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چاوز :ميراثدار »سوسياليسم«؟

مراد شيرين
ترجمه :کيوان نوفرستی
کمتر رئيس جمھوری است که مرگ وی ،به ويژه پس از بالغ بر يک دھه حاکميت در کشور ،بتواند به چنين فورانی از
غم و اندوه حقيقی ھزاران شھروند بيانجامد .بالفاصله پس از اعالم درگذشت ھوگو چاوز فرياس ،ھزاران نفر از مردم
به خيابان ھا ريختند تا برای رئيس جمھوری که ديگر از دست داده اند ،سوگواری کنند.
سرھنگ دوم چاوز ،که نخستين رئيس جمھور منتخب ونزوئال در فوريۀ  ١٩٩٩بود )پس از شکست به عنوان يک
کودتاچی در سال  ،(١٩٩٢تأثير قابل توجھی بر ارتقای شرايط مادی زندگی ميليون ھا نفر از شھروندان فقير ونزوئال
از طريق برنامه ھای اصالحی چندجانبۀ خود -يا ھمان به اصطالح »انقالب بوليواری« -داشته است.
با بکارگيری ثروت عظيم نفتی در جھت راه اندازی »ميسيون« ھای مختلف در طی بيش از  ١۴سال گذشته -و
برخالف اکثر ديگر کشورھای نفتی که اين درآمد تقريبا ً به طور کامل به اقليت بسيار کوچکی اختصاص می يابد -نرخ
ھای فقر و بی سوادی شديدا ً کاھش يافتند و استانداردھای سالمت و زندگی کارگران ،فقرا و شھروندان عادی ونزوئال
افزايش پيدا کردند.
به ھمين دليل است که توده ھای مردم در طول سه دوره انتخابات رياست جمھوری به او رأی دادند و در موارد
متع ّددی ،به خصوص در بحبوحۀ کودتای  ٢٠٠٢که به برکناری موقت چاوز انجاميد ،به خيابان ھا آمدند تا از او و
سياست ھايش پشتيبانی کنند.
پيشينۀ چاوز
ھنگامی که چاوز در سال  ١٩٩٩انتخاب شد ١۴.۵ ،درصد از کلّ نيروی کار بيکار بودند و توليد ناخالص داخلی سرانه
در سطح  ۴،١٠۵دالر قرار داشت .تا سال  ،٢٠٠٩نرخ بيکاری تقريبا ً به نصف ) ٧.۶درصد( و توليد ناخالص داخلی
سرانه به  ،١١،۴٠۴يعنی بيش از دو برابر ،رسيده بود! اين پيشرفت در چارچوب رشد قابل مالحظۀ جمعيت کشور از
 ٢٣،٨۶٧،٠٠٠در سال  ١٩٩٩به  ٢٨،۵٨٣،٠٠٠در سال  ٢٠٠٩محقق شده بود .فقر نيز به طور قابل مالحظه ای
کاھش يافت :فقر مطلق از نرخ  ٢٣.۴درصد در  ١٩٩٩به  ٨.۵درصد در سال  ٢٠١١سقوط کرد.
سياست راه اندازی »ميسيون«ھا )مأموريت( برای تالش به منظور حل مشکالت جدّی اجتماعی ،تأثير مھمی بر جامعه
داشته است .به عنوان مثال ،مرگ و مير نوزادان اکنون پايين تر از سال  ١٩٩٩است و از نرخ  ٢٠مرگ در ھر
 ١٠٠٠تولد زنده ،به نرخ  ١٣مرگ از ھر  ١٠٠٠تولد زنده در سال  ٢٠١١رسيده است .اين نتيجۀ مستقيم فعاليت
ميسيون آبيتات« )مسکن( بود.
ميسيون مرکال« )توزيع موا ّد غذايی( و »
ميسيون باريو آدنترو« )بھداشت و درمان(» ،
»
ِ
ِ
ِ
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١
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»ميسيون رابينسون« نيز  ١.۵ميليون نفر از بزرگساالن را قادر ساخته است تا خود را از بیسوادی رھا سازند .برخی
تحليلگران حتی ونزوئال را اکنون کشوری »بدون بیسوادی« توصيف کرده اند.
»ميسيون«ھای متفاوت ديگری ھم ھستند که تالش دارند تا به طيف گسترده ای از مشکالت جامعه بپردازند .تمامی اين
ھا از طريق رونق صادرات نفتی ،که عوايد آن در سال  ٢٠١١به رقم  ۶٠ميليارد دالر می رسيده است ،تأمين شده اند
)در سال  ،١٩٩٩عوايد نفتی در سطح  ١۴.۴ميليارد دالر قرار داشت(.

اما »چاويست« ١ھا نمی توانند مشکالت بزرگِ پيش روی ونزوئالی امروز را ناديده بگيرند:
* تورم ،که در سطح  ٣١.٦درصد قرار دارد )در سال  ١٩٩٩اين رقم  ٢٣.٦درصد بود(.
* افزايش عظيم جرايم خشن ،که به بيش از  ١٦ھزار مورد قتل در سال  ٢٠١٢رسيد .يک نھاد غير دولتی )(NGO
اين رقم را تقريبا ً  ٢١،٧٠٠مورد می داند )اين رقم به آن معناست که نرخ قتل کشور ،به  ٧٣در ھر  ١٠٠،٠٠٠نفر می
رسد؛ نرخی که بيش از دو برابر کلمبيا ،يعنی  ٣١در ھر  ١٠٠،٠٠٠نفر ،است؛ آن ھم با وجودی که کشور کلمبيا
درگير دو جنگ چريکی در قلمرو خود است!(
مھم تر از ھمه ،چشم اندازھای اقتصادی ونزوئال در مقايسه با ساير کشورھای امريکای التين چندان خوب به نظر نمی
رسد .اين امر اساسا ً به اين خاطر است که سرمايه داران )داخلی و خارجی( ،ونزوئال را کشوری »باثبات« به منظور
سرمايه گذاری قلمداد نمی کنند .خالص جريان داخلی سرمايه گذاری مستقيم خارجی در سال  ،١٩٩٩حدود  ٢.٩درص ِد
برابر سال  ١.٧) ٢٠١١درصد( است .مجموع ارزش بازار سھام شرکت
توليد ناخالص داخلی بود که اين رقم تقريبا ً دو
ِ
ھای مندرج در فھرست بورس کاراکاس از  ٧.۶درص ِد  GDPدر سال  ١٩٩٩به  ١.۶درصد تقليل پيدا کرده است .به
عالوه ،طبق اکثر تخمين ھای صنعتی ،توليد نفت ونزوئال از تقريبا ً  ٣.٢ميليون بشکه در روز به حدوداً  ٢.۵ميليون
سقوط کرده است.
کاھش  ٣٢درصدی ارزش بوليوار در ماه فوريه بر بسياری از شاخص ھای اقتصادی در جھت ضرر کارگران و فقرا
تأثير خواھد گذاشت .پيشتر در سال  GDP ،٢٠١١سرانه به  ١٠،٠٨١دالر تنزل يافته بود ،چرا که ونزوئال کماکان به
مدت دو سال در رکود باقی ماند و اين در حالی بود که اکثر کشورھای امريکای التين طی دورۀ مذکور با سرعت
بيشتری شاھد بھبود اقتصادی بودند .بيکاری نير به  ٨.۶درصد در سال  ٢٠١٠صعود کرد.

Chávistas
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اين مجموعۀ نتايج و پيامدھای منفی ،پس از تجربۀ چندين سال قيمت ھای باالی نفت -قيمت ھايی که گاھی در طول
تاريخ بی سابقه نيز بوده اند -رخ نشان داده است .اگر قيمت نفت بيش از حد در سراشيبی قرار بگيرد» ،انقالب
بوليواری« با مشکالت ج ّدی رو به رو خواھد شد.
قرن ٢١
سوسياليسم ِ
اما با وجود تحوالت و پيشرفت ھای مھ ّم بسيار در درون ونزوئال ،مارکسيست ھای انقالبی نبايد مسير اصلی را گم کنند
و بايد قادر باشند که تحليل طبقاتی مشخصی از وضعيت ونزوئال بر پايۀ درس ھايی که در طول بيش از  ١۶٠سال
مبارزه کسب کرده اند ،به دست دھند.
در واقع »انقالب بوليواری« و »سوسياليسم قرن بيست و يکم«ی که چاوز از آن ھا صحبت می کرد ،ھيچ چيز به جز
يک برنامۀ اصالحی نبودند .البته مارکسيست ھای انقالبی به ھيچ رو مخالف رفرم ھا و اصالحاتی که به بھبود شرايط
کارگران و توده ھای مردم می انجامد ،نيستند .آن چه ما مخالفش ھستيم» ،رفرميسم« است .ما مخالف مفھوم رفرم و
بھبو ِد شرايط در چارچوب نظام سرمايه داری به اميد رسيدن به نقطه ای که نھايتا ً در آن به سوسياليسم دست يابيم،
ھستيم .اين رويکرد رفرميستی ،سوسياليسم را معادل با ملیسازی معارفی می کند و درنتيجه ھر چه کشوری صنايع
بيشتری را ملی کند ،به ھمان اندازه بيشتر ھم »سوسياليست« می شود!
درحال حاضر به نظر می رسد اين عقيده در ميان بخش وسيعی از چپ ،حتی شايد اکثريت »تروتسکيست ھا« ،رخنه
کرده است که گويا يک پيوستار ممتد و الينقطع از سياست ھای معتدل چپ به سوی مواضع راديکال چپ وجود دارد و
اين امر به درستی مسير سنت بلشويک-لنينيستی را ادامه می دھد .با اين حال اين »عقيدۀ متعارف« به کل نادرست و
مغلطه است!
يک مرز دقيق و مشخص )و نه يک پيوستار( وجود دارد ،بين کسانی که قصد دارند تا تمامی مطالبات موجود در
برنامۀ خود را پس از درھم شکستن دولت محقق کنند و کسانی که گمان می کنند که می توانند »سوسياليسم« را با
پيشرفت ھای تدريجی ،يعنی با شروع در درون خود جامعۀ بورژوايی ،به دست آورند .آن دسته از »مارکسيست«ھايی
که تصور می کنند »سوسياليسم« چيزی است که می تواند از سوی يک فرمانده -٢فارغ از آن که بار معنايی اين واژه
تا چه حد خوب باشد -در جامعه مطرح و بنا شود و اين که رفرم ھا و ملیسازی برخی صنايع به آن معناست که می
توانيم از سوسياليسم در آن جامعه صحبت کنيم ،به وضوح پايه ای ترين درس ھايی را که جنبش ما در دورۀ کمون
پاريس آموخت به فراموشی می سپارند؛ يعنیُ :خرد کردن دولت بورژوازی.
با اين حال می بينيم که يکی از رھبران خودخواندۀ »مارکسيست« اخيراً در برنامۀ بی بی سی چنين می گويد:
آقای الن وودز ،پس از صحبت دربارۀ رفتن به کاراکاس و ديدار با چاوز گفت» :چاوز در اصل خودش را به عنوان
يک سوسياليست ،و چه رسد به مارکسيست ،توصيف نکرد .مسألۀ ملی سازی مطرح نبود .اين در برنامه نبود و غيره.
من فکر می کنم او تکامل پيدا کرده است -بدون اين که مايل باشم در مورد نقش خودم اغراق کنم -فکر می کنم فاکتور
ھايی در اين امر وجود داشته است«.
چاوز در اصل حرفی از ملی سازی نزد ،چرا که او حتی از خرگوشی ھم که ناگھان جلوی يک اتومبيل در جاده ظاھر
می شود ،سردرگمتر بود! او به دنبال مشاورۀ طيف وسيعی از افراد بود ،از جمله نوربرتو ِس ِرسوله ،٣از انکارکنندگان
ھولوکاست! بنابراين بله ،چاوز »تکامل« پيدا کرد.
وقتی دربارۀ برخی مشکالت پيش روی ونزوئال سؤال شد ،آقای وودز پاسخ داد:

 ٢به اسپانيايیCaudillo :
Norberto Ceresole
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»مشکالتی ھست ،مشکالت ج ّدی دربارۀ تورم ،جنايت ،صدمات و لطمات مشخص اقتصاد ،اما مايلم بگويم که دليل اين
موضوع اين نيست که آن ھا خيلی سريع و بيش از حد با ملیسازی پيش رفته اند ،برعکس ،آن ھا به اندازۀ کافی سريع
يا به اندازۀ کافی فراتر ،نرفته اند« .به وضوح برای آقای الن وودز که از طرف بی بی سی مارکسيست )!( معرفی می
شود ،ملیسازی نوعی »فتيش« است.
سپس سؤال شد که اگر مارکسيسم راه حل است ،پس چرا اتحاد شوروی سقوط کرد و چرا چين سرمايه داری دولتی را
به آغوش کشيد؟ آقای وودز پاسخ داد» :من مايل نبودم که حتی تا کمترين حد ھم از رژيم استالينيستی مائو تسه دونگ
دفاع کنم ،با اين حال آن چه نشان دادم اين بود که مردم چين ،مانند روسيه ،با ملی کردن ابزار توليد دست کم به
چيزھايی دست يافتند که سابقا ً ھرگز نداشتند«)مصاحبه با الن وودز ،ديلی پاليتيکز ١۵ ،فوريۀ  .(٢٠١٣در اين جا ھم
دوباره می بينيم که :ملی سازی ،معادل است با سوسياليسم!
به عالوه ،ظاھراً آقای وودز اين درک را ندارد که وقتی ک ّل ملیسازی در اتحاد جماھير شوروی قادر به ساخت
سوسياليسم در آن يک کشور بزرگ نبود ،پس چگونه سوسياليسم می تواند در کشوری به مراتب کوچک تر ،از طرف
خودش ساخته شود -ديگر ربطی ندارد که تا چه اندازه و چه قدر سريع دست به ملی کردن بزنيد!
آقای الن وودز به اجبار اشاره ای به کنترل کارگری که نه خو ِد سوسياليسم بلکه کنترل کارگران بر سرمايۀ سرمايه
داران است ،نمی کند .کنترل کارگری بنابراين يک شکل انتقالی و گذاراست که به مديريت کارگری و نھايتا ً مالکيت
اجتماعیشده می انجامد.
البته به محض اين که شما نياز به درھم شکستن و خرد کردن دولت بورژوازی را فراموش کنيد ،بالفاصله مجبور
خواھيد شد تا نياز به سازمان ھای حياتی برای خرد کردن آن را ھم ،از جمله يک حزب پيشتاز انقالبی پرولتاريا ،به
فراموشی بسپاريد.
خطاھای فاحش در سياست خارجی
سياست ھای داخلی چاوز ،که تحت تأثير افرادی از قماش آقای وودز قرار داشت ،در ھمان حال که از کمبودھا و
نقصان ھای بسياری رنج می برد ،ولی ھنوز بدترين خطاھا و اشتباھات او را شکل نمی دھد :در قلمرو سياست خارجی
است که »حکومت بوليواری« ج ّدی ترين اشتباھات خود را مرتکب شده است.
تجاری بيش از ح ّد لزوم نزديک با طيفی از کشورھا ،به ويژه مستبدين کشورھای نفتی
عالوه بر روابط ديپلماتيک و
ِ
مانند ص ّدام حسين ،قذافی ،اسد و غيره ،حکومت چاوز از سال  ٢٠٠۶به اين سو در رابطه ای »برادرانه« با جمھوری
اسالمی ايران قرار داشته است .به خصوص از ژوئيۀ  ٢٠٠٩به بعد ،چاوز عمق جھانبينی ض ّد طبقۀ کارگر و
ناسيوناليستی خود را با حمايت نامحدودش از احمدی نژاد و سرکوب و کشتار تظاھرکنندگان در ايران نمايش داده است.

حتی از دورۀ »رياست جمھوری« خاتمی نيز ،فعالين کارگری و سوسياليست ھای ايران درحال نوشتن نامه ھا و
مطالبی خطاب به چاوز برای مطلع کردن او از ماھيت استبداد وحشيانۀ رژيم ايران و تفاوت ھای آن با رژيم او بوده
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اند .در نوامبر سال  ،٢٠٠۴شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران ) (IWSNيک نامۀ سرگشادۀ مؤدبانه به چاوز نوشت تا
فقدان ابتدايی ترين حقوق کارگران ايران و اتحاديه ھای کارگری در اين کشور را برجسته کند .به دنبال اين ،در تاريخ
ژوئيۀ  ،٢٠٠۶نامۀ سرگشادۀ ديگری از سوی »گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران« برای روشن ساختن اختالفات
موجود ميان سياست ھای اصلی حکومت چاوز و رژيم ايران نوشته و نقش رژيم در شکست انقالب  ٧٩-١٩٧٨ايران
توضيح داده شد .از آن زمان تاکنون ،نامه ھا و بيانه ھای متع ّدد ديگری نيز )اغلب در مواقع بازديد رؤسای جمھور دو
کشور از يک ديگر( دربارۀ رابطۀ نزديک چاوز با رژيم ايران نوشته شده است.
سپس چاوز در ژوئيۀ  ٢٠٠۶از کارخانۀ ايران خودرو ،بزرگ ترين توليدکنندۀ خود و وسايل نقليه در خاورميانه ،بازديد
کرد .کارگران ايران خودرو ،نکات مثبت بسياری در مورد چاوز شنيده بودند و مشتقانه در انتظار مالقات شخصی با
وی بودند .در ابتدا کارگران واقعا ً خوشحال و ھيجان زده بودند که می ديدند رئيس جمھور يک کشور با آن ھا دست می
دھد و حتی روبوسی می کند .کارگران آماده بودند که بيانيه ای را به افتخار چاوز و برای استقبال از حضور اين رھبر
انقالبی در کارخانه قرائت کنند .اما پيش از آن که بتوانند اين بيانيه را بخوانند ،چاوز شروع به تحسين از احمدی نژاد
کرد؛ او را برادر خود و رژيم ايران را يک حکومت انقالبی خطاب کرد و غيره .کارگران تماما ً از او منزجر شدند.
سپس بيانيه را پاره کردند و از سالن خارج شدند.
در ژوئيۀ  ،٢٠٠٩ھنگامی که صدھا نفر از جوانان و زنان ايرانی در خيابان کشته و زخمی يا در سياه چاله ھای رژيم
ناپديد شدند ،چاوز مجددا ً با تبريک گفتن به احمدی نژاد بابت پيروزی اش در »انتخابات« ،رنگ حقيقی خود را نشان
داد و قانع شده بود که اعتراضات توده ای در ايران ،جزئی از يک طرح توطئۀ امپرياليستی است که بايد به طور
وحشيانه سرکوب شود!
نيکوالس مادورو چه رئيس جمھور شود و چه نشود ،مشکالت بنيادی جامعۀ ونزوئال باقی خواھد ماند -و شتاب خواھد
گرفت .برای مارکسيست ھای انقالبی ،دورۀ  ١۴سالۀ قدرت چاوز در ونزوئال ،دوره ای است ممتد از فرصت ھای
برباد رفته .مرگ وی ،ونزئال را بدون ھيچ گونه حزب انقالبی ،ھيچ گونه برنامۀ انقالبی و ھيچ گونه چشم انداز بين
المللی انقالبی ،تنھا رھا کرده است.
 ۶مارس ٢٠١٣
منبع:
http://marxist.cloudaccess.net/latam/453-chavez-legacy.html
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خبر درگذشت ھوگو چاوز ،رئيس جمھور  ۵٨سالۀ ونزوئال در روز سه شنبه  ۵مارس ،از سوی مادورو ،معاون وی،
رسما ً اعالم شد .به دنبال انتشار اين خبر ،بحث ھای فراوانی حول عملکرد اقتصادی و سياسی )در عرصۀ ملی و بين
المللی( دولت چاوز ،ھم از سوی نيروھای راست و ھم در طيف چپ رخ داده است .در اين جا تالش می شود تا کارنامۀ
اقتصادی مختصری از دوران حضور چاوز در قدرت به دست داده شود .برای اين منظور ،بھتر آن است که دورۀ ١۴
سالۀ قدرت چاوز ،طی يک تقسيم بندی کلی ،در دو بخش درنظر گرفته شود:
بخش نخست از اوايل سال  ،١٩٩٩يعنی شروع دور رسمی رياست جمھوری چاوز ،آغاز و به سال  ٢٠٠٨ختم می
شود )تقريبا ً يک دھه(؛ و بخش دوم ،بازۀ  ٢٠٠٨تا  ٢٠١٣را دربر می گيرد.
علت اين تقسيم بندی آن است که جھان سرمايه داری از اوايل سال  ٢٠٠٨تاکنون درحال تجربۀ يکی از شديدترين
بحران ھای اقتصادی خود بوده است ،و به دليل تأثيرات مستقيم اين بحران بر اقتصاد ونزوئال ،الزم است که عملکرد
دولت چاوز طی اين دوره برای مقابله با اثرات و پيامدھای منفی بحران ،به صورت مجزا مورد بررسی قرار بگيرد.
بنابراين مطلب پيش رو ،صرفا ً روی دوره يا بخش نخست زمامداری چاوز -که تقريبا ً يک دھۀ کامل را دربرمی گيرد-
متمرکز می شود .طی اين دوره ،ونزئال شاھد دگرگونی ھا و تالطمات سياسی ،اجتماعی و بالطبع اقتصادی فراوانی
بوده است؛ مانند فراخوان ھای اعتصاب عمومی به رھبری »فدراسيون اتاق ھای بازرگانی« در سال  ٢٠٠١و ،٢٠٠٢
و متعاقبا ً کودتايی در ھمين سال .به عالوه ض ّد انقالب ارتجاعی و وابسته به اوليگارشی و عناصر سرمايه داری ،دست
کم دو بار تالش کرد تا با حمايت مستقيم امپرياليسم و به بھانۀ »تقلب انتخاباتی« ،وضعيت ھرجومرج و آشوب را به
وجود آورد )مانند رفراندوم عزل چاوز در سال  ،٢٠٠۴انتخابات رياست جمھوری سال  ،٢٠٠۶رفراندوم قانون اساسی
در سال  ٢٠٠٧و نظاير اين ھا( برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت طی اين دوره )از  ١٩٩٨تا  ،(٢٠٠٨نقطۀ اتکای
اصلی ،سال  ٢٠٠٣است؛ چرا که در اين سال دولت چاوز کنترل شرکت نفتی  PDVSAرا در دست گرفت و ھمين
امر منجر به آغاز ثبات و رشد پايدار اقتصادی تا سال ) ٢٠٠٨انتھای بخش اول مورد بررسی در اين نوشته( شد .به
ھمين دليل در اين نوشته دورۀ  ٢٠٠٣تا  ،٢٠٠٨دورۀ انبساط اقتصادی معرفی شده است که بيشترين دستاوردھای
اجتماعی مربوط به آن می شود.
در انتھا بايد يادآوری شود که اين نوشته تماما ً متکی بر پژوھش مارک وايزبروت ،ربکا ِری و لوئيس ساندوال زير
عنوان »حاکميت چاوز در  ١٠سال :شاخص ھای اقتصادی و اجتماعی«) ٤فوريۀ  ،(٢٠٠٩مرکز پژوھش اقتصادی و
سياسی ) (CEPRاست .اھميت اين پژوھش برای نوشتۀ حاضر در آن است که اوالً داده ھای مورد استفادۀ آن به ھيچ
وجه مورد اختالف نيست؛ و ثانيا ً مؤسسۀ مذکور و نويسندگان آن صرفا ً از جنبۀ آکادميک متعارف و نه از زاويۀ اقتصاد
مارکسيستی به بررسی اين دوره پرداخته اند و ھمين موضوع ھرگونه ترديد مبنی بر »جانبدارانه« بودن اين بررسی و
نتايج آن را به کمترين سطح تقليل می دھد .اما با اين حال بررسی مارکسيستی ساختار اقتصادی-اجتماعی ونزئال در
طول دورۀ زمامداری چاوز و »انقالب بوليواری« برای کسب درس ھا و نتايج عملی ،ھمچنان بيشترين اھميت را برای
ما دارد و اين موردی است که سعی می شود در آيندۀ نزديک صورت بگيرد.
آرمان پويان
 ١٧اسفند ١٣٩١

4

Mark Weisbrot, Rebecca Ray and Luis Sandoval, “The Chávez Administration at 10
Years: The Economy and Social Indicators”, CEPR, Feb 2009:

http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela-2009-02.pdf
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نتايج کليدی:
* انبساط اقتصادی اخير زمانی آغاز شد که دولت ،کنترل شرکت ملی نفت را در نخستين سه ماھۀ سال  ٢٠٠٣به دست
گرفت .از آن زمان به بعد ،توليد ناخالص داخلی واقعی )پس از تعديل با تورّم( با رشد  ٩۴.٧درصد در طول  ۵سال و
سه ماه ،يا ساالنه  ١٣.۵درصد ،تقريبا ً به دو برابر افزايش يافت.
* قسمت اعظم اين رشد در بخش غير نفتی اقتصاد بوده ،و بخش خصوصی با نرخی سريع تر از بخش عمومی رشد
داشته است.
* در طول دورۀ انبساط اقتصادی ،نرخ فقر به کمتر از نصف رسيده است ،يعنی از  ۵۴درصد خانوارھا در نيمۀ نخست
سال  ،٢٠٠٣به  ٢۶درصد در اواخر سال  .٢٠٠٨فقر مطلق به مراتب بيشتر ،يعنی  ٧٢درصد ،سقوط کرده است .اين
نرخ ھای فقر صرفا ً درآمد نقدی را محاسبه می کنند ،و در نتيجه افزايش دسترسی به بھداشت و درمان يا آموزش و
پروش را دربرنمی گيرند.
* در طول ک ّل اين دھه ،شمار خانوارھای فقير ٣٩ ،واحد درصد ،و فقر مطلق بيش از نصف کاھش يافته است.
* نابرابری ،بر حسب ضريب جينی ،نيز به طور قابل توجھی سقوط کرده است .اين شاخص از  ۴٨.١در سال ٢٠٠٣
و  ۴٧در سال  ،١٩٩٩به  ۴١در سال  ٢٠٠٨کاھش داشته که اين امر بيانگر کاھش عظيم در سطح نابرابری بوده است.
* ھزينۀ سرانۀ اجتماعی واقعی )تعديل شده با تورّ م( طی سال ھای  ١٩٩٨تا  ،٢٠٠۶بيش از سه برابر شده است.
* از  ١٩٩٨تا  ،٢٠٠۶مرگ و مير نوزادان بيش از يک سوّم کاھش يافته است .شمار پزشکان مراقبت ھای اوليه در
بخش عمومی بين سال ھای  ١٩٩٩و  ،٢٠٠٧بيش از  ١٢برابر افزايش يافته و ھمين امر موجب شد تا ميليون ھا نفر از
شھروندان ونزوئال که سابقا ً به اين گونه خدمات دسترسی نداشتند ،تحت پوشش قرار بگيرند.
* دستاوردھای قابل توجھی در آموزش و پرورش ،به ويژه آموزش عالی ،وجود داشته است .در بخش آموزش عالی،
نرخ ھای ثبت نام ناخالص از  ٢٠٠٠-١٩٩٩تا  ،٢٠٠٨-٢٠٠٧بيش از دو برابر شد.
* بازار کار نيز به طور قابل مالحظه ای در طول يک دھۀ مزبور بھبود يافته است؛ به طوری که بيکاری از ١١.٣
درصد به  ٧.٨درصد رسيد .در طول دورۀ انبساط اقتصادی ،بيکاری به کمتر از نصف رسيده است .ساير شاخص ھای
بازار کار نيز نشان دھندۀ دستاوردھای قابل توجّھی طی اين مقطع بوده است.
* در طول اين يک دھه ،ک ّل بدھی عمومی دولت از  ٣٠.٧توليد ناخالص داخلی به  ١۴.٣درصد کاھش يافته است.
بدھی عمومی خارجی نيز با کاھشی به مراتب بيشتر ،از  ٢۵.۶درصد توليد ناخالص داخلی به  ٩.٨درصد رسيد.
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رشد اقتصادی
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نمودار  ١نشان دھندۀ روند توليد ناخالص داخلی واقعی ونزوئال به تفکيک ھر سه ماھه از سال  ١٩٩٨تا سه ماھۀ دوم
 ٢٠٠٨است .ھمان طور که اين نمودار نشان می دھد ،رشد اقتصادی شديداً متأثر از شوک ھای مختلف ،از جمله بی
ثباتی سياسی و اعتصاب ھا ،به نظر می رسد.

٩

نمودار ١

دورۀ انبساط اقتصادی
سه ماھۀ چھارم ٢٠٠١:
سه ماھۀ دوم :٢٠٠٢

 ١١آوريل .سرنگونی موقت
دولت مؤسسان به وسيلۀ کودتا.
سه ماھۀ چھارم :٢٠٠۴

سه ماھۀ اول ١٩٩٩
 ٢فوريه .آغاز دور رسمی چاوز

اوت .پيروزی چاوز در
رفراندوم
سه ماھۀ دوم :٢٠٠٣
مه .توافق اپوزيسيون مبنی بر برکناری
چاوز از طريق برگزاری رفراندوم
عزل
سه ماھۀ اول :٢٠٠٣
 ٣فوريه .پايان اعتصاب

سه ماھۀ چھارم :١٩٩٨
دسامبر .پايين ترين قيمت نفت ونزوئال در
طی  ٢٢سال گذشته
 ۶دسامبر .پيروزی چاوز در انتخابات
سه ماھۀ چھارم :٢٠٠٢
دسامبر .اعتصاب نفت اقتصاد را
فلج می سازد.

توضيح :منطقۀ سايه در نمودار زير ،بيانگر دورۀ رکود و رونق  ٢٠٠١تا  ٢٠٠۴است.

روش ھای مختلفی برای ارزيابی عملکرد رشد اقتصاد ونزوئال در طول سال ھای زمامداری چاوز وجود دارد .يکی از
اين راه ھا آن است که صرفا ً نگاھی داشته باشيم به رشد توليد ناخالص داخلی از زمان آغاز رياست جمھوری چاوز در
نخستين سه ماھۀ سال  .١٩٩٩آخرين داده ھای موجود )تعديل شدۀ فصلی( مربوط به سه ماھۀ دوم سال  ٢٠٠٨می شود.
بر اين اساس می توان گفت که اقتصاد در طول قريب به  ٩سال ،حدود  ۴٧.۴درصد يا ساالنه  ۴.٣درصد رشد داشته

ميليارد بوليوار )به بوليوار سال (١٩٩٧

 ٩آوريل .فراخوان ديگر
فدکاماراس به اعتصاب
عمومی.

 ٩دسامبر .فراخوان فدراسيون
اتاق ھای بازرگانی ونزوئال
) (Fedecámarasبه اعتصاب
عمومی

است .با درنظر داشتن توليد سرانه ،اين رقم حدود  ١٨.٢درصد ،يعنی ساالنه  ١.٩درصد بوده است .اگر چه اين به
معنای بھبودی عظيم نسبت به دو دھه سقوط اقتصادی تا پيش از روی کار آمدن چاوز است ،با اين حال رشد ماليم و
اندکی است که کم و بيش مشابه نرخ ھای متوسط منطقه ای می باشد.
با اين حال نگاه کردن به ک ّل اين دھه گمراه کننده است ،چرا که دولت چاوز تا سه ماھۀ نخست  ٢٠٠٣ھنوز کنترل
شرکت نفتی  PDVSAرا در دست نگرفته بود .بنابراين طی چھار سال نخست ،شرکت نفتی دولتی ) (PDVSAکه در
آن مقطع بيش از نيمی از درآمد دولت و  ٨٠درصد عوايد صادراتی را تشکيل می داد ،اساسا ً از سوی کسانی اداره می
شد که با دولت مخالف بودند .به عالوه ،مديران شرکت نيز در عمل از کنترل خود بر منابع و ذخاير حياتی کشور برای
بیثبات سازی و حتی سرنگونی )موقتی( دولت استفاده نمودند .تحت چنين شرايطی ،دولت آن گونه که می بايد قادر به
بھبود و تقويت رشد اقتصادی نبود.
بنابراين می توانيم رشد اقتصادی را از زمانی محاسبه کنيم که دولت کنترل  PDVSAرا به دست گرفت ،يعنی سه
ماھۀ نخست سال  .٢٠٠٣البته اين محاسبه يک اشکال دارد ،و آن اين که بخشی از رشد از زمان مذکور ،به دوره ای
باز می گردد که اقتصاد از يک رکود عميق به حالت سابق بازگشته است .با اين وجود ارزيابی عملکرد دولت چاوز
طی اين مقطع ،و نه ک ّل دورۀ ده ساله ،محاسبۀ صحيح تری به دست می دھد .اين محاسبه از آن جھت نيز مناسب و
مرتبط است که حتی بخش آغازين بھبود اقتصادی ھم خود به تنھايی يک دستاورد دشوار و صعب الوصول برای دولت
بوده است .چرا که در اين مقطع ،دولت نه با يک سيکل تجاری نرمال ،که با يک رکود عميق اقتصادی شامل
خرابکاری و سابوتاژ قابل توجه در صنعت نفت ،رو به رو بوده است .ھنگامی که اعتصاب پايان گرفت ،تحليلگران
يک بھبود آھسته و دردناک را ،ھمراه با مشکالت فراوان در بازگشت توليد نفت به وضع سابق ،پيش بينی می کردند.
با نگاه به رشد اقتصادی از سه ماھۀ نخست  ،٢٠٠٣می توان ديد که توليد ناخالص داخلی واقعی به ميزان  ٩۴.٧درصد
در طول  ۵.٢۵سال ،يا به عبارت ديگر با نرخ ساالنه  ١٣.۵درصد ،رشد داشته است .بنا به مقياس ھای تاريخی يا بين
المللی ،اين يک نرخ رشد بسيار سريع محسوب می شود .با درنظر گرفتن سرانۀ توليد ناخالص داخلی ،اين رقم ٧٨.٨
درصد يا ساالنه  ١١.٧درصد بوده است.
نھايتا ً روش ديگر محاسبۀ رشد اقتصادی ،به گونه ای که اثر بھبود يافتن از اعتصاب نفتی  ٢٠٠٣-٢٠٠٢را خنثی کند،
اين است که نقطۀ شروع را زمانی درنظر بگيريم که توليد ناخالص داخلی به نقطۀ اوج پيش از رکود خود رسيده باشد.
اين نقطه ،سه ماھۀ سوم  ٢٠٠۴است .بر اين اساس می توان مشاھده کرد که  GDPطی  ٣.٧۵سال ٣٧.٢ ،درصد يا به
بيان ديگر ساالنه  ٨.٨درصد رشد داشت .اگر  GDPسرانه را درنظر بگيريم ،اين ارقام به ترتيب  ٢٨.٢و  ۶.٨خواھند
بود .با اين حال اين ارقام نيز با توجه به مقياس ھای جھانی يا تاريخی ،بيانگر نرخ ھای بسيار سريع رشد ھستند.
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جدول ١
نرخ ھای رشد  GDPونزوئال در طول دوره ھای زمانی
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بنابراين ھر مقايسۀ معقولی نشان می دھد که تجربۀ رشد اقتصاد ونزوئال در طول سال ھای زمامداری چاوز بسيار
موفق بوده است .به عالوه اگر ما اين را با دو دھه پيش از انتخاب چاوز مقايسه کنيم ،يعنی زمانی که اقتصاد ونزوئال
عمالً از بدترين سقوط  GDPسرانه در جھان طی اين دوره ضربه ديد ،موفقيت رشد اقتصاد ونزوئال در دوران چاوز
بيش از پيش به اثبات خواھد رسيد.
نمودار  ١برخی جزئيات را در مورد نحوۀ تأثيرپذيری اقتصاد از شوک ھای برونی ،به ويژه شوک ھای مرتبط با بی
ثباتی سياسی ،نشان می دھد .ھنگامی که چاوز رسما ً دور رياست جمھوری خود را آغاز کرد ،قيمت ھای نفت در پايين
ترين سطح در طول  ٢٢سال گذشتۀ خود قرار داشتند؛ سال نخست ،شاھد رشد منفی بود .اين روند از سه ماھۀ نخست
 ٢٠٠٠معکوس شد و اقتصاد تا سه ماھۀ سوم  ،٢٠٠١يعنی دورۀ بی ثباتی شديد سياسی ،به رشد ادامه داد .اتاق
بازرگانی ونزوئال در دسامبر  ٢٠٠١به سازماندھی يک اعتصاب عمومی عليه دولت در سطح بازار و صنايع دست
زد .اين بی ثباتی سياسی که خود به خروج سرمايه انجاميد ،تا آوريل  ٢٠٠٢ادامه داشت ،و اين ھمان زمانی بود که
حکومت طی يک کودتای نظامی سرنگون گشت .حکومت مؤسسان طی  ۴٨ساعت بازگردانده شد ،اما به دليل تالش
ھای اپوزيسيون برای سرنگونی حکومت ،ثبات بازنگشت .رشد اقتصادی در طول تابستان و پاييز  ٢٠٠٢منفی باقی
ماند ،و سپس اقتصاد ضربه ای ديگر از اعتصاب نفت به رھبری اپوزيسيون در بازۀ دسامبر  -٢٠٠٢فوريۀ ٢٠٠٣
خورد .اين وضعيت ،اقتصاد را به ورطۀ يک رکود وخيم کشاند که طی آن ونزوئال نزديک به  ٢۴درصد از GDP
خود را از دست داد .اقتصاد در سه ماھۀ دوم سال  ٢٠٠٣بھبود خود را آغاز کرد ،و از آن زمان به بعد رشد بسيار
سريعی را تجربه نمود )به استثنای يک کاھش در سه مامۀ نخست .(٢٠٠٨

١١١
١١
١١

•

اجزای رشد اقتصادی

ھمان طور که نمودار  ٢و جدول  ٢نشان می دھد ،بخش غير نفتی ،قسمت اعظم رشد اقتصادی از سال  ٢٠٠٣به بعد را
شکل داده است .در واقع بخش نفتی پس از يک جھش  ١٣.٧درصدی در سال ) ٢٠٠۴به دليل پايان اعتصاب نفت و
بازگشت توليد به روال معمول( ،شاھد رشد منفی در سال ھای  ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٧بود .با اين حال حتی در سال  ٢٠٠۴نيز
بخش غير نفتی به مراتب سريع تر از بخش نفتی رشد داشت.
با وجود گسترش دولت در طول سال ھای چاوز ،رشد بخش خصوصی سريع تر از بخش عمومی بود .اين موضوع در
طول دورۀ رشد اقتصادی پس از  ٢٠٠٣نيز صادق بوده ،البته به استثنای سال  ٢٠٠٨که طی آن تقريبا ً ک ّل رشد
اقتصادی در طول سه سه ماھۀ نخست سال نتيجۀ بخش عمومی بوده است.
آن دسته از بخش ھای اقتصاد با سريع ترين نرخ ھای رشد عبارت بوده اند از :ماليه و بيمه )با رشد  ٢۵٧.۴درصد در
طول دورۀ انبساط اقتصادی يا به طور متوسط ساالنه  ٢۶.١درصد(؛ ساخت ساز )با رشد  ١۵٩.۴درصد يا ساالنه
 ١٨.٩درصد(؛ تجارت و خدمات تعميری ) ١۵٢.٨درصد يا ساالنه  ١٨.۴درصد(؛ حمل و نقل و انبارداری )١٠۴.٩
درصد يا ساالنه  ١٣.٩درصد(؛ و مخابرات ) ١۵١.۴درصد ،يا ساالنه  ١٨.٣درصد( .در طول دورۀ انبساط اقتصادی،
بخش توليد و ساخت کاال  ٩٨.١درصد يا به بيان ديگر ساالنه  ١٣.٢درصد رشد کرد.
نمودار ٢
رشد  ،GDPدرصد تغيير واقعی در ھر سه ماھه نسبت به سه ماھۀ مشابه سال قبل ،به تفکيک بخش
بخش نفتی
بخش غير نفتی
 GDPواقعی ،کل
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الف .رشد در طی سه سهماھۀ نخست سال  ٢٠٠٨در مقايسه با مدت مشابه در سال ٢٠٠٧
ب .شامل کشاورزی خصوصی ،رستوران ھا و ھتل ھای خصوصی و فعاليت ھای مختلف بخش عمومی.

فقر و نابرابری
ھمان طور که می توان در جدول  ٣مشاھده کرد ،فقر و فقر مطلق در طول دورۀ انبساط اقتصادی ،شاھد کاھش
چشمگيری بوده است .درص ِد خانوارھای فقير به کمتر نصف کاھش يافت ،و از  ۵۴درصد در نيمۀ نخست  ٢٠٠٣به
تقريبا ً  ٢۶درصد در اواخر  ٢٠٠٨رسيد .درصد خانوارھای مشمول فقر مطلق به مراتب بيشتر تنزل يافت :يعنی يک
کاھش  ٧٢درصدی ،و رسيدن به  ٧درصد ک ّل خانوارھا .اين يک دستاورد قابل مالحظه است که ونزوئال را در آستانۀ
دستيابی به ريشه کن ساختن فقر مطلق قرار داده )سازمان ملل نيز در قالب اھداف توسعۀ ھزاره خواھان کاھش فقر
مطلق به نصف در طول دورۀ  ١٩٩٠تا  ٢٠١۵بوده است(.
اگر به نيمۀ نخست سال  ١٩٩٩را نقطۀ شروع بگيريم ،می توانيم ببينيم که درصد خانوارھای فقير ٣٩ ،درصد کاھش
يافته )از  ۴٢.٨به  ٢۶درصد( .طی ھمين دوره ،فقر مطلق نيز از  ١۶.۶درصد به کمتر از نصف ) ٧درصد( رسيده
است.
نابرابری نيز ،بر حسب شاخص جينی ،شاھد سقوط قابل توجھی بوده است .شاخص جينی از زمان انتخاب چاوز ،با
تقريبا ً  ۶واحد کاھش ،از  ۴۶.٩٩به  ۴٠.٩٩رسيده است .در دورۀ انبساط اقتصادی )يعنی از  ٢٠٠٣تا  (٢٠٠٨اين
کاھش بزرگ تر بوده است ،چيزی بالغ بر  ٧واحد ،يعنی از  ۴٨.١١به  .۴٠.٩٩برای آن که تصوير روشن تری نسبت
به ابعاد اين تغيير در توزيع درآمد داشته باشيد ،کافی است که آن را با يک روند مشابه ،ولی در جھت مخالف ،مقايسه
کنيد :شاخص جينی برای اياالت متحده طی سال ھای  ١٩٨٠تا  ،٢٠٠۵از  ۴٠.٣به  ۴۶.٩افزايش يافت؛ يعنی طی اين
دوره بازتوزيع درآمد در اياالت متحده اساسا ً رو به باال بوده است.
جدول .٣
فقر ،فقر مطلق ،و نابرابری٢٠٠٧-١٩٩۵ ،

سال

دورۀ
زمانی

١٩٩۵

نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول
نيمۀ دوم
نيمۀ اول

١٩٩۶
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٣
٢٠٠۴

خانوارھا
)درص ِد کلّ خانواده ھای
اعالم شده(
فقر مطلق
فقر
٢۴.۵٠
۵۴.٧٠
٢٣.٨٠
۵٣.٢٠
٣٩.۵٠
٧٠.٨٠
٣٢.٧٠
۶۴.٣٠
٢۵.۴٧
۵۵.۶٠
١٩.٣٢
۴٨.١٠
٢١.٠١
۴٩.٠٠
١٧.٠۶
۴٣.٩٠
١۶.۶٠
۴٢.٨٠
١۶.٨٩
۴٢.٠٠
١۶.۶۵
۴١.۶٠
١۴.٨٩
۴٠.۴٠
١۴.١٧
٣٩.١٠
١۴.٠۴
٣٩.٠٠
١۶.۵٨
۴١.۵٠
٢١.٠۴
۴٨.۶٠
٢۵.٠٩
۵۴.٠٠
٢۵.٠٣
۵۵.١٠
٢٣.۴۶
۵٣.١٠

جمعيت
)درص ِد کلّ جمعيت اعالم
شده(
فقر مطلق
فقر
.
.
.
.
.
.
.
.
٢٩.۵١
۶٠.٩٠
٢٣.٣٧
۵۴.۵٠
٢۴.۶۶
۵۵.۴٠
٢٠.٣۴
۵٠.۴٠
١٩.٨۶
۵٠.٠٠
٢٠.١۵
۴٨.٧٠
١٩.۴٩
۴٨.٣٠
١٨.٠٢
۴۶.٣٠
١٧.٣۶
۴۵.۵٠
١۶.٩۴
۴۵.۴٠
٢٠.١٣
۴٨.١٠
٢۵.٠٣
۵۵.۴٠
٣٠.٢٢
۶١.٠٠
٢٩.٧۵
۶٢.١٠
٢٨.١٠
۶٠.٢٠

نابرابری
شاخص جينی
۴۶.٧٨
۴٧.٨٢
۴٨.٧٨
۴٩.٢٢
۴۶.٩۶
۴٨.٩٨
۴٨.۶۵
۴٧.٠٢
۴۶.٩٣
۴٨.۵١
۴٧.٧٢
۴۵.٠٧
۴۵.٣٧
۴٧.٧٢
۴٩.۴۴
۴٧.٩٨
۴٨.١١
۴۶.۴٧
۴۵.۵٠

١١٤
١٤
١٤

١٨.۶٠
۴٧.٠٠
نيمۀ دوم
١٧.٠٠
۴٢.۴٠
نيمۀ اول
٢٠٠۵
١۵.٣٠
٣٧.٩٠
نيمۀ دوم
١٠.۶٠
٣٣.٩٠
نيمۀ اول
٢٠٠۶
٩.١٠
٣٠.۶٠
نيمۀ دوم
٧.۶٣
٢٧.۴۶
نيمۀ اول
٢٠٠٧
٧.٩٠
٢٨.۵٠
نيمۀ دوم
٧.٠٠
٢۶.٠٠
٢٠٠٨
* آمار سال  ٢٠٠٨در اين جدول مقدماتی است.
درمان و آموزش
•

۵٣.٩٠
۴٨.٨٠
۴٨.٧٠
٣٩.٧٠
٣۶.٣٠
٣٣.٠٧
٣٣.۶٠
٣١.۵٠

٢٢.۵٠
٢٠.٣٠
١٧.٨٠
١٢.٩٠
١١.١٠
٩.۴١
٩.۶٠
٩.۵٠

۴۵.۴٠
۴٧.۴٨
۴٧.٧١
۴۴.٢٢
۴٣.٧٠
۴٢.٣٧
۴٢.١١
۴٠.٩٩

١١٥
١٥
١٥

بھداشت و درمان

مردم ونزوئال ،و به ويژه کودکان ،از سياست ھای اجتماعی دولت در طول دھۀ مورد بررسی به واسطۀ پيامدھای بھبود
وضعيت سالمت جامعه منتفع شده اند .ھمان طور که نمودار  ۴نشان می دھد ،مرگ و مير نوزادان بالغ بر يک سوم
کاھش يافته و طی اين مدت از  ٢١.۴به  ١۴.٢مرگ در ھر  ١٠٠٠تول ّد زنده رسيده است .به ھمين ترتيب ،مرگ و مير
کودکان
کودکان بالغ بر يک سوم کاھش يافته )از  ٢۶.۵به  ١٧مرگ در ھر  ١٠٠٠تول ّد زنده( .بيشترين منفعت برای
ِ
بين سنين  ١تا  ١١ماھه بوده است :مرگ و مير پس از زايمان ،با رسيدن از  ٩به رقم  ۴.٢مرگ در ھر  ١٠٠٠تولد
زنده ،به کم تر از نصف کاھش يافته است.
نمودار ۴

مرگ و مير نوزادان ،شامل کودکان زير يک سال ،مرگ و مير ھنگام زايمان ،شامل کودکان زير يک ماه ،و مرگ و
مير پس از زايمان شامل کودکان بين  ١تا  ١١ماھه ،و مرگ و مير کودکان ،شامل کودکان زير پنج سال سن می شود.

