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چرا بايد پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا
چشم انداز انحالل »حزب پيشتاز انقالبی«
اعالم گردد؟

بخش دوم مباحثات ميان رفقا
الف آرمانخواه و مازيار رازی
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در باره ی وضعيت کنونی فلسطين
صفحه ١٢

به جای سرمقاله

قيام بھمن و پيامدھای آن

به مناسبت سالگرد قيام بھمن ١٣٥٧

صفحه ١٣

مصاحبه ميلتانت با رفيق مازيار رازی

گروه "فايتبک" )مبارزه( در کانادا

با سالم و تشکر برای شرکت در اين مصاحبه .رفيق رازی
در آستانه سالگرد قيام بھم@ن  ١٣٥٧م@ی خواس@تيم نظ@ر ش@ما
را در باره ی اي@ن واقع@ه و درس ھ@اي آن ب@رای نس@ل ج@وان
بدانيم.
با درود به شما و تمام خوانندگان ميليتانت .به اعتقاد م@ن در
وضعيت کنونی با وجود ارعاب ھا و سرکوب ھای بی رويه
دول@@@ت س@@@رمايه داری ،نس@@@ل ج@@@وان اي@@@ران پ@@@ا ب@@@ر عرص@@@ه
مبارزات ضد سرمايه داری برای کسب دمکراسی و آزادی،
نھاده است ،و مھم تر از آن ،دريافت@ه ک@ه ريش@ه تم@ام فالک@ت
ھ@@ا ،بيک@@اری ھ@@ا ،ب@@ی مس@@کنی ھ@@ا و ع@@دم آزادی و آس@@ايش
روحی و فکری ،در ھم@ين نظ@ام س@رمايه داری اي@ران نھفت@ه
است.
اما ،مھم تر از اين تجارب عينی ،درس ھای قيام بھمن برای
جوانان و کارگران پيشرو و زنان ايران می تواند راه گشايی
مبارزات دوره آتی آن ھ@ا باش@د .زي@را در چن@ين وض@عيتی و
در آغاز ٣٠امين س@الگرد قي@ام بھم@ن  ،١٣٥٧بررس@ی درس
ھای آن می تواند کمک در راستای مبارزات آت@ی ک@ارگران
پيشرو باشد.
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ميليتانت
در ارزيابی قيام بھم@ن تنھ@ا نم@ی ت@وان ب@ه
»قي@@@ام« و مب@@@ارزات »قھرمان@@@ان« م@@@ردم
علي@@ه اس@@تبداد پھل@@وی اش@@اره ک@@رد .در اي@@ن
ام@@@ر تردي@@@دی نيس@@@ت ک@@@ه ب@@@دون از خ@@@ود
گذشتگی ،مقاومت و مب@ارزه وس@يع م@ردم
ايران به ويژه کارگران و زحمتکشان ،آن
قيام به ثمر نمی رسيد .اما ،مسئله اين ج@ا
است که آن قي@ام عظ@يم در زم@ان کوت@اھی
به شکست انجاميد .رھبری قيام از دس@ت
کارگران ،جوانان ،مليت ھ@اي س@تمديده و
س@@@@ربازان و نيروھ@@@@ای مس@@@@لح مردم@@@@ی،
خارج شد و به دست ھم@ان س@اواکی ھ@ای
س@@@@ابق و ارت@@@@ش و پاس@@@@داران و س@@@@رمايه
داران سپرده شد.
پ@يش از توض@@يح عل@ل شکس@@ت م@ی تواني@@د
در مورد پيش زمينه ھای عينی که منج@ر
به اين قيام شد ،توضيح دھيد؟
بله حتم@ا .م@ی ت@وان اذع@ان داش@ت ک@ه از
بدو ادغام ايران در بازار جھانی س@رمايه
داری ،بح@@@ران دائم@@@ی اجتم@@@اعی گريب@@@ان
گير جامعه ايران گرديد .اي@ن مس@ئله البت@ه
تنھا وي@ژه ی اي@ران نب@وده ک@ه ش@امل اکث@ر
کشورھای واپس مانده می گردد .ام@ا ،در
ايران از دوره قاجار اث@رات ادغ@ام آن در
نظ@@ام امپرياليس@@تی ب@@ه وض@@وح دي@@ده م@@ی
شود .تحت فشار کشورھای امپرياليستی،
ب@@@@ه وي@@@@ژه روس@@@@يه ت@@@@زاری از ش@@@@مال و
بريتانيا از مرزھ@ای ش@رق ،دول@ت قاج@ار
تح@@@@@ت اس@@@@@تيالی م@@@@@الی حکوم@@@@@ت ھ@@@@@ای
امپرياليس@@@@تی در آم@@@@د .س@@@@الطين قاج@@@@ار،
برای رفع نيازھای مالی دول@ت و درب@ار،
ب@ه وي@@ژه در م@@ورد ايج@اد ارت@@ش و وس@@ايل
جن@@@گ ھ@@@ای اي@@@ران -روس ،مجب@@@ور ب@@@ه
دريافت وام ھ@ای ک@الن از س@رمايه داران
خ@@@@@ارجی ش@@@@@ده و در مقاب@@@@@ل امتي@@@@@ازات
اقتصادی کالنی به آنھا اعطا کردند .بدين
ترتي@@ب راه ب@@رای س@@رازير ش@@دن کاالھ@@ای
مص@@@نوعی غ@@@رب ب@@@ه بازارھ@@@ای مح@@@دود
ايران باز شد .از سوی ديگر ،دولت آغاز
ب@@@@ه ف@@@@روش رس@@@@اندن مناص@@@@ب دولت@@@@ی و
امالک سلطنتی و خاصه ب@ه بازرگان@ان و
ثروتمندان ايرانی کرد .در نتيجه ،مالکيت
خصوصی بر زمين رشد کرد و اين تاثير
مستقيمی بر وخيم شدن وض@عيت دھقان@ان
گ@@@@ذارد .انق@@@@الب مش@@@@روطه تح@@@@ت چن@@@@ين
وضعيتی به وقوع پيوست.
شکس@@@ت دول@@@ت ت@@@زار در جن@@@گ ژاپ@@@ن و
روس و انق@@@الب  ١٩٠٥روس@@@يه ،ني@@@ز در
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گس@@ترش جن@@بش علي@@ه دول@@ت قاج@@ار ت@@اثير
گذارد.
سرنگونی تزاريسم در س@ال  ١٩١٧نقط@ه
عطف@ی ب@ود درمب@ارزات ضداس@@تبدادی در
ايران .پيروزی انقالب اکتبر  ١٩١٧روح
نوينی در جنبش ھای منطقه دمي@د .ام@ا از
س@@@وی ديگ@@@ر دول@@@ت انگلس@@@تان را مص@@@مم
کرد تا در مقابل اي@ن جن@بش ھ@ا )ب@ه وي@ژه
تاثير آن در ھندوستان( به ايجاد حکوم@ت
ھ@@ای مرک@@زی ق@@وی مب@@ادرت ک@@رده ت@@ا از
گس@@@ترش جن@@@بش ھ@@@ا جل@@@وگيری ب@@@ه عم@@@ل
آورد .يکی از دس@تاوردھای آن در اي@ران
تش@@@@@کيل بيس@@@@@ت س@@@@@ال اختن@@@@@اق »س@@@@@ياه«
رضاشاھی بود.
در ش@ھريور  ،١٣٢٠ب@ا تبعي@د رضاش@@اه و
فروپاشی ارتش ايران ،تحت تاثير اش@غال
ايران توسط نيروھ@ای متفق@ين ،ب@ار ديگ@ر
گش@@ايش ھ@@ايی در اي@@ران ايج@@اد گش@@ت .در
زم@@ان کوت@@اھی ،جن@@بش ھ@@ای ملي@@ت ھ@@ای
ستمديده کرد و آذری عليه ستم ملی ش@کل
گرفتن@@@د و ب@@@ه پي@@@روزی ھ@@@ايی ني@@@ز دس@@@ت
يافتند .جنبش کارگران ،به ويژه کارگران
صنايع نفت ،برای نخستين ب@ار در ت@اريخ
در س@@@طح سراس@@@ری تحق@@@ق يافتن@@@د .ام@@@ا،
خيانت ھای بورکراسی شوروی به جنبش
آذربايج@@@@@ان ،آن جن@@@@@بش را ب@@@@@ه شکس@@@@@ت
كش@@@@اند .سياس@@@@ت ھ@@@@ای س@@@@ازش کاران@@@@ه
»حزب توده« ني@ز جن@بش ک@ارگری را ب@ه
ک@@ج راه ب@@رده و اعتص@@اب ھ@@ا و مب@@ارزات
کارگری را به شکست كشانيد .در پی آن،
دس@@@@ت دول@@@@ت ب@@@@رای حمل@@@@ه ب@@@@ه جن@@@@بش
کردستان و آذربايجان باز ماند.
اما راست روی ھای حزب توده )خواست
اعطای امتياز نفت ش@مال ب@ه ش@وروی( و
س@@@پس »چ@@@پ«روی ھ@@@ای آن )در مقاب@@@ل
جنبش ملی شدن نف@ت( ب@ه تنھ@ايی حرک@ت
ھای توده ی مردم ايران را مسدود نکرد،
ک@@@ه »جبھ@@@ه مل@@@ی« در راس جن@@@بش مل@@@ی
شدن نفت قرار گرفته و ضربه مھل@ک را
ب@@ر پيک@@ر آن زد .در واق@@ع جبھ@@ه مل@@ی از
جن@@@@بش »مل@@@@ی« بيش@@@@تر ھراس@@@@يد ت@@@@ا از
سلطنت! جبھه ملی بارھا کوشيد تا جنبش
توده ای را پراکنده س@اخته و ب@ه مطالب@ات
خ@@@@ود از طري@@@@ق زد و بن@@@@د ب@@@@ا درب@@@@ار و
بندبازی بين دولت ھای امپرياليستی ،نايل
آيد .ام@ا ،اي@ن مانورھ@ا عاقب@ت خ@ود جبھ@ه
مل@@ی را ني@@ز ف@@دا ک@@رد .ت@@وده ھ@@ايی ک@@ه در
 ٣٠تير عليه سلطنت به پا خواس@ته بودن@د
در  ٢٨م@@@@@رداد دليل@@@@@ی ب@@@@@رای دف@@@@@@اع از
حکوم@@@@ت مص@@@@دق نيافتن@@@@د .کودت@@@@ای ٢٨

٢

مرداد  ،١٣٣٢دوره ی تثبيت ارتجاع ،در
واقع نتيجه سياست ھای اشتباه حزب توده
و جبھه ملی بود.
در دوره ی پيش@@@ا قي@@@ام  ،١٣٥٧ب@@@ا قطب@@@ی
ش@@دن و تش@@ديد بح@@ران س@@اختاری س@@رمايه
داری دوره ی ش@@اه ،تض@@ادھای اجتم@@اعی
ني@@@ز ح@@@اد گش@@@تند .زمين@@@ه اساس@@@ی بح@@@ران
سياس@@@@ی آن دوره ،بح@@@@ران اش@@@@باع تولي@@@@د
سرمايه داری بود .به سخن ديگ@ر ،بخ@ش
ھ@@ای موج@@ود تولي@@د ص@@نعتی ب@@ا مح@@دوديت
ھای ساختاری مواجه شدند .توليد وس@ايل
تولي@@@دی )ماش@@@ين آالت اساس@@@ی تولي@@@دی(
اجازه توسعه نمی يافتند ،تنھا توليد متکی
بر وسايل مصرفی بود )توليد کفش مل@ی،
تيرآھن و غيره( .توليد و س@رمايه گ@ذاری
در کشاورزی نيز رو به کاھش مطلق می
رف@@@@ت .بيک@@@@اری ازدي@@@@اد يافت@@@@ه و فق@@@@رای
ش@@ھری ناراض@@ی اف@@زايش يافتن@@د .ن@@اتوانی
دولت شاه در مھ@ار ک@ردن بح@ران ،منج@ر
ب@@@ه ف@@@رار س@@@رمايه ش@@@د .در نتيج@@@ه زمين@@@ه
عينی برای قيام بھمن  ١٣٥٧فراھم آمد.
چ@@را در اي@@ن وض@@عيت ،رھب@@ری انق@@@الب
ض@@د اس@@تبدای علي@@ه نظ@@ام شاھنش@@اھی ب@@ه
دس@@ت روحاني@@ت افت@@اد و ن@@ه ي@@ک ني@@روی
انقالبی و ضد سرمايه داری؟
رھبری قيام بھمن  ١٣٥٧به چند علت ب@ه
دست روحانيت افتاد.
اول ،در ک@@ل دوره اختن@@اق بيس@@ت و چن@@د
س@@اله ی پ@@س از کودت@@ا ،حکوم@@ت ش@@اه ب@@ه
پراکنده نگه داشتن و متفرق کردن جنبش
کارگری و نيروھای وابسته ب@ه آن توفي@ق
حاص@@ل ک@@رده ب@@ود .ھ@@يچ ي@@ک از مخالف@@ان
رژي@@@@@م از کوچ@@@@@ک ت@@@@@رين آزادی بي@@@@@ان،
سازماندھی و تجمع برخوردار نبودند .در
ص@@ورتی ک@@ه در مس@@اجد و حس@@ينيه ھ@@ا ب@@ر
روی مخالف@@ان م@@ذھبی ب@@از بودن@@د .گرچ@@ه
مخالفان مذھبی نيز قربانی دستگيری ھا،
ش@@@کنجه ھ@@@ا و اع@@@دام ھ@@@ا توس@@@ط س@@@اواک
گش@@تند ،ام@@ا اي@@ن ھ@@ا قاب@@ل مقايس@@ه ب@@ا س@@اير
نيروھای اپوزيسيون نبود.
دوم ،خ@@@رده ب@@@ورژوازی ،در اث@@@ر ادغ@@@ام
اي@@ران در نظ@@@ام امپرياليس@@تی و ب@@@ه وي@@@ژه
رش@@د مش@@خص س@@رمايه داری در دو دھ@@ه
پيش از قيام بھم@ن ،آس@يب ف@راوان دي@ده و
ب@@@ه مخالف@@@ان و معترض@@@ان سياس@@@ت ھ@@@ای
رژيم شاه تبديل شده بودند .نفوذ روحانيت
در درون اين قشر سنتا بسيار عميق بوده
و در نتيج@@ه ق@@ادر ب@@ه بس@@يج مخالف@@ان علي@@ه
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رژي@@@م ش@@@اه ش@@@دند .در واق@@@ع پاي@@@ه م@@@ادی
روحانيت اين قشر بودن@د ک@ه مس@ايل ش@ان
توس@ط ع@وام فريب@ی ھ@ای روحاني@ت مبن@@ی
ب@ر »ع@دالت خ@واھی« و »تس@اوی طلب@ی«
اسالمی و تظلم جويی شيعه بر آورده می
شد.
سوم ،نبود رھبری جنبش کارگری و نقش
مخ@رب ح@زب ت@وده و جبھ@ه مل@ی و اتح@اد
آنان منجر به تحميل رھبری روحانيت بر
جنبش توده ای گشت.
پس نقش نيروھای چپ چه بود؟
ب@@ه اعتق@@اد م@@ن ،مس@@بب اص@@لی اس@@تقرار و
تثبي@@ت موقعي@@ت ض@@عيف و متزل@@زل اولي@@ه
رژي@@@@م ،کج@@@@روی ھ@@@@ا در سياس@@@@ت ھ@@@@ای
»سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران«
و »سازمان مجاھدين خل@ق اي@ران« ،ب@ود.
اي@@@ن دو س@@@ازمان ک@@@ه از اعتب@@@ار بس@@@ياری
مي@@@@ان جوان@@@@ان و ک@@@@ارگران برخ@@@@وردار
بودن@@د ،ب@@ه عل@@ت نداش@@تن برنام@@ه مش@@خص
م@@داخالتی و ارزي@@ابی ص@@حيح از ماھي@@ت
واقعی رژيم خمينی ،سر تعظيم در مقاب@ل
»روحاني@@@@ت مب@@@@ارز و مترق@@@@ی«! ف@@@@رود
آوردن@د و ک@ل نيروھ@ای ج@وان »چ@پ« را
ف@@دای ن@@@دانم ک@@@اری سياس@@ی خ@@@ود کردن@@@د.
اول@@@ی ب@@@ا ب@@@ه ارث ب@@@ردن سياس@@@ت ھ@@@ای
استالينيستی تشکيل بل@وک طبق@اتی ،رژي@م
را در ابتدا »ضد امپرياليست« و »متحد«
طبق@@@ه ک@@@ارگر معرف@@@ی ک@@@رد و دوم@@@ی ب@@@ه
عن@@@وان ي@@@ک س@@@ازمان خ@@@رده ب@@@ورژوا در
مقابل رژيم تمکين کرد.
ب@@رای نمون@@ه ،ي@@ک س@@ال پ@@س از قي@@ام ،در
زم@@@@@@@ان انتخاب@@@@@@@ات نخس@@@@@@@تين رياس@@@@@@@ت
جمھ@@وری ،س@@ازمان چري@@ک ھ@@ای ف@@دايی
خل@@ق ،در نش@@ريه ک@@ار ش@@ماره ی  ،٤٣ب@@ه
جای تش@کيل ي@ک اتح@اد عم@ل گس@ترده از
صف مستقل کارگران و نيروھای انقالبی
و مارکسيست ،با انتش@ار رئ@وس »برنام@ه
حداقل« و خالی ک@ردن ص@حنه انتخاب@اتی،
حمايت از مسعود رجوی را توجي@ه ک@رد.
چن@@@د روز قب@@@ل از انتخاب@@@ات ني@@@ز نماين@@@ده
س@ازمان مجاھ@دين ني@@ز ب@ه فرم@ايش »فقي@@ه
اعظم« کانديداتوری خود را پس گرفت و
کلي@@ه »متح@@دان« کمونيس@@ت خ@@ود را خل@@ع
س@@الح ک@@رد! اي@@ن گون@@ه ن@@دانم ک@@اری ھ@@ای
سياسی منجر به ايجاد »فرص@ت طالي@ی«
ب@@@@رای رژي@@@@م در س@@@@ازماندھی و ت@@@@دارک
نيروھ@@@ای ض@@@دانقالبی علي@@@ه ک@@@ارگران و
نيروھای انقالبی گشت» .چپ روی«ھای
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اين دو سازمان پس از اين دوره نتوانست
سياس@@ت ھ@@ای اش@@تباه دوره اولي@@ه آنھ@@ا را
خنثی کند و خود آنھا نيز ف@دای اش@تباھات
گذشته گشتند.
البت@@ه در مرحل@@ه بع@@دی ،نق@@ش ح@@زب ت@@وده
در ھمک@@@@اری نزدي@@@@ک ب@@@@ا ھيئ@@@@ت ح@@@@اکم
»ضدامپرياليس@@@@@ت«! ت@@@@@أثيرات مخرب@@@@@ی
گذاش@@@ته و رژي@@@م را در »تم@@@ام س@@@@طوح«
تقويت ک@رد .ح@زب ت@وده ب@ار ديگ@ر نش@ان
داد ک@@ه در چ@@الش ھ@@ای طبق@@اتی در ک@@دام
س@@@@@نگر ق@@@@@رار م@@@@@ی گي@@@@@رد .بھ@@@@@ای اي@@@@@ن
»خ@@@دمات« ب@@@ه س@@@رمايه داری اي@@@ران را،
آنھا نيز خود پرداختند.

آي@@@ا نب@@@ود ح@@@زب مارکس@@@يزم انقالب@@@ی در
شکست انقالب مؤثر نبود؟
بله کامالً درست اس@ت .گرچ@ه در ت@اريخ،
امکان پيروزی قيام ھا و انقالب ھ@ا علي@ه
حکوم@@ت ھ@@ای مس@@تبد وج@@ود داش@@ته ،ام@@ا
بدون يک حزب پيشتاز ک@ارگری ،مجھ@ز
به برنامه انقالبی ،پيروزی نھايی تضمين
نش@@ده و نخواھ@@د ش@@د .قي@@ام بھم@@ن نماي@@انگر
چنين واقعيت تاريخی ای بود .قيام توس@ط
قشرھای ستمديده م@ردم اي@ران و ب@ه وي@ژه
ک@@@ارگران ص@@@نعت نف@@@ت س@@@ازمان ياف@@@ت.
رژي@@م س@@رمايه داری ش@@اه س@@رنگون ش@@د.
ام@@ا ،از آنج@@ايی ک@@ه س@@ازماندھی متش@@کلی
وج@@ود نداش@@ت ،رھب@@ری انق@@الب ب@@ه دس@@ت
يک گرايش ضدانقالبی ديگر ،افتاد.
سرمايه داران و متحدان ملی و بين المللی
ش@@@ان ب@@@رای ب@@@ه ک@@@ج راه کش@@@اندن انق@@@الب
ت@@دارک ديدن@@د؛ در ص@@ورتی ک@@ه نيروھ@@ای
انقالبی که در راس جنبش کارگری قرار
گرفته بودند ،چنين تدارکی را نديدند.
ب@@رای توفي@@ق درانق@@الب آت@@ی چن@@ين درس@@ی
بايستی توسط نيروھای چپ ک@ارگری در
نظ@@ر گرفت@@ه ش@@ود .وظيف@@ه کلي@@ه نيروھ@@ای
مارکسيزم انقالبی تشکيل يک اتحاد عمل
»ض@@د س@@رمايه داری« ھم@@راه ب@@ا ت@@دارک
ايج@اد ي@ک ح@زب پيش@تاز ک@ارگری اس@@ت.
اين تدارک بايستی از ھم اکن@ون ص@ورت
پذيرد .زيرا ک@ه در دوره اع@تالی انقالب@ی
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تنھ@@@@@@ا نيروھ@@@@@@ايی ک@@@@@@ه از پ@@@@@@يش چن@@@@@@ين
س@@ازماندھی را دي@@ده باش@@ند ق@@ادر ب@@ه ت@@أثير
گ@@@ذاری و نف@@@@وذ در درون طبق@@@ه ک@@@@ارگر
خواھن@@@@د ب@@@@ود .چن@@@@ان چ@@@@ه دردوره قي@@@@ام،
گ@@رايش مارکس@@يزم انقالب@@ی از ح@@داقلی از
ني@@@@@@@@رو در درون پيش@@@@@@@@روی ک@@@@@@@@ارگری
برخ@@@@@@وردار ب@@@@@@ود ،از ھم@@@@@@ان ابت@@@@@@دا در
مب@@@@ارزات پيرام@@@@ون حق@@@@وق دمکراتي@@@@ک
ش@@@@@@رکت ک@@@@@@رده و رھب@@@@@@ری مب@@@@@@ارزات
ضداس@@تبدادی و ضدس@@رمايه داری را ب@@ه
دس@@ت گرفت@@ه و نق@@ش تعي@@ين کنن@@ده ای ايف@@ا
م@@ی ک@@رد ،انق@@الب مس@@ير متف@@اوتی را ط@@ی
م@@ی ک@@رد .ام@@ا باي@@د توج@@ه داش@@ت ،ک@@ه اي@@ن
خ@@@ود ني@@@از ب@@@ه ت@@@دارکاتی پيش@@@ين را م@@@ی
داش@@@@@ت .نيروھ@@@@@ای مارکس@@@@@يزم انقالب@@@@@ی
موج@ود ي@ا تجرب@ه ک@@افی نداش@تند و ي@ا فاق@@د
نفوذ کافی در ميان جنبش کارگری بودند.
در اينجا گ@رايش ھ@ای مارکس@يزم انقالب@ی
ني@@@ز باي@@@د بياموزن@@@د ک@@@ه رھب@@@ری جن@@@بش
ک@@@@ارگری ي@@@@ک ش@@@@به ب@@@@ا برنام@@@@ه ھ@@@@ای
"انقالب@@@@@@ی" و ...ظ@@@@@@اھر نم@@@@@@ی گ@@@@@@ردد.
مارکسيست ھای انقالبی نيز بايد از پ@يش
ت@دارک دخال@ت گ@ری در جن@بش ک@@ارگری
را ديده باشند و ب@ا ش@رکت م@ؤثر و م@داوم
در کن@ار ک@ارگران اعتب@ار ک@افی را کس@@ب
ک@@@رده باش@@@ند ت@@@ا بتوان@@@د در دوره اع@@@تالی
انقالبی برنامه انقالبی خود را به آزمايش
بگذارن@@د .ب@@ديھی اس@@ت ک@@ه ب@@دون ت@@دارک
سياس@@@@ی ،تش@@@@کيالتی و آموزش@@@@ی ،طبق@@@@ه
ک@@ارگر ق@@ادر ب@@ه حف@@ظ دس@@تاوردھای خ@@ود
نخواھد شد .چنين اقداماتی نيز تنھا توسط
ي@@ک ح@@زب پيش@@تاز ک@@ارگری امک@@ان پ@@ذير
اس@@@@@@ت .حزب@@@@@@ی ک@@@@@@ه ط@@@@@@ی دوره ای از
مداخالت مستمر در درون طبق@ه ک@ارگر،
اعتب@@@ار و اعتم@@@اد ح@@@داقل قش@@@ر پيش@@@روی
کارگری را به خود جلب کرده باشد.
نقش بورژوازی ضد س@لطنت شاھنش@اھی
در قيام چه بود؟
در ھ@@ر انقالب@@ی ب@@ورژوازی ب@@ا »ظ@@اھر«
متفاوتی برای تحميق توده ھ@ا نماي@ان م@ی
شود .در قيام بھمن نيز بورژوازی اي@ران
پ@@س از قط@@ع امي@@د از رژي@@م ش@@اه ب@@ه ش@@کل
يک رژيم سرمايه داری ديگ@ر ،مل@بس ب@ه
جامه ی »روحانيت« ظاھر گشت .دي@ری
نپاييد ک@ه اکثري@ت م@ردم اي@ران ب@ه ماھي@ت
واقعی رژيم سرمايه داری پی بردند.
يکی از درس ھای قيام بھمن اين است که
ک@@@@ارگران پيش@@@@رو نبايس@@@@تی تح@@@@ت ھ@@@@يچ

ميليتانت

شماره بيست
بھمن  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

وض@@عيتی ب@@ه ھ@@يچ ي@@ک از گ@@رايش ھ@@ای
بورژوازی اعتماد کنند .بورژوازی با ھر
لباسی که ظاھر گردد ،ھ@دفی ج@ز خيان@ت
ب@@@@ه آرم@@@@ان ھ@@@@ای ت@@@@وده ھ@@@@ای ک@@@@ارگر و
زحمتکش نداشته و نخواھد داشت.

چرا بايد پس از تسخير قدرت
توسط پرولتاريا چشم انداز
انحالل »حزب پيشتاز انقالبی«
١
اعالم گردد؟

در عين حال ،گرايش ھای خرده ب@ورژوا
در ھر انقالبی ب@ين دو قط@ب اص@لی ج@دل
طبق@@@@اتی )پرولتاري@@@@@ا و ب@@@@@ورژوازی( در
نوس@ان ان@د .اي@ن »گ@رايش« م@ابينی ک@ه ب@ه
ظ@@@@اھری آراس@@@@ته و »راديک@@@@ال« پ@@@@ا ب@@@@ر
عرصه جدل طبقاتی می گذارد ،به س@مت
و سوی طبقه ای که قدرت بيشتری را در
نھايت به چنگ می آورد ،می رود.
تجرب@ه قي@ام بھم@ن نش@ان داد ک@ه بخش@ی از
خ@@@رده ب@@@ورژوازی ب@@@ه عل@@@ت نب@@@ود ي@@@ک
س@@@@ازمان سراس@@@@ر انقالب@@@@ی ،ب@@@@ه ني@@@@روی
»ض@@@@ربت« ض@@@@دانقالب تب@@@@ديل گش@@@@ته و
شکس@@@@ت انق@@@@الب را تس@@@@ريع ک@@@@رد .تنھ@@@@ا
دھقانان فقير ،مليت ھای ستمديده و زن@ان
و جوان@@ان راديک@@ال از متح@@دان پرولتاري@@ا
ھس@@@تند .س@@@اير قش@@@رھاي متزل@@@زل خ@@@رده
بورژوازی قابل اعتماد نيستند.

بخش دوم مباحثات

قي@ام بھم@@ن نش@@ان داد ک@@ه از س@@ازمان ھ@@ای
»راديکال« خرده ب@ورژوا ک@ه ب@ا ب@ه ي@دک
کش@@@@يدن ن@@@@ام »کمونيس@@@@ت«» ،ک@@@@ارگر«،
»خل@@ق« و »ف@@دايی« پ@@ا ب@@ه عرص@@ه حي@@ات
سياس@@@@ی م@@@@ی گذارن@@@@د ،و گ@@@@اھی ني@@@@ز از
»پايه«ی اجتماعی نيز برخ@وردار ش@ده و
»ش@@ھيد« ني@@ز م@@ی دھن@@د ،نم@@ی ت@@وان توق@@ع
داشت که پيگيرانه و تا انتھا بدون لغ@زش
ھ@ای »اساس@@ی« در جبھ@@ه پرولتاري@@ا ب@@اقی
بمانند .داشتن »پايه اجتم@اعی« و اعط@ای
»ش@@@ھيد« و »از خ@@@ود گذش@@@تگی« ،گرچ@@@ه
قاب@@@ل تقديرن@@@د ،ام@@@ا الزام@@@ا مش@@@ی ص@@@حيح
سياسی را تضمين نمی کند.
اي@@ن گ@@رايش ھ@@ا ت@@ا ب@@رش کام@@ل از برنام@@ه
ھای ناروشن خرده بورژوايی و الحاق به
ص@@@@فوف ک@@@@ارگران پيش@@@@رو در راس@@@@تای
ايج@@اد ح@@زب پيش@@تاز ک@@ارگری و پ@@ذيرش
عمل@@@ی برنام@@@ه سوس@@@ياليزم انقالب@@@ی ،ب@@@ه
سياس@@@@@@ت ھ@@@@@@ای زيگ@@@@@@زاگ وار »چ@@@@@@پ
گرايانه« و »راست گرايانه« ،ھمان طور
ک@ه ط@@ی انق@الب اخي@@ر بط@ور سيس@@تماتيک
انجام دادند ،ادامه داده و نقش تعيين کننده
و مؤثر در انقالب آتی ايفا نخواھند کرد.
بھمن ١٣٨٧

پاسخ به بحث رفيق مازيار رازی
الف .آرمانخواه
اگ@@@@ر درس@@@@ت متوج@@@@ه ش@@@@ده باش@@@@م رفي@@@@ق
"مازي@@@ار رازی" در م@@@ورد ح@@@زب طبق@@@ه
ک@@ارگر )ارگ@@ان رھب@@ری طبق@@ه ک@@ارگر در
راه انقالب( معتقد است که:
-١اين حزب يک حزب ميرا يا به عبارت
درستتر يک پديده ميرا است که بايس@تی
ب@@@@ه ت@@@@دريج نق@@@@ش رھب@@@@ری خ@@@@ود را ب@@@@ه
شوراھای نمايندگان کارگران واگذار کند.
-٢اي@@ن ميراي@@ی در ش@@رايط ع@@ادی ن@@ه ي@@ک
پدي@@@ده بلن@@@د م@@@دت و بس@@@يار زم@@@انب@@@ر ک@@@ه
امکانی است که بايستی به سرعت عمل@ی
شود.
-٣پ@@@@س از واگ@@@@ذاری نق@@@@ش رھب@@@@ری ب@@@@ه
شوراھا ،حزب طبق@ه ب@ه يک@ی از اح@زاب
عادی کارگری تبديل میشود که میتواند
در جامع@@های ب@@ا تع@@دد اح@@زاب ب@@ه حي@@ات
خويش ادامه دھد.
م@@ن ب@@ا ط@@رح کل@@ی اي@@ن بح@@ث م@@وافقم ام@@ا
نک@@@@@@اتی دارم ک@@@@@@ه فھرس@@@@@@توار ارائ@@@@@@ه
مینمايم:
-٤اگر حزب طبقه کارگر يک پديده مي@را
است که بايستی پ@س از انق@الب ق@درت را
ب@@@ه ش@@@وراھا واگ@@@ذار کن@@@د ،مناس@@@بات اي@@@ن
حزب پس از واگذاری قدرت ب@ه ش@وراھا
ب@@@ا ک@@@ارگران ،ش@@@وراھا و دول@@@ت چگون@@@ه
مناس@@@باتی خواھ@@@د ب@@@ود؟ آي@@@ا اي@@@ن ح@@@زب
بايس@@@@تی در ح@@@@ال مب@@@@ارزه ب@@@@رای کس@@@@ب
اکثري@@@ت در ش@@@وراھا ب@@@ه عن@@@وان ط@@@راح
روشھ@@@@ای ديکت@@@@اتوری پرولتاري@@@@ا و در
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دست گرفتن دولت اين ديکتاتوری باشد يا
روش ديگری متصور است؟ در صورت
پاس@خ مثب@@ت ب@ه اي@@ن س@وال و در ص@@ورتی
ک@@ه اي@@ن ح@@زب طب@@@ق انتظ@@ار بتوان@@د اي@@@ن
اکثري@@@ت را بدس@@@ت آورد ،آي@@@ا اي@@@ن ح@@@زب
مجددا به قدرت بازنگشته و تا زم@انی ک@ه
بھترين نماينده برای طبقه باشد ،در راس
قدرت باقی نخواھد ماند؟ پس به ص@ورت
مجرد نمیتوان گفت ،حزب طبق@ه ک@ارگر
نبايس@@تی در ق@@درت باش@@د و باي@@د چگ@@ونگی
آن تبيين شود.
-٥رفي@@ق گرام@@ی "رازی" ش@@رايط روس@@يه
را يک شرايط خاص ت@اريخی -اجتم@اعی
میدانند و معتقدند که اين شرايط نبايس@تی
تعميم داده شوند و در ترسيم چش@مان@دازھا
بايد اصول اساسی برجسته گردند .م@ن ب@ا
اين بخش از بحث مخالفم و داليل خود را
ب@@از ھ@@م فھرس@@توار م@@یآورم و در آين@@ده
اگر الزم شد ،توضيح میدھم.
الف( لن@ين و تروتس@کی )بيش@تر لن@ين( در
مبح@@ث ديکت@@اتوری پرولتاري@@ا معتقدن@@د ک@@ه
پ@@@@س از انق@@@@الب و س@@@@رنگونی حکوم@@@@ت
سرمايهداری ،عواملی وجود دارند که ب@ه
ش@@@@@@دت در مقاب@@@@@@ل دول@@@@@@ت ديکت@@@@@@اتوری
پرولتاري@@@ا ايس@@@تادگی خواھن@@@د ک@@@رد .اي@@@ن
عوام@@@ل عبارتن@@@د از :نف@@@وذ و ب@@@اقیمان@@@دن
عقاي@@د خ@@ردهبروژواي@@ی در بخ@@ش عظيم@@ی
از جامعه ،توھماتی که توليد کوچک رقم
م@@یزن@@د و ھم@@واره ب@@ه بازتولي@@د آن عقاي@@د
خ@ردهب@ورژوايی م@یپ@ردازد ،برت@ریھ@ای
علم@@@ی ،تکنول@@@وژيکی و… س@@@رمايهداری
که از سالھا استثمار حاصل شده است و
مقاومت )اغلب مسلحانه( ب@ورژوازی ک@ه
به س@رمايهداری جھ@انی تکي@ه دارد و اي@ن
س@@@@رمايهداری ب@@@@ه ش@@@@دت از ب@@@@ورژوازی
داخلی حمايت میکند .اين عوامل را بن@ده
ب@@ه شخص@@ه ع@@واملی خ@@اص ي@@ک منطق@@ه
خاص يا دولت خاص نمیدانم بلکه آن را
عاملی تقريبا جھانشمول قلمداد میکنم.

