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در شرايط کنونی ی بحران سرمايه داری
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گروه "فايتبک" )مبارزه( در کانادا

درحاليک--ه اکث--ر ک--ارگران در اروپ--ا و آمريک--ا کريس--می را
جشن می گرفتند ،ب-ورژوازی صھيونيس-ت بمب-اران غ-زه را
آغاز کرد .اي-ن بمب-اران ب-رای م-دتی ط-والنی برنام-ه ري-زی
ش--ده ب--ود .ب--ر اس--اس گفت--ه ھ--ای ايھ--ود ب--اراک ،وزي--ر جن--گ
اسرائيل ،اين اقدامات يک جن-گ "تم-ام عي-ار" علي-ه حم-اس
خواھد بود.

خاطرات يک بلشويک – لنينيست )(٣

اسرائيل نيز مانند ديگر دولت ھای ارتجاعی منطقه دوره ی
تعطيالت در غرب را زمان مناسبی برای کشتار و شکس-ت
دادن کارگران و مردم تحت س-تم در ابع-ادی گس-ترده ،ب-دون
عک--س العم---ل چش---م گي---ر از س--وی جن---بش جھ---انی طبق---ه ی
کارگر و سوسياليست ھا ،يافته است .دولت ترکيه که پايگاه
ھای "پی ک-ی ک-ی" در ع-راق را بمب-اران ک-رده و اي-ران ک-ه
بسياری از فعالين کارگری را دست گير ک-رده اس-ت ني-ز از
اين روش استفاده می کنند.
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ميليتانت

چرا مطالبه ی »کنترل کارگری«
بايد در محور جنبش کارگری قرار
گيرد؟

مازيار رازی
در دوره آتی مب-ارزات طبق-اتی ،ب-ا تغيي-ر
تناس--ب ق--وا ب--ه نف--ع ک--ارگران ،م--ا ش--اھد
اش----غال کارخان----ه ھ----ا و اعم----ال کنت----رل
کارگری توسط کارگران خواھيم ب-ود .از
اي-ن رو بررس--ی مف-اھيم اولي--ه اي-ن تجرب--ه
کارگری بسيار حائز اھمي-ت اس-ت .بح-ث
و تبادل نظر در اين مورد می تواند ما را
به ابزار ُبرنده تر و مؤثرتری در نبرد ب-ا
سرمايه داری مجھز کند .در اين مقاله ب-ه
مف--اھيم اساس--ی کنت--رل ک--ارگری در دوره
کنونی پرداخته می شود.
اخي--را مق--االتی در ب--اره ی اي--ن موض--وع
توسط برخ-ی از فع-االن ک-ارگری نگاش-ته
شده است .متاسفانه ھنوز مفھ-وم »کنت-رل
ک--ارگری« ن--ه از لح--اظ ت--اريخی و ن--ه از
لح--اظ اھمي--ت ط--رح مطالب--ه انتق--الی دوره
کنونی به درستی درک نشده است .نمون-ه
بارز اين ب-د فھم-ی را م-ی ت-وان در مقال-ه
اخي---ر آق---ای »جعف---ر عظ---يم زاده« تح---ت
عن-وان »نگ--اھی کوت--اه ب-ه سياس--ت کنت--رل
ک----ارگری ب----ر م----تن حاکمي----ت اقتص----ادی
سياسی بورژوازی« مشاھده ک-رد .ايش-ان
ب--ه اش--تباه م--دافعان ط--رح مطالب--ه »کنت--رل
ک--ارگری« را ب--ه کس--انی منتس--ب م--ی کن--د
ک---ه خواھ---ان تح---ت کنت---رل ق---رار دادن و
اداره کارخان---ه ھ---ای "ورشکس---ته" ان---د!
ايش--ان در مقاب--ل م--دعی اس--ت ک--ه" :اي--ن

کنت--رل در دوران تالطم--ات تعي--ين کنن--ده
اجتماعی که طبقه کارگر در آستانه کسب
قدرت سياسی قرار ميگيرد بمثابه ابزاری
ب-رای خل-ع ي-د از س-رمايه داران و کنت-رل
تولي-----د توس-----ط ک-----ارگران بک-----ار گرفت-----ه
ميشود".
مواض--ع مش--ابه ب--ه نظري--ات آق--ای جعف--ر
عظ--يم زاده در اي--ن م--دت توس--ط س--ازمان
ھ--ای س--نتی مک--ررا تک--رار ش--ده اس--ت و
ھمه نشانگر عدم درک صحيح اي-ن طي-ف
از چن----د موض----وع اساس----ی اس----ت .اول؛
نداشتن آشنايی درست با مفھوم تاريخی و
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کنونی »کنترل ک-ارگری« و دوم؛ نداش-تن
درک کافی از مطالبات انتقالی در عص-ر
امپري--اليزم ب--ه عن--وان ي--ک تاکتي--ک مھ--م
دخالتگری در جنبش کارگری علي-ه نظ-ام
س-رمايه داری .در اي--ن مقال--ه کوش--ش م--ی
ش--ود ک--ه ب--ه ش--کل مثب--ت ب--ه اي--ن نک--ات
اساسی اشاره شود تا تبادل نظرھا بتوانند
در مسير صحيح به نتيجه مطلوب برسد.

مفھوم مارکسيستی کنترل کارگری
پ----يش از پ----رداختن ب----ه توض----يح مفھ----وم
»کنترل کارگری« در دوره کن-ونی )پيش-ا
برکناری نظام سرمايه داری( ،می بايست
ب----ه مفھ----وم کالس----يک کنت----رل ک----ارگری
پرداخته شود.
مارکسيس--ت ھ--ای انقالب--ی ب--ر اي--ن باورن--د
ک--ه پ---س از کن---ار گذاش---تن نظ---ام س---رمايه
داری توسط قدرت کارگری ،جامعه وارد
ي--ک مرحل--ه انتق--ال از س--رمايه داری ب--ه
سوس---ياليزم م---ی گ---ردد .ب---ه ق---ول ک---ارل
مارکس )در جزوه نقدی بر برنامه گوت-ا(
در اي--ن دوره وج--ه تولي--د غيرکاپيتاليس--تی
در جامع---ه ح---اکم ش---ده؛ ام---ا وج---ه توزي---ع
کماک--ان ب--ورژوايی ب--اقی م--ی مان--د .زي--را
انق-----الب سوسياليس-----تی از بط-----ن جامع-----ه
س---رمايه داری متول---د ش---ده و بس---ياری از
ناھنجاری ھای بورژوايی ،تا رش-د کيف-ی
نيروھ--ای مول--ده در س--طح جھ--انی ،ب--رای
دوره ای باقی خواھد ماند.
ھمچن---ين ص---احبان ق---درت ن---وين ،طبق---ه
ک---ارگر ،از آنج---ايی ک---ه آم---ادگی اعم---ال
مديريت کارگری نداش-ته ،کماک-ان برخ-ی
از مناس--بات جامع--ه ب--ورژوايی را اجب--ارا
بايستی حفظ کنند .بايد واقف بود که روز
پ--س از انق--الب ک--ارگری ،نم--ی ت--وان ب--ا
ج--ايگزين س--ازی تکنيس---ين ھ--ا )ي--ا حت---ی
م----ديران وابس----ته ب----ه س----رمايه داری( ب----ا
کارگران در کارخانه ھا تمام مس-ايل فن-ی
و راه ان--دازی کارخان--ه ھ--ا را ب--ه يکب--اره
ح--ل ک--رد .باي--د واق--ف باش--يم ک--ه ک--ارگران
ب--رای اعم--ال م--ديريت ک--ارگری بايس---تی
تجرب--ه و آم--ادگی قبل--ی داش--ته باش--ند .در
جامع--ه ب--ورژوايی ،ک--ارگرانی ک--ه ح--داقل
بيش از  ٨ساعت در روز )به اضافه چند
س--اعت اي--اب وذھ--اب( ک--ار ک--رده و ھ--يچ
امک-----ان س-----ازماندھی ام-----ور تولي-----دی را
نداشته ،نمی توانند به صرف کسب قدرت
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سياسی بالفاصله تمام امور را به صورت
حرفه ای خود بدست گيرند .از اينرو نياز
به دوره ای است ک-ه ک-ارگران ب-ه اعم-ال
مديريت و ک-اردانی آش-نايی پي-دا کنن-د .در
اي-ن م-ورد ني-ز ني-از ب-ه ي-ک دوره انتق-الی
است .اما در اين دوره انتقالی کنترل توليد
و توزي---ع باي---د در دس---ت خ---ود ک---ارگران
باشد .اين نظريه» ،کنت-رل ک-ارگری« ن-ام
گرفته است ،اين دوره ،دوره ای است که
حکومت ک-ارگری در بس-ياری از ادارات
و کارخان-----ه ھ-----ا و مؤسس-----ات از ھم-----ان
مديران و افراد ب-ا تجرب-ه ای ک-ه پ-يش از
انق--الب ،کارخان--ه ھ--ا را م--ی چرخاندن--د،
اس--تفاده خواھ--د ک--رد ،ام--ا تح--ت »کنت--رل
ک--ارگری« .ک--ارگران در اي--ن دوره وق--ت
ت--نفس م--ی يابن--د ت--ا در تم--ام س--طوح ک--ار
اداری و مديريت آشنايی پيدا کرده و پ-س
از آن ،تمام امور را بدس-ت خ-ود گيرن-د،
ب---دون اينک---ه لطم---ات اقتص---ادی جب---ران
ناپذير ،به علت عدم آم-ادگی اداره ام-ور،
ب-------ه طبق-------ه ک-------ارگر و جامع-------ه ن-------وين
سوسياليستی ،تحميل گردد.
مفھ--وم اولي--ه کنت--رل ک--ارگری )ب--ه وي--ژه
متک---ی ب---ر تجرب---ه انق---الب اکتب---ر ١٩١٧
روس--يه( از اي--ن موقعي--ت وي--ژه سرچش--مه
می گيرد .يعنی دوره ای بالفاصله پس از
نابودی نظ-ام س-رمايه داری ک-ه ک-ارگران
ھنوز زمان يادگيری امور فنی را نداش-ته
و مجبورند که ب-ا اس-تخدام تکنيس-ين ھ-ا و
م-ديران و کاردان-ان پيش-ين ،زم-انی ب-رای
تعليم تم-ام ام-ور و انتق-ال تجرب-ه م-ديريت
کارگری به کارگران جوان ،داشته باشند.
اما وجه مشخصه و يا تضمين توفي-ق اي-ن
دوره اين است که تمامی کنترل و نظارت
تولي--د و توزي--ع در دس--ت خ--ود ک--ارگران
باشد؛ يعنی کنت-رل ک-ارگری اعم-ال گ-ردد
)تا اينجا شايد کم و بيش اين مفھوم م-ورد
تواف-----ق منق-----دين ط-----رح مطالب-----ه کنت-----رل
کارگری قرار گيرد(.
ام-------ا در جامع-------ه س-------رمايه داری چ-------ه
)موضوعی که مورد بد فھمی و اختالفات
اس--ت(؟ ب--ديھی اس--ت ک--ه ھم--ان مفھ--وم از
»کنترل ک-ارگری« و ھم-ان مض-مون م-ی
تواند در جامع-ه س-رمايه داری ني-ز ط-رح
گ---ردد .ک---ارگران از طري---ق اعم---ال ي---ک
سلس---له مطالب---ات انتق---الی )مطالب---اتی ک---ه
توس--ط دول---ت س---رمايه داری قاب---ل تحق---ق
نب----وده و منج----ر ب----ه تش----ديد رودرروي----ی

ميليتانت
ک----ارگران و دول----ت س----رمايه داری م----ی
گردد( در عمل تجربه کنترل کارگری را
بدست آورده و خود را برای حکومت آتی
خود آماده می کنند .به سخن ديگر ،طبق-ه
ک----ارگر ب----رای ت----دارک اعم----ال م----ديريت
کارگری ،پس از سرنگونی نظام سرمايه
داری ،ض--روری اس--ت ک--ه س--ازماندھی
توليد و توزيع را در درون نظ-ام س-رمايه
داری نيز تجربه کند .برای اين امر ،آنھ-ا
بايس--تی در وھل--ه نخس--ت اعتم--اد ب--ه نف--س
الزم را کس-------ب کنن-------د .آنھ-------ا بايس-------تی
سازماندھی راه اندازی چرخ ھای اص-لی
ص----نايع را بدس----ت گرفت----ه و ب----ه خ----ود و
سايرين در عمل نش-ان دھن-د ک-ه ص-احبان
اصلی ابزار توليد ،خود آنھا ھستند.
نخستين گام در اين راه نيز اعمال کنت-رل
و نظ-ارت مس-تقيم ب-ر تولي-د در س-طح ھ-ر
کارخانه و کارگ-اه ھس-ت .تجرب-ه حاص-له
از يک اعتصاب و يا يک اشغال کارخانه
و گ--رفتن ام--ور اداری و تولي--د ب--ه دس--ت
خ---ود ،زمين---ه اولي---ه کنت---رل ک---ارگری را
ف---راھم م---ی آورد .اينک---ه س----رمايه داران
کنترل را به کارگران واگ-ذار م-ی کنن-د و
ي--ا نم--ی کنن--د در مح--ور اي--ن بح--ث ق--رار
ن---دارد .در واق---ع باي---د ف---رض را ب---ر اي---ن
گذاش--ت ک--ه س--رمايه داری در مقاب--ل اي--ن
خواست مقاومت کرده و اي-ن ام-ر اص-وال
قاب--ل تحق--ق در نظ--ام س--رمايه داری نم--ی
باش--د .س--ؤالی ک--ه در اينج--ا توس--ط منق--دين
طرح می گردد اين است که اگ-ر س-رمايه
داران ،کنت--رل و نظ--ارت را ب--ه ک--ارگران
واگ-ذار نم--ی کنن-د چ--را باي-د اص--وال چن--ين
مطالبه ای ط-رح گ-ردد؟ در پاس-خ ب-ه اي-ن
نکت--ه باي--د اع--الم ش--ود ک--ه ع--دم واگ--ذاری
کنترل کارگری به کارگران مرحله نوينی
از مب----ارزات ض----د س----رمايه داری را ب----ا
آگاھی باالتر کارگران ب-ا دول-ت ب-ه دنب-ال
خواھ--د آورد .در واق--ع ط--رح اي--ن مطالب--ه
پلی ايجاد خواھ-د ک-رد ب-ين آگ-اھی کن-ونی
ک--ارگران در م--ورد نح--وه ی س--ازماندھی
ام--ور خ--ود و مرحل--ه رودروي--ی نھ--ايی ب--ا
نظام سرمايه داری .اساس مطالبه انتقالی
در عص--ر امپري--اليزم در اي--ن نکت--ه نھفت--ه
است که متأسفانه مورد توجه منقدان قرار
نمی گي-رد .آنھ-ا ط-رح مطالب-ات ک-ارگری
بعدی و بر اساس اين روش چان-ه
را يک ُ
زنی )سنديکاليستی( يا سرمايه داری م-ی
پندارن--د .در نتيج--ه ب--ا چن--ين مواض--عی ب--ه
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ناچ--ار در جبھ--ه رفرميس--ت ھ--ا ق--رار م--ی
گيرند.

اما ،در جامعه س-رمايه داری ،از آنج-ايی
ک--ه کنت--رل اکث---ر ام--ور جامع--ه در دس---ت
طبق--ه ح--اکم و دول--ت و م--ديران آن اس--ت،
کس--ب تجرب--ه کنت--رل ک--ارگری تنھ--ا م--ی
تواند مستقل از تمامی نھادھای وابسته )و
افراد و احزاب وابسته( به دولت صورت
گيرد .ھر دخال-ت و ي-ا حض-ور سياس-ی و
تشکيالتی عوامل ،نھادھ-ا و اح-زاب ،اي-ن
رون--د را مس--دود خواھ--د ک--رد .زم--انی ک--ه
تصميم اينک-ه چ-ه کاالھ-ايی بايس-تی تولي-د
شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛
چ--ه تع--داد ک--ارگر اس--تخدام گ--ردد؛ بھ--ای
تولي----دات چق----در باش----د؛ ش----رايط ف----روش
چگونه باشد؛ دستمزدھا و س-اعات ک-ار و
حق----وق م----ديران و ي----ا تص----ميم پيرام----ون
امکانات رفاھی ،جريمه ،پ-اداش ،اخ-راج
و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد ...ھمه و
ھم---ه برعھ---ده س---رمايه داران و م---ديران
انتص---ابی آنھ---ا باش---د ،ھيچگ---اه ک---ارگران
تجرب--ه عمل--ی ب--رای اداره ام--ور خ--ود را
نخواھن---د ياف---ت .دخال---ت ھ---ای برخ---ی از
ک---ارگران در »م---ديريت« و ط---رح ھ---ای
»خ---ودگردانی« و »مش---ارکت« )در اي---ن
مورد در زير توضيح داده خواھد شد( نه
تنھ--ا ھ--يچ تغيي--ری در موقعي--ت ک--ارگران
نمی دھد ک-ه ام-ر تجرب-ه کنت-رل ک-ارگری
را به تعويق انداخته و آنھ-ا را ب-ه اس-رای
مديران مبدل می کند.
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البته سرمايه داران از اين موقعي-ت وي-ژه
و قدرت مطلق خود برای پيشبرد مقاص-د
خود ،يعنی کسب سود بيشتر ،استفاده می
کنند .از اينرو اس-ت ک-ه ک-وچکترين اق-دام
کارگران مانند کم کاریُ ،کن-د ک-اری و ي-ا
يک اعتص-اب ،ک-ل من-افع ھيئ-ت ح-اکم را
به مخ-اطره م-ی ان-دازد .ک-ارگران پيش-رو
در تقابل با اي-ن ش-يوه ھ-ا ،محقق-ا خواھ-ان
نظ--ارت و کنت--رل مس--تقيم ب--ر کلي--ه ام--ور
تولي--دی ،در جري--ان ق--رار گ--رفتن اس--رار
معامالتی سرمايه داران ،کسب اطالع در
باره دخل و خرج کارخانه ،اطالع-ات در
امور وام گيری کارخانه ھا از بانک ھای
داخل----ی و خ----ارجی ،مي----زان دس----تمزھا و
حق--وق م--ديران ،س--ود و زي--ان کارخان--ه،
عل--ت اخ--راج ي--ا ارتق--اء ک--ارگران و غي--ره
ھس--------تند .س--------رمايه داران ،م--------ديران و
کارفرماي--ان موظفن---د ک--ه تم---ام اطالع---ات
مربوط به کارخانه را در اختيار کارگران
قرار دھند -اما بديھی است که چنين نم-ی
کنند .از اينرو مبارزه برای اين مطالب-ات
ابتدايی ني-از ب-ه س-ازماندھی مس-تقل دارد.
ايج---اد تش---کلی ک---ه از طري---ق مب---ارزه در
ص--دد کس--ب اي--ن حق--وق پاي--ه ای برآي--د و
توسط شيوه ھايی نظير اشغال کارخانه ھا
و بدست گرفتن کنترل ب-ر تولي-د و توزي-ع
تم----ام تزويرھ----ای س----رمايه داران مبن----ی
ضرردھی کارخانه و توجيه اخراج ھ-ا و
غيره را برمال کند؛ اين تش-کل چي-زی ب-ه
جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد
و ھمچن--ين مب--ارزه ح--ول ھ--ر ي--ک از اي--ن
مطالبات انتقالی ميتواند مبارزه ای ب-رای
کس--ب تجرب--ه کنت--رل ک--ارگری باش--د .در
واق--ع تنھ--ا ش--يوه کس--ب اعتم--اد ب--ه نف--س و
کسب آگاھی ضد سرمايه داری در جامعه
س---رمايه داری از طري---ق تجرب---ه م---وارد
ذکر شده است.

"ورشکستگی" کارخانه ھا؟
اول ،ط-----رح موض-----وع "ورشکس-----تگی"
کارخان----ه در جامع----ه تنھ----ا توس----ط خ----ود
سرمايه داران و م-ديران کارخان-ه اع-الم
می گردد .تعيين "ورشکستگی" کارخانه
و يا قابليت آن به تداوم توليد ،خود نياز به
باز شدن دخل و خرج کارخانه دارد.

ميليتانت
اگ---ر س---رمايه داران ادع---ا م---ی کنن---د ک---ه
کارخان------ه "ورشکس------ته" ش------ده اس------ت،
ک--ارگران در مقاب---ل ب--ه آنھ---ا م--ی گوين---د:
"دف----اتر دخ----ل و خ----رج را ب----از کني----د"!
بگذاري---د ھم---ه ک---ارگران ببينن---د ک---ه اي---ن
کارخانه چه مقدار توليد کرده و چه مقدار
مخارج داشته است.
فعاالن جن-بش ک-ارگری نباي-د تحلي-ل ھ-ا و
نظري---ات س---رمايه داران را ب---دون م---ورد
سؤال قرار دادن آن بپذيرند! واقعي-ت اي-ن
است که اگر دفاتر دخل و خرج کارخان-ه
ب--از گ--ردد ،مش--اھده خواھ--د ش--د ک--ه اي--ن
کارخانه ھا می توانند تحت نظ-ارت خ-ود
کارگران و بدون حيف و ميل حقوق ھای
کالن مديران و برنامه ريزی صحيح سود
آور باشند.
اما منظور واقعی سرمايه داران اين است
که در اين حوزه )برای نمونه نس-اجی در
کردس--تان( ،س--رمايه آن ط--ور ک--ه باي--د و
ش--ايد س--ودآور نيس--ت ،ت--ا م--ثال در ح--وزه
س---اختمان س---ازی در ح---والی تھ---ران .ب---ه
س--خن ديگ--ر س--رمايه از ي--ک ح--وزه س--ود
آور به حوزه بيشتر سود آور گرايش پي-دا
م--ی کن--د .ب--رای توجي--ه اي--ن انتق--ال س--اده،
سرمايه داران اعالم می کنند که کارخانه
موجود "ورشکسته" شده است.
دوم ،در جامع---ه ای ک---ه در آن ح---دود ٨٠
درصد صنايع و اقتص-اد کش-ور در دس-ت
دول--ت م--ی باش--د ،مط--رح ک--ردن خواس--ت
ب--از ک--ردن دف--اتر دخ--ل و خ--رج در مقاب--ل
"ورشکسته" اعالم شدن ي-ک کارخان-ه ي-ا
واحد تولي-دی ی دولت-ی ،م-ی توان-د ک-ه ن-ه
فقط دست فاس-د م-ديران را رو کن-د ،بلک-ه
معمالت پشت پرده ی دولتی و »آقازاده«
ھا را نيز برمال کند.
ھمچن---ين "ورشکس---ته" ش---دن حت---ی ي---ک
کارخانه ی دولتی بي-انگر "ورشکس-تگی"
سياست ھ-ای توس-عه ی اقتص-ادی و رش-د
صنايع )حداقل( دولت فعلی را نش-ان م-ی
باشد! و در طی پروسه ای ک-ارگران م-ی
توانند به اي-ن تنيج-ه ی منطق-ی برس-ند ک-ه
در واق-------ع ک-------ل نظ-------ام س-------رمايه داری
"ورشکس----ته" م----ی باش----د .و اگ----ر ي----ک
کارخان-ه ي-ا واح-د تولي-دی ی دولت-ی تح-ت
کنترل کارگران قرار گيرد ،به خص-وص
اگ---ر آن در بخ---ش حي---اتی ی نف---ت و گ---از
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باش---د ،رودرروي---ی ی ک---ارگران فق---ط ب---ا
م--ديريت نخواھ--د ب--ود ،بلک--ه بالفاص--له ب--ه
رودررويی با دولت بورژوايی تبديل م-ی
ش---ود .چن---ين رودرروي---ی ای م---ی توان---د
بس---يار س---ريعتر ب---ه واح---د ھ---ای ديگ---ر،
ص---نايع متف---اوت و نق---اط جغرافي---ايی دور
گسترش پيدا کند؛ و جنبه ی ضربه ای بر
عليه کل بورژوازی به خود بگيرد!

ب----ا تأس----ف برخ----ی از فع----االن جن----بش
ک---ارگری )مانن---د آق---ای جعف---ر عظ---يم
زاده( ب--دون مقاوم--ت در مقاب--ل ادع--ای
ک----اذب س----رمايه داری ،آن ادعاھ----ا را
تک---رار ک---رده و يک---ی از ش---يوه ھ---ای
م-----ؤثر مطالب-----ات انتق-----الی ک-----ارگری
)کنترل ک-ارگری در وض-عيت کن-ونی(
را مردود اعالم می کنند .اکنون ب-رای
روشن شدن اين موضوع م-ی پ-ردازيم
به مفھوم مطالبات انتقالی.

٤

اصفھان و چند س-ال پ-يش در کارخان-ه ی
کشمير و اخيرا در اعتراض-ات ک-ارگران
کارخانه ی ھفت تپه م-ا ش-اھد اي-ن ھس-تيم
که اولين برخوردھايی که طبقه ی کارگر
و کارگران با نيروھای انتظامی می کنن-د
از ش---عارھای معم---ول فرات---ر م---ی رون---د،
م--ثال زم--انی ک--ه چن--د ک--ارگر دس--تگير م--ی
ش---وند ،س---اير ک---ارگران ب---ه ش---عار آزادی
زندانيان سياس-ی م-ی رس-ند؛ و پ-س از آن
به شعار تشکيل سنديکا رسيده و سپس که
رژيم قصد دارد با آن ھا باب يک سلس-له
م--ذاکرات و چان--ه زن--ی ھ--ا را ب--از کن--د ،و
نشان داده می شود که دولت به کذب بيان
م----ی کن----د ک----ه درآم----دی حاص----ل از اي----ن
کارخانه ھا نيست و اين کارخان-ه ھ-ا باي-د
بسته شود ،طبق-ه ی ک-ارگر عموم-ا ش-عار
کنت--رل ک--ارگری را مط--رح م--ی کن--د .اي--ن
تغيي--ر کيف---ی ک--ه در ارتب---اط ب--ا وض---عيت
آگاھی طبقه ی کارگر مالحظه م-ی کن-يم،
ريش-ه در ھم-ين مب-ارزات چن-د س-ال پ--يش
طبقه ی کارگر دارد .بنابراين اي-ن مس-ئله
بس--يار ح--ائز اھميت--ی در م--ورد پيش--رفت
جنبش کارگری است.
ب--رای بررس--ی ش--عارھا مح--وری کن--ونی
جن---بش ک---ارگری ،در ابت---دا باي---د مفھ---وم
»مطالبات کارگری« روشن شود و سپس
مطالب---ات مح---وری از آن اس---تنتاج ش---ود.
مطالب--ات عموم--ا ب--ه س--ه دس--ته تقس--يم م--ی
ش---وند :مطالب---ات دموکراتي---ک ،مطالب---ات
»حداقل« و مطالبات »انتقالی«.

کاربرد برنامه ی انتقالی
در جنبش کارگری
مطالب----ات ک----ارگری را نم----ی ت----وان ب----ه
صورت تصنعی و فرمول وار به طبقه ی
کارگر تحميل کرد .حد اقل نطف-ه ھ-ای آن
مطالب---ات بايس---تی در درون خ---ود جن---بش
ک----ارگری ب----ه نق----د ش----کل گرفت----ه باش----ند.
ش-عارھای مح--وری ک-ارگری از ي--ک س--و
از دل جنبش کارگری ظاھر م-ی گ-ردد و
از سوی ديگر نقش تقويت کنن-ده س-ازمان
دھی و برنامه ريزی درازمدت در جامعه
ی سرمايه داری را ايفا می کن-د .م-ثال در
س-----الھای اخي-----ر در کارخان-----ه ی ب-----ارش

اول؛ مطالب---ات دموکراتي---ک آن دس---ته از
ش--عارھايی ھس--تند ک--ه الزام--ا ب--ا س--لطه ی
سياسی ب-ورژوازی در تض-اد نيس-تند ،ام-ا
حقوق پايه ای کليه ی قشرھای تحت س-تم
را گسترش می دھند .برای نمونه خواست
ھ---ايی مانن---د آزادی ح---ق بي---ان ،تش---کل و
اعتص-----اب ،آزادی تأس-----يس س-----نديکاھای
ک--ارگری ،آم--وزش و پ--رورش مج--انی و
ھمگ---انی ،لغ---و ق---وانين حق---وقی و جزاي---ی
ارتج--اعی ،براب--ری کام--ل زن--ان و م--ردان
در کلي--ه ی س--طوح ،آزادی و احت--رام ب--ه
حق--وق و حيثي--ت بش--ری ،ح--ق ش--کايت و
دادگاھی کردن ھر مقام دولتی توس-ط ھ-ر
ش-----ھروند و غي-----ره ،ش-----امل »مطالب-----ات
دموکراتيک« ھستند.
گرچ--ه مب--ارزه ب--رای حق--وق دموکراتي--ک
ھم-----واره يک-----ی از مب-----ارزات عم-----ده ی

ميليتانت
کمونيس----ت ھ----ا ب----وده و ھس----ت ،ام----ا در
کش----ورھايی نظي----ر اي----ران تحق----ق چن----ين
خواس------ت ھ------ايی ،مگ------ر در وض------عيت
اس----تثنايی ،غيرعمل----ی اس----ت .زي----را ک----ه
اختن--اق ح--اکم حت--ی تحق--ق چن--ين خواس--ت
ھايی را نمی تواند برای مخالفان خود در
درون ھيئ---ت ح---اکم تحم---ل کن---د .ب---ا اي---ن
وجود ،چن-ين خواس-ت ھ-ايی در برنام-ه و
تبليغ--ات ک--ارگری ج--ای دارن--د و تبليغ--ات
حول آن ھا باي-د ص-ورت پ-ذيرد .زي-را ب-ه
عل---ت وض---عيت اختن---اق ،گ---اھی ني---ز آن
مطالبات به ش-عارھای مح-وری ک-ارگران
مبدل می گردند.
طرح شعارھای دموکراتيک از اين زاويه
حائز اھميت ھستند که در وھله ی نخست
کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود
را س---ازمان دھن---د .ب---دون س---ازمان دھ---ی
تش--کيالتی و سياس--ی ،ک--ارگران ق--ادر ب--ه
ايفای نق-ش انقالب-ی خ-ود نخواھن-د ب-ود .و
ھمچن--ين ط--ی اي--ن مب--ارزات ک--ارگران ب--ه
ماھيت طبق-اتی دول-ت )و ن-ه ص-رفا ش-کل
حکوم---ت اس---تبدادی( پ---ی خواھن---د ب---رد.
ع--الوه ب--ر اي--ن ھ--ا ،ب--رای آن ک--ه طبق--ه ی
کارگر بتواند کلي-ه ی قش-رھای تح-ت س-تم
را ک--ه خواس--ت ھ--ايی عم--دتا دموکراتي--ک
دارن---د ،ب---ه جھ---ت مب---ارزه ب---رای انق---الب
سوسياليس------تی جل-------ب کن-------د ،مطالب-------ات
آن« خود کند.
دموکراتيک را بايد از » ِ
دوم؛ مطالب--ات س--نتا »ح--داقل« ،ک--ه آن ھ--ا
نيز نظام سرمايه داری را نفی نمی کنن-د.
مطالباتی نظير حقوق بيکاری ،بيمه ھ-ای
اجتماعی ،بازنشستگی ،ح-ق مرخص-ی ب-ا
پرداخ---ت دس---تمزد و غي---ره از جمل---ه اي---ن
خواس-ت ھ-ا ھس--تند .اھمي-ت اي-ن مطالب--ات
در اواخر ق-رن ن-وزدھم بس-يار زي-اد ب-ود.
زي--را ک--ه ح--زب ھ--ای سوس--يال دم--وکرات
م----ی توانس----تند ،ب----ه اص----الحاتی ب----ه نف----ع
کارگران دست يابند .اما اين خواست ھ-ا،
ام--روزه ،حت--ی در کش--ورھای غرب--ی ک--م
رنگ شده اند ،زي-را ب-ورژوازی در ح-ال
پ----س گ----رفتن بس----ياری از »اص----الحات«
گذش--ته اس--ت .تحق--ق اي--ن خواس--ت ھ--ا در
کش----ورھايی نظي-----ر اي-----ران ني-----ز )مانن-----د
مطالبات دموکراتي-ک( ي-ا غيرقاب-ل تحق-ق
اند و يا چنان چه بخشا تحقق يابند ،عمدتا
»اص--الحاتی« ب--ه نف--ع رژي--م ھس--تند و ن--ه
طبق---ه ی ک---ارگر .ام---ا علي---رغم اي---ن ھ---ا،
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مب-ارزه ح--ول اي--ن ش-عارھا ني--ز ض--روری
است.
س--وم؛ مطالب--ات »انتق--الی«ان--د ک--ه تحق--ق
نھ-----ايی آن ھ-----ا مس-----تلزم شکس-----ته ش-----دن
چارچوب نظ-ام س-رمايه داری اس-ت .اي-ن
مطالب-ات ش--امل ش--عارھايی مانن--د اف--زايش
دس----تمزدھا متناس----ب ب----ا ت----ورم ،ک----اھش
ساعات کار متناسب ب-ا اف-زايش بيک-اری،
باز کردن دفترھای دخ-ل و خ-رج ش-رکت
ھ---ا ،کارخان---ه ھ---ا و بان---ک ھ---ا ،نظ---ارت
مس----تقيم ک----ارگری ب----رای ت----دوين ق----وانين
موجود ،کنترل بر توليد و توزيع و غي-ره
می باشند.
از آن ج-ايی ک--ه اي-ن مطالب--ات ،در عص--ر
اخير ،در پی ھر حرکتی ،به محور عملی
مبارزات کارگری تبديل شده اس-ت ،يک-ی
از پاي--ه ھ--ای اساس--ی مطالب--ات ک--ارگران
پيشرو را تشکيل م-ی دھن-د و ب-رای دوره
ای ت----اريخی در رأس برنام----ه ی ح----زب
پيش--تاز انقالب--ی آت--ی در اي--ران ق--رار م--ی
گيرد .مطالب-ات انتق-الی از لح-اظ کيف-ی ب-ا
مطالبات دموکراتيک ،جزئی و »ح-داقل«
متفاوت اند ،زيرا مطالبات دموکراتيک و
ح--داقل ،ھ--يچ ي--ک نظ--ام س--رمايه داری را
زير س-ؤال نب-رده و از مطالب-ات مح-وری
درازم---دت طبق---ه ی ک---ارگر نم---ی توانن---د
باشند.
در عص--ر انقالب---ات ،دين--اميزم مب---ارزات
طبق------اتی از مب------ارزه ح------ول مطالب------ات
دموکراتي---ک و ح---داقل ،فرات---ر م---ی رود.
برخ--ی ني--ز ب--ر اي--ن باورن--د ک--ه ب--ا ط--رح
شعار »سرنگونی رژيم« به تنھ-ايی طبق-ه
ی ک--ارگر را ب--رای ت--دارک رودروي--ی ب--ا
رژي--م آم--اده م--ی کنن--د .محقق--ا اي--ن ط--ور
نيست! طرح اين سرنگونی ،ب-دون ط-رح
ش---عارھای مح---وری ک---ارگری ص---رفا در
سطح تبليغاتی باقی می ماند .افزايش چند
ش--------عار »دموکراتي--------ک« ب--------ر ش--------عار
»سرنگونی رژيم« نيز طبقه ی کارگر را
ب--رای مب--ارزه ی روزم--ره ب--ا رژي--م نم--ی
توان--د س--ازمان دھ--د .تنھ--ا ي--ک سلس--له از
مطالبات مشخص و ملموس انتقالی است،
که از آگاھی کنونی طبقه ی کارگر آغ-از
شده ،آن ھا را گام به گام برای سرنگونی
رژيم می تواند آماده کند.