تعداد مرگ در ھر  ١٠٠٠تولد زنده

مرگ و مير پس از زايمان
مرگ و مير ھنگام زايمان
مرگ و مير نوزادان
نرخ مرگ و مير کودکان )محور

مردم ونزوئال شاھد بھبود مشابھی در زمينۀ امنيتی غذايی نيز بوده اند .متوسط ورودی کالری ،از  ٩١درص ِد سطوح
توصيه شده در سال  ١٩٩٨به  ١٠١.۶درصد در سال  ٢٠٠٧افزايش يافته است .حتی مھم تر از آن ،در دورۀ  ١٩٩٨تا
 ،٢٠٠۶مرگ ھای مرتبط با سوء تغذيه بالغ بر  ۵٠درصد کاھش يافته و از  ۴.٩به  ٢.٣مرگ در ھر  ١٠٠ھزار نفر
رسيده است .دو برنامۀ جديد به دستيابی به اين ھدف ياری رسانده است :اول ،برنامۀ تغذيۀ مدارس ) ،(PAEشامل ارائۀ
صبحانه ،ناھار و ميان وعده ھای رايگان ،که از سال  ١٩٩٩و با ارائۀ خدمات به  ٢۵٠ھزار دانش آموز آغاز گرديد و
در سال  ٢٠٠٨بالغ بر  ۴ميليون دانش آموز را پوشش داده بود .دوم ،شبکۀ زنجيره ھای غذايی دولتی مرکال
) (Mercalکه از سال  ٢٠٠٣آغاز به کار کرد .ميزان فروش موا ّد غذايی بسيار ارزان اين شبکه از  ۴۵ھزار و ۶۶٢
تن در سال  ،٢٠٠٣به سطح  ١.٢۵ميليون تن در سال  ٢٠٠٨رسيد.
به عالوه دسترسی بخش بيشتری از مردم ونزوئال به آب آشاميدنی و امکانات بھداشتی در مقايسه با دوران پيش از
انتخاب چاوز ،در بھبود وضعيت سالمت جامعه تأثير داشته است .ھمان طور که نمودار  ۵نشان می دھد ،در سال
 ،١٩٨٠حدود  ٨٠درصد از مردم ونزوئال به آب آشاميدنی و  ۶٢درصد به امکانات بھداشتی دسترسی داشتند .در سال
 ٩٢ ،٢٠٠٧درصد به آب آشاميدنی و  ٨٢درصد به امکانات بھداشتی دسترسی پيدا کردند .بنابراين در مقايسه با سال
 ،١٩٩٨حدوداً  ۴ميليون شھروند ديگر ونزوئاليی از آب آشاميدنی سالم ،و بالغ بر پنج ميليون نفر ديگر از امکانات
بھداشتی برخوردار شده اند.

نمودار ۵
دسترسی به آب آشاميدنی و امکانات بھداشتی ١٩٩٨ ،تا ٢٠٠٧

١١٦
١٦
١٦

درصد جمعيت

اين دستاوردھا ،به واسطۀ گسترش قابل توجه ميزان دسترسی به مراقبت ھای پزشکی تسھيل شده است .از  ١٩٩٩تا
 ،٢٠٠٧شمار پزشکان مراقبت ھای اوليه در بخش عمومی ،بيش از  ١٢برابر شد و از  ١۶٢٨به  ١٩۵٧١نفر رسيد.
در سال  ،١٩٨٨تعداد  ۴١٧اتاق اورژانس ۴٧ ،مرکز توانبخشی ،و  ١۶٢٨مرکز مراقبت ھای اوليه وجود داشت ،در
حالی که تا فوريۀ  ،٢٠٠٧تعداد اتاق ھای اورژانس به  ،٧٢١مراکز توانبخشی به  ۴۴۵و مراکز مراقبت ھای اوليه به
) ٨۶٢١شامل  ۶۵٠٠کيلينيک محله ای ،اغلب در محله ھای فقير( افزايش يافته بود .اين مراکز درمانی محله ای جديد
بالغ بر  ٢۵٠ميليون مراجعۀ پزشکی و درمانی داشته اند )يعنی ھر يک تقريبا ً  ٣٧ھزار مراجعه از زمان آغاز برنامه(.
از سال  ٢٠٠۴به اين سو ٣٩٩،۶۶٢ ،نفر مورد جراحی موفق چشم قرار گرفته اند و اين امر سبب بازگشت بينايی آن
ھا شده است .در سال  ،١٩٩٩شمار بيماران مبتال به  HIVکه از دولت داروھای ض ّد ريترو ويروس دريافت می
کردند ،به  ٣۵۵مورد می رسيد؛ در حالی که در سال  ،٢٠٠۶اين رقم به  ١٨،۵٣٨مورد رسيده بود.
•

آموزش و پرورش

بھبود آموزش ،ھم برای دانش آموزان جوان و ھم دانش آموزان به اصطالح سنين غير سنتی مشھود بوده است .ھمان
طور که نمودار  ٧نشان می دھد ،طی بازۀ  ٩٨-٩٧تا  ،٢٠٠٧-٢٠٠۶ثبت نام در سنين سنتی به طور قابل مالحظه ای
افزايش داشته است .طی دورۀ زمانی مذکور ،ثبت نام خالص در مقطع ابتدايی )سطوح  ١تا  (٩از  ٨۵درصد به ٩٣.۶
رسيده و ثبت نام در مقطع متوسطه نيز با رشدی به مراتب بيشتر ،از يک پنجم به يک سوّم جمعيت صعود کرده است.
افزايش در ثبت نام مقطع ابتدايی بيانگر  ٨.۶درصد از کودکان  ۵تا  ١۴سال ،يا تقريبا ً نيم ميليون کودک در مدارس
است که در غير اين صورت فاقد آموزش می بودند .برای تحصيالت متوسطه ،افزايش به معنای آن است که ١۴.٧
درصد از کودکان سنين  ١۵تا  ١٩ساله ،يا تقريبا ً  ۴٠٠ھزار کودک ،قادر بوده اند تا مستقيما ً به دليل بھبود سرمايه
گذاری اجتماعی ،در مدرسه باقی بمانند.
بزرگ ترين دستاورد در تحصيالت عالی بوده است :از سال تحصيلی  ٢٠٠٠-١٩٩٩تا  ،٢٠٠٧-٢٠٠۶ثبت نام ٨۶
درصد افزايش يافته است؛ تخمين ھای سال تحصيلی  ،٢٠٠٨-٢٠٠٧اين افزايش را نسبت به سال پايۀ ،٢٠٠٠-١٩٩٩
به  ١٣٨درصد می رساند.
به عالوه ،دولت چاوز مأموريت ريباس ) (Ribasرا برای ارائۀ تحصيالت متوسطه به دانش آموزان بزرگساالنی که
سابقا ً ترک تحصيل نموده بودند ،آغاز کرد .مأموريت ريباس از سال  ٢٠٠٣آغاز شد و نخستين دانش آموزان آن در
سال نخست اين مأموريت ،اين برنامه موفق شد تا بالغ بر نيم ميليون دانش
سال  ٢٠٠۵فارغ التحصيل شدند .در سه ِ
آموز را فارغ التحصيل کند )يعنی چيزی در حدود  ٣درصد از جمعيت بزرگيال کشور( .دولت ھمچنين دست به يک
برنامۀ وسيع سوادآموزی تحت عنوان مأموريت رابينسون ) (Robinsonزد.

١١٧
١٧
١٧

نمودار ٧

١١٨
١٨
١٨

نرخ ھای ثبت نام ناخالص و خالص ،سطوح ابتدايی و متوسطه

ابتدايی )سطوح  ١تا (٩
متوسطه

ابتدايی )سطوح  ١تا (٩
متوسطه

ت در ّ
سن مدرسه اندازه گيری می کند.
توضيح :ثبت نام ناخالص ،ثبت نام را به صورت درصدی از ک ّل جمعي ِ
ت در ّ
ولی ثبت نام خالص ،ثبت نام در ّ
سن مدرسه محاسبه می کند.
سن مدرسه را به صورت درصدی از جمعي ِ
بنابراين ثبت نام ناخالص می تواند از  %١٠٠بيشتر شود ،اما ثبت نام خالص نمی تواند .تا جايی که دانش
آموزان غيرسنتی ثبت نام می شوند ،اين دو محاسبه می توانند اختالف داشته باشند.

بازار کار و تأمين اجتماعی
•

بازار کار

ھمان طور که در جدول  ۴نشان داده شده است ،کارگران ونزوئال با »بازار کار«ی رو به رو ھستند که وضعيت آن به
مراتب بھتر از يک دھۀ گذشته است .در سال  ٢٠٠٨نسبت به سال  ،١٩٨٨تعداد مشاغل جديد  ٢.٩ميليون افزايش
يافت ،و يعنی افزايشی در حدود يک سوّم .نرخ بيکاری از  ١١.٣درصد در سال  ١٩٩٨به  ٧.٨درصد در سال ٢٠٠٨
رسيد ،ھرچند در سال  ٢٠٠٣به  ١٩.٢درصد افزايش يافت ،اما پس از آن تا تاريخ مذکور به کمتر از نصف رسيد.
کيفيت مشاغل ،بر حسب اشتغال در بخش رسمی نيز طی اين دوره افزايش قابل توجھی داشته است .در سال ،١٩٩٨
 ۴۵.۴درصد از نيروی کار در بخش رسمی اشتغال داشت ،در حالی که اين رقم برای سال  ٢٠٠٨به  ۵١.٨درصد
)نيمی از نيروی کار( افزايش يافت .طی اين دوره ،بخش عمدۀ رشد مشاغل در بخش خصوصی بوده است ،اما ھر دو
بخش از آھنگ رشد نيروی کار پيشی گرفته است :دھۀ مذکور شاھد افزايش  ۴٧.٢درصدی در مشاغل بخش عمومی و
افزايش  ٣٠.۶درصدی در مشاغل بخش خصوصی بوده است.

درصد

نرخ ھای ثبت نام خالص

نرخ ھای ثبت نام ناخالص

به عالوه ،نرخ اشتغال )اشتغال به عنوان درصدی از نيروی کار( نيز طی دورۀ انبساط اقتصادی ،از  ٨٠.٨به ٩٢
درصد افزايش داشته است .اگر بررسی را از سال  ١٩٩٩با نرخ اشتغال  ٨٨.٧درصد آغاز کنيم ،می بينيم که اين بھبود
بسيار کمتر ،ولی ھمچنان قابل توجه بوده است .در مجموع ،شاخص ھای بازار کار ،با ھر مقايسه ای که صورت گيرد،
نشان دھندۀ بھبود پايدار در طول دورۀ زمامداری چاوز ھستند .اين شاخص ھا با کاھش فقر بر حسب درآمد نقدی نيز
سازگار و منطبق می باشند.

١١٩
١٩
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جدول ۴
اشتغال و بيکاری ١٩٩٨ ،تا .٢٠٠٨

١٩٩٨

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

به ھزار نفر
نيروی کار
ک ّل افراد شاغل

١٢٤٣٣.٩ ١٢٢١١.٨ ١٢٠٥٦.٣ ١١٩٣٦.٥ ١٢٠٣٦.٣ ١١٧٩٣.٥ ١١٣٦٩ ١٠٥٧٦ ١٠١٦٣.٩ ١٠٢٥٩.٢ ٩۶٩٩.٣
١١٤٦٩.٦ ١١٠٩٢.١ ١٠٧٨٣.٢ ١٠٣٤٤.١ ١٠٠٣٥.٧ ٩٥٢٤.٨ ٩٦١١.٧ ٩١٢٣.٥ ٨٦٨٢.٧ ٨٦٩١.٤ ٨۶٠۵.١

به تفکيک بخش:
عمومی
خصوصی

١۴٠٢.۶
٧٢٠٢.۵

١٣٤٨.٢
٧٣٤٣.٣

١٣٥٢.٨
٧٣٢٩.٩

١٣٦٤.٨ ١٣٧٨.٤
٨٢٤٦.٩ ٧٧٤٥.١

١٣٧١.٣
٨١٥٣.٤

١٤٩١.٧
٨٥٤٤

١٦٣٣.٦
٨٧١٠.٦

١٨٠٤.٨
٨٩٧٨.٤

١٩٣٠
٩١٦٢.١

٢٠٦٤.٥
٩٤٠٥.١

به تفکيک قتصاد:
رسمی
غير رسمی

۴۴٠٣.٩
۴١۴٧.۴

٤٢٥٣.٧
٤٤٣٥

٤١١٠.٩
٤٥٦٥.٧

٤٧٥٢.٥ ٤٤٩١.٩
٤٨٥٦.١ ٤٦٣٠

٤٥٢٨.٨
٤٩٨٨.٤

٤٩٢٣.٢
٥١٠٨.٨

٥٣٨٧.١
٤٩٢٤.٢

٥٨٥٣.٤
٤٩٢٩.٧

٦٢٢٢.٧
٤٨٦٩.٤

٦٤٤٥.٩
٥٠٢٣.٧

نيروی کار
ک ّل افراد شاغل

١٠٠
٨٨.٧

١٠٠
٨٤.٧

١٠٠
٨٥.٤

١٠٠
٨٦.٣

درصد از نيروی کار
١٠٠
١٠٠
٨٠.٨
٨٤.٥

١٠٠
٨٣.٤

١٠٠
٨٦.٧

١٠٠
٨٩.٤

١٠٠
٩٠.٨

١٠٠
٩٢.٢

به تفکيک بخش:
عمومی
خصوصی

١٤.٥
٧٤.٣

١٣.١
٧١.٦

١٣.٣
٧٢.١

١٣
٧٣.٢

١٢
٧٢.٥

١١.٦
٦٩.١

١٢.٤
٧١

١٣.٧
٧٣

١٥
٧٤.٥

١٥.٨
٧٥

١٦.٦
٧٥.٦

به تفکيک قتصاد:
رسمی
غير رسمی

٤٥.٤
٤٢.٨

٤١.٥
٤٣.٢

٤٠.٤
٤٤.٩

٤٢.٥
٤٣.٨

٤١.٨
٤٢.٧

٣٨.٤
٤٢.٣

٤٠.٩
٤٢.٤

٤٥.١
٤١.٣

٤٨.٦
٤٠.٩

٥١
٣٩.٩

٥١.٨
٤٠.٤

بيکاری

١١.٣

١٥.٣

١٤.٦

١٣.٧

١٥.٥

١٩.٢

١٦.٦

١٣.٣

١٠.٦

٩.٢

٧.٨

• تأمين اجتماعی
ھمان طور که در نمودار  ٨مشاھده می شود ،برنامه ھای تأمين اجتماعی ،وسيعا ً دامنۀ حمايت از افراد زير ّ
سن کار،
بيوه ،يتيم يا ناتوان از انجام کار به دليل معلوليت را گسترش داده است .دامنۀ شمول برنامه ھای مزايای کھولت سن،
ازکارافتادگی و بازماندگان )اعضای خانوادۀ کارگر متوفی در اثر سوانح کار( ،از  ١٩٩٨تا  ،٢٠٠٨بيش از دو برابر
شده است .ھمان طور که مشاھده می شود ،اين رقم برای ک ّل جمعيت ،طی دورۀ مزبور ،از  ١.٧به  ۴.۴درصد رسيده
است .عملکرد تأمين اجتماعی نيز مانند ساير شاخص ھا ،در آغاز دورۀ چاوز آھسته بود ،عمالً اندکی طی اعتصاب

نفت سقوط کرد ،و سپس از سال ) ٢٠٠٣يعنی بھبود وضعيت ونزوئال از اعتصاب نفت و کنترل دولت بر بخش نفتی(
به رشد بسيار سريعی دست يافت.
نمودار ٨
درص ِد افراد برخودار از مزايای کھولت سن ،ازکارافتادگی و بازماندگان

افراد ذينفع به عنوان درصدی از جمعيت

ماليۀ دولت و حساب جاری
درآمدھای دولت اساسا ً از قيمت ھای رو به صعود نفت تا سال  ٢٠٠٧منتفع شده بود؛ قيمت ھای جھانی نفتی از به طور
متوسط  ١٩.٣دالر به ازای ھر بشکه به  ٩٩.٧دالر در سال  ٢٠٠٨افزايش يافت .با اين حال بايد گفت که درآمد بخش
غيرنفتی نيز نسبت به توليد ناخالص داخلی ،از رشد قابل مالحظه ای در طول اين يک دھه برخوردار بود؛ به طوری
که از  ١١.٧درصد  GDPدر سال  ١٩٩٨به  ١۴.٢در سال  ٢٠٠٧رسيد .اين امر به دليل بھبود ماليات ِستانی بود.
در جدول  ،۵درآمد و ھزينه نمايش داده شده است .ھمان طور که مالحظه می شود ،درآمد از  ١٧.۴درصد  GDPدر
سال  ١٩٩٨به  ٢٨.٧درصد در سال  ٢٠٠٧رسيده است .ھزينه و مخارج نيز افزايش داشته ،و طی اين دوره از ٢١.۴
به  ٢۵.٧درصد  GDPرسيده است .دولت ونزوئال در سال  ٢٠٠٧با مازاد مالی به ميزان  ٣درص ِد  GDPرو به رو
بود.
البته بايد خاطر نشان کرد که ھمۀ ھزينه ھای دولت در اين ارقام مربوط به ماليۀ دولت مرکزی لحاظ نشده است .بخش
اعظم ھزينه ھای دولت ،به خصوص در سال ھای پايانی دورۀ مورد بررسی ،مستقيما ً از سوی  PDVSAصورت
گرفته است .به عنوان مثال در  ٣سهماھۀ نخست سال ) ٢٠٠٨ژانويه تا سپتامبر( ،مخارج عمومی شرکت  PDVSAبه
 ١٣.٩ميليارد دالر يا  ۶.١درصد  GDPمی رسيد.
ضمنا ً سرانۀ ھزينۀ اجتماعی واقعی )تعديل شده با تورّ م( از سال  ١٩٩٨تا  ،٢٠٠۶بيش از سه برابر شده بود.

١٢٠
٢٠
٢٠

در طول اين يک دھه ،ک ّل بدھی عمومی دولت از  ٣٠.٧درصد  GDPبه  ١۴.٣درصد و بدھی عمومی خارجی نيز با
کاھشی به مراتب بيشتر ،از  ٢۵.۶به  ٩.٨درصد از  GDPتنزل پيدا کرده است.

١٢١
٢١
٢١

جدول .۵
ماليۀ دولت مرکزی )به عنوان درصدی از (GDP
٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨
٢٢.٢ ٢٠.٨ ٢٠.٢
١٨
١٧.٤

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣
٢٨.٧ ٣٠ ٢٧.٧ ٢٤
٢٣.٤

مخارج کل و خالص وام دھی
مخارج جاری
مخارج سرمايه ای
مخارج خارج از بودجه و
خالص وام دھی

٢١.٤
١٦.٧
٤

١٩.٨
١٦.٤
٣

٢١.٨
١٧.٥
٣.٣

٢٥.١
١٩.٣
٤.٤

٢٦.١
١٩.١
٥.١

٢٧.٨
٢٠.٨
٥.٥

٢٥.٩
١٩.٦
٥

٢٦
١٩.١
٥.٨

٣٠
٢٢.٢
٦.٧

٢٥.٧
١٩.٥
٥.٨

٠.٧

٠.٤

١

١.٥

٢

١.٥

١.٣

١.١

١.١

٠.٤

تراز مقدماتی
تراز کلی

-١.٤
-٤

١
-١.٧

٠.٩
-١.٧

-١.٥
-٤.٤

٠.٦
-٤

٠.٣
-٤.٤

١.٨
-١.٩

٤.٦
١.٦

٢.١
٠.٠

٤.٥
٣

تأمين مالی
تأمين مالی داخلی
تأمين مالی خارجی

٤
٢.٨

١.٧
٢.٨

١.٧
٤

٤.٤
٤

٤
٣.١

٤.٤
٣.٣

١.٩
-٠.٧

-١.٦
-٢.٥

٠.٠
-١.٣

-٣
-١.٤

درآمد کل

جدول ۶
حساب جاری و بدھی عمومی ناخالص ،به عنوان درصدی از GDP

حساب جاری
تراز تجاری در کاالھا
صادرات ،فوب
نفتی
غير نفتی
وارات ،فوب
نفتی
غير نفتی
تراز تجاری در خدمات
بدھی عمومی ناخالص
کل
خارجی
داخلی
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١.٧
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-١.٥ -٢.٦ -٢.٤ -٢.٨
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-٣.٢ -٣.٢ -٢.٧ -٢.٨ -٢.٩ -٢.٩

٣٠.٧
٢٥.٦
٥.١

٢٩.٦
٢٣.٢
٦.٥

٢٧.٧
١٨.٦
٩.١

٣٠.٧
١٨.٤
١٢.٤

٣٩.٩
٢٤.٩
١٥

٤٧.٨
٢٩.٩
١٧.٩

٣٨.٥
٢٤.٤
١٤

٣٢.٨
٢١.٧
١١.١

٢٣.٩
١٤.٨
٩.١

١٩.٣
١٢
٧.٤

١٤.٣
٩.٨
٤.٥

نمودار ٩

١٢٢
٢٢
٢٢

حساب جاری
واردات کاالھا
صادرات کاالھا

حساب جاری
تراز کاالھا
تراز خدمات

درصد از GDP

تورم و نرخ مبادلۀ ارز
نمودار  ،١٠نرخ تورّم را در ھر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در طول يک دھه نشان می دھد که بر حسب تغييرات
شاخص بھای مصرف کننده ) (CPIدر کاراکاس اندازه گيری می شود .زمانی که چاوز رسما ً دورۀ رياست جمھوری
خود را آغاز کرد ،تورّم در سطح  ٢٩.۵درصد قرار داشت .اين نرخ در طول سه سال بعدی به  ١٢.٣درصد سقوط
اوج  ٣٨.٧درصد در فوريۀ
کرد ،سپس در نتيجۀ ضربۀ اعتصاب نفت به اقتصاد کشور ،با سيری صعودی به نقطۀ
ِ
 ٢٠٠٣رسيد .پس از اتمام اعتصاب در اين ماه ،اقتصاد با سرعت بسيار رشد کرد ،در حالی که تورّم با کاھش تندی به
نقطۀ ح ّداقل  ١٠.۴درصد در ماه مه  ٢٠٠۶رسيد .سپس نرخ تورم جھشی صعودی را آغاز کرد ،به استثنای روند
نزولی از فوريه تا دسامبر  ،٢٠٠٧و بدين ترتيب به نقطۀ اوج  ٣۶درصد در سپتامبر  ٢٠٠٨رسيد و سپس نھايتا ً به ٣٢
درصد کاھش يافت.

نمودار ١٠

١٢٣
٢٣
٢٣

نرخ تورم ماھانۀ ونزوئال ،بھای مصرف کننده )منطقۀ کالنشھر کاراکاس(

درصد تغيير شاخص  CPIدر ھر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل
با اين حال ارقام تورم ھر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ،تصويری تقريبی از روند موجود نشان می دھد .برای
تصوير دقيق تر بھتر آن است که از بازه ھای سه ماھه استفاده شود و به عالوه اقالمی مانند سوخت و موا ّد غذايی را از
تورم کلی خارج کنيم و به تورم مبنا برسيم .اين موضوع از آن جھت اھميت دارد که قيمت ھای موا ّد غذايی و سوخت
ّ
طی  ١۵ماه ،از آوريل  ٢٠٠٧تا ژوئيۀ  ،٢٠٠٨دستخوش افزايش ناگھانی تندی شدند ،و سپس سريعا ً کاھش يافتند.
ھمان طور که در نمودار  ١١می توان مالحظه کرد ،تورم کلی در ونزوئال در سال منتھی به ژوئيۀ  ،٢٠٠٨به طور
متوسط  ٣٣.٧بود ،در حالی که تورم مبنا به طور متوسط به  ٢٨.٧درصد در ھمان دوره می رسيد .ھر دو رقم به طور
قابل مالحظه ای باالتر از سطوح دو سال پيش خود بوده اند )يعنی به ترتيب  ١٧.٢و  ١۶.۵درصد( .با اين حال می بييم
که طی دورۀ  ٢٠٠۶تا  ،٢٠٠٨تورم در نيمۀ نخست سال  ٢٠٠٨متمرکز شده و به طور قابل مالحظه ای در نيمۀ دوم
فروکش کرده بوده است .متوسط تورم کلی )بر حسب ميانگين متحرک سه ماھه( در ژانويۀ  ٢٠٠٨به اوج رسيد )۵۴.٣
درصد( و در طول سه ما ِه منتھی به دسامبر تنھا  ٣١.۴درصد بود .تورم مبنا نيز در سطح  ۴٣.٨درصد در طول سه
ما ِه منتھی به ژانويه اوج گرفت ،ولی در ماه دسامبر در سطح  ٢۴.٧ايستاد .ھرچند اين نرخ تورم در سال  ٢٠٠٨به
مراتب باالتر از دو سال گذشتۀ خود بوده ،ولی بنا به معيارھای تاريخی ونزوئال ھنوز پايين محسوب می شده و در ھر
حال تھديد ج ّدی و مستقيمی عليه رشد اقتصادی اين کشور نبوده است.

نمودار ١١
تورم کلی ) (Headlineو مبنا ) ٢٠٠۶ ،(Coreتا ) ٢٠٠٨بر حسب ميانگين متحرّ ک سه ماھه(

ج ّدی ترين مشکلی که تورم برای ونزوئال داشته است اين بوده که به دليل نظام نرخ ثابت ارز ،تورم نھايتا ً به ارزش
گذاری بيش از ح ّد نرخ حقيقی مبادلۀ ارز منجر شد )در فوريۀ  ،٢٠٠٣يعنی زمانی که دولت کنترل بر ارز خارجی را
بوليوار ونزوئال ثابت بود( .ارزش غير متعارف نرخ مبادلۀ ارز،
اجرا کرد ،نرخ مبادلۀ دالر -بوليوار در سطح ١۶٠٠
ِ
مشکلی بوده است که برای دنبال کردن استراتژی توسعۀ بلندمدت اقتصاد و فاصله گرفتن از اتکا به نفت ،بايد مورد
بررسی قرار می گرفت .چرا که ارزش غيرمتعارف و باالتر ارز ،توسعۀ بخش غيرنفتی ،صادرات و واردات بخش
ھای رقيب ،و به ويژه توليد و ساخت کاال را تضعيف می کند .در اين حالت واردات به شکلی مصنوعی ارزان و
صادرات کشور در بازارھای جھانی گران تر می شود ،بنابراين کاالھای قابل تجارت کشور چه در بازارھای داخلی و
چه در بازارھای جھانی در معرض تھديد و آسيب قرار می گيرد .ھمان طور که در داده ھای مربوط به رشد اقتصادی
)به تفکيک بخش ھا( مشاھده شد ،بخش توليد و ساخت کاال )مانوفاکتور( رشد نکرد )رشد اين بخش در سال ٢٠٠٨
شديداً سقوط کرده بود( و اين يکی از مشکالت بلندمدت مھم و جدی برای توسعه است .شايد بتوان گفت که ارزش
گذاری بيش از ح ّد نرخ مبادلۀ ارز به ميزانی باالتر از نرخ تعادلی بازار ،در سقوط اين بخش تأثير داشته و احتماالً رشد
کلی اين بخش را نسبت به ساير بخش ھای اقتصاد در طول دورۀ انبساط اقتصادی محدود کرده است .به عالوه انحراف
ھا و ناکارايی ھا در ارتباط با نظام کنترل ارز و بازار موازی نيز وجود داشته است .با اين حال نرخ مبادلۀ گران
ونزوئال طی اين دوره ،مانند موارد آرژانتين ،برزيل يا روسيه در دھۀ  ،١٩٩٠به يک تھديد جدّی تبديل نشد.
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پيرامون چھارمين سفر احمدی نژاد به ونزوئال
بيانيۀ گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
در ھمان حال که جنگ سرد ميان امپرياليسم اياالت متحده و رژيم ايران به باالترين سطوح خود در طول چند دھۀ
گذشته می رسد ،محمود احمدی نژاد رئيس جمھور ايران سفر چھارم خود به ونزوئال را ترتيب می دھد .عالوه بر
ونزوئال ،قرارست تا او از کشورھای کوبا ،اکوادور و نيکاراگوئه نيز بازديد کند.
ھدف از سفر احمدی نژاد به آمريکای التين ،کامالً روشن است :رژيم ايران بايد نشان دھد که با وجود فشارھای
روزافزون ديپلماتيک ،تحريم ھای اقتصادی و انزوای سياسی ،دوستان و متحدينی ھم در بخش ھای مختلف جھان ،من
جمله »حياط خلوت آمريکا« ،دارد.
اين سفر ،به جز افزايش روحيه و اعتماد به نفس پايگاه اجتماعی رو به تنزل رژيم ارتجاعی کنونی ،ھيچ نتيجه و ثمرۀ
بخصوصی به ھمراه نخواھد داشت .در شرايطی که طيفی از کشورھا -مثالً ھند ،ژاپن ،کرۀ جنوبی و سايرين -در حال
پيوستن به موج تحريم ھا و محدوديت ھای آمريکا و اتحاديۀ اروپا بر تجارت يا سرمايه گذاری در ايران ھستند،
کشورھايی مانند ونزوئال ،کوبا و نيکاراگوئه قادر نيستند تا به رھا شدن ايران از اين شرايط حاد کمک چندانی نمايند.
عالوه بر تحريم ھای اقتصادی ،مواردی ھم چون ادامۀ عمليات پنھانی ،اشکال مختلف جاسوسی ،ترور دانشمندان
مرتبط با برنامۀ اتمی ،خرابکاری درتجھيزات نظامی استراتژيک و نظاير اين ھا ،افزايش يافته است .کاربرد ابزارھای
ديگری ھمچون تحريم بانک مرکزی ايران از سوی آمريکا و آشکار شدن نشانه ھای تحريم نفت ايران از طرف اتحاديۀ
اروپا ،به آن معناست که ايران با نااميد کننده ترين شرايط خود از اوت ) ١٩٨٨پايان جنگ ايران و عراق( به اين سو
رو به رو خواھد بود.
لحاظ کردن تمامی اين عوامل ،می تواند ھر کشوری را به مثابۀ يک مبارز »ضد امپرياليست« و »انقالبی« تداعی کند
که برای »احقاق حقوق خود در مقابل امپرياليسم« بپاخاسته است .با کمال تأسف ،اين تصويری است که در ميان
بسياری از مردم ونزوئال و ساير بخش ھای آمريکای التين از رژيم ايران به وجود آمده است .بايد گفت که اين دقيقا ً
ھمان تصويری است که رژيم ايران سعی دارد تا از طريق تبليغات خود به آن دست يابد .تبليغاتی که ھم اکنون از طريق
شبکۀ تلويزيونی اسپانيايی زبان و جديد التأسيس ” “Hispan TVدر آمريکای التين بازتاب پيدا می کند.
اين تصوير ،به دو دليل کامالً کاذب و مخدوش است .اول ،جمھوری اسالمی ايران ،يکی از سرکوبگرترين رژيم ھای
جھان است؛ جايی که در آن:
•

کارگران حق تأسيس و بازگشايی اتحاديه ھای کارگری ،اعتصاب يا انتخاب نمايندگان حقيقی خود را ندارند.

•

زنان ،شھروندان درجۀ دوم محسوب می شوند و حقوق قانونی آن ھا نصف مردان است.

•

جوانان بايد از يک ايدئولوژی قرون وسطی ای تبعيت کنند که حتی کوچکترين ارکان زندگی آن ھا را ھم
دربر می گيرد.

•

اقليت ھای قومی از ابتدايی ترين حقوق خود محروم می شوند.

•

کل جمعيت کشور از حقوق دموکراتيک واقعی و انتخابات آزاد بی بھره است.

زندان ھای جمھوری اسالمی ،از ھمان ابتدای تثبيت قدرت اين رژيم ،از فعالين کارگری مملوء بوده است .در حال
حاضر شماری از فعالين کارگری ،ھمانند رضا شھابی و ابراھيم مددی از سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و
حومه ،به »جرم« تالش برای بازگشايی سنديکايی که رژيم قبالً تعطيل کرده بود ،در حبس به سر می برند! اين ھا ،تنھا
دو نمونه از صدھا فعال کارگری در بند رژيم ھستند.
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دوم ،حرکت رژيم ايران به سوی توسعۀ ظرفيت ايجاد سالح ھای ھسته ای ،در واقع ھمان تداوم جاه طلبی ھای
بورژوازی ايران است که خود به رؤيای »تمدن بزرگ« شاه در گذشته بازمی گردد .منازعه با امپرياليسم -به ويژه
امپرياليسم آمريکا -اساسا ً به جايگاه جمھوری اسالمی در سلسه مراتب قدرت منطقه ای مربوط می شود .چگونگی
رسيدن به توافق يا عدم توافق با کشورھای امپرياليستی است که نه تنھا وضعيت آتی ايران ،بلکه نقشۀ توازن قوا در کل
منطقه را تعيين خواھد کرد.
جنگ ھای ويرانگر و طمعکارانۀ امپرياليسم آمريکا و متحدان آن در عراق و افغانستان ،دو تا از دشمنان رژيم ايران را
نابود ساخته است .به طور اخص ،نابودی کامل ساختارھای سرکوبگر رژيم بعثی در عراق ،موضع جمھوری اسالمی
را در اين کشور و ھمسايگان آن تقويت کرده است .خروج اخير نيروھای آمريکايی نيز موقعيت جناح ھای مدافع رژيم
ايران در عراق را به مراتب بھبود بخشيده؛ به ھمين ترتيب ،خروج برنامه ريزی شدۀ آمريکا از افغانستان تا سال
 ٢٠١٤ھم نفوذ رژيم ايران در آسيای ميانه را باالتر خواھد برد.
بنابراين ،ما از کارگران و سوسياليست ھای آمريکای التين مصرّانه تقاضا داريم که به جای حس ھمبستگی با اين
رژيم ،روی وضعيت دشوار کارگران ،زنان ،جوانان ،اقليت ھای قومی ،روزنامه نگاران ايران و  ٩٥درصد جمعيتی
که تحت سرکوب و ارعاب دستگاه حاکمه قرار دارند ،تأمل کنند.
ما به طور کامل نزديکی بيش از ح ّد دولت چاوز و روابط برادرانۀ آن با جمھوری اسالمی را محکوم می کنيم .اين
روابط ،چيزی بيش از صرفا ً روابط تجاری و ديپلماتيک مطلوب است و تنھا به اين اسطوره دامن می زند که گويا
جمھوری اسالمی يک رژيم »انقالبی« و »ضد امپرياليستی« می باشد .اين رابطه ،تا جايی که چاوز در موارد متعددی
احمدی نژاد را »برادر« خود خطاب کند ،به افزايش اعتبار رژيم و متقابالً تضعيف جنبش ھای مردمی در ايران -به
خصوص مبارزات کارگران برای ابتدايی ترين حقوق سنديکايی خود -ياری می رساند.
بنابراين ما مصرّ انه از تمامی انقالبيون ،سوسياليست ھا و فعالين کارگری در ونزوئال و سراسر آمريکای التين
درخواست داريم که ماھيت حقيقی رژيم ايران را ميان توده ھای درگير در جنبش ھای کارگری و اجتماعی آمريکای
التين افشا سازند.
ما از تمامی فعالين می خواھيم تا مسألۀ سرکوب گسترده در ايران و به خصوص وضعيت دشوار و بستۀ طبقۀ کارگر را
در اتحاديه ھای کارگری و طی جلسات خود مطرح سازند .از آن ھا می خواھيم که مقامات محلی و ملی خود – من
جمله رؤسای جمھور چاوز ،کاسترو ،کوريا ،اورتگا و ساير مقامات مسئول در کابينۀ آنان -را متقاعد سازند تا با اعمال
فشار بر دولت احمدی نژاد ،از آنان توضيح بخواھند که به چه علت رژيم ايران کسانی مانند رضا شھابی و ابراھيم
مددی را به زندان انداخته است؟
 ٩ژانويۀ  ١٩) ٢٠١٢دی ماه (١٣٩٠
ترجمه از متن انگليسی:
http://marxist.cloudaccess.net/latam/225-on-ahmadinejads-fourth-trip-to-venezuela.html
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نه به تحريمھای امپرياليزم آمريکا عليه ونزوئال!
نه به حمايت چاوز از رژيم ھای ارتجاعی!
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
روز سه شنبه  ٢۴ماه مه  ،٢٠١١وزارت امور خارجه اياالت متحده به اعمال تحريم ھايی يکجانبه عليه شرکت دولتی
نفت ونزوئال ) ( PDVSAبه خاطر روابطش با دولت ايران پرداخت.
مردم ونزوئال تحت رھبری دولت ھوگو چاوز پيش از اين قربانی کودتای ھدايت شده از سوی امپرياليسم آمريکا در
سال  ٢٠٠٢بوده اند ،که برای م ّدت کوتاھی رئيسجمھور را از قدرت برکنار کرد .ا ّما ،به علت مقاومت مردم ونزوئال،
چاوز نجات يافت .به ھمين ترتيب در برھه ھای ديگری نيز ھم چون رفراندوم عزل چاوز در سال  ،٢٠٠٤انتخابات
رياست جمھوری  ،٢٠٠٦رفراندوم قانون اساسی در سال  ٢٠٠٧و غيره ،باز ھم حضور و پشتيبانی تودۀ کارگران و
زحمتکشان ونزوئال ،به حفظ دولت و شخص رئيس جمھور منجر شده است.
الزم به توضيح است که دولت ھوگو چاوز ثروت نفتی خود را عمدتا ً در جھت بھبود شرايط معيشتی مردم خود
سرمايهگذاری کرده است .در حال حاضر ،بيش از  ۶٠%درآمد صنعت نفت صرف برنامهھای اجتماعی در ونزوئال،
شامل بھداشت رايگان ،آموزش رايگان ،کارآموزی ،رسانهھای اجتماعی ،سازمانھای تودهای و يارانه به غذا و مسکن،
می شود.
طی سال ھای دولت چاوز ،فقر در ونزوئال  ۵٠%کاھش يافته ،بيسوادی ريشه کن شده و بھداشت و آموزش ھمگانی و
رايگان در دسترس ھمه قرار گرفته است .اين سياست ھای مثبت از طريق برنامۀ کمک رايگان ،ارزان يا يارانه ای
نفت و سوخت به محالت کم درآمد ،و مراکز اسکان بیخانمان ھا ،انجام گرفته است .ما از مردم ونزوئال در مقابل
تھاجم امپرياليزم حمايت کرده و دولت آمريکا را محکوم می کنيم!
ا ّما در عين حال اين سياست درست ملی دولت چاوز ،ھمراه است با سياست ھای کامالً نادرست بين المللی .سياست
ھايی که دولت چاوز را در کنار ارتجاعی ترين دولت ھای خاور ميانه و آفريقای شمالی که در حال قتل عام مردم
ھستند ،قرار داده است .حمايت چاوز از دولت احمدی نژاد در ايران و مع ّمر قذافی در ليبی در واقع خيانتی است آشکار
به کارگران و زحمتکشان ايران و ليبی.
ما سال پيش نامه ای سرگشاده خطاب به کارگران ونزوئال در مورد سياست خارجی دولتشان نوشتيم و نکات مھ ّمی را
به مردم ونزوئال گوشزد کرديم .در اين جا ،نامۀ مذکور را در حاشيۀ تحريم ھای امپرياليزم آمريکا عليه مردم ونزوئال
باز تکثير می کنيم.
 ١تيرماه ١٣٩٠
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خطاب به کارگران ونزوئال در مورد حمايت ھوگو چاوز از احمدی نژاد

