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بعدی نوبت خود رژيم است .اين نگرانی منطقاً می بايست
که منجر به تغيير سياست در ارتباط با کشورھای
امپرياليستی شود.
راه حل »منطقی« )از نقطه نظر منافع بورژوازی ايران(
اين است :نوعی توافق با امپرياليزم ،که البته در پوشش
»مقاومت« قرار داشته باشد ،بايد در حدود يک سال آينده
)و به احتمال زياد کمتر از آن( صورت گيرد .با در نظر
گرفتن اين که نرخ رسمی تورم بيش از  ٣٢درصد بوده،
و تورّ م مواد خوراکی حدود  ۶٠درصد است ،حل
بسياری از مسايل اقتصادی مستلزم حلّ الاقل بخشی از
مسايل با امپرياليزم بوده ،تا تحريم ھا کاھش پيدا کنند.

چھار سال پس از سرکوب ،شکنجه و کشتار وسيع توده
ھايی که در واکنش به تقلب بی نظير و تاريخی در خيابان
ھای سراسر کشور دست به تظاھرات زده بودند،
بورژوازی ايران باری ديگر نمايش »انتخابات رياست
جمھوری« را بر پا کرده است .اين بار به وضوح ديده
می شود که سران رژيم تصور می کنند »درس ھايی«
که از وقايع  ١٣٨٨آموخته اند و تدارکات بسياری را که
برای جلوگيری از»فتنه« جديدی ديده اند ،منجر به بروز
يک »حماسۀ سياسی« خواھد شد .ولی ،ھمانند ھميشه،
واکنش رژيم به وضعيت موجود بين المللی -به خصوص
در منطقه  -و بحران اقتصادی کشور بسيار کند بوده و
ت روز بسيار عقب مانده اند.
»راه حل ھا« ھم از واقعيا ِ
در طول اين چھار سال که رژيم به خيال خود در
مذاکرات ھسته ای »مقاومت« می کرد ،و در واقع به
دنبال توافق در مورد جايگاه بورژوازی ايران در ساختار
ژئوپوليتيک منطقه بود ،شاھد چيزی به غير از تضعيف
موقعيت آن نبوده ايم .امروز بيش از ھر زمانی در
حياتش اين رژيم زير فشار مضاعف برای مصالحه با
امپرياليزم قرار گرفته است .از يک سو تحريم ھای
اقتصادی وضعيت وخيم کنونی اقتصاد را بسيار شدت
بخشيده ،و تھديد حملۀ نظامی اسرائيل و ھمچنين بحران
سوريه اين فشار را بر رژيم تشديد کرده اند .تحريم ھا و
تھديدھای کشورھای امپرياليستی و اسرائيل می توانند
برای مدتی قابل تحمل باشند .اما سرنگونی بشار اسد،
تنھا متحد رژيم ،به اين مفھوم می تواند باشد که نوبت

حال که به نظر می رسد که رفسنجانی در اين پروسه
شرکت نخواھد کرد )که البته امکان اينکه خامنه ای در
روزھای آخر صالحيت او را تأييد کند(» ،رئيس
جمھوری« آينده و تيم مشورتی او بايد چرخش نوينی را
مورد اجرا قرار دھد .چه جليلی يا يکی ديگر از شش نفر
اصول گرا ،و چه »اصالح طلبانی« مانند روحانی و
عارف از سوی سران رژيم به اين سمت نشانده شود ،بايد
نظام واليت فقيه را از اين مخمصه نجات دھند.
در غياب رفسنجانی يک »کابينۀ وحدت ملی« )آن طور
که بعضی نظريه پردازان رژيم در سر می پرورانند(
شايد بتواند چنين چرخشی را بر اساس متحد کردن جناح
ھای اصلی رژيم به اجرا بگذارد .ولی ديديم که با تمام
کوشش ھای چھار سال پيش -و پس از آن موج کشتار و
اختناق! -وحدت اين جناح ھای اصلی رژيم دور احمدی
نژاد بعد از حدود دو سال و نيم از ھم فرو پاشيد!
امپرياليزم آمريکا ،به خصوص »جان کری« وزير امور
خارجۀ آن ،نشان داده است که انتخاب رفسنجانی گزينۀ
مورد پسندش است .حال بايد ببينيم که کشمکش ھا و
باندبازی ھای درونی ھيئت حاکم می تواند شخص )يا
تيمی( را انتصاب کند که بتواند در مذاکرات به اھميت
حل اين مسأله واقف باشد و در لوای »مقاومت« اين
مسئله حياتی را حل کند ،يا خير.
جنبش کارگری ،مانند چھار سال پيش ،خود را درگير
دعواھای جناح ھای بورژوازی نکرده است .چنان چه
اين سناريوی حل اختالفات  ٣٤ساله با امپرياليزم آمريکا
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عملی گردد ،بديھی است که جنبش کارگری وارد فاز
نوينی از مبارزات و فعاليت ھا خواھد شد .ارتباطات با
کشورھای امپرياليستی نھايتا ً می تواند منجر به بازگشايی
دفاتر و مراکز »آی .ال .او) «.سازمان جھانی کار( برای
تحقق برنامۀ تشکيل اتحاديۀ کارگری در ايران شود .چه
بسا که عناصر و سران سابق اتحاديه ھا در اين روند
نقش تعيين کننده ای ايفا کنند) .در آن صورت مارکسيست
ھای انقالبی دخالت ھای مشخصی را جھت شرکت
مشروط در اتحاديه ھای کارگری در راستای ساختن
حزب در پيش خواھند داشت .رجوع شود به مقالۀ
»انتخابات و وظايف مارکسيست ھای انقالبی« ،ص .(٢
موضع مارکسيست ھای انقالبی در اين »انتخابات«،
ھمانند چھار سال پيش ،بر دور شعار محوری تحريم
فعال خالصه می شود .فعاليت کارگران بايد دور يک
مطالبۀ مرکزی» ،آزادی زندان سياسی« ،صورت گيرد.
بدين ترتيب که تا زمانی که تمامی زندانيان سياسی آزاد
گردند ،کارگران قادر نخواھند بود در اين »انتخابات«
شرکت کنند ،و بنابراين ،آن را تحريم می کنند .مبارزه
برای آزادی زندان سياسی ،اولين قدم اساسی در راه
انتخابات واقعی برای رفع مشکالت کارگران و ديگر
اقشار تحت استثمار و ستم می باشد .تا زمانی که فعالينی
مانند »شاھرخ زمانی« و »رضا شھابی« به خاطر
فعاليت ھای کارگری و سنديکايی خود در زندان تحت
فشار و شکنجه می باشند ،و يک عده گانگستر عمامه به
سر صالحيت کانديدھا را تأييد می کنند ،تحريم فعال تنھا
خط اصولی و راديکال می تواند باشد.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٧خرداد ١٣٩٢

انتخابات و وظايف مارکسيست ھای انقالبی
آرام نوبخت -سارا قاضی
مارکسيست ھای انقالبی قويا ً بر اين اعتقادند که می توان
و بايد با تحليل مشخص از شرايط مشخص ابزارھا و
تاکتيک ھای مبارزاتی مشخصی را برای دست يافتن به
ھدف اصلی ،يعنی خودسازماندھی طبقۀ کارگر به منظور
تدارک انقالب و تسخير قدرت سياسی ،آن ھم در
وضعيتی که به لحاظ عينی ھيچ زمانی تا به اين حد آماده
نبوده است ،اتخاذ کرد .به بيان ديگر ،وظايف اصلی با
درنظر داشتن اين چشم انداز اصلی معنا پيدا می کند و در
ھر حال ثابت است؛ ولی شکل و نحوۀ انجام آن -يعنی
نحوۀ فعاليت و دخالتگری ،سازماندھی و غيره -بسته به
شرايط عينی پيش رو ،و تماما ً در راستای ھدف اصلی،
تعيين می شود .دقيقا ً به ھمين دليل است که تحليل دورۀ
انتخابات رياست جمھوری رژيم )به عنوان يک مقطع
معين و کوتاه مدت( و پيامدھا و نتايجی که بالواسطه
برای دستکم چھار سال به دنبال آن می آيد )البته اگر
رژيم تا آن زمان سرنگون نشده باشد!( ،برای نيروھای
مارکسيست امری بیارتباط يا غيرمھم محسوب نمی
شود .از ھمين جا نتيجه می شود که ما نه فقط بايد موضع
مشخصی نسبت به انتخابات داشته باشيم ،بلکه بايد برای
سناريوھای مختلفی که از پی نتيجۀ قطعی انتخابات
بيرون می آيد نيز آماده باشيم.
برای ارزيابی انتخابات رياست جمھوری سال جاری ،و
تعيين دخالتگری ھای ممکن مارکسيست ھا ،ما ناگزير
می بايد از يک سو بحران بورژوازی )چه از جھت
داخلی و چه به خصوص خارجی( را درنظر داشته باشيم
و از سوی ديگر بحران خو ِد جنبش کارگری و جنبش
چپ را؛ اين بحران ھا خصوصيات و ويژگی ھای جديدی
به انتخابات پيش رو و دورۀ متعاقبش می بخشند که آن را
نسبت به انتخابات رياست جمھوری در تقريبا ً سه دھۀ
گذشته متمايز می کند.
بحران درونی بورژوازی و ريشه ھای تاريخی آن از
ابتدا تاکنون
آن چه امروز به وضوح ديده می شود ،بحران و
اختالفات درونی خود رژيم است که پس از حذف جناح
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اصالح طلب از حلقۀ قدرت )مثالً در حوادث پس از
انتخابات سال  ،(٨٨اکنون خود جناح اقتدارگر
)اصولگرا( را ھم عمالً به دو طيف اصلی و رو در رو
تقسيم کرده است که نمود آن در درگيری ھا و خط و
نشان کشيدن ھای »احمدی نژاد« و »خامنه ای« به
عنوان نمايندگان اين دو طيف ،تا پيش از شروع انتخابات
و ھمين طور ر ّد صالحيت »مشائی« و عناصر »حامی
دولت« و به عالوه تشکيل دو پروندۀ قضايی برای رئيس
جمھور )به دليل ھمراھی مشائی در ثبت نام کانديداھا و
ھزينه ھای سفر خانوادگی به نيويورک( می توان ديد.
اگرچه اختالفات در درون جناح »اصولگرايان« نسبت به
گذشته تازگی دارد ،ا ّما در درون »رژيم« به ھيچ وجه
پديدۀ تازه ای نيست .شايد تا به حال ،به خصوص پس از
تثبيت جمھوری اسالمی ،درگيری ھای درونی حاکميّت تا
به اين اندازه شديد و علنی نبوده باشد؛ درگيری ھای اين
دوره ا ّما به ح ّدی ج ّديست ،که جناح ھای حاکميّت ديگر
تالش چندانی برای پنھان نمودن آن نمی کنند.
رژيم سرمايه داری ايران از ابتدا دارای تناقضی اساسی
در درون خود بوده و تا امروز اين تناقض حل نگشته
است .تناقض اساسی اين رژيم از ذات خود آن سرچشمه
می گيرد» .جمھوری اسالمی« ھرگز يک نظام سرمايه
داری متعارف ،مشابه با آن چه در کشورھای سرمايه
داری غربی مشاھده می کنيم ،نبوده است .رژيم نظامی-
سلطنتی شاه ،در واقع جای خود را به يک فرماسيون
متناقض داد که در درون خود دو گرايش اصلی را ،با دو
رويکرد کامالً متمايز نسبت به سياست اقتصادی و روابط
بينالمللی جای می داد .جالب است که منطق ھر دو
گرايش »متعارض« ،در تحليل نھايی سرمايه داری
محض است )ولو اين که با قرار گرفتن در پشت »اقتصاد
اسالمی« يا انتقاد به »سرمايه داری« آن را تقبيح کنند(.
با اين وجود ،جناح موسوم به »اصولگرا« )يا
»اقتدارگرا«( سنتا ً در سطح سياسی اختالفات و منازعاتی
با غرب داشته است ،در حالی که جناح »اصالح طلب«
شديداً خواستار آن بوده که جمھوری اسالمی خود را با
معيارھای نظام ھای سرمايه داری غربی ھمسو کند و تا
ح ّد امکان اين »منازعات« را کاھش دھد.
اين تناقض و دوگانگی بر اساس وضعيّت عينی و ذات

متناقض رژيم سرمايه داری -اسالمی ھمواره ظاھر
گشته است .برای نمونه از روزھای نخستين انقالب،
نمايندگی گرايش اوّ ل را خمينی -بھشتی بر عھده گرفتند،
و نمايندگی جناح »معتدل« و متعارف با عرف ھای بين
المللی را بازرگان -يزدی .ھمواره بخشی از سرمايه
داری برای حفظ منافع درازم ّدت نظام اسالمی راھی جز
توسّل به غرب و نظام امپرياليستی نمی يافت .منطق
سرمايه داری جھانی ھمواره اين تناقض را در ايران در
طی بيش از سه دھه به شکل عريانی به نمايش گذاشته
است .در پيش افرادی نظير رفسنجانی ،خاتمی ،موسوی
و غيره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا )يا
اقتدارگرا( بوده اند ،برای حفظ بقای رژيم ،به سياست
ھای »اصالح طلبانه« روی آورند .به بيان ديگر ،تمامی
اصالح طلبان فعلی در ايران ،زمانی خود از بدنۀ قدرت
و اصولگرايان صاحب منصب بوده اند ،که امروز راه
ادامۀ حيات رژيم )و نتيجتاً بقای خود( را در ايجاد
تغييرات در ساختار اقتصادی می بينند ،و برای نيل به
آن ،مجبور به حمايت از برخی آزادی ھای نيم بند
بورژوايی نيز ھستند .ھمان طور که مختصراً اشاره شد،
اين دو گرايش از روز نخست در دل رژيم وجود داشته،
منتھا شرايط عينی ،متناوبا ً به نفع يکی و به ضرر
ديگری تغيير می کرده است.
* دورۀ خمينی و رياست جمھوری خامنه ای
دھۀ اول انقالب ،سال ھای  ١٣۵٨تا  ،۶٨به عنوان دورۀ
حضور خمينی و ھمچنين رياست جمھوری خامنه ای از
مھرماه  ۶٠تا پايان آن ،شاھد افت فرايند انباشت سرمايه
و رکود اقتصادی بود .طی اين دوره درآمد سرانۀ ملی
واقعی ۵٨ ،درصد و سرانۀ توليد ناخالص واقعی
غيرنفتی ٣٢ ،درصد کاھش يافت .کاھش درآمدھای نفتی
بين  ١٣۶۵و  ١٣۶٧به دليل اشباع بازار جھانی نفت و
ويرانی تأسيسات نفتی ايران در جنگ با عراق ،دولت را
برای تداوم سياست ھای اقتصادی عاجل خود در تنگنای
شديد قرار داده بود .به عالوه دولت ديگر نمی توانست
پاسخگوی نيازھای جمعيتی که طی اين يک دھه از ٣٨
به  ۵٣ميليون نفر ) ۴٠درصد( افزايش يافته بود و ھمين
طور پرداخت مخارج سنگين جنگ با عراق ،باشد .در
اين اوضاع و احوال بود که در تاريخ  ٢٧تيرماه ،١٣۶٧
خمينی قطعنامۀ  ۵٩٨سازمان ملل را برای پايان دادن به
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جنگ ميان ايران و عراق پذيرفت .طی اين دوره ،فساد و
رانت خواری به درجه ای باال رسيده و کمبود ارز
خارجی و کمبودھای بازار ،فرصت ھايی را برای فربه
شدن و افزايش موقعيت انحصاری شبکه ھا و بنيادھا به
به وجود آورده بود .بنياد مستضعفان به تنھايی صاحب
 ۴٠٠شرکت با توان انحصاری در توليد بسياری از
کاالھای اساسی )الستيک ماشين ،روغن موتور ،ظروف
شيشه ای ،الياف ،شکر ،پارچه ،لبنيات و غيره( بود ،و
بزرگ ترين بساز و بفروش شرکت ساختمانی ھم
محسوب می شد .بنياد مستضعفان با حدود  ١٢ميليارد
دالر دارايی ،به بزرگ ترين واحد اقتصادی در
خاورميانه مب ّدل گشته بود .اليه ای از بورژوازی خرد و
تحقير شده که از ھرج و مرج انقالب جان به در برده
بود ،حريف شرکت ھای دولتی ،بنيادھا )اين منابع اصلی
رانت خواری انحصاری و »انباشت اوليه« برای اقليتی
بسيار کوچک( ،يا حتی ت ّجاری که ارتباط نزديکی با
رژيم داشتند ،نبود .اين بخش از بورژوازی ،با درک اين
که در روند عادی سازی وضع اقتصادی اميدی برای
نوسازی و رشد آن وجود ندارد ،مبارزه اش را به ميدان
سياست کشاند و پرچم ليبراليزم اقتصادی را بلند کرد و به
ھمين دليل خواستار خصوصی سازی صنايع و مقررات
زدايی از بازار ،برای کوتاه کردن دست رقيب از حيطۀ
اقتصادی-سياسی ،شد.
* قدرت گيری جناح ليبرال بورژوازی
تحول ھمزمان ديگر به پيشبرد ھدف ليبراليزم
دو
ِ
اقتصادی کمک کرد؛ اول ،دلسردی مردم از وعده ھا و
شعارھای ھميشگی مقامات ،و تنزل سطح زندگی آن ھا؛
و دوم ،بحران حا ّد ارز خارجی و کمبود مزمن آن در
سطح سرمايه گذاری داخلی .به ھمين جھت دولت به
اجبار با فاصله گرفتن از شعارھای اصلی انقالب ،طی
سال ھای  ١٣۶۶تا  ١٣۶٨وام گرفتن از خارج را آغاز
کرد .البته اين کار مخفيانه صورت گرفت ،زيرا افشای
گرفتن وام به نارضايی از جنگ اضافه می کرد .با وجود
آن که ھنوز برخی عناصر روحانی »تندرو« ،جناح
»اقتدارگرا« ،در مقابل سرمايه گذاری خارجی و از سر
گيری ارتباط با غرب جان سختی می کردند ،ولی
الزامات بازسازی اقتصادی ديگر جايی برای چنين
شعارھايی باقی نگذاشته بود .اين گونه بود که رفسنجانی

در يکی از خطبه ھای نماز جمعه اعالم کرد که سرمايۀ
خارجی ذاتا ً شر نيست و می تواند در طرح ھای توليدی
به نفع جامعه به کار رود )کيھان ھوايی ٢٨ ،دی
.(١٣۶٨
يکی از پيامدھای مھم تالش برای تأمين مالی از خارج،
اين بود که دولت مجبور بود برای جلب سرمايۀ خارجی،
پايبندی خود را به بازسازی نھادھای بازار و تشويق
اقتصاد بازار آزاد نشان دھد .پيگيری اين حرکت ،خود را
به شکل نمادين در استقبال جمھوری اسالمی از ھيئت
اعزامی صندوق بين المللی پول -بانک جھانی در تھران
) (١٣۶٩نشان داد ،بايد درنظر داشت که اين نخستين
ھيئت اعزامی اين دو نھاد مالی امپرياليستی به ايران بعد
از انقالب بھمن  ۵٧بود.
حملۀ عراق به کويت و اشغال آن در سال  ،۶٩و در پی
آن جنگ خليج فارس ،بیترديد موھبتی برای دولت
اسالمی بود؛ چرا که قطع توليد و صادرات نفت عراق و
کويت باعث افزايش قيمت نفت در بازار جھانی شد و از
اين رو درست ھنگامی که دولت ايران نيازی ج ّدی به
ارزی خارجی برای اجرای برنامۀ بازسازی و خارج
کردن اقتصاد از رکود حاد داشت ،اين درآمدھا به کمک
او آمد.
سياست ليبراليزم اقتصادی ايران شامل تک نرخی کردن
ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور ،خصوصی سازی
شرکت ھای دولتی ،حذف کنترل قيمت ھا ،و سوبسيدھا
بود .دولت »سازندگی« ،آزادسازی گام به گام بازار ارز
خارجی را در سال  ۶٩آغاز نمود )ھرچند به دليل تبعات
تورمی و متعقبا ً فشارھای مردم ،بانک مرکزی در سال
 ١٣٧٣کنترل مج ّدد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از
سر گرفت( .در  ١٣٧٠ھئيت دولت مصوبه ای را صادر
کرد و تصميم دولت را برای خصوصی سازی حدود
 ۴٠٠شرکت دولتی اعالم کرد .در اين اثنا دولت دست از
کنترل قيمت بخش اعظم کاالھای توليدی بخش خصوصی
برداشت.
با کاھش سطح زندگی عموم مردم ،مخالفت با سياست
ھای ليراليزم اقتصادی باال گرفت و دولت از ترس
مخالفت گستردۀ مردم عقب نشينی کرد .به دنبال اين عقب
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نشينی ،استراتژی »زيگ زاگ« دولت برای تداوم
سياست ليبراليزم اقتصادی آغاز شد .يعنی دولت ھرجا که
می توانست عمدتاً در حوزه ھايی که جلب توجه نمی
کرد ،فشار می آورد و ھر وقت نارضايتی عمومی زياد
می شد ،کوتاه می آمد .آن گاه که شورش ھا و تظاھرات
در مخالفت با سياست ھای حکومت )برای نمونه در
مشھد ،قزوين ،اراک ،اکبرآباد و اسالمشھر( به عوامل
چانه زنی سياسی تبديل شد ،پارامتر »رضايت عمومی«
اھميت بيشتری در معادلۀ ثبات سياسی پيدا کرد.

انحصارات دولتی ،قدم به خط مقدم مبارزه برای پيشبرد
سياست ليبراليزم اقتصادی گذاشت .خاتمی مجبور بود که
مسير توسعۀ اقتصادی دولت را معين کند .چرا که کاھش
شديد قيمت نقت در سال  ٧٧به مسألۀ اقتصادی فوريت
می داد .يک سال از انتخاب شدن خاتمی گذشت تا او
برنامۀ اقتصادی اش را مشخص کند .برنامۀ او ملغمه ای
بود از ديدگاه ھای دو جناح حامی وی .اما بازار جھانی
نفت به گونه ای معجزه آسا به نجات خاتمی آمد .در سال
 ،١٣٧٨قيمت جھانی نفت و درآمدھای نفتی ايران رو به
افزايش گذاشت .درآمدھای نفتی ايران تقريبا ً دو برابر شد
و اين افزايش درآمدھای نفتی ،فشار اقتصادی را بر
خاتمی کاھش داد و استراتژی زيگ زاگی ليبراليزم
اقتصادی ،در ميان کشمکش »اصالح طلبان فرھنگی«
طرفدار خاتمی و »سنت گرايان فرھنگی« مخالف او
ادامه يافت .در اين اثنا کشاکش پنھانی ميان طرفداران
بازار آزاد و جناح ھای دولت گرای جمھوری اسالمی
ادامه داشت .با اين حال خاتمی و حاميان اصالح طلب نه
در مبارزه با جناح ديگر بورژوازی برای پيشبرد
ليبراليزم اقتصادی موفق بودند و نه در عمل به وعده
ھای دمکراتيک خود.

پيشبرد سياست ليبراليزم اقتصادی مستلزم فراھم آوردن
امنيت و امکانات سود باال برای سرمايه است .در نتيجه
دولت بايد ضمن انجام نسخه ھای صندوق بين المللی پول
و بانک جھانی ،قواعد بازار را طوری تنظيم می کرد که
مشوق انباشت سرمايه باشد و برای اين منظور محدوديت
ھای قانونی در مورد حوزۀ فعاليت بخش خصوصی
)مانند اصل  ۴۴قانون اساسی( و يا برخی مواد قانون کار
مصوّب سال  ۶٩را حذف کند .به عالوه اين جناح از
بورژوازی بايد با حضور بنيادھا و دولت ھا ھمچنان به
مقابله برمی خواست .به عالوه ،جمھوری اسالمی پس از
دو دھه سرکوب فرھنگی ،از وادار کردن مردم به
پذيرش ھنجارھای اسالمی سنتی اش ناموفق بود .در
چنين بستری بود که محمد خاتمی در انتخابات رياست
جمھوری خرداد  ٧۶و با اتکا به مطالبات عمومی وسيع
خرده بورژوازی جديد به پيروزی رسيد .با اين حال
خاتمی با اتحاد دو جناح متضاد درون حاکميت ،يعنی با
اتئالف ليبرال ھای مشوق ليبراليزم اقتصادی و بقايای
ھستۀ مرکزی گرايش ھای اقتدارگرا و وابسته به

* قدرت گيری مج ّدد و سپس دوپاره شدن جناح اقتدارگرا

ولی ھنوز پس از ھفت سال دنبال کردن سياست
خصوصی سازی ،در سال  ،٧۵دولت )و بنيادھا( ھمچنان
بازيگر اصلی در عرصۀ اقتصادی بودند ،يعنی ھنوز
توازن قوا به نفع گرايش اقتدارگرای بورژوازی در برابر
جناح ليبرال بود .در نخستين دھۀ ليبراليزم اقتصادی،
اقتصاد ايران ھمراه با )و بھره مند از( افزايش درآمدھای
نفتی ،رشد کرد .اين امر و فضای بازتر سياسی برای
بخش خصوصی ،فرايند انباشت سرمايه داری را تسھيل
کرد.
* تداوم و افول جناح بورژوا-ليبرال

از درون چنين شرايطی بود که احمدی نژاد ،با فراخوان
نيروھای »بسيجی« و سپاه پاسداران ،با تکيه بر شعارھا
و برنامه ای برای جلب آنانی که در جريان پيشبرد
ليبراليزم اقتصادی متضرر شده بودند ،و با حمايت
ضمنی و بعدھا مستقيم خامنه ای ،بر سر قدرت آمد.
رقيب او در دور دوم نخستين انتخابات رياست جمھوری،
ھاشمی رفسنجانی بود .نزديکی احمدی نژاد به بنيادھا و
قدرت ھای انحصاری دولت ،باری ديگر بخش ھايی از
بورژوازی و سرمايه داری )جناح بورژوا-ليبرال( را به
وحشت انداخت ،در حالی که بيکاران ،خانواده ھای کم-
درآمد ،فقرا و خرده بورژوازی سنتی که طی دوره ھای
»سازندگی« و »اصالحات« تنزل کرده بودند ،از فرط
نااميدی به شعارھای احمدی نژاد چشم اميد دوختند.
احمدی نژاد اما از يک سو قدرت را به ھمان جناحی از
بورژوازی برگرداند که در دوره ھای ليبراليزم اقتصادی
سعی در حذفشان بود ،و از سوی ديگر تمامی برنامه
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ھای ناتمامی را که دولت ھای سازندگی و اصالحات به
دليل ترس از واکنش طبقۀ کارگر از انجامشان سر باز
می زدند ،با مشت آھنين به انجام رساند )اعمال ماليات بر
ارزش افزوده ،حذف تدريجی سوبسيدھا ،افزايش بھای
کاالھا و خدمات عمومی ،خصوصی سازی -ھمچون
گذشته به معنای سپردن امور اقتصادی به جناح مدافع
خود -دور زدن اصل  ۴۴قانون اساسی ،ادامۀ تغيير
قانون کار ،سرکوب اعتراضات کارگران ،معلمان و
نظاير اين ھا(.

متحدين آن ،تا پيش از انتخابات صدمات زيادی به رژيم
زده بود .در تاريخ سوم خرداد ،يعنی پس از اعالم اسامی
نامزدھای تأييد صالحيت شده از سوی شورای نگھبان،
وندی شرمن ،معاون سياسی وزارت امور خارجه
آمريکا در سفر به دھلی از ھمکاری دولت ھند در اعمال
تحريمھای اياالت متحده عليه ايران قدردانی کرد .به
عالوه آمريکا معافيتھايی را برای خريداران عمدۀ نفت
خام ايران در ازای کاھش وارداتشان از اين کشور در
نظر گرفته است که به صورت دورهای تمديد میشوند.

»احمدی نژاد« به عنوان نمايندۀ جناح خاصی از
بورژوازی نيز ضمن حفظ ھمان شعارھای اوليه به انجام
برنامه ھای ناتمام ليبراليزم اقتصادی پرداخت ،منتھا تحت
فشار و نارضايتی اقتصادی بخش اعظم بورژوازی )در
کليت آن( به اين نتيجه رسيد که بايد در عمل از شعارھای
آتشين خود فاصله بگيرد و باب مذاکره با امپرياليزم
غرب را بازکند و در يک کالم خود »اصالح طلب«
شود! صحبت ھای جنجالی اسفنديار رحيم مشائی از
دوستی ملت ايران با اسرائيل و امريکا ر که با واکنش
مستقيم خامنه ای رو به رو شد ،بايد در اين چارچوب
نگاه کرد؛ اين درحالی بود که تا پيش از اين از »نفی
ھولوکاست« و »محو اسرائيل« دم زده می شد .به اين
ترتيب آن سنت ھای فرھنگی اسالمی که طی دو دوھۀ
نخست انقالب به شديدترين شکل ممکن به جامعه تحميل
می شد و به ظاھر در دور نخست دولت احمدی نژاد احيا
گشته بود ،ناگھان جايگزين »مکتب ايرانی« و »فرھنگ
باستانی« به عنوانی يک ايدئولوژی برای جذب بخش
بيشتری از اعتراضات جامعه به سوی خود شد.

امپرياليزم و رژيم ايران تا به اآلن بی وقفه درگير يک
جنگ سرد با يک ديگر بوده اند و رژيم نيز ھربار
واکنش ھايی نشان داده است :برگزاری مانور ده روزه
در تنگۀ ھرمز )رزمايش مدافعان واليت  ،(٩٠حمله به
سفارت بريتانيا )و متعقبا ً عذرخواھی رسمی از آن(،
اعالم تصرف ھواپيمای جاسوسی آر کيو  ١٧٠آمريکا در
ايران و غيره.

بحران حا ّد بينالمللی کنونی بورژوازی
رژيم از نقطه نظر بين المللی نيز در تنگنای شديدی قرار
گرفته و ھمين موضوع ويژگی خاصی به انتخابات پيش
رو بخشيده است .ھمان طور که از سير حرکت
بورژوازی ايران می توان فھميد ،مسألۀ نفت و درآمدھای
نفتی ھمواره يکی از پايه ھای بقای اين رژيم بوده که در
بزنگاه ھای تاريخی به نجات آن و خروج موقتی از
بحران اقتصادی يا تخفيف آن انجاميده است .دور جديد
تحريم ھا با محوريت بانک مرکزی و صنايع نفتی-
پتروشيمی جمھوری اسالمی از سوی اتحاديۀ اروپا و

اما تحريم ھا و تھديدھای اقتصادی و نظامی تاکنونی ،به
طور مشخص نتوانستد رژيم را وادار به يک معامله و
اتخاذ سياست نوين بکند ،اما امروز اين تھديدھا بيش از
پيش شدت يافته و رژيم در جستجوی يافتن راه حلی است.
مضاف بر اين ،امپرياليزم با استفاده از اعتراضات و
خيزش ھايی که در منطقۀ خاورميانه رخ داد ،آغاز به
تغيير نقشۀ ژئوپلتيک منطقه به نفع خود نموده است .پس
از دخالتگری در مصر ،و واژگون ساختن قذافی در
ليبی ،مدت ھاست که پروژۀ حمايت از ارتش آزاد سوريه
مغر
و تالش برای روی کار آوردن يک رژيم تا
ِ
استخوان وابسته به امپرياليزم به جای بشار اسد )مھم
ترين متحد استراتژيک رژيم در منطقه( آغاز شده است.
به ويژه شاھديم که روسيه نيز تاحدودی پشت اسد را
خالی کرده است و اين امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت
پردۀ اين کشور با اياالت متحده ناممکن بوده .امريکا پس
از حادثۀ بمب گذاری بوستن ،عمالً چراغ سبز را به
روسيه برای سرکوب اسالمگرايان تندروی چچن به بھانۀ
مبارزه با تروريزم داده است ،و در عوض روسيه نيز
پذيرفته که در مقابل و به ازای دريافت احتماالً امتيازاتی
ديگر ،ھمچون سابق در امور سوريه دخالت نکند.
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باال گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش ھای ادامه دار
اياالت متحده و قدرت ھای بزرگ اروپا در مسلح کردن
شورشيان سوريه ،ريسک گسترش جنگ به سراسر
منطقه را افزايش داده است .لبنان که داالن انتقال سالح
سنی مورد حمايت اياالت متحده
به نيروھای اپوزيسيون
ِ
در داخل سوريه بود ،امروز خود صحنۀ نمايش جنگ
بوده است.
ھفتۀ گذشته» ،علوی«ھا به ھمراه متحد خود بشار اسد به
زدوخورد با اپوزيسيون سنی در شھر »طرابلس« لبنان
پرداختند که در نتيجۀ آن ،دستکم  ٢٣نفر کشته و ١٧٠
نفر زخمی شدند» .ديلی استار« لبنان يکشنبه شب  ٢۶مه
) ۵خرداد( گزارش داد که برخوردھا تا به امروز ،يعنی
به مدت ھشت روز متوالی قرار است ادامه داشته باشد.
جنگ به ميزان قابل مالحظه ای تا پايتخت لبنان ،بيروت
ھم کشيده شده است .روز يکشنبه ،چند بمب به محل ھای
تحت کنترل حزب ﷲ ،از جمله مراکز مسکونی و غيره
اصابت کرد که حداقل سه نفر مجروح برجای گذاشت.
يکی از شورشيان سوری به نام »عمار الواوی« گفت که
اين بمب ھا به تالفی حمايت حزب ﷲ از اسد انداخته شد.
او گفت که »اين تنھا اعالم خطر بود« و ضمن تھديد به
اين که »در روزھای بعد اين حمالت بيشتر خواھد شد«
گفت »اين ھشداری است به حزب ﷲ و حکومت لبنان تا
دست ھای حزب ﷲ را از سوريه کوتاه کند«.
»حسن نصرﷲ« ،رھبر حزب ﷲ ،شنبه شب اعالم کرد
که جنبش او از حمايت اسد دست نخواھد کشيد » :ما تا به
آخر ادامه خواھم داد .ما مسئوليت ،تمام قربانی ھای اين
راه و عاقبت موضعی را که گرفته ايم ،می پذيريم«.
جنگ در لبنان ،نشانگر واکنش انفجارآميز سياست ھای
آمريکا است که برای پيشبرد مقاصد استراتژيکی خود،
به اختالفات فرقه ای دامن می زند .واشنگتن پست نيز
ھفته گذشته نوشت» :درگيری ھای دو سالۀ سوريه به
جنگ منطقه ای تبديل شده و جنگ نيابتی و غير رسمی
آمريکا با ايران است «.رژيم ايران که از متحدين اسد و
حزب ﷲ است ،متھم به فرستادن اسلحه به رژيم سوريه
با پشتيبانی رژيم اکثريت شيعه در عراق است.
فواز جرجس از دانشکدۀ اقتصاد لندن ،طی اظھاراتی به

»سی ان ان« گفت که ايران و حزب ﷲ »اين موضوع را
کامالً روشن کرده اند که اسد خط قرمز است« ،يعنی
اوضاع به طرف درگيری ھای وسيع منطقه ای می رود.
در حالی که بحث در زمينۀ صلح به پيشنھاد آمريکا و
روسيه در »کنفرانس ژنو ) «٢که ماه آينده برگزار می
شود( ادامه دارد ،آمريکا و متحدينش درحال استفاده از
اين موقعيت برای آماده کردن خود ھستند .آمريکا درحال
استفاده از اين فرصت برای مذاکره جھت مستحکم کردن
ھمکاری کشورھای »ائتالف اراده« ،از جمله بريتانيا،
ترکيه ،مصر ،عربستان سعودی ،قطر و امارات عربی
متحده با خود است.
بنابراين محاسبات رژيم در مورد اتحاد با سوريه و حزب
ﷲ و ھمين طور گرايش ھايی از حماس در شرف به ھم
خوردن است .با رفتن اسد ،رژيم در منطقه تنھا خواھد
ماند و از اين نظر نگرانی جمھوری اسالمی ش ّدت يافته
است.
ضمنا ً پس از درگذشت يکی از متحدين بين المللی ايران،
يعنی ھوگو چاوز ،مشخص نيست که سياست مداران
بعدی ونزوئال آيا روال سابق را ادامه خواھند داد يا خير.
در نتيجه رژيم از نظر موقعيت بينالمللی و حاميانش در
سطح جھان ،در موقعيت بسياری وخيم تری نسبت به
گذشته قرار گرفته است.
بحران جنبش کارگری
شرايط کنونی جنبش کارگری در ايران بيش از ھر زمان
ديگری ناموزون است .کارگران از يک سو متحمل
سخت ترين فشارھای اقتصادی شده اند و ديگر توان
تحمل اين فشار را ندارند ،و از سوی ديگر مبارزات و
اعتراضات آن ھا پراکنده و بدون انسجام با ساير
مبارزات است .کارگران در ايران ھمزمان با انقالب سال
 ٥٧شوراھای کارگری کارخانجات و محالت را تجربه
کردند و بالفاصله مورد سرکوب شديد قرار گرفتند و
تاکنون ھرگز نتوانسته اند به طور گسترده خود را در
تشکالت کارگری دلخواھشان متشکل کنند .بالفاصله پس
از انقالب ،اختناق و سرکوب سيستماتيک باعث شد که
کارگران ھمۀ اعتماد به نفسی که در دوران انقالبی به
دست آورده بودند ،اعتماد به نفسی که طبقۀ کارگر را
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دارای ھژمونی کامل در جامعه کرده بود ،از دست بدھند.
ھمين موضوع پراکندگی کارگران را افزايش داده،
مبارزات آن ھا را به انسجام و وحدت نمی رساند .در
عين حال اعتراضات کارگری در ايران ھر بار بيشتر از
قبل خصلت ض ّد سرمايه داری به خود می گيرد.
کارگران ايران ھرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با
يکديگر ،اما به ھر رو وارد مبارزه عليه سرمايه داری
می شوند )به عنوان شاھد بوديم که درست چند روز پيش
از اعالم نتايج از سوی شورای نگھبان ،کارگران
کارخانۀ کاشی گيالنا ،در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق معوقۀ  ٩ماھۀ خود با آتش زدن الستيک و تجمع،
جادۀ رشت -قزوين را بستند؛ اين قبيل اعتراضات ھر
روز و ھر روز در سرتاسر کشور بروز پيدا می کنند(.
فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمايه داری باعث
می شود اختناق و فشار و سرکوب بيشتر شود ،و ھرچه
سرکوب و اختناق بيشتر می شود ،نياز به سازماندھی
انقالبی برای تقابل با آن بيشتر می گردد .مھمترين وسيلۀ
غلبه بر سرکوب ،سازماندھی انقالبی است .متأسفانه
ھمين فشار و سرکوب باعث شده است که ورود انحرفات
به درون جنبش کارگری افزايش پيدا کند.
گرايش ھای رفرميستی و اکونوميستی ،خود را با شرايط
موجود وفق داده اند .آن ھا به زعم خود در حال مبارزه
اند ،اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر نيست که خو ِد آن ھا را
در مقابل سرکوب مصون بدارد ،چه رسد به کلّ طبقۀ
کارگر .متأسفانه بخش مھمی از پيشروان سنتی کارگری
ھرچه بيشتر سرکوب می شوند ،بيشتر به علنی گرايی
و قانون گرايی روی می آورند .آن ھا با قرار دادن خود
در حلقۀ قانونی مبارزه ،به جای آن که خود را از گزند
سرکوب مصون نگاه دارند ،در واقع در معرض آسان تر
سرکوب کنندگان قرار داده اند .در نتيجه فعاليت آن ھا به
جای اين که قادر باشد اعتماد به نفس را به کلّ طبقۀ
کارگر منتقل کند ،در عمل به کاھش اعتماد به نفس
کارگران منجر شده است .در اين شرايط شاھديم که
بعضی از اين پيشروان سنتی کارگری ،روی جناحی از
حاکميت مانور می دھند ،چرا که به زعم آن ھا فعاليت
ھای يک دھۀ گذشته اثبات کرده است که مبارزه بدون
وجود آزادی ھای نيمبند و گشايش ھای دمکراتيک ممکن

نيست ،و اين امر تنھا با حاکميت جناح و گرايش ھای
بورژوا-ليبرال ممکن است.
موضع مارکسيست ھای انقالبی در قبال انتخابات
تجربۀ دوره ھای مختلف رژيم در طول کلّ حيات آن ،به
روشنی اثبات می کند که ھيچ گونه تفاوت کيفی ميان
جناح ھا و گرايش ھای مختلف درون ھر جناح از نقطه
نظر جنبش کارگری و پيشروان کارگری وجود ندارد .در
تمام اين سال ھا تمامی جناح ھای رژيم بدون استثنا به
پيشبرد برنامه ھايی بر ض ّد طبقۀ کارگر و سرکوب
گستردۀ ابتدايی ترين حقوق دمکراتيک جامعه دست زده
اند .به عالوه انتخابات رياست جمھوری در ايران ھرگز
يک روند دمکراتيک ،شفاف و با حضور نمايندگان
واقعی طبقۀ کارگر و ساير اقشار نبوده است .به ھمين
دليل مسألۀ انتخابات با درنظر داشتن چشم انداز
سرنگونی رژيم ،موضوعی نيست که منجر به تغييری در
ماھيت دخالتگری و وظايف اصلی ما شود .از ھمين
زاويه است که ما خواھان تحريم انتخابات ھستيم .ولی
ھمان طور که در ابتدا گفته شد ،تالش بر اين است که از
ھر شرايط مشخصی ،برای پيشبرد ھدف اصلی تاحد
ممکن استفاده شود .دقيقا ً به ھمين دليل است که تحريم ،به
معنای بی اعتنايی و کناره گيری از رويدادھای سياسی
مطرح نيست ،بلکه برای پيشروان کارگری و فعالين
سوسياليست انقالبی تحريم تنھا به شکل تحريم »فعّال«
می تواند مطرح می باشد ،يعنی استفاده از تحريم برای
سست کردن پايه ھای رژيم و تدارک انقالب.
تحريم فعال از منظر ما امروز به فعالين کارگری که در
زندان ھا ھستند ،مرتبط می شود؛ يعنی تا زمانی که
نمايندگان حقيقی طبقۀ کارگر ،مانند »رضا شھابی«ھا و
»شاھرخ زمانی«ھا در زندان ھستند ،اين انتخابات بايد
تحريم شود ،و به بيان ديگر شرط شرکت يا عدم شرکت
در اين انتخابات ،آزادی تمامی زندانيان سياسی به طور
اعم و رھبران کارگری زندانی به طور اخص است.
برای ھمين بايد از موقعيت انتخابات باز ھم برای افشای
ماھيت رژيم به اين شکل استفاده کرد .در نتيجه مطالبۀ
عمدۀ ما می تواند شعار »آزادی تمامی زندانيان سياسی«
به عنوان شرط شرکت يا عدم شرکت در انتخابات باشد.
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چشم اندازھای پس از انتخابات و وظايف مارکسيست
ھای انقالبی
ھمان طور که توضيح داده شد ،اين بار برگزاری
»انتخابات« از اھميتی حياتی برای تعيين سمت و سوی
آتی رژيم ،و مھمتر از اين بقای آن برخودار است ،و
شايد بتوان گفت که تمام تأکيدھا بر ايجاد يک »حماسۀ
سياسی« نيز در ھمين چارچوب معنا دارد .جناح
اقتدارگرا نه فقط جناح اصالح طلب را )زير عنوان
»جريان فتنه«( به کناری گذاشته ،بلکه تالش کرده تا
بخش حامی دولت يا به اصطالح »جريان انحرافی« را
ھم از دور بيرون کند .از طرف ديگر ،از دست دادن
تکيه گاه بين المللی و به ويژه شرايط حاد سوريه ،زنگ
خطر را برای رژيم به صدا درآورده است .در چنين
اوضاعی ،مھرۀ »رفسنجانی« منطقاً برای رژيم بھترين
گزينه به نظر می رسيد و ھنوز ھم می رسد .چرا که او
از يک سو به عنوان يک شخصيت به ش ّدت محافظه کار
ھرگز خود را با دو جريان »فتنه« و »انحراف« تداعی
نکرد و از سوی ديگر مورد تأييد امپرياليزم غرب نيز
ھست .رفسنجانی ھمان کسی است که عمالً خمينی را به
پذيرش آتشبس و نوشيدن »جام زھر« در سال  ٦٧قانع
کرد و درست در آن زمانی که ايران از سوی امريکا و
متحد آن در منطقه ،يعنی اسرائيل ،مورد تحريم بود ،به
طور مخفيانه در قرارداد ايران-کنترا شرکت داشت )يعنی
معاملۀ تسليحات بين دولت ايران با اياالت متحده و
اسرائل از  ٢٩مرداد  ١٣٦٤تا  ١٣اسفند  ١٣٦٥که طی
آن امريکا از طريق نفوذ ايران سعی در آزادسازی
گروگانھای امريکايی در لبنان کرد و در ازای آن برخی
قطعات جنگی و نظامی را که به دليل تحريم امکان
فروش آن ھا به ايران وجود نداشت ،در اختيار رژيم
قرار داد .درآمد حاصل از فروش اين تسليحات به طور
پنھانی به ضد انقالبيون کنترا در نيکاراگوئه داده میشد.
اسرائيل نيز بخشی از معاملۀ فروش تسليحات به ايران را
در دست گرفت و از اين طريق سعی در شکستنخوردن
مخالف اسرائيل داشت(.
عربی
ايران در مقابل جبھۀ متحد
ِ
ِ
با اين حال شورای نگھبان نھايتا ً با ر ّد صالحيت
رفسنجانی و مشايی ،نام  ٨نامزد رياست جمھوری را
اعالم کرد که در بين آن ھا نام سعيد جليلی به چشم می
خورد .سعيد جليلی که در سال ھای  ٧٠و  ،٧٦به ترتيب

رئيس ادارۀ بازرسی وزارت خارجه و معاون ادارۀ اول
امريکا در وزارت خارجه بود و در سال  ٨٤به عنوان
معاون اروپا و امريکای وزارت امور خارجه جمھوری
اسالمی منصوب شد ،از سوی خامنه ای حمايت می شود.
برخورد غرب بالفاصله پس از اعالم ر ّد صالحيت
رفسنجانی ،به وضوح اھميت حضور اين چھره )و در
واقع بايد گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ او( را برای آن
ھا ،نشان می داد .به عنوان نمونه جان کری ،انتخابات را
به دليل عدم حضور رفسنجانی »غيردمکراتيک« خواند
و از وی حمايت کرد .و يا ديويد کوھن ،معاون وزارت
خزانهداری اياالت متحده در امور تروريسم و اطالعات
مالی اعالم کرد که فروش طال به ايران از دھم تيرماه
ممنوع خواھد شد ،و به ھمين ترتيب دامنۀ تحريم ھا ش ّدت
خواھد يافت.
به عالوه طی اين مدت ديدارھا و نامه نگاری ھايی از
سوی برخی چھره ھای رژيم برای دخالت خامنه ای در
تصميم شورای نگھبان )از طريق »حکم حکومتی« يا به
ھر نحو ديگر( صورت گرفت .به عنوان مثال زھرا
مصطفوی ،دخترخمينی ،طی نامه ای به خامنه ای
نوشت » :اما متأسفانه امروز که می بينم شورای نگھبان
دست به رد صالحيت ايشان برای رياست جمھوری زده
است ،خواھرانه تذکر می دھم که اين کار ھيچ معنايی جز
فاصله انداختن بين دو يار امام و بی توجھی به شوق و
اقبالی که مردم کوچه و خيابان به نظام و انتخابات پيدا
کرده است ندارد ٣١) «.ارديبھشت  .(٩٢به ھمين ترتيب
حسن خمينی نيز طی نامه ای به رفسنجانی ،عدم احراز
صالحيت او را »غير قابل باور« خواند و با مب ّدل کردن
رفسنجانی به شخصيتی که گويا اکنون به يک »قھرمان«
مبدل شده است ،در انتھای پيام خود گفت» :از اين پس نام
ھاشمی رفسنجانی تنھا با مبارزه و انقالب ،دفاع مقدس و
سازندگی گره نخورده است ،بلکه عالوه بر آن ،نام شما
توأم با اميد به فردا ،در حافظۀ مردم ايران نقشی برجسته
خواھد يافت؛ و ھمين است که نام شما را جاودانه می
سازد .اميد ،سرمايۀ اصلی يک ملت است«.
در واقع با اين بازی چنين اتفاقی ھم افتاد .در تمام اين
مدت شاھد بوديم که بورژوازی بازار ،حتی بخش سنتی
آن که در قالب حزب مؤتلفه در انتخابات  ٨٤اولين
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حمايت را از احمدی نژاد کرده بود ،اين بار نھايتا ً پشت
رفسنجانی آمده ،و خرده بورژوازی شھری که در جريان
انتخابات  ٨٨پشت موسوی و کروبی ايستاده بود ،با
شنيدن خبر حضور رفسنجانی برای انتخابات ،تحريم را
شکست و پشت او قرار گرفته است .وخامت بيشتر
اوضاع اقتصادی و سياسی ،به اين نحو او را به چھره ای
»محبوب« مبدل کرده و خواھد کرد .ولی ر ّد صالحيت
شخص »رفسنجانی« ،به عنوان بھترين گزينۀ رژيم،
ِ
تغييری اساسی در مسأله ايجاد نمی کند ،چرا که اين بار
با پيروزی نامزدھای حامی رفسنجانی و کشاندن او به
ايفای نقش در بازی قدرت ،يعنی استفاده از او به »خط
دھندۀ اصلی« در پشت پرده ،ھمان سياستی را پيش
خواھند برد که در صورت پيروزی رفسنجانی به اجرا
در می آمد ،و اين ھمان سياستی است که رژيم در کليت
خود منطقا ً برای بقا نياز دارد.
به عنوان مثال ،محمدرضا عارف طی مصاحبه ای
تلويزيونی با شبکۀ جام جم برای پاسخ به سؤاالت
ايرانيان مقيم خارج )يکشنبه شب ۵ ،خرداد( ،که به طور
غير منتظره ای پس از گذشت  ١۵دقيقه و با اعالم نقص
فنی قطع گرديد ،گفت» :جناب آقای خاتمی مبتکر
گفتگوی تمدن ھاست .روابط بسيار خوبی را با خيلی از
کشورھای دنيا داشته .جناب آقای ھاشمی از استوانه ھای
انقالب ھست ،بسيار روابط حسنه ،دوستانه و ديرينه ای
با کشورھای اسالمی داشته .ما در سال ھای گذشته از اين
پتانسيل ھا به ھيچ وجه استفاده نکرديم« .او به عالوه در
توضيح برنامه ھای اقتصادی خود اعالم کرد که سياست
تک نرخی کردن ارز يکی از اولويت ھا دولت احتمالی
اوست و اين که طرح ھدفمندسازی يارانه ھا »جزو
آروزھای تمام دولتھای پس از انقالب بوده است« که
در گذشته به دليل نگرانی از »آثار تورمی« اجرا نشد،
ولی »در دولت ھای نھم و دھم به دليل ھماھنگی کامل
بين نھادھای مختلف به اجرا درآمد« ،و پس از اجرای
کامل فاز اول آن ،بايد به فاز دوم فکر کرد.
به ھمين ترتيب حسن روحانی نيز ،که فارغ از نمايندگی
در مجلس خبرگان رھبری و عضويت در مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،نمايندۀ خامنه ای در شورای عالی امنيت
ملی است ،و سابقا ً رياست تيم ھسته ای و مذاکره کنندۀ
ارشد ايران با آلمان ،فرانسه و انگلستان را به عھده

داشت ،در گفتگوی خبری با شبکۀ دوم صدا و سيما )٦
خرداد( ،به شکل حساب شده روی برخی از مھمترين
مطالبات دمکراتيک و دغدغه ھای عمومی جامعه دست
می گذارد تا از اين طريق بتواند بخش اعظم جامعه را
حول »برنامه« خود بسيج کند :رفع خطر جنگ ،منازعۀ
ھسته ای و تحريم ھا؛ ايجاد اشتغال و فرصت شغلی ،نقد
به »افراط«ھايی که به »اردوکشی خيابانی ،زندان و
حصر« انجاميد ،و نظاير اين ھا .به عالوه روحانی ،طی
صحبت ھای اخير خود به انتقاد از ديپلماسی و روباط بين
المللی دولت احمدی نژاد و عملکرد تيم جليلی در زمينۀ
مذاکرات ھسته ای پرداخته است.
چنان چه اين سناريو تحقق يابد ،يعنی نماينده ای از جناح
بورژوازی ليبرال تحت خظّ مشی سياسی رفسنجانی بر
سر کار آيد ،می بايد منتظر ازسرگيری و بھبود روابط با
غرب ،حضور تدريجی سازمان جھانی کار ) (ILOدر
ايران برای ايجاد اتحاديه ھای کارگری زرد به عنوان
سوپاپ اطمينان در ايران و غيره باشيم .در اين حالت،
دورۀ جديد و روزنه ھايی وجود خواھد داشت که ھرچند
وظيفۀ اصلی مارکسيست ھای انقالبی را -يعنی گسترش
کميته ھای مخفی ،مرتبط ساختن آن ھا با يک ديگر از
طريق يک نشريۀ سراسری ،ايجاد نطفه ھای اوليۀ حزب
پيشتاز و تدارک برای انقالب -تغيير نمی دھد ،ولی نوع
سازماندھی را )مثالً از نظر علنی يا مخفی بودن ،حضور
در درون تشکالت زرد برای تأثير گذاری بر روی پايه
ھای آن و استفاده از امکانات اين نھادھا برض ّد رژيم و
غيره( متأثر می کند.
اما در صورتی که مھرۀ ديگری از جناح خامنه ای ،مانند
جليلی روی کار بيايد )يعنی کسی که در سخنرانی خود
در ورزشگاه شيرودی در سوم خرداد ،با حضور چھره
ھايی مثل حسين ﷲ کرم از اعضای شناخته شدۀ گروه
ھای فشار و انصار حزب ﷲ ،صحبت از » خشکانيدن
ريشه ھای فاسد صھيونيسم ،سرمايه داری و کمونيسم«،
»تفکر بسيجی« و ترويج »نظام اسالم رسول ﷲ در
جھان استکبار« می کند و داعيۀ »گفتمان اسالم ناب« را
دارد( ،بايد منتظر بسته شدن شرايط و حتی شدت يافتن
تھديدھا و نھايتا ً برخوردھايی نظامی ،ولو در سطح
محدود ،بود .در اين حالت نيز مارکسيست ھای انقالبی
نيز بايد ضمن با تدارک جبھۀ سوّ م ض ّد جنگ ،صف
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مستقل طبقۀ کارگر را ايجاد کنند تا ھرگونه حملۀ نظامی
ميان امپرياليزم و رژيم سرمايه داری ايران را به جنگ
و نھايتا ً انقالبی عليه ھر دو تبديل کنند ،و از اين شرايط
نيز برای ايجاد نطفه ھای اوليۀ حزب پيشتاز استفاده
نمايند.
به ھر حال خامنه ای خود در مخمصه قرار گرفته است و
به ھمين دليل يک ھفته پس از جنجال ر ّد صالحيت ھا،
در دانشگاه افسری امام حسين حضور يافت و اعالم کرد
که ما نمی دانيم چه کسی رئيس جمھور خواھد شد؛ اين
بار خامنه ای برخالف قبل ،از »نزديکی« نظر خود به
کسی ،علنا ً صحبتی نکرد .مخصمۀ خامنه ای در اين است
که می داند با حضور کسانی نظير جليلی ،نخواھد
توانست از وضعيت بحرانی فعلی خارج شود ،و برعکس
اگر به طور ضمنی از خطّ رفسنجانی و اشخاصی مانند
روحانی -به عنوان بخش ميانه روی جناح بورژوا-
ليبرال -دفاع کند ،بخشی از پايه ھای تندروی خود را در
درون سپاه و ساير نھادھای نظامی-امنيتی فعال در حوزه
ھای اقتصادی و سياسی ،از دست خواھد داد .بنابراين
شايد يکی از راه حل ھای او اين بوده باشد که جليلی را
صرفا ً به عنوان »نمايندۀ« صوری جناح خود معرفی کند
تا پايه ھايش از دست نرود و در عين حال با اين تاکتيک،
بستر را برای حرکت افکار عمومی به سوی کسانی مانند
روحانی سوق دھد و در عمل به شرايط ايده آل خود دست
يابد .درھرحال با دقت تمام نمی توان در اين مورد
صحبت کرد ،به ويژه به دليل آن که اختالفات درونی به
شکل چشم گيری ميان گرايش ھای مختلف ھر جناح به
چشم می خورد .تنھا مورد مھم در شرايط کنونی ،تحريم
فعال اين انتخابات ،و ھمين طور ارزيابی سناريوھای
مختلف پس از انتخابات به منظور آمادگی برای آن
شرايط و استفاده از آن در جھت انجام وظايف اصلی
انقالبی استفاده نمود.
 ٧خرداد ١٣٩٢

قدرت گيری طبقۀ کارگر :سخنی با جوانان
مارکسيست
 ٢خرداد ١٣٩٢
سؤال :يکی از پرسش ھای مطرح در رابطه با حزب
پيشتاز انقالبی ،مسألۀ قدرت گيری طبقۀ کارگر است.
زمانی که طبقۀ کارگر قدرت را به دست می گيرد ،نقش
حزب که پيش از انقالب کارگری از اھميتی بسيار
اساسی برخوردار بوده است ،چه خواھد بود؟ آيا اين
حزب است که حکومت می کند يا شوراھای کارگری که
اکثريت کارگران را در خود متشکل کرده اند؟
مازيار رازی :پاسخ به اين سؤال بسيار مشخص و روشن
است .بديھی است که از نقطه نظر ما حزب اصوالً
حکومت نمی کند .حزب دورانی را در جھت تدارک
سياسی و تشکيالتی برای به قدرت رساندن طبقه کارگر
طی خواھد کرد و پس از اين دوران زمانی که طبقه
کارگر و شوراھای کارگری از طريق سرنگونی نظام
سرمايه داری قدرت را بدست گرفتند ،حکومت بعدی
يعنی حکومت کارگری را متکی به شوراھای کارگری
ايجاد خواھند کرد .به عبارتی ديگر ،در شرايطی که
رژيم سرمايه داری سرنگون می شود ،يک جمھوری
شورا يی به جای استيالی سرمايه داری بوجود می آيد و
حزب تکاليف و وظايفی را که در دوران ما قبل
سرنگونی در مقابل خود داشت به اتمام می رساند.
واضح است که افراد و اعضای فعال حزب کماکان ھمراه
با جنبش کارگری ،ھمراه با شوراھای کارگری به امر
سازندگی خواھند پرداخت .اما تشکيالتی که خودش را
جايگزين طبقه کارگر يا جايگزين شوراھای کارگری که
به مثابه تجلی عالی ترين اراده توده ھای مردم ھستند،
می کند ،آن حزب و آن تشکيالت ،راه را برای ايجاد و
زمينه ريزی دموکراسی و انجام وظايف و تکاليفی که در
مقابل طبقه کارگر است مسدود می کند .من اينجا اين
نکته را تأکيد می کنم چون در دوران گذشته از نقطه نظر
تجارب تاريخی ،احزابی بوده اند که پس از بدست گيری
قدرت سياسی توسط طبقه کارگر ،خودشان را جايگزين
طبقه کردند ،خودشان را جايگزين شوراھای کارگری
کردند و بجای طبقه کارگر تصميم گرفتند.
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اين احزاب مانند احزابی که در روسيه شاھد آن بوديم،
مشخصا ً مانند حزب کمونيست شوروی که در دوران
استالين خودش را جايگزين توده ھا کرد ،يا حزب
کمونيست چين حزبی که در صدر آن مائوتسه دون قرار
داشت و احزاب مشابھی که وابسته به سياست ھای
خارجی شوروی و چين در دوره گذشته بودند ،پس از
کسب قدرت و در واقع پس از سرنگونی سرمايه داری
شرايط را برای به قدرت رسيدن طبقه کارگر ھموار
نکردند و به شکل بوروکراتيک بجای طبقه کارگر از باال
بر مسند قدرت نشستند و از اين نقطه نظر اين انقالب ھا
را به کجراه بردند و باعث بی آبرويی جنبش کارگری و
کمونيستی در سطح جھانی شدند .و امروز ما می بينيم که
بسياری از ايدئولوگ ھای سرمايه داری در سطح جھانی
ھمواره حمله اصلی خود را وقتی عليه کمونيسم يا عليه
سوسياليست ھای انقالبی می کنند ،نمونه ھای چين و
شوروی را به خاطر می آورند.
از اين نقطه نظر ،اتفاق ناھنجاری که افتاده و سياست
ھای اشتباھی که احزاب به اصطالح کمونيست اين
کشورھا بوجود آوردند ،سوء استفاده می کنند که عليه
ايجاد شوراھای کارگری اعالم موضع کنند و در واقع
پروسه و روند ايجاد شوراھا را تخريب می نمايند .در
نتيجه به اعتقاد من تحت ھيچ شرايطی حزب کمونيستی
که در داخل ايران بوجود خواھد آمد ،حزبی که تدارکات
انقالب را خواھد ديد نبايد خود را جايگزين شوراھای
کارگری کند و در واقع به محض اينکه شوراھای
کارگری به قدرت رسيدند حزب بايد خود را از لحاظ
تشکيالتی منحل اعالم کند.
سؤال :در دوره پيش از انقالب اکتبر لنين در تزھای
معروف خود بنام تزھای آوريل و بحث ھای متعدد
شعار تمام قدرت بدست شوراھا را می داد .ولی پس از
کسب قدرت بوسيله کارگران و در رأس آن حزب
بلشويک می بينيم که شوراھا در سطح جامعه کمرنگ تر
می گردد .اين مسأله در وصيت نامه لنين خودش را
بشکل بارزی نشان داد .لنين که پيشتر مطرح می کرد
تمام قدرت بدست شوراھا در وصيت نامه خودش به باال
بردن کادرھای کارگری در حزب کمونيست شوروی
اشاره می کند .آيا اين به اين معنی است که رھبر انقالب
کبير اکتبر نقش شوراھا را بدست فراموشی سپرده و نقش
حزب را در آن مقطع اساسی می دانست يا اينکه عمدتا ً

نيروھای چپ ،نيروھای کمونيست پس از اينکه قدرت را
بدست گرفتند مسأله شورا را فراموش کردند و اتوريته
حزبی را جايگزين آن نمودند؟
مازيار رازی :مسأله حائز اھميت اين است :زمانی که ما
صحبت از يک حزب متشکل و يک دست که دارای
انضباط تشکيالتی و کادرھای حرفه ای است می کنيم،
اين حزب اگر ھم قدرت سياسی را بدست گيرد و از
پشتيبانی طبقه کارگر ھم برخوردار باشد باز ھم دارای
نارسايی ھا می باشد و از آنجايی که آگاه ترين قشر طبقه
کارگر را درون خودش متشکل کرده ،بنابراين با کليت
طبقه فاصله دارد .سؤال من بطور مشخص اين است که
چگونه می شود حزبی را متشکل از کارگران ساخت و
عالوه بر اينکه پيشروترين کارگرھا را درون خود دارد
رابطه ارگانيک خود را با کل طبقه حفظ کند؟ ھمانطور
ھم که شما به آن اشاره کرديد در ھنگامی که طبقه کارگر
قدرت سياسی را در دست می گيرد و دولت خود را
تشکيل می دھد بايد اين پتانسيل را در درون خود داشته
باشد که خود را منحل کند.
آنچه که مربوط به انقالب روسيه و شرايطی است که در
آنجا بوجود آمد ،احتياج به بحث طوالنی تری دارد .من
پيشنھاد می کنم اگر دوستان مايل باشند در جلسات بعد
مفصل تر به آنھا بپردازيم .منتھی خالصه وضعيتی که
منجر به بوروکراسی و منحط شدن حزب بلشويک و
انقالب پيروزمند اکتبر شد اين بود که عموما ً شرايط عينی
در وحله نخست در داخل روسيه چنان بود که منجر به
ناھنجاری ھايی در سطح جامعه شد .اصوالً حزب
بلشويک ماقبل از انقالب روسيه بر اين اعتقاد استوار بود
که اگر انقالب ھای جھانی بخصوص در کشورھای
اروپايی به کمک انقالب روسيه نيايند و انقالب ھايی در
اين کشورھا بدست طبقه کارگر صورت نگيرد و جامعه
روسيه در انزوا باقی بماند ،اين انقالب به ناھنجاری ھای
بوروکراتيک منجر خواھد شد و ما ديديم که در دوران
اوليه انقالب در کشورھای مختلفی از جمله آلمان،
مجارستان و بسياری از کشورھای اروپايی طغيان ھا و
اعتراضات توده ای در حمايت از انقالب اکتبر رخ داد.
متأسفانه به داليل مختلف اين انقالب ھا يا سرکوب شدند
يا بدست رھبران سوسيال دموکراسی در اين کشورھا به
کجراه برده شدند و از اين نقطه نظر انقالب روسيه در
انزوا باقی ماند و زمانی که اين دوران آغاز شد ،زمانی
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بود که بسياری از کادرھای برجسته اين حزب در جنگ
داخلی توسط گرايش ھايی که وابستگی ھای نظامی و
وابستگی ھای سياسی به امپرياليسم جھانی داشتند از بين
رفتند و زمينه برای انحطاط اين حزب بوجود آمد .اين
دوران تأسف انگيزی برای کل جنبش کمونيستی بود و به
ھيچ وجه نبايد چنين اتفاقی می افتاد .ولی به ھر حال در
روسيه اين اتفاق افتاد و ما بخصوص بر اين اعتقاديم که
از دوران به حکومت رسيدن استالين اين ناھنجاری ھا
عميق تر شد تا زمانی که ما چند سال پيش مشاھده کرديم
اين جامعه عقب گرد کرده و به يک جامعه بورژوايی
کامالً عقب افتاده مبدل شد .ولی در عين حال اين انقالب
تجاربی دربر داشت و آن تجارب اين است که احزابی که
بنام احزاب کمونيست بوجود می آيند به ھيچ وجه و تحت
ھيچ شرايطی نبايد جدا از توده ھا باشند .چه در دوران
ماقبل از انقالب چه در حين انقالب و چه در دورانی که
قدرت به دست طبقه کارگر می افتد اين احزاب و اين
افراد که از خود گذشتگی نشان می دھند و در صدر
مبارزات ضدسرمايه داری قرار می گيرند ،بايد کامالً
پيوند نزديک با کل طبقه کارگر در دوران قبل داشته
باشند و مواضع و سياست ھای خود را در درون طبقه
کارگر به آزمايش بگذارند و در واقع اين ارتباطات بايد
منجر به اين گردد که طبقه کارگر اين حزب را از آن
خود بداند و در سياست ھای اين حزب دخالت نمايد و
جھت سياسی تعيين کند.
در نتيجه بی ارتباطی احزاب با توده ھای کارگر ،منجر
به بوروکراسی می شود .منجر به ناھنجاری ھا خواھد
شد منجر به اين می شود که احزاب کمونيست به انحطاط
کشيده شوند و در نتيجه انقالب به انحطاط کشيده شود.
بنابراين تنھا راه تضمين سالمت اين حزب اين است که
در درون طبقه کارگر بطور ممتد و مستمر حاضر باشد
و سياست ھايش را از درون طبقه کارگر استنتاج کند و
طبقه کارگر بخصوص زمانی که شوراھا ساخته می
شوند نقش عمده و اساسی و نقش غالب بر تمام جريانات
و احزاب موجود داشته باشد .و اين حزب اگر حزب طبقه
کارگر است ،بايد اين زمينه را ايجاد کند که شوراھای
کارگری در رأس تصميم گيری ھای طبقه کارگر قرار
بگيرند و اين حزبی که تدارکات ما قبل از آن دوره را
آماده نموده بايد بطور کامالً واضح و شفاف خود را منحل
کند .انحالل اين حزب به اين مفھوم است که قدرت تمام و
کمال در دست طبقه کارگر خواھد افتاد و اين جلوگيری

خواھد کرد از بوجود آمدن ناھنجاری ھا .اما اگر حزبی
دست از قدرت نکشيد و به اعمال قدرت بر طبقه کارگر
دامن زد ،واضح است که آن حزب از طرف طبقه کارگر
بايد کنار گذاشته شود .مسأله و تجربه ای که از انقالب
اکتبر 1917در دست داريم اين است که اين حزب،
حزبی که طبقه کارگر و تدارکات برای سرنگونی رژيم
سرمايه داری را مھيا می کند نبايد تحت ھيچ شرايطی
پس از دوران سرنگونی در رأس کار قرار گيرد و
شوراھای کارگری بايد اين امر را به عھده گيرند.
سؤال :اگر مردم نتوانند شوراھای خود را سازماندھی
کنند ،و از طرف ديگر خلع قدرتی در داخل جامعه
احساس شود ولی ما دارای يک حزب قوی و يک حزب
سراسری باشيم و حزب پيشتاز ھم امکانات گرفتن قدرت
را داشته باشد .تصور بکنيم در اين حالت که مطرح
کردم ،شوراھای کارگری و شوراھای محالت بوجود
نيايند .ولی ھمانطور که گفتم حزب قادر به بدست گيری
قدرت باشد آيا حزب بايد بدليل بوجود نيآمدن شوراھا از
کسب قدرت سياسی شانه خالی نمايد يا بايد اعمال نفوذ
نمايد؟ و اگر اعمال نفوذ کرد و قدرت سياسی را به دست
گرفت آيا می شود بطور دست ساز يکسری تشکالت را
با نام شورا بوجود آورد و از مردم خواست که در درون
اين شوراھا متشکل شوند؟ چرا که آن چيزی که ما از
شوراھا در نظر داريم و از ايجاد آن دفاع می کنيم در
حقيقت نھادھای خود سازمان يافته توده ای ھستند که از
طرف توده ھا بوجود می آيد نظر شما در مورد اين
احتماالت چيست؟
مازيار رازی :به نظر من اينجا شما مجدداً وجه تمايزی
قائل می شويد بين حزب طبقه کارگر ،شوراھای طبقه
کارگر و اصوالً طبقه کارگر بطور عموم ،در حقيقت
سئوا ل مبنی بر اين است :در شرايطی امکان دارد
شوراھای کارگری وجود نداشته باشند اما امکاناتی
موجود باشد که منجربه سرنگونی رژيم سرمايه داری
گردد و حزبی که حزب پيشتاز انقالبی است بدون نفوذ
کامل در طبقه کارگر ،بدون اينکه بتواند توده ھای طبقه
کارگر را بسيج کند ،در موقعيت تسخير قدرت قرار
گيرد .حاال آيا بايد اين تسخير قدرت را بجای طبقه کارگر
سازمان دھد يا خير؟ به اعتقاد من اگر چنين حزبی بوجود
آيد که کامالً در انزوا بسر برده و اين نفوذ را و
دخالتگری را در دوره قبل انجام نداده ،واضح است که
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مسأله تسخير قدرت پاسخی به مسائل جامعه نخواھد بود.
فرض کنيد در شرايطی که تعداد چندين ھزار نفر در
دوره گذشته در اين حزب فعاليت داشته اند ،بجای طبقه
کارگر قدرت را در دست بگيرند ،واضح است که بدون
حضور سياسی طبقه کارگر اين روند به کجراه خواھد
رفت و خيلی زود منحط خواھد شد و طبقه کارگر در
مسير ديگری گام بر خواھد داشت .از اين نقطه نظر
مسأله تسخير قدرت را نبايد جدا از طبقه کارگر قلمداد
کرد و آن را در ارتباط با آمادگی طبقه کارگر بايد ديد.
سؤال :منظور من اين بود که اگر اين حزب ترکيب
کارگری داشته باشد يعنی پيشرو کارگری را درون خود
متشکل کرده باشد ولی در بحران ھای مختلف اقتصادی
و سياسی که سرانجام آن می تواند منجر به انقالب گردد،
ما شاھد بوجود آمدن شورا نباشيم .يعنی اينکه پيشروی
کارگری بشکل خاص کلمه خودش را درون حزب
خودش سازمان داده باشد ،حتی به صورت سراسری ولی
در ترکيب کل طبقه به شکل عام شاھد بوجود آمدن اين
تشکل يابی نباشيم.
مازيار رازی :بسيار خوب ،اين سؤال روشن تر است.
من در اينجا می خواھم مشخصا ً بر تشکل ھای کارگری
تأکيد کنم ،چون تشکل ھای کارگری انواع مختلفی دارد.
ما الزاما ً برای تدارک انقالب در انتظار يک شکل خاص
از تشکل کارگری نبايد باشيم .تشکل ھای مستقل کارگری
در اواخر قرن نوزدھم و بيستم به شکل اتحاديه ھای
کارگری در اروپا ظاھر شدند )البته در آتيه ھم امکان
دارد به داليل مختلف با حمايت سازمان بين المللی کار و
رژيم ،تشکل ھايی به نام اتحاديه ھا و سنديکاھای
کارگری در ايران به وجود آيد( .شکل ديگری از تشکل
ھای کارگری ،تشکالت مستقل کارگری ھستند .اين ھا
نھادھايی ھستند که طبقۀ کارگر در رأسشان قرار می
گيرند و به ھر حال مستقل از دولت سرمايه داری در
دورانی شروع به فعاليت خواھد کرد .ولی عالی
ترين شکل و اوج اراده و قدرت طبقۀ کارگر ،در نھادی
به نام »شورا«ھای کارگری به نمايش گذاشته می شود.
اين جا ذکر اين نکته ضروری است که :شوراھای
کارگری در شرايط افت مبارزات طبقۀ کارگر به وجود
نمی آيند ،اين شوراھا در شرايط اعتالی انقالبی ،که
مرحلۀ ماقبل از سرنگونی يا پيشا -سرنگونی رژيم
سرمايه داری ،در دستور کار طبقۀ کارگر خواھد بود و

به شکل خودجوش به وجود خواھند آمد .ما از اين
شوراھا تجارب مختلفی ديده ايم .در ايران ھم در دوران
انقالب پيشين ،ما شاھده بوديم که شوراھای کارگری،
شوراھای محالت ،شوراھا در پادگان ھا و در ميان
کارمندان و غيره به وجود آمد و اين شکلی از نھادھای
خودجوش است که از درون طبقۀ کارگر بروز می کند.
البته ممکن است که در شرايط آتی ايران تشکل ھای
مستقل کارگری به وجود آيند که ھمان وظايف و کارھای
شورا را انجام دھند .بنابراين ما صحبت از آن تشکل
کارگری می کنيم که در مرحلۀ خاصی ،خود و کلّ جامعه
را برای تسخير قدرت آماده می کند و اين حزبی که
صحبت از آن می کنيم در درون اين تشکل ھای مستقل
کارگری يا اتحاديه ھای مستقل کارگری يا شوراھای
کارگری بايد حضور داشته باشد.
به نظر من در شرايطی که اکثريت طبقۀ کارگر ،به
خصوص کارگرانی که در صنايع سنگين در داخل ايران
مشغول به فعاليت ھستند ،آمادۀ تسخير قدرت نباشند،
اشتباه محض خواھد بود که حزب پيشتاز انقالبی متکی به
پيشروان کارگری حتی قدرت را به دست بگيرد .در
حقيقت امر ،ارتباط گيری با توده ھای کارگر بايد به گونه
ای باشد که طبقۀ کارگر به ويژه در شھرھای بزرگ
ايران که از صنايع مختلفی برخودار ھستند ،آمادۀ تسخير
قدرت باشد .وگرنه ھر چند ھم حزب پيشتاز ،حزب
پيشرو کارگری باشد ،به اعتقاد من اين يک عمل
کودتاگرايانه خواھد بود ،اگر بدون اتکا به اکثريت طبقۀ
کارگر ،حداقل بخش تعيين کنندۀ طبقۀ کارگر ،اين امر
صورت بگيرد.
سؤال :پرسش ديگری که مطرح شده بر سر نقش خرده
بورژوازی است .تصور کنيم که طبقۀ کارگر قدرت
سياسی را در دست دارد و ھنوز جامعه دارای اليه ھای
مختلف بينابينی ،مثل خرده بورژوازی در درون خود
باشد .در چنين حالتی چگونه بايد با اين خرده بورژوازی
برخورد کرد؟ آيا آن ھا را می توان در شوراھا يا در
حزب ،متشکل کرد؟ آيا بايد به مبارزه با آنان پرداخت؟
نظری در اين مورد عقيده دارد که می توان ھمۀ اين اليه
ھا را در مجلس مؤسسان متشکل کرد ،تا نظرات خود را
از آن طريق بيان کنند .سؤال مشخص اين است که خرده
بورژوازی يا اين اليه ھای بينابينی در کجا قرار دارند؟
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مازيار رازی :من يک بار ديگر اين مسأله را تأکيد می
کنم که در انقالب آتی ايران ،نقش مرکزی رھبری انقالب
را طبقۀ کارگر و کارگران صنايع بزرگ در داخل ايران
ايفا خواھند کرد .اما اين به آن مفھوم نيست که طبقۀ
کارگر به تنھايی اين انقالب را سازمان می دھد .طبقۀ
کارگر متحدينی در جامعه خواھد داشت که آن ھا شامل
بخش مبارزی از جوانان ،زنان ،مليت ھای تحت ستم و
دھقانان فقير خواھند بود .يعنی اگر اين مجموعه را که نام
بردم در نظر بگيريم ،طبقۀ کارگر اکثريت جامعه را دارد
و در صدر رھبری اين مجموعه می تواند انقالب را
سازمان دھد .در نتيجه مسأله اين است که در مورد ساير
اقشار ،اقشار ميانی و اقشار مھم خرده بورژوازی ،طبقۀ
کارگر چه سياستی بايد داشته باشد.
سؤال :پرسشی در اين جا فوراً مطرح می شود اين است
که اين اقشاری که شما از آن نام برديد -مانند زنان
مبارز ،دانشجويان ،مليت ھای تحت ستم و دھقانان فقير-
از لحاظ طبقاتی دارای يک ماھيت مشخص طبقاتی
نيستند .چگونه اين ھا می توانند متحد طبقۀ کارگر باشند؟
مازيار رازی :با اين که اين بحث صحيح است ،اما
رھبری طبقۀ کارگر صرفا ً خواھان مطالباتی که از آن
خودش باشد ،نيست .در دوران انقالب طبقۀ کارگر بسيار
فراتر از مطالبات خود خواھد رفت .رھبری طبقۀ کارگر
يک سری مطالباتی را طرح خواھد کرد .مثالً اشتراکی
کردن زمين ھا ،آزادی بيان برای تمام جوانان ،برابری
زن و مرد ،و مبارزه برای تحقق حق تعيين سرنوشت تا
سر حد جدايی برای تمام مليت ھای تحت ستم جامعه.
آن
بنابراين اين شعارھا را نه تنھا طبقۀ کارگر از ِ
خود می کند ،بلکه حول اين شعارھا مبارزه ھم خواھد
کرد .اقشاری ھم که برشمردم ،اقشاری ھستند که اوالً
مشاھده می کنند طبقۀ کارگر قدرت کافی برای تحقق اين
مطالبات کسب کرده است و ثانياً فراتر از آن ،برای تحقق
مطالبات آن ھا ھم مبارزه می کند و قابليت اين را ھم که
قدرت را به چنگ آورد و نظام سرمايه داری را سرنگون
کند و به اين خواسته ھا تحقق بخشد ،دارد .در نتيجه اين
اقشار خودشان را زير پرچم و زير برنامۀ انقالبی طبقۀ
کارگر قرار خواھند داد و از متحدين طبقۀ کارگر خواھند
بود .حتی اگر از اقشار متفاوتی از کارگران آمده باشند.
بنابراين وقتی صحبت از متحدين طبقۀ کارگر می کنيم به
اين مفھوم نيست که اين ھا الزاما ً از يک طبقه آمده باشند.

