه توانسته بودند اکثريت قريب به اتفاق 
آرای انتخابات شوراھا را نصيب خود 
« کنند، با اين وجود از آنجا که برپايی 

در برنامه شان قرار » مجلس موسسان
را بعنوان يک پروسه اجتناب داشت، آن 

 .ناپذير در دستور کار خود قرار دادند

 ١٢ انتخابات مجلس موسسان در تاريخ
در اين .  صورت گرفت١٩١٧ نوامبر

 ميليون از آرای ٩ انتخابات بلشويک ھا
رای دھندگان را به خود جلب کردند، يعنی 

 ٧٠٧  نماينده از مجموع١٧۵  آرا و٢۵%
مجموع آرا را  %١٣نماينده، حزب کادت 
 نماينده به مجلس ١٧ به دست آوردند و

 کل %۶٢ ميليون رای يعنی ٢٢ .فرستاند
آر ھا و منشويک ھا به .آرا به نام اس

صندوق رای ريخته شد و در نتيجه اس آر 
 نماينده، اکثريت صندلی ۴١٠ ھا با
 خود ساختند، و انازرا مجلس  ھای

 نماينده به مجلس ١۶  منشويک ھا
 ).۴(فرستادند 

سوال جالبی که می توان مطرح نمود اين 
است که چطور بلشويکھا توانستند در 
شوراھاي سراسری، اکثريت آرا را کسب 
کنند ولی در رای گيری مجلس موسسان، 
آرای بسيار کمتری را به خود اختصاص 

 دادند؟

پيش از جواب دادن به اين سوال بايد 
اکثريت کارگران صنعتی متذکر شوم که 

روسيه طرفدار بلشويکھا بودند و ھمانھا 
بودند که در انتخابات مجلس موسسان و 
شوراھا بيشترين رای را به بلشويکھا 

اين در حالی بود اس آرھا بخاطر کار .دادند
وسيعی که پيش از انق�ب اکتبر در بين 
دھقانان کرده بودند، از نفوذ چشم گيری در 

با شروع انق�ب .ردار بودندبين آنان برخو
اکتبر يک جناح از حزب اس آرھا، که 
اکثريت حزب را نيز تشکيل می داد در 
نزديکی سياسی با منشويکھا، به مخالفت با 
بلشويکھا پرداختند و عم� صف خود را از 
انق�بيون جدا و به صف اص�حگران 
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اما جناح اقليت حزب که به جناح . پيوستند
در انتقاد عريان به چپ معروف بود ، 

سياستھای جناح مقابل ، شروع به دفاع از 
 .سياستھای بلشويکھا نمود

دو جناح اس آرھا بصورت دو تشکي�ت 
با اين وجود .کام� مستقل عمل می کردند

ھر دو جناح به عنوان يک حزب واحد و 
دارای يک ليست مشترک کانديدھا به پای 

 تھيه ليست نمايندگان.صندوق رای رفتند
تحت نظر و کنترل اس آرھای راست 
صورت گرفت که در رھبری حزب دارای 
کنترل کامل بودند، در نتيجه اکثريت قريب 
به اتفاق کانديدھای جناح چپ حزب از 

 . ليست مربوطه حذف شدند

بيانيه انتخاباتی که اس آرھا پيش از انق�ب 
اکتبر مبنی بر اص�حات ارضی طراحی 

اھداف رفيعی ر اصول و بکرده بودند، 
استوار بود و مردم ھم به اين اھداف و 
اصول رای دادند؛ نه به سياستھای جناح 
راست که عم� ھيچ اعتقادی به اصول 

 ).۶) (۵ (  گذشته خود نداشت

 ۵در اولين جلسه مجلس موسسان در 
، بلشويکھا .يحه پيشنھادی ١٩١٨ژانويه 

اع�ميه حقوق زحمتکشان و «ی را با نام 
، به بحث و رای » گران شوندگان استثمار

مفاد اصلی اين .يحه . گيری گذاشتند
عنوان می کرد که مردمی که کار می کنند 
و بر وسايل توليد مالکيت ندارند نبايد مورد 

 ٢٣٧ اين .يحه با. استثمار قرار گيرند
 رای موافق مردود ١٣٨ رای مخالف و

، پس از اع�م نتايج رای ھا. اع�م شد
 و اس آرھای چپ، مجلس را بلشويکھا

 ۵ جلسه مجلس که تا ساعت.ترک کردند
صبح روز بعد ادامه يافته بود، بوسيله 
حکومت کارگری تعطيل و نمايندگان بدون 

اين . ھيچ مقاومتی مجلس را ترک کردند
اولين و آخرين باری بود که مجلس 

 . موسسان در روسيه تشکيل گرديد

اکثريت قريب به اتفاق اس ارھا و 
منشويک ھا ی حاضر در مجلس موسسان 
، مخالف پايان جنگ، اص�حات ارضی، 
برسميت شناختن شوراھای کارگران، 
دھقانان و سربازان بودند و ھمين مساله 
باعث سلب اطمينان توده مردم از آنان شده 

مجلس موسسان علی رغم اينکه با اقدام .بود
مستقيم بلشويکھا و متحدشان بسته شد اما 

لس بيشتر از آنان که آن را منحل اين مج"

قرار ] مردم[کرده بودند، مورد سرزنش 
 ).٧" (گرفت

لنين در طرح فرمان انح�ل مجلس 
مجلس موسسان که :" موسسان می نويسد

بر اساس فھرستھای تنظيمی قبل از انق�ب 
اکتبر انتخاب شده، مظھر تناسب قديمی 

ست که  انيروھای سياسی و دوراني
. ادتھا بر سر کار بودندسازشکاران و ک

مردم در آن زمان، ھنگام رای دادن به 
نامزدھای حزب اس آر ھا نمی دانستند بين 
اس آرھای راست يا طرفدار بورژوازی و 
اس ارھای چپ يا طرفدار سوسياليزم کدام 

 ).٨(يک را بر گزينند 

به نظر نويسنده، بلشويکھا در مورد 
، ١٩١٨بازگشايی مجلس موسسان در سال 

در حالی . دچار يک اشتباه تاکتيکی شدند
که بلشويکھا و متحدين شان دارای اکثريت 
آرا در شوراھا سراسری بودند، نبايد تن به 
انتخابات و بازگشائی مجلس موسسان می 
دادند؛ چراکه شوراھای سراسری به مثابه 
عالی ترين نوع ارگانھای خودسازمانيافته 

رفته و اجرائی، عم� قدرت را در دست گ
بازگشائی مجلس موسسان در حقيقت .بود

قرار دادن عالی ترين نوع پارلمان 
 .بورژوايی در مقابل حکومت کارگری بود

 :پانويس ھا 

 ۵  تز که در تاريخ١١ پيش نويس) ١
 توسط لنين به دومين کنگره ١٩٢٠ اوت

 قسمتی از –. بين الملل سوم ارائه داده شد
 .تز يازدھم استفاده شده است

، »از فوريه به اکتبر« ه نقل از ب) ٢
انق�ب بلشويکی، ای اچ کار، جلد اول، 

 .٩١ص 

 ٢٦لنين، مجموعه آثار، انگليسی، جلد ) ٣
 .٢٦٢ص 
۴ (Issaak: La revolution d 

octobre Ed. Progres P. به - ١١٧ 
 ١٩١٨نقل مقاله انح�ل مجلس موسسان 

 - عطا شيوان–و آنچه استالين نقل کرد ... 
 .١۵٣ صفحه -١١ شماره –جمعه ھا کتاب 

 ١٩١٧ به نقل از کتاب انق�ب بلشويکی) ۵
 .١١٣، ای اچ کار، جلد اول، ص 

انق�ب اکتبر ، روی مدودف ، صفحه ) ۶
١١٠. 

به نقل از کتاب انق�ب بلشويکی ) ٧
 .١٢٠، ای اچ کار، جلد اول، ص١٩١٧

طرح فرمان انح�ل مجلس موسسان، ) ٨

   .١٩١٨ژانويه 

ويکھا قراردادھای بلش
استعماری عليه مردم ايران 

  !را لغو کردند
 
 
 

 
  

 خورش)))))))يدی ١٢٩٦ در آذرم)))))))اه س)))))))ال 
) ١٩١٧يازدھم تا چھاردھم دسامبر سال (

دولت بلشويكی روسيه در چند اع�ميه ی 
جداگانه قراردادھای تحميلی دولت روسيه 
ت))زاری برعلي))ه اي))ران را لغ))و و از ب))دھی 

 .رف نظر كرد ھای ما لی اين کشور ص
  
 ١٤شخصا در اع�ميه ای كه در » لنين«

 به امضای او ص)ادر ش)د، ١٩١٧دسامبر 
 انگلس)))))تان و ١٩٠٧عھدنام))))ه اوت س))))ال

روسيه داير بر تقسيم ايران ب)ه دو منطق)ه 
تح))ت نف))وذ و ي))ك منطق))ه ب))ی ط))رف ف))ی 
م)))))ابين و ض)))))مائم محرمان)))))ه آن را فاق)))))د 
اعتب)))ار اع)))�م داش)))ت و تاكي)))د ك)))رد ك)))ه 

راردادی ك))ه ب))ا اس))تق�ل مل))ی ، ھرگون))ه ق))
تماميت ارضی و آزادی عمل ملت اي)ران 
مغايرت داشته و آن را محدود كند از اين 
لحظ))ه ب)))ی اعتب)))ار اس))ت و ھم)))ه را پ)))اره 
كرده و ديگر وجود خارجی ك)ه بت)وان ب)ه 

 . آنھا استناد كرد موجود نيست
  

ھايى از پيام لنين ك)ه در ھم)ان  متن بخش
تش))ر ش))د چن))ين زم))ان در ش))ھر تھ))ران من

 : بود

، وق)ايع عم)ده در خ)اك !، برادران! رفقا«
خاتم)ه مج)ازات . روسيه در جري)ان اس)ت

خ)ونينى ك))ه از ب)راى تقس))يم ك)ردن ممال))ك 
. ش)ود ديگران شروع شده بود نزدي)ك م)ى

سلطنت وحشيانه كه زندگانى ملل عالم را 
. بن))ده خ))ود ق))رار داده ب))ود مقھ))ور گردي))د

د و بن))دگى عم))ارت كھن))ه و پوس))يده اس))تبدا
 در زير ضربات انق�ب روس خراب می

حكوم))ت مملك))ت در دس))ت مل)))ت ... ش))ود
روسيه در اين مقصود مقدس تنھا ... است
ھندوس)))تان دوردس)))ت ك)))ه ق)))رون ... اس)))ت

متمادى تحت ظلم و فشار درندگان متمدن 
اروپ))))ا واق))))ع ش))))ده ب))))ود بي))))رق انق))))�ب 

س))))))لطنت غ))))))ارت و زور ... برافراش))))))ته
 .رديدداران منقرض گ سرمايه
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ھ))ا،  ، ت))رك!، ايراني))ان!مس))لمانان مش))رق
، تم))ام ط))وايفى ك))ه !ھ)ا ، ھن))دى!ھ))ا ع)رب

س))باع ح))ريص اروپ))ا زن))دگى و داراي))ى و 
آزادى ش)))))))))ما را در ق)))))))))رون مت)))))))))والى 

ا.تج))اره از ب))راى خ))ود ق))رار داده و  م))ال
خواھن)د ممالكت)ان  جنگج)و م)ى غارتگران

كن))يم ك))ه  م))ا اع))�م م))ى!   را تقس))يم كنن))د
 راج)))ع ب)))ه تقس)))يم کش)))ور عھدنام)))ه س)))رى

اي)))ران مح)))و و پ)))اره گردي)))د و ھم)))ين ك)))ه 
عملي))ات جنگ))ى خاتم))ه ياب))د، قش))ون روس 

ش))ود و ح))ق تعي))ين  از اي))ران خ))ارج م))ى
مق))درات اي))ران ب))ه دس))ت ايراني))ان ت))أمين 

در اي))))ن موق))))ع ك))))ه حت))))ى ... خواھ)))د ش))))د
مسلمانان ھند كه تحت ظلم و فشار بيگانه 

ران اند بر ضد ستمكا كوبيده و فشرده شده
. كنن))د نباي))د خ))اموش نشس))ت ش))ورش م))ى

فرص)))))ت را غنيم)))))ت و غاص)))))بين را از 
ما ملل مظلومه . اراضى خود دور اندازيد

ھ)اى خ)ود  را براى استخ�ص زير پرچم
اى ! اى مس)لمانان روس)يه. دھ)يم جاى مى

م))ا در اي))ن راه ! زم))ين مس))لمانان مش))رق
تجدي))د حي))ات ع))الم از جان))ب ش))ما انتظ))ار 

 .  داريمعقيدگى و مساعدت ھم
 

» تروتس)))كی«، » لن)))ين«در پ)))ی اع�مي)))ه 
ديگ))ر رھب)))ر ش)))اخص انق)))�ب پيروزمن)))د 
اکتبر اع�م داشت كه به واحدھای نظامي 
روسيه ك)ه ب)ر طب)ق عھدنام)ه انگلس)تان و 
روس)))يه مبن)))ی ب)))ر تقس)))يم اي)))ران در اي)))ن 
كش)))ور مس)))تقر ش)))ده ان)))د دس)))تور خ)))روج 
. ف)))))وری از اي)))))ن کش)))))ور را داده اس)))))ت

 كميسر امور خارج)ه بعنوان» تروتسكى«
» ش)ارژدافر«اى ب)ه  دولت بلش)ويكى نام)ه

نوش))ت ک))ه در آن » پترزب))ورگ س))ن«در 
 :نامه بار ديگر بر مواضع لنين تاكيد کرد

نظ))ر ب))ه اينك))ه مل))ت اي))ران از وض))ع آتي))ه 
 منعق))))))د ب)))))))ين روس و ١٩٠٧عھدنام))))))ه 

انگليس مردد است با نھايت احترام به نام 
ا حكومت جمھورى روسيه مرات)ب ذي)ل ر

: رس))اند ب))ه استحض))ار خ))اطر ش))ريف م))ى
مواف))))ق ن))))ص ص))))ريح اص))))ول سياس))))ت 

المللى كه در كنگره ث)انى كميس)رھاى  بين
 مق)رر ١٩١٧ اكتبر ٢۶ممالك روسيه در 

شده است، شوراى كميسرھاى ملت روس 
ال))ذكر  دارن))د ك))ه معاھ))ده ف))وق اع))�م م))ى

نظ))ر ب))ه اينك))ه ب))ر علي))ه آزادى و اس))تق�ل 
ليس بسته شده ملت ايران بين روس و انگ

ب))ه كل))ى ملغ))ى و تم))ام معاھ))دات س))ابق و 
.حق آن نيز، ھر ج)ا حي)ات مل)ت، آزادى 
و اس))))تق�ل اي))))ران را مح))))دود نماي))))د، از 

 .درجه اعتبار ساقط خواھد بود

جاتى از قشون  در خصوص تعديات دسته
روس ك)))ه ھن)))وز خ)))اك اي)))ران را تخلي)))ه 

ان))د باي))د خاطرنش))ان ش))ود ك))ه اي))ن  نك))رده
�ف اراده و مي)))))ل م)))))ا ترتيب)))))ات ب)))))ر خ)))))

صورت گرفته و ناشى از جھالت قس)متى 
از س))))ربازان و س))))وءنيت ض))))د انق�ب))))ى 

ش)))))))وراى . فرمان)))))))دھان ايش)))))))ان اس)))))))ت
كميس))رھاى روس))يه آنچ))ه در حي))ز ق))درت 
دارد ب)))ه اس)))تخ�ص اي)))ران از م)))امورين 

داران امپراط))ورى خ))ود  ت))زار و س))رمايه
ك)))ه ھ)))م دش)))من مل)))ت اي)))ران و ھ)))م خص)))م 

ذول داشته تم)ام اتب)اع باشند مب روسيه مى
روس را كه مرتكب اعم)ال تجاوزكاران)ه 

ان))د  نامش))روع نس))بت ب))ه مل))ت اي))ران ش))ده
مجدانه موافق قوانين انق�بى تنبيه خواھ)د 

الملل)))ى ت)))ا  ك)))رد و در زمين)))ه رواب)))ط ب)))ين
درج))ه امك))ان ج))ديت خواھ))د ك))رد ك))ه ب))ه 
تخلي))ه كام))ل قش))ون عثم))انى و انگل))يس از 

يمانه ص)))م. اي)))ران موفقي)))ت حاص)))ل كن)))د
امي))دوارم زم))ان آن نزدي))ك ش))ده باش))د ك))ه 

ھ))))اى خ))))ود را ب))))ه  مل))))ل دني))))ا حكوم))))ت
جل)))وگيرى از تج)))اوزات نس)))بت ب)))ه مل)))ت 
ايران وادار و موانع توسعه قوى و ترق)ى 
آزادانه مملكت مزبور را مرتفع نمايند؛ به 
ھ)ر ح)ال ش)وراى كميس)رھاى مل)ت روس 

دان)د  فقط روابطى را ب)ا اي)ران معتب)ر م)ى
 تعھداتى ب)ه رض)ايت ط)رفين كه مبتنى بر

 . و احترامات بين دو دولت باشد
 

در » لن)))))ين« روز پ)))))س از اع�مي)))))ه ٢٠
  نيروھای روسيه ١٩١٨ژانويه ١٢تاريخ 

اي)ران را » ب)اراتف«به فرماندھی ژن)رال 
در پی خروج آخ)رين س)رباز . ترك گفتند 

روس ، نيروھ))ای انگليس))ی ک))ه از طري))ق 
ب))ه ع))راق وارد کش))ور اي))ران ش))ده بودن))د 

و نيم)ی از » قص)ر ش)يرين«سرعت شھر 
ھدف . استان كرمانشاه را تصرف نمودند

عمده انگليس ھا  از حض)ور در ع)راق و 
اي))ن دو » نف))ت « اي))ران تس))لط ب))ه ذخ))اير 

در پی وارد ش)دن اش)غالگران . كشور بود
انگليس))ی ب))ه خ))اک اي))ران، شورش))ھای و 
نارض))ايتھای م))ردم اي))ران س))بب ش))د ک))ه 

 بھمن ھم)ين س)ال دولت مرکزی ايران در
از دولت انگلستان بخواھد كه با توجه ب)ه 

 از س)))وی ١٩٠٧لغ)))و عھدنام)))ه دوجانب)))ه 
لن)))ين، نيروھ)))ای انگليس)))ی ني)))ز اي)))ران را 

 .ترک کنند
 

آذر ( دولت انگلستان درست يك سال بعد 
ب))))ا پ))))ذيرش ظ))))اھری  لغ))))و ) ١٢٩٧م))))اه 

 موافقت نمود؛ بعدا آشکار ١٩٠٧قرارداد 
از توافق بر سر  شد كه ھدف  انگليس ھا  

انعق)اد ق)رداد ننگ)ين ١٩٠٧ لغ)و ق)رار داد 
 بود که بر اساس اين قرداد کش)ور ١٩١٩

اي))))ران دربس))))ت تح))))ت الحماي))))ه  دول))))ت 
 . بريتانيا در می آمد

 
 مخالف)ت ١٩١٩مجلس ايران  ب)ا ق)رارداد 

گئ)))))))ورگی «. و آن)))))))را م)))))))ردود دانس)))))))ت
، وزي)ر ام)ور خارج)ه ش)وروی »چيچ)رين

 ١٩١٩کباری ني)))ز درب)))اره ی ق)))رداد اس)))ت
انگلس))تان ب))ر علي))ه م))ردم اي))ران در روز 

 : چنين گفت١٩١٩ اوت ٣٠
 
در اي))ن لحظ))ه ک))ه انگلس))تان درن))ده م))ی " 

خواھد کمن)د اس)ارات مطل)ق را ب)ر گ)ردن 
مردم ايران بياندازد، روس)يه ش)وروی ب)ه 
ط))ور رس))می اع))�م م))ی دارد ک))ه ق))راداد 
انگل)))يس و اي)))ران را ب)))ه  رس)))ميت نم)))ی 

 ". اعتبار می شماردشناسد و آنرا فاقد
 

جوان))ان انق�ب))ی اي))ران ني))ز ت))�ش ش))ايانی 
در مب))ارزه ب))ر علي))ه ق))رارداد اس))تعماری 

جوانانی نظير .  از خود نشان دادند١٩١٩
عبدلحس))))ين حس))))ابی، .دب))))ن اس))))فندياری 
ب)))رادر نيمايوش)))يج، و ابوالقاس)))م س)))جادی 

ك))ه بع))د ھ))ا ب))ه نھض))ت » ّذره«موس))وم ب))ه 
متاسفانه پ)س کمونيستی  ايران پيوستند و 

از پن))اه ب))ردن از اختن))اق رض))ا ش))اھی ب))ه 
ش))))وروی، قرب))))انی کش))))تارھای اس))))تالين 
شدند، از جمل)ه رھب)ران مب)ارزه ب)ر علي)ه 

اس�م انق�بی ت)ا .( اين قراداد ننگين بودند
، )زند(، به كوشش خسرو شاكری گو.گ

 ).١٣٨١فلورانس و تھران، 

 
 ، ھمچنين بخشی از ١٩١٩در ھمان سال 

و زحمتکشان دست به اعتصاب کارگران 
از آن جمله می توان به  . و اعتراض زدند

کارگران چاپخانه ھا  اش)اره نم)ود ک)ه  ب)ا 
وجود انکه توس)ط پل)يس مجب)ور ب)ه پاي)ان 
اعتصاب خود شدند ولی موفق به تحصيل 
ھش))))))))))))))ت س))))))))))))))اعت ک))))))))))))))ار در روز 

کارگران راه آھن شاه عب)دالعظيم .گرديدند
تص))اب ني))ز دس))ت از ک))ار کش))يدند  ک))ه اع
اي)))))ن . آن)))))ان ني)))))ز ب)))))ه شکس)))))ت انجامي)))))د

اعتص))))ابات ب))))ا وج))))ود شکس))))ت زودرس 
خود، بخش وسيعی از کارگران را ج)ذب 

پيروزی شوروی . فعاليتھای سياسی نمود
در قفق))از و ترکس))تان در فاص))له س))الھای 

 ني)))ز س)))بب تقوي)))ت ھ)))ر چ)))ه ١٩٢٠ -٢١
بيش))تر روحي))ه ی ک))ارگران اي))ران ب))رای 

ب حزب مبارزه ھر چه متشکل تر در غال
کمونيست ايران و اتحاديه ھ)ای ک)ارگری 

 .بر عليه  غارتگران دولتی شد
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، وزي))))ر ام))))ور خارج))))ه »ل))))رد ک))))رزن«

انگليس، در گزارش خود به مجلس اعيان 
اين کشور از تغيير اوضاع اي)ران اظھ)ار 
تاس))ف ک))رد و  اذع))ان نم))ود ک))ه نقش))ه ی 
انگلستان برای تبديل ايران ب)ه مس)تعمره، 

 .ستنقشه بر آب شده ا

 
 توس)ط ١٩١٩در پ)ی  ع)دم اج)رای ق)رداد 

دول))))ت اي))))ران و ھمچن))))ين در ھ))))راس از 
گس))))ترش روزاف))))زون بلش))))ويزيم دراي))))ن 

انگل)يس موجب)ات  " فخيم)ه"کشور، دول)ت 
 ١٢٩٩راه ان)))))))))دازی کودت)))))))))ای س)))))))))ياه 

و )  م))))ي�دی١٩٢١فوري))))ه ( خورش))))يدی 
جھ)))ت » رض)))اخان مي)))رپنج«عل)))م ک)))ردن 

س))رکوب جن))بش ھ))ای آزادی خواھان))ه ی 
 .   ايران را فراھم کردمردم

  
رض)اخان اي))ن وظيف))ه را ياف)ت ک))ه جن))بش 
انق�ب))ی در ح))ال رش))د را در ھ))م کوب))د و 
تدريجا نفوذ اقتصادی سياس)ی بريتاني)ا را 
در اي)))ران مس)))تحکم کن)))د؛ يعن)))ی ق)))رارداد 