٥

برنام----ه ی طبق----ه ی ک----ارگر ترکيب----ی از
مطالب---ات »ح---داقل«» ،ح---داکثر« س---نتی،
»دموکراتي--ک« و »انتق--الی« اس--ت .البت--ه
در رأس اي---ن برنام---ه ،مطالب---ات انتق---الی
ق---رار گرفت---ه ان---د ،زي---را ک---ه رودرروي---ی
روزم---ره ی »ک---ار« و »س---رمايه« را ب---ه
طور پيگير تشديد م-ی کن-د و وض-عيت را
برای کسب اعتماد به نفس و نھايتا تسخير
ق--درت توس--ط طبق--ه ی ک--ارگر آم--اده م--ی
کند.
"توھم" در باره ی »کنترل کارگری«؟
چن---د س---ال پ---يش مقال---ه ای تح---ت عن---وان
»شوراھا و توھم کنترل کارگری« توسط
سعيد رھنما در »کارمزد« )جلد سوم( در
ايران انتشار يافته است .مقاله ب-ه منظ-ور
توضيح مفھوم »کنترل کارگری« در اي-ن
نش--ريه منتش--ر ش--ده ب--ود .نويس--نده پ--س از
يک برخ-ورد ت-اريخی ب-ه ظھ-ور ش-وراھا
در اي----ران ب----ه تعري----ف مفھ----وم »کنت----رل
ک--ارگری« پرداخت--ه اس--ت .ب--ه اعتق--اد وی
»شوراھای ک-ار ب-ا نق-ش کنت-رل ک-ارگری
ب--ه مفھ--وم مطل--ق آن ،يعن--ی کنت--رل تولي--د،
م----ديريت و توزي----ع ،ب----ه تنھ----ايی توس----ط
کارگران ھرگز و در ھيج جا عملی نش-ده
اس---ت .آن چ---ه ...اتف---اق افت---اده ،اش---کال و
درج---ات مختل---ف دموکراس---ی ص---نعتی و
مشارکت کارگری بوده است ...م-ی ت-وان
ادع--ا ک---رد ک--ه دموکراس---ی ص--نعتی تنھ---ا
ش--يوه عمل--ی و مقب--ولی اس--ت ک--ه در آن،
طبقه ی کارگر حداقل در مقطع کنونی از
تح---ول جامع---ه ی بش---ری ،م---ی توان---د از
حق--وق خ--ود دف--اع کن--د) «...ص  .(٥٢او
ادامه می دھد که »در مرحله باالتر يعنی
مرحل------ه ی »مش------اوره« ،م------ديريت ب------ا
کارگران در اتخاذ تصميمات مشاوره می
کن-----د ...و ب-----االخره در ب-----االترين س-----طح
مش--ارکت يعن--ی »خ--ودگردانی« ک--ارگران
در سطوح مختلف ام-ور را ب-ه عھ-ده م-ی
گيرند ....اين خودگردانی در واقع چي-زی
ج--ز کنت--رل ک--ارگری نيس--ت) «.ص -٥٣
.(٥٤
به سخن ديگر مسئله کنت-رل ک-ارگری ک-ه
قرار است کسب قدرت کارگری را برای
تش--کيل حکوم--ت ک--ارگری زمين--ه ري--زی
کند ،به زعم ايشان از آنجايی که ھيچ کجا
کنت--رل ک--ارگری )البت--ه ب--ه مفھ--وم مطل--ق
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آن!( اعم--ال نش--ده پ--س ک--ارگران باي--د ب--ه
خ-----دمت ب-----ورژوازی در آم-----ده و دس-----ت
»دوستی« به سوی م-ديران دراز ک-رده و
متح---دا ب---ا آنھ---ا در س---طوح ع---الی ت---ر ب---ه
»مش--ارکت« و س--پس »خ--ودگردانی« ک--ه
ھمانا »کنترل کارگری«! است ،نايل آيند.
البت-----ه چنانچ-----ه اي-----ن س-----خنان از زب-----ان
س----خنگويان دس----ت دوم و س----وم س----رمايه
داران و يا خادمان آنھا در درون اتحادي-ه
ھ---ای ک---ارگری زرد اروپ---ايی ،ب---ه زب---ان
آورده می ش-د ،تعجب-ی نداش-ت ،ام-ا ق-رار
اس---ت اي---ن س---خنان »نخبگ---ان« ک---ارگری
ايران باشد که در نش-ريه ای ب-ا ن-ام »ک-ار
مزد« انتشار می يابد! بديھی است که اين
گونه عقايد در نظريات اص-الح طلبان-ه و
مماشات جويانه با بورژوازی ريشه دارد.
ب--رای توض--يح اي--ن مطال--ب باي--د ب--ه ريش--ه
اي-ن اس--تدالل ھ-ا و مفھ--وم واقع-ی »کنت--رل
ک---ارگری« و »م---ديريت ک---ارگری« ن---زد
کارگران پيشرو ،اشاره شود.
ريشه نظ-ری »م-ديرت« ،ي-ا »مش-اورت«
و »خ-----ودگردانی« ک-----ارگری ھم-----راه ب-----ا
مديران و نظارت دولت بورژوايی ،يک-ی
از حيله ھای ق-ديمی س-رمايه داران ب-رای
کنت--رل ب--ر ام--ور ک--ارگری اس--ت .ن--ه تنھ--ا
دول-----ت ھ-----ای س-----رمايه داری غرب-----ی و
آمريک--ای ش--مالی چن--ين سياس--ت ھ--ايی را
سال ھا است ک-ه ط-رح و در م-واردی ب-ه
اجرا گذاشته اند ،که حتی دولت جمھوری
اسالمی ني-ز ب-ر اي-ن نظ-ر ھمس-ويی نش-ان
داده است.
طرح مشارکت کارگری توسط نماين-دگان
س--رمايه داری و خادم--ان آنھ--ا در جن--بش
ک--ارگری مطل--ب ن--وينی نيس--ت .اي--ن گون--ه
ط--رح ھ--ا در ھ--يچ قس--مت جھ--ان ب--ه نف--ع
کارگران نبوده و تنھا زنجيرھای اسارات
آنھا را تقويت کرده اس-ت .ک-افی اس-ت ب-ه
عملک---رد اي---ن قبي---ل ط---رح ھ---ا در نظ---ام
جمھوری اسالمی نظ-ر افکن-ده ش-ود .پ-س
از نزديک به يک دھه از طرح مشارکت
و م--ديريت ک--ارگری ،ن--ه تنھ--ا س--ھمی از
تولي---د نص---يب ک---ارگران نش---ده ک---ه حت---ی
حق--وق ھ--ای عق--ب افت--اده ني--ز ب--ه آنھ--ا داده
نم--ی ش--ود .اي--ن چ--ه مش--ارکت و م--ديريتی
است که کارگران حتی موف-ق ب-ه درياف-ت
دستمزد ن-اچيز خ-ود در ازای ک-ار مش-قت
بار ،نم-ی ش-وند؟ طبع-ا چن-ين سياس-تی در
کشوری نظير ايران آزمايش خود را پس
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داده است .اما در کش-ورھايی ک-ه در آنھ-ا
دمکراسی بورژوايی حاکم است چه؟
بح-----ث پيرام-----ون اي-----ن مبح-----ث در مي-----ان
رفرميس--ت ھ--ای اروپ--ايی و مارکسيس--ت
ھ-ای انقالب-ی ب-يش از ي-ک ق-رن اس-ت ک-ه
در جري---ان اس---ت .ب---رای نمون---ه در دھ---ه
بيست در بحبوحه اش-غال کارخان-ه ھ-ا در
ايتالي----ا توس----ط ک----ارگران ،ط----رح اليح----ه
پيش-------نھادی »مش-------ارکت ک-------ارگران در
م------ديريت« کارخان------ه توس------ط يک------ی از
نماين--دگان پارلم--ان )جي--وليتی( ارائ--ه داده
شد .اين ط-رح م-ورد اس-تقبال بس-ياری از
رفرميست ھای درون جنبش کارگری نيز
ق--رار گرف--ت .ھ--دف اص--لی ط--رح اليح--ه
مس--دود ک--ردن مب--ارزات ک--ارگری ب--رای
کس--ب ق--درت سياس--ی ب--ود .در مقاب--ل اي--ن
نظريات رفرميستی ،آنتونيو گرامش-ی در
اي---ن مقط---ع در جبھ---ه موض---ع مارکس---يزم
انقالبی قرار گرفته و نوشت:

"ب--رای کمونيس--ت ھ--ا برخ--ورد ب--ه مس--ئله
کنت---رل ھمچ---ون برخ---ورد ب---ه مھ---م ت---رين
مسئله عصر کنونی است .يعن-ی برخ-ورد
به مسئله اعمال قدرت کارگری بر وسايل
تولي----د و در نتيج----ه دس----تيابی ب----ه ق----درت
دولت--ی .از چن--ين دي--دگاھی ،ط--رح اليح--ه،
تص----ويب آن و ب----ه اج----را در آم----دنش در
چ----ارچوب دول----ت ب----ورژوايی ،مس----ائلی
ث--انونی ھس--تند .تنھ--ا دلي--ل وج--ود و منش--اء
ق---درت ک---ارگری در درون طبق---ه ک---ارگر
اس--ت ،در توان--ايی سياس--ی اي--ن طبق--ه ،در
قدرت عملی که اين طبقه در اختي-ار دارد
ب--ه مثاب--ه عام--ل تعي--ين کنن--ده و غيرقاب--ل
تغيي----ر در تولي----د و ب----ه عن----وان ني----روی
س--ازمانده سياس--ی و نظ--امی") .نظ--م ن--وين
 ١٠فوري--ه  ،١٩٢١منتخ--ب آث--ار سياس--ی
گرامش--------------ی  ٢٦-١٩٢١انتش--------------ارات
(. Lawrence & Wishart
ھمچن---ين بح---ث ھ---ای مش---ابه ای در س---ال
 ١٩٣٩در مورد »نظار ت کارگری« ب-ر
ص--نايع مل--ی ش--ده در مکزي--ک در جري--ان
بودکه در اين دوره نيز حزب استالينيستی
مکزي-ک مواض-ع رفرميس-تی اتخ-اذ ک--رده
بود و مارکسيست ھای انقالب-ی در مقاب-ل
مواض--ع فرص--ت طلبان--ه و فرق--ه گرايان--ه
موجود در جنبش کارگری ،اعالم موضع
کردن--د (٤).م--وارد بس--ياری ني--ز در ت--اريخ
جنبش ک-ارگری مش-اھده ش-ده ک-ه ھم-واره
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رفرميس--ت ھ--ای درون جن--بش ک--ارگری،
تحت لوای »مشارکت« کارگری خواھان
مماشات با بورژوازی شده اند .امر مسلم
اي--ن اس--ت ک--ه در ھ--يچ م--وردی اي--ن قبي--ل
»مشارکت« ھا به نفع کارگران تمام نشده
و ھم---واره آنھ---ا را ض---عيف ت---ر از پ---يش
کرده است .چرا؟
عل--ت آن س--اده اس--ت .ت--اريخ بارھ--ا نش--ان
داده اس--ت ک--ه طبق--ه ک--ارگر ب--رای تحق--ق
خواست ھای ريشه ای خود نياز به قدرت
سياس----ی دارد .رش----د نيروھ----ای مول----ده و
ش------کوفايی اقتص------ادی و ح------ل تک------اليف
دمکراتيک و سوسياليستی در جامعه تنھا
م---ی توان---د ب---ا بران---دازی ريش---ه ای نظ---ام
ب-----ورژوايی )ک-----ه مس-----دود کنن-----ده رش-----د
نيروھای مولده است( تحقق ياب-د .طبيع-ی
است که طبقه کارگر نمی تواند ھم-راه ب-ا
طبقه ای که خواھان استثمار ،س-رکوب و
ارعاب آن است ،ھمزيستی مسالمت آميز
داش--ته باش--د .ھرگون--ه ھمزيس--تی و آش--تی
)موقت و دائمی( ،به نفع قدرت حاکم تمام
م--ی ش--ود و ام--ر ب--ه ق--درت رس--يدن طبق--ه
کارگر را به تعويق می اندازد.
اما ،تدارک برای اين قدرت سياس-ی ي-ک
روزه و بالفاصله پس از بران-دازی طبق-ه
سرمايه دار بدست نمی آي-د .طبق-ه ک-ارگر
ب---رای اعم---ال ق---درت سياس---ی ،ني---از ب---ه
تجرب---ه ک---افی و الزم در ام---ور م---ديريت
)ک--ارگری( دارد .در نظ--ام س--رمايه داری
تم----ام اب----زار تولي----دی و مراک----ز اداری و
نظ--ارت و کنت--رل از طبق--ه ک--ارگر س--لب
ش--ده و ب--ه دس--ت نماين--دگان س--رمايه داری
سپرده شده است .مس-ئله ب-ر س-ر آن اس-ت
ک---ه چگون---ه م---ی ت---وان ،در درون نظ---ام
سرمايه داری و پس از آن ،اين ت-دارکات
اولي--ه و ض--روری را ب--رای کس--ب تجرب--ه
ک--افی بدس--ت آورد؟ پاس--خ ت--اريخی جن--بش
کارگری در سطح بين المللی اين است که
با طرح مطالبه »کنترل کارگری« زمين-ه
اوليه ب-رای مقابل-ه ب-ا نظ-ام س-رمايه داری
گشوده می شود .تنھ-ا گرايش-اتی ک-ه ماي-ل
به شکستن چارچوب نظ-ام س-رمايه داری
نم----ی باش----ند )رفرميس----ت ھ----ای جن----بش
کارگری( در مقابل اين مطالب-ه ايس-تادگی
می کنند.
 ٢١آذر ١٣٨٧
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بحران رھبری و وظيفهی
حزب انقالبی در شرايط
کنونی ی بحران سرمايه
داری
مصUUاحبه ميليتانUUت بUUارفيق مازيUUار رازی
در باره بحران اخير نظام سرمايه داری
در گذشته يکی از علل جنگ ھای جھانی
و ي---ا جن---گ ھ---ای منطق---ه ای ک---ه توس---ط
امپرياليزم ب-ه راه م-ی افت-اد ،بح-ران ھ-ای
ادواری اقتصادی کشورھای امپرياليس-تی
بود .آيا به اعتقاد ش-ما اي-ن بح-ران کن-ونی
سرمايه داری به جنگ منتھی می شود؟
در م--ورد بح--ران ھ--ای س--رمايه داری ي--ا
بحران ھای ادواری ک-ه دي-ده اي-م ،بح-ران
ھايی ھستند که ھر چند س-ال ي-ک ب-ار ب-ه
اوج خ--ود م--ی رس--ند و حال--ت دوران--ی ب--ه
حدی می رسد که بعضی می گويند حالت
ھای انفجاری به خ-ود م-ی گي-رد و حال-ت
سونامی و يا طغيانی به خود گرفته و ھمه
چي---ز را ب---ه ن---ابودی م---ی کش---د و دوب---اره
فعاليتھايش را از سر می گيرد.
اما اين که ھر بحرانی منجر به جنگ می
گ---ردد ،الزام---ا درس---ت نيس---ت .يعن---ی در
خيل---ی از م----وارد ،بخص----وص در م----ورد
جن---گ دوم جھ---انی ،اي---ن مس---ئله ص---حيح
ب--وده ،يعن--ی در حال--ت ھ--ايی ک--ه س--رمايه
داری از لحاظ اقتصادی به ب-ن بس-ت م-ی
رسيد و تحرکات اقتصادی بخص-وص در
ارتباط با توليد به حالتی درمی آمد که در
س--طح جھ--انی اش--باع تولي--د ص--ورت م--ی
گرف--ت ،س--رمايه داری دس--ت ب--ه اق--دامات
جنگ افروزانه می زد و اين مسئله باعث
م--ی ش--د ک--ه ت--ا ح--دودی بازارھ--ا ب--ه ک--ار
افتاده و اقتصاد به رون-ق بيافت-د .منتھ-ا از
لحاظ تعداد ،اين بحران ھا خيلی بيشتر از
جنگ ھ-ا ب-وده و ھم-ان ط-ور ک-ه ق-بال ھ-م
اشاره کردم اي-ن بح-ران ھ-ا ،بح-ران ھ-ای
ادواری ب--وده ک--ه در گذش--ته ھرچن--د س--ال
يک بار اتفاق می افت-اده يعن-ی ھ-ر  ١٢ي-ا
 ١٥سال اتفاق افتاده و اکنون نه تنھا تعداد
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اين بحران ھا زي-اد ش-ده بلک-ه تن-اوب اي-ن
بحران ھا نيز کوتاه تر گرديده است.
ب---ه عن---وان مث---ال در س---ال  ١٩٩٧چن---ين
بحرانی اتف-اق افت-اد و ھمچن-ين در ١٩٨٠
و  ١٩٨٧نيز چنين بحران ھايی رخ داد و
ھمين طور در س-ال  ٢٠٠٠و  ٢٠٠٣ني-ز
اتف-اق افت--اد .پ-س در واق--ع ھرک-دام از اي--ن
بحران ھا الزاما به جنگ منجر نمی شود
و نشده ،ولی کماکان اين بحران ھا وجود
خواھ---د داش---ت .چن---د س---ال پ---يش يک---ی از
رفقای بين الملل چھار )ارنست مندل( که
در آن زمان در قيد حيات بود در يکی از
بح-ث ھ-ايش ،در کت--ابی ک-ه نوش-ت اش--اره
کرد که :اين بحران ھا تناوب ھ-ای کوت-اه
تر و کوتاه ت-ر پي-دا م-ی کن-د و اي-ن تن-اوب
ھای کوتاه تر منجر به وضعيت وخيم ت-ر
ک--ل نظ--ام امپرياليس--تی م--ی گ--ردد و نھايت--ا
منجر به انقالب ھای سوسياليستی خواھد
شد.
نکته ای که بايد در اينجا اش-اره ک-رد اي-ن
اس--ت ک--ه وقت--ی ک--ه ص--حبت از بح--ران و
ورشکستگی س-رمايه داری م-ی ش-ود ،ب-ه
اين مفھ-وم نيس-ت ک-ه نظ-ام س-رمايه داری
متالش-ی ش-ده و از ب--ين م-ی رود و ي-ا اي--ن
ک--ه سيس--تم س--رمايه داری خ--ود منج--ر ب--ه
اضمحالل خود خواھ-د ش-د! واض-ح اس-ت
که سرمايه داری بح-ران ھ-ای خ-ودش را
ح---ل م---ی کن---د ،اي---ن بح---ران کن---ونی ھ---م
مشخصا عالئمش از چن-د س-ال پ-يش دي-ده
م--ی ش--د و در ارتب--اط مش--خص ب--ا اوراق
بھاداری ک-ه وام ھ-ای مس-کن ايج-اد ک-رده
بودند ،شروع شد .بانک ھ-ايی ک-ه ص-رفا
ب----ه م----ردم وام م----ی دھن----د ،بان----ک ھ----ای
مخصوصی ھستند ،مانند بانکھای مس-کن
و ساحتمان .اتف-اقی ک-ه از چن-د س-ال پ-يش
افتاد اين بود که به دليل بح-ران در بخ-ش
ھ----ای تولي----دی ،ي----ک مق----دار زي----ادی از
س--رمايه ھ--ای ح--وزه ھ--ای س--اير تولي--دات
کاسته شد و س-رمايه ھ-ای عظيم-ی رو ب-ه
ح---وزه ھ---ای ان---رژی و مس---کن آوردن---د و
سرمايه ھا سرازير شد در اين زمينه ھا و
خيل---ی از بان----ک ھ----ا مانن----د بان----ک ھ----ای
"ای.آی.جی" و "لھمان برادرز"  -اين دو
بان---ک اص---لی بودن---د ک---ه در ابت---دا دچ---ار
بح--ران ش--دند -در واق--ع ک--ار خودش--ان را
اص--وال در ارتب--اط ب--ا مس--کن و وام ھ--ای
مسکن و وام ھايی که به طبقه ی متوس-ط
مردم در امريکا داده می شد ،گذاشتند .اما
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مسئله فقط به واگذاری وام به مردم خاتمه
پي----دا نک----رد .اي----ن ھ----ا در حقيق----ت اوراق
بھ---اداری ايج---اد کردن---د و در حقيق---ت از
واگذاری تنھا وام مسکن فراتر رفتند و به
ھمين دليل بود که مسئله بحرانی گرديد و
اين بانک ھا شروع کردند به فروختن وام
ھ--ای مس--کن ،يعن--ی ق--بال اي--ن بان--ک ھ--ای
مسکن اصوال کارشان اين بود که پول از
مردم قرض می گرفتند و به کس ديگ-ری
می دادند ک-ه در ص-دد خري-د مس-کن ب-ود.
اينھا از اين کار فراتر رفتند و يک سلسله
اوراق---ی ايج---اد کردن---د و ب---رای اي---ن ک---ه
ريس---ک خودش---ان را کمت---ر نماين---د ،اي---ن
اوراق را ب----ه بانکھ----ای ديگ----ر داده و در
سطح بين المللی فروختند.
اي---ن اوراق ھ---م اص---وال معل---وم نب---ود ک---ه
بھايشان را چه مکانيزمی تعيين م-ی کن-د.
مث-ل اي-ن م-ی مان--د ک-ه م-ثال ي-ک اس--کناس
 ٥٠پوندی و يا  ٥٠دالری را در جايی به
ارزش  ٢٠دالر و در ج-----ای ديگ-----ر ب-----ه
ارزش  ١٠٠دالر بفروشند .چنين بود ک-ه
ھرج و مرجی ايج-اد کردن-د و اي-ن اوراق
ھم بعدا ب-ه ن-ام اوراق ھ-ای س-می ش-ناخته
شدند .چيزھايی ک-ه ي-ک حال-ت ک-امال ب-ی
ارتب--اط و انفج--اری داش--ته و اوراق--ی ک--ه
اص--ال ھ--يچ پش--توانه ای نداش--ته و معل--وم
نب----ود ک----ه ب----ه چ----ه اساس----ی فروخت----ه و
خريداری می شود.
اي----ن ھ----ا در واق----ع ب----ه اي----ن روش روی
آوردن---د .اي---ن اوراق ھ---ای س---می را ک---ه
مرتبط بودند به وام ھايی ک-ه عم-دتا طبق-ه
ی متوسط در امريکا برای تھيه ی مسکن
گرفت---ه ب---ود ،در سراس---ر جھ---ان ش---روع
کردن--د ب--ه ف--روختن .ب--ا گس--ترش و رش--د
مسکن و ساختمان ،اص-وال اي-ن وام ھ-ايی
را ھ--م ک--ه واگ--ذار م--ی کردن--د ،وام ھ--ايی
فيکس نبود يعنی وام ھايی بودند ک-ه س-ود
بازپرداخت آن متغير بوده و ب-اال و پ-ائين
م--ی ش--د .بن--ابراين رش--د بھ--ای خان--ه ھ--ا و
بھ--ره ی اي--ن وام ھ--ا ني--ز ب--االتر و ب--االتر
رفت .در حالی که درآمد طبقه ی متوسط
که ح-د و م-رزی دارد ،ب-ه اي-ن ش-کل ب-اال
نرف--ت و در نتيج--ه م--ردم ديگ--ر ق--ادر ب--ه
پرداخ-ت وام ھ--ا نب--وده و قابلي--ت پرداخ--ت
وام ھ---ا را از دس---ت دادن---د و مجب---ور ب---ه
تحوي--ل خان--ه ھ--ا ب--ه بان--ک ھ--ای مس--کن
گرديدند و به اي-ن ترتي-ب اي-ن بان-ک ھ-ای
مس--کن ھ--م ب--ه دلي--ل اي--ن ک--ه م--ردم ق--درت

ميليتانت
خري--د خ--ود را از دس--ت دادن--د ،خان--ه ھ--ا
روی دستش-----ان مان-----د زي-----را ک-----ه اوراق
بھ-----اداری ک-----ه فروخت-----ه بودن-----د ديگ-----ر
جوابگوی خانه ھايی که پس گرفته بودند،
نمی شد.
در اينج---ا اتف---اقی ک---ه افت---اد اي---ن نب---ود ک---ه
سيستم از لحاظ مالی ورشکس-ت ش-د و ي-ا
اين که وقتی صحبت از ورشکستگی م-ی
ش--ود ب--ه اي--ن معن--ی اس--ت ک--ه ھ--يچ ب--انکی
ديگر پولی در اختيار ندارد ،بلک-ه اتف-اقی
که افتاد اين بود که اي-ن پ-ول ھ-ا را ديگ-ر
ب--ه ص--ورت وام ب--ه ھ--م ديگ--ر نم--ی دادن--د،
يعن--ی بان--ک ھ--ا ھن--وز ھم--ه ش--ان پ--ول در
اختيار دارند ولی فق-ط اعتمادش-ان از ب-ين
رفته است زيرا ک-ه سيس-تم س-رمايه داری
سيستم ھرج و م-رج طلب-ی اس-ت و مس-ئله
ی سود در ميان اس-ت و ارتب-اطی ھ-م ک-ه
در اي----ن موقعي----ت خ----اص گرفت----ه ش----د و
فعاليتی ھم که کردند ،فعاليت توليدی نبود
و در واقع ب-ا بح-ران ھ-ای ادواری ع-ادی
سرمايه داری فرق دارد و اين بح-ران در
بخ---ش س---اختمانی رفت---ه و حت---ا از بخ---ش
مسکن و س-اختمانی ھ-م فرات-ر رفت-ه و ب-ه
خريد و فروش اوراق بھاداری که اکن-ون
بی بھ-ا ش-ده ب-ود ،رس-يد و مفھ-وم خ-ود را
از دس--ت داد و بن--ابراين اعتم--اد بان--ک ھ--ا
از ھم--ديگر س--لب ش--د و ديگ--ر ھ--يچ ک--س
حاضر نبود اين اوراق را بخرد.
اي--ن ريش--ه ی بح--ران کن--ونی س--ت ک--ه ب--ه
ح--التی انفج--اری کش--يده ش--د .دول--ت ھ--ای
س--رمايه داری ب--ه اي--ن ترتي--ب نش--ان دادن--د
که وابستگی آن ھا به بانک ھا چقدر زياد
اس--ت و ح--اال آم--ده ان--د و دارن--د س--ھام م--ی
خرن--د! يعن--ی ب--رای اول--ين ب--ار در ت--اريخ،
مردم جھان مبدل شده اند به سھام دار! به
طوری که در تمام انگلستان و اروپا ،پول
مردم را صرف خريد سھام نمودند ،يعنی
ھمه ی سرمايه دارھ-ا ب-ه س-ھام دار مب-دل
شده اند ،که حالت مسخره ای به نظر می
آيد .يعنی بانک ھا پول مردم را گرفت-ه و
به دولت می دھند ،که اعتبار و اعتماد به
نفس ايجاد شود؛ که اين ھا بتوانند دوباره
به ھمديگر وام بدھند و کارھا روی روال
ھميشگی بيافتد.
ب--ازار ب--ورس ھ--م عم--دتا ربط--ی ب--ه پ--ول
نداش--ته و ارتب--اط آن مشخص--ا ب--ه اعتم--اد
نظام بستگی دارد .به سھامی ک-ه خري-د و
فروش می شود و در واقع بر اس-اس اي-ن
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اعتماد به نف-س س-ھام داران اس-ت ک-ه اي-ن
س--ھام رد و ب--دل م--ی ش--ود ،وگرن--ه ص--رفا
مسئله ،مسئله ی پول نيست زيرا که پ-ول
از ب--ين نرفت--ه و وج--ود دارد و اي--ن ھ--ا در
واقع اعتم-اد ب-ه ھم-ديگر را از دس-ت داده
ان---د .ب---ه دلي---ل برخ---ورد اي---ن بان---ک ھ---ای
مسکن که دو تا از اين ھا ھمان ط-ور ک-ه
اشاره ک-ردم "آی ج-ی" و "لھم-ان ب-رادر"
بودند .اين ھا اولين بانک ھايی بودن-د ک-ه
اعالم کردند که ديگر نمی توانند به کس-ی
وام بدھند و وقتی اعالم ورشکس-تگی م-ی
کنند بدين معنی است که اين پول ھايی که
دارند نگه می دارند و ديگر به کسی نمی
دھن--د و حت--ا پ--ول ھ--ای م--ردم را ھ--م نم--ی
دھند و در حقيقت ھيچ کاری نم-ی کنن-د و
اين بود که منجر به اين بحران شد.

ترين مردم ھستند .زيرا که اين ھا را اين
طور بار آورده اند که راجع به ھيچ چي-ز
فکر نکنند غير از ساختن پ-ول ،و اعتم-اد
ص-د در ص-د ب-ه دول--ت داش-ته باش-ند حت--ی
مثل فردی مانند ب-وش ک-ه ب-ه او رأی م-ی
دھن----د ،و ھ----يچ س----ئوالی نم----ی کنن----د ک----ه
سرنوشت م-ردم و ي-ا سرنوش-ت جھ-ان ب-ه
کج---ا کش---يده خواھ---د ش---د و اھميت---ی نم---ی
دھن--د ،جامع--ه ی آمريک--ا ي--ک جامع---ه ی
عريان و وحشی سرمايه داری است( پس
از اي-ن واقع-ه ،اعتمادش-ان از بان-ک ھ--ا و
نظام سرمايه داری سلب شده و اين واقعه
در سطح جھانی اتفاق افتاده و حتا کسانی
ک-------ه آگ-------اھی سياس-------ی و تش-------کيالتی و
مب--ارزاتی ھ--م ندارن--د برايش--ان مث--ل روز
روشن است که اي-ن دول-ت س-رمايه داری
ک--ه وج--ود دارد ھم--راه و ھمدس--ت م--ولتی
ميليونرھا و بانک ھای بزرگ و س-رمايه
داران بزرگ اين جوامع است.

در م--ورد روس--يه بح--ران و جن--گ منج--ر
به انق-الب ش-د .آي-ا نتيج-ه اي-ن بح-ران م-ی
توان به انقالبات جھانی منجر گردد؟

ک--ارگران و طبق--ه ی متوس--ط ورشکس--ت
می شوند و پولشان را از دست م-ی دھن-د
حتا به زندان می افتند زيرا که نمی توانند
پولش---ان را پرداخ----ت کنن---د ،ول----ی وقت----ی
س--رمايه دار ب--زرگ اعتم--اد ب--ه نفس--ش ک--م
می شود ،به او پول و سرمايه می دھند و
در واق--ع اعتم--اد ب--ه نفس--ش را تقوي--ت م--ی
کنند.

منتھا اين بحران ھا الزام-ا در ھ-ر زم-انی
به جنگ مبدل نمی شوند.

درست است که يکی از علل جنگ ھ-ايی
ک---ه م---ا در گذش---ته دي---ده اي---م ،بخص---وص
جن--گ دوم جھ--انی ،بح--ران ھ--ا ب--وده ان--د.
ول--ی از اي--ن بح--ران ھ--ا در س--طح جھ--ان
س--رمايه داری زي--اد ب--وده ،اي--ن بح--ران را
نيز سرمايه داری ح-ل خواھ-د ک-رد .نظ-ام
سرمايه داری خود به خود از ھم نخواھ-د
پاش---يد .اي---ن ج---ا دقيق---ا مس---ئله ی عنص---ر
آگ----اھی و مس----ئله ی ح----زب و مس----ئله ی
رھب--ری انقالب--ی طبق--ه ی ک--ارگر مط--رح
اس--ت .اي---ن مس---ئله عنص---ر بس---يار بس---يار
مھمی اس-ت ،ھم-ان ط-ور ک-ه لن-ين ھ-م در
بحث ھايش در مورد حزب گفت-ه و ھم-ين
طور وقتی ک-ه کمينت-رن ،ب-ين الم-ل س-وم،
س--اخته ش--د ،اس--اس ک--ار اي--ن ب--ود ک--ه باي--د
س--ازماندھی در س--طح ب--ين الملل--ی ايج--اد
ش--ود ت--ا س--رمايه داری مض--محل ش--ده را
پ--ائين بکش--د و ب--ا ي--ک حکوم--ت ش--ورائی
جايگزين کند.
بنابراين استنتاجات سياسی که در شرايط
کنونی از اي-ن وض-عيت حاص-ل م-ی ش-ود
اي------ن اس------ت ک------ه :طبق------ه ی ک------ارگر و
زحمتکشان و مردم به طور عم-وم و حت-ا
م-----ردم کش-----ور آمريک-----ا )ک-----ه از لح-----اظ
ايدئولوژی و فک-ری يک-ی از عق-ب افت-اده

اي--ن در س--طح جھ--انی بخص--وص پ--س از
فروپاشی شوروی نش-ان داد ک-ه اعتم-ادی
که اين ھا به کذب ساخته بودند و خود را
در واق----ع ب----ه عن----وان ي----ک ب----ديل بس----يار
دموکراتي-ک و انس-ان دوس-ت جھ-انی ،ک-ه
تمام مسائل اقتصادی را حل خواھد ک-رد،
نشان داده بودن-د و اي-ن ک-ه حال-ت مس-تقلی
دارن---د و خواھ---ان رف---رم ھ---ای اجتم---اعی
ھستند و بعضی مواقع حتا س-رمايه داران
راھم زي-ر س-ئوال م-ی بردن-د ،اي-ن اعتم-اد
در سطح جھانی در ش-رايط کن-ونی و بع-د
از اي--ن واقع---ه از ھ---م پاش--يده و ت---ا ح---دود
زي--ادی از ب--ين رفت--ه و س--لب اعتم--اد ش--ده
است.
مسئله ای ک-ه در اي-ن ش-رايط اقتص-ادی و
اين بحران وجود دارد اين اس-ت ک-ه ،اي-ن
بحران تا يکی دو سالی به اين شکل ادامه
پي---دا خواھ---د ک---رد و بيک---اری ھ---ا ب---رای
ک-----ارگران و زحم-----ت کش-----ان زي-----ادتر و
شرايط وخ-يم ت-ر خواھ-د گردي-د ام-ا نھايت-ا
اين ھ-ا اي-ن مس-ئله را ح-ل خواھن-د ک-رد و
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نبايد تصور شود که اين مسئله ب-ه تنھ-ايی
ب---ه فروپاش---ی نظ---ام ھ---ای س---رمايه داری
منج---ر خواھ---د ش---د .مس---ئله ی مھم---ی ک---ه
ھس--ت ،اي--ن اس--ت ک--ه وج--ود ي--ک عنص--ر
آگاه و حزب انقالبی و بين المللی در اي-ن
موقعيت بسيار مھم خواھد بود ک-ه از اي-ن
بی اعتم-ادی ک-ه ام-روز ب-ه وج-ود آم-ده و
اين بی اعتمادی برای دوره ی کوتاه آت-ی
منجر به يک سلسله تحوالت و طغيان ھ-ا
و اعتصابات و اعتراضات در سطح ب-ين
المللی خواھد شد در اين ترديدی نيست و
از اين اعتصابات و اعتراض-ات ت-وده ای
ماقبل از اين اتفاق نيز داشت رخ می داد،
م-ثال ب-ا ب-اال رف-تن بھ-ای ب-رنج بخص--وص
در کش------ورھای آس------يايی و خ------اور دور
اعتراضاتی در جاھای مختلف جھان مثال
در ھ--ائيتی انج---ام ش--ده ،منتھ---ا اکن--ون ب---ه
شکل بس-يار عمي-ق ت-ری ص-ورت خواھ-د
گرفت زيرا که اعتماد مردم از اين دولت
ھا و بانک ھا و س-رمايه دارھ-ای ب-زرگ
سلب شده ،اين تظ-اھرات و اعتص-ابات و
اعتراضات بخصوص ضد سرمايه داری
در اين دوره بيشتر رونق پيدا خواھد کرد
و از اي--ن نقط--ه نظ--ر اس--ت ک--ه نق--ش ي--ک
حزب بين المللی بسيار مھم خواھد بود.
مبارزات مردم در اين دوران بحرانی چه
شکلی به خود خواھد گرفت؟
مب---ارزه ی طبق---اتی خط---ی نيس---ت و ي---ک
روال ع--ادی و ي--ک س--ير جب--ری ن--دارد و
اتفاق--اتی ک--ه در جھ--ان س--رمايه داری م--ی
افت----د ت----أثيرات مختل----ف ب----ر روی اذھ----ان
عم--ومی م--ی گ--ذارد و اي--ن س--بک ک--ار و
شکل مبارزاتشان متفاوت خواھد شد و به
نظ---ر م---ن در دوره ی آت---ی ي---ک سلس---له
مب--ارزات ت--وده ای رخ خواھ--د داد ،يعن--ی
اعتص----ابات و اعتراض----ات ت----وده ای رخ
خواھد داد .مثال در انگلستان ک-ه س-ال ھ-ا
خبری نب-ود و فعالي-ت مشخص-ی ص-ورت
نم--ی گرف--ت ،در چن--د م--اه پ--يش تظ--اھرات
 ٥٠٠ھزار نفری بخ-ش خ-دمات ص-ورت
گرف--ت و ي--ا ھم--ين  ٧ال--ی  ٨م--اه پ--يش در
دانم--ارک تظ--اھرات ت--وده ای  ٢٠٠ھ--زار
نفری بخش خدمات در دانمارک صورت
گرف----ت و در بس----ياری از کش----ورھا اي----ن
اتفاق خواھد افتاد و اين طغيان ھ-ا و قي-ام
ھا و اعتراضات باي-د کان-اليزه ش-ود يعن-ی
نقش يک حزب انقالبی در چنين شرايطی
حساس تر از سابق می گردد.
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بنابراين فرم-ول ھ-ای خش-ک نباي-د داش-ته
باشيم که مثال سرمايه داری به اي-ن ش-کل
ساقط می شود و يا به اين شکل پ-يش م-ی
رود .ب--رعکس اي--ن حرک--ات ان--واع حال--ت
ھای مختلف به خود می گيرد و پيش م-ی
روند ،حرکت ھا جاھايشان را عوض می
کنند و در شرايط متفاوت اش-کال مختل-ف
به خود م-ی گيرن-د و در ش-رايط کن-ونی و
در دوره ی آتی به نظر من اتفاق-ا م-ا باي-د
توج------ه و تمرکزم------ان ب------ه قي------ام ھ------ا و
اعتراض--ات ت--وده ای معط--وف باش--د .اي--ن
حالت ھايی است که ايجاد می شود ،چون
مردم به ستوه آمدند و ب-ه ماھي-ت س-رمايه
داری پی برده و اعتمادشان را از سرمايه
داری از دس--ت داده ان--د و در اي--ن مرحل--ه
م---ی توانن---د ب----ه دنب---ال رھب---ری انقالب----ی
بگردن--د ،و رھب--ری انقالب---ی ھ--م باي---د در
مي---ان اي---ن ت---وده ھ---ا و در مي---ان فعالي---ت
ھايش-----ان و تظ-----اھرات و اعتصاباتش-----ان
شرکت داشته باشد و حاضر باشد .به اين
گون--ه اس--ت ک--ه نطف--ه ھ--ای اولي--ه ی ي--ک
ح--زب انقالب--ی م--ی توان--د ش--کل بگي--رد و
اگر اين حزب يک حزب بين المللی باشد
پس از يک دوره دخال-ت گ-ری م-ی توان-د
خيلی سريع ده ھا و صدھا و حتا ھزاران
نف--ر را ب--ه خ--ود جل--ب ک--رده و ش--رايط را
برای انقالب جھانی آماده نمايد.
بنابراين در دوره ی آتی استنتاجی که می
ت-----وانيم از اي-----ن وق-----ايع در اي-----ن دوره و
وض--عيت کن--ونی بکن--يم اي--ن اس--ت ک--ه در
واق-ع حال--ت ھ-ای طغي--انی و اعتراض--ی و
اعتص----ابی خيل----ی بيش----تر از گذش----ته در
جوام---ع مختل---ف جھ---ان رخ خواھ---د داد و
مسئله ی ھژمونی آمريکا در اذھان وسيع
مردم در سراسر جھان کامال زير س-ئوال
رفت--ه ،س--رمايه داری م--ورد س--ئوال ق--رار
گرفت---ه و دول---ت ھ---ای س---رمايه داری ھ---م
م---ورد س---ئوال ق---رار م---ی گيرن---د و اي----ن
ش--رايطی را آم--اده م--ی کن--د ک--ه م--ا بت--وانيم
دخال--ت ھ--ای خيل--ی عمي--ق ت--ری در س--طح
جامع--ه ،در ھ--ر کج--ای جھ--ان ک--ه ھس--تيم،
انجام دھيم.
با تشکر از شما رفيق مازيار رازی
من ھم متشکرم .خسته نباشيد.
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تاريخ مختصر گرايش
بينالمللی مارکسيستی
از وبسايت »در دفاع از مارکسيزم«