البته در بحث بعدی اشاره خواھم کرد که در مورد خرده
بورژوازی ھم ھمين اتفاق خواھد افتاد .و مشاھده خواھيم
کرد که اقشار مشخصی از آنان حول اين برنامۀ طبقۀ
کارگر گرد خواھند آمد .در مورد بخش ھايی از خرده
بورژوازی کامالً واضح است که بخش ھايی از آنان
وجود خواھند داشت که طبقۀ کارگر عالقمند است با آن
ھا وحدت کند و از مبتکرين ايجاد وحدت و جلب آن ھا
خواھد بود .اما اين را بايد در نظر بگيريم اوالً بخش ھای
خرده بورژوازی ،در واقع بخش ھای مابينی ميان
بورژوازی و طبقۀ کارگر ،اوالً يکپارچه نيستند و در
مراحل مختلف در آن ھا تجزيه صورت می پذيرد .خرده
بورژوازی اصوالً يک طبقۀ کامالً متزلزل و مردد در
جامعه است .يعنی از يک سو امکان دارد منافع اش در
جھت پرولتاريا و طبقۀ کارگر باشد و به سمت و سوی آن
ھا گام بردارد .از سوی ديگر در مراحل خاصی اين
اقشار به دليل ديدن قدرت و سابقۀ بورژوازی خواھان اين
می شوند که تابع قدرت بورژوازی شوند و زير پرچم آن
قرار گيرند.
بنابر اين آن ھا اوالً يک پارچه نيستند و در درونشان
تجزيه به وجود می آيد .ثانياً به دليل مردد بودن و تا
حدودی فرصت طلب بودن در نوسان ھستند و در سطح
مشاھده می کنند که چه قدرت و نيرويی می تواند قدرت
را در دست بگيرد .اگر احساس کنند که بورژوازی می
تواند در قدرت باقی بماند و مطالبات آن ھا را برآورده
کند ،به سمت بورژوازی خواھند رفت .اگر طبقۀ کارگر
و شوراھای کارگری در موقعيتی قرار بگيرند و به اين
قشرھای مابينی نشان بدھند که اين نيرو و توان را دارند
که قدرت را به چنگ بگيرند ،بسياری از اقشار خرده
بورژوا به اعتقاد من جلب طبقۀ کارگر خواھند شد .من
در ھمين جا بايد تأکيد کنم که حزب طبقۀ کارگر و
شوراھای کارگری برای تسخير قدرت و سرنگونی دولت
سرمايه داری ،در انتظار اين قشر باقی نخواھد ماند .اين
مسأله ای کليدی است .يعنی طبقۀ کارگر به محض اين که
نيروی کافی در صنايع مشخصی در داخل ايران به چنگ
آورد و متحدين خودش را از ميان دھقانان فقير و مليت
ھای تحت ستم و اقشار تحت ستم جامعه به دست آورد،
چه اقشار خرده بورژوازی با طبقه کارگر ھمراه باشند و
چه نباشند ،آن موقع زمانی است که به ھر حال تسخير
قدرت صورت می گيرد و پس از تسخير قدرت ،اقشار
خرده بورژوازی با ديدن قدرت پرولتاريا به طرف او
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خواھند آمد .در نتيجه در وھلۀ اول مسألۀ اصلی ،مسألۀ
آمادگی خود طبقۀ کارگر و بسيج متحدين طبقۀ کارگر می
باشد و اين مسأله ای کليدی است.
اما در عين حال در اين ميان واضح است که پرولتاريا و
حزب طبقۀ کارگر کوشش خواھد کرد که اين اقشار
مابينی را ھم به خود جلب کند .اما اگر اين ھا به داليل
مختلف جلب طبقۀ کارگر نشدند و اسير بورژوازی
گشتند ،و به دليل فرصت طلبی خود در مقابل پرولتاريا
قرار گرفتند ،امر تسخير قدرت بدون آن ھا صورت می
پذيرد .و پس از تسخير قدرت اين اقشار می توانند به
انقالب و رھبری طبقۀ کارگر جلب شوند.
سؤال :موضوع ديگر ،مسألۀ آزادی ھای دمکراتيک
است .زمانی که طبقۀ کارگر ،قدرت سياسی را در دست
خود می گيرد ،مسألۀ مطالبات دمکراتيک يا آزادی ھای
دمکراتيک مثل آزادی بيان ،آزادی قلم ،آزادی تشکل و
آزادی احزاب و غيره مطرح می شود .آيا اين آزادی ھا
در اختيار اليه ھای مختلف اجتماعی قرار می گيرد يا نه؟
يکی از احتماالتی که وجود دارد ،توطئه از سوی اليه
ھای درون جامعه و اقشاری که نام برديد عليه حکومت
کارگری است .آيا با اين پيش فرض می شود درھای
شماری از تشکالت يا احزاب را کالً در جامعه ای که
قدرت طبقه کارگر بر آن مستولی است ،بست .مسألۀ
ديگری که از طرف بعضی از سوسياليست ھا عنوان می
شود اين است که ،احزاب راست راديکال مثل فاشيست
ھا ھم می توانند در حکومت کارگری به فعاليت
بپردازند؟ البته با در نظر گرفتن اين نکته که به دست
گيری قدرت به وسيلۀ طبقۀ کارگر به معنی جلب اکثريت
در جامعه نيست و طبقۀ کارگر ھنوز در سطح بين المللی
می تواند در اقليت باشد .چرا که طبقۀ کارگر اقليتی از
جامعه است که قدرت سياسی را به وسيلۀ مبارزۀ طبقاتی
به دست می گيرد و سعی می کند در سطح جھانی با
ايجاد حزب انقالبی طبقۀ کارگر به اکثريت رسد.
مازيار رازی :مسألۀ اساسی که بايد اين جا تأکيد شود اين
است که انقالب کارگری و تشکيل حکومت کارگری و
ايجاد دموکراسی کارگری ،شرايطی را در جامعه ايجاد
می کند که دموکراسی واقعی ،دموکراسی اکثريت جامعه
حاکم شود .مسلما ً دموکراسی اکثريت جامعه به مراتب
عالی تر از دموکراسی جامعۀ بورژوايی است .ھمان
طور که می دانيد دموکراسی موجود در جامعه بورژوايی

دموکراسی بخش قليلی از جامعه است ،که کامالً صوری
می باشد .دولت سرمايه داری متکی به منافع بخش قليلی
از جامعۀ سرمايه داری از طرف کل طبقه شروع به
فعاليت می کند و اين دموکراسی ،آن دموکراسی نيست
که ما در داخل جامعۀ خود خواھان آن ھستيم .ما خواھان
دموکراسی ای ھستيم که بسيار عالی تر از اين باشد.
دموکراسی که تمام جامعه را در شرايطی قرار می دھد
که از آزادی بيان و مطبوعات و تجمع برخوردار باشد.
بنابراين اتفاقی که در داخل ايران می افتد اين است که
حکومت کارگری متکی به دموکراسی کارگری برای
تمام احزاب حتی احزاب مخالف -حتی احزابی که از
لحاظ سياسی و برنامه ای در گذشته در مقابل طبقۀ
کارگر قرار گرفتند و در آينده ھم احتماالً قرار خواھند
گرفت -آزادی بيان را تضمين خواھد کرد .چون طبقۀ
کارگر در رأس قدرت متکی به شوراھای کارگری،
متکی به حکومت کارگری ،که در واقع نظر اکثريت
جامعه را منعکس می کند ،نبايد ترس و واھمه ای از
برخورد عقايد داشته باشد و نخواھد داشت .بنابراين مسأله
آزادی مطبوعات ،آزادی بيان ،آزادی تجمعات و آزادی
تمام نظرات مختلف بايد از سوی حکومت کارگری،
حکومت نوين کارگری ،بايد تضمين و رعايت شود.
اما در اين جا يک نکتۀ حائز اھميت وجود دارد و آن اين
است که اگر گرايش ھايی در جامعه دست به مبارزۀ
مسلحانه برای از ميان برداشتن حکومت کارگری بزنند،
واضح است که طبقۀ کارگر در مقابل اين اقدامات از خود
دفاع خواھد کرد .طبقۀ کارگر به دليل مبارزاتی که کرده
و اکثريتی که در جامعه به دست آورده و در حکومت
قرار گرفته ،خواھان حفظ منافع کل جامعه و متکی به
آرای اکثريت جامعه است .بنابراين اجازه نخواھد داد که
اقشاری يا حزبی يا تشکيالتی به طور مسلحانه عليه اين
حکومت اکثريت ،دست به کودتا بزنند يا اين که اين
حکومت را متزلزل کنند .در نتيجه از يک سو دموکراسی
برای تمام مخالفين -پيروان مذاھب مختلف و گرايش ھای
نظری از ھر ايدئولوژی -بايد رعايت شود .و از سوی
ديگر حکومت کارگری به طور راسخ در مقابل کسانی
که عليه اين حکومت توطئه کرده و دست به اسلحه می
برند ،از خود دفاع خواھد کرد .از اين نقطه نظر اين وجه
تمايزی است بين دموکراسی اقليت که در جوامع اروپايی
ما شاھد آن ھستيم و دموکراسی اکثريت که اميدواريم در
ايران به آن برسيم.

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

١٦

موضع زنان سوسياليست پيشرو در قبال انتخابات
ش رو
پي ِ
آرام نوبخت و سارا قاضی
بورژوازی به عنوان سيستمی که حياتش متکی به
استثمار اقتصادی طبقۀ کارگر و سرکوب جامعه است،
ھنگامی که در آستانۀ »انتخابات« قرار می گيرد ،با
وقاحت تمام اين سرکوب و فشار مضاعف را به
فراموشی می سپارد و تالش می کند تا با صحبت از
»مردم«» ،دمکراسی برای ھمه« و »حق انتخاب«،
بيشترين حمايت سياسی را به دست آورد.
جمھوری اسالمی ھم برای برگزاری تئاتر انتخابات خود،
ت ھرچه بيشتر مردم در
اين روزھا نياز به نمايش شرک ِ
رأی گيری و جلوۀ انتخابات »حقيقی« در سطح داخلی
وبه ويژه در روابط بين المللی دارد .از اين رو است که
در روزھای نزديک به رأی گيری ،فضا معموالً قدری
بهاصطالح »باز« می شود .کشاندن مردم به شرکت در
انتخابات برای رژيم دو فايده دارد :اول ،با اتکا به »آرای
مردمی« به خود »مشروعيت« می بخشد و ھر اعتصاب
يا تظاھرات از جانب کارگران يا اقشار تحت ستم را به
بھانۀ فعاليت »ضد انقالب« يا مغاير با منافع »مردم« و
»نظام« ،با تمام توان سرکوب و در نطفه خفه می کند.
دوم ،در سطح بين المللی ،خود را با نظام ھای سرمايه
داری غربی مقايسه می نمايد و ادعا می کند که پايگاھی
»مردمی« در جامعه دارد.
اکنون اما آن چه که مسلم است ،اين است که طبقۀ کارگر
و توده ھای زحمتکش ،ھر دو جناح اصلی حاکم در اين
دولت سرمايه داری را به ھمراه گرايش ھای مختلف ھر
جناح ،تجربه کرده و نتايج عملی انتخابات را تاکنون با
گوشت و پوست خود لمس نموده است .تنھا چيزی که
انتخابات رياست جمھوری در طول حيات سی و چھار
سالۀ جمھوری اسالمی توانسته است به اثبات برساند ،اين
بوده که فارغ از روی کار آمدن ھر شخص يا جناحی در
انتخابات رياست جمھوری ،نتيجه ھمواره چيزی جر فقر
مفرط ،گرسنگی ،بی خانمانی و سرکوب ابتدايی ترين
حقوق و مطالبات جامعه نبوده است.
سطح زندگی مردم اقشار متوسط نيز به خصوص در

دوران احمدی نژاد به سرعت سقوط کرده و بيکاری به
نحو وحشتناکی دامان طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و
متوسط جامعه را گرفته است .جامعه عمالً به دو قطب
تقسيم شده است ،يک اقليت سرمايه دار که حتی با استفاده
از شرايط حا ّد اقتصادی کنونی نيز موقعيت خود را بيش
از پيش تثبيت کرده يا دستکم مانع افول آن شده است
)مثل عوامل پشت پردۀ اختالس سه ھزار ميليارد تومانی،
و باندھای انحصاری واردات(؛ و يک اکثريت بزرگ که
بيشتر ازقبل به لحاظ وضعيت معيشت سقوط کرده است.
دشواری اين شرايط برای زنان طبقۀ کارگر )به
خصوص زنانی که در مشاغل ساده ،با دستمزد پايين و
بدون بيمه و حق عائله مندی و ساير مزايا اشتغال دارند و
ھمين طور زنانی که با وجود اين شرايط ،تنھا سرپرست
خانواده نيز ھستند( به مراتب بيشتر بوده است ،چرا که
آن ھا به طور ممتد تبعيض جنسی را در محيط کار و در
زمينۀ دستمزد و اشتغال تجربه می کنند )نگاھی به آمار
»رسمی« بيکاری در سال  ٩١نيز جنبۀ ناچيزی از اين
تبعيض را منعکس می کند .در اين سال نرخ بيکاری
مردان ١٠.۵ ،درصد و زنان  ١٩.٩درصد اعالم شده .به
جوان  ١۵تا  ٢٩ساله٣٨.٣ ،
زنان
عالوه نرخ بيکاری
ِ
ِ
درصد بوده ،درحالی که ھمين نرخ برای مردان اين ردۀ
سنی حدود  ٢١درصد تخمين زده شده است(
آقايان کانديدا که در خط رھبری حرکت می کنند ،عمالً
در گفتار خود به سرکوب توده ھای مردم می بالند )مانند
آقای قاليباف و اعترافش به حضور خود در سرکوب
دانشجويان در  ١٨تير  ٧٨و اعتراضات سال ھای  ٨٢و
 ٨٨که در عين حال مشت اصالح طلبان را نيز باز می
کند( و آن را دليلی بر امتياز خود بر کانديدای ديگری که
ظاھراً دستش به خون مردم کمتر آغشته است ،می دانند
)البته اصالح طلبان که امروز ميدان را به اصول گرايان
باخته اند ،پرونده ای بھتر از اصول گرايان ندارند( .در
نتيجه ،انتخابات رياست جمھوری ،مسابقه ای است برای
تعيين اين که چه کسی فرصت چاپيدن و سرکوب بھتر و
مستقيم تر مردم ما را برای يک دورۀ ديگر به دست می
آورد .اين شالودۀ ھمان بحث مارکس است که می گفت
»ھر چند سال يک بار به استثمار شوندگان اجازه می
دھند كه از ميان استثمارگران خود ،يكی را انتخاب
كنند!«
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اين ھا قاعدتا ً دليل درستی به اکثريت جامعه برای شرکت
در اين انتخابات نمی دھد .از اين جاست که مسألۀ تحريم
انتخابات مطرح می گردد .در عين حال ،تحريم منفی )يا
پاسيفيستی( ھم به انزوا از کار سياسی می کشد و به
فعاليت مثبت منتھی نمی گردد .در حالی که جوّ کنونی در
واقع می تواند به پيشبرد برخی فعاليت ھای سياسی کمک
کند و ما متأسفانه شاھد ھيچ گونه فعاليت سياسی تشکل ھا
و نھادھای سياسی اپوزيسيون چپ در داخل و خارج از
کشور در زمينۀ کمک به خودسازماندھی طبقۀ کارگر
نيستيم .اين جريانات با توجه به امکانات فراوانی که در
دسترس دارند ،ثابت کرده اند که ھدف نھايیشان توان
بخشيدن به مبارزات طبقۀ کارگر در جھت ايجاد حزب
طبقۀ کارگر و انقالب سوسياليستی نيست و علیرغم اين
که نام سازمان ھايشان ھمگی پسوند ھای »کمونيست«،
»سوسياليست« و »کارگری« به دنبال می کشند ،سياست
ھايشان جز دشمنی و خيانت به طبقۀ کار و افتادن به
دامان بورژوازی را در پی نخواھد داشت .ازاين رو
است که طبقۀ کارگر به درستی اين جريانات را نه تنھا
به کناری گذاشته است ،بلکه اينان را موانع پيشرفت
مبارزۀ طبقاتی خود و مسئول عقب نگاه داشته شدنش می
داند.
در اين جا بايد در ادامۀ سلسله مطالب قبلی يادآوری شود
که مخاطب ما ،به طور اخص کليۀ پيشگامان کارگری )و
خصوصا ً زنان کارگر و پيشرو( را دربر می گيرد .يعنی
تشخيص اوالً بحران حاد جنبش
کسانی که با مشاھده و
ِ
چپ در ايران )بحرانی که نمود بارز آن ،نبود وزن قابل
مالحظه و قابليت رھبری اين جنبش در درون طبقۀ
خالف اين است( ،و ثانياً
کارگر با وجود تمامی ادعاھای
ِ
بحران خو ِد جنبش کارگری )که با سرکوب شديد فعالين
کارگری به دليل فعاليت ھای علنی و قانونی ،موکول
کردن وظايف اصلی اين حوزه به آينده ای نامعلوم و
ناگزير تکيه به جناح ھايی از بورژوازی برای »بھبود«
شرايط عمومی به نفع خود ،انشعاب مستقيم يا غيرمستقيم
برخی عناصر جنبش کارگری به سوی جريان ھای
بورژوايی خارج يا داخل کشور و نظاير اين ھا آشکار
شده است( ،به دنبال گسستی ريشه ای ھستند از سبک
کار ،رويکرد و چشماندازھای تعريف شدۀ بسياری از
محافل يا نھادھای کارگری و چپ در گذشته و ھمين طور

يافتن يک راه حل ج ّدی با تحليلی مشخص از شرايط
مشخص برای برونرفت از اين بحران ھای وخيم.
بنابراين بحث ما ھم در اين جا نه فقط برای چنين
مخاطبينی است ،بلکه بايد برای کليۀ اين پيشگامان
کارگری )و خصوصا ً برای زنان کارگر و پيشرو( حتی
االمکان روشن ،واضح و عملی باشد .البته يکی از نکات
اساسی در ھر حالتی اين است که اين انتخابات تنھا برای
خود رژيم حائز اھميت است ،ھرچند اين بار يک تفاوت
اساسی با سال ھای گذشته دارد و آن ،اين است که
سرنوشت رژيم از زاويۀ روابط بين المللی به اين بستگی
دارد که چه مھره ای به رياست جمھوری می رسد و
رژيم چه سياستی را در رابطه با غرب دنبال خواھد کرد.
زيرا رژيم پس از مرگ چاوز در ونزوئال و وضعيت
روزشمار سقوط اسد در سوريه ،در برابر غرب
وخيم و
ِ
ً
تنھا مانده است ،خصوصا که ديگر نمی تواند چندان بر
روی پشتيبانی روسيه در مقابل آمريکا حساب کند .در
نتيجه غرب اين روزھا انتظار می کشد که نتايج انتخابات
را ببيند .با توجه به عکس العمل اخير »جان کری« وزير
امور خارجۀ آمريکا که پس از رد صالحيت رفسنجانی،
انتخابات ايران را »غير دموکراتيک« ناميد )و ھمان
طوری که ما ھم قبالً تأکيد کرديم( ،رژيم برای حفظ
حيات خود می بايد باری ديگر »جام زھر« را بنوشد و
به مطالبات امپرياليزم جواب مثبت دھد .در غير اين
صورت ،آينده اش بھتر از آيندۀ اسد در سوريه نمی شود
و برای اين منظور ،رفسنجانی برای امپرياليزم بھترين
چھرۀ شناخته شده و بيش از بقيه قابل اعتماد است .البته
اين بدان معنی نيست که فرد ديگری قادر به پياده کردن
خط رفسنجانی نيست ،بلکه منظور اين است که
رفسنجانی در گذشته امتحان خود را بارھا به امپرياليزم
پس داده است ،اما ھر کس ديگری که بتواند ھمان خط
سياسی را دنبال کند نيزدر نھايت می تواند ھمان نوع
رابطه را با آمريکا و ساير دولت ھای امپرياليستی
برقرار کند .برای مثال ،حسن روحانی و محمدرضا
عارف دو تن از بھترين نمونه ھايی ھستند که در خط
رفسنجانی عمل می کنند ،اما حسن روحانی ،با توجه به
سوابق پيشين خود -نمايندۀ مجلس خبرگان ،عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،عضو شورای عالی امنيت ملی،
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

١٨

مصلحت نظام ،نايب رئيس مجلس شورای اسالمی در
دورۀ چھارم و پنجم ،دبير شورای عالی امنيت ملی و
رئيس تيم ھسته ايران -در زمينۀ امور سياسی ،بسيار با
تجربه تر و در سطح بين المللی ،بسيار شناخته شده تر از
محمدرضا عارف است که مناصبش شامل اشتغال در
شرکت مخابرات و وزارت فرھنگ و آموزش عالی،
رياست دانشگاه تھران ،وزارت پست و تلگراف وتلفن،
معاونت رئيس جمھور و رئيس سازمان مديريت و برنامه
ريزی ،عضو شورای عالی انقالب فرھنگی و عضو
مجمع تشخيص مصلحت نظام و غيره بوده است.
نکتۀ اساسی دوم از ديد ما اين است که صرف نظر از
اين که چه کسی به رياست جمھوری برسد و اين که رژيم
چه سياستی را در قبال امپرياليزم اتخاذ نمايد ،ھمواره
جبۀ طبقۀ کارگر و زحمتکشان تحت ستم در ايران کامالً
از رژيم و امپرياليزم مجزا است و رھبران طبقۀ کارگر
بايد ھمواره خود را برای مبارزه با نظام سرمايه داری
داخل و جنگ احتمالی با امپرياليزم آماده کنند تا بتوانند
تحت ھر شرايطی طبقۀ کارگر را قدم به قدم در مبارزات
ھدايت و رھبری نمايند.
به عبارت ديگر ،رھبری طبقۀ کارگر بايد بتواند متوجه
باشد که برای انتخاب روند مبارزۀ موفقيت آميز طبقۀ
کارگر که در نھايت بتواند به انقالب سوسياليستی اين
طبقه منجر گردد ،بايد سياست ھايش را با جزر و مدھايی
که در درون رژيم و در رابطه با امپرياليزم رخ می دھد،
تنظيم نمايد ،تا به سياست ھای چپ افراطی يا سانتريستی
)پاسيفيست( دچار نگردد .از اين رو است که مثالً برای
روند مبارزات طبقۀ کارگر بسيار فرق می کند که
رفسنجانی )يا کسی در خط رفسنجانی( به عنوان نمايندۀ
يک جناح از رژيم به رياست جمھوری برسد )و از اين
طريق روابط رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی با
امپرياليزم »عادی«گردد و در نتيجۀ آن مثالً با دخالت
ھای ،ILOرژيم اجازۀ تشکيل شماری اتحاديه ھای
کارگری زرد را بدھد( و يا اين که نماينده ای از طرف
اصول گرايان )مثالً جليلی( به رياست جمھوری دست
يابد و اوضاع با تشديد وخامت ،به تھديدھا و حملۀ نظامی
منجر شود.
مسلم است که در صورت عادی شدن روابط رژيم با

امپرياليزم ،روزنه ھايی برای فعاليت در زمينۀ باال بردن
آگاھی کارگران و سازماندھی آن ھا تا حدودی باز می
شود و استفاده از اين فرصت ھا کار بخش مبارزات
علنی را تا حد قابل مالحظه ای آسان تر می کند .در حالی
که اگر ميانۀ رژيم و غرب ھمواره تيره مانده و جو
اختناق ھمواره شديد باشد ،روش کار تشکيالتی متفاوت و
مشکل تر خواھد بود.
بخش پيشتاز طبقۀ کارگر و مارکسيست ھای انقالبی،
درست به اين دليل که نه قصد شرکت در انتخابات )يا
تبليغ مشارکت عمومی( را دارند و نه می خواھند که
نسبت به تغيير و تحوالت جامعه و تأثير آن بر روی
جنبش کارگری بیاعتنا باشند ،سبک ،ابزارھا ،تاکتيک
ھا و حوزه ھای فعاليت خود را با درنظر داشتن چشم
انداز بلندمدت ،بسته به نتايج و سناريوھای مختلفی که از
پی انتخابات می آيند ،تعيين می کنند.
توجه به وضعيت و تحوالت رژيم دقيقا ً از ھمين جھت
بسيار اھميت دارد و رھبری طبقۀ کارگر در ھيچ مقطعی
نمی تواند بی توجه به مسايل سياسی روز در داخل و
خارج از کشور عمل کند و فعاليت سياسی خود را برنامه
ريزی و سازماندھی نمايد .به ھمين دليل بود که ما در
رابطه با انتخابات ،پيشنھاد »تحريم فعال« را مطرح
کرديم؛ يعنی فارغ از اين که چه کسانی صالحيت کانديدا
شدن را داشته باشند و يا اين که چه کسی به رياست
جمھوری برسد ،ما انتخابات را تحريم می کنيم ،ولی
فعاليت خود را ھمواره ادامه می دھيم .مثالً برای مبارزۀ
علنی می گوييم که ما به علت غيردمکراتيک بودن
انتخابات و اين که رھبران عملی طبقۀ کارگر -مثل
»رضا شھابی«ھا و »شاھرخ زمانی«ھا -امروز در
زندان ھستند ،در آن شرکت نمی کنيم؛ يعنی به اين
ترتيب ،آزادی تمام زندانيان سياسی ،و آزادی مشخصا ً
رھبران جنبش کارگری ،شر ِط شرکت يا عدم شرکت در
انتخابات می شود و از آن جا که اين رھبران در زندان
ھستند ،ما اين انتخابات را تحريم می کنيم؛ در نتيجه
مطالبۀ عمدۀ ما می تواند شعار »آزادی تمامی زندانيان
سياسی« باشد .به عالوه در تمامی دوره ھای حيات
جمھوری اسالمی )از دھۀ سياه شصت گرفته تا دوره
ھای »سازندگی« رفسنجانی و »اصالحات« خاتمی و
»عدالت محوری« احمدی نژاد و ھمين طور در دورۀ
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اعتراضات پس از انتخابات  ،(٨٨شکنجه و آزار جنسی
زندانيان سياسی )چه مرد و چه زن به خصوص زن ،چه
مخالف رژيم و چه سابقا ً يکی از عناصر وابسته به آن(،
يک پديدۀ اپيدميک و ابزاری نيرومند برای سرکوب،
درھم شکستن و تحقير زندانيان بوده است؛ بنابراين
عناصری که خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين
مورد دست داشته اند ،در مقابل آن سکوت کرده يا حتی
دروغ »دشمن« برای »بدنامی« رژيم ناميده اند،
آن را
ِ
صالحيت نمايندگی را ندارند و بايد تحريم شوند .معرفی
عوامل و آمرين تجاوزھای سيستماتيک جنسی در مثالً
دورۀ اعتراضات پس از خرداد  ٨٨و محاکمۀ آن ھا به
عنوان شرط شرکت يا عدم شرکت در انتخابات نيز يکی
ديگر از مطالبات و شعارھای عمدۀ پيشنھادی می تواند
باشد .زنان کارگر پيشرو بهخصوص به اين نحو می
تحريم فعّال دعوت کنند.
توانند کارگران ديگر را ھم به
ِ
در زمينۀ فعاليت ھای مخفی ،اقدام برای تشکيل ھسته
ھای مخفی انقالبی کارگران )خصوصا ً به وسيلۀ زنان
کارگر پيشرو و انقالبی که می توانند با زنان و مردان
انقالبی و پيشرو و متعھد از اقشار مختلف تحت ستم
تماس ايجاد نمايند( ،ھمين امروز می تواند قدمی مثبت در
جھت تحريم اين انتخابات و اولين قدم به سوی
سازماندھی ديگر نيروھای مترقی در ميان طبقه کارگر و
اقشار زحمتکش و تحت ستم باشد.

امروز جوّ اقتصادی و سياسی ،يعنی شرايط عينی ،برای
انقالب طبقۀ کارگر آماده است .اما طبقۀ کارگر ما از
سازماندھی حزبی برخوردار نيست .اين ،البته در جوّ
سرکوب و اختناق در جامعۀ ما امری طبيعی است ،اما
برای بيرون رفتن از اين معضل ،طبقۀ کارگر امکان
بنيان نھادن حزبی مخفی را دارد که از پيشروترين،
متعھدترين و از خودگذشته ترين عناصر کارگری و
روشنفکران متعھد و از خودگذشته ای شکل می گيرد که
در ميان طبقۀ کارگر از اعتماد و وزنه برخوردار باشند.
اين حزب است که توان متحد کردن طبقۀ کارگر را داشته
و می تواند اين طبقه و اقشار متحد طبقۀ کارگر را به
حول يک برنامۀ انقالبی و سوسياليستی سازماندھی و در
ھر مرحله آمادگی مبارزه با رژيم را فراھم سازد و در
نھايت انقالب سوسياليستی را به سرانجام رساند.
زنان کارگر پيشرو و انقالبی ما در راستای تشکيل اين
حزب مخفی از ھم اکنون با تشکيل ھسته ھای مخفی خود
می توانند ،زنان و مردان انقالبی و متعھد ديگر را
سازماندھی کرده و به اين ترتيب در ساختن اين حزب
پيشتاز مخفی مانند ديگر ھمرزمان خود ،سھم داشته
باشند.

الزم به يادآوری نيست که زنان پيشرو و انقالبی اقشار
تحت ستم ،با اتکابه توانايی ھای خود می توانند
بھھمرزمانشاندر ميان صفوف زنان )و مردان( کارگر و
زحمتکش انقالبی بپيوندند واقدام به سازماندھی خود
نمايند.
اين ھسته ھای مخفی سپس می توانند در جھت
بنيانگذاری حزب پيشتاز و انقالبی خود گام بردارند تا به
فعاليت سيستماتيک و سازماندھی شده ای دست پيدا کنند
که تنھا نيروی مقاوم و پرقدرت در برابر سرکوب رژيم
است؛ منظور از سرکوب ،تنھا سرکوب بدنی و جانی
نيست ،بلکه سرکوب اقتصادی و سياسی ھم ھست که جو
را برای مبارزۀ طبقاتی برای رسيدن به يک انقالب
سوسياليستی دشوار می سازد.
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دربارۀ انتخابات رياست جمھوری
با درود فراوان ،من مازيار رازی ھستم از گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران ،و امروز  ٢٩ارديبھشت
ماه  ١٣٩٢است.
در اين جلسه قصد دارم که مختصراً در مورد وقايع اخير
پيش روی رياست جمھوری،
ايران ،يعنی انتخابات
ِ
صحبت ھايی با شما داشته باشم؛ اين انتخابات در وھلۀ
نخست از يک سلسله وجوه اشتراک با ساير انتخابات
رياست جمھوری برخوردار است و آن ھم اينست که
چون رژيم جمھوری اسالمی از بدو پيدايش و قدرت-
گيری خود ،به عارضۀ يک بحران دائمی اقتصادی و
سياسی دچار بوده ،ھمواره از طريق برگزاری يک
مضحکه و نمايش انتخاباتی کوشش می کرده است که
توجه طبقۀ کارگر و زحمتکشان ايران را از مسائل و
مشکالتی که با آن رو به رو ھستند و از مبارزاتی که در
واقع در مقابل اجحافات و وضعيت بد اقتصادی سازمان
می دھند ،به سمت و سوی موضوعی فرعی ،يعنی
انتخاب سوق بدھد ،و از طريق معرفی جناح ھای مختلفی
در درون ھيئت حاکم -برخی اوقات گرايش اصول گرا و
برخی اوقات گرايش اصالح طلب -سياست ھا و تحوالت
نوينی را وعده بدھد .از نقظه نظر حفظ منافع جمھوری
اسالمی ،ھيچ گاه تفاوتی کيفی ميان اين دو طيف وجود
نداشته است .از اين نقطه نظر طبقۀ کارگر و زحمتکشان
ايران ديگر توجه خاصی به اين نمايش ھای انتخاباتی
نخواھند داشند و کماکان تدارکات مبارزات خودشان را
صرف نظر از اين نمايش ادامه داده و خواھند داد .اما
پيش رو يک ويژگی خاصی ھم دارد؛ اين
انتخابات
ِ
ويژگی خاص ،با مسايل بين المللی پيوند خورده است.
رژيم از يک سو تحت تأثير تحريم ھای اقتصادی در چند
سال گذشته قرار گرفته است؛ در ابتدا با اطمينان بيان می
کردند که اين تحريم ھا تأثيری نمی گذارند ،ولی امروز
تمامی شخصت ھا و جناح ھای رژيم اذعان دارند که
تحريم ھا اثر خود را برجای گذاشته اند .بنابراين اين
انتخابات مرتبط است به رفع اين تحريم ھا؛ يعنی يافتن
سياست ھايی که بتواند اين تحريم ھا را کاھش بدھد و
يافتن رئيس جمھوری که در مقام جلوگيری از تحريم
ھای مضاعف و حادتر باشد .در عين حال اين رژيم به
طور پيگير در يکی دو سال گذشته تھديد به حملۀ نظامی

شده )به ويژه از طرف اسرائيل( .در گذشته ،درآمد باالی
نفتی توانسته بود که اين تحريم ھای اقتصادی و ضربه
ای را که اين تحريم ھا به بدنۀ اقتصادی جامعه می زند،
کاھش دھد ،اما با کاھش درآمدھای نفتی و تشديد تحريم
ھای اخير ،اين عامل مساعد از ميان برداشته شده و رژيم
ديگر قادر به تحمل تحريم ھای مضاعف نيست .در
گذشته رژيم در ارتباط با تھديدھای نظامی ،متقابالً پاسخ
ھايی ھم داده بود ،از جمله تھديد به بستن تنگۀ ھرمز و
ھمين طور ضربه زدن به منافع غرب و امريکا در
منطقه و غيره .تحريم ھا و تھديدھای اقتصادی و نظامی،
به طور مشخصی نتوانسته بودند رژيم را وادار به يک
معامله و اتخاذ سياست نوين بکند ،اما امروز اين تھديدھا
شدت يافته و رژيم در جستجوی يافتن راه حلی است .و
اضافه بر اين ،واقعۀ مھمی در منطقه در شرف وقوع
است که تاثيرات بسياری در ارتباط با رژيم خواھد
گذاشت و آن ھم سرنگونی قريب الوقوع رژيم بشار اسد
در سوريه است .از يک سو محاسبات رژيم در مورد
اتحاد با سوريه و حزب ﷲ و ھمين طور گرايش ھايی از
حماس در شرف به ھم خوردن است .با رفتن اسد ،رژيم
در منطقه تنھا خواھد ماند و از اين نظر نگرانی شديدی
در دل حکام رژيم جمھوری اسالمی به وجود آمده ،يعنی
می دانند که اگر اسد سرنگون شود ،نوبت بعدی نوبت
خودشان خواھد بود .از سوی ديگر يکی از متحدين بين
المللی ايران ونزوئال ،يعنی آقای چاوز ،فوت کرد و
معلوم نيست که سياست مداران بعدی ونزوئال ھمان
سياست ھای چاوز را به روال قبل ادامه خواھند داد يا
خير .در نتيجه رژيم در يک موقعيت بسياری وخيم تری
از گذشته قرارد کرگفته از نقطه نظر متحيدن بين المللی
اش و نگرانی عميق تر شده .نکته يدگکری که بايد توجه
کرد اين است که اين رژيم با رزيم ھای ديگری مانند
قذافی در ليتنبی يا مبارک در مصر و ياس يار کشورھای
مجاوز که در دوره اخير سرنگکون شدند يا بشار اسد در
سوريه تفاوت ھايی دارد .دستگاه روحانيت که امروز بر
رأی اين رژيم قرار دارد ،حامل و ميراثدار سنتی
تاريخی است .روحانيت به لحاظ تاريخی مرتبا ً و مداوم
در حال معامله و زد وبند و معاھده بستن بين تجار،
شاھان و مردم بوده و مرتبا ً در طی  ٣٠٠- ٢٠٠سال
گذشته نقش معامله کردن و مانور دادن سياسی را ايفا می
کرده است .بنابراين با وجود اين که ھمان نوع
ديکتاتوری ھا را اعمال می کند ،ولی از سوی ديگر تحت
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فشار به معامالت سياسی ،گاه آشکار و گاه پنھان ،نيز
دست می زند .ھمان طور که در دوران خمينی مشاھده
کرديم که او نھايتا ً جام زھر را نوشيد و به جنگ ايران و
عراق خاتمه داد ،چنين مواردی در مورد خامنه ای ھم
صدق خواھد کرد .يعنی رژيم جمھوری اسالمی اھل
معامله و سازش و عقب نشينی است ،تا جايی که امکان
داشته باشد چانه زنی را ادامه می دھد تا به اين مرحله ای
خاص برسد؛ چنان چه در اينمرحله رژيم در معرض
مخاطره باشد ،بالفاصله چرخش می کند .با توجه به اين
خصوصيات رژيم -که با ديکتاتوری ھای نظامی در
کشورھای مجاور ،يعنی بعضا ً رژيم ھايی که فروپاشيدند
و از بين رفتند ،متفاوت است -و با توجه به خصوصيات
تحريم ھای اقتصادی و جدی شدن تھديدھای نظامی و
ھمين طور سرنگونی قريب الوقوع اسد در سوريه و
ھمچنين از دست رفتن چاوز در ونزوئال و متحدی بين
المللی ،رژيم در اين دوره به ش ّدت دچار نگرانی و
اضطراب شده است و اين ،ويژگی انتخابات دورۀ اخير
خواھد بود .بنابرين رژيم يافتن راه ھايی را برای سازش
و عقب نشينی دنبال خواھد کرد .اين عقب نشينی ديگر از
سوی گرايش ھای اصول گرا امکان پذير نيست .چون
اصول گرايان تجربه ای را با غرب داشته اند و غرب
ديگر اصوالً اين ھا را به عنوان کسانی که وارد معامله و
مذاکره می شوند ،قبول ندارد؛ چرا که ھشت سال دورۀ
احمدی نژاد را تجربه کرده است .از سوی ديگر اين
اصول گرايان به دليل سياست ھايی که اتخاذ کرده اند-
حداقل بخش قابل توجھی از آن ھا -تن به مذاکره و معامله
نخواھند داد و ھمچنان تصور می کنند که می توانند
خواستۀ خود را به طرف مقابل ،تحميل و امتياز کسب
کنند .پايه ھای رژيم ،پايه ھای حزب اللھی رژيم ،سپاه
رھبران خو ِد
پاسداران ،بسيج و غيره ،اگر قرار بشاد از
ِ
اصول گرايان کسانی را برای معامله و سازش با غرب
انتخاب کنند ،دچار مخاطره و شکاف درونی خواھند شد،
يعنی امکان دارد پايه ھای اجتماعی خود را از دست
بدھند .به ھمين جھت برای اين معامله و سازش ،که اآلن
زير فشار مجبورند وارد اين دوره شوند ،نمی توانند از
طريق اصول گرايان و نمايندگان آن ھا ،اين تبانی را
سازمان دھند .از سوی ديگر ،از طريق اصالح طلبان ھم
قادر نخواھند بود چنين کنند .چون اصالح طلبان اوالً
اعتبار سياسی خود را در سطح ملی و بين المللی از دست
داده اند و به ھر حال ديگر شخصيت ھايی نيستند که از

نقطه نظر امپرياليزم قابل اعتماد برای مذاکره باشند و از
سوی ديگر اين قدر در گذشته تبليغات سوء از سوی
حکومت وقت عليه اصالح طلب ھا صورت گرفته -به
عنوان فتنه گران انتخابات  ۴سال پيش -و اين قدر با
اعمال فشار آن ھا را به کنار رانده اند )مانند حصر
خانگی موسوی و کروبی( که واضح است ديگر قادر
نخواھند بود از طريق اصالح طلبان )خاتمی ،کروبی،
موسوی و دار دستۀ آن ھا( ،اين سازش و معامله را انجام
دھند .بنابراين رژيم -وقتی صحبت از رژيم می کنيم،
مقصودمان سران رژيم ،سران ھيئت حاکم و مشخصا ً
خامنه ای و مداری است که دور او شکل گرفته -بايد به
دنبال مھرۀ ديگری باشد ،مھره ای که بتواند سازش را با
امپرياليزم عملی کند ،مورد تأييد امپرياليزم ھم باشد و
ھمين طور بتواند بخش عمده ای از اصالح طلب ھا و
ھمين طور اصول گرايان را به سوی خود جلب کند ،و
اين مھره کسی غير از رفسنجانی نيست .بنابراين ورود
رفسنجانی به صحنه به نظر ما با تأييد و با توافق خامنه
ای صورت گرفته و نمی توانسته است غير از اين باشد؛
خود رفسنجانی نيز يک ھفته قبل از اين که خود را به
عنوان کانديدای رياست جمھوری ثبت نام کند ،اعالم کرد
که بدون تأييد خامنه ای اين کار را نخواھد کرد .و در به-
اصطالح دقيقۀ نود ،يعنی تنھا  ١۵دقيقه قبل از اين که
حوزه ھای انتخاباتی بسته شوند ،از طريق فائزه ھاشمی
در وبالگش اعالم شد که آقای رفسنجانی خود را برای
نامزدی رياست جمھوری ثبت نام کرده است و وارد
ميدان خواھد شد .واضح است که اگر خامنه ای و مدار
دورش ،مخالف حضور رفسنجانی بودند ،اين شخص به
عنوان يک فرد کامالً محافظه کار و فرصت طلب سياسی
در دوران گذشته -يعنی کسی که نه مشخصا ً طرف
اصالح طلبان را گرفت و نه در مقابل خامنه ای ايستاد ،و
مرتبا ً موضعی در نوسان داشت برای مواجھه يک چنين
موقعيتی -وارد حوزۀ انتخباتی نمی شد .بنابراين صحبت
از اين که خامنه ای کماکان در تقابل با رفسنجانی قرار
دارد ،صحبت بيھوده است و واقعيت ندارد ،او نه تنھا
مورد تأييد خامنه ای قرار گرفته ،بلکه از نقطه نظر
ھيئت حاکم و خامنه ای و دار و دستۀ او ،اتفاقا ً تنھا اميد
نجات رژيم مرتبط به حضور رفسنجانی در اين انتخابات
و انتخاب شدن او به عنوان رئيس جمھور است .در واقع
رژيم به درجه ای رسيده که نمی تواند مھره ای بھتر از
او برای انجام معامله و سازش در سطح بين المللی و
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نجات خود از خطر سرنگونی پيدا کند .اآلن از نقطه نظر
ھيئت حاکم ديگر اين موضوعات که رفسنجانی چه قدر
پول دارد ،چه اتومبيلی دارد ،و چه مقدار ثروت در
خارج انباشت کرده ،يا فرزندان او چه کارھايی کرده اند،
اھميت چندانی ندارد .مسأله اين است که آن ھا بايد
شخصيتی پيدا کنند که ھم مورد تأييد اکثريت ھيئت حاکم
در داخل ايران باشد و ھم مورد تأييد امپرياليزم قرار
بگيرد و اين معامله را به صورت »آبرومندانه« -از نقطه
نظر رژيم -انجام دھند )با وساطت روسيه و با وساطت
دولت ھايی نظير ترکيه(.
در ضمن روسيه ھم امروز در ارتباط بسيار نزديک تر و
تنگاتنگی با امريکا قرار گرفته است تا مسألۀ سوريه را
فيصله بدھد .در ارتباط با بمب گذاری در بوستن امريکا،
اطالعات افشاشده نشان می دھد که معامله ای ميان
روسيه و امريکا صورت گرفته تا از يک سو امريکا
چراغ سبز را به روسيه برای سرکوب اسالمگرايان
چچن -به بھانۀ تروريست بودن آن ھا -به دست روسيه
بدھد ،و از طرف ديگر روسيه تعھد کند که در امور
سوريه به شکل سابق دخالت نکند .يک چنين معامله ای
در ارتباط با ايران ھم می تواند صورت بگيرد .يعنی اين
که روسيه کامالً خودش را در دورۀ بعد کنار بکشد ،چين
ھم کنار برود و راه ھموار شود که امريکا به ايران حمله
کند و رژيم را کنار بزند ،ھمان کاری که در سوريه و
عليه اسد دارد انجام می دھد .بنابراين مساله ای که اين جا
مطرح است ،اينست که به يک مھرۀ گمشده ،يعنی
شخصيتی که بتواند اين معامله را صورت دھد و مورد
پذريش امريکا ھم قرار بگيرد ،نياز است و اين مھره از
نقطه نظر ھيئت حاکم کسی نيست غير از رفسنجانی.
بنابراين اين شرکت رفسنجانی در اين انتخابات به نظر
من حائز اھميت است و بايد مورد توجه واقع شود .و اگر
قبول کنيم که خامنه ای به عنوان يک سياستمدار اسالمی
و برخودار از تجارب و سابقۀ تاريخی منطقی عمل کند،
واضح است که به سمت و سوی انتخاب اين مھره ،يعنی
رفسنجانی خواھد رفت ،تا يک شخصيت ناشناخته در
سطح بين المللی مثل قاليباف و غيره که در حوزۀ فعاليت
اصول گرايان شرکت دارند .به ھر حال در داخل ايران
ھم علی مطھری سخنرانی ای کرده و اشاره ای داشته به
ھمين موضوع؛ امضا ھايی که مدتی قبل از موتلفه و
اساتيد دانشگاه و غيره جمع آوری شد ھم ھمين را نشان

می دھد .اين ھا ھم رسما ً اعالم کرده اند که رفسنجانی
می تواند بخش ھای عمده ای از اصالح طلبان و ھمين
طور اصول گرايان را حول برنامه و سياست خودش
متحد کند .اين به مفھوم روشنی تأييد خود خامنه ای را در
بر دارد ،و نشان می دھد که تنھا راه نجات جمھوری
اسالمی از سرنگونی را در يک چنين سياستی تشخيص
داده اند .بنابراين اگر اين سناريو درست باشد و تحقق
يابد -البته واضح است که ما در حيطۀ فعاليت ھای
سياسی نمی توانيم پيش بينی ھای مطمئنی داشته باشيم،
چون اتفاقاتی ممکن است روی دھد که اين سناريو انجام
نشود ،ولی به ھر حال بر اساس تحليل سياسی می توان
تعيين کرد که وضعيت به چه سمت و سويی می رود -و
در واقع رفسنجانی رئيس جمھور ايران بشود ،خوب
واضح است که يک سلسله تحوالت نوينی نيز در زمينۀ
ارتباطات بين المللی و تحوالتی در جنبش کارگری رخ
خواھد داد .به اين مفھوم که سرو کلۀ ) ILOسازمان
جھانی کار( مجدداً پيدا خواھد شد ،ارتباطات با غرب
نزديکتر خواھد شد ،ھمچنين امکان تأسيس اتحاديه ھای
کارگری در چارچوب نظام سرمايه داری -امپرياليستی و
ايجاد شبکه ھای مرتباط با دولت )اتحاديه ھای کارگری
زرد( ،در دورۀ آتی به وجود خواھد آمد )يعنی زمانی که
روابط در دورۀ آتی پس از انتخاب رئيس جمھور جديد،
رفسنجانی» ،حسنه« شود و تحوالت روند جديدی به خود
بگيرد( .در آن زمان واضح است که مارکسيست ھای
انقالبی بايد ارزيابی کنند که به چه نوع دخالت ھايی در
اين تشکل ھايی که از طريق  ILOدر ايران در اين دورۀ
نوين به وجود خواھند آمد ،انجام دھند؛ واضح است که
ساختن حزب پيشتاز کارگری ھم مرتبط خواھد شد به اين
وضعيت نوين ،و شکل سازماندھی آن در قياس با گذشته
تفاوت ھايی پيدا خواھد کرد ،شکل ھايی جديدی به خود
خواھد گرفت که البته بحث در اين مورد به ھمان دورۀ
آتی موکول خواھد شد و از اکنون نمی توان برنامه ريزی
دقيقی در مورد آن داشت.
آن چه که به ھر حال بايد از نقطه نظر مارکسيست ھای
انقالبی توضيح داده و روشن شود اين است که اين تمايل
و اين گرايش در درون رژيم وجود دارد که مسائل را
»حل« کند ،وارد »سازش« با امپرياليزم شود ،از سقوط
رژيم جلويگری کند ،به خصوص در ارتباط با ويژگی ای
که امروز سوريه دارد و اين مسالۀ سوريه برای رژيم
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بسيار حائز اھميت است .در واقع سرنگونی بشار اسد
آخرين ضربه ای است که رژيم در منطقه خواھد خورد و
از آن به بعد ديگر مسألۀ حيات رژيم مورد سؤال قرار
خواھد گرفت.
اين ارزيابی کلی ای ھست که ما به عنوان گرايش
مارکسيست ھای انقالبی از وضعيت کنوين داريم،
بنابراين موضعمان با بسياری از تحليلی ھايی که تاکنون
صورت گرفته ،متفاوت است .در انتھا ،مسأله که مطرح
می شود اين است که در اين انتخابات ،چه رفسنجانی
انتخاب شود و چه نشود )چون از نقطه نظر جنبش
کارگری ،فعالين کارگری و مارکسيست ھای انقالبی در
داخل ايران تفاوت زيادی از نظر ماھوی ميان آن ھا
وجود ندارد؛ اين ھا اصوال يک رژيم بورژوايی ويژۀ
اسالمی ھستند و در واقع ھيچ کدام از مسائل اوليۀ
دمکراتيک و مسائل کارگری جامعه بدون سرنگونی
»کامل« اين رژيم که شامل تمام جناح بندی ھايشان
خواھد شد ،حل نخواھد گرديد( ،روزنه ھايی با تحوالت
بعدی باز خواھد شد و اين روزنه ھا بايد مورد استفاده
قرار بگيرد تا امر تدارک سرنگونی اين رژيم سرمايه
داری با سھولت بيشتری صورت بگيرد .بنابراين پرسش
آن است که در اين انتخابات -چه رفسنجانی پيروز شد و
آن سياست ھای نوين را جلو ببرد و چرخشی در خود
رژيم در ارتباط با وضعيت بين المللی ايجاد شود ،و چه
انتخاب نشود -ما چه موضعی بايد بگيريم؟ به نظر من،
موضع ما ،تحريم اين انتخابات است .اين انتخابات ،يک
مضحکه است ،اين انتخابات به ھيچ وجه شامل تمام
گرايش ھای موجود در جامعه نيست ،صرفا ً انتخابات
يک ھيئت حاکمه است ،در دل اين ھيئت حاکمه جناح
ھای مختلفی ھستند -حاال رژيم در يک زمانی حتی جناح
اصالح طلب خود را نمی پذيرد و کنار می زند -مثل
دوران  ٨سالۀ احمدی نژاد -و امروز ممکن است به
داليلی مثل فشارھای بين المللی و غيره که اشاره شد يکی
از جناح ھای اصالح طلب را بپذيرد -بنابراين اين ھا
تفاوت کيفی با ھم ندارند ،ھمۀ آن ھا ،و حتی کسانی که
بهاصطالح بسيار »راديکال« در طی حوادث پس از
انتخابات  ٨٨و پس از آن موضع گيری کردند )مثل
موسوی و کروبی( ،بارھا اعالم کرده اند که با »نظام«
جمھوری اسالمی کاری ندارند و خواھان حفظ آن ھستند،
صرفا قدری شرايط دمکراتيک تری را می طلبند؛ به

ھمين خاطر از نقطه نظر ما و جنبش کارگری و
پيشروھای کارگری ،تفاوتی کيفی بين اين جناح ھا وجود
ندارد .رژيم بايد در مجموع سرنگون شود تا تحوالتی
نوين رخ دھد .اما ھر کدام از اين جناح ھا بيايند ،روزنه
ھايی باز می شود که بايد برای ھمان ھدف سرنگونی
استفاده شوند .از اين رو مسألۀ انتخابات ،مسأله ای نيست
که منجر به تغيير و تحول در دخالتگری ما شود .از اين
زاويه ما خواھان تحريم انتخابات ھستيم ،ولی تحريم نه
به اين مفھوم که پيشروھای کارگری و فعالين
سوسياليست در خانه بنشينند ،ما تحريم را به طور اخص
به عنوان تحريم »فعّال« مطرح می کنيم ،يعنی حتی از
تحريم کردن برای سست کردن پايه ھای رژيم و تدارک
انقالب استفاده می کنيم .تحريم فعال از نظر ما امروز در
واقع به فعالين کارگری که در زندان ھا ھستند ،مرتبط
می شود؛ يعنی بحثمان در مقابل کسانی که از شرکت در
انتخابات صحبت می کنند ،اين است که :خير ،اين
انتخابات را بايد تحريم کرد؛ چون غيردمکراتيک است،
گرايش ھای مختلف جامعه در آن حضور ندارند و
ھمچنين طبقۀ کارگر در واقع نقشی در اين انتخاب ندارد
که بخواھد شرکت کند ،رھبران عملی طبقۀ کارگر -مثل
»رضا شھابی« ھا و »شاھرخ زمانی« ھا -امروز در
زندان ھستند؛ طبقۀ کارگر برای اين که در انتخابات
رياست جمھوری شرکت کند ،مايل است که نمايندگان
خودش را انتخاب کند! اگر اين نمايندگان در زندان ھا
ھستند ،بنابراين در اين انتخابات نمی توانند شرکت کنند،
مگر که آن ھا آزاد شوند .بنابراين آزادی تمام زندانيان
سياسی ،آزادی مشخصا ً رھبران جنبش کارگری ،شرط
شرکت يا عدم شرکت در انتخابات است .و از آن جا که
اين رھبران در زندان ھستند ،ما اين انتخابات را تحريم
می کنيم ،اما در عين حال به طور فعال مبارزه می کنيم
برای آزادی تمامی زندانيان سياسی و باألخص رھبران
کارگری و پشروھای کارگری که امروز در زندان ھا
ھستند .و ما به عنوان مارکسيست ھای انقالبی نيز چنين
موضعی را اتخاذ می کنيم.
من در اين جا اين بحث را تمام می کنم؛ به اميد موفقيت و
پيروزی نھايی برای تمام پيشروھای کارگری و گرايش
مارکسيست انقالبی در ايران.
با تشکر ٢٩ ،ارديبھشت ١٣٩٢
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در حاشيۀ انتخابات :کارل مارکس ،و حمايت
مرتضی محيط از رفسنجانی

در فاز دمکراتيک آن ،سازش با بورژوازی و يا بخش
»مترقی« آن را توجيه می کردند .سياست ھای سازش
طبقاتی حزب کمونيست شوروی با چيانکايچک در چين
 ،١٩٢٧فرانسه و اسپانيا در سال ھای  ٣٧-١٩٣٦و ده
ھا نمونۀ ديگر در سطح جھانی؛ و ھمچنين در ايران
سياست ھای حزب توده نسبت به قوام السلطنه ،سپس
نسبت به دکتر مصدق و در نھايت ھمکاری حزب توده و
اکثريت با رژيم خمينی ،ھمگی ريشه در اين نظريات
انحرافی داشته و از علل اصلی شکست انقالبات جھانی،
از جمله ايران ،بوده اند.

توضيح ميليتانت :آقای مرتضی محيط در برنامۀ
تلويزيونی خود به تاريخ  ٢٥مه  ،٢٠١٣برای توجيه
حمايت خود از رفسنجانی و اصالح طلبان در انتخابات
رياست جمھوری آتی ،مخالفان اصالح طلبان را »چپول«
و »مرتجع« می خواند و به گونه ای سخن می گويد که
گويا مخالفت با اصالح طلبی ،نمايانگر عدم درک
نظريات کارل مارکس بوده است .از اين رو در توضيح
بحث ھای کارل مارکس و نشان دادن اين که آقای
مرتضی محيط خود ھيچ گونه تجانسی با عقايد مارکس
ندارد ،يکی از نقدھايی را که رفيق مازيار رازی نزديک
به يک دھۀ پيش به نظريات انحرافی مرتضی محيط
نگاشته بود ،مجدداً برای خوانندگان انتشار می دھيم.

اما ،واضح است که طرح بحث مرتضی محيط در مورد
»مرحلۀ انقالب« نمی تواند با نظريات استالينيستی
ھمخوانی داشته باشد .زيرا در نوشته ھا و مصاحبه ھای
پيشين ايشان ،حداقل به ظاھر گسست نظری و تئوريک
با اين گرايش ھا مشاھده شده است .پس علت طرح اين
موضع کھنه تحت لوای مسأله ای »نوين« چيست؟ ايشان
می گويند که :گرچه مسائل مطروحه توسط مارکس و
انگلس را نمی توان »ريز به ريز در ھر جايی پياده کرد.
اما دانستن اين تجربيات می تواند چراغ راھنمايی برای
انقالب کنونی ايران باشد« )صفحۀ  .(١سپس ايشان نقل
قول ھای ارزنده ای از مارکس و انگلس در مورد مرحله
بندی انقالب به دو قسمت )مرحلۀ دمکراتيک و مرحلۀ
سوسياليستی( آورده و سخنان آن ھا را نسبت به چپ
روی ھای برخی که اين دو فاز را درست تشخيص نمی
دھند ،برجسته می کند .بديھی است که منظور آقای محيط
از طرح اين نکات صرفا ً نمی تواند به منظور برگزاری
يک کالس عمومی آموزش تئوريک در مورد بحث ھای
مارکس و انگلس ،باشد .زيرا که اگر چنين بود ،چرا اين
نکات آموزشی پيش از اين طرح نگشته بود؟

اخيراً مقاله ای از سوی مرتضی محيط تحت عنوان
»مرحلۀ انقالب چيست؟« ،در شھروند  ٦٨٦و چند سايت
اينترنتی انتشار يافته است .موضوع مقاله ،مسأله ای است
که نزديک به يک قرن در محافل کمونيستی مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفته .در دھه ھای پيش ھمواره
مدافعان سياست خارجی شوروی و چين متکی بر نقل
قول ھايی از مارکس و انگلس سياست »سازش طبقاتی«
را تبليغ ،ترويج و اجرا می کردند .ھمواره انقالب را به
دو مرحلۀ »دمکراتيک« و »سوسياليستی« تقسيم کرده و

چنانچه غرض از طرح اين نکات يک آموزش
سوسياليستی در مورد بحث ھای  ١٥٠سال پيش مارکس
و انگلس است ،اين اقدام ،قابل تقدير بوده و محققاً
»نيروھای چپ و ترقيخواه« اين تحقيقات را در
آرشيوھای خود قرار داده و به موقع مورد استفاده قرار
خواھند داد .اما ،چنان چه درس آموزی از اعتقادات ١٥٠
سال پيش مارکس برای امروز ايران به ويژه در پيوند با
بحث ھای »اصالح طلبان« در مقابل جناح حاکم در
ايران است ،موضوع تفاوت دارد.

***
مرحلۀ انقالب چه نيست؟
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جمع بندی آقای محيط در انتھای مقاله بيشتر انگيزۀ دوم
را به اثبات می رساند .ايشان از نظريات مارکس و
انگلس برای استفاده از تجربيات به مثابۀ »چراغ
راھنمايی برای انقالب کنونی ايران« چنين می نويسند:
 -١بورژوازی در مرحلۀ انقالب )مرحلۀ
ضداستبدادی( نه تنھا نقشی ترقی خواه و انقالبی
دارد ،بلکه الجرم بايد پيروز شود.
 -٢پس از پيروزی بورژوازی ،مبارزۀ طبقۀ کارگر
ادامه می يابد ،منتھی صف بندی طبقاتی عوض شده
و دشمن اصلی در مرحلۀ بعدی خود بورژوازی
خواھد بود.
 -٣در ھمين مرحلۀ بورژوا دمکراتيک ،بورژوازی
به دليل ترس از طبقات پايين تر ،يعنی کارگران و
زحمتکشان ،مبارزه اش عليه ارتجاع با اکراه و
دودلی صورت می گيرد.
-٤ارتجاع حاکم )سلطنت مطلقه در آلمان( به راحتی
تن به بورژوايی شدن )تبديل از سلطنت مطلقه به
سلطنت مشروطه( نمی دھد« )صفحۀ آخر(.
تنھا نتيجۀ منطقی جمع بندی باال و استفاده از آن در
راستای »چراغ راھنمايی برای انقالب کنونی ايران« اين
است که »نيروھای چپ و ترقيخواه« که خود را معتقد به
عقايد مارکس می دانند ،بايستی کمک کنند که اصالح
طلبان به مثابۀ يک نيروی »ترقيخواه و انقالبی« در
مرحلۀ ضداستبدادی )عليه جناح تماميت خواه( به قدرت
برسد .البته پس از مرحلۀ نخست انقالب ،مرحلۀ
سوسياليستی به دنبال خواھد آمد .اگر اين برداشت از
مواضع »سربسته« آقای محيط نادرست است )که
اميدواريم چنين باشد( از ايشان درخواست می کنم که آن
را انکار کند و خود را از جبھۀ اصالح طلبان رژيم و
اکثريتی ھا و استالينيست ھای مدافع سازش با بورژوازی
که امروز در شرف الحاق به بخشی از ھيئت حاکم
ھستند ،جدا نمايد.
اما به موازات بحث »آکادميک« آقای محيط ،بايد ببينيم
که مواضع کارل مارکس در اين مورد چه بوده است؟
»مرحلۀ انقالب« از ديدگاه مارکس

کارل مارکس در سال ھای ماقبل از انقالبات بورژوا
دمکراتيک مواضع نقل شده از سوی آقای محيط را اعالم
کرد .مارکس متکی بر تجارب پيشين تضادھا و ُکنش
ھای طبقاتی در اروپا و عدم داشتن تجربۀ کافی از
»بورژوازی در قدرت« ،بر اين باور بود که نيروھای
انقالبی ،از آنجايی شرايط مادی برای به قدرت رسيدن
پرولتاريا موجود نيست ،بايستی در نخستين گام ،استبداد
مطلقه را با کمک بورژوازی نوپا )که در آن
زمان ،درقياس با استبداد مطلقه نقش و برنامۀ ترقی
خواھانه داشت( ،کنار گذاشته و سپس با آماده شدن
وضعيت عينی و تغيير تناسب قوا به نفع پرولتاريا،
»بورژوازی در مصدر قدرت« را ھمراه با پرولتاريای
قدرتمند سرنگون کرده و نظام سوسياليستی برقرار کنند
)تا اين جا آقای محيط موضوع را به خوبی درک کرده و
در مورد آن نقل قول آورده است(
اما ،مارکس با مشاھده انقالب ھای ١٨٤٩-١٨٤٨در
فرانسه و آلمان مواضع خود را تکامل بخشيد .در اين
سال ھا برای نخستين بار )و موقتا ً( دولت ھای بورژوا
دمکراتيک در رأس قدرت قرار گرفتند .مارکس با
مشاھدۀ بی لياقتی ھای اين دو دولت ،نظريۀ »انقالب
مداوم« را تکامل داد )تئوری ھای مارکس در بارۀ
انقالب ،جلد اول ،ھال درپير ،صص  .(٢٨٧-٢٨٣زيرا
مارکس برخالف آکادميسين ھای خشکمغز دورۀ خود
که سال ھا ،برای بھره برداری سياسی ،سخنان کھن را
تکرار می کردند ،تئوری را چکيدۀ »عمل« می پنداشت.
مارکس در عمل دريافت که بورژوازی در قدرت
) (١٨٤٨قابليت اجرای تکاليف بورژوا دمکراتيک و به
ويژه اعمال دمکراسی را ندارد .او به اين نتيجه رسيد
که دمکراسی و سوسياليزم به يکديگر پيوند خورده اند.
در نتيجه انقالب را يک انقالب مداوم )تداوم در حل
تکاليف بورژوا دمکراتيک به حل تکاليف سوسياليستی با
رھبری پرولتاريا( قلمداد کرد .به نقل قول ھايی از
مارکس که آقای محيط خواسته يا ناخواسته از قلم انداخته
اند ،اشاره می کنم:
»براساس ديدگاه ما ،منشأ تمام تصادمات در تاريخ در
تضاد ميان نيروھای مولده و اشکال مراوده )مناسبات
توليدی( نھفته است .در ضمن ،برای آن که اين تضاد در
يک کشور به تصادمات بينجامد ،الزاما ً نبايد به حدود
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نھايی "رشد" خود رسيده باشد .رقابت با کشورھای
صنعتی پيشرفته ،به دليل مراودۀ بين المللی ،برای توليد
تضاد مشابھی در کشورھای عقب افتاده تر از لحاظ
صنعتی ،کافيست) «.ايدئولوژی آلمانی ،جلد  ،٥صص.
.(٧٥-٧٤

»رژيم آلمانی ،نواقص متمدن دنيای سياسی را که
امتيازات آن را دارا نيست -با نواقص وحشيانۀ رژيم
کھن– که تا حد اعال در اختيار دارد– ترکيب کرده است«
و يا دقيق تر:
»در فرانسه رھايی جزئی )رھائی تکه تکه ،قدم به قدم(
اساس رھائی عمومی )کامل( است .در آلمان رھائی
عمومی شرط غيرقابل اجتناب رھائی جزئی است .در
فرانسه اين )رھائی جزئی( يک واقعيت است .در آلمان،
به دليل غيرممکن بودن رھائی مرحله به مرحله است که
)انقالب( می بايد به يک آزادی کامل منجر شود«.
»برای آلمان ،اين انقالب ريشه ای ،يعنی رھائی عمومی
بشريت ،نيست که تخيلی واھی است ،بلکه رھايی
جزئی«.

)اين بحث را مارکس در مورد آلمان مطرح کرده است.
در آن جا او بر پايۀ رقابت به اين نتيجه رسيده بود ،اما
امروز مسأله ادغام نظام سرمايه داری کشورھای عقب
افتاده طرح است و اين بحث ھر چه بيشتر صادق است(.
به سخن ديگر ،مارکس بر اين اعتقاد است که برای اين
که »تضاد« جامعه به انقالب منجر گردد ،الزاما ً اقتصاد
حاکم نبايد به رشد نھايی رسيده باشد ،ارتباط بين المللی
کشورھا شرايط عينی را در تمام کشورھا آماده می کند.
مارکس در مقدمه به نقد فلسفۀ حق ھگل )جلد  ،٣صص
 (١٨٧-١٧٩در مورد تکاليف مرکب انقالب می نويسد:
»مردم در آلمان در حال آغاز چيزی ھستند که در فرانسه
و انگلستان به پايان می رسد«.
»آلمان روزی خود را در سطح انحطاط اروپايی خواھد
يافت ،قبل از آن که حتی سطح رھايی اروپايی را به خود
ديده باشد«
به عبارت ديگر ،آلمان قبل از آن که انقالب دمکراتيک
خود را انجام داده باشد ،خود را در آستانه انحطاط
سرمايه داری و در نتيجه انقالب سوسياليستی خواھد
يافت.

يعنی اگر در فرانسه به تدريج رژيم حاکم بيشتر و بيشتر
دمکراتيک شده و شرايط برای انقالب سوسياليستی فراھم
گرديده ،در آلمان بدون چنين انقالبی امکان رھايی جزئی
نيز نخواھد بود )اين نظريات ،ريشۀ بحث انقالب مداوم
است که سال ھا بعد توسط تروتسکی در مورد انقالب
روسيه فرموله شد(.
مارکس ادامه می دھد» :در آلمان ،رھاثی از قرون
وسطی فقط ھنگامی ممکن است که از پيروزی ھای
جزئی بر اين قرون نيز رھا شويم .در آلمان ھيچ قيدی
شکسته نخواھد شد ،مگر آن که ھمه نوع قيد و بند
شکسته شود«.
اين ھمه زمانی طرح می گردد که مارکس اعتقاد داشت:
»در آلمان پرولتاريا اکنون در حال شکل گرفتن است«.
ھمين مواضع در خطابيۀ مارکس به اتحاديۀ کمونيست ھا
نيز يافت می شود .اما ،تجربۀ کمون پاريس  ١٨٧١قطعا ً
مارکس را به نتيجۀ درھم شکستن کل دولت سرمايه
داری )با تمام جناح بندی ھا دورنی آن( رساند.
آقای محيط بايد پاسخ دھند که چرا اين مطالب مھم ارائه
شده توسط کارل مارکس را از قلم انداخته است و
کوچکترين اشاره ای ھم به آن نمی کند؟
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»مرحلۀ انقالب« در ايران
با استفاده از متدولوژی مارکسيستی ،پيش از ارزيابی
استراتژی انقالب )»مرحلۀ انقالب«( و تعيين نقش
ترقيخواھی در اين يا آن جناح ھيئت حاکم ،بايستی به سه
مسألۀ محوری اشاره کرد:
اول ،تکاليف انقالب
انقالبات اجتماعی به گفتۀ مارکس زمانی فرا می رسند که
نيروھای مولده )عمدتا ً نيروی کار و ابزار توليدی( در
تضاد با مناسبات توليدی )شکل مالکيت بر توليد( قرار
گيرند .بنابراين برای رشد نيروھای مولده در جامعه يک
سلسله موانع بايد از سر راه کنار گذاشته شوند .به سخن
ديگر يک سلسه تکاليف بايد انجام گيرند .اين تکاليف در
ايران کدامند؟
تاريخ بيش از نيم قرن رژيم ھای بورژوايی سلطنتی و
آخوندی در عمل نشان داده اند که تکاليف عقب افتادۀ
بورژوا-دمکراتيک در ايران به فرجام مطلوب نرسيده
است .مسألۀ ارضی ،مسألۀ ملی ،مسألۀ زنان ،مسألۀ
دمکراسی )جمھوری بورژوايی( کماکان الينحل باقی
مانده اند .علت آن که تکاليف بورژوا-دمکراتيک سنتاً
الينحل باقی مانده اند نيز کوچکترين ارتباطی به شکل
حکومتی دولت سرمايه داری ندارد )حکومت بورژوايی
تاجدار ،عمامه بسر يا کرواتی ھمه دچار اين تناقض ذاتی
اند( .سرمايه داری ايران برخالف بورژوازی اروپايی
که محصول انقالب ھای بورژوا-دمکراتيک بود ،از باال
به دست امپرياليزم بر ايران تحميل شد .بورژوازی ايران
به ھر شکلی که ظاھر گردد ،خصلت انقالبی دارا نيست
و قابليت حل تکاليف عقب افتادۀ بورژوا-دمکراتيک را
ندارد .در نتيجه تحميل يک نظام ناقص الخلقه بر ايران
به دست امپرياليزم ،حل تکاليف بورژوا-دمکراتيک را
مسدود کرده است .در جامعۀ ايران ،مناسبات کھن در
کنار مناسبات پيشرفته مشاھده می شود .مناسبات سرمايه
داری ،شبه سرمايه داری و پيشا-سرمايه داری در پيوند
با يکديگر ديده می شوند .تا حل ريشه ای تکاليف
بورژوا-دمکراتيک ،اين تضاد در جامعه باقی خواھد
ماند.

اقتصاد ايران در بازار جھانی سرمايه داری ادغام شده
است .فراشد اين ادغام ،عوارض مخرب متعددی را به
بار آورده است:
اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی تحميل شده از
سوی امپرياليزم ،عقب افتاده نگھداشته شده است .بخش
عمدۀ نيروی کار نيز غير کارا و عقب افتاده باقی مانده
است .و از ھمه مھمتر به علت مداخالت انحصارات بين
المللی ماھيت طبقاتی دولت تغيير کرده است .ايران
برخالف ارزيابی مدافعان سازش طبقاتی ،تحت کنترل
يک نظام پيشا سرمايه داری نيست .ماھيت رژيم به
تدريج تغيير کرده است .دولت ما قبل از سرمايه داری
ايران ،از دورۀ مشروطيت ) و به ويژه از انقالب سفيد
شاه( به يک دولت بورژوا تبديل گشته است .دولت خمينی
در تداوم و با حفظ تمام خصوصيات رژيم شاه )با شکل
ظاھری متفاوتی( از حرکت ھای توده ای ضد استبدادی
استفاده کرد و به علت نبود رھبری سالم انقالبی ،به
قدرت رسيد .شکل ظاھری آخوندی اين رژيم نبايد منجر
به تجديد نظرطلبی در ارزيابی ماھيت يک دولت بورژوا
گردد.
مفھوم تئوريک اين تغييرات در جامعه ايران اين است که
دوران »انقالب دمکراتيک« در اتحاد با بورژوازی
صنعتی عليه استبدا قرون وسطی ای سپری گشته است.
استبداد آخوندی با استبداد نظام »پيشا سرمايه داری«
کامالً متفاوت است .در اين دوره ،اليحه ھای بورژوازی
در اپوزيسيون عليه دولت »خود« بسيج نمی گردند.
اختالفات آن ھا با ھيئت حاکم تزئينی و دعوا بر سر
قدرت است و بس! در درون بورژوازی ايران ھيچ
عنصر ترقيخواھی وجود ندارد .به گفتۀ مارکس )به نقل
از مقالۀ آقای محيط( به محض استقرار دولت ھای
بورژوايی ،شرايط عينی برای انقالب پرولتاريايی و
سرنگونی آن آماده می شود .در ايران بورژوازی با »دو
دلی« عليه استبداد حاکم مبارزه نمی کند .اپوزيسيون
بورژوا در حال حفظ دولت بورژوايی است .انزجار
بورژوازی از مبارزات مستقل کارگران عليه دولت به
مراتب بيشتر از تنفر آن نسبت به ھيت حاکم است .زيرا
با دولت فعلی در نھايت می تواند کنار آيد .اما با طبقۀ
کارگر ھرگز! در نتيجه در عصر امپرياليزم اپوزيسيون

دوم ،ماھيت طبقاتی دولت بورژوا
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بورژوا از متحدان پرولتاريا نيست -حتی اگر مخالف
حکومت استبدادی کنونی باشد.
بنابراين دورۀ »انقالب دمکراتيک« در ايران از لحاظ
انتقال قدرت سياسی دولتی ،نقداً به پايان رسيده است.
بورژوازی ايران با ھر شکل و شمايلی سال ھاست بر
مصدر قدرت قرار گرفته است .بورژوازی ايران )چه در
ھيئت حاکم و چه در اپوزيسيون( به علت ادغام اقتصادی
ايران در نظام سرمايه داری بين المللی در مقابل حل
تکاليف بورژوا-دمکراتيک الينحل جامعه قد علم خواھد
کرد .متحدان سرمايه داری بين المللی ھرگز برای مردم
تحت ستم ايران دمکراسی به ارمغان نخواھند آورد.
سوم ماھيت دولت آتی
رھبری طبقۀ کارگر )گرچه ھنوز پراکنده و غيرآماده(
تنھا طبقۀ اجتماعی است که قادر به حل تکاليف ريشه ای
دمکراتيک و ض ّد سرمايه داری خواھد بود .جمھوری
شورايی تنھا حکومت رھايی کنندۀ کل قشرھای تحت ستم
ايران از سلطۀ استبداد سرمايه داری است .در ايران
انقالب يا در يک مرحله )انقالب کارگری که آغاز انقالب
سوسياليستی است( صورت می گيرد يا از ابتدا محکوم
به شکست است .از ديدگاه طبقۀ کارگر سرنگونی يک
نظام سرمايه داری آخوندی و جايگزينی آن با يک نظام
سرمايه داری مدرن ،ھيچ تغييری در وضعيت آن ھا نمی
دھد.
نقش نيروھای مترقی و آکادميسين ھای »مارکسيست« در
موقعيت کنونی ھمسويی با نيازھای طبقۀ کارگر و آماده
سازی نظری و تئوريک آن ھا است و نه »ميان بُر زنی«
سياسی و تغذيۀ تئوريک سازشکاران اپوزيسيون.
آقای مرتضی محيط در چه جبھه ای قرار گرفته اند؟
مازيار رازی ،ارديبھشت ھزار و سيصد و ھشتاد و يک

مصاحبه مازيار رازی با راديو پيام :
نگاھی به انتخابات رياست جمھوری
قسمت اول:
در مورد ارزيابی وضعيت کنونی و موضع گيری ما ،آن
چيزی که مد نظر ما است و آن چيزی که در شرايط
کنونی به عنوان يک نيروی انقالبی برای ما اھميت دارد،
اين است که تشخيص بدھيم ويژگی اين انتخابات در
چيست؟ و اصوالً ھيئت حاکم به کدام سمت و سو در حال
حرکت است؟ و از اين زاويه ،تکاليف و وظايفی را که
در قبال آن بر دوش ما ھست ،پس از انتخابات بررسی
جامع و عميقتری کنيم.
بنابراين ارزيابی ما از اين انتخابات نبايد به اين مفھوم
تلقی شود که ما الزاما ً عالقه مند ھستيم که برخوردھای
ژورناليستی بکنيم ،و يا احياناً توھمی به اين انتخابات
داشته باشيم .نه به ھيچ وجه .اصوالً اين انتخابات،
انتخاباتی برای ھيئت حاکم است و انتخاباتی است نمايشی
و اصوالً کل اين داستان ھيچ ارتباط مستقيمی به منافع
طبقۀ کارگر ندارد .اما در عين حال ويژگی ھای اين
انتخابات بايد مورد بررسی دقيقتر قرار بگيرد.
به نظر من انتخابات اخير يک ويژگی خاصی دارد که با
انتخابات گذشته متفاوت است .و اين را ھم در ھمين
روزھا مشاھده می کنيم ،يعنی به ھيچ وجه ما در گذشته
يک چنين شرايطی نداشتيم که خامنه ای اصوالً از ھيچ
کدام از کانديداھا نام نبرد ،و اشاره کند که من نمی دانم
چه کسی انتخاب می شود )اين ھا صحبت ھايی بود که
خامنه ای دو روز پيش در سخنرانی انتخاباتی خود ايراد
کرد( .اين در حالی است که  ۴سال پيش در انتخابات
دورۀ گذشته ،جبھه گيری کرد و تلويحاً و غيرمستقيم از
احمدی نژاد حمايت نمود.
بنابراين اين تناقضاتی که ما آشکارا می بينيم -يعنی اين
که که روحانی می آيد يک سری سخنانی در تلويزيون
ايراد می کند و از طرف ديگر »عارف« از جناح
اصالح طلبان سر می رسد ،اين که جناح ھای ھيئت حاکم
که اصوالً يک پارچه وارد صحنه می شدند ،امروزه به
چند دسته تقسيم شده اند -نمايانگر يک ويژگی و يک
بحران مشخصی است که امروزه ھيئت حاکم با آن روبه
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رو است .اين را ھم ما بايد کامالً مشخص درک بکنيم ،که
بتوانيم وظايف و تکاليف خودمان را در راه سرنگونی
رژيم محاسبه کنيم و بر اساس آن تدارکاتی ببينيم.
به اعتقاد من ٢عامل مھم شرايط را از گذشته متفاوت
کرده است:
اين محاصره ھا و تحريم ھای اقتصادی،
-١
تأثيرات عميقی در سطح جامعه گذاشته است و ما برای
اولين بار در درون ھيئت حاکمه و در درون طرفداران
سرمايه دار ھيئت حاکم ،باز در طی يک سال و يا يک
سال و نيم گذشته مشاھده می کنيم که دو بار بازار دست
به اعتصاب زده و اين وضعيت بی سابقه ای است.
وضعيتی که سرمايه داران نيز تحت تأثير اين تحريم ھا
قرار دارند و صرفا ً تھی دستان و طبقۀ کارگر نيستند که
تحت تأثير اين تحريمات قرار گرفته اند ،خود سرمايه
داران نيز شاکی ھستند و شکايتشان را به نمايندگانشان
منتقل می کنند و امروز می بينيم که اين نمايندگان در
درون جناح اقتدارگرا به جان ھم افتاده اند و اين بحران،
وضعيت را بسيار عميق تر از دوران گذشته کرده است.
نکتۀ دوم ،تھديدات است .تھديداتی که ھميشه از
-٢
طرف اسرائيل شده ،و رژيم در گذشته پاسخ ھايی و
عکس العمل ھايی نشان داده است .ولی مھم ترين
موضوعی که ويژگی اين دوران را تعيين می کند ،مسألۀ
سوريه است .مسألۀ قريب الوقوع بودن سقوط بشار اسد
در سوريه است ،چرا؟
چون بشار اسد تنھا دولتی در منطقه بوده که حامی رژيم
جمھوری اسالمی بوده و اين متحد منطقه ای ايران،
مھمترين عاملی است که رژيم را پايدار نگاه داشته )به
ھمراه کمک ھای متقابل نظامی و حزب ﷲ و حماس و
غيره(؛ درواقع اين رژيم متکی است به يک دولت قوی
در منطقه و اين ھا نگران فروپاشی سوريه و بشار اسد
ھستند .اين ھا نگران اين ھستند که پس از بشار اسد نوبت
خود اين رژيم فرا رسد ،از طريق حمالت و فشارھای
بين المللی.
از طرف ديگر ھم ،رژيم ايران يکی از دولت ھای حامی
خود را از دست داده است؛ زيرا آقای چاوز فوت کرده و
معلوم نيست که دولت بعدی ھمان روابط را با دولت
ايران برقرار کند.

