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سرمقاالت

انتخابات
تحريم فعال بايد گردد!
اي55ن روزھ55ا ب55ازار تب55ادل نظ55ر و بح55ث در م55ورد انتخاب55ات
دھمين رياست جمھوری  ٢٢خرداد  ،١٣٨٨ميان جناح ھای
ھيئت حاکم بسيار گرم شده است .جناح اصالح گرا که ھنوز
در س55ردرگمی و ب55ی برن55امگی بس55ر م55ی ب55رد ،ب55ا انص55راف
خاتمی از مسابقه انتخاباتی ،دو کانديد از خود معرف5ی ک5رده
است :مير حسين موسوی و مھدی کروبی......

ادامه در صفحه ٢

پيش به سوی تدارک اول ماه مه

حمايت بين المللی از کارگران ايران

صفحه ٣٢

گزارش شبکه ھمبستگی کارگری

با ف5را رس5يدن اول م5اه م5ه ) ١١ارديبھش5ت  ،(١٣٨٨م5ا ب5ه
مثابه فعاالن جنبش کارگری بايد چشم انداز فعاليت در درون
جن55بش ک55ارگری را ترس55يم ک55رده و خ55ود و طبق55ه ک55ارگر را
برای دوره آتی فعاليت ھ5ای ض5د س5رمايه داری آم5اده کن5يم.
اما پيش از آن بايد موقعيت کنونی خود و دشمن طبقاتی خود
را ارزيابی کنيم.....

ادامه در صفحه ٤

قطعنامه اول ماه مه ی شبکه ھمبستگی کارگری
صفحه ٣١

ميليتانت
انتخابات تحريم فعال بايد گردد!
ادامه از صفحه ١

سازمان مجاھدين انقالب اسالمی و جبھه
مش555ارکت اي555ران اس555المی ک555ه دو تش555کل
اص555لی جبھ555ه اص555الح طلب555ان در اي555ران
محس55وب م55ی ش55وند ،حماي55ت خ55ود را از
ن55امزدی ميرحس55ين موس55وی در انتخاب55ات
رياست جمھوری اين کشور رس5ما اع5الم
کردند .مھ5دی کروب5ی ،رئ5يس دوره شش5م
مجل5س ش5ورای اس5المی و دبيرک5ل ح5زب
اعتم555اد مل555ی ني555ز تص555ميم خ555ود را ب555رای
ن555امزدی در انتخاب555ات اع555الم ک555رده و ت555ا
کنون توانس5ته حماي5ت برخ5ی چھ5ره ھ5ای
مشھور اصالح طلب ايران را جلب کند.
از جمله محمدعلی ابطحی ،معاون پيش5ين
محم55د خ55اتمی و عض55و ش55ورای مرک55زی
مجمع روحانيون مبارز ،به عنوان مشاور
فرھنگ5ی س5تاد انتخاب5اتی آق5ای کروب5ی ب5ه
حاميان او پيوسته است.
بخ55ش »اص55ول گ55را« ظ55اھراً ب55ه احم55دی
نژاد بسنده کرده است ،سخنگويان "جبھه
پي55روان خ55ط ام55ام و رھب55ری" ک55ه گ55روه
ھای اص5لی جن5اح اص5ولگرا را نماين5دگی
می کن5د ،از معرف5ی قري5ب الوق5وع ن5امزد
نھ55ايی خ55ود خب55ر م55ی دھن55د ک55ه ب55ه گفت55ه
محس555ن ک555وھکن ،ناي555ب رئ555يس دوم اي555ن
جبھه ،به احتمال زياد محمود احمدی نژاد
خواھد بود.
روزنام55ه ھ55ای فرمايش55ی دول55ت س55رمايه
داری نيز قصد دارند در چند ماه آينده اين
بازار را گرم نگھداش5ته و توج5ه ی ت5وده
ھ55ای وس55يع م55ردم اي55ران را از مش55کالت
اساس5555ی و وخام5555ت وض5555عيت اقتص5555ادی
منح5555رف ک5555رده و ب5555ار ديگ5555ر مض5555حکه
انتخاب55ات فرمايش55ی رياس55ت جمھ55وری را
به مردم تحميل کنند.
ام55ا ب55ا وج55ود اختالف55ات ظ55اھری ب55ين دو
جناح ھيئت حاکم در اساس اختالفی ميان
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آنھ55ا در اس55تثمار و س55رکوب م55ردم اي55ران
وج55ود ن55دارد .آق55ای موس55وی روز جمع55ه
 ١۴ف55روردين  ١٣٨٨در دي55دار مس55ئوالن
استانی ستادھای انتخاباتی خود ،ب5ه ط5ور
کم سابقه از عملکرد دولت نھم انتقاد کرد
و خ5555ود را "اص5555الح طلب5555ی" نامي5555د ک5555ه
»اصول« را گم نمی کند! و دائم به آن بر
می گردد .چنانچه اين شعار محوری آقای
موس555وی باش555د و اگ555ر او انتخ555اب گ555ردد،
بديھی است که ھمان روش پيشين با کمی
تغيي55رات ظ55اھری در سياس55ت ھ55ا اعم55ال
م555ی گ555ردد .انتق555ادات آق555ای موس555وی از
احم55دی ن55ژاد ب55ه اي55ن مس55ايل مح55دود م55ی
گردد که" :مشکالتی در کش5ور داري5م ک5ه
اگ555ر بعض555ی از آنھ555ا ادام555ه ياب555د ،خط555ر
زاس55ت" .آق55ای موس55وی "ب55ی اعتن55ايی ب55ه
ق55انون" را مھ55م ت55رين مش55کل فعل55ی اي55ران
دانست و گفت اگر بی اعتبار شدن قوانين
مجل55555س و مص55555وبات مجم55555ع تش55555خيص
مصلحت نظ5ام ب5ه روي5ه تب5ديل ش5ود "ھ5ر
ن55وع اتف55اقی" ممک55ن اس55ت در کش55ور رخ
دھ555د .وی مشخص555ا ب555ه اختالف555ات اخي555ر
دولت و دي5وان محاس5بات مجل5س ش5ورای
اس555المی اش555اره ک555رد و گف555ت" :ب555االخره
مجل5س الزام5ی ک5رده اس5ت ک5ه اج5را نم5ی
شود و پاسخ درستی ھ5م داده نم5ی ش5ود".
س55ؤال اي55ن اس55ت ک55ه چنانچ55ه اي55ن مس55ايل
جنب555ی ب555ر ط555رف ش555ود آي555ا اکث555ر مس555ايل
ک55ارگران و زحمتکش55ان ح55ل م55ی گردن55د؟
واض55ح اس55ت غي55ر از »اص55الح طلب55ان«
کس55ی را نم55ی ت55وان در جامع55ه ياف55ت ک55ه
چنين استداللی را بپذيرد.
دو عنص5555ر اساس5555ی پيون5555د خ5555ورده ب5555ه
يک555ديگر در وض555عيت کن555ونی ،انتخاب555ات
رياس5555ت جمھ5555وری ،ب5555ه انتخاب5555اتی ک5555ه
ک55ارگران ،زحمتکش55ان ،جوان55ان ،زن55ان و
مليت تحت ستم بايد در آن شرکت کنند بی
ارتب55اط م55ی س55ازد .اول55ی وض55عيت وخ55يم
اقتصادی است و دومی سرکوب ھای ب5ی
رويه جنبش ھای اجتماعی است.
اول ،اوض55555555اع اقتص55555555ادی .وض55555555عيت
اقتص55ادی ی وخ55يم ،ناش55ی از ن55دانم ھ55ا را
دولت احمدی نژاد ھم5راه ب5ا حي5ف و مي5ل
کردن منابع مالی؛ عميق تر از پيش شده
است .برای نمونه ديوان محاسبات که ب5ر
اساس قانون اساسی "حکومت اس5المی"،
موظ555ف اس555ت ب555ر دخ555ل و خ555رج دول555ت
نظارت کند و حاصل کار خود را ني5ز ب5ه
مجل5555س گ5555زارش دھ5555د ،چن5555دی پ5555يش از
تخلفات گسترده دولت نھم در سال ١٣٨٥

٢

خبر داده و در گزارش خود يک نمونه از
اين تخلفات که واکنش ھای گسترده ای را
ني5555ز در پ55555ی داش5555ت ،اع55555الم ک5555رد ک55555ه
سرنوشت بيش از ھزار ميليارد تومان از
درآمد نفت5ی کش5ور مش5خص نيس5ت و اي5ن
رقم به خزانه واريز نشده است .اي5ن نھ5اد
نظ555555ارتی ،در گ555555زارش خ555555ود درب555555اره
چگ5555ونگی اج5555رای ق5555انون بودج5555ه س5555ال
 ١٣٨٦نيز که در ھفته ج5اری از تريب5ون
مجل55س خوان55ده ش55ده ب55ود ،ب55يش از ١٤٠٠
م55ورد تخل55ف دول55ت از ق55انون بودج55ه آن
سال ،خبر داده و تاکيد کرده که دولت نھم
از اج5555رای ص5555حيح ق5555انون بودج5555ه٥٤ ،
درصد انحراف داش5ته اس5ت .در گ5زارش
دي5وان محاس55بات ،ھ55م چن5ين تص55ريح ش55ده
که در سال  ٨٦نيز  ٢٣٠٠ميليارد تومان
) ٢٣ھزار ميليارد ﷼( از درآم5د گ5ازی
کش5ور ب5ه سرنوش55ت ھم5ان ھ5زار ميلي55ارد
توم555ان س555ال  ٨٥دچ555ار ش555ده و مش555خص
نيست که به کجا رفته است؟
در گ55زارش مرک55ز پ55ژوھش ھ55ای مجل55س
ني55ز ب55ا اش55اره ب55ه انح55راف  ١٠٩ميلي55ارد
دالری از برنام555ه چھ555ارم توس555عه كش555ور
) ،(١٣٨٤-٨٨آمده است :مجموع استفاده
از درآم555د نف555ت خ555ام ١٠٩ ،ميلي555ارد دالر
انح55راف دارد يعن55ی ب55يش از مق55دار پ55يش
بين555ی ش555ده در برنام555ه ب555وده اس555ت .اي555ن
گ55زارش در ادام55ه ب55ا اش55اره ب55ه اي55ن ك55ه
»گزارش تفريغ بودجه سال  ١٣٨٥كه از
سوی ديوان محاسبات عرضه شد ،ح5اكی
از  ٦/٤تريلي5ون توم5ان تخل5ف بودج5ه ای
دولت ،واريز نشدن  ١/٠٥٠ميلي5ارد دالر
درآمد به خزانه و دو ھزار مورد انحراف
از بودج555ه س5555ال  ٨٥ب5555وده اس5555ت« ،م5555ی
افزاي555د :در گ555زارش تفري555غ بودج555ه س555ال
 ،١٣٨٦اعالم شده ك5ه در  ١٧٠م5ورد از
 ٣١٢بن5555د و تبص5555ره ق5555انون بودج5555ه ٨٦
)يعنی  ٥٤درصد بندھا يا اجزای تبص5ره
ھا( تخلف صورت گرفت5ه اس5ت .در س5ال
 ،٨٦ش5555ركت ھ5555ای دولت5555ی ،بان5555ك ھ5555ا و
موسسات انتف5اعی وابس5ته ب5ه دول5ت ب5يش
ت55ر از  ٢/٥براب55ر بودج55ه مص55وب خ55رج
كرده اند.
دوم؛ اوض55555اع جن55555بش ھ55555ای اجتم55555اعی.
واقعيت اين اس5ت ک5ه ک5ارگران اي5ران در
مورد بحران و تعطيلی س5ازی ص5نايع و
عدم پرداخت به موقع دستمزد ناچيز شان
و ب555ی کارس555ازی ھ555ای وس555يع ب555ه ش555کل
مس55تمر آگ55اه و واق55ف ش55ده ان55د .ھمچن55ين
اعتراض کارگران در مقابل اين ھم5ه ب5ی

ميليتانت
حقوقی ،بی رحمان5ه س5رکوب م5ی ش5ود و
فع55الين ک55ارگری دس55تگير و زن55دانی م55ی
ش5وند؛ و ميلي5ون ھ5ا نف5ر ب5ه وي5ژه ني55روی
ج55وان در کش555ور ب555ی کارن555د و ک555م ت555رين
اميدی نيز به آينده خود در پيدا کردن کار
مناس55ب و تش55کيل زن55دگی مس55تقل ندارن55د؛
س55ؤال اي55ن اس55ت ک55ه چ55را باي55د ک55ارگران
ش5555اغل و ب5555ی ک5555ار و جوان5555ان در چن5555ين
انتخاباتی شرکت کنند؟ اين انتخابات جناح
ھ55ای مختل555ف ي55ک دول555ت س555رمايه داری
است .ھيچ گرايش مخالفی قادر به شرکت
در اين انتخابات نيست!
در ايران بخش عظيمی از دانشجويان ،به
عنوان بخش آگاه جامعه نه تنھا ھيچ نفعی
در ش555رکت در چن555ين انتخاب555اتی ندارن555د،
بلک555ه در اي555ن س555ی س555ال حاکمي555ت نظ555ام
س5555رمايه داری ،ب5555يش ت5555رين ض5555ربات و
آس555يب ھ5555ا را ني5555ز از لح5555اظ اقتص5555ادی،
سياسی و علمی تحمل کرده اند .انتخابات
ھ55ای اي55ن دول55ت در اي55ن س55ی س55ال ،ھ55يچ
دس555تاوردی ب555رای م555ردم نداش555ته اس555ت.
سياس555ت ھ555ای س555رکوب پليس555ی  -امنيت555ی
حکومتی در دانشگاه ھا تشديد شده اس5ت.
برای نمونه دوشنبه  ٢۴فروردين ،١٣٨٨
دانش555جويان متحص555ن دانش555گاه باب555ل ،در
ھنگ55ام ورود ب55ه دانش55گاه م55ورد ض55رب و
ش5555تم حراس5555ت دانش5555گاه ق5555رار گرفتن5555د.
نيروھای حراست ،دانشجويان را ممنوع
ورود اعالم کردند! با چنين رفتاری ک5دام
دانش5555جو حاض5555ر اس5555ت اي5555ن مض5555حکه
انتخاب55اتی ش55رکت کن55د؟ حم55الت ب55ه زن55ان
مب55ارز اي55ران ني55ز در ماھھ55ای پ55يش ابع55اد
وسيعتری پيدا کرده است.
در نتيجه ،اين انتخابات متعلق به سرمايه
داران اس55ت و ن555ه م55ردم زحم555تکش .اي555ن
انتخاب555555ات باي555555د تح555555ريم گ555555ردد .ام555555ا
ک55ارگران ،زحمتکش55ان ،جوان55ان ،زن55ان و
ملي555ت تح555ت س555تم حت555ی در تح555ريم اي555ن
انتخابات بايد به شکل فعال دخالتگر بوده
و تمام قشرھای جامعه را برای مقابل5ه ب5ا
سياست ھای نادرس5ت دول5ت ،س5رکوب و
اختن5555اق ح5555اکم ،ن5555ا بس5555امانی وض5555عيت
اقتصادی و غيره آگاه سازند.
از اين رو قطعنامه پيشنھادی زير برای
دخ555التگری در انتخاب555ات ارائ555ه داده م555ی
شود.
قطعنام5555555555ه ی پيش5555555555نھادی »گ5555555555رايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران« در مورد
انتخابات رياست جمھوری
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ب55ه تم55ام اف55راد و نيروھ55ای ض55د س55رمايه
داری

در ک555ل ،از طري555ق ارتق555اء آگ555اھی بخ555ش
بيشتری از تودهھا ،میباشد.

 -١م5ا تم5امی ت5وده ھ5ای تح5ت اس5تثمار و
ستم ايران را برای تحريم فعال و گسترده
انتخابات فرمايشی رياست جمھ5وری ف5را
می خوانيم.

بر اين اس5اس پيش5تازان کوش5ش م5ی کنن5د
که:

 -٢برای تحريم فعال؛ پيشنھاد می کنيم که
در ھ555555ر منطق555555ه يک555555ی از ک555555ارگران و
زحمتکشان در بند به عن5وان ن5امزد طبق5ه
ک555ارگر و س555اير ت555وده ھ555ای زحم555تکش و
تح555ت س555تم ب555رای اح555راز پس555ت رياس555ت
جمھ555وری ب555ه ش555کل س555مبوليک و ب555دون
کسب مجوز از دولت اعالم گردند.
 -٣پيش55نھاد م55ی ش55ود ک55ه »برنام55ه اق55دام
ک555ارگری« ب555ه عن555وان بخش555ی از برنام555ه
عمل اين نامزدھا اعالم شود.
 -٤ضروری است ک5ه در ص5ورت اع5الم
کانديداتوری چن5ين اف5رادی ،تم5امی گ5روه
ھ55ا ،س55ازمان ھ55ا و اح55زاب م55دعی من55افع
طبق555ه ک555ارگر ،از وی حماي555ت و برنام555ه
پيشنھادی او را تبليغ کنند.
 -٥با توجه به گرايش بخشی از توده ھای
مردم ،به خصوص جوانان ،دانشجويان و
زحمتکش55ان ب55ه ع55دم ش55رکت در انتخاب55ات
فرمايشی ،بايد سعی شود که تا حد امکان
پيشروھا و پيش آھنگ ھای اين جريانات
را از اي555555ن ط5555555رح نم555555ادين و برنام5555555ه
پيشنھادی آگاه کرد.
 -٦تمامی گرايشات راديکال و مخالف ب5ا
حضور در انتخابات ،بايد کوشا باشند ک5ه
توده ھا را از بی حاصلی نظريات ھر دو
جن5555اح "اص5555ولگرا" و "اص5555الح طل5555ب"
حکومتی آگاه کنند.
 -٧سياس55ت تح55ريم فع55ال ،ف55رای اق55دامات
ممک55ن و مش55خص کن55ونی ،سياس55ت ط55رح
آلترن55اتيو ک55ارگران و تم55امی ت55وده ھ55ای
تح5555555ت اس5555555تثمار و س5555555تم در ع5555555وض
»انتخابات« فرمايشی و ب5ی اس5اس دول5ت
س555رمايه داری م555ی باش555د .اي555ن سياس555ت
ص55رفا ً ب55ر اس55اس آنچ55ه ک55ه ام55روز ممک55ن
اس55ت مط55رح نم55یش55ود ،بلک55ه گ55امی ب55ه
سوی فراروی از اين دولت سرمايه داری

الف( در جاھای بسيار محدودی ک5ه فض5ا
ب55رای داي55ر ک55ردن تجم55ع ،بح55ث و تب55ادل
نظ55ر راس55تين ت55ودهھ55ا ،چ55ه ک55ارگران در
کارخانه ،چه دانشجويان در دانشگاه ،چه
اقليت ھای ملی در مناطق خود باشد ،اين
روش و برنامه ب5ه عن5وان ي5ک آلترن5اتيو
دموکراسی راس5تين در عم5ل در دس5ترس
آنان قرار گيرد.
ب( در جاھ555ايی ک555ه ب555ه دالي555ل امنيت555ی و
تکنيکی چنين اقداماتی ممکن نمی باش5ند،
س5555عی کنن5555د ک5555ه از طري5555ق تم5555اسھ5555ای
شخص555ی و محفل555ی و پخ555ش ش555بنامه ھ555ا،
زمين55ه را ب55رای اق55دامات وس55يعتر در ب55ين
محاف55555ل ديگ55555ر و ص55555فوف فرات55555ری از
ک55ارگران و ت55وده ھ55ای تح55ت اس55تثمار و
ستم ،فراھم کنند.
 -٨قطعنام5555555ه پيش5555555نھادی در ص5555555ورت
ض55روری م55ی توان55د اص55الح و ي55ا ت55رميم
گ55ردد .م55ا آم55اده اي55م ک55ه ت55ا پ55يش از پاي55ان
زم55ان مقتض55ی ب55ر س55ر مف55اد اي55ن برنام55ه
رايزنی صورت گيرد.
اميدواريم اين اقدام بتواند کمکی به تغيي5ر
ت5وازن ق55وای طبق55اتی ک55رده ک55ه در راه را
در آين555ده ب555رای فعاليتھ555ا ی م555ؤثر ت555ری
ھموار کند.
شورای دبيری

گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٢١فروردين ١٣٨٨

ميليتانت
پيش به سوی تدارک

اول ماه مه
ادامه از صفحه ١

ب555ه س555خن ديگ555ر باي555د دي555د در س555ال پ555يش
تناس555ب بيش555تر ب555ه نف555ع چ555ه طبق555ه ای در
جامعه س5وق يافت5ه اس5ت .طبق5ه ک5ارگر ي5ا
طبقه سرمايه دار؟
روش5ن اس55ت ک5ه دول55ت س55رمايه داری در
سال پيش مص5مم ب5وده اس5ت ک5ه بيش5ترين
ض555ربه را ب555ر پيک555ر طبق555ه ک555ارگر وارد
س555ازد .دس555تگيری فع555االن ش555ناخته ش555ده
ک55ارگری مانن55د منص55ور اس55الو )از مي55ان
صدھا نفر از کارگران ،معلم5ان ،زن5ان و
دانش55جويان ش55ريف جامع55ه(؛ ش55الق زدن
ک555ارگران و غي555ره؛ نماي555انگر اي555ن روش
ارع55اب آمي55ز ب55وده اس55ت .دول55ت س55رمايه
داری به شکل حساب شده قصد داشته که
فعاالن پيش5روی ک5ارگری و دانش5جويی و
زن55ان را مرع55وب کن55د .ت55ا آنھ55ا دس55ت از
فعالي55ت برداش55ته و مطي55ع دول55ت س55رمايه
داری گردن555555د .ب555555دين وس555555يله اس555555تثمار
ک55ارگران آس55ان ت55ر عمل55ی گش55ته و جي55ب
سرمايه داران نوپا بيشتر پر گردد.
آيا دولت سرمايه داری در اين امر توفيق
حاصل کرده است؟ آيا توانسته که تناسب
قوا به ضرر طبقه ک5ارگر س5وق دھ5د؟ آي5ا
دول555ت س555رمايه داری ق555وی ت555ر و طبق555ه
کارگر ضعيف تر سال پيش گشته است؟
پاسخ به اين سؤاالت ھ5م آری اس5ت و ھ5م
ن555ه! آری ب555ه اي555ن مفھ555وم ک555ه ب555ا وج555ود
کارزارھ555ای ب555ين المل555ل و مل555ی ،ھن555وز
بخشی از فعاالن کارگری و دانشجويی و

شماره بيست ودو
ارديبھشت  -١٣٨٨سال سوم -دوره دوم

زنان در بن5د ب5اقی مان5ده ان5د .آری ب5ه اي5ن
مفھ555وم ک555ه در مي555ان فع555االن پيش555رو ج555و
ت555رس و وحش555ت از دس555تگيرھای فرات555ر
وجود دارد .آری به اين مفھوم ک5ه برخ5ی
موقت5555ا ً دلس5555رد گش5555ته و ت5555وان اس5555تمرار
مب55ارزات را از دس55ت داده ان55د .آری ب55ه
اي555ن مفھ555وم ک555ه بخت555ک ش555بکه پليس555ی و
وزارت اطالع555ات ب555ر فع555االن ک555ارگری
احس55اس م555ی ش555ود .از اي555ن لح555اظ دول555ت
س55رمايه داری امتي55ازاتی ب55ه دس55ت آورده
است.
پاسخ نه است! به اين مفھوم که در س5طح
توده ھای وس5يع ک5ارگری شکس5ت اعم5ال
نش55ده اس55ت .طبق55ه ک55ارگر ن55ه تنھ55ا توس55ط
دولت س5رمايه داری شکس5ت نخ5ورده ک5ه
در مب5555ارزات و اعتص5555ابات س5555ال پ5555يش
توفي555ق نس555بی ھ555م ب555ه چن555گ آورده اس555ت
)اعتص55اب ک55ارگران نيش55کر ھف55ت تپ55ه و
لوله سازی اھواز و مب5ارزات و مقاوم5ت
ک55ارگران س55نندج( .زي55را ت55وده ک55ارگر در
وضعيت وخ5يم اقتص5ادی؛ فرص5تی ب5رای
پ55ذيرش شکس55ت در مقاب55ل نظ55ام س55رمايه
داری را ندارند! آنھا يا بايد پي5روز ش5وند
و ي55ا خ55ود و خ55انوده خ55ود را ب55ه عرص55ه
ن55555ابودی بکش55555انند .در واق55555ع مب55555ارزات
کارگران تداوم داشته اس5ت .بن5ابراين م5ی
توان اذعان داشت که در مجموع تناس5ب
قوای طبقاتی به نفع کارگران و به ضرر
دولت سرمايه داری است.
اگ55ر اي55ن اس55تدالل ص55حيح باش55د ،باي55د دي55د
ريشه ُکند شدن و ي5ا ع5دم تماي5ل ک5ارگران
پيشرو به تداوم مبارزه در چيست؟ ريش5ه
آن مطمئنا ً در تقويت دولت نيست .انشقاق
و افت55راق در درون دول55ت اف55زايش يافت55ه
اس555ت .انتخاب555ات رياس555ت جمھ555وری اي555ن
بحران سياسی را به نمايش گذاشته است.
بحران اقتصادی نسبت به سال پيش عميق
ت555ر گش555ته اس555ت .تح555ريم ھ555ای اقتص555ادی
مح55دود ب55ين الملل55ی ،ت55اثيرات گذاش55ته و
دول55ت را وادار ب55ه س55ازش ب55ا امپري55اليزم
آمريکا کرده است .دولت کارآيی خود در
چرخان555دن اقتص555اد جامع555ه از دس555ت داده
است .گرانی بی داد می کند و نرخ ت5ورم
افزايش يافته است.
فشارھا ،ارعاب ھا و دستگيرھای دولت
ضعيف و بحران زده سرمايه داری ،تنھا
زم5انی م55ی توان55د ک55ارآيی داش55ته باش55د ک55ه

٤

جن55بش ک55ارگری فاق55د س55ازماندھی باش55د.
ب5555ديھی اس5555ت ک5555ه س5555ازماندھی ت5555وده ای
ک5555ارگری در وض5555عيت اختن5555اق دش5555وار
اس55555ت .ت55555وده ھ55555ای ک55555ارگری تنھ55555ا در
وضعيتی که صبرشان سر آمده باشد وارد
درگي5555ری ب5555ا دول5555ت س5555رمايه داری م5555ی
ش55وند .ام55ا مھمت55ر از آن ،مس55ئله ب55ر س55ر
ع555دم آم555ادگی پيش555روی ک555ارگری ب555رای
مقابله با وض5عيت کن5ونی اس5ت .پيش5روی
ک555ارگری در اي555ران ھزين555ه ھ555ای زي555ادی
پرداخ55ت ک55رده اس55ت .مب55ارزات س55ه دھ55ه
فع555االن ک555ارگری قاب555ل تق555دير اس555ت .ام555ا
پيش55555روی ک55555ارگری ب55555ه عل55555ت فق55555دان
ھم555اھنگی ،نداش555تن س555ازماندھی متح555د و
ع555دم رعاي555ت دمکراس555ی درون555ی و ع555دم
حض555ور و دخ555التگری مس555تمر در مي555ان
ت55وده ھ55ای ک55ارگری ،دچ55ار بح55ران گش55ته
اس55ت .ب55ديھی اس55ت ک55ه بح55ران رھب55ران
عملی کارگری خواه نا خواه ،به سرکشی
و برخ55ورد ارع55اب آمي55ز دول55ت س55رمايه
داری )که خود دچار بحران عميق است(
منج55ر م55ی گ55ردد .اي55ن اش55کال اساس55ی را
بايد متحدا در سال آتی جبران کرد!
دول555ت س555رمايه داری در ح555ال م555ذاکره و
چان55ه زن55ی ب55ه دول س55رمايه داری غرب55ی
است .اين چانه زنی ھا به زودی به اتمام
رس5555يده و معامل5555ه ای از ب5555اال و توس55555ط
س555ازمان ب555ين الملل555ی ک555ار ص555ورت م555ی
پ555ذيرد .س555فرھای نماين555دگان آی ال او ب555ه
ايران و برنامه ريزی برای ايجاد اتحاديه
ھای ک5ارگری در اي5ران؛ عم5دتا ً ب5ا ھ5دف
تح55ت کنت55رل ق55رار دادن جن55بش ک55ارگری
ب555رای دوره آت555ی طراح555ی گش555ته اس555ت.
چنانچ55ه از ھ55م اکن55ون ک55ارگران پيش55رو و
رھبران عملی طبقه کارگر آمادگی مقابله
و دخال55ت در اي55ن رون55د را نداش55ته باش55ند؛
ب5555رای دوره ن5555ا معل5555ومی ارع5555اب طبق5555ه
کارگر با اشکال نوين ھمراه ب5ا ھمک5اری
آی ال او ادامه خواھد يافت.
اول ماه مه امسال می توان5د نقط5ه عطف5ی
در س5555ازماندھی ن5555وين جن5555بش ک5555ارگری
باشد .کارگران پيشرو وظيفه دارند که به
ط555ور مس555تمر در کن555ار ک555ارگران ق555رار
گرفت5ه و در ھ55ر نھ55ادی ک55ه ک55ارگران در
آن حض555ور دارن555د؛ ش555رکت فع555ال داش555ته
باشند .مشی ايجاد تشکل مس5تقل ک5ارگری
بر محور يک برنام5ه اق5دام ک5ارگری باي5د
وس555يعا ً تبلي555غ گ555ردد .دمکراس555ی درون555ی
کارگری بايد رعايت گردد .ح5ذف گراي5ی

ميليتانت
و بان5555دبازی و زدو بن5555دھا و کاس5555بکاری
سياس5ی باي5د ط5رد گ5ردد .ک5ارگران ج55وان
بايد در محور فعاليت ھ5ای ادغ5ام گردن5د.
اتح5اد عم55ل ھ55ای کميت55ه ھ55ای موج55ود م55ی
ت55وان در اي55ن اول م55اه م55ه ش55کل گي55رد و
فرق55ه گراي55ان و مخالف55ان اتح55اد ک55ارگری
افشا و طرد گردند.

چشم انداز جنبش کارگری برای سال آتی
مب55ارزه واح55د ب55رای ايج55اد تش55کل مس55تقل
ک555ارگری در مقاب555ل دسيس555ه ھ555ای دول555ت
س55555رمايه داری و آی ال او باي55555د باش55555د.
شرکت مشروط در ھ5ر نھ5ادی ک5ه توس5ط
آل ای او ايج55اد م55ی گ55ردد از ض55روريات
دخالتگری در دوره آتی است .اين دخالت
ھا تنھا با ھمراه متحدان بين المللی جنبش
ک555ارگری عمل555ی .در س555ال پ555يش »ش555بکه
ھمبس555تگی ک555ارگری« کوش555ش ک555رده ک555ه
زمين55ه را ب55رای ايج55اد ي55ک ک55ارزار ب55ين
الملل55ی ب55رای حماي55ت از تم55امی ک55ارگران
ايران )صرفنظر از عقايد و برنامه شان(
فراھم آورد.
زنده باد اول ما مه!
پ55يش ب555ه س55وی تقوي555ت ش55بکه ھمبس555تگی
کارگری!
زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگری!
شورای دبيری
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مصاحبه ميليتانت با رفيق

پايه ھای حزب ﷲ در ايران اي5راد ش5ده
که ارتباط آتی را عملی کند.

در باره ی نزديکی دول
ايران و آمريکا

اشاره کرديد که اين رواب5ط از م5دت ھ5ا
پ55يش آغ55از ش55ده اس55ت .منظورت55ان اي55ن
است که در دوره پيش که تھديدات حمله
نظ5555امی از س5555وی دول5555ت آمريک5555ا ي55555ا
اس55رائيل ،درس55ت نب55وده اس55ت؟ لطف55ا در
ب55اره مواض55ع پيش55ين خ55ود توض555يحاتی
مفصل تر بدھيد.

