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حملۀ نظامی به سوريه و موضع مارکسيست ھای
انقبی ايران
در روزھای اخير ،طبل ھای حملۀ نظامی دولت ھای
امپرياليستی آمريکا ،بريتانيا و فرانسه ،به ھمراه متحدين
منطقه ای آن ھا ،عليه مراکز شميايی )و احتما نظامی(
سوريه ،به صدا در آمده است .حتی ويليام ھيگ ،وزير
امور خارجۀ بريتانيا ،در کنفرانسی مطبوعاتی به تاريخ
 ٢٨اوت  ٢٠١٣اعم کرد که بريتانيا معتقد است حتی
بدون تأييد شورای امنيت سازمان ملل ھم بايد اقدامی عليه
حکومت سوريه انجام شود .اوباما پيش از اين در تاريخ
 ٢۴اوت  ٢٠١٣نشستی با شورای امنيت ملی آمريکا
داشت .يک مشاور عالی رتبۀ حکومت آمريکا،
اطعيهای را برای مطبوعات قرائت کرد که پس از
ماهھا لحن جديدی را نشان میداد .اين اطعيه ،با اشاره
به گزارشھای تکاندھنده در مورد استفاده از گازھای
سمی در حومۀ دمشق میگويد» :در اين لحظه ديگر کمتر
ترديدی در استفاده رژيم سوريه از گازھای سمی عليه
شورشيان وجود دارد .اجازۀ بازديد به بازرسان سازمان
ملل ،بسيار دير داده شده ،زيرا مدارک ممکن بر اثر
توپباران مداوم در منطقه از ميان رفتهاند« .تدارکات
امپرياليزم آمريکا نيز بفاصله آغاز شد .پنتاگون،
وزارت دفاع آمريکا ۴ ،ناوشکن مسلح به موشکھای
کروز خود را در سواحل شرقی مديترانه مستقر کرده و
خاک سوريه را در تيررس آن ھا قرار داده است .اما اين
کوبيدن بر طبل برای آغاز جنگ  ٢٩اوت با مانعی رو
به رو شد .اين مانع در واقع فقدان آماده سازی اذھان
عمومی بود .در بريتانيا حزب اپوزيسيون کارگر اعم
کرده است که مخالف حملۀ نظامی است و چنين مواردی
در فرانسه ھم ديده شده است .در آمريکا نيز ،طبق آمار
اخير خبرگزاری رويترز ،شصت درصد آمريکايیھا با
دخالت نظامی مخالفند و فقط  ٩درصد با آن موافقند .حتی
اگر ثابت شود که رژيم اسد آغازکنندۀ حملۀ شيميايی بوده
است ،فقط  ٢۵درصد موافق حملۀ نظامی خواھند بود .در
حاشيۀ اين رخدادھا در ھفتۀ پيش ،چند سوال مھم را بايد
پاسخ داد.
سؤال اول :چه کسی از مواد شيميايی عليه مردم سوريه
استفاده کرده است؟

اين سؤال ھنوز پاسخ مشخصی از سوی نھادھای مستقل
بين المللی نيافته است .در ضمن ا ّدعاھای ھيچ يک از
طرفين مناقشه ،يعنی دولت سوريه و دولت آمريکا ،قابل
استناد و معتبر نيست .اين دو رژيم گرچه در شکل
حکومت متفاوتند ،اما در ماھيت طبقاتی ،ھر دو از يک
قماش اند و بايد تأکيد کرد که ھر دو در پيش مرتکب
جنايت عليه بشريت شده اند .آقای ديويد کامرون در نطق
جلسۀ پارلمانی ويژۀ  ٢٩اوت برای توجيه حملۀ نظامی
اعم کرد که استفادۀ مواد شيميايی از سوی رژيم سوريه
در تاريخ بی نظير بوده است .اين سخنان البته کذب
محض ھست .در واقع استفاده از مواد شيميايی و اتمی
عليه مردم بی گناه از خصوصيات بارز خود دولت ھای
امپرياليستی در تاريخ بوده است .نبايد از نظر دور داشت
که وسيعترين استفاده از مواد شميايی و سح اتمی به
وسيلۀ دولت آمريکا و به ترتيب در جريان جنگ جھانی
اول و سپس جنگ جھانی دوم صورت گرفته است.
ايات متحدۀ آمريکا در جنگ دوم جھانی با دستور ھری
ترومن دو بمب اتمی را به قاصلۀ سه روز بر روی
شھرھای ھيروشيما و ناکازاکی انداخت ،ھمين موضوع
در ژاپن بيش از  ٣ميليون نفر را برای سه نسل متوالی
عليل و ناقص کرد .به ھمين ترتيب آمريکا به خصوص
از اوايل دھۀ  ١٩٦٠درگير جنگ در ويتنام شد و اين
مداخت را قريب به يک دھه ادامه داد .بين سال ھای
 ١٩٦٢تا  ،١٩٧١ارتش آمريکا تقريبا ً  ٢٠ميليون گالن
س ّم علف کش را بر فراز مناطق ويتنام ،کامبوج و ئوس
با ھدف از بين بردن موا ّد غذايی و پوشش ويت کونگ ھا
پاشيد .نتيجۀ اين اقدام ،طبق تخمين ھای موجود٤٠٠ ،
ھزار نفر کشته و  ٥٠٠ھزار کودک نوزاد با اختت
جسمی بود .به ھمين ترتيب اين آمريکا بود در سال
 ٢٠٠٤به کاربرد فسفر سفيد در منطقۀ فلوجه دست زد.
در نتيجه به نظر ما اين حملۀ شميايی اخير در سوريه می
تواند از سوی ھر دو جبھۀ درگير جنگ انجام شده باشد،
مگر اين که تحقيقات نھادھای بين المللی مستقل خف آن
را نشان دھد.
واضح است که تمامی اسناد ،مدارک و شواھد پشت
درھای بستۀ سازمان ملل ،مراکز اطعاتی غرب و
ھمين طور رژيم سوريه قرار دارد .بايد با کاناليزه کردن
اعتراضات مردمی ض ّد جنگ و سازماندھی اعتراضات
وسيع و متکی به يک نيروی مادی ،بورژوازی را وادار
کرد که ھمۀ اين اسناد را به ھمراه شرح دخالت ھای
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خود ،رو به عموم منتشر کند تا به اين ترتيب جنايات ھر
دو سو روشن بشود .فقط کافی است که نقش اين رژيم ھا
در کشتار -و ھمين طور تأمين ھزينه ھای نظامی و
کشتار از طريق ماليات گيری سنگين از کارگران و در
عوض تحميق و توھين به جامعه به واسطۀ انتشار اخبار
دروغ و جنگ روانی پرھزينه -آشکار بشود ،تا توده ھای
معترض از نظام سرمايه داری بحران زده ،به خصوص
در مقطع کنونی ،با اعتراضات سنگين ض ّد جنگ و
اعتصابات کارگری و توقف توليد ،تا ح ّد ممکن مانع
دخالتگری نيروھای خارجی امپرياليست و سرکوب ھای
سرمايه داری داخلی بشوند .اين يکی از مطالبات و
وظايف مھم کنونی است.
سؤال دوم :در صورت حملۀ نظامی ،موضع ما چه بايد
باشد؟
بديھی است ما در جنگ بين دو دولت سرمايه داری
ارتجاعی ،نبايد جانب ھيچ يک را بگيريم .مسألۀ اصلی
اين نيست که کدام يک از طرفين موا ّد شيميايی استفاده
کرده است و مقصر اصلی کيست .متمرکز شدن روی اين
موضوع فرعی ،ما را از بررسی موضوع اصلی
منحرف می کند .مسألۀ ما نه ح ّل منازعۀ اين دو سارق،
بلکه بيرون راندن آن ھاست .توده ھا در سرتاسر جھان،
امروز عليه نظام ھای سرمايه داری و برای رھايی خود
از ش ّر اختناق و سرکوب و دزدان محلی بپاخاسته اند .در
غياب نيروی انقبی ،و اين بار با وجود ناتوانی
امپرياليزم در آماده سازی شرايط ذھنی به منظور تحقق
مقاصد خود» ،دزد بزرگ« بين المللی بار ديگر می
کوشد تا برای استفاده از اين موقعيت ،با فريب و تزويز،
وعدۀ به ارمغان آوردن »دمکراسی« را به مردم جھان
دھد .تاريخ امپرياليزم جھانی خود يک تاريخ سرکوب و
ارعاب و چپاول جھانی بوده است .سرمايه داری از بدو
پيدايش خود کاری جز تحميق توده ھا انجام نداده است.
بديھی است که ما در مقابل دولت ھای سرمايه داری
محلی )دزدان کوچک( ،نمی توانيم از امپرياليزم )يا دزد
بزرگ( که خود از بانيان ايجاد چنين رژيم ھای
سرکوبگری در جھان و منطقه از جمله سوريه بوده
است ،حمايت بکنيم .ما در برابر دو جبھۀ درگير جنگ،
يعنی دولت ھای سوريه و آمريکا ،از جبھۀ سوم مردم
ستمديدۀ سوريه و متحدان حقيقی آن ھا در آمريکا و
سراسر جھان حمايت می کنيم.

ما خواھان سرنگونی دولت اسد به دست دولت آمريکا )و
ايادی اش( و جايگزينی آن با يک رژيم سرمايه داری
ديگر نيستيم .بلکه از تشکيل جبھۀ سوم ،متکی به طبقۀ
کارگر ،در تقابل با بورژوازی حاکم بر سوريه و دخالت
ھای امپرياليزم ،صحبت می کنيم به منظور تدارک
انقب سوسياليستی در سوريه و منطقه و کوتاه کردن
دستان امپرياليزم.
تنھا چنين جبھه ای است که می تواند جنگ احتمالی را
ھمزمان به جنگی بر ض ّد ارتجاع داخلی و خارجی تبديل
کرد .يک جبھۀ مستقل و حقيقتا ً انقبی از تمامی سازمان
ھای چپ و مترقی جھان خواھد خواست که با حمايت
ھای خودشان ،آن را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو
گروه ديگر تبديل کنند .مارکسيست ھا به جای فراخواندن
مردم به پيوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و
ارتجاعی ،بايد از تمامی کارگرانی که به ارتش اعزام
شده اند بخواھند که سح ھای خود را به سوی
افسرانشان نشانه بگيرند ،شورای سربازان را تشکيل
دھند ،توده ھا را برای دفاع از کارخانجات و ھم محلی
ھای خود به سح مجھز کنند ،مھارت ھای نظامی را در
سطحی با به توده ھا تعليم دھند و خصه جنگی انقبی
را عليه امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند.
فقط متحدين انقبی قادر ھستند در شرايط بروز جنگ،
از طريق بسيج کردن نيروھای خود در سطح کشور ،و
دست زدن به اعتصاب ھای عمومی و مختل کردن
سيستم ،نيروی متخاصم کشور خود را تاح ّد زيادی وادار
به عقب نشينی کنند .اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و
شکست آن ،و صد البته يک مطالبۀ بسيار دشوار و
غيرمعمول است.
دست ھای امپرياليزم از سوريه و منطقۀ خاورميانه
کوتاه!
مرگ بر دولت سرمايه داری سوريه!
حمايت از امپرياليزم آمريکا و دولت اسد محکوم است!
زنده باد تشکيل جبھۀ سوم در راستای انقب
سوسياليستی در منطقه!
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران
ھفت شھريور  ،١٣٩٢بيست و نھم اوت ٢٠١٣

ﺷﻤﺎرة  -63ﻣﺮداد  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٢

مارکسيست ھای انقبی کشتار مردم مصر را
محکوم می کنند
مأموران پليس و ارتش مصر ،روز شنبه مورخ  ١٧اوت
) ٢۶مردادماه( به مسجد »فتح« در نزديکی ميدان
رامسس در مرکز قاھره حمله بردند .اين حمت ،به
دنبال تيراندازی ارتش و پليس به سوی تظاھرات کنندگان
روز پيش ،تلفات بسياری داشته است .صدھا نفر در
مصر طی اين چند روز به دست دولت ژنرال ھا به قتل
رسيده اند .به گزارش شبکهھای تلويزيونی مصر ،قبل از
حملۀ ماموران پليس ،از منارۀ مسجد فتح به سوی
مأموران پليس و ارتش شليک شد .گفته میشود که
ماموران نيز به اين حمله پاسخ دادهاند .خبرگزاری
فرانسه گزارش داد که مأموران عليه تحصنکنندگان از
گاز اشکآور استفاده کردند و پس از درگيری مسلحانه
بسياری از تحصنکننددگان موفق شدند تا از درون مسجد
به بيرون فرار کنند .مارکسيست ھای انقبی ايران ضمن
محکوم کردن کشتار مردم به دست دولت ژنرال ھای
مصر نکات زير را برجسته می کند:
 -١اقدام اخير ارتش در برکناری و خلع يد مح ّمد مرسی،
ھيچ چيز به جز يک کودتا نبوده است .ارتش مصر يک
بخش مھم از بورژوازی است که منافع تجاری و دارايی
ھای آن بالغ بر ميلياردھا در می شود .برخی
متخصصين ادعا می کنند که اين ارتش ،نزديک به يک
س ّوم اقتصاد را تحت کنترل خود دارد! ارتش ھمواره
برای ثبات و امنيت بلندمدت سرمايه در مصر ،به ويژه
منافع عواملش خودش )!( ،عمل کرده است.
ارتش ،ح ّ
ق برکناری مرسی را ،با وجود اين که او طی
تنھا يک سال به چنين شخصيت منفوری مبدل گرديد،
نداشت .صرفا ً اين که مرسی نمايندۀ يک بخش بسيار
ارتجاعی از بورژوازی بوده است به آن معنا نيست که
کارگران و توده ھا بايد از »ارتش« در مقابل او دفاع
کنند .کارگران و فقرا نبايد از ارتش انتظار ھيچ گونه
بھبودی در وضع خود را داشته باشند.
کودتا ،از يک سو شکاف ھای عميق موجود در درون
طبقۀ سرمايه دار مصر را نشان می دھد و از سوی ديگر
ناتوانی آن از حلّ نسبتا ً مسالمت آميز اين شکاف ھا را.
کارگران ھرگز نبايد به کسانی از قماش البرادعی ،شيخ
ازھر و پاپ ،حزب النور و تمامی کسانی که به کودتای

اخير مشروعيت بخشيدند و تش کردند تا تصوير آن را
به عنوان نوعی حرکت برای نجات مصر از بروز فاجعه
تلطيف کنند ،اعتماد داشته باشند .اين کودتا بدون ترديد
بايد محکوم می شد .معترضينی که بابت بيانۀ السيسی به
ھلھله و شادی در خيابان ھا پرداختند ،اکنون از کوته
بينی خود متأسف خواھند شد.
 -٢اخوان المسلمين )و عروسک خميه شب بازی آن،
ُمرسی( يک نيروی بورژوايی ارتجاعی و نمايندۀ بخش
ھايی از اين طبقه ھستند که سابقاً از قدرت حذف شده و
در دورۀ استبداد نظامی حسنی مبارک ،از انباشت مبالغ
ھنگفتی از ثروت محروم گشته بودند.
مارکسيست ھای انقبی به ھيچ وجه نبايد به پشتيبانی از
مرسی يا اخوان المسلمين درغلتند .اگر ھر
»مارکسيست« سردرگم و گيجی تا ديروز گمان می کرد
که اين افراد ارتجاعی شايد بتوانند بھبودی در زندگی
روزمرۀ کارگران مصر و ديگر اقشار تحت ستم و
استثمار به ارمغان بياورند ،ديگر اکنون نبايد توھمی
داشته باشند! مردم ھم اين افراد ارتجاعی را به مدت يک
سال در قدرت ديده اند و ھم نقشی را که آن ھا از زمان
سرنگونی حسنی مبارک در جامعه ايفا کرده اند.
 -٣دو سال و نيم پس از آن که امپرياليزم امريکا حسنی
مبارک را دور انداخت ) ،(١بورژوازی مصر عميقا ً بر
سر چگونگی جايگزين کردن اين مھره ،به چندپاره تقسيم
شده است .حکومت اوباما آلترناتيو قابل اعتمادی در
برابر رژيم سابق مبارک ندارد )استعفای اخير البرادعی
به عنوان معاون رئيس جمھور موقت مصر در امور بين
الملل را در ھمين راستا بايد ديد(؛ بنابراين درحال حاضر
»بھترين گزينۀ« ايات متحده اين است که استبداد را با
حذف منفورترين چھره ھای آن بازگرداند ،اما در عين
حال کمی چاشنی »دمکراتيک« ھم به آن اضافه کند .اين
که آيا امريکا قادر به تحقق چنين سناريويی می شود يا
خير ،و اين که چنين چيزی احتما ًتا چه مدت دوام
خواھد داشت ،به اقدام کارگران و ساير اقشار تحت ستم و
استثمار بستگی دارد.
 -٤بار ديگر مشاھده کرديم که نضج يافتن شرايط عينی
که می تواند به انقب منجر شود ،ممکن است تماماً
برخف آھنگ شرايط ذھنی باشد .چرا که عامل ذھنی-
يعنی حزب پيشتاز انقبی طبقۀ کارگر -تنھا می تواند از
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طريق مداخلۀ صبورانه و توان فرسای مارکسيست ھای
انقبی در درون مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر و پيوند
دادن اين مبارزات با وظيفۀ نھايی تسخير قدرت به دست
پرولتاريا ،ايجاد گردد.
راه ھای ميانبُر ،اميد کاذب ،اغراق کردن در مورد
اھميت شورش ھا عليه مبارک يا مرسی از طريق
»انقب« خواندن آن ،و ھمين طور موضع فرقه ھای
متنوع به اصطح »مارکسيست« در اين ميان ،ابداً کسی
محوری تسخير قدرت نزديک تر حتی
را به اين وظيفۀ
ِ
يک قدم نکرد!
مارکسيست ھای انقبی بايد تنھا از مبارزات مستقل
طبقۀ کارگر عليه تمامی جناح ھای بورژوازی و گام ھای
آن به سوی ساخت اين استقل -به لحاظ سازمانی،
برنامه ای و به عنوان يک نيروی فعال در ھدايت تمامی
مبارزات توده ھای تحت ستم و استثمار در جامعه-
حمايت کنند.
رھبری
 -٥ما در جھانی زندگی می کنيم که قدرت و
ِ
بمنازع طبقۀ سرمايه دار ،ھر ھفته درحال افشا
تاکنون
ِ
شدن و به چالش کشيده شدن است! اگر به ھمين يک ماه
گذشته نگاه کنيم ،می بينيم بخش اعظم شعارھا و مطالباتی
که در ترکيه ،برزيل و مصر مطرح می شود -به ھمراه
شعارھا و مطالباتی در باقی کشورھای عربی و اتحاديۀ
اروپا شاھده بوده ايم -ھمگی نشان می دھند که فقدان و
عدم بازسازی يک انترناسيونال مارکسيستی انقبی به
روال ھميشه ريشۀ اصلی شکست و ناکامی شورش ھا،
طغيان ھا و اعتصابات عمومی در پنج يا شش سال گذشته
بوده است .سرنگونی سرمايه داری از طريق انقب ھای
کارگری حتی يک بار ھم طرح نشده است .به ھمين
خاطر است که وظيفۀ احيای مارکسيزم بيش از پيش
ضروری شده است.
 -۶مارکسيست ھای انقبی تمايزی بين توده ھای درگير
در فعاليت ھای ض ّدحکومتی و رھبری آن جنبش قايل
است .ما ضمن حمايت از مردم تحت ستم مصر و محکوم
کردن دولت ژنرال ھا ،رھبری اخوان المسلمين را به
عنوان يک حزب ارتجاعی افشا می کنيم.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران
 ٢۶مرداد ١٣٩٢

کودتای ايران :اعتراف  CIAپس از شصت سال
)بخش اول(
امين کاظمی
سرانجام شصت سال پس از کودتای  ٢٨مرداد ١٣٣٢
) ،(١٩۵٣سازمان  CIAبه نقش خود در بازگرداندن
مج ّدد استبداد وحشيانه و منفور شاه اعتراف کرده است.
البته ھنوز نشانی از عذرخواھی ايات متحده يا ھرگونه
اشاره به جبران و غرامت به چشم نمی خورد ،اما اين
اعتراف به مراتب فراتر از نخستين پذيرش رسمی نقش
امپرياليزم آمريکا در ماجرای کودتا می رود .در مارس
 ،٢٠٠٠مادلين آلبرايت ،وزير امور خارجۀ بيل کلينتون،
طی بيانيه ای چنين گفت:
»در سال  ،١٩۵٣ايات متحدۀ امريکا نقش برجسته ای
در ھماھنگی و ھدايت سرنگونی نخست وزير مردمی
ايران ،محمد مصدق ،ايفا کرد .حکومت آيزنھاور بر اين
اعتقاد بود که اقداماتش بنا به ديل استراتژيک موجه
ھستند؛ اما کودتا به روشنی به عقب نشينی برای توسعۀ
سياسی ايران محسوب می شد .به راحتی می تواند فھيد
که چرا اکنون بسياری از ايرانيان ھمچنان از اين مداخلۀ
آمريکا در امور داخلی خود اظھار انزجار می کنند«
نقش امريکا
نقش محوری  CIAدر توطئۀ براندازی برای مردم ايران
و ھرکسی که با ابتدايی ترين واقعايات کودتای ١٩۵٣
آشنا باشد ،کام ًروشن است .ھر بچۀ مدرسه ای در
ايران ھم می داند که کودتا ساخته و پرداختۀ دست CIA
بوده است!
در طی سه دھۀ گذشته شماری از کارگزاران  CIAو
بريتانيا برخی جزئيات عمليات را در خاطرات خود نقل
کرده اند .به خصوص کرميت روزولت ،ھدايت کنندۀ
ارشد کودتا در برنامۀ  ،CIAشرح خود را از رويدادھا
در سال  ١٩٧٩منتشر کرد )و البته نقش خود را به شکل
مبالغه آميزی با برد( .به عوه کتاب ھا و مقات
بسياری ھم از سوی آکادمسين ھای ايات متحده ،بريتانيا
و ايران منتشر شده است.
ديروز به مناسبت شصتمين سال کودتا ،وب سايت
»آرشيو امنيت ملی« دست به انتشار بريده ھای کوتاھی
از »نبرد برای ايران« زد که در واقع يک گزارش داخلی
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 CIAاست که در اواسط دھۀ  ١٩٧٠به قلم يک مورّ خ
درون سازمانی نگاشته شده است .در سال  ،١٩٨١زمانی
که سند مزبور برای نخستين بار آشکار شد ،بخش اعظم
آن حذف گرديده بود ،از جمله ک ّل بخش سوم زير عنوان
»عمليات مخفيانه« که جزئيات کودتا را تشريح می کرده
است .بخش اعظم اين بخش ھنوز ھم در طبقه بندی
محرمانه قرار دارد ،اما اين نسخۀ جديد حقيقت دخالت
 CIAرا که مدت ھاست ھمه می دانند ،عمومی و آشکار
کرده است» :کودتای نظامی که مص ّدق و کابينۀ جبھۀ
ملی او را سرنگون ساخت ،تحت ھدايت  CIAبه عنوان
دستور سياست خارجی ايات متحده صورت گرفت«.
در ادامه آمده است که خطر تنھا گذاشتن ايران در مقابل
»تھاجم اتحاد جماھير شوروی« » ،ايات متحده را
مجبور کرد که  ...به طرح ريزی و اجرايی کردن
 TPAJAXدست بزند« .عبارت  TPAJAXاسم رمز
عملياتی بود که در ھر مرحله به ھمدستان داخلی تکيه
داشت و شامل چند مرحله می شد :تبليغات و پروپاگاندا
برای تضعيف سياسی مصدق ،پرداخت رشوه به اعضای
مجلس ،سازماندھی در درون نيروھای امنيتی ،و تأمين
مالی و تحريک کردن تظاھرکنندگان .آن ھا حتی بايد
روحيۀ شاه بی مايۀ ايران را تقويت می کردند تا او ھم
ھمکاری کند! نخستين تش در روز ٢٤مرداد )١٥
اوت( به شکست انجاميد و شاه از فرط بزدلی به رم
گريخت .سازمان  ،CIAبا استفاده از شبکه ھای وسيع
تماس ھا و ع ّمالی که سازمان جاسوسی  MI6بريتانيا در
دسترس اش قرار داد بود و با کمک ده ھا ھزار در
پول ،اين امکان را داشت که مجدداً در روز  ٢٨مرداد )
 ١٩اوت( تش کند.
اکنون که آمريکا حقيقت را برم کرده ،فشار بر بريتانيا
ھم برای افشای اسناد خود قطعا ً رشد خواھد کرد )از
قرار معلوم بريتانيا سال ھا مشغول تشويق آمريکا برای
عدم انتشار عمومی اين اسناد بوده است!( اين اعتراف
شايد بتواند مردم آمريکا را نسبت به تمايت حکومت
منتخبشان ،و نه ادعاھای آن در حمايت از ارزش ھا و
دمکراسی ،آگاه تر کند .خوشبختانه فضای عمومی در
ايات متحده ،به ويژه پس از افشاگری ھای بردلی
منينگ و ادوارد اسنودن ،بيش از پيش مستعد موشکافی
سياست خارجی آمريکا است.
 ٢٠اوت ٢٠١٣

در محکوميت جنايت کشتار اسرای مجاھدين در
اردوگاه اشرف
 ٣۴سال پيش رژيم جمھوری اسمی برای تثبيت قدرت
خود دوره ای از جنايت سيستماتيک و دائمی را آغاز
کرد ٣۴ .سال سپری شد ،با اين حال قدرت تثبيت شده
ھمچنان نيازمند کشتار ،قتل و جنايت ھر روزه برای بقای
خويش است .اين ذات نظام سرمايه داری جمھوی اسمی
است که با بحران آغاز شده و در بحران غوطه ور است.
در مرکز اين بحران و برای حفظ تعادل درونی آن ،قتل
و ترور مخالفين به عنوان يک عنصر اجتناب ناپذير قرار
دارد .رژيم جمھوری اسمی بار ديگر با کمک مزدوران
متحد خود در عراق دست به جنايتی ھولناک و منطبق با
ذات سرمايه داری زد .حدود ھفتاد اسير مجاھد که سال
ھا است خلع سح شده اند و در حبس ناخواسته به سر
می برند ،به دست جانيان رژيم جمھوری اسمی به
بدترين شکل ،يک به يک و با چشم باز و دست ھای
بسته ،مورد اصابت گلوله در مغز ،چشم و صورت قرار
گرفته اند .انگيزۀ جنايت ھا و عطش ريختن خون به
دست رژيم ،پايان ناپذير است و اين در حالی است که
حدود سه ھزار اسير ديگر ھمچنان در تيررس مزدوران
رژيم جمھوری اسمی در عراق قرار دارند.
رھبری سازمان مجاھدين که روزی بر اساس تدارک
مبارزه عليه امپرياليزم شکل گرفت ،به چنان چرخشی به
سوی ھمان امپرياليزم دچار شد که رشتۀ تمامی ارتباطات
با ھمۀ وابستگی ھای طبقاتی و تمايت گذشتۀ خود را به
طور کامل قطع کرد و ھمواره به انتظار کسب امتيازی
از آن ھا ماند .اما امپرياليزم يک بار ديگر نشان داد که
کارت سوخته ای برای بازی قمار سياست است و بر
اساس اعتماد به آن نمی توان حتی برای يک گام بعدی
نقشه و برنامه ای طرح ريزی کرد .ارتش آمريکا در
جنگ با عراق ،خود اولين موشک ھا را به قرارگاه
اشرف شليک کرد و تعدادی کشته و زخمی بر جای
گذاشت ،از آن پس مسعود رجوی ھرگز به طور زنده و
رو در رو در انظار عمومی قرار نگرفت .حکومت
صدام حسين که پشتيبان فعاليت ھای سازمان مجاھدين
بود ،سقوط کرد؛ رھبران سازمان مجاھدين صرفاً جان
خود را از عراق نجات دادند ،ولی بدنۀ »ارتش« خود را
بدون سح و امکانات در عراق باقی گذاشتند تا در
سياست بازی ھای آينده ،اھرم فشاری در دست آمريکا
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جان َکندن ھای خرده بورژوازی در پروسۀ
دگرديسی به بورژوازی:

در برابر جمھوری اسمی محسوب شود .از آن پس
نتيجۀ ھر امتيازدھی از سوی آمريکا به جمھوری
اسمی ،کشته شدن تعدادی از اسرای َکت بستۀ مجاھد
شد .سازمان مجاھدين نه ديگر از سوی حکومت عراق و
نه آمريکا و نه جای ديگری مورد پذيرش قرار نمی گيرد
و از ھر سو فقط موضوعی برای امتيازدھی و
امتيازگيری تبديل شده است .مزدوران حکومت مالکی از
مجاھدين کشتار می کنند و از رژيم جمھوری اسمی
امتياز می گيرند ،آمريکا که حفاظت از جان آن ھا را
تضمين کرده است تا آن ھا را خلع سح کند نيز برای
کسب امتيازات آيندۀ خود در سوريه به سادگی از جان
اين اسرای بی پناه مايه گذاشته است و جمھوری اسمی
که با شتاب ھرچه بيشتر به سوی مماشات کام ًآشکار
با آمريکا می رود ،به حساب خود اجازۀ کشتار مجاھدين
را امتيازی استثنايی ،قلمداد يا اين گونه وانمود می کند که
امتيازی دريافت کرده تا بتواند از دفاع متحد استراتژيک
اش در سوريه به نفع بقای خود صرف نظر کند.
استيصال و مفلوک ماندن رژيم جمھوری اسمی تا به
اين درجه است که کشتن  ٧٠اسير مجاھد برايش امتياز
تلقی می شود تا به اين وسيله تدارک مماشات را ببيند .در
اين وضعيت مسألۀ حياتی نجات جان سه ھزار اسير
مجاھد از بن بست عراق است .ھيچ نيرويی ،اعم از
رھبری سازمان مجاھدين و حکومت عراق و آمريکا ھيچ
تضمينی برای نجات جان آن ھا که نيست ،حتی بيم آن
می رود که ھر بار از دور قبل قربانی ھای بيشتری از
اين اسرا گرفته شود .محکوميت اين جنايت ھرچند زم
است ،ولی به تنھايی کفايت نمی کند و طيف نيروھای
چپ ،مترقی و انسان دوست اپوزيسيون جمھوری
اسمی بايد برای خروج بی قيد و شرط اين اسرا از
عراق ،بدون توجه به درخواست ھا و شرط و شروط
رھبری سازمان مجاھدين و ساير نيروھای درگير با اين
اسرا در عراق ،تش کنند .بايد کمپين وسيعی برای
نجات جان اين اسرا به راه انداخت ،اين تنھا روزنۀ اميد
برای نجات از محاصره و قتل عام آن ھا است .بايد اتحاد
عملی از ھمۀ نيروھای مترقی عليه جمھوری اسمی به
حول محور نجات جان اسرای مجاھد به وجود آيد که در
غير اين صورت يک به يک بقيۀ آن ھا در معرض خطر
جدی مرگ قرار خواھند داشت.

اصغر کريمی از رھبران حزب کمونيست کارگری ابتدا
نکاتی از گفتار منصور حکمت را به عنوان مقدمه ای بر
بازتکثير مطلبی از او آورد و اين گونه نوشت:

ھای١٣٩٢
شھريور
دبيری١۵ ،
انقبی ايران
مارکسيست
شورایگرايش
شورای دبيری
 ١۵شھريور ١٣٩٢

»ريشه ھای حزب کمونيست کارگری در انديشه و
فرھنگ و مدنيت اروپای غربی است ،نقطۀ مقابل

نقد و بررسی پروسۀ گسست حزب کمونيست کارگری از
موقعيت خرده بورژوايی خود به سوی بورژوازی.
عليرضا بيانی
مقدّمه:
اخيراً پس از انتشار اطعيه ای از سوی رفيق ناصر
احمدی مبنی بر گسست خود از کليت گرايش حزب
کمونيست کارگری ،از سوی مشاورين و اعضای کميتۀ
مرکزی اين حزب واکنش ھايی غير سياسی و مضحک
به اين موضوع نشان داده شد .رفقای گرايش مارکسيست
ھای انقبی در دفاع از گسست رفيق ناصر احمدی
دخالت گری ھايی کردند که موجب خشم و عرق کردن
مضاعف کادرھای اين حزب شد .آن ھا منطبق با سُنت
جا افتادۀ حزب کمونيست کارگری در مواجھه با نقد و
چالش نظری توسط مخالف خود شروع به برخوردھايی
سيستماتيک ،از پليسی و شبه پليسی گرفته تا عقب مانده
در حد فرھنگ فئودالی ،کردند .ھمۀ نيروھای چپ درگير
با مسائل کارگری ،اين حزب و روش برخود آن را به
خوبی می شناسند ،بنابراين نيازی به افشای آن نيست.
روش برخود عقب مانده ،شبه فئودالی و غير سياسی و
مافيايی اين حزب بخشی از طبيعت ذاتی اين حزب است
و اساسا ً اين حزب با ھمين روش برپا شده است .در نتيجه
نيازی به واکنش يک به يک در مقابل ھر برخورد
ھيستريک کادرھای اين حزب مثل ناصر اصغری و
حبيب بکتاش احساس نمی شد تا اين که اصغر کريمی
بيانيۀ انشعاب طبقاتی اين حزب ،از راديکاليزم دھقانی به
سوی مدنيت بورژوازی را منتشر کرد .اين موضوعی
است که بايد مورد بحث و نقد قرار می گرفت و در نتيجه
بھانه ای شد که به جنبه ھايی از واکنش ھای ساير
کادرھای حزب کمونيست کارگری نيز در ھمين نوشته
پرداخته شود.
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فرھنگ و انديشۀ ملی اسمی و ناسيوناليسم و چپ بومی
و شرقزده .نقطۀ مقابل آن چه سرمايه داری دولتی به اسم
)(١
کمونيسم در چين و روسيه بر سر مردم آورد«.
و بعد ،خيلی زود گويا سؤاتی از او شده که او ترجيح
داده بود ھمان بحث ھای منصور حکمت را عينا ً به
عنوان پاسخ منتشر کند .البته آن سؤات »به موقع«
باعث شد اصغر کريمی مسئوليت تئوريزه کردن اين
انشعاب طبقاتی را از شانۀ خود بردارد و بر سر جای
اصلی اش ،يعنی شانۀ منصور حکمت بگذارد تا ضمنا ً
خود را از ھرگونه پاسخگويی نيز معاف گرداند .شخصاً
برای اولين بار بود که اين نظرات منصور حکمت را
ديدم و حقيقتا ً حيرت زده شدم .از خود پرسيدم آيا اين
ھمان نظراتی است که منصور حکمت را به » مارکس
زمانه و بزرگترين مارکسيست قرن معاصر« تبديل
کرد؟! باخود فکر می کردم پس چه کسی بايد چه نظری
بدھد که »کوچکترين مارکسيست قرن معاصر« محسوب
گردد! از خود پرسيدم آيا به راستی به خاطر اين نظرات
است که برای او »ھفتۀ منصور حکمت« برگزار می
کنند! آيا واقعا حزب کمونيست کارگری با ھمين نظرات
حزب کمونيست کارگری شد .يعنی حتا يک مارکسيست
در اين حزب وجود نداشت که بگويد اين نظرات اعم
انشعاب طبقاتی به سمت جريان بورژوازی است؟
اعم انشعاب طبقاتی حزب کمونيست کارگری به سمت
جريان بورژوازی:
متن زير يک خداحافظی تمام و کمال با ادعای
سوسياليسمی است که توسط منصور حکمت فرمولبندی
شد و ما ناچاريم قسمتی از آن را اين جا منعکس کنيم:
» کمونيسم کارگری يک سنت اروپاى غربى است.
مھمترين سرمايۀ حزب کمونيست کارگرى اين است که
يک حزب غربى است .بگذاريد اين را معنى کنم .حزبى
است که ريشه ھايش در انديشه و فرھنگ و مدنيت
اروپاى غربى است .اين حزب اسمى  -ملى يک عده از
جوامع شرقى نيست که عليه امپرياليسم قد علم کرده و می
خواھند دولت خودى درست کنند .اين ناسيوناليسم چينى
نيست .اين فرھنگ بومى جائى نيست .اين حزب کارگر
صنعتى آلمانى و انگليسى است که رھبرانش را بيرون
داده و آن فرھنگ کاپيتاليستى را ھضم کرده و نقاط
مثبتش را ھم شناخته و در خصومت فرھنگى و مدنى و

نژادى ھم با غرب نيست .اين اولين سرمايۀ اين جريان
است .يعنى در ايران با پيروزى حزب کمونيست
کارگرى ،مدنيت غربى پيروز می شود .من نمی خواھم
ھيچ توھمى نسبت به مدنيت غربى تاکنونى به دست بدھم،
ولى ھر کس که کھش را قاضى کند می داند اجازۀ
حرف زدن از اجازۀ حرف نزدن بھتر است .اگر کليسا
برود نماز خودش را بخواند و در کار مردم فضولى
نکند ،بھتر است .يا اگر زن و مرد آزاد باشند که ھر
مناسباتى با ھم می خواھند برقرار کنند و يا مرد با مرد و
زن با زن و ھر چه که ان در جامعه داريم مىبينيم،
بھتر است از اين که با چماق بر سر مردم بزنند .ما داريم
می بينيم که اگر اجازه بدھند که ھر کس نقدش را به
جامعه بگويد بھتر است و اين ھا ھمۀ دستاوردھاى مدنيت
غربى است .جامعۀ شرقى از اين چيزھا از خودش بيرون
نداده است .حيف! کاش داده بود! ولى نداده است .به ما
مربوط نيست .باخره نداده است و ان حزبى که می
خواھد برود آن آزادمنشى سياسى را بياورد پايش را
روى مدنيت غربى گذاشته است .و اين خويشاوندى با
غرب به نظر من در عميق ترين سطحى رابطۀ ما را با
جھان آن دوره تعيين می کند .و کارھايى را در حيطۀ
اختيارات حزب کمونيست کارگرى قرار می دھد که
چينىھا و کشورھاى متفرقهاى که در آن چپ ھا سر کار
آمدند ،نمی توانستند بکنند و آن اين است که در کشور را
باز کند به روى غرب و خودش را در امتداد مدنيت
غربى و نقد غربى به جھان ،با يک جھان نگرى غربى
مطرح کند و در نتيجه منھاى اختف سياسى روزمره با
دولت ھاى غربى که ممکن است پيش بيايد و يا پيش
نيايد ،به يک صلح عميقترى با مردم اروپاى غربى و
آمريکا برسد .شرايطى که ھيچ کشورى در خاورميانه
)(٢
ندارد و نمی تواند ھم داشته باشد«.
انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی چيست:
اول؛ انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی )ھمين
طور اروپای شرقی ،اسکانديناوی ،بالکان و (...انديشه
ھای پذيرفته شدۀ جان ک ھا ،روسوھا و ولترھا و غيره
است» .انديشۀ حاکم« بر اين کشورھا و کشورھای
صنعتی پيشرفته انديشه ھای بورژوازی است که سال
ھای طونی به عنوان ايدئولوژی حاکم بر کل اين جوامع
حاکميت بمنازع دارد .مدنيت و فرھنگ اروپای غربی
اشرافی و متعلق و قابل مصرف اقليت ممتاز بورژوازی
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است .منصور حکمت می گويد ريشه ھای حزبش در اين
انديشه ھا است و ما ھم اين گفته را تأييد می کنيم.
دوم؛ فرھنگ و مدنيت و انديشۀ اروپای غربی يا ھر
نقطۀ جغرافيايی ديگر مبنای روبنايی دارد و خود منبعث
از پايه ھای مادی آن يعنی اقتصاد کاپيتاليستی است.
جامعۀ مدنی بورژوازی تنھا در دورۀ تسلط اقتصاد
کاپيتاليستی امکان حيات پيدا کرد و به تنھايی و مستقل از
اين اقتصاد معنا و مفھومی ندارد .حزب کمونيست
کارگری از بدو تشکيل ،ريشه در بخش خرده بورژوازی
ھمين جامعه و ھمين مدنيت و فرھنگ داشته ،اما با
ادعاھای »کمونيستی« در وضعيت بينابينی متوقف شده
بود.
بحران کنونی اين حزب می بايد منجر به حل تکليف اين
وضعيت بينابينی باشد .خصلت يک حزب سانتريستی در
اين است که قادر نيست مدت طونی در مرکز دوام
بياورد .اگر جنبش کارگری توانست به موقع به آن ميزان
پيشروی کند که بتواند توازن قوا را به نفع خويش
چرخش دھد ،گرايش خرده بورژوايی-دھقانی کمونيست
کارگری بفاصه سمت گيری ھای کارگری می کند و با
مسائلی سرو کله می زند که بتواند مورد توجه طبقۀ
کارگر قرار بگيرد ،اما اگر جنبش کارگری نتواند خارج
از زمان تحمل انتظار و »حوصلۀ« گرايش خرده
بورژوازی کسب ھژمونی کند ،توازن قوا را به نفع
خويش چرخش دھد ،در اين صورت موضوعيت
کارگری از اولويت خارج می گردد ،حزب جايگزين
طبقۀ کارگر ،کميتۀ مرکزی جايگزين حزب و ليدر
جايگزين کميتۀ مرکزی و شخصيت ھای حزب جايگزين
تغييرات اجتماعی می شوند .مث ًناصر اصغری و مجيد
آذری و حبيب بکتاش و سعيد صالحی نيا و  ...به جای
طبقۀ کارگر تحول اجتماعی را صورت می دھند و
شخصيت ھای رھبر می شوند! در واقع اين نوعی
مجازات طبقۀ کارگر توسط حزب کمونيست کارگری
محسوب می شود .اين حزب اگر نتواند با کمک طبقۀ
کارگر به آسانی ميدانی برای ھياھوی »آزادی خواھی«
خود به دست آورد ،به سوی بورژوازی انشعاب خواھد
کرد .اين در حالی است که خود طبقۀ کارگر برای ميدان
مبارزه برای آزادی نبرد نمی کند ،بلکه به جای به دست
آوردن ميدان مبارزه ،برای خو ِد رھايی می جنگد.
سوم؛ انديشه و مدنيت فرھنگ اروپای غربی چيزی