ترجمهی بابک کسرايی
مقدم--هی مت--رجم :مطلب--ی ک--ه م--یخواني--د
متن-ی اس-ت ک-ه گ--روه "گ-رايش ب-ينالملل--ی
مارکسيستی " روی وبسايت خود منتشر
کرده اس-ت .اي-ن مطل-ب در اواخ-ر دھ-هی
 ٩٠نوش--ته ش--ده اس--ت و گ--ذری مختص--ر
است بر تاريخ گروھ-ی ک-ه ام-روز ب-ا ن-ام
»گ---رايش ب---ينالملل---ی مارکسيس---تی« در
چھل کشور جھان فعال است .اي-ن مطل-ب
پ--س از مص--احبه ب--ا آلک--س گران--ت ،دبي--ر
گ--روه "فاي--تب--ک" )عض--و ھم--ين گ--رايش
در کانادا( قدمی ديگر در معرفی گ-رايش
مارکسيس--ت ب--ينالملل--ی اس--ت .اي--ن مطل--ب
ع----الوه ب----ر اش----اره ب----ه مق----اطع ت----اريخی
ش--کلگي--ری گ.م.ب ب--ه تئ--وری اص--لی و
بني------ادين آن يعن------ی "ل------زوم دخال------ت در
س-------ازمانھ-------ای ت-------ودهای ک-------ارگران"
میپردازد .نوامبر ٢٠٠٨
وقت--ی ص--حبت از نوش--تهھ--ای تروتس--کی
است بيشتر گروهھای مدعی تروتسکيست
ب-ودن ،نتيج--هگي--ریھ--ای تروتس--کی را در
آثار اصلی او به عنوان تحليل دورهای که
تروتس--کی راج--ع ب--ه آن م--ینوش--ت قب--ول
میکنند .کاری ک-ه م-ا باي-د انج-ام دھ-يم ب-ه
کار بستن "شيوه" )متد( مارکس ،انگلس،
لنين و تروتسکی در جھان ام-روز اس-ت.
پس قضيه دعوا بر سر تفاسير مختلف از
تروتسکی نيس-ت .مھمت-رين مس-ئله ،بح-ث
در مورد دورهای اس-ت ک-ه از آن گذش-تيم
و مرحلهای که در آن ھستيم.
تروتسکی انتظار موجی انقالبی در پايان
جن--گ جھ--انی دوم را م--یکش--يد و انتظ--ار
داشت انترناسيونال چھار به نيروی غالب
درون جن---بش ک---ارگری ب---دل ش---ود .م---وج
انقالبی صورت گرف-ت .جن-گ داخل-ی در
يون--ان ،جن--بش مقاوم--ت و اعتص--ابات در
ايتالي-----ا و فرانس-----ه در اواخ-----ر جن-----گ و
بالفاصله پ-س از پاي-ان آن ،انق-الب چ-ين،
مب--ارزه ب--رای اس--تقالل در سراس--ر جھ--ان
استعمار ،پيروزی قاطع حزب کارگر در
انتخابات ) ١٩٤٥در بريتانيا( ،و  ...ھمه

ميليتانت
و ھم----ه نش----ان م----یدھ----د ک----ه پ----يشبين----ی
تروتس--کی ص--حيح ب--ود .تنھ--ا مش--کل اي--ن
ب---ود ک---ه نيروھ---ای انترناس---يونال چھ---ار
ضعيفتر از آن بودند که نقشی پايهای در
اي---ن وق---ايع ب---ازی کنن---د .نتيج---ه ،شکس---ت
تاريخی عظيمی برای جنبشھای انقالب-ی
ب---ود ک---ه در پاي---ان جن---گ ظھ---ور کردن---د.
م-ورد
وقتی ھم پيروزی حاصل شد ،مث-ل
ِ
چ--ين ،اي--ن پي--روزی ش--کل استالينيس--م ب--ه
خ--ود گرف--ت يعن--ی دول--ت م--نحط ک--ارگری
روی الگوی رژيم شوروی.
ريش-------هی تجزي-------ه و انش-------عاب جن-------بش
تروتس---کی ب---ه اي---ن دوره ب---از م---یگ---ردد.
رھبری انترناسيونال چھ-ار ب-ه ھ-يچ وج-ه
ق------ادر ب------ه درک اوض------اع نب------ود .اگ------ر
نوشتهھای رھبران-ی ھمچ-ون جيم-ز ک-انن
)رھبر وقت حزب کارگران سوسياليس-ت
در آمريکا( در اواخر دھهی  ٤٠و اوايل
دھ---هی  ٥٠را بخواني---د ب---ه چش---مان---دازی
کامال غلط میرسيد .چشمانداز مورد نظر
او بح----ران بالفص----ل س----رمايهداری و در
نتيجه تحوالت انقالبی در کوتاهمدت ب-ود.
در س-----ال  ١٩٤٦انترناس-----يونال چھ-----ار،
کنف-رانس ب-ينالملل-ی خ-ود را برگ-زار
پيش
ِ
ک---رد .بياني---هی اي---ن کنف---رانس را ارنس---ت
مندل نوشت.
اين بيانيه مغاير ب-ا واقعي-ت ب-ود .رھب-ری
انترناسيونال چھار به اي-ن تئ-وری رس-يده
بود ک-ه س-رمايهداری نم-یتوان-د نيروھ-ای
مولده را از سطح سال  ١٩٣٨فراتر ببرد
و ھرگون--ه اوج اقتص--ادی ممک--ن نيس--ت.
اين تئ-وری ب-ه کل-ی غل-ط از ک-ار در آم-د.
شکست طبقهی کارگر پس از جنگ شرط
سياس---ی اص---لی ب---رای ش---کوفايی اقتص---اد
بود .اياالت متحده پس از جنگ ب-ه ش-دت
تقوي--ت ش--ده ب--ود .ابرق--درت س--رمايهداری
اصلی بود که از توليدات جنگ ،سودھای
عظيم---ی انباش---ته ب---ود .آمريک---ا از ت---رس
انق---الب در اروپ---ا پ---ولھ---ای عظيم---ی ب---ه
کشورھايی ھمچون آلمان ،ايتاليا ،فرانسه
و غيره فرستاد ت-ا اقتصادھايش-ان را احي-ا
کن--د .خراب--یھ--ای جن--گ ،برنام--هی عظ--يم
بازس--ازی را ض--روری م--یس--اخت .تم--ام
اينھ-ا پاي-هی بزرگت-رين ش-کوفايی و اوج
اقتصادی در تاريخ سرمايهداری شد.
رھب-ری انترناس-يونال چھ-ار نم-یتوانس--ت
ِ
ب-----ا اي-----ن تح-----والت جدي-----د کن-----ار بياي-----د.
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نمیفھميدن-د ب-ازبينی جدي-دی از موقعي-ت،
ض--روری اس---ت .واقعي--ت اي---ن اس--ت ک---ه
آنھا فکر میکردند میتوانند نيروھايشان
را ب--ا اي--ن وع--ده ک--ه ب--ه انق--الب "چي--زی
نمانده" حفظ کنند .چنين سياستی نتيج-های
به جز تجزيهی انترناسيونال نداشت.
چن---انک---ه لن---ين توض---يح داده اس---ت اگ---ر
اشتباھات را تصحيح نکنی از خطايی ب-ه
خط--ای ديگ--ر م--یرس--ی .نتيج--هی نھ--ايی
سکتاريسم است .آنھا که خطاھايش-ان را
نفھميدن--د ب--ه راهش--ان در ج--ادهی انحط--اط
ادامه دادند و به ھمه ن-وع تئ-وری عجي-ب
و غري----ب رس----يدند .از تئ----وری انق----الب
بالفص--ل ب--ه تئ--وری "ب--ورژواييزه ش--دن"
طبق--هی ک--ارگر در اروپ--ا رس--يدند .ب--رای
مث--ال ارنس--ت من--دل در آوري--ل  ١٩٦٨در
جلس--های در لن--دن اع--الم ک--رد ک--ه طبق--هی
کارگر اروپا تا حداقل بيست سال جنبش-ی
نخواھ--د داش--ت .اي--ن در آس--تانهی جن--بش
عظ---يم ک---ارگران فرانس---ه در م---ه ١٩٦٨
بود!
رھبری ح-زب کمونيس-ت انقالب-ی ،عض-و
انترناسيونال چھار در بريتاني-ا ،تغييرات-ی
را که صورت میگرفت درک ک-رد و ب-ه
اصلی
چشمانداز متفاوتی رسيد .تئوريسين
ِ
اي----ن ح----زب ،ت----د گران----ت ب----ود .اگ----ر ب----ه
وبس--ايت م--ا )در دف--اع از مارکسيس--م –
 (Marxist.comبروي----د کت----ابی ب----ا ن----ام
"نوار ممتد" پيدا میکنيد .اين مجموعهای
از نوش--تهھ--ای ت--د در س--الھ--ای  ١٩٣٨ت--ا
 ١٩٨٣اس---ت .قض---اوت ب---ا ش---ما ام---ا در
--ادی" اي---نقس---مت "چش---مان---دازھای اقتص ِ
کتاب که در سال  ١٩٤٦نوشته شده است
به تحليلی از شکوفايی اقتصادی در ح-ال
وق----وع م----یرس----يد ک----ه ارزي----ابی بس----يار
تحوالت وقت است.
عقالنیتری از
ِ
مج-----ددا ب-----ر س-----ر چ-----ين ني-----ز رھب-----ری
انترناسيونال چھ-ار م-یگف-ت م-ائو باي-د ب-ا
چيانگ کای شک سازش کند .نوشتهھ-ای
ت--د راج--ع ب--ه چ--ين نش--ان از درک بس--يار
دقيقتری از اوضاع میدھد.
ت-----د در نوش-----تهھ-----ای خ-----ود راج-----ع ب-----ه
شکلگيری "بناپارتيسم پرولت-ری" )يعن-ی
بوروکراتي------ک
دول------تھ------ای م------نحط و
ِ
کارگری( در اروپای ش-رقی ،چ-ين ،کوب-ا
و غيره دراف-زودهی مھم-ی ب-ه مارکسيس-م
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داش---ت .رھب---ری انترناس---يونال چھ---ار در
ابت--دا نم--یپ--ذيرفت ک--ه آنچ--ه در اروپ--ای
شرقی وجود دارد رژيمھايی روی الگوی
روس-----يهی ش-----وروی اس-----ت .س-----پس راه
توضيح دليل( و حتی
ديگری رفتند )بدون
ِ
بعض---ی از اي---ن کش---ورھا )چ---ين ،کوب---ا،
يوگس-------الوی( را "دول-------تھ-------ای س-------الم
محض اي-نک-ه اي-ن
کارگری" ناميدند و به
ِ
تعريف نيز غيرقابل دفاع ش-د آن را کن-ار
زدند.
میتوانم جزئيات بسيار بيشتری راجع ب-ه
رھبری وقت انترناسيونال چھار
خطاھای
ِ
ذک--ر ک--نم ام--ا ب--ه نظ--رم اي--ن نک--ات کوت--اه
ک--افی اس--ت ت--ا نش--ان دھ--يم من--دل ،ک--انن و
شرکا پس از جنگ راه خود را گم کردن-د
و اي--ن ب--ه بيراھ--ه رف--تن از تحلي--ل اص--يل
مارکسيستی منجر شد.
چي---زی ک---ه م---یخ---واھم ب---ر آن تاکي---د ک---نم
-روه "اعت--راض سوسياليس--تی"رويک--رد گ ِ
) (١ب--ه س--ازمانھ--ای ت--ودهای اس--ت .ب--ر
خ--الف بقي--ه گ--روهھ--ا ب--ه نظ--ر م--ا وقت--ی
ک--ارگران دس--ت ب--ه حرک--ت م--یزنن--د ب--ه
س--مت س--ازمانھ--ای کوچ--ک در حاش--يهی
جنبش کارگری نمیروند .آنھا از طريق
س---ازمانھ---ای ت---ودهای س---نتی خ---ود عم---ل
میکنند.
ک---ل ت---اريخ جن---بش ک---ارگری ب---ينالملل---ی
تاييدی بر اين واقعيت است .انترناسيونال
کمونيستی سوم از فرقهھای کوچک متولد
نشد بلک-ه از دل جن-اح چ-پ انترناس-يونال
سوسياليستی دوم بيرون آم-د .بلش-ويکھ-ا
حزب منشويکھا
سالھا جناحی از ھمان
ِ
بودن--د و س--پس ب--ه عن--وان نيروي--ی مس--تقل
ظھور کردند .احزاب کمونيست فرانسه و
ايتالي------ا از درون اح------زاب سوسياليس------ت
بيرون آمدند .ح-زب کمونيس-ت آلم-ان ني-ز
ب--ه ھم--ين ش--کل ني--روی ت--ودهایاش را از
انشعابی از چپ حزب سوسيال دموکرات
گرف----ت و  ...البت----ه در بريتاني----ا ،ح----زب
کمونيس------ت از ترکي------ب چھ------ار گ------روه
کوچ-کت-ر ش--کل گرف-ت .ام--ا پيش-نھاد م--ن
اينس--ت ک--ه کت--اب "کمونيس--م چ--پ بيم--اری
ک----ودکی" از لن----ين )منتشرش----ده در س----ال
 (١٩٢٠را بخوانيد و به مشورت لن-ين ب-ا
کمونيس-تھ-ای بريتاني-ا توج-ه کني-د .او ب-ه
آنھ---ا پيش---نھاد م---یکن---د ب---ه درون ح---زب
کارگر بريتانيا بروند!

ميليتانت
اي--ن تاکتي--ک را لن--ين اخت--راع نک--رد .اي--ن
بخشی از سنت خود مارکس بود .در سال
 ١٨٤٨کمونيستھای آلمانی سازمان خود
را منحل کردند ت-ا وارد ح-زب دم-وکرات
ش--وند چ--ون در آن مرحل--ه پيش--رفتهت--رين
ک----------ارگران درون آن بودن----------د .خ----------ود
انترناس-------يونال اول متش-------کل از ان-------واع
عناص--ر ب--ود از کمونيس--تھ--ای اص--يل ت--ا
اتحادي-----ه ک-----ارگریھ-----ای بريتاني-----ا ک-----ه
نماين-----دهھايش-----ان اغل-----ب اشخاص-----ی ب-----ا
گرايشات ليبرال بودند.
اگ--ر اي--ن درسھ--ا را در م--ورد ام--روز ب--ه
ک--ار ببن--ديم ب--ه اي--ن نتيج--ه م--یرس--يم ک---ه
مارکسيس--------تھ--------ای حقيق--------ی ،يعن--------ی
تروتسکيس--تھ--ا ،باي--د خ--ود را ب--ه س--مت
سازمانھای تودهای متمايل کنن-د .تن-اقض
اين دوره رھبری به کل-ی م-نحط سوس-يال
--وکرات جن---بش اس---ت ک---ه آرم---انھ---ایدم
ِ
کارگران را زير پا م-یگ-ذارد )نگ-اه کني-د
ب--ه بل--ر در بريتاني--ا ،ژوس--پن در فرانس--ه،
شرودر در آلمان و غيره(.
اما منحط اعالم کردن رھبری رسمی کار
آس---انی اس---ت .وظيف---ه ،س---اختن آلترن---اتيو
است .سوال اينجاست :اينکه تنھا "ح-زب
انقالب--ی" را اع---الم کن--يم و منتظ---ر ش---ويم
تودهھا به ما بپيوندند ،کافی است؟ به نظر
ما اينطور نيست .مارکسيستھا باي-د ن-زد
ک---ارگران برون---د و ص---بورانه ،آلترن---اتيو
خود را توضيح دھند .به نظر م-ا پيش-نھاد
لن--ين ب--ه کمونيس--تھ--ای بريتاني--ا در س--ال
 ١٩٢٠ام----روز حت----ی بيش----تر از آن----روز
صدق م-یکن-د .اي-ن يک-ی از نک-ات اص-لی
است که ما را از تم-امی س-اير گ-روهھ-ای
مدعی تروتسکيست بودن ،متمايز میکند.
به نظر ما اين امری جزئی نيست.
شايد از حزب سوسياليست )عض-و کميت-ه
برای انترناسيونال کارگری( شنيده باشيد.
اين گروه قبال گرايش ميليتانت نام داشت.
درون ح--زب ک---ارگر ک---ار م---یک---رد و ت---د
ِ
گرانت ،بنيانگ-ذار و تئوريس-ين اص-لی آن
ب--ود .متاس--فانه اکثري--ت رھب--ری بريتاني--ا
مواض---عی مش---ابه رھب---ری انترناس---يونال
چھار در پايان جن-گ جھ-انی دوم گرف-ت.
تفاوتھای بسياری ھست اما شباھتھ-ای
بسياری نيز ھست.
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گ--رايش ميليتان--ت ب--ا اتخ--اذ جھت--ی درس--ت
نس---بت ب---ه ح---زب ک---ارگر و اتحادي---هھ---ای
--پک---ارگری ب---ه نيروي---ی قدرتمن---د در چ ِ
بريتانيا بدل شده بود .در اوج خود ،حدود
 ٨٠٠٠ھ--وادار داش--ت .س--ه عض--و ح--زب
ک-----ارگر در مجل-----س از عقاي-----د آن دف-----اع
میکردن-د ،ش-ورای ک-ارگری ليورپ-ول را
در دس---ت داش---ت و بس---ياری از رھب---ران
مھم اتحاديهھای کارگری با آن بودند .در
ض--د مالي--ات
ض--من رھب--ر جن--بش عظ--يم
ِ
س----رانه در دھ----هی  ١٩٨٠ب----ود ک----ه ب----ه
تظاھراتی  ٢٥٠ھزار نفره در لندن کشيد
)در ھم--ان روز  ٥٠ھ--زار نف--ر ديگ--ر ھ--م
در گالسگوی اسکاتلند تظاھرات کردند(.
متاسفانه اکثريت رھبری نت-ايجی غل-ط از
وقايع دھهی  ١٩٨٠گرفت.
در دھهی  ١٩٨٠شاھد ثباتگي-ری موق-ت
س----رمايهداری در س----طح جھ----انی ب----وديم.
عوامل زيادی باعث اين وض-عيت بودن-د.
از جمله شکس-ت مب-ارزات دھ-هی ١٩٧٠
که ب-ا جن-بش  ١٩٦٨ش-روع ش-ده ب-ود .در
دھ--هی  ١٩٧٠ش--اھد چ--رخش ب--ه چ--پ در
سراس--ر جھ--ان ب---وديم .در اروپ--ا اي--ن ب---ه
اف-------زايش عظ-------يم آرا ب-------رای اح-------زاب
سوسياليست و کمونيست ترجمه شد .تمام
اي----ن اح----زاب ،ب----ه ھم----راه اتحادي----هھ----ای
ک--ارگری ،ش--اھد اف--زايش بس--يار اعض--ای
خود بودند .بر اين پايه بود که با پيشروی
وق--ايع ش--اھد راديک--الگراي--ی روزاف--زون
اعض--ای معم--ولی اي--ن س--ازمانھ--ا ب--وديم.
اين به نوبهی خود به تش-کيل جري-انھ-ای
چپ قوی درون اين احزاب انجاميد.
در بريتاني-----ا از س-----ال  ١٩٧٤ت-----ا ١٩٧٩
دول-----ت ک-----ارگری داش-----تيم .اي-----ن دول-----ت
ک---ارگری ب---ه خ---اطر سياس---تھ---ای دس---ت
راس---تی خ---ود راه ق---درتگي---ری ت---اچر را
صاف ک-رد .اي-ن باع-ث زي-ر س-وال ب-ردن
رھبری حزب کارگر از سوی صفوف آن
شد .گرايش ميليتانت در چنين شرايطی به
نيرويی مھم بدل شد .با اين وجود باي-د ب-ه
خ-اطر داش--ته باش-يم ک--ه رش-د اي--ن گ--رايش
ھرچقدر چشمگير بود ،نسبت به ان-دازهی
جن---بش ک---ارگری بريتاني---ا ھن---وز نيروي---ی
بس--يار کوچ--ک ب--ود .يعن--ی اينق--در ق--درت
نداشت تا رھبری آلترناتيوی برای طبقهی
کارگر عرضه کند.
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اينگون--ه ب--ود ک--ه در دھ--هی  ١٩٨٠ش--اھد
زوال ت---دريجی اتحادي---هھ---ای ک---ارگری و
حزب کارگر ب-وديم .ب-ه ي-ک نس-ل خيان-ت
ش----ده ب----ود و اي----ن باع----ث ش----د بس----ياری
مش------ارکت فع------ال در ح------زب ک------ارگر و
اتحادي---هھ---ا را کن---ار بگذارن---د .اي---ن زوال
دف--اع از عقاي--د مارکسيس--تی حقيق--ی درون
ح--زب ک--ارگر را مش--کل س--اخت .واقعي--ت
قض--يه اي--نج--ا ب--ود ک--ه ش--اھد گ--ردش ب--ه
راست درون جن-بش ک-ارگری ب-وديم .اي-ن
بوروکراس--ی
ب--دينخ--اطر ممک--ن ش--د ک--ه
ِ
س--ازمانھ--ای ک--ارگری نس--بتا از ھرگون--ه
کنت----رل از س-----وی ص----فوف جن-----بش آزاد
میشد.
متاسفانه اکثريت رھب-ری ميليان-ت ب-ه اي-ن
نتيجه رسيد که مشکل ،خود حزب کارگر
است .سپس به اين ت-وھم رس-يدند ک-ه اگ-ر
سازمان "مس-تقل" تش-کيل دھن-د و "پ-رچم
را بلن--د نگ--اه دارن---د" مش--کالتش--ان ح---ل
م---یش---ود .اي---ن اش---تباھی ب---زرگ ب---ود .از
ح--زب ک--ارگر بي--رون آمدن--د و از آن روز
به بعد سقوط کردهاند تا اي-نج-ا ک-ه بس-يار
ض--عيفت--ر ش--دهان--د )از ح--دود  ٤٠٠٠نف--ر
در سال  ١٩٩٢اکنون به حدود  ٤٠٠نف-ر
رس---يدهان---د!( .ب---ا ي---ک اش---تباه ش---روع ب---ه
گرفتن نتايج بدبينانه از کل موقعيت عينی
کردند .میگويند جنبش کارگری صد سال
به عقب رفته است و ...
اين روند را بارھا شاھد بودهايم .از افراط
ب--ه تف--ريط رفت--هان--د؛ درس--ت مث--ل ک--انن و
مندل پيش از آنھا.
اکن--ون م--ا ب--ا آغ--از م--وقعيتی ک--امال جدي--د
روبرو ھستيم .بحران اقتصادی جھانی از
سال  ١٩٢٩تاکنون از ھمه جدیتر است.
ف--یالح--ال ب--ه جن--بشھ--ای بزرگ--ی در آس--يا
انجاميده است .اندونزی در جلوی صحنه
است اما بسياری از پیاش میآيند .بر اين
پاي--ه اس--ت ک--ه ش--اھد بازگش--ت ت--ودهھ--ا ب--ه
سازمانھای تودهای سنتی طبقهی ک-ارگر
ھس----تيم .چھ----ار س----ال پ----يش در بريتاني----ا
مخالف---ت ت---ودهای ب---ا محافظ---هک---اران ب---ه
پيروزی عظيم حزب ک-ارگر ترجم-ه ش-د.
در فرانس--ه ح--زب سوسياليس--ت از ھم--ين
روند بھره برده است .در يونان" ،جن-بش
سوسياليستی پان ھلن-ی" )حزب-ی سوس-يال
دم--وکرات-م( در ق--درت اس--ت .در آلم--ان
نيز ھمين اتفاق افتاده است و ...

ميليتانت
در اي-----ن مرحل-----ه ت-----ودهھ-----ا ب-----ه س-----مت
س--ازمانھ--ای س--نتی نم--یرون--د بخص--وص
وقت-----ی در دول-----ت ھس-----تند .مث-----ل م-----ورد
بريتانيای امروز .و به ھمين خاطر اس-ت
که ما سازمان "جوانان ب-رای سوسياليس-م
بھت-رين
بينالملل-ی" را ب-راه انداخت-هاي-م ت-ا
ِ
جوانان را جذب کنيم .اما در طوالنیمدت
اوض--اع ع--وض م--یش--ود .بل--ر ب--ه احتم--ال
بس---يار زي---اد در انتخاب---ات بع---دی پي---روز
م----یش----ود ام----ا س----پس دوب----اره باي----د ب----ه
دس--تاوردھای طبق--هی ک--ارگر حمل--ه کن--د.
فعال دارد از پايينت-رين ن-رخ بيک-اری در
 ٢٥س----ال بھ----ره م----یب----رد .س----ال گذش----ته
دس---تمزدھا در بريتاني---ا پ---نج درص---د ب---اال
رف--ت و ت--ورم کمت--ر از  ٣درص--د .يعن--ی
ک---ارگران در واق---ع افزايش---ی واقع---ی در
دس---تمزد داش---تند .ام---ا اي---ن وض---ع دي---ری
نمیپايد.
ب--ه موقعي--ت در ايتالي--ا نگ--اه کني--د .ائ--تالف
مرکز و چپ در انتخابات شکس-ت خ-ورد
گرچه سياستھايی مشابه بلر داش-ت .ام-ا
در ايتاليا بيک-اری نزدي-ک ب-ه  ١٠درص-د
اس--ت يعن--ی دوبراب--ر بريتاني--ا .دس--تمزدھا
س--ال گذش--ته تنھ--ا  ٢درص--د اض--افه ش--د و
ت--ورم نزدي---ک ب--ه  ٣درص---د اس--ت يعن---ی
ک----اھش دس----تمزد واقع----ی .اکن----ون ش----اھد
تخاصمات داخلی درون ح-زب دم-وکرات
چ----پ ھ----م ھس----تيم و اي----ن در مرحل----های
-ر بيش--ترم--یتوان--د ب--ه انش--عاب ب--ين عناص ِ
----ی ب-----ورژوايی و ب-----وروکراتھ-----ایعلن ِ
نزديکتر به جنبش کارگری بکشد .دولت
برلوسکونی ب-االخره ب-ه واک-نش در مي-ان
کارگران میانجامد و اين بر اتحاديهھ-ای
کارگری ،ح-زب دم-وکرات چ-پ و ح-زب
احي---------ای کمونيس---------تی )ريفوندازيون---------ه
کمونيس-----تا( ت-----اثير م-----یگ-----ذارد .در اي-----ن
موقعي----ت ريفوندازيون----ه )اگ----ر برنام----هی
مارکسيستی حقيقی داشت( میتوانست بر
ک--ارگرانی ک--ه ب--ه ح--زب دم--وکرات چ--پ
جلب شدهاند ،تاثير بگذارد.
در بريتاني--ا ،بل--ر ت--ا م--دت زي--ادی جايگ--اه
کنونی را حفظ نم-یکن-د .رک-ود ت-ازه دارد
تاثير خودش را میگذرد .در عرض يکی
دو سال بريتانيا به رکودی ج-دی م-یکش-د
و اي----ن باع----ث م----یش----ود م----ردم اعتم----اد
کن-ونیش-ان )ک-ه "ک-ارگر جدي-د" م-یتوان--د
رش----د اقتص----ادی را تض----مين کن----د( را از
دست بدھن-د و ح-زب ک-ارگر ب-دين ترتي-ب
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در آين---ده شکس---ت م---یخ---ورد .در چن---ين
ش----رايطی انتقادھ----ای درون----ی در ح----زب
کارگر آغاز م-یش-وند .اي-ن رون-د احتم-اال
اول از اتحادي-----هھ-----ای ک-----ارگری آغ-----از
میشود .ما فیالح-ال ش-اھد نش-انهھ-ای آن
ھس--تيم .نگ--اه کني--د ب--ه اعتص--ابات مت--روی
لن-----------دن و اعتص-----------ابات غيرق-----------انونی
)غيراتحادي--های( ک--ارگران پس--ت .و اگ--ر
بلر طرحھای خود برای خصوصیسازی
خ---دمات درم---انی را پ---يش بب---رد باي---د ب---ا
روي--ارويی بزرگ--ی ب--ا ک--ارگران خ--دمات
درمانی روبرو شود .تمام اي-نھ-ا ب-االخره
تاثيراتی بر درون حزب کارگر میگذارد
و اين اتفاق ک-ه بيافت-د مارکسيس-تھ-ا باي-د
بدانند چگونه خود را به اين روند ،جھ-ت
دھند.
جنبش که به انفجار برسد ،ني-از ب-ه عقاي-د
مارکسيس--تی از راه م--یرس--د .ب--دون اي--ن
عقايد کارگران و جوانان مبارزه م-یکنن-د
اما به رھب-ریای ک-ه شايس-تهی آن ھس-تند
نمیرسند.
ب--ه نظ--رم ب--ر س--ر مس--ئلهی س--ازمانھ--ای
ت--ودهای باي--د از ھرگون--ه س--وتفاھم دوری
کرد .باور ما بر اين است که وقتی تودهی
ک----ارگران تص----ميم ب----ه عمل----ی قاطعان----ه
میگيرن-د از طري-ق س-ازمانھ-ای ت-ودهای
سنتی عم-ل م-یکنن-د .اي-ن درس-ی اس-ت از
تاريخ و فھم دليل آن سخت نيست.
در دورهھ----ای "معم----ولی" ثب----ات نس----بی
تودهھا درگير در فعالي-ت سياس-ی نيس-تند.
در واق-----ع سياس-----ت را ب-----ا خ-----ود بيگان-----ه
م--یبينن--د .در اي--ن دورهھ--ا تنھ--ا اقليت--ی از
ک---ارگران و جوان---ان ب---ه فعالي---ت سياس---ی
عالقهمند اس-ت .بعض-ی مواق-ع اي-ن اقلي-ت
دخالت ت-ودهھ-ا
عمال به مانعی بر سر راه
ِ
ب---دل م----یش----ود؛ دقيق---ا بخ----اطر رويک----رد
محافظهکارانه و روتينيستی.
اگ---ر از چش---مان---داز ت---اريخی ط---والنی ب---ه
جن----بش طبق----هی ک----ارگر نگ----اه کن----يم ب----ه
دورهھايی از شورش انقالبی میرسيم که
در آن تودهی ک-ارگران ب-ه فعالي-ت کش-يده
ش--د .دورهھ--ای اينچنين--ی را در س--الھ--ای
 ١٩١٨ت--ا  ،١٩٢١دھ--هی  ٣٠در بعض--ی
کش--ورھا ،س--الھ--ای  ١٩٤٣ت--ا  ،١٩٤٨و
 ١٩٦٨و  ١٩٦٩ديدهايم.
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آنچ----ه ش----اھدش ب----وديم ع----روج انقالب----ی
طبقهی کارگر بود .احزاب و اتحاديهھای
ک---ارگری ک---ه فع----االن چن---دانی نداش----تند،
ناگھان پر شدند .حزب سوسياليست ايتاليا
در س---ال  ١٩١٨ح---دود  ٦٠ھ---زار عض---و
داشت اما تا سال  ١٩٢٠به بيش از ٢٠٠
ھ--زار عض--و رس--يد .فدراس--يون عم--ومی
کارگران ايتاليا )سجيل( ،که تحت رھبری
حزب سوسياليست بود ،در ھمين دوره از
 ٢٥٠ھ--زار عض--و ب--ه  ٢ميلي--ون و ١٥٠
ھزار عضو رسيد .اين عليرغم نقش علنا
ضدانقالبی اي-ن اتحادي-ه در جن-گ جھ-انی
اول بود.
در اينجا درس مھم ت-اريخی نھفت-ه اس-ت.
در دھهی اول قرن ،نيروی مخالفی درون
حزب سوسياليست ايتاليا شکل گرفته ب-ود
ام---ا متاس---فانه تص---ميم گرف---ت زودت---ر از
موعد از حزب سوسياليست بيرون بيايد و
بع----دھا در س----ال  ١٩١٢ب----ه انش----عاب در
س--------جيل ني--------ز انجامي--------د و اتحادي--------هی
سنديکاليستی انقالبی )يو.اس.آی ،اتحاديه
کارگران ايتاليا( را بنيان نھاد .باور اينھا
اي--ن ب--ود ک--ه دارن--د ب--ه ک--ارگران مجراي--ی
ب--رای آم--ال انقالب--یش--ان م--یدھن--د .چن--ين
چيزی اتفاق نيافتاد.
س------جيل ھمچن------ان س------ازمان اتحادي------هی
کارگری اصلی باقی بماند ،علي-رغم نق-ش
خي-----انتگرش .تنھ-----ا دس-----تاورد "اتحادي-----ه
ک--ارگران ايتالي--ا" انش--عاب درون ص--فوف
طبق---هی ک---ارگر ب---ود ک---ه تنھ---ا ک---ارگران
پيشرفتهتر را از تودهھا منزوی ساخت.
وقتی شرايط حاصل از جن-گ ت-ودهھ-ا را
ب-ه عم--ل کش--اند ،آنھ-ا ب--ه س--جيل و ح--زب
چ--پ ت--ودهای
سوسياليس--ت روی آوردن--د.
ِ
درون حزب سوسياليست و سجيل تنھا ب-ا
گ-----ذر از "مدرس-----هی رفرميس-----م" ش-----کل
گرفت .نتيجه ،در مرحلهی بعدی ،تشکيل
ح---زب کمونيس---ت ايتالي---ا در س---ال ١٩٢١
بود .تودهھا بايد به چشم خود فعاليتھ-ای
اي--ن رھب--ران رفورميس--ت را م--یديدن--د ت--ا
اينکه به دنبال آلترناتيوی انقالبی بگردند.
ھم--ين رون--د در فرانس--ه ھ--م اتف--اق افت--اد و
ح---زب سوسياليس---ت ن---امش را ب---ه ح---زب
کمونيست تغيير داد و در س-ال  ١٩٢٠ب-ه
انترناسيونال س-وم پيوس-ت .در آلم-ان ني-ز
ش-اھد ھم-ين رون--د ب-وديم؛ ح-زب سوس--يال

ميليتانت
--تقل آلم---ان از دل انش---عابیدم---وکرات مس ِ
درون ح--زب سوس--يال دم--وکرات بي--رون
آمد .بخش اعظم اين حزب جديد بعدھا ب-ه
کمونيس--تھ--ای آلم--انی پيوس--تند و ح--زب
کمونيست آلمان تشکيل شد.
به طور کل-ی م-یت-وانيم ببين-يم ک-ه چگون-ه
احزاب انقالبی تودهای انترناسيونال س-وم
حاص------ل تم------ايز درون------ی ب------ا اح------زاب
سوسياليست بودند.
اما وقت-ی جنبش-ی ک-ه اي-ن اح-زاب را پدي-د
آورد افول کند ،چه اتف-اقی م-یافت-د؟ اگ-ر
آم--ال انقالب--ی ت--ودهھ--ا م--ورد خيان--ت ق--رار
بگي--رد و طبق--هی ک--ارگر شکس--ت بخ--ورد
شاھد ترک عظيم اين احزاب خواھيم بود.
تنھا اليهی کوچکی فع-ال ب-اقی م-یمان-د و
اي----نھ----ا معم----وال عناص----ر وف----ادارتر ب----ه
بوروکراس---ی حزب---ی ھس---تند .اي---نھ---ا از
شکستھ-ا نت-ايجی غل-ط م-یگيرن-د و م-انع
ديگری بر سر راه کل کارگران و جوانان
م---یش---وند .در چن---ين ش---رايطی دف---اع از
عقاي-------د انقالب-------ی س-------ختت-------ر اس-------ت و
مارکسيستھا خود را منزویتر میيابند.
دقيقا در چنين موقعيتی است که گرايشات
سکتاريس---تی چ---پ افراط---ی )و ھمچن----ين
گرايش---ات رفورميس---تی( فرص---ت ش---کل
يافتن دارند .آنارشيستھا پس از شکس-ت
کم--ون پ--اريس ب--ه عن--وان نيروي--ی درون
-رايشانترناس--يونال اول ظھ--ور کردن--د .گ
ِ
چپ رھبری انترناسيونال چھار را
اولترا ِ
نيز میتوان به ھمين شکل توضيح داد.
اما موضوع مورد توجه ما رون-دی اس-ت
که در آن اليهای از کارگران پيشرفته در
جنبش نيز میتوانند به عقايد سکتاريس-تی
برس--ند .دقيق--ا ب--ه اي--ن خ--اطر ک--ه پيش--رفته
ھستند میخواھن-د مب-ارزه را پ-يش ببرن-د.
ام---ا چ---ون درک مارکسيس---تی از ش---يوهی
تح----ول جن----بش ندارن----د از طبق----هی خ----ود
ناشکيبا میشوند.
وقتی تودهھا درگير سياست نيستند ،وقتی
مش--ارکت فع--الی در س--ازمانھ--ای ت--ودهای
ندارند ،رھبری اين سازمانھا میتواند به
راست بچرخد .ک-ارگران پ-س از دورهای
از شکس-تھ-ا ،ي-ا ش-کوفايی ط-والنی مث--ل
دورهی شکوفايی دھهھای  ٥٠و  ،٦٠گاه
سياس--ت را ب--ه رھب--ری م--یس--پرند .ب--دون
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مشارکت فعال تودهھا ،کنترل اين رھبران
رفورميست ممکن نيست.
اگ--ر نفھم--يم طبق--ه چگون--ه حرک--ت م--یکن--د
میتوانيم در چنين موقعيتھ-ايی ب-ه نت-ايج
غل------ط برس------يم و بخش------ی از ک------ارگران
پيشرفتهتر به ھمين اشتباه میافتن-د .وقت-ی
جن----بش اق----ول م----یکن----د اي----ن ب----ه تقوي----ت
---ی اتحادي----هھ----ای ک----ارگری وبوروکراس ِ
اح----زاب ت----ودهای ک----ارگران م----یانجام----د.
بعضی کارگران پيشرفتهت-ر ب-ه مب-ارزهی
خود عليه اين بوروکراسی ادامه میدھن-د
اما بازتابی ميان صفوف پيدا نمیکنند .از
اي--نج--ا ب--ه اي--ن نتيج--ه م--یرس--ند ک--ه اي--ن
سازمانھا بيش از ان-دازه بورورکراتي-ک
ھس--تند و س--پس م--یرون--د ت--ا اتحادي--هھ--ا ي--ا
احزاب جديدی برپا کنند ب-ا اي-ن خي-ال ک-ه
آلترناتيو جدي-دی ب-ه طبق-هی ک-ارگر ارائ-ه
کنند .متاسفانه در میيابند که ک-ار بي-رون
س--ازمانھ--ای رس--می خيل--ی آس--ان نيس--ت.
چرا که ھيچ ميانبر و ھيچ فرمول جادويی
برای حل مشکل وجود ندارد .اگر جن-بش
به عل-ت شکس-تھ-ای گذش-ته رو ب-ه اف-ول
گذاش----ته تنھ----ا ب----ا اع----الم ح----زب انقالب----ی
"مس--تقل" نم--یش--ود مش--کل را ح--ل ک--رد.
جنبش طبقهی ک-ارگر ض-رباھنگ خ-ود و
زمانبندی خود را دارد .نمیتوان پيش از
موعد آنرا به حرکت سريعتر واداشت.
واض--ح اس--ت ک--ه حض--ور ح--زب انقالب--ی
ت--ودهای م--یتوان--د اوض--اع را ب--ه س--رعت
تغيي--ر دھ--د ام--ا حت--ی بلش--ويکھ--ا در س--ال
 ١٩١٧بالفاصله به عن-وان ني-روی غال-ب
در طبقهی کارگر ظاھر نشدند .ک-ارگران
باي-----د ابت-----دا از تجرب-----هی دول-----ت موق-----ت
میگذشتند تا آمادهی پيروی از بلشويکھا
ش--وند .اي--ن توض--يح م--یدھ--د ک--ه چ--را در
ابت----دا منش----ويکھ----ا بس----يار ق----ویت----ر از
بلش--ويکھ--ا بودن--د .اي--ن توض--يح م--یدھ--د
چ----را لن----ين تاکتي----ک جبھ----هی متح----د را
برگزي---د .بلش---ويکھ---ا ب---ه منش---ويکھ---ا و
س----اير س----ازمانھ----ای ک----ارگری جبھ----هی
متحدی عليه سرمايهداران ارائه دادند .ب-ا
شعار مع-روف خ-ود "ج-دايی از ده وزي-ر
ب----ورژوا" از منش----ويکھ----ا خواس----تند از
ب--ورژوازی ج--دا ش--وند .اي--ن تاکتي--ک ب--ه
ھم--راه مخالف--ت ب--یتخفي--ف علي--ه طبق--هی
حاکم--هی روس--يه و نماين--دگان سياس--یاش
راه را ب--رای ج--ذب ت--ودهی ک--ارگران ب--ه
بلشويکھا باز کرد.
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چنانک---ه گف---تم لن---ين در کت---اب "کمونيس---م
چ------پ ،بيم------اری ک------ودکی" درسھ------ای
گرانبھ----------ايی در اختي----------ار کادرھ----------ای
مارکسيست قرار میدھد .بايد از آن اثر و
از تجربهی خود جنبش ک-ارگری در چن-د
دھه بياموزيم.