مازيار رازی

رفيق مازيار با س5الم و تش5کر از ش5رکت
در مصاحبه مجدد با نشريه ميليتانت .می
خواستيم در مورد روابط يا نزديکی اخير
دول اي555ران و آمريک555ا از ش555ما س555ؤاالتی
کن555يم .چن555د روز پ555يش رس555انه ھ555ا اع555الم
کردند که ريچارد ھولبروک ،نماينده ويژه
رئ555555يس جمھ555555وری آمريک555555ا در ام555555ور
افغانس55تان و پاکس55تان مالق55اتی ب55ا محم55د
مھ555دی آخون555دزاده ،مع555اون وزي555ر ام555ور
خارج55ه اي55ران داش55ته و آن دو در فض55ايی
صميمی با ھم دست داده اند .به گفته خانم
کلينت5555555ون ،آق5555555ای ھ5555555ولبروک و آق5555555ای
آخوندزاده قول داده اند که در آينده تم5اس
خود را حفظ کنن5د .اگ5ر اي5ن خب5ر ص5حيح
باش55د ،پ55س از س55ال ھ55ا اي55ن نخس55تين ب55ار
اس55ت ک55ه مالق55اتی مي55ان مقام55ات اي55ران و
آمريکا در اي5ن س5طح ص5ورت م5ی گي5رد.
آي555ا اي555ن رابط555ه پ555يش درآم555دی اس555ت ک555ه
نزديکی سياس5ی دول اي5ران و آمريک5ا در
دوره ی آتی؟
ب555ا درود ب555ه ش555ما و خوانن555دگان نش555ريه
ميليتان5ت .بل5ه پ5س از انتخ5اب اوبام5ا ب55ه
رياست جمھوری اياالت متحده آمريکا،
اق555دامات مش555خص دو جانب555ه ای ب555رای
برقراری روابط نزديک سياسی بين اين
دو دول5ت مش5اھده ش5ده اس5ت .س5خنرانی
روز اول عيد اوبام5ا و پاس5خ خامن5ه ای
ب55ه او نماي55انگر اي55ن جھ55ت گي55ری ب55ود.
البت55ه باي55د ذک55ر ک55رد ک55ه اي55ن رواب55ط از
مدت ھا پيش آغاز شده اس5ت .در زم5ان
رياست جمھوری بوش .اما ب5رای آم5اده
کردن اذھان عمومی دولت ايران اکنون
تحت ل5وای اينک5ه اوبام5ا خواھ5ان تغيي5ر
در سياس555ت آمريک555ا نس555بت ب555ه اي555ران
است ،برقراری روابط حسنه را توجي5ه
خواھ555د ک555رد .اگ555ر ب555ه س555خنرانی اخي555ر
خامن55ه ای توج55ه کن55يم م55ی بين55يم ک55ه ب55ا
وج55ود ظ55اھری نقادان55ه ب55ه پي55ام اوبام55ا،
خواھ5ان اق5دامات عمل5ی تغيي5ر از س5وی
او شد و اعالم که اگر تغيي5ری مش5اھده
ش55ود او ھ55م ب55ا برق55راری ارتب55اط مواف55ق
است .اين سخنان البته برای آماده کردن

بله به نظر من چنين است .قري5ب  ٤س5ال
پيش در  ١٧بھمن  ١٣٨٤زمانی که اکث5ر
س55555ازمان ھ55555ای اپوزيس55555يون از "حمل55555ه
نظامی قريب الوقوع" آمريکا ص5حبت ب5ه
ميان آورده و اعتراضات "ضد جن5گ" و
"ن5555ه ب5555ه جن5555گ" س5555رداده و ت5555ا ھم5555ين
اواخرتمرک5555ز ان5555رژی خ5555ود را ب5555ه اي5555ن
موضوع نھاده بودند ،در مقاله ی درباره
تھدي555دھای آق555ای ب555وش و جن555گ "قري555ب
الوق5وع" نظ5امی آمريک55ا چن5ين پ5يش بين55ی
شد:
"ب555ر خ555الف گفت555ار ب555وش انگي555زه اص555لی
ب5555رای تھاجم5555ات نظ5555امی ب5555ه ع5555راق )و
احتم555555اال اي555555ران( ب555555ه ارمغ555555ان آوردن
»دموکراس555555555555555ی« و آزادی نيس555555555555555ت!
دموکراسی تحميل5ی ب5ر ع5راق را مش5اھده
ک55رديم! يک55ی از انگي55زه ھ55ای مھ55م حمل55ه
نظ55امی آمريک55ا ب55ه خ55اک ع55راق )و حمل55ه
احتمالی به ايران( دسترسی به منابع نفتی
اين کشور ھا است .شرکتھای نظير ِاسو،
تکزاکو ،ھالی برتون )که »دي5ک چين5ی«
معاون رئيس جمھور آمريکا حدود ٦٠٠
ھ55زار دالر در س55ال از آن ش55رکت حق55وق
م555ی گي555رد(؛ و س555اير ش555رکتھای نفت555ی از
توفي55ق اي555ن تھ555اجم نظ55امی ذينف555ع ب555وده و
درآمد نفتی خود را برای س5ال ھ5ای س5ال
افزايش خواھند داد .اما علت اصلی حمله
نظامی ،صرفا ً »نفت« نيز نيست .انگيزه
اص555لی را بايس555تی در بح555ران اقتص555ادی
عمي55ق نظ55ام امپرياليس55تی آمريک55ا جس55تجو
کرد.
اقتصاد آمريکا از بھ5ار س5ال ١٨) ٢٠٠٠
ماه پيش از واقعه ١١س5پتامبر(  ،پ5س از
ي5ک دھ55ه رون55ق اقتص5ادی ،دچ55ار بح55ران
عميقی شد .نشانه اين بحران اقتصادی در
س55قوط ت55دريجی ب55ازار ب55ورس »نس55دک«
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) ( Nasdacکه ش5امل س5ھام بس5ياری از
ش555رکتھای تولي555دی ب555ه وي555ژه ک555امپوتری
ب555ود ،نماي555ان ش555د؛ ھمچن555ان »داو ج555ونز
Dow
Jones
اينداس555555تريال« )
 ( Industrialزي5555555ر ض5555555رب بح5555555ران
اقتص55ادی رف55ت .ب55ازار ب55ورس نس55دک ت55ا
سال  ٢٠٠١در حدود  ٣تريلي5ون دالر از
ارزش خ55ود را از دس55ت داد .ام55روز اي55ن
رق555م ب555ه  ٤تريلي555ون دالر رس555يده اس555ت.
بس555ياری از س555ھام داران ،س555رمايه ھ555ای
کالن خود را از دست دادند .توليد صنايع
ب555زرگ س555ير نزول555ی را آغ555از ک555رده و
بيکاری بی سابقه ای گريب5ان ک5ارگران و
کارکن555ان کارخان555ه ھ555ا و ش555رکت ھ555ا را
گرفته است .ميزان بيکاری ،چند ماه پيش
از سپتامبر  ،٢٠٠١از  ٣درصد به  ٥در
صد افزايش يافت .تنھ5ا در م5دت دو س5ال
رياس555ت جمھ555وری ب555وش  ٢ميلي555ون نف555ر
بيکار شدند .اين ارق5ام ح5داقل در دو دھ5ه
گذشته بی سابقه بوده اند.
دوره اخي5555555ر ،پاي5555555ان دوره »طالي55555555ی«
سياس55تھای »نئ55و ليب55رال« جن55اح محافظ55ه
کار را نشان م5ی دھ5د ،ک5ه توس5ط ريگ5ان
آغاز شده و در دوره بوش پدر ادامه يافته
و پس از فروپاش5ی ش5وروی تحک5يم يافت5ه
بود .اما ب5ا آغ5از دوره بح5ران اقتص5ادی،
تمام نقشه ھای درازمدت دولت آمريکا به
بن بست رسيد .در نتيجه ،در دوره پ5يش
از واقع55ه  ١١س55پتامبر ،نظري55ه پ555ردازان
ھيئ55ت ح55اکم آمريک55ا دس55ت بک55ار ش55ده ت55ا
سياست ھ5ای »ن5وينی« را ب5رای ح5ل اي5ن
بح55ران عمي55ق اقتص55ادی ارائ55ه دھن55د .ام55ا
سياست ھای طرح شده ،چندان ن5وين ني5ز
نبودند .اينھا سياست ھايی بودند که از دو
دھ55ه پ555يش و ب555ه وي55ژه پ555س از فروپاش555ی
ش55وروی از س55ال  ١٩٩٠در مي55ان ھيئ55ت
حاکم آمريکا در جريان ب5وده اس5ت .آنچ5ه
امروز »دکترين ب5وش« ن5ام گرفت5ه اس5ت؛
ريشه در اين نظريات دارد.
جن55اح »محافظ55ه ک55اران ن55وين« ي55ا جن55اح
»ش555اھين« ک555ه ام555روز ک555ل مق555ام ھ555ای
اجرايی ھيئت حاکم را در کابينه بوش در
دست گرفته ،از دھه پيش بر اين باور بود
ک5555ه ب5555رای جل5555وگيری از بح5555ران ھ5555ای
اقتص55ادی نظي55ر  ١٩٣٠در آمريک55ا ،م55ی
بايس555تی ک555ه پ555س از دوره جن555گ س555رد و
فروپاشی بلوک شرق ،به شکل يک سويه
) (unilateralب55ه مس55ايل جھ55ان برخ55ورد
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ک555رد .مھ555ره ھ555ا ی اص555لی اي555ن نظري555ه
افرادی مانند پال والفوويچ )نظريه پرداز
اص55555لی( – مع55555اون دونال55555د رامس55555فيلد؛
ريچ55ارد چين555ی -مع55اون رئ555يس جمھ555ور؛
دونال555د رامس555فيلد -وزي555ر دف555اع؛ ريچ555ارد
پ55رل -مش55اور رئ55يس جمھ55ور؛ کان55دوليزا
رايس  -وزير امور خارج5ه؛ ھس5تند .اي5ن
باند سياسی در مقاب5ل جن5اح »کب5وتر« ک5ه
م55دافع برخ55وردی متع55ادل و چن55دين س55ويه
) ( multilateralبه مسايل جھانی بودند،
قرار گر فت.
اي555ن نظري555ات توس555ط اي555ن بان555د از س555ال
 ١٩٩١ب55ه ش55کل علن55ی ارائ55ه ش55د .ب55رای
نمونه ريچارد چينی ،وزير دفاع وقت در
کابينه بوش پدر ،خطاب به کميسيون دفاع
سنا در  ٢١فوريه  ١٩٩١در آستانه حمله
نظامی به عراق چنين اظھار داشت" :اين
جن55گ پ55يش درآم55دی ب55ر ن55وع منازع55اتی
است که ما احتماالً در عص5ر جدي5د ب5ا آن
سروکار خواھيم داشت....غي5ر از آس5يای
جنوب غربی ،ما در اروپا ،آسيا ،اقيانوس
آرام و آمريک5555ای الت5555ين و مرک5555زی ني5555ز
منافع عمده ای داريم .ما بايد سياست ھا و
نيروھای خود را به شکلی س5ازمان دھ5يم
ک55ه ق55ادر باش55ند در آين55ده از ب55روز چن55ين
خط55رات منطق55ه ای جل55وگيری ک55رده و ي55ا
سريعا ً آنان را سرکوب کنند".
گرچه اين نظريات در آستانه جنگ فوريه
 ١٩٩١و دوره ش5555555555کوفايی اقتص5555555555ادی
آمريک55ا تعي55ين کنن55ده نب55ود؛ ام55ا در اواخ55ر
دھه  ١٩٩٠با آغاز بحران اقتصادی ،اين
نظري55ات تقوي55ت گش55ته و در س55ال ٢٠٠٠
ج55ورج ب55وش ب55ا تقل55ب انتخاب55اتی آش55کار
ب555رای اج555رای سياس555ت ھ555ای اي555ن جن555اح
انتخاب شد .اتفاق  ١١سپتامبر  ٢٠٠١در
واقع مانند ھديه ای بود که به منظور ب5ه
اجرا گذاشتن سياست ھ5ايی ک5ه ط5ی ب5يش
از ي555ک دھ555ه ت555دارک دي555ده ش555ده ب555ود ،از
آس555مان ن555ازل ش555د .چنانچ555ه ب555ن الدن ١١
س55پتامبر را س55ازمان داده باش55د؛ بيش55ترين
خدمت را ب5رای اج5رای برنام5ه ھ5ای اي5ن
باند ،انجام داد.
پس از  ١١سپتامبر ھمان مواضع؛ اکنون
به عن5وان نظري5ات رس5می دول5ت آمريک5ا
در سندی تحت عنوان» :استراتژی امنيت
ملی اياالت متحد آمريکا« به اين صورت
فرموله شد:
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حف55ظ و ت55امين ھژم55ونی ب55ال
-١
منازع نظامی آمريکا در جھان
ب5555ه عن5555وان تنھ5555ا اب5555ر ق5555درت
نظامی.
آمادگی مطلق دول5ت آمريک5ا
-٢
ب55555555555رای حمل555555555555ه نظ555555555555امی
»پيشگيرانه« عليه ھر کشور و
نيروئ55ی در جھ55ان ک55ه امني55ت و
من55555افع مل55555ی آمريک55555ا را ب55555ه
مخاطره می اندازد.
معافي5555ت آمريک5555ائی ھ5555ا در
-٣
خ555ارج از آمريک555ا از ھرگون555ه
محکوميت جنايی بين المللی.
تھ555اجم ب555ه خ555اک افغانس555تان و پ555س از آن
ع55راق ،آغ55از اجراي55ی اي55ن برنام55ه را در
س5555طح جھ5555انی ب5555ه نم5555ايش م5555ی گ5555ذارد.
تھديدات به حمله نظامی احتمالی به ايران
نيز بر مبنای اين سياست است.
بودج5ه نظ55امی دول5ت آمريک55ا در راس55تای
تحکيم اين سياست طرح ريزی شده است.
بودج555ه نظ555امی آمريک555ا از  ١١س555پتامبر
 ٢٠٠١ت555ا ب555ه ام555روز نزدي555ک ب555ه ١٦٠
ميلي5555ارد دالر اف5555زايش يافت5555ه اس5555ت .ب5555ا
درخواست يک بودجه  ٧٥ميليارد دالری
از کنگره آمريکا در  ٢٥م5ارس ، ٢٠٠٣
اي555ن رق555م ب555ه  ٣٥٩ميلي555ارد دالر رس555يده
است ،و به احتمال قوی در ماھھای آين5ده
با انتخ5اب مج5دد ب5وش؛ ب5ه چن5د براب5ر آن
خواھ5د رس5يد .در ع55ين ح5ال مجتم5ع ھ55ای
نظامی و شرکتھای ص5نعتی -نظ5امی نق5داً
دست به کار شده اند .شرکت ھ5ايی نظي5ر
نورت روپ ،الکھي5د ،جن5رال دينامي5ک و
بوئينگ ،توليدات نظامی خود را اف5زايش
داده اند.
آيا حمله نظ5امی ب5ه اي5ران قري5ب الوق5وع
است؟ گرچه تمايل ذات5ی دول5ت ب5وش ب5ر
اساس جنگ افروزی و تھاجمات نظامی
بنا شده است؛ اما بر خالف گرايش ھ5ای
بورژوا و خ5رده ب5ورژوايی اپوزيس5يون؛
ک555ه از ابت555دايی قي555ام بھم555ن  ١٣٥٧ب555رای
ارس555555ال قش555555ون از س555555وی آمريک555555ا و
ج55ايگزين ک55ردن اخون55د ھ55ا ب55ا ي55ک رژي55م
طرف555دار غ555رب روزش555ماره ک555رده ان555د،
دول55ت آمريک55ا ھم55واره ت55رجيح داده اس55ت
ک555ه ب555ا رژي555م س555رمايه داری )آخون555دی(
اي5555ران ب5555ه تواف5555ق برس5555د .زي5555را ب5555ديل

ميليتانت
ب55ورژوايی بھت55ری وج55ود نداش55ته اس55ت.
س555لطنت طلب555ان و وابس555تگان ب555ه رض555ا
پھل555وی ک555ه از اعتب555ار سياس555ی ک555افی در
ايران برخوردار نبوده )ھرچند ھم فري5اد
سوس555يال دم555وکرات ش555دن و وح555دت ب555ا
س55ايرين را بکش55ند(ُ .مھ55ر و نش55ان رژي55م
شاھنشاھی و ساواک و شعبان بی مخ ھا
ب55ر پيش55انی آنھ55ا ب55رای ھميش55ه ح55ک ش55ده
است .مجاھدين که ھيچگ5اه ب5ه ي5ک ب5ديل
بوژوايی مب5دل نش5دند و قمارسياس5ی آنھ5ا
در م55ورد وابس55ته ک55ردن خ55ود ب55ه رژي55م
صدام مفتضحانه ب5ا شکس5ت روب5رو ش5د.
اصالح طلبان نيز بی رمق و بی عرضه
از آب در آمدند .گرچه دولت آمريکا ھمه
اين بديل ھا را در ترشی برای روز مبدا
خوابانده؛ اما چشم انداز اصلی آن معامله
با خود رژيم جمھوری اسالمی است.
واض555ح اس555ت ک555ه ب555رای متع555ادل ک555ردن
وضعيت به نفع خود ،امپري5اليزم باي5د ب5ا
دو روش و يا دو زبان با رژيم برخ5ورد
کند .زبان ماليم ،که تا کنون توس5ط دول
اروپ555ايی ب555ه وي555ژه س555ه دول555ت بريتاني555ا؛
فرانسه و آلمان ،اتخاذ شده و ادامه دارد.
و زب555ان قل555در منش555ی و زور ک555ه توس555ط
بوش ابراز می گ5ردد .در واق5ع اخ5تالف
اساسی بين دولت آمريکا و دول اروپايی
ب555ر س555ر وض555عيت اي555ران وج555ود ن555دارد
)اختالفات تاکتيکی و جرئ5ی ھس5تند(....
اي55ن دو روش ھ55ر دو ب55رای ب55ه ص55راط
مستقيم ھدايت کردن رژيم ايران طرحی
شده اند) ".....آيا تھديد بوش عليه اي5ران

واقع55ی اس55ت؟ مازي55ار رازی ١٧ ،بھم55ن
 - ١٣٨٤رج55وع ش55ود ب55ه نش55ر ک55ارگری
سوسياليستی(.

ھمچن55ين در مقال55ه ای در  ٢٢تي55ر ١٣٨٥
چنين آمد:
" .....پس از تجربه فاجعه آميز در عراق
تناس55ب ق55وا ب55ه ض55رر غ55رب تغيي55ر ک55رده
است و يک حمله نظامی توسط آمريکا و
متحدانش نمی تواند در دس5تور ک5ار ق5رار
گيرد .دول5ت آمريک5ا ب5رای م5دت ط5والنی
مجب55ور اس55ت در ع55راق ب55اقی بمان55د و ب55ه
ان55دازه ک55افی ت55وان ي55ک حمل55ه نظ55امی ب55ه
ايران را ندارد .در واقع می ت5وان اذع5ان
داشت که در سطح جھ5انی تناس5ب ق5وا ب5ه
ض55رر امپري55اليزم آمريک55ا اس55ت .اق55دامات
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ضد امپرياليستی دولت چاوز در ونزوئال
و انتخ5اب اخي55ر اوو م5ورالس در بولي55وی
ھمه نشانگر به ب5ن بس5ت رس5يدن سياس5ت
ھ55ای دول55ت ب55وش ب55رای "ح55ل مش55کالت
جھان" و استقرار "دموکراسی"! است.
اکن55ون مس55ئله روش55ن اس55ت ک55ه س55ناريوی
محتم55ل و در دس55تور روز دول غرب55ی ن55ه
می تواند حمله نظامی باشد )اين موضوع
را رژي555م اي555ران بدرس555تی تش555خيص داده
است( و نه تحريم اقتصادی مؤثر .تح5ريم
اقتص55ادی تص55ميم دش55واری ب55ه نظ55ر م55ی
رس5د ،زي5را کش5ورھايی ھمچ5ون روس55يه،
چين ،ھند و ژاپن چندان تم5ايلی ب5ه اينک5ه
قراردادھای کالن نف5ت و گ5از خ5ود را ب5ا
اي555ران ب555ه ھ555م بزنن555د نش555ان نم555ی دھن555د،
بخصوص روسيه ک5ه اخي5راً ني5ز ق5رارداد
تس55ليحاتی ي55ک ميلي55ارد دالری ب55ا اي55ران
بسته است.
بر خالف برخی از نيروھای اپوزيسيون
که حمله نظامی آمريکا را واقع5ی دانس5ته
و برخ55555ی ديگ55555ری فرج55555ی در راس55555تای
رھايی از ّشر دولت کنونی می دانند ،اين
اق55دام بن55ا ب55ر وض55عيت کن55ونی ک55امالً غي55ر
محتمل است .اما حتی در ص5ورت ب5روز
چن5555ين اتف5555اقی ،ک5555ارگران و زحمتکش5555ان
ايران بھيجوجه از حمله نظامی غ5رب ب5ه
ايران نفعی نخواھند برد .امپرياليزم و ب5ه
ويژه امپرياليزم آمريکا ھيچگ5اه ب5رای ب5ه
ارمغ555ان آوردن »آزادی و دموکراس555ی«
ب55ه کش55ورھای جھ55ان حمل55ه نک55رده اس55ت.
اش555غال ع555راق تجرب555ه بس555يار خ555وبی از
سياس55ت ھ555ای"انس555ان دوس555تانه"! دول555ت
ب555وش در منطق555ه اس555ت .وض555عيت م555ردم
زحم5555تکش ع5555راق روز ب5555ه روز رو ب5555ه
وخامت گرويده اس5ت .زحمتکش5ان اي5ران
در ص55ورت ب55روز چن55ين اتف55اقی باي55د ب55ه
س55اختن ي55ک جبھ55ه س55وم در مقاب55ل دول55ت
س555555555رمايه داری اي555555555ران از يکس555555555و و
امپري55اليزم از س55وی ديگ55ر مب55ادرت کنن55د.
ب5555رای ک5555ارگران اي5555ران مب5555ارزات ض5555د
س555555555رمايه داری از مب555555555ارزات ض555555555د
امپرياليس55تی ج55دا نيس55ت .دول55ت س55رمايه
داری ايران بخشی از نظام سرمايه داری
جھ555انی اس555ت ک555ه ب555ا وج555ود جن555گ ھ555ای
زرگ5ری و ب5ی ارتب5اط ب5ا من5افع ک5ارگران
مي555ان آن555ان ،نھايت555ا ً ب555ا يک555ديگر س555ازش
خواھند کرد) ".....بحران سياسی ايران و
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راه ح55555ل ھ55555ا ،مازي55555ار رازی ٢٢ ،تي55555ر
 ،١٣٨٥سايت ديدگاه(.
آي55ا چ55رخش در سياس55ت احم55دی ن55ژاد ي55ا
خامنه ای نسبت به دولت آمريکا ،پديده ی
نوينی بوده است؟
پاس55خ ب55ه اي55ن س55ؤال ني55ز منف55ی اس55ت .در
واقع چرخشی اساسی دولت اي5ران نس5بت
ب55ه دول55ت آمريک55ا ب55ه س55ال ھ55ای پ55يش از
دوره احم555555دی ن555555ژاد ب555555ر م555555ی گ555555ردد.
بالفاص555له پ555س از اش555غال خ555اک ع555راق
توسط دول آمريکا اقتدار گرايان چرخشی
در سياس5ت خ55ود نس55بت ب5ه دول55ت آمريک55ا
نشان دادند .در راس اين چرخش سياست
رفس555نجانی ق555رار گرفت555ه ب555ود .فص555لنامه
»راھب55رد« ک55ه از س55وی مرک55ز تحقيق55ات
اس55تراتژيک وابس55ته ب55ه مجم55ع تش55خيص
مصلحت نظام ايران منتشر می ش5ود ،در
نخستين شماره خود پس از اشغال عراق؛
در مص55احبه ای  ٢٤ص555فحه ای ب555ا اکب555ر
ھاشمی رفسنجانی ،رئيس اي5ن مجم5ع ،ب5ه
چاپ رسانده که وی در آن به نقش مجمع
در ح55ل مش55کالت مي55ان اي55ران و آمريک55ا
پرداخت55ه اس55ت .او در اي55ن مص55احبه ذک55ر
م55ی کن55د ک55ه "م55ا ب55ه عن55وان مس55لمان ھ55يچ
مش5555کلی ن5555داريم ک5555ه ھري5555ک از مس5555ائل
خارجی را که گريبانگير ماست حل کن5يم
 ...م55ا اص55لی در اس55الم داري55م و آن تق55دم
مصلحت اقوا ب5ر مص5لحت ض5عيف اس5ت
 ...اصالً مجمع تشخيص مصلحت از اين
خاس55تگاه ب55ه وج55ود آم55ده اس55ت ".وی ب55ه
نظري55ه خمين55ی اش55اره ک55رده ک55ه گفت55ه ب55ود
نم55از و روزه را ھ55م م55ی ت55وان ب55ه خ55اطر
مصلحت نظام تعطي5ل ک5رد و گفت5ه اس5ت:
"اينک5555ه بي5555اييم کش5555ورمان را ب5555ه خط5555ر
بيندازيم و خيال کنيم داري5م اس5المی عم5ل
م55ی کن55يم ،اس55المی نيس55ت ".وی در اي55ن
مص5احبه اذع5ان ک5رد ک5ه دس5تگاه سياس5ت
خارجی ايران به دليل ک5م تجربگ5ی دس5ت
ان555درکارانش در م555وارد زي555ادی فرص555ت
ھ5555ايی را از دس5555ت داده ام5555ا اکن5555ون ب5555ه
ش5رايطی رس55يده اس55ت ک5ه مس55ائل سياس55ی
دني55ا را م55ی فھم55د و م55ی توان55د تجزي55ه و
تحليل کند!
در پی مواض5ع رفس5نجانی واک5نش »تن5د«
جن5555اح اقت5555دارگرايان "رژي5555م جمھ5555وری
اس5555المی نس5555بت ب5555ه دول5555ت ب5555وش ني5555ز
با وجود »اعتراضات« و »مقاومت ھ5ا«

ميليتانت
ظاھری؛ از چند سال پيش تا کنون بطور
کيفی تغيير کرده اس5ت .ب5رای نمون5ه چن5د
سال پيش زمانی ک5ه ب5وش اي5ران را يک5ی
از »محورھ55ای اھريمن55ی« معرف55ی ک55رد؛
دبي5555ر ش5555ورا ی نگھب5555ان ،احم5555د جنت5555ی،
س55خنان ب55وش را »تعج55ب آمي55ز« خوان55د و
او را ب555ه »ديوان555ه ای« تش555بيه ک555رد ک555ه
»حت5555ی مص5555لحت کش5555ور خ5555ود را نم5555ی
داند«؛ خامنه ای ،بوش را چنين توصيف
کرد که »ب5ه خ5ون انس5انھا تش5نه اس5ت« و
نھايت555ا ً خ555اتمی س555خنان ب555وش را »اھان555ت
آمي55ز« خوان55د .ام55ا در دوره کن55ونی ھ55يچ
واکنش خص5مانه ای از س5وی رژي5م علي5ه
دول5555ت آمريک5555ا دي5555ده نش5555ده اس5555ت .ب5555ر
عکس ،سران رژي5م فق5ط ادعاھ5ای ب5وش
مبنی بر تدارک رژي5م ب5رای دسترس5ی ب5ه
برنامه ھسته ای را نا درست اعالم ک5رده
و مداوم بر اي5ن اص5ل پافش5اری ک5رده ان5د
ک55ه غن55ی س55ازی اوراني55وم ب55رای س55اختن
بمب اتمی نيست.
س555خنان »تن555د« احم555دی ن555ژاد نس555بت ب555ه
اس55رائيل را نم55ی ت55وان ب55ه مثاب55ه تحري55ک
دول غرب555ی ب555ه ي555ک رودروي555ی نظ555امی
قلمداد کرد .اين ن5وع س5خنان از روز اول
به ق5درت رس5يدن اي5ن رژي5م وج5ود داش5ته
است .دول غربی نيز اين سخنان را جدی
تلق555ی نک555رده ان555د .ب555ديھی اس555ت ک555ه اي555ن
س555خنان »تن555د« احم555دی ن555ژاد عم555دتا ً ب555ه
منظور عوامفريبی و کسب رض5ايت پاي5ه
ھ55ای ح55زب ﷲ رژي55م در اي55ران و منطق55ه
طراحی شده است .دولت احمدی ن5ژاد از
يک سو برای جلب پايه ھای حزب ﷲ در
منطق555ه ب555ا ب555ن الدن )القاع555ده( در رقاب555ت
قرار داش5ته و از س5وی ديگ5ر طري5ق اي5ن
عوامفريبی ھا می تواند دولت خود را در
ع5555راق ،فلس5555طين ،افعانس5555تان و س5555وريه
»رھب555ر« ح555زب ﷲ و »اس555الم« ؛ علي5555ه
دول غربی نشان دھد .از س5وی ديگ5ر در
ايران فشارھای گرايش ھای حزب ﷲ و
بسيجی )ﷲ کرم ھا و مص5باح ي5زدی ھ5ا(
احمدی نژاد را برای حفظ پايه ھای خ5ود
وادار به اين نوع عوامفريبی ھا می کند.
علت اصلی جدل ھای ھسته ای بين دولت
احمدی نژاد و دول غربی در جايی ديگر
نھفته است .مسئله اصلی ريشه در بحران
اقصادی ايران در دو دھه ن5يم پ5يش دارد.
جن5555گ  ٨س5555اله ب5555ا ع5555راق و محاص5555ره
اقتصادی بيش از دو دھه اقتصاد ايران را
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چن55ان دگرگ55ون ک55رد ک55ه رژي55م خط55ر از
دست دادن قدرت خ5ود را چن5د س5ال پ5يش
درک کرد و جھت گيری ب5ه س5وی غ5رب
را آغ55از ک55رد .مجم55ع تش55خيص مص55لحت
نظ55ام در س55ال  ١٣٨١چ55راغ س55بز را ب55ه
دول غرب5555ی ب5555رای س5555رمايه گ5555ذاری در
اي55ران )ب55دون مح55دوديت( نش55ان داد .البت55ه
س55555رمايه داری جھ55555انی از روز نخس55555ت
سقوط نظ5ام س5رمايه داری »شاھنش5اھی«
در اي55555ران و انق55555الب بھم55555ن  ،١٣٥٧در
تدارک بازگشت اقتصاد ايران ب5ه نظ5امی
مترادف با ق5وانين س5رمايه داری جھ5انی
بوده است .تح5ريم ھ5ای اقتص5ادی ،جن5گ
افروزی از طريق تحري5ک ص5دام حس5ين
و در اختيار قرار دادن سالح ھای سبک،
س55نگين و ش55يميايی در اختي55ار دول55ت وی
برای مقابله ب5ا اي5ران ،تقوي5ت جن5اح ھ5ای
»معت5555دل«» ،اص5555الح طل5555ب« در درون
ھيئت حاکم و غيره ،ھمه دال ب5ر سياس5ت
ف5وق ب55وده اس55ت .آنچ55ه س55رعت بازس55ازی
ي55ک س55رمايه داری م55درن را ھم55واره ب55ه
تعوي55ق م55ی ان55داخت ،ن55ا ھم55اھنگی جن55اح
»اقتدارگرا« با جناح ديگر بود .امروز با
تقويت سياسی اقتدارگرايان و يک پارچ5ه
ش55دن رژي55م ،اي55ن س55د اساس55ی از س55ر راه
کن55ار رفت55ه اس55ت .س55رمايه داری جھ55انی
برای انتقال سرمايه ھای خود به ايران و
اعم55ال اس55تثمار مض55اعف ب55ر ک55ارگران،
امنيت س5رمايه و ض5مانت اج5رای ق5وانين
بين المللی را طلب می کند .تدارک برای
اين زمينه سازی ھا و تس5ھيالت ،از س5ال
ھ55ای پ55يش آغ55از ش55ده ،و در اج55الس ١٧
ژوئ55ن  ٢٧) ٢٠٠٢خ55رداد (١٣٨١س55ران
 ١٥کش555555555555ور اتحادي555555555555ه اروپ5555555555555ا در
لوکزامبورگ ،رسميت ياف5ت و دوره اول
مذاکرات رسمی از دس5امبر  ٢٠٠٢آغ5از
شد .تا به ام5روز بس5ياری ازش5رکت ھ5ای
اروپ55ايی در اي55ران س55رمايه گ55ذاری ک55رده
اند .وقفه کوتاه چند ماه پيش برای اعم5ال
فشار بر رژيم بوده که اين نيز با توافقات
جديد به زودی به پايان می رسد.
از سوی ديگر ،پس از تجربه فاجعه آميز
در ع555راق تناس555ب ق555وا ب555ه ض555رر غ555رب
تغيي555ر ک555رده اس555ت و ي555ک حمل555ه نظ555امی
توس55ط آمريک55ا و متح55دانش نم55ی توان55د در
دس55تور ک55ار ق55رار گي55رد .دول55ت آمريک555ا
ب555رای م555دت ط555والنی مجب555ور اس555ت در
عراق باقی بمان5د و ب5ه ان5دازه ک5افی ت5وان
يک حمله نظ5امی ب5ه اي5ران را ن5دارد .در

٨

واقع می توان اذعان داش5ت ک5ه در س5طح
جھ55انی تناس55ب ق55وا ب55ه ض55رر امپري55اليزم
آمريک55ا اس55ت .اق55دامات ض55د امپرياليس55تی
دولت چ5اوز در ون5زوئال و انتخ5اب اخي5ر
اوو مورالس در بليوی ھمه نشانگر به بن
بس55ت رس55يدن سياس55ت ھ55ای دول55ت ب55وش
ب55رای "ح55ل مش55کالت جھ55ان" و اس55تقرار
"دموکراسی"! است.
در س5555ال پ5555يش ني5555ز اي5555ن جھ5555ت گي5555ری
آش555کارتر و محک555م ت555ر ب555ه پ555يش رف555ت.
احم55دی ن55ژاد و خامن55ه ای ب55ا وج55ود زب55ان
تھدي55د آميزش55ان علي55ه اس55رائيل و آمريک55ا،
گ55ام ھ55ای عمل55ی ب55رای نزديک55ی ب55ه دول55ت
آمريک55ا برداش55تند .دراينج55ا تنھ55ا ب55ه چن55د
نمونه اکتفا می شود.
•

ارديبھشت  :١٣٨٦خامنه ای،
روز چھارشنبه  ٢٦ارديبھش5ت
 ،١٣٨٦اع55الم ک55رد ک55ه اي55ران
با آمريکا درباره عراق مذاکره
خواھد کرد .خامنه ای گف5ت" :
وزارت خارج555555ه اي555555ران ب555555ه
درخواست دولت عراق تصميم
گرفت در يک گفت و گوی رو
در رو ب5555555ا آمريک5555555ايی ھ5555555ا،
مسئوليت و وظايف آنان را در
قب55ال امني55ت ع55راق ي55ادآوری و
ب555ا آنھ555ا اتم555ام حج555ت کن555د ".او
ادامه داد که آمريکايی ھا برای
گفت و گو با اي5ران درخواس5ت
کتبی داده اند .خامن5ه ای تغيي5ر
در سياست ھای ايران در قبال
آمريک5555ا را رد ک5555رد و گف5555ت:
"کس55انی ک55ه تص555ور م55ی کنن555د
جمھ5555وری اس5555المی ،سياس5555ت
منطق555ی و ص555د در ص555د قاب555ل
دفاع خود را در نفی م5ذاکره و
ارتب555اط ب555ا آمريک555ا تغيي555ر م555ی
دھد ،سخت در اشتباه است".

•

ارديبھشت :١٣٨٦احمدی ن5ژاد
در جريان س5فر ب5ه ام5ارات در
پاس55خ ب55ه س55وال ي55ك خبرنگ55ار
مص55ری در خص55وص رواب55ط
ايران و مصر گف5ت :در م5ورد
رابطه با مص5ر ب5ه ط5ور ق5اطع
به دنبال تجديد روابط ھس5تيم و
اگر دولت مصر اعالم آم5ادگی
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ميليتانت
كند ،در اولين فرص5ت س5فارت
اي55ران را در اي55ن كش55ور داي55ر
خ555واھيم ك555رد .احم555دی ن555ژاد
برقراری رابط5ه رس5می اي5ران
و مصر را به نفع دنيای اس5الم
دانست و گف5ت :دو مل5ت ش5ديدا
به ھم عالقه مند ھستند و مصر
س555رمايه بزرگ555ی ب555رای دني555ای
اسالم است ) .ايرن5ا چھارش5نبه
 ٢٦ارديبھش55555ت  .(١٣٨٦الزم
ب55ه ذک55ر اس55ت ک55ه دول55ت مص55ر
ب55دون تواف55ق ب55ا آمريک55ا چن55ين
ارتب555اطی را ايج555اد نم555ی ک555رد
)آنھم در دوره حساس کنونی(.
•

مرداد  :١٣٨٦احمدی ن5ژاد ب5ا
نماين5555ده مس5555تقيم »س5555يا« آق5555ای
ک55رزای وارد م55ذاکره نزدي55ک
شد.الزم به ذکر اس5ت ک5ه آق5ای
ک55رزای  ٢ھفت55ه پ55يش از دي55دار
با احمدی نژاد با آقای بوش در
آمريک55ا مالق55ات داش55ته اس55ت و
محقق555ا ً چ5555راغ س5555بز را از وی
ب55رای مالق55ات ب55ا احم55دی ن55ژاد
دريافت کرده بود.

•

تي55555ر  :١٣٨٦آق55555ای ھش55555يار
زيباری ،وزيرخارجه ع5راق
در گفتگ55و ب55ا خبرگ55زاری ھ55ا
گف5555ت ک5555ه ب5555زودی س5555فيران
اي555ران و آمريک5555ا در ع5555راق
بار ديگر در بغداد ب5ه گفتگ5و
می نشينند و مقام5ات عراق5ی
ني55ز در اي55ن نشس55ت آن55ان را
ھمراھ5555ی خواھن5555د ک5555رد.
آمريک55ا ني55ز آم55ادگی خ55ود را
ب55رای آغ55از دور ت55ازه ای از
م5555ذاکره اع5555الم ک5555رده و در
اي5555555ران ،من5555555وچھر متک5555555ی
وزيرامورخارجه اي5ن کش5ور
گفت5555ه ک5555ه در ص5555ورتی ک5555ه
آمريکايی ھا رسما ً از طريق
س555فارت س555وئيس در تھ555ران
درخواس55ت م55ذاکره ب55ا اي55ران
بدھن55555د ،دول55555ت اي55555ران ب55555ه
درخواس55ت آن55ان پاس55خ مثب55ت
خواھ55د داد و احتم55ال گفتگ55و
ب55ا آمريک55ا در آين55ده نزدي55ک

وج555ود دارد) .ب555ی ب555ی س555ی
 ٢٧تير .(١٣٨٦
•

تي555ر  :١٣٨٦كميس555يون دف555اعی
مجل5555555س ع5555555وام انگل5555555يس در
گزارش555555ی درب555555اره عملي555555ات
نظامي55555555ان اي55555555ن كش55555555ور در
افغانس555تان خواس555تار "گفتم555ان
س555555ازنده" و "اعتمادس555555ازی "
غ55رب ب55ا اي55ران ب55رای كم55ك ب55ه
ح555ل مش555كل ج555اری افغانس555تان
شد .در اين گ5زارش ع5الوه ب5ر
اس55555تقبال از نق55555ش اي55555ران در
مبارزه با قاچاق مواد مخدر از
م555رز مش555ترك ب555ا افغانس555تان و
مش55اركت اي55ران در طرحھ55ای
توس55عه غ55رب اي55ن كش55ور آم55ده
است :اين موارد بر نياز عاجل
غ55رب ب555ويژه اي55االت متح555ده و
بريتانيا به انجام گفتمان سازنده
و اعتمادس55ازی در رواب55ط ،ب55ا
بخ55555شھ55555ای دول55555ت اي55555ران و
ش5555اخهھ5555ای آن تاكي5555د دارد) .
ايرنا (٨۶/٠۴/٢٧

•

تي55ر  :١٣٨٦س55ازمان دي55ده ب55ان
حق555وق بش555ر از وزارت دف555اع
آمريکا خواسته است پنج تن از
وابس555تگان ب555ه رژي555م را ک555ه از
حدود ھفت م5اه پ5يش در ع5راق
بازداش555ت ک555رده ،تحوي555ل مق555ام
ھای قض5ايی ع5راق دھ5د ي5ا در
غي555ر اينص555ورت آنھ555ا را آزاد
کند .پنج مقام ايرانی که آمريکا
آنھا را متھم به خرابکاری م5ی
کن55555د روز  ١١ژانوي55555ه ٢٠٠٧
امس5555ال در ي5555ورش نيروھ5555ای
آمريک555ايی ب555ه دفت555ر نماين555دگی
ايران در شھر اربيل در ناحي5ه
کردنشين شمال ع5راق دس5تگير
شدند .ايران آنھا را "ديپلم5ات"
معرف5555ی م5555ی کن5555د ام5555ا ارت5555ش
آمريک55ا م55ی گوي55د آنھ55ا عوام55ل
مرتبط با سپاه پاسداران ھس5تند
که به شورش5يان عراق5ی کم5ک
می کرده اند) .ب5ی ب5ی س5ی ٢٦
تير .( ١٣٨٦

مواضع رسمی دولت احمدی نژاد با تأييد
خامن555ه ای مشخص555اً در س555ال ج555اری ب555ه
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ط555ور پيگي555ر و سيس555تماتيک در راس555تای
تدارک برقراری رابطه نزديک ب5ا دول5ت
بوش بوده است .تنھا اين وق5ايع آش5کار و
روشن برای کسانی پنھان و تاريک ب5اقی
مان55ده ک55ه ي55ا از تحلي55ل وق55ايع سياس55ی و
جھ555انی عاجزن555د و ي555ا تم555ايالت ذھن555ی و
ب55اطنی خ555ود را ب55ر واقعي555ت ھ55ای عين555ی
الويت داده اند.

