حزب ابزار برافروختن اخگر به شعله
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در دفاع از مارکسيزم انقالبی ،عليه راديکاليزم خرده بورژوايی

مازيار رازی
"...ھنگ,,امی ک,,ه خ,,رده بورژواھ,,ای دمک,,رات ھم,,ه ج,,ا زي,,ر فش,,ار
ھستند ،عموما برای پرولتاريا موعظه وحدت وآشتی سر م,ی دھن,د،
بس,وی آن دس,,ت دوس,,تی دراز م,,ی کنن,,د و م,ی کوش,,ند ت,,ا ي,,ک ح,,زب
بزرگ مخالف بر پا کنند که کليه ی گرايش ھای مختلف يک ح,زب
دمکراتيک را در بر گيرد .آنان م,ی کوش,ند ت,ا ک,ارگران را ب,ه ي,ک
سازمان حزبی بکشانند که در آن شعارھای کلی سوسيال دمکراتيک
مسلط باشد ،شعارھايی که پشت آنان منافع ويژه پرولتاريا نمی تواند
ب,ه پ,,يش رود ....و بس,ود خ,,رده ب,ورژوايی راديک,,ال و بض,رر کام,,ل
پرولتاريا تمام می شود ".مارکس و فردريک انگلس
صفحۀ ٢٣

ساير مقاالت

مقالهُ سردبير

درس ھای يکسال مقاومت
به کارگران اتحاديه جماھير شوروی )تروتسکی(

مازياررازی
در اولين سالگرد وقايع خرداد ماه  ،١٣٨٨مھ,دی کروب,ی و
مير حسين موسوی و سپس ھف,ت گ,روه »اص,الح طل,ب« از
وزارت کشور ،درخواست کردند به آنھا "اجازه" داده شود
ک,,,ه در  ٢٢خ,,,رداد  ،١٣٨٩راهپيم,,,ايی »س,,,کوت« برگ,,,زار
کنن,,د .آنھ,,ا در "تقاض,,ا نام,,ه" خ,,,ود نوش,,ته بودن,,د ک,,ه "اي,,,ن
راهپيم,,ايی ن,,ه س,,خنران خواھ,,د داش,,ت و ن,,ه قطعنام,,ه ص,,ادر
خواھد ک,رد ".و اينک,ه "اي,ن راهپيم,ايی ک,امال مس,المتآمي,ز،
ب,,دون حم,,ل س,,الح و ب,,ا رعاي,,ت م,,وازين امني,,ت مل,,ی خواھ,,د
بود" .ھمچنين اين "بر عھده دس,تگاهھ,ای انتظ,امی و امنيت,ی
اس,,,ت ک,,,ه از ھرگون,,,ه اخ,,,الل در برنام,,,ه از س,,,وی اف,,,راد
فرصتطلب و ق,انونش,کن" ممانع,ت ب,ه عم,ل آورن,د .ھم,ين
درخواست رقيق نيز از سوی دولت احمدی نژاد پذيرفته نشد
و متعاقب,,ا ً کروب,,ی و موس,,وی در بياني,,ه ای مش,,ترک خ,,ود را
 ٢٠خرداد  ١٣٨٩منتشر کردند ،و در آن اعالم کردن,د" :ب,ه
دليل حفظ ج,ان و م,ال م,ردم از برگ,زاری از راھپيم,ايی در
سالگرد دھمين دور انتخاب,ات رياس,ت جمھ,وری" ص,رفنظر
کرده و آن را عمالً لغو کردند .با اين اقدام آنھا بار ديگر به
وضوح بر سخنان سال پيش مير حسين موسوی" :جمھوری
اسالمی نه يک کلمه بيشتر نه کمتر" مھر تاييد گذاشتند.

ادامه در صفحه ٢

صفحه ٧
کارگران چين :سوسياليزم را اجرا کنيد!
صفحه ٩
اول ماه مه )بخش دوم(
تاريخچۀ ّ

صفحه ١١

چطور از نشريه به عنوان سازمانده استفاده
کنيم؟ )تونی کليف(
صفحه ١٩
بيانيه پيرامون اخراج از حزب
)کريستين راکفسکی(
صفحه ٢١

پيش به سوی تدارک اعتصاب عمومی!
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درس ھای يکسال مقاومت
از صفحه يک

٢

با اين ّ
توھم و اعتقاد به يک نظام ديکتاتوری نظامی نمی توان خود
و سايرين را برای مقاومت آماده کرد .از ھمان گام نخست مشخص
اس,,ت ک,,ه اي,,ن حرک,,ت تح,,ت رھب,,ری موس,,وی محک,,وم ب,,ه شکس,,ت
است.....بديھی اس,ت ک,ه ب,ا چن,ين روش,ی ،اي,ن راھپيم,ايی س,رکوب
خواھد شد و آقای موسوی طرفداران خود را بيشتر ّ
متفرق و دلسرد
خواھد کرد) "...جزوه ی» :از انتخابات تا انقالب« ،مازيار رازی،
نشر کارگری سوسياليستی(

ب,,ديھی اس,,ت ک,,ه مقاوم,,ت در م,,ورد ب,,ی ع,,دالتی و تقل,,ب آش,,کار ب,,ه
وسيلۀ ّ
مج,وز ن,دارد .مگ,ر در دورۀ
عده ای سرکوبگر ني,از ب,ه اخ,ذ
ّ
ّ
ض,د اس,تبدادی از پ,يش
شاه ميليون ھا نفر از مردم برای تظاھرات
,,وز کس,,ب کردن,,د؟ مگ,,ر ھم,,ين "انقالب,,ات"
از ش,,اه و ي,,ا س,,اواک مج ّ
ب,,ورژوايی ب,,ه اص,,طالح مخمل,,ی و ن,,ارنجی و غي,,ره ک,,ه ب,,ه وس,,يلۀ
افرادی نظير موس,وی ھ,ا در چن,د کش,ور علي,ه ي,ک نظ,ام اس,تبدادی
مجوز قانونی صورت گرفته است؟ رھب,ری ي,ک
صورت گرفت با
ّ
ّ
موقعيت ويژۀ خود و برخورداری از پاي,ه
جنبش توده ای با اتکا به
ھ,,ای اجتم,,اعی ،م,,ردم را ب,,ه ش,,کل نامح,,دود ت,,ا رس,,يدن ب,,ه خواس,,ت
ھايشان به خيابان ھا می کشاند .تنھا راه تضمين يک تغيي,ر در ھ,ر
ّ
,,روعيت
جامع,,ه ای ت,,دوام مب,,ارزات م,,ردم و زي,,ر س,,ؤال ب,,ردن مش
دولت اس,تبدادی اس,ت .مس,أله اي,ن اس,ت ک,ه آق,ای موس,وی حت,ی در
سطح ھمتايان و ھم نظران خود در ساير نقاط جھان عمل نمی کند.
از اين رو در نھايت مورد سوء استفادۀ دولت استبدای قرار گرفت.
اکنون بايد ديد که يک سال پس از وقايع اخي,ر ودر حاش,يه سياس,ت
ھ,,ای اص,,اح طلب,,ان چ,,ه درس ھ,,ايی از س,,الی ک,,ه گذش,,ت م,,ی ت,,وان
گرفت؟

عدم اتکا به اصالح طلبان و غرب
در بحبوحه ی باال گرفتن تب اعتراضات به انتخابات در  ٢٥خرداد
 ١٣٨٨م,,,ا چن,,,ين نوش,,,تيم ..." :موس,,,وی ق,,,ادر ب,,,ه رھب,,,ری حت,,,ی

طرفداران خود نيست ،چه رسد به سازماندھی مردم ايران عليه اين
تقلب بزرگ .نخستين اق,دام اعتراض,ی مي,ر حس,ين موس,وی نام,ه
نگاری با خامنه ای بود )کسی که خود ّ
مسبب و مسئول سازماندھی
اين ِشبه کودتای عليه آرای مردم است( .ھمين نخستين گام نشان داد
که آقای موسوی نسبت به سلسله مرات,ب بوروکراتي,ک ديکت,اتوری
روحانيت ،که تحت کنترل ولی فقيه )خامنه ای( اس,تّ ،
ّ
ت,وھم دارد.

طل,ب درون م,رزی و
ھمواره گرايشات مختلف بورژوايی اص,الح
ِ
ھمکارانش,,ان در جبھ,,ۀ اپوزيس,,يون ب,,رون م,,رزی )س,,لطنت طلب,,ان،
سوسيال دموکرات ھا و حتی برخی جريانات به اص,طالح "چ,پ"(
 ،تمرکز خود را بر محور دعواھای درون ھيئت حاکم گذاشته ان,د.
اکثر رسانه ھای جمعی و مطبوعات "منتقد" درونی و برونی ّ
توجه
»اصالح طلبان« و »اصول گراي,ان«
خود را به جدال ميان
معطوف نموده اند .درميان اين تبليغات گسترده ،ھيچ سخنی از نقش
و موقعيّ,,ت وي,,ژۀ طبق,,ۀ ک,,ارگر اي,,ران و س,,ابقۀ مب,,ارزاتی آن ب,,رای
ّ
تحقق دموکراسی به ميان نمی آيد .گويا اين طبق,ۀ اجتم,اعی اص,والً
وجود خارجی ندارد!
طرفداران برون و درون مرزی »اصالح طلبان« ،از زندانی شدن
رھبران اصالح طلبان و تظاھر کنندگان به درستی سخن می گويند.
بديھی است که تمامی نيروی ھای مترقی اپوزيسيون می بايست نه
تنھ,ا از حق,,وق دس,,تگير ش,,دگان و زن,,دانيان تظ,,اھرات اخي,,ر حماي,,ت
ب,,دون قي,,د و ش,,رط کنن,,د ،بلک,,ه از تم,,امی زن,,دانيان سياس,,ی ني,,ز باي,,د
حماي,,ت گ,,ردد؛ ب,,ه وي,,ژه رھب,,ران ک,,ارگرانی ک,,ه در ط,,ی س,,ال ھ,,ای
ّ
ض,د دول,ت احم,دی ن,ژاد ق,رار داش,ته
اخير در صف مقدم مبارزات
اند؛ مانند منصور اسالو و اخيراَ سعيد ترابيان و رضا شھابی و
ّ
متأسفانه در مورد کارگرانی که در  ٥سال حکومت احمدی
غيره.
نژاد زير شکنجه ھای روح,ی و روان,ی و فيزيک,ی ق,رار گرفت,ه ان,د
ھ,,يچ مطلب,,ی نوش,,ته نم,,ی ش,,ود .از ش,,کايات خ,,انواده ھ,,ای »اص,,الح
اما کوچکترين اشاره
طلبان« اظھار نگرانی می کنند )به درستی(ّ ،
اول ماه مه و صدھا
ای به کارگران شرکت واحد و دستگير شدگان ّ
فع,الين ک,ارگری ک,ه ّ
نفر از دانشجوان و زنان سوسياليست و ّ
م,دت
ّ
وضعيت خانواده
ھاست زير سخت ترين شکنجه ھا قرار گرفته و
ھای آنان ،نمی شود .علت اين "سکوت" چيست؟
علت اين برخوردھای متناقض پيچي,ده نيس,تند .س,ردمداران اص,الح
طلب و سلطنت طلب و سوسيال دموکرات نيز خ,ود دل خوش,ی از
حرکت ھای مستقل کارگری ندارند .اين رھبران اصالح طلب مانند
موسوی و خاتمی نيز برای حفظ امني,ت س,رمايه )ي,ا ب,ه زع,م خ,ود
"دمکراسی"( ،چنان چه در جايگاه قدرت قرار گيرند ،حرکت ھا و
اقدامات کارگری )اعتصابات برای ب,ازپس گ,رفتن حق,وق معوق,ه و
ايج,,اد تش,,کل مس,,تقل ک,,ارگری و غي,,ره( را -ک,,ه از منظ,,ر آن,,ان ص,,د
البته اقدامات »غيرقانونی« محس,وب م,ی ش,وند -س,رکوب خواھن,د
کرد )چند سال حاکميت موسوی ،رفسنجاتی و خاتمی نشان ب,ر اي,ن
ّ
ادع,,ا اس,,ت( .زي,,را خط,,ر ناش,,ی از ي,,ک اعتص,,اب ک,,ارگری ،ب,,رای
سرمايه داران ،به مراتب عظيم تر از حمالت »لباس شخص,ی ھ,ا«
و »بسيج«ھا به تظ,اھرات آرام و س,اکت طرف,داران اص,الح طلب,ان
است .آنان به نيکی واقف ھستند ،که جريانی مانند بس,يجی و لب,اس
شخص,,ی ) ادام,,ه دھن,,دگان انص,,ارحزب ﷲ ده نمک,,ی ھ,,ا و ﷲ ک,,رم
ھا( ،حتی چن,ان چ,ه برخوردھ,ای افراط,ی داش,ته باش,ند ،در نھاي,ت
قابل کنترل است .اقدامات رھب,ران اص,الح طل,ب حت,ی در تن,دترين
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شکل آن با خامنه ای نماينگر مصالحه با او و اص,الحات از ب,اال و
اما آغاز يک اعتصاب کارگری
گرفتن چند امتياز از وی می باشدّ .
ساده ،می تواند پايۀ ّ
کل نظام سرمايه داری را به مخ,اطره ان,دازد
کرات به
)نگرانی ای که رفسنجانی ھا و برخی از روحانيون قم به َ
آن اشاره کرده اند(.
بنابراين ،بی ّ
توجھی به موقعيت کارگران ايران از سوی طرفداران
»اصالحات« و ھمکاران بين المللی شان ،قابل درک است .تنھا آن
ھايی که خواھان گسست کامل از رژيم حاکم و براندازی ريشه ای
نظام سرمايه داری ھستند ،می توانند اھميت نقش تعيين کنندۀ طبقه
کارگر را درک کرده و مدافع آن باشند.
رژيم کن,ونی اي,ران ن,ه تنھ,ا وارث ي,ک نظ,ام س,رمايه داری بح,ران
ّ
تضاد درونی خود را نيز
سومی است ،که اضافه بر آن
زای جھان ّ
داراس,,ت .تض ّ
,,اد درون,,ی رژي,,م ني,,ز از ابت,,دا و ت,,ا کن,,ون ب,,ر مح,,ور
چگونگی احيای يک نظام سرمايه داری مدرن در ايران بوده است.
گرايش »اصالح طلب« کنونی که پايه در سرمايه ھای »صنعتی«،
»مالی« )بورس( ،تکنوکرات ھای بلن,د پاي,ۀ دس,تگاه دولت,ی ،اقش,ار
ّ
متوسط مرف,ه ب,االی شھرنش,ين
»روشنفکر« متمايل به غرب ،طبقۀ
دارد ،خواھان برقراری نظامی منطبق با قوانين بين المللی سرمايه
داری جھانی می باشد .اين گرايش به نمايندگی رفسنجانی ،موسوی
و خاتمی ،ط,ی س,ال ھ,ای پ,يش ،ب,ا عل,م ک,ردن عب,ارات ب,ی معن,ايی
نظي,,,ر »جامع,,,ۀ م,,,دنی« در جھ,,,ت تش,,,کيل ي,,,ک دول,,,ت يکپارچ,,,ۀ
بورژوايی مدرن و برقراری پيوند تنگاتنگ با دول امپرياليستی گام
برداشته است .از ديدگاه اي,ن گ,رايش ،امني,ت س,رمايه در اي,ران در
درازم ّ
,,دت ب,,ه نف,,ع ک ّ
,,ل س,,رمايه داران ايران,,ی ب,,وده و حي,,ات رژي,,م
اسالمی را به مثابۀ يک دولت »معقول« و م,ورد پ,ذيرش در س,طح
ب,ين الملل,ی ،پاي,دارتر و مس,تحکم ت,ر خواھ,د ک,رد .از اينروس,ت ک,,ه
کلي,,,ۀ ني,,,روی ھ,,,ای اپوزيس,,,يون راس,,,ت و ميان,,,ه )س,,,لطنت طلب,,,ان،
جمھوری خواھان ،دمکرات ھ,ا و ت,وده ای و اکثريت,ی ھ,ای س,ابق(
در دوره خاتمی تا ديروز در "جبھۀ  ٢خ,رداد" و ام,روز در درون
"جن,,,بش س,,,بز" ق,,,رار گرفت,,,ه ان,,,د .اي,,,ن »جبھ,,,ه« در واق,,,ع خواھ,,,ان
برقراری يک نظام سرمايه داری مدرن از طريق ادغام در سرمايه
داری جھانی بوده و تدارکات الزم ب,رای آن رون,د را زمين,ه ري,زی
ک,,رده اس,,ت .ب,,ه س,,خن ديگ,,ر ،آن ھ,,ا خواھ,,ان نظ,,امی ھس,,تند ک,,ه در
محور آن سرمايه داران قرار گرفته اند و نقش و دخال,ت دول,ت در
حيطۀ اقتصادی به ّ
حداقل ممکن برسد.
از س,,,,,وی ديگ,,,,,ر ،گ,,,,,رايش مع,,,,,روف ب,,,,,ه »اص,,,,,ول گ,,,,,را« و ي,,,,,ا
»اقت,,دارگرا« ،خواھ,,ان ت,,داوم ي,,ک نظ,,ام اس,,المی )البت,,ه ھ,,م چن,,ان
اما با اخذ امتيازات بيشتر( ،م,ی باش,د .پاي,ۀ عم,دۀ
متمايل به غربّ ،
اين گرايش در س,رمايه داران »س,نتی« ب,ازار بن,ا نھ,اده ش,ده اس,ت.
»اص,,,ولگرايان« ،چش,,,م ان,,,داز درازم ّ
,,,دت س,,,رمايه داری را نادي,,,ده
گرفته و برای حفظ ق,درت خ,ود ،من,افع ّ
ک,ل س,رمايه داری را ف,دای
من,,افع لحظ,,ه ای خ,,ود م,,ی کن,,د .برنام,,ۀ »اقتص,,ادی« اي,,ن گ,,رايش،
مح,,دود ب,,ه ف,,روش م ّ
,,واد نفت,,ی و غيرنفت,,ی و پرک,,ردن ف,,وری جي,,ب
سرمايه داران بازاری می باشد .اين گرايش در مقابل تراکم سرمايه
ّ
مؤسسات را در کنت,رل دول,ت ي,ا بخ,ش ھ,ای
ايستادگی کرده و اکثر
شبه دولتی )خودی( قرار داده است.
درگيری بين اين دو جن,اح ،در تحلي,ل نھ,ايی ص,رفا ً ب,ر س,ر "س,ھم"
شان است .انتقادھايی که روزنامه ھای "سبز" به رون,د خصوص,ی
سازی می کنند ،و يا انتقاداتی که روزنامۀ ھای ھيئت حاکمه نسبت
به به وام ھای مشکوک بانک پارسيان و امثالھم داشتند ،نشان دھندۀ

٣

درگي,,ری ب,,ر س,,ر مي,,زان "س,,ھم" اس,,ت .در ح,,ال حاض,,ر ،س,,پاه و
نيروھای ّ
مسلح )به عنوان يکی از پايه ھ,ای دول,ت فعل,ی ،در کن,ار
ّ
مؤتلفۀ بازار( ،مدت ھاست که امور اقتصادی را در دست گرفته و
اين دقيقا ً يکی از "مشکالت" جناح رفسنجانی است.
در اي,,,ران ،ق,,,درت س,,,رمايۀ تج,,,اری ماقب,,,ل س,,,رمايه داری )بخ,,,ش
ّ
محل واردات بی روي,ۀ کاالھ,ای مص,رفی و
بازاری( ايران -که از
قاچ,,اق ک,,اال و دالل,,ی و غي,,ره ارت,,زاق م,,ی کن,,د -ب,,ر ق,,درت س,,رمايه
داری صنعتی )توليدی( می چربد .اي,ن روش ،بح,ران اقتص,ادی را
تشديد کرده است .کار به جايی کش,يده ک,ه بح,ران م,الی بس,ياری از
ش,رکت ھ,,ای ب,,زرگ ص,نعتی در بخ,,ش ھ,,ای خ,ودرو )ب,,رای مث,,ال،
بدھی شش ھزار ميلي,ارد توم,ان اي,ران خ,ودرو( ،آلوميني,وم ،کش,تی
س,,ازی )ورشکس,,تگی ش,,رکت ص,,درا(  ،م ّ
,,واد غ,,ذايی ،کش,,اورزی،
پتروشيمی ،صنايع توليد الستيک ،قند و شکر را فرا گرفته است؛ و
وف,,ور کاالھ,,ای واردات,,ی در بس,,ياری م,,وارد حت,,ی امک,,ان ف,,روش
محصوالت را در بازار داخلی نابود کرده و منج,ر ب,ه اي,ن ش,ده ک,ه
کارگران بھای اين ضعف نظام سرمايه داری را در حالت »حق,وق
معوقه« بپردازند! اي,ن روش ھ,ا ،ھم,راه ب,ا تح,ريم ھ,ای اقتص,ادی،
حتی صنايع نفت و گاز را ،که نقش کليدی در اقتصاد اي,ران ب,ازی
میکنند ،در موقعيتی قرار داده اند ک,ه دچ,ار ک,اھش س,االنه  ٤ت,ا ٨
درصد استخراج اين مواد شده اند )اين درصد معادل  ٢٠٠ت,ا ٣٠٠
ّ
واقعي,ت ھ,,ا ب,ر خ,,الف نظري,,اتی
ھ,زار بش,,که در روز اس,ت!( .اي,,ن
اس,,ت ک,,ه جن,,اح احم,,دی ن,,ژاد را »س,,رمايه داری ملّ,,ی ي,,ا ب,,ومی« و
جناح رفسنجانی را »سرمايه داری بين المللی« می نامند.
بازتاب اقتصادی اي,ن وض,عيت ن,ا ب,ه س,امان ،ب,دان معن,ی اس,ت ک,ه
سرمايه داران »صنعتی« و مدرن متمايل به غرب و تکنوکرات ھا
و سرمايه داران خارج از کشور ،قادر به سرمايه گذاری امن نم,ی
باشند .زيرا نه کنترلی بر سرمايۀ خود دارند و نه نھادی وجود دارد
که امني,ت آن را تض,مين کن,د .س,ران دول اروپ,ايی قب,ل از س,رازير
کردن سرمايه ھای خود به ايران در حال مذاکره با سران رژيم در
راس,,تای تحق,,ق اي,,ن وض,,عيت ب,,وده و نتيج,,ۀ اي,,ن زمين,,ه ري,,زی ھ,,ا،
برقراری روابط حسنۀ اقتصادی و سياسی از سوی دول اروپايی و
حماي,,ت ھ,,ای کن,,ونی دول غ,,رب از حرک,,ت ھ,,ای اخي,,ر ب,,ه رھب,,ری
اصالح طلبان است .در ض,من ،نباي,د فرام,وش ک,رد ک,ه اوبام,ا ھ,ا،
سارکوزی ھ,ا و غي,ره ھ,يچ اھميت,ی ب,ه من,افع و حق,وق دمکراتي,ک
درازم ّ
,,دت م,,ردم اي,,ران و ب,,ه وي,,ژه طبق,,ۀ ک,,ارگر نم,,ی دھن,,د .اي,,ن
رھبران دول غربی ،بارھا در عمل نشان داده اند که خواھان منافع
س,,رمايه داران کش,,ورھای خ,,ود ھس,,تند .اي,,ن ھ,,ا تغيي,,رات ب,,ه س,,وی
»دمکراسی« در ايران را تنھا برای آم,اده س,ازی زمين,ه ای ب,رای
سرمايه گذاری و چپ,اول من,ابع ّ
مل,ی و اس,تثمار مض,اعف ک,ارگران
ايران ،م,ی بينن,د .چن,ان چ,ه احم,دی ن,ژاد ج,ای خ,ود را ب,ا موس,وی
تع,,ويض کن,,د ،اي,,ن دول ب,,ا ھمک,,اری دول,,ت موس,,وی در س,,رکوب
ک,,,ارگران اي,,,ران س,,,ھيم خواھن,,,د ش,,,د .س,,,رکوب مطالب,,,ات ب,,,ه ح ّ
,,,ق
کارگران ايران نيز آغازی است ب,رای س,رکوب حق,وق دمکراتي,ک
ّ
کل جامعه در دورۀ آتی.

اتکا به نيروی مستقل خود و طبقه کارگر
سال پيش  ٢٥خرداد  ١٣٨٨چنين نوشتيم:
"....توده ھای مردم به ويژه درشرايطی که به شکل خودانگيخته به

صحنۀ سياسی وارد می شوند ،انگيزه ھا و اھداف به مراتب ع,الی
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تر از رھبرانی چون موسوی دارند .جوانان ايران که برای مقابله با
ديکتاتوری باإلجبار به موسوی رضايت دادند ،باي,د از مي,ان خ,ود،
رھبران خود را انتخاب کنند .ايجاد »کميتۀ دفاع از خود« در مقابل
اوباش لباس شخصی و پليس ّ
ضد شورش در دستور کار آن ھا می
توان,,د ق,,رار گي,,رد .ھ,,ر اق,,,دامی از س,,وی ت,,وده ھ,,ای ج,,وان و ھ,,,ر
ّ
موقعي,ت
سرکوب و ھزينه ای که آن,ان پرداخ,ت کنن,د ،آن ھ,ا را در
بھتری برای تداوم مبارزات قرار می دھد .جوانان نبايد در انتظ,ار
دستورالعمل ھای موس,وی و س,تاد انتخاب,اتی او باش,ند .موس,وی در
مقام سازماندھی مقاوت توده ای نيست.
تظ,,اھرات ام,,روز باي,,د ب,,ه دس,,ت خ,,ود جوان,,ان س,,ازماندھی ش,,ود.
مقاومت يکپارچه در مقابل ارعاب و اجحافات ابزار سرکوب خامنه
ای  -احمدی نژاد می تواند خنثی گردد ،به شرطی ک,ه رھب,ری اي,ن
حرکت توده ای به دست خود جوانان بيفتد .بديھی است که مشارکت
ت,وده ای و م,,داوم ،م,,ی توان,,د سياس,,ت ھ,,ای س,,رکوب گرايان,,ۀ دول,,ت
را در نھايت خنثی کند) ".....جزوه ی» :از انتخابات تا انق,الب«،
مازيار رازی ،نشر کارگری سوسياليستی(
نقش انقالبی طبقۀ کارگر در انقالب آتی
بديھی است که حتی چنان چه ،رژيم استبدادی خامن,ه ای – احم,دی
ّ
تض,اد کن,ونی
نژاد مسالمت آميز کنار رود و دولت نوين موس,وی
را حل کرده و يک جامعه مدرن سرمايه داری احي,ا کن,د ،ھن,وز از
پس ّ
حل مسايل اساسی جامعه بر نخواھد آمد .زيرا ،رشد نيروھای
مولده و جھش تکنولوژيک در ايران الزم,ه اش انج,ام بني,ادين ي,ک
سلسله تکاليفی است که مقابل جامعه قرارگرفته اند .صنعتی ک,ردن
حل مسألۀ ّ
مل,یّ ،
حل مسألۀ ارضیّ ،
ايران بدون ّ
ح,ل مس,ألۀ زن,ان و
ّ
ساير مسائل دمکراتيک عملی نيس,ت .ح,ل تک,اليف دمکراتي,ک ني,ز
بايس,,تی ھمگ,,ام ب,,ا ح ّ
,,ل ريش,,ه ای مس,,ايل اقتص,,ادی ص,,ورت پ,,ذيرد،
وگرن,,ه ھم,,ان مس,,ائل دمکراتي,,ک ني,,ز الينح,,ل ب,,اقی خواھن,,د مان,,د.
ّ
حل ريشه ای مسايل اقتصادی نيز به مفھوم بر قراری »اقتصاد ب,ا
برنامه« )برنامه ريزی اقتصادی مطابق با نيازھای جامعه( است.
بورژوازی ايران چه در دورۀ حکومت ش,اه و چ,ه دورۀ خمين,ی )و
دورۀ رفسنجانی ،خاتمی و احمدی نژاد( ،به وضوح نشان داده است
که قابليت نه تنھا ّ
حل مسايل اساسی اقتصادی را نداشته ،بلکه توان
انج,,ام تک,,,اليف ب,,ورژوا دمکراتي,,,ک ) ّ
ح,,ل مس,,,ايل ارض,,ی ،ملّ,,,ی و
جمھ,,,,وری( را ني,,,,ز در خ,,,,ود ن,,,,دارد .اي,,,,ن رژي,,,,م ھ,,,,ای س,,,,رمايه
داری بارھا نشان داده اند که تنھا با اتکا به زور و ارعاب قادر به
حل مسايل اجتماعی محقق,ا ً
تداوم حکومت خود ھستند .عدم توانايی ّ
با نارضايتی و سپس اعتراض ھای توده ای مواجه شده و در مقابل
اين رژيم ھا راھی جز سرکوب مردم باقی نخواھد گذاشت .اين ک,ه
عمام,,,ه بس,,,ر و ي,,,ا
ش,,,کل ظ,,,اھری دول,,,ت چگون,,,ه باش,,,د )ت,,,اج دارّ ،
کرواتی( تغييری در اين امر نمی دھد.
اما ،طبقۀ کارگر اي,ران ،ب,ا وج,ود پراکن,دگی کن,ونی و ع,دم آم,ادگی
ّ
فوری برای تسخير قدرت سياسی ،تنھا نيرويی در جامعه است ک,ه
توان ّ
حل تکاليف الينحل جامعۀ ايران را در خود دارد .زيرا من,افع
ّ
درازمدت اين طبقه در اين امر نھفته است که بدون وقفه و ھم زمان
کل تکاليف دمکراتيک )مسألۀ ارضیّ ،
ّ
ملی( و سوسياليستی )کنترل
بر توليد و توزيع و اقتصاد با برنامه( را انجام دھد .بديھی است که
برای انجام چنين تکاليفی طبقۀ کارگر باي,د در مص,در ق,درت ق,رار
گيرد.