نمون--های از اي--نک--ه ب--ه چ--ه تاکتي--کھ--ايی
نباي---د رس---يد ک---اری اس---ت ک---ه طرف---داران
ارنس--ت من--دل در س--ال  ١٩٦٨در ايتالي---ا
انجام دادند .آنھ-ا درون ح-زب کمونيس-ت
کار میکردند .اين کار بسيار مشکلی بود
بخص-------وص در دورهی اف-------ول ح-------زب
کمونيس--ت ايتالي--ا .ح--زب داش--ت عض--و از
دست میداد و اعضا روز به روز پيرت-ر
میشدند.
در س--ال  ١٩٦٨جن--بش دانش--جويی نش--ان
داد که اوضاع در جامعه در حال التھ-اب
اس-----ت .در آن مرحل-----ه اقليت-----ی در ح-----ال
حرک--ت ب--ود و اي--ن در تخاص--م مس--تقيم ب--ا
بوروکراس-----ی ح-----زب کمونيس-----ت ب-----ود.
ِ
طرف---داران من---دل ب---ر پاي---هی اي---ن رون---د
تص--ميم گرفتن--د ح--زب کمونيس--ت را رھ--ا
کنند و سازمان مستقل علنی تاسيس کنن-د.
اما چشمانداز آنھا به کلی غلط بود.
س----ال  ١٩٦٩ش----اھد جن----بش عظيم----ی از
طبقهی کارگر ايتاليا بود که ابعاد انقالب-ی
داشت .ام-ا اي-ن ب-رخالف تص-ور بس-ياری
از چپھا ن-ه ب-ه بح-ران ح-زب کمونيس-ت
ک---ه ب---ه رش---د انجامي---د .ح---زب کمونيس---ت
ش---روع ب----ه رش----د ک----رد بخص----وص ب----ين
جوان--ان ،ھ--م دانش--جويان و ھ--م ک--ارگران.
تعداد اعضای آن به دو ميليون نفر رسيد.
اما دقيقا به علت ھمين رشد عقايد مخالف
درون ح--زب کمونيس--ت پ--ا گرف--ت .نس---ل

ميليتانت
جدي---دی از ک---ارگران و دانش---جويان وارد
فعالي---ت سياس---ی م---یش---د و ب---ه دنب---ال راه
جديدی از بنبست جامع-هی س-رمايهداری
بود .اين در مراح-ل آغ-ازين ب-ا پ-ا گ-رفتن
روزنامهی "مانيفست" عيان شد که ح-ول
حدود  ١٠٠ھزار عضو حزب کمونيس-ت
گرد آمده بود .متاسفانه رھبران اين گروه
ني--ز پ--س اخ--راج ب--ه نت--ايج غل--ط رس--يدند.
آنھا میتوانستند ب-ه ش-کلگي-ری مخ-الفتی
تودهای درون حزب کمونيس-ت بپردازن-د.
در ع--وض از ح--زب رفتن--د و ب--ه گروھ--ی
ح---دودا  ١٠ھ---زار نف---ره ک---اھش يافتن---د و
سپس بالکل ناپديد شدند.
حزب کمونيست از سال  ١٩٦٨تا ١٩٧٧
به رش-د خ-ود ادام-ه داد .پ-س از انتخاب-ات
 ١٩٧٦رھبری حزب کمونيست ايتاليا ب-ه
توافقی با دموکرات مسيحیھا رسيد و ب-ه
آمال کارگران ايتاليا خيان-ت ک-رد .اي-ن ب-ه
بحران--ی درون--ی انجامي--د ،بخص--وص پ--س
از شکس--ت در انتخاب--ات  .١٩٧٩اگ--ر در
آن زم---ان گرايش---ی مارکسيس---تی ب---ود ک---ه
ص---بورانه درون ح---زب کمونيس---ت ک---ار
م---یک---رد م---یتوانس---ت ب---ه دس---تاوردھای
بزرگ--ی برس--د و ک--ل اوض--اع را متح--ول
ش-دن
کند .اما در عوض ش-اھد ب-یروحي-ه
ِ
ص---فوف ح---زب کمونيس---ت و زوال---ش در
طوالنیمدت ب-وديم .ام-ا ک-ارگرانی ک-ه از
حزب کمونيست جدا شدند به ھيچ يک از
سازمان ھای "انقالب-ی" چ-پ افراط-ی در
چ---پ نپيوس---تند .اي---ن گ---روهھ---ا ني---ز وارد
بحران شدند و بسياری منحل شدند.
باي---د از اي---ن نمون---هھ---ای ت---اريخی درس
بگيريم و چشماندازی برای آينده بس-ازيم.
بح---ران س----رمايهداری ک----ارگران را ب----ار
ديگ--ر مجب--ور ب--ه تھ--اجم م--یکن--د .اي--ن ب--ار
کجا میروند؟ آنھا مج-ددا تنھ-ا م-یتوانن-د
به سازمانھای تودهای سنتی برون-د و م-ا
باي--د خ--ود را ب--رای دخال--ت در اي--ن رون--د
آماده کنيم.
آي---ا اي---ن ب---دين معن---ی اس---ت ک---ه فع---ال در
حوزهھای حزب بنشينيم و منتظر رس-يدن
ت---ودهھ---ا باش---يم؟ چن---ين چي---زی مض---حک
است .در شرايط ام-روز باي-د مجراي-ی ب-ه
س--وی پيش--رفتهت--رين ک--ارگران و جوان--ان
پيدا کنيم .بايد در مبارزات طبقهی کارگر
و دانش--جويان دخال--ت کن--يم و آلترن--اتيوی
ارائ--ه دھ--يم .اينگون--ه اس--ت ک--ه م--یت--وانيم
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نيروھ-------ايی ب-------رای س-------اختن گ-------رايش
مارکسيس---تی بس---ازيم ت---ا اي---ن گ---رايش در
آين---ده آم---ادهی دخال---ت در س---ازمانھ----ای
تودهای باشد .به ھمين خاطر است که بايد
تاکتي--کھ--ايی منعط--ف داش--ته باش--يم ام---ا
چش------مان------داز پاي------هایم------ان راج------ع ب------ه
سازمانھای تودهای سنتی طبقهی ک-ارگر
را فراموش نکنيم.
ام----روز ،ح----داقل در بيش----تر کش----ورھای
س---رمايهداری پيش---رفته ،ش---رايط تش---کيل
س--ريع ح--زب مارکسيس--تی ت--ودهای وج--ود
ن-----دارد .ھن-----وز توھم-----ات بس-----ياری ب-----ه
رفورميسم موجود اس-ت .اي-ن توھم-ات ب-ا
اع--الم ح--زب انقالب--ی از ب--ين نم--یرون--د.
ت--وھمھ--ای ت--ودهھ--ا ب--ا خ--ود وق--ايع ن--ابود
میشود .سرمايهداری به دورهای از ک-ش
و ق-----وسھ-----ای ب-----زرگ وارد م-----یش-----ود.
جن--بشھ--ای ب--زرگ ص--ورت م--یگيرن---د.
کارگران سازمانھای تودهای س-نتی خ-ود
را در بوتهی آزمايش قرار میدھند .آنھا
در دورهای چن----د س----اله ب----ه اي----ن نتيج----ه
میرسند که رھبران اي-ن س-ازمانھ-ا ھ-يچ
آلترن--اتيو واقع--ی ندارن--د .ک--ارگران روی
اي--ن س--ازمانھ--ا فش--ار م--یگذارن--د و رون--د
راديکاليزاس----يون مش----ابه آنچ----ه پ----س از
جنگ جھانی اول ،در دھهی  ،١٩٣٠پس
از جن--گ جھ--انی دوم و در دھ--هی ١٩٧٠
اتف---اق افت---اد ،ص---ورت م---یگي---رد .در آن
ھنگ--ام ني--روی مارکسيس--تی ک--وچکی ک--ه
جھ--ت ص--حيحی داش--ته باش--د م--یتوان--د ب--ه
سرعت رشد کند .اما برای دست يافتن به
اين ھدف ،ھستهی آن نيروی مارکسيستی
را باي--د ام--روز س--اخت .ب--ه ھم--ين خ--اطر
اس--ت ک--ه م--ا باي--د ب--دانيم چگون--ه بھت--رين
ک--ارگران و جوان--ان را ج--ذب کن--يم و در
عين ح-ال چش-مان-داز خ-ود ب-رای تح-والت
آينده درون س-ازمانھ-ای ت-ودهای را حف-ظ
کنيم.
"-١اعتراض سوسياليستی" گروھی است
ک----ه ت----د گران----ت و آل----ن وودز ،رھب----ران
ت--اريخی گ--رايش مارکسيس--ت ب--ينالملل--ی،
پس از اخ-راج از گ-رايش ميليتان-ت بني-ان
گذاش--تند .اي--ن گ--روه ام--روز از گ--روهھ--ای
فع----ال چ----پ در بريتاني----ا اس----ت و عض----و
گرايش بينالمللی مارکسيستی است – م.
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گروه "فايتبک" )مبارزه(
در کانادا
ترجمهی بابک کسرايی
مقدم----هی مت----رجم :اي----ن برنام----هی گ----روه
"فايتب-ک" اس-ت ،س-ازمانی کان-ادايی ک-ه
از عقاي--د گ--رايش مارکسيس--ت ب--ينالملل--ی
دفاع میکند.
حUUUUUزب نيودمUUUUUوکرات بUUUUUه قUUUUUUدرت روی
برنامهی سوسياليستی
ائ---تالف ب---ا ليب---رالھ---ا و محافظ---هک---اران
ممن--وع .اعض--ای ح--زب نيودم--وکرات در
مجلس بايد صدای پارلمانی جنبش تودهای
عليه برنامهی محافظهکاران باشند .بس-يج
نيرو با اتخاذ سياستھای سوسياليستی در
پاس----خ ب----ه نيازھ----ا و آم----ال ک----ارگران و
جوانان.

اشتغال کامل و حقوق مناسب برای ھمه
ھفت---هی ک---اری  ٣٢س---اعته ب---دون ک---اھش
حقوق .اخراج ممنوع .حق شغل ،مزاي-ای
مناس-ب ي--ا امک--ان تحص--يل .ح--داقل حق--وق
سراسری برابر با حداقل دو سوم متوس-ط
دس---تمزد .بازنشس---تگی داوطلبان---ه در ٥٥
سالگی با مقرری کامل برای ھمه.
حUUUUUUUق اعتصUUUUUUUاب ،حUUUUUUUق نماينUUUUUUUدگی در
اتحاديهھا و حق چانهزنی جمعی
لغ--و تم--امی ق--وانين ض--داتحاديهای .پاي--ان
برونس-پاری ،قراردادھ-ای موق-ت و تم-ام
ص---ورتھ---ای خصوص---یس---ازی .پاي---ان
ق--وانين اعتص--ابش--کن و قرب--انی س--اختن
اعضای اتحاديهھای کارگری.

ميليتانت
خدمات درمانی رايگان برای ھمه
ت--امين ھزين--هی خ--دمات درم--انی .خ--دمات
درم----انی خصوص----ی باي----د الغ----ا گ----ردد.
مل--یس--ازی غ--ولھ--ای داروس--ازی ک--ه از
مردم کارگر سود میبرند.
سالمت
ِ
برابری دو جنس
ارزش براب-ر.
دستمزد برابر برای کار با
ِ
ليبرالھا بايد ھزينهی برابری دستمزد را
فراھم کنند .سرمايهگذاری در مھدکودک،
مسکن و تجھيزات خانگی با کيفيت باال و
در دس----ترس ھمگ----انی .تم----ام زن----ان باي----د
اختيار کامل بر بدن خود داشته باشند.
اقدام برای دفاع از محيط زيست
تنھ--ا مالکي--ت عم--ومی ب--ر زم--ين ،ص--نايع
بزرگ ،نفت ،شرکتھای معادن و چوب،
انرژی و حمل نقل میتواند بنيان رويکرد
سوسياليستی حقيقی به محيط زيست باشد.
ط---رحھ---ای مح---يط زيس---تی در ھ---ر نس---ل
م---ورد ارزي----ابی ق----رار م----یگيرن----د و ن----ه
فصلھای مالی.
پايان تمام انواع تبعيض
پايان کنترلھای نژادپرس-تانهی مھ-اجرين
و پناھجوي-------ان .وح-------دت ک-------ارگران راه
شکست نژادپرستان و ش-رايطی اس-ت ک-ه
به نژادپرستی امکان ظھور میدھد.
برنامهی سوسياليستی توليد برای صنايع
ماھيگيری ،چوب و کشاورزی
حفاظت از محيط زيست و مشاغل .پاي-ان
ھ---رج و م---رج ب---ازار در ص---نعت من---ابع.
ملیسازی س-وپرمارکتھ-ا و ش-رکتھ-ای
کشاورزی-شيميايی که زندگی کشاورزان
را ن------ابود م------یکنن------د .آغ------از برنام------هی
سوسياليس-------تی داوطلبان-------هی تولي-------د در
کش---اورزی ک---ه ح---افظ مش---اغل و امني---ت
کشاورزان باشد.
تحصيالت برای ھمه
ھزين----هی م----دارس و دانش----گاهھايم----ان را
تامين کنيد .پاي-ان دس-تان-دازی ش-رکتھ-ا
ب----ه ک----الس درس .حف----ظ ش----ھريه و وام.
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ھب-هھ-ای مع--اش و تحص-يالت م-ادامالعم--ر
برای ھمه.
حق تعيين سرنوشت برای »که بک«
ب-ک« ب-ورژوا
عدم حمايت از حزب »ک-ه ِ
ناسيوناليس----ت و ح----زب ليب----رال ب----ورژوا
فدراليست .فدراس-يونھ-ای ک-ارگری »ک-ه
ب--ک« باي--د از اح--زاب س--رمايهداری ج--دا
ش----وند و حزب----ی ب----رای اتح----اد و من----افع
مشترک تمام کارگران ،مس-تقل از ملي-ت،
ايجاد کنند.
پايان قرنھا سرکوب بوميان
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خاطرات يک بلشويک
لنينيست
قسمت سومنامه ھفتم
اس---تالين ب---رای اعض---اء کميت---ه مرک---زی
ح-----زب و بس-----تگان لن-----ين ي-----ک سيس-----تم
جاسوسی مخفی ايجاد نمود .اين وظيفه را
به ) G.P.U.پل-يس مخف-ی ش-وروی( ،ک-ه
تحت نظر ش-خص او ب-ه عن-وان دبي-ر ک-ل
فعاليت می کرد ،واگذار نمود١.

ح--ق زم--ين و من--ابع ب--رای تم--ام بومي--ان.
پايان فقر بيرون و درون من-اطق بومي-ان.
بوميان بايد بتوانند به شيوهی دموکراتيک
سرنوشت خود را کنترل کنند.

اي--ن جاسوس--ی ب--ه ط--رق مختل--ف ص--ورت
می گرفت ،از جمله :استخدام منشی ھ-ای
شخص----ی اعض----اء کميت----ه مرک----زی و ي----ا
نزديکان لنين ،به عنوان م-أمور G.P.U.
منش---ی ھ---ای شخص---ی باب---ت اي---ن "ک---ار"
اضافی دستمزد خوبی دريافت می کردند،
در حقيقت خيلی خوب.

گسس-----ت از ھ-----رج و م-----رج ب-----ازار آزاد
س-----رمايهداری .قط-----ع غرام-----ت دادن ب-----ه
ميليونرھ--ا .باي--د تنھ--ا ب--ه کس--انی ک--ه ني--از
واقعی دارند کمک کرد .تمام شرکتھ-ای
مل--یس--ازیش--ده باي--د ب--ا کنت--رل و م--ديريت
ک------ارگری اداره ش------وند و در برنام------هی
سوسياليس---تی دموکراتي----ک تولي----د ادغ----ام
شوند.

منشی شخصی ل.ب ک-امنوف ني-ز م-أمور
مخف--ی ب--ود و ب--ه ط--ور م--نظم ب--ه لوبيانک--ا
اط---الع م---ی داد ،ھ---ر چ---ه ک---ه در خان---ه
کامنوف شنيده و يا ديده ب-ود ،ھ-ر چ-ه ک-ه
او انج-----ام م-----ی داد ...اط-----الع م------ی داد.
ک---امنوف تص---ادفا ً خيان---ت منش---ی اش را
کشف کرد.

ملیسازی فرماندھی عالی اقتصاد؛ ١٥٠
بانک و شرکت بزرگ

انترناسيوناليسم سوسياليستی
بي---رون آم---دن از نفت---ا ،س---ازمان تج---ارت
جھ--انی و س--اير قرادادھ--ای بانک--دارھا ک--ه
اب------زار اس------تثمار امپرياليس------تی اس------ت.
اعت-----راض و عم-----ل علي-----ه امپرياليس-----م و
ميليتاريسم آمريک-ا .مل-یس-ازی غ-ولھ-ای
ِ
ص--نعتی آمريک--ايی و اتح--اد ب--ا ک--ارگران
آمريکايی .ب-رای فدراس-يون سوسياليس-تی
ق----ارهی آمريک----ا ب----ه عن----وان بخش-----ی از
فدراسيون سوسياليستی جھانی.
.
نوامبر ٢٠٠٨

ک---امنوف ک---ه طوف---انی را ک---ه توس---ط آن
شخصيت مھي-ب برپ-ا م-ی ش-د ح-س ک-رده
بود ،تصميم گرفت تا برای نسل آينده تمام
خاطراتش را درباره ی کردار اس-تالين و
مولوت---وف ،در اول---ين م---اه ھ---ای انق---الب
فوري---ه ثب---ت کن---د .از جزئي---ات مخ---وف و
ھولن-اک زي--ادی را در رابط-ه ب--ا آن دوره
 -١او .گ .پ .او :گ .پ .او .سازمان پليس
سياسی حکومت شوراھا برای مبارزه بر
عليه فعاليت ھای ضدانقالبی بود .اين سازمان
در بيست دسامبر  ١٩١٧تأسيس شد ،و
وظيفه آن بازپرسی ھای اوليه بود .ولی در
 ٢٤فوريه  ١٩١٨تحت رھبری دزرژنيسکی
وظايف آن گسترش يافت .از جمله اعدام و
غيره .گ .پ .او .بعدھا به او .گ .پ .او.
تحت سازمان دھی منژنيسکی مبدل گشت .از
زمان استالين به بعد ،وظيفه اين سازمان
دستگيری و قتل عام کمونيست ھا و مخالفين
رژيم استالينيستی گشت.

ميليتانت

شماره نوزده
دی  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

ب--ه تحري--ر در آورد .م--ن فق--ط کم--ی از آن
چه کامنوف به من گفت را به خ-اطر م-ی
آورم:

ت--وده اص--لی بلش--ويک ق--ديمی در مراک--ز
دورافت----اده و در تم----ام روس----يه ب----ه اي----ن
آرزوی جاه طلبانه ،يا به دسيس-ه ب-ر ض-د
مژريانتسی و تروتسکی ،تنھا به اين بھانه
که آن ھا در کنگره ششم به حزب پيوسته
بودند ،غريبه بودند .ت-وده ھ-ای اص-لی ب-ه
لنين و تروتسکی خوش آمد گفته از آن ھا
پش----تيبانی ک----رده ،ب----رای س----اختن دول----ت
ش---وروی دس---ت ب---ه دس---ت ھ---م داده ب---دون
ظاھر ساختن ترس ،جانشان را در جبھ-ه
ھای جنگ داخلی فدا نمودند.

کامنوف حادثه دراماتيکی را توض-يح داد
که عموما ً ح-زب از آن ب-ی خب-ر اس-ت ،و
ب-ه تجدي-د رواب-ط اس-تالين ب-ا منش-ويک ھ-ا
بدون قائل شدن ھيچ گونه شرطی مرب-وط
می شود .اين واقعه در سال  ١٩١٧اتفاق
افتاد ،يعنی زمانی که استالين ب-ين لن-ين و
دشمنان او مانور می داد.

کي---وبی ش---ف چن---ين نب---ود .او ب---ه قس---متی
کوچک به عنوان دبير کميته ايالتی حزبی
سامارا منصوب شد و از آن راضی نبود.
ب----ه زودی جن----گ داخل----ی ش----روع ش----د و
کي----وبی ش----ف س----متی ديگ----ر ياف----ت و ب----ه
عض--ويت ش---ورای نظ---امی دف---اع س---امارا
منصوب شد .در جنگ شديدی که بر س-ر
س--امارا و ولگ--ا در گرف--ت ،کي--وبی ش--ف
عض----و ش----ورای نظ----امی ،بزدل----ی و ب----ی
عرضگی نشان داد :او شھر سامارا را به
ارتش سفيد تسليم کرد.

قلدری جسمانی ای که استالين به کار برد
ت-ا دس-تگاه دفت-ر سياس-ی کميت-ه مرک-زی و
اداره س------ردبيری پ------راودا را از دس------ت
مولوت----ف خ----ارج کن----د .در اي----ن جري----ان
مولوت---ف بزدل---ی نش---ان داده و نس---بت ب---ه
مسئوليت ھ-ای حزب-ی خ-ويش ب-ی تف-اوتی
نشان داد...

چگون--ه تع--دادی از بلش--ويک ھ--ای ق--ديمی
پتروگراد و مس-کو منجمل-ه خ-ود ک-امنوف
مواضع دفاعی منشويک ھا را پذيرفتند.
ک--امنوف نس--خه ای از اي--ن خ--اطراتش را
در پايه يک صندلی در آپارتمانش مخف-ی
می کرد .او تصور نمی کرد که کس-ی ب-ه
فک--ر نگ--اه ک--رده ب--ه اي--ن خ--اطرات رس--وا
کننده استالين بيافتد .او نسخه دست نويس
را در حضور منشی شخصی اش ،که ب-ه
او کم---ک م---ی ک---رد ،مخف---ی نم---ود .ي---ک
س-------اعت بع-------د G.P.U. ،در آپارتم-------ان
کامنوف ظاھر شد ...و نسخه دست نويس
را توقيف کرد...
نامه ھشتم:
کي--وبی ش--ف ،ک--ه از پيراموني--ان اس--تالين
ب--ود ،از لن--ين و تروتس--کی ب--يش از ھم--ه،
نف--رت داش--ت .نف--رت از اي--ن دو انقالب--ی
ب--زرگ از روزھ--ای اول ق--درت ش--وروی
شروع شد؛ کيوبی شف ،بلشويک قديمی،
امي--دوار ب---ود ک---ه پس---ت مھم---ی در اول---ين
دولت شوروی به دست آورد .ولی س-متی
ب----ه او داده نش----د .در ش----رايط آن زم----ان،
بلش-----ويک ھ-----ای "ت-----ازه پ-----ا" از گ-----روه
مژريانتس--ی س--ابق ،بلش--ويک ھ--ای ق--ديمی
را ک----ه مناس----ب نيازھ----ای انق----الب و ي----ا
وظ--ايف انقالب--ی نب--وده و بع--د از پي--روزی
انق--الب اکتب--ر در جس--تجوی مقام--ات مھ--م
بودند ،کنار زدند.

١٦

درباره ی رابکين در پراودا منتشر ش-ود.
لن-ين اي-ن مقال-ه را ب-ا اھمي-ت زي-ادی تلق--ی
می کرد) .اين( مقال-ه خط-ر فس-اد دس-تگاه
ھای دولتی و حزب را ھشدار می داد.
در موقع بح-ث تقاض-اھای لن-ين در کميت-ه
مرک---زی ،کي---وبی ش---ف اج---ازه ص---حبت
گرفت .او ادعا نمود ک-ه از نظ-ر اص-ولی
مخالف مقاله لنين در مورد مسئله راپکين
می باشد زيرا که به عقيده او )مقاله( قادر
ب--ه ايج--اد اغتش--اش در ص--فوف ک--ارگران
بود .در پايان کيوبی شف پيشنھاد نمود که
فق--ط ي--ک نس--خه از پ--راودا ب--ا مقال--ه لن--ين
چاپ شده و برای او فرستاده شود.
مش-کل اس-ت ب-اور نم-ود ول-ی اي-ن حقيق-ت
که اين پيشنھاد وقيح و ب-ی ش-رمانه ب-رای
اغف---ال لن---ين مط---رح ش---ده ب---ود نش---انی از
چگ--ونگی رفت--ار کميت--ه مرک--زی اس--تالين
است نسبت به رھبر بيمارش .بدين وسيله
کيوبی شف موذيانه انتقام س-ال  ١٩١٨را
از لنين گرفت١.

ب----ه عل----ت اي----ن خيان----ت تروتس----کی او را
خيانت کار خطاب ک-رد و اع-الم ک-رد ک-ه
او را ب----ه عن----وان بزدل----ی و خيانتک----اری
تيرباران خواھد کرد.
لنين در اين مورد از تروتس-کی پش-تيبانی
ک--رده و زن--دگی کي--وبی ش--ف ب--ه نخ--ی بن--د
ب--ود .فق--ط دس--ت ک--ور تق--دير او را نج--ات
داد .ولی آينده ثابت کرد که او آدمی کين-ه
ج--و ب--ود .از آن زم--ان ب--ه بع--د او دش---من
شخصی تروتسکی و لنين گشت...
در س-------ال  ١٩٢٣در دوره بح-------ث درون
حزب ،کيوبی شف در ازای دريافت مقام
نزديک تری به رھبری عالی کش-ور ،ب-ر
علي--ه تروتس--کی ،از اس--تالين و زينووي--ف
پشتيبانی نمود .داليل کيوبی شف بر عليه
تروتسکی کامالً شخصی بودند.
نف---رت کھ---ن وی از تروتس---کی ب---ه عل---ت
رس-----وائی س-----امارا ،او را راح-----ت نم-----ی
گذاش--ت .او در آش--کار و نھ--ان انتق--ام م--ی
گرفت.
او ب--ه طري--ق پس--تی از لن--ين انتق--ام کش--يد.
ھنگامی که مريض بود ،نامه ای به کميته
مرک--زی نوش--ت و تقاض--ا نم--ود مقال--ه اش

در س------ال – ١٩٣٥در زن------دان ورخ------ن-
اولسک زينوويف درباره ی آخرين انتقام
کي----وبی ش----ف از تروتس----کی ب----رای م----ن
تعري--ف ک--رد .وقت--ی ک--ه در س--ال ،١٩٢٩
استالين تصميم گرفت که تروتسکی را از
روسيه تبعيد کند ،او تقريبا ً از تمام دول-ت
 -١تروتسکی اين واقعه را در جاھای مختلف
تذکر می دھد .ولی او محل اتفاق را در دفتر
سياسی شرح می دھد نه کميته مرکزی ،و
اضافه می کند که پشتيبانی کامنوف را بر
عليه آن پيشنھاد داشته است.

شماره نوزده
دی  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

ميليتانت
ھای دنيا ،غرب و شرق ھر دو ،اس-تعالم
نمود که آيا آن ھا به تروتس-کی پناھن-دگی
سياس---ی م---ی دھن---د ي---ا خي---ر .ب---ه اس---تثناء
ترکي--ه ،تم--ام دول--ت ھ--ای دني--ا از پ--ذيرفتن
تروتسکی به خ-اک کشورش-ان خ-ودداری
کردن---د .ترکي---ه موافق---ت ک---رد ،زي---را ک---ه
تروتس----کی رل س----ودمندی در سرنوش----ت
مل--ی ترکي--ه ب--ازی ک--رده ب--ود .ب--ه عن--وان
کميسر جنگ ،تروتسکی بر علي-ه س-لطان
ب---ه رھب---ر شورش---يان ت---رک ،آت---اتورک،
کم--ک ھ--ای نظ--امی و اقتص--ادی رس--انده
بود .از روی سپاس گزاری ،ترکيه ،لنين
و تروتسکی را به عنوان عضو افتخ-اری
مجل--س ترکي--ه انتخ--اب ک--رده ب--ود .موق--ع
بح---ث درب---اره تماي---ل ترکي---ه ب---ه پ---ذيرفتن
تروتس----کی ب----ه خ----اک ترکي----ه در دفت-----ر
سياسی ،کي-وبی ش-ف عض-و دفت-ر سياس-ی
پيش---نھاد ک---رد ک---ه "تروتس---کی ب---ه ترکي---ه
تبعي---د نش---ود بلک---ه در روس---يه تيرب---اران
گ----ردد" حت----ی اس----تالين در آن موق----ع ب----ه
تيرب--اران ک--ردن تروتس--کی رأی ن--داد ،و
بوخ--ارين از ح--رف ھ--ای کي--وبی ش--ف ب--ر
خود لرزيد.
در اي--ن رابط--ه ،زينووي--ف اض--افه ک--رد:
کي---وبی ش---ف خ---وی فاس---د و کين---ه ج---وئی
داشت ،درست مانن-د ک-والک چ-وواش ای
که در دوران اشتراکی کردن از او س-لب
مالکي--ت ش--ده و س--پس ب--ه ق--درت بازگش--ته
باشد" و امروز ،م-ی ت-وانيم اض-افه کن-يم،
به تالفی گذشته کينه جوئی می کند.
اغلب کوالک ھا و يا "کوالک ھای آينده"
ک---ه اس---تالين آن ھ----ا را ب---ه مي---زان قاب----ل
مالحظ---ه ای در دس---تگاه ھ---ای حزب---ی و
دولتی جای داد ،چن-ين بودن-د .ب-رای س-ال
ھ--ای زي--ادی آن ھ--ا انتق--ام کش--يدند و ع--ده
زي--ادی از گ--ارد ق--ديمی بلش--ويک -و ني--ز
کمونيست ھای زي-ادی از اول-ين دھ-ه بع-د
از )انق----الب( را ب----ه پ----ای چوب----ه اع----دام
فرستادند.
کليد معمای مرگ اسرارآميز کيوبی ش-ف
بايد در ھمان جائی جستجو ش-ود ک-ه کلي-د
معم--ای م--رگ ب--ی موق--ع لن--ين ،در گذش--ت
فرون--زه ،م--رگ تحري--ک آمي--ز کي--روف و
عده زيادی ديگ-ر نھفت-ه اس-ت .زم-انی ک-ه
موقعش فرا رسد ،حقيقت تاريخی در اي-ن
م---ورد پاس---خی ب---رای نس---ل آين---ده خواھ---د
داشت .در مورد کيوبی شف ،با اطمينان
ف---رض م---ی کن---يم ک---ه ،ب---ا ولع---ی ک---ه در

رس----يدن ب----ه اوج ق----درت داش----ت ،رقي----ب
خطرن--اکی ب--رای اس--تالين گردي--د .اس--تالين
در ش--خص کي--وبی ش--ف آدم--ی چ--ون خ--ود
می ديد ب-رای اي-ن دو عنکب-وت زش-ت در
ي-ک شيش--ه فض-ای ک--افی وج-ود نداش--ت و
آن يکی ديگری را از ھم دريد.
نامه نھم:
زينوويف به ھمراه لنين در کلب-ه ای گل-ی
در فنالند مخفی شد ١.او به دستور کميت-ه
مرک--زی ب--ه آن ج--ا نرف--ت ،بلک--ه پاس--خ ب--ه
ندای وجدان خويش و تمايل به شرکت در
سرنوشت س-خت راي-زن خردمن-دش او را
ب--ه آن ج--ا کش--يد .لن--ين و زينووي--ف س--ابقه
دوستی طوالنی داش-تند ،در سراس-ر س-ال
ھای تبعيد آن ھا با ھم کار کردند .دوستی
آن ھا بر پايه عقاي-د و اھ-داف مشترکش-ان
ق--رار داش--ت .لن--ين ع--ادت داش--ت ک--ه تم--ام
افک--ار و نقش--ه ھ--ايش را قب--ل از ھم--ه ب--ا
زينووي----ف ک----ه او را دوس----تی ف----داکار و
مارکسيس--تی ع--الم م--ی ش--مارد ،در مي--ان
بگذارد.
زي--گ زاک ھ--ای زينووي--ف در آوري--ل و
اکتب--ر محص--ول ح--وادث طوف--انی ای ب--ود
ک--ه در ط--ی آن ش--اگرد نتوانس--ت ب--ه پ--ای
اس-تاد برس--د .گرچ-ه زينووي--ف ھميش--ه در
چ---پ ت---رين جن---اح ح---زب ق---رار داش---ت،
چرخش تند لنين او را به وحشت انداخت.
ول-----ی ظ-----اھراً ھ-----يچ کس-----ی در زن-----دگی
خطاناپذير ،خل-ق نش-ده اس-ت و زينووي-ف
اشتباھات فراوانی کرد.
 ....کامنوف از راھی مخفی به کلبه رفت
و آمد می کرد .پليس به دنبال آن ھ-ا تم-ام
اطراف را جستجو می کرد ،ھر محلی را
گرديده ،مظنونين را دستگير می س-اخت.
آن ھ--ا ھم--ه ج--ا درپ--ی ش--کار لن--ين بودن--د.
ج---ايزه بزرگ---ی ب---رای ب---ه دام ان---داختن او
تعيين شده بود.
 -١در ماه ژوئيه حکومت موقت تبليغات
وسيعی را عليه بلشويک ھا آغاز کرده ،لنين
را به جاسوسی آلمان متھم نموده حکم
دستگيری او را صادر کرد .لنين و زينوويف
به فنالند فرار کرده ،با لباس و ھيئت مبدل
رفت و آمد می کردند.

١٧

بورژوازی روسيه وحشت زيادی از لنين
داش---ت .ب---ورژوازی ب---ا تھم---ت ب---ه لن---ين
روحي---ه ای درن---ده خ---ود در م---ردم ايج---اد
نم---ود و داس---تان ھ---ای دروغ---ين درب---اره
"ت------رن دربس------ت" ک------ذائی ب------ه جري------ان
انداخت٢.
در درون کلب--ه ک--امنوف ص--حنه روزم--ره
ای را مش----اھده ک----رد :لن----ين و زينووي----ف
سرگرم فعاليت معم-ولی فکريش-ان بودن-د،
معل--م و ش--اگرد در تواف--ق کام--ل ک--ار م--ی
کردند .آن ھا ط-رح اس-تراتژی و تاکتي-ک
ھای خود را در مبارزه قري-ب الوق-وع ب-ا
ب--ورژوازی ب--ر س--ر ق--درت ،م--ی ريختن--د.
لنين به ج-ای ص-ندلی ،روی کن-ده درخ-ت
نشس---ته ،دفت---ر روی زان---و گ---ذارده ،روی
کتاب دولت و انقالب کار می کرد .او می
دانست پليس در پی شکار او بود و کامالً
از اوض---اع خطي---رش آگ---اه ب---ود .ول---ی از
مرگ نمی ترسيد .چيزی که او را به خود
مش--غول م--ی داش--ت سرنوش--ت انق--الب و
ح--زب ب--ود .او م--ی دانس--ت ک--ه پرولتاري--ا
فق--ط از طري--ق قي--ام مس--لحانه ک--ارگران و
دھقانان در لباس خاکستری سربازی م-ی
توانست پيروز شود.
ب---ر حس---ب ع---ادتی ق---ديمی ،لن---ين ب---ازوی
ک---امنوف و زينووي---ف را گرفت---ه درب---اره
اقدامات س-رکوب گران-ه دول-ت موق-ت ب-ر
عليه بلشويک ھا شروع به صحبت نمود.
او سعی می ک-رد خونس-رد ب-وده ،نگران-ی
درونی را از آن ھ-ا مخف-ی دارد .او حت-ی
س--عی م--ی ک--رد درب--اره پل--يس ب--ورژوائی
بذل--ه بگوي--د .ول--ی روح مع--ذبش در درون
آرام نمی گرفت .در يک لحظه او ناگھان
بازوھای آن ھ-ا را رھ-ا ک-رده در س-کوت
فرو رفت .او با خود درب-اره چي-زی فک-ر
م--ی ک--رد) .ب--ه ق--ول ک--امنوف( س--پس لن--ين
"به صفحاتی ک-ه نوش-ته ب-ود اش-اره ک-رده
به ما گفت ":م-ن از ش-ما اس-تدعا م-ی ک-نم
 -٢در آغاز انقالب فوريه ،لنين در زوريخ به
سر می برد .برای بازگشت به روسيه او
مجبور به گذشتن از خاک آلمان بود ،در آن
زمان آلمان و روسيه در جنگ بودند .بدين
منظور به وی يک ترن با واگن دربست داده
شد .در اين معامله نماينده آلمان ،اريک .اف.
لودن دورف ،يکی از عالی ترين ژنرال ھای
آلمانی در جنگ جھانی اول بود .بدون شک
لودن دورف با رساندن لنين به روسيه اميد
داشت که به بی ثباتی روسيه که در حال از
ھم پاشيدن بود ،کمک خواھد کرد.