اگ55ر رواب55ط دو دول55ت حس55نه گ55ردد ،چ55ه
تغيي5555ری در وض5555عيت جن5555بش ک5555ارگری
حاصل می گردد؟
در چن55ين وض55عيتی )حس55نه ش55دن رواب55ط
غ55رب ب55ا دول55ت س55رمايه داری اي55ران در
آين555ده ن555ه چن555دان دور( ،جن555بش ک555ارگری
اي5555ران وارد مرحل5555ه ن5555وينی از حي5555ات
سياسی خود م5ی گ5ردد .احي5ای ي5ک نظ5ام
س5555رمايه داری »م55555درن« و م55555رتبط ب55555ه
سياس555تھای بان555ک ھ555ای جھ555انی و نظ555ام
س5555رمايه داری جھ5555انی در دس5555تور روز
س55رمايه داری اي55ران ق55رار گرفت55ه اس55ت.
اين روند به مفھوم ت5داوم س5رمايه گ5ذاری
ھ5555ای خ5555ارجی ب5555ه اي5555ران خواھ5555د ب5555ود.
سرمايه داری بين المللی در دوره آت5ی ب5ا
وارد ک5555ردن وس5555ايل ي5555دکی ،تعل5555يم دادن
تکنيس55ين ھ55ا و تکن55وکرات ھ55ا ،م55ديران
حرف555ه ای ،وارد ص555حنه بک555ر اقتص555ادی
ايران خواھد ش5د .البت5ه اي5ن رون5د س5اده و
خطی و بدون دردسر نخواھد بود .ھمانند
دوره پ5555يش ناھنج5555اری ھ5555ايی ب5555ه دنب5555ال
خواھ555د داش555ت ) م555ا در اينج555ا در م555ورد
زمان تحقق فوری اين تحول صحبت نمی
کن5555يم ،بلک5555ه تحليل5555ی در م5555ورد رون5555د -
ناھنجار و درازمدت -رابطه دولت ايران
با دول غربی سخن به ميان می آوريم(.
به گردش افتادن چرخ ھای کارخانج5ات،
ھم5555راه اس5555ت ب5555ا اش5555تغال ک5555ارگران در
سطحی عالی تر و منظم تر از گذشته .ب5ا
اشتغال کارگران ،به ت5دريج ن5ا اطمين5انی
و ن555ا امن555ی ش555غلی )ت555رس از دس555ت دادن
شغل( در مي5ان ک5ارگران ک5اھش يافت5ه ،و
اين روند به نوبه خود اعتماد ب5ه نف5س در
ميان کارگران را تقويت خواھد کرد .اما؛
اي55ن رون55د ب55ه اينج55ا خاتم55ه نخواھ55د ياف55ت.
س55رمايه داری نوپ55ا و م55درن ک55ه س55الھای
س5555ال ب5555ه عل5555ل مختلف5555ی نظي5555ر جن5555گ؛
س55رکوب ،سياس55تھای اش55تباه اقتص55ادی و
ن55دانم ک55اری ھ55ای س55ران رژي55م از معرک55ه

ميليتانت
عق555ب افت555اده اس555ت ،ب555رای جب555ران عق555ب
افت5ادگی ،مجب5ور ب55ه اعم5ال ش5دت »ک55ار«
خواھد شد .ماشين آالت نوين و پيش5رفته،
م5555ديران تحص5555يلکرده و وارد ب5555ه ام5555ور
م555ديريت ،برنام555ه ري555زی ھ555ای عقالي555ی
اقتصادی ،شدت کار را در ميان کارگران
اف55555زايش داده و در نتيج55555ه ک55555ارگران را
محک5555وم ب5555ه تحم5555ل اس5555تثمار مض5555اعف
خواھد کرد .استثمار مضاعف ،ھم5راه ب5ا
اعتم55اد ب55ه نف55س در درون طبق55ه ک55ارگر،
خ55ود نش55انگر مرحل55ه ن55وينی از مب55ارزات
کارگری است.
ب555رای نخس555تين ب555ار در ب555يش از دو دھ555ه
حاکمي55ت س55رمايه داری ،تض55اد »ک55ار« و
»س55555رمايه« ب55555ه ش55555کلی ملم55555وس ت55555ر و
مش55خص ت55ر از پ555يش ظ55اھر م55ی گ555ردد.
ھمچن5555ين اب5555زار ک5555ار س5555رمايه داران و
کارگران ني5ز تغيي5ر خواھ5د ک5رد .اگ5ر در
گذش55ته تحمي55ل ي55ک »ق55انون ک55ار« ق55رون
وس555طی ای ھم555راه ب555ا س555رکوب عري555ان
کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در
دوره آت555ی» ،ق555انون ک555ار« ن555وين ظ555اھرا
مت555رداف ب555ا ق555وانين و ع555رف ھ555ای ب555ين
المللی تدوين می گردد .ابزار کار سرمايه
داران ب555رای اعم555ال اس555تثمار مض555اعف،
ايج55اد نھ55اد ھ55ا و ق55وانينی اس55ت ک55ه م55ورد
پ555ذيرش بان555ک ھ555ای ب555ين الملل555ی و دول
سرمايه داری جھانی قرار گيرد.
ب555ديھی اس555ت ک555ه ک555ارگران اي555ران ب555رای
سازماندھی مب5ارزات ض5د س5رمايه داری
خود وارد مرحله نوينی خواھند شد .ايجاد
تش55کل ھ55ای مس55تقل ک55ارگری در مح55ور
مطالبات ک5ارگری اس5ت .ام5ا تش5کل ھ5ای
مستقل کارگری ب5ه ش5کل خودج5وش و ي5ا
توس55ط »س55ازمان ب55ين الملل55ی ک55ار« ايج55اد
نمی گردد؛ و چنانچه ايجاد گردد در تقابل
ب5555ا مطالب5555ات مح5555وری ک5555ارگران )ح5555ق
اعتص5555اب؛ کنت5555رل ک5555ارگری؛ اف5555رايش
دستمزدھا مترادف با تورم و غيره( قرار
خواھ55555د گرف55555ت .تش55555کل ھ55555ای مس55555تقل
ک5555ارگری تنھ5555ا م5555ی توان5555د توس5555ط خ5555ود
کارگران ايجاد گردد .برای تدارک چن5ين
تش55کلی ،کس55ب اعتم55اد ب55ه نف55س و ي55افتن
اش555کال خودس555ازماندھی مس555ئله اساس555ی
اس555ت .اي555ن ام555ر ش555دنی نيس555ت مگ555ر ب555ا
حضور فعال کارگران در صحنه سياس5ی
و رعاي555ت دموکراس555ی ک555ارگری توس555ط
تم555امی فع555االن ک555ارگری .ب555رای مداخل555ه
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م555ؤثر در جن555بش ک555ارگری؛ ت555دوين ي555ک
برنامه اقدام ک5ارگری متک5ی ب5ر مطالب5ات
دمکراتي55ک و ص55نفی و انتق55الی ک55ارگران
در دستور روز قرار می گيرد.
ب55555رخالف نظرگ55555اه س55555ردمداران دول55555ت
س5رمايه داری ،ک5ارگران اي5ران ب5ه زان5و
در نيامده اند .پراکندگی و بحران سياس5ی
)نب55555555ود رھب55555555ری در درون جامع55555555ه و
انحراف555ات سياس555ی و تش555کيالتی( وج555ود
دارد؛ اما کماکان مبارزات ضد استبدادی
و ضد رژيمی ادامه يافته است .مبارزات
کارگران در امسال )اعتصابات کارگران
ھف55555ت تپ55555ه؛ ص55555درا و اي55555ران خ55555ودرو
مب55555ارزات و مقاوم55555ت اتوب55555وس ران55555ان
ش55رکت واح55د( نش55انگر تغيي55ر در تناس55ب
ق55وا ب55ه نف55ع ک55ارگران اس55ت .ھم55ه بي55انگر
تداوم مبارزات و مقاومت مردم عليه يک
نظام استبدادی است.
زحمتکشان ايران ھم تجربه تاريخی )قيام
بھمن ماه  (١٣٥٧و ھم تجرب5ه تش5کيالتی
)اعتصاب ھا و تظ5اھرات ھ5ای  ٢٩س5ال
گذش55ته( را دارن55د .ھ55يچ ي55ک از قش55رھای
تح55ت س55تم جامع55ه و ح55زب ھ55ای مختل55ف
سياس555ی اپوزيس555يون در چن555ين م555وقعيتی
نيستند.
انق55الب بھم55ن  ١٣٥٧اي55ران ب55يش از ھ55ر
چيز ،بيانگر آغاز يک دوره مداخله ت5وده
ھ55ای ميلي55ونی در تعي55ين سرنوش55ت نظ55ام
اجتم55اعی ب55ود .طبق55ه ک55ارگر ب55دون ھ55يچ
تجرب55ه قبل55ی و از درون س55ال ھ55ا اختن55اق
ديکتاتوری نظامی »شاھنشاھی« ،دخالتی
از نظر وسعت و عم5ق ،غيرقاب5ل مقايس5ه
با ھيچ يک از انقالب ھ5ای ت5وده ای -چ5ه
در تاريخ دوران پيشين ايران و چه س5اير
انق55الب ھ55ای معاص55ر -انج55ام داد .انق55الب
نمون55ه ب55ارزی ب55ود از اينک55ه چگون55ه ي55ک
جن55بش ت55وده ای در جري55ان تک55املش م55ی
توان55555د ق55555درت سياس55555ی و نظ55555امی ي55555ک
ديکت55اتوری وحش55ی ب55ورژوايی متک55ی ب55ر
امپرياليزم را درھ5م کوب5د .چ5ه کس5ی ي5ک
سال پيش از سرنگونی نظ5ام ش5اه ،ک5ه از
حماي55ت کام55ل نظ55ام امپريالس55تی ب55ه وي55ژه
دولت آمريکا برخوردار بود ،تصور م5ی
کرد که قيام بھمن  ١٣٥٧صورت گيرد و
شاه سرنگون گردد؟
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ب55رای نخس55تين ب55ار در ت55اريخ اي55ران ،در
م5دت زم55ان کوت5اھی ،ع55الی ت5رين اش55کال
خ555ود -س555ازماندھی ت555وده ھ555ا :ش555وراھای
ک55ارگران ،دھقان55ان و س55ربازان و کميت55ه
ھ5ای اعتص55اب و محل55ه ھ55ا و غي55ره ش55کل
گرفتند .جنبش زنان که سال ھا در حال5ت
سکون بس5ر م5ی ب5رد ،در دف5اع از حق5وق
مساوی وارد صحنه مبارزاتی شد .جنبش
مليت ھای تحت س5تم )کردھ5ا ،ع5رب ھ5ا،
بل55وچ ھ55ا و م55ردم ت55رکمن ص55حرا( ب55رای
کسب حق تعيين سرنوشت با روحيه قاطع
وارد ک555ارزار مب555ارزه ش555دند .مب555ارزات
بيک555555اران ب555555رای ش555555غل و بيم555555ه ھ555555ای
اجتماعی ،جنبش دانشجوئی برای نظارت
بر نظام آموزشی و اس5تقالل آن از دول5ت
و غيره در انقالب مشاھده شدند .کليه اين
تجارب در پوست و استخوان کارگران و
زحمتکشان باقی مانده و در وضعيت ب5از
گش5555ت نظ5555ام س5555رمايه داری متع5555ارف و
کاھش سرکوب ھا ،در س5طح ع5الی ت5ری
ً
مج5ددا تک5رار خواھن5د ش5د .ط5ی  ٣٠س5ال
اختن55اق و س55رکوب ،طبق55ه ک55ارگر اي55ران
نشان داد که ي5ک لحظ5ه دس5ت از مب5ارزه
بر نداشته است .مطالبات کنونی کارگران
نيش55کر ھف55ت تپ55ه مبن55ی ب55ر ايج55اد تش55کل
مستقل کارگری و اعمال کنترل ک5ارگری
نمونه ای از مبارزات ک5ارگری در س5اير
کارخانه ھای اي5ران در دوره آت5ی خواھ5د
بود.
کارگران ايران برای تحقق خواست ھ5ای
نھ55ايی خ55ود در راس55تای تش55کيل حکوم55ت
کارگری و برکن5اری کام5ل نظ5ام س5رمايه
داری ،ني5555از حي5555اتی ب5555ه تش5555کيل ح5555زب
کارگری خواھند داشت .بدون سازماندھی
ح55زب پيش55تاز ک55ارگری ،وظ55ايف نھ55ايی
ک55ارگران در راس55تای اس55تقرار حکوم55ت
کارگری به فرجام نخواھد رسيد.

با سپاس از شما

 ١٥فروردين ١٣٨٨

ميليتانت
نامه ی سرگشاده به

ھوگو چاوز رئيس جمھور
ونزوئال

ھوگ5555و رافائ5555ل چ5555اوز فري5555أس ،رئ5555يس
جمھوری بوليواری ونزوئال
آقای رئيس جمھور،
ديروز ھفتمين باری اس5ت ک5ه ش5ما ب5رای
مالق5555ات رھب5555ران دول5555ت س5555رمايه داری
ايران وارد ايران می شويد.
در ژوئي555ه  ٢٠٠٧شش555مين س555فر ش555ما ب555ه
اي55ران و در ژوئي55ه  ٢٠٠٦پنجم55ين س55فر
ش55ما و ھمچن55ين در ن55وامبر  ٢٠٠٤ھنگ55ام
چھ555ارمين دي555دار رس555می ش555ما از اي555ران،
برخی از فعاالن جنبش کارگری ايران به
ش55ما نام55ه ای فرس55تادند و در آن نگران55ی
ھای خود را در رابطه ی ب5ا سوءاس5تفاده
ی رژيم ايران از نام و محبوبيت ش5ما در
مي55ان ت55وده ھ55ای م55ردم آمريک55ای الت55ين و
فع55الين مترق55ی و ض55د گلوباليزاس55يون در
س555طح جھ555ان اب555راز داش555تند .در آن نام555ه
تف55555اوت ھ55555ای بني55555ادين ب55555ين حکوم55555ت
بوليواری با رژيم ايران ذکر شد .اما شما
ظاھرا توجه ای به ندای کارگران و مردم
تحت ستم ايران نکرديد و بار ديگر سران
اين دولت ضد ک5ارگری را مالق5ات ک5رده
و آنھا را به آغوش کشيديد و قراردادھای
نوين امضا کرديد .شما با اين سفر نش5ان
داديد که در اتخاذ سياست خارجی و ايجاد
جبھ5555ه ض5555د امپرياليس5555تی دچ5555ار لغ5555زش
بنيادين شده ايد.
آقای رئيس جمھور،
ش5555ما باي5555د توج5555ه کني5555د ک5555ه وض5555عيت
اقتصادی ،اجتماعی و سياس5ی ون5زوئال و
اي55ران در دو جھ55ت مخ55الف ھ55م س55ير م55ی
کنن5555د .اگ5555ر چ5555ه ھ5555ر دو کش5555ور ش5555اھد
شکوفائی قابل مالحظه در درآمد نف5ت )و
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گ555از( ب555وده ان555د ،ام555ا ،م555ابين ش555يوه ھ555ای
اس55تفاده از اي55ن درآم55د مض55اعف؛ تف55اوت
ھ555ای فاحش555ی وج555ود دارد .در ون555زوئال،
شما از اين درآمد برای ساختن بيمارستان
ھا و مدارس و داشگاه اس5تفاده م5ی ش5ود؛
و در اي55ران ب55رای پ55ر ک55ردن جي55ب ع55ده
معدودی سرمايه دار.
از ي55ک س55و در ون55زوئال ،م55ا ش55اھد مل55ی
شدن ھر چ5ه بيش5تر ش5رکت ھ5ا ،امکان5ات
رايگ5555555ان دارو و درم5555555ان ،آم5555555وزش و
پرورش و غيره ،و سياست اھدای حق5وق
و آزادی بيش5555555تر در ق5555555انون اساس5555555ی،
خصوص5555ا ً ب5555ه ک5555ارگران و اقش5555ار فقي5555ر
جامعه بوده ايم .برای کارگران اي5ن گون5ه
پيشرفت ھا به معنای کسب کنت5رل بيش5تر
آن ھ55ا ب55ر ش55يوه زن55دگی و کارش55ان ب55وده
اس5ت .مھ5م ت55ر از ھم5ه ،س5لب مالکي55ت از
کارخانه ھا و تشويق ب5ه کنت5رل و دخال5ت
کارگری ،ماھيت جنبش کارگری ونزوئال
را تغيي55ر داده اس55ت .جن55بش بولي55واری و
سياس55555ت ھ55555ای حکوم55555ت آن تغيي55555رات
عظيم555ی را در تع555ادل نيروھ555ای طبق555اتی
ونزوئال به نفع طبقه ی کارگر انج5ام داده
است .حکومت ونزوئال نه تنھ5ا ک5ارگران
را به ساختن "اتحادي5ه ی مل5ی ک5ارگران"
ب55ه عن55وان ب55ديلی در مقاب55ل "کنفدراس55يون
ک55ارگری ون55زوئال" تش55ويق ک55رده اس55ت،
بلک5555555ه ک5555555ارگران در اداره و م5555555ديريت
کارخانجات و ساير شرکت ھا حض5ور و
دخالت داشته اند .تمام جھان م5ی دان5د ک5ه
ش555ما ليس555ت اس555امی  ١١٤٩کارخان555ه ی
تعطيل شده را بي5رون داده و ب5ه ص5احبان
آن ھ555ا اخط555ار دادي555د» :آن ھ555ا را تح555ت
کنترل کارگری قرار دھي5د و ي5ا حکوم5ت
از شما سلب مالکيت خواھد کرد!«
ام555ا در اي555ران ،ع555الوه ب555ر نب555ود حق555وق
دموکراتي555ک اولي555ه؛ ک555ارگران از داش555تن
حق تش5کيل ھرگون5ه اتحادي5ه ی ک5ارگری
مح55روم ھس55تند .ام55روز ،ک55ارگران اي55ران
حت55ی ح55ق داش55تن ي55ک کنفدراس55يون مانن55د
"کنفدراس555555يون ک555555ارگری ون555555زوئال" را
ندارن555د! آن چ555ه آن ھ555ا دارن555د »خان555ه ی
ک55555ارگر« و »ش55555ورای ک55555ار اس55555المی«
وابسته به دولت است؛ که برای حمله به
کارگران شکل گرفته اند.
اما در پيش چنين نب5وده اس5ت :س5رنگونی
رژيم شاه ،برای کارگران آزادی ھايی را
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درب55ر داش55ت ک55ه در برخ55ی م55وارد حت55ی
شامل کنترل بر توليد و توزيع نيز شد .اما
ھيئت حاکم اسالمی موف5ق ش5د؛ از طري5ق
س55رکوب تم55ام دس55تآوردھای ک55ارگران را
از آنھ55ا ب55از پ55س گي55رد .اي55ن رھبران55ی ک55ه
ش5555ما در آغ5555وش م5555ی کش5555يد ،ب5555ا کش5555تن
ھزاران کارگر ،جنبش را نابود و چن5دين
دھه ب5ه عق5ب کش5اندند .در جامع5ه اي5ران،
حتی اتحاديه ھای ک5ارگری زرد طرف5دار
کارفرما که در دوره شاه قابل تحمل بود،
غيرق55انونی ش55ده و ھ55م چن55ان غيرق55انونی
باقی مانده است! حتی فدراس5يون اتحادي5ه
ھ5555ای ک5555ارگری ای مانن5555د "کنفدراس5555يون
ک555555ارگری ون555555زوئال" ني555555ز در اي555555ران
غيرقانونی می باشد!
در اي555ران ،مي555زان بيک555اری رس555می )ک555ه
پايين تر از مي5زان واقع5ی اس5ت( ١٠/٨٥
ب555وده و بيک555اری در مي555ان جوان555ان )ب555ين
سنين  ١٥تا  ٢٤سال(  ٢٢/٣٥است .حتی
وقت5555ی ک5555ارگران ش5555اغل ھس5555تند ،اغل5555ب
حقوقشان پرداخت نمی شود -در بس5ياری
از موارد بيش از يک سال .حتی آن ھايی
ک55ه دس55تمزد خ55ود را درياف55ت م55ی کنن55د ب55ا
مشقت پرداخ5ت مخ5ارج نيازھ5ای ابت5دائی
خ55ود در زن55دگی مواج55ه ھس55تند ،زي55را ک55ه
دستمزدشان کف5اف زن5دگی ع5ادی را نم5ی
دھد .ب5رای نمون5ه ،اج5ازه ی آپارتم5ان دو
ات55اق خواب55ه  ٤٢٢دالر در م55اه اس55ت ،در
حالی ک5ه درآم5د ي5ک کارمن5د ع5ادی ١٢٠
دالر ،درآمد يک معل5م  ١٨٠دالر و حت5ی
درآم5555د ي5555ک پزش5555ک  ٦٠٠دالر در م5555اه
اس5555ت .ج5555ای تعجب5555ی نيس5555ت ک5555ه %٩٠
جمعيت کش5ور زي5ر خ5ط فق5ر زن5دگی م5ی
کنند.
آقای رئيس جمھور،
دولت سرمايه داری ايران ،ھ5يچ اخ5تالف
و تض555اد بني555ادين ب555ا امپرياليس555ت آمريک555ا
ن5555دارد .آنھ5555ا در حال5555ت جن5555گ س5555رد ب5555ا
آمريکا قرار دارند و با دريافت امتي5ازات
ک55افی؛ وارد مع55امالت سياس55ی ب55ا آمريک55ا
خواھند شد و پشت شما را خالی می کنند.
در حقيقت دولت سرمايه داری ايران نقداً
ب555ه آمريک555ا در تھ555اجم و اش555غال نظ555امی
افغانس55تان و ع55راق  -و روی ک55ار آوردن
رژي55م ھ55ای دس55ت نش55انده ای مانن55د رژي55م
»کرزای« و »ملکی« ب5ه وس5يله ی تب5ادل
تج55اری امنيت55ی و مع55امالت ديگ55ر -کم55ک
کرده است .دولت سرمايه داری ايران ھم

ميليتانت
اکن55ون مش55غول م55ذاکره نزدي55ک ب55ا دول55ت
اوبام555ا در م555ورد ح555ل مس555ايل افغانس555تان
است .اين دولت عليرغم شعارھای "ضد
امپرياليس55تی" اش ،ب55ه س55وی بازس55ازی
پيون555دھای س555ابق خ555ود ب555ا اي555االت متح555ده
آمريک555ا پ555يش م555ی رود .گ555زينش احم555دی
نژاد ،نشانگر چرخش نھ5ائی رژي5م ب5رای
ح55ل اختالف55اتش ب55ا امپري55اليزم ،ب55ه وي55ژه
امپري5اليزم آمريک55ا اس55ت .ب55ر خ55الف تم55ام
"دش5555555555منی ھ5555555555ا" ،و ژس5555555555ت ھ5555555555ای
"ضدامپرياليس555تی" ،رژي555م آم555اده ی ح555ل
کليه ی اختالفات موجود با آمريکا اس5ت.
دولت ايران می خواھد از اي5ران ،جامع5ه
ي55ی مث55ل کلمبي55ا بازس55ازی کن55د )در کلمبي55ا
ھزاران ک5ارگر اتحادي5ه ای کش5ته ش5ده ت5ا
ش5رکت ھ5ای چن5د مليت5ی ب5دون ھ5يچ گون5ه
مانعی بتوانند ک5ارگران را اس5تثمار ک5رده
و منابع طبيعی کشور را به يغما برند(.
آقای رئيس جمھور،
پيوند نزديک و مرتب شما به رھبران اين
رژيم عاقبت باعث اين می ش5ود ک5ه ت5وده
ھ55ای م55ردم اي55ران ب55ه درس ھ55ای ب55زرگ
روند انقالبی در ونزوئال پشت کنند .جای
گ55رفتن در قل55ب و ذھ55ن ت55وده ھ55ای م55ردم
ايران و کشورھای نظي5ر آن ،بھت5رين راه
ح55ل درازم55دت ب55رای قط55ع ک55ردن دس55ت
ھ55ای واش55نگتن ب55ر آمريک55ای الت55ين اس55ت.
نزديکی شما با دولت سرمايه داری ايران
ک55ه دس55تھايش ب55ه خ55ون ھزارھ55ا ک55ارگر و
ج55وان آغش55ته اس55ت ،نش55ان م55ی دھ55د ک55ه
سياست بين المللی ض5د امپرياليس5تی ش5ما
دچ555ار انح555راف اساس555ی اس555ت .ش555ما ب555ا
نزديک55ی ب55ا رژي55م ھ55ای ارتج55اعی ھرگ55ز
نخواھيد توانس5ت مب5ارز ض5د امپريالس5تی
را به فرجام برسانيد .تنھا اتحاد نمايندگان
واقع5ی ک5ارگران و زحمتکش5ان م5ی توان5د
در مقابل امپرياليزم ايستادگی کند.
با احترام

مازيار رازی
سخنگوی
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ١٤فروردين ١٣٨٨
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نظری به بنيادھای
خداناباوری کارل مارکس
ِ
حميد حميد
١
آي55ا زمان55ه ی عم55ل ب55ه کج55دار و مري55ز در
ارتب555اط ب555ا يک555ی از مھم555ات برجس555ته ی
خداناباوری او
انديشه ی مارکس يعنی که
ِ
به سر نيامده است؟ آيا توسل به »تقس5يه«
به قصد خوش آم5د ام5ا ب5ه راس5تی ب5ا ني5ت
انقالبی بزرگ5ی
فريب در مورد انديشه ی
ِ
55ادی ب55ی
55امی ق55در و بزرگ55ی اش نق ِ
ک55ه تم ِ
پروا از ھر نيرنگ و نادرستی و کژی و
کاستی در انديشه ی بش5ری اس5ت ،س5تيزه
ج55ويی و تحري55ف ج55ان ک55الم و آرم55ان او
نيست.؟ مارکس يک خداناباور پی گير و
ص55ديق و انس55ان گراي55ی ش55فيق ب55ود .م55ی
فک5ری او را
کوشم تا اين معنی از حي5ات
ِ
توضيح دھم.
کارل مارکس آموزش ھای دين5ی خ5ود را
در آم5555وزش گ5555اھی واق5555ع در ت5555ری ي5555ر
) (TRIERفرا گرفت اما تحول ذھنی او
ب55ه س55وی الح55اد زم55انی آغ55از ش55د ک55ه ب55ه
عضويت باشگاه دکترھا در برلين درآمد؛
باش55گاھی ک55ه ب55ه گ55روه ھگل55ی ھ55ای چ55پ
تعلق داشت .م5ارکس در آن ج5ا ب5ا برون5و
ب55اوئر دوس55تی ياف55ت و پ55س از آن ب55ود ک55ه
در ضميمه ای برای پايان نامه ی دکتری
اش در دانش555گاه ين555ا ) (JENAاز الح555اد
دين5ی پلوت5ارک دف55اع
اپيک5ور علي5ه اعتق55اد
ِ
کرد .ولی بی گمان نفوذ فويرب5اخ ب5ود ک5ه
به خداناباوری مارکس شکل مع5ين آن را
بخشيد.
باشگاه دکترھا با انديشه ھای ھگلی ھ5ای
قديم که دولت پ5روس را ب5ه عن5وان تجس5م
آخرين مرحله در تحول روح و به عنوان
ناش5دنی ح5ق و مظھ5ر
بيان کامل و ابط5ال
ِ
تحق55ق آزادی عين55ی م55ی دانس55تند مخ55الف
بود .ھگلی ھای جوان ب5رخالف آن گ5روه
م555ی کوش555يدند ت555ا آم555وزه ی ھگ555ل را ب555ا
ليبرالي555زم سياس555ی و تح555ول دموکراتي555ک
آلمان ھم آھنگ سازند .آنان در مبارزه ی
خ55ود علي55ه ھگل555ی ھ55ای ق55ديم ،نظري555ه ی
ھگ55ل داي55ر ب55ر يک55ی تلق55ی ک55ردن دي55ن و
فلسفه را انکار می کردند و اي5ن دو را ب5ا
يک ديگر س5ازش ناپ5ذير م5ی دانس5تند .ب5ه
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باور آنان پ5روس باي5د ب5ه ص5ورت دولت5ی
عقل555ی درآي555د و ھم555ه ی ق555وانين دين555ی و
کليس55ايی را منس55وخ س55ازد .ام55ا از آن ج55ا
ک55ه حاکم55ان پروس55يا پيوس55ته ب55ه مس55يحيت
متوسل م5ی ش5دند ت5ا از آن طري5ق خ5ود و
قدرت خود را محافظت کنند ،ھگلی ھ5ای
جوان حمالت تند خود را بيش از ھرچيز
به دولت پروس متوجه می ساختند.
به ب5اور آن5ان منھ5دم س5اختن دول5ت و دي5ن
ضروری ترين شرط تحقق مطالبات عقل
است .ھگل5ی ھ5ای ج5وان م5ی کوش5يدند ت5ا
ت55اريخ را ب55ا نف55وذ در قلم55رو دي55ن در راه
عقل قرار دھند برونو باوئر که از چھره
ھای برجسته ی باشگاه دکترھا ب5ود نق5ش
عمده ای در صورت بندی مفھوم خ5دا در
انديشه ی مارکس ايف5ا ک5رد .او کوش5يد ت5ا
ب55ه م55ارکس تفھ55يم کن55د ک55ه فلس55فه ی دي55ن
ھگل و ھم چنين جم5ال شناس5ی اش واقع5ا ً
الحادی و خداناباوران5ه اس5ت .او توض5يح
می داد که خدايی ک5ه انس5ان و طبيع5ت را
به خود ج5ذب م5ی کن5د و آن ھ5ا را ص5رفا ً
ب55ه خ55اطر ارض55اء خودخ55واھی خ55ود ب55ی
معنی و فاقد ھويت می سازد خدايی کاذب
اس555ت .ب555اوئر چن555ين خ555دايی را ب555ا خ555دای
مس55يحيت يک55ی م55ی دانس55ت زي55را ک55ه ب55ه
عقيده ی او کت5اب مق5دس قھاري5ت خ5دا را
در برابر بردگی و عبودي5ت انس5ان ط5رح
می کند و بدين ترتيب تصديق نفی و عدم
انس55555ان در مقاب55555ل »ھم55555ه وج55555ودی« و
55اختن
قھاري55ت خ55دا انس55ان را از امک55ان س
ِ
تاريخ خلع و ناتوان می سازد.
گي5ری
پس از باوئر ،موزز ،ھس بر قوام
ِ
الحاد مارکس مؤثر افتاد .ھس يک م5دافع
55اعی کمونيس55تی
اولي55ه ی ن55وعی نظ55م اجتم ِ
بود که امحاء مالکيت خصوصی را پ5يش
شرط تحقق آن می دانس5ت .ب5ه ب5اور ھ5س
ھ55ر انقالب55ی ک55ه توس55ط معتق55دين ب55ه خ55دا
انجام شود لزوما ً محکوم به شکست است
زي555را ک555ه ج555وھر اعتق555اد آن555ان ب555اور ب555ه
شخصی آسمانی است که بيرون از جھان
انسان ھاست به اين اعتبار ھس تأکيد می
ک555رد ک555ه دي555ن و کم555ونيزم ب555ا ي555ک ديگ555ر
سازش ناپذيرند.