ول)ی .  را عم� بمورد اج)را گ)ذارد١٩١٩
رضاخان اين وظيفه را از دو طري)ق م)ی 

کسو با ايجاد يک از ي: توانست انجام دھد
ارتش مقتدر کشوری، و از و سوی ديگر 
با اظھار م)داوم دوس)تی ب)ا اتح)اد جم)اھير 
سوسياليستی که به منظور آن س)الھا خ)ود 

ام))ا س))خنان . را جمھوريخ))واه م))ی نمايان))د
وی داي)))))ر ب)))))ر دوس)))))تی ب)))))ا ش)))))وروی و 
جمھوريخ))واھی ح))رف توخ))الی ای ب))يش 
نب)))ود و در واق)))ع نف)))وذ بريتاني)))ا اف)))زايش 

اين بازی دو سره زيرکانه تا پاي)ان . تياف
 ک))ه رض))اخان ب))ا حماي))ت بريتاني))ا ١٩٢٥

تم)ام مراک)ز انق�ب)ی را س)رکوب  نم)ود و 
نق))))))))اب جمھوريخ))))))))واھی را از چھ))))))))ره 
برگرف))ت و ب))ر تخ))ت ش))اه ش))اھان ص))عود 

خط)))وط انکش)))اف . ( ک)))رد، ادام)))ه ياف)))ت
اي)))))ران، آوت)))))يس س)))))لطان زاده ، اس)))))ناد 

 ) دکتاريخی جلد چھارم، انتشارات مز
 

ب))))ا وج))))ود س))))رکوب و اس))))بتداد س))))ياه در 
دوران رض))اخانی ک))ه ب))ا حماي))ت مس))تقيم 
امپرياليزم انگليس ھم)راه ب)ود و ب)ا تس)لط 
بورکراس)))ی اس)))تالينی ک)))ه انترناليون)))اليزم 
پرولت)))ری را ف)))دای ناس)))يوناليزم روس)))ی 
نمود، نمی توان نقش انق�ب کبير اکتبر و 

و » لن)))))ين«رھب))))ران ش)))))اخص آن يعن)))))ی 
 را در اس))تق�ل بخش))يدن ب))ه »تروتس))کی«

م))))ردم کش))))ور اي))))ران و تقوي))))ت روحي))))ه 
  .مبارزه جوئی آنھا ناديده گرفت

 

 
 

صد ھا : »ميدان سرخ«
ھزار کارگر و جوان در رم 

 به خيابان ھا آمدند
 

ش)))نبه ی گذش)))ته، بيس)))تم اکتب)))ر، ص)))د ھ)))ا 
ھزار کارگر و جوان در خياب)ان ھ)ای رم 

 .  راه پيمايی کردند
 

دعوت دو روزنامه ی اصلی تظاھرات به 
جن)))اح چ)))پ، ال مانيفس)))تو و ليبرازيون)))ه 

برای درخواست ) روزنامه ی پی آر سی(
از دول)))ت پ)))رودی ب)))رای تغيي)))ر سياس)))ت 
ھايشف که تا به حال بسيار ميانه رو بوده 

 .است، برگذار شد
 

دع))وت ب))ه تظ))اھرات ب�فاص))له از س))وی 
بازس)))ازی کمونيس)))تی، پ)))ی آر «اح)))زاب 

يست ايتالي)ا، پ)ی دی حزب کمون«و » سی
ک))ه ح))داقل در ن))ام خ))ود منتس))ب  » س))ی آی

ب))ه کم))ونيزم ھس))تند، م))ورد حماي))ت ق))رار 
 .گرفت

 
تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات فراتر 

خي)ل عظيم)ی از م)ردم ب)ا . از انتظار ب)ود
. پرچم ھای س)رخ ش)ھر رم را غ)رق ک)رد

ب)))))ه گ)))))زارش برخ)))))ی روزنام)))))ه ھ)))))ای 
،  »ک))وريره د. س))را«ب))ورژوازی، مانن))د 

، »سن جيوانی«يک ميليون نفر در ميدان 
اين . محل اختتام تظاھرات، حاضر بودند

بزرگترين تظاھرات در سه يا چھار سال 
 .گذشته بود

 
گرچ))ه ھ))دف اع))�م ش))ده ی س))ازمان ھ))ا، 
تاثير بر دولت بود، ح)س ب)دگمانی ک)املی 

و تم))))ام وزرا ی »  پ))))رودی«نس))))بت ب))))ه 
 در» يونيون)ه«بورژوا و رھبران ائ)ت�ف 

 .ميان تظاھر کنندگان موج می زد
 

اي))ن تظ))اھرات نش))ان دھن))ده ی ن))ا امي))دی 
تع))داد فزاين))ده ی م))ردم از دول))ت پ))رودی 
ب)ود، ک))ه ن)ه تنھ))ا ھن))وز پ)س از ھج))ده م))اه 
قادر به انجام ھيچ يک از وعده ھای پيش 

از انتخابات خود به طبقه ی کارگر نيست 
 و ٢٠٠٧بلکه در بودجه ی تصويبی سال 

نھادی س)ال آين)ده س)ود ھ)ای بودجه ی پيش)
 .ک�نی نصيب کارفرمايان می کند

 
در م))اه ج))و.ی، توافقنام))ه ی جدي))دی در 
م)))ورد رف)))اه و حق)))وق بازنشس)))تگی مي)))ان 
دول)))ت، س)))ازمان کارفرماي)))ان و اتحادي)))ه 

اين توافقنامه سن . ھای کارگری امضا شد
حقوق بازنشس)تگی و مالي)ات ب)ر دس)تمزد 

 رف)رم اضافه ک)اری را تمدي)د و تم)ام ض)د
ھ))))ای ب))))ر لوس))))کونی در م))))ورد تلف))))ات 

 .کارگری را ابقا می کند
 

تظ)))اھرات بيس)))تم اکتب)))ر نش)))ان دھن)))ده ی 
ظيمی از جوانان لبريز شدن صبر بخش ع

نھا بيش از اين گ)ردش آ. و کارگران بود 
ح)زاب جن)اح به راست دولتی با حض)ور ا

نھ))ا  پ))روژه ی آ. چ))پ را تحم))ل نم))ی کنن))د
وکرات، حزب بورژوازی جديد، حزب دم

ک))))ه ب))))ه ھ))))دف خنث))))ی س))))ازی حض))))ور 
کمونيست ھای در ايتاليا ساخته خواھد شد 

 .را بر نمی تابند
 

فش))))))ار معين))))))ی از س))))))وی  مطبوع))))))ات 
سی جی آی «بورزوازی، و حتی رھبری 

، بزرگت)))))رين اتحادي)))))ه ک)))))ارگری، و »ال
ديگر رھبران چپ، ب)رای لغ)و تظ)اھرات 

آنھا مدعی .به سازماندھندگان ان وارد شد
چ))))ون  پ�تف))))رم سياس))))ی رس))))می بودن))))د 

تظ)))اھرات ب)))ر ض)))د بعض)))ی موض)))وعات 
توافقنامه ی رفاه اس)ت، بن)ابراين ب)ر ض)د 
اتحاديه ھای کارگری نيز محسوب خواھد 

اي)))ن اس)))ت دموکراس)))ی م)))ورد قب)))ول .ش)))د
 . رھبران اتحاديه ھا

 
اين بخشی از تصادم شديد فزاينده ی ميان 

اف آی او «و » س)ی ج)ی آی ال«رھبری 
. اس)ت) ه ی کارگران فلزکاراتحادي( » ام

اتحاديه (»اف آی او ام«کميته ی مرکزی 
ب))ه توافقنام))ه ی رف))اه ) ک))ارگران فلزک))ار

رای منف)))ی داد و س)))ازمان ھ)))ا و س)))اختار 
ھای ان نيز در سازماندھی تظ)اھرات رم 

 .شرکت داشتند
 

بن)))ابراين، ب)))ر خ)))�ف نظ)))ر دولت)))ی ھ)))ا، 
. تظ))))اھرات ي))))ک پي))))روزی ب))))زرگ ب))))ود

م)ا : " می کردند کهحاضرين چنين اساس
ب)رای اينک))ه ثاب))ت کن))يم " باي)د اينج))ا باش))يم

يک حزب تنھا توسط اعضای پارلمان ي)ا 
رھب))ران ارش))د پنھ))ان پش))ت درھ))ای بس))ته 

بلکه  کارگران عادی و . ساخته نمی شود
 اميد دادآر
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جوان)))ان ھس)))تند ک)))ه ب)))ا حض)))ور خ)))ود در 
ص))حنه ب))ه س))اخت چن))ين حزب))ی اق))دام م))ی 

م))ی کنن))د و  تنھ))ا در مب))ارزه اس))ت ک))ه م))ا 
بخ)ش . توانيم به خواسته ھای خود برس)يم

ھ))ای مھ))م ک))ارگران مب))ارز در تظ))اھرات 
ب))))رای مث))))ال ک))))ارگران  . حاض))))ر بودن))))د

وودافون، شرکت فرامليتی بزرگی که می 
خواھد بيش از نھصد کارمن)د از مي)ان ن)ه 
ھ))زار کارمن))د فعل))ی ايتالي))ايی را از ک))ار 

 .  اخراج کند
 

 ٢٠٠٦در ماه ھای پس از انتخابات س)ال 
مب))))ارزه ی طبق))))اتی در ايتالي))))ا ف))))روکش 
نک)رده ب)ود، بلک)ه تنھ))ا توس)ط ي)ک طبق))ه، 

 . طبقه ی بورژوا، انجام می گرفت
 

" ص)))لح اجتم)))اعی"پ)))س از ي)))ک دوره ی 
در . نس))بی جن))بش مج))ددا آغ))از ش))ده اس))ت

يک رفراندوم برای تصويب موافقت نامه 
ی رفاه جو.ی، که به دع)وت اتحادي)ه ھ)ا 

ي)ون از پ)نج ميلي)ون برگزار شد،  ي)ک ميل
ب))ا توج))ه ب))ه . دادن))د" منف))ی"ک))ارگر رای 

اينک)ه ب)رای اي)ن آرا ی منف)ی، ھ)يچ ک))س، 
جز بعضی فعالين اتحاديه ای جناح چ)پ، 

پيش))تاز آن))ان ب))ود، »  فالس))ه م))ارتلو«ک))ه 
اقدام به سازماندھی نکرده بود، اين بيست 

" منف)ی"رای . درصد  امار مناس)بی اس)ت
 ٦٥ب))ود و در بخ))ش فلزک))ار در اکثري))ت 

درصد آرا را در بزگرترين کارخانه ھ)ا، 
کارخانه ھايی ب)ا ب)يش از پانص)د ک)ارگر، 

 .به دست اورد
 

ب�فاص))له پ))س از » پ))ی آر س))ی«رھب))ری 
 ک)ه حکوم)ت ق)ويتر تظاھرات، اع�م کرد
نھ))ا ب))ه پ))رودی م)))ورد ب))وده و وف))اداری آ

واقعي))ت دقيق))ا ب))ر عک))س آن . بح))ث نيس))ت
ر و اين حکومت ھر روز ضعيف ت. است

توسط تناقضات آشتی ن)ا پ)ذير، تناقض)ات 
طبقاتی، يک دولت ائت�ف طبقاتی، دچار  

بخ))ش قاب))ل . از ھ))م گس))يختگی م))ی ش))ود
توجه ای از بورژوازی در تدارک دولت 
جدي)))دی اس)))ت ب)))دون حض)))ور پ)))رودی و 

دولت)))ی ک)))ه ب)))ا . خصوص)))ا اح)))زاب چ)))پ
جديد و ھمچنين رھبر » حزب دموکرات«

واھ)))د ب)))ه ق)))درت خ» ولترون)))ی«جدي))دش، 
به جای تکيه » پی آرسی«رھبری . رسيد

ب))ر دي))وار در ح))ال فروپاش))ی، باي))د ب))رای 
اول)ين مرحل)ه . يک آلترنتي)و ت)دارک ببين)د

ني)))ز، اتخ)))اذ مواض)))ع مخ)))الف نس)))بت ب)))ه 
اي)))ن تظ)))اھرات ....حکوم)))ت فعل)))ی اس)))ت

ش))روع خ))وبی اس))ت ب))رای ض))رب العج))ل 
ھ)))ای بس)))ياری در دوره ی آت)))ی خ)))واھيم 

پ)))ی «ره ی مھمت)))رين آنھ)))ا، کنگ))). داش)))ت
 خواھد بود  ٢٠٠٨در ابتدای سال » آرسی

که ما مصمم ھستيم تمام ت�شمان را برای  
دفاع از عقاي)د مارکسيس)تی و نش)ر آن در 

 . تمام ايتاليا انجام دھيم
 

 گروه ترجمه ی نشريه ی ميليتانت
 ١٣٨٦آبان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نقد به سازمان ھای تروتسکيستی
 

گرايش «اجمالی ی تاريخ 
  »م بين المللیمارکسيز

 
 

بيشتر گرو ه ھايی مدعی تروتسکيزم، در 
مواج)))))ه ب)))))ا نوش)))))ته ھ)))))ای تروتس)))))کی، 
استنتاجات او در کار ھای بزرگش را، به 
عنوان تحليلی از دوره ای که  تروتس)کی 
در آن مش))غول نگ))ارش مطال))ب ب))ود، م))ی 

وظيف))ه ی م))ا، اج))رای مت))د ھ))ای . پذيرن))د
م))))ارکس، انگل))))س، لن))))ين و تروتس))))کی، 

پ))))س . ب))))ا جھ))))ان ام))))روز اس))))تمط))))ابق 
موض)))وع تنھ)))ا چن)))گ زدن ب)))ر تفس)))يرات 

بلک)ه مھمت)رين . مختلف تروتس)کی نيس)ت
مسئله، بحث پيرامون دوره ای ک)ه در ان 

 . قرار داريم و مرحله ی کنونی است
 

تروتسکی، موج انق�بی در اروپا پ)س از 
جن))گ ب))ين المل))ل دوم و تب))ديل ب))ين المل))ل 

ری چھارم ب)ه ني)روی مس)لط جن)بش ک)ارگ
جن)))گ داخل)))ی در . را انتظ)))ار م)))ی کش)))يد

يون))ان، جن))بش مقاوم))ت و اعتص))ابات در 
ايتالي)))ا و فرانس)))ه در راه پاي)))ان جن)))گ و 
ب�فاصله پس از آن، انق�ب چين، مبارزه 
برای استق�ل سرتاسر دنيای مستعمرات، 

پي))روزی تکاندھن))ده ی ح))زب ک))ارگر در 
، ھمگ)))ی . و غي)))ره١٩٤٥انتخاب)))ات س)))ال 

حت پ))يش بين))ی ھ))ای نش))ان دھن))ده ی ص))
ام)ا تنھ)ا مس)ئله ض)عف   . تروتسکی ھس)تند

نيرو ھای بين المل)ل چھ)ارم، ب)رای ايف)ای 
نقشی بنيادی در اي)ن روي)داد ھ)ای آش)کار 

  عظيم ن شکست تاريخی وآ نتيجه ی .بود
جنبش انق�بی ک)ه در پاي)ان جن)گ جھ)انی 

ھر کجا  که پيروزی . دوم پديدار شد، بود
 چ)ين، ش))کل ھ)ايی حاص)ل م)ی ش))د، مانن)د

استالينيزم به خود می گرفت، مث)ل دول)ت 
 .منحط کارگری در شوروی

 
ت�ش و شکست جنبش تروتسکيستی، در 

از آن پس، . آن دوره ی زمانی ريشه دارد
رھب)ری ب)ين المل)ل چھ)ارم در درک آنچ))ه 

 در ص)))ورت .روی م)))ی داد ن)))اتوان ب)))ود
شته ھای رھبرانی چ)ون جيم)ز ومطالعه ن

گران سوس)ياليت رھب)ر ح)زب ک)ار(  کانن
در اواخ)ر دھ))ه ی چھ)ل و اواي))ل ) آمريک)ا

دھ)))ه ی پنج)))اه، متوج)))ه اف)))ق ھ)))ای ک)))ام� 
اف))))ق ھ))))ای او، . اش)))تباه آن خواھي))))د  ش))))د

بحران ھای آتی سرمايه داری و بنابراين 
بين . ترقی ھای انق�بی در کوتاه مدت بود

پ)))))يش  "١٩٤٦المل)))))ل چھ)))))ارم در س)))))ال 
ی  بياني)ه .خود را برگزار کرد" کنفرانس

ن کنف))رانس توس))ط ارنس))ت من))دل نوش))ته آ
 .شده بود

 
آن بياني))ه ب))ه کل))ی ب))ا واقعي))ت در مغ))ايرت 

ب))ين المل))ل چھ))ارم رھب))ری . ق))رار گرف))ت
 ن)))))اتوانی س)))))رمايه داری در   یتئ)))))وری

توسعه ی نيرو ھای مولده فراتر از سطح 
و خ)))ارج از موض)))وع ١٩٣٨س)))ال ھ)))ای 

با گذش)ت {.بودن ھر پيشرفت را بسط داد
ت شد که اين بيانيه کام� اشتباه اثبا) زمان

شکس))ت طبق)ه ک))ارگر پ))س از . ب)وده اس))ت
جن))گ،  پ))يش ش))رط سياس))ی اص))لی ي))ک 

اي))ا.ت متح))ده . چ))رخش در اقتص))اد ب))ود
امريک))ا، پ))س از پاي))ان جن))گ ب))ه ش)))کلی 

ھمين ابر . شديدا تقويت شده  سر بر آورد
قدرت اصلی بود که سود ھنگفتی از توليد 

 ب))ه دلي)))ل آمريک)))ا. جنگ))ی ب)))ه دس))ت آورد
ت)))رس از انق)))�ب در اروپ)))ا، ب)))رای احي)))ا 
اقتص)))اد آنھ)))ا مب)))الغ ھنگفت)))ی س)))رمايه ب)))ه 
کشور ھايی مثل آلمان، ايتالي)ا، فرانس)ه و 

ويران)))ی ناش)))ی از . غي)))ره، تزري)))ق ک)))رد
جن))))گ ب))))ه معن))))ی ني))))از ب))))ه برنام)))))ه ی 

تمام اينھا پايه ھای . بازسازی عظيمی بود
بزرگترين توس)عه ی اقتص)ادی در ت)اريخ 

 . ه داری را تشکيل می دادسرماي
 



    سال اول-١٣٨٦   آبان١٦          شماره ھشت        ميليتانت
 

٢٥ 

رھبری بين الملل چھارم نمی توانس)ت ب)ا 
. اين پيش)رفت ھ)ای جدي)د ب)ه تواف)ق برس)د

نھا متوجه نبودند که ارزيابی مج)ددی از آ
حقيقت اين است . موقعيت ضروری است

که آنھا فک)ر م)ی کردن)د ک)ه م)ی توانن)د ب)ا 
نويد انق�ب در نزديکی،  نيروھايشان را 

چن))))ين .  حف))))ظ کنن))))د در کن))))ار يک))))ديگر
سياس))تی تنھ))ا م))ی توانس))ت ب))ه ف))رو پاش))ی 

 .بين الملل منجر شود
 

طور ک))ه لن))ين گف))ت، اگ))ر اش))تباھات نھم))ا
خ)))ود را اص)))�ح نکني)))د، از اش)))تباھی ب)))ه 

نتيجه ی نھايی . اشتباه ديگر خواھيد لغزيد
آنھ))))))ا ب))))))دون درک . س))))))کتاريزم اس))))))ت

اشتباھاتشان، با انواع تئوری ھای اش)تباه  
. ی در مسير انحطاط ادامه دادندبه پيشرو

از انق�ب مداوم به سوی تئ)وری ب)ورژوا 
. س))ازی طبق))ه ک))ارگر در اروپ))ا چرخيدن))د

ب))))رای مث))))ال، ارنس))))ت من))))دل در آوري))))ل 
 در نشستی در لن)دن اظھ)ار داش)ت ١٩٦٨

که اروپا، حداقل تا بيست سال آينده جنبش 
اي)ن . طبقه کارگر را به خ)ود نخواھ)د دي)د

بيان شد که جنبش مھم اظھارات در حالی 
ک))ارگران فرانس))ه، ي))ک م))اه بع))د، در م))اه 

 ! در راه بود١٩٦٨می سال 
 

رھب))))ری بخ))))ش بريتاني))))ايی ب))))ين المل))))ل 
ح)))زب کمونيس)))ت ( چھ)))ارم، آر س)))ی پ)))ی

، متوج))ه تغيي))رات انج))ام ش))ده و )انق�ب))ی
. اف))))ق ھ))))ای متف))))اوت بس))))ط يافت))))ه، ش))))د

 »ت)د گران)ت«تئورسين اصلی آر س)ی پ)ی 
يت ما دسترسی داري)د اگر به وب سا. بود

ريس))مان قط))ع «بی ب))ه ن))ام م))ی تواني))د کت))ا
اين کت)اب منتخب)ی .  را در آن بيابيد»نشده

 تا ١٩٣٨از آثار تد گرانت طی سال ھای 
می توانيد با مطالعه کت)اب، .  است١٩٨٣

خود به قضاوت بنشينيد، اما در بخش افق 
ھ))))ای اقتص))))ادی، نوش))))ته ش))))ده در س))))ال 

ش)د اقتص)ادی ، با تحليل ھايی از ر١٩٤٦
آش)))کار، و ارزي)))ابی ھوش)))مندانه ت)))ری از 

 .روند توسعه، رو به رو می شويد
 

رھبری بين الملل چھارم، در مورد مسئله 
چين، مدعی بود که مائو می تواد با شنگ 

نوش)ته ھ)ای ت)د . کای ش)ک  مص)الحه کن)د
گران))ت در م))ورد چ))ين، درک دقي))ق ت))ری 

 .از وقايع را آشکار کرد
 

 اش در م)))))ورد ب)))))ا نوش)))))تهگران)))))ت ت)))))د 
بناپ)ارتيزم پرولت))اری در اروپ))ای ش))رقی، 
چ)))ين، کوب)))ا و غي)))ره، کم)))ک ش)))ايانی ب)))ه 

رھبری بين الملل چھارم . مارکسيزم کرد

بت)))دا در از پ)))ذيرش اي)))ن واقعي)))ت ک)))ه در ا
 از دلیمنچه در اروپای شرقی می بينيم، آ

 .روس))يه ی ش))وروی اس))ت، س))ر ب)))از زد
بدون ( نھا به سمتی ديگر چرخيدندآسپس 

و حتی برخی از اين کشور ) نآيان علل ب
را دول ) چ)))ين کوب)))ا و يوگوس)))�وی( ھ)))ا

سالم کارگری اع�م کردند، و آن تعري)ف 
را  به محض آنکه غير قابل دفاع شد رھا 

 .کردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

می توانستم جزئيات بيشتری از اشتباھات 
رھبران وقت بين الملل چھارم ارائه دھم، 

 اشارات کوتاه ب)رای اما فکر می کنم  اين
نش))ان دادن آنک))ه من))دل، ک))انن و ديگ))ران، 
پس از جنگ جھت خود را از دس)ت داده 
بودند و ھمين نکته به خط کج و مع)وج و 
ب))دور از تحلي))ل ھ))ای واقع))ا مارکسيس))تی 

 .انان منجر شد، کافی باشد
 

 نزدي)ک ش)دن آنچه م)ی خ)واھم تائي)د ک)نم،
فراخ))))))))))وان «موض)))))))))ع نش)))))))))ريه م)))))))))ا 

 س))ازمان ھ))ای ت))وده ای  ب))ه»یسوسياليس))ت
بر خ�ف تمام گروه ھای ديگر، ما . است

معتق))ديم ک))ه ک))ارگران ب))ا روی آوردن ب))ه 
ش))يه ای فعالي))ت، ب))ه س))وی گ))رو ھ))ای حا
نھ)))ا از آ. جن)))بش ک)))ارگری نخواھ)))د رف)))ت