نيست به جز تش برای جاودانه ساختن سلطۀ
بورژوازی .فرق گرايش انقبی پرولتاريا با اين مدنيت و
فرھنگ در اين است که طبقۀ کارگر دارای آن فرھنگی
شود که بتواند با کمک آن دست از کارگر بودن خويش
بردارد ،و اين در حالی است که مدنيت اروپای غربی
کارگر را به عنوان استثمار شونده ابدی در نظر می گيرد
و در نتيجه اين مدنيت در ذات خود س ّد راه تکامل تاريخ
و به اين دليل ھمان بربريت است.
انديشه ،فرھنگ و مدنيت و علوم اروپای غربی به
باترين درجه منعکس کنندۀ خواسته ھا و تمايت طبقۀ
حاکم است .اين مؤلفه ھا گرچه مدرن و نافی فرھنگ
فئودالی است ،اما تا زمانی می تواند بالنده باشد که شبح
کمونيزم بر فراز آن نچرخد و تنھا گزينۀ تکامل تاريخ
باشد .در مقابل انديشه ،فرھنگ و مدنيت اروپای غربی،
انديشه ھای مارکس منبعث از مبارزۀ طبقاتی پرولتاريای
اين جوامع ظاھر شد .اين ھمان نبرد انقبی از دورۀ
شکوفايی نظام سرمايه داری تا دورۀ کنونی که عصر
زوال سرمايه داری و مدنيت و فرھنگ او است ،می
باشد.
ريشه ھای گرايش کمونيزم انقبی در فرايند رو به رشد
انقبی:
مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست نوشتند:
»شبحی در اروپا سير می کند -شبح کمونيزم .تمام قدرت
ھای اروپای کھن ،پاپ و تزار ،مترنيخ و ُگيزو ،راديکال
ھای فرانسه و پليس مخفی آلمان ،در اتحادی مق ّدس گرد
آمده اند تا خود را از چنگ اين شبح خص سازند«
اين شبح اکنون در سراسر جھان در حال پرسه زدن
است .ريشه ھای فرھنگ انسانی جامعۀ نوين ،نه در
مدنيت و فرھنگ اروپای غربی که دقيقاً در ھمين نبرد
است .طبقۀ کارگر از خود فرھنگی مستقل ندارد .جنگ
ھای دھقانی عليه حاکميت فئوداليزم از عئم مشخصۀ
پيدايش بورژوازی و فرھنگ و مدنيت آن به عنوان
نيروی سوم جوامع کھن بود و اين به ھمراه خود نطفه
ھای آيندۀ کارگران را به صورت شاگردان کارگاه ھای
صنعتی شکل می داد .طبقۀ کارگر قبل از آن که بخواھد
يا بتواند از فرھنگ و مدنيت موجود »بھره ای ببرد«
ناچار است تسلط و حاکميت بورژوازی بر آن را به زير
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بکشد و آن گاه که خود قدرت را تسخير کرد ،قبل از آن
که بتواند فرھنگ مستقلی از خود توليد کند ناچار است
برای ھميشه دست از کارگر بودن خود بکشد .طبقۀ
کارگر با انحل خود به مثابۀ کارگر مزد بگير در واقع
نقطۀ پايان به انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی
که بر کل جھان نيز تسلط پيدا کرده است ،می گذارد .تمام
علوم و تجھيزات مدنيت بورژوازی که نه وسيله ای در
دست طبقۀ کارگر ،بلکه وسايل تسلط بر اين طبقه به
شمار می آمد ،تازه در شرايط پس از تسخير قدرت ،در
کنار علم سياسی مارکسيزم مورد بھره برداری طبقۀ
کارگر قرار خواھد گرفت تا بتواند با آن ساختمان جامعه
ای را پی ريزی کند که در آن انديشۀ انسان جامعۀ بی
طبقه و فرھنگ انسانی و رھبری نيروھای پروسۀ توليد،
به جای انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی که
لزوما معرف جامعه مدنی بورژوايی است ،مسلط شود.
وارونگی ھای نظری منصور حکمت:
منصور حکمت به طور وارونه ای تصور می کند بر
افراشتن پرچم مدنيت و فرھنگ غربی ،او و حزبش را
از »شرق« جدا می کند ،و اين در حالی است که خود اين
عمل روشی مخصوص به سنت باقیمانده از گرايش ھای
»چپ شرقی« است .اين پرچم شبيه به تابلوی قھوه خانۀ
کمال الملک است که با سبک اروپای غربی نقاشی شده
است .يک ديزی آبگوشت و نان سنگک بر روی يک
تخت و پيرمرد چپق به دست ،سمبل فرھنگ شرقی است
که با سبک فرھنگ و ھنر اروپای غربی تصوير شده
است.
تصور منصور حکمت از اين که در کنار مدنيت غربی
عکس گرفته است تا با فرھنگ و سنت شرق فاصله
بگيرد ،اين است که مدنيت غربی نتيجۀ تکامل جوامع
بورژوايی در غرب است و سنن و فرھنگ شرق
محصول حاکميت فرھنگ عقب مانده در شرق ،در نتيجه
او خود با جمتی نظير »ھرچه باشد اين از آن بھتر
است« کل مفھوم راديکال و انقبی تحوت اجتماعی را
به زير عمت سؤال می برد و به جای انتخاب بد از
بدتر ،اين بار گزينۀ بھتر از بد را انتخاب می کند .او نمی
داند که عقب ماندگی شرق نيز محصول انديشه و مدنيت
غرب است .او نمی خواھد بداند که مدنيت اروپای غربی
از جنگ و خونريزی و اشغال و تصاحب ساير کشورھا
متمايز نيست .عقب ماندگی شرق ناشی از دوران طونی

استعمار و غارت منابع شرق توسط کشورھای عمدتاً در
اردوگاه غرب است .کسی بايد به منصور حکمت می
آموخت که فرھنگ مدرن منبعث از ساختار اقتصادی
مدرن و پيشرفته است .ساختار اقتصادی کشورھای
اروپای غربی فقط به اين دليل امکان رشد و بالندگی
داشت که توانسته بود انباشت اوليۀ مورد نياز رشد خود
را از طريق تاراج منابع و ثروت ھای کشورھای حوزۀ
شرق به دست آورد .ريشه ھای حزب منصور حکمت از
کشف قارۀ آمريکا آغاز می شود ،بدون آن که او پايگاه
طبقاتی گرايش خود را به خوبی کشف کرده باشد.
منصور حکمت مايل نيست بداند که فرھنگ و انديشه و
مدنيت اروپای غربی دارای کيفيت ،اما بدون کميت است،
زيرا متعلق به گرايش حاکم در اين جوامع است و طبقه و
اقشار تحت تسلط نمی توانند بھرۀ برابر از اين مدنيت و
فرھنگ داشته باشند .در نتيجه اتفاقا ً در دورۀ رفرم و
اصحات مدنيت بورژوازی ،طبقۀ کارگر بی ارزش تر
و فقير تر شد ،مدنيت و انديشه حاکم بر اروپای غربی بر
فقر و فکت طبقۀ کارگر و جنگ و خونريزی سوار بوده
و ھنوز نيز سوار است.
وارونگی فھم و برداشت منصور حکمت از تقابل فرھنگ
و انديشه و مدنيت غرب با شرق در اين است که تصور
می کند اين ھمان فرھنگ نوين است ،حال آن که عصر
فرھنگ نوين ھنوز فرا نرسيده و اين امر نه تنھا با تسلط
طبقۀ کارگر بر سرنوشت و خودرھايی آن ،بلکه در ادامۀ
فرايند تبديل شدن جامعۀ طبقاتی به جامعۀ بی طبقه و
منحل شدن ھويت کارگر به عنوان نيروی کار مزدبگير
و تبديل آن به انسان بازگشته به طبيعت خويش به وجود
می آيد .اين فرھنگ و سنت ھنوز به وجود نيامده ،اما
ريشه ھای آن نه در جامعۀ مدنی و انديشه غرب که در
گرايش انقبی پرولتايای جھانی است .چنين فرھنگی از
نفی ديالکتيکی مدنيت و فرھنگ غرب و نه از پذيرش و
ريشه گرفتن در آن حاصل می شود .به اين معنی که
عناصر پيش برندۀ نيروی انقبی به سوی تکامل و
خارج شدن از چھارچوب تنگ فرھنگ و مدنيت
بورژايی از دل ھمين جوامع به عنوان وسايل ضروری
کسب قدرت سياسی دريافت ،و با آغاز حاکميت طبقۀ
کارگر و به نفع دوران گذار به سوسياليزم نفی ديالکتيکی
می شود .اين درست نقطۀ مقابل دريافت منصور حکمت
از مدنيت اروپای غربی است که قصد دارد آن را به جای

ﺷﻤﺎرة  -63ﻣﺮداد  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٩

نفی ديالکتيکی ،عينا ً و اين بار در شرق کپی و بازتکثير
ب دست کم اين بحث مشخص او ،نه
کند .در نتيجه مخاط ِ
طبقۀ کارگر و زحمتکشان ايران و جوامع شرقی ،بلکه
خود نيروھای حاکم بر انديشه و فرھنگ و مدنيت غربی
است .تا زمانی که حزب کمونيست کارگری به طور
کامل به آن سمت نرفته و دست از اسامی و عناوينی که با
موضوعات سوسياليستی سروکله می زند برندارد،
فرھنگ و مدنيت و انديشه بورژوازی ھيچ وقت نمی
تواند برای اين جريان نه سر بسازد و نه دُم .اين جريان
مادام که يک خداحافظی تاريخا ً زم با سانتريزم خود
نداشته باشد ،نمی تواند متوجه شود که که َسر انديشه و
فرھنگ و مدنيت بورژوازی را بر کدام بدنه قرار دھد.
ھمين سردرگمی است که باعث می شود ،منصور حکمت
در ھمان منبع فوق الذکر چنين بگويد:
» اين اسم "کمونيسم" ممکن است باعث شود خاطرات
جنگ سردى در دل يک عدهاى زنده شود ولى سؤالى که
ھست اين است که چه قدر جامعه غربى از اين دولت
بالفعل احساس خطر می کند؟ به نظر من طبقۀ حاکمهاش
احساس خطر می کند ولى يک خطر مبھم و دراز مدت.
ولى توده اھالى خوششان می آيد و ممکن است اين را به
عنوان يک حرکت پيشرو در خاورميانه که می تواند
شروع صلح در جھان و صلح خاورميانه باشد ،در آغوش
بگيرند«
انديشۀ کمونيستی مرز نمی شناسد:
انديشۀ انقبی بنا بر ذات خود مفھومی جھانی دارد و نه
شرق و غرب می شناسد و نه می تواند در مرز ھای
تعيين شدۀ بورژوازی محصور بماند .اين انديشه ھمه
جاھايی که جوامع ادغام شده در سيستم جھانی سرمايه
داری به ناچار سطحی از رشد شھری و پرولتريزه شدن
جامعه را طی کرده است وجود دارد .منصور حکمت بايد
اين را می فھيمد که تسلط و حاکميت مدنيت غربی بر کل
سياست سرمايه داری جھانی باعث رشد ناموزون و
مرکب جوامع شد که حاصل آن تلبنار شدن مدنيت و
فرھنگ بورژوايی در يک نقطه از جھان و پيرامونی
ماندن جوامع ديگر در اطراف جھان و به خصوص در
شرق است .فقط گرايش مارکسيست انقبی در جھان
است که از اين ناھم سطحی ،وظايف ناموزون و مرکب
استنتاج می کند .اين نوع وظايف ترکيبی از وظايف
بورژوا دمکراتيک که به دليل مفلوک ماندن بورژوازی

حل آنھا متوقف مانده ،با تکاليف سوسياليستی به طور
توأمان است .چپ سنتی که ريشه در منشويزم و حتا
بلشويزم قديم دارد دو مرحلۀ جداگانه برای حل اين
تکاليف در نظر می گيرد .مرحلۀ اول که با نام انقب
دمکراتيک از آن ياد می کند و مرحلۀ دوم به نام انقب
سوسياليستی .حل تکاليف بورژوا دمکراتيک حتا به
رھبری طبقۀ کارگر -و حتا برای خوشايند منصور
حکمت ،به رھبری »حزب کمونيست کارگری« -بدون
يک انقب سوسياليستی ممکن نخواھد بود .سطح عقب
مانده و ناموزون تکامل جوامع پيرامونی )ھمان جايی که
منصور حکمت با نام شرق ُکد گذاری می کند( به گونه
ای است که حل ابتدايی ترين تکاليف دمکراتيک نيز در
گرو انقب سوسياليستی است .انقب سوسياليستی لزوماً
به معنی فرا رفتن از چارچوب مدنيت و فرھنگ و انديشۀ
بورژوايی است .به اين معنی که انديشۀ بورژوا
دمکراتيک در کشورھای پيرامونی به دليل تسلط
امپرياليزم بر کل ساختار سرمايه داری جھانی قادر نيست
جامعه متوقف شده در بن بست را حتا يک متر به جلو
ببرد .ماھيت فرمولبندی نوشتۀ منصور حکمت در
پاراگراف و رفرنس ارائه شده ،يک تحول دمکراتيک
بدون نياز به انقب و نھايتاً نيازمند انتخابات آزاد به
سبک مدنيت غربی است .اين در بدترين حالت ھمان
برنامۀ حداقل چپ سنتی است که در »برنامۀ يک دنيای
بھتر« طرح ريزی شده و در بھترين حالت مرحلۀ انقب
دمکراتيک بدون خونريزی )يا نوعی انقب مخملی(
است ،چرا که ھر تحولی متکامل تر از سطح مدنيت و
فرھنگ اروپای غربی چيزی نيست به جز يک تحول با
خشونت و انقبی .اکنون می توان بھتر متوجه شد چرا
حزب کمونيست کارگری ھر شورش و تحولی را به نام
انقب صدا می زند .آن ھا مدت ھا است که مفھوم
مارکسيستی انقب را مخدوش کرده و مدرن ترين کاری
که کرده اند اين بوده است که چپ سنتی خود را در لفافۀ
مدرن مدنيت غربی بسته بندی و ارائه کرده اند .اين ھمۀ
آن ابتکاری بود که منصور حکمت را به »بزرگترين
مارکسيست قرن معاصر« تبديل کرده است .بماند که
ھمين تقسيم بندی مارکسيست به بزرگتر و کوچکتر ھم از
سطح فرھنگ و مدنيت غربی عقب تر و در ھمان سطح
چپ سنتی در شرق متوقف مانده است.
عصر زوال سرمايه داری و آغاز ميرندگی مدنيت
بورژوايی:
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نقطۀ اوج فرھنگ و مدنيت بورژوايی که قلمرو اصلی آن
اروپای غربی است ،در سال  ١٩١٤بود که با جنگ ھای
امپرياليستی دنيا را به آتش کشيد؛ و تاريخی که در تقابل
با اشرافيت فئوداليزم بالنده و نوين به شمار می رفت ،از
نوامبر  ١٩١٧با گذشته وداع کرد و به اين ترتيب عصر
انقبات پرولتری آغاز شد .بنابراين مدنيت و انديشه
حاکم در اروپای غربی متعلق به عصر زوال سرمايه
داری است و اين در حالی است که حزب کمونيست
کارگری با تش برای احيای آن در واقع در سيکل
بازگشت به گذشته قرار می گيرد.
عصر انقبات پرولتری عصر باز پسگيری قدرت
سياسی به دست طبقۀ کارگر برای انقبات جھانی است.
اين امر ميسر نخواھد بود مگر با قھر انقبی؛ و بنابراين
آن چه که ما می توانيم از مدنيت و فرھنگ جوامع غربی
به دست آوريم ،اين خواھد بود که لباس ھايمان تميز و اتو
کشيده ،موھايمان شانه زده و کفش ھايمان واکس خورده
باشد؛ اما لحظه ای فراموش نمی کنيم که سح ھايمان
نيز بايد روغن خورده باشد .ما سح ھايمان را از دل
مدنيت غربی به دست آورده ايم و با وسايل ھمين جوامع
جھت روز انتقام صيقل می زنيم .اين دو عنصر متضاد و
آشتی ناپذير در دل يک جامعه با تسلط فرھنگ و انديشه
و مدنيت بورژوايی است .و اين در حالی است که
ت نگون
منصور حکمت به دنبال حل تکليف تروريس ِ
بختی است که با تحويل دادن او امتياز حمايت مدنيت
غرب را کسب کند .او در ھمان منبع ياد شده می گويد:
» اگر شما کشورى درست کنيد که بگوئيد تروريست اگر
بيايد اينجا من تحويل دادگاه بين المللىاش ميدھم و يا
خودم جلوى روى ھمه محاکمهاش می کنم ،خيال غرب
از اين بابت راحت می شود .در نتيجه حمله کردن به آن
کشور خيلى سختتر است«.
منصور حکمت نتوانست متوجه شود که پيرامونی شدن
جوامع شرقی محصول ھمان تمدن و مدنيت غربی بود،
ھمان طور که متوجه نشد تروريست ھا نيز دست پروردۀ
خود کشورھای امپرياليستی غرب ھستند و بارھا در
خدمت نجات سيستم سرمايه داری قرار گرفته اند و اساسا ً
به ھمين منظور تربيت می شوند .اين سطح نازل از
درک کپی کردن مدنيت او انديشۀ غربی به ھيچ وجه
جنبۀ بسيج کارگری به حول چنين گفته ھايی ندارد،
مخاطب خاص اين گفتار خود کشورھای امپرياليسستی و

فھماندن اين مفھوم به آن ھا است که ما می توانيم سوسيال
دمکراسی غرب را در کشوری مثل ايران به پا کنيم و در
نتيجه اين ماييم که بايد حمايت شويم و نه دسته ھای
»اسم سياسی« مانند سازمان مجاھدين.
منصور حکمت نمی داند و نمی خواھد بداند ھر تحول
حتا دمکراتيک در کشورھای پيرامونی لزوماً با قھر
انقبی و خشونت در ھم آميخته شده است .اين چيزی
است که ھمين مدنيت غرب به آن تحميل می کند .طبقۀ
کارگر مجبور است با خشونت انقبی قدرت را به دست
گيرد به اين دليل که مدنيت و فرھنگ اروپای غربی که
ھمان مدنيت و فرھنگ بورژوازی است به او اجازه
دسترسی به فرھنگ خويش را نمی دھد .توده ھای عظيم
تشنۀ فرھنگ نيازمند انقب طبقۀ کارگرند تا سدھای
مسدود کننده به روی آن ھا را بشکند و اين امر ميسر
نمی شود مگر با حکم زور و ضرب .اين موضوعی
نيست که با توھم به رفرم و اصحات سوسيال
دمکراتيک حاصل نمی شود .مدنيت غربی برای برون
رفت از بن بستی که خود ايجاد کرده تنھا يک راه پيش
رو گذاشته است ،و آن برداشتن تيغ جراحی به جای
شکسته بندی قطعات خرد شده در اروپای غربی است.
ُکندی گردش به راست در تند پيج اروپای غربی:
کاسۀ صبر حزب کمونيست کارگری مدت ھا پيش لبريز
شده بود و از ھمان مدت ھا پيش مقدمات و ملزومات
دگرديسی از وجه دھقانی خرده بورژوايی حزب خود به
مدرنيتۀ بورژوازی را تدارک می ديد .مباحث »حزب و
جامعه« و »حزب و شخصيت ھا« اين پروسه را آغاز
کرد و حزب کمونيست کارگری بر اساس ھمين پايۀ
نظری با سرعتی قابل توجه مراحل ک ّمی تغييرات درونی
خويش را پيش برده است .تا ھمين مقطع فقط نگرانی از
فروپاشی اين حزب بود که باعث شد اين دگرديسی مانند
ساختن جامعۀ کمونيستی اش يک شبه صورت نگيرد .در
واقع حزب کمونيست کارگری در چرخش طبقاتی کامل
خود به جريان بورژوازی خيلی تنبل تر و کاھل تر از
ساختن کمونيسم بود .آن ھا قبل از اينکه کمونيسم فوری
را بسازند ،حکومت کارگری را به حکومت انسانی
چرخش دادند .مفھوم حکومت انسانی به طور فشرده
ھمان حکومت مردم بر مردم است .در اين نوع حکومت،
با يک تردستی ديپلماتيک ،ارادۀ طبقاتی به زير شال
شعبده باز می رود و آن چه که باقی می ماند مفاھيم عامه

ﺷﻤﺎرة  -63ﻣﺮداد  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

١١

پسند نظير مردم يا »انسان« است .مطلقا ً روشن نخواھد
شد اين انسان يک بورژوا است که حکومت می کند يا
يک کارگر .شلختگی و دستپاچگی ھای نظريه پردازان
کمونيست کارگری به قدری است که نتوانند بفھمند که
اساساً »انسان« با مفھوم دولت بيگانه است .دولت در
نظامات طبقاتی به وجود آمده و با خود انسان را نيز
طبقاتی کرده است .با از بين رفتن نظام طبقاتی و
بازگشت انسان به طبيعت خويش ،پايان دوره اليناسيون،
حکومت و دولت به کلی از بين می رود و ديگر نام
حکومت در ادامۀ مفھوم انسان مانند زگيلی درشت در
نوک بينی ھمان انسان جيغ خواھد کشيد.
حزب کمونيست کارگری ناچار است که مراحل ک ّمی
دگرديسی خود را مدام تکميل کند .بنابراين انقب
پرولتاريايی را به دو سطح انقب زنانه -مردانه )مانند
حمام( و »انقب انسانی« تنزل داد .در پروژۀ انقب
انسانی ،ض ّد انقب ھم می تواند وارد شود ،زيرا که
اعضای تشکيل دھندۀ ض ّد انقب مانند خود انقب
»انسان« است .اين ابتکار که بايد در شيشۀ الکل برای
مشاھدۀ آيندگان نگه داری شود ،با نام انقب انسانی وارد
می شود تا مفھوم مارکسيستی انقب را مخدوش و به
عقب بزند .اين ابتکار باعث شد تا دائی جان ناپلئون
درون ليدر حزب کمونيست کارگری ھر اعتراض
کوچک و بزرگی ،اعم از  ١٨تير و چھارشنبه سوری تا
اعتراضات سال  ،٨٨تحوت مصر و تونس و  ...را يا
انقب و يا با تخفيف دريچۀ ورود به انقب توصيف
کند .گرايش مارکسيست ھای انقبی در اين رابطه چندين
بار حميد تقوايی را برای شرکت در يک ميز گرد جھت
به چالش کشيدن نظراتش در مورد انقب و درک او از
انقب سوسياليستی دعوت کرد ،اما ناتوانی ايشان در
دفاع از نظرات خويش به وی اجازۀ شرکت در اين ميز
گرد را نداد .چنان چه وی در اين ميز گرد شرکت می
کرد ،شخصا ً يا ديگر رفقای گرايش مارکسيست ھای
انقبی به مخاطبين بحث ثابت می کرديم که درک وی از
انقب يک درک منشويکی و به اين اعتبار تا خرخره
متعلق به چپ سنتی است که به اين ترتيب نشان می داد
شکلک ھای اين حزب در تقابل با چپ سنتی نيز مانند
ساير ادعاھای آن ھا ف و گزاف خرده بورژوايی بيش
نيست.
حزب کمونيست کارگری مبتنی بر ھمين درک فرماليستی

خود از انقب ناچار می شد پشت جناح ھايی از
بورژوازی سنگر بگيرد و به چرخش به راست خود
سرعت ببخشد .مث ًشخصا ً در يک ميز گرد راديويی در
راديو پيام کانادا با شھ دانشفر از او شنيدم که می گفت:
»شعار "موسوی بھانه است ،کل رژيم نشانه است" را ما
به درون توده ھا برده ايم«! به اين ترتيب او نشان داد که
نوع سرنگونی طلبی آن ھا مطلقا ً طبقاتی نبوده و تنھا
سروکارشان با سرنگونی حکومت جمھوری اسمی و نه
دولت سرمايه داری بوده است ،حتا اگر به بھانۀ دفاع از
موسوی باشد .چنين استعدادی اين جريان را به سادگی در
دفاع از سرنگونی ھای نوع امپرياليستی قرار داده و
ايشان اين استعداد را قب ًدر دفاع از حملۀ آمريکا به
افغانستان نيز نشان داده بود .اين يکی ديگر از
محصوت فرعی ريشه ھای حزبی است که در مدنيت
بورژوازی قرار دارد .در اين راستا مث ًحميد تقوايی می
گفت:
» جناح موسوی ،جناح به اصطح مغضوب ،جناح
مغلوب تا جايی که دارد عليه احمدی نژاد و خامنه ای می
جنگد ،در کنار مردم است« .وی با ھمين درک واپس
مانده و غيرمارکسيستی تأکيد کرد » :تا جايی که اين ھا
می آيند و عليه خامنه ای ،عليه احمدی نژاد ،يا دادگاه
ھای فرمايشی ،يا تنفيذ يا تحليف و غيره صحبت می
کنند ،ما می گوييم داريد ھمراه ما مردم حرکت می کنيد«
)(٣

حال پس از گذشت بيش از  ٤سال و ھمچنان باقی ماندن
موسوی در حبس خانگی بايد حميد تقوايی پاسخ دھد که
آيا او ھنوز در کنار مردم است يا خير و اگر درکنار
مردم است آيا می تواند در کنار ھمان ھا از تشيکل
دھندگان »حکومت انسانی« باشد ،مگر که حميد تقوايی
برای جور شدن پازل خود ناچار شود بگويد او اصً
نيست!
انسان
اين ک ّميات دوران دگرديسی ھر بار با آھنگ تندتری
کامل می شود .برای حزب کمونيست کارگری جلب توجه
گرايش ھای بورژوازی در معادت جھانی در بی خطر
بودنش ،ده بار مھم تر از جلب توجه کارگران به وسيلۀ
دفاع از مبانی مارکسيزم انقبی مانند ديکتاتوری
پرولتاريا است .کل مبارزۀ حزب کمونيست کارگری تا
ھمين ان ھم فراتر از مبارزه ای نيست که سال ھا قبل
از تشکيل اين حزب در حوزۀ خود بورژوازی در جريان
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بوده است .کدام کشور امپرياليستی و اسرائيل و غيره از
تش کمونيست کارگری ھا در مبارزه با اعدام به
وحشت می افتاد؟ کدام يک از اين کشورھا از مبارزات
اين حزب در حوزه ھای به زعم خودشان »ضد مذھبی«
اعدام ،سنگسار و نظاير اين به وحشت می افتاد؟ اساسا ً
انديشه و مدنيت و فرھنگ اروپای غربی که لزوماً
بورژوايی است با مبارزه با ھمين مسائل شکل گرفت تا
بتواند ريشۀ پيدايش حزب کمونيست کارگری را ايجاد
کند .اين سطح از فرم و مطالبات بورژوا دمکراتيک در
مدنيت و انديشه و فرھنگ ياد شده به معنی ايجاد حلقۀ
اتصال با سرنگونی دولت سرمايه داری نبوده است و
اتفاقاً توانست شانس بقای نظام سرمايه داری را نيز
افزايش دھد.
حزب کمونيست کارگری ھرگز نخواست فراتر از
چھارچوب مدنيت بورژوايی از اين نوع مطالبات حلقۀ
واسطی بسازد برای سرنگونی دولت سرمايه داری و
ھمواره در ھمين سطح متوقف ماند و دقيقاً ھمين باعث
افزايش پتانسيل سازش طبقاتی اين جريان با بورژوازی
نيز شد .اين نوع مطالبات حتا قادر نيست خود جمھوری
اسمی را سرنگون کند ،زيرا جمھوری اسمی در خانۀ
آخر دارای اين توان ھست که بفاصله به اصح طلبی
چرخش کامل کند و يک به يک اين موارد را کنار
بگذارد تا بقای خود را با ظاھر و حتا نامی ديگر و حتا
بدون رھبر ادامه دھد .درست در ھمين جا است که
استعداد مماشات حزب کمونيست کارگری کار خودش را
خواھد کرد و سازش صورت خواھد گرفت .آن چه که
بايد بدان »مشکوک« بود دقيقا ً ھمين پتانسيل سازش
حزب کمونيست کارگری است که نمی تواند حلقۀ واسطی
بين برھنگی و پستان ھای بيرون انداخته شدۀ اعضا و
کادرھای خود با سرنگونی دولت سرمايه داری ايجاد کند.
بورکراسی باقیمانده از چپ سنتی در حزب کمونيست
کارگری ھمواره ياری اش کرده است .يکی از تاکتيک
ھای بورکراتيک اين حزب ھمين تقسيم بندی رسمی و
غير رسمی است که بيشتر مرغ و تخم مرغ را تداعی می
کند تا نظرات سياسی .اين حزب در بيان نظراتش عمدتا ً
يک حزب متشکل از »اشخاص« است ،اما در ادعای
خود حزبی متشکل از کميتۀ مرکزی و کادر و مشاور
کميتۀ مرکزی و غيره و ذالک است .اين حزب ناچار
است ھر نيروی درونی خود را تا مقام کميتۀ مرکزی

ارتقا دھد تا بتواند برای مدتی بيشتر آن ھا را در کنار
خود نگه دارد و اگر نتواند کسی را به ھر طريق درون
کميتۀ مرکزی حزب جای دھد ،با اعطای امتياز
»مشاور« در کنار خود نگه می دارد و او را دچار ذوق
زدگی می کند .حاصل اين وضعيت ،حزبی می شود بی
بدنه که فقط دارای يک سر است که می تواند آن را بر
روی ھر بدنی ،از کارگری و دھقانی گرفته تا ليبرالی و
مدنيت بورژوازی قرار دھد.
خرافه ای به نام »کمونيسم فوری«:
مکانيزم زندگی درونی حزب کمونيست کارگری شديداً
ليدر محور است .اين سبک کار مستقيماً از فرقه ھای
مذھبی اقتباس شده است .روش فرقه ای يک گروه اين
گونه است که يک پيشوا ،بزرگ و خصه قبله در رأس
خود قرار می دھد ،ھمۀ بدنۀ گروه به طور سيستماتيک
ھمۀ توانش را صرف قدرتدھی به وی می کند و سپس
به دورش می گردد تا از اين قدرت کاذب ،نيروی
بيشتری برای خود کسب کند ،درست ھمان طور که بشر،
خدای خود را خلق می کند و می پرستد ،و اين خدا چيز
نيست جز تصوير وھمی و دست نيافتی از ھمان بشر،
منھای تمام ضعف ھا و ترس ھايش .در اين روش نيازی
به فعاليت ھای خاصی جھت رشد فکری-تئوريک يک به
يک اعضای فرقه وجود ندارد ،تمام مسئوليت نظری بر
عھدۀ ليدر است و اگر ھم نيازی باشد ،ليدر خودش می
داند که چگونه نظرات اصلی يا »رسمی« را به نام
خودش معرفی کند .به اين ترتيب او ًفاصلۀ زيادی بين
موقعيت ليدر و سايرين در درون گروه ايجاد می شود.
ثانيا ً سايرين ھرگز رشدی نخواھند کرد که بتوانند به
سطح ليدر برسند ،چه در غير اين صورت ويژگی ليدر
خويش را مورد سؤال قرار داده اند .اغلب ليدر در چنين
فرقه ھايی يا با فُوت نابه ھنگام عوض می شود و يا بايد
با ويلچر از صحنۀ کار به بيرون برده شود و يا اين که
با انشعاب و تقسيم گروه به مدعيان تازۀ مقام ليدری
مشکل حل می شود .در چنين احزابی فرم عضويت بسيار
ساده است ،فقط اسم و مشخصات زم است .اما اگر
ھمان عضو )مث ًرفيق ناصر احمدی( در زمان رأی
گيری به شوخی در گوش دوستش بگويد به فنی رأی
نده ،بھانۀ کافی و زم برای اخراج از حزب را خود به
دست می دھد .در آن فرم سادۀ عضويت مطلقاً نوشته نمی
شود که اگر از اين دست شوخی ھا بکنی ،فوراً اخراج
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می شوی! اين در حالی است که اين حق مسلم يک عضو
در يک تشکيت غيره فرقه ای يا به معنی مشخص
انقبی است که بلند و آشکار بگويد به چه کسی رأی
بدھيد يا ندھيد.
در باندھای فرقه ای مافيايی افراد بر اساس نظرشان
شناخته نمی شوند ،بلکه در مدار باندبازی موقعيت ھای
تشکيتی به دست می آورند؛ در نتيجه رأی شان مخفی
خواھد بود ،چون موضوع ربطی به نظر ندارد ،بلکه
افراد َم ّد نظر ھستند .بقيۀ ماجرا ھم که معلوم می شود،
کسی حق ندارد بگويد به چه کسی رأی بدھيد يا ندھيد.
حتا به شوخی ھم اگر بگويد ،اخراج می شود .به اين
ترتيب می بينيم که موازين اخراج در اين گونه فرقه ھا
حتا ساده تر از موازين عضويت است .به عبارت ديگر
تسھيل در امر عضويت با تسھيل در امر اخراج بانس
می شود.
اين مقدمه به اين دليل بود که گفته شود تصادفی نيست
وضع رشد نظری نيروھای درونی اين گروه در حد
بسيار نازل و در بعضی موارد جداً ترحم انگيز است.
مث ًدر مورد حبيب بکتاش که در مقام مشاور کميتۀ
مرکزی حزب کمونيست کارگری ھم قرار گرفته است،
چنين وضعی بسيار برجسته مشاھده می شود .ايشان در
رقابت با مھمل گويی ،شانه به شانۀ سعيد صالحی نيا می
تازد وشخصا ً حدس می زنم که حتی ساير کادر و
اعضای حزبشان ھم نوشته ھای آن ھا را نخواھند خواند.
افراد فوق با اقتباس از روش نظريه پردازی اين حزب،
يک رشته »نظريات« ازپيش تعيين شده و يتغير دارند
که مدام تکرار می کنند .به عنوان مثال حبيب بکتاش
تکليف کل مبحث دوران گذار به سوسياليزم را اين گونه
حل می کند:
»می شود از تحليل ايشان اين را نتيجه گرفت که اگر
امروز در ايران انقب بشود حداقل  ٣٠٠سال وقت زم
خواھد بود تا به سوسياليسم برسيم .البته وقتی کسی با اين
طرز تفکر با مقوله ”سوسياليسم فورا“ مواجه می شود
طبيعی ھست که آن را کام ًغير کمونيستی و خيالی
)(٤
قلمداد کند«.
در اين چانه زنی» ،سوسياليسم فور ًا« امری مفروض
است )البته منظور او ھمان »سوسياليسم فوری« مورد
نظر منصور حکمت و حزب اش است! و بايد تأسف

خورد که نه فقط زحمت پاسخ به نقد ،که ويرايش گفته
ھای او ھم به گردن منتقد می افتد و به اين ترتيب منتقد
مجازاتی مضاعف را تحمل می کند( .يعنی خرافه ای
وجود دارد به نام »سوسياليسم فور ًا« و بعد ھر مقابله و
انتقادی به آن را به بھانه اين که منتقد خواسته است
سوسياليزم را  ٣٠٠سال بعد بسازد تخريب کرده و عمل
شاق نقد خود را به پايان می رساند! در واقع حبيب
بکتاش در يک بحث فيسبوکی با رفيق آرام نوبخت در
جواب به نقد او در ھمين زمينه توضيح داده است که
منصور حکمت با آن ھمه فھم و دانشش خوب می داند که
کمونيسم ،فوراً درست نمی شود و او اين موضوع را در
مقابل کسانی استفاده کرده که می گويند بايد  ٣٠٠سال تا
تحقق چنين چيزی صبر کرد .حبيب بکتاش اين موضوع
را اين گونه طرح کرده است:
» معلوم است که منظور منصور حکمت از کمونيسم
”فوراً يا ھمين ان يا يک شبه“ معنی تحت اللفظی اين
کلمات يا پسوندھا نيست .منصور حکمت کمونيسم،
”فوراً“ را دقيقا ً در برابر کسانی مطرح می کند که خود
را خيلی چپ و کمونيست و انقبی و پيشتاز و فن می
)(٥
نامند ،ولی می گويند کمونيسم  ٣٠٠سال ديگر«
اين يک دروغ آشکار ،بی پرنسيپی و در يک کم حقه
بازی سياسی است که »نظريه« ای را که در يک بند
برنامه ای ،مدام تکرار شده و به صورت شعار درآمده
است ،پاسخی عبوری و دم دستی به فن گروھايی می
داند که گفته اند  ٣٠٠سال بايد صبر کنيم تا کمونيسم
ساخته شود .ھيچ فاکت و سندی وجود ندارد که نشان دھد
گرايشی »خيلی چپ يا کمتر چپ يا غير چپ« ،تاريخی
برای استقرار کمونيسم ذکر کرده باشد .اين روش برخود
شبيه به گفته ھای آن معرکه گير خيابانی است که حلقۀ
تماشاچی به دور خود جمع کرده تا مار سمی را از جعبه
اش بيرون آورد .او مدام حرف می زند و در مورد
مارش می گويد .ناگھان در به ی حرافی ھای خود می
گويد» :آن آقا که آن جا نشسته می گويد اين مار سمی
نيست«! بعد شروع به پاسخ به اين گفتۀ فرضی می کند،
در صورتی که کمی از دھان ھيچ کس در آن حلقۀ
جمعيت بيرون نيامده است .موضوع سمی يا غير سمی
بودن مار ،موضوع ذھن خود معرکه گير است که از
زبان اين و آن عنوان کرده و بخش اصلی حرافی ھای
خود را پيرامون آن متمرکز می کند .دخالت گری ھای
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يک کادر آماتور حزب کمونيست کارگری چندبار بيشتر
به ضرر اين حزب تمام می شود ،تا اين که چيزی عايد
حزبش کند .او فراموش می کند که اين نظر به عنوان
يک بند در برنامۀ دنيای بھتر ناشی از يک اعتقاد و
نگرش است و ربطی به پاسخ به کسی ندارد .در »برنامۀ
يک دنيای بھتر« آمده است:
»برنامه ما ،برقراری فوری يک جامعۀ کمونيستی است.
جامعه ای بدون تقسيم طبقاتی ،بدون مالکيت خصوصی
بر وسائل توليد ،بدون مزدبگيری و بدون دولت ...جامعۀ
)(٦
کمونيستی ھمين امروز قابل پياده شدن است«.
منطبق با منطق حبيب بکتاش اگر سوسياليسم فوری می
تواند مانند عکس فوری آماده شود ،پس چرا نشسته ايد و
يک ديگر را نظاره می کنيد!؟ چرا آن سوسياليسم فوری
را ھمين امروز و ھمين ساعت فوراً مستقر نمی کنيد؟ با
اين پا و آن پا کردن شما از کجا معلوم می شود که اين
خود شما ھستيد که می خواھيد  ٣٠٠سال صبر کنيد؟
سياسی ترين پاسخ می تواند اين باشد که سوسياليسم ما از
فردای انقب فوراً مستقر می شود .بسيار خوب ،اما يک
مشکل اساسی اين وسط پيش می آيد و آن اين که چرا
ھمين ان »انقب فور ًا« نمی کنيد!؟ چرا سوسياليزم می
تواند فورا مستقر شود ،اما برای انقب بايد » ٣٠٠سال
صبر کرد«؟ اين چه فرمول معجزه آسايی است که می
تواند شما را به استقرار فوری سوسياليزم رھنمون
گرداند ،اما ھمان فرمول نمی تواند کمکتان کند تا فوراً
انقب کنيد!؟ باز سياسی ترين پاسخ اين خواھد بود که
گفته شود ،انقب را ما انجام نمی دھيم )حا معلوم
نيست که چه کسانی انجام خواھند داد( .بسيار خوب ،اما
از اين جا به بعد مشکل فقط يک اشتباه لُپی سياسی و
نظری نيست ،بلکه يک حقه بازی شارتانی است که
صبر شود تا يک نيرويی )حا ھر نيرويی(» ،انقب«
کند و سپس حزب کمونيست کارگری برايشان
»سوسياليسم فور ًا« درست کند!! اين فقط يک تناقض
در»تئوری« نيست ،بلکه »روزنه ای« است در زير که
شعبده و تردستی که اين خرافات را به عنوان »نظريه«
برای مسموم کردن جنبش کارگری ارائه می کند .اين
روش اقتباس شده از تبليغات پارلمانی بورژوازی است
که عيناً و بی کم کاست توسط حزب کمونيست کارگری
به کار گرفته می شود ،چرا؟ به اين دليل واضح که اساسا ً

