
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 تا آزادی تمام زندانيان سياسی

 !دھيم به اعتراض متحدانه ادامه می

 
 تن ٣٠بيش از ) روز دانشجو(١٣٨٦  آذر١٦ی روز  در آستانه

شده جنبش  ھای سراسری و فعا%ن شناخته  دانشگاهاز دانشجويان
ھ/ای مخ/وف  ، و تا اين زمان در زن/دان دانشجويی بازداشت شده

تح///ت ب///ازجويی و ش///کنجه روح///ی، روان///ی و فيزيک///ی ق///رار 
  .اند گرفته

 

ھ////ای  م////ا از ھم////ه فع////ا%ن داخ////ل و خ////ارج کش////ور و خ////انواده
ي///ن  ب///رای رھ///ايی ا ھ///ايی ارزن///ده دانش///جويان دربن///د ک///ه ت///@ش

ان/د، سپاس/گزاريم و دس/ت ھم/ه را ب/ه گرم/ی  عزيزان انجام داده
 .فشاريم می

 ٢ادامه  در صفحه  
 

 ميليتانت
 

 ی برای جنبش دانشجويی ايرانانشريه 
 

 :مطالب اين شماره 
 
 

 ٥صفحه  انتخابات" تحريم فعال"تاکتيک  
 ٧صفحه  ینقدی بر نظرات شيرين عباد 

 ٨صفحه   مجلس مؤسسان و شوراھا 

 ١٢صفحه  بحران سرمايه داری: سال ديگر 

  ١٤صفحه  مارکس و تاريخ ھند 

  ١٧صفحه   راھپيمائی در پاکستان 

 ١٧صفحه   بحثی در باره مذھب 

 ٢٠صفحه     ؟»يست ايرانحزب کمون« 

 ٢٠صفحه   نامه به عابد توانچه 

 ٢٢صفحه    ؟ اتحاد يا افتراق: آذر١٦ 

 آموزش مارکسيستی

 ٣٠صفحه  )٥( نوشته بوخارين و پرابراشنسکی الفبای کمونيزم 

 مستحکم ومصمم مبارزه 
 را تا به آخر برسانيم

  شورای ھمکاری١بولتن شماره از 
 

به دنبال اعتصاب شش روزه بيش از پنج ھزار کارگر کارخانه 
نيشکر ھفت تپه در شمال استان خوزستان از ش/ھرھای اھ/واز، 

وش///تر، انديمش///ک، ش///وش، و دزف///ول، در ش///امگاه يکش///نبه ش
، کارگران به اعتصاب موفقيت آميز خود ١٣٨٦سيزدھم خرداد 

                    .پايان دادند
 ٣ادامه  در صفحه     

 

 

٩ شماره -سال اول  -١٣٨٦ دی ١  

 حمايت بين المللی از دانشجويان در بند
٢٣صفحه   

 



    سال اول-١٣٨٦  دی١           شماره نھم        ميليتانت
 

٢ 

 تا آزادی تمام زندانيان سياسی 

 به اعتراض متحدانه 
 !دھيم ادامه می
 

 )١از صفحه (
 
 

فع//ا%ن ميليتان//ت ب//ه س//ھم خ//ود ب@فاص//له 
ھ//ا ب//ه ھم//راه متح//دان  پ//س از دس//تگيری

الملل////ی خ////ود در سراس////ر جھ////ان از  ب////ين
کش//ورھای اروپ//ايی گرفت//ه ت//ا آمريک///ای 

شمالی ب/ه حماي/ت %تين، آسيا و آمريکای 
رجوع شود (از اين دانشجويان برخاستند 

الملل//ی در  ھ//ای ب//ين ب//ه بخش//ی از حماي//ت
ب//ه اعتق//اد م//ا اعتراض//ات ). ھم//ين ش//ماره

متحدان//ه ت//ا آزادی ھم//ه زن//دانيان سياس//ی 
 .   دربند بايد ادامه يابد

 
داری ايWWWران ايWWWن تھWWWاجم  دولWWWت سWWWرمايه

سراسWWWWری را بWWWWه دوعلWWWWت در وضWWWWعيت 
 : ن داده استکنونی سازما

 
ھ///ای  ت///داوم اعتراض///ات و مقاوم///ت: اول
ھای مختل/ف اجتم/اعی در دوره پ/يش  %يه

ب////ه وي////ژه معلم////ان، ک////ارگران، زن////ان و 
دانش///جويان، دول///ت را ب///ه ش///دت نگ///ران 

ًاين قشرھای اجتم/اعی عم/دتا . کرده است
ھ/////ای گري/////ز از مرک/////ز  دارای گ/////رايش

ب/ه س/خن ديگ/ر قش/رھايی ھس/تند . ان/د بوده
ی پ////يش ي////ا از طرف////داران ک////ه ت////ا چن////د

طلبان حکومتی بوده و ي/ا از نظ/ام  اص@ح
ًھ/ا الزام/ا  اي/ن گ/رايش(اند  کرده حمايت می

ح///امی دول///ت نب///وده ان///د بلک///ه ب///ه دلي///ل 
ھ/ای پ/يش از  سرکوب شديد چ/پ در س/ال

آن، ي///ا گرايش///ات سوسياليس///تی خ///ود را 
ان///د ي///ا ب///ه لح///اظ کم///ی و  سانس///ور نم///وده

 ک//ه امک//ان ان//د انس//جام در ش//رايطی نب//وده
ض//////من اينک//////ه . ب//////روز داش//////ته باش//////ند

طلبی ھ/م در دوران/ی نف/س جامع/ه  اص@ح
را ب/////رای کان/////اليزه ک/////ردن اعتراض/////ات 
مردم/ی ب/ا جھ//ت سوسياليس/تی گرف/ت ام//ا 
ب////ا ن////ا امي////دی عم////ومی از اي////ن جري////ان 

). ھا مسير خ/ود را يافتن/د ٍانحرافی، جنبش
ھای گريز از مرکز  اين تحو%ت و گرايش

ر تحک///يم و حت///ی خان///ه را در درون دفت///
ھ//ای معلم//ان  ک//ارگر و در درون حرک//ت

در واق////ع . ت////وان مش////اھده ک////رد ني////ز م////ی
ت///وان اذع///ان داش///ت نگران///ی دول///ت  م///ی

داری بيشتر از اين ريزش/ی اس/ت  سرمايه
ک//////ه در مي//////ان طرف//////دارانش در ح//////ال 

ھ//ای  ام//ا اي//ن گ//رايش. گي//ری اس//ت ش//کل

گري//ز از مرک//ز در مقاب//ل خ//ود تنھ//ا ي//ک 
نن/////د و آن ھ/////م عقاي/////د و ک راه پي/////دا م/////ی

ھای سوسياليستی به مفھوم عمومی  برنامه
اتف////اقی نيس////ت ک////ه در مي////ان . آن اس////ت

دانشجويان بسياری امروز به سوی عقايد 
در آينده . سوسيالستی گرايش پيدا کرده اند

ن///ه چن///دان دور اي///ن گرايش///ات در مي///ان 
بخ///ش وس///يعی از معلم///ان، ک////ارگران و 

دي///دی تر. زن//ان ني///ز مش//اھده خواھ///د ش//د
ًنيست که نھايتا گرايشات سوسياليستی در 

 . ھا دست با% را خواھند گرفت جنبش
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داری اين قشرھای وسيع  اما دولت سرمايه
توان//////د ارع//////اب و  را در مجم//////وع نم//////ی

باي///د ابت///دا آنھ///ا را تجزي///ه . س//رکوب کن///د
سوسياليست و غيرسوسياليست ک/ه (کرده 

رژوايی ھم پيمانان تاريخی رژيم ھ/ای ب/و
ھ/ا  و سپس با ارعاب سوسياليس/ت) ھستند

ھ///ای چ///پ، ب///ه س///ايرين درس  و گ///رايش
 آذر اتف/اق افت/اد ١٣آنچ/ه در . عبرت دھ/د

ش/ده  فع/ا%ن ش/ناخته. ًدقيقا ھمين روال بود
 آذر ١٣تظ/////اھرات چن/////د روز پ/////يش از 

دس////////////تگير ش////////////ده و س////////////پس ب////////////ه 
سايرتظاھرکنندگان طيف چپ تھاجم برده 

ت دفتر تحکيم در صورتی که تظاھرا. شد
با موفقيت و بدون ھزينه س/نگين برگ/زار 

 . شد
 

داری ايران مدتی است  دولت سرمايه: دوم
مشغول م/ذاکره و زدوبن/د سياس/ی ب/ا دول 
. غرب//ی و ب//ه وي//ژه دول//ت آمريک//ا اس//ت

حداقل در چند ھفته پيش نشان داده شد که 
ھ///ای اط@ع///اتی  ارزي///ابی اخي///ر س///ازمان

ھ/ای  ت فعاليتآمريکا به منزله تاييد س@م
ای ايران، چراغ سبزی اس/ت ب/رای  ھسته

تر ب/ا دول/ت  معام@ت و ارتباطات نزديک
از اي//ن رو دول//ت اي//ران باي//د ب//ه . اي//ران

گذاران غربی نشان دھد که امنيت  سرمايه
ھای  سرمايه را خود دولت توسط سرکوب

توان//د تض//مين  ک//ارگری و دانش//جويی م//ی
ديھی ب/. کند و نيازی به تغيير رژيم نيست

داران خارجی اگ/ر ق/رار  است که سرمايه
باش///د توس///ط قش///رھای اجتم///اعی م///ورد 
اعتراض قرارگيرن/د،  ق/ادر ب/ه برق/راری 
رابط///ه حس///نه ب///ا دول///ت و اعتم///اد ب///ه آن 

 .نخواھند بود
 

ھWا بايWد  ھWا و ارعWاب اما با وجود سرکوب
 : به دو نکته توجه داشت

 
داری اي//ران ب//ه عل//ت  دول//ت س//رمايه: اول

 رواب//ط نزدي//ک ب//ا دول غرب//ی برق//راری
توان////د تح////ت ت////اثير اذھ////ان عم////ومی  م////ی

ھا از  حمايت. کشورھای غربی قرار گيرد
سوی نمايندگان کارگران و دانش/جويان و 

توان//د ب//ر  پارلم//انی کش//ورھای جھ//ان م//ی
دول غرب////ی فش////ار گذاش////ته ک////ه آنھ////ا در 
مع////ام@ت سياس////ی و اقتص////ادی، دول////ت 

ق/رار ی خ/ود زي/ر فش/ار  ايران را به نوبه
 .ھا را کمتر کند دھند که سرکوب

 
ھ////ای اي////ن دوره ھم////ه ب////ه  س////رکوب: دوم

منظور ھراساندن و خسته کردن مبارزين 
ھ///ای  ھ///ا و س///رکوب دوران اع///دام. اس///ت

ھ//ای  درازم//دت و بگي//ر و ب//ه بن//دھا دوره
پ///يش، در وض///عيت کن///ونی س///پری ش///ده 

اما اين وضعيت به مفھوم آن نيست . است
ھ//ای  ش//ايشک//ه م//ا در ش//رف ورود ب//ه گ

در . دموکراتي///////ک در جامع///////ه ھس///////تيم
کش//ورھايی چ//ون اي//ران، ب//ه دلي//ل رش//د 

داری، ب//ه ھ//يچ وج//ه ت//ا  ن//اموزون س//رمايه
داری ب//ر  زم//انی ک//ه ي//ک دول//ت س//رمايه

مصدر کار قرار داشته باشد، نبايد انتظار 
ھ//ای سياس//ی ھمچ//ون دول غرب//ی  گش//ايش

ھ//////ا و  را داش//////ت، بن//////ابراين س//////رکوب
ب/ا حماي/ت (د ياف/ت ھا ادامه خواھن/ ارعاب

ی شص/ت،  اما بر خ@ف دھه) دول غربی
فعالين و نه کشتار " خسته کردن"با ھدف 

ام/////ا باي/////د . ھ/////ای دراز م/////دت و زن/////دان
ت////ر و  ت////ر، مش////خص س////ازماندھی دقي////ق

ت///ر ب///ا وض///عيت کن///ونی ص///ورت  منطب///ق
 .پذيرد

 
 ب//ديھی اس//ت ک//ه در ش//رايط کن//ونی ايج//اد

 ھن/وز در دس/تور ک/ار ق/رار ھا اتحاد عمل
 آذر امس//ال ب//ار ديگ//ر ١٦تجرب//ه . رن//ددا

نشان داد که تناسب قوا به نفع ھ/يچ گ/روه 
و طيف خاصی نيست که بتواند به تنھايی 

ت//وان  حت//ی م//ی(ب//ه اعت//راض دس//ت زن//د 
اذعان داشت ک/ه تناس/ب ق/وا بيش/تربه نف/ع 

). ھ////ای ح////امی ب////ورژوازی اس////ت طي////ف
 آذر امس//ال ني//ز مانن//د ١٦مراس//م ي//ادبود 

توسط تمام نيروھا و بايستی  سال پيش می
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پ/ذيرفت ت/ا  ھ/ای متن/وع ص/ورت م/ی طيف
دول//ت نتوان//د طي//ف خاص//ی را در ان//زوا 

در اي//ن رابط//ه، . م//ورد تھ//اجم ق//رار دھ//د
پس از ھجوم و دستگيری، ص/حت روش 
اجرای مشترک مراسم با ساير گرايش/ات 

ب//ه اي//ن . و گروھ//ای دانش//جويی تائي//د ش//د
دليل اين روش به جای تک/روی تائي/د ش/د 

ھ/ای مختل/ف ھمگ/ی  گرايشات و گ/روهکه 
ب/ا ھ//م در حماي/ت از دستگيرش//دگان اق//دام 

فعالين دانشجويی در عمل آموختند . کردند
توان با عمده کردن فقط يک شعار  که نمی

) صرفنظر از جنب/ه ب/ارز رفرميس/تی آن(
و يک گرايش وارد ميدان شد اما از ھم/ه 
س////اير گرايش////ات درخواس////ت حماي////ت و 

از ھم///ه مھمت///ر .ردورود ب///ه ک///ارزار ک///
تجرب///ه امس///ال ب///ار ديگ///ر نش///ان داد ک///ه 

ای را  دھ//ی ي//ا ي//ک اکس//يون ت//وده س//ازمان
رھب////ری و . ت////وان علن////ی انج////ام داد نم////ی

 مخف///یس///ازماندھی ي///ک اعت///راض باي///د 
انج///ام گي///رد ت///ا س///ازماندھندگان از پ///يش 
دستگير نگردند و بتوانند در روز موعود 
رھب//ری اعتراض//ات را در دس//ت داش//ته 

ای الزام///ا  ب///ه مفھ///وم   ک///ار ت///وده.باش///ند
فع///الين (س///ازماندھی علن///ی ام///ور نيس///ت 

بن///دی از  بايس///ت در جم///ع دانش///جويی م///ی
اعتص//اب ش//رکت واح//د درس %زم ب//رای 

ن/////وع . اي/////ن منظ/////ور را آموخت/////ه باش/////ند
ًس//رکوب در ھ//ر دو حال//ت ک//ام@ مش//ابه 
بود، ھمانطور که نوع سازماندھی ھر دو 

 ).اعتراض مشابه بود
 

 م/ا در وض/عيت کن/ونی، مح/ور به اعتق/اد
اص/////////لی فعالي/////////ت تم/////////ام نيروھ/////////ای 

داری اين است که با تم/ام ق/وا  ضدسرمايه
المللی از  و به ويژه با حمايت متحدان بين

. دانشجويان و ک/ارگران دربن/د دف/اع کن/يم
در ع//ين ح//ال پ//س از آزادی اي//ن فع//ا%ن 

گي////ری از  باي////د ب////ه بح////ث و نق////د و درس
ق بيش/تری تجارب دامن زده ش/ود ت/ا توفي/

 .در مبارزات آتی کسب گردد
 

  شورای سردبيری ميليتانت
 ١٣٨٦ آذر ٢٨ 

 

 

 

 

 

 

مستحکم ومصمم مبارزه 
 را تا به آخر برسانيم

 
 )١از صفحه ( 

 رضا مھدوی
 

 
ش از پنج يبه دنبال اعتصاب شش روزه ب

شکر ھفت تپه در يھزار کارگر کارخانه ن
ش/////مال اس/////تان خوزس/////تان از ش/////ھرھای 

مش///ک، ش///وش، و يش///تر، انداھ///واز، شو
زدھم يکش////نبه س////يدزف////ول، در ش////امگاه 

، ک///ارگران ب///ه اعتص///اب ١٣٨٦خ///رداد 
ھ//زاران . موفقي//ت آمي//ز خ//ود پاي//ان دادن//د

ن کارخان/////ه، در ي/////ک/////ارگر اعتص/////ابی ا
افت نکردن حقوق دو ماه ياعتراض به در

. ر خود، دست به اعتصاب زده بودن/دياخ
ون ق/ول داد يت کارخانه ب/ه اعتص/ابيريمد
 حق//وق آن//ان در اس//رع وق//ت پرداخ//ت ک//ه

 روز برای ١٠ز يخواھد شد و کارگران ن
. افت حقوق معوقه خود مھلت داده انديدر

شکر ھفت تپ/ه دارای کارخان/ه يکارخانه ن
ھ//ای جنب//ی مانن//د کاغ//ذ پ//ارس ھف//ت تپ//ه، 

 خ///وراک دام  ر وي///دس///تمال کاغ///ذی حر
است که ھر کدام از آنھا دو ت/ا س/ه ھ/زار 

و اکن///ون ب///ا بح///ران روی ک///ار دارن///د ي///ن
شکر ھفت تپه، آنھ/ا ياقتصادی  کارخانه ن

کارخان/ه ھ/ای . ز دچ/ار مش/کل ش/ده ان/دين
مج///اور ني///ز در ھمبس///تگی ب///ا ک///ارگران 
نيش////کر ھف////ت تپ////ه م////ديران خ////ود را ب////ا 

 . اعتصاب تھديد کردند
 

بديھی است ک/ه اي/ن اعتص/اب درس ھ/ای 
ارزن/ده ای ب/رای ک/ل جن/بش ک/ارگری در 

لم اس///ت ک///ه اي///ن مس///. ب///ر خواھ///د داش///ت
آخرين اعتصاب کارگری نه در کارخان/ه 

ش//کر ھف//ت تپ//ه و ن//ه س//اير نق//اط اي//ران ين
ت/ا زم/انی ک/ه دول/ت س/رمايه . نخواھد بود

داری در قدرت اس/ت؛ اس/تثمار ک/ارگران 
و ت////ا زم////انی ک////ه . ادام////ه خواھ////د ياف////ت

کارگران استثمار ش/وند؛ ب/ه مب/ارزه خ/ود 
ات در محور اين مبارز. ادامه خواھند داد

اي////ن اق////دام .  اس////تاعتص////اب ک////ارگری
. کارگری تنھا منحصر به ايران نمی باشد

کارگران جھان در سراسر حيات سياس/ی 
خود از اين ابزار در مقابل دولت سرمايه 

 . داری استفاده کرده اند
 

از اين/////رو ارزي/////ابی مفھ/////وم اعتص/////اب 
کارگری برای ما ک/ارگران ح/ائز اھمي/ت 

 اي///ن نوش///ته زي///ر ادای س///ھمی در. اس///ت
 .راستا است

 
***************** 

 
ھ//ر مب//ارزه ک//ارگری ک//ه فرات//ر از 

اس//ی ياھ//داف مح//دود اقتص//ادی و س
ب//رود، حام//ل اش//کال و نطف//ه ھ///ای 

ق//درتی . ه ق/درت ک//ارگری اس/تي/اول
ک//ه در مقاب//ل ق//درت س//رمايه داری 

ک//ی از يب//ه ق//ول  .ق//رار م//ی گي//رد
ھ///ر "ی يوزرای س///رمايه دار اروپ///ا

ک ي//////اعتص/////اب ک/////ارگری نطف/////ه 
دگرگ/////ونی اجتم/////اعی  را در خ/////ود 

 "!دارد
 

ک اعتص//اب ي//گرچ//ه، س//ازماندھی 
محلی با ھدف اقتصادی جزئی آغاز  

مانن///////د درخواس///////ت (م///////ی ش///////ود 
دستمزدھای عقب افتاده و يا افزايش 

، ام////ا بخش////ی از )دس////تمزد و غي////ره
ر س//ؤال ي//ه داری را زيق//درت س//رما

اعتص/اب، عمل/ی اس/ت ک/ه . می برد
 مقاب/////ل ک/////ارگران را رو در رو در

ک/ارگران ب/ا . ت قرار می دھ/ديريمد
: ن/د ک/هيت م/ی گويرين اقدام به م/ديا
ھ//ر چ//ه دل//ت خواس//ت نم//ی ت//وانی "

ن ک//ارگران ب//ا يھمچن//"! انج//ام دھ//ی
ن عم//ل ک//ل حق//وق دول//ت س//رمايه ي//ا

داری را در اعم/////////ال کنت//////////رل در 
کارخان///ه، م///ورد س///ؤال ق///رار م///ی 

ک ي/ک اعتص/اب ب/ر مح/ور ي. دھند
ک///////ل سلس//////له مطالب///////ات جزئ///////ی، 

ز ب//ی ي//ه داری را نيس//رما» نيق//وان«
ر ي/نی نظيق/وان. اعتبار اع@م می کند

ک////ه توس////ط مبلغ////ان » آزادی ک////ار«
ه داری موعظ///ه م///ی يدول///ت س///رما

آزادی «ن يش///ود، در عم///ل ب///ه ق///وان
ه يک//ارگران توس//ط س//رما» اس//تثمار

را ک/ه ب/ه ي/ز. داران ترجمه می ش/ود
ک اعتص//اب س//اده، ي//مح//ض وق//وع 

روی يل به نت کارخانه با توسيريمد
ی، از جمله يه حقوق ابتدايضربتی کل

ح//ق رف//ت و آم//د ب//ه کارخان//ه را از 
تنھا لحظاتی . کارگران سلب می کند

ک اعتص//////اب، ي//////پ//////س از آغ//////از 
غ//ات يابن//د ک//ه تبليک//ارگران در م//ی 

ه يتوس//ط دول/ت س//رما» آزادی ک/ار«
ن//ه تنھ//ا ح//ق . داری نادرس//ت اس//ت
ط نامس/////اعد و ياعت/////راض ب/////ه مح/////

رگران س/لب م/ی ت کار از کايوضع
شود، که حتی رھبران آنان اخ/راج، 
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پ////س از ھ////ر . ر م////ی گردن////ديدس///تگ
اعتصابی کارگران ب@فاصله مفھ/وم 

ق/////انون «و » آزادی ک/////ار«واقع/////ی 
آزادی «: را درک م////ی کنن////د» ک////ار
» روی ک/ارين«د يبرای خر» هيسرما

ت و ش/کلی ک/ه م/ورد يدر ھ/ر وض/ع
ق///انون «از آن///ان اس///ت؛ ي///ع@ق///ه و ن

رگران را مبن//ی ب//ر ک//ه ک//ا» هيس//رما
ی، ب/ا اعم/ال زور، مجب/ور يارھايمع

ه ش/رط ھ/ای آن/ان م/ی يرش کليبه پذ
 !کند
 

ک اعتص/اب ياما در صورت بروز 
گس//ترده ت//ر، سراس//ری و عم//ومی، 

در » هيس//رما«و » ک//ار«ن يتض//اد ب//
ان ت///ر و واض////ح ت////ری ي////ش///کل عر

برای نمونه چنانچه . ظاھر می گردد
ک اعتصاب از کارخان/ه ئ/ی آغ/از ي

 و ب//ه مح//@ت، کارخان//ه ھ//ا و گش//ته
ابد؛ زمانی يادارات مجاور گسترش 

ک ي/////ک/////ه اعتص/////اب کارخان/////ه از 
دس/////ت از ک/////ار (اعتص/////اب ع/////ادی 

فرات////ر رود و ک////ارگران، ) دنيکش////
کارخان//ه را ن//ه تنھ//ا ب//ه اش//غال خ//ود 

ام///ر » فع///ال«رن///د، بلک///ه بط///ور يگ
رن////د، يت آن را ب////ر عھ////ده گيريم////د

ی يج//ه منطق//ی و نھ//اياعتص//اب ب//ه نت
ک سؤال محوری يمی رسد و خود  

» ارب/اب«چه کس/ی : طرح می گردد
کارخان///ه، اقتص///اد و دول///ت اس///ت، 

 ه داران؟يا سرمايکارگران 
 

ابن/د ک/ه يکارگران، در عم/ل در م/ی 
کارخانه ھستند و » ارباب«خود آنھا 

اما، تنھا . ه دارانيران و سرماينه مد
ت، ين وض////عي///ن ت////داوم ايراه تض///م

ج///اد يا. س///ازماندھی ک///ارگری اس///ت
ًس//نتا پاس//خگوی » ت//ه اعتص//ابيکم«
. از مقطع///ی ک///ارگران اس///تي///ن ني///ا
ج/اد جم/ع ينق/ش ا» ته اعتص/ابيکم«

آوری من///////ابع م///////الی، خ///////وراک و 
ره را ب//رای اعتص//اب ي//پوش//اک و غ

نھ/ا ياما ا. رديکنندگان بر عھده می گ
. س/تين» ت/ه اعتص/ابيکم«تنھا ک/ار 

ون ھای متع/ددی يسيته به کمين کميا
ی، معن///وی و از م///ادي///ب///ر اس///اس ن

م ي@تی ک/ارگران تقس/ياسی و تشکيس
ن مقط//ع ش//اھد ي//م//ا در ا.  م//ی ش//ود

ق///////درت «ن نطف///////ه ھ///////ای ينخس///////ت
ون يس///يکم. م ب///وديخ///واھ» ک///ارگری

ھ/////ای م/////الی، خ/////وراک، پوش/////اک، 
ح و حت///////////ی ياط@ع///////////ات، تف///////////ر

. ن///ديب///ه وج///ود م///ی آ» اط@ع///ات«
، عمومی گردد، »اعتصاب«چنانچه 

دی، برنامه يب@فاصله بخش ھای تول
ز ي/زی اقتصادی، امور خ/ارجی نير

ون ھ///ا ش///کل م///ی يس///يب///ه دنب///ال کم
ن ينج//ا ک//ارگران نخس//تيدر ا. رن//ديگ

را تجرب////ه م////ی » ق////درت«ش يآزم////ا
ان ي/ته اعتصاب ب/رای از ميکم. کنند

ل/////ی يتحم» م ک/////اريتقس/////«برداش/////تن 
برنام//ه «ن يجامع//ه س//رمايه داری  ب//

، ب////ه ش////کل »اني////مجر«و » زاني////ر
روزان//ه جلس//ات عم//ومی گذاش//ته ت//ا 
تم//ام ک//ارگران و خ//انواده ھ//ای آن//ان 

ری ق//رار ي//م گيه ام//ور تص//مي//در کل
 .رنديگ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک و مب//ارزی ي//ن تش//کل دمکراتيچن//
ن//ه تنھ//ا مطالب//ات اعتص//اب کنن//دگان 

ن يد ک//ه نخس//تيرا تحق//ق خواھ//د بخش//
ی ک///ارگران از يگ///ام را ب///رای رھ///ا

ت و يرياعم//ال زور و اجحاف//ات م//د
 .مسئو%ن کارخانه، بر خواھد داشت

ن گ/ام در راس/تای الغ/اء يعنی نخس/تي
ی از شر يو رھا» گانگیياز خود ب«
 .»هيسرما«و » ن بازاريقوان«
 

ک اعتص///اب محل///ی، ي///زم///انی ک///ه 
ب///رای س///ازماندھی خ///ود، دس///ت ب///ه 

ک//ی يت//ه اعتص//اب دمکراتيج//اد کميا
ت/ه يل کمي/ن قبي/می زند؛ زم/انی ک/ه ا

ک کارخان//ه ک//ه در ي//ھ//ا ن//ه تنھ//ا در 
د؛ زمانی که يايک منطقه به وجود بي
ئ////ت يق ھي////ت////ه ھ////ا از طرين کمي////ا

گر يک////دين نھادھ///ا ب///ا ي///ن///دگی اينما
ت ي////ارتب////اط برق////رار کنن////د و مرکز

 ّابند؛ در آن صورت ما ش/اھد تول/ديب
ن يا. م بودي خواھشوراھای کارگری

 .ه دولت کارگری  استينطفه اول
 

گرچه ھر اعتصاب گس/ترده و دراز 
ه ق/درت ي/مدت، حامل نطفه ھ/ای اول

 اس///ت، ام///ا ب///رای تحق///ق ک///ارگری
از ي//گ//ری نيی آن، ب//ه عوام//ل دينھ//ا

ن يرا ک//ه تف//اوت مھم//ی ب//ي//ز. اس//ت
ه داری و يه دول/ت س/رمايمبارزه عل
ی ق/درت ک/ارگران وج/ود يتحق/ق نھ/ا

ت را بھ//م ين دو وض//عي//آنچ//ه ا. دارد
» آگ////اھی«ون////د  م////ی دھ////د س////طح يپ
. اسی درون جنبش کارگری استيس

ری ي///م گيک سلس///له تص///مي///ب///دون 
چ اعتص//ابی ب//ه خ//ودی ي ھ//آگاھان//ه،

ن يادي/د بني/ه داری را تھديخود سرما
ی » ت/ه اعتص/ابيکم«چ يھ. نمی کند

» ش/ورا«ک ي/به شکل خودجوش به 
 .ل نمی شوديتبد
 
ات بارز دگرگونی يکی از خصوصي

ن ام//ر نھفت//ه يز در ھم//ي//اجتم//اعی ن
ه دگرگ///ونی ي///ب///ر خ///@ف کل. اس///ت

اجتم////اعی گذش////ته ک////ه ق////درت  ب////ه 
ن///د ک///ه ص///احب افتيطبق///اتی انتق///ال 

، )طبق//ات دارا(ث/روت جامع/ه بودن/د 
خ يطبقه کارگر تنھا طبقه ئی در ت/ار

اسی يًاست که صرفا پس از قدرت س
ی خ///ود ب///ه ث///روت مل////ی و يو رھ///ا

. اف/تيدی دست خواھد يمناسبات تول
ن در دول///ت يادي///ب///دون دگرگ///ونی بن

سرمايه داری، طبقه کارگر قادر ب/ه 
نظ///ارت و کنت///رل کام///ل ب///ر ام///ور 

 . ه ھا نخواھد بودکارخان
 

زی و ي//از ب//ه برنام//ه ري//ام//ا، اينھ//ا ن
. اس//ی خ//اص دارديعم//ل مرک//زی س

ب////////رای س////////ازماندھی برنام////////ه ی 
از ب//ه ي//ز ش//ده ني//اقتص//ادی برنام//ه ر

بن/ابراين . اقدامات حساب ش/ده اس/ت
ھر اعتصابی برای به نتيجه رسيدن 
نھ///ايی؛ ني///از ب///ه حرک///ت مش///خص 

زی شده ئی دارد که مانن/د يبرنامه ر
ھر . وند خورده  باشديری بھم پيزنج

ات، ي////ن سلس////له عملي////گسس////تی در ا
تح//و%ت آت//ی را متوق//ف م//ی کن//د و 
کارگران را به جای اول خود س/وق 

 .می دھد
 

ھی اس///ت ک///ه پ///س ازاعتص///اب يب///د
» ق/درت دوگان/ه«عمومی، مس/ئله ی 

ق//درت : در جامع//ه ط//رح م//ی گ//ردد
. ا ق//درت ک//ارگریي//س//رمايه داری  

 ب///ه ن///ی ئ///ی ک///ه منج///ريت عيوض///ع
ن ي//اع//ت@ی تح//و%ت م//ی گ//ردد از ا

نی و دائمی در يبحران ع: قرار است
ه داری يدی س///////رماي///////رواب///////ط تول

ک//اری و ھ//رج و يکس//ادی، ت//ورم، ب(
؛ بح////ران )رهي////د و غي////م////رج در تول
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اس/////ی در درون دول/////ت س/////رمايه يس
کش//مکش ھ//ای درون//ی، ب///ی (داری 

ت ، تفرق/ه، ع/دم ي/اعتمادی ب/ه رھبر
؛ )کپ///////ارچگی و وح///////دتيوج///////ود 

ژه ي//ب//ه و(تی عم//ومی م//ردم يض//انار
در درون قش////////////رھای پ////////////ائينی و 

؛ ب////ی اعتم////ادی طبق////ه )زحمتکش///ان
اس//تمداران، اعتم//اد ب//ه يک//ارگر ب//ه س

ج/////ه ينف/////س طبق/////ه ی ک/////ارگر در نت
ر و دراز ي//گيروزمن//د، پيمب//ارزات پ

شروی کارگری يری پيمدت؛ شکل گ
منس//جم و متعھ//د ب//ا اعتم//اد ب//ه نف//س 

 .کافی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ن//ی ذک//ر يت عيچنانچ//ه اغل//ب وض//ع
ج//اد گ//ردد، ھ//ر جرق//ه ئ//ی در يش//ده ا

جامع/ه منج/ر ب/ه دگرگ/ونی ت/وده ئ//ی 
ھ////ر اعتص////ابی ک////ه از . م////ی گ////ردد

مطالب////ات اقتص////ادی جزئ////ی آغ////از 
طرح » دروازه«گردد، ب@فاصله به 

 .می رسد» قدرت دوگانه«مسئله 
  
 

 ١٣٨٦ مھر ٢٢
 ١ بولتن شماره 

  شورای ھمکاری
 

 
 

" تحريم فعال"تاکتيک 
 اباتانتخ

 عابر سرخ
 

انتخاب///ات مجل///س جمھ///وری اس///@می 
 مختل/ف ب/ه ھای نزديک است و واکنش
 . کند آن خود را نمايان می