بنابراين رژيم ايران در سطح بين المللی دو حامی اصلی
خود را در حال فروپاشی و از بين رفته می بيند .مسألۀ
روسيه و چين ھم کامالً روشن گرديده ،به اين ترتيب که
بر سر مسألۀ سوريه ،چين ھم با امريکا وارد معامله شده
و بشار اسد را دارند وارد مذاکره می کنند و احتماالً او را
به شکلی روانه خواھند کرد و در صدد ھستند که دولت
جديدی را در آن جا روی کار بياورند .روسيه ھم يک
متحد قابل مالحظه و مھمی برای ايران نمی تواند باشد،
چون خيلی ساده می تواند با امريکا معامله کند و پشت
ايران را خالی نمايد.
بنابراين ھيئت حاکم امروز بيش از ھر دورۀ ديگری
نگران فروپاشی نظام است -از نقطه نظر کادرھای
درونی خود -و اين مسأله ،ويژگی امروز رژيم است .اين
بحث ھايی که ما امروز به طور بی سابقه می بينيم که
درون ھيئت حاکم صورت می گيرد ،و اين حذف گرايی
ھای که انجام می شود ،ھمگی حاکی از اين حقيقت است.
مثالً رفسنجانی که به نظر من يکی از کسانی است که می
توانست اين رژيم را از طريق مذاکرات و ارتباطات بين
المللی و غيره از مخاطره نجات بدھد ،ولی اين که به
چنين شکلی حذف شده ،نشان دھندۀ آن است که در درون
ھيئت حاکم و در درون باند خود خامنه ای ،يک سلسله
مشکالت عميقی وجود دارد که در گذشته وجود نداشته و
اين رژيم مانند گذشته و يا مانند چند سال پيش ،يک رژيم
آخوندی سرمايه داری و در کنترل روحانيت ديگر نيست.
اين رژيم کامالً نظامی شده و سپاه پاسداران و فرماندھان
اين ھا تماما ً از اجزای تصميم گيرندۀ رژيم شده اند و
اعمال نفوذ می کنند.
بنابراين به ھمين داليل اين رژيم کنونی ،يک تفاوت ھايی
با رژيم سال ھای پيش دارد و کامالً تحت کنترل نظاميان
قرار گرفته و از اين زاويه است که خود خامنه ای و
روحانيون و باند اقتدارگرا که دور و بر خامنه ای ھستند
با مالحظه برخورد می کنند و امکان کودتا از طرف
نظاميان وجود دارد و ھمچنين امکان برکناری خود
آخوندھا در اين شرايط می تواند به وجود آيد ،اگر اين ھا
با مالحظه برخورد نکنند.
از اين زاويه يک سلسله مالحظاتی صورت گرفته ،حذف
بسياری از اصالح طلبان ،بخصوص رفسنجانی مرتبط
به اين وضعيت بحرانی درون رژيم است .اکنون مسأله
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ای که برای ما مھم است اين است که ارزيابی بکنيم که
آيا اين رژيم با توجه به وضعيت بحرانی خود و نگرانی
از فروپاشی خودش پس از سقوط بشار اسد در سوريه،
به سمت و سوی نظام امپرياليستی چرخش خواھد کرد؟ و
اين معامالت ھسته ای و غيره را به پايان خواھد بُرد
يانه؟
به نظر من اگر حيات اين رژيم درخطر باشد ،ھمان طور
که در زمان خمينی بود ،اين ھا قابليت اين را دارند که با
امپرياليزم سازش کنند .خمينی اين کار را کرد و جام
زھر را نوشيد ،و خامنه ای و دار و دسته اش نيز اين
کار را خواھند کرد و آمادگی اين کار را دارند ،اما اين
چرخش ،چرخش ساده ای نخواھد بود ،زيرا که اگر خيلی
سريع اتفاق بيافتد ،مثالً اگر خامنه ای توافق کند که
رفسنجانی بيايد اين چرخش را انجام دھد ،واضح است که
ت پايه ھای حزب ﷲ و نظاميان را از دست خواھد
حماي ِ
داد .و اين ھا ممکن است عليه خود خامنه ای برخيزند و
از اين نقطه نظر است که ما امروز تناقض و مسائل و
بحران ھای عجيبی در داخل خود ھيئت حاکم مشاھده می
کنيم .اين امر نتايج مشخصی خواھد داشت و اگر اين
چرخش صورت بگيرد ،واضح است که يک سلسله
امکاناتی برای جنبش کارگری و مبارزات طبقۀ کارگر
در آتيه ايجاد خواھد شد .و اگر نه اين چرخش صورت
نگيرد و اين وضعيت تداوم پيدا کند ،واضح است که
سناريو سياه خواھد بود -از اين نظر که به امکان حمالت
نظامی پس از سقوط بشار اسد و يا تھديدات امپرياليستی
در دورۀ بعد ،دامن زده می شود.
بنابراين از نقطه نظر ما تجزيه و تحليل مسائل امروز
ايران برای وظايف خودمان در راه تدارک انقالب آتی
بسيار حائز اھميت است.
با تشکر
قسمت دوم:
ايشان )ثريا شھابی( گفتند که من بر اين باور ھستم که
اگر تغيير و تحوالتی در جامعۀ ايران رخ بدھد ،اين تغيير
و تحوالت تأثيرات بسيار مثبتی در جنبش کارگری خواھد
داشت!!

من چنين حرفی نزدم! نمی دانم ،شايد اين دوست ما دارد
با آن يکی جناح حزب کمونيست کارگری پلميک می کند
و اين گفته را به من منتسب کرد! من چنين حرفی نزدم و
نوار آن ھست و رفقا می توانند گوش دھند.
بحثی که من کردم اين بود که وضعيت جنبش کارگری
]در ھر يک از اين سناريوھا[ متفاوت خواھد بود .خوب
واضح است که چرا تفاوت خواھد کرد .اگر مثالً دوران
اصالح طلبان ،رفسنجانی و يا حتی خاتمی را مقايسه
بکنيم با دوران احمدی نژاد ،تفاوت ھا را می توان کامالً
مشاھده کرد .در يک دوره ای ،وظايف کمونيست ھا
مشخصا ً اين است که صرفا ً از خودشان دفاع کنند ،تمام
رھبرانشان و يا اعضايشان در زندان ھستند و مجبورند
حول مسائل دفاع از زندانيان سياسی مبارزه بکنند و در
يک دورۀ ديگر که يک سلسله گشايش ھايی ايجاد می
شود ،يک سلسله وظايف ديگری ايجاد می شود ،نه به
اين مفھوم که »مثبت است« ،کسی چنين صحبتی نکرده.
بحث بر سر اين است که تغيير شرايط وظايف متفاوت
ديگری بر سر راه ما قرار می دھد ،ولی وظايف قبلی ما
ھمچنان باقی است .وظيفۀ ما سرنگونی سرمايه داری و
از ميان بردن استيالی سرمايه داری و استقرار حکومت
کارگری است .و اين سرنگونی مفھومش اين است که
يک ابزاری بايد ايجاد شود برای اين سرنگونی .و يکی
از وظايف عمدۀ استراتژيک ما در واقع تشکيل آن ابزار
است و اين ابزار ھم حزب پيشتاز انقالبی است که
متأسفانه امروز در جامعۀ ايران وجود ندارد .در خارج
ھم وجود ندارد .اين احزاب قالبی که در عرض بيست يا
سی سال گذشته ساخته شده اند اصوالً ھيچ ارتباطی به
جنبش کارگری ندارند و قادر نخواھند بود در شرايطی
که تالطمات اجتماعی ايجاد می شود جنبش کارگری را
رھبری کنند ،چون جنبش کارگری و رھبران جنبش
کارگری اصوالً اين احزاب را قبول ندارند.
بنابراين وظيفۀ اصلی ما -که سؤال می شود »چه بايد
کرد؟« -دقيقا ً در شرايط متفاوت و در شرايطی که امروز
ھم وجود دارد ،يکسان است؛ وظيفه يکی است و آن ھم
درواقع ساختن حزب پيشتاز انقالبی برای تدارک انقالب
است .تا اين حزب به وجود نيايد ،و تا اين تدارکات به
شکل مشخص از درون طبقۀ کارگر و از طريق عناصر
آگاه و سوسياليست طبقۀ کارگر ايجاد نشود ،سرنگونی
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اين رژيم امکان پذير نخواھد بود .و اين توھمی بيش
نخواھد بود .اين احزابی که به وجود آمدند و پايۀ
اجتماعی کارگری ندارند ،نمی توانند در دورۀ آتی نقش
مھمی در تالطمات اجتماعی ايفا کنند.
در مورد حکومت من قبالً اشاره کردم ،اين حکومت به
دليل مشخصا ً تحوالت اخير در منطقه ،به خصوص
مسألۀ سوريه دچار ترس و واھمه شده ،چرا که پس از
سقوط اسد امکان آن خيلی بيشتر است که نوبت ايران فرا
برسد .و اين ھا وارد يک سلسله تدارکات برای توافق و
تحوالت نوين می شوند تا خودشان و رژيم را حفظ بکنند.
از اين نقطه نظر در درون رژيم صرفا ً جناح اصالح
طلب و اقتدارگرا نيست ،بلکه در دل اقتدارگرايان ھم
جناح ھای مختلفی شکل گرفته است .اين جناح ھا به اين
مفھوم شکل گرفته است که يک جناحی از اقتدارگرايان
بر اين باورند که بايد ھمان سياست ھای قبلی را ادامه
بدھند و اين ھا عموما ً بخش نظامی اين رژيم ھستند و
يک جناح ديگر ،يعنی بخش ديگری از ھمان
اقتدارگرايان بر اين باورند که بايد چرخشی ايجاد شود که
رژيم حفظ گردد ،از اين نقطه نظر ،اين تناقضی که وجود
دارد و اين چيزھائی که می بينيم ،ناشی از اين واقعيت
است.
به اعتقاد من جھت گيری اصلی رژيم ،جھت گيری ھيئت
حاکم است که به دور باند خامنه ای است؛ آن ھا بر اين
اعتقاد استوار اند که بايد اين تبانی برای حفظ نظام
صورت بگيرد و از اين زاويه ،اين تبانی از طريق
کسانی بايد صورت بگيرد که بتوانند چنين چرخشی را
خوب اعمال بکنند .و اين چرخش ،چرخش ساده ای
نخواھد بود برای ھيئت حاکم ،چون اگر اين چرخش را
به سرعت انجام بدھند -مثالً در ھمين چند روز گذشته
اگر خامنه ای می آمد و اظھار می کرد که رد صالحيت
رفسنجانی بالمانع است و رفسنجانی مطمئنا ً رئيس
جمھور می شد -در واقع اين امکان بسيار وجود می
داشت که پايه ھای حزب اللھی رژيم و نظاميان عليه
خامنه ای حتی کودتا کنند ،بنابراين خامنه ای نمی تواند
اين چرخش را خيلی سريع انجام دھد.
به ناچار مجبور است از طريق مھره ھای خودش عمل
بکند ،ولی اين مھره ھا ،مثالً )سعيد جليلی( و يا شخص
ديگری شبيه اين را به تدريج اعمال بکنند و اين تبانی به

تدريج صورت بگيرد .واضح است در چنين شرايطی که
انتخابات رياست جمھوری شکل می گيرد ،شرايط بسيار
ويژه و پيچده ای است ،متفاوت با دوران گذشته.
از نقطه نظر ما کمونيست ھا ،مسألۀ ارزيابی و تحليل ما
بر اين اساس بايد متکی باشد که چنان چه اين سناريوی
سازش صورت بگيرد ،چه اقداماتی بايد از امروز انجام
بدھيم که وضعيت طبقۀ کارگر را در راه ساختن حزب و
تشکيالتش بھتر فراھم کنيم .اگر قرار است جنگی در
بگيرد و سناريوی سياه به جلو رود و حملۀ نظامی
صورت گيرد ،از امروز بايد چه اقداماتی انجام بدھيم
برای اين تحوالت.
بنابراين از اين زاويه است که ما تحوالتی را که امروز
صورت می گيرد ،ارزيابی می کنيم.
قسمت سوم:
به نظر من شرايط ايران از مدت ھا قبل و اکنون به طور
اخص ،يک شرايط بحرانی بوده است ،از نقطه نظر خود
مردم ايران ،يک آتش زير خاکستر وجود دارد ،اين آتش
زير خاکستر کافی است که جرقه ای در جايی و به شکلی
بزند تا طغيان بکند .اکنون آيا موضوع انتخابات ،اين
جرقه ای است که ما فکر می کنيم زده می شود؟ به نظر
من خير ،اين انتخابات چند روز آينده احتماالً اين جرقه را
نخواھد زد ،چون کنترل کامل و مشکالت و مسائل
مختلفی وجود دارد.
بنابراين در شرايط کنونی ايران ،آتش زير خاکستر در
انتظار جرقه ای است که طغيان کند ،ومسألۀ اصلی که به
عنوان کمونيست ھا برای ما وجود دارد ،ھمين است .ھر
جريان ،حزب و گرايشی خود را به اين نام می نامد و از
اين نام حمايت می کند ،منتھا وقتی که اين حزب می آيد و
می گويد که من »حزب کمونيست ايران« ھستم ،حزب
جنبش کارگری ھستم و رھبران کارگری در درون حزب
من متشکل شدند ،آن موقع ما حق داريم که بگوييم اين
حزب »قالبی« است ،چون حزب طبقۀ کارگر ساخته
نشده و ھيچ حزبی در داخل ايران ،چنين اعتباری ندارد،
که وقتی اين جرقه زده شد بتواند رھبری کند ،بتواند
اعتصاب عمومی سازمان دھد .اين را بايد با ھم بسازيم،
اين حزب را بايد با ھم بسازيم ،تمامی کمونيست ھا بايد
دست به دست ھمديگر بدھند و اين حزب طبقۀ کارگر را
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ب
با ھم بسازند .انواع و اقسام انشعابات در درون احزا ِ
اين رفقا شده ،اين دوران بس است ،رفيقمان می گويد که
من از حزب حکمتيست می باشم ،از حزب حکمتيست
کوروش مدرسی و با اسامی و القاب ديگری .ولی مسأله
ای که ھست ما بايد کوشش کنيم اين جرقه ای که ايجاد
می شود سازماندھی بکنيم ،و اين سازماندھی به اين
مفھوم است که تدارکات يک حزب پيشتاز انقالبی را
ايجاد بکنيم ،که اين حزب پيشتاز انقالبی بتواند در مقابل
تحوالت ،موضع يکپارچه و روشن بگيرد .اآلن موضع
دو حزبی که در اين اتاق نشسته اند را در مورد انتخابات
قبلی ببينيد :يکی وضعيت انقالبی را با اعتالی انقالبی
خلط می کند و می گويد :وضعيت انقالبی يعنی انقالب و
ھر اتفاقی می افتد و توده ھا به خيابان می آيند ،انقالب
است و ديگری می گويد :ھر اتفاقی ھم که می افتد اين
اصوالً ارتجاعی است ،چون رھبری آن ارتجاعی است.
اين ھر دو دچار تناقض ھستند .در نتيجه مسأله ای که
ھست اين است که در واقع مسألۀ ساختن حزب در دستور
کار جنبش کارگری و پيشروان کارگری و ما به عنوان
کمونيست ھا ھست ،يعنی الزمۀ انجام يک کار متشکل
در ارتباط با تدارک انقالب ،اين است که ما بايد اذعان
کنيم که بحرانی در درونمان وجود دارد.
مثالً رفيق ما در اين جا )ثريا شھابی( می گويد:
»کمونيزم در ايران بود و ضربه خورد« .نخير رفيق،
کمونيزم بود و اآلن ھم ھست رفيق ،ولی شما ضربه
خورديد.
در مورد انتخابات ھمان طور که گفتم اين آتش زير
خاکستر وجود دارد و اين انتخابات اخص ممکن است اين
جرقه را نزند ،منتھا مسأله ای که ھست ما به عنوان
کمونيست ھا بايد تشخيص دھيم که امروز چه شعارھای
محوری ای وجود دارد که در حين انتخابات بتوانيم
مطرح کنيم؛ شعارھايی محوری که از آگاھی فعلی طبقۀ
کارگر و جنبش کارگری و مردم ايران می تواند شروع
شود و اين ھا را قدم به قدم و گام به گام با رژيم رو در
رو کند .به نظر من يکی از شعارھای محوری که امروز
می تواند مطرح شود و حول آن مبارزۀ متشکل از طريق
اتحاد عمل در داخل ايران و خارج از ايران صورت
بگيرد ،آزادی زندانی سياسی و باألخص آزادی رھبران
کارگری امروز از زندان ھستند.

يعنی ما در انتخابات به طبقۀ کارگر و جنبش کارگری و
کمونيستی اعالم می کنيم :اين انتخابات درواقع يک
انتخابات بی معنی و بی اساسی است ،زيرا که مرتبط به
ھيئت حاکم است و رھبران واقعی طبقۀ کارگر که می
توانند در انتخابات نمايندۀ ما به عنوان کارگران جنبش
کارگری باشد ،امروز در زندان ھستند .و تا آزادی کامل
اين ھا از زندان ،ما در اين انتخابات شرکت نمی کنيم.
يعنی تحريم انتخابات به شکل فعال به اين مفھوم است که
ما از طريق فعاليت -حتی در دورۀ انتخابات و حتی
روزی که مردم به صندوق ھا رأی می ريزند -با عکس
ھای زندانيان سياسی و با شعارھای »زندانی سياسی آزاد
بايد گردد« ،برويم و مداخله بکنيم و اين آگاھی را سوق
بدھيم به آگاھی بر ضد رژيم و در ھمان روز انتخابات
ھم امکان پذير است و خيلی ھا ھم نقداً اقداماتی شروع
کرده اند و ما ھم به سھم خود اقداماتی کرده ايم که در
دورۀ بعد می توانيم راجع به آن صحبت کنيم که چه
کارھای مشترکی می توان انجام داد.
بنابراين در ارتباط با اين انتخابات خاص ،حول يک
سلسله شعار ھای دموکراتيک می شود فعاليت ھايی کرد
که بنيادھای رژيم را سست کند و اذھان عمومی را آماده
کند برای شرايطی که در آتيه اين جرقه ھا زده می شود.
قسمت چھارم:
در مورد اين بحث که اصوالً در شرايط فعلی انتخابات
چه نوع سياستی بايد داشته باشيم ،نقطۀ شروع ما بايد اين
باشد که ما به عنوان کمونيست ھا واضح است که بايد در
حرکت ھايی که در جامعه می شود ،شرکت کنيم .مگر
اين که طبقۀ کارگر اصوالً در ھيچ چيزی شرکت نکند.
در مورد انتخابات ،اين مسأله صدق نمی کند ،چون خيلی
از توده ھای زحمتکش با وجود مشاھدۀ اين مسائل و
اعتراضاتی که به اين رژيم دارند ،به دليل انتخاب بين
»بد و بدتر« ممکن است به حوزه ھای رأی گيری ھم
بروند .اين مسأله ھميشه در رژيم جمھوری اسالمی بوده
و در دوران خاتمی به اوج خودش رسيد و در  ۴سال
پيش ھم به ھمين ترتيب تعداد زيادی شرکت کردند و اين
بار ھم ممکن است عده ای از توده ھای زحمتکش شرکت
کنند .ما به عنوان کمونيست ھا نمی توانيم در خانه
بنشينيم ،زيرا اين انتخابات مثل ھر اتفاق ديگری در
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جامعه يک سلسله روزنه ھای کوچکی باز می کند ،يعنی
به ھر حال چند ساعتی يک عده ای در تالطم و حرکت
ھستند و تبادل نظر پيش می آيد و يک مقداری ھم در
ھمين چندين ساعت تالطم ،جو باز می شود و اين گونه
نيست که رژيم بتواند با تعدادی از نيروھای سپاه سراسر
جامعه را کنترل نمايد.
وقتی توده ھا به خيابان می آيند و يا در حوزه ھای رأی
شرکت می کنند ،يک مقداری امکان رد و بدل شدن
نظرات و بحث ھا و تبادل نظر و بردن آگاھی و يا
افشاگری ،وجود دارد .بنابراين از اين امکانات و از اين
روزنه ھايی که در اين شرايط اختناق در ايران به وجود
می آيد ،ما به عنوان کمونيست ھا بايد استفاده کنيم و نمی
توانيم فقط در منزل باقی مانده و انتخابات را تحريم کنيم
که سوت و کورتر به نظر آيد .برای اين نوع کارھا
نيازی به کمونيست بودن نيست و ما بايد در جاھايی که
توده ھا ھستند ،دخالت بکنيم.
ولی اين دخالت بايد چگونه باشد؟ اين دخالت ھم يک چيز
دلبخواھی نيست که مثالً حزب کمونيست کارگری به اين
نتيجه می رسد که اآلن شرايط اعتالی انقالبی است و
انفجاراتی صورت می گيرد و انقالب در راه است! و
بنابراين بايد رفت و انقالب را فراخواند! خوب مشخص
است که اين نوع نظرات ،نظر دلبخواھی اين حزب
مشخص است .ولی اين دخالتی که ما می کنيم دلبخواھی
نيست ،دخالت ما بايد حساب شده و از سطح آگاھی فعلی
کارگران و زحمتکشانی باشد که می آيند در اين روز
مشخص برای رأی دھی و انتخاب بين بد و بدتر .بايد ديد
که آگاھی فعلی اين ھا چيست و شعارھا و مطالباتی
مطرح بکنيم که اين ھا را يک قدم به جلو در جھت
سرنگونی رژيم و در جھت مبارزۀ ضد سرمايه داری
سوق دھد .اين ھنر ماست در شرايطی که امکانات و
روزنه ھايی باز می شود .حاال بايد ديد اين شعارھايی
محوری چيست؟ شعاری که می تواند آگاھی را يک قدم
پيش ببرد و ھم مورد پذيرش توده ھا باشد و مورد فھم و
درکشان و ھم اين که آن ھا را يک قدم به جلو ببرد.
به نظر ما اتفاقا ً در چنين شرايط خاصی و نه در شرايط
اعتالی انقالبی -با وجود اين که مسألۀ سرنگونی امروزه
در ذھن بسياری وجود دارد -يکی از شعارھای
دموکراتيک است که آن حلقۀ رابط را ايجاد می کند .يعنی

اين که وقتی توده ھا به خيابان آمده اند و رأی می دھند،
ما به عنوان کمونيست ھا و يا بخشی از پيش ُروی
کارگری ،اتفاقا ً ھمين پيشنھادی را که آن ھا به ما می
دھند ]يعنی شرکت در انتخابات و رأی دادن[ به اين شکل
اجرا می کنيم :بسيار خوب ما می خواھيم رأی بدھيم و
در اين انتخابات شرکت کنيم ،اما رھبران ما در زندان
ھستند .بنابراين ما در اين انتخابات رأی نمی دھيم و
تحريم می کنيم ،چون رھبران ما در زندان ھستند و تا
آزادی تمام زندانيان سياسی و مشخصا ً رھبران ما
انتخابات را تحريم می کنيم.
بنابراين اين صحبتی است که قابل درک است و کسی
نمی تواند اظھار دارد که چرا شما اين بحث را مطرح
می کنيد .دليل آن اين است که رھبران ما در زندانند ،به
شکل سمبوليک ھم دو يا سه اسم انتخاب می کنيم ،مثالً
»رضا شھابی و شاھرخ زمانی و  «...که در زندان
ھستند ،عکس ھای اين رھبران را می بريم و پوسترھايی
در اين رابطه می سازيم )نقداً ھم پوستری ساخته شده و
ھمين شعار را مطرح کرده است( ،بر اساس امکانات و
نيرويمان می شود آن را تکثير کرد و در درون ھمين
حوزه ھای انتخاباتی ،شرکت و اين شعارھا مطرح شود.
اين ھا شعارھايی ھم نيستند که غير مرتبط و بی جا
باشند .شعارھايی ھستند که مرتبط اند به مسأله ،بنابراين
بحث انگيز خواھد شد و يک سلسله تبادل نظرات صورت
می گيرد و واضح است که قدم بعدی و بحث بعدی حول
اين شعار اين خواھد بود که اين رژيم ھمه را دستگير و
اختناق ايجاد می کند ،بنابراين ما بايد خودمان را سازمان
بدھيم؛ در مسيرھای مختلف ديگری که مورد نظر است،
بحث می شود و اين تبادل نظرھا می تواند يک قدم و يک
گام آگاھی فعلی را ارتقا دھد.
اين دخالتی است که امروز کمونيست ھا در داخل ايران
می توانند انجام دھند .بنابراين پيشنھاد ما اين است که بايد
انتخابات را تحريم بکنيم و اين تحريم بايد تحريمی فعال
باشد و در مرکز اين فعاليت مسألۀ آزادی زندانيان سياسی
بايد تحقق پيدا کند و اين يک قدم مرتبطی است که می
تواند مورد اجرا قرار بگيرد.
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جبھۀ واحد »چپ جھانی« و اسالمگرايان ارتجاعی

گفتگوی »مجيد خوشدل« با رفيق »مازيار رازی«
مندرج در سايت »گفتگو«
شھروند يکی از کشورھای اروپايی که باشيم -سياستمدار
و سياست پيشه ھم نباشيم -شالق نوليبراليسم »بی رقيب«
را بر تن خود احساس می کنيم .شکل نوين نظام سرمايه
از محو و انھدام دستاوردھای بشری در دو قرن اخير
لحظه ای ترديد به خود راه نداده است .اجرای بی بديل
سياست رياضت اقتصادی اقشار محروم اين جامعه را
جان به لب کرده ،و عنقريب می رود ،حصر و تحديد
آزادی ھای مدنی و سياسی -با محمل خارجی ستيزی -
فضای اجتماعی و جوّ سياسی در اين کشورھا را به
منتھی اليه راست )که گاھی فاشيسم را تداعی می کند(
منتقل نمايد.
برّ ه کشان اکستريم ھای راست و چپ و مذاھب سازمان
يافته است و دشمنان بشريت دارند با دم شان گردو می
شکنند .احزاب ضدخارجی و ماوراء راست از رشد
غيرطبيعی به مرحله متاستاز رسيده اند.
در بريتانيا ) UKIPحزب مستقل بريتانيا( و رھبر
»کوتاه قد« آن که تا اين اواخر به طنز تلخ دنيای سياست
مثال زده می شد ،بيش از  ٢٦درصد از آرای صاحبان
رأی در انتخابات شورای محلی در ماه می  ٢٠١٣را به
خود اختصاص داده است .اسالمگرايان نيز که از سال
 ٢٠٠٣ميالدی ميخ شان را در دانشگاھھا و زندانھای
بريتانيا کوبيده اند برای شکار پياده نظام عقل باخته از
کمک بی دريغ »چپ جھانی« برخوردار ھستند.

برای نمونه» :مدرسه مطالعات شرقی و آفريقايی دانشگاه
لندن« ،که يکی از مراکز آموزش عالی در انگلستان به
شمار می رود ،زير چکمۀ اسالمگرايان ،چپ جھانی و
عواملی از حکومت اسالمی ايران دارد استخوان خرد
می کند و طيفی از دانشجويان عاصی را روانۀ »پرس
تی وی« و زيرمجموعه آن می نمايد.
با اين حال ،تبليغات نشئه کننده و دروغ ھای شرطی شدۀ
اغلب گروه بندی ھای طيف چپ تمامی ندارد .روز
جھانی کارگر را پشت سر گذاشتيم و ديديم که اعتراض
ھای اجتماعی در کشورھای اروپايی بی رمق و از نفس
افتاده است )فرانسه يک استثناء در اين قاعده است( .اما
گروه بندی ھای مزبور دست بردار نيستند و خيره سرانه
آدرس اشتباه می دھند .شوربختانه ادارات چپ نھادھای
اطالعاتی حکومت اسالمی ايران نيز راه مشابھی را می
روند و ھدف مشترکی را دنبال می کنند.
واقعيتی ست که »آلترناتيو«ھای عملی و نظری موجود
در مقابل »نظم نوين جھانی« دوزخ و برزخ مضاعف را
در بين افکار عمومی غرب تداعی می کند» .مردم« می
بينند و از ميان بد و بدتر ،بد را انتخاب می کنند .در
بريتانيا »ديويد کامرون« و ائتالف او در جبھه نظام
سرمايه قرار دارد و در جبھه »آلترناتيو« ھا» ،جرج
گالوی« ھا ،متحدان اسالمی و »چپ حھانی« نيز ميدان
داری می کنند .اين عناصر بدنام با وحشتی که در دلھا
ايجاد کرده اند ،به تقويت جبھه مقابل کمک شايانی می
کنند.
آش آنقدر شور شده که اقشار زحمتکش جامعه از ترس
اغلب گروه بندی ھای طيف چپ و »آلترناتيو« ھای آنان
به مار غايشه پناه برده اند .در بريتانيا روزانه ٣.١٣
ميليون نفر از اليه ھای تحتانی جامعه روزنامه »«Sun
را که متعلق به امپراتوری رابرت مورداک است
خريداری می کنند .روزنامۀ تابلويدی که به گفته يکی از
روزنامه نگاران شريف مقيم بريتانيا عين طاعون و
سرطان در مغز و جسم و روان جامعه کارکردھای
مخرب دارد.
*
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»حزب کارگران سوسياليست« انگلستان SWP -؛
بزرگترين تشکيالت سياسی چپ در اين کشور ،قرينۀ
حزب توده ايران ،در رابطه با حکومت اسالمی ايران در
سالھای  ١٣٥٧تا  ١٣٦٢شمسی است .رابطه
استراتژيکی اين حزب با جريانھا و نظامھای سياسی
اسالمگرا  -ارتجاعی افکار عمومی بريتانيا را گوشه گير
و خانه نشين کرده است .پنج سال »کمپين ضد جنگ« در
بريتانيا ماھيت ائتالف »چپ جھانی« و اسالمگرايان را
برای افکار عمومی روشن ساخته است.
رابطه تنگاتنگ اين حزب با حکومت اسالمی ايران
بيانگر بحران عميقی ست که چپ جھانی در صورت
بندی ھا و گرايش ھای مختلف بدان گرفتار است» .چپ«
ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست.
بطور مثال ،شايد کمتر ايرانی مقيم خارج کشور اطالع
داشته باشد که بخش اعظم کتابھای تئوريک »حزب
سوسياليست کارگران« انگلستان در ايران بدون
کوچکترين حذف يا سانسور بازانتشار می شود .انتشار
کتابھای مارکسيستی در کشوری که کتابھای شعر و رمان
در آن مثله يا خمير می شود؛ نيز عدم اطالع کنشگران
سياسی ايرانی از اين واقعيت تلخ مشکل را دو چندان می
کند.
طرح باال موضوع گفتگوی تلفنی من با مازيار رازی
است .اين گفتگو بر روی نوار ضبط شده است.

* مازيار رازی ،خوش آمديد به اين گفتگو.
 با سالم فراوان و درود بر مخاطبان گفتگوی شما.* با معرفی کوتاھی از ھويت سياسی خودتان ،گفتگو را
شروع می کنيم.
 من يکی از فعالين گرايش مارکسيستھای انقالبی ھستمو سالھاست در زمينه فعاليتھای کارگری و مدنی کار
کرده ام] .در حال حاضر[ متعلق به حزب و تشکيالت
خاصی نيستم ،ولی اميدم اين است که از طريق مداخالت
عملی و نظری زمينه ای فراھم کنيم که در داخل ايران

يک سلسله فعاليتھای مشخص در ارتباط با تشکيالت
بوجود بيايد که امر سازماندھی انقالب را تسريع کند.
* پديده »چپ جھانی« و رابطۀ آنھا با جريانھا و نظام
ھای سياسی استبدادی ،تاريخ طوالنی ای دارد .با اين
حال بعد از »فروپاشی اردوگاه« و وقفه ای پنج ساله در
تحرکات چپ جھانی ،دو قرائت؛ دو گرايش از ويرانه
ھای سوسياليسم سابقا ً موجود سر برآورد که يکی با نقد
ساختاری از سوسياليسم اردوگاھی تالش کرد با
بازخوانی مارکس و آموزه ھای او ،و نيز متون ديگر ،بر
انحرافات گذشته نوری بتاباند .اين گرايش در تبيين
وضعيت موجود؛ در تبيين اوضاع جھان فعلی تا اندازه
ای موفق بوده ،اما تاکنون از ارائه آلترناتيوھای جايگزين
و مدلھای تغيير اجتماعی از ارائه طرح ھای کلی فراتر
نرفته است .اين بخش از چپ ،موضوع گفتگوی من با
شما نيست.
اما گرايش ديگری از چپ جھانی )که موضوع مصاحبۀ
من با شماست( از دھه نود ميالدی جزو متحدان اصلی
جريانھا و نظام ھای سياسی ارتجاعی ،استبدادی ،اسالمی
ھستند .البته در دوره ھای معين تاريخی )مثل مقطع حمله
نظامی به عراق و افغانستان( ارتباط »چپ جھانی« با
جريانھا و نظام ھای سياسی اسالمگرا ابعاد گسترده تری
به خود گرفته است.
طرح ام را در ھمين جا متوقف می کنم تا نظرتان را در
اين رابطه بشنوم.
 با نکاتی که اشاره کرديد ،موافق ام .در واقع چيزی کهدر سطح بين المللی اتفاق افتاده ،اين است که چپ بين
المللی؛ چپی که ادعای مارکسيسم بودن را داشته؛ ادعای
تشکيل يک حزب بلشويکی را داشته و سازمانھای بين
المللی را برای انقالب ايجاد کرده ،اين چپ دچار بحران
عميقی ست .من ھم خودم از ھمين چپ آمده ام؛ چه در
ارتباط با تشکيالتی که در گذشته داشتيم و چه در ارتباط
با تشکيالت بين المللی که من و گرايش ما عضو آن
بوديم .اين مجموعه پس از دوره ای به اين نتيجه رسيد که
اين بحران بسيار عميق تر از آنی ھست که اين چپ
بتواند نقش مھمی در عرصه بين المللی ايفاء کند .اگر
نگاھی کلی به اين مسئله در ھمين چھار پنج سال گذشته
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داشته باشيم؛ سالھايی که بحران عميق سرمايه داری در
سطح جھان عريان و عيان تر شده ،و کاله برداری ھای
بانکھای بزرگ برای توده ھای وسيعی روشن شده ،و
دوران نئوليبراليسم به بن بست رسيده ،می بينم که توده
ھای وسيعی در اعتراض به اجحافات سرمايه داری در
خيابانھا ھستند ،اما چپی که سی سال تدارک اين تحول را
ديده بود ،اصوالً يا غايب است و يا حضوری کامالً
کمرنگ و غيرتعيين کننده ای دارد .در نتيجه ،در يک
نگاه کلی به وضعيت چند سال گذشته ،می بينيم که اين
چپ؛ چپی که ادعای انقالبی بودن داشته ،چپی نيست که
بتواند از پس وقايعی که امروز در شرف وقوع ھست...
* بسيار خوب!
 در سطح بين المللی بربيايد و سازماندھی کند؛ تحولینوين و سوسياليستی ای را در جوامع اروپايی و آسيايی و
در ساير مناطق پديد آورد...
*بسيار خوب!
 در نتيجه از نقطه نظر وضعيت کنونی ،فقط از سطحعملکرد اين چپ ،ما می توانيم ببينيم که اين چپ در
بحران عميق ھست .و اصوالً نيروھايی که ھمسويی
دارند با اعتقادات مارکسيستی ،با اعتقادات کمونيستی و
سوسياليستی بايد در فکر سازماندھی مجدد چپ انقالبی
در سطح بين المللی باشند...
* متشکرم! من دل ام نمی خواھد بين صحبتھاتان بيايم و
می خواھم صحبت تان به سرانجام برسد ،بنابراين می
خواھم اظھارنظرتان کوتاه تر باشد.
برای اينکه گفتگوی متمرکزتری با شما داشته باشم ،يکی
از جريانات چپ جھانی را زير ذره بين می گيرم:
»حزب کارگزان سوسياليست« انگلستان ،موسوم به
 . SWPرابطه اين حزب سياسی با جريانھا و نظامھای
سياسی اسالمگرا -ارتجاعی زبانزد خاص و عام است؛
به طور مشخص رابطه اين حزب با حکومت اسالمی
ايران.
با اينکه ھميشه تالش کرده ام که مصاحبه ھايم را در
حوزه نظر و تئوريک محدود نکنم ،اما در اين مورد
مشخص چاره ای ندارم تا بخشی از داليل طرفداری

»حزب کارگران سوسياليست« انگلستان از حکومت
اسالمی ايران را در حوزه نظر جستجو کنيم.
به نظرتان پشتيبانی بالمنازع اين حزب از حکومت
اسالمی ايران ،معلول تحليل اشتباه آنھا از ماھيت سياسی
و طبقاتی حکومت ايران است؟ آيا ناشی از درک غلط
آنھا از »تئوری انقالب مداوم« است يا داليل ريشه تری
اين پديده را توضيح می دھد؟
* به قسمتی از پرسش تان اشاره کردم .به اين دليل که
) SWPحزب کارگران سوسياليست انگلستان( بخشی از
چپ بين المللی ست که دجار بحران است؛ حداقل از دھه
گذشته .اما اينھا از چپ ھايی که دچار بحران ھستند،
فراتر رفته اند .ريشه انحطاط و دفاع از حکومتھای
ارتجاعی و ھمسويی و وحدت با جريانات حزب اللھی در
کشورھای اروپايی از سوی اين جريان ،در سال ١٩٦٣
آغاز شد .و آن ھم بر اساس تئوری ھايی بود که »تونی
کليف« يکی از رھبران اصلی  SWPارائه داد ،و آن ھم
بر اين مبناء )که اصوالً بخشی از نظرات مارکس و
تروتسکی را به شکلی عنوان می کرد( :چون سرمايه
داری دچار بحران است)که اين بحث درستی بود( اما
نقش محوری پرولتاريا در سازماندھی انقالب آتی را به
روشنفکران انقالبی محول کرد .ارزيابی اينھا اين بود که
در کشورھای عقب افتادۀ اقتصادی پرولتاريايی به طور
اخص وجود ندارد؛ پرولتاريا فعال نيست .اما چيزی که
وجود دارد و می تواند عليه امپرياليسم قد علم کند،
گرايش ھای روشنفکر-بورژوا ھست .اينھا با تشبيه
دوران فعلی با قرن ھفده و ھيجده ميالدی در اروپای
غربی و مرکزی ،معتقدند که اين طيف برای بازگشت و
استقرار يک سيستم سرمايه داری مدرن تالش و مبارزه
می کند .اين طيف کسانی ھستند که به انقالبھای
ضدامپرياليستی دامن می زنند و دوره ای که اينھا به
قدرت برسند -که چپ ھم به ھر حال بخشی از اينھا
خواھد بود و از اينھا حمايت می کند -پس از اين مرحله
می توانيم صحبت از انقالب سوسياليستی بکنيم.
می خواھم بگويم ،بحثی که اينھا پنجاه سال پيش ارائه
داده اند ،اين است که جريانات روشنفکری در کوبا ،يا
زھبرانی که در سطح کشورھای آسيايی و آفريقايی در
مقابل امپرياليسم ايستاده اند ،الگوی اينھا ھستند...
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* و اين اواخر »چاوز« را تبليغ و تئوريزه می کردند.
 بله ،کامالً .اما ريشه بحث تونی کليف آنقدرھا منحطنبست و به ھر حال بحثی ست که برمی گردد به بحثی که
منشويک ھا در دوران انقالب روسيه می کردند .ولی
اتفاقی که افتاده ،اين است که »کريس ھارمن« از
رھبران »حزب کارگران سوسياليست« انگلستان اين
موضع را تکامل داد و آن را به جريانات ارتجاعی
مرتبط کرد .به اين معنی که بحث تونی کليف را از اين
زاويه تکامل داد که نقش پرولتاريا ديگر نقشی مرکزی
نيست ،اما در شرايط فعلی در سطح جھانی ،راديکاليسم
اسالمی ست که در رأس قرار گرفته و اينھا ھمان
»روشنفکران« مورد اشاره تونی کليف در دوران فعلی
اند...
* بسيار خوب!
 می گويند اينھا می توانند نقشی مترقی ايفاء کنند؛نيروی مترقی انقالبی ضدامپرياليستی ھمين جريانات
ھستند .اينھا در جستجوی يافتن اين جريان در بيست -سی
سال گذشته »حزب ﷲ« را کشف کرده اند...
* که »حزب سوسياليست کارگران« انگلستان در سال
 ٢٠٠٧اين شعار را دادند» :ما ھمه حزب ﷲ ھستيم«!
 بله!* ببينيد ،اگر به تاريخ شصت سال گذشته تحرکات طيف
چپ در جھان از منظری مستقل نگاه کنيم ،فکر نمی کنم
»حوزه نظر« و تئوری ھا بتواند رويکرد جريانات چپ
به گروھھا و رژيم ھای استبدادی و ارتجاعی را به
تنھايی توضيح بدھد .مثالً جرياناتی که تروتسکيست
نبودند و از سنّت »سوسياليسم اردوگاھی« می آمدند ،با
تئوری »راه رشد غيرسرمايه داری« از حکومت اسالمی
ايران و ديگر رژيم ھای استبدادی دفاع کردند.
برای توضيح دادن اين پديده ]نزديکی جريانات چپ به
رژيم ھای استبدادی-ارتجاعی[ آيا نبايد از يک يا چند
فرد ،و يا تئوری ھا فراتر برويم؟
 کامالً بحث شما درست است .من به اين دليل درباره اينحزب توضيح دادم ،چون شما آنرا برجسته کرده بوديد.

بحث شما درست است ،اما من فراتر می روم؛ از زمان
»بين الملل اول« و در درون جنبش کمونيستی-کارگری
انحرافاتی در مقاطع مختلف بروز می کند .انحرافات
اپورتونيستی؛ انحرافات مماشات جويانه و انحرافاتی که
در مارکسيسم تجديدنظرطلبی می کند .ريشۀ اساسی اين
انحرافات -ھمانطور که مارکس اشاره می کند -در اين
است که ايدئولوژی حاکم بر جامعه ،ايدئولوژی ھيئت
حاکمه است .ھيئت حاکمه از انواع و اقسام ابزار و
وسائل استفاده می کند تا جامعه را مرعوب کند .در اين
جامعه گرايش ھای انقالبی-مارکسيستی ھم وجود دارند و
نيروھای اين گرايش تحت فشار ايدئولوژی حاکم به
کجراه می روند .البته »کجراه« رفتن توده ھا داليل
ديگری دارد؛ نبود آگاھی سوسياليستی و نبود تئوری و
نظراتی ست که در توده ھا نمی تواند تکامل پيدا کند .اما
در درون اقشار و رھبران تئوريک مارکسيستی ھم اين
اتفاق صورت می گيرد و تحت فشار بورژوازی اينھا را
مجبور به تجديدنظرطلبی می کند.
در اين رابطه اولين بار »ادوارد برنشتاين« در بين الملل
اول بود که مارکسيسم را مورد سوأل قرار داد؛ ھمين
طور نقش محوری پرولتاريا را مورد پرسش قرار داد.
طرف
پس از او کائوتسکی بود که در جنگ جھانی اول
ِ
امپرياليستھا را گرفت و پس از آن بارھا چنين چيزی را
مشاھده کرده ايم؛ از جمله حزب توده در ايران ،و يا
جزيانات استالينيستی ،مائوئيستی و تروتسکيستی در
اقصاء نقاط جھان .اين امر نشان می دھد که مبارزه برای
تحقق عقايد و اعتقادات و برنامه انقالبی کار ساده ای
نيست؛ بخشی از مبارزات ،مبارزاتی مستمر در درون
طبقه کارگر است و بخش ديگر ھم نگه داشتن خود ،و
کار پرحوصلۀ طوالنی در درون جنبش کارگری برای
آماده کردن انقالب است؛ در عين حال مبارزه با
انحرافاتی که بايد انتظار داشت که بروز پيدا می کند و ...
* می خواھم تالش کنم ،پرسش ام را از منظری متفاوت،
در زمان حال اجتماعی اش کنم :به طور مشخص در يک
دھه گذشته اغلب جريانات سياسی طيف چپ؛ در اينجا
»حزب کارگران سوسياليست« انگلستان از بحران ھويت
و بحران مخاطب در رنج بوده اند .اگر در دھه نود
ميالدی اين حزب قادر بود در کمپين ھای اعتراضی
طيفی از افکار عمومی را به خيابان بياورد ،از سال
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 ٢٠٠٥به اين سو ،بخش اعظم پياده نظام اين حزب در
خيابان ،يا از ھواداران ختنه شدۀ اين جريان؛ يعنی
»حزب رسپکت« ھست يا از نيروھای اسالمگرا.
نکتۀ من :از آنجا که »حزب کارگران سوسياليست«
انگلستان قادر نيست ،پشتيبانی کارگران و افکار عمومی
مترقی را به خودش جلب کند ،به نيروھای ارتجاعی
اسالمگرا روی آورده .شايد ھم بشود گفت ،رويکرد اين
تشکيالت به جريانات اسالمی ،ارتجاعی باعث شده که
افکار عمومی از آنھا رويگردان شود .نظرتان را می
شنوم.
 به نظر من سوأل خيلی خوبی ھست .و آن ھم برمیگردد به وضعيتی که سوسياليست ھا و اصوالً سوسياليسم
در سطح بين المللی در چند دھه گذشته داشته است .اين
مسئله نشان دھندۀ اين است که اصوالً اعتبار سوسياليسم
در سطح جھان خدشه دار شده است؛ به دليل اتفاقاتی که
در شوروی ،چين ،کوبا و کشورھای ديگر افتاد و
تاکتيکھا ،برخوردھا و استراتژی بسيار اشتباھی که
اعمال شد...
* اين اشتباه ھا اغلب شان اشتباھاتی استراتژيک بودند تا
اشتباھات تاکتيکی.
 کامالً .اشتباھات استراتژيک بودند ،اما به ھر حالاشتباھات تاکتيکی ھم به دنبال اشتباھات استراتژيک
آمدند .اما آنچه که می خواستم ذکر کنم ،در ادامه صحبت
شما؛ که سوأل مھمی است .آنچه که در سطح جھانی
امروز بارز است و تبليغات امپرياليستی و سرمايه داری
آنرا تشديد کرده ،اين سوأل است که در سطح وسيعی در
بين توده ھا مطرح کرده :ما )يعنی سرمايه داری و
امپرياليسم( مشکالت داريم و در بحران به سر می بريم،
منتھی آلترناتيو چيست؟ اگر قرار است آلترناتيو
»شوروی« باشد؛ نظام سياسی استبدادی که خفقان ايجاد
کرده بود ،خب ،طبقه کارگر و توده ھای وسيع! آيا اين را
می خواھيد در مقابل چيزی که ما داريم؟
آيا آلترناتيو شما »کوبا« ھست؟ کشوری که مخالفان را
به شدت سرکوب می کند؛ زندانيان سياسی دارد و اصوالً
اقتصاد اش عقب افتاده تر از کشورھای سرمايه داری
است.

اما احزابی که اسم برديد؛ مثالً »حزب کارگران
سوسياليست« انگلستان ،ھمين چند ماه پيش بخشی از
اعضاء خودش را بدون ھيچ استدالل؛ بدون اينکه بحثی
صورت بگيرد...
* اخراج کرد!
 اخراج کرد .اين اعمال ،لطمه ھای بيشتری می زند.نبود دموکراسی سوسياليستی -کارگری در اين احزاب به
خوبی ديده می شود .اصوالً رقابت ما با بورژوازی در
اين صحنه کمرنگ بوده .نه تنھا کمرنگ بوده ،بلکه اين
جريان به عنوان يک تشکيالت بسيار خشن ارعاب کننده
خودش را نشان داده.
اما يک جريانی مثل حزب ليبرال يا دموکرات در جوامع
بورژوازی ،عضو آن می تواند حق گرايش داشته باشد؛
می تواند نظر بدھد و بی جھت ھم اخراج نمی شود ،برای
اينکه ساخت و سازھای دموکراسی در اين احزاب ھست.
در صورتی که در احزاب به اصطالح انقالبی
مارکسيستی خشن ترين برخوردھا نسبت به اعضاء می
شود...
* لطفا ً اظھارنظرتان را در رابطه با پرسش ام خالصه
کنيد.
 بسيار خوب ،نظرم را جمع بندی می کنم .دليلی که اينھاطرفدار ندارند؛ رشد نمی کنند و حتا طرفداران شان را
از دست می دھند ،يکی ،سياستھای اشتباه آنھاست؛ به
دليل تجديدنظر کردن در اصول مارکسيستی .که در نتيجه
ھم سو و ھمجوار با جريانات ارتجاعی می شوند .طبيعتاً
توده ھای وسيعی در جامعه از اينھا فاصله می گيرند؛
زنان ،جوانھا و کسانی که در صف مقدم مبارزات
ضدسرمايه داری بوده اند ،در تظاھرات آنھا شرکت نمی
کنند .دليل ديگر اش اين است که اينھا فاقد دموکراسی
سوسياليستی در درون تشکيالت شان ھستند و...
* به رابطه استراتژيکی »حزب کارگران سوسياليستی«
انگلستان با رژيم اسالمی ايران اشاره کرديم .اين رابطه
را از منظری متفاوت مورد توجه قرار می دھم :بازچاپ
کتابھای اين حزب در ايران.

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٣٩

مسئله مطبوعات و انتشارات در ايران تحت حاکميت
نظام اسالمی حکايت دراز دامنی ست .حتا کتابھای شعر
و رمان ھم در ايران با سانسورھای غيرانسانی مواجه
ھستند و بسياری از کتابھا اجازه انتشار پيدا نمی کنند.
اما سالھاست ،بخش اعظم کتابھای پايۀ اين حزب بدون
ذره ای تغيير و سانسور در ايران بازانتشار می شود؛
بطور مشخص تعدادی از کتابھای »کريس ھارمن« را
نھادھای امنيتی به مراکز آموزش عالی می فرستند.
پرسش ام :رژيم اسالمی ايران از بازانتشار کتابھايی
نظير »عليه پست مدرنيسم«» ،مارکسيسم و امپرياليسم
نوين«» ،مارکسيسم و فلسفه«» ،مانيفست سرمايه
داری« ،و ھمانطور که گفتم ،کتابھای کريس ھارمن چه
ھدفی را دنبال می کند؟ آن ھم رژيمی که ھزاران نيروی
چپ و آزاديخواه را زندان ،شکنجه و اعدام کرده.
 بله ،نام اين کتابھا را قبالً در مقاله ای مورد توجه قرارداده بودم .به نظر من به دليل حمايتی که اينھا در سطح
بين المللی از رژيم می کنند؛ مثالً به »حزب رسپکت«
اشاره کرديد و آقای »جورج گالوی«؛ که ايشان عمالً
سخنگوی رژيم در خارج کشور است .ايشان در
تلويزيون رژيم ]پرس تی وی[ مرتب دعوت می شود و
مواضع او تقويت موقعيت و سياست ھای رژيم ج .
اسالمی است؛ از زاويه ديدگاھھای خودش و »ضديت با
امپرياليسم«.
»حزب مارگران سوسياليست« انگلستان ھم به ھمين
منوال است .وقتی اينھا برای »حزب ﷲ« لبنان پول جمع
آوری می کنند؛ وقتی در تبليغات شان به عنوان سخنگوی
رژيم ھای وابسته به رژيم ايران عمل می کنند ،به ھر
حال موقعيت اجتماعی آنھا را متفاوت می کند با جرياناتی
که نظرات متفاوتی دارند.
در رابطه با انتشار کتابھايی که نام برديد در ايران؛ در
کشوری که به قول شما جلو انتشار رمانھا و غيره را ھم
می گيرند .اضافه بر آن حتا مخالفان ھيئت حاکم؛ اصالح
طلبان را ھم سانسور می کنند و روزنامه ھای آنھا را ھم
می بندند .بنابراين ارزيابی رژيم بر اين اساس است که
کی خودی است و کی خودی نيست .حاال اينکه محتوای
کتابھا چی ھست ،زياد برای شان مھم نيست .مسئله رژيم

اين است که بايد به اينھا پوئنی بدھد در ازاء خدمتی که
به شان می کنند .خدمتی که  SWPو Respect Party
به رژيم ايران می کند ،از چاپ ھزاران کتاب فراتر
است .اضافه بر اين کتابھايی که در ايران منتشر می
شود ،نظرات مارکسيستی در آنھا ارائه نمی شود؛
نظرات تجديدنظر طلبی در مارکسيسم است...
* اگر بخواھم به نکته شما استناد کنم ،نيروھای طيف
چپ ايرانی در داخل و خارج که ھمگی رويزيونيست
نيستند و از آموزه ھای مارکس عدول نکرده اند .پرسشی
که برای من مطرح است :چرا نيروھای مستقل طيف
چپ؛ حداقل آنھايی که مخالف حکومت اسالمی ايران
ھستند ،در رابطه با انتشار ھدفمند کتابھای مورد اشاره
در ايران کار فکری نکرده اند؟
 نيروھای چپ ما ھم متأسفانه مثل نيروھای چپ بينالمللی دچار بحران عميقی ھستند .نه تنھا اينھا به اين
موضوع انتقاد نکردند ،بلکه گرايش ھايی در ايران
نشرياتی منتشر می کنند که در آنھا مواضع آقای کريس
ھارمن و رھبران  SWPرا تبليغ می کنند .و اين به دليل
نداشتن يک پرسپکتيو انقالبی در درون چپ است .اصوالً
به نظر من چپ درگير چيزی نيست؛ چپ اپوزسيون
دچار بحران بسيار عميقی ست و جھت گيری اصلی اش
را از دست داده .اين انشعاباتی که ما می بينيم ،نتيجه
ھمين بحران عميق است .البته چنين چيزی را اعالم نمی
کنند ،اما وانمود می کنند که نماينده طبقه کارگر و
بازگوکننده نظرات مارکسيستی ھستند...
* اگر بخواھم روی يک نکته تأکيد کنم؛ وجه تمايز
نيروھای چپ مخالف حکومت ايران با ديگر نيروھای
چپ ،ھمان وجه »مخالفت« آنھا با حکومت اسالمی ايران
است .پرسش ام اين است که اين چپ با ھر پسوند و
پيشوندی که دارد ،از منظر مخالفت با حکومت ايران؛
حتا از منظر افشاگری چرا نوری به فاجعه »مارکسيسم
دولتی« در ايران نتابانده؟
 ھمانطور که گفتم ،اينھا چشم انداز کار انقالبی ندارند.در واقع تشخيص نمی دھند  SWPکه به اصطالح از
عقايد مارکسيستی دفاع می کند ،چرا مورد حمايت رژيم
قرار می گيرد .اين مسئله حداقل برای مارکسيستھا و چپ
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انقالبی که می خواھد تدارک انقالب را ببينيد ،اھميت
زيادی دارد .تنھا موردی که به اين موضوع نقد کرده،
مقاله ای بود که ما به زبان انگليسی نوشتيم برای مدعوين
بين المللی.
البته عدم درگيری چپ فقط محدود به اين مسئله نيست و
آنھا نسبت به بسياری از مسائل ديگر حساسيت نشان نمی
دھند؛ مثالً در رابطه با نقش محوری طبقه کارگر و
مسائل مھمتر از آن ،چپ ما حساستی ندارد.
* وقت مصاحبه تقريبا ً تمام شده و متأسفانه نمی توانم
يکی دو پوشه مھم را باز کنم .اما می خواھم گوشه يک
پوشه را باز کنم :از سال  ٢٠٠٠ميالدی به اين سوی،
درصد کمی از پناھجويان ايرانی در انگلستان از قشر
دانشجو بودند .از ھمين سال تا چند ماه بعد از خيزش ٨٨
دانشجويانی برای ام می گفتند ،از نزديکی به جريانات
دانشجويی که در ايران پالتفرم چپ دارند ،نه تنھا دوری
می کنند ،بلکه از اغلب آنھا وحشت دارند.
از اين تجربه ،شايد بشود گفت که پروژه رژيم در اشاعه
»مارکسيسم دولتی« در بين قشر جوان ايران با شکست
مواجه شده.
اما در خارج کشور وضع تا حدودی متفاوت است .به اين
معنی که »چپ جھانی« با ھمراھی جريانات اسالمی
توانسته اند طيفی از قشر جوان را؛ خصوصا ً در
دانشگاھھا به سوی خودشان جلب کنند.
تجربۀ شما در اين رابطه چه می گويد؟
 مسئله ای که ھست ،اصوالً امپرياليسم از نقطه نظرخودش مدعی ست ،کمونيسم و مارکسيسم را شکست
داده؛ ارزيابی اش اين است که »اتحاد شوری« را سوق
داده به طرف سرمايه داری ،چين را از بين برده و کوبا
ھم در حال ھل داده شدن به پذيرش نظام سرمايه داری
است .ولی مسئله ای که ھست ،اجحافاتی ست که
امپرياليسم در سطح بين المللی انجام داده؛ اشغال ھا و
حمالت نظامی که امپرياليسم انجام داده ،سنتا ً در چھار
دھه گذشته رھبران مقاومت در درون چپ انقالبی و
کمونيستھا بوده.

اما از آنجايی که اين اعتبار از بين رفته ،تودھای مردم
ھميشه به دنبال آلترناتيوھا ھستند و اين آلترناتيوھا را در
دو دھه گذشته در جريانات اسالمگرا پيدا کرده اند .به
زبانی کسانی که در شرايط کنونی راديکاليزه می شوند،
به طرف کمونيسم و مارکسيسم نمی آيند و می روند به
طرف جريانات اسالمگرا .و الزاما ً کسانی که به سمت
جريانات اسالمگرا می روند ،ممکن است معتقد به آنھا
نباشند .آلترناتيو ديگری نيست؛ آلترناتيو سوسياليستی به
معنی واقعی کلمه.
اما نکته ای از داخل ايران اشاره کرديد که به نظر من
نکته مھمی است .متأسفانه بخش ھايی از چپ سلسله
اقداماتی در داخل ايران در ميان دانشجويان انجام دادند
که در مقطعی به دستگيری بخشی از آنھا منجر شد.
متأسفانه از آنجا که اينھا شيوه کار علنی در ايران پيش
گرفتند ،روزنه ھايی را باز کرد که رژيم بتواند در بين
دانشجويان رخنه کند.
بنابراين جوانانی که در داخل ايران می خواھند به طرف
اعتقادات سوسياليستی بيايند ،با ترس و وحشت می آيند،
چون به آنھا اعتماد نمی کنند...
* پرسش قبلی ام را با مستند کردن ،به نوعی ِگرد می
کنم :فضای سياسی در دانشگاه  SOASلندن نسبت به ده
سال گذشته تغييرات فاحشی کرده و تا حدی حضور
اسالميست ھا در کنار چپ جھانی در اين دانشگاه
محسوس است .اين طرح از تجربه شخصی ام است.
پرسش ام :برای اين بحران )بحران از اين زاويه که اين
نيروھا خودشان را به عنوان آلترناتيو نظام سرمايه جار
می زنند( آيا کاری از سوسياليست ھا و مارکسيستھای
مستقل؛ و يا از گرايش ھای ديگر ساخته است؟
 می شود کاری کرد؛ من تجربه خودم را ذکر می کنم:از چھار پنج سال پيش تا کنون گرايش ما در سطح بين
المللی اين مسائل را انعکاس داده .به نظر من داشتن يک
آلترناتيو مارکسيستی پاسخ مناسبی در اين شرايط است.
چون توده ھای وسيعی در خيابان ھستند و نارضايتی ھا
بسيار عميق است .و ھمانطور که به درستی اشاره
کرديد ،جرياناتی نظير  SWPديگر جذابيتی در بين توده
ھا ندارد .بنابراين به دليل نبود ظرف و رھبری انقالبی،
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گرايش ھای راديکال جامعه به سوی مثالً »مارکسيسم
اسالمی« می روند؛ به قول شما در  SOASو در
دانشگاھھايی که سنتا ً جای فعاليت چپ انقالبی و
مارکسيستھا بوده .به نظر من ما بايد در تدارک يک
ظرف و رھبری آلترناتيو باشيم .ما بر اساس تجربۀ بين
المللی که ذکر کردم ،و بر اساس تجربيات ديگری که
داشتيم ،اين کار را آغاز کرديم تحت عنوان »گرايش
احيای مارکسيسم«.
* به ھر حال ،طول و عرض اغلب جريانات مارکسيستی
و آلترناتيو آنقدر کوچک است که گاھی اصالً به چشم
نمی آيد و يا برخی ديگر در گير و گرفت مسائلی ھستند
که نسبت به آنھا نقد دارند.
مازيار رازی گرامی ،از شرکت تان در اين گفتگو يکبار
ديگر تشکر می کنم.
 با تشکر فراوان از شما برای زحماتی که می کشيد وتشکر از مخاطبان گفتگوی شما.
*

*

*

تاريخ انجام مصاحبه ٢ :ماه می ٢٠١٣
تاريخ انتشار مصاحبه ١١ :ماه می ٢٠١٣
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مقدّمه ای بر مفھوم حزب پيشتاز کارگری
)بخش دوم(
مقالۀ پيش رو بر مبنای دخالتگری رفيق مازيار رازی در
بحث ھای پيرامون حزب پيشتاز انقالبی که در تاريخ ٣
ژوئن  ،٢٠١٠پس از انشعاب از سازمان »گرايش بين
المللی مارکسيستی« ) (IMTو ھمراه با اعضای سابق
اين گرايش در تجمع »به سوی يک گرايش بين المللی«
انجام گرفت ،به زبان انگليسی نوشته شده است و اکنون
ترجمۀ فارسی آن برای نخستين بار در نشريۀ ميليتانت
منتشر می شود.
کارگران و حزب پيشتاز
جنبۀ ديگری که مايلم توضيح دھم اين است که به اعتقاد
ما ،امروز در جامعۀ ايران کارگران پيشرو فراوانی
وجود دارند -البته بايد اضافه کنم که برخی با گرايش ھای
»کارگر-کارگری« ،اصوالً ھر کارگری را پيشرو می
خوانند و معتقدند کارگران ھر يک از آگاھی مشابھی
برخودارند .از سوی ديگر اين گرايش نيز وجود دارد که
»روشنفکر« در درون حزب ،کسی است که می خواند و
می نويسد ،زمان برای يادگيری يا مطالعۀ تاريخ دارد،
مقاله و کتاب تھيه می کند و غيره .به عبارت ديگری،
روشنفکران در حکم تئوريسين ھا يا »ايدئولوگ«ھای
طبقۀ کارگر ھستند .من با اين ھر دو مفھوم )يا بايد گفت
»تحريف«( مخالفم .به گمان من ،ما در ميان کارگران،
کارگرانی پيشرو داريم .مقصود من از کارگر پيشرو،
روشنفکران ھمطبقهای ھای خود
کسانی است که در واقع
ِ
گران
ھستند ،و اين ھا ھمان کسانی ھستند که ما »کار
ِ
روشنفکر« می ناميم؛ کارگرانی که قادر به مطالعه )حتی
کف
کتب تئوريک( و قلم زدن ھستند ،کسانی که در
ِ
کارخانه و محلّ کار حضور دارند ،به ھمان ميزان
ديگران کار می کنند ،اين ھا ھستند که به رھبران عملی
طبقۀ کارگر تبديل می شوند .اين ھا ھمان کارگران
پيشرويی ھستند که اساسا ً جذب می شوند ،ھمان کسانی
که بايد پيدا و به سوی حزب پيشتاز کارگری جذب کنيم.
از سوی ديگر ما روشنفکرانی را داريم که عموما ً از
پيشينۀ دانشجويی و خاستگاه طبقۀ متوسط می آيند ،کسانی
که در قياس با ديگران زمان بيشتری برای مطالعه و
نوشتن داشته و در نتيجه از قابليت ھای ذھنی باالتری
برخوردارند ،با اين وجود در عمل به اثبات رسانده اند که

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٤٢

قابل اعتمادند و به سوی طبقۀ کارگر تمايل دارند ،در
درون طبقۀ کارگر شناخته شده اند و مورد پذيرش و
احترام طبقۀ کارگر ھستند .اين قشر يا گروه را
روشنفکران کارگری« می ناميم.
»
ِ
بنابراين نخستين گرو ِه موجود در درون طبقۀ کارگر را
»کارگر روشنفکر« و دومين گروه را »روشنفکر
کارگری« می ناميم .بنابراين ترکيب اين دو قشر در
جامعه به معنای آغاز به ايجاد حزب پيشتاز خواھد بود.
حزب پيشتاز خود و طبقۀ کارگر را برای انقالب آماده
خواھد کرد .اگر اين حزب وجود نداشته باشد ،و چنان چه
يک حزب بدون روشنفکران کارگری ،بدون مداخله در
درون طبقۀ کارگر و جذب رھبران عملی آن )و نه ھر
کارگری( شکل بگيرد ،در آن صورت چنين حزبی
انحطاط پيدا می کند ،به حزبی بوروکراتيک مب ّدل می
ب روشنفکران )ھرچند که ھنوز خود را
شود ،به حز ِ
حزب لنينيستی بنامد( ،اين برخالف مفھوم حزب پيشتاز
از نقطه نظر ماست .ما ھرگز باور نداريم که ساختن يک
گروه يا سازمان در سطح ملی يا بينالمللی با  ١۵٠يا
حتی  ٢٠٠ھزار روشنفکر ،شايستۀ نام حزب پيشتاز
باشد .حزب پيشتاز بايد به طور اکيد ارتباط و پيوندی
نزديک و ارگانيک با کارگران روشنفکر ،يعنی رھبران
عملی جنبش کارگری ،داشته و در مرکز توجه آن ھا
باشد.
بنابراين بر اين اساس اگر چنين کارگرانی غايب باشند و
مثالً  ۵يا  ١٠روشنفکر با قابليت ھای فراوان در مطالعه،
ترجمه و نوشتن بھترين مطالب تئوريک گرد يکديگر
جمع شوند و سپس ايجاد »حزب« را بدون حتی تالش
برای جذب رھبران کارگر جامعه اعالم کنند ،يک چنين
بهاصطالح »حزب«ی ،به کاريکاتوری از حزب پيشتاز
تبديل می شود .چنين رويکردی يک انحراف تام و تمام
از مفھوم حزب پيشتاز خواھد بود .اين حزبی نيست که ما
به دنبالش باشيم ،بلکه برعکس کاريکاتوری است که بايد
از آن فاصله گرفت .به عالوه موضع اعتقاد يا عدم اعتقاد
به دمکراسی ھم در يک چنين کاريکاتورھايی ديگر
مطرح نيست .مسألۀ دمکراسی ،مسأله ای است که تنھا
وقتی حزب پيشتاز به مفھوم حقيقی آن شکل گرفت ،آن
گاه موضوعيت و اھميت پيدا می کند .واال اگر ٣٠ ،٢٠
يا  ۵٠روشنفکر گرد ھم جمع شوند و حقوق دمکراتيک
به ھم اعطا کنند ،باز ھم اين حزب پيشتاز نخواھد بود.
بنابراين ،معيار ،داشتن بحث ھای دمکراتيک نيست؛

معيار اصلی ،برخورداری از بخش پيشتاز کارگران در
درون حزب است .و اين دقيقا ً ھمان چيزی است که حزب
بلشويک بود .آن ھا مترقیترين و پيشروترين عناصر
درون جنبش طبقۀ کارگر و بعدھا شوراھا را جذب يا
عضو کردند.
به ھمين ترتيب اگر ما نوعی از حزب داشته باشيم که
تماما ً از کارگران و حتی بخش پيشتاز آن شکل گرفته،
ولی فاقد تجربۀ تاريخی و بينالمللی باشد ،در آن صورت
ھم پس از مدتی به انحراف خواھيم رفت .آن ھم به
ب اين
تعدادی بوروکرات تبديل خواھند شد .بنابراين ترکي ِ
ت ايجاد حزب پيشتاز است و اين ھمان
دو گروه ،ضرور ِ
چيزی است که ما حزب پيشتار می ناميم .اين »حزب
پيشتاز« به دليل برخورداری از فضای دمکراتيک ،درک
کرده است که به يک نظام دمکراتيک به منظور توسعۀ
خطوط عملی که مستقيماً از طبقۀ کارگر می آيد ،نياز
دارد .بنابراين نمی تواند منحط شود .يعنی می تواند به
ھدف خود خدمت کند ،عمالً می تواند بر تدارک انقالب و
جذب کارگران بيشتر متمرکز شود و غيره.
البته اين يک حزب اقليت است؛ اولی تنھا تا زمان آغاز
بحران سياسی در جامعه در اقليت خواھد بود .يعنی اين
حزب اقليت می تواند نھايتاً به حزب اکثريت تبديل شود.
اما از آن جا که ايدئولوژی غالب ،ايدئولوژی بورژوايی
است ،و اين ايدئولوژی در درون طبقۀ کارگر و خرده
بورژوازی رخنه می کند ،و از آن جا که بحران اقتصادی
به باالترين سطح خود رسيده و حزب قدرتمند کارگری
در درون جامعه وجود ندارد و ھمه چيز در دستان
بورژوازی است» ،حزب پيشتاز« ،قرار است که يک
حزب اقليت باشد و طی مقطعی در اقليت باقی بماند.
مھمتر از اين ،ايدئولوژی سرمايه داری و بورژوازی
بعضاً ،به ويژه در اين مقطع ،ايدئولوژی ھای ديگری را
نيز تشويق به رخنه کردن تدريجی در درون طبقۀ کارگر
می کند :و آن ھم در واقع ايدئولوژی ھای خرده
بورژوايی است که به اسم طبقۀ کارگر ،به نام حزب
لنينی و مارکسيزم ،به درون طبقۀ کارگر می رود .اين ھا
خرده بورژواھايی ھستند که از سوی بورژوازی برای
رخنه به درون طبقۀ کارگر و منحرف کردن تدارکات
برای انقالب سوسياليستی تشويق می شوند .بنابراين آن
چه شاھدش ھستيم ،اين است :ما با بورژوازی و
ايدئولوژی بورژوايی رو به رو ھستيم ،آن ھا مطبوعات،
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رسانه ھا ،پارلمان و تمامی ابزارھای خود را دارند .آن
ھا ھمانند امروز سعی می کنند که انقالب سوسياليستی را
متوقف کنند يا مانع آن شوند .در رأس اين ھا ما خرده
بورژوازی را داريم ،و خرده بورژوازی می تواند شکل
ھای متفاوتی به خود بگيرد .برخی از آن ھا در قالب و
شکل »مارکسيزم« ظاھر می شوند .خودشان را
ِ
مارکسيست می نامند )مانند بسياری از سازمان ھای ِشبه
تروتسکيستی ھمچون  SWPدر بريتانيا( و وب سايت ھا
و نشرياتشان آکنده است از موضوعاتی در ارتباط با
مارکسيزم .در واقع اما آن ھا س ّد راه انقالب سوسياليستی
حقيقی شده اند ،به سردرگمی دامن زده اند ،با عقايد
رفرميستی خود و ھمين طور به ھمراه کارگرانی که در
جنبش سنديکاليستی ھستند ،کارگران آنارشيست و غيره،
مشغول ايجاد توھماتی دربارۀ نظام موجود ھستند.
بنابراين اکنون پرسش اين است :با درنظر داشتن اين که
در شرايط کنونی رخنه کردن اين قبيل ايدئولوژی ھا )به
ويژه از سوی خرده بورژوازی( به درون طبقۀ کارگران
در حال سد کردن مسير انقالب سوسياليستی است ،ما چه
ابزارھايی را بايد برای حفظ آگاھی حقيقی سوسياليستی
که در اقشار مشخصی از طبقۀ کارگر تکامل می يابد،
ايجاد کنيم؟ مسأله اين است.
ما با اعتقاد به اين که آگاھی سوسياليستی از مغز چند
تئوريسين يا روشنفکر تراوش نمی کند يا با خواندن
تعدادی آثار از سوی بهاصطالح مارکسيست ھا و
روشنفکران دانشگاھی و حزبی و غيره به دست نمی آيد،
می گوييم که آگاھی سوسياليستی در اصل از طريق
فعاليت روزمرۀ پراتيکی اقشار مختلفی از جامعه حاصل
می شود؛ فعاليت پراتيک عليه نظام سرمايه داری،
فعاليت پراتيک که مردم تنھا فشار انجام می دھند و وادار
می شوند که برای اعتصاب سازماندھی کنند ،کميته ھايی
را -کميته ھای اعتصاب -ايجاد و مستقر سازند ،و به اين
ترتيب به آگاھی سوسياليستی ،به معنای فھميدن ضرورت
ايجاد فرماسيون ديگری به جای دولت بورژوايی کنونی،
دست می يابند.
بنابراين طبقۀ کارگر به تدريج در جامعه از طريق فعاليت
ھای روزمره ،و فارغ از ھر حزب و عقايد مارکسيزم،
به آگاھی سوسياليستی دست می يابند و به اين نتيجه می
رسند که برای ايجاد يک حکومت جديد ،حکومتی که
حقيقتاً منافع طبقۀ کارگر را در کليت آن حفظ کند ،اين

دولت بورژوايی بايد سرنگون و ملغی شود.
اين نوع آگاھی سوسياليستی در جامعه حضور دارد .اما
چه ابزارھايی بايد برای جلوگيری از تغيير خصلت اين
آگاھی ،ايجاد و اتخاذ کنيم؟ يک کارگر پيشرو که در ھيچ
سازمانی حضور ندارد ،به ھمان سادگی که می تواند به
آگاھی سوسياليستی برسد ،به ھمان سادگی ھم آن را مثالً
طی شش ماه يا يک سال از دست می دھد .به ھر رو ،به
دليل فشار بورژوازی ،حتی ممکن است که نتيجۀ عکس
به دست آيد ،يعنی کارگران که طی مقطعی حقيقتا ً انقالبی
بوده اند ،به دليل فشارھای اقتصادی و خانوادگی و نظاير
اين ھا در جامعه ،می توانند طی مرحله ای ض ّد انقالبی
شوند و بحث ھای عجيبی کنند.
بنابراين بورژوازی نه تنھا باعث می شود که آگاھی
سوسياليستی از طريق مبارزه عليه آن ايجاد بشود ،بلکه
در آن واحد توھماتی را در درون بورژوازی به وجود
می آورد .بورژوازی در واقع متکی به ايجاد توھم است.
مثالً بورژوازی از ھمان روزھای نخستين خود ،اين
مفھوم را می پرورانده است که گويا در بازار ،مبادلۀ
برابر ميان فروشندگان »کار« و خريداران آن وجود
دارد ،و »آزادی« به ھمين معناست و بايد حفظ شود )اين
مارکس و انگلس بودند که با تمايز ميان »کار« و »توان
کار« بخشی از اين دروغ و توھم بزرگ را که از سوی
بورژوازی و تئوريسين ھای آن برای پوشاندن بخشی از
ماھيت استثمار استفاده می کردند ،فاش ساختند( .اين قبيل
توھمات در اشکال مختلف و به شکل عميق تر در درون
جامعه نفوذ می کند و ھمزمان خود را بازتوليد می نمايد.
بنابراين بايد ابزاری يافت که بتواند آگاھی سوسياليستی
را از اين حمالت ،آن ھم نه فقط حمالت فيزيکی که ھمين
طور حمالت ايدئولوژيک ،مصون نگاه دارد .حزب
پيشتاز تنھا راه اين مصونيت است ،نه فقط مصونيت که
ھمچنين تکامل و ارتقای آگاھی پراتيک به سوی يک
برنامه و ھمين طور يک تئوری انقالبی.
تنھا راه اين است که کارگران پيشرويی را که طی
مقطعی به آگاھی سوسياليستی رسيده اند ،از توده ھای
مرکزی مفھومی است که
کارگران جدا کنيم .اين ھستۀ
ِ
لنين -صرف نظر از تمايالت او در آن مقطع زمانی،
چگونگی تغيير موضع پس از مدتی و فارغ از اشارۀ او
به آن چه کائوتسکی درست يا نادرست گفته بود -مطرح
ساخت.
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دو نگرش مخالف ،اما مکمل ،در مورد
»حزب طبقۀ کارگر«:
نقدی به مواضع محمد اشرفی و محسن حکيمی در
مصاحبه با نشريۀ آرش
عليرضا بيانی
بخش اول
مقدّمه
به تازگی سلسله مصاحبه ھايی از سوی نشريۀ آرش با
برخی فعالين چپ و کارگری ،منتشر شده است .در بين
آن ھا ،دو مورد به چشم می خورند که حول محورھای
مھمی متمرکز شده اند ،يکی مصاحبۀ محمد اشرفی و
ديگری مصاحبۀ محسن حکميی .نظر به اين که در اين
مصاحبه ھا نکات مھمی بيان شده است ،خود را ملزم
دانستم مالحضات و نقدھايی که به نظر می رسد را
مطرح کنم.
انتخاب دو مصاحبۀ نامبردگان فوق جھت نقد و بررسی،
از اين جھت است که دو ديدگاه طرفدار حزب کارگری و
مخالف تشکيالت حزبی را مورد برسی قرار می دھد که
نشان دھد اين دو ديدگاه مخالف در واقع و در تحليل نھايی
تا حد زيادی مکمل يکديگرند .به اين معنی که ديدگاه
موافق حزب ،حزب کارگری را به گونه ای معرفی می
کند که امکان مخالفت با حزب لنينيستی به جای آن را
فراھم می کند.
ابتدا با بحث رفيق محمد اشرفی آغاز ،و بخش نقد و
برسی نظرات محسن حکيمی را به قسمت دوم اين نوشته
که در آينده منتشر می شود موکول می کنم .ھرچند ما
بحث ھای فراوان ،فشرده و خصوصی بسياری با ھم
داشته ايم و با ھمۀ زوايای نظری يکديگر به خوبی آشنا
ھستيم ،اما ترجيح دادم با توجه به اشارات محمد اشرفی
به نکاتی که مورد بحث ما ھست ،اين بار اين مباحثات را
به شکل مکتوب و رو به بيرون ،ادامه دھم .بخش ھای
زيادی از بحث ھای محمد اشرفی به طور جداگانه مورد
تأييد و قابل قبول است ،اما مجموعۀ آن قسمت ھايی که به
تعريف حزب انقالبی و خصوصيات آن بر می گردد ،به