طري))))ق س))))ازمان ھ))))ای ت))))وده ای س))))نتی 
 . خودشان حرکت خواھند کرد

 
تم)))ام ت)))اريخ جن)))بش ھ)))ای ک)))ارگری ب)))ين 

. مطل))ب را تايي)د م)ی کنن))داي)ن لل)ی ني)ز الم
» س)))))ومب)))))ين المل)))))ل کمونيس)))))تی «خ)))))ود 

از درون بخ)ش ھ)ای کوچ)ک )  کمينترن(
ب)ين المل)ل «  ام)ا از جن)اح چ)پ زاده نشد،

لش)ويک ب.  يافتتکاملسوسياليستی » دوم
ن زي)اد اھا، مانند منشويک ھا، برای سالي

پيش از  پيدايش ب)ه ص)ورت ي)ک ني)روی 
. مس)))تقل، گروھ)))ی در ي)))ک ح)))زب بودن)))د

اح))))زاب کمونيس))))ت ايتالي))))ا و فرانس))))ه از 
. درون احزاب سوسياليست توس)عه يافتن)د

حزب کمونيست آلمان نيز نيرو ھای توده 
ای اش را از شکاف جن)اح چ)پ  اس پ)ی 

در بريتاني)))ا، ح)))زب .  دی ب)))ه دس)))ت آورد
کمونيست از ترکيب چھار گروه کوچکتر 

ام))ا ب)ه ش)ما توص))يه م)ی ک))نم، . پدي)دار ش)د
روی کودکان))))ه ی بيم))))اری چ))))پ "کت))))ب 
را ) ١٩٢٠منتش)))ر ش)))ده در س)))ال " (لن)))ين

مطالع)))ه کني)))د و توص)))يه ھ)))ای لن)))ين ب)))ه 
کمونيس))ت ھ))ای بريتاني))ايی را ب))ه خ))اطر 

توص))يه لن))ين ب))ه آن))ان، ورود ب))ه  .بس))پاريد
 .حزب کارگر بريتانيا بود

 
. اين تاکتيک توسط لنين اختراع نشده بود

در . بلکه بخشی از سنت خود مارکس بود
، کمونيس))ت ھ))ای ١٨٤٨ر س))ال گذش))ته، د

آلمانی سازمان ھايشان را برای ورود ب)ه 
زي))را در  ح))زب دم))وکرات منح))ل کردن))د،

ن زم))ان پيش))رو ت))رين ک))ارگران در آنج))ا آ
ب))ين المل))ل اول خ))ود از . حض))ور داش))تند

ان))واع عناص))ر کمونيس))ت ھ))ای واقع))ی ت))ا 
تريديونيونيس))ت ھ))ای بريتاني))ايی، ک))ه ب))ه 

يل به ليبراليزم کرات نماينده ی افراد متما
 . بودند، ساخته شده بود

 
اگ))ر م))ا اي))ن درس ھ))ا را ام))روزه ب))ه ک))ار 
بب))ريم، نت))ايجی ک))ه ب))ه دس))ت م))ی آوري))م، 
. ھم)))ان نت)))ايج مارکسيس)))تی واقع)))ی اس)))ت

سکيس)))ت ھ)))ا باي)))د ب)))ه س)))وی تيعن)))ی ترو
. سازمان ھای ت)وده ای جھ)ت گي)ری کنن)د

مسئله ی مھم عصر م)ا رھب)ران سوس)يال 
ی اس))ت ک)ه گل))وی دم)وکرات ک))ام� منحط)

 .کارگران را فشار می دھند
 

ام))ا م))نحط اع))�م ک))ردن رھب))ری رس))می 
وظيف))ه ی م))ا س))اخت . بس))يار آس))ان اس))ت
آي)ا : مس)ئله اي)ن اس)ت. يک آلترناتيو اس)ت

را اع�م " حزب انق�بی"اين کافيست که 
کنيم و منتظر توده ھا برای نزديک ش)دن 
. به خود بمانيم؟ ما اينطور فکر نمی کن)يم

ه ی لن)))))ين ب)))))ه کمونيس)))))ت ھ)))))ای توص)))))ي
، ام)روزه حت)ی ١٩٢٠بريتانيايی در سال 

اين يکی . از از ان دوره ھم کارا تر است
از نکات اص)لی اس)ت ک)ه م)ا را از ديگ)ر 
گروه ھايی که ادعای تروتسکيست بودن)د 

و آن)را ک)م اھمي))ت . دارن)د متم)ايز م)ی کن))د
 . قلمداد نمی کنيم

 
س)ی (  سوسياليس)تبممکن است ن)ام ح)ز

اي)))ن گ)))روه . را ش)))نيده باش)))يد) لي)))و آیداب
پيشتر به عنوان گرايش ميليتان)ت ش)ناخته 

اي))ن گ))روه درون ح))زب ک))ارگر . م))ی ش))د
فعاليت می کرد و تد گران)ت بني)انگزار و 

 
ارنست مندل يکی از پر نفوذترين 
 رھبران بين الملل چھارم بود
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متاسفانه اکثريت . ن بودآتئورسين اصلی 
رھب))ری بريتاني))ايی، ب))ا خط))وطی ھمانن))د 
رھب))ران ب))ين المل))ل چھ))ارم پ))س از پاي))ان 

ب)ا وج)ود ،  ياف)تکام)لتم جنگ جھانی دو
 .برخی تفاوت ھا، آنھا به ھم شبيه ھستند

 
گ))رايش ميليتان))ت، ب))ر پاي))ه ی ي))ک جھ))ت 
گي))ری ص))حيح ب))ه س))وی ح))زب ک))ارگر و 
اتحاديه ھای کارگری، به نيرويی قدرتمند 
در چ)))پ بريتاني)))ا تب)))ديل ش)))د و در دوران 

 ح)))))امی ٨٠٠٠اوج خ)))))ود، نزدي)))))ک ب)))))ه 
آن سه عضو پارلمان از نظريات .  داشت

دف))))اع م))))ی کردن)))))د، ش))))ورای ک)))))ارگری 
يک))ی از ش))ھرھای ص))نعتی (» ليورپ))ول«

را تحت کنت)رل داش)ت و ) شمال انگلستان
از رھبران مھم اتحاديه ای و تعداد زيادی 

گ)))رايش ميليتان)))ت .   ھمس)))و  بودن)))دب)))ا آن
ھمچن))))ين رھب))))ری جن))))بش باش))))کوه ض))))د 
ماليات، که ب)ا تظ)اھرات دويس)ت و پنج)اه 

 اوج خ))ود رس))يدھ))زار نف))ری در لن))دن ب))ه 
در ھمانروز بيش از پنجاه ھزار نفر در (

، را )گ�س))کو اس))کاتلند تظ))اھرات کردن))د
متاس)فانه .  رھبری ک)رد١٩٨٠در دھه ی 

اکثريت رھبری آن ترسيم نتايج اشتباه از 
 .  را آغاز کرد١٩٨٠رويداد ھای دھه ی  

 
 ش)))اھد تثبي)))ت س)))رمايه ١٩٨٠در دھ)))ه ی 

م))ل عوا. داری در س))طحی جھ))انی ب))وديم
بسياری، مانن)د شکس)ت مب)ارزات دھ)ه ی 

 آغاز شد، در ١٩٦٨ مه از جنبش ١٩٧٠
 م)))ا ١٩٧٠در دھ)))ه ی . آن  دخي)))ل بودن)))د

شاھد چرخش ب)ه چ)پ در  سراس)ر جھ)ان 
اين موضوع در اروپا،  با افرايش . بوديم

آرای اح)))زاب سوسياليس)))ت و کمونيس)))ت 
تم))ام اي))ن اح))زاب و  اتحادي))ه . تفس))ير ش))د

يش قابل توجه اعضا ھای کارگری با افزا
بر  اين اساس، ھمانطور . رو به رو شدند

حوادث آشکار س)اخت، ش)اھد اف)زايش که 
اينده ی راديکاليزم دسته ھ)ا و ص)فوف زف

اي))ن چ))رخش، ب))ه پيش))رفت جري))ان . ب))وديم
ھ))ای چ))پ قدرتمن))د در اي))ن اح))زاب منج))ر 

 .شد
 

 در ١٩٧٩ ت)))))ا ١٩٧٤ب)))))ين س)))))ال ھ)))))ای 
بريتاني))ا، ح))زب ک))ارگر ب))ر مس))ند ق))درت 

 ِ ی سياست ھای دست راس)تی.نشسته بود
دولت حزب کارگر راه را برای به قدرت 

و اي))ن مس))ئله . رس))يدن ت))اچر ھم))وار ک))رد
ترديد بخش ھای دسته ھای حزب ک)ارگر 
نس)))بت رھبري)))ت ک)))ارگری را ب)))ه دنب)))ال 

اينھ)))ا ش)))رايط توس)))عه ی گ)))رايش . داش)))ت
ميليتان)))ت ب)))ه عن)))وان  ني)))روی ب)))ا اھمي)))ت 

روريس)ت ک)ه ب)ه بيان اين نکته ض.  بودند
ياد داشته باشيد که اين گ)رايش، ب)ا وج)ود 
پيش))رفت م))وثرش، در مقايس))ه ب))ا جن))بش 
کارگری  بريتانيا ني)روی بس)يار ک)وچکی 

و اي)ن ب)دين معن)ی اس)ت ک)ه گ)رايش .  بود
ميليتانت، برای ارائه ی  رھبری آلترناتيو 
ب)ه طبق))ه ی ک)ارگری ب))ه ح)د ک))افی ق))درت 

 .نداشت
 

 را تمام)ا دور ١٩٨٠بنابراين، ما دھ)ه ی 
ی زوال تدريجی اتحاديه ھای کارگری و 

ب)ه ک)ل ي)ک نس)ل . حزب کارگر می دان)يم
خيان)))ت ش)))د و ھم)))ين مس)))ئله ب)))ه گسس)))ت 
بس))ياری از ح))زب ک))ارگر و اتحادي))ه ھ))ا 

اين زوال، دفاع از عقايد اصيل . منجر شد
مارکسيس))تی را در ح))زب ک))ارگر مش))کل 

حقيق))ت مس))ئله اي))ن ب))ود ک))ه آنچ))ه . س))اخت
داد، چ))))رخش ب))))ه راس))))تی در روی م))))ی 

آزادی نس)))))بی .  جن)))))بش ک)))))ارگری ب)))))ود
 س)))ازمان ھ)))ای ک)))ارگری ی بوروکراس)))ی

ب)))رای کنت)))رل تم)))ام بخ)))ش ھ)))ای ص)))فوف 
جن)))بش، اي)))ن امکان)))ات اي)))ن چ)))رخش را 

 .فراھم می ساخت 
 

متاسفانه اکثريت رھبری گرايش ميليتانت 
. مشکل را خود حزب کارگر م)ی دانس)ت

پ))ايی آنھ))ا بس))ط خي))ا.ت ب))اطلی را ک))ه بر
سازمانی مستقل و حفظ اصول را راه حل 
اين مشکل بيان می ک)رد، آغ)از نمودن)د و 
ب)))ه اي)))ن ترتي)))ب مرتک)))ب اش)))تباه بزرگ)))ی 

ھا حزب کارگر را ترک کردند و آن. شدند
ن سپس با زوال رو ب)ه رو ش)ده و از آاز 

 ٤٠٠٠از نزديک به ( قبل ضعيفتر گشتند
 نف))ر ٤٠٠ ب))ه تع))داد ١٩٩٢نف))ر در س))ال 

 پس از ارتکاب ب)ه ي)ک اش)تباه، .)رسيدند
آن))را ب))ا ترس))يم نت))ايجی بدبينان))ه در م))ورد 

صحبت .تمام موقعيت عينی ترکيب کردند
انھا از جنبش کارگری به يکصد سال قبل 

 .پرتاب شده بود
 

. ما به دفعات شاھد چنين فرايندی بوده ايم
آنھا تنھا از افراط به افراط ديگ)ری روی 

 .نھاآو پيش از ، مانند کانن و مندل آوردند
 

حا. ما با آغاز م)وقعيتی جدي)د رو ب)ه رو 
بح)))ران جھ)))انی اقتص)))اد از س)))ال . ھس)))تيم
اي))ن .  مھمت))رين مس))ئله ب))وده اس))ت ١٩٢٩

موضوع قب� نيز جنبش ھ)ای بزرگ)ی در 
آسيا را بر انگيخته ب)ود، ام)ا نمون)ه ھ)ايی 

ب))ر اي))ن . از آنھ))ا فرات))ر ني))ز در راه اس))ت
ش به سوی اساس، ما توده ھا را در چرخ

س)))ازمان ھ)))ای س)))نتی ت)))وده ای طبق)))ه ی 

چھ)))ار س)))ال پ)))يش در . ک)))ارگر م)))ی بين)))يم
بريتاني)))))ا، اپوزيس)))))يون ت)))))وده ای ح)))))زب 
محافظه کار انگل)يس در پي)روزی ب)زرگ 

ح)زب سوس)ياليت  .کارگری معنا پيدا کرد
در . در فرانسه از ھم)ان فراين)د س)ود ب)رد

.  را در ق))))درت داري))))م»پاس))))وک«يون)))ان 
و لم))ان ني))ز روی داد  موض))وع در آھم))ين
 .غيره

 
در اين مرحله ت)وده ھ)ا ب)ه س)وی س)ازمان 
ھ)))ای س)))نتی، بخص)))وص س)))ازمان ھ)))ای 
. م)))رتبط ب)))ه دول)))ت، حرک)))ت نم)))ی کنن)))د

وض))))عيت ام))))روز در بريتاني))))ا ني))))ز ب))))ه 
و ب)))ه ھم)))ين دلي)))ل م)))ا . ھمينگون)))ه اس)))ت

را " جوانان برای سوسياليزم بين الملل)ی"
. با ھدف جذب بھترين جوانان آغاز کرديم

ام))))ا در مس))))ير ھ))))ای ط))))و.نی تغييرات))))ی 
م)د ھ)ا آسال گذش)ته در ....آشکار می شود

ب)))يش از پ)))نج درص)))د اف)))زايش ياف)))ت در 
حاليکه تورم تنھا کمتر از سه درصد رشد 
داش)))ت، ک)))ه ب)))ه معن)))ی اف)))زايش در آم)))د 

ام))ا اي))ن وض))عيت ب))رای . ک))ارگران اس))ت
 . زمان طو.نی پايدار نخواھد بود

 
ائ))ت�ف چ))پ . ب))ه موقعي))ت ايتالي))ا بنگري))د

ميان))ه، ب))ا وج))ود پي))روی از سياس))ت ھ))ای 
. مش))ابه بل))ر، در انتخاب))ات شکس))ت خ))ورد

اما نرخ بيک)اری در ايتالي)ا نزدي)ک ب)ه ده 
. درصد است، دو برابر بيشتر از بريتانيا

س)))ال گذش)))ته در آم)))د ھ)))ا تنھ)))ا دو درص)))د 
افزايش يافت در حاليکه نرخ تورم به سه 

. یک ک)اھش در آم)د واقع)ي. درصد رسيد
ح)))))ا. تض)))))اد ھ)))))ای داخل)))))ی در ح)))))زب 

ايتالي)ا، ک)ه ) پ)ی دی اس(  دموکرات چ)پ
در مقطعی توانست شکافی مي)ان عناص)ر 
آش)))کار ب)))ورژوازی و وب)))ورکرات ھ)))ای 
نزدي))ک ب))ه جن))بش ک))ارگری ايج))اد کن))د، 

دول)))ت برلوس)))کونی، در . آغ)))از ش)))ده ان)))د
مقطع)))))ی، ن)))))اگزير موج)))))ب ب)))))رانگيختن 
ن واکنشی ميان کارگران خواھد شد و ھمي

مس))ئله ب))ر اتحادي))ه ھ))ای ک))ارگری، ح))زب 
دم))))))وکرات چ))))))پ و ح))))))زب کمونيس))))))ت 
بازس)))ازی ش)))ده ی  ايتالي)))ا ت)))اثير خواھ)))د 

در چن))))))ين م))))))وقعيتی ح))))))زب . گذاش))))))ت
کمونيس))ت بازس))ازی ش))ده ی ايتالي))ا، اگ))ر 
برنام))ه ی اص))يل مارکسيس))تی در دس))تور 
کار داشته باشد، م)ی توان)د ب)ر ک)ارگرانی 
ه که چشم ب)ه ح)زب دم)وکرات چ)پ دوخت)

 .اند تاثير گذارد
 

در بريتاني)ا، بل))ر موقعي))ت کن))ونی خ))ود را 
 .ب)))رای م)))دت زي)))ادی حف)))ظ نخواھ)))د ک)))رد
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بح))ران اقتص)))ادی ت))اثير گ)))ذاری خ)))ود را 
ط))ی ي))ک ي))ا دو س))ال . آغ))از ک))رده اس))ت

بريتاني))ا درگي))ر بح))ران اقتص))ادی خواھ))د 
شد و ھمين مسئله به بی اعتمادی بسياری 
از م))))ردم و در نھاي)))))ت شکس)))))ت ح)))))زب 

در ان . ر در آين)ده منج)ر خواھ)د ش)دکارگ
شرايط انتقاد داخلی در حزب کارگر آغاز 

اي)ن فراين)د احتم)ا. در ابت)دا در . می ش)ود
. اتحادي))ه ھ))ای ک))ارگری آغ))از خواھ))د ش))د
. ق))ب� ني))ز نش))انه ھ))ای اي))ن را داش))ته اي))م

اعتص)))اب ھ)))ای مت)))رو لن)))دن و اعتص)))اب 
ھای غيرمجاز کارگران پست را در نظر 

 بل)ر ب)ه ط)رح ھ)ايش ب)رای و اگر. بگيريد
خصوصی سازی سرويس ھ)ای بھداش)تی 
ادام))ه دھ))د، ب))ه مواج))ه ی او ب))ا ک))ارگران 

تم)))ام اي)))ن م)))وارد در . منج)))ر خواھ)))د ش)))د
نھاي))ت در درون ح))زب ک))ارگر ت))اثير م))ی 

نھ))))))))ا، آ، و در زم))))))))ان وق))))))))وع گ))))))))ذارد
مارکسيس)ت ھ))ا باي)د بدانن))د ک)ه چگون))ه ب))ه 

 .سوی اين فرايند جھت گيری کنند
 

گس)ترش جن)بش، ني)از ب)ه عقاي))د در زم)ان 
نھ)ا آ بدون .مارکسيستی آشکار خواھد شد

کارگران  و جوانان در مبارزه ی خود از 
 .داشتن رھبری .يق محروم خواھند بود

 
من فکر م)ی ک)نم باي)د از ھ)ر س)و تف)اھمی 
در مورد مسئله ی سازمان ھ)ای ت)وده ای 

ما معتقديم، کارگران با آغاز . اجتناب کرد
 خود، به سوی سازمان ھای فعاليت قاطع

اي))ن .ت))وده ای س))نتی حرک))ت خواھن))د ک))رد
درس)))ی از ت)))اريخ اس)))ت و درک دلي)))ل آن 

 .آسان
 

در مواق))ع ثب))ات نس))بی، ت))وده ھ))ا درگي))ر 
نھ))ا آ در واق))ع .فعالي)ت سياس))ی نم))ی ش))وند

سياس)))ت را چي)))زی بيگان)))ه ب)))ا خ)))ود م)))ی 
در اي)))ن مواق)))ع تنھ)))ا اقليت)))ی از . پندارن)))د

الي)))ت سياس)))ی ک)))ارگران و جوان)))ان ب)))ه فع
گاھی اوق)ات اي)ن اقلي)ت، ب)ه . ع�قه دارند

 و روزم))ره، ان))همحافظ))ه کار روش دلي))ل
می تواند به مانعی ب)رای دخال)ت ت)وده ھ)ا 

 .تبديل شود
 

اگ))ر ب))ه جن))بش طبق))ه ی ک))ارگر از دي))دی 
ت تاريخی نگاه کنيم، دوره ھايی از تحو.

ن توده ھای آانق�بی را خواھيم ديد که در 
م)))ا . ت روی م)))ی آورن))دک))ارگر ب)))ه فعالي))

 ، دھه ١٩٢١ تا ١٩١٨دوران ھايی مانند 
 ت)))ا ١٩٤٣ در برخ)))ی کش)))ور ھ)))ا، ٣٠ی 

 را در گذش))ته ١٩٦٩ ت))ا ١٩٦٨ و ١٩٤٨
 .ديده ايم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انچ))ه م))ا دي))ديم، بي))داری انق�ب))ی طبق))ه ی 
اح))))زاب و اتحادي))))ه ھ))))ای . ک))))ارگر ب))))ود

ک))ارگری ک))ه فع))الين کمت))ری را در خ))ود 
ع)الين فاز  ناگھ)ان ممل)و جذب کرده بودن)د
حزب سوسياليست ايتالي)ا . کارگری  شدند

 تقريبا شصت ھزار عضو ١٩١٨در سال 
داشت، اما دو س)ال بع)د ت)ا س)طح دويس)ت 

در ھم)ان زم)ان، . ھزار عض)و رش)د ک)رد
ح)))زب سوسياليس)))ت، فدراس)))يون اتحادي)))ه 

را از ) س)))ی ج)))ی آی ال( ھ)))ای ک)))ارگری
دويست و پنجاه ھ)زار عض)و ت)ا س)طح دو 

يون و صد و پنجاه ھزار عضو ارتقاع ميل
 و اي))ن ب))ر خ))�ف نق))ش ض))د انق�ب))ی .داد

فدراس)))يون اتحادي)))ه ھ)))ای ک)))ارگری ط)))ی 
 .جنگ جھانی اول بود

 
در اين نکت)ه، درس ت)اريخی مھم)ی نھفت)ه 

در اول))))))ين دھ))))))ه ھ))))))ای ق))))))رن، . اس))))))ت
اپوزيس))))يونی درون ح))))زب سوسياليس))))ت 
ايتاليا توسعه يافت اما متاسفانه تصميم به 

 بی موقع ازاين حزب گرف)ت، پ)س جدايی
 از س))ی ج))ی آی ال ١٩١٢از ان در س))ال 

ني))))ز ج))))دا ش))))د و اتحادي))))ه سنديکاليس))))تی 
آنھا . را بنيان گذاشت) يو اس ال(انق�بی 

 خ)ط مش)ی ند ب)ا اي)ن اق)دامات،تاعتقاد داش)
م))ال انق�ب))ی ک))ارگران ف))راھم م))ی آب))رای 
 .اما موضوع اين نبود ان نبود. آورند

 
ر خ))))))�ف نق))))))ش س))))))ی ج))))))ی آی ال، ب))))))

خيانتکاران))ه اش، س))ازمان اتحادي))ه ھ))ای 
تمام آنچه يو اس . کارگری برتر باقی ماند

آی ب))))ه دس))))ت آورد بخش))))ی از طبق))))ه ی 
کارگری ب)ود ک)ه ب)ه راحت)ی پيش)رو ت)رين 
ک))ارگران را از ت))وده ھ))ای ک))ارگری ج))دا 

 . ساخت
 

زمانيکه شرايط ناشی از جن)گ، ت)وده ھ)ا 
ی سی جی را به فعاليت کشاند، آنھا به سو

. آی ال و حزب سوسياليس)ت روان)ه ش)دند

تنھا با رفتن به مدرسه ی رف)ورميزم ب)ود 
که ي)ک جن)اح چ)پ ت)وده ای درون ح)زب 
. سوسياليست و سی جی آی ال رش)د ک)رد

اي))ن مس))ئله ب)))ه تش))کيل ح))زب کمونيس)))ت 
ت))وده ھ))ا .  انجامي))د١٩٢١ايتالي))ا در س))ال 

پ)))يش از ت)))دارک ب)))رای جس)))تجوی ي)))ک 
، ب))ه مش))اھده ی فعالي))ت آلترن))اتيو انق�ب))ی