ميليتانت
که ...مرا به اطالع حزب و طبقه ک-ارگر
برس-----انيد .ص-----دايش قط-----ع ش-----د .او م-----ی
خواس-----ت بگوي-----د "افک-----ار م-----ن در اي-----ن
ص---فحات" م---ا مقص---ودش را فھمي---ديم .او
ديگ--ر چي--زی نگف--ت .او فق--ط در لحظ--ات
خط---ر عظ---يم چن---ين ھيج---ان عص---بی ای
ظ---اھر م---ی س---اخت .زينووي---ف و م---ن در
سکوت به يکديگر نظر انداختيم .او از ما
ع--ذر خواس--ته دوب--اره روی کن--ده درخ--ت
نشست .دقيقه ای طول کشيد که او دوباره
فعاالنه مشغول نوشتن بود و فکر و اراده
اش را تمرکز داده بود".
کامنوف و زينووي-ف بع-دھا درب-اره ی آن
روز در کلب---ه فک---ر کردن---د .آن ھ---ا س---عی
کردند تا دليل ،و معانی کلم-اتی را ک-ه آن
موقع لنين اظھار داشت به حدس دريابند.
اي--ن کلم--ات ب--ه آخ--رين کلم--اتی ک--ه قب--ل از
مرگ قريب الوق-وع ب-ه زب-ان ران-ده ش-دند
شباھت داشتند .لن-ين ھرگ-ز ،ب-ا ھ-يچ ک-س
از امک--ان ب--ه ھ--الک رس--يدنش ب--ه دس--ت
پل-يس حکوم--ت موق--ت س-خن نگف--ت ،ول--ی
حالت گويای ص-ورتش و طن-ين خط-ر در
ص-دايش گوي-ای اي-ن حقيق-ت ب-ود ک-ه لن--ين
ساعت به ساعت انتظ-ار وق-وع فاجع-ه را
داشت و بيشتر از ھروقت با عجله درپ-ی
اتمام کتابش بود.
نامه دھم:
درست بعد از آزادی گرجستان ب-ه وس-يله
س---ربازان ارت---ش س---رخ ،ي---ک کميس---يون
ويژه از طرف کميته مرک-زی متش-کل از
اس---تالين ،دزرژينس---کی ،کي---وبی ش---ف و
ديگران از مسکو راھی تفليس شد .ب-رای
رف--ع احتياج---ات کميس--يون دس---تگاه نس---بتا ً
بزرگ-------ی از م-------أمورين و دس-------ته ای از
سربازان چک-ا در اختي-ار کميس-يون ق-رار
گرف--ت ...وظيف--ه کميس--يون بھب--ود مح--يط
سياس-----ی گرجس-----تان پ-----س از واژگ-----ونی
حکومت منشويک بود.
ب-----ه زودی ش-----کاياتی از ط-----رف اھ-----الی
گرجس--تان ب--ه لن--ين فرس--تاده ش--د ،ب--ه دي--ن
مض----مون ک----ه اعض----اء کميس----يون پ----ا از
اختيارات خود فراتر گ-ذارده ان-د .در اي-ن
شکايات وحشی گری استبدانه و تيرباران
دس--ته جمع--ی اھ--الی گرجس--تان ذک--ر ش--ده
بود.
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لن--ين ط--ی تلگراف--ی توج--ه اس--تالين را ب--ه
غي----ر مج----از ب----ودن عملي----ات خودس----رانه
معط---وف نم---ود .بع ً
--دا ،ب---ه ابتک---ار لن---ين،کميس-----يون جدي-----دی تش-----کيل ش-----د ،ک-----ه
اعضايش را خود لنين انتخاب نم-ود .اي-ن
کميس--------يون "مس--------ئله گرجس--------تان" ،از
ک------امنوف ،پيات------اکوف ،س------وکولنيکف و
ديگ--ران متش--کل ش--ده ب--ود .کميس--يون در
تابستان  ١٩٢٣به گرجستان رفت .بعد از
تحقيق--ات مفص--ل و مص--احبات متع--دد ب---ا
اھ--الی ،کميس--يون ک--امنوف معل--وم س--اخت
ک----ه کميس----يون پيش----ين مرتک----ب جناي----ات
وحشتناکی شده بود :تيرب-اران ھ-ای دس-ته
جمع----ی ترتي----ب داده ش----ده ،تم----ام دھک----ده
س----وزانده ش----ده ب----ود و غ----ارت ،چپ----اول،
تج---اوز و جناي---ت ب---ر پاي---ه کين---ه ج---وئی
شخصی و خون خ-واھی خ-انوادگی انج-ام
ش---ده ب---ود .گرجس---تان کوچ---ک ب---ه م---دت
چندين ماه خويشتن را در چنگال حي-وانی
درن-----ده خ-----وی ب-----ه ن-----ام ب-----ه اص-----طالح
"شخص---يت" ...م---ی ياب---د .در ھ---ر گوش---ه
ص--دای نال--ه م--ادران و گري--ه کودک--ان ب--ر
اجساد افرادی که تيرباران شده و ي-ا مثل-ه
شده بودند ،شنيده می شد.
کميسيون ک-امنوف ،لن-ين و ديگ-ر اعض-اء
دفت-----ر سياس-----ی را از تحقيق-----اتش مطل-----ع
ساخت ،تنھا آن وقت لنين از ماھيت کثيف
"گرج-ی جال--ب"اش آگ--اه ش-د .اي--ن ام--ر را
می توان ،در کتاب منتشر نشده خاطرات
روزانه منشی ھای لنين مشاھده کرد١.
"مسئله گرجستان" با مشاھده اين ام-ر ک-ه
اورژونيکي--دزه در آن دس--ت داش--ته ب--وده،
خواب را از چشم لن-ين رب-ود و او را ب-ی
آرامش باقی گذارد .او شديداً رنجيده شده،
و به کامنوف اصرار ورزيد که در تنظيم
نتايج گزارش عجله کند .به قول ک-امنوف
مس--ئله گرجس--تان ض--ربه ش--ديدی ب--ر لن--ين
وارد ک--رد .او بع--د از آگ--اه ش--ده از نق--ش
 -١يادداشت ھای منشی ھای لنين در
مطبوعات روسيه در سال  ١٩٦٣به چاپ
رسيدند و در جلد  ٤٥نسخه روسی آثار لنين
) (١٩٦٤گنجانده شدند .به بحث درباره اين
سند تاريخی ،بخصوص در مورد "مسأله
گرجستان" در کتاب بگذار تاريخ قضاوت
کند ،صفحات  ٢١-٢٦مراجعه شود .اين
يادداشتھا ھمچنين مفصالً در کتاب موشه
لوين ،آخرين مبارزه لنين ،توضيح داده شده
اند.

١٨

اورژونيکي--دزه در اي--ن جري--ان و اس--تبداد
استالين به بستر بيماری افتاد .فوتي-وا م-ی
گويد که لنين مطالب زي-ر را ب-ه او گف-ت:
"در آس---تانه ی بيم---اری او دژرژينس---کی
درب----اره کارھ----ای کميس----يون و در ب----اره
"حادثه" به من گفت و اين اثر خيلی ب-دی
به روی من داشت"
ک----امنوف چن----ين ادام----ه داد :لن----ين ش----ديداً
م-ريض ب-ود و م-ی خواس-ت ،ت-ا وقت-ی ک--ه
ھن-وز زن-ده اس-ت ،اش-تباھش را در م--ورد
مسئله واگذاری پست دبيرکلی به اس-تالين
تصحيح کن-د .ول-ی او ق-ادر نب-ود ب-ه موق-ع
آن را انجام دھد .وقتی که خبر مرگ لنين
از مس----کو ب----ه تفل----يس رس----يد کميس----يون
"مس-----ئله گرجس-----تان" ک-----ارش را پاي-----ان
بخشيد .به مسکو برگش-ت و تحقيق-اتش را
به کميته مرکزی تحويل داد.
اين که اين تحقيقات ک-ه اس-تالين را ش-ديداً
رسوا نمود چگونه ناپديد شدند ،تا ام-روز
پوشيده مانده است.
تشييع جنازه ا.ا .يوفه )٢(١٩٢٧
 ...اجتم---اع حاض---ر در تش---ييع جن---ازه از
کميساريای امور داخله در ميدان لوبيانکا
حرکت ک-رده ،از ت-أتر بلش-وی و دانش-گاه
مس-کو گذش-ته ،پ-س از ط-ی پ-رش چيس-ت
ک---ا ،ب---ه گورس---تان ن---وودويچی رس---يدند.
مسکو ،پايتخت روسيه ،برای آخرين ب-ار
ب----ا آدل----ف آبرام----ويچ يوف----ه –ديپلم----ات و
انقالبی معروف شوروی -وداع می کرد.
تابوت ب-ر اراب-ه ت-وپی ق-رار داش-ت ک-ه ب-ا
سه اسب کھر کشيده می شد .ب-ر روی در
تابوت حلقه ھای گ-ل زي-ادی ک-ه در مي-ان
آن ھ---ا حلق---ه ھ---ای گ---ل از ط---رف دول---ت
ش---وروی و کميس---اريای ام---ور خارج----ه،
بس-تگان و اعض-ای کميت-ه مرک-زی ح-زب
يافت می شد ،قرار گرفته بود .توجه ھمه
به حلقه گل کوچکی با روبان سرخ ،جلب
 -٢سخن رانی ھايی که در تشيع جنازه يوفه
ايراد شد آخرين تظاھرات وسيع عمومی
اپوزيسيون چپ بود .مراجعه شود به گزارش
ايساک دويچردر کتاب پيامبر مخلوع و بگذار
تاريخ قضاوت کند که در آن مدودف از
شاھدان حاضر و ساير نويسندگان ساميزدات
نقل قول ھايی می آورند .نامه خودکشی يوفه
در کتاب لئون تروتسکی :آن مرد و آثارش به
چاپ رسيده است.

ميليتانت
ش----ده ب----ود ک----ه روی آن نوش----ته ب----ود "از
تروتسکی و زينوويف".
خياب--ان ھ--ای مس--کو از جمعي--ت پ--ر ش--ده
ب---ود .اجتم---اع تش---ييع کنن---ده ب---ه آھس---تگی
حرک--ت م--ی ک--رد .از پش--ت جمعي--ت ھ--يچ
کالسکه و يا ماش-ينی نم-ی آم-د .ھم-ه پي-اده
بودن---د .در پ---س ت---ابوت ماري---ا ميخائيلون---ا
يوفه ،بيوه او می آمد .تروتسکی در حالی
که بازوی او را چسبيده ب-ود ،در کن-ار او
ق---دم برم---ی داش---ت .در پش---ت س---ر آن ھ---ا
زينووي--ف ،ک--امنوف ،رادک ،پيات--اکوف،
پ--ره اوبراژنس--کی ،س--اپرونوف ،الش--ويچ
می آمدند .در پس آن ھا نمايندگان رسمی
دولت در تشييع جن-ازه ،از جمل-ه چچ-رين
وزيرخارجه ،ريوتين عضو دفتر سياسی،
و ديگران می آمدن-د .در پش-ت س-ر آن ھ-ا
ھزاران مبارز به عنوان دوست مت-وفی و
ش---رکت کنن---دگان فع---ال انق---الب و جن---گ
داخلی ،ص-ف بلن-دی کش-يده بودن-د .آن ھ-ا
آمده بودند تا آخرين احترام را به رفيقشان
در مب---ارزه مش---ترک ب---رای ام---ر انقالب---ی
ابراز دارند.
ا.ا .يوف---ه در آخ----رين روزھ---ای ارتج----اع
ت---زاری زم---انی ک---ه اجس---اد انقالبي---ون از
تيرھ---ای چ---راغ ب---رق آوي---زان م---ی ش---د و
شعله ھای س-نگرھای  ١٩٠٥در محل-ه ی
پرسنيا به خاموشی می گرائيد ،ب-ه جن-بش
انقالبی پيوس-ت .او ب-دون پش-يمانی ،خان-ه
پ----در ثروتمن----دش را ت----رک ک----رد ،ت----رک
زندگی راح-ت ب-ورژوازی ب-رای پيوس-تن
به زندگی خطرن-اک ي-ک جنگن-ده انقالب-ی
برای پرولتاريا .با وجود خطر تبعيد و ي-ا
م--رگ ب---ه ض---رب گلول--ه پل---يس ،اي---ن راه
زندگی را بی باکانه پيمود.
در اول---ين روزھ---ای ق---درت ش---وراھا ،از
يوف---ه خواس---ته ش---د ک---ه در مش---کل ت---رين
مي--دانی ک--ه دول--ت ش--وراھا ب--ا آن روب--رو
ب----ود ،مح----يط فعالي----ت ھ----ای ديپلماتي----ک
سياست خارج-ه ب-ه ک-ار بپ-ردازد .در اي-ن
راه کارش--کنی ھ--ا و موان--ع ،يک--ی پ--س از
ديگری در مقابل او بود .دنيای بورژوائی
فکر به رسميت شناختن قدرت شوراھا را
ھ---م نم---ی ک---رد .تنھ---ا توان---ائی ،دان---ش و
استعداد عظيم يوفه ق-ادر ب-ه غلب-ه ب-ر اي-ن
موان--ع ب--ود .در کوش--ش ھ--ايش ب--رای ب--ه
دس-----ت آوردن ش------ناخت رس-----می ب------رای
روسيه ،او مانند سربازی پيش قراول در
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مي--دان نب--رد م--ی ب--ود ک--ه ج--اده را از م--ين
پاک می کند .وی اولين سفير تام االختيار
س--رزمين ش--وراھا ب--ه آلم--ان ب--ورژوائی و
س-------اير کش-------ورھا ب-------ود .او از ط-------رف
تروتس--کی ،کميس--ر ام--ور خارج--ه وق--ت،
مأمور باز کردن گره طناب مشکالت بين
روس--يه و آلم--ان گردي--د .او در م--ذاکرات
سال  ١٩١٨در برست نق-ش مھم-ی ب-ازی
ک---رد .ب---رای اي---ن ک---ار برجس---ته از لن---ين
تش--کر شخص--ی درياف--ت نم--ود .ن--ه چن--دی
پ--يش از م--رگش ،يوف--ه س--فير م--ا در ژاپ--ن
بود.
يوف---ه از ح---وادثی ک---ه در آن س---ال ھ---ا در
درون حزب اتف-اق م-ی افت-اد ش-ديداً آزرده
ش--د .مب--ارزه درون--ی ح--زب را تھدي--د ب--ه
خطر انشعاب می کرد .اخ-راج زينووي-ف
و تروتس--کی نش--انه ش--روع آن ب--ود .يوف--ه
کوش--يد ت--ا اي--ن گ--ردش خطرن--اک ح--وادث
را ،متوق----ف س----ازد و راه آن را مس----دود
نمايد .او ب-رای ي-افتن مث-الی ب-رای تبعي-ت
در تاريخ گذشته به جستجو پرداخته آن را
در مرگ شجاعانه الف-ارگ ...١ياف-ت .ب-ه
ن----ام نج----ات وح----دت ح----زب ...يوف----ه ب----ه
زن---دگيش پاي---ان داد ،در روزی ک---ه آين---ده
حزب تھديد می شد ،ھم چون نگھبانی در
لحظ--ات خط--ر ،در س--ر پس--ت خ--ودش را
قربانی حزب نمود.
صفوف جلوی اجتماع به مقب-ره ن-وودويچ
وارد ش--دند .در دروازه ھ--ای مقب--ره انب--وه
پليس مسلح به تفنگ اجتماع ک-رده بودن-د.
نيوکيدزه ،دبير کميته اجرائی سنديکاھای
سراس-ری ش-وراھا ،در کن--ار اف-راد مس--لح
ايستاده بود .به او دستور داده شده بود که
فقط به بستگان و دوستان نزدي-ک مت-وفی
اجازه ورود داده شود .ب-ه م-ا دس-تور داده
شد که "فوراً متفرق شده به خانه برويم".
ول--ی م--ا ،ک--ه  ١٠٠٠٠نف--ر ب--وديم ،ب--ه در
ھجوم برده و به آن ھا تاخت برديم .پليس
 -١در  ،١٩١١پل الفارگ ،سازمان دھنده
جنبش اوليه مارکسيستی فرانسه ،به اتفاق
ھمسرش الرا ،دختر مارکس ،در سن ھفتاد
سالگی خودکشی کردند .لنين که در تشييع
جنازه آن ھا در پاريس صحبت کرد ،به
کروپسکايا چنين گفت" :اگر کسی ديگر
نتواند برای حزب کار کند ،بايد قادر به
روبرو شدن با حقيقت باشد و مانند الفارک ھا
بميرد".
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عقب نشينی ک-رد .در داخ-ل گورس-تان در
کن---ار دي---وار ،قب---ر ب---ازی را دي---ديم و در
باالی ديوار سربازان مس-لح چک-ا ايس-تاده
بودند .آن ھا )محض احتياط( برای ما تله
ای قرار داده بودند ھمان طور که سال ھا
بعد آگاه شديم ،اين نقش-ه ش-يطانی اس-تالين
برای تحريک به خون ريزی و آدم کش-ی
بود.

ميتينگ----ی نزدي----ک قب----ر آغ----از ش----د .اول
چچرين صحبت کرد .بع-د از او ري-وتين،
يکی از نمايندگان رسمی دولت در تش-ييع
جنازه به پا خاست و صحبت کرد .او يک
"س----تاره ت----از پ----ا" از درج----ه اول ب----ود و
مط---ابق ھم---ان خ---ط آش---نا ص---حبت ک---رد،
ص--حبتش خيل--ی خش--ن و ح--اوی حم---الت
غيرمنتظره عليه اپوزيسيون س-وگنامه ای
بود مملو از اشارات توھين آميز و ظاھراً
تحري--ک آمي--ز ب--ر علي--ه تم--ام م--ا ،ول--ی م--ا
خش----م خ----ود را ف----رو خ----ورديم و س----اکت
مانديم.
ري--وتين ادع--ا نم--ود ک--ه تم--ام اپوزيس--يون
برای مرگ يوفه قابل س-رزنش اس-ت .در
آن موقع به س-ختی م-ی ش-د گم-ان ب-رد ک-ه
چند سال بعد ما ريوتين ،اي-ن "س-تاره" را
درست مانند خودمان با سرنوشتی يکسان
در زن----دان ورخ----ن –اورالس----ک مالق----ات
خواھيم نمود.
نط--ق ري--وتين ب--ه درازا کش--يد و از جمل--ه
ھ--ای خش--ن ب--ه اپوزيس--يون ب--ه حمل--ه ب--ه
تروتس--کی پرداخ--ت .م--وقعی ک--ه او فري--اد
زد که ل.د .تروتسکی "غروب انقالب را
پيش----گوئی م----ی کن----د" ،فري----اد اعت----راض
نيرومن----دی در تم----امی گورس----تان طن----ين
افکند.
"چط--ور ج--رأت م--ی کن--ی ،خ--اموش ش--و!
"ت--و گ--وئی او ب--ود ک--ه م--ورد تھم--ت و ب--ی
احترامی قرار گرفته بود ،ريوتين روحيه
اش را از دس---ت داده ب---دون تم---ام ک---ردن
نط--ق تھم--ت آمي--زش ،از س--کوی خطاب--ه
پائين آمد.

ميليتانت
تروتسکی در کنار اسپارانوف ايستاده ،به
نظ--ر م--ی رس--يد ک--ه از س--ير افک--ار بي--دار
شده از اسپارانوف سئوال کرد" .چ-را ب-ر
س---ر او فري---اد م---ی زنن---د؟ "م---ن نش----نيدم
اس-پارانوف در ج--واب چ-ه گف--ت ،ول--ی از
ظاھر تروتسکی می شد دريافت که او به
سخن رانی در کنار قب-ر يوف-ه گ-وش نم-ی
داد و ب---ه اط---راف خ---ود ت---وجھی نداش---ت.
عميق--ا ً در افک--ار خ--ويش غ--رق ش--ده و ب--ر
قب--ر ب--از خي--ره ش--ده ب--ود .گون--ه چ--پش ب--ه
طور عصبی می پريد.
...وقت---ی ک---ه چچ---رين اع---الم داش---ت ک---ه
س---خنران بع---دی لئوداوي---دويچ تروتس---کی
است ،ھمه سکوت کردند .حتی س-ربازان
ب--االی دي--وار گورس--تان ب--ه حال--ت راح--ت
باش در آمدند.
تروتس-کی ب--ر ب--االی کرس--ی خطاب--ه رفت--ه
کاله را از سر برداش-ت .س-خنانش ،مانن-د
يک آھن-گ غ-م آل-ود روان ش-د و ب-ر مغ-ز
اس---تخوان م---ا اث---ر ک---رد .م---ن نط---ق ھ---ای
زي---ادی از تروتس---کی ش---نيده ب---ودم ،ول---ی
ھرگز نطق-ی مانن-د اي-ن وج-ود نداش-ت .او
از دوس--تش ص--حبت ک--رد ،از انقالب--ی ای
ک--ه روان آتش--ين اش را ت--ا آخ--رين قط--ره
خون ،فدای انقالب نمود.
م---رگ يوف---ه عميق---ا ً ب---ر تروتس---کی اث---ر
بخشيد .اين نوع مرگ م-ی توان-د ب-ه تقلي-د
غيرمجاز ديگران بيانجامد .مث-ال نجيبان-ه
الفاگ ھا يک مبارزه ب-رای اي-ده آل ھ-ای
انقالب----ی نب----ود ،بلک----ه اعتراض----ی ب----ود،
اعتراضی که به قيمت گران خريده شده و
می توانس-ت مض-ر باش-د ،چ-را ک-ه جن-گ
جوھ----ا را از ص----فوف انق----الب دور م----ی
ساخت .اين نمی توانست اجازه داده شود.
و سپس آھنگ غم انگيز موج-ود در نط-ق
تروتسکی شروع به جا ب-از نم-ودن ب-رای
ندای جذاب خوان-دن ب-ه زن-دگی و مب-ارزه
در راه آن نم-----ود :کلم-----ات تروتس-----کی ده
ھ--زار جمعي--ت ش--نونده را مث--أثر س--اخت،
کلم--ات زن--گ دارش چ--ون فل--ز ب--ه ص--دا
درآمد "ھيچ کس ح-ق ن-دارد سرمش-ق اي-ن
مرگ را دنبال کند ،شما می بايد سرمشق
اين زندگی را دنبال کنيد".
اين دستور فرمان-ده ارت-ش ب-ود ،...ھرگ-ز
اي--ن دس--تور را ،اي--ن فرم--ان را ،حت--ی در
تي--ره ت--رين روزھ--ای خفق--ان استالينيس--تی
فراموش نکرده ايم.
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تروتس------کی اظھ------ار داش------ت" ١:پ------رچم
لنينيستی انقالب جھانی به لجن کشيده شده
و لگ--دمال گردي--ده اس--ت" او ،اس--تالين را
م---تھم ب---ه خيان---ت ب---ه اھ---داف لن---ين نم---ود.
س--خنان ن--اطق چ--ون زن--گ خط--ر ھش--دار
دھن-ده ب-ود "چگون--ه م-ا آن را دوب-اره بلن--د
خواھيم کرد؟ چگونه م-ا دوب-اره آن را از
گل و الی خ-واھيم زدود؟ "پ-رچم لن-ين را
در چش--م ذھنم--ان تص--ور نم--وده ،ب--ا خ--ود
فکر می کرديم.

٢٠

پرولتاريائی را رفيع می افرازيم و آن را
پيش ب-ه س-وی کم-ونيزم جھ-انی حم-ل م-ی
کنيم .پاينده باد حزب کمونيست انقالبی!"
گورستان با انفجار کف زدنی طوفانی ب-ه
خروش آم-د .ب-ه م-دتی ط-والنی فريادھ-ای
ھمبستگی با تروتسکی طنين افکن-ده ب-ود.
ھمبستگی با سخنانی که به خ-وبی مط-ابق
افکار و آرزوھای آن ھائی بود که در آن
ج---ا گ---رد آم---ده بودن---د .در تم---ام م---دت از
تروتسکی فيلم برداری می شد.

تروتسکی مضافا ً گفت ک-ه رھب-ری کميت-ه
مرک----زی اج----ازه داده اس----ت ک----ه ش----رايط
انقالب--ی در اروپ--ا ،چ--ين و ھندوس--تان از
دست برود و انقالب جھانی را برای دھه
ھ--ای زي--اد ب--ه عق--ب انداخت--ه اس--ت .اي--ن
خيانت به انترناسيوناليزم است.
ب--ا ش--نيدن س--خنان تروتس--کی ،م--ن ب--ه ي--اد
کلم--ات خردمندان--ه لن--ين در م--ورد انق--الب
جھانی افتادم.
در آوريل  ١٩١٧لنين از باالی ب-ام واگ-ن
زره پ---وش در ايس---تگاه فنالن---د ب---ا چن---ين
کلماتی به پرولتاريای روسيه توسل جسته
ب----ود .در س----ال  ١٩١٩او اول----ين کنگ----ره
انترناس--يونال کمونيس--تی را ني--ز ب--ا ھم--ين
کلمات مخاطب قرار داده ب-ود .آن کلم-ات
در برنامه ی حزب ثبت شده ب-ود و چن-ان
که گوئی در ھماھنگی ب-ا اي-ن افک-ار ،م-ن
کلمات تروتسکی را می شنيديم:
"در روس---يه عقي---ده ارتج---اعی ناس---يونال
سوسياليزم در يک کشور مسلط می شود.
در تحلي--ل نھ--ائی اي--ن ) ت--ز( م--ی توان--د ب--ه
احيای روابط سرمايه داری در اين کشور
بيانجام--د" .آخ--رين کلم--ات تروتس--کی ب--ر
قبر يوف-ه ھ-م چ-ون ي-ک س-وگند مق-دس ب-ه
زنگ درآم-د" :م-ا پ-رچم لنينيس-تی انق-الب
 -١تا اين نقطه ،خاطرات خاطره نويس تقريباً
مطابق نطق تروتسکی است که در آرشيو
تروتسکی در دانشگاه ھاروارد نگھداری می
شود .ولی متن موجود در آرشيو شامل چيزی
نظير قطعه زيرين مربوط به "انقالب
جھانی" نمی باشد .خاطره نويس احتماالً نطق
تروتسکی را با نطق زينوويف ،که از قرار
معلوم خيلی آتشين بوده است اشتباھاً درھم
آميخته است.

وقت---ی ک---ه ب---االخره س---کوت حک---م فرم---ا
گش--ت ،زينووي--ف و ک--امنوف ب--ر س--کوی
خطابه قرار گرفتن-د .بع-د از س-خنرانی آن
ھ-ا م-ا ت-ابوت را درون قب-ر ق-رار دادي--م و
مشتی خاک سرد بر آن پاشيديم.
"راه ت-و پاي-ان يافت--ه اس-ت ،ول--ی ب-رای م--ا
مب--ارزه ھن--وز در پ--يش اس--ت ".افک--ار م--ا
چن---ين ب---ود .م---ا ھ---يچ تص---وير غلط---ی از
مب---ارزه آين---ده نداش---تيم و پ---يش بين---ی م---ی
کرديم که ج-ام مش-قت را ت-ا آخ-رين قط-ره
خواھيم نوشيد.
گورستان به خاموشی نگرائيد بلکه بيشتر
به غليان آمد .حضور تروتسکی در مي-ان
ما روحيه و ايمانمان را در پي-روزی اي-ده
آل ھای لنين و انقالب جھانی باال برد .ما
به او مشتاقانه نگاه می کرديم و از او می
خواس--تيم" :ک--ه بيش--تر ب--رای م--ا ص--حبت
کن".
ما که چون توده ای انبوه گ-رد تروتس-کی
ايستاده بوديم ،به ناگھان متوج-ه ش-ديم ک-ه
او را به ديوار آجری فشار م-ی دھ-يم .ب-ه
نظر می رسيد که خطر وقوع يک حادث-ه
تلخ ايجاد شده است .الش-ويج اول-ين کس-ی
ب---ود ک---ه آن را احس---اس ک---رد .او ک---ه در
اکتب---ر  ١٩١٧يک---ی از ش---رکت کنن---دگان
ھج-----وم ب-----ه ک-----اخ زمس-----تانی و فرمان-----ده
نيروھای ما در جبھه جنگ س-يبری ب-ود،

ميليتانت
به طريق نظامی به ما فرمان داد ت-ا حلق-ه
ای ب-----ه قط-----ر چن-----دين ص-----ف ب-----ر گ-----رد
تروتس---کی ب---ه وج---ود آوري---م و از فش---ار
امواج انسانی به طرف او جلوگيری کنيم.
از وقوع يک فاجع-ه جل-وگيری ش-د ،ول-ی
مردم فرياد می زدند و از او می خواستند
ت--ا بيش--تر ص--حبت کن--د .س--پس ،او را ب--ر
ش---انه ھ---ای خ---ود بلن---د ک---رديم و او م---ا را
مخاط---ب ق---رار داد" :رفق---ا احتي---اجی ب---ه
تظ----اھرات نيس----ت .م----ا ب----رای وداع ب-----ا
رفيقم--ان ب--ه اي--ن ج--ا آم--ده اي--م .م--ا ھ--دف
ديگری نداشتيم .يک بار ديگر تکرار می
کنم :احتياجی به تظاھرات نيست .به خانه
ھای خود برويد".
م---ا -ب---يش از  ١٠ھ---زار نف---ر کمونيس---ت،
فع--الين ح--زب ،ک--ه ب--ر علي--ه رھب--ری ض--د
لنينيس---ت مش---تی غاص---ب ب---ه خش---م آم---ده
بوديم -منتظر دستورات تروتسکی بوديم،
در آن موق----ع م----ا از تروتس----کی انتظ----ار
دس--تورات ق--اطع داش--تيم ،ول--ی در ع--وض
از او تقاض---ای آرام---ش درياف---ت ک---رديم.
ولی ھيچ يک از م-ا در م-ورد حقاني-ت او
ترديدی نداشت .ما به تروتسکی اطمين-ان
داشتيم .اين ک-اری ب-ود ک-ه باي-د انج-ام م-ی
شد.
تروتسکی از راھرو تنگی از ميان م-ردم
ب----ه دروازه مقب----ره ،ج----ائی ک----ه ماش-----ين
بلوپ--ورودوف کميس--ر خل--ق انتظ--ارش را
م----ی کش----يد ،راھنم----ائی ش----د .وقت----ی ک----ه
تروتسکی دور ش-د ،الش-ويچ ب-ه م-ا گف-ت:
"خوب ،دوستان م-ا رفتن-د ،ب-رويم خان-ه".
ما افسرده ،در حالی که در قلوبمان ش-عله
ھ--ای امي--د ب--رای پي--روزی انق--الب جھ--انی
سوسياليستی ھنوز ش-عله ور ب-ود ،متف-رق
گشتيم.
 ...از آن زم---ان س---ال ھ---ا گذش---ته اس---ت.
س--رزمين ش--وراھا محاص--ره اقتص--ادی را
شکس-ته اس--ت .والديمي--ر ا .لن--ين ،پ--يش از
آن ک--ه بتوان--د اش--تباه م--رگ آور کنف--رانس
س----يزدھم ح----زب را اص----الح کن----د ،ج----ان
س--پرد .اي--ن اش--تباه سياس--ی ای ب--ود ک--ه ب--ه
ط--ور غ--م انگي--زی ب--ر سرنوش--ت اکثري--ت
ھمکاران واقع-ی لن-ين و م-دافعان وص-يت
نامه اش اثر گذارد.
ادامه دارد
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درس ھای اسپانيا:

٢١

فرانک متمرد
سوسياليستی.

است،

نه

انقالب

آخرين ھشدار

به ھر حال ،فاشيزم يک رژيم فئودال
نيست ،بلکه ارتجاع بورژوازی است.
مبارزه موفق عليه ارتجاع بورژوازی
تنھا با داشتن نيروھا و روش ھای انقالب
پرولتاری ممکن است .خود منشويزم
ساخته ی تفکر بورژوازی است ،و
]مسلما[ از اين نکات ھيچ اطالعی ندارد
و نمی توانند داشته باشند.

تمام اعضای عمومی مشغول مطالعه
دقيق عمليات نظامی در اتيوپی ،اسپانيا و
شرق دور برای جنگ بزرگ آينده
ھستند .پيکار پرولتاريای اسپانيا که جرقه
ھای درخشان انقالب آتی جھانی را بر
می انگيزد ،نبايد با دقتی کمتر از اين
مورد مطالعه قرار گيرد ،تنھا تحت اين
شرايط حوادث آتی ما را غافلگير نخواھد
کرد.

نقطه نظر بولشويکی ،که تنھا توسط
بخش جوان بين الملل چھارم بيان می
شود ،تئوری انقالب مداوم را به عنوان
نقطه شروع برگزيده است ،و اين بدان
معنی است که حتی مسائل صرفا
دموکراتيک مانند برچيدن مالکيت ارضی
نيمه فئودال ،تنھا با کسب قدرت از سوی
پرولتاريا حل خواھد شد ،و در نتيجه،
انقالب سوسياليستی را در برنامه خود
قرار می دھد .عالوه بر اين ،در جريان
مراحل اوليه انقالب ،کارگران اسپانيا در
عمل نه مسائل صرفا دموکراتيک ،بلکه
خواسته ھای کامال سوسياليستی را
مطرح کردند .درخواست عدم فراروی
از مرزھای بورژوا دموکراسی در عمل،
نه به معنی دفاع از انقالب دموکراتيک
بلکه انکار ان است .تنھا از طريق
واژگونی روابط کشاورزی است که
دھقانان می توانند به عوان بخش عظيم
توده ھا ،به يک سد محکم عليه فاشيزم
تبديل شوند .اما مالکان در اتحادی
صميمی با با بورژازی مالی ،صنعتی و
بانکی و روشنفکران بورژوازی که به
خود آنھا وابسته ھستند ،قرار
دارند..حزب پرولتاريا بدين گونه با
دوراھی رفتن با توده ھا ی
انتخاب مابين
ِ
دھقانی يا بورژوازی ليبرال رو به رو
می شود .قرار دادن دھقانان و
بورژوازی ليبرال در ھمان ائتالف ،تنھا
يک دليل دارد :کمک به بورژوازی برای
فريفتن دھقانان و بدين گونه منزوی
ساختن کارگران .انقالب ارضی تنھا می
تواند عليه بورژوازی و از طريق
ديکتاتوری توده ھای پرولتاريا انجام
گيرد .راه سوم و دولت بينابينی وجود
ندارد.

)(١٩٣٧

لئون تروتسکی
برگردان :کيومرث عادل
منشويزم و بولشويزم
در اسپانيا

سه ايدئولوژی يعنی منشويزم ،بلشويزم و
آنارشيزم )با نيروھای نابرابر( در
اردوگاه به اصطالح جمھوری جنگيدند.
با نگاه به احزاب جمھوری بورژوازی،
انھا را احزابی بدون استقالل عقيده و
اھميت سياسی می يابيم که تنھا با باال
رفتن از گرده رفورميست ھا و
آنارشيست ھا قادر به حفظ خود بودند.
عالوه بر اين ،بزرگنمايی نيست چنانچه
بگوييم رھبران آنارکو سنديکاليست ھای
اسپانيا ھم برای انکار عقيده و به صفر
رساندن مفاھيم آن ،ھر چه در توان
داشتند انجام دادند .در حقيقت دو عقيده
در اردوگاھی به اصطالح جمھوری
جنگيدند ،منشويزم و بولشويزم.
طبق نظر سوسياليست ھا ،استاليسنيست
ھا ،منشويک ھا و نمونه ھای آنان،
انقالب اسپانيا تنھا حل وظايف
دموکراتيک را ھدف قرار داده است و
جبھه متحد با بوروژازی دموکراتيک در
آن ناگزير است .از اين نظر ،ھر تالش
پرولتاريا برای فرا رفتن از محدوديت
ھای بورژوا دموکراسی نه تنھا زودرس،
بلکه کشنده است .عالوه بر اين ،آنچه در
برنامه ی انقالب ذکر شده ،مبارزه با
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از نقطه نظر تئوری ،شگفت آور ترين
نکته در مورد سياست ھای استالين در
قبال اسپانيا ،ناديده گرفتن مطلق الفبای
لنينيزم است .پس از يک تاخير چند دھه
ای -و آن ھم چه دھه ھايی! -کمينترن،
منشويزم را کامال بازسازی کرده است.
بيشتر از آن ،کمينترن برای سازگار
نشان دادن اين دکترين به ياوه گويی روی
آورده است .در روسيه تزاری ،در آستانه
تماما
انقالب
فرمول
،١٩٠٥
دموکراتيک ،در ھر صورت ،بحث ھای
بيشتری را به دنبال داشت تا در اسپانيا
در سال  .١٩٦٧بسيار شگفت آور است
که در اسپانيا مدرن" ،سياست ليبرال
کارگری" منشويزم به سياست ارتجاعی
ضد کارگر استالين تبديل شده است.
ھمزمان با آن ،عقيده منشويک ھا ،اين
کاريکاتور مارکسيزم ،به کاريکاتوری از
خود تبديل شده است.

