سال نو،
سال پيروزی کارگران ،دانشجويان و
زنان ايران عليه نظام سرمايه داری
مبارک باد!
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نشريه ای برای جنبش دانشجويی ايران

 ٧فروردين  - ١٣٨٧سال اول -شماره ١١

اتحاد دانشجويان سوسياليست
را مستحکم کنيم!
 ٢٦بھمن  ١٣٨٦اعالم موجوديتی توسط »دانشجويان
سوسياليست دانشگاه ھای سراسر ايران« ) که شامل دانشجويان
دانشکده فنی باھنر شيراز ،دانشگاه پيام نور نورآباد ممسنی،
دانشگاه پيام نور شيراز ،دانشگاه خامنه ای بوشھر ،دانشگاه پيام
نور بوشھر ،دانشگاه صدرا شيراز ،دانشکده ادبيات شيراز،
دانشکده سما شيراز ،دانشگاه پيام نور خوانسار ،آموزشکده
دختران شيراز ،دانشگاه دولتی مرودشت ،دانشگاه فنی
مرودشت ،دانشگاه آزاد مرودشت ،دانشگاه ملی آباده،
آموزشکده آباده می شد( انتشار يافت.
ادامه در صفحه ٢

مروری بر سياست
»سازمان بين المللی کار« در ايران
رضا مھدوی
در پائيز امسال يك ھيئت از كارشناسان سازمان جھانی كار كه
رياست آن را خانم كئلوپاترا بر عھده داشت؛ به منظور بررسی
روابط كار و وضعيت شركای اجتماعی به ايران سفر كرده
ادامه در صفحه ٢
بودند.

روز اعتراض بين المللی برای آزادی
منصور اسالو و محمود صالحی
صفحه ٤٥

مطالب اين شماره :
صفحه ٥
انقالب ونزوئال بر سر دوراھی
صفحه ١٣
کوبا پس از فيدل کاسترو
صفحه ١٦
خونريزی برای نفت بس است!
صفحه ١٩
»براک اوباما« کيست؟
صفحه ٢٢
انتخابات پاکستان
صفحه ٢٥
کوبا در دو راھی
صفحه ٢٦
کار مخفی و کار علنی
صفحه ٣٩
در نقد مواضع منصور حکمت
صفحه ٤٠
تروتسكی و انقالب ١٩٠٥
گفتی كه باد مرده است! )احمد شاملو( صفحه ٤٨

آموزش مارکسيستی

الفبای کمونيزم

نوشته بوخارين و پرابراشنسکی ) (٧صفحه ٤٧

ميليتانت

٢
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شماره يازدھم

اتحاد دانشجويان ...
بقيه از صفحه ١

اين رفقا با اعالم موجوديت خود خواھان
فعاليت و مبارزه " درجھت پيشبرد
اھداف و استراتژی سوسياليستی و
کارگری برای برون رفت از وضع
فالکتبار موجود حاکم بر جامعه و رسيدن
به جامعه انسانی" شدند.
فعاالن نشريه ميليتانت به تمام رفقای
درگير اين »اتحاد« دانشجويان
سوسياليست سراسر ايران خير مقدم گفته
و از اين حرکت حمايت می کنند .اقدام
اين رفقا دانشجو سوسياليست حداقل از
دو لحاظ حائز اھميت است.
اول؛ اين حرکت ،تداوم مبارزه
سوسياليست ھا در وضعيت دشوار
سرکوب ھا را به نمايش می گذارد .به
عبارت ديگر ،اھداف سرکوب گرايانه
اخير دولت را خنثی می کند .دولت
سرمايه داری که قصد داشت ريشه
دانشجويان سوسياليست در دانشگاھھا را
با يورش  ١٦آذر )دستگيری و زندانی و
شکنجه ھای روانی و فيزيکی و ارعاب(
بسوزاند؛ با اين اقدام نشان داده شد که با
شکست روبرو شده است .اکثر رفقای
دستگير شده به ھمت فعاليت دفاعی
فعاالن و خانواده ھای آنھا و به ويژه
حمايت ھای بين المللی با قيد وثيقه آزاد
گشته اند .اعتقادات سوسياليستی
دانشجويان نه تنھا از ميان نرفته که با اين
اتحاد سوسياليست ھا به قوت خود باقی
مانده است .اين پروژه نمايانگر تداوم
تغيير قوا به سود جنبش سوسياليستی و
در عين حال نشانگر شکست دولت
سرمايه داری در سرکوب و نابودی
جنبش سوسياليستی است.
دوم؛ اتحاد »دانشجويان سوسياليست
دانشگاه ھای سراسر ايران« نماينگر
گسستی قاطع با شيوه مبارزه و طرز کار
جريانات خرده بورژوا راديکال در دوره
پيش است .اين گرايش را می توان با
گسستی که طيف طرفداران اصالح طبان
چند سال پيش به فرجام رساندند؛ قياس
کرد .ھمانطور که برش پيشين از اصالح
طلبی و اعتقادات بورژوائی )مدرنيزم،
پسا مدرنيزم و غيره( گامی به پيش و در
راستای گرايش به اعتقادات سوسياليستی

محسوب می شد؛ اين بار نيز گسست از
گرايشات خرده بورژوا راديکال )چپ
کارگری و چپ راديکال و غيره( گامی
به سمت گرايش مارکسيزم انقالبی است.
اما بديھی است )و ھمه ما سوسياليست ھا
توافق داريم( که تداوم مبارزات
سوسياليست ھا و گرايش به مارکسيزم
انقالبی ،تنھا با "اعالم موجوديت" و چند
فعاليت و چند بيانيه مشترک تحقق نمی
يابد .اين اتحاد نياز به دو سطح مشخص
از فعاليت دارد.
اول؛ سازماندھی و تشکل يک »قطب
سوسياليستی« ھمراه با تمامی گرايشات
سوسياليستی که به روشنی از اعتقادات
بورژوايی و خرده بورژوايی در گفتار و
کرداد گسست کرده اند .تنھا سازماندھی
اين قطب که منطبق با وضعيت اختناق
آميز کنونی است :تلفيق کار مخفی با کار
علنی است .محور کار مخفی ايجاد ھسته
ھای مخفی سوسيالستی )با رعايت
دموکراسی درونی( است .محور کار
علنی )يا کار ميان توده ھای وسيع
دانشجويان( ايجاد فعاليت با شعارھای
روشن و اھداف مشخص عملی است )اين
موارد را می توان از طريق بحث درونی
دقيق کرد(.
دوم؛ تنظيم يک سلسله جلسات آموزش
مارکسيستی سيستماتيک؛ مرتب و با
برنامه برای شناخت پايه ھا و ريشه ھای
نظری و عملی جنبش سوسياليستی در
سطح جھانی .زيرا فعاالن جنبش
سوسيالستی نبايد فراموش کنند که ادغام
کار عملی و تئوريک بسيار اھميت دارد.
در واقع می توان اذعان داشت که بدون
تئوری انقالبی به عنوان ستون فقرات
حرکت ھای سوسياليستی ،عمل انقالبی
نمی تواند به فرجام رسد.
فعاالن ميليتانت برای ھر دو سطح از
پيشنھاد باال آمادگی خود را برای تبادل
نظر و سازماندھی مشترک با رفقای
سوسياليست در دانشگاه اعالم می دارند.
بديھی است ريز اقدامات را بايد مشترکا
و از طريق بحث و تبادل نظرات درونی
انجام داد .در انتظار تبادل نظر و
ھمکاری مشترک با رفقا خواھيم بود.
شورای سردبيری ميليتانت
 ١فروردين ١٣٨٧

مروری بر سياست
»سازمان بين المللی کار«
در ايران
رضا مھدوی

در پائيز امسال يك ھيئت از كارشناسان
سازمان جھانی كار كه رياست آن را
خانم كئلوپاترا بر عھده داشت؛ به منظور
بررسی روابط كار و وضعيت شركای
اجتماعی به ايران سفر كرده بودند .اين
ھيئت در طی گزارشی  ٤٥صفحه ای،
وازرت كار و امور اجتماعی ايران را
در رابطه با دخالت در امور داخلی نھاد
ھای كارگری و كارفرمايی مقصر
شناخته است .در پی آن ،قرار بود
سازمان جھانی كار با ھمكاری تشكيالت
خانه كارگر ايران از  ١٥تا  ١٦و  ١٩تا
 ٢٠اسفند برای كارگران ايرانی كارگاه
آموزشی در تھران و يزد برگزار كند .در
اين كارگاه آموزشی قرار بود تشکلھايی
چون خانه كارگر ،سنديکای شركت واحد
و انجمن صنفی روزنامهنگاران نيز
حضور يابند .اما ،کارگاه آموزشی
سازمان جھانی كار به داليل نامعلومی
لغو شد.
سنديكای كارگران شركت واحد ،ھمزمان
شدن بر گزاری كارگاه آموزشی با روز
اعالم ھمبستگی جھانی با كارگران
ايرانی را از داليل به تاخير افتادن زمان
برگزاری اين كارگاه آموزشی اعالم
كرده است )دسترنج  .(٨٦/١٢/١١الزم
به ذکر است که پيشتر و به دليل ادامه
بازداشت منصور اسانلو و محمود
صالحی ،فدارسيون جھانی کارگران حمل
و نقل ) (itfو کنفدارسيون اتحاديهھای
آزاد کارگران جھان ) (itucدر اقدامی
مشترک و ھماھنگ روز شانزدھم اسفند
)ششم مارس  (٢٠٠٨را به عنوان روز
ھمبستگی جھانی با کارگران ايرانی
نامگذاری کرده بودند )که با موفقيت با
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شرکت بسياری از فعاالن کارگری در
سراسر جھان برگزار شد(.
سنديكای كارگران شركت واحد در اين
رابطه اعالم كرد :ھر چند رئيس دفتر
آسيايی  ILOدر نامه خود تعويق در
برگزاری اين كارگاه آموزشی  ٤روزه
را ناشی از داليل مختلف دانسته است،
اما گفته میشود كه در ديدار اخير اين
مقام  iloبا نماينده  itfدر رابطه با
ھمزمانی اين كارگاه با روز اعالم
ھمبستگی جھانی به صورت شفاھی
صحبت شده است.
چه موضعی کارگران پيشرو بايد در قبال
سياست "آی ال او" داشته باشند؟
در شھريور »١٣٨٢سازمان بين المللی
کار« )آی .ال .او( قصد داشت با تأييد ھر
دو جناح ھيئت حاکم» ،سنديکای
کارگری« برای کارگران ايران ايجاد
کند .اين تحوالت در پی سفر ھيئت
ويژهای از سوی آی .ال .او به تھران،
) ٢٧سپتامبر تا سوم اکتبر  ،(٢٠٠٢و
متعاقبا ً سفرھای نمايندهھای دولتی به
مراکز آل ای او بوده است.
در سال  ١٣٨٢گزارش "ای ال او" دو
نکته مھم را دربرداشت:
نکته نخست؛ گزارش تاکيد میکند که
»تشکلھای سياسی حق دخالت در امور
انجمنھای صنفی را ندارند« و نمايندگان
انجمنھايی رسميت دارند که متکی بر
»انتخابات آزاد و با آرای کارگران
انتخاب شده باشند« ،و اينکه:
»انجمنھای صنفی به عنوان سنديکاھای
واقعی مورد حمايت قرار گيرند و
اتحاديهھای واقعی کارگری با مشارکت
اين تشکلھا تأسيس شوند«.
نکته دوم؛ اينکه» :تشکلھايی صوری که
تحت عنوان »کارگر« راهاندازی شده و
در وزارت کار به ثبت نرسيدهاند«
غيرقانونی اعالم میگردند.
چنانچه اين موارد در دوره آتی مجددا
طرح گشته ومورد توافق دولت قرار
گرفته و اجرا گردند؛ بررسی اين دو
نکته حائز اھميت است.

 ٧فروردين  -١٣٨٧سال اول
نکته نخست،
برجسته شدن »انجمنھای صنفی« به
مثابه نھادھايی مستقل از احزاب سياسی
و متکی بر انتخابات آزاد .در صورت
اجرای چنين طرحی ،کارگران پيشرو سه
شيوه محوری از برخورد در مقابل خود
خواھند يافت:

اول؛ عدم شرکت در چنين نھادھايی به
عنوان تشکلھايی مرتبط به دولت
سرمايهداری .و در مقابل آن ،تمرکز بر
سازماندھی تشکلھای مستقل کارگری
که الزاماً نھادی رسمی نبوده و مھر تاييد
از »وزارت کار« را ندارد .به سخن
ديگر تحريم انجمنھای صنفی و تبليغ
تحريم آنھا در ميان ساير کارگران.
دوم ،شرکت فعال و غيرمشروط در
انجمنھای صنفی به مثابه »تشکالت
مستقل کارگری« تحت نظارت »سازمان
بينالمللی کار« و معيارھايی مترادف با
قوانين بينالمللی کار .به عبارت ديگر،
انحالل خود در آنھا با ھدف فعاليت
درازمدت پيرامون مسايل جنبش کارگری
)افزايش دستمزدھا و بازپس گيری حقوق
عقبافتاده و غيره(.
سوم ،تدارک برای شرکت مشروط در
انجمنھای صنفی با حفظ استقالل
تشکليالتی و در عين حال تداوم کار
غيررسمی .
روش اول ,گرچه اين روش با در نظر
گرفتن عملکرد چند دھه دولت
سرمايهداری ايران ،میتواند موجه جلوه
داده شود ،اما چنين روشی در عين حال
به راحتی کارگران پيشرو را میتواند از
مجامع کارگری منزوی کند .بايد متذکر
شد که تمام اقدامات کنونی دولت
نمیتواند تنھا ظاھرسازی باشد.
بانکھای جھانی و سازمانھای بينالمللی
برای سرمايهگذاری درايران نياز به
امنيت و آرامش داشته و دولت را وادار
به تن دادن به يک سلسله از قوانين
بينالملی خواھند کرد )ھر چند آن قوانين

٣

بينالمللی خود انحرافی باشند( .تضمين،
تدوام و گسترش اين قوانين به نفع
کارگران ،بستگی به شرکت و مبارزه
خود کارگران برای احقاق حقوقشان
است .دور زدن تجمعاتی که کارگران به
صورت تودهای در آن شرکت میکنند،
الزاما ً در تمام شرايط صحيح نيست .در
اين امر ترديدی نيست که ايجاد
تشکلھای مستقل کارگری واقعی تنھا
پس از براندازی ريشهای نظام
سرمايهداری تحقق میيابد ،اما استفاده از
روزنهھای موجود برای پيشبرد مبارزات
در درون نظام سرمايهداری نيز
ضروری است .زيرا کارگران تنھا از
طريق مبارزه و فعاليت مستمر در جامعه
سرمايهداری به ماھيت واقعی رژيم و
سياستھای متحدان بينالمللی آن )مانند
آی .ال .او (.پی برده و اعتماد به نفس
کسب میکنند.
کارگران ايران بيش از  ٢٨سال مورد
ارعاب قرار گرفته و از ھر روزنهای
برای تنفس و پـيشبرد مبارزات خود
استفاده میکنند .عدم شرکت
سوسياليستھا در ميان تشکلھای
کارگران تحت ھر عنوانی يک عمل
فرقهگرايانهای بيش نيست.
روش دوم؛ آن روی سکه روش اول
است .طبيعی است که کارگران پيشرو
نمیتوانند تسليم وضعيت موجود شده و
ھر آنچه اعالم میگردد را چشم بسته
بپذيرند .شرکت غيرمشروط در
»انجمنھای صنفی« يا سنديکاھای
کارگری آتی میتواند کارگران را خلع
سالح کند .کارگران به اندازه کافی
ھا و قول قرارھای
سياست
سياستمداران را تجربه کرده اند .نبايد
فراموش کرد که در ھيچ نقطه جھان از
جمله کشورھای »دمکراتيک« بورژايی
)مانند سوئد ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان و
غيره( »دمکراسی« از روی دلسوزی به
کارگران اعطا نمیشود .ايجاد تشکلھای
کارگری صنفی )حتی مستقل( در جوامع
سرمايهداری برای تحت کنترل قرار
دادن کارگران و به تعويق انداختن
استقرار قدرت کارگری ،طراحی شدهاند.
شرکت در درون تشکلھای کارگری با
ھدف مماشاتجويی و ايجاد پلی ميان
نھادھای دولتی )مانند خانه کارگر و
غيره( به مفھوم تسليم در مقابل دولت
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بورژوايی و ضربه زدن به منافع
بلندمدت کارگران است.

کارگر« و يا نھاد ديگر دولتی باشد،
نمیتواند مورد قبول باشد.

روش سوم؛ در وضعيت کنونی می تواند
قابل تأمل باشد .به عبارت ديگر شرکت
مشروط در »انجمنھای صنفی« يا
اتحاديهھای کارگری با حفظ استقالل
تشکيالتی خود .اين شروط کدامند:

شرکت فعال تودهھای کارگر

استقالل واقعی اين »انجمنھای صنفی«
يا نھادھای کارگری از دولت و تمام
احزاب سياسی وابسته به آن.
اگر قرار باشد انجمنھای صنفی نوين
نيز مانند ساير نھادھای سابق دولتی
مانند» :خانه کارگر«» ،کانون عالی
شوراھای اسالمی کار« و »حزب
اسالمی کار« و »انجمنھای صنفی«
وابسته به دولت باشند ،شرکت در اين
نھادھا نيز بی فايده و غيرضروری است
و آنھا تحريم بايد گردند .زيرا نھادھای
وابسته به دولت و سياستھا و جناحھای
آن ،اجازه طرح مسايل کارگری را
نخواھند داد .از آن مھمتر با انواع
ترفندھا از اجرا و اعمال تصميمات
کارگران که در اکثر موارد متوجه
سياستھای دولت است ،جلوگيری خواھد
شد .يکی از شروط محوری شر کت
کارگران پيشرو ،در چنين نھادی،
»استقالل« واقعی آن ،نه تنھا از احزاب
سياسی که از دولت )و تمام نھادھای
کارگری وابسته به آن( نيز است.
وجود دمکراسی ،آزادی تشکيالتی
بحث و تبادل نظر تنھا زمانی میتواند
مثمر ثمر واقع شود که نتايح تبادل نظر
بتواند مورد اجرا قرار گيرد .و تا زمانی
که آزادی تشکيالتی و تصميمگيری متکی
به آرای شرکت کنندگان وجود نداشته
باشد ،فعاليت کارگران پيشرو در آن جايز
نيست .آزادی بيان ،تجمع و انتشار
مطبوعات و تصميمات نھادھای کارگری
در سطح جامعه؛ و استفاده از رسانه ھای
عمومی برای تبليغ اين مواضع میبايد
يکی از پيششرطھاي اصلی شرکت
باشد» .انتخابات آزاد« بايستی توسط
کميسيونی متشکل از کارگران مستقل از
دولت و احزاب سياسی ،ھمراه با ھيئتی
از اتحاديهھای کارگری اروپايی و
آمريکای شمالی؛ مورد نظارت قرار
گيرد .انتخاباتی که تحت کنترل »خانه

٤

چنين نھادی بايستی مورد پذيرش و
اعتماد کارگران قرار گيرد .اگر تودهھای
کارگری به ھر علتی )عدم آمادگی ذھنی
و يا عدم اعتماد( در اين »انجمنھای
صنفی« شرکت نکنند ،حضورکارگران
پيشرو نيز در اين نھادھا غير ضروری
است .زيرا ھدف اصلی کارگران پيشرو
و آگاه ،دخالت در ميان کارگران برای
تقويت اعتماد به نفس در آنھا در جھت
به دست گرفتن سرنوشت خودشان است.
نھادھايی که توده کارگران را
دربرنگيرد ،تنھا به يک »اداره«
غيرفعال مبدل میگردد.
با توجه به پيششرطھای باال ،شرکت
فعال در درون چنين نھادھايی ضروری
است .اما قابل ذکر است که حتی برای
اعمال پيششرط باال بايستی مبارزه و
فعاليت مستمری از سوی کارگران
پيشرو صورت گيرد .تحقق و حفظ اين
پيششرطھا به سادگی صورت نمیگيرد.
نکته دوم؛
در گزارش ويژه » ١٣٨٢آی ال او«
متذکر میشد که »تشکلھايی صوری که
تحت عنوان »کارگر« راهاندازی شده و
در وزارت کار به ثبت نرسيده اند«
غيرقانونی اعالم میگردند .اين بند ،در
واقع زنگ خطری است برای کارگران
پيشرو ،و به ويژه اخطاری است به
کارگرانی که نقداً فعاليت غيررسمی خود
را پيرامون تشکل کارگری آغاز کردهاند.
بديھی است که اين بند اگر مجددا طرح
گردد ،نمیتواند مورد پذيرش کارگران
پيشرو قرار گيرد .زيرا اول؛ ھيچ
تضمينی وجود ندارد که دولت
سرمايهداری ايران ھمراه با متفقين
نوينشان در سطح بينالمللی مانند »آی
ال او« پس از مدتی زير قول و قرار
خود نزنند .بار ديگر بايد ذکر شود که
تمام قوانين و نھادھای نوين در راستای
حفظ منافع سرمايهداران طرح ريزی
شدهاند )حتی اگر ،در قياس با دوره پيش،
امتيازاتی نصيب کارگران بشود(.

اضافه بر آن ،دعواھای جناحبندیھای
دولتی کماکان ادامه داشته و تداوم خواھد
يافت .و در ھر لحظه بستگی به اينکه
کدام جناح اعمال نفوذ کند؛ میتواند
سياستھا به سادگی تغيير کنند و
کارگران را درموقعيت »معلق« سياسی
قرار دھند.
ھمچنين ،اگر دولت در سياست خود
مبنی بر رعايت قوانين بينالمللی
کارگری صداقت داشته باشد )که چنين
نيست( ،به »ثبت رساندن« و يا مھر تاييد
گرفتن از »وزارت کار« چه مفھومی
دارد؟ آيا مفھومی جز به کنترل درآوردن
تشکلھای مستقل کارگری میتواند داشته
باشد؟

دوم؛ تنھا روشی که کارگران میتوانند
اين »انجمنھای صنفی« يا سنديکاھای
نوين را آزمايش کرده و در جھت
دمکراتيزه کردن آن گام بردارند ،وجود
تشکلھای مستقل کارگری غيررسمی
خود در کنار آنھا است .به ثبت رساندن
تشکلھای مستقل موجود؛ به مفھوم
انحالل استقالل آن تشکلھا است.
ھمچنين علنی کردن تشکل مستقل
غيررسمی موجود ،بدون وجود زمينه
کافی )آمادگی تودهھای کارگری برای
پذيرش آن ،و وجود حداقلی از کارگران
پيشرو و فعال( ،در وضعيت کنونی
نمیتواند کمکی به پيشبرد فعاليتھاي
مستقل کارگری کند و کارگران پيشرو را
در موقعيت ضعيفتری قرار میدھد .اين
تشکلھا در واقع به مثابه ستون فقرات
اتحاديهھای کارگری آتی عمل کرده و
جايگاھی برای اتحاد کارگران
سوسياليست بر محور برنامهھای
درازمدت سياسی است.
 ٢٥اسفند ١٣٨٦
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انقالب ونزوئال بر سر
دوراھی
آلن وودز
 ١١ژانويه ٢٠٠٨

ترجمه :سعيد ايزدبخش
بازنويسی :آرمين کيانراد
انقالب ونزوئال در آمريکای التين ،و
ھمچنين مقياسی جھانی الھام بخش
کارگران ،دھقانان و جوانان بوده است.
در طول دھه گذشته توده ھای انقالبی
معجزه کرده اند .اما انقالب ونزوئال
ھنوز کامل نشده است  .انقالب تا پيش از
سلب مالکيت از اليگارشی و ملی سازی
زمين ،و تا ھنگامی که بانک ھا و صنايع
کليدی ھنوز در دست مالکان خصوصی
باشد کامل نخواھد شد .پس از گذشت يک
دھه اين وظيفه ھنوز انجام نگرفته است
و ھمين نکته بيانگر تھديد آتيه ی انقالب
است.
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کنيم .ھر کس می تواند بدون ترس از
مخالفت ديگران بگويد " چنانچه يک
حزب مارکسيستی حقيقی ،با ريشه ھايی
در داخل طبقه ی کارگر ،در ونزوئال
وجود داشت ،انقالب سوسياليستی می
بايست پيش از اينھا تکميل می شد ".اما
يک چنين حزبی وجود ندارد  .يا در
دوران جنينی خود به سر می برد .و
مسئله نيز ھمينجاست.

مسئله ی رھبری
بعد از صحبت ھای فراوان در مورد
سوسياليزم ،وظايف اساسی انقالب
سوسياليستی ھنوز انجام نگرفته اند.
اساسا اين مشکل در رھبری است .ھوگو
چاوز خود را يک مبارز بی باک ضد
امپر ياليستی و يک دموکرات ثابت قدم
نشان داده است .اما اين شجاعت برای
پيروزی در جنگ کافی
نيست .استراتژی و تاکتيک ھای
صحيح نيز ضروری و واجب ھستند.
آنچه در مورد جنگ ميان ملل صحيح
است ،در جنگ ميان طبقات نيز برقرار
است.

اليگارشی ونزوئال به شدت با اين انقالب
مخالفت می کند .امپرياليزم آمريکا حامی
اين اليگارشی است .دير يا زود انقالب
ونزوئال می بايست با انتخاب ميان دو
مسير پيش ِ رو ،مواجه شود  .مانند
انقالبيون کوبا که با پا فشاری خود موفق
به سلب مالکيت از سرمايه داری و زمين
داران شدند .بنابراين انقالب ونزوئال نيز
از طريق پيروی از چنين روشی ،راه
حل ھای الزم را پيدا خواھد کرد .و در
واقع اين تنھا راه ممکن است.

رفورميستھا و استالينيستھا چنين استدالل
می کنند که شرايط برای انقالب
سوسياليستی مھيا نيست .امروزه زمينه
برای پيروزی يک انقالب سوسياليستی
در اين کشور به مراتب مناسب تر و
مطلوب تر از روسيه سال  ١٩١٧است.
اين موضوع را فراموش نکنيم که روسيه
تزاری يک کشور نيمه فئودالی عقب
مانده با طبقه ی کارگری بسيار کوچک
بود که روی ھم رفته  ١٠ميليون نفر از
کل جمعيت  ١٥٠ميليونی را ھم در بر
نمی گرفت .ھمچنين فراموش نکنيم
که حزب بلشويک در فوريه  ١٩١٧تنھا
 ٨٠٠٠عضو در کل روسيه داشت،
تفاوت آن ،در مقايسه با پنج ميليون از
اعضای حزب) (psuvبه سرعت آشکار
می شود.

انقالب بوليوی نيز ھم اکنون بر سر
دوراھی قرار گرفته است .به چنان
مرحله ای حساس رسيده است که
تصميماتی که اتخاذ می شود تاثير تعيين
کننده ای بر سرنوشت انقالب خواھند
داشت .رھبری انقالب در اين مقطع
دارای نقش قاطعی است .اما در اين
مورد ضعف بزرگی را مشاھده می

توازن قوای طبقاتی در ونزوئال به
مراتب بھتر از شرايطی است که
بلشويک ھا در سال  ١٩١٧با آن مواجه
بودند .اما اين پايان بخش مسئله نيست.
در تاريخ جنگھا چند مرتبه لشگرھا ی
بزرگ با سربازانی دلير از گروھی از
نيروھای کوچک اما آموزش ديده و
حرفه ای که توسط افسری اليق به خوبی
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رھبری می شد شکست خورده اند؟ به
دفعات! در انقالب ھا نيز به مانند جنگ
ھا ،کيفيت رھبری دارای نقش قاطعی
است.
حزب بلشويک تحت رھبری لنين و
تروتسکی در مدت زمان
کوتاھی اکثريت قاطع کارگران و
سربازان را با خود ھمراه ساخت و انھا
به سوی کسب قدرت رھبری کرد .آنھا
بر اساس ايده ھای روشن مارکسيستی و
متدھای مرکب از "انسجام ايدئولوژيک
در مورد تمام مسائل بنيادی" و نيز"
انعطاف پذيری تاکتيکی مورد نياز برای
ترغيب توده ھا به سوی يک انقالب"
موفق به انجام اين مھم شدند.
وجود چنين حزب و رھبريی در
ونزوئال ،بدون شک ،انجام تکاليف
انقالب سوسيالسيتی را تسھيل می کرد.
اما چنين حزبی فعال وجود ندارد وتوده
ھای مردم نمی توانند تا زمان ساخته
شدن آن توسط ما صبر کنند .سکتاريست
ھا و سنت گرآيان از درک توده ھا ،و
چگونگی ارتقا آگاھی آنان در جھت تغيير
جامعه عاجز ھستند .برای چنين افرادی
جواب اين سوال بسيار ساده است :
اعالن يک حزب انقالبی .فرقی نمی کند
که اين حزب متشکل از دو نفر باشد يا
دو ميليون نفر .اما توده ھا گروه ھای
انقالبی کوچک را درک نمی کنند و بدون
توجه از کنار آنان می گذرند.
انقالب توسط گروھای کوچک انقالبی
رھبری نمی شود و ھمانند رھبری يک
گروه ارکستر نوازندگی نيست .انقالب
دارای حيات و منطقی متفاوت با برنامه
ی سنتی گروه ھای سکتاريست است .در
نبود رھبری انقالبی پرولتری ِ مسلح به
عقايد مارکسيستی ،جنبش بوليواری
رھبری را به دست گرفته است.
صفوف اين جنبش در بر دارنده ی
کارگران ،دھقانان و جوانان انقالبی است
که با تمام توان برای ايجاد تغيير ھای
بنيادی در جامعه – سوسياليزم -تالش می
کنند .آنھا آرمان ھا و آرزو ھای خود را
در شخص ھوگو چاوز ،موسس و رھبر
بی چون و چرای جنبش بوليويواری،
شناخته اند .و مردم ھميشه به سازمان ھا
و رھبرانی که موجب آگاھی آنان نسبت
به زندگی سياسی شده اند و سيمای
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سازمانيافته ای به آمال و ارزوھايشان
داده اند وفادار می مانند.

نقاط قوت و ضعف بوليواريزم
اينھا موفقيت ھای مسلم جنبش بوليواری
است .يک ضلع قدرتمند آن ريشه در
توده ھا دارد ،توده ھای ميليونی
کارگران ،دھقانان و مردم فقيری که تا
پيش از اين صدای آنان به گوش نمی
رسيد .جنبش بوليواری در استوار ساختن
توده ھای بر پاھای خود ،رساندن صدای
آنان به گوش ديگران ،و اميد دادن به
آنان ،نقشی مترقی ايفا کرد .اما در کنار
اين نقاط قوت ،دارای ضعف ھای
بسياری نيز ھست.
مھمترين ضعف جنبش بوليواری ،نبود
يک استراتژی ،سياست و برنامه ی
شفاف و حساب شده برای عملی کردن
آرمان توده ھا است .با بيان شيوه ی
برخواست جنبش اين موضوع قابل فھم
خواھد بود .اين جنبش محصول برنامه
ھای حساب شده نبود ،بلکه از آرمان
عدالت ملی و اجتماعی برخواست و
قدرت گرفت .در آغاز مسئله اين نبود.
اين موضوع کامال به روانشانی توده
ھايی مربوط بود ،که در شروع بيداری و
دخالت در زندگی سياسی خويش بودند.
توده ھا به محض آنکه دريافتند امکان
مبارزه برای تغيير وجود دارد مشتاقانه
آنرا در آغوش کشيدند .و اين خيزش
چنان نيروی تحرک مقاومت ناپذيری
ايجاد کرد که پس از گذشت يک دھه
ھنوز پا بر جاست و بنياد جامعه و
سياست را در ونزوئال و دور دست ھا به
لرزه در آورده است.
اما آنچه که زمانی منشا قدرت بود به
شکل ديالکتيکی ،در يک نقطه مشخص
به نيروی مخالف تبديل شد .در نبود
برنامه ھای واضح وايدئولوژی روشن و
دقيق ،جنبش از جانب نيرو ھای طبقاتی
متضادی تحت فشار قرار گرفت که در
صفوف و رھبری آن بازتاب يافته اند.
اين موضوع وضعيتی بی ثبات ھمراه با
دودلی و نوسان را به بار می آورد .اين
تناقضات ،که در پايين به تضاد ھای
طبقاتی منجر می شود ،در تکامل سياسی
خود چاوز بازتاب می يابد.

٦
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نقش چاوز
ھيچ ناظر منصفی نمی تواند رشد قابل
توجه نفش ھوگو چاوز در دھه ی اخير
ِ
را انکار کند .او با آغاز برنامه ی
دموکراسی انقالبی ،وارد ستيز با مالک،
بانک داران و سرمايه داران ونزوئاليی
و نيز سلسله مراتب کليسا و امپرياليزم
آمريکا شده است .او در تمامی نبرد ھا،
پايه ی خود را بر توده ھای کارگر،
دھقانان و مردم فقير قرار داده است که
موتور حقيقی نيرو ھای انقالب بوليواری
را نشان می دھد ،تنھا ھمان ھم پايه ی
حمايت واقعی است.
سرانجام او به دفاع از سوسياليزم
پرداخت که خود اين يک پيشرفت بسيار
مھم است .گرچه ماھيت اين سوسياليزم،
به اندازه ی ادامه ی ايدئولوژی بوليواری
گنگ است ،کارگران با مضمون طبقاتی
خود آنرا پر می کنند .آنھا کارخانه ھا را
اشغال می کنند و کنترل کارگری را برپا
می سازند .کشاورزان برای اشغال
امالک بزرگ و اجرای انقالب
کشاورزی از پايين در تالش ھستند.
قدرت اساسی ھوگوچاوز نه در روشنی
ايده ھا و عقايدش بلکه در قدرت ناشی از
بيان آرمان ھای عميقا حس شده ی توده
ھا است .ھر کس که در گردھم ايی ھای
توده ھای مردم در کاراکاس حاضر بوده
 ،رابطه ی تاثير بر انگيز رئيس جمھور
و توده ھا را به عينه مشاھده کرده است.
توده ھای مردم انعکاس آرمان ھای خود
را در سخنرانی ھای رئيس جمھور می
بينند ،و او نيز بر پايه ی عکس العمل
توده ھا بيشتر به سوی چپ متمايل می
شود و در مقابل به اين آرمان ھا انگيزش
می دھد.
اين ارتباط انقالبی توسط بورژوازی ی
که برای گسستن پيوند ميان چاوز و توده
ھا تالش می کند ،درک شده است .آنھا
برای ترور رئيس جمھور برنامه ريختند
و چنين حساب کردند که ناپديد شدن او
جنبش بوليواری را به تجزيه و جدايی
می کشاند .آنھا توطئه ای در اليه ھای
بااليی جنبش بوليواری سازماندھی کردند
تا يک کانديدای ميانه رو – کسی که
نسبت به فشار ھای بورژوازی مطيع تر
باشد -را جايگزين چاوز کنند .ھدف
اصلی شکست دادن رفراندوم قانون

اساسی به ھيچ وجه جلوگيری از
حکومت ديکتاتوری نبود )البته ھيچ يک
از مفاد اين رفراندوم معنای فوق را نمی
داد( بلکه تمامی تالشھا ی مخالفين
رفراندوم برای به قدرت نرسيدن دوباره
چاوز بود .اين اتفاق می تواند راه را
برای توطئه ای که به نام "چاويزم بدون
چاوز" شناخته می شود ھموار سازد.
کامال واضح است که بوروکراتھای ضد
انقالب ،با ايجاد حلقه ای آھنی در اطراف
کاخ ميرافلورس )محل زندگی چاوز(
سعی در به انزوا کشاندن چاوز داشته
اند .خطر ترور وی بسيار جدی و
اينگونه اقدامات امنيتی توجيه پذير است،
اما اين به دستاويزی برای ماموران تبديل
شده است تا برای اطمينان يافتن از
دسترسی تنھا عده ای مشخص به دفتر
رئيس جمھور به سانسور و تصفيه
بپردازند .در حالی که بقيه از زمينه ھای
سياسی کنار گذاشته می شوند .و اين به
بدان معنا خواھد بود که فشار
تودھای مردم و جناح چپ کاھش يافته
وقدرت بورژوازی و رفورميست ھا با
افزايش رو به رو شده است.
چرا رفراندوم ونزوئال شکست خورد؟
تود ھا به دفعات با نمايش غريزه ی
انقالبی اشتباه ناپذير خود ،نيرو ھای ضد
انقالب را شکست داده اند .اين واقعيت
موجب يک توھم خطرناک ميان
رھبران و حتی خود توده ھا شده است که
گويی انقالب يک راھپيمايی پيروزمندانه
است که به شکل خودکار تمام موانع را
از سر راه کنار خواھد زد .به جای
ايدئولوژيھای علمی و خط مشی ھای
انقالبی محکم و استوار ،نوعی تقدير
گرايی انقالبی بر اذھان رھبران حاکم
است :تمام آنچه روی داد مصلحت
بھترين عوامل بوليواری بود .مھم نيست
رھبران چه اشتباھاتی مرتکب شدند ،توده
ھا ھميشه پاسخ خواھند داد ،ضد انقالب
شکست می خورد و انقالب به پيروزی
خواھد رسيد.
نتيجه ی اين تقدير گرايی انقالبی اين فکر
بود که انقالب بوليواری ھزاران سال
وقت دارد ،سوسياليزم نھايتا از راه
خواھد رسيد ،حتی اگر الزم باشد پنجاه يا
صد سال صبر کنيم .و مضحک است که
دايتريچ و ديگران اين عقيده را )يا دقيقتر
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اين پيش داوری را( "اصيل و بديع"
معرفی می کنند .در واقع ،اين نظريه از
ليبراليزم بی اعتبار قرن نوزدھم که مدت
ھا پيش به زباله دان تاريخ فرستاده شد بر
می آيد .بورژوازی زمانی که ھنوز می
توانست در توسعه ی نيرو ھای مولده
نقش مترقی داشته باشد ،به ناگزير بودن
پيشرفت ايمان آورده بود و چنين می
پنداشت که امروز از ديروز بھتر است و
فردا از امروز بھتر خواھد بود.

ھنوز توده ھای مردم را به رعايت تمام
نکته ھا و حتی ويرگول ھای که در
قانون وجود دارد و نيز رعايت قوانين
بازی مجبور می کنند ،گويی بازی
شطرنج و يا بيسبال است .اما متاسفانه
مبارزه طبقاتی ھيچگونه قاعده و داوری
ندارد و تنھا يک قانون است و آن
پيروزی يک طبقه و حذف شدن طبقه
ديگر و به قول يک مثل رمی "وای بر
شکست خوردگان".

اين عقيده ) که امروزه کامال توسط
بورژوازی و فيلسوف ھای پست مدرنش
کنار گذاشته شده است( توسط رھبران
رفورميست جنبش کارگری بين المللی،
در دوران توسعه ی سرمايه داری پيش
از  ١٩١٤استفاده شده بود .سوسيال
دموکرات ھای رفورميست ضرورت
انقالب را نمی پذيرند و چنين استدالل می
کنند که سوسيال دموکراسی به شکلی
صلح آميز ،به تدريج و آھسته جامعه را
تغيير خواھد داد ،تا روزی که سوسياليزم
فرا می رسد بدون اينکه حتی کسی
متوجه آن شود .اين توھمات رفورميستی
با شروع جنگ جھانی اول و انقالب
روسيه خرد شدند .اما امروز از زباله
دان تاريخ بيرون کشيده شده اند ،غبار
زدايی شده و تحت نام آخرين تئوری ھای
رئاليزم سوسياليستی قرن بيست و يکم
ارائه می شوند.

در ابتدا اين شيوه ھا کارا بودند .برای
مدت تقريبا ده سال مردم وفادارانه درھر
رفراندوم و انتخاباتی به چاوز ،انقالب
بوليوار و سوسياليزم رای دادند .اين که
مردم برای اين مدت طوالنی در اوج تب
و تاب فعاليت انقالب باقی مانده اند،
حيرت انگيزاست .سابقه نداشته است که
يک وضعيت انقالبی بدون پيروزی
انقالب يا ضد انقالب برای ده سال به
طول بيانجامد.
توده ھای مردم برای يک تغيير اساسی
در شرايط زندگی يشان در انتخابات شر
کت کردند .اين موضوع با وضوح کامل
در انتخابات دسامبر  ،٢٠٠٦وقتی توده
ھا بيشترين آرا ی تاريخ ونزوئال را از
آن چاوز کردند ،ثابت شد .آن آرا حکمی
برای ايجاد تغييرات بود .اما گرچه
بعضی اقدامات مترقی مانند ملی سازی
ھا انجام گرفت ،سرعت تغييرات برای
ارضای خواسته ھا و آرمان ھای توده ھا
کافی نبود.

نتيجه ديگری که می بايست از انقالب
بوليواری گرفت اين است که
آنھا خودشان را به قوانين سرمايه داران
محدود کرده اند واين جالب است که خود
سرمايه داران و بورژواھا ونزوئال نشان
دادند که تمام قوانين و مقرارات را کامال
ناديده می گيرند .آنھا در کار شکنی ھای
اقتصادی و توطئه دائمی دست داشته اند،
انتخابات را تحريم کرده اند و اعتراض
شديد خيابانی بر پا ساخته اند ،عليه دولتی
که بوسيله ی انتخابات کامال دموکراتيک
به قدرت رسيده است کودتا کرده اند و
اگر ابتکار توده ھا در خيابان ھا نبود،
برای قتل رئيس جمھور و استقرار
ديکتاتوری فاسدی ھمانند حکومت پينوشه
در شيلی ترديد نمی کردند.

مطرح ساختن حکم ملی سازی زمين،
بانک ھا وصنايع کليدی تحت کنترل
کارگری در مجلس ،می توانست برای
رئيس جمھور بسيار ساده باشد ..اين اقدام
می توانست قدرت اليگارشی را خرد کند
و در عين حال ،از آنجايی که نمايندگان
منتخب مردم در دموکراسی قرار است
دارای قدرت عاليه باشند ،به شکل قانونی
و توسط مجلسی با انتخابات دموکراتيک
انجام می گرفت .بگذاريد حقوقدانان در
مورد اين يا آن نکته بحث کنند .مردم
ازدولتی که خود انتخاب کرده اند انتظار
دارند طبق منافع آنھا و قاطعانه عمل کند.

