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مسألۀ اتحاد کمونيست ھا :ﺳخنی با نيروھای
»چپ« و »کمونيست«
اتحاد نيروھای کمونيستی سال ھاست که به يکی از
ﻣسائل ﻣحوری فعان »چپ« و »کمونيست« ﻣبدل
شده ،با اين حال اﻣا شيوۀ رسيدن به اين اتحاد اصولی
ھمواره ﻣورد ﻣشاجره بوده است .تابستان سال پيش،
بيست و پنج ﻣورد از »احزاب و سازﻣان ھا و
نھادھای چپ و کمونيست« ،نشستی در شھر کلن
آلمان برگزار کردند* .اين نشست نھايتا ً حول ﻣحور
»سرنگونی انقبی« رژيم و پذيرش »سوسياليسم«
به توافق رسيد .در وھلۀ نخست بايد تأکيد شود که
بدون ارزيابی و جمع بندی تجارب و شکست ھای
نھادھايی ﻣانند »اتحاد چپ کارگری« و ده ھا ﻣورد
ﻣشابه ديگر از تجمع فعان »چپ« و »کمونيست«
که ظرف سه دھۀ گذشته ايجاد و سپس ﻣنحل شده اند،
دست زدن به ساخت نھادی ﻣشابه ،اقداﻣی نادرست و
غيراصولی است .بازسازی نھادی ﻣشابه ،بدون
ارزيابی و گرفتن درس ھای ضروری از گذشته ،در
بھترين حالت غير ﻣسئونه و در بدترين حالت يک
خودفريبی است .نيروھايی که خود را کمونيست
خطاب ﻣی کنند ،بايد از اشتباھات گذشتۀ خود درس
بگيرند ،و پيشنھاد جديدی را در بستر اين ارزيابی،
ارائه و اجرا کنند .از اين گذشته ،علت بنيادين اين
اتحاد ،بايد از سوی ھمۀ سازﻣان ھای ذينفع با
صراحت و علنا ً اعم شود .انگيزۀ ايجاد يک اتحاد
در وضعيت کنونی ،چيزی جز وجود بحران فعان
»چپ« و »کمونيست« و سازﻣان ھای آن ھا نيست.
اگر اين اﻣر بديھی -يعنی پذيرش وجود بحران-
اعم نگردد ،ھيچ افقی برای اين اتحادھا نمی توان
ترسيم کرد .ﻣضاف بر اين ،اتحاد فعان »چپ« و
»کمونيست« حول ﻣحور »سرنگونی انقبی« رژيم
و پذيرش »سوسياليسم« ،زﻣانی واقعی است که بر
سر اين دو ﻣوضوع توافق وجود داشته باشد .اين
توافق ھم بايد ﻣحصول بحث ھای طونی و شفاف
پيش از توافق باشد .ﻣگر ﻣی شود عده ای دور ھم

جمع شوند و بر سر دو نکته ای که سال ھا ﻣورد
ﻣشاجره بوده است» ،اتحاد« کنند؟ ﻣگر در دورۀ
پيش از پيروزی انقب  ،١٣۵٧کمونيست ھا با
طرفداران خمينی بر ﻣحور سرنگونی رژيم شاه
توافق نکردند؟ و ﻣگر بھای اين گونه اتحاد ھا بر سر
»سرنگونی انقبی« را با کشته شدن ھزارھا تن از
خود فعان کمونيست به دست ھمان ﻣتحدان سابقشان
در راه سرنگونی رژيم شاه نپرداختند؟ آيا از اين
واقعه نبايد درسی بگيريم؟ بنابراين توافق بر
سرنگونی انقبی نظام سرﻣايه داری و طرح رژيمی
که جايگزين آن ﻣی شود ،يعنی نظام شورايی ،به ھم
پيوند خورده اند .اتحاد کمونيست ھا بايد شاﻣل اين دو
شعار باشد ،و اين وجه تمايز ديدگاه سرنگونی از
زوايۀ ﻣارکسيسم انقبی با ساير جريانات است.
بديھی است که بر سر ﻣفھوم نظام شورايی ھم
اختفاتی عميق در بين ھمين سازﻣان ھای شرکت
کننده در اين تجمع وجود دارد .بخش کثيری از اين
 ٢۵سازﻣان ،که احزاب »کمونيست« و »کارگری«
خود را ساخته اند ،خواھان به دست گرفتن قدرت به
نيابت از کارگران ھستند .ﻣگر ﻣی شود با سازﻣان
ھای قيم ﻣآبی اتحاد صورت گيرد که کوچکترين
احتراﻣی برای خقيت فردی و ابتکار عمل جمعی
کارگران قائل نيستند و اعتقاد بنيادی کارل ﻣارکس
را ﻣبنی بر »رھايی طبقۀ کارگر ،به دست خود
کارگران« ﻣردود اعم ﻣی کنند؟ ثانيا ً ﻣگر در سه
دھۀ گذشته ،در ﻣورد ﻣفھوم »سوسياليسم« بحث
ﻣشترک و روشنی ﻣيان کمونيست ھا بوده است که
اکنون بر سر آن اتحاد صورت گيرد؟ عده ای از
ھمين دوستان شرکت کننده ﻣی خواھند يک روزه
پس از سرنگونی رژيم ،سوسياليسم را بسازند .برخی
ديگر به درستی بر اين باورند که سوسياليسم تنھا پس
از سپری شدن دورۀ پرتب و تاب و نسبتا ً طونی
گذار از سرﻣايه داری به سوسياليسم ،تحت دولت
ويژه ای به نام ديکتاتوری انقبی پرولتاريا ،و آن ھم
تنھا در ﻣقياس جھانی و نه ﻣلی ،نھايتا ً تحقق ﻣی يابد.
بديھی است که اين ديدگاه ھا از اساس با يک ديگر
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اتفاق نظر ندارند .پيشنھاد ﻣا برای تدارک يک اتحاد
پايدار و درازﻣدت ،نمی تواند اتحاد فوری بر سر
سرنگونی و سوسياليسم باشد .به اعتقاد ﻣا ،ايجاد يک
»اتحاد عمل ويژه« بر اساس ﻣؤلفه ھای سوسياليسم
ﻣارکسيستی ﻣی تواند اولين گام در اين راستا باشد.
ﻣا ﻣخالف ايجاد اتحادھای کاذبی ھستيم که بر اساس
رقابت با گرايش ھای اپوزيسيون راست ،صورت
ﻣی گيرد .در ﻣقابل ،ﻣا پيشنھاد پروژۀ »احيای
ﻣارکسيستی« را طرح ﻣی کنيم که بر اساس چھار
ﻣؤلفۀ روشن عموﻣی کمونيستی استوار است .پذيرش
اين ﻣؤلفه ھا ھمراه با تقبل انجام فعاليت ھا در سطح
بين المللی در اتحاد با ﻣتحدان بين المللی ﻣان ،در
حمايت از کارگران ايران ،تنھا راه ايجاد يک اتحاد
پايدار کمونيستی است.
شورای دبيری گرايش ﻣارکسيست ھای انقبی ايران
 ١٢ﻣرداد ١٣٩٢
***
* در اين جا شما را به نقدی که يکی از رفقای
گرايش ﻣارکسيست ھای انقبی ايران ،رفيق
عليرضا بيانی ،در ﻣورد نشست اتحاد نيروھای
»چپ و کمونيست« نوشته بود ،رجوع ﻣی دھيم.
http://militaant.com/?p=1230

آلترناتيو ﺳازان بی آلترناتيو
عليرضا بيانی
در روزھای  ٢٢تا  ٢٤ژوئن بين "احزاب و سازﻣان
ھا و نھادھای چپ و کمونيست" نشستی در شھر کلن
آلمان برگزار شد .در اطعيۀ پايانی اين نشست
نوشته شد:
"نشست با علم به تفاوت ھای نگرشی و سياسی ،بر
اشتراکات و بر ھمکاری ھای ﻣشترک در اوضاع
خطير کنونی تأکيد کرد".
اوضاع خطير کنونی و انگيزۀ نيروھای نشست
بديھی است تشخيص اشتراکات برای ھمکاری ھای
ﻣشترک در "اوضاع خطير کنونی" نقطۀ تفاوت
اعضای اين نشست نيست ،بلکه تشخيص اين
اوضاع ،نقطۀ اشتراک آن ھاست؛ اﻣا با اين وصف،
اين خود "اوضاع خطير کنونی" و ويژگی ھای آن
است که توضيح داده نمی شود .به ھر روی اين
اوضاع ھرچه ھست ،دليلی بر جمع شدن نيروھای
ﻣختلفی از گرايشات گوناگون به دور ھم است .اين
بايد اوضاعی جديدی باشد که توانسته است بر اين
نيروھا ،برای تبادل نظر بر سر حل ﻣسائل آن فشار
بياورد و اغلب آن ھا را برای چندﻣين بار در کنار
ھم بنشاند.
ﻣرکزی ترين خصلت اوضاع جديد ﻣی بايست بحران
جھانی نظام سرﻣايه داری به طور کلی و بحران
نظام جمھوری اسﻣی به طور اخص باشد که به اين
نيروھای "کمونيست و چپ" انگيزه داده است تا به
دور ھم جمع شوند .در نتيجه اين گونه به نظر ﻣی
رسد که "اوضاع خطير کنونی" عبارت از بحرانی
است که عوه بر ھمۀ تبعات آن ،ھمچنين عاﻣلی
شده که عده ای از "نيروھای چپ و کمونيست" نيز
به حل بحران خويش ،دست کم بحران پراکندگی
خويش ،فکر کنند و برای اين ﻣنظور به دور ھم جمع
شوند.
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راه حل بحران درونی چپ
فرق حل بحران نظام سرﻣايه داری با حل بحران
نيروھای "چپ و کمونيست" يقينا ً بايد در عمل
آگاھانه و با برناﻣۀ حل بحران در نيروھای "چپ و
کمونيست" باشد؛ حال بايد ديد آيا نقطۀ عظيمت
نيروھای "چپ و کمونيست" واقعا فائق آﻣدن بر
بحران درونی خويش است يا خير.
در اين رابطه ،اولين و ﻣھم ترين عﻣت صحت و
سﻣت عمل آگاھانه و ﻣارکسيستی ،اعتراف رو به
جنبش از سوی تک تک نيروھای شکل دھندۀ اين
نشست ﻣبنی بر وجود چنين بحرانی در درون خود
است .بدون بيان آشکار و شفاف وجود بحران درونی
در ﻣيان ھمۀ اعضای شکل دھندۀ اين نشست ،نه تنھا
ابتکار نشست ﻣشترک آن ھا عملی آگاھانه ﻣحسوب
نمی گردد ،بلکه با پنھان کردن آن تنھا تناقضات خود
را عميق تر و پيچيده تر ﻣی کنند.
ﻣوضوعی که بايد برای ھمۀ اعضای اين نشست و
ھمۀ اعضای گرايشات بيرون از اين نشست ،روشن
و ﻣسجل باشد اين است که ھيچ يک از آن ھا به
تنھايی قادر به انجام ھيچ يک از کارھا و برناﻣه
ھايی که خود برای خود تعريف کرده اند نيستند؛ که
اگر چنين نبود ،ھيچکدام نيازﻣند نشستن به دور ھم
برای پيدا کردن راھی جھت پاسخ به ﻣسائل ﻣھم در
"اوضاع خطيرکنونی" نمی بودند و ھرکدام از آن ھا
ﻣانند عملکر ِد تاکنونی شان ،پاسخ ﻣستقل خود را به
اين اوضاع ﻣی دادند.
در ﻣيان اين جمع فقط چھار "حزب کمونيستی"
وجود دارد که دو حزب از ﻣيان آن ھا "حزب
کمونيست ايران" است .به اين ﻣعنی که گويا طبقۀ
کارگر ايران دو "حزب کمونيست" خود را به اين
نشست فرستاده است تا پاسخی برای اوضاع خطير
کنونی بيابد! اين در حاليست که "احزاب کمونيستی"
ديگری ھنوز به اين جمع نپيوسته اند .کاﻣ ًپيداست
که اين احزاب تاکنون نتوانسته اند ھرکدام به تنھايی
به ﻣسائل ﻣھم در اوضاع خطير کنونی پاسخی دھند