نه برای انقب و نه برای ساختمان سوسياليزم ،تعيين
زمان ،حال چه بخواھد فوری يا سيصد ساله باشد ،امری
ضد مارکسيستی و برای لوث کردن مارکسيزم است .ھيچ
جادوگر و رمالی نمی تواند زمان مشخصی برای ساختن
ساختمان سوسياليزم تعيين کند .اين امر به ده ھا پارامتر
وابسته است ،اين وابستگی نيز نه به معنی دير يا زود
ساخته شدن سوسياليسم ،بلکه غير علمی بودن تعيين
زمان برای آن است .مث ًدر انقب اکتبر روسيه که
ساختن ساختمان سوسياليزم آغاز شد ،ھيچ کس پيش بينی
نمی کرد  ١۴کشور امپرياليستی به کشور تازه انقب
کرده حمله ور شود ،جنگ ھای داخلی و غير و ذالک
رخ دھد ،آيا اگر بلشويک ھا نيز مانند رھبران کمونيست
کارگری از آستين خود »سوسياليسم فوری« بيرون کشيده
بودند تاريخ به آن ھا نمی خنديد که پس چه شد و چراً
فورا درست نشد؟
اين گونه پيش بينی ھا فال بينانه است ،بيشتر به اين دليل
که در اين نظر خرافی و ايده آليستی وظيفۀ انقب کردن
به عھدۀ کسان ديگری افتاده و زحمت ساختن ساختمان
سوسياليسم به عھدۀ »ما« ،به معنی حزب کمونيست
کارگری .اين دقيقا ً اسم رمز مصادرۀ انقب با شرکت در
ھمان انقب است و دقيقاً نطفۀ ض ّد انقب آينده را پی
ريزی می کند .اين گرايش اگر بر ھمين منوال پيش برود
و تکليف نھايی خود را با اين مھمت خرافی حل نکند،
نه تنھا در تقابل با جنبش سوسياليستی قرار می گيرد،
بلکه بالقوه نيروی ضد انقب آينده را تعيين می کند .دقيقاً
از ھمين رو است که در سنت مارکسيستی جا افتاده که
نمی توان به خرده بورژوازی اعتماد کرد.
شکاکيت شبه پليسی:
حبيب بکتاش در صفحه فيسبوک ميليتانت ،پا را فراتر
گذاشت و گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران را
»مشکوک« ارزيابی کرد.
اساس شک پليسی مشاور کمتيۀ مرکزی حزب کمونيست
کارگری اين است که گرايش مارکسيست ھای انقبی
عليه مذھب و سنگنسار و اعدام و  ...نظری نداده و
موضعی نگرفته است .يک خرده بورژوای متکبر خود
را در مقام تعيين شاخص نظردھی قرار می دھد و اين
در حالی است که خود به صراحت اعم می کند که نه
مارکسيست است و نه لنينيست .چگونه است که يک
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عضو حزب کمونيست کارگری پيرو منصور حکمت که
به گفتۀ خود يک غير مارکسيست به شمار می رود،
برای گرايش مارکسيست ھای انقبی شاخص تعيين
کرده و خطوط مبارزه ترسيم می کند و اگر طرف مقابل
فاقد مشخصات دلبخواھش باشد ،آن ھا را مشکوک اعم
می کند .اين سنت مجاھدينی که از حبيب بکتاش جدا نشده
و اتفاقا ً به مخرج مشترک او با سنت واکنش ھای حزب
کمونيست کارگری تبديل گشته تا بتواند مقدمات پيوستن
خود به اين حزب را پی ريزی کند ،دارای اشکات
بنيادينی است که در پايين به آن ھا می پردازيم.
اول؛ وقتی حبيب بکتاش خود اعم می کند که
مارکسيست و لنينيست نيست ،چرا بايد برای حوزۀ
گرايش مارکسيستی تعيين تکليف بکند و مبارزات آن ھا
را با شاخص مطالبات بورژوا-دمکراتيک بسنجد .يک به
يک مواردی که حزب کمونيست کارگری مدعی فعاليت
در آن حوزه ھا می باشد ،او ًکمترين ربطی به مبارزه با
بنيادھای نظام سرمايه داری ندارد و در چارچوب ھمين
نظام قابل تحقق است و به اين اعتبار کام ًرفرميستی
است ،مگر آن که بتوان از چنين مطالباتی حلقۀ واسطی
برای سرنگونی سيستم سرمايه داری ايجاد کرد که دست
کم حزب کمونيست کارگری مطلقاً نه در صدد آن است و
نه ميلی به آن دارد ،و درست به ھمين دليل است که اتفاقا ً
چنين مطالباتی تاکنون ايشان را در کنار انواع گرايش
ھای ،از راسيستی گرفته تا پارلمان ھای بورژوايی قرار
داده است و کلی ھم افتخار کرده اند که آن ھا تحويلشان
گرفته اند.
دوم؛ مبارزه بر سر اين گونه مطالبات به مراتب بيشتر از
جريان کمونيست ھای کارگری در گرايش ھای رسما ً
بورژوا جاری است .زم به يادآوری و جھت جلوگيری
از فرصت طلبی ھای حزب کمونيست کارگری زم به
تأکيد است که گرايش مارکسيست ھای انقبی در تقابل با
چنين مبارزاتی نيست ،اما حوزۀ فعاليت خود را فراتر از
اين انتخاب کرده است ،حوزه ای که ھيچ يک از گرايش
ھای بورژوايی آن را پُر نخواھند کرد ،ھمان حوزه ھای
بورژوا دمکراتيکی که حزب کمونيست کارگری فعاليت
خود را در آن جا تعريف می کند .اين مطالبات از سوی
انواع گرايش ھای دنبال می شود ،اما حوزۀ اخص
سوسياليستی با گرايش ھايی انگشت شمار پُر می شود.
در نتيجه ما اين گونه مبارزات را به ھمان احزاب

بورژوايی طيف کمونيست کارگری واگذار می کنيم و به
جای آن در حوزه ای تمرکز می کنيم که دست گرايش
ھای مذکور از آن کوتاه است .اين بدان معنی نيست که
اين مطالبات و فعاليت برای تحقق آن ھا در تقابل با
مبارزات ض ّد سرمايه داری که گرايش مارکسيست ھای
انقبی ھمۀ نيروی خود را در آن گذاشته است قرار
دارد ،بلکه به طور ساده به اين معنی است که گرايش
مذکور به مراتب فراتر از اين رفته و مشغول مبارزه با
ريشه ھای آن ھا است.
سوم؛ در ھمين حد ھم باز حزب کمونيست کارگری از
بسياری افراد و گرايش ھای بورژوا دمکراتيک عقب تر
مانده و قادر نبوده است مث ًدر زمينۀ مبارزه با مذھب
به سطح آن ھا برسد و اغلب کپی برداری ھای ناشيانه ای
از نقدھای آن ھا به مذھب را به جای فعاليت مستقل خود
ارائه کرده اند .به عنوان مثال در زمينه مبارزه با مذھب
اتفاقا ً اين حزب کمونيست کارگری است که به جای
مبارزه با مذھب و ريشه ھای آن به مبارزه با اسم ،و به
جای مبارزه با اسم به طور کلی ،با »اسم سياسی« ،و
به جای مبارزه با آن نيز تنھا به فعاليت عليه تجليات آن
پرداخته است .برای اين حزب نقش مذھب در تثبيت
استثمار فرد از فرد به کلی منتفی است و از اين حيث
تفاوتی با نقد ھای ضد مذھبی ليبراليستی ندارد .آن ھا با
مسائلی مانند حجاب و ختنه و سينه زنی و قمه زنی و
اسم به قول خودشان
امثالھم که تنھا تجلياتی از دين
ِ
»سياسی« است سرو کله زده و آن را مبارزه عليه مذھب
جا می زنند .و جالب اين که اگر گرايشی به دام اين
انحراف آَشکار نيفتد ،آن را »مشکوک« معرفی می کنند.
اساس مخالفت حزب کمونيست کارگری با مذھب ،نه با
پتانسيل مذھب که در خدمت تثبيت استثمار سرمايه
دارانه ،که تبديل آن به امر خصوصی مردم است .به اين
تريب به سادگی می توان دريافت حزبی که با ژست
مبارزه با مذھب ظاھر می شود چگونه ابتدا با خصوصی
معرفی کردن آن و سپس ايجاد حکومت انسانی که وظيفه
اش دفاع از امر خصوصی مردم است ،مذھبی را که از
در بيرون کرده را دوباره از پنجره وارد می کند .مشکل
اساسی اين حزب عدم شناخت از فونکسيون مذھب است
و به ھمين دليل از يک سو با آن مقالبه می کند و از سوی
ديگر سخت شيفتۀ فونکسيون مذھبی در مث ًموضوعات
پورنوگرافی و سکسی است .ترکيبی از اين حالت باعث
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می شود که کارت تبريک اين حزب نوشته ای بر روی
شکم يک دانشجو باشد که می نويسد» :لنين ،سکس،
موزيک دوستت دارم«!
***
سخت است فھماندن مفاھيم سياسی به کسی که برای
نفھميدن عضو حزب کمونيست کارگری می شود:
يکی از سطحی ترين افراد سياسی که در تجربۀ سال ھای
فعاليت سياسی ام با آن مواجه شدم ،سعيد صالحی نيا اين
کادر و عضو اخراج شده از حزب کمونيست کارگری
است .او نه کمتر از حبيب بکتاش و اکثر کادرھا و
اعضای حزب کمونيست کارگری ،بلکه در ھمان سطح،
در واقع غالبا ً برای مجازات مخاطبين وارد دخالت گری
نظری می شود .حرف ھايی که نه سرش به تھش می
چسبد و نه اين حرف در اين جا با آن نقد در آن جا دارای
تعادل درونی و انسجام است .سرقت ھای ادبی پياپی
ايشان از ليبرال ھا و آنارشيست ھا در زمينۀ نقد به
لنينيزم به قدری ناشيانه و آماتور و کودکانه است و خود
آن ھا را دقيقاً نمی فھمد که فقط ترحم مخاطب را برمی
انگيزد .يکی از اين ناشی گری ھای ساده لوحانه ھمين
موضوع »سوسياليزم در يک کشور« است که سعيد
صالحی نيا آن را مانند حبيب بکتاش طوطی وار تکرار
کرده و نمی داند کل پيکرۀ به قول خودش »نقد به
لنينيزم« را دود می کند و به ھوا می برد .او در اين
رابطه می گويد:
» اين ھا معتقدند که سوسياليزم ان قابل پياده شدن
نيست .بايد او ًدوران گذار طی شود و دوما ً در يک
کشور نمی شود! لذا از مھمترين ايرادات کمونيست ھای
کارگری اينست که خوھان سوسياليزم ھستند و آن را در
ايران می خواھند! می گويند نمی شود ھمه دنيا يکھو
)(٧
سوسياليست بشود«
اول؛ اين را ما نمی گوييم ،اين نظر درست کارل مارکس
است و ما ھم منطبق با کل گرايش مارکسيستی جھان از
آن پيروی می کنيم .اگر سعيد صالحی نيا نقدی به اين
موضوع دارد ،واھمه را کنار بگذارد ،مستقيماً به سراغ
خود کارل مارکس برود و نظرات او را نقد بفرمايد ،و نه
از آن نقدھای سخيف به سبک حبيب بکتاش که درست
وقتی در اين شرايط گير می کند می گويد» :من نه

مارکسيستم و نه لنينيستم و  «...اگر صالحی نيا ھم مانند
ايشان نه مارکسيست ھست و نه در مدار مارکسيستی،
پس بفرمايند کنار ،زيرا که اين مباحث درونی گرايش
مارکسيستی است و ربطی به خارج از آن و به خصوص
ليبرال-آنارشيزم و سوسيال دمکراسی ندارد .تنھا کسانی
حق ورود به اين حوزۀ بحث را دارند که ملزومات آن را
فراھم کرده باشند .از اساسی ترين ملزومات اعم
صريح داشتن گرايش مارکسيستی است و اگر شما مانند
حبيب بکتاش چنين گرايشی نداريد ،بسيار خوب ،دقيق و
روشن و به دور از تردستی ھای رواشناختی بفرماييد
توضيح دھيد در دفاع از کدام گرايش سياسی مفھوم
دوران گذار را نفی می کنيد .ھر عملی غير از اين اگر به
معنی گيجی نباشد ،مستقيماً به معنی شارتانيزم سياسی
است و از اين جا به بعد موضوع نقد و بحث نخواھد بود،
بلکه فقط بايد آن را افشا کرد.
دوم؛ آيا شما که اين مقدار به زعم خود لنينيزم را نقد
کرده ايد به مخيله تان خطور کرده بود که ايدۀ
»سوسياليزم در يک کشور« يک ايدۀ استالينيستی است.
سعيد صالحی نيا ھمين جا نشان می دھد که چه قدر
ناشيانه به نظرات اين و آن دستبرد می زند بدون که خود
آن ھا را بفھمد و درست در ھمين جا مچش باز می شود
که نمی توان لنينيزم را به بھانۀ عملکرد استالينيزم نقد
کرد ،اما خود استالينزم را پذيرفت.
تا سال  ١٩٢٤اساساً در کل نيروھای انقبی روسيه
موضوعی به نام سوسياليزم در يک کشور معنی نداشت
و موضوع بحث نبوده است .تا به اين سال تروتسکيزم
اساسا ً به عنوان نيروی مقابله کننده با مفھوم غير
مارکسيستی »سوسياليزم در يک کشور« شناخته نمی شد.
ھيچ کس در عرصۀ انقبيون روسيه جرأت نمی کرد
چنين مزخرفی را به عنوان يک نظر مطرح کند تا زمانی
که استالين به قدرت بمنازع بورکراسی در شوروی
تبديل شد .او که در اين سال برای اولين بار در تاريخ
فعاليت حزبی اش وارد نظريه پردازی شد ،به سراغ اين
ايدۀ خرافی آمد که به اين ترتيب »سوسياليزم واقعا
موجود« در روسيه را اعم کند.
حال ببينيم با حاکميت اين نظريه چه اتفاقاتی بر سر يک
انقب می افتد.
اول ،مبارزۀ طبقاتی در کشوری که سوسياليزم در آن
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اعم می شود ،پايان خواھد گرفت ،و يا دقيقاً از پايان
مبارزۀ طبقاتی ،استقرار ساختمان سوسياليزم استنتاج
خواھد شد.
دوم؛ سوسياليزم تنھا در شرايطی ساخته می شود که
امکان انکشاف نيروھای مولده فراھم شود ،انقب
سوسياليستی تازه نقطۀ آغاز اين موضوع است و نه خود
آن .قدرت سياسی و تسلط اقتصادی بورژوازی بر جامعه
اصلی ترين مانع انکشاف نيروھای مولده است .و اين در
حالی است که انکشاف نيروھای مولده از ضروری ترين
ملزومات ساختن ساختمان سوسياليزم است .انقب
کارگران برای تسخير قدرت سياسی ،مقدمۀ ضروری بر
انقب اجتماعی است و نه خود انقب اجتماعی.
بناکردن ساختمان سوسياليزم درست از لحظۀ تسخير
قدرت سياسی آغاز می شود ،مگر آن که نوع سوسيال
دمکراسی مورد نظر منصور حکمت و سعيد صالحی نيا
و حزب کمونيست کارگری باشد که امروز انقب
سياسی شود و از فردا سوسياليزم مستقر گردد .آن
سوسياليزم ھمين چيزی است که در کشورھای اروپايی و
اسکانديناوی مسقر شده و تا اين جا حق با آن ھا است که
برای استقرار آن فقط بايد قدرت سياسی به دست حزبشان
بيفتد ،و آن ھم نه لزوما ً از طريق انقب بلکه از ھر راه
ديگر ،از جمله »رأی  ٣ميليون نفر يا پانصد ھزار نفر و
يا حتا دويست ھزار نفر ،و فرقی ھم نمی کند رأی چه
کسانی«.
اين نظريه به اين دليل خرافی و ضد علمی است که ھمان
طور که گفته شد ساختن ساختمان سوسياليزم تنھا از
طريق رشد و انکشاف نيروھای مولده ميسر است .نظام
سرمايه داری مھمترين مانع تاريخی رشد نيروھای مولده
است و اساساً به ھمين دليل انقب برای تکامل تاريخ
ضروری می گردد .به عبارت روشن تر ،برای گشايش
و ادامۀ رشد نيروھای مولده چاره ای جز سقوط نظام
سرمايه داری نيست و ريشۀ شعار »يا سوسياليسم يا
بربريت« نيز در ھمين نکته نھفته است .حال اگر نظام
سياسی سرمايه داری به عنوان مقدمۀ ضروری برای باز
شدن مسير رشد نيروھای مولده ساقط شود و از فردای آن
روز سوسياليزم مستقر شود ،به اين معنی است که يک
دورۀ تاريخی که خود سخت مرتبط به روند تکامل در
سطح جھانی است ،ظرف يک شب و در يک کشور
صورت گرفته است! اين لطيفه اين گونه خصه می شود

که مھمترين مانع و سد راه انکشاف نيروھای مولده در
شب پيش از ميان می رود و در روز بعد نيروھای مولده
به انکشاف کامل می رسد و استقرار کمونيزم نيز حاصل
می شود! آيا کسی که در ھمۀ عمر خود فقط دو ساعت با
مباحث مارکسيستی سر و کار داشته باشد حق دارد به اين
لطيفه از ته دل بخندند يا چنين کاری توھين تلقی خواھد
شد!؟
سوم؛ استالين با اعم سوسياليزم در يک کشور در واقع
به مبارزۀ طبقاتی در شوروی پايان داد .از آن جا بود که
اگر ھر کارگری اعتراض و مطالبه ای مطرح می کرد
به سيبری تبعيد و کشته می شد .اعتراضات کارگری در
»جامعۀ سوسياليستی« عملی »ضد سوسياليستی«،
محسوب و با سخت ترين مجازات ھا تنبيه می شد.
بيشترين کمونيست ھای تاريخ روسيه نه در دورۀ تزار و
کرنسکی ،بلکه درست در ھمين دوره کشته شدند .در اين
دوره حتا يک بورژوا زندانی و کشته نشد.
چھارم؛ اعم سوسياليزم در يک کشور توسط استالين نه
شوروی بعد
تنھا به معنی پايان گرفتن مبارزۀ طبقاتی در
ِ
از انقب شد ،بلکه به وسيلۀ ديکته کردن اين موضوع به
کل »احزاب برادر« ،به آن ھا گفته شد که اکنون تضاد
اساسی تضادی جھانی است .حال که سوسياليزم مستقر
شده است ديگر تضاد بين کار و سرمايه در داخل يک
کشور تضاد اساسی نيست ،بلکه تضاد بين دو بلوک
متخاصم در ابعاد جھانی است .يعنی بلوک »سوسياليزم
واقعا ً موجود« مستقر در کشور شوروی در تقابل با
امپرياليزم .تمام مبارزات احزاب متحد با اردوگاه
سوسياليستی در ھر کشوری وظيفه دارند که خود را
تحت الشعاع ھمين مبارزه قرار دھند و از برجسته کردن
تضاد کار با سرمايه در درون کشور خود پرھيز کنند .در
اين رابطه يک قلم حزب توده بفاصله به نيروھای خود
در آذربايجان دستور داد که اسلحه ھا را زمين بگذارند.
از آن پس جبھه مشترک خلق برای صف آرايی در مقابل
امپرياليسم جايگزين صف آرايی طبقه کارگر در مقابل
سرمايه شد .استالينيزم و مائوئيزم که سنت و ريشۀ حزب
کمونيست کارگری را تعيين می کنند ،تمام نيرو و توان
خود را برای ساختن جبھۀ خلق که از اقشاری از طبقۀ
کارگر گرفته تا به زعم خودشان »بورژوازی ملی« را
در بر می گرفت به کار گرفتند .منطبق با اين نظر ،نبرد
اساسی نبرد خلق با امپرياليزم بود و چنان چه اقشار
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بينابينی با نام خرده بورژوازی سنتی يا »بورژوازی
ملی«  -مانند مصدق ،بن ب ،عبدالناصر ،حسن البکر
و -...در صدد قرار گرفتن در حکومت ھستند نيروھای
متحد اردوگاه سوسياليستی موظف به حمايت از آن ھا می
شدند .دقيقا ً بر بستر ھمين نظريه بود که کل چپ ايران )
از جمله شخص منصور حکمت و ھستۀ سھند( يا به
مدافعان رژيم خمينی تبديل شدند و يا دست کم ھيچ الويتی
در مقابله با او نداشتند ،چون از نظر آن ھا تضاد اساسی
تضاد خلق با امپرياليزم بود و به زعم آن ھا خمينی با
ھمۀ ضعف ھای خلقی که داشت در ھر حال در صف
خلق ارزيابی می شد .پيروان امروزی منصور حکمت و
»سوسياليزم فوری« مطلقاً مايل نيستند بگردند ببيند چرا
منصور حکمت در ھمان مقطع انقب  ٥٧کلمه ای از
انقب سوسياليستی حرف نمی زند! منصور حکمت در
يک دگرديسی يک شبه از گرايش مائوئيستی خود دست
کشيد .اما او ھم مانند سعيد صالحی نيا فراموش می کند
بدون نقد اساسی به استالينيزم و مائوئيزم ،و تنھا با گرفتن
يک ژست روشنفکری در مقابل آن ھا به زودی مرتکب
يک تناقض پيچيده خواھد شد ،و کما اين که شد .اين
تناقض او ًپذيرش نظريۀ سوسياليزم در يک کشور
توسط منصور حکمت بود و ثانياً پذيرش روش سنتی
برنامۀ حداقل و حداکثر که با حاکميت استالينيزم به ھمۀ
کشورھای زير نفوذ خود ديکته می شد.
برنامۀ »يک دنيای بھتر« اگر يک برنامۀ سوسياليستی
نيست -که حقيقتا ً نيست -بايد معلوم کند که چه برنامه ای
است تا بتواند خود را از برنامۀ سوسيال دمکرات ھا
متمايز کند .تنھا پاسخی که می توان برای آن دست و پا
کرد ھمان برنامۀ »حداقل« است که متعلق به »چپ
سنتی« است و به اين ترتيب يکی از ف ھای حميد
تقوايی و حزبش در گسست از چپ سنتی نيز دوباره مانند
سريش به اندام حزب خودش می چسبد .چپ سنتی
عبارت است از آن چپی که به برنامۀ »حداقل و حد
اکثر« به جای برنامۀ انتقالی معتقد و ضمناً معتقد به
امکان ايجاد سوسياليزم در يک کشور باشد .حال انصار
فحاش حزب کمونيست کارگری که به انواع روش ھای
شبه پليسی و شبه فئودالی به منتقد خود واکنش نشان می
دھند می توانند يقۀ خود را بدَرند که ھمۀ اين مدت در
مرکز چپ ستنی قرار داشته و تصور کرده اند اگر لخت
و عور جلوی دوربين قرار بگيرند و سکس آزاد داشته
باشند ،مدرنيست شده اند ،درحالی که ريشۀ آن ھا به

انديشه و فرھنگ اروپای غربی وصل می شود که لزوماً
انديشه بورژوازی است ونه مطلقاً سوسياليستی.
پنجم؛ عصر انقبات پرولتاريايی ،عصری که در آن ھر
انقبی لزوما ً انقب سوسياليستی محسوب می شود
شرايطی نيست که با معيارھای ناسيوناليستی و منقطی
به مسائل پاسخ داد .درک وارونۀ حزب کمونيست
کارگری و به خصوص ليدر اين حزب از مفھوم
مارکسيستی انقب باعث شده است که ھر تحولی در ھر
جای جھان ،از جمله وقايع سال  ٨٨در ايران را انقب
توصيف کند .در نتيجه اگر فرض کنيم در آن وقايع
موسوی پيروز شده بود ،بد از سوی اين حزب به معنی
پيروزی انقب تلقی می شد .و يا حتا اگر در ادامۀ آن
وقايع کل رژيم جمھوری اسمی سرنگون می شد -مانند
رژيم ھای مبارک و بن علی و قذافی – به اين معنی می
بود که سوسياليزم در آن کشورھا مستقر شده است! به
عبارت دقيق تر و مبتنی بر منطق اولترا راست حزب
کمونيست کارگری ،اکنون يا در ليبی بايد سوسياليزم
فوری مستقر شده باشد و يا اين جريان اعتراف کند که
اشتباه فاحش ناشی از درک وارونۀ خود از مفھوم
انقب ،باعث شده بود تحوت ليبی را انقب توصيف
کند .تنھا شانسی که حزب کمونيست کارگری در اين
شرايط دارد ھمان است که در مقدمۀ با توضيح داده شده
است .حزبی فرقه ای که بر اساس درستی يا نادرستی
نظر شکل نمی گيرد ،بلکه فرقه ای است که برای بقای
خود به يک ليدر نيازمند است و ديگر ھيچ .فقط يک دھم
چنين خطاھای فاحشی در يک حزب جدی قادر است کل
حزب را به آستانۀ فروپاشی ھدايت کند و اين در حالی
است که حزب کمونيست کارگری حتا يک نمونه تحليل و
نظريه که صحت آن در پراتيک تصديق شده باشد ندارد،
حتا يک مورد .و اين از سخت جانی و کله شقی خرده
بورژوازی بی معيار و مبنا است که ھمچنان ھمۀ اين
خرافات را تحت لوای »تحزب« حفظ می کند و لجوجانه
به بقای فرقه ای خود ادامه می دھد.
ششم؛ مبنای نظريه سوسياليزم در يک کشور يک مبنای
ملی گرايانه است.
سوسياليزم در يک کشور به معنی ساختن سوسياليسم ملی
برای يک ملت محصور شده در يک مرز بورژوايی
است .اين ناسيونال کمونيسم حزب کمونيست کارگری
تناقضی است با ھمۀ ادعاھای خودشان در تقابل با مفھوم
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ناسيوناليزم.

توصيف می کند.

در سيستم اقتصادی درھم ادغام شدۀ سرمايه داری جھانی
که پيشرفت کلی آن ھر کشور عقب مانده ای را به سوی
انقب سوسياليستی سوق می دھد و متقاب ًعقب ماندگی
ھر کشوری عامل پيشرفت ساير کشورھای پيشرفته
صنعتی شده است ،ايجاد سوسياليزم ملی به معنی کشيدن
ديوار محاصره در مقابل قدرت ھای اقتصادی جھان
خواھد بود و به اين ترتيب عوه بر کاھش قدرت
اقتصادی در ھمان حوزۀ ملی ،در واقع آن حوزه
محصور مانده در عرصۀ ملی ،خود را در حلقۀ محاصره
و انزوا قرار می دھد .در چنين شرايطی نه تنھا ممکن
نيست سوسياليزم ساخته شود ،بلکه شرايط بازگشت به
اقتصاد عقب مانده تر از مقطع انقب سوسياليستی فراھم
می شود .و اين در حالی است که سوسياليزم در فراوانی
و شکوفايی اقتصادی ساخته می شود و نه در فقر و
قحطی و گرسنگی.

ھفتم؛ سؤال مھمی که در مقابل پيروان تز استالينيستی
سوسياليزم در يک کشور قرار دارد اين است که اگر می
توان سوسياليزم را در يک کشور مستقر کرد ،چرا نبايد
بتوان آن را در يک استان يا شھر مستقر کرد .و اگر
بتوان چنين کرد چرا نتوان آن در يک روستا مستقر کرد.
چنان چه بتوان سوسياليزم را در يک کشور و بنا به آن
در يک شھر نيز مستقر کرد ،پس چرا نتوان سوسياليزم
را در يک کارخانه مستقر کرد.

ھمان طور که گفته شد بستر اساسی ساختن ساختمان
سوسياليزم ،انکشاف نيروھای مولده است و رشد
نيروھای مولده در عرصۀ ملی مفھومی غير مارکسيستی
و کام ًمنشويکی دارد .مکانيزم نظريۀ »سوسياليزم
فوری« يا ھمان سوسياليزم ملی ،نظريه پردازان مدعی
را به منشأ نظريۀ انقب مرحله ای ،يعنی منشويزم باز
می گرداند .آن ھا برای ساختن سوسياليزم در يک کشور
و برش از انسجام جھانی رشد نيروھای مولده ،ناچار می
شوند مرحله ای مقدماتی برای آماده سازی سوسياليزم
ملی خود طی کنند که سنتاً به برنامۀ حداقل معروف
است .تصادفی نيست که »برنامۀ يک دنيای بھتر« فراتر
از برنامۀ حداقل »چپ سنتی« نمی رود ،زيرا مبنای
سوسيالستی ندارد و تنھا برنامه ای دمکراتيک به عنوان
يک مرحلۀ ماقبل از سوسياليزم است .در نتيجه
»سوسياليزم فوری« نمی تواند فراتر از ھمان سوسياليزم
»کشورھای اروپای غربی« يعنی سوسيال دمکراسی
باشد و برای اين منظور ديگر نيازی جھت خروج از
چھارچوب سرمايه داری نيست ،چنين سوسياليسمی می
تواند در چھارچوب ھمين نظام موجود ساخته شود و
بنابراين نياز به انقب با مفھوم مارکسيستی آن منتفی می
شود و به اين ترتيب می بينيم که تصادفی نيست حزب
کمونيست کارگری نام انقب سوسياليستی را به »انقب
انسانی« تغيير داده است و ھر تحول و تحرکی را انقب

به خوبی واقفيم که کادرھای و اعضا حزب کمونيست
کارگری به صراحت اعم می کنند که مارکسيست يا
لنينسيت نيستند .آن ھا در بھترين حالت مانند يک نمايندۀ
بورژوا دمکرات در پارلمان بورژوازی می گويند »من
نظر خودم را می گويم و کاری به مارکس و انگلس و
لنين ندارم«! فقط معلوم نيست پس چرا اين وسط اين
مقدار حلوای »تحزب« را بر سر خويش گرفته و
»تحزب ،تحزب« می کنند و به جای حزب متشکل از
کادرھای حزبی ،کلوپی متشکل از »اشخاص« دست و پا
نکرده اند .اما به ھر رو چنان چه آنھا بخواھند در ده
کيلومتری مارکس بايستند و يا با اقتباس از چپ سنتی
مقبرۀ رھبر فقيدشان را به منظور ساختن امامزاده در
مقابل مقبره ای که استاليسنيت ھا از مارکس ساخته اند،
قرار دھند و بگويند »اکنون منصور حکمت در مقابل
مارکس ايستاده است«؛ در اين صورت ناچار می شوند
به سراغ نقد مارکس به سوسياليزم تخيلی اوئن و سنت
سيمون بروند که تش می کردند سوسياليزم را در يک
کارخانه مستقر کنند ،و به راستی اگر که می توان
سوسياليزم را در يک کشور برپا نمود ،پس چرا نتوان آن
را در يک کارخانه مستقر کرد!؟ سوسياليزم در يک
کشور ،مث ًدر کشور ايران آن سوسياليزمی خواھد بود
که مرزھای جغرافيايی آن را بورژوازی تعيين می کند،
که در غير اين صورت اين چگونه سوسياليزمی است که
در مرزھای ناسيوناليستی »کشور« محصور شده است!
ھشتم؛ دشوارترين کار ،فھماندن مفھوم انقب
سوسياليستی و تمايز آن با استقرار سوسياليزم به کل چپ
ستنی از جمله فرقۀ کمونيست کارگری است .سعيد
صالحی نيا اگر حتا به تحصيت آکادميک خود رجوع
کند بايد بتواند اين تمايز را بفھمد که انقب سوسياليستی،
ھمان نظام اجتماعی سوسياليزم نيست .انقب يقيناً می
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تواند از ضعيف ترين حلقۀ زنجيره جھانی سرمايه داری
آغاز شود ،اما اين به مفھوم تبديل شدن فوری آن به
سوسياليزم نيست .ممکن نيست کسی اين موضوع ساده
را نفھمد و بتواند در مدار مبارزه چپ مارکسيستی قرار
بگيرد.
ما با سطح سخيف درک سعيد صالحی نيا می توانيم کنار
آمده يا از کنارش رد شويم ،اما چه کنيم با اين موضوع
که حزب کمونيست کارگری سرش را به اين بھانه زير
برف می کند که بتواند بگويد انقب يعنی ھمان
سوسياليزم .چون نبايد برای انقب تا  ٣٠٠سال ديگر
صبر کرد ،پس سوسياليزم ھم از ھمان فردای انقب
ساخته می شود! در اين صورت اص ًمعلوم نمی شود
چرا از فردای انقب سوسياليستی در روسيه سوسياليسم
مستقر نشد و لنين گفت »بدون پيروزی انقب در آلمان
نمی توان بر روی پيروزی انقبی سوسياليستی در
روسيه حساب کرد« .پاسخ اين تناقض نير در آستين
حی و حاضر
نظريه پردازان حزب کمونيست کارگری ّ
است ،و آن اين که بگويند »در آن جا سرمايه داری
دولتی بود«! چه قدر مضحک ،خوب چه طور ممکن
است در فردای انقب مورد نظر شما سرمايه داری
دولتی نيايد .نظريه پردازان کمونيست کارگری چه نوع
ِوردی خوانده و دور خود فوت می کنند که انقب مورد
نظر شما بفاصه از فردا فوراً به سوسياليسم منجر می
شود ،اما انقب روسيه به رھبری حزب بلشويک و لنين
سرمايه داری دولتی بود!
»تازه وارد« کيست و به چه معنی است:
سعيد صالحی نيا در پاسخی که به نام »نقد« به عليرضا
بيانی و آرام نوبخت نوشته است ،بارھا از گرايش
مارکسيست ھای انقبی به عنوان »تازه وارد« حرف
می زند و مانند حبيب بکتاش مرتب به اين اشاره دارد که
مث» ًاين نظر تازه نيست«.
اوً؛ تئوری ھای انقبی نان سنگک نيست که تازه يا
بيات باشد .اين تازگی ھا در نھاد »اکس مسلم« و
برھنگی و نظاير آن در حزب کمونيست کارگری قابل
دسترس است؛ اما تا جايی که به مارکسيزم انقبی
مربوط شود ،يک نظريه و تئوری انقبی مادام که
متحقق نشود تازه و به روز است .اين نوع واکنش ھای
ليبرالی مخصوص ليبرال ھا و آکادميسين ھايی است که

مرتب داد سخن دارند که »امروز اين حرف ھا کھنه
شده« و مانند اين گونه خزعبت .نظريات مارکسيستی
برخف پرت و پگويی ھای ژورناليستی حزب
کمونيست کارگری ،نه در عصر و سده ،که در »دوره
ھای« مبارزه طبقاتی ،به »امروز« و »ديروز« دسته
بندی می شود .مث ًمانيفست کمونيست دويست ساله،
برنامۀ پرولتاريايی است که »امروز« ھيچ اثر ديگری
حتا از دور قابل مقايسه با آن نيست .اين کتاب کوچک از
نقطه نظر علم واقعی ،به تنھايی با انواع علوم دورۀ خود
و پس از آن ،رقابت پيروزمندانه می کند .گرايش ھای
منطبق با ُمد روز فراموش می کنند که اسکلت لخت
بورژوايی و مانکنی را با تزئينات خود پنھان کنند و در
پس ھر يک از کشفيات مبتنی بر مد روز خود رشته ھای
زخيمی با تسلط ايدئولوژی حاکم بر آن کام ًآشکار
مشاھده می شود.
ثانياً؛ سعيد صالحی نيا روشن نمی کند مفھوم »تازه
وارد« و اين تقسيم بندی بورکراتيک چه است .بنابراين
در اين جا با رجوع به اتکای ايشان بر اساس تازه يا کھنه
واردی به ايشان ثابت می کنيم که اتفاقاً اين شما و گرايش
شما است که بسيار آماتور و »تازه وارد« است .چرا؟ به
اين دليل که گرايش تاکنونی شما ،يک گرايش محصور
در يک مرز جغرافيايی و دقيقا ً مانند »سوسياليسم در يک
کشور«تان تا خرخره آلوده به ناسيوناليزم است .يک
گرايش انقبی اگر نتواند در ابعاد جھانی خود را منعکس
کند ،لزوما ً يک گرايش ناسيوناليستی است .شما بفرمائيد
يک بين الملل حزب کمونيست کارگری به ما نشان دھيد
که دست کم در  ١٠کشور دارای احزاب مشابه باشند.
حزب کمونيست کارگری يک گرايش ايرانی و به معنی
يک گرايش ناسيوناليستی و دقيقا ً چپ سنتی است؛ حال
ھرچه که می خواھد ريشه ھای خود را در مدنيت
بورژوازی اروپای غربی نشان دھد.
گرايش مارکسيست ھای انقبی با تکيه بر سنت ھای
لنينيستی و تروتسکيزم ،ريشه در کنگرۀ اول تا چھارم
کمينترن و سپس بين الملل چھارم دارد .گرايش
مارکسيست ھای انقبی )منھای سازمان وحدت
کمونيستی( ،تنھا گرايش در انقب  ٥٧بود که برخف
منصور حکمت ،ھستۀ سھند و اتحاد مبارزان ،به جای
انقب دمکراتيک از انقب سوسياليستی دفاع می کرد.
قابل توجه حبيب بکتاش که مباحثات اين گرايش در
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نشريۀ کندوکاو از سال  ٥٥به بعد ھمه با امضای شخص
نويسنده منتشر شده ،درحالی که در آن ايام منصور
حمکت مشغول مطالعۀ آثار جل آل احمد بود تا بعدھا
بتواند آن ھا را نقد کند و به اين تريب از چپ سنتی ببرد
و به مدرنيسم بپيوندد .گفتن اين ھا به ھيچ وجه ضروی
نيست ،مگر آن که با ف زدن ھای يک گرايش دھقانی
روبرو شويم که »وقتی بر بلندای تپه کودھای جمع آوری
کردۀ خود می ايستاد ،ھر آن چه را که می بيند متعلق به
خود می داند«.
نکاتی در بارۀ »نقد ھای سعيد صالحی نيا به لنينيزم«
مھمترين مشخصۀ »نقد ھای« سعيد صالحی نيا به لنين و
لنينيزم انتزاعی بودن آن ھا است .و درست به ھمين دليل
معلوم می گردد که نه تنھا اين نقدھا متعلق به خود او
نيست ،بلکه حتا آن چه که به عنوان نقد از اين طرف و
آن طرف کپی برداری کرده را خود دقيقاً نفھميده است.
يک نقد مارکسيستی او ًھر موضوع نقدی را در بستر
و متن اصلی خود آن در نظر می گيرد و نه انتزاعی از
آن .مث ًتا جايی که به نقد ھای صالحی نيا بر می گردد،
اين نقدھا لحظه ای از کل تاريخ لنينيزم را می گيرد و به
جای کل اين تاريخ قرار می دھد .ثانيا ً اگر اين نقد نتواند
ريشه ھای تئوريک موضوع مورد نقد را بيرون کشيده و
نشان دھد ،بفاصله از نقد مارکسيستی خارج می شود و
به نق زدن ھای ليبرالی تبديل می شود .اين که گفته شود
لنين دستور اعدام داد و اخراج کرد ،يک ُغرولُند
ليبراليستی -آنارشيستی محسوب می گردد ،مگر آن که
ريشه ھای تئوريک آن مشخص و نشان داده شود که اگر
اين موضوع انحراف است ،دقيقا ً ناشی از ھمين تئوری
ھا بوده است که در تقابل با مارکسيزم قرار می گيرد.
نقص مھم نظرات سعيد صالحی نيا تحت عنوان »نقد به
لنينزم« اين است که روشن نمی کند آن ھا در دفاع از
کدام مکتب فکری است ،آيا نقد برای نقد است و يا تکامل
خود لنينيزم در پيوستار مارکسيستی .در يک کم او
مايل نيست روشن کند که در دفاع از مارکسيزم است که
لنينزم را نقد می کند و يا در دفاع از سوسيال دمکراسی
و ليبراليزم ،و يا در دفاع از آنارشيزم ناشناختۀ درونی
خود .سانتيمانتاليزم اين نوع نقادی ھا ھرگز به آن ھا
اجازه فراتر رفتن از ُغرولندھای آکادميک را نمی دھد،
به اين دليل که موضوعات مورد مناقشه را از پايه ھای

نظری شکل دھندۀ آن انتزاع کرده و به صورت آبستراک
و آزمايشگاھی به آن می پردازند .به عنوان مثال ،سعيد
صالحی نيا که مدام از دستور لنين بر اعدام و اخراج
صحبت کرده است ،باخره جايی که ناچار می شود
سندی ارائه کند ،به مصوبۀ کنگرۀ دھم حزب بلشويک
رجوع کرده است .او در اين باره می گويد:
» کنگرۀ دھم حزب کمونيست شوروی در غير قانونی
کردن فراکسيون ھای مخالف لنين اسناد رسمی متتشر
کرد و لنين اعم نمود که وقت آنست که مخالفان
حکومت از حزب اخراج شوند .قرار اخراج مخالفان و
غير قانونی شدن فراکسيون ھای مخالف زير نظر لنين و
تروتسکی و استالين به دقت دنبال می شد .کنگرۀ دھم پايۀ
قانونی به قدرت رسيدن استالين را ھم فراھم کرد ،چرا
که ھمين قانون منع فعاليت مخالفين و فراکسيون ھای
مخالف به باندھای پليسی درون حزب بھترين ابزار را
داد که راه استالين را برای کسب قدرت بعد لنين ھموار
)(٨
کنند) «.تأکيد از ما(
در اين جا يک سرگردانی تمام و کمال به نمايش گذاشته
شده است .اين سردرگمی فقط مخصوص به مدعيانی
نيست که قصد دخالت گری نظری دارند ،بدون آن که
ملزومات آن را تدارک ديده باشند ،بلکه مربوط به گنده
گويی ھايی بازاری و کاسبانه ای است که برای مطرح
کردن خود به دنبال معروف ترين ھا رفته و خود را در
کش و قوس با آن ھا نشان می دھد .برای اثبات اين گفته
به سادگی می توان ر ّد و نتيجۀ اين مث ًنقدھا به لنينيزم
را گرفت و به يک ليبراليزم ولنگ و واز رسيد .البته
بفاصله زم به توضيح است که نبايد از کمترين انتقاد
در بستر و شرايطی که اشکال يا انحرافی را در حزب
بلشويزم و لنينزم ايجاد می کرد ،صرف نظر کرد؛ منتھا
برای مارکسيست ھا انقبی چنين نقد ھايی برای تکامل
کل پيکرۀ لنينيزم و در تقابل با انواع گرايشات ضد
لنينيستی است ،اما برای سعيد صالحی نيا تکرار مکرر
تخريب ھای لنينيزم تحت عنوان نقد مطرح می شود .مثً
در پارگرافی که در با از ايشان ذکر شده است،
موضوع اين گونه فھميده می شود که در حزب بلشويک
مخالفان حکومت نفوذ کرده اند و حا بايد آن ھا اخراج
شوند .سعيد صالحی نيا خود اين را طرح می کند و در
مخالفت با اين اخراج ھا تش می کند بگويد نبايد
مخالفين دولت را از حزب بلشويک اخراج کرد تا آن ھا
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بتوانند در حزب کمونيست باقی بمانند و از ھمان جا با
حکومت کارگران مخالفت کنند!! اين شدت گيجی تا جايی
است که حتا يک بار روی گفتۀ خودش متمرکز نمی شود
که جای يک مخالف حکومت کارگری در حزب
کمونيستی که در برگيرندۀ بيشترين پيشروان کارگری
روسيه است نمی باشد ،مخالف حکومت کارگران چنان
چه مايل باشند فعاليت حزبی کنند ،بايد حزبی با برنامه
متفاوت و در مخالفت با حکومت کارگران تشکيل دھند.
عضويت در حزب نيازمند پذيرش برنامۀ آن حزب است
که خود نه در مخالفت با حکومت ،که در تقويت آن
نوشته شده است .چرا سعيد صالحی نيا مسائل الفبايی در
اين حد ساده را نمی فھمد و آن ھا را تا سطح خفقان
آوری تنزل می دھد!
روش نقد انتزاعی صالحی نيا در اين جا بار ديگر به
خوبی به نمايش گذاشته می شود .او از انحل فراکسيون
ھای مخالف در درون حزب در کنگرۀ دھم که مربوط به
مارس سال  ١٩٢١است حرف می زند و اين را نقص
دمکراسی معرفی می کند ،بدون آن که دفاع لنينيزم از
حق داشتن فراکسيون در حزب ،درست تا قبل از اين
کنگره را مورد تائيد و تشويق خود لنينيزم قرار دھد.
شلختگی نقد ھای آنارکو -ليبراليستی به لنينيزم ھم درست
در ھمين جا مشاھده می شود .در جايی که کل ايدۀ
حضور فراکسيون مخالف متعلق به خود لنين است و به
اين دليل ھيچ تشويقی ھم نمی شود ،اما وقتی صحبت از
انحل آن می شود ،کلّ لنينيزم و تاريخ  ٢۵سالۀ آن که
جھان را تکان داد و مسير تاريخ را دگرگون کرد ،به زير
عمت سؤال می رود! جالب اين جا است که سعيد
صالحی نيا مدتی )تا قبل از اخراج( از کادرھای حزب
کمونيست کارگری بوده است ،بدون آن که کمترين
اعتراضی به نبود فراکسيون در اين حزب داشته باشد .او
اساسا تا قبل از حملۀ دُن کيشوتی به لنينيزم اصً
فراکسيون مخالف در حزب انقبی را نمی شناخته و فقط
با رجوع به نقد ھای موجود در برابر لنين بوده است که
با اين مفھوم روبه رو می شود و دفاع از آن را نه دليل
استعفای خود از حزب کمونيست کارگری ،بلکه دليل
نقص دمکراسی حزب بلشويک و لنينزم قرار می دھد!
و اما موضوع اين اخراج ھا در سال  ١٩١٩چه بوده
است .اگر سعيد صالحی نيا به نقد ھای خود گرايش
مارکسيست ھای انقبی رجوع کرده بود ،به خوبی