٢
با وجود چنين پيش زمينه ی مقدماتی ،اما
آن چه که از س5وی لودوي5ک فويرب5اخ در
اي5ن ب5اره انج5ام گرف5ت سرنوش5ت ديگ55ری

ميليتانت
ب55رای رويک55رد م55ارکس نس55بت ب55ه دي55ن و
الھيات رقم زد.
لودوي55ک فويرب55اخ خ55داناباوری اش را ب55ا
نق555د از ھگ555ل ترکي555ب ک555رد .عل555ی رغ555م
درياف5ت ھگ5ل از معن5ای ام5ر »مش55خص«
فويرباخ او را به لحاظ عدم توج5ه اش ب5ه
انس55ان ب55دان گون55ه ک55ه واقع55ا ً ھس55ت ،يعن55ی
موجودی جسمانی وابس5ته ب5ه جھ5ان و در
مراوده با انسان ھای ديگ5ر س5رزنش م5ی
کرد ،او فلس5فه ی دي5ن ھگ5ل را ب5ه انس5ان
بازگرداني55د .بن55ا ب55ر نظ55ر فويرب55اخ ھ55ر آن
چه که دين درباره ی خدا تصور می کن5د
55ود
55تی خ ِ
تنھ55ا رؤي55ای ف55ردی اس55ت ک55ه ھس ِ
خويش را در خدا فرامی افکند ٤.فلسفه ی
فويرب5555اخ در آن ج5555ا ک5555ه خ5555دا و دي5555ن را
بررس55ی م55ی کن55د ب55ا مش55خص ت55رين ش55کل
خ555555ود در کت555555اب او ب555555ه ن555555ام »ج555555وھر
مس55يحيت« بي55ان ش55ده اس55ت .ام55ا از لح55اظ
زمانی انديشه ی فويرباخ در اين باره در
اث555ر ديگ555رش »انديش555ه ھ555ايی درب555اره ی
م555رگ و ج555اودانگی« پ555يش انديش555ی ش555ده
ب55ود .در آن اث55ر عقي55ده ب55ه ج55اودانگی ب55ر
ن5اتوانی انس5ان ب5رای انديش5ه ب5ه م5رگ ب5ه
مثاب55ه م55رگ معط55وف ش55ده ب55ود .ب55ه ب55اور
فويرب555اخ عقي555ده ب555ه ج555اودانگی ب555ر س555وء
تفاھمی نسبت به ماھيت انسان قرار دارد.
عقيده ی حقيقی انسان نسبت ب5ه م5رگ را
می توان از سوگواری که او ب5رای م5رده
برگزار می کند دريافت .س5وگواری خ5ود
نشان بارز اين حقيق5ت اس5ت ک5ه م5رده ب5ه
مق555ام ج555اودانگی و زن555دگی بھت555ری ناي555ل
نيامده بلکه او واقعا ً »مرده« است.
در حقيقت فويرباخ فکر می کرد که عقيده
به »جھان ديگر« صرفا ً عقيده ب5ه زن5دگی
حاض5ر اس5ت .انس55ان عموم5ا ً خان55ه اش را
در زمين حس می کند و اين ن5وع زن5دگی
را دوس55ت دارد و ب55ه ھم55ين اعتب55ار درک
واقعي55ت م55رگ را ن55اممکن م55ی دان55د و ب55ر
زمين5ی او در
زن5دگی
اين تصور است که
ِ
ِ
يک جھان تخيلی پس از م5رگ ادام5ه م5ی
يابد .از آن جا ک5ه انس5ان نم5ی خواھ5د آن
چ55ه را ک55ه »داش55ته«» ،ھس55ت« و »انج55ام
داده اس555ت« از دس555ت ب555ه دھ555د ،ل555ذا م555ی
خواھد که آن ھا را برای ھميشه »داشته«
»باش555555د« و »انج555555ام دھ555555د« .بن555555ابراين
بازنمود از
»ابديت« عبارت است از يک
ِ
لحاظ ذھنی ضروری.
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در ايام باستان عقيده به جاودانگی ھميشه
چي55555زی م55555بھم و غي55555رمتعين ب55555ود .ام55555ا
مس55يحيت اي55ن ابھ55ام و ع55دم قطعي55ت را از
بين ُب5رد و وج5ود زن5دگی در جھ5ان ديگ5ر
را ام55ری قطع55ی و مع55ين ف55رض گرف55ت.
مسيحيت برای آن که مرگ را به زن5دگی
تغيير دھد زن5دگی را ب5ه م5رگ تقلي5ل داد.
جاودانگی يک ميل تخيل انسان و نه ذات
انس55ان اس55ت ھم55ين مطل55ب را درب55اره ی
انديش555ه ی »خ555دا« ني555ز م555ی ت555وان گف555ت.
انديشه ی خ5دا ني5ز محص5ول تخي5ل انس5ان
است .فويرباخ می گويد به باور يک خ5دا
باور عقيده ب5ه خ5دا در مي5ان ھم5ه ی مل5ت
ھا يافت می شود .آن ھا تنھا در مفاھيم و
نمايشی که از خدا ارائه می دھن5د ب5ا ي5ک
ديگر متفاوت اند .اما اين گونه تفس5ير ک5ه
مدعی عموميت عقيده به خدا است ناتوان
ِ
از توجه به اي5ن واقعي5ت اس5ت ک5ه اس5امی
مختل55ف خ55دا ب55ه خ55دايان متف55اوت مرب55وط
است .کسی که زئوس را از يونان ،اودين
را از آلم5555ان ،اس5555وانتويت را از اس5555الو،
يھوه را از يھ5ود و مس5يح را از مس5يحيت
در ذھن خود تصور م5ی کن5د از ھ5ر ي5ک
از آن ھا مفھ5وم و ب5ازنمود خ5ود را قص5د
نمی کند بلکه خود خ5دا را قص5د م5ی کن5د.
بنابر اين خدا از لحاظ ريشه ای يک اس5م
خاص نيست بلکه اسم يک نوع است .خدا
يک »وج5ود« نيس5ت بلک5ه ي5ک »ص5فت«
اس555ت ،ي555ک موض555وع نيس555ت بلک555ه ي555ک
محم555ول اس555ت :ق555ادر ،قھ555ار ،ب555زرگ و
رحمان است .موضوع را طبيعت ي5ا ذات
ت55دارک م55ی بيني55د ام55ا محم55ول را انس55ان
ِاسناد می دھد زيرا که محمول بيان تخيل،
تصور و احساس انسانی اس5ت ک5ه انس5ان
آن را ھنگ555امی ک555ه طبيع555ت حساس555يت و
تخيل او را تح5ت ت5أثير ق5رار م5ی دھ5د ب5ه
طبيعت يا به ذات حمل م5ی کن5د و ب5ه اي5ن
ترتيب ذات يا طبيعت را با ص5فاتی چ5ون
قدرتمن55د و قھ55ار ي55ا مھرب55ان مش55خص م55ی
سازد .در جھان ،خدايان گوناگونی وجود
دارن55د زي55را ک55ه در اذھ55ان انس55ان ھ55ا ني55ز
تأثرات گوناگونی وجود دارد که از سوی
طبيعت ب5ر آن ھ5ا ِاعم5ال م5ی ش5ود .بن5ابر
اين خدا در حقيقت صرفا ً تأثری است ک5ه
طبيعت بر انسان القاء می کند.
فويرب555اخ اي555ن انديش555ه ھ555ا را در »ج555وھر
مسيحيت« بس5ط داد و خاطرنش5ان س5اخت
که ماھي5ت انس5ان چ5ون چي5زی متم5ايز از
ج55انور و حي55وان تنھ55ا اس55اس دي55ن نيس55ت
بلک5ه موض5وع دي5ن ني5ز ھس5ت زي5را ک5ه
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دي55ن آگ55اھی از بيکرانگ55ی اس55ت و ب55ه اي55ن
اعتبار می تواند چيزی جز آگ5اھی انس5ان
از بيکرانگ55ی اش و از بيکرانگ55ی نباش55د،
زي55را ک55ه اگ55ر انس55ان واقع55ا ً ي55ک موج55ود
مح555دود ب555ود در اي555ن ص555ورت ب555رای او
تص555555ور اي555555ن ک555555ه در جھ555555ان موج555555ود
نامح55دودی وج55ود دارد و ھمچن55ين آگ55اھی
از آن وج5ود نداش55ت .زي5را ک55ه مح55دوديت
ي5555ک موج5555ود در ع5555ين ح5555ال مح5555دوديت
آگ555اھی او ني555ز ھس555ت .آگ555اھی ي555ک ک555رم
درخت که زندگی و ھستی اش به درخ5ت
خاصی محدود است به ورای آن مح5دوده
بسط نمی يابد .بن5ابر اي5ن آگ5اھی آن ک5رم،
واقعی آگاھی نيس5ت .ام5ا
آگاھی به معنای
ِ
حقيقی آگ5اھی در واق5ع ب5ا
آگاھی به معنی
ِ
آگاھی نس5بت ب5ه بيکرانگ5ی ھمانن5د اس5ت.
آگاھی کرم صدپا در عين ح5ال
محدوديت
ِ
55ی
مح55دوديت دني55ای اوس55ت .ام55ا بيکرانگ ِ
آگاھی انسان بيکرانه است و اين موضوع
ٍ
دي55ن اس55ت ،بن55ابر اي555ن آگ55اھی نس55بت ب555ه
بيکرانگ55ی چي55زی نيس55ت مگ55ر آگ55اھی ب55ه
بيکرانگی آگاھی.
ِ
جوھر انسانی که انس5ان ب5ه آن آگ5اه اس5ت
چيس55ت؟ چ55ه چي55زی انس55ان ب55ودن خ55اص
انسان را تشکيل می دھد؟ آيا اين ج5وھر،
خ55رد ،اراده و قل55ب اس55ت؟ خ55رد ،ق55درت
اراده و عش555ق ع555الی ت555رين ق555درت ھ555ا و
جوھر مطلق انسان و غايت وجود اوست.
انسان وجود دارد تا »به داند« تا »اراده«
کند و تا »عشق« ب5ه ورزد .او ب5رای اي5ن
که به داند می داند ،برای آن که اراده کند
اراده می کند و به خاطر عشق ،عشق می
ورزد و ھم55ه ی اي55ن ھ55ا ج55وھر انس55ان را
تش55کيل م55ی دھن55د .ح55ال آن چ55ه ک55ه ب55رای
رضای خود وجود دارد الھی است .بنابر
اين جوھر انسان برای خود الھی اس5ت و
تثليث الھی در انسان  ...عبارت اس5ت از
خرد ،اراده و عشق و انسان لزوماً
وحدت ِ َ
لذت بی پايانی را ھنگامی که از آن تثليث
آگاه است تجربه می کند انسان ھای منفرد
البته خود را محدود احس5اس و درک م5ی
کنند .اما اين مطلب معنايش اين نيست که
ج555وھر انس555ان مح555دود و کرانمن555د اس555ت.
خرد می تواند کرانمندی و تناھی
زيرا که ِ َ
خود را تنھا به اين دلي5ل احس5اس و درک
بيکرانگ5ی
کند که برای موضوعيت خ5ود
ِ
انواعی را که به آن ھا متعلق است واج5د
اس5555ت .ام5555ا ف5555رد خ5555ود را ھنگ5555امی ک5555ه
کرانمندی خود را به نوع نس5بت م5ی دھ5د

ميليتانت
م55ی فريب55د .او ب55ه اي55ن دلي55ل ب55ر اي55ن ک55ار
انگيخته می شود که احساس حق5ارت م5ی
کن55د و زم55انی ک55ه باي55د کرانمن55دی خ55ود را
منحصراً خود خويش به داند احساس شرم
م55ی کن55د .زم55انی ک55ه ف55رد کرانمن55دی ھ55ای
خ55ود را ب55ه ن55وعی ک55ه ب55ه آن متعل55ق اس55ت
نسبت می دھد به موجب آن حقارت خ5ود
را از خ5ود برم55ی گردان55د .ب55رای مث55ال آن
چه را که من قادر به فھم آن نيس5تم ب5رای
ديگر ني5ز رمزآل5ود اس5ت .بن5ابر اي5ن چ5را
من بايد شرمگين باشم؟ زي5را ک5ه ب5ه دلي5ل
ذھ555ن م555ن نيس555ت ک555ه چي555زی ب555رای م555ن
غيرقاب55ل درک اس55ت ،خط55ا در واق55ع ب55ه
ذھن نوع متعلق است .فويرباخ ادامه م5ی
دھد »اما اين طريق احمقانه و بی معنايی
ب555رای درک اش555ياء اس555ت .ھ555ر موج555ودی
خودکفاس555ت .ھ555ر موج555ودی واج555د ع555الی
555تی خ555ود خ555دا در خ555ود اس555ت.
ت555رين ھس ِ
کرانمندی ھ5ر موج5ود تنھ5ا ب5رای موج5ود
ِ
زن5دگی پروان5ه در
.
اس5ت
کرانمند
ديگری
ِ
زن5دگی حيوان5ات درازی ش5ديداً
ب5ا
مقايسه
ِ
کوتاه است .اما اين کوتاھی ِ زندگی برای
پروانه ھمان قدر طوالنی است که درازی
طول زندگی برای حيوان5ات ديگ5ر اس5ت.
برگی که کرم صدپا بر آن زندگی می کند
برای او فضا و مک5ان بيکران5ه ای اس5ت.
اگ5555ر گياھ5555ان چش5555م ،چش5555ايی و ق5555درت
استدالل داشتند گل ھای خود را زيباترين
گل ھای لمکن تلقی می کردند«.
»زمانی ک5ه مس5ئله ی »ش5يئی«ای مط5رح
اس55ت ک55ه موض55وع ادراک حس55ی اس55ت،
آگ55555اھی نس55555بت ب55555ه موض55555وع باي55555د از
»خودآگاھی« متمايز باش5د .ام5ا آگ5اھی از
موض55وع اي55ن تمام55ا ً ب55ا خودآگ55اھی ھمانن55د
اس55ت .موض55وع ادراک حس55ی خ555ارج از
انسان قرار دارد .موضوع اي5ن در درون
انس55ان اس55ت «.بن55ابر اي55ن م55ا م55ی ت55وانيم
انسان را با شناختن خ5دای او و خ5دای را
با شناختن انسان ب5ه شناس5يم .خ5دا ماھي5ت
خود
درونی را متجلی می سازد ،يعنی که ِ
ي55ک انس55ان را بي55ان م55ی کن55د .دي55ن کش55ف
حج5555اب از ذخ5555اير پنھ5555ان انس5555ان اس5555ت.
فويرباخ می گويد » اما اين بي5ان معن5ايش
انسان دينی خود مستقيماً در
اين نيست که
ِ
م555ی ياب555د ک555ه آگ555اھی اش نس555بت ب555ه خ555دا
عب555ارت اس555ت از خودآگ555اھی نس555بت ب555ه
خود خويش .بنابر اين در حجم اين
جوھر
ِ
اس55ت ک55ه ب55ه گ55وئيم دي55ن عب55ارت اس55ت از
»اول55ين« آگ55اھی انس55ان .زي55را ک55ه انس55ان
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55ود خ55ويش را خارجي55ت
نخس55ت ج55وھر خ ِ
می بخشد و تنھا پس از آن است که آن را
در درون خود درمی ياب5د .ماھي5ت انس5ان
در وھله ی اول به عنوان موجودی ديگر
م55ورد تاوي55ل ق55رار م55ی گي55رد« بن55ابر اي55ن
5555ودگی
دي5555ن عب5555ارت اس5555ت از ش5555رايط ک
ِ
انس555انيت .زي555را در ک555ودکی ي555ک انس555ان
»موضوعی« برای خود اوس5ت ک5ه تح5ت
انس5ان ديگ5ری جل5وه م5ی کن5د .ب5دين
شکل
ِ
555اريخی دي555ن ح555اوی اي555ن
ت
555ول
ح
ت
555ب
ترتي
ِ
مطلب است که آن چه که به عنوان امری
عين55ی در ادي55ان اولي55ه پذيرفت55ه ش55ده ب55ود.
بعدھا امری ذھنی تلقی شد ،آن چه که در
نخست به عن5وان خ5دا پرس5تيده ش5د بع5دھا
چ55ون چي55زی انس55انی م55ورد توج55ه ق55رار
گرفت .ھر گام دي5ن ب5ه جل5و ،ي5ک گ5ام ب5ه
سوی خودآگاھی انسان بود .اما ھ5ر دين5ی
که به خواھران بزرگ تر خود به عن5وان
س555تاينده ی خ555دايان ک555اذب ب555ا تحقي555ر م555ی
555ی دي555ن ھ555ا
نگ555رد خ555ود را از ماھي555ت کل ِ
منقط55ع م55ی س55ازد .چن55ين دين55ی دچ55ار اي55ن
توھم است مضمون ک5ه مض5مون آن ف5وق
انس55انی اس55ت زي55را ک55ه دارای موض55وعی
ديگر و مضمونی ديگ5ر اس5ت ،مض5مونی
ک555ه ع555الی ت555ر از مض555مون ادي555ان پيش555ين
اس555ت .بن555ابر اي555ن دي555ن عب555ارت اس555ت از
رابطه ی انسان با خ5ودش ،ي5ا ب5ه عب5ارت
درس555ت ت555ر عب555ارت اس555ت از رابط555ه ی
انس55ان ب55ا ج55وھر و طبيع55ت خ55ودش .ام55ا
ذات خود به عنوان ذاتی ج5دا
رابطه ی با
ِ
ھستی الھی
از خود او نگريسته می شود.
ِ
ھس5تی انس5ان ب5ا ذات5ی
چيزی نيس5ت مگ5ر
ِ
پالوده شده ،آزاد و رھا از کرانمندی ھای
خودی انس5ان واقع5ی و از لح5اظ جس5مانی
ِ
موجود .ھمه ی صفات ذات الھی عبارت
اند از صفات ذات انسان.
فويرباخ می گويد که »اين امر به سھولت
فرض بديھی گرفته شده اس5ت ک5ه ص5فات
ذات الھ55555ی از آن زم55555ان ب55555ه مس55555ئله ی
محم55والت ي555ا ص555فات خ555دا وج555ود داش555ته
است صرفا ً ص5فات ذات انس5ان ب5وده ان5د.
فرض اين است که ھيچ محمول و صفتی
به نحو کامل متناسب با خدا نيستند .بن5ابر
اين ھمه ی محموالت را بايد از خ5دا نف5ی
کرد .اما آن چه ک5ه غري5ب م5ی نماي5د اي5ن
است که نفی صفات ناخداگرايی است .آن
چه که واجد ھيچ صفتی نيست نمی توان5د
مرا »متأثر« سازد و آن چه که نمی تواند
مرا متأثر سازد چي5زی ب5رای م5ن نيس5ت.

١٤

موجودی که واجد ھيچ صفتی نيست ،يک
ع555ين نيس555ت و آن چ555ه ي555ک ع555ين نيس555ت
»ناموجود« و مداوم است .اما نفی صفات
ديگ55ری ھ55م وج55ود دارد ک55ه بس55يار ميان55ه
روان55ه ت55ر از نف55ی مس55تقيم اس55ت .در اي55ن
نوع نف5ی اي5ن ق5ول م5ورد تواف5ق اس5ت ک5ه
صفات ھستی الھی صفات انسان اند .خدا
نم55ی توان55د ب55ه ھ55يچ طريق55ی ج55ز طري555ق
عملی يعنی به ص5ورت موج5ودی انس5انی
يا موجودی شبيه ب5ه انس5ان ب5ه م5ن ظ5اھر
ش55ود .فويرب55اخ در اي55ن فرص55ت مس55ئله ی
تم555ايز ب555ين خ555دا »ف555ی ح555دذات« و خ5555دا
»برای من« را مورد گفت و گو قرار می
دھ555د و م555ی نويس555د »اي555ن نظ555ر متض555من
دشواری ای است که فاقد ھر نوع شالوده
ای برای ايج5اد ي5ک تم5ايز ب5ين خ5دا »ف5ی
ح55دذات« ک55ه خ55دا »ب55رای م55ن« اس55ت .او
سپس می افزايد »اين امر مطلقا ً برای من
ناممکن است که به دانم خدا در مرتب5ه ی
»فی نفسه« چيزی به جز او در مرتب5ه ی
»خدا ب5رای م5ن« اس5ت .زم5انی م5ی ت5وان
ب55ه تم55ايز ي55ک ش55يئی »ف55ی نفس55ه« و ي55ک
شيئی »ب5رای م5ن« قائ5ل ش5د ک5ه آن ش5يئی
به تواند واقعا ً به وجھی متفاوت از آن چه
که ظھور و ب5روز دارد ب5رای م5ن نماي5ان
ش55ود .ام55ا خ55دا ب55ه م55ن ب55ه مثاب55ه موج55ودی
انس55ان ش55کل نم55ودار م55ی ش55ود .ھ55ر دين55ی
خدايان ادي5ان ديگ5ر را ص5رف نمودھ5ايی
از خ5دا تلق5ی م5ی کن5د و ح5ال آن ک5ه نم55ود
خود را نفس خود خدا ،يعنی خدا آن چنان
که در خود وجود دارد ،يعنی آن چنان که
واقعا ً ھست می پندارد  .فويرباخ می گويد
اما روش5ن اس5ت ک5ه آن چ5ه ک5ه انس5ان ب5ه
عنوان عالی ترين ھستی می شناسد برای
او ھستی الھی است.
اگر خدا برای يک پرن5ده ش5يئی ای عين5ی
اس5555ت در اي5555ن ص5555ورت چن5555ان چي5555زی
موج55ودی بال555دار اس55ت ،زي555را ک55ه پرن555ده
چي55زی را ع55الی ت55ر از بال55دار ب55ودن نم55ی
شناسد و انسان معتقد است که عش5ق ي5ک
صفت الھی است زي5را ک5ه او خ5ود عش5ق
م5555ی ورزد .او خ5555دا را دان5555ا و خ5555وب و
خي55رمحض م55ی دان55د زي55را ک55ه در جھ55ان
چي55زی را واالت55ر از حکم55ت و خي55ر نم55ی
داند .ھم چنان که يک يون5انی ب5دون اراده
يونانی است به ھمان نحو نيز خدايان اش
خ5دايان يون5انی ان5د .يون5انی ق5ادر نب55ود در
م55ورد وج55ود زئ55وس تردي55د کن55د زي55را ک55ه
زئ55وس ب55ه خ555اطر ص55رف يون55انی ب555ودن
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خ555دای يون555انی ب555ود .ب555ه ھم555ين دلي555ل ني555ز
خدايان مردم ب5دوی خ5ود خ5دايان س5اده ی
طبيعت بودند .اما درست زمانی که انسان
ب5555ه س5555اختن خان5555ه و پناھگ5555اه پرداخ5555ت
خدايانش نيز در معابد و نيايشگاه ھا قرار
گرفتند .زم5انی ک5ه ش5جاعت در جن5گ ب5ه
عن55وان ي55ک فض55يلت تلق55ی ش55د خ55دايان ب55ه
عنوان خ5دايان جن5گ م5ورد س5تايش ق5رار
گرفتند .در طبيعت و آگ5اھی از دي5ن ھ5يچ
چيز ديگری به جز آن چه که در طبيع5ت
انسان و آگ5اھی او از خ5ودش و از جھ5ان
وجود دارد نيست .بن5ابر اي5ن ايج5اد تم5ايز
بين خدای فی حد ذات و خدا »برای من«
بی معنی است ،زيرا که اي5ن ک5ار را تنھ5ا
زمانی که يک »عين« ب5ه غي5ر از آن چ5ه
که عمالً »ھست« به نظر من آيد يا ب5رای
من نمودار ش5ود م5ی ت5وان انج5ام داد -ام5ا
خدا به غير از آن چه که جوھر خ5ود م5ن
دارد نمی تواند نمودار من شود.
عالوه ب5ر اي5ن ھ5ا پدي5ده ی ديگ5ری وج5ود
دارد و آن اين که تمايز بين خ5دا و انس5ان
آش55کارا ت55ا آن ج55ا ک55ه خ55دا بيش55تر انس55انی
ش55ود ب55زرگ ت55ر م55ی ش55ود -البت55ه الھي55ات،
اين ھمانی خدا و انسان را انکار م5ی کن5د
و در اي555ن ک555ار قص555د آن اي555ن اس555ت ک555ه
انس55انيت را ت55ا آن ج55ا ک55ه ممک55ن اس55ت ب55ه
منظ555ور مس555جل س555اختن تم555ايز ،تحقي555ر و
خفيف سازد .از آن جا که انسان ھسته ی
55تی بيگان55ه ی
ھس55تی خ55ود را ب55ه ي55ک ھس ِ
خ55ارج از خ555ود معل55ق م555ی کن55د ب555رای او
چيزی به جز مالحظ5اتی ک5ه نس5بت ب5ه او
خص55مانه ان555د ب55اقی نم555ی مان55د انس555ان ب555ه
منظور غن5ی ک5ردن خ5دا باي5د فقي5ه ش5ود و
بدين طري5ق خ5دا »باي5د« ک5ه »ھم5ه چي5ز«
باشد .نيازی نيس5ت ک5ه انس5ان ب5رای خ5ود
چيزی باشد زيرا که ھر آن چ5ه را ک5ه از
خود باز می س5تاند ب5ا دادن آن ب5ه خ5دا گ5م
نم55ی کن55د .آي55ا انس55ان »ج55وھر« و »ذات«
خود را در خدا ندارد؟ پس چرا بايد آن را
»در خ5ود« داش55ته باش55د؟ زي5را ک55ه ني55ازی
نيست که انسان »جوھر« خود را دو ب5ار
داشته باشد .ھر چه در انسان بري5ده ت5ر و
منقطع تر از خود باشد ،به نح5و غيرقاب5ل
قياسی عالی تر و غن5ی ت5ر نس5بت ب5ه خ5دا
از لذت سرشار است.
فويرباخ با اين اعتقادات ھر آن چه را که
درب555اره ی مس555يحيت م555ی دانس555ت م555ورد
بح55555ث ق55555رار داد و انديش55555ه ی مش55555ابھی
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پيوس55ته در ذھ55ن او متظ55اھر م55ی ش55د .در
انس55ان ھس55تی خ55ود را در »عيني55ت« ف55را
م55ی افکن55د و س55پس ديگ55ر ب55ار »خ55ود« را
نسبت به اين »تصور بيرون افکنده« شده
»از خود« که به ي5ک »ذھ5ن« تب5ديل ش5ده
يک »عين« می کند ،او بدين ترتي5ب »ب5ه
خود« به عن5وان ي5ک »ع5ين ب5رای خ5ود«
م55ی انديش55د ،ام55ا ب55ه عن55وان »ع55ين« ي55ک
»عين« يعنی به عنوان موجود ديگری به
جز خود» .خدا موجودی است که در م5ن
با من از طريق من بر من برای من عمل
می کند و اصل نجات من و اراده را فعال
خير و نيکوی من و اصل ني5از و طبيع5ت
دائم55ی م55ن اس55ت .بن55ابر اي55ن خ55دا ھس55تی
متغي55ری اس55ت .او ھ55م گ55ام ب55ا پ55يش رف55ت
ت55اريخ ديگ55ر گ55ون م55ی ش55ود .آن چ55ه ک55ه
ديروز دين بود امروز ديگر چن5ان نيس5ت
و آن چه که امروز ناخدا ب5اوری و الح5اد
است ف5ردا دي5ن خواھ5د ب5ود «.اي5ن انديش5ه
در »کتاب طبيعت دين« ب5ه مرات5ب کام5ل
ت5555ر از کت5555اب »ذات مس5555يحيت« بس5555ط و
توسعه داده شده است.
فويرب555اخ در آن اث555ر نقط555ه نظ555ر جدي555دی
ارائه نکرده است ،اما مالحظات ت5اريخی
بسياری را درباره ی نظريه اش به عم5ل
آورده و بر جنبه ی احساس وابس5تگی در
آن کتاب تأکيدات بيش5تری ب5ه عم5ل آورد.
اين احساس عاملی ذھنی ای است ک5ه در
مرحله ی تولد دين حاکم بود .اين احساس
وابس5555تگی ب5555ه طبيع5555ت موج5555د ت5555رس و
اض55طراب گردي55د و ھم55ان ب55ه آف55رينش و
خلق خدا در ذھن انسان انجاميد.
آموزش ھای فويرباخ درباره ی خدا تأثير
عميق55ی ب55ر م55ارکس و انگل55س نھ55اد .اي55ن
تعجب آور نيست ،زيرا مارکس و انگلس
در انک55ار متع55الی ب55ودن خ55دا ب55ا فويرب55اخ
سھيم بودند .حتی پ5يش از آن ک5ه م5ارکس
گرايی تاريخ خود را ب5ه
فلسفی ماده
نظام
ِ
ِ
سازد خدا ناباور متعھدی بود و اين بديھی
بود که آموزش ھای او ناخدا باورانه بود.
مارکس تمام5ا ً ب5ا فويرب5اخ مواف5ق ب5ود ام5ا
چن55ين م55ی انديش55يد ک55ه تحلي55ل فويرب55اخ آن
چن55ان ک55ه باي55د ب55ه ريش55ه نم55ی پرداخ55ت،
م55ارکس ب55ه اي55ن دلي55ل ب55ه فويرب55اخ ارزش
م555ی نھ555اد ک555ه او اي555ده آلي555زم ھگ555ل را ب555ا
ماتري555اليزم تع555ويض ک555رد ،ام555ا او را ب555ه
لحاظ نه تنھا کم گيری ايده آلي5زم بلک5ه از
نظ5ر ديالکتي5ک او ني5ز م5ورد انتق5اد ق5رار
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می داد .فويرباخ ب5ه ب5اور م5ارکس ت5اريخ
را آن چنان که بايد مورد توجه ق5راد ن5داد
و کمت55رين ت55وجھی ب55ه ني55روی تحرک55ه ی
ت55555اريخ يعن55555ی »ک55555ار« و »س55555اختارھای
555ادی« جامع555ه ب555ه عم555ل
اجتم555اعی -اقتص ِ
ني55اورد .فويرب55اخ بن55ابر نظ55ر م55ارکس ب55ه
درستی دريافت که اين صرفاً يک »برون
فکنی جھن5ده« در درون انس5ان اس5ت .ام5ا
ِ
او توضيح نداد که چگونه انسان خواس5ت
و توانست به چنين »برون افکن5ی« دس5ت
زند .ماتري5اليزم ق5ديمی در تفس5ير و تأم5ل
نسبت به جھان مادی ناکام بود و به ب5اور
م55ارکس ھم55ين کمب55ود در م55ورد فويرب55اخ
ني555ز ص555ادق ب555ود .ب555رای فويرب555اخ جھ555ان
م55ادی ھن55وز ھ55م موض55وعی ب55رای تأم55ل
نظ55ری ب55ود ،و او قاص55ر از اي55ن ب55ود ت55ا
دريابد که اصيل ترين و مھم ترين رابطه
ی انسان با جھان صرف يک تأمل نظری
نيس5555ت بلک5555ه ي5555ک عم5555ل اجتم5555اعی ي5555ا
»پراکسيس« است.
فويرباخ ج5وھر دي5ن را ب5ه عن5وان ج5وھر
انسان دريافت ،اما به دليل ناتوانی اش در
توج55ه ب55ه پراکس55يس نتوانس55ت درياب55د ک55ه
ج555وھر انس555ان ب555ه خص555وص رويک555ردی
اجتم55اعی اس55ت ک55ه از طري55ق پراکس55يس
مشروط شده است .او از انسان به عنوان
يک ام5ر مج5رد س5خن م5ی گوي5د زي5را ک5ه
نمی بيند که انسان دينی صرف نمودی از
نوع جامعه ی خاص5ی اس5ت .م5ارکس ب5ر
اين باور بود که برای فويرباخ اين امکان
وج55ود داش55ت ت55ا دي55ن را بران55دازد و دي55ن
جديد ديگری ايجاد کند که عبارت باشد از
عش555ق انس555ان ب555ه انس555ان .اگ555ر فويرب555اخ
اھمي555ت عم555ل اجتم555اعی ي555ا پراکس555يس را
درک کرده بود م5ی دي5د ک5ه اي5ن ن5ه عش5ق
بلکه کار است که انسان ھا را به گرد ھم
م55ی آورد و آن ھ55ا را ب55ه ي55ک ديگ55ر م55ی
پيون555دد .فويرب555اخ ب555ه ج555ای وح555دت ک555ار
وحدت »نوعی« انسان را قرار می دھ5د،
کليت درونی ای ک5ه اف5راد بس5ياری را ب5ه
طريق طبيعی ب5ه ھ5م م5ی پيون5دد .ام5ا اي5ن
وحدت يک انتزاع صريح اس5ت زي5را ک5ه
وحدت واقعی در ميان انسان ھا نتيج5ه ی
زندگی اجتماعی است .دين شالوده اش را
در جامعه ی بورژوائی دارد .تنھا ِاعم5ال
يک نقد جدی از جامعه ی بورژوايی می
توان55د نق55د ش55الوده ای از دي55ن را متض55من
ادامه دارد
باشد.

ميليتانت

به مناسب نودمين سالگرد
تأسيس کمينترن
مازيار رازی
در مارس  ،١٩١٩به دنبال فروپاشی بين
المل5555ل دوم و انق5555الب روس5555يه ،رھب5555ران
انق5555الب ،لن5555ين ،تروتس5555کی ،بوخ5555ارين،
زينوويف و سايرين ،وظيفه ارتقاء آگاھی
کارگران جھان را در راستای ساختن بين
المل555ل انقالب555ی ن555وين ،در دس555ت گرفتن555د.
بُ555555555رش از اعتق555555555ادات رفرميس555555555تی و
شوونيستی رھبران کارگران و جلب آنھ5ا
ب55ه ي55ک س55ازمان انقالب55ی در دس55تور روز
قرار گرفت.
البت55ه در اي55ن دوره روزالوکزامب55ورگ ب55ا
تشکيل يک بين الملل نوين توافق نداشت.
به اعتقاد او ،وض5عيت م5ادی ب5رای چن5ين
س5ازمانی ف5راھم نب5وده و تش55کيل زودرس
آن منجر ب5ه پي5دايش ھم5ان ايرادھ5ای ب5ين
المل55ل دوم ،يعن55ی غال55ب ش55دن ي55ک ح55زب
)ح55زب پيروزمن55د انق55الب سوسياليس555تی،
ح555555زب کمونيس555555ت روس555555يه( ب555555ر ک555555ل
انترناس555يونال ،خواھ555د ش555د .ام555ا ب555ا اي555ن
وص55ف رھب55ران ح55زب بلش55ويک ب55ر اي55ن
اعتقاد بودند که احيای يک ح5زب پيش5تاز
انقالبی بين الملل5ی ن5ه تنھ5ا ق5ادر ب5ه متح5د
ک55ردن ک55ارگران جھ55ان خواھ55د ب55ود ،ک55ه
بدين ترتيب احزاب کمونيست در سراسر
اروپا خود را برای انقالبی قريب الوقوع
)ب55ه وي55ژه در آلم55ان( آم55اده خواھن55د ک55رد؛
زي555را ک555ه آنھ555ا معتق555د بودن555د ک555ه انق555الب
سوسياليس5555تی پيروزمن5555د روس5555يه آغ5555از
انق555الب ھ555ای اروپ555ايی و جھ555انی اس555ت.
وج55ود ي55ک س55تاد قدرتمن55د جھ55انی ب55رای
تدارک انقالب ھای اروپ5ايی ض5روری و
حي555اتی ارزي555ابی ش555د .پ555يش بين555ی ھ555ای
رھب55ران ح55زب بلش55ويک ،ب55ر مب55ارزه و
مقاوم5555ت ک5555ارگران جھ5555ان در دف5555اع از
انق5الب روس5يه اس55توار ب5ود .ب5رای نمون55ه
در س55ال  ١٩٢٠ک55ارگران ب55ار ان55دازھای
انگلستان از ارسال سالح و مھمات برای
س55رکوب ارت55ش س55رخ در روس55يه ،ب55ا راه
ان5دازی اعتص5ابی گس5ترده ،جل5وگيری ب55ه
عم55ل آوردن55د .از اي55ن ن55وع نمون55ه ھ55ا در
ساير کشورھای اروپايی نيز مشاھده شد.
ب55دين ترتي55ب »اتحادي55ه جھ55انی جمھ55وری
شورايی سوسياليستی« در م5ارس ١٩١٩
تأس555يس ش555د .در کنگ555ره دوم »کمينت555رن«
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ژوئي555ه -اوت  ١٩٢٠ھيئ555ت نماين555دگی از
 ٤١کش55555ور جھ55555ان ش55555رکت کردن55555د .در
پالتفرم آن ذکر شد که کمينترن "يکب5ار و
برای ھميش5ه ب5ا کلي5ه س5نن ب5ين المل5ل دوم
ُبرش می کند".
نقش محوری بلشويک ھا
تش555کيل »کمينت555رن« )ب555ين المل555ل س555وم(
عم5555دتا ً توس5555ط بلش5555ويک ھ5555ا در روس5555يه
صورت پذيرفته و در واقع پس از انقالب
 ١٩١٧روسيه متولد گشت.
پرولتاريا و رھب5ری آن ،بلش5ويک ھ5ا ،ب5ا
بدس55ت گ55رفتن ق55درت در روس55يه رھب55ری
بالقوه ی انقالب آتی اروپا را نيز به دست
گرفتن55د .البت55ه بلش55ويک ھ55ا ھم55واره ،چ55ه
ب55يش از انق55الب و چ55ه پ55س از آن ،اع55الم
م555ی کردن555د ک555ه پرولتاري555ای کش555ورھای
پيش55رفته س55رمايه داری )آلم55ان ،بريتاني55ا،
فرانسه و غيره( پايه اص5لی آغ5از انق5الب
سوسياليس55تی در س55طح اروپ55ايی و س55پس
جھ55انی خواھن55د ب55ود .انق55الب روس55يه تنھ55ا
می تواند »جرق5ه« را آغ5از کن5د .لن5ين در
»تزھای آوريل« معروف خود نه تنھا ب5ه
انق55الب روس55يه ک55ه ب55ه وض55وح ب55ه جنب55ه
»ب55ين الملل55ی« انق55الب ،اش55اره ک55رد .حت55ی
در دوره تس5555555خير ق5555555درت در روس5555555يه
)س555پتامبر  (١٩١٧مالحظ555اتی در م555ورد
گسترش انقالب در سطح بين الملل5ی )ب5ه
وي5555ژه اروپ5555ايی( م5555ورد بررس5555ی ق5555رار
گرفت .آنھ5ا ب5ر اي5ن اعتق5اد اس5توار بودن5د
که با وجود وض5عيت انقالب5ی در اروپ5ا و
به ويژه آلمان ،عدم تدارک يک بين الملل
انقالبی،ھمانند ارتکاب به ي5ک »جناي5ت«
است.
بن55ابراين ب55ين المل55ل انقالب55ی ب55ا اتک55اء ب55ه
انقالب پيروزمند سوسياليستی در روسيه،
تشکيل گش5ت .از ابت5دا وظيف5ه دوگان5ه ئ5ی
در دستور ک5ار ق5رار گرف5ت :از ي5ک س5و
مب55ارزه علي55ه کش55ورھايی ک55ه ب55ورژوازی
در مصدر قدرت ق5رار گرفت5ه و از س5وی
ديگ55ر دف55اع از موقعي55ت بدس55ت آم55اده از
پي5555روزی ق5555درت ش5555ورايی در روس5555يه.
نخستين آزمايش چنين سياستی ،در مارس
 ،١٩١٨امض555ا ق555رارداد ص555لح »برس555ت
ليتوسک« بين آلمان و ش5وروی ب5ود .اي5ن
ق55رارداد ب55ا مخالف55ت ھ55ای روب55رو ش55د ام55ا
نھايتا ً با اصرار لنين امض5ا گش5ت .نتيج5ه
ی آن ،از يک سو تثبيت موقعيت بحرانی
دول555ت س555رمايه داری آلم555ان ،و از س555وی
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ثبات م5وقتی ق5درت ش5ورايی در ش5وروی
ب555ود .اي555ن ص555لح ،در واق555ع ب555رای حف555ظ
موقعيت قدرت شورايی ،امضا گرديد.
پ55س از ي55ک س55ال ان55زوا ،ق55درت ش55ورايی
نخستين عاليم گسترش انقالب را مشاھده
کرد .در نوامبر  ١٩١٨پرولتاريای آلمان
ب55ه ايج55اد »ش55وراھای ک55ارگری« در اکث55ر
مراک55ز عم55ده ص55نايع مب55ادرت ک55رد .اي55ن
ش555وراھا ب555ه س555رعت ب555ه سراس555ر کش555ور
گس5ترش ياف5ت .در دس5امبر  ١٩١٨ح55زب
کمونيست آلمان از وحدت دو گروه )يکی
از آنھا گروه »اس5پارتاکوس« ب5ه رھب5ری
روزالوکزامب555ورگ( تش555کيل ياف555ت .اي555ن
وق555ايع در آلم5555ان )و س555اير کش5555ورھا ب5555ه
درجات کمتر( منجر ب5ه فراخ5وان تش5کيل
بين المل5ل س5وم ش5د .کنف5رانس مؤس5س در
م55ارس  ١٩١٩در مس55کو ب55ا ش55رکت ٣٥
نماينده از  ١٩کشور ،تشکيل يافت.
اختالف پيرامون تشکيل بين الملل
پيش از تشکيل کنفرانس مؤس5س ،ژانوي5ه
 ١٩١٩قيام برلين شکست خورد و دو تن
از رھب55555ران ح55555زب کمونيس55555ت آلم55555ان،
روزالوکزامب5555ورگ و و ليبنخ5555ت توس5555ط
پليس به قتل رسيدند .روزا قبل از مرگش
تش55555کيل ب55555ين المل55555ل س55555وم را زودرس
ارزيابی ک5رده ب5ود .پ5س از وی »اب5رلن«
يک5555ی ديگ5555ر از رھب5555ران ح5555زب ھم5555ان
موضع را دنبال کرد .اختالف اصلی ب5ين
حزب کمونيس5ت آلم5ان و ح5زب بلش5ويک
در مورد زمان تشکيل بين الملل سوم ،در
اين امر نھفته بود که اولی ب5ر اي5ن اعتق5اد
بود که بين الملل را بايستی پس از ساختن
حزب ھای قدرتمن5د ت5وده ئ5ی تش5کيل داد؛
در صورتی که اکثريت بر اي5ن ب5اور ب5ود
ک555ه ب555ه اعتب555ار و اتک555اء ب555ه اع555الم ي555ک
رھب5ری جھ5انی ،بايس5تی ب5ين المل5ل ش5کل
گيرد و سپس ساير حزب ھا ساخته شوند.
اضافه بر اين ،حزب کمونيس5ت آلم5ان از
وابس555تگی ح555زب ھ555ا ب555ه ي555ک »ح555زب«
پراعتب55ار و نيرومن55د در ش55وروی )ح55زب
مقاب555ل اي5555ده
بلش555ويک( نگ555ران ب555ود .در
ِ
لنينيس5555تی »س5555انتراليزم دمکراتي5555ک« در
سطح بين المللی ،حزب کمونيست آلم5ان،
ب555ا اس555تفاده از تجرب555ه »ح555زب سوس555يال
دمک5555رات آلم5555ان« ،تأکي5555د را ب5555ر ش5555يوه
»فدراليس5555تی« س5555اختن ي5555ک ب5555ين المل5555ل
گذاشت .يعنی حزب ھا با استقالل نس5بی،
ام55ا در درون ي55ک تش55کيالت ب55ين الملل55ی.