٤

ق,,درت گي,,ری طبق,,ۀ ک,,ارگر و متح,,دانش ،ب,,ه ط,,ور مس,,المت آمي,,ز
صورت نخواھد پذيرفت .زيرا که ّ
کل بورژوازی ايران )تمام باند
ھای ھيئت حاکم ،سلطنت طلبان و سرمايه داران خارج از کشور و
خادمان سوسيال دمکرات آنھا( با کمک امپرياليزم در مقابل ق,درت
گي,,ری طبق,,ه ک,,ارگر اي,,ران ،ب,,ا تم,,ام ق,,وای مس,,لحانه و اي,,دئولوژيک
ايستادگی خواھند کرد .از اينرو طبقه ک,ارگر باي,د ب,رای س,رنگونی
قھ,,ر آمي,,ز رژي,,م س,,رمايه داری و متح,,دان مل,,ی اش ،خ,,ود را آم,,اده
سازد .به سخن ديگر خود را برای يک انقالب سرخ آماده کند و نه
سبز!
طبقه کارگر تنھا به اتکا به نيروی خود و مستقل از ھر جناح و باند
حکومتی و غيرحکومتی می تواند خ,ود را ب,رای انق,الب آت,ی آم,اده
سازد .عدم شرکت ّ
تحوالت چند ھفتۀ پيش
فعال کارگران پيشرو در ّ
ّ
واقعيت است که آنان ھيچ توھّمی نسبت به »جنبش
نيز نمايانگر اين
اما به علت عدم سازماندھی سراس,ری
سبز« اصالح طلبان ندارندّ .
ّ
وضعيت کنونی قادر به ارائۀ يک بديل سرخ نيستند .اي,ن
پيشين در
کمب,,ود را ک,,ارگران تنھ,,ا ب,,ا اتح,,اد سراس,,ری در راس,,تای اعتص,,اب
عمومی و تشکيل يک حزب پيش,تاز انقالب,ی ک,ارگری در آين,ده م,ی
توانن,,,د جب,,,ران کنن,,,د .زي,,,را ،س,,,ازماندھی اعتص,,,ابات ک,,,ارگری در
راس,,تای س,,رنگونی پيروزمندان,,ه رژي,,م ،ب,,دون وج,,ود ي,,ک ح,,زب
انقالبی کارگری غيرممکن است .طبق,ۀ ک,ارگر ب,رای کس,ب
پيشتاز
ِ
اعتماد به نفس و سازماندھی و آماده سازی خود برای انقالب آتی
مبارزات کنونی خود را بر محور مطالب,اتی مانن,د کنت,رل ک,ارگری
در کارخان,,ه ھ,,ا متمرک,,ز م,,ی کن,,د .تجرب,,ۀ س,,ه دھ,,ۀ پ,,يش در زمين,,ه
اولي,ۀ
اعتراض ھا و اعتصابات کارگری ،نش,ان داد ک,ه نطف,ه ھ,ای ّ
سازماندھی در ميان کارگران وجود دارد .تش,کيل محاف,ل ک,ارگری
و گس,,ترش و ھم,,اھنگی آن ھ,,ا زمين,,ۀ مس,,اعدی ب,,رای س,,ازماندھی
ک,,ارگری ف,,راھم م,,ی آورد .ايج,,اد و گس,,ترش ھس,,ته ھ,,ای ک,,ارگری
شروی کارگری ،برای تدارک نظری
سوسياليستی مخفی ھمراه با پي ُ
و عمل,,ی رون,,د انق,,الب و در راس,,تای ايج,,اد ح,,زب پيش,,تاز انقالب,,ی،
تعيين کننده است.
تحوالت اخير در ميان جوانان و راديکاليزه شدن جن,بش
امروز ،با ّ
)ب,ا وج,ود س,,رکوب ھ,ای اخي,ر و دلس,,ردی در مي,ان برخ,ی( ،ش,,اھد
تب,,انی ھ,,ر چ,,ه بيش,,تر رھب,,ران »اص,,الح طل,,ب« ب,,ا س,,رمايه داران
درونی ،بيرونی و امپري,اليزم خ,واھيم ب,ود .در جامع,ۀ اي,ران نش,انه
ھايی از گرايشات گريز از مرکز در درون طيف اصالح طلبان به
چشم می خورد ،و اي,ن رون,د ّ
ش,دت خواھ,د ياف,ت .ب,ديھی اس,ت ک,ه
جن,,بش ض ّ
,,د اس,,تبدادی کن,,ونی ني,,از ب,,ه رھب,,ری خواھ,,د داش,,ت .اي,,ن
رھبری تنھا رھبری طبقۀ کارگر است .اکنون زمان آن ف,را رس,يده
اس,,ت ک,,ه ک,,ارگران پيش,,رو وارد مي,,دان ش,,ده ت,,ا از موقعي,,ت نس,,بتا ً
ض,,عيف رژي,,م و ب,,ورژوازی ب,,رای پيش,,برد من,,افع و تحق,,ق خواس,,ت
ھ,,,ای ديرھنگ,,,ام خ,,,ود ح,,,داکثر اس,,,تفاده را ب,,,رده و کارھ,,,ای ناتم,,,ام
اعتصابات چند سال پيش را به فرج,ام برس,انند .ب,ا چن,ين اق,داماتی،
ّ
موقعيت قرار می گيرد که جن,بش ت,وده ای کن,ونی
طبقۀ کارگر در
اما
را تقويت کرده و بديلی به رھبری »اصالح طلبان« ارائه دھدّ .
ام,روز ،ب,رای برداش,,تن گ,ام نخس,ت ،در ص,,در مب,ارزات ک,,ارگران
پيش,,,رو ،ي,,,ک مطالب,,,ه و اق,,,دام ق,,,رار گرفت,,,ه اس,,,ت :ت,,,دارک ب,,,رای
اعتصاب عمومی!
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طرد شيوه مسالمت آميز و تدارک برای انقالب
سال پيش در  ٦تير  ١٣٨٨چنين نوشتيم:

"....در وضعيت کنونی ايران ،که ميليون ھا نفر از جوانان و اقشار
متفاوت اجتماعی پا به صحنۀ مبارزات ّ
ضد اس,تبدادی گذاش,ته ان,د،
در وضعيتی که بحران سياسی و اقتصادی به ّ
حدی رسيده است که
بحث پيرامون "چشم انداز برون رفت از بحران جامعه" به يکی از
مسايل محوری ما تبديل شده است ،بديل ھای سياسی متفاوتی برای
ّ
حل مشکل جامعه در مقابل ھم مطرح می گردند .نخستين بديل ،که
ّ
وضعيت کنونی بخش عمدۀ طيف اپوزيسيون داخ,ل و خ,ارج را
در
در ب,ر م,ی گي,رد ،ب,ديل "اص,الح طلب,ان" )ي,ا سوس,يال دموکراس,,ی(
تحول
است .امروز بخش وسيعی از نيروھای اپوزيسيون ،خواھان ّ
مسالمت آميز و بدون قھر ازدرون نظام کنونی و از "ب,اال" ھس,تند.
تظاھرات اخير تحت رھبری مير حسين موسوی و با حمايت س,اير
نيروھای اپوزيسيون ب,ورژوايی )طرف,داران عقاي,د و راه ح,ل ھ,ای
سوسيال دموکراسی( نمود اي,ن گ,رايش فک,ری اس,ت .تجرب,ۀ ھش,ت
سال حکومت خاتمی و چند ھفته دخالت ھای ميرحسين موسوی در
عم,,ل نش,,ان داده اس,,ت ک,,ه اي,,ن ھ,,ا ،راه ح,,ل ب,,رون رف,,ت از بح,,ران
سياس,,ی نيس,,ت .دول,,ت احم,,دی ن,,ژاد/خامن,,ه ای ب,,ا ني,,روی ھ,,ر چ,,ه
شديدتر تظاھرات مسالمت آميز طرفداران اص,الح طل,ب را در ھ,م
ش,,کانده و در نھاي,,ت ب,,ار ديگ,,ر ب,,ا اتک,,ا ب,,ه اوب,,اش و چم,,اق داران
ھميشگی اش ،چند صباحی به حيات ننگين و نکبت بار خ,ود ادام,ه
خواھد داد .
ّ
درازم,دت ب,رای
بديل ديگر ،تغييرات بنيادی و ي,افتن راه ح,ل ھ,ای
تحقق آزادی ھای نه تنھ,ا م,دنی ،اجتم,اعی و سياس,ی ،بلک,ه آزادی
اقتصادی است .بديلی که ّ
کل نظام سرمايه داری را زير سؤال برده
و آلترناتيو ي,ک حکوم,ت ک,ارگری دموکراتي,ک را ط,رح م,ی کن,د.
بديلی که اکثر زحمتکشان جامعه و تم,ام قش,رھای تح,ت س,تم را ب,ه
اھداف عالی و نھايی آن ھا می رساند .در تظاھرات اخير بارھ,ا و
بارھا شاھد بوديم ھنگامی که توده ھای مردم با ابزار س,رکوب رو
به رو شدند و به عبارتی تمامی منافذ و مجاری اعت,راض ب,ه روی
آن ھا بسته شد" ،سکوت "را شکانده و با صدای رسا شعار "مرگ
بر ديکتاتوری" و "سرنگون باد نظام "را سر دادند .به سخن ديگر
سرنگونی دولت سرمايه داری ،به عنوان يک آلترناتيو ،در سطح
جامعه طرح شده است و اين بديل در تقابل کامل با سياست اصالح
طلبان قرار دارد) "...جزوه ی» :از انتخاب,ات ت,ا انق,الب« ،مازي,ار
رازی ،نشر کارگری سوسياليستی(
امروز طرح مسألۀ فروپاشی نظام موجود ،ھر روز صورتی عينی
تر و ملموس تر از گذشته به خود می گيرد؛ حتی مدافعان رژيم نيز
ب,,دان اذع,,ان داش,,ته و از اي,,ن رو ب,,ه ھ,,راس افت,,اده ان,,د و از وق,,وع
نزديک آن به يکديگر ھشدار می دھند )رج,وع ش,ود ب,ه نام,ۀ اخي,ر
رفس,,,نجانی ب,,,ه خامن,,,ه ای( .ھمچن,,,ين ،بح,,,ران عمي,,,ق اقتص,,,ادی و
اختالف ھای درونی رژي,م ،زمين,ه را ب,رای مب,ارزات راديک,ال ت,ر
ک,,ارگران و زحمتکش,,ان در جھ,,ت س,,رنگونی رژي,,م س,,رمايه داری
بيش از پيش فراھم می کند .به س,خن ديگ,ر دوره آت,ی ،دورۀ جن,گ
داخل,,ی ،قي,,ام و انق,,الب اس,,ت .ب,,ديھی اس,,ت ک,,ه ھ,,ر انقالب,,ی ني,,ز در
درون خود »ھرج و مرج«» ،توطئه« و »کش,تار و خ,ونريزی« ب,ه
ھم,,,راه خواھ,,,د داش,,,ت .ھ,,,ر انقالب,,,ی ھم,,,راه خ,,,ود نيروھ,,,ای »ض ّ
,,,د
انقالبی« را نيز پرورش می دھد؛ يعن,ی عناص,ر کھن,ه و ارتج,اعی
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که خواھان حفظ ش,رايط موج,ود و مناس,بات ج,اری جامع,ه ھس,تند؛
انق,,الب يعن,,ی »جن,,گ« طبق,,اتی؛ يعن,,ی برآم,,د تض ّ
,,اد قھرآمي,,ز مي,,ان
عناصر مترقی و عناصر ارتجاعی و کھن,ۀ جامع,ه .در اي,ن جن,گ،
ّ
ماھيت طبقاتی خود ،در مقابل يا در کنار يک,ديگر
نيروھا ،بسته به
ص,,ف آراي,,ی ک,,رده و ت,,ا غلب,,ه يک,,ی ب,,ر ديگ,,ری پ,,يش م,,ی رون,,د .از
سياس,,تمداران ب,,,ورژوازی ک,,ه ام,,,روز م,,,ردم را در خياب,,ان ھ,,,ا ب,,,ه
"سکوت" و روش "مسالمت آمي,ز" تش,ويق م,ی کنن,د  ،باي,د پرس,يد:
در شرايطی که جوانان مبارز ايران بدون خشونت و دست بردن به
سالح اين چنين به خاک و خون کشيده شدند ،چرا نبايد "حق" دفاع
از خ,,ود داش,,ته باش,,ند و مب,,ارزه را ب,,رای غلب,,ه ب,,ر دش,,من ،ول,,و ب,,ا
ّ
توسل به روش ھای قھرآميز تا انتھا به پ,يش برن,د؟ چ,را نباي,د در
می دھند ،امکان پيروزی
مبارزاتی که بھای آن را با خون خود
و از مي,,ان برداش,,تن تم,,امی م,,زدوران و اب,,زار س,,رکوب آن ھ,,ا را
داشته باش,ند؟ اي,ن موعظ,ه ھ,ا ب,رای تش,ويق ب,ه آرام,ش و دوری از
خشونت ديگر چيست؟ به عبارت ديگر ،چرا از جوانان خواسته می
شود که کشته شوند و پاسخ اين مزدوران را ندھند؟
بر خالف نظر سوسيال دمکرات ھا و اصالح طلبان ليبرال ،انقالب
منطق خود را نيز دارد .قيام توده ای ،به قول انگلس ،ي,ک »ھن,ر«
اس,,ت» .جن,,گ طبق,,اتی«» ،انق,,الب«» ،قي,,ام« و »تس,,خير ق,,,درت«
دارای »نظم« ويژه ای است ،که کليۀ پتانسيل نيروھ,ای انقالب,ی را
در راس,,تای س,,رنگونی ني,,روی ض ّ
,,د انقالب,,ی بس,,يج م,,ی کن,,د .نظم,,ی
است که تدارک و تحقق سرنگونی رژيم و س,اخت بن,ای ي,ک رژي,م
ن,,وين را ب,,ه فرج,,ام م,,ی رس,,اند .چن,,ان چ,,ه انق,,الب از س,,ازماندھی و
برنامه ريزی صحيح برخوردار و رھبری کارگری انقالب,ی داش,ته
باشد ،خونريزی و کشتار ب,ه مرات,ب پ,ايين ت,ر از آن چ,ه ک,ه در دو
ھفتۀ پيش رخ داده است ،خواھد بود.
کارگران ايران و انقالب
سؤال اساسی ای که در مورد وض,عيت اي,ران در مقاب,ل م,ا مط,رح
می گردد اينست که :آيا طبقۀ کارگر ايران تجربه ،آگاھی و آمادگی
کافی برای تدارک انق,الب و ج,ذب اکثري,ت قش,رھای تح,ت س,تم ب,ه
دور برنامۀ خود را داراست يا خير؟ به اعتقاد ما پاسخ مثبت است.
طبقۀ کارگر اي,ران ،ن,ه تنھ,ا در ھ,ر جنبش,ی در راس,تای س,رنگونی
رژيم ّ
فعاالنه سھيم خواھد بود ،که نق,ش مح,وری و تعي,ين کنن,ده ای
نيز ايفا خواھد کرد.
تح,والت آت,ی اي,ران ،مس,ألۀ س,رنگونی رژي,م ب,ا
به سخن ديگ,ر ،در ّ
حض,,ور ف ّع,,ال ک,,ارگران ج,,وان در ص,,حنه جن,,گ و انق,,الب ،پيون,,د
خورده است .بدون دخالت مس,تقيم اي,ن طبق,ه ،س,رنگونی ي,ا اص,والً
صورت نمی گيرد و يا جنگ داخلی به نفع ّ
ضد انقالب )و فی المثل
در اشکال انقالب ھای رنگی( خاتمه م,ی ياب,د .حض,ور ّ
فع,ال طبق,ۀ
ک,,ارگر در ص,,حنه جن,,گ ،تنھ,,ا تض,,مين جل,,وگيری از ھ,,رج و م,,رج
است.
طبقۀ کارگر در ايران ھم تجربۀ تاريخی )قيام بھم,ن م,اه  (١٣٥٧و
ھم تجربۀ تشکيالتی )اعتصابات سال ھای پيش( را دارد .ھيچ يک
از قش,,,رھای تح,,,ت س,,,تم جامع,,,ه و ھ,,,م چن,,,ين دس,,,ته ھ,,,ا و اح,,,زاب
رنگارنگ سياسی اپوزيسيون در چنين موقعيتی نيستند.
انقالب بھمن  ١٣٥٧ايران بيش از ھر چيز ،بيانگر آغاز يک دوره
مداخل,,ۀ ت,,وده ھ,,ای ميلي,,ونی در تعي,,ين سرنوش,,ت خ,,ود و نظ,,م ن,,وين
ّ
خاص,ی و
اجتماعی بود .طبقۀ کارگر ايران بدون ھ,يچ تجرب,ۀ قبل,ی
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از درون سال ھا اختناق ديکتاتوری نظامی »شاھنشاھی« ،دخ,التی
از نظر وسعت و عمق ،غير قابل مقايسه با ھيچ يک از انقالب ھای
توده ای -چه در تاريخ دوران پيشين ايران و چه ساير انقالب ھای
معاص,,ر -انج,,ام داد .انق,,الب اي,,ران نمون,,ه ب,,ارزی ب,,ود از اي,,ن ک,,ه
چگون,,ه ي,,ک جن,,بش ت,,وده ای در جري,,ان تک,,املش م,,ی توان,,د ق,,درت
سياس,,ی و نظ,,,امی ي,,ک ديکت,,,اتوری وحش,,,ی ب,,ورژوايی متک,,,ی ب,,,ر
امپرياليزم را در ھم بکوب,د )و البت,ه نش,ان داد ک,ه در ص,ورت نب,ود
ي,,ک رھب,,ری ص,,حيح ،چگون,,ه انق,,الب زمين,,ه را ب,,رای تض,,عيف ي,,ا
نابودی خود فراھم می آورد(.
برای نخستين بار در تاريخ اي,ران ،در ّ
م,دت زم,ان کوت,اھی ،ع,الی
ت,,رين اش,,کال خ,,ود -س,,ازماندھی ت,,وده ھ,,ا ،ش,,وراھای ک,,ارگران،
دھقان,,ان و س,,ربازان و کميت,,ه ھ,,ای اعتص,,اب و محل,,ه ھ,,ا و غي,,ره-
شکل گرفتند .جنبش زنان که سال ھا در حالت س,کون و انفع,ال ب,ه
سر می برد ،برای مطالبۀ خواست ھ,ا و حق,وق خ,ود پ,ا ب,ه عرص,ۀ
مبارزات گذاشت؛ مليت ھای تحت ستم )کردھا ،عرب ھا ،بلوچ ھا
و مردم ترکمن صحرا( برای کسب حق تعيين سرنوش,ت ب,ا روحي,ۀ
قاطع وارد کارزار مبارزه شدند .مب,ارزات بيک,اران ب,رای کس,ب و
تضمين شغل و بيمه ھای تأمين اجتماعی و جنبش دانشجويی ب,رای
نظارت بر نظام آموزشی و استقالل آن از دولت و غيره در انقالب
مشاھده شدند.
کليۀ اين تجارب در پوست و استخوان کارگران و زحمتکشان باقی
مانده است و در وضعيت بروز جنگ و انقالب آتی ،در سطح عالی
تری ّ
مجدداً می تواند تکرار شود.
در مقاب,,ل ،اپوزيس,,يون ب,,ورژوايی )جبھ,,ۀ مل,,ی و نھض,,ت آزادی و
امثالھم( ھمانند يک طفل عليل در مقابل چنين جنبشی به مثابۀ ي,ک
صرف ،مبھوت باقی ماند )سياس,ت ھ,ای خ,اتمی و ميرحس,ين
ناظر ِ
ِ
موسوی بی شباھت به ھمقطاران سابق خود نيست(.
اضافه بر اين ھا ،ط,ی  ٣١س,ال اختن,اق ح,اکم ،طبق,ۀ ک,ارگر اي,ران
نشان داد که با تمامی فراز و فرودھ,ا ،دس,ت از مب,ارزه ب,ر نداش,ته
اس,,ت .تنھ,,ا اف,,راد مغ,,رض اي,,ن واقعي,,ت را انک,,ار م,,ی کنن,,د .ص,,دھا
اعتصاب کارگری در کارخانه ھای ايران ،طغيان شھرھای ايران،
وق,,ايع »اس,,الم ش,,ھر« ،مب,,ارزات ک,,ارگران ھف,,ت تپ,,ه ،ص,,درا ،و
ک,,ارگران نس,,اجی کردس,,تان و غي,,ره ھم,,ه حکاي,,ت از ت,,داوم جن,,بش
ک,ارگری اس,ت .جنبش,ی ک,ه س,وای تم,امی فرازھ,ا و فرودھ,ا ،دوره
ھايی از اختگی و سستی يا ّ
غرش و طغيان  ،در مجموع متکامل و
روبه جلو بوده و اين حقيقتی است که به ھ,يچ رو نم,ی ت,وان انک,ار
کرد.
مبارزه برای قدرت سياسی
از ديدگاه مارکسيست ھ,ای انقالب,ی ،انق,الب مب,ارزه ای اس,ت مي,ان
نيروھای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی .دولت ابزاری است در
دست نيروھای غالب اجتماعی .اين اب,زار ھمانن,د ماش,ينی ،اج,زای
ّ
محرک ،موتور ،مکانيزم انتقال و
مشخص خود را داراست :نيروی
مک,,انيزم اجراي,,ی  .ني,,روی مح ّ
,,رک دول,,ت من,,افع طبق,,اتی اس,,ت؛
مکانيزم موتوری آن تھييج ،نشريات ،تبليغات و مدارس ،حزب ھا،
مس,,اجد ،تظ,,اھرات خياب,,انی و قي,,ام ھاس,,ت .مک,,انيزم آن تش,,کيالت
مقننه ،طبقه ،قشرھای ممتاز جامعه ،روحانيون ،می باشد و باألخره
مکانيزم اجرايی آن دستگاه اداری ،پاسداران ،پليس ،بسيجی و لباس
شخصی ھا ،دادگاه ھا ،زندان ھا و سپاه است.
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ام,ا
گرچه دولت برای قشرھای درگير جنگ فی نفسه ھدف نيستّ ،
اب,,زار عظيم,,ی اس,,ت ب,,رای س,,ازماندھی ،ب,,رھم زدن و س,,ازماندھی
ّ
مجدد مناسبات اجتماعی  .ھ,ر تش,کيالت سياس,ی )چ,ه ب,ورژوايی و
چه کمونيستی ( می کوشد تا قدرت سياسی را بدست آورد تا از اين
طريق بتواند دول,ت را در خ,دمت طبق,ه ای ک,ه وی نماين,دگی آن را
عھده دار است ،قرار دھد.
»ھرج و مرج«» ،قيام«» ،توطئه« و »جنگ داخلی« ،ھمه اج,زای
جداناپذير »انقالب« ھستند .در ھر حرکتی برای سرنگونی دول,ت،
جريان ھای سياسی ،اگر ساده لوح نباش,ند ،ب,ا ھ,دف تس,خير ق,درت
وارد ک,,,ارزار جن,,,گ و مب,,,ارزه م,,,ی ش,,,وند .در جن,,,گ داخل,,,ی،
نيروھا ،متحدان طبيعی خود را در سنگرھای جنگ پيدا می کنند.
نيروھايی که خواھان حفظ نظام سرمايه داری و دولت آن ھستند )و
صرفاً در صدد تغيير نام »رژيم« يا »حکومت« اند( ،در يک جبھه
قرار می گيرند و برعکس ،نيروھايی که خواھان سرنگونی دول,ت
س,,,رمايه داری )در تم,,,امی اش,,,کال آن( و ج,,,ايگزينی آن ب,,,ا دول,,,ت
کارگری و دموکراتيک اند در يک سنگر مشترک قرار می گيرند.
در جنگ داخل,ی ،ھ,ر ني,رو ،ن,اگزير در جبھ,ه متح,دان واقع,ی خ,ود
قرار می گيرد.
در ص,,ورت ب,,روز اع,,تالی انقالب,,ی در اي,,ران ،ک,,ارگران پيش,,رو،
گ,,رايش ھ,,ای آنارشيس,,تی و آن,,ارکو سنديکاليس,,تی در درون جن,,بش
کارگری ،مارکسيست ھ,ای انقالب,ی ،زن,ان ،ملي,ت ھ,ای تح,ت س,تم،
دھقان,,,ان فقي,,,ر در ي,,,ک س,,,نگر قرارم,,,ی گيرن,,,د .در مقاب,,,ل آن ھ,,,ا،
نيروھ,,ای طرف,,دار نظ,,ام س,,رمايه داری س,,نگربندی خواھن,,د ک,,رد.
نيروھ,,,,ای بين,,,,ابينی در جس,,,,تجوی جبھ,,,,ه ای خواھن,,,,د ب,,,,ود ک,,,,ه از
سازماندھی بھتری برخ,وردار اس,ت و از جھ,ت ،عنص,ر "محافظ,ه
کاری" در آن ھا مشھود است؛ ھر چه طبقۀ کارگر قاطعانه ت,ر و
با اعتماد نفس بيشتری عمل کند ،به ھمان نسبت می تواند قشرھای
بينابينی )ليبرال ھا ،دمکرات ھا ،خرده بورژوازی و غي,ره( را ب,ه
خود جلب کند .مارکسيست ھ,ای انقالب,ی ھ,يچ گ,اه از قب,ل از وق,وع
انقالب ،به روی خرده بورژوازی حس,ابی ب,از نم,ی کنن,د ،چ,را ک,ه
اين,,ان ب,,ه مح,,ض مش,,اھده ک,,وچکترين ض,,عفی ،جبھ,,ۀ خ,,ود را تغيي,,ر
می دھند .خرده بورژوازی گرچه قادر است شور و شوقی ناگھانی
و حت,,ی خش,,می انقالب,,ی از خ,,ود نش,,ان دھ,,د ،ا ّم,,ا پش,,تکار ن,,دارد .ب,,ه
محض برخورد با ناماليمات دلسرد می شود و از ّ
قل,ۀ بلن,د امي,د در
سراشيب سرخوردگی می افتد.
تح,والت غيرمترقب,ه )حمل,ه نظ,امی ي,ا
بنابراين ،در ص,ورت وق,وع
ّ
جنگ داخلی( مارکسيست ھای انقالبی موظفند که جن,گ داخل,ی را
به انقالب و نھايتا ً قيام ت,وده ای ب,رای تس,خير ق,درت تب,ديل کنن,د؛ و
اين امر امکان پذير نيست مگر اين ک,ه از ابت,دا اعتم,اد ب,ه نف,س در
درون طبقۀ کارگر وجود داشته باشد .طبقه کارگر فقط در صورتی
می تواند اعتماد به نفس الزم را برای براندازی حکومت ب,ه دس,ت
آورد که چشم انداز روشنی در برابرش گشوده شود و فرصت بيابد
که تناسب نيروھا را -که به نفع او در حال تغيير ھستند -در مي,دان
عمل بيازمايد ،و ضمنا ً وج,ود ي,ک رھب,ری مطم,ئن از خ,ود ،ثاب,ت
قدم ،و بصير را در باالی سر خود حس کند.
 ٢٥خرداد ١٣٨٩
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به کارگران اتحاد جماھير شوروی
لئون تروتسکی ،مه ١٩٤٠

٧

درود بر کارگران شوروی ،کشاورزان مزارع اشتراکی ،سربازان
ارتش س,رخ و ملوان,ان ني,روی دري,ايی س,رخ! درودھ,ای م,ن را از
مکزيک ،اين سرزمين دوردست ،پذيرا باشيد؛ سرزمينی که پس از
تبعيد به ترکيه به دست باند استالين و پس از آن که بورژوازی مرا
از کش,,وری ب,,ه کش,,ور ديگ,,ر م,,ورد تعقي,,ب ق,,رار داد ،ب,,ه آن پناھن,,ده
شدم.
رفقای عزيز! مطبوعات دروغ گوی استالينيستیّ ،
م,دت ھاس,ت ک,ه
از روی خصومت ،در مورد تمامی مسائل ،من جمله آن چه ک,ه ب,ه
خود من و ھمفکران سياسی من مربوط می شود ،شما را می فريفته
ِ
اس,,ت .آن چ,,ه ش,,ما داري,,د ،مطبوع,,ات ک,,ارگری نيس,,ت؛ ش,,ما تنھ,,ا
مطبوع,,ات بوروکراس,,ی را م,,ی خواني,,د؛ مطبوع,,اتی ک,,ه ب,,ه ط,,ور
سيستماتيک دروغ پردازی می کند تا بلکه شما را در تاريکی نگ,اه
طفيلی ممتاز را حفظ کند.
کاست
دارد و بدين گونه ،امنيت يک
ِ
ِ

تاريخ نگارش :مه ١٩٤٠
نخستين انتشار :بين الملل چھارم ،جلد  ،١شمارۀ  ،٥اکتبر
 ،١٩٤٠صص١٤١-١٤٠ .
ترجمه :بين الملل چھارم
ترجمه از انگليسی به فارسی :آرمان پويان

ّ
مقدمۀ مترجم :نامۀ زير از تروتسکی خطاب به کارگران شوروی،
بی ترديد يکی از اسناد با ارزش تاريخی است که به روشنی نش,ان
می دھد نقد و موضع گيری تروتسکی در قبال ش,وروی ،از اس,اس
با موضع گيری بورژوازی و امپرياليسم متفاوت بوده است .آن جا
که تروتسکی آشکارا اعالم می کند که با تمام توان خود از شوروی
و دس,تاوردھای ب,,ه ج,,ای مان,,ده از انق,,الب اکتب,,ر دف,,اع خواھ,,د ک,,رد،
عم,,الً راه را ب,,ه روی دروغ پ,,ردازی ھ,,ا و سفس,,طه ھ,,ای مک ّ
,,رر و
متداول استالينيست ھ,ا ،اي,ن دش,منان سرس,خت مارکسيس,م انقالب,ی،
ام,,,ا تروتس,,,کی ،ھوش,,,يارانه اع,,,الم م,,,ی کن,,,د ک,,,ه اي,,,ن
م,,,ی بن,,,ددّ .
"دس,تاوردھا" ،ض,من آن ک,ه م,ی باي,د م,ورد دف,اع ق,رار گي,رد ،تنھ,ا
زم,انی ب,ه م,,ردم ش,وروی خ,,دمت خواھ,د ک,رد ،ک,,ه آن ھ,ا در مقاب,,ل
دس,,تگاه ع,,ريض بوروکراس,,ی اس,,تالينی بايس,,تند .ب,,رخالف اتھام,,ات
نن,,گ آور استالينيس,,,م ،ھم,,,ين نام,,,ه ب,,,ه تنھ,,,ايی نش,,,ان م,,,ی دھ,,,د ک,,,ه
تروتسکی نه انديشۀ نابودی شوروی و "خدمت به امپرياليسم" ،ک,ه
ّ
مج,,دد" آن را از طري,,ق قي,,ام ک,,ارگران ،دھقان,,ان ،و
فک,,ر "زاي,,ش
س,,ربازان ارت,,ش س,,رخ و زحمتکش,,ان درس,,ر داش,,ته اس,,ت .ت,,اريخ،
ّ
ص,حت تحلي,ل ھ,ای لئ,ون تروتس,کی ،اي,ن
بھترين گ,واھی اس,ت ک,ه
انقالبی پيگير و خستگی ناپذير را نشان می دھد.

آنان که جرأت می کنند تا در مقابل بوروکراسی منفور جھانی فرياد
بزنند" ،تروتسکيست" ،گماشتگان يک قدرت خارجی ،خط,اب م,ی
شوند؛ به آن ھا برچس,ب جاس,وس م,ی خ,ورد -ت,ا دي,روز ،جاس,وس
ھای آلمان و امروز جاسوس ھای انگلستان و فرانسه -و بعد ھم به
سوی جوخۀ مرگ فرستاده می شوند .ده ھا ھ,زار نف,ر از مب,ارزين
انقالب,,ی ،در مقاب,,ل پ,,وزۀ گرب,,ه ھ,,ای گ.پ.او) (١در اتح,,اد جم,,اھير
ش,وروی و کش,ورھای اط,راف ،ب,ه خص,وص در اس,پانيا ،ب,ه خ,اک
افتاده اند.
تمامی آن ھا به عنوان کارگزاران فاشيسم ّ
معرفی شدند .اي,ن تھم,ت
نفرت انگيز را باور نکنيد! جرم آن ھا ،دفاع از کارگران و دھقانان
در مقابل سبعّيت و درنده خويی بوروکراسی بود .تمامی گارد سابق
بولشويس,,م ،تم,,امی ي,,اران و ھمک,,اران لن,,ين ،ھم,,ۀ مب,,ارزين انق,,الب
اکتبر ،ھمۀ قھرمانان جنگ داخلی ،به دست اس,تالين ب,ه قت,ل رس,يده
اند .در تاريخ ،نام استالين برای ھميشه با داغ رسوايی قابيل به ثبت
خواھد رسيد!
انقالب ،برای بوروکرات ھا به وجود نيامد!
انقالب اکتبر ،به خاطر زحمتکشان و نه به خاطر انگل ھای جديد،
ام,ا در نتيج,ۀ ت,أخير در انق,الب جھ,انی ،در نتيج,,ۀ
ص,ورت گرف,تّ .
فرس,,,ودگی و عموم,,,ا ً عق,,,ب نش,,,ينی ک,,,ارگران روس,,,يه و خصوص,,,ا ً
کاس,ت خش,ن و طفيل,ی ،ک,ه رھب,ر آن اس,تالين
دھقانان روسيه ،ي,ک
ِ
است ،خود را در جمھ,وری ش,ورايی و در مقاب,ل م,ردم خ,ود ،برپ,ا
کرد.
حزب بولشويک سابق ،ب,ه اب,زاری ب,رای اي,ن کاس,ت ب,دل ش,د .ب,ين
الملل کمونيست ،که روزی سازمانی جھانی ب,ود ،ام,روز ب,ه اب,زار
سازشکار اوليگارشی مسکو تبديل شده است .شوراھای کارگران و
دھقانانّ ،
مدت ھاس,ت ک,ه ن,ابود ش,ده و ج,ای خ,ود را ب,ه کميس,رھا،
دبيران [حزب] و عوامل منحط گ.پ.او داده است.
ا ّم,,ا ،خوش,,بختانه ،ھن,,وز در مي,,ان دس,,تاوردھای ب,,ه ج,,ای مان,,ده از
انقالب اکتبر ،صنعت ملی شده و اقتص,اد اش,تراکی ش,وروی وج,ود
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دارد .ب,ر چن,ين بني,انی اس,ت ک,ه ش,وراھای ک,ارگران ،م,ی توان,د ب,ه
س,,اخت جامع,,ه ای ن,,وين و ش,,ادتر بپ,,ردازد .اي,,ن بني,,ان ،تح,,ت ھ,,يچ
شرايطی نمی تواند از سوی ما به بورژوازی جھانی واگ,ذار ش,ود.
اين وظيف,ۀ انقالبي,ون اس,ت ک,ه ب,ا چن,گ و دن,دان از ھ,ر آن چ,ه ک,ه
طبقۀ کارگر به دست آورده است ،دفاع کند؛ چه حقوق دموکراتيک
و برنامۀ تعيين سطح دستمزد ) ،(٢و چ,ه مل,ی س,ازی اب,زار تولي,د و
اقتصاد برنام,ه ري,زی ش,ده ،ب,ه مثاب,ۀ يک,ی از پي,روزی ھ,ای عظ,يم
نوع بشر.