ميليتانت
ب( در ص@ورت ب@روز جن@گ داخل@ی )ک@ه
تقريبا ن@اگزير م@ینماي@د( ،طبيعت@ا در ھم@ه
جا قشر عظيمی از کارگران يا در ارت@ش
س@@@رخ مش@@@غول خواھن@@@د ش@@@د و ي@@@ا تع@@@داد
پرولتاري@@ای انقالب@@@ی تقلي@@@ل خواھ@@@د ياف@@@ت
)اي@@@@@ن بح@@@@@ران يک@@@@@ی از اساس@@@@@یت@@@@@رين
معضالت حکومت بلشويکھا بود( و…
ج( عامل سوم که شايد به نوعی مھمترين
عامل ھم باشد ،عامل اقتصادی اس@ت .در
کشورھايی ب@ا س@رمايهداری وابس@ته و در
عص@@@@ر امپرياليس@@@@م )ح@@@@ال ھ@@@@ر ن@@@@ام ي@@@@ا
اص@@@@@طالحی ک@@@@@ه م@@@@@یخ@@@@@واھيم روی آن
بگذاريم مثل عقبمانده ،جھ@ان س@وم و…
منظورم بيشتر کش@ورھايی ب@اس@اخت
اقتص@@@ادی مش@@@ابه روس@@@يه و اي@@@ران و…
است( ،ما میتوانيم کارکردھ@ای مش@ابھی
برای تمام آنھا متصور شويم .س@وال م@ن
اينجا است که چه تفاوتی وج@ود دارد ک@ه
تض@@@مينکنن@@@ده اي@@@ن ام@@@ر باش@@@د ک@@@ه م@@@ا ب@@@ا
معضالت مشابه روسيه دس@ت ب@ه گريب@ان
نباشيم؟
اي@@نھ@@ا مس@@ئلهای فرع@@ی نيس@@تند ،چ@@را ک@@ه
اوال بحث ميرندگی حزب را ب@رای م@دتی
ط@@والنی م@@یتوانن@@د ب@@ه تعوي@@ق بياندازن@@د و
ثانيا در صورتی که به اي@ن اص@ول معتق@د
باش@@يم ديگ@@ر تعري@@ف م@@ا از ح@@زب تغيي@@ر
خواھ@@@@د ک@@@@رد و اي@@@@ن ام@@@@ور ب@@@@ه اص@@@@ول
ساختاری تبديل میشوند که بايستی آنھ@ا
را برجسته کرد!
-٦در قس@@@متی از نوش@@@ته رفي@@@ق رازی در
مورد تسخير قدرت توسط حزب بلشويک
آمده است که حزب بلشويک در صورتی
که در شوراھا اکثريت نمیيافت ،اقدام به
تسخير قدرت نمیک@رد! ب@ه نظ@رم در اي@ن
ج@@@ا ھ@@@م بح@@@ث اساس@@@ی ديگ@@@ری ب@@@ه مي@@@ان
م@@@@@یآي@@@@@د .در برھ@@@@@های از س@@@@@ال ١٩١٧
ھنگامی که بلشويکھا ھن@وز در ش@وراھا
اکثريت نداشتند و اين شوراھا ھم عمال به
ارگ@@ان س@@ازش تب@@ديل ش@@ده بودن@@د ،ح@@زب
بلش@ويک ش@عار »ھم@@ه ق@در ب@ه ح@@زب« را
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س@@@رلوحه خ@@@ويش ق@@@رار داده ب@@@ود .بح@@@ث
اصلیای که اينجا باز میش@ود اي@ن اس@ت
که حزب ھنگامی که در طبقه اکثريت را
بدست آورده باشد )اين مسئله خ@ود م@ورد
اختالف است که آيا حزب اساسا میتواند
دربرگيرنده اکثريت طبقه باشد يا …( در
ص@@ورت مخالف@@ت ش@@وراھا ي@@ا ع@@دم وج@@ود
شوراھا آيا بايستی اقدام به تس@خير ق@درت
نماي@@د ي@@ا خي@@ر؟ پاس@@خ ب@@ه اي@@ن س@@وال آنج@@ا
اھميت م@یياب@د ک@ه آن را ب@ا بح@ث ارتب@اط
ح@@زب و ش@@وراھا گ@@ره ب@@زنيم! در اي@@نج@@ا
اگر حزب برخالف نظر شوراھا اقدام ب@ه
تسخير قدرت نمايد آيا میتوان به راحت@ی
گف@@@ت ح@@@زب باي@@@د ق@@@درت را ب@@@ه ش@@@وراھا
بسپارد؟ پاسخ خود من به اين سوال منفی
است!! من معتق@دم در اي@ن ش@رايط الج@رم
اين حزب خواھد بود که تا زم@انی ک@ه در
شوراھا اکثريت مطلق را بدس@ت ني@اورده
باشد ،بايستی در راس امور قرار بگيرد!
البته اين امر اصوال نبايد با بحث اح@زاب
کمونيست کارگری يکی پنداش@ته ش@ود )و
فارغ از بحثھای بورديگيستی و اختالف
لنين با بورديگا(!
در پايان ب@ه ص@ورت کل@ی م@ن ھ@م ب@ا ام@ر
ميرن@@دگی و ال@@زام ح@@زب ب@@رای ب@@ه س@@مت
زوال رف@@@تن م@@@وافقم ام@@@ا ش@@@رايط ميراي@@@ی
ح@@زب را درس@@ت ھمانن@@د پروس@@ه ميراي@@ی
دولت و طبقات میبينم .معتقدم شرايط ب@ه
سمتی خواھد رفت که الجرم حزب طبق@ه
ک@ارگر بايس@تی پروس@@ه ض@عيف س@@اختن و
ميرايی کندی داشته باشد يعنی اين ميرايی
يک پديده زمانبر خواھد بود .من وظيف@ه
ح@@@@زب را تنھ@@@@ا ب@@@@ه مب@@@@ارزه نظ@@@@ری ب@@@@ا
انحرافات درون شورا مح@دود نم@یبي@نم و
معتق@@دم ح@@زب اگ@@ر ھمچن@@ان ح@@زب طبق@@ه
ک@@ارگر باش@@د و اکثري@@ت طبق@@ه ک@@ارگر را
ش@@امل ش@@ده باش@@د ،م@@یتوان@@د و بايس@@تی در
صورت لزوم ،برای مبارزه با انحراف@ات
غيرکارگری ي@ا انحراف@اتی ک@ه در پروس@ه
استيالی طبقه کارگر مانع ايج@اد م@یکن@د،
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از تم@@ام ابزارھ@@ای خ@@ويش اس@@تفاده نماي@@د.
)ب@@رای م@@ن خط@@ر از دس@@ت رف@@تن انق@@الب
بسيار بيشتر از امک@ان اس@تيالی مقطع@ی،
تاکي@د م@یک@@نم مقطع@ی و غيراستالينيس@@تی،
حزب بر شوراھا اھميت دارد(.
ب@@ه نظ@@ر م@@ن وظيف@@ه ح@@زب پ@@س از انج@@ام
انقالب به پايان نخواھد رسيد و تنھا شکل
وظايف تغيير خواھ@د ک@رد .ام@ا در حال@ت
کلی رويکرد بايد به سمت ش@وراھا باش@د.
ب@@@ا توج@@@ه ب@@@ه اي@@@نک@@@ه ش@@@وراھا ن@@@ه فق@@@ط
ش@@@@@@وراھای ک@@@@@@ارگران ک@@@@@@ه ش@@@@@@وراھای
کارگران ،دھقانان و… میباشد )منظورم
اي@@@ن اس@@@ت ک@@@ه دربرگيرن@@@ده تم@@@ام اقش@@@ار
زحمتکش@@@ان اس@@@ت( ،امک@@@ان نف@@@وذ عقاي@@@د
خردهبورژوايی در آن بسيار باال است اما
ح@@زب طبق@@ه ک@@ارگر ي@@ک س@@ازمان ص@@رفا
ک@@ارگری اس@@ت ک@@ه پيش@@روترين عناص@@ر
ک@@ارگری در راس آن ق@@رار گرفت@@هان@@د .از
اي@@ن ج@@ا اي@@ن ح@@زب م@@یتوان@@د مش@@روعيت
خ@@@ود را ھمچن@@@ان ب@@@ه عن@@@وان پيگيرت@@@رين
عنصر مبارزه حفظ نماي@د .م@ن در اي@نج@ا
میخواھم روی اين نکته رفيق رازی که:
»اما اين يک اقدام استثنائی است و حزب
بايد آگاھانه با استفاده از تمام ابزار برای
آماده کردن شوراھايی کارگری ب@رای ب@ه
دس@@@ت گ@@@رفتن ق@@@درت سياس@@@ی و انح@@@الل
موجوديت رھبری کننده خود کوشا باشد«
تاکيد خاصی بگ@ذارم .منظ@ورم اي@ن اس@ت
که اين دورهھا قطعا وجود خواھند داشت
و باز ھم تاکيد میکنم ک@ه اي@ن دورهھ@ا ن@ه
از ح@@االت خ@@اص ک@@ه از ش@@رايط عم@@ومی
سرچشمه میگيرند و بايستی از ھماکن@ون
ب@@@@رای آن توض@@@@يح و ط@@@@رح داش@@@@ت )در
تعريف از حزب( .ما تجرب@ه بلشويس@م را
داري@@م و نم@@یت@@وانيم بگ@@وييم ک@@ه در راس
کار قرار گرفتن حزب و تبعات ناش@ی از
آن نبايستی از ھماينک تبيين شود.
*************

ميليتانت
پاسخ به رفيق الف .آرمانخواه
مازيار رازی

ب@@ا س@@پاس مج@@دد از رفي@@ق آرم@@انخواه .در
ابت@@@دا ب@@@ه س@@@واالت رفي@@@ق پاس@@@خی کوت@@@اه
میدھم .سپس وارد ادام@ه بح@ث در م@ورد
نق@@@ش ح@@@زب و ش@@@وراھا پ@@@س از تس@@@خير
ق@@@@@@درت م@@@@@@یش@@@@@@وم .رفي@@@@@@ق آرم@@@@@@انخواه
مینويسد:

"...اگر حزب طبقه کارگر يک پديده ميرا
است که بايستی پ@س از انق@الب ق@درت را
ب@@@ه ش@@@وراھا واگ@@@ذار کن@@@د ،مناس@@@بات اي@@@ن
حزب پس از واگذاری قدرت ب@ه ش@وراھا
ب@@@ا ک@@@ارگران ،ش@@@وراھا و دول@@@ت چگون@@@ه
مناس@@@باتی خواھ@@@د ب@@@ود؟ آي@@@ا اي@@@ن ح@@@زب
بايس@@@@تی در ح@@@@ال مب@@@@ارزه ب@@@@رای کس@@@@ب
اکثري@@@ت در ش@@@وراھا ب@@@ه عن@@@وان ط@@@راح
روشھ@@@@ای ديکت@@@@اتوری پرولتاري@@@@ا و در
دست گرفتن دولت اين ديکتاتوری باشد يا
روش ديگری متصور است؟ در صورت
پاس@خ مثب@@ت ب@ه اي@@ن س@وال و در ص@@ورتی
ک@@ه اي@@ن ح@@زب طب@@@ق انتظ@@ار بتوان@@د اي@@@ن
اکثري@@@ت را بدس@@@ت آورد ،آي@@@ا اي@@@ن ح@@@زب
مجددا به قدرت بازنگشته و تا زم@انی ک@ه
بھترين نماينده برای طبقه باشد ،در راس
قدرت باقی نخواھد ماند؟ پس به ص@ورت
مجرد نمیتوان گفت ،حزب طبق@ه ک@ارگر
نبايس@@تی در ق@@درت باش@@د و باي@@د چگ@@ونگی
آن تبيين شود"....
در پاسخ به اين سؤال بايد ذکر شود که:

شماره بيست
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 -١حزبی که انق@الب را س@ازمان م@یدھ@د
متشکل از رھبرانی است ب@ا س@ابقه ک@امال
روش@@@ن و برجس@@@ته .اف@@@رادی ک@@@ه در ک@@@ل
جامع@@ه ش@@ناخته ش@@دهان@@د و م@@ورد تايي@@د و
احترام کارگرانی ھستند که انق@الب را ب@ه
رھبری آنان ب@ه ثم@ر رس@اندهان@د .رھب@ران
اين حزب ھمان رھبران اصلی شوراھای
ک@@@ارگرانی ھس@@@تند ک@@@ه انق@@@الب را تحق@@@ق
دادهاند.
 -٢اف@@راد اي@@ن ح@@زب ب@@ه دور ي@@ک برنام@@ه
انقالب@@ی متش@@کل ش@@دهان@@د .اي@@ن برنام@@ه در
عمل در سطح جامعه به اکثريت جامعه و
عمدتا نھادھای خودجوش آنان )شوراھای
ک@@@ارگری( نش@@@ان داده اس@@@ت ک@@@ه برنام@@@ه
ح@@زب منطب@@ق ب@@ا من@@افع آن@@ان ب@@وده اس@@ت.
حزب@@@ی ک@@@ه انق@@@الب را رھب@@@ری م@@@یکن@@@د؛
حزب@@@ی ک@@@ه اکثري@@@ت طبق@@@ه ک@@@ارگر را در
راس@@@تای س@@@رنگونی نظ@@@ام س@@@رمايه داری
ھدايت می کند؛ حزبی است که برنامهاش
با برنامه و اھداف شوراھای کارگری در
مقطع تسخير قدرت انظب@اق يافت@ه اس@ت و
يکی شده است .به عبارت ديگر برنامه و
سياس@@تھ@@ای ح@@زب م@@ورد تايي@@د اکثري@@ت
ش@@وراھای ک@@@ارگری ق@@@رار گرفت@@@ه اس@@@ت.
برنام@@@@@ه ح@@@@@زب ب@@@@@ه برنام@@@@@ه ش@@@@@وراھای
کارگری مبدل گشته است.
 -٣اين اح@زاب دارای س@اختار تش@کيالتی
ھستند .اين ساختار تشکيالتی ب@رای دوره
ت@@@@@دارکات انق@@@@@الب در ش@@@@@رايط اختن@@@@@اق
طراح@@ی ش@@ده اس@@@ت .اي@@ن س@@اختار ب@@@رای
تشکيل ي@ک دول@ت دموکراتي@ک ک@ارگری
که در حاکميت است طراحی نشده اس@ت.
اين ساختار تشکيالتی عم@ال ک@ارآيی خ@ود
را پس از اينکه قدرت به دست شوراھای
ک@@@@ارگری م@@@@یافت@@@@د و دول@@@@ت ک@@@@ارگری
دموکراتي@@@ک ايج@@@اد م@@@یگ@@@ردد ،از دس@@@ت
داده ،و خ@@@@@ود را ب@@@@@ه عن@@@@@وان تش@@@@@کيالت
ت@@@دارک تس@@@خير ق@@@درت و حاکمي@@@ت باي@@@د
منح@@ل کن@@د .زي@@را ب@@ه ھ@@دف خ@@ود رس@@يده
است .ديگر دليلی ب@رای حي@ات تش@کيالتی
و رھب@@@ری ح@@@زب وج@@@ود ن@@@دارد .ام@@@ا در
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ص@@@ورت ل@@@زوم م@@@یتوان@@@د ھمانن@@@د س@@@اير
احزاب موجود ب@ه تبلي@غ نظري@ات و ارائ@ه
پيشنھادات و مقابل@ه تئوري@ک و نظ@ری ب@ا
ساير اح@زاب )احيان@ا انحراف@ی( بپ@ردازد.
ھرگز نبايد فراموش کرد که حزب متکی
ب@@ر آرای اکثري@@ت ک@@ارگران و ش@@وراھای
کارگری به قدرت میرسد .حزب کودتای
نظامی نمیکند .حزب به ک@ارگران دروغ
نمیگويد و ب@ه مح@ض ب@ه ق@درت رس@يدن،
آنھا را بر کنار نمیکند .ح@زب بلش@ويک
اگ@@ر اعتق@@اد ب@@ه ق@@درت ش@@ورايی نداش@@ت،
ھرگ@@ز ش@@عار »ھم@@ه ق@@درت ب@@ه ش@@وراھای
کارگری« را نمیداد.
بنابراين قدرت شورايی با ھم@ان رھب@ران
اص@@لی ح@@زب و ھم@@ان برنام@@ه ح@@زب در
قدرت قرار گرفته است .در اي@ن ص@ورت
چه نيازی است که در کنار ي@ا ب@االی س@ر
آن يک تشکيالت ديگری با ھمان افراد و
ھمان برنامه ،اما با س@اختار غيردولت@ی و
غيرمتعارف با وضعيت ق@رار گي@رد؟ اي@ن
ام@@@@ر زم@@@@انی الزم اس@@@@ت ک@@@@ه وض@@@@عيت
استثنايی و اظطراری باشد .يعنی اکثريت
ش@@@@@وراھای ک@@@@@ارگری از مس@@@@@ير اص@@@@@لی
برنامه و سياستی که بر اساس آن انق@الب
را س@@ازمان داده ،خ@@ارج ش@@ده باش@@ند و ب@@ه
دس@@@ت ض@@@د انق@@@الب افت@@@اده باش@@@د .س@@@اير
اوضاع غير ع@ادی مانن@د جن@گ داخل@ی و
دخال@@@ت مس@@@لحانه ض@@@د انق@@@الب درون@@@ی و
بيرون@@@@@ی را خ@@@@@ود دول@@@@@ت )ديکت@@@@@اتوری
انقالبی پرولتاريا( جمھوری ش@ورايی ک@ه
در راس آنان ھمان رھب@ران ش@ناخته ش@ده
حزبش@@ان ق@@رار دارن@@د ،م@@یتوان@@د ب@@ه عھ@@ده
گي@@رد .ب@@رای اي@@ن م@@وارد ني@@ز ني@@ازی ب@@ه
حزب به عنوان قيم شوراھا نخواھد بود.
اشکال اصلی در طرح اين موضع توسط
رفي@@ق آرم@@انخواه در اي@@ن اس@@ت ک@@ه رفي@@ق
گرامی تصور میکند ،شوراھا يی ک@ه ب@ه
ق@@درت م@@یرس@@ند ،پدي@@دهای ھس@@تند ج@@دا از
حزبی که تدارک ب@ه ق@درت رس@اندن آن@ان

ميليتانت
را ديده است .ح@زب را ي@ک پدي@ده ج@دا و
يا به عنوان قيم شوراھا م@یپن@دارد ،زي@را
که ح@زب در دوره ت@دارکاتی و ب@ه ق@درت
رساندن ش@وراھا نق@ش تعي@ين کنن@ده داش@ته
اس@@@ت .نتيج@@@ه منطق@@@ی اي@@@ن اس@@@تدالل در
اح@@@@زاب سانتريس@@@@تی و استالينس@@@@تی ني@@@@ز
مش@@اھده م@@یش@@ود .اح@@زاب سانتريس@@تی ب@@ر
اساس ھمين استداللھای قيم مابانه ،حزب
خود را جدا از ک@ارگران ش@کل داده و در
آين@@@ده ھ@@@م قص@@@د دارد ک@@@ه ک@@@ارگران و ي@@@ا
"جمھوری شورايی" ايج@اد کن@د ک@ه زائ@ده
ھمين حزب باشد .١به زعم آنھ@ا رھب@ران
ح@@@زب دائم@@@ی ھس@@@تند ،زي@@@را ک@@@ارگران و
شوراھای آتی ،رھبران@ی نخواھن@د داش@ت
ک@@ه ق@@ادر باش@@ند "انق@@الب" را از خط@@رات
احتم@@الی نج@@ات دھ@@د! ب@@ه باورش@@ان ح@@زب
آنھ@@ا ھم@@ان ق@@درت آت@@ی ک@@ارگری اس@@ت!
استالينيستھا )طرفداران سابق شوروی(
ني@@ز ب@@رای موج@@ه نش@@ان دادن فج@@ايع دوره
استالين مجب@ورمیش@وند ک@ه »استالينيس@م«
را در ادامه »لنينيسم« نش@ان داده و ش@کل
س@@@@ازماندھی اجب@@@@اری ح@@@@زب کمونيس@@@@ت
شوروی در دوره جن@گ داخل@ی )-١٩١٨
 (١٩٢١و خطاھای رھب@ری بلش@ويک در
ممنوعيت احزاب ) (١٩٢٣ -١٩٢١را به
يک امر عادی و ساختاری تبديل ک@رده و
ب@@دين وس@@يله ب@@رای ح@@زب )ب@@ه عن@@وان ق@@يم
طبقه ک@ارگر( جايگ@اه وي@ژه دائم@ی ترس@يم
کرده و در ھر انقالب@ی قص@د تک@رار اي@ن
سناريو را دارند.

شماره بيست
بھمن  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

کافی است حزبی توسط عدهای "نخبه" و
"روشنفکر" در خارج س@اخته ش@ود و آن
ح@@زب ،انق@@الب را س@@ازمان داده و دول@@ت
آتی کارگری را ب@ه دس@ت گي@رد! ش@وراھا
نيز اگر شکل گرفتند ،به ابزاری برای به
ق@@@@@درت رس@@@@@اندن ھم@@@@@ان ح@@@@@زب مب@@@@@دل
م@@یگردن@@د! پ@@س از انق@@الب ھ@@م "ح@@زب"
)يا دولت در دست حزب( است که بايد از
انحراف@@@ات احتم@@@الی درون ش@@@وراھا و ي@@@ا
حمله نظامی و غي@ره جل@وگيری ب@ه عم@ل
آورد .ب@@ا اي@@ن اوص@@اف س@@رکوب ھرگون@@ه
مخ@@@الفتی توس@@@ط ش@@@وراھا وي@@@ا مخالف@@@ان
سياسی موجه جلوه خواھد شد! ب@ه ب@اور
آنھا ،شوراھا اگر در درونشان گرايشات
غير کمونيستی شکل گيرد ،حزب آنان را
کنار میگذارد و "سالمت" کمونيس@تی را
حف@@ظ م@@یکن@@د! ب@@دين ترتي@@ب "انق@@الب" در
مقاب@ل "ض@د انق@الب" نج@ات پي@دا م@یکن@د!
اي@@ن س@@ناريوی س@@ازمانھ@@ای سانتريس@@تی
واستالينيستی دردوره پيشا انقالبی ،دس@ت
گرايش@@@ات راس@@@ت و چ@@@پ سنديکاليس@@@تی
دردرون جنبش کارگری را باز میگذارد
ک@@@ه ب@@@ه بھان@@@ه مقابل@@@ه ب@@@ا اي@@@ن اعتق@@@ادات
انحرافی ،بديل انحرافی از نوع ديگری
)سنديکاليستی و رفرميستی( را ارائه داده
و نھايتا طبقه کارگر را به کج@راه ب@رده و
آن را از تحق@@@@@@@@ق انق@@@@@@@@الب ک@@@@@@@@ارگری-
سوسياليستی باز میدارد.

نتيجه منطقی برخوردھای انحرافی چن@ين
س@@@ازمانھ@@@ايی اي@@@ن اس@@@ت ک@@@@ه در دوره
تدارکاتی )پيشا انقالبی( ديگر ب@ه جل@ب و
تعل@@@يم ک@@@ارگران در رھب@@@ری ح@@@زب و ي@@@ا
کمک رسانی به ساختن شوراھای واقع@ی
کارگری ،لزومی نمیبينند .به باور آنھ@ا،

٧

"....لن@@ين و تروتس@@کی )بيش@@تر لن@@ين( در
مبح@@ث ديکت@@اتوری پرولتاري@@ا معتقدن@@د ک@@ه
پ@@@@س از انق@@@@الب و س@@@@رنگونی حکوم@@@@ت
سرمايهداری ،عواملی وجود دارند که ب@ه
ش@@@@@@دت در مقاب@@@@@@ل دول@@@@@@ت ديکت@@@@@@اتوری
پرولتاري@@@ا ايس@@@تادگی خواھن@@@د ک@@@رد .اي@@@ن
عوام@@@ل عبارتن@@@د از :نف@@@وذ و ب@@@اقیمان@@@دن
عقاي@@د خ@@ردهب@@ورژوايی در بخ@@ش عظيم@@ی
از جامعه ،توھماتی که توليد کوچک رقم
م@@یزن@@د و ھم@@واره ب@@ه بازتولي@@د آن عقاي@@د
خ@ردهب@ورژوايی م@یپ@ردازد ،برت@ریھ@ای
علم@@@ی ،تکنول@@@وژيکی و… س@@@رمايهداری
که از سالھا استثمار حاصل شده است و
مقاومت )اغلب مسلحانه( ب@ورژوازی ک@ه
به س@رمايهداری جھ@انی تکي@ه دارد و اي@ن
س@@@@رمايهداری ب@@@@ه ش@@@@دت از ب@@@@ورژوازی
داخلی حمايت میکند .اين عوامل را بن@ده
ب@@ه شخص@@ه ع@@واملی خ@@اص ي@@ک منطق@@ه
خاص يا دولت خاص نمیدانم بلکه آن را
ع@@@@@@@املی تقريب@@@@@@@@ا جھانش@@@@@@@مول قلم@@@@@@@@داد
میکنم"....
اين بحث درست است .رھب@ران بلش@ويک
اين نگرانی را ھمواره داشتند ک@ه "دول@ت
ديکت@@@@@اتوری پرولتاري@@@@@ا" م@@@@@یتوان@@@@@د در
مع@@@@رض خط@@@@ر ق@@@@رار گي@@@@رد .ام@@@@ا ،اي@@@@ن
استدالل چه ربطی به بحث حضور دائمی
حزب دارد؟ مگ@ر اينک@ه رفي@ق آرم@انخواه
"ح@@زب" و "دول@@ت ديکت@@اتوری" را يک@@ی
قلم@@داد م@@یکن@@د .ک@@ه اگ@@رچنين باش@@د ،خ@@ود
ديکت@@@@@@اتوری پرولتاري@@@@@@ا يعن@@@@@@ی دول@@@@@@ت
ک@@ارگری ب@@ه خط@@رات احتم@@الی برخ@@ورد
میکن@د .ديگرچ@ه لزوم@ی دارد ک@ه ب@االی
سر ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا که
توسط شوراھای کارگری انتخاب شدهاند،
نھاد ديگری به نام "حزب" قرار گيرد؟
رفيق آرمانخواه مینويسد:

 -١می توان از سازمان ھ@ايی نظي@ر» :ح@زب
کمونيس@@@@ت ک@@@@ارگری«» ،ح@@@@زب کمونيس@@@@ت
ايران«» ،راه کارگر« و "اح@زاب" چن@د نف@ره
ی مائوئيست و غيره نام برد.

در ادامه رفيق آرمانخواه مینويسد:

"....در صورت بروز جن@گ داخل@ی )ک@ه
تقريب@@ا ناگ@@ذير م@@ینماي@@د( ،طبيعت@@ا در ھم@@ه

شماره بيست
بھمن  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

ميليتانت
جا قشر عظيمی از کارگران يا در ارت@ش
س@@@رخ مش@@@غول خواھن@@@د ش@@@د و ي@@@ا تع@@@داد
پرولتاري@@ای انقالب@@@ی تقلي@@@ل خواھ@@@د ياف@@@ت
)اي@@@@@ن بح@@@@@ران يک@@@@@ی از اساس@@@@@یت@@@@@رين
معض@@@@الت حکوم@@@@ت بلش@@@@ويکھ@@@@ا ب@@@@ود(
و…"
بله درست است .اما مگر قرار اس@ت بع@د
از ھ@@@ر انقالب@@@ی جن@@@گ داخل@@@ی ب@@@ه وق@@@وع
پيون@@دد؟ چ@@ه ف@@ردی از رھب@@ران بلش@@ويک
اي@@ن تئ@@وری را ارائ@@ه داده ک@@ه ھ@@ر انق@@الب
ک@@ارگری الزام@@ا ب@@ه جن@@گ داخل@@ی منج@@ر
م@@@@@یگ@@@@@ردد؟ درس@@@@@ت ب@@@@@رعکس اعتق@@@@@اد
بلشويکھا اين بود که به محض ش@کاندن
زنجي@@@@ر در ض@@@@عيفترين حلق@@@@ه آن س@@@@اير
زنجيرھا ني@ز پ@اره خواھن@د ش@د .ب@ه س@خن
ديگر انقالب کارگری به ويژه در آلمان و
مجارس@@@تان و س@@@اير کش@@@ورھای اروپ@@@ايی
آغ@@@@@از خواھ@@@@@د ش@@@@@د و ص@@@@@لح و انق@@@@@الب
سوسياليس@@تی در سراس@@ر جھ@@ان ب@@ه وق@@وع
میپيوندد )اين بود پيشبينی بلشويک ھا(.
در ادامه رفيق آرمانخواه مینويسد:

"....عام@@@@ل س@@@@وم ک@@@@ه ش@@@@ايد ب@@@@ه ن@@@@وعی
مھمترين عامل ھم باش@د ،عام@ل اقتص@ادی
اس@@@@ت .در کش@@@@ورھايی ب@@@@ا س@@@@رمايهداری
وابسته و در عصر امپرياليس@م )ح@ال ھ@ر
نام يا اصطالحی ک@ه م@یخ@واھيم روی آن
بگذاريم مثل عقبمانده ،جھ@ان س@وم و…
منظ@@@ورم بيش@@@تر کش@@@ورھايی ب@@@ا س@@@اخت
اقتص@@@ادی مش@@@ابه روس@@@يه و اي@@@ران و…
است( ،ما میتوانيم کارکردھ@ای مش@ابھی
برای تمام آنھا متصور شويم .س@وال م@ن
اينجاس@ت ک@ه چ@ه تف@اوتی وج@ود دارد ک@ه
تض@@@مينکنن@@@ده اي@@@ن ام@@@ر باش@@@د ک@@@ه م@@@ا ب@@@ا
معضالت مشابه روسيه دس@ت ب@ه گريب@ان
نباشيم؟"
ب@@رای توض@@يح مفص@@ل اي@@ن موض@@ع رفي@@ق
آرم@@انخواه را رج@@وع م@@یدھ@@م ب@@ه مطالع@@ه

دقي@@@@ق ج@@@@زوه »نت@@@@ايج و چش@@@@م ان@@@@دازھا«
) (١٩٠٥و »انق@@@الب م@@@داوم« تروتس@@@کی
که به تفصيل در مورد رشد ن@ا م@وزون و
مرک@@ب در س@@طح ب@@ينالملل@@ی توض@@يح داده
اس@@ت و نش@@@ان م@@@یدھ@@د ک@@@ه چ@@@را انق@@@الب
میتواند در يک کشور از لحاظ اقتصادی
عقب افتاده آغ@از گ@ردد و ب@ه س@اير جھ@ان
گسترش يابد .تزھ@ای آوري@ل  ١٩١٧لن@ين
ني@ز اي@ن نظري@@ه را تايي@د ک@رد .در روس@@يه
وضعيت استثنايی پدي@د آم@د ک@ه منج@ر ب@ه
شکست انقالب شد.١
در ادامه رفيق آرمانخواه مینويسد:

"...در قسمتی از نوشته رفيق رازی در
مورد تسخير قدرت توسط حزب بلشويک
آمده است که حزب بلشويک در صورتی
که در شوراھا اکثريت نمیيافت ،اقدام به
تسخير قدرت نمیکرد!! به نظ@رم در اي@ن
ج@@@ا ھ@@@م بح@@@ث اساس@@@ی ديگ@@@ری ب@@@ه مي@@@ان
م@@@@@یآي@@@@@د .در برھ@@@@@های از س@@@@@ال ١٩١٧
ھنگامی که بلشويکھا ھن@وز در ش@وراھا
اکثريت نداشتند و اين شوراھا ھم عمال به
ارگ@@ان س@@ازش تب@@ديل ش@@ده بودن@@د ،ح@@زب
بلش@ويک ش@عار »ھم@@ه ق@در ب@ه ح@@زب« را
س@@@رلوحه خ@@@ويش ق@@@رار داده ب@@@ود .بح@@@ث
اصلیای که اينجا باز میش@ود اي@ن اس@ت
که حزب ھنگامی که در طبقه اکثريت را
بدست آورده باشد )اين مسئله خ@ود م@ورد
اختالف است که آيا حزب اساسا میتواند
دربرگيرنده اکثريت طبقه باشد يا …( در
ص@@ورت مخالف@@ت ش@@وراھا ي@@ا ع@@دم وج@@ود
شوراھا آيا بايستی اقدام به تس@خير ق@درت
نماي@@د ي@@ا خي@@ر؟ پاس@@خ ب@@ه اي@@ن س@@وال آنج@@ا
اھميت م@یياب@د ک@ه آن را ب@ا بح@ث ارتب@اط
ح@@زب و ش@@وراھا گ@@ره ب@@زنيم!! در اي@@نج@@ا
١

 برای مطالعه آن وضعيت رجوع شود ب@هکتاب تاريخ روسيه شوروی انقالب بلش@ويکی
 – ١٩١٧ -١٩٢٣ای اچ ک@@@ار -ترجم@@@ه نج@@@ف
دريابن@@@@دری .ت@@@@اريخ انق@@@@الب روس@@@@يه نوش@@@@ته
تروتسکی -نشر کارگری سوسياليستی.