ھ//ای حي//ات اي//ن نظ//ام و  در تم//ام دوره
در ھمه موارد انتخابات آن، ي/ک وج/ه 
واک///نش ب///ه انتخاب///ات ش///رکت و وج///ه 
ديگ///ر تح///ريم آن ب///وده و اکن///ون ني///ز 

در اي//ن رابط//ه س//ه ن//وع . چن//ين اس//ت
 ن/دواکنش اص/لی وج/ود دارد ک/ه عبارت

 :از
 

 واکنش طيف رفرميستی
 

گرايش//اتی در مي//ان اپوزس//يون، بن//ا ب//ه 
ھ////ای خش////ک و  س////ری فرم////ول ي////ک

ربط تصميم به شرکت در انتخاب/ات  بی
گرفته تا با خي/ال خ/ود عام/ل تغييرات/ی 

ھ///ای  از جن///اح! در نظ///ام ح///اکم ش///وند
کن/////////ار گذاش/////////ته ش/////////ده از دول/////////ت 

رفته ت/ا گرايش/ات داری ايران گ سرمايه
رفرميستی که برای کند کردن مب/ارزه 
طبق//اتی نگ//اه خ//ود را ب//ه تغيي//رات در 

کنن///د و ھ///دف ورود  ب///ا% متمرک///ز م///ی
خ///ود ب///ه مجل///س را ني///ز ن///ه در جھ///ت 
پيش//برد اھ//داف مب//ارزه طبق//اتی علي//ه 

داری بلک//ه بن//ا ب//ه ذات خ//ود،  س//رمايه
کمک به روند و س/رعت اي/ن تغيي/رات 

م ق//////رار در چ//////ارچوب ھم//////ين نظ//////ا
خورن//د و  دھن//د؛ بارھ//ا شکس//ت م//ی م//ی

 .کنند باز از جای قبلی شروع می
 اما در مورد رفرميزم، مسئله ب/ر س/ر 

ھ///ا گزين///ه ديگ///ری  اي///ن اس///ت ک///ه آن
ھ///ا ھرگ///ز ب///ه تح///و%ت از  آن. ندارن///د

پ//ائين اعتق//ادی نداش//ته و ندارن//د و اگ//ر 
ای گ//رايش  ت@ش//ی در جھ//ت رش//د پاي//ه

ت ب///ه کنن///د تنھ///ا ب///رای تقوي/// خ///ود م///ی
منظ///ور تحمي///ل خ///ود ب///ه حکوم///ت و 
ب/رای کس/ب امتي/از طبق/اتی اس/ت و ن/ه 
به دليل امکان رشد مب/ارزه طبق/اتی از 

ًھ////ا اساس////ا ب////ه ھم////ين دلي////ل  آن. پ////ائين
ش/////وند و مرزبن/////دی  رفرميس/////ت م/////ی

ج//ا  انق@ب//ی ب//ا اي//ن گرايش//ات از ھم//ين
 . گيرد ريشه می

 
 واکنش طيف راست

 
دس///////ته راس///////ت اپوزس///////يون مانن///////د 

 ،ل////ب و س////ازمان مجاھ////دينط س////لطنت
دانند که حق شرکت در  یچون خوب م

 ش/عار ،ش/ود انتخابات ب/ه آنھ/ا داده نم/ی
 ب//ا اي//ن اس//تعداد ک//ه در .تح//ريم ميدھن//د
توانن/د چ/رخش معک/وس  لحظه آخر می

ھا انتخابات را به دلي/ل  آن. داشته باشند
کنن/د  غيردمکراتيک بودنش تحريم نمی

زي//را اي//ن وج//ه اش//تراک خودش//ان ب//ا 
رژي///م سياس///ی . رگزارکنن///دگان اس///تب

ای ديگ/////ر  ھ/////ا چ/////اره ح/////اکم ب/////رای آن
گ//ذارد و در واق//ع، تح//ريم پيش//نھاد  نم/ی

ھا چ/ون  ھا است که آن خود رژيم به آن
ان///د پيش///نھاد  دع///وت ب///ه ش///رکت نش///ده

 . پذيرند تحريم را می
 تحريم در ظاھر خود نوعی واکنش و 

رس///د ام///ا  گ///ری ب///ه نظ///ر م///ی دخال///ت
ج//ود دارن//د ک//ه ن//ه جريان//ات فراوان//ی و

 با اين ح/ال در ،اند گر و نه فعال دخالت
ًواک///نش ب///ه انتخاب///ات و بعض///ا طب///ق 

دھن/د  غريزه خود شعار تح/ريم س/ر م/ی
و تکلي///////ف خ///////ويش ب///////ا موض///////وع 

گ////ری سياس////ی در رابط////ه ب////ا  دخال////ت
 . کنند انتخابات را حل می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واکنش طيف سانتريستی
 

درم//ورد طي//ف گرايش//ات سانتريس//تی 
ًي/////ن وض/////عيت ک/////ام@ واض/////ح دي/////ده ا

آنھ////ا ي////ک چي////ز را خ////وب . ش////ود م////ی
دانند و آن عدم شرکت در انتخابات  می

دانند ک/ه   تر می است زيرا از آن واضح
ب///////ه دلي///////ل غيردمکراتي///////ک ب///////ودن 
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ً اصو% شانسی برای شرکت ،انتخابات
ب///ديھی اس///ت وقت///ی . نخواھن///د داش///ت

ًجري//ان سياس//ی اساس//ا ح//ق ش//رکت در 
 باش////د ش////رکت ھ////م انتخاب////ات نداش////ته

ت//ر  ي//ک پل//ه از اي//ن فع//ال. نخواھ//د ک//رد
تح///ريم انتخاب///ات اس///ت ک///ه گرايش///ات 
سانتريستی با تحريم انتخاب/ات خ/ود را 

 !دھند فعال نشان می
موضوع تحريم انتخابات از دعوت ب/ه 

جري//انی . ش//ود ش//رکت در آن آغ//از م//ی
کن///د ک///ه ب///ه  انتخاب///ات را تح///ريم م///ی

. ش/////رکت در آن دع/////وت ش/////ده باش/////د
ش////ات سانتريس////تی اغل////ب چ////ون گراي

دع//////وت ب//////ه ش//////رکت در انتخاب//////ات 
ش////وند ش////رکت در آن را تح////ريم  نم////ی
ھ//ا درس//ت در  کنن//د و س//انتريزم آن م//ی

 . شود جا مشاھده می ھمين
ش////ود  ب///ه عب////ارت ديگ////ر معل////وم نم////ی

واک//نش اي//ن ي//ا آن جري//ان سانتريس//تی 
... برای شرکت در انتخاب/ات مجل/س و

در ص///ورت دع///وت، ب///از ھ///م تح///ريم 
چي/زی اس//ت   آن،اي//ن.  ي//ا ش/رکتاس/ت

گ/ری اي/ن گرايش/ات  که از ن/وع دخال/ت
 . توان متوجه شد می

 ني///ز وج////ود ای گرايش///ات سانتريس///تی
ًدارن//د ک//ه معم//و% در موق//ع انتخاب//ات 

ھ/ا را  دھند که برويد ص/ندوق شعار می
ام//ا ھ//يچ ص//ندوقی آت//ش ! آت//ش بزني//د

گي///رد و ب///ه اي///ن ترتي///ب مش///اھده  نم///ی
ش//ات ھ//يچ پاي//ه کن//يم ک//ه اي//ن گراي م//ی

ای ک///ه رھنمودھايش///ان را اج///را  ت///وده
ح//ال س/وال اي//ن اس/ت ک//ه .  ندارن/د،کن/د

اگ///ر از ھم////ين گرايش////ات دع////وت ب////ه 
ش///////رکت در انتخاب///////ات ش///////ود ب///////از 
. ش//////عارھای مش//////ابه را خواھن//////د داد

اي/ی اي/ن گرايش/ات پاس/خ  ماھيت برنامه
ام///ا در . ب///ه اي///ن س///وال را خواھ///د داد

ص/لی جا برای دور نشدن از بحث ا اين
ب//ه مس//ئله تح//ريم انتخاب//ات ب//ه عن//وان 
ي////ک واک////نش پاسيفيس////تی ي////ا از روی 

به عن/وان » تحريم فعال«  و ،ناع@جی
 . پردازيم گری فعال سياسی می دخالت

 
 ھای انق^بی مارکسيستواکنش 

 
برای طيف مذکور موضوع انتخابات، 

ًدر اينجا مشخصا انتخابات در مجلس (
آن وش///رکت ي///ا تح///ريم ) داری س///رمايه

باي//د بتوان//د حلق//ه راب//ط پيش//برد جن//بش 
چ//ه تحلي//ل  چن//ان. انق@ب//ی ب//ه جل//و باش//د

از ش////رکت در انتخاب////اتی دمکراتي////ک 
برای طيف مارکسيست انق@بی امک/ان 
پيبش////برد اھ/////داف انق@ب/////ی در جھ/////ت 
ت////دارک س////رنگونی س////يادت سياس////ی 

 اي///////ن طي///////ف ،داری باش///////د س///////رمايه
وقت/ی . کن/د درنگ در آن شرکت م/ی بی

کمونيس///////////تی در دوره فراکس///////////يون 
انتخاباتی يک مجلس بورژوايی بتوان/د 

ھ//ای تبليغ//اتی خ//ود ک//ه مس//تلزم  فعالي//ت
ھ///ا ت///@ش ب///رای پيش///برد مق///دار  س///ال

اندکی از آن باشد را در يک سخنرانی 
 چ///را باي///د ب///ه ،ای انج///ام دھ///د ده دقيق///ه

ام//ا اگ//ر در . چن//ين امک//انی پش//ت ک//رد
ًش///رايطی ک///ه تس///خير ق///درت نق///دا در 

طبق/ه انق@ب/ی ق/رار گرفت/ه دستور ک/ار 
ھ/////ای اع/////ت@ی  ًم/////ث@ در دروه( باش/////د

، شرکت در انتخاب/ات ب/ه ض/د )انق@بی
اھداف انق@بی تبديل ش/ده و باي/د از آن 

 . امتناع کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع شرکت درانتخابات و يا خ/ود 
ی يھای بورژوايی در کش/ورھا پارلمان

داری نامتع///ارف پيچي///ده و  ب///ا س///رمايه
در آن مس////تلزم گسس////ت گ////ری  دخال////ت

طلب////ی  کام////ل از س////انتريزم و فرص////ت
پيچي/////دگی اي/////ن موض/////وع در . اس/////ت

 ييجاس/ت ک/ه حاکمي/ت در کش/ورھا اين
 نم////ايش ،امتع////ارفداری ن ب////ا س////رمايه

دمکراتي////ک پارلم////ان و انتخاب/////ات را 
فريب//ی خ//ود  کن//د ت//ا در ع//وام اج//را م//ی

نس//بت ب//ه دمکراتي//ک ب//ودن حکوم//ت 
در کش/وری نظي/ر . خويش موف/ق ش/ود
ک///////ه دمکراس///////ی  پاکس///////تان، ب///////ا آن

ب//ورژوايی ح//اکم در آن تحم//ل حض//ور 
طي//ف مارکسيس//ت در مجل//س را دارد 
ام////ا ھمزم////ان ي////ک دول////ت ب////ا کودت////ا 

داری منتخ//ب  ج//ايگزين دول//ت س//رمايه

. کن/د شده و حکومت نظامی اعم/ال م/ی
ی يخي/ز ب/ودن کش/ورھا اما ويژگی نف/ت

 ھم//ين ح///د از ،نظي//ر کلمبي///ا ي//ا اي///ران
ی را ھ////م تحم////ل دمکراس////ی ب////ورژواي

 ،کن//د ک//ه ت//@ش م//ی  ض//من آن؛نک//رده
نش//ان دھ//د در اج//رای دمکراس//ی خ//ود 

پدي/////ده . ت/////ر نيس/////ت از آن ھ/////م عق/////ب
انتخابات در اين کشورھا فق/ط نمايش/ی 

. فريب//////ی اس//////ت ب//////رای اي//////ن ع//////وام
گ//ری ص//حيح و فع//ال ب//ه ج//ای  دخال//ت

انفعال سانتريستی نيز برای افشا ھمين 
 .نمايش است

 ب///ه ج///ای طي///ف مارکسيس///ت انق@ب///ی
اثب//ات غيردمکراتي//ک ب//ودن انتخاب//ات 

ب//ه ج//ای ت//ا کن//د  ب//ه خ//ودش، ت//@ش م//ی
م/ا "گزين/ه س/اده انتخ/اب نش/ينی و  خانه

گ/ری دقي/ق،  ، با دخالت"کنيم تحريم می
غيردمکراتي//ک ب//ودن انتخاب//ات را ب//ه 

کنن/////دگان در آن نش/////ان داده و  ش/////رکت
ھ/ا را دع/وت  درست ب/ه ھم/ين دلي/ل آن

 . کند به تحريم 
 ،ب///ه دلي///ل ف///وق» تح///ريم فع///ال«ش///عار

ش///عار طي///ف مارکسيس///ت انق@ب///ی در 
انتخاب////////ات غيردمکراتي////////ک نظ////////ام 

اين شعار از سطح . داری است سرمايه
آگ//اھی کن//ونی ح//اکم در جامع//ه آغ///از 

دھد که  کند؛ به توده ھا رھنمود نمی می
برويد صندوق ھ/ا را آت/ش بزني/د زي/را 

ھا و پش/ت ک/ردن  با آتش نزدن صندوق
ه چن/ين رھنمودھ/ايی خ/ود را ھ/ا ب/ توده

 . منزوی خواھد کرد
ک/ه نوب/ت ب/ه نم/ايش دمکراس/ی  زمانی

نی رس//د و زم//ا داری ح//اکم م//ی س//رمايه
که اين نمايش از طريق انتخابات اجرا 

ش//ود، حکوم//ت خ//ود مجب//ور اس//ت  م//ی
کل جامع/ه را ت/ا ح/دی سياس/ی کن/د ک/ه 
بتوان//////د ع//////ده زي//////ادی را ب//////ه پ//////ای 

يطی در شرا. ھای رای بياورد صندوق
ک///ه چن///ين فض///ای سياس///ی در جامع///ه 

ش//ود و در م//واری ک//ه تح//ت  ح//اکم م//ی
 وس///يعی قص///د یھ///ا اي///ن ش///رايط ت///وده

 نماين///دگان خ///ود را انتخ///ابش///رکت و 
دارن///د، تاکتي///ک انق@ب///ی تح///ريم فع///ال 
انتخاب///ات ب///ا ش///روع از س///طح آگ///اھی 

 نش//ان ،کن//د عم//ومی موج//ود ت//@ش م//ی
دھ///د اي///ن انتخاب///ات غيردمکراتي///ک و 

ب///رای .  ض///حک اس///تي///ک نم///ايش م
طي//////ف  ،ن منظ//////ورپيش//////برد اي//////
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ھ///ای انق@ب///ی ب///ر خ///@ف  مارکسيس///ت
نش/ينی  طيف سانتريستی، به ج/ای خان/ه

و اع@م تح/ريم از راه دور، از فض/ای 
 وارد ،سياسی ساخته شده استفاده ک/رده

ک///ارزار ش///ده و رو ب///ه عم///وم م///ردم 
 یای را ب//ه عن//وان کاندي//د انتخاب//ات ع//ده

د مش/روط گوي/ خود معرفی ک/رده و م/ی
ب////ه پ////ذيرش اي////ن ع////ده در انتخاب////ات 
شرکت خواھيم کرد و ھر دليل/ی ب/رای 
رد ص///@حيت اي///ن ع///ده را دلي///ل ب///ر 
غيردمکراتي///ک ب///ودن اي///ن انتخاب///ات 

ص//ورت از ھم//ه  ذک//ر ک//رده و در اي//ن
کن/////يم از ش/////رکت در آن  دع/////وت م/////ی

 . امتناع کرده و آن را تحريم کنند
ج/ا انتخ/اب دقي/ق اي/ن  نکته مھ/م در اي/ن

طي//ف مارکسيس//ت انق@ب//ی .  اس//تع//ده
گ///ری در واق///ع ت///@ش  ب///ا اي///ن دخال///ت

کن//د ب//ه م//ردم نش//ان دھ//د ک//ه اي//ن  م//ی
انتخاب///ات غيردمکراتي///ک اس///ت زي///را 

ای دمکراتي////ک کس////ی ب////ه  در جامع////ه
. ش/ود عنوان زندانی سياس/ی ياف/ت نم/ی
گوي////د  اي////ن طي////ف رو ب////ه م////ردم م////ی

کاندي///دھای م///ورد نظ///ر م///ا اکن///ون در 
 ،ارگر، معل////مزن////دان ھس////تند، آنھ////ا ک////

 م//ا ؛ھس//تند...   فع//ال زن//ان و،دانش//جو
ع//ده ای منتح//ب از آنھ//ا را ب//ه عن//وان 

کن/يم و  کانديد به ھمه مردم معرف/ی م/ی
خواھ//ان آزادی ھم//ه زن//دانيان سياس//ی 

 . ھستيم
مرز بين اين نوع شرکت در انتخاب/ات 

 در انتخ//////اب ،ب//////ا ن//////وع رفرميس//////تی
کاندي//////داھايی اس//////ت ک//////ه در مقط//////ع 

برن//د و  م//ی ان ب//ه س/رانتخاب/ات در زن//د
م////رز آن ھمزم////ان ب////ا طي////ف منفع////ل 

گ//ری ب//ه روش  سانتريس//تی در دخال//ت
يعن//ی تح//ريم در م//تن » تح//ريم فع//ال«

دخالت و يا دخال/ت در انتخاب/ات ب/رای 
افشای نمايش غيردمکراتيک انتخابات 

نش//////ينی منفعل//////ين  ن//////ه خان//////ه. اس//////ت
سانتريس/////ت و ن/////ه مي/////ل ب/////ه ش/////رکت 

 بلک///ه ،رفرميس///تی تح///ت ھ///ر ش///رايط
ح//ريم فع//ال ک//ه جنب//ه فع//ال ب//ودن آن ت

تح//ريم انتخاب//ات ب//ا نش//ان دادن د%ي//ل 
دمکراتي////ک ب////ودن آن ب////ه م////ردم غير

 .تواند مفيد باشد است، می
ب///رای ) اغل///ب سانتريس//تی(گرايش//اتی 

آنکه با اين روش ناچ/ار چرتش/ان پ/اره 
» تح//ريم فع//ال« ش//روع ب//ه نق//د ،نش//ود

ھ//ا ب//ا ھ//ر ت@ش//ی ب//از  ام//ا آن. کنن//د م//ی
ش//رکت "ش//وند از مض//امين  یناچ//ار م//

تح//ريم «در انتخاب/ات ب//رای نق/د " فع/ال
اس/تفاده کنن/د و ب/ه اي/ن » فعال انتخابات

ھ//ا در  طلب//ی آن ترتي//ب ماھي//ت فرص//ت
ھم/////ين روش از ک/////ار بيش/////تر عي/////ان 

 . شود می
مس////ئله مھ////م در تاکتي////ک دع////وت ب////ه 

 تس///لط ک///افی ب///ه دان///ش ،تح///ريم فع///ال
مب////ارزه طبق////اتی و اتک////ا ب////ه مب////ارزه 

ب//ا اي//ن امک//ان اس//ت ک//ه .  اس//تطبق//اتی
گ/////رايش مارکسيس/////ت انق@ب/////ی ھ/////يچ 
ت//وھمی نس//بت ب//ه انتخاب//ات ب//ورژوايی 
نداشته بلکه برای حل توھم عمومی به 
دمکراتيک بودن انتخابات اس/ت ک/ه ب/ا 
ورود ب//ه ک//ارزار انتخاب//اتی از طري//ق 
نش//////ان دادن م//////وارد نق//////ض حق//////وق 
دمکراتي///ک ت///@ش در شکس///تن ت///وھم 

داری   س//رمايهدول//ت. کن//د عم//ومی م//ی
ًح//اکم در اي//ران قطع//ا نخواھ//د پ//ذيرفت 

ًھم کسانی ک/ه نق/دا  ھا، آن که کمونيست
 وارد ،برن///د ھ///ا ب///ه س///ر م///ی در زن///دان

مجلسش شوند و ب/ه اي/ن ترتي/ب ب/ا اي/ن 
اکن//ون دلي//ل . ط//رح مقابل//ه خواھ//د ک//رد

ملم//وس و واقع//ی ب//رای تح//ريم وج//ود 
تواند در سطح وسيع مورد  داشته و می

ک////ه  ض////من آن. ر بگي////رداس////تقبال ق////را
حض//ور فع//الين و زن//دانيان سياس//ی در 

اي/ن . ش/ود زندان برای ھمه آش/کار م/ی
توان/////د بس/////اط  روش اس/////ت ک/////ه م/////ی

انتخاب//ات را دود کن//د و ب//ه ھ//وا ب//رد و 
ن//ه ش//عارھايی ک//ه بارھ//ا دي//ده ش//ده از 

ش/////ود و  ھ/////ا رد م/////ی روی س/////ر ت/////وده
ت/////ر  ش/////عاردھنده را از قب/////ل من/////زوی

 . کند می

 
 ١٣٨٦ آذر ٢٥

 

 
 

 رين عبادیيش
 او در صدا آمريکانظرات نقدی بر 

 د س^میناھي
 

 ان//رژی ) ٢  ؟احتم//ال وق//وع جن//گ) ١

واک///نش  ) ٣ن//ه اس//ت  ا بھکي//ھس//ته ای 
 ن مساله يطبقه کارگر با ا

س////ازی  ی غن////ی ز ھنگ////ام آغ////از برنام////ه
اورانيوم، شعارھايی پيرام/ون اي/ن مس/اله 

: ت//رين آنھ//ا اي//ن ب//ود مط//رح ش//د ک//ه عم//ده
 . »ای حق مسلم ماست ژی ھستهانر«

در ح/ين پيش/رفت اي/ن برنام/ه و ش//عارھا، 
ھ//ر روزش//اھد اع//@م تھدي//داتی از س//وی 

ی تلويزي//ون و  ی جھ//انی ب//ه وس//يله جامع//ه
الوقوع  ی قريب ھا و احتمال حمله روزنامه

ی  خ/ورده آمريکا و دشمنان فرضی و قس/م
ايران بوديم که از سوی رسانه ھا تک/رار 

 .شد می
ای بودن/د،  م اينھا اخبارھايی رسانهاما تما

توجه به اين مس/ئله  در حالی که جامعه بی
 ...داد  به حيات خود ادامه می

ش/ود ک/ه اگ/ر  جا سوالی مطرح م/ی در اين
ای ح///ق مس///لم ماس///ت، آي///ا  ان///رژی ھس///ته

ني//ز ... داش//تن تش//کل مس//تقل ک//ارگری و 
 !حق مسلم ماست؟

ای مث/ل ان/رژی  شود ک/ه مس/ئله چگونه می
ی زن///دگی م///ا  ای ک///ه در روزم///ره ھس///ته

ش//ود  نقش//ی ن//دارد و نخواھ//د داش//ت، م//ی
ام///ری حي///اتی و حق///ی مس///لم ب///رای مل///ت 

ای ب/ه روز، مث/ل داش/تن  ايران، اما مسئله
توان//د ح//ق مس//لم  نم//ی... ح//ق اعتص//اب و 

 !يک ملت باشد؟
چ///ه حکوم///ت خ///ود را در مع///رض  چن///ان

ھا  ی سگ ديد، آيا اين چنين ق@ده جنگ می
 ! داد؟  به مردم دندان نشان میرھا کرده و

اي///ن چن///ين وحش///ی و عي///ان ب///ه اع///دام  و 
ھ////ای اجتم/////اعی  س////رکوب تم////ام جن/////بش

 !پرداخت؟ می
س//وال م//ن اي//ن اس//ت ک//ه خ//انم عب//ادی و 
جارچيان دستگاه حکومتی، اي/ن خبرھ/ای 

ک/////////ه م/////////دام آن را در (ژورناليس/////////تی 
) کني//د ھ//ا و تلويزي//ون قرق//ره م//ی روزنام//ه

! م//اعی اس//ت؟بح//ث روز ک//دام جن//بش اجت
 !چه کسی؟! کارگران؟! زنان؟

الوقوع ب/ود، حکوم/ت ن/ه  اگر جنگ قريب
ھای اجتماعی کاری نداشت  تنھا به جنبش

بلکه اعدامی ھم تحت عن/وان برخ/ورد ب/ا 
ديگ////ر . داد اراذل و اوب////اش ترتي////ب نم////ی

ی  ايج////اد رع////ب و وحش////ت را س////رلوحه
داد، باز ھم شعار  ی خود قرار نمی برنامه

در اي//ن . داد دری س//ر م//یبراب//ری و ب//را
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نم/ود ت/ا از ھم/ان  زمان ت@ش خود را م/ی
اف///راد معت///اد و ط///رد ش///ده ني///ز س///ربازی 

در . بس//ازد در جھ//ت حف//ظ من//افع خ//ويش
ی تلويزي///ون و  اي///ن ھنگ///ام ديگ///ر برنام///ه

روزنامه، نه اخبار حوادث بود، ن/ه تبلي/غ 
ديگ/ر . ٤٤لباس اس@می و نه تبليغ اص/ل 

ابط/ه ب/ا فواي/د ھ/ای تلويزي/ون در ر برنامه
آن ھنگ/ام . سازی بحثی نداش/ت خصوصی

ھر ثانيه شعار بود ) الوقوع ی قريب حمله (
و ن///ه (پارچ///ه  و برنام///ه از ايران///ی ي///ک

، برانگيختن )پارچه جمھوری اس@می يک
 . احساسات ناسيوناليستی

يک//ی از اص//ول م//ديريت در حف//ظ سيس//تم 
س/ازمان و اطاع//ت کارکن/ان و پي//روی از 

ت که افراد مدام از حضور رھبر، اين اس
اي//ن . دش/منی خ/ارجی احس//اس ت/رس کنن/د

اص//ل در اي//ران ني//ز ب//ه ط//رزی آش///کار 
ک//ه  مش/ھود اس//ت و م//ردم را در ت//وھم اي//ن

ی دنيا دشمن خاک و اس@م ما ھستند،  ھمه
از اي////ن رو اس////ت ک////ه .  دارن////د نگ////ه م////ی

به ھر حال حکومت بد، بھتر «: شنويم می
 . »حکومتی است از بی

: کن//د ک//ه ب//ه درس//تی اش//اره م//یتروتس//کی 
آيا ترس فقط از جن/گ اس/ت؟ آي/ا ھج/وم «

کا%ھ///////ای ارزان  تھدي///////د ب///////ه حس///////اب 
 ) انق@بی که به آن خيانت شد.  (»آيد؟ نمی

ص/////حبت از تح/////ريم و  ورود کا%ھ/////ای 
ارزان که ن/ه تنھ/ا ب/ه اقتص/اد آس/يب وارد 

ای چون دستمزدھا و  آورد، بلکه مسئله می
پ//ی دارد، تھدي//د بيک//اری ک//ارگران را در 

 !شود؟ محسوب نمی
افت/اده و  داری ايران، از نوع عقب سرمايه

ديکتاتور اس/ت و اي/ن ام/ر اتف/اقی نيس/ت، 
بلکه امپرياليسم در کش/وری جھ/ان س/وم، 
چون ايران نياز به چنين حکومتی دارد تا 

ھ//ای  اي//ن حکوم//ت ض//من س//رکوب جن//بش
اجتماعی، بازاری باشد آزاد و امن ب/رای 

 .جیکا%ھای خار
ايران///ی ک///ا%ی «: از س//ويی ط///رح ش///عار

، ٤٤، ھمزمان با تولد اصل »ايرانی بخر
جنگ بر . نشان از تضادی در منافع است

سر منافع امپرياليسم و بورژوازی اي/ران 
پس طبيع/ی اس/ت ک/ه امث/ال عب/ادی . است

از جن////گ دم بزنن////د و ھراس////ان و ب////دون 
ای را مس//ئول  تام//ل، مس//ئله ان//رژی ھس//ته

 در اي//ن راه آس//مان را ب//ه جن//گ بدانن//د و
 . ھا ببافند ريسمان

ای تح//ت فش//ار، %زم  م//ا ب//ه عن//وان طبق//ه
!) ؟(الوق////وع اس////ت ک////ه در جن////گ قري////ب

که ھمان مبارزه (آگاھانه مسير اصلی را 
) داری است برای سرنگونی نظام سرمايه

 ١٣٨٦آذر   .ادامه دھيم

 جواب سوسياليست انق^بی 
به سواaتی در مورد 

و » سانمجلس موس«
 »شوراھا«

 
 رنوا راسخ

 
 

چيست و در چه » مجلس موسسان «-١
 شود؟ زمانی تشکيل می

 
که پيشروان کارگری و  در زمانی

پيشگامان انق@بی در تشتت و پراکندگی 
برند، در  تشکي@تی و نظری به سر می

زمانی که بورژوازی و وابستگانشان نيز 
قادر نيستند، پس از سرنگون شدن حکومت 

قدرت سياسی را در دست خود وقت، 
بگيرند و عم@ خ@ی ژرفی در جامعه 

از » مجلس موسسان«بوجود آمده، برپايی 
ھای انق@بی در دستور  سوی سوسياليست

 .گيرد کار قرار می
 
، مجلسی است »مجلس موسسان«

گذار که بر اساس  دموکراتيک و قانون
ی  ی مردم تشکيل شده و به وسيله اراده

کارگران، سربازان، شوراھای مسلح 
دھقانان و اقشار مختلف مردم حمايت و 

» مجلس موسسان«در . شود پشتيبانی می
بايد اکثريت در دست نمايندگان کارگران و 
زحمتکشان باشد و نه در دست يک مشت 

دار يا حاميانشان که ھر زمانی که  سرمايه
خواستند قوانينی را به نفع خود وضع يا رد 

 .کنند
 
با طرح قوانينی در » نمجلس موسسا«

چون و چرای مالکيت  مورد الغای بی
ھای  ای، گام خصوصی در صنايع پايه

ای را در جھت تکامل جامعه به  کننده تعيين
داران  مرحله جديد سلب مالکيت از سرمايه

ھای  و تقويت شوراھا به مثابه ارگان
اين مجلس در حقيقت . دارد اجرائی برمی

 در خدمت بايد اکثريت ت@ش خود را
 .ساختن يک نظام شورايی قرار دھد

 
، مجلسی است که بايد »مجلس موسسان«

 مردم پاسخگوی تمام مطالبات دموکراتيک
نظير مساله ملی، مساله زنان، آزادی 
تجمع، بيان، قلم و غيره باشد و به 

ھای مختلف نبايد از طرح اين مسائل  بھانه
که به صورت %ينحلی در نظام 

 .يران درآمده، شانه خالی کندداری ا سرمايه

 
مجلس «ھای انق@بی شعار  سوسياليست

را به عنوان يک تاکتيک » موسسان
» راه کارگر«نه به مانند -مقطعی 

سانتريست که آن را تبديل به يک شعار 
  در برنامه خود قرار -استراتژيک نموده

داده و ھرگز آن را بعنوان يک شعار 
رح چرا که ط. کنند اصلی مطرح نمی

ای که  دائمی بودن يک مجلس مث@ در دوره
اند  شوراھا قدرت سياسی را در دست گرفته

شود که اين مجلس ماھيت اصلی  سبب می
خود را از دست داده و نھايتا تبديل به يک 
نھاد حرافی و بوروکراتيک که عم@ 

ای برای رشد جريانات ضد انق@ب  %نه
 . است، گردد

 
سانی که پس  در انتخابات مجلس موس-٢

از پيروزی انق@ب اکتبر در ماه نوامبر 
 در روسيه برگزار شد، چه حزبی ١٩١٧

اکثريت آرا را به دست آورد؟ و چرا 
ھا در اقليت قرار گرفتند؟ برخورد  بلشويک
ھا و شوراھای سراسری با  بلشويک

تصميمات مجلس موسسان چگونه بود؟ 
ای بر اين اعتقاد ھستند که بسته شدن  عده
س موسسان در روسيه عامل به وجود مجل

آمدن جنگ داخلی شد، آيا اين مساله درست 
است؟ اين عده ھمچنين بسته شدن مجلس 
موسسان را سرآغاز و يکی از عوامل 

گيری يک حکومت تک حزبی  شکل
ای صحت  دانند، اين مساله تا چه اندازه می

 دارد؟
 
 

 مجلس موسسان ١٩١٨در پنجم ژانويه 
 درصد از ٢٥ھا تنھا  کبلشوي. تشکيل شد

آرای  انتخابات اين مجلس در ماه نوامبر 
اين مقدار بنا .  را نصيب خود کردند١٩١٧

به نظر بسياری از مورخين بزرگ،  
. متعلق به اکثريت زحمتکشان روسيه بود

ی نسبتا  البته اين طبقه در آن روزگار، طبقه
کوچکی بود، چراکه جامعه روسيه يک 

 . جامعه دھقانی بود
 
 درصد آرا، ٥٨ھا با دارا بودن »آر.اس«

اکثريت را در دست داشتند که بيشتر اين 
زمانی . ھا داده بودند آرا را دھقانان به آن

که کرنسکی به عنوان يکی از نمايندگان 
ھا به دولت بورژوايی »آر.اس«حزب 

به نام » آر.اس«پيوست، اکثريتی از حزب 
ھا نزديک و  به بلشويک» جناح چپ«

ھا پيوستند تا حکومت  تا به آننھاي
 . را براندازند» کرنسکی«



    سال اول-١٣٨٦  دی١           شماره نھم        ميليتانت
 

٩ 

زمانی که انتخابات مجلس موسسان 
» آر.اس«صورت گرفت، اکثريت نامزدان 

جناح «برای مجلس موسسان از       
در نتيجه آنان ضمن . بودند» راست

مخالفت با اص@حات ارضی و تداوم 
بار گذشته به  حمايت از  سيستم اسارت
 . پرداختند» کرنسکی«دولت موقت 