مشاھده می کرد که اين گرايش سال ھای  ١٩٢٠تا  ٢١را
سال ھای تاريک دوران حزب بلشويک معرفی کرده و
نقد مفصلی نيز بر آن ارائه کرده است .اما اين نقد ھا نه
برای نفی کل لنينيزم که جھت زدودن اشکات آن است.
اين است روش مارکسيستی در نقد به لنينيزم و در تقابل
با روش آنارکو -ليبراليستی نقد به لنينيزم .در نقد گرايش
مارکسيست ھای انقبی به اين دورۀ تاريک ،ھمۀ زمينه
ھا و بسترھای شکل گيری اين نارسايی در نظر گرفته
می شود ،اما در نقدھای سر به ھوای ليبراليستی ،دقيقاً
چون بھانه گيری به جای نقد است ،بستر به وجود آمدن
اين نارسايی در نظر گرفته نمی شود ،تا بتواند نارسايی
در يک مقطع تاريخی خاص را به کل پيکرۀ لنينيزم
نسبت دھد .اين عمل با تخفيف و در خوشبينانه ترين
حالت يک سردرگمی روشنفکری و در بدترين حالت
شارتانيزم سياسی است .سعيد صالحی نيا البته در بحث
خود اين بستر را اينگونه توضيح می دھد:
» مثل بسياری ديگر از ”قرارھا“ در تاريخ  ،بعد از
سرنگونی تزار  ،حزب لنين تبديل شد به ستون اصلی
حکومت .شوراھا شدند دنباله روی حزب و منتخبين
شوراھا بايد از فيلتر حزبی رد می شدند که به سرعت
بقيۀ احزاب را ھم ساکت کرد و برچيد .بھانه ھم اين بود
که ”ضد انقب داخلی و خارجی“ ھستند و بايد انقب
را اين جوری ”جفظ کرد!”« ) ھمان جا(
اين درست است که در تاريخ  ١٩٢٠تا  ١٩٢١دورۀ
تاريکی در حزب بلشويک پديد آمد و باعث خطاھای
فاحش لنين و تروتسکی در محدود کردن شرايط
دمکراتيک نھادھای اتحاديه ای شد .اين موضوع مورد
نقد است و نمی توان از آن عقب نشينی کرد .اما اين
ربطی به مفھوم لنينيزم ندارد .اين فرصت طلبی محض
است که ايراداتی را که می تواند در مورد ھر انسان
ديگری رخ دھد به حساب کل تاريخ يک مکتب نظری
قرار داد .افراد گيجی مانند سعيد صالحی نيا که حق بيان
را مقدم بر حق حيات می دانند ،در واقع از چھارچوب
مارکسيستی نقد به کلی خارج ھستند ،به ھمين دليل بستر
به وجود آمدن يک اشکال و نقيصه ،دست کم تا جايی که
به حزب بلشويک مربوط شود را عامدانه ناديده می
گيرند .اوج گيجی سعيد صالحی نيا در پارگراف زير به
خوب ديده می شود و کام ًروشن می گردد که او حتا
کپی کاری ھای خود تحت عنوان »نقد« را نفھميده و فقط

ﺷﻤﺎرة  -63ﻣﺮداد  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٢٣

اجزای پراکنده ای را به ھم چسبانده است تا مث ًتحفۀ
تازه ای از آب در بيايد .او می گويد:
»حزب لنين قبل از پيروزی انقب متشکل بود از
پيشروان و آزاديخواھان که از جان خود مايه می گذاشتند
و دنبال آزادی بودند).بگذريم از آزادی چه می فھميدند!(.
درون اون حزب لنين تبليغ آزادی بيان می کرد و حتی
تأکيد داشت که گرايشات مختلف می توانند باشند و
حرفشان را بزنند .در آستانۀ انقب حزب لنين حزب با
گرايشات مختلف بود و آن گرايشات تحمل می شدند.
انقب اکتبر که پيروز شد ،حزب لنين تبديل شد به ابزار
اصلی حکومت کردن .شوراھا و ارتش سرخ و بعداً
سازمان اطعات ”انقب“ ھمگی زير نظارت حزب در
آمدند .مردم روسيه به خوبی حس کردند که آدم حزبی
”از ما بھتران“ است و برای پيشرفت اجتماعی بھتر
است عضو حزب بود! نردبان پيشرفت اجتماعی و طبعا ً
محل ورود شارتان ھا و فرصت طلب ھا و گاھا
بوروکرات ھايی که قبل از انقب ،پروقيچی ھای
حکومت تزاری بودند!« ) ھمان جا(
صالحی نيا پذيرفته است که حزب لنين قبل از انقب
متشکل از پيشروان بوده ،اما خود مفھوم اين حرف را
نمی فھمد ،چون يقينا اين حرف خود او نيست و از سرھم
بندی تکه نوشته ھای اين طرف و آن طرف در اين جمله
فرمولبندی شده است ،چرا اين را می گوييم؟ به اين دليل
ب متشکل از پيشروان در قبل از انقب بايد دليلی
که حز ِ
برای حکم اخراج در دو سال پس از انقب ،يعنی ماه
مارس  ١٩٢٠داشته باشد و اين چيزی است که سعيد
صالحی نيا نمی تواند متوجه شود .او با فاصلۀ سه خطی
از ھمين حرف خود ،بفاصله صحبت از اين می کند که
مردم روسيه حزب را »از ما بھتران ديده« و بھتر دانسته
اند بروند عضو آن شوند .می بينيم که به سادگی دليل
اخراج ھا از حزب بلشويک در مارس  ١٩٢٠با زبان
متناقض خود سعيد صالحی نيا چگونه توضيح داده می
شود.
حال ببينيم خود لنين در  ١٣مارس  ،١٩١٩در مجمعی
در پتروگراد چه می گويد:
»وقتی تروتسکی اخيراً به من گفت که در قسمت نظامی
تعداد افسران ما به چندين ده ھزار رسيده ،خوب متوجه

شدم که معنی رمز استفاده از دشمن چيست :چگونه از آن
ھايی که سابقا ً دشمن ما بوده اند در ساختن کمونيزم
استفاده کنيم؛ چگونه کمونيزم را با آجرھايی که خود
کاپيتاليست ھا عليه ما جمع آوری کرده اند بسازيم) «.
لنين ،مجموعه آثار ،جلد  ،٢۴نسخۀ روسی١٩٣٢،
گزارش منشی ،ص (۶۵
ھيچ نھادی در روسيه ،از مقطع اکتبر  ١٩١٧به بعد به
اندازۀ حزب بلشويک عضو کارگر و پيشرو کارگری و
رھبران عملی کارگری نداشته است ،حتا شوراھای
کارگری .حزب بلشويک از اين نظر به حزب طبقۀ
کارگر روسيه تبديل شده بود که برنامه اش توانسته بود
کل کارگران را متحد کند .مه مترين عمت آن اين بود
که ھر پيشرو و رھبران کارگری عضو اين حزب شده و
می شدند .اين خود زمينه ای را فراھم می کرد که
شوراھای کارگری در قياس با حزب تضعيف شوند.
مرکز تصميم گيری اگرچه بين سال ھای  ١٩١٩تا  ٢١به
حزب بلشويک منتقل شده بود ،اما اين جا در واقع اصلی
ترين تجمع پيشروان و رھبران کارگری بود .ھمين عامل
باعث می شد که کرور کرور کارمندان و بورکرات ھای
سابق يک شبه کمونيست شوند و درخواست عضويت
حزب را پر کنند .پايه ھای استالينيزم نه از طريق
کادرھای رزمنده و از جان گذشتۀ بلشويک ،بلکه از
طريق ھمين قشر يکشبه کمونيست شده ريخته می شد.
حزب بلشويک با سنت دمکراسی درونی اش تحت
شرايط ويژۀ آن دورۀ روسيه که  ١۴کشور امپرياليستی
به آن حمله کرده بود ،قحطی و گرسنگی بيداد می کرد و
دسته دسته مردم از شھرھا به روستاھا مھاجرت می
کردند ،قرار داشت .جنگ ھای داخلی توان رزمندگی
کارگران مسلح را به شدت کاھش داده بود .عمده ترين
اعضای شوراھای کارگری مشغول جنگ در مرزھای
روسيه بودند و تنھا ابزار با تجربه و سرعت عمل در
تصميم گيری حزب بلشويک بود .طرفداران منشويک که
رسماً در صف تقابل با انقب قرار گرفته بودند ،نه در
شوراھا و حزب بلشويک که در اتحاديه ھای کارگری
جای گيری کرده بودند .اين زمينۀ بروز خطای تروتسکی
و لنين شد که فعاليت ھای اتحاديه ھا را محدود کردند.
ارتش سرخی که بازوی پيروزی انقب بود ،ھمان
ارتشی که متشکل از سربازان و ملوانان رزمندۀ
کرونشتات بودند ،يا در مرزھا مشغول نبرد بودند و يا
کشته شده بودند .ديگر از آن کرونشتات با آن ملوانان
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انقبی خبری نبود .دھقانان اوکراينی جايگزين آن ھا در
کرونشتات شده بودند و با کمک بخش آنارشيست خود
رسماً فراخوان سرنگونی حکومت کارگران تازه تأسيس
را داده بودند .در اين شرايط رعايت دمکراسی مورد
دلخواه سعيد صالحی نيا به معنی پذيرش سرنگونی بدون
مقاومت ،پذيرش حضور افسران تزاری يک شبه تغيير
موضع داده در ارتش سرخ و فوج فوج بوروکرات ھای
ادارات تزاری در حزب بلشويک است .با اين دمکراسی
می توان کام ًتوافق داشت ،اما مشروط به اين که با
انقب و ھدف انقب خداحافظی کرد .درست در ھمين
جا است که دو گرايش انقبی و غير انقبی در دفاع و
در تقابل با لنينيزم شکل می گيرد .طيف گرايش
ليبراليستی و آنارشيستی که فرصت طلبانه اين ضعف ھا
را در مقابل کل لنينيزم قرار می دھند و گرايش
مارکسيست انقبی که لنينيزم را در مجموعۀ نقاط ضعف
و قوت خود تحليل می کند و در تحليل نھايی لنينيزم را نه
از اخراج نفوذی ھای به درون حزب و ارتش سرخ که
از روش تقابل آن با رفرميزم و تسخير قدرت سياسی
درک کرده و دفاع می کند.
ardeshir.poorsani@gmail.com
 ۵شھريورماه ١٣٩٢
پانوشت:
(1) http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43121#more43121

دربارۀ بنيان گذاری انترناسيونال چھارم
لئون تروتسکی )اکتبر (١٩٣٨
ترجمه :آرام نوبخت

روز  ٢٨اکتبر  ،١٩٣٨طی يک نشست توده ای الھام
بخش در نيويورک ،بنيان گذاری انترناسيونال چھارم و
ھمين طور دھمين سالگرد جنبش تروتسکيستی در اين
کشور جشن گرفته شد .امپرياليزم امريکا ،اجازۀ حضور
در اين جشن به يادماندنی را از تروتسکی سلب کرد .اما
ضبط صدای سخنرانی تروتسکی خطاب به حاضرين در
نشست ،به نزديک تر شدن وی کمک کرد.
تروتسکی ھرگز کلمه ای را به ھدر نداد؛ اين جشن برای
او به فرصتی بدل شد برای روشن ساختن دو تفکر
بنيادی .نخست ،ماھيت ويژۀ حزب انقبی و رابطۀ ميان
فرد و حزب » :برای يک انقبی ،خود را تماما ً وقف
حزب کردن ،به معنای خود را يافتن است« .دوم ،چنين
حزبی نمی تواند از سوی باندھای جنايتکار استالين نابود
شود » :می توان سربازان منفرد ارتش ما را کشت ،نه
آن که آنان را به وحشت انداخت« .بنابراين تروتسکی از
پيش ما را در برابر سربازان فراری و »گ .پ .او«
) (GPUمجھّز کرد.
ويراستاران انترناسيونال چھارم

(2) http://www.azadi-b.com/J/2013/08/post_366.html
(3) http://abbasgoya.com/1904
(4) http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=4300
(5) http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43002
)» (۵يک دنيای بھتر« ،انترناسيونال ،شماره ی  ،١٧اسفند
» ،١٣٧٤انقب و اصحات« ،ص .٧
(6) http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43091#more43091
(7) http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43000#more43000

رفقا و دوستان گرامی
اميد است که اين بار ،صدای من به شما برسد و به اين
نحو اجازه يابم که در جشن و سرور مضاعف شما
شرکت کنم .دو رويداد ،يعنی دھمين سالگرد تشکيت ما
در امريکا و ھمين طور کنگرۀ بيان گذاری انترناسيونال
چھارم ،سزاوار آن ھستند که به مراتب بيشتر از ژست
ھای جنگ طلبانۀ فرماندھان توتاليتر ،دسيسه ھای
ديپلماتيک يا کنگره ھای پاسيفيست ،مورد توجه کارگران
واقع شوند.
ھر دو رويداد ،به منزلۀ نقاط عطفی قدم به تاريخ خواھند
گذاشت .اکنون ديگر کسی حق ندارد ترديدی در اين امر
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داشته باشد.
زم به ذکر است که تولد گروه امريکايی بلشويک-
لنينيست ھا به يُمن ابتکار متھورانۀ رفقا کانن ،شکتمن و
ابرن ،به تنھايی قد علم نکرد؛ بلکه تقريبا ً ھمزمان بود با
المللی اپوزيسيون چپ.
آغاز فعاليت سيستماتيک بين
ِ
درست است که اپوزيسيون چپ در سال  ١٩٢٣در
روسيه سر بلند کرد ،اما فعاليت منظم در مقياس جھانی،
با کنگرۀ ششم کمينترن شروع گرديد.
آغاز فعاليت در سال ١٩٢٨
ما بدون يک نشست عمومی به توافق با پيشگامان
امريکايی انترناسيونال چھارم دست يافتيم ،آن ھم پيش از
ھرچيز بر سر نقد به برنامۀ انترناسيونال کمونيست.
سپس در سال  ١٩٢٨آن فعاليت جمعی را آغاز کرديم که
پس از ده سال به تکميل برنامۀ خودمان انجاميد ،برنامه
ای که چندی پيش از سوی کنفرانس انترناسيونال پذيرفته
شد .اين حق را داريم که بگوييم فعاليت اين دھه ،نه فقط
مداوم و صبورانه ،بلکه صادقانه نيز بود .بلشويک-
لنينيست ھا ،پيشگامان انترناسيونال ،رفقايمان در سرتاسر
جھان ،به مثابۀ مارکسيست ھای راستين ،مسير انقب را
نه در احساسات و آمال خود ،بلکه در تحليل سير عينی
رويدادھا جستجو کردند .مھم تر از ھمۀ اين ھا ،اين
دغدغۀ فکری که نه خود را فريب دھيم و نه ديگران را،
ھمواره راھنمای ما بود.
ما با ج ّديت و صداقت جستجو کرديم .چيزھای مھمی بود
که يافتيم .رويدادھا ،ھم تحليل و ھم پيشبينی ما را
تصديق کرد .ھيچ کس نمی تواند اين را انکار کند .اکنون
ضروری است که ما نسبت به خود و برنامه مان صادق
باقی بمانيم .اين کار ساده ای نيست .وظايف ،عظيم است
و دشمنان ،بی شمار .ما تنھا تاجايی حق داريم وقت و
توجه مان را صرف جشن سالگرد کنيم که بتوانيم از
درس ھای گذشته ،خود را برای آينده آماده کنيم.
حزب ،ھمه چيز است
دوستان گرامی ،ما حزبی ھمچون ساير احزاب نيستيم.
آرزوی ما صرفا ً اين نيست که اعضای بيشتر ،انتشارات
بيشتر ،پول بيشتر در خزانه ،يا نمايندگان بيشتر داشته
باشيم .ھمۀ اين ھا ضروری است ،اما فقط به عنوان يک
وسيله .ھدف ما ،رھايی ما ّدی و معنوی کامل زحمتکشان

و استثمارشدگان از طريق انقب سوسياليستی است .ھيچ
کسی اين را آماده و ھدايت نخواھد کرد ،به جز خودمان.
انترناسيونال ھای گذشته -انترناسيونال دوم ،سوم،
انترناسيونال آمستردام ،و دفترخانۀ لندن را ھم به آن
خواھيم افزود -به تمامی پوسيده اند.
رويدادھای بزرگی که بر سر بشر آوار می شوند ،سبب
خواھند شد که در اين سازمان ھای باقی مانده سنگ روی
سنگ بند نشود .تنھا انترناسيونال چھارم است که با
اطمينان به آينده می نگرد؛ انترناسيونال چھارم ،حزب
جھانی انقب سوسياليستی است! ھرگز وظيفه ای سنگين
تر از اين بر زمين وجود نداشت .بر شانۀ تک تک ما،
مسئوليت تاريخی عظيمی قرار دارد.
حزب ما تماماً و کام ًبه ھر يک از ما نياز دارد .بگذار
کاسبکاران ،فرديت خود را در خ جستجو کنند .برای
يک انقبی ،خود را تماما ً وقف حزب کردن ،به معنای
خود را يافتن است.
بله ،حزب ما يک به يک ما را يکسره به خود
اختصاص می دھد .اما در عوض واترين شادی را به
ما می بخشد :اين آگاھی که کسی در ساختن يک آيندۀ
بھتر شريک می شود ،اين که کسی ذرّه ای از سرنوشت
بشر را به دوش می کشد ،و اين که زندگی کسی به عبث
سپری نخواھد شد.
وفاداری به آرمان زحمتکشان ،باترين ايثار در راه
حزب بين المللی مان را از ما طلب می کند .البته حزب
ھم می تواند اشتباه کند .با تش مشترک است که
اشتباھات را اصح خواھيم کرد .عناصر نايق می
توانند در صفوف آن نفوذ کنند .با تش مشترک است که
آن ھا را محو خواھيم کرد .ھزاران فرد جديدی که ھمين
فردا به صفوف حزب قدم خواھند گذاشت ،چه بسا از
آموزش زم بی بھره بمانند .با تش مشترک است که
سطح انقبی آنان را ارتقا خواھيم داد .اما ھرگز فراموش
نخواھيم کرد که حزب ما اکنون بزرگ ترين اھرم تاريخ
است .با جدايی از اين اھرم ،ھيچ يک از ما چيزی نيست.
با در دست داشتن اين اھرم است که ما ھمه چيز ھستيم.
استالين قادر به ارعاب ما نيست
ما حزبی ھمچون ساير احزاب نيستيم .بيھوده نيست که
ارتجاع امپرياليستی ،ديوانه وار به آزارمان می پردازد،
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خشمگينانه قدم به قدم تعقيبمان می کند .آدم کشانی که در
خدمت آنند ،کارگزاران باند بناپارتيست مسکو ھستند.
انترناسيونال جوان ما قربانيان بسياری را می شناسد.
شمار آن ھا در شوروی به ھزاران تن می رسد؛ در
اسپانيا ،ده ھا تن .در ديگر کشورھا ،چند نفر .ما با عشق
و سپاس ،ھمگی آن ھا را در اين لحظات به ياد می
آوريم .روح آن ھا به مبارزه در صفوف ما ادامه می
دھد.
دژخيمان ،با خرفتی و کلبی مسلکی گمان می کنند که
ارعاب ما ممکن است .سخت در اشتباھند! در زير اين
ضربات است که نيرومندتر می شويم .سياست ھای
سبعانۀ استالين ،فقط سياست ھايی از سر استيصال ھستند.
می توان سربازان منفرد ارتش ما را کشت ،نه آن که آنان
را به وحشت انداخت .دوستان ،ما دوباره در اين روز
جشن تکرار خواھيم کرد که  ...ارعاب ما ناممکن است.
ده سال برای باند کرملين کافی بود که حزب بلشويک را
خفه و نخستين دولت کارگری را به يک کاريکاتور نحس
مب ّدل کند .ده سال برای انترناسيونال سوم کافی بود که
برنامۀ خود را به لجن بکشند و خودشان را به شه ھای
متعفن تبديل کنند .ده سال! فقط ده سال! اجازه دھيد که با
يک پيشبينی خاتمه دھم :طی ده سال آتی ،برنامۀ
انترناسيونال چھارم به راھنمای ميليون ھا نفر تبديل
خواھد شد و اين ميليون ھا انقبی خواھند دانست که
چگونه زمين و آسمان را درھم بريزند.
زنده باد حزب کارگران سوسياليست ايات متحده!
زنده باد انترناسيونال چھارم!
ل .تروتسکی
منطقۀ فدرال کوياآکان
 ١٨اکتبر ١٩٣٨

http://www.marxists.org/archive/trotsky/193
8/10/foundfi.htm

قتل تروتسکی
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ارنست مندل
برگردان :آبتين
ژاک مورنار ١ادعا می کرد که بلژيکی است ،در واقع
نامش رامون مرکادر بود و اھل کاتان اسپانيا؛ وی از
سال  ١٩٣٧به مکزيک پناھنده شده بود و بازوی ھدايت
کنندۀ استالين به شمار می رفت .در  ١٩اوت سال
 ،١٩۴٠رامون مرکادر با يک تبر کوھنوردی يخ شکن،
جمجمۀ لئون تروتسکی را متشی کرد ،اين نقشه از بدو
ورود مرکادر به مکزيک به عنوان پناھجو در سال
 ١٩٣٧طرح ريزی شده بود.
قاتل به پليس گفت که نامش ژاک مورنار ،و شھروند
بلژيک است .بازيگر و عامل قتل تروتسکی ،در اين
سازماندھی تنھا نبود .قاتل آيندۀ تروتسکی از طريق
رابطه با تروتسکيستی جوان به نام سيلويا اگلوف ،با نام
مستعار فرانک جکسون ،اعتماد محافظين تروتسکی را
به سوی خود جلب می کند و چندين بار به خانۀ تحت
حفاظت او در کوياآکان )واقع در حومۀ مکزيکوسيتی(
رفت و آمد می کند .چند ماه پيش از قتل تروتسکی ،سوء
قصد به جان تروتسکی به شکست منتھی گشت .در ٢۴
مه  ،١٩۴٠در ساعت  ۴صبح ،يک گروه بيست نفره به
خانۀ تروتسکی ھجوم می برند ،برای چند دقيقه ای آنان
با تيربارخودکار اتاق خواب تروتسکی را زير رگبار
قرار می دھند و دو نارنجک آتش زا را به سوی اتاق
خواب تروتسکی پرتاب می کنند ،که البته به طور معجزه
Jacques Mornard

ﺷﻤﺎرة  -63ﻣﺮداد  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

1

آسايی نارنجک ھا منفجر نمی شوند ،تروتسکی و
ھمسرش زير تخت پناه می آورند و نوۀ آن ھا به نام
»سيوا« ١ھم ھمين کار را می کند.

رامون مرکادر

به راستی جکسون چه کسی بود؟ مطبوعات استالينيستی
ھيجان زده به خشم در آمدند ،سوء قصد را به تروتسکی
نسبت دادند و وانمود کردند که او برای خودنمايی و اتھام
زنی به حزب کمونيست مکزيک و استالين به اين اقدام
دست زده است .يک ماه بعد از اين رويداد ٣٠ ،نفر پشت
ميله ھای زندان قرار گرفتند که بخش اعظم آن ھا عضو
حزب کمونيست اسپانيا بودند .مسئول اين تيم ترور ،فرار
را برقرار ترجيح داد؛ او کسی نبود جز »ديويد آلفارو
سیکيه روس« ،نقاش معروف اسپانيايی و سرھنگ سابق
در ارتش اسپانيا و کسی که به داوری تروتسکی ،از سال
 ١٩٢٨به خدمت »گ .پ .او« درآمده بود؛ بعدھا
تحقيقات نشان دادند که ديويد آلفارو سیکيه روس و
جکسون از اسپانيا ھمديگر را می شناختند.

فيگير« ٢در کتابش از اين جعليات استفاده کرد و باز ھم
نوشت »تروتسکيسم ،ضد لنينيسم است« .به ھنگامی که
تصاوير قاتل تروتسکی در مطبوعات منتشر شد ،چندين
اسپانيايی سابق از جنگ داخلی )که بيشترينشان به
مکزيک پناھنده شده بودند( رامون مرکادر را به عنوان
فعال مبارز کمونيست تجليل کردند .با اين وجود بايد تا
سال  ١٩۵٠به حقيقت پی برد :يک جرم شناس دولت
مکزيک به تحقيقات گسترده ای در اسپانيا دست زد و با
جوان کاتانی
مرکادر
مقايسۀ اثرانگشت جکسون و آن
ِ
ِ
که در ژوئن  ١٩٣۵بازداشت شده بود ،يکی بودن اين دو
ھويت را نشان داد ،و سپس در يک کنگرۀ اروپايی اين
تحقيقات جرم شناسی اش را در م عام آشکار کرد.

ھويت فرانک جکسون
به راستی فرانک جکسون چه کسی بود؟ از آن زمان ده
سال گذشت تا به ماھيت واقعی جکسون پی برده شود .به
ناگھان در جيب لباسش نامه ای پيدا می شود که انگيزۀ به
قتل رساندن تروتسکی را توضيح می دھد :جکسون يک
تروتسکيست سرخورده بوده ،از تروتسکی نفرت داشته،
چون از طرف تروتسکی به وی پيشنھاد می شود که به
شوروی رھسپار شود ،به خرابکاری دست بيازد ،به
تضعيف روحيۀ ارتش سرخ مبادرت بورزد و دست آخر
تش کند استالين را به قتل برساند .برای انجام اين کار
ھم بايد از يک کشور بزرگ حمايت شود! )يعنی کشوری
ھمانند ايالت متحدۀ آمريکا؛ در اين مقطع تروتسکی ديگر
نمی توانست به عنوان عامل و جاسوس نازی ھا مطرح
بشود ،چرا که معاھدۀ شوروی -آلمان برای تقسيم لھستان
امضا شده بود ،و از آن نمی توانستند بھره برداری
بکنند(.

در سال  ١٩۵٣که با مرگ استالين رقم خورده است ،نام
مرکادر در ھمۀ اسناد و مدارک رسمی به جکسون
مورنار تغيير پيدا کرد .مادر قاتل ،يعنی »کاريداد
مرکادر« ،٣يک فعال اتحاديۀ سوسياليست ھای کاتالونيا و
متصل به کمينترن استالين بوده است .وی به وسيلۀ فردی
به نام » ِژرو« ،کسی که بعدھا به يکی از رھبران
استالينيست مجارستانی تبديل شد و به عنوان ديپلمات
سياسی رسماً در اسپانيا آغاز به کار کرد ،به »گ .پ.
او« جذب شد .مادر قاتل تروتسکی ھمزمان معشوقۀ
»ليونيد اينيگون« ٤عضو »گ .پ .او« در می آيد ،نقش
او در شناسايی ديپلمات ھای شوروی و ترور آن ھايی

ھمۀ اين اتھامات جعلی و واھی به وسيلۀ احزاب
کمونيست جھان کم و بيش به مدت  ۴٠سال تکرار شد.
در سال  ١٩۶٩رھبر حزب کمونيست فرانسه »لئو

Siéva

1
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که به مخالفت استالين درآمده بودند ،مشھور بود .رامون
مرکادر در مکزيک به بيست سال زندان محکوم می شود
)اشد حکم جزايی در قانون مکزيک( ،وی پس از تح ّمل
بيست سال زندان ،در سال  ١٩۶٠آزاد می شود و از
طريق کوبا به چکسلواکی می رود و از آن جا به شوروی
رھسپار می شود ،در آن جا از او به عنوان »قھرمان
اتحاد جماھير شوروی« قدردانی می گردد و »نشان
لنين« به وی اعطا می شود .در سال  ،١٩٧٨مرکادر در
گذشت و به خاک سپرده شد ،بی آن که از چگونگی به
قتل رسيدن تروتسکی کلمه ای به زبان بياورد.
فرمان استالين
استالين ،پيشوای جرم و جنايت ،در حال حاضر برای
ھمه شناخته شده است ،از جمله برای اتحاد جماھير
شوروی و به ويژه برای حزب کمونيست فرانسه .والنتين
کامپا ،يکی از رھبران سابق حزب کمونيست مکزيک که
خاطراتش را منتشر کرد ،براين باور بود که حزب
کمونيست خود را در ترورھای سال  ١٩۴٠بنا نکرده بود
و ھيچ شور و شوقی در ترورھا نمی ديد و نمی خواست
در آن ھا شريک باشد.
اومانيته ،ارگان حزب کمونيست فرانسه ،در روزنامۀ
رسمی اش در تاريخ  ٢۶و  ٢٧ژوئيۀ  ١٩٧٨خطوطی از
خاطرات والنتين کامپا را به رشتۀ تحرير در آورد و تأکيد
کرد که دستور قتل تروتسکی ،به فرمان مستقيم استالين
صورت گرفت .معھذا در اين دايره باقی می ماند و آن
چيزھايی را که افشا شده است ،تکرار می کند ،ولی اين
را نمی گويد و به ويژه ادغان نمی کند که استالين يکی از
سازماندھندگان اصلی اين جنايت بوده است.
رسوايی کامل از آن جا آغاز می شود که ژرژ فورينال،١
استالنيست قديمی ،مسئول ارائۀ اسناد و مدارک )بعد از
به قتل رسيدن تروتسکی( می شود ،معذالک ،در فوريۀ
معلم جوان« از سوی مطبوعات
»١٩٣٨ژرژ فورينال،
ِ
تروتسکيستی به عنوان عامل »گ .پ .او« افشا می
شود ،برحسب اتفاق به تعطيت شش ماھه به مکزيک
سفر می کند تا کنگرۀ انترناسيوليستی کارگران در زمينۀ
آموزش و پرورش شرکت بکند ،وی در سازماندھی

جنايت نقش مستقيمی داشت...
با اين وجود ،به شکرانۀ والنتين کامپا ،فعان قديمی
احزاب کمونست جھانی بعد از  ٣٨سال با تأخير دريافتند
که رھبران احزاب کمونيست نه تنھا دروغگو ،بلکه آدم
کش ھم ھستند .يک چيز جالب توجه وجود دارد و آن اين
است که کتابی در بارۀ تروتسکی در مسکو در حال
منتشر شدن است .ژنرال ولکولونوف که مديرانستيتوی
تاريخ نظامی اتحاد شوروی و اخيراً نويسندۀ زندگينامۀ
استالين است ،در يک مصاحبه با خبرنگار ستامپا )شمارۀ
 ٢۶ژوئيه  (١٩٩٠ادعا می کند به آرشيو »ان.کا.و.د«*
دسترسی پيدا کرده است ،از جمله به آرشيو استالين و
تروتسکی .او می گويد که به بزرگترين مجموعه از اسناد
مربوط به تروتسکی دست يافته است که شامل ۴٠٠٠٠
قطعه ،ھزاران عکس ،و ده ھا تن شاھد می شود؛ وی
قصد دارد برخی از اين اسناد و مدارک ،از جمله دستور
کشتن تروتسکی را -که به تاريخ  ١٩٣١قيد شده و توسط
استالين ،وروشيلوف ،مولوتف ،و اورژنيکيدزه امضا شده
و در سال  ١٩٣۴تمديد گرديده است ـ منتشر کند.
سرانجام ولگوکونوف نام سازماندھنده و قاتل تروتسکی و
ھمين طور نام کسی را که تحت فرمان او کار می کرده
ژنرال »گ .پ .او« و معشوقه
است فاش کرد :اتينگون )
ِ
اش به نام کاريداد مرکادر ـ مادر قاتل تروتسکی( اينک
مردی  ٨۵ساله است که  ١۵سال آن را به ھمت و ابتکار
خروشچف در زندان به سر برده است .افزون بر اين
ولگوکونوف موفق شد که ايتنگون را به سخن گفتن وا
دارد .اولين بار در سپتامبر  ١٩٣١بود که طرح عمومی
ترور تروتسکی اتخاذ شد ،ولی سپس در سال  ١٩٣۴يک
يگان ويژه برای شکار تروتسکی ايجاد گرديد ...رسالت
اين يگان ويژه آن بود که مخالفين استالين را در مقياس
جھانی سربه نيست بکند و فقط مختص کشتن تروتسکی
نبود .شاخک ھای اختاپوس پليس سياسی استالينی در
ھمه جا بودند .اين سرويس مخفی در سازمان مخوف
مخفی پليس سياسی شکل گرفت و مختص پناھجويانی بود
که عليه رژيم استالينيستی مبارزه می کردند ،اين افراد
برای استالين خطرناک قلمداد می شدند ،چرا که
اطعات زيادی داشتند و بايد به قتل می رسيدند.
»يک تراژدی ـ کمدی«

Georges Fournial

1

ولگوکونف ،با وجود وفاداری به انديشه ھای گورباچف،
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کسی است که بسياری از انديشه ھای تروتسکی را )از
جمله ض ّديتش با استالينيسم از دھۀ بيست به اين طرف(
ستايش می کند و آن را را پنھان نمی سازد ،ليکن
ولگوکونف ،به وارون ِگله ای سخت با خود دارد:
»تروتسکی ،خويشتن خويش را اسير در يک تصوير
نادرست بزرگ از ايدۀ انقب جھانی سوسياليستی کرده
بود .حتا يک ھفته قبل از مرگش بر اين باور و بر اين
ايدۀ انقب سوسياليستی جھانی پافشاری می کرد و می
نوشت« .آری ،رفيق ژنرال! تروتسکی باورھايی
مشترک با با لنين داشت و شايد اين نقطه ضعف اش
محسوب بشود! اين شايد موضوع کتاب بعدی شما در
آينده باشد .اما استالين به وارون ،در سال  ١٩٣۵به
»روی ھاوارد« اظھار کرد ،اتحاد جماھير شوروی به
عنوان يک ايده می تواند مشوق انقب سوسياليستی
جھانی باشد و اين بيشتر به يک »کمدی ـ تراژدی«
شباھت دارد .شايد شما يک روزی به اين نقطه عطف
برسيد و پيشاپيش به شما تبريک می گويم ،به طور
آزادانه بنويسيد ،اگر امثال استالين در ھمه جای اروپا
جارو می شدند ،آن گاه »تصورات نادرست بزرگ« به
عنوان يک تراژدی-کمدی ،به قوت خود زنده می مانند و
در گذرگاه تاريخ از انقب سوسياليستی جھانی ھر آينه
از آن سخن گفته می شود.
 ١٩سپتامبر ١٩٩٠
***
*کميسريای خلق برای امور داخله )(NKVD
نقش سازمان امنيت داخلی در اتحاد جماھير شوروی
تحت رھبری يوسف استالين را بر عھده داشت.
کميساريای خلق در امور داخلی ،مجری مستفيم سرکوب
سياسی و تصفيهھا بود .اين سازمان دو سال بعد از مرگ
ژوزف استالين در سال  ١٩۵۴منحل شد» .ان .کا .و .د«
بيشتر به خاطر فعاليت ھايش در گوگ و ھيأت رئيسه
امنيت ملی ) (GUGBکه نھايتاً تبديل به کميتۀ امنيت ملی
)کا .گ .ب( شد ،شناخته میشود .اين سازمان اعدام ھای
فراقانونی انجام داد ،اردوگاه ھای کار گوگ را برپا
کرد ،در خارج از کشور به جاسوسی و ترور دست زد.
به گفتۀ الکساندر کاربانف رئيس اسبق کا.گ.ب ،اين
سازمان مسئول مرگ بيش از  ٣ميليون و نيم انسان بوده
است .مترجم

مفھوم مارکسيستی سوسياليرم

٣٠

مصاحبه مازيار رازی با تلويزيون روند سوسياليستی
کومه له  ٧ژوئن ٢٠١٣
سؤال :چرا در وضعيت کنونی بازنگری در مورد مفھوم
سوسياليزم زم است؟
مازيار رازی :من فکر می کنم پاسخ به اين سؤال در
شرايط کنونی بايد بسيار بديھی باشد ،چون ما اکنون در
شرايط بسيار ويژه ای از تاريخ جنبش کارگری ھستيم.
در سی سال گذشته ،نخستين بار است که ما شاھد حضور
صدھا ھزار و حتی ميليون ھا نفر معترض به نظام
سرمايه داری و بانک ھا ،در ميادين و خيابانھای
شھرھای سرتاسر جھان ھستيم .بحران سرمايه داری در
سطح جھانی بسيار عميقتر از سال ھای پيش شده است.
بانک ھا به شکل عريان مشغول که برداری از توده
ھای زحمتکش ھستند و دولت ھای سرمايه داری به شکل
آشکار از بانک ھا حمايت می کنند .زمانی که بانک ھا
دچار اشتباه شده و بودجۀ سانۀ خودشان را به شکلی از
دست می دھند ،برنامه ھای تضييقی و رياضت اجتماعی
بر توده ھا تحميل می شود .از سوی ديگر ،توده ھا در
اعتراض به اين اجحافات به خيابان ھا می ريزند.
اما ،در اين اعتراضات جای يک عنصر غايب است .آن
ھم اين است که در اين دوره ما شاھد انقب ھای
سوسياليستی نبوديم! و ھمان طور که می دانيد ،جنبش
کمونيستی در حدود سی چھل سال است تدارک انقبات
جھانی را ديده است .احزاب مختلفی در سطح بين المللی
شکل گرفته اند .سازمان ھای بين المللی شکل گرفته اند.
اما ،متأسفانه در شرايط کنونی ھمۀ آن ھا يا حضورشان
بسيار کم رنگ است و يا اصو ًاز صحنه غايب ھستند.
علت اصلی اين وضعيت اين است که جنبش کمونيستی
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در سال ھای گذشته ضربات سنگينی را متحمل شده
است.
مسبب اين ضربات ،در وھلۀ نخست آن به اصطح
»اردوگاه ھای سوسياليستی« سابق مانند شوروی و
اقمارش و چين بوده است .اين ھا در واقع با تبانی آشکار
و ھمکاری با بورژوازی کشورھای جھان ،طبقۀ کارگر
و انقب ھا را به شکست کشاندند .ھمان خيانت ھايی که
در ايران از طرف حزب توده صورت گرفت ،در سطح
بينالمللی از طرف احزاب طرفدار شوروی انجام شد.
مؤسسۀ آکادميک علوم مسکو ،آگاھانه دست به تحريف
اعتقادات بنيادين مارکسيستی زد .اساس مارکسيزم را
تغيير دادند .به کارگران و زحمتکشان خيانت کردند و
منافع آنان را فدای منافع تنگ نظرانۀ خود کردند.
وضعيت اقتصادی شان به مراتب وخيم تر از جوامع
سرمايه داری شد و نھايتا ً در مقابل سرمايه داری
مفتضحانه سر تعظيم فرود آوردند .با اين سابقه ،توده
ھای وسيعی که امروز به خيابان ھا آمده اند ،از خودشان
سؤال می کنند ،اگر کمونيزم آن چيزی است که در
شوروی و چين و اروپای شرقی بوده ،ما خواھان آن
کمونيزم نيستيم .اعتبار سوسياليزم از طرف توده ھای
وسيع در سطح جھانی مورد سؤال قرار گرفته است.
برای فائق آمدن به اين سلب اعتماد و اعتبار ،مارکسيست
ھا و کمونيست ھای واقعی ،اکنون تکاليف بسيار دشواری
را در مقابل خودشان دارند .در وھلۀ اول ،مسأله ای که
در مقابل ما قرار دارد ،اين است که مارکسيزم و سنن
مارکسيزم بايد احيا گردد .يعنی سنتی که زير آوارھای
انحرافات دفن گرديده ،بايد بيرون آيد .اين يکی از مسائل
اصلی امروز ما است .احيای مارکسيزم در دستور روز
کمونيست ھای واقعی قرار گرفته است .واضح است که
برای احيای مارکسيزم يکی از مسائل محوری که بايد به
آن بپردازيم و نظرات واقعی مارکسيستی را در مورد آن
بدانيم ،مفھوم کمونيزم يا مفھوم سوسياليزم است.
از اين لحاظ بحث امشب در مورد مفھوم سوسياليزم از
اھميت بسيار و حتی حياتی برخوردار است .از طريق
تبادل نظر در مورد مفھوم سوسياليزم بايد تش کنيم که
پايه ھای اوليۀ يک بين الملل انقبی در راه تدارک
انقبھای سوسياليستی آتی را با ھم بريزيم.