٨

ھدف بين الملل چھارم

کسانی که قادر نيستند از دس,تاوردھای ت,اکنون ب,ه دس,ت آم,ده دف,اع
کنند ،ھرگز نمی توانند برای مطالبات نوين مبارزه نمايند .برخالف
ابھامات امپرياليستی ،ما با تمام ت,وان خ,ود از اتح,اد ش,وروی دف,اع
خواھيم کرد .با اين حال ،دستاوردھای انقالب اکتبر تنھا زمانی در
خ,,دمت م,,ردم خواھ,,د ب,,ود ک,,ه آن ھ,,ا قابليّ,,ت خ,,ود را در برخ,,ورد ب,,ا
بوروکراسی استالينيستی به اثبات رسانند ،ھمانند ھم,ان برخ,وردی
که روزی با بوروکراسی و بورژوازی تزار داشتند.
استالينيسم ،اتحاد شوروی را در معرض خطر قرار می دھد
اگر حيات اقتصادی شوروی بنا به منافع مردم ھدايت شده بود؛ اگر
بوروکراسی قسمت عمدۀ درآمد ملی را نبلعيده و بيھود تلف نک,رده
بود؛ اگر بوروکراسی منافع حياتی مردم را زير پ,ا ل,ه نک,رده ب,ود،
آن گاه اتحاد جماھير شوروری سوسياليستی م,ی توانس,ت ھ,م چ,ون
يک آھنربا ،به قط,ب بزرگ,ی ب,رای ج,ذب زحمتکش,ان جھ,ان تب,ديل
مصونيت آن از ّ
ّ
تعرض نيز تضمين گردد.
شود و
اما رژيم ننگين و مس,تبد اس,تالين ،ش,وروی را از اي,ن ق,درت ج,ذب
ّ
ّ
اکثري,ت
خود محروم ساخته است .در طی جن,گ ب,ا فينلن,د ،ن,ه فق,ط
ّ
اکثريت کارگران فينلند ني,ز نش,ان دادن,د ک,ه
دھقانان فينلند ،که حتی
در طرف بورژوازی خود ھس,تند .اي,ن موض,وع چن,دان ھ,م عجي,ب
نيست ،چرا که آن ھا از ستم بی مانندی که بوروکراسی استالينی به
کارگران اطراف لنينگراد و ّ
کل شوروی روا می دارد ،آگاه ھستند.
بدين ترتيب ،بوروکراس,ی استالينيس,تی -ک,ه در وط,ن اش جس,ور و
تشنۀ خون ،و در پ,يش روی دش,منان امپرياليس,ت ،ب,زدل اس,ت -ب,ه
سرچشمۀ اصلی خطر جنگ برای اتحاد شوروی بدل گرديده است.
س,وم ،متالش,ی و مض,محل ش,ده
حزب بولشويک سابق و بين المل,ل ّ
اس,,ت .انقالبي,,ون ص,,ديق و پيش,,رو ،در خ,,ارج ب,,ين المل,,ل چھ,,ارم را
تشکيل داده اند ک,ه ت,اکنون بخ,ش ھ,ايی را در اکث,ر کش,ورھای دني,ا
بنانھاده است .من عضوی از اين بين الملل جديد ھستم.
برای مشارکت در اين کار ،من زير ھمان پرچمی باقی می مانم که
ھم,راه ب,,ا ش,ما ي,,ا پ,دران و ب,,رادران بزرگت,ان در س,,ال  ١٩١٧و در
سراسر سال ھای جنگ داخلی ،به آن خدمت ک,ردم؛ ھم,ان پرچم,ی
که تحت آن ،با يک ديگر و در کنار لنين ،دولت ش,وروی و ارت,ش
سرخ را بنيان نھاديم.

ھدف بين الملل چھارم ،بسط انقالب اکتبر به تمام جھ,ان و در ع,ين
حال ،زايش ّ
مجدد اتحاد جماھير شوروی از طريق پاکسازی آن از
وجود بوروکراسی انگلی است .چنين ھدفی ،تنھا از يک راه محقق
م,,ی ش,,,ود :خي,,,زش ک,,,ارگران ،دھقان,,ان ،س,,,ربازان ارت,,,ش س,,,رخ و
ملوانان نيروی دريايی سرخ عليه کاست جديد ستمگران و انگل ھا.
ب,,رای آم,,اده س,,اختن اي,,ن خي,,زش ،ب,,ه حزب,,ی جدي,,د ني,,از اس,,ت -ي,,ک
متھور و صادق انقالبی ،متشکل از ک,ارگران پيش,رو .ب,ين
سازمان
ّ
الملل چھارم ،وظيفۀ خود را ساختن چنين حزبی در اتحاد ش,وروی
می داند.
کارگران پيشرو! نخستين کسانی باشيد که به سوی پرچم مارکس و
لنين ،که اکنون پرچم بين الملل چھارم است ،صف آرايی می کنيد!
ّ
ممنوعي,ت ھ,ای استالينيس,تی ،طريق,ۀ ايج,اد ھس,ته
در شرايط وج,ود
ھای انقالبی قابل اطمينانی را که تمام,ا ً ب,ا ي,ک ديگ,ر پيون,د دارن,د،
بياموزيد! بين اين ھسته ھا ارتباط ايجاد کنيد! چگونگی ايجاد تماس
ّ
متعھد و قابل اعتماد ،به خصوص در بين ملوانان ،ب,ا
در بين مردم
ھمفکران انقالبی خود در سرزمين ب,ورژوازی را بياموزي,د! چن,ين
اما می تواند صورت گيرد.
کاری دشوار استّ ،
جنگ حاضر بيش تر و بيش تر گسترش خواھد يافت ،خرابی ھای
بسياری به ج,ای خواھ,د گذاش,ت ،مص,يبت ھ,ا ،ي,أس و اعتراض,ات
ب,يش ت,ر و ب,يش ت,ری ايج,اد خواھ,د ک,رد ،و ّ
ک,ل جھ,ان را ب,ه س,وی
انفجارھای انقالبی جدي,د س,وق خواھ,د داد .انق,الب جھ,انی م,ی باي,د
,,ور و عزم,,ی جدي,,د ،تقوي,,ت و
ت,,وده ھ,,ای ک,,ارگر ش,,وروی را ب,,ا تھ ّ
حاميان بوروکراتيک کاست استالين را تضعيف کند .ت,دارک ب,رای
اي,,ن لحظ,,ه ،از طري,,ق ک,,ار سرس,,ختانه و پيگي,,ر انقالب,,ی ،ض,,روری
اس,,ت .سرنوش,,ت کش,,ور م,,ا ،آين,,دۀ م,,ردم م,,ا ،سرنوش,,ت فرزن,,دان و
نوگان ما در خطر است.
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استالين قابيل صفت و کانون توطئۀ او!
نابود باد
ِ

)(٣

نابود باد بوروکراسی درنده خو!

٩

كارگر ھوندا در چين می گويد

"سوسياليزم را اجرا كنيد ! سرمايه داری

زنده باد اتحاد شوروی ،سنگر زحمتکشان!

را ارزانی ما نكنيد !"

زنده باد انقالب سوسياليستی جھانی!
برادرانه،
لئون تروتسکی
مه ١٩٤٠
ھشدار! مطبوعات استالين مطمئنا ً اعالم خواھند ک,رد ک,ه اي,ن نام,ه
از س,,وی "ع ّم,,ال امپرياليس,,م" فرس,,تاده م,,ی ش,,ود .ا ّم,,ا از پ,,يش آگ,,اه
باشيد که اين يک دروغ اس,ت .اي,ن نام,ه ،از طري,ق انقالبي,ون قاب,ل
اعتمادی که حاضرند برای سوسياليس,م ،ج,ان خ,ود را ھ,م ب,ه خط,ر
بياندازند ،به اتحاد شوروی خواھ,د رس,يد .اي,ن نام,ه را تکثي,ر و در
بيش ترين ّ
حد ممکن توزيع کنيد .ل.ت
منبع:
http://marxists.catbull.com/archive/trotsky/١٩٤٠/٠٥/
workers.htm
توضيحات مترجم:
) : Wage Scale(١برنام,,ۀ تعي,,ين س,,طح دس,,تمزد ب,,رای مش,,اغل
مختلف موجود در يک صنعت ،کارخانه ،شرکت وّ ...
معين.
) (٢پليس مخفی "جمھوری فدراتيو سوسياليستی روس,يۀ ش,وروی"
) ،(RSFSRو اتحاد شوروی در طی سال ھ,ای  ١٩٢٢ت,ا .١٩٢٤
در ت,,,,,اريخ  ٦فوري,,,,,ۀ  ،١٩٢٢س,,,,,ازمان "چک,,,,,ا" ب,,,,,ه "گ.پ.او"
) ،(GPUب,,,,,ه عن,,,,,وان دپارتم,,,,,انی از "ان .ک,,,,,ا .و .د" )،NKVD
کميسريای خلق برای امور خارجه( تغيير يافت.
) :Camarilla (٣گروھی از کشورھا يا افراد ذی نفع که با احاطۀ
پادشاه يا ح,اکم ي,ک کش,ور ،عم,الً در پش,ت پ,رده ب,ر تص,ميم گي,ری
ھ,,,ای وی ت,,,أثير م,,,ی گذارن,,,د .اي,,,ن اص,,,طالح از کلم,,,ۀ اس,,,پانيايی
) Camarillaمص ّ
,,,غر  (Cámaraب,,,ه معن,,,ای "ات,,,اق کوچ,,,ک" ي,,,ا
کابينۀ خصوصی پادشاه ،گرفته شده است .عموما ً آن را در فارسی
"کانون توطئه" ترجمه می کنند.

ھيكوكو
ترجمه  :مسعود فائقی
يك كارگر ِھون,دا در چ,ين از فرج,ام اعتص,اب ت,اريخی س,خن م,ی
گويد:
"وال,,,دين م,,,ا از اي,,,ن ب,,,ازار ك,,,ار ارزان  ،رن,,,ج ب,,,رده ان,,,د و اكن,,,ون
سالخورده می شوند  .آيا ما می خواھيم ھمان طريقه ی والدين مان
را دنبال كنيم ؟ " اين سؤال را يك كارگر ناشناس ھون,دا در چ,ين ،
در پستی اينترنتی می پرسد ؛ او در اين پس,ت  ،انگي,زه ھ,ای پش,ت
اعتصاب دو ھفته ای گ,يج كنن,ده ای ك,ه تولي,د ھون,دا را در سراس,ر
كش,,,,,,,,,,ور ب,,,,,,,,,,ه تعطيل,,,,,,,,,,ی كش,,,,,,,,,,اند  ،تش,,,,,,,,,,ريح م,,,,,,,,,,ی كن,,,,,,,,,,د .
اعتص,,ابات در چ,,ين  ،غي,,ر ق,,انونی نيس,,تند ام,,ا معم,,وال مغل,,وب م,,ی
ش,,وند  ،س,,رپوش گذاش,,ته م,,ی ش,,وند ي,,ا ب,,ا احس,,اس ِ ھش,,دار از اي,,ن
اعتصابات  ،ب,ه س,رعت  ،ق,دری خ,ارج از چ,ارچوب  ،تس,ويه م,ی
شوند  .اما بر عك,س دفع,ات پيش,ين  ،اي,ن اق,دام  ،چھ,ار كارخان,ه ی
مونتاژ خار ِ گيربكس و قطعات موت,ور ش,ركت ھون,دا را ب,ر زم,ين
نشاند ؛ حالتی مانند وحشت زدگی را در ابزار فشار تجارت ب,روز
داد ب,,ه طوريك,,ه س,,رمايه گ,,ذاران از نم,,ايش آش,,كار مخالف,,ت ب,,ه نال,,ه
افتادن,,,د و مط,,,ابق گزارش,,,ات  ،اعتص,,,اب  ،موف,,,ق ب,,,ه اف,,,زايش ٢٤
درصدی دستمزد شد .
 ١٩٠٠ك,ارگر كارخان,ه ی قطع,ات ي,دكی ك,ه ماھيان,ه ب,ين  ١٣١و
 ٢١٩دالر در آم,,د دارن,,د  ،اعتص,,ابی را ب,,ه راه انداخت,,ه بودن,,د ك,,ه
خواس,,تار ي,,ك اف,,زايش  ٥٣درص,,دی در پ,,اداش و توان,,ائی انتخ,,اب
مقامات اتحادي,ه ھ,ای ش,ان ب,ود  .ھن,وز در اي,ن ب,اره ك,ه آي,ا مطالب,ه
برآورده شده است  ،اطالعی در دست نيست اما كارخانه  ،امروز
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مج,,,ددا تولي,,,د را از س,,,ر م,,,ی گي,,,رد در حاليك,,,ه گ,,,روه ك,,,وچكی از
مب,,ارزين از اس,,تقرار خ,,ودداری م,,ی كنن,,د  .در اي,,ن ب,,ين دو رھب,,ر
اعتصاب  ،طی اقدام  ،تي,ر خوردن,د  .در ادام,ه نوش,ته ای اينترنت,ی
می آيد كه يافته و ترجمه ی " او لون,گ ي,و " فع,ال ك,ارگری ھن,گ
كنگ  ،است  :ھوندا جزو  ٥٠٠شركت بزرگ دنياست ! ھون,دا در
س,,ال گذش,,ته ب,,يش از  ٤ميلي,,ارد ي,,وان ) ٥٦٠ميلي,,ون دالر( در آم,,د
داشته است ! اين شركت يك ميليارد يوان بيش از سال پيشتر در آمد
داشته ! بگذاريد ھوندا را با ساير حرفه ھا مقايسه كنيم  .اما به ھيچ
وجه نمی توان آن را مقايسه كرد ! اي,ن ج,زو  ٥٠٠ش,ركت ب,زرگ
دنياست كه در سال  ٢٠٠٩بيش از چھار ملي,ارد دالر ي,وان در آم,د
كمينه( مقدار دستمزد را به كارگران می پردازد .
داشته اما مينيمم ) ّ
اين شركت ماھانه به شما  ١٠٠٠يوان) ١٣٥٫٤٢دالر آمريكا كه با
احتس,,,اب ھ,,,ر دالر  ٩٣٣١﷼ م,,,ی ش,,,ود  ١٢٦٣٥٩٢﷼ اي,,,ران(
حقوق می دھد  ،ك,ه ب,دون احتس,اب مخ,ارج تعط,يالت  ،تنھ,ا كف,اف
خوراك را می دھد ! آيا شما جرأت می كنيد برای اين كمپ,انی ك,ار
كنيد ؟ شايد شما بگوئيد ھوندا با اعانه ی حق,وق بازنشس,تگی ب,ه م,ا
كمك كرده است و ساير كمپانی ھا نه  .به ياد داشته باشيد كه اعان,ه
ندادن كارفرمايان ب,ه ص,ندوق بازنشس,تگی  ،غي,ر قانونيس,ت  .ش,ما
بايد شكايت ھا را  ،به كميته ی كارگری  ،پرونده كنيد  .شركتی كه
جزو  ٥٠٠شركت بزرگ دنياست نمی توان,د ب,ه س,ادگی  ،دس,ت ب,ه
چنين اقدامات غي,ر ق,انونی بزن,د  .زم,ان  ،دس,تمزد ھ,ای م,ا را ب,اال
برده است ؛  ٣٥٥يوان)مجموعا می شود  ١٦٨ھزار تومان( ! اين
افزايش  ،مركب است از يك اف,زايش  ٢٠٠ي,وانی در حق,وق پاي,ه ،
افزايش  ٣٥يوانی حق ِ معاش و افزايش  ١٢٠يوانی جيره ی غذائی
 .ممكن است بگوئيد پس از اين اف,زايش دس,تمزد  ،س,طح حق,وق م,ا
به  ١٥٠٠يوان رسيد  .تم,ام حرف,ه ھ,ای پيرام,ونی ني,ز حق,وقی در
ھمين سطح  ،پيشنھاد می كنند  .اما چگونه يك نفر می توان,د ھون,دا
را با ساير حرفه ھا مقايسه كند در حاليكه ھوندا س,ود س,اليانه ای ،
فرات,,ر از  ٤ميلي,,ارد ي,,وان ) ٥٦٠ميلي,,ون دالر( دارد ؟ و اي,,ن س,,ود
ممك,,ن اس,,ت در آين,,ده اف,,زايش ني,,ز ياب,,د  .ھم,,ه ی م,,ا م,,ی دان,,يم ك,,ه
صنعت اتومبيل  ،صنعت بسيار سود آوريست  .اين س,ود توس,ط م,ا
كارگران خط مقدم  ،خلق شده است ! اما ما كه اين سود را به وجود
آورديم  ،چه نصيبمان می شود ؟ البته  ،اگر م,ا راض,ی نيس,تيم م,ی
ت,,وانيم اس,,تعفا دھ,,يم ام,,ا ھون,,دا ب,,ه اس,,تخدام ني,,روی ك,,ار ت,,ازه ادام,,ه
خواھد داد و برادران و خواھران ما در اينجا  ،رنج خواھن,د ب,رد !
حت,,ی اگ,,ر م,,ا از اي,,ن كمپ,,انی خ,,ارج ش,,ويم  ،مجب,,وريم ب,,رای من,,افع
برادران و خواھران مان مبارزه كنيم ! اين دليل ديگری است كه ما
را به ادامه ی اعتصاب می خوان,د ! ش,ماری  ،حت,ی م,ی گوين,د ك,ه
چ,,ون م,,ا ش,,اگرد دبيرس,,تان فن,,ی درج,,ه دوم و آموزش,,گاه حرف,,ه ای
)آم,,وزش جھ,,ت ش,,اغل ش,,دن( ھس,,تيم مس,,تحق دس,,تمزد ھ,,ای ب,,االتر
نيستيم  .در وھله ی اول م,ايلم بپرس,م  :آي,ا م,ا را ب,ه عن,وان ش,اگرد
دبيرستان فنی درجه دو تحقير می كنيد ؟ من شما را به شدت حقي,ر
می شمارم ! اگر چه ما شاگردان دبيرستان فنی درجه دو ھستيم اما
ظرف يك سال سودی بالغ بر  ٤ميلياد يوان توليد كرده ايم ! آيا شما
قادريد ؟ نه نمی توانيد .در  ١٧می  ،زمانی كه اعتص,اب آغ,از ش,د
مديران سطح باالی ژاپنی به ما سفارش كردن,د ك,ه مج,ددا تولي,د را
از سر بگيريم .ما پاسخ داديم  ،در آينده  ،ف,راوان تولي,د م,ی كن,يم و
يك ھفته جھت پاسخ به مطالبات مان به آنان فرص,ت دادي,م و گفت,يم
در غير اين صورت دست از كار می كشيم  .آنان سپس مخفيانه بر
رھب,,ران م,,ا آت,,ش گش,,ودند  .م,,دير عم,,ومی در دفت,,رش  ،م,,ا را ب,,ه
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عنوان ابلھان به تمسخر گرفت  .حسن نيت آنان كجا بود ؟ بنابراين
ما ديگر بار در  ٢١مه اعتصاب را از سر گرفتيم  .م,ديران ژاپن,ی
به تھيه ی عكس از ما توسل جسته اند تا ما را برای از س,ر گي,ری
تولي,,د  ،تھدي,,د كنن,,د ! در اي,,ن لحظ,,ه ی بحران,,ی  ،اتحادي,,ه ی عظ,,يم
كارگری ما  ،كاری برای ما انجام نمی دھ,د ! در ع,وض آن,ان فق,ط
از ما خواسته اند كه به خط توليد باز گرديم ! آيا اين است آنچه ك,ه
ي,,ك اتحادي,,ه  ،م,,ی بايس,,ت مش,,غول انج,,امش باش,,د ؟ ش,,ما از حق,,وق
ماھيان,,ه ی م,,ا  ٥ ،ي,,وان )ح,,دود  ٦٣٠توم,,ان ب,,ا احتس,,اب ھ,,ر ي,,وان
 ١٢٦تومان( بر می داريد اما  ،ببينيد كه برای ما چه كرده ايد ! در
 ٢٢ماه مه  ،مدير ژاپنی  ،دو تن از رھبران مان را برای تھديد ما
جھت از سرگيری توليد  ،اخراج كرد  .پس آيا اين است حسن نيت
شما ؟ در  ٢٤مه شما اعالن داديد كه جيره ھای ما را از  ٦٥ي,وان
ب,,ه  ١٢٠ي,,وان اف,,زايش م,,ی دھي,,د و تنھ,,ا  ،ي,,ك اف,,زايش  ٥٥ي,,وانی !
بنابراين  ،اين است حسن نيت شما ؟ وشما به ضبط ويديوئی ب,رای
تھديد ما ادام,ه م,ی دھي,د  .اي,ن دلي,ل ديگريس,ت ك,ه م,ا ب,ه اعتص,اب
ادامه می دھيم .چين ! اين كشور  ،رقابت كم ھزين,ه و ني,روی ك,ار
ارزان قيمت را ترويج می كند  .توليد ناخالص داخلی ما  ،رشد می
كند ! اما اين رشد ب,ر اس,تثمار ني,روی ك,ار ارزان م,ا متك,ی اس,ت .
تمام اين ثروت را ما خلق ك,رده اي,م ام,ا در ع,وض  ،دس,تمزد ھ,ای
بسيار پايين نصيب مان می شود  .دستمزد ھای م,ا ھن,وز در س,طح
كمترين دستمزد است  .ما ھنوز در كشاكش زندگی بخور و نمير با
اين دستمزديم  .ما اين ثروت را خلق كرديم  .آيا ما سزاوار تحصيل
حق,,وق بھت,,ر نيس,,تيم ؟ ب,,ا چن,,ين دس,,تمزد ھ,,ای اس,,فناكی  ،م,,ا چگون,,ه
خيال اعتالی اقتصاد ملی مان را داريم ؟ اين )گونه از بی عدالتی(
اكنون  ،بسيار رايج است  .والدين ما از اين بازار كار ارزان رن,ج
برده اند و اكنون سالخورده می شوند  .و اكنون آيا ما  ،نسل پس از
دھه ی  ٨٠و  ، ٩٠دنباله رو طريقه ی والدين مان باشيم ؟ من باور
دارم كه ھيچ والدينی چنين نمی خواھد  .چرا كه ھمه ی آنان روزی
اين مسير را پيموده اند و می دانند ك,ه چ,ه دش,وار اس,ت  .م,ا ديگ,ر
نم,,,ی خ,,,واھيم اي,,,ن راه را ب,,,رويم .دوران  ،دگرگ,,,ون ش,,,ده اس,,,ت !
بن,,,,,ابراين اي,,,,,ن گون,,,,,ه رژي,,,,,م ك,,,,,ار ارزان  ،باي,,,,,د خاتم,,,,,ه ياب,,,,,د .
ھوندا يك كمپانی ژاپنی است و ژاپن  ،كش,وری س,رمايه داريس,ت .
اما گمان می رود كه چين كشوری سوسياليست باشد ! كمپانی ھای
ژاپنی ای كه در چين سرمايه گذاری می كنند بايد تابع قوانين چ,ين
باشند  .به سوسياليسم عمل كنيد ! سرمايه داری را ارزانی ما نكنيد!
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الكساندر تراچتنبرگ  .آرشيو اول مه

تاريخچه ی اول مه
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روح سركش
اعتصابات سمپاتيكی در آن دوره كامال رايج بود  .يك
ِ
در كشور  ،گسترده بود و مورخين بورژوا از "نزاع اجتماعی" و
تنفر از سرمايه – كه در طول اين اعتصابات نمود پيدا كرد -و نيز
از اش,,تياق ت,,وده ی م,,ردم راه يافت,,ه ب,,ه جن,,بش ب,,ه س,,خن ميگفتن,,د .
,,ارگران اعتص,,ابی در اول م,,ه ،
ب,,رآورد م,,ی ش,,ود ح,,دود نيم,,ی از ك
ِ
موف,,ق بودن,,د و ھ,,ر كج,,ا ب,,ه ھش,,ت س,,اعت دس,,ت نيافتن,,د  ،موف,,ق ب,,ه
كاھش قابل مالحظه ی ساعات كار شدند .
ماركت
اعتصاب شيكاگو و واقعه ی ِھي ِ

بخش دوم
جنبش اعتصابی وسعت می گيرد
راه آگاھی از وجھه ی كارگران  ،بررسی وسعت و جديت
بھترين ِ
مبارزات آنھاست  .شمار اعتصاب ھا در طول يك دوره ی معين ،
مقياسيس,,ت شايس,,ته ب,,رای س,,نجش وجھ,,ه ی مب,,ارزاتی ك,,ارگران .
مقايسه ی تعداد اعتصاب ھای  ١٨٨٥و  ١٨٨٦م,يالدی ب,ا س,الھای
پيشين نمايانگر تأثير روح مبارزه در تحريك جنبش كارگری است .
ت يك,,م م,,ه  ١٨٨٦ميش,,دند بلك,,ه در
ن,,ه تنھ,,ا ك,,ارگران مھي,,ای فعاليِ ,,
 ، ١٨٨٥شمار اعتصابات تا آن موقع رشدی محسوس نشان مي,داد
 .طی سالھای  ١٨٨١-١٨٨٥به طور ميانگين كمتر از  ٥٠٠م,ورد
بود و س,االنه ب,ه ط,ور متوس,ط ح,دود  ١٥٠٫٠٠٠ك,ارگر را درگي,ر
كرد  .اعتصابات و نح,ريم ھ,ا در  ١٨٨٥ب,ه ب,ه ح,دود  ٧٠٠م,ورد
افزايش يافت و شمار كارگران درگي,ر ب,ه  ٢٥٠٫٠٠٠جھ,ش ك,رد .
در  ١٨٨٦ش,,مار اعتص,,ابات  ،ب,,يش از دو براب,,ر  ١٨٨٥ش,,د و ب,,ه
 ١٥٧٢مورد رسيد و به ھمان نسبت ش,مار ك,ارگران ت,أثير پذيرفت,ه
به  ٦٠٠٫٠٠٠رسيد  .چگونگی گسترش جنبش اعتصابی  ١٨٨٦از
اين حقيقت آشكار می شود كه در  ١٨٨٥تنھا  ٢٤٦٧تشكل متأثر از
اعتصاب موجود بود و اي,ن مق,دار در س,ال بع,د ب,ه  ١١٥٦٢م,ورد
رسيد  .علی رغ,م كارش,كنی آش,كار رھبري,ت  R of Lب,ر آورد م,ی
اعتص,,اب ھش,,ت
ش,,ود ك,,ه ح,,دود  ٥٠٠٠٠٠ك,,ارگر  ،مس,,تقيما در
ِ
ساعت درگير شدند .
كانون اعتصاب  ،شھر شيكاگو بود  ،جايی كه جنبش اعتص,ابی در
گسترده ترين و ضعيت قرار داشت اما شھر ھای متعدد ديگری در
مبارزه ی اول مه در گير شدند  .نيويورك  ،بالتيمور  ،واشينگتن ،
ميل,,واكی  ،سينس,,يناتی  ،س,,نت ل,,وييس  ،پي,,تس ب,,ورگ  ،ديتروي,,ت و
بسياری شھر ديگر  ،صحنه ھايی ممتاز را در اعتصاب رقم زدن,د
.خصوص,,,يت جن,,,بش اعتص,,,ابی عب,,,ارت ب,,,ود از ب,,,ی تجربگ,,,ی و
ك,,ارگران س,,ازمان نيافت,,ه ای ك,,ه وارد گ,,ود ِ مب,,ارزه ش,,دند و چن,,ين

اعتصاب يكم مه بيش از ھمه در شيكاگو حال,ت تھ,اجمی داش,ت ك,ه
,,پ ك,,ارگری ب,,ود  .ھرچن,,د از
در آن زم,,ان ك,,انون جن,,بش مب,,ارز چ ِ
لحاظ شفافيت سياسی در پاره ای از مسايل جنبش كارگری  ،نارسا
بود با اين حال جنبشی بود مبارز كه ھميشه آماده بود كارگران را
برای فعاليت فرابخواند  ،روحيه ی نبرد را در كارگران باال برده و
آرمانھای كارگران را نه تنھا با بھبود فوری زن,دگی و ش,رايط ك,ار
بلكه به ھمان اندازه در برانداختن نظام سرمايه داری به عمل آورد.
به مدد دسته ھای انقالبی كارگری  ،اعتصاب در ش,يكاگو بيش,ترين
اتح,اد ھش,ت س,اعت م,دت ھ,ا قب,ل از
سھم را از آن خ,ود ك,رد  .ي,ك
ِ
اعتصاب شكل گرفته بود تا ت,دارك اعتص,اب را ببين,د  .اتحادي,ه ی
مرك,,زی ك,,ارگران مرك,,ب از اتحادي,,ه ھ,,ای چ,,پ ك,,ارگری ،ك,,ه ي,,ك
سازمان پيشاھنگ واحد بود و در بردارنده ی اتحاديه ھ,ای پيوس,ته
به فدراسيون و k of Lو ح,زب سوسياليس,ت ك,ارگری  ،پش,تيبانی
اتح,اد ھش,ت س,اعت ب,ه عم,ل آورد  .در يكش,نبه ی
تمام و كمالی از
ِ
ج ق,وا تظ,اھراتی
ي
بس,
ب,ا
كارگران
ی
مركز
ی
ه
ي
اتحاد
قبل از يكم مه
ِ
را سازمان داد كه  ٢٥٠٠٠كارگر آن را ھمراھی می كردند .
در يك,,م م,,ه ش,,يكاگو ب,,ر طغي,,ان عظيم,,ی از ك,,ارگران گ,,واه ب,,ود ك,,ه
متشكل كارگری شھر
فراخوان جنبش
ابزار كارشان را در پاسخ به
ِ
ِ
بر زمين نھاده بودند  .اين موثر ترين تظاھرات منسجم طبقاتی بود
كه جنبش كارگری تا آن زمان تجربه كرده بود  .اھميت آن دوره ی
زمانی مطالبه-ھشت ساعت -و وسعت و ماھيت اعتصاب  ،معن,ای
سياسی مھمی به جنبش بخشيد  .اين اھميت با پيشرفت ھای حاصله
ش ھش,ت س,اعت ك,ه در
در معدود روزھای بعد عمي,ق ت,ر ش,د .جن,ب ِ
اعتصاب يكم مه  ١٨٨٦به اوج خود می رسيد فصلی باشكوه را در
تاريخ مبارزات طبقه ی كارگر آمريكا برای خود رقم زد .
ما انقالب ھا ت,ا زم,انی ك,ه طبق,ه ی انقالب,ی  ،تس,لط ھم,ه جانب,ه ی
خود را می گسترد  ،ضد انقالبيون را در برابر خود دارند  .مارس
پي,,,روز ك,,,ارگران ب,,,ا اق,,,دام نيروھ,,,ای زد و بن,,,د ك,,,رده ی م,,,افوق ،
كارفرمايان و دولت س,رمايه دار متوق,ف ش,د ك,ه مص,مم ب,ه ن,ابودی
پيشاھنگان مبارز بودند تا از اين طريق نسيم مرگ را به كليت پيكر
جنبش كارگری شيكاگو بدمند  .رويدادھای سوم و چھارم مارس كه
ماركت شد برآمد مستقيم اعتصاب يكم مه بود .
منجر به واقعه ی ِھي ِ
تظ,,اھراتی ك,,ه در  ٤م,,ه در مي,,دان ِھيمار ِك,,ت ادام,,ه ياف,,ت اعت,,راض
علي,,ه ي,,ورش وحش,,يانه ی پل,,يس در س,,وم م,,ه ب,,ه تجم,,ع ك,,ارگران
اعتصابی در كارخانه ی ماشين ھ,ای دروگ,ری م,ك كورمي,ك  ،ن,ام
گرفت كه شش كارگر كشته و شمار زيادی مجروح شدند  .تجم,ع ،
ش,رف اتم,ام ب,ود ك,,ه پل,يس دگ,ر ب,ار ي,ورش ب,,ه
مس,المت آمي,ز و در ُ ُ
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ك,,ارگران تجم,,ع يافت,,ه را آغ,,از ك,,رد  .بمب,,ی ك,,ه ب,,ه درون جمعي,,ت
انداخته شده بود يك گروھبان را می كشد  .زد و خوردی آغ,از م,ی
شود كه در پی آن ھفت پليس و چھار كارگر می ميرند  .حمام خون
در مي,,,,دان ھيمارك,,,,ت و تحمي,,,,ل اع,,,,دام ب,,,,ر )آلب,,,,رت(پارس,,,,ونز ،
)آگوس,,ت(اس,,پايز )،آدول,,ف( فيش,,ر و )ج,,رج(اين ِج,,ل و ح,,بس س,,اير
مب,,ارزان ك,,,ارگری ش,,,يكاگو  ،پاس,,,خی ب,,,ود ض,,,د انقالب,,,ی از س,,,وی
كارفرمايان شيكاگو  .اين ھشدار باشی به كارفرمايان سراسر كشور
ب,,ود ت,,ا دس,,ت ب,,ه اق,,دام بزنن,,د  .نيم,,ه ی دوم  ١٨٨٦ب,,ه دلي,,ل تھ,,اجم
متمركز كارفرمايان  ،كه مصمم به اعاده ی وضعيت از دس,ت داده
در طول جنبش  ١٨٨٥-١٨٨٦بودند  ،برجستگی يافت .
ي,,,ك س,,,ال پ,,,س از ب,,,ه دار كش,,,يدن رھب,,,ران ك,,,ارگری ش,,,يكاگو ،
فدراس,,,يون ك,,,ه اين,,,ك فدراس,,,يون ك,,,ار آمريك,,,ا ش,,,ناخته م,,,ی ش,,,د در
كنف,,رانس خ,,ود ب,,ه ت,,اريخ  ١٨٨٨در س,,نت ل,,وئيس رای ب,,ه احي,,ای
جنبش ھشت ساعت داد  .يكم مه ك,ه پ,يش از اي,ن مرس,وم ب,ود و دو
ِ
كانون جنبش نيرومند كارگران  ،مبتنی ب,ر مس,أله
سال قبل به مانند
ِ
ی طبقاتی سياسی  ،به كار می رفت دگربار به عنوان روزی برای
شروع مبارزه ی ھشت ساعت انتخاب شد  .اول مارس ١٨٩٠
باز
ِ
گواه بر اعتصابی با دامنه ی ملی برای كاھش ساعات كاری ب,ود .
در كنف,رانس  ١٨٨٩رھب,ران فدراس,يون ك,ار آمريك,ا)(A.F of L
تح,,ت رھب,,ری س,,اموئل گ,,امپرس  ،موف,,ق ب,,ه مح,,دود ك,,ردن جن,,بش
اعتصابی شدند  .تصميم گرفته شد كه اتحاديه ی نجاران ،ك,ه آم,اده
ش,قراول
ترين اتحادي,ه ب,رای اعتص,اب ب,ه ش,مار م,ی رف,ت  ،باي,د پي
ِ
اعتصاب شود و اگر موفق از آب در آمد ساير اتحاديه ھا وارد گود
شوند .
گ,,امپرس در زندگينام,,ه اش ب,,ه قل,,م خ,,ود بي,,ان م,,ی دارد ك,,ه چگون,,ه
فدراس,,,يون ك,,,ار آمريك,,,ا در تب,,,ديل اول م,,,ه ي,,,ك بزرگداش,,,ت ب,,,ين
الملل,ی ھمك,اری ك,رد " .زم,انی ك,ه برنام,ه ھ,ا ب,رای جن,بش ھش,ت
ساعت  ،توسعه يافتند ما با اس,تواری در ح,ال ادراك اي,ن ب,وديم ك,ه
چگونه می ت,وانيم مقص,ودمان را گس,ترده س,ازيم  .ھنگاميك,ه زم,ان
نشست كنگره ی بين المللی كارگران در پاريس نزديك ش,د ب,ه فك,ر
م,,ن خط,,ور ك,,رد ك,,ه م,,ی ت,,وانيم جنبش,,مان را ب,,ا اب,,راز ھمفك,,ری آن
كنگ,,,,ره  ،ع,,,,المگير كن,,,,يم  ".گامپرس,,,,ی ك,,,,ه ت,,,,ا آن موق,,,,ع  ،تم,,,,ام
خصوصيات يك اصالح طلب و فرصت طلب را به نمايش گذاش,ته
بعد آن در مشی خيانت طبقاتی اش به ش,كوفايی تم,ام وكم,ال
بود ِ ،
رسيده  ،آماده ی ربودن پشتيبانی يك جنبش كارگری -تأثيری كه او
را قويا ً به ستيز وا می داشت -بود .
اول مه  ،جنبه ی جھانی می گيرد
در  ١٤ج,,والی  ، ١٨٨٩س,,ده ی س,,قوط زن,,دان باس,,تيل  ،رھب,,ران
جن,,بش ھ,,ای متش,,كل پرولت,,,ری انقالب,,ی بس,,ياری از كش,,ور ھ,,,ا در
پاريس گرد آمدند تا دگربار سازمان بين المللی كارگران را تش,كيل
مشابه تشكيل شده در  ٢٥سال قبل
دھند كه الگو گرفته از سازمان
ِ
 ،توسط آموزگار كبيرشان كارل ماركس  ،بودند .آن,انی ك,ه نشس,ت
تجمعی – كه می رفت به بين الملل دوم تبديل شود – گ,رد آمدن,د از
طريق نمايندگان آمريكايی درب,اره ی مب,ارزه ی ھش,ت س,اعت ط,ی
س,الھای  ١٨٨٤-١٨٨٦در آمريك,,ا و احي,,ای جدي,د جن,,بش ب,,ا خب,,ر
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ش,دند  .ملھ,م از س,رمش ك,,ارگران آمريك,ايی  ،كنگ,ره ی پ,اريس ب,,ه
اتخاذ قطعنامه ی زير اقدام كرد :