 
د%يلی که باعث شد دھقانان  به حمايت  

ھا بپردازند و در انتخابات مجلس »آر.اس«
موسسان بيشترين رای را به آنان بدھند 

 :عبارت بودنند از
 
ھا پيش از انق@ب کار »آر.اس «-١

سيستماتيک سياسی را در بين دھقانان 
انجام داده و توانسته بودند با توسل به 

رھای راديکال حمايت آنان را جلب شعا
 . کنند

 
ھا ھمچنين از مدافعان »آر.اس «-٢

سرسخت اص@حات ارضی و واگذاری 
زمين به دھقانان فقير در پيش از انق@ب 

اما در ھنگامه انق@ب و به ھمراه . بودند
بورژوازی حاکم، به نفی شعارھايی 

. دار آن بودند پرداختند که خود پيشتر پرچم
ديگر » آر.اس«ی ديگر، حزب  به گفته

ھای  ماھيتا خالی از ھر گونه رگه
ی خود بود و  راديکاليزم انق@بی گذشته

لباس حاميان دولت موقت که ماھيت 
در . بورژوايی داشت را بر تن کرده بود

نتيجه، اين نتايج انتخابات مجلس موسسان            
توانست واقعيات توازن قوای طبقاتی  نمی

 .ات موجود در جامعه را برتابددر بين طبق
 

ھا  در پی تشکيل مجلس موسسان، بلشويک
 ی شوراھا دومين کنگرهی  قوانين مصوبه

حقوق زحمتکشان و «که اع@ميه 
نام داشت را به اين » استثمارشوندگان

مجلس ارائه دادند، اين اع@ميه برای 
شود ولی با  تصويب به رای گذاشته می

 رای ١٣٨ رای مخالف در مقابل ٢٣٧
اين به بدين معنا بود که . شود موافق رد می

که نماد يک حکومت (مجلس موسسان 
به رد  مصوبات شوراھا ) بورژوايی است

پرداخته و ماھيت ) نماد نظام پرولتری(
اش را در مقابل تغييرات بنيادی  بازدارنده

 .در جامعه روسيه به نمايش گذاشت
 

ھای چپ، بعد از »آر.اس«ھا و  بلشويک
ی شوراھا به  اينکه مصوبات دومين کنگره

بخوانيد (ی مجلس حامی بورژوازی  وسيله
رد شد، مجلس را ترک ) مجلس موسسان

مانده در صحن  نمايندگان باقی. کردند
ھا بر سر و کله ھم زدند و  مجلس ساعت
جايی که نگھبانان ساختمان  نھايتا از آن

خواستند استراحت کنند  خسته بودند و می
يندگان خواستند که مجلس را ترک از نما
جا را  آنان نيز بدون ھيچ مقاومتی آن. نمايند

ھيچ تظاھرات يا اعتراضی . ترک کردند
ی در رابطه با بسته شدن مجلس  ا جدی

 . موسسان از طرف مردم صورت نگرفت
 
رھبر جناح چپ » ماريا اسپيری دونوا«
زمان با بسته شدن مجلس  ھا ھم»آر.اس«

 : موسسان نوشت
 
شويم،  در دورانی که ما به آن وارد می" 

تا . کند ھای کھنه ديگر کفايت نمی ميزان
ھمين اواخر عبارت مجلس برای انق@ب 

تنھا در ھمين اواخر، يعنی . شد ھجی می
زمانی که سرشت انق@ب خود را بيش از 
بيش آشکار ساخت، به روشنی احساس شد 
که اوھام پارلمانی بايد از اذھان ما رخت 

ھا که بايد  اند و نه پارلمان اين مردم. ببندد
. رھائی اجتماعی انسانيت را متحقق سازند

بله زمانی که مردم رمز قدرت خويش را 
ھا شوراھا را به  درک کردند، زمانی که آن

مثابه بھترين حاميان اجتماعی خويش 
ھا يک مجلس ملی واقعی  يافتند، آنگاه، آن

 ".را ايجاد خواھند کرد
 

، سومين ١٩١٨اسط ماه ژانويه در او
ی سراسری شوراھا در محيطی  کنگره

. بسيار باز و دمکراتيک تشکيل جلسه داد
در اين کنگره روسيه به عنوان جمھوری 

ھای  ی ارگان شوراھا اع@م گرديد و کليه
قدرت مرکزی و محلی به شوراھا واگذار 

اين کنگره با اکثريت آرا برخورد . شدند
ھای چپ را در »آر.اس«ھا و  بلشويک

 .  مورد مجلس موسسان تائيد کرد
 

اين مساله که بسته شدن مجلس موسسان 
سبب جنگ داخلی و پيامد آن بوروکراتيزه 
شدن نظام شورايی شد، درست نيست  و 

شود که  معمو% از طرف افرادی مطرح می
برای به کرسی نشاندن نظرات خود حتی 

بايد . کنند به تحريف تاريخ نيز مبادرت می
ی  دانست که جنگ داخلی به وسيله

، »کورنيلوف«گاردھای سفيد به فرماندھی 
، »دنيکين«و » الکسيف«، »کالدين«

درست يک ماه بعد از پيروزی انق@ب به 
حکومت نوپای شوراھا  تحميل شد  و اين 
در حالی بود که مجلس موسسان در پنجم 

يعنی در حدود دو ماه نيم  (١٩١٨ژانويه 
 .تشکيل گرديد) وع جنگ داخلیبعد از شر

  
توان در مورد د%يل رشد بوروکراسی  می

در حزب بلشويک، خلع س@ح شدن 
ھا به يک سری  شوراھا و تنزل آن

تشک@ت نمادين بوروکراتيک و در نھايت 
مستقر شدن نظام تک حزبی، بسيار نوشت 

توان بسته شدن  ولی  ھيچ زمانی نمی. 
 از مجلس موسسان را به عنوان يکی

عوامل بوروکراتيزه شدن نظام شورايی و 
استقرار حکومت تک حزبی در نظر 

چراکه انحطاط نظام شورايی د%يل . گرفت
ھا اشاره  ديگری دارد که به اختصار به آن

 :خواھم نمود
 

 کشور امپرياليستی ١٤حمله بيش از ) الف
به روسيه شوروی که  اقتصاد اين کشور 

 خود شرايط را نابود ساخته و  به ھمراه
اين مساله يکی از . جنگی را موجب شد

 . عوامل اساسی انحطاط نظام شورايی بود
 

 کشورھای امپرياليستی  ی ارتش علت حمله
به روسيه شوروی اين نبود که اين نظام، 

بخوانيد مجلس (ِ◌ پارلمان بورژوايی  در
خواستند  ھا می را بست، بلکه آن) موسسان

ت را از دست که انق@ب اين کشور که قدر
بورژوازی گرفته بود و انگيزه و اميد 

ی در پرولتاريا جھان  به وجود آورده  ا تازه
انق@ب بلشويکی اولين . بود را نابود سازند

ترين  ترين و انسانی انق@بی بود که مترقی
قوانين را برای کارگران، دھقانان، 

ھای ملی، زنان و غيره به تصويب و  اقليت
ی نيروھای   پيش از حمله.    اجرا گذاشت

امپرياليستی به سرزمين شوراھا اکثريت 
ھای  روزنامه، مج@ت، احزاب و سازمان

اپوزيسيون به راحتی فعاليت کرده و 
 خود را آزادانه برگزار  تظاھرات

برای روشن شدن اين موضوع . کردند می
مامور «توجه شما را به قسمتی از کتاب 

» بروس لوکھارت«نوشته » انگليسی
ديپلمات انگليسی که در زمان پس از 

او . کنم انق@ب در روسيه بود، جلب می
 :نويسد می
 
در آن ھنگام، نه تروری وجود داشت و " 

. ترسيدند نه مردم از اربابان جديد خود می
بلشويکی به انتشار خود  ھای ضد روزنامه
ھا با  دادند و به سياست بلشويک ادامه می

بورژوازی ... کردند وضع خشنی حمله می
ھا به زودی  ھنوز اطمينان داشت که آلمانی

ھا را به دنبال کارش  جمعيت بلشويک
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من بدون جانبداری به ... خواھند فرستاد
زنم،  ھا دست می ی بلشويک اين مقايسه

ای که بعدھا اعمال گرديد  رحمی زيرا بی
برای . ی تشديد جنگ داخلی بود نتيجه

ريتانيا، تشديد آن جنگ خونين، مداخله ب
فرانسه، ايا%ت متحده و ديگران، با اميد 

ھای ضدانق@ب به  کاذبی که در ميان روس
وجود آورده بودند، تا حد وسيعی مسئوليت 

مامور انگليسی، لوکھارت، ". (داشت
-٤٠، ص ١٩٢٣نيويورک، پوتنام سانز، 

٢٣٩( 
 
ھای  لنين و ساير بلشويک) ب

انترناسيوناليست، بر اساس نظريات 
س  بر اين اعتقاد بودند که انق@ب مارک

تواند در کشورھای  سوسياليستی می
ی جھان نظير روسيه به تحقق  افتاده عقب

برسد ولی محصور کردن انق@ب را در 
چارچوب يک کشور به معنای انحطاط  

بر ھمين . دانستند تدريجی نظام شورايی می
ھا بر روی پيروزی  اساس بود که آن

نعتی اروپا حساب انق@ب در کشورھای ص
ی  کردند، تا از اين طريق و به پشتوانه می

اين کشورھا، انق@ب بتواند در ساير 
متاسفانه . کشورھای جھان گسترش يابد

ھای آلمان، مجارستان و اعتصاب  انق@ب
بزرگ در ايتاليا  که اين کشور را در 
شرف انق@ب قرار داد، يکی پس از 

منزوی شدن . ديگری شکست خوردند
نق@ب از يک طرف  و جنگ داخلی از ا

ترين  طرف ديگر، عم@ در خود، مخرب
مايه نظير   گرايشات بوروکراتيک و دون

 .باند استالينی را پروراند
 
ديگر عامل رشد بوروکراسی و ) ج

انحطاط نظام شورايی، از بين رفتن فضای 
ھايی بود که انق@ب  دمکراتيک و آزادی
به . ق يافته بودھا تحق خود برای استقرار آن

نظر بنده، اپوزيسون دولت شوراھا 
ھا و » منشويک«ھای راست، »آر.اس«(

خيلی بيشتر از ) ھای چپ»آر.اس«بعد 
ھا در از بين رفتن جو  خود بلشويک

به طور مثال .  دمکراتيک موثر واقع شدند
ھا  ھای چپ که متحدين بلشويک»آر.اس«

 بودند به د%يل کام@ ١٩١٧در  انق@ب 
برست «وجھی با انعقاد صلح نام

مخالفت کردند و به اين نيز » ليتوفسک
بسنده نکرده و برای جلوگيری از صلح، 
سفير آلمان در روسيه را ترور کردند و 

ھا را  تدارک يک قيام نظامی عليه بلشويک
ھا در متزلزل  ھا  و آنارشيست آن. ديدند

کردن  دولت نوپای  سرزمين شوراھا و از 

دمکراتيک جامعه، بسيار بين رفتن جو 
از طرف ديگر . موثر واقع شدند

ھای راست بودند که  دست به »آر.اس«
ترور رھبران بلشويک، منجمله لنين، زده 
و مقدمات ترورھای سرخ از جانب 

ھا و بسته شدن مطبوعات و دفتر  بلشويک
ھا نيز  منشويک. احزاب را فراھم ساختند

  در حاليکه جنگ داخلی شروع شده بود و
بخش وسيعی از مردم درگير جنگ بر 
عليه نيروھای امپرياليستی بودند، با تمام 

ھا که اکثريت کادرھای  نيرو به بلشويک
ی خود را به جبھه جنگ فرستاده  ورزيده

تاختنند و سعی داشتند مردم را  بودند، می
اگر " به قول دويچر. بر عيله آنان بشورانند

ھا ھا امکان داشت که تن برای منشويک
ترين و  گاردھای سفيد را، که فعال

ھا بودند، آماج  ترين دشمن آن خطرناک
حمله قرار دھند، انق@ب و جنگ داخلی 

اما ". افتاد شايد در مسيری ديگر می
ھا اين کار را نکردند و در کنار  منشويک

ھای اپوزيسيون نظام شوراھا،  ساير گروه
ھای سرکوب آزادی بيان،  عم@ زمينه
ع، آزادی نشر و مطبوعات را آزادی تجم

 . فراھم ساختند
  
مجلس « آيا تفاوتی بين عملکرد -٣

 و مجلس بورژوايی وجود دارد؟ » موسسان
 

مجلس «ھای انق@بی،  از ديد سوسياليست
نبايد به مانند مجلس بورژوايی » موسسان

باشد که يک سری نماينده در آن بصورت 
آمر و حافظ منافع طبقات حاکم در جامعه 
عمل کنند بلکه اين مجلس به صورت 

ای بايد  نھادی گذرا است که در ھر لحظه
به (در مقابل طبقه کارگر و زحمتکشان 

) به طور اعم(و اقشار مردم ) طور اخص
اين مجلس بايد قوانينی را . پاسخگو باشد

در جھت حفاظت و پشتيبانی از نھادھای 
ای که پس از فروپاشی  ی توده انگيخته خود

داری در جامعه به وجود  رمايهرژيم س
آيند، وضع و از ھر گونه سرکوب اين  می

در حالی که مجلس  . نھادھای جلوگيری کند
گيری خود تمام  بورژوايی از بدو شکل

ت@ش خود را در  وضع قوانين 
 .گيرد سرکوبگرانه به کار می

 
پ@تفرمی است که در » مجلس موسسان«

 ھا، آن تمامی نمايندگان سوسياليست
ھا و  پيشروان کارگری، کمونيست

ھای  زحمتکشان به افشای عملکرد سازمان
بورژوايی دست زده و ماھيت واقعی آنان 

که مجلس  دھند؛ در حالی را نشان می

بورژوايی محل تجمع يک عده بوروکرات 
دولتی است که ھدفشان توجيه شرايط 
موجود و تسکين جو ملتھب جامعه با 

انين الوان تصويب يک سری %يحه و قو
 .باشد می
 
بايد در حقيقت با » مجلس موسسان«

تصويب منشور کارگران و زحمتکشان، 
ع@وه بر پايان بخشيدن به عمر خود، 
زمينه %زم را برای کسب قدرت به دست 

که مجلس  در حالی. شوراھا فراھم سازد
بورژوايی شکل دائمی است  از تجمع 
آمران و نمايندگان طبقات حاکم که با 

صويب قوانين، وجود حکومت و دولت ت
 .کند بورژوايی را تضمين می

 
، در تضاد »مجلس موسسان« آيا شعار -٤

 با شعار حاکميت شورايی است؟ 
 

اين مساله بستگی به ترکيب و ساختار 
مث@ اگر مجلس . دارد» مجلس موسسان«

موسسان به عنوان يک مجلس قانوگذاری 
در ی ديگری را  که ھيچ ارگان فرمانده

فصل  و با%ی سر خود ندارد، و حل
مطالبات طبقات فرو دست جامعه را در 

تواند به  نظر دارد، در نظر گرفته شود، می
عنوان ابزاری در خدمت سازماندھی و 
استحکام شوراھا در دوران بحران انق@بی 

بندی  ی ديگر صف به گفته. عمل نمايد
صرفا » مجلس موسسان«طبقاتی درون 

سری بورژوا بوروکرات جمع جبری يک 
نباشد که تسلط کامل بر مصوبات و اجرای 

 .قوانين را در انحصار خود گرفته باشند
 

برای مدت » مجلس موسسان«وجود 
-تواند زمان %زم برای خود معينی می

سازماندھی شوراھا، در ابعاد وسيعی       
را فراھم )  کشوری- استانی-شھری(

مشارکت ھای اوليه در جھت  ساخته و گام
شورايی در تمام آحاد جامعه را، جامه 

 . عمل پوشاند
 
توان تصور کرد که پس از   چطور می-٥

سرنگونی رژيم، خ@ قدرت بوجود بيايد و 
کشورھای امپرياليستی صبورانه منتظر 

شوند و » موسسان«تشکيل مجلسی به نام 
 العملی از خود نشان ندھند؟ گونه عکس ھيچ

 
ھای امپرياليستی در  رغم اين که قدرت علی

ھنگام شروع ھر انق@بی و در ھر کشوری 
کنند تا از طريق کمک به  سعی می

وابستگان خود و بورژوازی مسير انق@ب 
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را منحرف کرده و منافع درازمدت خود را 
تقويت کنند، ولی بايد در نظر داشت که 
بسياری از تحو%ت در اين کشورھا از 

ليستی ھای امپريا ی دخالت قدرت حيطه
شود،  برای مدت کوتاھی خارج    می

چراکه شور و حضور ميليونی مردم در 
صحنه و پشتيبانی آنان از سير تحو%تی که 

دانند، ھر  خودشان را در آن سھيم می
. دارد قدرتی را از تعارض مستقيم باز می

در چنين بزنگاه تاريخی اگر طبقه کارگر 
دارای حزب پيشاھنگ خود نباشد و 

 کارگری نتوانند در کسب قدرت شوراھای
نقش بازی کنند، طرح شعار مجلس 
موسسان و برپايی  آن بسيار حائز اھميت 

ھای  بايد توجه داشت که موقعيت. است
ھای  ويژه و حساس در تاريخ فقط در زمان

در نتيجه نيرو . دھند بسيار کوتاھی رخ می
پيشگام و انق@بی ع@وه بر آمادگی خود، 

ھا به   نحوه ممکن از موقعيتبايد به بھترين
نفع تداوم انق@ب و استقرار دموکراسی 

 .شورايی بھره گيرد
 
 آيا شعار برپايی مجلس موسسان يک -٦

شعار راست و به معنی مماشات با 
 بورژوازی نيست؟

 
بايد در نظر داشت که مجلس . نخير

موسسان به عنوان شعار اصلی 
شود  ھای انق@بی مطرح نمی سوسياليست

ھای انق@بی  که شعار اصلی سوسياليستبل
اما ھمان طور . برپايی نظام شورايی است

که پيشتر عنوان شد در صورتی که طبقه 
کارگر فاقد تشکل يا حزب نافذ و پيشتاز 

ھای کاغذی  نه احزاب و سازمان(خود 
باشد، تکليف چيست؟ در ) خارج کشور

يا بايد : توان پی گرفت اينجا دو عمل را می
 را تعطيل کرد و به خانه رفت و مبارزه

ميدان را برای بورژوازی خالی گذاشت، و 
يا به طرح شعار مجلس موسسانی پرداخت 

گذار، ھيچ نھادی  که به عنوان ارگان قانون
را در با%ی سر خود قبول نکرده و به 

ھای مسلح مردمی حمايت  ی دسته وسيله
 .شود می
 

بدون ترديد اگر بورژوازی اين  نوع 
را بپذيرد، محيط » لس موسسانمج«

مناسب را برای افشای ماھيت خودش 
ھا  فراھم نموده  و اگر نپذيرد کمونيست

توانند از اين مسئله به عنوان دستاويزی  می
برای افشای ماھيت بورژوازی بھره 

 . گيرند
 

شوربختانه در جنبش کمونيستی ايران، ما 
روبرو ) نظير فدائيان اقليت(با جرياناتی 

بينند  م که ھمه چيز را سياه و سفيد میھستي
مجلس «و از ھمين ديدگاه طرح شعار 

را به ھر طريقی  مردود » موسسان
جايی که  اين جريانات از آن. دانند می
بندی خود  گرا بوده و گروه ماب و فرقه قيم

را پيش از ايجاد رابطه ارگانيگ با طبقه 
توانند به  اند، نمی کارگر بنيان گذاشته

ت حول و حوش خود برخورد مقو%
آنھا اعتقادشان بر اين است . مناسبی کنند

ھای پو%دين قادر ھستند  که به مثابه گروه
با استفاده از خ@ سياسی موجود در جامعه، 
قدرت ابتکار را از بورژوازی گرفته و 
خود قدرت سياسی را به دست گيرند؛ اين 

ھا که عموما از مقلدين و حاميان  گروه
بخوانيد ( شوروی سابق بوده اند، اردوگاه

ھای چپی که  رغم ژست علی) استالينيست
گيرند با طرح شعار انق@ب دو  به خود می

، در صف )بوژوا دموکراتيک(ايی  مرحله
آيا . گيرند نيروھای راست جامعه قرار می

افتاده نبود که  طرح ھمين شعارھای عقب
سبب شد در اوايل انق@ب ايران، جريانات 

ينيست قسمتی از روحانيت را مبارز استال
خوانده و با ايجاد توھم در جامعه، زمان 
%زم را برای بورژوازی در جھت قبضه 

طرح شعار . کردن قدرت فراھم آورند
تر از  ايی بسيار راست انق@ب دو مرحله

شعار مجلس موسسانی است که ھدف 
اصلی خود را بر روی عقيم کردن قدرت 

ن زمان %زم برای بورژوازی و فراھم کرد
کسب قدرت توسط شوراھای کارگری، 

ھای وطنی، دقيقا  استالينيست. گذاشته است
چپ آواز افکند و : تمثيل اين بيت ھستند که

 .از راست شد
 
طلبان سانتريست بر  ای از فرصت  عده-٧

اين اعتقاد ھستند که مجلس موسسان بعد از 
ی  پيروزی انق@ب پرولتاريا بايد به وسيله

ام شورايی فرا خوانده شود و به طور نظ
يک نھاد ماندگار در دوران گذار، 

بورژوازی را به دور خود جمع  خرده
ھا با واگذاری ابزارھای  آن. نمايد
گذاری به اين مجلس و اجرای قانون  قانون

به دست شوراھا، ارگان رھبری پرولتاريا 
را در مقابل يک مجلس ) يعنی شوراھا(

کنند  دھند و عنوان می بورژوايی قرار می
که طبقه کارگر با دارا بودن حق وتوی 

تواند  کارگری در مجلس موسسان می
. کنترل کامل را بر اين مجلس دارا باشد

ھا معتقدند با وجود  سانتريست
بورژوايی بودن اين مجلس، ترکيب   خرده

شود کمی در  می. آن بورژوايی نيست
لس ھای  اين تعبير از مج گويی مورد تناقض

ھای  موسسان و جواب قاطع سوسياليست
 ! انق@بی به آن، صحبت کرد

 
 اگر نظام شورايی، مجلس موسسانی -اول

را فرا بخواند که  نمايندگان توده 
بورژوازی و يا برخی از مدافعان  خرده

نظام بورژوايی را گرد ھم آورد، ديگر آن 
مجلس اسما نھادی بورژوايی نيست بلکه 

 دارای ماھيت از لحاظ ترکيب نيز
بورژوايی است و حافظ منافع بورژوازی 

 . خواھد بود

 
 سئوال اين جا است که اگر  پرولتاريا -دوم

) ھا کارگران و دھقانان فقير و متحدان آن(
اند  خود را در درون شوراھا متشکل کرده

گذار و  و اين شوراھا نھادھای قانون
اجرايی ھستند، ديگر چه لزومی به مجلس 

ھا در جواب  سانتريست ست؟ موسسان ا
 : می گويند

 

مجلس موسسانی که ما مد نظر داريم "
نھادی است که زير رھبری پرولتاريا است 

ای جز تصويب قانون ندارد  و ھيچ وظيفه
ھای  اما اجرای آن قانون در دست شورا

. شوراھا حق وتو دارند. کارگران است
مجلس موسسان برای خلع يد سياسی و 

ورژوازی %زم است تا ايدئولوژيک ب
ارتش بورژوازی را که به طور حتم عليه 
انق@ب بسيج خواھد شد، تحت کنترل در 

 ". آورد
 

طلبان سانتريست، عم@ مجلس  فرصت
گذار  موسسان را تبديل به يک نھاد قانون

اش تصويب   کنند که وظيفه می) مقننه(
ھا با گرفتن حق  سانتريست. قوانين است

وراھا و تنزل اين گذاری از ش قانون
ای به  ی توده نھادھای خودسامانيافته

ی آنان اجرای  نھادھايی که تنھا وظيفه
قانون است، فرصت مناسب را برای 
بوروکراتيزه کردن و غالب شدن 

مکانيزمی را . کنند بورژوازی فراھم می
که ايشان برای جلوگيری از تصويب 

وتوی "قوانين بورژوايی مطرح می کنند، 
ايشان در حقيقت .  است"کارگری

خواھند با قاپيدن شعار مجلس موسسان  می
ی ديگر با پا پيش گذاشتن اوليه،  يا به گفته

در حالی که . بورژوازی را خلع س@ح کنند
بخوانيد مجلس (طرح مجلس موسسانی 

کنند  ھا مطرح می که سانتريست) بورژوايی
کارگری باعث " حق وتوی"حتی با وجود 
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 چه بيشتر بين نھادھای ايجاد اصطکاک ھر
و  نھادھای ) مجلس موسسان(گذار  قانون

:  شود، چراکه او% می) شوراھا(اجرائی 
گذار که  خ@ء بين  نھادھای اجرائی و قانون

داری با آن روبرو  عم@ در جوامع سرمايه
شود، به  ھستيم و سبب تقويت دولت می

: ثانيا. ماندگاری خود ادامه خواھد داد
و " اسما بورژوايی"لس تضاد بين مج

که ھر يک منافع خاص خود را " شوراھا"
دنبال می کنند، سبب آھستگی روند 

ھای اقتصادی خرد و ک@ن نظام  سياست
جذب : ثالثا. گردد شورايی می

ی پرولتاريا که مد  بورژوازی به جبھه خرده
طلب است، با  ھای فرصت نظر سانتريست

رشد آمران و بوروکراتھای مدافع 
وازی در مجلس موسسان، که اين بورژ

نھاد را به مرکز توطئه بر عليه نظام 
شورايی تبديل خواھند نمود، ناممکن 

 . خواھد شد
 

طلبان سانتريست در ادامه و   فرصت-سوم
: شوند برای توجيه سخنان خود متذکر می

ی  ی کارگر تا زمانی که نتواند توده طبقه"
بورژوازی را به سمت انق@ب  خرده
د، مجلس موسسان در دستور کار بکشان

ترين دموکراسی  وسيع. پرولتاريا است
 ". اش احترام به خواست توده ھاست معنی

 
 اما اين برداشت نادرست است چراکه 

به عنوان طبقه در حال "خرده بورژوازی 
تابع قدرت است و در اطراف  ھر " گذار
ای که دارای قدرت بيشتری باشد،  طبقه

بورژوازی  ناوب خردهت. طواف خواھد کرد
دار و پرولتاريا زمانی به  بين طبقه سرمايه

بورژوازی  رسد که اھداف خرده پايان می
داری   اقتصادی سرمايه-يا با منافع سياسی

و يا پرولتاريا ھماھنگ شود و در اين 
اش يا به اقتدار  زمان است که ماھيت قبلی

ی کايپتاليستی و يا ماھيت  سرکوبگرانه
وسياليستی تغيير ماھيت بخش س رھائی

در نتيجه، اين نوع از مجلس . دھد می
موسسان که نھايتا منافع بورژوازی را 
تامين خواھد کرد، تنھا کاری را که 

کند، اين است که خرده بورژوازی را  می
به جبھه بورژوازی پرتاب کرده و در 

ی پرولتاريا سد  جذب اين طبقه به وسيله
 . کند ايجاد می

 
ا قادرند که با قدرتی که از تنھا شوراھ

ی  کنند، ھم زمينه جانب پرولتاريا کسب می
تصويب قوانين و ھم ضمانت اجرائی آن 
را با اتکا به دموکراسی پرولتری فراھم 

بورژازی که تابع قدرت است  کرده و خرده
 . را به خود جلب کنند

 
شود   ماھيت شوراھا چيست؟ آيا می-٨

 شوراھا ی اقشار مردم را در درون ھمه
 سازمان داد؟ 

 
در نظام شورايی، شوراھا به مثابه 

سازمانيافته، گذرا و  ھای خود ارگان
خودگردان برون آمده از درون انق@ب، 

. شوند جانشين اشکال کھن حکومتی می
کنند بلکه تصميمات،  ھا حکومت نمی آن

ھای کار را به  ھای گروه مقاصد، و خواسته
، به ھايی مرتبط با ھم صورت شبکه

در حقيقت . سازند يکديگر منتقل می
تصميمات زمانی در شوراھا به اجرا 

ھای شرکت کننده،  شود که توده گذاشته می
ی عمل خودشان  ھا را بيان واقعی اراده آن

 . به حساب آورند
 

زمانی که ما از نظام شورايی صحبت 
کنيم صرفا بر اين باور نيستيم که  می

نعتی را در شوراھا فقط و فقط کارگران ص
کنند بلکه منظورمان  درون خود متشکل می

خودسازماندھی تمام طبقات و اقشار ذينفع 
اجتماعی که در توليد ھمگانی شرکت 

 .باشد دارند، نيز می
 

شوراھا ع@وه بر تنظيم امر توليد و 
ايی از  ھای گسترده توزيع، ميدان

... ھای اجتماعی، فرھنگی، علمی و فعاليت
دموکراسی شورايی از . دگيرن را دربرمی

طريق برابری حقوق تمام کسانی که در 
شود و به  کار شرکت دارند، تامين می

کسانی که در کار اجتماعی شرکت 
گيری  حق تصميم) داران سرمايه(کنند  نمی

در دموکراسی شورايی آنان . شود داده نمی
گيرند و آنانی  کنند، تصميم می که کار می

ند، نتايج گير که مشترکا تصميم می
تصميمات خود را به مورد اجرا 

کنندگان در  در چنين حالتی توليد. گذارند می
کنندگانی ھستند که  عين حال مصرف

آميزند و  اقتصاد و سياست را در ھم می
مابين تنظيم مقررات عمومی و کار عملی 

در نتيجه . آورند توليدی وحدت به وجود می
يا ( گونه از دموکراسی سياسی  آن
که حافظ منافع طبقات با% دست ) لمانیپار

است با خالی کردن ميدان، منقرض 
 .شود می

 

 

 
 

گر از جنگ، بحران يسالی د
 تيی اکثريه و بی نوايسرما

 
  Socialist Appeal ٣٥سرمقاله شماره 

شکوفه بھار: ترجمه خ@صه  

 ٢٠٠٧ دسامبر 
 

 م//اه گذش//ته ب//ه ١٢ب//ا نگ//اھی ب//ه ح//وادث 
 ک//ه ب//ر مفھ//وم ش//ود وض//وح م@حظ//ه م//ی

داری به عنوان عامل جنگ،  نظام سرمايه
ن//وايی و ض//دانق@ب برعلي//ه انس//انيت  ب//ی

وضعيت جھ/انی . صحه گذاشته شده است
ثب//اتی سياس//ی و  ب//ه س//رعت ب//ه ط//رف ب//ی

اقتصادی پيش رفته و ب/ه قطب/ی ش/دن ھ/ر 
ھ/ای غارتگران/ه  چه بيشتر جوامع، جن/گ

در س////طح . و قحط////ی منتھ////ی م////ی ش////ود
ھ//ا، از ب//ين رف//تن خ//دمات  جھ/انی، اخ//راج

رحمانه بر طبق/ه  اجتماعی و فشارھای بی
کارگر و اقش/ار تھيدس/ت در دس/تور روز 

اما اي/ن گرايش/ات ض/دانق@بی . قرار دارد
تنھ//ا ي//ک روی س//که اس//ت؛ روی ديگ//ر 

ھ/ا  سکه ح/اکی از  جن/بش انق@ب/ی ميلي/ون
ديگ//ر ب//س «: گوين//د مردم//ی اس//ت ک//ه م//ی

ن، در اط///راف جھ///ان، ک///ارگرا. »!اس///ت
جوانان و تھيدستان به طور اع/م ب/ر علي/ه 
نظامی که بر پايه استثمار و منافع استوار 

 .اند است، بلند شده
جن///گ ع///راق ب///دون ھ///يچ دورنم///ايی از 

 ٤پاي//انش، ھمچن//ان ادام//ه دارد و ت//اکنون 
ھزار تن از ارتش آمريکا و صدھا ھزار 

ام///ا ھ///يچ . ان///د عراق///ی در آن ج///ان باخت///ه
ن ش///رطی در نش///ينی ف///وری و ب///دو عق///ب

جن//بش ض//دجنگ ب//ا . دس//تور ک//ار نيس//ت
نزديک شدن به پنجمين سال خود فرصت 

متحد ک/ردن تم/ام : با اھميتی را دارا است
نيروھ//ای ض//دجنگ ب//ه ش//کل ي//ک بس//يج 

در . ای در پنجم///ين س///الگرد جن///گ ت///وده
باي//د ب//ا آن//انی ک//ه  ھ//ای آين//ده، م//ا م//ی م//اه

ض//دجنگ ھس//تند، تم//اس گرفت//ه و نھاي//ت 
پايان جنگ، ھ/م «ول شعار اتحاد را به ح

باي/د  ھمزمان، م/ا م/ی. ، ايجاد کنيم»اکنون
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اين جنبش را از نظر سازمانی و سياس/ی 
از سياس////////تمداران طرف////////دار جن////////گ و 

 .ھای آنھا مستقل نگاه داريم سازمان
در ون//زوئ@، نيروھ//ای ض//دانق@ب ک//ه از 
حماي////ت امپري////اليزم آمريک////ا برخ////وردار 

ر ھس///تند، ب///ا تم///ام ق///درت خ///ود س///عی د
ثبات ساختن آن کشور داشته و خواھان  بی

در . پايان دادن به انق/@ب ون/زوئ@ ھس/تند
آسا بين انق/@ب و ض/دانق@ب،  جنگ غول

ب////ين رف////ورميزم و سوس////ياليزم انق@ب////ی، 
ھای ونزوئ@يی به موج حرکت خ/ود  توده

ب//ه جل//و ادام//ه داده و رون//د را در جھ//ت 
رس////يدن ب////ه سوس////ياليزم واقع////ی س////وق 