که بيانگر پاسخ جنبشی باشد که آن ھا خود را به آن
ﻣتعلق و نمايندۀ آن ﻣی دانند .در واقع نيمی از
"اوضاع خطير کنونی" ،بحران درونی نيروھای
ﻣدعی چپ و کمونيستی است؛ و ﻣتأسفانه در اين
وضعيت آن چه که ﻣطرح نمی گردد ،اين است که
جريانات وارد شده به اين نشست ھرکدام حاﻣل
بحران عميق درونی خود ھستند که در غير اين
صورت نيازی به اين نشست نمی داشتند و بقيۀ
جريانات "چپ و کمونيست" را ﻣانند ھمۀ عمر خود
به زير پرچمشان دعوت ﻣی کردند.
اين اِشکال زﻣانی ﻣی تواند به طور اصولی حل گردد
که طرفين نشست نه تنھا آشکارا و رو به جنبش آن
را ﻣطرح و به آن اعتراف کنند ،بلکه نقطۀ ﻣحوری
نشست خود را نه در ﻣفاھيم گنگ اوضاع خطير
کنونی ،که حل بحران درونی نيروھای کمونيستی
بدانند .غير از اين ھرچه باشد نشستی به ﻣنظور
يافتن پاسخ به ﻣسائل اوضاع خطير کنونی نخواھد
بود ،بلکه ترس از ھم پاشی دراين اوضاع و بی
عملی ھرکدام از آن ھا نسبت به آن چه که خود وعدۀ
عملی شدنش را ﻣی داده اند ،و ﻣشخصا ً پنھان کردن
اين بی عملی در پوشش ﻣجموعه ای بزرگ تر
خواھد بود.
در اطعيۀ پايانی اين نشست آﻣده است:
" نشست اعم کرد که ﻣا بخشی از نيروی وسيع
چپ و کمونيسم در ايران ھستيم و نشست کنونی را
سر آغازی برای يک تش ﻣشترک وسيع تر کليۀ
نيروھای کمونيست و انقبی برای نھادينه کردن
ھمکاری ھا و تبادل نظر تلقی ﻣی کنيم".
وقتی احزاب بورژوايی با يکديگر ائتف ﻣی کنند
که قصد ساختن دولت ﻣورد نظرشان را داشته باشند،
اﻣا در در ﻣقابل آن ھا ،گروه ھا و حزب ھای
کمونيست زﻣانی در کنار يکديگر ﻣی نشينند که قصد
پيدا کردن پاسخی برای "شرايط خطير" داشته باشند.
در اين نشست که ﻣی بايست چيزی ﻣتفاوت با احزاب
بورژوايی باشد ،يک تناقض فرعی به چشم ﻣی
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خورد و آن اين است که احزاب و جريانات "چپ"
ابتدا بايد يکديگر را به رسميت بشناسند تا بتوانند
"سرآغازی برای يک تش ﻣشترک وسيع تر کليۀ
نيروھای کمونيست و انقبی" و قرار دادن آن ھا در
کنار يکديگر باشند؛ و اين در حاليست که يک حزب
کمونيست زﻣانی ﻣی تواند از ادعای حزبی خود دفاع
کند که توانسته باشد ساير جريانات را به پذيرش خود
به عنوان يک حزب ﻣتقاعد کرده باشد ،که در اين
صورت ساير جريانات نيازی به نشست ﻣشترک
نخواھند داشت ،بلکه ﻣی بايست به آن حزب بپيوندند.
اﻣا در اين نشست ﻣوضوع برعکس است .ظاھراً
احزاب ﻣوجود در اين نشست پذيرفته اند که طبقۀ
کارگر به تعداد بيش از يک حزب کمونيست به
عنوان رھبر خود نيازﻣند است و احتما ًبه ھمين
دليل آن ھا از پيوستن به يکديگر اﻣتناع ﻣی کنند و
در عوض به دنبال نقطۀ اشتراکی ﻣی گردند تا بد
با يکديگر "اتحاد عمل" ايجاد کنند؟
تدارک اتحاد برای چه آلترناتيوی؟
اين نشست بايد دست کم برای خود روشن کند که
ﻣقصودش از نشست ﻣشترک ،ايجاد تشکيتی
ﻣشترک به عنوان بديل آلترناتيوھای راست ﻣوجود
است يا ھدف اتحاد عمل به حول اھداف از قبل
تعريف شده .روشن شدن اين وضعيت ﻣی تواند
آغازی برای ﻣرزبندی با روش ائتف احزاب
بورژوايی باشد .چنان چه اين چشم انداز برای
اعضای درون اين نشست روشن نباشد ،نمی توان آن
را ﻣانند عمل ﻣشابه در سال ھای پيش جدی گرفت.
اين نوع اتحادھا البته ﻣی تواند با انگيزۀ ﻣقابله با
آلترناتيوسازی راست ھا و در تقابل با آن ھا ساخته
شود ،اﻣا ﻣشکل اصلی اش اين خواھد شد که ھويت
خود را از جنبشی که ﻣدعی است به آن تعلق دارد
کسب نمی کند؛ بلکه از ﻣخالفت خود با آلترناتيو
راست ھويت ﻣی گيرد .به اين ﻣعنا که اين جنبش رو
به اعتی طبقۀ کارگر نيست که اين نيروھا را وادار
ﻣی کند با يکديگر ﻣتحد شوند ،بلکه تق ھا و تش
ھای جناح راست است که اين نيروھا را نگران کرده

و آن ھا را در شرايط ساختن بديلی در ﻣقابل
اپوزسيون راست قرار داده است .اگر چنين نباشد،
يعنی اگر نياز به اتحاد نيروھای چپ از ضرورت
نيازھای جنبش انقبی و ارتقای ﻣبارزه طبقاتی بر
ضد سرﻣايه داری ﻣوجود شروع شود ،در اين
صورت بايد از قبل تکليف و چشم انداز اين اتحاد
روشن گردد .در نتيجه اين سؤال اساسی طرح ﻣی
گردد که اين اتحاد به ﻣنظور يکی شدن ھمۀ نيروھای
پراکندۀ "چپ و کمونيست" در يک تشکيت واحد
است؛ يا ضمن پذيرش و به رسميت شناختن يکديگر،
عمل ويژه به حول اھداف از قبل
به ﻣنظور اتحاد
ِ
تعيين شده ای است؟ ھر دو حالت دارای نقايص
اساسی است و بی توجھی به اين ﻣوضوع ،نه اتحاد
و ھمبستگی ،که تنھا عملی فرﻣاليستی خواھد بود.
در اطعيۀ پايانی نشست ھمچنين آﻣده است:
" -٢سازﻣاندھی اقداﻣات سياسی ﻣعين برای تقويت
اين روند.
نشست تأکيد کرد که در فضای ﻣلتھب سياسی ايران
و جھان برای ايجاد يک بديل انقبی و کارگری و
سوسياليستی تش ﻣی کند .ھدف نشست و تبادل
نظرھا ،در ﻣسير يک آلترناتيو سوسياليستی در
ايران در تقابل با رژيم جمھوری اسﻣی و تھديدات
اﻣپرياليستی و راه حل ھای رفرﻣيستی و ارتجاعی آن
است ) ".تأکيدات از ﻣا(
آلترناتيو ﺳوﺳياليستی به چه معناﺳت؟
اعضای اين نشست در شرايطی آلترناتيو
سوسياليستی را عنوان ﻣی کنند که اغلب در کل
حيات سياسی خود چند خط راجع به ﻣفھوم
سوسياليسم ﻣورد نظرشات توضيح نداده اند .ﻣفھوم
ﻣارکسيستی سوسياليسم ،قبل از آن که بخواھد ﻣبنای
تعيين ﻣسير نيروھای "چپ و کمونيست" در
"اوضاع خطير کنونی" باشد ،ﻣحور اصولی برای
اتحاد نيروھای ﻣارکسيست انقبی در يک تشکيت
واحد انقبی است .چطور ﻣمکن است جريانات
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ﻣدعی ﻣارکسيسم بتوانند اتحاد ھايی در ﻣسير يک
آلترناتيو سوسياليستی در ايران ايجاد کنند ،بدون آن
که دست کم برای خودشان روشن باشد اين آلترناتيو
سوسيالستی دارای چه ﻣفھوﻣی است .چگونه اعضا و
احزاب ﻣتفاوت در اين نشست بدون کم ترين ﻣباحثات
در ﻣورد سوسياليسم و ﻣفھوم آن در بين خود ،اکنون
به دور ھم جمع شده اند تا ﻣسير آن را کشف کنند.
ﻣث ًﻣسير "دنيای بھتر" حزب اتحاد کمونيسم
کارگری با انقب دﻣکراتيک حزب کمونيست "م ل
م" چه ربطی به آلترناتيو سوسياليستی دارد! آيا
آلترناتيو سوسياليستی گرايش ﻣائوئيستی در اين
نشست با آلترناتيو سوسياليستی کوﻣله و يا حزب
کمونيست کارگری و راه کارگر يکی است؟ آيا اساساً
ھمۀ اعضا و احزاب حاضر در اين نشست تکاليف
انقب آتی را تکاليفی سوسيالستی ﻣی دانند که برای
پيدا کردن راه آن نشست ﻣشترک تدارک ديده اند؟
در نتيجه با توجه به برداشت ھای ﻣختلف اعضای
درون اين نشست از ﻣفھوم و تکاليف انقب آتی در
ايران ،تعيين آلترناتيو سوسياليستی و جستجوی راھی
برای آن نه تنھا گنگ و ناروشن و ﻣتناقض است،
بلکه تنھا ژستی برای جور شدن پازل "دست چپی"
در ﻣقابل پازل گرايشات راست ارزيابی ﻣی شود.
تقابل با راه حل ھای رفرميستی يعنی چه؟
آيا رفرﻣيسم پديده ای تنھا خارج از جريانات چپ و
نزد اصح طلبان و سلطنت طلبان و طرفداران حملۀ
نظاﻣی اﻣپرياليست ھا است؟ اين نشست در کدام يک
از ﻣباحثات قبلی خود توانسته است تشخيص دھد که
جريانات شرکت کننده در آن ،ھرکدام قب ًدرست و
حسابی تکليفشان را با رفرﻣيزم و راه حل ھای آن را
حل کرده اند و سپس وارد اين نشست شده اند.
رفرﻣيزم يعنی سازش طبقاتی .اين ﻣفھوم بيش از
ھرچيز در برگيرندۀ گرايشاتی در درون جنبش
کارگری و در درون خود به اصطح کمونيست ھا
)حتی اگر برخی عناصر و ﻣوضع گيری ھای
راديکال ھم داشته باشند( است که تعداد قابل توجھی
از آن ھا ،نظير "راه کارگر" يا "حزب کمونيست

کارگری" نقداً در اين نشست حضور دارند .آيا حزب
رنجبران يا راه کارگر و يا حزب کمونيست ايران
برناﻣۀ تقابل با راه حل ھای رفرﻣيستی دارند؟ اگر
چنين است آن ھا اص ًچه دليلی دارند که در
تشکت جداگانه ﻣتشکل باشند و تاکنون با يکديگر
در يک تشکيت واحد ﻣتشکل نشده اند! اختف
اساسی آن ھا بر سر چه بوده که پس از اين ھمه سال
دوری تشکيتی از يکديگر اکنون با اشتراکات از
قبل ﻣفروض پيراﻣون ﻣوضوع آلترناتيو سوسياليستی
و تقابل با راه حل ھای رفرﻣيستی ،تازه به فکر اتحاد
در بين خود افتاده اند! چگونه گرايشات ﻣائوئيستی و
استالينيستی با برناﻣه ھای ﻣنشويکی خود اکنون قادر
شده اند در تقابل با راه حل ھای رفرﻣيستی در جھت
يک آلترناتيو سوسياليستی در ايران فعاليت ﻣشترک
سازﻣان دھند!
شرکت کنندگان نشست ،نمايندگان کدام طبقۀ
اجتماعی ھستند؟
اين احزاب ،نمايندۀ چه بخشی از کارگران ايران
ھستند .چه بخشی از برناﻣه شان ﻣورد تأييد کارگران
پيشرو و يا بخشی از آن قرار گرفته است؟ آن ھا از
"ﻣسير يک آلترناتيو سوسياليستی در ايران" صحبت
ﻣی کنند؛ ﻣسير سوسياليستی ،بخش ﻣھمی از يک
برناﻣۀ انقبی است؛ و نيروھای کمونيست ،پيشروان
اين ﻣسير ھستند؛ اﻣا اين نشست به دور يک برناﻣۀ
انقبی با ھدف ﻣتحد کردن کارگران پيشرو نبوده
است ،پس ھدف از اين نشست درواقع چيست؟ آيا اين
اتحاد عمل "چپ و کمونيست" است؟
اگر ﻣنظور از اين نشست ايجاد يک بديل يا آلترناتيو
در ﻣقابل اپوزسيون راست است ،اگر اين اتحاد عملی
بين نيروھای "چپ و کمونيست" برای ﻣقابله با
تھديدات اﻣپرياليزم ،و ھمچنين در ﻣقابل راه حل ھای
رفرﻣيستی و ارتجاعی است ،پس چرا بايد داﻣنۀ آن
تنھا به حضور کمونيست ھا ﻣحدود شود .نيروھای
ديگر غير ﻣارکسيست نيز ھستند که در تقابل با
اﻣپرياليزم و جمھوری اسﻣی قرار ﻣی گيرند .ﻣانند
آنارشيست ھا و سنديکاليست ھا و آنارکو
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سنديکاليست ھا و  ...اين نيروھا ﻣادام که خود اعم
کنند در ﻣقابل اﻣپرياليزم و ارتجاع درونی ھستند،
ﻣنطقا ً بايد بتوانند در اين نشست شرکت داشته باشند.
در نتيجه نشستی به ﻣنظور فوق ،بدون فراخوان به
ھمۀ نيروھای ضد اﻣپرياليستی و ضد رژيم جمھوری
اسﻣی عملی قيم ﻣآبانه و فرقه ای ﻣحسوب ﻣی
شود.
اتحاد عمل ويژه
اگر اين يک اتحاد عمل ويژۀ برخی از سازﻣان ھای
سياسی "کمونيست" باشد ،سؤال اين است :برناﻣۀ
عملی اين عده چيست؟ چه فعاليت يا بحث و تبادل
نظری برای پيشبرد کارھايشان طرح و اعم کرده
اند؛ يا در آينده ﻣی خواھند چه کنند؟
نشست نيروھای "چپ و کمونيست" نه ﻣی تواند يک
اتحاد عمل کلی بين نيروھای عموﻣی ﻣخالف دخالت
گری ھای اﻣپرياليزم "در اوضاع خطير کنونی"
باشد و نه اتحاد عمل ويژۀ نيروھای کمونيستی به
ﻣنظور ايجاد بلوک سوسياليستی .در نتيجه اين
نشست انعکاس تنھا بخشی از ضعف ھای تلنبار شدۀ
سی و سه سالۀ فرقه گرايی و قيم ﻣآبی است .اين
نشست حتی قادر به بيان دردھای ﻣوجود نيست ،چه
رسد به آن که بخواھد دردی را دوا کند.
جمع بندی
نشست نيروھای "چپ و کمونيست" نه به دليل فائق
آﻣدن بر بحران ﻣوجود "چپ" ،بلکه انعکاس اين
بحران است .اوضاع خطير کنونی عبارت است از
بحران سرﻣايه داری جھانی به طور اعم؛ و بحران
عميق سرﻣايه داری ايران به طور اخص ،رشد
ﻣبارزات ضد سرﻣايه داری و عدم رھبری انقبی
برای ارتقای اين ﻣبارزات به سطح آگاھی
سوسياليستی .عدم تشکل يابی کارگری به طور اعم و
عدم تشکيت حزبی پيشروان کمونيست طبقۀ کارگر
به طور اخص .نبود آلترناتيو انقبی در شرايط
سستی کاﻣل بنياد نظام سرﻣايه داری .بحران درونی