کارگران شريف ونزوئال
مارکسيست ھای انقالبی ايران ،از دستاوردھای شما در»جنبش بوليواری« مطلع بوده و ھمواره از اين جنبش در مقابل
دروغ پردازی ھای وسيع و دخالت ھای آشکار و پنھان امپرياليسم حمايت کرده اند .فعّالين کارگری و دانشجويی در
ايران ،برای حمايت از جنبش ارزشمند شما و مقابله با تھاجمات و مداخالت امپرياليسم آمريکا در ونزوئال ،کمپين
»دست ھا از ونزوئال کوتاه« را ايجاد کرده و طی سال ھای گذشته ،ھمراه با شما در صف مقابل تھاجمات امپرياليستی
قرار داشته اند .بديھی است که دستاوردھای شما تحت رھبری آقای ھوگو چاوز به دست آمده و از اين نظر نيز ،شما
برای او عميقا ً احترام قائليد.
ا ّما آقای ھوگو چاوز در سياست خارجی خود دچار لغزش بزرگی شده و با پشتيبانی خود از احمدی نژاد ،ھمبستگی
کارگران و دانشجويان ايران با انقالب شما را ناديده گرفته و به عبارتی بی ارزش نشان داده است .حتما ً مطلع ھستيد که
دو ھفتۀ پيش ،احمدی نژاد با حمايت مستقيم خامنه ای بزرگترين تقلب را در تاريخ انتخابات رياست جمھوری ايران
انجام داد و سپس تمام معترضان به اين تقلب بزرگ را با سبعيّت تمام به خاک و خون کشيد .تنھا کافيست به گزارشات
رسانه ھای بين المللی توجّ ه کنيد تا عمق اين فاجعه را دريابيد .اين حمالت وحشيانه مورد اعتراض ميليون ھا نفر از
کارگران و دانشجويان و ھم چنين گرايش ھای مارکسيستی و انقالبی در سراسر جھان )که عمدتا ً از طرفداران انقالب
بوليواری نيز می باشند( قرار گرفته است.
با اين اوصاف ،آقای چاوز يکی از نخستين افرادی بود که از احمدی نژاد حمايت کرد .او در سخنرانی تلويزيونی
ھفتگی خود گفت» :پيروزی احمدی نژاد يک پيروزی تمام عيار بود .آن ھا میکوشند اين پيروزی را لکه دار کرده و
از اين طريق دولت و انقالب اسالمی را تضعيف کنند .من میدانم که آن ھا موفق نخواھند شد «.و اين که »دنيا بايد به
ايران و پيروزی محمود احمدینژاد احترام بگذارد« .اين سخنان نسنجيده و بی اساس از سوی رئيس جمھور شما،
اھانت بزرگ و مستقيم به ميليون ھا جوانی است که در روزھای اخير در خيابان ھای ايران ض ّد استبداد برخاسته و
حتی تعدادی از آنان ،جان خود را ھم از دست داده اند .بسياری از اين جوانان به شکل خودجوش و بدون آلوده شدن در
»دعواھای داخلی رژيم« و يا ھمسو شدن با خطّی که ھم اکنون امپرياليسم آمريکا برای مصادرۀ جنبش دنبال می کند ،به
خيابان ھا سرازير شده بودند .به عالوه ،سخنان رئيس جمھور شما توھينی بزرگ به ميليون ھا کارگر ايران محسوب
می شود .کارگرانی که بسيار از رھبرانشان امروز در زندان ھای قرون وسطی ای دولت احمدی نژاد زير شکنجه قرار
دارند و حتی برای برخی از آنان حکم »شالق« صادر می شود! کارگرانی که برای برگزاری مراسم ا ّول ماه مه امسال
در تھران شديداً از سوی مزدوران دولت احمدی نژاد سرکوب شده و ھنوز در زندان به سر می برند.
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آقای ھوگو چاوز تا کنون ھفت بار به ايران سفر کرده و ھر بار يکی از منفور ترين افراد اين کشور را به آغوش کشيده
و از او به عنوان »برادر«ش نام برده است .او توجّه نمی کند که وضعيّت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ونزوئال و
ايران در دو مسير کامالً مخالف حرکت می کنند .اگر چه ھر دو کشور شاھد افزايش قابل مالحظه ای در درآمدھای
حاصل از نفت )و گاز( بوده اند ،ا ّما ،مابين شيوه ھای استفاده از اين درآمدھای مضاعف ،تفاوت ھای فاحشی وجود
دارد .در ونزوئال ،از اين درآمد برای ساخت بيمارستان ،مدارس و دانشگاه و ساير زيرساخت ھای اساسی کشور
استفاده می شود ،ولی در ايران برای پر کردن جيب عدّه معدودی سرمايه دار انگل صفت.
از يک سو در ونزوئال ،ما شاھد ملّی شدن ھر چه بيشتر شرکت ھا و کارخانجات ،خدمات رايگان بھداشتی و درمانی،
آموزش و پرورش و آزادی ھای مدنی و غيره بوده ايم ) به عکس در ايران» ،خصوصی سازی« حتی به قيمت زير پا
گذاشتن اصل  ٤٤قانون اساسی اين کشور و به بھانۀ عدم کارايی و بھره وری پايين بنگاه ھا و کارخانجات دولتی ،در
دستورکار روز دولت قرار گرفته است )تمامی اين پيشرفت ھا برای کارگران و اقشار محروم ونزوئال ،به معنای در
دست گرفتن زندگی و سرنوشتشان می باشد؛ مھم تر از ھمه ،سلب مالکيّت از کارخانه ھا و تشويق به کنترل و دخالت
کارگری ،ماھيّت جنبش کارگری ونزوئال را دگرگون کرده و چند گام به پيش برده است .جنبش بوليواری و سياست
ھای حکومت آن تغييرات عظيمی را در توازن نيروھای طبقاتی ونزوئال به نفع طبقۀ کارگر انجام داده است .حکومت
ونزوئال نه تنھا کارگران را به ساختن »اتحاديۀ ملی کارگران« ،به عنوان بديلی در مقابل »کنفدراسيون کارگری
ونزوئال« ،تشويق کرده  ،بلکه کارگران را در اداره و مديريت کارخانجات و ساير شرکت ھا دخالت داده است .تمام
جھان می داند که دولت شما فھرست اسامی  ١١٤٩کارخانۀ تعطيل شده را بيرون داده و به صاحبان آن ھا اخطار داده
است که »آن ھا را تحت کنترل کارگری قرار دھيد و يا حکومت از شما سلب مالکيت خواھد کرد»!
ا ّما در ايران ،عالوه بر نبود ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک ،کارگران از داشتن حق تشکيل ھرگونه اتحاديۀ مستقل
کارگری محروم ھستند .امروز ،کارگران ايران حتی حق داشتن يک کنفدراسيون مانند »کنفدراسيون کارگری ونزوئال«
را ھم ندارند! آن چه آن ھا دارند در »خانۀ کارگر« و »شورای اسالمی کار« و نھادھای ض ّد کارگری وابسته به دولت
خالصه می شود؛ نھادھايی که اصوالً در تقابل با کارگران و برای خفه کردن ھرگونه جنبش کارگری شکل گرفته اند.
ا ّما در پيش چنين نبوده است :سرنگونی رژيم شاه ،برای کارگران آزادی ھايی را دربر داشت که در برخی موارد حتی
شامل کنترل بر توليد و توزيع نيز شد .ا ّما ھيئت حاکم اسالمی موفق شد با سرکوب ،تمام دستاوردھای کارگران را از آن
ھا باز پس گيرد .اين رھبرانی که شما در آغوش می کشيد ،با کشتن ھزاران کارگر ،جنبش را نابود کردند و چندين دھه
به عقب کشاندند .در جامعۀ ايران ،حتی اتحاديه ھای کارگری زرد طرفدار کارفرما -که در دوره شاه قابل تحمل بود-
غيرقانونی شده و ھم چنان غيرقانونی باقی مانده است! حتی يک فدراسيون اتحاديه ھای کارگری ،مانند »کنفدراسيون
کارگری ونزوئال« نيز در ايران غيرقانونی می باشد!
در ايران ،ميزان بيکاری رسمی )که پايين تر از ميزان واقعی برآورد شده است(  ١٠/٨٥بوده و بيکاری در ميان
جوانان )بين سنين  ١٥تا  ٢٤سال(  ٢٢/٣٥است .حتی وقتی کارگران شاغل ھستند ،اغلب حقوقشان پرداخت نمی شود-
در بسياری از موارد بيش از يک سال .حتی آن ھايی که دستمزد خود را دريافت می کنند به زحمت قادر به پرداخت
ھزينۀ نيازھای ابتدايی خود در زندگی ھستند ،زيرا که دستمزدشان کفاف يک زندگی معمول و شرافتمندانه را نمی دھد .
برای نمونه ،اجازه ی آپارتمان دو اتاق خوابه  ٤٢٢دالر در ماه است ،در حالی که درآمد يک کارمند عادی  ١٢٠دالر،
درآمد يک معلم  ١٨٠دالر و حتی درآمد يک پزشک  ٦٠٠دالر در ماه است .جای تعجبی نيست که  %٩٠جمعيت
کشور زير خط فقر زندگی می کنند.
کارگران شريف ونزوئال
دولت سرمايه داری ايران ،ھيچ اختالف و تضا ّد بنيادينی با امپرياليسم آمريکا ندارد .آن ھا در حالت جنگ سرد با
آمريکا قرار دارند و با دريافت امتيازات کافی ،به زودی وارد معامالت سياسی با اياالت متحده خواھند شد و پشت شما
را خالی خواھند کرد .در حقيقت دولت سرمايه داری ايران به آمريکا در تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق – و
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روی کار آوردن رژيم ھای دست نشانده ای مانند رژيم »کرزای« و »مالکی« به وسيلۀ تبادل تجاری امنيتی و معامالت
ديگر -کمک کرده است .دولت سرمايه داری ايران ھم اکنون مشغول مذاکره نزديک با دولت اوباما در مورد حل مسايل
افغانستان است .اين دولت علی رغم شعارھای به ظاھر »ض ّد امپرياليستی« اش ،به سوی بازسازی پيوندھای سابق خود
با اياالت متحده آمريکا پيش می رود .گزينش احمدی نژاد ،نشانگر چرخش نھايی رژيم برای حل اختالفاتش با
امپرياليسم ،و در رأس آن آمريکا است .بر خالف تمام »دشمنی ھا« ،و ژست ھای »ض ّد امپرياليستی« ،رژيم آمادۀ ح ّل
کليۀ اختالفات موجود با آمريکا است .دولت ايران می خواھد از ايران ،جامعه ای مثل کلمبيا بسازد )در کلمبيا ھزاران
کارگر اتحاديه ای کشته شده است تا شرکت ھای چند مليتی بتوانند بدون ھيچ گونه مانعی ،کارگران را استثمار کرده و
منابع طبيعی کشور را به يغما برند( .بی جھت نيست که دولت ايران ،سال ھاست در جھت اجرای نسخه ھای نئوليبرالی
ورشکستۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی پول گام برداشته و برای پيوستن به سازمان تجارت جھانی لحظه شماری
می کند.
کارگران شريف ونزوئال
پيوند نزديک و مرتب رھبر شما آقای ھوگو چاوز با سران اين رژيم ،موجب شده است که توده ھای مردم ايران به
درس ھای بزرگ روند انقالبی در ونزوئال پشت کنند .جای گرفتن در قلب و ذھن توده ھای مردم ايران و کشورھای
نظير آن ،بھترين راه حل درازم ّدت برای قطع کردن دست ھای واشنگتن از آمريکای التين است .نزديکی رھبر شما با
دولت سرمايه داری ايران ،دولتی که دستھايش به خون ھزارھا کارگر و جوان آغشته است ،نشان می دھد که سياست
بين المللی ض ّد امپرياليستی رھبر شما دچار انحرافی اساسی است .ايشان با نزديکی به رژيم ھای ارتجاعی ،ھرگز
نخواھد توانست مبارزۀ ض ّد امپرياليستی را به فرجام رساند .تنھا اتحاد نمايندگان واقعی کارگران و زحمتکشان می تواند
در مقابل امپرياليسم ايستادگی کند.
کارگران شريف ونزوئال
در کنار کارگران ايران قرار بگيريد و سياست خارجی رھبران خود را محکوم کنيد .طرفداری از احمدی نژاد يعنی
طرفداری از سرکوب کارگران و جوانان ايران .مواضع انحرافی آقای چاوز را به چالش کشيده و آن را طرد کنيد.
طرفداری از دولت احمدی نژاد ،آن ھم پس از وقايع اخير ،در بدترين حالت يک خيانت آشکار به زحمتکشان ايران و
در بھترين حالت يک لغزش اساسی در سياست خارجی است
با احترام
مازيار رازی
سخنگوی گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
سوم تيرماه ١٣٨٨
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اعالم ھمبستگی با جنبش توده ای مردم ايران:
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بيانيۀ "جريان مارکسيستی انقالبی" )ونزوئال(
منبع :سايت "در دفاع از مارکسيسم"

٥

برگردان :و -آکوچکيان
توضيح ميليتانت :پس از اعالم »پيروزی« احمدی نژاد در انتخابات ،و در آغاز ناآرامی ھا و متعاقبا ً سرکوب آن از
سوی رژيم ،ھوگو چاوز پيروزی احمدی نژاد را به وی تبريک گفت و سرکوب اعتراضات را تلويحا ً تأييد نمود .از آن
جا که اين موضوع به خشم معترضين و بسياری از گروه ھای چپ انجاميد و به عالوه فرصتی شد برای نيروھای
راست و ليبرال برای تخطئۀ دستاوردھا و درس ھای تحوالت ونزوئال ،گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران که ھنوز
به دليل انتقادات خود به فرصت طلبی ھای الن وودز و باند رھبری سازمان گرايش بين المللی مارکسيستی از آن اخراج
نگرديده بود ،توانست تا از طريق فشارھا و مکاتبات فراوان با متحدين خود در ونزوئال ،نامۀ حمايتی حاضر را در نقد
چاوز بگيرد .ھرچند انتقادات اين نامه به سياست بين المللی چاوز بسيار ماليم و تاحدی ضعيف بود ،با اين وجود انتشار
آن در آن مقطع زمانی تأثيرات مھمی برجای گذاشت.
توضيح سايت "در دفاع از مارکسيسم" :در پاسخ به اظھارات اخير ھوگو چاوز ،رئيس جمھور ونزوئال ،جريان
مارکسيستی انقالبی ) (CMRبيانيۀ زير را منتشر ساخته است .جريان مارکسيستی انقالبی ،حمايت خود را از جنبش
توده ھای مردم ايران اعالم داشته و ضمنا ً به توضيح تفاوت ھا و وجوه تمايز جنبش انقالبی ونزوئال و رژيم ض ّد انقالبی
در ايران می پردازد.
انقالب بوليواری و ايران
در ايران ما با شرايطی رو به رو ھستيم که در آن ،از يک سو اپوزسيون تقلّب انتخاباتی را محکوم می کند و از سويی
ديگر ،تمام شکايات آن ھا از حمايت نيروھای امپرياليستی برخوردار می گردد و تظاھرکنندگان مخالف نتايج انتخاباتی
به خيابان ھا می ريزند .کامالً قابل فھم است که چرا انقالبيون ونزوئال بين آن چه که در ايران رخ می دھد و دوره ای
که ما در طی انقالب بوليواری پشت سرگذاشته ايم شباھت ھايی می بينند .در ونزوئال ،ض ّد انقالبی ارتجاعی و وابسته
به اوليگارشی بيش از دو بار تالش کرده است تا با حمايت امپرياليسم و به بھانۀ "تقلّب انتخاباتی" وضعيّتی از آشوب و
ھرج و مرج را در خيابان ھا به وجود آورد و از اين طريق ،پيروزی ھای انتخاباتی انقالب را غيرقانونی نشان دھند.
)به عنوان مثال در رفراندوم عزل ]چاوز در سال  ،[٢٠٠٤انتخابات رياست جمھوری سال  ،٢٠٠٦رفراندوم قانون
اساسی در سال  ٢٠٠٧و غيره( ا ّما اين شباھت ھا ،حقيقت را ] يعنی آن چه را که به واقع در ايران در حال رخ دادن
است[ نشان نمی دھد.
جمھوری اسالمی :يک رژيم انقالبی؟
پيش از ھر چيز ،بايد گفت که رژيم جمھوری اسالمی ايران ،به ھيچ رو رژيمی انقالبی نيست .انقالب ايران ،که در
سال  ١٩٧٩به پيروزی رسيد ،يک انقالب توده ای واقعی با مشارکت فعّال طبقۀ کارگر ،جوانان ،دھقانان ،سربازان،
زنان و ساير اقشار بود و در اين بين ،عامل تعيين کننده ای که نھايتا ً رژيم منفور شاه را به زير کشيد ،اعتصاب عمومی
کارگران بخش نفت بود .ميليون ھا نفر از کارگران به تشکيل "شورا" در کارخانه ھای خود پرداختند و کنترل و
سازماندھی آن را به دست گرفتند؛ درست مشابه ھمان اقداماتی که کارگران صنعت نفت ونزوئال در دسامبر سال
توضيحات مترجم:
* تمامی عبارات داخل کروشه از من است.
http://www.marxist.com/venezuela-solidarity-iran-statement-cmr.htm
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 ٢٠٠٢و در شرايط سابوتاژ )خرابکاری تع ّمدی( در اقتصاد و تعطيلی کارخانجات از سوی کارفرمايان انجام دادند.
ميليون ھا نفر از دھقانان ،زمين ھای زمينداران بزرگ را مصادره نمودند )ھمان کاری که امروز در ونزوئال انجام می
شود( .محصّلين و دانشجويان ،مدارس و دانشگاه ھای خود را اشغال و با پايان بخشيدن به نخبه گرايی حاکم بر فضای
آموزشی کشور ،اقدام به دموکراتيزه کردن ساختار دانشگاه ھا نمودند .سربازان نيز "شورا" ھای خود را تشکيل دادند و
توانستند ارتش را از حضور افسران ارتجاعی پاک سازند .ملّيت ھای تحت ستم )اعم از کرد ،عرب ،آذری و غيره( به
آزادی خود دست يافتند و بدين ترتيب مردم ايران ،به مثابۀ يک ک ّل واحد ،توانستند از زير يوغ امپرياليسم بيرون آيند.
با اين وجود ،رژيم فعلی ايران ،در فاصلۀ بين سال ھای  ١٩٧٩و  ١٩٨٣و به خصوص با در ھم کوبيدن انقالب به
وسيلۀ روحانيون بنيادگرای اسالمی ،قوام گرفت .با گذشت چند سال ،تمامی پيروزی ھای انقالب  ١٩٧٩به دست نابودی
سپرده شد .از يک سو ،زمين از دست ھمان دھقانانی که آن را تصرّ ف کرده بودند ،خارج و به زمينداران پيشين باز پس
داده شد و از سوی ديگر ،شوراھای کارخانجات نابود گشت و جای خود را به "شوراھای اسالمی" داد و به اين ترتيب،
ح ّ
ق تش ّکل يا اعتصاب از کارگران سلب شد .تفسير خاصّی از اسالم به تمامی مردم تحميل گشت و به موازات آن،
ت مردم کشور ،فراھم آمد.
حقوق زنان به شدّت پايمال و جوّی از سرکوب
ايدئولوژيک اکثريّ ِ
ِ
مصادره و در ھم شکستن انقالب کارگران و توده ھای مردم در سال  ١٩٧٩از سوی روحانيون بنيادگرای اسالمی ،فقط
در نتيجۀ سياست ھای اشتباه ک ّل سازمان ھای چپ ممکن بود؛ سازمان ھايی که می پنداشتند قادر به تشکيل يک جبھۀ
واحد با روحانيون و به رھبری آيت ﷲ خمينی می باشند .در نھايت ،ھمين سازمان ھا بھای سنگين اشتباھات خود را
پرداختند :در طی يک دورۀ چھار ساله ،با تشديد حمالت وحشيانۀ حاکميّت به چپ ،جمھوری اسالمی با سوار شدن بر
موج انقالب کارگری و ض ّد امپرياليستی ايران ،موقعيّت خود را تحکيم و تثبيت نمود.
روحانيون ايران ،برای رسيدن به اين ھدف ،با سازماندھی اشغال سفارت آمريکا و بھره برداری ماھرانه از جنگ
عراق ،خود را در ردای ض ّد امپرياليستی پوشاندند .سال  ،١٩٨٣تمامی احزاب چپ )با وجود دفاع از تشکيل يک جبھۀ
واحد با خمينی( ممنوع شدند و قريب به  ٣٠٠٠٠مبارز با گرايشات مختلف رفرميستی ،ناسيوناليستی يا چپ انقالبی به
قتل رسيدند .تمامی اين ھا ،مبادی پيدايش رژيم کنونی جمھوری اسالمی است .رژيمی که نه انقالبی ،بلکه مولود درھم
شکستن يک انقالب است.
آيا تقلّب انتخاباتی صورت گرفت؟
برخی ا ّدعا می کنند که در انتخابات  ١٣ژوئيۀ  ،٢٠٠٩تقلّبی صورت نگرفته است؛ ا ّما نمونه ھای زيادی وجود دارند
که خالف اين مدّعا را نشان می دھند .برای شروع بايد گفت که ھر کانديدای شرکت در انتخابات ،ناگزير می بايد به
تأييد شورای نگھبان ،ھيئتی غير دموکراتيک متش ّکل از  ١٢نفر ،برسد.
در مورد شيّادی در انتخابات ،اجازه دھيد به ذکر يک نمونۀ به اثبات رسيده اشاره کنيم .محسن رضايی ،کانديد اصولگرا
ت ھفتۀ گذشته شرکت داشته است ،ادّعا کرد که در  ٨٠تا ١٧٠
که نه فراخوان تج ّمعی داده و نه در ھيچ يک از اعتراضا ِ
شھرستان ،تعداد افراد رأی دھنده از جمعيّت سرشماری شدۀ واجد شرايط شرکت در انتخابات ،بيشتر بوده است .يعنی
تعداد آرای اخذ شده بيش از واجدان شرايط بوده است! در تمامی اين شھرستان ھا ،احمدی نژاد با اکثريّت آرا -در برخی
موارد ٨٠ ،يا  ٩٠درصد آرا -پيروز شد .روز  ٢١ژوئيه ،پس از يک ھفته تظاھرات با مشارکت ميليون ھا نفر از مردم
و مرگ دست کم  ١٢نفر در درگيری ھای روز شنبه  ٢٠ژوئيه ،شورای نگھبان مجبور گشت تا در مورد شکايات
مطرح شده توضيحاتی بدھد .عبّاسعلی کدخدايی ،سخنگوی شورای نگھبان ،در شبکۀ دوّ م صدا و سيمای جمھوری
اسالمی ايران ) (IRIBصحبت کرد و گفت که "آمارھای ارائه شده از سوی کانديداھايی که ا ّدعا می کنند در  ٨٠تا
 ١٧٠شھر ،بيش از  %١٠٠افراد واجد شرايط رأی داده اند ،درست نيست .اين آمار مربوط  ٥٠شھر است" ! او در
ادامۀ توضيحات خود گفت که اين مورد ،يعنی شرکت بيش از  ١٠٠درصد واجدين شرايط در انتخابات " ،امری طبيعی
است؛ چرا که برای مردم ھيچ گونه منع قانونی جھت رأی دادن در شھر يا استان ھای ديگر ،که اغلب در حال رفت و
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آمد به آن جا ھستند ،وجود ندارد" در آخر ھم اضافه کرد که "مجموع آرای ]آن ٥٠شھر[ قريب به سه ميليون رأی
٦
است" که اين موضوع نمی توانسته تأثير چندانی روی نتايج نھايی انتخابات گذاشته باشد.
احمدی نژاد :يک انقالبی؟
احمدی نژاد ،درست مانند روحانيون در سال  ،١٩٧٩برای جلب حمايت توده ھای مردم به شعارھای ض ّد امپرياليستی و
حامی مستضعفين رو آورده است .ا ّما بگذاريد اجماالً نگاھی به اوضاع و احوال واقعی مردم در طی دوران رياست
جمھوری او بيندازيم ]و مقايسه ای با ونزوئال داشته باشيم[ :در ونزوئال ،انقالب بوليواری به موجی از تشکيل اتحاديه
ھای کارگری و مبارزات از سوی کارگران دامن زده است .پرزيدنت چاوز ،کارگران را برای اشغال کارخانه ھای
متروکه و راه اندازی آن ھا تحت کنترل کارگری فراخوانده است .در ايران ا ّما ،کارگران از ح ّ
ق تش ّکل يا اعتصاب
برخوردار نيستند و چنان چه اين قوانين را زير پا بگذارند ،با وحشيانه ترين سرکوب ھا مواجه خواھند شد .مورد
رانندگان اتوبوس در تھران را نگاه کنيد؛ ھنگامی که  ٣٠٠٠نفر از آنان برای تشکيل يک سنديکا اقدام کردند ،شرکت
واحد با اخراج ھای توده ای به آن ھا پاسخ داد و نيروی انتظامی به رھبران اتحاديه ،من جمله اوسالو دبير ک ّل اتحاديه،
يورش برد و آدمکشان نيروی انتظامی حتی قصد داشتند تا زبان اوسالو را قطع کنند.
ھنگامی که فعّالين اتحاديه ھای کارگری )تريد يونيونيست( سنندج اقدام به برگزاری مراسم ا ّول ماه مه در سال ٢٠٠٧
نمودند ،پليس با يک سرکوب وحشيانه واکنش نشان داد .يازده تن از فعّالين کارگری سرشناس پيش از آزادی ،به ھر
يک  ١٠ضربه شالق و پرداخت جريمه محکوم شدند .زمانی که  ٢٠٠٠نفر از فعّالين کارگری ،امسال اقدام به
برگزاری مراسم اوّ ل ماه مه در تھران نمودند ،نيروی انتظامی با سرکوب گسترده وارد صحنه شد و  ١٥٠نفر از آنان
را بازداشت نمود )ھم اکنون تعدادی از آنان ھم چنان در زندان به سر می برند( ميليون ھا کارگر ايرانی در انتظار
پرداخت حقوق معوّقۀ چندين ماھۀ خود ھستند و درست ھنگامی که سعی می کنند متش ّکل شوند ،با سرکوب وحشيانه از
سوی پليس رو به رو می گردند.
در حالی که انقالب بوليواری در ونزوئال ،روند خصوصی سازی شرکت ھای دولتی را متوقّف نموده و بسياری از
شرکت ھای خصوصی شده را مج ّدداً ملّی کرده است ،در ايران ،احمدی نژاد روند خصوصی سازی شرکت ھای
دولتی ،من جمله مخابرات ،فوالد مبارکه اصفھان ،پتروشيمی اصفھان ،سيمان کردستان و بسياری ديگر را شتاب
بخشيده است ) ١٦٧مورد خصوصی سازی در بين سال ھای  ٢٠٠٨-٢٠٠٧و  ٢٣٠مورد ديگر در خالل سال ھای
 (٢٠٠٩-٢٠٠٨در فھرست شرکت ھايی که قرار است خصوصی شوند ،نام بزرگترين صنايع پتروشيمی کشور،
بزرگترين بانک ھا ،صنايع نفت و گاز ،بخش بيمه و غيره ،به چشم می خورد.
ھر چند دولت احمدی نژاد برای منحرف ساختن توده ھای مردم از مسائل داخلی کشور ،به انتقاد از امپرياليسم آمريکا
رو می آورد ،ا ّما اين به معنای مبارزه با دشمنی که آن را به باد انتقاد می گيرند ،نيست .اياالت متحده توانست برای
مداخلۀ نظامی در عراق روی موضع پاسيفيستی و منفعالنۀ دولت ايران و طبقۀ حاکم آن ،که به تضعيف رژيم عراقی
رقيب خود به عنوان فرصتی برای تثبيت نيروی خود در منطقه نگاه می کردند ،حساب کند .دولت ايران به جای
پشتيبانی از يک مبارزۀ متحد انقالبی در کشور ھمسايه برای آزادی ملّی ،نقشی اساسی در ايجاد شکاف و تقسيم کردن
مبارزه به چند صف وجبھۀ مذھبی ايفا کرد.
موسوی ،کانديدای "اصالح طلب" ،گزينۀ بھتر نيست .او در دھۀ  ،١٩٨٠يعنی دوران قتل عام  ٣٠ھزار نفر از فعّالين
چپ گرا ،نخست وزير کشور بود .ا ّما حاال به ناگھان "کشف" کرده است که بدون ض ّديت با چارچوب ھای کلّی
جمھوری اسالمی ،نياز به "اصالحات" وجود دارد؛ ٧يعنی يک سری اصالحات ظاھری از باال به طوری که ھمه چيز
 ٦اظھارات عبّاسعلی کدخدايی در خصوص اعتراض کانديداھا در سايت "ايفنا نيوز" موجود است:
http://www.ifnanews.com/vdcfimd1aw6dx.giw.html
 ٧به عنوان يک نمونه نگاه کنيد به بيانيۀ شمارۀ  ٥ميرحسين موسوی خطاب به مردم:
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ھم چون گذشته باقی بماند و او و ھم قطارانش بتوانند در قدرت حضور داشته باشند .شکاف بين احمدی نژاد و موسوی،
شکاف مابين دو جناح رژيم ارتجاعی است :يک جناح خواھان "اصالحات از باال" به منظور جلوگيری از انقالب از
پايين است و ديگری ،خواھان حفظ "کنترل از باال" برای جلوگيری از انقالب از پايين.
اگر چه شکاف در باالی رژيم فضا را برای يک جنبش توده ای واقعی ،جنبشی که در طول يک ھفتۀ گذشته رژيم را به
چالش کشيده  ،باز کرده است؛ اگر ش ّکی در مورد خصلت انقالبی و مردمی جنبش توده ھای ايران وجود دارد ،بياييد به
موضع فعّالين طبقۀ کارگر در اين بين نگاه کنيم .اکثريّت کارگران و اتحاديه ھای کارگری )که در دورۀ احمدی نژاد
غير قانونی بوده اند( پيش از انتخابات به درستی اعالم کردند که ھيچ يک از کانديد ھا نمايندۀ منافع کارگران نيستند و
در نتيجه آن ھا از دادن رأی به ھيچ يک از طرفين حمايت نکردند .با اين وجود ،ھم سنديکای شرکت واحد و ھم
کارگران ايران خودرو -بزرگترين کارخانۀ ساخت اتوموبيل در خاورميانه -در شرايطی که با تظاھرات مردم در ھفتۀ
گذشته رو به رو شدند ،حمايت خود را از جنبش اعالم داشتند و حتی ايران خودرو ،در ھر شيفت ،نيم ساعت وارد
اعتصاب شد .اکنون ،فعّالين انقالبی در ايران مشغول بحث برای فراخوان يک اعتصاب عمومی عليه رژيم و برای
آزادی ھای دموکراتيک ھستند.
به وضوح ما ،به عنوان افرادی انقالبی ،می بايد مخالفت خود را با ھر گونه مداخلۀ امپرياليستی در ايران نشان دھيم.
پرزيدنت چاوز ،در چند سال گذشته به درستی در فروم ھای بين المللی از ايران در مقابل زورگويی ھای امپرياليسم به
سرکردگی اياالت متحده دفاع کرده است .اشتباه گرفتن انقالب با ض ّد انقالب ،اشتباھی مھلک خواھد بود .انقالب
بوليواری بايد در جبھۀ مردم  ،کارگران ،جوانان و زنانی باشد که اکنون در خيابان ھای تھران و ساير شھرستان ھا
حضور دارند و "کاراکاسو" ٨يا " ١٣آوريل" ٩خود را عليه رژيم منفور و ض ّد انقالبی جمھوری اسالمی به پيش می
برند.

http://www.mojahedin-enghelab.net/ShowItem.aspx?ID=1519&p=1
) Caracazo ٨يا  (sacudónنامی است که به تظاھرات و شورش ھای  ٢٧فوريه  ١٩٨٩در کاراکاس )پايتخت
ونزوئال( و شھرھای اطراف آن اطالق می شود؛ در جريان اين شورش ھا بين  ٢٧٥تا  ٣٠٠٠نفر و عمدتا ً به دست
نيروھای امنيتی ،جان باختند .ريشۀ اين شورش ھا به بحران اقتصادی اوايل دھۀ  ١٩٨٠و به خصوص نتايج اجرای
نسخه ھای "بازار آزادی" صندوق بين المللی پول به وسيلۀ پرزيدنت کارلوس پرز در دور دوّم رياست جمھوری او
) (١٩٩٣-١٩٨٩باز می گشت؛ با اجرای اين برنامه ھا ،که شامل خصوصی سازی شرکت ھای دولتی ،اصالحات
مالياتی ،کاھش سوبسيدھا و حذف نقش دولت در اقتصاد می گشت ،قيمت بنزين  %١٠٠و ھزينۀ حمل و نقل عمومی
 %٣٠افزايش يافت .سرانجام در تاريخ  ٢٧فوريه  ،٩٨اعتراضات از شھری در ايالت ميراندا آغاز گشت و به سرعت
به شھرھای اطراف گسترش يافت .برای اطّالع بيشتر از اين واقعه به مطلب زير مراجعه کنيد:
http://www.handsoffvenezuela.org/anniversary_caracazo_london.htm
 :April 13 ٩تالش برای کودتای سال  ،٢٠٠٢که در تاريخ  ١١آوريل ھمين سال آغاز شد و تنھا  ٤٧ساعت به طول
انجاميد ،نھايتا ً نافرجام باقی ماند و به شکست انجاميد .طی اين کودتا ،پرزيدنت ھوگو چاوز به طور غيرقانونی
بازداشت و مجمع ملّی و ديوان عالی ونزئال منحل شد و ھم چنين قانون اساسی کشور نيز باطل اعالم گشت .پدرو
کارمونا ،رئيس فدراسيون اتاق ھای بازرگانی ونزوئال ) ،(Fedecámarasبه عنوان رئيس جمھور موقّت منصوب شد.
در کاراکاس ،کودتا منجر به شورش ھايی در حمايت از چاوز گشت .بخش ھای کليدی ارتش و قسمت ھايی از جنبش
ض ّد چاوز ،از بازگرداندن کارمونا امتناع ورزيدند .گارد رياست جمھوری حامی چاوز ،کاخ رياست جمھوری
ميرافلورس را بدون درگيری و تيراندازی بازپس گرفت و در نتيجه دولت کارمونا سقوط کرد؛ چاوز در تاريخ ١٣
آوريل ،از مح ّل اسارت خود در "توريامو" ) (Turiamoمتنی نوشت و در آن اظھار کرد که او استعفا نداده است .بدين
ترتيب ،چاوز مج ّدداً به سمت رياست جمھوری بازگشت ١٣" .آوريل" ونزوئال ،اشاره به ھمين واقعه دارد که در حقيقت
يکی از نقاط مھم و حسّاس تاريخ معاصر ونزوئال محسوب می گردد .جھت اطّالع بيشتر به متن زير رجوع کنيد:
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روز  ١٨ژوئيه ،پرزيدنت چاوز باری ديگر به احمدی نژاد به مناسبت انتخاب مج ّدد او به سمت رياست جمھوری
تبريک گفت و از "ھمبستگی ونزوئال در صورت حملۀ جھان سرمايه داری عليه مردم آن کشور ]ايران[ " صحبت به
ميان آورد .جريان مارکسيستی انقالبی در ونزوئال با اين موضع گيری مخالف است؛ ما مايليم تا در بحث پيرامون
اظھارات فوق شرکت داشته باشيم.
تصاوير سرکوب وحشيانۀ جوانان و کارگران ايران و ديدن اين موضوع که يک دانشجوی جوان يا يک کارگر فقط به
صرف سازماندھی اعتصاب ،ايجاد اتحاديۀ کارگری يا تظاھرات عليه دولت و کارفرمايان حبس می شود ،خشم تمامی
کارگران و جوانان سراسر دنيا را عليه دولت برانگيخته است .تعدادی روشنفکر ض ّد انقالبی و رسانه ھای در خدمت
امپرياليسم ،آگاھانه  -و به شکلی سالوسانه و عوام فريبی -سعی دارند تا ونزوئال را با ايران و يک رئيس جمھور ض ّد
١٠
امپرياليست و انقالبی ھم چون چاوز را با احمدی نژاد يکسان جلوه دھند .نمونۀ آن ،مقالۀ اخير روزنامۀ "اِل پائيس"
اسپانياست که از آخرين برنامۀ چاوز در برنامۀ "سالم پرزيدنت" ١١نقل قول ھايی می آورد.
با يک چنين مقايسه ای آن ھا می خواھند در ميان کارگران سراسر جھان سردرگمی ايجاد کنند ،ھمدردی با و حمايت از
انقالب ونزوئال را ،به عنوان وجه اشتراک ميليون ھا نفر از مردم در سراسر جھان ،تضعيف نمايند.
دقيقا ً به ھمين دليل است که کارگران و جوانان انقالبی ونزوئال تنھا می توانند با آغاز بحث ھای جدّی پيرامون ماھيّت
رژيم ايران ،مطالعۀ تاريخ و وضعيّت فعلی آن ،نشان دادن ھمبستگی ما با برادران و خواھران ايرانيمان در مبارزاتشان
برای پيروزی از طريق يک اقدام توده ای و رسيدن به ھمان حقوقی که کارگران ونزوئال امروز دارند ،با کارزاری که
به راه افتاده است مقابله کنند .در عين حال ما می بايد ھم با سرکوب برادران و خواھرانمان به وسيلۀ دولت مبارزه و آن
را محکوم کنيم و ھم با عوام فريبی و مانورھای امپرياليسم.
جريان مارکسيستی انقالبی ازجنبش انقالبی توده ھای مردم ايران عليه جمھوری اسالمی و به خصوص جنبش کارگران
ايران برای حقوق دموکراتيک و مطالبات اقتصادی خود حمايت می کند و در عين حال ،در مقابل ھرگونه مداخلۀ
امپرياليستی می ايستد.
ونزوئال ٢٢ ،ژوئن  ١) ٢٠٠٩تيرماه (١٣٨٨

http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Venezuelan_coup_d'état_attempt
) "El País" ١٠کشور( يکی از روزنامه ھای کثير اإلنتشار در اسپانياست که قريب به  ٢.١ميليون نفر خواننده دارد؛
پس از آن) "El Mundo" ،جھان( با قريب به  ١.٢٩ميليون خواننده دوّمين روزنامۀ بزرگ اين کشور محسوب می
شود:
http://en.wikipedia.org/wiki/El_País
 :Aló Presidente ١١برنامه ای که ھر يکشنبه ساعت  ١١صبح از ايستگاه ھای راديويی و تلويزيونی دولت پخش می
شود و چاوز ،به عنوان ميزبان و مجری آن ،راجع به مسائل روز صحبت می کند .نگاه کنيد به:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aló_Presidente
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نامۀ سرگشاده به
ھوگو چاوز رئيس جمھور ونزوئال
ھوگو رافائل چاوز فرياس ،رئيس جمھوری بوليواری ونزوئال
آقای رئيس جمھور،
ديروز ھفتمين باری است که شما برای مالقات رھبران دولت سرمايه داری ايران وارد اين ايران می شويد.
در ژوئيۀ  ،٢٠٠٧ششمين سفر شما به ايران و در ژوئيۀ  ٢٠٠۶پنجمين سفر شما و ھمچنين در نوامبر  ٢٠٠۴ھنگام
چھارمين ديدار رسمی شما از ايران ،برخی از فعاالن جنبش کارگری ايران به شما نامه ای فرستادند و در آن نگرانی
ھای خود را در رابطه با سوء استفادۀ رژيم ايران از نام و محبوبيت شما در ميان توده ھای مردم آمريکای التين و
فعالين مترقی و ض ّد گلوباليزاسيون در سطح جھان ابراز داشتند .در آن نامه تفاوت ھای بنيادين بين حکومت بوليواری با
رژيم ايران ذکر شد .اما شما ظاھراً توجھی به ندای کارگران و مردم تحت ستم ايران نکرديد و بار ديگر سران اين
دولت ض ّد کارگری را مالقات کرده و آن ھا را به آغوش کشيديد و قراردادھای نوين امضا کرديد .شما با اين سفر نشان
داديد که در اتخاذ سياست خارجی و ايجاد جبھۀ ض ّد امپرياليستی دچار لغزش بنيادين شده ايد.
آقای رئيس جمھور،
شما بايد توجه کنيد که وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ونزوئال و ايران در دو جھت مخالف ھم سير می کنند.
اگرچه ھر دو کشور شاھد شکوفايی قابل مالحظه ای در درآمد نفت )و گاز( بوده اند ،اما ،مابين شيوه ھای استفاده از
اين درآمد مضاعف ،تفاوت ھای فاحشی وجود دارد .در ونزوئال ،از اين درآمد برای ساختن بيمارستان ھا و مدارس و
دانشگاه استفاده می شود؛ و در ايران برای پر کردن جيب عدۀ معدودی سرمايه دار.
از يک سو در ونزوئال ،ما شاھد ملی شدن ھر چه بيشتر شرکت ھا ،امکانات رايگان دارو و درمان ،آموزش و پرورش
و غيره ،و سياست اھدای حقوق و آزادی بيشتر در قانون اساسی ،خصوصا ً به کارگران و اقشار فقير جامعه بوده ايم.
برای کارگران اين گونه پيشرفت ھا به معنای کسب کنترل بيشتر آن ھا بر شيوۀ زندگی و کارشان بوده است .مھم تر از
ھمه ،سلب مالکيت از کارخانه ھا و تشويق به کنترل و دخالت کارگری ،ماھيت جنبش کارگری ونزوئال را تغيير داده
است .جنبش بوليواری و سياست ھای حکومت آن تغييرات عظيمی را در تعادل نيروھای طبقاتی ونزوئال به نفع طبقۀ
کارگر انجام داده است .حکومت ونزوئال نه تنھا کارگران را به ساختن »اتحاديۀ ملی کارگران« به عنوان بديلی در
مقابل »کنفدراسيون کارگری ونزوئال« تشويق کرده است ،بلکه کارگران در اداره و مديريت کارخانجات و ساير شرکت
ھا حضور و دخالت داشته اند .تمام جھان می داند که شما ليست اساسی  ١١۴٩کارخانۀ تعطيل شده را بيرون داده و به
صاحبان آن ھا اخطار داديد» :آن ھا را تحت کنترل کارگری قرار دھيد و يا حکومت از شما سلب مالکيت خواھد کرد!«
اما در ايران عالوه بر نبود حقوق دموکراتيک اوليه ،کارگران از داشتن ح ّ
ق تشکيل ھرگونه اتحاديۀ کارگری محروم
ھستند .امروز ،کارگران ايران حتی ح ّ
ق داشتن يک کنفدراسيون مانند »کنفدراسيون کارگری ونزوئال« را ندارند! آن
چه آن ھا دارند »خانۀ کارگر« و »شورای اسالمی کار« وابسته به دولت است؛ که برای حمله به کارگران شکل گرفته
اند.
اما در پيش چنين نبوده است :سرنگونی رژيم شاه ،برای کارگران آزادی ھايی را دربر داشت که در برخی موارد حتی
شامل کنترل بر توليد و توزيع نيز شد .اما ھيئت حاکم اسالمی موفق شد از طريق سرکوب ،تمام دستاوردھای کارگران
را از آن ھا بازپس گيرد .اين رھبرانی که شما در آغوش می کشيد ،با کشتن ھزاران کارگر ،جنبش را نابود و چندين
دھه به عقب کشاندند .در جامعۀ ايران ،حتی اتحاديه ھای کارگری زرد طرفدار کارفرما که در دورۀ شاه قابل تحمل
بود ،غيرقانونی شده و ھم چنان غيرقانونی باقی مانده است! حتی فدراسيون اتحاديه ھای کارگری ای مانند »کنفدراسيون
کارگری ونزوئال« نيز در ايران غير قانونی می باشد!
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در ايران ميزان بيکاری رسمی )که پايين تر از ميزان واقعی است(  ١٠.٨۵بوده و بيکاری در ميان جوانان )بين سنين
 ١۵تا  ٢٢.٣۵ (٢۴است .حتی وقتی کارگران شاغل ھستند ،اغلب حقوقشان پرداخت نمی شود -در بسياری از موارد
ت پرداخت مخارج نيازھای ابتدايی خود در
بيش از يک سال .حتی آن ھايی که دستمزد خود را دريافت می کنند با مشق ِ
زندگی مواجه ھستند ،زيرا که دستمزدشان کفاف زندگی عادی را نمی دھد .برای نمونه ،اجارۀ آپارتمان دواتاق خوابه
 ۴٢٢دالر در ماه است ،درحالی که درآمد يک کارمند عادی  ١٢٠دالر ،يک معلم  ١٨٠دالر و حتی درآمد يک پزشک
 ۶٠٠دالر در ماه است .جای تعجبی نيست که  ٩٠درصد جمعيت کشور زير خط فقر زندگی می کنند.
آقای رئيس جمھور،
دولت سرمايه داری ايران ،ھيچ اختالف و تضاد بنيادينی با امپرياليسم آمريکا ندارد .آن ھا در حالت جنگ سرد با
آمريکا قرار دارند و با دريافت امتيازات کافی ،وارد معامالت سياسی با آمريکا خواھند شد و پشت شما را خالی می
کنند .در حقيقت دولت سرمايه داری ايران نقداً به آمريکا در تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق -و روی کار
آوردن رژيم ھای دست نشانده ای مانند رژيم »کرزای« و »مالکی« به وسيلۀ تبادل تجاری امنيتی و معامالت ديگر-
کمک کرده است .دولت سرمايه داری ايران ھم اکنون مشغول مذاکرۀ نزديک با دولت اوباما در مورد ح ّل مسائل
افغانستان است .اين دولت علی رغم شعارھای »ض ّد امپرياليستی«اش ،به سوی بازسازی پيوندھای سابق خود با اياالت
متحدۀ آمريکا پيش می رود .گزينش احمدی نژاد ،نشانگر چرخش نھايی رژيم برای حل اختالفاتش با امپرياليسم ،به
ويژه امپرياليسم آمريکا است .برخالف تمام »دشمنی«ھا ،و ژست ھای »ض ّد امپرياليستی« ،رژيم آمادۀ ح ّل کليۀ
اختالفات موجود با آمريکا است .دولت ايران می خواھد از ايران ،جامعه ای مثل کلمبيا بازسازی کند )در کلمبيا ھزاران
کارگر اتحاديه ای کشته شده تا شرکت ھای چندمليتی بدون ھيچ گونه مانعی بتوانند کارگران را استثمار کرده و منابع
طبيعی کشور را به يغما برند(.
آقای رئيس جمھور،
پيوند نزديک و مرتب شما با رھبران اين رژيم عاقبت باعث می شود که توده ھای مردم ايران به درس ھای بزرگ
روند انقالبی در ونزوئال پشت کنند .جای گرفتن در قلب و ذھن توده ھای مردم ايران و کشورھای نظير آن ،بھترين راه
ح ّل درازم ّدت برای قطع کردن دست ھای واشنگتن بر آمريکای التين است .نزديکی شما با دولت سرمايه داری ايران
که دست ھايش به خون ھزارھا کارگر و جوان آغشته است ،نشان می دھد که سياست بينالمللی ض ّد امپرياليستی شما
دچار انحراف اساسی است .شما با نزديکی به رژيم ھای ارتجاعی ھرگز نخواھيد توانست مبارزۀ ض ّد امپرياليستی را به
فرجام برسانيد .تنھا اتحاد نمايندگان واقعی کارگران و زحمتکشان می تواند در مقابل امپرياليسم ايستادگی کند.
با احترام
مازيار رازی
سخنگوی گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ١۴فروردين ١٣٨٨
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چند نکتۀ کوتاه به بھانۀ سفر دانيل اورتگا به تھران