ھمه اين موضوع را می دانند و نيازی به
توضيح نيست .بورژوازی در دفاع از
منافع طبقاتی اش برای قوانين و قانون
اساسی ھيچ اھميتی قائل نمی شود .اما

اما به جای چنين تصميمات قاطعانه ای
در برابر اليگارشی ،که توده ھا را به
شوق می آورد و بسيج می کرد،
رفراندوم قانون اساسی ديگری برپا شد.

اما چه تعداد رفراندوم و انتخابات برای
انجام خواسته ھای توده ھا نياز است؟
مردم ونزوئال از اين ھمه انتخابات و اين
ھمه رای گيری و سخنان توخالی که
تصاوير زيبايی را ارائه می دھد که ھيچ
شباھتی با آنچه می بينند ندارد ،خسته اند.
توده ھای مردم چه می بينند؟ بعد از
قريب به يک دھه آنھا می بينند که ھمان
ثروتمندان و افراد قدرتمند ھنوز مالک
زمين ھا و بانکھا و روزنامه ھا و
تلوزيون ھا ھستند .ھنوز يک مشت افراد
فاسد بر مسند قدرت قرار دارند -
فرمانداری ،شھرداری و مامورين
حکومتی ،ھمجنين در سطح دولت ،يله!
حتی در سطح جنبش بوليوار و حتی کاخ
ميارفلورس  -که تی شرت ھای قرمز می
پوشند و از سوسياليزم قرن بيست و يکم
صحبت می کنند ،اما بوروکرات ھا و
جاه طلبانی ھستند که ھيچ اشتراک عقيده
ای با سوسياليزم يا انقالب ندارند.
آنھا می بينند که :ھيچ اقدامی عليه اين
رشوه خواران که پايه ھای انقالب را
خرد می کنند صورت نمی گيرد .ھيچ
اقدامی عليه سرمايه دارانی که با رد سر
مايه گذاری در زمينه ی توليد و افزايش
قيمت ھا به کار شکنی در اقتصاد
مشغولند ،انجام نمی گيرد .ھيچ اقدامی
عليه خيانتکارانی که می خواستند رئيس
جمھور را در آوريل سال  ٢٠٠٢به
وسيله يک کودتا به پايين بکشند صورت
نمی گيرد .زمين دارانی که به خاطر قتل
عمدی کشاورزان و دھقانان معاف از
مجازات می شوند و افزايش قيمت اجناس
در بازارھا .ولی سخنگوی دولت ھمه
اين مشکالت را انکارمی کند .مردم اين
چيزھا را می بينند و از خود سوال می
کنند :اين ھمان چيزيست که ما برايش
رای داديم؟

نقش خطرناک رفورميزم
اصالح طلبان و بوروکراتھا و
استالينيستھايی که پست ھای کليدی را
اشغال کرده ،تالش می کنند تا انقالب را
از درون خرد کنند وبا فلج کردن آن
عوامل اصلی سوسياليزم را از آن
بزدايند ،نقش خطرناکی ايفا می
کنند .آنھا دائما به چاوز می گويند که
زياد تند نرود ،بيشتر ميانه رو باشد و
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کاری به مالکيت خصوصی و اليگارشی
نداشته باشد.
از زمانی که چاوز موضوع سوسياليزم
را مطرح کرد ،رفورميست ھا و
استالينيستھا تمامی تالش خود را برای
منحرف کردن جھت سوسياليزم و
انقالب متمرکز کردند .مدعی شدند که
ملی سازی زمين ھا و بآنکھا و کارخانه
ھا فاجعه بار است و اينگونه استدالل می
کنند که توده ھای مردم به حد کافی برای
سوسياليزم آماده نيستند و سلب مالکيت از
اليگارشی و طبقه متوسط و غيره آنھا
را با ما بيگانه و دشمن می کند .مدافع
اصلی و تئورسين اين خط تسليم گرايی
ھاينز دايتريچ است.
دايتريخ مخالف رفراندوم قانون اساسی
بود .ھر کس ممکن است زمانبندی و مفاد
رفراندوم را نقد کند .در واقع ،از نظر
ما ،اصال نيازی به رفراندوم نبود .آنچه
ضرورت داشت ،استفاده از پيروزی
انتخاباتی برای اقدامات قاطع عليه
اليگارشی و ضد انقالب بود .اما موضع
دايتريچ و ديگر رفورميست ھا اينگوه
نبود .کامال برعکس :آنھا به اين دليل با
رفراندوم مخالف بودند که با حرکت به
سوی دگرگونی سوسياليستی جامعه
مخالفت ھستند .آنھا می خواھند انقالب
را متوقف کنند و برای خشنودی
اپوزيسيون ضد انقالب و امپرياليزم آنرا
واژگون سازند.
پيش از انتخابات ،دايتريچ علنا در کنار
ژنرال بادوئل مرتد قرار گرفت .او از
چاوز خواست که با بادوئل متحد شود:
مثل اين است که بگوييم ،انقالب بايد با
ضد انقالب متحد شود .اين برنامه ی
دايتريچ و رفورميست ھا بوده و ھست.
شکست رفراندوم برای آنھا يک معجزه
ی الھی بود .اين شکست به آنھا اجازه داد
فشار را بر رئيس جمھور افزايش دھند:
" می بينی اين خيره سری ات به کجا
رساندت؟ می باسيت به ما گوش می
کردی! ما واقع گرا ھستيم .ما بھتر از تو
می فھميم! نبايد اينقدرعجله کنی .تو بايد
تمام تفکرات سوسياليستی را کنار
بگذاری و با اپوزيسيون و بورژوازی به
مصالحه برسی ،وگرنه شکست خواھيم
خورد"
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حاال اين شکست ضعيف رفراندوم قانون
اساسی به عنوان حرکت به ميانه نشان
داده می شود -.در واقع به راست و به
عنوان اثباتی برای لزوم آشتی با طبقه ی
ميانه ،که به معنای تسليم شدن در برابر
آن است .-اين ھمان روشی است که
دايتريچ و رفورميست ھا با پشتکار به
دورش طواف می کنند .اگر چاوز به آنھا
گوش دھد -و نشانه ھای قطعی ھست که
او نيز اين کار را می کند -انقالب در
خطر بسيار جدی قرار خواھد گرفت.
اين دوستان انقالب بوليواری ،مارا به ياد
دوست "جاب")ايوب( می اندازد که در
زمان نياز او را با لگدی در دھان دلداری
داد .به قول قديمی ھا ":خدا ما را از شر
دوستان حفظ کند ،خودمان از پس دشمنان
بر می آييم"
يک حرکت خطر ناک
در پی توصيه ی ھايی مبنی بر کنار
آمدن با ضد انقالب ،چاوز فرمان عفو
تعدادی از رھبران اپوزيسيون که در
کودتای آوريل  ٢٠٠٢و تعطيلی صنايع
نفتی که ده ميليارد دالر به اقتصاد ضرر
زد و تقريبا در خرد کردن انقالب موفق
بود را صادر کرد.
"فرمان کارمونيا" را به ياد اوريد که طی
آن ،دولت کودتا تمام نھاد ھای انتخاب
شده از طريق انتخابات دموکراتيک،
مانند دادگاه عالی و مجلس ملی را منجل
کرد .حاال کسانی که آن فرمان را نوشته
و امضا کرده اند بخشيده خواھند شد .آنھا
برای ادامه ی فعاليت ھای ضد انقالبی
شان آزاد خواھند بود.
چاوز گفت اميدوار است فرمان عفو اين
پيام را به کل کشور برساند که " ما می
توانيم علی رغم اختالفات در کنار
يکديگر زندگی کنيم" .نھايتا اين کار با
پيروی از دستور العمل ھای معروف
دايتريچ ،تالشی برای استقرار سياست
آشتی ملی است .اين يک حرکت بسيار
خطر ناک است .اگر کودتا پيروز می شد
– اگرچنانچه در مقابل جنبش توده ھای
انقالبی نبود ،اين امر ممکن بود – چه
کسی باور می کند که ضد انقالبيون
اينگوه برخورد کنند؟ انھا حتما چاوز و
عده ی بسياری از ھوادارانش را می
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کشتند و با وجدانی آسوده به خواب ناز
می رفتند.
بر اساس منطق رفورميست ھا ،يک
گرايش آشتی طلبی موجب گفتگو شده و
اپوزيسيون را مجبور به اتخاذ گرايش
منطقی تری می کند .اين بحث کامال بی
پايه و اساس است .چاوز در گذشته به
دفعات اين کار را انجام داده است .نتيجه
دقيقا برخالف پيش بينی رفورميست ھا
بوده است .اين واقعيت ،پس از کودتای
آوريل  ٢٠٠٢و پيشنھاد چاوز برای
مذاکره نشان داده شد .نتيجه چه بود؟
نه آشتی ملی بلکه کارشکنی ھای
اقتصادی .چاوز ھمچنين پيشنھاد مذاکرده
کرد ،تنھا نتيجه تالش مجدد برای بر
اندازی دولت از طريف فراخوان
رفراندوم بود.
اما شايد اپوزيسيون درس ھای ناشی از
اين وقايع را آموخته اند .شايد حاال آنھا
خواستار مصالحه ھستند؟ اپوزيسيون ضد
انقالب چه واکنشی در برابر فرمان عفو
واکنش نشان داده است؟ آيا برای در
آغوش گرفتن چاوز ھجوم آورده اند؟ نه!
سلسله مراتب ارتجاعی کليسای کاتوليک
اين فرمان را تبعيض آميز خوانده و
مدعی است افسران پليسی ھم که مرتکب
قتل شده اند ،مانند نيکسون مورينو رھبر
دانشجويی  ٤٠ساله ی اپوزيسيون که
متھم به تجاوز به افسر پليس زن است و
يا مونيکا فرنانندز که در زمان کودتا
دستور دستگيری غير قانونی رامون
رودريگز ،وزير سابق امور داخلی ،را
صادر کرد -و حاال خواستار بخشش
تبعيديانی مانند کارمونا استانگا و اورتگا
شده است ، -بايد مانند ضد انقالبيون بدنام
بخشيده شوند.
اين جنايتکاران که ھنوز ھيچ ندامتی از
آنچه انجام داده اند و يا عدم تمايل به
تکرار آنھا نشان نداده اند ،آزاد خواھند
بود تا به فعاليت ھای ضد انقالبی خود
ادامه دھند.اين موجب تحريک عصبانيت
برحق اعضای جنبش بوليوار شده است.
مانوئل رودريگز می گويد رئيس جمھور
نمی بايست حکم را امضا کند .او می
پرسد " :پس وقتی که اپوزيسيون کشور
را فلج کرده بود ،حققوق بشر ما کجا
بود؟"
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آيا بايد از سرعت انقالب کاست؟
چاوز به کمک مشاوران رفورميست اش
نتايج اشتباھی از رفراندوم گرفته است.
او در برنامه ی تلويزيونی "الو
پرزيدنته" در ششم ژانويه سال ٢٠٠٨
گفت:
" من مجبورمم از سرعت پيشروی
بکاھم .من در حال حاضر سرعتی را به
آن تحميل کرده ام که فراتر از توانايی
ھای جمعی و با امکاانات است .من اينرا
قبول می کنم ،و يکی از اشتاباھات من
ھمين بود .پيشگامان نبايد تماس خود با
توده ھا را از دست بدھند .انھا بايد در
کنار توده ھا بمانند! من در کنار شما
خواھم ماند ،بنابراين بايد از سرعت خود
بکاھم[...] ،
"اين روح شکست و يا ميانه روی نيست،
به ھيچ وجه .اين واقع گراييست .واقع
گرايی! ماليمت ،صبر ،استحکام انقالبی.
ھيچ کس نبايد احساس شکست و يا نا
اميدی داشته باشد ][...
" من ترجيح می دھم از سرعت خود
بکاھم ،پايه ھا ،بازوان را ،ذھن را ،بدن
را ،قدرت مردم و سازمان ھای مردم را
تقويت کنم .و وقتی آماده بوديم ،به
پيشروی سرعت می بخشيم".
اين کلمات برای گوش تمام ان
بوروکرات ھا و رفورميست ھايی که تی
شرت ھای قرمز به تن می کنند اما در
حقيقت با سوسياليزم مخالف ھستند و
برای خارج کردن انقالب از خط خود
تالش می کنند ،دلشين است ،آنھا ھميشه
در مورد واقع گرايی و ضرورت حرکت
آھسته تر فرياد می زنند .آنھا در مورد
سوسياليزم قرن بيست و يکم صحبت می
کنند اما در واقعيت مايلند سوسياليزم را
به قرون  ٢٢يا  ٢٣عقب بيندازند ،و يا
چه بھتر که به صورت نامحدود .رئيس
جمھور اينطور ادامه داد:
" ما در استراتژی اتحادمان به پيشرفت
نياز داريم .ما نمی توانيم اجاره دھيم
گرايشات افراطی ما را از خط خارج
سازند .ما افراطی نيستيم و نمی توانيم
باشيم .خير! ما بايد اتحاد با طبقه ی
ميانی ،شامل بورژوازی ملی ،را دنبال
کنيم .ما نمی توانيم نطرياتی مانند حذف
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مالکيت خصوصی ،که در تمام دنيا
شکست خورده اند را حمايت کنيم .آنھا
نظريات ما نيستند".
قبال ھم اين اظھارات را خوانده ايم – در
مقاالت و سخنرانی ھای ھاينز دايتريچ،
مارکسيست اسبق که حاال به اردوگاه
رفورميزم و بورژوازی پيوسته است.
خواندن اين کلمات می توانيم تصور
روشنی از گرايشات دست باال در
ميرافلورس داشته باشيم .اين يک گرايش
جديد است که طی چند سال گذشته به
شکل سيستماتيک و با صبر و حوصله
مشغول دسيسه چينی عليه سوسياليزم و
انقالب و ھمچنين ايزوله کردن چاوز از
توده ھا و جناح ھای انقالبی بوده است.
آيا ما افراط گرا ھستيم؟ خير! ما
سوسياليست انقالبی ،مارکسيست ھستيم.
تنھا زمين دارن و بانک داران و سرمايه
داران سوسياليزم را به عنوان افراط
گرايی می بينند .اما آنھا يک اقليت
کوچک در جامعه ھستند .اکثريت قاطع
مردم سوسياليزم را چيزی کامال عادی
می پندارند ،نه افراط گرايی .رئيس
جمھور بار ھا و بار ھا گفته است که
سرمايه داری برده داری است .آيا
آرزوی براندازی برده داری افراط
گرايی است؟ تنھا برده داران چنين می
گويند.
آيا ما خواھان براندازی تمام مالکيت
خصوصی ھستيم؟ خير ،ما به مالکيت
خصوصی اکثريت قاطع مردم کاری
نداريم :کارگران ،دھقانان ،مغازه داران
کوچک و طبقه ی ميانه .ما اشتراکی
کردن ماشين ،تلويزيون يا خانه ی
ھمسايه ھا را پيشنھاد نمی کنيم .اينھا
دروغ ھای مضحکی ھستند که
اپوزيسيون ضد انقالب در مبارزه ی
افترا آميز خود برای رای "نه" به کار
برد.
آنچه ما از آن حمايت می کنيم ،سلب
مالکيت از اليگارشی است :ملی سازی
زمين ،بانک ھا و صنايع کليدی .يعنی
سلب مالکيت از تنھا دو درصد حمعيت.
نه طبقه ی ميانه ،بلکه محتکران فوق
ثروتمند و انگل ھايی که نه تنھا ھيچ
کاری برای پيشرفت اقتصاد ونزوئال
انجام نمی دھند بلکه به کارشکنی ھای
دائم ،ايجاد کمبودھای ساختگی و افزايش
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قميت ھا مشغول ھستند .ما يک سوال
بسيار ساده از دايتريچ و ديگر
رفورميست ھا می پرسيم :چطور ممکن
است بدون سلب مالکيت از اليگارشی به
سوسياليزم رسيد؟
توليد ناخالضص ملی ونزوئال ٨٫٤
درصد رشد يافته است .اما ھنوز
مشکالت جدی وجود دارد .تورم به طور
رسمی به ٥/٢٢درصد رسيده است.
افزايش قيمتھا به طبقه پايين جامعه به
مراتب بيشتر ضربه زده است تا طبقه
ثروتمند .کمبود موارد غذايی که تاثير
شديدی بر توليد محصوالت اساسی
چون شير لوبيا و مرغ گذاشته است
ھمچنان ادامه دارد .اين موضوع نارسايی
کشاورزی خصوصی ونزو ئال را نشان
می دھد .يک کشور حاصلخيز و غنی
بيش از ھفتاد درصد موارد غذای خود را
از خارج وارد می کند – يک وضعيت
رسوايی آور.
کميابی توليدات اساسی غذايی در نتيجه
ی خرابکاری تعمدی مزرعه داران
سرمايه دار و پخش کنندگان انحصاری
نقش مھمی در شکست رفراندوم قانون
اساسی ايفا کرد .اما واکنش وزير
مربوطه چه بود؟ بال فاصله بعد از
رفراندوم اعالم نمود که کنترل قيمت بر
روی شير و ھمچنين ديگر کاالھای
اساسی منسوخ می شود .اين اقدامات باز
ھم امتيازات ديگری به اليگارشی بود.
راه حل ساده ای برای حل مشکل کمبود
غذا وجود دارد :سلب مالکيت از تمام
کمپانی ھا و افرادی که در اين کارشکنی
زنجيره ی توزيع مواد غذايی نقش
دارند .اين اقدام دموکراتيک می توانست
غير از بطور مشخص يک سال پيش
يعنی زمان امضای حکم مربوط به
کارشکنی و احتکار مدت ھا پيش مطرح
شود .تمام زمين ھای سلب مالکيت شده
بايد تحت کنترل دموکراتيک کميته ھای
متشکل از نمايندگان دھقانان و کارگران
قرار گيرد تا توزيع موارد غذايی برای
توده ھا تضمين شود .عالوه بر اين،
کميته ھای تدارکات بايد در تمام محالت
کارگری و فقير نشين داير شوند تا
بيداری انقالبی را در مورد توزيع مواد
غذايی اجرا کنند و مبارزه عليه احتکار،
کارشکنی ،فساد و قاچاق را بر عھده
گيرند.
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اين حقايق نشان می دھند که اقتصاد
بازاری در ونزوئال در در حال سقوط
است .زمين داران و کاپيتاليست ھا اين
مشکالت اقتصادی را حل نمی کنند و از
انجام چنين کاری عاجز ھستند .تنھا
راه حل موجود برای پآيان دادن به اين
کار شکنی و اطمينان از استفاده از
پتانسيل ھای اقتصادی فراوان ونزوئال
در جھت منغعت مردم ،ملی سازی
مالکيت اليگارشی و برپايی يک اقتصاد
با برنامه ی سوسياليستی است که به
صورت دموکراتيک توسط طبقه ی
کارگر اعمال می شود.
توصيه ی لوکاشنکو
ونوزئال چقدر از داشتن اين ھمه توصيه
خوشبخت است! توصيه ھايی از ھر سو
و به مقدار فراوان .اگر ھر توصيه يک
بوليوار بود ،ھر شھروند ونزوئال می
توانست يک ميليونر باشد .گويا
لوکاشنکو ،رئيس جمھور بالروس ،نيز
توصيه ھايی به چاوز داشته است.
اما قبل از قبول مشورت کسی ،بايد
اعتبار او را سنجيد .بعالوه ،ما توصيه
ھای برآمده از مستی ی يک الکلی ديرينه
را نمی پذيريم ،و در عمل جراحی مغز
نيز از يک قصاب کمک دريافت نمی
کنيم .گفته می شود لوکاشنکو "فروپاشی
اتحاديه جماھير شوروی را شاھد بوده
است" .بله ،او نه تنھا شاھد ،بلکه تا
حدودی از مسئولين ان واقعه ھم بود.
شوروی از درون بوسيله ی قشر انگلی
بوروکرات ھايی که بخش عظيمی از
ارزش افزونه ی توليد شده توسط
کارگران را به حساب ھای خود ريختند
نابود شد.
اقدامات بوروکرات ھا در شوروی
دستاورد ھای اقتصاد با برنامه ی ملی را
از طريق دزدی ،خرابکاری ،سو
مديريت و فساد تحليل برد .بايد گفت ،آنھا
مانند بوروکراسی ضد انقالب ونزوئال
عمل کردند که از حاال مشغول فشردن
گلوی انقالب است .لوکاشنکو عضوی از
قشر ممتاز بوروکرات ھای شوروی بود.
آنھا زمانی خود را کمونيست می ناميدند
و در روز اول ماه می به سخنرانی در
مورد سوسياليزم می پرداختند .اما حاال
به لذت اقتصاد سرمايه داری و بازار
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آزاد روی آورده اند .بازرگان شده اند و
مال و ثروتی به ھم زده اند .ھمين نوع
بوروکرات ھا در ونزوئال تی شرت ھای
سرخ رنگ به تن می کنند و از
سوسياليزم سخن می گويند .عقايد آنھا به
ھمان اندازه ی عقايد لوکاشنکو به
سوسياليزم شباھت دارد.
اين ھمه توصيه! و چه خوش شانس که
تمام اين توصيه ھای به يک محور اشاره
دارد " :چاوز احمق نباش ،چاوز زياد تند
نرو! سوسياليزم را فراموش کن! به
کارگران و دھقانان گوش نده :آنھا
احمقند! به پولدار ھا گوش بده! فقط آنھا
را ترقيب کن تا وطن پرست ھای خوبی
باشند و در ونزوئال سرمايه گذاری کنند.
اينطوری ھمه چيز رو به راه خواھد
شد!"
لوکاشنکو آشکارا به چاوز گفت" :
کارگشاھا! اين بورژوازی ملی ،بايد حس
وطن دوستی آنھا را برانگيزی ،عشق به
کشور و سرزمين پدری ،حتی اگر آنھا
کارگشا ھستند و پولدار ،بايد پولشان را
در ونزوئال سرمايه گذار کنند!"
اگر مفھوم آن زياد جدی نبود می توانست
واقعا مضحک باشد .ما نمی دانيم چه
بورژوازی ملی در بالروس وجود دارد.
اما می دانيم که بورژوازی ونزوئال در
خود اين کشور سرمايه گذاری نمی کند.
می دانيم که سرمايه ھا فرار می کند .می
دانيم که کارشکنی اقتصادی در کار
است .می دانيم که احتکار باعث خالی
شدن قفسه ھای مواد ضروری و افزايش
قيمت ھا شده است .می دانيم که کارخانه
ھا تعطيل و کارگران روانه ی خيانبان ھا
می شوند .اين چيزيست که ما می دانيم .و
خوب می دانيم چه کسی مسئول آن است
و به دليل آن واقفيم.
رئيس جمھور بالروس چه پيشنھادی
دارد؟ او از ما می يخواھد تا از
بورژوازی ونزوئاليی بخواھيم رفتار
خود را اصالح کنند ،دست از کارشکنی
بردازند و وطن پرست باشند .مثل اين
است که از درخت نارون ،گالبی
بخواھيم .سرمايه داران با سخنرانی در
مورد وطن پرستی تحت تاثير قرار نمی
گيرند .آنھا ھميشه طبق منافع طبقاتی
خود عمل می کنند .آيا حمايت انقالب
بوليوار جز منافع آنھاست؟ ما شيوه ی

برخورد آنھا طی ده سال گذشته را ديده
ايم .تنھا يک فرد کور نمی تواند اين نکته
را درک کند که بورژوازی شديدا با
انقالب و تمام خواسته ھايش دشمن است.
آشتی منافع پرواتاريا و بورژوازی غير
ممکن است .کسی می تواند از منافع
پرولتاريا به عنوان اکثريت جامعه و يا
منافع بورژوازی به عنوان اقليت انگل
ھای ثروتمند –بانکدار ھا ،زمين دار ھا
و سرمايه داران -حمايت کند .اما ھيچ
کس نمی تواند حامی ھر دو باشد.
رفورميست ھا با تالش برای آشتی دادن
منافع اشتی ناپذير طبقاتی ،نھايتا از طبقه
ی حاکم در برابر طبقه ی کارگر حمايت
می کنند.
مسئله ی دولت
چاوز يک بازسازی عميق در دولت
خود ،شامل گماشتن نايب رئيس جمھور
جديد و تغييرات در  ١٣نفر از کل ٢٧
وزير را اعالم کرده است .طی ده سال
گذشته تغييرات زيادی از اين دست انجام
گفته است .وزرا با سرعت تغيير کرده
اند ،اما اين ھيچ چيز را حل نمی کند.
آنچه ضروری است ،نه تغيير و تحوالت
مداوم در باال ،بلکه اجرای سياست
سوسياليستی است.
رئيس جمھور اميدوار است بر فسادی که
به گفته ی خود او خطرناک ترين دشمن
انقالبی است فائق ايد .در واقع درست
است .اما حل مسئله ی بوروکراسی با
اھداف بوروکراتيک غير ممکن است.
تنھا راه ريشه کنی فساد و بوروکراسی،
اجرای ھمگانی کنترل و مديريت
کارگری ،محدوديت حقوق مامورين
دولت تا حد يک کارگر ماھر و و عزل
ھر مقام دولتی ،وزير ،فرماندار يا
شھرداری است که خواسته ھای توده ھا
را دنبال نمی کند.
ده سال پس از آغاز انقالب ،دستگاه
دولتی قديمی که از جمھوری چھارم به
ارث رسيده بود ھنوز برقرار است.
مشکل ھمينجاست! تاريخ ثابت می کند
که نمی توان يک انقالب را بدون انحالل
پايدار فساد،
ماشين دولتی قديمی ،که منبع
ِ
بوروکراسی و ستم کشی باقی می ماند،
به پايان رساند .اما رفورميست ھا به اين
حرف اعتنايی نمی کنند .آنھا توده ھا را
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مناسب حاکميت نمی دانند .اما چه کسانی
توانايی اداره ی جامعه تحت تسلط
سوسياليزم را دارند؟ بوروکرات ھا و
جاه طلبان يا خود کارگران؟
در اينووال که طی چند سال گذشته توسط
کارگران اشغال و اداره شده است ،کنترل
کارگری برقرار است و ھر کس ،از
نظافتچيان تا مديران ،حقوق برابر می
گيرند .چاوز مدتی نه چندان قبل گفت که
بايد از اين مدل پيروی کرد ،و درست ھم
بود .ما نمی خواھيم تجربه ی کاريکاتور
مانند ِ توتاليتر -بوروکراتيکی که از
سوسياليزم در اتجاديه جماھير شوروی
شاھد بوديم را تکرار کنيم .آنچه به آن
نياز داريم ،بازگشت به برنامه ی
دموکراتيکی است که توسط لنين و
تروتسکی طرح شد – برنامه ی
دموکراسی کارگری -است.
چطور انتخابات را به حريف واگذار کنيم
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کميته ی ترويج و تبليغ ملی "پی اس يو
وی" خواھد بود .جورج رودريگز به
عنوان يک جناح چپی شناخته می شود.
چاوز گفت " :من از ھمه می خواھم تا
انرژی و خواست تحکيم ھر چه بيشتر
حزب جديد را داشته باشند" انتظار می
رود کنگره يک ماه به طول بيانجامد و
در مورد برنامه ی سياسی ،ساختار ھا و
اساسنامه ی حزب جديد تصميم گيری
کند.
افتتاح "پی اس يو وی" يک قدم بسيار
مھم بود ،اما تنھا در صورتی موفق
خواھد بود که قاطعانه از سوسياليزم دفاع
کند .چاوز پنج موتور انقالب و نقشه
ھايش برای سوق دادن کشور به سوی
سوسياليزم قرن بيست و يکم را نام برد
و بر ادامه ی حرکت به جلو بر اساس
برنامه اصرار داشت ،اما از آنکه برخی
از تغييرات به دليل شکست رفراندوم
اجرا شدنی نيست اظھار تاسف کرد .او
گفت ":ما نمی توانيم آنھا را به پيش
ببريم ،زيرا آنھا به اصالح قانون اساسی
بستگی داشتند"

انقالب در رفراندوم قانون اساسی با
مشکل مواجه شد .اما اين به معنی يک
شکست قطعی نيست .عوامل بسياری می
توانند حتی در ماه ھای اينده در دگرگون
کردم وضعيت دخالت داشته باشند .در
سال  ٢٠٠٨انتخابات فرمانداران و
شھرداران برگزار خواھد شد .واضح
است که ضد انقالب که با پيروزی در
رفراندوم قانون اساسی روحيه پيدا کرده
است ،تمام نيرو ھای خود را برای باز
پس گرفتن مقام و مناسب از دست رفته،
بسيج خواھد کرد .سوال اين است که :آيا
بوليواری ھا می توانند تود ه ھا را برای
شکست آنھا بسيج کنند؟

اما چرا انقالب بايد به اپوزيسيون اجازه
دھد با اتکا به يک پيروزی بسيار خفيف،
بر او ديکته کند چه می تواند و چه نمی
تواند انجام دھد؟ چرا دم بايد بتواند سگ
را بجنباند؟ اين يک راه مسلم نوميد
ساختن توده ھايست که پيش از نيز به
دليل سرعت پايين تغييرات نا اميد شده
بودند .اين وضعيت به حالت بی ميلی و
بيش از آن به عدم حضور در انتخابت
منجر خواھد شد .اين دقيقا ھمان چيزيست
که اپوزيسيون می خواھد.

چاوز اصرار دارد که در ھيچ زمينه ای
نبايد از ضد انقالب شکست خورد :او
گفت " :آماده شويم! زيرا در انتھای سال
اتخابات برگزار خواھد شد" و ھشدار می
دھد ":ضد انقالبيون لحظه ای از تالش
برای بازپس گيری فرصت ھای از کف
رفته غافل نمی شوند .تصورش را بکنيد
اگر موفق به اين کار شوند ".رئيس
جمھور بر تحکيم حزب سوسياليست
يکپارچه ی جديد ونزوئال )پی اس يو
وی( اصرار تاکيد کرد .او اعالم کرد که
کنگره ی اغاز به کار حزب جديد در ١٢
ژانويه برگزار خواھد شد و نايب رئيس
جمھور اسبق ،جورج رودريگز ،رھبر

چاوز برای انتخابات بعدی فرماندھان و
شھراداران که در اکتبر امسال برگزار
می شود ،اتحاد نيرو ھای وطن پرست را
فراخوانده است که شامل "پی اس يو
وی" ،موطن برای ھمه )پی پی تی( و
حزب کمونيست ونزوئال خواھد بود" .پی
اس يو وی" يک حزب توده ای با ميليون
ھا عضو و حاميانی است که می خواھند
برای سوسياليزم مبارزه کنند .اين حزب
چه نيازی به اتحاد اين حزب با "پی پی
تی" دارد که حزبی است کوچک ،با
سياست فرصت طلبانه است؟ ممکن چنين
استدالل کنند که يک بعالوه ی يک
مساوی دو است ،اما دو نفر در يک قايق

١١

در حالی که در جھت ھای مخالف پارو
می زنند ،مساوی با از کار افتادگی است.
مارکسيست ھای ونزوئاليی از "پی اس
يو وی" حمايت خواھند کرد و در کنگره
ی آن برای يک برنامه و سياست
سوسياليستی مبارزه خواھند کرد .ما با
اتحاد با احزاب و سازمان ھايی که به
شکل پايدار برای سوسياليزم مبارزه نمی
کنند مخالف ھستيم .ما با اتحاد با
بورزوازی و قرار گرفتن با آن در يک
بلوک مخالف ھستيم .ھشدار می دھيم که
سياست مورد دفاع رفورميست ھا مبنی
بر آشتی با نيرو ھای ارتجاع به آشتی
ملی و صلح منجر نخواھد شد .بلعکس،
سياست ھای ھمسازی طبقاتی فعالين
جنبش بوليوار ،که توده ی سربازان
انقالب ھستند ،را دلسرد و نا اميد خواھد
کرد .اين يک راه مسلم واگذاری
انتخابات به حريف است.
و چطور در انتخابات به پيروزی برسيم
رئيس جمھور ھمچنين گفت ":ما بايد
برای تقويت بلوک تاريخی ،آنچه
گرامشی می خواندش ،به دنبال ايجاد
اتحاد باشيم .تنھا يک سال پيش ما
انتخابات را با  ٦٣درصد آرا ،ھفت
ميليون رای ،با پيروزی پشت
سرگذاشتيم .اين يک پايه ی قوی است".
بله ،يک سال پيش بيش از ھفت ميليون
نفر به چاوز رای دادند و و اين در واقع
يک پايه ی بسيار قوی است .اما اين
سوال پرسيده شود که ":چرا تقريبا سه
ميليون نفر از اين رای دھندگان در
رفراندوم قانون اساسی رای ندادند؟
دايتريچ می گويد :زيرا سرعت چاوز
زياد بود و بيش از حد پيش رفته است،
بنابراين بايد از سرعت خود بکاھد .اما
اين استدالل کامال اشتباه است.
اپوزيسيون در انتخابات پيروز نشد :بلکه
بوليواری ھا درآان شکست خوردند.
اپوزيسيون پس از تالش ھای فوق
بشری ،توانست تنھا دويست ھزار رای
بيشتر از سال پيش کسب کند ،در حاليکه
آرای چاويستا ھا نزديک به سه ميليون
کاھش يافت .اين موضوع اثبات کننده ی
حرکت به ميانه نيست ،بلکه برعکس،
نشان می دھد که قطب بندی رشد يابنده و
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عظيمی ميان طبقات صورت گرفته
است .اين واقعيت ھمچنين عناصر
خستگی و رفع توھمات را در توده ھايی
که پايه ھای انقالب بوليوار ھستند نشان
می دھد.
شکست رفراندوم قانون اساسی اخطاری
است مبنی بر آنکه توده ھا از وضعيتی
که در آن صحبت ھای بی پايان در مورد
سوسياليزم و انقالبی به تغييرات بنيادی
در شرايط زندگی شان منجر نشده است،
خسته ھستند .توده ھا بسيار صبور بوده
اند ،اما صبر آنھا رو به پايان است .اين
عقيده که آنھا ھميشه از رھبران پيروی
خواھند کرد – ھمان عقيده ی خطرناک و
اشتباه تقدير گرايی انقالبی -به عنوان
عقيده ی تماما پوچ نشان داده شده است.
بلعکس ،اين سرعت پايين انقالب است
که به رفع توھمات ميان اليه ی در حال
رشد توده ھا منجر شده است .مسئله از
نظر آنھا ،نه تندروی يا پيشروی بيش از
حد انقالب  ،بلکه حرکت ارام و پشروی
ھای ناکافی آن است .اگر اين رفع
توھمات توده ھا ادامه يابد ،به بی ميلی و
نا اميدی منجر خواھد شد .اين موضوع
ضد حمله ی نيرو ھای ارتجاع را فراھم
می اورد که می تواند انقالب را تحليل
برده و انقالب را به سوی يک شکست
بزرگ سوق دھد .زمان تبديل حرف به
عمل ،اقدامات قاطع برای خلع سالح ضد
انقالب و سلب مالکيت از اليگارشی فرا
رسيده است.
سوسياليزم – تنھا راه!
آيا شکست اجتناب ناپذير است؟ خير،
البته که اينطور نيست .انقالب می تواند
پيروز شود ،اما تنھا در شرايطی که
جناح دايتريچ استالينيست – رفورميست
از نظر سياسی افشا شده و شکست
خورده باشد .جنبش بايد از وجود
بوروکرات ھا جاه طلب ھا و عناصر
بورژوازی پاکسازی شود و قاطعانه از
يک برنامه ی سوسياليستی حمايت کند.
تنھا در چنين شرايطی انقالب می تواند
به پيروزی برسد.
وقتی سيمون بوليوار برای اولين بار
پرچم مبارزه با قدرت امپراطوری اسپانيا
را برافراشت ،از نظر عده ی بسياری
اين کار کامال غيرممکن می نمود .شکی
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نيست که اگر ھاينز دايتريچ در آن زمان
زنده بود ليبرتادور را به استھزا می
گرفت ،ھمانطور که امروز با
مارکسيست ھا چنين می کند .با اين حال
بوليوار گرچه با تعداد بسيار کمی حامی
آغاز به کار کرد ،در نھايت به پيروزی
رسيد ،درست مانند چاوز ،که جنبشش در
ابتدا نوميد به نظر می رسيد ،اما به
پيروزی رسيد ،چون توده ھا را برای
مبارزه عليه اليگارشی بسيج کرد .مبارزه
ھنوز پايان نيافته و پيروزی تضمين نشده
است .ھرگز اينطور نيست .اما يک چيز
واضح است :تنھا راه موفقيت ،بيدار
کرده توده ھا برای مبارزه ی انقالبی
است.
بزرگترين پيروزی ھا يا وحشتناک ترين
شکست ھا :اين دو تنھا آلترناتيو ھای
پيش روی ِ انقالب بوليوار ھستند .کسانی
که مسير آسانی را نويد می دھند ،مسير
صلح طبقاتی ،در حقيقت يا ايجاد اميد
ھای واھی و خياالت باطل و خلع سالح
توده ھا در مقابل نيرو ھای ضد انقالبی
که چنين توھماتی ندارند و به محض آنکه
شرايط اجازه دھد برای سرنگونی چاوز
در تالش ھستند ،نقش ارتجاعی ايفا می
کنند .تنھا راه پيشگيری از ان ،انحالل
قدرت اقتصادی اليگارشی ،سلب مالکيت
از زمين داران ،بانک داران و سرمايه
دارن و طرح يک برنامه ی توليد
سوسياليستی است.
دايتريچ و رفورميست ھا چنين استدالل
می کنند که اينچنين عمل کردن می تواند
موجب تحريک امپرياليست ھا و
ارتجاعيون گردد .اين مزخرف است.
امپرياليست ھا و ارتجاعيون با اعمال
خود نشان داده اند که به ھيچ عامل
تحريکی برای اقدامات خود نياز ندارند.
آنھا مدام در حال تخريب انقالب ھستند.
اين عقيده که اگر ما ميانه روی نشان
دھيم و با ارتجاعيون آشتی کنيم ،انھا
اقدامات ضد انقالبی خود را متوقف
خواھند کرد احمقانه و خطرناک است.
در عکس ،چنين برخورذی تنھا به آنھا
جرات و روحيه می دھد.
البته انقالب ونزوئال نمی تواند در انزوا
به پيروزی نھايی برسد .اما برای زمان
زيادی منزوی نخواھد بود .ونزوئالی
انقالبی بايد فراخوانی را رو به کارگران
و دھقانان امريکای التين برای پيروی از
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رھبری آن اعالم کند .با شرايط موجود
در قاره ،چنين فراخوانی بی پاسخ
نخواھد ماند .نمونه ی يک دولت
کارگری دموکراتيک می تواند حتی اثری
بزرگ تر از روسيه ی سال ١٩١٧
داشته باشد.
دول بورژوازی آمريکای التين با توجه
به قدرت شگرف طبقه ی کارگر ،و بن
بست ھمه گير سرمايه داری به سرعت
سقوط خواھند کرد و بدين ترتيب زمينه
ی فدراسيون سوسياليستی آمريکای التين
و در نھايت سوسياليزم جھانی ايجاد
خواھد شد .بر اساس برنامه ی مشترک
توليد و ملی سازی بانک ھا و انحصارات
تحت کنترل و مديريت دموکراتيک
کارگری ،اتحاد واقعی نيرو ھای مولده ی
قاره و بنابراين بسيج يک نيرو مولده ی
عظيم ممکن خواھد بود .بی کاری و فقر
می تواند به تاريخ تبديل شوند.
روزانه کار می تواند بدون کاھش
دستمزد به  ٣٠ساعت تقليل يابد .اين اقدام
می تواند به عنوان اثبات قدرت متد ھای
سوسياليستی نتيج بسيار خوبی در
سرتاسر جھان داشته باشد .اما ھمانطور
که لنين توضيح داد ،مسئله ی مھم تر آن
است که اين اقدامات زمان کافی برای
مديريت صنعت و دولت را در اختيار
طبقه ی کارگر خواھد گذاشت .پس يک
برنامه ی توليد سوسياليستی ،از باال تا
پايين تحت کنترل طبقه ی کارگر ،می
تواند با وجود کاھش ساعات کار ،به رشد
بيکرانی در توليد منجر شود .عمل و
تکنيک ،که از قيود سودجويی شخصی
رھا گشته می تواند به حد بی سابقه رشد
يابد.
دموکراسی ديگر چھره ی محدود امروز
خود را نخواھد داشت ،بلکه در مديريت
دموکراتيک جامعه به دست کل جمعيت
تعريف خواھد شد .زمينه برای شکفايی
ھنر ،علم و فرھنگ گسترده می شود و
بدين وسيله تمامی ميراث غنی فرھنگی
مردم تمام قاره.را به خود جلب می کند.
اين ھمان چيزيست که انگلس جھش
انسان از قلمرو نياز به قلمرو آزادی می
نامد .اين سوسياليزم حقيقی قرن بيست و
يکم است :تنھا راه پيشروی برای انقالب
ونزوئال.
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گردش کرکس ھا به دور
کوبا پس از فيدل کاسترو
منبعIn Defence Of Marxism :

برگردان :وندا نوژن
روز سه شنبه ١٩ ،فوريه ،فديل کاسترو
کناره گيری خود را از منصبش ،به
عنوان رئيس جمھور ،اعالم کرد .اين
واقعه  ١٩ماه پس از عمل ّ
جراحی معده
ی فيدل کاسترو رخ داده و در حقيقت ،او
از آن زمان تا به حال در انظار عموم
نبوده است .پوشش ھای خبری از زمان
استعفای او مشمئز کننده بوده اند .ھيچ
اشاره ای به اھداف اجتماعی انقالب
]کوبا[ نيست بلکه تنھا صحبت ھای
بسياری از ديکتاتوری بی رحمانه و
غيره است.
فوراً پس از شنيدن ]خبر[ بازنشستگی
کاسترو ،جورج بوش اعالم کرد که اين
ول
موضوع می بايست يک گذار و تح ّ
دموکراتيک را آغاز کند و اين که "
تحول بايد منجر به انتخابات
سرانجام اين ّ
آزاد و عادالنه گردد .و من خواھان
]انتخابات[ آزاد و عادالنه ھستم ".او
اضافه کرد که " اياالت متحده به مردم
کوبا کمک خواھد کرد موھبت آزادی را
بفھمند" حقيقتا ً موھبت آزادی! ما بايد
بپرسيم که آيا او به آن نوع موھبت
ارزانی شده به مردم عراق يا افغانستان
اشاره می کند؟
رياکاری و تزوير يک شخص ھيچ
محدوديتی ندارد .ھر کسی می داند که
پس از انتخاب شدن بوش بی نظمی و
درکل جھان[ به وجود آمد،
ّ
ھرج و مرج ]
بنابراين او اجازه ندارد به ديگران درس
ھايی در مورد دموکراسی بياموزد .به
عالوه ،ما می توانيم مطمئن باشيم ّ
تقلب
رسوا کننده ی انتخابات اخير پاکستان ھم
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ّ
متخصصين" آمريکا
با کمک و رايزنی "
بود.
تن و براک
در اين ھنگام ھيلری کلين ِ
اوباما ،ھر دو اظھار کردند که به تحريم
تجاری در شرايطی که کوبا به دنبال
"اصالحات دموکراتيک" است پايان
خواھند بخشيد .قدرت ھای اروپايی
اصلی اظھارات ديگری را اضافه کردند،
]مثالً[ عنوان کردند که بازنشستگی
کاسترو می تواند راه را به سوی
"تغييرات دموکراتيک" باز کند.
اتحاديه اروپا نشان داده است که می
خواھد روابط ديپلماتيک خود را با کوبا
مج ّ
دداً آغاز کند .عضو کميسيون کمک
ھای اتحاديه اروپا ،لوئيس مايکل اعالم
کرد " ما رضايت خود را از شرکت در
يک گفتگوی سازنده با کوبا تصريح می
کنيم" او حتی تصميم دارد که از کوبا در
تاريخ  ٧-٦مارس ديداری به عمل آورد.
با ّ
توجه به يک گزارش ،اھداف اتحاديه
تحول صلح آميز
اروپا " حمايت کردن از ّ
به سوی يک دموکراسی پولوراليستی،
احترام به حقوق بشر و بھبود در
استاندارد ھای زندگی مردم کوبا است".
آن ھا ھمگی در شرايطی که برای کوبا
به وجود آمده است وانمود کردند که
انسان ھايی دموکرات ھستند .در حقيقت
اّما آن ھا شبيه کرکس ھايی ھستند که
منتظر فرا رسيدن روزی اند که منقار ھا
و پنجه ھايشان را در جسم کوبا فرو کنند.
چيز ديگری که آن ھا می خواھند ،پايان
دادن به سيستم اقتصادی ای است که با
انقالب کوبا موجوديّت پيدا کرد .آن ھا
می خواھند سرمايه داری به کوبا
بازگردد .اين ھمان چيزيست که اينان
"دموکراسی" معنا می کنند!
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خير ،آن ھا فقط بھتر از بوش و حلقه ی
دوستان کند ذھنش درک می کنند که
معرفی مج ّ
بھترين راه برای ّ
دد سرمايه
داری به کوبا خاتمه بخشيدن به تحريم،
شروع تجارت ،جاری کردن سيل پول
نقد به کوبا و آشکار کردن اين پروسه
است.
به ھمين دليل بسيار منزجر کننده است
وقتی ما می شنويم که برخی عناصر
اصالح طلب در طيف چپ از چنين
"تفاھمی" دفاع می کنند .کاری که آنان
عمالً انجام می دھند مشورت با
بورژوازی است برای خارج کردن اين
تيغ از پھلوی خودش.
تمام اين صحبت ھا حول دموکراسی در
حقيقت برای اھداف واقعی امپرياليسم می
پيشنھادات
باشد .چندی پيش فايننشل تايمز
ِ
با مالحظه تری داد .آن ھا "مسير چين"
برای کوبا و اتمام تحريم ]کوبا از جانب[
اياالت مت ّحده آمريکا را پيشنھاد دادند.
مدل چينی آزاد کردن کوبا را به سوی
سرمايه داری ھمراه با يک قدرت دولتی
کنترل کننده از باال به ذھن متبادر می
کند.
کاسترو مانع عقب گرد به سوی سرمايه
داری است
فيدل کاسترو چين را در دھه  ١٩٩٠پس
از فروپاشی شوروی بازديد کرد و تمايلی
به آن چه که مشاھده کرد نداشت .پس از
آن با وجود فشار شرايط اقتصادی برای
آزاد کردن کوبا به سوی سرمايه گذاری
خصوصی ،او در مقابل نصايح تماما ً
متمايل به سرمايه داری مقاومت کرده
است .اين دليل حقيقی نفرت بورژوازی
از کاسترو است :آنان از انقالبی که
سمبلش اوست م ّ
تنفرند.