نيروھای "چپ و کمونيست" در ھنگاﻣی که خود اين
نيروھا يا به آن واقف نيستند و يا آن را بيان نمی کنند
و اين بحران را ﻣضاعف ﻣی سازند .در نتيجه ھر
نشستی بين اين نيروھا به ﻣنظور اتحاد نيروھای
"چپ و کمونيست" نمی تواند از جنبۀ انتزاعی و
کاريکاتوری خود خارج شود ،ﻣگر آن که ھمۀ
نيروھای شرکت کننده در آن پذيرفته باشند که به
دليل بحران درونی خود و عدم پاسخگويی به آن چه
ھمواره خود ادعا کرده اند و به ﻣنظور ايجاد يک
قطب سوسياليستی در پيوند با جنبش کارگری به
طور اعم و پيشروان کمونيست اين جنبش به طور
اخص ،آﻣادگی ھر تحولی در خود ،از جمله انحل
خود به نفع ايجاد اين قطب سوسياليستی را دارند .در
اين صورت است که تازه کار با اتحاد عمل ويژه به
ﻣنظور ساختن اين قطب آغاز ﻣی شود .ھدف اتحاد
عمل ويژۀ کمونيستی کمک به شکل گيری نطفه ھای
حزب پيشتار انقبی در ايران در پيوند با شکل
گيری يک بين الملل انقبی به طور ھمزﻣان است.
نشستی که به اين ﻣنظور برگزار ﻣی شود نه برای
التيام وجدان ھای دردﻣند ،بلکه برای پيشبرد
ﻣباحثات پايه ای و اصول ﻣارکسيزم انقبی ،از
جمله ﻣفھوم سوسياليسم ،ﻣفھوم انقب و تکاليف
انقب آتی ،ﻣفھوم دوران گذار ،ﻣفھوم ديکتاتوری
انقبی طبقۀ کارگر و دﻣکراسی کارگری و غيره
است" .شرايط خطير کنونی" عبارت است از
ﻣارکسيزﻣی که زير آوار انواع انحرافات ﻣدفون
گشته ،و نيروھای ﻣدعی آن ھر کدام جداگانه ،حاﻣل
اين انحرافات به درون نشستی ھستند که تصور ﻣی
کنند ربطی به جنبش انقبی دارد .در "شرايط خطير
کنونی" نشست نيروھای ﻣارکسيست انقبی به
ﻣنظور احيای ﻣارکسيزم خواھد بود و نه استتار آن.
تاريخ ١٩ :ژوئيۀ ٢٠١٢
ardeshir.poorsani@gmil.com
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دعوت به شرکت و ھمکاری در برگزاری ﺳمينار
»احيای مارکسيستی« در شھر آخن

طبقۀ کارگر ھميشه و در ھر سطحی از ﻣبارزۀ خود
عليه نظام سرﻣايه داری ،به سازﻣاندھی نيازﻣند
است ،و تاريخ ﻣبارزۀ انقبی طبقۀ کارگر بارھا به
اثبات رسانده است که اين ﻣبارزه ،خصلتی بين
المللی دارد و ﻣستلزم تش ھايی در سطح جھانی
است .واضح است که رھايی توده ھای کارگر از
نفرين سرﻣايه داری و جاﻣعۀ طبقاتی ،وجود چشم
اندازی بين المللی از ﻣبارزه و سازﻣانيابی را ﻣی
طلبد که به سنت ھای فکری ناسيوناليستی ﻣحدود
نباشد .اين حقيقت تاريخی از ھمان دورۀ ﻣارکس و
انگلس ،به عنوان نخستين کسانی که به تحليل علمی
از قوانين ﻣھم جاری ﻣبارزۀ طبقاتی در جاﻣعۀ
سرﻣايه داری پرداختند ،آغاز گرديده و تاکنون نيز
تکاﻣل يافته است .در شرايط کنونی که نظام سرﻣايه
داری در يکی از عميق ترين بحران ھای تاريخی
خود -آن ھم نه فقط در حوزۀ اقتصاد ،که ھمين طور
در حوزه ھای سياست ،فلسفه و ايدئولوژی -فرورفته
است ،جنبۀ بين المللی ﻣبارزۀ انقبی و تش برای
ايجاد يک سازﻣان بين المللی با درنظر داشتن ھمين
جنبه ،بيش از پيش اھميت يافته است .البته به دليل
ابھاﻣاتی که طی ساليان گذشته به وجود آﻣده ،ناگزير
بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين جا ﻣقصود
از سازﻣان بين المللی طبقۀ کارگر )يا انترناسيونال

کارگری( ،به طور اخص تشکيت انقب
سوسياليستی است برای پايان دادن به نظام سرﻣايه
داری ،يا به بيان ديگر ،حزب انقب جھانی .در حال
حاضر عموﻣا ً فضای ﻣساعدتری برای توسعۀ شرايط
ذھنی انقب ،يعنی آگاھی انقبی و سازﻣانيابی طبقۀ
کارگر ،وجود دارد .به دنبال سقوط اتحاد شوروی،
گروه ھای وابسته به سرﻣايه ھای کن و حکوﻣت
ھای بورژوايی ،ﻣوفق به ايجاد جوّ ی ناﻣساعد -به
ويژه از نظر ايدئولوژيک -در تقابل با جنبش
کارگری شدند .ھرچند پياﻣدھای اين عقبنشينی،
ت اين نظام
ھنوز به طور کاﻣل ﻣحو نشده ،اﻣا حمِ 
بورژوايی بحرانزده عليه ابتدايی ترين حقوق
ِ
اجتماعی طبقۀ کارگر ،به ايجاد خشم و نفرت توده
ھای کارگر نسبت به نظم ﻣوجود انجاﻣيده و تاحدود
زيادی آن جوّ خصمانه و تبليغات ايدئولوژيک ض ّد
ﻣارکسيستی ديروز را خنثی کرده است .اﻣروز اين
يک حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران
سياسی -اقتصادی -اجتماعی نظام سرﻣايه داری
جھانی ،به خيزش ھا و طغيان ھايی انفجاری ﻣنجر
شده و اين اﻣر خود به تغييراتی ج ّدی در روحيۀ
طبقاتی در سطح جھان -چه از نقطه نظر بورژوازی
و چه پرولتاريا -انجاﻣيده است .روشن است که اين
پروسۀ تاريخی ،بورژوازی را از ترس انقب ھای
نوين ،به سمت واکنش تماموکمال ﻣی کشاند و به
ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا ،فعاليت
ھای فاشيستی ،نژادپرستانه و گرايش ھای ارتجاعی
و واپسگرا رو به گسترش بوده اند .درس ھايی که
از سرتاسر ادوار تاريخی و به بھای شکست ھای
خونين بسياری کسب شده اند ،نشان ﻣی دھند که
دوره ھای بحران سرﻣايه داری ،به تنھايی برای
ايجاد و حفظ دستاوردھای انقبی در جنبش پرولتری
کفايت نمی کنند .تعميق بحران سرﻣايه داری در
ﻣختلف اقتصادی ،سياسی و ايدئولوژيک،
حوزه ھای
ِ
تنھا ﻣی تواند به بلوغ شرايط عينی ﻣبارزۀ انقبی
طبقۀ کارگر ياری رساند .در اھميت اين عاﻣل
کوچکترين ترديدی نيست ،اﻣا اين ﻣوضوع به

٧

تنھايی برای دست يافتن به جھش ھايی روبهجلو در
ﻣبارزۀ انقبی کافی نيست .ﻣبارزه عليه سرﻣايه
داری تنھا زﻣانی ﻣی تواند ﻣوفقيتآﻣيز باشد که
شرايط ذھنی انقب به ﻣوازات بلوغ شرايط عينی
انقب پيش برود .پيشرفت در شرايط ذھنی انقب،
نمی تواند ﻣحصول ﻣستقيم و بواسطۀ شورش ھای
خودانگيخته در جنبش ھای توده ای ،آن طور که
اﻣروز در سراسر جھانی نظاره ﻣی کنيم ،باشد.
ارتقای سطح آگاھی انقبی و سازﻣانيابی طبقۀ
کارگر تنھا ﻣی تواند ﻣحصول فعاليت سازﻣانی
ﻣصمم ،جدی و بابرناﻣه در درون طبقۀ کارگر و بر
پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد .برای تقويت عواﻣل
ﻣثبت و خنثی نمودن عواﻣل ﻣنفی در اين ﻣسير ،بايد
شرايط فعلی را از اين زاويه نيز ﻣورد بررسی قرار
دھيم .در شرايط کنونی ،ﻣا شاھد صدور فراخوان
ھای ﻣتعددی از سوی ﻣحافل و گروه ھای ﻣختلف
برای سازﻣاندھی در ﻣسير اين ھدف بوده ايم ،ولی
نوع سازﻣان و سبک کار سازﻣانی
وقتی بحث به
ِ
ﻣورد نياز ﻣی رسد ،آن گاه ﻣی بينيم که تماﻣی اين
ﻣحافل و گروه ھا کم و بيش به نوعی سردرگمی
دچارند .از سوی ديگر ،شمار کسانی که به شکلی
کلّی بر نياز طبقۀ کارگر به ﻣبارزه و سازﻣاندھی
در سطح بينالمللی پافشاری دارند ،رو به رشد است.
اﻣا ھنوز بسيار اندکاند کسانی که برای رفع اين
نياز ،به اين سؤال ھای ﻣشخصی پاسخ ﻣی دھند که:
»چه بايد کرد« و »چگونه« .بنابراين ﻣوضوع
تدارک برای بين الملل کارگری از سوی بسياری از
نيروھای چپ به آينده ای ناﻣعلوم ،که عم ًﻣعنايی
جز »ھرگز« و »ھيچ وقت« ندارد ،ﻣوکول ﻣی شود
و در بھترين حالت ،در سطح ا ّدعا باقی ﻣی ﻣاند.
يکی از ارکان ﻣھ ّم پروژۀ بين المللی »احيای
ﻣارکسيستی« ،اداﻣۀ تش ھای گذشته برای ايجاد
اتحاد اصولی ﻣيان گرايش ھای ﻣارکسيستی انقبی
در سطح جھان بر حول ﻣوازين انقبی و يک
پتفرم ،ضمن اتحاد عمل گسترده و ويژه با ساير

نيروھای ﻣترقی چپ است؛ ﻣا فعان پروژۀ احيای
ﻣارکسيستی برای بحث و تبادل نظر با ساير گرايش
ھا قصد برگزاری سميناری در شھر آخن را داريم.
بدين وسيله از ھمۀ افراد ﻣستقل ،سازﻣان ھا و
احزاب اپوزيسيون چپ و کارگری و ﻣارکسيستی که
خواھان شرکت و سازﻣاندھی اين سمينار ھستند،
دعوت ﻣی کنيم که در اين راستا با ھم ھماھنگی ھای
زم را جھت برگزاری اين سمينار انجام دھيم؛ اين
سمينار تنھا زﻣانی به نتايج ﻣطلوب دست خواھد
يافت که ھمۀ دوستان و رفقايی که خواھان بُرون
رفت از بحران کنونی نيروھای چپ و انقبی
ھستند ،با ھم اين اقدام را انجام دھند .به اﻣيد ھمکاری
ھمۀ دوستان و رفقا جھت سازﻣاندھی و شرکت در
اين سمينار.
ھمکاران پروژۀ احيای ﻣارکسيستی
دھم ﻣردادﻣاه ١٣٩٢
)اول اوت (٢٠١٣
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دعوت به ھمکاری مارکسيست ھای انقبی با
پروژۀ بينالمللی »احيای مارکسيستی«
اﻣروز در شرايطی که سرﻣايه داری جھانی به
بدترين بحران در تماﻣی وجوه خود -چه ايدئولوژيک
و چه اقتصادی و اجتماعی -درغلتيده ،و به دنبال آن
اعتراضات ژرفی عليه اين وضع ﻣوجود در ﻣقياس
جھانی به راه افتاده است ،در شرايط که وضعيت
عينی برای يک انقب اجتماعی به دست طبقۀ
کارگر جھانی ﻣھياست ،شاھديم که چگونه به دليل
نبود رھبری انقبی ،اين وضعيت در تحليل نھايی به
سمت حفظ و نجات نظام سرﻣايه داری ﻣنحرف ﻣی
شود.
اين وضعيت بيش و پيش از ھر چيز بی اعتبار بودن
تماﻣی جرياناتی را نشان ﻣی دھد که با يدک کشيدن
پسوند ھای »ﻣارکسيست« و »سوسياليست« در چنين
بزنگاه ھايی غايب ھستند و بعضا ً حتی خود به ﻣانعی
در برابر جنبش انقبی طبقۀ کارگر ﻣبدل گرديده اند.
بنابراين اﻣروز بيش از ھر زﻣان ديگری وظيفۀ
تماﻣی ﻣارکسيست ھای انقبی» ،احيای ﻣارکسيزم«
است ،يعنی نجات دادن آن از زير آوار انحرافات
بسياری که بر سينۀ آن سنگينی ﻣی کند.
ﻣا در ابتدا ﻣوظفيم که وجه تمايز خود را با تماﻣی
جريان ھای خرده بورژوای راديکال ،استالينيست،
ﻣائوئيست ،چريکی ،سوسياليست تخيلی ،و ديگر
انحرافات بی شمار ﻣوجود در درون جنبش
سوسياليستی نشان دھيم ،آلترناتيوی واقعی برای نسل
جوان در سطح بين المللی ارائه کنيم ،و از تشديد
بحران ﻣوجود )بحران اعتبار سوسياليزم( با راه
اندازی »پروژه« ھای بی اساس و غير ﻣارکسيستی
و خرده کاری ،بپرھيزيم .ھدف ﻣا در واقع ،در
راستای دخالتگری در جنبش کارگری و تدارک
انقب آتی ،بازگشت به نظريات خود کارل ﻣارکس
است.