مام کارگران و جوان/انی ک/ه از ت. دھند می
باش/ند نباي/د  آگاھی طبق/اتی برخ/وردار م/ی

چش////م از ون////زوئ@ برگيرن////د، زي////را ک////ه 
ونزو% سر شمشير انق@ب آمريکای %تين 

 .است
مکزي//ک ک//ه ب//ه ن//درت در ص//در اخب//ار 

ھ///ای خب///ری عم///ده ق///رار دارد،  دس///تگاه
دول////////ت . وض////////عيتی انفج////////ارآميز دارد

ز حمله به راھی ج" کالدرون"غيرقانونی 
دستمزدھا و ش/رايط زن/دگی طبق/ه ک/ارگر 

اي////ن دس////تورالعملی اس////ت ب////رای . ن////دارد
انفجار اجتم/اعی، در مقياس/ی بزرگت/ر از 

ش/اھد " اوآکساکا"آنچه که سال گذشته در 
ًنق/////دا ک/////ارگران، دانش/////جويان و . ب/////وديم

ھ//ای اقش//ار تح//ت س//تم در ح//ال  س//ازمان
سازماندھی خود در مقابل رکود اقتصادی 

 .باشد، ھستند دار می که ادامهفعلی 
در پاکس/////////تان کاريک/////////ارتوری ب/////////ودن 

آن ب/ا اعم/ال وض/عيت ح/اد " دموکراسی"
نش///انده آمريک///ا  ب///ه وس///يله مش///رف دس///ت
در پ/////ی اي/////ن . ک/////ام@ افش/////ا ش/////ده اس/////ت

وضعيت، ھزاران فعال سياسی، از جمل/ه 
ھ////ای ک////ارگری  فع////الين کمپ////ين اتحادي////ه

گ//رايش مارکسيس//تی "پاکس//تان و فع//ا%ن 
ن///خ دوخ///ت . دس///تگير ش///دند" الملل///ی ب///ين

ب//وش در ح//ال " جن/گ برعلي//ه تروري//زم"
شکافته شدن است و انق/@ب اجتم/اعی در 
اين کشور که اھميت اس/تراتژيکی حي/اتی 
دارد، تھدي////دی حقيق////ی اس////ت و در ح////ال 
حاض////ر خط////ری در مقاب////ل امپري////اليزم 

 .آيد منطقه به شمار می
در ايا%ت متح/ده آمريک/ا، اقتص/اد کش/ور 

. رود وخ///وران ب///ه س///وی رک///ود م///یتلوتل
ھ//ای خش//ن ب//ازار س//ھام بازت//اب آن  ت//اب

ن///اامنی عميق///ی اس///ت ک///ه حت///ی در مي///ان 
باوف///اترين طرف///داران نظ///ام سودرس///انی 

بع////د از گس////ترش دوره . ش////ود دي////ده م////ی
ب/ه دنب/ال رش/د ن/اچيز " لذت شکوفايی بی"

تولي////د ناخ////الص مل////ی، س////ودھای ک////@ن 

دن ای، بسته ش ھای توده ھا، اخراج شرکت
کارخانج//ات و ک//اھش دس//تمزد حقيق//ی و 
خرابی بازار مسکن و اعتبار، اقتصاد را 

 .کند تا لبه پرتگاه تھديد می
ھ///ای موج///ود تنھ///ا در م///اه  ف///روش خان///ه

 درصد تقليل يافت و در نتيجه ٢/١اکتبر، 
ترين فروش را شکسته و ب/ه  رکورد پايين

قيم///ت .  ميلي///ون واح///د اف///ت نم///ود٩٧/٤
 درصد نسبت به سال ١/٥ھا  متوسط خانه

قب//ل اف//ت داش//ت و رک//ورد جدي//دی را در 
اول//ين . اف//ت قيم//ت خان//ه ب//ه وج//ود آورد

ت////أثير اي////ن بح////ران، لطم////ه ب////ه اعتب////ار 
ًاقتص/ادی ب//وده اس/ت ک//ه عم/دتا متک//ی ب//ه 
مص///رف اس///ت ـيعنی ص///دمه زدن ب///ه 

ص/نايع وابس/ته ب/ه . اعتبار مص/رف کنن/ده
سازی نيز از اين روند آس/يب س/خت  خانه

واردات محص//////////و%ت . تدي//////////ده اس//////////
 درص///د اف///ت داش///ته ١٥س///ازی  س///اختمان

 .است
 
 
 
 
 
 
 

د%ر که پيش از اين نيز ضعيف ب/ود، در 
مقاب////ل ارزھ////ای عم////ده جھ////انی ض////ربه 
ديگ////ری را متحم////ل گردي////د و در مقاب////ل 

کان/ادا " د%ر"انگلستان، " پوند"، "يورو"
ت//رين ح//د  سوس//يس ب//ه پ//ايين" فران//ک"و 

 ب////ه اي////ن ام////ر ت////ا ح////دودی. خ////ود رس////يد
صادرات کمک ک/رده اس/ت، زي/را اکن/ون 
ص/////ادرات آمريک//////ا در ب/////ازار جھ//////انی 

رسد، ام/ا کا%ھ/ای  تر به فروش می ارزان
واردات////ی ک////ه بخ////ش بزرگ////ی از اق////@م 
مص/////رفی را در داخ/////ل آن کش/////ور قل/////م 

زن//د، در م//اه اوت گذش//ته ي//ک و ي//ک  م//ی
اي/ن، اول/ين . چھارم درصد اف/ت نش/ان داد

شد سا%نه  درصد ر١٠ای از  افت در دھه
 .بوده است

 ١٠٠ای  قيم///ت س///وخت، ب///ا نف///ت بش///که
ب//اور . د%ر، س//ر ب//ه آس//مان کش//يده اس//ت

نکردن//ی اس///ت ک///ه ح///دود ده س///ال پ///يش، 
 ١٠، بش///که نف///ت ١٩٩٨يعن///ی در س///ال 

ھا   د%ر ته جيب٣بنزين گالونی . د%ر بود
را خ///الی ک///رده و قيم///ت م///واد غ///ذايی و 

ب//ه . دارو را ب//ه س//رعت ب//ا% ب//رده اس//ت
ھ////ای   ک////ه خيل////ی از آمريک////ايیط////وری

بض//اعت باي//د ب//ين خ//وراک، دارو ي//ا  ب//ی
خريد بنزين برای رفتن به س/ر ک/ار يک/ی 

 .را انتخاب کنند

ھ//ای ک//ارگری زي/ر حم//@ت ش//ديد  اتحادي/ه
س/ازی در  قرار دارند و کارگران اتومبي/ل

ص//ف اول مب//ارزه ب//رای حف//ظ دس//تمزد، 
شرايط و امتي/ازات ک/اری خ/ود در مقاب/ل 

 . ھستندکارفرمايان
در چن///ين ش///رايطی اس///ت ک///ه م///ا س////ال 

 را ب///ا انتخ///اب رياس///ت جمھ///وری ٢٠٠٨
کن//يم و ک//ارگران ب//رای  آمريک//ا آغ//از م//ی

باری ديگر به انتخاب بين کاندي/داھای دو 
داران آمريک/ا را  حزب که ھ/ر دو ش/رکت

ام//ا . ش//وند کنن//د، تش//ويق م//ی نماين//دگی م//ی
ممکن است اميدی وجود داشته باشد و آن 

اس///ت ک///ه در " ب بازس///ازیح///ز"ظھ///ور 
س///احل خل///يج مکزي///ک بع///د از ت///راژدی 

ش////کل گرف////ت و " کاترين////ا"س////از  دس////ت
ھ//ای عمي//ق از وض//ع  بازت//اب نارض//ايتی

پ@تف/////رم ح/////زب . زن/////دگی م/////ردم اس/////ت
بازس////ازی خواھ////ان دموکراس////ی حقيق////ی 

س///ازی  ب///رای اکثري///ت، بازگش///ايی خان///ه
دولتی، کنترل دولتی کرايه خانه، غرامت 

ھ/ای  ھايش/ان از طوف/ان به کسانی که خانه
بين/د، کليني/ک بھداش/ت  استوايی آسيب م/ی

در مدارس دولتی، ايج/اد ک/ار ب/ا دس/تمزد 
متناس//ب ب//ا ت//ورم ک//ه ب//ه بازس//ازی کم//ک 
نماي///د و حماي///ت از آم///وزش و پ///رورش 

اي//ن ح//زب ب//ا دس//تيابی ب//ه . دولت//ی اس//ت
ھا کارگر و اقشار فقيری که خسته  ميليون

دپرستی از جنگ، دستمزدھای پايين و نژا
ھستند، اين پتانسيل را دارد که ب/ه حزب/ی 
تبديل ش/ود ک/ه بتوان/د در مقاب/ل دو ح/زب 

در . خ///واه بايس///تد دم///وکرات و جمھ///وری
ش///رايطی ک///ه ح///زب دم///وکرات ق///ادر ب///ه 
توج//ه ب//ه نيازھ//ای طبق//ه ک//ارگر نيس//ت، 
حزب بازسازی چنانچه پرتوان عمل کند، 

 .تواند به سرعت رشد نمايد می
ست که بحران مسائل ، سالی ا٢٠٠٧سال 

مربوط به محيط زيست با%خره در سطح 
ای ض///ربه خ///ود را ب///ه پيک///ر نظ///ام  ت///وده

تنھا راه خاتم/ه دادن ب/ه . داری زد سرمايه
تم/////ام لطم/////ات و ص/////دماتی ک/////ه نظ/////ام 

داری ب/////ر مح/////يط زيس/////ت وارد  س////رمايه
آورده، خاتم//ه دادن ب//ه اي//ن نظ//ام پوس//يده 

 .برای ھميشه است
تی ک/ه رودرروی اما عليرغم تمام مش/ک@

داری قرار گرفته، اي/ن نظ/ام  نظام سرمايه
. به طور خود به خود سقوط نخواھد ک/رد

خاتم///ه دادن ب///ه اي///ن نظ///ام اس///تثمارگر و 
آف/رين تنھ/ا ب/ه دس/ت طبق/ه ک/ارگر  بدبختی

 . آگاه ممکن است
ب//رای " الملل//ی ک//ارگران اتحادي//ه ب//ين"ب//ه 

 ! دنيای سوسياليزم-دنيايی بھتر بپيونديد
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 ^ل ھنداستق

 مارکس و تاريخ ھند
 

 جمال اقبال
 

در شصتمين سالگرد استق@ل ھن/د، اول/ين 
س//ری  مق//ا%ت در اي//ن خص//وص نوش//ته 

 .شد
 
در چ/////رخش ب/////ورژوازی از من/////زلش، "

ب/ه خ/ود م//ی محترمان/ه  اش/کالج/ايی ک/ه 
گي///رد، ب///ه مس///تعمرات، ج///ايی ک///ه ش///کل 
عريان خ/ود را ب/ه نم/ايش م/ی گ/ذارد، دو 

ات/////ی تم/////دن رنگ/////ی ژرف و بربري/////ت ذ
.... ب//ورژوازی، ب//ر م//ا آش//کار م//ی ش//ود

ھن//دی ھ//ا تنھ//ا زم//انی موف//ق ب//ه برداش//ت 
محصول عناص/ر جدي/د اجتم/اعی، ک/ه ب/ه 
ِوسيله ی بورژوازی بريتانيا در مبان آنان 
پراکن/////ده ش/////ده ان/////د، خواھن/////د ش/////د ک/////ه 
پرولتاريای ص/نعتی بريتاني/ا، طبق/ه ح/اکم 
را به زير کشيده باشد و ي/ا ھن/دوھا، خ/ود 

ي///وغ بي///رون ران///دن ح///د ک///افی ب///رای ب///ه 
ک///ارل  (."انگليس///ی ھ///ا ق///وی ش///ده باش///ند

نت//////ايج  آين//////ده ی حاکمي//////ت  "،م//////ارکس
نيوي/ورک ديل/ی " بريتانيايی در ھندوستان

 )١٨٥٣ آگوست ٨تريبون 
 
خشونت و چپاولی که حاکمي/ت بريتاني/ا " 

 "در ھن//د نامي//ده م//ی ش//ود، پاي//انی ن//دارد
مناس////بات ش////عله ور در جھ////ان "لن////ين، (
 )١٩٠٨" ياستس
 

ب//رای درک وس//يله ی تفکي//ک  ش//به ق//اره 
ھند و شرايط وحش/تناکی ک/ه ب/ا آن رو ب/ه 
روس/////ت، ش/////ناخت نق/////ش امپري/////اليزم و 
اشراف بر پايه ھای ت/اريخی مع/ين، ني/از 

ب///رای اي///ن منظ///ور، تعقي///ب تم///ام . اس///ت
جريانات تاريخ حاکميت بريتانيا در ھن/د، 
. که کتب جدايی را م/ی طلب/د، مھ/م نيس/ت

ه ی مھ///م، کش///ف نيروھ///ای قطع///ی مس///ئل
پيش///رفتی اس///ت ک///ه پاي///ه ھ///ای وض///عيت 
کنونی ھند و مش/ک@ت آن را تش/کيل م/ی 

 .دھند
مس//ئله ی مھ//م ام//روز، س//تم کن//ونی و راه 

تنھ///ا ب///رای آش///کار . رھ///ايی از آن اس///ت
ساختن نيرو ھای محرک/ه ای ک/ه ام/روزه 
ھ//م م//ؤثر ھس//تند، ب//ه گذش//ته رج//وع م//ی 

ر سوسياليزم کارل مارکس، بنيانگذا. کنيم
علمی، اولين کس/ی ب/ود ک/ه اي/ن نزديک/ی ِ 

ا را ب//ه ت//اريخ ھن//د کش//اند، ن//ورافکن ي//پو
ھ////ای روش ھ////ای علم////ی را ب////ه س////وی 

نيروھ////ای مح////رک اجتم////اعی دخي////ل در 
توسعه ی ھند، در قبل و بع/د از حاکمي/ت 
بريتانيا، و اھميت احي/اء کنن/ده ي/ا انق@ب/ی 

 .آن برای آينده، معطوف ساخت
 

س در م//ورد  مس//ئله ی ھن//د مق//ا%ت م//ارک
 ، از پرب//ار ت//رين نوش//ته ١٨٥٣در س//ال 

ھ///ای او و نقط///ه آغ///از تفک///ر م///درن  در 
نوش///ته ھ////ای . م///ورد امپري///اليزم ھس///تند

م/////ارکس، مش/////ک@ت مش/////خص اقتص/////اد 
آس///يايی، ب///ه خص///وص در ھن///د و چ///ين، 
تأثير فشار سرمايه داری اروپا ب/ر آن، و 
نتيج//ه ی حرک//ت در جھ//ت توس//عه ھ//ای 

خت//ه ک//ردن م//ردم ھن//د را روش//ن آين//ده و ا
ًاين موشکافی ھای دقي/ق در تقريب/ا . کرد 

نس در کت/اب س/رمايه و اپنجاه مورد رف/ر
مکاتب//ات م//ارکس و انگل//س مش//اھده م//ی 

 .شود
 

تحلي//ل ھ//ای م//ارکس، از مشخص//ه ھ//ای 
اقتصاد آس/يايی، ک/ه ب/ا ض/ربه ی س/رمايه 
داری ب//رای نخس//تين ب//ار س//رنگون ش//د، 

نامه به مارکس انگلس در . آغاز می شود
کلي///د تم///ام :" م///ی نوس///د١٨٥٣در ژوئ///ن 

ش////رق،  فق////دان مالکي////ت خصوص////ی در 
فقدان مالکيت خصوصی بر ". زمين است

زم//ين در اص//ل ب//ا نقط//ه ی آغ//از اقتص//اد 
سؤال پ/يش رو . ِبدوی اروپا تفاوتی ندارد

اي///ن اس///ت ک///ه چ///را کم///ونيزم ب///دوی در 
ش//رق، ب//ر خ//@ف آنچ//ه در غ//رب اتف//اق 

ت زمين و فئوداليزم توسعه افتاد، به مالکي
 نيافت؟

 
 آب و ھوا

 
انگلس پاسخ به اين س/ؤال را در بررس/ی  

: شرايط آب و ھوا و جغرافيايی می جويد 
به چه دليل ش/رقی ھ/ا ھن/وز ب/ه مالکي/ت "

خصوصی زمين و فئوداليزم نرسيده ان/د؟ 
ًبه نظر من دليل آن اساسا ب/ر آب و ھ/وا، 
و در کن/////ار آن ش/////رايط خ/////اک آن، ب/////ه 

وص امت////داد ص////حرای ب////زرگ از خص////
صحرای افريقا تا عربستان، ايران و ھند، 

در اينجا آبياری مص/نوعی از . تکيه دارد
اولين شروط زراع/ت و عام/ل مش/غوليت 
کمون ھا، استان ھا و يا دولت مرکزی به 

انگلس، نامه به مارکس، ."(حساب می آيد
 )١٨٥٣ ژوئن، ٦
 

ناسازگاری شرايط کشاورزی ب/ا مالکي/ت 
ص//ی زم//ين، ب//ه برخاس//ت اقتص//اد خصو

آسيايی از باقی مانده ھای کمونيزم ب/دوی 

در سيستم روستاھا در پايين، و مرکزي/ت 
مستبد دولتی در با%، به عنوان متص/ديان 
آبياری و کار عم/ومی، در کن/ار جن/گ و 

ب///دين گون///ه، درک . چپ///اول، منج///ر ش///د
سيس///تم روس///تا، کلي///د  درک سيس///تم ھن///د 

، ب//ه "س//رمايه"م//ارکس در کت//اب . اس//ت
تش//ريح ک@س//يک سيس//تم روس//تا پرداخت//ه 

 :است
 
آن جوام//ع کوچ//ک و بس//يار کھ//ن ھن//دی "

که برخی از آن/ان ت/ا ب/ه ام/روز ب/ه حي/ات 
خ///ود ادام///ه داده ان///د، برپاي///ه ی مالکي///ت 
اش/////تراکی زم/////ين، پيون/////د مس/////تقيم ب/////ين 
کش///اورزی و پيش///ه وری، و تقس///يم ک///ار 
ث//ابتی ق//رار گرفت//ه ان//د ک//ه ب//ا تش//کيل ھ//ر 

تماع جديد به عنوان نقشه و الگويی از اج
 . پيش ساخته به کار می روند

 
اي///ن اجتماع///ات، ھ///ر ک///دام واح///د کام///ل 
توليدی ھستند که تمام نياز خ/ود را ت/أمين 
می کنن/د و مح/يط تولي/دی آنھ/ا از ص/د ت/ا 

بخ//ش . چن//دين ھ//زار جري//ب متغي//ر اس//ت
اص////لی محص////و%ت  ب////رای اس////تفاده ی 

ی شود و شکل مستقيم خود اجتماع توليد م
از اي/ن رو، تولي/د . کا% به خود نمی گيرد

در اي//ن ج//ا مس//تقل از تقس//يم ک//ار ب//ا س//ود 
ناش////ی از تب////ادل ک////ا%يی اس////ت ک////ه در 

تنھ////ا . سرتاس////ر ھن////د انج////ام م////ی گي////رد
محصول باقی مانده است که به کا% تبديل 
می گردد، و آن ھم در ابتدا توسط دولت، 

ل که از گذشته ی دور مقداری از محصو
را به عنوان اجاره ی زم/ين درياف/ت م/ی 

س////اختمان اي////ن . کن////د، ض////بط م////ی ش////ود
اجتماع//ات در قس//مت ھ//ای مختل//ف ھن//د 

 دوازده ،زن//دگی اي//ن ده... متف//اوت اس//ت 
نف//ر ب//ه ھزين//ه ی ک//ل اجتم//اع ت//أمين م//ی 

در ص////ورت اف////زايش جمعي////ت، . گ////ردد
اجتماع جديدی ب/ر الگ/وی اجتم/اع ق/ديمی 

ش/کل م/ی تر در زمين ھ/ای اش/غال نش/ده 
کل مکانيزم، نشان دھنده ی  تقس/يم . گيرد
سيس//تماتيک اس///ت، ام//ا تقس//يم ک///ار  ک//ار

مانن//د آنچ//ه در مانوف//اکتور ھ//ا انج//ام م//ی 
گيرد ممکن نيست، زيرا بازار کار ب/رای 
آھنگ//ر و نج//ار ثاب//ت م//ی مان//د و تنھ//ا در 
ص//ورت بزرگ//ی روس//تاھا اس//ت ک//ه ب//ه 
جای يک آھنگر، ي/ک نج/ار و غي/ره، دو 

فر به اين قبيل کارھ/ا مش/غول م/ی يا سه ن
ق/انون ح/اکم ب/ر تقس/يم ک/ار در اي/ن . شوند

اجتماع//ات، ھمگ//ام ق//درت تخط//ی ناپ//ذير 
در ھمين زمان، ھر . طبيعت عمل می کند

پيش///ه ور، آھنگ///ر، نج///ار و غي///ره ب///دون 
تبعيت از ھيچ قدرتی، بن/ا ب/ر روش ھ/ای 
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سنتی در کارگاه خود به حرف/ه ی خ/ويش 
اده ی تولي/د در س/ازمان س/. مش/غول اس/ت

اين اجتماعات خودکفا، ک/ه م/دام ب/ا ھم/ان 
اش///کال از ن////و تش////کيل م////ی ش////وند و در 
ًصورت ن/ابودی مج/ددا در ھم/ان مح/ل و 
ب//ا ھم//ان اس//امی ب//ه وج//ود م//ی آين//د، کلي//د 
درک ثبات اجتماعات آسيايی را به دس/ت 
م///ی دھ///د، ک///ه چن///ين چش///م گي///ر ب///ا بھ///م 
خ//وردن و از ن//و ش//کل ي//افتن پيوس//ته ی 

سيايی و تغييرات مداوم سلس/له ای، دول آ
س/اختار عناص/ر . مباين به نظر م/ی رس/د

اقتص///ادی جامع///ه، ب///ا ابرھ///ای طوف///انی 
آس//مان سياس//ت، دس//ت نخ//ورده ب//اقی م//ی 

س//////رمايه، جل//////د اول، فص//////ل ( ."مان//////د
 ) چھاردھم، بخش چھارم

 
اقتصاد سنتی ھند با ھج/وم س/رمايه داری 
خ/////ارجی و حاکمي/////ت بريتاني/////ا، درھ/////م 

 غلبه ی بريتانيايی ھا با تم/ام اما. شکست
پيروزی ھای ديگر متفاوت بود، در آنان، 
پايه ھای اقتصادی ھن/د ب/ا خ/روج فاتح/ان 
دست نخورده باقی م/ی مان/د ام/ا پي/روزی 

پاي//ه ھ//ای اقتص//اد ھن//د را ن//ابود  بريتاني//ا،
کرد و با فعاليت از خارج و بازپس گيری 
ماليات، خود به عنوان نيروی خارجی در 

در اي///ن م///ورد، . ور ب///اقی مان///داي///ن کش///
پي//روزی س//رمايه ی خ//ارجی در ھن//د ب//ا 
پيروزی آن در اروپا نيز متفاوت بود، در 
آن، فرآيند مخرب با رشد مشابه نيروھای 

 .جديد ھمراه نبود
 
ھ/////يچ ک/////دام از جن/////گ ھ/////ای داخل/////ی، "

تعرضات، انق@بات، فتوحات، خشکسالی 
ھ//ای س//ريع و مخ//رب، چ//ون پيکارھ//ای 

تاريخ ھندوستان مشاھده م/ی پياپی که در 
ام/ا . شود، به عمق جامعه نفوذ نکرده ان/د

بريتانيا تمام چھارچوپ جامع/ه ی ھن/د را 
از دس///ت دادن دني///ای ق///ديم، . ن///ابود ک///رد

بدون کسب دنيای جديد، ن/وعی ماليخولي/ا 
و غ//م وي//ژه را ب//ه ب//دبختی ھ//ای ام//روز 

و ھندوستان تحت . ھندو ھا اضافه می کند
، از تمام دني/ای گذش/ته و حاکميت بريتانيا

م///ارکس، (  ".ت///اريخ اش ج///دا م///ی ش///ود
حاکميت بريتانيا در ھند، نيوي/ورک ديل/ی 

 )١٨٥٣ ژوئن، ٢٥تريبون، 
 

 نقش مخرب
 

م////ارکس ب////ا دق////ت، تم////ايز دوره ی ق////ديم 
انحص///ار کمپ///انی ھن///د ش///رقی، ت///ا س///ال 

 ١٨١٣، و دوره ی بعدی، از سال ١٨١٣
 به بعد، زمانی که انحصار شکس/ته ش/د و

اس///تي@ی مانوفاکتورھ///ای س///رمايه داری 
ص/نعتی  سراس/ر ھن/د را ف/را گرف//ت،  را 

در دوره ی قب///ل، نخس///تين . ترس///يم ک///رد
مراح//ل تخري//ب، ب//ه اي//ن ص//ورت، انج//ام 

 :گرفت
 
ب//ا ت//اراج مس//تقيم کمپ//انی ھن//د ش//رقی، ) ١

انتق//ال گنجين//ه ھ//ا و ث//روت عظ//يم ھن//د ب//ه 
انگلستان، نسبت به اس/تفاده ی مس/تقيم آن 

 سود اقتصادی ناچيزی نسيب آنان کشور،
 . شد
 
با غفلت از آبياری و کار عم/ومی ک/ه ) ٢

 .به تخريب آن منجر شد
 
 -ب///ا معرف///ی سيس///تم زم///ين انگليس///ی ) ٣

 و ق/////وانين -مالکي////ت خصوص/////ی زم////ين
 .گليسینجزايی و داد و ستد  ا

 
ب//ه وس//يله تح//ريم مس//تقيم و ي//ا وض//ع ) ٤

ع//وارض گمرک//ی س//نگين ب//رای واردات 
ھن//دی ک//ه ابت//دا در انگل//يس و مص//نوعات 

 .سپس در کل اروپا به اجرا در آمد
 

اما تمام اين ھا مسئله را کام@ آشکار نمی 
بلک///ه اي///ن ک///ار را، مب///دأ س///رمايه . س///ازد

بع/د از . داری قرن نوزدھم انجام می دھد
 و تھ///اجم مانوف///اکتور ھ///ای ١٨١٣س///ال 

صنعتی انگليس بود که خرد شدن ساختار 
رت قطع//ی ش//کل اقتص//اد ھن//دی ب//ه ص//و

م///ارکس ب///ا بي///ان حق///ايقی ق///وی، . گرف///ت
نتيج//ه ی اي//ن شکس//ت اقتص//اد ھن//دی در 
 .اولين نيمه ی قرن نوزدھم را ترسيم کرد

 
، ک////ل ١٨٥٠ و ١٧٨٠ب////ين س////ال ھ////ای 

 ٣٨٦١٥٢ص//ادرات انگل//يس ب//ه ھن//د، از 
 اف///زايش ياف///ت، در ٨٠٢٤٠٠٠پون///د ب///ه 

 کارخان///ه ١٨٥٠ھم///ين زم///ان، در س///ال 
دليل آن که بازارھای ھای پارچه بافی به 

ھند يک چھارم کل بازارھای خارجی را 
مھي///ا م///ی س///اخت، ي///ک ھش///تم جمعي///ت 
بريتاني//ا ب//ه اش//تغال خ//ود درآورد و ي//ک 

 . دوازدھم کل در آمد ملی را تأمين  کرد
 
 ص/ادرات ن/خ ١٨٣٦ ت/ا ١٨١٨از سال " 

 ٥٢٠٠ ب/ه ١از بريتانيا ب/ه ھن/د ب/ه نس/بت 
  ص//ادرات١٨٢٤در س//ال . اف//زايش ياف//ت
بريتاني/ايی ب/ه ) نوعی پارچه(مسلين ھای 

ھن//د ب//ه س//ختی ب//ه ي//ک ميلي//ون ي//ارد م//ی 
، اي//ن ١٨٣٧رس//يد، در حاليک//ه در س//ال 

 ميليون يارد افزايش ٦٤ميزان به بيش از 
از " داک/ا"در ھم/ان زم/ان جمعي/ت . يافت

.  نفرکاھش يافت٢٠٠٠٠ به ١٥٠٠٠٠از 
اين زوال شھرھای کوچک ب/ه ھ/يچ وج/ه 

نيروی .  حاکميت ھند نبودبدترين نتيجه ی
بخار و علم بريتانيايی، پيوند کشاورزی و 
ص//////نعت مانوف//////اکتوری را در سراس//////ر 

م////ارکس، . (ھندوس///تان ريش///ه ک///ن ک///رد
حاکميت بريتانيايی ھند، نيو ي/ورک ديل/ی 

 )١٨٥٣ ژوئن ٢٥تريبون، 
 

کارگاه ھای نخ ريسی دستی و چرخ ھای 
نخ ريسی، محورھای اصلی اجتماع ھای 

سيس//تم روس//تايی ب//ر . ن//د بودن//دق//ديمی ھ
. اتح//اد کش//اورزی پاي//ه گ//ذاری ش//ده ب//ود

سرمايه داری بريتانايی نه تنھ/ا ش/ھرھای 
کوچ//ک تولي//دی ق//ديمی را از ب//ين ب//رد و 
جمعيت آنھا را به روستاھای پ/ر جمعي/ت 
کشاند، بلک/ه ت/وازن زن/دگی اقتص/ادی در 

 .روستاھا را نيز بر ھم زد
 

 مس/ئله فشار شديد بر کشاورزی از ھم/ين
ھ/م زم/ان ب/ا آن، اس/تخراج ب/ی . برخاست

رحمان/////ه ی بيش/////ترين س/////ود ممک/////ن از 
کش//اورزان، ب///دون برگش//ت دادن چي///زی 
ب////رای ک////ار و توس////عه ی ض////روری، از 

 .پيشرفت کشاورزی جلوگيری کرد
 

آيا مارکس برای شکست سيستم روس/تا و 
ن//ابودی پاي//ه ھ//ای ق//ديمی جامع//ه ی ھن//د 
 اش///ک ريخ///ت؟ م///ارکس رن///ج نامح///دود  
ھنديان را، مانند ھر کشور ديگری، ناشی 
از انق////@ب اجتم/////اعی ب/////ورژوازی م/////ی 

ام/////ا او ھمچن/////ين ب/////ه ماھي/////ت . پنداش/////ت
ارتج//اعی آن سيس//تم روس//تا و ض//رورت 
ن//اگزير ن//ابودی آن در ص//ورت پيش//رفت 

سخنان مارکس نيرويشان را . بشر پی برد
برای کسانی که جھت مبارزه با حاکمي/ت 

 پ/يش از بريتاني/ا بريتانيا برای احيای ھند
ب///ا چ///رخ ھ///ای بافن///دگی و کارگ///اه ھ///ای 
بافندگی دستی را مطرح می کنند از دست 

 .نداد
 
در مقاب////ل مش////اھده ی  گرچ////ه ، اکن////ون"

تخري//ب ھ//زاران س//ازمان اجتم//اعی پ//در 
س//ا%ر، س//خت ک//وش و ب//ی آزار، تحلي//ل 
آنان به  واح/دھا ی مج/زای غ/رق دري/ای 
پريش//انی، و از دس//ت دادن تم//دن کھ//ن و 
وسيله ی امرار معاش موروثی افراد آنھا 

 ممک///ن ِدر آن واح///د، احساس///ات انس///انی
 نبايد فرام/وش است جريحه دار شود، اما

کنيم که اين اجتماعات روستايی تشريحی 
به صورت بنياد جامدی از استبداد شرقی 

 ک/ه، تفک/ر انس/ان را به نمايش م/ی گ/ذارد
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در کمترين سطح ممکن مھار و ب/ه اب/زار 
، او را ب/ه کن/در خرافات تب/ديل م/ی ناپايدا

، و از داردغ@م///ی ق///وانين کھ///ن وا م///ی 
تمام عظمت و انرژی تاريخی محروم می 

 . سازد
 

نبايد از خود پرستی بربريت متمرک/ز در 
قطع//////ات زم//////ين، ک//////ه ش//////اھد ن//////ابودی 
فرم//انروايی ھ//ا، ارتک//اب ظل//م وص//ف ن//ا 
پذير، قتل ع/ام س/اکنين ش/ھرھای ب/زرگ، 

  ک///ه متج///اوزان از قرباني///ان بيچ///اره ای
توجه به آن در کل تمکين می کنند، غفلت 

نباي/د فرام//وش کن/يم ک//ه اي/ن زن//دگی . ک/رد
تحقيرآمي//ز، راک//د و گي//اھی ، اي//ن حي//ات 
انفع/الی، در نيروھ/ای تخري//ب ب/ی پاي//ان، 
مغاير، وحش/ی و ب/ی ھ/دف تب/ديل قت/ل ب/ه 
آداب م///ذھبی در ھندوس///تان، ت///داعی م///ی 

ن نباي/////د فرام/////وش کن/////يم ک/////ه اي/////. ش/////ود
اجتماعات کوچک به وس/يله ی امتي/ازات 
طبقاتی و بردگی آلوده، انسان را به جای 
تسلط برشرايط محيطی اطراف، مطيع آن 
س///اخت، دول///ت ِ اجتم///اعی ِ خ///ود توس///عه 

را ) دولتی که  خودش را توسعه می دھد(
به تقديری تغيير ناپ/ذير تغيي/ر ش/کل  داده 
و بدين گونه، به پرستش حي/وانی طبيع/ت 

ش//ت و ب//ا زان//و زدن انس//ان، پادش//اه وا دا
، ميم//ون و "ک//انومن"طبيع//ت، در مقاب//ل 

 . سابا%، پستی خود را به نمايش گذاشت
 

اي//ن مس//ئله ص//حيح اس//ت ک//ه انگلس//تان ب//ا 
عملکردی احمقانه در راستای پست ترين 
منافع خود، موجبات يک انق@ب اجتماعی 