سؤال :شما در صحبت ھای خود به اين اشاره کرديد که
اعتبار سوسياليزم مورد سؤال قرار گرفته است،
سوسياليزم واقعی از نظر شما چيست؟
مازيار رازی :اصو ًما بايد به رويکرد نوينی به مفھوم
سوسياليزم و يا افراد مدعی »سوسياليست« بودن ،داشته
باشيم .ادعای افراد را نمیتوان پذيرفت .زيرا خيلی ھا
امروز به خودشان »سوسياليست« می گويند .حتی
بسياری از جريانات بورژوا به خودشان »سوسياليست«
می گويند .زمانی در دھۀ اول  ،١٩٣٠ھيتلر ھم خود را
»سوسياليست« می خواند .اين وضعيت ،در دوران
مارکس ھم اتفاق افتاد .مث» ًمانيفست کمونيست« را نگاه
کنيم می بينيم که مارکس از سوسياليست ھای بورژوا ،از
سوسياليست ھای فئودال ،از سوسياليست ھای ارتجاعی
صحبت می کند .بنابراين امروزه ھر کس که خود را
سوسياليست می نامد ،به اين مفھوم نيست که واقعاً
سوسياليست است و سوسياليزم را درک کرده است.
سوسياليزم مورد نظر ما »سوسياليزم مارکسيستی« است؛
سوسياليست مدرن است که درواقع از زمان مارکس در
جھان مطرح شد .بنابراين ،ما بايد برای شناخت واقعی
سوسياليزم به عقايد مارکس بازگرديم ،چون سوسياليزم
ھم مانند بسياری از مفاھيم ديگر مارکسيستی دستخوش
تحريف قرار گرفته است .مفھوم سوسياليزم تغيير پيدا
کرده است .ما خواھان بازگشت به سوسياليزم
مارکسيستی ھستيم .می خواستم تأکيد کنم که سوسياليزم
مارکسيستی ھم مانند ھر پديدۀ ديگری تاريخچۀ خودش را
دارد .تحوت خودش را دارد ،تکامل خودش را دارد و
ھمچنين مؤلفه ھای خودش را دارد .و آن ھا است که بايد
مورد بازنگری قرار گيرد.
سؤال :تاريخچۀ سوسياليزمی که به آن اشاره کرديد چه
است؟
مازيار رازی :مارکس پس از توضيح و طرد عقايد
سوسياليست ھای ارتجاعی و فئودالی و غيره در مانيفست
کمونيست ،مشخصا ً برخوردھايی به سوسياليست ھای
راديکال ،سوسياليست ھايی که درواقع در مبارزات
شرکت داشتند ،می کند .و از درون اين روش ،نکات
مثبتی را کشف می کند و حتی تحت تأثير برخی از بخش
ھای عقايد سوسياليستی راديکال قرار می گيرد .اما،
ھمان طور که در نوشته ھای خود بحث می کند ،به ھر
پديده ای بايد به ديد انتقادی -انقبی نگريست .و خود
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مارکس ھم به عقايد سوسياليستی راديکال با ديد انتقادی-
انقبی برخورد می کند .و در وھلۀ نخست با توجه به
سوسياليست ھايی که از پيشينۀ خرده بورژوازی راديکال
بيرون آمده ،يعنی گرايش ھايی که عمدتا ً در انقب کبير
فرانسه ظاھر گشتند ،و دور شخصی به نام »بابوف«
)جناح چپ ژاکوبين ھا( آغاز شد و سال ھا بعد توسط
»بنکی« ادامه يافت ،برخورد می کند .اين ھا از
سوسياليست ھای راديکالی بودند ،که پس از مشاھدۀ
شکست انقب کبير فرانسه به يک سلسله عقايد رسيدند
که اصو ًطبقۀ کارگر به طور اعم کلمه قادر به انقب
ديگر نيست ،زيرا در عمل در انقب کبير فرانسه
شکست خورده است .جناح راست ژاکوبين ھا از طبقۀ
کارگر استفاده کرد ،ولی نتوانست طبقه را به پيروزی
برساند و بايد روش ديگر اتخاذ کرد .بنابراين ،از نقطه
نظر »بابوف« ،راه حل کمونيست ھا اين بايد باشد که
انقب توسط عده ای نخبه و خبره در امور سوسياليستی،
سازمان يابد .اين خبرگان و اين نخبگان سوسياليست از
طرق مختلف ،با ابزار مختلف ،کارھای تروريستی و يا
کارھای راديکال ،به يک حدی می رسند که دولت
سرمايه داری را سرنگون میکنند و خودشان )بدون طبقۀ
کارگر( به يک »ديکتاتوری موقت« ،يا »ديکتاتوری
آموزنده« ،مبادرت می کنند .يعنی نخبگان سوسياليست
که از فعالين کمونيستی و سوسياليستی ھستند ،می آيند و
خودشان رأساً قدرت را به دست می گيرند.
يکی از برخوردھای اوليۀ کارل مارکس با اين رويه بود.
مارکس اين گرايش را مورد انتقاد سخت قرار داد و
توضيح داد که از طريق عمليات کودتا جويانه و متکی به
يک عده خبره و نخبه ،ما انقب سوسياليستی را نمی
توانيم به ثمر برسانيم .و اين درواقع نقض غرض است.
اصو ًاتکای ما کمونيستھا به توده ھای کارگر است.
اگر کارگران در انقب شرکت نکنند واضح است که
نخبه به جای کارگران نمی توانند انقب را به سرانجام
برسانند )به قول مارکس رھايی طبقۀ کار بايد به دست
خود طبقۀ کارگر صورت گيرد( .مارکس يک انتقاد بی
رحمانه به اين مواضع نخبه گريانه کرد.
بنابراين گسست کارل مارکس در حوزۀ سوسياليزم از
اين نخبه گرايان ،يکی از اولين قدم ھايی بود که
سوسياليست مارکسيستی را شکل داد.

قدم بعدی در ارتباط با گسست از سوسياليست ھای به
اصطح »ناکجاآبادی« يا سوسياليست ھای »اتوپيست«
يا تخيلی بود .اين ھا ،مث» ًسن سيمون« ،برخف
سوسياليست ھای خرده بورژوا بر اين اعتقاد بود ،که
اصو ًانقب به درد نمی خورد ،انقب چيزی است که
ھرج و مرج ايجاد می کند و کشتار به دنبال می آورد .او
استدل میکرد که چه لزومی دارد که ما به اين
روشھای افراطی دامن بزنيم ،و اين که بايد راه ھايی
يافت که از انقب پرھيز شود .راه ھايی که سن سيمون
م ّد نظر داشت ،اين بود که يک عده خيرخواه ،يک عده
سوسياليست ھايی با امکانات مالی ،يک دنيای ايده آلی
)يک ناکجاآبادی( می سازند که به شکل مسالمت آميز از
طريق مذاکرات از با ،از طريق ايجاد رفاه ھای
اجتماعی ،از طريق نخبگانی که امور را در دست داشته
و تنظيم می کنند ،سوسياليزم به تدريج قدم به قدم و
مرحله به مرحله ساخته می شود .يعنی به شکل مسالمت
آميز با تجددخواھی و مدرنيزم ،روشنفکران دور ھم جمع
می شوند و معقونه بدون انقب و شلوغ کاری و
کشتار ،به سوسياليزم می رسند.
مارکس با اين نظريه ھم برخورد کرد ،نه تنھا با اين
نظريه برخورد کرد ،بلکه با نظريات مشابه اين ھا که از
طريق »رابرت اوين« در بريتانيا کبير مطرح شده بود،
برخورد کرد .اين قبيل »سوسياليست ھای تخيلی« ،يک
سلسله اقداماتی )چه بسا مؤثر( ھم انجام دادند .مث ًدر
»نارک« در اسکاتلند» ،رابرت اوين« که خودش يک
سرمايه دار بود ،کارخانه ھايی ايجاد کرده بود که
کارگران نيروی کار خود را نمی فروختند و داوطلبانه
در ازای رفع نيازھايشان کار می کردند .يعنی استثمار
نمی شدند و حقوق باتر از حقوق ساير کارگران به آن
ھا می داد و توليدات ھم تاحدودی خيلی خوب پيش می
رفت .اما در اين تجمعات خقيت فردی کارگران به
رسميت شمرده نمی شد .ھمه بايد يک شکل می بودند و
يک جور لباس می پوشيدند و يک جور سر کار می رفتند
و يک فرھنگ را اتخاذ می کردند .اين مسأله ای بود که
مارکس به آن اعتراض داشت و اصو ًعليه اين
سوسياليست ھای تخيلی قدعلم کرد و اين ھا را مردود
اعم کرد.
يک وجه اشتراک ھم تمام اين سوسياليست ھای خرده
بورژوا و تخيلی باھم داشتند و آن ھم اين بود که کامً
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برخوردھای غيردموکراتيک در نحوۀ ساختن سوسياليزم
ايده آل خود داشتند .درواقع ،اين ھا نخبگانی بودند که می
خواستند به جای طبقۀ کارگر قدرت را بگيرند و يا کسانی
بودند که درواقع خقيت فردی طبقۀ کارگر را به
رسميت نمی شناختند .آنھا تصور می کردند که بايد طبقۀ
کارگر در غالب ھای مشخص ،الگوھای مشخصی که
اين ھا مدنظر داشتند جای بگيرند ،تا به سوسياليزم
برسند .از اين رو مارکس به اين ھا سوسياليست ھای
تخيلی خطاب کرد.
بنابراين تاريخچۀ »سوسياليست مارکسيستی« ،مترادف
است با گسست از عقايد خرده بورژوايی ،عقايد نخبه
گرايی ،عقايد تخيلی ،عقايد مدرنيزم يک عده روشنفکر.
تمام اين موضوعات که مارکس ،براساس مؤلفه ھای
سوسياليزم ،به تفصيل در نوشته ھای متعدد ھمواره تا
آخر عمر خود به اين طرز ساختن سوسياليزم ،برخورد
انتقادی -انقبی داشته است.
سؤال :شما در صحبت ھايتان از مؤلفه ھای سوسياليزم
سخن به ميان آورديد ،لطفا ً در اين مورد بيشتر توضيح
دھيد.
مازيار رازی :بر اساس اين مبارزات کارل مارکس و
طرح مسألۀ سوسياليزم مارکسيستی که ما نام می بريم،
يک سلسله مؤلفه ھايی ھست که امروز برای ما بسيار
اھميت دارد ،چون به عنوان مثال آن نکاتی که کارل
مارکس در سال  ١٨۴٨درباره اش صحبت می کند )يعنی
در حدود  ١۵٠سال پيش( ،در تمام طول تاريخ مبارزۀ
طبقاتی تا به امروز ،وجود دارد :انحرافات نخبه گرايی
که ما امروز به عيان حتی در جنبش کمونيستی خودمان
می بينيم ،انحرافات تخيل گرايی ،انحرافات رفرميستی از
طرف سوسيال دموکراسی و از طرف سوسياليست ھای
جامعۀ خودمان ،انحرافات قيم مآبی ،و انحرافات
الگوسازی.
بنابراين اين مجموعه مؤلفه ھا می تواند وجه تمايز ما را،
وجه تمايز ما به عنوان سوسياليست ھای مارکسيست را
با ساير سوسياليست ھا نشان دھد .اين مؤلفه ھا به اين
ترتيب است:
مؤلفۀ اول ،سوسياليزم مارکسيستی از نقطه نظر مارکس
و انگلس )که در خيلی از موارد توضيح دادند( ،يک علم

است .يعنی اين که از الگوسازی دنباله روی نمی کند،
يعنی اين که مسائل مشخص روز را بر اساس داده ھای
موجود و حرکت ھا در جامعه تحليل می دھد ،يعنی اين
که يک ايدۀ خشک نيست ،يعنی اين که ايدئولوژی ندارد-
اصو ًمارکس بر اين اعتقاد بود که ايدئولوژی يعنی
»آگاھی کاذب« و آگاھی کاذب متعلق به بورژوازی است
و جامعه را به شکل )وارانه( جلوه می دھد و اين که
اصو ًمارکسيست ھا ايدئولوژی ندارند -مارکسيزم
ايدئولوژی نيست .مث ًدر جنبش خودمان می بينيم زمانی
که سئوال می شود شما چه اعتقاداتی داريد؟ می گويند
»ايدئولوژی ما مارکسيزم -لنينيزم است«! خوب اين
کام ًيک جملۀ غير علمی و غير مارکسيستی است .و
خيلی از نيروھای سياسی امروزه چنين پاسخی خواھند
داد و اين خوانايی ندارد با سوسياليزم مارکسيستی که
مارکس مطرح کرد.
بنابراين وقتی که دربارۀ علم صحبت می کنيم ،يعنی اين
که تحليل مشخص از شرايط مشخص بر اساس داده ھا و
حرکت بر اساس داده ھا و بر اساس تحليل .مثل طبيبی
که مجھز به علم طب است و بيماری را در مقابل خود
دارد ،شروع می کند به بررسی بيمار و تشخيص علل
بيماری ،و سپس درمان آن؛ اين با يک جادوگر فرق دارد
که به يک مسائل جامد خشک پرداخته و يک سلسله
وردھايی می خواند که بيمار را نجات دھد .بنابراين
تفاوت علم دقيقاً اين است .به ھمين دليل تفاوت ھای يک
سوسياليست مارکسيستی با سوسياليست ھايی که به شکل
جامد يک برنامۀ خشک و چيزی را که از قبل خودشان
تنظيم کرده اند و می خواھند به جامعه و طبقۀ کارگر
حقنه کنند ،فرق دارد .برنامه ھای جامدی مطرح و در
سطح جامعه ارائه می شود به عنوان برنامه ھای
کمونيستی که اصو ًھيچ خوانايی با جنبش کمونيستی
ندارد .در نتيجه به ھيچ وجه علمی نيست .برنامه ھم بايد
از دل خود جنبش کارگری بيرون بيايد و مارکسيزم يا
علم مارکسيستی در واقع اين را می رساند .يعنی ما افراد
خشک مغز و جامد و فرمول پرست و يا به اصطح
طرفدار يک ايدئولوژی خاص نيستيم .از اين رو تمايز
سوسياليست ھای مارکسيست از اين مارکسيست ھايی که
علم مارکسيستی را تشخيص نمی دھند و به جامعه فرمول
ارائه می دھند ،اين می باشد.
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مؤلفۀ دوم اين است که مارکسيزم از پايين است،
سوسياليزمی است از پايين ،در ميان توده ھا و نخبه گرا
نيست .ھمان طور که اشاره کردم ،گسست خود کارل
مارکس از نخبه گران و نخبه گرايانی مانند »بابوف«
دقيقاً بر سر ھمين مسأله بود .سوسياليزم مارکسيستی در
پايه ھای طبقۀ کارگر کار می کند ،اعتقاد به رھايی طبقۀ
کارگر به دست خود طبقه کارگر دارد .نظرات و تحليل
ھايش مرتبط به توده ھاست ،سوسياليزمی است که در
درون توده ھا کار می کند و از درون توده ھا تحليل می
دھد و از اين زاويه کام ًمتفاوت است با نخبه گرايی و
کام ًخودش را متمايز می داند .با اين تئوری که »آگاھی
بايد از طريق يک عده ای نخبه از بيرون وارد جنبش
کارگری شود« سخت مخالف است .خير چنين چيزی
مورد پذيرش سوسياليزم مارکسيستی نيست! ما بر اين
اعتقاديم که دقيقا ً آگاھی از دل طبقۀ کارگر بايد بيرون آيد.
آگاھی سوسياليستی ھم از دل طبقۀ کارگر می آيد .نقش
مارکسيست ھا اين نيست که آگاھی خشک و جامد را از
اتاق ھای دربستۀ يک عده روشنفکر ببرند به درون طبقۀ
کارگر ،به ھيچ وجه اين از اعتقادات مارکسيستی نيست.
مارکسيزم درواقع وضعيت کنونی را تحليل می کند و
برنامه و آن آگاھی سوسياليستی که از دل مبارزات
بيرون می آيد منتقل می کند و آن را سازمان می دھد
برای انقب بعدی.
مؤلفۀ سوم ،اين است که مارکسيزم دموکراتيک است و
خود مارکس اصو ًاز سابقۀ دموکراسی انقبی بيرون
می آيد و خودش اصو ًيکی از مبارزان صحنۀ
دموکراتيک بود .اين را تأکيد می کنم چون بسياری از
نيروھای کمونيستی خودمان تصور می کنند که
دموکراسی متعلق به بورژوازی است ،دموکراسی يعنی
بورژوازی .از نقطه نظر مارکس چنين نبود .مارکس در
بسياری از جاھا صحبت از اين می کند که تسخير قدرت
از کانال نبرد برای دموکراسی تحقق پذير است .يعنی ما
حتی برای سرنگونی اين رژيم تا دموکراسی سوسياليستی
را اجرا نکنيم ،تا آزادی و برابری را با ھم نداشته باشيم،
اصو ًقادر به سرنگونی رژيم نخواھيم بود.
بنابراين دموکراسی يک اصل بسيار مھمی است ،نه تنھا
برای کل جامعه ،نه تنھا برای خود کسانی که به گرايش
ھای سوسياليستی اعتقاد دارند ،بلکه برای تشکيتی که
مارکسيست ھا برای تدارک سرنگونی می سازند.

دموکراسی سوسياليستی در درون اين تشکيت مانند حق
گرايش ،حق آزادی بيان و اعم موضع و غيره بايد به
راحتی جايز باشد و اجرا شود.
مؤلفۀ چھارم ،اين است که مارکسيسم راديکال است .يا
به عبارتی سوسياليست مارکسيستی از مبارزه در خيابان
ھا ،از مبارزۀ مردم شروع می کند و اعتقاد به نگه داشتن
قوانين بورژوايی ندارد و خواھان شکاندن ماشين دولتی
سرمايه داری است ،خواھان انقب است ،خواھان
تدارک انقب است ،اين ھا است که راديکاليزم
مارکسيسم را نشان می دھد .حا اين ھا را مقايسه بکنيد
با کسانی که بعد از يکی دو شکست ،به اين نتيجه می
رسند که اصو ًشايد راه مسالمت آميز برای تغيير جامعه
راه خوبی باشد ،در حالی که اعتقاد مارکسيستی اين است
که غيرممکن است و راه مسالمت آميزی وجود ندارد و
لغو مالکيت خصوصی تنھا راه است برای بنيان گذاری
سوسياليزم .از اين نقطه نظر بايد تدارک برای سرنگونی
دولت سرمايه داری ديده شود ،نبايد ترديد داشت که جز
اين راديکاليزم راه ديگری وجود ندارد و اين
»راديکاليزم مارکسيستی« يکی ديگر از وجوه تمايز
مارکسيزم از ساير سوسياليست ھا است.
اين چھار نکتۀ اصلی سازندۀ سوسياليزم مارکسيستی
است .اول ،مارکسيسم را به عنوان يک علم شناختن،
يعنی از تحليل مشخص از شرايط مشخص حرکت کردن
و الگو نساختن و نداشتن ايدئولوژی .دوم ،سوسياليزم
مارکسيستی يک سوسياليزم از پايين است و درميان توده
ھا فعاليت می کند و در پايه و در پايين توده ھا شکل می
گيرد .سوم ،سوسياليزم مارکسيستی دموکراتيک است.
چھارم ،سوسياليزم مارکسيستی راديکال است.
اين چھار مؤلفه از مؤلفه ھايی خواھد بود که ما را برای
يک وحدت ،ما را برای تمايز خودمان از ساير جريانات
خرده بورژوا می تواند آماده کند .در اين بازار شام )که
ھرکسی امروز خودش را مارکسيست می نامد و ھرکسی
امروز عکس مارکس را در پشت سر خود در سخنرانی
ھايش قرار می دھد و حزبی می سازد و تصوير خودش
و تصوير مارکس را در ميان تظاھرات می برد که نشان
دھد رھبر جنبش کارگری است( ،بايد بر روی اين وجوه
تمايز تأکيد کنيم و حول اين مؤلفه ھا ،وحدت ھای اوليۀ
کنيم.
آغاز
جامعه
در
را
مارکسيستی
ادامه دارد
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٣٤

نامۀ بھنام ابراھيم زاده:
خطاب به سنديکاھای کارگری ايران و جھان:
خواستار آزادی من شويد تا در کنار فرزند بيمارم باشم!

من بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق
کودکان اين نامه را خطاب به شما کارگران سنديکاھای
ايرانی نوشتم .چرا که فکر می کنم اين شما ھستيد که می
توانيد در اين شرايط سخت و بحرانی ،من و خانواده ام را
ياری رسانيد .شما کم و بيش از وضعيت من و خانواده ام
خبر داريد .با اين نامه از شما می خواھم ما را به معنای
واقعی کلمه تنھا نگذاريد.
ما يک طبقه و ھم سرنوشت ھستيم .شما می دانيد که من
را تنھا به جرم دفاع ازحقوق کارگران و زحمتکشان و
دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان دستگير کردند و در
دادگاھی ناعادنه محکوم به زندان شدم .من نه اولين
زندانی ام و نه آخرين .اما به عنوان پدر يک فرزند بيمار
سرطانی و کسی که از ھر حقوقی محروم شده است،
شيرازه زندگی ام از ھم پاشيده شده است.
خطاب من به شما ھم طبقه ای ھايم و وجدان ھای بيدار
در جھان است ،که بی عدالتی را نمی پذيرند .من نه
ميلياردھا پول مردم را با کشيدم ،نه چپاول کردم ،نه
دزدی کردم ،نه آدم کشته ام و نه به حقوق کسی تجاوز
کرده ام .من خواھان ابتدايی ترين حقوق ھر انسانی بودم
که در اين جامعه زندگی می کند .من مانند بسياری ديگر
از ھم طبقه ای ھايمان به جرم دفاع از حقوق کارگران
”مجرم“ شناخته شدم و به زندان محکوم شدم .خانواده ام

محتاج نان شب ھستند و نان آورشان در زندان است .تنھا
فرزندم به مريضی سرطان خون مبت شده و پدرش در
زندان است .حتی نمی توانم با خيال راحت در دوره
معالجه فرزندم کنار او باشم .ما کارگران از سرنوشت و
زندگی مشقت بار ھم آگاھيم و می دانيم خانواده ھای
کارگری در چه وضعيت ناھنجاری قرار گرفته اند .اما
وضعيت من بدتر است .من ديگر تاب تحمل نگاه فرزندم
را ندارم .امروز وقتی به بيمارستان محک می بردمش
که مجدداً بستری شود ،اضطراب سراسر وجودش را
گرفته بود .نگران بود که آيا من در کنارش خواھم ماند يا
اين که بايد به زندان بازگردم و تنھايش بگذارم .درک اين
وضعيت برای شماھا که پدر ھستيد سخت نيست .من دارم
از درد و رنج فرزندم که دارد جلوی چشمم قطره قطره
آب می شود نابود می شوم .نگران وضعيت او ھستم .در
عين حال نگران از اين که اگر به زندان برنگردم و
درکنار فرزندم بمانم ،نيروھای انتظامی به خانه ام
ميريزند يا در کنار بستر فرزندم با توھين و اذيت و آزار
به زندان منتقل ام می کنند .نامه ھای نيما پسرم و ذبيحه
ھمسرم ،و نامه ھای خودم تاکنون باعث نشده که حکم
آزاديم را بدھند .يا حداقل تا بھبود حال فرزندم دست از
بردارند.
سرم
ھم طبقه ھا و وجدان ھای بيدار! مردم شريف و مدافع
حقوق انسانی!
از شما می خواھم به ھر شکلی که می توانيد از من
حمايت کنيد و خواھان آزادی من شويد .من و ھمسر و
نيمای عزيزم را تنھا نگذاريد! ما به حمايت و کمک شما
نياز داريم؛ خواھان آزادی من و تمامی فعالين کارگری،
خصوصا ً رضا شھابی و محمد جراحی و شاھرخ زمانی
و ديگر ھمکارانم باشيد .
بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و کودک  ٣١مردادماه
٩٢
رونوشت به سنديکاھای کارگری ايران:
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران
سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه اھواز
سنديکای کارگران فلزکارمکانيک تھران
سنديکای کارگران نقاش و تزيينات تھران
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٣٥

بھنام ابراھيم زاده را آزاد کنيد!

پيام ھمبستگی با بھنام ابراھيم زاده

٣٦

بھنام ابراھيم زاده ،فعّال کارگری و حقوق کودکان ،از
سوی رژيم جمھوری اسمی به پنج سال حبس محکوم
شده است .تنھا جرم او ،دفاع از ابتدايی ترين حقوق
کارگران و کودکان کار در ايران بوده است.
او بيش از سه سال را در پشت ميله ھای زندان سپری
کرده ،با اين حال امروز حتی به او اجازه نمی دھند که
در کنار تنھا فرزند بيمار خود »نيما« باشد که به سرطان
خون مبت شده است.
بھنام از تمامی سازمان ھای کارگری و انسان دوست
درخواست کرده است که خواست آزادی او را پيگيری
کنند تا بلکه بتواند کنار فرزندش در بيمارستان باشد و در
طول دورۀ دردناک معالجه حمايتش کند .بھنام تمامی اين
سازمان ھا را به درخواست آزادی بی قيد و شرط و
فوری کليۀ زندانيان سياسی و کارگری ايران فراخوانده
است.
»شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران« اين برخورد شديداً
ظالمانه و ناعادنه با بھنام ابراھيم زاده را قوياً محکوم
می کند و تمامی فعّالين کارگری ،سنديکايی و حقوق بشر
را به حمايت از او و درخواست آزادی فوری و بی قيد و
شرط برای او فرامی خواند.

کارگران عزيز ايرانی،
ما به عنوان برادران و خواھران کارگر شما در ترکيه،
به شکل تنگاتنگی از سرکوب و ارعاب طبقۀ کارگر به
دست رژيم ايران مطلع ھستيم و آن را محکوم می کنيم.
يکی از جديدترين نمونه ھای اين سرکوب ،مورد بھنام
ابراھيم زاده است .او به عنوان فعال دفاع از حقوق
کارگران و کودکان کار ،به  ۵سال حبس محکوم شده
است؛  ٣سال را در زندان سپری کرده و اکنون با بی
عدالتی ديگری رو به رو شده است .به او اجازه نمی دھند
در کنار تنھا فرزندش باشد که از بيماری سرطان خون
رنج می برد.
ما کارگران »انجمن ھمبستگی بين المللی کارگری«
) (UİD-DERخواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط
بھنام ابراھيم زاده و تمامی ديگر فعالين کارگری و
زندانيان سياسی ھستيم .ما تماماً از مبارزۀ برادران و
خواھران طبقاتی خود در ايران پشتيبانی و حمايت می
کنيم .بر اين اعتقاديم که دير يا زود تمامی رژيم ھای
بورژوايی بيدادگر ،سرنگون و مجبور به پس دادن
حساب خواھند شد.
تمامی فعالين سياسی و کارگری دربند را آزاد کنيد!
زنده باد اتحاد بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر!

شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران
 ٢سپتامبر  ١١) ٢٠١٣شھريور (١٣٩٢
http://www.iwsn.org/index.php/campaigns/9
7-behnam

 ٥سپتامبر ٢٠١٣
_http://en.uidder.org/solidarity_message_for
behnam_ebrahimzadeh.htm
انجمن ھمبستگی بين المللی طبقۀ کارگر )-(UİD-DER
ترکيه
ترجمه :شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN
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اقدام مشترک در حمايت از بھنام ابراھيم زاده
بھنام ابراھيم زاده ،فعال کارگری و حقوق کودکان ،و
ھمين طور عضو »کميتۀ پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد
کارگری« ،از سوی رژيم جمھوری اسمی به پنج سال
حبس محکوم شده ،و اين درحالی است که تنھا »جرم«
او ،دفاع از ابتدايی ترين حقوق کارگران و کودکان کار
در ايران بوده است.
او تاکنون بيش از سه سال حبس را متحمل شده ،با اين
وجود امروز حتی به او اجازه نمی دھند که در کنار تنھا
فرزند بيمار خود »نيما« باشد که متأسفانه به بيمار
دردناک سرطان خون مبت شده است.
بھنام ابراھيم زاده در اواخر مرداد ماه ،درست تا پيش از
بازگشت به زندان ،طی نامه ای خطاب به سنديکاھای
کارگری ايران و جھان که به راستی يک »رنج نامه« و
گوشه ای کوچک از دردھای او بود ،نوشت:
»ھم طبقه ای ھا و وجدان ھای بيدار! مردم شريف و
مدافع حقوق انسانی! از شما می خواھم به ھر شکلی که
می توانيد از من حمايت کنيد و خواھان آزادی من شويد.
من و ھمسر و نيمای عزيزم را تنھا نگذاريد! ما به
حمايت و کمک شما نياز داريم؛ خواھان آزادی من و
تمامی فعالين کارگری ،خصوصاً رضا شھابی و محمد
جراحی و شاھرخ زمانی و ديگر ھمکارانم باشيد«

در اين راستا ،عده ای از فعالين »شبکۀ ھمبستگی
کارگری« و ھمين طور افراد مستقل درگير در پروژۀ
»احيای مارکسيستی« طی يک اقدام مشترک ،گام ھايی
را در جھت حمايت عملی از اين فعّال کارگری دربند
برداشته اند؛ از جمله انتشار پوسترھای او در سطح
نقاطی از شھر تھران ھمراه با مطالبه و شعارھايی مانند
»تا آزادی بھنام ابراھيم زاده ،مبارزه ادامه دارد!«،

»کارگر زندانی ،زندانی سياسی ،آزاد بايد گردد!« و
»کارگران ايران تنھا نيستند!«.

٣٧

اميد است که با تداوم حمايت ھای عملی از سوی ساير
فعالين کارگری نيز فشار زم جھت آزادی بھنام ابراھيم
زاده و ديگر فعالين کارگری و سياسی زندانی ايجاد
گردد .اين اعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با »اتحاد
عمل« گسترده و مشترک ميان تمامی نيروھای چپ و
فعالين کارگری حول حمايت از تمامی زندانيان سياسی و
مطالبۀ آزادی آنان.

 ١٤شھريورماه ١٣٩٢
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از کارگران ايران حمايت کنيد!
قطعنامۀ زير به پيشنھاد »شبکۀ ھمبستگی کارگران
ايران« ) ،(IWSNاز سوی شعبۀ محلی اتحاديۀ کارگری
بريتانيايی  UNISONواقع در لمبپ ) (Lambethدر
ماه ژوئيه تصويب شد .يونيسون ،دومين اتحاديۀ بزرگ
بريتانيا ،با بالغ بر  ١.٣ميليون نفر عضو است.
از کارگران ايران حمايت کنيد!
شعبه بر اين اعتقاد است که:
 -١تقريبا ً سی و پنج سال پس از سرنگونی ديکتاتوری
وحشيانۀ رژيم شاه به دست کارگران ايران -رژيمی که نه
فقط اتحاديه ھای کارگری و حقوق انسانی آن ھا را
لگدمال کرد ،بلکه مشقات و مصائب شديدی را برای آنان
به ارمغان آورد -کارگران ايران اکنون نيز از سوی
رژيمی سرکوب می شوند که دستکم به اندازۀ رژيم
پيشين ،استبدادی است.
 -٢جمھوری اسمی ايران ھرگونه تش برای ايجاد
اتحاديه ھای مستقل کارگری را درھم می شکند .ضرب و
شتم ،بازداشت غيرقانونی ،شکنجۀ مداوم و حتی اعدام،
مواردی ھستند که عليه فعالين کارگری به کار گرفته می
شوند.
 -٣کارگران ايران از حقوق ابتدايی سنديکايی ،از جمله
حق اعتصاب ،حق تشکيل اتحاديه ھای مستقل و انتخاب
نمايندگان حقيقی خود ،منع می شوند.
 -۴دستمزدھای معوقه ،يکی از حادترين مشکت پيش
روی کارگران ايران است .با اين حال ،به دليل وضعيت
وخيم عمومی اقتصاد و فقدان حقوق قانونی ،شرايطی
انفجاری ايجاد شده است که حتی مطالبۀ پايه ای برای
پرداخت حقوق معوقه را سريعا ً به سطح اقدامات ض ّد
سرمايه داری عمومی ،نظير مديريت توليد و کنترل
کارگری ،ارتقا می دھد.
 -۵حتی نھايتا ً پس از بھبود روابط با ايات متحده و
سازمان ھای جھانی ،و بازگشايی دفتر سازمان جھانی
کار ) ،(ILOکارگران مجبورند خواھند بود که برای
دست يافتن به مطالباتشان ،به وحدت و اتحاد خود اتکا
کنند.

 -۶تحريم ھای اقتصادی عليه ايران ،وضعيت را برای
کارگران ايران ،چه به لحاظ اقتصادی و چه سياسی،
دشوارتر کرده و می کند.
به عوه اين شعبه خاطر نشان می کند که:
 -١شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران ) ،(IWSNيکی از
نھادھای فعال در عرصۀ بسيج حمايت ھای بين المللی
برای مبارزات جاری و روزمرۀ طبقۀ کارگر ايران
است .شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران ،برای کمک به
کارگران ايران در جھت احقاق تمامی مطالبات خود
تش می کند.
اين شعبه مقرّ ر می دارد که:
 -١از مبارزۀ کارگران ايران برای حق اعتصاب ،تشکيل
اتحاديه ھای مستقل از رژيم )و حاميان آن( و انتخاب
نمايندگان حقيقی خود؛ از مبارزۀ آن ھا برای کسب حقوق
معوقه؛ از مقاومت برای جلوگيری از اخراج ھا ،تعطيلی
کارخانه ھا ،خصوصی سازی ،مقررات زدايی و ساير
سياست ھای حکومتی )چه اسمی ،و چه نئوليبرال(؛ و
ھمين طور از اعتراض به ھرگونه کاھش قوانين حمايتی
محدود موجود در »قانون کار« ،به ويژه در کارگاه ھايی
که بسياری زنان در آن اشتغال دارند ،حمايت نمايد.
 -٢از فعاليت  IWSNدر دفاع از کارگران ايران و
اطع رسانی از فقدان حقوق اتحاديه ای و وضعيت وخيم
اقتصادی آن ھا ،حمايت نمايد.
 -٣اطعات مرتبط با مبارزات کارگران ايرانی و
 IWSNرا در خبرنامۀ شعبه ،منتشر کند.
 -۴از يک نمايندۀ  IWSNدعوت به عمل بياورد تا در
کميتۀ بعدی شعبه پيرامون نحوۀ ھمبستگی فعانه از
سوی ما بحثی صورتی گيرد.
ترجمه :فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران )(IWSN
وب سايت »احيای مارکسيستی«:
http://marxist.cloudaccess.net/camp/541iwsn-model-resolution.html
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برنامۀ اقدام کارگری:
يک طرح پيشنھادی
بخش ا ّول
برنامه و سياست ھای دولت ايران ،برنامه ای برای اقدام
سرمايه داری است.
ھدف آنان ،حراست و حفاظت از نظام سرمايه داری و به
اجبار احيای روابط نزديک با سرمايه داری جھانی است،
و نقشۀ آنان ،اِعمال استثمار مضاعف بر طبقۀ کارگر و
زحمتکشان ايران.
منطق اين نظام ،مانند ھر نظام سرمايه داری )اعم از
پيشرفته يا عقب مانده( ،کسب ارزش اضافی و انباشت
سرمايه از طريق خريد )و استثمار( نيروی کار
زحمتکشان است.
در تقابل با برنامۀ آشکار و پنھان سرمايه داران برای
استثمار کارگران ،ضروری است که زحمتکشان نيز
»برنامۀ اقدام« خود را داشته باشند .برنامه ای که آنان را
برای مقابلۀ روزمره با دولت سرمايه داری ،آماده و
شرايط را برای استقرار حکومت کارگری مھيا کند.
اکنون با پيوند آشکار نظام سرمايه داری جھانی با دولت
سرمايه داری ايران ،کليۀ قشرھای تحت استثمار جامعه-
کارگران؛ زحمتکشان؛ مليت ھای تحت ستم؛ جوانان
مبارز و زنان مبارز -می توانند برنامۀ اقدامی که آنان را
زير يک پرچم واحد ض ّد سرمايه داری و برای مبارزات
روزمرۀ ض ّد سرمايه داری گرد بياورد و متحد سازد،
تدوين کنند .مفاد اين برنامه می تواند و بايد متکی بر
مطالبات و خواسته ھايی باشد که از سطح آگاھی فعلی
کارگران و قشرھای تحت ستم آغاز می کند و آنان را از
مقابلۀ روزمره با سرمايه داری قدم به قدم تا سرح ّد به
دست گرفتن قدرت سياسی و تشکيل حکومت کارگری،
رھنمود می دھد.
کارگران و زحمتکشان می توانند پيرامون مفاد اين
برنامه ،به خودسازماندھی مبادرت کنند و در ھر حوزۀ
مبارزاتی با معرفی نمايندگان واقعی خود ،وارد صحنۀ
عمل گردند.
 -١سازمانيابی کارگری
کارگران ايران تنھا با اتکا به نيروی خود و از طريق
مبارزات ،سياست و برنامۀ مستقل خود قادر به دست

يابی به حقوقشان خواھند شد .کارگران می بايد تحت ھر
وضعيتی خود را سازمان بدھند و با ابزار مبارزاتی خود
عليه رژيم سرمايه داری مقاومت کنند .قدرت تصميم
گيری در مورد سرنوشت کارگران ،ھيچ گاه نبايد به اين
و يا آن نيرو و يا رھبران و سياستمداران دولتی واگذار
شود.
پيروزی نھايی ھر حرکت اجتماعی تنھا با مبارزۀ مستقل
توده ھا و سازماندھی مستقل اين اقدام تضمين خواھد شد.
شکل ھای نھادھای کارگری که به وسيلۀ خو ِد بخش
پيشرُوی کارگری سازمان يابد ،در تحليل نھايی پاسخ
گوی نيازھای آنان خواھد بود -نھادھايی که می تواند توده
ھا و يا بخش پيشتاز و پيشرُوی آنان را به طور
دموکراتيک و جدا از ھرگونه افتراق حول مبارزات
مشخص و عملی عليه دولت سرمايه داری بسيج کند.
محافل مخفی کارگری
پس از انقب بھمن ماه  ،١٣٥٧با افزايش فشارھا عليه
کارگران و زحمتکشان و تغيير تناسب قوا به ضرر
کارگران ،تشکل ھای مشخصی بر اساس نياز مبارزاتی
کارگران پيشرو در مراکز صنعتی توسط محافل کارگری
مبارز شکل گرفت .اين شکل از تشکل مستقل کارگری،
محافل مخفی کارگران پيشرو بوده است.
محافل مخفی کارگری که متناسب با تجربيات مبارزات
شورايی دورۀ قبل از قيام و در تداوم آن شکل گرفت و به
وسيلۀ بخش پيشرُوی کارگری )مبارزينی که با اتکا به
تجربه انباشت شدۀ گذشته به درک وظايف و تکاليف
روزمره و مسائل سازماندھی مبارزه دست يافته بودند و
در اکثر اوقات جدا از گروه ھا و سازمان ھای مدافع
طبقه کارگر و روشنفکران عمل می کردند( سازمان
يافتند.
گسترش و ھماھنگ کردن فعاليت ھای اين محافل و کميته
ھای عمل در درون يک تشکيت سياسی ،ابتدا در سطح
ملی و سپس در سطح سراسری ضامن پيروزی نھايی
طبقۀ کارگر عليه سرمايه داری است .وظايف اين کميته
ھا سازماندھی کليۀ جوانب فعاليت ھای کارگری است
)سازماندھی اعتصاب ،تحريم نھادھای دولتی ،مبارزات
اقتصادی و صنفی و غيره(.
شوراھای کارگری
در وضعيت اعتی انقبی جنبش کارگری )و نه در ھر
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شرايطی( ،شوراھا می توانند در ھر شھر و ھر روستا از
طريق انتخابات نمايندگان کارگران و زحمتکشان ايجاد
گردند و بر کليۀ امور منطقۀ خود نظارت کنند .وحدت
کميته ھای کارخانه ،محت ،سربازان ،بيکاران،
روستائيان و کليۀ زحمتکشان ،پايه ھای اصلی شوراھا را
بنياد می گذارند .اين نھاد اوليه برای تشکيل حکومت
کارگران و زحمتکشان است .شوراھا محدود به برنامۀ
خاص يک حزب و يا يک گروه نمی باشند .درھای
شوراھا بر روی کليۀ استثمار شدگان و يا نمايندگان
منتخب آنان باز است .تمام گرايش ھای سياسی قادر به
شرکت در شوراھا ھستند.
گرچه پس از تھاجم به دستاوردھای جنبش کارگری،
چشم انداز شکل گيری سازمان ھای دائمی توده ای طبقۀ
کارگر غيرمحتمل گشته است ،اما در شرايط اعتی
مجدد جنبش کارگری ،سازمان ھای دموکراتيک توده ای
می توانند سريعاً احيا گردند .کارگران مبارز خود را
برای تشکيل چنين وضعيتی از ھم اکنون آماده می کنند.
اعتصابات دورۀ قيام به وضوح نشان داد که چرخ ھای
جامعه را خود کارگران می چرخانند .کارگران و
زحمتکشان ،خود قادر به تعيين سرنوشت خويش ھستند.
در مقاب ِل قدرت متمرکز سرمايه داران ،زم است که
تودۀ محروم و ستمديدۀ جامعه ،قدرت متشکل خود را
سازمان دھد و مبارزات خود را ھماھنگ کند و مستقً
تصميمات مربوط به امور خود را بگيرد .چنين عملی
صرفاً از طريق اتحاد وسيع زحمتکشان در سازمان ھای
مستقل توده ای ،يعنی شوراھا ،امکان پذير است.
اتحاديه ھای مستقل کارگری
ھمانند شوراھا ،اتحاديه ھای کارگری نيز در دورۀ
اعتی انقبی شکل واقعی به خود می گيرند .اتحاديه
ھای مستقل کارگری يکی از ابزارھای دائمی جنبش توده
ای است .اتحاديه ھای مستقل کارگری چه در دورۀ
استيی دولت سرمايه داری و چه در دورۀ استيی
قدرت کارگری ،ضرورت خود را حفظ می کنند .اما،
ايجاد اتحاديه ھای کارگری الزاماً يک مرحلۀ اجتناب
ناپذير در رشد جنبش کارگری نيست .در شرايطی ممکن
است که شوراھا حتی پيش از اتحاديه ھای کارگری ايجاد
گردند.
کارگران پيشرو در تشکيل اتحاديه ھای مستقل کارگری