ھای اين رھبران رفورميس)ت ب)رای ني)از 
 .داشتند

 
 فرانس))))ه ای ک))))ه فراين)))دھای مش))))ابھی در
ن ن)ام خ)ود را ب))ه آح)زب سوسياليس)ت در 

حزب کمونيست تغيير داده و به بين الملل 
س)وم پيوس))ته ب))ود، و ھمچن)ين، آلم))انی ک))ه 
در آن، يو اس پی د از ش)کاف درون اس 

. ود ني))ز مش))اھده ش))دپ))ی د بوج))ود آم))ده ب))
کمونيست ھای آلمان بر بدنه ی يو اس پی 
دی غلب))ه يافتن))د و ک))ی پ))ی دی را تش))کيل 

 .دادند
 

در کل می ببينيم که اح)زاب انق�ب)ی ت)وده 
ای ب)))ين المل)))ل س)))وم از افت)))راق درون)))ی 

 .احزاب سوسياليست متولد شده بودند
 

ود ام)ا پ)س از ورود جن))بش ب)ه دوران رک))
م)))ال آ؟ اگ)))ر ب)))ه چ))ه اتف)))اقی رخ م)))ی دھ))د

انق�ب))ی ت))وده ھ))ا خيان))ت ش))ود و طبق))ه ی 
ک)))ارگر در مس)))ير شکس)))ت ق)))دم گ)))ذارد، 
مھاجرت توده ای از اين اح)زاب مش)اھده 

تنھ))ا گ))روه ن))اچيزی فع))ال ب))اقی . م))ی ش))ود
می ماند که پ)س از آن اکث)را ب)ه وف)اداری 

آنھ))ا . ب))ه بوروکراس))ی حزب))ی تماي))ل دارد
نتيج)))ه گي)))ری ھ)))ای اش)))تباھی از شکس)))ت 

گذشته ارائه  م)ی کنن)د  و ب)ه عن)وان ھای 
ترمز اضافی سد راه جوان)ان و ک)ارگران 

در چن)))ين م)))وقعيتی دف)))اع از . م)))ی ش)))وند
عقايد مارکسيستی سخت تر خواھ)د ش)د و 
 .مارکسيست ھا خود را در انزوا می يابند

 
مشخص))))ا در چن))))ين ش))))رايطی گرايش))))ان 

مانن))))))))د ( سکتاريس))))))))تی اولت))))))))را چ))))))))پ
.    يابن))دت))وان توس))عه م))ی) رفورميس))ت ھ))ا

ھم))))انطور ک))))ه آنارشيس))))ت ھ))))ا  پ))))س از 
شکست کم)ون پ)اريس ب)ه عن)وان نيروي)ی  
در بين الملل اول پديدار شدند، اولترا چپ 
گرايی رھب)ران ب)ين المل)ل چھ)ار ني)ز م)ی 

 .تواند به ھمين ترتيب شرح داده شود
 

اما در اينجا، فرايندی که بموجب آن .ي)ه 
م ای از کارگران پيشرو به رشد سکتاريز
. کم)))ک م)))ی کنن)))د ب)))رای م)))ا جال)))ب اس)))ت
ب)ه مشخصا انھا به دليل پيشرو بودنش)ان، 
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ام)ا . پيش س)وق دادن جن)بش ع�ق)ه دارن)د
سيستی از نحوه به موجب عدم درک مارک
نھ)))ا،  م)))ی توانن)))د آرش)))د جن)))بش در مي)))ان 

 .نسبت به طبقه ی خود بی تاب شوند
 

زمانی که کارگران درگير فعاليت سياسی 
فعال در سازمان ھ)ای نشده و به صورت 

ت))وده ای ش))رکت نم))ی کنن))د، رھب))ری اي))ن 
س))ازمان ھ))ا م))ی توان))د ب))ه راس))ت حرک))ت 

کارگران پس از دوره ای شکست، يا . کند
طی ترقی طو.نی مدت، مانند ترقی دھ)ه 

، م))ی توانن))د ب))ه واگ))ذاری ٦٠و  ٥٠ھ))ای 
. ت ب))ه رھب))ری تماي))ل داش))ته باش))ندسياس))

مقابل)))ه ب)))ا رھب)))ران رفورميس)))ت، ب)))دون 
 .رکت فعال توده ممکن نيستش
 

 نح))وه حرک))ت زاگ))ر م))ا درک ص))حيحی ا
طبق)))ه نداش)))ته باش)))يم، مانن)))د .ي)))ه ای از 
ک))ارگران پيش))رو، نت))ايج اش))تباھی ترس))يم 

در زم)))ان رک)))ود، زمين)))ه .  خ)))واھيم ک)))رد
ب)))رای رش)))د بوروکراس)))ی اتحادي)))ه ھ)))ای 
ک))))ارگری و اح))))زاب ک))))ارگری ت))))وده ای 

بعض)))ی از ک)))ارگران . ف)))راھم م)))ی ش)))ود
 ب)))ه مب)))ارزه ب)))ا اي)))ن بوروکراس)))ی پيش)))رو

ادامه می دھند ام)ا پژواک)ی مي)ان ص)فوف  
به ھم)ين دلي)ل ک)ارگران  .حزب نمی بينند

پيش))رو ب))ه اي))ن نتيج))ه م))ی رس))ند ک))ه اي))ن 
س)))ازمان ھ)))ا ب)))رای فعالي)))ت ب)))يش از ح)))د 
ب)))وروکرات ھس))))تند و ب)))ا ھ))))دف س))))اخت 
اتحادي))))ه ي))))ا حزب))))ی ک))))ه آلترن))))اتيوی ب))))ه 

رک م))ی ک))ارگران ارائ))ه دھ))د، آنھ))ا را ت))
متاسفانه انھا در می يابند که خ)ارج . کنند

از سازمان ھ)ای رس)می ھم)ه چي)ز بس)يار 
به اين دليل است که ميانبر . متفاوت است

و يا فرمول ج)ادويی ب)رای ح)ل مش)ک�ت 
اگر جنبش، ب)ر اث)ر شکس)ت . وجود ندارد

ھای گذشته با رکود رو به رو ش)ده، نم)ی 
ت))وان ب))ه راحت))ی ب))ا اع))�م ح))زب انق�ب))ی 

جنبش طبقه . مسئله را حل نمود" مستقل"
ی ک))ارگری، س))رعت و زمانبن))دی خ))اص 

شما نمی توانيد آنرا مجبور . خود را دارد
 .به حرکت تندتر کنيد

 
مشخصا حضور يک حزب انق�ب)ی ت)وده 

ه سرعت تغيير ای می تواند موقعيت را ب
لشويک نيز در سال دھد، اما حتی حزب ب

 ب)))ه س)))رعت ب)))ه عن)))وان ني)))رو ی ١٩١٧
 .ن))بش ک))ارگری پدي))دار نش))دج در مس))لط 

لشويک ھ)ا، کارگران پيش از پيروی از ب
اي)ن .به تجربه ی دولت موقت نياز داش)تند

موضوع، بي)ان م)ی کن)د ک)ه چ)را در ابت)دا 
منشويک ھا از بولشويک ھا قدرتمن)د ت)ر 

بودند و چرا لن)ين تاکتي)ک جبھ)ه ی متح)د 
بولشويک ھا به منشويک . را مطرح کرد
ازمان ھای کارگری پيشنھاد ھا و ديگر س

تشکيل يک جبھه ی مشترک ضد سرمايه 
ار آنھ))))ا ب))))ا ش))))ع. ئ))))ه کردن))))داداری را ار

، منش)ويک "اخراج ده وزير بورژوازی"
ھ)))))))ا را ب)))))))ه گسس)))))))ت از ب)))))))ورژوازی 

اين تاکتيک با مخالف)ت ق)اطع . فراخواندند
با طبقات حاکم روسيه ترکيب شد و زمينه 
ی پيوس)))))تن ت)))))وده ھ)))))ای ک)))))ارگران ب)))))ه 

 .   لشويک ھا را فراھم ساختبو
 

ھم)انطور ک)ه پيش)تر گف)تم، لن)ين در کت))اب 
بيم))))اری ک))))ودکی چ))))پ روی در "خ))))ود،

، آم))))وزش ارزش))))مندی ب))))رای "کم))))ونيزم
م))ا . ک))ادر ھ))ای مارکسيس))ت مھي))ا س))اخت

باي))د از آن اث))ر و تجرب))ه ی خ))ود جن)))بش 
 . کارگری  درس بگيريم

 
يک مثال برای تاکتيک ھای پيش دارنده، 

 ١٩٦٨ان ارنست مندل در سال اقدام پيرو
آنھ)))ا ب)))ه فعالي)))ت درون . در ايتالي)))ا اس)))ت

اين کار ، . حزب کمونيست مشغول بودند
بخص))))))))وص در دوره ای ک))))))))ه ح))))))))زب 
کمونيست ايتاليا رو به انحطاط می رفت، 

 .بسيار سخت بود
 

 جن))))))بش دانش))))))جويی آش))))))کار ١٩٦٨در 
س))اخت ک))ه جن))بش در جامع))ه آغ))از ش))ده 

 ک))ه در حرک))ت در آن مرحل))ه اقليت))ی. ب))ود
بود، به تضاد مستقيم با بورکراسی حزب 

، بر اساس اي)ن فراين)د. سوسياليست رسيد
ب ح)زپيروان مندل تص)ميم ب)ه خ)روج از 

کمونيس))))ت و برپ))))ايی س))))ازمانی مس))))تقل 
 .اما آنھا افقی کام� اشتباه داشتند. کرفتند

 
 جن))))بش عظ))))يم طبق))))ه ی ١٩٦٩در س))))ال 

در ک))ارگری ايتالي))ا، در ابع))ادی انق�ب))ی، 
ام)))ا ب)))ر خ)))�ف تص)))ورات . جري)))ان ب)))ود

بس)))ياری، اي)))ن موض)))وع ب)))ه ج)))ای ايج)))اد 
بح)))ران در ح)))زب کمونيس)))ت ايتالي)))ا، ي)))ه 

ح)))زب کمونيس)))ت، . پيش)))رفت ان انجامي)))د
رش)))د خ)))ود، در مي)))ان ک)))ارگران ج)))وان و 

در ي)))))ک . دانش)))))جويان ، را آغ)))))از ک)))))رد
مرحل))ه اي))ن ح))زب نزدي))ک ب))ه دو ميلي))ون 

ن، آ  ام)ا دقيق)ا ب)ه دلي)ل رش)د.عضو داشت
عقاي)))))د اپوزيس)))))يون ني)))))ز درون ح)))))زب 

نسل جديد کارگران . کمونيست بسط يافت
و دانشجوبان جوان به اميد يافتن راه حلی 
ب)رای ب))رون رف))ت از ب)ن بس))ت جامع))ه ی 
س))رمايه داری، ب))ه فعالي))ت سياس))ی روی 

اي))ن موض))وع در مراح))ل بع))دی، . آوردن))د

ک)ه " مانيفس)ت"در توسعه ی روزنام)ه ی 
 ت)))ن از اعض)))ای نزدي)))ک ب)))ه ص)))د ھ)))زار

. حزب را گ)رد خ)ود داش)ت بازت)اب ياف)ت
متاسفانه رھب)ران اي)ن گ)روه ني)ز، پ)س از 
خ)روج خ))ود، تحلي))ل ھ))ای اش))تباھی ارائ))ه 

انھ)ا م)ی توانس)تند ب)ه س)اخت ي))ک . کردن)د
اپوزس)))))))))يون ت)))))))))وده ای درون ح)))))))))زب 

ن، از آ ب)))ه ج)))ای .کمونيس)))ت کم)))ک کنن)))د
ح)))زب خ)))ارج ش)))دند و پ)))يش از ناپدي)))دی 

ه ھ))زار نف))ری تحلي))ل کام))ل، ب))ه گروھ))ی د
 .رفتند

 
 حزب کمونيست ١٩٧٧ تا ١٩٦٨از سال 

بع)د از انتخاب)ات . ب)ه رش)د خ)ود ادام)ه داد
، رھبری حزب کمونيست ايتاليا با ١٩٧٦

ح))زب دم))وکرات مس))يحی س))ازش، و ب))ه 
اي))ن مس))ئله، . آم))ال ک))ارگران خيان))ت ک))رد

بخص))وص پ))س از شکس))ت در انتخاب))ات 
ر اگ). ، به بحران درونی منجر ش)د١٩٧٩

ي)))ک گ)))رايش مارکسيس)))تی ب)))ا ش)))کيبايی 
درون ح))زب کمونيس))ت فعالي))ت م))ی ک))رد 
م)))ی توانس)))ت پي)))روزی ھ)))ای بزرگ)))ی ب)))ه 
. دست آورد و موقعيت را دگرگ)ون س)ازد

ب)ه ج)ای آن، م)ا ش)اھد ن)ا امي)دی  ص))فوف 
حزب کمونيست و انحطاط طو.نی م)دت 

ام)))ا ک)))ارگرانی ک)))ه از ح)))زب . آن ب)))وديم
ي)ک کمونيست خ)ارج ش)ده بودن)د ب)ه ھ)يچ 

از گروه ھای اولترا چپ انق�بی در جناح 
چپ نپيوستند که ھمين موضوع ب)ه ايج)اد 
بح))ران ھ))ای درون))ی در اي))ن گ))روه ھ))ا و 

 .انح�ل بسياری از آنان منجر شد
 

م))ا باي))د از اي))ن مث))ال ھ))ای ت))اريخی درس 
بگيريم و افق آين)ده خ)ود را ب)ر اس)اس آن 

کارگران با فشار بحران ھ)ای . بسط دھيم
داری بار ديگ)ر ب)ه س)وی طغي)ان سرمايه 

در کج))ا؟ دوب))اره، . حرک))ت خواھن))د ک))رد
نھا تنھا می توانند به سوی سازمان ھ)ای آ

توده ای سنتی حرکت کنند و ما بايد برای 
 .دخالت گری در اين فرايند تدارک ببينيم

 
ن معنی اس)ت ک)ه آ ضمنا، آيا اين سخن به

ما در شعب حزب، در انتظار توده ھا می 
در . ي))))ن ک))))ار مض))))حک اس))))تنش))))ينيم؟ ا

شرايط حاضر، ما بايد مجراي)ی ب)ه س)وی 
ما . پيشرو ترين کارگران و جوانان بيابيم

ان و ک)ارگران يجوبايد در مبارزه ی دانش
دخال))ت کن))يم و آلترن))اتيو مناس))ب را ارائ))ه 

ب))ر اي))ن اس))اس، م))ا باي))د ني))رو ھ))ای . دھ))يم
م)))ورد ني)))ار ب)))رای س)))اخت ي)))ک گ)))رايش 

 س)))ازمان مارکسيس)))تی ب)))رای دخال)))ت در
ب))ه . ھ)ای س))نتی در آين)ده را ف))راھم س)ازيم
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٢٩ 

ھمين دليل به بسط تاکتيک ھ)ای انعط)اف 
پذير، بدون واگذاری افق ھای بني)ادی در 
مورد س)ازمان ھ)ای ت)وده ای س)نتی طبق)ه 

 . ی کارگر، نياز داريم
 

ام)))روز، ح)))داقل در بيش)))تر کش)))ور ھ)))ای 
س)))))رمايه داری توس)))))عه يافت)))))ه، ش)))))رايط 

مارکسيس))تی پيش))رفت س))ريع يک))ی ح))زب 
در اي)ن کش)ور ھ)ا . توده ای موجود نيست

. رميستی شديدی حاکمندھنوز توھمات رف
و اين انحرافات به راحتی با اع�م حزب 

توھم)ات ت)وده ھ)ا  . انق�بی کنار نم)ی رود
. ن))))د رف))))تھب)))ا خ))))ود وق))))ايع از ب))))ين خوا

س))رمايه داری در ح))ال ورود ب))ه دوره ی 
جن)))بش ھ)))ای . آش)))وب ھ)))ای عظ)))يم اس)))ت

ک))))ارگران . از خواھن))))د ش))))دي))))زرگ آغ))))
س))ازمان ھ))ای ت))وده ای س))نتی خ))ود را ب))ه 

ب)))ا پاي)))ان . زم)))ايش م)))ی گذارن)))دآمع)))رض 
به اين نتيجه دوره ای چند ساله، کارگران 

سند  که رھب)ران اي)ن س)ازمان ھ)ای رمی 
. س))نتی ھ))يچ آلترن))اتيوی ارائ))ه نم))ی دھن))د

ک))))ارگران ب))))ه س))))ازمان ھ))))ا فش))))ار وارد 
س))ازی، خواھن))د ک))رد و فراين))د راديک))ال 

نچ))ه پ))س از جن))گ جھ))انی اول در آ مانن))د
،پس از جنگ جھ)انی دوم در ١٩٣٠سال 

بر اين .، روی داد، آغاز خواھد شد١٩٧٠
اساس ي)ک ني)روی کوچ)ک مارکسيس)تی، 
با جھت گيری ص)حيح، م)ی توان)د س)ريعا 

ام)))ا ب)))رای رس)))يدن ب)))ه چن)))ين . رش)))د کن)))د
رشدی، ھسته ھای آن نيروی مارکسيستی 

ب)ه ھم)ين دلي)ل . ش)وندبايد از حا. س)اخته 
اس)))ت ک)))ه م)))ا باي)))د راه ب)))ه دس)))ت آوردن 
بھترين کارگران و جوان)ان را ب)دانيم، در 
ح)))الی ک)))ه در ھم)))ان زم)))ان، افق)))ی ب)))رای 
پيشروقت ھای آتی در سازمان ھای ت)وده 
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، »ميليتان)))ت«در بخ)))ش کامن)))ت ِ وب)))�گ 
م)ا .  ب)ودبحثھای بس)يار ج)البی در جري)ان

يک م)ورد از آنھ)ا را انتخ)اب ک)رده و در 
  .ماره از نشريه  انتشار می دھيماين ش

 
 در باره منصور حکمت

 
 :مسرور

 

 سھم مطالب در وب�گھ)ا نيشتريامروزه ب
 و کشمکش ی مسابقه شخصکيصرفا به 
 ھ))ا و تيو شخص)) ح))ول ن))ام یو اره کش))

 ی ب))راقهيمتعاقب))ا ھم))راه ب))ا ھ))ر ف))رم و س))ل
 یگ))ري و ب))ا. ب))ردن دیک))ي دني کش))ئنيپ))ا

 .ابدي یاختصاص م

 ی ھ)اتي) فعالنگونهي نگاه عاد.نه به اکي
 ک)ه ص)رفا و ص)رفا آت)ش ی و گفت)اریقلم
 اس)))ت نش)))ان ی مج)))ازی معرک)))ه ھ)))ااري)))ب
 ی ب)رات)واني را نمیاني) که ھرگ)ز پادھديم

 .آن متصور کرد

 ني) ک)ه ب)ه ای ھمان)اناي و ی برخدي شاهالبت
 ی مش)))ابه دلبس)))تگیمعرک)))ه و معرک)))ه ھ)))ا

 ھ)ا هي قض)ی پ)اکي) خ)ود ی حت)ايداشته و 
ھس)))))))تند در مق)))))))ام پاس)))))))خ ن)))))))ام آن)))))))را 

 ب)))ه اتيھينقــــــــــــــــ)))ـد بگذارن)))د و ب)))د
 .حساب آورند

 ؟ شوددهي نقد نامتواندي مني ای براستاي آاما

ت ب)ا.  ب)ه کامن)ی ؟ نگ)اھدي)خواھي منمون)ه
 !!! ديندازيب

 دي))) منص))ور حکم))ت در قگ)))ري ک))ه دح))ال
 به پرس)ش تواندي و خودش نمستي ناتيح

 پاس))خ ی برخ))ی نظ))ریھ))ا و دغدغ))ه ھ))ا
 سبقت را ی از نقدان گوی مجموعه اديگو
ھ))ر آنچ))ه را ھ))م ک))ه .  رب))وده گريک))دياز 

 گذارنديمنصور حکمت نگفته به زبانش م
  . بندنی بباد فحش و ناسزا میو حت

 موج)ود ی ب)ه ادع)ای تنھا اشاره ص)رفنيا
 ب)))ه یک)))ي نزدلي))) تمازي)))اس)))ت وا. بن)))ده ن

 منص))ور حکم))ت ن))دارم و طبع))ا اتي))نظر
 را ی اشهي ھر نظر و اندتواندي میھر کس

  . نقد کنداي و یندگيبه شناخت خود نما

 ت))�ش و تک))اپو ک))ه ني)) ای براس))تاي)) آام))ا
 را ی آب و رن)گ خص)ومت شخص)شتريب

  ی اجتم))اعیاس))ي نق))د سکي))بخ))ود دارد ت))ا 
 از ھ)))زاران ھ)))زار گ)))ره ی گ)))ره اتوان)))ديم

 کور جنبش چپ باز کند ؟
 
 

 :کيومرث
 پلسخ به مسرور

 

  و نق)دکي) بح)ث و پلممي بگ)وديدر ابتدا با
 از س))نن قان))هي رفی در فض))ا، رحمان))هیب))

 بحث نياما ا.  ھا بوده و ھستستيمارکس
 ب)))ر س)))ر ی از آن ک)))ه ارب)))ده کش)))شيھ))ا ب)))
 ب)))))ا یش)))))اتي باش)))))د، تخاص)))))م گرایاس)))))ام

 .. استمتفاوت  یخاستگاه طبقات

 

 ھ)ر اي) موضوع، نقد منصور حکم)ت اگر
 ی ب)ه معن)س)ت،يگري دیفرد زنده و مرده 

ھ)دف . س)تين فرد نآ منتقد با یپدر کشتگ
  و در واقع انحراف شي گرا، نقد ھایاصل

 یاس))ي در مقیدي)) جدی دهي))ک))ه پد. آنھاس))ت
 بلک))ه ھم))ان انحراف))ات را س))ت،ي نیجھ))ان
 و به شکل دي جدیابعبا رنگ و ل ده،يدزد
 .. دھدی آن ارائه میوطن

 

 منحرف، شي ان ھم مشخصا نقد گراھدف
 فرد منتقد  شي گراتي تقوغي ان و تبلیافشا
و " یک)ي ني)ا" ھم نجايا. تسيري گجهيو نت
 اص�ح کرد و از دي شما را بای" یکيآن 
اما . نام برد" شيآن گرا"و " شي گرانيا"

  ب)ا ی اس)امني) ایاع ت)دی ب)ه ج)ااي)شما گو
 آن)ان، ی و در واقع خاستگاه طبقاتشيگرا

 ینق))د انھ))ا را جن))گ ب))ر س))ر اش))خاص م))
 .ديدان

 

 اس))ت، البت))ه ب))ر ري پ))ذاني)) پاش))اتي گرانق))د
 !خ�ف تصور شما

 خ))ود را ي))یراي مزمي ک))ه مارکس))ھم))انطور
 ی کند، و با س)اخت جامع)ه ی میني بشيپ

 نخواھ)د ی وج)ود خ)ارجگ)ريبدون طبق)ه د
 عل))م مب))ارزه در زمي مارکس))راي))ز.(داش))ت

 و ب)))دون س)))تي طبقاتیراه ح)))ذف جامع)))ه 
)  خواھ))))د رف))))تنيوج))))ود طبق))))ات از ب))))

 ب))ه ھم))ان زي)) نزمي درون مارکس))ش)اتيگرا
 . کنندی عمل مبيترت

 معن))))ا دارد ک))))ه ی ت))))ا زم))))انزميتروتس))))ک
 چپ ھا به چش)م اني ھنوز در مزمينياستال

 زميني مقابله با استالی براراي خورد، زیم
 ی انق�بزمي راه مارکسی ادامه نيو ھمچن

  . شده استجاديا

 اهلنين در مخفيگ
 

 »راس)))))ليو«آ.چي)))))ق ک)))))وچکی ک)))))ه در 
مخفيگ))اه لن))ين ب))ود ديگ))ر ب))ه ان))دازه ی 