نظر دارای اشکال می رسد که آن ھا را در چند محور
توضيح می دھم.
عنوان حزب انقالبی:
ابتدا از عنوان حزب شروع می کنم که محمد اشرفی آن
را »حزب طبقۀ کارگر« می نامد .اين نام به خودی خود
دارای اشکال نيست ،اما وقتی نسبت به زمان و موقعيت
تاريخی بخواھد مورد ارزيابی قرار گيرد به اشکاالتی بر
می خورد.
محمد اشرفی ھمۀ احزاب موجود را به درستی بی ربط
به حزب طبقۀ کارگر می داند ،و در نتيجه خواھان
ساختن حزب واقعی طبقۀ کارگر است؛ اما تعريف و
عنوانی که برای حزب ارائه می دھد ،دارای اشکاالتی
است که نه تنھا کمکی به ساختن حزب انقالبی نمی کند،
ب انقالبی
بلکه ھم در عمل به موضوع و يا بھانۀ نفی حز ِ
از سوی مخالفين ساختن حزب مب ّدل می شود ،و ھم اگر
عملی گردد به ھمان جايی می انجامد که احزاب موجود
رسيده اند .در نتيجه حاصل تالش صادقانۀ محمد اشرفی
در جھت ساختن حزب ،در عمل به مکمل تخريب آن از
سوی گرايش ھای مخالف آن )مثالً تا جايی که به اين
بحث بر می گردد ،محسن حکيمی( تبديل می شود.
اگر به سراغ اصلی ترين داليل محمد اشرفی نسبت به
احزابی برويم که به طور خودخوانده ،حزب کمونيست و
حزب طبقۀ کارگر معرفی می شوند ،از مھمترين آن ھا
می توانيم به اين اشاره کنيم که اين احزاب بی ربط به
مبارزات کارگران ،تنھا توسط عده ای روشنفکر ،بدون
ھيچ گونه دخالتی در مبارزات کارگری ،ساخته شده اند.
داليل ديگر نيز در برگيرندۀ ھمين معنا خواھند بود ،در
نتيجه ما ھم به ھمين دليل بسنده می کنيم.
حال موقتا ً و برای چند لحظه فرض را بر اين قرار دھيم
که اين احزاب واقعا ً مرتبط به مبازات جاری طبقۀ کارگر
و از سازماندھندگان اصلی اين مبارزات در ھمۀ وجوه،
از جمله اعتصابات و نظاير آن ھستند .اما اين تنھا
موضوعی نيست که بايد مشاھده شود ،بلکه برای حزب
طبقۀ کارگر بودن شرط تعيين کنندۀ ،پذيرش حزب به
وسيلۀ ھمين طبقه است .بنابراين اگر حزبی خود را حزب
کمونيست يا حزب طبقۀ کارگر و يا حزب کمونيست
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کارگران و  ...می نامد ،بايد نشان دھد که آيا طبقۀ کارگر
ھم آن ھا را به عنوان حزب خود پذيرفته است يا خير .تا
ھمين جا بايد به اين حداقل نتيجه برسيم که حزب انقالبی
تنھا پس از آن که توانست اثبات کند مورد قبول طبقه
کارگر قرار گرفته است ،حق دارد و می تواند خود را
حزب طبقۀ کارگر يا حزب کمونيست ايران يا حزب
کمونيست کارگران ،معرفی کند و نه در ھمان بدو تشکيل
خود.
محمد اشرفی دقيقا ً ھمين موضوع را در نظر نمی گيرد و
حزب مورد نظرش را از ھمان ابتدا حزب طبقۀ کارگر
می داند ،بدون آن که اين حزب فرصت آزمايش،
صالحيت و لياقت خود را به دست آورده باشد و بدون آن
که طبقۀ کارگر آن را پذيرفته باشد .اگر نخواھيم در نقد
به احزاب موجود وارد بحث ھای طوالنی و کارنامۀ
عمل آن ھا شويم ،تنھا يک موضوع ساده کفايت می کند
که ثابت شود آن ھا حزب طبقۀ کارگر ايران نيستند و آن
اين است که طبقۀ کارگر ايران ،دستکم تاکنون ،آن ھا را
به اين عنوان نپذيرفته است .حال اگر از نقد به احزاب
موجود ،به اين نتيجه برسيم که بايد اين حزب ساخته
شود ،اما عنوان آن مج ّدداً ھمان حزب طبقۀ کارگر باشد،
اعتراض ھر يک از اين احزاب موجود می تواند
اولين
ِ
اين باشد که حزب شما چگونه توانست به حزب طبقۀ
کارگر تبديل شود ،بدون آن که نشان دھيد اين طبقه آن را
پذيرفته است .اگر برای اثبات ا ّدعای خود منتظر گذشت
زمان می شويد تا در مقطع خاصی از شرايط تاريخی،
طبقۀ کارگر يکی از احزاب موجود را به عنوان حزبش
بپذيرد ،خوب در اين صورت چرا شما به يکی از ھمين
احزاب نپيوستيد تا تالش کنيد ھمان حزب را به حزب
طبقۀ کارگر تبديل کنيد .ضمنا ً اين سؤال نيز مطرح است
که حقيقتا ً حزب تازه تأسيس در کدام بوتۀ آزمايش ثابت
کرده است که بھترين و دقيقترين سياست ھا ،تاکتيک ھا
و استراژی منطبق با مبارزۀ طبقاتی و منافع طبقۀ کارگر
را اتخاذ کرده است .از کجا معلوم که در اولين تند پيچ
مبارزۀ طبقاتی به انحرافات معمول چپ يا راست ،سازش
و مماشات ،ناپيگيری و نظاير آن منجر نشود؟ اگر اين
حزب از ھم اکنون حزب طبقۀ کارگر است ،و ھمچنين
پس از پيروز بيرون آمدن از بوتۀ آزمايش در يک روند
معين مبارزۀ طبقاتی ،باز ھمچنان حزب طبقۀ کارگر

است ،در اين صورت چه نيازی به تأييد و پذيرفته شدن
از سوی طبقۀ کارگر دارد.
»خود به خوديسم« به چه معنی است؟
در مباحثات کتبی و شفاھی رفيق محمد اشرفی بارھا از
اين واژه استفاده می شود؛ اما به دليل مخدوش بودن
مفھوم اين واژه ،زمينۀ درک و برداشت ھای غلط نيز
فراھم می شود .تا جايی که در گفتگوھای شخصی و دو
نفره اين موضوع را مورد بحث قرار داده بوديم ،استنباط
من از اين واژه اين بود که از نظر محمد کسانی که با
تشکيل حزب انقالبی مخالفت می کنند ،پيرو جنبش ھای
»خود به خودی« به شمار می آيند .از نظر او طيف به
قول خودش »خود به خوديسم« بسيار گسترده است و
شامل گرايش ھايی ھم می شود که به حزب معتقد اند ،اما
اقدامی در اين جھت نمی کنند يا اگر اقدام می کنند به
روش صحيح نيست و غيره.
واقعيت اين است که در محيط متخاصم جامعۀ طبقاتی،
ھر حرکتی منشأ طبقاتی دارد .در نتيجه در جامعۀ طبقاتی
ھيچ موردی خود به خودی صورت نخواھد گرفت .ھر
عملی از سوی توده ھا ريشۀ طبقاتی دارد و به ھيچ وجه
خود به خود نيست .بنابراين بايد دقيقا ً بدانيم مفھوم
»خودبه خوديسم« چيست و چه مسائلی را توضيح می
دھد.
در جامعۀ طبقاتی دو عمل آگاھانه و خودانگيخته صورت
می گيرد .عمل خود انگيخته را می توان به آن دسته از
واکنشاتی نسبت داد که توده ھا وارد مبارزه می شوند
برای آن چه که نمی خواھند .تا ھمين جا سطحی از
آگاھی نسبت به آن چه که نمی خواھند وجود دارد ،اما
اين ھنوز با آگاھی از آن چه که می خواھند فاصله دارد.
به عبارت ديگر ،جنبش توده ھا برای آن چه که می دانند
نمی خواھند ،جنبشی خودانگيخته است ،اما اين ھنوز با
جنبشی توده ھايی که می دانند چه می خواھند فاصله
دارد .حلقۀ واسط بين اين دو جنبش ،عنصر آگاھی
طبقاتی است .اما لحظه ای نبايد ترديد کرد که پايۀ اصلی
ھر جنبش خودآگاھی ،در جنبش ھای ناخودآگاه يا
خودانگيخته است .ھيچ جنبشی به يکباره خودآگاه
نخواھد بود ،بلکه ھر جنبش خودآگاه محصول متکامل
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جنبش ھای خودانگيخته است .در نتيجه اگر در نقد
اشکاالت و انحرافات سياسی ،تنھا با اشاره به »خود
بخوديسم« قصد پاسخگويی به ھمه چيز را داشته باشيم،
عالوه بر کلی گويی دچار نوعی فرماليسم نيز خواھيم
شد.
يکی از مھمترين وظايف حزب انقالبی شرکت در جنبش
ھای خودانگيختۀ توده ھا برای ارتقاء آن به سطح جنبش
خودآگاه است .ھيچ راھی به جز اين برای تبديل اولی به
دومی متصور نيست .اما مخدوش بودن واژۀ »خود به
خوديسم« در اين است که روشن نمی کند باألخره تکليف
با جنبش ھای خودانگيخته چيست ،آيا بايد در آن ھا
دخالت گری داشت بدون آن که برچسب »خود به
خوديسم« خورده شود ،و يا برای اجتناب از »خود به
خوديسم« به اين جنبش ھا بی اعتنا بود.
نگاه لنينيستی به اين موضوع اين است که اتفاقا ً به طور
قطع بايد در اين جنبش ھا حضور داشت؛ اما نه به
صورت دنباله روی از آن ،بلکه برای رھبری و ھدايت
اين جنبش ھا به سوی ھدف انقالبی .بنابراين در جمع
بندی می توان اين را گفت که جنبش ھای خودانگيخته به
خودی خود مواردی نيستند که بتوان به آن ھا بی اعتنا
بود ،بلکه اھميت دخالتگری در رھبری و ھدايت آن ھا
است .برای اين منظور بايد ابزار اين کار را ايجاد کرد،
و آن چيزی نيست به جز حزب پيشتاز »انقالبی«.
صفت انقالبی ،اين حزب را از ساير احزاب موجود
متمايز می کنند .آن ھا تصور می کنند و مايل اند چنين
باور شود که اين ابزار را نقداً ساخته اند ،اما دنباله روی
يا بی اعتنايی آن ھا به جنبش ھای خودانگيخته ،سند مھم
اثبات کنندۀ خالف اين ادعا است .برای روشن شدن
موضوع مثال زير را می آورم.
دو حزب کمونيست کارگری که يکی با پسوند
»حکمتيست« از ديگری متمايز می شود ،و ھر دو پيرو
يک برنامۀ مشترک می باشند ،دو ارزيابی متفاوت از
جنبش خودانگيختۀ سال  ٨٨ارائه کردند .يکی گفت اين
انقالب است و با اين استدالل به دنباله روی از جنبش
خودانگيختۀ توده دچار شد .و ديگری گفت اين جنبش
بورژوازی و ارتجاعی است و خانه نشينی را توصيه

کرد .صرف نظر از اين که چگونه يک برنامۀ مشترک
می تواند موجب دو برداشت مقابل ھم باشد ،و در عين
حال ادعا شود اين برنامه می تواند کلّ طبقۀ کارگر را به
حول خود متحد کند! مسأله اين است که اين دو جريان در
واقع حزب انقالبی مسلح به تئوری مارکسيستی نيستند و
چنين بوته ھای آزمايشی ،اين را به خوبی اثبات می کند.
شخصا ً در يک ميزگرد با يکی از رھبران حزب
کمونيست کارگری به نام شھال دانشفر شرکت داشتم .او
برای اين که نشان دھد حزبش دنباله رُوی جنبش ھای
خودانگيخته نبوده ،گفت؛ »اين ما بوديم که شعار
"موسوی بھانه است ،کل رژيم نشانه است" را بين توده
ھا برديم«! وی به اين بھانه تالش کرد خصلت دنباله
روانۀ حزب خود را پنھان کند ،در حالی که ھمزمان به
حمايت از موسوی ،ھرچند به شکل بھانه ،اعتراف کرد.
آن ھا حمايت از موسوی را بھانه ای کردند تا کل رژيم
را نشانه روند! اين خصلت دنباله روانه دقيقا ً خصلت
حزب توده بود که مبارزۀ ضد امپرياليستی را بھانۀ دفاع
از رژيم جمھوری اسالمی قرار داده بود.
خصلت دنباله روانۀ اين حزب ،آن ھا را مرتب به دنبال
انواع مواردی می کشاند که به صورت خودانگيخته در
گوشه و کنار رخ می دھد .مثالً يک زن با لخت شدن خود
در يک نقطۀ جغرافيايی و يا جلوی دوربين سينمای
ھاليودی می تواند به سادگی حزبی با کلی ادعای
کمونيستی و کارگری را رھبری کند ،در صورتی که
حزب انقالبی ساخته می شود برای اين که خود رھبری
کند.
برای اين که از متن اصلی بحث دور نشويم ،و تا جايی
که به متن اصلی يعنی حزب انقالبی طبقۀ کارگر مربوط
می شود ،اتفاقا ً رفيق اشرفی خود در رابطه با ساختن
حزب دچار ھمان حالتی می شود که به سايرين نسبت می
دھد ،چرا؟ به اين دليل که موضوع ساختن حزب که به
اندازۀ پيروزی يک انقالب دارای اھميت است ،زمانی از
سوی اين رفيق نظرمند و به بحث جدی گذاشته می شود
که يک نشريۀ سانتريستی به نام »نشريۀ آرش« از وی
سؤاالتی بپرسد .در صورتی که ساختن حزب دارای
مکانيزمی عميقا ً آگاھانه و با نقشه است .نطفه ھای اوليۀ
حزب از طريق به بحث گذاردن آن در بين پيشروان
کمونيست طبقۀ کارگر به وسيلۀ يک نشريه اخص و
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مختص ھمين منظور است .به چنين نشريه ای ارگان
سازمانيابی نيز گفته می شود .ساختن حزب دقيقا ً به حول
ھمين نشريه است که روش آگاھانه و سيستماتيک خواھد
شد .رفيق چنگيز احمدی ار درون زندان رژيم به درستی
اھميت چنين نشريه ای را برجسته می کند ،زيرا او خوب
می داند ھر تالشی برای ساختن حزب ،علیرغم ھر
ميزان از حُسن نيت و صداقت انقالبی ،اما خارج از اين
روند ،عملی خود به خودی و نوعی سرگردانی محسوب
می شود.
از جمله اعمالی که برای ساختن حزب پيشتاز کارگری
جنبه خود به خودی دارد اين برداشت نادرست است که
حزب پيشتاز فوری و به شکل لحظه ای ساخته می شود.
تجربياتی مانند ابتدا ساختن يک جبھه واحد کارگری و
بعد تبديل آن به حزب ،با اين برداشت که اولی چوب دو
امدادی را به دومی می دھد بيانگر ھمين نوع برداشت
است که اتفاقا نوع مکمل خود را در گرايشات مخالف
حزب ھم ميتوان ديد ) .به اين موضوع دوباره در قسمت
دوم اين بحث بر می گرديم(.
حزب پيشتاز کارگری حزبی نيست که از باال در سطح
برنامه ای يا از طريق مذاکره ساخته شود .اين حزب از
طريق مبارزات عملی کارگری و دخالت گری
مارکسيست ھا در آن ساخته می شود .پايۀ ساختمان حزب
پيشتاز کارگری دقيقا ً ھمين جا است .گرچه رفيق محمد
با کميته ھای مخفی کارگری به عنوان نطفه ھای شکل
دھندۀ حزب پيشتاز کارگری آينده توافق دارد ،اما بايد
بتوان راه ھا و ابتکارات اين ھدف را نيز به دست آورد تا
پروسۀ ساختن حزب ،به عملی پويا و خالق و به دور از
احساس پيروی ھای خود به خودی باشد .عمل نقشه مند و
آگاھانه برای ساختن حزب پيشتاز کارگری از مرحلۀ
نخست ،از مسير درگيری پيشروان کارگری در مبارزات
موجود کارگری ،با متحدينی که خود بر می گزينند و با
ساختن کميته ھای عمل مخفی برای سازماندھی ھمين
مبارزات می گذرد و خود را تثبيت می کند .گسترش اين
کميته ھا در ھمۀ مناطق حوزۀ مبارزات کارگری و ايجاد
ھماھنگی سراسری در بين اين کميته ھا که از طريق يک
نشريۀ سراسری مخفی صورت می گيرد ،پروسۀ واقعی
و انقالبی شکل گيری حزب پيشتاز انقالبی است.

چگونه معلوم می گردد طبقۀ کارگر ،حزب خود را
پذيرفته است؟
ھمان طور که باالتر بحث شد ،حزب طبقۀ کارگر
مفھومی اثباتی دارد و نه ادعايی .يک حزب انقالبی با
وجود برنامۀ آزمايش شده ،و با وجود اعضا و کادرھای
ورزيده ،باز ھم نمی تواند تنھا بر ھمين اساس خود را
حزب کمونيست طبقۀ کارگر بنامد و چنين ادعايی در
واقع قيّم مآبی محسوب خواھد شد .به اين معنی خواھد
بود که عده ای ،حتی پيشروان کمونيست و رھبران عملی
جنبش کارگری و افرادی با خصوصياتی ويژه مانند از
جان گذشتگی و پيگيری و رزمندگی و مقاومت و ...به
جای طبقۀ کارگر ،حزب ساخته اند .بديھی است آن ھا
می توانند و بايد حزب بسازند ،اما ھنوز زمان الزم دارد
تا به حزب طبقه کارگر تبديل شوند؛ چرا؟
به اين دليل که اساسا ً کارگران در شرايط معمول ھنوز به
طبقه تبديل نشده اند .اين وظيفۀ کمونيست ھا و تشکيالت
مخصوص به آن ھا است که کارگران را به حول برنامه
سوسياليستی متحد کرده و به اين ترتيب آن ھا را به يک
طبقه تبديل می کند .حزبی که ھنوز نتوانسته چنين کند،
چگونه می تواند خود را حزب طبقه ای ھنوز شکل
نگرفته ،معرفی کند .چگونه ممکن است حزب طبقۀ
کارگر قبل از شکل گيری خو ِد کارگران به مثابۀ يک
طبقه شکل گرفته باشد .دقيقا ً ھمين موضوع اساس نقد به
ھمۀ احزاب موجود است که با انواع اسامی خود را حزب
طبقۀ کارگر معرفی می کنند ،در حالی که خود ھمواره
معترف اند که طبقۀ کارگر ھنوز متحد نشده و به مثابۀ
يک طبقه شکل نگرفته است.
از اين گذشته حزب طبقۀ کارگر ،مفھومی عام دارد و
ميتواند حزبی با ماھيت بورژوايی ،اما با اکثريت اعضای
کارگر باشد .چنين احزابی در جھان فراوان ھستند،
احزاب سوسيال دمکرات نمونه ھايی از آن ھستند که
مدعی اند حزب کارگران و به اين معنی حزب طبقۀ
کارگر ھستند.
سنت بلشويکی نيز مغاير چنين حزب سازی می باشد.
» َونگارد پارتی« )حزب پيشتاز( ،حزبی است نه با
ادعای حزب طبقۀ کارگر ،اما برای تبديل شدن به اين
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سطح .از اين رو است که نام »حزب طبقۀ کارگر« برای
حزبی که به تازگی تأسيس می شود ،نامی نيست که
بتواند به طور دقيق خصلت اصلی آن ،يعنی رھبری طبقۀ
کارگر را بيان کند .اين حزب ،زمانی می تواند ثابت کند
»حزب طبقۀ کارگر« است که توانسته باشد طبقۀ کارگر
را در امر تسخير قدرت سياسی رھبری نمايد .اين حزب
زمانی می تواند چنين کند که شعارھايش از باالی سر
طبقۀ کارگر عبور نکند .ارتباط ارگانيک حزب با جنبش
کارگری دقيقا ً به اين معنا است که حزب بتواند مبارزات
روزمرّۀ کارگران را جمعبندی و تئوريزه کرده و تکامل
دھد؛ تا دوباره آن را برای پيشبرد گام ھايی به جلو ،به
طبقۀ کارگر منتقل کند و بالفاصله مورد پذيرش اين طبقه
نيز واقع گردد .اين به معنای رھبری طبقۀ کارگر با
مکانيزم سانتراليزم دمکراتيک است.
اثبات ادعای حزب طبقۀ کارگر ،نيازمند يک روند است
و نمی تواند در يک مقطع و لحظه باشد .در صورتی که
احزاب موجود از بدو ساخته شدن خود را حزب طبقۀ
کارگر ،می نامند! )مثالً روزی حزبی ساخته شد با نام
"حزب کمونيست ايران"؛ و بعد سازندگان آن ،حزب را
رھا کرده و حزب ديگری ساختند به نام "حزب کمونيست
کارگری" ،بعد از چندين سال اين حزب از درون خود ٣
حزب ديگر بيرون داد ،ھمۀ اين ھا ھمواره حزب
کمونيست طبقۀ کارگر معرفی شدند؛ و اين تنھا قسمتی از
پروژۀ حزب سازی است!(.
در نتيجه می توان گفت در شرايط اعتالی انقالبی که
طبقه کارگر برای تسخير قدرت وارد ميدان می شود،
احزاب در محک سنجش قرار گرفته و چنان چه طبقۀ
کارگر آن حزب را به عنوان رھبری خود ،از طريق
پيروی از برنامه و شعارھای آن بپذيرد ،تازه اين جاست
که حزب می تواند به حزب طبقۀ کارگر تبديل شود .اگر
اين نقد به احزاب موجود وارد است که آن ھا حزب طبقۀ
کارگر نيستند ،دست کم به اين دليل روشن است که
برنامه و شعارھای آن ھا تاکنون مورد پذيرش کارگران
قرار نگرفته است .مثالً اگر يک حزب شعار می دھد
سرنگون باد دولت سرمايه داری ،ا ّما کلّ طبقۀ کارگر آن
را بيان نمی کند و به پای سرنگونی نمی رود ،به سادگی
نشانگر اين است که آن حزب دارای ارتباط ارگانيک با
کارگران نيست و شعارھايش از روی سر کارگران عبور

می کند .در نتيجه شعارھای آن ھا عليرغم ھر درجه از
راديکاليسم ،چنان چه مورد پذيرش طبقۀ کارگر قرار
نگيرد ،در واقع به يک آرزو و يا »دعا« تبديل می شود.
يک حزب انقالبی بايد بداند که چه زمانی و با چه شعاری
می تواند کارگران را به اقدامات مشخصی ترغيب کند.
بايد بداند که اگر مثالً کارگران در زمينۀ اعتصاب ضعف
ھايی دارند ،چگونه به وسيلۀ کار پيگر و سيستماتيک در
درون کارگران ،از طريق پيشروان و رھبران ،آن ھا را
آمادۀ اعتصاب کند .در نھايت حزب بايد بتواند تشخيص
زمان مناسب برای شعار سرنگونی است
دھد چه زمانی،
ِ
که وقتی آن را سر داد ،چيزی بيش از ده روز طول
نکشد تا حکومت سرمايه داری سرنگون شود .چنين
چيزی را فقط از طريق ارتباط ارگانيک اش با کارگران
و مبارزات آن ھا می تواند متوجه شود؛ و در شرايط
خاص مانند اعتالی انقالبی است که نشان می دھد به
ب رھبری کنندۀ کارگران بوده و
درستی و به حق حز ِ
مستحق نام »حزب انقالبی طبقۀ کارگر« است .تمام
دوران تا قبل از آن ،اين حزب خود را با نامی به جز
حزب طبقۀ کارگر يا حزب کمونيست معرفی می کند.
َونگارد پارتی ،يا ھمان حزب پيشتاز انقالبی ،يکی از اين
نام ھای شناخته شده است ،اما در صورت لزوم می توان
نام ھای مشابھی يافت که بيانگر وضعيت فعلی حزب
انقالبی باشد .بديھی است که حزب انقالبی طبقۀ کارگر
از تبديل شدن ھمين حزب پيشتاز انقالبی در شرايط
اعتالی انقالبی به حزب طبقۀ کارگر به وجود می آيد و
نه مطلقا ً از مجرايی ديگر.
خصوصيات رزمندۀ انقالبی:
محور ديگری از بحث محمد اشرفی مربوط به
خصوصيات افرادی است که وی آن ھا را در  ١٧مورد
به عنوان خصوصيات منفی برشمرده ،به اين معنی که
فردی با اين خصوصيات نمی تواند ھمرزم ما باشد.
مالحظه ای که در اين قسمت به اين موضوع دارم ،اين
است اگر فر ِد مبارزی بتواند دارای خصوصياتی مغاير
با آن  ١٧مورد باشد و سپس به عنوان ھمرزم )به معنی
عضوی از حزب به تعبير شخصی( مورد قبول واقع
گردد ،به اين معنی خواھد بود که می توان خارج از
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ظرف حزب انقالبی به چنان درجه ای از رشد و تکامل
فردی رسيد که قبل از عضويت در حزب ھم يک کادر
ورزيده و انقالبی به شمار آمد .در صورتی که موضوع
عکس اين است.
در صفوف کارگران انواع گرايش ھا و طيف ھای
گوناگون وجود دارد ،بخشی از آن ھا پيشروان کارگری
محسوب می شوند ،از ميان اين پيشروان عده ای پيشرو
کمونيست به شمار می آيند؛ حزب انقالبی تشکيالت
اخص ھمين بخش از کارگران است .کسانی که
مارکسيزم را به عنوان علم رھايی طبقۀ کارگر پذيرفته
اند و خواھان ساختن يا پيوستن به حزب انقالبی به مثابۀ
حزب لنينيستی می باشند .اما اگر آن ھا بتوانند
خصوصيات بسيار ويژۀ کمونيستی را خارج از تشکيالت
حزبی فرا بگيرند ،به اين معنی خواھد بود که ديگر
نيازی به عضويت در يک حزب انقالبی ندارند ،زيرا که
نقداً ظرفی که آن ھا را دارای چنين ويژگی ھايی کرده
است ،البد بايد ھمان ظرفی باشد که امکان ساختن
کادرھای انقالبی ھم دارد ،در صورتی که چنين نيست.
به قول مارکس »ايدئولوژی حاکم ،ايدئولوژی طبقۀ حاکم
است« .حاکميت سرمايه داری قادر است با دستگاه عظيم
تبليغاتی خود ،ايدئولوژی خود را به درون طبقۀ کارگر
سرايت دھد .دقيقا ً به ھمين دليل است که کارگران در
دوره ھای طوالنی به لحاظ نظری اسير و بردۀ فرمان
ھای بورژوازی قرار می گيرند .ھمين توده ھای وسيع
کارگرند که تحت تاثير ماشين غول پيکر تبليغاتی
حاکميت سرمايه داری ،به بورژواھا به عنوان نمايندگان
خودشان رأی می دھند تا آن ھا برای  ۴سال ،قوانين
چگونگی استثمار خودشان را تدوين و مديريت کنند .در
چنين شرايطی يک تشکل کارگری بدون مسلح شدن به
تئوری ھای مارکسيستی ھيچ مصونيتی در مقابل نفوذ
انحرافات سرمايه داری ندارد .آن ھا حتی نمی توانند
استقالل طبقاتی خود را برای مدت طوالنی و بدون
حضور حزب پيشتاز انقالبی حفظ کنند .به اين معنی که
چون اين تشکالت مسلح به سالح تئوريک نيستند و عمدتاً
به مبارزات اقتصادی خود می پردازند و کاری به رشد و
تکامل نظری ندارند ،در نتيجه بدون گارد بسته در
معرض آغشته شدن به انواع ايده ھای رفرميستی و مشابه
آن می گردند.

در يک زندگی خارج از حزب انقالبی ،اغلب ،شاخص و
معيارھای موجود در جامعه مبنای ارزيابی ھا می شود.
به ھمين دليل ھمواره مشاھده می کنيم که افراد متمايل
شده به مبارزۀ انقالبی ،با ھمۀ خصوصيات برگرفته از
جامعۀ بورژوازی به سوی مبارزه قدم می گذارند .تنھا
يک رابطۀ تشکيالتی با سالح تئوری ھای انقالبی و
زندگی در درون اين مدار باعث می شود که اين
خصوصيات کاسته شود و از بين برود .ما گه گاه و کم و
بيش چنين ضعف ھايی را حتی در رفقای با تجربه و
درگير سازماندھی انقالبی ھم مشاھده می کنيم .به عنوان
مثال رفيق محمد اشرفی درست در جايی که خصوصيات
منفی برای ھمرزم شدن را بر می شمارد ،برای نتيجه
گيری از اين بخش می گويد:
»از انتخاب بقيه بايد دوری کرد ] [...چون کار کردن
روی آن ھا فعالً برای ما صرف نمی کند) «.در متن
اصلی اشتباه تايپی وجود داشت که در اين جا رفع شده
است(
در اين جا مبنای ارزيابی ھمان مبنای کسب و کار در
صرف« کردن يا نکردن چيزی
جامعۀ بورژوايی استَ » .
برای انتخاب يا عدم انتخاب آن ،مبنای مبادلۀ کاال يا خريد
و فروش در شرايط جامعۀ بورژوايی است که نمی تواند
ھمان مبنا يا شاخص برای برگزيدن اعضای يک حزب
انقالبی باشد .ھرچند اين موضوع نسبت به اصل بحث،
فرعی و بی اھميت است ،اما از اين نظر طرح می شود
که بتواند توضيح گر اين موضوع باشد که در شرايط
بورژوايی جامعه ،تمام يا اکثر معيارھا و آثار ايدئولوژی
حاکم با فرد مبارز ھمراه است .جايی الزم است و
مکانيزمی ضروری می شود که اين موارد را از خود
دور کرد .آن جا ھمان حزب انقالبی است ،به اين دليل که
کار سيستماتيک آگاھانه برای حفظ و بقای خود از گزند
نفوذ ايدئولوژی حاکم می کند ،چون به تئوری ھای
مارکسيزم انقالبی مسلح است .اشاره به اين موضوع از
اين نظر اھميت پيدا می کند که ضمنا ً نشان داده شود که
تنھا تشکيالت متعلق به طبقۀ کارگر که بتواند خود را از
نفوذ انحرافات موجود تا ح ّد توان محفوظ نگه دارد ،ھمين
تشکيالت حزب انقالبی است .ھيچ تشکيالت ديگری در
درون طبقۀ کارگر چنين مکانيزمی ندارد .به اين بحث
پايين تر باز می گرديم.
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در نتيجه کادر انقالبی به معنی فرد تربيت شده برای
سازماندھی مبارزات توده ھا ،محتوای اصلی حزب
پيشتاز انقالبی را تعيين می کند .تشخيص روحيۀ انقالبی
توده ھا و دخالت گری در بين آن ھا با توجه به اين
شناخت ،کار اين کادرھا است .درست به ھمين دليل آن ھا
با کارمندان اداری تفاوت پيدا می کنند .تشخيص قرار
دادن کادر صحيح در جای مناسب مبارزه ،کار حزب
است.
متأسفانه اغلب اين احزاب دارای آژيتاتورھای با تجربه
به جای کادر ھای انقالبی ھستند .آن ھا خوب ياد گرفته
اند چگونه برای حزب خود تبليغ کنند .کاری که ھمۀ
اعضای احزاب بورژوايی ھم به ھمين خوبی بلدند .اما
دريغ از يک کادر انقالبی سازمانده در ميان آن ھا.
ويژگی کادر انقالبی در اين است که می تواند مشابه
خود را بسازد و اگر چنين نباشد و نتواند چنين کند ،در
يک ساختار اداری متوقف می شود .در ميان احزاب
موجود رھبرانی يافت می شود که به مقام »بزرگترين
مارکسيست قرن معاصر« ھم ارتقا داده شد ،برای او
مقبره ساخته شد و بعد ھر ساله ھفته ای از سال را برای
يادبود او اختصاص داده اند؛ و اين در حالی بوده است که
چنين رھبری نه تواسته بود افرادی در حد خود بسازد که
پس از مرگش آن ھا به ترتيب دومين و سومين
مارکسيست قرن معاصر شناخته شوند ،و نه حتی يک
کادر انقالبی که بتواند با اين سنت ھای مذھبی و
استالينيستی مقابله کند .اکنون موضوع نقد اين موارد
نيست ،بلکه فقط از اين جھت مطرح می شود که نشان
داده شود بدون وجود يک حزب پيشتاز انقالبی مسلح به
تئوری انقالبی ،ھمۀ خصوصيات موجود در جامعۀ
بورژوايی به سادگی وارد تشکيالتی با ھر نام می شود.
تنھا مبارزۀ متشکل و انقالبی در يک تشکيالت انقالبی
است که می تواند تا درجۀ بااليی امکان ساخته شدن
ھمرزمان را فراھم کند ،خارج از اين ظرف چنين
امکانی وجود ندارد.
انحالل طلبی:
محور ديگری که محمد اشرفی در بحث خود به آن می
پردازد موضوع انحالل طلبی است .او در اين بخش به

مواردی درست يا نادرست می پردازد که به نظر وی در
طيف مخالفين حزب به معنی انحالل طلبان قرار می
گيرند .در اين بخش دو نکته مھم به نظر می رسد که
روی آنھا کمی مکث ميکنيم.
اول؛ آن بخش از کسانی که با حزب انقالبی مخالفت
ميکنند زيرا که تصور دارند حزب در آينده به جای طبقه
کارگر می نشيند .محمد اشرفی در جواب به اين بخش می
گويد:
»موضوع حاکميت حزب به جای طبقه پس از انقالب
اکتبر علی رغم اين که يک انحراف بسيار بارز است و
علی رغم اين که بعد ازھر انقالبی ممکن است اين اتفاق
رخ بدھد ،بنابراين موضوع حاکميت حزب به جای طبقه
برای اشکال مختلف انحالل طلبی يک بھانه است ،چون
اسالف انحالل طلبان امروزی قبل از شکست حکومت
کارگری و حتی قبل از پيروزی اکتبر ،در اشکال
گوناگون وجود داشتند«.
به نظر اين ضعيف ترين نوع دفاع از حزب و در عين
حال بدترين استدالل در مقابل انحالل طلبی به شمار می
آيد .در اين توضيحات ،ھرچند جايگزينی حزب با طبقه
انحراف بسيار بارزی معرفی شده است ،اما اين فقط به
صورت فرماليته بيان می شود و ھيچ راه کاری برای
جلوگيری از اين موضوع ارائه نمی شود؛ و در عوض
تنھا با اتکا تاريخی ،چون اسالف انحالل طلبان موجود
قبل از جايگزينی حزب با طبقه ھم موجود بودند ،در
نتيجه اين فقط يک »بھانه« توصيف می شود!
شخصا ً اگر در مقام مخالفت با حزب انقالبی به دليل
نگرانی جايگزينی حزب و طبقه باشم ،نمی توانم با اين
استدالل که چون "انحالل طلبی قبل از انقالب اکتبر ھم
وجود داشته پس اين بھانه است" متقاعد به حقانيت حزب
شوم .محمد اشرفی برای اثبات اين موضوع بايد يک
سری داليل و استدالالت محکم و منطقی ارائه کند که
مخالف تشکيالت حزبی را متقاعد کند ،نه آن که وی را
به سوی مخالفت اش بيشتر ھُل دھد و مصمم تر کند .اين
نوع دفاع از حزب انقالبی در مقابل انحالل طلبی،
صورت ديگری از ھمان انحالل طلبی خواھد بود ،به اين
دليل که با اين استدالالت اصالً حزب پايه نخواھد گرفت.
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شايد در نگاه اول اين ضعف با وجود حُسن نيت مدافع
حزب کم اھيمت به نظر آيد ،اما مشکل اين جاست که
انحالل طلبان دقيقا ً منتظر چنين ضعف ھايی ھستند که با
توسل به آن به موانع جدی تشکيل حزب انقالب تبديل
شوند .به ھمين دليل است که الزم می آيد اين موضوع
برجسته شود.
تيپيک ترين انحالل طلبان بيشترين داليل مخالفت خود با
حزب انقالبی را از نسخۀ استالينيستی حزب به دست می
آورند و بسيار غير منصفانه در مقابل لنين می گذارند.
يک مدافع حزب لنينيستی اگر نتواند يا نخواھد در تقابل با
انحالل طلبی ،با حزب به معنی استالينيستی آن تعيين
تکليف کند ،نه تنھا در تقابل با انحالل طلبی اقدامی نکرده
است ،بلکه دقيقاً به مکمل آن تبديل می شود .متأسفانه در
ھمۀ بحث محمد اشرفی در مصاحبه با نشريۀ آرش کلمه
ای از اين ضعف اساسی مطرح نمی شود ،و اتفاقا ً درست
و تنھا با بيان اين موضوع است که می توان »بھانه« را
از دست انحالل طلبان خارج کرد و نه ارجاع به تاريخ
انحالل طلبی در پيش از انقالب اکتبر .در نتيجه دفاع از
حزب لنينيستی به وسيلۀ محمد اشرفی شديداً نيازمند تقابل
وی با حزب استالينيستی است .الزم است در بحث ھای
ايشان در مورد حزب لينيستی کامالً روشن شود که نگاه
به اين حزب با عينک استالينيستی نيست ،بلکه دقيقا ً در
تقابل با استالينيزم است که ضروری می گردد به سنت
ھای بلشويکی حزب انقالبی رجوع شود که در مرکز آن
دمکراسی درون حزبی به طور اخص و دمکراسی
کارگری به طور اعم وجود دارد.
به سادگی می توان گفت چنان چه اين مکانيزم در حزب
وجود نداشته باشد ،تنھا يک گزينۀ آلترناتيو باقی می ماند
و آن بورکراسی حزبی است که در اين صورت پر
واضح است چنين حزبی خود را جايگزين طبقه کند.
محمد اشرفی بايد در دفاع از حزب لنينيستی دقيقا ً ھمين
مؤلفه را برجسته کند و برای اين چاره ديگری وجود
نخواھد داشت به جز ارائه نقد روشن و جانانه به حزب
با مفھوم استالينيستی آن .درست با اين روش می توان ھر
بھانه ای را از دست انحالل طلبان در تقابل با حزب
انقالبی خارج کرد .متأسفانه رفيق اشرفی درست به ھمين
موضوع با اھيمت ھيچ اشاره ای ندارد.
ِ

در نتيجه ھرکس با حزب مخالفت کرد ،لزوما ً به معنی
انحالل طلبی او نخواھد بود ،ھمان طور که خود محمد
اشرفی با احزاب موجود مخالفت می کند ،بدون آن که
انحالل طلب شده باشد .انحالل طلبان را بايد وارد مجرای
واقعی بحث ،يعنی دقيقا ً ھمۀ خصوصيات حزب لنينيستی
و ضرورت ھای اين حزب کرد .نبايد به آن ھا اجازه داد
که در تقابل با اين حزب ،به سراغ وجوه استالينستی
بروند و ويرانی ھای آن را بر سر لنينيزم فرود آورند.
ھنر دفاع از لنينيزم دقيقا ً در ھمين ظرايف کار است که
در غير اين صورت موضوع در حد کلی گويی و
مدرسی باقی خواھد ماند.
شخصا ً نظرم بر اين است که ھر انحالل طلب يا غير
انحالل طلبی که معتقد است حزب ،خود را جايگزين
طبقه می کند ،چنان چه بتواند وجود درجه ای از
بورکراسی را در درون حزب نشان داده و ثابت کند،
بالفاصله خواھم گفت حق با او است و چنين امکانی
فراوان است .اما در تقابل با انحالل طلبی مطلقا ً به نتيجۀ
انحالل حزب انقالبی نخواھم رسيد ،بلکه سمت مقابله را
به سوی ھمان بورکراسی قرار خواھم داد .اين آفت
بورکراسی دقيقا ً می تواند يقۀ ھمان انحالل طلبان ھم
بگيرد ،زيرا آن ھا باألخره ناچار می شوند تشکيالت
مورد نظر خود را در مقابل تشکيالت حزب معرفی کنند
و ما مدافعين حزب لنينستی نيز می توانيم امکان وجود
بورکراسی در تشکيالت مورد نظر آن ھا را يادآور شده
و بگوئيم؛ انحالل حزب پاسخ الزم به خطر جايگزينی
حزب با طبقه نيست ،چون اين موضوع می تواند با
حضور بورکراسی در ھر نھاد کارگری ديگری ھم
وجود داشته باشد .در اين رابطه پايين تر و در بخش
مصاحبۀ محسن حکيمی مثالی خواھم آورد که موضوع
را روشن تر کند .اما در اين جا به سراغ نکتۀ دوم در
بخش طيف ھای مختلف انحالل طلبی از نظر محمد
اشرفی می روم که اشاره به آن ديدگاھی می کند که
پيشنھاد انحالل حزب پس از تسخير قدرت را می دھد.
اتفاقا ً گرايشی که به آن تعلق دارم ،تنھا گرايشی است که
چنين پيشنھادی داده است ،اما نه به آن صورت که رفيق
محمد اشرفی طرح می کند ،بلکه به اين صورت که می
گويد حزب انقالبی پس از دوره ای از کسب قدرت
سياسی ،و در شرايط متعارف -يعنی عدم وجود جنگ
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داخلی يا حملۀ امپرياليزم و موارد مشابه آن -خود را »در
شوراھای کارگری« منحل کند ،و نه آن که به دليل پايان
گرفتن مبارزۀ طبقاتی منحل کند ،آن گونه که محمد
اشرفی می گويد:
»انحالل طلبان با توجه به شواھد و نمونه ھای تاريخی
دشمنی با کارگران ،ھنوز انحالل طلبی را دنبال می کنند،
در واقع با حذف حزب امکان تسخير قدرت را حذف می
کنند ،ھمچنين با حذف حزب پس از پيروزی قيام و
برقراری حکومت کارگری امکان ادامۀ حاکميت طبقۀ
کارگر را حذف می کنند و امکان برگشت سرمايه داری
را درست زمانی که ھنوز طبقات به صورت کامالً جدی
درگير مبارزۀ طبقاتی ھستند ،تقويت می کنند ،دراين
مورد موضوع بسيار مھم اين است ،که تمامی پنج طيف
انحالل طلب به طور اشکار و پنھان مخالف لنينيسم
ھستند«.
اشتباه اساسی که محمد اشرفی در اين جا مرتکب می
شود اين است که تصور می کند »امکان ادامۀ حاکميت
طبقۀ کارگر« منوط به حضور حزب است .باالتر گفته
شد که اشارۀ ايشان به »انحراف بسيار بارز« در مورد
جايگزينی حزب با طبقه ،يک اشارۀ فرماليستی است؛ و
اکنون در اين قسمت از بحث ايشان صحّت اين گفته به
خوبی مشاھده می شود.
محمد اشرفی به روشنی نشان می دھد که معتقد است
حاکميت طبقۀ کارگر با حضور حزب طبقۀ کارگر ممکن
می گردد و انحالل اين حزب پس از پيروزی قيام را به
دليل فراھم شدن امکان بازگشت سرمايه داری ،انحالل
طلبی توصيف می کند .اين دقيقا ً ھمان برداشت
استالينيستی از حزب انقالبی است و درست ھمين
برداشت ،بھانۀ نقد به حزب انقالبی را به دست انحالل
طلبان داده و از اين رو اين دو گرايش مکمل يکديگر می
شوند .اين برداشت ربطی به لنينيزم ندارد و نمی تواند
دفاع از لنينيزم محسوب شود.
از نظر لنين حزب انقالبی ابزار تسخير قدرت است و نه
ابزار حفظ قدرت يا ابزار حکومت .مفھوم حزب انقالبی،
به معنی حزب لنينيستی ،در مفھوم رھبری انقالبی ادغام
شده است .حزب از منظر لنينيزم دستگاه رھبری کنندۀ

جنبش پرولتاری برای تسخير قدرت است و نه چيزی
بيش از اين .حزب تنھا در زمانی به عنوان اين ابزار
مطرح می شود که ھنوز کارگران دورۀ »طبقۀ در خود«
را طی می کنند ،و به »طبقه ای برای خود« تبديل نشده
اند .البد بايد بين اين دو دوره از تکامل طبقۀ کارگر
تفاوتی وجود داشته باشد ،که اگر داشته باشد ،قطعا ً حزب
انقالبی ھم دارای دو مفھوم متفاوت در دو دورۀ متفاوت
می شود .يک حزب انقالبی نمی تواند وسيلۀ متحد کردن
کارگران به مثابۀ يک طبقه باشد و ضمنا ً پس از تکامل
کارگران به اين سطح ،ھنوز ھمان رسالت را داشته باشد،
در اين صورت پس کارگران به مثابۀ يک طبقه به چه
کاری می آيند و اصالً چرا بايد به اين مرحله از تکامل
برسند .خوب ھمان حزبی که آن ھا را برای تسخير
قدرت رھبری کرده است می تواند پس از تسخير قدرت
ھم آن ھا را به سمت سوسياليزم رھبری کند ،ديگر چه
نيازی به استقرار شوراھا و حکومت کارگران خواھد
بود .اين دقيقا ً ھمان نگاه به حزب لنينيستی با عينک
استالينيستی است که باالتر به آن اشاره شد .دقيقا ً ھمين
نگاه خوراک نظريه پردازی طيف آنارشيستی و
سنديکاليستی و رفرميستی عليه حزب را تأمين می کند و
در نھايت اين نگاه به مکمل ھمين گرايشات تبديل می
گردد.
گرايش مارکسيست ھای انقالبی معتقد است که حزب
نقص شوراھای
انقالبی پس از استقرار کامل و بدون
ِ
کارگری به جای حکومت سرمايه داری ،به ھدف تعريف
کردۀ خود می رسد و اکنون می تواند خود را در
شوراھای کارگری منحل کند .تا ھمين جا بايد گفت که
حزب و اعضا و کادرھای آن بازنشست يا تعطيل نشده،
بلکه به درجۀ متکامل ادغام در شورھا نائل گشته است و
اين بسيار متفاوت از موضوع »انحالل طلبی« است .بين
آن گرايشی که مايل است به وسيلۀ حزب قدرت موازی با
شوراھا را بسازد ،که در اين صورت نطفۀ اضمحالل
حزب و شورا را با ھم ريخته است؛ با گرايشی که معتقد
است رسالت تاريخی حزب پس از کسب قدرت سياسی به
پايان رسيده و حزب به وسيلۀ ادغام در شوراھا به تکامل
می رسد ،در واقع اين اولی است که غير لنينيستی و
مشخصا ً انحالل طلب است و نه گرايش خواھان تکامل
حزب به وسيلۀ ادغام در شوراھا.
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بديھی است با برقراری حکومت کارگران از طريق
استقرار شوراھای کارگری نھادی باالتر از آن وجود
نخواھد داشت .لنين نيز به ھمين دليل ھرگز نگفت ھمۀ
قدرت به دست حزب.
حزب انقالبی در شرايط قبل از انقالب به اين دليل
مھمترين نھاد جنبش انقالبی طبقۀ کارگر محسوب می
شود که نھاد ديگر کارگری که در برگيرندۀ آگاه ترين و
مصمم ترين و پيگيرترين بخش طبقۀ کارگر باشد ،وجود
ندارد .اين حزب تشکيل می شود که جنبش کارگران را
به سمت تسخير قدرت سياسی رھبری کند .ھيچ نھاد
ديگر کارگری در اين سطح از تکامل و آگاھی در دوران
قبل از انقالب وجود ندارد .بخش مھمی از طيف انحالل
طلب که خود را در پشت تشکيالت سراسری کارگران،
که به زعم آن ھا ھمان شوراھا است ،قرار می دھند ،با
حزب انقالبی به بھانۀ وجود اين شوراھا يا امکان به
وجود آمدن اين شوراھا مخالفت می کنند و اين مخالفت را
تا بدان جا پيش برده و سيستماتيک می کنند که وجود
حزب انقالبی را از اساس در دشمنی با شوراھا قرار می
دھند .چه اھرم نظری از اين قوی تر که در مقابل آن ھا
گفته شود ،حزب پس از تسخير قدرت در شوراھای
کارگری ادغام خواھد شد .شما به ما شوراھای کارگری
قبل از انقالب را نشان دھيد تا حزب در ھمان قبل از
انقالب خود را در اين شوراھا منحل کند و اگر نمی
توانيد چنين چيزی را نشان دھيد ،پس بپذيريد که مقابلۀ
شما با حزب انقالبی به بھانۀ دفاع از شوراھا ،بھانه ای
بيش نيست و اين در واقع اسم رمز جناح چپ رفرميزم
است که از رشد راديکاليزم انقالبی در ميان کارگران به
وسيلۀ حزب انقالبی بيمناک است .در ادامۀ ھمين بحث
است که وارد نگرش دومی در مصاحبه با نشريۀ آرش
می شويم که از سوی محسن حيکمی به بحث گذاشته شده
است.
لينک مصاحبه محمد اشرفی با نشريه آرش
http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=41058
تاريخ ١٣ :خرداد ١٣٩٢

پيش به سوی تعميق و گسترش کميته ھای عمل
مخفی کارگری در راستای تشکيل حزب پيشتاز
کارگری
متن پياده شدۀ »سخنی با کارگران پيشرو« ،رفيق مازيار
١
رازی ،در آستانۀ اول ماه مه  ١١ -ارديبھشت ١٣٩٢
با درود فراوان،
ھمان طور که اطالع داريد ،ما در آستانۀ اول ماه مه
قرار داريم و من در ابتدا می خواستم اين روز خجسته را
به تمام کارگران جھان و باألخص به کارگران ايران که
در طی دو دھۀ گذشته با مقاومت بسيار و سرسختانه در
مقابل رژيم استبدادی سرمايه داری ايران مقاومت کردند
و مبارزه را در عمل نشان دادند ،تبريک بگويم.
در اين جا می خواستم به يکی از سؤال ھای محوری که
امروز در درون جنبش کارگری ،به خصوص در ميان
پيشروان کارگری و جوانان کارگر مطرح است ،پاسخی
کوتاه بدھم.
سؤال اساسی اين است که :چه بايد کرد؟
برای پاسخ به سؤال »چه بايد کرد« در وھلۀ نخست بايد
مسير ھدف مشخصی را که در مقابل خود داريم ،روشن
کنيم و سپس گام ھای اوليه در راه رسيدن به آن ھدف را
ترسيم نماييم .اتخاذ اين مسير و روشن کردن آن بسيار
حائز اھميت است ،زيرا مسيرھای متفاوتی در گذشته طی
شده اند که نکات مثبت بسياری دربرداشتند ،اما با اين
وجود در تحليل نھايی بحران رھبری در جنبش کارگری
را حتی شديدتر کرده اند .برای مثال در سال ھای گذشته
ما شاھد بستن راه ھا بوديم ،شاھد تظاھرات خيابانی
بوديم ،شاھد يک سلسله فعاليت ھای سنديکاليستی بوديم،
شاھد اعتراضات و اعتصابات از طرف جريانات
سنديکايی بوديک که ھزينۀ بسيار زيادی ھم در اين راه
 ١برای مشاھدۀ فايل تصويری می توانيد به لينک زير
رجوع کنيد:
http://www.youtube.com/watch?v=AUzH5G-KAg
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پرداختند و در محور مبارزات کارگری قرار داشتند .در
سال پيش ما شاھد يک سلسله کارھای علنی ھم بوديم،
مثالً جمع آوری طومارھای اعتراضی و دادن اين
طومارھا به مسئولين رژيم ،و يک سلسله مذاکراتی که
منجر به تحقق بخشی از خواست ھا و مطالبات کارگری
ديگر شدند.
واضح است که تمام اين اقدامات در سه دھۀ گذشته
تأثيراتی داشته ،اما اين تأثيرات ،تأثيراتی چشم گير نبوده،
و يک عنصر غايب در طول اين سال ھا وجود داشته ،و
آن عنصر غايب ،عدم سازمانيابی طبقۀ کارگر و در رأس
آن پيشروی کارگری ،يعنی نبود يک حزب سراسری
کارگران پيشرو بوده است .به اعتقاد من يکی از اھداف
اصلی و يکی از مسيرھای اصلی اين دوره پس از تجربۀ
تمام فعاليت ھای چند دھۀ گذشته ،اين است که ما ھدف
اصلی جنبش کارگری و پيشروان کارگری را در جھت
ساختن »حزب پيشتاز کارگری« * ،بنھيم.
در طول سال ھای گذشته ،به کرات نشان داده شده است
که اين رژيم را نمی توان صرفا ً با يک سلسله فعاليت
ھای سنديکاليستی و يا نامه نگاری ھا و طومارھا برکنار
کرد .در ضمن در مقابل کسانی که تصور می کنند
فعاليت کارگری ديگر بی ثمر است ،چرا که اين رژيم،
رژيم قدرتمندی است ،بايد بگويم که اين نظريه کامالً
مردود است و اين نظريه ای نيست که جنبش کارگری به
آن رسيده باشد .اين رژيم بسيار ضعيف تر از آن چيزی
است که ما تصور می کنيم .اين رژيم قابليت حکومت و
قابليت حاکميت را از دست داده ،اين رژيم متکی است به
اقليت بسيار ناچيزی از مزدورانش که در صدد سرکوب
توده ھای بسيار وسيع بوده و ھستند .اين رژيم دچار
بحران سياسی عميقی است ،دچار بحران اقتصادی است
و بنابراين برکنار کردن و حتی سرنگون کردن اين رژيم
می تواند در دستور کار روز طبقۀ کارگر قرار بگيرد،
به شرطی که ما مسير ھدف نھايی را روشن و آن را
دنبال بکنيم .اين ھدف ھم وجود تشکيالت کارگری برای
امر تدارک انقالب و سرنگونی اين رژيم است.
تا زمانی که حزب پيشتاز کارگری ،متشکل از کارگران
و مغزھای متفکر طبقۀ کارگر و پيشروان کارگری )که
امروز برخی از آن ھا در سياھچال ھای رژيم محبوس

ھستند و برخی ھم به مبارزه ادامه می دھند( به وجود
نيايد ،امر سازماندھی انقالب و برکناری اين رژيم کامالً
تخيلی خواھد بود.
در نتيجه در »اول ماه مه« امسال يکی از شعارھای
محوری ما ،تشکيل حزب پيشتاز انقالبی است! و اين
تشکيالت ،يک تشکيالت روشنفکران نيست و تشکيالتی
نيست که عده ای خارج از کشور بتوانند آن را تشکيل
دھند ،اين تشکيالت بايد از درون و دل خود جنبش
کارگری پيدا شود و تشکيالتی است متشکل از عناصر
آگاه و سوسياليست جنبش کارگری و متحدين روشنفکر
آن ھا.
اکنون که اين مسير را روشن کرديم بايد ببينيم قدم ھای
امروزی برای رسيدن به اين ھدف چيست؟ اين قدم ھا به
اعتقاد من قدم ھای کامالً روشنی است و آن ھم متکی به
تجربۀ چند دھۀ خو ِد طبقۀ کارگر .طبقۀ کارگر برای
مبارزۀ روزمرۀ خود ،برای سازماندھی اعتصاباتش،
برای سازماندھی تظاھرات ،برای سازماندھی قيام ھايی
که صورت داده به يک تشکيالت نوينی ،به يک
تشکيالت مشخصی ،مرتبط به وضعيت کنونی رسيده و
آن ھم کميته ھای مخفی کارگری ** است ،اين کميته ھای
مخفی کارگری البته در برخی از اوقات و بيشتر موارد
در آن شرايط ،دوام طوالنی نياوردند و درواقع پس از
انجام يک سلسله مبارزات ،يا عده ای دستگير شدند و يا
به کناری رفتند و يا دلسرد شدند .بنابراين مسألۀ اساسی
ما در شرايط کنونی حفظ ،احيا و تداوم عمل اين کميته
ھای مخفی است ،برای رسيدن به ھدف نھايی يعنی
ساختن حزب پيشتاز انقالبی.
اين کميته ھای مخفی اگر وجود دارند ،بايد تعميق پيدا
کنند ،بايد متمرکز شوند ،به اين مفھوم که اين ھا پردوام
باقی بمانند و در شرايط جزر و م ّد مبارزۀ طبقاتی ،در
شرايط دستگيری ،به کار خود ادامه دھند .کارھايی که
شامل تمام امور جنبش کارگری است :از جمله
سازماندھی اعتصاب ،سازماندھی مبارزات صنفی طبقۀ
کارگر ،سازماندھی امور صنفی کارگران که مرتبط است
به امور سنديکاليستی ،سازماندھی دفاع از کارگرانی که
در زندان ھستند ،طرح مطالبات صنفی ،دموکراتيک و
مطالباتی که درواقع رژيم را مورد سؤال قرار می دھند،
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از جمله مطالبۀ کنترل کارگری.
اين مطالبات را ما به درجات مختلف و در جاھای مختلف
در دھه ھای گذشته در ايران مشاھده کرديم .اما ،اين ھا
تداوم نيافته اند و اين کميته ھا درواقع کميته ھای نبودند
که پايدار باقی بمانند .بنابراين يکی از وظايف اصلی ما
در شرايط کنونی ،تمرکز بر اين کميته ھا و ساختن اين
کميته ھا )اگر وجود ندارند( است .کارھای اين کميته ھا
بايد در سطح يک محله و يا يک کارخانه متمرکز باشد،
به اين مفھوم که تجاربی که کسب می کنند ،با دستگيری
چند نفر و يا تقليل مبارزات در يک مقطع ،از ميان
نرود .اين تجارب درواقع بايد در سطح محلی و در
سطح کارخانه باقی بماند .از طرف ديگر اين کميته ھا،
کميته ھای مخفی خواھند بود که دست به يک سلسله
کارھای متنوع می زنند ،يعنی اين که ھم در امور صنفی
کارگران در منطقه و محل کارشان درگير می شوند و ھم
اين که در ارتباط با مطالبات دموکراتيک از قبيل آزادی
زندانيان سياسی و کارگرانی که دستگير می شوند ،اقدام
می کنند و ھم اين که در درون خودشان به يک سلسله
آموزش ھای نظری و بين المللی و تجارب بين المللی و
تاريخی جنبش کارگری دامن می زنند .و تجارب
خودشان را در درون خود حفظ ،تعميق و متمرکز می
کنند؛ و به بقای خود برای مدت طوالنی ادامه می دھند.
اما از طرف ديگر ،جنبۀ ديگری است که اين کميته ھا به
خود خواھد گرفت .و آن ھم اين است که اين کميته ھا در
سطح سراسری بايد نقش ھماھنگی با ھم را ايفا کنند .در
پيش ،عدم ھماھنگی يکی از مسائل و معضالتی بود که
سبب شد تشکيل يک حزب و تشکيالت سراسری عملی
نشود .به اين ترتيب که اگر در کارخانه ای تجاربی کسب
شد ،واضح است که اين تجربه بايد به کارخانه ھای ديگر
منتقل شود ،و از اين طريق در محالت کارگری ديگر،
از درس ھای آن کارخانۀ اخص استفاده شود ،که ديگر
آن اشتباھات که رخ داده تکرار نشود و اگر تجارب غنی
کسب شده ،دوباره در کارخانه ھای ديگر استفاده و
تکرار شود .الزمۀ عملی شدن اين امر آن است که اين
کميته ھای مخفی به شکلی با ھم مرتبط شوند .در گذشته
ما شاھد اين بوديم که وقتی در کارخانه ای تظاھراتی می
شد ،ھيچ نوع ھمبستگی سراسری از سوی کارگران
کارخانجات ديگر اعالم نمی شد .چون اوالً شايد در مورد

وقوع آن اتفاق در کارخانه ای خاص )مثالً در کردستان(
بی خبر بودند و يا اين که اصوالً اگر باخبر ھم بودند،
حساسيت زيادی نشان ندادند ،يعنی امور مشخص کار
خودشان بوده که مسألۀ اصلی آن ھا به شمار می رفته
است.
اما با اين روش ،يعنی روش ھماھنگ کردن کميته ھای
مخفی ،امور يک کارخانۀ مشخص ،امور کل کارگران
خواھد بود و کارگران با ھمبستگی با يک ديگر در تمام
مسائل سھيم خواھند شد ،ھم انتقال تجارب و ھم انتقال
نظريات سياسی ،تاريخی و ھمچنين تجارب بين المللی ،و
ھم در ارتباط با اعالم ھمبستگی با ديگران کارگران.
برای اين که اين کار شدنی شود ،يعنی برای اين که کميته
ھای مخفی سراسری شوند ،و نھايتا ً درواقع بتوانند آن
نطفه ھای اوليۀ حزب پيشتاز کارگری را ايجاد بکنند،
نياز به »ھماھنگ کننده« و »سازمانده« است .و آن
سازمانده ھم چيزی نيست غير از يک نشريۀ کارگری
مخفی .اين نشريه در شرايط اختناق ،درواقع نقش
سازمانده ايفا می کند .اين نشريه ،نشريه ای خواھد بود
که تجارب تک تک کارخانه ھا را در درون خودش
منعکس می کند و بنابراين ھمقطارھای کارگران که در
کارخانه ھای ديگر ھستند ،از تجربۀ اين کارخانۀ اخص
مطلع می گردنند و مورد استفاده قرار می دھند.
ھمچين اين کميته ھا اعتصابات را ھماھنگ می کنند.
مثالً ،اعتصاباتی در دفاع از زندانيان سياسی ،عليه
اجحافاتی که در يک کارخانه در حق کارگران روا داشته
می شود ،و ھمچنين دفاع از حقوق کل طبقۀ کارگر در
داخل ايران .يکی از ابزارھای مھم و يکی از وظايف
اصلی اين کميته ھای سراسری ھماھنگ شده ،درواقع
سازماندھی اعتصاب عمومی است؛ اعتصاب عمومی که
سرنگونی اين رژيم سرمايه داری را تدارک می بيند.
بنابراين اين ھماھنگی ،به معنای گسترش ارتباطات اين
کميته ھا است از طريق يک ارگان سراسری که می تواند
به صورت مخفی ايجاد شود .به اين ترتيب شرايطی آماده
می گردد که نطفه ھای اوليۀ يک حزب پيشتاز کارگری
بنيان گذاشته شود و اين يکی از مسائل اصلی شرايط
کنونی است.
بنابراين در وضعيت کنونی اوالً اين تصور که رژيم
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پايدار است و نقش ارعاب کننده اش موفق بوده ،بايد کنار
گذاشته شود ،زيرا که چنين نيست و اين رژيم با اتکا به
يک اقليتی درحال سرکوب و ارعاب است و دليل اين که
اين رژيم به حيات خود ادامه داده ،قدرت رژيم نيست،
بلکه عدم سازماندھی جنبش کارگری است و وجود
افتراق در درون پيشگامان انقالبی و کارگری در داخل
ايران بوده .
افتراق ھا ،حذف گرايی ھا ،از پشت خنجر زندن ھا ،به
جان ھم افتادن اين يا آن کميته ،نداشتن يک سياست
صحيح اتحاد عمل سراسری ،عدم تقويت کميته ھای
مخفی کارگری و عدم گسترش اين کميته ھای مخفی در
شکل سراسری ،تمام اين ھا کمک می کند که اين رژيم
پابرجا باقی بماند و طبقۀ کارگر دچار بحران گردد.
بنابراين بحرانی که در درون رھبری جنبش کارگری
ايجاد شده ،مستقيما ً ارتباط به قدرت دولت ندارد ،بلکه
کار با نقشه و
مرتبط به عدم سازماندھی و نداشتن يک ِ
سازماندھی شدۀ سراسری بوده است .اين امر شدنی
نيست ،مگر با ايجاد يک حزب پيشتاز کارگری.
بديھی است که حزب پيشتاز کارگری فوری و به شکل
لحظه ای ساخته نمی شود .حزب پيشتاز کارگری ،اوالً
بايد در دل طبقۀ کارگر از طريق درگيری پيشروان
کارگری و ھمراه با متحدينی که خودشان انتخاب میکنند
)چه در طيف روشنفکران ،و چه در طيف مليت ھا و
زنان و دانشجويان روشنفکر و دانشگاھی( ساخته شود.
ثانيا ً اين حزب بايد از طريق مبارزات عملی کارگری
ايجاد شود و نه از »باال« در سطح برنامه ای و از طريق
مذاکرات .اين حزب درواقع حزبی است که از پايه ساخته
می شود.
حزب پيشتاز انقالبی اگر قرار است که ساخته شود )و
تنھا اميد ما به اين است که چنين حزبی تدارکات انقالب
آتی را در راستای سرنگونی نظام سرمايه داری و
استقرار يک حکومت کارگری ايفا بکند( ،حزبی است که
بايد اوالً کارگری باشد و متشکل از کارگران پيشروی
سوسياليست ،و ثانيا ً بر اساس فعاليت ھای عملی روزمره
ساخته شود و آن فعاليت ھای عملی روزمره ھم تنھا از
طريق کميته ھای عمل مخفی می تواند سازماندھی پيدا
کند؛ کميته ھای عمل مخفی که در ابتدا تثبيت می شوند

)در درون ھر کارخانه و ھر محله( ،و از طرف ديگر
خودشان را گسترش می دھند و ھماھنگی سراسری ايجاد
می کنند .اين ھماھنگی سراسری از طريق يک نشريۀ
سراسری مخفی ايجاد می گردد.
 ۴ارديبھشت ١٣٩٢
توضيحات:
* منظور از تشکيل حزب پيشتاز کارگری ،نه تشکيل
»حزب طبقۀ کارگر« و نه تشکيل »حزب کمونيست
ايران« است .منظور مشخصاً حزبی است متشکل از
اقليتی از پيشروان کارگری سوسياليست که تدارک
انقالب کارگری را می بينند .کارگران پيشرو ،کارگری
ھستند که در جزر و مد ،و عروج و افول مبارزات
کارگری در صف مق ّدم مبارزات ض ّد سرمايه داری قرار
گرفته و به آگاھی سرنگونی نظام سرمايه داری و
جايگزينی آن با نظام سوسياليستی رسيده اند .کارگران
پيشرو ،مغزھای متفکر و رھبران عملی کارگران ھستند.
کارگران پيشرو ،کارگرانی ھستند که از آگاھی
سوسياليستی برخوردار بوده و از سازماندھان اصلی
کارگران بوده و ھستند .ما به عنوان مارکسيست ھای
انقالبی ،خواھان تشکيل »حزب طبقۀ کارگر« نيستيم.
زيرا در يک جامعۀ سرمايه داری استبدادی نظير ايران
تشکيل چنين حزبی غير ممکن است و به عالوه حتی اين
حزب در کشورھای غربی نيز مبدل به جوالنگاه گرايش
ھای رفرميست )که تحت تأثير ايدئولوژی ھيئت حاکم
ھستند( می شود .با يک چنين حزب تودهای ،امر تدارک
انقالب غير ممکن خواھد بود .ھمچنين »حزب کمونيست
ايران« تنھا در دورۀ اعتالی انقالب و دوران تسخير
قدرت و وجود قدرت دوگانه در جامه به وجود خواھد
آمد .حزب کمونيست ايران در نھايت برای سازماندھی
تسخير قدرت کارگری بايد تشکيل گردد .اين حزب شامل
اکثريت کارگران جامعه است که از دورۀ پيشا-اعتالی
انقالبی به برنامۀ انقالبی حزب پيشتاز کارگری متقاعد
شده و در عمل در کنار اين حزب قرار گرفته اند.
** بايد توجه شود که »کميته ھای عمل کارگری« گرچه
در ابتدا به شکل خود انگيخته و به وسيلۀ گرايش ھای
مختلفی شکل می گيرد که خواھان اقدامھای عملی
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مشترک ض ّد سرمايه داری بوده اند ،اما با تمرکز و
تعميق آن ،اين کميته ھای عمل کارگری )اتحاد عمل
کارگری با ساختاری مخفی( ،به دو بخش مبدل می
گردند:

حزب و کميتۀ عمل کارگری

٥٨

اول ،کميته ھای مخفی سوسياليستی )که گسترش آنھا
پس از دوره ای ،تدارک ساختن حزب پيشتاز کارگری را
برنامهريزی می کند( .اين کميته است که بر محور يک
برنامۀ مشخص انقالبی در راستای سرنگونی رژيم و
استقرار حکومت کارگری ايجاد میشود.
دوم ،کميته ھای عمل مخفی به منظور اتحاد عمل که
شامل گرايش ھای مختلف ض ّد سرمايه داری کارگری
میباشد )سوسياليست ھا و ساير کارگران ض ّد سرمايه
داری و فعال و مورد اعتماد(.
اين دو کميته را از ابتدا بايد از يک ديگر تمييز داد .زيرا
ھر يک به منظور ھدف خاصی به وجود می آيد .کميتۀ
اول برای تدارک حزب پيشتاز کارگری و سرنگونی
رژيم تشکيل می شود؛ و کميتۀ دوم برای انجام يک سری
اقدامھای عملی ض ّد سرمايه داری.

توضيح :در آستانۀ اول ماه مه ١١ ،ارديبھشت ،١٣٩٢
زمان آن رسيده که کارگران پيشرو پس از سه دھه کسب
تجارب مبارزاتی عليه نظام سرمايه داری )از
سازماندھی اعتصابات و تظاھرات ،تا جاده بستن ھا و
جمع آوری طومارھا و غيره( ،به چشم انداز روشنی
برای تحقق اھداف نھايی خود ،يعنی پايان دادن به
استيالی سرمايه داری و استقرار حکومت کارگری ،نايل
آيند .اين چشم انداز چيزی نيست مگر تشکيل حزب
پيشتاز کارگری .برای بحث و تبادل نظر در مورد اين
ھدف و راه دستيابی به آن از وضعيت کنونی ،بحثی از
طرف رفيق مازيار رازی ارائه داده شده است که نظر
کارگران پيشرو را به آن جلب می کنيم.١
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
***

 ١برای مشاھدۀ فايل تصويری به لينک زير رجوع کنيد:
http://www.youtube.com/watch?v=ZCgKZT
p1l4M
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با درود فراوان
من مازيار رازی ھستم از گرايش مارکسيست ھای
انقالبی ايران؛ امروز  ١١ارديبھشت  ١٣٩٢است،
مصادف با اول ماه مه و از اين رو اين روز خجسته را
به تمام کارگران جھان باالخص کارگران شريف ايران
تبريک می گويم .در بحث پيش يادآوری کردم که يکی از
مسائل محوری امروز ما در درون جنبش کارگری ،بايد
تدارک برای حزب پيشتاز کارگری باشد .و از اين رو
برای آغاز و تدارک اين حزب پيشتار کارگری ،اشاره
ھايی به ساختن و تعميق کميته ھای عملی کارگری و
ھمچنين گسترش و ھماھنگی ميان اين کميته ھا داشتم .در
طول ھفتۀ پيش برخی از رفقا و دوستان سؤاالتی در
ارتباط با اين موضوع از من کردند که مايلم با شما در
ميان بگذارم .سؤالی که مطرح شده ،اين است که مفھوم
دقيق اين حزب پيشتاز کارگری چيست؟ آيا اين ھمان
حزب طبقۀ کارگر است؟ آيا اين حزب کمونيست است؟ و
يا حزبی ديگر؟
در پاسخ بايد بگويم که اين حزب ،نه حزب طبقۀ کارگر
به مفھوم اعم کلمه است و نه حزب کمونيست .به اين
علت که حزب طبقۀ کارگر به شکل عمومی در شرايط
کنونی ايران اصوالً قابل تحقق نيست .رژيمی که حتی
ھمراھان و بخشی از ھيئت حاکم را سرکوب می کند و
به کنار می راند ،مسلما ً امکان ايجاد يک حزب مستقل از
دولت و حزب کارگری توده ای را ھم نخواھد داد.
بنابراين اصوالً در شرايط فعلی برنامه ريزی برای
ساختن چنين حزبی ،يعنی حزب طبقۀ کارگر ،يک
استراتژی و يک برنامه ريزی کامالً بی اساسی خواھد
بود.
اضافه بر آن در کشورھای اروپايی و امريکای شمالی و
ھمچنين امريکای جنوبی ،در برخی از موارد که دولت
متعارف بورژوايی ،يعنی دولت بورژوا-دموکراتيک ،بر
مصدر امور قرار گرفته است ،احزاب توده ای کارگری
تأسيس می شوند .واضح است که بخش زيادی از
اعضای درون اين احزاب و اکثريت آرای اين احزاب از
کارگران تشکيل شده اند؛ اما حتی در آن کشورھا ھم اين
احزاب اصوآلً امر تدارک انقالب برای سرنگونی دولت
سرمايه داری و استقرار دولت کارگری را در اھداف

خود ندارند .و اصوالً اين احزاب نھايتا ً به دليل وجود
ايدئولوژی ھيئت حاکم و غالب بودن آن در جامعه ،به
يک احزاب رفرميستی و بی در و پيکر ،و احزابی که
اصوالً فعاليت مستمر و مستقل از دولت را نمی توانند
سازمان دھند ،تبديل می شوند.
بنابراين آن چه که ما از حزب پيشتاز کارگری م ّد نظر
داريم ،اين نوع احزاب نيست .از سوی ديگر اين حزب
کمونيست ھم نيست .چون واضح است که حزب
کمونيست بايد در ايران تشکيل شود .اما در يک موقعيت
خاصی در دوران پيشا انقالبی ،در دوران اعتالی
انقالبی ،مشخصا ً دورانی که قدرت دوگانه در جامعه
وجود دارد ،زمانی که اکثريت وسيعی از توده ھای
کارگری متقاعد به يک برنامۀ انقالبی شده اند ،در چنين
دورانی که مسألۀ تسخير قدرت مطرح می شود ،واضح
است که طبقۀ کارگر خود رأسا به تشکيل حزب
کمونيست ايران مبادرت خواھد کرد .اين حزب نيز حزبی
ھست که نه تنھا تسخير قدرت را سازمان می دھد ،بلکه
دوران انتقال را پس از تسخير قدرت آغاز می کند .مثالً
در روسيه در اکتبر  ١٩١٧چنين حزبی چندين ماه پيش
از تسخير قدرت و سرنگونی دولت سرمايه درای ايجاد
شد و امر سازماندھی سرنگونی و تسخير قدرت را به
عھده گرفت .بنابراين حزبی که م ّد نظر ماست ،حزب
کمونيست ھم نيست .حزبی که م ّد نظر ماست ،حزبی
است متشکل از اقليتی از پيشروان کارگری .به اين
مفھوم که آگاه ترين و متعھدترين عناصر طبقۀ کارگر که
به يک سلسله فعاليت ھايی در گذشته دامن زده اند ،از
طريق فعاليت مستمر خود به آگاھی ض ّد سرمايه داری و
حتی آگاھی سوسياليستی رسيده اند ،به اين آگاھی رسيده
اند که اين دولت اصوالً قابل اصالح نيست و بايد کنار
گذاشته شود ،و به يک حکومت نوين کارگری جايگزين
آن گردد و عناصری که در عروج و افول مبارزات
طبقاتی نقش محوری و نقش مقدمی دارند ،از تشکيل
دھندگان حزب پيشتاز کارگری خواھند بود .بنابراين
دورانی که ما دوران تدارکات ناميده ايم ،دورانی نيست
که توده ھای طبقۀ کارگر به مفھوم اعم کلمه درگير
فعاليت ھای روزمرۀ سياسی بشوند .واضح است که از
يک طرف از سوی دولت مستبد سرکوب می شوند و از
طرف ديگر گرايش ھا و جريانات و احزاب بزرگ توده
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ای در درون جامعه ای نظير ايران اصوالً تحت شعاع و
تحت تأثير ايدئولوژی ھيئت حاکم قرار خواھد گرفت و
نمی تواند امر تدارکات را انجام بدھد .بنابراين نام و
تعريفی که برای اين حزب مدنظر است و از لحاظ
تاريخی نيز چنين بوده» ،حزب پيشتاز کارگری است« و
اين نام منطبق ھست به ماھيت چنين حزبی .حزبی است
که از دل طبقۀ کارگر بيرون می آيد ،متشکل است از
عناصر پيشرو و فعالين عملی و نظری طبقۀ کارگر ،از
افراد شناخته شدۀ طبقۀ کارگر ،از رھبران عملی طبقۀ
کارگر که در عرضۀ مبارزاتی پس از دوره ای به اين
نتيجه رسيده اند که رژيم ،رژيم مستبد سرمايه داری ،بايد
سرنگون و از ميان برداشته شود و با يک دولت و
حکومت نوين کارگری جايگزين گردد.
در ارتباط با ساختن کميته ھای عمل مخفی نيز سؤاالتی
در ھفتۀ گذشته مطرح شد که من به آن ھا ھم پاسخ خواھم
داد .يکی از سؤاالت اين ھست که آيا اين کميتۀ عمل
مخفی يک کميتۀ کارگری به شکل اعم آن است؟ يعنی اين
که کارگران با گرايش ھای مختلف و کسانی که در
صحنۀ مبارزاتی ھستند می توانند در آن شرکت کنند؟ در
پاسخ بايد اشاره بکنم که تاکنون اين طور بوده و بايد
ادامه ھم بيابد .به اين مفھوم که کميته ھای عمل مخفی
اصوالً متشکل از گرايش ھای مختلف کارگری ھست.
مثالً در درون اين کميته ھا می تواند گرايش ھای
سوسياليستی و مارکسيستی وجود داشته باشد ،يا گرايش
ھای آنارکوسنديکاليستی ،سنديکاليستی يا آنارشيست .که
اين ھا در عرصۀ مبارزاتی به شکل مخفی خود را
تدارک می دھند ،اصوالً جنبش را ھدايت می کنند ،در
صف مقدم مبارزه قرار می گيرند ،اطالعيه در می
آوردند ،سخنرانی می کنند ،ارتباطات مشخص فردی در
درون کارخانه ھا و در درون محافل کارگری ايجاد می
کنند و غيره .اين فاز اول شکل گيری کميته ھای مخفی
کارگری است .اما برای تدارک حزب پيشتار کارگری
نياز به کميته ھايی مخفی فراتر از اين ھاست .يعنی عمالً
پس از دوره ای از دل فعاليت ھا کميته ھای عمل مخفی
کنونی و يا آن چه که در دورۀ آتی تشکيل می شود ،دو
نوع کميته بيرون می آيد:
کميته ھايی که بر اساس اتحاد عمل گرايش ھای مختلف
کارگری شکل می گيرند ،يعنی با گرايش ھای موجود

طبقۀ کارگر يک سلسله فعاليت ھای عملی را با ھم
سازمان می دھند .ما به اين می گوييم کميته ھای عمل
مخفی برای اتحاد عمل کارگری .اما فراتر از اين کميته
ھای ويژۀ مخفی ھم بايد به وجود آيند که اين ھا اصوالً
کميته ھايی ھستند متشکل از گرايش ھای کمونيستی،
انقالبی
گرايش ھای سوسياليستی انقالبی ،مارکسيستی
ِ
پيشروان کارگری .نقش اين کميته ھای مشخص در واقع
تدارک ساختن حزب پيشتاز انقالبی به شکل سراسری
است .در نتيجه يک کارگر کمونيست که در مقام رھبری
عملی طبقۀ کارگر قرار گرفته و به دليل مطالعات يا
تجارب عملی که خود حاصل کرده ،خود را به عنوان
کمونيست می داند و می شناسد ،ھمزمان در دو نوع
کميته شرکت می کند .کميته ای که وارد اتحاد عمل ھا با
ساير گرايش ھای غيرمارکسيست ،مثل گرايش ھای
آنارشيستی يا سنديکاليستی يا آنارکوسنديکاليستی و غيره
می شود ،و کميتۀ اخص خودش که در آن فعاليت ھا و
امور سياسی فراتری را جلو می برد ،شکل می دھد .اين
کميته ھا خودش شامل يک سلسله فعاليت ھای آموزشی-
نظری ھم خواھد بود .منتقل کردن تجارب بين المللی و
تجارب تاريخی جنبش کارگری و بررسی تئوری ھايی
که مستلزم ساختن آن حزب پيشتاز انقالبی ھست ،خواھد
بود .به عبارت ديگر اين دو کميته که می توانند در کنار
ھم وجود داشته باشند ،يکی به طور اخص نه تنھا فعاليت
ھای روزمرۀ عملی را سازمان می دھد ،بلکه خودش را
آماده می کند برای ھماھنگ کردن خود و ساير کميته ھا
به منظور تدارک ايجاد حزب پيشتاز کارگری و
سازماندھی انقالب.
بنابراين در مرحله ای که امروز ما در آن ھستيم ،ممکن
است از زاويۀ فعاليت ھای عملی مشخص ،وجه تمايز
زيادی ميان کارگران پيشرو وجود نداشته باشد ،ولی به
تدريج اين تمايز ايجاد می شود .مثالً بين فعالين کارگری
آنارکوسنديکاليست يا آنارشيست و کارگران مارکسيست
انقالبی .اين تمايز به اين علت ايجاد می شود که برخی
در درون جنبش کارگری ،از درون پيشروان کارگری
اعتقاد به ساختن حزب پيشتاز انقالبی ندارند .لذا آن ھايی
که اعتقاد به ساختن حزب پيشتاز انقالبی دارند ،واضح
است که بايد کميته ھای مجزايی ايجاد کنند که فراتر از
کميته ھای مشخص اتحاد عمل برود .بنابراين وظايف
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کمونيست ھا ،وظايف مارکسيست ھای انقالبی ،برای
دوره ای دوگانه خواھد بود .از يک سو ،درگيری در
فعاليت مشترک بر اساس اتحاد عمل با ساير گرايش ھای
ض ّد سرمايه داری ،و از سوی ديگر تدارک برای ساختن
کيمته ھای ويژۀ کمونيستی که خود را برای ايجاد حزب
پيشتاز کارگری آماده می کنند .و اين تمايز به نظر من
گرچه در شرايط کنونی زياد معلوم و مشخص نيست،
منتھا در مراحل بعدی که اين کميته ھا وارد فعاليت ھای
مشخص در ارتباط با ساختن حزب پيشتاز کارگری می
شوند ،کامالً روشن خواھد شد .از اين نقطه نظر خوب
ھست که کارگران پيشرو کمونيست از ھم اکنون برنامه
ريزی ھای خود را در امر دخالتگری به شکلی ببينند که
از يک سو با ساير گرايش ھای فکری وارد اتحاد عمل
ھا شوند و از سوی ديگر کميته ھای اخص کمونيستی
خود را برای ايجاد حزب پيشتاز تدارک ببينند.