"تفاھم" يا مسير چين
يکی ديگر از عبارات ُمد شده ی اين چند
روزه "تفاھم" است .در ھمين ھنگام که
بوش به سالح ھايش می چسبد و بر
افزايش ] ّ
شدت[ تحريم پافشاری می کند،
بورژوازی زيرک تر ،ھم در اياالت
متحده آمريکا و ھم در اروپا،در حال
برجسته کردن نياز به "تفاھمات" است،
به عنوان مثال لغو تحريم و باز کردن
کانال ھای تجاری .آيا اين شاخه از
بورژوازی منافع يا اھداف متفاوتی دارد؟

بايد به اين آقايان يادآوری کنيم که کوبا
پيش از انقالب چگونه بود :اين کشور
يک ديکتاتوری بود که به وسيله ی
فولخنسيو باتيستا ی مورد حمايت آمريکا
ِ
دوام داشت .بنابراين بحث بر سر
"دموکراسی" نيست .باتيستا يکی از
دوستان امپرياليسم آمريکا بود .او ،کشور
آنان را اداره می کرد .آن ھا اجازه داشتند
که از کوبا به عنوان زمين بازيشان
استفاده کنند ،در حالی که مردم کوبا از
شرايط وحشتناکی رنج می بردند.
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انقالب کوبا به اين شرايط پايان داد! ]اين
انقالب[ اجازه داد تا کشور يک سيستم
پيشرفته مراقبت ھای پزشکی را به وجود
آورد ،به طوری که اميد زندگی به
سطوح کشورھای پيشرفته سرمايه داری
ارتقا پيدا کرد؛ تحصيالت رايگان را
برای ھمه تصويب کرد؛ به ھمه ی مردم
کوبا احساس احترام و ّ
عزت بخشيد؛ ھم
چنين بورژوازی انگلی و بيشتر از ھمه
سيطره ی شرکت ھای چند ّ
مليتی آمريکا
را نابود کرد .برای بورژوا ھا و ليبرال
ک نشسته در لندن يا
بورژوا ھای کوچ ِ
نيويورک اين موارد ممکن است جزئيات
مھمی باشند .اين ليبرال ھا می
نه چندان ّ
توانند برای مراقب ھای پزشکی خود
پول پرداخت کنند ،ا ّما مردم کوبا نمی
توانند .آن ھا برای "دموکراسی" در کوبا
خواھند جنگيد! آن ھا ھم چنين برای
خصوصی سازی خدمات بھداشتی،
ّ
متعلق به
آموزشی و تمامی سرمايه ھای
کوبا خواھند جنگيد .آن ھا برای حقوق
شرکت ھای چند ّ
مليتی جھت چپاول کوبا
و باز گرداندن آن به دوران باتيستا
خواھند جنگيد.
آن ھا ھم چنين می دانند که اگر کاسترو
ھنوز زنده ،ھر چند بازنشسته ،است ،بر
روی رويداد ھای اين جزيره تأثير و نفوذ
اولی
سمت دبير ّ
خواھد شد .او ھم چنان ِ َ
حزب کمونيست را دارد .اين موضوع
احتياط برخی از مف ّسرين بورژوا را
توضيح می دھد .آن ھا ھم چنين شروع
به انديشيدن در مورد نقش رائول کاسترو
کرده اند ،که در حال شروع به دست
گرفتن نقش رھبری که تا کنون به وسيله
ی کاسترو ايفا می شده است ،می باشد.
آن ھا به ھر کلمه ای که گفته می شود
می چسبند ،به آن اميد که بتوانند راھی به
سوی سرمايه داری پيدا کنندً ].
مثال[عنوان
کرده اند که فيدل کاسترو به عنوان رئيس
جمھورھنگامی که  ١٩ماه پيش بيمار
شد ،مردم کوبا را تشويق به بحثی آزاد
در مورد کمبود ھا و نقص ھای "سيستم
کمونيستی" کوبا کرده است .اگرچه در
حقيقت او]فيدل کاسترو[ تا کنون تغييرات
اندکی را ايجاد نموده است،ولی رائول
کاسترو انتظارات امپرياليست ھا و
کوبايی ھای در تبعيد را تا حدودی باال
برده است.
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کدام راه به سوی جلو؟
آن ھا ھرگز آن چه را که رائول کاسترو
در اواخر سال قبل گفت درک نکرده
اند ":چالش ھايی که ما پيش روی خود
اما کسی شکی در
داريم بزرگ ھستندّ ،
مورد اعتقاد راسخ مردم ما ندارد که تنھا
از طريق سوسياليسم است که ما می
توانيم بر مصائب غلبه و آرمان ھای
اجتماعی نيم قرن پس از انقالب را حفظ
اما رائول کاسترو ھم چنين سال
کنيمّ ".
قبل در ماه ژوئيه اعالم کرد که کوبا
برای صحبت جھت پايان دادن به دھه ھا
اما تنھا ھنگامی که
خصومت آماده استّ ،
بوش کاخ سفيد را ترک گفته و فرصتی
را برای آينده باقی گذاشته باشد.

مطابق با برخی از گزارشات ،رائول
کاسترو به نظر يکی از تحسين کنندگان
مدل چينی می رسد .بی شک او به خاطر
نياز به توسعه ی اقتصاد کوبا ]به اين
سو[ کشيده شده است .کشور دھه ھا
تحريم به دست امپرياليسم آمريکا را
تحمل کرده و از زمان فروپاشی شوروی
ّ
اما
به طرز وحشتناکی آسيب ديده استّ .
بايد به او ھشدار داد که :رژيم چين با ايده
ی ورزيدن اقتصاد با انگيزه ی رشد آغاز
به کار کرد و اکنون با شيوه ی توليد
سرمايه داری که بر تمام اقتصاد چين
سيطره دارد کار را به اتمام رسانده!با
ّ
وضعيت[ بسياری از اھداف انقالب
اين ]
چين از دست رفته است.
مشکالتی که کوبا با آن مواجه شده است
قرار نيست که در حيطه ی مالکيّت بر
ابزار توليد يافت شود .مشکالت در
انزوای انقالب يک کشور قرار دارد.
سوسياليسم در يک کشور ممکن نيست.
اگر ]سوسياليسم[ در شوروی نيرومند
ممکن نبود پس چگونه می تواند در
کوبای کوچک وجود داشته باشد؟ به
خاطر انزوا،انقالب کوبا مجبور شد بر
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روسيه ی استالينيستی تکيه کند و اين امر
گرايشات بوروکراتيک را باال برد.
ً
نتيجتا ،پاسخ در مدل چينی نيست .پاسخ
در گسترش انقالب در مابقی آمريکای
التين و فراسوی آن است .اين ]انقالب[
بايد با تجربه ی دموکراسی کارگران ،که
لنين و تروتسکی در سال ھای اوليه
شوروی از آن دفاع کردند ،ترکيب شود.
در دوره ی اخير ،تمامی آمريکای التين
به سوی چپ گردش کرده است .ونزوئال
يک نقطه ی پيشرفته از انقالب آمريکای
اما ما ھم چنين جنبش انقالبی
التين استّ .
توده ھای بوليوی را ھم شاھد بوده ايم،
جنبش پرھياھوی توده ھا در اکوادور،
بسيج غول پيکر توده ھای مکزيک در
حدود سه ميليون نفر در خيابان ھا عليه
خدعه ی انتخاباتی.
اين شرايط برای انقالب در تمامی
آمريکای التين وجود دارد .بورژوازی
اين را می فھمد .کوبا ھم چنان مشعل
مردم در سراسر آمريکای التين است.
امپرياليست ھا می خواھند انقالب کوبا
ّ
تجسم اين ايده است که يک
را،که ھنوز
آلترناتيو برای سرمايه داری امکان پذير
است و بازار تنھا سيستم اقتصادی نيست
ّ
تجسم کردُ ،خرد کنند.
که می توان آن را
به ھمين دليل است که آنان می خواھند
ھرگونه پيروزی انقالب کوبا را نابود
سازند .و يک خطر بزرگ وجود دارد
که ممکن است امپرياليسم موفق شود.
امپرياليسgggم نمgggی توانgggد بgggا انقgggالب کوبgggا
مدارا کند
اگر انقالب کوبا ،ھمانند آن چه در روسيه
اتفاق افتاد ،شکست می خورد ،اثری
تضعيف کننده در کارگران ،جوانان و
محرومان تمامی آمريکای جنوبی و حتی
]اثری تضعيف کننده[ در مقياسی جھانی
می داشت .به عبارت ديگر احيای انقالب
کوبا و پيروزی انقالب ونزوئال خواھند
ّ
وضعيت را در يک مقياس
توانست
جھانی دگرگون کنند.
در حال حاضر عناصر سرمايه داری در
کوبا وجود دارد .تعداد فزاينده ای از
سوداگران کوچک ،مردمی که دالر
نگھداری می کنند ،افراد مشغول به کار
در بازارھای سياه که به سرعت با حزب
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و کشور در آميخته می شوند ،وجود
دارند .و اين يک تھديد برای انقالب کوبا
محسوب می شود .م ّ
دتی قبل ،مقام
رھبری ]کوبا[ ،تمھيداتی را برای محدود
کردن اقتصاد دالری به کار برد.اين امر
بی شک برای يک دوره تأثير گذار
خواھد بود ،ولی در بلند ّ
مدت نمی تواند
ان به سوی اقتصاد بازار را قطع
جري ِ
کند.
يکی از مھم ترين داليل آن ،افزايش
مشارکت کوبا در بازارھای جھانی است،
که با فروپاشی شوروی ]کوبايی ھا[
مجبور به ارتباط با آن ھا ھستند .آنان
ھيچ جايگزين ديگری ندارند .ما مخالف
با اين موضوع ]ارتباط با بازار ھای
جھانی[ نيستيم .بلشويک ھا ھم در تالش
برای تجارت با ]کشورھای[ سرمايه
داری بودند .لنين و تروتسکی ھم عمالً
امکان ايجاد مشاغلی را در بخش ھايی
مانند سيبری به سرمايه داران آمريکا
پيشنھاد دادند :به جای باز کردن تمام
بخش ھای روسيه و اجاره دادن آن به
شکل امتيازات انحصاری ،اجاره دادن
آن ،و نه بخشيدن و اعطا کردنش ،درست
به نظر می رسد .اين موضوع کامالً
درست بود ،بدان جھت که بلشويک ھا
اما انقالب
کنترل کشور را ادامه دادندّ .
بلشويکی و بلوک شوروی در دوران
طفوليت خود يک تھديد مستقيم به شمار
می رفت و در نتيجه بورژوازی آمريکا،
بريتانيا و فرانسه تمايلی به تجارت با آن
ھا داشتند .آنان می خواستند انقالب
بلشويکی را خرد کنند چرا که ]اين
انقالب[ يک تھديد بود.
انقالب کوبا يک تھديد برای سرمايه
داری و امپرياليسم است چرا که يک
نمونه ]از مبارزه با امپرياليسم[ است.
بنابراين امپرياليست ھای آمريکايی در
اين مرحله نمی خواھند با کوبا وارد
تجارت شوند ،بلکه می خواھند کوبا را
خفه کنند؛ آن ھا می خواھند کوبا را نابود
سازند .اگر قرار باشد حقيقت گفته شود،
]بايد گفت[ که طبقه ی حاکمه ی آمريکا
اندکی از لحاظ ذھنی ناکارامد و دارای
نقصان ھستند .اگر آن ھا اندکی ھوشمند
تر بودند ،کوبا را محاصره نمی کردند.
بر عکس ،تجارت با کوبا را توسعه می
ّ
ضد
بخشيدند .اين کار اساسا ً به نيروھای
انقالب بورژوای داخل کوبا کمک می
اما از آن جا که تمامی آن ھا اندکی
کردّ .
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کند ذھن ھستند -و ارباب بزرگ در کاخ
سفيد به صورت استثنايی کند ذھن است-
از نقطه نظر طبقه ی خود خالف آن
کاری را که الزم است انجام می دھند.

بدين ترتيب آنان توده ھا را به پشت سر
کاسترو می فرستند و ض ّ
د انقالب را
اما کسی نمی تواند
عقب نگاه می دارند! ّ
از درخت نارون بخواھد که گالبی به بار
آورد ،و کسی ھم نمی تواند از
بورژوازی آمريکا و نمايندگان سياسی آن
تقاضا کند که ايده ھای منطقی و سنجيده
ارائه دھند .نظام سياسی حاکم در اياالت
اما
متحده در حقيقت اندکی ديوانه استّ .
ھمان گونه که شکسپير در ھملت می
اما در
گويد ":گرچه اين ديوانگی استّ ،
عين حال روش و اسلوبی در آن وجود
دارد" دليل اين سياست آن ھا اينست که
آنان از تأثير انقالب ھای کوبا و ونزوئال
در آمريکای التين به وحشت افتاده اند.
آنان احساس می کنند که ھيچ چاره ی
ديگری ندارند به جز خفه کردن انقالب
ھای کوبا و ونزوئال .به ھمين دليل است
که ھم چون جانيان سياسی عمل می کنند.
بورژوا ھای اروپايی دلگرمی و اطمينان
بيشتری دارند .از آن جايی که منافع
حياتی آن ھا تحت تأثير قرار نگرفته
است ،آنان استطاعت ]حفظ[ موجوديت
خود را دارند .اين "حياط خلوت" ايالت
متحده آمريکاست که در شعله ھا می
سوزد ،نه مال آن ھا .با وجود تمام
نزاکت و ديپلماسی ]بورژواھای
اروپايی[ ،آن ھا به اندازه ای يکسان،
دشمن انقالب کوبا و مدافع يک ض ّ
د
انقالب سرمايه دار ھستند .تفاوت در بين
طرفداری از قتل به صورت خفه کردن-
که پر سر و صدا و اسباب نارحتی است-
يا قتل با مسموم کردن تدريجی  -که
محتاطانه تر است -می باشد.
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فشار سنگين امپرياليسم آمريکا بر کوبا
اثر خشمگين کردن توده ھا را در
برداشته است .يک س ّ
نت طوالنی در
مبارزه ی ّ
ضد امپرياليستی در کوبا وجود
دارد .مردم کوبا عالقه ای به گردن کلفتی
امپرياليسم آمريکا ندارند .ا ّما البته اين
موضوع يک شکاف در رھبری کوبا
ايجاد کرده است :يک شاخه خواھان
مصالحه با امپرياليسم اياالت متحده
آمريکا و حرکت به سوی سرمايه داری
ھستند و جناح ديگر به رھبری کاسترو
خواھان مقابله با آن ]مصالحه[ ھستند.
نفوذ و اعتبار کاسترو،عناصر ض ّ
د
سرمايه داری را به ھيجان آورد .او يک
نقش کليدی ايفا کرده است .آنان ]عناصر
ض ّ
د سرمايه داری به رھبری کاسترو[
تالش کرده و می کنند تا لغزش به سوی
ً
اخيرا گامی
سرمايه داری را پايان دھند.
قوی و ّ
مؤثر برای توقف ُدالريزه کردن
اقتصاد کوبا برداشته اند .اقتصاد کوبا در
حال دالريزه شدن بود ،و اين يکی از سر
نيزه ھای استقرار مج ّ
دد سرمايه داری
است .بنابراين در  ١٤نوامبر ٢٠٠٤
حکمی را برای توقّف ]دالريزه شدن
اقتصاد[ وضع نمودند.
ِال پريس ،روزنامه ی اسپانيايی ،يک
تحليل عميقا ً بورژوايی از اين پروسه
ارائه دادنوشته است ":دالر ھا برای کوبا
آلودگی و کثافت و نابرابری آوردند ][...
يک سرطان واقعی برای يک سيستم
مبتنی بر تساوی گرايی و به عالوه يک
انحراف اقتصادی برای يک سيستم
دارای دو پول رايج" مقاله از يک کوبايی
نقل قول می آورد که می گويد ":از يک
نظر دالر،که يک پول رايج قوی توليد
بانک ھای خارجی است ،آزادانه وارد
بازار شد و کنترلی بر روی آن نبود .از
سوی ديگر ،پزو ھای کوبايی با قدرت
خريد اندک قرار داشتند که برای پرداخت
دستمزد ھای ما به کار می رفت".
رھبران کوبايی سعی در توقف اين
اما آنان تالش کردند با
موضوع داشتندّ .
ابزار بوروکراتيک آن را متوقف کنند و
اين امر در بلند ّ
مدت جوابگو نخواھد بود.
نکته ای که ما بايد درمورد کوبا بيان کنيم
اين است که شما نمی توانيد بدون مبارزه
با شاخه ھای بوروکراسی که به سمت
سرمايه داری کشيده می شود ،به مبارزه
عليه کاپيتاليسم بپردازيد.
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کاسترو در کوبا بسيار مردمی و محبوب
اما بوروکراسی محبوب نيست .در
استّ ،
نتيجه ،امکان محدود کردن مبارزه عليه
بازگشت سرمايه داری به خاطر حفظ و
نگھداری شرايط موجود وجود ندارد.
توده ھا شرايط موجود را نمی خواھند،
آن ھا بھبود استاندارد ھای زندگی خود،
افزايش حقوق ]اجتماعی[ شان و ھل
دادن انقالب به سوی جلو ،به ارتفاعات
جديد را طلب می کنند .اين مقوالت
بدون مبارزه عليه پليدی فساد ،منفعت
گرايی و بوروکراسی -زمينی واقعی که
گرايشات سرمايه داری در حال رشد
تعمق نيستند.
روی آن می باشند -قابل ّ
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خونريزی برای نفت بس است!
سربازان اتحاديه اروپا بايد از
چاد خارج گردند!
منبعIn Defence Of Marxism :

برگردان :وندا نوژن
تحت رھبری فرانسه ٣٧٠٠ ،نفر از
يوفور [ ]١اتحاديه اروپا تصميم
سربازان
ِ
اولين فرصت ممکن به چاد
دارند در ّ
بروند .ھدف اظھار شده ی مقامات از اين
ّ
مأموريت حمايت از کمپ ھای پناھندگان
در شرق کشور است .در حقيقت يک
جنگ خونين در سراسر چاد ،ميان
نيروھای شورشی مورد حمايت دولت
سودان و چين از يک سو و دولت چاد با
مساعدت ارتش فرانسه از سوی ديگر،
در حال رخ دادن می باشد .ھفته ی
گذشته جنگ ّ
حتی به پايتخت چاد ،که در
آن نزاعی سنگين رخ داد ،رسيد.
ھيچ ّ
شکی در اين مورد نمی تواند وجود
دولت [کشور]
داشته باشد که فرانسه به
ِ
سابقا ً مستعمره ی خود،چاد ،مرتبط است.

شعار ھای "مرده باد کاسترو .مرده باد
ديکتاتوری کاسترو" شعار ھای
پناھندگان سياسی در ميامی ھستند .اين ھا
شعار ھای ما نيست .ھنگامی که فيدل
کاسترو ھر بار مقطعی از تالش برای
مبارزه با سرمايه داری را نشان می
دھد]،آن ھنگام[ يک وض ّ
عيت ھولناک
است ،اين چيزی است که بوش می گويد.
در عوض ما می گوييم "،بياييد آتش خود
را به سوی بورژوازی پوسيده ،اين
ميليونر ھا،اين کسانی که تنھا دالر
انباشته اند بگشاييم .بياييد آن ھا را ]از
جھان[ پاک کنيم .بياييد از ش ّ
ر آنان
خالص شويم .مرده باد بورژوازی نوپا!"
"مرده باد فساد" ما بايد با گماشتگان
امپرياليسم در کوبا مبارزه کنيم که در
حال تضعيف اقتصاد برنامه ريزی شده و
نابودی سوسياليسم ھستند.

ھيئت اعزامی يوفور ّادعا می کنند که
اما
نقشی بی طرف در چاد ايفا می کنندّ ،
ارتش فرانسه از طريق انتقال سربازان
دولت و اجرای برنامه ی شناسايی
ھوايی ،مستقيما ً درگير جنگ است .در
سال  ،٢٠٠٦دولت چاد تنھا به آن دليل
توانست باقی بماند که لژيون خارجی
فرانسه [[ ]٢به چاد] کمک کرد که
يورش شورشيان در پايتخت را درھم
شکند .رئيس جمھور چاد ،ايدريس ِدبی
[ ]٣در يک کودتا به سال ١٩٩٠با کمک
ارتش فرانسه ،قدرت را تصاحب کرد.
فرانسه  ٢٠٠٠سرباز مستقر در چاد دارد
و از [صحرای] ساھارا [ ]٤در اين
کشور به عنوان بزرگترين پايگاه نيروی
ھوايی خود استفاده می کند .با ّ
توجه به
اظھارات مقامات ،چاد يک "دموکراسی
بورژوايی" است ا ّما مطابق با شاخص
اد [ ]٥سازمان ش ّ
فافيت بين
ادراک فس ِ
المللی [ ]٦در سال  ،٢٠٠٥اين کشور
فاسد ترين کشور در جھان است.
بايد برای عموم آشکار گردد که
کشورھای حمايت کننده ی برنامه يوفور،
مانند ايرلند ،بلژيک ،سوئد ،اتريش،
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رومانی و لھستان کاری بشردوستانه
انجام نمی دھند ،بلکه در حال شرکت در
يک جنگ امپرياليستی کثيف ھستند .ھم
چنين بايد تأکيد کرد که گمان آن می رود
که سه کشور شرکت کننده در اين
مأموريّت ،ايرلند ،اتريش و سوئد" ،بی
طرف" ھستند و قوانين اساسی اين
کشورھا آن ھا را ّ
مقيد به عدم شرکت در
جنگ ھا می کند.
اين حقيقت دارد که  ٢٥٠٫٠٠٠پناھنده
در چاد وجود دارند که از دارفور[،]٧
ايالت غربی سودان ،گريخته اند و بيش
از  ١٧٠٫٠٠٠پناھنده که از ساير نقاط
مختلف چاد گريخته اند؛ گزارشات رسانه
ھای غربی اين نظر را به دست می دھند
که پناھندگان [فراری] از دارفور
جنجويد
مردمانی ھستند که شبه نظاميان َ َ
[ ،]٨که مورد حمايت دولت سودان و
چين ھستند ،برای مقاصد نظامی به کار
می گيرند .در حقيقت ،اين مصيبت و
بالی پناھندگان ،نتيجه ی يک جنگ
داخلی است بين شبه نظاميان جنجويد از
يک سو و ارتش آزاديبخش سودان
)]٩[(SLAو جنبش عدالت و برابری
) ]١٠[ (JEMمورد حمايت اياالت
متحده آمريکا از سوی ديگر.
ھم "جان ِاگلند"[ ]١١ھماھنگ کننده ی
امدادھای فوری سازمان ملل متحد در
مناطق بحران زده و ھم سازمان عفو بين
الملل [ ]١٢بر اين باورند که JEM
و SLAمرم را از خانه و کاشانه ی خود
دور می سازند .دليل حقيقی آن به
اصطالح "مصيبت پناھندگی" [ ]١٣يک
جنگ نيابتی [ ]١٤ميان امپرياليسم چين،
آمريکا و فرانسه است .استفاده از
پناھندگان ،که خود محصول مداخله ی
خارجی ھستند ،به عنوان يک بھانه برای
مداخله ی خارجی جديد تر به دست
امپرياليسم فرانسه و مورد حمايت اتحاديه
اروپا ،نھايت خودپرستی را نشان می
دھد .سوسيال دموکرات ھا ،کمونيست ھا
و فعالين اتحاديه ھای کارگری تمامی
کشور ھای اتحاديه اروپا بايد ھمه را آگاه
سازند که بدون دخالت امپرياليستی و
مداخله ی خارجی ،ھيچ پناھنده ای در
سرتاسر آفريقا وجود نخواھد داشت.
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دليل واقعی کشمکش :نزاع برای نفت يgا
سيادت؟
پس زمينه ی اين درگيری رو به وخامت
در سودان و چاد ،مسابقه ی قدرت ھای
امپرياليستی برای کنترل بر منابع منطقه
ّ
خام مھم ،است .به خاطر قيمت
ای و
مواد ِ
فزاينده ی نفت ،ذخاير نفتی ساھارا که در
اعماق زمين جای گرفته ،بسيار مورد
عالقه قرار گرفته است .تخمين زده می
شود که  %١٠از منابع نفت جھانی در
آفريقا پيدا می شود .چاد توليد نفت را در
سال  ٢٠٠٣آغاز کرد که در حال حاضر
به عنوان يک جاذب حرص و طمع
متنوع امپرياليستی ّ ّ
فعاليت می
قدرت ھای ّ
کند .در سال  ،٢٠٠٢آمريکا اعالم داشت
که به علّت بی ثباتی فزاينده در
خاورميانه ،تضميين کنترل بر اين ذخاير
نفتی آفريقا يک ھدف استراتژيک
مرکزی سياست خارجی او بوده است .تا
سال  ،٢٠١٥آمريکا قصد دارد تا %٢٥
واردات نفتی خود را از آفريقا تأمين کند.
مشکل اين است که فرانسه و چين يک
عالقه ی وافر نسبت به ثروت نفتی آينده
ی اين منطقه از خود نشان می دھند.
درگيری در چاد و دارفور تنھا تصوير
کوچکی در يک مسابقه ی عظيم قدرت
است که در سراسر آفريقا و ميان قدرت
ھای امپرياليستی اصلی اروپايی و
آمريکا و امپرياليسم چين در حال شکل
گيريست .از زمان فرو ريختن ديوار
برلين تا به اآلن ،درگيری ھا و
تخاصمات در آفريقا تحت الشعاع جنگ
ھای نيابتی بين فرانسه و آمريکا بوده
است .بی رحمانه ترين اين درگيری ھا،
جنگ داخلی روآندا در سال  ١٩٩٤و
جنگ کنگو بود که امروز به "جنگ
جھانی آفريقا" [ ]١٥که در  ١٩٩٦آغاز
گشت ھم منتسب می شود .مطابق با
کميته ی رھايی بين المللی [٥٫٤ ]١٦
ميليون نفر از مردم در اين جنگ ھا جان
خود را از دست دادند ،يعنی بيشتر از
[تعداد کشته ھای] ھر نزاع ديگری پس
دوم جھانی .ما در مقاالت ديگر
از جنگ ّ
به تفصيل در مورد اين درگيری ھا
صحبت کرده ايم )پايين مقاله را نگاه
کنيد(.
حال ،سناريو به دو دليل تغيير کرده
است .از يک طرف ،امپرياليسم فرانسه
تمام جدال ھای نيابتی خود را عليه

١٧
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آمريکا از دست داده است و در حقيقت
تسليم امپرياليسم آمريکا شده است .از
طرف ديگر ،يک بازيکن قدرتمند جديد
در حال دست يافتن به نفوذ ھر چه بيشتر
در آفريقا می باشد :چين.

چين ،پيش از اين ھم  %٣٠از واردات
نفتی خود را از آفريقا ،عمدتا ً
سومالی،نيجر ،نيجريه و سودان وارد می
کرده است .ا ّما اين تنھا يک شروع
کوچک است .ھو جين تائو [ ]١٧رئيس
جمھور چين از  ١٧کشور آفريقايی
بازديد به عمل آورده است تا روابط
اقتصادی ،سياسی و نظامی را تقويت
کند؛  ٨٠٠شرکت چينی در آفريقا ّ ّ
فعاليت
می کنند و بيش از  ١٠٠٫٠٠٠نفر از
مردم چين در چند سال گذشته ،به چين
نقل مکان کرده اند که بيشتر آن به جھت
ّ
فعاليت کشاورزی بوده است؛ ھم چنين
واضح است که چين حمايت نظامی برای
کشورھای آفريقايی را تأمين می کند و
مستقيما ً در برخی از کشورھای [ی
ّ
فعاليت می
آفريقا] با گروه ھای سربازان
کند .به عنوان مثال ،تخمين زده می شود
که  ١٠٫٠٠٠سرباز چينی به طور رسمی
و به عنوان "کارگران ساخت خطّ آھن"
در سودان حضور دارند .نفوذ رو به رشد
چين دليل اصلی آن است که چرا اتحاديه
اروپا و اياالت متحده با يکديگر عليه
"دشمن" قدرتمند جديد در آفريقا کار می
کنند.
مسابقه ی قدرت که دارد در حال حاضر
داخل آفريقا اتفاق می افتد متشابه پايان
قرن نوزدھم است ،يعنی زمانی که آفريقا
ابتدا بين قدرت ھای بزرگ تقسيم شد ،و
تضاد ھای بيشتر و بيشتری در بين ھمين
قدرت ھای بزرگ به وجود آمد .جالب
است تو ّجه کنيم ھنگامی که امپرياليسم
فرانسه و بريتانيا ھم به[وض ّ
عيت] يک
جنگ در آفريقا نزديک شد[ ،در نھايت]
اين جنگ در سودان اتفاق افتاد ،يعنی در
سال  ١٨٩٩در خالل دوره ی به
اصطالح "بحران فاشودا" [ .]١٨ھمانند
قرن نوزدھم ،بار ديگر اين جنگ در

سودان ،يعنی جايی که امپرياليسم چين،
اياالت متحده و فرانسه با يکديگر رو به
رو شده اند ،اتفاق افتاده است .آن ھا می
خواھند نه تنھا دارفور بلکه کشور
مسيحی نشين جنوب سودان [ ]١٩را
مورد تھاجم قرار دھند،کشوری که
اياالت متحده از ارتش آزاديبخش خلق
جنوب ) (SPLAآن که سال ھا برای
استقالل مبارزه کرده بود حمايت می
کرد؛ اين به دليل آن است که دارفور و
کشور مسيحی نشين سودان جنوبی
مناطقی از سودان ھستند که قسمت ھايی
نفت خيز در آن ھا قرار گرفته است.
بربريت
سوسياليسم يا
ّ
وضعيتی که مداخله ی امپرياليستی
درآفريقا از زمان فروپاشی شوروری به
ّ
بربريت
وجود آورده است تنھا با عنوان
قابل توصيف است .اين سطح فعلی
درگيری ھای خشونت آميز ،از جنگ
دوم جھانی به بعد مشاھده نشده است.
ّ
شايد نزديک و شبيه ترين وض ّ
عيت
ّ
موقعيت فعلی آفريقا] که می
تاريخی[به
توان به آن فکر کرد ،جنگ سی ساله ی
اروپا در خالل سال ھای ١٦٤٨-١٦١٨
باشد]٢٠[.
نه فقط جنگ در سراسر ق ّ
اره  ،بلکه
سقوط و متالشی شدن اقتصاد ،جامعه و
تمامی کشورھا نيز وجود دارد که اين
کشورھا از جانب رسانه ھای بورژوازی
معرفی می
به عنوان "دول ورشکسته" ّ
شوند .بيماری ھای ُمسری و ھمه گير و
طاعون در تمامی قاره در حال ظاھر
شدن ھستند و تمامی مناطق [مسکونی]
کم جمعيّت می گردند .اقتصاد جنگی
سرمايه داران و فرماندھان جنگی
گانگستر -در فراسوی کنترل ھر
کشوری ،درست مانند نقاشی والنشتاين
معروف[ ]٢١در دوره ی جنگ ھای سی
ساله -مرتبط با شبه نظاميان ،مزدوران و
بازار جھانی است که سراسر ق ّ
اره را
تحت سلطه ی خود دارد .چپاول ،تجاوز،
سازماندھی دسته ھای نظامی و جنگ،
ريشه ھای يک سيستم اقتصادی خاص
ھستند که با بازار جھانی و امپرياليسم
ّ
بربريت.
ارتباط دارد :اقتصاد
تنھا نيرويی که می تواند اين خونريزی و
نکبت را پايان دھد طبقه ی کارگر است.
کارگران کشورھای امپرياليست ،اتحاديه
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اروپا ،اياالت متحده آمريکا و چين می
بايست عليه مداخله ی نظامی در
کشورھای آفريقايی مبارزه کنند.
کارگران آفريقا ،که با اعتصابات خود در
کشورھای آفريقای جنوبی ،نيجريه و
القوه ی خود را برای
مصر قدرت ب ّ
مبارزه نشان داده اند ،ھيچ انتخابی ندارند
به جز مبارزه با امپرياليسم  ،نخبگان
فاسد آفريقايی و دست نشاندگان
امپرياليسم به جھت ملّی کردن منابع
طبيعی ،زيربنا ،تجارت و صنعت تحت
کنترل دموکراتيک خودشان.
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ھم چنين نگاه کنيد به:
International Appeal:
!No Blood for Oil
International Troops
out of Chad! (February
)٨, ٢٠٠٨
Capitalism, Imperialism
and the Wars in Africa.
The Meaning of the
Conflict in Congo by
Jordi Martorell
)(October ٩, ١٩٩٨
Crisis in Central Africa
by Ted Grant
)(November ١٤, ١٩٩٧

•

•

[African World War ]١٥
Rescue
[]١٦
Committee

International

•

[Hu Jintao ]١٧

Congo Brazzaville,
the Reasons Behind
the Civil War by The
Struggle (October ٢٧,
)١٩٩٧
تنھا براندازی سرمايه داری است که می
تواند از غرق شدن ھر چه بيشتر آفريقا
ّ
بربريت جلوگيری کند .ما بايد شعار
در
"نه يک سرباز و نه حتی يک ِسنت برای
مأموريت يوفور"[ ]٢٢را سر دھيم .ما
مأموريت نظامی و
ّ
بايد پايان فوری اين
اتمام ھر گونه کمک از سوی احزاب
متخاصم و ستيزه جو را مطالبه کنيم .ما
بايد در اتحاديه ھای کارگری و احزاب
سوسياليست/کارگری/کمونيست يک
کمپين برای توقف فرستادن ھرگونه
سرباز بيشتر و تدارکات تازه برای
سربازان يوفور بر پا سازيم .دوام صلح،
ثبات و کاميابی تحت سيطره ی
امپرياليسم و استثمار سرمايه داری امکان
پذير نيست .طبيعت و ذات نخبگان حاکم
بر کشورھای سابقا ً مستعمره مانند چاد
نشان می دھد که ھيچ استقالل حقيقی ای
ممکن نيست مگر کارگران و توده ھای
تحت استثمار سرنوشت خود را به
دستانشان متکی کنند .استقالل حقيقی تنھا
با نابودی پايه ھای وابستگی اقتصادی به
قدرت ھای امپرياليستی می تواند به دست
آيد .اين امر تنھا از طريق ملّی کردن
منابع طبيعی ،زيربنا ،تجارت و صنعت
تحت يک کنترل دموکراتيک کارگران
آفريقا ممکن است.

[ : Proxy war ]١٤ھنگامی که دو يا
چند قدرت برای مبارزه با يکديگر از
ومی به عنوان واسطه استفاده
طرف س ّ
کنند .اين عبارت در روزنامه ھای عربی
به "الحرب الوکاله" ترجمه شده است،
ولی در فارسی معنای مصطلح و رايجی
ندارد؛ می توان آن را جنگ وکالتی يا
نيابتی ناميد.