برای انجام اين وظيقه ،تماﻣی رفقای سوسياليستی که
با  ۴ﻣؤلفۀ عموﻣی زير توافق داشته باشند ،به
*
ھمکاری با پروژۀ بين المللی »احيای ﻣارکسيستی«
دعوت ﻣی شوند که »گرايش ﻣارکسيست ھای
انقبی ايران« نيز بخشی از آن است:
ﻣؤلفۀ اول :سوسياليزم ﻣارکسيستی ،يک علم است.
نه يک آرﻣان ،نه يک ﻣدل ،ايدئولوژی جاﻣد يا
الگوی پيش ساخته برای تحميل به يک جاﻣعه از
با .سوسياليزم ﻣارکسيستی ﻣانند ھر علم ديگری از
تحليل ﻣشخص از واقعيت ﻣوجود حرکت ﻣی کند و
پويا است .سوسياليزم ﻣارکسيستی ﻣتکی بر برناﻣه
ای برای تغيير و دگرگونی جاﻣعۀ سرﻣايه داری
است .سوسياليزم ﻣارکسيستی ،از پراتيک زنده و نقد
انتقادی-انقبی توده ھای تحت ستم به جاﻣعه شان
آغاز و برناﻣه ای برای تغيير جاﻣعۀ ﻣوجود و
استقرار جاﻣعه نوين ،تدوين ﻣی کند .سوسياليزم
ﻣارکسيستی در واقع علم شناخت و تغيير جاﻣعۀ
سرﻣايه داری است .علمی است که برای از ﻣيان
برداشتن وجه توليد سرﻣايه داری و جايگزينی آن با
وجه توليد نوين سوسياليستی در راستای به وجود
آوردن رفاه اجتماعی برای تمام ﻣردم جھان )در
فرﻣاسيون سوسياليستی ،طبقۀ اجتماعی و در نتيجه
دولت از ﻣيان رفته ،با ﻣحو قانون ارزش ،کا جای
خود را به ارزش ﻣصرف و فراورده ھای کار ﻣی
دھد ،ﻣالکيت بر ابزار توليد جاﻣعه خصلت اجتماعی
و جمعی يافته ،نظارت بر اﻣور جاﻣعه دﻣکراتيک و
از سوی ﻣردم است(.
ﻣولفۀ دوم :سوسياليزم ﻣارکسيستی ﻣرتبط به جنبش
کارگری است و از پايين صورت ﻣی گيرد.
»نخبگان« و »تئورسين« ھای پر ﻣدعای روشنفکر
و بی ارتباط به جنبش کارگری را به رسميت نمی
شناسد .نخبه گرايی را ﻣحکوم ﻣی کند .روشنفکرانی
که گمان ﻣی کنند ﻣی توانند به جای توده ھای
زحمتکش تصميم بگيرند و نقش آﻣوزگار را ايفا
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کنند ،بدون آن که خود آﻣوزش ببينند ،ﻣردود ﻣی
شمارد .ﻣارکسيزم اصيل اعتقاد بنيادی به اصل خود-
رھايی کارگران دارد .ﻣارکس به درستی ﻣی گويد
»رھايی طبقۀ کارگر ،بايد به دست خود کارگران
تحقق يابد« .ﻣارکسيزم به خقيت فردی کارگران و
تمام جاﻣعه احترام ﻣی گذارد .سوسياليزم
ﻣارکسيستی ،اساس تمايز را جايگاه طبقاتی ﻣی داند،
نه اختف در ﻣليت ،زبان ،نژاد ،باور دينی و غيره.
ﻣارکسيزم واقعی ،اعتقاد به ورود آگاھی سوسياليستی
از خارج جنبش کارگری ،از سوی عده ای روشنفکر
به درون طبقۀ کارگر ،ندارد .درست بر خف اين
برداشت رايج در درون چپ سنتی ،ﻣارکسيزم اعتقاد
دارد که آگاھی سوسياليستی در درون خود طبقۀ
کارگر به وجود ﻣی آيد و رھبران عملی خود
کارگران ،رھبران واقعی آن ھا ھستند و نه ناجيان پر
ﻣدعايی که کوچکترين ارتباطی با جنبش کارگری
ندارند و صرفا ً خود را قيم کارگران ﻣی دانند.
ﻣؤلفۀ سوم :سوسياليزم ﻣارکسيستی کاﻣ ًدﻣکراتيک
است .به تشکل ھای ﻣستقل کارگری و حقوق
دﻣکراتيک برای ھمه ﻣردم اعتقاد دارد .به حق
گرايش و حق ابراز نظر برای تمام ﻣردم جاﻣعه
پايبند است .ﻣارکسيزم اصيل ﻣعتقد است که اﻣر گذار
از سرﻣايه داری به سوسياليزم ،بدون رعايت و
اجرای دﻣکراسی ای به ﻣراتب عالی تر از
دﻣکراسی صوری بورژوايی ،عملی نيست .يعنی
دﻣکراسی سياسی ،ادغام با دﻣکراسی اقتصادی
)دست يافتن به برابری سياسی و اقتصادی برای کل
جاﻣعه( .آزادی بيان و ﻣطبوعات و حقوق دﻣکراتيک
شاﻣل حال ھمۀ ﻣردم خواھد بود و نه صرفا ً حزب،
عده ای ﻣعدود و يا طبقه ای خاص .سوسياليزم
ﻣارکسيستی خواھان ھيچ گونه برخورد از با و
تبعيض با توسل به زور و »ديکتاتوری« بر جاﻣعه
نيست .ﻣفھوم »ديکتاتوری انقبی پرولتاريا« نزد
ﻣارکس ،از سوی بورژوازی و خرده بورژوازی ،و
به ويژه استالينيست ھا دستخوش تحريف شده است.

ﻣقصود ﻣارکس از دولت »ديکتاتوری انقبی
پرولتاريا« ،اعمال »ديکتاتوری« )به ﻣفھوم تحريف
شدۀ کنونی آن ،يعنی استبداد( بر کل جاﻣعه نيست،
ﻣنظور او داشتن »حق وتو« در جاﻣعه است ،نه
اعمال استبداد .يعنی آن واژه به ﻣفھوم اعمال عالی
ترين دﻣکراسی است که تاريخ به خود ديده است .بر
خف دﻣکراسی بورژوايی که ھمانا ديکتاتوری و
اعمال ارادۀ اقليتی است بر اکثريت ﻣردم زحمتکش،
اعمال دﻣکراسی کارگری )ديکتاتوری انقبی
پرولتاريا( تنھا شکلی از حکوﻣت است که ﻣی تواند
حقوق ھمۀ ﻣردم حتی ﻣخالفان خود را تحقق بخشد.
اﻣا ،پس از سرنگونی نظام سرﻣايه داری و دورۀ
انتقال از سرﻣايه داری به سوسياليزم ،دولت کارگری
نوين )حکوﻣت شورايی( ،در ﻣقابل تدارک و قصد
بازگشت نظام سرﻣايه داری توسط يک اقليت کوچک
از جاﻣعه و دستگاه سرکوبش )ﻣانند پليس و شبکه
اطعاتی آن( ،ايستادگی ﻣی کند و قاطعانه از حقوق
به دست آﻣده از سوی اکثريت جاﻣعه دفاع ﻣی کند و
اجازه بازگشت سرﻣايه داری و دستگاه سرکوبگر را
نخواھد داد .
ﻣؤلفۀ چھارم :سوسياليزم ﻣارکسيستی راديکال و
انقبی است .خود -رھايی کارگران را از چارچوب
قانونی فراتر ﻣی برد .اعتقاد به درھم شکستن ﻣاشين
دولت سرﻣايه داری دارد .ﻣبارزۀ سياسی را در
خيابان ھا ،اعتصابات و انقبات جستجو ﻣی کند و
نه در اتاق ھای در بسته تجمعات روشنفکری بی
ارتباط به جنبش ھای زندۀ ض ّد سرﻣايه داری .آن ھا
برای تسخير قدرت و سازﻣان دھی اعتصاب عموﻣی
و ﻣسلح کردن توده ھا برای قيام توده ای و سرنگونی
دولت سرﻣايه داری ،تدارک ﻣی بيند.
شورای دبيری گرايش ﻣارکسيست ھای انقبی ايران
ﻣرداد ١٣٩٢

١٠

در دفاع از پروژۀ بين المللی »احيای مارکسيستی«
کيوان نوفرستی
با گذشت تقريبا ً يک سال از شروع فعاليت ھای
»احيای ﻣارکسيستی«* ،و پيشرفت نسبی ک ّمی و
کيفی آن ،جا دارد تا باری ديگر و اين بار به طور
دقيقتر ،علل و اھداف اين فعاليت و ضرورت عينی
پشت آن را که تماﻣا ً با ﻣبارزه در شرايط کنونی
ايران و جھان پيوند خورده است ،بازگو کنم .به
ھمين جھت ،در اين جا تش ﻣی کنم تا به طور
فھرستوار ،به ﻣھم ترين اھداف و وظايفی که پروژۀ
بين المللی »احيای ﻣارکسيستی« در واکنش به چالش
ھای پيش روی ﻣارکسيست ھای انقبی در برھۀ
کنونی برای خود درنظر گرفته است ،اشاره کنم.
١
طبقۀ کارگر ھمواره و در ھر سطحی از ﻣبارزۀ خود
عليه نظام سرﻣايه داری ،به سازﻣاندھی نيازﻣند
است.
تاريخ ﻣبارزۀ انقبی طبقۀ کارگر بارھا اثبات کرده
است که اين ﻣبارزه ،خصلتی بين المللی دارد و
ﻣستلزم تش ھايی در سطح جھانی است .واضح
است که رھايی توده ھای کارگر از نفرين سرﻣايه
داری و جاﻣعۀ طبقاتی ،وجود چشم اندازی بين المللی
از ﻣبارزه و سازﻣان را ضروری ﻣی کند که به سنت
ھای فکری ناﺳيوناليستی ﻣحدود نباشد .اين حقيقت
تاريخی از دورۀ ﻣارکس و انگلس ،به عنوان نخستين
کسانی که قوانين ﻣھم ﻣبارزۀ طبقاتی در جاﻣعۀ
سرﻣايه داری را به طور علمی ﻣورد تحليل قرار
دارند ،آغاز گرديده و تکاﻣل يافته است .در شرايط
کنونی که نظام سرﻣايه داری در يکی از عميق ترين
بحران ھای تاريخی خود -آن ھم نه فقط در حوزۀ
اقتصاد،که ھمين طور در حوزه ھای سياست و
ايدئولوژی -فرورفته است ،جنبۀ بين المللی ﻣبارزۀ