٨

اگر حزب برخالف نظر شوراھا اقدام ب@ه
تسخير قدرت نمايد آيا میتوان به راحت@ی
گف@@@ت ح@@@زب باي@@@د ق@@@درت را ب@@@ه ش@@@وراھا
بسپارد؟ پاسخ خود من به اين سوال منفی
اس@@ت! م@@ن معتق@@دم در اي@@ن ش@@رايط الج@@رم
اين حزب خواھد بود که تا زم@انی ک@ه در
شوراھا اکثريت مطلق را بدس@ت ني@اورده
باش@@@@@@د ،بايس@@@@@@تی در راس ام@@@@@@ور ق@@@@@@رار
بگيرد!"
برای پاسخ به نکات باال ابتدا مفھوم خ@ود
را از »ديکت@@@اتوری انقالب@@@ی پرولتاري@@@@ا«
روشن کرده و در آخر به مفھوم حزب به
مثابه ابزاری برای رس@يدن ب@ه اي@ن ھ@دف
میپردازم.
پ@@س از تس@@خير ق@@درت توس@@ط ش@@وراھای
ک@@ارگری ب@@ه رھب@@ری ح@@زب ،جامع@@ه در
مرحل@@@@@@ه انتق@@@@@@ال از س@@@@@@رمايهداری ب@@@@@@ه
سوسياليزم به سر میب@رد .از مي@ان رف@تن
دولت با رشد اقتصادی ،ھمگام با يكديگر
طی میشوند .اما ،اين روند شايد به طور
اي@@@دهآل پ@@@@يش ن@@@@رود و جامع@@@ه ب@@@@ه ط@@@@ور
اجتناب ناپذير -با برخی از ناھنجاریھای
معين بروكراتي@ك مواج@ه ش@ود .زي@را ك@ه،
در جامع@@@@@@هی س@@@@@@رمايه داری ،چنانچ@@@@@@ه
پرولتاري@@@@@ا عموم@@@@@ا در م@@@@@وقعيتی ق@@@@@رار
میگرفت كه میتوانست به مح@ض كس@ب
ق@@درت ب@@ه مثاب@@ه ي@@ك طبق@@ه ب@@ر كلي@@ه ام@@ور
زندگی اجتماعی و اقتصادی نظارت كند،
اي@@ن ناھنج@@اریھ@@ای بروكراتي@@ك اجتن@@اب
ناپذير نمیبود .اما ،متاسفانه چنين نيست.
نظ@@ام س@@رمايهداری ك@@ارگران را در كلي@@ه
س@@@@طوح زن@@@@دگی بيگان@@@@ه م@@@@یس@@@@ازد و از
طري@@@@ق تحمي@@@@ل ح@@@@داقل  ٨س@@@@اعت ك@@@@ار
روزانه )مضافا بر وقت ھدر رفت@ه ب@رای
اي@@اب و ذھ@@اب ب@@ه مح@@ل ك@@ار و زن@@دگی(،
كارگران را از رشد فرھنگی -كه آنان را
ق@@ادر ب@@ه عھ@@دهگي@@ری ف@@وری اداره جامع@@ه
میس@ازد -مح@روم م@یكن@د .ك@ارگرانی ك@ه

شماره بيست
بھمن  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

ميليتانت
پس از ساعتھا كار طاقتفرسا ب@ه مح@ل
مس@@@@كونی خ@@@@ود ب@@@@از م@@@@یگردن@@@@د ،ديگ@@@@ر
فرص@@ت مطالع@@ه و ارتق@@اء س@@طح فرھن@@گ
خ@@ود را نخواھن@@د داش@@ت .ت@@ا ھنگ@@امی ك@@ه
م@@دت زم@@ان ك@@ار ،آگاھان@@ه ك@@اھش نياب@@د،
ابتدائیترين وضعيت مادی برای مديريت
ك@@@ارگری جامع@@@ه زيس@@@ت نخواھ@@@د ك@@@رد.
بن@@ابراين ،ش@@كلی از نياب@@ت ق@@درت -ك@@ه ب@@ه
نوب@@ه خ@@@ود م@@یتوان@@@د ب@@ه ناھنج@@@اریھ@@@ای
بروكراتي@@ك منج@@ر ش@@ود -اجتن@@اب ناپ@@ذير
است.
اما ،قدرت به حکومت رسيده كه به نيابت
جامع@@@ه -در اي@@@ن مرحل@@@ه -ب@@@رای از ب@@@ين
بردن تدريجی خصوصيات منفی موروثی
جامع@@ه س@@ابق گ@@امھ@@ای م@@ؤثر برم@@یدارد-
م@@یباي@@د ش@@كل وي@@ژهای داش@@ته باش@@د .چن@@ين
قدرتی میبايد دمكراتيكترين قدرتی باش@د
كه تاريخ به خود ديده است .دمكراس@یای
بس@@@@@@@@يار ع@@@@@@@@الیت@@@@@@@@ر از "دموكراس@@@@@@@@ی
ب@@@@@@@ورژوائی" ح@@@@@@@اكم ب@@@@@@@ر كش@@@@@@@ورھای
سرمايهداری .در اي@ن مرحل@ه آزادی بي@ان
و تجمع و اعتصاب و غيره ب@رای كلي@هی
قش@@رھای اجتم@@اعی توس@@ط ق@@درت دولت@@ی
نوين بايد تضمين گردند )مگر برای آن@ان
كه مسلحانه قصد براندازی قدرت اكثريت
منتخ@@ب ک@@ارگران را داش@@ته باش@@ند( .اي@@ن
ق@@درت" ،ديكت@@اتوری انقالب@@ی پرولتاري@@ا"
نامي@@@ده م@@@یش@@@ود .ق@@@درتی اس@@@ت ك@@@ه ب@@@ه
نماين@@@@دگی از ك@@@@ارگران و زحمتكش@@@@ان و
متحدين آن@ان )اكثري@ت جامع@ه( -براس@اس
تض@@@@@مين دمكراس@@@@@ی ك@@@@@ارگری )ق@@@@@درت
شورايی( -روند عبور از سرمايهداری به
سوسياليزم را تسھيل و عملی م@یكن@د .ب@ه
ق@@@@@ول م@@@@@اركس تنھ@@@@@ا ض@@@@@امن انتق@@@@@ال از
سرمايهداری به سوسياليزم ھمانا استقرار
ديكت@@اتوری انقالب@@ی پرولتاري@@ا اس@@ت .ھ@@ر
ش@@@@كل ديگ@@@@ری از ق@@@@درت )"ديکت@@@@اتوری
حزب" و ي@ا "خبرگ@ان روش@نفكر"(  ،ک@ه
خواھ@@@ان ج@@@ايگزينی ديكت@@@اتوری انقالب@@@ی
پرولتاريا و قدرت شورايی ش@ود ،محك@وم

ب@@@@@ه شكس@@@@@ت اس@@@@@ت و ام@@@@@ر انتق@@@@@ال ب@@@@@ه
سوسياليزم را مسدود كرده و وضعيت را
ب@@@@@رای بازگش@@@@@ت س@@@@@رمايهداری ھم@@@@@وار
میكند.

در شوروی چنين شد .اختناق استالينيستی
علي@@@@ه طبق@@@@هی ك@@@@ارگر و زحمتكش@@@@ان و
ملي@@تھ@@ا و س@@ركوب دمكراس@@ی ك@@ارگری،
مرحل@@ه انتق@@ال ب@@ه سوس@@ياليزم را متوق@@ف
ك@@رد و جامع@@ه را نھايت@@ا ب@@ه عق@@ب )يعن@@ی
س@@رمايهداری( ب@@از گردان@@د .در جامع@@هی
ش@@@وروی ،رھب@@@ری ح@@@زب بلش@@@ويك -ب@@@ه
نمايندگی شوراھای ك@ارگران ،دھقان@ان و
س@@@ربازان -ق@@@درت سياس@@@ی را ب@@@ه دس@@@ت
گرف@@@@@ت و اق@@@@@دامات اولي@@@@@ه در راس@@@@@تای
استقرار ق@درت ش@ورايی و ام@ر انتق@ال ب@ه
سوس@@ياليزم را عمل@@ی ك@@رد .ام@@ا ب@@ه عل@@ت
انزوای انقالب در س@طح جھ@انی و جن@گ
داخلی كه منجر به از بين رف@تن پيش@روی
انقالبی و كارگری شد ،در اين جامع@ه ب@ه
ت@@دريج ناھنج@@اریھ@@ای بروكراتي@@ك غال@@ب
ش@@د .ب@@ا وج@@ود خطاھ@@ايی ک@@ه در -١٩٢١
 ١٩٢٣توس@@@@ط رھب@@@@ران ح@@@@رب رخ داد،
رون@@د دمکراتي@@ک م@@یتوانس@@ت اص@@الح و
ادامه يابد .لنين در اواخر عمر  ١٩٢٣ب@ه
اين خطر پی برد .او نوشت" :از اي@ن ک@ه
پيشتر از اي@نھ@ا و ب@ا ت@وان الزم و ش@دت
بيش@@تر دخال@@ت نک@@ردم ،خ@@ود را در براب@@ر
ک@@ارگران ش@@ديدا مقص@@ر م@@یدان@@م« ١.ام@@ا
١

 اي@@@@@ن نق@@@@@ل ق@@@@@ول نخس@@@@@تين جمل@@@@@ه ازيادداشت لنين تحت عنوان »مسأله ی مليت ھا
و خودمخت@@@@اری« م@@@@ورخ  ٢٠م@@@@ارس ١٩٢٢

٩

مبارزه لنين عليه بروكراسی نيز با مرگ
وی متوق@@@ف ش@@@ده و مب@@@ارزه اپوزيس@@@يون
چ@@پ ب@@ه رھب@@ری تروتس@@كی ني@@ز شكس@@ت
خورد .استالين و دار و دسته به نمايندگی
از قش@@ر بروك@@رات )و بازمان@@دگان رژي@@م
ت@@زار( ب@@ه ن@@ام طبق@@ه ك@@ارگر و متك@@ی ب@@ر
اعتبار انقالب اكتبر ،قدرت را از طبقهی
كارگر غصب كردن@د و جامع@ه را عاقب@ت
"در م@@@@@@ارپيچ بروكراس@@@@@@ی" ب@@@@@@ه عق@@@@@@ب
)سرمايه داری( برگرداند.
آنچ@@ه را ک@@ه باي@@د توج@@ه ک@@رد اي@@ن واقعي@@ت
اس@@@@ت ک@@@@ه اص@@@@وال ديکت@@@@اتوری انقالب@@@@ی
پرولتاري@@@@ا باي@@@@د ب@@@@ر بس@@@@تر دموکراس@@@@ی
ک@@@ارگری ب@@@@ه اھ@@@@داف خ@@@ود برس@@@@د .ھ@@@@ر
حرکت@@ی ھ@@ر چن@@د موق@@ت توس@@ط ح@@زب ک@@ه
اين امر را متوقف میکند ،بھای س@نگينی
ب@@ه دنب@@ال م@@یآورد .اي@@ن بھ@@ا ن@@ه تنھ@@@ا در
درون آن جامع@@ه بلک@@ه در سراس@@ر جھ@@ان
انعک@@@@@اس م@@@@@یياب@@@@@د و رون@@@@@د انقالب@@@@@ات
سوسيالس@@@تی را ب@@@ه تعوي@@@ق م@@@یان@@@دازد و
نسلھای متعددی را به دامن سرمايهداری
میاندازد .ام@روز ب@يش از  ٨٥س@ال پ@س
از شکست انقالب روسيه جنبش کارگری
ب@@ينالملل@@ی و کمونيس@@@تھ@@ا ھن@@وز ھزين@@@ه
مس@@@@دود ش@@@@دن دموکراس@@@@ی ک@@@@ارگری در
روسيه را پرداخت میکنند.
رفيق آرمانخواه مینويسد:

"برای م@ن خط@ر از دس@ت رف@تن انق@الب
بسيار بيشتر از امک@ان اس@تيالی مقطع@ی،
تاکي@د م@یک@@نم مقطع@ی و غيراستالينيس@@تی،
حزب بر شوراھا اھميت دارد".

ب@@ود .در اي@@ن يادداش@@ت ھ@@ا لن@@ين سياس@@ت ھ@@ای
اس@@تالين در م@@ورد مس@@أله ی مل@@ی را ب@@ه ش@@دت
مورد حمله و انقتاد قرار می دھد .رجوع کنيد
به:
Lenin, Collected works, Vol
٣٦. p. ٦٠٥
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ميليتانت
ام@@ا ،نکت@@های ک@@ه رفي@@ق آرم@@انخواه باي@@د
توج@@ه کن@@د اي@@ن اس@@ت ک@@ه خط@@ر از دس@@ت
رفتن انقالب با دخالت قيممآبانه حزب در
امور جامعه به مرات@ب بيش@تر از خط@ری
اس@@@@@ت ک@@@@@ه از س@@@@@وی امپري@@@@@اليزم و ي@@@@@ا
ض@@@@@@دانقالب متوج@@@@@@ه جامع@@@@@@ه و جھ@@@@@@ان
ک@@ارگری خواھ@@د ب@@ود .زي@@را امپري@@اليزم و
سرمايهداری حتی اگ@ر پي@روز ش@ود ،پ@س
از م@@@@دت کوت@@@@اھی قي@@@@امھ@@@@ا و انقالب@@@@ات
ک@@@@ارگری آغ@@@@از م@@@@یگردن@@@@د ام@@@@ا ظھ@@@@ور
بروکراس@@@@@ی اختن@@@@@اق آمي@@@@@ز از دل ي@@@@@ک
انقالب پيروزمند سوسياليستی ،دهھا نس@ل
را از انقالبات سوسيالستی دلسرد میکن@د
و روحي@@@@ه و ت@@@@وان ک@@@@ارگران را ب@@@@@رای
نس@@لھ@@ا ن@@ابود م@@یکن@@د .جن@@بش ک@@ارگری
بينالمللی ،تداوم حي@ات ننگ@ين امپري@اليزم
در دوره اخير ،را م@ديون انحط@اط دول@ت
ک@@ارگری ش@@وروی ب@@وده اس@@ت .اي@@ن نظ@@ام
فاسد امپرياليستی میتوانس@ت ب@ا پي@روزی
چن@@د کش@@ور ديگ@@ر ،پ@@س از انق@@الب اکتب@@ر
گ@@ور خ@@ود را ب@@رای ھميش@@ه بکن@@د و ن@@ابود
گردد )ھمان طور ک@ه بلش@ويکھ@ا انتظ@ار
داشتند(.
بن@@@@@@@@ابراين درک روش@@@@@@@@ن دموکراس@@@@@@@@ی
کارگری به عنوان تنھا ضامن دوره گذار
از س@@@@رمايهداری ب@@@@ه سوس@@@@ياليزم بس@@@@يار
حياتی است .دموکراسیای که تنھا و تنھا
ب@@@@@ر پاي@@@@@ه ش@@@@@وراھای ک@@@@@ارگری يعن@@@@@ی
نماين@@دگان اکثري@@ت جامع@@ه )ک@@ه اعض@@ای
ح@@زب ھ@@م بخش@@ی از آن@@ان ھس@@تند( عمل@@ی
اس@@ت .ھ@@يچ اق@@دام ق@@يممآبان@@ه موج@@ه نيس@@ت.
بلشويکھا و لنين پيش از انق@الب و تم@ام
دوران انق@@@الب ب@@@ر اي@@@ن ام@@@ر ک@@@امال آگ@@@اه
بودن@@د .ح@@زب بلش@@ويک و ب@@ه وي@@ژه لن@@ين
ھرگ@@ز قص@@د ج@@ايگزين ک@@ردن ح@@زب ب@@ر
طبق@@ه ک@@ارگر را نداش@@ت .جب@@ر ت@@اريخ اي@@ن
امر را موقتا بر آنھا تحميل کرد.
برای اثبات اين واقعيت ت@اريخی ،ب@ه چن@د
نقل قول بسنده میشود:

•

لن@@@ين در فرم@@@ان ارض@@@ی در دوم@@@ين
کنگ@@ره سراس@@ری ش@@وراھای روس@@يه
) ٢٥اکتبر ٧/ن@وامبر( گف@ت" :م@ا ب@ه

عن@@@@@وان ي@@@@@ک دول@@@@@ت موکراتي@@@@@ک
نمیتوانيم از تص@ميم ت@ودهھ@ای خل@ق
طفره برويم ،حتی اگ@ر ب@ا آن مواف@ق
نباشيم") .تاريخ انق@الب روس@يه -ای

•

•

•

اچ ک@@@ار جل@@@د اول ص@@@فحه  -١٣٨از
منتخب آثار لنين به انگليسی جلد٢٢
ص (٢٣
نخستين اعالم اساسی ماھيت قانونی
حکوم@@ت ک@@ه در ت@@اريخ ش@@وروی در
»اعالمي@@@@ه حق@@@@وق خل@@@@ق رنجب@@@@ر و
اس@@تثمار ش@@ده« آم@@ده ب@@ا اي@@ن کلم@@ات
آغ@@از م@@یش@@ود" :اع@@الم م@@یش@@ود ک@@ه

١٠

کارگری شوروی درمورد اين دوره
م@@@@@@ینويس@@@@@@د" :در م@@@@@@ورد ق@@@@@@درت
بلش@@@@ويکھ@@@@ا در ش@@@@وراھا در درون
ش@@@@@وراھای ش@@@@@ھری و ارت@@@@@ش ک@@@@@ه
بلشويکھا تا ھمين اواخر در اقلي@ت
بودند ،اکثريت را ب@ه دس@ت آوردن@د.
در انتخاب@@@@@@@@ات دوم@@@@@@@@ای مس@@@@@@@@کو،
بلش@@@ويکھ@@@ا برن@@@ده ش@@@دند؛ آنھ@@@ا از
 ٣٨٢٢٦٢رای ١٩٩٣٣٧ ،رای ب@@@ه
خ@@@@@ود اختص@@@@@اص دادن@@@@@د .از ٧١٠
کرس@@@@@ی انتخ@@@@@اب ش@@@@@ده ٣٥٠ ،ب@@@@@ه
بلشويکھا ١٨٤ ،به کادتھا ١٠٤ ،تا
به سوسيال -رولوسيونرھا ٣١ ،تای
آن به منشويکھا و  ٤١تای آنھا به
گروھای ديگر اختص@اص ياف@ت .از
 ١٧ھزار سربازی ک@ه در انتخاب@ات
شرکت کردن@د ١٤ ،ھ@زار نف@ر آنھ@ا
به بلشويکھا رای دادند".

روس@@يه عب@@ارت اس@@ت از جمھ@@وری
ش@@@@@وراھای نماين@@@@@@دگان ک@@@@@@ارگران،
س@@@ربازان و دھقان@@@@ان .تم@@@ام ق@@@@درت
مرک@@@@زی و محل@@@@ی متعل@@@@ق ب@@@@ه اي@@@@ن
ش@@@@وراھا اس@@@@ت") .ت@@@@اريخ انق@@@@الب

ک@الم آخ@@ر :نک@@اتی در ب@@اره تئ@@وری ح@@زب
لنينی

روسيه -ای اچ کار جل@د اول ص@فحه
 (١٤٠از اي@@ن پ@@س ب@@رای اول@@ين ب@@ار
روس@@@@@@@يه» :جمھ@@@@@@@وری ش@@@@@@@وروی
روسيه« خوانده شد) .پيش از آن نام
آن حاکميت »دولت موق@ت ک@ارگران
و دھقانان« بود(
در لحظ@@@@ه پي@@@@روزی انق@@@@الب ،ي@@@@ک
دولت تمام بلشويکی اعالم ش@د .ام@ا،
در ھمان روزھای نخس@تين ،ب@ر اث@ر
فش@@@@@@ار کميت@@@@@@ه اجراي@@@@@@ی اتحادي@@@@@@ه
کارگران راه آھ@ن )ويک@ژل( ،کميت@ه
مرکزی حزب موافقت کرد ک@ه ب@اب
م@@@@@@@@@@@ذاکره را ب@@@@@@@@@@@ا اس ارھ@@@@@@@@@@@ا و
منشکويکھا باز کنن@د و ي@ک دول@ت
ائتالف@@ی از ھم@@ه اح@@زاب موج@@ود در
شوراھا تشکيل دھند) .تاريخ انقالب
روسيه -ای اچ کار جل@د اول ص@فحه
(١٤٠
ويکت@@@@@ور س@@@@@رج يک@@@@@ی از نظري@@@@@ه
پ@@@ردازان و ت@@@اريخ نويس@@@ان جن@@@@بش

تئوری حزب لنينی ابتدا در چ@ه باي@د ك@رد
ت@@@دوين ياف@@@ت .ام@@@ا ،پ@@@س از آنك@@@ه طبق@@@ه
كارگر روسيه اولين تجربهی انقالبی خود
را در س@@@طح وس@@@يع فعالي@@@ت ت@@@ودهای -در
س@@@@@ال  -١٩٠٥ط@@@@@ی ك@@@@@رد ،لن@@@@@ين خ@@@@@ود
ضرورت تعمق بيشتر در بارهی تجزيه و
تحليل خويش را احساس نمود .بدين س@ان
تئ@@@@وری واقع@@@@ی ح@@@@زب لنين@@@@ی ش@@@@امل دو
عنصر ب@ه ھ@م پيوس@ته ب@ود .اول ،آنچ@ه او
در اواي@ل ق@@رن در چ@@ه باي@د ك@@رد پيرام@@ون
ايجادھستهھ@ای ح@زب انقالب@ی در ش@رايط
مخفی كاری نوشت .دوم ،آنچه كه او بع@د
از نخس@@@@تين تجرب@@@@@هی انقالب@@@@@ی ت@@@@@ودهای
پرولتاري@@@@ای روس@@@@يه -تجرب@@@@هی اح@@@@زاب
تودهای ،اتحاديهھ@ای ك@ارگری و ش@وراھا
تدوين نمود .درك تئوری ح@زب لنين@ی ب@ه
معنای درك ضرورت جدائی پيشاھنگ و
احزاب@@ی اس@@ت ك@@ه فق@@ط م@@یتوانن@@د اقلي@@ت
ناچيزی از طبقه كارگر را س@ازمان دھن@د

ميليتانت
و در ع@@@ين ح@@@@ال درك ض@@@رورت ادغ@@@@ام
ح@@زب پيش@@اھنگ در مي@@ان ت@@ودهھ@@ا ب@@دون
ج@@ايگزينی آن@@ان .اي@@ن تئ@@وری ك@@ه رھ@@ائی
پرولتاري@@@@ا فق@@@@ط م@@@@یتوان@@@@د توس@@@@ط خ@@@@ود
پرولتاريا به انجام رسانده شود ،نباي@د چ@ه
در تئ@@وری و چ@@ه در عم@@ل ب@@ه اي@@ن مفھ@@وم
كاھش پي@دا كن@د ك@ه تكلي@ف ح@زب انقالب@ی
آزاد ساختن پرولتاريا و بنياد نھادن دولت
ك@@@@@@@ارگری ب@@@@@@@ه نماين@@@@@@@دگی از ط@@@@@@@رف
پرولتارياست.
در اين ديالكتيك ميان "پيش@رو" و "ت@وده"
الزم است بر اين واقعي@ت پافش@اری نم@ود
ك@@ه ح@@زب رس@@الت ت@@اريخی خ@@ود را تنھ@@ا
زم@@انی م@@یتوان@@د ب@@ه انج@@ام برس@@اند ك@@ه از
حماي@@@@ت فعاالن@@@@هی اكثري@@@@ت پرولتاري@@@@ا
برخوردار باشد .ولی اين حمايت فعاالنه
تودهھا از ح@زب انقالب@ی فق@ط در لحظ@ات
اس@@تثنائی و ل@@يكن از لح@@اظ ت@@اريخی تعي@@ين
شده به وق@وع م@یپيون@دد .اي@ن ب@دين معن@ی
است كه تا زماني كه ش@رايط انقالب@ی ف@را
نرسيده ،حزب به ناچ@ار ي@ك ح@زب اقلي@ت
خواھد بود.
تئ@@@@وری راس@@@@تين ح@@@@زب لنين@@@@ی در درك
فراگيرن@@@@دهی آن از رابط@@@@هی دي@@@@الكتيكی
مي@@ان ح@@زب و ت@@ودهھ@@ا نھفت@@ه اس@@ت .اي@@ن
ديالكتي@@ك ي@@@ك ن@@@وع مع@@@ين س@@@ازمان و ي@@@ك
بي@@@نش مع@@@ين از انقالب@@@ی حرف@@@های ايج@@@اد
میكند .انقالبيون حرفهای ھرگز نباي@د ب@ه
ط@@رزی ھميش@@گی از ت@@ودهھ@@ا ج@@دا بمان@@د.
ھم@@واره م@@یبايس@@ت آم@@ادهی بازگش@@ت ب@@ه
محوطهی كارخانه و واگ@ذاری مق@ام خ@ود
به رفيق ديگر باشد تا اينكه او ني@ز بتوان@د
تجربي@@ات الزم را ف@@را گي@@رد .اي@@ن تئ@@وری
سيستم ادواری است كه ميان پرولتاري@ا و
پيش@@@گامان ،ي@@@ك حال@@@ت واقع@@@ی "گ@@@ردش
نيروی حياتی" برقرار میسازد.
اص@@ول اساس@@ی مش@@ابھی در م@@ورد دول@@ت
ك@@@@@@@@@@ارگری در مرحل@@@@@@@@@@@هی گ@@@@@@@@@@@ذار از
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س@@رمايهداری ب@@@ه سوس@@@ياليزم ني@@@ز ص@@@دق
م@@@@@یكن@@@@@د .اگ@@@@@ر چ@@@@@ه لن@@@@@ين در ابت@@@@@دا در
پروراندن چندين نظريه در ب@ارهی مس@اله
بروكراتي@@@زه ش@@@دن دول@@@تھ@@@ای ك@@@ارگری
پيشقدم بود )در واقع او در سالھای -٢٢
 ١٩٢١خيلی پ@يش از تروتس@كی از خط@ر
آگاه بود( ،اما ،عم@دتا تروتس@كی و جن@بش
تروتسكيس@@@تی ب@@@ود ك@@@ه راه ح@@@ل انقالب@@@ی
ماركسيستی برای اين مساله ارائه داد.

موج@@@@@ود و كنت@@@@@رل محص@@@@@ول افزون@@@@@هی
اجتماعی -چه از طريق يك "حزب" ،چ@ه
از طريق بروكراسی دولتی به حد نھاي@ت
مركزي@@ت يافت@@ه و چ@@ه از طري@@ق عملك@@رد
آزاد "قوانين بازار" -به ھر قيم@ت ممكن@ه
ممانع@@@@ت ش@@@@ود .م@@@@ديريت ك@@@@ارگری ب@@@@ا
برنام@@هی اقتص@@اد ك@@ه ب@@ه ط@@رز دمكراتي@@ك
مركزي@@@ت يافت@@@ه ،پاس@@@خ ت@@@اريخی ب@@@ه اي@@@ن
١
مساله است.

با اينكه گ@رايش در جھ@ت ناھنج@اریھ@ای
بروكراتي@@ك در ي@@ك كش@@ور عق@@ب مان@@ده و
جامع@@@هی من@@@زوی اجتن@@@اب ناپ@@@ذير اس@@@ت،
منتھی شدن اين گرايش به انحطاط مھي@ب
دورهی استالينيستی اجتناب ناپذير نيست.
در اي@@@ن ش@@@رايط ،نق@@@ش عام@@@ل ذھن@@@ی ب@@@ار
ديگر تعيين كننده است .پيشاھنگ انقالبی
م@@@@یبايس@@@@ت در تم@@@@ام س@@@@طوح ب@@@@ر علي@@@@ه
خطربروكراتيزه شدن مبارزه كند:

نتيجه:

 در س@@@@@طح س@@@@@ازمان سياس@@@@@ی دول@@@@@ت،م@@@@@@یبايس@@@@@@ت دموكراس@@@@@@ی ك@@@@@@ارگری را
پرورش دھد و دخالت مس@تقيم ت@ودهھ@ا در
ادارهی دولت را تشويق نمايد.
 در س@@@@طح ب@@@@ينالملل@@@@ی ،م@@@@یبايس@@@@ت ازانكش@@اف انق@@الب جھ@@انی ،ك@@ه ب@@ه س@@بب در
ھ@@@@@@م شكس@@@@@@تن ان@@@@@@زوای دول ك@@@@@@ارگری
مؤثرترين پادزھر عليه بروكراتيزه ش@دن
اس@@@@ت ،حماي@@@@ت کن@@@@د .اگ@@@@ر ي@@@@ك پيش@@@@گام
پرولتاريائی آزاد از فرس@ودگی اخالق@ی و
جس@@مانی موف@@ق ب@@ه تس@@خير ق@@درت گ@@ردد،
قادر به در دست گرفتن نق@ش رھب@ری در
گس@@ترش انق@@الب جھ@@انی خواھ@@د ب@@ود .اي@@ن
ھم@@ان چي@@زی اس@@ت ك@@ه تروتس@@@كی آن را
جنبه سوم تئوری »انقالب مداوم« خواند.
 در س@@@@@طح اقتص@@@@@ادی ،م@@@@@یبايس@@@@@ت ازھرگون@@@@ه ج@@@@دائی ريش@@@@های مي@@@@ان عم@@@@ل
انباش@@@@ت و عم@@@@ل تولي@@@@د ،ي@@@@ا از ھرگون@@@@ه
جدائی ريشهای ميان طبق@ه ك@ارگر واقع@ی

در انق@@الب آت@@ی اي@@ران ،سوسياليس@@تھ@@ای
انقالبی بايد کامال آگاھانه و از ھ@م اکن@ون
حساس@@@يت ب@@@يش از ان@@@دازه ب@@@ر اس@@@تقرار
دموکراس@@@@ی ک@@@@ارگری و نظ@@@@ام ش@@@@ورايی
ابراز داش@ته و نق@ش ح@زب در دوره پيش@ا
انقالب@@@@ی و ت@@@@دارکاتی را برجس@@@@ته و ب@@@@ا
اھمي@@@ت کنن@@@د .و در ع@@@ين ح@@@ال ،در دوره
پسا انقالبی ،حضور حزب در ب@االی س@ر
ش@@@وراھای ک@@@ارگری را آگاھان@@@ه ک@@@اھش
دھند.
تنھ@ا ب@ر اس@اس چن@ين روش@ی م@یت@وان در
ساختن حزب پيش@تاز انقالب@ی )بلش@ويکی(
در مقاب@@@@@@ل اح@@@@@@زاب خ@@@@@@رده ب@@@@@@ورژوا و
استالينيستی ،گامھايی اساسی بر داش@ته و
کارگران پيشرو را در س@اختن آن دخال@ت
داد.
*************
بخش اول اين مباحثات در ميليتانت
شماره  ١٤درج شد

١

 ارنست من@دل :در ب@اره بروکراس@ی -نش@رکارگری سوسياليستی

ميليتانت
مصاحبه کوتاه ميليتانت با

رفيق مازيار رازی

در باره وضعيت کنونی
فلسطين در حاشيه آتش بس
اخير
وض@@@عيت کن@@@ونی خاورميان@@@ه در حاش@@@يه
حمل@@@ه نظ@@@امی ب@@@ه ن@@@واز غ@@@ره را چگون@@@ه
ارزيابی می کنيد؟
ط@@ی س@@ه ھفت@@ه پ@@يش اس@@رائيل ب@@ار ديگ@@ر
ماجراجويی در منطقه خاورميانه را آغاز
ک@@@رده و ب@@@يش از ھ@@@زار و سيص@@@د ت@@@ن از
م@@ردم ب@@@ی گن@@@اه فلس@@@طينی را ب@@@ه خ@@@اک و
خ@@ون کش@@يد و در مقاب@@ل س@@کوت "انس@@ان
دوستان" امپرياليست قرار گرفت.
ظ@@@@@@اھرا اس@@@@@@رائيل ب@@@@@@رای مب@@@@@@ارزه ب@@@@@@ا
"تروريزم" و جلوگيری از خطر موشک
ھای حماس است که مردم بی دفاع را ب@ه
خاک و خ@ون کش@انده اس@ت؛ در ص@ورتی
که ھدف اصلی حل بحران امپرياليزم در
منطقه و بحران سياسی درونی خود رژيم
صيھونيس@@@تی ب@@@وده اس@@@ت .دي@@@روز آق@@@ای
»ايھود اولمرت« ،نخست وزير اسرائيل،
درخواس@@@ت اع@@@الم آت@@@ش ب@@@س يکجانب@@@ه و
برق@@راری آرام@@ش ب@@ه منظ@@ور ح@@ل بح@@ران
ج@@اری در ن@@وار غ@@زه را ک@@رده و ھچن@@ان
ادع@@ا داش@@ته ک@@ه دول@@ت اس@@رائيل ب@@ه تم@@ام
اھ@@داف خ@@ود رس@@يده اس@@ت .حم@@اس ني@@ز ب@@ا
وس@@اطت مص@@ر و ش@@رکا ب@@ه آت@@ش ب@@س ت@@ن
داده است.
امروز حتی مطبوع@ات ب@ورژوايی غ@رب
ک@@ه ت@@اکنون س@@کوت ک@@رده بودن@@د ،اذع@@ان
داشته اند ک@ه اي@ن خش@ونت دول@ت س@رمايه
داری يک "جنايت علي@ه انس@انيت" اس@ت.
البته ،از نقطه نظر ما مارکسيست ھا ھ@ر
جنگی که برای غارت توده ھا و اف@زايش
س@@@ود و ثب@@@ات س@@@رمايه ش@@@روع ش@@@ود در
کلـ ّيت آن جنايت است.
آي@@ا اي@@ن نخس@@تين ب@@ار اس@@ت ک@@ه اي@@ن گون@@ه
تھاجم@@@ات ص@@@ورت م@@@ی گي@@@رد؟ اگ@@@ر ن@@@ه
تاريخچه اين تجاوزات چگونه بوده است؟
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خير اين نخستين ب@ار نيس@ت .تھ@اجم اخي@ر
به خاک فلسطينی ھا تازگی ندارد ٨ .سال
پ@يش محل@@ه ت@@ل س@@لطان ،از مح@@الت رف@@ح،
ص@@حنه درگي@@ری ھ@@ای خش@@ونت آمي@@ز ب@@ين
افراد مسلح فلسطينی و نيروھای اسرائيلی
ب@@وده ک@@ه اي@@ن محل@@ه را ب@@ه محاص@@ره در
آورده و به تخريب خان@ه ھ@ای فلس@طينيان
و جس@@تجو ب@@رای ي@@افتن کس@@انی ادام@@ه داده
اند که آنان را "تندروھای فلس@طينی" م@ی
خوانن@@د .ط@@ی عملي@@ات رف@@ح ،ب@@يش از ٤٠
فلسطينی کشته شدند و نيروھای اسرائيلی
به تخريب خانه ھ@ای فلس@طينيان مب@ادرت
کردند .سازمان ملل متحد تخمين می زن@د
ک@@@@ه ح@@@@دود  ١٦٠٠فلس@@@@طينی در جري@@@@ان
عملي@@ات ج@@اری اس@@رائيل در باريک@@ه غ@@زه
خانه ھای خود را از دست داده اند.

ھمچن@@@@ين  ٦س@@@@ال پ@@@@يش ،حمل@@@@ه نظ@@@@امی
اسرائيل به ش@ھرھای کران@ه ب@اختری رود
اردن و مق@@@@ر ياس@@@@ر عرف@@@@ات در رام ﷲ،
اذھان عم@ومی جھ@ان را ب@ه خ@ود مش@غول
ک@@رد .در آن زم@@ان تاکتي@@ک ض@@د انس@@انی
دولت راستگرای شارون و حمل@ه نظ@امی
به شھرھای کرانه باختری رود اردن ،نه
تنھا منج@ر ب@ه کش@تار ص@دھا نفرم@ردم ب@ی
گن@@@اه فلس@@@طينی ،مانن@@@د حم@@@الت اخي@@@ر ب@@@ه
لبنان ،تخري@ب زي@ر بن@ای اقتص@ادی مانن@د
قط@@ع من@@ابع ب@@رق و آب آش@@اميدنی ،دوا و
غ@@@ذا رس@@@انی و غي@@@ره ش@@@د ،بلک@@@ه ني@@@روی
نظامی اسرائيلی از رفت و آمد آمبوالنس
ھا و وسايل غذايی ب@ه بيمارس@تان ھ@ا ني@ز
جل@@@وگيری کردن@@@د .ب@@@دين ترتي@@@ب تض@@@مين
کردند ک@ه زخم@ی ش@دگان ھم@ه ب@ه ھالک@ت
برسند )اين وقايع مورد تاييد سازمان ھای
بين المللی نيز قرار گرفت(!
در سال  ١٩٨٢ھم برای اخراج نيروھای
س@@@ازمان آزادي@@@بخش فلس@@@طين )الف@@@تح( از
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لبن@@@@@ان وارد آن کش@@@@@ور ش@@@@@ده و بعض@@@@@ی
محالت بيروت را با خاک يکسان کردند.
در اي@@ن جن@@گ ح@@دود  ١٧٥٠٠نف@@ر کش@@ته
ش@@@دند .در روزھ@@@ای  ١٦ت@@@ا  ١٨س@@@پتامبر
ارت@@@ش اس@@@@رائيل گذاش@@@ت ک@@@@ه ھمک@@@@اران
فاالنژيس@تش وارد اردوگ@@اه ھ@@ای ص@@برا و
ش@@@تيال ،ک@@@ه ساکنينش@@@ان خل@@@ع س@@@الح ش@@@ده
بودند ،شوند ،و پناھن@دگان داخ@ل اردوگ@اه
ھا را به قتل برسانند .کل پروسه ايج@اد و
بقاء اين دول@ت ش@امل کش@تارھای عظيم@ی
در منطقه بوده است.
پشينه اين اقدامات چه بوده اند؟
در ط@@@@@ول ت@@@@@اريخ ،زم@@@@@انی ک@@@@@ه من@@@@@افع
امپرياليزم آمريکا به خطر می افتاد )مانند
امروز در عراق و افغانستان( ،در اسرع
وق@@@@@ت اق@@@@@دامات ض@@@@@روری انج@@@@@ام م@@@@@ی
پ@@@@ذيرفت .ب@@@@رای نمون@@@@ه در س@@@@ال ١٩٥٦
زمانی که دولت ھ@ای بريتاني@ا ،فرانس@ه و
اس@@رائيل ،کان@@ال س@@وئز را اش@@غال ک@@رده و
قص@د س@رنگونی دول@ت ناص@ر را داش@@تند،
دولت آيزنھ@اور من@افع خ@ود در منطق@ه را
در خط@@@ر دي@@@د و دول@@@ت ھ@@@ای بريتاني@@@ا و
فرانسه را تھديد به تح@ريم م@الی ک@رد .در
نتيجه ارتش اين کش@ورھا بالفاص@له کن@ار
کش@@يدند و نخس@@ت وزي@@ر بريتاني@@ا آنت@@ونی
ايدن استعفا داد.
ب@@ديھی اس@@ت ک@@ه ام@@روز دول@@ت آمريک@@ا و
اس@@@@رائيل ھ@@@@يچ تض@@@@ادی ب@@@@ا يک@@@@ديگر در
سياس@@ت ھ@@ای خ@@ود ندارن@@د .ب@@دون کم@@ک
ھای مالی و نظامی آمريکا دولت اسرائيل
از نظ@@@@ر اقتص@@@@ادی ي@@@@ک ھفت@@@@ه ھ@@@@م دوام
نخواھ@@@@@د آورد .آمريک@@@@@ا س@@@@@االنه ٣٠٠٠
ميلي@@ون دالر کم@@ک »انس@@ان دوس@@تانه« ب@@ه
اسرائيل می کند .کم@ک ھ@ای نظ@امی س@ر
به فلک می کشد!
در دوره پ@@يش ،دول@@ت آمريک@@ا و اس@@رائيل
متک@@ی ب@@ر ي@@ک برنام@@ه حس@@اب ش@@ده وارد
م@@ذاکره و معامل@@ه ب@@ا ياس@@ر عرف@@ات ش@@دند.
ھدف مذاکرات "ايزاک رابين" و عرفات
با وساطت آمريکا در اي@ن ام@ر نھفت@ه ب@ود
ک@@ه اس@@رائيل ،ک@@ار س@@رکوب و کنت@@رل ن@@ا
آرامی ھا و حرکت ھای ضد اس@رائيلی و
ضد آمريکايی مردم فلس@طين را ب@ه عھ@ده
عرف@@ات ،ب@@ه مثاب@@ه ي@@ک پل@@يس ،بگ@@ذارد.
س@@ازمان آزادي@@بخش فلس@@طين )الف@@تح( ب@@ه
رھب@@@ری ياس@@@ر عرف@@@ات در  ١٣ن@@@وامبر

ميليتانت
 ١٩٧٤مبارزه مسلحانه علي@ه اس@رائيل را
در مقاب@@@@@@ل تش@@@@@@کيل »دول@@@@@@ت کوچ@@@@@@ک
فلسطين« کنار گذاشت .اين تغيير موض@ع
در راس@@تای مب@@دل ش@@دن ي@@ک »س@@@ازمان
آزاديبخش« به يک »دولت ب@ورژوا« در
من@@اطق اش@@غالی ب@@ود .دول@@ت اس@@رائيل )ب@@ا
توافق دولت آمريکا( نھايتا کرانه باختری
رود اردن را در مقاب@@@ل خري@@@داری ياس@@@ر
عرف@@@ات ب@@@ه مثاب@@@ه ي@@@ک »پل@@@يس« در ب@@@ه
کنت@@@رل در آوردن م@@@ردم فلس@@@طين ب@@@ه او
اعطا کرد.