افسانۀ »چه بايد کرد« و مسألۀ آگاھی »از بيرون به
درون طبقه«
مازيار رازی
مدافعان دروغين حزب پيشتاز
ادعاھايی که مخالفان و
ِ
کارگری )حزب لنينيستی( نسبت به »چه بايد کرد« و
نظريات لنين طرح می کنند ،از قرار زير است:
 -١حزب پيشتاز عموما ً متشکل از »روشنفکران« است.
زيرا اين حزب معتقد است که کارگران ،خودشان قادر به
تکامل آگاھی سوسياليستی نمی باشند .آگاھی سوسياليستی
الزاما ً بايد ھميشه به وسيلۀ 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 پيشتاز ھرگونه حرکت خودبهخودی کارگران
را مردود می داند و ھمواره از »انقالب« سازمان يافته
شده سخن به ميان می آورد.
 -۴حزب پيشتاز دمکراتيک نيست و دارای سلسله مراتب
بورکراتيک است )کميتۀ مرکزی ،رھبری ،کنگره و
اقليت و اکثريت( ،و به ساختار »شورايی« اعتقاد ندارد.
در اين بخش کوشش می شود که به نکات باال که در
اغلب نوشته ھای مخالفان حزب لنينيستی )سنديکاليست
ھای چپ و راست( و مدافعان دروغين حزب لنينيستی
)احزاب سنتی( مطرح می گردد ،پاسخ داده شود:
نقش روشنفکران و آگاھی از بيرون به درون طبقه

ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺣﺰب ﭘﻴﺸﺘﺎز ﻛﺎرﮔﺮي

پيش از برخورد به اين موضوع ،بايد بر يک نکتۀ مھم
انگشت گذاشت و آن اين که به غير از جزوۀ »چه بايد
کرد« ) ،(١٩٠٢در ھيچ نوشتار و گفتار ديگری از لنين
)چه پيش و چه پس از نگاشتن اين جزوه( اشاره ای به
اين موضوع نشده است .پرسيدنی است که چرا مخالفان
)و مدافعان دروغين( لنين ،تنھا به اين نوشته اشاره می
کنند؟ برای نمونه چنان چه پس از نوشتن جزوه در سال
 ،١٩٠٢لنين صحبت ديگری کرده باشد ،آيا جا ندارد که
اشاره شود» :موضع لنين در سال  ١٩٠٢چنين بوده ،اما
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پيش و پس از اين جزوه موضع ديگری داشته است«!؟
چنان چه انگيزۀ ديگری در کار نباشد ،چرا اين گونه
مغرضانه صرفا ً بر روی اين جزوه تأکيد می گردد و نه
سير تحوالت نظری لنين در مورد »حزب پيشتاز
کارگری«؟ از مخالفان )و مدافعان دروغين( نظريۀ حزب
لنينيستی ،درخواست می شود که به يک مورد ديگر از
اين طرز تفکر لنين استناد کنند.

نو« و ھمچنين نويسندۀ کتاب معتبری تحت عنوان
»دکترين کارل مارکس« )خالصه ای از جلد اول
»سرمايه«( بود -اين کتاب نھايتا ً به  ١٨زبان مختلف
ترجمه شد .بديھی است که لنين جوان نيز تحت تأثير
عقايد او قرار داشت .او پس از مطالعۀ موضع کائوتسکی
در اين مورد ،عمالً ھمان نظريات کائوتسکی را در »چه
بايد کرد« بيان کرد:

واقعيت اين است که نظريۀ منعکس شده در »چه بايد
کرد« ،ابتدا از سوی »ويکتور آدلر« در برنامۀ »ھاينفلد«
سوسيال دمکراسی اتريش ،و سپس به وسيلۀ »کارل
کائوتسکی« مطرح شد .اين نظريه ،مفھوم اساسی نظريۀ
سازماندھی در »بين الملل دوم« بوده است .برای آشنايی
با اين نظريه دو نقل قول از مقاالت کائوتسکی در زير
آورده می شود:

»ما گفتيم که آگاھی سوسيال دمکراتيک در کارگران
اصوالً نمی توانست وجود داشته باشد .اين آگاھی را فقط
از خارج ممکن بود وارد کرد .تاريخ تمام کشورھا
گواھی می دھد که طبقۀ کارگر با قوای خود منحصراً می
تواند آگاھی تريد-يونيونيستی حاصل نمايد ،يعنی اعتقاد
حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه بدھد ،برض ّد
کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور
قوانينی بنمايد که برای کارگران الزم است و غيره .اما
آموزش سوسياليزم از آن تئوری ھای فلسفی ،تاريخی و
اقتصادی نشو و نما يافته است که نمايندگان دانشور
طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند .خود مارکس و
انگلس موجدين سوسياليزم علمی معاصر نيز از لحاظ
موقعيت اجتماعی در زمرۀ روشنفکران بورژوازی
)(٢
بودند«

»چنان چه سوسياليزم نخواھد ساده نگر و از لحاظ
سياسی بی تأثير باشد ،بايستی مناسبات اجتماعی با کليۀ
مسائل پيچيده آن درک شود  ...بنابراين پرولتاريا نمی
تواند نزد خود سوسياليزم زنده ای بسازد .اين سوسياليزم
بايد به وسيلۀ انديشمندانی که مجھز به کليۀ ابزار علمی
بورژوايی ،نقطه نظری پرولتری اتخاذ می کنند و از اين
نقطه نظر بينش اجتماعی پرولتری نوين را گسترش می
دھند ،برای اين طبقه آورده شود .چنان که اکثر اين افراد
برخاسته از بورژوازی بوده اند که جنبش ناآگاه پرولتاريا
را به يک جنبش آگاه و مستقل تبديل کرده ،و باألخره به
اين ترتيب سوسيال دمکراسی را مھيا و پی ريزی کرده
اند«) ١٧آوريل (١٩٠١
مضاف بر اين ،وی در مقاله ای ديگر چنين نوشت:
»بنابراين آگاھی سوسياليستی آن است که از خارج وارد
مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا گردد ،و نه چيزی که به
صورت نطفه ای از خود اين مبارزۀ طبقاتی رشد کرده
)(١
باشد«
در اين جا بايد تذکر داد که مارکسيست ھای آن دوره،
کارل کائوتسکی را به عنوان »پاپ« تئوری ھای
سوسياليستی می شناختند .به حق ،او سھم بزرگی در
تکامل تئوری ھای مارکسيستی ايفا کرده بود .او سر دبير
نشريۀ تئوريک حزب سوسيال دمکرات آلمان» ،زمان

اين جمله ،کلّ »گناھی« است که لنين به آن مرتکب شده!
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 »برنامۀ اُرفورت« و مارکسيزم را مردود اعالم می
کرد .بنيان گذار اين مشی راستگرا» ،ادوارد برنشتاين«
بود .وی تحت تأثير عقايد »فابين« ھای بريتانيا و گرايش
ھای چپ طبقۀ متوسط به خصوص »ليبرال ھای نوين«
انگلستان ،به تجديدنظر طلبی مارکسيزم دست زد.
برنشتاين بر اين اعتقاد بود که حزب سوسيال دمکرات
آلمان می بايستی حزبی رفرميستی ،با جھت گيری به
سوی جلب آرای عمومی ،باشد .به نظر وی حزب و
اتحاديه ھای کارگری وابسته به آن ،بايستی صرفا ً در
حرف انقالبی باشند .زيرا که رشد اقتصادی آلمان و
تکامل اجتماعی و سياسی ،و در نتيجه ظھور ليبراليزم
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طبقۀ متوسط ،از يک آشتی طبقاتی بين آن طبقه و طبقۀ
کارگر و فراروئيدن به سوسياليزم از طريق مسالمت
آميز ،حکايت می کند .او اعتقاد داشت که زمان عقايد
انقالبی سر آمده است 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 ،نمايندۀ 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
به وسيلۀ »روشنفکران بورژوا« وارد جنبش کارگری
گردد ).(٣

» چه بايد کرد؟« لنين
قابل ذکر است که لنين جوان ،حتی در اقتباس موضع
کائوتسکی )جملۀ باال( ،دو زير نويس به آن اضافه کرد
که مالحظۀ انتقادی خود را نسبت به آن جملۀ 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« .لنين اضافه می کند
که کارگران »به مثابه تئوريسين ھای سوسياليست مانند

پردون و وايتلينگ )در اين روند( دخالت می کنند ،به
سخن ديگر زمانی که قادر به اين کار باشند .«...در اين
زيرنويس لنين به وضوح نشان می دھد که با پيشنھاد
توافق صد در صد ندارد.
کائوتسکی
ِ
زير نويس دوم لنين در مورد »خود انگيخته« بودن عقايد
سوسياليستی است .لنين می نويسد »معموالً گفته می شود
که طبقۀ کارگر به شکل خود انگيخته به سوی سوسياليزم
سوق پيدا می کند .اين کامالً صحيح است به اين مفھوم که
تئوری سوسياليستی بازتاب دھندۀ نتايج فالکت طبقۀ
کارگر است....و به اين علت کارگران آن را به سادگی
جذب می کنند ...طبقۀ کارگر به شکل خود انگيخته به
سوی سوسياليزم سوق پيدا می کند؛ اما در عين حال
ايدئولوژی بورژوايی ھم به شکل خود انگيخته خود را به
مراتب بيشتر بر طبقۀ کارگر تحميل می کند«.
اين دو زير نويس نمايانگر مالحضات نقادانۀ لنين جوان
بر نظريات کارل کائوتسکی در مورد نقش کارگران در
کسب آگاھی سوسياليستی است .ھمان طور که در
زيرنويس ھا نشان داده می شود ،لنين با وجود درک اين
موضوع که انگيرۀ کائوتسکی ،در تقابل با نظريات
راستگرايانۀ برنشتاين بوده؛ و با توجه به اعتبار سياسی
کائوتسکی در جنبش کمونيستی ،کماکان نظريات وی را
به شکلی ترميم کرد و منطبق تر به وضعيت جنبش
کارگری ارائه داد.
الزم به ذکر است که ھم در دورۀ مارکس و ھم در بين
الملل در سال  ١٩٠٢گرچه شرکت روشنفکران در درون
احزاب کارگری و کمونيستی امری اجتناب ناپذير قلمداد
می شد ،اما تداوم حضور آنان به مثابۀ يک امر
»خطرناک« ارزيابی می شد )مارکس و انگلس حضور
روشنفکران در درون احزاب کمونيستی را ،به ويژه در
آلمان ،بسيار خطرناک توصيف می کردند(.
لنين نيز در تمام طول حيات سياسی خود در تمام عرصه
ھای تشکيالتی از خطر نفوذ روشنفکران در حزب ،به
اعضا و کادرھای حزب ھشدار می داد .از کسانی که
ادعا می کنند لنين خواھان حذف کارگران در درون
حزب ،و دادن قدرت به روشنفکران بوده است ،می
خواھيم يک مورد را در تأييد ا ّدعايشان نشان دھند!
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درست برعکس ،تمامی مقاالت در مجموعه آثار لنين
مملو از جلوگيری از نفوذ روشنفکران در حزب است.
در واقع انشعاب بلشويک ھا از منشويک ھا در سال
 ١٩٠٣بر سر اين بود که منشويک ھا می خواستند
درھای حزب سوسيال دمکرات را بر روی روشنفکران
غير حزبی باز کنند و لنين ورود آنان به حزب را
دشوارتر می کرد .تمامی تھاجم منقدين به نظريۀ حزب
لنين تنھا متوجه جزوۀ »چه بايد کرد« است که يک جوان
با کمتر از يک دھه تجربۀ کار سياسی آن را نگاشته بود.
اما بايد توجه کرد که جزوۀ »چه بايد کرد« در عين حال
خطاب به کسانی بود که تحت عنوان »اکونوميست ھا«
اصرار داشتند که طبقۀ کارگر در کل براساس مبارزۀ
روزمرۀ اقتصادی و در رويارويی با سرمايه داری »به
خودی خود« و به تدريج به آگاھی سوسياليستی خواھد
رسيد .اين عده خواھان »نھضت صد در صد کارگری«
بودند و نقش سازمان انقالبی سياسی را بيھوده می
پنداشتند .در مقابل اين قبيل برخوردھا ،لنين در سال ھای
 ١٩٠٣ -١٩٠١به قول خودش »سر ترکه« را در جھت
مقابل خم کرد و برای خنثی کردن بحث اين عده ،نظريۀ
خود را به صورت اغراق آميز طرح نمود .اما حتی در
ھمان نوشته نکتۀ پراھميت ديگری را نيز مطرح کرد که
توجه کافی به آن نشده است .لنين وجه تمايزی بين طبقۀ
کارگر به طور اعم و به طور اخص قائل بود .گرچه
بحث وی )و کائوتسکی( در مورد طبقۀ کارگر به طور
اعم صحت داشت ،اما ،ھمان بحث در مورد پيشرُوی
طبقۀ کارگر صدق نمی کرد .لنين در ھمان دوره در
»چه بايد کرد؟« چنين توضيح می دھد:
»اغلب می گويند :طبقۀ کارگر به طور خود به خودی به
سوی سوسياليزم می رود .اين نکته از اين لحاظ که
تئوری سوسياليستی علل سيه روزی طبقۀ کارگر را از
ھمه عميق تر و صحيح تر تعيين می نمايد ،کامالً حقيقت
دارد و به ھمين جھت ھم ھست که اگر خو ِد تئوری در
مقابل جريان خود بهخودی سر تسليم فرود نياورد ،اگر
اين تئوری جريان خود بهخودی را تابع خويش گرداند،
)(۴
کارگران به سھولت آن را فرا می گيرند«...
مسألۀ انقالبيون حرفه ای

اين ادعا مبنی بر اين که لنين خواھان حزبی که به وسيلۀ
روشنفکران حرفه ای ساخته شود ،کامالً بی اساس و
کذب محض است .اين اتھام نيز تنھا از »چه بايد کرد«،
توسط مخالفان استنتاج شده است .در ھمان زمان به
محض اين که اين اتھام وارد شد ،لنين آن را بارھا در
نوشته ھا مردود اعالم کرد.
نکتۀ مھمی که در پيوند با اين مبحث بايد ذکر کرد ،مسألۀ
غير قانونی بودن فعاليت احزاب در روسيه بود .بايد
توجه کرد که نظريۀ حزب لنينيستی ،يک فرمول عام و
جھانشمول برای تمام کشورھا و تمام موارد ،نبود .بلکه
پاسخی بود برای وضعيت سال  ١٩٠٢در روسيه تزاری.
لنين منظورش از »انقالبيون حرفه ای« در وضعيت
روسيه اين بود که تشکيالتی به وجود آيد که اعضا و
فعاالن آن ضمن انجام اقدامات کارگری ،ھر روز از
سوی پليس شناسايی و راھی سيبری نشوند».ض ّد لنينيست
ھا« استدالل می کنند که منظور لنين از »انقالبيون حرفه
ای"« اين است که او خواھان استخدام روشنفکران تمام
وقت برای انجام فعاليت ھای 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 پس از
نگاشتن »چه بايد کرد« ،او به کرّ ات متذکر شد که حزب
به اعضايی نياز دارد که بخش عمده )يا تمام( وقت آزاد
خود را به امور تشکيالتی بپردازند .به سخن ديگر
»انقالبی حرفه ای« کسی است که فعاليت سياسی او نقش
محوری و مرکزی در زندگی اش داشته باشد .يعنی
زندگی روزمرۀ او تابع کار سياسی اش باشد ،و نه
برعکس .بديھی است که کار سياسی برای يک انقالبی
نمی تواند يک مشغوليت باشد .مسلما ً يک انقالبی حرفه
ای مانند ھر فرد ديگر در جامعه بايد مشغول به کار
باشد؛ اما کار و زندگی خصوصی او در مرکز زندگی
اش قرار نمی گيرد ،بلکه کار شخصی او بر محور کار
سياسی اش سازمان می يابد .البته ترديدی نيست که عده
ای نيز به شکل تمام وقت در حزب می توانند استخدام
گردند .اما اين امر می تواند موقتی باشد و شامل حال تمام
اعضای حزب گردد و نه تنھا يک عدۀ برگزيده و به
شکل دائمی.
اما در عين حال ،حضور انقالبيون حرفه ای کارگر در
حزب از اھميت بسياری برخوردار است .نخست اين که
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کارگران عضو حزب می توانند وقت بيشتری برای
فعاليت حزبی بگذارند و از کار روزمرّه در کارخانه
برای مدتی رھا گردند .دوم اين که در اين فرصت آن ھا
تعليمات سياسی و آموزشی الزم را می بينند و در
بازگشت به کارخانه مجھز تر از پيش دخالت سياسی
خواھند کرد.
مرکزيت و ھسته ھای مخفی
در ابتدا بايد ذکر کرد که زمانی که لنين در سال ١٩٠٢
طرح پيشنھادی خود را در »چه بايد کرد« ارائه داد ،او
قصد طرح نظر نوينی را نداشت .حزبی که او مد نظر
داشت ،ھمانند احزاب بين الملل دوم ،به ويژه حزب
سوسيال دموکرات آلمان ،به رھبری »اگست ببل« بود .با
اين تفاوت که اين حزب می بايستی 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 پديدۀ تشيکالتی ماوراء مرکزيت و يا
بورکراتيک بوده است .ولی چنين نبوده است؛ نظر لنين
داشتن يک مرکزيت برای سازماندھی فعاليت ھا )مانند
ساير احزاب موجود( بود .زيرا که در روسيه در سال
 ١٩٠٢حزب سراسری وجود خارجی نداشت .کنگرۀ
نخست حزب در روسيه در سال  ١٨٩٨برگزار شد که
به اھداف خود نايل نگشت .جنبش کارگری در روسيه
ھمواره متشکل از ھسته ھای منزوی کمونيستی ،و گروه
ھای کارخانه ای جدا از ھم بود .در آن زمان ھيچ مرکز
فعاليتی يا »حزبی« وجود نداشت .کنگرۀ دوم در سال
 ١٩٠٣قرار بود که به تشکيل چنين حزبی مبادرت کند و
جزوۀ »چه بايد کرد« لنين در سال  ١٩٠٢به اين منظور
انتشار يافت.
مخالفان حزب لنينيستی بر اين اعتقادند که ايجاد »ھسته
ھای مخفی« منجر به ايجاد فرقه )سکت( و يا
»بورکراسی حزبی« و جدايی از کار توده ای می گردد.
اول؛ ساختن ھسته ھای مخفی ،از لحاظ تاريخی يکی از
ابزارھای محوری جنبش کارگری بوده است .انتخاب
اعضای فعال و مورد اعتماد در يک تجمع کوچک ،پايۀ
اصلی يک حزب کارگری را بنا می نھد و بنيان گذاران

جنبش کمونيستی ،کارل مارکس و فردريک انگلس نيز
بر اين نظريه اعتقاد داشتند .مارکس در ژوئن ١٨۵٠
چنين می نويسد:
»فرستادۀ )اتحاديه کمونيست( به آلمان ،که برای فعاليتش
تأييديۀ کميتۀ مرکزی را دريافت کرده است ،در ھمه جا
صرفا ً مورد اعتمادترين افراد را به عضويت "اتحاديۀ
کمونيست" پذيرفته است ...اين که انقالبيون می توانند
عضو اتحاديه شوند و خير ،بستگی به وضعـيت محلی
دارد .چنان چه چنين عضوگيری امکان نداشته باشد،
بايستی افراد مورد اعتماد و انقالبيون صالحی را که
ھنوز مفاھيم و نتايج نھايی کمونيستی جنبش کنونی را
درنيافته اند ،در يک ردۀ دوم از اعضای اتحاديه به معنی
وسيعتر ،گرد آورد .اين اعضای ردۀ دوم که برای آنان
نبايستی چيزی جز ارتباطات محلی و ايالتی را فاش کرد،
بايد به طور مداوم زير نظر رھبری اتحاديه و کميته ھا
باشند ...جزئيات سازماندھی بايد به ھسته ھای رھبری
)(۵
کننده واگذار شود«...
دوم؛ بورکراسی زمانی بر جنبش کارگری مسلط شد که
حزب ھای انقالبی کارگری نفوذ بسيار ناچيزی بر جنبش
بين المللی کارگری داشتند .در واقع حزب ھای سوسيال
دمکراتيک و سنديکاھای کارگری ،بورکراسی عميقی را
تکامل دادند .علت آن نيز ساده است .دمکراسی مستلزم
شرکت فعال کليۀ اعضا در کليۀ سطوح -به خصوص در
سطح تصميم گيری -يک سازمان سياسی است .گشودن
درھای حزب به روی »توده ای« از اعضای غير فعال
که ھرگز در رھبری آن شرکت نخواھند کرد ،از پيش،
انحصار رھبری حزب را در دست اقليت کوچکی از
اعضا متمرکز می کند .اين اکثريت غير فعال ،دقيقا ً به
ھمان دليل که »غير فعال« ھستند ،زير نفوذ ايدئولوژی
حاکم در جامعه ،يعنی ايدئولوژی بورژوايی )و خرده
بورژوايی( قرار می گيرند .حزب ھای »کارگری« و
»دموکراتيک« جوامع سرمايه داری که ميليون ھا عضو
کارگر دارند به دست عده ای انگشت شمار رھبری می
شوند .از آن جايی که انتخابات دمکراتيکی در کار نيست،
اين »رھبران« برای مدت ھای طوالنی در مناصب خود
باقی می مانند و عمدتا ً به عناصر منحط و رفرميست با
اعتقادات خرده بورژوايی تبديل می شوند.
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در مقابل اين انحطاط بورکراتيک ،نظريۀ سازماندھی
»حزب پيشتاز« تأکيد می کند که در حزب صرفا ً بايستی
اعضای فعال را پذيرفت و آنان را در کوتاه ترين مدت
براساس اصول مارکسيستی آموزش داد .فقط تحت چنين
وضعيتی می توان به حداقلی از برابری و کارمشترک در
درون حزب انقالبی رسيد؛ و صرفا ً چنين حزبی قادر به
تضمين دمکراسی درونی است .حزبی که متشکل از
کارگرانی که »به طور خودانگيخته به مبارزه برخاسته
اند« ،قادر است در نھايت کل طبقۀ کارگر را در
وضعيت اعتالی انقالبی برای تسخير قدرت سازمان دھد.
محافلی کوچک کارگری که زير 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 گرايش
ھايی ديده شده اند که به صورت فرقه )سکت( عمل کرده
اند .اين روش در مقابل نظريۀ »کار توده ای« ،قرار
گرفته است .اين دو روش از ھم متمايزند :اولی بر
اساس يک برنامه و عقايد ويژه شکل می يابد .و دومی بر
اساس نقش مستقيم آن در مبارزۀ طبقاتی .تاريخ جنبش
سوسياليستی عمدتا ً بر اساس شکل يابی تشکالت فرقه ای
آغاز به کار کرد .تنھا تکامل مبارزات کارگری بود که
نياز به احزاب توده ای را که تمام کارگران را نمايندگی
می کرد ،طرح نمود .مھم ترين تکامل در مقابل اشکال
تشيکالتی فرقه ای ،تشکيالت بين الملل اول بود .کارل
مارکس در شکل دادن جنبش کارگری در تمام اشکال آن
در يک سازمان بين المللی سراسری ،نقش تعيين کننده
داشت.
اين روش از کار ،در بين الملل دوم نيز ادامه يافت )با
اين تفاوت که اتحاديه ھای کارگری در بين الملل دوم
شرکت فعال نداشتند( .در فرانسه فرقه ھای سوسياليستی
تا سال  ١٩٠۵که »حزب سوسياليست واحد« شکل
گرفت ،ادامه يافت .در آلمان فرقه السال تا سال ١٨٧۵
فعال بود .سکت ھا در بريتانيا )فدراسيون سوسيال
دموکرات که مدعی سوسياليزم »انقالبی« بود( وجود
داشت.
در سال  ١٩٠٢زمانی که لنين »چه بايد کرد« را
نگاشت ،تفاوت فاحشی بين روسيه و آلمان آن دوران

وجود داشت .در آلمان جناح انقالبی حزب سوسيال
دموکراسی نقش تعيين کننده در جنبش کارگری داشت.
اما در روسيه جناح راست دست باال را داشت .پيشنھاد
لنين در »چه بايد کرد« اين نبود که بايد يک فرقۀ چپگرا،
خارج از جنبش کارگری ساخته شود .تا سال ھای پيش
از انقالب اکتبر لنين ھيچ گاه صحبت از ساختن يک
حزب سراسری کمونيستی خاص ،به ميان نياورد.
»اصول لينينيزم« به مثابۀ حزب »آھنين« در واقع پس از
انحطاط کمينترن به دست استالينيزم ساخته شد و ھيج
ارتباطی به حزب لنينيستی نداشت.
پيشنھاد لنين جوان بر اساس اصول حزب سازی بين
المللی ايجاد يک حزبی بود که فعاليت ھا را در روسيۀ
اختناق زدۀ دولت تزاری ،مرکزيت دھد ،اما در عين حال
دموکراتيک باشد .دموکراسی در جھت جذب تجارب
کارگری به درون حزب و تصميم گيری دموکراتيک در
مورد نحوۀ اجرای آن در جامعه .محققا ً لنين خواھان
ايجاد يک فرقه نبود .برای نمونه ،در تبعيد ،به جای ايجاد
يک فرقۀ تشکيالتی خاص ،به ھيئت تحريريۀ »ايسکرا«
با گرايش متفاوت نظری پيوست .حتی انشعاب
»بلشويک«ھا و »منشويک«ھا تا پيش از جنگ جھانی
اول ،به مفھوم دو جناح در درون يک حزب سوسيال
دموکراتيک روسيه تلقی می شد.
حرکت خود به خودی
تقابل »تئوری خود به خودی« با »تئوری سازماندھی
حزبی« نيز به درجه ای که مخالفان و مدافعان دروغين
حزب لنينيستی ادعا می کنند ،نبوده است .ھيچکس )و به
ويژه لنين( در جنبش کارگری ترديدی نسبت به جنبش
خود بهخودی کارگران نداشت .آن چه لنين با آن مخالفت
می کرد ،برجسته کردن جنبش خود به خودی ،به مثابۀ
تنھا راه رھايی کارگران بود .اين قبيل »بزرگ سازی«
ھای جنبش خود به خودی ،نقش رھبری کارگران را
ناديده می گيرد و در نتيجه دامن به بورکراسی کارگری
می زند .زيرا در آن صورت يک رھبری ناديده و
ناشناخته در پشت درھای بسته به وجود می آمد که به
جای کارگران تصميم اتخاذ می کند .به سخن ديگر اين
انحراف نقش حزب را کامالً منتفی می دانست ،در نتيجه
سازماندھی انقالبی را منتفی می کرد.
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اکونوميست ھای روسيه بر اين اعتقاد بودند که جنبش
کارگری به حزب نياز ندارد ،و ھمه چيز توسط جنبش
خود به خودی کارگری به توفيق و پيروزی نھايی می
رسد .لنين با اين روش از کار مخالفت می کرد.

مورد برنامۀ حزب در دومين کنگرۀ حزب کارگر
سوسيال دموکرات روسيه بحث در مورد طرح پيشنھادی
برنامۀ حزب در نشست ھشتم کنگره ) ٢١ژوئيۀ (١٩٠٣
آغاز شد .در نشست نھم لنين گفت:

انشعاب و وحدت حزبی

» ...نتيجه گيری کنيم .ما ھمه حاال میدانيم که
اکونوميستھا ترکه را در يک جھت خم کردند .برای
اينکه ترکه راست شود ضروری بود که آن را به جھت
ديگر خم کرد ،و اين آن چه که من کردم ،میباشد .من
اطمينان دارم که جنبش سوسيال دموکراتيک روسيه
ھميشه ترکهای را که از سوی ھر نوعی از اپورتونيزم
خم شده است را شديداً راست خواھد کرد ،و به اين ترتيب
ترکھۀ ما ھميشه راستترين و مناسب ترين خواھد بود".

مخالفان حزب لنينيستی ادعا می کنند که لنين در حزب
ھمواره خواھان انشعاب و افتراق بوده است .برای نمونه
از انشعاب بلشويک ھا و منشويک ھا در سال  ١٩٠٣نام
می برند.
در اين مورد بايد ذکر شود که برخالف گرايش ھايی که
خواھان وحدت يا انشعاب »به ھر بھا« ھستند ،برخورد
لنين با منشويک ھا درست بوده است .در سال ١٩٠٣
لنين با حمايت پلخانف اکثريت آراء را در مورد مسايل
تشکيالتی حزب به دست آورد .منشويک ھا انشعاب
کردند و نظر اکثريت را نپذيرفتند .پس از آن پلخانف
موضعش را تغيير داد و از لنين خواست که برای حفظ
»وحدت« ،کنترل ايسکرا را به منشويک ھا داده شود.
لنين توضيح داد که چنان چه خود او در اقليت قرار می
گرفت مواضع اکثريت را برای دوره ای می پذيرفت و
منشويک ھا برای حفظ وحدت بايد نظر کنگرۀ 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  ۶و .(٧
بنابراين ،استدالل ھايی مبنی بر اين که حزب و تشکيالت
لنينيستی دارای مواضع انشعاب طلبی است ،صحت
ندارد.
لنين پس از چه بايد کرد
از ديدگاه لنين کسب آگاھی سوسياليستی ،درون طبقۀ
کارگر )و يا بخشی از آن( امکان پذير است؛ به شرط اين
که کارگران تحت تأثير جريان خود بخودی )و يا
رفرميستی( قرار نگيرند .در واقع اختالف اساسی لنين با
مخالفان خود در حزب سوسيال دمکراسی روسيه بر
ھمين نکته استوار بود .
يک سال پس از انتشار »چه بايد کرد« ،در بحث در

اما انقالب  ،١٩٠٥موضع لنين را در مورد اين وجه
تمايز اساسی و مفھوم نظريۀ سازماندھی بيشتر صيقل
داد .لنين در پيشگفتار مقاله ای تحت عنوان »دوازده
سال« در سال  ١٩٠٨چنين می نويسد:
»پيش شرط اساسی برای موفقيت در استحکام حزب اين
واقعيت است که طبقۀ کارگر که برگزيدگان آن سوسيال
دمکراسی را به وجود آورده اند ،به علت شرايط عينی
اقتصادی ،دارای ظرفيت سازمان يابی ويژه ای است که
او را از ساير طبقات جامعۀ سرمايه داری متمايز می
کند .بدون اين پيش شرط ،سازمان انقالبيون حرفه ای
چيزی جز يک بازی ،يک ماجراجويی و يک پرچم ساده
نخواھد بود و جزوه "چه بايد کرد؟" تأييد می کند که
سازمان انقالبيون حرفه ای فقط در پيوند با طبقۀ واقعا ً
انقالبی که به صورت خودانگيخته به مبارزه برخاسته
است ،معنی دارد«
و ادامه می دھد که :نقايص سازمان ھسته ھای کوچک
که بازتاب »مرحلۀ نوپايی و عدم بلوغ جنبش کارگری
در يک کشور« محسوب می شود ،صرفا ً در صورت
»گسترش حزب در جھت عناصر کارگری که برای عمل
توده گير علنی متحد شده اند« برطرف می شود.
به سخن ديگر ،تحليل »يک جانبه« کائوتسکی که لنين در
جزوه »چه بايد کرد« استفاده کرد ،در مورد چگونگی
انتقال آگاھی سوسياليستی ار بيرون به درون طبقۀ
کارگر ،پس از تجربۀ شکست انقالب  ١٩٠٥تکامل
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يافت ،و آن نظريه بر پيوند روشنفکران انقالبی و »طبقۀ
واقعا ً انقالبی که به صورت خودانگيخته به مبارزه
برخاسته است« و يا »عناصر کارگری که برای عمل
توده گير علنی متحد شده اند« ،تکامل يافت .منظور از
»عناصر کارگری« در درون جنبش کارگری نيز ھمانا
رھبران عملی طبقۀ کارگر ھستند .تئوری لنينيستی
سازماندھی که بنياد حزب بلشويک را پی ريزی کرده و
پيروزی انقالب اکتبر  ١٩١٧روسيه را تضمين کرد ،در
واقع براساس چنين نظريه ای استوار بود و نه نظريات
کائوتسکی و يا حتی نظريات مندرج در »چه بايد کرد«.

وظايف ما و شورای نمايندگان کارگران

٦٨

پانوشت:
» -١تجديد نظر در برنامۀ سوسيال دمکراسی در
اتريش« ،نشر عصر جديد ،سال  ،٢٠جلد اول ،شمارۀ
 ١٨اکتبر  ،١٩٠١صفحات .٧٩ -٨٠
 » -٢چه بايد کرد« -لنين )مارس  ،(١٩٠٢منتخب آثار
به فارسی ،جلد اول ،صفحات .٢٧٧ -٢٧٨
 -٣البته به اعتقاد نگارندۀ اين مقاله؛ حتی در آن زمان نيز
استدالل ھای کائوتسکی درست نبوده و تنھا واکنشی بود
به گرايش راست حزب سوسيال دمکرات آلمان .لنين نيز
با نوشتن زير نويس ھايی به »چه بايد کرد« احساس خود
را به نوشتۀ کائوتسکی نشان داد.
-٤ھمان جا ،صفحه . ٢٩٤
» -٥خطابيۀ کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ کمونيست« -کارل
مارکس و فردريک انگلس )مارس  ،(١٨٥٠از کتاب
»انقالب ھای  «١٨٤٨به زبان انگليسی ،انتشارات
پنگوئن ،صفحه .٣٣٢

لنين
توضيح :متن پيش رو ،نامه ای است که لنين در اوايل
نوامبر  ،١٩٠۵از استکھلم -محلّ اقامت کوتاه وی تا پيش
از بازگشت از تبعيد به روسيه -به رادن نگاشت .اين
نامه ،برای نخستين بار شوراھا را به مثابۀ ارگان شورش
و نطفه ھای اوليۀ قدرت نوين انقالبی ارزيابی می کند ،و
طی آن رابطۀ حزب و شورا تاحدودی تشريح شده است.
لنين مقالۀ حاضر را به روزنامۀ نوايا ژيزن فرستاد که
البته روزنامۀ مزبور آن را منتشر نکرد .متن دست نويس
نامه در پاييز  ١٩۴٠يافت شد .متأسفانه اطالعی از
مترجم فارسی اين نامه در دسترس ما نيست .الزم به ذکر
است که پس از تطابق متن انگليسی و فارسی ،ضمن رفع
برخی اشتباھات جزئی ،دو پاراگرافی که از ترجمۀ
فارسی جا افتاده بود ،به متن اضافه شد.
وظايف ما و شورای نمايندگان کارگران
)نامه ای به سردبير(

)(١

رفقا ،اکنون مسألۀ اھميت و نقش شورای نمايندگان
کارگران ،با فوريت در مقابل سوسيال دمکرات ھای سن
پترزبورگ و تمامی پرولتاريای پايتخت قرار دارد .من
قلم به دست می گيرم تا عقايدی چند پيرامون اين موضوع
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مھم بيان کنم ،اما قبل از آن ،مطلقا ً الزم می دانم مھمترين
شرط را قائل شوم :من به عنوان يک ناظر سخن می
گويم؛ ھنوز مجبور به نوشتن از آن »راه دور« لعنتی ،از
»خارجه« نفرت انگيز يک تبعيدی می باشم ،و اين برای
ھر کسی ،اگر در سن پترزبورگ نبوده است ،اگر ھرگز
شورای نمايندگان کارگران را نديده ،يا با رفقا در محل
تبادل نظر نکرده باشد ،کامالً غيرممکن است که عقيدۀ
صحيحی از اين موضوع واقعی و عملی به دست آورد.
بنابراين ،چاپ اين نامه را ،که به وسيلۀ شخصی بی
اطالع نگاشته شده است ،به صالحديد ھيئت تحريريه
واگذار می کنم .من اين حق را برای خود قائلم که ھر
زمان که باألخره فرصت کردم خود را با موضوع ،از
طريق چيزی بيش از اطالعات »کاغذی« آشنا سازم ،در
عقايدم تجديد نظر کنم.
و حاال بپردازيم به موضوع .به نظرم می رسد که رفيق
سؤال »شورای نمايندگان کارگران يا
رادين ،در طرح
ِ
(
٢
)
)من کالً فقط ۵
حزب؟« در شمارۀ  ۵نواياژيزن
شماره از اين ارگان مرکزی ح.ک.س.د.ر خودمان را
ديده ام( ،اشتباه می کند .فکر می کنم مطرح کردن سؤال
به اين شکل اشتباه باشد ،و تصميم قطعا ً بايد اين باشد :ھر
دو ،شورای نمايندگان کارگران و حزب .تنھا سؤال -و
سؤالی بس مھم -اينست که چگونه وظايف شورا و حزب
کارگر سوسيال دمکرات روسيه را از ھم تفکيک ،و
چگونه با ھم ترکيب کنيم.
من فکر می کنم برای شورا ،به طور کلی پيوستن به تنھا
يک حزب به دور از صالح باشد .از آن جا که اين عقيده
احتماالً موجب شگفتی خواننده خواھد شد ،بالدرنگ به
توضيح دادن نظرياتم می پردازم )بازھم ،و بسيار مصراً،
اظھار می دارم که اين عقيده يک ناظر است(.
شورای نمايندگان کارگران از درون اعتصاب عمومی،
در ارتباط با اعتصاب ،و برای اھداف آن به وجود آمد.
چه کسی اعتصاب را رھبری کرد و به پيروزی نھايی
رسانيد؟ تمامی پرولتاريا ،که دربرگيرندۀ غير سوسيال
دمکرات ھا -خوشبختانه يک اقليت -می باشد .اھداف
اعتصاب چه بود؟ اين ،ھر دو ،اقتصادی و سياسی بود.
اھداف اقتصادی ،نه تنھا مربوط به کارگران دستمزدی،
بلکه مربوط به تمامی پرولتاريا ،ھمۀ کارگران و حتی تا

حدی ھمۀ مردم زحمتکش بود .اھداف سياسی،
دربرگيرندۀ ھمه مردم ،يا حتی ھمۀ مردمان روسيه بود.
اين اھداف در جھت رھا ساختن تمام مردمان از زير يوغ
استبداد ،بقايای سرواژ ،حق کشی و ستم پليسی بود.
بگذاريد جلوتر رويم .آيا پرولتاريا بايد به مبارزۀ
اقتصاديش ادامه دھد؟ البته ،در اين مورد ھيچ اختالف
نظری در بين سوسيال دمکرات ھا نيست ،و نمی تواند
باشد .آيا اين مبارزه بايد تنھا به وسيلۀ سوسيال دمکرات
ھا ،يا زير پرچم سوسيال دمکراتيک ھدايت شود؟ من اين
طور فکر نمی کنم؛ من ھنوز به نظريه ای که در »چه
بايد کرد؟« )درست است که در شرايط کامالً متفاوت و
اکنون کھنه شده( عنوان کردم ،پايبندم؛ يعنی صالح نمی
باشد که ترکيب اتحاديه ھای کارگری ،و از اين رو
ترکيب کسانی را که در مبارزۀ اتحاديه ای يا مبارزۀ
اقتصادی شرکت می کنند ،به اعضای حزب سوسيال
دمکرات محدود کرد .به نظرم می رسد که شورای
نمايندگان کارگران ،به مثابۀ سازمانی بيانگر کليۀ
مشاغل ،بايد بکوشد تا دربرگيرندۀ نمايندگانی از تمامی
کارگران صنعتی ،حرفه ای و اداری ،خدمتکاران
خانگی ،کارگران زراعتی و غيره باشد ،يعنی
دربرگيرندۀ نمايندگانی از ھمۀ کسانی که قادر به ،و
خواھان جنگيدن به طور جمعی برای زندگی بھتر تمام
مردم زحمتکش اند ،از ھمۀ کسانی که دارای حداقل
درجۀ ابتدايی از صداقت سياسی اند ،از ھمه به جز
»مرتجعين سياه« ) .(٣تا آن جا که به ما سوسيال دمکرات
ھا مربوط می شود ،حداکثر سعی خود را خواھيم کرد تا
نخست ،کليۀ سازمان ھای حزبمان کامالً ،تا سرح ّد
امکان ،در تمام اتحاديه ھا انعکاس يابند ،و ثانياً ،سعی
خواھيم کرد از مبارزه ای که مشترکا ً ھمراه با ھمقطاران
پرولتريمان ،بدون توجه به نظرياتشان ،به آن دست می
زنيم ،برای مدافعۀ سرسخت و خستگی ناپذير از تنھا
جھان بينی نامتناقض ،تنھا جھان بينی راستين پرولتری،
يعنی مارکسيسم ،استفاده کنيم .ما البته در راه ترويج اين
جھان بينی ،و در انجام اين فعاليت تبليغی و تھييجی،
حزب طبقاتی پرولتاريای آگاه ،حزب پيوسته اصولی و
کامالً مستقل خود ،يعنی حزب کارگر سوسيال دمکرات
روسيه را ،محافظت می کنيم و آن را تحکيم و توسعه
خواھيم بخشيد .ھر قدم در مبارزۀ پرولتری ،اگر با
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فعاليت ھای متشکل و منظم ما سوسيال دمکرات ھا به
طرز جداناپذيری متصل باشد ،توده ھای طبقۀ کارگر در
روسيه و سوسيال دمکرات ھا را ھر چه بيشتر به ھم
نزديک می کند.
اين جنبه از مشکل ،يعنی مبارزۀ اقتصادی ،نسبتا ً ساده
است و به سختی می تواند مخالفت خاصی را بربيانگيزد.
اما جنبۀ ديگر ،يعنی رھبری سياسی و مبارزۀ سياسی،
موضوع متفاوتی است .با اين حال ،ھرچند ممکن است
ھنوز ھم خواننده را به شگفتی بيشتری وادارم ،بايد اکنون
و ھمين جا بگويم که در اين مورد نيز فکر می کنم که
درخواست از شورای نمايندگان کارگران برای پذيرش
برنامۀ حزب سوسيال دمکرات و پيوستن به حزب
کارگران سوسيال دمکرات روسيه ،دور از صالح است.
به نظر من برای رھبری مبارزۀ اقتصادی ،ھم شورا )با
سازماندھی مجدد به مفھومی که بی درنگ توضيح داده
خواھد شد( و ھم حزب ،به يک اندازه مطلقا ً ضروری
ھستند.
ممکن است اشتباه کنم ،ولی )برپايۀ اطالعات صرفا ً
»کاغذی« و ناکامل در دسترسم( معتقدم که شورای
نمايندگان کارگران از لحاظ سياسی بايد به مثابۀ نطفۀ
يک حکومت انقالبی موقت درنظر گرفته شود .گمان می
کنم که شورا بايد ھر چه زودتر خود را به عنوان
حکومت انقالبی موقت کلّ روسيه ،اعالم نمايد ،يا يک
حکومت انقالبی موقت را )که به ھمان ھدف ،ولی تنھا
در شکلی ديگر ،خواھد رسيد( مستقر کند.
مبارزۀ سياسی ھم اکنون به مرحله ای از رشد رسيده
است که در آن نيروھای انقالب و ضدانقالب تقريباً
برابرند .مرحله ای که دولت تزار ،در سرکوب انقالب،
نقداً ديگر توانی ندارد ،در حالی که انقالب ،برای از
ميان بردن دولت »مرتجعين سياه« ،ھنوز به حد کافی
نيرومند نيست .زوال دولت تزار به ح ّد کامل رسيده است.
اما حتی در حالی که زنده زنده می پوسد ،تمامی روسيه
را با زھر عفونت خود آلوده می سازد .در مقابل زوال
نيروھای ض ّد انقالبی ،مطلقا ً ضروری است که نيروھای
انقالبی را ،فوراً ،بی درنگ و بدون کوچکترين تأخير،
سازمان داد .اين سازماندھی ،به خصوص اخيراً پيشرفت
درخشانی کرده است .اين امر ،از تشکيل بخش ھای

ارتش انقالبی )جوخه ھای دفاعی و غيره( ،رشد سريع
سازمان ھای توده ای سوسيال دمکراتيک پرولتاريا،
ايجاد کميته ھای انقالبی دھقانی توسط دھقانان انقالبی ،و
اولين جلسات آزاد برادران پرولتر ما در يونيفورم
سربازی و ملوانی ،که برای خود راه سخت و پرمشقت،
ولی واقعی و روشن به سوی آزادی و سوسياليسم را
ھموار می سازند ،مشھود است.
آن چه اکنون غايب است ،وحدت کليۀ نيروھای واقعا ً
انقالبی است ،کليۀ آن نيروھايی که ھم اکنون به نحوی
انقالبی عمل می کنند .آن چه غايب است ،يک مرکز
سياسی سراسری روسيه می باشد ،مرکزی فعال و تازه
که به واسطۀ ريشه ھای عميق خود در ميان مردم،
نيرومند است ،مرکزی که از اعتماد مطلق توده ھا
برخوردار است ،دارای نيروی خستگی ناپذير انقالبی
است و از نزديک با احزاب سازمان يافتۀ انقالبی و
سوسياليست در تماس است .چنين مرکزی تنھا می تواند
به وسيلۀ پرولتاريای انقالبی بنا نھاده شود :که اعتصاب
سياسی را شکوھمندانه به انجام رسانده است و اکنون قيام
مسلحانۀ تمامی مردم را سازمان می دھد ،پرولتاريايی که
نيمی از آزادی را برای روسيه کسب کرده است و آزادی
کامل را نيز برايش کسب خواھد کرد.
ممکن است اين سؤال پرسيده شود :چرا شورای
نمايندگان کارگران نمی تواند تبديل به نطفۀ چنين مرکزی
شود؟ آيا به اين دليل است که در شورا ،تنھا سوسيال
دمکرات ھا نيستند؟ اما اين يک مزيت است ،نه يک
زيان .ما ھمواره صحبت از ضرورت اتحاد مبارزه
جويانۀ سوسيال دمکرات ھا و دمکرات ھای بورژوای
انقالبی می کرده ايم .ما صحبت از آن می کرده ايم و
کارگران آن را عمالً انجام داده اند ،و اين بسيار شايسته
است .ھنگامی که نامه ای از رفقای کارگر وابسته به
حزب سوسياليست انقالبی را در نواياژيزن می خوانم،
که به ادغام شورا در يکی از احزاب معترضند ،نمی
توانم نپذيرم که اين رفقای کارگر در بسياری از جنبه
ھای عملی محق می باشند .الزم به گفتن نيست که
نظريات ما و آنان با يکديگر فرق می کند و به ھم پيوستن
سوسيال دمکرات ھا و سوسيال رولوسينرھا قابل طرح
نمی باشد و چنين پيشنھادی نيز نمی شود .ما عميقاً
متقاعديم ،آن کارگرانی که به نظريات سوسيال
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رولوسينرھا می گروند و معھذا در صفوف پرولتاريا می
جنگند ،متزلزلند .زيرا آنان علیرغم حمايتشان از يک
ھدف به راستی پرولتری ،نظريات غيرپرولتری را حفظ
می کنند .ما بايستی از نظر ايدئولوژيک ،در مقابل تزلزل
آنان ،با راسخ ترين عزم بجنگيم ،اما در اين راه بايد
مراقب باشيم که ھدف انقالبی ،اين ھدف زنده ،سوزان و
حياتی که به تصديق ھمه رسيده است و تمامی مردم
صديق را متحد کرده است ،صدمه نبيند .ما ھنوز معتقديم
که نظريات سوسيال رولوسينرھا ،دمکراتيک -انقالبی
است و نه سوسياليستی .شورا ،سازمانی مبارزه جويانه
است و بايستی باشد ،و ما به خاطر اھداف مبارزه جويانه
مان ،در حالی که استقالل حزبمان را حفظ می کنيم ،بايد
به اتفاق يکديگر گام برداريم .اخراج دمکرات ھای
انقالبی صديق و فداکار ،به ھنگامی که انقالب
دمکراتيک را می گذرانيم ،کاری عبث می باشد ،اين يک
حماقت است .ما بر غالب آمدن بر تزلزل آنان ھيچ
مشکلی نخواھيم داشت ،زيرا نظريات ما به وسيلۀ خود
تاريخ ،در ھر قدم به وسيلۀ واقعيت حمايت می شود .اگر
جزوه مان ،سوسيال دمکراسی را به آنان نياموخته است،
انقالبمان خواھد آموخت .مطمئناً آن کارگرانی که مسيحی
باقی می مانند ،و به خدا عقيده دارند ،و آن روشنفکرانی
که از تصوف دفاع می کنند )وای بر آن ھا!( ،نيز
متزلزلند ،اما ما آن ھا را از شورا و يا حتی از حزب
اخراج نخواھيم کرد ،زيرا اين ايمان محکم ماست که
مبارزۀ واقعی و کار در ميان اليه ھای گوناگون ،تمام
عناصر برخودار از روحيۀ زنده را قانع خواھد کرد که
مارکسيسم حقيقت است ،و آن کسانی را که فاقد روحيۀ
زنده ھستند ،به کنار خواھد راند .و ما قدرتمان ،قدرت
مقاومت ناپذير مارکسيست ھا در حزب کارگر سوسيال
دمکرات روسيه را ،لحظه ای مورد ترديد قرار نمی
دھيم.
به نظر من ،نمايندگان کارگران ،به مثابۀ مرکزی
انقالبی ،که رھبری سياسی را تأمين می کند ،نه تنھا
سازمان وسيعی نيست ،بلکه به عکس ،بسيار محدود
است .شورا بايد خود را دولت موقت انقالبی اعالم کند ،يا
چنين دولتی را تشکيل دھد ،و در اين راه بايستی به ھر
طريق ،شرکت نمايندگان جديدی را منظور دارد ،اين
نمايندگان نه تنھا از کارگران ،بلکه در وھلۀ اول ،از

ملوانان و سربازان که در ھمه جا جويای آزادی اند،
ثانياً ،از دھقانان انقالبی ،و ثالثاً ،از روشنفکران
بورژوای انقالبی می باشند .شورا بايد ھسته ای نيرومند
را برای دولت موقت انقالبی برگزيند ،و آن را توسط
نمايندگان کليۀ احزاب انقالبی و کليۀ دمکرات ھای
انقالبی )ولی ،البته انقالبی و نه ليبرال( استحکام بخشد.
ما از چنين ترکيب مختلط و وسيعی نمی ھراسيم -به
راستی خواھان آنيم ،زيرا انقالب کبير روسيه نمی تواند
کامالً موفق گردد ،مگر آن که پرولتاريا و دھقانان متحد
شوند ،و مگر آن که سوسيال دمکرات ھا و دمکرات ھای
انقالبی در مبارزه متحد گردند .اين ،اتحادی موقت برای
برآورده کردن وظايف عملی بالواسطه و مشخص خواھد
بود ،در حالی که منافع مھم تر پرولتاريای سوسياليست،
منافع اساسی و اھداف نھايی اش ،به وسيلۀ حزب مستقل
و پيوسته اصولی کارگر سوسيال دمکرات روسيه
سرسختانه مورد حمايت قرار می گيرد.
ممکن است اعتراض شود که اگر اين ترکيب مختلط و
وسيع باشد ،مشکل بتوان مرکزی به حد کافی مستحکم و
متحد ،برای اعمال رھبری عملی ،بنا نھاد .من اين را با
يک سؤال پاسخ می دھم :از انقالب اکتبر) ،(۴چه درس
ھايی گرفته ايم؟ آيا کميتۀ اعتصاب ،در واقعيت امر ثابت
نکرد که خود ،مرکز عموما ً به رسميت شناخته شده
است ،که دولت واقعی است؟ و آيا آن کميته ،از روی
ميل ،نمايندگان آن بخش از اتحاديه ھا و »اتحاد اتحاديه
ھا« ) (۵را که حقيقتا ً انقالبی است و از مبارزه سرسختانۀ
پرولتاريا برای آزادی حمايت می کند ،در صفوف خود
نمی پذيرد؟ نکتۀ اساسی اينست که بخش عمده و خالص
پرولتری دولت موقت انقالبی بايد نيرومند باشد ،و مثالً
بايستی در مقابل ھر صدھا نمايندۀ کارگران ،ملوانان،
سربازان و دھقانان ،چند دوجين نماينده از اتحاديه ھای
روشنفکران انقالبی موجود باشد .ايمان دارم که جناح
پرولتری در عمل سريعا ً قادر خواھد بود که نسبت
مناسب را مستقر سازد.
ممکن است اعتراض شود که مشکل بتوان برای چنين
دولتی ،برنامه ای به حد کافی کامل طرح کرد که
پيروزی انقالب را تضمين کند ،و به حد کافی وسيع باشد
که يک اتحاد مبارزاتی عاری از ھر گونه محافظه
کاری ،ابھام ،نارسايی و رياکاری را ممکن سازد .پاسخ
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خواھم داد :چنين برنامه ای ھم اکنون ،به طور کامل
توسط واقعيت مطرح شده است .اين برنامه ،ھم اکنون،
در اساس ،توسط کليۀ عناصر دارای آگاھی سياسی،
مطلقا ً از تمام طبقات و بخش ھای جمعيت ،من جمله
کشيش ھای ارتدکس ،به رسميت شناخته شده است .تحقق
کامل آزادی سياسی ،که تزار چنان رياکارانه قول آن را
داده است ،بايد در صدر اين برنامه قرار گيرد .الغای
کليۀ قوانين محدودکنندۀ آزادی بيان ،انديشه ،گردھمايی،
مطبوعات ،اجتماعات و اعتصابات ،و الغای کليۀ
نھادھای محدود کنندۀ اين آزادی ھا ،بايستی بالواسطه و
واقعی باشد ،اين آزادی ھا بايستی تضمين شوند و به
راستی به اجرا درآيند .اين برنامه بايستی تشکيل يک
مجلس مؤسسان ملی را ،که از حمايت مردمی آزاد و
مسلح برخوردار است ،و برای مستقر کردن نظمی نوين
در روسيه اختيار و قدرت کامل دارد ،تأمين کند .اين
برنامه بايد تسليح مردم را ميسر سازد .ھمگی ضرورت
مسلح شدن مردم را درک کرده اند .آن چه بايد انجام
شود ،اين است که فعاليت ھايی که ھم اکنون آغاز شده
است و ھمه جا در حال انجام می باشد ،تکميل و متحد
گردد .برنامۀ دولت موقت انقالبی ،ھمچنين بايستی،
اعطای بالواسطۀ آزادی کامل واقعی به مليت ھای تحت
ستم ھيوالی تزاری را تأمين کند .روسيه ای آزاد متولد
شده است .پرولتاريا آمادۀ انجام وظيفه است .او اجازه
نخواھد داد بار ديگر لھستان قھرمان سرکوب گردد .او
خود وارد عمل خواھد شد ،او نه فقط با اعتصابات صلح
آميز ،بلکه ھمچنين با زور اسلحه برای ھر دو ،روسيه
ای آزاد و لھستانی آزاد خواھد جنگيد .برنامۀ فوق بايد
ھشت ساعت روزانۀ کار ،که ھم اکنون کارگران در حال
»به چنگ آوردن« آن ھستند ،و اقدامات فوری ديگر
برای تحديد استثمار سرمايه داری را تأمين کند .باألخره،
اين برنامه بايد لزوماً شامل انتقال تمامی زمين ھا به
دھقانان ،پشتيبانی از ھر اقدام انقالبی که دھقانان برای
گرفتن زمين ھا به آن دست می زنند )البته ،بدون
پشتيبانی کردن از خيال واھی تصاحب قطعات کوچک و
»متساوی« زمين( و تشکيل کميته ھای انقالبی دھقانان
در ھمه جا ،که اکنون خود به خود شروع به شکل گرفتن
کرده است ،باشد.

امروز چه کسی به جز »مرتجعين سياه« و دولت
»مرتجعين سياه« ،ماھيت مبرم و ضرورت عملی اين
برنامه را انکار می کند؟ در حقيقت ،حتی ليبرال ھای
بورژوا ،مايل به پذيرش آن در تئوری ھستند! تا آن جا که
به ما مربوط می شود ،بايد با کمک نيروھای مردم
انقالبی آن را به عمل درآوريم؛ برای انجام اين امر ،بايد
آن نيروھا را با سرعت ممکن ،از طريق پرولتاريا ،که
دولت موقت انقالبی را اعالم می کند ،متحد سازيم.
درست است ،تنھا قيامی مسلحانه حقيقتا ً قادر به پی ريزی
اساس چنين دولتی است .اما دولت پيشنھاد شده ،در
حقيقت ارگان اين قيام رشد يابنده و بيش از پيش تکميل
شونده ،خواھد بود .تشکيل يک دولت انقالبی ،عمالً نمی
تواند آغاز شود ،مگر آن که قيام ابعادی آشکار برای ھمه
يافته باشد ،ابعادی که برای ھمه ملموس باشد .اما اکنون،
وقت آن است که اين قيام را از لحاظ سياسی متحد
ساخت ،آن را متشکل نمود و برای آن برنامۀ صريحی
عرضه کرد؛ وقت آن است که بخش ھای ارتش انقالبی
را ،که ھم اکنون متحدند و سريعا ً نيرومند می گردند ،به
ابزارھا و تکيه گاه عمدۀ اين دولت جديد حقيقتا ً آزاد و
حقيقتاً مردمی ،مبدل کرد .مبارزۀ قريب الوقوع ،قيام،
اجتناب ناپذير و جنگِ قطعی نزديک است .وقت آن است
که مستقيماً به ميدان آييم ،نيروھای متشکل پرولتاريا را
عليه رژيم پوسيدۀ تزار بگماريم ،از جانب دولت موقت
انقالبی متشکل از پيشروترين کارگران ،بيانيه ای به
تمامی مردم عرضه کنيم.
اکنون برای ما بديھی است که در ميان مردم انقالبی،
افرادی را می توان يافت که قادرند اين وظيفۀ خطير را
به انجام رسانند ،افرادی کامالً وفادار به انقالب ،از اين
مھم تر ،افرادی با انرژی خستگی ناپذير و بی پايان.
اکنون برای ما بديھی است که عناصر يک ارتش
انقالبی ،که از اين ھدف پشتيبانی خواھد کرد ،وجود
دارد ،و اين که اين افراد ،از ھر طبقۀ مردم ،که منصف
و ھوشيار و دارای آگاھی سياسی ھستند ،ھنگامی که
دولت جديد ،جنگی قطعی عليه دولت پليسی و نيمه فئودال
روسيه اعالم می کند ،از تزاريسم به کلی روی برمی
گردانند.
شھروندان -بجاست در آن بيانيۀ جنگ ،در آن بيانيۀ دولت
انقالبی گفته شود -شھروندان ،انتخاب خود را بکنيد! آن
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جا ،با تمامی روسيه قديم ،با ھمۀ نيروھای شوم استثمار،
ستم و خشونت عليه انسان روبه روييم .و اين جا ،با
اتحادی از شھروندان آزاد که دارای حقوق متساوی در
کليۀ امور دولتی ھستند ،روبه رو ھستيم .آن جا ،با
اتحادی از استثمارگران ،متموالن و پليس روبه روييم .و
اين جا ،با اتحادی از تمامی مردم زحمتکش ،تمامی
نيروھای حياتی مردم ،تمامی روشنفکران منصف؛ آن جا
با »مرتجعين سياه« روبه روييم ،و اين جا ،با کارگران
متشکلی که برای آزادی ،برای آموزش و پرورش و
برای سوسياليسم می جنگند.
انتخاب خود را بکنيد شھروندان! اينست برنامۀ ما ،که از
مدتی قبل توسط تمامی مردم ،پيش کشيده شده است .اين
ھا ،اھدافمان ھستند که به نام آن ھا عليه دولت »مرتجعين
سياه« ،اعالم جنگ می کنيم .ما سعی نداريم ابداعات
ذھنی خود را به مردم تحميل کنيم ،تنھا ابتکار عمل را در
پديد آوردن آن چه که بدون آن زندگی در روسيه بيش از
اين غيرممکن است ،چيزی که عموما ً و يک صدا تأييد
شده است ،به دست می گيريم .ما خود را از مردم انقالبی
جدا نمی کنيم ،بلکه ھر قدم که برمی داريم و ھر تصميمی
که می گيريم ،به قضاوت آنان می گذاريم .ما کامالً و فقط
به ابتکار آزاد خود توده ھای زحمتکش اتکا می کنيم .ما
مطلقاً ،کليۀ احزاب انقالبی را متحد می سازيم و
نمايندگانی از ھمۀ گروه ھای مردم که مايلند برای آزادی،
برای برنامۀ ما -که حقوق ابتدائی را تضمين و احتياجات
اوليۀ مردم را برآورده می کند -بجنگند ،به صفوفمان فرا
می خوانيم .به خصوص ،دست ھايمان را به طرف
رفقای کارگرمان در يونيفورم سربازی و به جانب
برادران دھقانمان دراز می کنيم تا بتوانيم به اتفاق ھم ،تا
به آخر عليه يوغ زمينداران و بوروکرات ھا ،برای زمين
و آزادی بجنگيم.
برای مبارزۀ قطعی آماده شويد شھروندان! ما به دولت
»مرتجعين سياه« اجازۀ اعمال خشونت عليه روسيه
نخواھيم داد .ما به خاطر جابه جا شدن چند بوروکرات يا
استعفای چند افسر پليس ،در حالی که تمامی تودۀ پليس
»مرتجعين سياه« قدرت کشتن ،چپاول و بی حرمتی عليه
مردم را برای خود محفوظ می دارد ،فريب نخواھيم
خورد .بگذار بورژواھای ليبرال در مقابل دولت
»مرتجعين سياه« سر تعظيم فرود آورند» .مرتجعين

سياه« ھنگامی که به محاکمه در ھمان دادگاه ھای قديمی
تزاری و به وسيلۀ ھمان مأموران قديمی تزاری تھديد
شوند ،خنده سر می دھند .ما به واحدھای ارتشی خود
دستور خواھيم داد پھلوانان »مرتجعين سياه« را ،که
مردم جاھل را با ودکا مست و فاسد می کنند ،دستگير
کنند؛ ما ھمۀ آن ھيوالھا ،مانند رئيس پليس کرونشتات را
به محاکمۀ علنی و انقالبی ،به وسيلۀ ھمه مردم ،می
کشانيم.
شھروندان ،ھمه کس به غير از »مرتجعين سياه« از
دولت تزاری روی برگردانيده است .پس در پشت دولت
انقالبی صف آرايی کنيد ،از پرداخت ھر گونه ماليات و
عوارض خودداری کنيد و تمام نيروی خود را صرف
سازماندھی و تسليح يک نيروی ميليشيای آزاد مردمی
کنيد .روسيه ،آزادی واقعی را تنھا زمانی خواھد داشت
که مردم انقالبی بر نيروھای دولت »مرتجعين سياه«
دست باال را بيابند .در يک جنگ داخلی ،ھيچ کس بی
پرچم سفيد،
ب
طرف نيست و نمی تواند باشد .حز ِ
ِ
دورويی بزدالنۀ محض است .آن کس که از مبارزه عقب
می کشد ،تکيه گاه سلطۀ »مرتجعين سياه« می گردد.
کسی که له انقالب نباشد ،عليه انقالب است .کسی که
انقالبی نيست ،يکی از »مرتجعين سياه« می باشد .ما
متعھد می شويم که نيروھا را برای قيامی مردمی ،صف
آرايی کنيم و تعليم دھيم .بگذار تا سالروز آن روز
بزرگ ،نھم ژانويه ) ،(۶ھيچ اثری از نھادھای قدرت
تزاری در روسيه به جای نماند .باشد که تعطيل بھاری
پرولتاريای جھان ،روسيه را ھمانا کشوری آزاد ،با
مجلس مؤسسانی که از سوی تمامی مردم آزادانه تشکيل
شده است ،بيابد.
***
من تحول شورای نمايندگان کارگران به يک دولت موقت
انقالبی را بدين گونه تصوير می کنم .و اين وظايفی است
که در مرتبۀ اول و مھم تر از ھر چيز ،برای تمام
سازمان ھای حزبمان ،تمام کارگران آگاه ،خود شورا،
کنگرۀ قريب الوقوع کارگران در مسکو و برای کنگره
اتحاديۀ دھقانان ) ،(٧معين می کنم.
نوشته شده بين  (١۵-١٧) ٢-۴نوامبر ١٩٠۵
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نخستين بار در  ۵نوامبر  ،١٩۴٠در شمارۀ  ٣٠٨پراودا
به چاپ رسيد.

کرد و تصميم به شرکت در انتخابات دوما گرفت .نزديک
به اواخر » ،١٩٠۶اتحاد« از ھم پاشيده شد.

****

 -۶در روز نھم ژانويۀ  ،١٩٠۵نظاميان به دستور تزار،
به روی تظاھرات صلح آميز کارگران بی سالح سن
پترزبورگ ،که با زن ھا و بچه ھايشان به قصد تقديم
عريضه ای به تزار ،که وضعيت غيرقابل تحمل و بی
حقوقی ايشان را توضيح می داد ،آتش گشودند .اين قتل
عام کارگران بی سالح ،موجی از اعتصابات سياسی توده
ای و تظاھرات با شعار »نابود باد استبداد« را در
سرتاسر روسيه برانگيخت .وقايع نھم ژانويه ،نشانۀ
شروع انقالب  ٧-١٩٠۵بود.

 -١اين نامه را لنين در اوايل نوامبر  ،١٩٠۵در استکھلم،
ھنگام مراجعت از تبعيد به روسيه نوشت.
 -٢نواياژيزن )» Novaya Zhiznزندگی جديد«( اولين
روزنامۀ علنی بلشويک ھا ،که از  ٢٧اکتبر ) ٩نوامبر(
تا  ٣دسامبر ) ،١٩٠۵ (١۶روزانه در سن پترزبورگ
منتشر می شد .لنين در بدو بازگشتش به روسيه ،در اوايل
نوامبر  ،١٩٠۵سردبير اين نشريه شد .نشريه ،عمالً
ارگان مرکزی حزب ک.س.د.ر بود .و.و .وروسکی،
ام.اس .اولمنيسکی و آ.و .لوناچارسکی ،از نزديک با اين
نشريه ھمکاری می کردند و ماکسيم گورکی برای آن
مقاله می نوشت و کمک ھای مالی قابل توجه ،عرضه
می داشت.
علیرغم مزاحمت ھای مکرر ،تيراژ اين روزنامه
نزديک به  ٨٠٠٠٠در روز بود ١۵ .شماره از جمعاً ٢٧
شمارۀ آن ضبط و از بين برده شد .اين روزنامه بعد از
شمارۀ  ،٢٧توسط دولت بسته شد و شمارۀ  ٢٨که آخرين
شمارۀ آن بود ،به طور مخفی منتشر شد.

» -٧اتحاديۀ سراسری دھقانان روسيه« ) All Russian
 (Union Peasantسازمانی دمکراتيک -انقالبی بود که
در  ،١٩٠۵بنا نھاده شد .برنامه و تاکتيک ھای آن در
کنگره ھای اول و دوم ،که در اوت و نوامبر  ١٩٠۵در
مسکو تشکيل شد ،تھيه گرديد» .اتحاديه« خواستار آزادی
سياسی و تشکيل بالواسطۀ مجلس مؤسسان شد و تاکتيک
تحريم دومای اول را برگزيد .برنامۀ ارضی آن ،الغای
مالکيت خصوصی زمين و واگذاری بدون غرامت زمين
ھای متعلق به صومعه و کليسا و زمين ھای خالصه و
دولتی را به دھقانان خواستار بود» .اتحاديه« يک سياست
نيم بند و نامنظمی را دنبال می کرد؛ در حالی که
خواستار الغای مالکيت مستغالت بود ،به پرداخت
غرامت محدود به مالکان ،رضايت می داد» .اتحاديه« از
ھمان ابتدا ھدف حمالت پليس قرار گرفت و اواخر
 ،١٩٠۶از بين رفت.

» -٣مرتجعين سياه« ) (Black Hundredsگروه ھايی
از سلطنت طلبان بودند که توسط پليس تزاری ،برای
جنگيدن عليه جنبش انقالبی سازمان داده شده بودند.
»مرتجعين سياه« انقالبيون را ترور می کردند،
روشنفکران مترقی را مورد حمله قرار داده و قتل عام
يھوديان را سازمان می دادند.