اما س/ؤال . در ھندوستان را فراھم ساخت
آي///ا انس///ان م///ی توان///د : اص///لی اينجاس///ت

سرنوش//ت خ//ود را ب//دون  انج//ام انق///@ب 
بني//ادی در دول//ت اجتم//اعی آس//يا، تکمي//ل 
کند؟ اگر نه، جنايات انگلستان ھرچه بوده 
اس///ت، نق///ش اب///زار ت///اريخ جھ///ت ف///راھم 
آوردن موجب///ات انق///@ب را ب///ه اج///را در 

حاکمي//////ت بريتاني//////ا در ھن//////د، ( " .آورده
 ژوئ/////ن ٢٥نيوي/////ورک ديل/////ی تريب/////ون، 

١٨٥٣( 
 

 حاکميت بريتانيا در ھند
 

از نظر مارکس، انگلستان در ھن/د دارای 
يکی مخرب، ديگ/ری . نقشی دوگانه است

احي//اء کنن//ده ی فرآين//د ن//ابودی جامع//ه ی 
آسيايی کھن، و بنا نھ/ادن بنيادھ/ای م/ادی 

ام/ا نق/ش . جامعه ی غرب/ی در آس/يا اس/ت
در حاليک///ه . مخ///رب آن آش///کارتر اس///ت

 . آغاز شده استفرآيند احياء تازه

 
مارکس آغاز اين فرآين/د احي/اء را در چ/ه 
خصوصيتی مشاھده ک/رد؟ او نش/انه ھ/ای 

اتح//اد سياس//ی ِ : فراوان//ی ارائ//ه م//ی دھ//د
 از  ھرزمانی در مستحکم تر و منبسط تر

، ب///ه قص///د تقوي///ت و حاکمي///ت مغ///ول ھ///ا
جاودان/////ه س/////اختن خ/////ود ب/////ا اس/////تفاده از 
تلگ//راف، تقوي//ت کنت//رل ارت//ش بريتاني//ا، 

 ب////رای اول////ين ب////ار در ،مطبوع////ات آزاد
جامع////ه آس////يای مرس////وم ش////د، اس////تقرار 
مالکي/ت خصوص/ی در زم/ين، مھ/م ت/رين 
عنص/////ر م/////ورد ني/////از ب/////رای جامع/////ه ی 
آسيايی، س/اخت ي/ک طبق/ه تحص/يل ک/رده 
ی ھن///دی ب///ا اس///تفاده از دان///ش اروپ///ايی، 
ارتباط منظم و سريع  ب/ا اروپ/ا از طري/ق 

 .حمل و نقل به وسيله ی نيروی بخار
 

، نتيج///ه ی راز ھم///ه ی اي///ن ھ///ا مھ///م ت///
. ناگزير استخراج س/رمايه داری ھن/د ب/ود

ب//رای پيش//رفت ب//ازار ھن//د، تب//ديل آن ب//ه 
اي/ن مس/ئله، . کشوری مولد ضروری ب/ود

پيش//رفت راه آھ//ن و ج//اده ھ//ا را موج//ب 
اي////ن مرحل////ه ی جدي////د زم////انی ک////ه . ش////د

م//ارکس از آن م//ی نوش//ت ت//ازه در ح//ال 
ين پيشرفت جديد، از نتيجه ی ا. آغاز بود

م//ارکس مع//روف ت//رين بيان//ات خ//ود در 
 : مورد ھند را به رشته ی تحرير در آورد

 
م/////ی دان/////يم ک/////ه س/////اخت راه آھ/////ن در "

ھندوس//تان، تنھ//ا ب//ا ھ//دف ک//اھش ھزين//ه 
ھ/////ای انتق/////ال پنب/////ه و م/////واد خ/////ام ب/////ه  
مانوفاکتور ھا، توسط ميلوکراسی ھند ب/ه 

اما وقتی شما ماش/ين ھ/ا . اجرا در می آيد
 در سيس///تم نق///ل و نتق///ال  کش///وری ب///ا را

ذخاير آھن و ذغال س/نگ ف/راوان، رواج 
می دھيد، قادر به منع آن ھا از ساخت آن 

نمی توان شبکه . ماشين آ%ت نخواھيد بود
ی خطوط راه آھن را در کشوری بيکران 
حف///ظ کني////د، ب////دون آن ک////ه فرآين////د ھ////ای 
صنعتی %زم برای رفع ني/از ھ/ای ج/اری 

بن///ابراين . ي///ز رواج دھي///دو آن///ی  آن را ن
اس//تعمال ماش//ين آ%ت در آن ش//اخه ھ//ای 
ًصنعتی که مستقيما ب/ا راه آھ/ن در تم/اس 

سيستم راه . نيستند را نيز بايد گسترش داد
آھ////ن از اي////ن رو در ھن////د ب////ه  پيش////روی 

ص/نعت ... صنعت مدرن تبديل خواھد شد
مدرن در نتيجه ی سيستم راه آھن، تقس/يم 

ن قطع/ی پيش/رفت کار موروثی، آن مانع/ا
م/ارکس نت/ايج (ھند را ن/ابود خواھ/د ک/رد 

آين//////ده ی حاکمي//////ت بريتاني//////ا در ھن//////د، 
 آگوس////ت، ٨نيوي////ورک ديل////ی تريب////ون، 

١٨٥٣( 

 
 

آي//ا اي//ن ب//ه آن معن//ی اس//ت ک//ه م//ارکس، 
امپري//اليزم در ھن//د را ب//ه عن//وان ني//روی 
مترقی مستعد رھايی مردم ھند و به پ/يش 

م//اعی برن//ده ی آن//ان از طري//ق فرآين//د اجت
او مش/خص ک/رد ! می دانست ؟ بر عکس

که امپرياليزم شرايط مادی برای پيشرفت 
ام//ا آن پيش//رفت . را متوق//ف ک//رده اس//ت

ب جدي//د تنھ//ا در ص//ورت پي//روزی انق//@
م//ردم ھن//د و ي//ا انق//@ب طبق//ه ی ک//ارگر 
صنعتی بريتانيا، با خواست رھايی م/ردم 
. ھند از يوغ امپرياليزم، ميسر خواھد بود

ت///ا آن زم///ان، تم///ام موفقي///ت ھ///ای م///ادی 
امپرياليزم در ھن/د ھ/يچ س/ود ي/ا پيش/رفتی 

 .برای مردم ھند به ارمغان نخواھد آورد
 

س//ه حقيق//ت زي//ر تحلي//ل ھ//ای م//ارکس از 
ت ھن/د ميان/ه ھ/ای ق/رن ن/وزدھم را موقعي

 : شکل می دھد
نقش مخرب حاکميت بريتانيا در ريشه  )١

 .کن کردن اجتماع قديم در ھند
نق//ش احي//ا کنن//ده ی حاکمي//ت بريتاني//ا ) ٢

درتوق//ف فرض//يه ھ//ای مھ//م م//ادی ب//رای 
اجتماعات آينده ی ھند در دوره ی زمانی 

 . سرمايه داری تجارت آزاد

گرگ/////ونی اثب/////ات ض/////رورت ي/////ک د) ٣ 
سياسی در عم/ل، ب/رای آزادی م/ردم ھن/د 
از دست حاکميت امپرياليزم جھت ساخت 

 .جامعه ای نوين به دست خودشان
 

ام///روز امپري///اليزم در سراس///ر دني///ا، ب///ا 
توجه به نقش سرمايه داری، بيش از نقش 
مترقی عينی اش، عمر ک/رده و ب/ا تقوي/ت 
تمام اشکال قديمی ارتجاع ھندی ب/ه ق/وی 

ی مرتج//ع، در ش//به ق//اره ھن//د ت//رين ني//رو
 .تبديل شده است
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 احمد منظور 
راھپيمايی بزرگی برای در خواست از 
بينظير بوتو جھت اع^م اعتصاب 

 ساعته برای سرنگونی ٢٤عمومی 
 ديکتاتوری را رھبری کرد

 
 

 
 

زھ//را ص//دف، در %ھ//ور و مل//ک جاوي//د 
 "پی اس تی "٣٠-١٨در کاسور، ساعت 

 
 در يیم///ايک راھپي/// گ///زارش یب///ه ت///ازگ

 احم////د منظ////ور، از یکاس////ور ب////ه رھب////ر
س/ت پارلم/ان پاکس/تان را ي مارکسیاعضا

س با باتوم به صفوف يپل. ميا دهافت کريدر
 یريتظ//اھرات حمل//ه ک//رد و قص//د دس//تگ

احمد منظور را داشت اما تظاھر کنندگان 
 او را منطق/ه يیم/ايبا دفاع از رھب/ر راھپ

ح///زب "ام///ا ص///دھا عض///و . دور س///اختند
" ی س//یو دي// ی ت//یپ//"و " م//ردم پاکس//تان

اف//ت اخب//ار يب//ه مح//ض در. ر ش//دنديدس//تگ
 .م ک/رديخ/واھد، خوانن/دگان را مطل/ع ي/جد
 یو دي ی تیپ"س يق احمد منظور، رئيرف
" پ پ پ" کاسور ی هيو عضو ناح" یس

م را در ي عظ/يیم/ايک راھپيدر پارلمان، 
 يیم//ايوس//تن ب//ه راھپيکاس//ور ب//ه ھ//دف پ

 به سمت اس@م آباد ب/ه ی اعتراضیطو%ن
ر بوت/و، ي/نظي، ب»پ پ پ«دع/وت رھب/ر 

 یکتاتوري دی انهيه اقدامات سرکوبگرايعل
 .  کردی و رھبریرف، سازماندھمش
 
ن يست اتوبوس و ھزاران ماشيش از دويب

گ/ر در ي دیکلت و خودروھ/ايو موتور س
ھ//زاران نف//ر .  ش//رکت داش//تنديیم//ايراھپ

 ک///ه  یزم///ان. کردن///د ی م///يیم///اياده راھپي///پ
دند، يان به مرکز شھر کاسور رسيمايراھپ

ھا حمله کرد و و قصد  س به صفوف آنيپل
 .ور را داشت احمد منظیريدستگ

 یپ//"ن يو فع//ال" پ پ پ"ام//ا، ک//ارگران 
او را محاص/ره کردن/د و " ی س/یو دي یت

ن يس را تض///مي پل///یريف///رار او از دس///تگ
 در یگ///ري ديیم///ايکردن///د ت///ا بتوان///د راھپ

 را ی پنج////اب مرک/////زی ص/////نعتی منطق////ه
س در ي با پلیدي شدی مبارزه.  کندیرھبر

س ب/ا ب/اتوم و گ/از ي پلی گرفت که با حمله
 .آور ھمراه بود اشک

 
ن گ////زارش او در راه ي////ه اي////در زم////ان تھ

 اس////ت و ھ////زاران نف////ر یپنج////اب مرک////ز
 را يیمايمشتاقانه منتظر او ھستند تا راھپ

ق احم/د منظ/ور، يرف.  کندیاداره و رھبر
ک ي/ن ي/ کاس/ور، گف/ت ک/ه ايیمايدر راھپ

پ پ "ن رھب/ر يبنابرا.  بودیجنگ طبقات
ک ي/عا يد س/ري/با" ر بوت/وينظيب"خانم " پ

 س///اعته را اع///@م ٢٤ یاعتص///اب عم///وم
ن اقدام يق چنياو گفت که تنھا از طر. کند
 س///رنگون یکت///اتوريای د ی پرولت///ریق///و

 ی دموکراس///یخواھ//د ش//د و مب//ارزه ب//را
 .رديگ ی شدت میقي حقیکارگر

 
پ پ "ن ي ت/ن از فع//ال٣٠٠ش از يش ب/يپل/
ر يرا دس//تگ" ی س//یو دي// ی ت//یپ//"و " پ

نور "ظور، دو برادر احمد من. کرده است
ش، يھا ، برادرزاده"ر حسنيتنو"و " حسن

ز ي/ن" قيش/ف"و " نيش/ھ"، "ليچام موزام"
، "ر احم/دي/من"برادر او، . اند ر شدهيدستگ
 کاس/ور اس/ت در یس انجمن وک/@يکه رئ

. ر ش////ده ب////وديروز پ////نجم ن////وامبر دس////تگ
 ی تیپ"، سازمانده "ماھر محمد رمضان"
ان ي///ز در مي///در کاس///ور ن" ی س///یو دي///

ماھر "ق يھمراه با رف. رشدگان بوديدستگ
 یھا هي تن ار رھبران اتحاد٢٣، "رمضان
ز ي////ن" ی س////یو دي//// ی ت////یپ//// "یک////ارگر

 .اند ر شدهيدستگ
 

 در ی دولت/یروھ/ايگ/ر نيس و ديگرچه پل/
بردن//د و تم//ام  یب//اش کام//ل ب//ه س//ر م// آم//اده
 ب////ه کاس////ور را بس////ته ی منتھ////یرھايمس////

 م//ردم یھ//ا ک//ه ت//وده بودن//د، ب//ه مح//ض آن
دند ک/////ه احم/////د منظ/////ور در متوج/////ه ش/////

 یت///يتظ///اھرات ش///رکت دارد، کمربن///د امن
ه ي/// عليیس را شکس//تند و ب//ا ش//عارھايپل//
 یگ///ر ش///عارھاي مش///رف و دیکت///اتوريد

 ی اص/لیھا ھا و جاده اباني وارد خیانق@ب
 ی ن جنب///هين موض///وع مھمت///ري///ا. ش///دند
 . کاسور بوديیمايراھپ

 
و " ی س/یو دي ی تیپ "یه يھزاران نشر

در ) ک//اريجن//بش جوان//ان ب" (ی ان ت//یب//"
ر %ھ///ور ب///ه يمس///.  پخ///ش ش///ديیم///ايراھپ

 ی ط//و%نيیم//اين قس//مت راھپيکاس//ور اول//
ل بازداش/ت ي/ب/ه دل" ر بوت/وينظيب"بود اما 

م، ي خود به دست رژی  ھفت روزهیخانگ

  . شرکت کنديیماينتوانست در راھپ
  شWWWيکه ھمبسWWWتگی کWWWارگری  از ترجم///ه 
  اقدام کارگریکميته 

 ث آزادبح

 
 

 

بحثی در باره مذھب و 
 مارکسيزم انق^بی

 

 عابر سرخ
 

 :ديگويد رنجبر ميق وحيرف
 
ات ي// جناین وج//ود خ//دا، افش//اينق//د ب//راھ«

ا تناقض///ات موج///ود در کت///ب ي/// و یم///ذھب
. س/تي نیس/تيچ عن/وان مارکسي ب/ه ھ/ینيد
 آن را یستي مارکسی وهيرا نه تنھا به شيز

ھ//د،  یل و نق//د ق//رار نم//ي//ه تحلي//م//ورد تجز
 ب/ا یس/تير مارکسي/ مب/ارزه غی وهي شبلکه

ن ي//و ب//ه ا. ردي//گ یش رو م//يز پ//ي//آن را ن
ش دول يزم و س/تاي/ر رفرميب در مس/يترت

 .»دارد ی گام برميیسکو%ر اروپا
 

ًن بح///ث ک///ام@ م///وافقم و %زم ي///م///ن ب///ا ا
" یفک//ر"ف ي//دان//م، اض//افه ک//نم ک//ه ط یم//

 به جدال ی مذھبیمنصور حکمت با روش
ات ي//ال ب//ا تجلم//ذھب و آنھ//م تنھ//ا در ج//د

 .روند ی میمذھب
 

 نق///د یھ///ا ش///هيآنھ///ا از دس///ت ب///ردن ب///ه ر
را که نقد آنھا ب/ه يکنند ز یز ميمذھب پرھ

ھ/////ا سرچش/////مه  ش/////هيم/////ذھب از ھم/////ان ر
 در یات م//ذھبي//نق//د آنھ//ا ب//ه تجل. ردي//گ یم//

" ی%م///ذھب"ک نق///د ي///ت ين وض///عيبھت///ر
ن ي/// ب///ه جن///گ دین//يد یھ///ا ب///ا ب/// آن. اس//ت

ن، ي/ھا با د ت آنيجه ضديروند و در نت یم
 یاز ابدين، نيشانه به شانه در کنار خود د

 .کند ین را فراھم ميبه مبارزه با د
 

ن اس/ت و ي/ب دي/رق" ین/ينا د"ش ين گرايا
 یق نف///ي///از رقاب///ت خ///ود را ن///ه از طري///ن

ن بلک///ه از ي///ش ديداي/// پی م///ادیھ///ا ن///هيزم
ن ي/آنھ/ا ب/ا د. کند ین مين تاميوجود خود د

 یلنباش//د، مش//ک" یاس//يس" ک//ه یب//ه ش//رط
" یاس/يرسين غيد"دانند که  یندارند اما نم

. اس/تي سین است و خود ن/وعيھمچنان د
ّآنھا با امل بودن د ن مشکل دارند و نه با يُ
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 ک/ه از ھن/ر یتيمانند وضع" مدرن"ان ياد
ا اس//پرت و س//کس ب//ه ي//) یقيًم//ث@ موس//(

 . ن به وجود آمده استيمثابه د
 

" یفک////ر"ف ي////اش////ات ھمس////و ب////ا طيگرا
 یم///انيا ین ب///ي، م///ومن"منص///ور حکم///ت 

ًدانن///د مخالف////ت م///ث@ ب////ا  یھس///تند ک///ه م////
 ی %زم ام///ا ناک///افیک///ه مخ///الفت(سنگس///ار 

، ین/يات دي/ از تجلیک/ي، ب/ه عن/وان )است
نک//ه يدھ//د؛ ام//ا نظ//ر ب//ه ا یآنھ//ا را رش//د م//

ست آنچه که ي نیستين نقد مارکسيت ايماھ
 یس/تي مارکسیھ/ا کند، ن/ه نگ/رش یرشد م

 یف نظ/ري/ن طيا. سم استيبلکه سکو%ر
س/م يًق/ا ب/ه سکو%ريعم" ني/د"در تقابل ب/ا 
 یزه نھادھ//////ايورزد و ج//////ا یعش//////ق م//////

 خ//ود را ی حزب//ی ب//ه کادرھ//ایب//ورژواز
 .رديگ ی میورز ن عشقيگواه بر ا

 
ه مذھب است و يزم در سايات سکو%ريح

ازمن/د يات خ/ود ني/ حیھ/ا ب/را  آنیھر دو
 يیشات حککايگرا. حفظ مناسبات موجود

نن//د ت//ا م//ذھب را ب//ه ک یھم//واره ت//@ش م//
بزنن///د ام///ا خ///ود ب///ه س///بب نق///د » عق///ب«
ت/ر   به م/ذھب از آن عق/بیستيرمارکسيغ
 یمذھب ین مذھب و بي بيیتو گو. مانند یم

 رقاب///ت آزاد ی، ن///وعیدر جامع///ه طبق///ات
تر ماند، س/ھم  وجود دارد که ھرکس عقب

ن ي/ج/ه ايدر نت. شود یبش ميدسته دوم نص
در ت///ز،  یش///ات ب///ا اس///لوب ت///ز و آنت///يگرا

 و در مقاب////ل یحج////اب یمقاب////ل چ////ادر، ب////
، حکوم//ت س//کو%ر و در ین//يحکوم//ت د

... ت سکس، س/کس آزاد و يمقابل ممنوع
ک تم//ام ي/ک ب/ه ي/اگ//ر . دھن/د یرا ق/رار م/

رفته " عقب" نه تنھا به یات مذھبين تجليا
 ی نابود شوند، ب/از آنچ/ه ک/ه ب/اقیبلکه حت

ات ي//نب//ار ب//ا تجليمان//د خ//ود م//ذھب و ا یم//
ن/وع مب/ارزه حکک/ا . اھ/د ب/ودخو" مدرن"

ا ح/داقل ي/ یازمند اعتق/اد م/ذھبيبا مذھب ن
 .سم استي از مارکسیفاصله کاف

 
 

 امين قضايی
 

 ب///ا م//ذھب در جامع///ه ي//یحمل//ه و رودرو
 ن/////دارد و باع/////ث ی س/////ودیدار هيس/////رما
ت/ر ش/دن خ/ود م/ذھب خواھ/د ش/د؟  قدرتمند

. ري///؟ خیس///تين م///ث@ ش///د نگ///اه مارکسي///ا
 یدئولوژي///س///ه و ايم///ذھب ص///ورت کژد

 یدئولوژي////ام////ا ا.  اس////تیجامع////ه طبق////ات
 ھ//م دارد و یر و تح//ولي س//یجامع/ه طبق//ات

 و از ی روش/////نگریاز م/////ذھب ب/////ه س/////و
 تح/ول یاس/ي اقتصاد سیک به سويزيمتاف

ن تح//ول مثب//ت اس//ت و ي//و ا. افت//ه اس//تي
 یدار هي نظام سرمای از دستاوردھایبخش

س///م و نق///د يپ///س دف///اع از سکو%ر. اس///ت
 یھا است حت ستيس مارکی فهيمذھب، وظ

ما ب///ه مح///و جامع///ه يج آن مس///تقياگ///ر نت///ا
ن خاطر مارکس يبه ھم.  ختم نشودیطبقات

 و مح/////////و یدار هيدر دف/////////اع از س/////////رما
د ھرانچه سخت يگو ی می مذھبیکيزيمتاف

ش//ود و ب///ه ھ///وا  یو اس//توار اس///ت دود م///

  .رود یم
 
 

 عابر سرخ
 

 به امين قضايی
 
 در خراف//ات ح//ل یخ ب//ه ان//دازه ک//افيت//ار«
خ يده اس//ت، اکن//ون خراف//ات را در ت//ارش//

 در یم//ارکس، گ//ام. (»م ک//رديح//ل خ//واھ
 ) نقد فلسفه ھگل

 
 : پرسدی مین گراميام
 ب//ا م//ذھب در جامع//ه ي//یحمل//ه و رودرو«

 ن/////دارد و باع/////ث ی س/////ودیدار هيس/////رما
قدرتمن/دتر ش/دن خ//ود م/ذھب خواھ/د ش//د؟ 

 »؟یستين مث@ شد نگاه مارکسيا
 
و م//ن  یس//تين نش//د نگ//اه مارکسي//ر، اي//خ
دا ي///ن نگ///اه را از کج///ا پي///دانم ش///ما اي///نم

ست؛ يبحث بر سر موضوع فوق ن. ديکرد
ش//ات ي گرایس//تيرمارکسيموض//وع نق//د غ

از ) ب////ه خص////وص حکک////ا (یس////تيسانتر
ن قرار است که يموضع از ا. مذھب است

 جل///ب آراء ی ب///رایس///تيش///ات سانتريگرا
رون/د ک/ه  ی م/یشتر به سراغ موضوعاتيب

موض////وع ت ھم////ان ي////تنھ////ا ب////ا حف////ظ ماھ
نه يًمث@ در زم. توانند ابراز وجود کنند یم
دن ب/ه دول/ت ي رس/یبه مذھب برا" حمله"
 :ديگوين مي، امیرمذھبيغ

 
س//م و نق//د م//ذھب يپ//س دف//اع از سکو%ر«

 اگ//ر یھ//ا اس//ت حت// س//تي مارکسی ف//هيوظ
 یما ب/ه مح/و جامع/ه طبق/اتيج آن مس/تقينتا

 . »ختم نشود
 
 به م/ذھب" نقد "ین رابطه منطقي امیبرا
ن ي////و ا. س////م اس////تياز سکو%ر» دف////اع« 

 است که ب/ا% ت/ر از یت مشابھيھمان ماھ
 . اد شديآن 
 

دن ب/ه دول/ت ي رس/ی ب/رایستيت@ش سانتر
 رھ///ا ش///دن دول///ت یس///کو%ر ت///@ش ب///را

ج/ه ينت.  اس/تید و بن/د م/ذھبي/موجود از ق
 ب////ه ین گرام////يم////ورد نظ////ر ام////" حمل////ه"

اما . ش دولت از مذھب استيمذھب، پا%
ز يھمه چ" حمله"ا ي ت@ش و نيمحصول ا

ھ/ر !  انس/انیر از آزادي/خواھد بود ب/ه غ
دن ب//ه دول//ت س//کو%ر ي رس//یمب//ارزه ب//را
 در اسارت نگ/اه ی است برایًلزوما ت@ش

ھرچن/د (داشتن انس/ان تح/ت س/لطه دول/ت 
 یج////ه مب////ارزه ب////رايدر نت). ین////ير دي////غ

ک ي/ به عنوان ینير ديدن به دولت غيرس
ن ب////ه دي رس////ی ب////رایمق////دمات» مرحل////ه«

ت مب//ارزه ي// ج//دا از ماھیتي، م//اھيیرھ//ا
 ین نق/ديچن/.  با دولت نخواھد داش/تیالھ

 یستيرمارکسي غیرو نقد نيبه مذھب از ا
 يیت آن عنص///ر رھ///اي///اس///ت ک///ه در ماھ

ا ي// و يیک جابج//اي//ش//ود بلک//ه  یاف//ت نم//ي
 با دول/ت ینيدست به دست کردن دولت د

ق/ه ياس/ت ک/ه ن/ه وظ) ین/ير ديغ(سکو%ر 
س////ت ي مب////ارز مارکسیروھ////اي نیطبق////ات
 ب////دون ورود ی اس////ت و ن////ه حت////یانق@ب////
، يی رھاین حوزه برايھا به ا ستيمارکس

دن ب///ه دول///ت ي رس///یح///وزه مب///ارزه ب///را
ن يبه ھم/.  خواھد ماندی باقیسکو%ر خال

ش/ود  ین دچار تن/اقض م/يل است که اميدل
 :ديگو ی میوقت
 
ر و ي س///ی جامع//ه طبق//اتیدئولوژي//ام//ا ا«

 یذھب ب///ه س///و ھ///م دارد و از م///یتح///ول
 یک ب////ه س////وي////زي و از متافیروش////نگر
ن ي//و ا. افت//ه اس//تي تح//ول یاس//ياقتص/اد س

 از یتح////////ول مثب////////ت اس////////ت و بخش////////
 . » استیدار هي نظام سرمایدستاوردھا

 
ف؛ آنچ/ه ين تعريصرف نظر از صحت ا

ض ح//وزه مب//ارزه يک//ه تن//اقض اس//ت تع//و
ک ب///ا ح///وزه مب////ارزه ي///ب///ورژوا دمکرات

 یس/تيس مارکی ب/ه مت/دولوژی متکیطبقات
 یکس/ريجا است ک/ه  نيتناقض در ا. است
ک ب///ه عھ///ده ي///ف ب///ورژوا دمکراتيوظ///ا
ش//ود،  یس//ت گذاش//ته م//يون مارکسي//انق@ب

ف در گذشته به ين وظايکه انجام ا حال آن
ف ش/ده ب/ود ي توص/یعھده خود ب/ورژواز

دا ي///تبل///ور پ" یروش///نگر"ک///ه ب///ه ش///کل 
ن ي است که بھتریعيجه طبيدر نت. کرد یم

 مب//ارزه جھ//ت یزه ب//راياھداکنن//دگان ج//ا
ون ي//دن ب//ه دول//ت س//کو%ر ن//ه انق@بيرس//

 و یس////ت بلک////ه نھ////اد ب////ورژوازيمارکس
کنن//دگان آن ب//از؛ ن//ه  اف//تين دريت//ر مناس//ب

ک ي/س/ت بلک/ه ک/ادر ي مارکسیک انق@ب/ي
ر حکک//ا خواھ//د ي// نظیس//تيان سانتري//جر
 . بود
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 به مذھب ب/ا گ/رفتن دام/ن یستينقد مارکس
ب  از م////ذھی خ@ص////یس///م ب////رايسکو%ر

ل روش//ن ک//ه اس//ارت ي//ن دلي//ب//ه ا. س//تين
توس//ط دول//ت س//کو%ر کمت//ر از اس//ارت 

 یھ/ا ھر درجه از دستاورد. ستي نیمذھب
تواند مبارزه طبقه  یک ميبورژوا دمکرات

ت//ر کن//د ام//ا   را س//ھليی رھ//ایک//ارگر ب//را
ن اس/ت ک/ه مب/ارزه طبق/ه ي/مسئله بر سر ا
، ھم////ان مب////ارزه يی رھ////ایک////ارگر ب////را

جه، نق/د يدر نت. تسيک نيبورژوا دمکرات
 یک انق@ب//ي// ب//ه م//ذھب، پراتیس//تيمارکس

درس/ت .  اس/تیت ف/رديستم مالکيه سيعل
ت اس//ت ک//ه م//ذھب ي//ن مالکي//ب//ا اتک//ا ب//ه ا

 .آورد یدوام م
 ب////ه م////ذھب تنھ////ا يین قض////ايدر نق////د ام////

تح//ول " وج//ود دارد و آن یموض//وع دوم//
 از م//ذھب ب//ه ی جامع//ه طبق//اتیدئولوژي//ا

 ی س/وک بهي و از متافزی روشنگریسو
ک ي////الکتيک////ه %ب////د د" (یاس////ياقتص////اد س

ک///ه روش///ن  ني///ص///رف نظ///ر از ا). اس///ت
 یھم///ان آگ///اھ" یروش///نگر"ن ي///س///ت اين

؛ اما ی انق@بیا روشنگريوارونه است و 
 ب/ر س/ر موض/وع س/وم اس/ت و ینقد واقع
 ی انس//ان از ش//ر جامع//ه طبق//اتيیآن رھ//ا

 يی از مش/تقات روبن/ایکياست که مذھب 
 از س//تم يیھ//ا ریت//وان ب//را ینم//. آن اس//ت

 دست به دامن دول/ت س/کو%ر ش/د یطبقات
ک///ه خ///ود ح///افظ من///افع طبق///ه اس///تثمارگر 

 . است) ینيرديم غيريگ(
 

ز از ي///ن عزي ک//ه ام///یدان//م ف///اکت یم//ن نم///
دا ک/نم ام/ا خ/وب ي/مارکس آورده را کجا پ

در دف//اع از "دان//م ک//ه م//ارکس ھرگ//ز  یم//
آنچ//ه .  نگفت//ه اس//تیزي//چ" یدار هيس//رما

 اع/م یدار هي نق/د س/رماکس/ره دريکه گفته 
 ً:مث@.  آن استینيرديا غي ینياز دولت د

 ب//ا ی در کش//وریم ک//ه حت//ين//يب یاگ//ر م//«
، مذھب نه تنھا وجود یاسي کامل سیآزاد

رومن//د ي س//رزنده و نیدارد بلک//ه ب//ه ش//کل
ن ام//ر گ//واه آن ي//کن//د، ا یاب//راز وج//ود م//

 ب//ا کم//ال یاس//ت ک//ه وج//ود م//ذھب تض//اد
ن جا که وجود اما از آ. افتن دولت نداردي

 اس////ت، ی وج////ود نقص////ی م////ذھب نش////انه
ت/وان در  ین نقص را تنھا مي ای سرچشمه

گر مذھب يما د. ت خود دولت جستيماھ
 یّم بلک////ه آن را تجل////يدان//// یرا عل////ت نم////

ب/ه ش/مار ) سکو%ر (یرمذھبي غینيب کوته
 )ھمان منبع. (»ميآور یم
 

 
 
 

 اراده خردمند
 

 دوست گرامی ام/ين قض/ائی در نق/د مقال/ه
ايدئولوژی جامعه «: گويد وحيد رنجبر می

طبق////اتی س////ير و تح////ولی ھ////م دارد و از 
م///////ذھب ب///////ه س///////وی روش///////نگری و از 
متافيزيک به سوی اقتصاد سياس/ی تح/ول 

اين تحول مثبت است و بخشی . يافته است
. داری است از دستاوردھای نظام سرمايه

پ///س دف///اع از سکو%ريس///م و نق///د م///ذھب 
 حت//ی اگ//ر ھ//ا اس//ت ی مارکسيس//ت وظيف//ه

نتايج آن مس/تقيما ب/ه مح/و جامع/ه طبق/اتی 
 .»ختم نشود

 
اي/ن بح//ث ص/حيح اس//ت ک/ه م//ا ب/ه عن//وان 

ھای انق@ب/ی از تم/امی حق/وق  مارکسيست
. پايمال شده دموکراتيک بايد حمايت کن/يم

ھای اجتماعی، حق بيان، حق  مانند آزادی
تش///////کل و اعتص///////اب، آزادی تأس///////يس 

رش سنديکاھای کارگری، آموزش و پ/رو
مج/انی و ھمگ//انی، لغ/و ق//وانين حق//وقی و 
جزاي/ی ارتج//اعی موج/ود، براب//ری کام//ل 
زنان و مردان در کلي/ه س/طوح، آزادی و 
احت//رام ب//ه حق//وق و حيثي//ت بش//ری، ح//ق 
شکايت و دادگاھی کردن ھر مق/ام دولت/ی 
توس///ط ھ///ر ش///ھروند و ھمچن///ين ج///دايی 
مذھب از دولت و مبارزه با تمامی وج/وه 

ھ/ا ھم/ه ش/امل   اي/ن.مخرب مذھب و غيره
چ//را باي//د . ھس//تند" مطالب//ات دمکراتي//ک"

دار اي///ن  ھ///ای انق@ب///ی پ///رچم مارکيسس///ت
حق/وق دموکراتي/ک باش//ند؟ عل/ت آن، اي//ن 
است که خ/ود ب/ورژوازی در کش/ورھايی 

بر خ@ف بورژوازی ق/رون (نظير ايران 
 در اروپا که م/ارکس و انگل/س ١٨ و ١٧

ھ///ا در مقاب///ل نظ///ام  خ///واھی آن از ترق///ی
، )آوردن//د داری، س//خن ب//ه م//ی شاس/رمايهپي

باشد و کام@  قادر به حل اين مطالبات نمی
حت//ی (و س//ر ت//ا پ//ا ارتج//اعی ش//ده اس//ت 