اما ،تحرکات مردم فلسطين ناش@ی از فق@ر
و فالک@@ت منج@@ر ب@@ه تقوي@@ت گ@@رايش ھ@@ای
خ@@رده ب@@ورژوايی مانن@@د حم@@اس/ح@@زب ﷲ
ش@@د .گ@@رايش ھ@@ايی ک@@ه از جان@@ب اي@@ران و
سوريه تغذيه م@الی م@ی گردن@د .فش@ارھای
توده ای موقعيت رھبری جناح عرفات را
در س@ال ھ@@ای پ@@يش دش@@وراتر و دش@@وارتر
کرد .آنھا در مقابل يک تضاد واقع@ی ق@را
ر گرفتن@@@د :از ي@@@ک س@@@و م@@@ی بايس@@@تی ب@@@ه
عن@@@@@وان ي@@@@@@ک خ@@@@@@دمتکار امپري@@@@@@اليزم و
اس@@رائيل نق@@ش خ@@ود را در کنت@@رل حرک@@ت
ھ@@ای ت@@وده ای ب@@ه خ@@وبی ايف@@ا کنن@@د؛ و از
سوی ديگر محبوبيت توده ای خود را در
مقاب@@ل گ@@رايش ھ@@ای حم@@اس /ح@@زب ﷲ از
دس@ت ندھن@د .اي@ن تن@@اقض عين@ی منج@ر ب@@ه
وض@@عيت بحران@@ی گش@@ت .انتخاب@@ات اخي@@ر
در فلس@@@@@@@@@طين و پي@@@@@@@@@روزی حم@@@@@@@@@اس و
"اس@@ماعيل ھني@@ه" نماي@@انگر سياس@@ت ھ@@ای
اشتباه پيشين عرفات و عباس بود.
اي@@ن ب@@ار حمل@@ه نظ@@امی اس@@رائيل تنھ@@ا ب@@ه
منظور ارعاب مردم فلسطين است .دولت
اسرائيل برنامه ای متکی بر تغيير موقت
تناسب قوا به نفع دولت آمريکا در منطقه
)اشغال افغانستان و عمدتا عراق( را تھيه
ديده است تا کار جنبش فلسطين را يکسره
کند.
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بديھی است که اي@ن روش راه حل@ی ب@رای
بح@ران منطق@ه ارائ@ه نم@ی دھ@د .ھم@انطور
که تجربه اشغال افغانستان و عراق نشان
داد دولت آمريکا تا »خرخره« در بحران
عمي@@ق ت@@ری ف@@رو رفت@@ه اس@@ت .ب@@ه ھم@@ين
ترتي@@@ب اس@@@رائيل ني@@@ز گ@@@ور خ@@@ود را در
مناطق اشغال شده خواھد کند.
ھمچن@@ين ب@@ديل ھ@@ای گ@@رايش ھ@@ای خ@@رده
بورژوايی حماس/حزب ﷲ ک@ه از طري@ق
اق@@دامات انتح@@اری جوان@@ان ب@@ی تجرب@@ه ب@@ه
کارھ@@ای ب@@ی ثم@@ر تروريس@@تی دس@@ت م@@ی
زند ،نيز پاسخگو نيستند .آنھ@ا در بھت@رين
حال@@@ت ،در مق@@@ام ق@@@درت ،ک@@@اری ب@@@يش از
ياسر عرفات انجام نخواھند داد.
تنھ@@@@@@ا از طري@@@@@@ق وح@@@@@@دت زحمتکش@@@@@@ان
اسرائيلی و فلسطينی در مقابل دولت ھای
اسرائيل ،حماس و حزب ﷲ ،در راستای
تشکيل يک فدرال سوسياليستی در منطقه
است که صلح ب@ه اي@ن منطق@ه بازخواھ@د
گشت .تا زمانی که دولت ھای بورژوايی
فلسطينی در مصدر قدرت قرار گيرند ،و
تا زمانی که رھب@ری ت@وده ھ@ای فلس@طينی
در دس@@ت ح@@زب ﷲ/حم@@اس باش@@د ،دس@@ت
ھ@@ای اس@@رائيل و آمريک@@ا از منطق@@ه کوت@@اه
نخواھ@@د ش@@د .رھب@@ری اي@@ن جريان@@ات ش@@به
فاشيس@@تی در نھاي@@ت ب@@ا امپري@@اليزم تواف@@ق
م@@@ی کن@@@د و پش@@@ت زحمتکش@@@ان ع@@@رب در
فلسطين و لبنان را خالی خواھند کرد.
با تشکر از شما
ب@@@@ا آرزوی پي@@@@روزی ب@@@@رای ھم@@@@ه م@@@@ردم
س@@@تمکش جھ@@@ان علي@@@ه نظ@@@ام امپري@@@اليزم
وسرمايه داری!
 ٣٠دی١٣٨٧
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قيام ھای بھمن ماه و
پيامدھای آن
س@@ندی را ک@@ه در زي@@ر مطالع@@ه م@@ی کني@@د،
اطالعي@@@@ه ای اس@@@@ت ک@@@@ه توس@@@@ط »ح@@@@زب
ک@@@@ارگران سوسياليس@@@@ت« ب@@@@ه ت@@@@اريخ ١٨
بھمن  ،١٣٥٨در نش@ريه »چ@ه باي@د ک@رد«
ب@@@ه مناس@@@بت اول@@@ين س@@@الگرد قي@@@ام بھم@@@ن
انتشار يافت .اين س@ند ب@ه عين@ه نش@ان م@ی
دھد ،علی رغم اين ک@ه اکثري@ت جريان@ات
استالينيس@@@ت ب@@@ه دنب@@@ال روحاني@@@ت افت@@@اده
بودند ،تعداد اندکی از مبارزان به ماھيت
ارتجاعی روحانيت پی ب@رده و ب@ه افش@ای
ماھي@@@ت ارتج@@@اعی ب@@@ورژوازی ت@@@ازه ب@@@ه
قدرت رسيده ،پرداخته بودند.

يک سال از قيام ب@ا ش@کوه ،خي@ره کنن@ده و
عظ@@يم زحمتکش@@ان اي@@ران م@@ی گ@@ذرد .در
بھم@@@ن  ،٥٧ک@@@@ارگران ،نيم@@@ه پرولترھ@@@@ا،
تھيدس@@تان ش@@ھری ،زن@@ان ،روش@@نفکران و
جوان@@@@ان انقالب@@@@ی ب@@@@ه ط@@@@ور مس@@@@تقيم در
سرنوشت خويش و سازمان ت@اريخ اي@ران
دخالت کردند .قيام حماسی زحمتکشان از
برخ@@@@@@ورد مس@@@@@@لحانه س@@@@@@ربازان گ@@@@@@ارد
شاھنشاھی و نظاميان مرتجع از يک س@و
و ھم@@@افران و م@@@ردم س@@@تمديده تھ@@@ران از
سوی ديگر آغاز شد و به يکی از ب@زرگ
ترين حرکات مسلحانه و قيام ھای مردمی
تم@@امی ت@@اريخ منتھ@@ی گردي@@د .اي@@ن قي@@ام ب@@ا
ش@@کوه ،س@@لطنت و نظ@@ام پوس@@يده و م@@تعفن
پادش@@اھی را ب@@ه زبال@@ه دان ت@@اريخ افکن@@د،
رژي@@@@@@م سرس@@@@@@پرده و خ@@@@@@ائن بختي@@@@@@ار را
واژگون کرد و تالش او را در رسيدن به
تواف@@ق ب@@ا سلس@@له مرات@@ب م@@ذھبی ب@@ی اث@@ر
کرد .در فاصله ده روزه بازگشت خمين@ی
ب@@ه اي@@ران ت@@ا پي@@روزی قي@@ام در  ٢٢بھم@@ن،
سلس@@له مرات@@ب م@@ذھبی و دول@@ت منتص@@ب
خمينی ،يعنی دولت بازرگان تمامی تالش
خود را ب@ه ک@ار گرف@ت ت@ا ب@ه گون@ه ای ب@ه
مص@@الحه ب@@ا بختي@@ار دس@@ت ياب@@د .ام@@ا ک@@ل
مذاکرات ب@ا قي@ام م@ردم زحم@تکش -قي@امی

ميليتانت
که يکسره از عھ@ده کنت@رل ھ@ر دو ط@رف
خارج بود -نقش بر آب شد.

قيام  ٢٢-٢١بھمن به دنبال م@اه ھ@ا مقابل@ه
رودرروی م@@@ردم ب@@@ی س@@@الح ب@@@ا يک@@@ی از
مدرن ترين ارتش ھای منطقه و جھان به
پي@@روزی ت@@وده ھ@@ا خ@@تم ش@@د .رژي@@م ش@@اه و
بختي@@@@@ار ک@@@@@ه توس@@@@@ط تم@@@@@امی نيروھ@@@@@ای
امپرياليس@@@تی و بوروکراس@@@ی ش@@@وروی و
چين حمايت م@ی ش@د ،در مقابل@ه روزم@ره
ب@@@ا بس@@@يج عظ@@@يم چن@@@د ميلي@@@ونی تھيدس@@@تان
ش@@ھری و اعتص@@اب عم@@ومی ک@@ارگران و
زحمتکشان ايران از ھم پاشيد .ستمديدگان
تمام جھان از روش ھای مبارزاتی ،بسيج
ھ@@@ای ب@@@ا ش@@@کوه مردم@@@ی و عاقب@@@ت قي@@@ام
مس@@@@لحانه يکت@@@@ا و درخش@@@@ان زحمتکش@@@@ان
ايران بسيار آموخته اند و باز ھم از تداوم
انقالب ايران خواھند آموخت.
قيام بھمن ماه گذشته علی رغم بس@يج چن@د
ميليونی زحمتکش@ان ،نق@ش آش@کارا تعي@ين
کننده سازمان ھای مسلح -خاصه چري@ک
ھای فدايی خلق -و علی رغم جنبه اساسی
ش@@@رکت ک@@@ارگران و اعتص@@@اب درخش@@@ان
آن@@@ان ،ب@@@ه حکوم@@@ت ک@@@ارگران و دھقان@@@ان
ايران منتھی نش@د .پيام@د اي@ن قي@ام تخري@ب
کام@@ل ب@@ورژوازی ،از مي@@ان رف@@تن ارت@@ش
ضد مردمی ،آزادی ملي@ت ھ@ای س@تمديده،
زنان ،رفع اس@تثمار از ک@ارگران ،تس@خير
ق@@درت توس@@ط طبق@@ه ک@@ارگر نب@@ود ،قي@@ام ب@@ه
اقتصاد با نقشه ،به رفاه عمومی ،به رشد
س@@@@@ريع اقتص@@@@@@ادی ،ب@@@@@@ه ق@@@@@@درت ي@@@@@@افتن
ش@@وراھای ک@@ارگری و دھق@@انی خ@@تم نش@@د.
برعکس ،قيام پيامدھای غم انگيز داش@ت.
ي@@@ک م@@@اه پ@@@س از آن در س@@@نندج کش@@@@تار
پيش@@مرگان و انقالبي@@ون ک@@رد و م@@ردم ب@@ی
دف@اع ش@@ھر آغ@@از ش@@د .دو ھفت@@ه پ@@س از آن
حمله به حقوق زنان انجام گرفت .دو م@اه
پس از آن فرماندھان ارتجاعی ارتش شاه
ب@@ر رأس کارھ@@ا بودن@@د ،از س@@رمايه داران
ف@@راری التم@@اس م@@ی ش@@د ک@@ه ب@@ه وط@@ن ب@@از
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گردن@@@@د .دول@@@@ت در دف@@@@اع از زمين@@@@داران
ب@زرگ ب@ه روی دھقان@ان فقي@ر و در دف@اع
از س@@@@رمايه داران ب@@@@ه روی ک@@@@ارگران و
ک@@ارگران بيک@@ار ش@@ده ،اس@@لحه م@@ی کش@@يد.
ض@@دانقالب سياس@@ی ب@@ا نقش@@ه و تمرک@@ز ب@@ر
محبوبي@@ت و اعتب@@ار خمين@@ی ک@@ه محص@@ول
س@@ال ھ@@ا مب@@ارزه ق@@اطع وی علي@@ه س@@لطنت
بود به کار بازسازی نھادھای حکومتی و
ابزار سرکوب سرمايه داری پرداخت.
اي@@ن مھمت@@رين درس انق@@الب اي@@ران و قي@@ام
بھمن  ٥٧است؛ حتی بسيج عظ@يم ميلي@ون
ھا زحمتکش ايرانی در خود و به تنھ@ايی
نتوانس@@ت ب@@@ه بني@@@اد حکوم@@@ت ک@@@ارگران و
دھقان@@ان منتھ@@ی گ@@ردد .ني@@روی انفج@@اری
بس@@@يج م@@@ردم ،در ش@@@رايط فق@@@دان عنص@@@ر
متمرک@@ز کنن@@ده آگ@@اھی و برنام@@ه انقالب@@ی
يعنی حزب انقالبی کارگری به کار نيامد.
ص@@رفا ً ب@@ه تس@@خير ق@@درت سياس@@ی توس@@ط
مش@@تی از س@@ران سلس@@له مرات@@ب م@@ذھبی و
عناصر قديمی جبھه ملی -سازمانی که از
مس@@ئولين اص@@لی شکس@@ت انق@@الب گذش@@ته
ايران بود -منتھی گردي@د و ب@س .س@ازمان
ح@@زب انقالب@@ی ک@@ارگری و ارائ@@ه برنام@@ه
عمل دقيق زحمتکشان ھم چنان مھم ترين
وظيفه کليه کمونيست ھای انقالبی است.
اھميت کلمه ب@اال زم@انی بيش@تر درک م@ی
ش@@ود ک@@ه ب@@ه ي@@اد آوري@@م نيروھ@@ای سياس@@ی
م@دعی من@@افع طبق@ه ک@@ارگر در مس@ير ي@@ک
ساله انقالب چه کرده اند .بخشی از آنان-
مائوئيست ھای چ@اکر پک@ن و استالينيس@ت
ھ@@@ای ح@@@@زب ت@@@@وده ميھن@@@@ی سرس@@@@پردگان
ق@@ديمی مس@@کو -سياس@@ت فرم@@انبرداری از
رژي@م اس@@تبدادی خمين@ی را پيش@@ه کردن@@د و
عم@@الً ب@@دل ب@@ه مبلغ@@ين جمھ@@وری اس@@المی،
والي@@ت فقي@@ه و ض@@دانقالب سياس@@ی گش@@تند.
بسياری از نيروھ@ای چپگ@رای ديگ@ر ني@ز
بارھ@@ا زيگ@@زاگ زدن@@د ،ب@@ه چ@@پ و راس@@ت
گريختن@@د ،لحظ@@ه ای علي@@ه رژي@@م مب@@ارزه
مس@@@@@@لحانه کردن@@@@@@د و لحظ@@@@@@ه ای ديگ@@@@@@ر
ستايشگر »رھبر ضدامپرياليست« گشتند.
بس@@@يار معدودن@@@د نيروھ@@@@ايی ک@@@ه در فھ@@@@م
ماھيت ضدانقالبی رژيم حاکم دچار توھم
نشده باشند و ب@از مع@دودتر گ@رايش ھ@ايی
ھستند که از اين فھ@م ،روش ھ@ای آش@کار
مب@@ارزاتی و جنگن@@ده نتيج@@ه گرفت@@ه باش@@ند.
کافی اس@ت ب@ه ي@اد آوري@م ک@ه در پاس@خ ب@ه
خواس@@ت ت@@وده ھ@@ای زحم@@تکش در م@@ورد
ايجاد شورای متح@د نيروھ@ای انقالب@ی ک@ه
توسط حزب کارگران سوسياليس@ت ارائ@ه
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شد ،حتی يک نيروی م@دعی م@دافع من@افع
زحمتکشان پاسخ نداده است.
ي@@ک س@@ال از قي@@ام بھم@@ن م@@اه م@@ی گ@@ذرد.
تکاليف اصلی و دمکراتيک انقالب ايران
ھ@@م چن@@ان ح@@ل نش@@ده ب@@اقی اس@@ت .ام@@ا از
طرف ديگر رژيم حامی سرمايه داران و
زمينداران بزرگ قادر به سرکوب انقالب
نيس@@@ت .انق@@@الب اي@@@ران در ت@@@دوام اس@@@ت.
ش@@وراھای کارخان@@ه در ح@@ال ج@@ان گ@@رفتن
دوب@@@اره ھس@@@تند ،خط@@@وط مس@@@تقل مب@@@ارزه
طبق@@@@اتی پرولتاري@@@@ا روش@@@@ن م@@@@ی ش@@@@ود و
ک@@ارگران در پ@@ی من@@@افع متم@@ايز خ@@@ويش،
جنبش مستقل خود را بازسازی می نمايند
و از تجرب@@@ه کوت@@@اه ل@@@يکن غن@@@ی خ@@@ود در
ط@@ول م@@اه ھ@@ای اوج مب@@ارزه ضدس@@لطنت
درس می گيرند .ملت ستمديده ُکرد پ@رچم
مب@@@ارزه ب@@@رای دمکراس@@@ی و ح@@@ق تعي@@@ين
سرنوش@@ت کلي@@ه س@@تمديدگان اي@@ران را ب@@ه
دست گرفته و مس@لحانه از ح@ق خ@ويش و
ح@@ق زحمتکش@@ان دف@@اع ک@@رده و پ@@وزه ی
ارتج@@اع را ب@@ه خ@@اک مالي@@ده اس@@ت .رش@@د
مب@@@@ارزه ضدس@@@@رمايه داری ،ت@@@@وده ھ@@@@ای
زحم@@@@@@@@@تکش را رودرروی امپري@@@@@@@@@اليزم
آمريکا ک@رده و ھم@ين مب@ارزه باع@ث ش@ده
ک@@ه بخ@@ش ھ@@ای عظيم@@ی از آن نس@@بت ب@@ه
ماھيت »مب@ارزه ضدامپرياليس@تی در خ@ط
امام« شک نمايند .تزلزل و ياس رژيم در
ميدان اين مصاف ھر روز بيش از گذشته
آشکار می شود.

اي@@@ن ھم@@@ه مس@@@أله س@@@نگين وظيف@@@ه اص@@@لی
س@ازمان ح@زب انقالب@ی ک@ارگری را ب@@يش
از بيش در دستور کار قرار م@ی دھ@د .از
پس سال ھا قطع سنن بلشويزم و انقالبی،
اکن@ون سوسياليس@@ت ھ@@ای انقالب@@ی در خ@@ط
مق@@@دم جبھ@@@ه پيک@@@ارگران ضداس@@@تبدادی و
ضدس@@@رمايه داری مب@@@ارزه م@@@ی نماين@@@د و
پيروز خواھند شد.
رژي@@@م ب@@@ا جش@@@ن ھ@@@ای فرمايش@@@ی -ي@@@ادآور
جشن ھای شاھنشاھی گذشته -می خواھ@د
از قيام ،حادثه ای کنترل ش@ده بس@ازد ،در
واق@@ع م@@ی کوش@@د قي@@ام را از روح انقالب@@ی
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اش خالی کند و دستاوردھايش را به خود
اختص@@اص دھ@@د .ام@@ا زحمتکش@@ان در قي@@ام
ش@@رکت کردن@@د .آن@@ان در خ@@اطره خ@@ود آن
روزھا را روشن و زن@ده نگ@ه داش@ته ان@د.
يادش@@@ان نم@@@ی رود ک@@@ه در غب@@@ار حرک@@@ت
مردم ،در شتاب مبارزه ،در ھنگامه آتش
و ب@@@@@@اروت و خ@@@@@@ون و فري@@@@@@اد ،ص@@@@@@دای
آخوندک ھای مفل@وک ب@ه گ@وش م@ی رس@د
که" :امام ھن@وز حک@م جھ@اد ن@داده اس@ت".
يادش@@@ان نم@@@ی رود ک@@@ه قي@@@ام را خودش@@@ان
س@@@اختند .ب@@@ا دس@@@ت ھ@@@ای خودش@@@ان و ب@@@ا
ھمبس@@@@تگی ک@@@@ارگری خودش@@@@ان قي@@@@ام را
سازمان دادند .حتی اگر از قيام در مھلکه
جشن ھای کريه آخون@دھا ي@ک خ@اطره ب@ه
ج@ا مان@ده ب@از آن خ@اطره ش@رکت ت@وده ھ@@ا
در سرنوش@@@@@ت خودش@@@@@ان اس@@@@@ت .ھن@@@@@وز
ضدانقالب سياس@ی نتوانس@ته اي@ن ت@وده ھ@ا
را متقاعد کند که کاری که خودشان کرده
اند را ب@ه حس@اب حض@رات از م@ا بھت@ران
بگذارن@@@د .چ@@@ه کس@@@انی اس@@@لحه بدس@@@ت در
خيابان ھای تھران ب@ا باقيمان@ده ی ني@روی
ارتش مصاف دادند؟ چ@ه کس@انی در ش@ب
ھ@@ای پاي@@ان بھم@@ن م@@اه از ش@@ھرھای اي@@ران
محافظت کردند؟ خ@ود زحمتکش@ان و فق@ط
خود ايشان.
کميته ھای محله ھا را بدل به کميته ھ@ای
ام@ام و ممل@و از س@اواکی کردن@د .م@ردم را
با ھزار وعده و تھديد خل@ع س@الح کردن@د.
کوش@@يدند دو ھفت@@ه پ@@س از آن ک@@ه خياب@@ان
ھ@@ای تھ@@ران و ش@@ھرھای اي@@ران از نع@@ره
"ايران را سراسر سياھکل م@ی کن@يم" پ@ر
شده بود ،شعار "يار روسری يا توسری"
بدھن@@@د .ھن@@@وز ب@@@ا اي@@@ن ھم@@@ه دوز و کل@@@ک
پي@@@روز نش@@@ده ان@@@د .زي@@@را ک@@@ه زحمتکش@@@ان
اي@@ران در مي@@دان مب@@ارزه ب@@اقی مان@@ده ان@@د
وانقالب سوم ايران در تداوم است.
»حزب کارگران سوسياليست«
 ١٨بھمن ١٣٥٨
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مصاحبه با آلکس گرانت
دبير گروه "فايتبک"
) (Fightbackدر کانادا
بابک کسرايی ،تورنتو
مص@@احبهای ک@@ه ام@@روز م@@یخواني@@د ق@@رار
اس@@ت قس@@مت اول از راھ@@ی ط@@ول و دراز
باشد ک@ه م@یخ@واھيم در نش@ريهی جوان@ان
کمونيس@@@@@@@@@ت راه بيان@@@@@@@@@دازيم :معرف@@@@@@@@@ی
سوسياليس@ت موج@ود
س@ازمانھ@ای چ@پ و
ِ
در س@@طح جھ@@ان .اي@@ن مس@@ئله ھميش@@ه ي@@ک
دلمشغولی و نگرانی خاص من بوده است
و پس از مدتھا تحقيق و درگير ش@دن ب@ا
آنھا در س@طوح مختل@ف از اي@ن ش@مارهی
جوان@ان کمونيس@@ت س@@عی م@یک@@نم نت@@ايج را
به گوش خوانندگان مجله برسانم تا ش@اھد
نظرات و نقد خوانندگان و البته س@ردبير،
مصطفی صابر ،باشيم.
در مطلبی که ب@رای ش@مارهی بع@د خ@واھم
نوشت سعی میکنم تمام جريانات موج@ود
در س@@@@طح جھ@@@@ان را ب@@@@ه ط@@@@ور خالص@@@@ه
معرف@@@@@@@ی ک@@@@@@@نم و ت@@@@@@@اريخ و وض@@@@@@@عيت
کن@@@ونیش@@@ان را تش@@@ريح ک@@@نم .منظ@@@ور از
"جريان@@@@@ات موج@@@@@ود در س@@@@@طح جھ@@@@@ان"
س@@ازمانھ@@ايی اس@@ت ک@@ه اعض@@ای جھ@@انی
دارن@@@د و در کش@@@ورھای مختلف@@@ی از دني@@@ا
س@@@@ازمان دي@@@@دهان@@@@د .بزرگت@@@@رين اي@@@@نھ@@@@ا
س@@@ازمانھ@@@ای ب@@@ينالملل@@@ی تروتسکيس@@@تی
ھس@@تند ک@@ه ھ@@ر ک@@دام ب@@ه ن@@وعی ريش@@ه در
انشعابات انترناسيونال چھار دارند.
ِ
در اين شماره اما به سراغ آلکس گران@ت
رفتهام که دبير گروھی به نام "فايتبک"
در کان@@@ادا اس@@@ت" .فاي@@@تب@@@ک" در س@@@طح
جھانی عضو سازمانی است ک@ه "گ@رايش
مارکسيس@@@ت ب@@@ينالملل@@@ی" ن@@@ام دارد و در
کشورھای بسياری حض@ور دارد .آش@نايی
با اين گرايش برای شخص من شورانگيز
بوده است .پس از سالھ@ا دي@دن چ@پھ@ای
ب@یرب@ط ب@ه اوض@اع ک@ه ي@ا در محاف@ل پ@@نج
نف@@@@@ری ب@@@@@ر س@@@@@ر مواض@@@@@ع "ک@@@@@امنف و
زينووي@@@@@ف" در انق@@@@@الب روس@@@@@يه چان@@@@@ه
م@@یزنن@@د و ي@@ا اگ@@ر رش@@د يافت@@ه و ب@@زرگ
ش@@دهان@@د ب@@یھ@@يچ ربط@@ی ب@@ه مارکسيس@@م و
سوسياليسم گاه در صف "اس@الم انقالب@ی"
س@@ينه م@@@یزنن@@د و گ@@@اه لش@@کر ب@@@یجي@@@ره و
مواجب جنبشھای ديگر ھستند ،اينبار با
ِ
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س@@ازمان متف@@اوتی روب@@رو ھس@@تيم .م@@ن در
قام@@ت "گ@@رايش مارکسيس@@ت ب@@ينالملل@@ی"
سازمانی جدی و راديکال م@یبي@نم ک@ه در
کش@@@@ورھای بس@@@@ياری ب@@@@ه موفقي@@@@تھ@@@@ای
چش@@@@مگير رس@@@@يده اس@@@@ت .اعض@@@@ای اي@@@@ن
س@@@@@ازمان در کش@@@@@ورھای مختل@@@@@ف گ@@@@@اه
توانستهاند اعضای چن@دھزار نف@ری جل@ب
کنند .مثال گروه "جد و جھد" در پاکس@تان
زمانی  ٣نمايندهی مجل@س داش@ت و ھم@ين
امروز کنگرهھای چندھزار نفری برگزار
میکند .تا جايی ک@ه ب@ه اي@ران برم@یگ@ردد
چند گروه کمونيستی میشناسيد که محک@م
بايستد و بگويد احمدینژاد از کثيفت@رين
ديکتاتورھ@@@ای جھ@@@ان اس@@@ت و ب@@@ه ھوگ@@@و
چاوز ،که مدافع پرشور انقالب در کشور
اوس@@@ت ،نام@@@ه بدھ@@@د ک@@@ه ح@@@ق ن@@@داری از
احمدینژاد دفاع کنی؟
و ھفتهی گذشته فھميدم تنھا من نيس@تم ک@ه
چن@@@ين احساس@@@ی دارم .م@@@ن رفق@@@ای گ@@@روه
فاي@@تب@@ک )عض@@@و "گ@@رايش مارکسيس@@@ت
ب@@ينالملل@@ی" در کان@@ادا( را ب@@ه جش@@نی ک@@ه
حزب ما برای انقالب اکتبر برگزار کرده
ب@@ود ،دع@@وت ک@@رده ب@@ودم و چھ@@ار نف@@ر از
رفقای اين سازمان به جشن ما آمدند .اي@ن
موقعي@@ت را داش@@تم ت@@ا آنھ@@ا را ب@@ه رفق@@ا و
البت@@ه ب@@ه رفي@@ق حمي@@د تق@@وايی معرف@@ی ک@@نم.
جال@@ب ب@@ود ک@@ه ھم@@ه از دي@@دن اي@@ن گ@@روه
مس@@@@@@@رور و البت@@@@@@@ه متعج@@@@@@@ب بودن@@@@@@@د و
بخصوص خود رفيق حميد ک@ه اي@ن گ@روه
را از بھترين نمونهھايی که تابحال دي@ده،
میدانست.
خالصه برای معرفی اين گروه در اينجا
با "آلکس گران@ت" در م@ورد فعالي@تھ@ای
آن در کانادا و بنيادھای فکری آن و البته
@@@@@الب ون@@@@@زوئال ص@@@@@حبت
دف@@@@@اعش از انق
ِ
کرديم .برنامهی سياس@ی "فاي@تب@ک" ني@ز
به فارسی ترجمه شده و در اينجا منتش@ر
میشود .برای اطالعات بيش@تر در م@ورد
س@ند "ت@اريخ مختص@ر
تاريخ اين گ@روه ب@ه ِ
گ@@رايش مارکسيس@@ت ب@@ينالملل@@ی" مراجع@@ه
کني@@@د ک@@@ه ھ@@@مزم@@@ان ترجم@@@ه ک@@@ردهام و در
روزن@@ه منتش@@ر م@@یک@@نم .وبس@@ايت جھ@@انی
"در دف@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@اع از مارکسيس@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@م"
)) (Marxist.comکه بخ@ش فارس@ی ھ@م
دارد( و ھمچن@@@ين وبس@@@ايت عض@@@و اي@@@ن
س@@@@@@@@@@@@@@ازمان در اي@@@@@@@@@@@@@@ران ،گ@@@@@@@@@@@@@@رايش
مارکسيس@@@@@@@@تھ@@@@@@@@ای انقالب@@@@@@@@ی اي@@@@@@@@ران