ميليتانت
گرچه رھب5ری ح5زب کمونيس5ت آلم5ان ب5ا
تش55کيل ب55ين المل55ل تواف55ق نداش55ت ،ام55ا در
نھايت پس از بحث ھای مفصل به تشکيل
آن رأی ممتن555ع داد .و ب555دين ترتي555ب ب555ين
الملل بنياد گذاشته شد.
تأکي555د اص555لی مص555وبات اول555ين کنف555رانس
کمينت5555رن ب5555ر تحلي5555ل وض5555عيت س5555رمايه
داری؛ خصوص55يات رفرمي55زم؛ و ماھي55ت
و شکل حکومت ش5ورايی پ5س از انق5الب
ھای پرولتری ،استوار بود.
به اعتقاد رھبران بين الملل سوم ،سرمايه
داری دوران اض55محالل خ55ود را س55پری
م5ی ک5رد و س5ازمان ھ5ای رفرميس5تی ني5ز
ھمراه با اضمحالل سرمايه داری ،دوران
اف55ول خ55ود را ط55ی م55ی کردن55د .و اينک55ه،
توده ھای کارگر در سطح جھانی »جنبش
تاريخی« خود را برای از ميان برداش5تن
روابط اجتماعی سرمايه داری آغاز کرده
ان555د؛ و تنھ555ا اقليت555ی از ک555ارگران »ع555الی
رتبه« در مقابل اين جنبش خواھند ايستاد.
اين ارزيابی محور اساسی نقد بر سياست
ھای رفرميستی انترناسيونال دوم بود.
در نتيجه ،تشکيل نظام شورايی در سطح
جھ55انی متک55ی ب55ر تج55ارب کم55ون پ55اريس،
انق55555555الب  ١٩٠٥و  ١٩١٧روس55555555يه ،در
دستور روز قرار گرفت.
ام55ا ،ب55ا وص55ف پ55يش بين55ی ھ55ای امي55دوار
کنن55ده کمينت55رن ،وق55ايع ب55ه ش55کل ديگ55ری
پ55يش رف55ت .انق55الب اروپ55ا در س55ال ھ55ای
 ١٩١٩و  ١٩٢٠دچار »عقب گرد« ھ5ای
مھم55555ی گش55555ت .انق55555الب در کش55555ورھای
اروپايی ،به وي5ژه در آلم5ان موف5ق نش5د و
ب55ين المل55ل ن55وين ب55ا دش55وارھايی بس55ياری
روبرو شد.
تزھای کمينترن
ام5555روز ،احي5555ای ي5555ک س5555ازمان انقالب5555ی
براساس تزھا و تئوری ھای چھار کنگره
نخس55ت کمينت55رن مج55دداً در دس55تور روز
ق55رار گرفت55ه اس55ت .گرچ55ه تش55کيل چن55ين
س55555ازمانی س55555ھل و آس55555ان نيس55555ت ،ام55555ا
سوسياليست ھ5ای انقالب5ی موظ5ف ان5د ک5ه
تدارک اين امر را ھمراه با ساختن حزب
پيش555تاز انقالب555ی در کش555ور خ555ود ،از ھ555م
اکنون آغاز کنند.
سئوال اينست که چگونه و بر چه اساسی
بايس555تی ي555ک ح555زب پيش555تاز ب555ين الملل555ی
ساخته شود؟ برای پاس5خ ب5ه اي5ن معض5ل،
تجربه کنگره ھای بين الملل ھا و به ويژه

شماره بيست ودو
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ب55ين المل55ل س55وم )کمينت55رن( ح55ائز اھمي55ت
اس55ت .چھ55ار کنگ55ره نخس55ت »کمينت55رن«
مھم ت5رين دس5تاورد مارکس5يزم در دوران
احتضار سرمايه داری جھانی و انتقال به
سوس5555ياليزم ،تلق5555ی باي5555د ش5555ود .چکي5555ده
استراتژی و برنامه ی سوسياليزم انقالبی
پ5س از اض5محالل ب55ين المل5ل دوم و آغ55از
انق55555الب اکتب55555ر  ١٩١٧در روس555555يه ،در
قطعنام555ه ھ555ای اي555ن چھ555ار کنگ555ره نھفت555ه
اس5555ت .احي5555ای ي5555ک ب5555ين المل5555ل ،ب5555دون
بررس555ی و درس گي555ری از اي555ن تج555ارب
نظری و عملی کمينترن ،مشکل است.
کنگره اول و دوم کمينترن در دوران اوج
تح555555والت انقالب555555ی و کنگ555555ره س555555وم ،و
بخص55555555وص ،چھ55555555ارم در دوره اف55555555ول
مب555ارزات طبق555اتی در س555طح جھ555انی ُرخ
داد .از اين55رو بررس55ی قطعنام55ه ھ55ای دو
کنگره آخر با وضعيت کن5ونی م5ا منطب5ق
ت55ر اس55ت .اي55ن قطعنام55ه ھ55ا مت55رادف ب55ا
ُب555رش کمونيس5555ت ھ5555ا از »س5555انتريزم« و
»اپورتونيزم« در دوره رکورد مب5ارزات
طبق55اتی ص55ورت گرف55ت .بررس55ی ش55رايط
عضويت ) ٢١شرط( کمينترن ،می توان5د
به روش ساختن يک س5ازمان ب5ين الملل5ی
کم55ک ب55ه س55زايی برس55اند .تفس55ير و درس
گي555ری از اي555ن تجرب555ه ،پاي555ه اولي555ه بح555ث
پيرامون ساختن بين الملل انقالب5ی را م5ی
تواند پی ريزی کند.
خالصه خطوط کل5ی قس5مت ھ5ايی از اي5ن
 ٢١شرط از قرار زير است:

* کلي55ه تبليغ55ات و تھي55يج بخ55ش ھ55ای ب55ين
المل55ل بايس55تی خص55لتی واقع55ا ً کمونيس55تی
داش55ته باش55د و کلي55ه ارگ55ان ھ55ا و نھادھ55ای
تشکيالتی بايد توسط کمونيست ھای قاب5ل
اعتمادی اداره ش5وند ک5ه تعھ5د خ5ود را ب5ه
آرمان ھای پرولتاريا اثبات کرده اند.
بخش اول شروط به وض5وح ماھي5ت ي5ک
س55ازمان انقالب55ی منض55بط را ترس55يم م55ی
کن55د .ارگ55ان ھ55ا و نھادھ55ای ي55ک س55ازمان
بين المللی انقالب5ی نم5ی توان5د توس5ط ع5ده
ای بيگان5555ه و ي5555ا ت5555ازه وارد ب5555ه جن5555بش
ک55ارگری س55ازمان ياب55د .تنھ55ا اعض55ای ب55ا
تجربه و منض5بط و ش5ناخته ش5ده و م5ورد
قب55ول پيش55روی ک55ارگری باي55د در جايگ55اه
رھب55555ری و س55555ازماندھی ي55555ک س55555ازمان
انقالبی قرار گيرند.

* تجربه بارھا نشان داده است که اعطای
»مق555ام« ب555ه اف555راد غيرص555الح در س555طح
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رھب55ری ي55ک س55ازمان انقالب55ی ،ب55دون در
نظر گرفتن قابلي5ت و اعتب5ار آن اف5راد در
درون جنبش کارگری ،و تنھ5ا ب5ه منظ5ور
امتياز دھی به آنھا ،س5ازمان را نھايت5ا ً ب5ه
بحران می کشاند .رھبری يک س5ازمان
انقالبی بايد متشکل از انقالبيون باش5د ک5ه
در گفت5555ار و ک5555ردار "تعھ5555د خ5555ود را ب5555ه
آرمان ھای پرولتاريا اثبات کرده اند".
بي555رون ران555دن کلي555ه اف555راد رفرميس555ت و
سانتريست از ھرگون5ه مق5ام مس5ئوليت در
جن5555بش ک5555ارگری و ج5555ايگزينی آنھ5555ا ب5555ا
کمونيس55ت ھ55ای آزم55ايش ش55ده و آزم55ايش
پس داده.
کمينت55رن ب55ر اي55ن اعتق55اد ب55ود ک55ه مب55ارزه
کمونيس5ت ھ55ا در تش55کل ھ55ای ک55ارگری و
نھادھ555ای مختل555ف ب555رای اش555اعه برنام555ه
انقالبی بايد ھمراه با مبارزه برای انزوای
»رفرميس555ت«ھ555ا و »سانتريس555ت«ھ555ا در
جنبش کارگری باشد.
اي55ن سياس55ت در تقاب55ل کام55ل ب55ا نظري55ات
کسانی اس5ت ک5ه معتقدن5د ک5ه »ک5ارگران«
ب55ا ھ55ر عقي55ده و گرايش55ی »انقالب55ی«ان55د.
برخالف اين نظريه ،اعتقادات رفرميستی
و سانتريس55تی در درون جن55بش ک55ارگری
سنتا ً جای داشته و عمده ترين خطر در به
کج555راه کش555اندن جن555بش ک555ارگری اس555ت.
کسانی ک5ه خ5ود اعتق5اد ب5ه ُب5رش کام5ل از
رفرمي55زم و س55انتريزم ندارن55د و م55رز ب55ين
مش55ی انقالب55ی را ب55ا س55اير انح55راف ھ55ای
رفرميستی و فرصت طلبانه مخدوش می
کنند ،خود در درون يک سازمان انقالبی
جايی نبايد داشته باشند.

* باي555د در کن555ار فعالي555ت »ق555انونی« )در
کش5ورھايی ک55ه امک55ان آن موج55ود اس55ت(.
به فعاليت دائمی »غير قانونی« نيز توجه
ک555رد و دس555تگاه ھ555ای حزب555ی الزم ب555رای
سازماندھی آن تشکيل داد.
اين بخش از قطعنامه به وضوح در مقابل
بحث ھايی است که مبارزه کمونيس5ت ھ5ا
در جامعه را يک دخال5ت ص5رفا ً تبليغ5اتی
قلم55555داد م555555ی کنن55555د .در واق555555ع مب555555ارزه
کمونيس55ت ج55دا از مب55ارزات خ55ود جن55بش
کارگری نيست .سوسياليست ھای انقالبی
ھمران و در کنار پيشروی ک5ارگری باي5د
قرار گيرن5د .چنانچ5ه در جامع5ه ای نظي5ر
اي555ران مب555ارزات »غيرق555انونی« ت555ا حت555ی
سرحد مبارزه مسلحانه پيش روند ،مداخله
کمونيس5555ت ھ5555ا در اي5555ن مب5555ارزات ني5555ز
ضروری است.

ميليتانت
تشکيل بخش نظامی حزب پيشتاز انقالبی
برای دفاع از خود و گس5ترش مب5ارزات،
ش55بکه ھ55ای زيرزمين55ی تبليغ55اتی و ھس55ته
ھای عمل مخفی و غيره ھم5ه بخ5ش ھ5ای
مھم55ی از ايج55اد ي55ک ح55زب انقالب55ی ان55د.
نيروھ55ايی ک55ه س55اختن ح55زب را تنھ55ا ب55ه
امور تبليغاتی ،تھييجی و آموزشی کاھش
م555ی دھن555د ،ت555أثيری در جن555بش ک555ارگری
نخواھند گذاشت .دخال5ت گ5ری در جن5بش
کارگری امری ي5ک ُبع5دی نيس5ت .جن5بش
ک555555ارگری ھ5555555ر حرک555555ت را براس5555555اس
»تئ55وری« ھ55ای از قب55ل داده ش55ده ،انج55ام
نمی دھد .درست برعکس ،تئوری چکيده
تجارب عملی طبقه کارگر و پيش5روی آن
اس55ت .پيش55روی ک55ارگری بن55ابر ارزي55ابی
وض555555عيت موج555555ود ،ش555555يوه و نح555555وه ی
مش555خص و م555رتبط مب555ارزه علي555ه نظ555ام
سرمايه داری را يافت5ه و آن را ب5ا وس5ايل
موج5ود اعم5ال م5ی کن5د .نق5ش ي5ک ح55زب
انقالبی ديکته کردن به پيشروی کارگری
نيس55ت ک55ه ھمراھ55ی و مداخل55ه سياس55ی در
کنار آن است .نيروھايی ک5ه ب5ه ھ5ر عل5ت
خ55ود را از مب55ارزه زن55ده طبق55ه ک55ارگر و
پيش55روی آن کن55ار م55ی گذارن55د ،ق55ادر ب55ه
ساختن يک حزب انقالبی نخواھند بود.

* ھرگونه کناره گيری از فعاليت مس5تمر
در درون ارت5555ش و خ5555ودداری از تبلي5555غ
منظم عقايد کمونيس5تی در مي5ان س5ربازان
بمثاب55ه خيان55ت ب55ه وظ55ايف انقالب55ی تلق55ی
خواھد شد.
گرچه اين بخش بطور مشخص در درون
جن55بش ک55ارگری اي55ران ط55رح نيس55ت ،ام55ا
کماکان نکته ای است که بايد به آن توجه
اخص شود .بدون پيوستن سربازان و پايه
ھ55ای ارت55ش )ي55ا ب55ه ق55ول لن55ين دھقان55ان در
يونيُفرم( به جنبش ک5ارگری ،ام5ر تس5خير
قدرت با سھولت پيش نخواھد رفت.

شماره بيست ودو
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ب55555ورژوازی اص55555رار م55555ی ورزن55555د .در
ص55ورتی ک55ه نظري55ه کمينت55رن در َرد اي55ن
تزھا بوده و تأکي5د ب5ر انق5الب ک5ارگری و
»متح555555555دين اص555555555لی« آن »ک555555555ارگران
روستايی« و »دھقانان فقير« گذاشته ش5ده
است.
بنابر اين توج5ه اخ5ص ب5ه جل5ب قش5رھای
مش555خص روس555تايی )دھقان555ان ک555ارگر و
دھقان55ان فقي55ر( در دس55تور ک55ار کمونيس55ت
ھا برای تدارک انق5الب آت5ی ق5رار گرفت5ه
اس555ت .بخش555ی از برنام555ه ح555زب پيش555تاز
انقالب55ی باي55د ب55ه مس55ائل دھقان55ان معط55وف
باشد .حرکت ھای دھقانی در اتحاد با قيام
ھ55ای ک555ارگری در ش55ھرھا ص555ورت م555ی
گيرد .نقش يک سازمان انقالبی ھماھنگی
و ھمگونی مطالب5ات ک5ارگران و دھقان5ان
فقير است.

* افش55ای دائم55ی سوسياليس55ت ھ55ای وط55ن
پرس555555555ت )سوس555555555يال -پ555555555اتريوتيزم( و
سوسياليست ھای صلح دوست )سوسيال-
پاس555يفيزم( از وظ555ايف اجب555اری ھم555ه ی
بخش ھاست.
اي555ن بخ555ش ب555ه وض555وح اھمي555ت مب555ارزه
سياسی با گرايش ھ5ای خ5رده ب5ورژوا ک5ه
ب55ا ن55ام »سوس55ياليزم« در جن55بش ک55ارگری
سر برون می آورند را توضيح م5ی دھ5د.
در ص55ورتی ک55ه جريان55ات استالينيس55تی و
سانتريس555تی بط555ور م555داوم ب555ه دنب555ال اي555ن
گ55رايش ھ55ای انحراف55ی روان55ه م55ی ش55وند.
تجرب55ه ق55رن گذش55ته ب55ه ک ّ
55رات نش55ان داده
است که »ائتالف« با گ5رايش ھ5ای خ5رده
ب55ورژوا و راس55ت )ک55ه ھم55ه ني55ز ظ55اھراً
م55دافع "سوس55ياليزم" ان55د( ،ج55ايز نيس55ت.
نماين55دگان نظ55ری کن55ونی اي55ن گ55رايش ھ55ا
درايران؛ در نظريات »اصالح طلب5ی« و
گ55رايش ھ55ايی ک55ه قص55د آش55تی ب55ا آنھ55ا را
دارند )سوس5يا ل دمک5رات ھ5ا؛ جمھ5وری
خواھان و غيره( ديده می شوند.

* فعالي5555555ت دائم5555555ی و سيس5555555تماتيک در
روستاھا برای جلب کارگران روستايی و
دھقان5555ان فقي5555ر بمثاب5555ه متح5555دان اص5555لی
پرولتاريا.

* ض55رورت ُب55رش کام55ل از رفرمي55زم و
سانتريزم بايد ب5ه رس5ميت ش5ناخته ش5ود و
در کوتاه ترين مدت عملی شود.

در اينج55ا ب55ه »متح55دان« اص55لی پرولتاري55ا
اش555اره ش555ده ،ک555ه بس555ياری از جريان555ات
استالينيس55تی و سانتريس55تی ب55ه اھمي55ت آن
پ55ی نب55رده و نم55ی برن55د .اي55ن گ55رايش ھ55ا
ھن555وز ب555ه »انق555الب دموکراتي555ک« و ي555ا
تش55کيل »جمھ55وری دموکراتي55ک« ھم55راه
ب5555ا بخش5555ی از ب5555ورژوازی و ي5555ا خ5555رده

اغلب سازمان ھای سنتی ايرانی ،تص5ور
م555ی کنن555د ک555ه م555ی ت555وان در درون ي555ک
سازمان انقالبی ھمراه با رفرميست ھ5ا و
سانتريست ھا »ھمزيستی مسالمت آمي5ز«
داش555ت .ي555ا م555ی ت555وان ب555ا آنھ555ا ب555ه چن555ين
سازمانی دست يافت .ترتيب ميز گردھا و
جلس55555ات ب55555ا گ55555رايش ھ55555ای ب55555ورژوا و
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رفرمي55زم توس55ط آنھ55ا؛ چن55ين اھ55دافی را
دنب55ال م55ی کن55د .در ص55ورتی ک55ه تجرب55ه
کمينترن نشان داد ک5ه تنھ5ا ب5ا ُب5رش ق5اطع
از اين گرايش ھا می توان به ساختن يک
حزب انقالبی بين المللی مبادرت کرد.

* اتخ5555اذ مواض5555ع ص5555ريح در ب5555اره ی
مس5تعمرات و مل5ل تح55ت س5تم ب5ه وي55ژه از
جان55ب اح555زاب کمونيس55ت در کش555ورھای
امپرياليس55555تی ،افش55555ای خس55555تگی ناپ55555ذير
جناي55555555ات ب55555555ورژوازی »خ55555555ودی« در
مستعمرات و پشتيبانی از تمام جنبش ھای
رھ55ايی بخ555ش ن55ه فق555ط در ح55رف ک555ه در
عمل.
اي55ن موض55ع روش55ن و ص55ريح ھن55وز ب555ه
ق55وت خ55ود ب55اقی اس55ت .جري55ان ھ55ايی ک55ه
مسأله ملی را پايان يافته قلمداد می کنن5د،
طبيعت5555ا ً ج5555ايی در درون ي5555ک س5555ازمان
انقالبی بين المللی نخواھند داشت.

* فعاليت پيگير کمونيستی درون اتحادي5ه
ھ555ای ک555ارگری ،ش555وراھا ،تع555اونی ھ555ا و
س55اير س55ازمان ھ55ای ت55وده ای ک55ارگری و
س55ازماندھی ھس55ته ھ55ای کمونيس55تی درون
آنھ555ا ب555رای جل555ب ش555ان ب555ه آرم555ان ھ555ای
کمونيستی.

اين بخش مشخصا ً مربوط ب5ه کش5ورھايی
اس55ت ک55ه امک55ان فعالي55ت در درون تش55کل
ھای مستقل کارگری در آنان وجود دارد.
در ايران ب5ا مب5ارزه در راه ايج5اد راديک5ا
ل ترين شکل تشکل ھای مستقل کارگری
و ش555رکت در آنھ555ا ب555ر مح555ور مطالب555ات
کارگری؛ منطبق با اين تز است.

* مبارزه پيگير عليه بين المل5ل آمس5تردام
و اتحاديه ھای اعتصاب شکن وابس5ته ب5ه
آن و تالش مداوم برای جلب کارگران به
ضرورت ُبرش از آنھا.

در اين بند مجدداً مبارزه عليه رفرميس5ت
ھ5555ا ،ب5555ه وي5555ژه در درون اتحادي5555ه ھ5555ای
کارگری ،تأکيد می گردد .در اينج5ا تأکي5د
اص555لی ب555ر يک555ی از مس555ايل مح555وری در
درون جن555بش ک555ارگری ،يعن555ی بُ555رش از
رھب55ران اتحادي55ه ک55ارگری ای ک55ه از در
سازش با بورژوازی بر می آيند ،است.

* کلي555ه بخ555ش ھ555ا باي555د اص555ول س555ازمانی
متک55555ی ب55555ر س55555انتراليزم دمکراتي55555ک را
بپذيرند و اي5ن ،ب5ه وي5ژه در دوران جن5گ

ميليتانت
ھ555ای ش555ديد داخل555ی ک555ه وج555ه مشخص555ه
اوضاع فعلی است ،اھميت می يابد.
* تم55ام تص55ميمات کنگ55ره ھ55ای جھ55انی و
ھيئ55ت اجرائي55ه ب55ين المل55ل کمينت55رن الزم
االجرا است و سانتراليزم دمکراتي5ک در
سطح بين المللی بايد پذيرفته شود.
تجرب5555ه ت5555اريخی نش5555ان داد ک5555ه مس5555أله
»س55انتراليزم دمکراتي55ک« در درون ي55ک
سازمان بين المللی يکی از مسايل »مھم«
ام5555ا در ع5555ين ح5555ال» ،حس5555اس« جن5555بش
ک555ارگری ب555وده اس555ت» .کمينت555رن« ،ب555ه
درس5555تی در اينج5555ا تأکي5555د م5555ی کن5555د ک5555ه،
ھمانطور که يک حزب پيشتاز انقالبی در
س5555طح »مل5555ی« باي5555د متک5555ی ب5555ر اص5555ل
سانتراليزم دمکراتيک باشد ،يک سازمان
پيشتاز انقالبی در سطح »بين المللی« نيز
باي55د از چن55ين اص55ولی پي55روی کن55د" -ب55ه
ويژه در دوران جنگ ھای شديد داخلی".
تأکيد اخ5ص ب5ر "جن5گ ش5ديد داخل5ی" در
اين است که تحت بروز چن5ين وض5عيتی،
امکان و فرصت ب5رای تص5ميم گي5ری ھ5ا
متکی بر بح5ث ھ5ای اقن5اعی و درازم5دت
وجود نداشته و وقايع به سرعت به وقوع
می پيوندند .بديھی است ک5ه ي5ک رھب5ری
مرک55زی ق55وی و ب55ا تجرب55ه ب55ين المل55ل ،در
موقعيت بھت5ری در جھ5ت اخ5ذ تص5ميمات
صحيح و معقول قرار می گيرد ،تا حزبی
که درگير "جنگ شديد داخلی" است.
اما ،تجربه دخال5ت »کمينت5رن« ،ب5ه وي5ژه
پس از »عقب نشينی« مارس ) ١٩٢١چه
در عرص55ه اقتص55ادی ،چ55ه سياس55ی و چ55ه
ديپلماتي5555555ک( ،نش5555555ان داد ک5555555ه ِاعم5555555ال
»مرکزي5555ت دمکراتي5555ک« در گس5555تره ی
جھانی بدون ايراد نيست .شکست »قي5ام«
م555ارس  ١٩٢١در آلم555ان ک555ه ب555ه ابتک555ار
رھبری بين المللی )و در تقابل با مواضع
برخی از رھبران حزب کمونيست آلمان،
ب55ه وي55ژه »ِل55وی«( ،ص55ورت گرفت55ه ب55ود
ت55أثيرات بس55يار مخرب55ی در ک55ارکرد اي55ن
س555ازمان ب555ين الملل555ی ،گ555ذارد .ھمچن555ين،
دخالت مستقيم در ام5ور ح5زب کمونيس5ت
بريتاني555ا در ش555رکت ي555ا ع555دم ش555رکت در
درون حزب کارگر ،و يا پيمان بازرگانی
آنگلو – س5ويت )انگلس5تان -ش5وروی( ک5ه
منج555555ر ب555555ه مح555555دود ک555555ردن تبليغ555555ات
ضدامپرياليس5555تی بريتاني5555ا توس5555ط ح5555زب
کمونيس55ت بريتاني55ا ش55د؛ و ي55ا معاھ55دات ب55ا
ايران و ترکي5ه ک5ه ح5زب ھ5ای کمونيس5ت
اي5555ن کش5555ورھا را در مبارزاتش5555ان علي5555ه
دولت ھای خود تحديد کرد و غي5ره ،ھم5ه
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نمايانگر نبود يک ساختار تش5کيالتی ب5ين
المللی صحيح در آن مقطع زمانی بود.
عدم درگيری فع5ال س5اير بخ5ش ھ5ای ب5ين
المل5ل در ھيئ5ت اجرائي5ه کمينت5رن ،وج55ود
يک مرکز قوی در مسکو ،می تواند يکی
از عل55ل اص55لی ف55راھم آم55دن زمين55ه ب55رای
ايرادھای ياد شده ،باشند.

* فراکس55555يون ھ55555ای پارلم55555انی اح55555زاب
کمونيس55ت )در ھ55ر ج55ا ک55ه وج55ود دارن55د(
بايد تحت رھبری کامل حزب عمل کنند و
نمی توانند از آن مستقل باشند.
گرچ55ه اي55ن ش55رط مرب55وط ب55ه کش55ورھايی
اس5555ت ک5555ه از »دمکراس5555ی ب5555ورژوايی«
برخوردارند ،اما کماکان شرط پراھميت5ی
اس5555ت .زي5555را ک5555ه در اينج5555ا تأکي5555د ب55555ر
يکپارچگی سياسی حزب ھ5ای کمونيس5ت
در دخال5555ت بيرون5555ی ش5555ان ش5555ده اس5555ت.
ب55رخالف س55ازمان ھ55ای ب55ورژوا و خ55رده
ب55ورژوا ،ک55ه ھ55ر جن55اح و فراکس55يون در
درون و بي55رون ب55رای خ55ود»س55ازی« م55ی
زنن555د ،کمونيس5555ت ھ5555ا ک555ه ب5555ه نماين5555دگی
کارگران و زحمتکش5ان و قش5رھای تح5ت
ستم جامعه ،بايستی سازمان يافته و متعھد
به برنامه حزبشان باشند .دوگانگی و چند
دس55تگی در بي55رون م555ی توان55د از اعتب555ار
يک حزب کمونيست بکاھد .اما اين ب5دان
معن55ی نيس555ت ک555ه کمونيس555ت ھ555ا در ھم555ه
موارد بايد »ھم عقيده« باشند .بديھی است
ک5555ه ي5555ک ح5555زب کمونيس5555ت ب5555ا داش5555تن
دمکراس55ی درون55ی و رعاي55ت اص55ل ح55ق
گ555رايش ،م555ی توان555د جن555اح ھ555ای مختل555ف
نظری در درون خود داشته باشد .ام5ا در
خ5555ارج ،نظري5555ات اکثري5555ت ح5555زب باي5555د
منعکس شود.
نکت55ه ديگ55ر ح55ائز اھمي55ت اي55ن اس55ت ک55ه،
برخالف نظريات فرقه گرايانه برخ5ی از
نيروھ55ای چ55پ ،ش55رکت کمونيس55ت ھ55ا در
انتخابات پارلمانی و استفاده از مؤسسات،
رس55انه ھ55ا و مطبوع55ات ب55ورژوائی ج55ايز
است به شرط آنکه تبليغات تمام نظري5ات
ب5دون مح55دوديت در س5طح جامع55ه ،داش55ته
باشند.

* ض55رورت فعالي55ت دائم55ی ب55رای تص55فيه
حزب از عناصر خرده بورژوا ،به وي5ژه
در کشورھايی که حزب از امکان فعاليت
قانونی برخوردار است .زيرا ک5ه در اي5ن
کشورھا خطر نفوذ خ5رده ب5ورژوازی ب5ه
مراتب بيشتر است.
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در اينج555ا کمينت555رن ب555ه يک555ی از خط555رات
عمده در راه ساختن حزب انقالب5ی اش5اره
م55ی کن55د" :نف55وذ خ55رده ب55ورژوازی" .در
جامعه سرمايه داری ،طبقه ک5ارگر ب5رای
مقابله با نفوذ عقايد بورژوازی ،و تدارک
کس555ب ق555درت سياس555ی ،ني555از ب555ه ح555زب
»خ555555ود« دارد .زي555555را ک555555ه در جامع555555ه
ب55ورژوايی ،عقاي55د و نظ55رات ب55ورژوازی
ب55ر »ک55ل«جامع55ه ح55اکم م55ی گ55ردد )توس55ط
اب555555زار تبليغ555555اتی ،رادي555555و ،تلويزي555555ون،
مطبوع55ات م55دارس ،مؤسس55ات م55ذھبی و
غي55ره( .در اي55ن مي55ان الي55ه ھ55ای مي55انی،
خ55555رده ب55555ورژوازی ،تح55555ت فش55555ارھای
اقتصادی» ،راديک5اليزه« ش5ده و ب5ه عل5ت
ع555دم وج555ود ح555زب خ555ود ،روی ب555ه تنھ555ا
تش555555کيالت ضدس555555رمايه داری ،ح555555زب
پيش5555تاز انقالب5555ی ،م5555ی آورد .ام5555ا خ5555رده
بورژاوزی ب5رای دف5اع از من5افع ت5اريخی
طبقه کارگر ب5ه درون ح5زب نم5ی آي5د ک5ه
ب55رای حف55ظ من55افع کوت55اه م55دت خ55ود وارد
يک تشکيالت انقالبی می شود .تماي5ل ب5ه
کس555ب ج555اه و مق555ام يک555ی از خصوص555يت
ب55ارز خ55رده ب55ورژوازی در درون ح55زب
انقالبی است .اين افراد به محض مشاھده
ناھنجارھ55ا و ي55ا ع55دم کس55ب »مق55ام«ھ55ای
مورد عالقه ،به کل حزب پشت کرده ونه
تنھ55ا فعالي55ت سياس55ی را رھ55ا ک55رده ک55ه ب55ه
تخريب آگاھانه آن مبادرت می کنند.
خطر اين عناصر به خصوص در جامعه
ای ک5555555555ه از دمکراس5555555555ی ب5555555555ورژوايی
برخوردار است ،جدی تر و عمده تر می
ش555ود .از اين555رو کمينت555رن ،ب555ه درس555تی،
حزب ھای خود را برای مقابله و مبارزه
در "تصفيه" اين عناصر فرا می خواند.

* ح555زب ھ555ای کمونيس555ت باي555د در مقاب555ل
حم55الت ض55دانقالب داخل55ی ي55ا جھ55انی ب55ه
جمھوری ھای شوروی کمک برسانند.
از آنج55ايی ک55ه کمينت55رن اعتق55اد داش55ت ک55ه
موجوديت شوروی ب5ه ي5ک منش5اء دائم5ی
ض555عف ب555رای ب555ورژوازی و ي555ک عام555ل
ق55درت ب55رای انق55الب جھ55انی تب55ديل ش55ده
اس55ت ،س55اير ح55زب ھ55ای کمونيس55ت م55ی
بايس555تی در مقاب555ل ض555دانقالب داخل555ی ي555ا
جھ55انی از ش55وروی دف55اع ک55رده و ب55ه آن
کمک رسانند

* کلي55ه اح55زاب باي55د ي55ک برنام55ه ی جدي55د
کمونيستی تدوين کنند و اين برنامه را ب5ه
تصويب کمينترن برسانند.