 ).طلب آن جناح اص@ح

 
ام///ا ام///ين قض///ايی باي///د توج///ه کن///د ک///ه 
مطالب/////////ات دمکراتي/////////ک آن دس/////////ته از 
ًش///عارھايی ھس///تند ک///ه الزام///ا ب///ا س///لطه 
سياسی ب/ورژوازی در تض/اد نيس/تند، ام/ا 

ای کليه قشرھای تح/ت س/تم را  حقوق پايه
گرچ//ه مب//ارزه ب//رای . دھن//د گس//ترش م//ی

حق/////وق دمکراتي/////ک ھم/////واره يک/////ی از 
ھا بوده و ھست،  مبارزات عمده کمونيست

اما در کشورھايی نظير ايران تحقق چنين 
ھايی، مگر در وضعيت استثنايی،  خواست

زيرا که اختن/اق ح/اکم حت/ی . دشوار است
توان//د  ايی را نم//یھ// تحق//ق چن//ين خواس//ت

برای مخالفان خود در درون ھيئ/ت ح/اکم 
ب/////ا اي/////ن وج/////ود، چن/////ين . تحم/////ل کن/////د

ھ/////ايی در برنام/////ه و تبليغ/////ات  خواس/////ت
کارگری جای دارند؛ و تبليغات حول آنھا 

زي////را ب////ه عل////ت . باي////د ص////ورت پذيرن////د
وضعيت اختن/اق، گ/اھی ني/ز آن مطالب/ات 
به شعارھای محوری کارگران مب/دل م/ی 

 .گردند
 

مانن/د مقابل/ه ( شعارھای دمکراتيک طرح
از اي///ن زاوي///ه ح///ائز اھمي///ت ) ب///ا م///ذھب

ھستند که در وھل/ه نخس/ت ک/ارگران باي/د 
اي/ن امک/ان را بيابن//د ک/ه خ/ود را س//ازمان 

ب////دون س////ازماندھی تش////کي@تی و . دھن////د
سياس//ی، ک///ارگران ق//ادر ب///ه ايف//ای نق///ش 

و ھمچنين  طی . انق@بی خود نخواھند بود
ران به ماھيت طبق/اتی اين مبارزات کارگ

ًو ن/////ه ص/////رفا ش/////کل حکوم/////ت (دول/////ت 
ع///@وه ب///ر . پ///ی خواھن///د ب///رد) اس///تبدادی

ک//ه، طبق//ه ک//ارگر بتوان//د  ھ//ا، ب//رای آن اي//ن
کلي///////ه قش///////رھای تح///////ت س///////تم را ک///////ه 

ًھايی عمدتا دمکراتيک دارند، ب/ه  خواست
جھ/ت مب/ارزه ب/رای انق/@ب سوسياليس//تی 
جلب کند، مطالبات دمکراتيک را بايد از 

ک//ارگران در دوره پ//يش . خ//ود کن//د" ِآن"
بر محور برخی از مطالبات مبارزه کرده 

با طرح و مبارزه حول آن کسی نمی . اند
 . تواند مخالفتی داشته باشد

 
ام//ا در اينج//ا بح//ث اي//ن اس//ت ک//ه آي//ا اي//ن 

فعالي////ت ھ////ای » مح////ور«موض////وع باي////د 
مارکس///يزم انق@ب///ی در وض///عيت کن///ونی 

ب////رای باش////د؟ آي////ا ب////رای نمون////ه ام////روز 
گ/ری مي/ان ک/ارگران ھف/ت تپ/ه ک/ه  دخالت

در ح//ال س//ازماندھی اعتص//اب ک//ارگری 
س/کس "ھستند، بايد بگوييم که ب/ر مح/ور 

بسيج شوند و يا " مبارزه با دين"به " آزاد
بر محور شعار اعمال کنترل کارگری بر 
توزيع و توليد؟ کدام يک از اين مطالب/ات 
سازماندھی کارگری را در راس/تای زي/ر 

داری ط///رح   ب///ردن نظ///ام س///رمايهس///وال
البت//ه ب//رای اف//رادی ک//ه تنھ//ا ب//ه  کن//د؟ م//ی

پردازن//د  گ//ويی م//ی و کل//ی» فلس//فه ب//افی«
س/کس "واضح است که مب/ارزه ب/ر علي/ه 

باي/////د از الوي/////ت " دي/////ن و خ/////دا"و " آزاد
ام//ا ب//رای مارکس///يزم . خ//وردار باش//د ب//ر

ای ب//////ا نظ//////ام  انق@ب//////ی مب//////ارزه ريش//////ه
 ق////رار داری در مح////ور فعالي////ت س////رمايه

اي///ن " وحي///د رنجب///ر"مقال///ه رفي///ق . دارد
و دوس/ت . خواھ/د عم/ده کن/د مسئله را م/ی

گرام//ی ام//ين قض//ايی اي//ن نکت//ه را نادي//ده 

 . گيرد می
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 در باره
 »حزب کمونيست ايران«

 
 اراده خردمند

 
 

 رفيق سمکو نوری عزيز
 

حتم//ا در م//ورد . ب//ا س//پاس از پاس//خ ش//ما
ن بحث يا.  خواھم نوشتیبحث شما مطلب

ست ي کمونیان رفقايد مي است که بایخوب
 . ابديادامه 

 
 بھت/ر ک/ردن بح/ث یش از آن و ب/راياما پ

گ///ر از ش///ما ي، چن///د ت///ذکر و س///وال دیآت///
 .  استیضرور

 
ن نبود که يبحث من در مقابل حزب شما ا

بح/ث . دي/د منح/ل اع/@م کنيشما خود را با
زم، ين ب//ود ک/ه طب//ق س/نن بلش//وي/ب/ر س//ر ا

ح//زب " خ//ود را ی ک//ه حزب//یاول، زم//ان
د از ي//کن/د با یخط/اب م//" راني//س/ت ايکمون

 ک////ه در مب////ارزات یک برنام////ه انق@ب////ي////
د بخ/////ش يي/////مح/////ک خ/////ورده و م/////ورد تا

ا ي/////و (ش/////رو يکنن/////ده ک/////ارگران پ ني/////يتع
ق//////رار گرفت//////ه، ) ی ک//////ارگریش//////وراھا

ن ح//////زب ي//////دوم، ا. برخ//////وردار باش//////د
 جل//ب تم//ام ید س//تاد مرک//زي//س//ت، بايکمون

 یعن/ي. اشدست بي و کمونی انق@بیروھاين
 برخ///وردار ی درون///ید از دموکراس///ي///با

 ي/یگرا باشد و خود مبتکر افتراق و ح/ذف
 .  نباشديیگرا و فرقه

 
د متش/کل از رھب/ران ي/ن ح/زب بايسوم، ا

 یا منتخ////ب ک////ارگران باش////د و ن////ه ع////ده
ب ي/ن ترتيب/د. جدا از کارگران" رھبران"

ران ب//ه عن//وان رھب//ر ي//س//ت ايح//زب کمون
 ی تم///امیدھ ک//ارگران ب///ه س//ازمانیواقع//

شرو دامن ي و کارگران پی انق@بیروھاين
 ی ب/ه س/ازماندھیزده و در سطح سراسر

 ی ب///رایاعتص///ابات و مب///ارزات ک///ارگر
 ی کارگریر قدرت به دست شوراھايتسخ

 . کند یمبادرت م
 

ک از رھب/ران ي/ا ھ/ر ي که از شما یسوال
ا ش/ما ي/ن است ک/ه آيشود، ا یحزب شما م

گر نه پ/س د؟ اين مشخصات ھستي ایدارا
زم، ح//زب يف و س//نن بلش//وي//بن//ا ب//ر تعر

د يالبته حق دار. ديباش یران نميست ايکمون
د اما يد بر خود بگذاريل باشيھر نام که ما
ک//ه " راني//س//ت ايح//زب کمون"کماک//ان آن 

ارھای ذکر يت مشخص و با معيدر وضع
 و ی انق@ب////ید در دوره اع////ت@ي////ش////ده با

ا ب/(د يستير قدرت ساخته شود، نيتسخ شايپ
مع//ذرت از ش//ما و تم//ام رفق//ای فع//ال در 

ن را يجوج/ه قص/د ت/وھي بھ-درون حزبتان
 ).ندارم

 
ن اس/ت ک/ه اگ/ر ب/ه س/اختن ي/گر ايسوال د

 از محت/وا اعتق/اد یدار اما خ/ال اسم و رسم
س////ت يد، مخالفتت///ان ب///ا ح///زب کموني///دار

ا ح////زب ي////و ) س////ه دس////ته آن (یک////ارگر
و ح///زب ) س///تيمائوئ(ران ي///س///ت ايکمون

س/ت؟ يره چي/رنجبران و غتوفان و حزب 
ز مانن//د ش//ما ي//د آنھ//ا ني//کن یا تص//ور م//ي//آ

ن يران ھستند؟ اگر چنيست اياحزاب کمون
د ک///ارگران ي///اس///ت، ممک///ن اس///ت بفرمائ

 انق//@ب ب//ه چن//د ی س//ازماندھیران ب//راي//ا
از دارن//د؟ ي// نيیھ//ا ح//زب و ب//ا چ//ه برنام//ه

ن بود که در انق@ب اکتب/ر ير از ايمگر غ
 مب//دل ب//ه ک ح//زب ب//ود ک//هي// تنھ//ا ١٩١٧

ه شد؟ آن ھم حزب يست روسيحزب کمون
ای   دورهیک بود که متواضعانه برايبلشو

ن ک///ه خ///ود را ح///زب ي/// ب///دون ایط///و%ن
ه خطاب کن/د، ب/ه ت/دارک يست روسيکمون

 انق@ب دامن زد؟ 
 

ج/ا  ین اح/زاب ب/يد ايکن یاگر ھم تصور م
ران خط//اب ي//س//ت ايخ//ود را ح//زب کمون

نس/بت  یت متف/اوتي/کنند، شما چه موقع یم
 د؟يبه آنھا دار

 
ز ي//ھ//ا را ن ن پرس//شي//ش//وم ا یخوش//حال م//

م بح/ث را بھت/ر ادام/ه يد تا بت/وانيپاسخ دھ

  .ميدھ
 

 نامه سرگشاده به رفيق 
  »عابد توانچه«

 
 عابر سرخ

 
 ضمن تبريک به خاطر ،رفيق عزيز عابد

ًھاي//ت ک//ه قطع//ا ع@م//ت م//ورد  حساس//يت
خ//واھم ب//ه   م//ی،ني//از ف//ردی انق@ب//ی اس//ت

 ،رس//د  ک//ه ب//ه نظ//رم ض//روری م//ینک//اتی
 . م@حظاتی داشته باشم

به نظر من مسئله اصلی اخت@ف با س/اير 
کنونی حض/ور گذش/ته آنھ/ا " چپ"فعالين 
ھ/ای  ھای بورژوايی و ي/ا نزديک/ی در نھاد

نيس/ت، . ھ/ا در گذش/ته نيس/ت فکری ب/ا آن
ھا به افقی که بعدھا پيدا  به اين دليل که آن

ام/ا .  نداش/تندکردند در آن موقع دسترس/ی

از اي///ن مھمت///ر موض///وع تعل///ق طبق///اتی 
کسانی است که در س/مت اردوگ/اه دش/من 
قرار داشته يا دارن/د ول/ی متعل/ق ب/ه طبق/ه 

ھر فرد مشارکتی، ليبرال، . خود ما ھستند
ک/ه پايگ/اه طبق/اتی ... سوسيال دمک/رات و

او ک///ارگری و ي///ا از اقش///ار مزدبگي///ران 
ا اش در جبھ//ه م//  ج//ای واقع//ی،فقي//ر اس//ت

ھ//ا ب/ه اي//ن  اس/ت و م/ا باي//د ب/رای ورود آن
ھ/يچ . جبھه ھمه ت@ش خود را انجام دھيم

پ//س از » ف//رد«ھ//ا ب//ه عن//وان  ي//ک از آن
ُھ/ای انق@ب/ی و ب/رش از  رسيدن به دي/دگاه

گذشته خ/ود نباي/د م/ورد ک/م مھ/ری بل/وک 
ُھا از لحظه ب/رش  آن. انق@بی قرار بگيرد

خود نس/بت ب/ه گ/رايش ب/ورژوايی گذش/ته 
 حت/ی اگ/ر ھن/وز ،ما خواھند ب/ود» يقرف«

ای ط/و%نی و  از نظر فکری با م/ا فاص/له
. حتی اگر اخت@فات فراوانی داش/ته باش/ند

مھم اين است که آنھا جبھه خود را تغيي/ر 
ي///ا تص///ور » خواھن///د م///ی«ان///د و ي///ا  داده
جا به بعد  از اين. اند کنند که تغيير داده می

 ھ//ای انق@ب//ی آغ//از ت//ازه ک//ار مارکسيس//ت
 .  شود می

ھ//////ا پ//////س از گسس//////ت از  در مس//////ير آن
چ///ارچوبی ک///ه اي///دئولوژی ح///اکم ب///ر آن 

 ب//ه آس//تانه بل//وک ،حاکمي//ت داش//ته اس//ت
شماری وج/ود دارد ک/ه  انق@بی، موانع بی

ھا از اين موانع برای  ما بايد در عبور آن
ھ//ای مارکسيس//تی،  انتق/ال تج//ارب و س//نت

. شانه ب/ه ش/انه در کنارش/ان ق/رار بگي/ريم
ت//رين م//انع در اي//ن مس//ير پراکن//دگی  مھ//م

ب//ا . ص//فوف انق@بي//ون مارکسيس//ت اس//ت
وجود اين پراکندگی بايد منتظر باش/يم ک/ه 

ُ نفر برش کرده از جبھه دشمن ١٠از ھر 
 نف////ر دچ////ار س////ردرگمی و س////رگردانی ٩

شوند تا دوباره از مجراھای ديگری مانند 
و انواع گرايشات اولترا " پست مدرنيسم"

.  قبلی بازگشت داده شوندانحرافی به جای
مانده درس/ت در لحظ/ه  و آن يک نفر باقی

گي//ری و تکام//ل فک//ری خ//ود باي//د ب//ا  ش/کل
ًم//وجی از اخت@ف//ات ک//ه بعض//ا ب//ه ش//کل 

 روب//رو ،روش//نفکری مت//داول اس//ت" ُم//د"
ًدر اي////ن وض////عيت او باي////د واقع////ا . ش////ود

 ق///وی باش///د ک///ه دچ///ار ي///اس و یموج///ود
 ،متاس//////فانه ت//////اکنون. استيص//////ال نش//////ود

ش///روان جن///بش در چن///ين وض///عيتی ب///ه پي
تر از مب/ارزه طبق/اتی ک/ه در  مراتب عقب

ًعمق جنبش در جريان است و معمو% ب/ه 
اي/ن . ن/دنما  باقی م/ی،شود راحتی ديده نمی

دش/منی ک/ه ب/ا تم/ام . يعنی پيروزی دش/من
ت///وان خ///ود نتواس///ت از طري///ق اع///دام و 

م//انع رش//د انق@ب//ی ش//ود ام//ا ... ش//کنجه و
 افت//////راق و از ھ//////م توانس//////ت ب//////ه دلي//////ل
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گسيختگی در س/طح پيش/روان جن/بش اي/ن 
يک/ی . پيشروان را از بدنه جنبش جدا کند

ھ/ای  ت/رين دوره کنن/ده  از بدترين و م/ايوس
 . ھا است تاريخ جنبش ما اين دوره

داند که  دشمن طبقاتی ما خود به خوبی می
ھ//ا خ//وب  آن. مرت//ب دچ//ار ري//زش اس//ت

 خود دانند که اکثريت مطلق طرفداران می
را از درون اکثري////ت استثمارش////ونده ب////ه 

ان//د و ھم//ين موج//ب گسس//ت  دس//ت آورده
. ھا خواھد شد تدريجی بخش وسيعی از آن

اين روند با توجه به وض/عيت ت/وازن ق/وا 
و چ//رخش آن ب//ه س//مت بل//وک انق@ب//ی ي//ا 

يک/ی از . شود ضد انق@ب تند يا کندتر می
لحظ///ات ت///اريخی ک///ه ھم///ه م///ا ش///اھد آن 

ره ع/////روج اص/////@حات و  در دو،ب/////وديم
ب@فاص//له نواخت//ه ش//دن س//ر آن ب//ه زم//ين 

 گ//روه گ//روه از ،در اي//ن دوره. گ//رم ب//ود
 فري////ب ،جوان////انی ک////ه ب////ر اس////اس ت////وھم

 ،اص@حات را خورده بودند با برش خود
ميل عبور به بلوک انق@بی را داشتند ام/ا 

 ؟!کجا بود چنين بلوک و قطبی
ً اي//ن ض//عف دقيق//ا ھم//ان چي//زی اس//ت ک//ه 

دشمن در اوج . دشمن نقطه قوت شدبرای 
ضعف خود تنھا به اين دليل به بقای خود 
ادامه داد که بلوک انق@ب/ی وج/ود نداش/ت 
و لش///کری پراکن///ده و ض///ربه خ///ورده از 

...  م//ايوس و،ض//ربات گذش//ته، مستاص//ل
بايس////ت ب////ه  ای ک////ه م////ی درس////ت در دوره

 ب/رای ، قط/ب انق@ب/ی بپردازن/ددھ/ی شکل
" ش///ھروندی"ّب//ه دس//ت آوردن ي//ک تک//ه 

به ان/واع گرايش/ات و "! جامعه  مدنی"در
ھا نظي/ر روزنام/ه ش/رق آوي/زان  روزنامه

جبھ/ه انق@ب/ی باي/د ب/رای مح/ک . شدند می
زدن خ//ود، ب//ه عملک//ردش در اي//ن دوران 

اين دوران ن/ه تنھ/ا دوره مح/ک . نگاه کند
" اح//زاب م//دعی"و " چ//پ"زدن م//دعيان 

ھ//ای  ًاس//ت بلک//ه دقيق//ا دوره تعي//ين تکلي//ف
در . ق@بی و مرزبندی با رفرميزم اس/تان

ھايی که مب/ارزه  اين دوره کم نبودند گروه
طبق//اتی را ب//ه ط//ور کام//ل تعطي//ل اع//@م 

نش///ين ش///دند، ک///م نبودن///د  کردن///د و خان///ه
احزاب سانتريستی ک/ه ب/ا چ/رخش ت/وازن 
ق/وا ب//ه س//وی اص//@حات ب//ه يکب//اره طبق//ه 

 مشغول ب/زرگ ،کارگر را فراموش کرده
ش////ان ش////دند ک////ه در ھاي ک////ردن شخص////يت

مردم " رھبران"بتوانند به " جامعه مدنی"
ک/ه ب/ه يکب/اره ب/ه ي/اد  کس/انی. تبديل شوند

ش///ان ب///ه  آوری آرا افت///اده و رج///وع جم///ع
کردگ//ان از اص//@حات، جل//ب آرای  ب//رش

ش/ان ب/ه کادرھ/ای  آنان بود ب/ه ج/ای تب/ديل
 ! انق@بی

 در ش////رايط کن////ونی ک////ه ،رفي////ق ارجمن////د
رزترين مشخص/ه کاری ب/ا افتراق و خرده

ً ت@ش م/ا باي/د عم/دتا ف/ائق آم/دن ب/ه ،است
اي/ن موض/وع ب/رای اي/ن . اين بحران باشد

" چ//ال"ش//ود ک//ه اخت@ف//ات را  ط//رح نم//ی
کن//يم و ب//ه روش اخ@قي//ون الھ//ی، پن///د و 
اندرز را به ج/ای مب/ارزات نظ/ری ق/رار 

ًبرعکس، مسئله اتفاقا بر س/ر ق/رار . دھيم
 دادن اخت@ف/////ات نظ/////ری و گرايش/////ی در
مجرای حل آن برای روشن ش/دن تکلي/ف 

ًدقيق//ا . بل//وک انق@ب//ی و رفرميس//تی اس//ت
ّوقت آن رسيده ک/ه حت/ی اخت@ف/ات و ح/ل 
آن را ني//ز ب//ا روش مارکسيس//تی و طب//ق 
دويست سال سنت انق@بی در جھ/ان پ/يش 

در نتيج///ه موض///وع اخت@ف///ات را . بب///ريم
بايد از سطح رفتار اين يا آن ف/رد در اي/ن 

ھ///ا و  ه س///طح ح///ل اخ///ت@في//ا آن دوره ب///
تض//ادھا ب//ا افق//ی مارکسيس//تی ک//ه در اي//ن 
ًدوره ت///اريخی لزوم///ا اف///ق ايج///اد قط///ب 

 .  منتقل کنيم،باشد سوسياليستی می
دان//ی ک//ه پيش//روان  رفي//ق، ت//و خ//وب م//ی

کاری و  جنبش تا چه ميزان مشغول خرده
ارتب//اط ب//ا  ًبعض//ا در %ک روش//نفکری ب//ی

 بخش ورود. برند سر میه جنبش انق@بی ب
ھ///ا  ک///اری ھ///ا ب///ه اي///ن خ///رده زي///ادی از آن
ھ/ا ھن/وز ب/ه نتيج/ه ک/ار  آن. آگاھانه نيست
اند و به اين دليل ھنوز آم/اده  ک@ن نرسيده

بن/دی انق@ب/ی  قرار گرفتن در مس/ير قط/ب
. ان/د ھای رفرميستی نشده در مقابل فعاليت

ان//داز  مس//ئله اساس//ی ب//ر س//ر اف//ق و چش//م
د خواس/ت از ھر فرد يا گرايشی باي. است

ھ/ای خ/ود تعريف/ی ارائ/ه  که برای فعالي/ت
ک///اری  دھ///د ک///ه طب///ق آن کمت///رين خ///رده

ب//ه عن//وان مث//ال . ص//ورت خواھ//د گرف//ت
فرد و گرايش اين آن بايد درمقابل  اين يا 

سوال را گذاشت که ھدف ش/ما از انتش/ار 
ای ک//ه در دس//ت داري//د چيس//ت؟  آن نش/ريه

کند؟ چ/ه  اين نشريه چه افقی را ترسيم می
س//و ب//رای متح//د ک//ردن  ھ//ايی از ي//ک گ//ام

عملی جنبش دانشجويی، و از سوی ديگر 
ايجاد محيط دموکراتيک برای تبادل نظر 
س///الم ب///رای نزديک///ی سياس///ی و نظ///ری 

 دارد؟ برمی
و ي////ا باي////د ب////ا س////وال مش////ابھی از ھم////ه 

ھ///ايی ک///ه تنھ///ا ب///ا ن///ام از يک///ديگر  طي///ف
ش//وند، رو ب//ه جن//بش پرس//يده  متم//ايز م//ی

ي/ا جم/ع و " تش/کل"ايی شود ک/ه دلي/ل برپ/
اي//د چيس//ت؟ و ت//ا کج//ا  ظرف//ی ک//ه س//اخته

منطبق با منافع جن/بش انق@ب/ی اس/ت و ت/ا 
چه ميزان قادر اس/ت کس/انی را ک/ه ب/ا آن 

کنند را ب/ه س/وی سوسياليس/م  ھمکاری می
رھنم//ون کن//د؟ً آي//ا اي//ن درس//ت اس//ت ک//ه 

جوانی گسس/ت ک/رده از جبھ/ه اص/@حات 
د، شو یوقتی وارد طيف مبارزه انق@بی م

برای جلوگيری از سردرگمی، خود را به 
يک//ی از چيزھ//ايی ک//ه س//اخته ش//ده اس//ت 
متصل کرده و تصور کند که از اي/ن پ/س 
مشغول سازماندھی انق@بی برای رس/يدن 

تصور کنيد که از او ! به سوسيالسم است؟
کن//ی و او  پرس//يده ش//ود ت//و اکن//ون چ//ه م//ی

 تح/ت ،"س@م دمکراتی ش/دم" من:  بگويد
آن متوج//ه ش//دم ک//ه " مارکسيس//تی "تع//اليم

 و آرزوھ/ای خ/ود را از طري/ق  ھمه آمال
ھ//ای  انعک//اس اخب//ار و مق//ا%ت و نقاش//ی

دي////واری خل////ق اوکس////اکا در اي////ن س////ايت 
خواھم يافت؛ اي/ن اس/ت زن/دگی س/عادتمند 
برای بشر و اين را به کل طبقه کارگر و 
آحاد زحمتکشان پيش/نھاد ک/رده ت/ا ب/ه اي/ن 

و بع/د ب/رای !  برس/يموسيله به سوسياليسم
ھيئ/////ت "ھ/////ای  دع/////وت ديگ/////ران بياني/////ه

ت////رين س////طح  آن را در وس////يع" تحريري////ه
ممک////ن پخ////ش ک////رده و ب////ر درو دي////وار 

 !  بچسباند
خواھ//د وارد  معل//وم نيس//ت ج//وانی ک//ه م//ی

مبارزه متشکل انق@بی شود بايد در مي/ان 
انواع گرايشاتی ک/ه تم/ايز ھرک/دام پس/وند 

ه که طی است کدام را انتخاب کرد" چپ"
ي//ک دوره مع//ين ب//ه ک//ادر انق@ب//ی ب//رای 

دنبال ! رھبری جنبش پيش رو تبديل شود
ي/ک از نش/ريات موج/ود ط/ی  کردن ک/دام

يک دوره معين چيزی به رش/د او اض/افه 
کن///د و وی را ب///ه مج///رای مب///ارزه و  م///ی

کند؛ نوع  سازماندھی انق@بی رھنمون می
طراح//ی گرافيک//ی س//يفون توال//ت منتش//ر 

ای ک/////ه %ب/////د از   نش/////ريهش/////ده در ف/////@ن
ض//رورت س//ازماندھی انق@ب//ی ب//ه نتيج//ه 

ھ//ای ب//ورژوازی رس//يده  بي//ان دس//ت چن//دم
ھ/ا و  گ/ويی ھ/ا و کل/ی است و يا س/ردرگمی

ھايی ک/ه تنھ/ا لجبازان/ه قص/د  گويی پراکنده
نش///ان دادن انتش///ار نش///ريه را دارد و ن///ه 

 . ای غير از آن ذره
ک//نم ک//ه  رفي//ق گرام//ی، دوب//اره تاکي//د م//ی

ع ن///ه تنھ///ا امتن///اع از ش///رکت در موض///و
ًمباحث//ات نظ//ری نيس//ت بلک//ه دقيق//ا ق//رار 
دادن ھم////ين موض////وع در مج////رای ح////ل 

ام/ا . اخت@فات بين گرايشات موجود است
ب////رای دور نش////دن از اي////ن ھ////دف مھ////م، 

بايس///ت ب///ا کم///ک رفق///ای باتجرب///ه،  م///ی
نگذاريم که بحث اص/لی ب/ه بيراھ/ه ران/ده 

از به اين منظور باي/د ض/من دوری . شود
ھر واکنشی به پرس/تيژ فع/الين درگي/ر در 

ھ/ا در س/طح  مباحثات، تنھا ب/ه نظ/رات آن
 ب//ا ،عم//ومی ب//ه ص//ورت بح//ث تئوري//ک

ًروش///ی ک///ام@ سياس///ی پرداخت///ه و ک///ام@  ً
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مراق//ب باش//يم مس//ير مباحث//ات ب//ه بيراھ//ه 
پيش////نھاد اي////ن اس////ت ک////ه . کش////يده نش////ود

ھ//ای موج//ود را ن//ه ب//ر اس//اس  بن//دی طي//ف
ه در آن ق/رار دارن/د جايی که در اين لحظ

بلک//ه ب//ر اس//اس نقط//ه اشتراکش//ان ب//رای 
ب/ه . قرار گرفتن در آنجا به بحث بگذاريم

 ای عنوان مثال، در رابطه با طيف فکری
را " ھيئ//ت تحريري//ه س//@م دمک//رات"ک//ه 

 %زم اس////ت ب////ه ج////ای ،دھ////د تش////کيل م////ی
پرداختن به گذشته اين ي/ا آن ف/رد و بح/ث 
 پيرام/ون شخص//يت ف//رد خاص//ی در مي//ان

درس//ت ب//رخ@ف ک//اری ک//ه آنھ//ا ب//ا (آنھ//ا 
ب/////ر س/////ر ) ان/////د ش/////ما رفق/////ا انج/////ام داده

 .تر بحث را جاری کرد موضوعاتی مھم
موض/وعاتی نظي/ر لنيني//زم ب/ه عن/وان مت//د 

اينک//ه آي//ا . مب//ارزه و س//ازماندھی انق@ب//ی
ش/ود  در آن ھيئت تحريري/ه کس/ی پي/دا م/ی

که با لنينيزم مخالفت داشته باشد؛ تا کنون 
 اع@م موافقت با آن ممکن اس/ت ديده شده

دردس///رھايی ب///رای ف///رد اع///@م مواض///ع 
 داشته باش/د ام/ا دي/ده نش/ده مخالف/ت ،کرده

وگرن/ه مگ/ر . کردن دردسری داشته باش/د
ی در يھا شد به اين راحتی سلسله بحث می

نف///ی لنيني///زم در دل دانش///گاھی ک///ه نف///س 
ھ//م ب//ه  ش//ود، آن کش//يدن ني//ز نظ//ارت م//ی

ال، بدون ھيچ دعوت از طرف طيف ليبر
 .دردسری صورت بگيرد

ھای  پراکنی  بايد در مقابل تمسخرھا و تکه
روش////نفکرانه نس////بت ب////ه س////اختن قط////ب 

آي/ا ب/ا "ھا پرسيده شود  سوسياليستی از آن
س/////اختن قط/////ب سوسياليس/////تی مخ/////الفتی 

و بع//د ب@فاص//ه مراق//ب ھرگون//ه " ؟داري//د
طف//ره رف//تن و اي//ن پ//ا آن پ//ا ک//ردن ب//ود و 

سانتريستی به مج/رای ھای  نگذاشت پاسخ
اگ/ر مخالفي/د پ/س . اصلی بحث وارد ش/ود

و ي/ا ھ/ر " بياني/ه"آشکارا با مخالفت ط/ی 
روش غيرسانتريس//تی جايگ//اه خودت//ان را 
يا در تقابل با آن و يا در جايی که خودتان 

 مشخص کنيد و اگر ،از آن تعريفی بدھيد
موافقي////د ب////ا ص////راحت و ب////ا اس////تفاده از 

وئيد ک/ه آي/ا در ھای رسا و روشن بگ واژه
مش/غول » س@م دمکرات«ھيئت تحريريه 

س//اختن قط//ب سوسياليس//تی ھس//تيد؟ اگ//ر 
 رو ب/ه ،مخالف قطب سوسياليستی ھس/تيد

ھ///ر . جن///بش ب///ديل خ///ود را اع///@م کني///د
خواھد نشان دھد جواب داده  جوابی که می

شده اما در واقع برای چي/زی بي/ان نش/دن 
ھ/////ای  دھن/////ده روش گفت/////ه ش/////ود، نش/////ان

 و ب///ه معن///ی اخ///ص کلم///ه، ،یسانتريس///ت
 . شود طلبی محسوب می فرصت

باي///د ب///ر س///ر موض///وعاتی ک///ه  اص///ول 
ش///ود، مانن///د  مارکسيس///تی  محس///وب م///ی

بح///ث » ديکت///اتوری انق@ب///ی پرولتاري///ا«
 س/ال %زم ٢٠٠ک/ه چ/را پ/س از  اين. شود

ت////دقيق «اس////ت ھمچن////ان اي////ن موض////وع 
ھا با ي/ا  مارکسيست. داشته باشد» بيشتری

اين اص/ل مارکسيس/ت و ي/ا بدون پذيرفتن 
غيرمارکسيس////ت ش////ناخته خواھن////د ش////د، 

ش//ود ک//ه پ//س از مارکسيس//ت  چگون//ه م//ی
شدن بايد بر سر اصولی نظير ديکتاتوری 
انق@بی پرولتاريا تدقيق کمتری يا بيشتری 

ا ي//اس//اس نظري//ات  ص//ورت بگي//رد؟ ب//ر
تاثيرات ک/دام گ/رايش ک/ه در بط/ن جن/بش 

ه انق@بی تاثيرات ش/گرف ب/ه ج/ای گذاش/ت
است بايد به ضرورت چنين تدقيقی رسيد 
و در نھايت چه مقدار زمان %زم است که 
اين مرحله به پايان رس/يده و ت/دقيق کام/ل 
شود تا بتوان ب/ر اس/اس آن اع/@م موض/ع 

 مارکسيستی يا غيرمارکسيستی داشت؟ 
انعک////اس » س////ايت س////@م دمک////رات«در 

" اکثري/ت"مطالبی از جريان ضد انق@بی 
اين کار به چه معنی اس/ت؟ . شود ديده می

آيا منظ/ور ش/ما اي/ن اس/ت ک/ه بقي/ه برون/د 
اي/ن مطال//ب را بخوانن/د و ب//ه اي/ن گ//رايش 
سمپاتی پيدا کنند؟ آيا به اين دليل است که 
اي//ن س//ايت دمک//رات اس//ت و ناچ//ار اس//ت 
مطالب ھمه، حتی کسانی که در سرکوب 

کردن//د را م//نعکس  ًمس//تقيما نق//ش ايف//ا م//ی
ا انعک////اس چن////ين کن////د؟ طبيع////ی اس////ت ب////

م//واردی از آن س//ايت، نيروھ//ای انق@ب//ی 
قب////ل از ھ////ر قض////اوتی در م////ورد ھيئ////ت 
تحريريه آن سايت به انتظار نقد کام/ل آن 

ھم منتشر " بيانيه"تواند به صورت  که می
چه با چنين نقدی   خواھند بود و چنان،شود

مواج//ه نش//دند طبيع//ی اس//ت ک//ه ھرگون//ه 
واھ//د اعتم//اد ب//ه فع//الين آن س//ايت س//لب خ