انقبی و تش برای ايجاد يک سازﻣان بين المللی
با توجه به اين جنبه ،بيش از پيش اھميت يافته است.
البته به دليل ابھاﻣاتی که طی ساليان گذشته به وجود
آﻣده ،ناگزير بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين
جا ﻣقصود از سازﻣان بين المللی طبقۀ کارگر )يا
انترناسيونال کارگری(،سازﻣان انقب سوسياليستی
است برای پايان دادن به نظام سرﻣايه داری ،يا به
بيان ديگر ،حزب انقب جھانی.
در حال حاضر عموﻣا ً فضای ﻣساعدتری برای
توسعۀ شرايط ذھنی انقب ،يعنی آگاھی انقبی و
سازﻣان طبقۀ کارگر ،وجود دارد .به دنبال سقوط
اتحاد شوروی ،گروه ھای وابسته به سرﻣايه ھای
کن و حکوﻣت ھای بورژوايی ،ﻣوفق به ايجاد
جوّ ی ناﻣساعد -به ويژه از نظر ايدئولوژيک -برای
جنبش کارگری شدند .پياﻣدھای اين عقبنشينی،
ت اين
ھنوز به طور کاﻣل ﻣحو نشده است .اﻣا حمِ 
بورژوايی بحرانزده عليه ابتدايی ترين حقوق
نظام
ِ
اجتماعی طبقۀ کارگر ،به ايجاد خشم و نفرت توده
ھای کارگر نسبت به نظم ﻣوجود انجاﻣيده و تاحدود
زيادی آن جوّ خصمانه و تبليغات ايدئولوژيک ض ّد
ﻣارکسيستی ديروز را خنثی کرده است .اﻣروز اين
يک حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران
سياسی -اقتصادی -اجتماعی نظام سرﻣايه داری
جھانی ،به خيزش ھا و طغيان ھايی انفجاری ﻣنجر
شده و اين اﻣر خود به تغييراتی ج ّدی در روحيۀ
طبقاتی در سطح جھان -چه از نقطهنظر بورژوازی
و چه پرولتاريا -انجاﻣيده است .روشن است که اين
پروسۀ تاريخی ،بورژوازی را از ترس انقب ھای
نوين ،به سمت واکنش تماموکمال ﻣی کشاند و به
ھمين دليل است که در بسياری از کشورھا ،فعاليت
ھای فاشيستی ،نژادپرستانه و گرايش ھای ارتجاعی
و واپسگرا رو به گسترش بوده اند.
درس ھايی که از سرتاسر تاريخ و به بھای شکست
ھای خونين بسياری کسب شده اند ،نشان ﻣی دھند که

١١

دوره ھای بحران سرﻣايه داری ،به تنھايی برای
ايجاد و حفظ دستاوردھای انقبی در جنبش پرولتری
کافی نيستند .تعميق بحران سرﻣايه داری در حوزه
ﻣختلف اقتصادی ،سياسی و ايدئولوژيک ،تنھا
ھای
ِ
ﻣی تواند به بلوغ شرايط عينی ﻣبارزۀ انقبی طبقۀ
کارگر ياری رساند .در اھميت اين عاﻣل کوچک-
ترين ترديدی نيست ،اﻣا اين ﻣوضوع به تنھايی برای
دست يافتن به جھش ھايی روبهجلو در ﻣبارزۀ
انقبی کفايت نمی کند .ﻣبارزه عليه سرﻣايه داری
تنھا زﻣانی ﻣی تواند ﻣوفقيتآﻣيز باشد که شرايط
ذھنی انقب به ﻣوازات بلوغ شرايط عينی انقب
پيش برود .پيشرفت در شرايط ذھنی انقب ،نمی
تواند ﻣحصول ﻣستقيم و بواسطۀ شورش ھای
خودانگيخته در جنبش ھای توده ای باشد .ارتقای
سطح آگاھی انقبی و سازﻣان طبقۀ کارگر تنھا ﻣی
تواند ﻣحصول فعاليت سازﻣانی ﻣصمم ،جدی و
بابرناﻣه در درون طبقۀ کارگر و بر پايۀ بخش پيشتاز
اين طبقه باشد .برای تقويت عواﻣل ﻣثبت و خنثی
نمودن عواﻣل ﻣنفی در اين ﻣسير ،بايد شرايط فعلی
را از اين زاويه نيز ﻣورد بررسی قرار دھيم.
در شرايط کنونی ،ﻣا شاھد صدور فراخوان ھای
ﻣتعددی از سوی ﻣحافل و گروه ھای ﻣختلف برای
سازﻣاندھی در ﻣسير اين ھدف بوده ايم ،ولی وقتی
نوع سازﻣان و سبک کار سازﻣانی ﻣورد
بحث به
ِ
نياز ﻣی رسد ،آن گاه ﻣی بينيم که تماﻣی اين ﻣحافل و
گروه ھا کم و بيش به نوعی سردرگمی دچارند.
از سوی ديگر ،شمار کسانی که به شکلی کلّی بر
نياز طبقۀ کارگر به ﻣبارزه و سازﻣاندھی در سطح
بينالمللی پافشاری دارند ،رو به رشد است .اﻣا ھنوز
بسيار اندکاند کسانی که برای رفع اين نياز ،به اين
سؤال ھای ﻣشخصی پاسخ ﻣی دھند که »چه بايد
کرد« و »چگونه« .بنابراين ﻣوضوع تدارک برای
بين الملل کارگری از سوی بسياری از نيروھای چپ
به آينده ای ناﻣعلوم ،که عم ًﻣعنايی جز »ھرگز« و
»ھيچ وقت« ندارد ،ﻣوکول ﻣی شود و در بھترين

حالت ،در سطح ا ّدعا باقی ﻣی ﻣاند .يکی از ارکان
ﻣھ ّم پروژۀ بين المللی »احيای مارکسيستی« ،اداﻣۀ
تش ھای گذشته برای ايجاد اتحاد اصولی ﻣيان
گرايش ھای ﻣارکسيستی انقبی در سطح جھان بر
حول ﻣوازين انقبی و يک پتفرم ،ضمن اتحاد
عمل گسترده و ويژه با ساير نيروھای چپ ،است ).(١
٢
يکی از ﻣوضوعات ﻣھم ديگری که در پيوند با گفتۀ
پيشين قرار دارد ،شرايط خاص جاﻣعۀ ايران به طور
اعم و طبقۀ کارگر و نيروھای ﻣارکسيست آن به
طور اخص است .سه سال پيش ،جاﻣعه دستخوش
التھابات و ناآراﻣی ھای وسيع اجتماعی بود .ولی با
وجود شرايط ﻣناسب عينی -چه به لحاظ وخاﻣت
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ،و چه به لحاظ جوّ
ﻣلتھب سياسی -طبقۀ کارگر ايران از اين فرصت به
دست آﻣده ،برای حضور مستقل در عرصۀ
ﻣبارزات و به دست گرفتن رھبری اعتراضات و
کاناليزه کردن آن در ﻣسير سرنگونی نظام سرﻣايه
داری حاکم ،استفادۀ چندانی نکرد .اين انفعال در
شرايط حسّاس و بحرانی اجتماعی ،در تحليل نھايی
يک دليل داشت و آن نبود حزب طبقۀ کارگر بود .به
عوه رويدادھای چند سال گذشته به خوبی نشان داد
که ھيچ يک از جريان ھای چپ ،به خصوص آن
طيفی که حزب خودساختۀ خود را به عنوان حزب
کارگران تبليغ و ديگران را دعوت به پذيرش و
توان
عضويت در آن ﻣی کردند ،از نفوذ و
ِ
تأثيرگذاری قابل ﻣحظه بر رويدادھای جاﻣعه
ِ
برخوردار نبودند .با اين ھمه ،وضعيت اقتصادی-
اجتماعی-سياسی نظام سرﻣايه داری عقبﻣانده و
استبدادی ايران با شتاب ھرچه بيشتر به سوی سقوط
و فروپاشی ﻣی رود ،و بازتاب اين ﻣوضوع را ﻣی
توان در درگيری ھای درونی رژيم ،ش ّدت گرفتن
ﻣبارزات روزﻣرۀ کارگران و ناآراﻣی ھای سياسی
در فضای جاﻣعه ديد .شرايط عينی کنونی ،قطعا ً
وقوع خيزش ھای آتی را ،اين بار با ﻣحوريت طبقۀ

١٢

کارگر ،درپی خواھد داشت .اﻣا در صورت تداوم
روال سال ھای گذشته ،يعنی تشتت و افتراق
نيروھای ﻣارکسيست از يک سو و عدم تدارک برای
ايجاد نطفه ھای اوليۀ حزب پيشتاز کارگری ،اين
فرصت تاريخی نيز از ﻣيان خواھد رفت ،و نتيجه،
چيزی جز سرکوب شديدتر ،ايجاد جوّ رخوت،
سرخوردگی ،و در يک کم عقبگرد نخواھد بود .اﻣا
تش برای تدارک و ايجاد بنيان ھای اوليۀ حزب
طبقۀ کارگر ،بدون اتکا به تش ھای بين المللی
ناﻣمکن است .به عبارت ديگر اين وظيفه ،که سال
ھاست بدون دستاورد چندانی ھمچنان بر دوش
ﻣارکسيست ھای انقبی سنگينی ﻣی کند ،ناگزير بايد
به موازات تش برای يافتن ﻣتحدين بينالمللی طبقۀ
کارگر و ايجاد پايه ھای تشکيت بين المللی انقبی
کارگری -ھمان طور که به اختصار در با اشاره
شد -صورت بگيرد .اعتصابات کارگری گسترده و
جدی در آيندۀ نه چندان دور ،بدون اتکا به ﻣتحدين
بين المللی و ھمبستگی از سوی آن ھا ،به راحتی از
سوی رژيم درھم خواھند شکست .برای روشن شدن
اھميت اين اﻣر ،در اين جا به ذکر نمونه ھايی اکتفا
ﻣی کنيم :چندی پيش ،دولت »حزب عدالت و
توسعه« ) (AKPدر ترکيه حق اعتصاب در صنايع
ھواپيمايی را ﻣمنوع اعم کرد .کارگران صنايع
ھواپيمايی در ﻣخالفت با اين ﻣمنوعيت وارد عمل
شدند و ﻣوفق گرديدند که صدھا پرواز را لغو و
ﻣتوقف کنند .اين اقدام که تنھا طی يک روز صورت
گرفت ،تکليف را ﻣشخص کرد و ھشدار زم را به
دولت داد .در روز آکسيون ،اتحاديه ھای اروپايی
اعم کردند که »چنان چه ھواپيماھای ترکيه با
شکستن اعتصاب در کشورھای ﻣا فرود بيايند ،ﻣا
اجازۀ بازگشت را به آن ھا نخواھيم داد«.
به ھمين ترتيب کارگران شرکت ھواپيمايی باری
 UPSنيز که به دليل ﻣتشکل شدن و آغاز يک
اعتصاب غيرقانونی اخراج شده بودند ،از سوی ھم-
طبقهای ھای خود در سراسر دنيا تنھا نماندند و از

طريق آکسيون ھای حمايتی ﻣورد پشتيبانی وسيع
قرار گرفتند .در اين آکسيون ھا ،ﻣطالباتی نظير
بازگشت کارگران اخراجی  UPSبر سر کار ،به
رسميت شناخته شدن اتحاديه ،و توقف بیعدالتی ھای
روا داشته شده در حق آن ھا ،ﻣطرح گرديدند .اين
آکسيون ھا که از سوی اتحاديه ھای وابسته به
»فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل« )(ITF
سازﻣاندھی شد ،به قدری وسيع بود که کشورھايی
ﻣانند آلمان ،آرژانتين ،ليتوانی ،بلغارستان ،استونی،
تويا ،اوکراين ،سوئد ،فنند ،نروژ ،اردن ،فيليپين،
ھنگ کنگ ،تايلند و ژاپن را دربر ﻣی گرفت .در
برخی از اين کشورھا ،کارگران کار ادارات UPS
را فلج ساختند ،در برخی ﻣکان ھا خشم خود را به
نمايندگان  UPSنشان دادند ،در برخی ﻣحل ھای
ديگر در ﻣقابل ﻣراکز شرکت  UPSصفوف
اعتراضی شکل دادند و از اين طريق شرکت را
وادار به عقبنشينی ھايی نمودند ) .(٢ھمين ﻣثال ھای
به ظاھر کوچک از ھمبستگی بين المللی کارگران،
نشان ﻣی دھد که اتحاد طبقۀ کارگر جھان تا چه حد
برای پيشبرد ﻣبارزات ﻣھم است.
٣
به عوه به دليل سرکوب ھای سيستماتيک حاکميت
در طول سه دھۀ گذشته ،جنبش کارگری در ﻣوارد
ﻣتعددی يا به سوی رفرﻣيسم و ﻣماشات چرخش کرده
و يا نتوانسته است تجربيات و سنن انقبی گذشتۀ
خود را )ﻣث ًتجربۀ شوراھا در اوايل انقب  (۵٧به
نسل ھای جديد ﻣنتقل کند ،به ھمين دليل بیشک
برای رشد و تقويت خود و کسب آﻣادگی برای دوره
ھای پيش رو ،به تجربيات ﻣبارزاتی طبقۀ کارگر در
سطح جھان نياز پيدا خواھد کرد؛ اين ﻣوضوع بدون
ارتباط با ﻣتحدين واقعی جنبش کارگری ايران در
سطح جھانی اﻣکان ناپذير است .پروژۀ بين المللی
»احيای مارکسيستی« تش دارد تا با ايجاد ارتباط
ﻣيان تشکل ھای کارگری انقبی کشورھای ﻣختلف
و جنبش کارگری در داخل ايران ،نه فقط اﻣکان