ميليتانت
* تمام احزاب عضو بين المل5ل س5وم باي5د
نام خود را حزب کمونيست بگذارند.
* کلي5ه بخ55ش ھ55ا باي5د ب55رای تص55ويب اي55ن
 ٢١ش55رط کنگ55ره ف55وق الع55اده را تش55کيل
دھند.
* ح55داقل دو س55وم از رھب55ری ھ55ر بخ55ش
بايد از رفقايی تشکيل ش5ده باش5د ک5ه حت5ی
قبل از تصويب اي5ن ش5روط ب5ه ض5رورت
پيوستن به کمينترن اعتقاد داشته اند.
*ھر عضو که اين  ٢١ش5رط را َرد کن5د،
بايد اخراج شود.
علل عقب گردھای انترناسيونال سوم
واپس555ين حرک555ت ھ555ای انق555الب آلم555ان در
م55555ارس و آوري55555ل ،١٩١٩ب55555ه شکس55555ت
انجاميد .رھب5ران ت5اريخی کم5ونيزم آلم5ان
در برلين ب5ه قت5ل رس5يدند و در اواي5ل م5اه
م55ه جمھ55وری ش55ورايی »باوري55ا« از ھ55م
پاشيد.
جمھوری شورايی مجارستان نيز به علت
افت555555راق ھ555555ای درون555555ی در اوت ١٩١٩
توسط ارتش رومانی تار و مار شد.
علل از ھ5م پاش5ی ح5زب کمونيس5ت آلم5ان
اين بود که رھبری حزب در مقابل تھاجم
ضدانقالب ب5ورژوايی )کودت5ای »َک5پ« و
»لوت555وزيتز«( ،ب555ه موض555ع امتن555اع روی
آورد .فراخ5555وان ک5555ارگران آلم5555ان ب5555رای
ش555رکت در ي555ک اعتص555اب عم555ومی م555ی
توانست تناسب قوای را به نفع کمونيست
ھا تغيير دھد -روشی که بلش5ويک ھ5ا در
اوت  ١٩١٧در مقاب5555555555555555ل کودت5555555555555555ای
»ُکرنيلوف« اتخاذ کردند.
جن55555اح چ55555پ ح55555زب کمونيس55555ت آلم55555ان
)ک55555ا.د.پ (.انش55555عاب ک55555رده و در س55555ال
 ١٩٢٠ح555555زب ک555555ا .آ .پ .د .را بني555555ان
گذاشتند .کليه اين بحران ھا منجر ب5ه اي5ن
ش55د ک55ه ک55ارگران آلم55ان )اعض55ای ح55زب
کمونيس55ت و حت55ی طرف55داران ب55ين المل55ل
دوم( از رھب555ری خ555ود دل کن555ده و توج555ه
خ5555ود را ب5555ه رھب5555ری انق5555الب اکتب5555ر در
ش555وروی معط555وف دارن555د .اي555ن رون555د در
ساير کشورھا نيز انجام پذيرفت .در بھار
» ١٩١٩ح555زب سوسياليس555ت ايتالي555ا« ب555ه
کمينت55رن پيوس55ت .ب55ه دنب55ال آن» ،ح55زب
مس5555555تقل ک5555555ارگر بريتاني5555555ا«» ،ح5555555زب
سوسياليس55ت فرانس55ه« و غي55ره ب55ين المل55ل
دوم را ط55رد ک55رده و خواھ55ان پيوس55تن ب55ه
بين الملل سوم شدند.
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بن555ابراين رھب555ری کمينت5555رن )ک555ه ھم5555ان
رھبری حزب بلشويک بود( در سه سطح
رھب555ری خ555ود را تثبي555ت ک555رد :سياس555ی،
سازماندھی و نظامی.
در س55555طح سياس55555ی ،انق55555الب پيروزمن55555د
 ١٩١٧روس555يه الگ555وی س555اير انقالبي555ون
گش55ت و اتوريت55ه ح55زب بلش55ويک تقوي55ت
شد.
در س555طح س555ازماندھی ،ح555زب بلش555ويک
يگان55ه حزب55ی ب55ود ک55ه ق55درت س55ازماندھی
يک بين الملل انقالبی را داشت.
در سطح نظامی ،با توجه به شکست دادن
ارت55555ش »س55555فيد« در زمس55555تان  ١٩١٩و
پاکس55ازی کلي55ه ض55دانقالبيون از روس55يه،
قدرت حزب بلشويک تقويت گشت.
در اوت  ،١٩٢٠تح555ت چن555ين وض555عيتی،
کنگ555ره دوم کمينت555رن تش555کيل گش555ت .ب555ر
خالف نخستين کنگره ک5ه مس5ايل عم5ومی
و شوراھا مورد بررسی قرار گرفتند ،در
اي55ن کنگ55ره مس55أله ی س55اختن ي55ک ح55زب
قوی بين المللی مورد توجه قرار گرفت.
نقش حزب کمونيست شوروی
عق55ب گردھ55ای ح55زب ھ55ای کمونيس55ت در
اروپا ،بار ديگر نقش محوری حزب ب5ين
الملل555555ی را در دس555555تور روز ق555555رار داد.
بلش555ويک متک555ی ب555ر تج555ارب ک5555ارگران
پيشرو در سطح جھانی و به ويژه انقالب
اکتب5555555ر  ،١٩١٧تأکي5555555د اولي5555555ه را ب5555555ر
س55ازماندھی ش55ورايی نھ55اده بودن55د .ب55رای
نمونه در جزوه »دول5ت و انق5الب« لن5ين،
تأکي55د ب55ر س55ازماندھی ش55وراھا ب55ود و ن55ه
»ح55زب« .ام55ا شکس55ت ھ55ای ح55زب ھ55ای
اروپايی اثبات کرد ک5ه وج5ود ي5ک ح5زب
ب555ين المل555ل انقالب555ی متش555کل از پيش555روی
ک5555ارگری )و ن5555ه ک5555ل طبق5555ه ی ک5555ارگر(
ضروری است.
لنين در دفاع از ضرورت وج5ود اتحادي5ه
ھ5555ای ک5555ارگری در ش5555وروی در مقاب5555ل
نظريات تروتسکی اشاره کرد که:
"در انتق55ال ب55ه سوس55ياليزم» ،ديکت55اتوری
پرولتاري5ا« اجتن5اب ناپ55ذير اس5ت .ام55ا ،آن
ديکت5555اتوری توس5555ط س5555ازمانی ک5555ه ک5555ل
ک55ارگران ص55نعتی را در ب55ر داش55ته باش55د
قابل اجرا نمی تواند باشد .چ5را؟  ...آنچ5ه
اتفاق می افت5د اينس5ت ک5ه ح5زب پيش5روی
ک555ارگری را ب555ه خ555ود جل555ب ک555رده و آن
پيشرو ديکتاتوری پرولتاريا را اج5را م5ی
کند .اما ،ديکتاتوری پرولتاريا نمی توان5د
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توس55ط س55ازمانی ک55ه ک55ل طبق55ه را در ب55ر
دارد ،عمل555ی گ555ردد ،زي555را ک555ه در تم555ام
کش5555ورھای س5555رمايه داری )ن5555ه تنھ5555ا در
کش555ورھای عق555ب افت555اده مانن555د روس555يه(،
پرولتاريا در ک5ل ھن5وز ب5ه ش5دت متف5رق،
مرعوب و بخش5ا ً فاس5د ش5ده اس5ت )توس5ط
امپري555اليزم در برخ555ی از کش555ورھا( ،در
نتيجه سازمانی که کل پرولتاريا را در بر
گي55رد ق55ادر ب55ه اعم55ال مس55تقيم ديکت55اتوری
پرولتاريا نخواھد بود .تنھا با ديکت5اتوری
پرولتاريا که توس5ط پيش5روئی ک5ه ان5رژی
انقالبی طبقه را به خود جذب کرده است،
اين امر عمل5ی اس5ت )لن5ين ،اتحادي5ه ھ5ای
ک555ارگری ،وض555عيت کن555ونی و اش555تباھات
تروتس555کی ،جل555د  ،٣٢ص ،٢٠مجموع555ه
آثار به زبان انگليسی(.
بر اساس ھمين استدالل و تزھ5ای کنگ5ره
دوم کمينت555555رن ،کمينت555555رن ب555555ه »ح555555زب
جھانی« کمونيست ھا و ک5ارگران پيش5رو
به رھب5ری ح5زب بلش5ويک و در مس5کو،
مب55دل گش55ت .ب55ه س55خن ديگ55ر ي55ک ح55زب
بين المللی متک5ی ب5ر اص5ول »س5انتراليزم
دمکراتي55ک« بلش55ويکی در مرک55ز انق55الب
جھ555انی )ش555وروی( تش555کيل ياف555ت .چن555ين
تش55555کيالتی ک55555ه در تئ55555وری اص55555ولی و
صحيح بود در عمل قادر به انجام وظايف
تاريخی خود نشد .زيرا که تدارک الزم و
ک55افی ب55رای تربي55ت کادرھ55ای ورزي55ده از
بخ555ش ھ555ای مختل555ف در »مرک555ز« انج555ام
نگرف55ت .ب55ين المل55ل س55وم عم55دتا ً تب55ديل ب55ه
يک حزب بلشويک »ب5زرگ« گش5ت .در
صورتی ک5ه اي5ده س5اختن ي5ک ب5ين الملل5ی
انقالب55ی گس55ترش ي55ک ح55زب و در مرک55ز
قرار دادن آن حزب )ھر چند مقتدر( نمی
توانست باشد .تجربه بين الملل دوم اثبات
ک55رده ب55ود ک55ه چگون55ه ي55ک ح55زب مقت55در
)حزب سوسيال دمکرات آلمان( بين الملل
دوم را به کجراه می برد.
نتيج555ه »مرکزي555ت« اي555ن ب555ود ک555ه ب555رای
نمونه ،تصميم ھيئ5ت نماين5دگی کمونيس5ت
ھ55ای بريتاني55ا مبن55ی ب55ر پيوس55تن آنھ55ا ب55ه
»ح55555زب ک55555ارگر« توس55555ط »مرکزي55555ت«
کميترن مردود اعالم شد و بر خالف ميل
بخ555ش بريتاني555ا ،آنھ555ا مجب555ور ب555ه اج555رای
تص555ميمات رھب555ری کمينت555رن ش555دند .در
ساير کشورھا و به ويژه آلم5ان ني5ز چن5ين
سناريوھايی به وقوع پيوست.
در بح5555ث پيرام5555ون رابط5555ه »ح5555زب« و
اتحاديه ھای ک5ارگری ني5ز نظ5ر بلش5ويک
ھ555ای )ب555ه وي555ژه لن555ين( نھايت555ا ً ب555ه عن555وان

ميليتانت
موض55ع کمينت55رن پذيرفت55ه ش55د .دو موض55ع
اص55555لی در اي55555ن م55555ورد وج55555ود داش55555ت.
بلش55ويک ھ55ا متک55ی ب55ه تجرب55ه روس55يه ب55ر
اي555ن اعتق555اد اس555توار بودن555د ک555ه اتحادي555ه
ک55ارگری را نباي55د نادي55ده گرفت55ه و از آنھ55ا
به عنوان نھ5ادی ک5ه ک5ارگران را متش5کل
می کند ،بايستی استفاده شود و کمونيست
ھ55ا بايس55تی در آنھ55ا ش55رکت فع55ال داش55ته
باش5555ند )چن5555ين اس5555تداللی ني5555ز در م5555ورد
ش55رکت در انتخاب55ات پارلم55انی ارائ55ه داده
ش55555د( .در مقاب55555ل اي55555ن موض55555ع ،ح55555زب
کمونيست آلمان )جناح چپ( معتقد بود که
بنابر تجربه شان در آلم5ان ،اتحادي5ه ھ5ای
ک55ارگری را باي55د دور زد ،زي55را ک55ه آنھ55ا
عميقا ً رفرميس5ت ان5د .موض5ع س5ومی ني5ز
توسط جناح »بورديگا« )نماين5دگان جن5اح
امتن55اع ح55زب سوسياليس55ت ايتالي55ا ک55ه در
کنگ5555ره دوم کمينت5555رن ش5555رکت داش5555ت(،
وج555ود داش555ته ک555ه در انطب555اق ب555ا موض555ع
حزب کمونيست آلمان بود.
در واق555ع کنگ555ره دوم کمينت555رن در م555ورد
آنچه مربوط به موضع گي5ری در ب5اره ی
دخال55ت در پارلم55ان و روش برخ55ورد ب55ه
اتحادي555ه ک555ارگری ب555ود ،کنگ555ره ئ555ی ب555ود
منطبق با مواضع حزب بلش5ويک )ج5زوه
مع555روف لن555ين :بيم555اری ک555ودکی» ،چ555پ
روی« کم55ونيزم ،در م55ورد اي55ن بح55ث ھ55ا
نگاشته شد(.
ام55ا از س55وی ديگ55ر ،ب55ه عل55ت ج55ذابيت و
محبوبي5ت ،کمينت55رن س5ازمان ھ55ا و ح55زب
ھ55ای متع55ددی در سراس55ر جھ55ان خواھ55ان
پيوس55تن ش55دند .در مي55ان آن س55ازمان ھ55ا،
جريان ھای سانتريستی و غير کمونيستی
نيز مشاھده می شدند .کنگره دوم کمينترن
ب555ا ط555رح ش555عار »م555رگ ب555ر سانتريس555ت
ھا«! ٢١ ،شرط عضويت را ط5رح ک5رده
و درھای کمينترن را عم5الً ب5ر روی اي5ن
قبيل گ5رايش ھ5ا بس5ت .اي5ن روش از ک5ار
منجر به تقوي5ت تش5کيالتی و سياس5ی ب5ين
الملل گشت.
دوره عقب نشينی جنبش کارگری
از اواس55555555555ط  ،١٩٢٠ب55555555555ورژوازی در
کش55ورھای اروپ55ايی ض55د حمل55ه علي55ه اوج
گي555ری جن555بش ک555ارگری را آغ555از ک555رد.
سپتامبر  ١٩٢٠جنبش کارگری در ايتالي5ا
ب55ه شکس55ت انجامي55د .حمل55ه ارت55ش س55رخ
شوروی در لھستان کامالً شکست خ5ورد.
گرچ55ه در روس55يه »ارت55ش س55فيد« و ض55د
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انقالبيون سرکوب شده بودند ،اما مترادف
ب55555ا آن ،پيش55555روی ک55555ارگری و بھت55555رين
عناص555ر کمونيس555ت ني555ز از ب555ين رفتن555د.
بورکراسی در حزب کمونيست پايه ھ5ای
عينی گرفت و تکنوکرات ھا و بورکرات
ھای دوره تزار به درون حزب کمونيست
راه يافتن5555د .در نتيج5555ه ،اعت5555راض ھ5555ای
ک55ارگری و دھق55انی علي55ه دول55ت ني55ز ب55ه
درجات مختلف شکل گرفتند.
در مقاب5555ل اي5555ن وض5555عيت ،بلش5555ويک ھ5555ا
سياس5555ت عق5555ب نش5555ينی را پ5555يش گرفتن5555د
)سياس555ت ن555وين اقتص555ادی -ن555پ( .ب555رای
حراست از دستاوردھای انقالب اکتبر اين
عق55555ب نش55555ينی و س55555ازش ب55555ا دھقان55555ان
ض55روری ارزي55ابی ش55د .در واق55ع کنگ55ره
دھ555م ح555زب کمونيس555ت روس555يه ،م555ارس
 ،١٩٢١يک کنگره عقب نشينی محسوب
شد.
انعک555اس اي555ن سياس555ت ،در ص555حنه ب555ين
المللی ني5ز مش5اھده ش5د .برق5راری رابط5ه
اقتص55ادی و م55راوده بازرگ55انی ب55ا دول55ت
ھ55ای س55رمايه داری )تح55ت کنت55رل دول55ت
ک555ارگری ش555وروی( ج555ايز ش555مرده ش555د.
امض5555اء قراردادھ5555ا ب5555ا دول5555ت اي5555ران و
افغانس5555تان ،فوري5555ه  ،١٩٢١و ب5555ا دول5555ت
ترکي5ه ،م5اه م5ارس ھم55ان س5ال ،ھم5راه ب55ا
اعطا امتيازاتی به اين دولت ھا بود .برای
نمونه در ھمان دوره دولت ترکيه  ١٦تن
از رھب55ران کمونيس55ت ھ55ا را اع55دام ک55رده
بود! مھمترين قراردادھا با دولت بريتانيا
بود که در آن ذک5ر ش5ده ب5ود ک5ه حکوم5ت
روس5555يه بايس5555تی از تبليغ5555اتی ک5555ه من5555افع
امپراط55555وری بريتاني55555ا را ب55555ه مخ55555اطره
اندازد ،دست بردارد.
در اين دوره حفظ موقعيت شوروی برای
گس55ترش انق55الب جھ55انی در الوي55ت ق55رار
گرف55ت .کمينت55رن ب55رای خنث55ی س55ازی اي55ن
تغيير در تناس5ب ق5وا ب5ه نظري5ات م5اوراء
چپ55ی کش55يده ش55د .ب55رای نمون55ه در فوري55ه
 » ١٩٢١زينووي555ف « يک555ی از رھب555ران
کمينت55رن )و ح55زب بلش55ويک( چش55م ان55داز
تھ55اجم ب55ين الملل55ی علي55ه س55رمايه داری را
ترسيم کرد .بر اين اساس ،پيش5نھاد »قي5ام
مسلحانه« در آلمان در مارس ھم5ان س5ال
ط555رح گش555ت .برخ555ی از رھب555ران ح555زب
کمونيس55ت آلم55ان ب55ر کن55ار گش55تند و قي55ام
زودرس55ی علي55ه دول55ت آلم55ان را س55ازمان
دادند که با شکست و کشته ش5دن ھزارھ5ا
ت55ن از مب55ارزان کمونيس55ت منج55ر گش55ت.
گرچه مسبب اص5لی چن5ين اق5دامی متوج5ه
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ح555زب کمونيس555ت آلم555ان ب555ود ،ام555ا نق555ش
رھبری کمينت5رن ني5ز در اي5ن مي5ان تعي5ين
کننده بود.
البته کنگره سوم کمينترن ،ژوئن ،١٩٢١
اقدام حزب کمونيست زودرس و نادرست
ارزي555ابی ش555د .يک555ی از رھب555ران ح555زب
کمونيست آلمان )ُلوری( ک5ه در آن زم5ان
ب55ه عل55ت مخالف55ت اش ب55ا ط55رح تھ55اجمی
حزب اخراج شده بود ،اعاده حيثي5ت ش5د،
و کمينت555رن اع555الم ک555رد ک555ه موض555ع وی
صحيح بوده است.
کنگره سوم ،کنگ5ره »عق5ب نش5ينی« ب5ود.
در اي555ن کنگ555ره دو ھ555دف کمينت555رن م555ی
بايستی ھمراه با يکديگر دنبال می گشت:
از ي55ک س555و ،حف55ظ دس555تاوردھای جن555بش
ک55ارگری )ب55ه وي55ژه انق55الب اکتب55ر(؛ و از
سوی ديگر ،ايجاد اتحاد با پايه ھای وسيع
از کارگران که ھنوز تحت نف5وذ رھب5ران
رفرميست قرار داش5تند .از اين5رو محت5رم
ش55مردن رواب55ط ديپلماتي55ک ب55ا امپري55اليزم
)مانن555د ق555رارداد ش555وروی ب555ا بريتاني555ا( و
ايجاد »جبھه واحد کارگری« ب5رای جل5ب
توده ھای ناراضی جنبش ک5ارگری .البت5ه
مخالفت ھ5ايی در م5ورد سياس5ت خ5ارجی
ش5555وروی و کمينت5555رن توس5555ط برخ5555ی از
رھب55ران ب555ين المل555ل )مانن555د ُروی نماين555ده
ھندوس5555تان( ارائ5555ه داده ش5555د ،ام5555ا ت5555أثير
چن55دانی نگذاش55ت .در واق55ع ھم55انطور ک55ه
ترس آن می رفت ،سياست ھای کمينترن
مترادف با سياست خارجی شوروی طرح
ريزی می شدند.
کنگ55ره چھ55ارم کمينت55رن ،دس55امبر ١٩٢٢
نيز در ادام5ه کنگ5ره س5وم ،تثبي5ت و حف5ظ
موقعيت موج5ود در مقاب5ل تھ5اجم س5رمايه
داری ،م5555ورد بح5555ث ق5555رار گرف5555ت .اي5555ن
کنگ55ره س55ه م55اه پ55س از کودت55ای فاشيس55تی
موس55ولونی در ايتالي55ا بوق55وع پيوس55ت .در
اي55ن کنگ55ره ب55يش از کنگ55ره س55وم ،مس55أله
دفاع از شوروی مورد تأکيد قرار گرفت.
ت55داوم حي55ات ش55وروی ب55رای حف55ظ بق55ای
کمينت5555رن و جن5555بش ک5555ارگری در س5555طح
جھانی ضروری تشخيص داده شد.
پ555س از شکس555ت آرزوی موفقي555ت ب555رای
انق55الب آلم55ان در اکتب55ر  ،١٩٢٣کمينت55رن
استقرار طوالنی س5رمايه داری در س5طح
جھانی را مورد پذيرش قرار داد .پ5س از
م55رگ لن55ين ،اخ55تالف ھ55ای درون55ی ح55زب
کمونيس5555ت ش5555وروی در م5555ورد بس5555ياری
مسايل به کمينترن کشانده شد .اپوزيسيون
چ55555555پ ح55555555زب کمونيس55555555ت ش55555555وروی
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)تروتسکيس55ت ھ55ا( بح55ث ھ55ايی پيرام55ون
ت55ز »سوس55ياليزم در ي55ک کش55ور« ،کميت55ه
وح555555555دت اتحادي555555555ه ک555555555ارگری روس-
بريتاني555555ايی ،اس555555تراتژی و تاکتي555555ک در
انق5555الب  ١٩٢٥ -٢٧چ5555ين دام5555ن زدن5555د.
تروتس555555کی در س555555ال  ١٩٢٧از کميت555555ه
اجراي55ی کمينت555رن ب55ه عل555ت مخ55الفتش ب555ا
سياس555ت ھ555ای رھب555ری کمينت555رن ،توس555ط
استالين و طرفداران اش ،اخراج شد.
کنگ5555ره شش5555م کمينت5555رن در س5555ال ١٩٢٨
سياست »چ5پ روی« مع5روف ب5ه »دوره
ی سوم« را اعمال کرد .طبق اين سياست
سوس55يال دمکراس55ی در اروپ55ا ب55ه عن55وان
»سوسياليزم فاش5يزم« ش5ناخته ش5ده و ھ5ر
نوع ھمکاری و اتحاد عمل ب5ا آن محک5وم
گشت .اين سياست منجر به تقويت فاشيزم
در آلمان گشت.
رھب555ران کمينت555رن پ555س از اي555ن سياس555ت
فاجعه آميز ،يک چرخش به راست ک5رده
و در س55ال  ١٩٣٣وح55دت ب55ا ح55زب ھ55ای
سوسياليس55ت را ب55ه کمونيس55ت ھ55ا توص55يه
کرد.
کنگره ھفتم ،و آخرين کنگره کمينترن در
س55ال  ١٩٣٥تش55کيل ش55د .در اي55ن کنگ55ره
»ديمتري55وف« سياس55ت »جبھ55ه خل55ق« را
معرف55ی ک55رد .طب55ق اي55ن سياس55ت »راس55ت
روانه« ،ائتالف طبقاتی بين بورژوازی و
ک55ارگران در مقاب55ل فاش55يزم ج55ايز ش55مرده
شد .اين سياست منجر به شکس5ت انق5الب
در اسپانيا و فرانسه شد و طبقه کارگر را
در مقابل بورژوازی خلع سالح کرد.
قرارداد شوروی -آلمان ،١٩٣٩ ،مبنی بر
ع5555دم تھ5555اجم علي5555ه يک5555ديگر ،منج5555ر ب5555ه
سياس555ت امتن555اع از موض555ع گي555ری علي555ه
فاش5555يزم ش5555د .س5555ران ش5555وروی از س5555ال
 ١٩٣٩ت55ا  ١٩٤١جن55گ ب55ين امپرياليس55ت
ھ555555ا و فاشيس555555ت ھ555555ا را ي555555ک جن555555گ
»غيرعادالنه« ارزيابی کرد! تنھا پ5س از
حمل5ه نظ5امی فاش55يزم ب5ه ش5وروی ،ژوئ55ن
 ،١٩٤١ش555وروی مخ555الف فاش555يزم ش555د و
وارد ائ555تالف ب555ا نيروھ555ای متفق555ين علي555ه
تھاجم نازيسم گشت.
کمينترن در سال  ،١٩٤٣به عن5وان ھدي5ه
ئ555ی ب555ه س555ران کش555ورھای امپرياليس555تی،
رسما ً منحل گشت.
آوريل ٢٠٠٩
اين مقاله نخستين بازتوسط »نشر کارگری
سوسياليستی« انتشار يافت.
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انقالب اسپانيا
درسی برای انقالب آتی ايران

لئون تروتسکی

ب55ا س55رنگونى آلف55ونس س55يزدھم در آوري55ل
 ،١٩٣١حكوم55ت س55لطنتى ني55ز در اس55پانيا
واژگون گرديد.
حكومت جمھورى ك5ه بالفاص5له برپ5ا ش5د
ب5ر ائ55تالف اح5زاب ليب55رال س55رمايه دار و
ح55زب سوسياليس55ت اس55پانيا ،ب55ه رھب55رى
كابالرو ،استوار بود .اتحاد بين دو ح5زب
از دو طبقه ى متخاص5م اجتم5اعى اس5پانيا
بود كه مى رف5ت جمھ5ورى اس5پانيا را در
جنگ داخلى رھبرى كند.
س55رنگونى س55لطنت و پ55اره ش55دن زنجي55ر
استبداد باعث گشت كه يك طغيان انقالبى
توده ھاى اين كشور را در بر گيرد .و از
ھم5555555ان س5555555ال  ١٩٣١مس5555555ئله انق5555555الب
اجتم55اعى ،علي55رغم وحش55ت سياس55تمداران
ليبرال ،مطرح گشت.
قيام ض5دانقالبى فاشيس5ت ھ5ا ،ب5ه رھب5رى
ژن55رال فرانك55و ،در  ١٧ژوئي55ه  ١٩٣٦از
ارتش مستقر در مراكش شروع شد و در
ع55رض س55ه روز تقريب55ا ً كلي55ه  ٥٠پادگ55ان
اس555پانيا حماي555ت خ555ود را از فاشيس555ت ھ555ا
اعالم كردند .اكثريت قريب به اتفاق طبقه
حاكمه ،سرمايه داران و زمين داران ني5ز
به اين قيام ضدانقالبى پيوستند.
مانوئ55ل ،رئ55يس جمھ55ور و رھب55ر اح55زاب
س555رمايه دار ،تنھ555ا راه حل555ى ك555ه در س555ر
داش55ت ائ55تالف و س55ازش ب55ا فاشيس55ت ھ55ا
ب555ود .در ص555ورتى ك555ه تنھ555ا راه دف555اع در
مقابل يورش فاشيزم ،تسليح سازمان ھاى
ك55ارگران و زحمتكش55ان ب55ود .در ع55وض
حكوم555ت آزان555ا اع555الم ك555رد ك555ه ھ555ركس
اسلحه اى در اختيار ك5ارگران ق5رار دھ5د
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تيرباران خواھد شد .بدين وسيله پيروزى
فاشيست ھا تضمين شد.
در  ١٨ژوئيه كابينه كوئيروگا سقوط كرد
و آزانا كه ھنوز در پى آشتى ب5ا فاشيس5ت
ھ555ا ب555ود ،م555اتينز ب555اريو محافظ555ه ك555ار را
نخس555ت وزي555ر ك555رد .بالفاص555له ھ555زاران
كارگر به خيابان ھاى مادريد ريختند و با
فري55اد "خيان55ت" تقاض55اى درياف55ت اس55لحه
نمودند .در  ١٩ژوئيه كابينه جديد با اكراه
مقدارى اسلحه بين كارگران پخش كرد.
اي555ن س555رآغاز دوران جدي555دى در انق555الب
اس55پانيا گش55ت .در سراس55ر اس55پانيا ق55درت
واقع555ى ب555ه دس555ت ش555وراھا و س555نديكاھاى
مسلح كارگرى افتاد.
در  ٢١ژوئي5555ه اح5555زاب و اتحادي5555ه ھ5555اى
كارگرى ،كميته مركزى خل5ق مس5لح ض5د
فاشيستى را در كاتالونيا تش5كيل دادن5د ك5ه
بى درنگ به قدرت واقعى در اين منطق5ه
بدل گشت.
در ھم55ين اوان جمھ55ورى آزان55ا ب55ه كم555ك
ارتش وفادار دست به س5ركوب ك5ارگران
زد ك5555ه راه را ب5555راى پي5555روزى فرانك5555و
ھموار ساخت.
از اين پس ديگر سرنوشت انقالب محتوم
بود .گرچ5ه جن5گ فرسايش5ى بيس5ت و ي5ك
م55اه ديگ55ر ط55ول كش55يد ول55ى انق55الب ديگ55ر
م555رده ب555ود و امي555دى ب555ه شكس555ت فرانك555و
وجود نداشت.
مقال555ه ى زي555ر پاس555خ ھ555اى تروتس555كى ب555ه
مسائل مطرح شده در انقالب اسپانيا است
ك55ه در  ١٤س55پتامبر  ١٩٣٧نوش55ته ش55ده،
در اين زمان نگرين نخست وزير اس5پانيا
اس5555ت .در آن دوره ترتس5555كى ب5555ه خ5555اطر
مسائل امنيتى ،بسيارى از مقاالت خود را
تحت نام "كراكس" منتشر مى كرد.
اين مقاله از كت5اب "انق5الب اس5پانيا )-٣٩
 ،"(١٩٣١چاپ پات فايندرپرس نيويورك
از انگليسى به فارسى ترجمه شده است.
*

*

چھاردھم سپتامبر ١٩٣٧

*

ميليتانت
تفاوت بين نگرين و فرانك5و تف5اوت ب5ين !
دموكراس555ى ب555ورژوائى در ح555ال زوال و
فاشيزم است.
ھرجا و ھرگاه كه كارگران انقالبى براى
س555رنگونى ف555ورى رژي555م ب555ورژوازى ب555ه
اندازه كافى نيرومند نيستند ،ھميش5ه و در
ھم555ه ج555ا حت555ا از دموكراس555ى پوس555يده ى
ب555ورژوائى در مقاب555ل فاش555يزم دف555اع م555ى
كنند ،و به ويژه از موضع خود در داخ5ل
دموكراسى بورژوائى دفاع مى كنند.
لكن ،ك5ارگران از دموكراس5ى ب5ورژوائى
ن55ه ب55ه ش55يوه ھ55اى دموكراس55ى ب55ورژوائى
)جبھ555ه ھ555اى خل555ق ،ائتالف555ات انتخاب555اتى،
ائ55تالف ھ55اى حك55ومتى و غي55ره( ،بلك55ه ب55ه
شيوه ھاى خودشان ،يعنى ،ب5ا ش5يوه ھ5اى
مب55ارزه طبق55اتى انقالب55ى دف55اع م55ى كنن55د.
بن5555ابراين آن ھ5555ا ب5555ا ش5555ركت در مب5555ارزه
نظ55امى علي55ه فاش55يزم ،در ع55ين ح55ال ،ب55ه
دف555اع از س555ازمان ھ555اى خ555ود ،از حق555وق
خ55ود و از من55افع خ55ود در مقاب55ل حكوم55ت
بورژوا -دموكراتيك ادامه مى دھند.
دموكراس55ى ب55ورژوائى ھم55راه ب55ا س55رمايه
دارى كه آن را ب5ه وج5ود آورده ،متالش5ى
م5555ى ش5555ود .خ5555ود امك5555ان قي5555ام مس5555لحانه
فاشيس555تى علي555ه دموكراس555ى ب555ورژوائى،
عالمت آن است ك5ه روزھ5اى عم5رش ب5ه
ش55مارش افت55اده .بن55ابراين "تجدي55د حي55ات"
دموكراسى بورژوائى نمى توان5د ،برنام5ه
پرولتاري5555ا باش5555د .دف5555اع از دموكراس5555ى
بورژوائى عليه فاشيزم فقط ي5ك موض5وع
فرع555ى ت555اكتيكى و برق555رارى ديكت555اتورى
پرولتاريا.
ائتالف با ب5ورژوازى تح5ت عن5وان جبھ5ه
خلق ،شركت در حكومت براى سرنگونى
انقالب5ى حكوم5ت ب5ورژوازى ،در بھت55رين
حال55ت م55ى توان55د فق55ط ج55ان ب55ه س55ر ش55دن
دموكراس55ى ب55ورژوائى را ط55والنى كن55د و
ب555ه ص555ورت خيل555ى س555اده ت555رى پي555روزى
فاش55يزم را تس55ھيل نماي55د .ن55ه تنھ55ا سياس55ت
ھاى استالينيست ھا و سوسيال دم5وكرات
ھ55ا ،دس55ت نش55اندگان مس55تقيم ض55دانقالب،
بلكه ھ5م چن5ين رھب5ران كنفدراس5يون مل5ى
ك55ارگران ،١و ني55ز پ55وم ،٢از نقط55ه نظ55ر
 -١فدراسيون اتحاديه ھاى كارگرى
سنديكاليست ھاى آنارشيست.

شماره بيست ودو
ارديبھشت  -١٣٨٨سال سوم -دوره دوم
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منافع پرولتاريا مھل5ك ب5وده و مھل5ك ب5اقى
مى ماند.

اس55پانيا مس55ئله اي55ن اس55ت :دموكراس55ى ي55ا
فاشيزم.

اما اگر اين حقيقت دارد -و اين حقيقت ھم
دارد -ك5555ه حكوم5555ت اس5555تالين -نگ5555رين و
حكومت فرانكو ھر دو سگ ھاى نگھب5ان
امپرياليزم ھستند ،اگر اين حقيقت دارد كه
سياس55ت ھ55اى اس55تالين -نگ55رين ب55ه ط55ور
ن55اگزيرى باي55د ب55ه پي55روزى فاش55يزم منج55ر
ش55ود ،آن وق55ت اي55ن مطلق55ا ً نتيج55ه گي55رى
غلط555ى خواھ555د ب555ود ك555ه در مب555ارزه ب555ين
ارت55ش ھ55اى اس55تالين -نگ55رين و فرانك55و،
پرولتاريا بايد يك موضع خنثى اتخاذ كند.
پرولتارياى اسپانيا و ھمچنين پرولتارياى
دنيا عالقه مند است ب5ه )ال5ف( خردك5ردن
نظ55امى فرانك55و و )ب( اتخ55اذ سياس55تى در
زم55ان جن55گ داخل55ى ك55ه ق55ادر باش55د ب55راى
س5555رنگونى ھرچ5555ه س5555ريع ت5555ر حكوم5555ت
استالين -نگرين تدارك ببيند.

ب555راى طبق555ه ى س555رمايه دار تف555اوت ب555ين
دموكراسى و فاش5يزم تعي5ين كنن5ده نيس5ت.
طبق555ه ى س555رمايه دار از دموكراس555ى ي555ا
فاش555يزم بس555ته ب555ه ش555رايط موج555ود ب555راى
مقاص55د خ55ود بھ55ره م55ى گي55رد .ول55ى ب55راى
مأموران خرده ب5ورژواى س5رمايه دارى-
رھبران سوسيال دموكراسى ،استالينيست
ھا و آنارشيست ھا -دموكراسى نشان گ5ر
منبع ھستى و نف5وذ اس5ت و فاش5يزم ب5راى
آن ھا نشان گر سرنگونى و نيستى اس5ت.
پرولتارياى انقالب5ى نباي5د ھ5ر دو اردوگ5اه
جنگ5ى را در ي5ك كف55ه بگ5ذارد ،او باي55د از
جنگ آن ھا براى منافع خود استفاده كند.

ي5555ك نف5555ر ممك5555ن اس5555ت ب5555ه اي5555ن مطل5555ب
اعت55راض كن55د و بگوي55د :در موق55ع جن55گ
م55ابين دو دول55ت ب55ورژوائى ،پرولتاري55اى
انقالب555ى ،باي555د مس555تقل از رژي555م سياس555ى
كشورش موضع "شكست حكومت ما شر
كمترى است" را اتخاذ كند .آيا اين ق5انون
در م5ورد ي55ك جن55گ داخل5ى ھ55م ك55ه در آن
دو حكوم55ت ب55ورژوائى ك55ه علي55ه يك55ديگر
مى جنگند به كار نمى آيد؟
به ك5ار نم5ى آي5د .در جن5گ ب5ين دو دول5ت
ب5555555555ورژوائى ،ھ5555555555دف كشورگش5555555555ائى
امپرياليس55555تى اس55555ت ،ن55555ه مب55555ارزه ب55555ين
دموكراس55ى و فاش555يزم .در جن55گ داخل555ى
 -٢پوم -حزب كارگران وحدت ماركسيستى،
در سال  ١٩٣٥تشكيل شد .اين سازمان در
سال  ١٩٣٥پس از بريدن اندرادنين از جنبش
ترتسكيستى ،از وحدت آن ھا با فدراسيون
كاتاالن به وجود آمد.

انقالب ھا نه از طريق سياست خنثى بلكه
از طريق وارد كردن ضربات نظ5امى ب5ه
دش55من ش55ماره ي55ك يعن55ى فاش55يزم اس55ت ك55ه
مى توانند موفق باشند.
فرانكو يك دشمن واض5ح ،ف5ورى و مھل5ك
است ك5ه م5ورد تنف5ر اكثري5ت ك5ارگران و
دھقان555ان م555ى باش555د .نگ555رين ،اس555تالين و
كابالرو و ديگران دشمنان كمتر واضح و
بيش55تر اس55تتار ش55ده اى ھس55تند ك55ه ھن55وز
ميليون ھا كارگر و دھقان را رھبرى مى
كنند .تنھا جنگ ممكن با فرانكو يك جنگ
فيزيك55ى اس55ت :جن55گ فيزيك55ى ب55ا نگ55رين
درح555ال حاض555ر غي555رممكن اس555ت .زي555را
عناصر انقالبى در اقلي5ت ھس5تند و ب5راى
جن55گ فيزيك55ى ك55ه اجتن55اب ناپ55ذير اس55ت،
بايد به طور سياسى تدارك ديد .مھم ترين
وس5يله ب55راى اي55ن ت5دارك سياس55ى ،محك55وم
كردن و افشاء نمودن رھبرى غلط جن5گ
به وسيله حكومت و ھم چنين توضيح اين
مطلب به توده ھاست كه دليل اين رھبرى
غلط سرسپردگى حكومت نسبت به من5افع
سرمايه است.
م55ى ت55وان اعت55راض ك55رد ك55ه دو اردوگ55اه
امپرياليستى )ايتاليا و آلمان از يك طرف،
و انگلس5555تان ،فرانس5555ه و اتح5555اد جم5555اھير
ش555وروى سوسياليس555تى از ط555رف ديگ555ر(
مب555ارزه خ555ود را در ش555به جزي555ره ايب555رى
انجام مى دھند و جنگ در اسپانيا فقط يك
"رويداد ضمنى" از اين مبارزه است.