•

[) Faschoda Crisis ]١٨يا
(Fashoda_Incident
[The Christian South ]١٩
[Thirty years' war ]٢٠

[European Union ) EUFOR ]١
 :(Forcesنيروھای اتحاديه اروپا.
[French Foreign Legion ]٢
[Idriss Déby ]٣
[The Sahara ]٤
[]٥
Index

Perceptions

Corruption

[Transparency Internationals ]٦
[Darfur ]٧
[Janjaweed ]٨
[Sudanese Liberation Army ]٩
[Equality ]١٠
Movement

and

Justice

[Jan Egeland ]١١
[Amnesty International ]١٢
[Refugee Catastrophe ]١٣

[ ]٢١اشاره ای است به پورتره ای از
ونسه اوزيبيوس فون
آبقست ِ ِ
" ِ
Albrecht
Von
والنشتاين")
 ،(Wallensteinژنرال کاتوليک و از
فرماندھان معروف در دوره جنگ ھای
سی ساله ی آلمان در قرن  .١٧در اين
تابلو،ژستی فاتحانه از والنشتاين به
تصوير کشيده شده است .در اين متن نيز،
نقاشی والنشتاين در واقع کنايه ای از
حالت و ژست پيروزمندانه است.
[Not a Soldier- Not a single ]٢٢
cent for the EUFOR-mission
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»براک اوباما« کيست و
مدافع چه چيزی می باشد؟
منبعIn Defence Of Marxism :

برگردان :وندا نوژن
انتخابات مق ّ
دماتی برای برگزيدن
نامزدھای جمھوری خواھان و دموکرات
ھا )دو تا از بزرگترين احزاب
بورژوايی( در انتخابات رياست
توجه
جمھوری اياالت متحده آمريکا ّ
بسياری از رسانه ھای جھان را به خود
معطوف کرده است .حزب دموکرات در
آخرين انتخابات کنگره پيروز شد )در
حال حاضر آن ھا در ھر دو مجلس
کنگره اکثريت را دارند( و يک فرصت
خوب برای پيروزی در انتخابات رياست
جمھوری دارند.
دو تن از نامزدھای آنان ،در حال رقابت
بر سر چيزی ھستند که در حال حاضر
منطق حاکم در سياست آمريکا شده است.
يکی ]از کانديد ھا[ يک خانم )ھيلری
کلينتن( است و ديگری يک سياھپوست،
براک اوباما.
و پيروزی ھای اخير او ]اوباما[ در
ويسکانسين و ھاوايی فشار بر روی
اما،
ھيلری کلينتن را باال برده استّ .
اوباما به راستی از چه چيزی حمايت می
کند؟ برای پی بردن به اين موضوع،
نگاھی به وب سايت رسمی او می
اندازيم.
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متوقف کند ،ما مشوق ھايی ھم چون
عضويت در سازمان تجارت جھانی،
سرمايه گذاری اقتصادی و حرکت به
سوی روابط ديپلماتيک عادی را به او
ارائه می دھيم؛ و اگر ايران رفتار نگران
کننده ی خود را ادامه دھد ،ما فشار
اقتصادی و انزوای سياسی مان را
افزايش خواھيم داد".
درباره ی روابط بين الملل :اياالت متحده
آمريکا بايد مبارزه عليه تروريسم و
برنامه ھای ھسته ای ايران و کره ی
شمالی را ھدايت کند .آمريکا بايد پيمان
منع گسترش سالح ھای ھسته ای را بسط
دھد ،و مجازات ھای قانونی عليه ايران
و کره ی شمالی را افزايش بخشد.
حضور ديپلماتيک خود را ،خصوصا ً در
آفريقا ،افزايش دھد؛ به دولت ھای
ضعيف تر جھت کاھش فقر و توسعه ی
بازارھايشان ياری رساند؛ "انعطاف
پذيری" بيشتری به فرماندھان سربازان
سازمان ملل نشان دھد؛ سرمايه گذاری
را جھت مدرنيزه کردن ارتش آمريکا
افزايش دھد؛ به تعداد سربازان ٦٥٠٠٠
نفر وبه تعداد تفنگداران دريايی ٢٧٠٠٠
نفر بيفزايد.
درباره ی اسرائيل :او برای ھر دو کشور
اسرائيل و فلسطين کارھايی انجام خواھد
داد.
درباره ی مھاجرت :او پيشنھاد افزايش
ّ
امنيت در مرزھا و بندرھا را می دھد
)اين امر به خاطر جلوگيری از ]ورود[
مھاجرين غير قانونی است(؛ او وعده می
دھد کارفرمايانی را که به استخدام
مھاجرين غيرقانونی می پردازند،
مجازات کند ،فرصت ھا را برای
مھاجرت ھای قانونی افزايش دھد)
اگرچه او برای اين منظور ھيچ ابزار
ّ
معينی پيشنھاد نمی دھد(؛ و کمک کردن
به رشد اقتصادی مکزيک به جھت
جلوگيری از مھاجرت )ھم چنان بدون
توضيح چگونگی ]اين کمک[(

برنامه ی او
درمورد عراق چنين است :اوباما مخالف
جنگ است و پيشنھاد بازگشت سربازان
را در طی  ١٦ماه می دھد .ھم چنين او
پيشنھاد بستن گوانتامو را مطرح می کند.
درباره ی ايران" :اگر ايران برنامه ھای
ھسته ای و حمايت از تروريسم را

درباره ی اقتصاد :کاھش ماليات ھايی که
فقرا و طبقات ميانه بايد بپردازند .در
سازمان تجارت جھانی ،او قصد دارد تا
از مشاغل آمريکا حمايت کند .او سازمان
تجارت جھانی را تحت فشار قرار خواھد
داد تا سوبسيد بر صادرات آمريکا را
ممنوع کند و از توافق تجاری آزاد
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آمريکای شمالی ) (١دفاع می کند .او
پيشنھاد بھبود شرايط و آموزش کارگران
بيکار ،پول بيشتر برای توسعه ی منابع
انرژی تجديد پذير ،آزادی تشکيل اتحاديه
]ی کارگری[ مستقل از کارفرمايان قلدر،
دفاع از حق اعتصاب ،افزايش ّ
حداقل
دستمزد ،ايجاد يک "سيستم ارزشيابی
کارت ھای اعتباری" ) (٢و يک "منشور
حقوق شھروندی استفاده کنندگان از
کارت ھای اعتباری" ) (٣را مطرح می
کند .او وعده ی ارائه ی سود مالی به
شرکت ھايی که مراکز اجرايی شان در
داخل اياالت متحده می باشد ،افزايش
تعداد کارگران اياالت متحده آمريکا،
استحکام بخشيدن به سيستم بيمه ی
سالمتی ،و به کارگيری کارگرانی که در
نيروھای ّ
مسلح خدمت کرده اند ،می دھد.
درباره ی خدمات بھداشتی :ايجاد يک
الگوی جديد بيمه ی خدمات بھداشتی
ّ
ملی .افزايش رقابت بين شرکت ھای
وق ھايی برای
دارو سازی .ايجاد مش ّ
استفاده از داروھايی عمومی ).(٤
درباره ی بازنشستگی :قوانين فعلی
مربوط به ورشکستگی بانک ھا پيش از
کارگران از بانک ھا حمايت می کند .او
پيشنھاد می کند که با قرار دادن کارگران
در ابتدای فھرست طلبکاران ،از
مستمری بگيران حمايت شود .ھم چنين
او مخالف خصوصی سازی )بيشتر(
تأمين اجتماعی است.
اين ھا اصلی ترين وعده ھای انتخاباتی
در برنامه ی او ھستند که بر روی وب
سايت وی منتشر شده است .پيش از بحث
بر سر ھمه ی اين موارد ،ارزش دارد تا
آن چيزھايی را که او ذکر نمی کند
مطرح کنيم :تناقض ]مفھوم[ قانون ميھن
دوستی ) ،(٥که از اين طريق ،شما می
توانيد بدون اتھام ،يا بدون ھرگونه
رسيدگی قانونی زندانی شويد ،و به پليس
اجازه داده می شود تا افراد را به خاطر
"خصوصيات نژادی" شان بازجويی کند،
موضوعی که پس از شورش سياھان در
دھه ھای  ١٩٥٠و  ١٩٦٠از بين رفت،
ولی در حال حاضر مج ّ
دداً مطرح شده
است.
اوباما در سخنرانی انتخابات مق ّ
دماتی
خود ،در آيوا ،توضيح داد که ّ
متحد کردن
دوباره ی آمريکا ضروری است و تقسيم
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]آمريکا[ به اياالت جمھوری خواه و
دموکرات ديگر قابل قبول نيست .اوباما
پيشنھاد افزايش ماليات ھا را برای
شرکت ھايی مطرح می کند که توليدات
خود را در خارج از کشور می فروشند،
]او وعده می دھد[ که اشکال جديدی از
انرژی را جھت مبارزه با صنعت نفت به
کار خواھد برد ،سربازان ]آمريکايی[ در
عراق را به خانه ھايشان باز خواھد
گرداند ،و اين که آمريکا و جھان با
تروريسم و سالح ھای ھسته ای مبارزه
خواھد کرد.
او پيشنھاد اتحاد آمريکا و ميھن پرستی
را مطرح می کند تا به مبارزه با
ّ
مؤسسات بزرگ و حمايت از سيستم
]آمريکا[ بپردازد؛ او می گويد که حقوق
کارگران و اتحاديه ھا را تضمين می کند.
اگر ما به تاريخ نگاھی بيندازيم ،می بينيم
که يک رئيس جمھور ديگر در آمريکا
وجود داشت که در راستای ھمين خطوط
مشابه برای مردم آمريکا سخنرانی می
کرد :فرانکلين.دی .روزولت .با شنيدن
سخنرانی ھای او ،ممکن است کسی
ّ
تعجب کند که چرا ھيچ تحليل گر سياسی
اما اوباما
چنين مقايسه ای نکرده است؟ ّ
چيزی بيشتر از اين مقايسه است .او طی
سخنرانی خود در اتحاديه ی فلزکاران،
بر حمايت از حق اعتصاب برای
کارگران تأکيد کرد .او اظھار داشت که
اگر در گذشته گفته می شد " آن چه برای
ماترز خوب است ،برای
]شرکت[ جنرال ِ
اما
،
"
است
خوب
ھم
آمريکا
اياالت متحده
ّ
اکنون زمان آن است که بگوييم "آن چه
برای اتحاديه ھا خوب است ،برای
آمريکا خوب است".
حقيقت اين است که تمامی تحليلگران از
آن چه که موجب چنين مقايسه ای می
شود می ترسند .آيا اين بدان ّ
علت است
که بحران بر فراز ماست و تنھا راه
برون رفت از اين سيستم روزولت
ديگری است؟ اجازه دھيد به ياد آوريم که
ھيچ يک از به اصطالح "آزادی ھا" ی
]پيشنھاد شده[ در سخنرانی اوباما قابل
دفاع نيست :افزايش در بودجه ی
نيروھای ّ
مسلح ،افزايش در نفرات آن ھا؛
نظارت شديدتر بر مرزھا ،پول بيشتر
برای اف بی آی؛
اما حتی کلمه ای در مورد قانون ميھن
ّ
پرستی که آزادی ھای شھروندان عادی
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آمريکايی را محدود می کند ،صحبت
نشده است

جمھوری که می خواھد نيروھای ارتش
را بسط دھد و آنان را به سالح ھای
مدرن جديد تجھيز کند؛ رئيس جمھوری
که می گويد از اتحاديه ھای آزاد
کارگری ،ح ّ
ق اعتصاب و آزادی ھای
مدنی دفاع می کند؛ ولی ھيچ چيزی در
مورد قانون ميھن پرستی نمی گويد.
براک اوباما و آرای سياه پوستان

ما در حال ورود به يک بحران اقتصادی
ھستيم و امکان دارد که بورژوازی
آمريکا در انديشه ی يک راه حل در
راستای خطوط يک برنامه ی "نيو ديل"
) (٦جديد از نوع روزولت باشد .مشکل
اينست که آيا شرايط برای چنين برنامه
ای موجود است؟ دنيا از دھه ی
]١٩٣٠تا به اآلن[ تغيير کرده است؛
استالينيسم ،که به عنوان يک مانع برای
توده ھايی عمل کرد که در تالش برای
ايجاد انقالب بودند ،سقوط کرده است .از
سوی ديگر ،نيروھای مارکسيسم انقالبی
پس از ھفتاد سال مبارزه ھنوز ھم بسيار
ضعيف اند.روند ساختن اين نيروھا ،با
جھش ھای ناگھانی و اتفاقی ِ ھم مثبت و
ھم منفی ،آرام و تدريجی بوده است.
ما ھم چنان بر اعتقادمان به طبقه ی
کارگر ،خصوصا ً در شرايط دشواری که
در مقابل آن ھا وجود دارد ،پافشاری می
کنيم .ھر کارگر آمريکايی که شغل خود
را از دست می دھد می داند که اين به چه
معناست ،و ما مطمئن ھستيم که کارگران
مسير درست را برای ّ
حل مشکالت خود
پيدا خواھند کرد.
احتماالً به نظر می رسد که کارگران
نخست می بايست از تجربه ی داشتن يک
رئيس جمھور سياھپوست که وعده ی
انجام کارھای بسياری را می دھد ،ا ّما
وفاداری او ]به اين وعده ھا[ بسيار اندک
است ،جان سالم به در برند.
رئيس جمھوری که دفاع از سرمايه داری
را دنبال می کند ،ولو يک سرمايه داری
"انسانی" تر که شرايط برای آن موجود
نيست و به زودی تمامی جنبه ھای بی
رحمی و س ّ
بعيت آن آشکار خواھد شد؛
رئيس جمھوری که از يک سياست
خارجی که اياالت متح ّ
ده آمريکا را به
عرصه ی سازمان ملل متحد باز می
گرداند و "آزادی" بيشتری به فرماندھان
سازمان ملل می دھد دفاع می کند؛ رئيس

در ھمين ھنگام که او صراحتا ً از وضع
موجود دفاع می کند و به حمايت از بخش
مھمی از طبقه ی حاکم می پردازد،
صحبت ھايی زيادی حول اين موضوع
که او "سياھپوست" است شنيده می شود.
در حقيقت ،او با آرای فراوان طی
انتخابات مق ّ
دماتی حزب دموکرات در
کارولينای جنوبی پيروز شد ،به خاطر
حمايت سياھپوستان ]کارولينای جنوبی[
او دو برابر ھيلری کلينتن رأی آورد.
اول
اوباما  %٥٥آرا ،دو برابر بانوی ّ
سابق که  %٢٧آرا را به خود اختصاص
رأی جان
داد ،و بسيار بيشتر از ِ %١٩
ادواردز سناتور سابق ،به دست آورد.
اين موضوع که نيمی از رأی دھندگان
]به اوباما[ آفريقايی-آمريکايی بودند -
مطابق با داده ھای گردآوری شده از
حوزه ھای انتخاباتی -احتماالً به پيروزی
سناتور در اين مبارزه کمک کرده است،
]مبارزه ای[ که در آن دو قطب بزرگ
نژادی از رأی دھندگان وجود دارد .در
حقيقت ،ھشت نفر از ھر ده رأی دھنده ی
آفريقايی-آمريکايی ،به اوباما رأی داد،
در حالی که تنھا دو تن ازھر ده نفر،
اما
سناتور کلينتن را انتخاب کردندّ .
اوباما نماينده ی فقرا ،سياه پوستان و
ّ
مشخص
کارگران نيست .بالعکس ،اوباما
کرده است که معنای رأی سياھان ،برای
او چيست.
در نخستين حضور خود در جمع پس از
پيروزی در کارولينای جنوبی ،او تالش
کرد تا وانمود کند تنش نژادی که در
ّ
اھميت
کمپين او به وجود آمده بود ،بی
است و سعی کند تا به عنوان "کانديدای
آفريقايی-آمريکايی ھا" ،که می توانست
به مبارزه ی انتخاباتی او در ساير نقاط
کشور آسيب بزند ،محسوب نشود.
اين چيزی است که او می گويد:
" انتخاب بر سر مناطق ،يا مذاھب يا
جنسيت ھا نيست؛ بر سر غنی در مقابل
فقير،جوان در مقابل پير و سياه در مقابل
سفيد نيست .اين انتخابات بر سر گذشته
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در مقابل آينده است .من برای آخرين
سال به اين کشور سفر نکردم و ]در
خالل اين سفر[ يک کارولينای سفيد يا
يک کارولينای سياه نديدم .من کارولينای
جنوبی را ديدم".
نياز به يک حزب کارگران
سياھان و کارگران محروم اياالت متحده
آمريکا به يک کانديدی نياز دارند که آنان
را نمايندگی کند .جنبش سياه پوستان،
ّاتحاديه ھا ،تمام پشتيبانان حزب
دموکرات آرای خود را به اوباما و
ھيلری کلينتن تقسيم کردند .خصوص ً
ا،
ّاتحاديه ھا مقادير عظيمی پول را در
تالش برای نامزد کردن کانديد ھا صرف
کرده اند و پس از آن ّ
حتی مقادير بيشتری
پول را برای کمک به حزب دموکراتيک
جھت شکست دادن جمھوری خواھان
خرج خواھند کرد .با اين وجود ،ھمه
چيز ھم چون گذشته ادامه می يابد .آن چه
که طبقه ی کارگر ،سياھان فقير،آمريکای
التين تبار ھا ،تمامی کارگرانی که در
اياالت متحده زندگی می کنند ،نياز دارند،
کانديدی است که نماينده ی منافع آنان
باشد ،يک نامزد]طبقه ی[ کارگر که يک
پالتفرم سوسياليستی را برای غلبه بر
بحران فعلی ّ
معرفی کند.
اوباما تالش خواھد نمود تا يک " ّ
تعھد
اجتماعی" ) (٧جديد را تحميل کند که
مسلتزم آن است کارگران از بسياری
حقوق خود چشم پوشی کنند تا بيليون ھا
و بيليون ھا ،شايد تريليون ھا برای مالتی
بيليونر ھايی مانند بيل گيتس که در حال
مواجھه با يک بحران قريب الوقوع
ھستند ،بيندوزند.
حال ،آن بحران ممکن است باعث شود
بيل گيتس بيليون ھا پول را از دست دھد،
ا ّما آن چه مس ّلم است اين است که اين
]بحران[ ميليون ھا شغل را حذف خواھد
کرد ،و اين مردم تھيدست ھستند که از
گرسنگی ،بيماری و فالکت رنج خواھند
برد...و اياالت م ّتحده ،ثروتمند ترين ّ
ملت
بر روی زمين ،که  %٢٥توليد ناخالص
داخلی جھان را توليد و مصرف می کند،
قرار است بخشی از مردم خود را که
گرسنگی رنج می برند ،ببيند! و
بزرگترين رسوايی در ميان ھمه ی اين
ھا ،اين است که ]فالکت و [...تمام آن
چيزی است که سرمايه داری می تواند
ارائه دھد.
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ھنگامی که به کشاورزان بزرگ پول
پرداخت می شود تا چيزی توليد نکنند،
محرومين گرسنه می شوند .ھنگامی که
ذخاير نفتی اياالت متحده برای بيشتر از
يک سال برای مصارف سوخت کفايت
خواھد کرد ،فقرا از سرما خواھند مرد
چرا که پول برای خريد وسايل گرمازای
سوختی ندارند.
آيا اوباما برای ھمه ی اين ھا راه حل
دارد؟ در برنامه ی او چيزی وجود ندارد
که اين مشکالت را تخفيف بخشد.
ما در حال رو به رو شدن با دوران
سختی ھستيم ،ا ّما طبقه ی کارگر آگاه
خواھد شد که چگونه راھی به سوی
استحکام بخشيدن به خود و پيروزی در
آينده ی نه چندان دور بيابد .راه خروج از
مصمم در
اين بن بست از يک مبارزه ی
ّ
ھر ّاتحاديه می گذرد تا جنبش کارگری
را به مثابه ی يک کل واحد جھت تشکيل
حزب و ]انتخاب[ يک نامزد که به نام
طبقه ی کارگر برای تغيير کشور و
جھان پديدار می شود ،به جلو حرکت
دھد.
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Uniting
and
Strengthening America by
Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and
 Obstruct Terrorismبه معنای متحد
و مستحکم کردن آمريکا از طريق به
کارگيری ابزار مورد نياز جھت
جلوگيری و ممانعت از تروريسم ،می
باشد ،پس از حوادث  ١١سپتامبر ،در
کنگره ی آمريکا مطرح شد و پس از
تصويب نمايندگان سنا و کنگره ،در
تاريخ  ٢٦اکتبر سال  ٢٠٠١به امضای
بوش رسيد و به يکی از قوانين الزم
االجرای اين کشوربدل شد .اين قانون که
به  Patriot Actيا ميھن دوستی مشھور
ّ
تابعيت و
است مقررات مربوط به اقامت،
مھاجرت شھروندان غير آمريکايی مقيم
آمريکا را دشوار می کند و به دستگاه
ھای مجريه اجازه می دھد تا به بھانه ی
ضرورت امنيتی و مبارزه با "تروريسم
" به اقدامات پيشگيرانه دست بزنند.
))New Deal :(٦سياست جديد(:
طرحی که روزولت در آغاز رياست
جمھوری خود برای مقابله با وضع
بحرانی اقتصاد آمريکا در دھه سی،
ارائه داد.
)Social Pact (٧

)North American Free Trade (١
)Agreement (NAFTA
):Credit Card Rating System (٢
در وب سايت رسمی اوباما ،در اين مورد
نوشته شده است :اوباما يک سيستم رتبه
بندی کارت ھای اعتباری ،مدل سازی
شده بر اساس سيستم ھای پنج ستاره ی
مورد استفاده برای مصرف کنندگان کاال
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انتخابات پاکستان:
مادر تمام تقلب ھا
آلن وودز Alan Woods
برگردان :کيومرث عادل
پيش از آنکه نتايج انتخابات در دسترس
قرار بگيرند ،رئيس جمھور پرويز
مشرف در شبکه ی دولتی "تلويزيون
پاکستان" حاضر شد ،رای را "صدای
ملت" خواند و گفت "مادر تمام انتخابات"
بايد پذيرفته شود .اما در واقع اين "مادر
تمام تقلب ھا" بود .نتايج موقت انتخابات
مجلس ملی تا ظھر امروز)سه شنبه ١٩
فوريه( چنين است:
احزاب
کرسی ھا
)حزب مردم پاکستان(
٨٧
)اتحاديه مسلمانان پاکستان PML(N) -
٦٦
نواز(
)اتحاديه مسلمانان پاکستان – )PML(Q
قائده اعظم(
٣٨
)جنبش متحد قومی(MQM
١٩
)حزب ملی عوامی( ANP
١٠
) حزب ملی عوامی )BNP(A
بلوچستان(
١
)متحد مجلس عمل( MMA
١
ديگران
٣٤
PPP

حتی نسبت به استاندارد ھای خود
پاکستان نيز اين تجربه ی بزرگی در
زمينه ی دستکاری و تقلب در انتخابات
بود .يک شبه پيروزی توده ھا توسط
دسيسه چينان اسالم آباد و واشنگتن
دزديده شد .ترور بينظير بوتو به سرعت
توده ھا را به عمل واداشت .اگر انتخابات
در آن زمان برگزار می شد يک پيروزی
قاطع نسيب "پ پ پ" می شد .ھيچ کس
در اين مورد شک ندارد .به ھمين دليل
محفل حاکم با توافق با آمريکايی ھا
انتخابات را بتعويق انداخت.
حضور در پای صندوق ھای رای کم
رنگ بود ،و ھمين بر ضد "پ پ پ"
عمل کرد .ھنوز ھيچ آماری در مورد

تعداد رای دھندگان از ميان  ٨٢ميليون
رای دھنده ی ثبت شده در مراکز رای
گيری سراسر کشور از سوی کميسيون
انتخابات اعالم نشده است .اما گزارشات
از چھار استان نشان می دھد حضور
مردم در مراکز رای گيری ،کمتر از
 ٤١٫٧٦درصد ازميزان حضور مردم در
انتخابات قبلی در سال  ٢٠٠٢است که
"پ پ پ" بيشترين ميزان رای را از آن
خود کرد .اما به دليل سياست ھای
مشرف جھت از ميدان به در کردن "پ
پ پ" و "پی ام ال -ان" ،کرسی ھای
کافی برای تشکيل دولت را به دست
نياورد.
حضور کمرنگ توده ھا در مراکز رای
گيری توضيحات مختلفی دارد .جناح
راست "پ پ پ" ،با تنھا تکيه بر رای
ھمدردی توده ھا پس از ترور بينظير
بوتو ،ھيچ مبارزه ای برپا نکرد .رژيم با
به تاخير انداختن انتخابات برای بيشتز از
يک ماه )توصيه شده بوسيله ی آمريکايی
ھا( در حالی زمان الزم برای فروکش
کردن حالت خشم اوليه ی مردم را مھيا
ساخت ،که با استفاده از دستگاه دولتی
خود را برای تقلب بی سابقه در انتخابات
آماده می کرد .اين يکی از عوامل دخيل
در خودداری توده ھا از شرکت در
انتخابات بود ،زيرا بيشتر مردم می
دانستند که نتيجه از پيش تعيين شده است.
اعمال خشونت آميز تا روز انتخابات
تعمدا برای ايجاد جو رعب و وحشت
سازماندھی شده بودند.
مطابق گزارش "اکونوميست":
"حتی بر اساس استاندارد ھای
تاسف آور پاکستان نيز ،مبارزه ی
انتخاباتی خون آلود بوده است .از
زمان ترور بينظير بوتو ،رھبر
حزب مردم پاکستان" ،پ پ پ"،
در  ٢٧دسامبر سال  ،٢٠٠٧بيش
از  ٤٥٠نفر در خشونت ھای
سياسی و شورشی کشته شده اند"..
)اکونوميست ١٨ ،فوريه سال
(٢٠٠٨
گرچه کسانی که آن بمب ھا را کار
گذاشتند اعضای گروه ھای افراط بودند
– متعصبان جھادی ،طالبان و فاشيست
ھای "ام کيو ام" -اما ضامن انفجار آنھا

را بخش ھايی از خود دولت پاکستان
کشيد .در آخر ھفته ی پيش از اتنتخابات،
 ٤٧عضو "پ پ پ" درمرز شمال
غربی )پاختون خوا( کشته شدند .در
بلوچستان ،خشونت در روز انتخابات
شدت گرفت .در کراچی" ،ام کيو ام" يک
حمله ی با بمب عليه کانديدای
مارکسيست ،رياض لوند ،انجام داد.
بسياری از افراد از ابراز عقيده و رای
دادن تحت چنين شرايطی می ترسيدند.
چرا زندگی تان را به خطر بيندازيد در
حالی که رای تان در ھر صورت بی
اھميت است؟

معامله با واشنگتن
پاکستان در تصميم گيری برای سرنوشت
خودش دخالتی ندارد .تقدير آن در
واشنگتن و به موازات منافع سياست
خارجی آمريکا تعيين می شود .اين نتايج
انتخابات مشخصا نتيجه ی معامله ی
مشرف و واشنگتن ،برای جلوگيری از
تشکيل دولت "پ پ پ" بود که می
توانست تحت فشار "طبقه ی کارگر به پا
خاسته" باشد .تاکتيک آنھا تقويت نواز
شريف برای ائتالف جناح راست "پ پ
پ" با "پی ام ال -ان" بود .به عنوان
بخشی از اين نقشه ،مشرف می بايست
حزب خود– پی ام ال -کيو -که به عنوان
"حزب سالطين" شناخته شده است ،و
"پ پ پ" نيز جناح چپ خود را ،دور
بيندازند.اين ھدف واقعی نتيجه ی
انتخابات است.
"حزب سالطين" در انتخابات تحقير شد.
و آرای حزب نواز شريف به شکلی غير
منتظره باال بود .اين بھانه ی مورد نياز
رھبران "پ پ پ" برای تشکيل ائتالف
– که برای مدت طوالنی خود را برای
انجام ان آماده می کردند -را مھيا می
کند .آنھا برای چندين ماه از سياست
"آشتی ملی"" ،دموکراسی" ،ليبراليزم" و
غيره صحبت کردند .غيبت واژه ی
سوسياليزم آشکار بود .در واقع آنھا حتی
پيش از انتخابات نيز برای خيانت و
تشکيل ائتالف آماده می شدند.
نواز شريف ،سياستمداری شکست خورده
ای که در سال  ١٩٩٨کامال به پايان
رسيد ،حاال يا کمک "سی آی ای"
مشرف و رھبران "پ پ پ" ،يک
بازگشت معجزه آسا داشته است .کامال
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مشخص است که تمام اين حمالت به
سوی مشرف ،تنھا عوامفريبی و
ادعاھايی پوچ ،برای استفاده ازآرای ضد
مشرف بوده است .حاال او با ھمان
مشرفی که تا ديروز محکومش می کرد
معامله کرده است .ھمچنين خود را برای
معامله با رھبران" پ پ پ" آماده می
کند .اين موضوع توضيح منابی است
برای نمايش مضحک او پس از ترور
بينظير بوتو ،زمانی که به مراسم
خاکسپاری رفت تا تسليت ھای اشکبار
خود را به خانواده ی بوتو اعالم کند و
عالقه داشت در حال نماز خواندن در
تلويزيون ديده شود.
پايه ی "پی ام ال – ان" از خرده
بورژوازی ساخته شده است – مغازه
داران کوچک ،خرده بازرگانان و
تاجران کوچک .-اما خود شريف يک
سرمايه دار بزرگ و دشمن طبقه ی
کارگر است .او نماينده ی زمين داران
بزرگ و سرمايه داران پاکستان است .با
کمک دولت و سرمايه ھای سعودی ،او
با آرزوی روز ھای خوش گذشته که در
قدرت بود و جيب ھای خود را پر می
کرد و در پر کردن جيب به آنھا ھم ياری
می رساند ،موفق به بسيج پايگاه خود شد.
اما پايه ی "پ پ پ" کارگران و
دھقانانی ھستند که آرزوی فرار از
بدبختی ھايشان و تغييرات بنيادی جامعه
را در سر دارند .جناح راست فاسد "پ
پ پ" نمی تواند با صحبت از "آشتی
ملی" و ليبرال دموکراسی" در توده ھا
شور و اشتياق ايجاد کند .ھمانطور که
پس از ترور بينظير ديديم ،توده ھا برای
ايجاد تغيير در جامعه آماده ھستند .اما
اين نکته خود رھبری "پ پ پ" را
بيشتر دچار وحشت کرده است تا مشرف.
امپرياليزم آمريکا با وجود تکرار
ھميشگی تعھدش به دموکراسی ،از
مشرف دفاع کرده است .دموکراسی
برای امپرياليست ھا ،مانند حقوق انسانی
مليت ھای موچک ،تنھا کلمات پوچی
است که تنھا برای پنھان سازی منافع
واقعی شان به درد می خورد .اما رژيم
مشرف ضعيف بود و نمی توانست به
قول و قرارھايش با واشنگتون عمل کند.
ديکتاتوری مشرف تحت فشار شورش
ھای اسالم گرايان ،تروريزم ،انشعاب در
دولت و ھرج مرج در حال سقوط بود.
واشنگتن با درک اين نکته که تکيه گاه
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مناسبی در پاکستان ندارد ،تصميم بر
تغيير مسير گرفت .برای مدتی در حال
ايجاد رابطه با بينظير بوتو بود ،که برای
معامله با مشرف بر او فشار می آوردند.
استراتژيست ھای امپرياليزم به اين نتيجه
رسيدند که مشرف ديگر فايده ای برای
آنھا ندارد و از دست دادنی است .آنھا
برای جانشينی مشرف روی بينظير بوتو
حساب می کردند .اما وقايعی که در
خيابان ھای پاکستان روی داد حساب و
کتاب ھای محافل حاکم را بر ھم زد.
انشعاب ھا و درگيری ھا در باال ،شکافی
ايجاد می کرد که نارضايتی انباشته شده
ی توده ھا خود را از ميان آن به جلو
سوق می داد .ھمانطور که پيش بينی می
کرديم ،بازگشت بينظير بوتو ميليون ھا
کارگر و دھقان را به خيابان ھا کشاند .و
اين نه به دليل سياست ھا و رھبری
بينظير بوتو ،بلکه برعکس ،بر خالف آن
است .توده ھا جزئيات ريز برنامه ی "پ
پ پ" را نمی خوانند ،و در بازگشست
بوتو ،تنھا اميد به حل مشکالت مبرم خود
را می بينند .پاکستان با بيکاری شديد و
بدبختی تودھا ،در طب سقوط اقتصادی
می سوزد .نارضايتی توده ھای تحت ستم
در تظاھرات ھای توده ای سه ميليون
نفری به مناسبت بازگشت بينظير بوتو
رو به جھانيان آشکار شد .ارتجاعيون در
پاکستان طبيعتا با "پ پ پ" و بينظير
بوتو ،که به عنوان آشکارترين رھبر
جنبش توده ای می ديدند ،دشمن بودند.
آنھا مبارزه ی کشنده ای که در ترور
بينظير بوتو به نقطه ی اوج خود رسيد
را آماده ساختند.
امپرياليست ھا از بينظير بوتويی که ھيچ
فرصتی را برای يک ميانه ی رو
طرفدار غرب نشان دادن خود غافل نمی
شد ،نمی ترسيدند .اما پشت بينظير و" پ
پ پ" ،توده ھايی ھستند قرار دارند که
مشتاق تغييرات ھستند .آنھا به آرمان ھای
سوسياليستی اصيل "پ پ پ" وفادارند
و خواستار "نان ،لباس و مسکن" ھستند،
که سرمايه داری پاکستان از بر آورده
کردن آن عاجز است .امپرياليست ھا می
خواستند بين بوتو و شريف توازن ايجاد
کنند و آن دو را به عنوان بک سپر
دفاعی در مقابل توده ھا مجبور به تشکيل
ائتالف کنند .اما واشنگتن با بسيج توده
ای که با بازگشت بوتو توام شد به عقب
رانده شدند .پس اين سوال پيش آمد که آيا

يک دولت "پ پ پ" به دليل انتظاراتی
که در ميان توده ھا بر می انگيزد بسيار
خطرناک نخواھد بود؟

تقلب گزينشی
تمام ناظران جدی قبول دارند که
دستکاری نتايج انتخابات در سطحی
گسترده انجام گرفته است .نام رای
دھندگان از ليست ھای انتخاباتی پاک ،و
به راحتی گم شده اند ،در حالی که مرده
ھا رای دادند! کانديدا ھای مشخصی صد
ھا برگه رای دريافت کردند تا ھرطور
که دوست دارند آنھا را پر کنند .مراکز
رای گيری در محل ھايی قرار گرفته بود
که دست "راستی ھا" می توانستند رای
بدھند ،اما از محل ھايی که مشخص بود
آرا به کدام سو تمايل دارند ،دور بودند.
بدين ترتيب بخش بزرگی از حوزه ی
انتخابيه از حق رای محروم شد .پليس و
ديگر مقامات برای ارعاب رای دھندگان
استفاده می شدند .اين موضوع در ھمه جا
شايع بود.
اين نوع دستکاری و تقلب نامحدود است
و می تواند ھزاران بار در ھر شھر،
شھرک و روستای پاکستان تکرار شود.
اعتراض ھای زيادی به کميسيون
انتخابات ارائه شد .اما کميسيون به شکل
سيستماتيک آنھا را رد کرد .طبيعی
است! چطور می توان به کميسيونی که
توسط يک ديکتاتوری با ھدف واضح
دستکاری و تقلب در انتخابات ساخته
است اعتماد کرد؟
اين چيز جديد در مورد دستکاری نتايج
انتخابات در پاکستان نيست .اما اينبار از
لحاظ کيفی با دفعات پيش تفاوت داشت.
اينبار ھمان تقلب ھای ناپخته و يکسره
نبود .بلکه برای حذف کانديدا ھای
مشخص و حمايت از بقيه ،به شکل
حساب شده عمل می شد .ھدف اصلی
حذف جناح چپ "پ پ پ" از مجلس
ملی بود .شايان ذکر است که کانديداھای
جناح راست "پ پ پ" اجازه ی
پيروزی داشتند ،در حالی که چپی ھا با
رسوا ترين نوع تقلب از پيروزی محروم
شدند.
در کاسور ،عضو مجلس ملی،
مارکسيست مشھور ،منظور احمد در
موقعيت بسيار عالی قرار داشت .او يک
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مبارزه ی موفقيت آميز را سازمان داد و
موفق به جلب حمايت کارگران و دھقانان
شد .پيروزی او حتمی به نظر می رسيد.
اما محفل حاکم و جناح راست "پ پ پ"
نظر ديگری داشتند .منظور احمد ھميشه
برای آنھا يک مانع و مزاحم بوده است.
منظور احمد در تمام دوره ی پيش ،با
مھارت از مجلس ملی به عنوان
پالتفورمی برای دفاع از کارگران،
جنبش و طرح عقايد مارکسيستی استفاده
کرده است .بويژه نقش او در شکست
طرح خصوصی سازی "فوالد پاکستان"
محفل حاکم را متعاقد ساخت که در
مجلس ملی جايی برای نمايندگان
پارلمانی کارگران نيست.
پيش از اين ،در تابستان گذشته ،وقتی او
برای ارائه ی توضيحاتی در مورد
اقداماتش به بينظير بوتو به لندن
فراخوانده شده بود ،تالش ھايی برای
حذف "منظور" از ليست انتخاباتی "پ
پ پ" انجام گرفت .کامال مشخص است
که "سی آی ای" قويا از بوتو خواسته بود
تا پيش از انتخابات از شر نماينده ی
مارکسيست مجلس ملی خالص شود .اما
در آخرين لحظات ،به دليل وحشت از
نتايج اين اقدام در ميان اعضای رده پايين
حزبی ،او موفق به انجام اين کار نشد .اما
نقشه ی خالص شدن از دست "منظور"
ھمچنان برقرار بود و اينبار با ھدفی
ديگر انجام گرفت.
منظور احمد در انتخابات قبلی که به
پيروزی رسيد ٢٨٧٣٢ ،رای آورد .در
اين انتخابات ،پس از يک مبارزه ی مثال
زدنی ،که مجددا برنامه ی سوسياليستی
انقالبی را بر پيش گرفت ٤٣٢٣٢ ،رای
به دست آورد -يک افزايش اساسی .با اين
حال در مقابل کانديدای "پی ام ال -ان،
که ادعا می شود  ٥٢٠٠٠رای آورده
است ،شکست خورد .جناح راست محلی
"پ پ پ" تمام تالش خود را برای
خرابکاری مبارزه ی "منظور احمد"
انجام داد و در برخی مناطق عمال از
مردم خواست تا به او رای ندھند .حزب
محلی ھمکاری با او را نپذيرفت.
"منظور" موفق شد با وجود اين
کارشکنی ھای تعمدی ،تقريبا آرای خود
را دو برابر کند .اما امکان نداشت او در
مجلس ملی جديد پذيرفته شود.
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نتيجه نه به وسيله ی کارگران و دھقانان
کاسور ،که منظوراحمد برای آنھا يک
قھرمان است ،بلکه در مراتب بااليی
دولت و جناح راست رھبری "پ پ
پ" ،که منظوراحمد برای آنھا باعث
خجالت بود ،تعيين شد .ذات گزينشی
تقلب انتخاباتی و ھمدستی جناح راست
"پ پ پ" با دولت ،در اين حقيقت نشان
داده می شود که در ديگر بخش ھای
کاسور ،کانديدا ھای جناح راست "پ پ
پ" که امکان نداشت در گذشته در
انتخابات به پيروزی برسدند ،انتخاب شده
بودند.

تقلب در کراچی
ھمانطور که پيش بينی می کرديم" ،ام
کيو ام" در انتخابات در کراچی
دستکاری و تقلب کرد .آنھا مدعی ھستند
در جايی برنده ی کرسی مجلس شده اند
که گمان می شد پس از ترور بينظير،
"پ پ پ" به راحتی پيروز خواھد شد.
در ناحيه ی يکپارچه کارگری "ان ای-
 "٢٥٧که رياض لوند ،کانديدای
مارکسيست ،يک مبارزه انتخاباتی
موفقيت آميز و ديدنی را سازماند داده
بود ،اعالم نتييجه به شکلی غير منتظره
ای به تاخير افتاد .درحالی که رفقا با بی
تابی چشم به تلويزيون دوخته بودند،
نتايج در کوچکترين روستاھای ناحيه ی
ھيماليا ھم اعالم شد اما ھنوز خبری از
نتيجه ی ناحيه ی "ان ای "٢٥٧ -نبود.
نتايج از مراکز رای گيری نشان می داد
که رياض در صدر قرار دارد.
طبق نتايج رسمی که نه صبح نوزدھم
فوريه اعالم شد ،رياض  ٤٦٠٨٠رای
بدست آورده است که دوبرابر آرای
کانديدای "پ پ پ" در انتخابات قبلی
است .در سال  ،٢٠٠٢کانديدای "ام کيو
ام" ،محمد شميم صيقی کرسی اين ناحيه
را با  ٤٥٤٨٠رای به دست آورد .اما
وقتی نتايج نھايتا اعالم شد" ،ام کيو ام"
با  ١٣٤٤٤٨رای پيروزی خود را بيان
کرد .اين نتيجه غيرممکن است و نشان
دھنده ی سيرت رسوا ی تقلب در
انتخابات است .رفقا در کراچی حساب
کردند که رياض با اختالف  ٢٧٠٠٠رای
پيروز شده است .پرولتاريای کراچی که
در تعداد باال بوسيله ی مباره ی الھام
بخش او بسيج شده بودند ،اين موضوع را
می دانند .آنھا می دانند که فريب خورده

اند و پيروزی شان بوسيله ی آدمکش
ھای "ام کيو ام" و راه زن بزرگ،
مشرف ،که پشت آنھاست ربوده شده
است.
در وزيرستان که رفيق "علی وزير"
مبارزه ی شجاعانه ای برپا کرد ،نتايج
برای امروز ھنوز اعالم نشده اند.
سانسور مطبوعاتی حکمفرما است" .علی
وزير" مجبور بود مبارزه ی خود رادر
بدترين و خطرناک ترين شرايط ممکن
ادامه دھد.ارتجاعيون طرفدار طالبان او
را به مرگ تھديد کردند و برای عملی
کردن تھديد خود به ھر اقدامی متوسل
شدند .اين آدمکش ھا بمبگذاری ھايی
عليه کانديدا ھا و احزابی که از آنھا
حمايت نکردند ،سازماندھی کردند .با اين
حال" ،علی" با وجود خطری که جان او
را تھديد می کرد حمايت کارگران و
دھقانان فقير وزيرستان را که از
بنيادگرايان و طالبان ناراحت ھستند جلب
کرد .او يک تظاھرات  ١٠ھزار نفره در
وزيرستان سازمان داد -چنين اقدامی تا
به حال در وزيرستان ديده نشده بود.
علی رغم سانسور اخبار ،مشخص است
که بنيادگرايان مذھبی در حال زوال
ھستند" .ام ام ای" ،حزب بنيادگرايی که
"ان دابليو اف پی" را برای پنج سال
رھبری می کرد ،در خظر حذف شدن از
مجلس ملی و ھيئت قانونگزار مرزی
قرار دارد .اين پاسخی مناسب برای آن
دسته چپ گرايان گمراه اروپايی است که
از جنبش ھای بنيادگرايی اسالمی حمايت
کرده اند.