پيش قدم می شوند و تشکيل آنان را تسريع می کنند .اما
اتحاديه ھای کارگری نيز ھمانند شوراھای کارگری،
يک نھاد »سياسی -صنفی« ھستند ،نه صرفا ً »صنفی«
)انحراف سنديکاليستی(.
اتحاديه ھای کارگری بدون در نظر گرفتن عقايد سياسی
و مذھبی ،مليت ،نژاد و جنسيت ،کليۀ کارگران را برای
مبارزۀ متحد در دفاع از منافع و خواست ھای خود
زحمتکشان سازمان می دھد .اتحاديه ھای مستقل
کارگری تنھا از بطن مبارزه و به وسيلۀ خود زحمتکشان
شکل می گيرند.
حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری
سنديکاھای کارگری غير مستقل در جوامع سرمايه داری
از سوی نھادھای متشکل مانند احزاب سرمايه داری،
سازمان يابی می گردند .در ايران نيز احزابی وجود
دارند که به مثابۀ ستون فقرات انجمن ھای اسمی،
شوراھای اسمی و خانۀ کارگر بوده اند .در آينده نيز
حزب سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات
سنديکاھايی که با ھمکاری »سازمان بين المللی کار«
ايجاد خواھند شد ،قرار خواھد گرفت.
مطالبۀ تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ض ّد سرمايه
داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج بشود و
جنبۀ عملی به خود بگيرد ،بايد با تشکيل يک ستون
فقرات مرتبط به آن ،پيوند بخورد .اين ستون فقرات
»حزب کارگران فعال ض ّد سرمايه داری« است .به سخن
ديگر کارگران ض ّد سرمايه داری نيز ،ھمانند سرمايه
داران ،بايد مجھز به حزب خود باشند و اين نھاد ستون
فقرات تشکل ھای مستقل کارگری ض ّد سرمايه داری را
شکل می دھد .چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته
باشد؛ يا تشکل مستقل ض ّد سرمايه داری شکل نمی گيرد
و تنھا در حد يک شعار غير عملی باقی می ماند؛ يا چنان
چه شکل گيرد ،پس از دورۀ کوتاھی زير فشار نيروھای
متخاصم به انحراف می رود.
-٢عليه تورم و بيکاری
نظام سرمايه داری ايران دچار بحران اقتصادی دائمی
است .انتشار جزئيات وضعيت اشتغال  ٣٩٧شھر و
شھرستان در دو دورۀ رياست جمھوری محمود
احمدینژاد از سوی مرکز آمار ايران ،نشان می دھد که
ميزان بيکاری در نيمی از استان ھا بای  ١٣درصد و
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در برخی شھرھا باتر از  ٤٠درصد است .استان ھای
خوزستان )به عنوان يک منطقۀ نفت خير( ،سيستان و
بلوچستان ،و کرمانشاه در صدر جدول بيکاری
ھستند .برآوردھا نشان می دھد که از سال  ٩٢به بعد،
سانه حدود يک ميليون نيروی کار تحصيل کرده وارد
بازار کار خواھد شد .مسبب شرايط موجود وخيم تر شدن
وضع اقتصادی ،سياست ھای دولت سرمايه داری است.
اما شيوۀ ھميشگی دولتمداران اينست که کليۀ مشکت و
فکت ھا را بر دوش کارگران بيندازد .امروز بيش از
ھر زمان ديگری ،بخش اعظم کارگران در خطر پيوستن
به تھيدستان شھری قرار دارند .صدھا ھزار نفر از
کارگران فعال و شاغل کشور به علت سياست ھای
دولت ،بيکار و بی خانمان شده اند .بھای ابتدايی ترين
اقم )حتی نان و برنج( ھر روز در حال افزايش است و
کوچک ترين اقدام اساسی برای مھار کردن آن انجام نمی
گيرد .سياست ھای سرمايه داران ،کارگران را در
معرض نابودی قرار داده است .ميليون ھا کارگر ،به نان
شب خود و خانوادۀ خود محتاج اند .آنان نيز که ھنوز
بيکار نشده اند ،با افزايش قيمت ھا به خيل فقرزدگان می
پيوندند.
تورم و بيکاری ،جزء ينفک نظام سرمايه داری ھستند.
برای افزايش سود ،سرمايه داران مجبورند دستمزدھا را
پايين بياورند و قيمت ھا را با ببرند .اما ،اين کار باعث
کم شدن قدرت خريد مردم و در نتيجه فروش نرفتن
بخشی از محصوت توليد شده می شود .برای رفع اين
مشکل سرمايه داران وارد رقابت شديدتر با يکديگر می
شوند و عده ای را از ميدان به در می کنند .در نتيجه عدۀ
زيادتری بيکار می شود .بحران اقتصادی شدت می يابد.
اين بحران به صورت بحران اضافه توليد نمايان می
شود ،يعنی انبوھی از کاھا و خدماتی که به دليل نبود
تقاضا و قدرت خريد جامعه ،روی دست سرمايه داران
باقی می مانند .در اين شرايط تورم ھم به سرعت تشديد
می شود ،زيرا که ورشکستگی با می گيرد .کارخانه ھا
يکی پس از ديگری يا تعطيل می شوند و يا از ظرفيت
توليد خود می کاھند .پايين آوردن ظرفيت توليد ،به معنای
با رفتن مخارج توليد است .در نھايت توليد اضافی خود
را ،به صورت پايين آوردن سطح توليد و با بردن قيمت
ھا نشان می دھد.
در چنين شرايطی نخستين سؤالی که برای کارگران

مطرح می شود ،اينست که چه کسی مسئول و مسبب
اصلی اين بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن است:
کارگران و زحمتکشان! اما ،در مقابل ،طبقۀ کارگر پاسخ
خود را دارد و در جھت تحقق آن مبارزه می کند .بديھی
است که نظام پوسيدۀ سرمايه داری مسئول اصلی چنين
مصيبت ھايی در جامعه است .و رئوس برنامۀ عمل
کارگران برای مقابله با تورم و بيکاری در چنين جامعه
ای از قرار زير است:
 -١در جامعۀ سرمايه داری حق کار ،ابتدايی ترين حق
کارگران است .دولت سرمايه داری موظف است که
برای کليۀ کسانی که نياز به اشتغال دارند ،کار با شرايط
زندگی متوسط ايجاد کند .بيکارسازی و يا اخراج بی
رويۀ کارگران ،حتی در چارچوب نظام سرمايه داری
عملی است غيرقانونی .اما ،در »قانون کار« رژيم ،دست
مديران برای اخراج و بيکارسازی کارگران باز گذاشته
شده است.
 -٢اگر نظام سرمايه داری قادر به تأمين شغل برای
کسانی که خواھان کار کردن ھستند ،نمی باشد ،وظيفۀ
دولت تأمين معاش و زندگی آنان است .به جای اعطای
وام به سرمايه داران ،دولت بايد به کليۀ بيکاران بيمۀ
بيکاری پرداخت کند.
 -٣حداکثر  ٤٠ساعت کار در ھفته و دو روز تعطيل
ھفتگی و يک ماه مرخصی در سال با حقوق ،بايد برای
کليۀ کارگران توسط دولت تضمين گردد ٤٤ ،ساعت کار
ھفتگی مفيد در »قانون کار« بايد فوراً لغو گردد.
 -٤تحت ھيچ شرايطی کارگران نبايد اخراج گردند .اگر
رژيم سرمايه داری قادر به نگھداری کليۀ نيروی کار
نيست ،بايد به جای اخراج ،کار موجود را بدون کسر
حقوق ،ميان کارگران تقسيم کند.
کاھش متناسب ساعات کار ،ھمراه با پرداخت حقوق
کامل به کارگران ،تنھا راه اساسی مقابله با بيکاری
اجباری است.
 -٥تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است .کار
به اندازۀ کافی در جامعه موجود است .اما کاری که جيب
سرمايه داران را پرتر کند ،کم است .زحمتکشان ايران
نياز مبرم به خدمات ،مسکن ،پارک برای تفريح،
کتابخانه ،بيمارستان ،مدرسه ،دانشگاه و مھدکودک و
نظاير اين ھا دارند .دولت بايد بفاصله با اتخاذ ماليات
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ھای تصاعدی از شرکت ھای بزرگ و ت ّجار پولدار و به
کار انداختن معقول منابع عظيم نفت ،دست به اجرای
وسيع برنامه ھای عمرانی و خدمات اجتماعی بزند .از
اين طريق ھم نيازھای جامعه بر آورده می شود و ھم کار
و شغل برای مدتی طونی ايجاد می شود.
 -٦بايد برای کليۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با
مخارج تعيين گردد .حداقل دستمزد كارگران مشمول
قانون كار از ابتدای سال  ،٩٢رقم  ۴٨٧ھزار و ١٢۵
تومان تعيين شده است .اين درحالی است که طبق آمار
خود دولت ،خطّ فقر سه برابر رقم مذکور است.
 -٧کليۀ کارگران بايد از پرداخت ماليات معاف گردند.
ماليات غيرمستقيم که از موا ّد اوليۀ غذايی اخذ می گردد،
بايد فوراً لغو گردد .بايد نظام مالياتی درجه بندی شده ای
که با افزايش درآمد به صورت تصاعدی افزايش می
يابد ،اعمال گردد.
 -٣لغو اسرار معامتی و استقرار کنترل کارگری
در مقابل خواست ھای بهحق کارگران و زحمتکشان
برای رفع مشکت زندگی خود ،وزيران و مديران
دولتی صرفا ً وعده و وعيد می دھند .به کارگران می
گويند که »در نتيجۀ تحريم ھای اقتصادی ،اوضاع
نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را
نمی دھد« .می گويند که بايد »صبر انقبی« و »ھمت
مضاعف« داشت و فداکاری کرد .می گويند که کارخانه
ھا بايد »بازسازی« و »نوسازی« شوند و نياز به ميليون
ھا در ارز دارند .می گويند »کارخانه ھا سودآور نيست
در آن ھا بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند«.
و ِ
پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمايندگان سرمايه داران
بسيار ساده است» :اگر اوضاع وخيم است ،بگذاريد
حساب دخل و خرج را ما نيز ببينيم! اگر می خواھيد ما
فداکاری کنيم ،دفترھا را باز کنيد! چرا حساب و کتاب ھا
بايد جزء اسرار باشند؟ دولت ھای غربی که از آن ھا با
خبر ھستند ،چرا ما نباشيم؟«
وضعيت کارگران و زحمتکشان شھر و روستا برای ھمه
روشن است :آنان حتی قادر به يک زندگی عادی انسانی
نيستند )اجارۀ بای مسکن ،گرانی مواد غذايی و وضع
وخيم بھداشت و فساد و رشوه گيری در تمام سطوح
دولتی  ...امکان زندگی متوسط را به کارگران
غيروابستۀ دولتی نمی دھد( .اما ،سرمايه داران بازار،

دن و رشوه گيران دولتی ،طی سال ھای گذشته
ثروتمندتر و ثروتمندتر شده اند .اينان اموال انباشت می
کنند و در ادامۀ روش دولت شاھنشاھی ،برای روز مبادا،
در در بانک ھای خارجی می گذارند .اين استثمارگران
که حيات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود دارند،
ھرگز اسرار معامتی خود را برم نمی کنند .چگونگی
خريد و فروش ارز ،ارتباط با دن غربی و زدوبندھای
مالی و غيره ھميشه پشت پرده باقی می ماند .بديھی است
که اين چنين شيوه ای برای زحمتکشان قابل پذيرش
نيست و نبايد ادامه يابد .در اين مورد مطالبات کارگران
از قرار زيرند:
برای رفع بحران اقتصادی و مشکت روزمرۀ کارگران
و زحمتکشان ،دولت می بايد فوراً حساب دخل و خرج
کليۀ سرمايه داران بازاری و غيربازاری و ارتباط مالی
با ديگر دولت ھای غربی را علناً در مطبوعات اعم
کند .بايد تمامی دفترھای حساب و کتاب و اسرار
معامتی ثروتمندان ايران و »بنياد«ھا باز شوند .بايد کل
جامعه بداند که مسأله بر سر چيست .اگر درست است که
اوضاع اقتصادی نابسامان است ،چه ترسی از علنی
کردن اسرار معامتی وجود دارد؟
 -١اگر قرار است که سرمايه داران و سھام داران که
اقليتی در جامعه ھستند ،اسرار معامتی جامعه را بدانند،
چرا ،اکثريت جامعه ،يعنی توليدکنندگان مستقيم،
گردانندگان اصلی توليد ،از آن اسرار آگاه نباشند؟
کارگران بايد با تمام اجزاء اين دستگاه آشنايی کامل داشته
باشند ،زيرا تنھا آنان می توانند دربارۀ نحوۀ کارکرد آن
قضاوت کنند .کارگران قابليت بيشتری برای کنترل
صنايع ،بانک ھا و تجارت دارند ،تا سرمايه داران و
مديران نايق.
 -٢بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کليۀ اسرار
معامتی ،اجرای ھرگونه اقدام در جھت بھبود اوضاع
اقتصادی ،غيرممکن خواھد بود.
بايد در سطح ھر کارخانه ،به وسيلۀ نمايندگان منتخب
کارگران ،و نه نھادھای اسمی وابسته به دولت ،کميته
ھايی برای بازرسی دفاتر ،نظارت بر توليد ،سرمايه
گذاری ھای جديد ،استخدام و يا اخراج کارگران و
سازماندھی کار در کارخانه و کليۀ امور مربوط به
کارگران ،تشکيل گردد .تنھا از طريق چنين کاری است
که استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پيدا می کند.
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بحران خاورميانه ،چشم اندازھا و راھکارھا
به دنبال دعوت فعالين پروژۀ »احيای مارکسيستی« برای
تدارک برگزاری سميناری در کلن» ،گرايش مارکسيست
ھای انقبی ايران« )ميليتانت( ،به منظور تقويت اين
فراخوان دعوت به ھمکاری را خطاب به تمامی
سمينار
ِ
سازمان ھا و افراد مترقی و سوسياليست ايرانی و غير
ايرانی ،جھت شرکت ،سخنرانی و يا سازماندھی در اين
سمينار ،می دھد:
 -١ما شاھد وضعيت بحرانی خاورميانه و حضور توده
ھای ميليونی در مصر ،ترکيه ،تونس و جنگ در سوريه
ھستيم .با وجود نارضايتی ھای عميق اجتماعی در ميان
توده ھا ،ھمچنان فقدان رھبری انقبی به عنوان يک
مسألۀ جدی وجود دارد.
 -٢نيروھای امپرياليستی و ھمپيمانان آن ھا برای ايفای
نقش مخرب وارد عرصه شده و برای جلوگيری از وقوع
انقبات از پايين ،حکومت ھايی را از با تحميل می
کنند .بدين ترتيب وضعيت مردم ستمديده ،به ويژه طبقۀ
کارگر ،از اساس تغييری نخواھد کرد و چه بسا وخيم تر
از گذشته ھم خواھد شد .آن چه تغيير کرده ،تغيير چھرۀ
استثمار است.
 -٣موضوع حياتی در اين بين ،راه حل و چشم انداز
نيروھای مترقی و سوسياليست است که بايد به بحث
گذاشته شود .ھمچنين شيوه و سبک سازماندھی فعاليت
ھای مشترک در جھت حمايت از کارگران و ساير اقشار
زحمتکش و تحت ستم خاورميانه.
با درنظر داشتن آن چه در با اشاره شد ،سميناری جھت
بحث و تبادل نظر پيرامون راه حل ھا و رسيدن به
توافقات و برجسته کردن نقاط اشتراک به منظور فعاليت
و اقدام مشترک ھمبستگی ترتيب داده شده است؛ در
نتيجه از تمامی نيروھا و افراد مترقی و سوسيالست
دعوت می شود تا در سطوح مختلف )اعم از شرکت،
سازماندھی و سخنرانی( برای برگزاری سمينار ھمکاری
کنند.
محل برگزاری سمينار :خانۀ دوستداران طبيعت ،کلن-
کالک ،مورخ ٢٢ :و  ٢٣نوامبر؛ جلسه يک روز به زبان
آلمانی-انگليسی و روز ديگر به فارسی برگزار خواھد
شد.
گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران ٢٩ ،اوت ٢٠١٣

ھمبستگی بين المللی :سخنرانی در حمايت از
کارگران ايران در آخن )آلمان(

٤٣

مقدّمه
در پی دعوت سازمان »آلترناتيو سوسياليستی« آلمان
)شاخۀ آخن( ،سميناری در روز دوشنبه مورّخ  ١٩اوت
و در محل »خانۀ جھان« شھر آخن برگزار شد که رفقا
»بھروز رضوانی« و »سارا.م« به عنوان ارائه کنندۀ
بحث و پاسخ دھنده به سؤات در آن حضور يافتند  .اين
سمينار با عنوان »شرايط ايران پس از انتخاب رياست
جمھوری :ھنوز کارگران مبارز و رھبران کارگران در
زندان ھا ھستند!« برگزار گرديد.
جلسه با استقبال خوبی از سوی رفقای آلمانی و عقۀ
فراوان آن ھا نسبت به مسائل ايران -به طور اخص
جنبش کارگری در ايران -رو به رو شد و به م ّدت دو
ساعت ادامه يافت .در بخش نخست ،ضمن نمايش يک
کليپ ھنری دربارۀ رھبران کارگری دربند جمھوری
اسمی )ساختۀ رفيق »م .ھدا«( ،١به ارائۀ بحث پرداخته
شد ،و سپس بخش دوّ م به پرسش و پاسخ از طرف ح ّ
ضار
اختصاص يافت.
در انتھای جلسه ،رفقای آلترناتيو سوسياليستی ضمن
ابزار قدردانی از ارايۀ بحث ،خواھان ادامۀ ھمکاری با
اين دو رفيق و ارايۀ گزارش ھای کارگری و مسايل روز
ايران از سوی آن ھا شدند  .در طی سخنرانی ،رفقا
1
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»سارا.م« و »بھروز رضوانی« توضيحاتی دربارۀ
مسايل سياسی ،اقتصادی و زيست محيطی در ايران
ھمراه با تصاوير دادند .آن چه در ادامه از نظر خواھيد
گذراند ،متن کامل بحث ارائه شده در اين جلسه است.
***
انتخابات ٢٠١٣
آن چه به صورت يک جمعبندی فشرده از کل پروسۀ
انتخابات رياست جمھوری  ١۴ژوئن  ٢٠١٣در ايران و
زمينه ھای آن می توان گفت ،اين است که اين دور از
انتخابات از بسياری جھات با دوره ھای پيشين تفاوت
اساسی داشته ،و با بررسی ھمين تفاوت ھا است که می
توان علت پيروزی »حسن روحانی« و نتايج و پيامدھای
آن را برای رژيم ،جامعه و جنبش کارگری تحليل و
بررسی کرد .در واقع بايد شرايط پيش رُوی رژيم تا
آستانۀ برگزاری انتخابات رياست جمھوری را از دو
جنبه نگاه کرد:
اول ،موقعيت بين المللی رژيم و دوم ،جنبۀ داخلی و
مشکت رژيم به دنبال جناح بندی ھا و درگيری ھای
درونی نظام.
از بُعد بين المللی ،اعمال تحريم ھای شديد عليه ايران از
سوی آمريکا و اروپا عم ًرژيم ايران را منزوی کرد،
به خصوص که بر اثر جنگ داخلی در سوريه و دخالت
ناتو در آن ،موقعيت بشار اسد ھم که تنھا متحد
استراتژيک واقعی ايران در منطقه بوده و ھست ،روز به
روز متزلزل تر شد و رژيم می دانست که در صورت
سقوط قريب الوقوع سوريه ،گزينۀ بعدی خود خواھد بود.
به عوه رژيم ،متحد خود در ونزوئ ،يعنی دولت چاوز
را نيز از دست داده و نسبت به تداوم سياست ھای
حمايتی گذشتۀ اين کشور در قبال خود اطمينان نداشت
)حتی بايد يادآوری کرد که ونزوئ در واقع درحال بھره
مندی از تأثير تحريم ھای نفتی ايات متحده و اروپا عليه
ايران ،برای به دست آوردن بخشی از بازاری که ايران
به ويژه در چين و ھند از دست می داده ،بوده است .به
ھمين دليل است که طی دو سال گذشته ،ونزوئ
صادرات نفت خود را به چين و ھند -به ترتيب دومين و
چھارمين کشور بزرگ مصرف کنندۀ نفت -با رساندن به

مجموعا ً  ١ميليون بشکه در روز ،دو برابر کرده است،
درحالی که طی ھمين دوره صادرات نفت ايران به اين
دو کشور با رسيدن به  ٥٠٠ھزار بشکه در روز تقريباً
نصف شده  -فايننشال تايمز ١٣ ،ژوئن  .(٢٠١٣بنابراين
خامنه ای و حلقۀ بستۀ نزديک به او منطقا ً به اين نتيجه
رسيدند که چنان چه پس از انتخابات نيز ھمچنان با
سرسختی به مذاکره با به غرب )برای کسب امتيازات
بيشتر( ادامه دھند ،نه فقط تحريم ھا از نظر اقتصادی آن
ھا را به زانو در خواھد آورد ،بلکه امکان حملۀ نظامی و
سرنگونی ايشان ھم به عنوان يک گزينه روی ميز قرار
خواھد گرفت.
تا مدتی پيش از اعم نتيجۀ نھايی انتخابات رياست
جمھوری ،دولت امريکا مجوز شش ماھۀ  ٩کشور برای
خريد نفت از ايران را که منقضی گشته بود ،به مدت
شش ماه ديگر برای چين ،ھند و  ٧کشور باقی مانده،
تمديد نمود و و به اين ترتيب اين روزنه را برای رژيم
ايران باز گذاشت تا با انتخاب رئيس جمھوری بعدی،
سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود را با غرب نشان
دھد.
به اين دليل برای خامنه ای دو راه بيشتر وجود نداشت ،يا
بايد راھی برای کنار آمدن با غرب می يافت و يا
اصطحاً با آن شاخ به شاخ می شد .و ھمان طور که
ديدم ،خامنه ای گزينۀ نخست را انتخاب کرد .اما برای
اين کار نياز به مھره ای بود که او ًبا »جريان فتنه« و
»جريان انحرافی« تداعی نشود؛ ثانياً بتواند گرايش ھای
اصح طلب و اصول گرا را بدون از دست رفتن پايه
ھای خامنه ای و سپاه متقاعد سازد؛ و ثالثاً از تجربۀ
مذاکره و زدوبند با غرب )به ويژه بر سر مسألۀ ھسته
ای( برخوردار باشد؛ و رابعا ً بتواند بر ج ّو منفی اجتماعی
به جای مانده از »تقلب بزرگ  «٨٨و اعتراضات خفته،
تاحدی ،ولو موقت ،غلبه کند.
در اين انتخاب ،خامنه ای از اصولگرايان نمی توانست
استفاده کند ،چرا که اصولگرايان اعتبار خودشان را چه
در سطح داخلی و چه بين المللی از دست داده بودند )پس
از پيروزی روحانی ،برخی اصولگرايان در روزنامه
ھای رسمی خود به اين بی اعتباری رسماً اشاره کردند(.
اصح طلبان ھم که به طور کلی بعد از خاتمی ،کروبی
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و موسوی مھره ای را نداشتند که مورد تأييد ھمۀ
اصولگرايان و پايه ھای حامی خامنه ای قرار بگيرد.
خامنه ای در اين شرايط حا ّد داخلی و خارجی به مھره
ای نياز داشت که بتواند گرايش »معتدل« و »متمايل به
غرب« را نمايندگی کند ،و موقتا ً شکاف ميان جناح ھای
مختلف را اگر نه پُر ،ولی کم کند.
به عوه رھبر جمھوری اسمی به خوبی می دانست که
اگر چھره ای معتدل جزو کانديدھا نباشد ،محال ممکن
خواھد بود که مردم پس از تجربۀ انتخابات  ٨٨به پای
صندوق رأی بيايند و مشارکت بايی صورت بگيرد.
رفسنجانی فرد کارکشتۀ رژيم چنين چھره ای بود ،اما
آمدن او اختفات درون حکومت را بيش از قبل افزايش
می داد ،و حتا می توانست خطر کودتا عليه خود خامنه
ای را ايجاد کند.
بنابراين خامنه ای به چھره ای نيازمند بود که ھم بتواند
چرک نويس رفسنجانی باشد و ھم مورد قبول اصول
گراھا ،و به خصوص سپاه پاسداران ،و ھم چھره ای
معتدل در برابر کشورھای غربی .حسن روحانی عصارۀ
اين وضعيت )يعنی برخوردار از ھمان ويژگی ھای
چھارگانۀ با (بود؛ خامنه ای اين را از قبل می دانست و
بنابراين کل اين سناريو را از قبل طراحی و مھندسی
کرده بود و با اعتماد به نفس اعم می کرد که انتخابات
آينده ،يک حماسۀ سياسی خواھد بود.
خامنه ای وضعيت بحرانی خود و جامعه را تشخيص داد
و در واقع جام زھر را در زير عبايش سر کشيد تا کسی
متوجه آن نشود .انتخاب کنندگان راضی از انتخاب
خويش ،جناح ھای متخاصم راضی از حضور حسن
روحانی به عنوان موجودی دو قطبی برای کاھش
اختفات جناح ھا و آشتی آن ھا با يکديگر ،و يک ُمس ّکن
موقت برای سردرد جامعه به دليل حضور ھشت سالۀ
احمدی نژاد ،حاصل تاکنونی اين انتخابات بود.
البته جمھوری اسمی با تغييراتی در آرايش وضعيت
خود ھنوز ھم به طور کامل مشت خود را در مقابل
کشورھای غربی باز نکرده است ،فقط به آن ھا نشان داده
است که پتانسيل مماشات را دارد و به وقت بيشتر نيازمند
است .اما کشورھای غربی ھم که از اين انتخابات خشنود

شده اند ،بيش از اين از حکومت جمھوری اسمی طلب
دارند .آن ھا می دانند که رژيم در چانه زنی وقت کشی
خواھد کرد و اين اص ًمورد عقه شان نيست .در نتيجه
آن ھا دو گزينۀ موازی را در ح ّد برجسته ای جلوی روی
رژيم قرار داده اند .از يک سو ،اعزام ناوگان جنگی به
خليج فارس برای نشان دادن چماق ،و از سوی ديگر
درخواست نمايندگان کنگرۀ آمريکا برای مذاکرات آمريکا
با رژيم جمھوری اسمی به عنوان ھويج در برابر اين
رژيم قرار دارد.
خامنه ای توانست رأی مردم را از طريق حسن روحانی
به جيب خود بريزد ،حال به انتظار آخرين چانه زنی با
آمريکا و غرب برای کسب بيشترين امتيازات خويش از
غرب است و غرب ھم که رسيدن به اھدافش را بدون
استفاده از ابزار پر ھزينۀ جنگ ميسر می بيند ،مايل
است دقيقا ً به اندازه اعتدال حسن روحانی ،معتدل باشد.
آن چه که حاصل اين انتخابات خواھد شد ،چرخش اساسی
سياست ھای رژيم جمھوری اسمی به سوی سياست
ھای امپرياليستی و وارد شدن جامعه در فاز جديدی از
کشمکش طبقاتی خواھد بود که با حاکميت بمنازع
نئوليبراليزم آغاز خواھد گرديد .در واقع احتمال می رود
که در دورۀ رياست روحانی و مصالحه و بھبود روابط
با غرب ،طبقۀ کارگر نيز با باز شدن برخی روزنه ھا
مانند اتحاديه کارگری زرد تحت کنترل آی ال او ،وارد
مرحلۀ نوينی از مبارزات طبقاتی به شکل ديگری خواھد
شد به ھر حال جمھوری اسمی ،به خوبی توانست
اوضاع را موقتا ً به سود خود تغيير دھد .اما سؤالی به
طور اخص رو به روی فعالين مارکسيست قرار دارد،
اين است که چه طور با وجود تجربۀ انتخابات ،٨٨
اعتراضات خيابانی ،شکسته شدن ج ّو ارعاب و توھم به
حکومت يا جناحی از آن ،و تحميل ھزينه ھای بسيار
سياسی به کليت رژيم ،با گذشت دو سال جمھوری
اسمی قادر شد که چنين حساب شده و برخف باور و
انتظار بسياری ،اوضاع را به سود خود تغيير دھد و ما
شاھد مشارکت بيش از  ٧٠درصد بوديم؟ يافتن پاسخ
برای اين سؤال ،چشم انداز آتی جنبش کارگری و وظايف
مارکسيست ھای انقبی را تعيين خواھد کرد که در اين
مورد صحبت خواھيم کرد.
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جنبش کارگری
تا به اين جا در مورد ويژگی ھای انتخابات  ٢٠١٣و
تفاوت ھای آن با گذشته صحبت شد و اين که چگونه توده
ھای معترض در جامعه ،با وجود تجربۀ انتخابات
 ،٢٠٠٩با تاکتيک ھای رژيم به پای صندوق ھای رأی
کشيده شدند .در اين جا زم است نگاھی به دو مورد از
مھم ترين دستاوردھای جنبش کارگری ايران ،از تقريبا ً
يک دھۀ پيش به اين سو ،و درس ھای فوق العاده مھم آن
داشته باشيم.
•

اعتصاب معلمان

در ژانويۀ  ٢٠٠١تجمعات عمومی وسيعی تھران و ساير
شھرھا را درنوريد که از زمان انقب  ١٩٧٩به اين سو
بی سابقه بود .فقط در خود تھران ھزاران معلم طی چھار
مناسبت به شکل توده ای ،تجمع و مطالباتی ھمچون
دستمرد برابر برای کارمندان بخش عمومی ،تخصص
مناسب بودجه برای آموزش پرورش و غيره طرح
کردند .ابتدا اتحاديۀ معلمان ايران فراخوان به يک
گردھمايی داد که قريب به  ۴٠٠٠نفر معلم در تاريخ ١۵
ژانويه در آن شرکت کردند .به دنبال ھمين اعتراضات،
در  ١٨ژانويه گردھمايی ديگری برگزار شد که حدود
 ٢٠٠٠معلم را با حمايت »جبھه متحد معلمان« گرد ھم
آورد .چھار روز بعد ،ده ھا ھزار نفر بدون کسب اجازه
در مقابل ساختمان مجلس تظاھرات کردند ،و روز ٢۶
ژانويه ھم شاھد يک تجمع »غير قانونی« با حضور
 ٢٠٠٠معلم در مقابل دفاتر محمد خاتمی رئيس جمھور
وقت تحص کردند که با درگيری ھای پراکنده با نيروی
پليس به اوج رسيد .بسياری از شھروندان نيز به اين
اعتراضات پيوستند.
اين تجمعات نقطۀ اوج ناآرامی ھا تا مارس  ٢٠٠٣بود،
در اين جا بود که موج دوم اعتراضات آغاز شد .طی اين
ماه ،معلمان شھرھای مختلف ،از جمله تھران ،وارد
اعتصاب شدند ،و از برگزاری کس ھای درس برای
يک ھفته خودداری کردند .اين اعتصاب يک ھفته ای که
روز  ۶مارس شروع شد ،به عنوان ھفتمين »توقف کار«
معلمان در سال  ٢٠٠٢تا  ٢٠٠٣ثبت شد؛ به طوری که
فقط در پايتخت  ۴٠٠مدرسه تعطيل شد .در اعتصابات

مدرسه در سال  ،٢٠٠٣گروه ھای معترض برخف
گردھمايی ھای خيابانی سال  ٢٠٠١،در داخل ساختمان
ھای مدرسه جمع می شدند و اطع رسانی می کردند.
اگر روش غالب اعتراض معلمان در سال ھای  ٢٠٠١و
 ٢٠٠٣به ترتيب تظاھرات خيابانی و اعتصاب مدرسه
بود ،در سال  ٢٠٠۴و اوايل  ٢٠٠۵نارضايتی شکل
کام ًمتفاوتی پيدا کرد .در اين سال سومين موج
اعتراضات معلمان آغاز شد ،ولی اين بار به شکل
طومارنويسی به مقامات .روز  ١٩ژانويۀ  ،٢٠٠۵يکی
از روزنامه ھای اصطح طلب ،يعنی شرق نامۀ
سرگشاده ای خطاب به مجلس محافظه کار ھفتم نوشت که
شمار زيادی از معلمان آن را امضا کردند .نھايتاً با
پيروزی نيروھای محافظه کار در فوريۀ  ٢٠٠۴در
انتخابات مجلس ،و سپس پيروزی احمدی نژاد در
انتخابات رياست جمھوری تابستان بعد ،ضربۀ نھايی به
اين اعتراضات وارد آمد .بنابراين به وضوح می بينيم که
اعتراضات نسبتاً سازمان يافتۀ صنفی ،که به دليل ماھيت
سرکوبگر رژيم جمھوری اسمی و بستن ھرگونه
مجرايی برای بروز ،الزاما ً وارد سطح مبارزات سياسی
ض ّد سرمايه داری می شود ،نھايتا ً به دليل غيب نيروھای
انقبی ،ابتکار عمل را به دست جناحی از حاکميت )در
اين مورد رفرميست ھا( می سپارد ،و نھايتاً پس از
سرکوب ،از رشد و حيات بازمی ماند .اين که چرا چنين
فرصت ھايی از ميان می رود ،دومين پرسش است.
•

سنديکای شرکت واحد

سنديکای شرکت واحد که در سال  ١٩۶٨تأسيس و از
ھمان فردای انقب ممنوع اعم شد بود ،بازگشايی خود
را با فعاليت شماری از فعالين کارگری در سال ٢٠٠۴
آغاز کرد .کارگران راننده و خدمات و تعميرات ،با وجود
تمامی فشارھای امنيتی مجمع عمومی و انتخاباتی را با
موفقيت برگزار کردند و به اين ترتيب سنديکا در مه
 ٢٠٠۵با نام »سنديکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران و حومه« از نو آغاز به فعاليت کرد.
آغاز فعاليت اين سنديکا از ھمان ابتدا با تھاجمات و
کارشکنی ھای مديريت شرکت ،شوراھای اسمی کار و
خانۀ کارگر )و بدون ترديد زير نظر وزارات اطعات(
رو به رو گشت.
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در دسامبر  ،٢٠٠۵رانندگان شرکت واحد با مطالبۀ
دستمزد بھتر ،و بنا به فراخوانی از سوی سنديکا ،از
جابجايی مسافرين سرباز زدند .در تاريخ  ٢٢دسامبر،
پليس به منزل  ١٢نفر از اعضای کميته اجرايی سنديکا
يورش برد و آن ھا را اکثراً به اتھام »اختل« بازداشت
و بفاصله دفتر سنديکا در تھران تعطيل کرد .در ٢٣
دسامبر ،آن دسته از رھبرانی که دستگير نشده بودند،
تمامی رانندگان و کارگران شرکت را به شرکت در
اعتصاب عمومی در روز بعد دعوت کردند .متعاقبا ً اکثر
دستگيرشدگان ھمان نيمه شب آزاد شدند ،به استثنای
منصور اسالو ،از رھبران سنديکا .با اين حال رانندگان
اتوبوس در پنج منطقه از  ١٠منطقۀ شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران وارد اعتصاب شدند ،و طبق
گزارشات  ١۶اعتصاب کننده دست گير شدند .پس از
وعده ھای محمد باقر قاليباف ،شھردار تھران ،مبتنی بر
تضمين آزادی تمامی رانندگان بازداشت شده و رسيدگی
به مطالبات اقتصادی آن ھا ،اعتصاب کنندگان نھايتاً
تصميم به اتمام توقف کار گرفتند .از طرف ديگر مديريت
شرکت واحد ،کارگرانی را که به حمايت از اعتصاب
پرداخته بودند ،تھديد به اخراج کرد .ھمۀ دستگير شدگان
به استثنای منصور اسالو طی دو روز آتی آزاد شدند.
ماه بعد ،شاھد موج ديگر اعتراضات و بازداشت ھا بود.
روز  ٢۴ژانويۀ  ،٢٠٠۶سنديکا بيانيه ای برای ورود به
اعتصاب از تاريخ  ٢٨ژانويه به بعد صادر کرد .دادگاه
انقب برای جلوگيری از اين اتفاق ،روز  ٢۵ژانويه
برای بازداشت اعضای کليدی کميتۀ اجرايی سنديکا قرار
بازداشت صادر کرد .پليس شبانه ) ٢٧ژانويه( به منزل
سازماندھان اصلی اعتصاب حمله کرد و حتی ھمسران
آن ھا را دستگير نمود.
روز  ٢٨ژانويه خيابان ھای پايتخت شاھد رويدادھای
مھمی بود .کارگران شرکت واحد تھران با مطالباتی از
جمله آزادی اسالو آمادۀ اعتصاب بودند .از ھمان آغاز
اعتصاب در اوايل صبح ،پليس و نيروھای اطعاتی به
شدت دست به سرکوب زدند ،و نھايتاً بالغ بر  ۵٠٠نفر از
حدوداً  ٢٠٠٠کارگر اعتصابی را بازداشت نموددند.
نيروھای حکومت با کرايۀ اتوبوس و راننده از ساير
نھادھا ،تش کردند که روند مختل شدۀ حمل و نقل را به
روال عادی بازگردانند و مھم تر از اين مانع از گسترش

اخبار اعتصاب در سطح شھر بشوند .شھردار تھران طی
مصاحبه ای با خبرگزاری جمھوری اسمی ،سنديکا را
غيرقانونی اعم کرد و گفت که مقامات ،مانع از تداوم
اعتصاب خواھند شد.
بيش از  ٢٠٠رانندۀ اعتصابی ماه ھای بعدی را در برزخ
سپری کردند ۴٣ .نفر از آن ھا برای اخراج و برکناری
به ادارۀ پرسنل شرکت اتوبوسرانی ارجاع داده شدند،
ھرچند اين اداره وانمود کرد که کارگران استعفا داده اند،
نه اين که اخراج شده باشند .فعالين و رھبران سنديکا از
آن زمان به بعد زير فشارھای امنيتی به سر می برند.
چندی پيش منصور اسالو به گفتۀ خود بنا به ديل امنيتی
و تھديد بر مرگ از ايران خارج شد؛ رضا شھابی ،خزانه
دار و از ديگر اعضای ھيئت مديرۀ سنديکا نيز با وجود
شرايط بد جسمانی در زندان به سر می برد.
در ايران ،به دليل وجود استبداد بی ح ّد و مرز و
سرکوب ،سنديکا که بنا به تعريف صرفاً مطالبات
اقتصادی بخشی از طبقۀ کارگر را دنبال می کند و در
اروپا و امريکا به شکل اتحاديه ھای زرد ،رفرميست و
به قصد چانه زنی فعال ھستند ،ناگزير وادار می شود که
برخف اين کشورھا ،به مبارزات سياسی ض ّد سرمايه
داری قدم بگذارد .اما تجربيات مختلف ،چه در ايران و
چه جھان ،نشان می دھد که اين کافی نيست .از سنديکا،
فقط به عنوان يک سنديکا می توان انتظار داشت؛ اتحاديه
ھای کارگری ،حتی در جايی مانند ايران ھم نمی توانند
به تنھايی به آگاھی انقبی برسند و آن را تضمين کنند .به
ھمين خاطر با وجود ھمۀ ازخود گذشتگی ھا ،زندان و
شکنجه ھايی که فعالين کارگری متحمل شده اند ،و انواع
و اقسام دردھا و سختی ھايی که خانواده ھای کارگران به
جان خريده اند ،اين اتحاديه ھای کارگری ھم خود دچار
بحران شده اند .و اما باز ھم اين پرسش مطرح می شود
که پس در کنار اتحاديه ھای کارگری ،کدام نھاد ھست يا
بايد باشد که به عنوان ستون فقرات جنبش کارگری عمل
کند ،به آن خطوط عمومی و مواضع صحيح و راديکال
انتقال دھد ،در مقابل انحرافات و سرکوب ھا از آن
حمايت کند و تا سطح يک جنبش انقبی برای سرنگونی
ارتقا دھد؟
وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و زيست محيطی
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وضعيت اسف باری که ھمواره از بدو پيدايش رژيم
عامل روز اعتراضات خفيف يا شديد بوده است ،نه فقط
از ميان نرفته ،بلکه تشديد ھم شده است؛ در اين جا کافی
است نگاھی گذار به وضعيت حا ّد اقتصادی و اجتماعی
جامعه و »واکنش« ھای رژيم داشته باشيم:
 بالغ بر ٢٠٠ھزار کودک زير سن شش سال و مبت بهسوء تغذيه وجود دارد؛ شمار کودکان خيابانی رو به رشد
است و  ٦٠درصد تجاوزھا عليه کودکان صورت می
گيرد!
 ح ّداقل دستمزد امسال در شرايطی تعيين شده که نرختورم سال پيش رو ،به طور عجيبی حدوداً  ٦درصد پايين
تر از نرخ تورم سال قبل »برآورد« شده است! )فرض
کنيد اگر قرار باشد تا ھر يک از اعضای يک خانوادۀ
چھار نفری ،روزی سه وعده و در ھر وعده دو عدد تخم
مرغ  ٣٧٥تومانی با دو قرص نان لواش  ١٥٠تومانی
مصرف کند ،ھزينۀ اين خانواده تا پايان ماه برای فقط
ھمين اقم جمعا ً به  ٣٧٨ھزار تومان خواھد رسيد! ديگر
از ساير ھزينه ھا مثل آب ،برق ،گاز )به خصوص در
فصل سرما( ،ھزينه ھای بھداشتی و درمانی ،آموزش
فرزندان ،ايّاب و ذھاب و ساير موارد مانند برنج،
روغن ،گوشت قرمز ،چای و غيره بگذاريم .اين ھا در
شرايطی است که ح ّداقل دستمزد تنھا حدود ٤٨٧،٠٠٠
تومان تعيين شده است (.در اين صورت به خوبی می
توان درک کرد که حقوق معوقۀ  ١٢ماھه يا حتی بيشتر،
معنايی جز تباھی ،خودکشی ،فروش کليه و غيره نمی
تواند داشته باشد.
 شاخص ک ّل قيمت در تيرماه سال جاری ) ٢٢ژوئن تا ٢٢ژوئيه( نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.١ ،درصد
افزايش داشته است؛ اين افزايش برای خوراکی ھا و
آشاميدنی ھا ٥٢.٥ ،درصد؛ گوشت قرمز و سفيد و
فرآورده ھای آن ٣٤.٢ ،درصد؛ شير و پنير و تخم مرغ،
 ٤٤.٨درصد؛ پوشاک و کفش ٥٢.١ ،درصد؛ مسکن،
 ٢٣.٤درصد؛ اجاره  ٢٣.١درصد؛ بوده است .به ھمين
ترتيب شاخص قيمت بھداشت و درمان و حمل و نقل نيز
طی اين دوره به ترتيب  ٤٣.٨و  ٤٦.٧درصد با رفته
است.