كنگ,,ره مص,,مم ب,,ه س,,ازماندھی ي,,ك تظ,,اھرات ب,,ين الملل,,ی ب,,زرگ
است به طوريكه در تم,امی كش,ور ھ,ا و تم,امی ش,ھرھا باي,د ت,وده
ھای زحمتكش  ،از اوليای امور خواستار تقليل قانونی ساعات كار
روزانه به ھشت ساعت شوند ؛ به عالوه ی انجام تصميمات كنگره
ی پ,اريس .نظ,ر ب,ه اينك,,ه پ,يش از اي,ن  ،از س,وی فدراس,يون ك,,ار
آمريك,,ا در كنف,,رانس دس,,امبر  ١٨٨٨آن در س,,نت ل,,وئيس حك,,م ب,,ه
تظاھراتی مشابه داده شده است  ،اين روز ب,رای تظ,اھرات ب,ين –
المللی مورد پذيرش قرار می گيرد .كارگران كشور ھای متعدد بايد
طبق اوضاع غالب ھر كشور  ،اين تظاھرات را سازمان دھند .
بن,,دی از قطعنام,,ه ك,,ه ب,,ه س,,ازماندھی تظ,,اھرات اش,,اره دارد و در
خصوص اوضاع عملی متداول فراھم شده برای تعدادی از احزاب
ھ,,ر كش,,ور بخص,,وص جن,,يش بريتاني,,ا  ،س,,خن م,,ی گوي,,د  ،فرص,,تی
است برای انعكاس غير الزام,ی اي,ن تص,ميم در تم,امی كش,ور ھ,ا .
بنابر اين در ايجاد واقھی بين الملل دوم  ،احزابی ھستند ك,ه ص,رفا
به عنوان پيكره ی شورايی شمرده می شوند يعنی ايفای نقش تبادل
اخبار آرا فقط در طول برگزاری كنگره ھا و نه به عنوان سازمانی
متمركز  ،حزب پرولت,ری انقالب,ی جھ,انی  ،ب,ه مانن,د آنچ,ه ك,ه ي,ك
نسل پيش  ،ماركس برای خلق بين الملل اول انجام داد  .زمانی كه
انگلس قبل از انحالل رسمی بين الملل اول در آمريك,ا  ،ب,ه رف,يقش
سرژ در  ١٨٧٤نوشت " ،عقيده دارم بين الملل بعدی  ،تشكيل شده
در پی ِ نظريات ماركس  ،در ساليان آتی وسيعا ش,ناخته ش,ده و ي,ك
بين الملل ناب كمونيس,ت خواھ,د ش,د " پ,يش بين,ی نك,رد ك,ه در اوج
اق,,دام ب,,رای احي,,ای ب,,ين المل,,ل  ،عناص,,ر اص,,الح طلب,,ی موجودي,,ت
خواھن,د داش,,ت ك,,ه ب,,ين المل,,ل را ب,,ه مثاب,,ه فدراس,,يونی داوطلبان,,ه از
احزاب سوسياليست می نگرند ؛ بيگانه )مستقل( از ھم و ھر كدام با
قانون و قاعده ی خودش .
اما اول مه  ١٨٩٠در بس,ياری از ممال,ك اروپ,ايی ارج نھ,اده ش,د و
در اياالت متحده  ،اتحاديه ی نجاران و س,اير پيش,ه وران س,اختمان
سازی دست به يك اعتصاب عمومی برای ھشت ساعت كار  ،زدند
 .ب,,ا وج,,ود ق,,وانين مخ,,الف سوسياليس,,ت ھ,,ا  ،ك,,ارگران ش,,ھر ھ,,ای
سبعانه ی
صنعتی متعدد آلمان اول مه را برگزار كردند كه با تھاجم َ ُ
پل,,يس  ،برجس,,تگی ياف,,ت  .ب,,ه ط,,ور مش,,ابه در س,,اير پايتخ,,ت ھ,,ای
اروپايی تظاھراتی مشابه ترتيب داده شد ؛ اگرچه مقامات رسمی به
آن,,ان ھش,,دار داده و پل,,يس س,,عی در توقي,,ف آن,,ان نم,,ود  .در اي,,االت
متحده مخصوصا تظاھرات ش,يكاگو و نيوي,ورك از اھمي,ت بزرگ,ی
برخوردار بود  .ھزاران نفر در حمايت از مطالبه ی ھشت ساعت
در خياب,,ان ھ,,ا تظ,,اھرات كردن,,د ودر نق,,اط مرك,,زی  ،تظ,,اھرات ب,,ا
اجتماعات بزرگ و آشكار توده ای محصور بود .
در كنگره ی بعدی به تاريخ  ١٨٩١در بروكسل  ،بين المل,ل ض,من
تصريح ھدف اصيل اول مه  ،مطالبه ی ھشت ساعت  ،اين را ني,ز
افزود كه می بايست اين روز به مانن,د ي,ك تظ,اھرات  ،ب,ه اس,تخدام
مطالب,ه ی بھب,,ود ش,,رايط ك,اری و ني,,ل ب,,ه ص,لح ب,,ين المل,,ل در آي,,د .
قطعنامه ی اصالح شده به ويژه "ماھيت طبقاتی تظاھرات اول مه"
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برای ھشت ساعت و ديگر مطالباتی را كه "منجر به تعميق مبارزه
ی طبق,,اتی م,,,ی ش,,,وند" م,,,ورد تأكي,,,د ق,,,رار داد  .قطعنام,,,ه ھمچن,,,ين
خوستار آن شد كه "ھرجا مقدور است" كار متوقف شود  .با وجود
اينك,,ه ك,,ه بازگش,,ت ب,,ه اعتص,,اب ھ,,ا در اول م,,ه ص,,رفا ً ي,,ك چي,,ز
مش,,روط ب,,ود ب,,ين المل,,ل ش,,روع ب,,ه بس,,ط و تحك,,يم تظ,,اھرات ك,,رد .
اعضای اتحاديه ی كارگری بريتانيا با سرباز زدن از پذيرش حت,ی
,,,روط اعتص,,,اب در اول م,,,ه  ،فرص,,,ت طلب,,,ی خ,,,ود را
پيش,,,نھاد مش
ِ
دگرب,ار نماي,ان كردن,,د و ب,ه ھم,,راه سوس,يال دم,,وكرات ھ,ای آلم,,انی
رأی به تعويق تظاھرات اول مه  ،به يكشنبه ی فردای اول مه دادند
انگلس در روز جھانی اول مه
در مقدمه ی ذيل بر چاپ چھارم مانيفست كمونيست ك,ه انگل,س در
اول مه  ١٨٩٠نگاشت  ،او ب,ا بررس,ی تاريخچ,ه ی س,ازمان ھ,ای
پرولتری  ،دقت ھا را به توجه به »نخستين اول مه ی بين الملل,ی«
فرا می خواند :

ھمزمانكه من اين سطور را می نگارم  ،پرولتريای اروپا و آمريكا
به نمايش ق,وای خ,ود مش,غول ان,د ؛ پرولتري,ا ب,رای نخس,تين ب,ار ب,ه
مانن,,د ي,,ك ني,,روی نظ,,امی  ،بس,,يج ش,,ده  ،زي,,ر ي,,ك بي,,رق ب,,رای ي,,ك
ھدف ضروری مبارزه می كند  :ھشت ساعت كار روزانه كه بايد
با مصوبه ای قانونی برقرار ش,ود...منظ,ره ای ك,ه م,ا اكن,ون ش,اھد
آنيم  ،سرمايه داران و مالكين جميع ِ ممالك را مجبور خواھ,د ك,رد
كه در –يابند پرولتري,ای ھم,ه ی كش,ورھا  ،براس,تی يكپارچ,ه ان,د
 .ای كاش ماركس در كنار من می بود تا خود به عينه اين ص,حنه
را ببيند .
اھميت تقارن زمانی تظاھرات كارگری بين المللی ب,رای پن,دار و
شم انقالبی كارگران سراسر جھان بيش از پيش جذابيت می يافت و
ھر ساله توده ھای عظيم تری با شركت در تظاھرات برحقانيت آن
گواھی می دادند .
واكنش كارگران در ضميمه ی اعمال شده بر قطعنامه ی اول مه ،
مص,,,,,وب كنگ,,,,,ره ی بع,,,,,دی ب,,,,,ين المل,,,,,ل ب,,,,,ه ت,,,,,اريخ  ١٨٩٣در
زوريخ تجلی يافت  :تظاھرات اول مه برای نيل ب,ه ھش,ت س,اعت

كار بايد ھمزمان به عنوان نم,ايش اراده ی تزل,زل ناپ,ذير طبق,ه ی
ك,,ارگر جھ,,ت انھ,,دام اختالف,,ات طبق,,اتی از طري,,ق ي,,ك دگرگ,,ونی
اجتماعی به كار رود و بدين گونه وارد يگانه راھی شود ك,ه منج,ر
به صلح ھمگانی و بين المللی ميگردد .
ھرچند پيش نويس اصلی قطھنامه برچيدن اختالف,ات طبق,اتی را از
طريق انق,الب اجتم,اعی و ن,ه دگرگ,ونی اجتم,اعی توص,يه ك,رد ام,ا
قطعنام,,ه ھن,,وز ب,,ه روش,,نی اول م,,ه را ب,,ه ي,,ك مق,,ام سياس,,ی رفي,,ع
افراشته بود  .اول مه می رفت كه عالوه بر مطالبه ی ھشت ساعت
كار ،بازتابی از قدرت و اراده ی پولتريا در به چالش كش,يدن نظ,م
موجود باشد .
اصالح طلبان در صدد عقيم كردن اول مه بر می آيند
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رھبران اصالح طلب احزاب متعدد ت,الش كردن,د ت,ا تظ,اھرات اول
م,,ه را ب,,ا در غلطان,,دن ب,,ه روزھ,,ای اس,,تراحت  ،بج,,ای روز ھ,,ای
مب,,,ارزه  ،ب,,,ی اث,,,ر كنن,,,د  .ب,,,دين س,,,بب اس,,,ت ك,,,ه آن,,,ان ھم,,,واره ب,,,ر
سازماندھی تظاھرات در يكشنبه ی نزديك اول مه اصرار ورزيدند
 .در يكشنبه ھا كارگران برای اعتصاب مجبور به توقف كار نبوده
و در ھ,,ر ص,,,ورت مش,,غول ك,,,ار نبودن,,د  .اول م,,,ه ب,,رای رھب,,,ران
اصالح طلب به منزله ی يك جشن بين الملل,ی ك,ارگری ب,ود  ،روز
مراسم مجلل و سرگرمی در پارك ھا يا ي,يالق ھ,ای دور از ش,ھر .
اين كه قطعنامه ی كنگره ی زوري,خ خواس,تار اس,تعمال اول م,ه ب,ه
عنوان "نمايش اراده ی تزلزل ناپذير طبقه ی كارگر جھت برچيدن
اختالف,,ات طبق,,اتی"  ،آگ,,اھی و نم,,ايش تماي,,ل مب,,ارزه ب,,رای ن,,ابودی
نظ,,,ام س,,,رمايه داری ِ◌ اس,,,تثمار و بردگ,,,ی ك,,,ارمزد  ،ش,,,ده ب,,,ود ،
آن,,,ان)اص,,,الح طلب,,,ان( را آزار نم,,,ی داد چراك,,,ه خ,,,ود را مقي,,,د ب,,,ه
تصميمات كنگره ی بين الملل نم,ی ديدن,د  .كنگ,ره ھ,ای ب,ين الملل,ی
سوسياليست به استقبالشان آمد آن ھم تنھا به ص,ورت نشس,ت ھ,ايی
برای آشنايی و حسن نيت بين الملل,ی ب,ه مانن,د كنگ,ره ھ,ای ف,راوان
ديگری كه جھت گرد آوردن گاه گاه ِ پايتخت ھای اروپايی  ،قبل از
جنگ مصرف داشتند .
آن,,ان)اص,,الح طلب,,ان( ب,,ه ھ,,ر دری زدن,,د فص,,ل مش,,ترك اق,,دام ب,,ين
المللی پرولتريا و تصميمات كنگره ی بين الملل را ك,ه ب,ا اغ,راض
بر كاغذ مانده ی آنان ھمنوا نبود  ،سست و عقيم سازند  .بيست سال
بعد "سوسياليسم" و "انتر ناسيوناليسم ِ" اين رھب,ران اص,الح طل,ب
با تمام عري,انی آن,ان در مع,رض دي,د ق,رار گرف,ت  .در  ١٩١٤ب,ين
الملل در ھ,م شكس,ت زي,را مق,ارن تول,دش  ،ب,ذرھای ن,ابودی را در
درون خ,,ود كاش,,ت – اص,,الح طلب,,ان فريبك,,ار طبق,,ه ی ك,,ارگر  .در
كنگره ی  ١٩٠٠بين الملل در پاريس  ،قطعنامه ی كنگره ی پيشين
در باره ی اول مه دگربار اتخاذ شد و با اظھار اينكه توقف كار در
اول مه تظاھرات راموثرتر خواھد ك,رد  ،تحك,يم ياف,ت  .تظ,اھرات
اول مه بيش از پيش به نمايش قدرت تبديل می شد ؛ جنگ خيابانی
آشكارا با پليس و نظاميان كه در تمام مراكز صنعتی ب,ه وق,وع م,ی
پيوست  .شمار كارگرانی كه در تظاھرات آن روز مش,اركت ك,رده
و دست از ك,ار م,ی كش,يدند ب,اال م,ی رف,ت  .اول م,ه ب,يش از پ,يش
برای طبقه ی حاكمه مخاطره انگيز می گشت ؛ و به روزی انقالبی
مبدل ش,د ك,ه ب,ا فرارس,يدن ھ,ر س,اله ی آن  ،اولي,ای تم,ام ممال,ك ب,ا
بدبينی به آن می نگريستند .
لنين در آينه ی اول مه
طولی نكشيد كه لنين در جنبش انقالبی روس,يه  ،درشناس,اندن اول
مه به كارگران روسيه به عنوان روز تظاھرات ومبارزه مس,اعدت
نمود  .به ھنگام گذراندن زن,دان در  ١٨٩٦لن,ين ج,زوه ای در ب,اره
ی اول مه برای اتحاديه ی مبارزه در راه رھ,ايی طبق,ه ی ك,ارگر ِ
ش,,ھر س,,نت پترزب,,ورگ نوش,,ت ك,,ه از نخس,,تين دس,,ته ج,,ات سياس,,ی
ماركسيست روسيه بود  .جزوه به صورت پنھانی از زن,دان خ,ارج
و  ٢٠٠٠كپی از آن ميان كارگران  ٤٠كارخانه توضيع شد  .جزوه
بسيار موجز و به سبك ساده و روشن ِ لنينی نگاشته شده بود بگونه
ای كه يك كارگر با آگاھی پايين نيز م,ی توانس,ت آن را درك كن,د .
"بطوريك,,ه ي,,ك م,,اه پ,,س از ناك,,امی اعتص,,اب مع,,روف پيش,,ه وران
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منسوجات در  ١٨٩٦كارگران به ما می گفتند نخستين انگيزه ی ما
برخاس,,,ته از ج,,,زوه ای مختص,,,ر و ك,,,م حج,,,م درب,,,اره ی اول م,,,ه
بود" ك,ه نوش,ته ی ي,ك ف,رد معاص,ر ب,وده و ب,ه طغي,ان اي,ن انگي,زه
ياری داد .
پس از آگاھاندن كارگران از اينكه چگونه در خ,دمت من,افع مالك,ان
كارخانه ھ,ای متبوعش,ان اس,تثمار م,ی ش,وند و چگون,ه دول,ت پ,اپيچ
آنانی كه طالب بھبود شرايط اند  ،می ش,ود  ،لن,ين پيرام,ون اھمي,ت
اول مه قلم می زند :

در فرانسه  ،انگلستان  ،آلمان و ھرجايی كه كارگران ت,اكنون در
اتحاديه ھای قدرتمند يكپارچه شده و حقوق بسياری ب,رای خ,ود ب,ه
دست آورده اند  ،در  ١٩آوريل )اول مه( تقويم وقت روس,ی ١٣
روز پيش تر از تقويم اروپای غربی بود] سازمان يافت,ه اندك,ه ي,ك
جشنواره ی عمومی كارگری است  .آنان با ترك گفتن كارخانه ھای
طاقت فرسا با بيرق ھايی برافراشته  ،با ضرب آھنگ موزيك در
امت,,داد خياب,,ان ھ,,ای اص,,لی ش,,ھر راه پيم,,ايی ك,,رده و علي,,ه ق,,درت
فزاين,,,,ده ی كارفرماي,,,,ان دس,,,,ت ب,,,,ه تظ,,,,اھرات م,,,,ی زدن,,,,د  .آن,,,,ان
تظ,,اھرات عظ,,يم ت,,وده ای را رق,,م زدن,,د ج,,ايی ك,,ه س,,خنرانی ھ,,ا ،
پيروزی ھای وارد آمده بر كارفرمايان را در طول س,ال پيش,ين ب,ر
می شمردندو طرح ھايی برای مبارزه در آينده می ريختند .ترسان
از خطر اعتصاب  ،كارفرمايان جرأت نمی كردند كارگرانی را كه
اول مه در كارخانه
حض,,,,ور نداش,,,,تند جريم,,,,ه كنن,,,,د  .اي,,,,ن روز ھمچن,,,,ين ك,,,,ارگران
برجستگی مطالبه ی اصلی خود را به ياد آوردند  ٨ :ساعت كار ،
 ٨س,,,,,اعت اس,,,,,تراحت و  ٨س,,,,,اعت تف,,,,,ريح  .اي,,,,,ن اس,,,,,ت آنچ,,,,,ه
كنون كارگران ساير ممال,ك خواس,تار آنن,د .جن,بش انقالب,ی روس,يه
اول مه را به استخدام امتياز بزرگی در آورد  .در مقدم,ه ی ج,زوه
,,,اركف [منطق,,,ه ای در اك,,,راين] چ,,,اپ
ی روز ھ,,,ای اول م,,,ه در خ ِ
 ١٩٠٠لنين نوشت  :شش ماه ديگر كارگران روسی  ،اول م,ه ی

نخستين سال ِ سده ی جديد را جش,ن خواھن,د گرف,ت و اكن,ون زم,ان
آنست كه دست به تھيه ی مقدمات سازماندھی جشن ھا در  ،حتی -

المقدور  ،تعداد بزرگی از مراكز و در مقياسی خيره كننده  ،بيازيم
؛ خيره كننده ن,ه ب,ه دلي,ل تع,دادی ك,ه در تظ,اھرات ش,ركت خواھن,د
كرد بلكه به سبب ماھي,ت ِ س,ازمان يافت,ه ی آن,ان  ،ب,ه دلي,ل آگ,اھی
طبقاتی ای ك,ه توس,ط آن,ان نماي,ان خواھ,د ش,د  ،ب,ه دلي,ل عزم,ی ك,ه
ب,رای آغ,از مب,ارزه ی اجتن,اب ناپ,ذير در راه رھ,ايی خل,ق روس,يه
نشان داده خواھد شد و بالنتيجه به دليل مجال رايگان حاصله جھت
توسعه ی طبقاتی پرولتريا و مبارزه ی آشكار آن در راه سوسياليسم
.
از آنجا می توان فھمي,د لن,ين تظ,اھرات اول م,ه را چق,در ب,ا اھمي,ت
شمرد كه او شش ماه پيش تر دقت ھا را معطوف به كارگران ك,رد
 .برای او اول مه محل تجمع مجدد جھت "مبارزه ی اجتناب ناپذير
در راه رھايی خلق روسيه" و برای "توسعه ی طبقاتی پرولتري,ا و
مبارزه ی آشكار آن در راه سوسياليسم" به شمار می رفت  .لنين با
سخن گفتن از اينكه چگون,ه جش,ن ھ,ای اول م,ه "م,ی توانن,د ب,ه ي,ك
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نمايش عظيم سياسی مبدل شوند" اين پرسش را مطرح كرد كه چرا
جشن اول مه  ١٩٠٠خاركف "واقعه ی برجسته ش,دن اعتب,ار" ب,ود
و پاسخ داد "مشاركت توده ای كارگران در اعتصاب  ،اجتماع,ات
عظيم توده ای در خيابان ھا  ،برافراشتن بيرق ھای سرخ  ،نمايش
مطالب,,ات مط,,رح ش,,ده در ج,,زوات و ماھي,,ت انقالب,,ی مطالب,,ات –
ھشت ساعت كار و آزادی سياسی" دليل آن بود .
لن,ين رھب,ران ح,,زب خ,اركف را ب,ه دلي,,ل پيون,د دادن جن,بش ِ ھش,,ت
ساعت با ساير مطالب,ات ص,رفا ً اقتص,ادی و خ,رد  ،م,ذمت م,ی كن,د
چ,,را ك,,ه نم,,ی خواھ,,د در ھ,,ر ص,,ورت  ،ماھي,,ت سياس,,ی اول م,,ه ،
مستور گردد  .او در اين مقدمه می نويسد :

نخستين ِ اين مطالب,ات [ھش,ت س,اعت] مطالب,ه ايس,ت عم,ومی ك,ه
پرولتريای تمام ممالك آن را مطرح كرده اند  .اين مطالبه نشان می
دھ,,د ك,,ه ك,,ارگران ِ مترق,,ی خ,,اركف  ،انس,,جام خ,,ود را ب,,ا جن,,بش
كارگری سوسياليستی جھانی تحقق می بخشند  .و اما دقيقا به ھمين
دليل  ،چن,ين مطالب,ه ای نم,ی بايس,ت محت,وايی خ,رد از قبي,ل رفت,ار
بھت,ر س,ركارگر ي,ا اف,زايش ده درص,دی دس,ت م,زد  ،داش,ته باش,د .
مطالبه ی ھشت ساعت  ،به ھر حال مطالبه ی جميع ِ پرولترياست
؛ كه می بايست نه به شخص كارفرما بلكه به حكومت يعنی نماينده
ی تمامي,,ت نظ,,ام سياس,,ی و اجتم,,اعی موج,,ود  ،ب,,ه كلي,,ت طبق,,ه ی
سرمايه دار – مالكين تمام وسايل توليد – وارد آيد .
شعار ھای سياسی اول مه
روز ھ,,ای اول م,,ه ب,,ه ك,,انون پرولتري,,ای انقالب,,ی ب,,ين الملل,,ی تب,,ديل
گرديده اند  .به مطالبه ی اصيل ِ ھشت ساعت  ،شعار ھای برجسته
ی ديگ,,,,ری اف,,,,زوده ش,,,,د ك,,,,ه ك,,,,ارگران ب,,,,رای متمرك,,,,ز ش,,,,دن در
اعتصابات و تظاھرات شان در اول ِ مه  ،سر می دادند  .اين شعار
ھا چنين مضامينی داشتند  :انسجام بين المللی طبقه ی كارگر ؛ حق
جھ,,,,انی رأی و انتخ,,,,اب ؛ جن,,,,گ ج,,,,,واب ِ جن,,,,گ ؛ علي,,,,ه ِ ظل,,,,,م
مستعمراتی ؛ احقاق حقوق بی خانمان ھا ؛ آزادی زندانيان سياسی ؛
حق تشكل سياسی و اقتصادی طبقه ی كارگر .
آخرين باری ك,ه ب,ين المل,ل ق,ديمی در ب,اب مس,ئله ی اول م,ه س,خن
گفت در كنگره ی  ١٩٠٤آمستردام بود  .پس از بررسی شعار ھای
متعدد سياسی ای كه در تظاھرات به كار می رفتند ونشان می دادند
اين تظ,اھرات ھن,وز در بس,ياری از كش,ور ھ,ا ب,ه ج,ای اول م,ه در
يكشنبه برگزار ميشود  ،چنين قطعنامه ای اتخاذ شد :

كنگره ی بين الملل سوسياليس,ت در آمس,تردام  ،تم,ام س,ازمان ھ,ای
اح,,زاب سوس,,يال -دم,,وكرات و اتحادي,,ه ھ,,ای پيش,,ه وران ھم,,ه ی
كش,,ور ھ,,ا را ب,,ه نم,,ايش نيرومندان,,ه در اول م,,ه جھ,,ت برق,,راری
قانونی ِھشت ساعت كار  ،دعوت می كند ؛بخاطر مطالبات طبقاتی
پرولتريا و برای صلح جھانی  .موثر ترين طريقه ی تظ,اھرات در
اول مه  ،متوقف كردن
كار است ؛ از اين رو كنگره  ،سازمان ھ,ای پرولت,ری تم,ام ممال,ك
را  ،ھرجاكه منجر به
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جرح كارگران نشود  ،ملزم به توقف كار در اول مه می داند .
موق,ع كش,تار اعتص,اب كنن,دگان آوري,ل  ١٩١٢در اراض,ی زرخي,ز
س,,يبری  ،مس,,ئله ی اق,,دام انقالب,,ی ت,,وده ھ,,ای پرولت,,ری  ،موض,,وع
روز روس,,يه گردي,,د ؛ در اول م,,ه آن س,,ال ب,,ود ك,,ه ص,,د ھ,,ا ھ,,زار
كارگر روس با متوقف ك,ردن ك,ار  ،روان,ه ی خياب,ان ھ,ا ش,دند ت,ا
ارتجاع سياه را به چالش بكشند كه پس از شكست انقالب اول روس
در  ١٩٠٥واقعه ای تأثير گذار بود  .لنين در حق اين روز نوش,ت
:

اعتصاب بزرگ ك,ارگران سراس,ر روس,يه در اول م,ه  ،تظ,اھرات
خيابانی مرتبط با آن  ،نطق ھ,ای انقالب,ی ب,ه ت,وده ھ,ای ك,ارگر ب,ه
ت
روش,نی بي,ان م,ی كن,د ك,ه روس,يه دگ,ر ب,ار وارد ِ
دوران وض,عي ِ
ِ
روبه رشد انقالبی می شود .
روزا لوكزامبورگ در آينه ی اول مه
در مقال,,,,,,ه ای در ب,,,,,,اره ی اول م,,,,,,ه ب,,,,,,ه ت,,,,,,اريخ  ، ١٩١٣روزا
لوكزامب,,ورگ  ،ك,,ه ب,,ه شخص,,ه انقالب,,ی ثاب,,ت ق,,دمی ب,,ود  ،ماھي,,ت
انقالبی اول مه را اين چنين مورد تأكيد قرار داد :

"اھداف پيشرو و درخشان جشن اول مه  ،اقدام مستقل ت,وده ھ,ای
پرولتری است ؛ اقدام سياسی توده ای ميليون ھا كارگر است.....
اھ,داف ع,الی َل,واين [ن,ام ش,خص] فرانس,وی در كنگ,ره ی ب,ين -
الملل پاريس به توسط تجلی مستقيم توده ای  ،تلفيق شد ؛ ب,ر زم,ين
نھادن ابزار ھای كار  ،نمايش و تدبيری جھت ھشت ساعت كار ،
صلح جھانی و سوسياليسم است ".
لوكزامبورگ كه ھمواره با باريك بينی ب,ه رقاب,ت امپرياليس,تی م,ی
شناك شفاف س,ازی اي,ن مطل,ب
نگريست با ديدن ظھور جنگ  ،اندي
ِ
ب,,ود ك,,ه اول م,,ه روز انتش,,ار انديش,,ه ی انس,,جام ب,,ين الملل,,ی ،مي,,ان
كارگران است  ،روز اقدام بين المللی بر ضد جن,گ امپرياليس,تی ؛
يك سال قبل از در گرفتن جنگ  ،او توجھ,ات را جل,ب اي,ن حقيق,ت
كرد كه :