از سايت باي/د س/ؤال ک/رد ک/ه اگ/ر ب/ه . شد
دموکراس////////ی اعتق////////اد دارد، چ/////////را در 
س//رمقا%ت خ//ود تنھ//ا ح//ام@ن گرايش//ات 

کن///د و س///اير  رفرميس///تی را م///نعکس م///ی
نظريات را ب/ه کن/اری پرت/اب و ي/ا ح/ذف 

کن/د؟ اي/ن چ/ه دموکراس/ی اس/ت؟ مگ/ر  می
اين سايت ي/ک ح/زب و گ/رايش مش/خص 

گ//ردد؟  ینم// اس//ت؟ اگ//ر ھس//ت چ//را اع//@م
ش/ود ک/ه خواھ/ان  چرا به کذب وانمود م/ی

انعک//اس تم//امی نظري//ات چ//پ ک//ارگری 
 است؟ 

رفيق گرامی، در ميان رفق/ای ھمک/ار در 
کسانی ھستند که نباي/د ب/ا " چپ کارگری"
ت/داعی » ھيئت تحريري/ه س/@م دمک/رات«

ًشوند و اتفاقا درست به دليل فراھم کردن 
گ///ری آنھ///ا اس///ت ک///ه باي///د  زمين///ه دخال///ت

باح//ث را ب//ه مج//رای اص//لی آن ھ//دايت م
گيری  کرد تا اين رفقا نيز بتوانند در شکل

بلوک انق@بی در تقابل با رفرميزم جايگاه 
وظيفه پيشرو اکنون س/مت . خود را بيابند

و سو دادن به مسائل اصلی در مجراھای 
اصلی آن به منظور رسيدن به يک قط/ب 
سوسياليس///تی توس///ط ھم///ه فع///الين طي///ف 

انق@ب///ی اس///ت و م///ا اع///@م مارکسيس///ت 
کنيم در اين مسير و در تم/ام لحظ/اتش  می

در کنار شما رفقای انق@بی و ساير فعالين 
 .ھم مسير خواھيم بود

 با درودھای رفيقانه به شما

 
 برقرار باد قطب سوسياليستی

 
 ١٣٨٦ آبان ٢٨

 

 ا افتراق؟ي آذر؛ اتحاد ١٦
 

 ناھيد س^می
 

رس/د ک/ه   آذر امسال در ح/الی ف/را م/ی١٦
ا ي/ی اتح/اد  رام/ون مس/الهينگرانی مھمی پ

 . روھای چپ وجود دارديافتراق ن
 

روھ//ای چ//پ در س//ال گذش//ته ب//ه خ//وبی ين
حضور خود را اثبات کردن/د و جن/بش را 

 ١٦. ھ/دف فرات/ر بردن/د ادی بیياز حد فر
ھا   میيروی محض از تحک آذری که دنباله

ھا نب/ود، بلک/ه عملک/ردی مس/تقل  براليو ل
ش/د،  اد زده م/یي/ ک/ه فريی ش/عارھا.داش/ت

ات زم/ان ي بود متوجه به مقتضيیشعارھا
ھ/ای اجتم//اعی  اتح/اد جن//بش(در آن برھ/ه 

ک/////ی از يو ) ب/////ا جن/////بش طبق/////ه ک/////ارگر
ی  ن ش///////عارھا در آن برھ///////هيش///////روتريپ

 ک//////ه يیدر مقاب/////ل ش/////عارھا!! خیيت/////ار
ب//ه نف///ع (خواس//تار اص//@ح در انتخاب///ات 

م و يس/تاديبودن/د، ا... و ) اناتی خاصيجر
م يم انتخابات را سر داديشعار درست تحر

ر يي///م ھرگون///ه تغيچ///را ک///ه معتق///د ب///ود(
اساس///////ی در جامع///////ه ن///////ه ب///////ه دس///////ت 

ھ////ای آن بلک////ه ب////ا  داری و روش هيس////رما
س/ر يحرکت طبقه تا آخرانق@ب/ی ک/ارگر م

چرا که به نظرمان در جامعه . خواھد بود
گ///ر يران، ب///ورژوازی دي///داری ا هيس///رما

 و تحق//ق مناس//بات ش//رو ب//ودنيق//ادر ب//ه پ
و جال/ب توج/ه ) ک نخواھ/د ب/وديدموکرات

ز از ي/////ر چ/////پ ني/////ان غينک/////ه دانش/////جويا
در مقاب/ل . ت کردن/دي/ھ/ا تبع ھژمونی چ/پ

ھ//ا  ب//رالين اتح//ادی، لين ق//درت و چن//يچن//
ذات پنھ//////ان خ//////ود را ب//////روز دادن//////د و 

ک از يردموکراتيی کودکانه و غيرفتارھا
 .ش گذاردنديخود به نما
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ا اعتم///اد ب///ه نف///س  آذری ک///ه ن///ه تنھ///١٦
د، بلک/ه ب/ه يان چپ را ارتقا بخش/يدانشجو

ای از  ز تجرب//////هي//////ان نير دانش//////جويس//////ا
را نش/ان داد و ) ه اتح/اديدر س/ا(روزی ي/پ

روی س//وم، در ي//جن//بش چ//پ ب//ه عن//وان ن
 .دانشگاه شناخته شد

 

ھ//ای  يیھ//ا و ج//دا ام/ا امس//ال ش//اھد افت/راق
ای ک///ه اکن///ون  م، ب///ه گون///هياری ب///وديبس///

ا ع/دم امک/ان ي/انی، امک/ان ن نگريتر عمده
 مراس//می، حت//ی در ح//د س//ال قب//ل يیبرپ//ا

، )رادات وارد بر آنيھا و ا با تمام کاستی(
ن ت@ش//ی ب//رای يرينک//ه س//ايا ب//ی. باش//د م//ی

ا ي/روھای چپ داشته باشند، يراندن ن عقب
نک//ه حکوم//ت وارد عم//ل ش//ده باش//د، يا ب//ی

م ک/ه چن/د يچنان خ/ودزنی ک/رد خودمان آن
 !!! ميپاره گشت

 
لی ي که رخ داد، به د%يیھا يیھر چند جدا

منطقی صورت گرفت، اما قدرت تحرک 
ای ک/ه  ب/ه گون/ه. ز ک/اھش داديو عمل را ن

لی قب///ل ت///ا کن///ون، يان س///ال تحص///ي///از پا
ھ///ای  ری از س///وی چ///پيت چش///مگي///فعال

درون دانش///گاه مش///اھده نش///د و ھم///ه در 
نوعی سکون، دلسردی و رخوت حاص/ل 

 جای ھر نوع به. از سردرگمی فرو رفتند
ھ/ا و  تفکر، اص@حی در رفتارھا و روش

ش گ//رفتن دموکراس//ی ک//ارگری، م//دام يپ//
ھ////ا و  ھ////ا، ح////ذف ھ////ا و انش////عاب انش////عاب

ادعاھای رھبری . ھا صورت گرفت حذف
و پدرخوان///دگی نس///بت ب///ه جنبش///ی نوپ///ا، 

ھ//ای اختاپوس//ی، ع//دم ھم//اھنگی  تيريم//د
 از يی، رفتارھ//ا...ھ//ا و  هي//انيدر کارھ//ا، ب

ھم//ه و ھم//ه دس//ت ب//ه ... ن و يي پ//اب//ا% ب//ه
تر  عيشتر و سريدست ھم دادند تا ھر چه ب

ھ//ا دام//ن زده  ھ//ا و افت//راق ن انش//عابي//ب//ه ا
روی خ/ارجی ي/چ نيک ھ/يبدون تحر. شود

ش/ه خودم/ان يشه ب/ه ريو حکومتی، خود ت
ھ///ای ن///اموزون و دش///من  حرک///ت(م ي///زد

 !!!). شادکن
 

ھ////ا ح////ذف و  ن جن////بش پ////س از س////الي////ا
ھا و کشتارھا و از دس/ت  خاموشی، اعدام
ار، دوب/اره س/بز و زن/ده يرف/تن رفق/ای بس/

ت و درس//تی ي//ش//ده و ب//ر آن اس//ت ت//ا حقان
ت//ر و رس//اتر  ن ب//ار بلن//دي//گفت//ار خ//ود را ا

 . اد کنديفر
 

د يبا اخت@فات نظ/ری ک/ه وج/ود دارد، ش/ا
ر بوده باشد ولی اتح/اد يھا ناگز يین جدايا

 مشترک و يیھا عمل، اتحاد حول خواسته
ت کام///ل اص///ول ي///ب///ا رعا(ک ي///وکراتدم

، ام///ری )اتح///اد و دموکراس///ی ک///ارگری
 .ر استيناپذ منطقی و اجتناب

 

ن جن///بش نوپ//ا ب//ه خ///اطر ي//م ک//ه اينگ//ذار
ھ//ا ب//از ھ//م  برن//امگی ھ//ا و ب//ی طلب//ی ق//درت

ه رانده ش/ود يقربانی شود، باز ھم به حاش
برنامگی  ھر بی. و ھدف اصلی را گم کند

گ/ر يی دو عدم ھماھنگی منج/ر ب/ه شکس/ت
ھا جنبش  خواھد شد و ھر شکستی تا سال

را ب////ه عق////ب، س////کون و رخ////وت مج////دد 
 .خواھد راند

 

ان يطلب/ان و سانس/ورچ م تا فرص/تينگذار
ھا و جامعه ما را  د باز ھم در دانشگاهيعقا

ش ي ب//ه نم//ا٥٧ از يیھ//ا ليب//ه عن//وان فس//
ن يبگذارند، با برچس/بی از معرف/ی دروغ/

ش/ان يی ا ه که تنھا خواس/تيیھا ليفس«: که
 . »آزادی سکس است و انکار خدا

 

 يیھا د با طرح شعارھا و ارائه برنامهييايب
ھ///ای  ب///ه دور از افت///راق، ح///ول خواس///ته

ک و کوت//////اه م//////دت، اتح//////اد ي//////دموکرات
ی روز  مس///اله. مي برق///رار کن///يیھ///ا عم///ل

دانش////جو، ربط////ی ب////ه اخت@ف////ات نظ////ری 
ن اتح/اد عم/ل ي/ا. اساسی و بلندمدت ندارد

ھا اعتقاد واقعی  کرد که چپاثبات خواھد 
ن دموکراس/ی را يبه دموکراسی دارند و ا

 .کنند ت میيز رعايدر درون خود ن
 

-ن دموکراس///ی درون///ی ي///ب///ا عم///ل ب///ه ا
دموکراسی انق@بی که نه حذف و ن/ه قھ/ر 

ی نق/د و س/خن را ب/ه ھم/ه  کند و اجازه می
م ک/رد ک/ه ھ/ر چن/د ي اثب/ات خ/واھ-دھ/د م/ی

ن يم، اما ايدارگر يکدياخت@فات نظری با 
 .شود سبب عدم تمرکز و قدرت ما نمی

 
اگ//ر اعتق//اد ب//ه چ//پ ب//ودن خ//ود (ھ//ا  چ//پ

توانن///د  ن ام///ر م///یي///رفتن ايب///ا پ///ذ) دارن///د
 مش/ترک و اھ/دافی يیھ/ا رامون خواستهيپ

 .نديمشترک گرد ھم آ
ن نھ//ال ج//وان، ھن//وز ي//ن جن//بش نوپ//ا، اي//ا
ھ//ای مش//ترک دارد ت//ا  از ب//ه ھمک//اریي//ن

ش ج/اری ش/ود؛ يھا گدوباره خونی در ر
 .وارھا؛ بجنگديقد راست کند در برابر د

 

 !!!ميروز شويباشد که پ

 
 ١٣٨٦ آذر ١٢

 
 
 

 

 
 

مپين حمايت از دانشجويان ک
دستگير شده ھمچنان ادامه 

 !خواھد داشت
 

بعد از دستگيری دانشجويان چپ 
، امسالھای ايران در آذر ماه  دانشگاه

 جھانی کمپين به فوريت رفقای ميليتانتی 
ی را برای آزادی بدون قيد و ا ھمه جانبه

شرط  آنھا ترتيب دادند و توانستند حمايت 
وسيعی از جانب احزاب انق@بی، 

ھای دانشجوئی، فعالين اتحاديه  اتحاديه
 انق@بی، ھای کارگری، سوسياليست

و نمايندگان پارلمانی  نگاران روزنامه
ی آور  و آسيا را جمع اروپا، آمريکای %تين

 . کنند
 یدر ادامه منتخبی از اين حمايتھا

المللی  را برای اط@ع شما خوانندگان  بين
 . آوريم و ھمرزمان عزيز  می

 

ھای انق^بی در  مارکسيست مايتح
  از دانشجويان دربندونزوئ^

 

ارکسيست ھای ماعتراض 
 انق^بی ونزوئ^يی

 
 دستگيری دانشجويان ايران در به

 مقابل سفارت جمھوری اس^می ايران
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 اط@عي////////ه از ٢٠٠٧ دس////////امبر ٧در 
مارکسيس/////ت ھ/////ای ط/////رف گ/////رايش 
دانتش/ار ) ال ميلتانت/ه(انق@بی ون/زوئ@ 

اط@عي/////////ه ب/////////ا  عن/////////وان .  ياف/////////ت
Solidaridad internacional con 

los detenidos por el regimen 

dictatorial de Iran  يعن////ی 
ھمبستگی بين المللی علي/ه دس/تگيری "

" ھ//ای توس//ط رژي//م ديکت//اتوری اي//ران
اعتراض///ات خ///ود را ب///ه دس///تگيرھای 

ر موج///ه دانش///جويان دانش///گاه ھ///ا غي///
اي///ن اط@عي///ه در . اي///ران اع///@م ک///رد

سايت اين گ/رايش مارکسيس/تی انتش/ار 
ًياف///ت و و س///يعا در مي///ان ک///ارگران و 
دانش/////جويان ونزوئ@ي/////ی تبلي/////غ ش/////د 

رجوع شود به وب@گ ميليتان/ت پس/ت (
٢١٢( 

 
 ٢٠٠٧ دس////امبر ١٨ب////ه دنب////ال آن در 

تع/دادی از رفق//ای گ/رايش مارکسيس//ت 
@ب///ی در مقاب///ل س///فارت جمھ///وری انق

پايتخ/////ت (» کاراک/////اس«اس/////@می در 
تجم//////ع اعت//////راض آمي//////ز ) ون//////زوئ@

دبير فرھنگی جمھوری . سازمان دادند
اس////@می ھراس////ان از اعتراض////ی ک////ه 
انتظار آن را در ونزوئ@ يی که رئيس 
جمھ//وری آن ھوگ//و چ//اوز ب//ا احم//دی 
ن////ژاد معاھ/////دات دوس/////تانه سياس/////ی و 

 در مقاب///ل اقتص///ادی داش///ته؛ نداش///ت؛
اعتراض رفق/ا ال ميلتانت/ه ک/ه خواھ/ان 
آزادی ف///وری تم///ام زن///دانيان سياس///ی 
ش//ده بودن//د؛ ب//ا ھيج//ان اع//@م م//ی کن//د 

م/////ا دانش/////جويی را در اي/////ران : "ک/////ه
دس///تگير ش///دگان . دس///تگير نک///رده اي///م

ھم//ه از جاسوس//ان امپري//اليزم آمريک//ا 
ب//وده ان//د ک//ه وانم//ود ک//رده بودن//د ک//ه 

ارکسيس///ت رفق///ا م."! دانش///جو ھس///تند
انق@ب//ی ک//ه نام//ه اعتراض//ی در دس//ت 
داش//تند ب//ه او دادن//د و نماين//ده س//فارت 

نم//ی ت//وانيم : "جمھ//وری اس//@می گف//ت
آن نام//ه باي//د ب//ه . اي//ن نام//ه را بپ//ذيريم
او ادام//ه داد ک//ه ". س//فارت پس//ت ش//ود

در اي//////ران ھمانن//////د س//////اير جوام//////ع "
دموکراتيک تنھا کسانی ب/ه زن/دان م/ی 

شکسته باش/ند و ي/ا افتند که يا قانون را 
ب/ه دنب/ال "! به کسی اھانت کرده باش/ند

اين سخنان خن/ده آور رفق/ا مارکسيس/ت 
آزادی ب/////رای ھم/////ه "انق@ب/////ی ش/////عار 

را س///////ر داده و مح///////ل " دانش///////جويان
س///فارت جمھ///وری اس///@می را ت///رک 

 .می کنند
 
 
ھای انق^بی و  حمايت سازمان

 دانشجويان السالوادور
  از دانشجويان دربند ايران

 

 
 

  
 رفقای عزيز با درود، 

 
بخ///ش ( از طري///ق وب س///ايت  ميليتان///ت 

از دستگيری فعالين دانشجو در ) انگليسی
دانش///گاه تھ///ران و س///اير ش///ھرھا مطل///ع 

ھ//ای  ت//رين پي//ام خ//واھيم گ//رم م//ا م//ی. ش//ديم
 ط/////رف کش/////ور ھمبس/////تگی خ/////ود را از

 . السالوادور به دانشجويان دربند بفرستيم
 

توانند نقش بسيار مھمی را در  جوانان می
مب///////ارزه ب///////رای آزادی ب///////ازی کنن///////د، 

ھ//ای ت//اريخی زي//ادی  ط//ور ک//ه مث//ال ھم//ان
توانن/د ب/ه مانن/د اخگ/ر،   نشان داده آنھا م/ی

 . گير سازند آتش انق@ب را ھمه
 

م/////ا ب/////ه رش/////ادت و د%وری ش/////ما درود 
يم ک//ه يگ//و فرس//تيم و ب//ه ش//ما رفق//ا م//ی م//ی

 !ی شما، مبارزه ماست مبارزه
 
 

آزادی تم//////امی دانش//////جويان در بن///////د را 
 !خواستاريم

س///رکوب  حق///وق دمکراتي///ک را متوق///ف 
 !کنيد

 ی ک///ارگران و جوان///ان اي///ران ب///ا مب///ارزه
 !ھمگام شويم

 
 با احترام

 
» رودی الکس////اندر س////ندووال اس////وريو«
 )ردمیدبير کل  اتحاد جوانان م(

ی  کننده ھماھنگ(» آزوسينا ميلجر گومز«
 )جوانان آمريکای مرکزی

 
راي/زن (» ايلی روبرتو سندوس اس/وريو«

ی آزادي/بخش فارابن/دو م/ارتی  محلی جبھه
 ) در الوپنگو

 
 »گابريل ناپولين رودريگز گرندو«
  )دبير کل جبھه اقدام دانشگاه (
 
 

 ھای ھا و کميته سازمان
 انشجوئی مکزيک د

 
 
ھای  ھا و کميته بيران و مسئو%ن سازماند

دانشجوئی مکزيک که دارای ھزاران 
عضو ھستند از دانشجويان دربند ايران 
دفاع کردند و خواستار آزادی بدون قيد و 

  .شرط آنان شدند

 
 : دتناسامی آنھا به شرح زير ھس

 
ی  ی مبارزه تهير کل کميدب: گو کروزيرادر

ی يی دانشجو تهي کم–ک يتکن یدانشجوئی پل
 برای دفاع از آموزش عمومی

ھای  مسئول تماس:  ناھوم پرز مونروی
ئی وی دانشج ی مبارزه تهيرونی کميب
ی برای دفاع يی دانشجو تهي کم-کيتکن یپل

 .از آموزش عمومی
 

ی  تهيمسئول مالی کم: ا کروزيسيپاتر
ی  تهي کم-کيتکن یی دانشجوئی پل مبارزه
 . عمومیی برای دفاع از آموزشيدانشجو

 
ی  ی مبارزه تهيمسئول کم: آلوندا راموس
ی يی دانشجو تهي کم-کيتکن یدانشجوئی پل

برای دفاع از آموزش عمومی در 
 .»دانشگاه آزاد ملی«

 
ی  تهيمسئول کم: و% خایيا فابيک@ئود
ی  تهي کم-کيتکن یی دانشجوئی پل مبارزه
ی برای دفاع از آموزش عمومی يدانشجو

 »ک ملیيکنت یتو پليانست«در 

 
اسی ي@ت سيمسئول تشک: رزيآلخاندرو رام

 -کيتکن یی پليی دانشجو ی مبارزه تهيکم
ی برای دفاع از آموزش يی دانشجو تهيکم

 .عمومی
 

مسئول امتحانات : @ر کامپوسياکتور آگ
ی يی دانشجو ی مبارزه تهينھائی کم
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ی برای دفاع يی دانشجو تهي کم-کيتکن یپل
 از آموزش عمومی

 
ی  ی مبارزه تهيمسئول کم:  پرزخاکوب
ی يی دانشجو تهي کم- کيتکن یی پليدانشجو

چو يم«برای دفاع از آموزش عمومی در 
خواه يان آزاديی دانشجو خانه«، »آکان
 »کايآمر

 
ی  ی مبارزه تهيمسئول کم: نا کاسترويديريو

ی يی دانشجو تهي کم-کيتکن یی پليدانشجو
برای دفاع از آموزش عمومی در شھر 

 »وئبلوپ«
 

 

ھWWای کWWارگری،  فعWWالين اتحاديWWه حمايWWت
 فردريWWک بنيWWاد«جوانWWان و اعضWWای

 ز دانشWجويان ادر آرژانتWين» انگلWس

   دستگير شده

Demian Marcos (Buenos Aires)  

Jorge Miños (Buenos Aires) 

Andrés Goldberg (Buenos Aires 

National University-UBA)  

Sergio González (La Plata- 

Buenos Aires Province) 

Daniela Sáenz (Buenos Aires 

Province) 

Aurelia Velázquez (Buenos 

Aires Province) 

Angel Perouch (Rosario) 

Verónica de Laurentis (Rosario 

National University-UNR) 

David Rey, The Militant paper 

Editor (Buenos Aires) 

Fernando Buen Abad 

Domínguez, (Frederick Engels 

Foundation, and Consultive 

Conseil of Telesur’s member, 

Venezuela TV Channel) 

 
 
 

بزرگ حمايت سه کميته و سنديکای 
 دانشجوئی از دانشجويان

  دربند ايران
 

ھای   دستگيری پی انتشار خبر در 
 ميليتانت  فعالين نشريه ،اخيردانشجويان

و   را ترجمه کرده @عيه  متن اط فورا
ھای دانشجوئی در سراسر  سازمان برای

سه   در پی اين اقدام، .ندجھان ارسال نمود
 :ھای دانشجوئی به نام سازمان بزرگ

 
 سنديکای دانشجويان اسپانيا،  
 

 )ايتاليا( پرورش ی دفاع از آموزش و کميته
 

ی دفاع از آموزش و پرورش   کميته
 ، )مکزيک(

زادی دانشجويان دستگير شده آ در دفاع از
 .متن انگليسی را امضا کردند

 

ای از رھبران جنبش  حمايت عده
ھای دانشجوئی  جوانان و اتحاديه

 يونان از دانشجويان دربند
 

Athens school student, 

secretary of the “Comittee in 

Defence of State Education”  

Ilias Kyroussis – school 

student, member of the 

editorial board of the paper 

“Student Unity”  

 

Niki Skinioti – school 

student, member of the 

editorial board of the paper 

“Student Unity”  

 

Alexandros Gkougoussis – 

school student, member of 

the editorial board of the 

paper “Student Unity”  

 

Giannis Kavvakas – school 

student, member of the 

editorial board of the paper 

“Student Unity”  

 

Perros Ninos – school 

student, member of the 

editorial board of the paper 

“Student Unity”  

 

Ioniald Sena – school 

student, member of the 

editorial board of the paper 

“Student Unity”  

 

Florian Dahi – school 

student, member of the 

editorial board of the paper 

“Student Unity”  

 

Katerina 

Papadimitropoulou – school 

student, member of the 

editorial board of the paper 

“Student Unity”  
Nikos Sapranidis – University 

student - Member of PASOK 

YOUTH  

Orestis Doulos – University 

student Member of PASOK 

YOUTH  

Kanelopoulou Christina – 

Member of PASOK Youth 

Athens Committee  

 

Karagianopoulos Stamatis – 

Member of B ٤ district 

Committee of PASOK Youth  

Tsitonis Takis, Member of 

Executive committee of 

Archaeological Sites Workers 

Union 

 

Nikakis Dimitris, Member of 

the Executive committee of 

Shopworkers Union  

 

Nikolaou Martha, Member of 

the Executive committee of 

Shop – workers union 

  

Milonas Elias, Olympic 

Catering unionist 

 

Karigianis Leonidas, PA.SO.K 

member  
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Gougousis Spiros, PA.SO.K 

member  

Karaiskos Thodoros, PA.SO.K 

member  

 

Bouras Kostas, PA.SO.K 

member 

 

 

دانشجوئی کارگری، حمايت فعالين 
 بلژيک از دانشجويان  دربند ايران 

 
ه روزنامه يريئت تحريم بنداـ ھيو

 .ستی فونکيمارکس
 
ه ين اتحاديشي پوـ سازماندهيل روبيم

 .اماتيفلزکاران بورت د
 

ان يـ عضو شورای دانشجوت برخت دسم
 .دانشگاه گنت 

 
ستی ياليـ عضو حزب سوس شا وان ھرکيم

ه کارگران يم دھنده در اتحاديآنتورپ و تعل
 .ستياليسوس

 
ـ عضو شورای  نيويورزيمآرتن وان ھ

 .ان دانشگاه  گنتيدانشجو
 

ندگی يعضو نماـ  رولند واندربکه
ه کارگران خدمات يستی اتحادياليسوس

 .عمومی در اوسنده
 
ه يشروی کارگری اتحاديک د بروئن ـ پيار

ستی کارگران خدمات عمومی در ياليسوس
 .شھر آنتورپ

 
شروی کارگری يی ـ پين ون رومپايل

ستی کارگران خدمات ياليه سوسياتحاد
 .عمومی شھر آنتورپ

 
ه کارگران يادس اتحيس ـ رئيآندره گانزال

شروی يرنه و پيخدمات عمومی شاخه ف
 .ه آموزگارانيکارگری اتحاد

 
ه يشروی کارگری اتحاديبارت دسمت ـ پ
 .کارگران ترابری

 
التی ين مالک ـ دانشجوی آکادمی اينوش

 مبورگيل

 
 

 و یدانشجويرھبران جنبش حمايت 
 دانمارک از یکارگرپيشروان 

 دانشحويان ايران 
  

ـ عض/////و ش/////ورای رک يک/////ل اس/////تيما
 .»تندر«ی در يدانشجو

 

ه ي//ريئ//ت تحري@س بوس//ن ـ عض//و ھيس//
 .»لدهيروخ«ی در يشجونشورای دا

 
ی در يپه درودال ـ عضو شورای دانشجوي
 .»لدهيروخ«
ره کلوپ يئت مديکی ـ عضو ھيوآنس استي

 .)توربرو(پستچی ھا در کپنھاک 
ه ي///ره اتحاديئ///ت م///دي%س///ه برتلس///ن ـ ھ

 .اککارگران نقاش در کپنھ
 

کس////ن ـ عض////و رھب////ری يم////اری فردر
 .ستياليسراسری جبھه جوانان سوس

 
ر رواب//ط عم//ومی يک//@س مونس//تر ـ م//د

 مرلنديدھيست در سياليجبھه جوانان سوس
 

ول///و ـ عض///و جبھ///ه جوان///ان يآن///دراس ب
 .»لدهيروخ«ست در ياليسوس

 
 

يت رھبران حزب کمونيست، حما
فعالين جنبش کارگری و دانشجوئی 

انشجويان ايرانايتاليا از د  

 

Claudio Bellotti, national 

executive committee, Partito 

Della Rifondazione 

Comunista,   

Alessandro Giardiello, 

national political committee, 

Partito della Rifondazione 

Comunista 

Dario Salvetti, national 

coordinating committee,  

Giovani Comunisti -Partito 

della Rifondazione 

Comunista 

Paolo Brini, central 

committee Fiom Cgil 

Davide Bacchelli, provincial 

committee Fiom Cgil, 

Bologna 

Giampiero Montanari, 

metal shopsteward Fiom Cgil 

Ivan Serra, metal 

shopsteward Fiom Cgil, 

Bologna 

Domenico Minadeo, 

chemical shopsteward,  

Nunzio Vurchio, metal 

shopsteward Fiom Cgil 

Milano 

Massimo Cavallotti, 

services shopsteward 

Filmcams Cgil Milano 

Samira Giulitti, insurance 

shopsteward Fisac Cigil 

Milano 

Sara Cimarelli, insurance 

shopsteward Fisac Cigil 

Milano 

Laura Parozzi, transport 

shopsteward Filt Cgil Milano 

Antonio Forlano, transport 

shopsteward Filt Cgil Milano 

Pino Marazzi, transport 

shopsteward Filt Cgil Milano 

Laura Bassanetti, transport 

shopsteward Filt Cgil Milano 
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Silvia Ruggieri call center 

shopsteward Nidil Cgil 

Roma 

Paolo Grassi, provincial 

committee, Nidil Cgil, 

Milano 

 

 

حمايت حزب کارگران سوسياليست 
 اسپانيا از دانشجويان دربند ايران 

 

کننده حزب سوسياليست اسپانيا ھماھنگ  

COORDINADORA DE 
MÁLAGA. 

IZQUIERDA SOCIALISTA-
P.S.O.E. DE ANDALUCIA. 

Is-psoe.malaga@terra.es 

سWWWWنديکای دانشWWWWجوئی جزايWWWWر ھمچنWWWWين 
از دانشWWWجويان  )اسWWپانيا(» بWWالريکس«

 .دفاع کرد دربند

Sindicat d'Estudiants 

Balearics Islands 

 

گاران و فعالين ن حمايت روزنامه
مطرح جنبش کارگری بريتانيا از 

 دانشجويان دربند ايران

Jeremy Dear, General 

Secretary, NUJ 

Atif Nazar, Pakistan Trade 

Union Defence Campaign 

Espe Espigaress, Amicus 

shop steward, London 

Des Heemskerk, Amicus 

Media and Campaigns  

officer (personal capacity) 

Phil Waker, CWU NEC 

Nigel Pearce, NUM NEC 

Kris Lawrie, NUJ member 

Rob Sewell, Vice-Chair  

NUJ, Central London Branch 

Kenny Brown, union-GMB 

(personal capacity) Labour 

Party (personal capacity) 

Steve Brown, Secretary 

Wansbeck and Morpeth TUC 

and Alcan GMB. 