١٣

انتقال تجربيات و درس ھای ﻣبارزاتی آن ھا به بدنۀ
جنبش کارگری ايران را فراھم کند ،بلکه زﻣينۀ
پشتيبانی عملی از جنبش کارگری داخل را -از
طريق برگزاری آکسيون ھای اعتراضی ،راه اندازی
کمپين ھای دفاعی در حمايت از فعالين کارگری
زندانی ،اعمال فشار به واسطۀ نھادھايی ھمچون
سازﻣان جھانی کار و ساير نھادھايی که رژيم
جمھوری اسﻣی به دليل عضويت در آن ھا ،ﻣلزم
به رعايت تعھدات خود است ،جمعآوری کمک ھای
ﻣالی و غيره -ايجاد کند.
۴
شرايط خفقان و سرکوب ،و افزايش ﻣوج دستگيری
و صدور احکام حبس ھای طونی ﻣدت برای فعالين
کارگری و ﻣارکسيست ،ﻣنجر به خروج و در واقع
تبعيد ناخواستۀ بسياری از اين فعالين شده است .اين
ﻣوضوع دو پياﻣد ﻣنفی به دنبال داشته است :اول،
بسياری از پيشروان کارگری که به دليل سال ھا
تش ھای ﻣبارزاتی خود در داخل ،از تجربيات
ارزشمند و پيوندھای زيادی در درون جنبش
کارگری برخوردار ھستند ،درعمل پس از خروج از
کشور ،پيوندھای خود با جنبش کارگری و اﻣکان
انتقال تجربيات و درس ھای گذشته را از دست ﻣی
دھند .دوم ،بسياری از فعالين ﻣارکسيست ،به ويژه از
نسل جوان ،پس از خروج از کشور ،يا ﻣنفعل ﻣی
شوند و يا به دليل فضای حاکم بر اپوزيسيون چپ
خارج از کشور ،در عمل به ُخرده کاری روی ﻣی
آورند.
در اين شرايط ،به شکل غيرقابل توصيفی اھميت
دارد که او ًزﻣينه برای ايجاد و حفظ ارتباط بين
پيشروان کارگری در تبعيد ،و بين آن ھا و ساير
پيشروان کارگری در درون جنبش کارگری داخل ،و
ھمچنين انتقال دوسويۀ تجربيات و درس ھا ﻣيان آن
ھا ،فراھم شود .و ثانيا ً نيروھای ﻣارکسيست جوان
نيز تاح ّد ﻣمکن برای دور نشدن از فضای سياسی-

اجتماعی داخل ايران و برای پرھيز از ُخرده کاری
يا انفعال ،در چارچوب ﻣارکسيسم انقبی آﻣوزش
نظری و عملی ببينند .چرا که شرايط ايران به اندازه
ای وخيم و بحرانی است که ھر لحظه اﻣکان بروز
تحوت انقبی و ايجاد زﻣينۀ بازگشت اين نيروھا
به کشور وجود دارد .چنان چه نيروھای جوان
ﻣارکسيست در طی اين دوره خود را به لحاظ نظری
و عملی نساخته باشند ،در چنين حالتی ھرگز نمی
توانند نقش يک کادر انقبی و سازﻣانده را ايفا کنند.
سازﻣان ھايی که ھر يک به لحاظ نظری و عملی
دنباله ُروی سنن ﻣارکسيسم انقبی ھستند ،چنان چه
به عنوان ﻣتحدين بين المللی جنبش کارگری ايران
در راستای ايجاد بين المللی کارگری در ارتباط با
يک ديگر قرار گيرند ،قادرند به شکل ھدفمند و
برناﻣه ريزی شده اين وظيفه را انجام دھند .بنابراين
اين وظيفه نيز ،اگر قرار باشد به شکل سيستماتيک و
ﻣتوالی صورت بگيرد ،ھمچون ﻣوارد ديگر به تش
ھا و ﻣبارزات بين المللی پيوند خورده است.
۵
آخرين ﻣوردی که جای دارد در اين جا از آن
صحبت کنيم ،ﻣسألۀ جنگ و ﻣوضع ﻣارکسيست ھای
انقبی است که با خطّ اصلی نوشتۀ حاضر ،يعنی
ضرورت تدارک برای ايجاد تشکيت انقبی بين
المللی کارگری ،به ﻣثابۀ ھدف اصلی و نھايی
»احيای مارکسيستی« ،پيوند دارد.
در طول يک سال گذشته به ﻣوازات تشديد جنگ
سرد بين رژيم جمھوری اسﻣی و اﻣپرياليسم
جھانی ،ﻣا شاھد دو رويکرد در درون جاﻣعه و
نيروھای ﻣختلف سياسی-اجتماعی نسبت به ﻣسألۀ
جنگ بوده ايم؛ نخست رويکرد دفاع از جمھوری
اسﻣی و قرار گرفتن در اين جبھه در صورت
بروز جنگ؛ و دوم دفاع از حملۀ نظاﻣی اﻣريکا.
ﻣوضع گيری اول تاح ّدی گسترده بوده است که حتی
گروھی از »تروتسکيست«ھای سابق ،طيف وسيعی
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از پاسفيست ھا و راديکال ھای خرده بورژوا را که
سراسيمه به برگزاری کمپين ھای »جنگ را ﻣتوقف
سازيد« و »دفاع از ايران« پرداخته بودند ،تا به
بھانۀ خطر جنگ سازش طبقاتی را ترويج و تبليغ
کنند ،دربر ﻣی گرفت .اﻣا رويکرد دوم ،يعنی دفاع
از جبھۀ اﻣپرياليسم ،که به طور کلی در خارج از
کشور پايگاه وسيعی در اختيار داشت ،شاﻣل برخی
سلطنتطلبان و ديگر نيروھای راست و افراطی ﻣی
شد .با اين حال در تماﻣی اين سال ھا ﻣناقشهّ ،
خط
اصولی ﻣارکسيست ھای انقبی ،دفاع از يک
»جبھۀ ﺳوم« و تدارک نظری-عملی برای آن بوده
است .به اعتقاد ﻣا ،در اين ﻣورد ،سه اصل کمينترن
)بين الملل سوم( -با کمی اصح و تعديل -ھمچنان
قابليت انطباق خود را حفظ کرده است.
ﻣھمترين فاکتور برای ﻣارکسيست ھا بايستی توسعۀ
ﻣبارزۀ طبقاتی ،به ويژه ﻣبارزۀ پرولتاريا ،باشد.
طبقۀ کارگر در اين کشورھا به ﻣدت چندين دھه به
اعتصابات توده ای يا حتی اعتصابات عموﻣی دست
زده ،تش نموده تا اتحاديه ھای کارگری و سازﻣان
ھای ﻣستقل خود را ايجاد کند ،شوراھای کارگری را
تشکيل داده ،توليد را کنترل کرده است و غيره.
با توجه به ﻣسير استقل اين کشورھا -استقل از
نقطه نظر قلمروی يک ﻣستعمره که شاﻣل ﻣليت ھای
ﻣتنوعی ﻣی شد -ﻣواردی ھمچون ستم ﻣلی از سوی
يک گروه قوﻣی )ﻣذھبی( ﻣسلط و درگيری ﻣيان
دولت ھای ﻣحلی با دولت ﻣرکزی ،پديده ای قابل
ﻣحظه بوده است» .ﻣنافع ﻣلی« يک دولت -ﻣلت،
در تقابل با ابتدايی ترين حقوق ﻣليت ھا و ھم چنين
کارگران قرار دارد.
به ھمين خاطر است که به عنوان ﻣثال ،شکست
رژيم بعثی در سال  ١٩٩١عﻣتی بود به شمار
عظيمی از کردھا و شيعه ھا تا عليه حاکميت شورش
کنند .ھرچند درست است که رھبری ھر دو جنبش
ﻣذکور ض ّد انقبی بود؛ به عوه با وجود اين که

توده ھا نيز توھمات زيادی به وعده ھای اﻣپرياليسم
آﻣريکا داشتند ،اﻣا نشان دادند که در صورت حضور
يک رھبری انقبی ،فضای بالقوۀ بزرگی برای
تشکيل يک »جبھۀ سوم« وجود دارد.
بنابراين در کشورھايی نظير عراق يا ايران ،طبقۀ
کارگر بايد توده ھا را به سمت تشکيل يک جبھۀ سوم
ﻣستقل -بدون حضور بورژوازی »خودی« در دفاع
از »ﻣنافع ﻣلی« و بدون اﻣپرياليسم -ھدايت کند .اين
يک جبھۀ ﻣتحد کارگران و تماﻣی زحمتکشان و
اقشار تحت ستم جاﻣعه است که نه فقط بايد ضد
اﻣپرياليستی باشد ،بلکه ھمچنين بايد برای سرنگونی
سرﻣايه داری از طريق ﻣطرح کردن ﻣطالبات
انتقالی ﻣانند کنترل کارگری ،ﻣبارزه کند.
اين جبھۀ ﻣستقل و حقيقتا ً انقبی از تماﻣی سازﻣان
ھای چپ يا ﻣترقی جھان خواھد خواست که با
حمايت از آن ھا ،اين جبھه را به يک آلترناتيو واقعی
در ﻣقابل دو گروه ديگر تبديل کنند .ﻣارکسيست ھا به
جای فراخواندن ﻣردم به پيوستن به ارتش بورژوازی
دست نشانده و ارتجاعی ،بايد از تماﻣی کارگرانی که
به ارتش اعزام شده اند بخواھند که سح ھای خود
را به سوی افسرانشان نشانه بگيرند ،شورای
سربازان را تشکيل دھند ،توده ھا را برای دفاع از
کارخانجات و ھم ﻣحلی ھای خود به سح ﻣجھز
سازند ،ﻣھارت ھای نظاﻣی را در سطحی با به
توده ھا تعليم دھند و جنگی انقبی را عليه
اﻣپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند.
اين راه واقعی ﻣقابله با اﻣپرياليسم و شکست آن ،و
صدالبته يک ﻣطالبۀ دشوار و غيرﻣعمول است.
پروژۀ بين المللی »احيای مارکسيستی« نيز در
راستای ھمين خطوط تش کرده بود و خواھد کرد
تا ضمن تدارک برای ايجاد تشکيت انقبی بين
المللی ،در جھت دستيابی به اھدافی که در با اشاره
شد ،برای ايجاد جبھۀ سوم نيز آﻣاده شود .چرا که
فقط ﻣتحدين انقبی قادر ھستند در شرايط بروز
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جنگ احتمالی از طريق بسيج کردن نيروھای خود
در سطح کشور ،و دست زدن به اعتصاب ھای
عموﻣی و ﻣختل کردن سيستم ،نيروی ﻣتخاصم
کشور خود را تاح ّد زيادی وادار به عقب نشينی کنند.
پانوشت:
* http://marxist.cloudaccess.net/
 (١برای بحث بيشتر در اين ﻣورد نگاه کنيد به:
»ﻣسألۀ بين الملل« ،اليف چاغلی ،بخش اول و دوم،
ﻣندرج در نشريۀ ﻣيليتانت ،شماره ھای  ۵٣و ۵۴
 (٢نگاه کنيد به ﻣطلب »چرا ھمبستگی بين المللی
کارگران ضروری است؟« ،نوشتۀ »انجمن
ھمبستگی بين المللی کارگران« )،(UID-DER
ﻣندرج در نشر ھمبستگی کارگری ،شمارۀ  ،١صفحۀ
٢۵
http://nashr.de/n/n.shbke.htm
 (٣ﻣث ًنگاه کنيد به گزارش ھای ﻣتع ّدد برگزاری
آکسيون ھا و کمپين ھای حمايتی »انجمن ھمبستگی
بين المللی کارگران« ترکيه )نشر ھمبستگی
کارگری ،شمارۀ  (١از جنبش کارگری ايران و کمک
ھای عملی آن ھا به فی المثل قربانيان زلزلۀ وان در
ترکيه که شاﻣل پناھندگان سياسی ايرانی نيز ﻣی شده
است.
 (۴در اين ﻣورد به ﻣطالب نشر ميليتانت ،شمارۀ ،۴
ويژۀ جنگ نگاه کنيد:
http://nashr.de/n/n.m/4.pdf

معرفی پروژۀ احيای مارکسيستی
ّ

ﻣتن پيش رو ،ﻣربوط به سخنرانی ای است که از
سوی رفيق ﻣازيار رازی طی نشست عموﻣی
»احيای ﻣارکسيستی« در لندن )به تاريخ  ١٢ژوئن
 ،(٢٠١٣در ﻣورد فعاليت ھای اين پروژه و
ضرورت آن در شرايط کنونی ،ايراد شد و اکنون
برای خوانندگان نشريه ،به فارسی ترجمه و ﻣنتشر
گرديده است.
***
مجری برنامه :کسانی که پروژۀ »احيای
ﻣارکسيستی« را بنا نھادند ،جريان ھای ھمفکر
سوسياليستی ھستند از فرانسه ،ترکيه ،ايران و ھمين
جا–انگلستان -که خواھان ايجاد بحث ﻣيان جريانات
سوسياليستی در سطح جھانی ﻣی باشند.
ﻣازيار راضی از گرايش ﻣارکسيست ھای انقبی
ايران که ﻣھمان ﻣا در انگلستان است ،در اين پروژه
فعال بوده ،و ﻣا خواستيم که ايشان نظرشان را در
اين رابطه بيان کنند.