ميليتانت
اي5ن ب5ه مفھ55وم ي5ك امك55ان ت5اريخى درس55ت
اس5555ت .ام5555ا يكس5555ان ش5555مردن ي5555ك امك5555ان
تاريخى ب5ا س5ير واقع5ى و مش5خص جن5گ
داخل555ى ،ام555روز ،مج555از نيس555ت .دخال555ت
كشورھاى امپرياليستى به ط5ور غيرقاب5ل
بحثى ،اثر بزرگى بر پيشامد وقايع اسپانيا
دارد .اما تا به امروز خصلت اساسى اين
وقايع -به عنوان مبارزه اى مابين اردوى
دموكراس555ى ب555ورژوائى اس555پانيا و اردوى
فاشيزم اسپانيا -تغييرى نكرده است.
اگر جنگ بر ھمان پايه ادامه يابد ،تفاوت
سياس55ى م55ابين دو اردوگ55اه م55ى توان55د ب55ه
ص55فر تقلي55ل داده ش55ود .ول55ى اي55ن فق55ط ي55ك
امكان اس5ت و ت5ا ام5روز اي5ن ي5ك واقعي5ت
نيس555ت .بن555ابراين الزم اس555ت اوض555اع را
ھمان طور كه ھست به كار گيريم .وضع
مى تواند در جھت ديگرى نيز تغيير يابد:
حكوم555ت نگ555رين ،تح555ت ت555أثير ض555ربات
نظامى فرانكو ،مى تواند مجب5ور ب5ه دادن
امتيازات بيشترى به كارگران بشود ھمان
گونه كه كرنسكى در اوت  ١٩١٧در زير
ض555ربات كورنيل555وف داد .م5555ا تم555ام اي5555ن
امتي55ازات را ني55ز ب55ه منظ55ور ت55دارك بھت55ر
ب55راى س55رنگونى نگ55رين ب55ه ك55ار خ55واھيم
گرفت.
اگر به عنوان مثال ،كابالرو م5ى توانس5ت
ھم555ان گون555ه ك5555ه بس555يارى انتظ5555ارش را
داشتند ،مبارزه اى عليه نگرين آغاز كند،
آن وقت ما بدون قبول ھيچ گونه مسئوليت
سياسى در قبال كابالرو ،فعالترين نقش را
در اي555ن مب555ارزه ب555ه عھ555ده م555ى گ555رفتيم.
برعكس ،او را به نداشتن برنام5ه انقالب5ى
و قاطعيت الزم در جنگ متھم مى كرديم.
ام5555ا كاب5555الرو بزدالن5555ه از ارت5555ش خ5555ود،
"اتحادي5555555ه عم5555555ومى ك55555555ارگران" ،١از
ك55ارگران آنارشيس55ت" ،كنفدراس55يون مل55ى
كارگران" ،كه او را به سوى مبارزه ھ5ل
دادن555د ،ف555رار ك555رد .ف555رار اي555ن قھرم555ان
نمايش55555نامه ى روحوض55555ى ،بس55555يارى از
توھم555ات را برط555رف م555ى كن555د ،فض555اى
بيشترى ب5راى انقالبي5ون اص5يل ب5ه وج5ود
م555ى آورد و در مب555ارزه ى نظ555امى علي555ه
فرانكو امكان بسيج سياسى ت5وده ھ5ا علي5ه
نگرين را فراھم مى آورد.
 -١اين دومين فدراسيون كارگرى اسپانيا بود
كه حزب سوسياليست در رھبرى آن قرار
داشت.

شماره بيست ودو
ارديبھشت  -١٣٨٨سال سوم -دوره دوم

اج555ازه دھي555د ي555ك مث555ال ب555زنيم :دو كش555تى
حام5555ل اس5555لحه و مھم5555ات از فرانس5555ه ي5555ا
آمريكا حركت مى كند -يكى براى فرانكو
و ديگ555555رى ب555555راى نگ555555رين .برخ555555ورد
ك55ارگران چگون55ه باي55د باش55د؟ تخري55ب ھ55ر
دو كشتى؟ يا فقط كشتى فرانكو؟

ما ب5ى ط5رف نيس5تيم .م5ا اج5ازه م5ى دھ5يم
كشتى حامل اسلحه براى حكومت نگ5رين
عبور كند .ما ھيچ توھمى ن5داريم :از اي5ن
گلول55ه ھ55ا ،از ھ55ر ده ت55ا فق55ط ن55ه ت55ا علي55ه
فاشيست ھا به كار خواھد رف5ت و ح5داقل
يكى عليه رفقاى م5ا ،ام5ا از ھ5ر ده گلول5ه
فرستاده شده براى فرانكو ھ5ر ده ت5ا علي5ه
رفق55اى م55ا ب55ه ك55ار خواھ55د رف55ت .م55ا ب55ى
طرف نيستيم .ما اجازه نخواھيم داد كشتى
حام55ل مھم55ات ب55راى فرانك55و عب55ور كن55د.
البت555ه اگ555ر ي555ك قي555ام مس555لحانه در اس555پانيا
شروع شود ،م5ا خ5واھيم كوش5يد ت5ا كش5تى
حام5555ل مھم5555ات را ب5555ه ط5555رف ك5555ارگران
شورشى ھدايت كن5يم .ام5ا ھنگ5امى ك5ه آن
قدر قوى نيستيم ،شر كمتر را انتخاب مى
كنيم.
آي5555ا م5555ا ب5555ه عن5555وان ي5555ك ح5555زب انقالب5555ى
داوطلب555ان جدي555د را ب555راى نگ555رين بس555يج
خواھيم كرد؟ اين به معنى فرستادن آن ھا
در چنگال گ .پ .ي5و خواھ5د ب5ود .آي5ا م5ا
ب5راى حكوم5ت نگ5رين پ5ول جم5ع خ5واھيم
كرد؟ مزخرف! ما ب5راى رفق5اى خودم5ان
در اس55پانيا پ55ول جم55ع خ55واھيم ك55رد .اگ55ر
رفقايم55ان را ب55ه درون م55رز بفرس55تيم ،ب55ه
ص55ورت مخف55ى و ب55راى جن55بش خودم55ان
خواھد بود.
برخ55ورد م55ا نس55بت ب55ه كميت55ه ھ55ائى مانن55د
كميت555ه آمريك555ائى ھ555اى ش555مالى طرف555دار
دموكراسى در اسپانيا ،نسبت به جلس5ات،
اتحاديه ھاى صنفى و غيره چيست؟
ما از اين عقيده كه اتحاديه ھاى ك5ارگرى
باي55د ن55ه ب55راى دول55ت بلك55ه ب55راى اتحادي55ه
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ھ5555اى ك5555ارگرى و ب5555راى س5555ازمان ھ5555اى
ك55ارگرى اس555پانيا پ55ول جم555ع كنن55د ،دف555اع
خواھيم كرد .اگر كسى اعت5راض كن5د ك5ه
رھبران اتحاديه ھاى ك5ارگرى اس5پانيا ب5ه
حكوم55ت متص55لند و بن55ابراين ارس55ال پ55ول
براى آن ھ5ا مج5از نيس5ت ،آن وق5ت م5ا ب5ا
اشاره ب5ه ي5ك مث5ال پاس5خ خ5واھيم داد :در
زم55ان اعتص55اب مع55دنچيان در بريتاني55اى
كبي55ر در س55ال  ،١٩٢٦م55ا ب55راى اتحادي55ه
معدنچيان كه رھبران آن در تماس نزديك
با حكومت بريتانيا بودند ،پ5ول فرس5تاديم.
كميت55ه ھ55اى اعتص55اب م55ى توانن55د اص55الح
طلب باشند ،مى توانند خيانت كنند ،آن ھا
با كارفرمايان تماس دارند .اما تا وقتى كه
كارگران ق5ادر ب5ه تغيي5ر آن ھ5ا نيس5تند م5ا
نم55555ى ت55555وانيم از آن ھ55555ا دورى كن55555يم .و
بنابراين ما پول را با اين ريسك كه آن ھا
به كارگران خيانت خواھند كرد ،براى آن
ھا مى فرستيم .در اين مورد به ك5ارگران
ھشدار مى دھيم ،و وقت5ى اتف5اق افت5اد م5ى
گوئيم "ببينيد ،رھبران شما به شما خيانت
كردند".
قطع نامه سالمه ٢م5ى گوي5د" :خ5ط ك5انن-
ش55كمن -گل55دمن مبن55ى ب55ر ت55رجيح دادن ب55ه
پي5555روزى وف5555اداران ب5555ا ط5555رز برخ5555ورد
استالينيست ھا يكسان اس5ت .اي5ن انحط5اط
علن555ى و ف555رو رف555تن در ب555اطالق سياس555ت
جبھه خلقى )شر كمت5ر( اس5ت و اي5ن ادع5ا
را ب555ى پاي555ه م555ى س555ازد ك555ه كم555ك م555ادى
متض5555555من حماي5555555ت سياس5555555ى نيس5555555ت...
كارگرانى كه از تسليم اسلحه سر باز مى
زنند ،يعنى از دادن كم5ك نظ5امى ي5ا كم5ك
م55ادى ب55ه حكوم55ت خ55وددارى م55ى كنن55د،
توس55555ط چك55555اى ٣استالينيس55555تى حكوم55555ت
تيرباران مى شوند"،
 -٢آتيليو سالمه عضو جناح چپ سوسيال
دموكراسى آمريكا بود كه اين جناح به جرم
تروتسكيست بودن در سال  ١٩٢٧اخراج شد
و حزب كارگران سوسياليست را تشكيل داد.
سالمه رھبر گروھى در اين جناح بود كه
موضع اش در مورد اسپانيا اين بود كه
"حمايت سياسى يا مادى به حكومت وفادار
بورژوا" نمى توان داد.
كانن ،شكمن ،گلدمن سه نفر از رھبران حزب
كارگرن سوسيالست بودند.
 -٣چكا نام اولين سازمان پليس مخفى اتحاد
شوروى بالفاصله پس از پيروزى انقالب
اكتبر بود.

ميليتانت
آرى مى دانيم ك5ه رفق5اى م5ا ب5ه وس5يله ى
چك55اى حكوم55ت تيرب55اران م55ى ش55وند ،ام55ا
گروه س5المه چ5ه نتيج5ه اى م5ى گي5رد؟ آي5ا
پيشنھاد فرار از صفوف ارتش وفادار را
مى دھد ،يا يك قيام نظامى؟ اگر فرار ،به
كجا؟ مطمئنا ً ن5ه ب5ه اردوگ5اه فرانك5و .اگ5ر
حكوم555ت ،ك555ارگران و دھقان555ان را بس555يج
ك55رد ،امتن55اع از دادن كم55ك ب55ه آن بي55انگر
چ55ه چي55زى اس55ت؟ فق55ط م55ى توان55د بي55انگر
ف55رار ي55ا قي55ام مس55لحانه باش55د .ي55ا اي55ن ك55ه
منظور آن ھا اعتصاب عمومى است؟ يك
اعتص555اب عم555ومى ،خصوص555ا ً در زم555ان
جن5گ فق55ط م55ى توان55د ب55ه قص55د س55رنگونى
حكوم55ت باش55د ،فق55ط م55ى توان55د مقدم55ه اى
ب55راى ي55ك قي55ام مس55لحانه باش55د .م55ن ك55امالً
موافقم كه اگر ما بتوانيم م5ردم را ب5ه قي5ام
دعوت كنيم ،بايد آن را كنيم .اما آيا ما مى
ت55وانيم اي55ن ك55ار را بكن55يم؟ اگ55ر قط55ع نام55ه
ھايش براى اسپانيا نوشته شده و نه براى
ارضاء سياسى نويسنده ،م5ن م5ايلم كث5رت
نف55رات ھن55گ ھ55اى س55المه را در اس55پانيا
ب555دانم .اگ555ر م555ا از س555رباز بخ555واھيم ك555ه
نجنگد ،آن گاه بايد از كارگر )ك5ه ب5ا ك5ار
ك55ردن در كارخان55ه مھم55ات س55ازى "كم55ك
م555ادى" ب555ه حكوم555ت وف555ادار م555ى دھ555د(
بخواھيم كه كار نكن5د .ام5ا اگ5ر م5ا ،ھم5ان
ط55ور ك55ه وض55ع م55ا اس55ت ،ب55راى تس55خير
ق55درت ب55ه ان55دازه ك55افى ق55وى نيس55تيم ،آن
وقت باي5د ب5ه ط5ور نظ5امى ،تح5ت ش5رايط
م55ادى تعي55ين ش55ده توس55ط رواب55ط نيروھ55ا
عليه فرانكو بجنگيم ،در حالى كه در عين
حال ب5راى قي5ام مس5لحانه علي5ه نگ5رين ب5ه
طور سياسى تدارك مى بينيم.
قط5555ع نام5555ه ى آن ھ5555ا ادام5555ه م5555ى دھ5555د:
"ك55ارگران انقالب55ى نباي55د ب55ه م55دافعان ي55ك
حكوم55ت ب55ورژوائى تب55ديل ش55وند ،آن ھ55ا
فق55ط از ي55ك حكوم55ت ك55ارگرى م55ى توانن55د
دفاع كنند .از طرف ديگر ،آن ھا بايد فقط
در ي55ك برخ55ورد امپرياليس55تى ب55ه شكس55ت
طلبان تبديل شوند .منافع طبقاتى پرولتاريا
در جن5555گ داخل5555ى اس5555پانيا از انقالبي5555ون
انتظ55ار دارد ك55ه ن55ه تنھ55ا از كلي55ه برنام55ه
ھائى كه دعوت به شكست طلب5ى ي5ا دف5اع
طلب55ى ى ١انقالب55ى م55ى كنن55د ،دورى كن55د
بلكه عليه آن ھا به مبارزه بپردازد".
 -١سياست دفاع از بورژوازى خودى در
جنگ ھاى امپرياليستى.
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ام55ا جن55گ علي55ه فاش55يزم ب55يش از دف55اع از
حكوم55ت نگ55رين اس55ت .م55ا س55ازمان ھ55اى
كارگرى ى خودمان را داريم .در اسپانيا،
خصوص5555555555ا ً در كاتالوني5555555555ا ،مالكي5555555555ت
سوسياليس555تى و م555زارع اش555تراكى وج555ود
دارند .حكوم5ت نگ5رين مخ5الف آن اس5ت،
اما تا به حال مجبور به تحمل آن است .ما
باي55د از اي55ن دس55تآوردھا در مقاب55ل فرانك55و
دفاع كنيم.
قط55ع نام55ه س55المه م55ى گوي55د" :تح55ت ھ55يچ
شرايطى انقالبيون نباي5د ش5عارھائى مبن5ى
ب55ر خرابك555ارى در مب555ارزه نظ555امى علي555ه
فرانكو بدھند ،انجام چنين كارى به معن5ى
درغلطي5555دن ب5555ه موض5555ع شكس5555ت طلب5555ى
انقالبى است".
اي555ن اظھ555ارات خ555ود گوي555ا ھس555تند .اي555ن
"انقالبي555ون" آن ق555در انقالب555ى ھس555تند ك555ه
محكومي5555ت توس5555ط موض5555ع خودش5555ان را
احس55اس م55ى كنن55د و اع55الم م55ى دارن55د ك55ه
"تخريب مبارزه نظامى علي5ه فرانك5و" را
ف55را نخواھن55د خوان55د .آي55ا اي55ن تض55مين ي55ك
ذره ھم ...براى اين "انقالبيون" تحقرآميز
نيست؟ اما حقيقت5ى ك5ه كمت5ر از آن جال5ب
نيس55ت اي55ن اس55ت ك55ه اي55ن نويس55ندگان فق55ط
علي55ه "خرابك555ارى" در ارت55ش جمھ555ورى
خ555واه س555خن م555ى گوين555د .آي555ا آن ھ555ا ب555ا
خرابكارى در ارتش فرانك5و موافقن5د؟ آي5ا
اي5555ن نويس5555ندگان مواف5555ق خرابك5555ارى در
ارتش فاشيست ھستند؟ چرا آن ھا سكوت
اختيار كرده اند؟ اين "از قلم افتادگى" در
مورد كل موضع گروه بسيار گويا اس5ت،
تح55ت پوش55ش ح55رف ھ55اى تن55د و فرم55ول
ھاى به شدت راديكال ،آن ھا سعى دارن5د
عدم اعتماد ب5ه خودش5ان را مخف5ى دارن5د.
اي555ن تعج555ب آور نيس555ت .مكت555ب ظ555اھرى
ناس55ازگارى ن55اب در ھ55ر ق55دم محك55وم ب55ه
بستن چشم ھايش به روى واقعي5ت اس5ت،
و ھنگ555امى ك555ه ش555اگردى از اي555ن مكت555ب
تصادفا ً چشمھايش را باز مى كند ،ب5ه ي5ك
فرصت طلب تبديل مى شود .ما ھم اكنون
در بلژي5ك ب55ا وج55ود رفي55ق وزى ك55ن مث55ال
خيره كننده اى در دست داريم.
قطع نامه سالمه ادامه مى دھد" :سوس5يال
دموكرات ھائى كه ب5ه ط5ور جناي5ت آمي5ز
پيروزى ھيندنبرگ را بر پي5روزى ھيتل5ر
ترجيح دادند ،و ھر دو را بدست آوردن5د،
از نظر سياسى كمتر از كانن ھا و شكمن
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ھ55ا ب55ه انحط55اط نگرائي55ده ان55د ك55ه پي55روزى
نگ55رين ھ55ا را ب55ر فرانكوھ55ا ت55رجيح م55ى
دھند و آن ھا يا ديكتاتورى نظامى نگرين
ي5ا ي5ك ص5لح نگ5رين -فرانك5و را ب5ه دس5ت
خواھند آورد".
جنگ داخلى بين نگرين و فرانكو بي5انگر
اھمي5555ت رقاب5555ت انتخاب5555اتى ھين5555دنبرگ و
ھيتل555ر نيس555ت ،اگ555ر ھين555دنبرگ وارد ي555ك
جنگ علنى نظامى علي5ه ھيتل5ر ش5ده ب5ود،
آن وقت ھيندنبرگ "ش5ر كمت5ر" م5ى ب5ود.
ما "شر بزرگتر" را انتخاب نمى كنيم ،ما
"ش555ر كمت555ر" را انتخ555اب م555ى كن555يم .ام555ا
ھيندنبرگ "شر كمتر" نب5ود -او وارد ي5ك
ك5ارزار علن5ى علي55ه ھيتل5ر نش5د ،سوس55يال
دموكرات ھا بدان اميد داشتند -كه احمقانه
بود -اما اين طور نشد .لكن ما در اين ج5ا
جنگ سوسيال دموكرات ھا عليه فاش5يزم
را داري555م .پش555تيبانى از ھين555دنبرگ علي555ه
ھيتلر به معنى دست برداشتن از اس5تقالل
سياسى بود .در اين جا ني5ز م5ا از نگ5رين
به طور سياس5ى پش5تيبانى نم5ى كن5يم .اگ5ر
م55ا عض55وى در ك55ورتز ٢م55ى داش55تيم ،او
علي55ه بودج55ه نظ55امى نگ55رين رأى م55ى داد
∗ .م5ا مس5ئوليت سياس55ى ھ5دايت جن55گ را
به گردن نگرين مى ان5دازيم .ام5ا در ع5ين
ح55ال ،باي55د دس55ته ج55ات فاش55يزم را ت55ا ف55را
رسيدن لحظه اى كه بتوانيم ھدايت جن5گ
را در دست خود بگيريم ،دفع كنيم.
 -٢كورتز مجلس اسپانيا بود.
∗

 رأى دادن به نفع بودجه ى نظامىحكومت نگرين به معنى دادن رأى اعتماد
سياسى به اوست .ما نمى توانيم چنين كارى
بكنيم .انجام چنين كارى يك خيانت است .ما
رأى خود را چگونه مى توانيم براى كارگران
آنارشيست شرح دھيم؟ خيلى ساده :ما كمترين
اعتمادى به توانائى اين حكومت در ھدايت
جنگ و تأمين پيروزى نداريم .ما اين دولت
را به حمايت از ثروتمندان و گرسنگى دادن
به فقرا متھم مى كنيم .اين حكومت بايد خرد
شود .تا زمانى كه ما به اندازه ى كافى قوى
نشده ايم تا جاى آن را بگيريم ،تحت
فرماندھى آن خواھيم جنگيد .ولى در ھر
موقعيتى عدم اعتماد خود را نسبت به آن
صريحا ً بيان مى كنيم ،اين تنھا راه ممكن
براى بسيج توده ھا عليه اين حكومت و تدارك
براى سرنگونى آن ،به طور سياسى است.
ھر سياست ديگرى خيانت به انقالب خواھد
بود -كراكس )لئون تروتسكى(
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اظھ5ار اي55ن مطل55ب ك55ه جنگي55دن ب55ه ھم55راه
نيروھ5555اى فرانك5555و ھمانن5555د رأى دادن ب5555ه
ھين55دنبرگ علي55ه ھيتل55ر اس55ت ،متأس55فم ك55ه
بگ5555ويم ،چي5555زى اس5555ت ك5555ه مع5555روف ب5555ه
كريتيني555زم پارلم555انى اس555ت .جن555گ علي555ه
فاش555يزم نم555ى توان555د ب555ا وس555ائل پارلم555انى
فيص555له ياب555د ،زي555را فاش555يزم ي555ك ارت555ش
ارتجاعى است كه فق5ط ب5ا زور م5ى ت5وان
آن را خرد كرد .و به اي5ن خ5اطر ب5ود ك5ه
ما مخالف سياست سوسيال دم5وكرات ھ5ا
در آلمان -يعنى اخ5تالط پارلم5انى ن5اب ب5ا
ھين55555دنبرگ علي55555ه ھيتل55555ر -ب55555وديم .م55555ا
درخواست تشكيل قشون مسلح كارگرى و
غيره را مطرح كرديم .اما در اين جا ،يك
نبرد عليه فاشيزم را روى دستمان داريم.
اي555ن درس5555ت اس5555ت ك555ه از س5555تاد ارت5555ش
"دموكراتي555ك" ب555ر م555ى آي555د ك555ه ف555ردا ب555ا
فرانك55و ص55لح كن55د ،ام555ا ام55روز اي55ن ي555ك
حقيق555ت نيس555ت ،و م555ا نم555ى ت555وانيم وق555ايع
واقعى را ناديده بگيريم .از لحاظ تاكتيكى
ما بايد از جن5گ جمھ5ورى خواھ5ان علي5ه
فاشيس5ت ھ5ا ب5راى ي5ك ھ5دف اس5تراتژيك،
س55رنگونى رژي55م س55رمايه دارى ،اس55تفاده
كنيم.
قطع نام5ه س5المه بي5ان م5ى دارد" :ك5انن و
شكمن در گزارش پلنوم مورخ  ٣٠ژوئيه
م5555ى گوين5555د :ب5555راى مث5555ال ،ھ5555ر ك5555س از
پشتيبانى حكومت در جنگ عليه فاشيست
ھ55ا ب55ه وس55يله ى كم55ك ھ55اى م55ادى مانن55د
جنگي5دن در داخ55ل ارت5ش وف55ادار س5ر ب55از
زند به طور جنايت كارانه اى از وظايف
پرولتاريائى خود غافل خواھد ماند )تأكيد
از ماس55ت( .از ك55انن -ش55كمن س55ئوال م55ى
كن55يم :آي55ا ك55ارگران انقالب55ى كاتالوني55ا ك55ه
علي55ه دس55ت ان55دازى و برق55رارى انض55باط
نظ55امى ب55ورژوازى جنگيدن55د ،از وظ55ايف
ابتدائى پرولتاريائى خود غافل بودن5د؟ آي5ا
ھنگ555امى ك555ه از دادن اس555لحه يعن555ى كم555ك
مادى به ارتش وفادار ب5ورژوازى امتن5اع
كردند ،غافل بودند؟ ...آيا آن ھ5ا آن وق5ت
ب555ه عن555وان م555أموران س555تون پ555نجم عم555ل
كردن55د ،آن ط55ور ك55ه برنھ55ام م55ا را م55تھم
كرد كه داريم عمل م5ى كن5يم وقت5ى ك5ه م5ا
از كم555ك نظ555امى ب555ه جبھ555ه خلق555ى امتن555اع
كرديم؟"
اين جا ھمه چي5ز در ي5ك كف5ه گ5ذارده ش5ده
است .كارگران كاتاالن در روزھاى سوم
تا ھفتم ماه مه عليه حكوم5ت جنگيدن5د .آن
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ھ555ا ن555ه ب555ه ط555ور آگاھان555ه بلك555ه ب555ه ط555ور
غري555زى ب555راى ب555ه دس555ت گ555رفتن ق555درت
جنگيدن5555د ،ك5555ه م5555ى توانس5555ت ب5555ه آن ھ5555ا
فرصت ھدايت بھتر جنگ عليه فرانكو را
بدھد .اما آن ھا اين كار را بدون رھب5رى
انقالب55555ى الزم انج55555ام دادن55555د و شكس555555ت
خوردند .حاال آن ھا ده چندان ضعيف ت5ر
از ايام قبل از وقايع ماه مه ھستند .اكنون
ك55ارگران س55ئوال م55ى كنن55د :م55ا چ55ه باي55د
بكنيم ،نه در ب5رانكس و مانھات5ان بلك5ه در
اس55پانيا؟ س55عى كن55يم نگ55رين را از طري55ق
قيام مسلحانه سرنگون كنيم؟ ولى ما خيلى
ضعيف ھستيم ،ما اكنون خل5ع س5الح ش5ده
ايم .گروه سالمه با كلم5ات خودم5ان ب5ه م5ا
جواب خواھد داد :شما بايد توده ھا را ب5ه
ط55555ور سياس55555ى ب55555راى س55555رنگونى آت55555ى
حكومت نگرين آماده كني5د .بس5يار خ5وب،
اما اين احتياج ب5ه زم5ان دارد .و در ع5ين
حال فرانكو دارد نزديك م5ى ش5ود .آي5ا م5ا
نبايد سعى كنيم او را خرد كنيم؟

شعار "نه پيروزى نه شكس5ت" ي5ا "م5ا ن5ه
دفاع طلب و ن5ه شكس5ت طل5ب ھس5تيم" از
نقطه نظر اصولى غلط و از نظر سياسى
مھلك است .فاق5د ھرگون5ه ارزش تھييج5ى
است .تصور كنيد ك5ه ي5ك انقالب5ى ب5ين دو
اردوى جنگ داخلى با پرچم "نه پيروزى
و نه شكست" ايستاده است :اين شعار يك
كل55وپ م55ذھبى اس55ت ،ن55ه ب55راى ي55ك ح55زب
انقالبى .ما طرفدار دفاع از سازمان ھاى
ك55ارگرى و پي55روزى انق55الب ب55ر فرانك55و
ھستيم .ما "دفاع طلب" ھستيم و "شكست
طلب" ،نگرين ،استالين و امثالھم ھس5تند.
ما به عنوان بھترين س5ربازان در مب5ارزه
علي55ه فرانك55و ش55ركت خ55واھيم ك55رد .و در
ھم55ان ح55ال ب55ه نف55ع پي55روزى فاش55يزم ،ب55ه
طرفدارى از انقالب اجتم5اعى تھي5يج م5ى
كن55يم و ب55راى س55رنگونى حكوم55ت شكس55ت
طلب نگرين تدارك مى بينيم.
تنھا چن5ين برخ5وردى م5ى توان5د م5ا را ب5ه
توده ھا نزديك كند.
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ايرلند :ھرچه بحران وخيم تر
می شود ،کارگران منسجم تر
می گردند
 ١٣مارس ٢٠٠٩
روز  ٢١فوريه ،قريب به  ٢٠٠٫٠٠٠نفر
از کارگران به ھمراه خانواده ھای خود
به خيابان ھای دابلين ريختند ،تا مخالفت
خود را با تصميم دولت مبنی بر وضع
ماليات بر حقوق بازنشستگی ٣٠٠٫٠٠٠
نفر از کارگران بخش عمومی )به منظور
تأمين  ٢ميليارد يورو درآمد( نشان دھند.
ّ
موفقيت عظيم اين راھپيمايی ،ريشه در
عوامل زيادی ،من جمله عميق تر شدن
بحران اقتصادی ،افزايش بيکاری ،فسخ
قراردادھا و کاھش وحشتناک در بودجه
اما آن چه که اکثريت
دولت ،داشتّ .
کارگران را نگران می کند اين است که
گويا شرايط رو به وخيم تر شدن است و
نه بھبود.
بين سال ھای  ٢٠٠٢تا  ،٢٠٠٧توليد
ّ
متوسط
ناخالص داخلی ) ،(GDPبه طور
با نرخ  ٥٫٦درصد رشد داشت .در سال
 ،٢٠٠٨رشد اقتصادی بيش از %٢
کاھش پيدا کرد .پيش بينی ھا برای سال
 ،٢٠٠٩از يک کاھش  ٦درصدی در
توليد ناخالص داخلی کشور حکايت
دارند .بحران ،روی نرخ بيکاری تأثير
قابل مالحظه ای داشته است؛ به طوری
که دو سال پيش ،حدود  ١٥٠٠٠٠بيکار
در ايرلند وجود داشت .فوريه سال پيش،
اين رقم به  ،٣٥٤٫٠٠٠يعنی  %١٠٫٤از
جمعيت ،رسيد و اکنون دولت انتظار
دارد که تا پايان سال  ،٢٠٠٩تعداد افراد
بيکار به  ٤٥٠٫٠٠٠نفر ،يعنی بالغ بر
 ١٤درصد جمعيت ،برسد.
کاھش در ّ
فعاليت ھای اقتصادی ،روی
درآمدھای دولت نيز تأثير داشته است .در
ژوئيه سال قبل ) ،(٢٠٠٨دولت تصميم
گرفت تا بودجه خود را به ميزان ١٫٤
ميليارد يورو کاھش دھد .ماه اکتبر ھمان
سال دولت ،از يک کاھش جديد در
بودجه  ،به ميزان  ٢ميليارد يورو و يک
کاھش  ٢ميليارد يورويی ديگر در ماه
فوريه ) (٢٠٠٩صحبت کرد.

ميليتانت
اين کاھش بودجه ،تأثيرات ويرانگری
روی بخش آموزش و پرورش ،بھداشت
و درمان و در مجموع ،منابع اجتماعی،
خواھد داشت .دولت ھم چنين اعالم کرده
است که ميزان ماليات ھا افزايش خواھد
اما نه برای ابرشرکت ھا که در
يافتّ ،
حال حاضر با پرداخت  ١٢٫٥درصد
ماليات ،کمترين ميزان ماليات را در بين
کشورھای اتحاديه اروپا می پردازند .به
اين ترتيب ،قرار است که اثرات بحران
برای کارگران به مراتب بدتر شود .به
عنوان مثال ،در بخش عمومی ،اتحاديه
ھای ّ
معلمين تخمين زده اند که دستمزد
کارکنان  ١٤درصد کاھش خواھد يافت.
دولت و کارفرمايان به طور يک جانبه
قراردادی را که از سال  ١٩٨٧به تنظيم
روابط اجتماعی در ايرلند پرداخته و ھر
سه سال تجديد می شود ،فسخ نمودند اند.
سال پيش ،پس از سه ماه تثبيت دستمزد
در بخش خصوصی و نه ماه تثبيت
دستمزد در بخش عمومی ،کارفرمايان،
دولت و اتحاديه ھا با افزايش  ٦درصدی
دستمزد ھا برای  ٢١ماه توافق نمودند.
اما اين پيمان نشان دھنده سقوط
در عمل ّ
در دستمردھای واقعی بود ،چرا که آن ھا
دستمزد ھا را به ميزانی کمتر از نرخ
ّ
اما کارگران حتی
تورم افزايش دادندّ .
ھمين مقدار حقوق را ھم به دست
نخواھند آورد ،زيرا بخش ھای مختلفی
از کارفرمايان اخيراً خواستار حذف
" ّ
حداقل دستمزد" شده اند.
در حال حاضر تمامی اتحاديه ھای
) ICTUکنگره اتحاديه ھای کارگری
ايرلند( ،خواھان يک ميثاق ملّی برای
ھمبستگی ھستند که تمامی بخش ھای
جامعه به فراخور توان و امکانات خود
در آن شرکت خواھند نمود .اتحاديه ھای
کارگری اعالم کرده اند که دولت و
کارفرمايان تالش می کنند تا از بحران
فرار کرده و به بھای قربانی شدن منافع
کارگران ،نرخ سود را به حالت نخست
اما تالش برای احيای يک
بازگردانندّ .
"مشارکت اجتماعی" ،آن ھم درست در
بحبوحه بحران ،تنھا يک اتوپيای محض
است .حتی در دوران رونق اقتصادی
سال ھای  ١٩٩٥تا  ،٢٠٠٧کارگران از
"مشارکت اجتماعی" نفعی نبردند .به
عنوان مثال ،بين سال ھای -١٩٨٠
 ،١٩٩٠سھم دستمزد ھا از ّ
کل ثروت
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ملّی معادل  ٧١٫٢درصد بود؛ بين سال
ھای  ،٢٠٠٧-٢٠٠١اين مقدار به %٥٤
ّ
تنزل پيدا کرد .ھمين موضوع ،با نظر
گرفتن رشد اقتصادی باال در آن دوران،
نشان می دھد که چگونه در چند دھه
اخير ،مبالغ عظيمی از ثروت کشور به
جيب سرمايه داران رفته و اين است آن
چه که "مشارکت اجتماعی" به ارمغان
آورده!
اما اآلن ،در شرايط بحران ،حتی ھمان
ّ
يک ّ
ذره نان ھم برای کارگران وجود
ندارد .ھيچ جايی برای اصالحات باقی
نمانده است .بحران اخير ،رفرميسم را-
که اساساً از ھمان بحران دھه ھفتاد تا به
اآلن رو به زوال بوده است -به خاک
سپرده.
به ھر حال ،اتحاديه ھا برای واداشتن
دولت و کارفرمايان به برگشت بر سر
ميز مذاکره ،تھديد به بسيج کارگران
کرده اند .پس از گذشت تقريباً دو دھه از
صلح نسبی بين طبقات اجتماعی )به
عنوان مثال" ،مشارکت اجتماعی"
تصريح نموده بود که کارگران نمی
توانند برای افزايش دستمزد ھای خود
اعتصاب نمايند( ،وضعيت به حالت
بحرانی و در شرف انفجار رسيده است.
" ،"ICTUطی فراخوانی از تمامی
اتحاديه ھای مرتبط با خود در بخش
عمومی و خصوصی ،خواسته بود تا
برای سازماندھی اعتصابات ھمزمان در
روز  ٣٠مارس ،اقدام کنند .در حقيقت،
اين فراخوان در حکم يک اعتصاب
اما ،رھبران
عمومی  ٢٤ساعته بودّ .
اتحاديه ھا ھم چنان اطمينان دارند که
دولت قصد مذاکره دارد و می شود از
اعتصاب چشم پوشی کرد .رھبر حزب
امن گيلمور) Éamon
کارگر،
ِِ
 ،(Gilmoreبار ھا از کارگران خواسته
است که در اعتصاب شرکت نکنند چرا
که با اين اقدام خود ھم وضعيت اقتصادی
را وخيم تر می کنند و ھم اعتبار اقتصاد
ايرلند را در بازارھای جھانی خدشه دار
می سازند! اين نشان می دھد که طبقه
کارگر فاقد رھبری است.
جوی که در بين کارگران
اما مھار کردن ّ
ّ
به وجود آمده است ،چندان ساده نيست.
در بخش آموزش و پرورش٦٠٫٠٠٠ ،
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نفر از کارکنان-ھمانند کارگران بخش
حمل و نقل -به اعتصاب رأی داده اند.
روز  ٢٦فوريه نيز ،طيف کم درآمد
کارمندان و مستخدمين بخش دولتی و
شھری ،با صد درصد آرای اعضا،
اعتصابی ترتيب دادند .آن ھم ھم چنين
تصميم گرفته اند که از  ٣٠مارس به
اعتصاب بپيوندند .در سراسر کشور،
اتحاديه ھای در حال رأی گيری برای
ترتيب دادن اعتصاب ھستند.
شايد يکی از بارز ترين رويدادھا در چند
ماه اخير ،اشغال کارخانه کريستال
واترفورد به وسيله کارگران باشد .اين
کمپانی ،در يک دوره بيش از  ٣٠٠٠نفر
نيروی کار در اختيار داشت .در چند سال
اخير ،تعداد کارگران به کمتر از ١٠٠٠
نفر کاھش داده شد و در ماه ژانويه،
صاحب کارخانه اعالم ورشکستگی کرد.
کارگران ،با ابتکار خود ،تصميم گرفتند
تا کارخانه را اشغال کنند .بخشی از
کارگران ،خواھان ّ
ملی شدن اين کارخانه
شده اند .با اين وجود ،UNITE ،اتحاديه
ای که  %٩٠کارگران را نمايندگی می
کند ،به طور علنی و قاطعانه از تصميم
ّ
ملی شدن کارخانه دفاع نکرد .پس از
گذشت بيش از يک ماه از مذاکرات،
ناگھان يک خريدار آمريکايی ظاھر شد
که احتماالً قصد دارد نيمی از نيروی کار
را اخراج کند .کارگران ھم چنان به
مبارزه خود ادامه می دھند.
مبارزه طبقاتی در ايرلند ،رو به گسترش
است و رھبران اتحاديه ھا تحت فشار
قرار دارند .در اوضاع و احوال جاری،
به خصوص اگر دولت از مذاکره سر باز
بزند ،شايد رھبران مجبور شوند از آن
ً
فعال،
چه که می خواستند ،فرا تر روند.
آن ھا ھا سعی دارند تا به سازش برسند.
به عالوه ،به نظر می رسد که تنھا اگر
اعتصاب از حالت کنترل خارج شود،
دولت با اتحاديه ھا مذاکره خواھد نمود.
در حال حاضر ،دولت با مھم ترين
احزاب اپوزيسيون ،مانند فينا ِگيل) Fine
 (Gaelو حزب کارگر در مورد بودجه
اضطراری در دست تھيه ،مشورت کرده
است.
مھمترين وظيفه سوسياليست ھا و
مارکسيست ھای ايرلند ،سازماندھی و
مداخله در جنبش طبقه کارگر است .ما

شماره بيست ودو
ارديبھشت  -١٣٨٨سال سوم -دوره دوم

ميليتانت
می بايد برای بسط و ّ
مسلح نمودن جنبش
به سالح مارکسيسم ،مطالبات خود را با
قاطعيت اعالم کنيم .برنامه ملّی سازی و
کنترل کارگری بر بانک ھا و بخش ھای
کليدی اقتصاد می بايد با مبارزه عليه
تھاجم دولت و کارفرمايان به کارگران،
در ھم بياميزد.