تئوری جبھه خلقی
بی تجربگی است اگر که سياست ھای
کمينترن در اسپانيا را ناشی از اشتباه
نظری بدانيم .استالينيزم به غير از منافع
تجربی بوروکراسی شوروی ،توسط
تئوری مارکسيستی يا ھيچ نوع تئوری
ديگری رھبری نمی شود .در محافل
خودمانی ،بدبينان شوروی ،فلسفه جبھه
خلقی "ديميتروف" را به تمسخر می
گيرند .اما آنھا کادرھای فراوان مروج
اين فرمول مقدس برای فريفتن توده ھا
را ،از ساده و حقه باز گرفته تا احمق و
شارالتان در اختيار دارند .لوئيز فيشر ،با
جھالت و کوته نظری ،منطق گرايی کوته
فکرانه و نيز ناتوانی مادرزادی خويش
در شنيدن صدای انقالب ،نماينده ی
منفور اين برادری رقت انگيز است.
"اتحاديه نيروھای مترقی!"" ،پيروزی
ايده ی جبھه خلقی!" و "يورش
تروتسکيست ھا به صفوف ضد
فاشيست!"  ....چه کسی باور می کند که
مانيفست کمونيست  ٩٠سال پيش به
رشته ی تحرير در آمده است؟
تئورسين ھای جبھه خلقی ،اصال از اولين
قانون علم رياضيات ،که عمل جمع است،
فراتر نمی روند :کمونيست ھا بعالوه ی
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سوسياليست ھا ،آنارشيست ھا و ليبرال
ھا ،حاصل جمع از تعداد ھر کدام از آنھا
جدا از يکديگر بزرگتر است .و اين تمام
ذکاوت آنھا است .اما ،علم حساب در اين
مورد به تنھايی کفايت نمی کند .حداقل به
مکانيک نياز است .قانون متوازی
االضالع نيروھا در مورد سياست نيز به
کار می رود ،می دانيم که در چنين
متوازی االضالعی ،ھر چه نيروھای
ترکيب کننده از ھم دور شوند ،برآيند
کمتر خواھد بود .ھنگامی که متحدان
سياسی به مسير ھای مخالف گرايش
داشته باشند ،نتيجه برابر صفر خواھد
بود.
برخی مواقع ،تشکيل بلوک متشکل از
گروه ھای سياسی واگرای طبقه کارگر
برای حل مشکالت عملی مشترک،
ناگزير است .در شرايط مشخص
تاريخی ،چنين بلوکی مستعد جذب توده
ھای خرده بوروژای تحت ستمی است که
منافعی نزديک به منافع پرولتاريا دارند.
برآيند نيروھای عضو چنين بلوکی می
توانند بسيار قوی تر از ميزان نيروھای
ھر کدام از بخش ھای تر کيب کننده
باشد .در خالف آن ،اتحاد سياسی بين
پرولتاريا و بورژوازی ،که منافع شان در
زمان حاضر  ١٨٠درجه مخالف يکديگر
است ،به عنوان يک قانون عمومی تنھا
می تواند نيروھای انقالبی پرولتاريا را
فلج سازد.
جنگ داخلی ،که در آن نيروی تھديد و
اجبار عريان بسيار موثر است ،به روح
فداکاری واالی ھمرزمان نياز دارد.
کارگران و دھقانان تنھا از طريق برپايی
مبارزه ای برای رھايی خود می توانند
پيروزی را بيمه کنند .تحت چنين
شرايطی ،وابسته ساختن پرولتاريا به
رھبری بورژوازی به معنی تضمين
شکست در جنگ داخلی است.
اين حقايق ساده ،کمترين محصوالت
تحليل ھای تئوريک خالص ھستند .از
سوی ديگر ،آنھا استنتاجات قاطعی از
تجربيات تاريخی است که حد اقل از سال
 ١٨٤٨آغاز شده است .تاريخ جديد
جامعه بورژوازی مملو است از انواع
جبھه ھای خلقی ،يعنی انواع ترکيبات
سياسی برای فريب زحمتکشان .تجربه
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اسپانيا تنھا حلقه ی تراژيک جديدی است
در اين زنجيره ی جنايات و خيانت ھا.

اتحاد با سايه ی بورژوازی
مھم ترين حقيقت از لحاظ سياسی ،آن
است که جبھه خلقی اسپانيا در واقع حتی
فاقد متوازی االضالع نيروھاست .جايگاه
بورژوازی به وسيله ی سايه اش اشغال
شد .بورژوازی اسپانيا بدون آنکه به خود
زحمت شرکت در جبھه خلقی را بدھد،
به واسطه ی استالينيست ھا ،سوسياليست
ھا و آنارشيست ھا ،پرولتاريای اين
کشور را به خود وابسته کرد .اکثريت
استثمارگران با تمام اختالفات سياسی
جزئی خود ،آشکارا به اردوگاه فرانکو
پيوستند .بورژوازی اسپانيا از ھمان ابتدا
درک کرد که جنبش توده ای انقالبی،
بدون ھيچ نوع تئوری انقالب مداوم،
بدون توجه به شکل آغاز آن ،عليه
مالکيت خصوصی زمين و درآمد توليد
حرکت می کند ،و ھمکاری با اين جنبش
با اقدامات دموکراتيک مطلقا غير ممکن
است.
به ھمين دليل باقی مانده ی ناچيز طبقات
دارا در اردوگاه جمھوری باقی ماندند:
مسرز ،آزانا ،شرکا و امثال آنھا] -در
واقع[ وکالی سياسی بورژازی نه خود
آن .طبقه ی دارا ،با شرط بندی ھمه چيز
بر يک ديکتاتوری نظامی ،قادر بود در
آن واحد ،از نمايندگان سياسی ديروز
برای فلج کردن ،به ھم ريختن و پس از
آن خفه کردن جنبش سوسياليستی توده ھا
در قلمرو جمھوری ،استفاده کند.
جمھوری خواھان چپ ،بدون نمايندگی
بورژوازی اسپانيا در کمترين ميزان ،باز
ھم کمتر نماينده ی کارگران و کشاورزان
ھستند .آنھا نماينده ی ھيچ کس جز
خودشان نيستند .اما با کمک متحدانشان-
استالينيست ھا ،سوسياليست ھا و
آنارشيست ھا -اين اشباح سياسی ،نقش
قاطعی در انقالب اجرا کردند .چطور؟
بسيار ساده ،با تجسم اصول انقالب
دموکراتيک که مصونيت مالکيت
شخصی است.
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استالينيست ھا در جبھه ی خلقی
علل پيشرفت جبھه خلقی اسپانيا و
مکانيک ھای درونی آن کامال مشخص
ھستند .وظيفه رھبران بازنشسته ی چپ
بورژوازی عبارت بود از جلوگيری از
انقالب توده ھا و بازيافتن اعتماد به نفس
استثمار گران" :چرا به فرانکو نياز
داريد در حاليکه ما جمھوری خواھان،
می توانيم ھمان کار را انجام دھيم؟"
منافع آزانا و شرکا در اين نقطه مرکزی
با منافع استالين ،که با اثبات توانايی خود
به بورژوازی در زمينه ی حفظ نظم در
مقابل ھرج و مرج به کسب اعتماد
فرانسوی ھا و انگليسی ھا نياز داشت،
منطبق بود .استالين به آزانا و شرکا به
عنوان پوششی در مقابل کارگران نياز
داشت" :البته خود استالين طرفدار
سوسياليزم است ،اما يک نفر بايد مراقب
باشد که جمھوری خواھان بورژوا دفع
نشوند! آزانا و شرکا به استالين به عنوان
يک جالد با تجربه نياز داشتند ،با قدرت
سرکوب توده ھا در زمان شورش و
انقالب .رفورميست ھای سنتی بين الملل
دوم ،که مدت ھا پيش از مسير مبارزه
طبقاتی خارج شده اند ،به دليل حمايت
ھای مسکو موج جديد اعتماد را حس می
کنند.
اما اين حمايت ھا لزوما از تمام
رفورميست ھا صورت نگرفت ،بلکه
ارتجاعی ترين آنھا از ان بھره بردند.
کابالرو چھره حزب سوسياليست ،که به
طرف اشرافيت کارگری چرخش کرده
است را نمايان ساخت .نگرين و پريتو
ھميشه به سوی بورژوازی چشم داشتند.
نگرين با حمايت مسکو بر کابالرو فائق
امد .سوسياليست ھای چپ و آنارشيست
ھا ،اسيران جبھه خلقی ،گرچه برای حفظ
تمام آنچه ممکن بود از دموکراسی نگاه
داشت ،تالش کردند اما جرات بسيج توده
ھا عليه ژاندارم ھای جبھه ی خلقی را
نداشتند ،و عالوه بر آن تالششان در پايان
به شيون و زاری ختم شد .استالينيست ھا
بدين گونه ،با ]نيروھای[ راست افراطی،
معترفا جناح بورژوازی حزب
سوسياليست ،متحد بودند .آنھا فشار خود
را عليه چپ -پی او يو ام ،آنارشيست ھا
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و سوسياليست ھای چپ -به عبارتی،
عليه دسته ھای ميانه رويی متمرکر
ساختند که حتی در گوشه ای دور ،فشار
توده ھای انقالبی را منعکس می کردند.
اين حقيقت سياسی در ماھيت خود بسيار
مھم است ،در آن واحد ميزان انحطاط
کمينترن طی چند سال گذشته را نشان می
دھد .من در ابتدا استالينيزم را سنتراليزم
بوروکراتيک تعريف کردم ،و تعدادی از
وقايع صحت تعريف من را اثبات کرد.
اما امروزه اين آشکارا منسوخ است.
مصلحت بوروکراسی بناپارتيستی نمی
تواند بيش از اين با بی ميلی سنتراليستی
و دو دلی منطبق باشد .دسته استالينيست
برای آشتی با بورژوازی می تواند تنھا
با محافظه کار ترين گروه ھای اشرافيت
بين المللی کارگری متحد شود .قطعا اين
اتحاد برای تثبيت سيرت ضد انقالبی
استالينيزم در پھنه ی جھانی انجام گرفته
است.

برتری ھای ضد انقالبی استالينيزم
اين موضوع ما را مستقيما به پاسخ اين
معما می کشاند ،که چطور حزب
کمونيست اسپانيا ،با شمار ناچيزی عضو
و رھبری بسيار ضعيف ،توانست قدرت
خود ،در به دست گرفتن افسارھای قدرت
در مقابله با سازمان ھای قدرتمند تر
سوسياليست و آنارشيست را به نمايش
گذارد .توضيح معمولی مبنی بر آنکه
استالينيست ھا برای به دست آوردن
قدرت به راحتی به داد و ستد سالح ھای
شوروی می پرداختند ،بسيار سطحی
است .مسکو در قبال مھمات  ،طالی
اسپانيايی دريافت می کرد .اين اقدام با
توجه به قانون بازار سرمايه داری ھمه
چيز را پنھان می کند .پس استالين برای
غلبه بر قدرت چه تدبيری کرد؟
جواب عادی اين است که دولت شوروی،
که پيش چشم توده ھا با تجھيز و تھيه
منابع نظامی قدرت خود را باال برده،
شرط ھمدستی خود را اقدامات موثر عليه
انقالبيون مقرر ساخته بود ،و بدين ترتيب
مخالفان خطرناک خود را از مسيرش
کنار زد .کليت اين موضوع مسلم است،
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اما اين فقط يک منظر قضيه و کم اھميت
ترين آن است.
حزب کمونيست اسپانيا ،با وجود کسب
"قدرت و نفوذ" به مدد محموله ھای
شوروی ،يک اقليت کوچک باقی ماند و
با نفرت روز افزون در ميان کارگران
رو به رو شد .در سويی ديگر ،تنھا تعيين
شروط ھمدستی برای مسکو کافی نبود،
بلکه والنسيا می بايست به آنھا تن دھد.
اين قلب مسئله است .نه تنھا زامورا،
شرکا و نگرين ،بلکه حتی کابالرو
نيزھمگی در زمان تصدی رھبری ،کم و
بيش آماده ی پذيرش درخواست ھای
مسکو بودند .چرا؟ زيرا اين آقايان
خودشان آرزو می کردند که انقالب را
در محدوده ھای بورژوازی نگه دارند.
آنھا شديدا از ھر يورش انقالبی کارگران
در ھراس بودند.
استالين با مھمات و اولتيماتوم ضد
انقالبی اش ،ناجی تمام اين گروه ھا بود.
استالين ناجی آنھا شد ،بنابراين ]حاال می
توانستند[ به پيروزی نظامی بر فرانکو
چشم بدوزند ،و در ھمان زمان استالين
آنھا را از تمام مسئوليت ھايشان در قبال
جريان انقالب رھا ساخت .آنھا به سرعت
ماسک ھای سوسياليسی و آنارشيستی
خود را ،به اميد استفاده ی مجدد از آنان
پس از استقرار دموکراسی بورژوازی به
دست استالين ،در گنجه گذاشتند .اين
آقايان می توانستند برای رسيدن به
آرامش و آسايش ،از اين پس خيانت خود
را با بيان لزوم يک توافق نظامی با
استالين توجيه کنند .استالين ھم به سھم
خود سياست ھای ضد انقالبی اش را با
لزوم حفظ اتحاد با جمھوری بورژوازی
توجيه می کند.
تنھا از اين نقطه نظر گسترده می توانيم
به تصويری واضح از صبر فرشته
واری که قھرمانان عدالت و آزادی
ھمچون آزانا ،نگرين ،شرکا ،کابالرو،
گارسيا اوليوير و ديگران ،در مقابل
جنايات جی.پی.يو از خود نشان داده اند،
دست پيدا کنيم .اگر انھا ھمان طور که
اظھار می کنند ،انتخاب ديگری نداشتند،
به اين دليل نبود که چيزی جز سر بريده
ی انقالبيون و حقوق کارگران برای
پرداخت قيمت ھواپيماھا و تانک ھا
نداشتند ،بلکه به اين دليل است که برنامه
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ی کامال دموکراتيک آنھا ،که ضد
سوسياليستی است ،جز با توسل به ترور
تحقق نمی يابد .وقتی کارگران و
کشاورزان در مسير انقالب خود قدم می
گذارند -زمانی که کارخانه ھا و امالک
را تصرف می کنند ،صاحبان قديمی را
اخراج می کنند ،قدرت را در استان ھا
به دست می آورند -آنگاه ضد انقالب
بورژوازی -مثل دموکرات ،استاليسنيست
يا فاشيست ھا -برای مقابله با اين جنبش،
روش ديگری جز تھديد و اجبار خونين
که توسط دروغ ھا و حيله ھا تکميل می
شود ،ندارند .برتری دسته استالين در اين
مسير عبارت بود از توانايی او دراجرای
فوری اقدامات ،که فراتر از ظرفيت
آزانا ،شرکا ،نگرين و باقی متحدان چپ
بود.

استالين به روش خودش صحت
تئوری انقالب مداوم را تصديق می
کند
بدين گونه دو برنامه ناسازگار در
سرزمين جمھوری اسپانيا با ھم رو در
رو شدند .در يک سو ،برنامه حفظ
مالکيت خصوصی در مقابل تعرض
پرولتاريا به ھر قيمت ،و دور نگاه داشتن
دموکراسی از فرانکو ،از سوی ديگر،
برنامه برانداختن مالکيت خصوصی از
طريق کسب قدرت توسط پرولتاريا.
برنامه اول مصلحت سرمايه داری را به
واسطه ی اشرافيت کارگری ،محافل
فوقانی خرده بورژوازی ،و بخصوص
بوروکراسی شوروی بيان می کرد.
برنامه دوم در زبان مارکسيزم و
گرايشات جنبش توده ای انقالبی ،نه
کامال ھوشيار اما قدرت مند معنی يافت.
متاسفانه سد ضد انقالبی جبھه خلقی بين
گروھی از بولشويک ھا و پرولتاريای
انقالبی قرار گرفت.
سياست جبھه خلقی ،در چرخشش ،در
مقابل تھديد ھای استالين به عنوان منبع
سالح ھا ،مصمم برخورد نکرد .البته
تھديد ھا کم نبودند ،اما دليل موفقيت اين
تھديدات ذاتا در شرايط درونی خود
انقالب نھفته بود .برای شش سال،
وضعيت اجتماعی اسپانيا زمينه ی ان
طغيان ھای رشد يابنده توده ھا عليه رژيم
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نيمه فئودال و مالکيت بورژوا را فراھم
می ساخت .نياز دفاع از مالکيت
خصوصی با شديدترين اقدامات،
بورژوازی را به آغوش فرانکو انداخت.
دولت جمھوری به بورژوازی قول داده
بود که با اقدامات دموکراتيک از مالکيت
آنھا دفاع کند ،اما خصوصا در جوالی
سال  ١٩٣٦ورشکستگی کامل خود را
نمايان ساخت .زمانی که موقعيت جبھه
مالکيت بورژوازی بيش از از جبھه
نظامی تھديد شد ،دموکرات ھا از ھمه
رنگ از جمله آنارشيست ھا ،در مقابل
استالين تعظيم کردند و او نيز در زراد
خانه ی خود جز روش ھای فرانکو
چيزی نيافت.
رژيم بورژوازی بدون توسل به تعقيب
تروتسکيست ھا ،پوميست ھا ،انارشيست
ھای انقالبی و سوسياليست ھای چپ،
تھمت ھای کثيف ،مدارک دروغين،
شکنجه در زندان ھای استالين و قتل در
کمينگاه ھا ،نمی توانست حتی دو ماه
تحت پرچم جمھوری به حيات خود ادامه
دھد .جی.پی.يو به دليل دفاع استوار انھا
از منافع بورژوازی عليه پرولتاريا با
پستی و خون آشامی ،به آقای موقعيت
تبديل شد.
کرنسکی دموکرات در مبارزه خود عليه
انقالب سوسياليستی ،در ابتدا در
ديکتاتوری نظامی کورنيلوف به دنبال
حمايت بود و بعدا تالش کرد با قطار
مسافری ژنرال کراسنوف سلطنت طلب
وارد پتروگراد شود .از سويی ديگر،
بولشويک ھا مجبور شدند ،برای به انتھا
رساندن انقالب دموکراتيک ،دولت ياوه
گويان و شارالتان ھای دموکرات را
سرنگون سازند .بدين شکل به ھر نوع
تالش برای برپايی ديکتاتوری نظامی )و
يا فاشيستی( پايان دادند.
انقالب اسپانيا يک بار ديگر نشان داد که
دفاع از دموکراسی در مقابل روش ھای
ارتجاعی فاشيستی غير ممکن است و از
سوی ديگر ،مشخص ساخت که رھبری
يک مبارزه حقيقی در مقابل فاشيزم جز
با روش ھای انقالب پرولتاريا ممکن
نيست .استالين جنگ عليه تروتسکيزم
)انقالب پرواتری( را با نابودی
دموکراسی با استفاده از اقدامات
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بناپارتيستی جی.پی.يو به انجام رسانيد.
اين موضوع بار ديگر و برای ھميشه
اشتباه تمام تئوری ھای قديمی منشويکی
اتخاذی از سوی کمينترين را ،که انقالب
دموکراتيک و سوسياليستی را به دو
بخش تاريخی مستقل و جدا از نظر
زمانی ،تبديل می کند ،اثبات می نمايد.
کار جالدان مسکو ،صحت تئوری انقالب
مداوم را به روش خود تائيد کرد.

نقش آنارشيست ھا
آنار شيست ھا ھيچگاه موقعيت مستقلی
در انقالب اسپانيا نداشتند .تمام آنچه که
انجام دادند نوسانی بين بولشويزم و
منشويزم بود .دقيق تر ،کارگران
آنارشيست به صورت غريزی مشتاق
ورود به مسير بولشويزم بودند١٩) .
جوالی  ١٩٣٦و اول ماه می  (١٩٣٧در
حالی که رھبران انھا ،بر عکس ،با تمام
توان توده ھا را به اردوگاه جبھه خلقی به
عنوان رژيم بورژوازی سوق دادند.
آنارشيست ھا ،با تالش برای تجديد
خويش به اتحاديه ھا و سازمان ھای رشد
يافته در شرايط صلح و با ناديده کرفتن
آنچه در بيرون چھارچوب اتحاديه ھای
کارگری ،ميان توده ھا ،احزاب سياسی و
دردستگاه دولت گذشت ،نشان داند که
قوانين انقالب را درک نکرده اند .اگر
آنارشيست ھا از انقالبيون بودند ،می
بايست پيش از ھر اقدامی ،فراخوانی
برای تشکيل شورا اعالم کنند ،که
نمايندگان تمام زحمتکشان شھر و روستا
را که تحت ستم ترين اليه ھايی که ھرگز
به عضويت اتحاديه ھای کارگری در
نيامده اند را نيزشامل می شود .طبيعتا
کارگران انقالبی می توانستند سمت ھای
برجسته و عمده را در اين شوراھا به
دست آورند؛ استالينيست ھا در اقليت
ناچيزی باقی می ماندند؛ پرولتاريا می
توانست به نيروی شکست ناپذير خود
ايمان بياورد؛ دستگاه دولت بورژوازی
معلق در ھوا و آويزان بماند؛ يک ضربه
ی قوی می توانست برای در ھم شکستن
اين دستگاه کافی باشد؛ انقالب
سوسياليستی می توانست به يک نيروی
محرک مقتدر دست يابد .پرولتاريای
فرانسه نيز می توانست برای زمان
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زيادی لئون بلوم را از مسدود کردن
انقالب پرولتاری آن سوی رشته کوه ھای
پيرنی منع کند .بوروکراسی مسکو ھم
نمی توانست دست به چنين اقدامی بزند.
سخت ترين مشکالت می توانستند به
محض وقوع حل شوند.
آنارکو سنديکاليست ھا ،به جای آن ،برای
پنھان شدن از سياست کاری در اتحاديه
ھای کارگری ،در ميان حيرت خود و
جھان ،به چرخ پنجم ارابه ی دموکراسی
بورژوازی تبديل شدند .اما چرخ پنجم
برای زمان طوالنی کاربرد ندارد .بعد از
انکه اوليور گارسيا و طرفدارانش به
استالين و نوکرانش کمک کردند تا قدرت
را از کارگران دور نگاه دارد،
آنارشيست ھا خودشان از دولت جبھه
خلقی اخراج شدند .انھا پس از آن کاری
بھتر از پريدن بر عرابه ی گروه پيروز
و مطئن ساختن انھا از طرفداريشان انجام
ندادند .آنھا ترس خرده بورژوازی
ازبورژوازی بزرگ ،وخرده بوروکرات
از بوروکرات بزرگ را با سخنرانی ھای
اشکبار در مورد تقدس جبھه خلقی )بين
يک قربانی و جالدان( و درمورد
ناروايی ھر نوع ديکتاتوری ،شامل
ديکتاتوری خودشان ،پنھان ساختند" .در
انتھا ،ما می توانستيم قدرت را در جوالی
 ١٩٣٦به دست اوريم" ،"...در نھايت،
ما می توانستيم قدرت را در می ١٩٣٧
به دست آوريم ."...آنارشيست ھا از
استالين-نگرين خواستند ،تا خيانتشان به
انقالب را به رسميت شناخته و بابت آن
پاداششان دھد ،چه تصور تھوع آوری.
توجيه آن که "ما قدرت را به دست
نياورديم نه به اين دليل که نمی توانستيم
بلکه قصدمان چنين چيزی نبود ،زيرا ما
با ھر نوع ديکتاتوری مخالف بوديم" و
امثالھم ،در خود محکوميت قطعی
انارشيزم ،به عنوان عقيده ای مطلقا ضد
انقالبی را در بر دارد .تقبيح کسب
قدرت ،به معنی واگذاری داوطلبانه ی
قدرت به گردانندگان آن و استثمارگران،
است .ماھيت ھر انقالب شامل روی
قدرت آمدن يک طبقه جديد ،برای اجرای
برنامه ی حيات خود بوده و می باشد.
غيرممکن است که جنگ برپا کرد اما
پيروزی را نخواست .غيرممکن است که
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توده ھا را به قيام رھبری کرد بدون
تدارک برای کسب قدرت.
ھيچ کس نمی توانست ،پس از کسب
قدرت ،آنارشيست ھا را از برپايی نوع
رژيمی که الزم می دانند ،و البته قابل
تحقق می پندارندش ،منع کند اما خود
رھبران آنارشيست ھا ايمان به آن را از
دست دادند .آنھا از قدرت پنھان می شدند
نه به اين دليل که آنھا مخالف ھر نوع
ديکتاتوری ھستند -در حقيقت ،آنھا با ناله
و شيون از ديکتاتوری استالين-نگرين
حمايت کرده و می کنند -بلکه برای اينکه
آنھا تمام اصول و جرات خود را از دست
دادند ،اگر ھرگز اينھا را داشته باشند.
آنھا از ھمه چيز می ترسيدند" :انزوا"،
"درگيری" و "فاشيزم" .آنھا از انگليس و
فرانسه می ترسيدند اما اين عبارت
پردازان بيش از ھر چيز از توده ھای
انقالبی می ترسيدند.
چشم پوشی از کسب قدرت حتما سازمان
ھای کارگری را به باتالق رفورميزم می
کشاند و به عروسک ھای بورژوازی
تبديل می کند .از نظر ساختار مبارزه ی
طبقاتی جامعه طور ديگری نمی تواند
باشد .آنارشيست ھا نمی توانند در
مخالفت با ھدف کسب قدرت ،در پايان از
مخالفت با ھدف انقالب وابمانند .رھبران
سی.ان.تی.و.اف.ای.آی نه تنھا در حفظ
سيطره ی خود بر قدرت در سال ،١٩٣٦
بلکه در بازپس گيری ذره ذره ی ھر
آنچه با يک ضربه از دست داده بودند ،به
بورژوازی کمک کردند .آنھا در می
 ،١٩٣٧در قيام کارگران خرابکاری
کردند و بدين وسيله ديکتاتوری
بورژوازی را نجات دادند .بدين وسيله
آنارشيزم ،که می خواست مخالف سياست
باشد در حقيقت نشان داد که "مخالف
انقالب" و در زمان ھای بحرانی تر
"ضد انقالب" است.
تئورسين ھای آنارشيست که پس از
آزمون بزرگ  ٣٧-١٩٣١به تکرار ياوه
گويی ھای قديمی در مورد کرونشتات
ادامه می دھند و استالينيزم را نتيجه
بديھی مارکسيزم و بولشويزم می دانند،
به اين وسيله به سادگی نشان می دھند که
برای ھميشه برای انقالب مرده اند.
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شما می گوييد که مارکسيسم از درون
فاسد است و استالينيزم فرزند مشروع آن
محسوب ميشود؟ آما چرا ما مارکسيست
ھای انقالبی برای مبارزه مھلک با
استالينيزم در سراسر جھان دست به کار
شديم؟ چرا دسته استالينيستی ،تروتسکيزم
را دشمن اصلی خود می داند؟ چرا ھر
نزديکی به نظرات ما يا متدھای عمل ما
)دوراتی ،آندرس ،نين ،الندائو و بقيه(
گانگسترھای استالينيست را مجبور به
توسل به انتقام گيری ھای خونين می
کند؟ چرا ،از سوی ديگر ،رھبران
انارشيزم اسپانيا در طول سال ھای
جنايات جی.پی.او در مادريد و مسکو،
تحت عنوان وزرای دولت کابالرو-
نگرين ،به عنوان نوکران بورژوازی و
استالين مشغول خدمت بودند؟ چرا حتی
امروز ،آنارشيست ھا ،اسيران داوطلبی
استالين -نگرين ،جالدان انقالب ،باقی
ماندند و ناتوانی خود در مبارزه با
فاشيزم را نشان داده اند؟
با پنھان شدن پشت کرونشتات و ماخنو،
مدعيان آنارشيزم ھيچ کس را فريب
نخواھند داد .در ماجرای کرونشتات و
مبارزه با ماخنو ،ما از پرولتاريا در
مقابل ضد انقالب دھقانی دفاع کرديم.
انارشيست ھای اسپانيايی از ضد انقالب
بورژوازی در مقابل انقالب پرولتاری
دفاع کرده و می کنند .ھيچ سفسطه ای
اين حقيقت را که آنارشيست ھا و
استالينيست ھا در سنگری مقابل توده
ھای کارگران و مارکسيست ھای انقالبی
قرار داشتند را از تاريخ حذف نخواھد
کرد .اين حقيقتی است که برای ھميشه در
آگاھی پرولتاريا باقی خواھد ماند.

نقش پی.او.يو.ام
سابقه پی.او.يو.ام ھم بھتر نيست .پوم
برای اطمينان خود ،تالش کرد تا خود را
بر فرمول انقالب مداوم بنياد نھد )به
ھمين دليل استالينيست ھا ،پوميست ھا را
تروتسکيست می نامند( .اما انقالب با
اظھارات تئوريک سيراب نمی شود .پوم
به جای بسيج توده ھا بر عليه رھبران
رفورميست ،از جمله آنارشيست ھا،
برای متقاعد ساختن اين آقايان به برتری
سوسياليزم بر سرمايه داری تالش می
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کرد .اين لحن در تمام سخنرانی ھا و
مقاالت رھبران پوم به چشم می خورد.
انھا برای جلوگيری از بروز اختالف با
رھبران آنارشيست از تشکيل ھسته ھای
خود در سی.ان.تی ،و اداره ی امور
ديگر ،اجتناب کردند .برای جلوگيری از
تضاد ھای تند ،آنھا کار انقالبی را در
ارتش جمھوری به انجام نرساندند .به
جای آن ،اتحاديه ھای کارگری و
مجاھدين خود را ساختند که از
موسساتشان دفاع می کرد و يا به تسخير
قسمت خود در جبھه می پرداخت.

ترجيح می دادند که خود را بدون قتل و
پرونده سازی از مخمصه رھا سازند ،اما
ھر ھدفی ھزينه ھای مرتبط به آن را می
طلبد .در آغاز آوريل سال  ،١٩٣١مدت
زيادی پيش از دخالت نظامی مسکو،
سوسياليست ھا و آنارشيست ھا ھر چه
در توان داشتند انجام دادند تا از انقالب
پرولتاری جلوگيری کنند .استالين به انھا
اموخته بود که چطور اين کار را تا به
پايان برسانند .آنھا به شرکای جرم
استالين تبديل شدند تنھا به اين دليل که
ھمفکران او بودند.

پوم ،با منزوی شدن پيشگامان انقالبی از
طبقه ،پيشگامان را ضعيف ساخت ،و
طبقه را بدون رھبری رھا کرد .ازنظر
سياسی پوم به کلی به جبھه خلقی نزديک
تر ماند تا بولشويزم .علت آنکه پوم ،خود
را قربانی سرکوب ھای پست و خونبار
احساس می کرد ،نشئت گرفته از شکست
جبھه ی خلقی در اتمام ماموريتش -يعنی
خفه کردن انقالب -بود به استثنای تکه
تکه ساختن جناح چپ خود.

اگر رھبران انارشيست ھا کمترين
شباھتی به انقالبيون داشتند ،می بايست
اولين برگه ی تھديد از جانب مسکو را نه
تنھا با تھاجم سوسياليستی ،بلکه با افشای
شروط ضد انقالبی استالين در مقابل
طبقه ی کارگر جھان پاسخ دھند .بنابراين
انھا می توانستند مسکو را مجبور به
انتخاب ميان دو گزينه ی انقالب
سوسياليستی و ديکتاتوری فرانکو نمايند.
بوروکراسی ترميدوری از انقالب متنفر
و از آن در وحشت است .اما از به دام
افتادن در حلقه ی فاشيستی نيز می
ھراسد ،از طرف ديگر ،به کارگران
وابسته است .تمام نشانه ھا حاکی از آن
است که مسکو می توانست به قيمتی
معقول تر ،مجبور به تامين سالح شود.

پوم در تحليل ھای نھايی ثابت کرد که بر
خالف ھدفش بزرگترين سد در مقابل
مسير تاسيس حزب انقالبی است .حاميان
ديپلماتيک يا افالطونيه بين الملل چھارم
مانند اسنيوليت ،رھبر حزب کارگران
سوسياليست انقالبی آلمان ،کسی که
مشروحا از اقدامات نيمه کاره پوم ،بی
قاطيعتی و طفره روی اش ،مختصرا ،در
سانتريزمش ،حمايت کرده بود،
بزرگترين مسئوليت را بر عھده خودشان
گذاشت .انقالب از سانتريزم متنفر است.
انقالب سانتريزم را افشا و نابود می کند.
انقالب با گذشت زمان ،سانتريزم،
دوستان و حاميانش را بی اعتبار خواھد
کرد .اين يکی از مھم ترين درس ھای
انقالبی اسپانيا است.

مسئله ی تسليح
سوسياليست ھا وآنارشيست ھا که با به
ميان کشيدن نياز پرداخت اصول و
وجدان در قبال سالح ھای خريداری شده
از مسکو ،سعی در توجيه تسليم خود به
استالين داشتند ،ناشيانه به دروغ گويی
می پرداختند .البته ،بسياری از انھا

اما جھان بر گرد مسکوی استالينيست
نمی چرخد .در طول يک سال و نيم
جنگ داخلی ،صنايع جنگی اسپانيا می
توانست و می بايست به وسيله ی تبديل
برخی کارخانه ھای داخلی به صنايع
جنگی تقويت شود .چنين اقدامی به دليل
ترس مسکو و متحدان اسپانيايی اش از
ابتکار سازمان ھای کارگری انجام
نگرفت .يک صنايع جنگی قوی می
توانست به ابزاری قدرتمند در دست
کارگران تبديل شود .رھبران جبھه ی
خلقی ترجيح دادند به مسکو وابسته
بمانند.
دقيقا در ھمين مسئله است که نقش
خيانتکار جبھه ی خلقی به شکلی زننده
نشان داده می شود .اين اقدام مسئوليت
معامله ھای خيانتکارانه ی بورژوازی-
استالين را به سازمان ھای کارگری
انداخت .البته تا زمانی که آنارشيست ھا
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يک اقليت باقی ماندند ،نمی توانستند به
سرعت بلوک حاکم را از به عھده گرفتن
التزاماتی که برای مسکو و سرورانش،
لندن و پاريس ،خوشايند می دانستند ،باز
دارند .اما آنھا می توانستند و می بايست،
بدون دست کشيدن از بھترين جنگجوی
جبھه بودن ،آشکارا خود را از خائنين و
خيانت ھا جدا سازند ،موقعيت واقعی را
برای توده ھا شرح دھند ،انھا را عليه
دولت بورژوازی بسيج کنند ،و نيرو ھای
خود را روز به روز برای تسخير قدرت
و بدين وسيله سالح ھای مسکو ،تقويت
کنند.
اما اگر مسکو در نبود يک جبھه ی
خلقی ،از دادن سالح تماما امتناع می
ورزيد چه؟ و ما در پاسخ خواھيم گفت،
اگر اتحاد شوروی در کل وجود نداشت
چه؟ انقالب ھا تا به حال بدون وابستگی
به حاميان قوی و بلند پايه ی خارجی که
سالح انان را تامين می کردند به پيروزی
رسيده اند .ضد انقالب ،به عنوان يک
قانون از قيوميت خارجی لذت می برد.
آيا به ياد اوری تجربيات دخالت فرانسه،
انگليس ،امريکا ،ژاپن و غيره عليه
شوروی الزم است؟ پرولتاريای روسيه،
بدون حمايت نظامی از خارج ،بر
ارتجاع داخلی و دخالت خارجی غلبه
يافت .انقالب به پيروزی رسيد ،در ابتدا،
با کمک يک برنامه ی اجتماعی جسور
که امکان کسب اسلحه ھا را به توده ھا
می داد و ارتش دشمن را نابود کرد.
ارتش سرخ ،منابع نظامی آمريکايی،
انگليسی ،و فرانسوی را به تصرف در
آورد و لشگرھای اعزامی خارجی را به
سوی دريا راند .آيا اين واقعا فراموش
شده است؟
اگر در سران کارگران و دھقانان مسلح،
انقالبيون حضور داشتند و نه عوامل
بزدل بورژوازی ،مسئله ی تسليح
مھمترين مسئله در اسپانيا نبود.ارتش
فرانکو ،شامل ،ريفيان ھای مستعمراتی،
و سربازان موسولينی ،از گزند سرايت
افکار انقالبی مصون نبودند .سربازان
فاشيزم ثابت کردند که در محاصره ی
آتش مھيب خيزش ھای سوسياليستی،
مقدار ناچيزی ھستند .سالح ھا و نوابغ
نظامی در مادريد و باسلونا کم نبود،

ميليتانت
موضوع اصلی فقدان يک حزب انقالبی
است.

شرايط پيروزی
شرايط برای پبروزی توده ھا بر ارتش
استثمارگران در جنگ داخلی
به سادگی در اين اصول بيان
شده اند:
.١مبارزان انقالبی بايد کامال از اين
نکته آگاه باشند که برای رھايی
کامل اجتماعی خود می جنگند و نه
برای استقرار مجدد اشکال قديمی
)دموکراتيک( استثمار.
 .٢کارگران و دھقانان پشت ارتش
انقالبی ھستند و نيروھای دشمن نيز
بايد ھمين مطلب را بدانند.
 .٣روح انقالب اجتماعی بايد کامال
در تبليغ در جبھه ی خودی به مانند
جبھه ی دشمن رسوخ کند .شعار
"اول پيروزی بعد رفورم" شعار
تمام ستمکاران و استثمارگران از
پادشاھان وابسته به کتاب مقدس تا
استالين است.
 .٤سياست ھا و استراتژی ھا توسط
طبقاتی مشخص می شود که در
مبارزه شرکت می کنند .توده ھای
انقالبی بايد يک دستگاه دولتی داشته
باشند که مستقيما و به سرعت
خواسته ھای انان را بيان کند .تنھا
شورای کارگران ،دھقانان و
سربازان می تواند نقش چنين
دستگاھی را ايفا کند.
 .٥ارتش انقالبی نبايد تنھا به حرف
زدن محدود شود ،بلکه بايد به
سرعت اقدامات عاجل انقالب
سوسياليستی را در استان ھايی که
فتح می کند به اجرا در آورد .سلب
مالکيت خصوصی ،و ديگر ذخاير
و انتقال انھا به نيازمندان ،بازتقسيم
مسکن و خانه سازی به نفع
دھقانان ،برقراری کنترل کارگری
و قدرت شورايی به جای
بوروکراسی پيشين.