"عمده ھدف اول مه عبارت است از اق,دام قاطعان,ه ی ت,وده ای ب,ه
مثابه نمايش ِ انسجام بين المللی و به مثابه تدبير مبارزه برای صلح
و برای سوسياليسم  ،حتی در نيرومند – مقطع بين المللی  ،طبقه ی
كارگر آلمان ريشه می دواند ؛ تعھد بزرگتری كه ما بايد با وق,وع
جن,,گ -ك,,ه دي,,ر ي,,ا زود رخ خواھ,,د داد -در خ,,ود احس,,اس كن,,يم اي,,ن
است كه از مبارزه ی ميان جھان كارگری و جھان سرمايه داری ،
آخراألمر يك جامعه ی پيروز حاصل خواھد شد ".
اول مه در دوران جنگ
طی جنگ  ،خيان,ت ِسوس,يال پ,اتريوت ھ,ا)سوسياليس,ت ھ,ای م,يھن
پرست( با آسودگی گستاخانه ای در اول م,ه ١٩١٥پدي,دار ش,د .اي,ن
نتيجه ی تعامل طبقاتی ای است كه آنان در آگوس,ت  ١٩١٤ب,ا دول
امپرياليست به عمل آوردند  .سوسيال دموكراسی آلمان كارگران را
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به عدم توقف كار در اول مه ف,را خوان,د ؛ سوياليس,ت ھ,ای فرانس,ه
در اعالميه ای فوق الع,اده  ،مقام,ات رس,می را مطم,ئن س,اختند ك,ه
نگ,,ران اول م,,ه نباش,,ند و ك,,ارگران ،ب,,رای دف,,اع از كش,,ور ِ "آن,,ان"
ناگزير شدند  .ھمان وضعيت را ميتوان در ميان اكثر سوسياليس,ت
ممالك در حال جنگ  ،يافت  .تنھا بلشويك ھای روس و اقليت
ھا ی
ِ
ھائی انقالبی در ساير كشور ھ,ا ب,ه سوسياليس,م و انت,ر ناسيوناليس,م
وفادار ماندند  .صدای اعتراض لنين  ،لوكزامبورگ و ليِنبخت عليه
اقدامات ِ باكوس وار [اش,اره دارد ب,ه ب,اكوس  ،الھ,ه ی ب,اده و ب,اده
پرس,تی] سوس,يال -شوونيس,م  ،ب,اال رف,ت  .اعتص,ابات جزئ,ی و زد
وخ,,,ورد ھ,,,ای آش,,,كار خياب,,,,انی در اول م,,,ه  ١٩١٦نش,,,ان داد ك,,,,ه
ممال,,ك در ح,,ال جن,,گ خ,,ود را از نف,,وذ زھ,,,رآگين
ك,,ارگران تم,,ام
ِ
رھبران خائنشان  ،خالص می كردن,د  .ب,رای لن,ين  ،ب,ه مانن,د تم,ام
انقالبيون " ،اضمحالل ُاپورتونيسم [ك,ه خ,ود عام,ل اض,محالل ب,ين
الملل دوم بود-الكساندر تراچتنبرگ] برای جنبش كارگری س,ودمند
است " و ندای لنين برای بين المللی جديد  ،تھی از خائنين  ،مطالبه
ی روز بود .
كنف,,رانس ھ,,ای زيم,,ر وال,,د) (١٩١٥و كينت,,ال) (١٩١٦در نتيج,,ه ی
تبلور احزاب انقالبی بين المللی و اقليت ھا ب,ا ش,عار "تب,ديل جن,گ
امپرياليستی به جنگ داخلی" لن,ين حاص,ل ش,دند  .تظ,اھرات عظ,يم
اول مه ی برلين در  ١٩١٦كه توشط كارل لينبخت و پيروان جنبش
سوسياليستی سازماندھی ش,د  ،گ,واھی ب,ر ني,روی ج,اودان طبق,ه ی
كارگر بود كه با وجود منع ِ پليس و مخالفت ھای مقامات رس,می ،
موانع را پشت سر می گذاشت .
در ايال,,ت متح,,ده ب,,ا ع,,الن جن,,گ در  ١٩١٧اول م,,ه مت,,روك نش,,د .
اعضای انقالبی حزب سوسياليست  ،قطعنامه ی ض,د جن,گ ح,زب
را كه پيشتر در كنفرانس فوق العاده ی سنت لوئيس در م,اه آوري,ل
اتخاذ شده و اول مه را برای اعتراض علي,ه جن,گ امپرياليس,تی ب,ه
ك,,ار ب,,رده ب,,ود ف ب,,ا ج,,ديت پذيرفتن,,د  .تظ,,اھرات در كليولن,,د ك,,ه از
سوی چارلز  .ای  .روزنبرگ  ،دبير محلی وقت حزب سوسياليست
و بعدھا موسس و رھبر ح,زب كمونيس,ت  ،س,ازماندھی ش,ده ب,ود ،
در مي,,دان عم,,ومی ش,,ھر ب,,ا ايس,,تادگی برپ,,ا ش,,د و ب,,ه ش,,كل خاص,,ی
مبارزه جويانه بود  .ح,دود ٢٠٠٠٠ك,ارگر در خياب,ان ھ,ا ب,ه س,وی
ميدان عمومی شھر به نمايش قوا پرداختند و ھزاران نف,ر ديگ,ر ب,ه
آنان پيوستند  .پليس  ،وحشيانه به اجتماع ي,ورش آورده ي,ك ك,ارگر
را كش,,ته ي,,ك ك,,ارگر ديگ,,ر را ب,,ه ش,,دت مج,,روح س,,اخت  .اول م,,ه
 ، ١٩١٧روز ھای جوالی [ژوئيه] و س,رانجام روزھ,ای اكتب,ر در
روسيه  ،مراحل توسعه بودند كه انقالب روسيه برای تحقق خود آن
ھا را پيمود .
اول مه به ھمراه س,اير روز ھ,ای گرانق,در در س,نن انقالب,ی – ٢٢
ژانوي,,,ه)يكش,,,نبه ی خ,,,ونين  ١٨ ، (١٩٠٥م,,,ارس)كم,,,ون پ,,,اريس ،
 ٧ ، ( ١٨٧١نوامبر )رسيدن به قدرت  – (١٩١٧بزرگداشت ھ,ای
امروز ِ نخستين جمھوری كارگران به ش,مار م,ی رود ؛ در حاليك,ه
ھشت ساعت كار  ،اين مطالبه ی اصيل اول مه  ،در اتحاد جماھير
شوروی با ھفت ساعت جايگزين شده است .
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راثدار سنن ِاول مه می گردد
كمينترن )بين الملل سوم( مي
ِ

فدراسيون كار آمريكا) (A.F. of Lفاشيست می شود

ب,,ين المل,,ل كمونيس,,ت  ،اي,,ن وارث بھت,,رين س,,نن جن,,بش پرولت,,ری
,,,ت كمونيس,,,ت در  ١٨٤٨ب,,,ه توس,,,ط
انقالب,,,ی از زم,,,ان طب,,,ع مانيفس ِ
م,,اركس و انگل,,س  ،س,,نن اول م,,ه را ب,,ه دوش م,,ی گي,,رد و اح,,زاب
كمونيس,,ت ممال,,ك متع,,دد س,,رمايه داری  ،ك,,ارگران را ھرس,,اله ب,,ه
توقف كار در اول مه  ،حضور در خيابان ھا  ،نمايش قوای فزاينده
و انسجام بين المللی خود  ،مطالبه ی كاھش ساعات كاری  -اكنون
 ٧س,,اعت  -ب,,دون ك,,اھش دس,,تمزد  ،مطالب,,ه ی بيم,,ه ی اجتم,,اعی ،
مب,,ارزه ب,,ا خط,,ر جن,,گ و دف,,اع از اتح,,اد ش,,وروی  ،مب,,ارزه علي,,ه
امپرياليسم و ظلم مستعمراتی  ،مبارزه عليه تبعيض نژادی و اعدام
غير قانونی  ،محكوم كردن سوسيال فاشيست ھا ب,ه عن,وان يك,ی از
اقم,,ار دس,,تگاه س,,رمايه داری  ،ح,,ل مس,,أله ی تش,,كيل اتحادي,,ه ھ,,ای
انقالبی ش,ان  ،نم,ايش عظ,م و اراده ی آھنينش,ان ب,رای س,ازماندھی
جھت براندازی نظام سرمايه داری و جھت برقراری يك جمھوری
شورائی جھانی  ،فرا می خواند .

متج,,,اوز از  ٤٠س,,,ال قب,,,ل در مي,,,دان اتح,,,اد نيوي,,,ورك  ،رھب,,,ران
تظ,,اھرات اول م,,ه ن,,ه تنھ,,ا در ب,,اره ی ھش,,ت س,,اعت بلك,,ه پيرام,,ون
براندازی نظام سرمايه داری نيز سخنرانی كردند " .در حاليك,ه م,ا
برای ھشت ساعت كار  ،مبارزه می كنيم  ،چشم انداز ھدف نھ,ائی
– براندازی نظام پرداخت دستمزد[سرمايه داری]  -را گم نخواھيم
كرد"  .پس از اينكه كارگران در س,تون ھ,ای عظ,يم ب,ا بي,رق ھ,ای
سرخ ِ برافراشته از درون دسته ھای طبقه ی كارگر به راھپيم,ائی
پرداختند  ،قطعنامه ی حاظر شده را برای توده ھای اعتصاب كننده
ی گرد آمده در ميدان اتحاد به ت,اريخ اول م,ه  ١٨٩٠قرائ,ت كردن,د
[رھبران]  .اكنون فدراسيون كار آمريكا و ح,زب سوسياليس,ت ب,ا
كارفرماي,,ان  ،ھمداس,,تان ش,,ده ھ,,ر ك,,ار ممك,,ن را ب,,رای بازداش,,تن
كارگران از مبارزه برای بھبود شرايط ش,ان انج,ام م,ی دھن,د و ب,ه
جای مبارزه در راه براندازی نظام سرمايه داری  ،می جنگند تا آن
را حفظ كنند .

يك اعتصاب توده ای سياسی در اول مه

متجاوز از چھل سال قبل  ،فدراسيون كار آمريكا از كنگ,ره ی ب,ين
الملل سوسياليست پاريس در خواست كرد كه در جن,بش اعتراض,ی
برپ,,ا ش,,ده ب,,رای اول م,,ه  ، ١٨٩٠فدراس,,يون ك,,ار آمريك,,ا را ي,,اری
كنن,,د و ب,,ين المل,,ل ب,,ا تب,,ديل اي,,ن مب,,ارزه ب,,ه مب,,ارزه ای جھ,,انی ،
كارگران آمريكائی را ياری داد  .اكنون رئيس فدراسيون  ،گرين و
پيرو او متيو وال  ،حمايت فدراسيون را از ھر سازمان ارتج,اعی
و ھم,,ه ی س,,ازمان ھ,,ای ارتج,,اعی ي,,ا حرك,,ت ھ,,ای ايج,,اد ش,,ده در
راس,,تای مب,,ارزه ب,,ا ح,,زب كمونيس,,ت  ،اي,,ن حاص,,ل س,,نن مب,,ارزاتی
آمريكايی اول مه  ،تعھد می دھند  .رھبران فدراس,يون ك,ار آمريك,ا
از خ,,ائنين طبق,,اتی ب,,ه فاشيس,,ت ھ,,ايی آش,,كار تغيي,,ر يافتن,,د  .و چ,,ون
جالدان طبقه ی كارگر آمريكا به سرمايه داران خدمت می كنند .

ھر ساله كشمكش ھای اول مه به مرتب,ه ای ب,االتر م,ی رس,ند  .در
اياالت متحده با تولد اول م,ه در مي,ان ِ جن,بش اعتص,ابی عم,ومی و
مبارزه برای مطالبه ی اصلی سياسی  ،ھر اول مه بايد گواه بر يك
اعصاب سياسی م,نعكس كنن,ده ی مس,ائل اص,لی طبق,اتی ك,ارگران
آمريك,,,ا – برش,,,مرده در ب,,,اال  -باش,,,د  .ك,,,ارگران ِ پي,,,ر و ج,,,وان ،
مردان و زنان  ،سياه و سفيد بايد درگير مش,اركت در فعالي,ت ھ,ای
اول م,,ه ش,,وند  .اعتص,,اب ھ,,ايی ك,,ه ممك,,ن اس,,ت در اول م,,ه ب,,رای
دس,,ت كش,,يدن از ك,,ار رخ دھن,,د  ،س,,نت واقع,,ی يك,,م م,,ه م,,ی باش,,ند .
اعتص,,اب ھ,,ا باي,,د اعتص,,اب ھ,,ای ت,,وده ای در ب,,ر دارن,,ده ی ش,,مار
عظيمی از كارگران باشد كه مشتركا ً كارگاه خود را ترك می كنند ؛
نه به عنوان اقدامی فردی  .برای چنين اعتصابی كه نمايش اراده ی
تزل,,زل ناپ,,ذير ك,,ارگران ب,,رای مب,,ارزه م,,ی باش,,د  ،تم,,ام واح,,د ھ,,ای
ص,,نعتی باي,,د تعطي,,ل ش,,ود  .اي,,ن اعتص,,ابات ت,,وده ای باي,,د سياس,,ی ،
آگ,,اھی بخ,,ش و ب,,ر پاي,,ه ی مس,,ائل اص,,لی سياس,,ی ت,,أثير گ,,ذار در
تماميت طبقه ی كارگر باشد .
اگر چه حزب كمونيست و اتحاديه ھای انقالب,ی م,رتبط ب,ا T. U.
 U. Lشعار ِ ھفت ساعت كار بدون كاھش دستمزد را به كار بردند
 ،كارگران آمريك,ايی  ٤٦س,ال پ,س از اب,داع جن,بش عم,ومی ھش,ت
ساعت  ،بايد ھنوز برای آن خواسته مبارزه كنند  .ھنوز در بسياری
از صنايع  ،كارگران نه  ،ده و حتی ساعات بيشتری كار می كنند .
ط,,ی اي,,ن م,,دت  ،ناك,,امی در برق,,راری عم,,ومی ھش,,ت س,,اعت ك,,ار
روزانه به سبب اريستوكراسی [اشراف ساالری] كارگريست كه از
سوی طبقه ی سرمايه دار با حقوق ھ,ای نس,بتاً ب,اال و ش,رايط بھت,ر
ك,,,,اری تطمي,,,,ع ش,,,,ده و ك,,,,ارگران ب,,,,ی تجرب,,,,ه و غي,,,,ر متش,,,,كل را
بدون حمايت يك جنبش ك,ارگری متش,كل  ،تنھ,ا گذاش,ته اس,ت ؛ ب,ه
طوريكه آنھا[ كارگران] احتماال به راحتی م,ورد بھ,ره كش,ی من,افع
مالكان صنايع قرار می گيرند .

فدراسيون كار آمريكا و ديگ,ر س,ازمان ھ,ای ارتج,اعی در راس,تای
مغلوب س,اختن اول م,ه و دور ك,ردن س,ازمان ھ,ای ك,ارگری تح,ت
نف,,,وذ خ,,,ود از مش,,,اركت در تظ,,,اھرات اول م,,,ه  ،بزرگداش,,,ت ب,,,ه
اصطالح روز كارگر را در نخستين دوشنبه ی سپتامبر ھر س,ال ،
س,,,,بز ك,,,,رده ان,,,,د  .تص,,,,ميم برگ,,,,زاری روز ك,,,,ارگر [منس,,,,وب ب,,,,ه
فدراسيون] ابتدا در  ١٨٨٥در مقياسی محل,ی اتخ,اذ ش,د و س,پس از
سوی دولت ھای متع,دد اي,التی ب,ه عن,وان پ,ادزھری علي,ه اول م,ه ،
مورد توافق قرار گرفت .
ب,,ا ثب,,ت اول م,,ه ب,,ه عن,,وان روز ك,,ودك  ،حمل,,ه ای ديگ,,ر از س,,وی
حكومت و به ياری فدراسيون كار آمريكا عليه اول مه به راه افتاد .
رويكرد منافقانه ی حكومت و فدراسيون كار آمريكا از اين حقيقت
افش,,ا م,,ی ش,,ود ك,,ه ب,,يش از ي,,ك ميلي,,ون بچ,,ه ی زي,,ر  ١٦س,,ال در
كارخانه ھا  ،فروشگاه ھا و مزارع آمريكا  ،برای باالندن س,رمايه
داری آمريكا  ،عرق می ريزند .
معنای حقيقی اي,ن رغب,ت ناگھ,انی ب,ه رف,اه كودك,ان ش,ايد از مرج,ع
زي,,ر برخاس,,ته باش,,د ك,,ه ي,,ك گ,,زارش تھي,,ه ش,,ده از س,,وی ش,,ورای
اجرائی برای كنفرانس  ١٩٢٨فدراسيون كار آمريكاست :
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كمونيست ھا ھنوز اول مه را به عنوان روز كارگر حفظ كرده اند .
از اين پس اول مه به عنوان روز سالمت كودكان  ،شناخته خواھد
شد ،چنانك,ه رئ,يس جمھ,ور ب,ا تكي,ه ب,ر قطعنام,ه ی مص,وب كنگ,ره
دس,,تور انتش,,ار بياني,,ه ای را داده ان,,د ك,,ه م,,ردم اي,,االت متح,,ده را ب,,ه
بزرگداشت اول مه به مثابه روز كودك ف,را م,ی خوان,د  .مقص,ود ،
ايج,,اد انگي,,زه ب,,رای حماي,,ت دائم,,ی از س,,المت كودك,,ان اس,,ت  .اي,,ن
ھ,,دفی بس,,يار مطل,,وب اس,,ت  .در آن واح,,د ديگ,,ر اول م,,ه ب,,ه عن,,وان

روز اعتص,,اب ي,,ا روز ك,,ارگری كمونيس,,تی  ،ش,,ناخته نخواھ,,د ش,,د
[.مورب سازی جمله ی آخر  :الكساندر تراچتنبرگ]

ممك,ن اس,,ت رھب,ران فدراس,,يون ك,ار آمريك,,ا  ،داس,تان ِش,,اه ك,,انيوت
[پادش,,,اه دانم,,,اركی انگلس,,,تان] و ت,,,الش او ب,,,رای روبي,,,دن ام,,,واج
طوفانی اقيانوس پش,ت س,رش را نش,نيده باش,ند ؟ ي,ا چن,ين اس,ت ك,ه
آنان در اشتياق خود به در ھم شكستن مبارزه  ،مايل به آزمودن ھر
چيزی ھستند ؟
سوسيال -فاشيسم ِ حزب سوسياليست
خيان,,ت ب,,ه ك,,ارگران در ط,,ول منازع,,اتی ك,,ه يك,,ی پ,,س از ديگ,,ری
توسط احزاب سوسياليست ادامه می يافت  ،شروع شد  .آنان ب,رای
در امان ماندن از قھر كارگران به حكومت ھای بورژوا پيوس,تند ؛
آنان ض,د انقالبي,ون را ب,رای عق,يم گ,ذاردن نب,رد ق,درت ك,ارگران ،
سازمان دادند ؛ آنان تبديل شدند به قصابان دسته ھ,ای مب,ارز طبق,ه
ی كارگر ای كه در مسير براندازی فرم,انروايی س,رمايه  ،درس,ت
مانند آنچه كارگران روس تحت رھبری بلشويك ھا – حزب لنين –
انجام دادند  ،مبارزه می كند  .سوسياليسم ميھن پرستانه ی راست و
سوسياليس,,م ص,,لح طل,,ب مرك,,ز  ،اكن,,ون در قال,,ب سوس,,يال فاشيس,,م
ادغام شده اند .سوسيال فاشيست ھ,ا ب,ه مھ,ره ای از ماش,ين سياس,ی
سرمايه داری تبديل شده و آن را در برابر اقدامات انقالبی كارگران
و دھقانان در ممالك سرمايه داری و مستعمراتی محافظت می كنند
 .آنان بانگ جنگ عليه اتحاد شوروی سر می دھند و توطئ,ه ھ,ايی
س,,ازمان م,,ی دھن,,د ك,,ه جھ,,ت بازداش,,تن ش,,وروی از پيش,,رفت بن,,ای
سوسياليسم  ،طراحی شدند  .آنان به حمايت از جنگی برخاستند كه
از سوی امپرياليسم ژاپن  ،عليه خلق چين  ،برای تصرف منچوری
[استانی در چين] به عنوان پايگاھی ش,رقی ب,رای ي,ورش ب,ه اتح,اد
شوروی  ،آغاز شد .
آن,,ان م,,دتی پ,,يش  ،ش,,عار ھش,,ت س,,اعت ك,,ار را ت,,رك گفتن,,د  .آن,,ان
اميدوار بودند كه جامعه ی ملل
از طريق كنفرانس ھای ميان دول,ت ھ,ا  ،ك,اھش س,اعات ك,اری را
برای آنان تأمين خواھد كرد  .كنگ,ره ی مارس,ی ب,ين المل,ل دوم در
 ١٩٢٥اع,,الم ك,,د ك,,ه  ،ھش,,ت س,,اعت باي,,د ب,,ه عن,,وان ي,,ك اص,,ل ب,,ه
رسميت شناخته شود  .آن,ان ھن,وز در روي,داد ھ,ای اول م,ه ش,ركت
می كنند  ،اما در سنگری ديگر  ،كه نمونه ی آن اق,دامات ش,يطانی
رئ,,يس ش,,ھربانی سوسياليس,,ت ب,,رلين  ،زورجيب,,ل  ،علي,,ه تظ,,اھرات
دسته ھای طبقه ی كارگر در اول مه  ١٩٢٩در ب,رلين م,ی باش,د .
در انتخاب,,ات رياس,,,ت جمھ,,,وری  ، ١٩٣٢سوس,,يال دموكراس,,,ی ب,,,ا
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انتخ,,اب مج,,دد ِ ھين,,دنبورگ ،حكوم,,ت فاشيس,,تی برونين,,گ را پش,,ت
گرم كرد .
نخست وزي,ر "سوسياليس,ت"  ،م,ك دونال,د  ،نظامي,ان را ب,رای قت,ل
عام توده ھای ھندی كه عليه امپرياليس,م انگل,يس و گماش,تگانش در
ھند برمی خيزند  ،اعزام می كند  .ھرجاكه س,رمايه داری در غلب,ه
بر جذر و مد فزاينده ی جنبش ھ,ای رھ,ايی بخ,ش مل,ی و انقالب,ی ،
احساس ضعف كرد به نوكر خود  ،احزاب سوسياليست كه عوام,ل
مش,,تاق س,,رمايه داری در درون جن,,بش ك,,ارگری ان,,د ب,,رای مغل,,وب
كردن اين جنبش ھا فراخوان ِ ياری داد .
در اياالت متحده  ،حزب سوسياليست  ،ھمان نقش را ايفا می كند .
ھرچند كه اين حزب  ،صاحب مقام و اختي,ار نيس,ت ام,ا ت,اكنون ب,ه
م,,,دارج خ,,,ود در س,,,وداگری خيان,,,ت ب,,,ه بھت,,,رين اھ,,,داف و عالئ,,,ق
كارگران  ،دست يافته است  .اين حزب  ،نام سازمان ھای مرتجعی
را ك,,ه ب,,ه اتح,,اد ش,,وروی ُبھت,,ان م,,ی زنن,,د و ب,,ه تش,,ويق جن,,گ علي,,ه
جمھوری كارگران تالش می كنند  ،متحد می سازد  .اين حزب در
تعقيب كارگران مبارز  ،در حمايت از كارفرمايان عليه كارگران ،
در حمايت از قوای ايالتی به ھنگام پی گ,رد و اذي,ت و آزار جن,بش
انقالبی اين كشور با فدراس,يون ك,ار آمريك,ا و اتحادي,ه ھ,ای "ترق,ی
خواه" ماست ] ،[Abraham Johannes Musteھمدستی ميكند .
ِ
رھب,,,,,,ران پي,,,,,,ر ح,,,,,,زب سوسياليس,,,,,,ت) ھيلك,,,,,,ويتس و ُانيل,,,,,,ز ( ،
بورژواليبرال ھايی ھستند كه جنبش كارگری را در خدمت پيشرفت
برنامه ھا و سياست ھای
حزب ب,ول م,ووز ِ )[ (Bull Mooseن,ام
ِ
عاميانه ی حزب ترقی خواه روزولت] تئودور روزولت و روبرت
الفويتس كه اھداف او ھميشه با محك ھای اصالح طلبانه  ،توده ھا
را دست انداخته است ،قرار می دھند .
نورمن توماس ُ ،دردانه ی مطبوعات امپرياليستی به جھانيان اعالم
م,,,ی كن,,,د ك,,,ه ن,,,وع جدي,,,دی از سوسياليس,,,م را خل,,,ق ك,,,رده اس,,,ت ،
سوسياليسم ِ بدون ماركسيسم  .قبال چنين تالشی شده بود .س,ی س,ال
پيش  ،مردی ماھر تر از توماس  ،ادوارد برنستاين  ،تالش كرد كه
سوسياليسم را ماركس زدائی كند  .اما او توانست بھتر از آنچه ك,ه
توماس در ادعاھايش مطرح می كند به پيش رود .پيشقراول آلمانی
در ادعايش تنھا "اصالح" ماركس را مطرح كرده بود تا "او را به
روز كند"  .توماس آمريكائی  ،ھيچ حد ميانه ای نمی شناسد  .او نه
تنھا ماركس را "اصالح" می كند بلكه توأمان  ،منسوخش می كند ،
ام,,ا ب,,دون آس,,يب زدن ب,,ه سوسياليس,,م  ،چن,,ان ك,,ه رھب,,ران ح,,زب
سوسياليست اظھار می دارند .
نورمن توماس و حزب سوسياليست  ،ھمدست دش,من طبق,اتی  ،ك,ه
توماس امروز نماينده ی آن است شايد بھتر از ھر كس ديگر  ،پيش
كارگران اي,ن كش,ور افش,ا م,ی ش,وند ؛ ب,ه عن,وان خ,ائنين و دش,منان
ق,انون ك,ارگران م,ی باش,د
آشكار يگانه سوسياليس,می ك,ه ب,ه عن,وان
ِ
يعنی سوسياليسم ماركس و لنين  ،سوسياليسمی كه حزب كمونيست
ب,,رای آن مب,,ارزه م,,ی كن,,,د  ،سوسياليس,,می ك,,ه در اتح,,اد ش,,,وروی
امروز توسط كارگران و دھقانان پيروزمند ساخته می شود .
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سنن انقالبی كارگران آمريكائی
جنبش كارگری آمريكا از غن,ای س,نن انقالب,ی برخ,وردار اس,ت ك,ه
حزب كمونيست و مجمع واحد اتحاديه ھای صنفی می توانند آن را
در سازماندھی طبقه ی كارگر آمريكا برای اقدام انقالبی به تصوير
بكشند  .مبارزات عظيم ك,ارگری ك,ه ب,ر ت,اريخ اي,االت متح,ده نق,ش
بسته  ،گواھی است بر جنب,ه ی مب,ارزاتی ك,ارگران آمريك,ائی  .ن,ه
تنھ,,,ا ك,,,ارگران  ،آم,,,اده ی آغ,,,ز مب,,,ارزه ي,,,ا واك,,,نش ب,,,ه تحريك,,,ات ِ
كارفرمايان بوده اند بلك,ه ب,ه ھنگ,ام اعتص,اب  ،ب,ه م,دت ط,والنی ،
اعتصاب را ادامه داده و به نبردی سرسختانه با نيروھای ھمدست ،
مركب از كارفرمايان و نوكران دولت ،دست زده اند .
يك جنبش كارگری  ،ھمچنان كه می تواند به جنبش ھای اعتصابی
ھومس,تد  ، ١٨٩٢ب,ه اعتص,اب ای .
عم,ومی  ١٨٨٦و  ، ١٨٨٧ب,ه
ِ
آر  .يو) ، A.R.U) ١٨٩٤به لورنس  ، ١٩١٢به اعتصاب ١٩١٩
فوالد كاران  ،ب,ه س,ياتل  ، ١٩١٩ب,ه اعتص,ابات ف,راوان در مع,ادن
زغال سنگ  ،صنايع البسه و  ، ...به مبارزات عظ,يم در كل,رادو ،
پلس,,يلوانيا  ،ويرجيني,,ای غرب,,ی  ،مح,,دوده ی ش,,ھر ِ مس,,ابا و جدي,,داً
َگس,,,تونيا و ھ,,,ارلن  ،بنگ,,,رد  ،ھمچن,,,ين م,,,ی توان,,,د چش,,,م انتظ,,,ار ِ
مب,,ارزات عظ,,يم ت,,ری در آين,,ده باش,,د  .ب,,ا ش,,رايط عين,,ی غال,,ب –
بحرانھای اقتصادی عميق دائمی  ،بيكاری فزاينده ی دائمی  ،بھ,ره
كش,,,ی ش,,,ديد از طري,,,ق روش ھ,,,ای تس,,,ريع ك,,,ار  ،تس,,,ريع رقاب,,,ت
امپرياليس,تی ك,ه منج,ر ب,ه جن,,گ جھ,انی ديگ,ری م,ی ش,ود  ،جن,,بش
كارگری آمريكا  ،رھايی يافته از رھبران فريبكار  ،تكليف خود را
كارگر ماشين سازی ِديترويت,ی
مشخص خواھد نمود  .كشتار چھار
ِ
معترض به بيكاری به توسط پاسداران ِ فورد [ھنری فورد  ،رئيس
كمپانی فورد] در جوار كارخانه ی او و قت,ل بيك,اران س,ياه پوس,ت
در شيكاگو و كليولند  ،گواھی است ب,ر تش,ديد مب,ارزه ی طبق,اتی و
مبارزه جوئی كارگران .
اول مه و ھشتم مارس – ھمياری كارگران آمريكائی
جنبش كارگری آمريكا  ،جدای از سنت ھايش  ،دو روز ِمبارزه را
به طبقه ی كارگر جھانی داده است كه كارگران انقالبی آن را چون
چ,راغ راه ب,,ه ش,,مار م,ی آورن,,د و باي,,د ھرس,اله در مسيرش,,ان ب,,رای
پي,,,روزی نھ,,,ايی از آن بگذرن,,,د  .ھم,,,ان كس,,,انی ك,,,ه ب,,,ه خل,,,ق اي,,,ن
"روزھا" ياری رساندند به زودی از آن تبری جستند بدين دليل ك,ه
اين روزھا رنگ انقالبی به خود گرفته اند  .فدراسيون كار آمريك,ا
به برقراری اول مه ياری رساند  .جسارت به سرمايه داری آمريكا
 ،كفاره ای طوالنی دارد و فدراسيون  ،ھرگز عليه آن جھت گيری
نكرد .
حزب سوسياليس,ت  ،ي,ك خويش,اوند نزدي,ك ول,و ض,عيف فدراس,يون
ار ش,روع روز جھ,انی زن,ان مط,رح
كار آمريكا بايد ب,ه عن,وان ھميِ ,
می شد كه ھر ساله در  ٨مارس جشن گرفته می شود  .حدود بيست
سال قبل  ،زنان سوسياليست نيويورك در مقابله با جنبش بورژوائی
ح,,ق رأی و انتخ,,اب  ،متش,,كل ش,,دند ؛ ي,,ك مش,,اركت ت,,وده ای زن,,ان
پرولتری در جنبش حق رأی زنان  .اين اقدام منحصر به فرد در ٨
م,,ارس ب,,ه وق,,,وع پيوس,,ت  .توفي,,,ق تظ,,اھرات نيوي,,,ورك منج,,ر ب,,,ه
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برق,,راری  ٨م,,ارس ب,,ه عن,,وان روز زن در مقياس,,ی مل,,ی گش,,ت .
كنگ,,ره ی ب,,ين المل,,ل سوسياليس,,ت در  ١٩١٠ب,,ه  ٨م,,ارس  ،بع,,,د ِ
جھانی داد .
با اعطای حق رأی به زن,ان در اي,االت متح,ده  ٨ ،م,ارس از س,وی
حزب سوسياليس,ت واگذاش,ته ش,د  ،از آنج,ا ك,ه ھم,واره اخ,ذ رأی و
انتخاب برای احراز مقام  ،تمامی حزب سوسياليست را ف,را گرفت,ه
بود  .زنان كارگر روس  ،ھشت مارس را فراموش نكرده و پي,رو
انقالب اكتبر  ،اين روز كارگری مبارزاتی مھم را احيا كردند  .بين
الملل كمونيست  ،دگر بار روز جھانی زن را به واقعيتی زنده تبديل
كرد  .ھمانند اول مه  ،تنھا احزاب كمونيست  ،سنت ھای  ٨مارس
را ادامه می دھند ؛ با زنان و مردان كارگری كه متفقا ً اين روز را
در خ,,دمت فراخ,,وان زن,,ان پرولت,,ری ق,,رار م,,ی دھن,,د ت,,ا دوش,,ادوش
كارگران مرد در تظاھرات شركت كنند .
آينده از آن كمونيسم است
س,,,ی  .ای  .روزنب,,,رگ در نش,,,ريه ی كnnnارگر ھفتnnnه در  ١٩٢٣ب,,,ه
مناس,,بت اول م,,ه نوش,,ت " :اول م,,ه – روزی ك,,ه وحش,,ت را در دل
ھ,,ای س,,رمايه داران م,,ی دم,,د و امي,,د را ب,,ه ك,,ارگران – ك,,ارگران
سراس,,,ر جھ,,,ان – امس,,,ال جن,,,بش كمونيس,,,تی را در اي,,,االت متح,,,ده
نيرومندتر از ھر مقط,ع ت,اريخی آن خواھن,د ياف,ت  ....مس,ير ب,رای
دست آورد ھای عظيم تر روشن است و در اياالت متح,ده ب,ه مانن,د
ھرجای ديگر جھان  ،آينده از آن كمونيسم است".در يكی از شماره
ھ,,ای ك,,ارگر ھفت,,ه  ،ي,,ك نس,,ل قب,,ل  ،ي,,وجين وی  .دب,,س در يك,,ی از
مقاالت مرتبط با اول مه به ت,اريخ  ٢٧آوري,ل  ١٩٠٧نوش,ت" :اي,ن
نخستين و يگانه روز جھانی كارگر است  .اين روز از آن طبقه ی
كارگر و موقوف انقالب است ".
جھ,,ان ام,,روز ب,,ه كمونيس,,م نزدي,,ك اس,,ت  .م,,ا اكن,,ون در ي,,ك دوران
بسيار مترق,ی زن,دگی م,ی كن,يم  .س,رمايه داری ب,ه سراش,يبی افت,اده
اس,,ت و ب,,ه ط,,رز فزاين,,ده ای اي,,ن مس,,ير را م,,ی پيماي,,د  .برجس,,تگی
تناقضات سرمايه داری  ،توانائی اش را در ادامه ی بيشتر فعالي,ت
ھايش دشوار می س,ازد  .ك,ارگران از لح,اظ آگ,اھی سياس,ی  ،رش,د
يافته و به يك حمله ی متقابل وسيع و عميق متعھد می شوند  .خل,ق
ھ,,,ای س,,,تمديده ی مس,,,تعمره و نيم,,,ه مس,,,تعمره ب,,,ر م,,,ی خيزن,,,د و
فرمانروائی امپرياليسم را به چالش می كشند .
در اتحاد شوروی  ،كارگران در اول مه  ،دست آورد ھ,ای ش,گفت
انگي,,ز ِ بن,,ای سوسياليس,,م را ب,,ه نم,,ايش خواھن,,د گذاش,,ت  .در ممال,,ك
سرمايه داری  ،اول مه ھمواره روز مبارزه برای مطالبات سياسی
ض,,روری طبق,,ه ی ك,,ارگر خواھ,,د ب,,ود ؛ ب,,ا ش,,عارھای ديكت,,اتوری
پرولتريا و يك جمھوری شورائی ِ ملموس در پس زمينه .
برگردان از متن انگليسی به فارسی :مسعود فائقی
طبع  :جزوات بين الملل ١٩٣٢ ،
صفحه ی  : htmlمتعلق به  marxists.orgدر مارس ٢٠٠٢
بازنويسی و تصحيح  :داون گايتيس ٢٠٠٧
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بخش اول اين مقاله در ميليتانت شماره  ٣٠درج شد.