ميليتانت
)http://militantmag١.blogfa.com
 (/نيز منابع خوبی است.
کنک@اش ھيج@انانگي@ز
از اين ش@ماره حتم@ا
ِ
جوانان کمونيست در سازمانھای جھ@انی
چپ را دنبال کنيد! م@ا س@عی م@یکن@يم ھ@ر
جای دنيا که اتفاقی جدی و واقعی و روی
زمين با پرچم سوسياليسم و چپ میافت@د،
به دل آنجا برويم و برايتان بنويسيم.
باب@@@@ک :س@@@@الم آلک@@@@س .ممن@@@@ونم ک@@@@ه اي@@@@ن
مصاحبه را با ما انجام میدھيد .ھمانطور
که م@یداني@د در اي@ن مص@احبه م@یخ@واھيم
راجع به سازمان "فايتبک" در کان@ادا و
گ@@رايش مارکسيس@@ت ب@@ينالملل@@ی ص@@حبت
کنيم .اجازه بدھي@د از "فاي@تب@ک" ش@روع
کنيم .لطف@ا س@ازمانت@ان را معرف@ی کني@د و
بگويي@@د چ@@ه فعالي@@تھ@@ايی در کان@@ادا انج@@ام
میدھيد؟
آلک@@@س" :فاي@@@تب@@@ک" در کان@@@ادا از عقاي@@@د
گ@@رايش مارکسيس@@ت ب@@ينالملل@@ی در کان@@ادا
دف@@@@اع م@@@@یکن@@@@د .م@@@@ا ب@@@@ين دانش@@@@جويان و
کارگران در سراسر کشور کار م@یکن@يم.
در حزب نيودم@وکرات ) (١فع@ال ھس@تيم،
در جنبش ھمبستگی ونزوئال فع@ال ھس@تيم
و در واقع ک@ارزار "دس@تھ@ا از ون@زوئال
کوت@@اه" را در کان@@ادا ب@@ه راه ان@@داختيم ک@@ه
موفقيت بسياری داشته است .و در ض@من
به عنوان مارکسيست در جنبشھا شرکت
م@@یکن@@يم و از عقاي@@د سوسياليس@@م انقالب@@ی
دفاع میکنيم .مثال داليل اين بحران م@الی
را توضيح میدھيم که خود سرمايهداران
آنرا نمیفھمند و مارکسيسم تنھ@ا توض@يح
درس
آن است .ما به جوان@ان و ک@ارگران
ِ
سوسياليسم میدھيم.
بابک :درون حزب نيودموکرات دقيقا چه
نوع فعاليتھايی پيش میبريد؟
آلک@@س :م@@ا بخش@@ی از جوان@@ان اي@@ن ح@@زب
ھس@@تيم چ@@را ک@@ه جوان@@ان ب@@يش از ھم@@ه از
عقايد سوسياليس@تی اس@تقبال م@یکنن@د و ب@ه
ھمين علت ما میخواھيم سازمان جوانان
حزب نيودموکرات را ب@ه جن@بش عظيم@ی
از جوانان تبديل کن@يم .اي@نک@ار ھميش@ه ب@ه
معنی درگيری در ن@وعی کش@مکش اس@ت.
از ي@@@ک ط@@@رف ب@@@وروکراتھ@@@ای ج@@@وانی
ھستند که دنبال شغل و حرفه در جنبش و
اتحاديه و حزب ھستند و از ط@رف ديگ@ر
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کارگران جوانی که جامعهی سوسياليستی
جديدی میخواھند .و به نظر ما خيلی مھم
است که عقايد سوسياليستی حاضر باشند.
بدين صورت وقت@ی اي@ن جوان@ان راديک@ال
وارد حزب میشوند میتوانند ببينند عقايد
اص@الحطلبان@ه و بوروکراتي@ک ،آلترن@@اتيو
ديگری ھم دارد و به ھمين شماره تعدادی
از فع@@االن ب@@ه مارکسيس@@م و ب@@ه گ@@روه م@@ا
پيوستهاند.
باب@@@@ک :م@@@@یخ@@@@واھم در م@@@@ورد ک@@@@ارزار
"دس@@تھ@@ا از ون@@زوئال کوت@@اه" بپرس@@م .در
اواخ@@ر اي@@ن مص@@احبه راج@@ع ب@@ه وض@@عيت
کلی در ونزوئال صحبت میکنيم اما فع@ال
از فعاليتھای اين کارزار در کانادا بگو.
آلک@@@@س" :دس@@@@تھ@@@@ا از ون@@@@زوئال کوت@@@@اه"
ک@@ارزار وس@@يعی اس@@ت ک@@ه خواس@@تهھ@@ايی
پاي@@@@@@های دارد :ھمبس@@@@@@تگی ب@@@@@@ا انق@@@@@@الب
ون@@@@زوئال ،دف@@@@اع از ون@@@@زوئال در مقاب@@@@ل
امپرياليس@@@@@@@م و تش@@@@@@@ويق ارتب@@@@@@@اط ب@@@@@@@ين
اتحادي@@هھ@@ای ک@@ارگری و فع@@االن انقالب@@ی
ون@@@@@زوئال و اتحادي@@@@@هھ@@@@@ای ک@@@@@ارگری و
دانش@@جويان و فع@@االن در کان@@ادا و بقي@@هی
جھ@@@ان .اي@@@ن پالتف@@@رم بس@@@يار س@@@اده باع@@@ث
میشود ھر کسی ک@ه بخواھ@د از ون@زوئال
دفاع کند بتواند به آن بپيوندد ام@ا ب@ه نظ@ر
من يکی از موفقترين موضوعات راج@ع
ب@@ه اي@@@ن ک@@@ارزار اي@@@ن ب@@@وده اس@@@ت ک@@@ه ب@@@ه
سوسياليستھا نمون@های از انقالب@ی نش@ان
م@@@یدھ@@@د ک@@@ه ھم@@@ين ام@@@روز دارد اتف@@@اق
میافتد .اين انقالب کتاب درسیھ@ا نيس@ت
که فرام@وش ش@ود .چي@زی اس@ت واقع@ی و
زن@@@ده و متن@@@اقض ک@@@ه ھم@@@ين ام@@@روز دارد
اتف@@اق م@@یافت@@د و م@@ا ب@@ا اس@@تفاده از آن ب@@ا
اتحادي@@@هھ@@@ای ک@@@ارگری و دانش@@@جويان از
عقاي@@@د کنت@@@رل ک@@@ارگری و مل@@@یس@@@ازی و
جنگ مقابل امپرياليسم صحبت میکنيم و
در اين راه بسيار موفق بودهايم.
ق@@@@@@@بال ن@@@@@@@وعی س@@@@@@@نت در کارزارھ@@@@@@@ای
ھمبستگی بود که اين کارزھا تنھا دف@اعی
بودند .يعنی فقط میشود گفت ما طرف@دار
ح@@ق تعي@@ين سرنوش@@ت ون@@زوئال ،ش@@يلی ي@@ا
نيکاراگوئه و يا ھر کدام از اي@ن کش@ورھا
ک@@@ه ب@@@ا خط@@@ر امپرياليس@@@م روب@@@رو بودن@@@د،
ھستيم .و در حالی که م@ا ب@ا آن م@وافقيم و
بس@@@@يار مھ@@@@م اس@@@@ت ک@@@@ه م@@@@ردم ون@@@@زوئال
سرنوش@ت خ@ود را رق@@م بزنن@د ب@@ه نظ@ر م@@ا
در الفب@@ای ھمبس@@تگی اي@@ن ال@@ف و ب و پ
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که نيست ،ھيچ ،فقط الف است .پس از آن
باي@@د گف@@ت ک@@ه انتخ@@اب سرنوش@@ت تنھ@@ا ب@@ه
مردم ونزوئال مرب@وط نم@یش@ود و م@ا ني@ز
کل@@@@ی چي@@@@ز داري@@@@م ک@@@@ه از آن رون@@@@د ف@@@@را
بگيريم.
بابک :به نظ@ر م@ن ھ@م اي@ن نکت@هی مثبت@ی
اس@@ت .منظورت@@ان اي@@ن اس@@ت ک@@ه ش@@ما در
عين دف@اع از ح@ق تعي@ين سرنوش@ت م@ردم
از وق@@@وع سوسياليس@@@م در ون@@@زوئال دف@@@اع
میکنيد و نظر خودتان را پيش میبريد؟
آلکس :بله ببينيد دو بخش وج@ود دارد .از
نظر عقيده داشتن راجع به اتفاق@ات درون
ونزوئال که بايد گفت تنھا کسی ک@ه عقي@ده
ن@@@@دارد انس@@@@ان م@@@@رده اس@@@@ت .ھ@@@@ر کس@@@@ی
عقيدهای دارد .ما آنچه را قدمھای رو به
پيش میبين@يم تش@ويق م@یکن@يم و انتق@اداتی
دوستانه از چيزھايی که به نظرمان خيلی
خوب نيس@ت داري@م .ام@ا از نظ@ر گس@ترش
ک@@ارزار ھمبس@@تگی ھ@@م م@@ا ب@@ه اي@@ن نتيج@@ه
رسيديم که اين نوع کار ما برای کارگران
و جوانان کانادا بسيار الھامبخشت@ر اس@ت
تا اينکه مثال بگوييم يک اتفاقاتی دارد در
@@ردم آنج@@ا
ون@@زوئال م@@یافت@@د و بگذاري@@د م ِ
کارشان را بکنند .ھيچکس از اين الھ@امی
نمیگيرد.
بابک :دقيقا.
آلکس :وقت@ی الھ@ام م@یگيرن@د ک@ه بگويي@د:
"بب@@@ين ،انقالب@@@ی دارد در ون@@@زوئال اتف@@@اق
میافتد .اين عالی است و ما ھم بايد ھمين
کار را بکنيم" .ما انق@الب ون@زوئال را در
اتحادي@@@@@هھ@@@@@ای ک@@@@@ارگری و دانش@@@@@جويان
مختل@@ف ب@@ه ص@@ورت مثب@@ت )اثب@@اتی( و ن@@ه
منفی )نفیای( مطرح کرديم تا از آن ف@را
بگي@@@@@@ريم و اي@@@@@@ن ب@@@@@@ه واک@@@@@@نش بس@@@@@@يار
ش@ورانگيزتری انجامي@ده ت@@ا اي@نک@ه تنھ@@ا و
اکيدا از حق تعيين سرنوشت دفاع کنيم.
باب@@ک :خ@@وب بگذاري@@د کم@@ی ب@@ه بنيادھ@@ای
نظ@@ری گ@@رايش مارکسيس@@ت ب@@ينالملل@@ی و
"فاي@@@@تب@@@@ک" بپ@@@@ردازيم .ب@@@@ه نظ@@@@ر م@@@@ن
مھمت@@@@@@@رين ويژگ@@@@@@@ی بني@@@@@@@ادين گ@@@@@@@رايش
مارکسيست بينالمللی باور شما و موضع
شما نسبت به سازمانھ@ای ت@ودهای اس@ت.
من "ت@اريخ مختص@ر گ@رايش مارکسيس@ت
بينالمللی" را ترجمه ک@ردهام و ب@ه ھم@راه
اين مصاحبه در وبسايت روزنه به چاپ

ميليتانت
رس@@يده اس@@ت ت@@ا خوانن@@دگان بخوانن@@د .اي@@ن
مطلب خالصهی خ@وبی از اي@ن تئ@وری و
خاس@@تگاه ت@@اريخی آن ارائ@@ه م@@یدھ@@د ام@@ا
بگذاريد اينجا من کمی آن را شرح کنم و
بع@@د از ش@@ما ش@@رح بيش@@تر بخ@@واھيم .ببيني@@د
شما میگوييد که باي@د درون س@ازمانھ@ای
ت@@@ودهای ک@@@ارگر رف@@@ت و ک@@@ار ک@@@رد و ن@@@ه
اينکه احزاب انقالبی کوچک درست کرد
و حت@ی گفت@هاي@@د ک@ه م@@ارکس ھ@م در آلم@@ان
ھمين کار را میکرد و احزاب بزرگ در
دورهی انترناس@@@@@يونالھ@@@@@ای دوم و س@@@@@وم
ھم@@@ينط@@@ور تش@@@کيل ش@@@دهان@@@د .م@@@یخ@@@واھم
ازتان بخواھم اين عقي@ده را کم@ی توض@يح
دھي@@@@@@@@د .منظورت@@@@@@@@ان از دخال@@@@@@@@ت درون
سازمانھ@ای ت@ودهای چيس@ت؟ ب@ه نظرت@ان
چگون@@@@ه م@@@@یش@@@@ود ک@@@@ه ب@@@@ا رف@@@@تن درون
سازمانھای تودهای و احزاب کارگری و
سوسيال دموکرات ،به سوسياليسم رسيد؟
آلک@@@@س :ت@@@@د گران@@@@ت بنيانگ@@@@ذار ت@@@@اريخی
گ@@@@رايش م@@@@ا از جن@@@@گ جھ@@@@انی دوم ب@@@@ه
اينطرف است و تد ب@ه اي@ن مش@اھده رس@يد
که وقتی کارگران در ابتدا درگير مبارزه
م@@@@@@@یش@@@@@@@وند اي@@@@@@@ن ک@@@@@@@ار را از طري@@@@@@@ق
س@@ازمانھ@@ای ت@@@ودهای س@@نتی خ@@ود انج@@@ام
میدھند .اين تناقضی ب@ا آنچ@ه لن@ين گف@ت
ن@@دارد :م@@ا ب@@ا لن@@ين م@@وافقيم .باي@@د اح@@زاب
انقالب@@@@ی ت@@@@ودهای داش@@@@ت .اي@@@@ن تنھ@@@@ا راه
س@رنگونی س@رمايهداری اس@ت .اي@ن درس
انق@@@الب روس@@@يه و بس@@@ياری انق@@@البھ@@@ای
ديگ@@ر اس@@ت ک@@ه رھب@@ری انقالب@@ی توانس@@ته
ک@@ارگران را ب@@ه پي@@روزی رھنم@@ون کن@@د و
ي@@ا ،در م@@وردی ک@@ه بيش@@تر تک@@رار ش@@ده،
دي@@@دهاي@@@م ک@@@ه ک@@@ارگران ب@@@ه عل@@@ت فق@@@دان
رھب@@@ری نتوانس@@@تهان@@@د ت@@@ا آخ@@@ر بجنگن@@@د و
انقالب شکست خ@ورده .و ب@ه ھم@ين عل@ت
ما به حزب انقالبی تودهای باور داريم اما
تنھ@@ا ب@@ا ايس@@تادن گوش@@هی خياب@@ان و اع@@الم
تش@@@@کيل اي@@@@ن ح@@@@زب ب@@@@ه آن نم@@@@یرس@@@@يد.
نمیشود يکشبه سازمان ت@ودهای تش@کيل
داد .ص@@د و پنج@@اه س@@ال ت@@اريخ داري@@م ک@@ه
گ@@روهھ@@ايی خ@@ود را س@@ازمانھ@@ای ت@@ودهای
اع@@@الم م@@@یکنن@@@د و ھم@@@ه از کنارش@@@ان رد
میشوند و توجھی به آنھا نمیکنند١٥٠ .
سال تاريخ اعتراضات کارگری را داريم.
کارگران سازمانھايی ب@رای مب@ارزهش@ان
تشکيل دادهاند.
آنھ@@@@ا اتحادي@@@@هھ@@@@ای ک@@@@ارگری ،اح@@@@زاب
سياسی ،اح@زاب ک@ارگری تش@کيل دادهان@د

شماره بيست
بھمن  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

ت@@ا مب@@ارزه را پ@@يش ببرن@@د و نماين@@دهش@@ان
باش@@@@ند .در دورهھ@@@@ای عق@@@@بنش@@@@ينی اي@@@@ن
س@@@@@ازمانھ@@@@@ا خ@@@@@الی م@@@@@یش@@@@@وند و تنھ@@@@@ا
بوروکراسی در آنھا میمان@د ام@ا طبق@هی
ک@@@@ارگر حافظ@@@@های ط@@@@والنی دارد و اي@@@@ن
سازمانھ@ای ق@ديمی را ھم@ينط@وری دور
نم@@@یان@@@دازد .وقت@@@ی طبق@@@هی ک@@@ارگر وارد
مبارزه شود دست به جعبه اب@زار م@یب@رد
و اينگون@@ه نيس@@@ت ک@@@ه ھ@@ر ن@@@وع وس@@@يلهی
ممکن@@@@@@@ی را داش@@@@@@@ته باش@@@@@@@د .ک@@@@@@@ارگران
نم@@@یگوين@@@د ک@@@ه ح@@@اال بھت@@@ر اس@@@ت چک@@@ش
رفرميستی را برداريم ي@ا چک@ش انقالب@ی؟
تنھا چيزی که موجود است س@ازمانھ@ايی
اس@@ت ک@@ه در دروهی قبل@@ی س@@اخته ش@@ده و
کارگران آن ابرازی را بلند میکنند که از
گذش@@@@@ته م@@@@@یشناس@@@@@ند و نم@@@@@یدانن@@@@@د ک@@@@@ه
رفرميستھا رھبر اين سازمان ش@دهان@د و
ربط@@ی مس@@تقيم ي@@ا غيرمس@@تقيم ب@@ا طبق@@هی
حاکم@@ه دارن@@د و م@@یخواھن@@د ب@@ه ک@@ارگران
خيان@@@ت کنن@@@د .آنھ@@@ا ت@@@الش م@@@یکنن@@@د اي@@@ن
س@@@@ازمانھ@@@@ا را تغيي@@@@ر دھن@@@@د .از ھم@@@@ين
روست که برای مارکسيست ھا ضرورت
دارد که ،وقتی کوچک ھستيم ،درون اين
س@@ازمانھ@@@ا حاض@@@ر باش@@يم و ص@@@دايی ب@@@ه
مب@@@@@ارزهی انقالب@@@@@ی ک@@@@@ارگران ب@@@@@دھيم و
ک@@@@ارگران را ب@@@@ه پ@@@@رچمم@@@@ان درون اي@@@@ن
سازمانھا جذب کنيم و مب@ارزهای حقيق@ی
در عرصهی مبارزه را پيش ببريم.
بس@@@ياری دي@@@دهاي@@@م ک@@@ه س@@@ازمانھ@@@ايی در
حاش@@@يهی جن@@@بش ک@@@ارگری ،و ن@@@ه درون
س@@@ازمانھ@@@@ای ت@@@ودهای ،وج@@@@ود دارن@@@@د و
بعضیھاش@ان ب@زرگ ھ@م م@یش@وند .حت@ی
شايد چند ھزار نفر ھم بش@وند ام@ا اص@وال
مورد بیتوجھی استراتژيستھای سرمايه
ق@@رار م@@یگيرن@@د چ@@ون خط@@ری و تھدي@@دی
نيس@@@@تند .اگ@@@@ر مارکسيس@@@@م و سوسياليس@@@@م
انقالب@@@@ی درون س@@@@ازمانھ@@@@ای ت@@@@ودهای و
اتحادي@@هھ@@ای ک@@ارگری و اح@@زاب ت@@ودهای
رشد کند آنوقت است که م@یبين@د ب@ا تم@ام
قوا به آن حمله میشود چون اي@ن خط@ری
واقعی برای سرمايهداری است ک@ه عقاي@د
انقالبی درون سازمانھ@ای ت@ودهای س@نتی
راه پيدا کنند .و از لحاظ بسياری میتوان
گفت اين گ@واھی ب@ر موفقي@ت اي@ن گ@رايش
اس@@@@@@ت :مب@@@@@@ارزهی اي@@@@@@دئولوژيک را در
حيط@@های ب@@ه راه م@@یان@@دازيم ک@@ه بھت@@ر از
ھمه در آن موفق میشويم.
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بابک :به نظر من ھم اين میتواند گواھی
بر مدعای شما باشد .اما ادامهی اين روند
چط@@@ور اس@@@ت؟ م@@@ثال از نمون@@@هی ح@@@زب
نيودموکرات در کانادا استفاده کني@د چ@ون
م@@ثال خيل@@@ی از رفق@@@ای م@@@ن م@@@یگفتن@@@د ک@@@ه
میدانند چطور نيودم@وکراتھ@ا بارھ@ا ب@ه
جنبش کارگری بريتيش کلمبيا ) (٢خيانت
کردهاند...
آلک@@@@@@س :درس@@@@@@ت گفت@@@@@@هان@@@@@@د .رھب@@@@@@ری
بوروکراس@@@@@@@@@ی رفورميس@@@@@@@@@تی ح@@@@@@@@@زب
نيودم@@@@وکرات  ١٠٠٠ب@@@@ار ب@@@@ه ک@@@@ارگران
خيان@@@ت ک@@@رده و ھم@@@@ين در م@@@ورد س@@@@اير
احزاب سوسيال دموکرات و کارگری ھم
ص@@@دق م@@@یکن@@@د .ح@@@زب ک@@@ارگر بريتاني@@@ا،
ح@@زب سوس@@يال دم@@وکرات آلم@@ان ،ح@@زب
سوسياليس@@@ت فرانس@@@ه و غي@@@ره .تم@@@ام اي@@@ن
اح@@@زاب ص@@@دھا ب@@@ار ب@@@ه طبق@@@هی ک@@@ارگر
خيان@@ت ک@@ردهان@@د و ب@@ا اي@@ن ح@@ال ک@@ارگران
ھن@@وز ن@@زد آنھ@@ا ب@@از م@@یگردن@@د .پ@@س از
نيودم@وکرات ب@ريتيش کلمبي@ا
اينکه حزب
ِ
ب@@ه اتحادي@@ه کارمن@@دان بيمارس@@تان خيان@@ت
ک@@رد ،ش@@اھد تش@@کيل ح@@زب سوسياليس@@تی
جدي@@دی نب@@وديم .ک@@ارگران ج@@دا نش@@دند ت@@ا
س@@ازمان جدي@@دی تش@@کيل دھن@@د .اتف@@اقی ک@@ه
افتاد اين بود که بعضیھا بسيار خشمگين
ش@@@دند ،بعض@@@یھ@@@ا حالش@@@ان بھ@@@م خ@@@ورد و
بيرون کش@يدند و بعض@یھ@ا ھ@م ب@یتف@اوت
شدند اما چي@زی ک@ه ندي@ديم تش@کيل چي@زی
جديد بود.
خيان@@تھ@@ای ديگ@@ری ھ@@م دي@@دهاي@@م .خيان@@ت
چيز جديدی نيست .خيانت پس از خيان@ت
پس از خيانت را شاھد بودهايم .درست از
زم@@@@@@ان بزرگت@@@@@@رين خيان@@@@@@ت سوس@@@@@@يال
دموکراس@@ی ک@@ه حماي@@ت از جن@@گ جھ@@انی
اول ب@@@@ود .ام@@@@ا ک@@@@ارگران م@@@@دام ب@@@@ه اي@@@@ن
س@@@@ازمانھ@@@@ا برم@@@@یگردن@@@@د ت@@@@ا اي@@@@نک@@@@ه
آلترناتيوی باشد.
باب@@@@ک :چگون@@@@ه ب@@@@ه آلترن@@@@اتيو ديگ@@@@ری
میرسيم؟
آلکس :دقيقا تمام مسئله ھمينجاس@ت .س@نتا
وقت@@ی اي@@ن خيان@@تھ@@ا ص@@ورت م@@یگرف@@ت
ک@ارگران بس@@يار خش@@مگين م@@یش@@وند و ب@@ه
دنب@@@@ال آلترن@@@@اتيو م@@@@یگردن@@@@د .ام@@@@ا اگ@@@@ر
سوسياليس@@@@@تھ@@@@@ای انقالب@@@@@ی درون اي@@@@@ن
اح@@زاب پايگ@@اهھ@@ايی س@@اخته باش@@ند ،وقت@@ی
بوروکراسی به آنھا خيانت میکند م@ردم

ميليتانت
ديگر فقط جدا نمیشوند.نه خير! آنھ@ا از
سوسياليس@@@تھ@@@ای درون ح@@@زب حماي@@@ت
میکنند و بوروکراسی را بيرون میکنند.
در اواخ@@@@ر دھ@@@@هی  ٧٠ھم@@@@ين اتف@@@@اق در
حزب کارگر بريتانيا افتاد .ح@زب ک@ارگر
بسيار چپ شد .تونی بن ،که سوسياليستی
شناختهشده است ،تا  ١درص@دی انتخ@اب
به عن@وان ناي@ب رھب@ر ح@زب پ@يش رف@ت.
در برنام@@@@@@هی ح@@@@@@زب مل@@@@@@یس@@@@@@ازی ٢٥
سرمايهی بزرگ انحص@اری آم@ده باش@د و
اين بدين خاطر ب@ود ک@ه چ@پ و رفق@ای م@ا
در گ@@رايش ميليان@@ت ،پايگ@@اھی درون اي@@ن
حزب ساخته بودند .آلترن@اتيو چپ@ی درون
سازمانھای تودهای موجود بود.
دي@@@دهاي@@@@م ک@@@ه چ@@@@ه اتف@@@اقی م@@@@یافت@@@د .بل@@@@ه
بورورکراس@@ی خيان@@ت م@@یکن@@د ام@@ا مس@@ئله
اينجاست ک@ه پ@س از انق@الب ک@ارگران ب@ه
حمايت از سوسياليستھای انقالبی کشيده
ش@وند ي@@ا جن@بش را رھ@@ا کنن@د و ب@@یتف@@اوت
شوند.
باب@@ک :ش@@ما ص@@حبت از انق@@الب ون@@زوئال
م@@@@یکني@@@@د و م@@@@دام ب@@@@ر اھمي@@@@ت آن ب@@@@رای
سوسياليس@@@تھ@@@ای سراس@@@ر جھ@@@ان تاکي@@@د
میکنيد .برايمان بگوييد که چ@را تح@والت
ونزوئال را "انقالب" میناميد؟
گرانت :به من میگوييد انق@الب چيس@ت و
چرا به اتفاقات ونزوئال انقالب میگوييم.
کت@@@@ابی ھس@@@@ت ب@@@@ه ن@@@@ام "ت@@@@اريخ انق@@@@الب
روس@@@يه" ک@@@ه توض@@@يح م@@@یدھ@@@د انق@@@الب
چيس@@@ت .آغ@@@از انق@@@الب وقت@@@ی اس@@@ت ک@@@ه
تودهھای ک@ارگر ،طبق@هی ک@ارگر ،فق@رای
ش@@@ھری و غي@@@ره وارد ص@@@حنهی ت@@@@اريخ
میشوند و دست به سياست میبرند .چون
سياس@@ت ن@@ه توس@@ط ک@@ارگران و م@@ردم ک@@ه
روی ک@@ارگران و م@@ردم انج@@ام م@@یدھن@@د.
توسط تجار ،سياستمداران ،وکال ،دکترھا
و غي@@@@@@ره .معم@@@@@@وال گفتم@@@@@@ان سياس@@@@@@ی و
مجادلهھا دست آنھاست و کارگران تنھ@ا
موض@@@@وع ھس@@@@تند و از عواق@@@@ب آن رن@@@@ج
میبرند .اما انقالب وقتی است که طبقهی
کارگر میآيد و میگويد ديگر نمیخ@واھم
بقي@@@@ه ب@@@@رای م@@@@ن سياس@@@@ت انج@@@@ام دھن@@@@د.
م@@یخ@@واھيم خودم@@ان را س@@ازمان دھ@@يم و
خودم@@ان تص@@ميم بگي@@ريم چ@@ه م@@یخ@@واھيم.
"ت@@اريخ انق@@الب روس@@يه" کت@@ابی اس@@ت ک@@ه
اين را توضيح میدھد .اين کتاب را لئون
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تروتس@@@کی نوش@@@ته اس@@@ت .کت@@@ابی بينظي@@@ر
است و من خواندنش را پيشنھاد میکنم.
و در ون@@زوئالی ام@@روز ھ@@م ش@@اھد ھم@@ين
ھس@@@تيم و م@@@ا ب@@@ه ھم@@@ين عل@@@ت ن@@@ام آن را
انقالب گذاشتهايم .ونزوئال متاسفانه ھنوز
سرمايهداری را محو نکرده است .به ھيچ
وجه انقالبی تم@امش@ده نيس@ت ام@ا ب@یش@ک
آغاز شده است .و اگر به تحوالت انقالب
ونزوئال نگاه کنيد میبينيد که در ھ@ر ق@دم
از راه ،تودهھا به خيابان آمدهاند.
انق@@@الب در س@@@ال  ٢٠٠٢ش@@@روع ش@@@د ک@@@ه
اليگارشی و رس@انهھ@ا ب@ه ھم@راه س@ازمان
سيا ،کودتايی ترتيب دادند .اين چاوز نبود
ک@@@@@ه کودت@@@@@ا را شکس@@@@@ت داد؛ چ@@@@@اوز را
نظ@@اميون دس@@ت راس@@تی دس@@تگير کردن@@د.
تودهھای مردم ونزوئال ،کارگران و مردم
و دھقان@@ان بودن@@د ک@@ه ب@@ه خياب@@ان آمدن@@د و
خواستار بازگشت او شدند .در اواخ@ر آن
س@@@ال ) (٢٠٠٢ش@@@اھد توق@@@ف ک@@@ار توس@@@ط
روسا بوديم .اسم اعتصاب رويش گذاشتند
ام@@@ا اعتص@@@اب نب@@@ود ،توق@@@ف ک@@@ار توس@@@ط
روسا بود تا صنعت نفت را تعطيل کنند و
عم@@@@ال کودت@@@@ايی ديگ@@@@ر ب@@@@ود .چ@@@@ه ش@@@@د؟
کارگران نفت کارخانجات و پااليش@گاهھ@ا
را تص@رف کردن@@د ت@ا آنھ@@ا را تح@ت نظ@@ر
ک@@ارگری اداره کنن@@د .اي@@ن کارخان@@هھ@@ا ب@@ا
کنت@@@@@@رل ک@@@@@@ارگری و ب@@@@@@دون م@@@@@@ديرھای
اپوزيسيونی خيلی ھم بھتر اداره میشوند.
ھم@@هپرس@@ی س@@ال  ٢٠٠٤لحظ@@هی ديگ@@ری
ب@@ود ک@@ه ت@@ودهھ@@ا ب@@ه مي@@دان آمدن@@د .در ھ@@ر
مرحلهی جنبش میبينيم که تودهھا پيشتاز
ب@@ودهان@@د و اي@@ن در تحلي@@ل م@@ا از ون@@زوئال
جايگاه خاصی دارد .بايد يادمان باش@د ک@ه
تودهھا در ھر مرحله نقش بازی کردند و
اي@@ن انق@@الب ون@@زوئال اس@@ت .اي@@ن انق@@الب
راجع به ھوگو چاوز نيست .اول از ھم@ه
راجع به تودهھا و مردم است.
امروز اگ@ر ب@ه ون@زوئال بروي@د ،در ح@الی
ک@@ه در بيش@@تر کش@@ورھای جھ@@ان جلس@@ات
سوسياليس@@تی چن@@د ص@@دنفر و ف@@وقش چن@@د
ھزارنف@@@ر مخط@@@اب دارن@@@دع در ون@@@زوئال
عقاي@@د سوسياليس@@تی را ميلي@@ونی ب@@ه بح@@ث
میگذارند .در کان@ادا ک@ه ب@ه رس@تورانی و
کافهای برويد میبينيد ص@بحت ت@يم "ميپ@ل
ليفز تورنتو" ،تيم ھ@اکی روی ي@خ ،اس@ت.
ِ
در بريتاني@@@ا ص@@@حبت از منچس@@@تر يونايت@@@د
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اس@@ت .ام@@ا در ون@@زوئال ص@@حبت از عقاي@@د
مارکس ،چه گوارا و لنين است .به ھمين
عل@@@ت اس@@@ت ک@@@ه م@@@ا از انق@@@الب ص@@@حبت
میکنيم .و اما از نظ@ر نق@ش ھوگ@و چ@اوز
باي@@@د بگ@@@وييم ک@@@ه چ@@@اوز انقالب@@@ی بس@@@يار
ش@@@جاعی ب@@@وده اس@@@ت .او درک ک@@@املی از
جن@@@بش ن@@@دارد و در واق@@@ع وقت@@@ی ک@@@ار را
شروع کرد ،يعنی وقتی اولين ب@ار رئ@يس
جمھ@@ور ش@@@د ،خ@@ود را طرف@@@دار راه س@@@وم
تونی بلر میدانست .تازه در سال ٢٠٠٥
بود که به خ@ودش گف@ت سوسياليس@ت .ام@ا
او از جنبش ياد گرفته است .ھربار سعی
کرد ک@وچکترين اص@الحات را پ@يش بب@رد
ب@@@ا مخالف@@@ت اليگارش@@@ی و امپرياليس@@@تھ@@@ا
روب@@@رو ش@@@د و اينگون@@@ه فھمي@@@د ھ@@@يچ راه
س@@ومی نيس@@ت و س@@رمايهداری آلترن@@اتيوی
ب@@@ه ج@@@ز سوسياليس@@@م ن@@@دارد.و ھرب@@@ار ک@@@ه
ک@@ارگران بس@@يج ش@@دند ،چ@@اوز را ب@@ه چ@@پ
مارکسيست کامال
کشاندند .متاسفانه چاوز
ِ
مطل@@ع نيس@@ت و ب@@رای ھم@@ين وقت@@ی جن@@بش
عق@@بنش@@ينی ھ@@ای ک@@وچکی داش@@ته ،م@@ثال
شکست ھمهپرسی قانون اساس@ی در س@ال
گذش@@ته ،او روحي@@هاش را از دس@@ت داده و
گفته بايد جنبش را آرام کرد .ما منتقد اين
ھستيم .چاوز با روس@ای ش@رکتھ@ا جلس@ه
داش@@@ته و م@@@ا گفت@@@هاي@@@م "بب@@@ين داری پيغ@@@ام
غلطی می فرستی" و اين ص@فوف جن@بش
انقالب@@@ی را خل@@@@ع روحي@@@@ه و خل@@@@ع س@@@@الح
میکند.
چاوز اشتباھات ديگ@ری ھ@م داش@ته اس@ت،
م@@ثال دف@@اعش از احم@@دین@@ژاد .م@@یدانس@@تم
البد حرف اين را پيش میکشيد پ@س گف@تم
خودم به آن اشاره کنم .اين اشتباھی مھيب
اس@@ت .اش@@تباھی ب@@رای ک@@ارگران اي@@ران و
اشتباھی برای کارگران ونزوئال .فق@ط ب@ه
اين علت که احمدینژاد به نوعی مخالف
امپرياليسم است دليل نم@یش@ود ک@ه دش@من
دش@@@من م@@@ن ض@@@رورتا دوس@@@ت م@@@ن باش@@@د.
دوس@@@@@تان اص@@@@@لی ک@@@@@ارگران ون@@@@@زوئال و
انق@@الب ون@@@زوئال ،طبق@@هی ک@@@ارگر جھ@@@ان
ھس@@تند .طبق@@هی ک@@ارگر در کان@@ادا ،آلم@@ان،
بريتانيا ،آمريکا و در ضمن ايران .و اگر
طبق@@@هی ک@@@ارگر جھ@@@انی ببين@@@د ک@@@ه ھوگ@@@و
چاوز ،احمدینژاد را در آغ@وش م@یکش@د
)و آنھ@@@ا م@@@یدانن@@@د احم@@@دین@@@ژاد دوس@@@ت
طبقهی کارگر نيست( اينگون@ه حماي@ت از
طبق@@@هی ک@@@ارگر جھ@@@انی ک@@@اھش م@@@یياب@@@د.
گرچ@@@ه م@@@ا ب@@@اور داري@@@م ون@@@زوئال دولت@@@ی
مس@@@@تقل اس@@@@ت و ک@@@@امال ح@@@@ق دارد وارد

ميليتانت
معاھدات تجاری و امثالھم با ھر کشوری
روی کرهی زمين از جمله ايران بشود ،و
مخالف@@@@@@ت امپرياليس@@@@@@م آمريک@@@@@@ا ب@@@@@@ا آن،
تناقضگويی محض است ،نبايد خط قرمز
را رد کرد و به احمدینژاد گف@ت انقالب@ی
که چنين چيزی حقيقت ندارد و اي@ن پيغ@ام
خوبی برای کارگران ايران و ون@زوئال و
جھان نيست.
بله چاوز با در آغ@وش کش@يدن و دف@اع از
احمدینژاد اشتباه کرده اس@ت ام@ا اس@تفاده
از اي@@ن اش@@تباه ب@@رای توض@@يح ک@@ل جن@@بش
ميليونھ@ا و ميلي@ونھ@ا ک@ارگر و دھق@ان و
فقير در ونزوئال ھم اشتباه است .ک@ارزار
"دس@@تھ@@ا از ون@@زوئال کوت@@اه" و گ@@رايش
مارکسيست بينالمللی ب@ه دوس@تان انق@الب
ونزوئال معروف ش@دهان@د و اينگون@ه اس@ت
ک@@ه وقت@@ی م@@ا از موض@@ع چ@@اوز نس@@بت ب@@ه
اي@@ران انتق@@اد م@@یکن@@يم ،م@@ردم ب@@ه حرفم@@ان
گوش میدھن@د و رفق@ای م@ا اي@ن مس@ئله را
علنا در ونزوئال و در رس@انهھ@ای جمع@ی
مط@رح ک@@ردهان@@د .م@@ا ب@@ه دول@@ت ون@@زوئال و
ھوگو چاوز در اين م@ورد نام@ه نوش@تيم و
میدانيم که نام@هھايم@ان را خوان@دهان@د .م@ا
م@@یخ@@واھيم روش@@ن کن@@يم ک@@ه اي@@ن حرک@@ت،
اشتباه است.
بابک :راه کلی پيش@روی انق@الب چط@ور؟
آينده را چطور میبينيد؟
آلک@س :انق@الب ون@@زوئال  ٣ض@عف اص@@لی
دارد .اول از ھم@@@@@@ه از لح@@@@@@اظ دول@@@@@@ت و
س@@ازمانھ@@ای سياس@@ی در ون@@زوئال .مس@@ئله
آن چيزی است که ب@ورژوازی بولي@واری
مینامند .يعنی آن بوروکراسی که خود را
در رھبری دولت و اتحاديهھای ک@ارگری
و ح@@زب سوسياليس@@ت متح@@د مس@@تقر ک@@رده
اس@@@ت .آنھ@@@ا ک@@@اله قرم@@@ز و لب@@@اس قرم@@@ز
م@یپوش@ند ت@ا نش@ان دھن@د چاويس@تا )ح@@امی
چاوز( ھستند اما ب@ه سوسياليس@م اعتق@ادی
ندارن@@د حت@@ی اگ@@ر لفظ@@ش را تک@@رار کنن@@د.
آنھا فقط آمدهاند ک@ه ک@ار و حرف@هش@ان را
پيش ببرند و آمدهاند روی پشت ت@ودهھ@ای
کارگران ونزوئال سوار شوند و جيبشان
را پر کنند .اينھا را بايد بيرون کرد ،بايد
تص@@@@فيه ک@@@@رد .باي@@@@د دموکراس@@@@ی واقع@@@@ی
ک@@ارگری در ون@@زوئال داش@@ته باش@@يم و اي@@ن
اولين ضعف انقالب ونزوئال است.