ھ)))ت جب))ه ھم))ين . نداش)))تک))افی امني))ت 
کميته ی مرکزی حزب تصميم به تغيير 
مح))))ل و فرس)))))تادن وی ب))))ه دھک)))))ده ی 

 در م))))رز روس))))يه و فن�ن))))د »يالک))))ا.«
 .گرفت

 
 ٣٢بقيه در صفحه 
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 عم)ل بي)تي ترني ب)ه ھم)زي) نش)اتي گرانقد
ھ)ر ک)دام در مقاب)ل ديگ)ری معن)ا .  کندیم

پي))دا م))ی کن))د  و دارای خاس))تگاه طبق))اتی 
اخت�فات درون)ی برخ)ی . (متضاد ھستند 

گرايش))ات ک))ه در واق))ع از اوص))لی واح))د 
پي)))))))روی م)))))))ی کنن)))))))د تنھ)))))))ا اخت�ف)))))))ات 

 .)اتيک وبر سر مقام ھای حزبیبوروکر

 

ھر آنچ)ه را ھ)م " بر آنکه ی شما مبناداعا
ک)))ه منص)))ور حکم)))ت نگفت)))ه ب)))ه زب)))انش 

 ی بب)اد فح)ش و ناس)زا م)ی و حت)گذارنديم
 جال))ب ت))ر ت))انياز تم))ام کامن))ت ھا" بندن))د 
 گونه در زدن و فرار کردن در نيا. است

 ی ادعای براست،ي نزي جایستينقد مارکس
 شنھاديبه شما پ. ديشته باش دالي دلديخود با

 آث)ار منص)ور قي) دقی ب)ا مطالع)ه ک)نم یم
 ،ش))اني در نق))د ادي))ديم))ت ھ))ر ج))ا ک))ه دکح

 ش)انيدر دھ)ان ا "اي شده و في تحریسخن
. دي) منتق)د را افش)ا کنشيگ)را" گذاشته شده

 ی پس از مطالعه دي که قول دھیبه شرط
 ! نزندبتاني ناگھان غشتريب

 
 

 ان تي) ب)ه کلک)ه در انتھ)ا( ش)ما نت کامدر
 س)وال ب)ر زي) نکت)ه نني)ا) خواھم پرداخت

  استزيانگ

 گ)ريحال که د "ديي کوی کامنت ماني مدر
 و س))تي ناتي)) حدي))منص))ور حکم))ت در ق

 ب))ه پرس))ش ھ))ا و دغدغ))ه توان))ديخ))ودش نم
 مجموع))ه دي)) پاس))خ گوی برخ))ی نظ))ریھ))ا
 گريک)دي س)بقت را از یقدان گومنت از یا

طبعا " :دي کنیو در انتھا اضافه م" ربوده
 را ی اشهي ھر نظر و اندتواندي میھر کس

 " نقد کنداي و یندگيبه شناخت خود نما
 

اگر شما و يا ھر شخص ديگر آزاد ھستيد 
و بنده نبز با ( که گرايشی را انتخاب کنيد 

اي)))ن ب)))دان ) اي)))ن موض)))وع مواف)))ق ھس)))تم
معنيست که ان فرد بايد بتوان)د از گ)رايش 

ع در خود دفاع کند، ک)ه گوي)ا اي)ن موض)و
نظر اعضای با شرافتی که نمی دانند لنين 
خوردنيست يا پوشيدنی و يا سياھی لشگر 
ھای سازمان ھای بوروکرات، خ)ارج از 
موضوعيت است و دفاع از گرايش را به 
رھبرانشان واگذار می کنن)د و ي)ا منتق)دان 
را به ف�ن و بھم)ان س)ايت راھنم)ايی م)ی 

 .کنند
 

 ج)هي نتنيا اول به ی توان از جمله ی مايآ
 او ی ش)هي ھ)ر ک)س اندگ ک)ه ب)ا م)رديرس)

 ري))) ب)))از ھ)))م ش)))ما غنج)))ايخواھ)))د م)))رد ؟ ا
 ح)رف ني)ا. ديي) کوی س)خن م)یستيمارکس

 بلک))ه س))ت،يھ))ا ح))رف منص))ور حکم))ت ن
 و با م)رگ ستي انحرافشاتي گرافياراج

  استدهي نرساني به پازيمنصور حکمت ن
ھمانطور ک)ه ب)ا تول)د و قل)م زن)ی منص)ور 

م)رگ منص))ور  .اس))تحکم)ت آغ))از نش)ده 
 و خ)))))))رده زمي)))))))رفرمحکم))))))ت، م)))))))رگ 

تنھا مرگ کسيست ک)ه . ستي نیبورژواز
اي)))ن ) مانن)))د اس)))�ف خ)))ود(ت)))�ش ک)))رد 

انحرافات را ب)ا ش)عار ھ)ای دھ)ان پ)ر ک)ن 
 ..رنگ و لعابی بزند و به خورد بقيه دھد

 

 ی در انتھ)))ازي)) ک)))ه خ))ود ش)))ما نھم))انطور
 ی ھ))ر ک))س م))د،ي))کامن))ت خ))ود اش))اره کرد

 مس)))لما ام)))ا ن)))ديرا ب)))ر گز یش)))يتوان)))د گرا
 ھم ھستند که ان)را م)ورد نق)د ق)رار یکسان
) ي))ا کس)انی و ي))ا حزب))ی(اگ))ر کس)ی . دھن)د

که مسلما فرا ( خط فکری شخص ديگری
را به عنوان دورنم)ا ) طبقاتی نخواھد بود

تنھا (برگزيند، آيا به اين دليل که فرد اول 
معرف)))ی م)))ی " اول"ب)))رای معرف)))ی او را 
ايش)ات ھ)م خاس)تگاه کنم، وگرنه چن)ين گر

مرده نبايد ) تاريخی دارند و ھم بين المللی
  .مورد نقد قرار گيرند؟

 

 از س)ويی اس)تفاده از اينترن)ت را نق)د شما
) کدام ھا(می کنيد و مدعی ھستيد که اينھا

تنھ))ا در اينترن))ت س))ير م))ی کنن))د و ي))اد آن 
روز ھ))ا ب))ه خي))ر ک))ه فعالي))ت ھ))ا در ک))ف 

ام)))ا . ودخياب)))ان و کارخان)))ه در جري)))ان ب)))
ب)))رای اي)))ن نق)))د، از ھم)))ان اب)))زار، يعن)))ی 
اينترنت و کامنت ھ)ای وب  .گ اس)تفاده 

مثل اين می ماند که کسی مقال)ه . می کنيد
ای بنويس))د و در آن نوش))تن مقال))ه را ب))ی 
فاي)))ده بدان)))د، ي)))ا تش)))کلياتی بس)))ازد و ب)))ه 
مبارزه با کار تشکي�تی سر خود را گرم 

 .کند
 است" نقد" به "نقدتان"اين ھم مانند ھمان 

که مورد سوال " نقدی"شما با " نقد"شايد 
ق)))رار م)))ی دھي)))د تنھ)))ا در ظ)))اھر متف)))ات 

س)عی ب)ر حف)ظ نگ)اھی فراگرايش))ی، (باش)د
). ع�قه مند به موضوع و مبلغ اخ�اقيات

نقد يک " ساختار نقد به اين صورت است
گرايش، بيان استد..ت، و بخش مھ)م ان 

" راظ))اھ"معرف))ی ي))ک آلترن))اتيو، ک))ه ھ))ر 
نقدی بدون بيان الترناتيو بيشتر ش)بيه غ)ر 

اما نق)د ش)ما ھ)م از ھم)ين . غر خواھد بود
با اين تف)اوت ک)ه . ساختار پيروی می کند

از (خبری از آلترناتيو و گ)رايش انق�ب)ی 
حا. يا از روی خجالت . نيست) نظر شما

و ي))ا ب))رای ايج))اد بان))د وس))يع ت))ر پ))رواز و 
ام))ا .  ھ))اس))انتر زدن و ف))رار از پاس))خ نق))د
 .مشخصا ضد تروتسکيزم است

ام))ا آي))ا براس))تی اي))ن ت))�ش و تک))اپو ک))ه " 
بيشتر آب و رن)گ خص)ومت شخص)ی را 
، بخود دارد ت)ا ي)ک نق)د سياس)ی اجتم)اعی

ميتوان)))د گ)))ره ای از ھ)))زاران ھ)))زار گ)))ره 
 "؟کور جنبش چپ باز کند

 
اين قسمت اخر کامن)ت ش)ما نقط)ه ی اوج 

 تبليغ انحراف و اشتباه شماست، بيشتر به
فيلم ھای سينمايی جھت ھيجان زده کردن 

ام)ا اي)ن دوس)ت م)ا، ! تماشاچيان م)ی مان)د
نقد گرايشاتی را که گويا ايشان به ش)کلی 
ف)))را طبق)))اتی و فراگرايش)))ی، م)))ادر ت)))رزا 
وار، ش))اھد آن ب))وده، را موض))وع اص))لی 

چ)))ه ش)))عبده (خ)))ود ق)))رار م)))ی دھ)))د " نق)))د"
، بنابر برآانچه تا به حال آموخته، )بازيی

گرايشات را به جای خاس)تگاه طبق)اتی ب)ه 
شکل شخص رھبر، ريش سفيد و احتما. 
کدخدای حزب می شناسد و مرگ انھا را 
پايان گرايش انھا و احتما. پايان طبقه ای 
ک)ه گ))رايش م)ذکور مش))غول خ)دمت ب))ه آن 

نق))د ی از ب))يخ و ب))ن غي))ر .(اس))ت م))ی دان))د
و در ) مارکسيستی و تا خرخ)ره انحراف)ی

م اي))ن ک))ار ھ))ا را راه گش))ای نھاي))ت، تم))ا
گره ک)ور جن)بش چ)پ " ھزاران ھزاران"

نم))ی دان))د و انھ))ا را م))ورد نق))د ق))رار م))ی 
در ح)))الی گ)))ره ھ)))ای ک)))ور جن)))بش . (دھ)))د

چ))))پ، دقيق))))ا ھم))))ين گرايش))))ان انحراف))))ی 
). ھستند، که مورد نقد رفقا قرار می گيرد

و با وجود نقد تمام اين موارد، ھيچ راھی 
ای ک)ور ارئ)ه برای باز کردن اي)ن گ)ره ھ)

يعن)ی در واق)ع نوش)ته ی ايش)ان . نمی دھد
بيش از آنکه نقد محسوب ش)ود، از ح)د و 

 .حدود غر زدن فراتر نمی رود
 

دوس))))ت گرام))))ی، ش))))ايد ش))))ما، طرف))))دار 
حکم))))ت و ي))))ا ح))))زب کمونيس))))ت اي))))ران 

ام))))ا مشخص))))ا منتق))))د گرايش))))ات . نباش))))يد
و کس)))))ی ب)))))ا آن (تروتسکيس)))))تی ھس)))))تيد 

)  ب)از اس)تمشکلی ندارد راه نق)د ب)ر ش)ما
از (که به آن دو نقد دارند، اما به ھر دليل 

ب))رای نق))د اي))ن ) م))د افت))ادن و ي))ا خجال))ت
گرايشات، آلترناتيو مورد نظر، که ھم)ان 
گ)))رايش متبوعت)))ان اس)))ت، را ارائ)))ه نم)))ی 

 .دھيد
 

به اين اميد که ش)فاف ت)ر و ش)جاع ت)ر در 

  .اين وب .گ ببينيمتان
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 :اراده خردمند
 

 ه بھرام رحمانی تعبير واران
 از انقOب اکتبر

 
 روس)يه را ١٩١٧تجارب انق)�ب اکتب)ر "

عن))وان مقال)))ه بھ)))رام !" زن))ده نگ)))اه داري)))م
رحمانی يکی از رھبران حزب کمونيست 

در اي))ن نوش))ته ھمانن))د س))اير . اي))ران اس))ت
نوش)))تجات بھ)))رام رحم)))انی ي)))ک ت))))اريخ 
نويسی خشک عم)ومی از انق)�ب ب)ا چن)د 

کس س)ر ھ)م بن)دی نقل قول از لنين و م)ار
به يک)ی از درس ھ)ای اساس)ی . شده است

و اولي))ه ح))زب بلش))ويک بھ))رام رحم))انی 
ح)))زب و "......:  چن)))ين اش)))اره م)))ی کن)))د

نام)د،  سازمانى كه خود را كمونيست م)ى 
ام)))ا طبق)))ه ک)))ارگر را ب)))ه عن)))وان س)))ياھی 
لشکری می بيند که اين و يا آن ح)زب را 
به حاکميت برساند، احزابی ھستند که جدا 

ز ھ))ر تعريف))ی ک))ه از خ))ود م))ی دھن))د ب))ه ا
 اجتم))اعى طبق))ه ك))ارگر متش))کل و  جن))بش

متح))))))د و آگ))))))اه و برق))))))راری حکوم))))))ت 
 ..". کارگری سوسياليستی ربطی ندارند

س))وال م)))ا از بھ)))رام رحم)))انی و اعض)))ای 
ح)))زب کمونيس)))ت اي)))ران اينس)))ت ک)))ه آي)))ا 
حزب شما غير از آن چيزی است ک)ه در 

ش))ما ب))ا. ترس))يم ش))ده اس))ت؟ آي))ا رھب))ران 
قابل تغيير ھستند؟ آيا دموکراس)ی درون)ی 
در ح))زب ش))ما وج))ود دارد؟ چن))د نظ))ر و 
جناح در درون حزب شما وجود دارد؟ آيا 
ابزار علنی شما مانند راديو و تلويزيون و 
س))ايت و غي))ره ب))ر روی س))اير گرايش))ات 
کمونيستی باز است؟ آي)ا مخالف)ان سياس)ی 
خود را از بحث ھا و نظردھی حذف نمی 

   کنيد؟
از نظر نفوذ کارگری بگوئيد چند در صد 
از ک))ارگران اي))ران را ش))ما رھب))ری م))ی 
کنيد و چه اعتصابی تا کنون سازمان داده 

 ايد؟ 
دوس)تان ش)ما از لح)اظ س)اختار تش)کي�تی 
ھمان ح)زب کمونيس)ت ک)ارگری منص)ور 

و از لح)اظ اجتم)اعی ي)ک . حکمت ھستيد
گ))رايش دھق))انی عم))دتا در برخ))ی ش))ھرھا 

ش))ما ب))ه ک))ذب ن))ام خ))ود را . ندر کردس))تا
ح))زب کمونيس))ت اي))ران گذاش))ته اي))د چ))ون 
ح))))زب سراس))))ری کمونيس))))تی ک))))ارگری 

ھمانن))))د س))))اير اح))))زاب (اي))))ران نيس))))تيد 
حزب))ی ک))ه از ابت))دا ب))ه ). طرف))دار جکم))ت

ک))ارگران ک))ذب بگوي))د ح))زب انق))�ب آت))ی 
حزبی که دموکراسی ک)ارگری را . نيست

در درون و بي)))رون رعاي)))ت نکن)))د ح)))زب 

بلشويزم ھيچ ربطی به شما . يستانق�ب ن
 .اريخ را وارانه تعبير نکنيدت. ندارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اراده خردمند
 

 سوالی از حزب کمونيست ايران
 

 دوست گرامی حامد
لطف)))ا س)))وال زي)))ر را از رھب)))ران ح)))زب 
کمونيست بپرسيد و در اين جا به ما پاسخ 

 .دھيد
 :سوال

ح))زب کمونيس))ت «اگ))ر حزب))ی ن))ام خ))ود 
ی گذارد آيا به اين مفھ)وم نيس)ت م» ايران

ک))ه آن تش))کي�ت ب))ه ن))ام تم))ام کمونيس))ت 
ھ))ای اي))ران س))خن م))ی گوي))د و در درون 
جن)))))بش ک)))))ارگری اي)))))ران دارای چن)))))ان 
اعتب))اری اس))ت ک))ه ق))ادر ب))ه س))ازماندھی 
اعتصابات و حرکت ھای توده ای اس)ت؟ 
آيا رھب)ران ش)ما اط)�ع ندارن)د ک)ه ح)زب 
بلش)))ويک تنھ)))ا  م)))وقعی خ)))ود را ح)))زب 
کمونيس)ت روس)يه خط)اب ک)رد از اعتب)ار 
ت)وده ای ب)ه وي))ژه در ش)وراھای ک))ارگری 

 برخوردار بود؟ 
آي)ا ح))زب ش)ما از چن))ين اعتب)ار و ني))روی 
سراسری کارگری برخوردار است؟ اگ)ر 
چنين است لطفا نش)ان دھي)د ک)ه اي)ن ني)رو 
اجتماعی تحت رھبری حزب شما چگونه 
خودش را از بدو پيدايش حزب نشان داده 

ش)ما ب)ه چ)ه حق)ی . ؟ اگر چنين نيستاست
از ط))رف ھم))ه کمونيس))ت ھ))ا و ک))ارگران 
ايران حزب اع�م کرده ايد؟ اگ)ر اي)ن ن)ام 
به اش)تباه توس)ط ي)ک م)اجراجوی سياس)ی 
به نام منصور حکمت بر شما تحميل شده 
است؛ چرا اين ن)ام را تغيي)ر نم)ی دھي)د و 

 خود را حزب کومله خطاب نمی کنيد؟
 

ر پاس))خ رھب))ران ش))ما مش))تاقاته در انتظ))ا
وقتی پاسخ اين سوال را داديد . خواھم بود

 .سوا.ت بعدی را طرح می کنم

 

بيانيه اعOم مواضع  
 پيرامون جبھه چپ كارگری

 
 

پ))))س از ھمک))))اری چن))))د ماھ))))ه و نس))))بتا 
موفقيت آميز راديکال ترين نيروھای بدنه 

جبھ))ه «چ))پ جن))بش دانش))جويی در قال))ب 
ز اھمي)ت و برگ)زاری ح)ائ» چپ راديکال

 م))))))))))ارس ٨ آذر و ١٦و پيروزمندان))))))))))ه 
 ، گروھی از افراد با انتق)اد نس)بت ١٣٨٥

به برخی سياست ھا و سبک ک)ار جري)ان 
غالب جبھه چپ راديک)ال و اعت)راض ب)ه 
عدول اين جريان از پرنسيپ ھای فعاليت 
جبھه ای و طرح بحث اخراج کس)انی ک)ه 
در براب))))ر سياس))))ت گ))))زاری ھ))))ای کل))))ی 

يک))ال تمک))ين نم))ی جري))ان غال))ب چ))پ راد
کنند،اع�م خروج از جبھه چ)پ راديک)ال 
نمودن))د ؛ و ب))ا توج))ه ب))ه اينک))ه جبھ))ه چ))پ 
راديکال عم� به يک جري)ان واح)د تقلي)ل 
يافت)))))ه و گرايش)))))ات گون)))))اگونی در ب)))))ين 
معترض))ين موج))ود ب))ود، اق))دام ب))ه تش))کيل 

 .جبھه چپ کارگری نمودند
 

جبھه چپ کارگری که از لحاظ ف)رم ، ب)ه 
افت)))ه نش)))دن حض)))ور برخ)))ی واس)))طه برت

نيروھ)))ا در قال)))ب ش)))به فراکس)))يون درون 
جبھه چپ راديکال ، درشرايط خاصی به 
موسسين آن تحميل گرديد، از ابتدا ب)ر آن 
بود که ماھيت جبھه ای را رعايت نم)وده 
و ب))ا رف))ع انتق))اداتی ک))ه ب))ه چ))پ راديک))ال 
وارد می دانست،  سطح فعاليت ھا را چه 

 چ)))))ه در در درون جن)))))بش دانش)))))جويی و
پيوند با ديگر جن)بش ھ)ای اجتم)اعی و ب)ه 
ويژه جنبش ک)ارگری، ب)ه گون)ه ای ک)ام� 
ارگاني))ک و ب))ا اف))ق سوسياليس))تی ارتق))اء 

 آنك))ه ب))ر طب))ل افت))راق یبخش))د و ب))ه ج))ا
 ي)یده محفل گراييبكوبد و بر اخت�فات زا

 دام))))ن زن))))د، یس))))تياليدرون جن))))بش سوس
ن و ي ت)ری اتح)اد عم)ل ج)دینه را برايزم
 درون جن)بش ف)راھم یروھ)اين نيررتيگيپ

 .آورد
 

اما آنچه در ارزيابی چند ماھ)ه اي)ن جبھ)ه 
ب))يش از ھم))ه جل))ب نظ))ر م))ی نماي))د ، ب))ی 

سم و انحراف از ي اپورتونیپرنسيپی، نوع
اھ))داف اولي))ه تش))کيل اي))ن جبھ))ه اس))ت ک))ه 
توس)))))ط برخ)))))ی اف)))))راد ک)))))ه خ)))))ود را از 

و بنيان گزاران چ)پ ک)ارگری !! رھبران
ل ي)گرفته اس)ت و ب)ه دلناميده اند صورت 

ن، يري اغلب سای تفاوتیر بودن و بيگيناپ

 



    سال اول-١٣٨٦   آبان١٦          شماره ھشت        ميليتانت
 

٣٢ 

ده ي) مواجه نگردیچ مقاومت و انتقاديبا ھ
 .است

 
حض))ور ناگھ))انی برخ))ی اف))راد دارای *  

تماي�ت و تحرکات راست روانه و کام� 
خ))ارج از م))دار اص))وليت کمونيس))تی، ک))ه 
اب))دا انتق))ادی نس))بت ب))ه گذش))ته نپ))ذيرفتنی 

د در اي))ن جبھ))ه، اول))ين خ))ود ننم))وده بودن))
امتي))از منف))ی ب))ود ک))ه آگاھان))ه و براس))اس 

ي)ا بھت)ر (مناسبات دوس)تانه، ،ھ)م ش)ھرانه 
بگوييم قرابت ھای فرصت طلبانه بر سر 

!! توس))ط رھب))ران) برنام))ه ھ))ای مش))ترک
 .مذکور به اين جبھه تعلق گرفت

 
اف))))راد م))))ذکوربا درج مق))))ا.ت و اتخ))))اذ *

 ب))دون ھ))يچ گون))ه ھم))اھنگی و_مواض))عی 
اط�ع رسانی ک)ه عم)� موض)ع مجموع)ه 

اعتب)ار _ چپ کارگری تلقی گردي)ده اس)ت
 نش)ده خ)ود را ینيو سابقه مخدوش و بازب

 یدر پ)س نظرگ)اه مش)خص و پ)الوده برخ)
ش در جبھ)))ه، و ب)))ا بھ)))ره يھمک)))اران خ)))و

 ملتھب و آشفته  حاكم بر ی از فضایريگ
مناس))))بات جن))))بش پنھ))))ان نمودن))))د، و ب))))ا 

 ماھ))ه ره چن))د آرزوی قلب))ی پيم))ودن چن))د
س)))اله، رفتارھ))))ای افراط))))ی از خ))))ود ب))))ه 
نم)))ايش گزاردن)))د و عم))))� موض)))ع چ))))پ 
ک))ارگری را از حال))ت ايج))ابی ب))ه موض))ع 

ص)رفا علي)ه مواض)ع و اس)تراتژی (س)لبی 
تقليل دادند که ) ھای جريان چپ راديکال 

 .اين انحرافی آشکار از اھداف جبھه بود
 
ھم چنين در شرايطی ک)ه ديگ)ر اعض)اء *

 ک))ارگری ب))ر طب))ق مس))ئوليت جبھ))ه چ))پ
ووظايف محوله خود در جن)بش ک)ارگری 
ارتباط))))ات گس))))ترده ای را ب))))ا محاف))))ل و 
کميت))ه ھ))ای موج))ود رق))م زده بودن))د، اي))ن 

ان))))ه و ياف))))راد ب))))ه گون))))ه ای  رقاب))))ت جو
پنھانكاران))ه اق))دام ب))ه فعالي))ت و برق))راری 
ارتباطاتی با گروه ھای موازی نمودن)د و 