سفرھای برخی از رھبران کشورھای آمريکای التين به ايران و برقراری ارتباط گيری سياسی و اقتصادی آن ھا با
دولت سرمايه داری ايران سؤاالتی را در ميان فعاالن سياسی برانگيخته است .برای پاسخگويی و اتخاذ موضع صحيح
در اين مورد ضروری است که به بھانۀ سفر اخير اورتگا )رھبر ساندنيست ھا و رئيس جمھور نيکاراگوئه( ،اشارات
کوتاھی به اين موضوع بشود.
 -١بديھی است که ما به عنوان يک گرايش مارکسيست انقالبی ارتباط گيری نزديک ھيچ دولتی )از جمله دولت چاوز(
را با دولت سرکوبگری مانند دولت احمدی نژاد تأييد نمی کنيم .به اعتقاد ما يک دولت سوسياليستی انقالبی ھيچ گاه وارد
مذاکرات و معامالت پشت پرده با يک دولت سرمايه داری سرکوبگر که مخالفان خود را به زندان روانه کرده و اکثر
جامعه را مرعوب می کند ،نخواھد شد.
 -٢ما در سطح بين المللی از ھر موقعيتی برای افشای دولت سرکوبگر مستقر در ايران استفاده کرده و از فعاالن
سياسی و مخالفان دولت که جسورانه در مقابل آن مقاومت کرده و ھزينۀ آن را پرداخت می کنند ،حمايت می کنيم.
 -٣ما تمامی نمايندگان دولت ھايی را که با دولت ايران ھمکاری و ھمسويی دارند در صحنۀ بين المللی افشا می کنيم
)اين ھا شامل کليۀ رؤسای جمھور و رھبرانی می شود که با ايران ھمکاری درند :اورتگا؛ چاوز؛ کاسترو و غيره( .ما
در اين کشورھا بايد رھبرانشان را )ھرچند محبوب و منتخب مردم آن کشورھا باشند( به علت ارتباطشان با دولت ايران
مورد انتقاد قاطعانه قرار دھيم.
 -۴در عين حال بايد توجه کنيم که در کشورھای آمريکای التين در دورۀ اخير موجی از مبارزات ض ّد امپرياليستی با
سمت و سوی اقدامات مترقی و ض ّد سرمايه داری آغاز شده است .از اين رو ما بايد در کنار مردم ستمديدۀ اين کشورھا
در مقابل امپرياليزم نيز قرار گيريم )صرف نظر از انحرافات و اشتباھات رھبرانشان(.
 -۵دانيل اورتگا از رھبران جنبش ساندينيستی بود که در انتخابات اخير گردش به راست کرده است .اين رھبری ھم در
سطح سياست ھای درونی و ھم بين المللی بايد بی رحمانه توسط مارکسيست ھای انقالبی افشا گردد .ھوگو چاوز در
ونزوئال تحت تأثير مطالبات کارگری )در وضعيت کنونی( در حال انجام اقدامات ض ّد سرمايه داری است .ما از اين
اقدامات که مترادف با خواست توده ھای ونزوئاليی است ،حمايت می کنيم .اما سياست ھای بين المللی چاوز به ويژه
ارتباط با دولت سرمايه داری ايران را در سطح بين المللی )به خصوص در ونزوئال( محکوم می کنيم.
شورای دبيری ميليتانت
 ٢تيرماه ١٣٨۶
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سفر احمدی نژاد به ونزوئال
امروز ١٧ ،سپتامبر  ٢٦) ٢٠٠٦شھريور  ،(١٣٨٥محمود احمدی نژاد» ،رئيس جمھور« ايران ،اولين سفر خود به
ونزوئال را انجام میدھد .اين به دنبال پنج سفر رسمی ھوگو چاوز ،رئيس جمھور ونزوئال ،به ايران و سه سفر محمد
خاتمی به کاراکاس میباشد.
انتظار میرود که در طی اين سفر دو روزه بيست توافقنامه ،از جمله قرارداد ساخت خط توليد خودرو در ونزوئال،
امضا شوند .سپس در مراسمی در روز دوشنبه  ١٨سپتامبر ) ٢٧شھريور( ،آقای چاوز و احمدی نژاد استخراج نفت از
سوی شرکت دولتی »پتروپارس« در نوار نفت رودخانۀ »اورينوکو« را افتتاح خواھند کرد .آنان ھمچنين به ايالت
»بوليوار« ،در شرق ونزوئال ،خواھند رفت تا به کشاورزان ،تراکتور تحويل دھند .اين تراکتورھا از توليدات شرکت
مشترک ايرانی-ونزوئاليی ،که از سوی خاتمی در مارس  ٢٠٠٥افتتاح شد ،میباشند .تا به حال رژيم و سرمايهداران
ايران صدھا ميليون دالر در ونزوئال سرمايهگذاری کردهاند.
با وجود اين که ما درک میکنيم که ھر حکومتی نياز به روابط خوب ديپلماتيک و تجاری با تعداد زيادی از
حکومتھای متفاوتی در سراسر جھان داشته باشد ،ولی ما به رابطۀ بسيار نزديک و »برادرانه« حکومت چاوز با
»جمھوری اسالمی ايران« شديداً انتقاد داريم .ما بر اين باوريم که اين رابطه بر اساس درک نادرستی از »جمھوری
اسالمی« به مثابۀ يک رژيم »انقالبی« و »ضد امپرياليست« است .اين رابطه ،که شامل »برادر« خواندن احمدی نژاد
از سوی آقای چاوز است ،به تقويت رژيم و تضعيف جنبشھای تودهای در ايران -به خصوص مبارزات کارگران برای
برای حقوق اتحاديه ھای صنفی خود  -کمک می رساند.
به اين دليل ما تمامی انقالبيون ،سوسياليستھا و فعالين کارگری ونزوئاليی را فرا میخوانيم که ماھيت واقعی رژيم
ايران را در بين تودهھای جنبش بوليواری افشا کنند» .جمھوری اسالمی« يکی از سرکوبگرترين رژيمھای جھان است:
 کارگران حق ايجاد اتحاديه ،حق اعتصاب و حق انتخاب نمايندگان واقعی خود را ندارند؛ زنان به مثابۀ شھروندان درجۀ دوم می باشند و دارای نصف حقوق قانونی مردان را دارند؛ جوانان مجبورند که تابع ايدئولوژی ای قرون وسطايی باشند که در کوچکترين جزئيات زندگی آنان دخالت می کند؛ اقليت ھای ملی از ابتدايی ترين حقوق خود محرومند؛ از کل جمعيت ،حقوق واقعی دموکراتيک و انتخابات آزاد ربوده شده است.ما از تمامی فعاالن جنبش بوليواری خواھان اين ھستيم که مسألۀ اختناق در ايران ،به خصوص وضعيت وخيم طبقۀ
کارگر ،را در حوزهھای اتحاديه ھای صنفی و جلسات »محافل« و »ميسيون ھا«ی بوليواری خود مطرح کنند .آنان
ھمچنين میبايست کوشش کنند که در بين نمايندگان محلی و ملی خود ،من جمله آقای چاوز و ديگر مقامات کابينه ،در
اين مورد تبليغ کنند.
کارگران ايرانی را ياری کنيد که به دستاوردھای مشاب ِه برادران و خواھران ونزوئاليی خود دست يابند.
اتحاديۀ سوسياليست ھای انقالبی ايران
 ١٧سپتامبر  ٢٦) ٢٠٠٦شھريور (١٣٨٥
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نامۀ سرگشاده به ھوگو چاوز رئيس جمھور ونزوئال

ھوگو رافائل چاوز فرياس ،رئيس جمھوری بوليواری ونزوئال
آقای رئيس جمھور عزيز،
در نوامبر  ٢٠٠٤ھنگام چھارمين ديدار رسمی شما از ايران ،برخی از فعاالن جنبش کارگری ايران به شما نامه ای
فرستادند )که کپی آن در پيوست می آيد( و در آن نگرانی ھای خود را در رابطه با سوء استفادۀ رژيم ايران از نام و
محبوبيت شما در ميان توده ھای مردم آمريکای التين و فعالين مترقی و ض ّد گلوباليزاسيون در سطح جھان ابراز داشته
و بيان نموديم که رژيم ايران به اين وسيله می خواھد چھرۀ مثبتی مانند وجھۀ شما برای خود بسازد.
عالی جناب ،ما در آن نامه تفاوت ھای بنيادی بين حکومت بوليواری را که از پشتيبانی توده ای برخوردار بوده و می
کوشد تا خيلی از مشکالت و مسائل اقتصادی درازمدت ونزوئال را از بين ببرد با رژيمی که به وسيلۀ نابود کردن جنبش
توده ای ميليون ھا انسان به قدرت رسيد )جنبشی که ميليون ھا انسان را عليه فقر و عليه ديکتاتوری شاه ،عنصر دست
نشاندۀ »سيا« ،به حرکت درآورده بود( ،برجسته کرديم.
دو حکومت با برنامه ھای متضاد
در ظرف  ٢٠ماه که از نوشتن آن نامه می گذرد ،وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ونزوئال و ايران در دو جھت
مخالف ھم پيشرفت کرده است .اگر چه ھر دو کشور شاھد شکوفايی قابل مالحظه در درآمد نفت )و گاز( خود بوده
است ،اما تضادی که بين راه ھای استفاده از اين پول اضافی به وسيلۀ اين دو حکومت وجود داشته ،بيش از ھر زمان
ديگر جلب توجه می کند :سياست ھای اقتصادی ،برنامه ھای اجتماعی و تقدمات سياسی دو کشور درست مقابل ھم قرار
داشته است.
از يک طرف در ونزوئال ،ما شاھد ملی شدن ھر چه بيشتر شرکت ھا ،امکانات رايگان دارو و درمان ،آموزش و
پرورش و مانند آن ،و سياست اھدای حقوق و آزادی بيشتر در قانون اساسی ،خصوصا ً به کارگران و اقشار فقير جامعه
بوده ايم .برای کارگران اين گونه پيشرفت ھا به معنای دادن کنترل بيشتر به آن ھا بر روی طرز زندگی و کارشان بوده
است .مھم تر از ھمۀ اين ھا ،سلب مالکيت از کارخانجات و تشويق رياست جمھوری به کنترل و دخالت کارگری،
ماھيت جنبش کارگری ونزوئال را تغيير داده است .ھمين چندی پيش بود که »کنفدراسيون کارگری ونزوئال«ی فاسق و
تبھکار ،طرفدار کارفرما و بوروکراتيک ،انحصار نمايندگی کارگران ونزوئال را در دست داشت .امروز اين
کنفدراسيون حاشيه ای شده است.
جنبش بوليواری و سياست ھای حکومت آن تغييرات عظيمی را در تعادل نيروھای طبقاتی ونزوئال به نفع طبقۀ کارگر
انجام داده است .حکومت ونزوئال نه تنھا کارگران را به ساختن »اتحاديۀ ملی کارگران« به عنوان بديلی در مقابل
»کنفدراسيون کارگری ونزوئال« تشويق کرده است ،بلکه کارگران در اداره و مديريت کارخانجات و ساير شرکت ھا
حضور و دخالت داشته اند .تمام جھان می داند که شما عالی جناب ،ليست اسامی  ١١٤٩کارخانۀ تعطيل شده را بيرون
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داده و به صاحبان آن ھا اخطار داديد :آن ھا را تحت کنترل کارگری باز کنيد و يا حکومت از شما سلب مالکيت خواھد
کرد!
از طرف ديگر در ايران ،عالوه بر کمبود حقوق دموکراتيک در خيلی از موارد ابتدايی که بر روی وضعيت اکثريت
مردم تأثير منفی داشته است ،کارگران نيز از داشتن حق تشکيل ھرگونه اتحاديۀ کارگری محروم ھستند .اما در گذشته
ھميشه اين طور نبوده است :سرنگونی رژيم شاه ،برای کارگران آزادی ھايی چند را دربر داشت که در برخی موارد
حتی شامل کنترل بر روی توليد و توزيع ھم بود .سپس اما ھيئت حاکم اسالمی موفق شد تا با مانورھايی به رھبری
جنبش »انقالبی« و »راديکال« دستبرد زند .روحانيت به محض کسب اين رھبری ،با کشتن ھزاران کارگر ،جنبش را
نابود و چندين دھه به عقب کشاند .در اين رژيم ،حتی اتحاديه ھای کارگری زرد طرفدار کارفرما که برای شاه قابل
تحمل بود ،غيرقانونی شده و ھم چنان غيرقانونی باقی مانده است! حتی فدراسيون اتحاديه ھای کارگری ای مانند
»کنفدراسيون کارگری ونزوئال« نيز در ايران غيرقانونی می باشد!
امروز ،کارگران ايران بايد فقر و شرايط بسيار بد کاری را به علت نبود دو حق تحمل کنند :حق تشکيل اتحاديه ھای
کارگری مستقل خود و حق اعتصاب .نداشتن اين دو حق ،نه تنھا به معنای اين است که آن ھا نمی توانند جبھۀ متحدی به
منظور دفاع از حقوق ابتدايی و سطح زندگی خود ،بسازند ،بلکه وقتی از طرف کارفرمايان و اوباش رژيم مورد حمله
قرار می گيرند ،بايد کامالً متکی به رحم و شفقت مسئولين )قضايی رژيم( باشند .آن ھا نه تنھا حق مبارزۀ طبقاتی
ندارند ،که به خاطر آن محاکمه و مجازات می شوند!
در نتيجۀ اين امر ،ميزان بيکاری رسمی )که پايين تر از ميزان واقعی است(  ١٠/٨٥بوده و بيکاری در ميان جوانان
)بين سنين  ١٥تا  ٢٤سال(  ٢٢/٣٥است )آمار پاييز  .(٢٠٠٥حتی وقتی کارگران شاغل ھم ھستند ،اغلب حقوقشان
ت
پرداخت نمی شود -در خيلی از موارد بيش از يک سال ،حتی آن ھايی که دستمزد خود را دريافت می کنند با مشق ِ
پرداخت مخارج نيازھای ابتدايی خود در زندگی مواجه ھستند ،زيرا که دستمزدشان کفاف نمی کند .برای مثال ،اجازۀ
آپارتمان دو اتاق خوابه  ٤٢٢دالر در ماه است ،در حالی که درآمد يک کارمند عادی  ١٢٠دالر ،درآمد يک معلم ١٨٠
دالر و حتی درآمد يک پزشک  ٦٠٠دالر در ماه است )آمار سال  .(٢٠٠٥جای تعجبی نيست که  %٩٠جمعيت کشور
زير خط فقر زندگی می کنند.
خصوصی سازی :راه حل رژيم
»جواب« اصلی رژيم به تمام اين مشکالت اقتصادی ،خصوصی سازی است .با وجود اين که خصوصی سازی کليدی
حکومت در ظرف چھارده سال اخير بوده است اما ھنوز ھم  %٧٠اقتصاد کشور تحت تملک دولت است .دليل اين امر
نداشتن ثبات سياسی و امنيتی ،انزوای ديپلماتيک ،فساد و تبھکاری و محدوديت ھای قانونی است .بنابراين تاکنون،
خصوصی سازی به معنای فروختن شرکت ھا به خويشاوندان قشر ممتاز جامعه و »بنيادھای خيريه«ای بوده است که
به دست ھمين عناصر ثروتمند و قدرتمند اداره می شود.
مادۀ  ٤٤قانون اساسی جمھوری اسالمی می گويد که مالکيت و ادارۀ شرکت ھای بزرگ مانند بانک ھا و مؤسسات
مالی ،صنايع اصلی ،خطوط ھواپيمايی ،شرکت ھای کشتی رانی ،شبکه ھای برق رسانی و ارتباطی می بايد بااللخص
تحت کنترل حکوت باشد .طريقی که رژيم در مورد صنعت حياتی نفت از رعايت اين قانون شانه خالی کرد ،اين بود که
چند سال پيش طرح »بازخريد« را پياده کرد .با دخالت خارجی از طريق »بازخريد« تا به امروز  ٤٠ميليارد دالر
درآمد از صنعت نفت به دست آمده است.
فاکتور کليدی ای که جايش خالی بوده است ،سرمايه گذاری خارجی مستقيم است .در طول ک ّل  ٢٧سال گذشته ،تنھا ٤
ميليارد دالر در ايران سرمايه گذاری شده است )در فوالد و معدن( .به اين دليل است که در روز  ٣ژوئيه آيت ﷲ علی
خامنه ای رھبر اصلی جمھوری اسالمی ايران ،دستور فروش  %٨٠سھام شرکت ھای بزرگ دولتی را به بخش
خصوصی صادر کرد.
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عالوه بر اين ،بخش ھای »ھمکاری کننده« گسترش يافته و حدود دخالت و سرمايه گذاری حکومت در اقتصاد کشور
کاھش خواھد يافت .دستور خامنه ای به منظور محدود کردن ھر چه بيشتر مادۀ  ٤٤قانون است.
از آن جايی که شرکت ھای دولتی اغلب سودآور نبوده و راه حل عمدۀ رژيم برای بھبود بخشيدن سودآوری اين شرکت
ھا ،بيکارسازی کارگران و مجبورکردن باقی ماندۀ کارگران به بيکاری بيشتر با دستمزد کمتر است ،مسلما ً رژيم
اميدوار است که به اين طريق از ايران مقصدی جذاب برای سرمايه گذاری مستقيم شرکت ھای آمريکايی و اروپايی
بسازد.
رژيم ايران و امپرياليسم
ما معتقديم که اين حکومت ھيچ اختالف و تضاد بنيادی با امپرياليسم آمريکا ندارد .با نگاھی به پستی و بلندی ھای
روابط تھران و واشنگتن ما می بينيم که در ظرف چند سال آينده روابط به طرف عادی شدن می رود .در حقيقت رژيم
ايران نقداً به آمريکا در تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق  -و روی کار آوردن رژيم ھای دست نشانده ای مانند
رژيم »کرزای« و »مالکی« به وسيلۀ تبادل تجاری امنيتی و معامالت ديگر -کمک کرده است .اين رژيم علیرغم لحن
و ژست ھايش ،دارد به طرف بازسازی پيوندھای قديم با اياالت متحدۀ آمريکا پيش می رود و اجازۀ تجارت و سرمايه
گذاری آمريکايی می دھد.
منطق اجتناب ناپذيری که پشت سر اين ارتباط حسنه با اياالت متحدۀ آمريکا قرار دارد مرحلۀ نابودی اقتصاد ايران و
چشم اندازھای درازمدت پرمخاطره بوده است .بنابراين جای تعجبی نيست که در ماه مه  ٢٠٠٣رژيم ايران علنا ً
خواھان حل مسائل موجودش با امپرياليسم آمريکا شد که شامل دستگاه ھای اتمی ايران و تروريزم بود .در آن زمان در
حالی که آمريکا را »شيطان بزرگ« می ناميد ،قرارداد معروف »ايران کونترا« را با دولت ريگان بست!
چرخش به طرف امپرياليزم و تجديد اختناق
ھمين که اھداف جناح »رفرميست« رژيم تأمين گردد -يعنی خنثی کردن اختالفات درونی و کاناليزه کردن آن و شکستن
انزوای ديپلماتيک و تجاری دولت -قشر ممتاز حاکم ،فرد ديگری را به نام محمود احمدی نژاد از طريق »انتخابات«
کامالً غيردموکراتيک و تقلبی ،اسما ً به مقام رياست جمھوری رساند .وظيفۀ عمدۀ کابينۀ آقای دکتر احمدی نژاد محکم
کردن پايۀ ضعيف رژيم ،پيش از خصوصی سازی ،برچيدن قوانين و قطع مزايا و سوبسيد ھای اجتماعی است .اين
سياست ھا راه را برای روابط نزديک تر با امپرياليزم آمريکا و سرمايه گذاری و تکنولوژی بسيار مورد نياز که از
جانب شرکت ھای آمريکايی قابل تأمين است ،آماده می سازد؛ و به حفظ حيات رژيم چند سالی می افزايد.
برای اين که بتوان اعتراضات اجتماعی اجتناب ناپذيری را که سياست ھای نئوليبرالی و طرفدار امپرياليزم ايجاد می
کند ،کنترل و خفه کرد ،رژيم به پايۀ اجتماعی خود نياز دارد .ھمان طوری که در اوايل دھۀ  ١٩٨٠زمان بسته شدن
نطفه اش به اين پايه نياز داشت .عالوه بر اين سياست ھا رژيم اقداماتی نظير »صندوق مھر رضا« را با مبلغ ١/٣
ميليارد دالر داشت تا بر پشتيبانی توده ای خود بيفزايد .سپس اين قشر از جامعه ،برای سرکوب مبارزات ناشی از بروز
مطالبات دموکراتيک زنان ،جوانان ،اقليت ھای ملی و از ھمه مھم تر کارگران مؤثرتر عمل می کند.
گزينش احمدی نژاد -که شھردار سابق تھران بود -و شما او را از زمان پرده برداری از مجسمۀ »سيمون بوليوار« در
پايتخت می شناسيد -نشانگر چرخش نھايی رژيم برای حل اختالفاتش با امپرياليزم ،به ويژه امپرياليزم آمريکا است .بر
خالف تمام »دشمنی ھا« ،لحن و ژست ھای »ض ّد امپرياليستی« ،رژيم آمادۀ حل کليۀ اختالفات موجود با آمريکا است.
آن ھا می خواھند از ايران ،جايی مثل کلمبيا بسازند .در کلمبيا ھزاران کارگر اتحاديه ای کشته شده تا شرکت ھای چند
مليتی بدون ھيچ گونه مانعی بتوانند کارگران را استثمار کرده و منابع طبيعی کشور را بچاپند.
مشکالت و بحران اقتصادی عليه کارگران
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در ايران ھم زمان با بھتر شدن روابط ديپلماتيک با اغلب کشورھا ،ما شاھد فاجعۀ بزرگ سياست داخلی ھستيم .در
نتيجۀ آن جنبش ھای اجتماعی در ايران به شکل توده ای رشد کرده است .گسترش عظيم مبارزات کارگری در طول ٢
يا  ٣سال اخير ،ناشی از نابودی فزايندۀ شرايط اقتصادی و اجتماعی است و عالوه بر آن ،اين حقيقت که کارگران ھيچ
گونه ارگان رسمی و قانونی که به مطالبات آن ھا رسيدگی کند ،ندارند .از بين رفتن وضع اقتصادی و به ھمراه آن
نداشتن حق دفاع از خود ،باعث جسارت يافتن تودۀ مردم ،خصوصا ً کارگران گشته و در نتيجه پايه ھای رژيم را
کوچک تر و دموراليزه تر کرده است.
بيش از  ٩سال پيش بود که تشکالت مستقل کارگری که مبارزۀ خود را به طور مخفی از زمان جنگ ايران و عراق
آغاز کرده بود ،شروع به ابراز شکايت علنی نمود .آن ھا مبارزۀ جسارت آميز خود را با نامۀ سرگشاده ای که در ماه
مه  ١٩٩٧خطاب به آقای خاتمی نوشته بودند ،آغاز نموده و شروع به بستن جاده ھا و اشغال کارخانجات کرده و
خواھان گرفتن کنترل کارگری کارخانجات شدند .بعضی از آن ھا مانند کارگران نساجی جامکو و شادان پور که صرفا ً
خواھان دريافت دستمزدھای معوقۀ خود بودند ،در جلوی مجلس مورد شليک گلوله قرار گرفته و کشته شدند .بقيه مانند
کارگران ذوب مس خاتون آباد ،کشته شدند ،زيرا عليه اخراج ھا اعتراض کردند .علی رغم تمام اين خشونت ھا ،ما
شاھد صدھا اعتصاب و اعتراض بوده ايم .مھم ترين آن ھا مبارزات کارگران و رانندگان شرکت واحد بوده است.
مبارزات کارگران شرکت واحد برای ساختن سنديکای کارگری
رژيم و مديريت اسالمی شرکت واحد  ١٦ماه است که مرتب مشغول آزار و اذيت و تحريک رانندگان و کارگران بوده
اند .در ماه مارس  ٢٠٠٥زمانی که فعالين کارگری شرکت واحد کوشيدند تا اتحاديۀ کارگری خود را که در طول بحران
اقتصادی دھۀ  ١٩٨٠ممنوع شده بود ،بازسازی نمايند ،شرکت اقدام به اخراج آنان کرد .سپس در  ٩مه  ،٢٠٠٥سی
صد تن از مأمورين خانۀ کارگر و شورای اسالمی کار )دو ارگان رژيم اسالمی که به منظور سرکوب و خفه کردن
تشکيالت و اتحاديه ھای کارگری واقعی کارگران به کار برده می شود( به جلسۀ »کميتۀ بنيان گذاری« اتحاديۀ کارگران
شرکت واحد تھران و حومه حمله بردند .با کمک نيروھای امنيتی ،آن ھا توانستند در ورودی به دفتر اتحاديه و پنجره
ھای آن را شکسته ،اوراق و مدارک آن ھا را پاره کرده و حدود  ١٠نفر از آن ھا را کتک زدند .حسن صادقی ،دبير
ھماھنگی دفتر اصلی شورای اسالمی کار و الاقل  ٩نفر ديگر از خانۀ کارگر و شورای اسالمی کار در اين خشونت
دست داشته و اين حمله را رھبری کردند .يورش برندگان ،به ويژه منصور اسالو رھبر اتحاديۀ کارگران شرکت واحد
را ھدف قرار دادند .در حالی که صادقی دست ھای اسالو را از عقب گرفته بود ،يکی ديگر از »رھبران کارگری«
رژيم سعی در بريدن زبان اسالو کرد .پس از بردن اسالو به بيمارستان برای رسيدگی پزشکی ،آن ھا اسالو را برای
بازجويی دستگير کردند ،نه آن ھايی که به او حمله کرده بودند!
چند ھفته بعد از اين ،ھمين حمله کنندگان در نود و سومين جلسۀ شورای بين المللی کار در ژنو شرکت کردند! روز ١٤
ژوئن  ٢٠٠٥کنفرانس ،ھمرا ِه صادقی و يکی ديگر از حمله کنندگان که تظاھر می کردنمايندۀ واقعی کارگران ايران
است و خود را »متخصص« می ناميد ،به بررسی وضعيت کارگران ايران پرداختند! با نزديک شدن اواخر ماه ژوئيه
تعداد کارگران اخراجی به  ١٧نفر رسيد .ھمۀ اين ھا ،رھبران و اعضای کميته ای بودند که اولين جلسۀ عمومی را در
روز  ٣ژوئن  ٢٠٠٥سازماندھی کرده بودند .در اين گردھمايی  ٨٠٠٠نفر از  ١٧٠٠٠کارگر شرکت واحد در بحث ھا
و انتخابات شرکت کردند.
رژيم تدريجا ً تحت فشار زياد ساير کارگران شرکت واحد ،کارگران ساير صنايع ،و سازمان ھای بين المللی ،ھمۀ اين
رھبران و فعالين را آزاد کرد .با اين وجود ،آزار و اذيت فعالين اتحاديه ای شرکت واحد در سطح پايين تر تا ٢٢
دسامبر آن سال ادامه يافت .ساعت  ٦صبح آن روز عده ای از افراد وزارت اطالعات به خانۀ آقای اسالو ريخته و پس
از بازرسی خانۀ او ،ايشان و عده ای چند از اعضای کميتۀ رھبری اتحاديه را دستگير کردند .اين کار را برای ايجاد
حسّ انزوا در ميان اين کارگران ،انجام دادند ،زيرا که در دوران تعطيالت عيد در اواخر دسامبر ،بسيج بين المللی ،کار
مشکلی می بود.
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کارگران شرکت واحد اما اجازه ندادند که کارفرمايان آنان را بترسانند ٣٠٠٠ .کارگر شرکت واحد روز  ٢٥دسامبر
 ٢٠٠٥اعتصاب کردند .پاسخ رژيم به اين کارگران اين بود که حساب بانکی آنان را بسته ،حقوق ھايشان را پرداخت
نکرده و برايشان پرونده سازی کند و نيز از دکتر قاليباف ،شھردار تازۀ تھران برای زبان بازی استفاده کرده تا
کارگران را از اعتصاب منصرف کند .قاليباف برای کارگران از گذشتۀ ساده و فقيرانۀ خود داستان ھا گفت و اضافه
کرد که پدرش کارگر بوده است .اما توان قول ھای او در رابطۀ با حل مشکالت موجود کارگران ھمگی تو خالی در
آمد.
کارگران سپس در روز  ٢٨ژانويه اعالم کردند که دوباره دست به اعتصاب خواھند زد و از جمله مطالباتشان يکی
آزادی آقای اسالو و ديگری به رسميت شناختن اتحاديه شان بود .در اين زمان ،نيروھای امنيتی رژيم شب قبل از
اعتصاب به خانه ھای اين کارگران حمله بردند ،افراد خانوادۀ آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و برای بازجويی
بردند )عده ای از ھمسران اين کارگران و فرزندانشان به مدت چند روز در بازجويی به سر بردند(.
روز اعتصاب ،رژيم مأموران پليس ،پليس ض ّد شورش ،لباس شخصی ھا و ساير گروه ھای ضربت خود را بسيج
نمود .رژيم با زور و ضرب و شتم کوشيد تا رانندگان را به کار باز گرداند .آن ھا سپس به دستگيری  ٧٠٠تا ١٣٠٠
نفر کارگر پرداختند .در ميان دستگيرشدگان تعداد زيادی از دانشجويان و پشتيبانی کنندگان اعتصاب رانندگان ھم بودند.
آن ھا کارگرانی را که مقاومت کرده بودند ،زندانی کردند .در مقطعی از اين جريان ٥٠٠ ،نفر در زندان اوين اعتصاب
کردند .آن ھا اعالم کردند که در روز جمعه  ٣فوريه اعتصاب می کنند .مطالبات آن ھا:
 آزادی اسانلو و ساير رھبران سنديکای شرکت واحد امضای قرارداد جمعی حق تشکيل سنديکا دستمزد و شرايط کاری بھترھمبستگی و پشتيبانی جنبش بين المللی در آزادی خيلی از کارگران شرکت واحد ،بسيار اھميت حياتی داشته است .جنبش
کارگری ايران در برزخ قرار دارد و پيروزی کارگران در شرکت واحد راه را برای حق تشکيل اتحاديه ھای کارگری
و سازمان ھای حقيقی کارگری و دستمزدھا و شرايط کار بھتر برای ميليون ھا کارگر ،باز خواھد کرد.
برخالف اين جوّ منفی در ايران ،ما در ونزوئال شاھد جنبش ھای طرفدار طبقۀ کارگر ھستيم .امروز ،کارگران ايران
حتی حق داشتن يک کنفدراسيون تبھکار و طرفدار کارفرمايان مانند »کنفدراسيون کارگری ونزوئال« را ندارند! آن چه
آن ھا دارند يکی خانۀ کارگر است و ديگر شورای کار اسالمی که برای حمله به کارگران شکل گرفته است.
سؤاالتی که از مھماندار خود می توانيد بکنيد
جناب آقای رئيس جمھور محترم ،اگر چه ما پيشرفت ھای دولت شما را در مورد سياست خارجی و تشويق ھای شما را
نسبت به حکومت ھای چپی و جنبش ھای اجتماعی تقدير می کنيم ،اما بايد به عنوان وظيفۀخود نسبت به کارگران
ونزوئال و به ھمين ترتيب نسبت به کارگران ايران ،يک سؤال در رابطه با سياست خارجی شما بکنيم .از نظر ما اين
امکان برای دولت ونزوئال وجود دارد که با دولت ايران رابطۀ ديپلماتيک نزديک و رابطۀ تجاری برقرار کند ،بدون
اين که از رژيم آن حمايت سياسی نمايد -به ويژه وقتی سياست داخلی مطرح می گردد .از ھمه اين ھا مھم تر ،پذيرش
سياست ھای رژيم ايران است که در تضاد کامل قرار دارد.
جناب آقای رئيس جمھور محترم ،بر اساس نقاط باال ،ما معتقديم که دولت شما و به ويژه دفتر رئيس جمھور می بايد در
روابط خود با اين دولت بخصوص ،محتاطانه عمل کند .نگرانی ما در رابطه با روابط شما با اين رژيم ،به تحليل ھای
ما از منافع درازمدت مردم ايران و ونزوئال بر می گردد .وقتی کارگران ،جوانان ،زنان و اقليت ھای ملی ايران
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شخصی در موقعيت شما را می بينند که اين چنين روابط نزديکی با افرادی مثل احمدی نژاد و ساير اعضای قشر ممتاز
اين رژيم داريد ،توھمات شان برچيده می شود .آن ھا اين امر را پذيرش رژيم به وسيلۀ شما و ر ّد آرزوھای آن ھا برای
آزادی و از بين رفتن سطح زندگی خود می بينند.
در طول سفر اخير شما به »الروس« گزارش آمده که شما گفته ايد» :ما نمی خواھيم گول خورده و يا کسی را استثمار
کنيم ما بايد از منافع افراد دفاع کرده و نه در پی استيالی منافع سرمايه داران باشيم .حاال آن ھا ھر جا که می خواھند
باشند ،در اروپا ،در آمريکای التين «.جناب آقای رئيس جمھور محترم ،کارگران ايران  ٢٧سال است که گول خورده و
استثمار شده اند .آن ھا به وسيلۀ باند جديدی از سرمايه داران سنتی که با مساجد و بازار پيوند دارد ،گول خورده و
استثمار شده اند .کارگران سعی می کنند که از زندگی و زنده بودن خود در مقابل سرمايه داران و حکومت آنان که
کامالً مسلح است ،دفاع کنند .کارگران و توده ھای فقير ونزوئال متحدان طبيعی آن ھا در اين مبارزات ھستند .ما
اميدواريم که شما ،رياست محترم از منافع کارگران ونزوئال و ايران دفاع نموده و از مھماندار خود دربارۀ شرکت
واحد ،ايران خودرو و تعداد بيشمار ديگری از مبارزات و نبود ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک مانند حق اعتصاب ،حق
تشکيل اتحاديه ھای کارگری مستقل ،حق انتخاب نمايندگان حقيقی و مانند اين ھا سؤال نماييد.
ما در نتيجه از شما می خواھيم که لطفا ً اين مسائل را با مھماندار خود مطرح نماييد:
 چرا منصور اسالو رھبر کارگران شرکت واحد ،بيش از ھفت ماه است که در زندان به سر می برد و اغلب ھم زندانانفرادی است؟
 چرا فعالين خانۀ کارگر و شورای اسالمی کار به دفتر اتحاديۀ کارگران شرکت واحد حمله کرده و به حقوق رھبرانآن تجاوز نموده اند؟
 چرا آن ھا سعی کردند ،زبان آقای اسالوی ما را ببرند؟ چرا آقای اسالو حق داشتن درمان پزشکی مورد نيازش را که در نتيجۀ حملۀ آن ھا پيش آمده ،ندارد؟ چرا ھمين چند روز پيش که  ٣تن از رھبران کارگران شرکت واحد که برای ديدن معاون وزير کار رفته بودند،دستگير شدند؟
 چرا کارگران ھر روز به علت نبود وسايل ايمنی جان خود را از دست می دھند؟ چرا کارگران ايران خود رو برای درخواست پاداش عيد اخراج می گردند؟آقای رئيس جمھور محترم ،حتی »جک استرا« وزير امور خارجۀ سابق بريتانيای امپرياليستی گفت که وقتی با رھبران
رژيم ايران در تھران مالقات نمود مسألۀ حقوق بشر را با آن ھا مطرح کرد .در نتيجه ما از رھبری مانند شما که اين
گونه در زمينۀ جنبش ض ّد امپرياليستی و ضد گلوباليزاسيون اقدام کرده ،بيش از اين ھا توقع داريم.
نزديکی مرتب شما به رھبران اين رژيم عاقبت باعث اين می شود که توده ھای مردم ايران به درس ھای بزرگ روند
انقالبی در ونزوئال پشت کنند .جای گرفتن در قلب و ذھن توده ھای مردم ايران و کشورھای نظير آن ،بھترين راه حل
درازمدت برای قطع کردن پنجۀ خفه کنندۀ واشنگتن بر آمريکای التين است .علی رغم برخی شباھت ھا و اختالفات
کنونی با امپرياليزم ،جمھوری اسالمی ايران رژيمی است که از بنياد با جمھوری بوليواری ونزوئال تفاوت دارد .در
نتيجه ما اميدواريم که شما مدال درجۀ اول جمھوری اسالمی ايران را که احمدی نژاد به شما اھداء خواھد کرد ،رد کرده
و در کنار کارگران ايران بايستيد.
با احترام
اتحاديۀ سوسياليست ھای انقالبی ايران ٢٨ ،ژوئيه  ٦) ٢٠٠٦مرداد  ،(١٣٨٥ترجمه از متن انگليسی توسط سارا قاضی
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اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭼﺎوز از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﺔ رﻫﺒﺮي  IMTاز ﭼﺎوز

دوﺳﺖ دوﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ،دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد!
ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻳﺮان
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اعتراض عليه حمايت چاوز از احمدی نژاد و
حمايت رھبری  IMTاز چاوز

نامۀ سرگشاده مازيار رازی خطاب به کارگران ونزوئال در مورد حمايت ھوگو چاوز از احمدی نژاد به تاريخ  ٣تير
 ،١٣٨٨مج ّدداً در اين جا انتشار داده می شود .اين نامه ،به دو علت ،در وضعيّت کنونی انتشار می يابد .علت نخست،
اين است که چاوز با وجود اعتراضات بين المللی بسياری از نيروھای مترقی و چپ جھان ،کماکان به حمايت خود از
دولت احمدی نژاد ادامه داده است .علت دوّم نيز اينست که با وجود درج و انتشار اين نامه در بسياری از سايت ھا و
نشريات نيروھای مترقی جھان به زبان ھای مختلف ،رھبری گرايش بين المللی مارکسيستی ) ،(IMTبه عنوان
سازمانی که گرايش ما بخش ايران آن را تشکيل می داد ،از انتشار نامۀ سرگشادۀ مذکور امتناع کرد.
انتقاد فعّالين کارگری و مارکسيست ھای ايران از چاوز ،موضوع جديدی نيست .بيش از شش سال پيش ،در تاريخ ١٤
آبان  ٤) ٨٣نوامبر  ،(٢٠٠٤شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران ) (IWSNنامۀ سرگشادۀ مؤدبانه ای خطاب به ھوگو چاوز
نوشت و ضمن آن ،روی نبود حتی ابتدايی ترين حقوق ،من جمله حق تشکيل سنديکا در ايران ،دست گذاشت .به دنبال
اين نامه ،نامۀ سرگشادۀ ديگری از سوی اتحاديۀ سوسياليست ھای انقالبی ايران در مرداد  ٨٥با تأکيد بر مغايرت
سياست ھای حکومت بوليواری و جمھوری اسالمی ايران ،و ھم چنين توضيح نقش رژيم در شکست انقالب  ٥٧نوشته
شد .از آن زمان ،نامه ھای سرگشاده و بيانيه ھای بسياری )غالبا ً در مورد مالقات با مقامات دولت ايران( در مورد
رابطۀ نزديک چاوز با رژيم ايران نوشته شد؛ من جمله بيانيه ای از  IMTکه پيش نويس آن به وسيلۀ ما تھيه گرديد ،ا ّما
دبيرخانۀ بين المللی  ،IMTاين مقاله را ،بدون کوچک ترين مشورتی ،پيش از انتشار تغيير داد.
الزم به ذکر است که اين موضوع ،يعنی رابطۀ بسيار نزديک چاوز با سران دولت بورژوايی ايران ،صرفا ً دغدغۀ چپ
ايران نيست ،بلکه کارگران ايران را ھم نه تنھا نسبت به دستاوردھای حکومت بوليواری ونزوئال بی تفاوت نموده ،که
نوعی بيزاری و تنفر از چاوز را نيز ايجاد کرده است .به عنوان نمونه ،در مرداد  ،٨٥چاوز از ايران خودرو ،بزرگ
ترين کارخانۀ ساخت اتومبيل و وسايل نقليه در خاورميانه ،بازديد کرد .پيش از اين ،کارگران نکات مثبت بسياری در
مورد چاوز شنيده بودند و عالقه داشتند تا به صورت شخصی با او مالقاتی داشته باشند .در ابتدا کارگران بسيار شگفت
زده بودند که می ديدند رئيس جمھور يک کشور با کارگران دست می دھد و يا حتی با آن ھا روبوسی می کند .حتی
قرار بود که آن ھا بيانيه ای را به افتخار چاوز و به منظور استقبال از حضور اين رھبر انقالبی در کارخانۀ خود قرائت
کنند .ا ّما پيش از قرائت اين بيانيه ،چاوز به تحسين از احمدی نژاد پرداخت ،او را برادر خود خطاب کرد و رژيم ايران
را دولتی انقالبی ناميد و غيره .کارگران تماما ً از او بيزار شدند ،به طوری که بيانيه را پاره و سالن را ترک کردند.
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به اين ترتيب ،امتناع دبيرخانه IMTبه رھبری آلن وودز از محکوم نمودن ھوگو چاوز به خاطر حمايت ھمه جانبۀ او
از جمھوری اسالمی ايران و اقدامات اين رژيم در ممانعت از برگزاری تظاھرات خيابانی پس از "انتخابات" و
سرکوب شديد ھرگونه اعتراض ،مشکالت را شديدتر کرد .در ھمان حال که رژيم ايران ھر روز از روش ھايی
وحشيانه برای در ھم کوبيدن اعتراضات خيابانی استفاده می کرد ،آقای چاوز ھم در حمايت خود از سرکوب آن چه که
تظاھرات با کمک  CIAمی ناميد ،مص ّمم تر می شد.
ايران سازمان  IMTو مازيار رازی ،در برابر عدم اتخاذ موضع عليه چاوز از سوی رھبری  ،به جايی
مبارزۀ بخش
ِ
رسيد که رھبری  IMTبرای حفظ روابط حسنه اش با چاوز در راستای پيوستن به سازمان بين المللی چاوز )بين الملل
پنجم] ([١مازيار رازی را با اتھامات بی اساس و واھی اخراج نمود و عضويّت بخش ايران را به حالت تعليق درآورد.
اسناد مقابلۀ بخش ايران با رھبری  IMTبه زودی ترجمه و در اختيار جنبش کارگری ايران قرار خواھد گرفت.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران ١٢ ،فروردين ١٣٨٩