چشم انداز ھا
در يکی از سند ھای اخير اينطور گفتيم:
"بحران در پاکستان نه يک
بحران سطحی ،بلکه بحرانی
مربوط به خود رژيم است.
سرمايه داری ضعيف پاکستان،
تا مغز استخوان فاسد و پوسيده،
يک کشور بزرگ  ١٦٠ميليون
نفری را به يک بن بست
وحشتناک کشانده است .برای
بيش از نيم قرن بورژوازی
منحط پاکستان خود را برای به
جلو سوق دادن کشور ناتوان
نشان داده است .بورژوازی
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پاکستان امروز خود را در يک
بن بست کامل می يابد که آنرا به
بدتر کردن وضع تا "بينھايتی
وحشتناک" تھديد می کند.
" تنھا توده ھا ،با رھبری طبقه
ی کارگر ،می توانند راھی برای
برون رفت از اين کابوس نشان
دھند .حوزه ی انتخاباتی حقيقی
"پ پ پ" توده ھا ھستند:
ميليون ھا کارگر و دھقان،
جوانان انقالبی و بی کاری که
پس از ترور رھبر "پ پ پ"
به خيابان ھا آمدند .آنھا يک فرد
را تشويق نمی کردند ،بلکه
آرمان خود را فرياد می زدند:
آرمان يک پاکستان حقيقتا
دموکرات و منصف :پاکستانی
بدون فقير و ثروتمند ،ستمگر و
ستم کش :يک پاکستان
سوسياليستی"
اين نوشته ھا امروز ھم به ھيچ تغييری
نياز ندارند .اما چشم انداز فوری نشان
داد که پيچيده تر از اين است .مانور ھا و
توطئه ھا در راھرو ھای اسالم آباد و
واشنگتن در حال انجام گيريست .آنھا
منابع کافی برای تقلب در انتخابات و
دستبرد زدن به افراد انتخابی آنھا را در
اختيار دارند .اما منابع کافی برای حل
مشکالت عميق جامعه ی پاکستان را
ندارند .از اين رو شرايط برای اغتشاش
و تحوالت بيشتر مھيا است.
مبارزه ی انتخاباتی خود يک پيروزی
بزرگ برای مارکسيست ھای پاکستانی
بود .آنھا با چھار کانديدا در حوزه ھای
انتخاباتی کراچی ،کاسور ،وزيرستان و
مرز شمال غربی )پاختونخوا( به
دخالتگری پرداختند .بيش از يک ميليون
پوستر و جزوه تھيه کردند و راه پيمايی
ھای توده ای و تظاھرات ھايی با حضور
ھزاران کارگر و دھقان را سازمان
دادند .اين يک مدرسه ی حيرت آور
آموزش انقالبی بود .بيش از  ٥٠٠تن از
رفقا به ناحيه ھای مختلف فرستاده شدند
تا در مبارزه شرکت کنند .آنھا ياد گرفتند
چطور به توده ھا برسند ،به آنھا گوش
دھند ،با آنھا مرتبط شوند و و بموقع
شعار ھای انتقالی که مشکالت توده ھا
را منعکس می کند را طرح کنند ،در
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حالی که تمام مدت عقايد انقالب
سوسياليستی را مطرح می کنند.
در اين مبارزه انتخاباتی ،گرايش
مارکسيست پاکستان )جد و جھد( واقعا
در منطقه شناخته شده و اھميت يافت.
آنھا نفوذ زيادی در ميان فعالين کارگری
و جوانان به دست آوردند .اين موضوع
شديدا حدود تماس ھا ،دوستان و
ھواداران مان را گسترش داده است.
حاال ھدف اصلی استفاده از اين دستاورد
ھا ،جذب رفقای جديد و تقويت گرايشمان
در تمام مراحل است .ھدف فوری
رسيدن به پنج ھزار کادر فعال تا انتھای
سال است .اين مارا در موضع بسيار
قدرتمندی برای استفاده از وضعيتی که
سرعت خواھد گرفت قرار می دھد.
ممکن است توده ھا در ابتدا سياست
"صبر و تماشا" را در مقابل دولت جديد
اتخاذ کنند ،بخصوص اگر ،ھمانظور که
احتمال دارد" ،پ پ پ" جزيی از اين
دولت باشد .اما اين دوره زياد طول
نخواھد کشيد .مشکل توده ھا بسيار
عميق است ،تقسيم طبقاتی برای مجال
دادن به يک آتش بس طبقاتی طوالنی
مدت بسيار شديد است .کارگران و
دھقانان خواستار غذا ،لباس و مسکن می
شوند ،که دولت قادر به تامين آنھا نخواد
بود .مارکسيست ھا در "پ پ پ" با
ائتالف با نواز شريف مخالفت خواھند
کرد .آنھا خواستار جدايی "پ پ پ" از
احزاب بورژوازی و بازگشت به اھداف
سوسياليستی اصلی حزب خواھند شد.
جنبش توده ھا تمام گرايشات ديگری را
که به دروغ ادعای دفاع از عقايد
مارکسيستی دارند را کنار زده است.
امروز تنھا يک نيروی جدی در چپ
پاکستان وجود دارد و آن "جد و جھد"
است .امکانات بزرگی برای مارکسيست
ھای پاکستانی مھيا خواھد شد .آنھا در
عمل نشان داده اند توانايی مرتبط شدن با
توده ھا را دارند .در دوره ی بعدی،
برنامه و سياست ھای رفرميست
بورژوازی و خرده بورژوازی به آزمون
گذاشته خواھند شد و پيش چشم توده ھا
افشا خواھند شد .جريان تاريخ در مسير
سوسياليزم انقالبی و گرايش مارکسيستی
جاری خواھد شد.
 ١٩فوريه ٢٠٠٠٨

بحث آزاد

کوبا در دو راھی
دموکراسی تودهای يا
بازگشت ضد انقالب
سيامک شايسته
نقد مارکسيستی نقدی علمی است و نقد
علمی بر پديده شناسی استوار است که
ھمه جانبه باشد .بر اساس ھمين نقد ھمه
جانبه دوستان و دشمنان موقتی و دائمی
شناسايی میشوند .برای بررسی يک
سوژه ،بايد به سراغ ساختار آن رفت و با
نقد ساختار به شناخت واقعيت رسيد.
کوبای سوسياليستی بر اين اساس قابل
شناخت است.
استالينيسم ھيوالی چند سری که
بزرگترين ضربه را از درون به جنبش
سوسياليستی زد و کمونيستھا را در
بدترين وضعيت پس از آغاز انقالب
جھانی در اکتبر  ١٩١٧قرار داد ،نظامی
است معيوب و بيمار .نظام بيماری که با
تحميل خود بر انقالبيون ضد امپرياليست
از مائو تا کاسترو ،ساختار سياسی و
اقتصادی کليه کشورھای سوسياليستی
واقعا موجود را فاسد کرد .کشور کوبا
امروزه از چنين سيستم معيوبی که در آن
حزب واحد کليه مخالفتھا را از درون
جنبش چپ ،روشنفکری و کارگری
سرکوب میکند ،در رنج است .تجربه
تاريخی نشان داده است که استالينيسم
توانايی حفظ سوسياليسم را ندارد و
باالخره بوروکراتھای حزبی ،انقالب را
با پذيرش بازار آزاد تقديم به ضد انقالب
میکنند از اين رو انتقادات نويسنده از
کوبای کاسترو در مقاله "کوبا،
سوسياليسم يا عوامگرايی" درست است.
نظام سياسی و اقتصادی کوبا نظامی
بيمار است .اما اين بيماری موضعی است
و انتقاد من از اين مقاله در ھمين تعميم
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بيماری موضعی به کليت واقعيت
دستاوردھای انقالب کوبا میباشد.
انقالب کوبا نتيجه مبارزه مسلحانه
تودهای چريکھای ضد امپرياليستی است
که در رأس آن افرادی مانند ارنستو
چهگوارا قرار داشتند و با ايمانی راسخ به
سوسياليسم ،با فداکاری و مبارزه پيگير
انقالب را پيروز کردند .انقالبی که
حاميان تودهای آن اکثريت زحمتکشان
کوبايی بودند که در حمايت آنھا از
کاسترو و نظام کوبا تا به امروز ترديدی
نيست.
يکی از داليل اصلی حرکت حکومتھای
انقالبی به سوی تمرکز ،فشار ضدانقالب
است .کوبای انقالبی از ھمان آغاز يکی
از لبهھای تيز مبارزه با امپرياليسم بود و
آمريکا برای بازگشت ضدانقالب از ھيچ
اقدامی فروگذاری نکرده و نخواھد کرد.
در واقع مدل سوسياليسم واقعا موجود،
لزوم ِ بودن در جبھه شوروی در آن
روزگار و عدم توجه به دموکراسی
تودهای يک سری واقعی حرکت نظام
سياسی کوبا به سوی استالينيسم است ،اما
سوی ديگر آن فشار ضد انقالب است.
برای فھم فشار ضدانقالب بايد به سراغ
دستاوردھای انقالب رفت .انقالب کوبا از
طبقه سرمايهدار وابسته خلع يد کرد و با
ايجاد کار برای ھمه ،مسکن برای ھمه،
بھداشت برای ھمه و آموزش و پرورش
برای ھمه ،عملی که در پيشرفته ترين
کشورھای سرمايهداری ھم به وقوع
نپيوسته چه برسد به کشورھای جھان
سوم ،ابزار توليد را اجتماعی کرد .اين
که ابزار توليد از طريق شوراھا در
اختيار طبقه کارگر نيست درست است،
اين نيز که نظام اقتصادی کوبا از
خودگردانی به دور است و بوروکراتيک
شده درست است ،اما در تعلق ابزار توليد
به تودهھا شکی نيست .در کوبا چيزی به
نام اختالف طبقاتی وجود ندارد و اين به
معنای برابری است .برابری بدون آزادی
که دستاوردی است فاقد ظرفيت کامل
انسانی اما تا حد معقولی انسانی .نمیتوان
با تعميم ضعف و بيماری در نظام سياسی
کوبا کليت واقعيت انقالب کوبا و کليه
دستاوردھای آن را که خود نويسنده مقاله
به آن اشاره دارد ،زير سؤال برد .نقد
مارکسيستی بايد ھمه جانبه باشد و يک
جانبه شدن آن خطر ھمسويی با
بورژوازی را به ھمراه دارد .کوبا يا بايد
به سمت يک دموکراسی کارگری برود و
يا بوروکراتھای حزبی درھای کشور
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را به روی استثمارگران باز خواھند
کرد.
تجربه سوسياليسم دموکراتيک در
کشورھای چپ آمريکای التين بايد برای
انقالبيون و تودهھای کوبا درسھای
خوبی برای ايجاد دموکراسی داشته
باشند .ھر چند اين کشورھا ھنوز تا ايجاد
يک نظام کامل سوسياليستی راه درازی
در پيش دارند.
به اميد پيروزی سوسياليستھا در کل
آمريکای التين که در حمايت کوبای
انقالبی از جنبشھای چپ و مارکسيستی
آنھا شکی نيست.
اسفند ١٣٨٦

از ميان کامنت ھای وبالگ ميليتانت

بحثی در مورد کار مخفی و کار
علنی
نويسنده ٍ:سيما
چھارشنبه  ١٧بھمن ١٣٨٦ساعت٦:٤٣ :
با سالم مجدد به ھمه عزيزان
عابر سرخ از من خواسته بود که نظرم
را در مورد سرمقاله اخير )ميلتانت
شماره  (١٠بگويم.
به نظر من مقاله خيلی خوبی است فقط
فکر ميکنم چون سرمقاله است انقدر
خالصه است و به ھمين دليل نکات
اصلی و کليد فرموله وار بيان شده اند و
ضمن اين که در ادامه کمی نظر خودم را
ميگويم ميخواھم از رفقای مسئول
خواھش کنم که بيش از ھر چيز به
توضيح و تشريح و تفھيم بيشتر دو مقوله
ببردازند :يکی کميته عمل و ديگری
قطب سوسياليستی و
١عمال چگونه ميشود آنھا را ايجاد کرد؟٢رابطه سازمانی آنھا٣رابطه آنھا با ھسته ھای مخفیجنبش دانشجويی ما مثل جنبش کارگری
در اين مرحله بايد به اين سئوال باسخ
دھد که برای بيشبرد اھداف انقالبی خود
و با نگاھی به ميزان دستيابی به اين
اھداف در بی سرکوب اخير رژيم چه راه
حلی را جلو خود ميبيند؟
آيا به نظر فعاالن و سازماندھندگان اين
مبارزات نحوه برنامه ريزی و
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سازماندھی اشان متناسب با نحوه
برخورد رژيم بوده و يا حقيقتا بس از
موجی از سرکوب ھا به اين باور رسيده
اند که حداقل امر ايجاد شده نوعی
دلسردی و رکود )ھر چند موقت( در
حرکت بوده است؟
اگر قبول دارند که رژيم از ھيچ ضربه
برای به رکود کشيدن اين جنبش ھا دريغ
نکرده پس يک برخورد غيرمغرضانه و
آگاھانه به آن ميتواند اين باشد که چه کار
ميشود کرد تا جلوی اين ضربات را
گرفته و کفه را به نفع جنبش نه تنھا
سنگين تر بلکه داغ تر و خورشان تر
حفظ کرد.
آموزش ھای سوسياليستی انقالبی نشان
ميدھند که اين امکان وجود دارد و با
ايجاد ھسته ھای مخفی ميتوان محيط
مناسب برای آموختن تئوری ھای انقالبی
"انقالب مداوم" تروتسکی را خواند و
طرز بياده کردن آنھا را در عمل
فراگرفت.
حفظ ھر چه بھتر جنبش در برابر
سرکوب ھای رژيم ادامه آن را ممکن تر
ميسازد و سازماندھی صحيح و متناسب
در تقابل با حمالت رژيم جلو سرکوب ھا
را بھتر ميگيرد و در نتيجه تبديل به
جريانی قوی و تعيين کننده در جامعه
ميشود و ھمين به تنھايی ميتواند باعث
جلب نيروھای بيشتر و بيشتر ميگردد.
مثال يکی از نکات مھم و تفاوت ھای
اساسی و تعيين کننده يکی از نکات آمده
در سرمقاله است در مورد امر مخفی
کاری .ايجاد کميته ھای مخفی به اين معنا
نيست که جلسه از نظر عموم مخفی باشد
که البته بايد باشد...اين امری بديھی است.
اما به نظر من اصل مخفی کار ی در
رابطه با خود رفقای کميته است.
به بيانی روشن تر بايد بگوييم که ھرگز
نميشود کميته مخفی ای از ھمکالسی ھا
ھمسايگان محلی و دوستان نزديک و
فاميل ايجاد کرد .چون در چنين کميته ای
تمام وجوه شناسايی يکی بر ديگری
روشن است .يعنی ھمه نام و نام
خانوادگی و محل تحصيل/کار و نشانی
محل زندگی و ...خالصه ھمه چيز
ھمديگر را ميدانند و ھيچ چيز ھيچ کس
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از کس ديگر نميتواند بنھان باشد .در
نتيجه مفھوم "مخفی" بودن لوث ميشود.
يکی از کارھای اصولی ھسته ھای مخفی
دقيقا ترتيب و حل چنين مشکلی است.
افرادی که در يک کميته "مخفی" گرد
ميايند بايد عموما کسانی باشد که ھم ديگر
را نميشناسند و آموزش ديده اند که بدنبال
کشف مشخصات ھمديگر ھم نباشند .در
نتيجه وقتی يکی دستگير ميشود کل افراد
آن کميته گير نيافتاده و کميته الزاما منحل
نميشود.
خالصه اين که به نظر من روش کار
مخفی کردن را بايد به طرز اصولی
آموخت و بعد حرکت کرد.
ديگر اينکه اگر ما در شعار خواھان
رھايی تمام اقشار تحت ستم جھان از شر
نظام سرمايه داری ھستيم در عمل بر ما
واجب ميشود که در اتحاد با تمام اين
اقشار رھبری مبارزات را تا رسيدن به
ھدف نھايی که برچيده شدن نظام سرمايه
داری جھانی است انجام بدست بگيريم.
در نتيجه دو کار را نميتوانيم بکنيم :يکی
اينکه مبارزات اقشار تحت ستم مختلف
را نميتوانيم از ھم جدا کنيم و ھر کدام
جداگانه به مقابله با رژيم کشور واداريم
و ديگر اينکه نميتوانيم مبارزات اقشار
تحت ستم يک کشور را از حمايتھای بين
المللی مترقی و انقالبی و مبارزه جو
محروم کنيم و در نھايت خواھان انقالب
سوسياليستی فقط در کشور خود باشيم و
معتقد باشيم که مشکل ما به ما مربوط
است و مشکل اقشار تحت ستم ساير
کشور به خودشان .اين نظريه در مبارزه
با نيروھای امبرياليستی که خصلتی
جھانی دارند ناقص بوده و اين نقص در
نھايت برخالف نظريه برچيدن نظام
سرمايه داری جھانی حرکت ميکند.
با تشکر از رفقای ميليتانت
نويسنده :عابر سرخ
چھارشنبه  ١٧بھمن ١٣٨٦ساعت٩:٣٧ :
رفيق سيما گرامی
با تشکر از دخالت خوب و کارساز شما.
در مورد بحث بر سر  ٣محوری که
پيشنھاد کرديد ،با شما موافقم که پيرامون
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آنھا بحث ھای تکميلی بيشتری در شماره
ھای آينده ميليتانت صورت گيرد .در ھر
حال بخشی از اين سواالت از قبل مورد
نظر رفقايی ديگر ھم بوده و خواھان
روشن تر و باز تر شدن اين موضوع
شده بودند.
با تشکر مجدد.
زنده باد سوسياليسم
نويسنده :م.م مصفا
پنجشنبه  ١٨بھمن ١٣٨٦ساعت١٧:٠ :
راستی ماداميکه حول محورھای  ٢ ، ١و
 ٣به يکديگر نان و پياز قرض ميدھيد و
حول نکات ريز تکنيکی کار تشکيل آن
قطب معروف با يکديگر به اتفاق نظر
ميرسيد برای من سئوال پيش آمد که چرا
با اين ھمه استعداد نزد سوسياليست
مسلمان انقالبی  ،اروپا که بقول خودشان
چند قدمی به انقالب سوسياليستی نزديکتر
ھستند چرا خبری نيست ؟
راستی کار انترناسيوناليستی چھارم بکجا
کشيد ؟ مگر قرار نبود که برادران ھم
کيش اروپائی تان در تدارک انقالب باشند
؟!
اين ھمه شور و عالقه استفاده صرف از
واژه و آن ھم واژه ای ھمچون انقالب و
سوسياليسم و کذا و کذا ! بسيار خوب
است  ،اما باالخره زمان عمل کردن کی
فرا ميرسد ؟
نويسندهٍ :سيما
پنجشنبه  ١٨بھمن ١٣٨٦ساعت٢٢:١٧ :
با تشکر از جواب عابر سرخ
خطاب به خوانندگانی که اين موضوع
ممکن است به آنھا برگردد ميخواستم
رفقانه نظری را عنوان کنم .در حال
حاضر ھنوز عزيزان کارگر و دانشجو
در بند ھستند و آزاد شدگان با قيودی
است که شايد برای بعضی از آنھا حتی
کمترشکن بوده و مشکالت فکری و
روزمره زندگی ايجاد کند.
از طرف ديگر روز زن و اول کارگر
در راه است.
با توجه به اين دو امر و به اميد اينکه
اکثريت اين فعالين به اين نتيجه رسيده
باشند که در اين مرحله جای عقب نشينی
نيست و تنھا راه نتيجه بخش ادامه

برقدرت تر مبارزه است پيشنھاد ميکنم
که از ھم اکنون در بی آن سازماندھی ای
که در بحثھا آماده باشند.
روز زن را بايد با شرکت و حمايت تمام
مبارزين کارگر و دانشجويی و نه فقط
تعدادی از آنان پشت سر بگذاريم و به
ھمين ترتيب روز کارگر را ھم باز با
شرکت تمام دانشجويان مبارز و زنان
اقشار تحت ستم و مبارز برگزاری کنيم.
به ھمين دليل سازماندھی و برنامه ريزی
در درون ھسته ھای مخفی از ھمين حاال
الزم است.
جواب اين سرکوب رژيم را بايد با بيرون
آمدن بيشتر و متحدتر و با برنامه و
سازماندھی نوينی داد.
نويسنده :سامان
شنبه  ٢٠بھمن ١٣٨٦ساعت١٩:٧ :
دوستان ما که فعاليت کامآل علنی می
کردند ,با وجود بازتاب بين المللی
دستگيريشان و فشارھای ناشی از ان بر
جمھوری اسالمی تحت شديدترين شکنجه
ھا قرار می گيرند و  ...حال شما چگونه
فعاليت مخفی را پيشنھاد می کنيد که اقدام
به ان و دستگير شدن متعاقبش در خفای
کامل صورت می گيرد و مرگ زندانی
توسط رژيم سفاکی چون جمھوری
اسالمی امری به راحتی قابل پيش بينی
است؟
نويسندهٍ :سيما
يکشنبه  ٢١بھمن ١٣٨٦ساعت٦:١٦ :
سامان عزيز
من البته ادعای به داشتن "جواب" ندارم
ولی بر اساس آنچه که ياد گرفته ام به
نظر من کار مخفی تا زمانی که فعال
سياسی دستگير نشده به کار ميرود.
زمانی که دستگير شد مسلما مشخصاتش
آشکار ميشود و کار حمايت داخلی و بين
المللی برايش ميتواند انجام شود .امااين
شخص دستگير شده به علت نداشتن
مشخصات واقعی ديگر رفقايش با وجود
ھرگونه شکنجه ای باز نميتواند آنھا را لو
دھد .در نتيجه با ھر دستگيری تعداد
خيلی کمتری لو ميروند .البته چگونگی
دقيق استفاده از اصول مخفی کار را بايد
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در درون ھر ھسته با برنامه مشخص
کرد.
نويسنده :سامان
يکشنبه  ٢١بھمن ١٣٨٦ساعت١٦:٥٣ :
به رفيق سيما ,اساسآ با کار مخفی مخالف
نيستم ولی شرايط کنونی را مناسب اين
امر نميدانم .تازه گفتمان چپ بعد از سالھا
سرکوب و خفقان آغاز شده است.
دانشجويان چپی که دستگير شده اند نيز
فعاليت مخربی انجام نداده اند .آنھا صرفآ
قصد برگزاری  ١٦آذر داشته اند .با
وجود اين جمھوری اسالمی دانشجويان
را شکنحه می کند تا از آنھا اعتراف به
کارھای غير قانونی و مخفی و  ...بگيرد
تا به خيال خودش دستاويز مطمئنی برای
سرکوبيشان و اقناع افکار عمومی ايران
و حھان به دست اورد؟ آيا کوبيدن بر
طبل قعاليت مخفی در چنين شرايطی نمی
تواند عواقب وخيم تری برای زندانيان به
طور اخص و جنبش به طور کلی داشته
باشد؟ مدعی نيستم که نظر من نظر نھايی
است صرفا در اين مقطع فعاليت مخفی
را مضر می دانم.
نويسنده :ارژنگ
يکشنبه  ٢١بھمن ١٣٨٦ساعت٢٠:٣٢ :
اينطور از بحث شما رفقا استباط ميکنم
که گوئی مشگل گرھی کنونی جنبش
رفرم و سرنگونی با مطالبات خاص
خودش مسئله نحوه کار سياسی در بين
مردم است.
آيا از دوره  ١٣٥٧تا به اينسو تجارب و
دستاوردھای ھمان سازمان و تشکل ھای
سياسی چپ خود درس ھای بقدر کفايت
آموزنده نداشته است ؟
تازه مھمتر از ھر چيز اين نوع استنباط
شما به معنای تالش برای فعاليت سياسی
بر متن بی تشکلی است  .نميتوان صرفا
به يک وجه از متد کار  ،مثال صرفا
مخفی و يا صرفا علنی اتکا کرد  .يک
کار متشکل سياسی دارای دو بعد متفاوت
اما مکمل يکديگر است  .نياز به فعاليت
مخفی بھمان اندازه اھميت فعاليت علنی
يکی از وجوه متد کار متشکل است .
نويسنده :سيران
دوشنبه  ٢٢بھمن ١٣٨٦ساعت٠:٤٦ :
در پاسخ به "سامان" عزيز،
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دوستانی که اين شب ھا را در زندان
اوين سر می کنند و يا به تازگی با تامين
وثيقه ھای سنگين آزاد شده اند و در
انتظار موعد دادگاه به سر می برند دقيقا
به اين دليل به زندان رفتند ،شکنجه شدند
و يا با قرار وثيقه فعال آزاد ھستند که
فعاليت صرفا علنی داشتند .اين شيوه ی
فعاليت بازمانده ی توھمات دوم خرداد و
شيوه ھای کار رفورميستی است ،که
گرچه در برخی مسائل جنبش دانشجويی
فاز عبور از اصالح طلبی و جريان دوم
خرداد را پشت سر گذاشته است ،اما
ھمچنان بعضی نشانه ھای اين دوره را
با خود ھمراه دارد .ھمين شيوه ھای
بازمانده ی فاز قبلی جنبش دانشجويی
خود به سدی در مقابل جنبش تبديل شده
است.
اين دوستان با روی آوردن به روش ھای
کامال علنی ،وب الگ نويسی با نام
اصلی ،درج عکس در مقاالت ،وب الگ
ھا و نشريات ،خود زمينه ھای سرکوب
را فراھم می کنند و در ھمان حال نشان
می دھند که ھنوز با شيوه ی فعاليت در
جو اختناق آشنا نيستند .گروھی از
رھبران عملی جنبش طی چند روز و
بدون نياز به عمليات ھای ويژه ی
شناسايی و يا تعقيب و فعاليت ھای
طوالنی مدت ،به آسانی بازداشت شدند.
آنھايی ھم که ھنوز آزاد بودند به سرعت
"مخفی" شدند و دست از ھر کاری
کشيدند .بدين ترتيب با يک حمله ی
پليسی رھبران جنبش دانشجويی يا در بند
ھای زندان اوين مشغول پس دادن
بازجويی بود ،يا در خفا و بی عملی
کامل.
تفاوت پيشروان يک جنبش با ديگران در
پيگيری مبارزه در تمام شرايط است ،آن
ھم به انعطاف پذير ترين و اجرايی ترين
شيوه ی ممکن .پيشروان چه در شرايط
عادی و چه در دوران سرکوب ھای
موقت با استفاده از ابزار مناسب عمل
ھمچنان به فعاليت خواھند پرداخت و
بدين ترتيب يک جنبش را با حمله ی
نيروھای سرکوبگر و يورش ھای پليسی
به تعطيلی کامل نمی کشانند .شورای
سردبيری نشريه ميليتانت ھم اين نکته را
بدين شکل خالصه و بيان می کند":
چنانچه قرار باشد در ھر موج سرکوب و
دستگيری ھا ،اکثر پيشروان دانشجويی يا
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در زندان باشند و يا غير فعال )و مخفی(
ديگر چه نيازی به »پيشرو« وجود
خواھد داشت؟")سرمقاله ی شماره ی ده(
چندان سخت نيست که با نگاھی به
شرايط موجود کار سياسی علنی را غير
ممکن در نظر گرفت ) .در واقع با کار
علنی "ھيچ" کاری انجام نخواھد شد،
زيرا اين فعالين علنی سعی می کنند با
زدن از سر و ته شعار ھا و تبديل آنھا به
شعار ھايی "بيخطر و خنثی" به فعاليت
علنی ادامه دھند ،اما باز ھم با چنين
سرکوب ھايی مواجه می شوند و نتيجتا
ھمان کار ھای علنی و شعار رقيق شده
نيز ناکام باقی خواھد ماند .در واقع
حاکميت در ايران حتی تحمل خواسته
ھای دموکراتيک اينچنينی را ھم ندارد( .
دوست عزيز ،اين دوستان دقيقا به اين
دليل دستگير شده اند که کامال علنی
فعاليت کردند ،و بازتاب ھای بين المللی
و شکنجه ھای انجام گرفته ھم نتيجه ی
ھمان شيوه ی کار است .و استدال ھايی
ماننند "و  ...حال شما چگونه فعاليت
مخفی را پيشنھاد می کنيد که اقدام به آن
و دستگير شدن متعاقبش در خفای کامل
صورت می گيرد و مرگ زندانی توسط
رژيم سفاکی چون جمھوری اسالمی
امری به راحتی قابل پيش بينی است؟ "
نمی تواند دليل مناسبی برای مخافت با
پيشنھاد کار مخفی باشد ،سوال من از
شما اين است پس برای نتيجتا "بايد باز
ھم کامال علنی فعاليت کرد و منتظر
دستگيری ھای مجدد و شکنجه و بازتاب
ھای بين المللی بود؟" ادامه ی ھمان
شيوه ،به تکرار ھمان نتايج منتھی خواھد
شد .حد اقل درس وقايع يکی دو ماه
گذشته می تواند ھمين نکته باشد .ادامه ی
ھمان روش کاری که به اين ضربه
منتھی شد به معنی درک نکردن درس
ھای اين سرکوب و به استقابل سرکوب
ھای بيشتر رفتن است .اشکال کار را بايد
در شيوه ی عمل جستجو کرد ،و به دنبال
آلترناتيو ھای بود ،نه تکرار ھمان
اشتباھات.
سامان عزيز در کامنت دوم به به رفيق
سيما اينچنين پاسخ می دھيد )البته منظور
من پاسخ دادن به جای کس ديگری
نيست( " :به رفيق سيما ,اساسآ با کار
مخفی مخالف نيستم ولی شرايط کنونی را
مناسب اين امر نميدانم" از نظر من اين
جمله از کامنت شما وقتی در کنار ديگر
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جمالت از کامنت قبلی قرار می گيرد ،به
يک تناقض تبديل می شود و سواالت
ديگری را مطرح می سازد ،اگر چنانچه
دوستان با فعاليت علنی راھی زندان و
شکنجه گاه شدند ،ھمزمان جنبش با
تعطيلی رو به رو شد ،و رژيم تحمل
شعار ھا و فعاليت ھای به تعبير خود شما
"غير مخريب" را ندارد و دانشجويان به
دليل انکه " صرفآ قصد برگزاری ١٦
اذر داشته اند  "...نمی توان چنين نتيجه
گرفت که کار علنی در چنين مواقعی به
معنی ضربه پذيری زياد است؟ اگر کار
مخفی را برای اين زمان درست نمی
دانيد ،آيا بايد به ھمان شيوه ھای علنی
کاری ادامه داد و باز قصه از نو؟ خود
شما ھم قبول داريد که دانشجويان دستگير
شده فعاليت مخربی نداشتند و تنھا برای
برگزاری مراسم شانزده آذر در تالش
بودند .پس اين چنين سرکوبی در مقابل
اين خواسته ھای "غير مخرب" عليه
فعالين علنی ،چطور می تواند به معنی
استداللی برای ادامه ی ھمان شيوه يکار
باشد؟
يکی از درس ھای اين يورش اخير ،دقيقا
درک اين نکته است که "کار صرفا علنی
مناسب شرايط امروز نيست ،و بايد به
دنبال آلترناتيو ھای ديگری برای فعاليت
بود ،آلتريناتيو ھايی که ضربه پذيری را
پايين می آورد ،در شرايط سرکوب به
فعاليت ادامه می دھد و در مقابل ورود
نفوذی ھا محکم تر است" .اين دوره می
تواند حرکت به پش ديگری پس از
گسست از اصالحات و جنبش دوم خرداد
باشد ،اينبار جنبش از خرده کاری و
فعاليت رفورميستی گسست خواھد کرد و
به آلترناتيو ھای ان ،يعنی "سوسياليزم
انقالبی" روی خواھد آورد.
با تشکر از توجه و دخالت شما در بحث
)در مورد مخفی کاری و آلترناتيو مورد
نظر خود در پاسخ به "ارژنگ" کامل تر
توضيح خواھم داد(
نويسنده :ارژنگ
دوشنبه  ٢٢بھمن ١٣٨٦ساعت١:٥٢ :
به اعتقاد من مسئله سبک يا متد کاری
فعاليت  ،ھماھنگ و سازمانيافته با
مضمون و اھميت سياسی اجتماعی
شعارھا است و بالعکس  .اين معنا و
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مفھوم رابطه دوجانبه مطالبات صنفی
سياسی با سبک کار فعاليت را بخوبی
نشان ميدھد  .جنبش اجتماعی سياسی
کنونی توده ھا با دورنمائی که ھم
دربرگيرنده شعارھای صنفی رفاھی  ،و
ھم سياسی صنفی است  .دورنمائی که
بھترين حالت تحقق يابی آن با سرنگونی
استبداد و برقراری آزادی و دمکراسی
تعريف ميشود .
بعنوان مثال جنبش دانشجوئی  ،مطالبات
صنفی و سياسی اش و تاثيرات متقابل آن
با ديگر بخش ھای جامعه در شرايط
کنونی تعريف کننده شعارھا و تاکتيک ھا
و در عين حال سبک کار فعاليت برای
تشکل را تعريف ميکند .
نويسنده :سامان
دوشنبه  ٢٢بھمن ١٣٨٦ساعت١٦:٢٠ :
درود بر رفيق سيران ,بحث را مصداقی
تر کنيم .در حال حاضر گروھھای
بسياری از دانشجويان دانشگاھھای
مختلف به عنوان چپ اعالم موجوديت
ميکنند و بسياری از اينھا درست پس از
دستگيريھای اخير رخ داده است .اين
نشانه آغاز توده ای شدن اين جريان
است .ھر چه ھر روزه تعداد بيشتری به
طور علنی به صف ما بپيوندد ,قدرت ما
بيشتر ,شناسايی و کنترل ما دشوارتر و
برد تبليغاتی ما وسيع تر ميشود .ھمزمان
ما به چندين ھدف می رسيم .١کميت ما
بسيار باالست و يورش عليه ما ھزينه بر
.٢چون زير زمينی نيستيم توده ھا با
ترس کمتری به سمت ما می آيند و
راحتتر بر تعداد خود می افزاييم.
.٣فضای مسلط ليبرالی حاکم را با
حضور علنی خود و عرضه گفتمان ويژه
خود )عدم انزوا از توده ھا( از آن خود
می کنيم.٤ .اميدھای رژيم را مبنی بر
حذف از عرصه علنی و رو آوردن به
فعاليت مخفی که جدايی کامل از جامعه و
امنيتی شدن )منافق ,اراذل و اوباش (...
را در پی خواھد داشت ,نقش بر آب
خواھيم کرد .رفقا فکر می کنم اکنون
بيشتر متوجه دغدغه ھای من شده باشيد,
منتظر نقدھايتان می مانم.
نويسنده :سيران
دوشنبه  ٢٢بھمن ١٣٨٦ساعت١٧:٤٩ :
من با مشکالت جنبش رفورم آشنايی
ندارم ،اما خود اين جنبش را يک مشکل
و سبک کار عاريه گرفته شده از اين
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جنبش را به شدت مخرب می دانم .بحث
من جنبش انقالبيست .و سرگونی طلبی
را ھم اسمی گل و گشاد می دانم که
سلطنت طلب و مجاھد را ھم شامل می
شود .تمام صحبتم در مورد سازماندھی و
تشکيل يابی ھم متناسب با برداشتم از
جنبش "انقالبی" است.
من ھم با شما موافقم که کار متشکل
دارای دو بعد مخفی و علنی است ،و آن
شيوه ی کار مخفی که از آن صحبت می
کنم دقيقا تلفيقی از ھمين روش ھا است.
در واقع اين روش کار از سوی حاکميت
به انقالبيون تحميل می شود .روی آوردن
به کار مخفی برای کاھش ضربه پذيری،
تداوم مبارزه در دوران سرکوب و غيره
ھمه و ھمه دليلی جز شرايط موجود
ندارد.
شيوه ی کار در چنين شرايطی از يک
سو موجب جدا شدن پيشروان از توده ھا
است ،و از سوی ديگر به ترکيب شدن با
توده ھا و ارتباط ارگانيک با آنھا نياز
دارد .اين ھمان نکته ی مھم در درک
روش تلفيق کار مخفی و علنی است.
الحاق به توده ھا و ارتباط ارگانيک با
آنھا خواست ھميشگی نيرو ھای
انقالبيست ،در حالی که جدا شدن از توده
ھا به منظور تشکل يابی تحميل شده از
سوی جو سرکوب حاکم.
انقالبيون برای عملی ساختن چنين شيوه
ی کاری به ابزاری انعطاف پذير و قابل
اجرا نسبت به وضعيت موجود نياز
دارند ،ھسته ھای سوسياليستی و مخفی
می تواند ھمان گزينه ی مناسب باشد.
پيشروان دانشجويی در اين ھسته ھا گرد
ھم خواھند امد و بدين ترتيب برای تشکل
يابی و فعاليت منسجم و مخفی ،به اجبار
از توده ھا ی دانشجو جدا می شوند ،و از
سوی ديگر ارتباط ارگانيک خود را با
آنھا حفظ می کنند و به اين توده ھا ملحق
می شوند .در واقع بدون الحاق به توده ھا
و ارتباط ارگانيک با انھا ،چنين ھسته
ھای مخفی رو به انحطاط خواھند
گذاشت.
اما منظور از ھسته ھای سوسياليستی و
مخفی کار چريکی ،مبارزه مسلحانه و
چنين قيم مابی ھايی نيست .انقالبيونی که
در راه تشکيل و توسعه ی اين ھسته ھای
قدم بر می دارند مشخصا خط و مرز
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خود با فعاليت چيريکی و مسلحانه را
مشخص کرده اند و توھمی به اين شيوه
ھای کار ندارند .ھدف از تشکيل اين
ھسته ھا:
بحث و تبادل نظر در دموکرات ترين
فضای ممکن و پيشبرد ھای بحث ھای
اساسی ،جمع بندی ھا و نتيجه گيری.
کاناليزه کردن بحث ھای ھميشگی به
شکل انقالبی آن .دخالت گری منسجم و
متشکل در امور روتين جنبش ،مخفی
نگاه داشتن رھبران و روابط تشکيالتی و
بدين شکل کاھش ضربه پذيری و کسب
توانايی ادامه ی مبارزه در زمان
سرکوب .جلوگيری از ورود نفوذی ھای
پليس سياسی و سازمان ھای بد سابقه ای
چون اکثريت و حزب توده .ارتباط
منسجم ھسته ھا با يکديگر و تشکيل يک
قطب سوسياليستی ،غلبه بر افتراق و چند
دستگی و کنار زدن نيرو ھای فرصت
طلب و سانتريست .و ھمچنين ارتقای
آگاھی جنبش و نفوذ عقايد انقالبی.
در اين شيوه ی کار در واقع جنبش علنی
است ،اما سازماندھی کامال مخفی انجام
می شود .رھبران عملی جنبش با عکس
و اسم واقعی معرفی نمی شوند ،روابط
تشکيالتی کامال مخفيست ،احتمال ورود
نفوذی ھا به کمترين حد ممکن می رسد
و به اين ترتيب شناسايی رھبران و
سازماندھندگان سخت تر خواھد بود.
ارژنگ عزيز ،خوشحال می شوم نظرت
را در مورد اين شيوه ی تلفيق کار مخفی
و علنی ،که خود به ضرورت ان اشاره
داشتی ،بدانم .بحث در اين مورد می
تواند ادامه داشته باشد و من از آن
استقبال می کنم.
نويسنده :سيران
دوشنبه  ٢٢بھمن ١٣٨٦ساعت١٨:٥٦ :
سامان عزيز ،ممنون از اينکه به بحث
ادامه دادی ،به نظر من استداللی که
برای دفاع از کار علنی و در مخالفت با
کار مخفی به کار بردی در کل اشتباه
است و من در مورد ھر بند ان بحث
دارم.
رفيق سامان درمی گويد ":ھر چه ھر
روزه تعداد بيشتری به طور علنی به
صف ما بپيوندد ,قدرت ما بيشتر,
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شناسايی و کنترل ما دشوارتر و برد
تبليغاتی ما وسيع تر ميشود" ...
استفاده از افزايش تعداد فعالين ،در حالی
که سازماندھی و تشکل يابی انقالبی
وجود نداشته باشد ،به ھيچ عنوان نمی
تواند توجيه مناسبی برای کاھش يافتن
ضربه پذيری جنبش باشد .نگاه به تاريخ
مبارزات طبقاتی در قرن گذشته و کشتار
ھای دسته جمعی فعالين کمونيست در
کشور ھای مختلف نشان می دھد که
فراوانی فعالين نمی تواند استدالل مناسبی
برای اين ادعا باشد .حتی می تواند
نگاھی ھم به ھمين دو ماه گذشته انداخت،
دستگيری  ٦٠فعال دانشجويی در زمان
کمی به سرعت و به راحتی انجام شد.
گروھی در حالی که در خانه ای کرد ھم
آمده بودند ،عده ای در خيابان و برخی
ھم با يورش به خانه دستگير شدند .و در
واقع در مدت کوتاھی اکثريت رھبری
جنبش چپ دانشجويی را روانه ی اوين
کردند.يا کمی عقب تر بر گرديم،
اعتصاب رانندگان اتوبوس شرکت واحد
و دستگيری شرکت کنندگان و رھبران
در کمترين زمان ممکن .وقتی فعاليت
علنی باشد ،ھرميزان ھم که تعداد اين
فعالين علنی زياد باشد ،بنا بر تجربه،
شناسايی و دستگيری آنھا کار سختی
نيست .در واقع فعالين علنی تحت کنترل
شديدد ھستند و در زمان الزم به سرعت
دستگير می شوند .دول سرمايه داری ھم
نشان داده است که از زياد بودن تعداد اين
دستگيری ھای ترس چندانی ندارد.
از سوی ديگر قدرت گرفتن بوسيله ی
افزايش نيرو ھا و فعالين تنھا در صورتی
ممکن است که نيرو ھای تازه جذب شده
نيز وارد کار تشکيالتی و منسجم شوند،
چنين کاری )باز ھم بنا بر تجريبه(
نميتواند علنی باشد ،زمانی اين افزايش
نيرو مستقيما موجب تقويت يک جنبش
می شود ،که نيرو ھای جديد آموزش
ببينند و به کار متشکل و مخفی بپردازند
و انتشار بيانيه و اعالم موجوديت در
حالی تشکيالت منسجمی وجود ندارد و
در حالی که تمام کسانی که چنين بيانيه
ای داده اند در کمتر از بيست و چھار
ساعت دستگير می شوند به ھيچ عنوان
نمی تواند جنبش انقالبی را ترقی ھد .اين
بخش از بحثم را اينطو خالصه می کنم:
يک گروه کوچک و منسجم از فعالينی
که به امور تشکيالتی آشنا ھستند و شيوه
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ھای مبارزه با پليس سياسی را در طول
مبارزه فرا گرفته اند ،به مراتب تاثير
گذار تر و قوی تراز گروھی فعال علنی
و بدون تشکل خواھد بود .از سوی ديگر
شناسايی و دستگيری يک فرد مخفی و
آشنا به مبارزه با پليس سياسی نيز به
مراتب سخت تر از شناسايی و دستگيری
تعداد بيشتری فعالين علنی است.
پس از نظر من اين که " کميت ما بسيار
باالست و يورش عليه ما ھزينه بر" نمی
تواند استدالل مناسبی باشد ،رشد کميت
بدون رشد کيفيت خود فعالين و متشکل
کردن آنھا در ھسته ھای مخفی به ھيچ
عنوان موجب ارتقای سطح جنبش
نخواھد شد .يک لشگر کوچک اما منسجم
و آموزش ديده ،به مراتب قوی تر از
لشگری بزرگ اما آموزش نديده و بی
نظم است.
اينکه "چون زير زمينی نيستيم توده ھا با
ترس کمتری به سمت ما می ايند و
راحتتر بر تعداد خود می افزاييم" به اين
دليل غلط است که قرار نيست توده ھای
به سمت ما يا شما بيايند ،ما بايد به سمت
توده ھا رفته و آنھا را به برنامه ھا و
عقايد خود آشنا و جذب کنيم .قرار نيست
يک جا بنشينيم و منتظر باشيم تا توده ھا
در بزنند و فرم عضويتی پر کنند ،بلکه
بايد در ارتباط ارگانيگ با توده ھا،
برنامه ھا و عثقايد خود را به ميان آنھا
ببريم و شعار ھايمان را به شعار ھای
آنان تبديل کنيم .اما ھمين کار مخفی و
ھسته ھا و تشکل ھای ابزاری برای
انجام اين کار ھستند .در واقع ھمين به
ميان توده ھا رفتن ،ابتدا مستلزم جدايی
از آنان و تشکل يابی ،و در ھمان حال
الحاق به آنان ،اينبار به شيوه ی ارگانيک
و منسجم و برنامه ريزی شده است که از
طريق ھسته ھا ی مخفی صورت می
گيرد .پس برای جذب توده ھا و ارتباط
ارگانيک و منسجم با انھاست که به ھمين
شيوه ی کار نياز داريم.
در مورد بند چھارم کامنتت :در کامنت
ھای قبلی ھم گفتم که جنبش علنی خواھد
بود ،اما سازماندھی مخفی انجام می
گيرد .اين به اين معنيست که تظاھرات ھا
ديده می شود ،نشريات انقالبی چاپ و در
سطح دانشگاه ھا و محيط ھای کار پخش
می شوند ،دخالتگری در امور روزانه
انجام می گيرد  ...اما سازماندھی تمام
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اين امور مخفی انجام خواھد شد ،پس
ھيچ عرصه ی فعاليتی برای ليبرال ھا
خالی گذاشته نخواھد شد ،بلکه برعکس،
به شکلی منسجم و برنامه ريزی شده در
تمام امور دخالت گری انجام خواھد
گرفت .سازماندھی علنی به معنی
پنھان شدن در خانه و زيرزمين و آفتابی
نشدن در ھيچ جا نيست .آنچه مخفی انجام
ميگيرد سازماندھيست .جنبش و حضور
علنی خواھد بود.
رفيق سامان در بند آخر کامنت چنين می
گويد" :اميدھای رژيم را مبنی بر حذف
از عرصه علنی و رو اوردن به فعاليت
مخفی که جدايی کامل از جامعه و امنيتی
شدن )منافق ,اراذل و اوباش  (...را در
پی خواھد داشت ,نقش بر اب خواھيم
کرد .رفقا فکر می کنم اکنون بيشتر
متوجه دغدغه ھای من شده باشيد ,منتظر
نقدھايتان می مانم ".پيش از ھر چيز اين
نکته را بگويم که از نظر من ھيچ رژيم
سرمايه داری دوست ندارد فعالين را از
عرصه ی علنی به مخفی کاری بکشاند.
اما سرکوب ھا و جو اختناق در نھايت
فعالين را وادار به توسل به چنين روش
ھای کاری می کند .پس با باقی ماندن
درعرصه ی علنی در عين رويارويی با
سرکوب ما دقيقا آوانس بزرگی به رژيم
می دھيم ،رژيم از يک سو عالقه ای به
مخفی شدن فعالين ندارد ،و از سوی
ديگر نمی تواند دست از سرکوب بردارد
)ھمان عاملی که فعالين را به مخفی
کاری می کشاند( در چنين شرايطی اگر
ما ھمچنان به کار علنی ادامه دھيم دقيقا
از روی اشتباه به سود رژيم و طبق
خواسته ی او فعاليت خواھيم کرد .ھم
سرکوب می شويم و ھمچنان علنی باقی
می مانيم .ھميشه برای سرکوب و
دستگيری در دسترس خواھيم بود و کار
سختی برای شناسايی مان نياز نخواھد
بود.
از نظر من ادامه ی فعالين علنی دقيقا
ادامه ی ھمان روشيست که به ضربه ی
اخير منجر شد.
آنچه فعالين بايد انجام دھند نه رفتن به
ھمان راھی که بن بست بودن آن ثابت
شده ،بلکه درس گيری از تک تک وقايع
و يافتن آلترناتيو ھای مناسب و انعطاف
پذيری برای ادامه ی فعاليت در چنين
شرايطی است.