متن انگليسی:

 -۴اشاره به اعتصاب سياسی سراسری روسيه در اکتبر
 ١٩٠۵دارد.

http://www.marxists.org/archive/lenin/works
/1905/nov/04b.htm

» -۵اتحاد اتحاديه ھا« ) (Union of Unionsيک
سازمان سياسی روشنفکران ليبرال بورژوا ،که در ماه مه
 ،١٩٠۵با نخستين کنگرۀ  ١۴انجمن حقوقدانان،
نويسندگان ،اطبا ،مھندسين ،معلمان و غيره ،شکل گرفت.
کنگره خواستار تشکيل مجلس مؤسسان با انتخابات آزاد
بود» .اتحاد« ،در ژوئيۀ  ،١٩٠۵تحريم »دومای بولجين«
را اعالم کرد؛ ولی ديری نپاييد که اين موضع را ترک
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دورۀ گذار :دورۀ دگرگونی ھای انقالبی )بخش اول(
نويسنده :اليف چاغلی
ترجمه :آرام نوبخت
مارکس در خطوط مشھوری از »نقد برنامۀ گوتا« ،به
مسألۀ گذار از سرمايه داری به کمونيزم می پردازد:
بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی،
دوران گذار انقالبی اولی به دومی قرار دارد،
منطبق با اين دوران ،يک دوران گذار سياسی
نيز وجود دارد که دولت آن ،چيزی جز
ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا نمی تواند باشد
).(١
اما جوانب اقتصادی اصلی اين دورۀ گذار که با تسخير
قدرت سياسی به دست طبقۀ کارگر شروع خواھد شد و
طی آن پروسۀ زايش جامعۀ بیطبقه آغاز خواھيد گرديد،
کالسيک مارکسيستی ،توضيحات مبسوط
چيست؟ در آثار
ِ
و مفصلی که به طور اخص بر اين موضوع متمرکز شده
باشد ،وجود ندارد .تئوری مارکسيستی خود را به انداختن
پرتو نور بر چشم اندازھای آتی و نقاط اصلی آغاز برای
مبارزه در راستای کمونيزم ،محدود کرده است .اين
درک ماترياليستی از تاريخ و متد علمی
رويکرد با
ِ
مارکسيسم خوانايی دارد و تفاوت خود را با جريان ھای
سوسياليستی اتوپيايی و خرده بورژوايی آشکار می کند
که آينده را با نقشه ھا و مدل ھای ايده آليستی خود
طراحی می کنند .اين نکته را می توان به سھولت از
نوشته ھايی که مارکس و انگلس طی آن بر اين جنبه از
مسأله تأکيد می کنند ،دريافت:
کمونيسم برای ما اوضاع و احوالی نيست که
بايد استقرار يابد ،ايده آلی که واقعيت ،ناگزير
است خود را با آن منطبق کند .ما کمونيسم را
آن جنبش واقعی می خوانيم که وضع موجود
چيزھا را ملغا می سازد .شرايط اين جنبش از
پيشگزارۀ اکنون موجود نتيجه می شود ).(٢
خطوطی که تئوری مارکسيستی برای ساختار جامعۀ
سرمايه داری ،جامعه ای که انقالب پرولتری در آن آغاز

شد ،و برای جامعۀ بی طبقه ،که ھدف نھايی اين انقالب
است ،ترسيم می کند ،در حکم يک چارچوب عام است
برای ماھيت حرکت از اولی به دومی )دورۀ گذار(.
بنابراين می توان با استنتاج از اين چارچوب عام،
دريافت که اين دورۀ تاريخی که خصلت گذار از سرمايه
داری به کمونيزم در مقياس جھانی را دارد ،حامل چه
نوع خصوصياتی در قياس با گذشته و آينده خواھد بود؟
مفھوم تئوريک دورۀ گذار بنا به تعريف مارکس
برای ارزيابی تغيير و تحوّ الت اقتصادی دورۀ گذار،
ضروری است که موضع گيری صحيحی نسبت به دو
نکتۀ محوری داشته باشيم .نکتۀ اول ،قوانين حرکت آن
نظام اقتصادی است که پرولتاريا با مبارزۀ خود در
مقياس جھانی ملغا خواھد کرد ،يعنی نظام سرمايه داری
جھانی .نکتۀ دوم ،يک چشم انداز عمومی از جامعۀ بی-
طبقه ای است که پرولتاريا از طريق يک انقالب
اجتماعی به آن دست خواھد يافت .آثار کالسيک
مارکسيزم ،بنيان الزم را برای يک موضع گيری صحيح
نسبت به اين دو مقولۀ محوری فراھم می کند .علیرغم
تجربۀ پس از انقالب اکتبر ،اين امر حتی امروز ھم
صحت خود را حفظ کرده است.
چارچوبی که مارکسيزم در ارتباط با قانون حرکت نظام
اقتصادی سرمايه داری ترسيم می کند ،موضوع بسيار
گسترده است که نمی توان در اين جا تماما ً به آن
پرداخت .بنابراين ناگزير بايد خود را به تمرکز بر تنھا
نکاتی ضروری محدود سازيم که اين مقاله می طلبد.
ھمان طور که می دانيم ،در نظام سرمايه داری تمام
محصوالت کار ،از جمله خو ِد توان کار ،به کاال تبديل و
از طريق خريد و فروش مبادله می شوند .برای اين که
بتوان از توليد کااليی صحبت کرد ،نخست بايد
محصوالتی وجود داشته باشند که برای مبادله در بازار
توليد شده اند؛ و کيفيات مصرف کننده و توليدکننده ،نبايد
در قالب يک شخص ،وحدت يافته باشند.
اقتصاد سياسی با کاالھا آغاز می شود؛ از
لحظه ای آغاز می شود که محصوالت در
ازای يک ديگر مبادله می گردند -حال چه به
وسيلۀ افراد و چه به وسيلۀ اجتماعات بدوی.
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محصولی که در مبادله ظاھر می شود ،يک
کاال است .البته تنھا از آن جھت کاال است که
رابطۀ ميان دو شخص يا اجتماع ،به آن چيز،
محصول ،ضميمه می شود؛ ]يعنی[ رابطۀ
ميان توليد کننده و مصرف کننده که در اين جا
ديگر در قالب يک نفر وحدت نمی يابند ).(٣
تئوری ارزش مارکس ،عملکرد قانون ارزش را که
توزيع کلّ زمان کار در جامعه را تنظيم می کند ،توضيح
می دھد .در نظام سرمايه داری ،اين توزيع نه به واسطۀ
برنامه ،بلکه از طريق مکانيزم بازار تحقق پيدا می کند.
پيوندھای مستقيمی ميان توليدکنندگان منفرد وجود ندارد:
آن ھا در يک تقسيم کار اجتماعی ،جايی که پيوندھا تنھا
به وسيلۀ مبادلۀ کاال شکل می گيرند ،وجود دارند .قانون
ارزش تنھا مختص سرمايه داری است؛ و نظام سرمايه
داری مکانيزمی را بازتاب می دھد که قانون ارزش در
آن حکمفرماست .ھمان طور که مارکس توضيح می دھد،
سرمايه دار دو ھدف دارد:
ارزش ھای مصرفی از آن جھت و تا ھنگامی
توليد می شوند که شالودۀ مادی و حامالن
ارزش مبادله ای اند .سرمايه دار ما دو ھدف
را دنبال می کند :در وھلۀ نخست ،می خواھد
يک ارزش مصرفی را که ارزش مبادله ای
دارد ،يعنی جنسی که بايد فروخته شود ،به
بيان ديگر کاال ،توليد کند؛ و ثانيا ً او می
خواھد کااليی را با ارزش بيشتری از مجموع
ارزش ھای کاالھايی توليد کند که برای توليد
آن به کار گرفته شده است ،يعنی وسايل توليد
و نيروی کاری که با پول عزيزش در بازار
آزاد خريده است .ھدف او نه تنھا توليد ارزش
مصرفی ،بلکه کاالست؛ نه تنھا توليد ارزش
مصرفی ،بلکه ارزش است؛ نه فقط توليد
ارزش ،بلکه ارزش اضافی نيز ھست ).(۴
در نظام سرمايه داری ،کاالھا -به عنوان ارزش ھای
مبادله ای با مقادير متفاوت -با مقدار ک ّمی کار مجرّ د کلی
)کار اجتماعا ً الزم( که دربرمی گيرند ،معرفی می شوند،
و اين ھمان چيزی است که اساس ارزش مبادله را می
سازد .عمل مبادله در بازار از طريق مکانيزم قيمت

تنظيم می شود که طی آن انتظار می رود قيمت ھا فقط
در بلندمدت با ارزش ھای مبادله ای برابر می گردند.
ولی در جامعۀ کمونيستی ،از ھمان فار نخست آن ،قانون
ارزش سرمايه داری متوقف می شود .اين به آن معناست
که محصوالت کار ،ديگر به عنوان حامالن دو ارزش
متفاوت )ارزش مصرفی و مبادله ای( ظاھر نخواھند شد.
پروسۀ توليد که تحت نظام سرمايه داری عبارت است از
پروسۀ توليد ارزش ھای مصرفی -که ارزش مبادله ای
اختيار می کنند -و ارزش اضافی ،در جامعۀ بیطبقه
دستخوش تغييری کيفی می گردد .در اين جا پروسۀ
توليد ،پروسه ای می شود که در آن محصوالت ضروری
برای رفع نياز جامعه ،يعنی ارزش ھای مصرفی که
مستقما ً در خدمت جامعه عرضه می گردند ،توليد می
شوند.
اين بدان معناست که اقتصاد کااليی پايان گرفته است .در
نظام سوسياليستی ،جايی که ديگر خبری از طبقه نيست و
بر پايۀ ھمکاری تمامی افرادی که قادر به کار ھستند
قرار دارد ،و بنابراين جايی که تمامی افراد کارگر به
توليدکنندگان آزاد تبديل می شوند ،جدايی و شکاف ميان
توليدکننده و مصرف کننده ديگر وجود ندارد.
توليدکنندگان محصوالت خود را در جامعه ای بی طبقه
که بر پايۀ مالکيت مشترک ابزار توليد قرار دارد ،مبادله
نمی کنند .مارکس در »نقد برنامۀ گوتا« ،با جمالت زير
آغاز به ارزيابی جامعۀ بیطبقه می کند:
در جامعۀ تعاونی مبتنی بر مالکيت مشترک
بر وسايل توليد ،توليدکنندگان محصوالت خود
را مبادله نمی کنند؛ ھمان گونه که کار
مصرف شده در محصوالت به صورت
ارزش اين محصوالت ،به صورت کيفيتی
عينی در آن ھا ظاھر نمی شود .زيرا در اين
جا بر خالف جامعۀ سرمايه داری ،کار
فردی ديگر نه به شکل غير مستقيم ،بلکه به
صورت مستقيم ھمچون جزئی از کل کار
وجود دارد ).(٥
در نظام سرمايه داری ،کار يک فرد تنھا می توانست به
کار کل باشد ،يعنی پس از
شکل غير مستقيم جزئی از ِ
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تغيير يافتن به ارزش مبادله ای .آن چه مارکس در اين جا
توضيح می دھد ،اين است که حتی در فاز نخست جامعۀ
ت کار عملکرد خود را به عنوان
کمونيستی ھم محصوال ِ
ارزش ھای مصرفی )فرآورده ھا( و نه ارزش ھای
مبادله ای )کاالھا( آغاز خواھد کرد .در نظام سوسياليزم،
ت کار ھرگز از طريق مبادله به سرمايه تغيير
محصوال ِ
نمی يابند ،و به ھمين دليل ارزش مبادله ای ندارند .به
طور خالصه ،سوسياليزم آن دورۀ تاريخی است که در
آن قانون ارزش و توليد کااليی مطلقا ً ديگر وجود ندارند.
مارکس ضمن آن که در ھر فرصتی توضيح می داد که
»ارزش« نه يک مقولۀ اقتصادی ازلی و ابدی ،بلکه تنھا
تجلی ماھيت دورۀ توليد سرمايه داری است ،ھميشه
فرض اعتبار قانون ارزش در دورۀ سوسياليزم را به
تمسخر می گرفت .به ھمين ترتيب انگلس نيز
»دورينگ« را که قصد داشت تا قانون ارزش را به
سوسياليزم مرتبط سازد ،به نقد کشيد.
پايان اقتصاد کااليی سرمايه داری به آن معناست که
شرايط وجود سرمايه ديگر وجود ندارد .از اين رو برای
صحبت از سرمايه ،در اختيار داشتن بازار ،يعنی جايی
که صاحبان خصوصی ابزار توليد و کسانی که چيزی
جز فروش نيروی کار خود ندارند با يک ديگر روبه رو
می گردند ،الزامی است .با اين حال در جامعۀ بی طبقه-
ای که بر پايۀ مالکيت مشترک بر ابزار توليد بنا گرديده،
نه طبقۀ برخودار از مالکيت خصوصی وجود خواھد
داشت و نه کارگرانی که توان کار خود را برای امرار
معاش می فروشند.
در نظام سوسيالزم ،فاز نخست جامعۀ طبقاتی ،ھر
توليدکننده سھم خود را مستقيماً از انبار اجناس مصرفی
جامعه و مطابق با نسبت ساعات کار خود به کلّ ساعات
کار جامعه ،دريافت خواھد کرد .ھمان طور که مارکس
بيان کرد ،به اين ترتيب توليدکننده به عنوان يک فرد دقيقا ً
معادل با سھمی که نسبت به جامعه ايفا کرده است ،البته
پس از کسورات الزم ،دريافت خواھد کرد .اين کسورات
الزم چه مواردی را دربر می گيرد؟ مارکس آن ھا را به
اين شکل توضيح می دھد:
نخس]]ت ،مقداری برای جانشينی وسايل توليد

مصرف شده.
دوم ،بخش ديگر برای گسترش توليد.
سوم ،صندوق ذخيره يا بيمه برای حوادث و
نابسامانی ھای ناشی از باليای طبيعی و
غيره.
][...
آن چه از کل محصوالت توليدی باقی می
ماند ،بخشی است که برای وسايل مصرفی در
نظر گرفته می شود.
پيش از توزيع اين مقدار بين افراد ،بايد موارد
زير از آن کسر شود:
نخست ،ھزينه ھای عمومی اداری که به طور
مستقيم به توليد تعلق ندارند.
اين مقدار از ھمان آغاز به نحو بسيار
چشمگيری از ھزينه ھای اداری در جامعۀ
کنونی کمتر خواھد بود و به نسبت تکامل
جامعۀ نوين ،کمتر خواھد شد.
دوم ،مقاديری که برای ارضای نيازھای
عمومی مانند مدرسه ،خدمات بھداشتی و
درمانی و غيره در نظر گرفته می شود.
از ھمان آغاز اين بخش به نحو چشمگيری در
مقايسه با جامعۀ کنونی رشد می کند و به
نسبت تکامل جامعۀ نوين افزايش می يابد.
سوم ،ذخي]]ره ب]]رای کس]]انی ک]]ه ق]]ادر ب]]ه ک]]ار
نيستند و غيره ،به طور خالصه برای تأمين
آن چه امروزه به طور رسمی امداد به فقرا
ناميده می شود ).(٦
البته ما در اين جا جامعۀ کمونيستی )يعنی فاز باالتر آن(
را که بر بنيان خودش تکامل پيدا کند ،درنظر نمی گيريم.
اين جامعه ای کمونيستی است که درست از جامعۀ
سرمايه داری پديدار می شود .ھمان طور که مارکس می
گويد:

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٧٧

آن چه که بايد در اين جا مورد بررسی قرار
دھيم ،يک جامعۀ کمونيستی ]فاز پايين آن-
مترجم[ است ،جامعه ای که بر پايۀ خود
نروئي]]]]]ده ،بلکه برعکس از درون جامعۀ
سرمايه داری پديدار شده است و به ناچار در
تمام زمينه ھای اقتصادی ،اخالقی و فکری،
ھنوز عالئم ويژۀ جامعۀ کھنه را که از بطن
آن زاده شده ،داراست .به اين ترتيب ،فرد
توليدکننده دقيقا ً ھمان چيزی را از جامعه
دريافت می دارد-البته پس از کاستن اقالم
الزم -که به شکل ديگر با توان کار به جامعه
تحويل داده بود .برای مثال ،کار اجتماعی
روزانه ،شامل جمع ساعات کار افراد ]آن
جامعه[ است ،و ساعات کار فردی تبلور سھم
ھر يک از اين افراد از کلّ کار اجتماعی
روزانه است .فرد سندی از جامعه دريافت
می دارد که تعداد ساعات کارش در آن )پس
از کاستن ساعاتی که صرف صندوق
اشتراکی شده( مشخص گشته و در ازای اين
سند او می تواند به ميزان ارزش کارش از
انبار اجتماعی وسايل مصرفی برداشت کند.
به عبارت ديگر ،ھمان مقدار کاری که فرد
)در فعاليت توليدی( به جامعه ارزانی داشته،
در شکل ديگر بازمی ستاند ).(٧
مکانيزم قيمت ،که توأم است با توزيع کاالھا ،و پول به
عنوان واسط مبادله و حامل ارزش مبادله در نظام
سرمايه داری ،در در سوسياليزم عملکردی ندارد.
بنابراين برنامه ريزی که در دورۀ سوسياليزم بر مکانيزم
اقتصادی حکمفرما خواھد شد ،بر ساعات کار اجتماعی
متکی خواھد بود و نه بر مکانيزم قيمت-پول.
نکتۀ مھم ديگری که بايد در مورد »نقد برنامۀ گوتا« به
خاطر داشت ،مفھوم »حقوق برابر« است .ھمان طور که
می دانيد ،ھنوز در فاز نخست کمونيزم ھر فرد نمی تواند
مطابق با توانايی اش سھمی به جامعه بدھد و مطابق با
نيازش دريافت کند .در دورۀ سوسياليزم ،يک اصل به
شکل اعطای سھم برابر از انبار مصرفی جامعه در ازای
دوره ھای برابر کار ،اجرايی خواھد شد .اين امر از اين
پيشبينی نشأت می گيرد که وفور و فراوانی الزم برای

اصل »از ھر کس به اندازۀ توانش ،به ھر کس به اندازۀ
نيازش« ھنوز در نخستين فاز کمونيزم قابل دستيابی
نيست.
به ھمين دليل ،فاز نخست کمونيزم دوره ای خواھد بود
که در آن تقس]]يم عملک]]ردی ١ک]]ار فک]]ری-ي]]دی در مي]]ان
توليدکنندگان ھنوز به طور کامل ناپديد نمی شود ،بلکه
آغاز به اضمحالل می کند .تنھا در فاز باالتر ،يعنی
زمانی که کار ديگر نه يک اجبار ،بلکه تفريح و لذت
است و وفور و تکامل فرھنگی به حدی است که ھر فرد
را قادر می سازد تا ھر کاری را که می خواھد انجام
دھد ،اين تقسيم می تواند تماما ً مغلوب شود .با اين حال
ِمن باب يادآوری يک نکتۀ مھم ،بايد بگوييم که با آغاز از
فاز نخست کمونيزم ،تقسيم طبقاتی در درون جامعه پايان
خواھد گرفت؛ يعنی تقسيم کار فکری-يدی به عنوان ي]ک
يم حکوم]]ت کنن]]ده -حکوم]]ت
طبق]]هبن]]دی اجتم]]اعی يا تقس ِ
شونده ديگر وجود نخواھد داشت.
بنابراين مقصود از اين که تقسيم کار فکری-يدی در
سوسياليزم از ميان نمی رود ،صرفا ً تفاوت ھای
عملکردی ميان توليدکنندگان مستقيم متکی بر کار آن ھا،
است .حتی در اين مورد ھم تنھا با پيشرفت ھا و جھش
ھايی در نيروھای مولد و تکنولوژی است که می توان بر
آن فائق آمد.
قطعا ً محتمل است که سطح کنونی نيروھای مولد در
جھان در حال حاضر بتواند پتانسل ھايی را برای وفور
به مراتب بيشتری در قياس با دورۀ مارکس ،ايجاد کند.
با اين وجود در عين حال نمی توانيم نيازھای فزايندۀ
جمعيت رو به رشد جھان و تخريب عظيم توان کار و
طبيعت به دست سرمايه داری را ناديده بگيريم .مارکس
مدت ھا قبل روشن کرده است که سرمايه داری می تواند
توليد مادی را تنھا با تضعيف دو منبع کلّ ثروت توسعه
دھد :توان کار بشر و طبيعت.
بياييد به توضيح مارکس بازگرديم .مارکس می گويد که
در فاز پايين تر کمونيزم ،ح ّ
ق برابر به مفھوم بورژوايی
ھنوز پشت سر گذاشته نشده است .يعنی دو نفر که در
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واقع برابر نيستند )يکی نسبت به ديگری از لحاظ فيزيکی
يا ذھنی برتری دارد ،يکی نسبت به ديگری فرزندان
بيشتری دارد و نظاير اين ھا( می توانند سھم برابری از
انبار مصرف جامعه به ازای ساعات کار برابر در نظام
سوسياليزم دريافت کنند .اين ھمان مفھوم بورژوايی از
برابری بوده و کوته بينی و افق محدود آن ھنوز پشت سر
گذاشته نشده است .فاز پايين تر ،که در آن کار ھنوز نه
»خواستۀ اصلی« زندگی ،بلکه »ابزار اجباری معيشت«
است )چون به استثنای کسانی که قادر به کار نيستند ،
اصل »اگر کار نکنی ،شکمت را سير نمی کنی« ھنوز به
ِ
اعتبار خود باقی است( ،در قياس با گذشته يک پيشرفت
عظيم محسوب می شود .با اين حال اين فاز معرّ ف
سطحی از تکامل اجتماعی است که در آن ھنوز برخی
محدوديت ھا در مقايسه با فاز باالتر -که بر بنيان ھای
خود تکامل خواھد يافت -به حياتش ادامه می دھند.
محدوديت مذکور به اين دليل نيست که مردم قادر به
مطالبۀ يک قانون عالی تر ،به اصطالح برابری حقيقی،
نيستند ،بلکه به آن دليل است که قانون ھرگز نمی تواند
باالتر از ساختار اقتصادی جامعه و توسعۀ فرھنگی آن
باشد.
در فاز باالتر کمونيزم ،برابری حقيقی با اعطای سھم
نابرابر از انبار مصرف جامعه به افرادی که در واقع
نابرابر ھستند ،حاصل می شود .در اين فاز ،افراد سھم
خود را نه بر اساس ساعات کار خود ،بلکه مطابق با
نيازھايشان دريافت می دارند .بنابراين افق محدود اصل
برابری بورژوايی ،که فقط يادگار قانون بورژوايی است،
پشت سر گذاشته خواھد شد و توليدکنندگان آزاد قادر
خواھند بود به يُمن وفور اقتصادی که خود خالق آن بوده
اند و تغيير فرھنگی مشروط به آن ،آغاز تجربۀ برابری
و آزادی واقعی و فارغ از اجبار و اضطرار نمايند.
در فاز باالتر جامعۀ کمونيستی ،يعنی پس از
اين که تبعيت اسارتبار انسان از تقسيم کار
پايان گيرد ،ھنگامی که آنتی تز ميان کار بدنی
و کار فکری از جامعه رخت بربندد ،ھنگامی
که کار نه فقط يک وسيلۀ معاش ،که به يک
خواستۀ اساسی زندگی مبدل گردد و باألخره
ھنگامی که نيروھای مولد ھمراه با تکامل
ھمه جانبۀ فرد افزايش يابد و چشمه ھای

ثروت تعاونی جامعه فوران نمايد ،تنھا در آن
زمان است که می توان تماما ً از افق محدود
حقوق بورژوايی فراتر رفت و جامعه خواھد
توانست اين شعار را بر پرچم خود بنويسد که:
»از ھر کس بر حسب توانايی اش و به ھر
)(٨
کس بر حسب نيازش«
و انگلس در اثر خود »آنتی دورينگ« ،دگرگونی و
تحولی را که زندگی بشر در مقياس جھانی و به واسطۀ
تصاحب ابزار توليد به دست جامعه و پايان دادن به توليد
کااليی ،دستخوش آن خواھد شد ،توصيف نمود:
با تصاحب وسايل توليد از سوی جامعه ،توليد
کااليی و ھمراه با آن سلطۀ فرآورده بر
توليدکننده از بين می رود .سازماندھی نظام-
مند و معين ،جايگزين ھرج و مرجی می شود
که در توليد اجتماعی وجود دارد ..مبارزه
برای بقای فردی ،خاتمه می يابد ][...
نيروھای عينی بيگانه ای که تاکنون بر تاريخ
مسلط بوده اند ،تحت کنترل خود انسان در می
آيند .تازه از ھمين زمان است که انسان ھا با
آگاھی کامل ،تاريخ خود را می سازند ،تازه
از اين لحظه است که علل اجتماعی که به
وسيلۀ او به حرکت درآمده اند ،عمدتا ً و در
مقياس پيوسته فزاينده ای معلول ھای دلخواه
او را نيز به دست می دھند و اين ھمانا جھش
بشريت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی
است ).(٩
در نھايت تمامی توضيحات مارکس و انگلس دربارۀ
»آزادی« بر فراوانی نيروھای مولد استوار است .آن ھا
به مفھوم آزادی انتزاعی در جامعۀ بورژوايی و بحث
ھای عبث بر سر اين موضوع اعتراض کردند .با اين
ت مارکسيزم
حال ،برخی نويسندگان که قادر به درک ذا ِ
نيستند ،اين رويکرد بنيان گذاران مارکسيزم را که متکی
به »سطح نيروھای مولده« است ،به »دترمينيسم
اقتصادی« و غيره متھم کردند .اآلن کامالً به موقع خواھد
بود تا جمالت زير را از مارکس به عنوان ر ّدی موجز و
فشرده عليه ذھنيت خرده بورژوايی بياوريم؛ ذھنيتی که
قادر به فھم اين موضوع نيست که آزادی نه يک ُکنش
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روشنفکرانه ،بلکه يک سطح اقتصادی است که نوع بشر
در تکامل اجتماعی خود می تواند به آن دست يابد:
دست يافتن به رھايی واقعی ،تنھا در دنيای
واقعی و با به کارگيری ابزارھای واقعی
ممکن است ] [...بردگی نمی تواند بدون
موتور بخار و دستگاه ريسندگی و بافندگی
الغا شود؛ سرواژ نمی تواند بدون بھبود
کشاورزی الغا شود ،و ] [...به طور کلی
مردم مادام که قادر به ابتياع کميت و کيفيت
مناسبی از خوراک و نوشيدنی ،مسکن و
پوشاک نباشند ،نمی توانند آزاد گردند ).(١٠
ادامه دارد
پانوشت:
[1] Marx and Engels, Selected Works, Vol.
III, p.26.
[2] Marx and Engels, Selected Works, Vol. I,
p.38.
[3] Marx and Engels, Selected Works, Vol. I,
p.514
& [4] Marx, Capital, Vol. I, Lawrence
Wishart, London, 1977, p.181
[5] Marx and Engels, Selected Works, Vol.
III, p.17.
[6] Marx and Engels, Selected Works, Vol.
III, pp.16-17
[7] Marx and Engels, Selected Works, Vol.
III, pp.17-18
[8] Marx and Engels, Selected Works, Vol.
III, p.19
[9] Engels, Anti-Dühring, pp.335-6
[10] Marx and Engels, Selected Works, Vol.
I, pp.26-27

سياسی طبقۀ
قطعنامۀ کنفرانس لندن دربارۀ کنش
ِ
کارگر
کارل مارکس و فردريک انگلس

١

با توجه به اين قطعه از ديباچۀ قواعد و مقررات:
»رھايی اقتصادی طبقات کارگر ،ھمان ھدف بزرگی
است که ھر جنبش سياسی بايد وسيله ای در خدمت نيل
به آن باشد«؛
با توجه به قطعۀ ذيل از خطابۀ آغازين انجمن بينالمللی
کارگران ):(١٨۶۴
»اربابان زمين و سرمايه ،ھمواره از امتيازات سياسی-
شان استفاده خواھند کرد تا از انحصارھای اقتصادی
خويش دفاع کنند و آن ھا را تداوم بخشند .پس ايشان نه
تنھا به رھايی کارگران کمک نخواھند کرد ،بلکه ھمچنان
راه آن را با ھر مانع قابل تصوری سد خواھند کرد ...
بنابراين ،تسخير قدرت سياسی ،اينک وظيفۀ بزرگ
طبقات کارگر شده است«؛
با توجه به اين قطعنامۀ تصويب شده در کنگرۀ لوزان
):(١٨۶٧
اجتماعی کارگران ،از رھايی سياسی ايشان
»رھايی
ِ
جدايیناپذير است«؛
با توجه به اين عبارت از اعالميۀ شورای عمومی دربارۀ
نقشۀ منسوب به اعضای فرانسوی بينالملل در روز
برگزاری ھمهپرسی ):(١٨٧٠
»بیشک بر اساس فحوای مقررات ما ،ھمۀ شاخه ھای
بينالملل چه در انگلستان ،چه در خاک اروپا و چه در
امريکا ،اين مأموريت خاص را به عھده دارند که نه فقط
سازماندھی مبارزۀ طبقۀ کارگر عمل
به منزلۀ مراکز
ِ
کنند ،بلکه ھمچنين ھر يک بايد در کشور مربوط به
خويش ،پشتيبان ھر جنبش سياسی ای باشد که در جھت
 ١پيشنويس اوليۀ اين قطعنامه در کنفرانس لندن
)سپتامبر  (١٨٧١به تصويب رسيد و قرار بر آن شد که
متن نھايی را شورای عمومی تدوين کند -کاری که در
عمل به دست مارکس و انگلس انجام شد.
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تحقق ھدف نھايی ما پيکار می کند -يعنی ھمان رھايی
اقتصادی طبقۀ کارگر«؛
با توجه به اين که ترجمه ھای غلط از مقررات اوليه ،به
تفسيرھای گوناگونی دامن زده اند که برای رشد و توسعه
و عمل انجمن بينالمللی کارگران دردسر آفرين بودند؛
نظر به حضور ارتجاع افسارگسيخته ای که ھرگونه
تالش کارگران برای رھايی را با خشونت سرکوب می
کند و ادعا می کند که می تواند با زور عريان ،تمايز
طبقات را و ھمچنين سلطۀ سياسی طبقات دارا را که
محصول اين تمايز است ،حفظ کند؛
جمعی طبقات دارا،
با توجه به اين که در برابر اين قدرت
ِ
طبقۀ کارگر نمی تواند مانند يک طبقه عمل کند ،مگر با
تشکل يافتن در قالب يک حزب سياسی ،حزبی متمايز
قديمی وابسته به
از ،و در تقابل با ،ھمۀ حزب ھای
ِ
طبقات دارا؛
نظر به اين که اين تش ّکل طبقۀ کارگر در قالب يک حزب
سياسی ،برای تضمين پيروزی انقالب اجتماعی و غايت
نھايی آن-محو ھمۀ طبقات -ضروری است؛
با توجه به اين که آن ترکيب نيروھا که پيش از اين از
بطن مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر برآمده است ،بايد در
عين حال نوعی اھرم در خدمت مبارزات اين طبقه عليه
قدرت سياسی زمينداران و سرمايه داران باشد؛
کنفرانس به اعضای بينالملل متذکر می شود که:
در مبارزۀ طبقۀ کارگر ،جنبش اقتصادی و کنش سياسی
اين طبقه پيوندی ناگسستنی دارند.
***
منبع :کارل مارکس» ،اسناد بينالملل اول« ،ترجمۀ مراد
فرھادپور و صالح نجفی ،انتشارات ھرمس )چاپ اول:
 ،(١٣٩٢صص۶۶-۶۵ .
برای دسترسی به متن انگليسی اين قطعنامه ،به نشانی
زير رجوع کنيد:
https://www.marxists.org/archive/marx/iwm
a/documents/1871/political-action.htm

خشونت عليه زنان:
از بورژوازی تا رھبران سازمان ھای »کارگری«
سارا قاضی
خشونت عليه زنان از زمان پيدايش مالکيت خصوصی
متداول بوده و نظام سرمايه داری در ھيچ کشوری ھرگز
نتوانسته است که بر خشونت مردان عليه زنان فائق بيايد
و آن را ريشه کن کند .در کشورھای سرمايه داری
صنعتی سال ھا است که با تصويب انواع قوانين مدافع
حقوق زن در برابر قتل ،تجاوز جنسی ،تجاوز بدنی،
خشونت روحی و روانی ،خشونت اقتصادی و ...سعی
کرده اند با اين معزل در جامعه برخورد کنند ،اما تا آن
جا که تاريخچۀ آن ھا و شواھد عينی ثابت کرده است،
اين قوانين ھيچ گونه تأثيری در ريشه کن کردن اين
خشونت ھا که نداشته به کنار ،آمارھا گويای افزايش
نسبی اين معضل نيز بوده است.
اين خشونت ھا را که به »خشونت ھای خانگی« مسموم
ھستند ،به نحو زير می توانيم دسته بندی کنيم:
قتل :در اياالت متحدۀ آمريکا ،روزانه بيش از سه زن
توسط ھمسران يا پارتنر خود به قتل می رسند .در سال
 ١٢۴٧ ،٢٠٠٠زن به اين نحو کشته شدند .به عبارت
ديگر  ٣٠درصد از قتل ھا ،در نتيجۀ خشونت ھای
خانگی رخ دادند )آمار سال ھای  ٢٠٠١-١٩٩٣و فوريۀ
 ٢٠٠٣دفتر آمار جنايی دادگستری و آمار خشونت ھای
ھمسر و پارتنر ٢٠٠۴-١٩٩٣ .و  ٢٠٠۶دفتر آمار
دادگستری و آمار خشونت ھای ھمسر و پارتنر(.
بيشترين قتل ھای از اين نوع ،بين زن و شوھرھا رخ می
دھد؛ اگر چه در سال ھای اخير ،قتل ھا بين پارتنرھا ھم
به ھمين درصد ثبت شده است.
مخارج درمان و ديگر مخارج اين زنان مبلغی باالی ۵
ميليارد دالر است که نزديک به  ۴ميليارد دالر صرف
نيازھای درمانی و روانی آن ھا می شود و آمارھا نشان
می دھد که مجموع ھزينۀ ناشی از اين خشونت ھا
)ھزينۀ درمانی و ھمين طور خسارت اقتصادی-اجتماعی
آن برای جامعه( ،بيش از يک ميليارد دالر بوده است.
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آمارھای رسمی اياالت متحده نشان می دھد که حدود
نيمی از زنانی که مورد آسيب جانی قرار می گيرند ،به
درمان پزشکی نياز دارند ٣٧ .درصد زنانی که برای
درمان به اورژانس رجوع می کنند ،مورد آسيب شوھر،
شوھر سابق و يا دوست پسر خود قرار گرفته اند.
خشونت از جانب دوست پسر يا پارتنر :در آمريکا تقريباً
از ھر  ۵دختر دبيرستانی ،يکی مورد تجاوز جنسی يا
آزار جسمی از طرف دوست پسر خود واقع شده است.
 ۴٠درصد از دختران  ١۴تا  ١٧سال الاقل يک دختر ھم
سال خود را می شناسند که مورد ضرب و شتم دوست
پسرش قرار گرفته است ) Children Now/Kaiser
 Permanente Pollدسامبر  ٧٠ .(١٩٩۵درصد
خشونت ھا نسبت به زنان ،تجاوز جنسی است و ٣٨
درصد از تجاوزھا نسبت به دختران  ١۴تا  ١٧ساله
صورت می گيرد.
خشونت بدنی :کتک زدن ،سيلی زدن ،ھل دادن ،نيشگون
گرفتن ،گاز گرفتن ،کشيدن موی سر و سپس دريغ کردن
از کمک درمانی به آن ھا ،و ھمچنين وادار کردن آن ھا
به مصرف الکل يا موا ّد مخدر ،از عاميانه ترين صدمات
بدنی ھستند که زنان از جانب مردان وابسته به خود می
بينند.
خشونت جنسی :ايجاد رابطۀ جنسی و يا سعی در ايجاد
رابطۀ جنسی و يا ھرگونه عملی که تمايالت جنسی را
بدون تمايل زن ابراز دارد ،خشونت جنسی می گويند.
خشونت جنسی شامل تجاوز به ھمسر )زن( ،حمله به
اعضای بدن او ،اجبار به داشتن رابطۀ جنسی بعد از
دعوا و خشونت بدنی و يا رفتار سکسی که او را تحقير
نمايد ،از ديگر نمونه ھای خشونت جنسی است.
آزار احساسی و روحی نيز با از بين بردن ارزش انسانی
او نزد خويشتن و حرمت شخص ،مانند انتقاد منفی و
دائمی ،توھين ھای لفظی و خراب کردن روابط او با
فرزندانش ،از مخرب ترين صدمات ممکن است.
آزار اقتصادی :عمالً زنی را به لحاظ اقتصادی وابسته
کردن و يا سعی در وابسته نگاه داشتن او ،مانند قرار
گرفتن امور مالی در دست مرد و کنترل بر منابع مالی
زوج تنھا از سوی مرد ،و اجازه ندادن به زن برای

دسترسی به پول مشترک و يا ممانعت از تحصيل يا
شاغل شدن زن ،است .اين ھا جملگی از نمونه ھای
بسيار عادی ،ولی از نظر روحی عميقا ً مخرب ھستند.
آزار روانی :ايجاد ترس ،تھديد به صدمۀ جسمی به خود
)مرد( يا ھمسرش )زنش( يا فرزندان ،بستگان و دوستان،
صدمه زدن به حيوان خانگی )که زن و مرد مشترکاً
دارند( و اثاثيۀ خانه و اجبار زن به انزوا از خانواده،
بستگان و آموزشگاه و محل کار ،از آزار ھای روانی
متداول اما عميقا ً مخرب است.
در آمريکا خشونت خانگی برای ھر کسی از ھر گروه
)نژادی ،سنی ،مذھبی و  (..و طبقۀ اجتماعی می تواند
اتفاق بيافتد .خشونت خانگی برای ھر کسی از ھر پايگاه
اقتصادی ،اجتماعی يا ردۀ تحصيالت ديده شده است .اما
در ميان اقشار تھيدست ،بيش تر از اقشار مرفه متداول
است.
خشونت خانگی نه تنھا به زنانی که مورد اين خشونت ھا
قرار می گيرند آسيب می رساند ،بلکه به تمام اطرافيان و
ناظران ھم لطمۀ روحی وارد می کند ،خصوصا ً به
کودکان و نوجوانان.
آمار سراسری در آمريکا :پاره ای از آمارھا در آمريکا
مبنی بر آن است که  ٢۵درصد از زنان اين کشور در
طول زندگی خود مورد خشونت خانگی قرار می گيرند.
آمار دادگستری آمريکا نشان می دھد که ساليانه تا ٣
ميليون زن از طرف ھمسر ،ھمسر سابق و يا دوست پسر
خود مورد خشونت بدنی قرار می گيرند .زنان ٨۵
درصد قربانی ھای خشونت ھای خانگی ھستند ،در حالی
که اين رقم در ميان مردان  ١۵درصد می باشد .ساليانه
بين  ۶٠٠ھزار تا  ۶ميليون زن دستخوش خشونت ھای
خانگی ھستند.
اين آمارھا مانند طوماری ادامه دارد .آن چه که مسلم
است ،اين است که بزرگترين و ثروتمندترين کشور
سرمايه داری جھان ھمواره اين چنين غرق فساد اخالقی
اجتماعی می باشد که حتی قوانين ھم نتوانسته جلوی آن
را بگيرد.
اگر چه اين ارقام در کشورھای اروپايی صنعتی و
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پيشرفته ،از آمريکا کمتر است ،اما به نسبت جمعيت
چندان اختالفی پيدا نمی کنند .حتی کشورھای
اسکانديناوی مانند سوئد نيز از اين آسيب بزرگ اجتماعی
محفوظ نيستند.
الزم به ياد آوری نيست که در کشورھای عقب نگھداشته
شده ای مانند ايران ،تا چه اندازه اين معضل اجتماعی
وضع اسفناکی را برای ھمۀ زنان و خانواده ھای آنان
ايجاد نموده است .با اين حال خانواده ھای فراوانی ھستند
که به اين مسأله دربارۀ دختران خود اھميت نمی دھند.
زيرا در خانواده ھای ايران خشونت خانگی تنھا نسبت به
زن يا مادر اعمال نمی گردد که دختران خانواده نيز دائما ً
تحت ترس از انواع خشونت ھا از جانب پدر ،برادر،
عمو ،دايی و...قرار دارند.
بر طبق آمارھای موجود از ايران )که صرف نظر از اين
که اعتبار ندارد ،بسيار قديمی است» .مھرخانه،(١٣٨٣ ،
اين قبيل خشونت ھا در کشور ايران در مقايسه با آمريکا
)يا اروپای غربی( بيشتر ديده می شود.
در خشنونت ھای روانی ،تھديد به طالق است .تھديد به
طالق با توجه به قوانين طالق در آمريکا و اروپا معنی
نخواھد داشت ،زيرا اگر زن در آن کشورھا راه به دادگاه
بيابد و از مرد به خاطر اعمالش شکايت کند ،دادگاه
دستور تحويل گرفتن خانه را به زن داده و مرد را از
نزديک شدن به آن خانه بر حذر می دارد .چنان چه مرد
سپس زن را باز ھم با نزديک شدن به خانه ترسانده و يا
با اعمال ديگر تھديد کند ،پليس مرد را دستگير کرده و به
زندان می برد .در اين دوران فرزندان بی شک به مادر
می رسند و مرد در طی اين دوره می بايد صالحيت خود
را برای ديدار با فرزندان ثابت کند .مثالً برای اولين بار
که دادگاه اجازۀ مالقات اين پدر با فرزندانش را می دھد،
می بايد در مکانی به دور از محل زندگی مادر ،در
مکانی امن برای فرزندان و با نظارت يک يا دو نفر
ناظر انجام شود ،تا پدر بر اثر دشمنی با مادر فرزندان آن
ھا را نربايد .اين روند می تواند سال ھا ادامه پيدا کند ،تا
اين که مرد نھايتا ً )در آمريکا با گرفتن وکيل و با پرداخت
پول زياد( بتواند به دادگاه ثابت کند که قابل اعتماد است و
می تواند روابط نسبتا ً عادی با مادر فرزندان داشته باشد
و خوشبختی فرزندانش را در اولويت قرار دھد .نيمی از

مخارج تأمين زندگی فرزندان که دادگاه بر اساس بودجۀ
مرد تعيين می کند ،در تمام مدت به عھدۀ پدر است .در
اين دوران زن می تواند از کمک ھای تأمين اجتماعی
)که برابر با ميزان درآمد فقيرترين قشر زحمتکش جامعه
است( برخوردار گردد.
در خشونت ھای بدنی ،اخراج از خانه و محروم کردن از
غذا که در ردۀ خشونت ھای بدنی درجۀ اول قرار می
گيرد نيز در کشورھای آمريکا و اروپای غربی قابل اجرا
نيست ،زيرا اگر زن بالفاصله به پليس شکايت کند .مرد
دستگير شده و به زندان روانه می گردد و زن می تواند
به سر منزل خود باز گردد .اما اين نوع خشونت ھا در
صورتی که زن زندانی مرد باشد ،می تواند اتفاق بيافتد.
در خشونت ھای روحی که جنبۀ رفتاری دارد ،استفاده از
آن چه که کلمات »رکيک« )و دارای بار جنسی( ناميده
می شود ،معنی چندانی ندارد .به اين صورت که چون
روابط جنسی خارج از مفھوم »ازدواج« بسيار رايج
است ،کلمات رکيک معمول در فارسی نسبت به زن ،در
آن کشورھا رايج نيست .برای نمونه در دانمارک مشاجره
ای بين مردی ايرانی با دوست دختر دانمارکی او رخ می
دھد .مرد به روش ايرانی ،سعی در تحقير کردن زن اما
به زبان دانمارکی می کند و باألخره اصطالح فارسی
»متداول« را ترجمه می کند و می گويد »مادرت را
بھمان کردم!« البته او انتظار داشت که زن در اين مقطع
واکنش خاص و تندی نشان دھد ،ولی زن می گويد »به
من چرا می گويی؟ به حال من فرقی نمی کند که تو با
مادر من چه کردی!« زن ھرگز متوجه نشد که اين قرار
بود يک توھين باشد و در اين مقطع مرد ايرانی کامالً
خلع سالح می شود .روش ديگر خشونت رفتاری »منت
نھادن بابت تأمين معاش« است که باز ھم در کشورھای
آمريکا و اروپای غربی در فرھنگ آن ھا نمی گنجد،
زيرا در اين کشورھا روابط مالی بين زن و شوھر دو
حالت دارد :يا ھر يک از آن ھا حساب ھای مالی خود را
دارند و برای مخارج خانه به طور مجزا پرداخت می
کنند و يا يک حساب مشترک دارند که ھر دو به آن
دسترسی دارند ،چون موقع افتتاح حساب نام ھر دوی آن
ھا را به عنوان صاحبان حساب بانکی ثبت می کنند و در
نتيجه ھيچ کدام نمی تواند حساب را به روی ديگری
ببندد .يک نمونه از بی اطالعی زنان ما در خارج از
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کشور و باقی ماندن مردان ايرانی با ھمان فرھنگ
مردساالری به روش ايران ،اين است که زن و شوھری
ايرانی به دليل مشکل در روابطشان ،به جايی می رسند
که زن خواھان جدايی ،نه حتی طالق ،می شود و وقتی
خانه را با فرزندش ترک می کند ،شوھر او حساب بانکی
را به روی ھمسرش می بندد .زن که اصالً از حقوق خود
مطلع نبوده و کار ھم نمی کرد ،قاعدتا ً سعی نکرده بود
که در حساب مالی شوھر خود نامش را اضافه کند ،به
ناگھان متوجه می شود که حساب به رويش بسته شده بود.
او که کودک خردسالی داشت و پس اندازی ھم نداشت،
مجبور شد به خانۀ شوھر بازگردد .اين زن تا آن حد با
قوانين آمريکا غريبه بود که نمی دانست از کجا و به چه
نحوی کمک دولتی دريافت کند ،تا نياز به بازگشتن به
زندگی با شوھر خود را نداشته باشد.
اما مسألۀ قتل به عنوان قتل ھای ناموسی در کشورھايی
مانند ايران اين تفاوت را با کشورھای سرمايه داری
غربی دارد که در آن کشورھا قتل ھای به اصطالح
»ناموسی« از جانب بستگان زن به ندرت اتفاق می افتد
و قتلی که »ناموسی«" باشد از درصد ناچيزی در ميان
انواع قتل ھا برخوردار است ،در حالی که در ايران جان
زن از جانب مردان مختلفی که در واقع قرار است از
عزيزانش باشند ،در خطر است.
قتل ھای ناموسی که عموما ً در شھرھای کوچک و
روستايی بيش از شھرھای بزرگ ايران رايج است نيز
مانند انواع ديگر خشونت ھا نسبت به زن در ايران با
موقعيت اجتماعی ،فرھنگی و اقتصادی مرد و زن ارتباط
مستقيم دارد ،با وجود اين که مسألۀ »ناموس« در ذھنيت
ھر مرد ايرانی حتی اگر چندان اعتقادات مذھبی ھم
نداشته باشد ،باری است که نمی تواند زمين بگذارد .خشم
ناشی از مسايل ناموسی در مردان ايرانی بسيار عميق تر
و شخصی تر است تا مسائل مذھبی .توھين به ناموس،
توھين مستقيم به مرد است و اگر مردی بخواھد
روشنفکرانه برخورد کرده و از خود تعصب نشان ندھد،
با سرزنش اطرافيان و توھين آنان روبه رو می گردد.
جامعه به مردی که مرتکب قتل ناموسی شده به عنوان
قاتل نگاه نمی کند و اگر چه از بابت قتل تأسف می
خورد ،زن را مسئول آن می داند )حتی خود زنان ھم
ھمين برخورد را نسبت به زن مقتول دارند( .به عبارت

ديگر ،اھانت به مرد از جان يک زن ارزش باالتری
دارد .ھمين طور ،اگر زنی سر به زير بوده و از شوھر
»تمکين« کند ،می گويند ديگر دليلی ندارد که مورد
غضب شوھر قرار گيرد! در نتيجۀ اين غضب مھار نشدۀ
مردان ،ھزاران زن در سطح کشور ھر ساله جان خود
را از دست می دھند و ده ھزار تن ديگر به انواع و اقسام
صدمات بدنی دچار می شوند و نيز نيمی از جمعيت
کشور که زنان باشند ھمواره در طول حيات خود ،زير
اين ستم با ترس زندگی را می گذرانند .ھيچ زنی در
ايران محفوظ از اين ترس نيست و در اجتماع ھم مرتبا ً
زير توھين ھای لفظی و اعمال بی نزاکت ناشی از
مردساالری قرار دارد.
اين فرھنگ مسلما ً آن چنان ريشه ھای عميق دارد که
حتی جوامع سرمايه داری پيشرفته ھم نتوانسته جلوی اين
خشم مردساالرانه را بگيرند و وضعيت زنان در آن
کشورھا حاکی از آن است که قانون به تنھايی قادر به
مبارزه با ستم ناشی از فرھنگ مردساالری نيست .اين
البته بحثی است که ادامه خواھيم داد و می بايد به آن از
ديدگاه مارکسيزم بنگريم و ريشه ھای تعصب ،ناموس،
غيرت و نظاير اين ھا را دريابيم و ببينيم اين پديده ھا
چگونه ايجاد شدند .اما آن چه که در يک نگاه سطحی
چشم گير است ،اين است که اين پديده ھا ارتباطی مستقيم
با وجه توليد اجتماعی داشته و در روند تکامل جوامع
بشری از نظام برده داری به فئوداليزم و از نظام
فئوداليزم به نظام سرمايه داری رنگ باخته و طبيعتا ً در
نظام سرمايه داری به نظام سوسياليزم از رنگ باختگی
به برچيده شدن از جوامع ما خواھد رسيد .اما تا برقراری
نظام سوسياليستی ،اين ارزش ھا که رابطۀ مستقيم با
مالکيت خصوصی دارد ،بخشی از فرھنگ ما خواھد
بود .در دوران ما اما تأثيرات اين فرھنگ که معروف به
فرھنگ بورژوايی است )يعنی فرھنگ مالکيت
خصوصی در دوران نظام سرمايه داری( ،تا بدان جا
عميق بوده و رفع آن مشکل ،که حتی ھم چنان گريبان
گير جرياناتی که خود را »چپ« می دانند نيز در سطح
بين المللی شده است.
در ظرف دو تا سه ماه اخير ،دو رويداد بزرگ در دنيای
چپ و کارگری انگلستان رخ داد که آن جريان ھا و ساير
جريانانت چپ در سطح بين المللی را تکان داد و برخی
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از اعضای آن ھا را بيدار کرد:
اولی به يک اتحاديۀ بسيار بزرگ در آن کشور ارتباط
دارد ،RMT .اتحاديۀ کارگران کليۀ صنايع حمل و نقل،
اعم از راه آھن ،کشتيرانی ،حمل و نقل ھوايی و  ...با
 ٨٠٠٠٠کارگر ،يکی از بزرگترين اتحاديه ھا در سطح
جھانی است .بر اساس شکايت و مدارک کارولين
لنگن ) (Caroline Leneghanيکی از اعضای اين
اتحاديه ،ھمسرش استيو ھدلی) (Steve Hadleyکه
معاون دبير کل اين اتحاديه است ،به خشونت خانگی متھم
شده است .لنگن در شکايت خود از خشونت بدنی ،روحی
و لفظی يا کالمی ھدلی نام برده و با عکس ھايی از
صورت ضرب ديده و کبودی زير چشم خود مدرک ارائه
داده است .اتحاديه ظرف يک ھفته تحقيقات خود را
ظاھراً تکميل کرده و در نتيجۀ نھايی اعالم می کند که
لزومی برای تحقيقات بيشتر نمی بيند و ھدلی ھم در
جواب خود می گويد که کارولين دروغ می گويد .به اين
ترتيب پرونده بسته می شود.

را "تصادفی" جلو می دھند .اين ھا جملگی نشانۀ وجود
خشونت خانگی است«.
استيو ھدلی برای گمراه کردن پليس می گويد که شکايت
کارولين لنگن ھيچ اساسی ندارد و عکس ھايش ساختگی
است .اما واقعيت اين است که در تحقيقات پليس آمده است
که اگر اين مورد ھمان موقع که اتفاق افتاد به دادگاه برده
می شد ،احتمال محکوميت ھدلی خيلی باال بود ،ولی به
دليل مدت زمانی که گذشته نمی شود به دادگاه رفت )در
انگلستان و آمريکا و اکثر کشورھای اروپای غربی
موارد جنحه برای شکايت مدت زمان دارد .يعنی اگر در
ظرف مدت معين پس از اتفاق شکايت نشود ،جرم خود
به خود رفع می گردد .تنھا موارد جنايی است که مدت
زمان ندارد(.
جای تأسف بيشتر در اين است که دو تن از اعضای
اتحاديه خود به تحقيقات در اين باره می پردازند ،اما به
ھمين دليل از اتحاديه اخراج می گردند!
دومين رويداد که باز ھم در انگلستان رخ داده است ،به
»حزب کارگران سوسياليست« ) (SWPآن که بزرگترين
حزب کارگری آن کشوراست ،باز می گردد .يکی از
اعضای زن اين حزب عليه »مارتين اسميت« (Marin
) Smithيکی از سازماندھندگان تشکيالتی حزب شکايتی
مبنی بر تجاوز و آزار جنسی ارائه می دھد.

يکی از دوستان کارولين لنگن به عنوان سخنگوی او می
گويد که »استيو ھدلی در جواب خود می نويسد که
کارولين خود ،می گويد که اين اتفاق يک سال پيش رخ
داده است .گويا اين قرار است از ارزش باورکردنی بودن
آن بکاھد!« او سپس ادامه داده و می گويد » :اتفاقا ً در
ميان زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می گيرند
بسيار عادی و مستند است که در ابتدا و برای مدتی
طوالنی به داليلی -مانند اين که شايد کسی حرفشان را
باور نکند ،شايد مرد تغيير رويه دھد و يا خجالت کشيدن-
به کسی چيزی نمی گويند و حتی صدمات صورت خود

کميتۀ مرکزی حزب در روز  ١٠مارس ٢٠١٢
کنفرانسی تشکيل داده و تمام اراذل رده پايين خود را
جمع کرده و در مقابل آنان که در حمايت از آن زن جمع
شده بودند ،برای رأی گيری قرار می دھد .کميتۀ مرکزی
بدون ارائۀ مدارک اثبات کننده به نفع مارتين اسميت و
بدون توجه به نارضايتی نيمی از اعضای حزب ،رأی
گيری کرده و با کسب رأی بيشتر به نفع اسميت،
موضوع را خاتمه می دھد .و به عالوه تعدادی از کسانی
که قصد داشتند تا به طور مستقل اين پرونده را احيا و
دنبال کنند ،ناگھان با حکم اخراج خود که از طريق ايميل
به آن ھا ابالغ شده بود ،رو به رو شدند!
جمع کثيری از اعضای حزب ،از جمله دانشجويان
»دانشگاه ساسکس« ) (Sussex Universityاز
عضويت در اين حزب استعفا داده و ھنوز ھم روزانه
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عده ای از اين حزب بيرون می آيند .حزب کارگران
سوسياليست انگلستان واقعا ً در حال ورشکست شدن و از
داخل فرو ريختن است.
آن چه که يک حزب بزرگ و با قدرت کارگری ) که
خود را کمونيست يا سوسياليست می نامد( را به جای اين
که در جھت رھبری طبقۀ کارگر برای يک انقالب
سوسياليستی و برقراری دولت ديکتاتوری پرولتاريا و
عدالت اجتماعی برای ھمگان سوق دھد ،در نھايت از
درون تھی کرده و فرو می ريزد ،ماھيت طبقاتی رھبران
آن است .به صرف اين که حزبی خود را سوسياليست،
کمونيست يا کارگری بنامد ،الزاما ً مدافع حقوق کل طبقۀ
کارگر و خواھان برچيده شدن ستم طبقاتی و ستم بر
اقشار مختلف در جامعه نخواھد شد .اغلب اين احزاب به
خصوص در کشورھای غربی ،يعنی در دموکراسی
بورژوايی دقيقا ً به علت خصلت بوروکراتيکشان است که
بورژوازی ھم از وجود آن ھا ترس ندارد .رھبران اين
گونه جريانات نه به دنبال برچيدن نظام سرمايه داری
ھستند که در واقع با تحميل خود به توده ھای کارگر و
تحميق کارگران مانند چوبی که الی چرخ بگذارند ،مانع
پيشرفت و رشد آگاھی طبقاتی طبقۀ کارگر شده و در
عمل به طبقۀ کارگر و اقشار تحت ستم بورژوازی خيانت
می کنند.
خيانت به طبقۀ کارگر ،در ميان اتحاديه ھای کارگری
آمريکا و اروپا سابقه ای ديرينه دارد .رھبران اتحاديه
ھای کارگری که مانند احزاب کارگری آن ھا تبديل به
»آريستوکرات« يا اشرافيت طبقۀ کارگر می شوند،
عموما ً فاقد اخالق و ارزش ھای انقالبی مارکسيستی
ھستند و با رسيدن به قدرت از طريق اين احزاب و
اتحاديه ھای کارگری ،تبديل به يک اليگارشی شده ،تکان
خوردنی نيستند و خود ،بر طبقۀ کارگر حکومت می کنند.

عضو اتحاديه و عضو حزب که از اين دو زن حمايت
می کنند و خواھان افشای حقايق ھستند ،در ابتدا
تشکيالت مجزای خود را سازمان دھند و سپس در کميتۀ
مشترکی خواھان بر کنار کردن رھبران آن اتحاديه و اين
حزب شوند )زنان عضو اتحاديه برای برکناری رھبری
آن ،از حمايت زنان بيرون آمده از حزب برخورد می
شوند و زنان حزب ھم به ھمين ترتيب برای مطالبۀ
برکناری رھبران حزب از حمايت زنان بيرون آمده از
درون اتحاديه( .اين نه به معنای از ھم پاشيدن اتحاديه يا
حزب که به معنای برخورد انقالبی با رھبران اين
جريانات است .زيرا مردانی که به خشونت نسبت به اين
زنان دست زدند ،يک طرف جريان ھستند و رھبران
اتحاديه و رھبران حزب طرف ديگر .مبارزه عليه اين
رھبران تحت عنوان دادخواھی عليه اين دو مرد ،حرکتی
سياسی و انقالبی است و بنيان گذار حرکتی نوين در
درون اين جريانات است .آن حرکت اين است که طبقۀ
کارگر انگلستان برای اولين بار رھبران بوروکرات خود
را از قدرت به پايين کشيده و ثابت می کند که اين گونه
اليگارشی ھا را به راحتی می توان از قدرت به زير
کشيده و جای آنان را به کسانی داد که با رأی واقعی
کارگران و نه با رشوه ،انتخاب می شوند .اين گونه
رھبران عادت به حفظ مقام و موقعيت خود تا پايان عمر
دارند و بوروکراسی به ھمين علت مانند ويروسی در
درون اين جريانات رشد کرده و آنان را از درون از
ھرگونه خصلت طبقاتی کارگران تھی می نمايد و اين
گونه رھبران را به انگل ھای سوار بر منافع طبقۀ کارگر
تبديل می کند .تنھا با پايين کشيدن آنان از اين قدرت و
اجازه ندادن به بازگشت آن ھا است که می توان به
رھبران آينده از پيش ھشدار داد.
ادامه دارد

درون ماھيت خرده بورژوا
اما اين گونه قدرت ھا که از
ِ
و بوروکراتيک شکل می گيرد ،با اشاره ای چه از جانب
طبقۀ کارگر و چه از جانب بورژوازی از ھم می پاشد.
برای نمونه ،حزب نامبرده در باال و مطمئنا ً اتحاديه نيز
با فشار از درون خود مواجه می باشند .به ھمين دليل اين
فرصت مناسبی است برای کليۀ زنان در درون اتحاديۀ
 RMTو حزب کارگران سوسياليست که با کمک مردان
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ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي
در خيمه شب بازی انتخابات شرکت نکنيد
بيانيۀ شاھرخ زمانی و خالد حردانی از زندان
پس از  ٣٥سال حاکميت جمھوری اسالمی ،که طبق
گفتۀ خودشان ھر سال يک انتخابات برگزار کرده و البته
که تمامی انتخابات ھا را گزينشی و مھندسی شده انجام
داده اند ،ضمن اين که ھيچ گونه آزادی برای کانديد شدن
وجود نداشت ،با اين حال بين خودشان نيز ھر روز بيشتر
گزينشی عمل کرده و می کنند؛ در جمھوری اسالمی
سرمايه داری ،ھرگز انتخاباتی صورت نگرفته است که
در آن دزدی رأی و تغيير نتايج صورت نگرفته باشد .ھر
چند اگر تخلف ھايی ھم صورت نمی گرفت ،فرق نمی
کرد ،چرا که در سرمايه داری ،بهخصوص در سرمايه
داری مانند جمھوری اسالمی ،انتخابات در کليت خود
فريب انسان ھاست.
م]]]ردم ،فرام]]]وش نکني]]]د ،تمامی حرکت ھای دولت و
نھادھای نظام نشان می دھد که انتخابات کامالً مھندسی
شده و يک خيمه شب بازی است .در اين خيمه شب بازی
حتی نزديک ترين افرا ِد خود را از شرکت در قدرت
حذف می کنند ،چه رسد به شما مردم آزادیخواه ،که
ھدف از گزينشی کردن انتخابات ھا در واقع حذف شما
از تصميم گيری در قدرت بوده و ھست .جمھوری
اسالمی برای جلوگيری از دخالت شما در قدرت،
نمايندگان واقعی شما را يک ماه يا بيشتر مانده به
برگزاری انتخابات ھا ،به دستور نھادھای مختلف و
نيروی انتظامی شروع به دستگيری می کنند ،از جمله
نمايندگان واقعی شما فعالين کارگری و مدنی ،اجتماعی
و سياسی ھستند که بيشتر آن ھا اکنون در زندان ھا تحت
فشار قرار دارند ،يا بسياری از آن ھا را در قتل عام ھای
متعددی کشتند و يا مجبورشان کردند برای زنده ماندن
ترک وطن کنند ،تا شما مردم نتوانيد قدرت را به دست
بگيريد يا حتی نتوانيد اظھار نظر بکنيد.
جمھوری اسالمی با بھانه قرار دادن شرکت شما مردم در
انتخابات ھای گزينشی و مھندسی شده ،برای عملکرد
ضد انسانی گذشتۀ خود و گسترش ھر روزۀ کارھای ضد
کارگری و ضد مردمی خود ،کسب مشروعيت می کند
)گزينشی و مھندسی کردن انتخابات ھا از تحميل آری يا

نه در اولين انتخابات يا ھمان ھمه پرسی شروع شد(.
امروز حاصل  ٣۵سال حاکميت جمھوری اسالمی يا بھتر
است بگوييم  ٣۵انتخابات گزينشی و مھندسی شده،
عبارت است از  :اخراج ھای فردی و دسته جمعی و
بيکاری ميليونی ٧ ،ميليون معتاد ،صدھا ھزار کودکان و
زنان خيابانی ،صدھا ھزار کودک کار ،پايين آمدن سن
فحشا به  ١٢سال ،فروپاشی خانواده ھا و تعيين دستمزد
يک چھارم زيرخط فقر برای کارگران ،باز ماندن
کودکان و جوانان از تحصيل ،سرکوب تشکل ھای
کارگری و مردمی ،کشتار انقالبيون ،گرفتارشدن مردم
بهخصوص جوانان در افسردگی و بيماری ھای روحی و
روانی ،رشد بی سابقۀ جرم و جنايت و باز پس گيری
تمامی دست آوردھای انقالب  ۵٧به سود سرمايه داران.
حاصل وجود جمھوری اسالمی حذف يارانه ھا ،گرانی
سوخت ،برق ،تلفن و گاز ،پولی شدن مدارس ،دانشگاه
ھا ،بيمارستان ھا و خدمات پزشکی و بھداشتی ،باال رفتن
کرايه ھا ،سر به فلک کشيدن کرايه خانه است.
حاصل  ٣۵سال حکومت جمھوری اسالمی ،کمياب،
گرانتر و گرانتر شدن داروھا ،ناياب شدن داروھای
بيماری ھای خاص ،افزايش بيماری ھای خاص دقيقا ً به
دليل کارکردھای ضد بشری حاکميت جمھوری اسالمی
است .ھمچنين با وجود  ٣۵انتخابات که نمايندگان مجلس
يا رئيس جمھور و  ...انتخاب می شوند و آن گاه پس از
انتخاب شدن اقدام به تصويب قوانين ضد کارگری از
جمله خروج کارگاه ھای کمتر از ده نفر از مشموليت
قانون ،تصويب قوانينی که به کارفرما اجازه می دھد ھر
وقت با بھانه يا بی بھانه کارگران و معلمان ،پرستاران
و ...را اخراج نمايد ،آن ھا اقدام به تصويب قوانينی
کردند که استخدام رسمی را ملغی کرده و قراردادھای
موقت و سفيد امضا را جايگزين کردند.
ھمچنين نمايندگان مجلس و رئيس جمھورھای انتخاب
شده طی  ٣۵انتخابات گزينشی و مھندسی شده در
جمھوری اسالمی پس از انتخاب شدن اقدام به تصويب
قوانين ضدکارگری ،کار آزمايشی و کار استاد و شاگردی
کردند ،قوانينی تصويب کردند که به کارفرما اجازه می
دھد در انتھای سال يا در پايان قرار داد ھای  ٣و ۶
ماھه ،کارگران را اخراج کند تا عيدی و پاداش و بيمه و
 ...نپردازد و در ھمين حال در دور جديد قرار دادھا و يا
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اول سال جديد بابت به کار گرفتن کارگران جديد به جای
کارگرانی که چند روز قبل اخراج شدند ،بابت ھر کدام
وام اشتغال زايی از منابع مالی مردم گرفته ،در غارت
ثروت عمومی شريک باندھای حاکميت شوند.
نمايندگان مجلس و رئيس جمھورھا پيش يا پس از
انتخاب شدن اقدام به تشکيل باندھای مافيايی کرده و يا
وارد باندھای موجود می شوند و ھر روز يک يا چند
اختالس چند صد ميليارد تومانی يا دالری انجام داده اند
که برخی از آن ھا افشا شده است و ...
ھر روز کارگران ،معلمان و  ...را اخراج می کنند،
روزنامه ھا را می بندند و خبرنگاران ،کارگران،
معلمان ،زنان ،دانشجويان و جوانان حق طلب و
اعتصابی را سرکوب و زندانی می کنند.
آن چه گفته شد ،فقط مشتی نمونه از خروار است.
ما از کارگران ،زنان ،مردان ،جوان]ان و دانش]جويان و از
تمامی مردم شريف ايران می پرسيم:
آيا عاقالنه است ب]ا آگ]اھی و توج]ه ب]ه چن]ين م]واردی ک]ه
حاصل  ٣۵سال انتخابات گزينشی و مھندسی ش]ده اس]ت،
باز ھم در خيمه شب بازی انتخابات شرکت کنيم؟
ما از تمامی کارگران و مردم آزاده می خواھيم در
انتخاباتی که به حرکت ھا و کارھای ضد انسانی و
تصويب قوانين ضد کارگری و عملکردھای تشديد کنندۀ
بيکاری و گرانی و تورم و اختالس و چپاول ثروت
عمومی و قتل و کشتار جوانان مشروعيت قانونی می
دھد ،شرکت نکنند .و در ھر فرصت مناسب که به دست
آوردند ،دست به اعتراض بزنند .با توجه به وضعيت
درونی جمھوری اسالمی سرمايه داری با کمی ھمت می
توانيم آن را به زانو درآورده و به شکست بکشانيم.
اولين قدم برای وادار کردن جمھوری اسالمی به عقب
نشينی در مقابل خواسته ھای مردم و کارگران شرکت
نکردن در انتخابات است.
ما در انتخابات شرکت نخواھيم کرد ،شما نيز شرکت نکنيد.

زندان گوھردشت
١٣٩٢/٣/٢

شاھرخ زمانی و خالد حردانی دست به اعتصاب غذا
زدند
به دنبال تخريب منزل  ٧شھروند عرب در محلۀ
»شلنگآباد« اھواز توسط مأموران شھرداری با
بولدوزر ،شاھرخ زمانی و خالد حردانی در جھت حمايت
از خانواده ھای فوق ،و اعتراض به عملکرد ض ّد انسانی
مأموران جمھوری اسالمی ،از روز شنبه ١٣٩٢/٢/٢٨
دست به اعتصاب غذای تر زده اند.
خواستۀ شاھرخ و خالد از نھادھا و تشکل ھای داخلی و
جھانی ،حمايت از اين خانواده ھا و اعتراض به عملکرد
جمعی نھادھا و مأموران جمھوری اسالمی است ،با توجه
به اين که تخريب سرپناه اين ھفت خانوادۀ شھروند
اھوازی تنھا يک نمونه از کارھای ضد انسانی جمھوری
اسالمی است.
در خبرھا آمده است:
»مأموران شھرداری در حالی با بولدوزر اقدام به تخريب
اين خانهھا کردهاند ،که اين شھروندان نتوانستهاند وسايل
مورد نياز خود را از خانهھايشان خارج کنند.
اين  ٧خانوار ھم اکنون ھر کدام با چندين عائله در چادر
در نزديکی خانهھای تخريبشدۀ خود به سر میبرند و از
ھرگونه امکاناتی جھت زندگی محروم میباشند.
تخريب منازل اين شھروندان عرب از سوی مأموران
شھرداری حکومت اسالمی ايران در حالی صورت
میگيرد که ھماکنون کانديداھای رياست جمھوری در
ايران شعار انتخاباتی خود را عدالت اجتماعی ،ريشهکنی
فقر و حل مشکل مسکن برای شھروندان در مناطق
فقرنشين عنوان میکنند«.
ما ضمن محکوم کردن عملکرد شھرداری اھواز در
تخريب خانۀ ھفت خانوادۀ اھوازی از تمامی کارگران،
زنان ،دانشجويان ،معلمان و جوانان و تشکل ھا و
نھادھای اجتماعی داخلی و جھانی می خواھيم در مقابل
چنين عملکرد ض ّد انسانی سکوت نکنند و دست به
اعتراضات عملی بزنند.
از طريق ارسال نامه ھای اعتراضی ،اعالم در آکسيون

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٨٨

ھای اعتراضی آتی و خبر رسانی گسترده حمايت خود را
عملی نماييم.
پيش به سوی اتحاد بيشتر برای فشار بيشتر!

گزارشی از اعتراضات ترکيه
شجاع ابراھيمی
)فعال »شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران« در ترکيه(

پيش به سوی اعتراضات گستردهتر با شعار:
کارگر زندانی ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد!
کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی
١٣٩٢/٢/٣٠

www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com
حدود دو سال است که دولت ترکيه قصد دارد قسمتی از
ميدان تقسيم را به بھانۀ بازسازی معماری و تعميرات
معماری ببندد و در آن تغييراتی ايجاد کند .در ضلع
جنوبی اين قسمت ،پارکی واقع است به نام » ِگزی« که به
لحاظ تاريخی مانند »ھايد پارک« لندن برای مرم
انگلستان است؛ اين پارک پيشينه ای تاريخی و فرھنگی
از نظر مبارزات اجتماعی و سياسی در ترکيه دارد .تا
جايی که در دھه ھای  ١٩۵٠تا  ،٧٠خيل بسياری از
معترضان در آن از سوی دولت وقت به خاک و خون
کشيده شدند .از طرفی اين پارک محل حضور و تجمع
مخالفين مذھب بوده است ،و به ھمين دليل از سوی
اسالمگران افراطی و تندرو به »پارک شيطان« معروف
شده .بسياری از ميتينگ ھايی که مجوّ ز برگزاری در
ميدان »تقسيم« نگرفته اند در اين پارک برگزار شده اند
و از اين رو اين پارک جايگاه بسزايی در ميان مردم
استانبول و حتی مبارزين ديگر شھرھا دارد .بسياری از
کارناوال ھای شادی و اخيراً بزرگترين تجمعات
خالصی فرھنگی در سه ماه گذشته با حضور خوانندگان
امريکايی و فرانسوی در اين محل برگزار شده است .و
نکتۀ مھم تر اين که تنھا در استانبول فعالين اجتماعی
روزانه برای ھماھنگی با ساير گروه ھا ،محل جلسات و
ديدارھای خود را اکثراً در اين پارک انتخاب می کرده
اند .دولت اسالمگرای حزب عدلت و توسعه ) (AKPبا
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شناسايی خطر بالقوۀ اين پارک برای خود ،از چندی پيش
با آوردن چندين طرح خواسته بود تا قسمتی يا حتی ک ّل
پارک را ويران سازد .ابتدا در دو سال گذشته اعالم
کردند که می خواھند ادامۀ خيابان بشيک تاش و اتصال
آن به بزرگراه آتاتورگ را از وسط اين پارک بگذرانند؛
اما اين دروغی بسيار بزرگ بود .چون در سر راه اين
طرح ،فقط شش برج قرار دارد .دولت در دو سال گذشته
به بھانۀ ترميم بخشی از ميدان تقسيم از نظر تاريخی،
ادارۀ ميراث فرھنگی را از تصميم خود برای »مر ّمت«
با خبر ساخت .و در ھمان موقع ادارۀ ميراث فرھنگی،
طی نامه ای اعتراضی به پارلمان ،اين حرکت خودسرانۀ
دولت را نقد و اعالم کرد که دولت قانونا ً چنين حقی را
ندارد و فقط اين اداره دارای مجوّ ز مرمت است .از آن
جا که تمام دستگاه ھا و ابزارھايی که در پارک و قسمتی
از ميدان تقسيم راه اندازی شد ،ھمگی دستگاه ھايی
پيشرفته برای ساخت بناھای بزرگ و مدرن امروزی
بودند و اصوالً ربطی به مرمت تاريخی نداشتند اين نقشۀ
فريب آميز ھم نمايان شد .تا اين که از اواخر ماه سپتامبر
دولت اعالم کرد که طرحی را برای ايجاد مسکن برای
کودکان بی سرپرست در قسمتی از پارک اجرا خواھد
کرد و برای اين منظور ،مجوز  ۵٠٠متر بنا را از
پارلمان گرفت .پس از حدود يک ماه ،دولت در پارلمان
اعالم کرد که اين طرح منتفی است و ما می خواھيم
مرکز بزرگ تجاری در »تقسيم« و »پارک« ايجاد کنيم
و اين مستلزم  ۵٠٠٠متر بنا می باشد .در ھمين حال
دولت مجوز الزم را با توسل به اکثريتی که حزب عدالت
و توسعه در پارلمان دارد ،گرفت؛ که البته اين امر با
اعتراض شديد گروه ھا و محافل زيست محيطی رو به
رو شد .دولت به اعتراض ھا دھن کجی کرد و اعالم کرد
که نه فقط بخشی از ميدان را خراب و بر پايۀ سنت ھای
اسالمی بنا خواھد کرد ،بلکه مرکز تجاری را ھم ايجاد
نمی کند و به جای آن بزرگ ترين مرکز فرھنگی جھان
اسالم را برپا خواھد نمود ،شامل موزۀ تاريخ اسالمی
ترکيه ،بزرگ ترين کتابخانۀ کتب اسالمی و يک مدرسۀ
عالی اسالمی.
ھمچنين پيش از اين اليحۀ منع استعمال مشروبات الکلی
از ساعت  ١٠:٣٠شب به بعد به پارلمان رفته و تصويب
شده بود .بعد در ھمين گيرودار دولت طرح ممنوعيت

استعمال الکل در فضای عمومی جامعه ،به استثنای کافه
و بار ،را به پارلمان داد که ھنوز تصويب نشده وبه دليل
مخالفت ھا مسکوت مانده است؛ در نتيجه دولت ماليات
بر توليد مشروبات الکلی را  ١۵٠درصد افزايش داده
است )ھمين ديشب عده ای ار اسالمگرايان افراطی با
شعارھای ﷲ اکبر به چند ديسکو در شھر مرسين حمله
بردند(.

دولت با خاک برداری از قسمتی از اين ميدان ،کار را
شروع کرد .تا اين که در دو ھفتۀ گذشته ،کلّ پارک را،
يعنی ھزاران متر بيشتر از آن چه اعالم کرده بود ،منطقۀ
ساخت و ساز اعالم کردند و شروع کردند به قطع
درختان ،خراب کردن حوض .... ،فعالين محيط زيست و
فعالين چپ با رفتن به پارک از ھفت روز گذشته و
تحصن مانع از اجرای پروژه شدند .تا اين که پس از
گذشت حدود يک روز از اين تجمع و تحصن يک ھفته
ای فعالين محيط زيست در پارک ،پليس حمله کرد و
ھمزمان دست و پای چندين نفر را شکست .درگيری ھا
به صورت کم و بيش ادامه يافت تا اين که سخنگونی
 ،AKPحدود شش روز پيش ،با حملۀ لفظی معترضان
را اراذل و اوباش و المذھب خواند و گفت آن ھا کسانی
ھستند که نمی خواھند مردم مسلمان به رشد و تعالی
برسند ،و فردای آن روز جماعتی لمپن و اسالمگرای
افراطی که ھمراه آن ھا چاقو و غيره بود و در ميان آن
ھا افرادی سوری ھم به چشم می خوردند ،به معترضان
حمله کردند .شيوخ و ماليان در مساجد از دولت دفاع
کردند .و دقيقا ً ھمان روز رجب طيب اردوغان اعالم کرد
که ظرف  ٢۴ساعت کلّ پارک را با خاک يکسان خواھد
کرد .اين بود که ھمۀ معترضان از مردم درخواست
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کمک کردند و صحنۀ رويارويی به تمام نقاط کشور
گسترش پيدا کرد و مردم به حمايت از اعتراضات
پرداختند .شعارھا از حفظ پارک ،به سرنگونی دولت
اسالمگرا تغيير کرد و کلّ ترکيه درنورديد .در ٢۴
ساعت اول تعدادی از معترضان کشته شدند ،آمار دقيقی
در دسترس نيست ،چون جنازه ھا با ماشين نفربر زرھی
جمع شد .رئيس ادارۀ امنيت ترکيه» ،ميت« ،با حضور
در تلويزيون به کليۀ مردم ھشدار داد و اعالم کرد که ما
به کسی باج نخواھيم داد و فرمان آتش صادر شده است.
مردم با دھن کجی به اين فرمان بار ديگر به خيابان ھا
ھجوم آوردند.
دو روز پيش ھم رجب طيب اردوغان ھمۀ معترضان را
اراذل و اوباش خواند و گفت که اين ھا اکثريت مردم
نيستند .از آن جا که مردم می گفتند که چرا ترکيه
شورشيان سوريه را مسلح می کند ،اردوغان در مقام
پاسخ در انتھای صحبت خود گفت که من مثل اين
برادران سوری ،خودم را در آن نبرد مقدس يک سرباز
می دانم .در  ٢۴ساعت گذشته تمام تلويزيون ھای دولتی
مشغول پخش فيلم ھا و سريال ھای محبوب ھستند تا مردم
بيرون نيايند ،و حتی اکثر سينماھای دولتی مجانی شده
است .اردوغان صبح امروز با انتقاد از پليس )که خود به
آن ھا دستور حمله داده بود( اعالم کرد که ھرچند موافق
پليس نيست ،ھمۀ پروژه ساختمان سازی در پارک را به
حالت تعليق درخواھد آورد .ولی بازھم اعتراضات به
حدی گسترده شده که با اين چيزھا خاموش نمی شود.
حتی در شھر مرسين ،در جنوب ترکيه ،اعتراضات به
حدی بوده که تا به حال طبق آمار رسمی راديو و
تلويزيون مرسين ،حدود  ١٨۵نفر دستگير شده اند .تعداد
 ٢۶نفر زخمی شده ،و دو نفر آن ھا در حالت ُکما ھستند.
نيروی پليس به طور مداوم از گاز اشک آور ،گاز فلفل،
گلولۀ پالستيکی استفاده می کند.
اخبار تکميلی متعاقبا ً اضافه خواھد شد.
سيزدھم خردادماه ) ١٣٩٢سوم ژوئن (٢٠١٣

حضور اتحاديه ھای کارگری ترکيه در اعتراضات
آمادگی اتحاديۀ  DİSKدر ترکيه برای ورود به
اعتصاب

گزارشی از روزنامۀ »حريه ديلی نيوز«
 ۴ژوئن ٢٠١٣
طبق بيانيۀ رسمی »کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری
مترقی« ) (DİSKدر ترکيه ،اين کنفدراسيون تصميم
دارد که در تاريخ  ٥ژوئن ،يعنی پس از اعالم اعتصاب
از سوی »کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری بخش
عمومی« ) ،(KESKبه اعتصاب کارگران بخش عمومی
بپيوندد.
اين اتحاديه ابتدا شرايط اعتصاب را با اعضای خود در
ميان گذاشت ،و قصد دارد که در تاريخ  ٥ژوئن پيش از
تجمع در مقابل ساختمان  DİSKواقع در شيشلی
) ،(Şişliدست از کار بکشد .سپس جمعيت کارگران از
اين محل به سمت ميدان »تقسيم« خواھد رفت.
در بيانيه آمده است» :قدرتی که از توليد ريشه می گيرد،
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جای خود را در مبارزه خواھد يافت«.
در تاريخ  ٤ژوئن ،نزديک به  ٢٥٠ھزار عضو KESK
با پوشيدن لباس و روبان سياه بر سر کار حاضر بودند و
سپس حدود ظھر دست از کار کشيدند .اعتصاب ،که ابتدا
در اعتراض بھتغييرات پيش رو در قانون کار بخش
عمومی تعيين شده بود ،به دليل اعتراضات موجود در
پارک »گزی« ،به تاريخ  ۴ژوئن موکول شد .در اين
بين KESK ،تمامی اتحاديه ھای ديگر را به ھمبستگی
فراخواند.
***
آمادگی کارگران بخش عمومی ترکيه برای ورود به
اعتصاب
 ٣ژوئن ٢٠١٣
بنابه گزارش حريه ديلی نيوز ،کنفدراسيون اتحاديه ھای
کارگری بخش عمومی ترکيه ) ،(KESKاز تصميم خود
به آغاز اعتصاب در فردا ظھر خبر داده است .اين اقدام،
پاسخی است به واکنش خشن و سکوبگرانۀ حکومت به
اعتراضات مردم در ميدان تقسيم -پارک گزی.
اين اعتصاب که ابتدا در اعتراض به تغييرات پيش رو
در قانون کار بخش عمومی تعيين شده بود ،به دليل
اعتراضات جاری در پارک ،به روز  ٤ژوئن موکول
شد ،در اين بين  KESKساير اتحاديه ھا را به ھمبستگی
و حمايت فراخواند.
به گفتۀ اسماعيل ھاکی ،دبير کلّ اتحاديه ٢٥٠ ،ھزار
کارمند بخش عمومی فردا پيش از توقف کار ،با لباس ھا
و روبان سياه بر سر کار حاضر خواھند شد.
ھمچنين  KSEKامروز با نمايندگانی از کنفدراسيون
اتحاديه ھای کارگری مترقی ) ،(DİSKانجمن پزشکی
ترکيه ) ،(TTBانجمن مھندسين ترکيه و انجمن معماران
ترکيه برای بحث ھای بيشتر دربارۀ اعتصاب ديدار
خواھد داشت.
انتظار می رود که امروز بعدازظھر ،اتحاديه ھا در اين
موارد تصميم گيری کنند.

پيام »گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران« به
رفقای سازمان »نگرش مارکسيستی«
رفقای گرامی،
پنج سال است که جھان به بزرگ ترين بحران اقتصادی،
در قياس با »رکود بزرگ« دھۀ  ،١٩٣٠گرفتار آمده
است و ما شاھديم که طبقۀ کارگر و ساير اقشار و مردم
تحت ستم و استثمار در سرتاسر جھان ،با وجود تمامی
موانع پيش رو به مبارزات متھورانه و ثابت قدم خود
ادامه داده اند.
درھمان حال که امپرياليست ھا با عقب نشينی ھای
متعددی رو به رو شده اند ،اما در عين حال فرصتی را
نيز برای تدارک طرح ھای جديد به منظور تداوم
مداخالت ،تھاجمات و حمالت خارجی خود به دست
آورده اند .آن ھا در »مرزھای داخلی«شان ھم نه فقط
استثمار مداوم کارگران »خود« را ادامه داده اند ،بلکه به
تشديد نرخ استثمار ،کاھش دستمزدھا و مزايا ،تنزل
حقوق بازنشتگی و يورش به تمامی جوانب زندگی طبقۀ
کارگر دست يازيده اند .شاھد بوده ايم که رھبری سنتی
اتحاديه ھای کارگری و احزاب »سوسياليست« و
»کارگری« ،يا در دفاع از دستاوردھای چندين دھۀ طبقۀ
کارگر بی تأثير و ناکارامد بوده اند ،يا اقدام به تبانی با
بورژوازی يا حتی به دست گرفتن ابتکار عمل در اين
حمالت نموده اند.
ھمزمان شاھد بوده ايم که بدي ِل به اصطالح »انقالبی و
سوسياليستی« در مقابل اين رھبران رفرميست ،بيش تر
و بيش تر در بحران خود غرق می شود .در حال حاضر
چشم انداز بازسازی يک بين الملل بلشويک-لنينيستی
ممکن است برای کسانی که به اين کمبودھا يا پاسخ ھای
ازپيش آماده نگاه می کنند ،چندان اميدوارکننده به نظر
نرسد.
با اين حال عناصر راه ح ِل بحران رھبری انقالبی
پرولتاريای جھانی پيش روی ما قرار دارد :کار
صبورانه ،جدی و مداوم در درون طبقۀ کارگر و پيوند
دادن مسائل و مشکالت و مبارزات روزمرّه به ھدف
نھايی ،يعنی سرنگون ساختن سيادت بورژوازی.
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اطمينان داريم که با يادگيری درس ھای حاصل از
مبارزات گذشته و درھم آميختن آن با مبارزات کنونی،
می توان فعاليت مق ّدماتی را به منظور ساختن يک بين
الملل نظير کمينترن ،به انجام رسانيد.

به رفقای »اتحاد برای آزادی کارگر« )(AWL

٩٣

ما اين پيام شادباش اول ماه مه را به اميد تداوم ھمکاری
در راه دست يافتن به اين رسالت عظيم و حياتی ،به شما
می فرستيم.
با درودھای بلشويک-لنينيستی
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٢٨آوريل ٢٠١٣
پيام سازمان »نگرش مارکسيستی« به »گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران«

رفقای عزيز،
طبقۀ کارگر فريادش را عليه استثمار ،سرکوب،
بيکاری ،فالکت و جنگ امپرياليستی در دوره ای که
بورژوازی مشغول به تشديد تھاجمات خود است،
رساتر می کند .درست در ھمين زمان است که دست
يافتن به وحدت بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر عليه
امپرياليسم ،از اھميتی حياتی برخوردار می شود.
تالش ھای ما به عنوان کمونيست ھای
انترناسيوناليست ،معطوف به بنانھادن سازمان انقالبی
انترناسيوناليستی مورد نياز پرولتاريا در مسير اين
ِ
مبارزه ،و تدارک ديدن برای پيروزی آن است .در
ھمين جوّ شور و ھيجان انقالبی است که اول ماه مه
را به شما و به تمامی کارگران سراسر جھان ،شادباش
عرض می کنيم.