خطاب به کارگران ونزوئال
در مورد حمايت ھوگو چاوز از احمدی نژاد

کارگران شريف ونزوئال
مارکسيست ھای انقالبی ايران ،از دستاوردھای شما در"جنبش بوليواری" مطلع بوده و ھمواره از اين جنبش در مقابل
دروغ پردازی ھای وسيع و دخالت ھای آشکار و پنھان امپرياليسم حمايت کرده اند .فعّالين کارگری و دانشجويی در
ايران ،برای حمايت از جنبش ارزشمند شما و مقابله با تھاجمات و مداخالت امپرياليسم آمريکا در ونزوئال ،کمپين
»دست ھا از ونزوئال کوتاه« را ايجاد کرده و طی سال ھای گذشته ،ھمراه با شما در صف مقابل تھاجمات امپرياليستی
قرار داشته اند .بديھی است که دستاوردھای شما تحت رھبری آقای ھوگو چاوز به دست آمده و از اين نظر نيز ،شما
برای او عميقا ً احترام قائليد.
ا ّما
آقای ھوگو چاوز در سياست خارجی خود دچار لغزش بزرگی شده و با پشتيبانی خود از احمدی نژاد ،ھمبستگی
کارگران و دانشجويان ايران با انقالب شما را ناديده گرفته و به عبارتی بی ارزش نشان داده است .حتما ً مطلع ھستيد که
دو ھفتۀ پيش ،احمدی نژاد با حمايت مستقيم خامنه ای بزرگترين تقلب را در تاريخ انتخابات رياست جمھوری ايران
انجام داد و سپس تمام معترضان به اين تقلب بزرگ را با سبعيّت تمام به خاک و خون کشيد .تنھا کافيست به گزارشات
رسانه ھای بين المللی توجّ ه کنيد تا عمق اين فاجعه را دريابيد .اين حمالت وحشيانه مورد اعتراض ميليون ھا نفر از
کارگران و دانشجويان و ھم چنين گرايش ھای مارکسيستی و انقالبی در سراسر جھان )که عمدتا ً از طرفداران انقالب
بوليواری نيز می باشند( قرار گرفته است.
با اين اوصاف ،آقای چاوز يکی از نخستين افرادی بود که از احمدی نژاد حمايت کرد .او در سخنرانی تلويزيونی
ھفتگی خود گفت" :پيروزی احمدی نژاد يک پيروزی تمام عيار بود .آن ھا میکوشند اين پيروزی را لکه دار کرده و از
اين طريق دولت و انقالب اسالمی را تضعيف کنند .من میدانم که آن ھا موفق نخواھند شد ".و اين که "دنيا بايد به
ايران و پيروزی محمود احمدینژاد احترام بگذارد" .اين سخنان نسنجيده و بی اساس از سوی رئيس جمھور شما ،اھانت
بزرگ و مستقيم به ميليون ھا جوانی است که در روزھای اخير در خيابان ھای ايران ض ّد استبداد برخاسته و حتی
تعدادی از آنان ،جان خود را ھم از دست داده اند .بسياری از اين جوانان به شکل خودجوش و بدون آلوده شدن در
"دعواھای داخلی رژيم" و يا ھمسو شدن با خطّی که ھم اکنون امپرياليسم آمريکا برای مصادرۀ جنبش دنبال می کند ،به
خيابان ھا سرازير شده بودند .به عالوه ،سخنان رئيس جمھور شما توھينی بزرگ به ميليون ھا کارگر ايران محسوب
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می شود .کارگرانی که بسيار از رھبرانشان امروز در زندان ھای قرون وسطی ای دولت احمدی نژاد زير شکنجه قرار
دارند و حتی برای برخی از آنان حکم "شالق" صادر می شود! کارگرانی که برای برگزاری مراسم ا ّول ماه مه امسال
در تھران شديداً از سوی مزدوران دولت احمدی نژاد سرکوب شده و ھنوز در زندان به سر می برند.
آقای ھوگو چاوز تا کنون ھفت بار به ايران سفر کرده و ھر بار يکی از منفور ترين افراد اين کشور را به آغوش کشيده
و از او به عنوان "برادر"ش نام برده است .او توجّ ه نمی کند که وضعيّت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ونزوئال و ايران
در دو مسير کامالً مخالف حرکت می کنند .اگر چه ھر دو کشور شاھد افزايش قابل مالحظه ای در درآمدھای حاصل از
نفت )و گاز( بوده اند ،ا ّما ،مابين شيوه ھای استفاده از اين درآمدھای مضاعف ،تفاوت ھای فاحشی وجود دارد .در
ونزوئال ،از اين درآمد برای ساخت بيمارستان ،مدارس و دانشگاه و ساير زيرساخت ھای اساسی کشور استفاده می
شود ،ولی در ايران برای پر کردن جيب ع ّده معدودی سرمايه دار انگل صفت.
از يک سو در ونزوئال ،ما شاھد ملّی شدن ھر چه بيشتر شرکت ھا و کارخانجات ،خدمات رايگان بھداشتی و درمانی،
آموزش و پرورش و آزادی ھای مدنی و غيره بوده ايم ) به عکس در ايران" ،خصوصی سازی" حتی به قيمت زير پا
گذاشتن اصل  ٤٤قانون اساسی اين کشور و به بھانۀ عدم کارايی و بھره وری پايين بنگاه ھا و کارخانجات دولتی ،در
دستورکار روز دولت قرار گرفته است( تمامی اين پيشرفت ھا برای کارگران و اقشار محروم ونزوئال ،به معنای در
دست گرفتن زندگی و سرنوشتشان می باشد؛ مھم تر از ھمه ،سلب مالکيّت از کارخانه ھا و تشويق به کنترل و دخالت
کارگری ،ماھيّت جنبش کارگری ونزوئال را دگرگون کرده و چند گام به پيش برده است .جنبش بوليواری و سياست
ھای حکومت آن تغييرات عظيمی را در توازن نيروھای طبقاتی ونزوئال به نفع طبقۀ کارگر انجام داده است .حکومت
ونزوئال نه تنھا کارگران را به ساختن "اتحاديۀ ملی کارگران" ،به عنوان بديلی در مقابل "کنفدراسيون کارگری
ونزوئال" ،تشويق کرده  ،بلکه کارگران را در اداره و مديريت کارخانجات و ساير شرکت ھا دخالت داده است .تمام
جھان می داند که دولت شما فھرست اسامی  ١١٤٩کارخانۀ تعطيل شده را بيرون داده و به صاحبان آن ھا اخطار داده
است که »آن ھا را تحت کنترل کارگری قرار دھيد و يا حکومت از شما سلب مالکيت خواھد کرد!«
ا ّما در ايران ،عالوه بر نبود ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک  ،کارگران از داشتن حق تشکيل ھرگونه اتحاديۀ مستقل
کارگری محروم ھستند .امروز ،کارگران ايران حتی حق داشتن يک کنفدراسيون مانند "کنفدراسيون کارگری ونزوئال"
را ھم ندارند! آن چه آن ھا دارند در »خانۀ کارگر« و »شورای اسالمی کار« و نھادھای ض ّد کارگری وابسته به دولت
خالصه می شود؛ نھادھايی که اصوالً در تقابل با کارگران و برای خفه کردن ھرگونه جنبش کارگری شکل گرفته اند.
ا ّما در پيش چنين نبوده است :سرنگونی رژيم شاه ،برای کارگران آزادی ھايی را دربر داشت که در برخی موارد حتی
شامل کنترل بر توليد و توزيع نيز شد .ا ّما ھيئت حاکم اسالمی موفق شد با سرکوب ،تمام دستاوردھای کارگران را از آن
ھا باز پس گيرد .اين رھبرانی که شما در آغوش می کشيد ،با کشتن ھزاران کارگر ،جنبش را نابود کردند و چندين دھه
به عقب کشاندند .در جامعۀ ايران ،حتی اتحاديه ھای کارگری زرد طرفدار کارفرما -که در دوره شاه قابل تحمل بود-
غيرقانونی شده و ھم چنان غيرقانونی باقی مانده است! حتی يک فدراسيون اتحاديه ھای کارگری ،مانند "کنفدراسيون
کارگری ونزوئال" نيز در ايران غيرقانونی می باشد!
در ايران ،ميزان بيکاری رسمی )که پايين تر از ميزان واقعی برآورد شده است(  ١٠/٨٥بوده و بيکاری در ميان
جوانان )بين سنين  ١٥تا  ٢٤سال(  ٢٢/٣٥است .حتی وقتی کارگران شاغل ھستند ،اغلب حقوقشان پرداخت نمی
شود -در بسياری از موارد بيش از يک سال .حتی آن ھايی که دستمزد خود را دريافت می کنند به زحمت قادر به
پرداخت ھزينۀ نيازھای ابتدايی خود در زندگی ھستند ،زيرا که دستمزدشان کفاف يک زندگی معمول و شرافتمندانه را
نمی دھد .برای نمونه ،اجازه ی آپارتمان دو اتاق خوابه  ٤٢٢دالر در ماه است ،در حالی که درآمد يک کارمند عادی
 ١٢٠دالر ،درآمد يک معلم  ١٨٠دالر و حتی درآمد يک پزشک  ٦٠٠دالر در ماه است .جای تعجبی نيست که %٩٠
جمعيت کشور زير خط فقر زندگی می کنند.
کارگران شريف ونزوئال
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دولت سرمايه داری ايران ،ھيچ اختالف و تضا ّد بنيادين با امپرياليسم آمريکا ندارد .آن ھا در حالت جنگ سرد با آمريکا
قرار دارند و با دريافت امتيازات کافی ،به زودی وارد معامالت سياسی با اياالت متحده خواھند شد و پشت شما را خالی
خواھند کرد .در حقيقت دولت سرمايه داری ايران به آمريکا در تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق  -و روی کار
آوردن رژيم ھای دست نشانده ای مانند رژيم »کرزای« و »ملکی« به وسيلۀ تبادل تجاری امنيتی و معامالت ديگر-
کمک کرده است .دولت سرمايه داری ايران ھم اکنون مشغول مذاکره نزديک با دولت اوباما در مورد حل مسايل
افغانستان است .اين دولت علی رغم شعارھای به ظاھر "ض ّد امپرياليستی" اش ،به سوی بازسازی پيوندھای سابق خود
با اياالت متحده آمريکا پيش می رود .گزينش احمدی نژاد ،نشانگر چرخش نھايی رژيم برای حل اختالفاتش با
امپرياليسم ،و در رأس آن آمريکا است .بر خالف تمام "دشمنی ھا" ،و ژست ھای "ض ّد امپرياليستی" ،رژيم آمادۀ ح ّل
کليۀ اختالفات موجود با آمريکا است .دولت ايران می خواھد از ايران ،جامعه ای مثل کلمبيا بسازد )در کلمبيا ھزاران
کارگر اتحاديه ای کشته شده است تا شرکت ھای چند مليتی بتوانند بدون ھيچ گونه مانعی ،کارگران را استثمار کرده و
منابع طبيعی کشور را به يغما برند( .بی جھت نيست که دولت ايران ،سال ھاست در جھت اجرای نسخه ھای
نئوليبرالی ورشکستۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی پول گام برداشته و برای پيوستن به سازمان تجارت جھانی
لحظه شماری می کند.
کارگران شريف ونزوئال
پيوند نزديک و مرتب رھبر شما آقای ھوگو چاوز با سران اين رژيم ،موجب شده است که توده ھای مردم ايران به
درس ھای بزرگ روند انقالبی در ونزوئال پشت کنند .جای گرفتن در قلب و ذھن توده ھای مردم ايران و کشورھای
نظير آن ،بھترين راه حل درازم ّدت برای قطع کردن دست ھای واشنگتن از آمريکای التين است .نزديکی رھبر شما با
دولت سرمايه داری ايران ،دولتی که دستھايش به خون ھزارھا کارگر و جوان آغشته است ،نشان می دھد که سياست
بين المللی ض ّد امپرياليستی رھبر شما دچار انحرافی اساسی است .ايشان با نزديکی به رژيم ھای ارتجاعی ،ھرگز
نخواھد توانست مبارزۀ ض ّد امپرياليستی را به فرجام رساند .تنھا اتحاد نمايندگان واقعی کارگران و زحمتکشان می تواند
در مقابل امپرياليسم ايستادگی کند.
کارگران شريف ونزوئال
در کنار کارگران ايران قرار بگيريد و سياست خارجی رھبران خود را محکوم کنيد .طرفداری از احمدی نژاد يعنی
طرفداری از سرکوب کارگران و جوانان ايران .مواضع انحرافی آقای چاوز را به چالش کشيده و آن را طرد کنيد.
طرفداری از دولت احمدی نژاد ،آن ھم پس از وقايع اخير ،در بدترين حالت يک خيانت آشکار به زحمتکشان ايران و
در بھترين حالت يک لغزش اساسی در سياست خارجی است.
با احترام
مازيار رازی
سخنگوی گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٣تير ١٣٨٨
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مبارزه با فرصت طلبی رھبریIMT
درقبال حمايت چاوز ازاحمدی نژاد

از :کميته اجرايی ايران
به :رفقای کميتۀ اجرايی بين المللی ) (IECو دبيرخانۀ بين الملل )(IS
 ۴بھمن ١٣٨٨
با درودھای فراوان
ايران گرايش بين المللی مارکسيستی ) ،(IMTحتی م ّدت ھا پيش از عضويّت رسمی در اين سازمان بين المللی،
بخش
ِ
بنابر وظيفۀ انترناسيوناليستی خود برای دفاع از مبارزات بر ح ّ
ق کارگران در سراسر جھان ،از پيشرفت ھای حاصله
در ونزوئال به دنبال انقالب بوليواری حمايت کرده است .گرچه به دليل شرايط سرکوب در ايران ،امکان برگزاری
آکسيون ھای علنی در خيابان ھا و يا مقابل سفارتخانه ھا وجود نداشت ،ما در امر خبررسانی و آگاه سازی اقشار
پيشرُ وی کارگری و دانشجويی در مقابل تبليغات و تحريفات رسانه ھا و مطبوعات زرد بورژوايی ،به ش ّدت فعّال بوده
ايم.
اگر با فضای ژورناليستی داخل ايران ،چه به اصطالح اپوزيسيون اصالح طلب و چه جناح مدافعان دولت ،آشنا باشيد،
متوجّه خواھيد شد که در ايران دو موضع متفاوت در مقابل چاوز و انقالب ونزوئال وجود دارد:
يکی موضع طرفداران حاکميّت ارتجاعی فعلی است که با انتشار خبرھای مربوط به نزديکی ايران با کشورھای
آمريکای التين و خصومت اين بلوک با سياست ھای امپرياليستی آمريکا در منطقه و جھان ،سعی دارد تا خود را
غيرمنزوی و برادر با کشورھای ض ّد امپرياليستی معرّ فی کند.
موضع مقابل آن ،اپوزيسيون اصالح طلب ايران )اپوزيسيون خودی ھا( است که با انتشار اخبار نزديکی ايران و
ونزوئال ،و شرايط داخلی ونزوئال ،مانند عدم تمديد مجوّز  RCTVو غيره تالش می کند تا انقالب ونزوئال را منحط و
پوپوليستی ارزيابی کرده و مسير آن را به سوی يک ديکتاتوری چاوزی پيش بينی کنند .متأسّفانه بسياری از نيروھای
چپ داخل کشور نيز به سوی تحليل ھای اين جناح جذب شده اند و عمالً ھمان صحبت ھا را تکرار می کنند.
ا ّما در اين ميان ،تنھا موضع مستقل از اين دو گرايش ،از سوی ما اتخاذ شد.
ما ضمن آن که به دفاع از اين اقدامات مترقی دولت ونزوئال پرداختيم ،اشتباھات در سياست خارجی چاوز را با
صراحت و بدون محافظه کاری نقد کرديم.
ما مسألۀ ونزوئال را ،مسألۀ دفاع بی قيد و شرط ،و يا ر ّد تمامی دستاوردھای انقالب بوليواری به علّت سياست ھای
خارجی اشتباه چاوز ،نمی دانيم.
بر اساس شيوۀ نقد مارکسيستی ،ما معتقديم که می توان ھم زمان از چاوز دفاع کرد و در عين حال او را سفت و سخت
به باد انتقاد گرفت .ما ھيچ توھّمی نسبت به انقالب ونزوئال نداريم و دولت چاوز را در مقطع فعلی ،ھنوز دولتی
سوسياليستی و کارگری به شمار نمی آوريم؛ ا ّما در برابر کودتای داخلی يا حملۀ نظامی امپرياليسم ،از ونزوئال و
دستاوردھای انقالب اين کشور تا به امروز ،دفاع خواھيم کرد )آن چنان که تا به اآلن دفاع کرده ايم(.
از زمان شروع اعتراضات مردمی به بھانۀ نتيجۀ انتخابات در تابستان  ،٢٠٠٩پرزيدنت چاوز بر اثر عدم شناخت
شرايط داخلی ايران ،اعتراضات انجام شده را ناشی از دخالتگری غرب دانست ،با آن مخالفت کرد و جانب دولت
سرکوبگر احمدی نژاد را گفت .اين در حالی بود که رفيق الن وودز ،از ھمان ابتدا اعتراضات خيابانی را "شروع يک
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انقالب" مع ّرفی کرد! ما در تعجّب ھستيم که چگونه  ISو رفيق وودز در برابر ا ّدعای چاوز که کامالً در نقطۀ مقابل
موضع  IMTبوده است ،ھيچ واکنشی نشان نداد .مسلّما ً اگر  ISتا اين حد ظرفيّت دموکراتيک و گوش شنوايی برای
تحليل ھايی غير از تحليل ھای خود داشت ،حتما ً می بايد نامۀ سرگشادۀ مازيار رازی به کارگران ونزوئال و مصاحبۀ او
در مورد شرايط ايران را در وب سايت  marxist.comدرج می کرد ،مغايرت آن تحليل با مقاالت آلن وودز را بھانه
ای برای عدم انتشار مقاله مازيار رازی مع ّرفی نمی کرد؛ مگر اين که عدم نقد و محکوم کردن سياست خارجی چاوز
ناشی از اپورتويسم  ISباشد .ا ّما متأسّفانه ما باخبر شديم که  ISبه بھانۀ ض ّديت موضع رفيق مازيار رازی با موضع
پيشين خود ،از درج آن خودداری کرده است! اين اقدام  ISباعث خشم ،نگرانی ،ترس رفقای داخل ايران از تک صدايی
شدن وب سايت  marxist.comشده است.
از سوی ديگر به دليل حمايت ھای چاوز از احمدی نژاد و اتخاذ مواضعی بر ض ّد اعتراضات مردمی ،ج ّو به ش ّدت ض ّد
چاوزی در ايران و در ميان مخالفين حکومت وجود دارد )به ويژه ،راست از اين حمايت ھا جھت تخطئۀ دستاوردھای
انقالب بوليواری و يکسان جلوه دادن چاوز و احمدی نژاد ،و در واقع حمايت از ھمان خطّ امپرياليسم استفاده می کند.
اين موضوعی است که که پيش تر از سوی ما دقيقا ً پيش بينی شده بود( در تظاھرات ھای خيابانی به دفعات شعار
"مرگ بر چاوز" سر داده شده است .در محافل و بحث ھای گروھی ،چاوز و احمدی نژاد را دو فرد ھمجنس و ھم فکر
می دانند و به عنوان دو ديکتاتور از آن ھا ياد می کنند .ما به دفعات ديده ايم که جوانان معترض در ايران می گويند که
پس ازآن که ما احمدی نژاد را بيرون انداختيم ،مردم ونزوئال نيز" ،ديکتاتوری چاوز" را سرنگون خواھند کرد .چند
روز پيش دانشجويان راست ونزوئال ،که مواضعی ض ّد چاوز و ض ّد چپ داشتند ،با انتشار نامه ای خطاب به مردم
معترض ايران ،خود را در مبارزه با استبداد حاکم ھمدوش ايرانيان دانسته و شرايط خود را مانند شرايط ايرانيان
معرّفی کردند ،از اين نامه به ش ّدت در ايران استقبال شد ،در واقع در حال حاضر ،ھر حرفی عليه چاوز گوش شنوا
دارد.
رفيق مازيار رازی ،چند ماه پيش ،در نامۀ سرگشادۀ خود خطاب به کارگران ونزوئال ،دقيقا ً اين شرايط امروز ايران و
ج ّو ض ّد بوليواری حاکم را پيش بينی کرده بود .در نامه او خطاب به کارگران ونزوئال ،که در سايت مارکسيست دات
کام ھم درج نشد ،چنين می خوانيم ":پيوند نزديک و مرتب رھبر شما آقای ھوگو چاوز با سران اين رژيم ،موجب شده
است که توده ھای مردم ايران به درس ھای بزرگ روند انقالبی در ونزوئال پشت کنند .جای گرفتن در قلب و ذھن توده
ھای مردم ايران و کشورھای نظير آن ،بھترين راه حل درازم ّدت برای قطع کردن دست ھای واشنگتن از آمريکای
التين است .نزديکی رھبر شما با دولت سرمايه داری ايران ،دولتی که دست ھايش به خون ھزارھا کارگر و جوان
آغشته است ،نشان می دھد که سياست بين المللی ض ّد امپرياليستی رھبر شما دچار انحرافی اساسی است".
در چنين شرايطی ،ھرگونه دفاع از چاوز و اقدامات او با واکنش بسيار بدی از سوی توده ھای مردم مواجه می شود.
اين جو ،حتی در ميان کارگران و دانشجويان راديکال ھم به وجود آمده است .سکوت رھبری  IMTو حمايت بخش
ونزوئال از چاوز ،که به حد کافی "مشروط" نبوده است ،ما را به اين نتيجه رسانده است که موضع  ISدر اين مورد،
غير اصولی و اپورتونيستی است .اين مواضع دردسرھا و مشکالت زيادی را برای ما در داخل ايران ايجاد کرده است
و می تواند به اعتباری که تا به امروز کسب کرده ايم ،خدشه وارد کند.
بنابراين ،ما به عنوان  ECايران ،بخش داخلی ،قاطعانه از رفقای  ISمی خواھيم که برای پايان بخشيدن به اين وضع با
انتشار يک قطعنامه سياست ھای اشتباه چاوز در قبال مسألۀ ايران را به نقد بکشند و محکوم نمايند و ھر چه سريعتر
نامه مازيار رازی به مردم ونزوئال را در سايت درج کند .طبيعی است که در صورت ادامه يافتن اين وضع ،تح ّمل آن
برای ما و تماس ھای نزديک ما در داخل ايران ،غيرممکن خواھد بود.
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تحريم جلسۀ کميتۀ اجرايی بين الملل ) (IECتوسط مازيار رازی
رفقای کميتۀ اجرايی بين الملل )(IEC
در اين شرايط بحرانی ،و به اميد آن که جلسۀ شما بتواند از بزرگ ترين انشعاب در صفوف خود در تقريبا ً بيست سال
گذشته جلوگيری کند ،درودھای خود را به شما می فرستم.
بخش ايران )حتی پيش از پيوستن به سازمان  (IMTھمواره نگرانی خود را نسبت به نوع و سطح حمايت  IMTاز
دولت چاوز اعالم کرده است .ما نامه ھای سرگشادۀ بسياری را در اعتراض به رابطۀ "برادرانۀ" چاوز با جمھوری
اسالمی ايران نوشته ايم و ضمن آن به توضيح تفاوت ھای مختلف و عميقی پرداخته ايم که ميان دولت چاوز و رژيم
ايران وجود دارد.
اين موضوع بلند م ّدت ،به خصوص پس از درگيری ھای خيابانی به دنبال اعتراض به نتايج انتخاباتی ژوئن ،٢٠٠٩
حالتی جدّی و بحرانی به خود گرفت .برای خنثی کردن ،يا دست کم کاھش دادن اثرات حمايت ھمه جانبۀ چاوز از
احمدی نژاد ،ضروری بود تا ما با سياست ھای چاوز در قبال رژيم ايران مرزبندی کنيم .بنابراين من بار ديگر نامۀ
سرگشاده ای را پيرامون اين موضوع نوشتم ،منتھا اين بار خطاب به کارگران ونزوئال و نه شخص چاوز.
نامۀ سرگشاده به کارگران ونزوئال پيرامون حمايت چاوز از احمدی نژاد ،از سوی دبيرخانۀ بين الملل ) (ISدر وب
سايت  IMTدرج نشد ،چرا که آقايان گمان می کردند چنين نامه ای برای فعّاليت بخش ونزوئال مشکل ساز خواھد بود.
در آخرين پاراگراف نامۀ مذکور ،از کارگران ونزوئال چنين خواسته شده بود:
"در کنار کارگران ايران قرار بگيريد و سياست خارجی رھبران خود را محکوم کنيد  ...مواضع انحرافی چاوز را به
چالش کشيده و آن را طرد کنيد".
درست به ھمين دليل است که اين نامه عمالً از سوی  ISسانسور شد و حتی تا تاريخ  ١٨نوامبر  ٢٠٠٩در بين ھمۀ
اعضای  IECمنتشر و توزيع نگشت )اين در حاليست که من سه بار خواھان انتشار آن شده بودم ٢١ :سپتامبر١٢ ،
نوامبر و  ١٦نوامبر .(٢٠٠٩
به دنبال مکاتبات مان در اواخر ژانويۀ  ٢٠١٠و بارديگر در  ١٦فوريۀ  ،٢٠١٠من سه نکته را به منظور ح ّل مشکالتی
مطرحی کردم که به علت حمايت شرم آور و ھمه جانبۀ چاوز از رژيم خامنه ای-احمدی نژاد از زمان تقلب "انتخاباتی"
به اين سو برای رفقای ما در ايران ايجاد شده است؛ مشکالتی که  IMTميلی به برخورد با آن ندارد .در تاريخ ١٦
فوريۀ  ،٢٠١٠من توجّه شما را به اين مسأله جلب کردم که:
در  ٣١مين سالگرد انقالب ايران ) ١١فوريۀ  ،(٢٠١٠پرزيدنت چاوز بار ديگر از احمدی نژاد" ،انقالب اسالمی" و
رژيم حمايت کرد .در کنگرۀ فوق العادۀ حزب سوسياليست متحد ونزوئال ) ،(PSUVدر حضور  ٧٢٢نماينده ،چاوز
"پيام ھمبستگی با پرزيدنت محمود احمدی نژاد ،مردم ايران و انقالب اسالمی" را فرستاد .ضمنا ً او به يکی ديگر از
"نامه ھای تبريک آميز" خود خطاب به احمدی نژاد اشاره کرد که در آن مجدّداً از "درودھای گرم به مناسبت جشن
٣١مين سالگرد انقالب اسالمی" سخن به ميان آورده بود .من بار ديگر موارد زير را از شما درخواست کردم:
 IS-١بايد نامۀ سرگشادۀ من را سريعا ً و بدون وقفۀ بيش تر )ھمراه با توضيحی برای علت تأخير ،و در صورت نياز
انتقاد  ISاز نامه( منتشر نمايد.
 IS-٢بايد سياست خارجی چاوز را محکوم نمايد ،چرا که او به "انقالب" مردمی ايران )آن گونه که  ISادّعا می کند!(
برچسب وابستگی به  CIAرا زده است و نتيجتا ً به طور ضمنی کشتار و تجاوز به جوانان بيگناه در خيابان ھا و زندان
ھا به وسيلۀ رژيم ارتجاعی را توجيه کرده است .بيانيۀ  ISمی تواند به وسيلۀ خودش و آن گونه که مناسب می داند،
نوشته شود.
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 -٣با انجام اين دو وظيفۀ ديرھنگام )که به شخصه بيش از دو ماه پيش خواستار آن شدم( ،ما می توانيم به بحث ھای
درونی خود با  ISو  IECو متعاقبا ً جلسۀ ماه مارس  IECادامه دھيم.
شما بار ديگر درخواست ھای من را ناديده گرفتيد و حتی نامۀ سرگشادۀ من را منتشر نکرديد .تنھا پاسخ شما به
درخواست ھای من ھمان جلسۀ  IECو بحث و تصميم در مورد تصويب يک قطعنامه بود .به ھر حال اگر  IECاقدامی
ھم صورت دھد ،ديگر بسيار دير شده است.
برای بخش ايران ،اين تاکتيک فرسايشی ،نه موضوعی منطقی بود و نه موضوعی قابل قبول.
ھمان گونه که نامۀ کميتۀ اجرايی ايران در داخل ) ٢٤ژانويۀ  (٢٠١٠خاطر نشان می سازد ،موضع  IMTدر مورد اين
موضوع ،فعّاليت بخش ايران را تقريبا ً غيرممکن ساخته است.
گرچه اين موضعی ايست که از سوی  ISاختيار شده ،ا ّما سکوت تمامی اعضای  IECدر قبال اين مسألۀ حياتی ،اثبات
می کند که آن ھا با تصميم  ISتوافق دارند .رويکرد اپورتونيستی  ISو بی تفاوتی  ،IECبرای بخش ايران ھيچ
راھکاری به جای نمی گذارد مگر آن که من -به عنوان نويسندۀ نامۀ مذکور و سخنگوی گرايش مارکسيست ھای انقالبی
ايران در  -IECجلسۀ ماه مارس  IECرا به نشانۀ اعتراض به رفتار اپورتونيستی شما بايکوت کنم .بنابراين من به
عنوان عضو ايرانی  ،IECدر اين جلسه شرکت نخواھم کرد.
رفيقانه،
مازيار رازی
 ١مارس ٢٠١٠
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 IMTمرده است ،زنده باد بين الملل!
پيرامون اخراج مازيار رازی و قطع ارتباط اين گرايش با باند آلن وودز
بيانيۀ گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
امروز گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران ) (IRMTبالفاصله پس از وقايع جلسۀ ماه
تشکيل کنفرانس فوق العادۀ
ِ
مارس کميتۀ اجرايی بين المللی ) (IECگرايش بين المللی مارکسيستی ) (IMTاعالم گرديد .به محض آن که پيشرفت
ھای اين جلسه پيرامون ايران به اطالع اعضای ما رسيد ،کامالً روشن شد که يک کنفرانس بايد به منظور ھدف خاصّ
قطع ارتباط با  IMTتشکيل گردد .اين امر به خاطر موضع گيری تماما ً اپورتونيستی باند آلن وودز در مورد سياست
خارجی ھوگو چاوز در قبال جمھوری اسالمی ايران ،آن ھم صرفا ً برای استفاده از امتيازاتی ھم چون تلويزيون
ونزوئال و "فرش قرمز" کاخ ميرافلورس ،بود.
دو قطعنامۀ ديروز از سوی کميتۀ اجرايی بين الملل در سازمان گرايش بين المللی مارکسيستی ،ظرف يک روز،
ھمکاری ھمبستگی ای و سياسی را که از سال  ٢٠٠١شروع شده بود ،به آخرين اپيزود از رابطۀ سياسی خود تبديل
کرد ..اين روند در تاريخ  ٢اوت  ،٢٠٠٨يعنی زمانی که کنگرۀ جھانی متفق القول به نفع پيوستن اتحاديۀ سوسياليست
ھای انقالبی ايران ) (IRSLبه عنوان بخش ايرانی رسمی گرايش بين المللی مارکسيستی رأی داد ،به نقطۀ اوج خود
رسيد .سپس در سپتامبر  ،٢٠٠٨اتحاديۀ سوساليست ھای انقالبی ايران ،که در تبعيد فعّال است ،با ھيئت تحريريۀ
ميليتانت در ايران و کميتۀ اقدام کارگری ترکيب شد تا گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران تشکيل گردد.
وقايع پس از انتخابات ظاھراً تقلبی رياست جمھوری در ژوئن  ،٢٠٠٩که در بحبوحۀ بزرگ ترين رکود اقتصادی
سرمايه داری جھانی طی بيش از  ٦٠سال گذشته رخ داد ،اين رابطه را به ش ّدت تحت فشار قرار داد .آن چه که تحت
عنوان اختالف نظر در مورد شيوۀ محکوم نمودن تالش ھای خسته کنندۀ چاوز در ديپلماسی جھانی و ھمبستگی او با
يک رژيم "ض ّد امپرياليستی" آغاز شد ،طی کم تر از ھشت ماه ،و به دنبال امتناع باند آلن وودز جھت انتشار مقاالت ما
در مورد حمايت چاوز از سرکوب ،به شکافی ج ّدی انجاميد؛ اجتناب باند الن از انتشار و توزيع مقالۀ ما در بين ساير
اعضای کميتۀ اجرايی بين المللی يا رھبری بخش ھای مختلف گرايش بين المللی مارکسيستی ،و چنگ انداختن به انواع
و اقسام ابزارھای سازمانی برای خفه کردن صدای انتقاد و تضعيف کار گروه ما -يعنی بخش ايرانی رسمی گرايش بين
المللی مارکسيستی ،که با کنگرۀ جھانی به رسميّت شناخته شد.
باند آلن وودز و سياست چاوز در قبال جمھوری اسالمی ايران
انتقاد فعّالين کارگری و مارکسيست ھای ايران از چاوز چيز جديدی نيست .بيش از شش سال پيش ،در تاريخ  ٤نوامبر
 ،٢٠٠٤شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران ) (IWSNنامۀ سرگشادۀ مؤدبانه ای خطاب به ھوگو چاوز نوشت و ضمن آن،
روی عدم وجود ابتدايی ترين حقوق ،من جمله حق تشکيل سنديکا در ايران ،دست گذاشت .به دنبال اين نامه ،نامۀ
سرگشادۀ ديگری از سوی اتحاديۀ سوسياليست ھای انقالبی ايران در ژوئيۀ  ٢٠٠٦با تأکيد بر مغايرت سياست ھای
دولت بوليواری و جمھوری اسالمی ايران و ھم چنين توضيح نقش رژيم در شکست انقالب  ٧٩-١٩٧٨نوشته شد .از آن
زمان ،نامه ھای سرگشاده و بيانيه ھای بسياری )غالبا ً در مورد مالقات با مقامات دولت ايران( در مورد رابطۀ نزديک
چاوز با رژيم ايران نوشته شد؛ من جمله بيانيه ای از  IMTکه پيش نويس آن به وسيلۀ ما تھيه شد ا ّما دبيرخانۀ بين
المللی ،اين مقاله را ،سرخود ،پيش از انتشار تغيير داد.
الزم به ذکر است که اين موضوع ،يعنی رابطۀ بسيار نزديک چاوز با سران دولت بورژوايی ايران ،صرفا ً دغدغۀ چپ
ايران نيست ،بلکه کارگران ايران را ھم بيزار می کند .در ژوئيۀ  ،٢٠٠٦چاوز از ايران خودرو ،بزرگ ترين کارخانۀ
ساخت اتومبيل و وسايل نقليه در خاورميانه ،بازديد کرد .پيش از اين ،کارگران نکات مثبت بسياری در مورد چاوز
شنيده بودند و عالقه داشتند تا به صورت شخصی با او مالقاتی داشته باشند .در ابتدا کارگران بسيار شگفت زده بودند
که می ديدند رئيس جمھور يک کشور با کارگران دست می دھد و يا حتی با آنھا رو بوسی می کند .حتی قرار بود که آن
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ھا بيانيه ای را به افتخار چاوز و به منظور استقبال از حضور اين رھبر انقالبی در کارخانۀ آن ھا قرائت کنند .ا ّما پيش
از قرائت اين بيانيه ،چاوز به تحسين از احمدی نژاد پرداخت ،او را برادر خود خطاب کرد و رژيم ايران را دولتی
انقالبی ناميد و غيره .کارگران تماما ً از او بيزار شدند ،به طوری که بيانيه را پاره و سالن را ترکت کردند.
به اين ترتيب ،امتناع باند آلن وودز از محکوم نمودن ھوگو چاوز به خاطر حمايت ھمه جانبۀ او از جمھوری اسالمی
ايران و اقدامات اين رژيم در ممانعت از تظاھرات ھای خيابانی پس از "انتخابات" مشکالت را شديد تر کرد .در ھمان
حال که رژيم ايران ھر روز از روش ھايی وحشيانه برای در ھم کوبيدن اعتراضات خيابانی استفاده می کرد ،آقای
چاوز ھم در حمايت خود از سرکوب آن چه که تظاھرات با کمک  CIAمی ناميد ،مص ّمم تر می شد.
ھم چنين باند آلن وودز تالش می کرد تا در کل وجود موضع گيری انتقادی ما نسبت به دبيرخانۀ بين الملل ) (ISرا
منکر شود .به طور اخص ،اين به اصطالح دبيرخانۀ بين الملل ،از انتشار نامۀ مازيار رازی زير عنوان "نامه ای
سرگشاده به کارگران ونزوئال پيرامون حمايت ھوگو چاوز از احمدی نژاد" و تمامی مقاالتی که پس از آن در مخالفت با
"تحليل" تماما ً اشتباه ،غير قابل دفاع و اپورتونيستی موضع رسمی  IMTاجتناب کرد .ھمين موضوع ،شرايط کار
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران در داخل را تقريبا ً ناممکن ساخت .اين موضع گيری رسمی ،بنا به تصميم -IS
ھستۀ مرکزی باند بوروکراتيک آلن وودز -و بدون ھرگونه مشورت با کسی -نه گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران،
يعنی بخش ايران که در سال  ٢٠٠٨از سوی کنگرۀ جھانی به رسميّت شاناخته شده ،و نه حتی  -!IECاتخاذ شد .حتی
مشاھدۀ تصاوير ويدئويی تظاھرکنندگان در حال سردادن شعارھايی عليه چاوز در ھمان "انقالب"ی که باند الن پيش
بينی نموده بود ،تغييری در سياست آن ايجاد نکرد!
دبيرخانۀ بين الملل ) ،(ISعالوه بر سانسور تمامی مقاالت ما که در مخالفت با "خطّ رسمی" وب سايت ھا و نشريات
 IMTتھيه شده بود ،به م ّدت حدوداً دو ماه از انتشار اين مقاله در بين اعضای  IECامتناع کرد؛ حتی پس از درخواست
ھای مکرّر برای توزيع آن .برخی مقاالت در واقع زمانی که توزيع شد که تعداد بيش تر و بيش تری از از اعضای
 IECوادار شدند يا فريب خوردند با تھديد شدند تا با تصميم  ISدر در جلسه  IECموافقت کنند .جلسه  IECنيز عمدا دو
ماه به عقب افتاد.
نتيجۀ مانورھا و طرح ھای اين بوروکراسی متحجّ ر ،که منابع بين الملل را صرف درگيری ھای فراکسيونی خود با
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران و تمامی ساير مخالفين کرد ،دقيقا ً ھمان چيزی بود که ما پيش بينی می کرديم:
يک تفتيش عقايد قرون وسطايی ،که تماما ً به وسيلۀ  ISطرح ريزی شده بود ،به طوری که خواستۀ اين گروه ھوچی )به
اصطالح  (IECبرای مجازات با اجابت از سوی "اشرافيت دست و دل باز" )ھمان به اصطالح  (ISروبه رو شد!
به ھمين دليل است که کميتۀ مرکزی گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران از نمايندۀ ما در  ،IECيعنی مازيار رازی،
خواست جلسۀ ماه مارس اين "ساختار دموکراتيک"  ،که بين کنگره ھا قرار است "بلند مرتبه ترين گروه تصميم گيری"
در بين الملل باشد را تحريم کند.
انقالب  ١١سال پيش آغاز شد!
باند آلن وودز ،به طور عجيبی ،اين خطّ اپورتونيستی را که روی مشروعيّت بخشيدن چاوز به سرکوب روزافزون در
ايران چشم خود را می بندد ،با "تحليل" احساساتی و ژورناليستی خود مبنی بر آغاز انقالب ايران ،انقالبی که جرقه
ھای  ١١سال پيش زده شده است)!( ،ترکيب می کند.
باند آلن وودز ،اگر از افراد اپورتونيست ولی باھوش تشکيل شده بود ،قاعدتا ً می بايد جھت خود را بعد از اعتراضات
خيابانی در ماه ژوئن  ٢٠٠٩تغيير می داد -وقايعی که باند الن به عنوان نشانه ھای شروع انقالب می پندارد! با اين
وجود ،اين اپورتونيست ھای کودن ما ،به قدری به سوی رفرميسن درغلتيده اند که نمی توانند چشم انداز "انقالب"-
ھمان انقالبی که  ٣٠سال پيش پيش بينی کرده بودند -را ببينند.
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بنابراين جای تعجّبی نيست که آن ھا نمی توانند از فرش قرمزی که امروز جلوی کاخ ميرافلورس برای آنھا پھن شده
در مقابل گارد سرخ شوراھای تھران در طی چند سال بگذرند! آن ھا ھيچ چشم اندازی برای پيروزی "انقالب" خود )
در واقع "شرايط انقالبی" برای تمامی مارکسيست ھای انقالبی( در سرمايه داری رو به زوال ندارند! برای تمام
سانتريست ھای راست و خرده بورژوايی ،يک پرنده در مشت بھتر از دو پرنده در يک بوته است.
اين انقالبی دو مرحله ای است!
" وظايف فوری انقالب ايران چيست؟ مشخصا ً دموکراسی ،مبارزه برای مطالبات دموکراتيک انقالبی ،عليه مالھا،
برای آزادی بيان ،آزادی انجمن [...] .اعضای بخش ايران که ھنوز نمی دانند چطور با طرفداران موسوی و
تظاھرکنندگان صحبت کنند ،در واقع برخوردی سکتاريستی با آن ھا دارند" )آلن وودز ،جلسۀ کميتۀ اجرايی بين الملل
در مورد ايران ٣ ،مارس .(٢٠١٠
شايد گفتن اين موضوع بديھی باشد که انقالب آخرين آزمون برای تمامی آن انقالبيون الفزن است .در حال حاضر ھيچ
راه بھتری برای توصيف اين موضوع وجود ندارد .اگر ما نگاه کنيم که چه طور "رھبری انقالبی" از ژوئن  ٢٠٠٩به
اين سو رفتار کرده است ،شخصيّت واقعی آن کامالً آشکار می شود.
ھرچند نشانه ھای بسياری در مقاالت ژورناليستی و احساساتی آلن وودز از ژوئن  ٢٠٠٩به بعد وجود داشت که نشان
می داد او کوچک ترين اطّالعی در مورد ابتدايی ترين حقايق جامعۀ امروز ايران ،تاريخ  ٣٥-٣٠سال گذشته و سازمان
ھای چپ ايرانی ندارد ،جلسۀ اخير  IECزمانی بود که تمامی اين ھا جريان ھا جمع شد و به کليتی "منطقی" تبديل شد
و چشم انداز آن را برای انقالبی که  ٣٠پيش پيش بينی می کرد ،روشن نمود! به يک باره آلن وودز نقاب "انقالبی" خود
را برداشت و چند نطق روشن در مورد برداشت خود از انقالب دو مرحله ای ايراد کرد :انقالبی که بدون کارگران و
بر اساس شعارھای "دموکراسی انقالبی" آغاز می شود.
ايران امروز "مانند اسپانيای  "١٩٣٠کشوری دھقانی ،ا ّما دارای پرولتاريايی
آلن وودز و باند او ا ّدعا می کند که
ِ
نيرومند در برخی مراکز است! آن ھا ھم چنين اصرار می کنند که گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران نمی فھمد که
ايران اساسا ً کشوری دھقانی است و انقالب ايران می تواند بدون کارگران آغاز شود و اين "يک مسألۀ ابتدايی" است که
دانشجويان انقالب را آغاز می کنند ،نه کارگران.
بزرگ ترين موھبت الھی خداوندگار تئوريک ما اينست که نيازی نمی بيند که به دنبال حقايق عينی بگردد و بنابراين
نادان باقی می ماند و يک سری موضوعات کلی را که می تواند در مورد تمام کشورھای توسعه نيافته مصداق داشته
باشد ،مثل علف ھرز در مقاله اش پخش کند .اين "رھبر رھبران" نمی داند که پيش از اين در سال  ،٨٢-١٩٨١بيش از
نيمی از جمعيّت ايران ) (%٥٠.٥٣شھری بود و نرخ شھری شدن در سال  ،٦-٢٠٠٥به دو سوّم ) (%٦٧.٨٧رسيد.
بنابراين ،ايران از اوايل دھۀ  ١٩٨٠تاکنون اساسا ً کشوری شھری بوده است! در نتيجه" ،اطالعات" باند الن ووذز در
مورد ايران حدوداً سی سال عقب است! احتماالً برای باند الن ناراحت کننده است که بداند ايران قرن  ٢١از ژاپن ،ايتاليا
يا اتريش شھری تر است! اگر به اين موضوع از نظر ترکيب توليد ناخالص داخلی ) (GDPنگاه کنيم ،می بينيم که
کشاورزی تنھا  %١٠.٨توليد اقتصادی را تشکيل می دھد در حالی که بخش صنعتی و خدمات به ترتيب  %٤٤.٣و
 %٤٤.٩توليد ناخالص داخلی را دربر می گيرد )تخمين .(٢٠٠٨
ھر کس ،به ھر شکل که به ايران امروز نگاه کند ،می بيند که اين کشور به ھيچ عنوان شبيه به اسپانيای سال ١٩٣٠
نخواھد بود .ا ّما اين اشتباھی بزرگی خواھد بود اگر فکر کنيم که اين موضوع فقط ناشی از نادانی و حماقت اين باند
ت کامالً استباه برای اعتبار بخشيدن به تحليل ھای باند الن در مورد نيروھای طبقاتی در ايران و ارائۀ
است .اين اطالعا ِ
شعار ھا و روش ھای دخالتگری در "انقالب" استفاده می شوند .نتيجۀ منطقی چشم انداز آن ھا در نقد آلن وودز به
 IRMTبرای "روش سکتاريستی" برخورد بخش ايران به موسوی خالصه می شود! اگر نقد رھبرانی که دستشان به
خون ھزاران مخالف آغشته است )کسی که نه تنھا در دورۀ کشتار ھای زندانيان سياسی در سال  ،١٩٨٨بلکه در عمدۀ
زمان جنگ امپرياليستی بين ايران و عراق ،يعنی زمانی که شوراھا ،جريانات چپ و تمامی سازمان ھای مستقل
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کارگران ،زنان و دانشجويان و ھمين طور مليت ھای تحت ستم در ھم شکست ،نخست وزير جمھوری اسالمی ايران
بوده است( سکتاريستی محسوب می شود ،ما به سکتاريست بودنمان افتخار می کنيم.
تنھا توجيه ممکن برای "سکتاريستی" برخورد نکردن با موسوی و اصالح طلبان دولتی ،می تواند جھت گيری باند الن
به سمت آن ھا باشد .اين باند به جای انتقاد از موسوی ،به حمايت انتقادی از آن ھا روی آورده است.
البته اگر باند آلن وودز می تواند تا به اين حد با ق ّ
صابان انقالب  ١٩٧٩در ايران "دوستانه" برخورد کند ،عجيب نيست
که مشغول نزديکی به سازمان ھای "چپ صادق"! باشد؛ در قطعنامۀ  IECدر مورد ايران ،مصوّبۀ ماه مارس سال
 ٢٠١٠چنين می خوانيم" :ما ھمچنين بايد به دنبال ھمکاری با سازمان ھای "چپ صادق" که درون جوانان و کارگران
ايران دارای نفوذ ھستند باشيم .خط مشی ما در برابر آن ھا بايد دوستانه ا ّما محکم باشد .و بايد ھر جا که امکانش بود با
آن ھا ھمکاری کنيم IS ".و  IECخود را در مورد چشم انداز ھای پيدا کردن چنين سازمان ھايی در ايران و پذيرفته
شدن از طرف آن ھا فريب می دھد .بھترين نتيجه ای که اين باند از اين راه می تواند به دست آورد ،پس زده شدن از
طرف سازمان ھای خرده بورژوازی سانتريست در تبعيد باشد.
تئوری انقالب دو مرحله ای آلن وودز جداً يک کمک تئوريک بزرگ به تحليل مارکسيستی از نيروھای طبقاتی در
کشورھای در حال توسعه در قرن  ٢١است! اين به دليل دورويی ،بزدلی ،اپورتونيزم و دروغگويی آلن وودز است که
او رسما ً اعالم نمی کند امروز بيشتر به منشويک ھا نزديک است تا بولشويک ھا.
ابزارھای تشکيالتی
عالوه بر اين پس رفت سياسی ،ما اتفاقاتی را شاھد بوده ايم که تنھا می تواند به عنوان يک نوآوری تشکيالتی بزرگ
توصيف شود؛ نوآوری ای که که نويسنده اش را برای ھميشه در تاريخ جنبش کارگری بين المللی بد نام خواھد کرد.
باند آلن وودز ،عالوه بر آن که تمام دستگاه سازمانی تمام وقت بين الملل را روانۀ مبارزه با سازمان کوچکی کرده است
که جرأت کرده خط خود را از رھبر خود گماشتۀ مارکسيزم ،يعنی آلن وودز ،جدا کند ،عليه  IRMTدست به اقدامات
سازمانی نيز زده است .باند آلن وودز اخيراً تالش کرده است تا دو تن از اعضای ايرانی االاصل بخش ھای ديگر IMT
را به زور وارد بخش ايران کند .چه طور کسی می تواند عضو يک سازمان باشد ،در حالی که نه حق عضويّت می
پردازد و نه تحت ديسيپلين رھبری آن سازمان به فعّاليت مشغول است؟
ا ّما ،وقتی ما اين اقدام "مھربانانه" آن ھا برای "جذب" دو عضو جديد برای گروه مان را ناکام گذاشتيم ،آن ھا از "نام"
 IECبرای تصويب دو قطعنامه عليه مازيار رازی به عنوان يک "خبرچين پست" استفاده کردند .بھانۀ اين اتھام ھم
"افشای ھويّت آن دو ايرانی االصل" و قرار دادن آن ھا در معرض شناسيايی و دستگيری از سوی سازمان ھای
اطالعاتی ايران بيان شد .اين قطعنامه در نھايت با اخراج مازيار رازی ،و لغو عضويّت بخش ايران از  IMTبه پايان
رسيد .اين ھا مشخصا ً اقدامات يک بورکراسی درمانده و مستأصل است که شديداً در گنداب جامعۀ سرمايه داری دست
و پا می زند تا بتواند يک چنين دروغ کثيفی را برای خريدن زمان و اعتبار پيدا کند) .به زودی يک مجموعه سند در
اين مورد منتشر خواھيم کرد(
به عالوه باند آلن وودز از ابزارھای تشکيالتی عليه ساير بخش ھا بھره برده ،و پول و منابع موجود را صرف مبارزه
با تمامی کسانی نموده است که با او اختالفاتی سياسی و تئوريک دارند .آلن وودز و شرکا ،مداوما ً از تفسير استالينيستی
"سانتراليسم دموکراتيک" برای خفه کردن بحث و جدل ھای داخلی استفاده کرده اند .برخورد آن ھا در قبال مسألۀ چين،
اقتصاد جھانی ،سانتراليسم دموکراتيک و ساير موضوعات به وضوح ماھيّت آن ھا را نشان داد و نھايتا ً به تشکيل بخش
بولشويک بين المللی منجر شد .بخشی که باند الن از به رسميّت سناختن آن سرباز زده است) .مثل اين می ماند که
انتظار داشته باشيم تزار مخالفين خود را به رسميت بشناسد(.
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تناقضات باند آلن وودز به ھمين جا ختم نمی شود :در عين حال که باند او به ش ّدت اين ايده را تبليغ می کند که "انقالب"
ايران آغاز شده ،ا ّما طی  ٨ماه گذشته حتی يک پيکت ھم در حمايت از تظاھرات خيابانی در ايران برگزار نکرده است!
باند آلن وودز اآلن در تالش است تا در فعّاليّت ھای شبکۀ ھمبستگی کارگری اخالل به وجود آورد و بھانۀ ابلھانۀ آن ھا
ھم اينست که اين شبکه قصد دارد از سازمان برای تقويّت و ترويج خود استفاده کند! يک چنين بھانه ھايی از کسی می
آيد که دائما ً مشغول چاپلوسی در مھمانی ھای ميرافلورس و استفاده از امکانات تلويزيونی ونزوئال ،و دست و پا زدن
ھای عبث و بيھوده برای تبديل شدن به يک رھبر بزرگ مارکسيست ،است.
در حال حاضر باند آلن وودز  ١٨٠درجه تغيير کرده است؛ يعنی اآلن به برداشت منشويکی از عضويّت و انقالب
دموکراتيک  ١٩٠٣به عنوان راھی به سوی جلو نگاه می کند! البته اين موضوع الاقل از نظر منطقی سازگار است،
چرا که شما نمی توانيد بدون ضوابط و معيارھای منشويکی در مورد عضويّت ،استراتژی منشويکی داشته باشيد .ما به
باند جناب آلن وودز به خاطر ح ّل اين تناقض بين استراتژی و مفاھيم تشکيالت اش تبريک می گوييم.
ورشکستگی نظری و سياسی
رياکاری و دروغ پردازی باند آلن وودز ح ّد و مرزی ندارد .از نظر آن ھا ،ھرچيزی می تواند برای "پيروزی" در
بحث مورد استفاده قرار گيرد .باند آلن وودز حتی تئوری مارکسيستی دولت را ھم دگرگون می کند تا بتواند ادّعا کند که
در ونزوئال "بورژوازی ،کنترل دولت را از دست داده است"؛ که حزب کارگر اسرائيل ،يعنی حزبی که دولت
صھيونيستی را تشکيل نھاده ،حزب "سوسيال دموکرات کالسيک" شده بود و مارکسيست ھا بايد وارد آن می شدند.
تحريف تاريخ ھم البته شگرد ديگريست تا فاکت ھای نامناسب و "مزاحم" ،مثل شوراھا در انقالب  ١٩٠٥روسيه ،ناپديد
شوند )!(؛ به ھمين ترتيب ،می توان نمونه ھای ديگری از پيروزی ھای تئوريک باند آلن وودز را برشمارد .حقايق
نصفه و نيمه و دروغ ھای آشکار به طور معمول به اين مجموعۀ مخرّب اضافه می شوند تا ظاھرا ً "سطح تئوريک"
رفقا )!( افزايش پيدا کند.
درست ھمان طور که انقالب  ٧٩-١٩٧٨ايران ضعف ھای دبيرخانۀ متحد بين الملل چھارم را آشکار کرد ،و به لغو
عضويّت حزب کارگران سوسياليست ) (HKSاز اين سازمان انجاميد ،بحران اقتصادی فعلی سرمايه داری جھانی و
شرايط انقالبی در ايران ھم شکاف ھای بسياری در گرايش بين المللی مارکسيستی به وجود آورده است .تا به اآلن
اکثريّت دو بخش از بخش ھای اصلی سازمان ،يعنی اسپانيا و ونزوئال ،به ھمراه اقليّت در مکزيک ،جدا شده و يک
گرايش بين المللی جداگانه )جريان مارکسيستی انقالبی( را تشکيل داده اند .با اين وجود ،خيانت باند آلن وودز به طبقۀ
کارگر جھانی و ابتدايی ترين اصول مارکسيسم انقالبی ،تازه شروع شده است .اما کسانی که ھنوز در کلوپ ھواداران
آلن وودز حضور دارند ،شاھد اخراج ھا ،لغو عضويت ھا و اتھام پراکنی ھای بيشتری خواھند بود.
در کاريکاتوری که رھبری در خالل بحث در مورد سانتراليسم دموکراتيک نشان داد ،تفسير شبه استالينيستی آن ھا از
"سانتراليسم دموکراتيک" برای توقف و سانسور ديدگاه ھای اقليّت استفاده شد .باند آلن وودز ،از ھمين تفسير
استالينيستی برای به رسميّت نشناختن حق يک اقليّت در متشکل نمودن خود به عنوان يک بخش در داخل ،IMT
جلوگيری از انعکاس اين اختالف  -نه تنھا در جنبش سراسری کارگری بلکه حتی ميان رھبری و به ويژه اعضای رده
پايين تمامی بخش ھای ملی سازمان -استفاده کرد ،اين رفتار بوروکراتيک ،به يکی از "سنن" غير قابل بحث بين الملل
تبديل شده است .پاسخی  ٣٧صفحه ای که آلن وودز ،اين اسقف بوروکراسی ،در جواب متن "به سوی سانتراليسم
دموکراتيک" نوشت ،سندی است که در آن يک سری نقل قول ھای بی ربط از مارکس،لنين و تروتسکی با ھذيان گويی
ھای استثنايی او سرھم شده است .اين رفيق احتماالً در جايی خوانده است که نخستين قانون ديالکتيک می گويد :تغيير
ک ّمی به تغيير کيفی منجر می شود .بعد به اين نتيجۀ اشتباه رسيده است که ھرچه بيش تر و بيش تر نقل قول ھای بی
ربط و بی ارزش در مقالۀ خود تلمبار کند ،مقاله اش خود به خود به يک اثر کالسيک مھم مارکسيستی تبديل می شود!
اکنون چه؟
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صفوف  IMTرفقای شايسته و صادق بسياری دارد که حتی از اين بحران بی خبرند ،چه برسد به آن که از شکاف فعلی
و اخراج ھای متعدّد باخبر باشند؛ چرا که کنترل سخت از سوی بوروکراسی متحجّر و ورشکسته از نظر سياسی ،راه
ارتباط مابين بخش ھا و اعضای سازمان را سد می کند .ما از تمامی اين رفقا می خواھيم ،تا به خاطر وفادار ماندن به
سنت ھا و اصولی که نخستين بار برای آن ھا به سازمان پيوستند ،به آن چه که پيش آمده است نگاھی بيندازند و آيندۀ
سياسی خود را تعيين کنند.
فراکسيون بولشويک بين المللی قصد دارد تا با عبور از بوروکراسی مرکزی و خرده بوروکرات ھا و افراد حقيری که
اوامر و فرمايشات آن را در بخش ھای کشورھای مختلف عضو سازمان اجرا می کنند ،با اعضای رده پايين گرايش بين
المللی مارکسيستی به بحث بپردازد.
برای ما ،به عنوان بولشويک-لنينيست ،چشم انداز آتی کامالً روشن است :توسعۀ شرايط انقالبی ،بدون شک به يک
انقالب )به مفھوم مارکسيستی واقعی آن( در ايران طی چند سال آينده منجر خواھد شد .در يک چنين انقالبی ،مسألۀ
تسخير قدرت دولتی به وسيلۀ پرولتاريا مطرح خواھد شد .ما ،جزء جزء فعّاليّت ھای خود را بر پايۀ چنين چشم اندازی
بنا می کنيم و زمانی که تمامی شرايط عينی به بلوغ رسيده باشد ،تمام نيروی خود را برای آماده کردن کارگران جھت
تسخير قدرت و خرد کردن دولت بورژوايی صرف می کنيم.
بنابراين اخراج مازيار رازی و لغو عضويّت گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران به وسيلۀ باند آلن وودز ،تنھا دو گام
در مبارزۀ طوالنی ما عليه سرمايه داری ،و پادوھا و گماشتگان آن در داخل جنبش ھای کارگری و مارکسيستی است.
ممکن است به نظر برسد که ما به ھر حال مبارزۀ فعلی را شکست خورده ايم .ا ّما ،برای ما ،اخراج شدن از يک بين
الملل بولشويکی-لنينيستی به معنای يک شکست و تراژدی بزرگ خواھد بود .در صورتی که لغو عضويّت از سوی
گرايش بين المللی مارکسيستی ،به معنای رھايی از ارتباط با حمايت ھای ضمنی چاوز از تجاوز و شکنجه و ساير
مواردی است که پيش از اين فعّاليت ما را در داخل ايران تقريبا ً غيرممکن می ساخت .ضمنا ً ما را از قيد و بن ِد
محدوديّت ھای بوروکراتيک ،سانسور و اختناق باند الن که مانع محکوميّت اين سياست خارجی به شکل مؤثرتر از
سوی ما شده است ،آزاد خواھد ساخت.
توانايی بوروکراسی ،با تمامی افراد تمام وقت ،وب سايت ھا و ساير منابع آن ،قادر نيست تا سياست ھای باند آلن وودز
را درست جلوه دھد .دغلبازی ھای خرده بورژوايی بوروکراسی که خاصّ دکان داران است ،نه رھبران انقالبی ،نه تنھا
در جذب بھترين فعالين کارگری و جوانان ناموفق خواھد بود بلکه ھم چنين روحيۀ بسياری از اعضای پايين سازمان
را تضعيف خواھد کرد و به تخريب آن چيزی منجر می شود که طی چند دھه با فداکاری صدھا تن از اعضا ساخته شد.
در دورۀ آتی نه تنھا نيروھای مارکسيسم انقالبی مبارزۀ نھايی را عليه بوروکرات ھا ،اپورتويسنت ھا ،سکتاريست ھا،
سانتريست ھا و رفرميست ھا پيروز خواھد شد ،بلکه حتی سرمايه داری را نيز نابود خواھد ساخت.
برای ما IMT ،به سرعت در حال تبديل به بين المللی منشويکی است و در نتيجه به عنوان يک سازمان انقالبی ،ديگر
مرده است .بنابراين مبارزۀ ما برای ساختن انترناسيونال بولشويکی-لنينيستی در بيرون از  IMTادامه دارد!
زنده باد انترناسيونال بولشويکی-لنينيستی!
زنده باد ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا!
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٩مارس  ١٨ -٢٠١٠اسفند ١٣٨٨
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در مورد اختالفات اساسی ما با IMT
مسألۀ چاوز و ونزوئال
وحيد رنجبر
در صفحۀ نظرات وبالگ جديد ميليتانت ،بحثی در مورد لغو عضويّت گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران از سوی
سازمان "گرايش بين المللی مارکسيستی" ) (IMTو اخراج رفيق مازيار رازی آغاز شده است که من ھم به عنوان
عضوی از گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران ،الزم می دانم تا نه تنھا در اين بحث شرکت کنم ،بلکه آن را عمومی
و گسترده تر سازم .ما مارکسيست ھای انقالبی چنان به صحّت مواضع اتخاذی خود -مواضعی که موجب اخراج ما از
آی ام تی شد -اطمينان داريم ،که نه فقط از بحث در فضای آزاد و بيرون از ايميل ليست ھای تحت اختيار دبيرخانه
وحشت نداريم ،بلکه به زودی تمامی مکاتبات چند ھفتۀ اخير را ،که به اخراج مازيار رازی ختم شد ،ترجمه خواھيم
کرد و به طور علنی بر روی اينترنت قرار خواھيم داد .در مورد بحث حاضر ھم ھمين خواھد بود .ما قويا ً از انجام
بحث علنی در اين مورد حمايت می کنيم ،تا خطّ به ش ّدت بوروکراتيک و اپورتونيستی آلن وودز و باندش را در برابر
جنبش چپ ايران افشا نماييم .ھمان گونه که طی چند سال گذشته ،اين خود ما بوديم که اين گروه و شخص آلن وودز را
به فعّالين دانشجويی و سوسياليست داخل ايران شناسانديم .البته ذکر اين نکته ھم ضروريست که کميتۀ اجرايی گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران ،چند ماه پيش خواستار جدايی از آی ام تی و خروج خود از اين سازمان شده بود ،ھمين
کميتۀ اجرايی بود که از رفيق مازيار رازی خواست تا جلسۀ کميتۀ اجرايی آی ام تی را تحريم کند .ما از زمانی که
مبارزۀ خود را درون صفوف آی ام تی در برابر خطّ فرصت طلبانه ،حذف گرايانه و ھيجان زدۀ آلن وودز و شرکايش
آغاز کرديم ،می دانستيم که احتمال اخراج ما بسيار زياد است.
در حال حاضر ھم که بابک کسرايی ،ظاھراً به نمايندگی از آی ام تی ،در حال بحث در مورد اين انشعاب است ،ما نيز
تالش خود را می کنيم که تا جايی که مسائل امنيتی در ميان نباشد ،تمامی مکاتبات مربوط به مبارزات درونی خود در
داخل سازمان را علنی کنيم؛ اين کاريست که رھبری آی ام تی جسارت انجام آن را نداشت .دبيرخانۀ بين الملل ،نه تنھا
جرأت ندارد تا تمامی مکاتبات و مباحثات را در سطح علنی منتشر کند ،بلکه در ھمان شروع بحث و جدل ھا ،تمايلی به
رساندن نامه ھای رفيق مازيار رازی به اعضای خود را ھم نداشت و تنھا با اصرار چندين بارۀ اين رفيق بود که نامه
ھای او به دست ديگر اعضای سازمان رسيد )اسناد مربوط به اين ديرکرد ھم وجود دارد و در صورت لزوم منتشر
خواھد شد(.
بر خالف آن چه که بابک کسرايی ا ّدعا می کند ،اختالف اصلی ما با رھبری آی ام تی -که در نھايت و پس از چندين ماه
مبارزۀ درونی به جدايی و اخراج انجاميد -در راستای سه محور اصلی ايجاد شده بود:
 -١موضع چاوز در قبال رويدادھای اخير ايران.
 -٢مسألۀ سانتراليزم دموکراتيک.
 -٣مسألۀ انقالب ايران.
شايد آقای بابک کسرايی می بايست خيلی بيش تر از آن "چندين ھزار صفحه سند و مدرک و تاريخ"] [١بخواند تا شايد
با نمونه ھای مشابه در تاريخ ،به خصوص شوروی ،آشنا شود و بداند که چه طور دستگاه عريض و بی در و پيکر
بوروکراسی برای حفظ چھره و ژست دموکراتيک خود ،اخراج ھا ،زندانی کردن ھا و تبعيد مخالفين را -نه به دليل
اختالفات سياسی و تئوريک ،بلکه به داليل سازمانی و به اتھاماتی ھم چون خيانت به خلق و حزب -موجّه می سازد.
عينا ً ھمين موضوع در "آی ام تی" رخ داد.
آن چه رھبری اين سازمان انجام داد ،و بابک کسرايی را ھم بازيچه و پادوی خود در اين ميان کرد ،تراشيدن يک دليل
واھی و احمقانه برای سرپوش گذاشتن بر اختالفات سياسی و "راحت شدن از ش ّر مازيار رازی و پلميک ھای بی فايده
اش" بود .اين موضوع در بخشی از نوشتۀ بابک کسرايی در صفحۀ نظرات وبالگ ميليتانت کامالً مش ّخص است .او می
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نويسد "اوّل بايد بگويم که بر خالف اتھامات م.رازی ،ايشان و گروھشان نه به علت مسألۀ ونزوئال که به علت اقداماتی
که امنيّت رفقای ما را به خطر انداخته بود ،اخراج شدند .حتی اختالفات سياسی ما ھم ربطی به اين حرف ھايی که
ايشان زده اند ،نداشت و بر سر اين بود که ايشان جنبش انقالبی ايران را به رسميّت نمی شناختند و به جای تدارک
دخالتگری در آن ،مشغول نوشتن ده ھا صفحه خزعبالت و پلميک درونی بی مصرف )بر سر مسائلی به جز ايران!(
بودند".
ما با اين شارالتان بازی ھای استالينيستی ،که در پی دليلی برای حذف و اخراج افراد به بھانه ای غير سياسی و
تئوريک است ،به خوبی آشناييم .بر خالف نظر بابک کسرايی بايد بگويم که يا اين رفيق ھنوز آن قدر خام و بی تجربه
است که نمی داند در اطرافش چه می گذرد ،يا خوب به بازی ھای بوروکراتيک و اپورتونيستی آشناست که چنين می
گويد .بر خالف نظر بابک کسرايی ،اخراج مارکسيست ھای انقالبی ايران دقيقا ً به ھمان داليلی بود که او )بابک( آن ھا
ّ
مشخص
را پلميک ھای درونی بی مصرف می داند .پلميک ھايی که به زودی منتشر خواھد شد ،تا مورد مصرفش نيز
شود .پلميک ھا و اختالف نظر ھايی در مورد مسائل ايران ،ونزوئال و سانتراليزم دموکراتيک ،که ظاھراً جناب بابک
کسرايی آن ھا را بی فايده و خزعبالت می داند .ظاھراً اين جوان بلندپرواز و جويای نام ،باال رفتن از پله ھا را دست
در دست آلن وودز تمرين می کند،و مباحث مھم و حياتی ،اختالف نظرات را که عامل پويايی يک سازمان انقالبی
است ،خزعبالت بی فايده و اتالف وقت می داند.
در اين جا ،به ھرکدام از موارد اصلی اختالف ما با آی ام تی که موجب اخراج ما از اين سازمان شد ،شخصا ً و نه به
عنوان مقالۀ رسمی گرايش اشاره خواھم کرد .در اين فرصت ،صرفا ً به مورد اوّل خواھم پرداخت و در فرصت بعدی
موارد ديگر را شرح می دھم.
مسألۀ "آلن وودز -چاوز – احمدی نژاد"
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران ،ھميشه از تحوّالت مثبت و مترقی درون ونزئال حمايت کرده و در برابر
تحريفات و اتھام پراکنی ھای بورژوازی عليه دولت چاوز ايستاده است .ا ّما در عين حال ،نقد ھای بسياری ھم به خود
چاوز ارائه کرده است .ما چندين نامۀ سرگشاده به چاوز نوشته بوديم که در آن ھا برخی از انتقادات ما نسبت به او و
تاکتيک ھايش ذکر شده بود .ما از چاوز در برابر کودتای آمريکايی يا حملۀ ديگر کشورھای امپرياليستی حمايت کرديم،
چندين صفحه از نشريۀ رسمی خود را به مسألۀ ونزوئال و اطالع رسانی در مورد دستاورد ھای آن اختصاص داديم،
در حالی که نقد ھای خودمان به چاوز و دولتش را رک و بی پرده منتشر می کرديم.
اين روش کار ،که از نظر ما اصولی ترين روش بود )چرا که نه صرفا ً چاوز را رد می کرديم و نه کورکورانه از او
حمايت می نموديم( بدون ھزينه ھم نبود :فشار زيادی در ايران روی ما قرار داشت؛ انرژی و وقت زيادی صرف
توضيح موضع مان در برابر ونزوئال شد ،می بايست شرح دھيم که اگر حمايت می کنيم ،مشروط است .ھمۀ اين ھا در
شرايطی بود که چاوز ھر لحظه در ميان کارگران ايران و دانشجويان بد نام تر می شد .در چنين شرايطی حمايت از
چاوز حتی فشار زيادی ھم بر خود ما وارد می کرد .زيرا مواضع سياست خارجی ھوگو چاوز امکان دفاع از دستاورد
ھای مثبت داخلی را از ميان می برد .ما به عنوان بخش ايران بار ھا ،و حتی از ھمان زمان عضويّت در آی ام تی ،در
اين مورد ھشدار داديم و گفته بوديم که اين حمايت ما مشروط است ،با دفاع چاوز از دولت احمدی نژاد مخالفيم و
محکومش می کنيم.
ا ّما از زمان آغاز درگيری ھای پس از انتخابات  ١٣٨٨در ايران ،چاوز ارتجاعی ترين موضع ممکن را در قبال اين
موضوع اتخاذ کرد .او درگيری ھا و تظاھرات ھای خيابانی را حرکتی ساخته و پرداختۀ سی آی ای و آمريکا خواند،
در کنار احمدی نژاد قرار گرفت ،و به ھمين دليل عمالً بار ديگر به کشتار و سرکوب شديد معترضين ،فعالين کارگری
و چپ در ايران مھر تأييد زد .ھمين موضع گيری چاوز ،متأسّفانه به ح ّدی باعث ايجاد تنفر از او در ميان مردم شد که
شعار ھايی مانند "مرگ بر چاوز" يا "پوتين ،چاوز ،نصر ﷲ ،دشمن ملت ما" در تظاھرات ھای خيابانی به کرّات
شنيده می شد.
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از سوی ديگر ،آلن وودز ،پس از مشاھدۀ نخستين جرقه ھای اعتراض در خيابان ھای تھران ،آن را آغاز يک انقالب
ارزيابی کرد .انقالبی که برای "مطالبات دموکراتيک انقالبی ،عليه مالھا ،برای آزادی بيان ،آزادی تشکل ،انجام می
شود" )سخنرانی آلن وودز در جلسۀ کميته اجرايی بين الملل ،که فايل صوتی آن موجود است( آلن ظرف م ّدت کوتاھی
چندين مقاله در مورد اين به اصطالح "انقالب ايران" نوشت ،که بازخورد بسيار بدی ميان دانشجويان و فعّالين داخل
کشور داشت .تحليل عجوالنه و شتاب زدۀ آلن وودز از شرايط ايران موجب تمسخر اين مواضع از سوی ديگران شد.
)در اين جا نمی خواھم به مسألۀ ايران بپردازم ،و فعالً تنھا مسألۀ ونزوئال م ّد نظرم است – به مسألۀ ايران و انقالب
ايران جداگانه خواھم پرداخت(.
در اين ميان ،نامۀ سرگشادۀ مازيار رازی به کارگران ونزوئال از سوی رھبری آی ام تی سانسور شد .سايت اصلی اين
سازمان ) (marxist.comبنا به دستور رسيده از "باال" از درج آن نامه خودداری کرد ،تا مبادا چاوز و دوستان
نزديک به او "دلخور" شوند و اين نامه تأثير بدی روی روابط نزديک آلن وودز و چاوز بگذارد .مھم نبود که در چنين
زمانی ،موضع اشتباه چاوز "بايد" نقد و محکوم می شد ،فقط اين موقعيّت باند رھبری بود که اھميّت داشت ،و مواضع
اصولی و انقالبی در مواقع الزم می توانست زير پا گذاشته شود و صداھای انقالبی خفه گردد .در قسمتی از نامۀ
سرگشادۀ مذکور )که در يکی از پربيننده ترين سايت ھای چپ ونزوئال درج شده بود و به چندين زبان ھم ترجمه
گشت( ،رفيق مازيار رازی چنين نوشته بود" :پيوند نزديک و مرتب رھبر شما آقای ھوگو چاوز با سران اين رژيم،
موجب شده است که توده ھای مردم ايران به درس ھای بزرگ روند انقالبی در ونزوئال پشت کنند .جای گرفتن در قلب
و ذھن توده ھای مردم ايران و کشورھای نظير آن ،بھترين راه حل درازم ّدت برای قطع کردن دست ھای واشنگتن از
آمريکای التين است .نزديکی رھبر شما با دولت سرمايه داری ايران ،دولتی که دست ھايش به خون ھزارھا کارگر و
جوان آغشته است ،نشان می دھد که سياست بين المللی ض ّد امپرياليستی رھبر شما دچار انحرافی اساسی است ".و
رھبری آی ام تی نيز ،به دليل آن که محتوای اين نامه با "خطّ کلی" آن ھا سازگاری نداشت ،از درج آن خودداری کرد.
تو گويی در خطوط کلی اين سازمان چنان ذکر شده است که ھر جا پای منافع شخصی و گروھی در ميان بود ،بايد به
سياست ھای انقالبی و مارکسيستی پشت پا زد و بی تفاوت از کنار آن ھا رد شد.
يک جای اين کار می لنگد ،يا برداشت آی ام تی از حوادث ايران اشتباه است)،يعنی آن چه روی می دھد يک انقالب
نيست و ھيجان زدگی صرف يا کالً يک تحليل اشتباه است( ،يا ھمۀ اين حوادث توطئه و برنامۀ سيا ،موساد و
آمريکاست .در ھر صورت اين موضوع را نمی توان زير سبيلی رد کرد که "خب حاال که ما اختالفی نداريم ،ھمگی به
دنبال آزادی مردم ستم ديده ھستيم" و از اين مدل کلی گويی ھا! يا موضع آلن وودز صحيح است ،يا موضع چاوز .آن
چه ما از رھبری آی ام تی خواستيم اين بود که اگر معتقد است موضعش انقالبی و دقيق است ،موضع گيری چاوز را به
نقد بکشد و محکوم کند .با اين وجود ،رھبری آی ام تی چنين نکرد .زيرا منافع باند آلن وودز بسيار مھم تز از اتخاذ يک
موضع اصولی و انقالبی است.
بخش ايران ِ آی ام تی ،گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران ،چندين بار از رھبری آی ام تی خواست که حمايت چاوز
از احمدی نژاد در شرايط کنونی را محکوم کند .ا ّما رھبری از چنين کاری امتناع کرد .رھبری آی ام تی از يک سو ک ّل
اتفاقات ايران را انقالب ارزيابی می کند ،انقالبی برای حقوق دموکراتيک ،و از سوی ديگر ھيچ عکس العملی در برابر
ّ
مشخص کند.
چاوز ،که ھمين انقالب را خطّ سی آی ای و آمريکا می داند ،انجام نمی دھد .آی ام تی بايد موضع خود را
اگر اين يک انقالب واقعيست ،پيش چرا حمايت چاوز از سرکوب گران اين انقالب را محکوم نمی کند ،و اگر بنابر گفته
ھای چاوز اين يک شورش طرح ريزی شده از سوی آمريکاست ،به چه حقی آن را يک انقالب می داند؟
اين تناقضی است که رھبری آی ام تی در آن مانده است و ھيچ راه گريزی برای برون رفت از آن ندارد .بابک کسرايی
ھم ھر چقدر از استاد گرامی خود پند و اندرز بگيرد ،قادر نخواھد بود پاسخی برای آن داشته باشد .علت گير افتادن در
چنين تناقضاتی ،نبود سياست ھا و مواضع اصولی و انقالبی ،و جايگزين کردن فرصت طلبی محض به جای مارکسيزم
انقالبی است .آلن وودز و شرکا با مسائل سياسی ،به صورت "شخصی" برخورد می کنند ،يعنی به اين دليل که نمی
خواھند امتيازاتی را که از چاوز می گيرند ،به دليل محکوم کردن او از دست بدھند ،يا چاوز را با اتخاذ موضع انقالبی
خود "ناراحت" کنند ،خود را به کری و کوری محض زده اند و فکر می کنند ديگران متوجّه اين تناقض آشکار و
اپورتونيستی نمی شوند .آلن وودز ترجيح می دھد به جای محکوم کردن حمايت چاوز از احمدی نژاد و موضع او در
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برابر وقايع ايران ،که برابر خواھد بود با از دست دادن تشريفاتی که دولت ونزوئال در اختيار او قرار می داد ،سکوت
کند ،و خود را به نفھمی بزند .آلن وودز عالقه ندارد تا امکاناتی را که چاوز در اختيار او می گذارد به اين راحتی از
دست بدھد ،امکان سخنرانی در بزرگ ترين سالن ھای ونزوئال ،در کارخانه ھای اين کشور و راديو تلويزيون ھای
آمريکای جنوبی ،ھمه و ھمه از صدقۀ سر دوستی آلن وودز با چاوز است .و اگر آلن وودز ،نقدی تند به موضع چاوز
داشته باشد ،مسلما ً اين امتيازات را از دست خواھد داد .و اين موضوع مھم برای آلن وودز است ،نه انقالب در ايران يا
ونزوئال.
ما بارھا و بارھا اين نکته را به رھبری آی ام تی تذکر داديم ،در نامۀ ھيئت اجراييۀ گرايش مارکسيست ھای انقالبی
ايران ھم گفته بوديم که:
" در چنين شرايطی ،ھرگونه دفاع از چاوز و اقدامات او با واکنش بسيار بدی از سوی توده ھای مردم مواجه می شود.
اين جو ،حتی در ميان کارگران و دانشجويان راديکال ھم به وجود آمده است .سکوت رھبری  IMTو حمايت بخش
ونزوئال از چاوز ،که به حد کافی "مشروط" نبوده است ،ما را به اين نتيجه رسانده است که موضع  ISدر اين مورد،
غير اصولی و اپورتونيستی است .اين مواضع دردسرھا و مشکالت زيادی را برای ما در داخل ايران ايجاد کرده است
و می تواند به اعتباری که تا به امروز کسب کرده ايم ،خدشه وارد کند .بنابراين ،ما به عنوان  ECايران ،قاطعانه از
رفقای  ISمی خواھيم که برای پايان بخشيدن به اين وضع با انتشار يک قطعنامه سياست ھای اشتباه چاوز در قبال
مسألۀ ايران را به نقد بکشند و محکوم نمايند و ھر چه سريعتر نامه مازيار رازی به مردم ونزوئال را در سايت درج
کند .طبيعی است که در صورت ادامه يافتن اين وضع ،تح ّمل آن برای ما و تماس ھای نزديک ما در داخل ايران،
غيرممکن خواھد بود".
ا ّما ظاھراً برای آلن وودز ،فرش قرمز رو به روی کاخ ميرافلورس و مصاحبه ھای تلويزيونی با شبکه ھای مھ ّم
ونزوئال بسيار مھم تر از اتخاذ موضعی اصولی و انقالبی است .اگر امثال آلن وودز در دورۀ زير ضرب رفتن
اپوزيسيون چپ در شوروی زنده بودند ،حتما ً به جای دفاع انقالبی و اصولی از تروتسکی ،برای حفظ مقام ھای حزبی
و دولتی تا ح ّد محکوم کردن تروتسکی و اپوزيسيون ھم پيش می رفتند .اين سياست فرصت طلبانۀ آلن وودز ،که بر بدنۀ
فعلی آی ام تی نيز حاکم است ،جای ھيچ گونه دفاعی از اين سازمان باقی نمی گذارد ،برای دفاع از آی ام تی ،در ابتدا
بايد اين تناقش پاسخی داشته باشد.
پاسخ اين تناقضاتی که اشاره کردم ،لينک دادن به فالن بيانيه از بھمان بخش بين الملل )که نوشتن يکی از آن ھا بر عھدۀ
رفيقی از بخش ايران بوده است( نيست .تنھا راه حل بابک کسرايی يا ھر کس ديگری که از آی ام تی دفاع می کند،
توضيح اين موضوع است که چه طور آلن وودز با توجّه به اختالف بنيادی اش با چاوز در مورد تحليل ماھيّت رخداد
ھای اخير ايران ،او را محکوم نمی کند؟ چرا آلن وودز در برابر حمايت چاوز از سرکوبگران انقالبی که معتقد است
شروع شده سکوت اختيار کرده است؟ آيا دليلی جز ترس از دست دادن امتيازات دولت ونزوئال و چاوز برای آلن وودز
وجود دارد؟ اين خطر فرصت طلبانه و خيانتکارانۀ آلن وودز و آی ام تی ،در ايران به شدّت نقد خواھد شد .آی ام تی و
بابک کسرايی در دوره آتی بايد پاسخگوی نقدھای اصولی ما و تناقضات خود باشند .در بخش ھای بعدی به ديگر موارد
اختالف اساسی خود با آی ام تی خواھم پرداخت و اگر آقای بابک کسرايی ھم عالقه داشت ،می توانيم در مورد اتھام
سنگينی که متوجّه ما کرده است )يعنی انجام کار پليسی!( خيلی باز و آشکار بحث کنيم.
 ١٤فروردين ٨٨