چطور از ]نشريه[ کارگر سوسياليست به
عنوان يک سازمانده استفاده کنيم
تونی کليف ،آوريل ١٩٧٤

لنين از نشريه سوسياليستی به عنوان سازمانده کارگران س,خن م,ی
گف,,ت .او اي,,ن موض,,وع را در س,,ه بخ,,ش م,,ی دي,,د (١ :ک,,ارگران ب,,ه
عنوان نويسندگان نشريه  (٢به عنوان توزيع کنندگان نشريه  (٣ب,ه
عن,,وان کم,,ک کنن,,دگان م,,الی .ح,,اال بيايي,,د ب,,ه نق,,ش نش,,ريه ک,,ارگر
سوسياليس,,ت در اي,,ن س,,ه زمين,,ه نگ,,اھی بين,,دازيم :بحث,,ی نيس,,ت ک,,ه
]نشريه[ کارگر سوسياليست رشد چشمگير و راديکالی را در چند
س,,,ال اخي,,,ر پيرام,,,ون موض,,,وع دخ,,,التگری ک,,,ارگران ب,,,ه عن,,,وان
نويس,,ندگان نش,,ريه داش,,ته اس,,ت .مس,,لما ً اي,,ن نش,,ريه ب,,رای دھ,,ه ھ,,ا
بھترين نشريه چپ در اين کشور است .با اين حال ما نبايد مغ,رور
و از خود راضی شويم .ھنوز نوشته ھای بسياری از کارگران تنھا
بخش کوچکی از نشريه را به خود اختصاص می دھد .تنھا ھر چند
وقت يک بار ي,ک نوش,ته ی ع,الی توس,ط ک,ارگران در س,تون ھ,ای
نش,,ريه ب,,ه چش,,م م,,ی خ,,ورد .البت,,ه بخ,,ش جدي,,د و بس,,يار مھم,,ی ک,,ه
کارگران در آن با ]نشريه[ کارگر سوسياليست ھمکاری می کنند،
بخش نامه ھا اس,ت ک,ه در چن,د م,اه اخي,ر پيش,رفتی راديک,ال داش,ته
است .ھن,وز نق,دی ک,ه تروتسnکی ک,ه در نش,ريه آمريک,ايی خواس,ت
سوسياليس,تی )سوشاليس,ت اپيي,ل( در  ٢٧م,ی  ١٩٣٩س,طح بن,دی و
بيان کرد ،به طور کام,ل نس,بت ب,ه ک,ارگر سوسياليس,ت ب,ی ارتب,اط
نشده است .اگر چه بايد اذعان داشت که کارگر سوسياليس,ت بس,يار
بھت,,,ر از خواس,,,ت سوسياليس,,,تی اس,,,ت .ح,,,ال بيايي,,,د نوش,,,ته ای از
تروتسکی را مورد توجه قرار دھيم:
"ظاھراً نشريه ميان نويسندگان گون,اگونی تقس,يم ش,ده اس,ت ک,ه ھ,ر
يک بسيار خوب ھستند ،اما آن ھا ،به ط,ور جمع,ی" اج,ازه دخال,ت
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گری و وارد شدن کارگران به نش,ريه را نم,ی دھن,د .ھم,ه ی آن ھ,ا
ب,رای ک,ارگران س,خن م,ی گوين,د ،و چ,,ه خ,وب ھ,م اي,ن ک,ار را م,,ی
کنن,,د ،ام,,ا ھ,,يچ ک,,س ب,,ه ک,,ارگران گ,,وش ف,,را نم,,ی دھ,,د .ب,,ا وج,,ود
درخشش اديبان,ه ،اي,ن نش,ريه ،ت,ا ح,د معين,ی قرب,انی رعاي,ت ک,ردن
روال معمول ژورناليسم ش,ده اس,ت .ش,ما ب,ه ط,ور کل,ی نم,ی تواني,د
بشنويد ک,ه ک,ارگران چگون,ه زن,دگی و مب,ارزه م,ی کنن,د ،ش,ما نم,ی
توانيد بشنويد که آنان چطور با پليس برخورد می کنند يا حتا چگونه
ويسکی می نوشند .برای يک نشريه به عن,وان ارگ,ان انقالب,ی ي,ک
حزب ،اي,ن بس,يار خطرن,اک اس,ت .وظيف,ه ی م,ا انتش,ار نش,ريه در
مي,,ان نيروھ,,ای درگي,,ر مب,,ارزه ،ب,,ه واس,,طه ی داش,,تن ي,,ک ھي,,أت
تحريري,,ه ی ک,,ارآزموده نيس,,ت ،بلک,,ه م,,ا م,,ی بايس,,تی ب,,ه تش,,ويق و
تحري,,,ک ک,,,ارگران ب,,,رای ص,,,حبت در مي,,,ان ھ,,,م طبق,,,ه ای ھ,,,ا و
ھمرزم,,,,ان ش,,,,ان بپ,,,,ردازيم .ب,,,,رای ايج,,,,اد ش,,,,رايطی در راس,,,,تای
پي,,روزی ،ب,,ه ي,,ک دگرگ,,ونی ريش,,ه ای ،راديک,,ال و دليران,,ه ني,,از
است"...
اين واقعيت که تقريبا ً نيمی از اعضای انترناسيونال سوسياليستی را
کارگران يدی تشکيل می دھند ،نتوانسته به خوبی خود را در نشريه
نمايان کند .اين مھم است که کارگران بايد بنويسند ،نه تنھ,ا درب,اره
ی اعتص,,,اب در مح,,,ل کارش,,,ان بلک,,,ه راج,,,ع ب,,,ه فرزن,,,دان ش,,,ان و
آم,,وزش آن,,ان و در رابط,,ه ب,,ا ھ,,ر چي,,ز ديگ,,ری ک,,ه ب,,ه زن,,دگی آن,,ان
وابسته است .تا حد بسيار زيادی نشريه می بايس,ت ب,ه دفت,ر نوش,ته
ھ,,ای روزان,,ه ی ک,,ارگران ب,,دل گ,,ردد .اکن,,ون ب,,ه س,,ختی م,,ی ت,,وان
ک,ارگرانی را ياف,,ت ک,,ه بنويس,,ند ،آن,,ان ک,ه اکث,,راً ص,,حبت م,,ی کنن,,د،
زمانی که سخن می گويند ،به شکل غير قابل مقايس,ه ای از زم,انی
که می نويسند بھتر ھستند زيرا مشخص و معين بودن ،ج,ذابيت ،و
منحصر به فرد بودن آنھا حس می شود ،و پس از ھم,ه ی اي,ن ھ,ا،
برای مارکسيسم اين ھميشه مسئله ی مرکزی بوده است که حقيق,ت
ھمواره مش,خص اس,ت .زم,انی ک,ه ک,ارگران م,ی نويس,ند ،در اکث,ر
اوقات ،سعی می کنند سبک خود را با آن چه که فکر می کنند باي,د
سبک نوشتاری شان باش,د وف,ق دھن,د ک,ه اي,ن خ,ود باع,ث م,ی ش,ود
نوشته ھای شان کند ،کسل کننده و دست و پا شکس,ته باش,د .از اي,ن
رو استفاده از ضبط صوت و سپس تدوين موضوع ض,بط ش,ده م,ی
تواند اصالت و زنده بودن مقاله را نگه دارد که اين خ,ود مس,ئله ی
بس,,يار مھم,,ی اس,,ت .البت,,ه چن,,ين ام,,ری مس,,ئوليتی ش,,گرف را ب,,ر
روزنامه نگاران ما تحميل می کند .مثال برای پل فوت بسيار س,اده
ت,ر خواھ,د ب,ود ک,ه ب,ه عن,وان نمون,ه ،ي,ک ص,فحه را ک,امالً خ,,ودش
بنويسد تا اين که بخواھد پنج يا شش موضوع متفاوت را که توس,ط
کارگران نوشته شده تدوين ،اصالح و ويرايش کند و در نھايت ھ,م
ھمان يک صفحه را پر کند .نتيجتا ً استفاده ی بيش,تر از نوش,ته ھ,ا،
صحبت ھا و کالً مواد اوليه ی يک مقاله ک,ه توس,ط ک,ارگران مھي,ا
شده باشد ،می تواند به اين معنا باشد که ما می بايس,ت از روزنام,ه
نگاران ببيشتری استفاده کنيم .سازمان دھندگان ما در اين بخش بايد
س,,,,ھم خ,,,,ود را ادا کنن,,,,د .ھ,,,,ر ش,,,,عبه و کميت,,,,ه ی کارخان,,,,ه باي,,,,د
موضوعات ،مقاالت و نام,ه ھ,ای ک,ارگران را ب,رای نش,ريه ف,راھم
کند .پراوادای لنين در  ١٩١٢زمانی ک,ه ح,زب غي,ر ق,انونی ب,ود و
شمار بسيار اندکی از اعضای طبق,ه ی ک,ارگر ،بس,يار کمت,ر از آن
چه ما داريم ،عضو آن بودند ،تنھا در ط,ول ي,ک س,ال ي,ازده ھ,زار
عنوان از نوشته ھای کارگران را منتشر کرد .اين درست است ک,ه
بلشويک ھا ريشه ھ,ايی ب,ه مرات,ب ق,وی ت,ر از آن چ,ه م,ا داري,م را
داشتند اما مطمئنا ً اين برای ما غير قابل دسترس نخواھ,د ب,ود اگ,ر،
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ب,,ه عن,,وان مث,,ال ،ب,,رای داش,,تن پنج,,اه نوش,,ته ی ک,,ارگری در ھفت,,ه
برنامه ريزی کنيم و آن را جزئی از اھداف نشريه خود قرار دھيم.
ب,رای آن ھ,,ا م,,ا تنھ,,ا ني,,از ن,,داريم ک,,ه ش,,ايد ت,,الش بيش,,تری را ب,,رای
مداخله در نشريه توس,ط ھي,أت تحريري,ه و س,ازمان دھن,دگان انج,ام
دھيم ،بلکه ورای ھمه ی اين ھا ما می بايست به ھر طريقی که شده
فضا و امکان بيشتری را ب,رای مق,االت نوش,ته ش,ده ی ک,ارگری ي,ا
ص,,حبت ھ,,ای پي,,اده و وي,,رايش ش,,ده ی ک,,ارگران در نش,,ريه ف,,راھم
کنيم .ھيچ نشريه سرمايه داری نيست ک,ه بتوان,د ب,يش از س,ه ھ,زار
خبرنگار داشته باشند ،اما ما می توانيم.
مسئله ی نوشتن کارگران در نشريه ،خود به خ,ود موض,وع ھوي,ت
کارگرانی که با نش,ريه ھمک,اری م,ی کنن,د را ب,ر م,ی انگيزان,د .در
ژورناليس,,,م ب,,,ورژوايی ،مفھ,,,وم سلس,,,له مراتب,,,ی ،ک,,,ه در آن گ,,,روه
کوچکی از مردم در مرکزي,ت ق,رار گرفت,ه ني,از ميلي,ون ھ,ا نف,ر را
تأمين می کنند حکمفرما است .برای نشريات کارگری دخالت گری
و درگيری مصرف کنندگان و مخاطبان موضوعی مرک,زی اس,ت،
بران,,داختن اخ,,تالف و فاص,,له ی ش,,ديد مي,,ان تولي,,د کنن,,ده و مص,,رف
کننده مسئله ی اساس,ی اس,ت .بن,ابراين م,تن نوش,ته ش,ده توس,ط ي,ک
ک,,ارگر ک,,ه ش,,ايد تنھ,,ا ده ھ,,ا ت,,ن را ک,,ه ب,,ا او و در مح,,يط ک,,ارش در
ارتب,,,اط ھس,,,تند بتوان,,,د مس,,,تقيما ً ج,,,ذب کن,,,د ،از اھمي,,,ت بس,,,ازايی
برخ,,وردار اس,,ت .اي,,ن يگان,,ه راھ,,ی س,,ت ک,,ه نش,,ريه م,,ی توان,,د در
اعماق طبقه ريشه بدواند.
اکنون به مسئله ی توزيع کنندگان و فروشندگان نشريه می پردازيم.
ھمان طور که گفت,ه ش,د ،ب,ا وج,ود اي,ن ک,ه تقريب,ا ً نيم,ی از اعض,ای
انترناسيونال سوسياليستی را ک,ارگران ي,دی تش,کيل م,ی دھن,د ،اي,ن
موضوع در پخش و فروش نشريه نتوانسته به خوبی خود را نشان
دھند .کمتر از بيست درصد از فروش نشريه در محل کار کارگران
عضو انجام می پذيرد و اين خود نقص بسيار مھمی است .البته می
ت,,,وان گف,,,ت ک,,,ه اي,,,ن ت,,,ا ان,,,دازه ای نتيج,,,ه ی ارتب,,,اط خوانن,,,دگان و
کارگران به عنوان نويسنده است .اما تا حدی نيز اين خود مسئله ی
مستقل می باشد .ما در چند سال اخير بسيار گرفتار و درگير تبديل
کردن سازمانی که در آن به زحمت م,ی ش,د ک,ارگری را ياف,ت ،ب,ه
ي,,ک س,,ازمان ک,,ه ک,,ارگران ب,,ه نح,,و وس,,يعی در آن مش,,ارکت دارن,,د
بوديم و اين خود سبب ش,د ت,ا م,ا از مح,يط و اط,راف م,ان ب,ه ش,کل
مؤثری استفاده نکنيم .در واقع بر ای ھر کارگری که خود را به ما
نزدي,,ک م,,ی ک,,رد دو امک,,ان را ايج,,اد م,,ی ک,,رديم :ي,,ا ب,,ه عض,,ويت
انترناسيونال سوسياليستی درآي,د ک,ه ب,ه ط,ور خودک,ار ،م,ی بايس,ت
حق عضويت بپردازد ،در ميتينگ ھا و سخنرانی ھا شرکت کن,د و
غيره؛ يا اي,ن ک,ه ي,ک نس,خه از نش,ريه را بخ,رد .اکن,ون م,ا باي,د ب,ه
محيط و پيرامون خود توجه بيشتری نشان دھيم و بيش از پيش بدان
نزدي,,ک ش,,ويم .م,,ا باي,,د از ھ,,ر ک,,دام از ک,,ارگران بخ,,واھيم ک,,ه چن,,د
نسخه از نشريه را بگيرد .اگر ما به اين منظور برس,يم ،ب,ر ف,رض
پ,,,,س از س,,,,ه م,,,,اه ،ھ,,,,زاران ک,,,,ارگری ک,,,,ه عض,,,,و انترناس,,,,يونال
سوسياليستی نيستند ،در ھر نوبت ،دو يا سه نسخه از نشريه را در
دست خواھند داشت و اين موضوع می تواند دگرگونی شگرفی در
موقعيت ما ايجاد کند.
کارگری که تنھا يک نسخه از نشريه را می خرد ،واکنش و حال,ت
بسيار متفاوتی نسبت به کسی که ده ھا نسخه از آن را می فروش,د،
در برخورد با نش,ريه دارد .اگ,ر کس,ی نس,خه ای را بخ,رد ،مجب,ور
نيست که آن را مطالع,ه کن,د ي,ا نس,بت ب,ه عقاي,د متف,اوت آن موض,ع
گيری نمايد؛ اما کسی ک,ه نش,ريه را توزي,ع م,ی کن,د و م,ی فروش,د،
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برايش اجتناب ناپذير اس,ت ک,ه نس,بت ب,ه مطال,ب آن تس,لط نس,بی و
موض,,عی روش,,ن داش,,ته باش,,د چ,,را ک,,ه او ھم,,واره در آس,,تانه ی ب,,ه
چالش و بحث کشيده شدن توسط ھر کدام از خوانندگان و خريداران
نشريه است .در واقع م,ردم ھرگ,ز اي,ده ای را ک,امالً ب,ه دس,ت نم,ی
آورند مگر آن که مجبور باشند برای آن انديشه ھ,ای مب,ارزه کنن,د،
بنابراين اگر نسخه ای از نشريه فروخت,ه ش,د ،اي,ن ب,ه معن,ای ش,کل
گيری يک تعرض فکری يا بحث و جدل نيس,ت ،ام,ا اگ,ر م,ثال پ,نج
نسخه از ان فروخته شود ،چنين چيزی را ايج,اد م,ی کن,د .پ,س اي,ن
يک تغيير کمی و راديکال نيست ،بلکه دگرگونی در کيفي,ت رابط,ه
ی ھ,,ر مخاط,,ب ب,,ا اي,,ده ھ,,ای ط,,رح ش,,ده در نش,,ريه و ھمچن,,ين در
ارتباط با تشکيالت است و اين چيزی است که می توان,د آن انديش,ه
ھا را گسترده تر ساخته و در بين توده ھای مخاطب ريشه دار کند.
و اما در ارتباط با کمک مالی کارگران به نشريه .لنين به صراحت
روشن س,اخت ک,ه ھ,ر کم,ک م,الی باي,د م,نظم و سيس,تماتيک باش,د.
پرداخت ھفتگی ھر "کوپک" ،که ب,ا در نظ,ر گ,رفتن ش,رايط نس,بی
دس,,تمزدھا در بريتاني,,ا چي,,زی ش,,بيه پرداخ,,ت ي,,ک "پن,,ی" در ھفت,,ه
است ،چيزی بود که از ھر خريدار پراوادا انتظار می رف,ت؛ و ب,ه
ھر حال اين ھا ذخاير حزب را تشکيل می دادند .در بريتانيا بنا ب,ه
داليل مشخص,ی تش,کيل چن,ين ش,بکه ھ,ايی از کم,ک کنن,دگان م,الی
دشوارتر است و ما شايد مجبور باشيم که با ھدف کمتر اما متع,ادل
ت,,ری مث,,ل ده پن,,ی در م,,اه ک,,ه در اول,,ين روز پرداخت,,ی ماھان,,ه جم,,ع
آوری خواھد شد ،شروع کنيم .در اين جا تنھا موضوع پ,ول نيس,ت
ک,,ه ب,,يش از آن ،مس,,ئله ی سياس,,ت در ب,,ين اس,,ت .ب,,ا پرداخ,,ت پ,,ول،
کارگران ،تا اندازه ای ،ھويت سياسی خ,ود را ھم,راه و ھمبس,ته ب,ا
نشريه بيان می کنند .زمانی که آنان پول می پردازن,د ،نگ,اه نقادان,ه
ی بيشتری نسبت به نشريه خواھند داشت و البته به طور ھم زمان،
احس,اس قدرشناس,,ی بيش,,تری ب,دان پي,,دا م,,ی کنن,,د چ,را ک,,ه م,,ی دانن,,د
کمک ھای مالی شان در انتشار و توزي,ع ت,ا چ,ه ح,د تأثيرگ,ذار م,ی
باشد .پس می بينيم که از چنين آغاز کوچکی چه اھداف بلند مدت و
تأثيرگذاری پديد می آيد .اگر ما در انجام چنين امری موف,ق ش,ويم،
م,,ی ت,,وانيم بگ,,وييم ک,,ه ب,,ا داش,,تن ھ,,زاران ي,,اری رس,,ان ِ◌ م,,الی در
ظرف شش ماه آينده ،پايگاه بسيار مھمی خواھيم داشت.
ھمه ی تغيي,رات م,ذکور در ب,اال ،در ص,ورت وق,وع ،م,ی توان,د ب,ه
يک دگرگونی شگرف و ج,دی در تم,امی تش,کيالت م,ا بيانجام,د؛ و
ب,,يش از ھم,,ه ی اي,,ن ھ,,ا ،م,,ی توان,,د ش,,رايطی را ف,,راھم س,,ازد ک,,ه
کارگران در تمامی وجوه سازمان ما دخالت و مشارکت ورزند چرا
ک,,ه در ھ,,ر ص,,ورت ،نش,,ريه کمت,,ر و کمت,,ر اس,,امی پ,,ل ف,,وتس ھ,,ا و

الرين فلينت ھا ]دو ژورناليست مشھور[ را به عنوان نويسدگان در
ب,,االی مق,,االت درج خواھ,,د ک,,رد ،و ب,,يش از ھ,,ر زم,,ان ديگ,,ر ،ب,,ه

عنوان تشکيالت کارگران ظاھر خواھ,د ش,د .ک,ارگران باي,د تش,ويق
به اين شوند که بدل به سخنرانان اصلی سازمان بر روی سکوھای
خطابه گردند ،نام آنان بيش از اکنون بايد در نشريه به چشم بخورد
و جای ھمه ی پل فوتس ھا ،الرين فلينت ھا و تونی کليف ھا را در
قسمت نام نويسده مقاالت را بگيرد .البت,ه ب,ه ط,ور ھ,م زم,ان ،نف,وذ
آنان در نقش آموزشی نشريه ،به مرور زمان افزايش خواھد يافت.
تم,,امی دگرگ,,ونی ھ,,ای پيش,,نھاد ش,,ده نم,,ی توانن,,د ب,,ه وس,,يله ی ي,,ک
کمپين محقق گردند .زمانی که ما تشکيالت مان را به سوی فعاليت
در محيط ھای صنعتی ب,ه حرک,ت درآوردي,م ،اي,ن کارم,ان س,ال ھ,ا
طول کشيد .اين بار ھم تبديل کارگران سوسياليست به يک نشريه ی
کارگری و پيرو آن ب,دل نم,ودن انترناس,يونال سوسياليس,تی ب,ه ي,ک
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حزب کارگری زمان بسيار طوالنی را در ب,ر خواھ,د گرف,ت .البت,ه
چنين امری بدين معنی نيست که ما نيازی به برخی اقدامات فوری
و تکنيکی نداريم .واقعيت اين است که با انتشار يک کت,اب درب,اره
ی قراردادھای کاری که بنا بر آن حقوق کارگران بر اساس کارايی
و ميزان توليد آنھا در کارخانه پرداخت می شود ،نشريه نمی تواند
ما را به يک تشکيالت کارگری مبدل کند اما می تواند ما را در به
س,,رانجام رس,,اندن چن,,ين رون,,دی ي,,اری دھ,,د .تص,,ميمات ف,,وری و
تاکتيکی ک,ه م,ا باي,د ھ,م اکن,ون اتخ,اذ کن,يم عبارتن,د از :ھ,ر ش,عبه و
کميت,ه ی کارخان,ه م,ی بايس,ت ح,داقل ي,ک مقال,ه ي,ا گ,زارش ،ب,رای
انتشار ،در ماه ارائه دھد .ھر سازمانده بايد دقت کن,د ک,ه ح,داقل از
منطق,,ه ی تح,,ت پوش,,ش او ي,,ک گ,,زارش ي,,ا مقال,,ه در ھفت,,ه درياف,,ت
کنيم .اگ,ر ني,از باش,د م,ا باي,د تع,داد روزنام,ه نگ,اران و خبرنگ,اران
نش,ريه را اف,,زايش دھ,يم ،البت,,ه ب,ا اي,,ن تأکي,د ک,,ه آن,ان باي,,د در مي,,دان
کارزارھای طبقاتی روزمره ی کارگران حض,ور داش,ته باش,ند .م,ا
بايد تغيير نقش خريداران نشريه به فروشندگان آن را ،بدون اين که
ھدف انفرادی در ک,ار باش,د س,ازمان دھ,يم؛ چ,را ک,ه اص,والً داش,تن
اھداف انفرادی برای شعبه ھای و ح,وزه ھ,ای تش,کيالت ک,امالً ب,ی
معن,,ی اس,,ت ،م,,ا باي,,د ک,,امالً ب,,ر پي,,روزی ھ,,ا و شکس,,ت ھ,,ای م,,ان
نظارت دشسته باشيم .و در نھايت ،ما بايد تالش کنيم تا ،به عن,وان
نمونه ،ده پنی در ماه را از خريداران نشريه جمع آوری کنيم.
اين ھا اقدامات تاکتيکی و ف,وری ھس,تند ک,ه م,ا م,ی باس,ت اق,دام ب,ه
انجام شان کنيم.
مترجم :مزدک پويان

نخستين انتشار اين مقاله در بولتن داخلی انترناسيونال سوسياليستی
در سال  ١٩٧٤و سپس در کتاب نه واشنگتن نه مسکو منتشر شده
به سال  ١٩٨٢در لندن
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کريستين راکفسکی

بيانيه پيرامون اخراج از حزب
)دسامبر (١٩٢٧

در کنگ,,ره مط,,رح ش,,د ک,,ه م,,ا از ح,,زب کمونيس,,ت اتح,,اد ش,,وروی
) (CPSUاخراج خواھيم شد .بنابراين وظيفۀ خود می دانيم تا بيانيۀ
پيش رو را پيرامون موضوع مذکور به اطالع کنگره برسانيم:
اما نمی توان,د
) (١اخراج ،ما را از حقوق حزبی بی بھره می کندّ ،
ما را از وظايفی که ھر يک از ما در پيوستن به صفوف حزب ب,ر
عھده گرفته بود ،رھا کند .ما ،ھمچون گذشته ،ب,ه برنام,ۀ حزبم,ان،
به س,نت ھ,ای آن و ب,ه پ,رچم آن وف,ادار ب,اقی خ,واھيم مان,د .م,ا باي,د
ب,,,رای تقوي,,,ت ح,,,زب کمونيس,,,ت و تأثيرگ,,,ذاری آن ب,,,ر روی طبق,,,ۀ
کارگر کار کنيم.
) (٢ما اعالم ک,رديم و اع,الم م,ی کن,يم ک,ه مطي,ع تص,ميمات کنگ,رۀ
پ,,انزدھم پيرام,,ون انح,,الل فراکس,,يون م,,ان ھس,,تيم .م,,ا خ,,ود را مل,,زم
کرده ايم که در چارچوب اساس,نامۀ ح,زب ،از دي,دگاه ھايم,ان دف,اع
ّ
نماييم .م,ا ّ
متعھ,د م,ی دان,يم ،ک,ه
تعھ,د ک,رديم ،و اکن,ون ني,ز خ,ود را
منتھ,,ای ت,,الش خ,,ود را جھ,,ت حف,,ظ وح,,دت حزبم,,ان ،حزب,,ی ک,,ه در
رأس يک دولت کارگری قرار دارد ،بکنيم .م,ا قاطعان,ه تص,ميم ب,ه
ايجاد يک حزب دوم را ،که به م,ا نس,بت داده م,ی ش,ود ،ب,ه عن,وان
تصميمی مخالف با ديکتاتوری پرولتاريا و آموزه ھای لنين رد می
نم,,اييم .اخ,,راج از ح,,زب ،ن,,ه عقاي,,د م,,ا را تغيي,,ر خواھ,,د داد و ن,,ه
برخورد ما با مسألۀ وحدت در حزب کمونيست اتحاد شوروی را.
) (٣م,,,ا مؤک,,,داً ھرگون,,,ه ّادع,,,ايی در م,,,ورد وج,,,ود گرايش,,,ات ض ّ
,,,د
شوروی در مبارزۀ خود را تکذيب می کنيم .ھمۀ ما ،به شکلی ،در
ساختن دول,ت ش,وروی ،نخس,تين کش,ور زحمتکش,ان ،س,ھيم ھس,تيم.
ھدف ما تقويت دولت شوروی بر اساس اتح,اد ک,ارگران و دھقان,ان
است .مسير ما ،مسير اصالح درون-حزبی است .ما برای پيروزی
ديدگاه ھايمان ،تنھا در اين مسير کوشش خواھيم کرد.
) (٤در کنگره ،به عقايد ما برچسب عقايد منشويکی خ,ورده اس,ت.
منشويس,,,م در ض ّ
,,,ديت ب,,,ا انق,,,الب اکتب,,,ر ب,,,وده و ھس,,,ت و قھرم,,,ان
دمکراس,ی ب,ورژوايی ک,,ه ش,کلی از تس,ط س,,رمايه داری اس,ت ،م,,ی
باشد.
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ما در مبارزه برای سرنگونی سرمايه داری و استقرار ديکتاتوری
پرولتاري,ا ش,رکت داري,م .معن,ای مب,,ارزۀ درون-حزب,ی م,ا ب,ر بس,,تر
دفاع از ديکتاتوری سوسياليستی در مقابل اشتباھاتی قرار دارد ک,ه
ب,,ه دنب,,ال آن ممک,,ن اس,,ت دمکراس,,ی ب,,ورژوايی ،پ,,س از چن,,د دورۀ
سياسی ،باز گردد.
) (٥ما ص,فت "تروتسکيس,تی" اپوزيس,يون را ،ک,ه ريش,ه در ت,الش
ھای ساختگی و عامدانه برای م,رتبط ک,ردن مش,کالت عظ,يم دورۀ
ما با اختالفات پيش از انقالب دارد -اختالف,اتی ک,ه ّ
م,دت ھاس,ت از
ميان رفته و بس,ياری از م,ا ارتب,اطی ب,ا آن نداش,ته اي,م -انک,ار م,ی
کنيم .ما تماما ً و ب,ه ط,ور کام,ل ب,ر پاي,ۀ بني,ان ھ,ای بولشيويس,م م,ی
ايستيم.
) (٦ما به خاطر عقايدمان اخراج می شويم .عقايدی که در پالتف,رم
و تزھای ما جمع بندی شده است .ما اين عقايد را بولشويکی-لنين,ی
می دانيم .ما نمی توانيم آن ھا را انکار کنيم چرا ک,ه س,ير ح,وادث،
ّ
صحت آن ھا را تأييد می کند.
) (٧تاکنون بيش از يک ھزار نفر از کمونيست ھای اپوزيسيون از
حزب اخراج گشته اند .اخراج رھبران اپوزيسيون از سوی کنگ,ره
نشانۀ اخراج چند ھزار نفر ديگ,ر خواھ,د ب,ود .اي,ن اخ,راج ھ,ا -چ,ه
کنگره بخواھد و چه نخواھد -ب,ه معن,ای چ,رخش سياس,ت ح,زب ب,ه
سمت راست ،و تقويت طبقات و گروه ھ,ايی در کش,ور خواھ,د ب,ود
ّ
محرک تجاوزات خارجی از سوی امپرياليسم
که دشمن پرولتاريا و
ھستند.
محدود کردن ک,والک ،مب,ارزه ب,ا بوروکراس,ی ،و ّ
معرف,ی روزک,ار
ھف,,ت س,,اعته ،م,,واردی ھس,,تند ک,,ه ب,,ا ح,,ذف ھمزم,,ان عناص,,ری از
حزب که ھمواره طی چند سال گذشته در تالش برای کاھش قدرت
رو ب,,ه رش,,د ک,,والک ب,,وده ،مص ّ
,,رانه علي,,ه تحريف,,ات بوروکراس,,ی
صحبت کرده و مسألۀ بھبود س,ريع ش,رايط ک,ارگران را در دس,تور
روز قرار داده اند ،امکان ناپذير است.
تدارک برای دف,اع از دس,تاوردھای انق,الب اکتب,ر در مقاب,ل ي,ورش
امپرياليسم با بيرون ک,ردن ھمزم,ان آن دس,ته از عناص,ر ح,زب ک,ه
بورژوازی جھانی را به عنوان دشمنان آشتی ناپذير خود به حساب
می آورد ،امکان پذير نيست.
) (٨نظام حزب ،که نتيجۀ آن اخراج ماست ،ناگزير به تجزيۀ جديد
حزب و اخراج ھای جديدتر منجر خواھد شد .تنھا نظ,ام دمکراس,ی
درون-حزبی است که می تواند جزئيات يک خطّ صحيح حزب,ی را
تضمين و پيوندھای آن با طبقۀ کارگر را تحکيم کند.
) (٩اخ,,,راج طرف,,,داران اپوزيس,,,يون ب,,,ه انض,,,مام س,,,اير ابزارھ,,,ای
سرکوب عليه آن ھا ،با ھدف ريشه کن نمودن عقايد اپوزيسيون در
اما تا زمانی که اين عقايد ،منافع ت,اريخی
حزب صورت می گيردّ .
پرولتاريا و وظايف اساسی ح,زب را ب,ه درس,تی م,نعکس م,ی کن,د،
حتی با وجود سرکوب ھم به حيات خود در حزب ادامه خواھ,د داد
و طرفداران جديدی به دست خواھد آورد.
بولشويک ھای کارگری ،قلب حزب ھستند .در دورۀ افزايش خطر،
صدای آن ھای برای سرنوشت حزب و انقالب تعيين کنن,ده خواھ,د
بود.
) (١٠ما ،در حالی ک,ه از ح,زب اخ,راج م,ی ش,ويم ،م,ی باي,د ب,رای
بازگشت خود به صفوف حزب کار کنيم .ما معتقديم که اين اخ,راج
موقتی خواھد بود ،چرا که توسعۀ بيش تر مبارزۀ طبقاتی و ّ ّ
فعاليت
ھ,,ای م,,ا ،ھ,,ر عض,,و ح,,زب را ب,,ه غيرمنص,,فانه ب,,ودن اتھام,,اتی ک,,ه
اخراج ما را به بار آورد ،متقاعد خواھد کرد.
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) (١١مب,,ارزه در درون ص,,فوف ح,,زب کمونيس,,ت اتح,,اد ش,,وروی،
نتوانست صفوف کمينترن را بی تأثير بگذارد .اپوزيسيون ،پيروان
و س,,مپات ھ,,ای خ,,ود را ،ک,,ه درس,,ت مانن,,د م,,ا تح,,ت س,,رکوب ق,,رار
دارن,,د ،تقريب,,ا ً در تم,,امی اح,,زاب ب,,رادر کمونيس,,تی دارد .م,,ا ش,,ک
داري,,م ک,,ه طرف,,داران اپوزيس,,ون اخ,,راج ش,,ده از س,,اير اح,,زاب ،راه
ايجاد يک حزب ديگر ،به عبارتی راه تجزي,ۀ کمينت,رن را در پ,يش
گيرند .تصحيح اشتباھات و درست کردن ّ
خط رھب,ران م,ی توان,د و
بايد در چ,ارچوب وح,دت ص,ورت گي,رد .توض,يح و روش,ن س,ازی
صبورانۀ ديدگاه ھای ما بر اساس حوادث ،شرکت ّ
فعال در مبارزۀ
اح,زاب کمونيس,ت علي,ه ب,,ورژوازی و سوس,يال دمک,رات ھ,ا ،ق,,ادر
خواھد بود تا در زمان خيزش جدي,د م,وج جن,بش ک,ارگری ،وح,دت
را در کمينت,,رن ،ک,,ه بني,,ان محک,,م آن ب,,ه دس,,ت لن,,ين گ,,ذارده ش,,ده،
بازگرداند.
) (١٢ما ،ضمن وفاداری به آموزه ھای مارکس و لنين ،ارتبط پويا
ب,ا ح,زب کمونيس,ت اتح,اد ش,,وروی و کمينت,رن ،ب,ه اخ,راج خ,,ود از
سوی حزب کمونيست اتحاد شوروی با تصميم قاطعان,ۀ خ,ود ب,رای
مبارزۀ بی وقفه زير پرچم بولشويکی برای پيروزی انقالب جھانی،
برای وحدت احزب کمونيست ب,ه مثاب,ۀ پيش,تازان پرولتاري,ا ،ب,رای
دف,اع از دس,,تاوردھای انق,الب اکتب,,ر ،ب,,رای کمونيس,م ،ب,,رای ح,,زب
کمونيست اتحاد شوروی و کمينترن ،پاسخ می دھيم.
ای .اسميلگا ،ن .مورالف ،ک .راکفسکی ،ک .رادک.
 ١٨دسامبر ١٩٢٧
منبع:
http://marxists.catbull.com/archive/rakovsky/١٩٢٧/١٢/statement.htm