 رو  راس))ت ب))ه مثاب))ه ي))ک زائ))ده، دنبال))ه
ت)))رين جن)))اح ھ)))ا در برخ)))ی س)))نديکاھا و 

و مشخص))ا طرف))داران ( کميت))ه ھم))اھنگی
گرديدن)د و درس)ت ) جريان لغو کارمزدی

ھمان کارويژه ای را که امث)ال حکيم)ی و 
جريان کميک اش در جنبش کارگری ايفا 
م))ی کنن))د را در ب))ين جريان))ات دانش))جويی 

 .بر عھده گرفتند
 

 یھايعن)))ی عل)))ی رغ)))م ژس)))ت ھ)))ا و م)))دعا
بعض)))ا ف)))وق الع)))اده راديک)))ال و ب)))ا ي)))دک 

،عم� به ھرچه »کارگری« کشيدن عنوان

ق))وی ت))ر ش))دن ص))فوف رفرميس))ت ھ))ا و 
 .انح�ل طلبان ياری رساندند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيا.ت خام و کودکانه ای که بيشتر از * 

ر ينوعی اعتماد به نفس کاذب و تح)ت ت)اث
ن ايش))ان نش))ات م))ی گرفت))ه ي م))ابیج))و ف))

نجا پيش رفت که اي)ن اف)راد ، است، تا بدا
ب))ا تص))ور نف))وذ و ايج))اد انش))قاق در ب))ين 
نيروھ)))))ای سوس)))))يال دم)))))وکرات و لف)))))ت 

از مي)))ان !!ليب))رال، ب)))ا ھ)))دف ج))ذب ني)))رو
آنان،عم� به سبب فقدان نظرگاه منسجم ، 
در دام رفرميس)))م و سوس)))يال دموکراس)))ی 
غلتي)))ده و ب)))ه دش)))منی و کارش)))کنی علي)))ه 

 .دديگر نيروھای راديکال برخاستن
 
ارتباطات منحط و پنھانكارانه  ب)ا اف)راد *

و ارگ)ان ھ))ای معل))وم الح))الی ک))ه حت))ی ب))ه 
زور و ضرب ھم جزئی از جنبش چپ و 
سوسياليس)))تی تلق)))ی نم)))ی گردن)))د و بدن)))ه 
جن)بش ن)وليبرالی کن)ونی اي)ران را تقوي)ت 
م))ی کنن))د و اق))دام ب))ه ھمک))اری و فعالي))ت 
مش))ترک ب))ا ھ))واداران و پ))س مان))ده ھ))ای 

)  ي))ا بھت))ر بگ))وييم ش))يادی( آخ))رين کم))دی
فراکسيون بازان نا کام، سندرم جلسات و 
حلق))ه ھ))ای متع))دد ب))ا برخ))ی مارکسيس))ت 

نوظھ))))وری ک)))))ه س)))))ير !! ھ))))ای انق�ب)))))ی
دگرديس)))))ی ش)))))ان از ھ)))))وچی گ)))))ری ب)))))ه 
مارکسيس))م مش))کوک و در بھت))رين حال))ت 
مض))حک م))ی نماي))د و در نھاي))ت، ت�ش))ی 
مذبوحان))ه جھ))ت ھ))م گ))را نم))ودن راس))ت 

ت موج))))))ود در جن))))))بش ت))))))رين گرايش))))))ا
از ديگ))))))ر ...  دانش))))))جويی، ک))))))ارگری و

 .دستاوردھای اين افراد به شمار می رود
چن))دين م))ورد ص))دور بياني))ه ب))رخ�ف _ 

توافق))ات اعض))اء جبھ))ه در ب))اره محت))وای 
بياني)))ه ، ص)))دوربيانيه ب)))دون ھ)))يچ گون)))ه 
ھماھنگی بر سر مس)ائل مش)خص، اع)�م 
ائ)ت�ف در ص))دور بياني)ه ب))ا ارگ)ان ھ))ا ي))ا 

اد مجھول الھويه خ�ف توافقات درون افر
جبھه و عم� سعی در پيش)برد برنام)ه ھ)ا 
و سياست ھای محافل و جرياناتی بي)رون 
از جبھ))ه چ))پ ک))ارگری ک))ه ب))ه گون))ه ای 

ب داده ي))پنھانکاران))ه روابط))ی ب))ا آن))ان ترت
شده بوده  است،  از ديگ)ر م)وارد م)ذبوح 
و خارج از پرنسيپ ھای فعاليت جبھه ای 

سط اين افراد صورت پذيرفته است که تو
 .است

 
تشکيل جبھه چپ کارگری اگرچه سکوی 
پرت))اب و اش))تھار برخ)))ی اف))راد گردي)))د و 
انتظار می رفت که اينان خود را در قبال 
اين امر مسئول و پيگير بدانند و به مثاب)ه 
کمونيس)))))ت ھ)))))ايی ص)))))ادق در موقعي)))))ت 
حساس کنونی ايفاء نقش نمايند،  ام)ا ج)اه 

رقاب))))ت ج))))ويی ھ))))ای طلب))))ی افراط))))ی و 
شخص)))ی ايش)))ان غلب)))ه داش)))ته و موجب)))ات 
کژروی و انح)راف از معي)اربرخی اف)راد 

 .اين جبھه را فراھم آورده است
 

  یاز اي)))ن جھ)))ت م)))ا ب)))ه عن)))وان  پاي)))ه ھ)))ا
اص))لی تش))کيل اي))ن جبھ))ه، در اي))ن برھ))ه 
بس))يار ض))روری و خ))ود را مس))ئول م))ی 

آشکار كه م که نسبت به اين انحرافات يدان
  به ديگر رفقا ھشدار -وم دارد كماكان تدا

داده و ب))))ا در نظ))))ر داش))))تن ب))))ی ت))))وجھی 
آگاھان))ه اف))راد م))ذکور ب))ه ت))ذکرات جھ))ت 
اص�ح رويه اکيدا ن)امطلوب و خ)ارج از 

نامبرده  و !! اصوليت کمونيستی رھبران 
نيز عمق و شدت اين انحرافات و زي)ر پ)ا 
نھ))اده ش))دن خط))وط قرم))ز ، پ))روژه چ))پ 

 تلق)))ی و اع)))�م افت)))هيک)))ارگری را خاتم)))ه 
 .مينماي

 پريسا نصرآبادی

    احسان صفار
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  لنين در مخفيگاه... 
 )٢٩ادامه از صفحه ( 

 
لن))ين در لب))اس ي))ک آتش))کار ب))ه ھم))راه رفق))ای 

وقتی که .  دھکده برده شدقابل اعتمادی به اين
حت)ی ب)ه مخفيگ)اه جدي)د پليس مخفی کرنس)کی 

ھلس))ينگ «دو ھنرپيش))ه از ش))ھر ھ))م پ))ی ب))رد، 
ت يافتند ک)ه لن)ين را ب)ا تغيي)ر يمامور» فورس

شکل به مخفيگ)اه ت)ازه ای در پايتخ)ت فن�ن)د، 
يک))ی از . ش))ده ب))ود، برس))انندک))ه از قب))ل تھي))ه 

چن)دين ھنرپيشه ھا که لنين را گريم کرده ب)ود 
در اگر  که ،وای بر شما: بار به لنين گفت که 

، حت))ی ي))ک مي))ان راه ي))ک کلم))ه ح))رف بزني))د
کافی نيست :  با اوقات تلخی گفتلنين  ! کلمه

ک))))ه کرنس))))کی ح))))ق ح))))رف زدن را از م))))ن 
گرفته؟ آيا شما ھم بايد اين حق را از من سلب 

   کنيد؟
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حمايت بين المللی از 
دانشجويان دستگير شده 

 در اھواز

                                           
 دس)تگيری چھ)ار ت))ن  پ)ی انتش)ار خب))ر در

از دانش)جويان دانش)گاه چم))ران اھ)واز ب))ه 
 روزبه رحيمی ، جواد عليخ)انی   نامھای

، مھ))دی معص))ومی، راع))ی ، در دوش))نبه 
از سوی فعالين  اط�عيه ای ، سوم آبانماه

دانش))))))جوئی اي))))))ن دانش))))))گاه در وب))))))�گ 
  .درج شد »ايستاده با مشت«
  

 م)))))تن   ميليتان))))ت ف))))ورا فع))))الين نش))))ريه
را ترجم)))))ه کردن)))))د و ب)))))رای  اط�عي)))))ه 

س))ازمانھای دانش))جوئی در سراس))ر جھ))ان 
س)))ه   در پ)))ی اي)))ن اق)))دام، .ارس)))ال نمودن)))د

س)))ازمان ب)))زرگ دانش)))جوئی ب)))ه نامھ)))ای 
س)))نديکای دانش)))جويان اس)))پانيا، کميت)))ه ی 

و ) ايتالي))))ا(رورشدف)))اع از آم))))وزش و پ)))
کميت))))ه ی دف))))اع از آم))))وزش و پ))))رورش 

، در دف))))))))))))))اع از آزادی  )مکزي))))))))))))))ک(
دانشجويان دستگير شده م)تن انگليس)ی را 

 .امضا کردند

 
 

گزارش تجمع دانشجويی در  
دانشکده ی علوم ارتباطات و 
 جامعه شناسی عOمه طباطبايی

 

ص)))دور احک)))ام س)))نگين ر اعت)))راض ب)))ه د
نش)))))گاه  دای دانش)))))جوي فع)))))الب))))رای س)))))ه

چن)د ت))ن ممنوعي)ت از تحص)يل ، اميرکبي)ر
دانشجويان اين دانشگاه و دانشگاه ھای از 

 تھ))))ران، اخ))))راج اس))))تايد مس))))تقل، ديگ))))ر
توقي)))ف دائ)))م و موق)))ت نش)))ريات مس)))تقل 
دانش))))جويی و برق))))راری ج))))و پليس))))ی در 
دانشگاه ھا، امروز، سه شنبه، تجمعی در 
دانش))))کده ی عل))))وم ارتباط))))ات و جامع))))ه 

ع�مه طباطبايی برگ)زار شناسی دانشگاه 
 .شد
 

از پيش از آغاز تجمع جو پليسی در داخل 
در ابت))دا . و خ))ارج از دانش))گاه ح))اکم ب))ود

گروھ))ی از ني))رو ھ))ای انتظ))امی و لب))اس 
شخص))ی ب))ا پ))ارک خ))ودرو ھ))ای خ))ود در 
فاص)))له ی کم))))ی از دانش))))کده و حض))))ور 
فعال خود در مقابل دانش)کده و پ)ارک رو 

ويان و ب))ه روی آن، قص))د ارع))اب دانش))ج
پيش)))گيری از س)))رايت ک)))ردن تجم)))ع ب)))ه 

 . بيرون دانشکده را داشتند

 

ني))رو ھ))ای حراس))ت، ب))ا ھم))اھنگی ني))رو 
ھ)))ای انتظ)))امی و بس)))يج، س)))عی در ايج)))اد 

ورود به دانشگاه شديدا . چنين جوی داشند
و از ورود دانشجويان . تحت مراقبت بود

ديگر دانشگاه ھ)ای تھ)ران جل)وگيری م)ی 
 .شد
 

ان از پ)يش تعي)ين ش)ده، اندکی پ)س از زم)
گرچه ھنوز بعض)ی از دانش)جويان موف)ق 
به ورود به دانشکده نشده بودند، تجمع ب)ا 
حض))ور دانش))جويان، و درگي))ری فيزيک))ی 
. ب)))))ا ني)))))رو ھ)))))ای حراس)))))ت، آغ)))))از ش)))))د

دانشجويان بافاصله اقدام به شعار خ)وانی 
پينوشه پينوشه ايران " فرياد ھای . کردند

داش))تی دانش))جوی باز"، "ش))يلی نم))ی ش))ه
محم)))ود احم)))دی ن)))ژاد " "آزاد باي)))د گ)))ردد

در خيابان دانشگاه " عامل تبعيض و فساد
 .نيز طنين افکن شد

 
در ھمين ھنگاتم حضور نيرو ھای امنيتی 

" ظ)اھرا"در خارج دانش)گاه از ان حال)ت 
غي)))ز محس)))وس پ)))يش از آغ)))از تجم)))ع ب)))ه 
حض)))ور رس)))می ني)))رو ھ)))ای انتظ)))امی و 

نگين ترافي))ک خياب))ان س)). بس))يج تب))ديل ش))د
ش))ده ب))ود و م))اموران ب))رای جل))وگيری از 
آگاھی مردم از انچه در دانش)گاه در ح)ال 
وقوق))ع ب))ود، ب))رای روان س))ازی ترافي))ک 

و در اين زمان که ھنوز . ت�ش می کردند
تجمع به جلوی درب دانشکده نرسيده بود 
س))))عی در پاکس))))ازی پ))))ارک روب))))ه روی 
دانشکده و پياده رو ھا از غير خ)ودی ھ)ا  

 .داشتند
 

در حالی که دانش)جويان مش)غول گ)رد ھ)م 
آيی و برگزاری تريبون آزاد بودند، نيرو 
ھ)))))ای انتظ)))))امی اق)))))دام ب)))))ه دس))))))تگيری 
دانش))جويانی کردن))د ک))ه ديرت))ر ب))ه مراس))م 

ول))م ک))ن، "و فري))اد ھ))ای . . رس))يده بودن))د
يک))))ی از دانش))))جويان " چ))))را م))))ی گي))))ری

گرچه توجه عابرين را جلب می کرد ام)ا 
 .مانع دستگيری نشد

 
حاضرين نريبون آزاد داخل دانشگاه پ)س 
از انتشار خبر دس)تگيری ھ)ای بي)رون از 
دانش)))گاه  ب)))ه س)))مت درب رو ب)))ه خياب)))ان 
دانش)))گاه حرک)))ت کردن)))د و ب)))رای آزادی 
داشنجويان بازداشت شده و ھمچنين علي)ه 

 .نيرو ھای سرکوبگر شعار سر  دادند
 

" در ح)الی ک)ه دانش)جويان ب)ا ش)عار ھ))ای 
 غيرت)))ی ھرگ)))ز ندي)))ده پل)))يس ب)))ه اي)))ن ب)))ی

و " بس))))))))يجی ب))))))))رو گمش))))))))و"، "ملت))))))))ی
، "دانش)))جوی بازداش)))تی آزاد باي)))د گ)))ردد"
حکوم)ت زور نم)ی خ))ايم، پل)يس م))زدور "

پليس حاضر در مقابل دانشگاه " نمی خايم
ب)))ا وج))))ود . را خط)))اب ق)))رار م)))ی دادن)))د

افزايش نيرو ھ)ای امنيت)ی از زم)ان آغ)از 
تجم)))ع، پل)))يس ک)))ه توان)))ايی کنت)))رل تم)))ام 

ا با حضور دانشجويان در مقابل خيابان ر
درب دانش))گاه نداش))ت، توج))ه خ))ود را از 
خياب))ان و پي))اده رو و پارکين))گ ب))ه س))وی 

س)خنرانی . درب دانشگاه معطوف ساخت
دانش))جويان در ل))زوم اتح))اد، ب))ا تش))ويق و 

 .حمايت حاضرين در تجمع ھمراه بود
 

حضور نيرو ھای بسيجی و تع)رض آنھ)ا 
بس)يجی "ر به صفوف دانشجويان، با ش)عا

ب)))ی پاس)))خ نمان)))د و باع)))ث " ب)))رو گمش)))و
عصبانيت بسيجی ھ)ا و حمل)ه ھ)ای مج)دد 

 .انھا شد
 

س)))پس دانش))))جويان مجج)))دا وارد فض))))ای 
ب))))ا ش))))عار ھ))))ای اتح))))اد .  دانش)))گاه ش))))دند

طلبان))ه، اس))تيد دانش))گاه را ب))ه حماي))ت از 
.  خ)))ود و خواس)))ته ھايش)))ان ف)))را خواندن)))د

ک�س ھای ک)�س ھ)ای دانش)گاه  ني)ز در 
 به دليل ش)رايط دانش)گاه و ب)ا ت)�ش ادامه

در اي))ن زم))ان . دانش))جويان تعطي))ل ش))دند
نيرو ھای امنيتی با آسودگی بيش)تر ناش)ی 
از فاصله گ)رفتن دانش)جويان از درب رو 
به خيابان دانشگاه، تمام حاضرين ، روبه 
روی دانش)گاه و پي)اده رو ھ)ای منتھ)ی ب)ه 

 . آن را متفرق کردند
 

ا تحص))))ن و تجم))))ع در داخ))))ل دانش))))گاه ب))))
درخواس)))ت مص)))ونيت دانش)))جويان ب)))رای 
. خ)))))))روج از دانش)))))))گاه پاي)))))))ان گرف)))))))ت

دانش)))جويان ب)))ا ھم)))اھنگی مناس)))ب چن)))ين 
ش))رايطی ب))ا خ))روج از دانش))گاه در گ))روه 
ھای چند نفره ، با وجود وضعيت امنيت)ی 
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خياب))ان دانش))گاه، امک))ان دس))تگيری را ب))ه 
 .کمترين حد ممکن رساندند

 
و مازي))ار بغي))ر از آرم))ان ص))داقتی : ن.پ

سميعی، ديگر دستگير شدگان تجمع، يک 
نق))ل خب))ر از آوای . (روز بع))د آزاد ش))دند

 )دانشگاه
 

 گزارشگران ميليتانت

 
 

 کارگران ايران تنھا نيستند
حماي)))ت اتحادي)))ه ی ک)))ارگران متح)))د ص)))نايع 

ب)ا س)ی ھ)زار عض)و در (غذايی و ن)انوايی ھ)ا 
از ھمکارانم))ان در مب))ارزه ) انگل))يس و ايرلن))د

خان)ه ی  نيش))کر ھف))ت تپ))ه در اي))ران را ی کار
ما ھمگی از شجاعت آن)ان در . اع�م  می کنم

مب))ارز ب))رای دس))تمزد ھ))ای معوق))ه، دف))اع از 
شرايط کار و نيز موقعيت شغلی خ)ود حماي)ت 

ھم)انطور ک))ه تش)کيل س)ازمان ھ))ای . م)ی کن)يم
اتحادي)))ه ھ)))ای مس)))تقل ح)))ق بيني)))ادی بش)))ر در 
سرتاس)))))ر جھ)))))ان اس)))))ت، ک)))))ارگران ش)))))جاع 

په شايسته ی حمايت انه ی نيشکر ھفت تکارخ
 .کامل ما ھستند
 ثبت ھمبستگی

 جو مارينو
دبير کل اتحاديه ی کارگران متحد صنايع 

 غذايی و نانوايی ھا
 
 

در » پی تی يو دی سی«عضای ا
مبارزه ی عليه تحميل حکم وضعيت 
فوق العاده توسط مشرف دستگير 

 شدند
 

رژيم مشرف ، برای خاموش کردن ص)داھای 
عت)))راض ب)))ه اع)))�م حال)))ت ف)))وق الع)))اده، ب)))ی ا

. رحمانه به وک� و فعاين سياسی جمله می کند
در اي)ن ش)رايط ، ب)ا دس)تگيری چ)ادھری مني))ر 

عضو مجمع ملی (منظور، برادر احمد منظور
، حم�ت)))ی )»پ)))ی ت)))ی ي)))و دی س)))ی«و رھب)))ر 

ک))ارزار (» پ)ی ت)ی ي)و دی س)ی«بزرگ)ی علي)ه 
 انج)ام )دفاع از اتحاديه ھای کارگری پاکستان

ب))ه دلي)ل تعلي))ق ق))انون اساس))ی  و . گرفت)ه اس))ت
حقوق بنيادی بشر، ش)کايت غي)ر ممک)ن اس)ت 

 .و تمام اعتراضت ممنوع اند
منير احمد رئيس انجمن وک� ی بخش کاس)ور 

پ))ی ت))ی ي))و دی «و ھمچن))ين يک))ی از اعض))ای 
دس)تگيری او بخش)ی از حمل)ه ی .  اس)ت» سی

 .دولت به طبقه ی کارگر پاکستان است
مه و تکثير از کميته اقدام کارگری و ترج

   شبکه ھمبستگی کارگری

 
  ))٤٤بخش بخش ((

  صل اولصل اولفف

   سرمايه داری سرمايه داری ی ینظام جامعهنظام جامعه

   سرمايه سرمايه--١١١١ماده ماده 

. حال به روشنی می بينيم، سرمايه چيست
قب))ل از ھ))ر چي)))ز س))رمايه ارزش معين)))ی 
است به صورت پول يا ماشين يا موادخام 
 ي))ا کارخان))ه و ي))ا ب))ه ص))ورت ک))ا.، تنھ))ا
چن))ين ارزش))ی اس))ت ک))ه در خ))دمت تولي))د 
ارزش جدي)))دی، يعن)))ی در خ)))دمت تولي)))د 

س))رمايه . ارزش اض))افی ق))رار م))ی گي))رد
ارزشی است که ارزش اضافی توليد م)ی 

تولي)))د س)))رمايه داری تولي)))د ارزش . کن)))د
 .اضافی است

در جامع)))))))ه س)))))))رمايه داری، ماش)))))))ين و 
. ساختمان کارخانه به منزله سرمايه است

 ساختمان ھميشه سرمايه ولی آيا ماشين و
اگر ي)ک اقتص)اد . ھستند؟ طبيعی است نه

مش)))ترک ب)))رای تم)))ام جامع)))ه وج)))ود م)))ی 
داشت که ھمه چيز را برای اس)تفاده ھم)ه 
تولي))))د  م))))ی ک))))رد، ن))))ه ماش))))ين س))))رمايه 

زي)را در . محسوب می ش)د و ن)ه موادخ)ام
اين صورت ھيچ ک)دام وس)يله کس)ب س)ود 
. ب))رای مش))ت ن))اچيزی ثروتمن))د نم))ی ب))ود

ًبر اي)ن م)ث� ماش)ين زم)انی ب)ه س)رمايه بن)ا
تبديل می شود که در مالکي)ت خصوص)ی 
طبق)ه س)رمايه دار ق)رار گي)رد، وس))يله ای 
ب))))رای اس))))تثمار ک))))ار م))))زدوری باش))))د و 

ش)))کل ارزش . ارزش اض)))افی تولي)))د کن)))د
اين ارزش که سرمايه دار ب)ه : مھم نيست

وس))يله آن اب))زار تولي))د و ني))روی ک))ار م))ی 
ت س)))که و ي)))ا خ)))رد م)))ی توان)))د ب)))ه ص)))ور

اسکناس و يا ماش)ينی ک)ه ک)ارگران ب)ا آن 
کار می کنند و يا م)واد خ)امی ک)ه ب)ه ک)ا. 
تب))ديل م))ی ش))ود و ي))ا ب))ه ص))ورت ک))ا.ی 
ًساخته     شده ای که بع)دا ب)ه ف)روش م)ی 

اي)))ن ارزش زم)))انی س)))رمايه . رس)))د باش)))د
اس)ت ک))ه در خ)دمت تولي))د ارزش اض))افی 

ًمعمو. سرمايه شکل ظاھری . قرار گيرد

ح))ال ببين))يم اي))ن . د را تغيي))ر م))ی دھ))دخ))و
 .تغيير چگونه انجام می گيرد

سرمايه دار ھنوز ن)ه ني)روی ک)ار  -١
ول))ی او . خري))ده اس))ت و ن))ه وس))يله تولي))د

س)))خت مش)))تاق اس)))تخدام ک)))ارگر، خري)))د 
ماشين و تھيه بھترين مواد اوليه و زغ)ال 

س))رمايه دار در ابت))دا . س))نگ ک))افی اس))ت
اي))ن در . ج))ز پ))ول چي))زی در دس))ت ن))دارد

مرحل))ه س))رمايه ب))ه ش))کل پ))ولی آن ظ))اھر 
 .می شود

با اي)ن ذخي)ره پ)ولی ب)ه ب)ازار م)ی  -٢
ًالبته نه شخصا، بلکه طبعا به وسيله (رود  ً

در اي)))ن ج)))ا خري)))د ). تلف)))ن و ي)))ا تلگ)))راف
.    ابزار توليد و نيروی کار انجام می گيرد

سرمايه دار بدون پول، ولی در عوض با 
 س)وخت کارگر، ماشين، مواد خام و مواد

حال ديگر ھيچ . به کارخانه باز می گردد
ي))ک از اي))ن ھ))ا ک))ا. نيس))تند، زي))را ديگ))ر 

پول به اب)زار تولي)د و . فروخته نمی شوند
پوشش پ)ولی . نيروی کار تبديل شده است

سرمايه از بين رفته و سرمايه به صورت 
 .سرمايه صنعتی ظاھر می شود

حا. کار ش)روع م)ی ش)ود، ماش)ين ھ)ا ب)ه 
می آيند، چرخ ھ)ا م)ی گردن)د،  حرکت در 

اھرم ھا به کار می افتند، کارگران زن و 
مرد عرق می ريزند، ماشين ھا مستھلک   
م))ی ش))وند، م))واد خ))ام ک))اھش م))ی ياب))د و 

 .نيروی کار بھره برداری می شود
سپس تمام مواد خ)ام، تم)ام قس)مت  -٣

ھای مستھلک شده ماشين و نيروی کاری 
ج به انبوھی که کا. توليد می کند، به تدري
در اي))))ن ج))))ا . از ک))))ا. تب))))ديل م))))ی گ))))ردد

سرمايه از شکل ابزار متعلق به کارخان)ه 
خارج شده و ب)ه ص)ورت انب)وھی از ک)ا. 