Tam Burke, Prospect Trade 

Union (workplace 

 

المللی  ی بين فعالين اتحاديه حمايت
 !دربند  از دانشجويان )آمريکا(کارگران 

 Kevin Harriman, Workers 

International League, USA 

Marvin Joel Rubin, Workers 

International League, USA 

Zach McCall, Workers 

International League, USA 

 
 

 ھای  منتخبی از حمايت
 ی ھای برجسته شخصيت

 مارکسيستی و راديکا ل از 
 دانشجويان در بند ايران

 
 »آلن وودز«

 

 
 

فراخوان «ی  هير نشريآلن وودز، سردب
و  ) Socialist Appeal(» ستیياليسوس

ھای متعددی در مورد  ی کتاب دهنسينو
، »اميسبب ق«زم، منجمله يمارکس

انق@ب «و » زم و مسئله ی ملیيمارکس«
، از »ستیي چشم انداز مارکس-ونزوئ@ 

 .بانی کرديران پشتيان در بند ايدانشجو

 

 

»ديو بلوتیکلو«  

 

 عضو ھئيت اجرائی حزب کمونيست ايتاليا
 
 
 

  »فرد وستن«
 

 
 

ی  مسئول ھئيت تحريريه سايت پربيننده
 »مارکسيست دات کام«

 

 »خورخه مارتين«

 

 ني کمپیالملل نير بيدب
 تاه کوھا از ونزوئ@ دست
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 »احمد منظور«

 

»  جھدجد و«عضو ھئيت اجرائی 
  و عضو پارلمان پاکستانپاکستان

 
 »دير جری«

 

 بريتانيا  نگاران  دبير سراسری روزنامه

 نمايندگان پارلمان انگلستان   
 

المللی   پيگير بخش بينھای  طی فعاليت
ما موفق شديم که » ميليتانت«نشريه 

حمايت تعداد زيادی از نمايندگان مجلس 
اين کشور را در مورد دانشجويان دربند 

متن نامه و تعدادی از . ايران جلب کنيم
اسامی نمايندگان مجلسی که تا به حال به 
حمايت از دانشجويان دربند مبادرت 

 . استاند، در زير آمده  کرده
 

 متن رسمی يادداشت پارلمانی
 
 

است که با * »يادداشت پارلمانی«اين يک 
نگرانی زياد در مورد افزايش موج  
سرکوب برعليه دانشجويان فعال که بر 
عليه ديکتاتوری و برای عدالت اجتماعی 

ند، نگاشته شده نک در ايران مبارزه می
  .است

 
 نفر از ٣٠قابل توجه است که بيش از 

ه ب[ويان و ساير فعالين سياسی دانشج
دستگير ] ی نظام حاکم بر ايران وسيله

اند و تعدادی از دانشجويان نيز بعد از  شده
ی  وسيلهه دريافت ھشدار و تھديد  ب

ھای خود  سازمان اط@عات  به دانشگاه
 . اند بازنگشته

 
ما  مصرانه خواستار آزادی دانشجويان 

 و دستگير شده توسط دولت ايران ھستيم
خواھيم که ھر گونه اتھام خرابکاری به  می

آنھا متوقف شود؛ و از دولت بريتانيا 
خواستاريم  که بر روی دولت ايران در 

ی انسانی  جھت احترام به حقوق اوليه
ھای دھا و استاندار مطابق معاھده

 .المللی، فشار بگذارد بين
  

ھای پارلمانی معمو% در داخل  يادداشت* 
ان برای جلب حمايت يا پارلمان انگلست

 .شود ساير نمايندگان نگاشته می توجه 
 

 
 

  مجلساسامی نمايندگان
 

  
  
حزب «عضو جناح چپ » جرمی کوربين«

ال و عضو بسيار فع» انگليس کارگر
. باشد می اين حزب » کمپين سوسياليستی«

عنوان يکی از سخنگويان ه او ھمچنين ب
فعاليت » کمپين خلع س@ح اتمی«اصلی 

طور قاطعانه مخالفت خودش ه او ب. کند می
را با جنگ عليه کشور عراق ابراز داشته 

تظاھرات ضد جنگ جز  و در اکثر
 . باشد سخنرانان می

 
 از اعضای ھمچنين يکی» جرمی کوربين«

. است» سازمان عفو بين الملل«ی  برجسته
عنوان يکی از فعالين کمپينی که ه او ب

ديکتاتور پيشين  ھدفش به محاکمه کشاندن 
بود، ت@ش » آگوستو پينوشه«شيلی 

جرمی . فراوانی از خود نشان داد
ھای ضد  ھمچنين در فعاليت کوربين

و دفاع از پناھندگان و پناھجويان  فاشيستی
 .ی فراموش نشدنی است چھرهيک 

 

 »جان مکدونال«
 

 
 
ی پارلمان و   نماينده »جان مکدونال«

يکی  و  عضو حزب کارگر انگلستان
از فعا%ن کمپين سوسياليستی حزب 

حال در ه کارگر انگليس است که تا ب
جنگ،            ھای ضد ليتفعا اکثر
اخراج  از ممانعت نژادپرستی،ضد

ھای اجتماعی،  پناھندگان، دفاع از بيمه
مبارزه برای دنيای فارغ از 

ای و غيره فعاليت  ھای ھسته آلودگی
 .داشته است

 »آلن سيمسون«

 

عضو پارلمان انگلستان و حزب کارگر اين 
ھای بسيار جنجالی و  از چھره کشور

 سرکش پارلمان که در صدد است که

ھای پارلمانی خود را در آينده  فعاليت
ی را در يھا نزديک کنار گذاشته و کمپين

از محيط زيست و تاثيرات  جھت حفاظت
 .د آغاز نمايای مخرب اثرات گلخانه

 »کريستين مک کافرتی«

 

نماينده پارلمان ، ی پارلمان اروپا نمايندهاو 
 عضو حزب کارگر اين کشور و انگليس
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ھای وسيعی را  فعاليتمک کافرتی . است
توسعه  بھداشت جنسی و حقوق در جھت 

 .زنان در ساير کشورھا انجام داده است
 
 

 »کتی ک^رک«
 

 
 

او عضو جناح چپ حزب کارگر 
کمپين «انگلستان، عضو فعال 

اين حزب و ھمچنين » سوسياليستی
ای رکمپين حزب کارگر اسکاتلند ب«  عضو

 . است» سوسياليزم
ی  بعد از انتخابات انگليس روزنامه

در مورد او نوشت که او يکی » گاردين«
ی حزب کارگر انگليس  از ھشت نماينده

 .است که بايد مواظبش باشيم
 

 او از زمانی که به عنوان نماينده مجلس 
ھای بسياری  انگليس انتخاب شده در کمپين

کمپين دفاع از حقوق بشر، کمپين : جملهمن
دفاع از کارگران بيکار و اخراجی و 

ھای اتمی  کمپين مبارزه با سيستم س@ح
 .ه است تشرکت مستمر و فعال داش

 
 

 »کلوين ھوپکينز«

 

ی حزب کارگر  نماينده ،»کلوين ھوپکينز«
و  »مجمع سکو%رھا«انگلستان و عضو 

انگلستان، به » ی انجمن ھيومنيستھا«عضو
از دانشجويان دربند ايران  کمپين دفاعی

 .پيوست
 
 
 

 

 » رودی ويزدکتر«
 

 

عضو حزب کارگر » رودی ويز«دکتر 
او . انگليس و عضو پارلمان اروپا است

ھای سيستم  سازی مخالف خصوصی
، مخالف )مترو(نقل شھری لندن  و حمل

جنگ بر عليه کشور عراق و مخالف 
ھا برای  ھای بيمارستان افزايش ھزينه

  .آمد است اقشار کم در

 

 »رونالد کمپبل«

 

عض/و مجل/س انگل/يس و » رونالد کمپبل«
او مخ/الف . حزب کارگر اين کشور است

سرسخت جنگ بر عليه کشور عراق بود 
و قبل از اينکه به پارلمان وارد ش/ود  در 
پست مشاور اتحاديه ملی کارگران معادن 

 .کرد فعاليت می

 

 
رئيس اتحاديه » رت پوترينگگ«

را  دستگيری دانشجويان نيز اروپا
 !محکوم کرد

 

  رئيس پارلمان اروپا

  ، رئيس پارلمان اروپا»گرت پوترينگ«
  آلمان، مسيحی دمکرات  از حزب

نی  دانشجوی زندا٢٨خواستار آزادی 
پوترينگ گفته است که . ايرانی شده است

مسـئو%ن ايرانی بايد به طور کامل 
ھا و وکي@ن مدافع اين دانشجويان  خانواده

بنا به . ھا مطلع کنند را از سرنوشت آن
گزارش يک ھيئت از پارلمان اروپا که 

ی گذشته از ايران ديدار کرد،   ھفته
دانشجويان يادشده به دليل تدارک برگزاری 

 ٧(تظاھرات روز دانشجو در شانزدھم آذر 
 . اند دستگير شده) دسامبر

  
ھای اين  ی پوترينگ فھرست نام به گفته

دانشجويان بايد در اختيار مسئو%ن ايرانی 
ی اروپا در تھران قرار  و نمايندگی اتحاديه

 ٢١وی ھمزمان اعدام يک جوان . گيرد
ساله را در ابتدای دسامبر سال جاری به 

جرمی که در سيزده سالگی مرتکب دليل 
ی  به گفته. شده است، به شدت محکوم کرد

آقای پوترينگ ايران با اين اعدام، منشور 
حقوق کودکان سازمان ملل را که دولت 
. اين کشور به آن پيوسته، نقض کرده است

گذشته از اين، عمل ياد شده در تناقض با 
ھای  ست که ايران در ماهاھايی  تمامی وعده

  .ی اروپا داده است شته به اتحاديهگذ
 »دويچه وله«
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  ))٥٥بخشبخش((

  فصل اولفصل اول

  نظام جامعه ی سرمايه دارینظام جامعه ی سرمايه داری

   دولت سرمايه داری دولت سرمايه داری--١٢١٢ماده ماده 
 

چن////ان ک////ه دي////ديم جامع////ه س////رمايه داری 
براس///اس اس///تثمار طبق///ه ک///ارگر اس///توار 

گروه کوچکی از انسان ھا بر ھم/ه . است
 اکثري/ت ک/ارگران ص/احب. چيز حاکم اند

س//رمايه داران فرم//ان . ھ//يچ چي//ز نيس//تند
. م//ی دھن//د، ک//ارگران اطاع//ت م//ی کنن//د

سرمايه داران استثمار می کنند، کارگران 
تم//ام ماھي//ت جامع//ه . اس//تثمار م//ی ش//وند

س//رمايه داری عبارتس//ت از اي//ن اس//تثمار 
 .ًبی رحمانه ای که دائما افزايش می يابد

تولي////د س////رمايه داری وس////يله مؤثريس////ت 
. ت آوردن ارزش اض///افیب///رای ب///ه دس///

چگونه می توان اين وسيله را برای مدت 
معين//ی حف//ظ ک//رد؟ ب//ه چ//ه نح//و ک//ارگران 

 اين نظم   پديده ھا را تحمل می کنند؟
ب//ه اي//ن س//ؤال نم//ی ت//وان ب//ه س//ادگی و ب//ه 
س//رعت پاس//خ گف//ت، ول//ی ب//ه ط//ور کل//ی 
ريش/////ه آن را در دو عام/////ل م/////ی ت/////وان 

ًاو% در تش/کي@ت و ق/درت : جستجو ک/رد
ًبق////ه س////رمايه دار، ثاني////ا در اي////ن ک/////ه ط

ًبورژوازی غالبا بر مغزھای طبقه کارگر 
 .حکومت می کند

مطمئن ترين وسيله در خدمت بورژوازی 
در تمام کشورھای . تشکي@ت دولتی است

سرمايه داری دول/ت چي/زی ج/ز س/ازمان 
ب///ه ط///ور دلخ///واه . س///رمايه داران نيس///ت

انگلس/تان ي/ا : کشوری را در نظر بگي/ريم
در تم//ام . ا%ت متح//ده، فرانس//ه ي//ا ژاپ//ناي//

اي////ن کش////ورھا وزراء، کارمن////دان ع////الی 
رتبه، وک@ی مجلس ھمان سرمايه داران، 
صاحبان زمين، صاحبان کارخانه، بانک 
داران و ي//ا خ//دمت ک//اران وف//ادار آن ھ//ا 

خ/دمت گزاران/ی از قبي/ل قض/ات، . ھستند

رؤسای بان/ک، اس/تادان دانش/گاه، ژن/ژال 
اسقف ھا   که خوب پول ھا، کشيش ھا و 

م//ی گيرن//د و ن//ه ب//ه خ//اطر ت//رس بلک//ه از 
 .روی ميل و اشياق خدمت        می کنند

س////ازمانی ک////ه در برگيرن////ده تم////ام اي////ن 
عناص//ر وابس//ته ب//ه بورژوازيس//ت و ب//ر 
تمام کشور مس/لط ب/وده و آن را در دس/ت 

اين س/ازمان . دارد، دولت ناميده می شود
ل و ھ//دف او: ب//ورژوازی دو ھ//دف دارد

عم///////ده آن س///////رکوب ش///////ورش و قي///////ام 
ک//ارگران، تض//مين          بھ//ره ب//رداری 
بی سر و ص/دای ارزش اض/افی از طبق/ه 
کارگر و تحکيم شيوه توليد سرمايه داری 
و ھدف دوم مبارزه با ساير سازمان ھای 

ب/ر ) دول/ت ھ/ای ب/ورژوائی ديگ/ر(مشابه 
. س//ر تقس//يم ارزش اض//افی ب//ه دس//ت آم//ده

يه داری يک سازمان بنابراين دولت سرما
س/////رمايه داران اس/////ت ک/////ه اس/////تثمار را 

تنھا و تنھا منافع سرمايه . تضمين می کند
است که اين سازمان راھزن/ان را ھ/دايت 

 .می کند
در مقاب//ل اي//ن درک از دول//ت ب//ورژوائی 

 :می توان مطالب زير را بيان کرد
ًشما می گوئيد دولت ک/ام@ ب/ر پاي/ه من/افع 

 حا% نگاه کنيد، سرمايه استوار است ولی
در تمام کش/ورھای س/رمايه داری ق/وانين 
ک////ار وج////ود دارد ک////ه براس////اس آن ک////ار 
ًخردسا%ن کام@ ممن/وع و ي/ا مح/دود م/ی 
شود و کار روزانه نسبت به گذشته کوتاه 
م//ی گ//ردد و غي//ره، ب//رای مث//ال در آلم//ان 
ًدر زم//ان ويلھل//م دوم، بيم//ه دولت//ی نس//بتا 

، در خ//وبی ب//رای ک//ارگران وج//ود داش//ت
انگلس//تان ج//رج لوي//د، اي//ن وزي//ر دوآتش//ه 
ب//////ورژوازی ب//////ود ک//////ه ح//////ق بيم//////ه و 

در . بازنشستگی پيران را ب/ه وج/ود آورد
تم//////ام کش//////ورھای ب//////ورژوازی ب//////رای 
ک//ارگران بيمارس//تان و درمانگ//اه تأس//يس 

راه آھن ھائی ايج/اد م/ی گردن/د . می شود
که از ثروت مند گرفت/ه ت/ا فقي/ر ھم/ه م/ی 

لول//ه ھ//ای آب .  کنن//دتوانن//د از آن اس//تفاده
در ش///ھرھا کان///ال . س///اخته     م///ی ش///وند

. ھای فاضل آب درست می ش/ود و غي/ره
ھمه اين ھا مورد استفاده عموم ق/رار م/ی 

بدين ترتيب بعضی خواھند گفت که . گيرد
دول///ت، حت///ا در کش///ورھائی ک///ه س///رمايه 
حکوم//ت م//ی کن//د، تنھ//ا در خ//دمت من//افع 
ا س//رمايه نيس//ت، بلک//ه من//افع ک//ارگران ر

دول/ت حت/ا گ//اھی . ني/ز در نظ/ر م/ی گي/رد
صاحبان کارخانه را نيز ب/ه خ/اطر نق/ض 

اين نظ/رات . قوانين کار مجازات می کند
 :به د%ئل زير نادرست اند

اين درست است که قھ/ر ب/ورژوازی ني/ز 
گاھی قوانين و مقرارتی وضع می کند که 
برای طبقه ک/ارگر ني/ز مفيدن/د، ول/ی تم/ام 

ع خ/ود ب/ورژوازی اي/ن ھ/ا ب/ه خ/اطر من/اف
ب//ه مث//ال راه آھ//ن توج//ه . انج//ام م//ی گي//رد

کن///يم، راه آھ///ن م///ورد اس///تفاده ک///ارگران 
ق///رار م///ی گي///رد، يعن///ی ک///ارگران از آن 

در ح/الی ک/ه ب/ه خ/اطر . استفاده م/ی برن/د
ک////ارگران س////اخته نم////ی ش////ود، تج////ار و 
کارخانه داران به آن برای حمل کا%ھ/ای 
خ///ود، ب///رای نق///ل و انتق///ال گ///روه ھ///ای 

تش////ی، ب////رای حم////ل و نق////ل ک////ارگران ار
س///رمايه ب///ه راه آھ///ن احتي///اج . نيازمندن///د

دارد، بنابر اين آن را می سازد و از اي/ن 
اين ھا . طريق منافع خود را دنبال می کند

ب///رای ک///ارگران ني///ز مفيدن///د ول///ی دول///ت 
س/رمايه داری ب//ه اي//ن خ//اطر آن را ايج//اد 

ام//ور "ي//ا نظاف//ت ش//ھرھا ک//ه . نم//ی نماي//د
امي/ده م/ی ش/ود و بيمارس/تان ن" شھرداری

در اي//////ن م//////ورد . ھ//////ا را مث//////ال ب//////زنيم
بورژوازی برای محله ھای کارگری نيز 
اق//دام م//ی کن//د، گ//و اي//ن ک//ه محل//ه ھ//ا در 
مقايس////ه ب////ا محل////ه ھ////ای بورژوانش////ين و 
مراکز شھرھا، به کثافت، زباله و بيماری 

ب/////ا ھم/////ه اي/////ن ھ/////ا . و غيرآل/////وده اس/////ت
.  کندبورژوازی در اين جا نيز اقدامی می

ًچ//را؟ دلي//ل آن ک//ام@ روش//ن اس//ت، زي//را 
در غي////ر اي////ن ص////ورت بيم////اری ھ////ا و 
امراض مسری در تمام شھر توسعه يافته 
. و زي/ان آن ب//ه ب/ورژوازی ني//ز م/ی رس//د

بنابراين دولت بورژوازی و  ارگان ھای 
ش///ھری آن در اي///ن ج///ا ني///ز من///افع خ///ود 

و ي//ا . ب//ورژوازی را در نظ//ر م//ی گيرن//د
 دھ///ه ھ///ای گذش///ته در. ي///ک مث///ال ديگ///ر

کارگران در فرانسه از ب/ورژوازی نح/وه 
مح///دود ک///ردن مص///نوعی تولي///د مث///ل را 

ب//دين معن//ی ک//ه خ//انواده ھ//ا ي//ا . آموختن//د
ًاص@ بچ/ه دار   نم/ی ش/وند و ي/ا ب/يش از 

فق/ر ک/ارگران . دو بچه به دنيا نمی آورن/د
بحديس//ت ک//ه حف//ظ ي//ک خ//انواده ب//زرگ 
ً ب///رای آن ھ///ا بس///يار مش///کل و ي///ا تقريب///ا

 .غيرممکن است
ًنتيجه آن اينست که جمعيت فرانسه تقريبا 

بورژازی فرانسه . ديگر افزايش نمی يابد
سروصدای . دچار کمبود سرباز شده است

مل///ت در "ب///ورژوازی درآم///ده اس///ت ک///ه 
خطر نابوديست، افزايش جمعيت آلمان ھا 
سريع تر از ماست، آن ھا سربازان ب/يش 

 آن ھ/ا ًمضافا اين که. تری خواھند داشت
که به خدمت ارتش در می آمدن/د س/ال ب/ه 

کوت//اه ق//دم و ک//م : س//ال ک//م ت//وان ت//ر بودن//د
ب////ورژوازی ي////ک ب////اره . بني///ه و مردن////ی
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برای بھب/ود وض/ع : شد" دست و دل باز"
طبق//ه ک//ارگر ش//روع ب//ه فعالي//ت نم//ود ت//ا 
ک////ارگران در نتيج////ه اي////ن بھب////ود وض////ع 
. بتوانند بچه ھای بيش تری به دنيا آورن/د

ی س///ر م///رغ بري///ده ش///د   تخ///م زي///را وقت///
 .گذاردن آن نيز پايان می يابد

در تم///ام اي///ن مث///ال ھ///ا ب///ورژوازی ب///ه 
اقداماتی دست می زند که برای کارگران 
مفيد باشند، منتھا بورژازی به اين وس/يله 

ول/ی . منافع خاص خود را دنب/ال م/ی کن/د
م//وارد ديگ//ری ني//ز وج//ود دارد ک//ه تم//ام 

ورژوازی اقدامات مفي/دی ک/ه ب/ه وس/يله ب/
انجام می گيرد در اثر فشار طبق/ه ک/ارگر 

ًتقريب///ا تم///ام ق///وانين ک///ار از اي///ن . اس///ت
طريق، يعنی تھديدات کارگران، به وجود 

در انگلستان اولين کاھش مدت . آمده است
ک//ار روزان//ه ب//ه ده س//اعت در اث//ر فش//ار 

دول/ت ت/زاری در . کارگران عملی گردي/د
 روس///يه اول///ين ق///وانين ک///ار را در نتيج///ه
شورش ھ/ا و اعتص/ابات ک/ارگری وض/ع 

دول///ت دش///من طبق///ه ک///ارگر يعن///ی . ک///رد
س//ازمان س//رمايه داران در تعقي//ب من//افع 
: خ//ود ب//دين ترتي//ب حس///اب م//ی کن//د ک///ه

بھت//ر اس//ت ام//روز عق//ب نش//ينی ک//رد ت//ا "
اين که فردا دو چندان امتياز از دست داد 

ھمان . "و يا جان خود را به خطر انداخت
پس از عقب نشينی طور که کارخانه دار 

در براب//ر اعتص//اب کنن//دگان و پرداخ//ت 
مق//دار ن//اچيزی امتي//از ھ//م چن//ان کارخان//ه 
دار است، دولت ب/ورژوازی ني/ز ک/ه پ/س 
از تھدي//د و ش///ورش ک///ارگران ناچ///ار ب///ه 
پرتاب يک تک/ه اس/تخوان م/ی گ/ردد، ھ/م 

 .چنان دولت بورژوازی باقی می ماند
دولت سرمايه داری نه تنھا ب/زرگ ت/رين 

 ق//درت ت//رين تش//کي@ت ب//ورژوازی و ب//ا
اس//ت، بلک//ه در ع//ين ح//ال بغ//رنج ت//رين 
سازمانی است که با بخش ھ/ای گون/اگون 

و ھم/ه . خود به ھم/ه ج/ا پنج/ه م/ی ان/دازد
: اين ھا در خدمت يک ھدف اصلی اس/ت

حف//ظ، اس//تحکام و توس//عه اس//تثمار طبق//ه 
در مبارزه عليه طبق/ه ک/ارگر ھ/م . کارگر

س/ايل بردگ/ی وسايل وحشيانه قھر و ھم و
معن//وی ک//ارگران در اختي//ار ب//ورژوازی 

اي///ن وس///ايل       مھ///م ت///رين . ق///رار دارد
ارگان ھ/ای دول/ت ب/ورژوازی را تش/کيل 

 .می دھند
از جمله وسايل وحشيانه قھر بايد ارت/ش، 

پل///////يس، ژان///////دارمری، زن///////دان ھ///////ا و         
دادگاه ھا و ساير ارگان ھای وابسته به آن 

، تش///کي@ت از قبي///ل س///ازمان جاسوس///ی
اعتص/اب ش//کن ھ//ا و ق//اتلين اجي//ر ش//ده و 

 .غيره را نام برد

ارت////ش دول////ت س////رمايه داری ب////ه ش////يوه 
در رأس . خاصی سازمان داده ش/ده اس/ت

آن گروه افسران عالی رتب/ه ق/رار دارن/د، 
که از صف فرزن/دان اش/راف زم/ين دار، 
بورژوازی بزرگ و بخش/ی ني/ز از مي/ان 

ن ھ//ا اي//. روش//ن فک//ران انتخ//اب ش//ده ان//د
سرس/خت ت/رين دش/منان پرولتاري/ا ھس/تند 
ک//ه از آغ//از ج//وانی در آموزش//گاه ھ//ای 

در روس/يه در (مخصوص تعليم يافته ان/د 
و آموخته ) بخش کادت ھا و مدارس نظام

اند که چگونه بايد به سربازان س/يلی زد، 
دف//اع " ش//رافيت افس//ری"چگون//ه باي//د از 

ک//رد، يعن//ی چگون//ه باي//د س//ربازان را ب//ه 
ده کامل نگاه داشت و آن ھا را صورت بر

. ب//ه      مھ//ره ھ//ای ش//طرنج تب//ديل نم//ود
محت//رم ت//رين اي//ن اش//راف و بورژواھ//ای 
بزرگ ژنرال ھا و دريا سا%رھای ع/الی 

افس/ران ني/ز از . مقام اند، با نشان و يراق
آن ھ//ا تم//ام . طبق//ات فقي//ر جامع//ه نيس//تند

و . س//ربازان را تح//ت فرم//ان خ//ود دارن//د
عل//يم      م//ی يابن//د ک//ه س//ربازان ط//وری ت

حتا جرأت ندارند سؤال کنند که به خاطر 
چ//ه م//ی جنگن//د و تنھ//ا گ//وش ب//ه فرم//ان 

چن/ين ارتش/ی . مقامات ب/ا%ی خ/ود ھس/تند
در درجه اول برای مھار کردن کارگران 

 .ايجاد شده است

 
 

 
 
 

در روسيه ارتش ھم/واره وس/يله ای ب/وده 
است برای س/رکوبی ک/ارگران و دھقان/ان 

ان الکس///اندر دوم، قب///ل از آزادی در زم///
دھقانان، قيام ھای دھقانی بس/ياری وج/ود 

اي///ن قي///ام ھ///ا ب///ه وس///يله ارت///ش . داش///ت
 در قي//ام ١٩٠٥در س//ال . س//رکوب ش//دند

ک//ارگری در مس//کو، ک//ارگران ب//ه وس//يله 
ارت/ش در بالتي/ک، . ارتش به قتل رس/يدند

قفق///از و س///يبری بس///ياری را ب///ه عن///وان 
ر س//ال ھ//ای مج//ازات ب//ه قت//ل رس//انيد، د

 قيام دھقانان علي/ه زم/ين ١٩٠٨ تا ١٩٠٦

داران را س///رکوب و از ام///وال ص///احبان 
در زمان جنگ کارگران . زمين دفاع کرد

 وسنساسک، کس/تروما و غي/ره از -ايوانو
در ھم/ه ی . طرف ارت/ش تيرب/اران ش/دند

اي//ن م//وارد افس//ران و ژن//رال ھ//ا ب//يش از 
در خارج جري/ان ھم/ين . ھمه نقش داشتند

 در آلمان ارتش دولت س/رمايه داری .بود
به منزله عامل خف/ه کنن/ده ک/ارگران وارد 

اول//ين قي//ام ملوان//ان از ط//رف . عم//ل ش//د
س/////رکوبی . ارت/////ش درھ/////م شکس/////ته ش/////د

ک//ارگران در ب//رلن، ھ//امبورگ، م//ونيخ و 
در تمام آلمان ني/ز ب/ه وس/يله ارت/ش انج/ام 

در فرانس/////ه بارھ/////ا اعتص/////اب . گرف/////ت
ول//ه بس//ته کنن//دگان از ط//رف ارت//ش ب//ه گل

در ح//////ال حاض//////ر، ک//////ارگران، . ش//////دند
س//ربازان انق@ب//ی روس//يه، تيرب//اران م//ی 

 .شوند
ًدر انگلستان اخيرا ارتش بارھا قيام ھ/ای 
کارگران ايرلندی و نيمه بردگان مص/ری 
و ھن//دی ھ//ا را غ//رق در خ//ون ک//رد و در 
خ///ود انگلس///تان ب///ه اجتماع///ات ک///ارگری 

در سوئيس ب/ا ھ/ر اعتص/ابی . ھجوم آورد
ارت//ش (وھای مسلس/ل و ميلي/تس ھ/ا کمان/د

بسيج می شوند و اين ميليتس ھا ) سوئيس
. بارھا به روی کارگران شليک کرده ان/د

در ايا%ت متحده آمريکا ارت/ش ب/ه ک/رات 
تمام خانه ھای کارگری را آتش زده و آن 

ًمث@ در (ھا را با خاک يکسان کرده است 
اکن//ون ارت//ش ). جري//ان اعتص//اب ک//ارادو

ًايه داری مش//ترکا انق//@ب ھ//ای دول س//رم
ھای کارگری را در روسيه، مجارس/تان، 
در کشورھای بالکان، در آلمان خفه کرده 
و ھ//ر جنبش//ی را در جھ//ان س//رکوب م//ی 

 .نمايند
دولت س/رمايه داری . پليس و ژاندارمری

ع///@وه ب///ر ارت///ش م///نظم دارای ارتش///ی 
متش///کل از اراذل انتخ///اب ش///ده و اف///راد 

 ب//ه خص//وص تم//رين دي//ده و تربي//ت ش//ده
اي//ن . ب//رای مب//ارزه علي//ه ک//ارگران اس//ت

در ع//ين ح//ال ک//ه ) ًم//ث@ پل//يس(مؤسس//ات 
مب//ارزه علي//ه دزدی و حف//ظ ب//ه اص//ط@ح 
امنيت شخصی و مادی افراد جامعه را به 
عھ//ده دارن//د، ب//ه خ//اطر جل//ب، تعقي//ب، و 
مجازات کارگران ناراضی نگه داری می 

در روس//يه پاس//بانان مطم//ئن ت//رين . ش//وند
زم///ين داران ب///زرگ و تزارھ///ا حامي///ان 

در تم//ام کش//ورھای س//رمايه داری . بودن//د
وحشيانه ت/ر از ھم/ه فعالي/ت پل/يس مخف/ی 

" اخران/ا"ک/ه در روس/يه " پليس سياسی("
ک//ه . و ژان//دارمری اس//ت) نامي//ده م//ی ش//د

ع//////ده زي//////ادی جاس//////وس، خرابک//////ار و 
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اعتصاب شکن و غيره با آن ھا ھمکاری 
 .می کنند

س مخفی آمريک/ا در اين رابطه وسائل پلي
پليس مخف/ی آمريک/ا ب/ا . جالب توجه است

تع///داد زي///ادی دوائ///ر خصوص///ی و نيم///ه 
م/اجراجوئی ھ/ای . دولتی در رابطه است

مش//ھور ن//ات پينک//رتن در واق//ع اق//داماتی 
جاسوس//ان بم//ب در . علي//ه ک//ارگران ب//ود

اختيار رھبران کارگران قرار می دادند و 
 آنھا را به قت/ل س/رمايه داران تش/ويق م/ی

اي////ن جاسوس////ان تع////داد زي////ادی . کردن////د
اعتصاب ش/کن جل/ب م/ی کردن/د و گ/روه 
ھ///ای مس///لحی از ولگ///ردان درس///ت م///ی 
کردن//د ک//ه در فرص//ت مناس//ب اعتص//اب 

ھ///يچ ک///ار . کنن///دگان را ب///ه قت///ل برس///انند
ننگين//ی نيس//ت ک//ه اي//ن جاني//ان در خ//دمت 

سرمايه داری انج/ام " دموکراتيک"دولت 
 .ندھند

 

 
 

ی وس//يله حماي//ت دادگ//اه دول//ت ب//ورژواز
طبقاتی بورژوايست، اين دادگاه در درجه 
اول با آن ھائی تسويه حساب می کن/د ک/ه 
ج//رأت کنن//د مالکي//ت س//رمايه داری و ي//ا 
نظ/ام س//رمايه داری را م/ورد حمل//ه ق//رار 

اي///ن دادگ///اه ب///ود ک///ه ليبکنش///ت را . دھن///د
محکوم به اعمال شاقه کرد و قاتلين او را 

ی ني//ز اي//ن زن//دان ھ//ای دولت//. تبرئ//ه نم//ود
تس///ويه حس///اب را درس///ت مانن///د قض///ات 
. جانی دول/ت ب/ورژوازی انج/ام م/ی دھن/د

تي//ر آن ھ//ا متوج//ه فق//ر اس//ت و ن//ه ث//روت 
 .مندان

اي//ن اس//ت تص//ويری از مؤسس//ات دول//ت 
س//رمايه داری ک//ه وظيف//ه ش//ان س//رکوب 

 .وحشيانه و مستقيم طبقه کارگر است
از وسايلی که برای اسارت معنوی طبق/ه 

ي///ار دول///ت س///رمايه داری ک///ارگر در اخت
اس/ت، س//ه وس//يله عم//ده زي//ر را ذک//ر م//ی 

مدارس دولت/ی، کليس/اھای دولت/ی و : کنيم
مطبوع///ات دولت///ی ي///ا مطبوع///اتی ک///ه از 

ط///رف دول///ت ب///ورژوازی حماي///ت م///ی 
 .شوند

بورژوازی به خوبی م/ی دان/د ک/ه تنھ/ا از 
طريق قھر نمی تواند بر توده ھ/ای وس/يع 

 از کارگران مسلط شود و ضروريست که
ھ//ر ط//رف مغ//ز ت//وده ھ//ا را ب//ا ريس//مان 

دولت بورژوازی . نازکی بسته بندی کنند
: به ک/ارگران ب/ه منزل/ه حي/وان م/ی نگ/رد

اين حيوان بايد کار کند ول/ی گ/از نگي/رد، 
بنابراين نه تنھا بايد آن را به مح/ض گ/از 
گرفتن تازيانه زد و کشت، بلکه بايد ھمان 
ا طور که در سيرک انجام می شود، آن ھ

دول////ت . را مھ////ار نم////وده و تربي////ت ک////رد
س////رمايه ني////ز درس////ت ب////ه ھم////ين نح////و 
متخصصينی برای تحميق و خرفت کردن 
و مھار کردن پرولتاريا پرورش می دھد، 
يعن///////////ی معلم///////////ين و پروفس///////////ورھای 
ب////ورژوازی، کش////يش ھ////ا و اس////قف ھ////ا، 
نويس//////////ندگان و روزنام//////////ه نگ//////////اران 

اي/ن متخصص/ين در م/دارس . بورژوازی
ھم//ان س//ال ھ//ای ک//ودکی ب//ه ش//اگردان از 

فرم//انبرداری از س//رمايه، تحقي//ر و تنف//ر 
. را م///ی آموزن///د" شورش///يان"نس///بت ب///ه 

برای کودکان      داستان ھای گون/اگونی 
از انق//@ب و جن//بش انق@ب//ی تحري//ف م//ی 

قيص/////رھا، پادش/////اھان، ص/////احبان . کنن/////د
کشيش . صنايع و غيره را ستايش می کنند

ھا ھ///ا ک///ه جي///ره خ///وار دولتن///د در کليس///ا
ھ//يچ : "فرم//ان الھ//ی را موعظ//ه م//ی کنن//د

قھ///ری نيس///ت ک///ه از جان///ب پروردگ///ار 
، روزنام//ه ھ//ای ب//ورژوازی اي//ن "نباش//د

دروغ بورژوازی را چون ناقوسی گ/وش 
. خراش ھر لحظه ب/ه ص/دا در م/ی آورن/د

ًدول//ت س//رمايه داری معم//و% از انتش//ار (
روزنام///ه ھ///ای ک///ارگری جل///وگيری م///ی 

خروج از اين آيا در چنين شرايطی ). کند
.... م//رداب ب//رای ک//ارگران س//اده اس//ت؟ 

ي////ک راھ////زن امپرياليس////ت آلم////انی م////ی 
م//ا ن//ه تنھ//ا ب//ه پاھ//ای س//ربازان : "نويس//د

احتياج داريم، بلکه ب/ه مغ/ز و قل/ب آن ھ/ا 
دول//ت ب//ورژوازی س//عی ." ني//ز محت//اجيم

دارد طبقه کارگر را ب/ه ص/ورت حي/وانی 
اھلی تربي/ت کن/د ت/ا مانن/د ي/ک اس/ب ک/ار 

ارزش اضافی توليد نمايد و آرام ت/ر کند، 
دول/ت س/رمايه داری از اي/ن . از آب باشد

طري///ق رش///د خ///ود را تض///مين م///ی کن///د، 
ماش//ين اس//تثمار ب//ه حرک//ت در م//ی آي//د، 
ًدائم////ا از طبق////ه ک////ارگر ارزش اض////افی 

و دول//ت س//رمايه داری . بي//رون م//ی کش//د
نگھب//انی و مراقب//ت م//ی کن//د ک//ه بردگ//ان 

  .مزدور شورش نکنند
  داردادامه
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انت را بخوانيد و آنرا تکثير و ميليت
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! و دوستان گرامیرفقا  
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