نخس,,تين انتش,,ار :گnnزارش کنگnnرۀ پnnانزدھم حnnزب ،ح,,زب کمونيس,,ت
بريتانيا.١٩٢٨ ،
ب,,از انتش,,ار :کريس,,تين راکفس,,کی ،منتخnnب نوشnnته ھnnايی پيرامnnون
اپوزيسnيون در اتحnاد جمnاھير شnوروی سوسياليسnnتی ٣٠-١٩٢٣
)ويراستار :گاس فاگان( ،اليسن و بازبی ،لندن و نيويورک.١٩٨٠ ،
ترجمه از انگليسی به فارسی :آرمان پويان
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حزب ابزار برافروختن اخگر به شعله

) (١

در دفاع از سوسياليزم انقالبی ،عليه راديکاليزم خرده بورژوايی
"...ھنگ,,امی ک,,ه خ,,رده بورژواھ,,ای دمک,,رات ھم,,ه ج,,ا زي,,ر فش,,ار
ھستند ،عموما برای پرولتاريا موعظه وحدت وآشتی سر می دھند،
بسوی آن دست دوس,تی دراز م,ی کنن,د و م,ی کوش,ند ت,ا ي,ک ح,زب
بزرگ مخالف بر پا کنند که کليه ی گرايش ھای مختلف يک حزب
دمکراتيک را در بر گيرد .آنان می کوشند ت,ا ک,ارگران را ب,ه ي,ک
س,,,,ازمان حزب,,,,ی بکش,,,,انند ک,,,,ه در آن ش,,,,عارھای کل,,,,ی سوس,,,,يال
دمکراتي,,,ک مس,,,لط باش,,,د ،ش,,,عارھايی ک,,,ه پش,,,ت آن,,,ان من,,,افع وي,,,ژه
پرولتاري,,,ا نم,,,ی توان,,,د ب,,,ه پ,,,يش رود ....و بس,,,ود خ,,,رده ب,,,ورژوايی
راديکال و بضرر کامل پرولتاريا تمام می شود(٢)".
کارل مارکس و فردريک انگلس
مقدمه:
به راستی پرسيدنی است که چرا دولت ھای سرمايه داری ،بسياری
از اق,,دامات علي,,ه خ,,ود را ت,,ا ح,,دودی تحم,,ل م,,ی کنن,,د -حت,,ی گ,,اھی
انتشار مقاالت و ترجمه ھای ديدگاه ھای کمونيست ھ,ا مانن,د ک,ارل
م,,ارکس و انگل,,س را اج,,ازه م,,ی دھن,,د؛ س,,خنان ض,,د س,,رمايه داری
سنديکاليست ھای چپ را گوش داده و تحمل می کنند؛ تش,کل ھ,ا و
انجمن ھ,ای علن,ی و عم,ومی را حت,ی تح,ت فش,ار م,ی پذيرن,د .ام,ا،
ھرگز از در آشتی با تشکيالتی مخفی از نوع لنينيس,تی آن ب,ر نم,ی
آين,,د؟ چ,,را در م,,ورد ح,,زب و تش,,کيالت مخف,,ی ک,,ارگری حساس,,يت
نشان داده و تمام ابزار سرکوب خود را در جھت از نطفه خ,اموش
کردن آن به ک,ار م,ی گيرن,د؟ وحش,ت دس,تگاه اطالع,اتی ،نظ,امی و
قضايی يک نظام سرمايه داری ،به وي,ژه از ن,وع اختن,اق آمي,ز آن،
قابل درک اس,ت .زي,را ي,ک گ,روه کوچ,ک متعھ,د ،ج,دی و مخف,ی،
مجھ,,,ز ب,,,ه برنام,,,ه ب,,,رای رھ,,,ايی طبق,,,ه ک,,,ارگر و مص,,,مم ب,,,رای
دخالتگری در درون جنبش ک,ارگری در راس,تای ت,دارک ک,ارگران
ب,,ه ق,,ول مانيفس,,ت ب,,رای "س,,رنگون ک,,ردن س,,يادت ب,,ورژوازی ،و
تسخير قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا" از ھر عنصر ديگری برای
دولت سرمايه داری خطرناک تر است .زي,را دول,ت س,رمايه داری
نيک می دان,د ک,ه عقاي,د کمونيس,تی و سوسياليس,تی ب,دون ح,زب پ,ر
نفوذ سياسی نھايتاً بی تاثير بوده و در سطح تبليغاتی باقی می ماند.
دستگاه سرکوب نظام س,رمايه داری م,ی توان,د جل,وی اخگ,ر ھ,ا را
گرفته؛ شعله ھا را نھايتا ً خاموش ک,رده؛ ام,ا »مش,عل ک,ارگری« را
نم,,ی توان,,د تح,,ت کنت,,رل ق,,رار دھ,,د؛ زي,,را وج,,ود مش,,عل ک,,ارگری
اخگرھا را شعله ور کرده و شعله ھا را دائمی برافروخته نگه م,ی
دارد» .مشعل کارگری« می تواند تاريکی ھ,ا را روش,ن کن,د .پ,رده
از اي,,دئولوژی ک,,اذب ب,,ورژوازی و خ,,رده ب,,ورژوازی ب,,ر دارد .ب,,ه
سخن ديگر ،دولت سرمايه داری تلويح,اً ب,ه جامع,ه اع,الم م,ی کن,د:
کت,,اب کمونيس,,تی انتش,,ار دھي,,د! ش,,عار ض,,د س,,رمايه داری بدھي,,د!
سنديکا ،اتحاديه و احزاب بزرگ بسازيد! اما ،تدارک ايجاد حزب
پيشتاز مخفی برای تدارک س,رنگونی س,يادت دول,ت س,رمايه داری
ھرگز!
م,,ارکس و انگل,,س ج,,وان در نخس,,ين اث,,ر رس,,می خ,,ود »مانيفس,,ت
کمونيست« ،آشتی ناپذيری سرمايه داری و کارگران را به درس,تی
تشخيص داده و به تمام ک,ارگران جھ,ان گوش,زد کردن,د ک,ه" :ھ,دف
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فوتی و فوری کمونيست ھا :متشکل کردن پرولتاريا در قال,ب ي,ک
طبقه ،سرنگون کردن سيادت بورژوازی ،و تسخير ق,درت سياس,ی
به وسيله ی پرولتاريا "...اس,ت و از "پرولتاري,ای س,ازمان يافت,ه"
به مثابه تنھا نيرو برای رشد نيروھای مولده )رفاه اقتصادی( سخن
به ميان آوردند .مارکس و انگلس تا آخر حيات خود به اين موضوع
پای بند ماندند .به سخن ديگر آنان با صدای رسا اعالم داشتند که تا
سيادت سرمايه داری از ميان برداش,ته نش,ود؛ ھ,يچ امي,دی ب,ه رش,د
نيروھای مولده نيست و در نتيجه ھيج اميدی به دمکراسی و آزادی
واقعی نخواھد بود .به زعم مارکس و انگلس چه کسانی اين اقدام را
باي,,د ت,,دارک ببينن,,د :کمونيس,,ت ھ,,ا ب,,ا متش,,کل ک,,ردن "پرولتاري,,ای
سازمان يافته" .اين جمالت ساده اساس نظريات مارکسيستی در دو
ق,,رن پ,,يش ب,,وده اس,,ت .انق,,الب اکتب,,ر  ١٩١٧در روس,,يه متک,,ی ب,,ر
نظري,,ات اي,,ن دو ج,,وان کمونيس,,ت تحق,,ق ياف,,ت .مس,,ير آت,,ی انق,,الب
ايران نيز متکی بر ھمين جمالت ساده پی ريزی خواھد شد.
اما ضديت با حزب پيشتاز کارگری تنھ,ا مح,دود ب,ه دول,ت س,رمايه
داری نمی شود .متأسفانه در درون خود جنبش ک,ارگری گرايش,ات
ضد حزب پيشتاز کارگری ،پرورش می يابند ک,ه ب,ا وج,ود ض,ديت
شان با نظام سرمايه داری ،دچار انحراف شده و راه ساختن تشکيل
حزب پيشتاز کارگری را به شکل ديگری مس,دود م,ی کنن,د .ب,ديھی
است که در غياب يک سازمان سراسری آگاه کارگری سوسياليستی
اين قبيل انحرافاتی در خود جنبش کارگری نيز ب,ه وج,ود م,ی آين,د.
انحرافات ضد حزب پيشتاز کارگری ،عموما ً به شکل دو طيف )که
در مقابل يکديگر قرار گرفته؛ اما عمالً دو روی يک سکه ھستند(؛
پدي,,,د م,,,ی آي,,,د .س,,,که ای دو س,,,ويه ای ب,,,ه ن,,,ام »راديک,,,اليزم خ,,,رده
بورژوايی«.
طيف اول ،کسانی ھستند که روند حزب س,ازی را موک,ول ب,ه ي,ک
آينده بس,يار دور و ن,امعلوم دانس,ته ک,ه از بس,تر تح,والت جب,ری در
درون جنبش کارگری پديد می آيد .برخی از اين طيف زير فشارھا
ناشی از اختناق و سرکوب ،ش,عارھا و ش,يوه عملک,ردی تش,کيالتی
خ,,ود را تغيي,,ر داده و خ,,ود را ب,,ه اص,,طالح "منطب,,ق ب,,ا وض,,عيت
موجود" می کنند .گرچه آنان به ظاھر از مدافعان کارگران نمايان
می گردند و از حقوق صنفی آنان حمايت می کنند؛ اما دچار لغزش
فرصت طلبانه ش,ده و اف,ق فعالي,ت خ,ود را در درون نظ,ام س,رمايه
داری می بينند )سنديکاليست ھای راس,ت( .بخش,ی ديگ,ر از ھم,ين
دس,,ته ب,,رای متم,,ايز نش,,ان دادن خ,,ود از گ,,رايش ھ,,ای سنديکاليس,,تی
راست؛ دست به طرح شعارھای ب,ه اص,طالح »راديک,ال« و »ض,د
سرمايه داری« زده و ضديت خود با تشکيل حزب پيشتاز انقالب,ی،
را با نق,د ب,ه نظري,ات تحري,ف ش,ده از مواض,ع ح,زب لنينيس,تی؛ ب,ه
نم,,ايش م,,ی گذارن,,د .اي,,ن ع,,ده خ,,ود را از يکس,,و ف,,رای گرايش,,ات
سنديکاليس,تی ،و از س,وی ديگ,ر ف,,رای اح,زاب س,نتی پنداش,,ته و در
واق,,,ع خ,,,ود ب,,,ه فرق,,,ه ای ض,,,د ح,,,زب لنينيس,,,تی مب,,,دل گش,,,ته ان,,,د
)سنديکاليس,,,,ت ھ,,,,ای چ,,,,پ ،آنارشيس,,,,ت ھ,,,,ا و برخ,,,,ی از آن,,,,ارکو
سنديکاليست ھا(.
طيف دوم؛ احزابی ھستند که دچار انحراف قيم مآبانه شده و ح,زب
و سازمان »کارگری« و »کمونيستی« خود را جدا از طبقه ک,ارگر
نقداً ساخته و از کارگران می خواھند که برای حل معض,الت خ,ود
به آنھ,ا بپيوندن,د )اح,زاب چ,پ س,نتی( .اي,ن دس,ته ب,ا سوءاس,تفاده از
تئ,,وری لنينيس,,تی و برداش,,ت غي,,ر واقع,,ی و غي,,ر اص,,ولی از ح,,زب
لنينيستی؛ به ايجاد احزاب بورکراتيک ،فرقه گرايانه و بی ارتباط با
جن,,بش ک,,ارگری دس,,ت زده ،و ب,,ه ش,,کل ديگ,,ری راه س,,اختن ح,,زب
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پيشتاز کارگری را مسدود کرده اند .اين طيف نيز ب,ه ھم,ان ش,کلی
که گرايش ضد »تحزب گرايی« به ت,دارک ح,زب پيش,تاز ک,ارگری
لطمه می زند ،و با ايجاد سکت ھای بورکراتيک با نام »کارگری«
و »کمونيس,,تی« ،در مقاب,,ل س,,اختن ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری ق,,,رار
گرفته است.
گرچه اين دو طيف به ظاھر در مقابل يکديگر قرار گرفته اند ،ام,ا
وج,,,ه مش,,,ترکی ب,,,ا ھ,,,م دارن,,,د :ض,,,ديت ش,,,ان علي,,,ه ح,,,زب پيش,,,تاز
ک,,ارگری .اول,,,ی ب,,,ا الگ,,و ق,,,رار دادن طي,,,ف دوم ب,,ه عن,,,وان ح,,,زب
لنينيستی و چند نقل قول از »چ,ه باي,د ک,رد« دوره لن,ين )آگ,اھی از
بي,,رون ب,,ه درون طبق,,ه(؛ ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری را در ک,,ل م,,ردود
اعالم م,ی دارد؛ و دوم,ی ب,ا م,تھم ک,ردن طي,ف اول ب,ه نپيوس,تن ب,ه
احزاب خود ساخته شان ،آنھا را تحت فشار سياسی قرار می دھند.
برای نقد به اين انحرافات ،بھتر است در ابتدا با بررسی تحريف,ات
نظر لنين در »چه بايد کرد« آغاز کرد؛ سپس به ريشه ھای تاريخی
ح,,زب از دي,,دگاه م,,ارکس و انگل,,س؛ و ب,,ه دنب,,ال آن ب,,ه زمين,,ه ھ,,ای
تئوريک حزب پيشتاز کارگری و اصول عمومی آن پرداخت؛ و در
انتھا اکنون چه بايد کرد؟
بخش يک:
افسانه »چه بايد کرد« و مسئله آگاھی »از بيرون به درون طبقه«
ادعاھ,,ايی ک,,ه مخالف,,ان و م,,دافعان دروغ,,ين ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری
)حزب لنينيستی( نسبت به »چ,ه باي,د ک,رد« و نظري,ات لن,ين ط,رح
می کنند از قرار زير است:
 -١حزب پيشتاز عموما ً متشکل از »روشنفکران« است .زي,را اي,ن
ح,,زب معتق,,د اس,,ت ک,,ه ک,,ارگران خودش,,ان ق,,ادر ب,,ه تکام,,ل آگ,,اھی
سوسياليس,,تی نم,,ی باش,,ند .آگ,,اھی سوسياليس,,تی الزام,,ا ً باي,,د ھميش,,ه
توسط روشنفکران بورژوا به درون جنبش کارگری وارد گردد.
 -٢حزب پيشتاز متشکل از عده ای "انقالبيون حرفه ای" در تمايز
با احزاب توده ای کارگری است.
 -٣حزب پيش,تاز ھرگون,ه حرک,ت خودبخ,ودی ک,ارگران را م,ردود
می داند و ھمواره از »انقالب« س,ازمان يافت,ه ش,ده س,خن ب,ه مي,ان
می آورد.
 -٤ح,,,,زب پيش,,,,تاز دمکراتي,,,,ک نيس,,,,ت و دارای سلس,,,,له مرات,,,,,ب
بورکراتيک )کميته مرک,زی ،رھب,ری ،کنگ,ره و اقلي,ت و اکثري,ت(
است ،و به ساختار »شورايی« اعتقاد ندارد.
در اي,,ن بخ,,ش کوش,,ش م,,ی ش,,ود ک,,ه ب,,ه نک,,ات ب,,اال ک,,ه در اغل,,ب
نوشتجات مخالفان حزب لنينيستی )سنديکاليست ھای چپ و راست(
و مدافعان دروغين حزب لنينيستی )احزاب سنتی( استناد می شود؛
پاسخ داده شود:
نقش روشنفکران و آگاھی از بيرون به درون طبقه
پيش از برخورد به اين موضوع؛ بايد يک نکت,ه مھ,م را تاکي,د ک,رد
ک,ه ب,,ه غي,,ر از ج,,زوه »چ,ه باي,,د ک,,رد« ) (١٩٠٢در ھ,,يچ نوش,,تار و
گفتار ديگری )چه پيش و چه پس از نگاشتن اين ج,زوه( اش,اره ای
به اين موضوع در نوشتار لنين نشده است .پرسيدنی است ک,ه چ,را
مخالف,,ان )و م,,دافعان دروغ,,ين( لن,,ين تنھ,,ا ب,,ه اي,,ن نوش,,ته اش,,اره م,,ی
کنن,,د؟ ب,,رای نمون,,ه چنانچ,,ه پ,,س از نوش,,تن ج,,زوه در ١٩٠٢؛ لن,,ين
صحبت ديگری کرده باشد؛ آيا جا ندارد که اشاره شود که" :موضع
لنين در سال  ١٩٠٢چنين بوده اما پيش و پس از اين جزوه موضع
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ديگری داشته است"!؟ چنانچه انگيزه ديگ,ری در ک,ار نباش,د ،چ,را
اينگونه مغرضانه صرفا ً ب,ر روی اي,ن ج,زوه تأکي,د م,ی گ,ردد و ن,ه
سلس,,له تح,,والت نظ,,ری لن,,ين در م,,ورد ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری؟ از
مخالف,ان )و م,دافعان دروغ,ين( نظري,ه ح,زب لنينيس,تی ،درخواس,,ت
می شود که يک مورد ديگر از اين طرز تفکر لنين ،را استناد کنند.
واقعيت اينست که نظريه منعکس شده در چه بايد کرد ،ابتدا ،توسط
»ويکتور آدلر« در برنامه »ھاينفل,د« سوس,يال دمکراس,ی ات,ريش و
س,,پس توس,,ط »ک,,ارل کائوتس,,کی« مط,,رح ش,,د .اي,,ن نظري,,ه ،مفھ,,وم
اساس,,ی نظري,,ه س,,ازماندھی در ب,,ين المل,,ل دوم ب,,وده اس,,ت .ب,,رای
آش,,نايی ب,,ا اي,,ن نظري,,ه دو نق,,ل ق,,ول از مق,,االت کائوتس,,کی در زي,,ر
آورده می شود:
"چنانچه سوسياليزم نخواھد ساده نگر و از لحاظ سياس,ی ب,ی ت,أثير
باشد ،بايستی مناسبات اجتماعی با کلي,ه ی مس,ائل پيچي,ده آن درک
شود ...بنابر اين پرولتاريا نمی تواند نزد خود سوس,ياليزم زن,ده ای
بسازد .اين سوسياليزم بايد توسط انديشمندانی که مجھ,ز ب,ه کلي,ه ی
ابزار علمی بورژوائی ،نقطه نظری پرولتاريا اتخاذ م,ی کنن,د و از
اين نقطه نظر بينش اجتماعی پرولتری نوين را گسترش می دھن,د،
برای اي,ن طبق,ه آورده ش,ود .چن,ان ک,ه اکث,ر اي,ن اف,راد برخاس,ته از
بورژوازی بوده ،که جنبش ناآگاه پرولتاريا را به يک جنبش آگاه و
مستقل تبديل کرده اند ،و باالخره به اين ترتيب سوس,يال دمکراس,ی
را مھيا و پی ريزی کردند ١٧)".آوريل (١٩٠١
مضافا ً بر اين ،وی در مقاله ای ديگر چنين نوشت:
" بنابر اين آگاھی سوسياليستی آن است ک,ه از خ,ارج وارد مب,ارزه
طبقاتی پرولتاريا گردد ،و نه چيزی که به صورت نطفه ای از خود
اين مبارزه طبقاتی رشد کرده باشد(٣)".
در اينج,,,ا باي,,,د ت,,,ذکر داد ک,,,ه مارکسيس,,,ت ھ,,,ای آن دوره؛ ک,,,ارل
کائوتس,,,کی را ب,,,ه عن,,,وان »پ,,,اپ« تئ,,,وری ھ,,,ای سوسياليس,,,تی م,,,ی
شناختند .به حق ،او سھم بزرگی در تکامل تئوری ھای مارکسيستی
ايفا کرده بود .او سر دبير نشريه تئوريک حزب سوسيال دمک,رات
آلمان" ،زم,ان ن,و" و ھمچن,ين نويس,نده کت,اب معتب,ری تح,ت عن,وان
"دکترين کارل مارکس" )خالصه ای از جلد اول سرمايه( بود -اين
کتاب نھايتا ً به  ١٨زب,ان مختل,ف ترجم,ه ش,د .ب,ديھی اس,ت ک,ه لن,ين
جوان نيز تحت تأثير عقايد او قرار داشت .او پس از مطالعه موضع
کائوتسکی در اين مورد ،در »چ,ه باي,د ک,رد« عم,الً ھم,ان نظري,ات
کائوتسکی را بيان کرد:
"ما گفتيم که آگ,اھی سوس,يال دمکراتي,ک در ک,ارگران اص,والً نم,ی
توانست وجود داشته باشد .اين آگاھی را فق,ط از خ,ارج ممک,ن ب,ود
وارد کرد .تاريخ تمام کشورھا گواھی می دھ,د ک,ه طبق,ه ک,ارگر ب,ا
قوای خود منحصراً می تواند آگاھی ترديونيونيس,تی حاص,ل نماي,د،
يعن,,ی اعتق,,,اد حاص,,,ل کن,,د ک,,,ه باي,,,د تش,,کيل اتحادي,,,ه بدھ,,,د ،برض,,,د
کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به ص,دور ق,وانين بنماي,د
که برای کارگران الزم است و غيره .اما آموزش سوسياليزم از آن
تئوری ھای فلسفی ،تاريخی و اقتص,ادی نش,و و نم,ا يافت,ه اس,ت ک,ه
نمايندگان دانشور طبق,ات دارا و روش,نفکران تتب,ع نم,وده ان,د .خ,ود
مارکس و انگلس موج,دين سوس,ياليزم علم,ی معاص,ر ني,ز از لح,اظ
موقعيت اجتماعی در زمره روشنفکران بورژوازی بودند(٤)".
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اين جمله ،کل »گناھی« است که لنين به آن مرتکب شده است!
اما بايد در ضمن ،توضيح داده شود که استدالل کائوتسکی در
طرح اين موضوع چه بوده که مورد تأييد لنين جوان نيز قرار
گرفته بود .در آن دوره در حزب سوسيال دمکرات آلمان ،گرايش
راستگرايی وجود داشت که برنامه ُارفورت و مارکسيزم را مردود
اعالم می کرد .بنيان گذار اين مشی راستگرا» ،ادوارد برنشتاين«
بود .وی تحت تأثير عقايد فابين ھای بريتانيا و گرايشھای چپ طبقه
ی متوسط به خصوص "ليبرال ھای نوين" انگلستان ،به تجديد نظر
طلبی مارکسيزم دست زد .برنشتاين بر اين اعتقاد بود که حزب
سوسيال دمکرات آلمان می بايستی حزبی رفرميستی ،با جھت
گيری به سوی جلب آراء عمومی ،باشد .به نظر وی حزب و
اتحاديه ھای کارگری وابسته به آن ،بايستی صرفاً در حرف انقالبی
باشند .زيرا که رشد اقتصادی آلمان و تکامل اجتماعی و سياسی ،و
در نتيجه ظھور ليبراليزم طبقه ی متوسط ،از يک َآشتی طبقاتی بين
آن طبقه و طبقه ی کارگر و فراروئيدن به سوسياليزم از طريق
مسالمت آميز ،حکايت می کند .او اعتقاد داشت که زمان عقايد
انقالبی سر آمده و بايد در تئوری ھای مارکسيستی و مارکسيزم
تجديد نظر کرد .او جنبش کارگری را مترادف با رفرم )اصالح
طلبی( و انقالب را مترادف با تئوری ،معرفی کرد .او بيان می
کرد" :جنبش ھمه چيز و ھدف ھيچ" )يعنی امروز رفرم ھمه چيز
است و فردا انقالب(.
در پاسخ به »تئوری« برنشتاين؛ کائوتسکی ،نماينده جناح راديکال
حزب؛ نقل قول باال را بيان کرد؛ مبنی بر اين که جنبش کارگری
بايد تئوری انقالبی داشته باشد و آن تئوری از درون جنبش ظاھر
نمی گردد و بايد از بيرون توسط "روشنفکران بورژوا" وارد
جنبش کارگری گردد(٤).
قابل ذکر است که لن,ين ج,وان؛ حت,ی در اقتب,اس موض,ع کائوتس,کی
)جمله باال(؛ دو زير نويس ب,ه آن اض,افه ک,رد ک,ه مالحظ,ه انتق,ادی
خود را نسبت به آن جمله کائوتسکی بيان کرد .در زير نويس اول،
لنين می نويسد" :البته اين)موضع( به اين مفھوم نيست که کارگران
ھيچ نقشی در ايجاد چنين ايدئولوژی ای ندارند" .لن,ين اض,افه م,ی
کند که کارگران" :به مثابه تئوريسين ھای سوسياليست مانند پردون
و وتکلينگز )در اين روند( دخالت می کنند ،به س,خن ديگ,ر زم,انی
که ق,ادر ب,ه اي,ن ک,ار باش,ند ."...در اي,ن زيرن,ويس لن,ين ب,ه وض,وح
نشان می دھد که با پيشنھاد کائوتسکی توافق صد در صد ندارد.
زي,,,,ر ن,,,,ويس دوم لن,,,,ين در م,,,,ورد »خ,,,,ود انگيخت,,,,ه« ب,,,,ودن عقاي,,,,د
سوسياليستی است .لنين می نويسد"معموالً گفته می ش,ود ک,ه طبق,ه
کارگر به شکل خود انگيخته به سوی سوسياليزم سوق پيدا می کند.
اين کامالً صحيح است به اين مفھوم که تئوری سوسياليستی بازتاب
دھنده نتايج فالکت طبقه کارگر است....و به اين علت کارگران آنرا
به سادگی جذب می کنند ...طبقه ک,ارگر ب,ه ش,کل خ,ود انگيخت,ه ب,ه
سوی سوسياليزم س,وق پي,دا م,ی کن,د؛ ام,ا در ع,ين ح,ال اي,دئولوژی
بورژوايی ھم به ش,کل خ,ود انگيخت,ه خ,ود را ب,ه مرات,ب بيش,تر ب,ر
طبقه کارگر تحميل می کند".
اي,,,ن دو زي,,,ر ن,,,ويس نماي,,,انگر مالحض,,,ات نقادان,,,ه لن,,,ين ج,,,وان ب,,,ر
نظريات کارل کائوتسکی در مورد نقش کارگران در کس,ب آگ,اھی
سوسياليس,,تی .ھم,,انطور ک,,ه در زيرن,,ويس ھ,,ا نش,,ان داده م,,ی ش,,ود؛
لنين با وجود درک اين موضوع که انگيره کائوتسکی ،در تقابل ب,ا
نظريات راستگرايانه برنشتاين بوده؛ و ب,ا توج,ه ب,ه اعتب,ار سياس,ی