 ٧فروردين  -١٣٨٧سال اول
منتظر نظراتت و ادامه ی بحث ھستم
رفيق.
نويسندهٍ :سيما
چھارشنبه  ٢٤بھمن ١٣٨٦ساعت٠:١٨ :
رفقا از بحث خوب و رفقانه شما به سھم
خودم تشکر ميکنم .اما وقتی رفقايی مثل
عابرسرخ و سيران در توضيح مسايل
تئوريک در رابطه با عمل به قول
معروف ديبلم به باال حرف ميزنند من
مجبور ميشوم ھر يک از مباحث را
برای خودم يکی يکی باز کنم يا از کسی
برای درک درست آنھا کمک بگيرم.
خوشبختانه من با يکی از فعالين سابق
دوست ھستم که ميتواند اين مسايل را
برای من روشن کند .او در رابطه با
بحث ھای اخير داستانی را برای من
تعريف کرد که ھر چه خالصه تر آن را
اينجا مياورم و اميدورام در حوصله
دوستان باشد .او ميگفت:
در دوران انقالب در حالی که فعاليت
سياسی مخفی داشت در کارخانه ای در
تھران کار ميکرد و چون مدتی بود که
در آنجا بود تقريبا با ھمه آشنا شده بود و
توانسته بود در کسب امتيازات صنفی
کارگران آنھا را روشن و تا حدودی متحد
سازد .از ميان ھمه يکی از کارگران را
خيلی بيش از بقيه مستعد فراگيری و
روشن يافت .در نتيجه به شکل مخفی کار
تئوريک را آرام آرام با او شروع کرد.
بعد از مدت کمی اين کارگر به او کمک
کرد تا در محله کارگری ای که خودش
زندگی ميکرد اطاقی بگيرد .به اين
ترتيب نه تنھا در کارخانه با کارگران
تماس داشت بلکه در محله کارگری ھم
زندگی ميکرد.
اين کارگر طبيعتا اسم و رسم واقعی اين
رفيق را ميدانست .برای ھمين اين رفيق
از او خواست تا در تماس با صاحبخانه و
اھل محل از اسم مستعار او استفاده کند و
نگذارد نام و نام خانوادگی او مطرح
شود .آن کارگر ھم ھمين کار را کرد .به
اين ترتيب در محله تنھا کسی که اسم و
فاميل واقعی او را ميدانست ھمين کارگر
بود .در نتيجه اگر مثال در کارخانه اتفاق
ميافتاد و به آدرس خانه او ميامدند
ھيچکس او را به نام و نام خانوادگی
اصلی اش نمی شناخت و اين فرصتی
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ميشد برای کمتر کردن احتمال دستگير
شدنش.
برای مدتی او به کار در ميان کارگران
کارخانه و کار در محله کارگری در کنار
جلسات مطالعاتی و سياسی اش که در
جای ديگری برگزار ميشد ادامه داد.
در جلسات مخفی درونی مطالعه کتاب و
بحث بر سر مفھوم واقعی و عملی آنھا و
برنامه برای ادامه کارھای سياسی ھر
رفيق انجام ميشد .اين رفقا که در جلسه
شرکت ميکردند ھمه ھمديگر را با نام
ھای مستعار ميشناختند و بعد از جلسه
ھر رفيق بدنبال کار خودش ميرفت ولی
حتی اگر دو يا چند رفيق کار سياسی خود
را با ھم انجام ميدادند باز ھم از نام ھای
مستعار استفاده ميکردند و کسی کنجکاو
در دانستن اطالع در باره ديگری نبود.
چندی بعد دو تا از رفقا که زن و شوھر
ھم بودند قرار شد با او در محله کار
کنند .به اين دليل الزم شد که برای آنھا
در آن محله جا بيدا کند .دوست من
ميگويد که "من به جايی اينکه در محله
دنبال جا برای آنھا بگردم دنبال
صاحبخانه ای گشتم که دنبال بيدا کردن
مستآجر بود .باالخره بيدا کردم و به
صاحبخانه گفتم اگر دنبال مستآجر خوب
ميگردی من يکی سراغ دارم و چون در
محله از اعتبار خوبی برخوردار بودم او
مشتاقانه از من خواست که برايش
مستآجر بياورم .به اين ترتيب وقتی
رفقايم را به آن صاحبخانه معرفی کردم
از آنھا ھيچ کارت شناسايی يا حتی کرايه
بيش نخواست .در نتيجه آنھا ھم در آن
محله با نامھای مستعار جا افتادند".
بعد از انقالب و بخصوص بعد از کشته
شدن رجايی و بھشتی يکی از روسای
کارخانه که انتظار داشت اين رفيق سياه
ببوشد شروع کرد به کنجکاو شدن در
باره او .البته دوست من ھنوز متوجه اين
موضوع نشده بود .اما يکی از کارگران
که از کنار اطاق جلسه روسا گذشته بود
ميشنود که اين رييس حزب الھی به يکی
ديگر از روسا ميگفت که به دوست من
اعتماد ندارد .آن کارگر به کارگر اولی
ميگويد و اين کارگر تمام عصر و شب
را در خانه منتظر دوست من باقی ميماند
تا به او اطالع دھد و شبانه تمام اطاق او
را پاک ميکنند .از طرفی اين کارگر
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دوست من را در به خانه يکی از فاميل
ھايش ميبرد تا در آنجا بماند تا به قول
معروف آب از آب بخوابد.

کرده و ھمزمان اھميت به کارگيری اين
تجارب در پيشبرد جنبش انقالبی ،گام
ھايی اساسی رو به جلو است.

چندی بعد يکی از دو رفيقی که در محله
زندگی ميکرد )شوھر( لو ميرود و
دستگيرش ميکنند وقتی مردم محله
ميفھمند نه تنھا با بنھان کردن ھمسر او و
دوست من از دستگيری آنھا جلوگيری
ميکنند بلکه تمام وسايل آنھا را بالفاصله
جمع آوری و از اطاقشان بيرون ميبرند و
بنھان ميکنند تا از جرم او کم کنند.

اما مرتبط با موضوع ياد شده در باال،
بايد به اين اشاره کرد که عده ای علنی
گرا با اين توجيح که  :مثالَ " جنبش
کارگری علنی است و بنا براين فعاليت
فعالين آن ھم بايد علنی باشد" ،قبل از
ھرچيز سرکوب مخفی دولت سرمايه
داری را از ديد ھا پنھان نگاه ميدارد.

وقتی دوستم داستان را مفصل تعريف
ميکرد اشکھای من بی اختيار ميرخت.
اميدوارم اين داستان يک کمی رابطه کار
مخفی و علينی را در عمل نشان داده
باشد و برای ھمه دوستان مفيد.
نويسنده :عابر سرخ
چھارشنبه  ٢٤بھمن ١٣٨٦ساعت١٤:٦ :
به ھمه رفقا درگير در اين بحث.
رفقا ) ،به خصوص رفيق سيران( با
دخالت ھای عمدتا َ صحيح و دقيق در اين
بحث تقريبا َ به ھمه نکات الزم اشاره
داشتند .در اينجا تنھا قصد برجسته کردن
نکته ای را دارم که در بحث رفيق
سيران ،پيرامون > سازماندھی مخفی
جنبش علنی< به آن اشاره شده است .اما
پيش از آن مايلم به اين نکته اشاره کنم که
موضوع فعاليت مخفی و علنی تنھا يک
"تئوری" و يک مبحث نظری نيست بلکه
وسيله ای برای ھست و نيست و بقای
جنبش است .اھميت اين موضوع در بيان
بھترين نظرات و ايده ھا نيست بلکه در
جمعبندی ھمه مواردی است که با
کاربست آن ميتوان جلوی ضربه پذيری
جنبش را گرفت .در نتيجه ،اينگونه
مباحث ،تفکرات ،ايده ھا و يا تئوری ھای
عده ای نظريه پرداز نيست که در ادامه
تحقيقات خود به آن رسيده باشند و درست
به ھمين دليل دفعتا َ از آستين کسی بيرون
نيامده است بلکه جمعبندی دويست سال
سنت مبارزه انقالبی در سطح جھانی
است.
تمام نکات موجود در اين بحث يک به
يک و بارھا به آزمايش گذاشته شده و به
کارگيری آنھا برای يک فعال انقالبی در
درجه اول ،ماھيت انقالبی وی را ترسيم
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بله ،يک جنبش علنی است و بايد ھم
علنی باشد اما سرکوب اين جنبش ھا
لزوما َ علنی نيست .دولت سرمايه داری
ابتدا به سراغ پيشروان و فعالين اين
جنبش ھا رفته و آنھا را اغلب به صورت
کامالَ مخفی و با توجيحات عوامانه
سرکوب ميکند .انواع توجيھات مانند به
"خطر انداختن امنيت ملی" ،تشويش
اذھان عمومی" و ...که نه سر و نه ته آن
معلوم نيست و ھيچ تعريف روشنی برای
آنھا وجود ندارد ،ھمگی توجيحاتی برای
پنھان کردن موضوع سرکوب است.
دولت سرمايه داری ھرگز نميتواند رو به
مردم بگويد که عده ای را برای آنکه
قصد "لغو مالکيت خصوصی و برقراری
ماليکيت اجتماعی" داشته اند را دستگير
و روانه زندان کرده است .ھرگز نخواھد
گفت که عده ای را به دليل اعتقادشان که
مخالف استثمار فرد از فرد بوده است را
اعدام کرده است .بلکه ھمواره از عده ای
خرابکار ،توطئه گر ،کافر و ملحد و...
استفاده کرده تا سرکوب خود را پنھان
کند.
و اما وقتی حتی حريف سرکوب خود را
در لفافه و پنھانی صورت ميدھد چرا بايد
به بھانه جنبش علنی صفوف مبارزين را
مانند گوشت دم توپ در اختيار سرکوب
قرار داد.
آری ،جنبش ھا ھمه علنی است اما
سازماندھی آنھا ھميشه و الزاما َ علنی
نيست .نظريه تلفيق کار علنی و مخفی
قصد پرداختن به سازماندھی مخفی
جنبش ھای علنی را دارد .به نظر من
حتی در جوامع دمکراتيک ھم چنين
سازماندھی ھايی بايد مخفيانه و يا ال اقل
بخش ھايی مخفی داشته باشد چه رسد به
کشور ھايی نظير ايران که در موقع لزوم
برای رژيم سرکوبگر ،آب خوردن ھم

جرم محسوب ميشود .نگاھی به عکس
ھای جوانان و دانشجويان پاريس که مھد
آزادی ھای بورژوايی است و پوشش
ھايی که به دور صورت خود در
تظاھرات دارند نشان ميدھد که آنھا خوب
با ماھيت سرمايه داری ،حتی اگر در
پاريس دمکراتيک حاکميت داشته باشد
آشنا شده اند .تنھا زمانی اين پوشش ھا
اضافی به نظر ميرسد که رشد جنبش فقط
در اعتراضات و آکسيون ھايش نمايان
نباشد بلکه در حد جنبشی رشد يافته شده
باشد که برای ساقط کردن حريف به
ميدان بيايد .وقتی صدھا ھزار نفر در
خيابان ھا شعار سرنگونی بدھند ديگر
شايد مخفی نگاه داشتن چھره ھا کاری
اضافه باشد اما سازماندھی چينين
تظاھراتی اگر مخفيانه نباشد حتما َ به
سادگی ،کل اعتراضات با سرکوب
سازمان دھندگان آن سرکوب و به
شکست کشانده خواھد شد.
با تشکر از توجه رفقا
نويسنده :يک دوست نيمه مخفی!
پنجشنبه  ٢٥بھمن ١٣٨٦ساعت٠:٢١ :
سالم دوستان نشريه ميليتانت
بحث خوبی را درباره دغدغه بجايی
مطرح کرده ايد ،در مورد ضرورت اين
بحث کامالً با شما موافقم.
خصوصا ً در مورد مبحث »اتحاد عمل«
می توانم بگويم که موضع گيری شما
مبتنی و روش کسب »ھژمونی« بر
اساس تئوری ھای گرامشی است.
ھمچنين ،بحث شما درباره ارتباط با بدنه
دانشجويان نيز کامالً مفھوم و بديھی
است.
اما در مورد شيوه کار مخفی و گروه
ھای کوچک مخفی با شما اختالف دارم.
به چند دليل:
 .١شيوه کار مخفی )بصورت کالسيک(
در شرايط فعلی عملی نيست ،و نمی
تواند سپر دفاعی مطمئنی در مقابل
حاکمت بوجود آورد.
 .٢شيوه کار مخفی در قالب گروه ھای
کوچک )چريکی( باعث دوری از بدنه
دانشجويان می شود و آفت سکتاريسم را
ھمراه خود دارد.
 .٣شيوه کار تشکيالتی مخفی ،تا
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آنجاييکه من از نوشته ھای شما متوجه
شده ام بسيار »تمرکزگرا« و »ھرمی
شکل« است .چنين تشکيالتی نمی تواند
بديلی مناسب و قدرتمند در مقابل ساختار
»تمرکزگرای« دولت بوجود آورد .در
واقع ،در نبرد دو تشکيالت متمرکز
)دولت از يکسو و تشکيالت ما از سوی
ديگر( ،آن گروھی که ضعيف تر است
)که مسلما ً در شرايط فعلی ما ھستيم(،
محکوم به شکست است.
در مقابل اين انتقاد ،من نيز کامالً بر
ضرورت رعايت نکات ايمنی برای
دوری از ضربات حاکميت با شما ھم
عقيده ھستم ،اما نه از اين راه .روش
»علی کاری عريان« که شما به آن نقد
داريد ،از نظر من ھم بسيار ابلھانه است.
اما ايجاد شبکه روابط افقی بتوسط
کنشگرانی مجرب بيشتر می تواند مفيد
باشد .در واقع ،من فکر می کنم که اتخاذ
سياست مخفی بيشتر باعث حساس شدن
دستگاه امنيتی می شود .در مقابل ،اگر
بتوان شرايطی را ايجاد کرد که در عين
حاليکه دچار سانتراليزم نشويم ،از نشت
اطالعات جلوگيری کنيم.
اساسا ً خصلت افقی ،شبکه ای و متکثر
بودن جنبش ھای اجتماعی باعث می شود
که ضربه پذيری آنھا کاھش يابد...
نويسنده :سيران
پنجشنبه  ٢٥بھمن ١٣٨٦ساعت٢٢:٤ :
به يک دوست نيمه مخفی،
پيش از ھر چيز از دخالت شما در بحث
متشکرم و به ديگر دوستان و رفقا ھم
پيشنھاد می کنم برای "پيشبرد بحث" و
""نتيجه گيری" ،به شکلی فعال در
مباحثات شرکت کنند .اما با بخش ھايی
از بحث شما کامال مخالف ھستم و در حد
توان خود به مواردی که برای مخالفت
با کار مخفی از آنھا استفاده کرده ايد
پاسخ خواھم داد:
شما می گوييد "شيوه کار مخفی در قالب
گروه ھای کوچک )چريکی( باعث
دوری از بدنه دانشجويان می شود و آفت
سکتاريسم را ھمراه خود دارد".
 .١دوستان و رفقايی که اقدام به تشکيل
چنين ھسته ھای مخفی و سازماندھی
انقالبی می کنند ،از ھمان ابتدای کار خط
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و مرز خود را با مبارزات چيريکی،
مسلحانه ،قيم مابانه و جدا از طبقه
مشخص می کنند .عالوه بر آن ماھيت
اين ھسته ھا و آنچه تا به حال بيان شده
"تنھا" در مخفی بودن سازماندھی است
که به گروه ھای چريکی شباھت پيدا می
کند نه در شيوه ی عمل و استراتژی و
تالکتيک ھا .اين دو مورد در افق ھا و
نيز ارتباط خود با توده ھا کامال متفاوت
ھستند .گروه ھای چريکی و کال سازمان
ھای پيرو تز ھای موتور بزرگ و
موتور کوچک با دخالت گری در مبارزه
ی روزمره ی جنبش و نفوذ دادن آگاھی
انقالبی بيگانه اند ،و در تقابل با آن با
اجرای نقش قھرمان توده ھای تحت ستم،
ترور ھای کور و مبارزه ی مسلحانه
قصد بيدار کردن و توده ای کردن مبارزه
را دارند.
اما رفقايی که در ھسته ھای مخفی تشکل
می يابند و به کار سازماندھی مخفی
بدور از چشم پليس سياسی و خود توده ھا
می پردازند توھمی نسبت به اين قھرمان
گرايی ھا نداشته و راه حل را دخالت
گری در مبارزه ی روزمره ی جنبش و
سازماندھی انقالبی آن می دانند .مخفی
بودن سازماندھی آنھا به معنی جدايی از
طبقه و قيم مابی و يا بيان آرمان ھايی
جدا از توده ھای جنبش مورد نظر نيست.
اين رابطه را می توان اينطور تعريف
کرد :پيشروان برای سازماندھی و تشکل
يابی از توده ھا جدا می شوند ،و در عين
حال برای دخالت گری در مبارزات
روزمره وسازماندھی جنبش به آن ملحق
شده و با توده ھا ترکيب می شوند .اين
نکته ی خاص اين شيوه ی کار است.
ابزاری ھم که برای انجام آن می توان به
کار بست ھسته ھای مخفی سوسياليستی
است .افراد متشکل در اين ھسته ھا
گرچه از توده ھای نا آگاه جدا شده اند اما
در مبارزه ی روزمره حضور دارند ،به
امور سازماندھی تظاھرات ھا و مبارزه
می پردازند و دقيقا در متن جنبش
حضور دارند .در صورت نبود اين
ارتباط ارگانيک با توده ھای نا آگاه اين
ھسته ھا رو به انحطاط خواھند گذارد و
نظر شما کامال درست خواھد بود ،در
چنين مواقعی انچه از طرف اين گروه ھا
بيان شود خواسته ھای توده ھا نيست،
زيرا در جنبش انھا حضور ندارند و
جدايی و قيم مابی انھا در نھايت به
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سکتاريزم و تبديل آنھا به سدی در مقابل
جنبش منجر می شود.
 -٣در اين ھسته ھای مخفی در خالف
کار چريکی که نوشتن را مختص
تئورسين ھا می داند و برای تقويت
تئوريک اعضا تالش چندانی انجام نمی
گيرد ،با دامن زدن به بحث ھای روز،
در فضايی رفيقانه ،رسيدن به نتيجه دقيقا
به تقويت نيرو ھا در زمينه ی نوشتن و
تئوريک منجر ميشود .بحث بدون
ارعاب ،پرخاش و حذف گرايی از طرف
مقابل ،زمينه ھای اين رشد و نيز پيشبرد
بحث ھا بر اساس موضوعات روز و
اتخاذ آنھا از خود مبارزه ی توده ھای
جنبش زمينه ی پويايی اين ھسته ھای را
فراھم می اورد.
در نکته ی آخر کامنتتان )البته بر اساس
شماره نکته ی آخر( چنين نتيجه گيری
کرده ايد" :شيوه کار تشکيالتی مخفی ،تا
آنجاييکه من از نوشته ھای شما متوجه
شده ام بسيار »تمرکزگرا« و »ھرمی
شکل« است .چنين تشکيالتی نمی تواند
بديلی مناسب و قدرتمند در مقابل ساختار
»تمرکزگرای« دولت بوجود آورد"
ابتدا به اشتباه شما از نظر خودم اشاره
داشته باشم :اين ھسته ھا قرار نيست
بديلی در مقابل دولت سرمايه داری باشند
و يا به وجود آورند .از نظر من انچه
جايگزين دولت سرمايه داری می گردد
"شوراھای کارگری" است نه ھسته ھای
مخفی سوسياليستی .اين ھسته تنھا ابزار
سازماندھی در دوران اختناق حاکميت
سياسی سرمايه داری است که با کنار ھم
قرار دادن انھا قطب سوسياليستی ) و با
نگاه کارگری ،حزب پيشتاز انقالبی( را
تشکيل می دھد .پس ھدف طرح ان و
استراتژی بلند مدت ان جايگزين شدن
دولت سرمايه داری نيست که شما به
مقايسه ی ساختار ان با دولت پرداخته
ايد.
و در مورد سنتراليزمی که به آن اشاره
کرده ايد و مردود دانسته ايد .من به
شخصه سنتراليزم را بدون قرار گرفتن
نام دموکراتيک در کنار آن نمی پذيرم.
برای افق مبازه ی سياسی منسجم و و در
نھايت تسخير قدرت ،سنتراليزم ،و برای
عملی شدن اين افق و مبارزه با ريشه
دواندن بوروکراسی در ساختار چنين
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تشکيالتی دموکراتيک بودن آن )آن ھم
از نوع دموکراسی کارگری( را
ضروری می دانم .در ساختار اين ھسته
انتخاب افراد برای وظايف مختلف بنا بر
رای اکثرت و توانايی ھای فرد انجام می
گيرد و عزل مسئولين نيز با درخواست
اکثريت اعضا عمليست .مسلما با چنين
ساختاری که بدون ترس از حذف گرايی
و تاکتيک ھای ارعاب استالينيستی به
بحث ھای تئوريک و نقد ھای بيرحمانه
نيز دامن زده ميشود راه نفوذ
بوروکراسی از ھمان ابتدا مسدود خواھد
شد .تبادل نظرات آزادانه ،فضای بحث
رفيقانه ،اتخاذ نظرات بر اساس اکثريت
آرا و غيره حيات اين ھسته ھا و پوييايی
انھا را تضمين می کند .و تشکيالتی
مرکب از ھسته ھايی با ساختار افقی که
از ان صحبت می کنيد قابليت ھای
انقالبی نخواھد داشت و در نھايت شايد
برای محافل مطالعاتی مناسب باشد .چنين
شيوه ی کاری برگرفته از تجربيات
مبارزات انقالبی در سال ھای گذشته
است.
گرچه کامنت ھا خيلی طوالنی خواھد
شد ،اما بد نيست تا بحث ھای چند روز
گذشته ی خود را در مثالی جمع بندی
کنم:
برای اين مثال جنبش دانشجويی و ١٦
آذر گذشته را انتخاب کردم و به بيان آن
می پردازم )موضوع اشتباه تاکتيکی در
برگزاری مراسمی جداگانه را درنظر
نمی گيرم( .اگر پيشروان جنبش
دانشجويی ،يعنی رھبران عملی آن که در
اکثر مواقع چه در خواسته ھای صنفی و
چه در مبارزات سياسی در پيشاپيش
ديگر دانشجويان حرکت کرده اند ،به
جای معرفی کردن خود در وب الگ ھا
و نشريات ،اتخاذ شيوه ھای کامال علنی،
و شفافيت کار سازماندھی ،ھسته ھای
مخفی را تشکيل داده و از طريق ان به
سازماندھی مخفی می پرداختند و بدين
شکل از معرفی رھبران در سطح علنی
و شفاف بودن مسائل تشکيالتی جلوگيری
می کردند ،شناسايی رھبران و
سازماندھندگان مراسم  ١٦آذر در
دانشگاه کاری به مراتب سخت تر از
آنچه ديديم می بود ،و بر فرض اراده ی
دولت بورژوازی برای دستگيری تمام
رھبران ،چنين اتفاقی نمی افتاد و
صربات به پايين ترين حد ممکن می
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رسيد .بدين ترتيب سازماندھندگان و
رھبرانی ھم که دستگير نشده بودند ،به
جای روی آوری به کار مخفی صرف،
يا ھمان اختفا ی کامل و بی عملی ،می
توانستند از طريق ھمان ھسته و شيوه ی
کار به مبارزه ادامه دھند .دقيقا يکی از
تفاوت ھای پيشرو با ديگر توده ھای ھر
جنبش ھمين ادامه ی مبارزه در شرايط
مختلف از جمله سرکوب است.
به اين شکل جنبش کامال علنی خواھد
بود ،تظاھرات و افراد حاضر در مراسم
يا تجمع را نمی توان پنھان کرد ،تجمع
ديده می شود و نشريات بين دانشجويان
پخش می شود ،يعنی جنبش علنی است،
اما سازماندھندگان آن را حتی خود افراد
عادی حاضر در تجمع ھم نمی شناشند.
اين روابط و ھسته ھای سارمانده،
اعضای آنھا ،ارتباط انھا و تاکتيک ھای
انھا را تنھا معتمدترين افراد و نيز کسای
که درگير کار ھستند می دانند .اما ھمان
اعضا خود از دل اين جنبش بيرون می
آيند و روزانه در امور آن دخالت می
کنند ،بحث ھای ھسته ھای را از مسائل
آن استخراج می کنند و بيان کننده ی
آرمان ھای کل جنبش خواھند بود .بدين
شکل نيازه به اتخاذ شعار ھای بی خطر
و زدن از سر و ته شعار ھای اصلی نيز
نخوااھد بود.
اين شيوه ی "سازماندھی مخفی ،جنبش
علنی" در ھر مورد ديگری اعضای
سازمانده و رھبری را از گزند حمالت
پليسی حفظ می کند ،و مثل آنچه پس از
حمله ی پليس سياسی به جنبش دانشجويی
شاھد بوديم جنبش به تعطيلی کشانده
نخواھد شد .و حتی آن رھبرانی که به
دليل مخفی کاری دستگير نشده اند ،با
وجود جو سرکوب شديد ھمچنان به
فعاليت خود ادامه می دھند و به دليل
علنی نبودن روابط درونی اين ھسته ھا و
سازماندگان شاھد دستگيری دسته دسته
ی انان پس از دستگيری ھای اوليه
نخواھيم بود ..اين شيوه ی کار در واقع
شيوه ای تحميل شده از سوی دولت
سرمايه داری و تجربه شده در ديگر
مبارزات انقالبی طی سال ھا مبارزه
است.
در انتھا يک انتقاد رفيقانه ھم به برخی
استدالل ھای شما دارم ،اگر من در بحث
از نياز به مخفی کاری صحبت می کنم

بنا بر استدالل ھاييست که طی چند روز
گذشته بيان کرده ام ،و شيوه ھای عملی
مطرح شده را ھم از جايی جز تاريخ
مبارزات ضد سرمايه داری استخراج
نکرده ام .اما برخی جمالت شما در
کامنتی که در وب الگ گذتشته ايد بدون
استدالل و مثال بيان شده و به سرعت از
آن گذشته ايد ،اين مورد عالوه بر آنکه به
بحث خود شما ضربه می زند و درک
آنرا سخت می کند امکان پاسخ گويی
طرف مقابل را به دليل واضح نبودن
استدالالت محدود می کند .اولين سوالی
که پس از خواندن اين جمالت به ذھن می
رسد اين است " خب چرا؟!" و پاسخ آن
در کامنت شما ديده نمی شد .البته اميوارم
اين کامنت شما تنھا آغاز بحث باشد و
بحث را مفصل تر و با موشکافی بيشتر
از جانب شما ھم ادامه دھيم .بيان برخی
از اين جمالت )مانند "شيوه کار مخفی
)بصورت کالسيک( در شرايط فعلی
عملی نيست ،و نمی تواند سپر دفاعی
مطمئنی در مقابل حاکمت بوجود آورد".
و يا "اساسا ً خصلت افقی ،شبکه ای و
متکثر بودن جنبش ھای اجتماعی باعث
می شود که ضربه پذيری آنھا کاھش
يابد "...حد اقل به استدالل ھای قوی نباز
دارد و با پيچيدن نسخه ی يک خطی نمی
توان از آن گذشت.
با تشکر از توجه شما
نويسنده ٍ:سيما
جمعه  ٢٦بھمن ١٣٨٦ساعت٤:١ :
به "يک دوست نيمه مخفی" عزيز
لطفا اين نکات را توضيح دھيد تا من
بھتر منظور شما را درک کنم
 .١شيوه کار مخفی "کالسيک" :چيست و
چرا در اين مقطع کارا نيست و چه شيوه
کاری ای ميتواند کارايی داشته باشد؟
 .٢شيوه کار مخفی اگر "چريکی" نباشد
و از نظر بينش تئوريک و سياسی بطور
کلی ھيچ وجه مشترکی با شيوه کار
مخفی چريکی نداشته باشد آنوقت چطور؟
از نظر شما آنوقت چه اشکالی دارد؟
 .٣کدام بحث دال بر و مدافع کار
تشکيالتی مخفی "ھرمی شکل" بوده
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است؟ يا بر چه اساسی شما به اين نتيجه
گيری رسيديد؟
 .٤آيا از نظر شما کار تشکيالتی مخفی
"تمرکزگرا" الزاما "ھرمی شکل" است
يا ميشود؟
با تشکر
نويسنده :عابر سرخ
جمعه  ٢٦بھمن ١٣٨٦ساعت١٠:٣١ :
به دوست گرامی نيمه مخفی
شما نوشته ايد:
>> خصوصا ً در مورد مبحث »اتحاد
عمل« می توانم بگويم که موضع گيری
شما مبتنی و روش کسب »ھژمونی« بر
اساس تئوری ھای گرامشی است<<.
لطفا َ توضيح دھيد بر اساس کدام موضع
گيری و بحث و نظر ،شما تصور کرده
ايد که اوالَ مبحث "اتحاد عمل" مبتنی و
روش کسب ھژمونی بر اساس تئوری
ھای گرامشی است و ثانيا َ توضيح دھيد
درک شما از کسب ھژمونی بر اساس
تئوری ھای گرامشی چيست؟ اين سوال
را بيشتر از اين جھت پرسيدم که متوجه
شوم دريافت شما از اين تئوری تا چه
ميزان با درک رفرميستی از اين تئوری
متمايز است .درکی که مبتنی بر آن خود
را آماده شرکت در دولت سرمايه داری
کرده تا به حساب خود به طبقه کارگر در
جھت کسب ھژمونی کمک کند ؟!
با تشکر
نويسنده :ارژنگ
شنبه  ٢٧بھمن ١٣٨٦ساعت٢١:٢٤ :
استنباط من از کامنت ھای تاکنونی رفقا
تنھا دور شدن از موضوع بحث اصلی و
مھمتر از ھمه سازماندھی شده است .
اگر براستی در اين وبالگ ميتوان از
حداقل امکان تقابل انديشه و نظر حول و
حوش برخی نکات مھم تصويری بدست
آورد در آنصورت از خارج شدن از
مدار اصلی بايد پرھيز داشت .
الزم به ذکر است که من بدرستی نمی
فھمم که مفھوم شما رفقا از سازماندھی
چيست و برای آن چه مفھوم و تعريفی
قائل ھستيد ؟
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چه بھتر ميبود که نخست با خود مفھوم
سازماندھی آغاز ميکرديد و سبک کار
فعاليت و اشکال متفاوت و خيلی موارد
ديگر را در ادامه در بحث ھا ادامه
ميداديد .
نويسنده :يک دوست نيمه مخفی ٢
يکشنبه  ٢٨بھمن ١٣٨٦ساعت٢:٣٨ :
سالم
 .١از برخورد دوستانه شما در خصوص
يادداشتی که گذاشتم بسيار خوشحالم.
متاسفانه بسياری از دوستانی که خود را
چپ می دانند وقتی با نظر مخالف ،بويژه
از جانب کسی که به برخی اصول
ارتدوکسی نقد دارند ،مواجه می شوند؛
پرنسيب ھای سوسياليستی را مراعات
نمی کنند .از اين بابت از شما ممنونم.
 .٢منظور من از شيوه عمل مخفی که
شبيه شيوه »چريکی« می شود ،بحثی
»شکلی« است و نه »محتوايی« .کامالً
قبول دارم که نگاه قيم مآبانه چريک ھا
)بويژه از نوع فدايی( منجر به دوری آنھا
از واقعيت ھا شد .اما منظور من در
اينجا ،مدل و سبک کار است.
 .٣سوال »ارژنگ« درباره تعريف
سازمان و تشکيالت ،به عقيده من ھم
سوالی پايه ای است .به عقيده من،
سازمان يا تشکالت" ،مجموعه مکانيسم
ھايی است که بصورتی نھادين ،روابط
ميان افرادی را که عقايد و اھداف
مشترکی دارند ،تنظيم می کند .و در
نھايت سازمان به سوژه کنش جمعی
تبديل می شود"
 .٤عابر سرخ؛ ھژمونی از نظر من )بر
اساس برداشتی که از گرامشی با قرائت
پری اندرسون داشته ام(" ،توانايی ايجاد
آلترناتيو شناختی ،روشی ،و عملی در
ِ
برابر وضع موجود است؛ بصورتی که
اين آلترناتيو نسبت به ساير آلترناتيو ھای
مطرح بتواند اجماع بيشتری را کسب
کند ،و سرانجام نھادينه شود".
 .٥سوال سيما در خصوص رابطه کار
مخفی ،تمرکزگرايی و سيستم ھرمی
شکل :به عقيده من ،اين سه مفھوم
نزديکی ھای زيادی با ھم دارند.
ضرورت مخفی کاری ايجاب می کند که
منابع اطالعاتی و تصميم گيری در يک
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راس متمرکز شود ،تا امکان لو رفتن
اطالعات به کمترين حد برسد و از سوی
ديگر رفتار سازمانی يک دست شود.
چراکه اگر تصميم گيری در راس انجام
نشود ،احتمال تصميم گيری ھای موازی
ممکن است امنيت ھسته مخفی را به
خطر بياندازد .اين تمرکز در اطالعات و
تصميم گيری باعث تمرکزگرايی می
شود .حال اين مسئله که بگوئيم ما در
انتخاب راس از مکانيسم ھای
دموکراتيک استفاده می کنيم ،الزاما ً
باعث نمی شود که تمرکزگرايی در
اطالعات و تصميم گيری از بين برود.
در دموکراسی ھای ليبرالی ھم ،مجموعه
ای که در راس دولت قرار دارندف ادعا
می کنند که با اصول دموکراتيک
)نمايندگی( انتخاب شده اندف اما  . ...از
ديگر سو ،تمرکزگرايی و روابط ھرمی
دو روی يک سکه ھستند .يعنی وقتی يک
نفر )يا حتی يک شورای مرکزی( در
يک تشکيالت تصميم گيری می کند،
يعنی مابقی اين کار را نمی کنند .آن جمع
شورای مرکزی در راس ھرم ،و آن
مابقی در قاعده ھرم قرار دارند.
 .٦روابط شبکه ای و افقی در مقابل بر
مبنای دموکراسی مشارکتی و شورايی
استوار است .يعنی فردی ادعای نمايندگی
فرد ديگری را ندارد.
 .٧بحث مفصل »سيران« جا دارد که
مقاله شود؛ اما متاسفانه من فرصت نمی
کنم که بيشتر از جمالت کوتاه يا گزاره
ھای تک خطی بحث کنم .به عقيده من،
بحث شما بسيار »نخبه گرايانه« است.
وقتی از »توده ھای نا آگاه« صحبت می
کنيد ،انگار که ھسته ھای مخفی مظھر
آگاھی ھستند که می خواھند اين آگاھی را
به توده ھا )کارگران( تزريق کنند .اين
ھمان نقدی است که بر فدائيان مطرح
بود ،يعنی آنھا خود را قيم طبقه کارگر
در عمل می دانستند؛ در حاليکه شما خود
را قيم نظری وی می دانيد .چگونه
کارگران نا آگاھی که توسط ھسته ھای
مخفی )يا حزب پيشتاز( آگاه شده اند،
امکان دارد که بتوانند مستقل از آن عمل
کرده و از آن فراتر روند؟ منظور من اين
است که آنھا ممکن است تا ابد تحت تسلط
ايدئولوژيک حزب پيشتاز قرار بگيرند.
در جای ديگری گفته ايد که ھسته ھای
مخفی بديل نيستند .اما به عقيده من،
روشی که ما برای مبارزه انتخاب می
کنيم ،ھمان بديلی است که در حال شکل
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دادن به آن ھستيم ،توجيه شرايط پليسی
چندان صحيح نيست .چگونه می توان
مخفی بود ،اما توده ھای ناآگاه را ھدايت
کرد؟ چگونه می توان اعتماد آنھا را
جلب کرد ،اگر يک زمان يک نفر از اين
توده ناآگاه متوجه شود که ما از يک
ھسته مخفی ھستيم که قصد داريم آنھا را
آگاه کنيم ،چه »حسی« خواھد داشت؟

سازماندھی در آنھا شکل ھرمی بيدا
ميکند چون شکل دموکراتيک روابط بين
رھبری و ساير اعضای گروه ممکن
است با مطرح شدن يک سئوال از جانب
اعضای رده بايين موقعيت سازمانی
رھبری را به خطر بياندارد .اين ترس
يکی از اختالفات اساسی چنين جرياناتی
با يک جريان انقالبی است.

 .٨ھمه اين بحث ھا به اين معنی نيست
که من موافقم مبارزه علنی )به طرز
احمقانه( ھستم .در مقابل ،فکر می کنم
اگر واقعا ً معتقد به آن ھستيم که کارگران
سوژه و عامل تغيير ھستندف اگر واقعا ً
معتقديم که جامعه آينده سلسله مراتی
نيست ،و اگر به شورا و نھادھای
دموکراتيک واقعی اعتقاد داريم؛ بايد در
عمل مبارزاتی به اصول حداقلی اين
ارزش ھا پايبند باشيم .يعنی نمی توانيم به
پيز ديگری به عنوان ھدف معتقد باشيم،
اما در عمل از وسايلی استفاده کنيم که با
ھدفمان تناقض دارد.

ما وقتی از يک جريان سوسياليستی
انقالبی حرف ميزنيم دقيقا برای تفکيک
ھمين تفاوت ھا است" .سوسياليزم
انقالبی" مفھومی است که يک
"تروتسکيست انقالبی" در برخورد با
تمام اين جريانات )از جمله تروتسکيست
ھای سکتاريست( مطرح ميکند .برای
درک مفھوم "سوسياليزم انقالبی" بايد
الاقل کتاب "انقالب مداوم" تروتسکی را
خواند تا الاقل در عمل با مفاھيم
"سوسياليزم انقالبی" )و چه کسی ميتواند
يک "سوسياليست انقالبی" باشد( و
"حزب بيشتاز انقالبی" و "ھسته ھای
مخفی سوسياليستی" و "فعاليت مخفی و
علنی" و "سانتراليزم دموکراتيک" آشنا
شد و طرز کاربرد آنھا را آموخت.