. اينست ش)کل ک)ا.ئی س)رمايه. در می آيد
ول))ی س))رمايه در اي))ن ج))ا، يعن))ی پ))س از 
مرحل)ه تولي))د تنھ)ا ش))کل ظ)اھری خ))ود را 
تغيي)))ر ن)))داده اس)))ت، بلک)))ه ارزش آن ني)))ز 

فه شده است زيرا در جريان توليد به اضا
 .اندازه ارزش اضافی افزايش يافته است

ول))))))ی س))))))رمايه دار ن))))))ه ب))))))رای  -٤
احتياج)))ات شخص)))ی خ)))ود، بلک)))ه ب))))رای 

آن چه . بازار، برای فروش توليد می کند
ک))ه در انب))ار خ))ود انباش))ته اس))ت باي))د ب))ه 

س)))رمايه دار ب)))ار اول ب)))ه . ف)))روش برس)))د
ال باي)د عنوان خريدار ب)ه ب)ازار رف)ت، ح)

در ابت))دا م))ی . ب))ه عن))وان فروش))نده ب))رود
خواست با پولی ک)ه در دس)ت داش)ت ک)ا. 

حال ک)ا. در دس)ت . تھيه کند) ابزار کار(
وقتی . دارد و می خواھد پول دريافت کند

ًکا.يش به فروش رسيد سرمايه مجددا از 
ش))کل ک))ا.ئی ب))ه ش))کل پ))ولی تب))ديل م))ی 
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تنھ))ا مق))دار پ))ولی ک))ه س))رمايه دار . ش))ود
درياف)ت م)ی دارد ب)ا مق)داری ک)ه در ابت)دا 

زي))را . پرداخ))ت ک))رده اس))ت تف))اوت دارد
مبل))غ آن ب))ه ان))دازه مق))دار ارزش اض))افی 

 .افزايش يافته است

 تم)))ام نش)))ده ول)))ی حرک)))ت س)))رمايه ھن)))وز
ًس)))رمايه اف)))زايش يافت)))ه مج)))ددا ب)))ه . اس))ت

جريان می افت)د و مق)دار زي)ادتری ارزش 
 بخش)))ی از اي)))ن. اض)))افی تولي)))د م)))ی کن)))د

ارزش اضافی به سرمايه اضافه می شود 
سرمايه . و گردش جديدی را آغاز می کند

مانند گلوله برفی بدون توقف می گردد و 
ب)))ا ھ)))ر دوری مق)))دار ب)))يش ت)))ری ارزش 

اي)ن . اضافی ب)ه آن ج)ذب         م)ی ش)ود
بدان معناست که توليد سرمايه داری رشد 

 .کرده و توسعه می يابد
 ک)ارگر ارزش بدين نحو سرمايه از طبق)ه

اض))افی بي))رون کش))يده و ھم))ه ج))ا توس))عه   
اين رش)د س)ريع س)رمايه تنھ)ا از . می يابد

طريق شناخت خصوصيات ويژه آن قابل 
اس))تثمار ي))ک طبق))ه ب))ه وس))يله . فھ))م اس))ت

طبق))ه ديگ))ر در گذش))ته ني))ز وج))ود داش))ته 
ب))ه عن))وان مث))ال ي))ک مال))ک را در . اس))ت

زم))ان س))رواژ و ي))ا ي))ک ب))رده دار را در 
آن ھ))ا ب))ر .  باس))تان درنظ))ر بگي))ريمدوران

گرده سرف ھا و بردگان سوار می شدند، 
منتھ))ا ھ))ر چ))ه تولي))د م))ی ش))د ي))ا ب))ه وس))يله 
خود مالکين و برده داران و ي)ا ب)ه وس)يله 
درباري)))ان و کاس)))ه ليس)))ان ب)))ی شمارش)))ان 

تولي)د . خورده، نوشيده و مصرف می ش)د
کا.ئی در مراحل ابتدائی رشد خ)ود ب)ود، 

. توانس)ت ب)ه ف)روش برس)دھيچ چيز نم)ی 
اگ))ر م))الکين و ب))رده داران، س))رف ھ))ا و 
بردگ))ان خ))ود را مجب))ور ب))ه تولي))د مق))دار 

بسيار زيادی گوشت، نان، ماھی و غي)ره    
در . می کردند، ھمه اين ھ)ا فاس)د م)ی ش)د

آن زمان ميزان توليد به ارضاء احتياجات 
مع)))ده مال)))ک و اطرافي)))انش مح)))دود م)))ی 

ًداری ک))))ام� در دوران س))))رمايه . کردي))))د
در آن ج)))ا ن)))ه ب)))ه . وض)))ع ديگ)))ری اس)))ت

خ))اطر ت))أمين احتياج))ات، بلک))ه ب))ه خ))اطر 
در اي)ن ج)ا ک)ا. . سود توليد       می شود

برای فروش، برای انباشت بيش تر س)ود 
ھر چه سود بيش ت)ری ب)ه . توليد می شود

اي))ن اس))ت عل))ت . دس))ت آي))د، بھت))ر اس))ت
ت�ش ديوانه وار طبقه س)رمايه دار ب)رای 

اي))ن ح))رص و ول))ع ح))د و . ل س))ودتحص))ي
اي)))ن مح)))ور و مھ)))م . م)))رزی نم)))ی شناس)))د

 .ترين محرک توليد سرمايه داری است
 ادامه دارد

 
 
 

 نقد فيلم

 قطار لنين
 

 محسن آذر
 

اخي))را فيلم))ی از ش))بکه چھ))ارم تلويزي))ون 
جمھ))))وری اس))))�می، از طري))))ق برنام))))ه 

قط)ار "اين فيلم که . سينما چھار پخش شد
دامي)))))انو "س)))))ط ن)))))ام داش)))))ت و تو" لن)))))ين

ای  کارگردانی شده بود، به گوشه" داميانی
و " ١٩١٧انق))�ب کبي))ر اکتب))ر "از ت))اريخ 

چگ))))ونگی بازگش))))ت رھب))))ر بلشوويس))))م، 
ب))ه خ))اک روس))يه " و.دمي))ر ايل))يچ لن))ين"

اين موضوع که در تاريخ . شد مربوط می
ھ))ا و  ريش))ه بس))ياری مج))اد.ت و برداش))ت

ھ))ا ب))وده اس))ت را در قس))مت دوم  تحري))ف
اما .  مقاله کام� توضيح خواھيم دادھمين

" قط)ار لن)ين"در مورد اين برنام)ه و ف)يلم 
ھ)))ا را  نک)))اتی وج)))ود دارد ک)))ه بايس)))تی آن

م)))))))ورد توج)))))))ه ق)))))))رار داد و بررس)))))))ی 
ج)ا  البته در اين(ای از آن نمود  موشکافانه
خ))واھيم ب))ه بررس))ی ھن))ری و  اص))� نم))ی

چ)ون ن)ه بح)ث م)ا . سينمايي فيلم بپ)ردازيم
ه ص)))�حيت اي)))ن ک)))ار را اي)))ن اس)))ت و ن)))

 ).داريم
 

ابت)دا بايس)تی توج))ه نم)ود و مش)خص ک))رد 
ک))))))ه در حک))))))ومتی ک))))))ه ب))))))ه تب))))))ع ذات 

داران)))))ه، اس)))))�می و ديکت)))))اتور  س)))))رمايه
اش، ھرگون))))ه ص))))حبتی از لن))))ين،  مابان))))ه

ھ))ايي از  انق)�ب پرولت))ری و مف))اھيم و ن))ام
ھ)))ا  اي)))ن دس)))ت، ک)))ه از ط)))رف کمونيس)))ت

يمی  احتما. عواقب وخ پذيرد، صورت می
در پ))))ی خواھ))))د داش))))ت و اي))))ن حکوم))))ت 
ھمواره کوشيده است تا حتی ش)بح لن)ين و 
کمونيسم را از خود دور گردان)د، چگون)ه 

ب)))))اره بس)))))ياری از  اس)))))ت ک)))))ه ب)))))ه ي)))))ک
... ھ)))ا و   ھ)))ا، مج)))�ت، گاھنام)))ه روزنام)))ه

لن))ين ... ب))ورژوايي ب))ه تحلي))ل، تحري))ف و 
کش)د  گمارند و ک)ار ب)ه ج)ايي م)ی ھمت می

 ارگ)))))ان رس)))))می ک)))))ه حت)))))ی بزرگت)))))رين
... پراکن)))ی و  فريبک)))اری، تحري)))ف، لج)))ن

ب)))ورژوازي و حکوم)))ت اس)))�می ھ)))م ب)))ه 
و.دمي))))ر ايل))))يچ و ت))))اريخ انق))))�ب اکتب))))ر 

 !!!پردازد می

ھا و نکات تنھ)ا ي)ک  اما برای اين پرسش
رشد مبارزات کRارگران بRه { .پاسخ داريم

صورت مستقل و آگاھی رفتRه رفتRه آنRان 
 .}رگربه ضرورت تشکيل حزب طبقه کRا

ھ)ای  رشد مب)ارزات ک)ارگران و درگي)ری
داری در  صنفی و سياسی آنان با س)رمايه

پروس))ه ط))و.نی مب))ارزات، ب))ه ک))ارگران 

ض))))رورت اتح))))اد، پيوس))))تگی، س))))ازمان 
آن . ھ))د را نش))ان م))ی... کنن))ده و  رھب))ری

ھنگ))ام ک))ه ک))ارگران ب))ا موان))ع و مس))ائل 
کنن)))))د و  گرھ)))))ی مختل)))))ف برخ)))))ورد م)))))ی

... ح))))زاب و ھ))))ا، ا ھ))))ا، تش))))کل س))))ازمان
ھ)ای  توانند به تب)ع ذات، ش)يوه موجود نمی

ھای اساس)ی  نادرست تشکي�تی، انحراف
پاس))))))))خگوی ني))))))))از ... از کمونيس))))))))م و 

کارگران باشند، به صورت آگاھانه و گاه 
ناخودآگاه کارگران و پيش)روان ک)ارگری 
ب))ه س))مت اتحادھ))ای ب))زرگ سياس))ی ک))ه 

ترين شکل آن در حزب طبقه کارگر  عالی
در . ياب))د، پ))يش خواھن))د رف))ت یتجل))ی م))

جاس)))ت ک)))ه يگان)))ه الگ)))وی حقيق)))ی،  اي)))ن
پيروزمن))))د و کمونيس))))تی تش))))کيل چن))))ين 
سازمانی را در قام)ت لن)ين، بلشوويس)م و 

و . انق))))�ب کبي))))ر اکتب))))ر خواھن))))د ياف))))ت
درست در ھم)ين جاس)ت ک)ه لن)ين ب)زرگ 
ب))ه منف))ورترين چھ))ره ت))اريخ ب))ورژوازی 
تب))ديل ش))ده و ض))رورت حمل))ه، تحري))ف، 

 پراکن)))ی ح)))ول شخص)))يت و عقاي)))د  غدرو
داری ددم))))نش و کثي))))ف  وی ب))))ر س))))رمايه

آوری پيش))روان و  روی. گ))ردد آش))کار م))ی
فع))الين واقع))ی و غي))ر رفرميس))ت جن))بش 

ھای وی بوده است  کارگری به لنين و ايده
. خوان)د که بورژوازی را به مقابله فرامی

کوش)))د ب)))ا  ب)))ورژوازی اي)))ران اين)))ک م)))ی
بلشوويس))م خ))راب ک))ردن اخ�ق))ی لن))ين و 

ھای اوليه خود را بردارد اما ھنگامی  گام
ھا شکس)ت ت)اريخی خ)ويش را  که اين گام

ب))ار ديگ))ر تجرب))ه نماين))د، بايس))تی ب))ه نق))د 
ابزارھ))))ای ديگ))))ری ک))))ه اين))))ان ب))))ه ک))))ار 

  .بندند، ھمت گماريم می
 

بايس)))تی توج)))ه نم)))ود ک)))ه اي)))ن برنام)))ه دو  •
قس)))مت اول، پخ)))ش ف)))يلم و . قس)))مت دارد

اما . د و تحليل فيلم استقسمت دوم مث� نق
در برنام))ه اي))ن ھفت))ه، م))ا تنھ))ا چي))زی ک))ه 
ندي)))ديم، نق)))د س)))ينمايي و ھن)))ری از ف)))يلم 

در اي)ن برنام)ه و . ب)ود" داميانو دامي)انی"
در قس)))مت کارشناس)))ی ف)))يلم، م)))ا ب)))ا ب)))ه 
اصط�ح کارشناس)ی برخ)ورد داش)تيم ک)ه 

  آن ھ)م ب)ه دروغ)ين(فقط در مورد ت)اريخ 
ک)رد و  ت م)یص)حب) ترين وجه ممک)ن آن

خواس))ت اط�ع))اتی را ب))ه بينن))ده  م))ث� م))ی
داده باش)))د ول)))ی در حقيق)))ت ھم)))ان ھ)))دف 

يعن)))ی الغ)))ای !!! ھميش)))گی رس)))انه مل)))ی
... رس))انی دروغ))ين و  خ))زعب�ت، اط))�ع

را ھدف ق)رار داده ب)ود و ت)ا ب)دانجا پ)يش 
رفت که نھايتا کارشناس خ)ود فروخت)ه و 

" استالينيسم"پلشت به اين نتيجه برسد که 
ب))وده، " لنينيس))م"تيج))ه طبيع))ی و ن))اگزير ن
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چه يا به صورت واقع)ی و ي)ا  پس تمام آن
ھ)))ای ب)))ورژوازی در  ب)))ه ص)))ورت دروغ

ايم، مربوط به لنين  شنيده" استالين"مورد 
و نشات گرفته از افکار اوست، و به تبع 
آن مربوط به ھرگونه انق�ب و يا تحرک 

داران))))ه و ک))))ارگری  سياس)))ی ضدس))))رمايه
خواھي))))د ب)))))ه   اگ)))))ر م))))یيعن))))ی!!! اس))))ت

گرفت))ار نيايي))د، خ))ط لن))ين و " استالينيس))م"
بلشوويس)))))م را پ)))))يش نگيري)))))د و نھايت)))))ا 

ھ)))ا و  ھايت)))ان در ح)))د کاريک)))اتور خواس)))ته
ھ))ايي ھمچ))ون س))ازمان اکثري))ت و  دلق))ک

 .متوقف نگاه داريد... حزب توده و 

 

ھ)ای بس)ياری از  در اين فيلم م)ا ب)ا قس)مت •
. ھ)))))اي وق)))))ايع، روب)))))رو ھس)))))تيم روي)))))ه

گونه که يکی از رفقا اشاره داش)ت،  مانھ
ھ)ای کھن)ه او  ما با فقر آشکار لنين، لباس

ھ)))))ا، اي)))))ن ک)))))ه لن)))))ين  و س)))))اير بلش)))))ويک
خواھ))))د پ))))ول غ))))ذا و مس))))افرتش را  م))))ی

ب))ه . ش))ويم مواج))ه م))ی... پرداخ))ت کن))د و 
گم)))انم رفي)))ق عزي)))زم بس)))يار خ)))وب اي)))ن 

گف))ت نش))ان  او م))ی. مس))ئله را تحلي))ل ک))رد
ت خواست کارگردان ھا در حقيق  دادن اين

به قبو.ندن خ)ويش و حس)ن ني)تش و ع)دم 
اش در م)ورد لن))ين  گي)ری شخص))ی موض)ع

ب)))وده و وی کوش)))يده اس)))ت ت)))ا ب)))ا ھم)))راه 
ھ)))ای ب)))ه  ک)))ردن بينن)))ده ب)))ا خ)))ويش، دروغ

مرات))ب بزرگت))ری از مس))ائل س))اده را ب))ه 
رفي))ق عزي))زم معتق))د ب))ود، . وی حقن))ه کن))د

ت))ر، جاس))وس و عام))ل  اي))ن دروغ ب))زرگ
ان دادن لن)))ين و در حقيق)))ت ب)))ه آلم)))ان نش)))

مال کردن بزرگترين  ابتذال کشيدن و لجن
انق)))�ب پرولت)))ری جھ)))ان  ب)))ود، ک)))ه ب)))ا 
خواست و خون کارگران قھرمان روسيه 

به ظ)ن م)ا ک)ارگردان . به دست آمده است
کوش))يده اس))ت انق))�ب اکتب))ر و س))رنگونی 

داری را نه ام)ر ک)ارگران  سيادت سرمايه
 طبق))ه ک))ارگر ھ))ای ح))زب و نتيج))ه فعالي))ت

که نتيجه مستقيم يک توطئ)ه امپرياليس)تی 
ھای يک جاسوس آلمان نشان دھد  و ت�ش

و در پ))س آن بکوش)))د ت))ا اثب)))ات نماي)))د آن 
تنھ))ا م))دل (م))دل پي))روز مب))ارزه ک))ارگران 

) واقع))ی و حقيق))ی آن در سرتاس))ر جھ))ان
داری و فاشيسم  نيز توسط عوامل سرمايه

ش))کل گرفت))ه اس))ت و ن))ه مب))ارزه متش))کل 
ارگران در چ))ارچوب و تح))ت رھب))ری ک))

يعن)))ی دس)))ت از !!! ح)))زب طبق)))ه ک)))ارگر
ت�ش))))))تان ب))))))رای رس))))))يدن ب))))))ه ح))))))زب 

 !!!برداريد

 

لنين عم� جز دو مورد برای بازرسی ب)ا  •
 .ھا ارتباطی نداشت آلمان

به خصوص (دار  در فيلم به صورت ھدف •
توجه بيننده ايرانی به اين موض)وع جل)ب 

رن))گ پ))ر " اينس))ا آرمان))د"نق))ش ) ش))ود م))ی
گويي کارگردان نه به تاريخ ک)ه . شود می

ح))ال ب))ا (ب))ه ج))ذابيت ب))ورژوايي ف))يلمش 
واقعي)))ات ت)))اريخی خوان)))ايي ن)))دارد، مھ)))م 

 . انديشيده است می) نيست

 

بين)))يم ک)))ه لن)))ين،  در قس)))متی از ف)))يلم م)))ی •
در م)ورد " اينسا آرمان)د"و " کروپسکايا"

کنند و ناگھان  تغيير نام حزب صحبت می
ھ)))ای  ت)))رين تحري)))ف ب)))ا يک)))ی از واض)))ح
در فيلم چن)ان . شويم بورژوايي مواجه می

وانمود شده که انگ)ار لن)ين ترکي)ب کميت)ه 
او را ي)))ک . کن)))د مرک)))زی را تعي)))ين م)))ی

بين)يم ک)ه ب)رای  خودمحور و ديکتاتور م)ی
اين دروغ . گيرد کل يک حزب تصميم می

ھاست که توسط ب)ورژوازی  آشکار، سال
ا ش)ود ت)ا ح)زب طبق)ه ک)ارگر ر تکرار می

يک پديده غيردموکراتيک نش)ان دھ)د ک)ه 
خير . تمام امورش در دست يک نفر است

کميت)))))ه مرک)))))زی از طري)))))ق انتخاب)))))اتی 
گرديد و نه تص)ميم  دموکراتيک تعيين می

ن)))ه تنھ)))ا " اينس)))ا آرمان)))د. "ش)))خص لن)))ين
گ))اه عض))و کميت))ه مرک))زی نش))د بلک))ه  ھ))يچ

حتی مسئول شاخه زن)ان ح)زب ني)ز نب)ود 
ن مس)ئوليت را ب)ر الکساندرا کولنت)ای اي)(

 ).عھده داشت

 

بين))يم ک))ه لن))ين نس))بت ب))ه  ب))از در ف))يلم م))ی •
گي))رد و اي))ن  تغيي))ر ن))ام ح))زب تص))ميم م))ی
باز ھم . شود تغيير نام حتی رسمی ھم می

موضوع تغيير نام حزب !! تحريف تاريخ
تنھا در آوري)ل و پ)س از رس)يدن لن)ين ب)ه 
پتروگ)راد، در تزھ))ای آوري))ل مط))رح ش))د 

و از جمل))ه تغيي))ر ن))ام ب))ا تزھ))ای آوري))ل (
ھ))ای زي))ادی ش))د ن))ه  ح))زب ابت))دا مخالف))ت

که ھمه از آن استقبال کنند و در ھمان  اين
قطار و در غياب اکثريت کميت)ه مرک)زی 

  .گيری شود در مورد آن تصميم

 
کوش)د اي)ن گون)ه  کارگردان با زيرک)ی م)ی •

ھ)))ا پ)))ول  نش)))ان دھ)))د ک)))ه لن)))ين از آلم)))ان
 ک))))ه آن را در راه گي))))رد و ض))))من آن م))))ی

نماي)د ام)ا ب)از ھ)م  ھدف انق�ب قلم)داد م)ی
 بوده  جای اين بحث را که او مامور آلمان

اي))ن ام))ر ک))ام� تحري))ف . گ))ذارد ب))از م))ی
تاريخ است که در ادام)ه توض)يح خ)واھيم 

 .داد
بايس))تی ) ف)يلم م)ذکور(ام)ا نق)د ي)ک واقع))ه 

ھ))ای مس))تند  من))وط ب))ه م))دارک و رواي))ت
بھترين راه برخورد و زي)ر ض)رب . باشد

رفتن ت))))اثير و ھ))))دف اي))))ن ف))))يلم ھمان))))ا گ))))
ھ))ر چن))د (ب))ازگويي حقيق))ی ت))اريخ اس))ت 

توس))))ط ماباتوج))))ه ب))))ه انعک))))اس مطال))))ب 
 ذره ک)))وچکی از انعک)))اس امکان)))ات م)))ا،

مطال))ب تلويزي))ون ب))ا توج))ه ب))ه وس))يعترين 
امکاناتش ک)ه بخش)ی از اي)دئولوزی ح)اکم 

 ).است خواھد بود
 

 قطار لنين
 

 اول)))))ين خب)))))ر از ١٩١٧در دوم م)))))ارس 
ب))ه ) ب))ورژوا دموکراتي))ک(ق))�ب فوري))ه ان

سوئيس يعنی جايي که لن)ين در آن س)کنی 
در ھم))ان روز لن))ين و . رس))د داش))ت، م))ی

ھ)))ا  اخب)))ار را از روزنام)))ه" کروپس)))کايا"
خوانند و لنين در اولين اقدامش، کارت  می