شماره بيست
بھمن  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

١٩

ض@@@عف دوم در اقتص@@@اد اس@@@ت .ون@@@زوئال
ھن@@@وز اقتص@@@اد س@@@رمايهداری اس@@@ت ام@@@ا
اعم@@@@@ال دول@@@@@ت ون@@@@@زوئال باع@@@@@ث ش@@@@@ده
س@@@@رمايهداری ج@@@@واب نم@@@@یدھ@@@@د .يعن@@@@ی
مل@@یس@@ازیھ@@@ا و ق@@وانين ب@@@ه نف@@ع طبق@@@هی
کارگر که اصالحات بسيار خوبی بودهاند
باع@@@ث ش@@@دهان@@@د ک@@@ه س@@@رمايهداران ديگ@@@ر
س@@رمايهگ@@ذاری نکنن@@د .آخ@@ر ب@@ه موض@@وع
فک@@@@ر کني@@@@د .ف@@@@رض کني@@@@د ش@@@@ما خودت@@@@ان
سرمايهدار بوديد .چرا برويد در ون@زوئال
سرمايهگذاری کنيد که س@رمايهگ@ذاریت@ان
را مصادره کنند؟

راندن انقالب م@یديدن@د .ام@ا بوروکراس@ی
در ض@@من اي@@ن ح@@زب را س@@اختاری ب@@رای
کنت@@رل ت@@ودهھ@@ا م@@یبين@@د .در نتيج@@ه ح@@زب
سوسياليس@@ت متح@@د ون@@زوئال مث@@ل لي@@وانی
خالی است که میت@وان آن را ب@ا محت@وای
انقالبی يا بوروکراتي@ک پ@ر ک@رد و درون
اين حزب مبارزهی طبقاتی برقرار است.
مبارزهای بين دي@وانس@االری و ت@ودهھ@ای
انقالبی کارگران .در کنگرهی اي@ن ح@زب
روشن بود ک@ه جن@اح چ@پ ،جن@اح انقالب@ی
واقع@@@ی ،اکثري@@@ت را در ح@@@زب دارد .ام@@@ا
آنھا بسيار ب@د س@ازمان ديدن@د و ب@ه ھم@ين
خ@@@@اطر اس@@@@ت ک@@@@ه جن@@@@اح بوروکراتي@@@@ک
توانست اکثريت مواضع رھبری را کسب
کند .و به ھمين خاطر است که رفق@ای م@ا
در ون@@@زوئال س@@@عی م@@@یکنن@@@د اوض@@@اع را
ع@@@وض کنن@@@د .م@@@ا س@@@عی م@@@یکن@@@يم جن@@@اح
انقالب@@ی را بھت@@ر س@@ازمان دھ@@يم ت@@ا ح@@زب
انقالب@@@ی واقع@@@ی روی الگ@@@وی م@@@ارکس و
لنين و تروتسکی باشد.

اينگونه ديديم که اين دولتی انقالب@ی اس@ت
ب@@ه اي@@ن معن@@ا ک@@ه از فش@@ار طبق@@هی ک@@ارگر
ت@@اثير م@@یگي@@رد .ک@@دام دول@@ت ديگ@@ر روی
ک@@رهی ارض را م@@یشناس@@يد ک@@ه ک@@ارگران
مل@یس@ازی بخواھن@@د و موف@ق ش@وند ب@@ه آن
برسند؟ دولت پيشاھنگ جنبش نيس@ت ام@ا
ح@@@@داقل از فش@@@@ار طبق@@@@هی ک@@@@ارگر ت@@@@اثير
میپذيرد.

بابک :يعنی میخواھيد خود اين حزب را
به حزب مارکسيست انقالبی بدل کنيد؟

يا حتی اگر دولت قول دھد که سرمايهتان
را تض@@@مين م@@@یکن@@@د ،اگ@@@ر ک@@@ارگران ب@@@ا
خواس@@@ت مل@@@یس@@@ازی اعتص@@@اب کردن@@@د،
آنوق@@ت چ@@ه؟ در ون@@زوئال دول@@ت خواس@@ت
ک@@ارگران را قب@@ول م@@یکن@@د .ھم@@ين اتف@@اق
ب@@رای س@@يدو ،کارخان@@هی ف@@والد ،افت@@اد ک@@ه
صاحب آن شرکتی آرژانتينی بود.

ون@@@زوئال در ن@@@وعی مرحل@@@هی خاکس@@@تری
اس@@@ت :س@@@رمايهداری ج@@@واب نم@@@یدھ@@@د و
سوسياليسمی ھم در کار نيست .اين ھنوز
اقتصاد سوسياليستی نيس@ت .م@ا م@یگ@وييم
باي@@د اوليگارش@@ی ،ش@@رکتھ@@ای ب@@زرگ و
ش@@رکتھ@@ای آمريک@@ايی ،ھم@@ه و ھم@@ه ،را
مل@@@@@یس@@@@@ازی ک@@@@@رد .ام@@@@@ا ن@@@@@ه ب@@@@@ه م@@@@@دل
بوروکراتيک که توس@ط خ@ود ک@ارگران و
تح@@ت کنت@@رل دموکراتي@@ک ک@@ارگری .اي@@ن
دومين سد موفقيت انقالب ونزوئال است.
سد سوم ،فقدان حزب انقالبی است.
باب@@@@ک :پ@@@@س ح@@@@زب سوسياليس@@@@ت متح@@@@د
ونزوئال ،چطور؟
آلک@@س :ح@@زب سوسياليس@@ت متح@@د اب@@زار
بس@@يار مھم@@ی ب@@رای ت@@داوم انق@@الب اس@@ت.
وقتی اين حزب تشکيل شد ،توده ھا آن را
وسيلهای برای کنترل بوروکراسی و پيش

آلکس :بله اين اتفاق بايد بيافتد .اما اول از
ھم@@@ه باي@@@د جن@@@اح مارکسيس@@@تی ح@@@زب را
درست کرد .و اين جناح بايد پيروز نب@رد
دموکراس@ی درون ح@زب باش@د و اکثريت@@ی
که اين راه را میخواھند ،سازمان دھد.
بابک :خيلی از وقتت ممنونم ،آلکس .اين
نشريه را تعداد کثي@ری از کمونيس@تھ@ای
ايران میخوانند .پيغامت به آنھا چيست؟
آلکس :اول از ھمه پيام ھمبستگیام را به
ھ@@@@ر ف@@@@رد انقالب@@@@ی ک@@@@ه اي@@@@ن خط@@@@وط را
میخواند میفرس@تم .مب@ارزين انقالب@ی در
ايران عليه يکی از وحشیترين رژيمھای
ديکت@@اتوری جھ@@ان در جنگن@@د .اي@@ن رژي@@م
بسيار قدرتمند به نظر میآيد ،پليس مخفی
خونخ@@@@@واری دارد ،لش@@@@@کرھای نظ@@@@@امی
دارد ،از ش@@يوهھ@@ای تروريس@@م و ش@@کنجه
علي@@ه انقالبي@@ون و طبق@@هی ک@@ارگر اس@@تفاده
کرده است اما تاريخ ب@ه م@ا نش@ان م@یدھ@د
ک@@ه رژي@@مھ@@ای اينچنين@@ی در واق@@ع بس@@يار
ض@@عيفند و م@@یتوانن@@د بس@@يار س@@ريع س@@قوط
کنن@@@د .بخص@@@وص وقت@@@ی طبق@@@هی ک@@@ارگر
شروع به برخاستن کند و اي@ن اتف@اق دارد
در ايران میافتد .نه فقط در ايران که در
کل منطقهی خاورميانه .مثال کارگران در
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مصر شروع به برخاس@تن ک@ردهان@د .حت@ی
در اس@@@رائيل ک@@@ارگران دارن@@@د از طري@@@ق
اتحاديهھای کارگریشان برای تقاضاھای
بھتر میجنگند .اين وح@دت طبق@اتی اس@ت
ک@@@ه تم@@@ام اي@@@ن رژي@@@مھ@@@ای فاس@@@د را پ@@@ايين
م@@@یکش@@@د و کس@@@انی ک@@@ه در اي@@@ن ش@@@رايط
سرکوب سازمان دادند و عليه اين شرايط
جنگيدند ھنگام سقوط رژي@م و برخواس@تن
طبق@@@@هی ک@@@@ارگر ،جايگ@@@@اه خ@@@@ود را پي@@@@دا
میکنند .سوسياليستھای ش@جاع و بيب@اک
ايران میتوانند و بايد در پيشاپيش جن@بش
باشند .من از مب@ارزين ايران@ی م@یخ@واھم
قدرتمندان@@ه ب@@ه س@@ازماندھ@@ی خ@@ود ادام@@ه
دھن@@@@د ،م@@@@ا انقالبي@@@@ون در غ@@@@رب ت@@@@الش
م@@یکن@@يم ب@@ه ھ@@ر ش@@کلی م@@یت@@وانيم ب@@ا ش@@ما
ھمبس@@تگی بس@@ازيم و در ع@@ين ح@@ال مقاب@@ل
امپرياليسم غربی بايستيم .وقتی ک@ارگران
ع@@@روج کنن@@@د رژي@@@م اي@@@ران را س@@@رنگون
م@@@@@یکن@@@@@يم ،رژي@@@@@م اس@@@@@رائيل و حامي@@@@@ان
امپرياليستش را سرنگون م@یکن@يم ،رژي@م
مص@@@ر را س@@@رنگون م@@@یکن@@@يم و ايران@@@ی
سوسياليس@@@تی و فدراس@@@يون سوسياليس@@@تی
کارگران خاورميان@ه را تش@کيل م@یدھ@يم.
اي@@ن ق@@دمی ب@@ه س@@وی انق@@الب سوسياليس@@تی
جھانی خواھد بود.
 (١ح@@زب نيودم@@وکرات ،حزب@@ی سوس@@يال
دم@@@@@وکرات و متش@@@@@کل از اتحادي@@@@@هھ@@@@@ای
ک@@ارگری در کان@@ادا اس@@ت ک@@ه پ@@س از دو
ح@@زب محافظ@@هک@@ار و ليب@@رال ،معم@@وال ب@@ه
عنوان نيروی سوم سياست کانادا ش@ناخته
م@@یش@@ود .اي@@ن ح@@زب در واق@@ع چ@@پت@@رين
حزب موجود در پارلمان است که معموال
 ١٠ت@@@@@@@ا  ١٥درص@@@@@@@د آرا را ب@@@@@@@ه خ@@@@@@@ود
اختصاص میدھد.
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خاطرات يک بلشويک
لنينيست
قسمت آخر
مالقات با نادژدا کنستانتينوا کروپسکايا
)(١٩٢٨
ما در اطاق انتظار کميساريای آموزش
ايستاده و از ورا دريدزو منشی امور فنی
کروپسکايا درخواست اجازه مالقات با
نادژدا کنستانتينوا را نموديم .ما ،اظھار
داشتيم که ما نمايندگان دانشجويان پنج
مدرسه از مھمترين انستيتوھای
تحصيالت عاليه –دانشگاه دولتی مسکو،
انستيتو دولتی روزنامه نگاری ،دانشگاه
کمونيست برای زحمتکشان شرق ،پله
خانوفسکا و تيمير يازوکا -می باشيم .اين
بر ورا دريدزو تأثيری نداشت .او به
سردی به ما نگاه کرد و با صدائی يخ
زده تکرار نمود "غيرممکن است،
غيرممکن است".
تمام ظواھر اين "منشی" کروپسکايا و
رفتار او نسبت به ما احساسات تنفر و
نگرانی را در ما برانگيخت.
در حالی که به او نگاه می کرديم داستان
کامنوف درباره منشی ھائی که توسط
پليس مخفی استخدام می شدند تا به
"خدمت" اعضاء کميته مرکزی و
بستگان لنين درآيند را به خاطر آورديم.
ما به دريدزو اظھار داشتيم که می
خواھيم کروپسکايا را ببينيم ،نه به خاطر
اين که او رئيس شورای آکادميک
کميساريای آموزش می باشد بلکه به
خاطر اين که او يک بلشويک قديمی ،و
ھمکار لنين بوده است .اين نيز تأثير
آشکاری بر او نکرد .او به ما فرم
استانداردی ارائه داد تا پر نموده منظور
از مالقات را در آن بنويسيم .به راھنمائی
او ،ما ،اسم ،آدرس ،محلی که در آن
تحصيل می کرديم ،و موضوعی که می
خواستيم با کروپسکايا صحبت کنيم را
کتباً نوشتيم .ورا دريدزو فرم را گرفته از
ما خواست تا سه روز بعد مراجعه کنيم و
سه روز بعد نيز دوباره ھمين حرف را
تکرار کرد .کم کم بر وجود فريبی ظن
برديم .رنجيده خاطر ،در را باز کرده و
بدون اطالع کروپسکايا وارد اطاق شديم.
خود را در ميان يک اطاق خالی يافته آن
کار افسانه ای لنين را ديديم که در پشت
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ميز کوچکی نشسته با چشمانی دريده از
تعجب بر ما خيره شده بود .ما از او
معذرت خواستيم و درباره رفتار منشی
وی به او توضيح داديم .او بی اندازه
متعجب شده با خجالت گفت" :لطفاً
عصبانی نشويد نزديک تر بيائيد و بگوئيد
چه اتفاقی برای شما افتاده است".
به او گفتيم که ما نمايندگان دانشجويان
مسکو ھستيم ،در گذشته کارگر کارخانه
بوده ايم و از شرکت کنندگان در جنگ
داخلی ،و کمونيست می باشيم .ما از او
پنھان نکرديم که در حال حاضر به خاطر
ھواخواھی از اپوزيسيون از حزب
اخراج شده ايم و به توضيح داليلمان
برای مالقات با او پرداختيم.
کروپسکايا با دقت زياد به ما گوش کرد و
به نظر می رسيد که ھر يک از ما
جداگانه مطالعه می کند ،و با کنجکاوی
مستقيماً در چشمان ما نگاه می کرد .و
وقتی که ما قسمتی از آن چه را که
مجبور به گفتن بوديم تمام کرديم او
نگاھی به در انداخته آھسته گفت" :شما
طرف کی ھستيد؟ تروتسکی؟"
به او توضيح داديم که ما بلشويک –
لنينيست ھستيم و بنابراين از درس ھا و
وصيت نامه لنين دفاع می کنيم .او عميقاً
متأثر شد .دستمالش را از جيب درآورد،
شروع به پاک نمودن اشک ھائی که بر
گونه ھايش روان بود نمود تا ما آن ھا را
نبينيم .دستمال را در کنار چشمانش
نگھداشته بيشتر به ما گوش می کرد.
ما از توقيف ھائی که در کشور اتفاق می
افتاد ،درباره تبعيد کارل رادک و
کاسپاروا به سيبريه صحبت کرديم .او
اين را نمی دانست و شديداً از اطالعات
ما متعجب شد .وقتی به او گفتيم که
مقدماتی را تھيه می بينند که تروتسکی را
دستگير کنند ،با صدای لرزانی پاسخ داد
"خير ،کار به اين جا نخواھد کشيد،
حزب اجازه چنين چيزی را نخواھد داد".
ما می خواستيم بدانيم او طرف کدام يک
را گرفته ،با ماست يا با استالين .برای
يک جواب روشن اصرار ورزيديم.
سئوال نموديم" :اگر کار به اين جا کشيد،
اگر تروتسکی دستگير شد ،شما چه
رفتاری در پيش خواھيد گرفت؟ "ما در
چشمان او نگاه می کرديم و منتظر
فرصت بوديم ،کروپسکايا سخت فکر می
کرد .مقام رسمی او ايجاب می کرد که
ھر کلمه را سبک سنگين کند .واضح بود
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که چه کشمکش داخلی ای در درون او
جريان داشت .بر حال او تأسف خورديم،
ولی تنھا ما نبوديم که انتظار پاسخ او را
می کشيديم .ما فقط پنج نفر بوديم ،ولی
ھزاران دانشجوی کمونيست ما را به اين
جا فرستاده بودند تا در انتظار پاسخ
کروپسکايا بايستيم.
ً
شديدا از توقيف ھائی که در
آن ھا نيز
سراسر کشور اتفاق می افتاد و نشانه ی
چرخشی مبھم در سرنوشت انقالب بود،
احساس نگرانی می کردند .کروپسکايا
اين را درک می کرد و احساس نمود که
ما بدون پاسخ آن جا را ترک نخواھيم
کرد .مراقبانه از گوشه چشم دوباره به در
نگاه کرد و با صدای محکمی گفت -چنان
که نمی ترسد ...ولی شديداً تحريک شده
است" -حتی در زندان نيز تروتسکی به
روشنی خواھد درخشيد ".و سپس ،کامالً
بی رابطه با بيان قبلی افکارش ،با صدای
غم آلود اضافه نمود "و اگر آن ھا او را
دستگير کنند من اولين کسی خواھم بود
که برای او در زندان ھديه خواھم برد".
ما با خود فکر می کرديم "خير ،مھم
نيست چقدر او آرزو می کرد که می
توانست از زندانی شدن تروتسکی
جلوگيری کند ولی او قدرت اين کار را
ندارد" .دھان ما از ھيجان زياد خشک
شده و قلبمان می طپد.
"او با ماست ،او با ماست" ،قلب ما
گواھی می داد "در عمق غرايز انقالبی
اش او با ماست ".ما مقاصد خوب و
خالص او را می دانستيم .مھم نيست پاسخ
وی در مورد ناگزيری زندان به مذاق ما
تلخ می نمود ،ما دريافتيم که نبايستی در
چنان محيطی ،در پشت آن در ،از او
انتظار جواب ديگری داشته باشيم.
در موقع خروج ،او از پشت ميزش جلو
آمد و مادرانه ما را در آغوش کشيد .در
چشمان ساکتش ھمدردی او را حس می
کرديم ،چنان که تا امروز )آن حالت
چشمھا( در مقابل من زنده است.
ولی موقع گذشتن از کنار منشی وی ،ورا
دريدزو ،ما نه فقط احساس کرديم ،بلکه
به سادگی ديديم که او چگونه آماده بود تا
گلوی ما را بجود.
تروتسکی )تظاھرات ،دستگيری ،آخرين
مشايعت( ھر پايان عظيم به انرژی
عظيمی منجر می شود".
ولتر-
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ھنگامی که سوار يک واگن اسبی از
نزديک دروازه ناروا در پتروگراد می
گذشتم ،برای اولين بار در مورد
تروتسکی شنيدم .اين واقعه در مارچ
 ،١٩١٧مدتی کوتاه پس از سقوط تزار
نيکالی دوم اتفاق افتاد١.
عده زيادی سوار واگن بودند :سربازان،
کارگران ،زن ھا با کيف ھايشان ،و نيز
دو دانشجوی مدرسه مھندسی و حمل و
نقل ،يک کشيش با لباده سياه و يک
مأمور پست با بازوبندی سفيد روی آستين
اش.
گروه مسلح مردم که توسط حکومت
موقت به جای پليس مضمحل گشته
تزاری ،تأسيس گشته بود ،با چنين
بازوبندھای سفيدی با دو حرف قرمز
)ناردونايا ميليتسيا -گروه مسلح مردم(
تشخيص داده می شدند.
سروصدای زيادی در واگن اسبی بلند
بود .زن ھا از صف ھای بلند نان و
ھزينه سنگين زندگی شکايت می کردند و
ملکه پيشين –که آلمانی بود -و وزرای
آلمانی را مقصر می دانستند .کارگران و
سربازان به مکالمه زنان گوش می دادند
و مخالفت می نمودند .آن ھا سرمايه
داران و مالکين را عامل بدبختی ھای
روسيه می شناختند .آن ھا بودند که جنگ
را شروع کرده و سربازان روسيه را به
سوی مرگ فرستادند و زن ھا و
فرزندانشان در پشت جبھه گرسنه ماندند.
کارگری جوان در کنار من اظھار داشت:
"بورژوازی ما را به جنگ کشيد ،جنگ
برای آن ھا ثروت به بار می آورد ولی
برای کارگر مرگ و گرسنگی .ما ديگر
نمی توانيم اين طور زندگی کنيم".
حرف ھای کارگر جوان در واگن
ھيجانی به وجود آورد .سربازی پير با
پالتوی خاکستری در بر و کاله پاپاخ بر
سر گفت" :آيا اين زندگی يک مسيحی
است؟ برای مدت سه سال من در سنگر
از شپش تغذيه کردم ،و در عوض چه
گرفتم؟ ھيچ چيز ،تمام آن چيزی که دارم
يک قطعه زمين است و به سختی می
توانم سر و ته دخل و خرج را به ھم
بياورم .ولی مالک )پول( فراوان دارد.
ً
عمال نيويورک را تا ٢٧
 -١تروتسکی
مارس ترک نکرد و تا مه به روسيه
برنگشت.
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من روی زمين او کار می کنم و کار او
فقط پول در آوردن است .ما ديگر نمی
توانيم اين طور زندگی کنيم .نه اين
زندگی مسيحی نيست".
در حرف ھای سرباز پير می شد رويای
کھن دھقان را برای زندگی شايسته شنيد.
در کنار او سرباز زخمی ای ايستاده بود
که دستش به گردن آويزان بود .زن ھا به
او نگاه کرده عميقاً آه کشيدند .سرباز
نشان نقره سن جورج فاتح را به روی
سينه حمايل داشت .اين باالترين پاداش
ممکن برای دالوری در جنگ بود.
سرباز زخمی برای رفقايش درباره
ميتينگی که روز قبل در سيرک چنی
زلی برگزار شده بود ،که تروتسکی در
آن نطق طوالنی ايراد کرده بود صحبت
کرد" .برادران ،چه ناطقی است اين
تروتسکی .صدايش ھم چون زنگ طنين
می اندازد .او درباره سوسياليزم جھانی
صحبت کرد ...جھانی که در آن دارا و
ندار وجود نخواھد داشت .او از حکومت
موقت به عنوان دولت سرمايه داران و
زمين داران نام برد ...راھی که آن ھا می
روند راه ما نيست .ما بايد دولت
سوسياليستی کارگران و دھقانان خود را
بنا کنيم .تروتسکی ھم چنين گفت که ما
بايد کارخانجات و زمين ھا را گرفته
بدون پرداخت وجھی ،به کارگران و
دھقانان بدھيم ،و به نفع عموم آن ھا را
به کار گيريم"...
داستان سرباز زخمی تأثير زيادی بر
مسافران داشت .انگار که رعد و برق در
آسمان آبی به پا خاسته است.
زنان گرد او جمع شده صليب نقره و
بازوی زخمی اش را نگاه می کردند.
يک نفر سؤال کرد که تروتسکی به چه
حزبی تعلق دارد .سرباز نمی دانست.
ولی يک کارگر پير با عينک سياه که در
کناری نشسته بود به نجاتش آمد:
"تروتسکی در حزب سوسياليست –
انترناسيوناليست است" .او گفت" :در
سال  ١٩٠٥کارگران او را به عنوان
رئيس شورای نمايندگان سن پترزبورگ
انتخاب کردند .در  ١٩٠٥تروتسکی قيام
کارگران پترزبورگ را رھبری کرد .به
خاطر آن نيکالی دوم او را به تبعيد ابد
به سيبری فرستاد ،ولی او از سيبری
فرار نمود و به خارجه رفت .اکنون او به
پتروگراد مراجعت کرده است".
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صدای مکالمات در واگن اسبی بلندتر
شد .و مردم آن چه را که کارگر پير گفته
بود برای يکديگر تعريف می کردند .ھمه
عميقاً به ھيجان آمده بودند .اين آخرين
خبر درباره انقالب بود .سپس صدای
توانای کشيش به طنين افتاد و ھمه ساکت
شدند .او گفت" :مردم ارتدکس،
تروتسکی روسی نيست .او يک جھود
است .او از مسيحيت نيست بلکه از
يھوديت است .مسيحيان خوب ،به عقل
بيائيد ،يک مسيحی نمی تواند از يک
جھود پيروی کند .خداوند و کليسای
ارتدکس آن را نفی کرده اند" .ھمه در
واگن اسبی خاموش شدند و سر به پائين
انداختند .قبل از ھر چيز ،تمام مسافران،
مومنين وفادار بودند ،و از مجازات
خداوند برای عدم اطاعت از حرف ھای
خدا ،که به زبان کشيش صحبت می کرد،
می ترسيدند .اين مردم ،در آن موقع ،نمی
دانستند که کليسای ارتدکس غروب
زندگيش را می گذراند...
در سکوتی که افتاده بود ،قلب ھا
مضطرب می زد .در ميان سکوت
عصبی و افکار پريشان ،صدای صاف و
جوان يکی از دانشجويان طنين انداخت.
او اظھار داشت:
"پدر ،شما در اشتباھيد ".يک مرد نبايد
با مليت و ايمانش به خدا قضاوت شود،
بلکه بايد با آن چه که در زمين می کارد،
چه بد ،چه خوب ،قضاوت گردد .عيسی
مسيح نيز يک يھودی بود .ولی نيمی از
بشريت اکنون او را پرستش می کند .اگر
تروتسکی نيکی بر زمين آرد ،ميليون ھا
مردم از او پيروی خواھند کرد".
ھمه نفسی به راحتی کشيدند .انگار که
خطری از کنار آن ھا رد شده است .آن
ھا سپاسگزارانه به دانشجو نگاه کردند.
او می دانست که چگونه وجدان ناراحت
روح شنوندگانش را آرام سازد و شک
ھائی که آن ھا را آزار می داد برطرف
سازد .اين مکالمات در واگن اسبی بر
مغز جوان من اثر عميقی بخشيد و تا آخر
عمر در من زنده باقی خواھد ماند .پس
از آن با لذت فراوان تشخيص دادم که
زحمتکشان روسيه در شخص تروتسکی
مدافعی شجاع دارند ،کسی که حاضر بود
برای راحت مردم به ھالکت برسد.
* * * * *
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 ...در پائيز سال  ١٩٢٦جلسه ای بين
نمايندگان دانشجويان مسکو و تروتسکی
تشکيل شد .پورنانسکی ،رفيق حزبی من
از سال ھای جنگ ،اين جلسه دانش
جويان عضو اپوزيسيون را ترتيب داد.
پورنانسکی در آن موقع وظايف منشی
تروتسکی را انجام می داد .جلسه در
ساختمان گالوکونسيسکوم محل سابق
انستيتوی روزنامه نگاری در ماالياد
ميترووکا تشکيل شد.
جلسه با سؤال درباره وظايف اپوزيسيون
آغاز شد .مفاد تقريبی جلسه آن طور که
به خاطر می آورم چنين بود:
"ما بايد از طبقه کارگر و به بخش طبقه
کارگر حزب کمک جوئيم .در سطح بين
المللی وظيفه ما گردآوری نيروھايمان
است تا نيروھای انقالبی را در
کشورھای بورژوائی گرد ھم آوريم .ما
بايد به پرولتاريای بين المللی در آمادگی
برای قيام مسلحانه در اين کشورھا کمک
کنيم .ما نبايد اجازه دھيم شرايط انقالبی
از دست برود .ھدف نھائی ما انقالب
سوسياليستی جھانی است.
"در صحنه داخلی ،ما بايد صنعتی کردن
کشور را با سرعت الزم آغاز نمائيم ،نه
به قيمت افزايش استثمار طبقه کارگر
بلکه با افزايش ماليات ثروتمندان و قشر
بورژوازی شھر و ده .آن ھا می خواھند
ما را از طبقه کارگر جدا کنند ،ولی تنھا
با خون ريزی می توانند اين کار را انجام
دھند .الزم است به دقت سنجيده شود که
چنين اقدامی توسط استالين به چه معنی
خواھد بود .سست مايگان ما را ترک
خواھند کرد .تنھا قوی دالن تا به آخر با
ما خواھند ايستاد".
در سخنان تروتسکی زنگ خطری وجود
داشت .ارتجاع در کشور قوت می
گرفت .ارتجاع با سرعت ابر طوفانی
پيش می آمد .بوروکرات ھای استالينيست
تمام پست ھای حساس در حزب و دولت
را در دست گرفته بودند .آن ھا نمی
خواستند انقالب عميق تر و گسترده شود.
آن ھا نمی خواستند انقالب به صحنه بين
المللی گسترش يابد .در آن زمان در تمام
کشورھای جھان شرايط انقالبی وجود
داشت ،شرايطی که مناسب سرنگون
کردن دولت ھای پوسيده سرمايه داری
بود .ولی استالينيست ھا درک نمی کردند
که انقالب جھانی به خودی خود اتفاق
نمی افتد بلکه بايد سازمان داده شود .حتی
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در کشورھای مستعمره و نيمه مستعمره
ھندوستان و چين و غيره ،قيام مسلحانه
مردم ستم زده آماده می شد .ولی انقالب
جھانی نمی تواند به تأخير بيافتد .بايد ھم
اکنون ،ھنگامی که نسل با تجربه
کمونيست ھای قديمی ،شرکت کنندگان
در انقالب اکتبر و جنگ داخلی زنده
است ،انجام گيرد .اين امر نه فقط برای
پيروزی انقالب بلکه برای انتقال ارثيه
بلشويک –لنينيست به نسل بعدی الزم
است.
"نسل ما تجربه انقالبی فراوان دارد که
برای تمام جھان کافی است .ھرگونه
کوششی برای به تأخير انداختن پيشرفت
انقالب جھانی به معنی ھمکاری با
امپرياليزم در کوشش اش به خرد کردن
اتحاد شوروی خواھد بود و به زيان
جنبش ھای انقالبی در کشورھای
بورژوائی تمام خواھد شد.
ھواخواھان سوسياليزم ملی در روسيه،
مردم روسيه را در حالت ترس دائمی از
جنگی جديد ،قرار داده اند .شرايط نظامی
در خاک روسيه خلق شده است که به
پايمال شدن دمکراسی در کشور انجاميده
و به نفع تسخير قدرت به دست
ماجراجويان بی شرم ،طماعان مقام
پرست سودجو و جاه طلبان تمام خواھد
شد .اين شرايط به طور ناگزيری منجر
به تقسيم جامعه شوروی به دو قشر
اجتماعی متضاد خواھد شد :قشر مرفه و
از نظر مادی تأمين )آن ھائی که قدرت
را در دست دارند( ،مبتال به "ايده آل"
اندوختن مالکيت خصوصی ،کسانی که
زندگی ،آرام و رسوم و فرھنگ
بورژوازی خارجی را مشاھده نموده و
جنبه ھای منفی زندگی آن ھا را تقليد می
کنند؛ و قشری از مردم زحمت کش که از
رفاه کمی برخوردارند ،زندگيشان،
نگرانی دائمی است که تکه نان سياه
فردايشان را کجا تھيه کنند".
"ھواخواھان سوسياليزم ملی از انقالب
"خسته" شده اند؛ آن ھا می خواھند
استراحت کنند .ولی فقط مرتدان می
توانند چنين کنند ،نه انقالبيون
پرولتاريائی؛ فقط کسانی که گفته لنين را
دال بر اين که عصر ما" ،عصر جنگ
ھا و انقالبات" است فراموش کرده اند.
واقعيت زندگی اين را تأييد کرده و ھر
روز و ھر ساعت آن را به ما گوشزد می
کند".