 نزديک به  ١٧ميليون نفر از اقشار کمدرآمد برای سيرکردن خود به کوپن غذا نياز دارند.
 در نظام سرمايه داری جمھوری اسمی ،درحالحضور  ٣.٦ميليون نفر معتاد وجود دارد و تست الکل و
اعتياد  ٢٦درصد از رانندگان تھرانی در ارديبشھت ماه
سال قبل مثبت بوده است!
 خبرگزاری ايلنا گزارش داده که در فاصله سالھای ٢٠٠٨تا  ٢٠١٢رتبه ايران از نظر محيط زيست با ٣۶
پله سقوط از جايگاه  ٧٨به مقام  ١١۴در ميان ١٣٢
کشور رسيده است .ريکردھای دولت ھای نھم و دھم به
طور اخص در اين سقوط تأثير گذار بوده است وعدهھای
محمود احمدینژاد مانند واگذاری دو ھزار متر مربع
زمين به ھر خانوار ايرانی و تشويقھای او برای زاد و
ولد بيشتر ،طرحھايی چون مسکن مھر و سدسازیھای
بیرويه از آن نشان دارد که ديد او ديدی سازگار با محيط
زيست نبوده است .به ھمين خاطر است که در طول
ھشت سال رياست جمھوری او ،ما شاھد بوده ايم که بيش
از  ٧٠درصد اين درياچه خشک شده است )عمدتا ً به
دليل احداث پل ميان گذر و تقسيم اين درياچه به دو نيمه و
ھمين طور بستن رودخانه ھای منتھی به آن( .نابودی
جنگلھا نيز معضل ديگری است  .بر اساس آمار رسمی
سانه  ۴٠ھکتار از جنگلھای ايران نابود میشوند.
آلودگی ھوای شھرھای بزرگ نيز تا بدانجا پيش رفته که
شھرھای اھواز و سنندج در فھرست آلودهترين شھرھای
دنيا قرار گرفتهاند .خشک شدن تابھا ھم از ديگر
معضت زيست محيطی در سال ھای اخير بوده است .
تاب انزلی به شدت کم آب شده و بخشھای بزرگی از
تاب گاوخونی ،ارژن ،پريشان ،آجیگل و تاب سه
گانه ھامون نيز خشک شدند .وضعيت تاب شادگان
ھويزه نيز نامناسب گزارش شده است .ايجاد سدھای زياد
و غيرکارشناسانه ،خشکسالی ،مصرف بیرويه آب
رودخانهھا و آبھای زيرزمينی و افزايش جمعيت شھرھا
از عوامل اصلی خشک شدن يا کم شدن آب تابھا بوده
است.
در اين ميان ،بخش ھای اصلی اقتصاد در حال سقوطھستند ،به ويژه توليد صنعتی ،که البته به شدت به
بورژوازی صنعتی ضربه می زند و آن را به زانو در
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می آورد .فقط در سپتامبر  ،٢٠١٢توليد خودرو در ايران
 ٦٥درصد سقوط کرد .به دليل سقوط قريب الوقوع توليد،
بسياری از کارگران اخراج شده اند .ھر صنعتی که نياز
به واردات قطعات ،موا ّد خام يا ماشين ات دارد ،به
ش ّدت ضربه خورده است.

تفاوتی حيرتانگيز داشت .طبق اين گزارش ،ميزان
بيکاری در نيمی از استان ھا بای  ١٣درصد و در
برخی شھرھا باتر از  ٤٠درصد است .استان ھای
خوزستان )به عنوان يک منطقۀ نفت خير( ،سيستان و
بلوچستان ،و کرمانشاه در صدر جدول بيکاری ھستند.

بانک جھانی در يکی از آخرين گزارشھای خود ،از
رشد منفی  ١٦/٩درصدی توليدات صنعتی ايران در سال
 ٢٠١٢ميدی خبر میدھد .عوه بر آمار بانک جھانی
که از افت توليد در واحدھای صنعتی حکايت دارد،
چندی پيش اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی
ايران نيز در گزارشی از ورشکستگی حدود شش ھزار
واحد توليدی خبر داد .آمار منتشره بيانگر تعطيلی ٦٧
درصد واحدھای صنعتی در سال  ٩١است .در اين
گزارش ھمچنين تعطيلی  ٣٠تا  ٩٠درصدی واحدھای
صنعتی در استانھای مختلف کشور نيز قيد شده است.

اما در سوی ديگر می بينيم که:
 رقم  ٣٣ميليارد در از نظام بانکداری ايران مفقود شدهاست!
 در کشوری که ارز ملی طی يک سال  ٥٥درصدارزش خود را از دست داده بود ٥٠٠ ،دستگاه خودروی
پورشه وارد کشور شده ،آن ھم بدون اين که کسی از نرخ
مبادلۀ ارز مورد استفاده برای واردات اين خودروھا آگاه
باشد!
و اما پاسخ رژيم به اين وضعيت چگونه است؟

حتی توليد نفت ،يعنی مھم ترين منبع درآمد خارجی ھمسقوط داشته است .طبق گزارش »ادارۀ اطعات انرژی
ايات متحده« ) (EIAبه تاريخ  ٢۶آوريل  ،٢٠١٣در
سال  ٢٠١٢به دنبال افزايش تحريم ھای ايات متحده و
اتحاديۀ اروپا عليه بخش نفتی ايران ،صادرات نفت خام و
نفت ميعانی اين کشور به کمترين ميزان خود از سال
 ١٩٨۶رسيد .تخمين زده می شود که خالص درآمد
حاصل از صادرات نفت ايران در سال  ٢٠١٢حدود ۶٩
ميليارد در بوده است که کاھشی چشم گيری نسبت به
رقم  ٩۵ميليارد در در سال  ٢٠١١نشان می دھد )٢٧
درصد کاھش( .در اين بين صادرات نفت خام و نفت
ميعانی ايران از  ٢.۵ميليون بشکه در روز در سال
 ٢٠١١به حدوداً  ١.۵ميليون بشکه در سال  ٢٠١٢سقوط
کرد ) ۴٠درصد کاھش( .ھمۀ اين ھا درحالی است که
طبق گزارش واحد اطعات اکونوميست )(EIU
صادرات نفت ٨٠ ،درصد از کل عوايد صادراتی ايران
و  ۵٠الی  ۶٠درصد از درآمد حکومت را شکل می دھد.

حزب پيشتاز انقبی :پاسخی به پرسش ھای فوق

 بيکاری نيز در سطح بسيار بايی ،به خصوص در بينجوانان ،وجود دارد .حدود دو ھفتۀ پيش مرکز آمار ايران
جزييات وضعيت اشتغال  ٣٩٧شھر و شھرستان در دو
دورۀ رياست جمھوری محمود احمدینژاد را منتشر کرد
که با ادعاھای مسئون وقت در مورد ميزان اشتغالزايی

ھمان طور که از مقايسۀ انتخابات  ٢٠١٣با انتخابات
 ٢٠٠٩می توان ديد ،آن آگاھی که معترضين در سال
 ٢٠٠٩و به واسطۀ تظاھرات خيابانی ،ش ّدت سرکوب از
سوی رژيم و مقابله با آن به دست آوردند ،به راحتی در
نبود يک نيروی انقبی و ھدايت کننده ،در نبود ظرفی

 اختصاص بودجه و ھزينه کردن برای ارگان ھایسرکوب ،از جمله تشکيل »واحد زنان يگان ويژۀ پليس«!
 اسمی کردن دانشگاه ھا شکايت حقوقی از ھالی وود بابت فيلم آرگو و فيلم ھایمشابه!
وضعيت اقتصادی و اجتماعی کنونی ،به مراتب وخيم تر
از سال ھای بحران  ١٩٧٧تا  ١٩٧٩شده است که به
وقوع انقب انجاميد .اکنون ايران به طور عينی برای
انقب آماده و مستعد است .کام ًبديھی است که چنين
رژيم عليل و ناتوان از تأمين ابتدايی ترين نيازھای
جامعه ،ھيچ گونه امکانی برای اصح ندارد و در واقع
سرنگونی آن نه فقط در دستور کار است ،بلکه بسيار ھم
به تعويق افتاده است.
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که بتواند آن آگاھی را حفظ کند و به سطح آگاھی انقبی
ارتقا دھد يا در اوضاع و احوال انتخابات جديد به داخل
جامعه ببرد و يادآوری کند ،به راحتی با آگاھی وارونه
که رژيم به عنوان ايدئولوژی تزريق می کند ،از ميان
رفت؛ و ھمان توده ھای معترض به راحتی تجربۀ  ٢سال
اعتراض را فراموش می کنند و وارد بازی از پيش تعيين
شدۀ رژيم می شوند .اين ظرف خاص ،بنا به تجارب
تاريخی ارزشمند جنبش کمونيستی ،چيزی غير از
»حزب پيشتاز انقبی« نمی تواند باشد.
ھمين موضوع عينا ً در مورد جنبش کارگری ،که خود با
طی فراز و فرود ھای بسياری دچار بحران شده است،
صدق می کند .يعنی 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 يا پراکنده و بدون انسجام با
ساير مبارزات است )مانند اعتصاب کارگران کيان تاير
در پيش و پس از انتخابات  ،(٢٠١٣و يا حتی در
صورت فراگير شدن )مانند اعتصاب معلمان( نھايتاً
بفاصله سرکوب می شود.
اختناق و سرکوب سيستماتيک باعث می شود که
کارگران بخش عمدۀ اعتماد به نفسی که در دوران
مبارزه به دست آورده اندبودند ،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 .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 انقبی برای تقابل با آن بيشتر می گردد.
مھمترين وسيلۀ غلبه بر سرکوب ،سازماندھی انقبی
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 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 خود را علنی و
قانون گرا می کنند .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 ک ّل طبقۀ کارگر منتقل
کند ،در واقع به کاھش اعتماد به نفس کارگران منجر می
شود.
در شرايطی که کارگران اجازۀ تشکيل تشکت مورد
نياز خود را ندارند ،در شرايطی که آن ھا به طور
پراکنده مبارزه می کنند و ابزار متحد شدن ندارند .و مھم-
تر از ھمه ،در شرايطی که آن ھا فاقد رھبری انقبی می
باشند ،ايدۀ اتحاد عمل کارگری به حول مطالبات مشترک
بين فعالين و پيشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر
جھت بازگرداندن اعتماد به نفس به کارگران باشد .از
درون اين اتحاد عمل ھا ،نطفه ھای جديدی در جھت
سازماندھی انقبی شکل خواھد گرفت .روش مبارزۀ
متحد آزمايش می شود ،قدرت کارگری خود را بروز
خواھد داد و موارد متعدد ديگری که ھر کدام می تواند
کمکی به پيشبرد قدم ھايی به جلو برای کلّ طبقۀ کارگر
باشد.
اما کارگران و پيشروان کارگری برای ھمين اقدام اتحاد
عمل کارگری ھم نيازمند تدارکاتی می باشند .از جمله و
ترين آن ھا ،حمايت ھای بين المللی از آنان
يکی از مھم ِ
می باشد .مبارزين کارگر وقتی مطمئن باشند که تنھا
نيستند و در سراسر جھان متحدينی دارند که از آن ھا
دفاع می کنند ،بسيار شجاعانه تر وارد ميدان مبارزه
خواھند شد .حمايت ھای بين المللی بيش از ھرچيز کمک
مؤثری به نيروی انقبی در ايران است برای فراھم
کردن مقدمات اتحاد و ھمبستگی کارگری .و ھمچنين اين
کمک ھا وسيلۀ مرتبط شدن متحدين بين المللی با جنبش
کارگری در ايران خواھد بود و در ادامۀ سيستماتيک آن،
عناصر پيشرو کمونيست با شناخت از يکديگر قادر
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خواھند بود نطفه ھای حزب انقبی را ھمزمان در سطح
بين المللی و در داخل ايران ببندند.

به احزاب رژيم اعتماد نکنيد! پيش به سوی اتحاد
کارگران!

اکنون در جامعۀ ايران ما با دو بحران رھبری ،يکی در
رژيم و ديگری در جنبش کارگری رو به رو ھستيم ،و
اين بحران تنھا يک راه ح ّل انقبی دارد :حزب انقبی.
بدون يک اتکای بين المللی ،يا ھرگز حزب انقبی در
ايران ساخته نخواھد شد و يا اگر ھم ساخته شود در
مرزھای جغرافيايی محدود ايزوله و مستعد ورود انواع
انحرافات خواھد شد .طبقۀ کارگر ايران بيش از ھر زمان
ديگری نيازمند رھبری انقبی است .چنين چيزی ممکن
نخواھد بود مگر آن که بحران رھبری در سطح جھانی
از بين برود و اين نيز ممکن نخواھد بود مگر آن که
مارکسيست ھای انقبی در سطح بين المللی گام ھای
اوليه و اساسی در جھت ح ّل بحران رھبری انقبی
بردارند.

بولتن ھمبستگی کارگری

پروژۀ »احيای مارکسيستی« ايده ای است برای ھمين
منظور .در اين پروژه می توان و بايد امکان کام ًبرابر
تبادل نظرات و تجربيات بين المللی را فراھم کرد .اگر
مارکسيست ھای انقبی بتوانند با اتکا به دمکراسی
کارگری بر بحران درونی خود فائق گردند ،قطعا ً و يقيناً
خواھند توانست بر بحران رھبری انقبی طبقۀ کارگر
غلبه کنند .جنبش کارگری و فقدان رھبری انقبی آن،
وابسته به بحران گرايش سوسياليستی طبقۀ کارگر است.
در اين دوره شاخص اصلی انقبی بودن يک گرايش
مارکسيستی ،نه به تعداد اعضا و نظم و انضباط و
آکسيون ھای آن ،بلکه مستقيما ً وابسته به اقدامات ،ايده ھا
و ابتکارات آن نسبت به رفع بحران رھبری انقبی است.
ھر گرايشی که در اين جھت اقدام عملی صورت ندھد به
اين معنی خواھد بود که يا اعتقادی به وجود اين بحران
ندارد و يا گرايش خود را مرکز حل اين بحران فرض
می کند و سايرين را به پيوستن به آن دعوت می کند.
چنين رفتاری عميقاً سکتاريستی و به دور از پرنسيپ
ھای شناخته شدۀ لنينيستی است و نھايتا ً نه تنھا کمکی به
حل بحران رھبری نمی کند ،بلکه آن را افزايش نيز می
دھد.

انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )-(UID-DER
ترکيه

معيشت کارگران ،واقعا ً دشوار و دردآور شده است.
مبارزه برای زنده ماندن ،برای تأمين معيشت و نگھداری
از خانواده ،زندگی را برای کارگران غيرقابل تحمل می
کند .رنج ،اضطراب و فرسايش ،به جزئی جدايی ناپذير
از زندگی کارگران تبديل شده است.
آيا زندگی کارگرانی که تمام تش خود را می کنند تا با
ح ّداقل دستمزد از عھدۀ نيازھايشان بربيايند ،با زندگی
افراد متم ّول و مرفه يکسان است؟
آيا وضعيت کارگرانی که مجبورند تقريباً ھمۀ وقت خود
را در اضافه کاری ،آن ھم در ازای صنّار پول صرف
کنند ،می تواند با وضعيت ثروتمندانی يکسان باشد که
نمی دانند فقر و نياز به چه معناست؟
در حالی که کارگران به خاطر کار تقريبا ً پی در پی
شبانه روزی ،حتی از ديدن ھمسر و فرزندان خود ھم
محروم می شوند ،شاھديم که طبقۀ ثروتمندان از زندگی با
ثروت ھای مفرط لذت می برند.
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زمانی يکی از رھبران طبقۀ کارگر گفته بود :کوخ
نشينان يک طور فکر می کنند ،کاخ نشينان طوری
ديگر!
آيا منافع آن افراد مرفھی که کارگران را استثمار و از
ثروت بھره مند می شوند ،می تواند ھمان منافع
کارگرانی باشد که عليه فقر می جنگند؟ آيا اين دو طبقه
می توانند جھان را به يک رنگ ببينند؟
منافع کارگران و کارفرمايان با يک ديگر تفاوت دارد؛
زندگی کارگران و کارفرمايان يکسان و شمابه نيست؛ آن
ھا ھر يک دنيا را به شکلی می بينند .اين گفته ھمان قدر
واقعی و ملموس است که سردی يخ!
اما کارگران از اين واقعيت آگاه نيستند .چرا؟ دليل آن اين
است که کارگران ھنوز به عنوان يک طبقه متحد و
متشکل نيستند.
اين وضعيت در دستان سياستمدارانی قرار دارد که در
جستجوی دائمی سود ،نظام کارفرمايان را تقويت و حفظ
می کنند .ھمين موضوع است که به شکل مختلف به
انشقاق در ميان کارگران می انجامد و مانع از اين می
شود که آن ھا بر سر حقوق خود گرد ھم بيايند.
مث ًقطب بندی ميان خود طبقات حاکم در حوزۀ سياسی،
يک قطب بندی تصنعی در درون طبقۀ کارگر ايجاد می
کند.
احزاب رژيم ،مانند عدالت و توسعه ) ،(AKPحزب
جمھوری خواه مردم ) (CHPو حزب جنبش ملی گرا
) (MHPکه به شکل ساختگی جامعه را قطب بندی می
کنند ،در واقع به منافع چه کسانی خدمت می رسانند؟
آيا زندگی و معيشت کارگران مثل زندگی رھبران اين
احزاب و نمايندگانشان است که اکثراً کارفرما ھستند؟
حقيقت اين است ھمۀ اين احزاب ،نمايندۀ اقشار مرفه
ھستند .ھمۀ آن ھا از نظام سود کارفرمايان دفاع می کنند.
ھر کارگری بايد به اين روشنی اين را بداند.
اگر حزبی عليه استثمار و تحقير کارگران ،طونی تر
شدن ساعات کار ،مرگ و آسيب کارگران در سوانح
کار ،دستمزدھای فکت آميز ،پيمانکاری و کار
»منعطف« وارد نمی شود ،پس معنايش اين است که در

واقعيت دارد از منافع کارفرمايان دفاع می کند.
در يک طرف ،حزب  AKPاست؛ در طرف ديگر
 CHPو  :MHPجامعه بر اساس منافع حاکمان به
اردوگاه ھايی تقسيم می شود و ھمين به قطب بندی ھايی
تصنعی منجر می شود که مشکت واقعی را می پوشاند.
حزب عدالت و توسعه دارد رژيمی را مستقر می کند که
به تدريج ،سرکوب و اقدامات پليسی را افزايش می دھد.
پليس از باتوم و گاز اشک آور عليه مردمی استفاده می
کند که حقوق خود را می خواھند.
پليس درحال استفاده از ارعاب بی ح ّد و اندازه برای
درھم شکستن اعتراضات بوده است که عليه تش دولت
برای ساختن »سربازخانه ھای نظامی قديم« ) Topçu
 (Kışlasıدر پارک گزی آغاز شد .نخست وزير
اردوغان با »غارتگر« ) (çapulcuخطاب کردن مردمی
که حقوقشان را می خواستند ،آن ھا را تحقير کرد.
وجود قطب بندی اجتماعی باعث شده است که از يک سو
بخشی از جامعه به دليل اين اھانت به خشم بيايد ،در
حالی که بخشی ديگر به دفاع از آن ھل داده شود ،ھرچند
چندان تمايلی به آن نداشته باشد.
حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با سوء استفاده
از اين قطب بندی اجتماعی فعلی ،در تش ھستند که
گردن کلفتی خودش را )»يا حرف من يا ھيچ چيز«(
مشروعيت ببخشد و قانونی کند.
حزب  CHPھم به اين قطب بندی دامن می زند و تش
دارد که مردم خمشگين و عاصی را عليه  AKPکاناليزه
بکند.
حزب فاشيست ) (MHPھم به دنبال آن است که از
طريق مخالفت با حلّ مسألۀ کردھا و دامن زدن به
ناسيوناليسم ،از اين قطب بندی نفع ببرد.
اين قطب بندی ،ساختگی و توھمی است .اين قطب بندی،
چشم کارگران را می بندد .اين قطب بندی کارگران را از
متحد شدن برای حل مسائل و مشکتشان باز می دارد.
ھرچند منافع ھمۀ کارگران ،صرف نظر از مذھبی يا
سکور ،علوی يا سنی ،ترک يا کرد ،باحجاب يا بی
حجاب ،مشترک است؛ کارگران برداران و خواھران
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طبقاتی ھم ھستند و مشکلی با ھم ندارند.
ما به يک قطب بندی متفاوت نياز داريم :کارفرمايان و
احزابی که از نظام سود دفاع می کنند در يک قطب؛
کارگران و تشکت کارگری مدافع منافع کارگران ،در
قطب ديگر.
کارگران نه بايد از  AKPدنباله روی کنند ،و نه از
 CHPو  .MHPاز اين احزاب رژيم ھيچ نفعی به
کارگران نخواھد رسيد .مأموريت آن ھا ،ثروتمندتر
کردن کارفرمايان و رؤسا است.
اردوغان در يکی از سخنرانی ھای خود دربارۀ
اعتراضات پارک گزی ،اين حقيقت را تأييد کرد:
»کسانی که در دورۀ حکومت ما پنج برابر ثروتمند شدند،
حا عليه ما شده اند«.
با اين حال حکومت  AKPکه مشغول حمله به حقوق
کارگران و تحقق جاه طلبی ھای کارفرمايان در طول ده
سال گذشته بوده و ھست .در ھمين حال که کارگران در
فکت به سر می برند ،کارفرمايان جيب ھايشان را پر
می کنند.
شرايط معيشت کارگران دشوارتر شده است:
سن بازنشستگی به  ۶۵سال افزايش يافته؛ ساعت کار
طونی تر شده ،سرعت کار با رفته ،نظام پيمانکاری
گسترش پيدا کرده ،قدرت خريد کارگران پايين رفته،
مزايا و ساير پرداخت ھای جانبی به کارفرمايان وسيعاً
برگشته است .فقط به خاطر عدم رعايت ملزومات ايمنی
کار ،ماھانه حدود  ١٠٠کارگر جان خود را از دست می
دھند و صدھا نفر مجروح می شوند.
حکومت  AKPبه جای انجام تحقيقات ضروری و
جلوگيری از سوانح کار ،وقيحانه آن را »تقدير« می
خواند و به اين ترتيب با سوء استفاده از باوردھای مذھبی
کارگران ،صورت مسأله را پاک می کند.
حکومت  AKPدر تش بوده است که حق سنوات
خدمت را حذف کند ،نظام پيمانکاری را گسترش بدھد،
اداره ھای استخدام خصوصی )بايد گفته اداره ھای برده(
را قانونی کند .ھدف آن ھا اين است که تا حد ممکن
نيروی کار را ارزان و کارفرمايان را ثروتمندتر و

ثروتمندتر کنند .ولی آيا احزاب رژيم و اقشار مرفه
جامعه اھميتی به اين مشکت می دھند و خشمگين می
شوند؟
حکومت  ،AKPبا بھره برداری از استيصال مردم رأی
جمع می کند .برخی خدمات عمومی پايه ای را بھتر از
احزاب طبقۀ حاکم در گذشته ارائه می دھد و با کلی سر
وصدا اين خدمات را تبليغ می کند .آن ھا اساساً از
احساسات مردم مذھبی بھره برداری و به شکل بی
شرمانه ای تش می کنند که خود را به عنوان جزئی از
مردم زحمتکش جا بزنند.
خواھران و برادران ،بياييد در مقابل اين حقه ھا بيدار
شويم!
می دانيم که شما از اين شرايط معيشتی به ستوه آمده ايد.
شما نارضايتی خود را به شکل ھای مختلف ابراز می
کنيد .نفرين شما ،دشنام ھای شما ،بيانگر نارضايتی
شماست .اما ناراضی بودن کافی نيست! بايد آگاه و
متشکل شويم!
در تلۀ قطب بندی ساختگی نيفتيد! فارغ از باورھا ،زبان،
پوشش ،ما طبقۀ کارگر ھستيم؛ ما ھمگی برادران و
خواھران تحت استثمار ،ستم و تحقير کارفرمايان ھستيم.
ما در محيط ھای کار شانه به شانۀ يک ديگر کار می
کنيم ،با ھم غذا می خوريم ،شرايط زندگی يکسانی داريم.
بياييد بگوييم» :ديگر بس است!«
فراموش نکنيد که اين وحدت کارگران است که می تواند
به قطب بندی ساختگی در جامعه پايان دھد!
حول اتحاد و منافع کارگران ،و از طريق مبارزه برای
غلبه بر قطب بندی ساختگی از سوی احزاب رژيم ،گرد
ھم آييد!
 ١۶ژوئيۀ ٢٠١٣
http://en.uidder.org/no_trust_in_system_part
ies_go_for_the_unity_workers.htm
ترجمۀ فارسی :فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران
)(IWSN
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بريتانيا :بازداشت ديويد ميراندا ،تھديدی عليه
آزادی مطبوعات

»متداول« نبود .بلکه يک اقدام عامدانه برای ارعاب و
سوء استفاده به وسيلۀ دولت بريتانيا ،به احتمال بسيار
زياد در ھمکاری با دولت ايات متحده ،محسوب می
شود.

کتی نيوجنت

گلن گرين والد در مورد نظارت دولتی بر ايميل ھا،
تماس ھای تلفنی ،پيام ھا و اطعات ثبت شدۀ من و شما
و ھر فرد ديگری در جھان بر روی شبکه ھای اجتماعی
گزارش داده ،و ميراندا ھم در اين فعاليت او را ياری
رسانده است .ديويد ميراندا در زمان بازداشت خود
درحال سفر به ريو دو ژانيرو بود و پيش از اين ھم با
فيلم سازی که روی افشاگری ھای اسنودن کار می کند،
مقاتی داشته است .اوايل سال جاری ابعاد عظيم اين
نظارت زمانی روشن شد که ادوارد اسنودن از دسترسی
تقريباً کامل مراکز اطعاتی بريتانيا و ايات متحده به
تمامی مکاتبات الکتزونيکی پرده برداشت .گاردين ھم
اکنون اعم کرده است که برای نابود کردن اطعات به
دست آورده از طريق اسنودن ،مورد فشار قرار گرفته
)حتی با وجود اين که گاردين از اين فايل ھا يک نسخۀ
پشتيبانی ھم تھيه کرده بوده است!( اين پيش زمينۀ ماجرا
است.

ترجمه :شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران

روز يکشنبه  ١٨اوت ،ديويد ميراندا ھمکار ِگلِن گرين
والد ،ژورناليست روزنامۀ گاردين ،به مدت نه ساعت در
فرودگاه ھيثرو مورد بازداشت و بازجويی از سوی
نيروی پليس قرار گرفت .تلفن ،کامپيوتر و ساير
تجھيزات الکترونيکی او توقيف و ضبط گشت .به عوه
حق دسترسی به وکيل تا آخرين ساعت بازجويی از وی
سلب شد .پليس گفت که چنان چه احساس کند او
»ھمکاری نمی کند« ،او را حبس خواھد کرد .طی اين
بازجويی ،نظر ميراندا به عنوان يک شھروند برزيلی در
مورد اعتراضات اخير در کشورش پرسيده شد.

قلدرمآبی ،تھديد و برخوردھای شديداً زورگويانه ای مانند
اين قاعدتا ً بايد غير قانونی باشد؟ اما ظاھراً پليس اين
طور فکر نمی کند .الحاقيۀ  ٧از قانون مبارزه با
تروريسم مصوّ ب سال  ٢٠٠٠به آن ھا قدرت و اختيار
بازداشت و بازجويی در فرودگاه ھا و بنادر بريتانيا را
می دھد و برخف قوانين »توقيف و بازرسی« که به
ديگر بخش ھای کشور ارتباط دارد ،در اين جا ديگر
نيازی به ديل منطقی برای بازداشت نيست.
الحاقيۀ  ٧به طور متداول مورد سوء استفاده قرار گرفته
)و اکنون ھم دادگاه حقوق بشر اروپا درحال به چالش
کشيدن آن است( .کسانی که »مشخصات قومی و نژادی«
معينی دارند -افراد آسياسی يا عرب -تحت ھمين الحاقيۀ
 ٧بازداشت شده اند .اما بازداشت ميراندا يک اتفاق

وکی حکومت ،ضمن حمايت از پليس ادعا کرده اند که
ميراندا ژورناليست نيست ،بنابراين بازداشت بنا به
»منافع ملی«» ،حمايت از کشور« و نظاير اين ھا
صورت گرفته است .بنابراين آن ھا به چنان وضع
مضحکی کشيده شده اند که کم مانده است بگويند ميراندا
تروريست است يا می توانسته باشد.
اما قانون در اين جا صرفاً يک اھرم مناسب است برای
ارعاب و توقيف رسانه ھای آزاد از انجام آن چه که بايد
ھمين ان انجام بدھند :نظارت بر فعاليت ھای مخفی
دولت سرمايه داری و افشای آن .درحال حاضر بسيار
اھميت دارد که طيف چپ يک کارزار سياسی فوری را
آغاز کند و ضمن آن توضيح بدھد که چرا دولت اصوً
به چنين اقاماتی دست می زند ،چرا ھيچ يک از اين
نظارت ھای امنيتی نه ربطی به شناسايی و توقف
تروريست ھای اسم گرا يا ھر گروه سياسی ارتجاعی
متمايل به فعاليت ھای جنايت بار دارد ،و نه حتی می
تواند در اين مسير خيلی کارا و مؤثر واقع شود.
بازداشت ديويد ميراندا و متعاقبا ً حکم دادگاه در تاريخ ٢٢
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اوت که به حکومت اجازۀ دسترسی به اسناد ضبط شدۀ
ميراندا و بررسی و استفاده از آن ھا را می دھد ،به طور
بالقوه يک تھديد بسيار جدی عليه آزادی بيان در بريتانيا
است.
موارد ديگری از ارعاب ژورناليست ھا ،در ايات
متحده ،پس از افشاگری ھای اسنودن وجود داشته است؛
در اين جا »ديوان عدالت« در جاسوسی از ژورناليست
ھای خبرگزاری »آسوشيتد پرس« درگير بوده است.
ھمچنين حکومت يک گزارشگر نيويورک تايمز را
تھديده کرده است که چنان چه منابع افشاگری خود را
آشکار نکند ،او را به زندان بفرستد.

اين رويدادھا به موازات پروندۀ چلسی منينگ نشان می
دھد که دولت سرمايه داری تا چه ح ّد و اندازه ای جان
افراد و حقوق دمکراتيک آن ھا را قربانی می کند تا ھم-
چنان بتواند دست خود را برای ھرگونه عملکرد بدون
ھرگونه رسيدگی و بررسی باز نگاه دارد .پنھان کاری
ارتباط چندانی با »امنيت ملی« ندارد ،بلکه تماماً به حفظ
و بقای قدرت دولت سرمايه داری مرتبط می شود.
از آزادی مطبوعات و افشاگران دفاع کنيد .نظارت و
کنترل دولتی را رو به عموم افشا کنيد .قوانين و مقر ّرات
به اصطح »ض ّد ترور« را ملغا کنيد.
http://marxist.cloudaccess.net/oppression/54
6-miranda-detention.html

حمايت از امپرياليسم يا محکوم کردن حمله نظامی؟
نقدی به مصطفی صابر
ناصر احمدی
توضيح :اين مقاله نقدی است کوتاه به مقاله »مجازات
يک انقب!« نوشته مصطفی صابر در نشريه
انترناسيونال  .۵٢٠در اين نقد قصد دارم با آوردن نقل
قول ھايی از مقاله او ،نشان دھم که موضع سياسی يکی
از »ليدر« ھای حزب کمونيست کارگری در ضديت با
»اسم سياسی« ،چه قدر پرو غربی و غيرمارکسيستی
است .به ھمين ترتيب ،يکی ديگر از »ليدرھا«،
يعنی حميد تقوايی ،پس از کودتای ژنرال ھای پرو غربی
مصر ،کودتا را يک »انقب« مردمی در مقابل »اسم
سياسی« ارزيابی کرد و توصيف کرد .ما به عنوان
مارکسيست ھای انقبی اين سياست ھا را غير کمونيستی
می دانيم .موضع کمونيست ھای واقعی به ھيچ وجه نبايد
تلويحا ً يا تصريحاً ،قرار گرفتن در کنار امپرياليسم باشد.
ما به عنوان مارکسيست ھای انقبی مخالف دولت ھای
سرمايه داری با ھر شکل از حکومتی )استبداد نظامی يا
بورژوا دمکراتيک( ھستيم .ما خواھان سرنگونی نظام
سرمايه داری به دست پرتوان کارگران و زحمتکشان
ھستيم؛ چنين اعتقادی ،شالوده درک مارکسيستی از
»سرنگونی« و وجه تمايز آن با طيف وسيعی از ديگر
جريان ھای صرفا ً »سرنگونی طلب« است .ما خواھان
سرنگونی »اسم سياسی« به دست امپرياليسم نيستيم .ما
مخالف ھر گونه حمله نظامی توسط امپرياليسم ھستيم.
زيرا اين »اسم سياسی« به وسيله خود امپرياليسم،
ساخته و پرورانده شده است .سرنگونی دولت ھای
»اسم سياسی« از سوی امپرياليسم به معنای جايگزينی
آن با يک رژيم سرمايه داری ارتجاعی ديگر )پرو -
امپرياليسم( است .ما به عنوان مارکسيست ھای انقبی
خواھان ايجاد جبھه سوم برای سرنگونی دولت ھای
سرمايه داری داخلی ،و کوتاه کردن دست ھای کثيف
امپرياليسم خارجی ،چه در منطقه و چه در سراسر جھان
ھستيم .اين ندايی است که امروز ميليون ھا تن از مردم
در سراسر جھان فرياد می زنند .ليدرھای »حزب
کمونيست کارگری« نه فقط از درک اين موضوع ناتوانند
و به اين ندا توجھی نمی کنند ،بلکه عم ًدر کنار
امپرياليسم ھم قرار می گيرند.
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مصطفی صابر می نويسد:
»جنايت مدھش بمباران شيميايی دمشق در ھفته گذشته
بار ديگر جھان را متوجه شرايط مھلک حاکم بر مردم
سوريه کرد .به احتمال زياد اين سبعيت کار اسد بود که
می دانيم برای بقای خود از ھيچ جنايتی فروگذار نکرده
و نمی کند .ھرچند اين را ھم می دانيم که در بين
اپوزيسون او نيز به ھمان اندازه ظرفيت جنايت وجود
دارد«...
سؤال من از مصطفی صابر اين است که با استناد به چه
مدارک و اسناد اثبات شده ای به طور قاطع به اين نتبجه
رسيده است که »به احتمال زياد« اين حمله »کار اسد«
بوده است .دولت ھای آمريکا يا بريتانيا تا به ان ھيچ
سند قابل قبولی ارائه نداده اند .مصطفی صابر بايد پاسخ
بدھد که اگر اين اسناد وجود داشت ،آيا آن وقت پارلمان
بريتانيا با اکثريت آرا به حمله نظامی دولتش به سوريه
رأی مخالف می داد؟ مصطفی صابر بايد توضيح بدھد که
اگر سند محکمی دال بر درگيری دولت سوريه وجود
داشت ،پس چرا اوباما تصميم گرفت تا اين موضوع را به
کنگره آمريکا حواله دھد؟ بديھی است که مصطفی صابر
با تکرار طوطی وار اتھمات بدون مدرک »جان کری«،
خودش را در کنار دولت سرمايه داری اوباما قرار داده
است .راستی سؤال من از ايشان اين است که بمب اتمی
در ھيروشيما و ناکازاکی ،مواد سمی و علفکش در
ويتنام و فسفور سفيد در عراق را چه دولت ھايی بر سر
مردم بيگناه ژاپن ،ويتنام ،و عراق ريختند و ميليون نفر
را برای چند نسل نابود کردند .آيا احياناً اين ھم کار
»اسم سياسی« بود؟
مصطفی صابر باز ھم ھمان حرف ھای دولت آمريکا را
تکرار می کند و می نويسد...» :به ھر رو ،اين جنايت،
تأثر و تألم افکار عمومی جھان و نگرانی عمومی از
خطر به کارگيری گسترده تر سح شيميايی ،فرصتی به
دول غربی و متحدين محلی آن ھا )نظيرترکيه و
عربستان سعودی( داد تا مسأله حمله نظامی به منظور
"تنبيه بشار اسد" را در دستور قرار دھند .چيزی که به
نوبه خود موجب بيم و التھابی جھانی شده است« .بسيار
خوب ،ولی مصطفی صابر توضيح نمی دھد که اصوً
چرا با اين »تنبيه بشار اسد« مخالف است؟ مگر آن
منطقی که حزب کمونيست کارگری را به دفاع از حمله
نظامی آمريکا به افغانستان کشاند ،از ميان رفته است؟

برعکس می توانم ادعا کنم که از ديد مصطفی صابر اين
حکومت اسد ،حقش بوده که به خاطر »خف بزرگی»
که مرتکب شده ،از طرف »مدير مدرسه« جھانی ،يعنی
اين آمريکا ،تنبيه بشود .اگر آقای صابر بگويد که ما از
حمله نظامی آمريکا به افغانستان به اين دليل استقبال
کرديم که خود طالبان ساخته و پرداخته دولت آمريکا بوده
است ،آن وقت بايد در نھايت تأسف بگوييم که او ھمان
بھانه امپرياليسم مبنی بر »مبارزه عليه تروريسم« را
تبليغ و توجيه و ھمسو به منافع امپرياليسم عمل می کرده
است ،يعنی امپرياليسم آمريکا را آشکارا مترقی و عليه
پديده »تروريسم« ارزيابی می نموده است.
او می نويسد» :بايد اعتراف کرد که ما با وضعيتی بسيار
اسفبار و شرم آور روبه رو ھستيم .دولت اسد و
متحدينش )روسيه ،جمھوری اسمی ،و حزب ﷲ لبنان(
چنان روزگار سياھی را بر مردم سوريه تحميل کرده اند
که جھان بايد يکپارچه عليه آن اعتراض و نفرت شود.
اما از سوی ديگر در ميان مخالفين اسد نيروھای سياھی
دست با گرفته اند که به ھمان اندازه نفرت انگيزند« .در
واقع اما بايد اعتراف کرد که ما با وضعيتی »بسيار
اسفبار و شرم آور روبه رو ھستيم« ،چراکه
ايشان يعنی مصطفی صابر ،قصد دارد آن چنان ناشيانه
امپرياليسم آمريکا و انگليس و فرانسه و ھمتايان غربی
اش را در به ی اين دود و سياھی پنھان کند که آن ھا
را مبرا از گناه ،خالص و بی ايراد جلوه دھد .بديھی است
که طبقه کارگر و تودهھای زحمتکش و کمونيست ھای
حقيقتاً انقبی جامعه ايران و جھان مخالف چنين ارزيابی
ای ھستند.
او ادامه می دھد » ...دولت ھای منطقه نظير ترکيه و
عربستان سعودی و نيروھای وحشی اسمی و اين دولت
ھا ،کام ًفعالند و اھداف خاص خود در رقابتھای
منطقهای را پيش می برند .انقب و مبارزه بر حق مردم
سوريه برای رھايی از شر اسد اکنون عقب رانده شده و
سوريه عرصه کشمکش قطبھای بورژوايی ،ارتجاعی
و ضد انقبی شده است که ھريک برای پيشبرد منافع و
سياستھای خود مسابقه خون پاشيدن به جامعه گذاشته
اند « .اين برخورد ھم نادرست است ،چون ابر قدرت
آمريکا و متفقين غربی اش مداوم در اين امور دخالت
داشته اند! و اھداف خاص جھانخواری خود را در
رقابتھای امپرياليستی با روسيه و چين به پيش برده اند!
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اعتراضات توده ای مردم کشورھای اروپايی پس از يک
ھفته ،نشان دھنده انزجار مردم از قلدرمنشی دول غربی
است .اما ھنوز ھفته ای سپری نشده که اين سياست ھای
دول غربی از با ،از طرف توده مردم آمريکا ،انگليس
و فرانسه و جھان عقب رانده شده است  ,و برخف ميل
و عقه مصطفی صابر ،و برخف ميل و تش
چنين نيروھای به ظاھر کمونيستی در سطح جھان ،بيش
از بيش ھم بايد اين جبھه سوم را فعال کرد و دخالتھای
جنگ طلبانه و خانمانسوزشان را به افشای اھداف
کل
و
شرق
و
غرب
امپرياليستی
بورژوازی و افشای سياست ھای مصطفی صابر ،تبديل
کرد.
او ادامه می دھد...» :حاصل بفصل اين وضعيت آن
است که مردم بيچاره سوريه از حمايت فعال مردم آزاده
جھان عم ًمحروم باشند و زندگی ،آرزوھا و انقبشان
در منگنه جنايات اسد و متحدينش و دخالت ھای دول
منطقه و نيروھای ارتجاعی و اسمی له شود« .اما نه!
حاصل بفصل اين وضعيت آن است که مردم بيچاره
سوريه از دخالت ھای فعال نيروھای پرو غربی از
و
ببينند،
ضربه
جنس مصطفی صابرھا عم
زندگی و آرزوھا و خيزش انقبیشان در منگنه جنايات
اسد و متحدينش و دخالت ھای دول منطقه و نيروھای
ارتجاعی و اسمی ،به ويژه در منگنه حمت نظامی
و جنايات آمريکا و دول غربی مورد عقه خود
ايشان ،له شوند.
او می نويسد »...مسأله البته تنھا سرنوشت تلخ و تيرهای
که به مردم سوريه تحميل شده و می شود نيست .بشريت
از آن چه که در سوريه می گذرد لطمات شديدی می
خورد .مسأله فقط اين نيست که جنايتھای آشکار جنگی
)که بمباران شيمايی تنھا يک نمونه برجسته است( باب
می شود ،مساله فقط اين نيست که حرمت انسانی چنين
پايمال می شود ،مسأله فقط اين نيست که باز بورژواھا و
احزاب و دولت ھايشان فعال مايشائیشان را به رخ می
کشند ،بلکه مسأله ھمچنين اين است که با به خاک سياه
نشاندن مردم سوريه در واقع دارند انقب و انقب
کردن را مجازات می کنند! «...مسأله اين است که با به
خاک سياه نشاندن مردم سوريه ،در واقع امپرياليست ھا
دارند به پشتيبانی گرم و آشکار مصطفی صابرھای اين
جھان از حمت جنگی آمريکا و غرب ،نه تنھا خيزش

و اعتراض ميليونی و انقبات سرنوشتساز و محتمل
طبقه کارگر جھانی را پيشاپيش مجازات می کنند ،نه
تنھا قلدری جھانی خود را برای چندمين بار به کرسی می
نشانند ،بلکه از ھمه اين ھا مھم تر درواقع دارند به اين
شيوه برای بحران گريبانگير خودشان چاره می سازند،
اين بحران ھمان باتق سياسی است که مصطفی صابرھا
را ھم در خود به پايين کشيده است.
او ادامه می دھد» :به ھمه اين ديل بسيار ضروری
است که جھان يکصدا به دفاع از مردم سوريه و مبارزه
و تش آن ھا برای رھايی از شر اسد و برای تحقق آمال
و آرزوھا و انقبشان برخيزد .به ھمه ديل فوق زم
است که مردم جھان ،کارگران و ھمه نيروھای آزاديخواه
ساکت نباشند ،منتظر وقايع ننشينند و سياست فعالی در
قبال سوريه اتخاذ کنند« .به ھمه اين ديل بسيار
ضروری است که جھان يک صدا به دفاع از مردم
سوريه و مبارزه و تش آن ھا برای رھايی از شر
اسد ،برای رھايی از شرّ ھم جبھهھای متحد اسد به ويژه
جمھوری اسمی و روسيه و حتا چين ،و به ويژه برای
رھايی از شر امپرياليسم آمريکا و متحدين غربی و ارتش
آزادی بخش مورد حمايت آن ھا ،و حاميان گسترده ای
مثل اپوزيسيون پرو غرب ايران و مصطفی صابرھا
و نيروھايی نظير آن ھا در سطح جھان ،و برای تحقق
آمال و آرزوھا و تدارک به سوی انقب برخيزند .به
ھمه ديل فوق زم است که »مردم جھان ،کارگران و
ھمه نيروھای آزاديخواه ساکت نباشند ،منتظر وقايع
ننشينند« و سياست فعالی در قبال اوضاع نسل کشی در
سوريه و حمت طغيانگر آمريکا و انگليس و فرانسه و
ناتو اتخاذ کنند ،آن ھم بدين معنی که نه تنھا با اعتراضات
ميليونی خودشان مثل تودهھای انقبی مصر به ميدان
بيايند ،بلکه اساساً برای تشکيل احزاب کمونيستی انقبی
طبقه کارگر در ھر جامعه جدی باشند ،و راه و مسير
تشکيل يک کمينترن جھانی طبقه کارگر را ھموار
سازند ،و توازن قوای جھان را برای تسريع انقبات
جھانی سوسياليستی جوامع مستعد امروزی ،ممکن
سازند .تنھا در اين حالت است که اعتراضات و خيزش
ھا ،به جای حفظ نظام ھای بورژوايی و تبديل شدن به
وسيله ای برای پيشبرد اھداف امپرياليسم جھانی ،به
انقبی اجتماعی عليه اين دو تبديل خواھد شد.
دوم سپتامبر ٢٠١٣
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ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻓﻴﺲ ﺑﻮك

توضيح :بحث زير ،در ستون بحث ھای آزاد فيس بوک
و ذيل مطلب » به احزاب رژيم اعتماد نکنيد! پيش به
سوی اتحاد کارگران!« )نوشتۀ تشکل کارگری UID-
 DERدر ترکيه( صورت گرفته است.