]" [١چرا از گرايش بين المللی مارکسيستی حمايت می کنم؟" ،بابک کسرايی:
http://www.azadi-b.com/J/2010/03/post_379.html
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حزب و مسألۀ »سانتراليزم د ُمکراتيک«،
نقدی بر مواضع »گرايش بين المللی مارکسيستی«
مازيار رازی
به دنبال وقايع اخير که به انشعابات ،کناره گيری ھا ،اخراج ھا و تعليق عضويّت بخش ھای مختلف )از جمله بخش
ايران( در سازمان گرايش بين المللی مارکسيستی ) (IMTمنجر شد ،بازنگری مفھوم "سانتراليزم دمکراتيک" در
درون يک حزب انقالبی ،ضرورتی غير قابل انکار پيدا می کند .اين تجربۀ تلخ ،در عين حال می تواند درس ھای به
غايت مھ ّمی برای جنبش ما دربر داشته باشد.
مفھوم مارکسيستی سانتراليزم دمکراتيک از يک ضرورت عينی در درون جنبش کارگری نشأت می گيرد .بسياری از
سازمان ھا و احزاب کمونيستی ،برداشتی کامالً نادرست و غير مارکسيستی از اين مقوله دارند .اين برداشت نادرست و
غير علمی ،تنھا مختص به سازمان ھای استالينيستی نيست ،بلکه متأسّفانه در سازمان ھای تروتسکيستی )مانند (IMT
نيز مشاھده می شود .اين سازمان ھا و احزاب در واقع يک برداشت "اداری" از مفھوم سانتراليزم دمکراتيک دارند.
ت تمامی اين سازمان ھا ،صرفا ً کاريکاتوريست از يک حزب انقالبی .در ظاھر امر ،تمامی آن ھا
در واقع تشکيال ِ
ً
دارای کنگره ،اعضای رھبری ،انتخابات و "دمکراسی" )صوری( می باشند .رھبری اين سازمان ھا ظاھرا بر اساس
آرای اکثريّت اعضا و برای دوره ای معيّن تا کنگرۀ بعدی "انتخاب" می گردد .اين تشکيالت ،ھمه دارای ارگان حزبی
ھستند و صفحات نشريات خود را نيز با مقاالت و تصاوير بسياری از مارکس ،لنين و يا تروتسکی )يا ديگر رھبران(
تزيين می کنند .تمامی اين سازمان ھا مدّعی اند که دارای ساختار تشکيالتی "دمکراتيک"ی ھستند .ا ّما ،با بروز اوّ لين
عالئم اختالف نظر با رھبران يا اکثريّت اعضا ،موجی از اتھام زنی ھا و تحقير مخالفان بالفاصله آغاز می شود؛ و
حتی اگر اين فشارھای روانی کارآيی نداشته باشد ،تحريکات تشکيالتی ،حذف گرايی و اتھام زنی تا سر ح ّد اخراج و
تعليق عضويّت به سرعت پيش می رود .چنان چه تشکيالتی از اين دست در مقامی دولتی قرار گرفته باشد ،اين
اختالفات مسلما ً منجر به دستگيری ،محاکمات و حتی اعدام مخالفان خواھد شد .به زعم اين "رھبران" ،داشتن آرای
اکثريّت در درون يک تشکيالت به منزلۀ دليلی کافی برای خفه کردن ھر گونه صدای مخالف در نطفه است .در واقع
روش برخورد اين سازمان ھای به اصطالح "کمونيستی" را می توان با روش برخورد رژيم ھای ديکتاتوری نظامی
در کشورھای عقب افتاده با مخالفان خود ،مقايسه کرد .وجه اشترک تمامی اين احزاب به اصطالح "کمونيستی" در يک
موضوع اساسی نھفته است ،و آن ھم عدم به رسميّت شمردن "حق گرايش" برای نظريات اقليّت می باشد .در واقع
ھمين مسألۀ بسيار بديھی و ساده ،تمامی اين سازمان ھا را از يک سازمان مارکسيستی انقالبی جدا می کند .عدم به
رسميّت شمردن حقوق اعضايی که به نظرياتی متفاوت با خطّ رھبری يا اکثريّت سازمان می رسند ،اساس وجه تمايز
ميان يک سازمان منحرف و يک سازمان انقالبی مارکسيستی است .به رسميّت شناختن اقليّت و در نظر گرفتن جايگاه و
حقوقی برای نظريات مختلف و مخالف در درون يک تشکيالت انقالبی به اين دليل است که اعضا ،در درون يک
سازمان انقالبی ،بر اساس پراتيک انقالبی در حوزه ھای مختلف مبارزاتی در جامعه ،به آگاھی ھايی متفاوت و گاه
متضاد با يک ديگر می رسند .اعضا در نتيجۀ مبارزات عملی شان به آگاھی ای می رسند که با درک و آگاھی برخی
ديگر از اعضای ھمان سازمان در حوزۀ ديگر مبارزاتی متفاوتست .از اين رو اعضا و کادرھای يک حزب واحد در
دخالت ھای روزمرّۀ خود ،مابين دو کنگرۀ حزبی ،به اخذ تاکتيک ھای متفاوت و مختلف می رسند .تجارب آن ھا،
نسبی و حتی در بسياری مواقع ناکامل است .برای نمونه ممکن است ميان اعضای کارگر يک سازمان انقالبی در مورد
مثالً شعار »تشکل مستقل کارگری« و نحوۀ دخالتگری برای تحقق آن ،اختالف نظر به وجود آيد .شايد ،برخی از
اعضای حزب در مورد استقالل تشکالت کارگری از احزاب سياسی به اين نتيجه برسند که اين استقالل کارگری می
بايد شامل حزب آن ھا نيز گردد ،و بالعکس برخی ديگر ممکن است به نتيجه رسيده باشند که خير! اين نظريه شامل
حزب کمونيستی خود آنان نمی گردد .اين نوع اختالف نظريات ممکن است در موارد ديگر نيز مشاھده شود .بديھی
است که نمی توان از پيش مطمئن بود که کدام يک از نظريات به نتايج مطلوب می رسد و صحيح است .تنھا با اجرا و
تجربۀ عملی است که نظريات )يا تئوری ھا( در نھايت به اثبات می رسند .از ديدگاه مارکسيستی ،تئوری تنھا چکيدۀ
عمل )پراتيک( است.
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بديھی است که برای ھمگونی و اتفاق نظر ،برای اجرای اين تاتيک ھا و به منظور جمع بندی نظريات مختلف و اجرای
متحدانۀ آن بايد شرايطی در حزب انقالبی وجود داشته باشد که امکان تبادل نظر و ايجاد گرايشات مخالف با نظر
اکثريّت تسھيل شود .تحت چنين شرايطی است که دمکراسی درونی در درون يک حزب انقالبی از اھميّتی حياتی
برخوردار می شود .حزبی که از بدو پيدايش خود حق گرايش برای نظريات مختلف و مخالف را به رسميّت نشناسد،
نمی تواند يک حزب مارکسيستی انقالبی -حزبی که قرار است برای انقالب کارگری تدارک ببيند -باشد .حزبی که درک
نکرده باشد تنھا از طريق تبادل نظريات ميان اعضا ،می توان برنامۀ حزب را صيقل و امر دخالتگری مؤثر را سازمان
داد ،بدون ترديد ،در تندبادھای مبارزات طبقاتی ،به انحراف خواھد رفت و نقش انقالبی ايفا نخواھد کرد .اعضای حزب
عمل مبارزاتی به نظريات متفاوت می رسند ،در کنگرۀ حزبی نظريات خود را ارائه می دھند )تا اين جا شايد
که در
ِ
احزاب منحرف نيز اين حق را بپذيرند( .ا ّما ،مسأله زمانی به وجود می آيد که ع ّده ای )حتی يک نفر( با نظريات
اکثريّت و يا خطّ رھبری اختالف داشته باشد .در چنين وضعيتی بديھی است که حزب انقالبی می بايد جايگاھی برای
اين اقليّت قايل بشود تا نظريت خود را ميان کليه اعضا از طريق بولتن درونی و ترتيب جلسات اشاعه دھد )بنا به
منطقی که پيش تر توضيح داده شد(؛ اين اقليّت بايد حق تشکيل يک "گرايش" ) (Tendencyرا داشته باشد .گرايشی که
با توافق اکثريّت و ايجاد ابزارھای تبليغاتی درونی از سوی رھبری به وجود آمده است ،و معقوالنه و در محيطی
رفيقانه به بحث و اشاعۀ نظريات خود تا دورۀ بعدی می پردازد .زيرا يک حزب انقالبی به خوبی می داند ھر تاکتيکی
که به وسيلۀ ع ّده ای )حتی اکثريّت( ارائه داده می شود" ،الزاما ً" در عمل نظريات صحيحی نمی باشد .تنھا عمل
مبارزاتی می تواند نشان دھد که کدام يک ازنظريات با واقعيّت منطبق تر بوده است .اگر به فرض پس از يک سال
تجربه ،نشان داده شد که نظر اقليّت اشتباه بوده است ،بديھی است که اين اختالف نظر ديگر منتفی می گردد و گرايش
خود را منحل اعالم می کند .ا ّما اگر نظر اقليّت درست بوده باشد )و نتيجتا ً نظر اکثريّت نادرست( ،نظر آن اقليّت که از
سوی ھمۀ اعضا شناخته شده است ،به نظر اکثريّت مب ّدل می شود .بدين ترتيب ،ھم برای اقليّت و ھم برای اکثريّت
سازمان فرصتی برای اثبات نظريات خود وجود خواھد داشت .ا ّما حتی اگر نظرات اکثريّت اشتباه باشد ،اقليّت با حفظ
اعتقادات و نقد خود به اکثريّت ،برای دوره ای )تا کنگرۀ بعدی( ،در بيرون از حزب می بايد نظريات اکثريّت را به
اجرا گذارد .اين حزب با وجود اختالفات درونی ،در سطح جامعه می بايد يک پارچه عمل کند و نظريات بخش اکثريّت
را در عمل تجربه کند تا نتيجۀ عملی آن به اثبات رسد )چه مثبت و چه منفی( .کنگرۀ آتی حزب به ارزيابی و جمع بندی
نوينی متکی بر عملکرد دورۀ پيش ،خواھد رسيد .اگر اختالفات اقليّت پس از سپری شدن يک دوره )بين دو کنگره( حل
نگشت چه؟ در اين مرحله دو علت می تواند وجود داشته باشد .اوّ ل اين که اين اختالفات ھنوز در سطح مسايل تاکتيکی
باقی مانده و زمان بيش تری برای اثبات نظريات نياز است .در اين صورت گرايش مخالف ھمانند دورۀ پيش و تا دورۀ
بعدی که مسايل مورد مرور قرر می گيرند ،درحزب باقی می ماند .ا ّما در برخی موارد امکان دارد اختالفات فرای
صرفا ً اختالفات تاکتيکی باشد .اختالفات عميق سياسی نيز می تواند در حزب به وجود آيد .در جامعۀ سرمايه داری
ايدئولوژی حاکم ،ايدئولوژی ھيئت حاکم است .اين امکان ھمواره وجود دارد که حتی اعضا يا رھبری يک حزب انقالبی
تحت تأثير عقايد دشمن طبقاتی قرار گرفته باشند .در نتيجه برخی از اختالفات می تواند از تفاوت ھای تاکتيکی فراتر
رود .برای نمونه ،امکان دارد ع ّده ای به اين ارزيابی برسند که خطّ رھبری حزب دچار انحرافات طبقاتی شده و
ضروری است که مبارزۀ عميق تری برای جلوگيری از خطّ انحرافی صورت گيرد .در آن صورت بنا بر تشخيص آن
بخش از معترضان ،رھبری حزب بايد حق ايجاد "جناح" ) (Factionرا برای آن ع ّده قايل گردد .اين ع ّده بايد بتوانند
در درون يک حزب انقالبی باقی بمانند و حتی بنا بر تعداد طرفداران شان در سطح رھبری حزب نيز شرکت داشته
باشند .بدين تريب فرصت کافی به آن ھا داده شود که نظريات خود را در درون حزب و در سطح رھبری تبليغ کنند.
در واقع تشکيل يک "جناح" گام ج ّدی تری برای مبارزه با خط انحرافی اکثريّت در درون يک حزب انقالبی است.
تشکيل "گرايش" در مورد مسايل تاکتيکی است و شايد زودگذر باشد .ا ّما اگر پس از دوره ای جناح موجود به اين نتيجه
رسيد که رھبری و اکثريّت حزب در حال عبور از خطّ طبقاتی است و امکان متقاعد کردن اکثريّت اعضا نيز وجود
ندارد ،اين جناح ،در اين مقطع ،بايد از حق تشکيل "جناح علنی" ) (Open Factionبرخوردار باشد .در واقع تشکيل
جناح علنی به مفھوم تدارک برای انشعاب است .جناح علنی می تواند نظريات خود را حتی رو به جنبش کارگری و علنا ً
اعالم کند و طبقۀ کارگر را از انحراف موجود اکثريّت )به زعم خود( مطلع کند .يک حزب انقالبی اين فرصت
تشکيالتی را نيز بايد به اين اقليّت بدھد که نه تنھا نظرياتش به دست ھمۀ اعضا برسد ،بلکه آن نظريات در ارگان رسمی
حزبی ھم درج گردد .بديھی است که اگر توافقی حاصل نشد و چنان چه جنبش کارگری مواضع اکثريّت را تغيير نداد،
گام بعدی يک انشعاب در حزب خواھد بود .ا ّما اين انشعاب نيز می تواند معقوالنه و رفيقانه ،بدون اتھام پراکنی و
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فحاشی صورت گيرد .تاريخ ،صحّ ت يا سقم نظريات طرفين را نشان خواھد داد .چه بسا پس از دوره ای ،اشتباه
نظريات "اکثريّت" در عمل نشان داده شود و "اقليت" انشعابی متقاعد به الحاق مج ّدد به حزب واحد گردد .بديھی است
که اگر کار به جنگ ،دعوا ،اتھام زنی و نفرت از يک ديگر بکشد ،اين دو گرايش -حتی اگر به نظريات واحدی در
آينده برسند -ھرگز نمی توانند در درون يک حزب در کنار ھم قرارگيرند.
آيا تمام اين پيش شرط ھا ،حزب و رھبری را تضعيف نمی کند؟ آيا اين ھا برخوردھای "ليبرالی" و "بورژوا
دمکراتيک" نيست؟ آيا نبايد حزب "آھنين" برای اجرای يک پارچۀ تصميمات وجود داشته باشد؟ آيا آوانس دادن به يک
"اقليّت" ،انحالل طلبی نيست؟ پاسخ به تمامی اين سؤاالت منفی است .به رسميّت شناختن حق اقليّت نه تنھا حزب را
تضعيف نمی کند ،که منجر به تقويت آن می گردد .تسھيالت برای ايجاد »گرايش« و »جناح« و حتی »جناح علنی«
حزب را در انظار توده ھای کارگر معتبر و قوی تر از پيش می کند .تنھا کافی است نگاھی به وضعيّت سازمان ھا و
احزاب بين المللی بيفکنيم تا به وخامت و عمق بحران تشکيالتی اين سازمان ھا -که عمدتا ً نتيجۀ کجروی ھای تشکالتی
بوده است -پی ببريم .برای نمونه کافی است اشاره شود که بحران تشکيالتی کنونی  IMTنه بر پايۀ اختالفات عميق
استراتژيک ،که بر اساس عبور از خطوط طبقاتی بوده است؛ نه ناشی از حتی اختالفات عادّی تلکتيکی ،بلکه نتيجۀ
روش ھای بوراکراتيک رھبری اين سازمان در ابقای موقعيّت و امتيازات خود بوده است .عدم به رسميّت شناختن حق
گرايش برای مخالفان ،اين سازمان را به جايی کشاند که بھترين بخش ھا و اعضای خود را در عرض چند ماه از دست
داد .بخش ھای اسپانيا ) ٤٥٠نفر( ،ونزوئال ،مکزيک انشعاب کردند .بخش ھای سوئد و لھستان کناری گيری کرده و يا
به زودی خواھند کرد .عضويّت بخش ايران به حالت تعليق درآمد .پيش از آن ،نيمی از بخش پاکستان ) ٩٠٠نفر(
اخراج شدند .بسياری از اعضا در کشورھای مختلف از جمله انگلستان ،بلژيک ،آمريکا و کانادا استعفا داده اند .اين تازه
آغاز يک ريزش است .ھمين وضعيّت بحرانی در سطح بين المللی در مورد ساير احزاب و سازمان ھای مشابه ھم
صدق می کند .تمامی اين انشعابات که از ھيچ پايۀ عينی برخوردار نيست ،قابل جلوگيری بود؛ البته به شرطی که حقوق
اقليّت ھای نظری درون تشکيالتی به رسميّت شمرده می شد .بديھی است که افتراق و از ھم پاشيدگی ھای تشکيالتی
ريشه در اين برخورد انحرافی و غير دمکراتيک احزاب موجود دارد و نه برعکس .چنان چه شرايطی برای ابراز نظر
ايجاد می شد چه بسا در IMTامروز نه تنھا انشعابی اتفاق نمی افتاد ،که نيروھای بسياری جذب سازمان می شدند.
اعتبار سياسی اين جريان بين المللی در انظار کارگران جھان به مراتب باالتر می رفت .آن چه اين سازمان ھای
انحرافی درک نمی کنند اين است که انشعابات ،تعليقات و اخراج ھا تنھا آخرين مرحله از روند طوالنی بحث و عمل
مشترک بايد باشد .اخراج ھا و انشعابات تنھا زمانی موجّه ھستند که يک جريان از خطوط طبقاتی خود عبور کند و
چنين ھم در جنبش کارگری نشان داده شده باشد .به سخن ديگر نتايج سياست ھای مخ ّرب و ض ّد انقالبی يک "گرايش"
حزبی نه تنھا بايد برای تمام اعضای آن حزب روشن و شفاف باشد ،بلکه در سطح جامعه ھم به روشنی بيان شده باشد.
در حزب بلشويک چنين حقوقی از جمله حق گرايش و جناح برای اعضا قايل شده بود .يکی از علل توفيق حزب
بلشويک در تدوين برنامۀ انقالبی و مرتبط به جنبش کارگری و در نتيجه کسب اعتبار ميان شوراھای کارگری که به
پيروزی نخستين انقالب سوسياليستی در جھان منجر شد ،دقيقا ً بر اساس رعايت دمکراسی درونی بود .تنھا در آغاز
جنگ داخلی  ١٩٢٠بود که تشکيل جناح در درون حزب بلشويک ممنوع شد .پيش از آن رھبران و اعضای حزب در
بسياری از موارد مواضع و مخالفت ھای خود را عليه رھبری حزب علنا ً بيان کرده بودند ،بدون اين که اخراج يا تنبيه
گردند .ا ّما ،ھمان "ضرورت" درمحدوديّت جناح بندی درونی در زمان جنگ داخلی  ،١٩٢١ -١٩٢٠در دوران
استالين به فضيلت مب ّدل شد و اختناق استالينی را برای سال ھا به ھمراه آورد .تروتسکی در آخرين سال ھای زندگی
خود از اين دوره "انتقاد از خود" روشنی به عمل آورده است .تروتسکی می نويسد:

"ممنوعيّت احزاب مخالف به منع فعّاليّت جناحی انجاميد .منع جناح ،به منع نظريات مخالف رھبری خطاپذير منجر شد.
سلطۀ پليسی و بی منازع حزب باعث مصنويّت دستگاه اداری شد و آن را تا استبداد و فساد بی کران پيش بُرد".
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جنبش تروتسکيستی نيز از اين درس ھای انقالب اکتبر ١٩١٧بسيار آموخته است و نمی تواند ھمان اشتباھات را تکرار
کند .لئون تروتسکی چنين ارزيابی ای از مسايل درونی حزب داشت و تا آخر عمر به آن وفادار ماند:

"اين کامالً ناکافی است که جوانان ما تنھا به تکرار فرمول ھای حزبی بپردازند .آن ھا بايد فرمول ھای انقالبی را
تسخير و جذب کنند .آن ھا بايد نظرات و شخصيّت مستقل خود را حفظ کنند .آن ھا بايد با شجاعت قادر به مبارزه برای
عقايد خود باشند .نظرياتی که ناشی از عمق اعتقاد راسخ و استقالل شخصيت آن ھاست .تسطيح مکانيکی به وسيلۀ
مقامات ،سرکوب شخصيّت ھا ،خشونت ،جاه و مقام پرستی بايد از حزب طرد گردد! يک بلشويک تنھا يک فرد منضبط
نيست ،او فردی است که در ھر مورد و موقعيّت از نظريات خود دفاع می کند و با جسارت و استقالل بر سر آن عقايد
نه تنھا در مقابل دشمن ،بلکه در درون حزبش نيز می ايستد .امروز ،شايد ،او در اقليّت در حزبش باشد .او نظريات
خود را در درون حزبش ارائه می دھد .ا ّما در اقليّت بودن بدان معنی نيست که او نظريات اشتباھی دارد .شايد او ،پيش
از ديگران ،به درک و مشاھدات درستی در مورد وظايف حزب و چرخش ھای سياسی رسيده باشد .او در صورت
لزوم بايد مصرّانه سؤاالت خود را برای بار دوّم ،سوّم و دھم طرح کند .بدين ترتيب او به حزبش خدمت می کند که به
روش و سياست ھای نوين مسلح گردد که با سھولت در مقابل تندبادھا بدون واکنش لحظه ای دوام آورد " )لئون
تروتسکی ،روش نوين.(١٩٢٣ ،
برای سازماندھی بين المللی انقالبی رعايت حقوق دمکراتيک ،به رسميّت شناختن گرايشات و جناح ھای درون حزبی،
حياتی است .مارکسيست ھای انقالبی بايد به اين روش وفادار بمانند.
 ٢٦فروردين ١٣٨٩
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ﺑﺤﺚ آزاد:

ﭼﺎوز،
ﺗﺤﻮﻻت وﻧﺰوﺋﻼ،
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ،و
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن »ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ«
و رﻫﺒﺮي آن »آﻟﻦ وودز«

بحث آزاد
چاوز »قھرمان« ما نيست
پابلو بالسکو
مترجم :کيوان نوفرستی
ھوگو چاوز ،رئيس جمھور ونزوئال ،پس از مبارزه ای طوالنی با سرطان ھفتۀ جاری درگذشت .بخش اعظم طيف چپ
در سراسر دنيا ،چاوز را به دليل پيروزی در  ١۵دوره انتخابات ،استفاده از ثروت وسيع نقتی کشور برای پيشبرد
برنامه ھای اجتماعی ،و ايستادگی در برابر امپرياليسم در آمريکای التين ،ستوده اند.
نئوليبرال ھا او را به عنوان ديکتاتوری که بر سر راه بازار آزاد ايستاده بود ،زير ضرب گرفته اند .در اين جا مطلقا ً
نمی خواھيم به افاضات نئوليبرال ھا بپرداريم ،بلکه ارزيابی خودمان از چاوز برای استدالل ھايمان بسيار بيشتر اھميت
دارد.
آيا سوسياليست ھا بايد چاوز و سوسياليسم بوليواری قرن بيست و يکم او را حمايت کنند؟ خير ،قطعا ً نبايد اين کار را
ناسيوناليسم پان امريکای التين به ھمراه استفاده از ھزينه
انجام بدھيم» .سوسياليسم« چاوز ،از باال بود ،مخلوطی از
ِ
ھای رفاه اجتماعی برای ساختن و بسط پايگاه اجتماعی او در جامعۀ ونزئال .آن گونه که ما درک می کنيم ،چاوز يک
انقالبی سوسياليست يا مارکسيست نبود :او متعھد به خودرھايی طبقۀ کارگر نبود ،سياست ھای خود را بر منطق مبارزۀ
طبقاتی بنيان نگذاشت ،و در واقع سياست طبقۀ کارگر را نبز پيش نبرد .نه چاوز مشغول معرفی آھستۀ سوسياليسم )در
طول بيش از  ١۴سال!( بود و نه ونزوئال در مسير گذار به سوی سوسياليسم قرار دارد -تنھا کارگران اند که می توانند
اين کار را انجام دھند.
چاوز حکومتی بورژوايی را شکل داد که دولت سرمايه داری ونزوئال را اداره می کرد و به مدت بيش از چھارده سال
ناظر سرمايه داری ونزوئال بود .چاوز در ھيچ مقطعی ،از بورژوازی ملی در ونزوئال گسست نکرد و در حقيقت به
ِ
ارتباط متقابل با بورژوازی جھانی )از جمله اياالت متحده( ،به خصوص از طريق نفت ،ادامه داد .او اليه ای از
»بوليگارشی« ١٢را ايجاد کرد.
اگر قرار باشد که با توجه به معيارھای خودسازماندھی طبقۀ کارگر چاوز را مورد قضاوت قرار دھيم ،می بينيم که
ميراث او ناچيز است .جنبش اتحاديه ھای کارگری که ناگھان از دل کنفدراسيون کارگران ونزئال ) (CVTآغاز شد و
در سال  ٢٠٠٣حزب »يک عصر نوين« ) (UNTرا تشکيل داد ،پتانسيل عظيمی برای سازماندھی ميليون ھا نفر از
کارگران داشت .در درون اين جنبش ،يک جريان مبارزۀ طبقاتی ،موسوم به  C-CURAوجود داشت ،جريانی که پيش
از چاوز به مبارزه عليه رژيم قديم و متحدين آن در سطح بوروکراسی اتحاديه ھا برخاسته بود .اما فعالين اتحاديه ای
بوليواری -از جمله افرادی که دور و بر مادورو معاون رئيس جمھور ھستند -وقتی با امتناع نيروھای رزمنده از
فرمانبرداری و تبعيت از حکومت رو به رو شدند ،اين جنبش را خفه و عمالً خنثی کردند.
اگرچه دربارۀ کنترل کارگری صحبت می شد و قطعا ً شماری ملیسازی ھم رخ داده بود ،اما کارگران ونزوئال در واقع
به استثنای موارد گذرايی )ھمچون دورۀ تعطيلی کارخانه ھا از سوی کارفرمايان در سال  ،(٢٠٠٣-٢٠٠٢کنترل
دموکراتيک حقيقی را در لحظۀ توليد تجربه نکردند و نمی توانستند بکنند .در تمامی بنگاه ھايی که در آن ھا کنترل
کارگری اعالم می شد ،کميته ھای درگير سريعا ً ادغام يا خنثی می شدند ،به طوری که حتی آن ھايی که تحت کنترل
حکومتی قرار داشتند ،به مانند حرفه ھا و بنگاه ھای سرمايه داری بنا به ضروريات سود اداره می شدند.

 ١٢ترکيبی از دو واژۀ بوليواری و اوليگارشی )م(.
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حزبی که چاوز ساخت ،يعنی »حزب سوسياليست متحد ونزوئال« ) ،(PSUVابزاری برای سوسياليسم نبود .اين حزب
تنھا به صورت نيمه کاره در طی دوران زمامداری او بنيان گذاشته شد و در واقع يک سازمان انتخاباتی ،با سلسله
مراتب عمودی بود برای نزديک نگاه داشتن حاميانش نسبت به حکومت خود .ھرچند برخی سوسياليست ھا تالش کردند
که درون آن کار کنند ،اما اين حزب در حقيقت فضا را برای سازمانيابی مستقل طبقۀ کارگر به شدت تنگ کرده بود.
حزب  PSUVبيشتر شبيه به حزب کمونيست کوبا بود ،يا شايد روزھای نخست »حزب انقالبی نھادی« ) (PRIدر
مکزيک .چنين حزبی نمی تواند وسيله ای برای خودرھايی طبقۀ کارگر باشد.
در قلمرو روابط بينالمللی ،شايد که چاوز نسبت به بوش گستاخ بوده و از پيروی از اجماع واشنگتنی مسلط نئوليبرالی
سر باز زده باشد ،اما در عين حال برخی از بدترين رژيم ھای ض ّد کارگری جھان را ھم تغذيه کرد .ھيچ کس نبايد
فراموش کند که او چه طور در کارخانۀ ايران خودرو ،خطاب به کارگران گفت که احمدی نژاد دوست اوست .چاوز،
کشورھای روسيه ،چين ،کوبا و مستبدينی نظير موگابه ،قذافی و اسد را دوست و متحد خود قرار داد .يعنی کشورھايی
که سازمان طبقۀ کارگر در آن ھا يا آشکارا فراموش شده يا با سبعيت تمام تحت نظارت پليسی بوده است .چاوز ھرگز
برای کارگران زندانی در آن دولت ھا به پا نخاست؛ بلکه در عوض به عنوان مسئول روابط عمومی برای حاکمين آن
ھا ايفای نقش کرد.
در فرھنگ لغات مارکسيستی ،که انجمن آزادی کارگريان ) (AWLنيز از ابتدا ھمراه خود داشته است ،بھترين
خصوصيتی که می توان به چاوز و جنبش او نسبت داد ،اين است که او بناپارتيست بود .اين نامگذاری ،به دفاع او از
دولت بورژوازی ونزوئال و حکومتی بورژوايی که خود در رأسش قرار داشت ،معطوف است .از نقطه نظر پايگاه
اجتماعی ،اين اصطالح نه فقط بر ترکيب ناھمگن جنبش او -که از کليۀ طبقات ،من جمله بخش ھايی از طبقۀ حاکم،
منبعث می شود -بلکه ھمچنين بر دخالت مرکزی ارتش در کانون دولت به عنوان نيرويی برای ثبات ،تأکيد دارد.
خاستگاه چاوز اين را می طلبد ،ھمان طور که اتحاد »ارتشی -شھروند« ١٣را در مرکز حاکميت خود می طلبيد .اين
موضوع حتی تا سر ح ّد دخالت ژنرال ھا به ھنگام اعالم مرگ او نيز ادامه داشت.
از نقطه نظر خطّ مشی سياسی ،بناپارتيسم به صورت ابزارھای سرمايه دارانۀ دولتی چاوز برای حکومت کردن شناخته
می شود ،شامل شکل ملی سازی مورد استفادۀ او ،برنامه ھايی رفاھی که بی ترديد بھبود بخشيد و تلوتلو خوردن ھای
بناپارتيسم باثبات تری را بنا کند ،چرا
عجيب بين راديکاليسم ظاھری و بوروکراسی .از نظر اقتصادی او قادر بود که
ِ
که ونزوئال مدت ھا از يک دولت رانتی عجيب و متکی بر درآمد نفتی برخوردار بوده است .چاوز در معنای يک
سياستمدار پوپوليست ھم -آن طور که در سنت امريکای التين معمول است ،مانند کاردناس در مکزيک يا پرون در
آرژانتين -١٤بناپارتيست بود؛ او می توانست ميليون ھا نفر را بسيج کند ،اما برای اھدافی که خودش تعيين کرده بود ،با
محدوديت ھايی که شديداً
اين درست که چاوز در چندين انتخابات آزاد و عادالنۀ متوالی پيروز شد .اما برای دموکرات بودن ،چيزی بيش از
پيروزی در انتخابات الزم است .حتی با توجه به معيارھای بورژوايی ھم دموکراسی او يک دموکراسی سطحی
بورژوايی بود با خصوصيات استبدادی؛ چرا که قوۀ مجريۀ آن از عارضۀ ھيپرتروفی ١٥رنج می برد ،و از سوی ديگر

 ١٣مفھومی که خود چاوز در توضيح استراتژی اش به کار می بُرد )م(
 ١٤پرون :ژنرال و سياستمدار آرژانتينی بود که پس از خدمت در مشاغل مختلف دولتی ،از جمله وزير کار و معاون
رييس جمھور ،سه بار به عنوان رييس جمھور آرژانتين انتخاب شد .او طی يک کودتای نظامی در سال  ١٩۵۵از کار
برکنار شد .پرون به سال  ١٩٧٣به قدرت بازگشت و تا پيش از درگذشتش در  ١٩٧۴و جانشينی ھمسر سومش ايزابل
پرون به جای او ،شش ماه در قدرت بود .کاردناس :رئيس جمھور مکزيک از  ١٩٣٤تا ) ١٩٤٠م(
١٥به افزايش اندازه سلول ھا گفته می شود كه منجر به افزايش اندازه عضو نيز می شود؛ در اين جا مقصود بزرگ
شدن بيش از ح ّد قوۀ مجريه است )م(.
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سر و ته پارلمان ھم زده شده بود .ونزوئال تحت رھبری چاوز ،فرسنگ ھا با دموکراسی سياسی و اقتصادی استوار،
چند جانبه ،وسيعا ً مسئول و قابل عزل و نصبی که سوسياليست ھا در پی ساختنش ھستند ،فاصله داشت.
راديکاليسم چاوز پس از آوريل  ،٢٠٠٢يعنی زمانی که کودتا با حمايت اياالت متحده قادر به سرنگونی او نشد ،تلو
تلوخوران بود .چاوز در نخستين ديدار خود از بريتانيا در سال  ١٩٩٩به »راه سوم« تونی بلر عالقه نشان می داد.
وقتی در سال  ٢٠٠۶در اوج محبوبيت خود بازگشت ،از سوی چپ گرايان در لندن تحسين می شد؛ اين تحسين ،ھمراه
بود تملق گويی و چاپلوسی از سوی کن ليوينگستون ،طارق علی و الن وودز )به عنوان يک مارکسيست آشکارا
منحط( .کمپين »دست ھا از ونزوئال کوتاه« از حاميان دعوت کردند که بيرون از ھتل چاوز پرچم ھايشان را تکان
بدھند ،درحالی که نشست عمومی به مدت چھار ساعت با جمعيت بی نظمی از حضار متملق و خوش خدمت برگزار
شد.
با وجود رھبران اتحاديه ھا و سوسياليست ھايی که برای ستايش چاوز له له می زنند ،اين قبيل مديحه سرايی ھا ادامه
خواھد شد .اين که الن وودز -فردی که معتقد است گرايش او نمايندۀ تنھا مارکسيست ھای واقعی است و ھر کس ديگری
در بيرون از آن يک فرقۀ بی ربط است که الزم نيست اسمی از آن ببرد -در برنامۀ نيوز نايت بی بی سی به عنوان
»محرم اسرار چاوز« معرفی شد و اين ادّعای او که چاوز انقالب را نصفه و نيمه انجام داده است ،١٦به راستی شنيع
صدای بیصدايان است .چه مزخرفاتی! چاوز کلمه به کلمه منافع خودش را
بوده .بدتر آن که وودز ادّعا کرده بود چاوز
ِ
بيان می کرد و صرفا ً به جای فقرا سخن می گفت ،اما به کارگران ونزوئال اجازه نمی نداد که برای خوشان صحبت
کنند ،چه برسد به اين که سرنوشت خود را بسازند.
اين ماليمت و مالطفت ھم در مقالۀ مايک گونزالس برای »کارگر سوسياليست« يافت می شود و ھم از سوی ريچارد
سيمور ،فرد پرمدعا و پرحرفی که اکنون در اپوزيسيون درونی حزب کارگران سوسياليست ) (SWPاست ،ديده می
شود .آن ھا ظاھرا ً چاوز را به دليل ھزينه ھای رفاھی حکومت او ،نوعی سوسيال دموکرات می دانند .با اين حال
سياست ھای چاوز از جنبش کارگری برنمی خاست و بر اتحاديه ھای کارگری تکيه نداشت .اين سياست ھرچند می
ت طبقۀ کارگر نبود .اين دو صرفا ً ھمان
توانست نيروھا را بسيج کند ،ولی حتی در مفھوم رفرميستی آن ،سياس ِ
اشتباھاتی را تکرار می کنند که سوسياليست ھای امريکای التين در مورد کاردناس ،پرون و بناپارتيست ھای بیشمار
ديگر -که سوسياليست ھا را پشت شعارھای چپ گرای خود گرد آوردند -مرتکب شدند.
نيروھای مربوط به طبف سوم در داخل ونزئال کوچک ھستند .اما اگر بخواھند پيشرفت کنند ،نياز خواھند داشت که
دولت را از چاويسم ١٧پاک کنند .نبايد به احترام و ستايش احساسی درغلتيد ،نقد بیرحمانه بايد سرلوحلۀ ما باشد.
منبع:
انجمن آزادی کارگر ) ،(AWLنشريۀ ھمبستگی ،شمارۀ  ١٣ ،٢٧٨مارس ٢٠١٣
http://www.workersliberty.org/story/2013/03/07/ch%C3%A1vez-no-hero-ours

 ١٦الن وودز در تور سخنرانی خود در ونزوئال گفته بود» :در ونزئال يک انقالب وجود دارد ،ولی ھنوز کامل نشده
است .و کسی نمی تواند يک انقالب را نيمه کاره انجام دھد« )م(.
http://www.marxist.com/alan-woods-invited-chavez-nueva-esparta.htm
Chavismo
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از ميان بحث ھای فيس بوک:
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علی :کاش می شد پرسيد اين مرحوم چاوز با ھمه ادعای سوسياليست بودنش ،چرا بھترين روابط را با کشوری داشت
که حتی يک سوسياليست در آن اجازه فعاليت ندارد؛ يک سنديکا در آن اجازه فعاليت ندارد؛ فريبرز رييس دانا و صدھا
چپ ديگر در زندان ھايش در حبس اند؛ اما يک بار ،حتی يک بار ،ھم نشد که چاوز از حقوق ھم قطارانش در ايران
صحبت کند!
آرام نوبخت:
علی جان؛ صحبت ھای شما کامالً رگه ھايی از حقيقت را دارد و به نظر من به نکات درستی اشاره کرده ايد .به اين
دليل که :اوالً برخالف مواضع رايج بسياری در طيف »چپ« ،سوسياليسم نه از درون يک نظام سرمايه داری و به
واسطه اصالحات و برنامه ھای مترقی گام به گام ،بلکه از طريق يک انقالب اجتماعی ،يعنی تسخير قدرت سياسی به
دست طبقه کارگر ،خرد کردن ک ّل ماشين دولت بورژوايی کھنه و تمام ابزارھای حکومت آن )از جمله ارتش و ساير
نھادھای اعمال قدرت و اراده طبقه حاکم قديم( ،و سپس طی کردن دوره گذار به سوی سوسياليسم ،به دست می آيد .از
زمان روی کار آمدن دولت چاوز ،با وجود اقدامات مثبت اقتصادی-اجتماعی )در قالب ميسيون ھای مختلف که به
کاھش فقر ،بيکاری ،نرخ مرگ و مير کودکان ،ريشه کن شدن بی سوادی ،افزايش درآمد سرانه و نظاير اين ھا
انجاميد( ،با وجود ايجاد جبھه اشغال کارخانه ،اعمال کنترل کارگری در چند کارخانه ،ملی سازی در برخی صنايع،
تغيير قانون کار به نفع طبقه کارگر و نظاير اين ھا )که قطعا ً به دليل چرخش توازن قوا به سود کارگران می بايستی
مورد دفاع ھر مارکسيستی قرار می گرفت(» ،انقالب بوليواری« و خصوصا ً »رھبری« آن ھرگز به سوی سازماندھی
طبقه کارگر در يک حزب انقالبی ،سپس انقالب اجتماعی و تسخير قدرت حرکت نکرد و در تحليل نھايی مانع آن ھم
شد .برای آن که اين بخش از صحبت به درازا نکشد ،پيشنھاد می کنم که مقاله زير را بخوانيد:
http://militaant.com/?p=1890
ثانياً ،بسياری از »چپ« ھا فراموش می کنند که وقوع انقالب سوسياليستی کامالً متکی و وابسته به تحوالت انقالبی در
سطح جھانی است .يعنی وقتی اين اصل را به ياد داشته باشيم که انقالب سوسياليستی در سطح ملی شروع و در مقياس
بين المللی ختم می شود ،اين انقالب »بايد« اکيداً در طول مسير دستيابی به پيروزی خود به متحدين »انقالبی«اش در
سطح دنيا اتکا کند .در حالی که روابط ديپلماتيک نزديک دولت چاوز با صدام حسين ،احمدی نژاد ،قذافی ،بشار اسد و
امثال آنان ،ھرگز در اين چارچوب معنا نمی دھد و ھمان طور که مالحظه شد به ضرر ھرگونه تغيير و تحول انقالبی
تمام می شود .کافيست در اين مورد به سياست خارجی دولت انقالبی روسيه در فردای انقالب نگاه کنيم و بعد آن را با
مورد ونزوئال مقايسه نماييم تا به روشنی تفاوت ميان سياست خارجه »انقالبی« و »غيرانقالبی« را درک کنيم .در
تاريخ  ٨نوامبر  ،١٩١٧نخستين موضع دولت انقالبی در قبال سياست خارجه تحت عنوان »فرمان صلح« ،مصوب
دومين کنگره شوراھا ،اعالم و طی آن تعھد شد که معاھدات سرّی لغو و در انظار جھانيان افشا شود .به ھمين دليل،
افشای اسناد معاھدات دوران جنگ جھانی اول )کليه مکاتبات و تلگرام ھای کدگذاری شده ميان دولت ھا( در روزنامه
ايزوستيا در تاريخ  ٢٣نوامبر ھمان سال آغاز شد و به عالوه بين دسامبر  ١٩١٧تا فوريه  ١٩١٨به شکل جزوه ھايی

منتشر گرديد .انتشار اين اسناد موجی از ھمبستگی و توجه عظيم طبقه کارگر کشورھای انگلستان ،امريکا ،آلمان و
سراسر اروپا را با بلشويک ھا به ھمراه داشت .تروتسکی در بيانيه ای در مورد انتشار معاھدات مخفی به درستی گفته
بود» :لغو ديپلماسی محرمانه و پنھانی ،نخستين و مھم ترين شرط يک سياست خارجی صادقانه ،مردمی و واقعا ً
دموکراتيک است .دولت شوروی وظيفه خود می داند که چنين سياستی را در عمل محقق سازد ] [...دولت کارگران و
دھقانان ،ھم ديپلماسی پنھانی و ھم دسايس ،اسرار و دروغ ھای آن را فسخ می کند .ما چيزی برای پنھان کردن نداريم.
برنامه ما ،بيانگر خواسته ھای شورانگيز ميليون ھا نفر از کارگران ،سربازان و دھقانان است .ما می خواھيم تا حتی
االمکان حاکميت سرمايه واژگون گردد .با افشای عملکرد طبقه حاکمه در نزد تمامی مردم جھان ،ما پيامی را به
کارگران می رسانيم که بنيان تغييرناپذير سياست خارجه ما را تشکيل می دھد" :پرولتاريای سراسر جھان ،متحد
شويد!"«
اکنون کافيست اين سياست خارجی انقالبی را با موردی مانند ونزئال مقايسه کنيد که نه فقط خود وارد ديپلماسی
غيرشفاف و محرمانه شد ،بلکه به جای اتحاد طبقه کارگر دو کشور ،دوشادوش نظام سرمايه داری ايران در مقابل طبقه
کارگری ايستاد که به قول شما از ابتدايی ترين حقوق -مانند داشتن سنديکا -محروم است و با شديدترين مجازات ھا رو
به رو می گردد .آن دسته از »چپ«ھايی که صرفا ً برای مقابله با تحليل ھای بی مايه ليبرالی ،عامدانه اين موضوعات
را ناديده می گيرند ،بايد بدانند که با اين کار عمالً )ھرچند ناخواسته( پايه ای ترين پرنسيپ ھا و تئوری ھای خود را
زير پا می گذارند.
به شخصه بسيار خوشحالم که طی مقطعی که در ايران بسياری از دوستان و رفقای چپ با ترديد به دستاوردھای دوره
چاوز نگاه می کردند ،من و دوستانم در قالب کمپين ھای حمايتی مختلف ضمن انتقاد به اشتباھات )آن ھم از موضع
ھمدردی با طبقه کارگر ونزوئال و اميد به گشايش مسير به سوی تحوالت عميق سوسياليستی( ،از اين دستاوردھا
قاطعانه دفاع کرديم و به ھمين خاطر به بھانه سفرھای احمدی نژاد و چاوز نامه ھايی خطاب به کارگران ونزوئال تھيه
و از طريق رفقای متحد خود در ونزوئال در اختيار کارگران آن جا قرار داديم؛ مثالً نگاه کنيد به:
http://militaant.com/?p=806
بيش تر از اين خوشحالم که وقتی چاوز به علنی ترين شکل به حمايت از احمدی نژاد پرداخت )يعنی تبريک گفتن
پيروزی او در »انتخابات« و تأييد سرکوب ھا در ايران( ،به جای اتخاذ موضع »منفعالنه« و فحاشی ھای بی ربط
طيفی از »چپ« )که امروز ناگھان داعيه دفاع از دستاوردھای ونزوئال و چاوز را پيدا کرده است( ،نھايت تالش خود
را کرديم تا اين سياست ارتجاعی چاوز را پيش روی طبقه کارگر ايران و ونزوئال افشا کنيم و به اين ترتيب مثالً
توانستيم تا در بحبوحه حوادث پس از انتخابات ،نامه ای حمايتی از سوی »جريان مارکسيست انقالبی« ) (CMRکسب
و حتی در ميان معترضين پخش کنيم:
http://www.handsoffvenezuela.org/solidarity_with_iranian_protestors.htm
و حتی به دليل نقد به مواضع فرصت طلبانه سازمان »گرايش بين المللی مارکسيستی« ) (IMTاز سوی باند رھبری آن
)جناب الن وودز( و بوروکراسی حاکم ،اخراج شديم:
http://nashr.de/2/razi/imt/imt.pdf
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مباحثاتی پيرامون رھبری ،مواضع و عملکرد سازمان »گرايش بين المللی مارکسيستی«
عليرضا بيانی:
در اين لينک ]تمامی ارجاعات مربوط به بحث کنونی در صفحه فيس بوک قابل مشاھده و دسترسی است -توضيح
ميليتانت[ می توان روند اخراج بخش ايرانی سازمان  IMTرا -يعنی ھمان چيزی که آرش عزيزی تصور می کند بين
الملل مارکسيستی است! -دنبال کرد؛  IMTاز يک سو نام اعتراضات خيابانی پس از انتخابات  ٨٨را "انقالب" گذاشته
بود -درست ھمان طور که آرش عزيزی ھنوزھم از آن با نام انقالب ياد می کند ) انقالبی که آب در دل کسی تکان
نداد( ،و از سوی ديگر بايد چشم بسته از سياست ھای خارجی چاوز که اين "انقالب" مورد نظر تشکيالت
بوروکراتيک  IMTرا برنامه سازمان سيا می دانست ،حمايت می کرد .آلن وودز يک بار بايد در حمايت از چاوز در
کنار احمدی نژاد می ايستاد و يک بار ھمسو با آن چه که اصالح طلب ھا "جنبش سبز" و آلن وودز "انقالب" می
ناميد ،در کنار "انقالب" می ايستاد! فکر کنيد اگر جريان در درون چنين بين المللی قرار گيرد چقدر بايد مواج باشد.
http://www.nashr.eu/2/razi/imt/imt.pdf
آرش عزيزی:
عليرضا جان ،زير صفحه فيس بوک نمیخواھم بحث راه بياندازم ،بر خالف شما که ظاھراً عالقه شديدی به اين کار
داريد؛ اما اشاره می کنم که بھتر است حداقل کمی صداقت را حفظ کنيم.
آلن وودز و ما کی در کنار احمدینژاد قرار گرفتهايم؟ میتوانيد يک فاکت در اين مورد بياوريد؟ دروغ گفتن جايز
نيست .اگر ضمن حمايت از کسی که از احمدینژاد حمايت میکند ،حمايت از او تلقی شود ،بايد تمام حاميان جھانی،
مثالً کاسترو در کوبا را نيز به ھمين چوب راند که فکر نمی کنم ھيچ آدم عاقلی آن را بپذيرد .ما ،و بينالملل ،در اين
زمينه ھميشه پيگير و پايدار عمل کردهايم :دفاع از دستاوردھای انقالب ونزوئال و تقدير از آن اعمال چاوز که به
بھبود آن کمک کرده و نقد بیرحمانه آن سياستھای او ،چه داخلی و چه خارجی ،که در جھت منافع زحمتکشان
ونزوئال ،ايران و جھان نبوده است .
در مورد انقالب ايران ھم که به نظر شما آبی در دل ھيچ کس تکان نداده )!( ،ادعايی که بیشرمترين منکران اين
انقالب از چاوز تا حزب حکمتيست ھم نمیکنند ،بايد بگويم من به جوانھايی که دستبند سبز بستند و می بستند ھزار
بار افتخار میکنم و بر پای آنھا و بر خون تک تک شان ،خون نداھا و سھرابھا ،که شھيد انقالب مان شدند ،بوسه
میزنم .حاال ھر اسمی میخواھيد روی ما بگذاريد.
عليرضا بيانی:
اوالً چرا نبايد زير صفحه فيس بوک بحث راه بيفتد؟ حرام است يا کفر است و يا چه؟ ) با کمال ميل در سطح ديگری
اين بحث را ادامه خواھيم داد و بعد لينک بحث را در فيس بوک می گذاريم تا رفتار پسنديده ای انجام داده باشيم( .ثانيا ً
اين درست است که من عالقه شديدی به بحث و نقد و انتقاد دارم ،اما نمی فھمم چرا بايد به اين موضوع بی عالقه
بود .مارکسيست ھا ھرجايی که امکان دخالت گری باشد ،دخالت گری می کنند و به ھمين دليل ھم مارکسيست می
شوند.
و اما در مورد قرار گرفتن آلن وودز در کنار احمدی نژاد ،از نوشته من کامالً روشن است که "نتيجه" سياست او
چنين بود .برای ھمين من نوشتم ":آلن وودز يک بار بايد در حمايت از چاوز در کنار احمدی نژاد می ايستاد".
آلن وودز در کنار چاوز ايستاده بود )آيا چنين نبود؟( چاوز در کنار احمدی نژاد ايستاده بود و ھنوز ايستاده است )آيا
چنين نبود و نيست؟( من به ضرب المثلی که لنين در چنين اوضاعی استفاده می کرد فعالً کاری ندارم که می گفت"
بگو دوستت کيست تا بگويم کيستی" .می توان گفت آلن وودز در زمان حمايتش از چاوز پيش بينی حمايت چاوز از
احمدی نژاد را نمی کرد .اما مسئله عميق تر از اين حرف ھا و حوزه حقوقی است که شما مايليد بحث را به آن جا
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بکشانيد .مسئله بر سر اين است که باند آلن وودز بالفاصله پس از اولين حمايت چاوز از احمدی نژاد ھيچ واکنشی به
او نداشت.
نماينده گروه ايرانی  IMTبرای چاوز نامه سرگشاده ای نوشت و اين سياست اشتباه را به او گوش زد کرد .پس از
حمايت ھای مکرر چاوز از احمدی نژاد که باعث شد ھمه زحمات رفقای ما در کمپين "دست ھا از ونزوئال کوتاه" و
ساير فعالينی که خود در اين کمپين قرار گرفته بودند از بين برود و حتی ديگر نتوان از انقالب بوليواری حرفی زد،
ھمين باند بورکرات آلن وودز نه تنھا ھيچ انتقادی به چاوز نداشت ،بلکه نامه رفقای ايرانی ارسال شده به ھيئت
اجرائی که می بايست به دست ھمه اعضا می رسيد را توقيف کرد .آلن وودز به داليلی که بعداً بيشتر توضيح خواھم
داد اصالً عالقه ای نداشت که به چاوز از سوی  IMTانتقادی شود .تنھا تحت فشار برخی از اعضا به انتقاد دو سه
عضو انتقاد کننده به چاوز ،از جمله بخش ونزوئال در  IMTواکنشی خاص نشان داد و آرش عزيزی اھل صداقت به
ھيچ وجه مايل نيست بگويد که اين انتقادھايی که به حساب  IMTمی گذارد ،در حقيقت انتقادات بخش ھايی از IMT
است که بعدھا يا از اين به اصطالح بين الملل خارج شدند و يا مانند بخش ايران به سبک استالينيستی عدم عضويت آن
ھا با يک تلفن اعالم شد؛ موضوع اصلی اما انتقاد خود  IMTبه چاوز است که نه در کارنامه اين جريان و نه در بيان
اخالق صادقانه آرش عزيزی خبری از آن نبود.
صداقت آرش را بايد در اين جا محک زد که چرا مرتب از انتقاد  IMTبه چاوز حرف می زند ،در حالی که تا آن
مقطع به ھيچ وجه چنين نبود .اگر اين بود پس حقيقتا ً اين ھمه اصرار بخش ايرانی برای واکنش  IMTبه چاوز چه
دليلی داشت .چاوز چه می فھميد که مثالً فالن گروه کوچک مکزيک يا ايران چه می گويند؟ ،اما وقتی رو به جمعيت
زيادی کتاب آلن وودز را نشان داد تا پز دھد که يک نويسنده انگليسی کتابش را به او ھديه کرده ،وقتی برای  IMTو
شخص آلن وودز فرش قزمز پھن می کرد ،ديگر قضيه فرق داشت؛ آلن وودز ھم ھمين را نمی خواست .از نظر آلن
وودز ،گور بابای بخش کوچک ايران و يکی دو جای ديگر برای ساختن بين الملل کرده بود وقتی که می توانست به
جای آن ھا حمايت يک دولت را پشت بين الملل خود داشته باشد .در نتيجه ،ھمين سياست فرصت طلبانه مانع واکنش
خود گروه  IMTبه چاوز می شود.
اکنون بايد با روش مارکسيستی به سراغ تحليل موضوع رفت و نه به روش قضايی و دادگاه و محکمه .روش
مارکسيستی به ما می گويد که اگر حمايت از چاوز ،جنبش کارگری در ونزوئال را تقويت می کرد ،انتقاد صريح و
غير مماشات جويانه به سياست خارجی فرصت طلبانه چاوز می توانست جنبش کارگری در ايران را تقويت کند .آلن
وودز از يکسو از چنين انتقادی به چاوز امتناع می کرد )اين ھمان بخشی است که به ناچار وی را نه مستقالً بلکه
بدون انتقاد و خط تمايز با چاوز ،اتوماتيک در کنار احمدی نژاد قرار می دھد( و از سوی ديگر ناچار می شد )اين
بار به طور مستقل( بگويد انقالب در ايران آغاز شده است و خود را در کنار نيرويی انقالبی -که ھيچ وقت معلوم نشد
کدام بود -قرار دھد .در حالی که نه انقالبی در ايران آغاز شده بود و نه اگر ھم اين انقالب بود آلن وودز می توانست
نقش دوگانه بازی کند ) شما به جای خيل خرده کاری ھای روشنفکری بھتر است ابتدا بر سر مبانی اساسی مارکسيسم
که يکی از مھمترين آن ھا ھمين مفھوم انقالب است به يک جمعبندی برسيد و سپس به سراغ ضعف و قوت مواردی
نظير روند بين الملل چھار و شق القمر تد گرانت و نظاير آن بپردازيد تا ھر بار بر سر ھر موضوعی ناچار نشويد از
الفبا شروع کنيد که آيا اينجا يا آنجا انقالب شده يا نشده!(
در رابطه با ساير حمايت ھا از احمدی نژاد ،از جمله فيدل کاسترو و يا ھرکس ديگری ھم دقيقا ً بايد ھمين روش و
ھمين انتقادات را به آن ھا و شجاعانه و علنی و گسترده داشت .بماند که يکی از داليل چپ و راست زدن ھای چاوز،
محاصره وی در حلقه بورکراسی کوبا برای جلوگيری از تأثيرات کمونيست ھا بر وی است .با ھمين درک و دريافت
شما از چگونگی مبارزه کمونيستی ناچار می شويد از يک طرف ھمسويی حزب توده با خمينی و ازطرف ديگر با
فيدل کاسترو را نيز تائيد کنيد ،چه تفاوتی در ماھيت اين سياست با سياست آلن وودز وجود دارد .اگر تاکنون در روش
مبارزه کمونيستی اين را متوجه نشده ايد که حمايت از کسی مانند چاوز با چک سفيد امضا دادن فرق می کند ،بدانيد
که مبارزه ناقصی را ديده يا انجام داده ايد.
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وقتی آلن وودز در نوبت نا محدود سخنرانی خود در کنگره ای که در آن عضويت گروه ايرانی تصويب شد می گفت
"چاوز يک دمکرات صادق است" ،ھمان جا رفقای ما احساس می کردند که از اين جمله پردازی ھای دو پھلو بوی
خوبی نمی آيد .مارکسيست ھا عادت دارند ھمه چيز را با نام صحيح و تعريف کننده دقيق ماھيت آن توضيح دھند؛ به
ھمين دليل بود که مازيار رازی در فرصت نابرابر و محدود ده دقيقه ای خود توضيح داد که مسئله" ،دمکرات صادق"
بودن چاوز نيست ،بلکه مسئله ژنرال ھايی است که دور او را احاطه کرده اند که ديگر به آن ھا نميتوان گفت صادق.
در نتيجه چاوز چاره ای ندارد به جز آن که کارگران کارخانه ھا را مسلح و به آن ھا آموزش نطامی دھد تا صداقت
خود در مبارزه با امپرياليسم آمريکا را به کارگران ثابت کند .اين است روش حمايت ،ضمن ارائه مطالبه انتقالی و نه
پوپوليسم آلن وودز در حل شدن در جنبش سبز و کبير و بھار عربی و امثال آن.
راستی افتخار شما بر دستبند سبز و خون ريخته شده ندا و  ...چيزی به خصلت يک جنبش در ھيئت يک انقالب نمی
افزايد؛ ظاھراً شما موارد مورد افتخار زيادی سراغ داری ،اما بدانيد افتخار و قھرمانی و ذوق و شوق يک چيز است
و انقالب و مفھوم مارکسيستی آن چيز ديگری است که به آن در مقاله ای جدا گانه می پردازم که بھانه "فيس بوکی
بودن" بحث آن را تخريب نکند.
آرش عزيزی:
عليرضا جان ،من ھم مثل شما به بحث زياد عالقه دارم ] [...واقعيت اين است که کل بينالملل ما به عنوان يک
سازمان بينالمللی و تمامی بخشھای مختلف آن در ايران و آمريکای التين با صدايی واحد سياست خارجی چاوز در
زمينه جمھوری اسالمی )و اکنون سوريه و ليبی( را محکوم و از آن انتقاد کرده اند .شما و دوستان مدام میگوييد
بعضی »بخشھای« آی ام تی اين کار را کردهاند ،اما »خود آی ام تی« نه .دوست من! ما »خود آی ام تی« به عنوان
پديدهای ماورايی نداريم! آی ام تی متشکل است از بخشھای آن .تمام مواضعی که در وب سايت ما منتشر شده است
)مارکسيست دات کام( مواضع کل بينالملل ما است .ما ھم مقاالت متعددی به زبانھای مختلف در اين مورد منتشر
کردهايم .اين »خود آی ام تی« است با اجازهتان! در ضمن اگر ھم میخواھيد کمی سابقه داستان را بدانيد آن بيانيه
معروف گروه ونزوئال در نقد سياست چاوز نسبت به جمھوری اسالمی را که رفيق خورخه مارتين از دبيرخانه
بينالمللی ساکن در لندن به صورت پيشنويس نوشته بود و آن رفقا با تغييراتی تصويب کردند ]مطالعه کنيد[ .پس
اينجور نبوده که انگار يک »بخش»ھايی حرفھايی زدهاند و دبيرخانه بينالمللی »دندان روی جگر گذاشته« است و
امثالھم.