رفقای عزيز،
ما باری ديگر با آگاھی از درس ھای بسيار مبارزات
پيشين و يکارھای بسياری که پيش رويمان قرار دارند،
به اول ماه مه نزديک می شويم.
بحران رھبری انقالبی پرولتاريای جھانی به مدت چندين
دھه ادامه يافته است .با اين حال ،عناصر راه حلّ اين
بحران در برابر ما قرار دارد :فعاليت صبورانه ،ج ّدی و
مداوم در درون طبقۀ کارگر و پيوند دادن مسائل و
مبارزات روزمرّ ه به ھدف نھايی ،يعنی سرنگونی سيادت
بورژوازی .اطمينان داريم که با آموختن از درس ھای
مبارزات پيشين و ترکيب کردن آن با مبارزات کنونی،
فعاليت مق ّدماتی برای ساختن يک بينالملل نظير روزھای
نخست کمينترن می تواند صورت پذيرد.
اول ماه مه را به اميد تداوم ھمکاری ھای در جھت انجام
اين رسالت عظيم و حياتی به شما شادباش عرض می
کنيم.
با درودھای بلشويک -لنينيستی
 ٣٠آوريل ٢٠١٣
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران

سازمان نگراش مارکسيستی
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اول ماه مه
لنين )آوريل (١٩٠۴

ترجمه :کيوان نوفرستی
رفقای کارگر! اول ماه مه در راه است ،روزی که
کارگران تمامی سرزمين ھا ،باز شدن چشمانشان را به
سوی يک زندگی آگاھانه ،ھمبستگیشان را در مبارزه
عليه تمامی اشکال اجبار و اضطرار و ستم انسان به
دست انسان ،يعنی مبارزه برای رھا ساختن ميليون ھا
زحمتکش از گرسنگی ،فقر و حقارت را جشن می گيرند.
در اين پيکار سترگ ،دو جھان چھره به چھرۀ يک ديگر
می ايستند :جھان سرمايه و جھان کار؛ جھان استثمار و
بردگی ،و جھان برادری و برابری.
در يک سو ،مشتی ثروتمند خون آشام قرار دارند .آن ھا
ھستند که کارخانجات و مراکز توليدی ،ابزارھا و ماشين
آالت را تصرف و ميليون ھا جريب زمين و کوه ھايی از
پول را تحت مالکيت خصوصی خود درآورده اند .آن ھا
حکومت و ارتش را به خدمتگزاران ،سگ ھای پاسبان
باوفای ثروت انباشتۀ خود مبدل کرده اند.
در سوی ديگر ،ميليون ھا نفر از محرومان جای دارند.
کسانی که مجبورند به مشتی نوکيسۀ پولدار التماس کنند تا
به آن ھا اجازۀ کار کردن بدھند .با کار آن ھاست که اين
افراد تمام ثروت ھا را خلق می کنند؛ با اين حال خودشان
بايد در تمام طول زندگی برای خرده ای نان مبارزه کنند؛
برای کار التماس کنند ،توگويی صدقه می خواھند؛ نيرو
و سالمت خود را با زحمات کمرشکن تحليل ببرند ،و در
آلونک ھای محقر روستايی يا اتاق ھای زيرشيروانی و
انبارھای زيرزمين در شھرھای بزرگ ،از گرسنگی
جان دھند.

اما اکنون اين زحمتکشان محروم به نوکيسگان پولدار و
استثمارگران ،اعالم جنگ نموده اند .کارگران تمامی
کشورھا درحال مبارزه برای آزاد ساختن کار از بردگی
مزدی ،از فقر و احتياج ھستند .آن ھا مشغول مبارزه
برای نظامی از جامعه ھستند که در آن ثروت حاصل از
کار مشترک ،نه مشتی ثروتمند ،که ھر آن کس را که کار
می کند ،منتفع می سازد .آن ھا می خواھند که زمين و
کارخانجات ،مراکز توليدی و ماشين آالت را تحت
مالکيت مشترک تمامی زحمتکشان درآورند .خواھان آنند
که به شکاف ميان فقير و غنی پايان دھند ،ثمرات کار را
به خو ِد کارگران برسانند؛ تمامی دستاوردھای فکری بشر
و تمامی بھبودھای روش ھای کار را درخدمت بھبود
سرنوشت کسی قرار دھند که کار می می کند ،و نه اين
که آن را به ابزار ستم بر وی تبديل کنند.
پيکار عظيم کار عليه سرمايه ،به بھای فداکاری ھای
عظيم کارگران صورت گرفته است .آن ھا بھای ح ّ
ق
برخورداری از يک زندگی بھتر و آزادی واقعی را با
جوی ھايی از خون خود پرداخته اند .آنانی که در راه
آرمان طبقۀ کارگر مبارزه می کنند ،مورد اذيت و
آزارھای بیشمار حکومت ھا قرار می گيرند .اما با
وجود تمامی آزار و اذيت ھا ،ھمبستگی کارگران جھان،
رو به رشد و قوام گرفتن است .کارگران ھر چه بيشتر
در احزاب سوسياليست متحد می شوند؛ ھواداران اين
احزاب که در حال رسيدن به ميليون ھا نفرھستند ،به
طور پيوسته و گام به گام به سوی پيروزی کامل بر طبقۀ
استثمارگران سرمايه دار پيش می روند.
پرولتاريای روسيه نيز چشم به زندگی نوينی گشوده است.
او نيز به اين پيکار عظيم پيوسته .آن روزھايی که کارگر
ما مطيعانه بردگی می کرد ،آن روزھايی که نه مفرّ ی
برای گريز از وضعيت اسارت بارش می ديد و نه
کورسوی اميدی در زندگی تلخ خود داشت ،سپری شده
است .سوسياليزم راه بُرون رفت را به او نشان داده ،و
ھزاران ھزار مبارز به زير پرچم سرخ ،اين ستارۀ
ت اتحاد
راھنمای مسير ،گرد آمده اند .اعتصاب ھا ،قدر ِ
را به کارگران نشان داده اند؛ به آن ھا آموخته اند که
حمله را با حمله پاسخ دھند؛ به آن ھا نشان داده اند که
کارگر سازمان يافته تا چه حد می تواند برای سرمايه
ھراس انگيز باشد .کارگران دريافته اند که از قِبَل کار آن
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ھاست که سرمايه داران و حکومت ،زنده اند و فربه می
شوند .کارگران با روح مبارزۀ متحدانه ،با آرزوی آزادی
و سوسياليزم برانگيخته شده اند .کارگران دريافته اند که
حکومت مطلقۀ تزار چه نيروی اھريمنی و سياھی است.
کارگران برای مبارزۀ خود نيازمند آزادی ھستند ،ولی
حکومت تزار دست و پای آنان را می بندد .کارگران به
آزادی اجتماع ،آزادی تشکل ،آزادی مطبوعات و کتاب
نياز دارند ،اما حکومت تزاری ھرگونه کوشش برای
آزادی را با تازيانه ،زندان و سرنيزه ،درھم می شکند.
فريا ِد »مرگ بر حکومت مطلقه!« طول و عرض روسيه
را درنورديده ،بيش از پيش در عموماً خيابان ھا،
گردھمايی ھای وسيع توده ای کارگران ،به گوش رسيده
است .تابستان سال پيش ،ده ھا ھزار نفر از کارگران در
سرتاسر جنوب روسيه برای يک زندگی بھتر ،برای
آزادی از سلطۀ پليسی ،به مبارزه برخاستند .بورژوازی
و حکومت با مشاھدۀ ارتش مھيب کارگران که با يک
ضربه ،ک ّل حيات اقتصادی شھرھای بزرگ را به وقفه
مبارزين را ِه
درآورده بود ،به خود لرزيد .بسياری از
ِ
رمان طبقۀ کارگر ،در مقابل گلولۀ سربازانی که تزاريزم
آ
ِ
عليه دشمن داخلی گسيل داشته بود ،به خاک افتادند.
اما نيرويی نيست که قادر به درھم شکستن اين دشمن
داخلی باشد ،چرا که طبات حاکم و حکومت ،تنھا با
نيروی کار آن زنده ھستند .نيرويی بر روی زمين نيست
که بتواند ميليون ھا کارگری را که بيش از پيش به آگاھی
طبقاتی دست می يابند ،متحد می شوند و سازمان می
يابند ،درھم بشکند .ھر شکستی که کارگران متحمل می
شوند ،مبارزين جديدی را برای صفوف مبارزه به
ارمغان می آورد ،چشم توده ھای وسيع تری را به يک
زندگی جديد بازمی کند و آن ھا را برای مبارزات تازه
آماده می سازد.
سير رويدادھايی که روسيه دارد طی می کند ،به گونه ای
است که اين بيداری توده ھای کارگر ،به طور قطع سريع
تر و گسترده تر خواھد بود ،و ما بايد برای متحد ساختن
صفوف پرولتاريا و آماده کردن آن برای مبارزۀ به
مراتب قاطعانه تری ،نھايت تالش خود را به کار بنديم.
جنگ حتی عقب مانده ترين بخش ھای پرولتاريا را ھم
وادار کرده است تا به مسائل و امور سياسی عالقه نشان
دھند .جنگ با وضوح و روشنی بيشتری درحال به

نمايش گذاشتن گنديدگی تمام و کمال نظم حکومت مطلقه،
جنايتکاری تام و تمام پليس و باند دستگاه قضايی حاکم بر
روسيه است .مردم ما از احتياج و گرسنگی در داخل رو
به مرگ ھستند -درحالی که خود به جنگی ويرانگر و بی
معنا برای قلمروھايی بيگانه کشانده شده اند که فرسنگ
ھا از اين جا دورند و اقوام خارجی در آن سکنا گزيده
اند* .مردم ما در بردگی سياسی ،مغلوب ھستند -درحالی
که خود به جنگ برای به بردگی کشاندن ساير مردم
کشيده شده اند .مردم ما خواھان تغيير نظم سياسی در
داخل ھستند -اما تالش می شود که با غرّ ش تفنگ ھا در
آن سوی دنيا ،توجه آن ھا منحرف گردد .ولی حکومت
تزار در اين قمار خود ،در بر باد دادن جنايتکارانۀ ثروت
ملت و مردان جوانی که به سواحل اقيانوس آرام فرستاد
تا بميرند ،بيش از حد پيش رفته است .ھر جنگی به مردم
فشار می آورد ،و جنگ دشوار عليه ژاپن بافرھنگ و
آزاد ،فشاری دھشتناک بر گردۀ روسيه است .اين فشار
در زمانی وارد می آيد که ساختار استبداد پليسی ،تاکنون
زير ضربات پرولتاريای بيدار و ھوشيار ،تلوتلو خوردن
ھای خود را آغاز کرده است .جنگ درحال عريان کردن
تمامی نقاط ضعف حکومت است ،جنگ درحال دريدن
تمامی لباس ھای مب ّدل دروغين است ،جنگ در حال
افشای کلّ گنديدگی داخلی است؛ جنگ در حال افشای
مضحکۀ حکومت مطلقۀ تزار در پيش روی ھمگان
است؛ جنگ آخرين جان کندن ھای روسيۀ کھن را به ھمه
نشان می دھد ،روسيه ای که مردم آن نادان ،سر به زير
و فاقد ح ّ
ق رأی ھستند؛ روسيه ای که ھنوز ھم در آن
ِسرف در اسارت حکومت پليسی قرار دارد.
روسيۀ کھن در حال احتضار است .روسيه ای آزاد در
راه است که جای آن را بگيرد .نيروھای سياھی که از
حکومت مطلقۀ تزار پاسبانی می کردند ،در حال غرق
شدن ھستند .اما تنھا پرولتاريای سازمان يافته و
برخوردار از آگاھی طبقاتی قادر است که ضربۀ مرگ
بار را به آنان وارد سازد .تنھا پرولتاريای سازمان يافته
و برخودار از آگاھی طبقاتی می تواند آزادی حقيقی و نه
ساختگی را برای مردم به ارمغان بياورد .تنھا
پرولتاريای سازمان يافته و برخودار از آگاھی طبقاتی
است که می تواند ھرگونه تالش را برای فريفتن مردم،
محدود کردن حقوق آن ھا و تبديل آن ھا به ابزاری
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صرف در دستان بورژوازی ،در نطفه خفه کند.
ِ
رفقای کارگر! پس بگذاريد که ما با انرژی مضاعف
برای نبرد تعيين کننده ای که در شرُف وقوع است ،آماده
شويم! بگذاريد که صفوف پرولترھای سوسيال دمکرات
ھر چه منسجم تر به ھم نزديک شوند! بگذاريد پيامشان
ھرچه وسيع تر گسترش يابد! بگذاريد فعاليت برای
مطالبات کارگران ھر چه متھورانه تر انجام شود!
بگذاريد که جشن اول ماه مه ھزاران مبارز جديد را به
سوی آرمان ما جلب کند و نيروھای ما را در نبرد عظيم
برای آزادی تمام مردم ،برای رھايی تمام زحمتکشان از
يوغ سرمايه ،افزون نمايد!

اول ماه مه و بين الملل
لئون تروتسكی

زنده باد ھشت ساعت کار در روز!
زنده باد سوسيال دمکراسی انقالبی بين المللی!
سرنگون باد حکومت مطلقۀ جنايتکار و غارتگر تزار!
منبع:
http://www.marxists.org/archive/lenin/works
/1904/apr/30a.htm
* توضيح مترجم :مقصود جنگ روسيه-ژاپن است که در
تاريخ  ٨فوريۀ  ١٩٠۴آغاز و نھايتا ً با امضای پيمان
صلح به دعوت تئودور روزولت در اوھايو به تاريخ ۵
سپتامبر  ،١٩٠۵به پايان رسيد .جاه طلبی ھای روسيۀ
تزاری در آسيا با لشگرکشی امپرياليزم جوان و نيرومند
ژاپن به سمت غرب ،که نھايتا ً به اشغال منچوری و فشار
به مرزھای روسيه در شرق دور و سيبری انجاميد ،رو
به رو شد .اين جنگ با تحميل شکست ھای مفتضحانه به
روسيه که نقطۀ اوج آن در سقوط بندر »پورت آرتور«
بود ،گنديدگی درونی رژيم تزاری را به خوبی به نمايش
گذاشت .موج نارضايتی عمومی در جامعه به دنبال
سلطنت مطلقۀ تزار و ھمين طور ويرانی ھای حاصل از
جنگ ،اين بار حتی عقب مانده ترين اقشار طبقۀ کارگر
را ھم تحت تأثير قرار داده بود .به ھمين دليل وقوع اين
جنگ در واقع يکی از عوامل مھم تسريع کنندۀ انقالبی
بود که در سال  ١٩٠۵به وقوع پيوست.

برگردان :آرام نوبخت
ھويّت كلّ جنبش كارگری در طول دورۀ بين الملل دوم،
در تاريخچه و سرنوشت روز اول ماه مه بازتاب می
يابد.
در سال  ،١٨٨٩اول ماه مه از سوی کنگرۀ بين المللی
سوسياليست پاريس به عنوان روز تعطيل ثبت شد .ھدف
از تعيين اين روز آن بود كه به واسطۀ تظاھرات ھمزمان
کارگران تمامی کشورھا در ھمين روز ،زمينه ای فراھم
شود جھت گرد آوردن آنان در قالب يک سازمان
پرولتری واحد بين المللی برای جنبش انقالبی ،ھمراه با
يک مرکزيت جھانی و يک جھت گيری سياسی جھانی.
کنگرۀ پاريس كه تصميم فوق را اتخاذ كرده بود ،در
مسير اتحاديۀ بين المللی كمونيست و بين الملل اول گام

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٩٦

می نھاد .برای بين الملل دوم ،اتخاذ الگوی اين دو
سازمان از آغاز ناممكن بود .طی  ١٤سالی كه از
روزھای بين الملل اول سپری شده بود ،سازمان ھای
طبقاتی پرولتاريا در ھر يک كشورھا رشد يافته بودند،
]سازمان ھايی[ که تماما ً مستقل در چارچوب قلمروی
خود فعاليت می کردند و با وحدت بين المللی بر پايۀ
اصول سانتراليزم دموکراتيک ،سازگاری نداشتند.
مراسم جشن روز اول ماه مه ،می بايست آنان را برای
چنين وحدتی مھيا می کرد و از ھمين رو مطالبۀ ھشت
ساعت كار روزانه را به عنوان شعار خود برگزيد؛
شعاری كه مشروط به توسعۀ نيروھای مولد ،و محبوب
در ميان توده ھای وسيع كارگران تمامی كشورھا بود.
رسالتی كه عمالً بر دوش تعطيالت اول ماه مه قرار
گرفت ،شامل تسھيل فرايند تبديل طبقۀ كارگر از يک
مقولۀ اقتصادی به مفھوم جامعه شناسی آن بود؛ ]يعنی[
تبديل آن به طبقه ای آگاه از کليت منافع خود که در راه
برقراری ديكتاتوری و انقالب سوسياليستی اش می
کوشد .از اين نظرگاه ،تظاھرات ھا در پشتيبانی از
انقالب سوسياليستی بيش از ھمه در خور اول ماه مه
بودند و عناصر انقالبی در کنگره اين نکته را درک
کردند .اما در مرحله ای از پيشرفت كه طبقۀ كارگر طی
اين مقطع می پيمود ،اکثريت به اين نتيجه رسيدند که
مطالبۀ ھشت ساعت كار روزانه ،پاسخ بھتری برای
ت پيش روی آن ھاست .اين شعار از ھر
انجام اين رسال ِ
نظر شعاری بود که می توانست کارگران تمامی کشورھا
را متحد سازد.
شعار صلح جھانی نيز که متعاقبا ً مطرح گشت ،درست
چنين نقشی را ايفا نمود.
کنگره ]اين شعار را[ مطرح كرد و شرايط عينی پيشرفت
جنبش كارگری ]نيز برای آن[ مھيا گشت.
تعطيلی اول ماه مه به تدريج از ابزار نبرد پرولتاريای
جھانی ،به ابزار مبارزۀ کارگران ھر کشور برای منافع
محلی خود تبديل شد .طرح سومين مطالبه ،يعنی ح ّ
ق رأی
ھمگانی ،اين امر را به مراتب ممکن تر ساخت.

در اكثر كشورھا ،مراسم اول ماه مه يا به ھنگام غروب
پس از اتمام کار جشن گرفته می شد يا در روز يکشنبه
ای که از پی آن فرامی رسيد.
در جاھايی ھمچون بلژيک و اتريش كه كارگران اين
روز را با متوقف كردن كار جشن می گرفتند ،اين روز
به عنوان انگيزه ای برای تحقق اھداف محلی به كار
گرفته می شد و نه محركی برای نزديک ساختن صفوف
كارگران كشورھای مختلف برای نيل به يک طبقۀ كارگر
جھانی .روز اول مه ،شانه با شانۀ پيامدھای مترقی اش
)به سبب گرد آوردن كارگران يک كشور خاص( ،يک
جنبۀ محافظه كارانۀ منفی نيز داشت؛ و آن اين كه
كارگران را با سرنوشت يک دولت خاص ،قويا ً پيوند می
داد و از اين رھگذر زمينه را برای رشد مھين پرستی
سوسياليستی ١آماده می کرد.
وظيفه ای كه کنگرۀ پاريس در دستور روز قرار داده
بود ،تحقق نيافته است .تشكيل يک بين الملل به عنوان
سازمان جنبش انقالبی جھانی پرولتاريا و برخوردار از
يک مرکزيت و يک گرايش سياسی واحد ،صورت
نپذيرفته بود .بين الملل دوم صرفا ً اتحاديه ای ضعيف از
احزابی كارگری بود كه در فعاليت ھايشان از يک ديگر
مستقل بودند.
اول ماه مه به ض ّد خود تغيير يافت و موجوديت آن ھمراه
با جنگ به سر رسيد.
اين بود پيامدھای منطق انعطاف ناپذير فرآيند ديالكتيكی
تكامل جنبش كارگری.
علت اين پديده در کجا نھفته است؟ چه تضمينی وجود
دارد که دوباره تکرار نشود؟ از اين امر چه درس ھايی
برای آينده می توان آموخت؟ يقيناً علت اساسی شكست
روز كارگر ،در خصلت دورۀ معينی از توسعۀ سرمايه
داری ،فرايند تعميق آن در ھر کشور مجزا ،مبارزۀ متأثر
از اين فرايند برای دموکراتيزه کردن نظام دولت و مآالً
وفق دادن آن بسته به نيازھای توسعۀ سرمايه داری،
نھفته بود .اما حتی در توسعۀ نظام سرمايه داری يا ھر

Social Patriotism
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نوع نظام ديگری ،دو نوع گرايش وجود دارد :محافظه
كار و انقالبی.

موارد را[ به سوسياليست ھای تمامی كشورھا اعالم می
کنند:

بخش پيشتار طبقۀ کارگر ،يعنی احزاب سوسياليست،
ھمراه با طبقۀ کارگری که خود عنصری فعال در فرايند
تاريخ است ،بايد از اين فرايند فراتر رود ،گرايش انقالبی
خود را در ھر محله از جنبش کارگری به روند محافظه
کاری تحميل کند ،منافع کلی تمام پرولتاريا را ،در کليت
آن و مستقل از مليت ،مطرح سازد و از آن دفاع کند .اين
دقيقا ً ھمان وظيفه ای است که احزاب سوسياليست دورۀ
بين الملل دوم از انجمش بازماندند و ھمين بود که تأثيری
مستقيم بر سرنوشت روز اول ماه مه داشت.

 .١يک دگرگونی راديکال در خط مشی سياسی آن ھا،

تحت نفوذ رؤسای حزب ،مركب از روشنفكران و
بوروكراسی كارگری ،احزاب سوسياليست در دورانب
که توصيف شد ،توجه خود را به فعاليت بسيار سودمند
پارلمانی معطوف كردند كه ماھيتا ً ملی بود و نه بين
المللی يا دارای خصلت طبقاتی .سازمان ھای كارگری
فعاليت خود را نه ابزاری برای نبرد طبقاتی ،بلكه ھدفی
فی نفسه درنظر گرفتند .کافيست يادآوری کنيم که چگونه
رھبران سوسيال دموکراسی آلمان بر سر انتقال روز
كارگر به يكشنبۀ روز بعد به مجادله برخواستند ،آنھا
گفتند كه نمی توانند يک سازمان حزبی نمونه ،فعاليت
پارلمانی و اتحاديه ھای ثروتمند بيشمار را صرفا ً به
خاطر يک تظاھرات به خطر اندازند.
برھۀ كنونی به لحاظ ماھيت دقيقا ً عکس برھۀ گذشته
است ،اين برھه که با جنگ و باألخص با انقالب اکتبر
روسيه آغاز گشته ،خود را به مثابۀ دورۀ مبارزۀ مستقيم
پرولتاريا برای به دست گيری قدرت در مقياس جھانی،
آشکار می سازد .ماھيت ]برھۀ کنونی[ برای انجام و
تکميل ھمان نقشی که عناصر انقالبی کنگرۀ پاريس در
سال  ١٨٨٩تالش داشتند به روز اول ماه مه واگذار کنند،
مساعد است؛ ]اين برھه[ با وظيفۀ تسھيل شکل گيری
يک بين الملل سوم انقالبی ،و خدمت به ھدف بسيج کردن
نيروھای پرولتر در راستای انقالب سوسياليستی جھانی،
معرفی می شود.
اما برای ياری رساندن به انجام اين نقش عظيم ،درس
ھای گذشته و مطالبات حال حاضر ،نيرومندانه ]اين

 .٢ارائۀ شعارھای مناسب اول ماه مه.
در وھلۀ نخست ،گام ھای زير ضروری می نمايند:
 .١متمرکز کردن تالش ھا بر تشكيل »بين الملل انقالبی
سوم«؛
 .٢تبديل کردن منافع ھر کشور به تابعی از منافع عمومی
جنبش پرولتری بين المللی ،و فعاليت پارلمانی به تابعی
از منافع مبارزۀ توده ھای پرولتر.
شعارھای اصلی روز اول ماه مه در برھۀ كنونی می
بايست اين چنين باشد:
 .١بين الملل سوم.
 .٢ديكتاتوری پرولتاريا.
 .٣جمھوری جھانی شورايی.
 .٤انقالب سوسياليستی.
لئون تروتسكی ؛ پنج سال نخست کمينترن )جلد اول(
ايزوستيا شمارۀ  ،(٣٥١) ٨٧اول ماه مه١٩١٨ ،
http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
4/ffyci-1/app01.htm
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مبارزات طبقۀ کارگر امريکا
به مناسبت روز اول ماه مه
سارا قاضی و آرام نوبخت
مقدّمه
مراسم »اول ماه مه« ) ١١ارديبشھت ماه( را کارگران
سنتا ً در سراسر جھان به بزرگداشت يادبود کشتار
حاضران در تظاھرات چھارم ماه مه سال  ١٨٨۶در
شھر شيکاگوی اياالت متحدۀ امريکا ،برگزار می کنند.
در آن روز ،در ميدان » ِھی مارکت« )به معنای بازار
علوفه( تظاھراتی عمومی برای ھشت ساعت کار در
روز و حق بيان و تجمع آزاد ،برگزار می شد و پليس در
حال پراکنده کردن جمعيت بود که بمبی منفجر گرديد.
نيروی پليس در واکنش به اين رويداد ،بر روی کارگران
تظاھرکننده و مردمی که در حمايت از اين تظاھرات
آماده بودند ،آتش گشود و ده ھا کشته بر جای گذاشت.
گفته ھای شاھدان عينی آن رويداد و روزنامه ھا جملگی
حاکی از تيراندازی از سوی پليس بود.
در سال  ،١٨٨٩کنگرۀ اول »بين الملل دوم« در پاريس
ضمن بزرگداشت کمون پاريس ،خواھان برگزاری
تظاھرات بين المللی در روز اول ماه مه سال  ١٨٩٠به
مناسبت يادبود تظاھرات شھر شيکاگو شد.
در سال  ،١٩٠۴در کنفرانس بين المللی سوسياليستی در
آمستردام )ھلند( ،از تمام احزاب سوسيال دموکرات و
اتحاديه ھای کارگری در سطح بين المللی خواسته شد تا
در روز اول ماه مه ،با تمام توان جھت برقراری ٨
ساعت کار و ساير مطالبات طبقۀ کارگر ،به راھپيمايی
برخيزند.
مبارزات طبقۀ کارگر امريکا اما ،ريشه ای قديمی تر از
سال  ١٨٨۶دارد» .آکساندر ترچتن برگ«-١٨٨۴) ١
 (١٩۶۶از فعالين کارگری با سابقه و از اعضای اصلی
 ١برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Trac
htenberg

حزب کمونيست در جزوه ای که سال  ١٩٣٢تحت عنوان
»تاريخچۀ اول ماه مه« نوشت ،به طور دقيق به اين
گذشته پرداخته است .در اين جا ابتدا ترجمه و تلخيص
بخشی از اين جزوه به منظور نشان دادن تاريخچۀ اول
ماه مه و حقايق مرتبط با آن ،در اختيار خواننده قرار می
گيرد .سپس از يک سو به دليل ضعف ھای خو ِد نويسنده
و »حزب کمونيست امريکا« که امروز می توانيم و بايد
به داوری بگذاريم ،و از سوی ديگر برای مطرح کردن
وضعيت خاص کنونی طبقۀ کارگر امريکا در پيوند با
تاريخچۀ مختصر  ١ماه مه ،در انتھا مطالبی به اين جزوه
اضافه کرده ام.
***

تاريخچۀ اول ماه مه
مبارزه برای ساعات کار روزانۀ کوتاه تر
مبدأ اول ماه مه ،از مبارزات کارگران برای ساعات کار
ت سياسی
کوتاه تر ،جدانشدنی است -مطالبه ای با اھمي ِ
ً
قابل مالحظه برای طبقۀ کارگر .اين نوع مبارزه تقريبا از
ھمان آغاز سيستم کارخانه ای در اياالت متحده به راحتی
به چشم می خورد.
اگر چه به نظر می رسد که مطالبۀ افزايش دستمزدھا
عمده ترين عامل اعتصابات اوليه در اين کشور باشد ،اما
کارگران مسألۀ ساعات کار کوتاه تر و حق سازماندھی
را ھميشه در رديف اول مطالبات خود در برابر
صاحبکاران و دولت قرار می دادند.
در آغاز قرن نوزدھم ،کارگران امريکا مشقت و دشواری
ھای کار خود از »طلوع صبح تا غروب شب« را به
گوش ھمگان رسانده بودند .چھارده ،شانزده ،حتی ھجده
ساعت کار در روز بسيار معمول بود .در طی دادگاھی
که سال  ١٨٠۶رھبران اعتصاب صنف کفاشی را
محاکمه کرد ،عنوان شد که کارفرمايان ،کارگران را
برای نوزده تا بيست ساعت کار در روز استخدام می
کنند.
دھه ھای بيست و سی )قرن نوزدھم( مملو از اعتصابات
برای کاھش ساعات روزانۀ کار بود و کارگران مراکز
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صنعتی قاطعانه خواھان  ١٠ساعت کار روزانه شدند.
سازمانی که بعداً اولين اتحاديۀ کارگری در جھان شناخته
شد ،يعنی »اتحاديۀ کارگران مکانيک فيالدلفيا« ،در سال
 ١٨٢٧برای مبارزه به منظور ١٠ساعت کار روزانه
ايجاد شد .مکانيک ھای انگلستان دو سال بعد ،اولين
اتحاديۀ آن کشور را بنيان نھادند .مطالبات کارگری برای
کسب ح ّ
ق  ١٠ساعت کار ،به گونه ای ھمه گير شده بود
که با وجود بحران سال  ١٨٣٧و پيامدھای متعاقب آن،
دولت فدرال رئيس جمھور وقت امريکا ،فان بورن ،١را
واداشت تا قانون  ١٠ساعت کار را برای تمام کارکنان
دولتی ابالغ کند .اما برای بقيۀ کارگران مبارزه ھمچنان
تا سدۀ بعد ادامه يافت .اين مطالبه ھنوز در ميان کارخانه
ھا متداول نشده بود که کارگران با شعار  ٨ساعت کار
روزانه سر رسيدند.

عمومی« بين الملل درآمد.
در کنوانسيون اين اتحاديه در سال  ،١٨۶۶قطعنامۀ زير
در رابطه با  ٨ساعت کار تصويب شد:
در حال حاضر اولين و ضروری ترين امر ،جھت رھايی
طبقۀ کارگر اين کشور از يوغ برداری نظام سرمايه
داری ،تصويب قانون  ٨ساعت کار در تمام اياالت است.
ما تا رسيدن به اين ھدف از پای نخواھيم نشست.
در نتيجۀ فعاليت اتحاديه ،چندين ايالت قانون  ٨ساعت
کار را اختيار نمودند ،اما در سال  ١٨۶٨کنگرۀ امريکا
قانونی شبيه به مطالبات اتحاديه را تصويب کرد.
بين الملل اول ٨ ،ساعت کار روزانه را اتخاذ می کند
در سپتامبر  ،١٨۶٨کنگرۀ ژنو بين الملل اول اين مطالبه
را رسما ً اعالم کرد:

جنبش  ٨ساعت کار روزانه در امريکا
اين جنبش که مستقيما ً به روز اول ماه مه انجاميد ،ريشه
در جنبش ھای سال  ١٨٨۴در امريکا دارد .در سال ھای
پيش از جنگ داخلی ) (١٨۶٢-١٨۶١و بعد از اين
جنگ ،برخی از کارگران صنعتی در پی ايجاد اتحاديه
ھای خود برآمدند .سال ھای نخست جنگ داخلی،
 ،۶٢-١٨۶١شاھد ناپديد شدن ھمان معدود اتحاديه ھای
کارگری بود که درست تا پيش از آغاز جنگ شکل
گرفته بودند ،به ويژه »اتحاديۀ ريخته گران« و »اتحاديۀ
ماشين کاران و نعلبندان« .اما سال ھای بعدی شاھد اتحاد
شماری از سازمان ھای کارگری منطقه ای در مقياس
ملی بود ،و اشتياق و انگيزه برای يک فدراسيون ملی از
تمامی اين اتحاديه ھا رخ نشان داد.
در  ٢٠اوت  ،١٨۶۶نمايندگان از سه بخش از اتحاديه
ھای کارگری در بالتيمور گرد ھم آمدند و »اتحاديۀ
کارگری سراسری« را بنيان گذاشتند .اين جنبش سازمان
يابی ملی )سراسری( تحت رھبری »ويليام .اچ.
سيلويس« ٢قرار داشت .او سپس در تماس با رھبران
»بين الملل اول« در لندن قرار گرفت و از اين طريق،
»اتحاديۀ کارگری سراسری« در ارتباط با »شورای
Van Buren

1

William H. Sylvis

2

محدوديت قانونی ساعات کار روزانه ،اولين شرط الزمی
است که بدون آن ھر گونه کوشش در راه بھبودی وضع
کارگران و رھايی طبقه کارگر عقيم می ماند ][...
کنگره ٨ ،ساعت کار را به عنوان ح ّد قانونی روزانۀ کار
پيشنھاد می کند.
مارکس دربارۀ اول ماه مه
مارکس در جلد اول »کاپيتال« در سال  ١٨۶٧ضمن
جلب توجه به آغاز جنبش  ٨ساعت کار از سوی
»اتحاديۀ سراسری کارگری« نوشت:
در اياالت متحده امريکا مادام که بردهداری وصلۀ
ناھمرنگی بر دامان اين جمھوری بود ،ھر گونه جنبش
مستقل کارگری فلج میماند .کار در قالب پوست سفيد
نمیتواند در جايی که کار در قالب پوست سياه داغ
میخورد ،به رھايى دست يابد .اما از پى مرگ بردهداری
بالفاصله حيات تازهای سر برآورد .نخستين ثمرۀ جنگ
داخلى امريکا ،جنبش ھشت ساعت کار بود که از
اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام ،از نيواينگلند تا کاليفرنيا
را با سرعت برقآسای لکوموتيو درنورديد.
مارکس ھمچنين توجه را به اين نکته جلب می کند که چه
گونه به طور تقريبا ً ھمزمان ،در حقيقت با دو ھفته
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اختالف ،کنوانسيون کارگری در بالتيمور )ايالت مری
لند( برای  ٨ساعت کار رأی داد و کنگرۀ بين المللی در
ژنو )سوئيس( ھم دقيقا ً ھمين تصميم را اتخاذ کرد» .
بدينسان جنبش طبقۀ کارگر در ھر دو سوی اقيانوس
اطلس که به طور غريزی از بطن خود مناسبات توليد
روئيده و رشد کرده بود« ،بر محدود کردن ساعات کار
به  ٨ساعت در روز صحّه گذاشت.
تولد اول ماه مه در اياالت متحده
بين الملل اول در سال  ١٨٧٢ديگر به عنوان يک
سازمان بين المللی وجود نداشت ،در اين زمان مرکز
اصلی آن از لندن به نيويورک منتقل شد ،ھرچند تا سال
 ١٨٧۶رسما ً منحل نشد .بين الملل دوم در سال ١٨٨٩
در پاريس ،روز اول ماه مه را روزی مقرر کرد که
کارگران جھان با سازمان يافتن در احزاب سياسی و
اتحاديه ھای کارگری خود ،برای حق  ٨ساعت کار در
روز به عنوان يک مطالبۀ مھم سياسی ،فعاليت نمايند.
تصميم پاريس ،تحت تأثير تصميمی قرار داشت که پنج
سال پيش از آن در شيکاگو به وسيلۀ نمايندگان يک
سازمان کارگری جوان به نام »فدراسيون اتحاديه ھای
صنعتی و کارگری اياالت متحده و کانادا« گرفته شده
بود؛ اين فدراسيون در  ٧اکتبر  ،١٨٨۴قطعنامۀ زير را
تصويب کرد:
بر اساس قطعنامه فدراسيون اتحاديه ھای صنعتی و
کارگری اياالت متحده و کانادا ٨ ،ساعت کار ،يک روز
کار قانونی به شمار خواھد آمد و از روز اول ماه مه
 ،١٨٨۶به اجرا گذاشته خواھد شد .ما پيشنھاد می کنيم که
سازمان ھای کارگری در تمام محدوده قدرت خود از اين
قطعنامه پشتيبانی کرده و در تاريخ مشخص شده به اجرا
گذارند.
اگر چه در قطعنامه حرفی از چگونگی پياده کردن اين
قطعنامه به ميان نيامده بود ،ولی روشن بود که سازمانی
با  ۵٠٠٠٠عضو قادر نيست تاعمالً اين قطعنامه را پياده
کند ،مگر با مبارزه در بيگارخانه ھا ،کارگاه ھای آسياب
و معادن .وقتی که فدراسيون ،اتحاديه ھای وابسته را
دعوت به »پشتيبانی« کرد تا قطعنامه را »در تاريخ
مشخص شده به اجرا گذارند« ،اين تصور می رفت که

فدراسيون برای روزھای اعتصاب از آن ھا حمايت مالی
خواھد کرد.
تدارکات برای اعتصاب اول ماه مه
اگرچه دھۀ  ١٨٩٠-١٨٨٠به طور کلی يکی از فعال
ترين دھه ھا در زمينۀ رشد صنايع امريکايی و توسعۀ
سال بين  ١٨٨۵-١٨٨٣رکودی
بازار مسکن بود ،اما دو ِ
اقتصادی را از سر گذراند که در واقع رکودی ادواری
در پی بحران  ١٨٧٣بود .در اين دوران ،جنبش ساعات
کار روزانۀ کمتر ،از سوی کارگران بيکار که تحت
تنگناھای مالی شديدی قرار داشتند نيز نيرو گرفت ،ھمين
طور که در حال حاضر مطالبۀ  ٧ساعت کار به علت
ميزان بيکاری بسيار باال به مطالبه ای عمومی در ميان
کارگران تبديل شده است.
اعتصابات بزرگ  ١٨٧٧که طی آن ده ھا ھزار کارگر
راه آھن و فوالد ،متھورانه عليه شرکت ھای بزرگ و
ارتش خود را برای سرکوب اعتصابات
حکومتی که
ِ
فرستاد ،مبارزه کردندُ ،مھر خود را بر پيشانی کل جنبش
کارگری برجای گذاشتند .اين اولين آکسيون توده ای طبقۀ
کارگر امريکا در ابعاد سراسری بود ،حتی با وجود اين
که به علت سرکوب شديد پليس ايالتی و ارتش اين جنبش
شکست خورد ،کارگران امريکا از دل اين مبارزات با
درک روشن تری از موقعيت طبقاتی خود در جامعه ،با
قابليت و روحيۀ رزمندگی بسيار بااليی بيرون آمدند!
در کنوانسيون سال  ١٨٨۵فدراسيون ،قطعنامه ای برای
دست کشيدن از کار در روز اول ماه م ِه سال بعد صادر
شد که چندين اتحاديه کارگری سراسری آن را به عمل
گذاشتند ،به خصوص کارگران نجار و کارگران دخانيات
)ساخت سيگار برگ( .آژيتاسيون و تبليغ برای آکسيون ٨
ساعت کار در اول ماه مه ،فوراً بر تعداد اعضای اتحاديه
ھای موجود افزود .فدراسيون که اعضای ٢٠٠،٠٠٠
نفری آن از کارگران مبارز شکل گرفته بود ،به سرعت
تعداد اعضايش را به  ٧٠٠،٠٠٠نفر رساند .اين
فدراسيون که جنبش را آغاز کرده و قاطعانه تاريخ
اعتصاب برای  ٨ساعت کار روزانه را مشخص نموده
بود ،نه تنھا از نظر تعداد رشد کرد ،بلکه در ميان توده
ھای کارگر ھم اعتبار کسب نمود .در اين مقطع ،مبارزه

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

١٠١

برای  ٨ساعت کار به ح ّدی ش ّدت پيدا کرده بود که نه فقط
روحيۀ رزمندگی را در درون جنبش کارگری باال برد،
بلکه حتی توده کارگران غيرمتشکل را ھم جذب خود
کرد.
اعتصابات گسترش می يابد
بھترين راه درک روحيۀ کارگران ،مطالعۀ ابعاد و درجۀ
جديت مبارزات آنان است .تعداد اعتصابات در طول يک
دورۀ مشخص ،نشانۀ خوبی از روحيۀ مبارزاتی کارگران
است .تعداد اعتصابات در طول  ١٨٨۵و  ١٨٨۶در
مقايسه با سال ھای پيشين نشانۀ ميزان روحيۀ مبارزه
جويی جنبش کارگری است .نه فقط کارگران برای اول
ماه مه سال  ١٨٨۶خود را آماده می کردند ،بلکه شمار
اعتصابات در سال  ١٨٨۵نيز افزايش قابل توجھی را از
خود نشان داده بود .در طول سال ھای  ١٨٨١تا ١٨٨۴
تعداد اعتصابات و تعطيل کردن کارخانجات تنھا به ۵٠٠
مورد می رسيد و به طور متوسط حدود ١۵٠٠٠٠
کارگر را ساالنه در بر می گرفت .در حالی که در سال
 ،١٨٨۵تعداد اعتصابات و تعطيل کردن کارخانجات به
 ٧٠٠مورد رسيد و تعداد کارگران درگير به ٢۵٠٠٠٠
نفر جھش يافت .در سال  ١٨٨۶تعداد اعتصابات بيش از
دو برابر سال  ١٨٨۵بود و تعداد کارگران شرکت کننده
به  ۶٠٠٠٠٠تن افزايش يافته بود .گسترش اعتصابات تا
چه حد بود؟ برای درک باز ھم بھتر ،به اين امر توجه
کنيد که در سال  ٢۴۶٧ ،١٨٨۵محل کار تحت تأثير
اعتصاب قرار گرفته بودند ،در سال  ،١٨٨۶اين تعداد به
 ١١۵۶٢مورد افزايش يافت .تخمين زده شد که حدود
 ۵٠٠٠٠٠کارگر مستقيما ٌ در اعتصابات برای روز-کار
ھشت ساعته نقش داشتند.
مرکز اعتصاب در شھر شيکاگو بود .اعتصاب در شھر،
بيش ھر جای ديگری گسترش يافته بود .البته خيلی
شھرھای ديگر ھم در مبارزات اول ماه مه شرکت
داشتند؛ نيويورک ،بالتيمور ،واشنگتن ،ميلواکی،
سينسينتی ،سن لوئيس ،ديترويت و خيلی شھرھای ديگر.
خصوصيت بارز اين جنبش اين بود که کارگران
غيرماھر و سازمان نيافته را نيز جذب خود کرد و
اعتصابات سمپاتيک بسيار شايع بود .روحيۀ سرکش و
طغيانگر ،کشور را در برگرفته بود ،تاريخ نويسان

بورژوازی از »جنگ اجتماعی« و »تنفر از سرمايه«
صحبت می کنند که در اين اعتصابات خود را آشکار
کرد ،و از شور و شوق کارگران ساده که به درون جنبش
راه يافته بود .تخمين زده شد که حدود نيمی از کارگرانی
که در اعتصابات اول ماه مه شرکت داشتند ،عمالً در
دست يافتن به مطالبۀ  ٨ساعت کار موفق شدند و ساير
کارگران از ساعت کار خود کاستند.
اعتصاب شيکاگو و » ِھی مارکت«

١

خشونت آميزترين اعتصاب اول ماه مه در شيکاگو بود.
شيکاگو مرکز مبارزان چپی جنبش کارگری بود .اگرچه
اين جنبش به اندازۀ کافی درک سياسی روشنی نسبت به
بعضی از مسائل و مشکالت جنبش کارگری نداشتند ،اما
با اين وجود حرکتی مبارزه جويانه بود که ھميشه آمادگی
داشت تا کارگران را به آکسيون فراخوان بدھد ،روحيۀ
مبارزاتی آن ھا را باال ببرد ،و نه فقط بھبود شرايط
زندگی و کار آن ھا ،بلکه الغای نظام سرمايه داری را ھم
در سرلوحۀ اھداف آن ھا قرار بدھد.
با ياری گروه ھای کارگری انقالبی ،اعتصاب شيکاگو
بزرگترين ابعاد را به خود گرفت» .انجمن  ٨ساعت
کار« مدت ھا پيش از روز اول ماه مه شکل گرفت تا
ھمه چيز را آماده سازد» .اتحاديه کارگری مرکزی«
متشکل از اتحاديه ھای چپی ،پشتيبانی و حمايت کامل
خود را از اين انجمن دريغ نکرد .اين انجمن در حقيقت،
جبھۀ متحدی بود شامل اتحاديه ھای وابسته به
»فدراسيون« ،اتحاديۀ »شواليه ھای کار« و »حزب
سوسياليست کارگری« .در روز يکشنبۀ قبل از اول ماه
مه» ،اتحاديه کارگری مرکزی« تظاھراتی را با شرکت
 ٢۵٠٠٠کارگر سازمان داد.
روز اول ماه مه شيکاگو شاھد بيرون ريختن ھزاران
کارگر بود؛ کارگرانی که با فراخوان جنبش کارگری
سازمان يافته ،ابزار خود را به زمين نھادند و به خيابان
ھا ريختند .نمايشی موثر از بزرگترين ھمبستگی طبقاتی
بود که تا آن زمان تجربه شده بود .اھميت مطالبۀ ٨
ساعت کار روزانه در آن زمان و ابعاد و خصوصيات
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اعتصاب ،بار و وزن سياسی بااليی به جنبش بخشيد .اين
وزن با حوادث چند روز بعد از آن ،سنگين تر ھم شد.
جنبش  ٨ساعت کار که در روز اول ماه مه  ١٨٨۶به
اوج خود رسيد ،به تنھايی فصل افتخار آفرينی در تاريخ
طبقۀ کارگر امريکا محسوب می شود.
اما انقالبات ،ض ّد انقالبات خود را ھم دارند تا زمانی که
طبقۀ انقالبی عاقبت کنترل کامل را به دست گيرد.
راھپيمايی افتخار آفرين کارگران شيکاگو با ممانعت
نيروھای کارفرمايان و حکومت سرمايه داری روبه رو
شد که قصد نابودی رھبران پيشرو کارگری را داشتند و
اميدوار بودند تا ضربه ای مھلک بر کل پيکر جنبش
کارگری شيکاگو وارد آورند .حوادث سوم و چھارم ماه
مه -که به آن چه به حادثۀ معروف به »ھی مارکت«
منتھی شد -نتيجه و پيامد مستقيم اعتصاب عظيم اول ماه
مه است .تظاھراتی که در ميدان »ھی مارکت« در روز
 ۴ماه مه برگزار شد ،فراخوانی اعتراضی بود عليه حملۀ
وحشيانۀ پليس به جلسۀ کارگران اعتصاب کننده در محل
»مک کورمک ريپر« ١در روز قبل .بر اثر اين حمله
شش کارگر کشته و تعداد زيادی مجروح شدند .جلسۀ
مسالمت آميز کارگران در حال خاتمه بود که پليس حملۀ
ديگری را پياده کرد .بمبی به ميان کارگران پرتاب و يک
مأمور پليس کشته شد .در پی اين اتفاق ،درگيری شدت
گرفت و در نتيجه ،ھفت تن از نيروھای پليس و چھار
تن از ميان کارگران کشته شدند .اين خونريزی ھا ،و
دستگير و زندانی کردن رھبران مبارز کارگران در
شيکاگو ،پاسخ ض ّد انقالبی کارفرمايان شيکاگو و عالمتی
بود به بقيۀ کارفرمايان در سراسر کشور .نيمۀ دوم سال
 ،١٨٨۶مملو از حمالت کارفرمايان برای بازپس گيری
مزايايی بود که بر اثر جنبش کارگری  ١٨٨۶-١٨٨۵از
دست داده بودند.
يک سال بعد از به دار آويخته شدن رھبران کارگری
شيکاگو ،فدراسيون که اکنون نام »فدراسيون کارگری
امريکا« )ای اف ال( را به خود گرفته بود ،در
کنوانسيون خود در سن لوئيس در سال  ١٨٨٨به احيای
دوبارۀ جنبش  ٨ساعت کار رأی دادند .اول ماه مه پيشتر

McCormick Reaper

به يک سنت تبديل شده بود ،بار ديگر به عنوان تاريخ
آغاز مجدد مبارزات  ٨ساعت کار انتخاب گرديد .اول ماه
مه  ١٨٩٠شاھد اعتصابات کارگری سراسری برای
کاھش ساعات کار روزانه بود .در کنوانسيون سال
 ،١٨٨٩رھبران »ای اف ال« به سرپرستی ساموئل
گومپرز ،٢موفق به محدود کردن جنبش کارگری گشتند.
گفته شد که چون »اتحاديۀ نجاران« بيشتر و بھتر از بقيه
آمادۀ اعتصاب ھستند ،آن ھا اعتصاب را شروع کنند و
اگر موفقيت آميز بود ،بقيه به آن ھا بپيوندند.
گومپرز در زندگی نامۀ خود از سھم »ای اف ال« در
تبديل کردم اول ماه مه به روز جھانی کارگر سخن می
گويد:
در حالی که جنبش  ٨ساعت کار روزانه پيشرفت می
کرد ،ما دائما ً به اين نتيجه می رسيديم که می توانيم اين
ھدف را گسترده سازيم .وقتی زمان "جلسۀ کنکرۀ بين
المللی مردان کارگر" در پاريس شروع می شد ،به فکرم
رسيد که اگر ما بتوانيم پشتيبانی اين کنگره را جلب کنيم،
يک سمپاتی جھانی می تواند به جنبش ما خيلی کمک کند.
گومپرز که تا آن زمان خصلت رفرميستی و فرصت
طلبانۀ خود را در تمام موارد به نمايش گذاشته و با
سياست ھای ھمکاری و سازش طبقاتی اش شکوفا کرده
بود ،حال انتظار داشت تا از حمايت جنبش کارگری بر
خوردار گردد ،يعنی ھمان جنبشی که او قويا ً عليه نفوذ
آن جنگيده بود.
اول ماه مه بين المللی می شود
روز  ١۴ژوئيه  ١٨٨٩که صدمين سالروز سقوط زندان
باستيل بود ،در پاريس رھبران جنبش ھای انقالبی
سازمان يافتۀ پرولتری از کشورھای زيادی گرد آمده
بودند ،تا باری ديگر يک سازمان بين المللی کارگری را
تشکيل دھند ،ھمان طوری که  ٢۵سال پيش از آن،
آموزگار بزرگ آنان کارل مارکس اولين نمونۀ آن را
ساخته بود .آنانی که در جلسۀ بنيان گذاری بين الملل دوم
گرد آمده بودند ،از جانب نمايندگان کارگران امريکا
راجع به مبارزات امريکا برای  ٨ساعت کار روزانه در
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طول سال ھای  ١٨٨۴تا  ١٨٨۶و حيات مجدد جنبش
شنيدند .کنگرۀ پاريس ضمن الھام گيری از مبارزات
کارگران امريکا ،قطعنامۀ زير را تصويب کرد:
کنگره تصميم گرفته است که تظاھرات بين المللی بزرگی
را سازمان دھد ،تا در تمام کشورھا و در تمام شھرھا در
يک روز مشخص ھمۀ توده ھای ستمديده ،کاھش ساعات
کار را به  ٨ساعت در روز از مقامات حکومتی مطالبه
کنند .اين تصميم به ساير تصميمات کنگرۀ پاريس اضافه
شده است .از آن جايی که روز اول ماه مه به وسيلۀ
فدراسيون کارگری امريکا در کنوانسيون سن لوئيس در
دسامبر  ١٨٨٨تعيين گرديده است ،اين تاريخ برای
تظاھرات بين المللی پذيرفته شده .کارگران کشورھای
مختلف بايد اين تظاھرات را مطابق شرايط حاکم در ھر
کشور ،سازماندھی کنند.
اول ماه مه  ١٨٩٠در چندين کشور اروپايی جشن گرفته
شد و در امريکا »اتحاديۀ نجاران« و ساير صنعت گران
مشابه دست به اعتصاب عمومی برای  ٨ساعت کار در
روز زدند .با وجود »قوانين ض ّد سوسياليستی« ،کارگران
در چندين شھر صنعتی آلمان اول ماه مه را جشن گرفتند،
اگر چه مجبور شدند که با پليس برخوردھای ھولناک
داشته باشند .به ھمين ترتيب ،در پايتخت ساير کشورھای
اروپايی نيز تظاھراتی برقرار شد که با اخطارھای پليس
به منظور فرونشاندن آن روبه رو گرديد .در اياالت
متحده ،تظاھرات شيکاگو و نيويورک باألخص چشم گير
بود .چندين ھزار نفر برای  ٨ساعت کار روزانه در
خيابان ھا راھپيمايی کردند و راھپيمايی ھا با جلسات
توده ای در مراکز اصلی در فضای آزاد ،خاتمه يافت.
بين الملل در کنگرۀ بعدی )بروکسل (١٨٩١ ،ھدف
اصلی از برگزاری روز اول ماه را تصريح کرد و
خواھان  ٨ساعت کار روزانه شد و اضافه نمود که اين
ھدف می بايستی تظاھراتی در جھت بھبود بخشيدن به
شرايط کار و تضمين صلح در ميان ملت ھا باشد.
قطعنامۀ اصالح شده ،بر اھميت »خصلت طبقاتی
تظاھرات اول ماه مه« برای  ٨ساعت کار روزانه و
ساير مطالباتی که به »تعميق مبارزۀ طبقاتی« کمک می
کرد ،تکيه نمود .قطعنامه ھمچنين خواھان دست کشيدن
از کار »در ھر جايی که ممکن باشد« ،شد .اگر چه

اشاره به »اعتصابات« روز اول ماه مه تنھا به شکل
مشروط بود ،ولی بين الملل اھداف تظاھرات را گسترش
داد و به شکل کنکرت مطرح نمود .اما رھبران جريانات
کارگری بريتانيا بار ديگر خصلت فرصت طلبانۀ خود را
با ر ّد حتی پيشنھادھای »مشروط« برای اعتصاب اول
ماه مه ،نمايش دادند .آن ھا ھمراه سوسيال دموکرات ھای
آلمان به موکول ساختن تظاھرات اول ماه مه به روز
يکشنبۀ بعد از آن ،رأی دادند.
انگلس دربارۀ روز بين المللی اول ماه مه
انگلس در مقدمۀ خود بر چاپ چھارم آلمانی مانيفست
کمونيست که در اول ماه مه  ١٨٩٠نگاشت ،با اشاره بر
تاريخ سازمان ھای پرولتری بين المللی ،خواھان توجه به
اھميت اولين ماه مه بين المللی شد:
در حالی که من اين مطلب را می نويسم ،پرولتاريای
اروپا و امريکا مروری بر نيروھای خود دارد؛ برای
اولين بار به عنوان يک لشکر واحد ،زير يک پرچم و
برای يک ھدف واحد مبارزه می کند :ھشت ساعت کار
روزانه ،که با بتصويب قانونی آن ،نھادينه شده ][....
منظره ای که ما شاھد آن ھستيم ،سرمايه داران و زمين
داران بزرگ ھمه سرزمين ھا را به اين درک می رساند
که امروز پرولتاريای تمامی سرزمين ھا حقيقتا ً متحدند.
ای کاش مارکس اکنون با من بود و با چشم خود می ديد!
اھميت برگزاری ھمزمان تظاھرات ھای بين المللی
پرولتاری ،بيش از پيش برای کارگران سراسر جھان به
امری ملموس تبديل می شد و به اين ترتيب ھر سالی که
می گذشت ،شاھد شرکت توده ھای وسيع تری در
تظاھرات می بود.
پاسخ کارگران نيز خود را در ضميمۀ زير به قطعنامۀ
اول ماه مه ،مصوّ ب کنگرۀ بين الملل در زوريخ به سال
 ،١٨٩٣نشان داد:
تظاھرات اول ماه مه برای  ٨ساعت کار می بايد ھمزمان
به عنوان نمايش ارادۀ مصممانۀ طبقۀ کارگر به منظور
برچيدن تمايزات طبقاتی از طريق تغيير اجتماعی و سپس
گام نھادن در مسير خود ،يعنی تنھا مسيری که به سوی
صلح برای ھمۀ مردم ،صلح بين المللی می انجامد ،باشد.
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اگر چه در نسخه اصلی اين قطعنامه ،برچيدن تمايزات
طبقاتی از طريق »انقالب اجتماعی« و نه »تغيير
اجتماعی« قيد شده بود ،ولی با اين حال قطعنامه بی
ترديد سطح مبارزات اول ماه مه را به سطح سياسی
نمايش قدرت و ارادۀ
باالتری ارتقا داد .اين مبارزات ،به
ِ
پرولتاريا مبدل شد تا نظم موجود را ضمن مطالبۀ ٨
ساعت کار روزانه ،به چالش بکشد.
فلج ساختن اول ماه مه به دست رفرميست ھا
رھبران رفرميست احزاب مختلف کوشيدند تا با تبديل
مراسم اول ماه مه به روز تعطيل و روز استراحت،
ماھيت تظاھرات اول ماه مه را از درون تھی کنند .به اين
دليل است که آن ھا ھميشه خواھان موکول کردن
تظاھرات به اولين يکشنبۀ بعد از اول ماه مه بودند .در
روز تعطيل يکشنبه ،کارگران مجبور به اعتصاب برای
دست کشيدن از کار نبودند ،زيرا به ھر حال در اين روز
کار نمی کردند .برای رفرميست ھا ،روز اول ماه مه تنھا
يک روز عيد کارگری بود؛ روز جشنواره و سرگرمی
در پارک ھا و محل ھای مشخص .اين که در قطعنامۀ
کنگرۀ زوريخ آمده بود »نمايش ارادۀ مصممانۀ طبقۀ
کارگر به منظور برچيدن تمايزات طبقاتی از طريق
تغيير اجتماعی« ،يعنی تظاھرات مصممانه به منظور
مبارزه در راه نابودی استثمار و بردگی مزدی نظام
سرمايه داری ،مشکلی برای رفرميست ھا ايجاد نکرد،
زيرا که آن ھا خود را مقيّد به تصميمات کنگره ھای بين
المللی نمی ديدند» .کنگره ھای بين المللی سوسياليستی«
برای آن ھا چيزی جز جلساتی با ھدف دوستی بين المللی
و خيريه نبودند ،مانند کنگره ھای ديگری که ھر از گاھی
برای به دور ھم جمع شدن کشورھای اروپايی سرمايه
داری قبل از جنگ برپا می شدند .آن ھا ھر کاری که
ممکن بود برای منصرف و خنثی کردن آکسيون بين
المللی مشترک پرولتاريا و تصميمات کنگره ھای بين
المللی که با عقايد آن ھا ھمخوانی نداشت ،انجام دادند و
قطعنامه ھا صرفا ً روی کاغذ باقی ماندند .بيست سال بعد،
»سوسياليزم« و »انترناسيوناليزم« اين رھبران
رفرميست ،خلع سالح شده و ماھيتشان بر ھمگان روشن
شده بود .در سال  ،١٩١۴بين الملل از ھم پاشيد ،زيرا که
از اولين روز تولدش ،نطفه ھای نابودی خود را در
درونش می پروراند؛ يعنی :گمراه کنندگان رفرميست

طبقۀ کارگر.
در کنگرۀ »بين الملل« در پاريس به سال ،١٩٠٠
قطعنامۀ روز اول ماه م ِه کنگره ھای سال ھای پيشين
مجدداً اتخاذ شد و با بيان اين که دست کشيدن از کار در
روز اول ماه مه تظاھرات را مؤثرتر می سازد ،تقويت
شد .اول ماه مه بيشتر و بيشتر به نمايش قدرت تبديل شد
و در را به روی برخوردھای خيابانی با پليس و ارتش که
در تمام مراکز مھم صنعتی حضور داشتند ،باز کرد.
تعداد کارگرانی که برای شرکت در اين تظاھرات دست
از کار می کشيدند ،رو به افزايش بود .روز اول ماه مه
کم کم عامل تھديدی برای طبقۀ حاکم به شمار می آمد ،و
عاقبت به »روز سرخ« تبديل شد که مقامات در تمام
کشورھا به آن به عنوان روزی شوم می نگريستند.
لنين دربارۀ روز اول ماه مه
لنين در اوايل فعاليت سياسی خود در درون جنبش انقالبی
روسيه ،کوشيد تا روز اول ماه مه را به روز تظاھرات و
مبارزه برای کارگران روسيه تبديل کند .او در سال
 ١٨٩۶زمانی که در زندان به سر می برد ،جزوۀ اول ماه
مه را برای »اتحاديۀ مبارزه در راه آزادی طبقۀ کارگر«
در سن پترزبورگ که يکی از اولين گروه ھای سياسی
مارکسيستی در روسيه بود ،به نگارش درآورد .اين
جزوه به طور قاچاقی از زندانی بيرون آورده شد و در
 ٢٠٠٠نسخه به چاپ رسيد و در ميان کارگران ۴٠
کارخانه توزيع گرديد .اين جزوه بسيار کوتاه و مطابق با
سبک نگارش لنين ،ساده و مستقيم بود ،به طوری که
ساده ترين )ناآگاه ترين( کارگران ھم می توانستند آن را
بفھمند .يکی از کسانی که در چاپ اين جزوه کمک کرده
بود ،نوشت »يک ماه بعد از بروز اعتصابات معروف
کارخانجات نساجی در سال  ،١٨٩۶کارگران به ما گفتند
که نخستين انگيزه را ھمين جزوۀ ساده به مناسبت اول
ماه مه به آن ھا داده بود«.
لنين بعد از اين که راجع به استثمار کارگران به نفع
صاحبان کارخانه ھا ،و آزار و اذيت مبارزين راه بھبود
وضعيت طبقۀ کارگر از سوی دولت می گويد شروع به
نوشتن دربارۀ اھميت اول ماه مه می کند:
در فرانسه ،انگلستان ،آلمان و ساير کشورھايی که
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کارگران در اتحاديه ھای قدرتمند متحد شده و حقوق
بسياری را برای خود به چنگ آورده اند ،اکنون روز ١٩
آوريل )اول مه( ]تقويم روسی در آن زمان  ١٣روز
عقب تر از تقويم اروپای غربی بود[ را به عنوان تعطيلی
عمومی کار ،تدارک می بينند .کارگران ،کارخانه ھای
زجرآور را ترک کرده و با پرچم ھای افراشته و با ريتم
موسيقی ،در خيابان ھای اصلی شھرھا به راھپيمايی
پرداخته و قدرت ھمواره فزايندۀ خود را در مقابل
کارفرمايان به معرض نمايش می گذارند .آن ھا در
تظاھرات توده ای بزرگ خود گردھم می آيند و در
سخنرانی ھايی که ارائه می دھند ،پيروزی ھای خود بر
کارفرمايان در طول ساليان گذشته را برشمرده و برنامۀ
مبارزات آتی خود را پياده می کنند .به علت تھديد به
اعتصاب کارگران ،کارفرمايان جرأت ندارند که آنان را
به خاطر نرفتن بر سر کار در اين روز جريمه کنند.
دراين روز ،کارگران ،مطالبۀ اصلی اشان را به
کارفرمايان يادآوری می کنند ٨ :ساعت کار ٨ ،ساعت
استراحت و  ٨ساعت تفريح .اين است آن چه که کارگران
ساير کشورھا دارند مطالبه می کنند.
جنبش انقالبی روسی به بھترين شکل از روز اول مه
استفاده کرد .لنين در مقدمۀ جزوۀ »اول ماه مه در
خارکوف« که در نوامبر  ١٩٠٠انتشار يافت ،نوشت:

منظور »مبارزۀ سرکوب ناشدنی برای رھايی سياسی
مردم روسيه« ،جھت »پيشرفت طبقاتی پرولتاريا و
مبارزۀ آشکارش برای سوسياليزم«.
لنين با صحبت از اين که چطور مراسم اول ماه مه »می
تواند به تظاھرات سياسی بزرگ تبديل شود« ،اين پرسش
را مطرح کرد که چرا مراسم اول ماه مه خارکوف در
سال » ١٩٠٠رويدادی با اھميت برجسته« است و جواب
داد :به علت »شرکت توده ای کارگران در اعتصاب،
جلسات بزرگ توده ای در خيابان ھا ،برافراشتن پرچم
سرخ ،ارائۀ مطالبات مندرج در جزوه ھا و خصلت
انقالبی اين مطالبات ٨ -ساعت کار در روز و آزادی
سياسی«
لنين رھبران حزب خارکوف را که به مطالبات  ٨ساعت
کار در روز و ساير مطالبات کوچک و صرفا ً اقتصادی
پيوسته بودند ،مالمت می کند ،زيرا او نمی خواھد که
خصلت سياسی اول ماه مه به ھيچ وجه تيره گردد .او در
اين مقدمه می نويسد:
اولين مطالبه از ميان اين مطالبات ] ٨ساعت کار
روزانه[ مطالبه ای عمومی است که از سوی پرولتاريای
تمام کشورھا مطرح شده است .اين حقيقت که اين مطالبه
مطرح شده بود ،نشانگر آن است که کارگران مترقی
خارکوف ،ھمبستگی خود را با جنبش کارگری
سوسياليستی بين المللی درک می کنند .اما دقيقا ً به ھمين
علت ،اين مطالبه نبايد با ساير مطالبات کوچک مانند
رفتار بھتر سرکارگران يا ده درصد افزايش دستمزد ،در
يک کفه قرار داده می شد .مطالبۀ  ٨ساعت کار در روز
اما مطالبۀ کل پرولتاريا است که عرضه گرديده ،آن ھم
نه صرفا ً به تک تک کارفرمايان ،که به حکومت ،به
عنوان نمايندۀ کل نظام سياسی و اجتماعی امروز ،به
طبقۀ سرمايه دار به طور کلی ،به صاحبان تمامی ابزار
توليد.

شش ماه ديگر ،کارگران روسيه نخستين اول ماه مه از
سال سدۀ جديد را جشن خواھند گرفت ،و اکنون
نخستين ِ
زمان آن فرا رسيده که دست به کار سازماندھی جشن ھا
در مناطق ھرچه وسيعتر و در مقياسی ھرچه عظيمتر
شويم .آن ھا بايد با عظمت باشند ،نه تنھا از نظر تعداد
کسانی که در جشن شرکت می کنند ،بلکه ھمچنين از نظر
سازمان يابی و آگاھی طبقاتی شرکت کنندگان و اراده
شان در انجام نبردی خلل ناپذير برای رھايی سياسی
مردم روس و برای ايجاد فرصتی تازه به منظور
پيشرفت طبقاتی پرولتاريا و مبارزۀ آشکارش برای
سوسياليزم«.

شعارھای سياسی اول ماه مه

اھميتی را که لنين برای تظاھرات اول ماه مه قائل بود،
می توان به سادگی مالحظه کرد ،به خصوص که او در
اين رابطه شش ماه جلوتر توجه کارگران را به اين روز
جلب نمود .برای او ،اول ماه مه يک صف آرايی بود به

روز اول ماه مه برای پرولتاريای انقالبی بين المللی،
تبديل به موضوعی محوری شد .شعارھای بااھميت
ديگری نيز به مطالبۀ  ٨ساعت کار در روز اضافه شد
که در تظاھرات اول ماه مه از کارگران خواسته می شد

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

١٠٦

تا بر روی آن شعارھا متمرکز شوند .اين شعارھای
عبارت بودند از :ھمبستگی بين المللی طبقۀ کارگر؛ ح ّ
ق
رأی عمومی؛ جنگ عليه جنگ ،عليه ستم مستعمراتی؛
حق تظاھرات در خيابان ھا؛ آزادی زندانيان سياسی؛ حق
تشکل سياسی و اقتصادی طبقۀ کارگر.
آخرين باری که بين الملل قديم از مسألۀ اول ماه مه سخن
گفت ،در کنگرۀ آمستردام در سال  ١٩٠۴بود .پس از
بازنگری تمام شعارھای سياسی گوناگونی که در
تظاھرات به کار گرفته شده بودند و با توجه به اين
حقيقت که ھنوز در برخی کشورھا مراسم اول ماه مه در
روز يکشنبۀ بعد از اول ماه برگزار می شد ،قطعنامه به
اين نحو جمع بندی شد:
کنگرۀ سوسياليستی بين المللی در آمستردام ،از تمام
سازمان ھای حزب سوسيال دموکرات و اتحاديه ھای
کارگری تمامی کشورھا می خواھد که با تمام توان در
روز اول ماه مه به تظاھرات جھت برقراری  ٨ساعت
کار روزانه ،مطالبات طبقاتی پرولتاريا و صلح جھانی
بپردازند .مؤثرترين روش تظاھرات در اول ماه مه،
دست کشيدن از کار است .بنابراين ،کنگره تعطيل کردن
کار در روز اول ماه مه را بر تمام سازمان ھای
پرولتری کليۀ کشورھايی که در آن ھا اين کار عملی
است و به صدمۀ جانی کارگران نمی انجامد ،واجب
اعالم می کند.
پس از کشتار اعتصاب کنندگان معادن طالی »لنا« در
سيبری در آوريل  ،١٩١٢مسألۀ آکسيون توده ای انقالبی
پرولتری بار ديگر در دستور روز روسيه قرار گرفت.
در اول ماه مه آن سال بود که صدھا ھزار کارگر روسيه
دست از کار کشيدند و برای به چالش کشيدن ارتجاع
سياه به خيابان ھا ريختند .از شکست انقالب  ١٩٠۵تا آن
زمان ،اين اولين باری بود که کارگران روسيه چنين
عرض اندام می کردند .لنين در اين باره نوشت:
اعتصاب عظيم کارگران روسيه در سراسر کشور در ماه
مه و تظاھرات خيابانی مرتبط به آن ،بيانيه ھای انقالبی،
سخنرانی ھای انقالبی خطاب به توده ھای کارگر ،به
روشنی نشان می دھد که روسيه بار ديگر به مرحلۀ
اعتالی انقالبی وارد شده است.

رزا لوکزامبورگ دربارۀ اول ماه مه
رزا لوکزامبورگ که خود يک انقالبی ثابت قدم بود ،در
مقاله ای برای اول ماه مه  ١٩١٢بر خصلت انقالبی اين
روز تأکيد کرد و نوشت:
ايدۀ اصلی درخشان مراسم اول ماه مه ،عمل مستقل توده
ھای پرولتر است ،عمل توده ای سياسی ميليون ھا کارگر
است ] [...ھدف عالی لوين ، ١آن مرد فرانسوی در
کنگرۀ بين المللی پاريس ،ھمراه با جلوۀ بين المللی توده
ای آن ،يعنی به زمين نھادن ابزار ،يک تاکتيک تظاھرات
و مبارزه برای  ٨ساعت کار در روز ،صلح جھانی و
سوسياليزم است.
رزا لوکزامبورگ که ھميشه از رقابت ميان امپرياليست
ھا ھمچون يک شاگرد می آموخت ،فرارسيدن جنگ را
می ديد و برايش بسيار اھميت داشت که اين مسأله را
کامالً روشن کند که روز اول ماه مه به طور اخص
روزی است برای اشاعۀ عقايد ھمبستگی بين المللی در
ميان کارگران ،روزی برای آکسيون بين المللی عليه
جنگ امپرياليستی .او يک سال پيش از شروع جنگ
توجه را به اين حقيقت جلب کرد که:
ھرچه ايدۀ اول ماه مه ،يعنی ايدۀ آکسيون توده ای قاطعانه
به عنوان نمايش ھمبستگی بين المللی و به عنوان تاکتيک
مبارزه برای صلح و سوسياليزم ،حتی در قدرتمندترين
بخش بين الملل ،يعنی طبقۀ کارگر آلمان ،بيشتر ريشه
بدواند ،به ھمان اندازه ما تضمين بيشتری خواھيم داشت
که وقتی جنگ جھانی ناگزير دير يا زود رخ دھد ،نتيجۀ
آن نھايتا ً تسويه حسابی پيروزمندانه ميان جھان کار و
جھان سرمايه خواھد بود.
روز اول ماه مه در زمان جنگ
احزاب سوسيال دموکرات اروپا به دليل سازش طبقاتی با
دولت ھای امپرياليستی در اوت  ١٩١۴تالش کردند تا
جلوی آکسيون ھای اول ماه مه را بگيرند .سوسيال
دموکرات ھای آلمان از کارگران خواستند تا در آن روز
به کار ادامه دھند؛ سوسياليست ھای فرانسه در اعالميۀ
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مجزايی به مقامات خود اطمينان خاطر دادند که نيازی به
ترس از اول ماه مه ندارند و کارگران آن کشور در دفاع
از کشور »خود« مصرانه عمل خواھند کرد .ھمين
سياست در ساير کشورھای امپرياليستی که خود را آمادۀ
جنگ می کردند ،ديده شد .تنھا بلشويک ھای روسيه و
اقليت ھای ساير کشورھا ،به سوسياليزم و انترناسيوناليزم
وفادار ماندند .صدای لنين ،لوکزامبورگ و ليبکنشت عليه
اين حرکت سوسيال-شووينيستی ،تنھا صدايی بود که بلند
شد .اعتصابات کوچک و پراکنده در خيابان ھا تنھا
چيزی بود که در اول ماه مه  ١٩١۶به چشم خورد ،ولی
نشان داد که تمام کارگران کشورھای جنگ طلب می
خواستند خود را از تأثيرات مسموم کنندۀ رھبران
خيانتکارشان جدا کنند .از نظر لنين ،درست مانند ساير
انقالبيون» ،فروپاشی اپورتونيزم ]يعنی فروپاشی بين
الملل دوم[ برای جنبش کارگر مفيد بود« و فراخوان لنين
به سوی بنای يک بين الملل نوين که عاری از تمام
خيانتکاران باشد ،مطالبۀ آن مقطع زمانی مشخص بود.
کنفرانس ھای زيمروالد ١در  ١٩١۵و کينتال ٢در ١٩١۶
به شکل گرفتن احزاب و اقليت ھای انقالبی
شعار تبديل جنگ ھای امپرياليستی
انترناسيوناليست تحت
ِ
به جنگ ھای داخلی از سوی لنين ،منتھی گرديد.
تظاھرات عظيم برلين در اول ماه مه  ،١٩١۶با
سازماندھی کارل ليبکنشت و پيروانش در جنبش
سوسياليستی ،گواھی بود بر حضور نيروھای زندۀ طبقۀ
کارگر که با وجود حضور و ممانعت پليس و رھبران
رسمی ،به راھپيمايی خود ادامه دادند.
در اياالت متحده ،مراسم اول ماه مه ھنگام اعالم جنگ
در سال  ،١٩١٧رھا و کنار گذاشته نشد .عناصر انقالبی
درون حزب سوسياليست ،قطعنامۀ ض ّد جنگی را که
حزب به طور اضطراری در کنوانسيون سن لوئيس در
ماه آوريل تھيه کرده بود ،در اول ماه مه به اجرا گذاشتند
و عليه جنگ اعتراض کردند .تظاھراتی در شھر
کليولند) ٣ايالت اوھايو( و به سازماندھی چارلز ای.

روتنبرگ ٤در يک ميدان شھر برگزار شد .روتنبرگ
منشی حزب سوسياليست بود که بعدھا بنيانگذار و رھبر
حزب کمونيست امريکا شد .اين مراسم اول ماه مه با
شرکت  ٢٠٠٠٠کارگر آغاز گشت که سپس ھزاران نفر
از مردم ھم به آن ھا پيوستند .پليس به طور وحشيانه به
گردھمايی آن ھا حمله برد و در نتيجه يک کارگر کشته و
يکی ديگر زخمی شد.
اول ماه مه  ١٩١٧و تاريخچۀ مبارزات آن بود که ج ّو
انقالبی روسيه را برای انقالب اکتبر آماده کرد .بعد از
انقالب ساعات کار کارگران اتحاد جماھير شوروی به ٧
ساعت در روز تقليل يافت.
کمينترن و سنت اول ماه مه
بين الملل کمونيست ،به عنوان ميرات دار بھترين سنن
جنبش انقالبی پرولتاريا از زمان انتشار مانيفست
کمونيست به دست مارکس و انگلل در سال  ،١٨۴٨سنت
ھای اول ماه مه را حفظ می کند و احزاب کمونيست
کشورھای سرمايه داری از کارگران می خواھند که
برای روز اول ماه مه دست از کار بکشند ،به خيابان ھا
بريزند ،قدرت روز افزون ھمبستگی خود را به نمايش
کار کمتر را مطالبه کنند )اين بار ٧
گذارند ،ساعات
ِ
ساعت در روز( بدون کاھش دستمزد ،بيمه ھای اجتماعی
مطالبه کنند ،عليه خطر جنگ مبارزه و از اتحاد جماھير
شوروی حمايت نمايند ،با امپرياليزم و ستم استعماری به
مبارزه برخيزند ،عليه تبعضی نژادی و به دار آويختن
سياھان به پا خيزند ،سوسيال -فاشيست ھا را به عنوان
ماشين سرمايه داری محکوم کنند ،قاطعانه اتحاديه ھای
انقالبی خود را بسازند ،عزم و ارادۀ آھنين خود را برای
سازمان يابی در جھت سرنگونی نظام سرمايه داری و
استقرار يک جمھوری شورايی جھانی قاطعانه اعالم
نمايند.
فدراسيون کارگری امريکا ،فاشيست می شود
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رھبران
 ۴٠سال پيش در »ميدان يونيون« در نيويورک
ِ
تظاھرات اول ماه مه نه فقط از  ٨ساعت کار روزانه
حرف می زدند ،بلکه خواھان برچيده شدن نظام سرمايه
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داری بودند» :در حالی که برای  ٨ساعت کار در روز
مبارزه می کنيم ،از ھدف نھايی چشم پوشی نخواھيم
کرد -برچيده شدن نظام مزدی« .اين بخشی از قطعنامه
ای بود که در ميدان مذکور و در اول ماه مه ١٨٩٠
خطاب به توده ھای اعتصابی قرائت شد .حاال »ای اف
ال« ) (AFLو حزب سوسياليست نه تنھا در پی نابودی
اين نظام نيستند ،که در راه حفظ آن مبارزه می کنند.
»ای اف ال« و ساير سازمان ھای ارتجاعی به منظور به
زانو درآوردن اول ماه مه و کشيدن سازمان ھای
کارگری تحت نفوذ خويش به سوی اين حرکت ارتجاعی،
تصميم گرفتند که روز کارگر را از اول ماه مه به اولين
دوشنبه در ماه سپتامبر تغيير دھند.
کمپين ديگری عليه اول ماه مه ،از سوی دولت فدرال و با
ھمدستی رھبران »ای اف ال« به راه انداخته شد و آن ھم
اين بود که روز اول ماه مه را »روز بھداشت کودک«
نام نھادند .عجب رياکارانی!
فاشيزم حزب سوسياليست
سوسيال-
ِ
خيانت احزاب سوسياليست بعد از جنگ شروع شد .آنھا
برای حفظ خود از خشم کارگران به حکومت ھای
بورژوايی پناه بردند؛ آن ھا ضدانقالب را سازماند دادند
تا مبارزات کارگری با ھدف کسب قدرت را عقيم کنند؛
آنان ھمچون سالخانی به جان بخش ھای مبارز طبقه
کارگر افتادند؛ بخش ھايی که درست ھمانند کارگران
روسيه تحت رھبری بلشويک ھا ،برای براندازی
حکومت سرمايه مبارزه می کردند» .سوسيال-وطن
پرست ھا«ی راستگرا و »سوسيال-پاسيفيست ھا«ی
ميانه رو در دورۀ جنگ ،اکنون به ھم پيوسته و
»سوسيال-فاشيزم« را شکل داده اند .سوسيال-فاشيست ھا
به بخشی از ماشين حکومتی نظام سرمايه داری تبديل
شده ،و آن را در مقابل خطر آکسيون ھای انقالبی
کارگری و دھقانی در کشورھای امپرياليستی و مستعمره
حفظ می کنند .آن ھا خواھان جنگ عليه اتحاد جماھير
شوروی ھستند .آن ھا از جنگ امپرياليست ھای ژاپنی
عليه مردم چين دفاع می کنند و از پايگاه »منچوری«ھا
برای حمله به اتحاد جماھير شوروی می خواھند استفاده
کنند.