مازيار رازی :بله ،با تشکر از شما رفيق – اين به
خود به خودی بايد روشن باشد که چرا ﻣا بايد در اين
زﻣان ،در اين برھه از تاريخ ﻣبارزات طبقاتی،
ﻣارکسيزم را احيا و بازسازی کنيم و به فعاليت بين
المللی زندگی دوباره ببخشيم.
دليل آن اين است که برای توده ھای کارگر و
زحمتکش تحت ستم در سطح جھان ،کاﻣ ًروشن
است که نظام سرﻣايه داری بنا به ﻣاھيت خود ،به
دنبال چپاول آن ھا است؛ بانک ھا ھم به ھمين نحو،
ھمان طور که بيش از پيش به دنبال بحران
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نئوليبراليزم از سال  ٢٠٠٨به اين سو عيان شد ،در
پی چپاول آن ھا ﻣی باشند.
طی چند سال گذشته ،صدھا ،ھزارھا و ﻣيليون ھا
نفر از توده ھا برای اين که در ﻣقابل اين حرکت
آشکار بايستند ،به خيابان ھا ريخته اند .ھفته پيش در
ترکيه بود و ھنوز ھم اداﻣه دارد ،پيش از آن در
يونان بود و ھمين طور اداﻣه دارد :در اسپانيا،
ايتاليا ،حتی آﻣريکا ،خاورﻣيانه ،آفريقای
شمالی...شورش ھا ،انقبات در سطح جھانی.
پس اين سئوال ﻣطرح است که چرا ھيچ گونه انقب
سوسياليستی رخ نمی دھد؟
برای ﻣا سوسياليست ھا در نتيجه بفاصله اين سؤال
ﻣطرح ﻣی گردد که چرا ھيچ گونه انقب
سوسياليستی نمی شود؟
در اين دوران که سرﻣايه داری -ھم از نظر
اقتصادی و ھم از نظر سياسی -در بحران بسيار
عميقی فرورفته ،دولت به روشنی پشت اين اقليت
يک درصدی آﻣده است و از بانک ھا دفاع ﻣی کند،
سياست ھای تضييقی را پياده ﻣی کند و ﻣی خواھد
که ﻣيليون ھا انسان زحمتکش بھای اشتباھات آن ھا
را بپردازند ...و بعد اقدام به دزدی قانونی و چپاول
ﻣردم ﻣی کنند ،ﻣثل »بانک بارکلی« و ».«HSBC
سپس با تغيير ﻣديريت و برداشتن يک فرد از ﻣقاﻣش
و کاھش دويست ،سيصد ھزار پوندی از حق اﻣتياز
و گذاشتن فرد ديگری به جای او ،ﻣسأله را ﻣاست و
ﻣالی ﻣی کنند.
اتفاقا ً ﻣن ھفتۀ پيش ھمين جا وقتی سوار ﻣترو بودم،
چشمم به روزناﻣۀ ﻣجانی »ﻣترو« افتاد .در آن آﻣده
بود که اين ھا ﻣبلغ  ۵٠٠ھزار پوند را به عنوان حق
اﻣتياز بين ﻣديريت پنج بانک تقسيم کرده بودند .اين
روزناﻣه از آن جا که ﻣجانی است ،توسط صدھا
ھزار عابر در روز خوانده ﻣی شود .طنز ﻣسأله اين
جاست که روز بعد در ﻣقالۀ ديگری در »آپزفم و

کپ« به ﻣشکل فقر در انگلستان اشاره کرده و نوشته
بود که  ۵٠٠ھزار نفر زير خط فقر زندگی ﻣی کنند،
يعنی حتی غذای کافی ندارند.
وضعيت اﻣروز به اين شکل است که آن ھا با اين
وضعيت بحرانی ،در حال چپاول ﻣردم ھستند و در
نتيجه ﻣردم به خيابان ھا ريخته اند .در چنين
دورانی ،ﻣا بايد ﻣوضع خود را بازنگری کنيم.
ﻣارکسيست ھای انقبی ،در ظرف  ۴٠ ،٣٠سال
گذشته بايد خود را آﻣاده ﻣی کردند ،به خصوص
تروتسکيست ھا که بايد به طور ﻣداوم برای انقب
سوسياليستی آﻣاده شوند .در دوران رخوت ،ﻣا وظيفه
داريم از فرصت استفاده و خود را آﻣاده کنيم.
اﻣا اکنون که ﻣيليون ھا نفر به خيابان ريخته اند ،ھيچ
گونه رھبری ای وجود ندارد .در نتيجه بسيار روشن
است که انقبيون چپ ھم در بحران فرو رفته اند.
در غير اين صورت ،ﻣا ﻣی بايست ﻣی توانستيم
ﻣيليون ھا نفر از ﻣردﻣی را که به خيابان ھا ريختند
رھبری کنيم .ﻣا بايد ﻣی توانستيم انقبات را رھبری
کنيم ،شرايط پيشا-انقبی را در بسياری جاھا
رھبری کنيم ...اﻣا ﻣارکسيست ھا و تروتسکيست ھا
غايب اند ،کاﻣ ًغايب اند و ھيچ نشانی از رھبری
آن ھا نيست ...آن ھا حتی خود را ھم نمی توانند
رھبری کنند .دائم در حال ﻣشاجره ھستند ،تجزيه ﻣی
شوند :نگاه کنيد به وضعيت کنونی  .SWPاين
سازﻣان ھای بزرگ و گستردۀ »تروتسکيستی« که
قرارست ﻣث ًرھبری کنند ،ﻣيدان را برای
آنارشيست ھا خالی گذاشته اند و ھيچ جايی حضور
ندارند .در عوض يا ﻣشغول ساخت »انترناسيونال«
ھای جعلی ھستند )ﻣثل ده ھا گروه بدون برناﻣه ﻣانند
 ISو ( IMTو يا سر خود را پايين انداخته اند و
ﻣشغول کارھای روزﻣرۀ خود خستند.
در نتيجه وقت آن رسيده که ﻣا دربارۀ اين وضعيت
تجديد نظر کنيم .اﻣروز ﻣا به عنوان ﻣارکسيست نمی
توانيم چشم خود را نسبت به قيام ھايی که رخ داده،
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ببنديم و ﻣردم را در خيابان ھا رھا کنيم ...نوجوانان
 ١٧ ،١۶ساله ھمين دو سال پيش بود که به خيابان ھا
ريختند و روی ديوارھا نوشتند »انقب«،
»سوسياليزم«  ...بدون ھيچ گونه آﻣوزشی! اين نشانۀ
فقدان رھبری در سطح جھانی است.
البته ھيچ گونه راه حل فوری برای اين ﻣسأله وجود
ندارد .ﻣا آرزو ﻣی کرديم که اﻣروز کمينترن داشتيم.
کمينترنی که با انقب روسيه در ﻣقياس جھانی
تأسيس شد .اﻣا ﻣن به شما اطمينان ﻣی دھم که شرايط
عينی ،اﻣروز در سطح جھانی آﻣادۀ انقبات
سوسياليستی است و اين کمبود رھبری باعث شده
است که ﻣا بنشينيم و ھمين کارھايی را که ۴٠ ،٣٠
سال است انجام داده ايم اداﻣه بدھيم.
به اين ترتيب ،اين پروژۀ »احيای ﻣارکسيستی« از
درون اين وضعيت عينی بيرون آﻣده است .ﻣا در اين
جا ﻣی گوييم که ﻣا نمی توانيم بحران رھبری را
فوری حل کنيم ،ﻣا نمی توانيم يک سازﻣان بين المللی
در ﻣقياس جھانی را که بتواند انقب را رھبری کند،
ھمين حا ايجاد کنيم .اﻣا چيزی که ﻣی توانيم بگوييم
اين است که ﻣا ﻣی توانيم بازنگری بکنيم  ...دربارۀ
قدم ھايی ،قدم ھايی بسيار کوچک که ﻣی توانيم برای
ساختن »بين الملل انقبی« برداريم ،بحث کنيم .اين
است ايدۀ »احيای ﻣارکسيستی« ...اين يک پروژه
است ،سازﻣان نيست ،گرايش نيست ...تنھا يک
پروژه است که ﻣی خواھد فکر بازنگری را احيا کند.
اين که بخواھيم اين طرف يا آن طرف دنبال افرادی
بگرديم که از گروه ھای ديگر جدا شده اند -ﻣث ًيک
نفر از  ،ISيک نفر از  SWPو غيره -در اين
دوران فايده ندارد .اين کار برای دوران رخوت
خوب بود و در ضمن خيلی ھم خسته کننده و بی
حاصل است و کمتر کسی عقه دارد که در آن
درگير شود .اين نوع فعاليت ھا به درد دوران اوليۀ
نئوليبراليزم ﻣی خورد که سرﻣايه داری ﻣشغول
ايجاد رفرم ھايی بود؛ دوره ای که نئوليبراليزم با

شکست ﻣعدنچيان در ھمين کشور )انگلستان( ،جوّ
رخوتی را به وجود آورده و با اقداﻣاتی در ساير
کشور جوّ گيج کننده ای ايجاد کرده بود که ھمه را
ﻣبھوت کرده بود.
اﻣا حا وضع تغيير کرده و ﻣا ھمه بايد طرز
برخورد خود را تغيير دھيم .از اين رو اين پروژه به
وجود آﻣد که با کارھای ساير سازﻣان ھا ﻣتفاوت
خواھد بود .ﻣا ﻣدافع ساختن بين الملل ساختگی
نيستيم .ﻣا نمی خواھيم چشمان خود را به شرايط
کنونی ببنديم .پس اين پروژه ﻣی خواھد نگاھی
دوباره به ﻣارکسيزم داشته باشد.
از سال ھا پيش ﻣسألۀ اصلی و ﻣرکزی ﻣا ھم اين بود
که :تروتسکيزم چه ﻣشکلی دارد؟ اين »ﻣارکسيست
ھای انقبی« کجا ھستند؟ چرا آن ھا نظريات ابتدايی
ﻣارکسيزم را ھم تغيير داده اند!؟ برای ﻣثال ،نگاھی
به  SWPﻣی اندازيم )چون قب ًاز اين ھا نام برديم،
در غير اين صورت ،اين ھا بيشترشان ھم ھمين
طورند( ،اين گروه دست آخر سر از جبھۀ يکی از
ارتجاعی ترين رژيم ھا ،رژيم ايران ،درآورده و با
عناصر حزب ﷲ در خيابان ھای لندن ديده ﻣی شوند.
در نتيجه يک چيزی واقعا ً بايد در رابطه با نظرات
اين »ﻣارکسيزم« خراب باشد .اين ﻣارکسيزم نيست،
اگر در پايان اين تحليل ھا برويم و در جبھۀ يک
رژيم ارتجاعی قرار بگيريم و با عناصر ارتجاعی
حزب ﷲ يک شکل فعاليت بگذاريم و جبھۀ ﻣتحد
بسازيم! بنابراين ،اين نوع فعاليت که از اين تئوری
ھا بيرون آﻣده ،توسط يک چنين به اصطح
تئوريسين ھايی ،نشان ﻣی دھند که در حقيقت ،بحران
تئوری ھم وجود دارد که ﻣا ﻣی بايد احيا کنيم .ﻣا بايد
از ابتدايی ترين تئوری ھا شروع کنيم .ﻣا ﻣی بايد در
واقع از »ﻣانيفست کمونيست« شروع کنيم و ببينيم که
چه درس ھايی از گرايش ھای ﻣارکسيستی در کل
تاريخ ﻣبارزه ﻣی توانيم بگيريم و ببينيم چه اصولی
از تروتسکيزم ،از اصول ابتدايی لنينيزم ﻣی يابيم.
حتی ﻣفھوم سازﻣاندھی لنينيستی تغيير کرده است.
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تمام اين گروه ھا و سازﻣان ھا ،تظاھر به در دست
داشتن رھبری انقب جھانی ﻣی کنند ،آن ھم بدون
داشتن حتی  ۵کارگر در يک کارخانه و بدون اين که
حتی يک اعتصاب را سازﻣاندھی کرده باشند .اين
در حقيقت ھمان برخورد ارتجاعی با ﻣفھوم لنينيستی
حزب است .آن ھا درک غلطی دارند .اين نوع
سازﻣاندھی ،استالينيستی است ،ولی تظاھر به
لنينيستی بودن ﻣی کند؛ اﻣا نيست!
ﻣا البته ﻣی بايد آن را ھم بررسی کنيم .بنابراين با اين
نظريه دربارۀ »احيای ﻣارکسيستی« ﻣا ھمزﻣان دو
چيز ﻣی خواھيم :اول به يک فعاليت و سازﻣاندھی
ﻣشترک برسيم ،نگاه کنيم و ببينيم چه چيزی در
اطراف ﻣا ﻣی گذرد و از روزﻣرّ گی خودداری کنيم.
بله ،در ھر کشور ﻣا بر حسب عادت يک سلسله
فعاليت ھايی داريم ،اﻣا بايد به اين ھم توجه کنيم که
در اطرافمان چه ﻣی گذرد ،سعی کنيم خودﻣان را به
قيام ھای توده ای در ﻣقياس جھانی ﻣرتبط کنيم:
خاورﻣيانه و جاھای ديگر و ببينيم چه راه حل ھايی
را ﻣی توانيم برای حلّ بحران ﻣوجود بيابيم .دوم و
ھم زﻣان که فعاليت ھای ﻣشترک سياسی ﻣی گذاريم،
دور ھم بنشنيم ،بحث کنيم و تمام نظريات در
ﻣارکسيزم ،لنينيزم ،تروتسکيزم و ھر چه که از
تجربيات قبل خود داريم را بازنگری و بازسازی
کنيم و به نظريات واقع بينانه تر و بھتر برسيم و
ﻣارکسيزم را تکاﻣل بدھيم .چرا که ﻣارکسيزم يک
تئوری دگم نيست که ﻣا برای ھميشه نگاه داريم و
برای ھر کاری ﻣانند يک فرﻣول بيرون بکشيم؛ ﻣا
بايد آن را توسعه بدھيم .ﻣا ﻣی بايد آن را با وضعيت
روز تطبيق بدھيم .بنابراين ،ﻣا به اين نتيجه رسيده
ايم که در حالی که با ساير سازﻣان ھا ﻣقات ﻣی
کنيم– که در حال حاضر  ۴يا  ۵سازﻣان ھستند -و
ھر کدام از اين کشورھا و سازﻣان ھا به علت
ﻣشکت ﻣوجود در کشورشان ،در سطح خاص خود
ﻣی باشند ،ﻣا ﻣی خواھيم با آن ھا در زﻣينۀ تئوری
ھايمان بحث داشته باشيم؛ ﻣا بحث ھايی را در زﻣينۀ