ارس)))ال " ميخ)))ا تس)))خاکايا"پس)))تالی ب)))رای 
در اي)))))ن ک)))))ارت پس)))))تال، اول)))))ين . ک)))))رد
ن به بازگشت به روسيه ھای عزم لني نشانه

و حض))ور و رھب))ری در بط))ن انق))�ب را 
ب))ه مناس))بت «: لن))ين نوش))ته ب))ود. بين))يم م))ی

… گ)ويم آغاز انق)�ب روس)يه تبري)ک م)ی
م)ن . بينی شما سريع به نتيجه رس)يد خوش

ج))))))ا را ت))))))رک ک))))))نم و  در ص))))))ددم اي))))))ن
او ھمچن))))ين در . »ھ))))ايم را ببن))))دم چم))))دان

" یگانتس)ک" مارس به ٤ای به تاريخ  نامه
ھ)))))ای اص))))لی رھب)))))ری  يک))))ی از راب))))ط(

بلش))ويک ب))ا داخ))ل روس))يه در اس))تکھلم و 
ھ))ا  مس))ئول خبرگ))زاری خ))ارجی بلش))ويک

نوشت و به وی دس)تور داد )  در استکھلم
تا راھ)ی ب)رای بازگش)تش ب)ه روس)يه پي)دا 

ت)رين  در اين اح)وال لن)ين ب)ه ن)اممکن. کند
ھ))))ا ب))))رای بازگش))))ت ني))))ز  مس))))ائل و راه

 م))ارس ب))ه ٦ ای  در نام))هدر . انديش))يد م))ی
ديگر بيش {: خوانيم چنين می" گانتسکی"

ھيچ امک)ان . توانم منتظر بمانم از اين نمی
ھ))ر . ق)انونی ب))رای مس))افرت وج)ود ن))دارد

چ))ه روی دھ))د، م))ن و زينووي))ف باي))د ب))ه 
يگان))ه نقش))ه ممک))ن چن))ين . روس))يه برس))يم

تو بايد دو نفر سوئدی را پي)دا کن)ی : است
ج)ا  ند و از آنکه شبيه من و زينوويف باش

که ما س)وئدی بل)د نيس)تيم، آن دو نف)ر باي)د 
ھايم)))ان را  م)))ن عک)))س. ک)))ر و .ل باش)))ند

.  }فرس))تم ب))رای ھم))ين منظ))ور براي))ت م))ی
ک)ه ط)رح  بينيم ک)ه قب)ل از آن جا می در اين

شده پيش آيد، لن)ين تص)ميم ب)ه  قطار پلمب 
. بازگش))ت و رھب))ری انق))�ب داش))ته اس))ت

 ش)يوه آن را ھا قب)ل  که او از مدت رھبری
برق))راری ص))لح و . مش))خص س))اخته ب))ود

تبديل جنگ امپرياليستی ب)ه جن)گ داخل)ی 
داری داخل)))ی  ي)))ه ب)))رای س)))رنگونی س)))رما

پ))))س اساس))))ا اي))))ن !!! رھای درگي))))روکش))))
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ھ))ا او را اب))زار دس))ت  موض))وع ک))ه آلم))ان
خويش کرده باشند تا صلح را در روس)يه 

معن)))ی و تحري)))ف  ب)))ی… برق)))رار کن)))د و
 .تاريخ است

 م)))ارس، در ژن)))و، ٦ھم)))ان روز ام)))ا در 
ای از مھ))اجرين روس تش))کيل ش))ده  جلس))ه

. ب))ود ک))ه زينووي))ف در آن حض))ور داش))ت
از رھب)))))ران (در اي)))))ن جلس)))))ه م)))))ارتوف 

گون)))ه ک)))ه در ف)))يلم  و ن)))ه آن) ھ)))ا منش)))ويک
پ))ارووس (، "پ))ارووس"بين))يم  م))ذکور م))ی

) اساسا نقش)ی در اي)ن قض)يه نداش)ته اس)ت
انجام دھد که با تغييراتی سر پيشنھادی می
م)ارتوف گفت)ه ب)ود ت)ا ب)ا . شود اجرايي می

ھ)))ا م)))ذاکره ش)))ده و در ازای عب)))ور  آلم)))ان
مھ)))اجرين از م)))رز، تع)))دادی مس)))اوی ب)))ا 

گذرن)))د، از  مھ)))اجرينی ک)))ه از آلم)))ان م)))ی
اي)))ن پيش)))نھاد . اس)))رای آلم)))انی آزاد ش)))وند

اما سه روز بعد ک)ه لن)ين از . پذيرفته نشد
ای ب)))))))))ه  آن اط)))))))))�ع ياف)))))))))ت در نام)))))))))ه

نقش)))ه «: نويس)))د چن)))ين م)))ی" یکارپينس)))ک"
م)))ا بايس)))ت آن را . م)))ارتوف ع)))الی اس)))ت

توانيم مستقيما اقدام  فقط ما نمی. دنبال کنيم
. آنان نسبت به ما مظنون خواھند شد. کنيم

ھای غيرحزبی  به غير از مارتوف، روس
بايست به وزرای سوئيسی مراجعه کنند و 
آغاز مذاکرات با نمايندگی دولت آلمان در 

ام)))ا ب)))از ھ)))م . »واس)))تار ش)))وندب)))رن را خ
" روب))رت گ))ريم"قض))يه مس))کوت مان))د ت))ا 

از اعض)))ای ح)))زب سوس)))يال دم)))وکرات (
رو  س)))))))وئيس ک)))))))ه لن)))))))ين وی را ميان)))))))ه

در س)فارت آلم)ان ) خوان)د انگي)ز م)ی نفرت
در برن پيشنھاد عبور مھ)اجرين سوس)يال 

در اي))ن . دم))وکرات روس را مط))رح ک))رد
لحظ))))ه از س))))فارت تلگرام))))ی ب))))ه س))))تاد 

.  امپرات)وری آلم)ان مخ)ابره ش)دفرماندھی
ج)))ا ک)))ه  از آن«: در اي)))ن تلگ)))رام آم)))ده ب)))و

اکثري))))))ت مھ))))))اجرين روس در س))))))وئيس 
خواھان توقف جنگ ھستند، مفي)د خواھ)د 
بود که به آنان اجازه عبور از آلمان برای 

س)))))تاد . رس)))))يدن ب)))))ه روس)))))يه داده ش)))))ود
مسئله " رايش"فرماندھی آلمان با حضور 

 ١٢و در را م))))ورد بررس))))ی ق))))رار داده 
م)))ارس، تلگرام)))ی از س)))رفرماندھی ک)))ل 
آلم))ان ب))ه وزارت امورخارج))ه در ب))رلين 

: در اين تلگ)رام آم)ده اس)ت. ارسال گرديد
در مورد ترانزيت انق�بيون روس، اگر «

در قطاری ويژه ھمراه با اسکورت انجام 
ترتيب ک)ار . گردد، ايرادی نخواھد داشت

ب))))))ين اداره گذرنام))))))ه ارت))))))ش و وزارت 
ھ)ا  آلم)ان. »جه توافق خواھ)د ش)دامورخار

دانس))تند ک))ه لن))ين و ي))ارانش خواھ))ان  م))ی
توق)))ف جن)))گ و تب)))ديل آن ب)))ه ي)))ک نب)))رد 

گيری قدرت توسط  طبقاتی برای در دست
کن))ار رف))تن روس))يه از . پرولتاري))ا ھس))تند

ھ))ا کم))ک  جن))گ و نب))رد داخل))ی ب))ه آلم))ان
ک)ه نيروھ)ای خ)ود را  کرد تا ضمن اين می

ا ق)))درت کش)))ند و ب))) ب)))ه س)))مت غ)))رب م)))ی
جنگند، بتوانند در  بيشتری در آن جبھه می

ي)))ک فرص)))ت مقتض)))ی و ب)))ا اس)))تفاده از 
ض)))عف ارت)))ش روس)))يه و جن)))گ داخل)))ی 
روس)))يه، ھ)))ر حک)))ومتی را در آن س)))اقط 

ھ)))ا ي)))ا  ح)))ال حکوم)))ت بلش)))ويک(نماين)))د 
حکوم)))))))ت ب)))))))ورژوايي فوري)))))))ه فرق)))))))ی 

ھا و نيازشان  اما خواست آلمان). کرد نمی
ک)ه  ی ب)ر اي)نوجه دليل) به اين طرح به ھيچ

 .ھا باشد، نيست لنين مامور آلمان
م))امور مطالع))ه امکان))ات " (ديگ))و ب))رگن"

ک)))اری و انھ)))دام در وزارت ام)))ور  خ)))راب
" گئ))ورگ س))ک�رتس"ب))ه ) خارج))ه آلم))ان

ماموريت داد تا مس)تقيما م)ذاکراتی را در 
اين باب با لنين به عنوان رھبر مھاجرين 

 م)ارس ١٤اول)ين م�ق)ات در . آغاز نمايد
ھ))ا   ش))د چ))را ک))ه آلم))انشکس))ت مواج))ها ب))

خواس))))تند لن))))ين و زينووي))))ف را ب))))ه  م))))ی
ص))))ورت قاچ))))اقی و مس))))کوت از م))))رز 
بگذرانند و لنين ھم از اتھام جاسوسی ک)ه 
ممک))ن ب))ود در آين))ده بخ))ورد و خ))ورد در 

خواست ھمه چيز ش)فاف  ھراس بود و می
" گانتس))کی"لن))ين در تلگرام))ی ب))ه . باش))د
ی م)ن ناک)افی اجازه ب)رلين ب)را«: گويد می

ي)ا دول)ت س)وئيس حم)ل ب)ا قط)ار ت)ا . است
کن))د و ي))ا ق))رارداد  کپنھ))اگ را تض))مين م))ی

معاوض))ه تم))ام مھ))اجرين روس ب))ا اس))راء 
 .  »آلمانی بايستی پذيرفته شود

دبي)))ر " (ف)))ريتس پ�ت)))ن" م)))ارس، ٢٠در 
در )ح)))زب سوس))))يال دم)))وکرات س))))وئيس

پيشنھادی به وزير مختار آلمان، مسئوليت 
گي)رد و  ص)ا ب)ه عھ)ده م)یمھاجرين را شخ

جھ))ت (ش))ده  خواھ))د ت))ا قط))اری پلم))پ  م))ی
) ھا و مھاجرين جلوگيری از ارتباط آلمان

تحت قوانين حقوقی سوئيس، مھاجرين را 
اي))))ن پيش))))نھاد م))))ورد . از م))))رز بگذران))))د

اما لن)ين ک)ه . ھا قرار گرفت موافقت آلمان
ھن))وز نگ))ران ب))ود، خواس))ت ت))ا م))تن اي))ن 

وس))))))يال ق))))))رارداد توس))))))ط نماين))))))دگان س
دموکراس))ی س))وئيس، آلم))ان و فرانس))ه ب))ه 
عنوان شاھدی بر عدم ارتباط او ويارانش 

ھ))ا و ب))ه عن))وان تض))مين، امض))ا  ب))ا آلم))ان
يک نسخه از سند مذکور که حاوی (شود 

شرايط حمل مھاجرين و نام مھاجرين نيز 
ت)))ک  باش)))د و بع)))دا ب)))ه امض)))ای ت)))ک  م)))ی

مھاجرين نيز رسيد، در بايگانی سوس)يال 
 ). ی سوئيس باقی مانددموکراس

م))وارد اي))ن توافقنام))ه ک))ه ب))رای مھ))اجرين 
 :تھيه شده بود، چنين بود

 :کنم من گواھی می
ش)ده در ب)ا. ناش)ی از  ش)رايط تواف)ق) الف

مذاکرات پ�تن و مامورين آلم)انی، ب)رايم 
 .توضيح داده شده است

من دستورات مرب)وط ب)ه س)فر را ک)ه ) ب
ا توس))ط پ�ت))ن رھب))ری خواھ))د ش))د، اج))ر

 .خواھم کرد
ام و  م)))ن از س)))فر ب)))ا قط)))ار آگ)))اه ش)))ده) ج

دان))م ک))ه دول))ت موق))ت روس))يه تھدي))د  م))ی
ک)))رده اس)))ت، مس)))افرينی را ک)))ه از آلم)))ان 
بگذرن)د، ب))ه اتھ)ام خيان))ت محاکم)ه خواھ))د 

 .کرد
م))ن ب))ه تنھ))ايي مس))ئوليت سياس))ی اي))ن ) د

 .پذيرم سفر را می
پ�تن سفر مرا تنھا تا استکھلم، تضمين ) ه

 .کرده است
 

حاض)))))رين در اي)))))ن س)))))فر، طب)))))ق اي)))))ن 
اس))امی گ))اه (موافقتنام))ه عب))ارت بودن))د از 

اسامی داخل پرانتز اسامی . مستعار است
 ):جا که در منابع يافتيم اصلی است تا آن

 )ھمس))ر لن))ين(نادي))ا کروپس))کايا،  -٢ لن))ين
والتين)))))))))ا  -٤ گئ)))))))))ورگ س)))))))))افاروف -٣

گرگ))))))ورا  -٥ )مس))))))تيچکين(س))))))افاروف 

 اينس))ا آرمان))د -٧ ھلن))ه ک))ن -٦ واس))يبوويچ

. آ -٨ گربلس)))))کی. ف ن)))))يک�ی بويتس)))))ف

 مارينھوف. م مارينھوف. آ کنستانتينوويچ

 گئ))))ورگ زينووي))))ف -١٠ س))))کوونو. آ-٩

زن))))ا (رادوميسلس))))کی و پس))))رش . ز -١١

. د ) ھمس)))ر زينووي)))ف–رادوميسلس)))کايا 
بري�نت . گ الچانيف. ب -١٢ سلوسارف

. د خ)))))))اريتونف. م -١٣ )س)))))))وکلونيکف(

 شاينسون. س آبراموويچ. آ -١٤ روزنبلوم

. م لين)ده. آ -١٥گ)وبرمن. م ميخا تس)خاکايا

 سواولچفيلی )رادک(پريپفسکی  ايزنبود

 چارتوف )اولگار اويچ(راويچ -١٦

 
 م)ارس و در ٢١در اين سفر که در روز 

 دقيق))ه بع))د از ظھ))ر آغ))از ١٠ و ٣س))اعت 
 فران))ک س))وئيس ھم))راه ٤٠٠٠ش))د، لن))ين 

 آن)ان ت)ا داشت که مقرر ب)ود مخ)ارج س)فر
 ٤٠٠٠از اي))))ن . روس))))يه را ت))))امين کن))))د

ف)))ريتس " فران)))ک آن را ٣٠٠٠فران)))ک، 
ھ)))ای  ب)))ه عن)))وان کم)))ک اتحادي)))ه" پ�ت)))ن

کارگری سوئيس ب)ه مھ)اجرين روس داده 
مانده متعل)ق ب)ه   فرانک باقی١٠٠٠بود و 

 .خود لنين و يارانش بود



    سال اول-١٣٨٦   آبان١٦          شماره ھشت        ميليتانت
 

٣٨ 

در زم))ان آغ))از حرک))ت، ب))ه لن))ين اط))�ع 
 س)وار قط)ار "دکتر اسکار بل)وم"دادند که 
لن)ين او را از قط)ار ب)ه بي)رون . شده است
ھنگ))ام " اس))کار بل))وم"در م))ورد . فرس))تاد

 ٢٨(گيری ش)ده ب)ود و اکثري)ت  ظھر رای
ب))ه عل))ت ش))به نف))وذی ب))ودن وی ب))ه ) نف))ر

 .نيامدن وی رای داده بودند
در ط)))ول س)))فر و عب)))ور از م)))رز آلم)))ان 
مس))))ئوليت تم))))ام ارتباط))))ات مھ))))اجرين و 

ب))ود ک))ه " يتس پ�ت)نف))ر"مح)يط بي))رون ب)ا 
… م))))واد غ))))ذايي، روزنام))))ه، س))))يگار و

مھ))))اجرين را ت))))امين ک))))رده و مس))))ئوليت 
 .ھا را بر عھده داشت مذاکره با آلمان

از نکات جالب اي)ن س)فر آن ب)ود ک)ه لن)ين 
ب))رای جل))وگيری از اس))تفاده ب))يش از ح))د 
رفقايش از سيگار که موجب ايجاد حال)ت 

 ب)ار ش)د، ب)رای اول)ين  خفگی در قطار م)ی
طرح))ی را پيش))نھاد ک))رد ک))ه بع))دھا و در 

ھ))ا در راس ق))درت  ھنگ))امی ک))ه بلش))ويک
قرار گرفتند، آن را در سرتاسر روسيه و 

لن)))ين . در ام)))ور متف)))اوت ب)))ه ک)))ار بس)))تند
ھ))ايي تھي))ه ک))رد و آن را مي))ان اف))راد  بل))يط

تند ھر يک از افراد اجازه داش. تقسيم کرد
ھايشان سيگار بکش)ند و بع)د  به ازای بليط

 .پايان آن ديگر از سيگار خبری نبوداز 
در ط))ول مس))افرت در خ))اک آلم))ان قط))ار 

دوب)))ار ب)))رای ( ب)))ار متوق)))ف ش)))د ٣تنھ)))ا 
ت)ا ) ب)ار ب)رای تھي)ه غ)ذا ھ)ا وي)ک بازرس)ی

. امور عادی طی شود و مس)ير ادام)ه ياب)د
 ٣٠ ش))))ده در  مس))))افرت در قط))))ار پلم))))پ

 با رسيدن مھاجرين به بندر ١٩١٧مارس 
رس))يد و در روز ، ب))ه پاي))ان "ساس))نيتس"

" ترلب))ورگ" م))ارس ب))ا کش))تی ع))ازم ٣١
، م)))))ورد "ترلب)))))ورگ"در . س)))))وئد ش)))))دند

استقبال رھبران سوسيال دموکرات س)وئد 
 ٣و س)رانجام مھ)اجرين در . قرار گرفتن)د

 ب)))ه پتروگ)))راد وارد ش)))دند ١٩١٧آوري)))ل 
 …و
 

 ھا اتھام جاسوسی به لنين و بلشويک
 

پ))س از شکس))ت ش))ورش روزھ))ای ژوئي))ه 
ھ)))ای ب)))ورژوايي  روزنام)))ه توس)))ط ١٩١٧

اتھ))امی علي))ه لن))ين مط))رح ش))د مبن))ی ب))ر 
ھا بوده  که وی مامور و جاسوس آلمان اين

ھ)))ا ب)))رای ب)))ه شکس)))ت کش)))انيدن  و از آن
. انق�ب و ارتش روسيه پول گرفت)ه اس)ت

اين اتھام ب)ه ق)دری دروغ و ب)دون م)درک 
بود که حتی دشمنان منشويک و سوس)يال 

م حاض)ر ھا ھ رولوسيونر لنين و بلشويک
اي))ن اتھ))ام در . ب))ه پ))رداختن ب))ه آن نش))دند

گون)ه پاي)ه و اس)اس واقع)ی  حقيقت از ھ)يچ

گ))اه دول))ت موق))ت  برخ))وردار نب))ود و ھ))يچ
نتوانس))ت آن را ب))ه اثب))ات برس))اند و تنھ))ا 

ھ)ا ب)ر علي)ه  برای مشوش کردن ذھن توده
اي))ن . ک))رد ھ))ا از آن اس))تفاده م))ی بلش))ويک

 ک)ه ي))ک" ارملنک)و"اتھ)ام اول ب)ار توس)ط 
جاس))))وس دوجانب))))ه حکوم))))ت ت))))زاری و 

ھا در دايره اط�ع)ات  ھا بود و مدت آلمان
کرد و از طريق  حکومت تزار فعاليت می

ھ))))ای ب))))ورژوايي وابس))))ته ب))))ه  روزنام))))ه
 . ھا انتشار يافته بود کادت

خواھن)د ب)ا  اينک ھمان تز تکراری را می
 … اما  .فريبی به خوردمان دھند عوام

 
 نق))))د ف))))بلم نکت))))ه ی قاب))))ل ذک))))ر ديگ))))ر در

مذکور، اين است که، تمام دو قسمت ف)يلم 
عبارت از سفر لن)ين ب)ه روس)يه ای اس)ت 
که بنا به ادعای فيلم ساز نتيجه يک زد و 
بند و به عبارت س)اده ي)ک توطئ)ه آلم)انی 

اما نکته مھم در اين ف)يلم ب�فاص)له . است
سخنرانی تاريخی لنين پ)س از پي)اده ش)دن 

ار انق))�ب از قط))ار اس))ت ک))ه در آنج))ا ش))ع
اين قسمت ک)ه بس)يار . سوسياليستی ميدھد

ب))ا اھمي))ت اس))ت در ف))يلم نمياي))د ام))ا ن))ه ب))ه 
روش ناش))يانه بلک))ه ب))ا روش))ی ک))ه بتوان))د 
ھمه روند انق�ب را دور زده و سرنوشت 
روس))يه را در م))دت داخ))ل قط))ار فوک))وس 

ب)ه ھم)ين دلي))ل بس)يار ماھران)ه پاي))ان . کن)د
ن در اي)))ن فراين)))د را در ق)))رار گ)))رفتن لن)))ي

ب)ه اتم)ام » رفق)ا« محل س)خنرانی و گف)تن 
 .ميرساند

رفقا چه؟ چنانچ)ه معل)وم م)ی ش)د ک)ه لن)ين 
چ))ه چي))زی خواھ))د " رفق))ا" پ))س از گف))تن 

آنوقت ) که نشد و فيلم پايان گرفت( گفت 
معل))))وم م))))ی ش))))د ک))))ه در آنج))))ا انق))))�ب 
سوسياليستی شعار داده ش)ده و ت)دارک آن 

زی اي)ن آنچي). از ھمان لحظه دي)ده ميش)ود
ًاست که فيلم ساز اص� مايل نيست به آن 
بپردازد و از اينرو قادر نيس)ت ف)يلم خ)ود 
را از س))طح ف))يلم ھ))ای ھ))اليودی وتج))اری 

 . خارج کند
ام))ا تن))اقض ب))زرگ اي))ن ف))يلم در آراي)))ش 
صحنه ھای سفر بازگشت لنين به روس)يه 

" ه نتيجه يک توطئه و ب)ه س)بک م)ذھبیک
؛ و بوس)))يدن زم)))ين روس)))يه ب)))ه "ھج)))رت

بک ناسيوناليس)ت ھ)ا طراح)ی ش)ده ب)ود س
ب))ا اس))تقبال وس))يع ک))ارگران و کمونيس))ت 
ھ)ای انق�ب)ی ب)ه ھم)راه پ)رچم ھ)ای س)رخ 
بود که آنھا ديگر نه از سفر باز ميگش)تند 
و ن))ه در قط))ار بودن))د بلک))ه بخ))ش مح))رک 
انق))�ب آت))ی روس))يه بودن))د ک))ه ب))ه زودی 
اخگ))ر انق))�ب را در سراس)))ر روس))ی ب)))ا 

آت))))ش ش))))عله ور  کادرھ)))ای بلش))))ويک ب)))ه
 انق�ب تبديل کردند
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دوستان و رفقای ھمرزم، نشريه 
ميليتانت را بخوانيد و آنرا تکثير و 
بين دوستان و آشنايان خود پخش 

 .کنيد
 

مقا.ت، مصاحبه » ميليتانت«برای 
ھا، گزارشات و عکسھای  
اعتراضات و اعتصابات را ارسال 

 . کنيد
 

بپيونديد و ضمن » ميليتانت«به 
ر جھت تقويت  مبارزه ی انق�بی د

 .ايجاد بلوک سوسياليستی گام برداريد

!رفقا و دوستان گرامی  
 

 از وب�گ ميليتانت ديدن کنيد و
آدرس اينترنتی ما  را در اختيار 
ساير دوستان و آشنايان خود نيز 

 .قرار دھيد
 نظرات و پيشنھادات خود را درباره 

 .ی مقا.ت نشريه برای ما بنويسيد
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