آنان مدت ھا است که از مطالبۀ  ٨ساعت کار در روز
دست کشيده و اميدوارند تا »اتحاديه ملل« ١روزھای کار
را از طريق کنوانسيون ھای حکومت ھای کاپيتاليست
برای آن ھا تضمين کنند .کنفرانس مارسل سال ١٩٢۵
بين الملل دوم اعالم کرد که  ٨ساعت کار می بايست
»تنھا در تئوری به رسميت شناخته شود« .آن ھا البته
ھنوز ھم در مراسم اول ماه مه شرکت می کنند ،اما در
آن طرف خط می ايستند ،ھمان طور که رئيس پليس
»سوسياليست« برلين ،زوئرگيبل ،٢عليه تظاھرات اول
ماه مه  ١٩٢٩در منطقۀ کارگرنشين شھر انجام داد .در
انتخابات رياست جمھوری سال  ،١٩٣٢سوسيال
دموکرات ھا از حکومت فاشيستی برونينگ ٣با انتخاب
مجدد ھيندنبرگ ٤حمايت کردند.
حزب سوسياليست اياالت متحده نيز از وضعی بھتر
برخوردار نبود .اين حزب به ھر جريانی ارتجاعی که
بتواند به اتحاد جماھير شوروی صدمه بزند ،می پيوندد.
با »ای اف ال« و اتحاديه ھای »مترقی« برای تعقيب
کارگران مبارز ،حمايت از کارفرمايان در مقابل
کارگران و تشويق نيروھای پليس به محاکمه و آزار و
اذيت دائمی کارگران درون جنبش انقالبی اين کشور،
ھمکاری می کند.
***
تا به اين جا تاريخچۀ مختصر اول ماه مه ،با اتکا به مقالۀ
»الکساندر تراچ تنبرگ« از رھبران »حزب کمونيست
امريکا« توضيح داد شد.
حزب کمونيست امريکا البته خود تمايالت مائوئيستی
داشت و در نھايت از درون متالشی شد .امروز احزاب
چپ در امريکا جز نامی از گذشته چيزی ندارند و در
حقيقت برای طبقۀ کارگر نبودنشان بھتر از وجودشان
است.
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کارگران امريکا چه آنان که تعلقات اتحاديه ای دارند و
چه آنان که وابستگی تشکيالتی ندارند و کليۀ اقشار تحت
ستم اين کشور ،در انتخابات دو دورۀ اخير رياست
جمھوری ،برای مبارزه با تعرضات مستقيم حزب
جمھوریخواه در کمال ناچاری پشت سر حزب دموکرات
و اوباما صف کشيدند .اين صف آرايی و مبارزات
شديدی که کارگران و ساير اقشار تحت ستم ،خصوصا ً
زنان ،مھاجران ،جوانان و ساير اقليت ھا به طور
روزمرّ ه و مداوم برای عقب نشاندن حزب جمھوریخواه
مردم به شدت
انجام دادند ،از جملۀ مبارزات درخشان اين
ِ
درمانده است.
حزب جمھوریخواه عالوه بر تقلب در انتخابات سال
 ٢٠٠٠و  ٢٠٠۴که در نتيجۀ آن ،جورج بوش ھر دو بار
به رياست جمھوری رسيد ،در انتخابات سال  ٢٠٠٨و
 ٢٠١٢به علت نگرانی از نداشتن توان کافی برای تقلب،
دست به طرح جديدی زدند که در چند ايالت به طرز
ناکاملی پياده گرديد و جوابگو نشد؛ ولی اين حزب در
نظر دارد برای انتخابات بعدی شرايط را از طريق
قوانين ايالتی آماده سازد و آن ،به اين ترتيب است که :در
امريکا ھر ايالتی به چند کاونتی ١تقسيم می شود .اين
کاونتی ھا معموالً بر حسب جمعيتشان رأی جمع می
کنند؛ مثالً در کاونتی ھايی که شھرھای بزرگ يا
شھرھای صنعتی دارند ،معموال تعداد رأی بيشتر است از
کاونتی ھايی که اقشار مرفه در آن زندگی می کنند،
طبيعتا ً به اين علت که جمعيت اقشار مرفه کمتر است.
مردم ھر ايالتی نه فقط برای رياست جمھوری ،که برای
کنگرۀ امريکا و مجلس ايالتی نيز رأی می دھند .اما در
انتخابات رياست جمھوری ،نه تنھا تعداد رأی افراد ھر
ايالت مھم است ،بلکه به علت اين که ھر ايالتی دارای
امتياز خاصی است ،اھميت اياالتی که امتياز باال دارند،
در انتخابات مھم می شود ،زيرا برحسب اين که اکثريت
افراد ساکن اين اياالت به چه کسی رأی بدھند ،شانس آن
شخص در انتخاب شدن بسيار باال می رود و يا قطعی
می شود .يکی از اين اياالت تعيين کننده ،اوھايو است.
اوھايو در انتخابات اخير دارای فرماندار و مجلس ايالتی
با اکثريت جمھوريخواه بود .کوشش جناح حاکم اين ايالت
County

1

برای شکست اوباما در انتخابات ھمه جانبه و با انواع
دروغ ھای تبليغاتی و تقلبات افراد و دستگاه ھای
کامپيوتری ھمراه بود .اما مبارزۀ کارگران صنعتی
اوھايو و زنان و جوانان در مناطق کارگری )البته با
استفاده از امکانات حزب دموکرات( بسيار وسيع و توده
ای بود؛ فعالين در به در می رفتند و با افراد بحث می
کرد و مردم را از برنامه ھای شوم حزب جمھوریخواه
مطلع می ساختند.
طبقۀ کارگر امريکا اين بار نه تنھا زير حملۀ اقتصادی
مستقيم اين حزب قرار داشت )به خصوص با کانديد
کردن فردی مثل رامنی که از طريق چاپيدن مستقيم
کارگران کارخانه ھای ورشکسته شده ،به ثروت بی
ِ
انتھايی رسيده بود( و مسألۀ بيکاری از مسايل اول و پر
اھميت آن بود ،بلکه مسايلی که در گذشته حل شده و از
حمايت قانون اساسی نيز برخوردار بود ھم مورد حملۀ
اين حزب قرار گرفت .برای مثال استفاده از وسايل ض ّد
حاملگی و سقط جنين .در برخی از اياالت جنوبی مثل
می سی سی پی ،مجلس ھر ايالت که از اکثريت
جمھوريخواھان شکل گرفته بود با کمک فرماندار ھم
حزبشان ،قانونی تصويب کردند که طبق آن تمام مراکز
پزشکی سقط جنين ،بسته و اين کار غيرقانونی شد و سقط
جنين تنھا در شرايط بسيار بسيار معدودی ممکن گشت
)حتی در خطر بودن جان مادر ھم مھم نبود( .با انتخاب
رامنی تنھا رئيس جمھور عوض نمی شد ،بلکه برخی
قوانين مھم اين کشور ھم می توانست عوض شود .کليسا
به دنبال پس گرفت قدرت بود .اما با انتخاب مجدد اوباما
و افتادن مجلس سنا به دست دموکرات ھای اکثريت ،اين
حمله به تعويق افتاده است.
بازگرديم به مسألۀ انتخابات ،جمھوريخواھان ايالت
اوھايو و چند ايالت ديگر در پی شکست اخير به فکر
طرح تازه ای افتادند .اين طرح از اين قرار است که مثل
انتخابات رياست جمھوری که برخی از اياالت دارای
امتيازی باالتر از اياالت ديگر ھستند ،در درون اياالت،
کاونتی ھا نيز دارای امتياز گردند و نتيجۀ انتخابات آن ھا
تنھا برحسب جمعيت نباشد ،بلکه در نھايت به امتياز ھر
کاونتی بستگی داشته باشد .در اين صورت چنين می شود
که اگر کاونتی ھای کارگری و شھرھای بزرگ از امتياز
کمتری نسبت به کاونتی ھای باالی شھری و مرفه
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برخوردار باشند ،ديگر مھم نيست که تعداد افرادشان
بيشتر است و حومۀ قشر مرفه در نھايت ھميشه برنده
انتخابات خواھد شد و در نتيجه مبارزه ای که کارگران و
زحمتکشان اين کشور در انتخابات گذشته کردند ،بار
بعدی در آينده بی فايده خواھد ماند ،به خصوص اگر اين
طرح در تمام اياالتی که دارای امتياز باال ھستند پياده
شود ،رياست جمھوری ھميشه از آن حزب
جمھوريخواھان خواھد شد.
اين اگر در رابطه با مجلس عام کنگره انجام شود ،اين
مجلس به راحتی از آن حزب جمھوریخواه می گردد.
نمايندگان مجلس عام برحسب جمعيت انتخاب می شوند،
حال اگر کاونتی ھا امتيازی شود ،تعداد نمايندگان کاونتی
ھای کارگری ھميشه کمتر از کاونتی ھای مرفه می شود
و در نتيجه حتی اگر اين نمايندگان کاونتی ھای کارگری
به مجلس راه يابند ،باز ھم نمی توانند در رأی ھای
مجلس تأثيری بگذارند ،زيرا اکثريت را نخواھد داشت.
کالم آخر اين که سرمايه داران امريکا دارند حلقه را حتی
بر گردۀ قوانين اساسی اين کشور ھم تنگ می کنند ،يعنی
قوانين اساسی ای که در چارچوب آن مردم اين کشور
احساس امنيت می کردند ،خود در خطر قرار دارد .طبقۀ
کارگر امريکا بايد بيدار و متوجه شود که ديگر نمی تواند
پشت حزب دموکرات و قانون اساسی پنھان شود و
اميدوار باشد که لقمه نانی دربياورد و حقوق اجتماعی و
انسانی اش محفوظ بماند .طبقۀ کارگر ،زحمتکشان
تھيدست ،مھاجرين ،زنان و دانشجويان امريکا بايد به اين
نتيجه برسند که بايد حزب خود را حول برنامه ای که
مدافع منافع آن ھا است ،پايه گذارند.
تنھا برنامه ای که حول آن می توان ھمۀ اين اقشار و
طبقۀ کارگر را گردھم آورد ،برنامۀ حزب طبقۀ کارگر
بر اساس اصول و ديدگاه مارکسيزم است .پيشگامان طبقۀ
کارگر و روشنفکران کارگری اين کشور بايد به خود آيند
و از تاريخ گذشتۀ خود الاقل درس عبرت بگيرند و بيش
از اين فرصت را از دست ندھند.
 ١٣ارديبھشت ١٣٩٢

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺰم
شھاب زدونگ
آقايون و خانم ھا؛ از خواب خرگوشی بيدار بشيد!
ونزوئال مدتھاست نيازمند واگرايی "آوريل" لنينی است؛
دوره ھمگرايی منشويکی و دفاع از ميھن پلخانوفی و ...
مدت ھاست به سر آمده!
انقالب ونزوئال نيازمند يک انقالب واقعی به رھبری
پرولتريا و با شرکت توده ھای زحمتکشان ،سرنگونی و
رھايی از قيود سرمايه امپرياليستی و لگام زدن به
استثمارگران است .تھديد ميليتاريسم امپرياليستی تنھا
بھانه ای برای سرسپردن به اقتصاد ادغام شده در اقتصاد
امپرياليستی ست .صدقه و "يک قدم به پيش" در رفع
گرسنگی مردم تنھا بھانه ای برای توقف پروژه انقالب
کمونيستی ست.
قدرتگيری اپوزيسيون نئوليبرال تنھا بھانه ای برای دفاع
از تقدس دولت بورژوازی و عوامل سرکوبگر وابسته به
آن برای تسلط بر کارگران و زحمتکشان است.
پرولتاريا بايد رھبری را به دست بگيرد .ونزوئال ھم
مانند تک تک نقاط جھان نيازمند انقالبی واقعی به
رھبری پرولتارياست .باقی بھانه است!
عليرضا بيانی:
با نظر شما موافقم ،اما اين نظر کامل نخواھد بود مگر
اين که شامل کاتماندو ھم بشود.
مائوئيست ھا در کاتماندو به جای پيروی کردن از اين
نظر ١٠ ،وزير به کابينه داده و به اين ترتيب دولت
سرمايه داری را تکميل کردند.
شھاب زدونگ:
آقای بيانی البته با توجه به موضع گيری ھای سياسی
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پيشين نشريه ميليتانت در رابطه با چاوز و ھمين طور
نظرات گرايش ھای فعلی ميليتانت ونزوئال و شخصيت
ھای تروتسکيستی مثل آلن وودز نسبت به ماھيت دولت
اين کشور ،نمی تونم مطمئن باشم که شما واقعا ً با من
موافق ھستيد يا نه) .يادم ھست يک گزارش از ميليتانت
بود که با افتخار عکسی از چاوز را گذاشته بود در حالی
که کتاب انقالب مداوم تروتسکی را باال گرفته و آن را
برای خواندن پيشنھاد می کرد (....در مورد اوضاع نپال
بايد گفت که حق کامالً با شماست .البته قبالً مفصالً در
تحليل ھای م ل م نسبت به انحراف حزب کمونيست نپال
از خط کمونيسم انقالبی به سوی مماشات با بورژوازی و
امپرياليسم سخن به ميان آمده .ماھيت دولت فعلی نپال
بھتر از دولت ونزوئال نيست که حتی از جھاتی بدتر ھم
ھست )البته ما اين را ھم فراموش نمی کنيم که در اوج
اين انحراف ،نشريه ميليتانت مقاله ای منتشر کرد و به
خاطر اعاده حيثيت و تجليل باترای يکی از رھبران
حزب مائوئيست نپال از تروتسکی ذوق زده شده بود(
البته اميدوارم متوجه شده باشيد که من اين مطلب را با
توجه به حال و ھوای روز و خطاب به فوج فوج
سوگواران چاوز و موج موج شادمانان از انتخاب يک
"راننده اتوبوس" به رياست جمھوری ونزوئال نوشتم و
اگر از نمونه ھای ديگر مثل کره شمالی ،کوبا ،ويتنام،
بوليوی ،نيکاراگوئه ،نپال و  ...در سطور باال خبری
نيست ،صرفا ً به اين علت است.
عليرضا بيانی:
آن چه که شما نبايد فراموش کنيد ،شرکت مائوئيست ھا
در دولت سرمايه داری است .بقيه يکسره پلميک است.
اما مطمئن باشيد که اولين نظرات در رابطه با تسخير
قدرت سياسی در ونزوئال توسط طبقه کارگر ،مربوط به
ھمين گرايش مليتانت بود که "تروتسکيست ھايی" که از
آن ھا ياد کرديد از اين موضوع سخت برآشفته شده بودند
و مقدمه اخراج گرايش ميليتانت از جريان "آی ام تی" ھم
از ھمين جا نطفه می بست .مازيار رازی در کنگره اين
جريان در پاسخ به شخص آلن وودز و ديگرانی که چاوز
را يک "دمکرات صادق" و يا "دھاتی صادق" معرفی
می کردند ،گفت که مسئله بر سر اين نيست که چاوز
دمکرات صادق است ،موضوع اين است که ژنرال ھای

دور و بر او ،نه دمکرات و نه صادق اند .چاوز اگر می
خواھد سد راه جنبش کارگری نباشد ،بايد کارگران را
مسلح کرده تا چنان چه يورشی از سوی آمريکا صورت
گرفت پيشروی جنبش کارگری شکست نخورد .ھرچند
اين پيشنھاد از سوی چاوز در سطحی مشخصی عملی
گشت و کارگرانی در کارخانه ھا مسلح شده و آموزش
نظامی می ديدند ،اما اين ھنوز فاصله جدی با ارتش
کارگری داشت .زيرا که ھم مازيار رازی می دانست
چرا اين پيشنھاد را داده است و ھم چاوز می دانست
تشکيل ميليشای کارگری مقدمه نھايی برای تسخير قدرت
توسط طبقه کارگر است و صداقت و دمکرات بودن
چاوز تا اين مقدار بُرد نداشت.
در تحليل تلوزيون کادر ،چاوز فردی از طيف
سوسياليست ھا معرفی شده بود ،که به طور کلی ھم
اشتباه نيست ،اما سياست مارکسيستی در مقابل چنين
دولت ھای سوسياليستی مھم است که اين بخش مھم به
کلی با تحليل ھای اين تلوزيون بيگانه است) .مانند تحليل
از انقالب تحت عنوان "آناتومی انقالب" که رجعتی بدون
رودربايستی به گرايش مائوئيستی بود( .کرنسکی ھم يک
سوسياليست بود .او کتاب انقالب مداوم را ھم در دست
نداشت و به کارگران توصيه نمی کرد که راه آينده ما
ھمين است ،با اين حال لنين بالفاصله پس از تشکيل
دولت کرنسکی ،شعار سرنگونی او را نداد ،اما بر خالف
منشويک ھا در دولت او ھم شرکت نکرد .کاری که
منشويک ھای مائوئيست در نپال انجام دادند.
در زمانی که چاوز ھمه شرايط مناسب برای رشد جنبش
سوسياليستی در ونزوئال را فراھم کرده يا دست کم مانع
جدی در مقابل آن به شمار نمی رفت ،در شرايطی که
طبقه کارگر نه مايل بود و نه آماده برای سرنگونی دولت
او ،شعار سرنگونی دولت او نه تنھا از باالی سر توده
ھای کارگر رد می شد ،بلکه در تقابل با اين طبقه نيز
قرار می گرفت ،اما اين بدان معنی نبود که نمی توان
سخت ترين انتقادات را به چاوز ،دست کم سياست ھای
خارجی او ،داشت.
گرايش ميليتانت اولين و تقريباً تنھا گرايشی بود که در
کمپين "دست ھا از ونزوئال" کوتاه شرکت کرد و ھمه
مدافعين امروز چاوز و ونزوئالی امروزی ،يا بی تفاوت
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و يا حتا در تقابل با آن قرار داشتند .اما گرايش ميليتانت
بالفاصله با اولين مالقات چاوز با احمدی نژاد ،نامه
سرگشاده انتقادی به چاوز نوشت و در ديدار بعدی او با
احمدی نژاد ،نامه بعدی ،رو به طبقه کارگر ونزوئال
نوشته شد و سخت به وی انتقاد شد .اين انتقاد در واقع
موجب اخراج گرايش ميليتانت از کميته برای بين الملل
نيز شد .برعکس گرايش م ل م تنھا بعد از مفتضح شدن
خط مائوئيست ھای نپال ) و آن ھم عمدتا ً به دليل
افشاگری گرايش ميليتانت( ناچار شد انتقاداتی به اين
موضوع داشته باشد .اما چه کسی است که نداند ادغام در
دولت سرمايه داری با نپرداختن به شعار سرنگونی در
مقطعی که طبقه کارگر آماده برای اين کار نيست،
کيلومترھا فاصله دارد .مائوئيست ھای نپال دقيقا ً ھمان
خطی را پيش بردند که منشويک ھا در رابطه با دولت
کرنسکی پيش بردند و گرايش ميليتانت دقيقا ً ھمان خطی
را در ونزوئال پيش برد که لنين در برابر دولت کرنسکی
پيش برد.
از اين گذشته جناب شھاب "زدونگ" ،شما فرموده ايد:
» پرولتاريا بايد رھبری را به دست بگيرد .ونزوئال ھم
مانند تک تک نقاط جھان نيازمند انقالبی واقعی به
رھبری پرولتارياست .باقی بھانه است!«
اما شما مشخصات اين "انقالب واقعی" به رھبری
پرولتاريا در ونزوئال را ذکر نکرديد .اگر بنا بر سنت
ايدئولوژيک گرايش مائوئيست ھا ،اين انقالب و تکاليف
آن دمکراتيک باشد )گيريم به رھبری پرولتاريا( فکر می
کنيد آيا پرولتاريای ونزوئال در انجام برنامه دمکراتيک تا
چه ميزان می تواند فراتر از خود چاوز برود که او نرفته
است .يعنی دقيقا ً پرولتاريای ونزوئال کدام تکاليف
دمکراتيک را قرار است حل کند که چاوز از حل آن
عاجز بود!؟ و اگر مقصود شما از اين انقالب به رھبری
طبقه کارگر ،انقالب سوسياليستی است ،در اين صورت
بفرماييد از چه زمانی به اين سو گرايش مائويستی به اين
نتيجه رسيده که در کشورھای به قول خودش
"بورژوازی کمپرادور" ،دستور انقالب پرولتاريا،
سوسياليستی است و اگر چنين است چرا سال ھا در مورد
ايران چنين دستوری در نظر نداشت .پاسخ شما به اين
پرسش قطعاً شما را وارد يکسری تناقضات پيچيده می

کند که بعيد می دانم بتوانيد از پس حل اين تناقضات بر
بياييد .مگر آن که اين موضوع به داليلی مخدوش و بعد
مسکوت بماند.
شھاب زدونگ:
 -١در آرشيو نشريه ميليتانت ،ھمگرايی ھای وقت و بی
وقت ،تعاريف و تمجيدھای انقالب بوليواری به مثابه
عروج چپ و نامه ھای سرگشاده به چاوز و  ...موجود
است .اين بحث ھا قديمی است و ھمه می دانند چه خبر
است .اگر ھم نمی دانند می توانند رجوع کنند و بيابند.
متاسفانه با وجود "گسست" شما از تروتسکيست ھايی که
جديداً توی گيومه رفته اند ھم باعث نشده يکسری پارادايم
ھای انحرافی آن دوران نظير تفکيک قائل شدن
مصنوعی بين چاوز و ژنرال ھايش و "سوسياليست"
خواندن چاوز از دھان شما بيفتد.
 -٢حتی انتقاد "بيرحمانه" به سياست خارجی چاوز ھم
که در شکل نامه سرگشاده از ميليتانت به چاوز بروز
کرد تنھا به رابطه با جمھوری اسالمی و رويکردی
ناسيوناليستی محدود ماند .در اين انتقاد اثری از نقش
محوری نفت در اقتصاد ونزوئال ،تاثيرات بين المللی
فروش نفت تحت لوای قوانين و نھادھای امپرياليستی،
شراکت اقتصادی امپرياليستی ،اخذ وام ھای کالن از
صندوق بين المللی پول و تاثير بازپرداخت آن بر دوش
کارگران و زحمتکشان ونزوئاليی نيست .از منظر شما
کمپين "دست ھا از ونزوئال کوتاه" تنھا شامل عدم مداخله
نظامی و امنيتی امپرياليسم می شده و البته ربطی به اين
دخالت ھمه جانبه و تعيين کننده اقتصادی نداشته است.
البته که عمق اين مسئله می تواند نشان دھد گنجيدن چاوز
در طيف سوسياليست ھا تا کجاست! بر عکس شما ،ما
مائوئيست ھا معتقديم که دولت تنھا يا می تواند
ديکتاتوری پرولتاريا باشد يا ديکتاتوری بورژوازی و
قائل شدن مفاھيم خنده داری مثل طيف سوسياليست و ...
و تاريخچه سازی برای آن نظير دولت "کرنسکی" تنھا
لق لقه زبان تروتسکيست ھايی می تواند باشد که نه دنيا
را دارند و نه آخرت! )از جريان "تروتسکيست" آلن
وودزی از لحاظ تشکيالتی گسست کرده اند ،ولی در
اساس مبانی تئوريک و پارادايم ھای سياسی و لحن
ديپلماتيک آن روزگار را با خود حمل می کنند(
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 -٣آقای بيانی شما در برخورد به رفقای قديم خود که
تروتسکيست بودنشان جديدا وارد گيومه شده است و
مائوئيست ھای نپال دوگانه عمل می کنيد .چطور
تروتسکيست ھا می توانند سنگر را ترک کنند و با چاوز
و دارودسته او عقد اخوت ببندند و عکس يادگاری بگيرند
و مشاوره اقتصادی بدھند و  ...اما مثالً حزب مائوئيست
نپال اين امکان را نداشته باشد که از خط مائوئيستی
خارج شده و به انحراف برود؟ شما در حالی که از
پلميک ھای داخلی خودتان و ھمچنين پلميک ھای
ديپلماتيک مازيار رازی با افتخار سخن می گوييد ،از
پلميک ھای ھمه جانبه ريم در باب انحراف رھبری
حزب مائوئيست نپال که دستاوردھای  ١٢سال جنگ
خلق را به نابودی کشان،د بی اطالع ھستيد و به قضيه
عاميانه برخورد می کنيد .شايد ھم می دانيد و ما را سر
کار گذاشته ايد .در اين مورد تنھا توصيه من اين است به
جای اين که بيشتر ادعا کنيد ،مطالعه کنيد .اين ھم
مدنظرتان باشد که عمده بحث ھای من با شما متوجه
صفحات نشريه ميليتانت خودتان است و در صورتی که
شما حتی يک خط از نيروھای م ل م ايرانی نه در دفاع
از چاوزيسم و نه در دفاع از مماشات پراچاندا و حزب
مائوئيست نپال نمی توانيد پيدا کنيد.
 -٤در مورد نکته آخر که خيلی دير و گويا بعد از بارھا
مطالعه به کشفش نائل آمديد بايد بگويم که درست حدس
زديد .ما مائوئيست ھا حتی در ونزوئال ھم به دنبال
"انقالب دموکراتيک نوين" ھستيم .و بايد بگويم اين
شماييد که گرفتار تناقض ھستيد و نه ما اگر فکر کنيد که
در ونزوئال وظايف دموکراتيک به طور کامل حل شده
است .اتفاقا ً جواب خود را در خط بعدی و در گيومه می
آوريد :بورژوازی کمپرادور!!! کنه قضيه ھمين است.
بورژوازی ونزوئال وابسته و ادغام شده در اقتصاد
امپرياليستی بين المللی است .اقتصادی که متکی به نفت
است و ساير شاخه ھای توليدی در آن رشد نکرده و عقب
مانده اند و کشاورزی به مثابه پايه اقتصاد پويای
سوسياليستی رو به زوال است در فردای انقالب ھر قدر
ھم آن را سوسياليستی بناميم با مشکالتی روبه رو است
که وجه عمده آن تضاد کار و سرمايه نيست ،که دقيقا
تضاد بين خلق و امپرياليسم است .حال اين که بورژوازی
ملی و کوچک چه نقشی در اين انقالب بازی می کند

بستگی به تحليل مشخص از شرايط مشخص کشور
مربوطه دارد .ليکن تضاد عمده که تضاد خلق و
امپرياليسم است ،تنھا در راستای حل تضاد اساسی يعنی
کار و سرمايه قابل حل است .تبيين سياسی اين مسئله بنا
به قول شما "سنت ايدئولوژيک مائوئيستی" ھمانا انقالب
دموکراتيک به رھبری طبقه کارگر است .اما برسيم به
تناقض شما ...شما ھنوز حيرانيد که چاوز و چاوزيسم در
طيف سوسياليست ھا می گنجد يا بورژوازی است يا حتی
"بورژوازی کمپرادور" است .اما با اين عدم درک دقيق
)به زعم خودتان برای زير سوال بردن مائوئيسم( با
اعتماد به نفس اين استفھام انکاری را پيش می گذاريد که
"دقيقا ً پرولتاريای ونزوئال کدام تکاليف دمکراتيک را
قرار است حل کند که چاوز از حل آن عاجز بود!؟" خب
ما از شما به خاطر نادقيق بودن تعاريف و تم اساسی
تروتسکيستی نظراتتان انتظار جواب به چنين سوال
پيچيده ای را نداريم .کسانی که نمی توانند نقش عمده
قيوميت سرمايه امپرياليستی بر سرمايه ونزوئال را درک
کنند و اعوجاج و گنديدگی اقتصاد ونزوئال بر اثر اين
وابستگی را ببينند ،آن ھايی که نمی توانند تصور کنند
فردا انقالب برای بنيانگذاری سوسياليسم با چه موانع
اساسی در رشد ھمه جانبه و متکی به خود توليد
روبروست و حتی اين ھا ھمه را چندان مھم برای اشاره
ای کوچک طی نامه ھای سرگشاده شان نمی بينند يا
مزورانه آن را فاکتور می گيرند مسلم است که چاوز را
برای "عاجز" بودن در "حل" آن شماتت نکنند و اصوالً
آن را اصالً تکليفی برای يک انقالب واقعی ندانند .ولی
برای ما مائوئيست ھا چه بنا به "سنت ايدئولوژيک
مائوئيستی" و چه بنا به مسائلی که فوقا ً مطرح شد ،اين
وظايف و به طور کلی اين مرحله ھمچنان ضرورت
عملی دارد و دستور روز تئوری و پراتيک انقالبی است:
انقالب دموکراتيک به رھبری پرولتاريا
عليرضا بيانی:
جناب "زدونگ"؛ نه عالقه چندانی به پلميک ھای صد
من يک غاز با شما را دارم و نه اين گونه پلميک ھا
چيزی را برای کسی روشن می کند .تقصير من چيست
که شما فرق يک دولت سوسياليست را با ساير دولت ھا
نمی دانيد .به من چه ربطی دارد که در مکتب مائوئيسم
گفته شده ،يا دولت بورژوازی يا کارگری ،اما عقلش به
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اين جا قد نداده که بخشی از دولت ھای بورژوازی خود
را سوسياليست می نامند .مثالً خود چاوز ،لوال ،دولت
ھای سوسياليست در اسکانديناوی و  ...اين به من مربوط
نيست که به شما ياد دھم يک دولت سوسياليست لزوماً
دولت کارگران نيست ،دولت ھای سوسياليست از کل
سوسيال دمکرات ھا تا انواع حتا نمونه حزب بعث عراق
را در بر می گيرد .کرنسکی ھم سوسياليست بود،
سوسيال رولوسيونرھا ھم سوسياليست بودند .فوريه و
سنت سيمون و سوسياليست ھای تخيلی ھم سوسياليست
بودند .انواع دولت بورژايی سوسياليست ھم سوسياليست
ھستند .سوسياليست ھا از بين الملل دوم به بعد عالقه ای
به تغيير نام خود نداشتند ،درست به ھمين دليل لنين نام
سوسيال دمکراسی روس را از روی گرايشی که به آن
تعلق داشت ،برداشت و بلشويسم شکل گرفت .تقصير من
چيست که مائوئيست ھای "فيلسوف" ھمه چيز را از
کاسه ساالد فلسفه شان بيرون می کشند که در آن دولت
ھای سوسياليست قرار ندارد ،بگذريم .از نظر گرايش
مارکسيست ھای انقالبی سوسياليست ھای بدون پسوند
»انقالبی« يا گرايشات بورژوايی و يا مدافعين آن ھا
قلمداد می شوند .از جمله چاوز که يک سوسياليست بود
)چه شما خوشتان بيايد و بخواھيد و يا بدتان بيايد و
نخواھيد( ،اما يک سوسيايست انقالبی نيست .فرق
سوسياليست ھای انقالبی با سوسياليست ھا در اعتقاد به
استقرار ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا در فرايند انقالب
اجتماعی توسط سوسياليست ھای انقالبی و حفظ نظام
موجود توسط سوسياليست ھا است .اميدوارم رنگين
کمانی از تضاد ھای فلسفه کونفسيوس -مائوئيستی اجازه
فھم اين موضوع ساده را به شما بدھد.
و اما صرف نظر از موضوعات فرعی برای طفره رفتن
از اصل موضوع بايد به سراغ نکاتی بروم که ھست و
نيست نظری مائوئيستی تان را در معرض باد قرار می
دھد .شما می فرماييد:
» ما مائوئيست ھا حتی در ونزوئال ھم به دنبال "انقالب
دموکراتيک نوين" ھستيم« ،چه عالی!!
حاال بماند فرق نوين و غير نوينش چيست ،اما اگر از
شما سوال شود که مگر انقالب بوليواری به رھبری
چاوز يک انقالب فئودالی يا انقالب آنفورماتيک بود و نه

انقالب بورژوا دمکراتيک ،شما ناچار می شويد دست در
توبره عميق فلسفه مائوئيستی برده و چنين خرافاتی را
بيرون بياوريد.
»حال اين که بورژوازی ملی و کوچک چه نقشی در اين
انقالب بازی می کند بستگی به تحليل مشخص از شرايط
مشخص کشور مربوطه دارد .ليکن تضاد عمده که تضاد
خلق و امپرياليسم است تنھا در راستای حل تضاد اساسی
يعنی کار و سرمايه قابل حل است«.
اکنون شما ھرچقدر می خواھيد تحليل مشخص از شرايط
مشخص در ونزوئال داشته باشيد بفرماييد داشته باشيد ،اما
باالخره روزی از اين تحليل ھای مشخصتان خسته شده و
مجبور می شويد نتيجه تحليل تان را ارائه دھيد .در اين
صورت از شما سوال خواھد شد که طبق تحليل مشخص
شما آيا ھوگو چاوز نماينده بورژوازی ملی يا بورژوازی
کمپرادور در ونزوئال است .شما اگر جواب دھيد نماينده
"بورژوازی کمپرادور" ،که در اين صورت وارد اين
تناقض می شويد که پس کشمکش او با آمريکا و ساير
کشورھای امپرياليستی و بر عکس چه معنايی دارد .چرا
حکومت شاه که ھمين موقعيت را داشت و ساير حکومت
ھای "بورژوا کمپرادور" چنين کشمکشی يا به قول شما
از "تضادھای از جنس عمده ولی نه اصلی" با امپرياليسم
نداشتند!؟ در اين رابطه برای راحت کردن شما از تحليل
ھای دائمی تان بر اساس خورجينی از تضادھا ،اين سوال
را در مقابلتان می گذارم که بفرمائيد توضيح دھيد که اگر
گرايش شما مائوئيست ھا در ونزوئال حضور می داشت
آيا شعار مرگ بر حکومت چاوز سر می داد يا خير .اگر
چنين می کرد آيا به دليل "کمپرادور" بودن بورژوازی
چاوز بود يا "ملی" بودن آن؟
اما اگر "تحليل مشخص" شما از چاوز او را به عنوان
نماينده بورژوازی ملی ونزوئال معرفی می کند ،در اين
صورت آيا اين شما را وادار به دفاع از بورژوازی ملی
ونزوئال يا آمريکای التينی ) بوليواری( نمی کند .که اگر
اين گونه باشد پس اين استاتوستان در آن باال چه می
گويد.
حال برگرديم به اين قسمت از شاھکار فلسفی مائوئيستی
که باالخره شق القمر کرده و فھميده ای که » :ليکن تضاد
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عمده که تضاد خلق و امپرياليسم است تنھا در راستای
حل تضاد اساسی يعنی کار و سرمايه قابل حل است«.
ظاھرا گرايش مائوئيستی دوران دگرديسی خود را طی
می کند و پذيرفته است که تضاد به قول خودش "خلق"
با امپرياليسم از حل تضاد کار با سرمايه ميسر است ،اما
فراموش کرده که با اين جمله اساس نظری مائويسم را به
زير عالمت سوال می برد که در اين صورت پس اصالً
"خلق" و "تضاد عمده" ديگر چه معنی دارد ،وقتی حل
آن به حل تضاد "اصلی" کار با سرمايه وابسته است .آيا
با وجود حل تضاد کار با سرمايه به عنوان حل نھايی
تکليف "خلق" با امپرياليسم ،در اين صورت "انقالب
نوين دمکراتيک" يک مرحله مماشات و سازش طبقاتی
بين مائوئيست ھا با بورژوازی به شمار نخواھد آمد؟ چرا
وقتی حل تکليف "خلق" و امپرياليسم در گرو حل تضاد
کار با سرمايه است ،اما ھمچنان "انقالب دمکراتيک
نوين" نسخه کشورھای به زعم شما "سرمايه داری
وابسته" است و نه انقالب سوسياليستی که کارش حل
کردن تضاد کار با سرمايه است!؟ دقيقا بر اساس ھمين
مبانی نظری است که مائوئيست ھای نپال ناچار می شوند
وارد دولت سرمايه داری بشوند و اگر حزب م ل م شما
ھم آن جا بود ناچار می شد يا خود را به عنوان يک
گرايش متناقض مائوئيستی منحل کند و يا در دولت
بورژوازی ادغام شود.
سازش طبقاتی تحت لوای فلسفه مائوئيستی که با سريالی
از انواع تضادھا بسته بندی می شود به اين شکل است که
در حرف می گويد طرفدار رھبری طبقه کارگر است،
اما نه برای حل مطالبات سوسياليستی بلکه برای حل
مطالبات بورژوا دمکراتيک .يعنی مائوئيست ھا از طبقه
کارگر اين انتظار را دارند که رھبری انقالب را به دست
بگيرد تا وظايف بورژوازی را انجام دھد و نه وظايف
خودش را چون وظايف خودش را بايد در مرحله نامعلوم
ديگری انجام دھد .دقيقا ً ھمين ديدگاه منشويکی باعث شد
گروه منشويک ھا در دولت سوسياليست کرنسکی شرکت
کنند و لنين بر عکس آن ھا به جای شرکت در اين دولت
دمکراتيک ،عطای انقالب دمکراتيک و رھبری آن به
دست طبقه کارگر را به لقای مرحله انقالب دمکراتيک
ببخشد تا طبقه کارگر را برای انجام رسالت واقعی اش
يعنی انقالب سوسياليستی رھبری کند.

حال اگر گرايش مائوئيستی جناب "زدونگ" در ونزوئال
باشد فقط دو راه دارد ،يا بايد بگويد مرگ بر چاوز به
عنوان "بورژوازی کمپرادور" که در اين صورت در
اعماق تناقضات کوری محو خواھد شد و يا بايد دولت
وی را به عنوان نماينده بورژوازی ملی ونزوئال پذيرفته
و تا مرز ادغام در دولت وی از آن دفاع کند .چنين سياه
و سفيدی ديگر يکسره بی ربط به آن تعبير جادويی ايشان
خواھد شد که موضوعات را بستگی به "تحليل مشخص
از شرايط مشخص" می کند .اين فرمول که برای
مائويست ھا بيشتر بھانه طفره رفتن از خود تحليل است،
ھمواره در حد جمله پردازی باقی می ماند به جای خود
تحليل .در غير اين صورت تحليل مشخص شما مائوئيست
ھا از شرايط مشخص ونزوئال دوره چاوز باالخره چه
بود که يا بايد با انواع موارد دمکراتيکی که خود مائو ھم
از حل آن ھا عاجز بود در تقابل قرار می گرفتيد و در
صفوف کلی دشمنان چاوز ،از جمله آمريکا می ايستاديد
و يا با انواع رفرم ھا و اقداماتی نظير کنترل کارگری
توافق کرده و شعار سرنگونی دولت چاوز برای
برقراری حکومتی که بايد ھمان تکاليف را به شدتی
بيشتر يا کمتر پيش ببرد ،جناب "زدونگ" چگونه می
تواند با اتکا به فلسفه مائوئيستی خود چنانچه چاوز را
نماينده "بورژوازی ملی" قلمداد کند ،خواھان سرنگونی
دولت او باشد ،اما ضمنا خواھان اتحاد با او منتھا به
رھبری طبقه کارگر باشد! آيا اين به اين معنی نيست که
مائوئيست ھا استعداد کافی برای دوست بودن با چاوز را
دارند به شرطی که خودشان در قدرت باشند!؟ اين يعنی
اينکه "بورژوازی ملی" می تواند در جھت منافع طبقه
کارگر قرار گيرد به شرطی که رھبری آن در دست خود
طبقه کارگر باشد و گرنه ھمان "بورژوازی ملی" مستعد
اتحاد با طبقه کارگر دفعتا ً به بورژوازی دشمن طبقه
کارگر تبديل می شود!
بايد گفت با وجود اين بورژوازی سياستمدار چرچيل ،بايد
خوش بحال آن ھا باشد که نظريه پردازی ھای مائوئيستی
در چپ دارای دست باال و ھژمونيک باشد ،چون به اين
ترتيب در مواقع احساس خطر خواھند گفت ،قبول،
بفرمائيد رھبری در دست شما باشد به شرط اين که وارد
آن يکی تضاد که اسمش "تضاد اصلی" بود و نه عمده،
نشويد! برای بورژوازی چه تفاوتی دارد رھبری در
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دست چه کسی باشد وقتی قانون مالکيت خصوصی
ھمچنان محترم شمرده شود ،چون آن ھا به مراتب از
مائويست ھا با ھوش ترند و خوب می دانند رھبری در
نام آن حزب مائوئيستی با يک دوجين اسامی الف الم ميم
نيست ،بلکه قدرت اقتصادی است که رھبری و اراده
طبقاتی را اعمال می کند.
شھاب زدونگ:
البته شما حوصله پلميک با من را نداريد ولی دست از
پرگويی ھم بر نمی داريد! از اين رو که تمام مطالبی که
گفتيد يا تکرار مکررات بی مايه تروتسکيستی است يا
بارھا و بارھا و ازجمله در کامنت ھای باال جواب گرفته
نيازی نمی بينم دوباره به شما "جواب" دھم .ضمن اين
که نه وقتش را دارم و نه حوصله اش را .شما دولت
چاوز امروزی را نوعی از سوسياليسم و حتی ضد
امپرياليست می دانيد ،بين چاوز ديروز و مادوروی
امروز با ژنرال ھايش خط مرز ھای معين رسم می کنيد
و  ....خوش به حالتان! اما ھمان طور که در خط اول
کامنت ھايم نوشتم شما حتی يک لحظه ھم واقعا ً بر سر
استاتوس باال توافق نداشيد! من واقعا ً حوصله جواب به
مطالب باال که بيش از اين که يک جدل سياسی باشد
پريشان حالی يک تروتسکيست غرغرو است را ندارم.
کسی که از لحاظ تاريخی به جريانی وابسته است که در
طول دوران حياتش ھرگز حتی يک نصفه انقالب را ھم
به جايی نرسانده و جنس غرغرھايش به مائو و
مائوئيست ھا دقيقا از جنس غرغر به لنين در سالھای
 ١٩٢٤ - ١٩٠٥است و آن جا که پابرھنه وارد فلسفه می
شود بيش از ھميشه گل می کارد ...ھمان طور که گفتم با
توجه به اين که بسياری از اين جدل ھای لفظی که شما
راه می اندازيد قديمی است و قبالً پاسخ درخور گرفته
است لينک بحث ھای قديمی را در زير می آورم .پاسخی
به اندازه کافی مفصل که به ھمگرايی ھای ميليتانت با
چاوز )با ذکر منبع( و انحرافات حزب مائوئيست نپال
پرداخته است.
https://www.facebook.com/note.php?note_id
=1907065198171

https://www.facebook.com/note.php?created
&&note_id=1907126119694
ضمنا مقاله ای که ريموند لوتا اقتصاددان مائوئيست و
عضو حزب کمونيست انقالبی امريکا در سال  ٢٠٠٧در
تحليل اقتصاد ونزوئال نوشت را می آورم :دقيقا ھمان
سال ھايی که ميليتانتی ھا به اعتراف عليرضا بيانی با
تمام وجود در "دست ھا از ونزوئال کوتاه" شرکت می
کردند و نامه ھای سرگشاده برای چاوز می نوشتند.
ميراث ھوگو چاوز "سوسياليسم" بوليواری
&http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1066
tb=economy&Id=35&pgn=1

عليرضا بيانی:
 -١جناب "زدونگ" ،در يک بحث رو در رو و آنالين
بھتر آن است که به موضوعات کنکرت مطرح شده در
ھمان صفحه پرداخت وگرنه ھمه کس حرف ھای زده
شده دارد که لينک آن را در پاسخ بگذارد .مثالً برای
نمونه در پاسخ کل مطلبی که به عنوان پاسخ به نوشته من
نوشته بوديد نقدی مفصل با نام "مائو تسه دونگ و انقالب
سه دونگ" نوشتم که در سايت ھا منتشر شد و شما رفتيد
که برای آن جواب بياريد که ھنوزھم رفته ايد که بياريد.
اين ھم لينک اين نوشته.
http://www.militaant.com/?p=582
 -٢من در اين جا از شما پرسش ھای کنکرتی داشتم که
شما به عنوان يک مدعی سياسی که چنين استاتوس ھايی
می گذاريد موظف به پاسخگويی سياسی به آن ھا ھستيد.
مھم نيست پاسخ شما مرا قانع کند يا نه ،شما وظيفه داريد
اين روش را جاری کنيد و قضاوت را به عھده مخاطب
عام بگذاريد .اما شما چنين نکرديد و حواله به جای
ديگری داديد .من اسم اين روش را می گذارم واگذار
کردن بحث .شما در مقابل پرسش ھای زير ترجيح می
دھيد بحث را واگذار کنيد .پرسش ھا از اين قرارند:
الف ،آيا چاوز و دولتش با تحليل مائوئيستی شما نمايندگان
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"بورژوازی کمپرادور" در ونزوئال ھستند که بايد با
شعار مرگ بر چاوز با آن مقابله کرد ،و يا ايشان نماينده
"بوژوازی ملی" ونزوئال است که می تواند به زعم شما
متحد طبقه کارگر باشد به شرطی که رھبری در دست
پرولتاريا باشد؟
ب ،شما در استاتوس باال فرموده ايد:
» انقالب ونزوئال نيازمند يک انقالب واقعی به رھبری
پرولتريا و با شرکت توده ھای زحمتکشان ،سرنگونی و
رھايی از قيود سرمايه امپرياليستی و لگام زدن به
استثمارگران است«.
بسيار خوب ،لطفا ً برای خروج از اين کلی گويی بفرماييد
ماھيت اين انقالب با نام و نشان واقعی اش را معرفی
کنيد .آيا اين يک انقالب بورژوا دمکراتيک است که
رھبری آن در دست ھمان بورژازی دمکراتيک قرار
سوسياليستی؟
انقالب
يک
يا
و
دارد
اگر ماھيت انقالبی که شما "فراخوان" داده ايد ،بورژوا
دمکراتيک است ،نقش گرايش چاوز در انجام وظايف
دمکراتيک چيست و تا کجا می توان از آن حمايت يا با
آن تقابل داشت.
اگر ماھيت انقالبی که شما فراخوان داده ايد انقالبی برای
حل وظايف سوسياليستی است و به ھمين دليل بايد با
ساقط کردن گرايش چاوز و عبور از آن به اين ھدف
رسيد ،پس چرا با صراحت اعالم کرده ايد:
» ما مائوئيست ھا حتی در ونزوئال ھم به دنبال "انقالب
دموکراتيک نوين" ھستيم«
پاسخ به اين سواالت روشن و کنکرت ،شما را به يک
مرحله از آگاھی به تناقضات خودتان منتقل می کند که
اگر سماجت ھا و سخت جانی دھقانی -مائوئيستی را کنار
بگذاريد به سادگی متوجه خواھيد شد ،مائوئيسمی که حتا
در گذشته قابل دفاع نبود اکنون حتا قابل طرح ھم نمی
باشد وگرنه مدافع خود را سخت در تناقضات کالفه کننده
ای قرار می دھد.

مائوئيست ديگری اگر در شرايط مشابه نپال يا ونزوئال
قرار داشته باشد ،بنا بر پايه ھای نظری خود با سرمايه
داری به سازش رسيده و در دولت آن ادغام خواھد شد.
ھر ميزان راديکاليزم دھقانی اين گرايش با ھر ميزان از
جان گذشتگی قادر نخواھد بود اين روند را متوقف کند،
به اين دليل ساده که اساسا ً نظريات مائوئيستی برای فراھم
کردن بستر چنين مماشاتی به وجود آمده است.
در نتيجه و برای شروع اثبات اين ادعا می توان از اين
جا آغاز کرد که اگر حزب "م ل م" يا رنجبران و طوفان
و  ...در ونزوئال حضور داشته باشند و چاوز از ايشان
بخواھد که تعدادی وزير برای کابينه او معرفی کند ،اين
احزاب نمی توانند از اين موضوع سرپيچی کنند به اين
دليل که اوالً ناچارند چاوز را نماينده "بورژوازی ملی"
و نه "کمپرادور" معرفی کند و قبالً در پايه ھای نظری
خود تدارک الزم برای متحد شدن با بورژوازی ملی ديده
شده است .و ثانيا ً در واقع اين تالش يک گرايش
مائوئيستی است که وارد فاز دمکراتيک انقالب شده و
رھبری طبقه کارگر را بر آن اعمال کند .حال اگر در
نپال يا ونزوئال و يا ساير کشورھای با شرايط مشابه،
دولت "بورژوای ملی" از گرايش ھای مائوئيست بخواھد
که تشريف آورده و رھبری تحوالت دمکراتيک را در
دست بگيرند ،اين گرايش ھا يا مبتنی بر نظرياتشان بايد
از آن استقبال کنند و با بورژوازی به سازش طبقاتی
برسند و يا بر خالف نظرياتشان از آن امتناع کنند ،که در
اين صورت به پايان کارکرد گرايش مائوئيستی خود
خواھند رسيد و ناچار می شوند انقراض اين گرايش را
برای ھميشه اعالم کرده و در بھترين حالت به صفوف
مارکسيست ھای انقالبی بپيونداند.
شھاب زدونگ:
تمام مسائل چه کنکرت و چه عام در باال و قبالً پاسخ
گرفته شده .برای دريافت پاسخ با دقت بخوانيد .بيشتر
بخوانيد و کمتر بنويسيد! بحث مختومه است.

چنان چه شما يک به يک و قدم به قدم مراحل اين بحث
را با پرنسيپ ھای سياسی شناخته شده دنبال کنيد،
اينجانب ادعا می کنم که می توانم ثابت کنم ،ھر جريان
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ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
ﺟﻨﮓ
بھروز رضوانی:
من دليلی برای جنگ کالسيک نمی بينم ! آمريکا و
انصار تا به حال ھم دغدغه ھای خويش را کم و بيش
پيش برده اند  .يک ترور اين جا يک خرابکاری آن جا.
ھزينه اش کمتر از جنگ کالسيک می باشد  .صندوق
بانک جھانی پول ھم از سياست رياضت کشی در ايران
راضی است  .پس ديگر چرا جنگ ؟
عليرضا بيانی:
رفيق من ھم به طور کلی با شما موافقم .اما فرض کنيم
رژيم جمھوری اسالمی يقين کرده باشد که تنھا متحدش،
يعنی سوريه را به زودی از دست خواھد داد ،و اين يعنی
حلقه محاصره به ايران تنگ تر خواھد شد .و فرض کنيم
آمريکا برای تعيين تکليف نھايی روند چانه زنی در
شرايط و وضعيت خطرناک کنونی ايران ،از نقطه نظر
داخلی ،چماق جنگ ،آن ھم پس از کنار رفتن بشار اسد
را بر سر جمھوری اسالمی باال ببرد .عالوه بر اين،
خطر انفجار انبار باروت در مرکز جامعه و اوج گيری
درگيری ھای جناح ھای مختلف بورژوازی در باال،
ھمگی يک گزينه را برای دست کم به عقب انداختن
بحران )اگر نگوئيم حل بحران( برجسته می کند و آن در
مرکز قرار گرفتن دوباره رفسنجانی است.
نبايد فراموش کنيم که اين ھمان رفسنجانی است که وقتی
آمريکا به عراق حمله کرد ،با ترس و وحشت فراوان
گفت که اگر در يک رای گيری مردم ايران خواھان
رابطه با آمريکا باشند ،ما مشکلی نخواھيم داشت .اکنون
نوبت ھمان رای گيری است و چنانچه رفسنجانی
کانديدای بی بديل رژيم شود ،به اين معنی اخص خواھد
است.
گرفته
صورت
معامله
که
بود
نماينده منتخب "مردم ايران" روند عادی سازی روابط با
آمريکا را آغاز خواھد کرد و اين سر مويی از مدار
اصلی روندی که احمدی نژاد آغاز کرده بود ،فاصله

ندارد ،بلکه مکمل آن در فاز باالتری است ) طنز و
جوک اصالح طلبان ھم در اين است که ھيچ کاری فراتر
از ھردوی آن ھا نخواھند کرد ،اما ھنوز به طور کامل
در ھم ادغام نشده اند و در صفوف موازی صف آرايی
می کنند( .احمدی نژاد مقدمات اين روند را از طريق به
اجرا گذاردن دستورات سازمان تجارت جھانی ،مانند
خصوصی سازی ھا آماده کرد و اکنون رفسنجانی روبان
منطبق کردن سرمايه داری جمھوری اسالمی با غرب را
قيچی می کند .غير از اين فرايند ،تنھا يک گزينه را باال
می آورد و آن جنگ خواھد بود .برای ھر دو طرف چاره
ای به جز اين باقی نخواھد ماند ،اما طرف ايران حتا
تصور تدارک عليه جنگ را ھم نخواھد کرد و با "دقيقه
 ،"٩٠برخالف سياستمداران گيجی مثل صدام حسين و
قذافی خوب آشنا است .وضعيت جمھوری اسالمی
وضعيت ثانيه ھای قبل از دقيقه  ،٩٠يا اصالً وضعتی در
وقت اضافی است.
روزبه امامی:
رفقا ،چيز ھايی که نوشتيد جالب و قابل تامل است ،اما
يک چيز مھم ديگر وجود دارد که نمی دانم به چه علت
در سخنان ھيچ يک از شما  -و ديگران -به چشم نمی
خورد و آن برخورد کمونيست ھا با جنگ ناخواسته از
زاويه ی عملی است .به نظر من سوال اين است :چنانچه
مستقل از خواست ما ،سرمايه داری شبه فاشيست حاکم
بر کشور با امپرياليسم درگير شود ،چپ و متحدان طبقه
کارگر چه بايد بکنند؟ تکرار اينکه چنين جنگی
امپرياليستی است و برای تضمين منافع سرمايه داران و
بين جناح ھای مختلف بورژوازی واقع می شود و ھی
برای برقراری صلح سوت کشيدن و دست زدن و عليه
خشونت شعار دادن ،ھيچ چيز را از زاويه منافع طبقه
کارگر حل نمی کند .اين کارھا را حقوق بشری ھا و
رويزيونيست ھا به اندازه کافی می کنند و نيازی به
کمونيست ھا در اين عرصه نيست! آنچه ديگران نمی
کنند و وظيفه چپ انقالبی ست اين است که اوالً ثابت کند
که مسئول حقيقی جنگ آخوند ھای جنايتکارند و تا ايشان
در قدرت ھستند ،صلح واقعی و عدالت اجتماعی برای
زحمتکشان وجود نخواھد داشت ،ثانياً ،ترھات دفاع
طلبانه و شووينيستی که از ھم اکنون زمزمه ھايش به
گوش می رسد )در نوشته ھای حق بگيران مختلف
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سرمايه داری نظير خانبابا تھرانی ،حسين باقرزاده و و
توده ای اکثريتی ھا( را افشاء کند و نشان دھد که اين
رويکرد به جنگ ،يعنی ايستادن در پشت سر جمھوری
اسالمی به بھانه تجاوز امپرياليستی و  ،...بدترين خيانت
به مردم و کشور است .اين بدان معناست که بايد از
فرصت استثنائی که جنگ ناخواسته در اختيار سرنگونی
طلبان قرار می دھد ،برای تبديل جنگ امپرياليستی به
جنگ داخلی بھره برد و شکست طلبی انقالبی پيشه کرد.
آينده ايران و انقالب )ناتمام( در گرو استفاده از فرصت
يگانه ای است که جنگ پيش خواھد آورد.
عليرضا بيانی:
رفيق روزبه ،در مورد جنگ احتمالی ،بدترين موضع
قرار گرفتن در کنار يکی از اين دوجبھه جنگ است،
گرايش انقالبی خواھان گشايش جبھه سوم خواھد بود .در
اين رابطه بحث ھای مفصل تر را در لينک زير دنبال
کنيد.
http://militaant.com/?p=1861
روزبه امامی:
رفيق ،وقوع جنگ به لحاظ عملی و آغاز درگيری نظامی
بين طرفين ،اجازه تشکيل جبھه سومی را )اال در زمينه
سياسی ايدئولوژيک( نمی دھد .به اين معنا ،اين جبھه
سوم ھم اکنون نيز وجود دارد .در يک زورآزمايی
)عملی( بايد با يکی از قطب ھای بزرگ موجود ھمسوئی
عملی کرد و با ديگری سرشاخ شد ،راه سومی در عمل
وجود ندارد .ھمان حالتی که در جنگ جھانی اول پديد
آمد و کمونيست ھا با وجود آنکه ھمه طرفين مخاصمه را
ارتجاعی ارزيابی می کردند ،شعار چرخاندن سالح به
سوی بورژوازی خودی را می دادند و بعد ھم که انقالب
از درون جنگ بيرون جھيد ،برای تثبيت آن با امپرياليسم
آلمان به شکل جدا از ديگر طرف ھای درگير ،صلح
کردند .تصديق خواھيد کرد که ھر چيزی که در تئوری
درست است ،لزوما ً در عمل به صالح نيست و در نتيجه
چنانچه جنگی واقعا ً در بگيرد ،بايد گذاشت که امپرياليسم
کمر رژيم خونخوار حاکم را بشکند و جامعه از بن بست
سياسی موجود خارج شود .در نمونه عراق که بدترين
مثال موجود در زمينه درگيری ھای نظامی امپرياليستی

و ارتجاعی است ،بعد از سرنگونی صدام بيش از ١٦٠
سازمان و گروه سياسی از جمله چند حزب "کمونيست"
سر از خاک در آوردند .منظورم مطمئنا ً اين نيست که
چنين جنگی را تشويق کنيم که چنين نتيجه ای حاصل
شود ،بلکه صرفا ً اينکه اگر چنين اتفاقی مستقل از
خواست ما افتاد ،بايد از آن حداکثر بھره را به نفع
کارگران و زحمتکشان برد .در مطالب بيان شده در لينک
اول چيزی راجع به جنگ نيافتم .فقط اشاره کوتاھی )فکر
می کنم در صحبت ھای شما بود( به رويکرد حکک به
جنگ در سوريه يا جايی ديگر وجود داشت .من به بقيه
لينک ھا مراجعه خواھم کرد ،اما به ھر حال وجود آن
مباحث در آنجا مغايرتی با طرح آن ھا در اينجا ندارد.
موفق باشيد.
عليرضا بيانی:
به روبه امامی؛
شما در کامنت باالتر می فرمائيد:
» اين بدان معناست که بايد از فرصت استثنائی که جنگ
ناخواسته در اختيار سرنگونی طلبان قرار می دھد برای
تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی بھره برد و
شکست طلبی انقالبی پيشه کرد .آينده ايران و انقالب
)ناتمام( در گرو استفاده از فرصت يگانه ای است که
جنگ پيش خواھد آورد«.
و بعد در توضيحات تکميلی در کامنت بعدی اشاره به
حمله آمريکا به عراق کرده ايد که به دنبال آن بيش از
 ١٦٠سازمان و گروه سياسی از جمله چند حزب
کمونيست سر از خاک درآوردند ،ھرچند بالفاصله
توضيح می دھيد که قصد تشويق جنگ برای به دست
آمدن اين منظور را نداريد ،اما در ھر حال اين مثال به
ھيچ وجه تصادفی آورده نشده.
اين ديدگاه شما خيلی زياد که جنبه "چپی" پيدا کند ،به
قصد اين توضيح است که ما به دنبال جنگ نيستيم ،اما
اگر جنگ شد ناچاريم برويم طرف نيروی قوی تر عليه
نظام به تعبير شما " شبه فاشيستی"! تنھا جنبه نسبت
"چپ" اين اشاره ،تبديل کردن جنگ امپرياليستی به
جنگ داخلی است ،اما در لحظه بعد سر از تسليم طلبی
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در می آورد و در ھمان اولين شليک ھای جنگ داخلی
دست ھا را به نفع جنگ طلبان امپرياليستی باال می برد.
به اين معنی که از يک "چپ" خفيف بالفاصله به اولترا
راست منتھی می شود.
ديدگاه ديگری که سوی ديگر نظريه شما قرار می گيرد،
در چنين شرايطی به جای قرار گرفتن در کنار قدرت
قوی تر خواھان دفاع از طرف ضعيف تر يعنی "ايران"
است .مفھوم ايران در اين ديدگاه ،کوه ھا و درياھا و
اراضی که چيزی به نام ايران را شکل داده نيست ،دقيقا
دفاع از جمھوری اسالمی در مقابل جبھه امپرياليست ھا
مد نظر اين ديدگاه است .به نظر من ھر دو ديدگاه شما و
طرف مقابل به کلی با مارکسيزم انقالبی مغايرت داشته و
حتا در تقابل با آن قرار می گيرد .نھايت آن چه که از
عمق نظرات شما می تواند بيرون بيايد دفاع از
دمکراسی ،نه حتا از طريق عمده کردن تضادھای درون
نظام سرمايه داری ،بلکه قرار گرفتن در کنار قدرت
برتر آن عليه قدرت ضعيف تر "ارتجاعی" ،است.
اگر شما نتوانيد بر اساس اين نظرتان ثابت کنيد که
حمايت از قدرت امپرياليستی در حمله به جمھوری
اسالمی امکان بروز و رشد جنبش سوسياليستی و
استقرار حکومت کارگران در ايران را فراھم خواھد
کرد ،و تنھا با مفاھيم کلی و گنگ مانند دمکراسی قصد
توجيه آن را داشته باشيد ،در اين صورت قبل از اثبات
مارکسيستی بودن نظرتان بايد به وسيله يکی چند دليل
محکم فاصله اين نظر را از نظريات طيف سلطنتی و
مجاھد و نظاير آن ترسيم کنيد تا خصلت اصلی ديدگاه
شما روشن شود .اشاره به مفاھيم ناروشن مانند
"رويزونيستی" و نظاير آن روشن کننده خصلت ديدگاه
شما نخواھد شد ،برای اين منظور ضروری است منفعت
طبقه کارگر در اثر حمله نظامی امپرياليست ھا به ايران
را نشان دھيد ،و نه "دمکراسی" که بيش ھر چيز منفعت
ھمان امپرياليست ھا و متحدينش را تامين می کند.
برای سھلوت در ورود به اين سطح بحث بد نيست که
خصلت سرنگونی طلبی مورد نظر خودتان را روشن
کنيد .بديھی است که ھر تحول اساسی در ايران از
سرنگونی نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی می
گذرد ،اما برای سرنگونی اين نظام نيروھای مختلف

سرنگونی طلب نيز در صف ايستاده اند .نوع و خصلت
سرنگونی طلبی است که اين صفوف را از يکديگر
متمايز ميکند .مختصراً و در اين مجال اشاره می کنم که
ھمسويی با قدرت ھای امپرياليستی برای سرنگونی
جمھوری اسالمی ،مخرج مشترک اساسی با طيف
بورژوايی سرنگونی طلب است .در نتيجه مقدمتا ً مايلم
بدانم نقطه تمايز فکری شما با اين طيف دقيقا کدام ھا
است.
با تشکر از توجه شما.
روزبه امامی:
دوست گرامی ،با پوليميک ھای اسيدی از اين دست  -که
تنھا چيزی که در آن ارزش ندارد ،سعی در درک و فھم
نظرات طرف مقابل است  -تعجبی ندارد که ھيچ گونه
اجماعی بين ما جماعت چپ حول تئوری انقالب و مسائل
مرتبط شکل نگرفته و بحث ھا با انواع و اقسام انگ و
برچسب پايان می يابند .بنده نمی خواھم وارد اين بازی
قديمی شوم ،دستکم در اين سطح از مباحثه ،لذا به جای
استفاده از اين شيوه ،تقاضا می کنم از انگ زدن و
تخريب خودداری کنيد و به موضوع بيشتر توجه فرمائيد!
باری ،آنچه بنده سعی داشتم بگويم اين است که وقتی شما
می گوئيد بدترين چيز قرار گرفتن در کنار يکی از دو
جبھه موجود است) ،يا رژيم و يا امپرياليسم( و خواستار
جبھه سومی می شويد ،بايد دقت کنيد که اين جبھه سوم از
قبل در زمينه تئوری موجود بوده و ھست ،به اين معنا که
با دو جبھه ديگر) ،رژيم و امپرياليسم( ،مرزبندی سياسی
وجود دارد .و اما اگر منظور جبھه عملی است )که به
نظر می رسد منظور شما آن باشد( ،تشکيل آن نيز اوالً
مستلزم وجود عناصری است که بايد آن را تشکيل دھند و
آن عناصر قبل از ھر چيز ،ھسته ھا ،سازمان ھا و
احزاب چپ و کمونيست می باشند! آيا شما معتقديد که اين
عناصر در حال حاضر وجود دارند و توافقی ميان آن ھا
بر سر محتوای سياسی جبھه و کار جبھه ای شکل گرفته
است؟ در شرايطی که با کمال تاسف طبقه کارگر ايران
از نمايندگی سياسی که ھيچ ،از نمايندگی صنفی خود نيز
محروم است و چپ انقالبی تار مار شده و سازمان ھای
انقالبی آن از ھم پاشيده اند ،مشکل بتوان پذيرفت که
عناصر الزم برای تشکيل چنين جبھه ای دستکم در
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شرايط حاضر موجود است و به توافق دست يافته اند.
استحضار داريد که وجود "جبھه سوم" در جنگ  -که
يک اقدام عملی است و با عرصه سخنرانی و عبارت
پردازی فرق ھای اساسی دارد – موکول به وجود داشتن
واقعی است ،يعنی بايد نيروی مادی مسلح آماده عمل
داشت ،در غير اين صورت *وجود* آن زير سوال
است ،برخورد با آن دو طرف ديگر که جای خود دارد.
ثانياً ،عرصه عمل ،قانونمندی خاص خود را دارد و در
زمان درگيری دو حکومت که يکی از آن ھا بر کشوری
که ما در آن مبارزه می کنيم حاکم است و آن ديگری می
خواھد )دوباره( بر آن حاکم شود ،شما نمی توانيد از
ھمسويی عملی )که با ھمسو بودن نظری بودن فرق
دارد( امتناع کنيد .بگذاريد مثالی بزنم تا نظرم روشن تر
شود :می دانيم که بعد از فوريه  ،١٧دوره  ٨ماھه ای در
تاريخ بلشويسم گشوده شد که بخشی از آن به "روز ھای
ژوئيه" مشھور است .در آن روز ھا کودتايی عليه دولت
موقت کرنسکی از سوی فرمانده ی قوای مسلح خود آن
دولت ،يعنی ژنرال کورنيلف صورت گرفت تا نه تنھا
ت به گفته کورنيلف شل و ول کرنسکی را ساقط کند،
دول ِ
بل بلشويک ھا را نيز برای ھميشه از صحنه ی سياسی
روسيه حذف نمايد .در آن روز ھا ،بلشويک ھا نه تنھا
تظاھرات عليه دولت کرنسکی را تعطيل کردند ،بلکه
"کميته ھای مبارزه با ضد انقالب" را تاسيس نمودند و به
مقابله با کودتا پرداختند .بسياری از طرفداران کرنسکی
در اين کميته ھا عضو بودند و به قول يکی از بلشويک
ھايی که خاطراتش را در مورد آن روز ھا نوشته ،آن ھا
از يک سنگر به سوی قوای کودتاگر شليک می کردند.
اين معنای ھمسويی عملی است .ھيچکس ھم اعتراض
نکرد که چون سرنگونی دولت موقت در دستور کار
حزب قرار گرفته و حتی تدارکات آن در حال انجام
است ،از قوای وفادار به دولت کرنسکی فاصله بگيريم و
از ھمسويی بپرھيزيم و جبھه سوم درست کنيم! برای فھم
اين نکته الزم نيست که آدمی فارغ التحصيل "مدرسه
نظامی َسن سير" پاريس باشد .ھر کسی می فھمد که در
ت من است،
دشمن
صحنه ی عمل،
دشمن من ،الزاما ً دوس ِ
ِ
ِ
دست کم موقّتا ً و تا زمانی که وقت حل تضاد ھای فی ما
بين با او نيز فرا برسد .منظور اين است که گرچه در
عرصه نظری ھر دوی آن ھا دشمن ھستند ،اما در
عرصه ی عملی بايد بين نيرويی که فوراً در پی نابودی

عملی شماست و آن که ھنوز به آن مرحله نرسيده ،فرق
گذاشت.
شما بنده را به "تسليم طلبی در ھمان اولين شليک ھای
جنگ داخلی و باال بردن دست ھا به نفع جنگ طلبان
امپرياليستی" متھم می کنيد ،اما من ھر چه نوشته شما را
باال پايين کردم ،دليلی در اثبات اين ادعا نيافتم ،ممنون از
توجه شما
عليرضا بيانی:
دوست گرامی روزبه امامی؛ شما در ابتدای کامنت باال
فرمده ايد:
» لذا به جای استفاده از اين شيوه ،تقاضا می کنم از انگ
زدن و تخريب خودداری کنيد و به موضوع بيشتر توجه
فرمائيد!«
من دقيقا ً متوجه نشدم کدام جمله يا کلمه ای از طرف من
جنبه تخريب شما را داشته است .من که نه می دانم
گرايش شما چيست و نه دقيقا ً از چه چيز دفاع می کنيد،
حتا اگر قصد انگ و تخريب می داشتم نمی دانستم چه
چيزی را بايد تخريب کنم! اشارات من به نظراتی بود که
ھرکدام طيف مشخصی را به دور خودش جمع کرده
است .به ھر رو مواردی در بحث اخيرتان وجود دارد که
مايلم به آن ھا پاسخ داده ونشان دھم که استنباط و برداشت
شما از آن به کلی اشتباه است .مثالً موضوع کورلينوف و
کرنسکی و موضع بلشويک ھا و ربط دادن آن وضعيت
به جنگ احتمالی امپرياليست ھا و جمھوری اسالمی.
منتھا قبل از ورود به اين بخش از بحث می خواستم از
شما خواھش کنم ،آن کلمه يا جمله ای که از سوی من
خطاب به شما و با قصد انگ و تحريب بيان شده را در
داخل گيومه در يک کامنت جداگانه به من نشان دھيد و
منتظر بمانيد تا با وجود صحت ادعای شما بالفاصله عذر
خواھی کنم ،و اگر نتوانستيد مواردی از من ،در اثبات
ادعای خود نشان دھيد ،اجازه دھيد اين بار من مدعی
شوم که اين روش خود مصداق بارز تخريب است و در
اين صورت عالقه چندانی به ادامه اين بحث نخواھم
داشت .در نتيجه مشتاقانه منتظر ارائه نمونه ھايی از
سوی شما ھستم که اين ادعا را ثابت کند.
با تشکر از توجه شما
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داشته باشيم به معنی گرايش مشترک نيست.

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
آذرﻳﻦ و ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻜﻤﺖ
عليرضا بيانی
ھرگز معلوم نشد چرا ايرج آذرين از منصور حکمت جدا
شد .اين ھمه کلی گويی از باال به او اجازه چنين گسستی
را نمی دھد.
علی اسماعيلی
يعنی اينقدر بی خبری از تاريخ آن جريان و مواضع
ايرج آذرين و حکمت؟
عليرضا بيانی
اين موضوع ربطی به خبر و خبرنگاری نداره .گرايش
مشترک آذرين و منصور حکمت موضوع باال است و
کسی که بايد اين را بفھمه خيلی ساده خواھد فھيمد.
علی اسماعيلی
رفيق بيانی گرامی ،چرا اتفاقا بسيار ربط دارد .کسی که
حکمت دوره بعد از جدائی از حزب کمونيست ايران را
نخوانده باشد نميتواند متوجه بشود که از مارکسيست
کامال گسست کرد و ميتوان در مواضعش ھم رد پای خط
سوم و نيو ليبراليسم را يافت و ھم ناسيوناليسم ايرانی ،و
يا در بھترين حالت بالنکيست پا در ھوای بود .امروز
اعوان و انصارش را خودت که می بينيد ديگه .نقد اتحاد
از جانب رفيق ايرج موضع درستی است .فرض کنيم
سازمان شما با سازمان من )باز فرض کنيم من ھم
سازمانی دارم و يا عضو سازمانی ھستم (.اتحاد بکنيم.
عمرا نميتوانم با تو اتحاد داشته باشم .ممکن است اگر
نيروی داشته باشيد با تو آکسيونی يا تظاھرات مشترک
بگذارم ،اما اتحاد نميکنم چون سر ھزار تا موضوع با تو
جدل و درگير ميشوم در ھمين فيس بوک چند بار با ھم
جر و بحث داشته ايم ميدانم اتحاد با تو فقط اعصاب
خوردی برای من می آورد .ممکن است ھمسايه خوبی
باشی و رفيق خوبی باشی .اما در دنيای سياست ھزار تا
اختالف جدی با تو دارم .اگر با ھم مشترکات کوچکی

س .انصاری
علی اسماعيلی عزيز ،به نظر من تو اگر با چشم نفرت
بيجا و غيرسيای به مسئله نگاه نكنی ،اين را می بينی كه
ايرج آذرين ،حداقل در  ٢٥دقيقه اول بحثش ،تماما
بحثھای منصور حكمت را دارد تكرار می كند .خود ايرج
آذرين به اين نتيجه رسيده است كه بحثھای دوران جدائی
مستعفيون از حككا غلط بودند .او االن دارد بحث
"سناريوی سياه و سفيد" را تحت عنوان "سوريه ای شدن
ايران" مطرح می كند .من توصيه دوستان و رفيقانه به
تو می كنم ،ھمچنانكه ايرج ھم در بحثش ماالم از اين
توصيه ،اما ضمنی ،است كه برو بحثھای منصور حكمت
را با دقت و بدور از دشمنی بی جا و غيرسياسی بخوان و
متوجه می شوی كه بعد از  ١٤سال برگشته ھمان
حرفھای حككا را می زند.
عليرضا بيانی
دوست گرامی علی اسماعيلی؛ من اساسا مانند شما معتقد
نيستم که منصور حکمت تا دوره ای مارکسيست بوده و
پس از آن از مارکسيسم گسست کرده ،شما که اين را
ميگوئيد به اين دليل است که چاره ديگری نداريد ،چون
اگر برای منصور حکمت يک دوره گسست از
مارکسيسزم کشف نکنيد ،و مانند من وی را از ابتدا
خارج از مدار گرايش مارکسيستی ارزيابی کنيد ،آنوقت
اين دفاع خجوالنه شما از ايرج آذرين دچار پاردوکس
خواھد شد .به اين معنی که آنوقت اين سوال جلوی ايرج
آذرين قرار ميگيرد که چگونه توانسته با کسی که از اول
مارکسيست نبوده برود پای ساختن يک حزب ،و حتا پس
از آن دوباره حزب تازه ای تاسيس کند و در تدوين
برنامه آن که برنامه دنيای بھتر باشد سھم برابر ) و شايد
حتا سھم بيشتر( داشته باشد .در نتيجه اين وضعيت يا بايد
با فرمول اجی -مجی -الترجی حل شود و به گونه ای
زير فرش جارو شود ،که در واقع نيازمند طرفدارانی
خواھد شد که مانند خود شما اساس فعاليتش طرفداری
باشد و نه دخالت گری مارکسيستی؛ و يا به روش
مارکسيستی توضيح داده شود ،که با غيبت چنين
توضيحی ،ادعای من ثابت می شود که وی ھرگز از

ﺷﻤﺎرة  -60اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

١٢٣

مدار گرايش منصور حکمت که به زعم من گرايشی است
سانتريستی گسست نکرده و اينگونه ماستمالی کردن ھا
ھم مخصوص چنين گرايشی است.
اما برای ساده کردن موضوع در سطح عالقه طرفدارانی
نظير خود شما بايد بگويم ،شما نميتوانيد يک -چندتا فکت
و سند اساسی ارائه کنيد که نشان دھد ايرج آذرين از يک
مقطعی به بعد ديگر دارای ھمان گرايشی نبوده که
منصور حکمت بوده است ،اين کار عالوه بر دردسرھای
زيادی که برای شما ايجاد ميکند ،عملی ناموفق نيز
خواھد بود .در نتيجه باز ھم بايد به روش ھمين گرايشی
که به زعم شما ايرج آذرين از آن گسست کرده اسيت،
موضوع را وارد توضيحات کلی گويی کنيد که به اين
ترتيب دوباره ادعای من مبنی بر عدم گسست از گرايش
منصور حکمت را ثابت خواھيد کرد.
تمام موفقعيت ايرج آذرين در جدا کردن سرنوشت خود
از منصور حکمت در پياده شدن از قطاری است که
منصور حکمت آن را بر روی ريلی قرار داد که ايرج
آذرين برای آن مقصد مطلوبی را نمی بيند ،اما اين به
معنی گسست از چارچوب فکری و جھت يابی منصور
حکمت نبود بلکه فقط به دليل نگرانی از آينده آن مسير
ايشان خود را بی مسير کرد و از آن به بعد به جای
نسشتن در قطاری با مسير انحرافی ،و به جای انتخاب
مسير بھتر  ،در ايستگاه بالتکليف نشسته است تا ببيند چه
می شود.
ايرج آذرين ھرگز نتوانست به قطب مقابل منصور
حکمت تبديل شود بلکه به موازات آن و يا بھتر بگويم در
رقابت با آن قرار گرفت .به اين ترتيب برای عده ای ھم
که مايل نبودن جذب نيروی جاذبه منصور حکمت شوند
اما مداری بھتر از آن را ھم نمی شناختند ،به اميدی تبديل
شد که بدون خروج از مدار سانتريستی ،خود را از حزب
کمونيسم کارگری جدا کنند .شبيه به اين وضعيت در
اوايل انقالب بين سازمان فدايی و مجاھد وجود داشت .در
آن موقع که عالقه وافر به راديکاليسم خرده بورژوايی
در بين جوانان وجود داشت ،طرفداری از فدايی خلق
افزايش پيدا می کرد ،اما مشکل فدايی شدن اين بود که
يک گرايش مذھبی به شمار نمی رفت و جوانانی که در
جامعه مذھبی و باورھای آن تربيت شده بودند بسيار
سخت بود که به دليل تمايالت بالنکيستی" ،دين و ايمان"

خود را کنار بگذارند ،برای ھمين به سراغ سازمان
سياسی می رفتند که دارای ھمانمقدار راديکاليسم خرده
بورژوايی بوده ،با اين فرق که اتصاالتش به آسمان
گسسته نشده باشد ،به ھمين دليل سازمان مجاھدين از
نظر جاذبه به موازات گرايش موازی خود يعنی فدايی در
حال رشد بود.
حال بايد به شما بگويم که شما نيز که به تصور خود
طرفدار منصور حکمت نيستيد ،از طريق طرفداری از
گرايش ايرج آذرين در واقع در ھمان مدار منصور
حکمت قرار ميگيريد ،گيريم در ريل موازی با آن و يا به
انتظار نشسته در ايستگاه .بنابراين کامال طبيعی است که
استدالالت شما در مورد اتحاد ھم به ھمان اندازه کلی
گويی و بی محتوا باشد که استدالالت ايرج آذرين است.
ايرج آذرين در اين ويدئو که سواالت در آن روشن
نيست ،در مورد اتحاد عمل حتا يک خط بحث ندارد که
ارائه کند و به ھمين دليل ناچار می شود به صورت نوک
زدن به موضوع آن را زخمی کرده و بی پاسخ از آن
عبور کند .شما ھم برای ادای سھم "ھواداری" به
وضعيتی از آن بدتر رسيده و فکر ميکنيد که کسی مثل
من به دنبال اتحاد با کسی مثل تو است که ھنوز تکليف
نھای ات با "روز کومله" حل نشده است! در صورتيکه
اگر حتا شما بخواھيد چنين اتحادی داشته باشيد ،در واقع
چيزی برای متحد شدن نخواھيد داشت ،و اين در حالی
است که اساسا بحث »اتحاد عمل« در گرايشات درون
جنبش کارگری است و نه "ھوادار" ايرج آذرين با اين و
آن .شما ھروقت توانستيد اين ايده را با ايده بھتری کنار
بزنيد ،تازه فقط توانسته ايد وارد مدار بحث منطقی شويد،
اما تا وارد شدن به مدار مارکسيستی ،با عرض معذرت
ھنوز فاصله زيادی خواھيد داشت و درنتيجه تمايل قلمبه
شده از موضع باال که وجه اساسی اشتراک ايرج آذرين و
منصور حکمت است در شما نيز ور قلمبيده باقی خواھد
ماند.
با تشکر از توجه شما
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ا

ﺳﺮدﺑﻴﺮ:
ﻣﺎزﻳﺎر رازي

ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﺷﻤﺎره:
ﻣﺎزﻳﺎر رازي ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ،ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﻲ،
آرام ﻧﻮﺑﺨﺖ ،آرﻣﺎن ﭘﻮﻳﺎن ،ﻛﻴﻮان ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﻲ ،و
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
contact@militaant.com

ﻧﺸﺎﻧﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ:
www.militaant.com

ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻣﻴﻠﻴﺘﺎﻧﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﺮ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

رﻓﻘﺎ! در ﺣﺪ ﺗﻮان ،ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﻴﺪ!