اﻣپرياليزم ،ﻣسألۀ ساختن حزب تا حدودی شروع
کرده ايم .ﻣی خواھيم که ھر چه زودتر يک بولتن
داخلی داشته باشيم .ﻣا در عين حال ﻣی خواھيم يک
نشريه ،يک نشريۀ ﻣشترک داشته باشيم که عقايد و
بحث ھايمان را بتوانيم به سطح گسترده تری بکشانيم
)تا به دست ھر کسی که تمايل داشت برسد(.
با بازنگری و بازسازی نظريات ﻣارکسيستی خود و
به وسيلۀ فعاليت ھای ﻣشترک در زﻣينه ھای ﻣختلف
در ﻣقياسی جھانی ،ﻣی توانيم بر ھمديگر تأثير
بگذاريم و با ھم بھتر رابطه برقرار کنيم ،دربارۀ
ساير کشورھا تدريجا ً بيشتر آشنا شويم .تدريجاً
شروع به ساختن يک گرايش ﻣارکسيستی حقيقی،
يک گرايش بين المللی کنيم که بتواند يک گرايش بين
الملل ﻣارکسيستی حقيقی را برای سال ھای درازی
در آينده رھبری کند.
يک سازﻣان بين المللی حقيقی که خود را برای
انقبات ،برای انقب جھانی ،برای انقب در
ضعيف ترين نقاط جھان –ﻣثل ايران ،ﻣصر ،تونس،
و ﻣانند اين ھا -به عنوان دستور روز آﻣاده ﻣی کند.
اين بحران ھای عميق در ھر يک از اين کشورھا ھر
لحظه ﻣی تواند طغيان زا گردد .ﻣسأله بر سر آﻣاده
کردن و تدارک رھبری اين انقبات است .دوﻣين
انقب سوسياليستی خود را در جھان ايجاد کنيم .بعد
از روسيه ،ھيچ انقب سوسياليستی ديگری پيش
نياﻣده است .در حال حاضر ﻣا عم ًدر وضعيتی
ھستيم که اگر سازﻣاندھی کاﻣل داشته باشيد ،ﻣی
توانيم در يک کشور ،دوﻣين انقب سوسياليستی را
شاھد باشيم.
اگر انقبی با رھبری طبقۀ کارگر ،رھبری
ﻣارکسيست ھای انقبی در ھر يک از اين کشورھا
پيش آيد ،ﻣانند زﻣين لرزه ای دنيا را تکان خواھد
داد ،ﻣانند انقب روسيه ،وقتی که در روسيه انقب
شد ،ﻣيليون ھا انسان ،ﻣيليون ھا کارگر با آن اعم
ھمبستگی کردند و خيلی از انقب ھا ﻣانند انقبات
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آلمان در سال ھای  -١٩٢٣ ،١٩٢٠ ،١٩١٩که البته
به دست سوسيال دﻣوکراسی به شکست کشيده شدند-
تحت تأثير انقب روسيه ﻣوفقيت آﻣيز گشت.
در حقيقت وقوع انقب در انگلستان ،که در حال
حاضر چندان به نظر نمی رسد ،ﻣی تواند به
سرنوشت انقبات کشورھای ديگر ﻣنوط گردد .اگر
ﻣث ًانقب سوسياليستی در ايران صورت پذيرد،
ﻣی تواند شرايط انقبی خيلی از کشورھای ديگر را
ھم فراھم آورد.
اگر ﻣا رھبری درستی داشته باشيم و اگر ﻣا نظرات
ابتدايی ﻣارکسيزم را درک کنيم و اگر ﻣا آن ھا را به
کار گيريم و در ﻣيان کارگران و اقشار تحت ستم
نفوذ داشته باشيم ،بعد ﻣی توانيم اﻣيدوار باشيم که به
تغييری که سال ھاست برايمان يک رؤيا شده،
برسيم .اين يک اﻣکانی است که اگر ﻣا راه را درست
رفته باشيم ،ﻣی تواند واقعيت پيدا کند.
از طرف ديگر ،ﻣا با سازﻣان ھای ديگر بحث داريم
که اگر شما ﻣی خواھيد کارھای روزﻣرۀ خود را
اداﻣه دھيد ،اگر در حال حاضر  ٢٠٠نفر عضو
داريد ،در پنجاه سال يا صد سال ديگر تعدادتان به
 ٢۵٠نفر ﻣی رسد و به اين نحو ھرگز نمی توانيد
انقب بکنيد ،و اين روش صحيح ساختن يک
سازﻣان يا روش صحيح آﻣاده شدن برای انقب
نيست.
بنابراين اين است راه حل .البته با ساير سازﻣان ھا
در ﻣقياس جھانی اين بحث را ھم داريم که اگر شما
روش بھتری را ﻣی دانيد ،ﻣعرفی کنيد؛ ﻣا گوش ﻣی
دھيم و در فعاليت ھا سھيم خواھيم شد .اﻣا اگر
نداريد ،اقل اين را )که ﻣا پيشنھاد ﻣی کنيم( بسازيد.
اين پروژه به اين شکل است که گفته شد ،به ﻣنظور
ساختن يک گرايش )ﻣارکسيستی( انقبی برای آينده.

آغاز به کار »احيای مارکسيستی«
بحران بزرگ اقتصادی  ،٢٠٠٨-٢٠٠٩باری ديگر
بی ﻣايگی بورژوازی حاکمه در تماﻣی کشورھا و ھم
چنين بنيان سست نظام سرﻣايه داری جھانی را به
نمايش گذاشت .در ھمان حال که پياﻣدھای اين بحران
اداﻣه دارد )حتی در کشورھايی که رسما ً ﻣرحلۀ
رکود را پشت سر گذاشته اند( ،به کارگيری برناﻣه
ھای رياضت اقتصادی و ساير ”راه حل“ ھای ارائه
شده از سوی بورژوازی ،به ايجاد نارضايتی ھای
عميق در بين بخش ھای عظيمی از توده ھای ﻣردم
ﻣنجر شده است.
ا ّﻣا بحران اقتصادی سرﻣايه داری و ﻣشکت سياسی
پيش روی بورژوازی ،به ﻣوازات خود دو بحران
ديگر را نيز به وضوح نشان دادند:
نخست ،سازﻣان ھای توده ای سنتی طبقۀ کارگر -چه
احزابی که صفات ”سوسياليستی“ و ”کارگری“ و
”دﻣوکرات“ را به دنبال نام خود يدک ﻣی کشند و چه
آن دست اتحاديه ھای کارگری که نسل ھا نسل
نمايندۀ طبقۀ کارگر بوده اند -تمايلی به بسيج صفوف
خود برای ﻣقابله با يورش بورژوازی به طبقۀ کارگر
و خانواده ھای آنان نداشته و يا اصو ًقادر به انجام
چنين کاری نبوده اند.
دوّ م ،سازﻣان ھای ﻣختلف ”انقبی“” ،ﻣارکسيستی“
يا ”تروتسکيستی“ که چندين قرن ﻣقابله با سياست ھا
و ساختارھای بوروکراتيک سازﻣان ھای توده ای
سنتی را در کارناﻣۀ خود دارند ،با وجود ا ّدعاھای
خود ﻣبنی بر درک تئوريک و تش برای کسب
رھبری پيش ُروی کارگری ،در عرصۀ ﻣبارزه عليه
حمت سرﻣايه داری يا اساسا ً غايب بوده اند و يا
حضوری ناچيز و حاشيه ای داشته اند.
در ھمان حال که رھبران رفرﻣيست و حتی
”انقبی“ در بحران ھای خود فرو رفته اند ،توده
ھای ﻣردم ﻣجبورند تا به ﻣبارزات خودشان دست
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بزنند :اعتصاب در سراسر اروپا ،تظاھرات
دانشجويی در بريتانيا ،شورش ھای شمال آفريقا و
خاورﻣيانه و غيره .در شرايطی که رھبران
رفرﻣيست ھيچ گونه کارزاری برای ﻣبارزه ارائه
نمی کنند و بدتر از آن ،حتی عليه رفرم اقداﻣاتی ﻣی
کنند ،توده ھا روش ھای جديدی برای کنار زدن
رھبران سنتی يافته و بنا به ابتکارات خود برای
ﻣبارزه در سراسر دنيا به خيابان ھا آﻣده اند .بحران
کنونی سرﻣايه داری ،بارقه ھای بسيج ﻣيليون ھا نفر
از ﻣردم سراسر جھان را عليه ابزارھای سياست
رياضتی روشن کرده است؛ سياست ھايی که
بورژوازی گمان ﻣی کند به تثبيت نظام سرﻣايه داری
ﻣنجر ﻣی شود.
در اين بين ا ّﻣا رھبری ”انقبی“ -حتی بھترين آن-
نشان داده است که برای رھبری کارگران،
استثمارشدگان و توده ھای تحت ستم به اندازۀ زم
به تدارک سازﻣانی ،تئوريک و سياسی نپرداخته
است .حضور داشتن در صف ﻣق ّدم کارزارھای
دفاعی يا گروه ھای فشار کافی نيست .ﻣا بايد ھم خود
و ھم توده ھا را به سوی بازسازی يک سازﻣان
انترناسيونال انقبی بر پايۀ ﻣبارزات بلشويسم و
کمينترن عليه تماﻣی رفرﻣيست ھا و شرکا ،و ھم
چنين بر پايۀ تجارب بعدی سازﻣان بين المللی
”اپوزيسيون چپ“ ،برای دفاع از اصول و برناﻣۀ
اين سنت آﻣاده سازيم.
ھرچند بنانھادن بين الملل چھارم و تدوين برناﻣۀ
انتقالی را ﻣی توان به حق يکی از دستاوردھای
بزرگ ﻣارکسيزم پس از انحطاط دولت کارگری
شوروی دانست ،با اين وجود ﻣا نمی توانيم تنھا به
احيای اين دو بسنده کنيم .درست ھمان طور که
ﻣبارزات طبقۀ کارگر در طول  ٧٥-٧٠سال گذشته
اداﻣه يافته است ،ﻣبارزۀ طونی برای دستيابی به
اھداف سازﻣانی ،تئوريک و سياسی جديد ھم اداﻣه
ﻣی يابد.

احيای يک سازﻣان بين المللی که قادر به برخورد با
تماﻣی وظايف ﻣھم پيش روی طبقۀ کارگر باشد ،به
ﻣ ّدت چندين دھه ﻣھم ترين ھدف جنبش ﻣا بوده است.
ﻣا به عنوان ﻣارکسيست ھای انقبی ،و به ﻣنظور
ادای سھمی در اين احيای ضروری ﻣارکسيزم ،نمی
توانيم بدون داشتن ساختار سازﻣانی و برناﻣه ای که
تجربيات گذشته را بيان و ﻣداخله گری ھای جديد را
ھدايت ﻣی کند ،دست به عمل بزنيم .بنابراين ﻣا از
ساختار دستيابی به وظايف خود
پيش نام اين
ِ
را کميتۀ احيای مارکسيستی ) Committee for
 (Revival- CMR Marxistگذاشته ايم و تماﻣی
سازﻣان ھا و افراد ﻣارکسيست انقبی را به
ھمکاری جھت تحقق اين استراتژی حياتی فراﻣی
خوانيم.
پروژه احيای مارکسيستی  ،MRاساسا ً از گرايش
مارکسيست ھای انقبی ايران ) Iranian
 ( Revolutionary Marxists’ Tendencyو
تعدادی ديگر از رفقا در سطح بين المللی تشکيل ﻣی
شود که خود را بر ﻣبنای تجارب بلشويزم در انقب
روسيه؛ اسناد چھار کنگره نخست کمينترن؛ و بين
الملل چھارم ،ﻣارکسيست انقبی ﻣی دانند .ھدف
کميته ،آﻣاده ساختن طبقۀ کارگر جھانی برای انقبی
سوسياليستی است .احيای ﻣارکسيستی ،نه يک
گرايش بين المللی و نه يک سازﻣان است؛ احيای
ﻣارکسيستی ،کميته ای است با ھدف دست يافتن به
توافق بر سر ساختن يک سازﻣان بين المللی ،در حال
ارائۀ پتفرﻣی برای بحث با ساير سازﻣان ھا و
فعاليين است و اﻣيد دارد که بتواند با تماﻣی کسانی که
به اصول کلی آن عقه ﻣندند ،به بحث آزاد بپردازد.
نظريات ،اخبار و گزارشات احيای ﻣارکسيستی را
ﻣی توانيد از وب سايت احيای مارکسيستی پيگيری
کنيد.
پروژۀ احيای مارکسيستی )(MR
 ٢۴ژوئن ٢٠١١
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