ميليتانت
در اين لحظه ،يک نفر از تروتسکی
سؤال کرد "اگر استالين در نظر داشته
باشد که ما را تيرباران کند ،او تمام
کادرھای انقالبی را نابود خواھد کرد .آيا
ما واقعاً می توانيم اجازه دھيم او اين کار
را بکند؟ آيا ما نبايستی در جلوگيری از
او اقدامی انجام دھيم؟" اين مشکل ترين
سؤالی بود که اپوزيسيون را به زحمت
انداخته بود .ھزاران نفر از رفقای ما اين
سؤال را از او کرده بودند .مسئله فقط بر
سر سرنوشت روشن فکران انقالبی
روسيه نبود ،که استالين می توانست آن
ھا را جسماً نابود سازد ،بلکه سرنوشت
تمام مردم روسيه و انقالب اکتبر مطرح
بود .سرنوشت اپوزيسيون ما ،بلشويک –
لنينيست ،نيز به حل صحيح اين مسئله
بستگی داشت.
تروتسکی درباره اين مسئله با نزديک
ترين ھمفکرانش بحث می کرد .در طی
اين بحث ھا آن ھا علت اضمحالل و
نزول∗ تعداد زيادی از انقالبات را طی
قرون متمادی در تاريخ جھان تحليل و
بررسی کردند.
تروتسکی جواب سؤال را به نحو زير
داد:
او در حالی که دست ھايش را به اشاره
حرکت می داد گفت "رشد استالين فقط
می تواند با زور متوقف شود" ".ولی راه
ما زور نيست .من از شما خواھش می
کنم اين را به خوبی به ياد داشته باشيد
تاريخ متد غيرحزبی را در حل مسائل
درون حزبی نمی بخشد .اگر ما می
خواھيم پيشروی استالين را با زور
متوقف سازيم ،بايد اسلحه برداريم و
جنگی داخلی را شروع کنيم .اگر ما يک
قطره خون رفقای حزبی را که منحرف
گشته اند بريزيم ،مھر لعنت نسل حاضر
و آينده بر پيشانی ما خواھد خورد".
وقتی تروتسکی اين حرف ھا را به ما
می زد ،من به ياد شرايط حساس کشور
در سال  ١٩١٨افتادم :منشويک ھا و
سوسيال رولوسيونرھا سخت به
تروتسکی حمله کردند .آن ھا مخالف
انتصاب او به کميسری جنگ بوده ،انواع
اتفاقات وحشتناک را پيش بينی می
ً
مثال می گفتند "او يک ناپلئون
کردند،
خواھد شد ،او يک ديکتاتور خواھد شد".
∗Degenaration -
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پيش گوئی آن ھا اشتباه بود .تروتسکی
ذاتا ً نمی توانست يک ديکتاتور شود .او
مخالف سرسخت ماجراجوئی در سياست
بود .ھميشه با ھر چيز ناپاکی که ممکن
بود او را لکه دار کند مخالفت می کرد.
او ھميشه مخالف استبداد و غصب بود.
تروتسکی در سراسر زندگيش ،از ايده
انقالب سوسياليستی جھانی دفاع کرد
زيرا که اين ايده انسانی ترين مفھومی
بود که می توانست آزادی تمام ستمديدگان
و زحمتکشان دنيا را به ھمراه بياورد.
تروتسکی اخالقاً آدم پاکی بود .او ھرگز
از قدرت سياسی اش برای اھداف سياسی
مشکوک استفاده ننمود .در اين مورد،
موضوع نامه ھای سفيد مھر شده ،که در
دوره جنگ داخلی توسط لنين به او داده
شد به طور ويژه ای مشخص است.
به علت اعتماد خاص به تروتسکی ،لنين
به عنوان رئيس شورای کميسرھای خلق
در سال  ١٩١٨نامه ھای سفيد مھر شده
را به او داد .در پای يک کاغذ سفيد لنين
با دست خود نوشت" :اين دستور رفيق
تروتسکی را من صحيح می شمارم و آن
را تائيد می کنم امضاء و.ا .لنين ،رئيس
شورای کميسرھای مردم".
داستان اين که چگونه اين نامه ھای سفيد
مھر شده بوجود آمد ،به قرار زير است:
در دوران جنگ داخلی يک اپوزيسيون
به اصطالح نظامی در حزب بلشويک،
به رھبری استالين ،پا گرفت .اپوزيسيون
با استخدام و به عضويت درآوردن
افسران ارتش تزاری سابق در ارتش
سرخ مخالفت می کرد .از آنجائی که
تروتسکی اين متخصصين نظامی را به
ارتش سرخ می آورد ،تھمت و برچسب
بر عليه او پراکنده شد که او کميسارھا را
تيرباران کرده و افسران تزاری را به
جای آن ھا قرار می دھد) .آن ھا وقايع
مربوط به کيوبی شف ،تامسکی،
زالوتسکی و ديگران را در نظر داشتند(
لنين به اين تھمت اعتقاد نداشت و به
عالمت اعتماد کامل به تروتسکی ،اين
نامه ھای سفيد را به امضای خود در پای
آن ھا به تروتسکی داد.
در سال  ،١٩٢٧تروتسکی نامه ھای
سفيد را بدون استفاده ،به آرشيو حزب
تحويل داد.
خير ،تروتسکی ھرگز آن ھا را بر عليه
دشمنانش به کار نبرد .خلوص اخالق او
ھميشه در باالترين مرتبه قرار داشت .با
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داليل خوب او به پيروانش گفت" :بھتر
است که آدم يک شھيد باشد تا يک جالد،
بھتر است مرگ را قبول کرد تا بی
حيثيتی را" .تروتسکی به آئينه تاريخ نگاه
می کرد و ھميشه از اين که خود را در
آن يک ديکتاتور ببيند بر خود می لرزيد.
او اين افکار را در جلسات متعدد و به
طرق مختلف برای ما تکرار کرد .او
نمی خواست که مشکالت درون حزبی
را با شمشيری که توسط ھمفکران نظامی
اش به او پيشنھاد شد از پيش پا بردارد.
او اين شمشير را رد کرد زيرا به
قضاوت تاريخ احترام می گذارد.
موقع خروج او با ھر يک از ما ،يک به
يک ،دست داد .وقتی نوبت رفيق واسيارا
شد ،او به محکمی دست تروتسکی را
گرفت و فرياد زد "زنده باد رھبر انقالب
جھانی ،لئون تروتسکی! "لئو داويدويچ
سرزنشانه بر او نگاھی انداخت و به
درشتی گفت" اين درست نيست رفيق ،و
ديگر نبايد تکرار شود" .اين مداحی
فناتيک با شخصيت او ناسازگار بود.
ما به خاموشی به راه خود به منزل رفتيم.
ھريک از ما ،با خود درباره حرف ھای
تروتسکی فکر می کرد و سعی می نمود
که در ضمير خود حک کند که در
مبارزه سياسی درون حزبی چه متدی
مجاز و چه متدی مجاز نيست.
بعد از آن جلسه من با پريشانی و غم
شروع به ياد گرفتن الفبای زندگی زندان
نمودم.
* * * * *
من در آخرين سنگر بلشويکی آخرين نفر
نخواھم بود
ل .تروتسکی-
نوامبر سال  ١٩٢٧بود .مردم شوروی
نگران آينده خود بودند .بين استالين و
تروتسکی يک مبارزه سخت سياسی
جريان داشت .توسعه حوادث بعدی به
نتيجه اين مبارزه بستگی داشت.
مبارزه در شرايط نامساوی انجام می
گرفت .در طرف استالين ،مطبوعات،
دستگاه حزب و دولت ،زندان ،و اردوگاه
ھای توقيف قرار داشتند .در طرف
تروتسکی تنھا عقايد و حقايق.
برای تنظيم "ترازنامه" انجام دستورات
استالين در جھت "دريدن ماسک"

ميليتانت
اپوزيسيون و برای صدور "حکم" ،پس
از به اصطالح "شکست" اپوزيسيون،
پلنوم وسيعی از کميته مرکزی و
کميسيون کنترل مرکزی در کرملين
تشکيل شد .با اشاره رياکارانه به
مطبوعات سازمان ھای محلی حزب که
از دسترسی به ھرگونه اطالعات واقعی
در مورد ماھيت و واقعيت اختالفات در
حزب و يا در مورد آخرين اسناد لنين و
وصيت نامه او ،محروم شده بودند ،با
فريب حزب و تھديد آن به اخراج
تروتسکی ،زينوويف و عده زيادی از
بلشويک ھای قديمی از صفوف حزب،
پلنومی که در کرملين تشکيل شده بود اين
چنين پيروزيش را جشن گرفت.
ترکيب اعضاء ،در اين باالترين مرجع
حزب ،بعد از مرگ لنين به طور مؤثری
تغيير کرده بود .تمام کمونيست ھای
صديق و از نظر ايدئولوژيک رشد يافته،
کسانی که در انقالب ،جنگ داخلی ،و
پايه گذاری حزب کمونيست نقش رھبری
داشتند ،از آن حذف شده بودند .استالين
تدريجاً و در نھان به جای آن ھا افراد
درجه دوم انقالب را جايگزين کرده بود.
اين ھا افرادی بودند با رشد ايدئولوژيک
ناقص و عدم استحکام عقيده ،کمتر پای
بند اصول بوده ولی از طرف ديگر
بيشتر رام و تابع بودند ...عده زيادی از
آن ھا موفق به تسکين وجدان ناراحت
شده و در جلسات به ھر فرمانی که
متنافی با اعتقادات و ايمانشان بود رأی
می دادند .اين زمانی بود که حزب و
دستگاه دولت به انواع معامالت کاله
بردارانه نزول کرده بود .اين اشخاص از
روی ترس ،به ھر پيشنھادی از طرف
دبيرکل –استالين -رأی می دادند.
در آن سالھا اختيارات و اھميت دبير اول
حزب و کميته ھای حزب شروع به
افزايش غيرعادی نموده بود .برای کمک
به دبيران اول کميته ھای محلی و ايالتی
و در کميته مرکزی ،گروه مخصوص
نيمه نظامی کمونيست ھای جوان تشکيل
شد که ھرگونه دستور ھر دبير اولی را
اجرا می کرد .اين گروه به اصطالح
"مولود چيکس" امکان داشت به ھر نوع
جلسه حزب با دستورات بخصوصی
فرستاده شود –به طور مثال -اسباب
شکست يک کانديدای نامطلوب را فراھم
آورند ،از مخلوقات دستگاه استالينی
حمايت نمايند و سخن رانی کمونيستھای
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صديق را به ھم بزنند و نظائر آن.
استالين از اين جوانان مسلح کادرھای
قابل اعتماد ارتجاع را انتخاب می کرد،
کسانی که آماده بودند تا انقالب روسيه را
خفه کرده آن را به انقالب ملی خالص،
کوته فکرانه و ترميدوری مبدل کنند.
در طی آخرين حضورش در کرملين
تروتسکی نطق آماده ای را خواند.
دوستانش قبالً او را آگاه کرده بودند که
عده زيادی از اين مولود چيکسھا با
دستور برھم زدن سخنرانی او ،وارد
سالن پلنوم خواھند شد .اين اولين باری
بود که تروتسکی سخن رانی اش را قبالً
نوشت.
اين متن گفتار او می باشد) .نقل از
خاطره(:
چشمان حزب را بسته اند .حزب راھش
را کورکورانه و از روی احساس تعيين
کرده نمی داند به کجا می رود .بگذاريد
حزب خودش ببيند که به کجا کشيده می
شود ....انقالب دچار وقفه نخواھد شد .يا
به جلو رفته يا به عقب برگردانده می
شود .راه سومی وجود ندارد .سوسياليزم
در يک کشور سوسياليزم ملی است.
چنين سوسياليزمی به مارکس و لنين که
اين مطالب را به ما آموختند ،غريبه
است .با نگاه داشتن انقالب ،از
انترناسيونال به ناسيونال می رسيد .شما
ً
عمدا اجازه داديد فرصت
آگاھانه و
شرايط انقالبی در چين ،ھندوستان و
ساير کشورھا از دست برود .شما از اين
رو اين کار را کرديد که به پيروزی
انقالب جھانی ايمان نداريد ،ايده ای که
برای ھميشه در قلب مردم زنده است.....
به خاطر ساختن "سوسياليزم" ملی شما
شعله ھای آتش انقالب روسيه را خاموش
کرده ايد که از آن فقط خاکستر دود کننده
ای باقی مانده است .شما ھرگونه اتفاق
جھانی را با تئوری ملی خود جور کرده
ايد .اين جنايتی است بر عليه تاريخ
پرولتاريای تمام کشورھا .شما به ايده
ھای انترناسيوناليزم و کمونيزم خيانت
می کنيد ...اين غروب انقالبات جھانی و
انقالب روسيه است ...شما در عرصه
داخلی نيز از )موضع( لنين عقب گرد
کرده ايد .پرولتاريای روسيه قدرت
شوراھا را به قيمت خون فتح کرد ،و در
عوض چه گرفته است؟ زندگی کارگران
ترميم نشده است .شما برنامه ی ما را
برای صنعتی کردن کشور رد کرديد ،و

٢٤

آن را ماوراء صنعتی کردن خوانديد .ما
پيشنھاد کرديم که صنعتی کردن به خرج
ثروتمندان ،با افزايش ماليات بر بخش
مرفه جمعيت شھر و ده ھر دو انجام
شود .ولی شما خواستيد آن را به قيمت از
پا افتادگی طبقه کارگر انجام دھيد .بين
برنامه ما و شما به اندازه يک دره فاصله
است ...بوروکرات ھا بر کشور ما
سروری می کنند .آن ھا انقالبيون را
لگدمال می کنند ،در ضمن محکوم کردن
آن ھا ،اظھار می کنند "اين را بگير
برای سال ١٩١٨؛ شما رھبران را بر
اين اساس انتخاب می کنيد ".اگر شما از
ما پشتيبانی کنيد ،ما شما را انتخاب
خواھيم کرد؛ اگر ما را حمايت نکنيد،
شما را به بيرون پرتاب کرده به زندان
می اندازيم "شما در سراشيب خطرناک
انحطاط طی طريق می کنيد"....
تروتسکی به تندی صحبت می کرد.
صدايش پائين می گرفت و سپس دوباره
مانند صدای زنگ بلند می شد ،به اين
ترتيب کلمات خشم آگين وی در تمام
سالن می پيچيد و افکار کارمندان حزب
را مغشوش می کرد .آن ھا با متد ديوانه
ھا از صندلی ھايشان می جھيدند و فرياد
می زدند "کافی است! خفه اش کنيد!
مرده باد او!"
در سالن سر و صدای باور نکردنی بر
ھوا خاست و با گذشت زمان تشديد يافت.
مأمورين و مولود چيک ھا ديوانه شده
بودند بر ميزھا می کوبيدند ،پا به زمين
می زدند ،فرياد می زدند ،صندلی ھا را
به اطراف حرکت می دادند .و آن ھا اين
درھم ريختگی و شلوغی را در پاسخ به
کلمات و خنده ھای اھانت آميز و شکلک
قلدران مضحکی که در جايگاه رياست
نشسته بودند ،انجام می دادند .با حمله
تروتسکی به نقطه ضعف آن ھا،
بوروکرات ھای حزب به دور استالين
جمع شدند ،ھرگز ظن نبردند که آن ھا
ھمراھان موقتی او ھستند ،به نوبه خود
او به خدمت آن ھا خواھد رسيد .آن ھا
آشوب عظيمی برپا کرده ھيجان خارق
العاده ای را به نمايش گذاردند .عده ای
کتاب و اشياء سنگين به تريبون ،به
طرف تروتسکی پرتاب نمودند .از درون
سالن فريادھا بود که شنيده می شد:
"مار! ،دون صفت! آشغال بی ارزش!
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مار را جلوی ديوار بگذاريد!∗" استالين
از سکو شکلک در می آورد و کيوبی
شف به اشاره استالين اين جوانان را به
از پا انداختن تروتسکی تحريک می کرد.
اين ساعتی غم انگيز برای انقالب روسيه
بود .تروتسکی ،آرام و آگاه بر جای خود
ايستاده بود .در آن دقايق او ناخدای کشتی
در حال غرق شدن را به ياد می آورد.
فقط با اين تفاوت که اين دريا نبود که در
تالطم بود ،بلکه دزدان دريائی ،حيوانات
خزنده ،فش فش می کردند و آماده می
شدند که او را نيش بزنند ،مسموم کنند و
بکشند .برای دوری گزيدن از فش فش
اين حيوانات خزنده و فرياد وحشيانه ای
که از سالن بر می خواست ،تروتسکی
افکارش را متمرکز کرده به خواندن متن
سخنرانی ادامه می داد .او آن را نه برای
بوروکرات ھا ،بلکه برای قضاوت تاريخ
می خواند.
ناتوان در بازداشتن تروتسکی از سخن
رانی ،رھبران کنفرانس قبل از آن که
تروتسکی نطق اش را تمام کند تند نويس
را از جلسه خارج کردند .با اين حرکت
عربده زنی بر عليه تروتسکی باال گرفت
و به آن جا کشيد که مستقيماً خشونت بر
عليه او و کشتن او را طلب کردند .اراذل
دم گرفتند:
"مار را بزن ،مار را بزن ،مار را
بزن"،
مثل اين که ھمه آن ھا ديوانه شده باشند.
در بعضی از حالت ھا عصبانيت از
کنترل خارج شده متمايل به ديوانگی ،در
صورت ھا ديده می شد؛ در حالت ھای
ديگر چشم ھا سرخ خونی شده بود و
نفرت آتشين از سخن ران در آن ھا ظاھر
بود .اين ھا مولود چيک ھا بودند .آن ھا
ھم چون آدمکشان به طرف جايگاه حمله
بردند .آن ھا به آن جا نرسيدند.
در جلوی آن ھا قامت عظيم فرمانده
نظامی منطقه مسکو ،بلشويک قديمی،
کارگر قديمی پترزبورگ ،نيکالی
ايوانويچ مورالف نمودار گشت .او با
مشت گره کرده آماده ايستاده و منتظر
شد .آدمکشان پس نشستند.
اين روز تاريکی در انقالب روسيه بود.
در آن روز پرچم حزب کمونيست روسيه
لکه دار شد ،پرچمی که در طول سه

انقالب روسيه افراشته نگه داشته شده
بود ،پرچم انقالب اکتبر .در آن روز ،دو
تن از رھبران )حزب( تروتسکی و
زينوويف ،از حزب اخراج شدند.
حزب و طبقه کارگر اين انتقام از
رھبران حزب کمونيست را به عنوان
تراژدی شخصی تلقی کردند .به عنوان
اعتراض ،کمونيست ھای زيادی کارت
حزب را پس دادند .حزب به خاموشی
فرو رفت زيرا که ترور زجرش می داد.
مردم ديگر خودشان نبودند .آن ھا يک
طور فکر می کردند و طور ديگر عمل
می نمودند.
بورکرات ھای استالينيست به طور
وقيحانه ای ،به عضويت در آوردن
جوانان و جاھالن را به حزب "لنينيزم"
خوانده ،برای ادامه جنايات بر عليه حزب
از آنھا استفاده نمودند .اين جنايات ھرگز
متوقف نشد .اين سپيده دم ترميدور
روسيه بود.
اوايل تابستان  ١٩٢٨يک روز صبح
چکيست ھا تروتسکی را دستگير
کردند ١.چه کسی می توانست دستش را
برای چنين عمل شرم ناکی بلند کند؟
تروتسکی در آن زمان در کرملين زندگی
نمی کرد بلکه در آپارتمان ھم فکرش
بلوبوردوف ،کميسر امور داخله اتحاد
شوروی زندگی می نمود .تروتسکی به
فاصله کوتاھی بعد از اخراجش از حزب
ھمراه خانواده اش کرملين را ترک نمود.
بلوبوردوف نتيجه ی بلوبوردف مشھور
بود که در کاخ لوب تو ،به جرم شرکت
در قيام بوکاچف در مسکو ،اعدام شده
بود .امپراطور کاترين دوم جد نيکالی
دوم فرمان اعدام را امضاء کرده بود و
بلوربوردوف ،نتيجه بلوربوردوف در
سال  ١٩١٨در اکاترين بورگ )شھر
کاترين( حکم مرگ نيکالی دوم ،نتيجه
کاترين ،را صادر کرده بود.
در منزل بلوبوردوف واقع در خيابان
گراندوسکی ،من عکسی کمياب ،از
ورود تزار نيکالی دوم و خانواده اش به
اکاترين بورگ ،در سال  ،١٩١٨ديدم.
تزار نيکال با قطاری که تازه با آن وارد
شده بود در زمينه عکس با وليعھد
الکساندر ،ملکه ،الکساندر نيودورونا،
چھار دختر آن ھا ،دکتر شخصی تزار،

∗ -اشاره به تيرباران

 -١تروتسکی در ژانويه  ١٩٢٨دستگير و به
آلماآتا تبعيد شد.
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ايستاده بود .تزار نيکال انيفورم نظامی به
تن داشت که بر آن درجه سرھنگی ارتش
روسيه ديده می شد .در حالت خبردار
نظامی ايستاده ،به رھبران حکومت
اورال سيبری بلودوروف ،مراچوفسکی
و مستوف که با کت چرمی در بر و
طپانچه بر کمر در مقابل او ايستاده
بودند ،سالم می داد .ھر سه تن حکم
مرگ نيکالی دوم را امضاء کردند.
ھيجده سال بعد ھمه آن ھا به دستور
استالين تيرباران شدند.
من يک مقدار از داستان دور شدم .ولی
ً
کامال مؤثری از وجود
اين تذکرات دليل
ترميدوری است که توسط ھمدستان
استالين فراھم آورده شد .چه کسانی را آن
ھا کشتند؟ چه کسانی را دستگير کردند؟
چکيست ھا بعد از يک جستجوی کامل،
به تروتسکی گفتند که تا  ٧بعد از ظھر او
در خانه اش توقيف شده و سپس به شھر
آلماآتا تبعيد خواھد شد .ھمسر
بلوبوردوف با تلفن مرا از اين جريان
باخبر ساخت .او ،فينا ويکتورونا
يابلونسکايا ،در مدرسه روزنامه نگاری،
تاريخ روسيه را تدريس می کرد و
دوست نزديک ھمسر تروتسکی ،سدووا
بود .او خانواده تروتسکی را تا خود
قطار در ايستگاه کازان ھمراھی نمود.
زندگی يابلونسکايا ،به طور دردناکی در
سال  ١٩٣٧بر روی رودخانه دن در
روستوف جائی که به ھمراه شوھرش
تيرباران شد ،قطع گرديد .يابلونسکايا از
من خواست تا فوراً رفقای حزبی را از
دستگيری تروتسکی باخبر سازم ،تا
بتوانند در ساعت  ٧بعدازظھر برای
وداع با تروتسکی به ايستگاه بيايند.
در ساعت مقرر ده ھزار کمونيست
عضو اپوزيسيون در ايستگاه کازان جمع
شدند .ھمه جای ايستگاه از مردم پر شده
بود ،به انضمام سکوھا و ريل ھای قطار.
اسباب ھای تروتسکی در کنار در ،روی
ھم انباشته شده بود ،چمدان ھا ،کتاب ھا،
بسته ھا .در اين جا نيز سگ شکاری او
با خال ھای خاکستری به زنجير بود.
قطار تحت فشار کامل بخار آماده حرکت
بود .در انتھای قطار يک واگن خالی که
پرده سفيد پنجره ھايش پائين کشيده شده
بود ،قرار داشت .اين واگن برای
تروتسکی و خانواده اش بود.
ساعت  ٧شد ولی تروتسکی نيامده بود.
از چکيست ھا که در ميان ما می گشتند
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پرسيديم که چرا تروتسکی تأخير کرده
است ،ولی آن ھا چيزی نگفتند .در
سراسر طول ريل ھای قطار گوشه به
گوشه تظاھراتی برپا شد .ناطقين درباره
توطئه ی کرملين بر عليه انقالب و
انترناسيونال کمونيستی صحبت می
کردند .ناگھان تعداد زيادی عکس بزرگ
از تروتسکی ظاھر شده ،روی واگن ھا و
پنجره ھای ايستگاه الصاق گرديد.
وقت گذشت و تروتسکی نيامد .ما نگران
شديم .تمام زندگيش از جلو ما رژه رفت.
"به چه جرأتی آن ھا دستشان را بر عليه
تروتسکی بلند کنند؟" فکر مضطرب ما
چنين بود .افراد بزرگ کمی در روی
زمين وجود دارند که زندگيشان را وقف
خوشبختی بشريت می کنند و تروتسکی
تبعه ی دنيا بود ،تبعه ی تمام جھان.
بألخره مھندس قطار روی سکو ظاھر
شد .او مضطرب به نظر می رسيد و
عجله داشت تا سوار لوکوموتيو شود .ما
او را متوقف کرده از او شروع به
پرسش نموديم .او بدون گفتن چيزی از ما
دور شد .چکيست ھا به کمکش آمدند و
از حلقه ما درش آوردند.
ساعت نزديک  ١١شب بود .قطار سوتی
کشيد و شروع به حرکت کرد .ما نمی
دانستيم جريان چيست .تروتسکی آن جا
نبود ولی قطار شروع به حرکت نمود.
يک نفر فرياد زد "آن ھا تروتسکی را از
ما مخفی کرده اند!" .اين فرياد مثل يک
رعد و برق در تمام مسکو پيچيد .ما نرده
ھای قطار را گرفته سعی در متوقف
نمودن قطار نموديم .می خواستيم
تروتسکی را ببينيم .ولی قطار سرعت
گرفت و ما را به اطراف پرتاب کرد.
مردم می افتادند و دوباره برخاسته نرده
ھای ترن را دوباره می گرفتند .به نظر
می رسيد که قطار آھسته شده است ولی
اين فقط تصور ما بود .عده زيادی از ما
روی ريل ھای قطار دنبال آن می
دويديم ،بلند فرياد می زديم ،ھرکس به
طريق خودش ،ولی ھمه با ھيجان عظيم.
با وجود اين صدای تلق تلق چرخ ھای
آھنين صدای ما را در خود غرق کرد،
تنھا ،صدائی رعد مانند مثل صدای توپ
در گوش ما باقی ماند ...اين يک نوع
"جنگ اعصاب" بود که کاپل ھا در
لباس مولود چکيست ھای استالينيست بر
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عليه چايوف ھا ١در لباس بلشويک-
لنينيست به راه انداخته بودند .اين يک
جمله روانی توسط محرکين بود که توده
ھای کمونيست را که در آن جا جمع شده
بودند به تشنج انداخت.
فقط موقعی که ترن از نظر ما دور شد،
ما از حرکت ايستاديم .ھمه چيز در آن
حوالی تاريک و خاموش بود ،ريل ھا،
با برق سردی سوسو می زد .ھريک از
ما دردی جسمانی و روحی حس می
کرديم .غمگينانه از محوطه ريل ھا به
ساختمان ايستگاه مراجعت کرديم .در
مقابل در ورودی جمعيتی مھيج ايستاده
بود که ما آن ھا را نشناختيم ،آن ھا فرياد
می زدند" ،به طرف کرملين! به طرف
کرملين! به طرف کومينترن!".
در ابتدا فکر کرديم که "چپ روھای" ما
ھستند که تحت تأثير احساس نوميدی
فرياد می زنند ،ولی با نگاھی دقيق تر
مشاھده کرديم که اکثريت چپ روھا
مخالف ھرگونه تظاھرات ھستند .اين
محرکين بودند که فرياد می زدند .آن ھا
می خواستند در شھر به تظاھرات به
بپردازيم با اين ھدف که به جرم برھم
زدن صلح و ايجاد بی نظمی بر عليه ما
پرونده درست کنند.
ما بايد برای آن آماده می بوديم .پيروان
استالين ،در روزنامه ھا و جلسات دروغ
ھا در مورد ما پخش می کردند و ما را
به ھر نوع گناه اخالقی متھم می کردند.
ما از رفتن به کرملين و ياکومينترن
سرباز زديم و در عوض به خانه رفتيم،
تا آن شب را برای ھميشه به ياد بياوريم.
در حالی که از خيابان مااليا برونايا به
خانه می رفتيم ،يکی از آشنايان را
مالقات کردم .او آدمی بود بی فرھنگ،
در آن روزھا از اين نوع آدم ھا زياد
 -١والديمير .او .کاپل فرمانده سواره نظام
بود که رھبری حمالت بی رحمانه ای را در
سال  ١٩١٨در جنگ کازان به عھده داشت.
بعداً وی رئيس ژنرال ھای جنگی تحت
فرماندھی آدميرال کولچاک ،فرمانده منطقه
تحت کنترل ارتش سفيد سيبريه شد .و ھنگام
عقب نشينی کولچاک در  ،١٩٢٠مرد.
واسيلی .ال .چاپوف فرمانه محلی ارتش سرخ
در ناحيه ولگا بود که قھرمان حماسی جنگ
داخلی گشت .در  ١٩١٩ھنگام نبردی در
جبھه شرق ولگا و جنوب اورال ،محلی که
سربازان کولچاک بارھا از آن به عنوان
"افراد کاپل" نام می بردند ،کشته شد.
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بودند .آن ھا خود را کنار نگاه می
داشتند .او موقعی که به نظرش آمد که
اپوزيسيون دست باال را می گيرد ،خود
را به من نزديک کرده چاپلوسی نمود،
چند کلمه به عنوان ھمدردی می گفت ،در
ذھنش برای خود در آينده ،جای گرم و
نرمی در نظر می گرفت .اين شخص
اينک ترسيده بود .با ظرافت ،اين طرف
و آن طرف نگاه می کرد ،با احتياط زياد
به طرف من آمد و به نجوا گفت" :با
تقدير بازی مکن .کار تو تمام شده است،
بھتر است يک جا خودت را پنھان کنی و
يا به روستا بروی ،زمان بدی است ھيچ
کس نمی داند چه خواھد شد".
متأسفانه چنين شد ،حق با او بود .زمان
بدی بود .تمام افراد شجاع و ارزنده ،آزاد
فکرانی که آشکارا نظرات خود را
درباره بربريتی که در حزب و کشور
رواج داشت بيان می کردند از کار
برکنار شدند و يا تنزل درجه يافته به
نقطه نامعلومی فرستاده می شدند .و يا
نامشان در ليست سياھی که برای خفقان
عمومی تھيه می شد ،قرار می گرفت.
توقيف اعضاء اپوزيسيون در سراسر
کشور ادامه داشت .تھمت و لودادن
موضوع روز شد .مردم بر ضد يکديگر
جاسوسی می کردند و يکديگر را لو می
دادند .اين اعمال ناشی از وفاداری به
"قدرت حاکم" نبود بلکه از ترس ناشی
می شد .ترس از اين که اگر کسی را لو
نمی داد ،خود مردود اعالم شده و يا به
محاکمه کشيده شده به علت لو ندادن
محکوم می گرديد ...عده زيادی از اين
قبيل افراد به زندان فرستاده شدند.
وضعيت کشور اين چنين بود .خيانت،
وطن پرستی ناميده می شد و پستی و
شرارت ،شجاعت تلقی می گرديد .برای
چنين خصوصياتی جوايز و مدال ھا به
پاداش داده می شد .مردم شروع به
ترسيدن از يکديگر نمودند .وحشت به ھر
خانه ای قدم گذاشت .سالم گفتن به ھمسر
رفيق دستگير شده خطرناک بود .اگر
يک روز کسی شخصی را لو داده بود،
روز ديگر اين شخص در زمين آب شده
و مفتری پاداش می گرفت .سپس شخص
دومی به اولی تھمت زده و او نيز به
ھمان سرنوشت دچار می گرديد .اين
دوره اکنون ،دوره "عدم اعتماد و
سوءظن در روابط مردم" ناميده می
شود.
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روز بعد يابلونسکايا دوباره به من تلفن
نمود و حقايق اسف انگيز روز گذشته را
برای من تعريف نمود .قصه از اين قرار
بود که در روز قبل ما تروتسکی را
بدرقه نکرديم ،بلکه واگن خالی با پرده
ھای سفيد بسته را ھمراھی کرده بوديم.
استالين از اجتماع اپوزيسيون در ايستگاه
قطار می ترسيد و به ) (G.P.Uدستور
داده بود که عزيمت تروتسکی را تا زمان
ديگری به تأخير بياندازند .او دستور داد
که "عمليات" اين دفعه بايد بدون سر و
صدا ،بدون اخطار قبلی به تروتسکی
انجام گيرد تا ھيچ کس از آن اطالع
نداشته باشد.
آن ھا تروتسکی را در ساعت  ٢صبح از
خواب بيدار کرده بودند .به او گفته بودند
که عزيمت او برای سه روز به تأخير
افتاده است .او اين را باور کرده بود٧ .
ماشين با مأمورين مسلح ) (G.P.Uبه در
خانه او در خيابان گرانوسکی رفتند.
فيشکين يکی از اعضاء مقتدر G.P.U
فرماندھی آن ھا را به عھده داشت.
تروتسکی به فيشکين اعتراض نمود .او
خواست به او اجازه داده شود با
اورژينيکدزه تلفنی صحبت کند .فيشکين
جواب داد" :شما نمی توانيد با
اورژينيکدزه صحبت کنيد ،ولی شما می
توانيد با کيوبی شف و يا من ژينسکی١
که مسئول عمليات ھستند ،صحبت کنيد".
تروتسکی پاسخ داد" :من با کيوبی شف
صحبت نخواھم کرد .آن خائن بايد در
سال  ١٩١٨در سامارا تيرباران می
شد ....من با من ژينسکی نيز صحبت
نخواھم کرد ،زيرا من از آدم دو رو
خوشم نمی آيد".
 -١تروتسکی ،منژنيسکی را دو رو ،متقلب و
خائن می دانست و درباره او چنين می گفت:
"اين شخص به گروه دوزه بازان تعلق دارد".
يک بار در سال  ،١٩٢٣منژنيسکی به کميته
انقالبی رفت و با نجوا و دسيسه کاری به
تروتسکی گفت" :لئوداويدويچ ،توطئه ای بر
عليه شما در حال وقوع است .من می خواھم
پشتيبانی خود را به شما پيشنھاد کنم.
"تروتسکی درباره آن می گويد" :من از آن
توطئه اطالع داشتم که رھبر و حاميش
استالين بود .ولی با منژنيسکی ،کسی که به
او اعتماد نمی کردم ،کاری نداشتم".
)تروتسکی به اين جريان در کتاب زندگی من
صفحه  ٤٤٨ -٥٠اشاره می کند(
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تروتسکی برخاسته به اطاق بعدی که
ھمسر و پسرش در آن بودند ،رفت .پشت
سر او در به تندی بسته شده و قفل گرديد.
فيشکين به در ھجوم برده شروع به مشت
کوبيدن به در نمود .در باز نشد .سپس او
به مأمورين  G.P.Uدستور داد در را
بشکنند .آن ھا در را شکستند و به اطاق
ھمسر تروتسکی ريختند.
تروتسکی روی نيمکت نشسته با پسر
بزرگترش صحبت می کرد .فيشکين
عصبانی شده به طرف او دويده ،به حالت
خبردار نظامی ايستاد و گفت:
لئوداويدويچ من فقط يک سرباز ھستم ،آن
ھا به من فرمان دادند ،و من مجبورم
دستوراتم را اجرا کنم .لطفاً صحبت من
را درک کنيد .شما نيز يک سرباز بوديد.
"تروتسکی به اين جمله با عصبانيت
جواب داد" :بله ،من يک سرباز انقالب
بودم .ولی تو يک سرباز تورميدور
ھستی".
فيشکين گيج و رنگ پريده آن جا ايستاد.
کلمات تروتسکی مثل ضربه شالق بر او
نواخته شد .حواس اش را جمع نموده به
مأمورين  G.P.Uدستور داد تا دست
ھای تروتسکی را گرفته او را به زور به
ماشين منتقل کنند .ساعت  ٥صبح بود.
اولين کارگران در راھشان به کارخانه
در خيابان بودند .سدوف ،پسر تروتسکی،
از پنجره اطاق به آن ھا توسل جست .او
بلند فرياد زد که چکيست ھا به خانه
تروتسکی ھجوم برده و با او بد رفتاری
می کنند .سپس آن ھا دست ھای سدوف
را گرفته او را نيز به ماشين کشيدند.
سدووا ،ھمسر تروتسکی ،در حالی که
توسط فينا يابلونسکايا کمک می شد ،از
پله ھا پائين رفت.....
* * * * *
محاکمه زينوويف و کامنف )(١٩٣٥
در فوريه  ،١٩٣٥زينوويف و کامنوف
را از لنينگراد به سلول ما آوردند .ھمراه
آن ھا عده زيادی از فعالين سياسی گارد
قديمی بلشويک ،که در محاکمه قتل
کيروف متھم بوده و به جرم ادعائی
شرکت در خيانت محکوم شده بودند،
آورده شدند.
زينوويف خسته می نمود .به نظر می
رسد به علت بيماری الغر شده باشد .فقط
در چشمانش با آن آتشی که نه چندان پيش
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چشمان زيادی را گرمی بخشيده بودند،
برق می زد .او در ضلع شمالی سلول ما،
و کامنوف در ضلع مقابل زندانی گرديد
تا نتوانند با ھم مالقات کنند .ولی در ھر
زندانی ديوارھا به طور نامرئی از بين
می روند ،و مردمی که به يکديگر
نزديک ھستند با يکديگر تماس حاصل
کرده ،يکديگر را می شنوند .در تمام
شبانه روز پست غيرقانونی در زندان در
ً
فورا بسته پستی حمل می
حرکت است و
شود .پست زندان به ندرت به مقصد نمی
رسد .کامنوف و زينوويف به طور
مستمر با ھم ارتباط داشته ،ھر روز
برای يکديگر ده ھا نامه و يادداشت می
فرستادند.
ما روزانه دو مرتبه موقع قدم زدن در
حياط زندان ،با زينوويف مالقات می
کرديم و می توانستيم کامنوف را دويست
متر دورتر ببينيم .موھای او خاکستری
شده بود ولی ھنوز بشاشانه قدم برمی
داشت .ھميشه افراد زيادی دور و بر او
بودند.
روز اولی که زينوويف را ديديم از او
راجع به نيکواليوف "قاتل" کيروف
پرسيديم .آيا او را شخصاً می شناخت؟ آيا
واقعاً زينوويف دستور کشتن کيروف را
به او داده بود؟ زينوويف با شگفتی گفت:
"البته که نه" ".من نيکواليف را نه می
شناختم و نه ديده بودم و اکنون آن ھا به
من می گويند که او يکی از اعضاء
اپوزيسيون ما بود و ھمسرش گويا منشی
کيروف بوده است .اين امکان دارد؛ ولی
من ھرگز به کسی دستور ندادم کيروف
را بکشد .استالين اين داستان را از خود
ساخته تا با ما به آسانی معامله کند.
مأمورين جاسوسی خارجی کيروف را
کشتند و يا او به دستور استالين به دست
پليس مخفی خود ،کشته شد"....
ما به حرف ھای زينوويف اعتقاد داشتيم.
ما می دانستيم که او نمی توانست شريک
جرم در قتل کسی باشد .اعتقاداتش،
درستی و زيرکيش او را در مقابل ترور
شخصی قرار می داد .مرگ بر کيروف
از ھمان منبعی نازل شد که مرگ بر
فرونزه نازل شده بود .آن ھا ھردو از
پيش پا برداشته شدند ،زيرا آن ھا مانند
رقيبی برای مقام مقتدر دبيرکلی ،قدرت
عاليه در کشور ،به نظر می آمدند.
محاکمه لنينگراد در پشت درھای بسته
انجام گرفت .ھيچ خارجی به آن پذيرفته
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نشد .پانصد نفر پليس مخفی صندلی
تماشاچيان را در دادگاه اشغال کردند .اين
افراد رؤسای جمھوری محلی و مأمورين
واليتی  G.P.Uبودند ،که به محاکمه
دعوت شده بودند تا خود را با متد جديد
قضائی در مورد مخالفين سياسی آشنا
سازند .ياگودا رئيس  G.P.Uنيز آن جا
بود .ياگودا ناراحت به نظر می رسيد و
دائم به در نگاه می کرد .به علت داليل
نامعلوم آخرين جلسه محاکمه ،که متھمين
در آن حضور داشتند ،به تأخير می افتاد.
حتی قضات نيز علت واقعی را نمی
دانستند.
سپس ناگھان ياگودا به طرف در رفته و
يک شخص ناآشنا که به نظر می رسيد
از مليت ھای شرقی باشد به طرف او به
درون آمد .ھيچ کس اين شخص را قبالً
نديده بود .آن ھا حدس زدند که او ممکن
است از جنبش کمونيستی زيرزمينی
شرق آمده باشد .ياگودا نسبت به اين
مھمان بينھايت مؤدب بود .او صندلی جدا
از ساير مردم را به او تعارف کرد .بعد
از آن ،آخرين جلسه دادگاه شروع شد.
بر صندلی مدافعين ،گارد قديمی لنينيست،
کامنف ،يودوکيموف ،سارکيس ،گسن،
باکف ،ياگانين و ديگران که سرھايشان
بارھا در طول سه انقالب روسيه با گلوله
تھديد شده بود ،نشسته بودند .تنھا متھم
اصلی ،نيکواليف ،مأمور مزدور
 ،G.P.Uبر صندلی متھمين ديده نمی
شد .اين قاتل مزدور شاھد خطرناکی بود
که به فوريت از پيش پا برداشته شده
بود...
زينوويف برای آخرين دفاع قدمی به جلو
ً
شديدا آشفته بود و به ھمين
برداشت .او
دليل بريده بريده صحبت کرد .آن چه که
او را آشفته کرده بود ،حضور "مھمان"
ناشناس و اسرارآميز بود که در آن لحظه
ظاھر شده بود .او اين مھمان ناشناس،
استالين را ،با قيافه مبدل شناخت .دبير
کل با ماسکی بر صورت ،بر زينوويف
چنان نگاه می کرد که يک مار آماده
حمله به طعمه نگاه می کند" .چرا اين
شخص وحشتناک به اين جا آمد؟ "فکری
در خاطرش برق زده ،مانند صاعقه او
را تکان داده و قدرت صحبت و فکر
کردن را از او گرفت" .چه چيزی او را
به اين جا کشيده است؟ دست اسرارآميز
تقدير جنايت کاران را به صحنه جنايت
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می کشاند ...او برای کشتن به اين جا
آمد".
قدرت روحی زينوويف قادر به تحمل
تشنج اعصاب او نبود .او می خواست که
قاتل اصلی کيروف را که در آن لحظه با
صورت گريم کرده در دادگاه نشسته بود
معرفی کند .ولی نتوانست خودش را به
اين کار وا دارد .حمله قلبی به او دست
داد و زينوويف نقش بر زمين شد .دادگاه
برای نيم ساعت به تعويق افتاد .بعد از
تنفس زينوويف صحبتش را مثل
گناھکاری که به جرائمی که ھرگز
مرتکب نشده است اقرار می کند ادامه
داد .مشاھده زينوويف در آن حالت متشنج
روحی ،شرم آور بود .شخص نمی
توانست باور کند که ھمکار لنين و رئيس
کمينترن می توانست به اين اضمحالل
برسد.
قضات استالينيست اعمال سياھشان را
اجرا کردند .آن ھا اراده يکی از برجسته
ترين شخصيت ھای بلشويزم روسيه را
شکسته و روحش را از ھم پاشيدند.
استالين ،با صورت گريم کرده ،از تحقير
حريف سياسی اش لذت می برد.استالين
می دانست که موقعی که چکيست ھا
برای دستگيری زينوويف رفته بودند او
خشمانه فرياد زده بود" :اين ترميدور
است .انقالب از دست رفته است" .اکنون
استالين به اين روبسپير روسی که
سرنگون شده بود می خنديد .استالين با
خود فکر می کرد" ،من تاريخ جھان را
می سازم" ".نسل آينده فقط به من ايمان
خواھد داشت که چه افرادی چه جايگاھی
را در صحنه شطرنج انقالب اشغال
کردند".
بعد از زينوويف ،کامنوف آخرين نطق
دفاعی اش را ايراد کرد .نطق او محکم و
قانع کننده بود .در اين لحظات مرگ آور،
او از حقانيت اپوزيسيون و مقام بشری آن
دفاع نمود .کامنوف صاحب فکری منقد
بود که به ھمين دليل لنين او را دوست
داشت و ھميشه او را نزديک خود نگاه
داشت .کامنوف بدون وقفه در شورای
کميسرھای خلق و در ) O.S.Tشورای
کارگران و دفاع( معاون لنين بود و بارھا
در جلسات دفتر سياسی به جای او
نشست.
در نطق دو ساعته اش ،کامنوف تقريباً
درباره ی نکات زير صحبت کرد.
"تاريخ به ھبرتيست ھای فرانسوی
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فرصت نداد تا درباره اشتباھشان فکر
کنند ١.آن ھا زير تيغ گيوتين تلف شدند.
تاريخ به ما وقت زيادی داد ،ولی ما از
آن استفاده نکرديم و يا تصميمات الزم را
نگرفتيم .ما بايد برای اين کار سرزنش
شويم) ".من از خاطره نقل می کنم(
ھنگام تنفس ياگودا نزد کامنوف آمد و از
ً
فورا صورت جلسه را تصيح
او خواست
کند .عجله ياگودا مدافعين را مضطرب
نمود .آن ھا چنين برداشت نمودند که
استالين عجله دارد که کار آن ھا را تمام
کرده و می خواھد ھرچه زودتر يک
صورت جلسه تصيح شده برای تاريخ به
جا گذارد .تمام مدافعين به انضمام
کامنوف فکر می کردند "آن ھا می
خواھند ما را تيرباران کنند ".او شروع
به تصيح صورت جلسه نمود .ولی به
علت تشويشی که داشت ،دستش لرزيد و
يک قطره بزرگ جوھر به صورت
جلسه ريخته شد و به سرعت به تمام
صورت جلسه ای که تصيح می کرد،
دويد .امنوف گناھکارانه و از روی
خجالت نگاھی به ياگودا کرد ولی چيزی
نگفت .بعد از مکثی کوتاه ،ياگودا با
تبسمی زورکی به کامنوف گفت" :لئو
بوريسوويچ ،شما امروز خودتان نيستيد.
مھم نيست ،شما می توانيد فردا آن را
تصيح کنيد ".او صورت جلسه را
برداشته و دور شد.
جرقه ای از اميد در صفوف مدافعين
افتاد" .خير آن ھا نمی خواھند ما را
تيرباران کنند" .آن ھا را در آن موقع
تيرباران نکردند بلکه به زندان ھای
مختلف محکوم نمودند.
آن ھا دو سال بعد در سال خونين ١٩٣٧
تيرباران شدند.
در آن سال استالين "کارھای" زيادی
برای انجام دادن داشت .او تمام گارد
قديمی را به کلی نابود ساخت ،ھرکس که
درباره راه ھای کثيفی که استالين برای
دست يابی به قدرت عظيم دبيرکلی به
کار برده بود می دانست و تمام کسانی که
) -١ژاک ھبرت ،روزنامه نگار و انقالبی
فرانسوی بود که بعد از مرگ مارا ،رھبر
جناح چپ راديکال گرديد .کوشش ھبرتيست
ھا برای تسخير قدرت بھانه ای بود برای
حبس و توقيف آن ھا توسط طبقه متوسط
مالک ،و خود ھبرت در سال  ١٧٩٤به
گيوتين سپرده شد(.