سياست کامل مبارزه طبقاتی در اين زمينه ھم در مطلب »کمونيستھای ايران و انقالب ونزوئال« که من نوشتم پيدا
میشود .اگر میخواھيد يکی از آخرين انتقادھای ما به چاوز را ھم در اين زمينه ببينيد ،میتوانيد به مقالهی رفيق
خورخه مارتين در مورد ونزوئال و ليبی اشاره کنيد که در زمانی نوشته شد که جناب چاوز داشت برای قذافی قربان و
صدقه میرفت! اين مطلب نقد مستقيم چاوز و کاسترو است:
http://www.marxist.com/venezuelan-libya-not-april-11-but-caracazo.htm
جھانگير سخنور:
آقای آرش عزيزی .گرچه استناد شما به استفاده از واژه »انقالب« در آثار کالسيک مارکسيست ھا درست است ،اما
بسط دادن اين مفھوم عمومی به ھر حرکت ،قيام ،طغيان ،اعتراضات خيابانی و غيره کامالً غير مارکسيستی است .اين
نوع برخورد تنھا شامل حال رھبر شما آلن وودز و سازمان به اصطالح بين المللی شما نمی شود .اين روش از
برخورد ،شامل حال اکثر سازمان ھای ديگر به اصطالح »تروتسکيستی« نيز می شود .شما تصور می کنيد با ھر
حرکت توده ای و با راه انداختن جارو جنجال ھای کاذب -مبنی بر اين که که گويا در ايران پس از انتخابات »انقالب
آغاز شد« ،و يا حمايت از جوانان »سبز« -در حال خدمت به جنبش ھا ھستيد .خير درست برعکس .شما با اين
ھوچی گری ھا واقعيت ھا را منعکس نمی کنيد و در ميان توده ھا توھم آفرينی می کنيد .حال فرضا ً من به عنوان يک
جوان در ميان سبزھا در انتخابات دو سال پيش که تحت تبليغات شما مبنی بر آغاز انقالب قرار گرفته بودم ،از شما

١٧٧
٧٧
٧٧

سؤال می کنم پس انقالب چه شد؟ مگر شما به عنوان »مارکسيست« که ظاھراً به تحليل ھای علمی مسلح ھستيد و
ادعای رھبری ما را داريد به ما نگفتيد انقالب آغاز شده است .کدام جنبش کارگری را آغاز آن انقالب به ھمراه آورد؟
چه آگاھی سوسياليستی در جھت ساختن حزب انقالبی در ايران فراھم آمد؟ پاسخ اين سؤاالت و صدھا سؤال ديگر ھمه
بی جواب می مانند؟ شما و رھبر گرامی تان آقای آلن وودز پس به ما جوانان سبز ايران ندای بی اساس و کاذب داديد؟
چرا اين کار را کرديد؟ علتش تنھا می تواند کاسبکاری سياسی باشد .که خود را به اصطالح »راديکال« جلوه دھيد و
نقش رھبری را به دست بگيرد .اين سياست ھای ورشکسته شده را ما بارھا از زبان حزب کمونيست کارگری و
حکمتيست ھا در ايران ديده ايم .با اين روش از کار فاصله گرفته ايم .ھمان طور که به حکمتيست ھا ديگر اعتمادی
نداريم به شما ھم اعتمادی نداريم .رھبر شما با سياست ھای اشتباه ،ارزيابی نادرست از انقالب ايران به ما ارائه داد.
در واقع اين موضوع نشان داد که يا شما مارکسيست واقعی نيستيد و يا کاسبکار سياسی ھستيد و به ما دروغ گفتيد.
عليرضا بيانی:
راجع به توضيحات اخير تان درباره  IMTو نقش آن در تعيين سياست و غيره .داشتيم کم کم به آموزش ھای ساختن
بين الملل توسط شما انس می گرفتيم که به يکباره نشان داديد حتی با الفبای اين روند ھم آشنا نيستيد .شما عادت کرده
ايد در يک جريان بورکراتيک فعاليت کنيد و به ھمين دليل تحربه ای به جز اين نداريد .ھمان طور که فکر می کنيد
مثالً نظر اين يا آن بخش از بين الملل فرقی با نظر کل بين الملل ندارد! تازه اين ابتدای صورت مسئله است و اگر
واقعا ً چنين باشد در اين صورت بايد ديد که چه کسی مادام العمر در مرکز آن نشسته و چه تصميماتی می گيرد که
بالفاصله به تصميم کل بين الملل تبديل می شود.
شما در نوشته خود چيزھايی در مورد بين الملل چھار و مندليست ھا سرھم بندی کرده ايد بدون آن که با عمق
موضوع آشنايی کافی داشته باشيد .اگر به مندليست ھا ھم واکنشی نشان داده ايد به دليل نفرت آلن وودز ،اين شاگرد تد
گرانت از مندل است و اگر می توانسيتد عکسی از يک صفحه نشريه آلترناتيو به آلن وودز نشان دھيد که به جای
مقاله ای از ارنست مندل مطلبی از تد گرانت در اين نشريه منتشر شده باشد ،ديگر ھمه چيز مرتب می شد و آلن
وودر ھم کيف می کرد که بين المللش در حال تأثير گذاری بروی بخش ھای ديگری از فعالين ايرانی است !!
در ابن رابطه موقتا ً بد نيست اين را بدانيد که جنبش کمونيستی بعد از تروتسکی چيزی به اسم " تئوريسين" نتوانست
ارائه دھد و اگر ھم در نزديکی آن کسی را بتوان يافت ،ھمين ارنست مندل است و نه تد گرانت و تونی کليف و
امثالھم .ھمين موضوع ھم ھست که آلن وودز را سخت عصبانی می کند .نقد شما به جای "مندليست ھا" ،می بايست
متوجه خود ارنست مندل باشد .وگرنه راست تر از مندليست ھا در اين طيف با گذشته تروتسکيستی فراوان است.
جديدترين آن خود آلن وودز است که عاجز از ارائه کمترين تحليل مارکسيستی از رويدادھای اخير خاورميانه بوده و
ھر شعله دودی را شعله آتش انقالب معرفی می کند .اساس نزديکی شخص شما به اين گروه ھم از اين جا ناشی می
شود که حزب حميد تقوايی ھم دقيقا ً مانند آلن وودز وقايع پس از انتخابات  ٨٨را بر اساس عادت ھميشگی اش مانند
وقايع  ١٨تير و چھارشنبه سوری ونظاير آن انقالب معرفی کرده بود و شما ھم که در آن موقع عضو فعال اين حزب
بوديد اين نقطه اشتراکتان شد با باند آلن وودز بدون در نظر گرفتن ادعاھای ضد تروتسکيستی يک طرف و مدعيات
تروتسکيستی طرف ديگر! بگذريم .
بحث بر سر تصميمات و نظريات اعضای يک بين الملل و تفاوت آن با تصميمات خود بين الملل بود که شما معتقديد
فرقی با ھم ندارد .در اين جا اين پرسش بماند که اگر واقعا ً فرقی ندارد چرا  IMTعالقه ای به انتقاد از چاوز نداشت و
اين عالقه را واگذار به بخش ھای ديگر کرده بود و چرا اين مقدار اصرار داشت که نامه انتقادی پيشنھادی بخش
ايران به  IMTبلوکه شد و مقدمات اخراج بخش ايرانی را فراھم کرد!؟
شما از صداقت حرف می زنيد ،بدون آن که بخواھيد سھمی از آن را خود استفاده کنيد .شما به انتقاد  IMTاز چاوز در
زمانی اشاره می کنيد که اوالً ديگر بخش ايرانی از آن اخراج شده بود و ثانيا ً  IMTدچار ريزش ھای پشت سر ھم شده
و ثالثا ً حمايت اخير چاوز از قذافی ،ھست و نيست آلن وودز را زير سؤال برده بود؛ و از ھمه مھمتر اين که خود
چاوز ھم مانند سابق آن تره ای را که برای آلن وودز خرد می کرد ،ديگر خرد نمی کرد .اين ھمه ذوق و شوق آلن
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وودز برای حمايت يک دولت در پشت بين الملل خود با يک انتقاد تند و تيز جناح راست ونزوئال به چاوز )مبنی بر
اين که او به چپ گرايان نزديک شده است( دود شد و بر ھوا رفت و ديگر چاوز به وودز بی اعتنا شده بود .در اين
مقطع بود که انتقاد  IMTکه از نظر شما فرقی با انتقاد ساير اعضای آن به چاوز نداشت به يکباره فرق پيدا کرد و از
زبان خود  IMTبيان شد.
اين ھا را گفتم که تصور نکنيد با انبانی پر از تجربه کار بين المللی آمده ايد به نيروھای "چپ" آموزش کار مرتبط با
بين الملل ،آن ھم اين مقدار وارونه و سر به ھوا ،بدھيد.
به عرض شما استاد محترم امر سازمانيابی بين المللی برسانم که نظرات ھر بحش از بين الملل لزوما ً نظر خود بين
الملل کمونيستی نخواھد بود .ھر کشور عضو در يک بين الملل کمونيستی مسئول تعين سياست ھای بين الملل در آن
حوزه است و به ھمين دليل نماينده آن کشور در بين الملل می شود .آلن وودز چه کاره َح َسن است که بتواند در زمانی
که رفقای ايرانی در درون ايران و درگير مسائل ايران تحليل خود را از وقايع ارائه می دھند ،آن ھا را کنار بگذارد و
بر اساس اطالعات کسب شده خويش از مديا و ژورناليسم بورژوايی به کشف انقالب در ايران برسد و اين را به
موضع اصلی کل  IMTتبديل کند.
يکی از اساسی ترين شروط رفقای تروتسکيست ايرانی برای عضويت در  IMTحق تعيين نظر و حتی اولويت بر
نظر ھر کشور در حيطه فعاليت اعضای يک کشور نسبت به کل بين الملل بود .به اين معنی که فعاليت اعضای بين
الملل در ھر کشور بر اساس تحليل ھمان اعضا از اوضاع آن کشور تدارک ديده می شود و نه مانند احزاب
استالينيستی برادر با ديکته کردن اوامر از مرکز بورکراتيک بين الملل .به خصوص رفقای تروتسکيست ايرانی با اين
موضوع در کتاب و مقاله آشنا نشده بودند ،بلکه به خاطر مشابه ھمين موضوع در انقالب  ٥٧ضربه بسيار سنگينی بر
پيکر يک جنبش و جريان تروتسکسيتی وارد شد که می رفت در زير گوش استالينيسم و حاکميت نظری استالينيستی-
مائوئيستی ،مخاطبين مھمی در بخش ھای کارگری به دست آورد.
حزب کارگران سوسياليست که مازيار رازی يکی از اعضای اصلی آن بود ،در مقطع انقالب  ٥٧عضو بين الملل
چھار بود .اين حزب تنھا و مطلقا ً تنھا جريانی در ميان ھمه نيروھای طيف "چپ"بود که اعتقادی به انقالب مرحله ای
نداشت و از ھمان ابتدا شعار انقالب سوسياليستی می داد .بعدھا کسان ديگری ،آن ھم به صورت فرمال و نيم بند به
اين عرصه وارد شدند ) مثالً منصور حکمت که ھنوز گسست کامل از مائوئيسم ھم در آن زمان نکرده بود و ھمين
مخرج مشترکش با کومله باعث اتحاد بين او و کومله شد(.
باری ،بخش انترناسيونال چھار ،که ارنست مندل نيز متعلق به آن بود ،تصور می کرد که خمينی در حال مبارزه با
امپرياليسم آمريکا است و به ھمين دليل از عضو ايرانی بين الملل چھار خواسته بود که از خمينی حمايت سياسی
صورت بگيرد .اين تصميم و ديکته آن به عضو ايرانی بين الملل باعث شد جريان نو پای حزب کارگران سوسياليست
که چند ماھی بود فعاليت خود را با اين عنوان در ايران آغاز کرده بود ،به دو نيمه تبديل شود .جناحی در اين حزب
که مازيار رازی به آن تعلق داشت سخت در برابر ان دستور ايستادگی کرد .با آن که جناح کارگران انترناسيوناليست
انگلستان عضو بين الملل چھار با تصميم جناح ارنست مندل مخالفت کرد ،اما باز اين سياست نتوانست مانع انشعاب
در درون حزب کارگران سوسياليست در ايران شود .جناحی به رھبری بابک زھرايی به پيروی از سياست غلط بين
الملل -که به دليل عدم شناختش از ماھيت واقعی خمينی دچار توھم شده و دستور حمايت سياسی از او را داده بود -به
دنبال اين سياست رفت و نتايج فاجعه بار آن در تاريخ ثبت شد.
جناح منشعب از اين حزب تنھا به انشعاب از آن اکتفا نکرد و از کل بين الملل چھار نيز خارج شد .اين تجربه تلخ
چيزی نبود که باعث شود رفقای ايرانی مانند شما -که در چند جلسه بخش کاندايی  IMTشرکت داشته ،تحت تاثير آن
ھا قرار گرفته ،با چيزھايی در رابطه با فعاليت بين المللی آشنا شده و به يکباره تحت تعاليم وارونه آلن وودز قرار
گرفته ايد -بروند به ھمين سادگی عضو يک بين الملل شوند .و اين در حالی است که بين الملل ھای بسيار قوی تری
از نظر پايه ھای کارگری و وسعت اعضا و نظاير آن ،به عنوان آلترناتيو عضويت در يکی از آن ھا ھمواره فراوان
بوده است .اما رفقای ايرانی مشروط به استقالل ھر عضو در تعيين سياست ھای کالن خود در حوزه جعرافيايی که
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فعاليت می کند ،وارد  IMTشدند .ديری نکشيد که آلن وودز به طور يک جانبه اعالم کرد در ايران انقالب آغاز شده
است! و اکنون شما به عنوان سرباز دور از وطن عضو اين بين الملل ،بنا بر اين تحليل نادرست و ابراز افتخار برای
نزديکی به کسانی که دستبند سبز بر دست بسته اند ناچاريد ،عالوه بر فعاليت ھای خود در جرياناتی که پايه ھای
کارگری انبوه و فراوان دارند ) مثالً شرکت در کنگره سازمان راه کارگر!!( در کنار دستبند سبز بستگانی مانند
ابراھيم نبوی و اکبر گنجی نيز بايستيد .که البته تا می توانيد موفق ھم باشيد.
جھانگير سخنور:
آقای عزيزی .می خواستم در ادامه نظر پيشين خود در باره موضوع »آغاز انقالب« نقل قولی از رھبر شما آلن وودز
بياورم" :يک چيز قطعی است؛ ايران ھرگز به گذشته بازنمیگردد .تودهھا آغاز به حرکت کردهاند و جنبش به اين
آسانی متوقف نمیشود .ما حق داريم که با اطمينان بگوييم :انقالب ايران آغاز شده است) ".انقالب آغاز شد است! آلن
وودز ،ترجمه ی بابک کسرايی ١٧ ،ژوئن  .(٢٠٠٩حال پس از سپری شدن  ٢سال شما چگونه اين ارزيابی »دقيق«
آلن وودز را نوضيح می دھيد؟ در انتظار پاسخ شما خواھم بود .سپس نظر خودم را در باره مفھوم انقالب بيان می
کنم.
عليرضا بيانی
رفيق جھانگير ،آرش عزيزی در گذشته ،در بحثی در وبالگ ميليتانت ،در ھمين رابطه و در پاسخ به اين سؤال ،با نام
بابک کسرايی گفته بود که اين "انقالب مداوم است" و به اين ترتيب ھمه تحليل ھای مورد نياز يک انقالب به مفھوم
مارکسيستی را ماست مالی کرد .تصور او از انقالب مداوم که دقيقا ً انعکاسی از تصور آلن وودز است شروع يک رخ
داد يا شورش و يا حتی انقالب به معنی واقعی و ادامه آن است .به اين ترتيب ما بايد ھنوز شاھد انقالب مداومی که
سال  ٥٧رخ داد ،باشيم و يا مثالً ادامه انقالبی را که در  ١٨تير و يا اخيراً در وقايع انتخاباتی سال ٨٨رخ داد ،شاھد
باشيم .درک آن ھا از انقالب مداوم سپری شدن مداوم زمان از وقوع يک رخداد است که نام آن را انقالب می گذارند؛
و يا حتی در بھترين حالت ،وقوع يک انقالب .آن ھا نمی دانند که انقالب مداوم از تسخير قدرت سياسی طبقه کارگر
آغاز شده و با انجام تکاليف سوسياليستی در کشورھای پيشرفته صنعتی و و يا انجام تکاليف مرکب در کشورھای
پيرامونی سرمايه داری ،مداوما ً تا استقرار سوسياليسم در ھمه جھان ،و بدون شکست و بازگشت تداوم پيدا می کند.
دليل نزديکی اين گرايشات رفرميستی به تروتسکی ،عالوه بر بی اعتبار بودن استالينيسم که نمی توان در نزديکی آن
مخاطبی را جلب کرد ،به دليل عاريه گرفتن نظراتی از تروتسکسی است که بتوان ھمه سازش ھا و مماشات خود را
به آن بھانه توجيه کنند .مثالً پيروی از تئوری انقالب مداوم تروتسکی و کاربست آن با جنبشی در ايران که به جنبش
سبز معروف شد! اگر "نظريه" راه رشد غير سرمايه داری نظريه پردازان استالينيستی نظير اوليانفسکی توانست به
جريانات استالينيستی مثل حزب توده در ايران اين امکان را بدھد که آنھا معتقد شوند خمينی جامعه را تا آستانه
سوسياليسم خواھد برد؛ سانتريست يا فرصت طلبانی مانند آلن وودز با برداشت سطحی از انقالب مداوم ،خود را
نيازمند پاسخ به اين سؤال که "انقالب سبز  "٨٨پس از دو سال چه شد نمی دانند و برای تخريب گرايش تروتسکيسم
خواھند گفت ،انقالب مداوم است و ادامه دارد!
آرش عزيزی:
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دوستان عزيز ،به طور خالصه در پاسخ به مطالب طرح شده چند خطی میگويم:
 -١عليرضا جان ،من نگفتم نظر کل بينالملل با نظر تک تک بخشھايش يکی است .گفتم آن چه در وبسايت بينالملل از
سوی بخشھا منتشر میشود نظر عمومی و مورد تأييد رھبری منتخب حال حاضر بينالملل و منطبق با سياستھای
مصوب آن است .اگر يک بخش ،نظری خيلی مغاير با اين نظرات داشته باشد ،که امکانش ھست ،در وبسايت مرکزی
بينالملل منتشر نخواھد شد .در مورد سابقه بحثھا و سياستھای ما راجع به چاوز و غيره فکر کنم به اندازه کافی گفتهام.
متأسفانه نمیدانم چگونه به اتھامات شخصی که عليه رفيق آلن مطرح میکنيد پاسخ دھم .در بيانيهھای مطبوعاتی او بارھا
تاکيد شده که يک قران ھم پول از دولت ونزوئال نگرفتهايم و غيره .
 -٢جھانگير جان ،آری به نظر من آن خطوط نوشته ما امروز به ھيچ وجه باطل نشدهاند .آری جنبش به آسانی متوقف
نشد .بلکه قھرمانانه شش ماه ادامه يافت و تا پای قيام سراسری عليه کل حکومت ،در روز عاشورا ،رفت .آلن درست
میگفت :ايران ھرگز به گذشته باز نمیگردد .انقالب تودهھای ما که در تابستان  ٨٨آغاز شد وقفه يافته ،اما دوباره تداوم
خواھد يافت .ظاھراً برای دوستان ]توضيح می دھم [:اين که ما گفتيم »انقالب شروع شده« يعنی ديگر تا برقراری
حکومت کارگری بايد ھيچ وقفهای نباشد .مجدداً می پرسم پس انقالب  ١٩٠۵روسيه چه؟ اگر کسی در سال  ،١٩٠٨که
اوج ارتجاع برقرار شده بود ،از لنين میپرسيد چرا به آن می گفتيد انقالب ،پاسخ چه می بود؟
 -٣در مورد فعاليت شخصی من و لو رفتن قضيه خيلی ساده اين بود که در آن زمان من فعاليتھای حزبی را با نام بابک
کسرايی انجام میدادم و فعاليتھای علنی را با نام آرش عزيزی .تا اين که مدتی بعد ديگر امکان بازگشت به کشور از من
سلب شد و ھمه فعاليتھا را علنی و با نام خودم انجام دادم .البته جناب رازی لطف کردند پيش دستی کردند و پيش از ھر
چيز اين اطالعات را منتشر کرده و در اطالع عموم گذاشتند .به ھرحال مشخص است که اختالفات بسيار ما در سر چه
کارھايی است .اجازه بدھيد گروه کوچک و بی مقدار ما راه خودش را برود و درختھای تنومند شما ھم راه خودشان را.
قضاوت با گذشت زمان!
جھانگير سخنور:
آقای عزيزی .با تشکر از پاسخی که به من داديد .من کوشش می کنم به سؤاالت شما يک به يک پاسخ بدھم .گرچه شايد
معلوماتم به حد رھبران سازمان »عظيم«! بين المللی شما مانند آقای آلن وودز نباشد .سؤال می کنيد که اگر در سال
 ١٩٠٨از لنين می پرسيديم که چرا از »انقالب« در سال  ١٩٠۵سخن آورده بود ،چه می گفت؟
پاسخ لنين ھمانند بسياری مارکسيست ھای انقالبی -که دچار فرصت طلبی نشده و سازمان »عظيم« مارکسيستی در گفتار،
اما خرده بورژوايی در کردار نساخته باشند -بسيار ساده است .و آن ھم اينست که استفاده از کلمه "انقالب" در وضعيت
حرکت ھای توده ای در جامعه به دو منظور سنتا ً استفاده شده است .يکی به مفھوم اعم کلمه و ديگری به مفھوم اخص
کلمه است .در اين امر ترديدی نيست که به طور اعم ما به عنوان مارکسيست ھای انقالبی بر اين اعتقاد استوار ھستيم که
در وضعيّت ويژه ای که در آن  ،به قول کارل مارکس ،نيروھای مولّده در تناقض با مناسبات توليدی قرار می گيرند و
جامعه تحت شرايط ويژه ای درمی آيد ،وضعيّت آبستن انقالب می گردد .در چنين دوره ای در ھر زمان می توان شاھد
طغيان ھا ،اعتراضات و حرکت ھای توده ای بود .مضاف بر اين؛ مارکسيست ھا بر اين اعتقادند در عصر امپرياليزم
يعنی دوره کنونی ،دوره جنگ داخلی ،قيام و انقالب است .به سخن ديگر شرايط عينی برای انقالب ھای اجتماعی در
سراسر جھان به وجود آمده است .آن چه کمبودش احساس می شود شرايط ذھنی يا نبود رھبری واجد شرايط کارگری
برای سازماندھی انقالب است .از اين زاويه می توان از حرکتی به عنوان انقالب نام برد .وقتی لنين و يا تروتسکی و
سايرين رھبران مارکسيست از انقالب  ١٩٠۵نام می برند به مفھوم اعم آنست .زمانی که از انقالب بھمن  ١٣۵٧نام می
بريم به مفھوم اعم آنست .درک اين موضوع ساده برای يک مارکسيست انقالبی آن قدرھا نبايد دشوار باشد.
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اما ھمين استفاده از کلمه اعم انقالب نيز از ديدگاه مارکسيست ھای انقالبی بايد منطبق به وضعيت مشخصی باشد .ما
زمانی به يک اعتراض توده ای و يا حرکت خيابانی نام »انقالب« به شکلی کلی می دھيم که تمام اقشار و طبقات تحت
ستم جامعه وسيعا ً در آن شرکت داشته باشند .در انقالب  ١٩٠۵صرف نظر از رھبری آن انقالب که بدست يک کشيش بود
)پدر گاپون( آن انقالب شامل تمام اقشار تحت ستم و به ويژه کارگران و دھقانان و تشکل ھای مستقل کارگری آن دوره و
ھمچنين خرده بورژوايی شھری شد .در انقالب بھمن ماه  ١٣۵٧ايران ھمين طور بود .لطفا ً شما از رھبر دانشمندتان آقای
آلن وودز سؤال کنيد بر اساس چه تحليل مشخص از ترکيب اجتماعی حرکت ھای توده ھا ،پس از انتخابات در سال
 ،١٣٨٨ايشان به اين نتيجه رسيدند که ..." :يک چيز قطعی است .ايران ھرگز به گذشته بازنمیگردد .تودهھا آغاز به
حرکت کردهاند و جنبش به اين آسانی متوقف نمیشود .ما حق داريم که با اطمينان بگوييم :انقالب ايران آغاز شده است".
از آقای آلن وودز سؤال کنيد کدام بخش از جنبش متشکل کارگری -مانند شرکت واحد ،کارگران ايران خودرو ،ھفت تپه
که ھمه رھبران آن ھا ھم آن روز و ھم امروز در زندان بسر می برند -دراين به اصطالح انقالب پس از انتخابات ١٣٨٨
شرکت داشتند .اگر رھبر دانشمنداتان حتی يکی از اعالميه ھای رھبران شرکت واحد و ايران خودرو را که اعالم تحريم
اين انتخابات و تظاھرات در پی آن را داده بود ،پيش از اعالم اين موضع شتابزده و بی اساس می خواند ،دچار اين کلی
گويی ھای بی اساس نمی شد ،که باعث تمسخر کارگران ايران و نيروھای انقالبی در سراسر جھان شود .چطور شما می
توانيد يک اعتراض عموما ً مربوط به طبقه متوسط را با تمام از خود گذشتگی ھای انجام شده که مورد حمايت من و ساير
مردم ايران است ،با انقالب  ١٩٠۵روسيه مقايسه کنيد؟
زمانی که مارکسيست ھا انقالبی از کلمه "انقالب" به مفھوم اخص آن استفاده می کنند؛ منظورشان اين است که وضعيت
انقالبی در جامعه به گونه است که می تواند به انقالب پرولتری منجر گردد .آيا طبقه کارگر آمادگی و توان سازماندگی
انقالب را دارد؟ آيا وضعيت به پيروزی انقالب منجر می شود؟ آيا وضعيت به اعتالی انقالبی خواھد انجاميد؟ تمام اين
سؤاالت را نمی توان بدون ارزيابی دقيق از وضعيت خود کارگران و تناسب قوای طبقاتی در جامعه ،پاسخ جامع داد .در
اين جا برای اثبات اين موضوع نقل قولی از لنين در اوائل  ١٩١۵در باره روش ارزيابی از موقعيت انقالبی در زير
آورده می شود" :برای يک مارکسيست اين ترديد ناپذير است که بدون موقعيت انقالبی ،انقالب غير ممکن است ،به عالوه
ھر موقعيت انقالبی به انقالب منجر نمی شود) "...لنين ،اضمحالل بين الملل دوم – جلد  ٢١ص  (٢١٣يا اينکه" :موقعيت
انقالبی در اغلب کشورھای پيشرفته و قدرت ھای بزرگ اروپا وجود دارد .آيا اين موقعيت برای مدتی طوالنی ادامه
خواھد داشت؟ تا چه انداره وخيم تر خواھد شد؟ آيا به انقالب منجر خواھد شد؟ اين چيزی است که ما نمی دانيم ،و ھيچکس
نمی تواند بداند .پاسخ آن در تجربه ای که در طی رشد روحيه انقالبی و گذار به عمل انقالبی توسط طبقه پيشرو پرولتاريا
بدست می آيد ،داده خواھد شد" )لنين ،اضمحالل بين الملل دوم – جلد  ٢١ص .(٢١٦
نقل قول لنين با اتکا بر نظريات بلشويزم که خود حامل چکيده بخش عمده تجارب نخستين انقالب سوسياليستی در جھان
است ،نشان می دھد که اگر در وضعيت کنونی کسی مانند رھبرتان آقای الن وودز يافت شود که در مورد ايران شعار
"آغاز انقالب" را بدون ارزيابی از تناسب قوا و درک موقعيت ويژه طبقه کارگر ،بيان کند ،دچار کلی گويی شده است .
آقای عزيزی متأسفانه شما به جای انتقاد از نظر رھبرتان و انحراف او از ديدگاه ھای مشخص مارکسيستی ،از او ھمانند
سربازی که فرنانبردار ژنرال خود است ،ھنوز حمايت می کنيد! اين شيوه از فرمانبری کورکرانه از رھبران خود ريشه
در تربيت شما در درون دو حزب بورکراتيک يعنی حزب کمونيست کارگری و سازمان آلن وودز دارد .توصيه من به شما
اين است که واقعيت ھای جامعه ما را متکی بر نظرات مارکسيستی تحليل کنيد و موضع خود را به صراحت اعالم نماييد-
حتی اگر رھبرانتان دچار لغزش شده باشند .اگر چنين نکنيد ،متاسفانه ھيچ کس در ايران نه در ميان جوانان »سبز« و نه
در ميان کارگران مبارز ،شما را جدی نمی گيرد .مسلما ً جوانان سرخ شما را مردود اعالم می کنند .ھنوز اين فرصت
برای شما امروز وجود دارد که ميان نظريات مارکسيزم انقالبی و خرده بورژوايی راديکال ،يکی را انتخاب کنيد.
برخورد تاکنونی شما در اين نظرات و مقاله ای که نوشته ايد ،نشان داده است که در صف جريانات خرده بورژوايی قرار
گرفته ايد .اگر چنين است ،لطفا ً انتظار نداشته باشيد که کسی به سازمان »عظيم« بين المللی شما و آن رھبر سازمان تان
آقای آلن وودز تمايلی نشان دھد .موفق باشيد
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جھانگير سخنور:
آقای عزيزی .در مورد انتقاد آلن وودز از چاوز .می گوييد که سازمان بين المللی شما به چاوز انتقاد کرده است .رفرنس
ھای شما را به دقت خواندم .ھمه اين انتقادات مربوط به يکسال پيش می شود .درخواست من از شما اين است که انتقادات
آلن ودز و سازمان بين المللی و يا ھر بخش آن را در زمان سرکوب جوانان ايران -در سال  ١٣٨٨که آقای چاوز با
وقاحت اعالم کرد جوانان ايران را سازمان سيا راه انداخته است ھمين جا عنوان کنيد .چه مقاله و چه اطالعيه ای از
طرف شما انتشار يافت که دولت چاوز را برای حمايت از احمدی نژاد و ضديت آشکار با حرکت ھای خيايانی )يا به قول
رھبرتان آلن ودز -انقالب( ،رسما ً محکوم کرده باشد؟ در انتظار پاسخ شما خواھم بود.
جھانگير سخنور:
آقای آرش عزيزی )بابک کسرايی( .از شما محترمانه سؤال کردم که توضيح بفرماييد که درست پس از انتخابات خرداد
 ١٣٨٨زمانی که آقای چاوز در سخنرانی تلويزيونی ھفتگی خود گفت" :پيروزی احمدی نژاد يک پيروزی تمام عيار بود.
آن ھا میکوشند اين پيروزی را لکه دار کرده و از اين طريق دولت و انقالب اسالمی را تضعيف کنند .من میدانم که آن
ھا موفق نخواھند شد ....دنيا بايد به ايران و پيروزی محمود احمدینژاد احترام بگذارد" و ھمچنين بالفاصله پس از
سرکوب جوانان در خيابان ھا فرمودند که جوانان معترض در خيابان ھای ايران را سازمان جاسوسی سيا به راه انداخته و
ھدايت می کند" ،در اين زمان ،رھبرتان آقای آلن وودز و يا دبيرخانه بين المللی و يا ھيئت اجرائيه آی ام تی که شما از
اعضای آن ھستيد ،چه نقدی به دوست خود چاوز در اعتراض به اتخاذ چنين مواضع ضد انقالبی داشته؟ لطفا ً آن مقاله يا
اطالعيه و يا اعتراض نامه را در اين جا ارائه دھيد .چنان چه در آن زمان آقای آلن ودز چنين نقدی را نکرده است ،لطفا ً
به عنوان کسی که خود را سياسی و انقالبی معرفی می کنيد ،اعالم کنيد که او چنين نکرده است .در آن صورت نظر
خودتان را بفرماييد که عدم دخالت آقای آلن وودز در آن دوره حساس نسبت چاوز چه معنايی می توانست داشته باشد.
مشتاقانه در انتظار پاسخ شما ھستم .در ضمن آقای آرش عزيزی ،شما بايد توجه کنيد که ھم اکنون اين نظرات از سوی
صدھا نفر در خارج و داخل ايران خوانده می شود و شما اگر ذره ای احساس مسئوليت سياسی در مورد کامنت ھای
خودتان داشته باشيد ،می بايد يا ادعای خود را در اين جا ثابت کنيد و يا آن را تکذيب نماييد .سکوت شما نشانگر بی
پرنسيپی سياسی تلقی خواھد شد.
جھانگير سخنور:
آقای آرش عزيزی،
اول ،سازمان بين المللی شما »آی ام تی« دارای يک مرکزيت است که در مورد کليه مسايل سياسی موضع گيری می کند.
اين مرکزيت به نام دبيرخانه بين المللی يا »آی اس« است ،که در رأس آن آقای آلن وودز قرار گرفته است .ابزار تبليغات
و موضعی گيری اين سازمان در سايتی به نام مارکسيست دات کام متجلی است .تمام مواضع رسمی اين سازمان بين
المللی در مارکسيست دات کام يا به امضای اعضای دبير خانه بين المللی صورت می گيرد و يا با امضای آلن ودز.
ھمان طور که در کامنت ھای پيش درخواست کردم ،مايل ھستم مواضع رسمی رھبری سازمان شما را پس از انتخابات-
به ويژه در محکوم کردن ھوگو چاوز -در اين جا منعکس کنيد .با عرض معذرت ،ھيچ کدام از چند مقاله ای که استناد
کرديد موضع آلن ودز و يا رھبری اصلی سازمان آی ام تی ،نمی باشد
آقای آرش عزيزی لطفا ً با رديف کردن يک سری مقاالت که توسط افرادی خارج از رھبری اصلی اين سازمان نوشته شده
است ،به خوانندگان اين نظرات توھين نکنيد .سؤال اين است :آيا رھبران اصلی شما و مشخصا ً آقای آلن ودز در آن
دوران حساس در کنار مردم ايران قرار گرفت و يا در کنار چاوز و غير مستقيم در کنار احمدی نژاد .اگر ايشان موضعی
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اعالم کرده اند لطفا ً ارائه دھيد .اگر به داليل ديپلماتيک و رابطه دوستانه با چاوز سکوت برقرار کرده اند ،لطفا ً نظر خود
را به جوانان ايران در مورد اين سکوت چند ماھه ذکر کنيد.
دوم ،مقاالتی که توسط برخی از بخش ھا نوشته شده است ،ھيچکدام صحبتی از محکوميت و يا نقد غير مستقيم ھم از
چاوز نمی کند .اين مقاالت اوليه زير فشار گروه سابق ايران در آی ام تی يعنی گرايش مارکسيست ھای انقالبی نوشته شده
و برخی مقاالت ھم به وسيله خود آن ھا ترجمه شد )مانند مقاله ترجمه شده توسط آرمان پويان( .شما از اين مقاالتی که از
سوی برخی از اعضای آی ام تی در کشورھای مختلف نوشته شده است يک جمله بياوريد که نشان دھد که اين افراد
موضع ضد انقالبی چاوز را در حمايت از احمدینژاد ،مشخصا ً محکوم کرده باشند.
سوم ،مواضع رسمی سازمان شما در نقد به چاوز به زمانی مرتبط می شود که پروژه بين الملل پنجم چاوز که آی ام تی
قرار بود در آن شرکت کند ،منتفی شده بود .به عبارت ديگر چاوز با رھبری سازمان شما روابط دوستانه را بھم زد .در
آن زمان بود که آقای آلن وودز و رھبری سازمان شما در مورد مشخص ليبی -که چاوز به ھمان روش ضد انقالبی که از
احمدی نژاد حمايت کرده بود ،از قذافی حمايت کرد -مجبور شد انتقاد کند .نفس انتقاد آن دوره اشکالی ندارد .اما علل آن
صرفا ً بر اساس بھم خوردن رابطه با چاوز بوده است.
آقای آرش عزيزی در سياست بين المللی مدافعان طبقه کارگر مقوله ای است به نام »فرصت طلبی« که بسياری به آن
آغشته ھستند .فرصت طللبی در امور سياسی به اين مفھوم است که مواضع سياسی بر اساس زدوبندھای سياسی و نه منافع
واقعی کارگری و توده ھا اتخاذ می شود .يعنی از يک سو گفته می شود در ايران »انقالب آغاز شده« – که در ميان
جوانان محبوبيت کسب شود و در عين حال ،از طرف ديگر ،به دليل زدوبند با يک رژيم بورژوايی و گرفتن چند مقام و
مقابل فردی که رسما ً اين به اصطالح انقالب
موقعيت از او ،ھمان به اصطالح حرکت انقالبی ،حمايت نمی گردد .و در
ِ
را منتسب به سيا و ضد انقالب معرفی می کند ،سکوت برقرار می شود.
آقای آرش عزيزی ،اين فرصت طلبان که شامل رھبران شما به ويژه آقای آلن وودز ھم می شود ،جايگاھی در ميان
سازمان سراپا فرصت
گرايش ھای انقالبی و جوانان و کارگران ايران نخواھد داشت .تالش شما برای جلب افرادی به اين
ِ
طلب ناکام خواھد ماند .تنھا کاری که شما به عنوان يک جوان می توانيد انجام دھيد اينست که به جای دنباله روی
کورکورانه از اين رھبران فرصت طلب و تبليغات مواضع سراپا انحرافی آن ھا در ميان برخی از جوانان ،خودتان را تا
دير نشده است از اين منجالب نجات دھيد.
من در کامنت آتی به جمع بندی خود از مواضع سازمان شما بر اساس مواضع فرصت طلبانه رھبری تان خواھم پرداخت.
در عين حال منتظر توضيحات شما ھم در مورد سه نکته باال خواھم بود .موفق باشيد.
ميليتانت :جمع بندی بحث با آقای آرش عزيزی )بابک کسرايی( پيرامون مواضع آلن ودز و سازمان آی ام تی.
در نظرات پيشين ،با صراحت از آقای آرش عزيزی مکرراً سؤال شد که نقد مشخص رھبرشان آقای آلن وودز را در چند
ماه نخست سرکوب ھای سال  ١٣٨٨در ايران نسبت به آقای ھوگو چاوز به خوانندگان معرفی کنند .ايشان به جز مغلطه،
بازی با کلمات و معرفی چند مقاله بی ارتباط به موضوع )آن ھم نه مقاالتی که از سوی آلن وودز نوشته شده باشد( از اين
کار طفره رفتند .ايشان در عمل نشان دادند که صداقت يک فرد سياسی در برخورد روشن و شفاف را ندارند .علت اين
است که ايشان تنھا به عنوان يک مترجم و متأسفانه پادوی سياسی آقای وودز )قصد توھين شخصی به ايشان نداريم ،اما
ھيچ صفت دقيق تری برای توصيف موقعيت ايشان يافت نمی شود( در ميان ايرانيان ظاھر شده و ھدفش سربازگيری برای
سازمان بين المللی بی اعتبار »آی ام تی« است .ايشان به عنوان مطيع اوامر آلن وودز ،ھيچ چيزی برای گفتن ندارد به
جز تکرار اتھامات او نسبت به انقالبيون و توجيه فرصت طلبی شان در مورد ايران .از اين رو ايشان را برای انحرافات
رھبريشان نبايد مورد سرزنش قرار داد .از اين دست افراد خرده بورژوا در ميان احزاب سانتريستی امروزه بسيار ديده
می شوند.
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نکته اول ،سازمان آی ام تی به رھبری آلن وودز از لحاظ سياسی يک جريان فرصت طلب است .ھمان طور که در
نظرات پيشين به تفصيل نشان داده شده است ،اين جريان برای گرفتن خرده نانی از چاوز در درون يک پروژه به نام "بين
الملل پنجم" ،تمامی اصول خود را زير پا گذاشت و در مقابل موضع ضد انقالبی چاوز سکوت کرد .در اين بين نيز
ھرگونه انتقادی از درون سازمان ،به وسيلۀ اين جريان در نطفه خفه شد.
نکته دوم ،سازمان آی ام تی به رھبری آلن ودز به لحاظ تشکيالتی ،يک جريان بورکراتيک است .اين سازمان ھمانند
بسياری از احزاب سانتريستی ،کاريکاتوری از حزب انقالبی بين المللی است .اعضای آن عمدتا ً متشکل از طيف ھای
خرده بورژوايی می باشند و ارتباط اين سازمان با جنبش کارگری و دانشجويی صرفا ً ارتباطی است قيم مآبانه با ھدف
تحميل خط رھبری به آنان .سازمانی است به شدت بورکراتيک که اصوالً به حقوق گرايشات مختلف درون خود اعتقادی
ندارد .متعاقبا ً ھر فرد و جناحی که در درون اين سازمان بين المللی کوچکترين نقدی به رھبری آن داشته باشد ،به شکلی
حذف و يا از سازمان اخراج می گردد .از اين رو در سال ھای اخير ،شاھد اخراج ھا و انشعابات بسياری در اين سازمان
بوده ايم .به چند نمونه اکتفا می کنيم :يکی از کارگری ترين و جدی ترين بخش ھا ،يعنی اسپانيا با بيش از چند صد نفر از
اين تشکيالت ھمراه با قسمت ھايی از بخش ھای ونزوئال و مکزيک و کلمبيا از اين حزب خارج شدند .بخش پاکستان که
بزرگترين بخش آن بود به دو قسمت تقسيم شده است .بخش سوئد و لھستان به طور سازمان را ترک کردند .بخش ايران به
علت انتقادات شديد به فرصت طلبی آلن ودز نسبت به چاوز پيرامون حمايت او از رژيم سرکوبگر ايران و ھمچنين کلی
گويی ھای آلن ودز در مورد انقالب ايران ،با روش توطئه گرايانه و بر چسب اتھامات دروغين و بی اساس از آی ام تی
اخراج شد .
نکته سوم ،سازمان آی ام تی امروز دچار بحران عميق سياسی و تشکيالتی است .از اين رو با فرستادن پادوی ايرانی خود
آقای آرش عزيزی به ميان گروه ھای ايرانی مانند راه کارگر ،جريانات اصالح طلب و اکنون در ميان فعاالن نشريۀ
آلترناتيو قصد دارد تا بخش ايرانی از دست رفته خود را مجدداً احيا کند.
نکته چھارم ،برای خنثی سازی اين گونه سازمان ھای انحرافی و غير دمکراتيک و فرصت طلب ،اپوزيسيون انقالبی و
ضد رژيمی بايد به افشای اين جريانات انحرافی از ھر طريقی که خود مناسب می داند ،مبادرت نمايد.
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