 .٩اميدوارم بحث ھا ادامه پيدا کند ...
نويسندهٍ :سيما
يکشنبه  ٢٨بھمن ١٣٨٦ساعت٥:١٧ :
به "يک دوست نيمه مخفی" و ارژنگ
عزيز١.....
شخصا کامال موافقا که مفاھيمی مثل
حزب بيشتاز انقالبی يا ھسته ھای مخفی
ْ
سوسياليستی يا سازماندھی سوسياليستی
انقالبی و ...مفاھيم ھستند که تنھا با اشاره
به عناوين شان قابل درک و تميز دادن
نبوده و نياز به بحث و توضيحات مکرر
و از ابعاد مختلف دارند تا ذھن ما کامال
روشن و تفھيم شده و بعد در عمل بتوانيم
استفاده کنيم .در ضمن من موافقم که کار
مخفی تمرکزگرايی و روابط ھرمی شکل
در يک جريان سياسی غيرممکن نيست و
در ميان خيلی از جريانات تجربه شده
است.
البته ما از ھيچ جريان چب فرقه گرا يا
جريان سانتريست فرصت طلب يا خرده
بورژوای دموکراتيک انتظار نداريم که
ضمن رعايت ضوابط مخفی کاری و
تمرکزگرايی ھرمی نگردد .اتفاقا من
معتقدم که اين جريانات خرده بورژوا به
علت عدم آگاھی از بينش سوسياليستی
انقالبی برای بياده کردن سياستھای خود
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البته کتاب ھای فراوان ديگری ھم ھست
متتھی از آنجايی که سوسياليزم انقالبی
بينش سياسی تروتسکيست ھای انقالبی
است من از کتاب انقالب مدام نام بردم.
مطالعه اين کتاب دقيقا ما را با ھمه اين
مفاھيم آشنا کرده و نشان ميدھد که
چگونه ھر يک از آنھا در جھت مقابله با
ھمان انحرافاتی که شما نام برده ايد
بوجود آمده و دقيقا چرا کارا و "انقالبی"
است )مثال "سانتراليزم دموکراتيک" در
مقابل "شکل ھرمی روابط گروھی"است.
رھبری ای نتواند سانتراليزم دموکراتيک
را در عمل بياده کند نميتواند در رھبری
"حزب بيشتاز انقالبی" يا ھر رده
رھبری ديگری قرار گيرد.
و "انقالبی" نه به معنای شوروھيجان
انقالبی بلکه به معنای "قابليت رسيدن به
انقالبی بيروزمند" که اين انقالب
بيروزمند ھمان "برچيده شدن نظام
سرمايه داری و حاکميت طبقه کارگر"
است.
شما از ھر چبی ای سئوال کنيد ميبينيد که
خواھان ھمين است .يعنی برچيده شدن
نظام سرمايه داری و برقراری حاکميت

طبقه کارگر .ولی "سوسياليزم انقالبی"
نه تنھا خواھان اين اصل است بلکه
خواھان "حاکميت انقالبی و مداوم" طبقه
کارگر است .يعنی انقالبی که صرفا با
برچيده شده نظام سرمايه داری و روی
کارآمدن شوراھای کارگری تمام نميشود
و عمال نسل ھا ادامه مييابد.
بس ميبيند که ھر يک از اين مفاھيم بحث
ھای مفصلی دارد که در ظرفيت اين
کامنت ھا نميگنجد .اما اگر شما رفقا
عالقه به مطالعه آنھا داشته باشيد من
حاضرم با ھم "انقالب مداوم" را بخوانيم
و بعد در باره نکاتش با ھم بحث کنيم.
بيروز باشيد
نويسنده :يک دوست نيمه مخفی ٥
يکشنبه  ٢٨بھمن ١٣٨٦ساعت٢٠:٣٤ :
ٍسيما؛
در مورد اينکه سانتراليزم )تمرکزگرايی(
به روابط ھرمی و سلسله مراتبی می
انجامد ،اخالقيات چندان تاثيری ندارد .در
واقع ،موقعيت افراد در يک سيستم
تمرکزگرا باعث می شود که روابط
ھرمی ،عمومی و سلسله مراتبی بشود.
اينکه رھبر اخالق سوسياليستی داشته
باشد ،الزاما ً به برقراری روابطی
دموکراتيک نمی آنجامد .اضافه کردن
لفظ دموکراسی به سانتراليسم ،نمی تواند
ِ
از سلسله مراتبی شدن روابط جلوگيری
کند.
اين نگاه اخالقی که چون لنين يا
تروتسکی سوسياليست انقالبی واقعی
بودند ،لذا حزب پيشتاز را دموکراتيک
نگه می داشتند ،و از آنجايی که استالين
ديکتاتور بود ،حزب به سمت استبداد
پيش رفت؛ نگاھی کامالً نخبه گرايانه و
ايدآليستی است.
مسئله جايگاه و موقعيت افراد در سازمان
است ،نه اخالق رھبری .اصالً ھمينکه
بپذيرم تنھا يک نفر حق دارد رھبری
جمعی را در اختيار داشته باشد خطرناک
است .ممکن است آن فرد نخست به
اخالقيات پايبند باشد ،اما يک دفعه ممکن
است بی اخالق بشود.
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ممنون که مطالعه کتاب ھای تروتسکی
را به من پيشنھاد داديد ،من کتاب انقالب
مداوم را خوانده ام ،اما ساير کتب را نه.
برای تروتسکی احترام قائل ھستم ،به
خاطر روحيه انقالبی و ھمچنين جسارت
اش .تز انقالب مداوم نيز از نظر من
نکات ارزشمندی دارد .از اين نظر به
عقيده من از لنين پيشرو تر است ،اما
ھمچنان نقدھايی که بر لنين وارد است،
در مورد تروتسکی نيز صادق است:
بويژه روحيه والنتاريستی ،نخبه گرايانه
و مسئله سانتراليزم دموکراتيک و حزب
حرفه ای انقالبی )يا به قول شما حزب
پيشتاز(.
نويسندهٍ :سيما
دوشنبه  ٢٩بھمن ١٣٨٦ساعت٣:١٢ :

 ٧فروردين  -١٣٨٧سال اول
نفر )يا حتی يک شورای مرکزی( در
يک تشکيالت تصميم گيری می کند،
يعنی مابقی اين کار را نمی کنند .آن جمع
شورای مرکزی در راس ھرم ،و آن
مابقی در قاعده ھرم قرار دارند.
 .٦روابط شبکه ای و افقی در مقابل بر
مبنای دموکراسی مشارکتی و شورايی
استوار است .يعنی فردی ادعای نمايندگی
فرد ديگری را ندارد".
البته من با اين واقعيت ھم موافقم که
خواندن يک يا دو بار بعضی از مباحث
بخصوص که امکان بحث کردن در
موردشان نباشد يا فايده ندارد و يا کامال
قابل درک و در عمل بياده کردن نيست.
بخصوص اين گونه مفاھيم که در گذشته
يا اصال در دسترس نبودند و يا اگر بودند
آلوده به انحرافات خطی گروھی بوده اند.
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تمرکز و بحث بيشتری دارد .پيشنھاد می
کنم برای جلوگيری از طوالنی تر شدن
کامنت ھا ،و پرداختن به تمام موارد و
ھمچنين نتيجه گيری نھايی ،به ترتيب در
مورد محور ھای اصلی بحث کنيم .در
اين کامنت ھا به موضوع آگاھی و
تزريق آن در نتيجه ی بحث "يک دوست
نيمه مخفی" می پردازم.
»يک دوست نيمه مخفی« می گويد" :به
عقيده من ،بحث شما بسيار »نخبه
گرايانه« است .وقتی از »توده ھای نا
آگاه« صحبت می کنيد ،انگار که ھسته
ھای مخفی مظھر آگاھی ھستند که می
خواھند اين آگاھی را به توده ھا
)کارگران( تزريق کنند".
در اين مورد توضيح کوتاھی از نظر
خودم می دھم:

به "يک دوست نيمه مخفی"
موضوع بر سرآشنا شدن بيشتر و با دقت
تر و عميق تر با يک سری مفاھيم بود.
در نتيجه اگر شما "انقالب مداوم" را با
دقت مطالعه کرده بوديد به نظر من
ْْ
نميبا◌يستی دچار ابھاماتی که در کامنت
باال داشتيد ميشديد .شما نوشتيد" :سوال
سيما در خصوص رابطه کار مخفی،
تمرکزگرايی و سيستم ھرمی شکل :به
عقيده من ،اين سه مفھوم نزديکی ھای
زيادی با ھم دارند .ضرورت مخفی
کاری ايجاب می کند که منابع اطالعاتی
و تصميم گيری در يک راس متمرکز
شود ،تا امکان لو رفتن اطالعات به
کمترين حد برسد و از سوی ديگر رفتار
سازمانی يک دست شود .چراکه اگر
تصميم گيری در راس انجام نشود،
احتمال تصميم گيری ھای موازی ممکن
است امنيت ھسته مخفی را به خطر
بياندازد .اين تمرکز در اطالعات و
تصميم گيری باعث تمرکزگرايی می
شود .حال اين مسئله که بگوئيم ما در
انتخاب راس از مکانيسم ھای
دموکراتيک استفاده می کنيم ،الزاما ً
باعث نمی شود که تمرکزگرايی در
اطالعات و تصميم گيری از بين برود.
در دموکراسی ھای ليبرالی ھم ،مجموعه
ای که در راس دولت قرار دارند ،ادعا
می کنند که با اصول دموکراتيک
)نمايندگی( انتخاب شده اند ،اما  . ...از
ديگر سو ،تمرکزگرايی و روابط ھرمی
دو روی يک سکه ھستند .يعنی وقتی يک

به اين دليل بود که من بيشنھاد کردم با ھم
بخوانيم .و ما تا با اين مفاھيم کامال و
طور ملموس آشنا نشويم در اين گونه
بحث ھا مرتب بدور خودمان ميگرديم و
نميتوانيم بيشبردی داشته باشيم .من
شخصا ھر چند بار که اين مطالب را
تکرار ميکنم احساس ميکنم که چيز تازه
ای مياموزم و ھيچ وقت تکراری و
خسته کننده نيستند.
و اما در باره مباحث ديگری که مطرح
کرديد .من شخصا منظور شما را درک
نميکنم .اگر نمونه تاريخی خاصی مورد
نظر شما است من با کمال ميل حاضرم
در بحث ديگر کامنت شما را بخوانم و
بھتر با مسائل تاريخی آشنا بشوم.
نويسنده :سيران
پنجشنبه  ٢اسفند ١٣٨٦ساعت٠:١ :
دوستان و رفقا با درود
بابت تاخيری که برای ادامه ی بحث پيش
آمد غذر می خواھم و از دوستان خواھش
می کنم از کنار اراجيفی که نه برای
دخالتگری ،بلکه تنھا برای تخريب اينجا
نوشته می شوند با يک لبخند ساده بگذرند
و اعتنايی نکنند تا بحث اصولی ادامه
داشته باشد.
مواردی که "يک دوست نيمه مخفی در
کامنت ھای کوتاه به آن اشاره کرده جای

کارگر در کشور ھای سرمايه داری،
ستم طبقاتی را با پوست و گوشت و خون
درک می کتد ،افزايش ثروت بخشی از
جامعه و فقير تر شدن خود ،فرسوده شدن
در کارخانه و کارگاه ،مرگ ديگر
کارگران و سرکوب از سوی دولت
سرمايه داری را می بيند .از اولين روز
ھايی که وارد محيط کار می شود ،با تک
تک اين مسائل رو به رو خواھد شد .و
مسلما خواھان تغييراتی خواھد بود .يعنی
کارگر از وضع موجود ناراضی است ،و
می داند بايد تغييری ايجاد گردد ،اما
اينکه دقيقا چه چيز می خواھد و يا برای
رسيدن به آن "چه بايد کرد" را نمی داند.
تنھا سوسياليزم علمی است که علل اين
سيه روزی را به شکلی دقيق روشن می
کند .در واقع سوسياليزم بيانگر سيه
روزی وضع فالکت باريست که سرمايه
داری بر زندگی کارگر تحميل می کند و
بازتاب دھنده ی ان است .حرکات خود
به خود يا خودانگيخته ی جنبش کارگری
بر آمده از اين درک ضرورت تغييرات،
اما نبود درک روش تغييرات و خواسته
ھای نھاييست.
بورژوازی نمی تواند کارگران را از
خواست تغيير در وضع زندگی خويش و
شرايط کار به کلی محروم کند .به جای
آن تالش می کند آگاھی رفورميستی که
چيزی فراتر از ھمين خواسته ھای خود
انگيخته ی کارگر نيست را در جنبش
طبقه ی کارگر نفوذ دھد .چنين آگاھی نه
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تنھا خطری برای سرمايه داری محسوب
نمی شود بلکه ناجی وضع موجود است.
عقايدی مانند سنديکاليزم ،انارکو
سنديکاليزم ،لغو کارمزدی ،تريد
يونيونيزم و غيره دقيقا نفوذ دھنده ی
ھمين آگاھی سوسياليستی در طبقه ی
کارگر ھستند که نقشی مقابل آگاھی
انقالبی )آگاھی سوسياليستی ،مارکسيستی
و يا کمونيستی( ان ايفا می کند وتالش
دارد تا راه ورود آن به طبقه ی کارگر را
مسدود کرده و جنبش را در ھمين حد
خود به خودی حفظ کند.
از نظر من در کل دو سطح آگاھی در
جنبش وجود دارد ،اول آگاھی
رفورميستی ،و دوم آگاھی سوسياليستی يا
انقالبی .سطح اول توسط طبقه ی حاکم،
)صاحب ايدئولوژی حاکم( و بوسيله ی
ابزار فراوانی مانند راديو تلويزيون
روزنامه ،مدارس و غيره در نفوذ داده
می شود ،و بدين شکل طبقه ی کارگر را
در مقابل خود عقيم می کند ،و با باال
رفتن از گرده ی آن حاکميت خود را
تثبيت و طول عمر خود را دراز تر می
کند .سطح دوم ،آگاھس سوسياليستی
)کمونيستی ،انقالبی ،مارکسيستی(
خواھان فراروی از آگاھی روفورميستی
و حرکات خود به خوديست .اما اين سطح
آگاھی به درستی علل سيه روزی طبقه
ی کارگر را روشن می کند ،چه می
خواھيم ھا و چه بايد کرد ھا را می داند و
ھدف فوری اش براندازی نظام سرمايه
داری و برقراری ديکتاتوری انقالبی
طبقه ی کارگر است.
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 ٧فروردين  -١٣٨٧سال اول
به عنصر انقالبی مجھز ساخته و برای
نفوذ آن به طبقه تالش می کنند .در واقع
جدالی ميان مبلغين آگاھی رفورميستی و
مبلغين اگاھی سوسياليستی در می گيرد.
اولی بورژوازی و دومی سوسياليست
ھای انقالبی ھستند .اولی به مدد ابزار
فراوان دولتی ،آموزشی و فرھنگی برای
اين ھدف تالش می کند و دومی با استفاده
از ترکيب روشنفکران کارگر و کارگران
روشنفکر که در کميته ھا و ھسته ھای
مخفی متشکل شده اند.
در مورد اگاھی چند نوع برخورد وجود
دارد:
 ١عده ای کارگر با به محض اينکه
"کارگر" شد دارای آگاھی سوسياليستی
می دانند و معتقدند نيازی به پااليش عقايد
و رساندن آن به سطح سوسياليستی و
انقالبی نيست .در حالی که اگر چنين بود
و ھر فرد به دليل ورود به محيط کار ،و
کارگر شدن خود به خود دارای آگاھی
سوسياليستی می شد ،نه تنھا تا به حال
گور سرمايه داری را کنده ،بلکه مراسم
تشييع جنازه را ھم مدت ھا پيش انجام
داده بود و سرمايه داری ھم ھفت کفن
پوسانده بود .امروزه فاکتور ھای عينی
انقالب کامال مھيا و رسيده است و تنھا
علت آنکه شاھد انقالب جھانی نيستيم،
نبود آگاھی انقالبی در ميان طبقه ی
کارگر و نفوذ شديد آگاھی رفورميستی
است .اين شيوه ی تفکر کامال متوھم
است و حيات فعلی نظام سرمايه داری
جھانی ،با وجود مھيا بودن شرايط عينی
انقالب ،خود نشان دھنده ی کمبود عامل
ذھنی )ھمان آگاھی سوسياليستی( است و
پاسخی مناسب به اين شيوه تفکر.

و توده ی کارگر به دليل گذراندن ساعات
فراوان در محيط ھای کاری و درگيری
ھای زندگی ،وقت و توانايی کسب اين
آگاھی انقالبی از طريق مطالعه ی
نطرات مختلف را ندارد .البته برخی از
ھمين کارگران ،با فداکاری و کنار
گذاشتن بسياری از مسائل زندگی سعی
در رسيدن به اين سطح آگاھی دارند ،اين
افراد پيشروان طبقه ی کارگر ھستند که
در ھر اعتراضی پيشپاپيش ديگر
کارگران قرار گرفته ،به طور مستمر به
مبارزه ادامه می دھند و به مرور به
پيشرو اين طبقه تبديل ميشوند.

 ٢عععده ای ديگر ھم مدعی اند که آگاھی
در کل از خارج از طبقه بايد وارد شود و
گرفتن عقايد از مبارزه ی طبقه ی کارگر
و خواسته ھايش ،پااليش آن و کار
تئوری و راديکال سازی اين عقايد و
سپس باز فرستادن آن ،اينبار به شکلی
انقالبی را نمی پذيرند .من فکر می کنم
آنچه شما ھدف نقد قرار داده ايد چنين
شيوه ی تفکری باشد.

اما گروھی ھستند که ھمان آگاھی
خودانگيخته ی ناشی از سيه روزی طبقه
ی کارگر را گرفته ،فورمول بندی کرده،

بحث خودم را در اين مورد اينطور
خالصه می کنم :آگاھی طبقه ی کارگر
در اغاز مبارزه در سطح رفورميستی

قرار دارد ،اين آگاھی نيازمند پااليش و
راديکال سازيست ،ھمين آگاھی
رفورميستی از طبقه ی کارگر گرفته
شده ،پااليش می شود و به وسيله ی
کارگر روشنفکر و روشنفکر کارگر که
در ھسته ھا و کميته ھای عمل مخفی
متشکل شده اند به جنبش تزريق می شود.
در نبود اين آگاھی انقالبی طبقه ی حاکم
)صاحب ايدئولوژی حاکم( بوسيله ی
ابزار دولتی و اموزشی خود طبقه ی
کارگر را در ھمان سطح رفورميستی
حفظ می کند .از نظر من ھرگوه مخالفت
با نفوذ آگاھی انقالبی در طبقه ی کارگر
به معنی کمک به ادامه ی استيالی آگاھی
رفورميستی و نتيجتا تطويل عمر نظام
حاکم است.
پس آنچه شما با عنوان "نخبه گرايانه" در
توصيف بحث من بيان کرديد ،اتکا به
ھمان کارگر روشنفکر و روشنفکر
کارگريست که به صورت تشکل يافته،
آگاھی سوسياليستی را به طبقه ی کارگر
تزريق می کند و از آگاھی رفورميستی
فراتر می رود .و آن "نا آگاھان" توده
ھای کارگريست که ھنوز در سطح
آگاھی رفورميستی باقی مانده و منظور
نبود ھيچ نوع آگاھی نيست.
ِ
در مورد اين قسمت بحث چند سوال از
شما دارم که اميدوارم در ادامه به جواب
آنھا برسم .آيا چنين تقسيم بندی را قبول
داريد؟ از نظر شما تزريق آگاھی
سوسياليستی به طبقه ی کارگر نياز ھست
يا خيز؟ آگاھی حاکم فعلی در جنبش طبقه
ی کارگر کدامست؟ آيا به ارتقا نياز
دارد؟ به چه شکلی؟
منتظر دخالت دوستان و رفقا در بحث و
پاسخ "يک دوست مخفی" ھستم تا به
محور ھای ديگر ھم بپردازم.
با تشکر
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بحثی در مورد

»ديکتاتوری انقالبی پرولتاريgا«
در نقد مواضع منصور حکمت
ن

نويسنده م.م مصفا:
برای روشنتر کردن نق زدن ھای
م.رازی به انديشه نقادانه منصور حکمت
کافی است حتی از سر کنجکاوی ھم که
شده آن جزوه خاکخورده و نخ نمای وی
را تحت نام  :چرا به حزب کمونيست
کارگری نبـــــــــــــــــــــــايد پيوست را
بخوانيد و بخنديد !
درک م.رازی از نقد ھمان لجاجت و
سماجت کودکانه ای است که مرغ يک پا
دارد و بس ! خواندن تيتر جزوه ياد شده
انتظار شنيدن و خواندن يک نقد سياسی
پر محتوی را در ذھن متبادر ميکند  ،اما
و متاسفانه آنچه را خالف انتظار خواھيد
خواند تکرار تکراری ھا و از جمله
اينکه شما به چه حقی حزب کمونيست
ايران را بدون حضور کليه کمونيست ھا
و سوسياليست ھا در ايران فراخوان داده
و بنيان گذارديد ؟!!!

نويسنده شکاک:
نقد مازيار رازی به مواضع حکاکا
٢http://www.iwsn.org/aashr/
.htm١/razi/hkk/
نويسنده م.م مصفا:

از لينک و آدرس داده شده آن جزوه
خاک خورده م.رازی سپاسگزارم .
اتفاقا نه تنھا از سوی من بلکه آنانی
که از سر کنجکاوی ھم شده آنرا
خوانده اند و ساعت ھا خنديده اند
!!!!!!
ايراد و اشکاالت و نق زدن ھای
م.رازی صرفا ناراحتی ھای يک
روشنفکر خرده بورژوا است که چرا
کارت دعوت به کنگره موسس را به
آدرسش پست نشده  .برای اطالع
خوانندگان الزم به توضيح است که
کنگره موسس حزب کمونيست ايران
در مناطق آزاد شده کردستان و زير

٣٩

 ٧فروردين  -١٣٨٧سال اول

آتشبار و خمپاره ھای رژيم اسالمی
برگزار شد  ،جائی که م.رازی در
عمرش حتی تصورش را ھم نداشته و
اصال نميداند که کردستان در کدام
طول و عرض جغرافيائی واقع شده
است  .م.رازی ظاھرا در خواب و
بيداری جزوه ياد شده را نوشته  ،چرا
که از شرايط بشدت اختناق پليسی
حاکم در ايران آنروز بی خبر است

»دولت« به تدريج رو به زوال خواھد
نھاد .اما ،در دوره پس از انقالب
کارگری )دوره انتقال سرمايه داری به
سوسياليزم( ھنوز دولت باقی مانده و آن
يک »ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا«
است .اينھا الفبای مارکسيزم است که
رھبران حزب کمونيستی که خود را در
آستانه تسخير قدرت سياسی می پندارند،
بايد با آنھا حداقل آشنايی اوليه داشته
باشند.

شکاک جان ! در دنيای سياست سالمت
روان و عقل يکی از واجبات است ،

حال بايد ديد که منظور )حکاکا( از
»نظام ديکتاتوری« چيست؟ منظورشان
تنھا می تواند اين باشد که آنھا از استبداد
و عدم وجود آزادی بيان و حقوق
دمکراتيک رنج می برد .و به محض سر
کار آمدن يک نظام سرمايه داری
)پارلمانی( ايشان با خوشحالی دست از
مبارزه برداشته و »سوار ارابه« شده و
اعضای حزب شان در انتخابات برای
کسب کرسی پارلمانی بورژوايی شرکت
خواھند داد! )حکاکا( به عنوان يک
جريان »کمونيستی« می بايستی بداند که
»ريشه کن کردن استثمار« و »لغو کار
مزدی« اگر شعارھای توخالی نباشند،
تنھا با سرنگونی کل نظام سرمايه داری
و استقرار »ديکتاتوری انقالبی
پرولتاريا« قابل تحقق است و بس!"
)مازيار رازی در نقد حکاکا – منبع باال(

نويسنده شکاک:
م.م مصفا می نويسد" :در دنيای سياست
سالمت روان و عقل يکی از واجبات
است" منھم موافقم .حاال ببينيم در مورد
مواضع "خاک خورده " مازيار رازی که
منجر به "ساعت ھای خنده" طرفداران
حکاکا شده است که ظاھرا ھمه از
"سالمت روان و عقل" برخوردارند چه
نھفته است.
مازيار رازی می نويسد:
" ...جالب توجه است که در ھيج جای...
»يک دنيای بھتر« صحبت از
»سرنگونی نظام سرمايه داری« و
تشکيل »ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا«
به ميان نمی آيد .گويا اين بخش محوری
از مطالبه کمونيستی از برنامه اين
دوستان حذف شده است )حکاکا( بايد
توضيح دھند که منظورشان از
»سرنگونی نظام ديکتاتوری« چيست؟
در مارکسيزم نظام ھا براساس روابط
توليدی تعيين می شوند و نه بطور دل
بخواھی .نظامی که حافظ توليد سرمايه
داری و متکی به اخذ ارزش افزونه از
طريق خريد نيروی کار کارگران در
بازار باشد »نظام سرمايه داری « نام
دارد .نظامی که بر روابط توليدی
سوسياليستی و »اقتصاد با برنامه«
استوار باشد »نظام سوسياليستی«.
البته ھر يک از اين نظام ھا را رژيم
ھای متفاوتی نمايندگی می کنند .رژيم
سرمايه داری و رژيم شورايی
)سوسياليستی( .تا زمان فرا رسيدن
جامعه بی طبقه )جامعه سوسياليستی(
تمام دولت ھا نوعی از »ديکتاتوری«،
باقی خواھند ماند .در جامعه سوسياليستی
به مثابه فاز اوليه جامعه کمونيستی

از م.م مصفا سوال می کنم کجايی اين
بحث برای يک جريان کمونيستی "خنده
دار" است؟ چه فرقی می کند که شما در
کجای دنيا قرار گرفته باشيد و يا چه
وسيله ای در حال مبارزه باشيد اينھا
اساس اعتقادات يک کمونيست است .تنھا
و تنھا يک عده خرده بورژوا و بلقوه
ھمکار بورژوازی می تواند اين مواضع
پايه ای مارکسيستی را خنده دار تلقی
کند.
م.م مصفا جان :درست است که "در
دنيای سياست سالمت روان و عقل يکی
از واجبات است" ،اما در دنيای
مارکسيزم انقالبی اعتقاد به»ديکتاتوری
انقالبی پرولتاريا« يکی از واجبات است
که حزب شما فاقد آنست.
 ٣اسفند ١٢٨٦
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تروتسكی و انقالب ١٩٠٥

سيامک شايسته
استالينيسم مكتب جعل و تحريف تاريخ
است .ھنگامی يك اقليت مستبد تمامی
شئون زندگی و افكار انسانھا را تحت
كنترل قرار میدھد و ھرگونه تفكر
انتقادی سمی خطرناك محسوب میشود،
تاريخ دشمن بزرگی است ،چرا كه درك
آن ،درك ديالكتيكی واقعيت است و
حاصل آن ھمان تفكر انتقادی و عميق.
تودهھا در سرزمين سوسياليسم كه پايه
ديدگاه اجتماعیشان بايد دياللتيك تاريخ
باشد ،تفسيری از تاريخ به خورد آنان
داده شد كه به جای تقابلھای منطقی
پديدهھا كه از دل ضعفھا و قوتھای
بشری رشد میكند ،خيل عظيم
زحمتكشان را عدهای خدايگان در نبرد
با اشرار و پليدیھا رھبری میكردند و
به ساحل مقصود میرساندند .آغاز اين
رويه ھمزمان بود با سركوب اپوزسيون
چپ و تروتسكی .امكان نداشت
تروتسكی" ،ضد انقالبی حرفهای" باشد
كه تمام افكار اھدافش متمركز بر نابودی
سوسياليزم و بازگشت سرمايهداری باشد.
اما ھنگام مطالعه تاريخ انقالب روسيه،
به اين نتيجه رسيدم كه در بزنگاهھای
انقالب روسيه از  ١٩٠٥تا پايان جنگ
داخلی تروتسكی نقشی كليدی و تعيين
كننده داشته است .در نتيجه از تاريخ
بزرگترين انقالب بشری ،يكی از
بزرگترين انقالبيون تاريخ نه تنھا حذف
شد ،بلكه از او چھرهای ساخته شد دقيقا ً
معكوس واقعيت .تروتسكی در تاريخ
استالينی اساساً نقش جدی نداشت و ھر
جا كه اسم او برده میشود ،اين كار
مترادف بود با سياستھای ماجراجويانه او
به ھدف كارشكنی در امور انقالب .اين
سياست تا روتوش عكسھای او پيش
رفت .دستگاه تبليغاتی استالينی كه دقيقا ً
مانند نمونه گوبلزی آن بود ،جنگ عظيم
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تبليغاتی با اين "دشمن خلق" را در
دستور روز قرار داد و توھم نسggبت بggه
تروتسكی و "تروتسكيستھای پليد"،
كابوسی بود كه تودهھای ميليونی بايد از
آن ھميشه میھراسيدند .زمانی كه
بوروكراتھای حزبی در كنگره بيستم
تصميم گرفتند تمامی انحرافات و جنايات
را منسوب به ھمان كسی كنند كه تا روز
حيات برای او دست می زدند و زير سايه
او میخوابيدند ،به علت آن كه نقد آنان
تنھا به ھدف ايجاد نوعی سوپاپ اطمينان
بود نه تغييری بنيادی ،ھيچگاه از
تروتسكی اعاده حيثيت نشد ،چرا كه
تقدير از تروتسكی ،تأييد ھمة انتقادات
بنيادی او به بوروكراسی بودكه به نام
سوسياليسم حكومت میكرد .ظھور چپ
راديكال بعد از فروپاشی شوروی و نياز
آن به احيای سنن انقالبی بازخوانی
تاريخ انقالب روسيه ،بار ديگر تروتسكی
را احيا كرد و بار ديگر تاريخ اثبات كرد
كه واقعيت را نمیتوان برای ھميشه با
سانسور و سركوب از ميان برد.
مطالعه تاريخ انقالب روسيه و سير
حركت جامعه شوروی و ھمچنين درك
ماركسيسم انقالبی بدون شناخت
تروتسكی تقريبا ً محال است.
تروتسكی در تمامی بزنگاهھای انقالب
در سال  ،١٩٠٥در فاصله فوريه تا اكتبر
 ،١٩١٧در روزھای انقالب اكتبر ،در
صلح برست ليتوفسك و جنگ داخلی
نقشی كليدی داشته ،آن چنان كه در تمام
اين رويدادھا شانه به شانه دين حركت
میكند.
در اين ميان  ١٩٠٥بزنگاه ويژهای است.
تاريخ استالينی تمامی آثار وجود
تروتسكی را از اين واقعه پاك كرد :اما
شناخت انقالب  ١٩٠٥بدون تروتسكی
محال است .چه از لحاظ نقش او به
عنوان آخرين رھبر شورای كارگران
پطروگراد و چه از لحاظ تحليل جامع و
درخشان او از مرحله انقالب و نقش
طبقه كارگر روسيه ،در اين مقاله با
مروری بر تاريخ انقالب و تحليل
تروتسكی ضمن مرور يك واقعه تاريخی
با يك نمونة مشخص از تحليل مبارزه
طبقاتی آشنا میشويم.
در عين حال با يادآوری از تروتسكی از
مقام او بهعنوان يك انقالبی سترگ تجليل
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میكنيم .تروتسكی در ماه فوريه ١٩٠٥
وارد كیيف شد و چند ھفتهای در آن جا
با نام آبوزوف ،افسر بازنشسته در نھان
زيست .او در آن جا با لئونيد كراسين،
نفردوم حزب بلشويك بعد از اين آشنا شد
و تا پايان سال با او ھمكاری كرد.
تروتسكی به محض آن كه به روسيه
بازگشته بود خود را در كانون فعاليتھای
مخفی يافت و نقشی به مراتب برجستهتر
از رھبران سالمندتر داشت .تروتسكی در
نخستين ماھھای پس از بازگشت ،وقت
خود را صرف نوشتن كرد .سركوب
تزاری عليه طبقه كارگر ،ابتكار سياسی
را به دست طبقه متوسط ليبرال داد واينان
در قالب كارخانهداران ،بازرگانان،
بانكداران ،پزشكان و وكيالن دادگستری
شعار برای تشكيل حكومت مشروطه و
انجام اصالحات میدادند .اما در پايان
سال پس از شكست توشيما )ژاپن( و پس
از شورش در رزمناو »پوتمكين« و پايان
جنگ با ژاپن ابتكار از دست طبقه
متوسط به دست طبقه كارگر افتاد.
تروتسكی در طی اين مدت در مالءعام
ظاھر نمیشد و در محفلھای انقالبی
پترزبورگ از سر احتياط با نام
پترپترويچ رفت و آمد میكرد و از
نھانگاه خود يكريز مقالهھای انقالبی
مینوشت .وی در ايسكرا نوشت جدا از
حزب سوسيال دموكرات ھيچ كس در
رزم گام انقالب نيست كه بتواند قيامی
ھمگانی را سازمان دھد .تروتسكی اين
نظريه را در واقع در مقابله با
منشويكھايی داد كه اعتقاد داشتند رھبری
انقالب باليبرالھاست .بوليگين وزير تزار
طرح تشكيل پارلمانی كاذب را ريخت كه
اصطالحا ً دومای برليگين نام داشت و
طرح آن بوسيله تزار اعالم شده بود و
قرار بود كه دوما در آن جنبه مشورتی
داشته باشد نه صالحيت قانونگذاری .در
انتخابات ھر طبقهای میبايست جداگانه
رای بدھد .طبقه كارگر عمالً از جريان
انتخابات كنار گذاشته شده بود .ميليوكوف
كه رھبری ليبراليسم را بر عھده گرفته
بود ،از بيانيه استقبال كرد .تروتسكی
نامهای سرگشاده به ميليوكوف نوشت كه
در ميان ھمه نوشتهھای جدی او بر عليه
ليبراليسم اين گزندهترين و تندترين بود و
به نحوی محرمانه و نيمه محرمانه دست
به دست شد .تروتسكی نوشت" :سد
استوار تاريخ ھنگامی براستی شكسته
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میشود كه وسايل مادی حكومت از دست
حكومت استبداد به دست مردم سپرده
شود .چنين چيزھايی آقای استاد ،ھرگز با
امضای يك دست خط بدست نمیآيد،
اينھا رويدادھايی ھستند كه در خيابان
میگذرند و از راه پيكار تحقق میيابند"،
وی بعد از اين نامه ،اعالميهھايی برای
روستاييان نوشت كه كراسين با امضای
كميته مركزی منتشر كرد و سخنان عميق
خود را با سادهترين جمله و اوزان
فرھنگ عاميانه اسالو ادا میكرد .بعد
از مدتی اقامت در كی يف به صورت
مخفی و از نھانگاھی به نھانگاه ديگر
رفتن با نام مستعار دو ناوبان دوم
"آربوزرف" به تپرزبورگ رفت و
زندگی مخفی را در آنجا میگذرانيد تا
اين كه در اواسط اكتبر خبر يك اعتصاب
ھمگانی به او رسيد .اعتصابات با
خواست كارگران چاپخانهھا كه طالب
ساعات كار كمتر ودستمزد بيشتر بودند
آغاز شده بود ودر اثر خصلت موكداً
سياسی خود ،رھبران جنبش سوسياليستی
را غافلگير كرد كارگران خواستار
آزاديھای مبتنی بر قانون اساسی و نيز
دستمزد بيشتر و ساعات كار كمتر بودند.
ھنگامی كه اعتصاب پديد آمد فرزند
انقالب روس و ارگان ديكتاتوری
پرولتاريا و دموكراسی كارگری يعنی
شورای كارگران متولد شد .ھسته شورا
بوسيله كارگران پنجاه چاپخانه اعتصابی
تشكيل شد كه نمايندگانی انتخاب كرد و
بدانھا اختيار تشكيل شورايی داده بودند.
ديری نكشيد كه نمايندهگان ديگر
شاخهھای صنعتی بدانان پيوستند .شورا
بیدرنگ دارای اقتداری خارقالعاده شد.
اين نخستين ھيأت انتخابی بود كه
نمايندگی طبقات كارگری را داشت كه تا
آن موقع از حق انتخاب محروم بودند.
شورا در دم به صورت عاملی انقالبی و
دارای اھميت درجه اول در آمد.
شورا به زودی روزنامه خود يعنی
ايزوستيا را انتشار داد.
احزاب سوسياليستی با تأخير به شورا
پيوستند .بلشويكھا ترديد داشتن دو از
شورا خواستند نخست رھبری حزب را
بپذيرد تا آنان پيوستگی خود را اعالم
كنند .تروتسكی كه از طرف كراسين
برای شركت در يك جلسه كميته مركزی
بلشويكھا دعوت شده بود ،از اعضای
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كميته خواست كه بیھيچ شرط قبلی به
شورا بپيوندند.
تزار در  ١٧اكتبر از ترس اعتصاب
عمومی ،بيانيهای را صادر كرد و در آن
وعده قانون اساسی ،آزادی ھای مدنی و
انتخابات عمومی را داد .در بامداد ١٧
اكتبر تروتسكی در جلسه مركزی شورا
كه كارگران پرچم سرخ را برفراز آن
برافزاشته بودند ،حاضر شد و شروع به
صحبت كرد.
»شھروندان! اكنون كه پای بر گرده ی
دار و دسته حاكم نھادهايم ،به ما قول
آزادی میدھند« و ادامه »ما اين دژخيم
سيری ناپذير براورنگ را مجبور كرديم
كه وعده آزادی بدھد .چه پيروزی! اما
اين پيروزی را زودرس جشن نگيريد،
چرا كه ھنوز كامل نيست .آيا يك سفته با
زر ناب ھمسنگ است؟ آيا وعده آزادی
چيزی ھمسنگ خود آزادی است؟
شھروندان به پيرامون خود بنگريد ،آيا از
ديروز تاكنون چيزی عوض شده است؟
آيا درھای زندانھا باز شده است؟ آيا
برادران ما از تبعيدگاه سيبری به خانه
بازگشتهاند؟" مردم فرياد بر آوردند "عفو
عمومی" در ادامه سخنرانی جمعيت
خواستار برچيدان قشون از پترز بورگ
شد .او در پايان با حركتی نمايشی بيانيه
را در برابر جمعيت تكان داد و سپس
خشمگينانه آن را در دستھايش مچاله كرد
"اين را امروز به ما دادهاند و فردا
دوباره از ماخواھند گرفت و پاره خواھند
كرد ،ھمچنان كه من امروز اين سند
آزادی روی كاغذ را در برابر شما پاره
میكنم"
بدينترتيب بود كه سخنران انقالب برای
نخستين بار در پايتخت روسيه صدايش
را به گوش مردم رساند.
شورای پترزبورگ كه كانون انقالب بود،
در  ١٧اكتبر ھيات اجرايی خود را
انتخاب كرد .در اين ھيأت سه نماينده
بلشويك سه منشويك و سه اس  .آر
عضويت داشتند .تروتسكی مھمترين
نماينده منشويكھا بود .اگر چه در خارجه
از گروه خارج شده بود .وی در اين اثنا
موفق شده بود كه سازمان منشويك را در
پايتخت زير نفوذ خود درآورد و آن را به
نافرمانی از رھبران مھاجر وادارد .به
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ابتكار تروتسكی در كميتهھای بلشويك و
منشويك پترزبورگ كميسيونی فدرال
تشكيل شده بود كه میبايست راه اتحاد
دوباره اين دو گروه را ھموار سازد و در
آن اثنا فعاليتھايش را در شورا ھماھنگ
گرداند .تروتسكی در موقعيتھای عمده به
نام منشويكھا و بلشوكيھا و اصوالً تمامی
شورا سخن میگفت .اكثر بيانيهھا و
قطعنامهھا را مینوشت و ويراستاری
ايزوستيا را بعھده داشت .در  ١٩اكتبر
دو روز پس از آن كه تزار بيانيهاش را
صادر كرده بود ،تروتسكی به شورا فشار
وارد آورد كه اعتصاب عمومی را پس
بخواھند .ادامھآن به خونريزی بيشتر
منجر میشد .شورا به اتفاق آرا اين نظر
را پذيرفت و  ٢١اكتبر اعتصاب پايان
يافت .شورا سپس اعالم داشت كارگرانی
كه در طی اعتصاب كشته شدهاند ،در
 ٢٣اكتبر با مراسمی به خاك سپرده
خواھند شد .در  ٢٢اكتبر معلوم شد كه
ژنرال ترپوف میخواھد ژاندارمری را
به سركوب مراسمی بگذارد و آخرنا
)پليس مخفی( قصد يك كشتار دسته
جمعی يھوديان را دارد.
در ھمان شب تروتسكی در شورا گفت
كه بايد از مراسم تشيع جنازه چشمپوشی
شود .شورا در قطعنامهای كه بوسيله او
تھيه شده نوشت كه "شورا آخرين مصاف
را نه آنطور كه ترپوف تعيين كند ،بلكه
روزی كه پرولتاريای مسلح و
سازمانيافته مناسب بداند انجام خواھد
داد ".در ھمان روز شورا بر آن شد كه
به سازماندھی جوخهھای نبرد بپردازد
كه وظيفه فوری آنھا اين باشد كه مانع
قتل عالم يھوديان گردند.
بعدھا به ھنگام محاكمه شورا به روشنی
ثابت شد كه يك قتل عام در كار بوده و
دخالت شورا مانع تحقق آن شده.
ليكن جوخهھای نبرد ،حتی جوخهای كه
از شورا پاسداری میكرد ،در بھترين
حالت با تپانچه مسلح بودند و اكثرشان
فقط چماق و سرنيزه داشتند .در ھر
دعوت به مسلح شدن ،يكی از موارد
اصلی كيفر خواست عليه شورا بود.
ويته نخستوزير اعالميهای خطاب به
اعتصابكنندگان منتشر كرد كه چنين
آغاز میشد "برادران كارگر به اندرز
مردی گوش فرا دھيد كه از روی دوستی
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خوبی شما را میخواھد" تروتسكی
پيشنھاد كرد بيدرنگ اين پاسخ داده
شود ... ".شورا ترديد ندارد كه او ھرچه
را كه در توان دارد فرو نخواھد نھاد كه
طنابدار را به گردن كارگران انقالبی
بيندازد .كنت ويته ..خوبی ما را
میخواھد.
شورا اعالم میكند كه به محبت نوكران
وفادار تزار نيازی ندارد ،و خواستار
تشكيل مجلس نمايندگان بر اساس انتخاب
ھمگانی ،برابر ،مستقيم و مخفی است«.
در پنجم نوامبر تروتسكی به نام ھيات
اجرايی شورا ،خواستار پايان دومين
اعتصاب ھمگانی شد ،حكومت به تازگی
اعالم كرده بود كه ملوانان كرونشاتات
در دادگاهھای معمولی نظامی محاكمه
خواھند شد و در برابر دادگاه صحرايی
قرار نخواھند گرفت و اين خود برای
شورا يك گام به پيش بود .تروتسكی
میگفت »حوادث به سود ما كار میكند و
نيازی به افزايش سرعت نداريم ما بايد
دوره آمادگی را برای تصميمنھايی تا آن
چه كه میتوانيم ،شايد تا يكی دو ماه
ديگر به تعويق افكنيم تا ارتشی فراھم
آوريم كه تا حد امكان ھم بسته و سازمان
يافته باشد .اعتصاب عمومی را نمیشود
برای مدتی نامعلوم ادامه داد .به دنبال
اعتصاب عمومی میبايست قيام صور
بپذيرد ".اما شورا ھنوز برای اين كار
آماده نبود .كارگران راهآھن و پست و
تلگراف روزی كه به اعتصاب
بپيوندند" ...با ريلھای راهآھن و سيمھای
تلفن ،ھمه حفافھای انقالبی كشور را در
يك كل واحد به ھم جوش خواھند داد.
آنگاه ما خواھيم توانست در صورت
ضرورت تمامی روسيه در اثنای بيست و
چھار ساعت به قيام فرا خواھيم«
مسأله اين بود كه اعتصاب عمومی اگر
بر پايه درخواستھای حداقلی صورت
پذيرد ،اعتبار و قدرت خود را از دست
میدھد.
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از خود دفاع كرد " كسانی كه اكنون
حزب ما )دموكراتھای مشروطه خواه(
را سرزنش میكنند كه عليه توھمات
انقالبی تروتكيسم ...به اعتراض
نپرداختند  ...حالتی راكه آن روزھا در
جلسات در ميان شركتكنندگان
دموكراتيك وجود داشت نمیشناسند يا
نمیفھمند"
روزنامه شورا ايزوستيا بودكه به طور
متناوب چاپ میشد و چاپ آن داستان
مخصوص به خود داشت .ھر شمارهای
در چاپخانه يک روزنامهی دست راستی
و تندرو حروفچينی میشد و برای تحقق
اين منظور گروھی ضربتی از شورا به
چاپخانه مربوطه میريخت و آن را ضبط
میكرد.
از اين گذشته ،تروتسكی ،به ياری
پارووس ،كه به پترزبورگ آمده بود،
كوشيد روزنامهای ليبرالی به نام
روسكاياگازتا )روزنامه روسی( را
بدست گيرد و آن را به روزنامهای عامه
فھم با گرايش به سوسياليسم نظامی مبدل
كند .كمی بعد به ياری مارتوف و
پارووس ،روزنامه ناچالو )آغاز( را بنياد
نھاد ،كه اسما ً ارگان منشويسم ،اما عمالً
روزنامه تروتسكی بود .زيرا در اينجا
تروتسكی شرايطش را به منشويكھا امال
میكرد :روزنامه بايدنظريه او و
پارووس را درباره "انقالب مداوم" تبليغ
كند و نمیخواست تن به خواستھای
دموكراتھای مشروطه خواه بدھد .در
ميان ھمكاران اين نشريه ،نامھای بزرگ
سوسياليسم اروپايی ديده میشدند :ويكتور
آدلر ،آوگوست ببل ،كارل كائوتسكی،
رزا لوكسامبورگ ،فرانش مرينگ و
كالرا زتكين .اولين دموكراسی كارگری
روسيه نا به ھنگام به پايان رسيد و
سركوب شد .حكومت توانست طغيانھايی
را كه در جایجای ارتش روی داده بود
سركوب كند .در طبقه كارگر از يكسو
پيامدھای فرسايش نمايان شد و از سوی
ديگر غيرتش برای دست بردن به اسلحه
میجنبيد.