ميليتانت
درباره آخرين اسناد و وصيت نامه لنين
آگاه بودند ،نابود گرديدند .او حتی قبر
گارد قديمی را بر روی زمين به جا
نگذارد .او جای شکی باقی نگذارد که
ھرگونه خاطره درباره آن ھا بدون اثری
ناپديد شود .او تصميم گرفت که خود را
در مقبره عالی قرار دھد ،محلی که بعد
از "عظمت خودش" کمتر جائی برای
لنين باقی گذارده بود.
ً
شديدا در اشتباه بود.
ولی او
حتی در زمان حيات خويش ،او تاريخ
تحريف شده خود را نوشت ،و آن را با
تحريف و افسانه سرائی درباره ی نبوغ
و "دورانديشی" و "صحت تاريخی"
خود ،رنگ آميزی نمود.
به طور تحکيم آميز و از خود ستايش
گرانه او به "حقايق" فتوی می داد.
"حقايقی" که توسط آن ھائی که اشعار
مداحی او را می خواندند با قوانين
تاريخی مساوی گرفته می شدند ....او از
قضاوت تاريخی نمی ترسيد .او مطمئن
بود که ھيچ کس جرأت قضاوت درباره
او را ندارد .او بر پشتيبانان آن روزش
اميد بست ،کسانی که فکر می کرد ،از
ھرگونه توھين و يا ناسزا بعد از مرگ او
نيز ،مانند روزھای حياتش جلوگيری
خواھند نمود.
ً
شديدا در اشتباه بود .ھمين که
باز ھم او
بشريت از بند او آزاد شد ،نفسی به
راحتی کشيد .ولی شاگردان و مباشران
ديروزی او شروع به ريختن ميراث
کثيف او بر سرش نموده ،در آن کثافات
غسل نموده و آن ھا را مصروف
شستشوی خويش از خون مليون ھا نفر
نمودند .خون مليون ھا نفر که به دست
او ،به وسيله دسيسه ھای او ،و يا در
نتيجه قمار او با نازی ھا تلف شده بودند.
او که ادعا می کرد خود را وقف مردم
روسيه نموده و با تشريفات به سالمتی آن
ھا )مردم روسيه( مشروب می نوشيد،
کامال ،با آن ھا غريبه بود .او تاريخ اين
مردم را نمی دانست و روحيه ی واقعی
روسی را نمی شناخت.
مردم روسيه ھرگز بوريس گودانوف را
برای تنھا يک قربانی بی گناه ،يک روح
بی گناه نبخشيدند .ولی استالين جالد،
صدھا و مليون ھا از اين قربانی ھا
داشت .مردم روسيه و مردم اتحاد
شوروی اين قربانی ھا را ھرگز به او
نخواھند بخشيد.
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قطعنامه پيشنھادی در
حمايت از کارگران ايران
برای مجمع عمومی اتحاديه کارگری
رانندگان قطار و کارکنان بخش حمل
و نقل بريتانيا
قطعنام@@ه ی زي@@ر ب@@رای کنف@@رانس مل@@ی
"ای اس ال ای اف" )اتحاديه کارگری
رانندگان قطار و کارکن@ان بخ@ش حم@ل
و نقل بريتانيا( ارسال و م@ورد پ@ذيرش
ق@@رار گرفت@@ه اس@@ت .کنف@@رانس مل@@ی اي@@ن
اتحادي@@@@@@ه در م@@@@@@اه ژوئ@@@@@@ن در ش@@@@@@ھر
ناتينگھ@@ام برگ@@زار خواھ@@د ش@@د .ع@@الوه
ب@@ر آن ،اي@@ن قطعنام@@ه ب@@ه دس@@ت ديگ@@ر
فعالين اتحاديه ھای کارگری ديگر نيز
رسانده شده است.
در اين قطعنام@ه پيش@نھادی م@ی خ@وانيم
)ترجمه از متن انگليسی(:
"ک@@@ارگران ايران@@@ی س@@@ی س@@@ال پ@@@س از
آنک@@ه رژي@@م ب@@ی رح@@م ش@@اه را س@@رنگون
کردن@د ،رژيم@ی ک@@ه حق@وق بش@ر و ح@@ق
تش@@@@کيل اتحادي@@@@ه ک@@@@ارگری را پايم@@@@ال
ک@@رده و آنھ@@ا را ب@@ا ش@@رايطی س@@خت رو
ب@@@@ه رو س@@@@اخته ب@@@@ود ،ام@@@@روز توس@@@@ط
رژيمی حت@ی خودکام@ه ت@ر ب@ا س@ابقه ی
اقتصادی بدتر از سلطنت سرکوب می
شوند.
رژي@@@م اس@@@المی اي@@@ران ھ@@@ر تالش@@@ی در
راستای برپ@ايی ي@ک اتحادي@ه ک@ارگری
مس@تقل را خ@@رد م@ی کن@@د .اي@ن رژي@@م از
ض@@رب و ش@@تم ،دس@@تگيری ھ@@ای غي@@ر
قانونی ،شکنجه ھای ھميش@گی و حت@ی
اعدام فعالين کارگری استفاده می کند.
ک@@ارگران اي@@ران از حق@@وق اولي@@ه خ@@ود،
ش@@@امل ح@@@ق اعتص@@@اب و ح@@@ق تش@@@کيل
اتحادي@@ه ک@@ارگری مس@@تقل مح@@روم ش@@ده
اند.
دستمزد ھای معوقه يکی از مھم ت@رين
مشکالتی است که ک@ارگران ايران@ی ب@ا
آن دست و پنجه نرم م@ی کنن@د .ش@رايط
سخت اقتص@ادی و ع@دم رعاي@ت حق@وق
اولي@@@ه ک@@@ارگران ترکيب@@@ی انفج@@@اری را
تش@@@کيل داده ان@@@د ک@@@ه ب@@@ه جھ@@@ش ھ@@@ای
ب@@@@زرگ در مب@@@@ارزه و خواس@@@@ته ھ@@@@ای
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ک@@@@ارگران ،مانن@@@@د تقاض@@@@ای فراخ@@@@وان
"اق@@@@@@@دام متح@@@@@@@د ض@@@@@@@د امپرياليس@@@@@@@تی
عم@@@ومی" ،ب@@@ه دس@@@ت گ@@@رفتن تولي@@@د و
اج@@رای کنت@@@رل ک@@@ارگری ،منج@@@ر ش@@@ده
است.
حت@ی پ@@س از آنک@ه رواب@@ط رژي@م اي@@ران
ب@@ا آمريک@@ا و س@@ازمان ھ@@ای ب@@ين الملل@@ی
در نھايت بھب@ود ياب@د ،و دفت@ر س@ازمان
ب@@@ينالملل@@@ی ک@@@ار )آی ال او( در اي@@@ران
ايجاد شود ،کارگران ھنوز می بايس@ت
ب@@رای دس@@ت ي@@افتن ب@@ه خواس@@ته ھايش@@ان
بر اتحاد ميان خود تکيه کنند.
اي@@@ن مجم@@@ع عم@@@ومی خواھ@@@ان حماي@@@ت
کميته ی اجرايی از موارد زير است:
 -١مب@@@ارزه ی ک@@@ارگران اي@@@ران ب@@@رای
ح@@@@@@ق اعتص@@@@@@اب ،تش@@@@@@کيل اتحادي@@@@@@ه
ک@@ارگری مس@@تقل از دول@@ت )و حامي@@ان
آن(
 -٢مب@@@ارزه ی ک@@@ارگران اي@@@ران ب@@@رای
گرفتن حقوق ھای معوقه.
 -٣حق مقاومت کارگران اي@ران ب@رای
جل@@وگيری از اخ@@راج ھ@@ا ،تع@@ديل ني@@رو
ھ@@ا ،تعطيل@@ی کارخان@@ه ھ@@ا ،خصوص@@ی
سازی و آزاد سازی تجارت
 -٤حق مخالفت کارگران ايران ب@ا ھ@ر
نوع کاھش حقوقش@ان در ق@انون ک@ار...
بخصوص در مورد زنان.
اي@@ن مج@@ع عم@@ومی ع@@الوه ب@@ر اي@@ن ،از
کميت@@ه ی اجراي@@ی م@@ی خواھ@@د در دف@@اع
از حق@@@@وق ک@@@@ارگرانی ک@@@@ه ب@@@@ه ج@@@@@رم
درخواس@@ت حق@@وق اولي@@ه ش@@ان زن@@دانی
شده اند و ھمچن@ين ت@الش ھ@ای "ش@بکه
ی ھمبستگی کارگری" و "دس@ت ھ@ای
از مردم ايران کوتاه" در جھت اگ@اھی
دادن در م@@@@@ورد نب@@@@@ود ح@@@@@ق س@@@@@@اخت
اتحادي@@@@ه ک@@@@ارگری مس@@@@تقل و ش@@@@رايط
وخ@@يم اقتص@@ادی ک@@ارگران ،ب@@ه اي@@ن دو
گ@@@@روه )"آی دابلي@@@@و اس ان" و "اچ او
پی آی"( کمک رساند.
ترجم@@@@@ه از م@@@@@تن انگليس@@@@@ی توس@@@@@ط
»شبکه ھمبستگی کارگری«
ژانويه ٢٠٠٨
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ميليتانت

جزوه جديد
شبکه ھمبستگی کارگری
به زبان انگليسی

آموزش مقدماتی مارکسيزم
بخش دوم.

نابرابری ھا و پيکارھای
اجتماعی در طول تاريخ
مازيار رازی

انتشار يافت!
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
سطح بين المللی برای ما ارسال کنند.

شبکه ھمبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm

در ابتدا از تعريف نابرابری ھای
اجتماعی آغاز می کنيم تا درک مشترکی
از اين واژه داشته باشيم.
نابرابری اجتماعی ضرورتا نابرابری
طبقاتی نيست .مثال اختالف دستمزد ميان
يک کارگر ساده و يک کارگر متخصص
اين دو را در دو طبقه ی مختلف
اجتماعی قرار نمی دھد.
نابرابری طبقاتی نابرابری است که ريشه
در ساختار زندگی اقتصادی داشته و به
عملکرد مختلف اقتصادی مربوط شده و
از راه نھادھای اساسی اجتماعی و قانونی
ھر دوره تداوم يافته و تشديد می شود.
برای روشن شدن اين موضوع يک مثال
می زنيم :مثال در اياالت متحده ی آمريکا
برای اينکه کسی بتواند سرمايه دار شود
بايد حداقل به ازای ھر کارگری که
استخدام می کند سرمايه ای برابر با مثال
 ٥٠٠ھزار دالر به کار اندازد .پس برای
به کار اندازی يک کارخانه ی کوچک با
 ١٠٠کارگر دستکم به سرمايه ای برابر
با پنجاه ميليون دالر نياز دارد .اما درآمد
ناخالص يک کارگر ھرگز از  ٢٥ھزار
دالر در سال افزون تر نمی شود .يک
کارگر حتی پس از  ٥٠سال کار و بدون
خرج حتی  ١شاھی از دستمزدش باز ھم
نمی تواند پول بسنده ای گرد آورد تا
تبديل به يک سرمايه دار بزرگ شود.
يعنی کار دستمزدی که يکی از ويژگی
ھای اساسی ساختار اقتصادی نظام
سرمايه داری است به طور مستمر
جامعه سرمايه داری را به دو طبقه ی
اساسا متفاوت تقسيم می کند:
يک طبقه ی کارگرکه از راه در آمدش
ھرگز نمی تواند دارنده ی وسايل توليد
گردد و ديگری طبقه ی سرمايه دار که
صاحب وسايل توليد است و از راه
سرمايه گذاری مجدد بخشی از سود خود
اين مالکيت را گسترش می دھد .درست
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است که در کنار سرمايه داران برخی از
تکنيسين ھا می توانند به مقام مديريت
شرکت ھا دست يابند ولی برای اين کار
به آموزش ويژه و يا تعليمات دانشگاھی
نياز دارد.
از اين رو است که در طول دھه ھای
اخير در کشورھای اروپايی درصد بسيار
ناچيزی از دانشجويان شامل فرزندان
خانواده ھای کارگری بوده اند .نھادھای
اجتماعی چه به خاطر درآمد کارگران و
چه به دليل نظام آموزشی عالی مانع از
دستيابی کارگران به مالکيت سرمايه
داری می شوند .اين نھادھا تقسيمات
طبقاتی جامعه را حفظ کرده و موجب
ادامه ی آن به ھمين شکل امروزی می
شوند .حتی در اياالت متحده ی آمريکا
نيز که اغلب با اشاره به نمونه ھای به
اصطالح فرزندان کارگران شايسته که
با سخت کوشی ميليونر شده اند ،به خود
می بالند ،نتايج يک بررسی نشان داده
است که  %٩٠از مديران کل شرکت
ھای مھم از خانواده ھای سرمايه دار
بزرگ و ميانه ھستند .به اين ترتيب
مشاھده می شود که در طول تاريخ
نابرابری ھای اجتماعی در نابرابری
ھای طبقاتی تبلور می يابند .در ھريک
از اين جوامع می توان طبقه ای توليد
کننده يافت که با کار خود به تمامی
جامعه زندگی می بخشد و نيز طبقه ای
حاکم که از قبل کار ديگران زندگی می
کند و اين روند در طول تاريخ پس از
دوران جوامع بدوی ديده شده است .مثال
در امپراطوری ھای شرق ،از يک سو
دھقانان و از سوی ديگر روحانيون،
اربابان و مباشران ديده می شوند .در
يونان و رم باستان برده گان و برده
داران ،در سده ی ميانه ،رعيت ھا و
اربابان فئودال و در نھايت در جامعه ی
سرمايه داری ،کارگران و سرمايه داران.
بنابراين ،اين تفکر رايج که امروزه در
تمام جوامع سرمايه داری تبليغ شده و
طنين افکنده مبنی بر اينکه گويا ريشه ی
نابرابری ھای اجتماعی را بايد در
نابرابری به اصطالح استعداد يا قابليت و
ظرفيت افراد جستجو کرد و يا اين که
تقسيم جامعه به طبقات محصول نوعی
خودخواھی ذاتی انسان ھا يا ناشی از
طبيعت انسان است و غيره،...
کوچکترين پايه ی علمی ندارد.
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جامعه ی طبقاتی و مالکيت خصوصی بر
زمين و ديگر ابزار توليد ،استثمار يک
طبقه ی اجتماعی توسط طبقه ی ديگر به
ھيچ رو نه ناشی از طبيعت انسان و نه
ناشی از خودخواھی ذاتی نمی باشد بلکه
حاصل تکامل جامعه و تحول نھادھای
اقتصادی و اجتماعی است .استثمار
ھميشه وجود نداشته و برای ھميشه نيز
دوام نخواھد يافت .ھميشه دارندگان و
تھی دستان نبوده اند و ھميشه نيز
نخواھند بود.
بله ،اگر کل زندگی بشر را تنھا به چند
ھزار سال اخير محدود کنيم شايد بتوان
به ظاھر نابرابری ھای اجتماعی را يک
امر طبيعی يا ناشی از به اصطالح
طبيعت انسان قلمداد کرد اما تکامل
بشريت صرفا محدود به چند ھزار سال
پيش نمی شود .تاريخ کنونی بشريت تنھا
بخشی اندکی از زندگی روی زمين بشر
را در بر می گيرد .پيش از آن يعنی در
بخش عمده ی دوران ماقبل تاريخ که
شامل دورانی از حيات بشر بود که
نگارش و تمدن ھنوز شناخته نشده بود
بشر از نابرابری ھای طبقاتی مطلقا به
دور بوده است .با بررسی بعضی از
نھادھای جوامع بدوی اختالف اساسی بين
اين جوامع و جامعه ی طبقاتی را بھتر
می توان شناخت .بسياری از انسان
شناسان از رسم برگزاری جشن ھای
بزرگ پس از برداشت خرمن توسط
اقوام بدوی سخن گفته اند .مثال انسان
شناس معروف "ماگرت ميد" درباره ی
اين گونه جشن ھا در قبيله ی "پاپھوی"
در "گينه ی نو" می نويسد:
"ھمه ی آنھايی که محصول بيش از حد
متوسط به دست آورده اند ،کليه ی
اعضای خانواده و ھمسايگان خود را به
مھمانی دعوت می کنند و اين مھمانی
آنقدر ادامه می يابد تا بخش عمده ی
محصول اضافی به پايان رسد .اين گونه
جشن ھا راه حل مناسبی است برای
جلوگيری از انباشت ثروت فردی".
بنابر پژوھش ھای انسان شناس ديگری
به نام "اش" در مورد رسوم و نظام ويژه
ی قبيله ی "ھوپی" در جنوب اياالت
متحده ی آمريکا ،اعضای اين قبيله اصل
رقابت فردی را از نظر اخالقی نکوھيده
می دانند.
برای نمونه ھنگام بازی و ورزش
کودکان قبيله ی "ھوپی" ھرگز امتيازات
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را نمی شمارند و نمی دانند اصوال چه
کسی برنده شده است.
در بخش کشاورزی ھم که اساسی ترين
فعاليت اقتصادی جوامع بدوی را تشکيل
می داد ،مالکيت بر زمين مفھومی
نداشت .برای مثال به ھر خانواده مزرعه
ای جھت کار در دوره ای معين تعلق می
گرفت .اين مزارع مکررا تجديد توزيع
می شدند تا از امتياز يافتن اين عضو يا
آن عضو جماعت به زيان ديگران
جلوگيری شود .از چراگاه ھا و بيشه
زارھا به گونه ای ھمگانی بھره برداری
می شد و اين نشان می داد که در آن
زمان جامعه در سطح روستاھا ھنوز به
طبقات مختلف تقسيم نشده بود .اين نظام
جماعت روستا که مبتنی بر فقدان مالکيت
خصوصی بر زمين است در آغاز دوره
ی کشاورزی تقريبا در ميان ھمه ی اقوام
جھان يافت می شود .تنھا پس از دوره ی
جوامع بدوی و آغاز ظھور مالکيت
خصوصی و طبقات است که نابرابری
ھای اجتماعی نيز ظاھر می شود.
قابل ذکر است که نابرابری ھای
اجتماعی تنھا مختص به جوامع سرمايه
داری امروزی نبوده که در ھمه ی
جوامع طبقاتی پيشين نيز به چشم می
خورد .برای نمونه بد نيست نگاھی به
وضعيت دھقانان فرانسوی در اواخر قرن
 ١٧بياندازيم .نويسنده ی فرانسوی به نام
"البرويل" در کتاب "شخصيت ھا" می
نويسد" :حيوانات وحشی ای را می
بينيم ،مذکر و مونث ،رھا در پھنه ی
روستا ،کوفته و سراپا سوخته از آفتاب،
چسبيده به زمينی که با سماجتی شکست
ناپذير آن را می کاوند ،اينان چيزی شبيه
صدای آدمی دارند و ھرآن گاه که راست
می ايستند ،رخساری انسانی نمايان می
سازند و در حقيقت اينان انسانند.
شباھنگام به خانه ھای مغاک مانند می
خزند و از آب و نان جو و ريشه گياھان
تغذيه می کنند".
حال بايد تصوير دھقانان آن دوره را با
جشن ھای پر زرق و برق لويی  ،١٤در
کاخ ورسای و يا زندگی پر تجمل اشرافی
و ولخرجی اشراف آن دوره مقايسه کرد.
چه تصوير تکان دھنده ای از نابرابری
ھای اجتماعی قرن ١٧می توان ترسيم
کرد .در جامعه ی سده ی ميانين که نظام
رعيتی بر آن حاکم بود ،اشراف معموال
نيمی از کار و يا نيمی از فرآورده ھای
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دھقانان رعيت را تصاحب می کردند.
بيشتر اشرافيون بر روی زمين ھای خود
صد ھا و بلکه ھزاران رعيت داشتند.
يعنی ھريک ساالنه از صدھا بلکه
ھزاران دھقان بھره می بردند .در جوامع
کالسيک شرق مانند مصر ،بابل ،سومر،
ايران ،ھندوستان و چين وضع به ھمين
منوال بود .اينھا جوامعی بودند که بر پايه
ی کشاورزی استوار بودند اما صاحبان
زمين ،خان ھا ،روحانيون يا پادشاھان که
توسط ديوانيان يا عامالن خزانه ی
پادشاھی نمايندگی می شدند بر جامعه
تسلط کامل داشتند .ھجونامه ی حرف که
ھزار و پانصد سال پيش در مصر دوران
فراعنه نوشته شده است ،تصوير جامعی
از دھقانان تحت ستم آن دوره به دست
می دھد .در يونان و رم باستان جامعه بر
پايه ی برده داری بنا شده بود و اين گونه
نابرابری ھا ديده می شد .اما در عين
حال مبارزه ی نظری در مقابل نابرابری
ھای اجتماعی و ارايه ی راه حل ھا
ھمواره در طول تاريخ مشاھده شده است
و اين تنھا مختص به قرن بيستم نبوده
است .بسياری از فيلسوفان و دانشمندان
مشھور اختالفات طبقاتی جامعه را منشا
پريشانی اجتماعی دانسته و طرح ھايی
برای از ميان بردن آن فراھم ديده اند .در
واقع از زمان پيدايش نخستين تقسيم
طبقاتی جامعه يعنی در دوره ی اشتراکی
قبيله ای انسان ھا بارھا نشان داده اند که
خواھان زندگی جمعی و برابر ھستند.
نمونه ی اين آرزوھا را در بيان ھای
رويايی نويسندگان چين باستان ،يونانی و
التين درباره ی به اصطالح دوران
طاليی که آغاز زندگی بشريت است ،می
بينيم.
ورژيل شاعر رومی به روشنی می گويد
که در دوران طاليی فرآورده ھا به گونه
ای ھمگانی تقسيم می شود و اين سخن
بدين معنا است که مالکيت خصوصی
وجود نداشته است .افالطون فيلسوف
يونانی منشا بدبختی ھا را بر جامعه می
گذارد و اين گونه رسم می کند" :حتی
کوچکترين شھرھا به دو بخش تقسيم می
شوند :شھر تھی دستان و شھر دارندگان
و اينان با يکديگر ھمانند کسانی که با
يکديگر در جنگند رفتار می کنند".
ھمچنين فرقه ھای يھودی و بنيان گذاران
کليساھای مسيحيت در سده ھای سوم و
پنجم ميالدی ھر دو از ھواداران
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سرسخت بازگشت به ھمگانی شدن
فراورده ھا بودند .برای نمونه "سن
بارناب" می نويسد" :ھرگز از دارايی
خود سخن مگو زيرا ھمان طور که تو از
معنويات خود به گونه ای اشتراکی
برخوردار می شوی ،به مراتب ضروری
است که از ماديات خود نيز به گونه ای
اشتراکی بھره مند شوی".
"سن سيپرين" رساله ھای بسياری در
دفاع از توزيع برابر فراورده ھا در ميان
انسان ھا به رشته ی تحرير در آورد.
"سن ژان کريستم" نخستين کسی بوده
است که بانگ براورد :مالکيت يعنی
دزدی.
اين سنت در سده ھای ميانين نيز ادامه
يافت .به ويژه نزد "سن فرانسيس" و در
ميان پيشروان نھضت اصالح دينی که
"بکليف" و "کاساری" از جمله آنان
بودند" .ژان بان" انگليسی در سده ھای
چھاردھم چنين می گويد" :بايد بندگی را
از ميان برد و تمامی انسانھا برابر باشند.
آنان که خود را سروران ما می خوانند
آنچه را ما توليد می کنيم مصرف کرده
اند .آنھا شکوھشان را مديون کار ما
ھستند".
سرانجام در دوره ی معاصر ما شاھد
دقيق تر شدن ھرچه بيشتر اين طرح ھا
جھت ساختن جامعه ای برابر خواه
ھستيم .از اين جمله اند آثار :ناکجا آباد
اثر توماس مور ،شھر آفتاب و آثار وار
استالر و ...
در طول تاريخ در کنار شورش انديشه ھا
عليه نابرابری ھای اجتماعی ،شورش
ھای واقعی بی شماری نيز رخ داده
است .يعنی خيزش ھای طبقه ی ستمکش
بر عليه طبقات ستمگر .در واقع می توان
گفت تاريخ ھمه ی جوامع طبقاتی تاريخ
مبارزات طبقاتی است .مبارزاتی که اين
جوامع را در ھم می درد .پيکارھای
طبقاتی ميان طبقه ی استثمارگر و طبقه
ی استثمارشونده و يا ميان خود طبقات
مختلف استثمارگر ،بسته به اين که در
کدام جامعه و در کدام مرحله ی
مشخصی از تکامل آن جامعه رخ دھد،
اشکال گوناگونی به خود گرفته است.
مثال در جوامع موسوم به شيوه ی توليد
آسيايی ،در امپراطوری ھای شرق
باستان از جمله ايران شورشھای بسياری
رخ داد .در چين شورش ھای بی شمار
دھقانی انگ خويش را بر پيکره ی تاريخ
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سلسله ھايی که پياپی بر امپراطوری چين
حکومت کردند ،کوبيده اند .ژاپن نيز
شاھد تعداد بسيار زيادی از قيام ھای
دھقانی به ويژه در سده ی  ١٨بوده است.
در يونان و رم باستان يک سده ی پی در
پی از شورش ھای بردگان پديد آمد که
مشھورترينشان را اسپارتاکوس رھبری
کرد .اين شورش ھا در سقوط
امپراطوری رم سھم به سزايی داشته اند.
در ميان شھروندان آزاد ،پيکارھای
سختی بين طبقه ی دھقانان و بدھکار و
تجار ربا خوار ،بين دارندگان و بی
چيزان درگرفته است .در سده ھای
ميانين مبارزه ھای طبقاتی ،اربابان
فئودال را در برابر جماعت ھای آزاد که
بر پايه ی توليد خرده کااليی استوار
بودند ،قرار داد و نيز در بين اين جماعت
ھا پيشه وران در برابر تجار و پاره ای
از پيشه وران شھری در برابر دھقانان
اطراف شھر قرار گرفته بودند .سرسخت
ترين مبارزات طبقاتی ميان اشرافيت
فئودال و دھقانانی که در پی رھايی خود
از يوغ فئودالی می کوشيدند ،در گرفت.
چھره ھای انقالبی اين ستيزھا را در
مبارزات "ژاکری"ھا در فرانسه ،جنگ
ھای "وات تيلور" در انگلستان ،جنگ
ھای "ھوييست"ھا در بوھم ) ( bohem
و جنگ ھای دھقانی سده ی  ١٦در آلمان
به روشنی می توان ديد .تاريخ بين سده
ھای ١٦و  ١٨با پيکارھای طبقاتی ميان
اشرافيت و بورژوازی ،ميان استادان
پيشه ور و شاگردانشان ،ميان بازرگانان
ثروتمند از يک سو و کارگران ساده ی
شھرھا از سوی ديگر مشخص می شود.
اين مبارزات گشاينده ی دوران انقالب
ھای بورژوايی يا سرمايه داری نوين و
مبارزات طبقاتی پرولتاريا عليه
بورژوازی بود.
خالصه کنيم:
ريشه نابرابری ھای اجتماعی حاصل
تکامل جامعه و تحول نھادھای اقتصادی
و اجتماعی آن است و نه ناشی از طبيعت
انسان.
استثمار ھميشه وجود نداشته است و
برای ھميشه نيز وجود نخواھد داشت .در
بخش عمده ی دوران ماقبل تاريخ که
شامل دورانی از حيات بشريت بود که
نگارش و تمدن ھنوز شناخته نشده بود،
بشر از نابرابری ھای طبقاتی مطلقا به
دور بوده است .تنھا در دوره ی پس از
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جوامع بدوی و آغاز ظھور مالکيت
خصوصی و طبقات است که نابرابری
ھای اجتماعی نيز ظاھر می گردند .در
طول تاريخ نابرابری ھای اجتماعی
ھمواره در نابرابری ھای طبقاتی تبلور
می يابند.
در طول تاريخ مبارزه ی نظری در
مقابل نابرابری ھای اجتماعی و ارايه ی
راه حل ھا ھميشه مشاھده شده است .در
طول تاريخ ھمواره عليه نابرابری ھای
اجتماعی شورش ھای واقعی بيشماری
رخ داده است .زيرا تاريخ ھمه ی جوامع
طبقاتی ،تاريخ مبارزه ی طبقاتی است.
ادامه دارد
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نشريه ميليتانت ھر ماه پس از انتشار،
بر روی وبالگ انعکاس می گردد.
رفقا! با نشريه ھمکاری کنيد!