٢٥

کائوتسکی در جنبش کمونيستی؛ کماکان نظري,ات وی را ب,ه ش,کلی
ترميم کرده و منطبق تر به وضعيت جنبش کارگری ارائه داد.
الزم به ذکر است که ھ,م در دوره م,ارکس و ھ,م در ب,ين المل,ل در
سال  ١٩٠٢گرچه شرکت روشنفکران در درون احزاب ک,ارگری
و کمونيستی امری اجتناب ناپذير قلمداد می شد؛ اما تداوم حض,ور
آن,,ان ب,,ه مثاب,,ه ي,,ک ام,,ر "خطرن,,اک" ارزي,,ابی م,,ی ش,,د )م,,ارکس و
انگل,,س حض,,ور روش,,نفکران در درون اح,,زاب کمونيس,,تی را ،ب,,ه
ويژه در آلمان ،بسيار خطرناک توصيف می کردند(.
لن,,ين ني,,ز در تم,,ام ط,,ول حي,,ات سياس,,ی خ,,ود در تم,,ام عرص,,ه ھ,,ای
تش,,,کيالتی از خط,,,,ر نف,,,وذ روش,,,,نفکران در ح,,,زب ،ب,,,,ه اعض,,,,ا و
کادرھای ح,زب ھش,دار م,ی داد .از کس,انی ک,ه ادع,ا م,ی کنن,د لن,ين
خواھ,,,,ان ح,,,,ذف ک,,,,ارگران در درون ح,,,,زب ،و دادن ق,,,,درت ب,,,,ه
روش,,نفکران ب,,وده اس,,ت؛ م,,ی خ,,واھيم ي,,ک م,,ورد را نش,,ان دھن,,د!
درس,,ت ب,,رعکس تم,,امی مق,,االت در مجموع,,ه آث,,ار لن,,ين ممل,,و از
جل,,وگيری از نف,,وذ روش,,نفکران در ح,,زب اس,,ت .در واق,,ع انش,,عاب
بلش,,ويک ھ,,ا از منش,,ويک ھ,,ا در س,,ال  ١٩٠٣ب,,ر س,,ر اي,,ن ب,,ود ک,,ه
منش,ويک ھ,ا م,ی خواس,تند درھ,,ای ح,زب سوس,يال دمک,رات را ب,,ر
روی روشنفکران غير حزبی باز کنند و لن,ين ورود آن,ان ب,ه ح,زب
را دشوارتر می کرد .تمامی تھاجم منقدين به نظريه حزب لنين تنھا
متوجه جزوه »چه بايد کرد« است ،که ي,ک ج,وان ب,ا کمت,ر از ي,ک
دھه تجربه کار سياسی آنرا نگاشته بود.
اما ،بايد توجه کرد که جزوه »چه بايد کرد« در عين حال خطاب به
کسانی ب,ود ک,ه تح,ت عن,وان »اکونوميس,ت ھ,ا« اص,رار داش,تند ک,ه
طبق,,,ه ک,,,ارگر در ک,,,ل براس,,,اس مب,,,ارزه روزم,,,ره اقتص,,,ادی و در
رودروي,,ی ب,,ا س,,رمايه داری "بخ,,ودی خ,,ود" و ب,,ه ت,,دريج ب,,ه آگ,,اھی
سوسياليستی خواھد رسيد .اين عده خواھ,ان »نھض,ت ص,د در ص,د
ک,,,ارگری« ب,,,وده و نق,,,ش س,,,ازمان انقالب,,,ی سياس,,,ی را بيھ,,,وده م,,,ی
پنداشتند .در مقابل اين قبيل برخوردھ,ا ،لن,ين در س,ال ھ,ای-١٩٠١
 ١٩٠٣به قول خ,ودش »س,ر ترک,ه« را در جھ,ت مقاب,ل خ,م ک,رد و
برای خنثی کردن بحث اين عده ،نظريه خود را به صورت اغراق
آميز طرح کرد .اما حتی در ھمان نوشته نکته پراھميت ديگری را
نيز مطرح کرد که توجه کافی به آن نشده است .لن,ين وج,ه تم,ايزی
بين طبقه کارگر بطور اعم و اخص قائ,ل ب,ود .گرچ,ه بح,ث وی )و
کائوتسکی( در مورد طبق,ه ک,ارگر بط,ور اع,م ص,حت داش,ت ،ام,ا،
ھمان بحث در مورد پيشروی طبقه کارگر صدق نمی کرد .لنين در
ھمان دوره در »چه بايد کرد؟« چنين توضيح می دھد:
"اغلب می گويند :طبقه کارگر بطور خود بخودی بسوی سوسياليزم
می رود .اين نکته از اين لحاظ ک,ه تئ,وری سوسياليس,تی عل,ل س,يه
روزی طبقه کارگر را از ھمه عميق تر و صحيح تر تعيين می نما
ي,,د ک,,ا م,,الً حقيق,,ت دارد و ب,,ه ھم,,ين جھ,,ت ھ,,م ھس,,ت ک,,ه اگ,,ر خ,,ود
تئوری در مقا بل جريان خود بخودی سر تسليم ف,رود ني,اورد ،اگ,ر
اين تئ,وری جري,ان خ,ود بخ,ودی را ت,ابع خ,ويش گردان,د ،ک,ارگران
بسھولت آن را فرا می گيرند(٥)"...
مسئله انقالبيون حرفه ای
اين ادعا مبنی بر اينکه لنين خواھان حزبی ک,ه توس,ط روش,نفکران
حرفه ای ساخته شود کامالً بی اساس و کذب محض است .اين اتھام
نيز تنھا از »چه بايد کرد« ،توسط مخالف,ان اس,تنتاج ش,ده اس,ت .در
ھمان زمان به محض اينکه اين اتھام وارد شد ،لنين آن,را بارھ,ا در
نوشتجات مردود اعالم کرد.
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نکته مھم,ی ک,ه در پيون,د ب,ا اي,ن مبح,ث باي,د ذک,ر ک,رد؛ مس,ئله غي,ر
ق,,انونی ب,,ودن فعالي,,ت اح,,زاب در روس,,يه ب,,ود .باي,,د توج,,ه ک,,رد ک,,ه
نظري,ه ح,زب لنينيس,,تی؛ ي,ک فرم,,ول ع,ام و جھانش,,مول ب,رای تم,,ام
کشورھا و تمام موارد ،نبود .بلکه پاسخی بود ب,رای وض,عيت س,ال
 ١٩٠٢در روسيه تزاری .لنين منظورش از "انقالبي,ون حرف,ه ای"
در وضعيت روسيه اين بود که تشکيالتی به وجود آيد ک,ه اعض,ا و
فع,,االن آن ض,,من انج,,ام اق,,دامات ک,,ارگری ،ھ,,ر روز توس,,ط پل,,يس
شناس,,ائی و راھ,,ی س,,يبری نش,,وند».ض,,د لنينيس,,ت ھ,,ا« اس,,تدالل م,,ی
کنن,,د ک,,ه منظ,,ور لن,,ين از "انقالبي,,ون حرف,,ه ای" اي,,ن اس,,ت ک,,ه او
خواھ,ان اس,تخدام روش,,نفکران تم,ام وق,ت ب,,رای انج,ام فعالي,ت ھ,,ای
حزبی بوده است .بديھی است اگر چنين می بود محققا ً اين روش به
حذف کارگران منجر می شد .اما نظر لنين چنين نبود .سال ھا پ,س
ّ
ک,,رات مت,,ذکر ش,,د ک,,ه ح,,زب ب,,ه
از نگاش,,تن چ,,ه باي,,د ک,,رد ،او ب,,ه
اعضايی نياز دارد که بخ,ش عم,ده )ي,ا تم,ام( وق,ت آزاد خ,ود را ب,ه
امور تشکيالتی بپردازند .به سخن ديگ,ر "انق,الب حرف,ه ای" کس,ی
است که فعاليت سياسی او نقش مح,وری و مرک,زی در زن,دگی اش
داشته باشد .يعنی زندگی روزمره او تابع ک,ار سياس,ی اش باش,د؛ و
ن,ه ب,,رعکس .ب,ديھی اس,,ت ک,ه ک,,ار سياس,ی ب,,رای ي,ک انقالب,,ی نم,,ی
تواند يک مشغوليت باشد .مسلما ً يک انقالبی حرفه ای مانند ھر فرد
ديگ,,,ر در جامع,,,ه باي,,,د مش,,,غول ب,,,ه ک,,,ار باش,,,د؛ ام,,,ا ک,,,ار و زن,,,دگی
خصوص,,ی او در مرک,,ز زن,,دگی اش ق,,رار نم,,ی گي,,رد؛ بلک,,ه ک,,ار
شخصی او بر محور کار سياسی اش سازمان می يابد .البته ترديدی
نيس,,ت ک,,ه ع,,ده ای ني,,ز ب,,ه ش,,کل تم,,ام وق,,ت در ح,,زب م,,ی توانن,,د
استخدام گردند .اما اين امر می تواند موقتی باشد و شامل حال تمام
اعضای حزب گردد و نه تنھا يک عده برگزيده و به شکل دائمی.
اما در عين حال ،حض,ور انقالبي,ون حرف,ه ای ک,ارگر در ح,زب از
اھميت بسيار برخوردار است .نخست اينکه کارگران عضو ح,زب
م,,ی توانن,,د وق,,ت بيش,,تری ب,,رای فعالي,,ت حزب,,ی بگذارن,,د و از ک,,ار
روزم,,ره در کارخان,,ه ب,,رای م,,دتی رھ,,ا گردن,,د .دوم اينک,,ه در اي,,ن
فرص,,ت آنھ,,ا تعليم,,ات سياس,,ی و آموزش,,ی الزم را م,,ی بينن,,د و در
بازگشت به کارخانه مجھز تر از پيش دخالت سياسی خواھند کرد.
مرکزيت و ھسته ھای مخفی
در ابت,,دا باي,,د ذک,,ر ک,,رد ک,,ه زم,,انی ک,,ه لن,,ين در س,,ال  ١٩٠٢ط,,رح
پيشنھادی خود را در »چه بايد کرد« ارائه داد ،او قصد طرح نظ,ر
نوينی را نداشت .حزب,ی ک,ه او م,د نظ,ر داش,ت ھمانن,د اح,زاب ب,ين
المل,,ل دوم ب,,ه وي,,ژه ح,,زب سوس,,يال دم,,وکرات آلم,,ان ب,,ه رھب,,ری
»اگس,,ت بب,,ل« ب,,ود .ب,,ا اي,,ن تف,,اوت ک,,ه اي,,ن ح,,زب م,,ی بايس,,تی در
وضعيت غير قانونی و پليسی تزاريزم فعاليت داشته باشد.

مخالفان و مدافعان دروغين حزب لنينيستی از مفھوم »سانتراليزم«
و »مرکزيت« اين برداشت را می کنند که گويا نظر لنين يک پديده
تشيکالتی ماوراء مرکزيت و يا بورکراتيک بوده است .چنين نبوده
است؛ نظر لنين داشتن يک مرکزي,ت ب,رای س,ازماندھی فعالي,ت ھ,ا
)مانن,,د س,,اير اح,,زاب موج,,ود( ب,,ود .زي,,را ک,,ه در روس,,يه در س,,ال
 ١٩٠٢حزب سراسری وجود خارجی نداشت .کنگره نخست حزب
در روس,,يه در س,,ال  ١٨٩٨برگ,,زار ش,,د ک,,ه ب,,ه اھ,,داف خ,,ود ناي,,ل
نگشت .جنبش ک,ارگری در روس,يه ھم,واره متش,کل از ھس,ته ھ,ای
منزوی کمونيستی؛ و گروھھای کارخانه ای جدا از ھم ب,ود .در آن
زمان ھيچ مرکز فعاليتی يا "حزب,ی" وج,ود نداش,ت .کنگ,ره دوم در
س,,ال  ١٩٠٣ق,,رار ب,,ود ک,,ه ب,,ه تش,,کيل چن,,ين حزب,,ی مب,,ادرت کن,,د و
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جزوه »چه باي,د ک,رد« لن,ين در س,ال  ١٩٠٢ب,ه اي,ن منظ,ور انتش,ار
يافت.
مخالف,,ان ح,,زب لنينيس,,تی ب,,ر اي,,ن اعتقادن,,د ک,,ه ايج,,اد »ھس,,ته ھ,,ای
مخفی« منجر ب,ه ايج,اد فرق,ه )س,کت( و ي,ا »بورکراس,ی حزب,ی« و
جدايی از کار توده ای می گردد.
اول؛ س,,اختن ھس,,ته ھ,,ای مخف,,ی ،از لح,,اظ ت,,اريخی يک,,ی از اب,,زار
محوری جنبش کارگری بوده است .انتخاب اعض,ای فع,ال و م,ورد
اعتماد در يک تجمع کوچک پايه اصلی يک حزب کارگری را بن,ا
می نھد و بنياد گذاران جنبش کمونيستی ،کارل مارکس و فردريک
انگلس نيز بر اين نظري,ه اعتق,اد داش,تند .م,ارکس در ژوئ,ن ١٨٥٠
چنين می نويسد:
"فرستاده )اتحاديه کمونيس,ت( ب,ه آلم,ان ،ک,ه ب,رای فع,اليتش تأييدي,ه
کميت,,ه مرک,,زی را درياف,,ت ک,,رده اس,,ت ،در ھم,,ه ج,,ا ص,,رفا ً م,,ورد
اعتم,,,ادترين اف,,,راد را ب,,,ه عض,,,ويت "اتحادي,,,ه کمونيس,,,ت" پذيرفت,,,ه
اس,,ت ...اينک,,ه انقالبي,,ون م,,ی توانن,,د عض,,و اتحادي,,ه ش,,وند و خي,,ر،
بستگی به وضعـيت محل,ی دارد .چنانچ,ه چن,ين عض,وگيری امک,ان
نداشته باشد ،بايستی افراد مورد اعتماد و انقالبيون ص,الحی را ک,ه
نھايی کمونيستی جنبش کنونی را درنيافته اند،
ھنوز مفاھيم و نتايج ِ
در يک رده دوم از اعضای اتحادي,ه ب,ه معن,ی وس,يعتر ،گ,رد آورد.
اين اعضای رده دوم که ب,رای آن,ان نبايس,تی چي,زی ج,ز ارتباط,ات
محلی و اي,التی را ف,اش ک,رد ،باي,د بط,ور م,داوم زي,ر نظ,ر رھب,ری
اتحاديه و کميته ھا باشند ...جزئيات سازماندھی بايد به ھس,ته ھ,ای
رھبری کننده واگذار شود(٦)"...
دوم؛ بورکراسی زمانی بر جنبش کارگری مسلط شد که حزب ھای
انقالبی کارگری نفوذ بسيار ناچيزی بر جنبش بين الملل,ی ک,ارگری
داش,,تند .در واق,,ع ح,,زب ھ,,ای سوس,,يال دمکراتي,,ک و س,,نديکاھای
ک,,ارگری ،بورکراس,,ی عميق,,ی را تکام,,ل دادن,,د .عل,,ت آن ني,,ز س,,اده
اس,ت .دمکراس,ی مس,,تلزم ش,رکت فع,ال کلي,,ه ی اعض,اء در کلي,,ه ی
سطوح –به خصوص در سطح تصميم گيری -يک سازمان سياسی
اس,ت .گش,,ودن درھ,,ای ح,,زب ب,ه روی »ت,,وده ای« از اعض,,اء غي,,ر
فع,,ال ک,,,ه ھرگ,,ز در رھب,,,ری آن ش,,رکت نخواھن,,,د ک,,رد ،از پ,,,يش،
انحص,,,ار رھب,,,ری ح,,,زب را در دس,,,ت اقلي,,,ت ک,,,وچکی از اعض,,,اء
متمرک,ز م,ی کن,,د .اي,ن اکثري,,ت غي,ر فع,ال ،دقيق,,ا ً ب,ه ھم,,ان دلي,ل ک,,ه
»غير فع,ال« ھس,تند ،زي,ر نف,وذ اي,دئولوژی ح,اکم در جامع,ه ،يعن,ی
ايدئولوژی بورژوايی )و خرده بورژوايی( قرار می گيرند .ح,زب
ھای »کارگری« و »دموکراتيک« جوامع سرمايه داری که ميليون
ھ,ا عض,,و ک,ارگر دارن,,د توس,,ط ع,ده ای انگش,,ت ش,مار رھب,,ری م,,ی
ش,,,وند .از آنج,,,ايی ک,,,ه انتخاب,,,ات دمکراتيک,,,ی در ک,,,ار نيس,,,ت؛ اي,,,ن
»رھبران« برای مدت ھای طوالنی در مناصب خود باقی می مانند
و عم,,,,دتا ً ب,,,,ه عناص,,,,ر م,,,,نحط و رفرميس,,,,ت ب,,,,ا اعتق,,,,ادات خ,,,,رده
بورژوايی تبديل می شوند.
در مقاب,,ل اي,,ن انحط,,اط بورکراتي,,ک ،نظري,,ه س,,ازماندھی »ح,,زب
پيشتاز« تا کيد می کند که در حزب صرفا ً بايستی اعض,اء فع,ال را
پذيرفت و آنان را در کوتاه ترين مدت براساس اصول مارکسيستی
آم,,وزش داد .فق,,ط تح,,ت چن,,ين وض,,عيتی م,,ی ت,,وان ب,,ه ح,,داقلی از
برابری و کارمشترک در درون حزب انقالبی رسيد؛ و صرفاً چنين
حزبی قادر به تضمين دمکراسی درونی است .حزبی که متشکل از
کارگرانی که "بطور خودانگيخته به مب,ارزه برخواس,ته ان,د" ،ق,ادر
اس,,ت در نھاي,,ت ک,,ل طبق,,ه ک,,ارگر را در وض,,عيت اع,,تالی انقالب,,ی
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برای تسخير قدرت سازمان دھد .محافلی کوچک کارگری که زي,ر
لوای »کار توده ای« اين روابط دمکراتيک درونی را رعايت نمی
کنند خود آغشته به انحرافات بورکراتيک می گردند.
سوم؛ در طول تاريخ جنبش کارگری ھمواره گرايشاتی ديده شده اند
که ب,ه ص,ورت فرق,ه )س,کت( عم,ل ک,رده ان,د .اي,ن روش در مقاب,ل
نظري,,ه »ک,,ار ت,,وده ای« ،ق,,رار گرفت,,ه اس,,ت .اي,,ن دو روش از ھ,,م
متمايزند :اولی بر اساس يک برنامه و عقايد ويژه شکل می يابد .و
دومی بر اس,اس نق,ش مس,تقيم آن در مب,ارزه طبق,اتی .ت,اريخ جن,بش
سوسياليستی عمدتا ً بر اساس شکل يابی تشکالت فرق,ه ای آغ,از ب,ه
کار کرد .تنھ,ا تکام,ل مب,ارزات ک,ارگری ني,از اح,زاب ت,وده ای ک,ه
تمام کارگران را نمايندگی می کرد طرح کرد .مھم ترين تکامل در
مقابل اشکال تشيکالتی فرقه ای تشکيالت بين الملل اول بود .کارل
مارکس در شکل دادن جن,بش ک,ارگری در تم,ام اش,کال آن در ي,ک
سازمان بين المللی سراسری؛ نقش تعيين کننده داشت.
اين روش از کار؛ در بين الملل دوم نيز ادامه يافت )ب,ا اي,ن تف,اوت
که اتحاديه ھای کارگری در بين المل,ل دوم ش,رکت فع,ال نداش,تند(.
در فرانس,,,ه فرق,,,ه ھ,,,ای سوسياليس,,,تی ت,,,ا س,,,ال  ١٩٠٥ک,,,ه »ح,,,زب
سوسياليست واحد« شکل گرفت ،ادامه يافت .در آلمان فرق,ه الس,ال
تا سال  ١٨٧٥فعال بود .سکت ھا در بريتاني,ا )فدراس,يون سوس,يال
دموکرات که مدعی سوسياليزم "انقالبی" بود( وجود داشت.
در سال  ١٩٠٢زمانی که لنين »چ,ه باي,د ک,رد« را نگاش,ت ،تف,اوت
فاحشی بين روسيه و آلمان آن دوران وجود داشت .در آلم,ان جن,اح
انقالب,,ی ح,,زب سوس,,يال دموکراس,,ی نق,,ش تعي,,ين کنن,,ده در جن,,بش
کارگری داش,ت .ام,ا در روس,يه جن,اح راس,ت دس,ت ب,اال را داش,ت.
پيشنھاد لنين در »چه بايد کرد« اين نبود که بايد ي,ک فرق,ه چپگ,را،
خارج از جنبش کارگری ساخته شود .تا سال ھ,ای پ,يش از انق,الب
اکتب,,,ر لن,,,ين ھيچگ,,,اه ص,,,حبت از س,,,اختن ي,,,ک ح,,,زب سراس,,,ری
کمونيستی خاص ،به ميان نياورد" .اصول لينينيزم" به مثابه حزب
"آھنين" در واقع پس از انحطاط کمينترن توس,ط اس,تالينيزم س,اخته
شد و ھيج ارتباطی به حزب لنينيستی نداشت.
پيشنھاد لنين جوان بر اساس اصول حزب س,ازی ب,ين الملل,ی ايج,اد
ي,,ک حزب,,ی ب,,ود ک,,ه فعالي,,ت ھ,,ا را در روس,,يه اختن,,اق زده دول,,ت
ت,,,زاری ،مرکزي,,,ت دھ,,,د ،ام,,,ا در ع,,,ين ح,,,ال دموکراتي,,,ک باش,,,د.
دموکراس,,ی در جھ,,,ت ج,,,ذب تج,,,ارب ک,,,ارگری ب,,,ه درون ح,,,زب و
تصميم گيری دموکراتيک در مورد نحوه ی اج,رای آن در جامع,ه.
محققا ً لنين خواھان ايجاد يک فرقه نبود .برای نمونه ،در تبعيد ،ب,ه
جای ايجاد يک فرقه تشکيالتی خاص ،به ھيئت تحريريه »ايسکرا«
ب,ا گ,رايش متف,,اوت نظ,ری پيوس,,ت .حت,ی انش,,عاب »بلش,ويک«ھ,,ا و
»منشويک«ھا تا پيش از جن,گ جھ,انی اول ب,ه مفھ,وم دو جن,اح در
درون يک حزب سوسيال دموکراتيک روسيه تلقی می شد.
حرکت خود به خودی
تقابل "تئوری خود به خودی" ب,ا "تئ,وری س,ازماندھی حزب,ی" ني,ز
به درجه ای که مخالفان و مدافعان دروغين حزب لنينيستی ادعا می
کنن,,د ،نب,,وده اس,,ت .ھ,,يچکس )و ب,,ه وي,,ژه لن,,ين( در جن,,بش ک,,ارگری
ترديدی نسبت به جنبش خود بخودی کارگران نداشت .آنچه لنين ب,ا
آن مخالفت می کرد ،برجسته کردن جنبش خود به خودی ،به مثابه
تنھا راه رھايی کارگران بود .اين قبيل »بزرگ سازی« ھای جنبش
خود به خودی؛ نقش رھبری کارگران را نادي,ده گرفت,ه و در نتيج,ه
دامن به بورکراسی کارگری می زند .زيرا در آن صورت رھبری
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نا ديده ،نا شناخته شده پشت درھای بسته ،به وج,ود م,ی آم,د ک,ه ب,ه
جای کارگران تصميم اتخ,اذ م,ی کن,د .ب,ه س,خن ديگ,ر اي,ن انح,راف
نقش حزب را کامالً منتفی دانسته در نتيجه س,ازماندھی انقالب,ی را
منتفی می کرد.
اکونوميست ھای روسيه بر اين اعتقاد بودند که جنبش ک,ارگری ب,ه
حزب نياز نداشته ،و ھمه چيز توسط جنبش خ,ود بخ,ودی ک,ارگری
ب,,ه توفي,,ق و پي,,روزی نھ,,ايی م,,ی رس,,د .لن,,ين ب,,ا اي,,ن روش از ک,,ار
مخالفت می کرد.
انشعاب و وحدت حزبی
مخالف,ان ح,,زب لنينيس,تی ادع,,ا م,,ی کنن,د ک,,ه لن,ين در ح,,زب ھم,,واره
خواھ,,,ان انش,,,عاب و افت,,,راق ب,,,وده اس,,,ت .ب,,,رای نمون,,,ه از انش,,,عاب
بلشويک ھا و منشويک ھا در سال  ١٩٠٣نام می برند.
در اي,,ن م,,ورد باي,,د ذک,,ر ش,,ود ک,,ه ب,,رخالف گرايش,,اتی ک,,ه خواھ,,ان
وحدت يا انشعاب »به ھر بھا« ھستند ،برخورد لنين با منشويک ھا
درست بوده است .در سال  ١٩٠٣لن,ين ب,ا حماي,ت پلخ,انف اکثري,ت
آرا در مورد مسايل تشکيالتی حزب را بدست آورد .منش,ويک ھ,ا
انش,,عاب کردن,,د و نظ,,ر اکثري,,,ت را نپذيرفتن,,د .پ,,س از آن پلخ,,,انف
موضعش را تغيير داد و از لنين خواست که برای حفظ »وح,دت«،
کنت,,رل ايس,,کرا را ب,,ه منش,,ويک ھ,,ا داده ش,,ود .لن,,ين توض,,يح داد ک,,ه
چنانچه خود او در اقليت قرار می گرفت مواضع اکثريت را ب,رای
دوره ای م,ی پ,ذيرفت و منش,ويک ھ,ا ب,,رای حف,ظ وح,دت باي,د نظ,,ر
کنگره دوم را بپذيرند .منشويک ھا اين نظر را نپذيرفتند و انشعاب
تحميل شد .سال ھا پس از آن لنين بارھا برای وحدت بين دو جناح
کوشيد )رجوع شود به مجموعه آثار لنين به انگليسی ،جلدھای  ٦و
.(٧
بنابر اين ،استدالل ھايی مبنی بر اينکه حزب و تشکيالت لنينيس,تی
دارای مواضع انشعاب طلبی است ،صحت ندارد.

لنين پس از چه بايد کرد
از ديدگاه لنين کسب آگاھی سوسياليستی ،درون طبق,ه ک,ارگر )و ي,ا
بخشی از آن( امکان پذير است؛ بشرط اينک,ه ک,ارگران تح,ت ت,أثير
جري,,,ان خ,,,ود بخ,,,ودی )و ي,,,ا رفرميس,,,تی( ق,,,رار نگيرن,,,د .در واق,,,ع
اختالف اساسی لنين با مخالفان خ,ود در ح,زب سوس,يال دمکراس,ی
روسيه بر ھمين نکته استوار بود .
يکس,,ال پ,,س از انتش,,ار چ,,ه باي,,د ک,,رد ،در بح,,ث در م,,ورد برنام,,هی
حزب در دومين کنگرهی حزب ک,ارگر سوس,يال دم,وکرات روس,يه
بح,,ث در م,,ورد ط,,رح پيش,,نھادی برنام,,هی ح,,زب در نشس,,ت ھش,,تم
کنگره ) ٢١ژوئيه  (١٩٠٣آغاز شد .در نشست نھم لنين گفت:
"...نتيجه گيری کنيم .ما ھمه حاال میدانيم که اکونوميس,تھ,ا ترک,ه
را در يک جھت خم کردند .برای اينکه ترکه راست شود ضروری
ب,ود ک,ه آن را ب,ه جھ,ت ديگ,ر خ,م ک,رد ،و اي,ن آنچ,ه ک,ه م,ن ک,,ردم،
میباشد .من اطمينان دارم ک,ه جن,بش سوس,يال دموکراتي,ک روس,يه
ھميشه ترک,های را ک,ه از س,وی ھ,ر ن,وعی از اپورت,ونيزم خ,م ش,ده
اس,,ت را ش,,ديداً راس,,ت خواھ,,د ک,,رد ،و ب,,ه اي,,ن ترتي,,ب ترک,,ه ی م,,ا
ھميشه راستترين و مناسب ترين خواھد بود".
اما انقالب  ،١٩٠٥موضع لنين را در مورد اين وجه تمايز اساس,ی
و مفھ,,وم نظري,,ه س,,ازماندھی بيش,,تر ص,,يقل داد .لن,,ين در پيش,,گفتار

ميليتانت

شمارۀ سی و دو
دوم
تير  -١٣٨٩سال چھارم -دورۀ ّ

مقال,,ه ای تح,,ت عن,,وان »دوازده س,,ال« در س,,ال  ١٩٠٨چن,,ين م,,ی
نويسد:
"پيش شرط اساسی ب,رای موفقي,ت در اس,تحکام ح,زب اي,ن واقعي,ت
است که طبق,ه ک,ارگر ک,ه برگزي,دگان آن سوس,يال دمکراس,ی را ب,ه
وج,,ود آورده ان,,د ب,,ه عل,,ت ش,,رايط عين,,ی اقتص,,ادی دارای ظرفي,,ت
سازمان يابی ويژه ای است که او را از ساير طبقات جامعه سرمايه
داری متم,,ايز م,,ی کن,,د .ب,,دون اي,,ن پ,,يش ش,,رط ،س,,ازمان انقالبي,,ون
حرفه ای چيزی جز يک بازی ،يک ماجراجويی و يک پرچم ساده
نخواھ,,د ب,,ود و ج,,زوه "چ,,ه باي,,د ک,,رد؟" تأيي,,د م,,ی کن,,د ک,,ه س,,ازمان
انقالبي,,ون حرف,,ه ای فق,,ط در پيون,,د ب,,ا طبق,,ه واقع,,ا ً انقالب,,ی ک,,ه ب,,ه
صورت خود انگيخته به مبارزه برخاسته است معنی دارد"
و ادامه می دھد که :نقايص سازمان ھسته ھای کوچک که بازت,اب
"مرحل,,,ه نوپ,,,ايی و ع,,,دم بل,,,وغ جن,,,بش ک,,,ارگری در ي,,,ک کش,,,ور"
محس,,وب م,,ی ش,,ود ،ص,,رفا ً در ص,,ورت "گس,,ترش ح,,زب در جھ,,ت
عناص,,ر ک,,ارگری ک,,ه ب,,رای عم,,ل ت,,وده گي,,ر علن,,ی متح,,د ش,,ده ان,,د"
برطرف می شود.
به س,خن ديگ,ر ،تحلي,ل "ي,ک جانب,ه" کائوتس,کی ک,ه لن,ين در ج,زوه
"چ,,ه باي,,د ک,,رد" اس,,تفاده ک,,رد؛ در م,,ورد چگ,,ونگی انتق,,ال آگ,,اھی
سوسياليستی ار بيرون به درون طبقه کارگر ،پس از تجربه شکست
انق,,الب  ١٩٠٥تکام,,ل ياف,,ت ،و آن نظري,,ه ب,,ر پيون,,د روش,,,نفکران
انقالب,,ی و "طبق,,ه واقع,,ا ً انقالب,,ی ک,,ه ب,,ه ص,,ورت خ,,ود انگيخت,,ه ب,,ه
مبارزه برخاسته است" و يا "عناصر کارگری که برای عم,ل ت,وده
گي,,,ر علن,,,ی متح,,,د ش,,,ده ان,,,د" تکام,,,ل ياف,,,ت .منظ,,,ور از "عناص,,,ر
کارگری" در درون جنبش کارگری نيز ھمانا رھبران عمل,ی طبق,ه
کارگر ھستند .تئوری لنينيستی سازماندھی که بنياد حزب بلش,ويک
را پ,,ی ري,,زی ک,,رده و پي,,روزی انق,,الب اکتب,,ر  ١٩١٧روس,,يه را
تضمين کرد ،در واق,ع براس,اس چن,ين نظري,ه ای اس,توار ب,ود و ن,ه
نظريات کائوتسکی و يا حتی نظريات مندرج در »چه بايد کرد« .
يادداشت ھا:
» -١اخگر ،شعله را می افروزد« شعار نش,ريه »اخگ,ر« )ايس,کرا(
دوره لنين  ١٩٠٢بود .اما از منظر بلشويزم بر افروخته نگھداشتن
شعله ،نياز ب,ه »ح,زب پيش,تاز ک,ارگری« ي,ا »مش,عل ک,ارگری« ب,ه
مثابه ابزار سازماندھی کارگران دارد.
"-٢خطابيه کميته مرکزی ب,ه اتحادي,ه کمونيس,ت" -ک,ارل م,ارکس و
فردريک انگلس )م,ارس  ،(١٨٥٠از کت,اب "انق,الب ھ,ای "١٨٤٨
به زبان انگليسی ،انتشارات پنگوئن ،صفحه ٣٢٤
" -٣تجدي,,د نظ,,ر در برنام,,ه سوس,,يال دمکراس,,ی در ات,,ريش" ،نش,,ر
عصر جديد ،سال  ،٢٠جلد اول ،شماره  ١٨اکتبر  ،١٩٠١صفحات
.٧٩ -٨٠
 -٤چه بايد کرد -لنين )مارس  ،(١٩٠٢منتخب آثار به فارسی ،جلد
اول ،صفحات .٢٧٧ -٢٧٨
 -٥البته به اعتقاد نگارنده اين مقاله؛ حتی در آن زمان ني,ز اس,تدالل
ھای کائوتسکی درست نبوده و تنھا واکنشی بود ب,ه گ,رايش راس,ت
حزب سوسيال دمکرات آلمان .لنين نيز با نوشتن زي,ر ن,ويس ھ,ايی
به »چه بايد کرد« احساس خود را به نوشته کائوتسکی نشان داد.
 -٦ھمانجا ،صفحه .٢٩٤
ادامه دارد
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در آشوب شبنم است
که به چشمانت خيره می شوم
از آن برای
نگاه تو تقدسی است
که مرگ را به ُسخره می گيرد
و عشق را به پرواز!
در چشم ھايت نگاه می کنم
و در برابرشان به ّرج سر تعظيم فرود می آورم
از گذرگاه آينه عبور می کنم
خط کبود مرگ را بر روی گردنت
به حلق آويز يک ملت می يابم
چشمان واگشاده ی تو
در اردوگاه جنايت اسالم و سرمايه
در لغزندگی پلشتی و رطوبت
در ردای جھل و کشتار آخوندی
به انکسار ،در کوچه پس کوچه ھای اين سرزمين
منعکس می شود
و نامت از اين پس
بر روی اسفنج ھای ابری
که آبستن رعد و باد و آتش و شورش اند
به استمرار فرياد می کنيم!
در رث,,ای ش,,يرين عل,,م ھ,,ولی و تم,,ام زن,,ان و م,,ردان جانباخت,,ه ی
ديروز،امروز و ھمه روز

 ٥خرداد  - ١٣٨٩آبتين