آمار خودکشی ھا ،تناقض گويی
و سرپوش گذاری دست
اندرکاران بر اين درد اجتماعی
سارا قاضی

برگردان از :آرمان پويان
http://www.marxist.com/ireland-economiccrisis-worsens-workers-mobilise.htm
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نوجوان55ان در اي55ران باالس55ت")خ55رداد(ب55ه
ح55دی ک55ه "ب55ه ط55ور متوس55ط ھ55ر ٢٠ثاني55ه
يک خودکشی و ھر يک ت5ا دو ثاني5ه ي5ک
اق555دام ب555ه خودکش555ی اتف555اق م555ی افت555د ".از
بيان555ات ميت555را حف555اظی ،کارش555ناس اداره
س55المت روان ورزات يھداش55ت اس55ت ک55ه
در ھم55ين مقال55ه ب55ه ق55ول رس55انه خ55رداد ب55ا
"خرسندی" اظھ5ار داش5ته "در اي5ن م5ورد
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نشريه ميليتانت ھر ماه پس از انتشار،
بر روی وبالگ انعکاس می گردد.

با ميليتانت ھمکاری کنيد!
به گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران

بپيونديد!

سئوالی که با خواندن اين مقال5ه بالفاص5له
به ذھن می رسد ،اين است که چه آماری
باع55ث "ناخرس55ندی" ايش55ان م55ی گ55ردد؟!!
زيرا تا اينج5ا ک5ه ھ5ر  ٢٠ثاني5ه خودکش5ی
ي55ک انس55ان از نظ55ر ايش55ان ع55ادی ب55وده و
اين پديده ھم مانند م5ثالً وي5روس آنفل5وآنزا
ھ55555ر دوره ای در ي55555ک منطق55555ه کش55555ور
"شيوع" يافته و بعد از آن ھم البد به زعم
ايش555ان اي555ن وي555روس از ي555ک منطق555ه ب555ه
منطقه ديگر رفته و در منطق5ه اول5ی ھم5ه
چيز به حالت قبل در می آيد!
ب555ه زع555م اي555ن کارش555ناس الب555د وي555روس
"بيم5555555اری ھ5555555ای روان5555555ی ،اخ5555555تالالت
شخص55يتی و ني55ز س55ابقه ف55اميلی و س55ابقه
قبلی فرد در اقدام به "خودکشی" به طور
گ55ذرا ب55ه من55اطق مختل55ف اي55ران حمل55ه ور
م555ی ش555ود! و خ555وب طبيعت555ا ً در م555وردش
کاری ھم نمی شود ک5رد ،ول5و اي5ن ک5ه ب5ه
قول ايشان "عمده ترين عامل شناخته شده
در اي55555ن ام55555ر )منظ55555ور ظھ55555ور پدي55555ده
خودکش55ی( فق]]ر ،بيک]]اری ،بحرانھ]]ا )ک55ه
الب55د منظ55ور بح55ران اقتص55ادی در س55طح
کشور می باش5د( و آس5يب ھ5ای اجتم5اعی
)البد مث5ل زلزل5ه ب5م ک5ه آس5يب دي5دگان آن
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ھن5وز آواره خياب5ان ھ5ا و ب5ه دنب5ال کم5ک
گرفتن از مراکز مربوط5ه ھس5تندميليانت(
و ناکاری سيستم ھ]ای حم]ايتی در س]طح
اجتم]]اع )يعن55ی نق55ش دول55ت در ب55رآورده
کردن نياز شھروندان( است} .تکيه ھ5ا و
پرانتزھا از نويسنده{
ھم55ين کارش55ناس ب55ا اس55تناد ب55ه آم55ار جدي55د
اذع55ان م55ی دارد ک55ه مي55زان خودکش55ی در
اس55تان ھ55ای اي55الم ،لرس55تان ،کھگيلوي55ه و
بوراحم5555د ،ھم5555دان ،کرمانش5555اه و گ5555يالن
"ش55يوع" ب55االتر دارد! عجب55ا! ھرچ55ه ب555ه
طرف استان ھای فقيرتر جل5و م5ی روي5م،
مي5555زان خودکش5555ی ھ5555م ب5555االتر م5555ی رود.
بن555ابراين ھم555ان ط555وری ک555ه در گ555زارش
آسمان ديلی نيوز می خوانيم کلثوم دخت5ر
نوجوان اھل ايرانشھر دقيقا ب5ه عل5ت فق5ر
مفرط و زندگی ناشايست و نيافتن راه پس
و پيش برای خود ،دست به خودکشی زد.
البته از آنجايی که حتی در تھران ھم اين
خودکش555ی ھ555ا روزان555ه اتف555اقی "ع555ادی"
اس55ت ،مث55ل خ55ود کش55ی دخت55ر ج55وانی در
متروی تھران )تابناک( ،پس يا بايد گف5ت
که يک خودکش5ی در ايرانش5ھر "اش5کالی
ن555دارد!" و ي555ا اي555ن ک555ه اخ555تالف ب555زرگ
طبق555555اتی در س555555طح کش555555ور ،در مي555555ان
شھرھای بزرگ ايران ني5ز در تم5ام ابع5اد
به چشم خورده و فقر اقشار تحتانی طبق5ه
ک5555ارگر در "تھ5555ران" ي5555ا "شھرس5555تانھا"
ن55دارد ،بلک55ه بس55تگی ب55ه موقعي55ت طبق55اتی
افراد جامعه دارد .امروز اختالف طبقاتی
ب55ه ان55دازه ای بي55داد م55ی کن55د و فق55ر مف55رط
يعنی زير خط فقر زندگی کردن به اندازه
ای ھمگانی است که ديگر شھر بزرگ و
کوچک ندارد .بحران اقتصادی ،بيک5اری
ھای طوالنی و بيگاری کشيدن از نيروی
بدنی انسان به حدی مت5داول گش5ته ک5ه در
نتيجه و طبيعت5ا جامع5ه م5ا در ي5ک تالط5م
کشنده دست و پا می زند و آن که ضعيف
تر است زودتر از ميدان به بيرون پرتاب
می شود.
اگ5555ر زب5555ان سياس5555تمدارانه خ5555انم ميت5555را
حفاظفی را کنار بگذاريم اين بحث را اين
طور می شود خالصه و آسان کرد .فشار
مبرم و تحمل ناپذير فقر در جامعه ای که
وجود انسان ھا را با ميزان پ5ول آنھ5ا بھ5ا
م55ی نھن55د ،حرم55ت انس55ان ھ55ا را ب55ه ب55ازی
می گيرند و فرھنگ غلط ح5اکم ب5ر ھم5ين
جامعه ثروت پرست ،روح و روان انسان
ھ555ا را ب555ه ب555ازی م555ی گي555رد و در رواب555ط
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خانوادگی و اجتماعی حاکم بر آن ،انسان
ھ5ا را ب5ه ج5ان ھ5م م5ی ان5دازد .نتيج5ه اي55ن
رون55د زن55دگی ک55ه ن55ه آس55ايش م55الی وج55ود
دارد و نه آسايش روحی ،نھايتا و طبيعت5ا
س55بب ن55اراحتی ھ55ای روح55ی م55ی گ55ردد.
فشار ناراحتی روحی عالوه بر فشارھای
اقتصادی و اجتماعی ،انسان را ب5ه س5وی
تنھ555ا راه رھ555ايی ممک555ن و کام555ل ،يعن555ی
مرگ سوق می دھد.
ن555اراحتی ھ555ای روح555ی در جامع555ه م555ا از
بيماری ھای اجتماعی و بحران اقتصادی
موجود ناشی گشته و ذات مستقلی ن5دارد.
اتفاقا ناراحتی ھای روحی اي5ن اف5راد ،ن5ه
دي55وانگی و از خ55ود ب55ی خب55ری اس55ت ک55ه
ب5555العکس ناش5555ی از روح آزاد و س5555الم و
ناسازگار ب5ا رواب5ط فرھنگ5ی و اقتص5ادی
ح55اکم ب55ر جامع55ه ب55ورژوايی اس55ت .وقت55ی
اين ناسازگاری امک5ان س5ازماندھی ي5افتن
نداشته باشد ،حس تنھايی ،حس ناچاری و
ب55ی پن55اھی انس55ان را ب55ه تنھ55ا راه نج55ات،
يعنی مرگ می کشد.
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جای فراھم آوردن يک زندگی آبرومندانه
ب55رای اکثري55ت م55ردم کش55ور ،جي55ب تع55داد
ناچيزی را پر و پرتر کرده است.

واعظ مھدوی اما در ادامه مقاله خود ،ب5ه
اي55ن معض55ل اي55ن ط55ور پاس55خ م55ی دھ55د ک55ه
گويا به عقيده ايش5ان دولتم5ردان ح5اکم در
ايران سياست ھ5ای غلط5ی را پي5اده ک5رده
اند ،زيرا که به زعم ايش5ان در ق5رآن اي5ن
ط55ور آم55ده ک55ه "نعم55ت ھ55ای الھ55ی" ب55رای
بھره وری "ھمگانی" است و "ھر چه که
ھس55ت ب55رای ھم55ه اس55ت" .اي55ن در ح55الی
اس55ت ک55ه درص55د بيک55اری رس55می ١٢/٥
يعنی ح5دود  ٨ميلي5ون نف5ر حت5ی ن5ان ش5ب
ندارند و به قول آقای واعظ مھدوی:

محمدرضا واعظ مھدوی ،معاون شھردار
تھران و استاد دانش5گاه در مقال5ه بررس5ی
روند تحول شاخص ھای اجتماعی اي5ران
پيش55نھاد م55ی کن55د ک55ه "وقت55ی سياس55تی را
اعم5ال م5ی کني55د ،تص5ميمی را م5ی گي55رد،
بايد بدانيد اعمال اي5ن سياس5ت ھ5ا در کج5ا
ب55ه نت55ايج مثبت55ی منج55ر ش55د و کج55ا احيان55ا
نتايج ضعيفی به دنبال داش5ته ي5ا ب5ه ھ5دف
مطلوب نايل نشده است تا نکات مثبت را
بت55555وان گس55555ترش داد و نق55555اط منف55555ی را
جلوگيری کرد".
اگر به اين پيش5نھاد ت5ن در نھ5يم ،مالحظ5ه
می کنيم که در طول سه دھ5ه حکوم5ت ج
ا ا و بيس555ت س555ال پ555س از جن555گ ،وض555ع
اقتص55ادی تنھ55ا ي55ک طبق55ه ،آن ھ55م طبق55ه
بسيار باريک ممتاز و وابس5ته ب5ه دس5تگاه
حکومتی رونق يافته و شکوفا گشته است
و اين در حالی است که ھ5ر روز ک5ه م5ی
گ55ذرد ب55ر الي55ه ھ55ای اقش55ار فقي55ر و طبق55ه
ک55ارگر اف55زوده ش55ده و زن55دگی براکثري55ت
جمعي55ت جامع55ه ب55ه م55رگ فرسايش55ی ب55دل
ش555555ده اس555555ت .در نتيج555555ه ،ي555555ا سياس555555ت
دولتم555ردان اي555ران درس555ت ب555وده و ب555ا ب555ه
گرس55نگی کش55يدن ت55وده ھ55ای م55ردم ،جي55ب
ع55ده مع55دودی را پ55ر ک55رده ان55د و ي55ا اي55ن
سياس55ت ض55عف ھ55ای ش55ديد داش55ته ک55ه ب55ه

"ب55ر اس55اس گ55زارش س55ال  ١٩٩٩توس55عه
انسانی ٥٤ ،کشور جھان نسبت به ١٩٩٠
فقيرت5555ر ش5555ده ان5555د .در  ٢١کش5555ور تع5555داد
گرسنه ھا بيشتر شده است .در  ١٤کشور
کودک5555ان بيش5555تری در س5555نين کمت5555ر از ٥
سالگی می ميرند ...در  ٣٤کشور اميد به
زن555دگی رو ب555ه ک555اھش اس555ت... .ب555يش از
 ١/٢ميليارد نفر در جھان دارای درآمدی
کمت55ر از ي55ک دالر ھس55تند .در جامع]]ه م]]ا
اين عدد  ٦٧/٠درصد است .يعنی از ھ]ر
يکص]]]]د نف]]]]ر  ٦/٠نف]]]]ر زي]]]]ر ي]]]]ک دالر
ھستند"....
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ايشان در جای ديگری در مورد ايران ب5ا
کلی آم5ار و ارق5ام ب5ه اي5ن جم5ع بن5دی م5ی
رسند که ميزان درآمد س5رانه اي5ران پ5يش
از انق55الب ب55ه اي55ن دلي55ل ب55االتر از درآم55د
س555رانه ام555روز اي555ران ب555ود ک555ه ب555ه عل555ت
سياست ھای صحيح دولت ھ5ای وق5ت در
ج ا ا وضع سالمت و بھداش5ت م5ردم ب5اال
رفت555ه و در نتيج555ه تع555داد م555رگ و ميرھ555ا
کاسته شده و به جمعيت افزوده شده است.
با اين وجود "عملکرد اجتماعی م5ا خ]وب
بوده نسبت به وضعيت درآمد سرانه مان
اما ب5ه خص5وص در اي5ن س5ال ھ5ای اخي5ر
توس55عه انس55انی ب55ه س55رعت درآم55د س55رانه
رش55د نک55رده و  ٢٣رتب55ه ) HDIش55اخص
توس5555عه انس5555انی( از جايگ5555اھی ک5555ه م5555ی
توانستيم باشيم عقب تر ھستيم ".ب5ه ط5ور
کل55ی ھ55م از بعض]]ی کش]]ورھا عق]]ب ت]]ر و
بعضی جلوتر ھس5تيم .در نتيج5ه اي5ن ام5ت
محمدی از يک طرف قرار است که ھمه
"نعم55ت ھ55ای الھ55ی" را ب55ين ھم55ه بط55ور
مساوی تقسيم کنند و از طرف ديگر ما نه
تنھا شاخص مثبت نداريم که  ٢٣رتبه ھم
عقب ھستيم!
ايشان در آخر م5ی گوين5د ک5ه از حض5رت
عل55ی آم55ده ک55ه "ھ55يچ چي55ز مانن55د ع55دالت
باعث آبادانی نمی شود" .به عبارت ديگر
دست اندرکاران اين دولت ،الاليی خ5وب
بلدند و خودشان را به خواب م5ی کنن5د ت5ا
مجبور نشوند جوابگوی فرياد کلثوم ھايی
باشند که به خاطر يک دست لباس يا يک
جف55ت کف55ش خ55ود را اي55ن ان55دازه زب55ون و
بدبخت می بينند.
خانم حفاظی/آقای واعظ مھدوی با آمار و
ارق555ام وع555ظ نکني555د ،جامع555ه رو ب555ه قي555ام
برعليه اين نظام است.

ميليتانت
يادداشتھا ی کارگری به زبان ساده )(١

اشکال مبارزه بين
بورژوازی و پرولتاريا
ب55555ا تکام55555ل س55555رمايه داری ،پرولتاري55555ا
)ک55ارگران( ني55ز رش55د م55ی کن55د و اش55کال
مب55ارزه ی آن علي55ه ب55ورژوازی )س55رمايه
داری( متن555وع ت555ر و ح555ادتر م555ی گ555ردد.
مب555ارزه ی طبق555انی ب555ويژه در س555ه ش555کل
اقتص55ادی ،سياس55ی و عقي55دتی ظ55اھر م55ی
گردد.
 -١مب55ارزه اقتص55ادی -س55اده ت55رين ش55کل
مب55ارزه اس55ت ک55ه ب55رای ت55وده ھ55ای وس55يع
ک5555ارگران و زحمتکش5555ان قاب5555ل حص5555ول
اس5555ت .مب5555ارزه ی اقتص5555ادی مب5555ارزه ی
ک555ارگران ب5555رای بھب555ود وض5555ع م5555ادی و
ش555رايط ک555ار و زن555دگی خ555ود اس555ت .اي555ن
مب55ارزه ب55ه ص55ورت مب55ارزات ص55نفی و
مطالباتی در می آيد .کارگران ضمن اي5ن
مبارزه از کارفرمايان افزايش دستمزدھا،
کاھش ساعات کار ،تعيين ح5داقل مناس5ب
دس55تمزد ،مرخص55ی ب55ا اس55تفاده از حق55وق
حق بازنشستگی ،بيمه ی اجتماعی  ،ح5ق
تشکيل سنديکا و غيره را طلب می کنن5د،
و برای قبوالندن اين خواست ھا به انواع
پيکارھا و از جمله به اعتصاب دست می
زنن55د .مب55ارزه ی اقتص55ادی پرولتاري55ا از
لح55اظ ت55اريخی نخس55تين ش55کل مب55ارزه ی
طبق5اتی پرولتارياس55ت و نق55ش بزرگ55ی در
رش55د جن55بش انقالب55ی پرولتاري55ا دارد .اي55ن
مبارزه ت5وده ھ5ای وس5يع پرولتاري5ا را ب5ه
مبارزه جلب می کند و مکتب خوبی برای
سازماندھی و تش5کل آنھاس5ت .در جري5ان
مب555555ارزه ی اقتص555555ادی س555555طح آگ555555اھی
ک5555ارگران ب5555اال م5555ی رود و ھ5555م بس5555تگی
طبقاتی آنھا تحک5يم م5ی گ5ردد .در جري5ان
اين مبارزه بود که نخستين س5ازمان ھ5ای
ک555ارگری يعن555ی س555نديکاھا ،اتحادي555ه ھ555ا،
کئوپراتيوھ55ا و ص55ندوق ھ55ای تع55اون پدي55د
آمدن5555د .ام5555ا مب5555ارزه ی اقتص5555ادی دارای
خصلت محدود است .اين ھنوز مبارزه ی
تم555ام طبق555ه ی پرولتاري555ا علي555ه طبق555ه ی
ب55ورژوازی نيس55ت بلک55ه برخ55ورد گ55روه
ھای کارگران با سرمايه دار صاحب اي5ن
ي55ا آن کارخان55ه و مؤسس55ه ،در اي55ن ي55ا آن
منطق55ه اس55ت .ھ55دف اي55ن مب55ارزه اس55اس
س55رمايه داری يعن55ی مالکي55ت خصوص55ی
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وس555ايل تولي555د نيس555ت و وظيف555ه ی مح555و
ق555درت دولت555ی ب555ورژوازی را در براب555ر
خ555ود ق555رار نم555ی دھ555د .ھ555دف مب555ارزه ی
اقتص55ادی ن55ه از ب55ين ب55ردن اس55تثمار بلک55ه
مح555دود ک555ردن آن و کاس555تن آن اس555ت .ب555ا
رش55555د و تکام55555ل پرولتاري55555ا مب55555ارزه ی
اقتصادی و صنفی ک5ارگران کارخان5ه ھ5ا
ومن55اطق جداگان55ه ب55ه مب55ارزه ی مش55ترک
طبقه کارگر با طبقه سرمايه دار به مثاب5ه
ی ي55ک واح55د اجتم55اعی ب55دل م55ی گ55ردد و
مبارزه ی طبق5اتی در ش5کل سياس5ی خ5ود
که شکل عالی تری است بروز می کند.
 -٢مب5ارزه ی سياس55ی -مب55ارزه ب55ه خ55اطر
ن555ابودی پاي555ه ھ555ای نظ555ام س555رمايه داری،
مب555ارزه ی ب555ه خ555اطر در دس555ت گ555رفتن
ق555درت سياس555ی ،ب555ه خ555اطر ديکت555اتوری
پرولتارياست .پرولتاريا از راه مبارزه ی
اقتصادی می تواند تا حدودی وضع مادی
خود را بھب5ود بخش5د و ب5ورژوازی را ب5ه
به چند عقب نشينی ھ5ا وادار س5ازد ،ول5ی
ارضاء و تأمين من5افع عمي5ق اقتص5ادی و
سياس555ی او دائ555ر ب555ه رھ555ايی از اس555تثمار
ب555رای ھميش555ه ،فق555ط ب555ا ن555ابودی ق555درت
سياس555ی ب555ورژوازی و برق555راری ق555درت
سياس555555ی پرولتاري555555ا يعن555555ی برق555555راری
ديکت55اتوری پرولتاري55ا امک55ان پ55ذير اس55ت.
ب55رای ني555ل ب55ه اي555ن ھ55دف ،پرولتاري555ا ب555ه
مب555ارزه ی سياس555ی دس555ت م555ی زن555د و از
وس55555ايل مختل55555ف از قبي55555ل اعتص55555ابات-
سياس555ی ،تظ555اھرات ،اش555غال کارخان555ه؛
اعم5555ال کنت5555رل ب5555ر تولي5555د و توزي5555ع در
کارخان55ه و ب555االخره مب555ارزه ی مس555لحانه
استفاده م5ی کن5د .ام5ا ،ھم5ه ی اي5ن وس5ايل
در آ خرين تحليل تابع وظيفه ی تدارک و
اجرای انقالب است .انقالب پرولتاري5ائی
سوسياليستی عالی ترين مرحله ی مبارزه
ی طبق55اتی پرولتاري55ا ،وس55يله ی منحص55ر
ب55ه ف55رد و ق55اطع ن55ابودی س55رمايه داری و
تحص555555555يل ق555555555درت سياس555555555ی توس555555555ط
پرولتارياست.
 -٣مب55555ارزه ی عقي55555دتی -ب55555رای جن55555بش
انقالب555ی پرولتاري555ا ،مب555ارزه ی عقي555دتی،
يعنی مبارزه با ايدئولوژی ب5ورژوايی ک5ه
اي55دئولوژی مس55لط در جامع55ه ی س55رمايه
داری اس5555555ت و ب5555555ه خ5555555اطر پي5555555روزی
اي5555دئولوژی پرولتاري5555ايی سوسياليس5555تی،
اھمي5555ت فراوان5555ی دارد .تکام5555ل س5555رمايه
داری ن5555اگزير مس5555تلزم اتح5555اد و تش5555کل
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پرولتارياس55ت .ب55ا اي55ن وص55ف پرولتاري55ا
برای نابودی نظام س5رمايه داری ن5ه تنھ5ا
باي55د ب55ه مثاب55ه ی طبق55ه تش55کيل ش55ود بلک55ه
بايد ب5ه من5افع طبق5اتی خ5ود ،ب5ه وظيف5ه ی
ش55گرف ت55اريخی خ55ود آگ55اھی ياب55د .ب55رای
اين است که پرولتاريا ب5ه تئ5وری انقالب5ی
نيازمند است .پايه ھای کارگری به عل5ت
نداش55تن وق55ت و فرص55ت ،نداش55تن وس55ايل
آموزشی شايد قادر نباشد چنين تئوری را
ب55ه خ55ودی خ55ود تکام55ل دھ55د .اي55ن تئ55وری
انقالبی عم5دتا ً توس5ط ترکيب5ی از »ک5ارگر
روش55نفکران« )يعن55ی ک55ارگران پيش55رويی
ک55ه ب55ا کس55ب تجرب55ه و ايج55اد وق55ت آزاد،
من55555افع درازم55555دت پرولتاري55555ا را م55555ورد
مطالعه و بررسی عميق ق5رار م5ی دھن5د(
و »روش555555555نفکر ک555555555ارگران« )يعن555555555ی
روش55نفکرانی ک55ه در عم55ل م55ورد اعتم55اد
کارگران قرار گرفته ( ت5دوين م5ی گ5ردد.
اي555ن تئ555وری انقالب555ی ھم555ان جھ555ان بين555ی
پرولتاري5555ا يعن5555ی »مارکس5555يزم انقالب5555ی«
است که يکی از اصلی ترين بنياد گذاران
آن »ک5ارل م55ارکس« ب5وده اس55ت .ام5ا؛ ب55ا
ت55دوين تئ55وری انقالب55ی وظيف55ه پرولتاري55ا
پاي555ان نم555ی پ555ذيرد .پ555س از ايج555اد چن555ين
تئ555وری باي5555د آن را در افک5555ار ک5555ارگران
پخ55ش ک55رد ه و وارد عم55ل س55ازمان يافت55ه
شد.
اي55ن عم55ل متش55کل نش55ان م55ی دھ55د ک55ه در
درون جامع555ه تنھ555ا دول555ت س555رمايه داری
نيست که سد راه کارگران می شود ،بلکه
گرايش55555اتی در درون جن55555بش ک555555ارگری
ھستند که خواھان حف5ظ وض5عيت موج5ود
بوده و نظام سرمايه داری را مورد سؤال
ق55رار نم55ی دھن55د )ھمانن55د اص55الح طلب55ان؛
رفرميست ھا و سنديکاليست ھا در جنبش
کارگری( .بنابراين مبارزه عليه جريانات
مماش555ات ج555و در درون جن555بش ک555ارگری
نيز در دستور کار قرار م5ی گي5رد .يعن5ی
مبارزه ب5ه خ5اطر اينک5ه ت5وده ھ5ای وس5يع
پرولتاري55ايی عقاي55د مارکس55يزم انقالب55ی را
فراگيرن55د .مب55ارزه ی عق55ديتی ني55ز مانن55د
مبارزه ی اقتصادی به خودی خ5ود ھ5دف
نيس55ت .اي55ن مب55ارزه ت55ابع وظ55ايف سياس55ی
جن5555555بش ،ت5555555ابع س5555555رنگونی س5555555لطه ی
ب55555555ورژوازی و برق55555555راری س55555555لطه ی
پرولتارياس55ت .در مح55ور اي55ن عم55ل ني55ز
ساختن حزب پيشتاز طبقه کارگر است
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
فروردين ١٣٨٨

ميليتانت
قطعنامه ی پيشنھادی ماه مه
 ١١ارديبشت ١٣٨٨

اول م555اه م555ه ،روز جھ555انی ک555ارگر ،روز
اتح5اد و ھمبس55تگی طبق55اتی اس55ت .در اي55ن
روز ،ک55555555555ارگران علي55555555555ه مناس55555555555بات
اس5555تثمارگرانه س5555رمايه داری دس5555ت ب5555ه
اعتراض می زنند .کارگران ب5رای ايج5اد
جھ55555انی ف55555ارغ از فق55555ر ،بيک55555اری ،ت55555ن
فروشی ،اعتي5اد ،تبع5يض ،ن5اامنی ش5غلی،
تجارت انسان و نبود آزادی بي5ان مب5ارزه
می کنند.
ما کارگران اي5ران در اي5ن روز ،دس5تمزد
ھ5ای زي5ر خ55ط فق5ر ،قراردادھ5ای موق55ت،
ن555555ابرابری ھ555555ای معيش555555تی در نظ555555ام
سرمايهداری و نيز تبعيض ھای جنسی و
ق55555ومی و ارع55555اب و دس55555تگيری فع55555الين
ک55ارگری ،دانش55جويان ،معلم55ان ،زن55ان و
غيره را محکوم می کنيم.
ما کارگران ايران ،در اين راس5تا و علي5ه
مناس55555بات نابرابرس55555رمايه داری ح55555اکم،
رئوس مطالب5ات ف5وری خ5ود را ب5ه ش5رح
زير اعالم می داريم:
 -١تم55ام فع55الين جن55بش ھ55ای اجتم55اعی و
کسانی که برای اعتراض ب5ه ن5ابرابری و
ً
فورا و بدون قيد
تبعيض در زندان ھستند،
و ش55رط آزاد و کلي55ه احک55ام ص55ادره لغ55و
گردد.
 -٢آزادی بيان ،ايجاد تشکل ھ5ای مس5تقل
ک55ارگری ،اعت55راض ،اعتص55اب و تجم55ع
ح5555ق اولي5555ه ک5555ارگران اس5555ت و باي5555د ب5555ه
رسميت شناخته شوند.
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 -٣ح55555داقل دس55555تمزد فرمايش55555ی دول55555ت
س55رمايه داری؛ تحمي55ل فق55ر مطل55ق ب55ر م55ا
ک5555ارگران و خ5555انواده ھايم5555ان اس5555ت .در
صورتی که محداقل درآمد مورد نياز يک
خانوار بيش از  ٨٠٠ھزار تومان در ماه
اس5555ت .بن5555ابراين دس5555تمزدھا باي5555د ف5555وراً
افزايش يابد و حداقل دستمزدھا مناسب با
سطح تورم و جوابگوی نيازھای معيشتی
کارگران باشد .تنھا مرج5ع ص5الحيت دار
ب55رای تعي55ين ح55داقل دس55تمزدھا نماين55دگان
واقعی کارگرانند.
 -٤لغو اسرار معامالتی و استقرار کنترل
کارگری .در مقابل استدالل ھ5ای م5ديران
که گويا "کارخانه ھا سودآور نيست و در
آنھا بايد بسته شود و ک5ارگران بازنشس5ته
ش55وند" ،پاس55خ م55ا ک55ارگران اي55ن اس55ت ک55ه
"اگر اوضاع وخيم اس5ت بگذاري5د حس5اب
دخ555ل و خ555رج را ببين555يم! دفترھ555ا را ب555از
کنيد!" ما کارگران خواھان اعمال کنترل
کارگری در کارخانه ھا ،ھستيم.
 -٥داشتن شغل در جامعه حق ھر انسانی
است ،اخراج و بيکار سازی کارگران به
ھ55ر بھان55ه ای ج55رم محس55وب ش55ده و تم55ام
اخراجی ھ5ا و بيک5اران باي5د ف5ورا ب5ه س5ر
کار برگردند.
 -٦جنبش555555ھای اعتراض555555ی  -اجتم555555اعی
موج55555ود بخش55555ی از مب55555ارزات طبق55555اتی
کارگران ھس5تند .م5ا پش5تيبانی خ5ود را از
تمامی جن5بش ھ5ای دانش5جويی ،معلم5ان و
زنان اعالم و دستگيری و محاکمه فعالين
آنھ5ا را ب5ه ش5دت محک5وم م5ی نم5اييم .م5ا
خواھ55ان آزادی ف55وری و ب55دون قي55د ش55رط
تمامی دانشجويان در بند ھستيم.
 -٨بھداش5555ت و آم5555وزش ب5555رای ھمگ5555ان
رايگان بايد باشد و بيمه بيکاری مکف5ی و
بيم55ه ت55امين اجتم55اعی ب55رای تم55امی اف55راد
آم55اده ب55ه ک55ار و زن55ان خان55ه دار پرداخ55ت
بايد گردد.
 -٩ک55ار کودک55ان پدي55ده ای غي55ر انس55انی و
از تبعات نظام سرمايه است و بايد ممنوع
اعالم شود .کودکان بايد از محيطی امن و
سرش5555ار از نش5555اط و ش5555ادی و امني5555ت و
امکان555ات آموزش555ی  -رف555اھی و بھداش555تی
برخوردار باشند.
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 -١٠تبع55يض جنس55ی محک55وم اس55ت و ھ55ر
گون555ه جداس555ازی جنس555ی و کلي555ه ق555وانين
تبع55يض آمي55ز باي55د لغ55و گ55ردد و براب55ری
حق55555وق انس55555انی زن و م55555رد در تم55555امی
عرص555ه ھ555ا در جامع555ه باي555د ب555ه رس555ميت
شناخته شود.
 -١١ھ55ر گون55ه اع55دام ،سنگس55ار و ش55الق
زدن به ھ5ر بھان5ه ای محک5وم اس5ت چ5ون
ريش55555ه تم55555ام ج55555رايم و ناھنجاريھ55555ا در
مناسبات سرمايه داری است.
 -١٢قراردادھای موقت ک5ار ،تع5رض ب5ه
پايه ای ترين حقوق کارگران است .انعقاد
ق555رارداد موق555ت از جان555ب کارفرماي555ان و
دول555ت باي555د ممن555وع اع555الم ش555ود و کلي555ه
قراردادھای موقت بايد به استخدام رسمی
تبديل شوند.
 -١٣اول م555ا م555ه باي555د ب555ه عن555وان تعطي555ل
رس55می ش55ناخته ش55ده و در تق55ويم رس555می
کشور قيد گ5ردد و ھ5ر گون5ه ممنوعي5ت و
مح55دوديت برگ55زاری مراس55مھای اول م55ه
برچيده شود.
 -١٤م555ا بخش555ی از طبق555ه جھ555انی ک555ارگر
ھس55تيم و اخ55راج ک55ارگران مھ55اجر را ب55ه
بھان55ه ن55ژاد ،قومي55ت ،م55ذھب ،جنس55يت و
مرز جغرافيايی متفاوت محکوم می کنيم.
 -١٥ما از مبارزات تمام کارگران جھ5ان
عليه نظام سرمايه داری حمايت می کنيم.
م555ا از ک555ارگران س555اير کش555ورھا ک555ه در
حماي55ت از م55ا ،ب55ا راه ان55دازی تظ55اھرات
علي55555ه س55555رمايه داری اي55555ران اعت55555راض
کردن555د ،ق555دردانی م555ی کن555يم .مب555ارزه م555ا
ک55ارگران اي55ران بخش55ی از مب55ارزات ک55ل
کارگران جھان عليه سرمايه داری است.
فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری ايران
 ١١ارديبھشت ١٣٨٨

ميليتانت
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بخشی از فعاليت ھای اسفند
١٣٨٧شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران

جلسه فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
فرانکفورت -آلمان

تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران درميدان شھر
روالکوت  -پاکستان  ١۴مارس ٢٠٠٩

تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در مقابل سفارت
جمھوری اسالمی در بوينس آيرس  -آرژانتين
 ١١مارس

تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در مقابل سفارت
جمھوری اسالمی در وين -اطريش ١۴
مارس ٢٠٠٩
تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در مقابل سفارت
جمھوری اسالمی در کپنھاگ  -دانمارک ١١
مارس ٢٠٠٩

تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران درميدانشھر
کراچی -پاکستان  ١۵مارس ٢٠٠٩

جلسه فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در ايتاليا ١۴
مارس ٢٠٠٨
تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در مقابل دفتر
منافع جمھوری اسالمی در واشنتگتن-
آمريکا  ١۵مارس ٢٠٠٩

تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در مقابل اطاق
بازرگانی جمھوری اسالمی -برزيل  -در
برزيل  ٢٣مارس ٢٠٠٩

تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در مقابل سفارت
جمھوری اسالمی در لندن  -انگلستان ١۴
مارس ٢٠٠٩
تظاھرات فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در
حمايت از کارگران ايران در مقابل سفارت
جمھوری اسالمی در مادريد -اسپانيا ١۴
مارس ٢٠٠٩

حمايت فعاالن کارگری ونزوئال از کارگران

حمايت فعاالن کارگری کانادا از کارگران