تروتسكی سالح خود را قيام میدانست و
از آن در وقت قيام حمايت میكرد.

كنت ويته دوباره سانسور مطبوعات را
بر قرار كرد.

نيروی شخصيت تروتسكی در آن روزھا
آنقدر زياد بود كه در سال ١٩٠٦
ھنگامی كه انقالب رو به افول داشت؛
ميليوكوف در برابر حمله راستھا چنين

تروتسكی شعار داد "از سخن آزاد دفاع
كنيد ،سخن آزاد برای كارگران در حكم
نام وھواست .حكومت از اين امر
ھراسناك است"
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ضربه به شورا با دستگيری خود ستاليف
آغاز شد و با بازداشت چند رھبر ديگر
جدی شد .اس .آر ھا بر انتقامجويی از
وزيران تزاری اصرار كردند و ديگران
در فكر اعتصاب عمومی بودند .سوسيال
دموكراتھا كه مخالف ترور بودند ،برای
دعوت به اعتصاب عمومی ھم جانب
احتياط را میگرفتند .نظر تروتسكی رأی
آخر بود .وی پيشنھاد كرد "شورای
نمايندگان كارگران موقتا ً رئيس تازهای
برگزيند و خود را ھم چنان برای قيام
مسلحانه آماده كند" و اين چنين بود كه
تروتسكی آخرين رئيس شورای كارگران
پترزبورگ شد .اما زمانی نگذشت كه يك
گروه پيلس در برابر "كانون آزاد
اقتصاد" قرار گرفت كه شورا جلسات
خود را در آنجا تشكيل میداد .فعاليت
شورا ديگر جنبه تبليغی داشت ،چراکه
دولت علنا ً سمی در سركوب آن داشت.
تروتسكی تا روز آخر شورا معتقد بود،
اعتصاب عمومی بايد مقدمه قيام باشد و
ھمچنين میگفت برای تضمين پيروزی
قيام چه چيزھايی ضروری است .او اين
سخنان را در جايگاه متھمان نيز ابراز
كرد .انقالب فوريه  ١٩١٧اثبات نظريه
تروتسكی بود ،چرا كه اعتصاب عمومی
منجر به قيام عمومی وشكست تزاريسم
شد .آخرين حركت شورا اين بود كه تزار
را از لحاظ مالی زير فشار قرار دھد.
شورا مردم را فرا خواند كه از پرداخت
ماليات خودداری كنند.
فقط سكه طال بپذيرند نه اسكناس و
سپردهھای خود را از بانكھا بيرون
بكشند.
در بعد از ظھر سوم دسامبر تروتسكی
رياست يكی از جلسهھای ھيئت اجرايی
را برعھده داشت كه قرار بود دستور
جلسه عمومی آينده را تعيين كند .وی
درباره تازهترين اقدامات حكومت
گزارش داد .مبنی بر اين كه استانداران
اختيار گرفتهاند ،حكومت نظامی اعالم
كنند .در پارهای جاھا ھم اكنون چنين
كردهاند ،اعتصابكنندگان تھديد به
مجازاتھای سنگين شدهاند ،روزنامهھا
توقيف شدهاند و وزير كشور ممنوعيت
دوباره احزاب سوسياليستی و بازداشت
رھبران آنھا را تدارك میبيند.
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ناگھان ساختمان بوسيله گارد ،قزاقھا،
ژاندارمری و پليس محاصره شد .ھيات
اجرايی تصميم گرفت بماند .صدای
چكمهھا شمشيرھا نزديك میشد.
تروتسكی از يك بالكن با صدای بلند
خطاب به نمايندگان گفت :رفقا مقاومت
نكنيد  .ما از ھماكنون اعالم میكنيم كه
فقط يك عامل محرك حرفهای يا يك
مأمور پليس تيرشليك خواھد كرد"
وی به نمايندگان دستور داد كه ماشه
تپانچهھا را پيش از تحويل دادن به پليس
بشكنند .سپس دوباره در صندلی رياست
ھيئت اجرايی جای گرفت.
يكی از افسران پليس وارد تاالری شد كه
ھيئت اجراييه در آن جلسه داشت و حكم
بازداشت را خواند.
ھنگامی كه افسر پليس در برابر ھئيت
اجرايی شروع به خواندن حكم بازداشت
كرد ،تروتسكی به تندی كالم او را بريد
»خواھش میكنم كالم سخنران را قطع
نكنيد .اگر میخواھيد صحبت كنيد ،بايد
اسمتان را به من بگوييد و آن گاه من از
حاضران خواھم پرسيد كه آيا ميل دارند
حرف شما را بشنوند .افسر مبھوت كه
نمیدانست دارند مسخرهاش میكنند يا
پای يك مقاومت مسلحانه در ميان است،
منتظر ماند تا نماينده سنديكا كالمش را به
پايان برساند .افسر حكم بازداشت را
خواند و تروتسكی پيشنھاد كرد كه ھيأت
اجرايی رسيد اين دستور را اعالم كند و
آن را جزو دستور جلسه بعدی قرار
بدھد .افسر برگشت چند كلمه زير زبان
گفت و بيرون رفت .تروتسكی از ھيأت
اجرايی خواست كه ھمه اسناد را نابود
كنند و خود را به پليس نشناسانند .میشد
شنيد كه در تاالر نمايندهگان با شكستن
ماشه تپانچهھا چگونه دستور تروتسكی
را اجرا میكردند .افسر پليس اين بار با
يك دسته سرباز وارد شد .يكی از
اعضای كميته اجرايی برخاست و برای
سربازان سخنرانی كرد :گفت كه تزار در
اين لحظه قولی را كه در بيانيه اكتبر داده
بود شكسته است؛ و شما سربازان
میگذاريد كه از شما به عنوان حربهای
عليه مردم استفاده كنند .افسر كه از تأييد
اين سخنان بيمناك شده بود ،سربازان را
دوباره بسرعت به راھرو برد و در را
پشت سر آنھا بست .سخنران با صدای
بلند گفت "حتی از پشت درھای بسته
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ندای برادرانه كارگران به گوش
سربازان خواھد رسيد"
سرانجام يك گروه نيرومند پليس وارد
شد ،و تروتسكی اعالم كرد "جلسه كميته
اجرايی به پايان رسيد"
بدين سان پس از پنجاه روز حماسه
نخستين شورای تاريخ پايان گرفت.
تروتسكی تحليل جامع و درخشان خود را
در مورد انقالب روسيه ،مراحل تكامل
آن و نقش طبقه كارگر را در كتاب نتايج
و چشماندازھا در زندان نوشت .اين كتاب
در نوع خود شايد بینظير باشد ،به خاطر
تحقق يافتن پيشبينیھای آن در اكتبر
 .١٩١٧در ميان مشويك ھا كه ھم چنان
به تز بورژوا دموكراتيك بودن انقالب در
روسيه و لزوم پذيرش رھبری
بورژوازی در اين انقالب چسبيده بودند و
بلشويكھا كه معتقد بودند كه انقالب
بورژوا دموكراتيك را كارگران در اتحاد
با دھقانان تحت عنوان ديكتاتوری
دموكراتيك كارگران و دھقانان رھبری
خواھند کرد ،تروتسكی تنھا كسی بودكه
اعالم كرد انقالب روسيه به ناچار تنھا
تحت رھبری طبقه كارگر پيروز خواھد
شد و اين منجر به تصرف قدرت توسط
طبقه كارگر خواھد شد كه ناگزير انقالب
را وارد مرحله سوسياليستی خواھد كرد.
در واقع تروتسكی انقالب مداوم را در
روسيه بر اين اساس متصور میديد.
برای بررسی و ارائه تحليل تروتسكی
الزم است كه ابتدا مروری بر شرايط آن
دوره روسيه از لحاظ رشد سرمايهداری
و تقابل طبقات داشته باشيم.
رشد سرمايهداری و صنعت در روسيه
مانند كشورھای اروپايی كه در آن
ھمزمان با انقالبات صنعتی يك طبقه
بورژوازی قدرتمند و مستقل در آن
بوجود آمد وانقالب بورژوا دموكراتيك را
پيروز كرد نبود .در روسيه اين دولت و
نه كارفرمايان بود كه صنعت را بوجود
آورد .سرمايهداری براثر رشد موزون
نيروھای توليدی بوجود نيامده بود .دولت
تزاری با نظام سلسله مراتبی و مقتدر
خود ،كه در ھمه شئون زندگی مردم تنيده
شده بود ،صنعت و سرمايهگذاری را با
وابستگی شديد به سرمايهگذاری و دام
خارجی بوجود آورده بود و آنرا حمايت
میكرد .اين دو عامل يعنی اقتدار دولت و
وابستگی روسيه به اين منجر شد كه به
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جای رشد يك طبقه متوسط و كاسب كار
كه از اركان رشد طبقه بورژوازی
ھستند ،ھمزمان با رشد سرمايهداری
دولت مقتدرتر شود .در فرانسه يكی از
عوامل اصلی انقالب ھمين طبقه متوسط،
كاسب كاران و كارفرمايان بودند ،كه در
تمام ممالك اروپايی نيز در رشد
سرمايهداری نقش جدی داشتند.
اما در روسيه ھمزمان با رشد
سرمايهداری به جای يك طبقه متوسط
شھری ،اكثريت جامعه را دھقانانی
تشكيل میدادند كه ھنوز تحت يك نظام
فئودالی استثمار میشدند .بورژوازی كه
در كشورھای اروپايی با نابودی
فئوداليسم دولتھای خود را بر سر كار
آورده بود ،در روسيه تحت حمايت دولتی
بود كه از روابط ارباب رعيتی حمايت
میكرد .صنعت روس اساسا ً با
سرمايهگذاری خارجی پرونده شده بود و
بورژوازی در روسيه بيش از ھر چيز
در انديشه امنيت سرمايهگذاری ھايش بود
كه به مطمئنترين وجه به وسيله حكومتی
نيرومند و خودكامه صيانت میشد كه از
منافع فئودالھا حمايت میكرد .در نتيجه
بوژوازی برای پيروزی انقالب
بورژوازی به ھدف نابودی استبداد و
روابط فئودالی ،بايد با دولتی رودررو
میشد وآنرا سرنگون میكرد كه بيش از
ھر چيز بقای خود را در آن میديد.
ھمين مسائل باعث شد كه ليبراليسم در
روسيه برای بورژوازی ايدولوژی نباشد
كه بتواند حول آن متحد شود .چرا كه
بورژوازی روسيه با تحقق ليبرالسيم خود
را نابود میكرد .بدينترتيب وزنه سنگين
اقتصادی دولت ،ناتوانی عددی طبقه
متوسط شھری ،وابستگی صنعت به
سرمايهگذاری خارجی ،نبودن سنت
بورژوايی و ليبرالی و روابط فئودالی
دست به دست يكديگر دادند تا بورژوازی
نتواند به عنوان يك طبقه انقالبی به
منظور آزادی دھقانان ،رشد صنعت و
برقراری دموكراسی ظھور كند .انقالب
 ١٩٠٥دليلی قاطع بر زبونی بورژوازی
بود آن چنانكه ھمگان بدين نكته تأكيد
داشتند .بورژوازی روسيه در انقالب
 ١٩٠٥توانايی برگزاری يك آكسيون را
نداشت ،چه برسد به رھبری تودهھا در
نبرد با تزاريسم .از سوی ديگر ھمين
رشد صنعت موجب رشد طبقه كارگر
روسيه شده بود ،كه به علت ويژگی
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متمركز سرمايهداری روسيه ،دارای
خصلت سازمان يافتگی و تودهوار بود
واين طبقه كارگر را نيرومند كرده بود.
روسيه در عين عدم داشتن يك طبقه
بورژوازی و انقالبی و در شرايطی كه
بورژوازی در اروپا چھره ضد بشری و
غارتگر خود را اثبات كرده بود و
آرمانھای انقالب بورژوازی رنگ باخته
بود ،دارای طبقه كارگری شده بود كه
آلترناتيو سوسياليتی را بر اساس
ايدئولوژی ماركسسيم انقالبی شناخته بود
و برای رسيدن به مطالبات حداقلی خود،
در مقابل سرمايهداری قرار میگرفت و
حمايت دولت از سرمايهداری او را در
مقابل دولت قرار میداد .رژيم تزاری
بارھا برای حمايت از سرمايهداران
اعتصاب كارگران را سركوب خونين
كرده بود و بسياری از كارگران
اعتصابی را كشته بود .كارخانهداران در
مقابل درخواستھای مشروع طبقه
كارگر در چارچوب انقالب بورژوازی
مانند ھشت ساعت كار ،كارخانهھا را می
بستند و كارگر برای رسيدن به ھمين
خواستھای حداقلی بايد كارخانه را
تصرف میكرد.
وابستگی سرمايهداری به دولت ،طبقه
كارگر را مستقيما ً با دولت رو به رو
میكرد و كارگر برای رسيدن به
خواستھای خود بايد كليت استبداد را نابود
میكرد .چرا كه بدون نابودی استبداد به
ھيچ كدام از خواستھای خود نمیرسيد.
در نتيجه در عين نبود يك طبقه انقالبی
بورژوازی ،روسيه دارای طبقه كارگری
بود كه مجموعه شرايط و مبارزه
ماركسيستی حزب سوسيال دموكرات به
آن خصلتی انقالبی داده بود.
تروتسكی در كتاب نتايج و چشماندازھا
از قانون ساده رشد متقابل سرمايهداری و
طبقه كارگر شروع میكند .سرمايهداری
در عين رشد خود موجب رشد شيوهھای
توليد میشود و اين خود به معنی رشد
پرولتارياست .ھر چند كارخانهھا و
صنعت رشد میكنند .طبقه كارگر به
سمت رشد كمی و سازمان يافتگی و
تمركز كه به معنای رشد كيفی است
میرود.
و رشد كمی و كيفی طبقه كارگر در يك
قالب متمركز به شرط وجود آگاھی
طبقاتی به معنای وجود يك پتانسيل مھم و

 ٧فروردين  -١٣٨٧سال اول
جدی برای ديكتاتوری پرولتارياست" .
طبقه كارگر ھمراه با رشد سرمايهداری
رشد خواھد كرد و قوی خواھد شد .به
اين مفھوم تكامل سرمايهداری ھمانا
تكامل طبقه کارگر به سوی ديكتاتوری
پرولتارياست"
اما اين تنھا يك پتانسيل است ،روند
مبارزه طبقاتی داخلی و بينالمللی اين
پتانسيل را بالفعل میكند.
»اما روز و ساعت افتادن قدرت به دست
طبقه كارگر وابسته به سطح موجود
نيروھای مولد نيست ،بلكه مستقيماً وابسته
به روابط موجود در مبارزه طبقاتی،
اوضاع بينالمللی و سرانجام وابسته به
يك رشته از عوامل ذھنی – سنتھا،
ابتكارات ،آمادگی برای نبرد والخ ...
میباشد«
او تنھا كسی است كه پيشبينی میكند كه
بر خالف برھان مشويكھا كه به علت
عقبماندگی روسيه در زمينه اقتصاد،
انقالب سوسياليستی را به دور دستھا
موكول میكردند ،ھمين عقب ماندگی
پاشنه آشيل سرمايهداری در روسيه و
عامل به قدرت رسيدن پرولتاريا است "
در كشوری كه از لحاظ اقتصادی عقب
مانده است ،ممكن است طبقه كارگر
زودتر به قدرت برسد تا در كشورھای
پيشرفته سرمايهداری ...انديشه نوعی
وابستگی خود به خود ديكتاتوری
پرولتاريا به نيروھای فنی و منابع كشور،
پيشداوری تنگ نظرانهای است كه از
نوعی ماترياليسم »اقتصادی« بسيار
سادهنگرانه ناشی شده است ،چنين نظری
با ماركسيسم ھيچ وجه اشتراكی ندارد"
او در پاسخ منشويكھا كه به طور جزمی
استناد به پيشبينی ماركس در مورد
وقوع انقالب در كشورھای پيشرفته
میكردند ،شجاعانه اعالم كرد
»ماركسيسم پيش از ھر چيز روشی
برای تحليل است -نه تحليل متون بلكه
تحليل روابط تحليل روابط اجتماعی -آيا
در مورد روسيه درست است كه ضعف
ليبراليسم سرمايهداری به معنای ضعف
جنبش كارگری است«
آنگاه او ويژگیھا و قدرت طبقه كارگر
روسيه را به لحاظ سازمان يافتگی و
تأثير سياسی با وجود عقب ماندگی را با
طبقه كارگر آمريكا كه از پيشرفتهترين
كشورھاست مقايسه میكند »طبقه
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کارگرصنعتی ،فشردگی شان،
فرھنگشان ،و وزنه سياسیشان ،ھمه
اينھا بیشك به ميزان تكامل صنعت
سرمايهداری وابسته است .اما اين
وابستگی مستقيم نيست .ما بين نيروھای
توليدی كشور و نيروی سياسی
طبقاتیاش در ھر لحظه معين ،عوامل
اجتماعی -سياسی ،كه ھمه ماھيت ملی و
بينالمللی دارند ،مداخله میكنند و اين
عوامل تجلی سياسی روابط اقتصادی را
جابهجا ،و حتی شكل اين تجلی را
دگرگون میسازند .با آنكه نيروھای توليد
صنعت در اياالت متحده ده برابر بزرگتر
از نيروھای توليدی ما ھستند ،نقش
سياسی طبقه كارگر روسيه ،نفوذش بر
سياست كشور ،و امكان نفوذ قريب
الوقوعش بر سياستھای جھانی ،از نقش و
اھميت طبقه كارگر آمريكا بزرگتر
است«
كيفيت ويژه ساختمان جامعه روسيه كه
ً
قبال به آن اشاره شد و ضعف بورژوازی
او را به اين نتيجه رسانده بود كه در
روسيه امكان پيروزی انقالب بورژوا
دموكراتيك به رھبری بورژوازی وجود
ندارد و از آن جايی كه طبقه كارگر در
انقالب دموكراتيك نقش اصلی را دارد
پس قدرت را نيز تصرف میكند "در
صورت پيروزی قطعی انقالب ،قدرت به
دست طبقه كارگر خواھد افتاد ... .در
انقالب روسيه امكان پيدايش نوعی نظام
بورژوا – پارلمانی كه قادر به حل و
فصل ابتدايیترين مسائل دموكراسی باشد
وجود ندارد و تا مدتھا نيز وجود نخواھد
داشت در نتيجه سرنوشت ابتدايیترين
منافع انقالب ....به سرنوشت طبقه كارگر
گره خورده است ... .بورژوازی روسيه
كليه واضع انقالبی را به طبقه كارگر
تسليم خواھد كرد"
و ھمين تصرف قدرت مرز ميان برنامه
حداقل و حداكثر را برای پرولتاريا از
بين میبرد و علت ان اين است كه
حاكميت پرولتاريا نتيجه انقالبی است كه
پس از تصرف قدرت خصلت
سوسياليستی به خود خواھد گرفت
»پرولتاريا ھمين كه به قدرت رسيد ،به
حكم منطق خود ناگزير به سوی اداره
اقتصاد به عنوان يك امر دولتی رانده
خواھد شد  ...به محض قرار گرفتن
قدرت در دست حكومت انقالبی كه
اكثريتش را سوسياليستھا تشكيل بدھند ،از
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ھمان لحظه تفاوت موجود ما بين برنامه
حداقل و برنامه حداكثر ھم اھميت
اصولی و ھم اھميت عملی خود را از
دست خواھد دارد .حكومت پرولتاريا به
ھيچ عنوان نمیتواند خويشتن را در
محدوده تمايز )مابين برنامه حداقل و
برنامه حداكثر( نگاه بدارد .نمايندگان
پرولتاريا با ورود به حكومت در مقام
حاكم ،نه به عنوان مشتی گروگان عاجز،
به موجب ھمين عمل مرز ما بين برنامه
حداقل و حداكثر را در ھم خواھد شكست.
بدين معنی كه اصل اشتراك را در دستور
روز قرار خواھند داد .حزب پرولتاريا
پس از بدست گرفتن قدرت ،برای حفظ
آن قدرت تا دم آخر خواھد جنگيد«.

مارس  ١٦ – ٢٠٠٨اسفند ١٣٨٦

منبع :تاريخ انقالب روسيه تروتسکی جلد
 ٣ص ٤٠٠تا ٤٠٣

روز اقدام جھانی در ھمبستگی
با کارگران
ايران

در مورد شالق زدن کارگران
در ايران
نامه سرگشاده

آقای ھوگو رافائل چاوز فرياس
رئيس جمھوری بوليواری ونزوئال
رئيس جمھور گرامی:

شالق زدن کارگران را
محکوم می کنيم
٢٧بھمن ماه  ، ٨٦دادگاه تجديد نظر شھر
سنندج  ،برای  ١١نفر از کارگران اين
شھر که در مراسم اول ماه مه  ٨٦روز
جھانی کارگر شرکت کرده بودند  ،حکم
شالق و جريمه نقدی صادر کرد .اين
حکم تا کنون در مورد  ٣نفر ازکارگران
اجراء شده است .ما چنين اقداماتی را به
شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری
احکام فوق بوده و ھمچنين ھمراه با
تشکل ھا ی مستقل کارگری بين المللی
نسبت به احکام فوق اعتراض کرده و
بدينوسيله ھمبستگی طبقاتی خود را با
طبقه کارگر ايران اعالم می کنبم.

شبکه ھمبستگی کارگری
نشريه ميليتانت
اسفند ١٣٨٦
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روز اعتراض بين المللی برای آزادی
منصور اسالو و محمود صالحی

کارزار »کارگران ايران تنھا نيستند«
از فراخوان فدراسيون جھانی
کارگران حمل و نقل )آی تی اف( در
رابطه با روز اقدام جھانی در
ھمبستگی با کارگران ايرانی ،حمايت
کرده و در اين روز تمامی فعالين
کارگری در سراسر جھان را به
اعتراض به دولت سرمايه داری
ايران وبرای آزادی بدون قيد و شرط
محمود صالحی و منصور اسالو و
تمامی فعالين کارگری در بند فرا می
خواند.

از زمان اولين نامه ی سرگشاده ی ما به
شما در نوامبر سال  ،٢٠٠٤که در آن بر
وضع اسفناک شرايط کار ،مشقت
اقتصادی و کمبود حقوق ،که بر کارگران
ايرانی فشار وارد می کنند ،تاکيد کرديم،
وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران و
فقرا در ايران به شکلی قابل مالحظه
بدتر شده است .مشکالت کارگران ايرانی
که از سال  ٢٠٠٤شدت يافته ،بر سه قسم
زير است:
) (١تورم رسمی )و بر اساس تخمين
کم(  ٢٠٫٢درصد اعالم شده ،نرخ
بيکاری بين  ٢٠و  ٣٠درصد است و
ديگر شاخص ھای اقتصادی و اجتماعی
نيز به سرعت در جھت اشتباه پيش می
روند.
) (٢برنامه ی خصوصی سازی گسترده
و فشار برای قطع يارانه ھا و ساير
ابزارھايی که )می تواند( از اثرکامل
بحران اقتصادی بر روی کارگران
بکاھد.
) (٣وضعيت اختناق زده ای که در آن
تقريبا ھيچ آزادی عملی برای کارگران
جھت بيان نارضايتی خود از شرايط کار
و زندگی وجود ندارد و کوچکترين
اعتراضات مسالمت آميز ھم مورد حمله
قرار می گيرد.
اتحاديه ھای صنفی و سازمان ھای
کارگری ی مستقل از چندين دھه ی پيش
غير قانونی بوده اند .ھر اعتراضی برای
ارتقای دستمزد و شرايط کار به سرعت
و شريرانه سرکوب می شود – اعالم
ھمبستگی با ديگر کارگران که جای خود
دارد .حتی اعتراض برای پرداخت حقوق
ھای عقب افتاده نيز توسط نيرو ھای
امنيتی در ھم شکسته می شود  -دستمزد
ھای عقب افتاده ی چندين ماه کار ،از
مشکالت عمومی طی چند سال گذشته
بوده است .و حاال ،طی حرکتی که جھت
عقب راندن جنبش کارگری طراحی شده
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است ،دولت ايران به شالق زدن
کارگرانی که در مراسم روز اول ماه مه
شرکت کرده اند متوسل شده است.

ما اين اقدامات را حرکتی حساب شده
برای ارعاب کارگران در جھت تسليم
آنان و در نتيجه خصوصی سازی بخش
ھای بيشتر و بيشتر اقتصاد ،تقليل يارانه
ھا و بن کارگری و آماده سازی زمينه
برای ورود شرکت ھای چند مليتی به
ايران می دانيم .طبقه ی حاکم ايران
اينطور فکر می کند که اين اقدامات
استثمار کارگران ايرانی را برای شرکت
ھای مثل "اکسون موبيل" جذاب تر
خواھد کرد .منطق فاسد پشت اين عقب
گرد برای يک نوع "بربريت در قرن
بيست و يکم" طراحی شده است.

تا به حال حکم شالق سه تن از کارگران
اجرا شده است – ھشت کارگر ديگر
منتظر اجرای ھمان حکم به "جرم"
شرکت در مراسم اول ماه مه ھستند.
ھمانطور که شما احتماال مطلع ھستيد،
شالق زدن کارگران در سرتاسر اروپای
غربی در پايان قرن پانزدم و در طول
کل قرن شانزدم ،امری عادی بود .تحت
ظاھر مبارزه با "ولگردی" ھزاران
کارگر برای تسليم شدن در برابر نظم
دوزخی صنعت مانوفکتوری نوظھور
شالق خوردند .اين انتظام قطعا برای
استثمار ھزاران کارگر مرد )و بعد ھا
زنان و حتی کودکان( توسط کسانی که
بوسيله ی سود حاصله از اين زحمت
کشی زندگی می کردند ضروری بود.
پس از خلع توده ھای کارگر از زمين
ھايشان و ورود قھرآميز آنھا به داخل
مواد اشکال پيشقدم کارخانه ھای
امروزی ،شالق زدن ،گاھی تا جايی که
فرد دچار خونريزی می شد ،راھی برای
مجبور ساختن آنھا جھت تسليم و جذب
شدن در شيوه ھای جديد توليد بود.

از اين رو ،ما از شما می خواھيم ،به
عنوان رھبری که از ساخت سوسياليزم
قرن بيست و يکم دفاع می کند ،از نفوذ و
روابط نزديک خود با قشر حاکم اين
رژيم برای ترغيب آنھا به متوقف ساختن
حکم شالق کارگران ،آزاد کردن فعالين
کارگری در بند ،قانونی سازی اتحاديه ھا
و سازمان ھای کارگری ،اجازه دادن به
کارگران برای برگزاری مراسم روز
اول ماه مه و اعطای حق اعتصاب
استفاده نماييد.

با اين حال اين اقدامات در بيشتر اروپای
غربی در قرن ھجدھم )در انگلستان در
اوائل قرن ھجدھم( غير قانونی اعالم
شدند .اما تا زمانی که سيستمی مانند
جمھوری اسالمی ايران در سطح کره ی
زمين وجود دارد ،تاريخ محکوم به
تکرار خويش به شيوه ای تراژيک تر و
خونبار تر است .در اولين دھه ھای قرن
بيست و يکم – سه قرن پس از آنکه
قوانينی که اين شيوه ی تنبيه را مجاز می
ساخت توسط ملکه "آن" در انگلستان
ملغی شد – جنبش کارگری ايران با اين
گام ظاھراً عظيم و به عقب در تاريخ رو
به رو است.
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با احترام
شبکه ی ھمبستگی کارگری ايران
 ١٣مارس ٢٠٠٨
http://www.iwsn.org/)ترجمه از متن انگليسی(

حمايت السه برتلسر عضو کميته
جوانان اتحاديه کارگری نقاشان
کپنھاگ دانمارک از دانشجويان در
بند

ميز کتاب،نشريات و ھمبستگی با
جنبش دانشجويی و کارگری
در گردھم آيی سراسری گروه ھای
آمريکای التين در آلمان

امروز دوم مارس  ٢٠٠٨مطابق با
١٢و١٢و  ١٣٨٦گرد ھم آيی سراسری از
سرتاسر آلمان در شھر ھامبورگ برنامه
ريزی شده بود که رفقای شبکه )ھمبستگی
کارگری و ميليتانت( از  ٢ماه قبل با ثبت
نام در اين گردھم آيی امروز در اين
گردھم آيی شرکت کرده و اطالعيه و
نشريات و کتب و اطالعات مربوط به
جنبش دانشجويی و کارگری ايران را با
رفقای آلمانی و آمريکای التين رد و بدل و
ھمبستگی آن ھا را با جنبش دانشجويی
ايران جلب نمودند.
در اين گردھم آيی که از ساعت  ١٢ظھر
امروز يکشنبه روع و تا  ٨شب ادامه
داشت رفقايی نيز از ونزوئال و مکزيک و
نيکاروگوئه و از جنبش زاپاتيستی نيز
حظور داشتند و تجربيات خود را در
معرض رفقای شرکت کننده قرار دادند.
ما نيز به سھم خود تجربه و اطالعات و
اخبار جنبش دانشجويی و کارگری ايران
را به سمع اين رفقا رسانده و ضمن
صحبت با شرکت کنندگان حمايت و توجه
آن ھا را به مسائل ايران جلب نموده و
قرار شرکت در برنامه ھای آينده با اين
رفقا نيز ريخته شده و از ما برای حضور
در اين برنامه در سال آينده دعوت گرديد.
در انتھای اين مراسم فيلم ھايی از جنبش
بوليواری در ونزوئال و جنبش زاپاتيستی
در مکزيک به شرکت کنندگان نشان داده
شد.
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حمايت بين المللی فعاالن سياسی از
کارگران ايران

٤٧

 ٧فروردين  -١٣٨٧سال اول

»مايک ھنکاک« از دانشجويان
دستگير شده دفاع کرد!

)بخش(٧

شرکت فعاالن کارگران ايران تنھا نيستند
و ميليتانت در تظاھرات لندن

به مناسبت روز جھانی زنان و
دانشجويان حمايت از کارگران و

شرکت فعاالن کارگران ايران تنھا نيستند
ھمراه با ساير و ميليتانت در ھامبوررگ
فعاالن چپ

»مايکل فاستر« از دانشجويان
دستگير شده دفاع کرد!

»ديويد درو« از دانشجويان
دستگير شده دفاع کرد!

»پول ھولمز« از دانشجويان
دستگير شده دفاع کرد!

»جان ھورام« از دانشجويان
دستگير شده دفاع کرد!

»جان ھمينگ« از دانشجويان
دستگير شده دفاع کرد!

فصل اول

نظام جامعه ی سرمايه داری
ماده  -١٣تضادھای جامعه سرمايه داری
حال ضروريست ،بررسی کنيم که آيا
جامعه بورژوازی و سرمايه داری خوب
شناخته شده است .ھر چيزی زمانی
محکم و خوب است که تمام بخش ھای آن
با ھم ھماھنگ باشند .مکانيسم يک
ساعت را در نظر بگيريم ،اين ساعت
ھنگامی خوب و بدون عيب کار می کند
که ھر چرخ با چرخ ديگر و ھر دندانه
با دندانه ديگر ھماھنگ باشد.
حال جامعه سرمايه داری را در نظر
بگيريم .در آن جا به سادگی می بينيم که
به ھيج وجه آن طوری که ظاھراً به نظر
می آيد ،اين جامعه محکم بنا نشده است،
برعکس تضادھای بسيار بزرگ و جھش
ھای عظيمی را نشان می دھد .قبل از ھر
چيز ديده می شود که در جامعه سرمايه
داری ،نه يک توليد و توزيع سازمان
يافته بلکه يک "ھرج و مرج در توليد"
وجود دارد .يعنی چه؟ اين بدان معنی
است که ھر سرمايه دار )يا ھر سازمان
سرمايه داران( بدون وابستگی به ديگران
کاال توليد می کند .اين تمام جامعه
نيست که ميزان و نوع احتياجات خود را
تعيين می کند ،بلکه اين صاحبان کارخانه
ھا ھستند که تنھا با اين حساب که سود
بيش تری به دست آورند و رقبای خود را
در بازار شکست دھند کاال توليد می
کنند .از اين رو گاھی اتفاق می افتد
که بيش از حد کاال توليد می شود )البته
مربوط به زمان قبل از جنگ است(
بازاری برای فروش آن ھا نيست
)کارگران به علت نداشتن پول کافی قادر
به خريد آن ھا نيستند( .بحران به وجود
می آيد :کارخانه ھا بسته می شوند و
کارگران بيکار می شوند ،ھرج و مرج
توليد مبارزه در بازار به ھمراه می
آورد .ھر کس می کوشد خريداران را به
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طرف خود جلب کند و بازار را تحت
تسلط خود درآورد .اين مبارزه دارای
شيوه ھا و اشکال گوناگونی است .با
مبارزه دو کارخانه دار آغاز می شود و
به جنگ جھانی ميان کشورھای سرمايه
داری و تقسيم بازارھا در تمام جھان
منتھی می گردد .نتيجه اين که نه تنھا
اجزاء جامعه سرمايه داری با ھم ھمگون
نيستند ،بلکه در تضاد مستقيم با يکديگر
قرار دارند.
اولين علت آشفتگی سيستم سرمايه داری
ھرج و مرج توليد است که در بحران ھا،
رقابت و جنگ منعکس می گردد.
دومين علت آشفتگی جامعه سرمايه داری
در ساختمان طبقآتی آنست .در واقع
جامعه سرمايه داری يک پارچه نيست،
بلکه دو جامعه تقسيم شده است.
سرمايه داران يکسو و در سوی ديگر
کارگران و فقرا .اين دو جامعه در يک
دشمنی مداوم ،آشتی ناپذير و بی پايان،
که در مبارزه طبقآتی منعکس می شود،
قرار دارند .در اين جا نيز مشاھده می
کنيم که بخش ھای مختلف جامعه سرمايه
داری نه فقط با يکديگر ھماھنگ نيستند،
بلکه برعکس در تضاد دائم قرار دارند.
آيا سيستم سرمايه داری محکوم به نابودی
است؟ پاسخ اين سؤال به بررسی زير
وابسته است :اگر ما بررسی تکاملی که
سرمايه داری تاکنون داشته به اين نتيجه
برسيم که آشفتگی آن دائما ً در حال کاھش
بوده است ،در آن صورت می توانيم
برای آن يک زندگی طوالنی آرزو کنيم.
اما اگر برعکس به اين نتيجه برسيم که با
گذشت زمان بخش ھای جامعه سرمايه
داری ناگزير ھر روز بيش تر با ھم در
تصادم قرار می گيرند و جھش ھای اين
جامعه به طور اجتناب ناپذير به پرتگاه
کشيده می شوند ،در آن صورت می
توانيم فاتحه آن را بخوانيم.
بنابر اين بايد مسأله تکامل سرمايه داری
را مورد بررسی قرار داد.
منابع :آ .بگدانف" :خالصه ای از
آموزش اقتصاد" -کارل کائوتسکی:
"آموزش اقتصادی کارل مارکس" -کارل
کائوتسکی" :برنامه ارفورت" -ن .لنين:
"دولت و انقالب" -فريدريش انگلس:
"منشاء خانواده ،مالکيت خصوصی و
دولت" -فريدريش انگلس" :تکامل
سوسياليسم از تخيل تا علم".
ادامه دارد

گفتی كه باد مرده است!
احمد شاملو
گفتی که:
باد مرده است!
از جای برنکنده سقف رازپوش
بر آسياب خون
نشکسته در به قلعه بيداد
بر خاک نفکنيده يکی کاخ
باژگون
مرده است باد
گفتی بر تيزه ھای کوه
با پيکرش ،فرو شده در خون
افسرده است باد!
تو بارھا و بارھا با زندگی ات
شرمساری از مردگان کشيده ای
اين را من ھمچون تبی
درست ھمچون تبی که خون به رگ
ام خشک می کند ،احساس کرده ام
وقتی که بی اميد و پريشان گفتی
مرده است باد
بر تيزه ھای کوه با پيکر کشيده به
خون اش
افسرده است باد
آنان که سھم شان را از باد
با دوستاق بان معاوضه کردند
در دخمه ھای تسمه و زردآب
گفتند در جواب تو ،با کبر ِ دردشان
!زنده است باد
تازنده است باد!
توفان ِ آخرين را در کارگاه ِ فکرت ِ
رعد انديش
ترسيم می کند
کبر ِ کثيف ِ کوه ِ غلط را
بر خاک افکنيدن تعليم می کند
آنان ايمان شان
مالطی از خون و پاره سنگ و عقاب
است
گفتند باد زنده است
بيدار ِ کار ِ خويش ،ھشيار ِ کار ِ
خويش
گفتی:
نه!
مرده ،باد!
زخمی عظيم ،مھلک

از کوه خورده باد!
تو بارھا و بارھا با زندگی ات
شرمساری از مردگان کشيده ای
اين را من،
ھمچون تبی که خون به رگ ام خشک
می کند
احساس کرده ام

زير نظر :شورای سردبيری
militantmag@gmail.com

شماره
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دوستان و رفقای ھمرزم ،نشريه
ميليتانت را بخوانيد و آنرا تکثير و
بين دوستان و آشنايان خود پخش
کنيد.
برای »ميليتانت« مقاالت ،مصاحبه
ھا ،گزارشات و عکسھای
اعتراضات و اعتصابات را ارسال
کنيد.
به »ميليتانت« بپيونديد و ضمن
تقويت مبارزه ی انقالبی در جھت
ايجاد بلوک سوسياليستی گام برداريد.

رفقا و دوستان گرامی!
از وبالگ ميليتانت ديدن کنيد و
آدرس اينترنتی ما را در اختيار
ساير دوستان و آشنايان خود نيز
قرار دھيد.
http://militantmag١.blogfa.com

نظرات و پيشنھادات خود را درباره
ی مقاالت نشريه برای ما بنويسيد.
نشريه ميليتانت حداقل  ١٠شماره در
سال انتشار می يابد