شماره نوزده
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 .٦دشمنان انقالب اجتماعی ،شامل
عناصر استثمارگر و عواملشان،
حتی اگر به "دموکرات"،
"جمھوری خواه"" ،سوسياليست" و
"آنارشيست" تغيير چھره داده
باشند ،بايد بی رحمانه از ارتش
اخراج شوند.
 .٧بر فراز ھر واحد نظامی بايد
کميسرھايی با اختيارات باال به
عنوان انقالبيون و سربازان قرار
داشته باشند.
 .٨در ھر واحد نظامی بايد يک
ھسته ی پيوسته ی استوار شامل از
جان گذشته ترين مبارزان که توسط
سازمان ھای کارگری پيشنھاد می
شوند ،حضور داشته باشد .اعضای
اين ھسته ھا تنھا يک امتياز ويژه
دارند :اولين کسانی ھستند که در
مقابل آتش اسلحه ی دشمن قرار
می گيرند.
 .٩ھيئت فرماندھی در ابتدا الزاما
شامل برخی عناصر بيگانه و
نامطمئن خواھد بود .امتحان آنھا،
امتحان مجدد و غربال آنھا بايد بر
اساس تجربيات مبارزه ،پيشنھاد
کميسرھا و شھادت مبارزان صفوف
و رده ھای مختلف انجام گيرد.
ھمزمان با آن بايد آموزش شديد
صفوف کارگران انقالبی تا
فرماندھان انجام گيرد.
 .١٠استراتژی جنگ داخلی بايد
قوانين ھنر نظامی را با وظايف
انقالب اجتماعی ترکيب کند .نه تنھا
در تبليغ ،بلکه در عمليات نظامی
نيز بايد ساختار اجتماعی واحد ھای
مختلف نظامی دشمن را به حساب
بورژوازی،
)داوطلبان
آورد
دھقانان بسيج شده ،و يا مانند ارتش
فرانکو ،بردگان مستعمراتی( و در
انتخاب خطوط عمليات ،بايد ساختار
اجتماعی سرزمين ھای مربوطه را
به دقت مورد بررسی قرار داد
)مناطق صنعتی ،مناطق دھقانی،
انقالبی يا ارتجاعی ،مناطق مليت
ھای تحت ستم و  (...به طور
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خالصه ،سياست انقالبی
استراتژی حکمفرما است.

بر

 .١١دولت انقالبی و کميته ی
اجرايی کارگران و دھقانان ھر دو
بايد روش ھای کسب اعتماد کامل
ارتش و مليت ھای تحت ستم را
بدانند.
 .١٢سياست خارجی بايد بيدار
سازی آگاھی انقالبی کارگران،
دھقانان تحت استثمار و مليت ھای
تحت ستم در سراسر جھان را به
عنوان ھدف اصلی خود دنبال کند.

استالين شرايط شکست را
تضمين کرد
ھمان طور که می بينيم ،شرايط
برای پيروزی ھموار است .آنھا در
تجمعاتشان نام انقالب سوسياليستی
را با خود دارند .ھيچ يک از اين
شرايط در اسپانيا موجود نبودند.
دليل اصلی آن ،نبود عدم حضور
حزب انقالبی است .درست است که
استالين تالش کرد تا اسپانيا را به
خاک خارجی اعمال بلشويزم تبديل
کند :پوليت بورو ،کميسرھا ،سلول
ھا ،جی.پی.او و غيره .اما او تمام
آنھا را از محتوای اجتماعی شان
تھی ساخت .او برنامه ی بلشويکی
و بدين وسيله ،شورا را به عنوان
قالب ضروری ابتکار انقالبی توده
ھا رد کرد .او تکنيک ھای
بلشويکی را در خدمت مالکيت
بورژوازی قرار داد .او در کوته
فکری بوروکراتيک خود تصور می
کرد که کميسرھا خود پيروزی را
تضمين خواھند کرد .اما کميسرھای
مالکيت خصوصی نشان دادند که
تنھا توانايی تضمين شکست را
دارند.
پرولتاريای اسپانيا باالترين کيفيت
ھای نظامی را به نمايش گذاشت .با
اھميت باالی خود در اقتصاد
کشور ،با سطح فرھنگی و سياسی
خود ،پرولتاريای اسپانيا در اولين
روز انقالب نه پايين تر بلکه در

ميليتانت
سطحی باالتر از پرولتاريای روسيه
در اوايل انقالب  ١٩١٧قرار داشت.
سازمان ھای خود او به مانع اصلی
پيروزی تبديل شدند .فرقه ی
فرماندھی استالينيست ھا ،در تطابق
با وظيفه ی ضد انقالبی شان ،از
مزدورھا ،مقام پرستان ،بی
طبقگان ،و در کل ،تمام انواع
فضوالت اجتماعی تشکيل شده بود.
نمايندگان ديگر سازمان ھای
کارگری -رفورميست ھای درمان
ناپذير ،آنارشيست ھای جمله پرداز،
سانتريست ھای درمانده ی "پوم"-
گله کردند ،ناله کردند ،به خود
لرزيدند ،مانور دادند ،اما در نھايت
خود را با استالينيزم وفق دادند .در
نتيجه ی فعاليت مشترکشان،
اردوگاه انقالب اجتماعی -کارگران
و دھقانان -ثابت کرد که به زير
دست بورژوازی يا اگر دقيق تر
بگوييم ،سايه ی بورژوازی تبديل
شده است .از شدت خونريزی
رنگش پريده و شخصيت خود را
خرد شده می بيند.
آنجا خبری از فقدان قھرمانی در
ميان توده ھا و رشادت در ميان
انقالبيون نيست .اما توده ھا با منابع
خود رھا شدند ،در حاليکه انقالبيون
متفرق ،بدون نقشه و بدون برنامه
ی عمل باقی ماندند .فرماندھان
اردوگاه جمھوری خواھان بيشتر به
له کردن انقالب اجتماعی می
انديشيدند تا کسب پيروزی ھای
نظامی .سربازان اعتماد خود به
فرماندھانشان را از دست دادند؛
توده ھا اعتماد به دولت را؛ دھقانان
کنار ايستادند؛ کارگران خسته شدند؛
شکست در پس شکست از راه
رسيد؛ ياس و نوميدی به سرعت بر
قلب ھا مستولی شد .پيش بينی تمام
اينھا از زمان آغاز جنگ داخلی
سخت نبود .جبھه ی خلقی با در
پيش گرفتن وظيفه ی نجات سرمايه
داری ،خود را محکوم به شکست
نظامی کرد .استالين با وارونه
کردن لنينيزم ،نقش گورکن انقالب
را ايفا کرد.
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بايد اضافه کنيم که تجربه ی اسپانيا
بار ديگر نشان داد که استالين از
درک جنگ داخلی يا حتی انقالب
اکتبر عاجز است .ذھن استانی و کند
او ،در پس اتفاقات توفانی سال ھای
 ١٩١٧تا  ١٩٢١لنگ لنگان راه می
پيمود .دکترين ترميدوری او ،در
سخنرانی ھا و مقاله ھايش در سال
 ١٩١٧که به بيان عقايد شخصی
خود پرداخته بود ،پايه گذاری شده
بود .اما در سال  ١٩١٧او صرفا از
کارگران انقالبی می ترسيد ،در
سال  ١٩٣٧او گلوی آنھا را به قصد
خفه کردن می فشرد .آپورتونيست
به جالد تبديل شده است.

جنگ داخلی در قفا
اما ،در نھايت ،پيروزی بر دولت
کابالرو و نگرين می توانست به
جنگ داخلی به پشتوانه ی ارتش
جمھوری نياز داشته باشد .اين جنگ
دايمی در دستگيری ھا و قتل
انقالبيون ،حمله به جنبش انقالبی،
خلع سالح کارگران ،مسلح کردن
پليس بورژوازی ،ترک بخش ھای
کارگران بدون کمک و اسلحه در
جبھه ،و در نھايت تحديد ساختگی
توسعه ی صنايع جنگ ،تجلی پيدا
می کند.
ھر يک از اين اقدامات به عنوان
ضربه ای بی رحم به جبھه ،خيانت
نظامی ديکته شده توسط منافع
طبقاتی بورژوازی را رھبری کرد.
اما ھرزگان دموکرات -شامل
استالينيست ھا ،سوسياليست ھا و
انارشيست ھا -جنگ داخلی
بورژوازی عليه پرولتاريا را ،حتی
در مناطقی که بيشترين ھا به جبھه
می پيوستند ،جنگی طبيعی و گريز
ناپذيز می دانستند و حفاظت از
جبھه ی متحد خلقی را وظيفه ی
خود قرار داده بودند .از سويی
ديگر ،جنگ داخلی پرولتاريا عليه
جمھوری خواھان ضد انقالب در
نگاه ھمان ھرزگان ،يک جنگ
جنايی ،فاشيستی و تروتسکيستی
است که که نيروھای جبھه ی متحد
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خلق را بر ھم می زند .....در
حاليکه دولت جبھه خلقی از مادريد
به والنسيا و از والنسيا به بارسلونا
حرکت می کند ،نرمن توماس،
ماجور اتلی ،اتو بائر ،زيرومسکی،
ماالراکس و چخرده و دروغ گويانی
مانند دورانتی و لويز فيشر اين
حکمت برده وار را در جھان می
گسترانند.
اگر ھمان طور که حقايق نيز تاييد
می کنند ،تنھا انقالب سوسياليستی
توانايی خرد کردن فاشيزم را دارا
است ،سپس از سوی ديگر يک قيام
موفق پرولتری در صورت
گيرافتادن طبقات حاکم در
بزرگترين مشکالت قابل تصور
است .اما ھرزگان دموکرات دقيقا
ھمين مشکالت را به عنوان اثبات
تاثير گذاری طغيان پرولتری از خدا
می طلبند .اگر پرولتاريا منتظر
ھرزگان دموکرات بماند تا ساعت
آزاديشان را به انھا اطالع دھند،
برای ھميشه برده خواھند ماند.
اموزش کارگران برای تشخيص
ھرزگان مرتجع پشت تمام ماسک
ھايشان ،تحقير آنھا صرف نظر از
ماسکشان اولين و مھمترين وظيفه
ی انقالبيون است!

نتيجه
ديکتاتوری استالينيست ھا بر فراز
اردوگاه جمھوری در ذات خود
پايدار نيست .چنانچه شکست ھای
ناشی از سياست ھای جبھه خلقی،
پرولتاريای اسپانيا را بار ديگر به
حمله وا می دارد ،اينبار با موفقيت
دار و دسته ی استالينيست ھا به
وسيله ی جاروب آھنی روفته
خواھد شد .اما چنانچه استالين در
تکميل رسالت خود به عنوان
گورکن انقالب موفق شود ،از او
تشکر نخواھد شد .بورژوازی
اسپانيا او را به عنوان جالد می
خواست ،و به عنوان قيم نيازی به
او ندارند .از نظر بورژوازی
اسپانيا ،لندن و پاريس از يک سو،
و برلين و رم از سوی ديگرنسبت

ميليتانت
به مسکو موسساتی توانا تر در حل
مسائل ھستند .ممکن است که خود
استالين بخواھد پيش از فاجعه ی
پايانی رد پای خود را از اسپانيا
پاک کند ،بنابراين اميدوار است تمام
بار مسئوليت را بر شانه ی نزديک
ترين متحدانش خالی کند .پس از
ان ،ليتوينف از فرانکو درخواست
از سرگيری روابط ديپلماتيک
خواھد کرد .اين تمام چيزی است که
بارھا شاھدش بوده ايم.
حتی پيروزی کامل ار تش
"جمھوری صوری" در مقابل
ژنرال فرانکو نيز به معنی پيروزی
دموکراسی نخواھد بود .کارگران و
دھقانان دوبار جمھوری خواھان
بورژوا را با عوامل چپشان برمسند
قدرت نشانده اند .در اوريل ١٩٣١
و در فوريه  .١٩٣٦ھر دو بار
قھرمانان جبھه ی خلقی پيروزی
توده ھا را به ارتجاعی ترين و
مصمم ترين نمايندگان بورژوازی
تسليم کردند .يک پيروزی سوم ،که
توسط ژنرال ھای جبھه ی خلقی به
دست امده ،می تواند به معنی توافق
ناگزير آنھا با بورژوازی فاشيست و
با پشتيبانی کارگران و دھقانان
باشد .چنين رژيمی چيزی جز نوع
ديگری از ديکتاتوری نظامی
نخواھد بود ،شايد بدون يک
پادشاھی و بدون چيرگی کليسای
کاتوليک.
نھايتا ممکن است پيروزی ناتمام
جمھوری خواھان توسط ميانجيان
انگلو فرانسوی بی غرض جھت
آشتی دادن اردوگاه ھای متخاصم
مورد استفاده قرار گيرد .درک اين
موضوع سخت نيست که در چنين
اتفاقات پر تالطمی ،باقيمانده ھای
دموکراسی در ميان آغوش ھای
مياخا
ی ژنرال
برادرانه
)کمونيست!( و فرانکو )فاشيست(
خفه خواھد شد .بگذاريد يک بار
آن
ديگر تکرار کنم :پيروزی يا از ِ
انقالب سوسياليستی خواھد بود يا
در چنگال فاشيزم.

شماره نوزده
دی  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

٢٩

به ھر حال ،اين موضوع از قلم
نيفتاده است که تراژدی می تواند در
آخرين لحظه ھا به نمايش کمدی
تبديل شود .وقتی که قھرمانان جبھه
ی خلقی ھنگامی که از آخرين
پايتخت خود می گريزند ،ممکن
است پيش از سوار شدن بر کشتی
ھای بخار و يا ھواپيماھا ،يک سری
رفورم ھای سوسياليستی را برای
باقی گذاشتن خاطره ای خوش از
خود اعالم کنند .اما ھيچ فايده ای
ندارد .کارگران جھان با تنفر و
تحقير ،احزابی که انقالب قھرمانانه
شان را ويران کردند به خاطر
خواھند داشت.

کارگری اسپانيا ،مانند سانتريست
ھای "پوم" است .احزاب و گروه
ھای دبيرخانه ی لندن مشخصا حتی
عالقه ای به ترسيم نتيجه ای از
آخرين اخطار تاريخ ندارند و يا از
انجام آن عاجزند .با اين يادگار آنھا
خود را به فنا دادند.
نسل جديد انقالبيون عالوه بر جبران
اشتباھات ،با درس گيری از شکست
ھا تحت تعليم است .اين نسل بد
نامی بين الملل دوم را عمال بررسی
کرده است .به ژرفای زوال بين
الملل سوم تعمق کرده اند .آنھا ياد
گرقته اند که چطور آنارشيست ھا
را نه بر اساس حرف ھايشان ،بلکه
بر مبنای عملشان قضاوت کنند .اين
يک مدرسه ی با ارزش است که
بھای آن با خون مبارزان بی شمار
پرداخته شده است .کادر ھای
انقالبی حاال تنھا حول بيرق بين
الملل چھار گرد می آيند .بين الملل
چھارم که در ميان غرش ھای
شکست به دنيا آمده ،زحمتکشان را
به پيروزی رھبری خواھد کرد.

تجربه ی تراژيک اسپانيا اخطاری
وحشتناک -شايد آخرين -پيش از
اتفاقات بزرگتر است ،اخطاری
خطاب به تمام کارگران پيشرو
جھان .مارکس گفت" :انقالب ھا
موتور تاريخ ھستند" .آنھا سريعتر
از ذھن احزاب نيمه انقالبی با ربع
انقالبی حرکت می کنند .ھر کس که
از انقالب عقب بيافتد ،به زير چرخ
ھای آن سقوط خواھد کرد و نتيجتا-
به عنوان خطر اصلی -خود
لوکوموتيو نيز ...
ضروری است که مسئله ی انقالب
را تا آخرين نيتجه ی مشخص به
دقت بررسی کنيم و سياست را با
قوانين اوليه ی انقالب مطابقت
دھيم ،يعنی با جنبش طبقات به
ميدان آمده و نه با پيش داوری ھا و
وحشت ھای گروه ھای سطحی
خرده بورژوازی که خود را جبھه
ی خلقی يا ھر نوع جبھه ی ديگری
می خوانند .در طول انقالب ،مسير
کمترين مقاومت ،مسير بزرگترين
فجايع است .ترسيدن از ايزوله شدن
از بورژوازی ،موجب ايزوله شدن
از توده ھا خواھد شد .سازش با
پيش داوری ھای محافظه کارانه ی
اشرافيت کارگری خيانت به
ھوشياری
کارگران و انقالب است.
ِ
بيش از حد ،فقدان کشنده ی
ھوشياری است .اين مھمترين درس
از نابودی صادق ترين سازمان ھای

سردبير :سعيد آراز
ھمکاران اين شماره:
سعيد آراز ،بابک کسرائی ،اکبر مرتضوی،
مراد شيرين ،کيومرث عادل ،مريم آسوده،
مازيار رازی

پست الکترونيکی:
militantmag@gmail.com
نشانی وبالگ:
http://militantmag١.blogfa.com
U

UH

نشريه ميليتانت ھر ماه پس از انتشار،
گردد.
انعکاس می
آموزش وبالگ
بر روی
مارکسيزم
مقدماتی

بخش اول

رفقا! با نشريه ھمکاری کنيد!

ميليتانت

ضرورت ياد گيری و
بکارگيری مارکسيزم

توضيح سردبير :با پايان يافتن بحث ھای
آموزش--ی گذش--ته )بح--ث ھ--ای بوخ--ارين و
پرابراشنس---کی ک---ه آخ---رين آن در ش---ماره
 ١٧انتش--ار ياف--ت( ،تص--ميم گ--رفتيم ت--ا از
اي---ن ش---ماره بح---ث ھ---ای ص---وتی رفي---ق
"مازي-------ار رازی" در م-------ورد آم-------وزش
مارکس---يزم را پي---اده س---ازی نم---اييم و در
اختي--ار عالق--ه من--دان ق--رار دھ--يم .ش--ايان
ذکر است که فايل صوتی اي-ن بح-ث ھ-ای
آموزش---ی س---ابقا روی وب---الگ "آم---وزه"
قرار گرفته بود .در اين شماره به عن-وان
آغ--از از مقدم--ه بح--ث ش--روع ک--رده اي--م و
اميدواريم تا به ص-ورت مرت-ب اي-ن بح-ث
ھای مفيد را در اختيار عالقه مندان قرار
دھيم.
ب--ه نظ--ر م--ن مارکس--يزم بھت--رين پدي--ده ای
اس---ت ک---ه در س---طح نظ---ری و عمل---ی در
طول  ٢٠٠س-ال اخي-ر ب-رای م-ردم جھ-ان
رخ داده اس---ت .آن---ان ک---ه اي---ن حقيق---ت را
انک--ار م--ی کنن--د و مارکس--يزم را مس--ئول
روی کار آمدن مثال استالين در شوروی،
م--ائو در چ--ين و سوس--يال دموکراس--ی در
اروپا می دانند يا در اين موارد ناآگاھند يا
آگاھان---ه م---ی خواھن---د مارکس---يزم را ب---ی
اعتبار جلوه دھند .مارکس-يزم عل-م جامع-ه
است .درکی است علمی متکی ب-ه تجرب-ه
ی مبارزاتی  ٢٠٠سال گذشته .مارکسيزم
راھگشای بشريت بوده است .پ-يش از آن
دانش ھای اجتماعی حاصل تنھا تجربه ی
عملی بوده و ھيچ گونه بھايی برای علوم
اجتم---اعی قاي---ل نبودن---د .اھمي---ت ت---اريخی
سوس-------ياليزم ک-------ه در مارکس-------يزم ب-------ه
آشکارترين شکلی تجلی می يابد ،در اي-ن
است که تالش م-ی کن-د ش-رايطی بيافرين-د
ک--ه در آن گرايش--ات س--ازنده ی انس--ان ھ--ا
ب---يش از تم---ايالت مخربش---ان رش---د کن---د.
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مارکسيست ھا دعوی بيشتری ندارند .اما
آنچه م-ی طلبن-د اھمي-ت ت-اريخی و حي-اتی
دارد .امروز توانايی ھای مخرب سرمايه
داری ابعاد غ-ول آس-ايی پي-دا ک-رده اس-ت.
تنھا کافی اس-ت ب-ه تولي-د جن-گ افزارھ-ا،
ن-----ابودی مح-----يط زيس-----ت و  ١٦ميلي-----ون
ک--ودکی ک--ه ھ--ر س--ال در جھ--ان س--وم از
گرسنگی ،به خ-اطر بيم-اری ھ-ای درم-ان
پ----ذير م----ی ميرن----د و خط----رات ناش----ی از
قحطی ھای واگي-ر ،م-واد غ-ذايی مس-موم،
اعتي--اد و ب--ه وي--ژه جن--گ اف--روزی دول--ت
آمريکا در ھيروشيما ،ويتنام و امروز در
عراق بيانديشيم.
بش--ريت ديگ--ر نم--ی توان--د اج--ازه دھ--د ک--ه
نيروھ---ای مخ---رب و س---ازنده ی تم---ايالت
غيرعقالن--ی ک--ه ھم--واره ظ--اھری عقالن--ی
دارن--د در کن--ار گرايش--ات خردمندان--ه ب--ه
خودی خود رشد کنند .اي-ن دو در تن-اقض
ب-ا يکديگرن-د .اگ--ر بش-ريت در خ-الل چن--د
دھه ی آينده نتواند چنان شرايط اجتماعی
مناس---بی پدي---د آورد ک----ه رش---د نيروھ----ای
مخ--رب ،خودپرس--تی کوت--ه بينان--ه و نب--رد
ھم---ه علي---ه ھم---ه را متوق---ف س---ازد ،پ---س
متاس--فانه باي--د ن--ابودی بش--ريت را حتم--ی
دانس--ت .در واق--ع پي--ام اص--لی مارکس--يزم
چنين اس-ت :در جامع-ه ای ک-ه ب-ر رقاب-ت
ف---ردی و ث---روت ان---دوزی متک---ی اس---ت و
من--افع شخص--ی ب--ه خ--دمت تولي--د گازھ--ای
س-می در آم-ده اس--ت و نم-ی ت-وان توان--ايی
ھ--ای ويرانگ--ر انس--ان ھ--ا را مھ--ار نم--ود،
ض---رورت دارد ک---ه س---اختار اجتم---اعی و
اقتص---ادی دگرگ---ون ش---ود و ب---ر پاي---ه ی
ارزش ھ---ای ھمي---اری و ھمبس---تگی ق---وام
ياب--د .ب--رای تحق--ق اي--ن ام--ر باي--د مناس--بات
توليدی و ارتب-اطی ت-ازه ای ب-ه وج-ود آي-د
ک---ه اي---ن ارزش ھ---ای اساس---ی را تع---الی
بخشد .اين امر يعنی مبارزه برای جامع-ه
ی جھانی سوسياليستی.
سوال می شود که آيا در مارکسيزم نوعی
قيم مآبی وجود ن-دارد ک-ه ب-ر آن اس-ت ک-ه
انس--ان ھ--ا را ب--رخالف مي--ل خودش--ان ب--ه
سعادت برساند؟
ب----ه اعتق----اد م----ن ب----ه ھ----يچ وج----ه .آنچ----ه
سوس----ياليزم مارکسيس----تی را آش----کارا از
انواع ايده ھای سوسياليستی پيشين متمايز
می کند ،انکار دعوی قيوميت در مب-ارزه
ی رھايی بخش است .در تزھای مارکس
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درباره ی فويرب-اخ روش-ن و آش-کار آم-ده
اس--ت؛ مربي--ان باي--د اول خودش--ان تربي--ت
شوند .سراسر مارکسيزم بر پايه ی پيکار
ت--وده ھ--ای انب--وه ک--ارگران اس--توار اس--ت.
مارکسيزم اعتقاد دارد که آزادی طبق-ه ی
ک---ارگر تنھ---ا م---ی توان---د ب---ه دس---ت خ---ود
ک-----ارگران ص-----ورت گي-----رد ن-----ه توس-----ط
کارشناس-------ان ،دانش-------مندان ،فيلس-------وفان،
دولتھ-----ا ،حکومتھ-----ا ،پارلمانھ-----ا و حت-----ی
اح--زاب کمونيس--ت .ھرچن--د ک--ه اينھ--ا م--ی
توانند به عنوان ابزارھای مبارزاتی مفي-د
واقع شوند.
آنانی که غير مسئوالنه برخورد م-ی کنن-د
و به اين حقايق توج-ه ندارن-د ،ي-ا آن-ان ک-ه
اين ابزار عظيم فھم و درک حقايق جھان
را نادي--ده گرفت--ه و ب--ه ج--ای آن ص--رفا ب--ر
مفاھيم ترديد برانگي-ز ،ن-امعقول ،مرم-وز
و ماوراء الطبيعی که ھيچ ھدف مثبتی را
تامين نمی کند ،متکی ھستند ،از برداشت
علم---ی و واقع---ی ب---ه دور ھس---تند .ھم---ان
ان--دازه ک--ه مارکس--يزم از جنب--ه ی علم--ی
حائز اھميت است ،جنبه ی ديگری ھم از
مارکسيزم وجود دارد که به ھم-ان ان-دازه
مھم است و آن جنبه ی معنوی يا اخالق-ی
سياسی آن است .مارکس اين موضوع را
به صورت بسيار راديکال از جوانی خود
تا ھنگام مرگ فرموله کرد و به کار ب-رد
و ھرگ----ز از مفھ----وم اص----لی آن منح----رف
نگش------ت و آن مب------ارزه علي------ه ھرگون------ه
شرايطی بوده که تحت آن انسان ھا منفور
گشته ،از خود بيگانه شده ،استثمار و ستم
ش--دند و ي--ا ب--ه انس--انھا ت--وھين ش--ده اس--ت.
دلي--ل ب--ی حرمت--ی ب--ه شخص--يت انس--ان ھ--ا
ھرچ--ه باش--د و ھ--ر ان--دازه توجي--ه علم--ی
داش-ته باش-د در مارکس-يزم موج-ه نب-وده و
با آن مبارزه می شود.
م--ارکس ب--ه اي--ن ام---ر واق--ف ب--ود ک---ه در
زن---دگی ھ---يچ چي---زی ل---ذت بخ---ش ت---ر از
مبارزه در راه دفاع از حقوق بشر نيست.
دفاع از استثمارشدگان ،سرکوب گشتگان
و اس---تعمار ش---دگان .ھ---يچ راه بھت---ری از
گذاشتن زندگی خود در اين راه ش-ريف و
ب--زرگ ب--رای انس--ان در اي--ن دني--ا وج--ود
ن-----دارد .اي-----ن مفھ-----وم اخالق-----ی سياس-----ی
مارکسيزم است.
ام--ا مارکس--يزم ب--يش از اينھ--ا پاس--خ گ--وی
بح--ران کن--ونی س--رمايه داری اس--ت .اگ--ر
س--رمايه داری ب--ه بح---ران بش--ريت پاس---خ
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مثبت می داد ،ديگر نيازی ب-ه مارکس-يزم
نمی بود .آن وقت مارکسيزم ھم مانند ھر
نظريه ای که زم-ان آن س-پری ش-ده اس-ت
ب---ه کتابخان---ه ھ---ا تعل---ق م---ی داش---ت .ام---ا
واقعي--ت چن--ين نيس--ت .در ق--رن  ٢٠و ٢١
بحران سرمايه داری نه تنھا کاھش نيافته
که افزايش نيز داش-ته اس-ت و تش-ديد ش-ده
است.
علم شناخت و مبارزه با اين نابرابری ھ-ا
کماکان ضروری و در دستور روز قرار
دارد .در دھه ی  ١٩٩٠با فروپاشی نظام
ھای حاکم بر شوروی و اروپای شرقی و
تغيي--ر تناس--ب ق--وا ب--ه نف--ع س--رمايه داری
جھ---انی ،وع---ده و وعي---دھای بس---ياری از
سوی نظام س-رمايه داری ب-ه م-ردم جھ-ان
داده شد مبنی بر اين که گوي-ا ش-وروی ي-ا
به زعم انھا کمونيس-م مس-بب تم-ام بح-ران
ھای سياسی و اقتصادی و جنگ افروزی
ھ--ا در چن--د دھ--ه ی قب--ل ب--وده اس--ت .آن--ان
ادعا کردند که پس از فروپاش-ی ش-وروی
زم------ان ص------لح و آرام------ش و ش------کوفايی
اقتص--ادی ف--را رس--يده اس--ت .متعاق--ب اي--ن
تبليغ--ات گرايش--اتی در اپوزيس--ون اي--ران
دي-ده ش--دند ک--ه ب--ا وج--ود اختالف--ات نظ--ری
ميان خود ،ھمه در يک نکته تواف-ق نظ-ر
داشتند ک-ه گوي-ا مارکس-يزم کھن-ه و عتيق-ه
شده و با وضعيت کنونی خوانايی نداش-ته
و باي--د در جس--تجوی راه ح--ل ھ--ای ن--وين
بود و يا اين که در عص-ر گلوباليزاس-يون
و نئوليبراليس----------م و تح----------والت ن----------وين
تکنولوژيک ،مارکس-يزم از اعتب-ار افت-اده
و باي--د در واق--ع ب--ه دي--دگاه ھ--ای ن--و روی
آورد .ام----روز در آس----تانه ی ق----رن ٢١ام
ب---يش از ھ---ر زم---ان ديگ---ری ض---رورت
مارکسيزم برای مقابل-ه ب-ا اجحاف-ات نظ-ام
سرمايه داری احساس می شود .بر خالف
ادعاھ--ای نظري--ه پ--ردازان نظ--ام س--رمايه
داری وض--عيت اقتص--ادی جھ--ان س--رمايه
داری حتی در کشورھای متروپل نه تنھ-ا
بھب--ود نيافت--ه ک--ه روز ب--ه روز وخ--يم ت--ر
گشته اس-ت .تنھ-ا ب-ه چن-د نمون-ه اکتف-ا م-ی
کن--يم ،متک--ی ب--ه آم--ار س--ازمان ھ--ای ب--ين
المللی:
بر اساس آم-ار س-ازمان بھداش-ت جھ-انی،
عظيم ترين منبع مرگ و مير در جھان نه
ناش---ی از س---رطان اس---ت و ن---ه ناش---ی از
بيم--اری ھ---ای قلب--ی .بلک---ه نتيج--ه ی فق---ر
مض-------اعف و ريش-------ه ای در جامع-------ه ی
سرمايه داری ست .فقری ک-ه گريب-انگير

شماره نوزده
دی  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

ميلي--ون ھ--ا انس--ان در جھ--ان ش--ده اس--ت.
فق--ری ک--ه نتيج--ه ی سياس--ت ھ--ای مس--تقيم
س---رمايه داری ب---وده اس---ت .اي---ن فق---ر ب---ر
خالف نظر مدافعان سرمايه داری ص-رفا
شامل کشورھای جھان سوم نيست .ب-رای
نمون---ه در اي---االت متح---ده يک---ی از غن---ی
ترين کشورھای جھان ،در اوج شکوفايی
اقتص----ادی  ١٩٨٨ب----يش از ٣٢٠٠٠٠٠٠
نف---ر زي---ر خ---ط فق---ر زن---دگی م---ی کردن---د.
امروز با تشديد بحران اقتصادی اين رق-م
ب--ه مرات--ب بيش--تر ش--ده اس--ت .اض--افه ب--ر
اينھ----ا فش----ارھای روان----ی و روح----ی ب----ر
ک--ارگران و کارمن--دان اي--ن جوام--ع چن--ان
افزايش يافته که در ق-رن اخي-ر ب-ی س-ابقه
بوده است.
گ-------زارش ت-------ايمز م-------الی :در آمريک-------ا
دستمزدھای مطل-ق ک-ارگران و کارمن-دان
طی  ٢٠سال گذشته کاھش يافته است.
گزارش لس آنجلس تايمز :در فاصله سال
ھ--------ای  ١٩٨٠ت--------ا  ١٩٩٦ک--------ه دوران
شکوفايی اقتصادی آمريکا بود نسبت سھم
درآمد  %٥از ثروتمندترين خانواده ھ-ای
آمريک---ايی از  % ١٥ب---ه  % ٢٠اف---زايش
ياف---ت .در ص---ورتی ک---ه س---ھم  %٦٠از
فقيرترين خانواده ھا از  % ٣٤به % ٣٠
کاھش يافت.
روزنامه اينديپن-دنت :کش-ورھای پيش-رفته
سرمايه داری ،اروپای غربی و آمريکای
شمالی ،امروز بيش از  ٣٠ميليون بيک-ار
و  ١٥ميليون اشتغال به کارھای موقت و
نيمه وقت دارن-د .گ-زارش س-ازمان ب-رای
توسعه و ھمکاری اقتصادی :در جھان به
اصطالح مھد آزادی غرب-ی ھمانن-د ديگ-ر
کش---ورھای جھ---ان ،بيم---اری ھ---ای ق---رون
وسطايی مانند وبا و طاعون مشاھده ش-ده
اس--ت .اينھ--ا ھم--ه در دوره ای اتف--اق م--ی
افت--د ک--ه ب--ازدھی اقتص--ادی ک--ل جھ--ان در
حدود  ٥برابر نيمقرن پيش بوده است .در
ص---ورتی ک---ه فق---ر ،گرس---نگی و قحط---ی
تف--اوت چن---دانی ب--ا ن---يمق--رن پ---يش نک---رده
است.
گزارش--ات توس--عه ی انس--انی مل--ل متح--د:
تقريبا در  ٩٠کشور جھ-ان درص-د درآم-د
س--رانه ب--ه آنچ--ه کمت--ر از  ١٠س--ال پ--يش
بود ،رسيده است .در  ١٩کشور که شامل
رووان--دا ،ليب--ی ،س--ودان ،ھ--ايتی و  ...م--ی
ش-ود ،درآم--د س-رانه ب--ه کمت-ر از آنچ--ه در
سال  ٤٥) ١٩٦٠سال پ-يش( ب-ود ،رس-يده
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است .اما ھمه ی مردم جھ-ان فقي-ر نش-دند
بلکه اقليت-ی وض-عيت بھت-ری پي-دا کردن-د.
در ح----ال حاض----ر  %٥از ثروتمن----دترين
اف--راد جھ--ان  ١١٤مرتب--ه بيش---تر از %٥
فقيرترين انسان ھا درآمد دارند ٥٠٠ .نفر
از ثروتمن------دترين م------ردم جھ-------ان ١/٥٤
تريلي--ون دالر يعن--ی بيش--تر از ک--ل درآم--د
ناخالص ملی قاره ی آفريق-ا و ي-ا مجم-وع
درآمد ساليانه ی نيمی از انسان ھای فقير
در کره ی زمين را دارا می باشند.
پ---س چگون---ه م---ی ت---وان ادع---ا ک---رد ک---ه
مارکسيزم بی اعتبار گشته اس-ت؟ ام-روز
در آستانه ی قرن ٢١ام ،پيش بين-ی ک-ارل
مارکس مبن-ی ب-ر وج-ود دو راه در مقاب-ل
بش----ريت يعن----ی بربري----ت ي----ا سوسياليس----م
درس----ت م----یباش----د .چنانچ----ه ب----ار ديگ----ر
وض--عيتی ايج--اد ش--ود ک--ه فاش--يزم ھمانن--د
دھ---ه ی  ١٩٣٠رش---د کن---د و ب---ر مص---در
ق----درت ق----رار گي----رد ،فاجع----ه ی ن----ابودی
بش---ريت بخص---وص ب---ا در دس---ت داش---تن
ان---واع س---الح ھ---ای اتم---ی و ش---يميايی ب---ه
مراتب بيشتر از اوايل ق-رن ٢٠ام خواھ-د
بود .کليه ی اين فج-ايع ريش-ه در شکس-ت
نظ----ام س----رمايه داری دارد ک----ه نتوانس----ته
ح---داقل زمين---ه ای ب---رای زن---دگی ع---ادی
اکثري------ت م------ردم جھ------ان ف------راھم آورد.
تض--ادھای طبق--اتی ب--ين اکثري--ت م--ردم و
يک اقليت مرفه ھمواره بيشتر شده است.
خوش---بختانه ب---ديل واقع---ی در براب---ر اي---ن
بربريت نظام سرمايه داری وجود دارد و
آن ھم سوس-ياليزم اس-ت .م-ردم زحم-تکش
کليه ی جوامع جھان می توانند با اتکا ب-ه
ني---روی خ---ود ،سرنوش---ت خ---ود را تعي---ين
کرده و برای نسل آتی ثروت تولي-د کنن-د.
لزومی ندارد ک-ه کنت-رل زن-دگی م-ردم ب-ه
دست شمار قليلی سرمايه دار و متکی بر
ب--ازار ک--ور و ھ--رج و م--رج س--از س--پرده
ش-----ود .تکنول-----وژی ام-----روزی در دس-----ت
نماين---دگان واقع----ی م---ردم م----ی توان---د ب----ه
بھترين نحوی برای خدمت به زحمتکشان
جامع--ه ب--ه ک--ار گرفت--ه ش--ود .ماش--ين آالت
اتوماتيک می توانن-د کارھ-ای مش-قت ب-ار
را از انسان ھا گرفت-ه و وق-ت آزاد ب-رای
رفاه و ارتقای فرھن-گ م-ردم ايج-اد کنن-د.
با استفاده ی صحيح از کامپيوتر می توان
اطالع----ات الزم ب----رای من----ابع ض----روری
نيازھای مردمی را به کار گرفت .اما اين
بديل از بطن نظ-ام موج-ود س-رمايه داری
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پدي-د نم-ی آي-د .رقاب--ت ک-ور و انباش-ت ب--ی
رويه ی سرمايه توسط تع-داد مع-دودی از
اف--راد جامع--ه و بک--ارگيری ھرچ--ه بيش--تر
وقت زحمتکش-ان اي-ن اج-ازه را نم-ی دھ-د
ک----ه جوام----ع کن----ونی س----رمايه داری ب----ه
فرھنگی باالتر دست يابند.

گزارش فعاليت ھای
»شبکه ھمبستگی
کارگری«
در ماه اخير

تنھ----ا راه نج----ات بش----ريت از ش----ر نظ----ام
سرمايه داری مبارزه ب-ا آن و ن-ه اص-الح
آن يا تسليم به آن است .جلوه ی تئوری و
نظ---ری اي---ن مب---ارزه ني---ز در مارکس---يزم
نھفته است.
بی ترديد جامع-ه ی آت-ی سوسياليس-تی ب-ی
نقص نخواھد بود .اما تنھ-ا جامع-ه ای در
ت---اريخ اس---ت ک---ه اکثري---ت م---ردم جامع---ه
آگاھانه ب-ر سرنوش-ت خ-ود ح-اکم خواھن-د
شد.

 -١مطلبی که ماه پيش در مورد وضعيت
کارگران افغانی در نسخه ی ماه دسامبر
نشريه ی »سوشليست اپيل« چاپ شد ،در
سايت ھای »شبکه ھمبستگی کارگری«
و »در دفاع از مارکسيزم« چاپ شد و
ھمچنين از سايت »ليبر استارت« به آن
لينک داده شد.

خالصه کنيم
ب--ه ط--ور کل--ی مارکس--يزم ب--ه بش--ريت راه
اص--لی توفي--ق را نش--ان م--ی دھ--د .ش--ناخت
پدي--ده ی س--رمايه داری و خص--لت واقع--ی
آن و ريشه يابی استثمار کارگران و يافتن
راه ب---------رون رف---------ت از آن را م---------ديون
مارکسيزم ھستيم.
ما می بايد با اطمينان و اعتماد به نفس آن
را بي---اموزيم و از آن دف---اع کن---يم .ب---ر آن
ب---اور داش---ته باش---يم و آن را در عم---ل ب---ه
اجرا در آوريم.
اي----ن ک----ار ب----رای نس----ل ج----وان ام----روزی
ض----روری اس-----ت .بن----ابراين مطالع-----ه ی
مارکسيزم ،يک آموزش آکادميک صرف
نيست بلکه ضرورتی است برای مقابله با
ن--ابرابری ھ--ای اجتم--اعی موج--ود .ب--ا اي--ن
مقدم----ه آم----وزش اولي----ه ی مارکس----يزم را
آغ--از م--ی کن--يم .امي--دوارم ک--ه اي--ن سلس--له
جلس-ات کمک--ی ھرچن--د ن-اچيز ب--ه ش--ناخت
مارکس---يزم در راس---تای ايج---اد جامع---ه ی
نوين باشد.
پياده سازی از شنيداری :مريم آسوده

ادامه دارد
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 -٥جزوه ای برای آشنا کردن فعالين
جنبش ھای کارگری ی کشورھای جھان،
با تاريخ جنبش کارگری ی ايران ،مسايل
جاری ی آن و اطالعاتی که کمک کند تا
اين کارگران بتوانند در فعاليت ھای
دفاعی درگيری ی بيشتری داشته باشند،
تھيه شده است» .شبکه« قصد دارد که
جزوه را از انگليسی به زبان ھای
اسپانيايی ،آلمانی و فرانسوی ترجمه کند.

 -٢مقاله ای در باره ی اصالحات مورد
نظر رژيم در قانون کار برای چاپ در
نسخه ی ماه ژانويه ی نشريه ی
»سوشليست اپيل« در بريتانيا نگاشته شد.
اين نشريه ھر ماه شامل ستونی در مورد
وضعيت و مبارزات کارگران ايران می
باشد .اين ماه مسئله ی بند )ز( ماده ی
 ،٢١که اخراج کارگران را بسيار آسانتر
خواھد کرد ،و اصالح ماده  ،٤١که در
مورد لغو حداقل دستمز می باشد ،طرح
و تبليغ شد.
 -٣اطالعيه ای در دفاع از آزادی ی
فوری و بی قيد و شرط فعالين کارگری
ای که در زمان »کريسمس«  -زمانی که
به خاطر تعطيالت کارگران اروپا و قاره
ی آمريکا قادر به عکس العمل فوری
برای بسيج فعاليت ھای ھمبستگی نمی
باشند  -در سايت ھای »شبکه« و »در
دفاع از مارکسيزم« چاپ شد و ھمچنين
از سايت »ليبر استارت« به آن لينک داده
شد .فعالينی که در اطالعيه از آنان نام
برده شد شامل بيژن اميری ،محسن
حکيمی ،بختيار رحيمی ،پدرام
نصراالھی ،ابراھيم مدادی ،افشين شمس
و فرزاد کمانگر بودند.
 -٤اطالعيه ای در مورد بازداشت ٢٠
معلم ،که برای احقاق حقوق صنفی ی
خود در برابر مجلس رژيم تجمع کرده
بودند ،تھيه شد .اين اطالعيه در سايت
»شبکه« چاپ شد.

جزوه جديد
شبکه ھمبستگی کارگری
به زودی به زبان انگليسی

انتشار می يابد!
از کلي-----ه فع-----الين جن-----بش در خ-----ارج در
خواست می شود که در توزيع اين ج-زوه
مي---ان ک---ارگران کش---ورھای خ---ود م---ا را
ياری دھند.
اي--ران
از فع--االن جن--بش ک--ارگری در
درخواس-----ت م-----ی ش-----ود ک-----ه گزارش-----ات
ک---ارگری را ب---رای ترجم---ه و توزي---ع در
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جنگ تمام عيار دولت
صھيونيستی عليه غزه
بقيه از صفحه ١

نيروھ----ای دف----اعی اس----رائيل در روز ٢٧
دس--امبر ب--ا اس--تفاده از جنگن--ده ھ--ای اف-
 ،١٦ھليکوپتر ھای آپاچی و ھواپيماھ-ای
بدون سرنشين ،حمالت ھوايی عليه دولت
حم--اس و م--ردم ب--ی دف--اع غ--زه را آغ--از
کردن----د.ع----الوه ب----ر کش----تار بس----ياری از
اعض----ای حم----اس ،از جمل----ه س----ه ت----ر از
رھبران آن ،ارتش اسرائيل بيش از ٤٣٠
تن از مردم عادی ،ش-امل زن-ان ،کودک-ان
را به قتل رسانده است.
تع-داد مجروح-ان اي--ن حم-الت ،ک--ه ت-ا اي--ن
لحظه بيش از  ٢٢٠نفر اعالم شده اس-ت،
نش--ان م--ی دھ--د ک--ه بمب--اران غ--زه ب--ه ھ--يچ
عن--وان ن---ه اق--دامی "دف---اعی" اس--ت و ن---ه
پاسخی "متناسب" به پرتاب موشک ھای
قصام و خمپ-اره ھ-ای آن-ان .تلف-ات ج-انی
اسرائيل شامل تنھا چھ-ار نف-ر ،ک-ه نس-بت
آن در مقايس---ه ب---ا تلف---ات ج---انی اس---رائيل
دارای نس----بت ي----ک ب----ه ص----د اس----ت ،ب----ه
وض---وح ماھي---ت غي---ر متناس---ب حمل---ه را
نش--ان م--ی دھ--د .ليس--ت ھ--دف ھ--ای ارت--ش
اسرائيل نيز نشان ميدھد که اي-ن اق-دام در
جھ--ت تض--عيف اراده ی م--ردم فلس--طين و
حماس صورت گرفته است )و شايد برای
س--رنگونی آن( .ارت--ش اس--رائيل س--اختمان
ھ-----ای حم-----اس ،مراک-----ز پل-----يس ،وزارت
دادگس------تری ،وزارت آم------وزش ،وزارت
ام----ور داخل----ی ،مجل----س ق----انون گ----زاری،
س---اختمان دف---اع غي---ر نظ---امی ،دانش---گاه
اس---المی و دو مس----جد را بمب---اران ک----رده
است.
غزه :ناحيه ی "اشغال نشده"؟

شماره نوزده
دی  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

در م----ورد ب----ه اص----طالح عق----ب نش----ينی
اس---رائيل از ن---وار غ---زه در س---ال ٢٠٠٥
ح----رف ھ----ای بس----ياری زده ش----ده اس----ت.
مدافعين صھيونيست ھا ني-ز ت-الش کردن-د
ت--ا عق--ب نش--ينی از ن--وار غ--زه را اق--دامی
مثب----ت در راس----تای تش----کيل ي----ک دول----ت
فلسطينی نش-ان دھن-د .ام-ا ارت-ش اس-رائيل
شديدا به کنترل خود بر مرز ھا ،س-واحل
و محدوده ھوايی غ-زه ادام-ه داد و ع-الوه
ب--ر آن ،ت--دارک اي--ن "کن--اره گي--ری ي---ک
طرف--ه" ،قت--ل دولت--ی بس--ياری از رھب--ران
فلسطينی و فعاالن در نوار غزه و وي-ران
ک--ردن خان--ه ھ--ای نزدي--ک ب--ه م--رز ن--وار
غزه با مصر را نيز شامل می شد.
پ----س از آن ،ن----وار غ----زه ،ن----ه "مش----کل"
صھيونيست ھای اشغالگر ،بلکه منطقه ی
"اشغال نشده" خوانده شد .عقب نشينی از
غزه دست امپرياليس-ت ھ-ای اس-رائيلی را
ب-----رای ي-----افتن ص-----حنه ای جدي-----د ب-----رای
ماجراجويی ھای نظامی خ-ود ،در ژوئي-ه
س---ال  ٢٠٠٦ب---از گذاش---ت .ام---ا شکس---ت
تحقي--ر کنن--ده ی آنھ--ا در براب--ر ح--زب ﷲ
لبنان ،بحران داخلی رژيم صھيونيستی را
تشديد کرد و آنھا را به اميد يک پيروزی
س--ريع و آس--ان در مقاب--ل حريف--ی ص--عيف
تر ،به سوی غزه روانه ساخت.

حم--الت ھ--وايی ام--روز ،پ--س از  ١٨م--اه
محاصره ی اسرائيلی ھا )با کمک مصر(
صورت می گيرد ،که به معنی بسته شدن
نزديک به  ٩٥درصد کارخانه ھای ن-وار
غزه است .يک اقتصاد زمين گير ناگزيرا
فاجعه ای انسانی برای  ١٫٥ميليون ساکن
ن--وار غ--زه ب--ه ب--ار آورده اس--ت :در ح--ال
حاض-ر ن-رخ بيک-اری  ٤٩درص-د اس-ت و
 ٥١٫٨درصد مردم زير خ-ط فق-ر زن-دگی
می کنند.
محاص---ره غ---زه ب---ه منظ---ور ب---ه زان---و در
آوردن اھالی غزه انجام گرفت ،تا به آنھا
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بقبوالنن----د ک----ه مردم----ی شکس----ت خ----ورده
ھس---تند ،آنھ---ا را ب---ه رد ک---ردن حم---اس و
انتخ--اب رھبران--ی ک--ه از نظ--ر امپري--اليزم
مقبولتر ھس-تند وادار کنن-د .اي-ن چيزيس-ت
که رژيم صھيونيس-تی در ازای آت-ش ب-س
شش ماھه به فلسطينيان داد.

اسرائيل :جنگجوی قدرتمند؟

بح--ران در اس--رائيل چي--ز جدي--دی نيس--ت.
عالوه بر اخبار فساد و پرونده ھای س-وء
رفت---ار ھ---ای سياس---تمدارانی مانن---د ري---ل
ش--ارون )و پس--رانش( در دھ--ه ی ،١٩٩٠
رسوايی مربوط ب-ه رئ-يس جمھ-ور موش-ه
کاتس--او در س--ال  ٢٠٠٦و نخس--ت وزي--ر
ايھ---ود اولم---رت ،جامع---ه ی اس---رائيل از
بحران اقتصادی و سياسی مھ-م ت-ری ني-ز
رنج می ب-رد .اي-ن بح-ران ھ-ا و مش-کالت
ت--اثير زي--ادی ب--ر ھمبس--تگی اجتم--اعی در
م-ورد "س-رزمين يھ--ودی" داش-ته و ش--ديدا
از قدرت ديپلماتيک و نظامی اسرائيل در
منطقه کاسته است.
ب---ين س---ال ھ---ای  ٢٠٠٣ت---ا  ٢٠٠٥ن---رخ
بيک----اری در اس----رائيل دائم----ا ب----االی ١٠
درصد بود .از آن زمان ب-ه بع-د اي-ن ن-رخ
ھ--ر س--ال نزدي--ک ب--ه  ٠٫٦درص--د ک--اھش
يافت--ه و ام--روز  ٧٫٦درص--د اس--ت .ن--رخ
بيکاری جوانان طی س-ال ھ-ای  ٢٠٠٢ت-ا
 ٢٠٠٤ب---يش از  ٢٠درص---د ب---ود .گرچ---ه
وضعيت کلی اقتصادی بھبود يافته است،
اين ترقی ناش-ی از کم-ک ھ-ای اقتص-ادی
ک---الن آمريک---ا در س---ال ھ---ای  ٢٠٠٤ت---ا
 ٢٠٠٦اس---ت .ب---ا اي---ن ح---ال ب---يش از ٢١
درص--د جمعي---ت اس---رائيل زي--ر خ---ط فق---ر
زن--دگی م--ی کنن--د! )امپري--اليزم آمريک--ا ب--ه
ط---ور رس---می تنھ---ا از لح---اظ نظ---امی ب---ه
اس--رائيل کم--ک م--ی کن--د ،آمريک--ا از س--ال
 ٢٠٠٧و ب----ه م----دت ده س----ال ،س----االنه ٣
ميلي---ارد دالر ب---ه اس---رائيل کم---ک خواھ---د
کرد(
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در صدر اين ليست جنگ تحقير کننده در
براب--ر ح--زب ﷲ لبن--ان ق--رار دارد ک--ه ب--ه
اخراج فرماندھان بلند پاييه نظامی و امير
ھرتز )وزير جنگ ِ تريد يونيونيس-ت( از
سمت ھای خود انجاميد .اولمرت و دولت
تحت رھبری »کاديما« به ش-دت تض-عيف
شدند .انتخابات  ١٠فوريه ی  ٢٠٠٩قرار
است ضعف دولت ائتالفی را حل کند .به
ھر حال ،حزب ليکود به رھبری بني-امين
ناتانياھو در نظر سنجی ھا پيش از ديگر
رقبا قرار دارد و رھب-ران کاديم-ا )تزيپ-ی
ل--وينی( و ح---زب ک--ارگر )اھ---ود ب---اراک(
ب---رای س---ھم بزرگت---ری از کرس---ی ھ---ای
مجلس با يکديگر رقابت می کنند.
در پ---ی وت---وی ط---رح حمل---ه نظ---امی ب---ه
تسليحات اتمی ايران از سوی جرج بوش
)ب--ه دلي---ل مش---کالتی ک---ه چن---ين حمل---ه ای
ب---رای آمريک---ا در ک---ل منطق---ه ايج---اد م---ی
ک--رد( ،اس--رائيل ک--ه توان--ايی نظ--امی الزم
برای انج-ام چن-ين حمل-ه ای ب-ه تنھ-ايی را
نداشت ،برای حفظ چھره ی خ-ود مجب-ور
به انتخاب حريفی آسانتر شد.
بورژوازی صھيونيستی ھنوز اس-تراتژی
روش--نی ن--دارد ،گرچ--ه برخ--ی از اھ--دافش
مشخص است :حفظ آب-رو و نج-ات دول-ت
و ارت-ش پ--س از افتض-اح س--ال  ٢٠٠٦در
لبن-ان )و پوش-اندن چھ--ار س-ال حمل-ه ھ--ای
لفظ--ی ش---ديد ب---ه اي---ران و انتش---ار تعم---دی
اخبار مربوط به تمرين بمب-اران دور ب-رد
ب--رای ت---دارک حمل--ه ب---ه اي--ران( ،تقوي---ت
کاديما و حزب کارگر به ھزينه ی ليکود،
تض--عيف حم--اس و تغيي--ر اوض--اع منطق--ه
پيش از توافق با آتش بس بعدی ،و تقويت
موقعيت خود پيش از آغاز به ک-ار اوبام-ا
به عنوان رئيس جمھور آمريکا.
اما کارزار غزه تا به حال به ج-ای ايج-اد
اتح---اد مل---ی و تقوي---ت ائ---تالف کاديم---ا –
حزب کارگر ،باع-ث اوج گي-ری اخ-تالف
ھ--ا در کابين--ه ش--ده اس--ت .ايھ--ود ب--اراک،
وزير جنگ و رھبر حزب کارگر ،ب-رای
پيشی گرفتن از تزيپی لوينی ،وزير امور
خارج--ه و رھب--ر جدي--د ح--زب کاديم--ا تم--ام
سعی خود را می کند.
ب----ر اس----اس مص----احبه يک----ی از مقام----ات
اس-رائيلی ب--ا روزنام-ه ی فايننش--يال ت--ايمز
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در تاريخ سوم ژانويه ..." ،لوينی طرفدار
بازداری است" يعنی بمباران بس-ياری از
اھداف حماس و سپس اخطار به آنھا مبنی
بر اينکه "اگر به شليک راکت ادامه دھند
مجددا سراغ شان رفته و حتی شديد تر به
آنھا ضربه می زنيم".
ايھ---ود ب---ارا :طرف---دار "خ---ط مش---ی ب---ين
الملل---ی" اس---ت .يعن---ی " ...حم---الت را ت---ا
زمانی که ب-ه ي-ک موافق-ت نام-ه ی م-ورد
حمايت بين المللی نرسيده ايم ک-ه نظ-ارت
بر مرز ھا و ضمانت کاھش شديد حمل-ت
حم---اس را ت---امين کن---د باي---د ادام---ه ياب---د".
باراک به حدی برای چنين طرحی مشتاق
اس--ت ک--ه اواي--ل ھم--ين ھفت--ه خبرنگ--اران
اسرائيلی را از پيشنھاد ي-ک آت-ش ب-س از
س----وی فرانس----ه مطل----ع س----اخت) .گرچ----ه
گزارشات متناقض-ی در م-ورد گفت-ه ھ-ای
او وجود دارد( .اين موض-وع ب-ه س-رعت
توس----ط اولم----رت و ل----وينی تک----ذيب ش----د.
اختالف نظ-ر ھ-ا ب-ه ح-دی رس-يده ب-ود ک-ه
روزنامه ی ليبرال ھاآرتز سران دولت را
به آتش بس ميان خود دعوت کرده بود!
دولUUUUUUت ھUUUUUUای عUUUUUUرب و ورشکسUUUUUUتگی
ناسيوناليزم عرب

بمباران سيستماتيک نوار غ-زه ب-ار ديگ-ر
ورشکستگی ناس-يوناليزم فلس-طينی -و ب-ه
ط--ور کل--ی ناس--يوناليزم ع--رب را آش--کار
س---اخت .ب---ن بس---ت مب---ارزه مس---لحانه ی
پيشين که ت-ا اخ-راج "پ-ی ال او" از لبن-ان
در س-----ال  ١٩٨٢ب-----ه ط-----ول انجامي-----د ،و
م-ذاکرات متع--ددی ک-ه ھيچگ--اه م-رز ھ--ای
تحميل شده از سوی دزد ھا و چپاولگران
امپرياليست را به چالش نکش-يد ،بلک-ه ب-ه
ب-ی رحم-ی ھ--ای بيش-تر ،محرومي-ت ھ--ا و
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ب--دبختی ت--وده ھ--ای فلس--طينی و ھمينط--ور
ع-----رب منج-----ر ش-----دند .در ع-----وض اي-----ن
بيچ--ارگی موج--ب ب--روز اق--دامات جن--بش
ھ---ای چريک---ی ش---جاعانه ام---ا ب---ه ش---دت
منح-----رف و ب-----ی حاص-----ل ش-----ده اس-----ت.
ورشکستگی سياست ھای قديمی ،با بم-ب
گذاری ھای انتحاری گروه ھ-ای اس-المی
ک--ه اش--تباھات نس--ل قب--ل را ب--ه ش--کلی ب--ی
رحمانه با تلف کردن جان خود بدون پيش
برد مبارزه توده ای ،ب-ه ش-کلی خش-ن ت-ر
تکرار می کنند.

اسرائيل با وجود تالش فراوان خ-ود نم-ی
تواند حماس و ديگ-ر گ-روه ھ-ای طرف-دار
مقاوم-------ت در براب-------ر حم-------الت رژي-------م
صھيونيستی را تضعيف کند .صھيونيست
ھا در واقع مثل آنچه در زمان جن-گ ٣٣
روزه روی داد ،باعث افزايش حمايت از
آنھ--ا )حم--اس( م--ی ش--وند .اي--ن ب--دان دلي--ل
اس---ت ک---ه اي---ن دول---ت-حم---اس) -در ح---ال
حاض---ر( ب---ه تنھ---ا امي---د ت---وده ھ---ای تح---ت
استثمار و ستم تبديل شده است.
ھم---انطور ک---ه دي---ده اي---م ،تلف---ات سياس---ی
اصلی تا به حال به شرح زير بوده است:
"مقام فلسطينی" ،ابو م-ازن ،و گ-روه ف-تح
ب--ه رھب--ری او ،تم--ام دول--ت ھ--ای مرتج--ع
عرب--ی ک--ه امپري--اليزم آنھ--ا را ب--ه عن--وان
"ميانه رو" می شناسد ،بخص-وص مص-ر
)با نقش مستقسمش در محاصره ی غزه(
و عربس--تان ص--عودی ،اتحادي--ه ع--رب ب--ا
سخنان پوچش .اين رژيم ھ-ا و جن-بش ھ-ا
ب--ه وض--وح ب--ه عن--وان اب--زار امپري--اليزم
ب--رای خ--رد ک--ردن مب--ارزه در منطق--ه ب--ه
کار می رند.

ميليتانت
جامعه جھانی
جامعه جھانی – کشور ھ-ای امپرياليس-تی
و نوکرانش---ان ک---ه خ---ود را ب---ا دروغ ب---ه
عنوان قھرمانان دموکراسی نشان ميدھن-د
– در محک-وم س--اختن دو ط--رف درگي--ری
بس--يار ب--ی ط--رف ب--وده ان--د .ام--ا آنھ--ا ب--ه
راحت--ی فرام--وش م---ی کنن--د ک--ه خش---ونت
دول--ت امپرياليس--تی اس--رائيل نميتوان--د ب--ا
اق--دامات ت--وده ھ--ای فلس--طينی ي--ا س--اختار
جنين--ی دول--ت حم--اس ي--ک ان--دازه ف--رض
شود .شورای امنيت س-ازمان مل-ل ،کميت-ه
ی ھم---اھنگی کش---ور ھ---ای امپرياليس---تی،
روز  ٢٨دسامبر جلسه ای برگزار کرد و
يک اطالعيه مطبوعاتی منتشر س-اخت –
ب---دون تص---ويب حت---ی ي---ک قطعنام---ه – و
"نگران---ی ش---ديد خ---ود در م---ورد وخام---ت
اوضاع در غزه را اعالم ک-رد و خواھ-ان
پايان بخشيدن فوری ب-ه تم-ام خش-ونت ھ-ا
ش----د" پ----س ب----دين ش----کل ش----ورای امني----ت
خش---ونت س---تمگر و تح---ت س---تم را ي---ک
اندازه در نظر گرفت!
ش----ورای امنتي----ت ھمچن----ين " ...از تم----ام
اح--زاب خواس--ت ت--ا فک--ری ب--ه ح--ال ني--از
ھای اقتصادی و انسانی مردم غ-زه بکنن-د
و اقدامات الزم ،شامل باز ک-ردن گ-ذرگاه
ھا مرزی ،تامين ممتد کمک ھای انسانی،
از جمل-ه غ-ذا ،س--وخت و م-واد پزش--کی و
درم-انی ،را انج--ام دھن--د ".پ-س ع--الوه ب--ر
اس----رائيل ،مص----ر ني----ز اھميت----ی ب----ه اي----ن
اطالعيه نمی دھد.
البته حتی اگر س-ازمان مل-ل ني-ز قطعنام-ه
ای به تصويب برساند ،مانند آنچه پس از
جن--گ ش--ش روزه در س--ال  ١٩٦٧انج--ام
ش--د ،و "از ني--رو ھ--ای نظ--امی اس--رائيلی
بخواھد از مناطق اشغال شده در برخورد
ھای اخير خارج شوند" ،اسرائيل اھميتی
نخواھ------د داد! )ليس------ت ط------والنی ای از
قطعنامه ھای س-ازمان مل-ل و پيم-ان ھ-ای
ب--ين الملل--ی مانن--د بن--د  ١٤٧از چھ--ارمين
پيم----ان ژن----و ،وج----ود دارد ک----ه از س----وی
اسرائيل نا ديده گرفته می شوند و "جامعه
جھ---انی" چش---مھای خ---ود را ب---ر آن م---ی
بندد(.
"جامع--ه جھ--انی" ھ--يچ گ--اه نم--ی توان--د ب--ه
دنبال افشای ريش-ه ھ-ای مش-کالت منطق-ه
باشد .داليل اين مشکالت به  ٩٠سال پيش
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وتوافق-------ات »س-------ايکس-پيک-------وت« ک-------ه
امپراط--وری شکس--ت خ--ورده عثم--انی را
تجزيه و بين امپرياليزم فرانسه و بريتانيا
تقس--يم ک--رد ب--ر م--ی گ--ردد ،اي--ن توافق--ات
اع--راب را در چن--دين دول--ت ج--دا ک--رد و
ُک---رد ھ---ا را از دول---ت مل---ی ب---رای خ---ود
مح-----روم س-----اخت .در آن زم-----ان اختي-----ار
من----اطق فلس----طين و ب----الفور ب----ه بريتاني----ا
واگ--ذار ش--د .پ--س از آن رای گي--ری س--ال
 ١٩٤٧س---ازمان مل---ل ب---ه عن---وان پ---اداش
تروري--زم و "پ--اک س--ازی ھ--ای ن--ژادی"
صھيونيست ھ-ا ج-واز تش-کيل ي-ک دول-ت
مس---تعمراتی-مھ---اجری ب---ه عن---وان پايگ---اه
مطمئن برای امپري-اليزم در منطق-ه را ب-ه
آنھ--ا اعط--ا ک--رد )و ت--ا ب--ه ام--روز از تم--ام
خش--ونت ھ--ا و حم--الت اي--ن رژي--م حماي--ت
کرده است(
تمام اين توافقات پايه ی استيالی اسرائيل
و اس---تثمار ک---ارگران منطق---ه ھس---تند .ام---ا
رفت---ار امپرياليس---ت ھ---ا ط---ی ش---ش س---ال
گذش--ته ت--وھم بس--ياری از م--ردم منطق--ه را
از بين برده است .توده ھای مردم ديده اند
ک--ه چط--ور امپري--اليزم آمريک--ا تح--ت ن--ام
ارتق--ای دموکراس--ی رژي--م بع--ث ص--دام را
س----رنگون ک----رد ،از س----و اس----تفاده ھ----ای
دوس---تان و متح---دانش چش---م پوش---ی ک---رده
اس------ت ،و حماي------ت آش------کار آمريک------ا از
اسرائيل در زمينه ی انجام سياست ھايش
را مش--اھده ک--رده ان--د .دول--ت ب--وش حت--ی
نت--ايج انتخاب--اتی را ک--ه م--ورد عالق--ه خ--ود
نبوده به چالش کشيده و يا رد کرده است.

بسياری از مردم منطقه حاال می دانند که
بورژوازی کشور ھای امپرياليس-تی دلي-ل
مشکالت آنھاست و بنابراين قادر به يافتن
راه حل مشکالت نيس-ت .ھ-ر رھب-ری ک-ه
تالش می کند اميد به م-ذاکرات ،ي-ا از آن
ب---دتر ،م---ذاکره در م---ورد م---ذاکرات ،ب---ا
دزدان و چپاولگران امپرياليستی را ايجاد
کن---د اعتم---ادی در مي---ان ت---وده ھ---ا کس---ب
نخواھد کرد .حتی رھبرانی ک-ه در م-ورد
س-----و اس-----تفاده ھ-----ای امپرياليس-----ت ھ-----ا و
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صھيونيست ھا سکوت کرده اند نيز بخش
اعظم حمايت و نفوذ خود را از دست داده
اند.

بن بست ارائه شده از سوی حماس
اسرائيلی ھا حتی با وجود بمباران سنگين
و اع--زام س--رباز ب--ه داخ--ل ن--وار غ--زه ني--ز
نم---ی توانن---د حم---اس را س---رنگون کنن---د.
حماس فرزند ني-از ن-اگزير م-ردم فلس-طين
به مقاومت عليه اشغال صھيونيست ھ-ا و
انکار حقوق اوليه انسانی و ملی مردم اين
منطق--ه پ--س از تس--ليم ش--دن ف--تح در براب--ر
خواس--ته ھ--ای امپري--اليزم در منطق--ه ب--ود
)اين نکته در مورد جھاد اسالمی و ديگر
گروه ھای بني-ادگرای اس-المی ني-ز ص-دق
می کند(.
يک آلترناتيو به دليل ل-زوم آن متول-د ش-د.
در حاليکه مقامات فاسد و بوروکرات فتح
و "مقامات فلسطينی" مش-غول معامل-ه ب-ا
امپرياليس----ت ھ----ا و صھيونيس----ت ھ----ا در
مادريد ،اوسلو ،کمپ ديوي-د ،وای ري-ور،
ش----رم الش----يخ و آن----اپليس بودن----د ،م----ردم
فلسطين شديدا به کسی احتي-اج داش-تند ک-ه
از آنھ--ا در براب--ر حم--الت اس--رائيل دف--اع
کند.
گرچ---ه اي---ن آلترن---اتيو )و رھب---ری آن در
دوران اخير( بر اساس ھم-ان اي-دئولوژی
اس--المی ارتج--اعی ش--کل گرفت--ه ب--ود ک--ه
برای چندين دھ-ه ب-ه عن-وان بھت-رين س-پر
امپرياليزم در برابر توسعه ی مارکس-يزم
انقالبی ب-ه عن-وان ني-روی م-ادی در مي-ان
توده ھا به کار رفته است .ايدئولوژی ای
که امپرياليزم آمريک-ا – در دوران دول-ت
دم--وکرات ھ--ا و جيم--ی ک--ارتر -ش--ش م--اه
پيش از حمل-ه ی ش-وروی ،تغذي-ه م-الی و
تقوي---ت آن را در افغانس---تان آغ---از ک---رده
بود! ھمان اي-دئولوژی ک-ه انق-الب اي-ران

ميليتانت
را غ--رق خ--ون ک--رد و م--انع کس--ب ق--درت
توسط کارگران شد.
"مقاوم---ت اس---المی" تح---ت حماي---ت م---الی
عربس----تان س----عودی و "س----ی آی ای" در
براب--ر حمل--ه ی ش--وروی استالينيس--تی ب--ه
افغانس----تان و "دول----ت انقالب----ی اس-----المی
اي--ران" پايگ--اه ھ--ای مھ--م توس--عه و نش--ر
بني---ادگرايی اس---المی در اش---کال مختل---ف
بودن---د ،دامن---ه ی آن حت---ی ب---ه فيليپ---ين و
ان---دوزی و الجزاي---ر و م---راکش ني---ز م---ی
رسيد .پس از فروپاش-ی اتحادي-ه ش-وروی
و بی اعتبار شدن تمام اشکال سوس-ياليزم
و کمونيزم ،اين ايدئولوژی فضای مناسبی
ب---رای نش---ر زھ---ر خ---وش طع---م خ---ود در
اختي--ار داش--ت .و ھ--يچ ک--س ب--ه ان--دازه ی
تحت ستم ترين مردم مس-لمان ،ت-وده ھ-ای
فلس--طينی و ش--يعيان لبن--ان تش--نه ی چن--ين
ايدئولوژی نبود.
اث--رات ط--والنی م--دت اي--ن اي--دئولوژی در
فلسطين ن-ابود کنن-ده خواھ-د ب-ود .رھب-ری
حم---اس ھم---ان اس---تراتژی ناسيوناليس---تی
ورشکست شده ی فتح را با نقاب اسالمی
جديدی دنبال می کند .نه تنھا حماس ت-وده
ھای فلس-طين را آزاد نخواھ-د ک-رد ،بلک-ه
ب--ه انج--ام ھم--ان اش--تباھات و مع--امالت ب--ا
دشمن ختم خواھد رسيد .و روش ھايی که
حماس و ديگر گ-روه ھ-ای اس-المی ب-رای
ادام----ه ی سياس----ت ھ----ای ب----زک ش----ده ی
ورشکس--ته ی اس--المی ب--ه ک--ار م--ی برن--د
ب--يش از روش ھ--ای ف--تح )و ديگ--ر گ--روه
ھ-----ای "پ-----ی ال او"( در دھ-----ه ی ١٩٧٠
محکوم و خود ويرانگر ھستند.
مھم است که تمام کسانی که ط-ی ھفت-ه ی
گذش-----ته علي-----ه ش-----قاوت ھ-----ای اس-----رائيل
تظاھرات ک-رده ان-د – در سراس-ر جھ-ان،
آس--يا و خ--اور ميان--ه )از جمل--ه اس--رائيل(،
اروپ---ا ،و آمريک---ای ش---مالی و جن---وبی –
بدانن----د ک----ه گرچ----ه م----ا از حق----وق م----ردم
فلس------طين و مقاوم------ت آنھ------ا در براب------ر
صھيونيزم و امپرياليزم دفاع می کنيم ،به
ھيچ عنوان و در ھ-يچ ش-کل و روش-ی از
رھبری حماس حمايت نمی کن-يم! م-ا باي-د
تفاوت مشخصی ميان توده ھا و رھبرانی
که توسط موج راديکاليزاسيون آنھا )توده
ھ--ا( ب--ه جل--و ران--ده م--ی ش--ود )و در ح--ال
حاضر( سوار بر آن ھستند ،قائل شويم.
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آلترناتيو مارکسيستی انقالبی
تنھا راه پيش روی برای تمام کارگران و
توده ھای تحت ستم و استثمار در منطقه،
چه عرب باشند ،چه يھ-ودیُ ،ک-رد ،ت-رک
و يا ديگر مليت ھ-ا ،برپ-ايی ي-ک مب-ارزه
ی متحد با مرز ھای مصنوعی و تحميلی
امپرياليزم است که آنھا را جدا و ضعيف
ک--رده اس--ت .ح--ذف اي--ن م--رز ھ--ا مس--اوی
اس---ت ب---ا س---رنگونی دس---ت نش---انده ھ---ای
امپري--اليزم ،چ--ه ش--يخ باش--ند ،چ--ه ش--اه ي--ا
"رئيس جمھوران موروثی" .نابود ک-ردن
يوغ امپرياليستی که بار سنگينی بر ش-انه
ھ--ای منطق--ه اس--ت و س--رنگونی س--رمايه
داری بخشی از اي-ن مب-ارزه اس-ت .مس-ير
ص--لح و رھ--ايی حقيق--ی ک--ارگران و ت--وده
ھ----ای تح----ت اس----تثمار ب----ا برپ----ايی ي----ک
فدراسيون دولت ھای کارگری در منطق-ه
آغاز می شود.
ھر پيشرفت قابل توجھی برای توده ھ-ای
فلس--طينی تنھ--ا از طري--ف توس--عه ی ي--ک
آلترناتيو مارکسيستی انقالبی منطقه ای به
دس--ت م--ی آي--د ک--ه ج--ای اي--دئولوژی ھ--ای
شکست خورده و جنبش ھايی که به دنبال
راه حل ھای ملی ب-رای مس-ئله ای ھس-تند
ک--ه از م--رز ھ--ای منطق--ه فرات--ر اس--ت ،را
می گيرد .آلترناتيوی که کارگران و تم-ام
ت-وده ھ-ای تح-ت س-تم و اس-تثمار را ب-رای
مب--ارزه در راه س--رنگونی س--رمايه داری
در خاور ميانه بسيج می کند.
چنين جنبشی نه فقط حمالت ح-ال حاض-ر
اسرائيل به غزه و تلفات سنگين ناش-ی از
آن ،بلک--ه اف--راد ،دول--ت ھ--ا و گ--روه ھ--ای
زي----ر را ني----ز محک----وم م----ی کن----د :دول----ت
امپري-----اليزم آمريک-----ا ،س-----ازمان مل-----ل و
"جامعه جھانی" به دليل ھمدس-تی در اي-ن
شقاوت ھا با س-کوت ،ب-ی تف-اوتی و حت-ی
مقصر دانستن فلسطينيان ،رھب-ری دول-ت
ھای ارتج-اعی ع-رب ،ب-ه ط-ور مش-خص
مصر و عربستان سعودی ،به دليل انج-ام
دستورات واش-نگتن ،رھب-ری دول-ت ھ-ای
"راديکال" مانند جمھوری اسالمی اي-ران
و سوريه ب-ه دلي-ل اس-تفاده ی ب-د بينان-ه از
مس--ئله ی فلس--طين ب--رای پ--يش ب--رد من--افع
خود ،رھبری گروه ھای فلسطينی ،فتح و
حماس ،به ديل سياست ھای ناسيوناليستی
ورشکسته ی خود که ھيچ گاه توده ھ-ا را
به رھايی نم-ی رس-اند ،و حم-اس و ديگ-ر
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گ--روه ھ--ای اس--المی ب--ه دلي--ل اينک--ه ھ--يچ
چيز جز درد و رنج و فداکاری بيشتر در
مب----ارزه ای ک----ه از مب----ارزه ی طبق----اتی
کارگران و توده ھای تحت ستم و استثمار
منطقه جداس-ت – مب-ارزه ای ک-ه ب-ه دلي-ل
اي----دئولوژی اس----المی ارتج----اعی خ----ود و
روش ھای خ-ود ويرانگ-رش ،محک-وم ب-ه
شکست است.

ي--ک جن--بش مارکسيس--تی انقالب--ی منطق--ه
ای ،ھمبس--تگی ب--ين الملل--ی ب--ا ت--وده ھ--ای
فلسطينی در مبارزه ی خود برای ع-دالت
و آزادی را به سطحی باالتر م-ی رس-اند.
ما روزی را انتظار می کشيم که مقاومت
توده ھای فلسطين در برابر سياست ھ-ای
صھيونيستی با مبارزه ی کارگران منطقه
ب--رای س---رنگونی س--رمايه داری و ايج---اد
جامعه ی سوسياليستی پيوند خورده است.

شUUورای دبيUUری »گUUرايش مارکسيسUUت
ھای انقالبی ايران«
 ٣ژانويه ٢٠٠٩
ترجمه از متن انگليسی:
کيومرث عادل