مذھب و »اسم سياسی«

جاھا شروع شده بود .اعتراض مردم ترکيه عليه فتواھای
اردوغان و دولت و نھادھای اسمی مثل "ساختن سه
فرزند"" ،خانه نشين شدن زنان حامله"" ،ممنوع شدن
الکل" و غيره برای ھر ناظر سياسی روشن و مشخص و
شناخته شده است .يک بعد اساسی و مھم و مرکزی مردم
ترکيه عليه اسم و قوانين اسمی و دولت اسمی و
اسميزه کردن جامعه ترکيه بود .اين مقاله م تا کام در
باره اين مسئله بزرگ و مھم حرف نمی زند .شتر ديدی
نديدی! چرا؟ چرا کسانی که در ايران زندگی می کنند و
با زخم ھای شق اسم و مذھب بر تن و جان طبقه
کارگر آشنا ھستند چيزی درباره بعد ضد اسمی خيزش
مردم ترکيه و طبقه کارگر نمی گويند؟ گردانندگان اين
شبکه و گرايش مارکسيسم انقبی چه پاسخی دارند؟
ضعف کشنده دوم مقاله

***
حبيب بکتاش:
يک مقاله بسيار خوب با دو ضعف کشنده:
مقاله زير از طرف "شبکه ھمبستگی کارگری" در ايران
منتشر شده است .اين شبکه مرتبط است به گرايش
مارکسيسم انقبی .
خوبی مقاله
خوبی مقاله در اين است که اطعات و توضيحات بسيار
مفيدی درباره اوضاع طبقه کارگر دارد .توصيف جامعی
از استثمار و ستم و اجحاف عليه طبقه کارگر می دھد .به
درستی از طبقه کارگر می خواھد که فريب احزاب
بورژوايی و ناسيوناليستی ترکيه را نخورند و صف
خودشان را از آن ھا جدا کنند .به درستی از طبقه کارگر
می خواھد که صفوف خود را متحد و محکم کنند.
ضعف کشنده اول مقاله
عالم و آدم می دانند که خيزش مردم ترکيه )که شامل
طبقه کارگر ھم می شود( عليه دولت اردوغان ريشه در
دو چيز داشت :فقر و استثمار و ديکتاتوری از يک طرف
و اسم و قوانين اسمی و تحميل مذھب از طرف ديگر.
حتی پيش از اين که اعتراض و خيزش مردم ترکيه عليه
قطع درختان در پارک گزی )که بھانه ای بيش نبود(
شروع شود ،اعتراض "بوسه" در ميدان تقسيم و ساير

اين مقاله از طبقه کارگر می خواھد که فريب احزاب
بورژوا و ناسيوناليستی ترکيه را نخورند و صفوفشان را
از آن ھا جدا کنند و متحد بشوند ،اما به آن ھا نمی گويد
که برای چه متحد شوند ،حول چه خواست ھا و محوری
متحد شوند ،چگونه متحد شوند ،حزب خودشان را به
وجود بياورند و چکار بکنند .اين مقاله ھيچ راه حل عملی
نه در برابر تودھا ی کارگری و نه در برابر رھبران
عملی و نظری کارگری نمی گذارد .نمی گويند که حول
يک حزب موجود متحد شويد يا حزب خودتان را بسازيد.
نمی گويد انقب کنيد و دولت اسمی-بورژوائی را
سرنگون کنيد .نمی گويد سوسياليسم را بر پا داريد .چرا؟
****
آرام نوبخت:
به عنوان يک پاسخ مختصر به نقد آقای بکتاش بايد
موارد زير را به ايشان يادآوری کنم:
اول؛ حزب کمونيست کارگری در ھمۀ مسائل ،از جمله
برخورد با مذھب کوچک ترين مرزی با يک حزب
صرفا ً سکور يا حتی ليبرال ندارد ،و اصو ًاين قدر از
تحليل ھای اجتماعی مارکسيستی به دور است که ھمه
چيز را در سطح روبنا خصه می بيند .در مورد کشور
ترکيه ،قب ًطی مقاله ای اشاره شده بود که:
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»سرمايه داری ترکيه در حرکت است ،و تا جايی که به
حزب حاکم "عدالت و توسعه" و سرمايۀ داخلی و
خارجی مربوط است ،ھيچ چيز نبايد بر سر آن قرار گيرد
)از جمله درختان!( ترکيه می خواھد از نبردبان کلوپ
ثروتمندان  OECDبا برود و ھنوز با ولع در حال
رقابت برای پيوستن به اتحاديۀ اروپا تا اواخر اين دھه
است .دولت ھمزمان به شکل مستبدانه ای تش دارد که
يک روبنای دولتی اسمی را به اين توسعۀ سرمايه
داری تحميل کند :قوانين محدودکنندۀ الکل ،رعايت مسائل
مذھبی ،پوشش ،و انقياد زنان تقريبا ً به ھمان شکل
ايران«.
http://militaant.com/?p=2544
عدم درک اين رابطه که جزئی از ديدگاه غيرمارکسيستی
حزب متبوع آقای بکتاش است ،ھرگونه »مبارزه« اين
حزب عليه مذھب را نھايتا ً بدون وارد آوردن کوچک
ترين آسيبی به پايۀ ما ّدی آن و در چارچوب ھمان
دمکراسی بورژوايی پيش می برد؛ چرا که اين حزب
قادر نيست بين مبارزه عليه مذھب و مبارزۀ طبقاتی
رابطه ای برقرار کند.
به عوه »حزب عدالت و توسعه« به عنوان يک حزب
اسم گرا مدتی به طور پی در پی در انتخابات پيروز
شد ،و تقريباً به مدت يک دھه حاميان اصلی خود را در
ميان فقرای شھری داشت .ھمين موضوع باعث شد که
نظاميان سکور سابق آتاتورک را از گردونۀ قدرت به
حاشيه براند و به اين ترتيب اپوزيسيون سکور در قالب
احزاب منحط و گنديدۀ طبقۀ متوسط را متفرق کند .اگر
حزب کمونيست کارگری در آن جا حضور داشته باشد،
بايد بنا به منطق درونی خودش و برای تقابل با اسم
سياسی ،دوشا دوش چنين احزاب سکوری قرار بگيرد،
و ترديدی نبايد داشت که برای اين کار نه فقط به لحاظ
»نظری« آماده است ،بلکه استعداد درونی فرصت طلبانۀ
کافی را ھم دارد.
دوم؛ در ھمان روزھای اول تظاھرات ،سازمان
»مارکسيست توتوم« مطلبی نوشت و طی آن به مسألۀ
اعمال محدوديت ھای اسمی اشاره کرد؛ از آن جا که
آقای بکتاش تا اين حد »پيگيرانه« دنبال اين موضوع
بوده است ،از مطلب مذکور نقل قول می آوردم تا بلکه
آتش خشم او کمی فروکش کند و خيالش راحت باشد:

»با اين حال شمار زيادی از تحوّت نظير تش برای
منع سقط جنين ،محدوديت بر فروش و مصرف الکل،
بمب گذاری شھر ريحانلی به دليل سياست حکومت در
قبال سوريه که  ٥٢کشته برجای گذاشت ،ممنوعيت ھايی
بر برگزاری تظاھرات اول ماه مه ،رعب و وحشت
پليسی بی ح ّد و حساب ،دستگيری شمار زيادی از
ژورناليست ھا ،فشار بر رسانه ھا که آن ھا را مطيع
حاکميت ساخته ،تش ھای حريصانه برای چپاول
طبيعت به ويژه از طريق ساخت سد بر ھر رود ترکيه،
روانه کردن فقرا به سوی حاشيه ھای شھرھا و رويکرد
سلسله مراتبی دولت در ھمۀ اين ھا… ھمگی جمع شدند
تا تودۀ نسبتا ً بزرگی از مردم را به مرحلۀ "ديگر بس
است" برسانند«.
http://militaant.com/?p=2368
سوم؛ تشکل »يودير« يک تشکل کارگری است که در
ميان تودۀ کارگران ،و نه فقط کارگران پيشرو و
مارکسيست ،پايه دارد ،و اتفاقاً برخف ميل آقای بکتاش
بخش زيادی از اين اعضا را کارگران مسلمان و
غيرمارکسيست تشکيل می دھند .بنابراين آن ھا در سطح
بولتن کارگری و برای کارگران علی العموم و الزاما ً
غيرمارکسيست مطلب می نويسند و بدون شانتاژ و
سروصدا راه انداختن ھای مدل کمونيست کارگری ھا،
مسائل را به کارگران انتقال می دھند .مسألۀ محوری
تدارک برای »حزب پيشتاز انقبی« -به عنوان تنھا نيرو
و ظرف صحيح و ضروری برای کاناليزه کردن
اعتراضات کارگری و دمکراتيک به سمت انقب و
سرنگونی نظام سرمايه داری به دست طبقۀ کارگر ،که
متأسفانه در غياب آن اعتراضات به نتيجه نمی رسند يا
با افتادن به دست ساير نيروھا ،شکست خود را تضمين
می کنند -از جمله مسائل مرتبط با حوزۀ اخص
مارکسيستی است که تنھا با اتکا به روشنفکران انقبی و
رھبران عملی پيشرو و سوسياليست طبقۀ -نه تودۀ
کارگران -حل خواھد شد .اين قبيل موارد در حوزۀ کاری
تشکت عمومی کارگری که دربرگيرندۀ کارگرانی با
گرايش ھای مختلف می شود ،نيست .متأسفانه شدت بی
ربط بودن رھبران و »مشاورين« حزب کمونيست
کارگری به مسائل کارگری ،امکان درک ابتدايی ترين
مسائل را از آن ھا می گيرد.
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چھارم؛ مارکسيست ھا ،بنا به قاعده ماترياليست ھستند و
مبارزه و ض ّديت با اشکال مختلف دين و مذھب ،الفبای
اين ماترياليزم است؛ منتھا ھمان طور که لنين به درستی
گفته بود» ،مارکسيزم ،ماترياليزمی نيست که در الفبا
درجا بزند« .يعنی مارکسيزم فراتر می رود و می گويد
که ما بايد بدانيم که او» ًچرا« ايمان مذھبی بين توده
ھای زحمتکش رسوخ می کند و ثانيا ً »چگونه« می توان
با آن مقابله کرد .در واقع نقد و رويکرد ما نسبت به دين،
از زاويۀ ماترياليزم ديالکتيکی صورت می گيرد ،نه از
منظر ماترياليزم مکانيکی ،يا ليبرالزم .ما »ريشه« ھای
رسوخ مذھب را بررسی می کنيم و متناسب با آن
برخورد می کنيم ،ولی ماترياليست ھای مکانيکی يا حتی
ليبرال ھا و غيره ،صرفا ً از زاويۀ روشنفکرانه و بدون
رفتن به عمق اين پديده؛ اين معضل به وضوح گريبان
»کمونيست کارگری«ھا را گرفته ،به طوری که نقدشان
به اسم از سطح ھمخوابگی محمد با عايشۀ  ٩ساله و
غيره فراتر نمی رود.
در ھمين جا متوجه می شويم که تبليغات صرفا ً آتئيستی و
ض ّد خدا ھرچند زم است ،ولی به تنھايی کافی نيست.
می شود انبوھی از سرمايه داران را پيدا کرد که شديداً
ض ّد دين ھستند .در مقابل ،کارگران زيادی را می بينيد
که مذھبی ھستند .اگر قرار باشد ما ماترياليزم را به
تبليغات ض ّد دين و آتئيستی صرف تقليل بدھيم ،پس بد
بايد در کنار سرمايه داران »بی خدا«» ،سکور« و
»ض ّد دين« و در مقابل کارگران »مذھبی« و »با ايمان«
قرار بگيريم .حزب کمونيست کارگری اين ظرفيت بالقوه
را دارد که چنين کند و حتی آن را بارھا ھم بالفعل کرده
است .يعنی حتی حول نقد »اسم سياسی« ،با سازمان
ھای نژادپرست و اولترا-راست وارد اتحاد و کارزارھای
مشترک شده و می شود.
پس آموزش ھای ض ّد دين زم است ،ولی به شرطی که
تابع يک ھدف مشخص باشد» :گسترش مبارزات طبقاتی
توده ھای مورد سوء استفاده قرار گرفته در برابر بھره
کشان«.
برای ما مارکسيست ھا ،منافع طبقاتی مشترک طبقۀ
کارگر يک اصل است ،و ھمه چيز حول اين منفعت می
گردد و در واقع نسبت به آن تعيين می شود .ما بايد ضمن
شرکت در مبارزۀ طبقاتی آن ھا با ھدف تسخير قدرت
سياسی به دست طبقۀ کارگر ،ايجاد دولت کارگری و

الغای روابط سرمايه داری ،ناکارا بودن انديشۀ مذھبی را
در طی اين مبارزه به آن ھا نشان دھيم و اثبات کنيم؛ به
آن ھا نشان بدھيم که ض ّديت کارگران با يک ديگر بر سر
مقولۀ »مذھب« )کارگر شيعه در مقابل سنی ،کارگر
مسيحی در مقابل يھودی و الی آخر( نھايتا ً به ضرر اتحاد
طبقاتی و به سود سرمايه داری است .ما بايد نشان دھيم
که مذھب و مالکيت خصوصی دست در دست ھم دارند،
و تنھا با الغای اين مناسبت است که نھايتا ً مذھب ھم ملغا
خواھد شد .ولی در اين مبارزه ،ما ھرگز از آلودگی ھای
مذھبی چشم پوشی نمی کنيم و نبايد بکنيم )برخف
بسياری از گروه ھای »چپ« در اروپا ،که به درستی از
حقوق کارگران مھاجر مث ًمسلمان دفاع می کنند ،ولی
به نادرستی چشم خود را روی انواع آلودگی ھای آن ھا،
از ختنۀ دختران و ازدواج با کودک  ٩ساله گرفته تا قتل
ھای ناموسی و غيره ،می بندند(.
به عوه ،ما مارکسيست ھا معتقديم که پس از انقب
سوسياليستی به دست طبقۀ کارگر ،ارتباط ارگان ھای
مذھبی )مسجد ،کليسا و غيره( از دولت کارگری بايد
تماماً قطع بشود .ھيچ بودجه ای به آن تخصيص پيدا
نکند .مذھب بايد از آموزش و پروش بيرون برود؛ ولی
ھرگز نبايد ممنوع شود يا با زور و جبر برانداخته شود
)انگلس در »برنامۀ کموناردھای بنکيست فراری« به
نقد تعدادی از بنکيست ھا پرداخته بود که سعی داشتند
در کمون چنين کاری انجام دھند(.
در واقع مذھب برای مارکسيست ھا ،برای حزب طبقۀ
کارگر ،به ھيچ وجه امر خصوصی نيست ،ولی تاجايی
که به دولت کارگری آتی بازمی گردد ،امری خصوصی
تلقی می شود )بايد به ياد داشت که در مقطع انقب
 ،١٩١٧حدوداً  ١٠درصد از جمعيت امپراتوری روسيۀ
سابق يا  ١٦ميليون نفر ،مسلمان بودند .اما سياست
انقبی و صحيح بلشويک ھا از  ١٩١٧تا اواسط دھۀ
 ١٩٢٠که عميقاً با سياست ھای استالين تقريباً از ١٩٢٧
به بعد متفاوت بود ،توانست بسياری از کارگران مسلمان
را به سوی حزب کمونيست و شوراھا جذب کند( .در
نتيجه ،اين ھا خطوط اصلی موضع کمونيست ھای
انقبی نسبت به مسألۀ مذھب است که فرسنگ ھا با
»کمونيست کارگری«ھا تفاوت دارد.
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حزب کمونيست کارگری و مسألۀ »سرنگونی«
آرام نوبخت
آقای حبيب بکتاش» ،مشاور« کميتۀ مرکزی حزب
کمونيست کارگری ،طی بحث ھايی در صفحۀ فيس
بوک ،پرسش فرموده اند که آيا گرايش مارکسيست ھای
انقبی ايران تاکنون به »سرنگونی جمھوری اسمی«
اشاره ای داشته است يا خير .در پاسخ به اين درخواست
»سند سرنگونی« از سوی ايشان بايد به دو نکته به شکل
گذرا اشاره کنم:
اول؛ گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران در ھمان
روزھای شروع اعتراضات ،از طريق انتشار »نامۀ
سرگشاده به مير حسين موسوی« و سپس توزيع آن در
بين معترضين در ح ّد توان و امکانات موجود ،نقش
بازدارندۀ موسوی را خطاب به معترضين افشا نمود.
جالب اين جاست که در ھمان مقطع ،جريان ھايی ،از
جمله اقمار »کمونيست کارگری« ،تاکتيک نامۀ سرگشاده
را که ھميشه به عنوان يک سنت مبارزاتی در ميان
فعالين و مبارزين -چه در داخل زندان و چه خارج از
آن -مطرح بوده است ،به »توھم نسبت به شخص
موسوی« تعبير کردند.
اين جريان ھا ھرگز درک نکردند و نمی کنند که برای
افشای کسانی مانند موسوی و کروبی به عنوان موانع
خروج اعتراضات از خط و مرزھای نظام ،نمی توانند به
شکل قيم مآبانه ،از با و با تحکم ،آن ھم بدون
دخالتگری در درون اعتراضات ،کاری را پيش ببرند.
تاکتيک نامۀ سرگشاده ،سطح آگاھی موجود در
اعتراضات را مفروض می گيرد ،و سپس سعی می کند
تا آن را گام به گام به موازات تغيير شرايط عينی ارتقا
بدھد .در غير اين صورت ،بسياری از شعارھا و بحث
ھا -ولو کام ًصحيح -صرفا ً از بای سر توده ھای
معترض خواھد گذاشت و مابه ازايی مادی در
اعتراضات نخواھد يافت؛ اين ھمان اصلی است که امسال
نيز در قالب » تحريم فعّال انتخابات« از جانب ما ،يا از
سوی فعالين کارگری مبارزی ھمچون شاھرخ زمانی -با
نوشتن نامه ای سرگشاده از داخل زندان و خطاب به
»رئيس جمھور جديد ،دادستان تھران و رئيس زندان
رجايی شھر« -صورت گرفت ).(١

اتفاقا ً مدتی قبل مشاور شخص موسوی در پاريس ھم طی
مصاحبه ای با »بی بی سی« به اين حقيقت روشن اشاره
کرد که موسوی چيزی جز يک مانع برای جلوگيری از
تحوت بيشتر در جامعه نبوده است ،که به ھمين دليل
مجدداً متن آن نامۀ سرگشاده را منتشر کرديم و آقای
بکتاش می تواند آن را در سايت ميليتانت مطالعه کند ).(٢
با اين حال ديديم که چگونه جناب »حميد تقوايی« ،ليدر
عالی مقام حزب کمونيست که مدام از مناظره و بحث
جدی با ديگران بر سر مفاھيم پايه ای شانه خالی می کند،
در برنامۀ »گفتار روز« با موضوع »جنگ جناح ھا و
جنگ مردم« )به تاريخ  ١٣مرداد  ،(٨٨فرمودند:
» جناح موسوی ،جناح به اصطح مغضوب ،جناح
مغلوب تا جايی که دارد عليه احمدی نژاد و خامنه ای می
جنگد ،در کنار مردم است«.
و با ھمين درک واپس مانده و غيرمارکسيستی تأکيد
کردند که:
» تا جايی که اين ھا می آيند و عليه خامنه ای ،عليه
احمدی نژاد ،يا دادگاه ھای فرمايشی ،يا تنفيذ يا تحليف و
غيره صحبت می کنند ،ما می گوييم داريد ھمراه ما مردم
)(٣
حرکت می کنيد«.
بله! اين ک ّل درک آقای تقوايی» ،ليدر« حزب کمونيست
کارگری ،از صف بندی ھای اجتماعی و تاکتيک ھای
زم و چشم اندازھای مبارزاتی در آن دوره بوده است!
با اين حال کسی مثل آقای بکتاش دنبال »سند سرنگونی
طلبی« ما می گردد و می خواھد خف اين را ثابت کند
)البته اين را می گذارم به پای يک شوخی زشت و نه
چندان جالب .اگر دست کم حجم مطالبی را که در اين
مورد نوشته ايم روی شانه ھای آقای بکتاش و حزب
متبوعش بگذاريم که تا گردن در زمين فرومی رود(.
ظاھراً اين آرزو برای ما ھميشه باقی خواھد ماند که آقای
بکتاش يک بار و فقط يک بار وارد بحث تئوريک بشود،
منتھا چيزی نگويد که بيش از پيش ماھيت خرده
بورژوايی و گنديدۀ حزب خودش را به نمايش بگذارد.
دوم؛ آقای بکتاش متوجه نيست که او ًبين مفھوم دولت و
حکومت يک تفاوت وجود دارد و ثانياً »سرنگونی« از
نقطه نظر مارکسيستی مفھومی تماماً متفاوت با ديگر
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جريان ھا دارد .يک دولت سرمايه داری ،که خودش
برآمده از مناسبات توليدی سرمايه داری است و آشتی
ناپذيری طبقات متخاصم را متجلی می کند ،می تواند
»حکومت« ھای متفاوتی داشته باشد )اعم از پارلمانی،
پادشاھی ،سلطنت مشروطه ،يا استبداد آخوندی(.
سرنگونی اين »حکومت« ،بدون سرنگونی مناسبات و
»دولت سرمايه داری« ،و صرفاً جايگزينی آن با ساير
اشکال حکومت دردی را دوا نمی کند .با انقب سياسی
طبقۀ کارگر ،يعنی سرنگونی حکومت )در اين جا »رژيم
جمھوری اسمی«( ،تازه می توان راه را به سوی
سرنگونی دولت »سرمايه داری« و پی ريزی يک دولت
و حکومت جديد کارگری مھيا کرد .انقب سياسی می
تواند به انقبی اجتماعی مب ّدل شود ،ولی عکس آن
صادق نيست .به عوه ،وقتی مارکسيست ھای انقبی از
»سرنگونی« صحبت می کنند ،معنای ويژه ای در نظر
دارند که آن ھا را ،برخف حزب کمونيست کارگری،
از ساير جريان ھای مجاھد ،سلطنت طلب ،نيروھای
امپرياليستی و خصه نيروھای متحد بر سر »سرنگونی
رژيم« ،متمايز می کند؛ و آن اين است که برای ما
سرنگونی به معنای متشکل شدن کارگران در قالب يک
طبقه ،تسخير قدرت سياسی به دست آن ھا و از ميان
بردن نظام سرمايه داری است .نه حملۀ نظامی ناتو ،يا
ورود گروھی چريک يا ارتش آزاديبخش اشرف .نه
تغيير حکومت »شاھنشاھی« به »جمھوری اسمی« و
بعد بد »حکومت سکور و ليبرال« )که بايد اطمينان
داشت حزب کمونيست کارگری برای پيوستن به و
شرکت در اين مورد آخر حتی لحظه ای را از دست
نخواھد داد( .چکيدۀ اين مفھوم را می توان با اين گفتۀ
مارکس و انگلس نشان داد:

رحمانی ،دعوت به مناظره ای حول مفھوم »انقب« از
سوی رفيق عليرضا بيانی از گرايش مارکسيست ھای
انقبی ايران صورت گرفته است که در آن جا می شود
رو به عموم ،در مورد مفھوم انقب از ديدگاه مارکسيزم
انقبی ،سرنگونی و غيره صحبت کرد ).(۵
به ھر حال آقای بکتاش به عنوان »مشاور« کميتۀ
مرکزی حزب کمونيست کارگری ،پيش از وورد به اين
قبيل بحث ھای ثقيل ،و با و پايين پريدن برای يافتن
»سند« ،بھتر است برود مواضع ليدر عالی مقام خودش
را کمی زير و رو کند و عجالتا ً تکليف خود را با آن ھا
روشن کند تا بيش از اين ،خودش و آن حزب درمانده را
افشا نکند.
 ٢١مرداد ١٣٩٢
پانوشت:
)(1
http://www.chzamani.blogspot.se/2013/07/bl
og-post.html
(2) http://militaant.com/?p=2600
(3) http://abbasgoya.com/1904
) (۴قطعنامه ھای بين الملل اول ،کنگرۀ ھه.١٨٧٢ ،
(5) http://militaant.com/?p=2685

» طبقۀ کارگر در پيکار خود عليه قدرت جمعی طبقات
مالک نمی تواند ،به مثابۀ يک طبقه عمل کند ،مگر با
تشکل خود در قالب يک حزب سياسی که از تمامی
احزاب کھنه ای که طبقات مالک تشکيل داده اند ،متمايز
و مخالف آن ھا باشد .اين تشکل طبقۀ کارگر در قالب يک
حزب سياسی ،به منظور تضمين پيروزی انقب
اجتماعی ،و ھدف غايی آن ،يعنی الغای طبقات ،اجتناب
ناپذير است [...] .تسخير قدرت سياسی ،به وظيفۀ عظيم
)(٤
طبقۀ کارگر مب ّدل شده است«.
به ھر حال به دنبال نوشتۀ اخير آقايان بکتاش و بھرام
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بحث آزاد دربارۀ وقايع سوريه

حميد محوی
بينيد! مسئله دروغ يا راست بودن قربانيان در جنگ عليه
سوريه نيست .من در گاھنامۀ ھنر و مبارزه چه در رابطه
با جنگ استعماری عليه ليبی و چه در رابطه با
رويدادھای سوريه ده ھا و شايد بيش از  ١٠٠مقاله _
البته و صد البته نه از العربيه بلکه از سايت ھای
آلترناتيو گزارش و مقالۀ تحليلی ترجمه و منتشر کرده ام.
و عوه بر اين مقات اخيرا نيز يک کتاب از ژان ميشل
ورنوشه ژئو استراتژيست فرانسوی ترجمه کردم که
مفھوم واقعی و عميق تمام اين جنايات را توضيح می
دھد .نيازی به يادآوری نيست که تمام اين گزارشات -
بخشی از آن  -عم در صفحۀ فيس بوک من موجود
است و بقيه را نيز می توانيد در وبگ گاھنامه ھنر
ومبارزه جستجو کنيد .البته برای اين نوع کارھا بايد
انگيزه و وقت داشت .در نتيجه ھيچکس و خصوصا من
نمی تواند قربانيان اين جنگ را نفی کند که برخی مثل
ژنرال حطيط استراتژيست لبنانی آن را کثيف ترين جنگ
تاريخ معاصر ارزيابی کرده است .در ثانی بحث
پوپوليستی  ...ھمان است که افرادی مثل شما در مورد
ھوگو چاوز فقيد مطرح می کردند)...وارد اين بحث نمی
شوم( ولی اساسا طرح چنين بحثی در شرايط سوريه _
طرح بحث يعنی کدام؟ يعنی اين که از اسد دفاع کردن و

يا دفاع از جمھوری اسمی...بحث اساسا اين نيست .در
واقع اساسا طرح چنين مسئله ای در بھترين حالت از بی
اطعی و در بدترين حالت از تبانی با طرح ھای
جنايتکارانۀ اولتراليبراليسم آنگلوساکسون منشأ می گيرد.
زيرا چنين اشاراتی به »اسد ديکتاتور« يا »قذافی
ديکتاتور« کاری نمی کند بجز توجيه جنگ امپرياليستی
و يا منحرف ساختن افکار عمومی .در ھرصورت به
توجيه جنگ می انجامد .مسئله اين است که جنگ در
سوريه يک جنگ صادراتی است )تمام چگونگی اين
جنگ را نيز می دانيم چه کسی پول می دھد چه کسی
اسلحه می دھد و به چه ھدفی( .اگر بخواھيم تعبير شما را
بپذيريم بايد تمام اين جناياتی را که شما ظاھرا در حال
افشای آن ھستيد توجيه کنيم و بپذيريم  -يعنی اين که
جنگ عليه ديکتاتوری بوده .در صورتی که واقعيت امر
چيز ديگری است و سلفيست ھا و القاعده و سرويس ھای
اطعاتی غرب و شيخ قطری و سعودی ھم مبارزان
دموکراسی نيستند ،اگر حرف شما را بپذيريم دقيقا در
کنار القاعده و سلفيست ھا و تکفيريست که دوستان
اروپائی ھا و ايات متحده قرار می گيريم .چرا که اين
جنگ ارتباطی به »ديکتاتور بودن« بشار اسد ندارد و
چنين امری نيز اين ھمه تخريب و جنايت را توجيه نمی
کند .مثل اين است که وقتی آمريکا به ايران حمله کرد ما
دست روی دست بگذاريم و يا به بھانۀ اين که دفاع از
جمھوری اسمی تلقی می شود برای اف  ٢٢ھای ايات
متحده ھورا بکشيم .و برای از بين بردن ديکتاتور ،دھھا
ميليون نفر را به کشتن بدھيم ،کشوری را نابود کنيم که
اصغر آقا می خواھد دموکراسی برقرار کند و آدم مترقی
و پيشگامی است و موجبات پيشرفت کشور ما را فراھم
خواھد ساخت .در پايان بايد اضافه کنم که من حکمتيست
و آذر ماجدی نيستم ،و اتفاقا نظريات شما مشخصا با آنھا
ھمآھنگ است .حکمتيست ھا -آذر ماجدی در کنار القاعده
و امپرياليسم آمريکا ھستند .عوه بر اين ابتدا شما بايد
ببينيد خود کمونيست ھای سوريه در کجا ھستند و چه می
گويند و چه می کنند ،و نخواھيد که برای آنھا تصميم
بگيريد .راه حل شما برای ايجاد نيروئی که با زمين و
زمان بجنگد صحيح نيست و عملی ھم نيست .شما تصور
کنيد که ان يک گروه يا جريان بر اساس نظريات شما
تشکيل شود و با امپرياليسم آمريکا و اسد در سوريه وارد
منازعه شود .سير تحولی جوامع موضوعی نيست که ما
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در فيس بوک برايش تصميم بگيريم.
حميد
دوست عزيز برای اين که نظر شما را به خوبی درک
کنم لطفا ً به دو سوالی که در زير می کنم پاسخ دھيد .شما
می گوييد »...راه حل شما برای ايجاد نيروئی که با زمين
و زمان بجنگد صحيح نيست و عملی ھم نيست .«....اوً
اين بحث من نيست که با »زمين و زمان« بايد جنگيد!
اصو ًموضع ما مستقيما ً ربطی به جنگ ندارد .مسأله ما
ربط مستقيم به انقب و آگاھی توده ھای کارگر و
زحمتکش دارد )که بعداً توضيح بيشتر خواھم داد( .اما
فرض کنيم موضع ما اشتباه است! شما روشن کنيد -١
امروز کمونيستھا در سوريه چه بايد کنند و آن کمونيست
ھا که شما در سوريه نام می بريد ،چه کسانی ھستند؟ -٢
موضع کمونيست ھا که در سوريه نيستند و دستی در آتش
ندارند ،بايد چه باشد؟ اگر اين دو سؤال را با صراحت و
مستقيم پاسخ دھيد ،می توانيم اين بحث را ادامه دھيم .با
تشکر
حميد محوی
ببينيد شما با طرح چنين پرسش ھايی از موضوع مرکزی
و موضعی که در اين گفتگو مطرح بود فاصله گرفته ايد.
نمی گويم اين پرسش ھای شما بی مورد است .بلکه
اشکال کار اين است که شما از موضوع اصلی خارج
شده ايد .يادآوری می کنم موضوع به کار بستن سح
شيميائی عليه مردم سوريه بود ...و من روی اين
موضوع به شما بحث کردم  ،ولی با اين وجود من به
پرسش شما پاسخ می گويم .آقای احمد مزارعی
متخصص امور خاورميانه است و دائما از نشريات
عربی گزارش تھيه می کند ،او در گزارشاتش در مورد
کمونيست ھای سوريه در سوريه می گويد که در
دستجات مختلف برای کمک رسانی به مردم و کارھای
مدنی در کنار دولت قانونی و برگزيدۀ مردم سوريه در
حال فعاليت ھستند .در مورد کمونيست ھای سوريه که به
قول شما دستی بر آتش ندارند ،بايد از خودشان بپرسيد که
چه می کنند...و اگر نمی دانند شما می توانيد احتما آنھا
را راھنمائی کنيد.
جھانگير سخنور

حميد محوی گرامی .از آشنايی با شما بسيار خوشحالم.
مطالب شما را خواندم ،بسيار جالب بود .در مورد
کاربستن سح شيميايی در سوريه ايراد شما به متن
بای صفحه چيست؟ آيا چون اين گزارش در نشريات
امپرياليستی انتشار يافته و اينجا بازتاب يافته ايراد داريد؟
اگر چنين است ،اگر ھمين گزارش از سوی يک نشريه
ديگری مث ًچپی انتشار می يافت ،ديگر ايرادی نمی
داشتيد؟ به نظر من اين موضوع که کدام نشريه )يا
مخالف اسد يا جريان ديگری( آن را منتشر کرده است
تغييری در اصل مطلب نمی کند .اين که عده ای از
کودکان و جوان سوری به دست ھر کسی توسط سح
شيميايی کشته شده باشند ،مورد انزجار ما بايد باشد و آن
عمل را بايد محکوم کنيم .آيا با اين موضع توافق داريد؟
که تصور می کنم توافق بايد داشته باشيد .نکته دوم اين
است که تعيين مسئون اين عمل ضد بشری بايد توسط
تحقيقات يک بدنه »مستقل« بين المللی صورت گيرد.
مستقل يعنی نه رژيم اسد )و ايران و ايادی شان از جمله
مدافعان »کمونيست« شان( و نه رژيم آمريکا )و ايادی
آن و مدافعان »کمونيست« شان( .آيا در اين مورد توافق
داريد؟
اما در مورد اين که »کمونيست«ھا در داخل سوريه »در
کنار دولت قانونی« قرار گرفته اند ،بايد بگوييم که حتماً
اين نوع کمونيست ھا دچار يک اشتباه بزرگ سياسی شده
اند .ھمان طور که حزب توده و اکثريت در ايران در
مقطع جنگ ايران و عراق »در کنار دولت قانونی«
)يعنی رژيم ارتجاعی خمينی( قرار گرفتند .اين عمل نه
تنھا اشتباه ،که يک خيانت بود .لطفا ً اعم کنيد شما با
موضع اين »کمونيست« ھا که در کنار رژيم ھای
ارتجاعی زير لوای کمک رسانی به مردمشان قرار می
گيرند ،توافق داريد؟ در ضمن بسيار حيرت کردم که در
ادامه قانونی خواندن دولت اسد واژه »برگزينده مردم
سوريه« نوشته ايد .آيا در اين جا قصد شوخی داريد؟ آيا
واقعا ً فکر می کنيد که رژيم اسد بر اساس يک انتخابات
آزاد و دمکراتيک )بورژوايی( بر مصدر قدرت قرار
گرفته است؟ اگر چنين است آيا ھمچنان اعتقاد داريد حسن
روحانی ھم نماينده واقعی مردم ايران است؟ لطفا به
نکات فوق پاسخ دھيد .از پيش از شما تشکر می کند .به
اميد ادامه يک بحث مفيد
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حميد محوی
دوست ناديدۀ گرامی آقای جھانگير سخنور ،پرسش ھای
شما در مورد نوع نشريات _ امپرياليستی يا چپی _ البته
قويا مطرح است ،ما نشريات حاکم در سطح جھانی که
ھمين نشريات و رسانه ھای امپرياليسم غرب که برخی
آن را ابزار کار ناتو و در بخش ]ناتوی فرھنگی[ قابل
بررسی می دانند ،معتبر نمی دانيم چرا که جانبدارانه
است و از منافع امپرياليست ھا و شرکت ھای مولتی
ميلياردر چند مليتی دفاع می کند .به ھمين علت اساسا در
رسانه ھا و نشريات طيف آلترناتيو غرب که من نيز يکی
از خوانندگان و ھمکاران داوطلب غير حرفه ای و آزاد
آن ھستم ،بخش قابل توجھی از مقات _ اگر نه تماما -
به افشا و بررسی موضوع ]رسانه دروغ[ اختصاص داده
اند .برخی نيز مانند خانم آن مورلی کتاب تحقيقاتی تمام
عياری را به بررسی آن اختصاص داده است )تحت
عنوان اصول مقدماتی تبليغات جنگی( که خصه ای از
آن در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر شده است .در نتيجه
رسانه ھای امپرياليستی به دليل تحريف خبری که در
سطح جھانی اعمال می کنند ،متھم و محکوم و بی اعتبار
ھستند .وظيفۀ اين رسانه ھا به قول ميشل شوسودوسکی
»واژگونه جلوه دادن جھان« است .در نتيجه موضوع
اصلی حقيقت است .البته فرمايش شما در مورد قربانيان
سح ھای شيميائی تا حدودی موجه است ،ولی با قيد دو
سه شرط .يکی اين که او بايد بدانيم که چه کسانی از
اين سح ھای استفاده کرده اند .در اينجا رژيم سوريه
متھم شده ،آمريکا و فرانسه و قطر و عربستان سعودی و
شيخ سلفی و به انضمام اپوزيسيون مزدور و خائن ايرانی
ھم اسد را مسئول معرفی می کنند ،ولی منابع ديگری
ھست که تروريست ھای گسيل شده به سوريه را متھم می
داند و مستشارھای غربی که در اين زمينه به آنھا آموزش
ھای زم و ضروری را داده اند و حتی در يوتوب
ويدئوئی ھست که گوشه ای از آزمايشات آنھا را روی دو
خرگوش نشان می دھد .اختف نظر ما نيز روی ھمين
موضوع است .حال بايد ببينيم که چرا موضوع سح
شيميائی را مطرح می کنند؛ در حالی که قربانيان سح
ھای غير شيميائی نه يک ھزار بار بيشتر بلکه چندين
ھزار بار بيشتر بوده است؟ چرا؟ به اين علت که
آمريکائی ھا تصميم گرفته اند که سح شيميائی خط

قرمز تلقی شود ،به ھمين علت مانند بسياری از موارد
ديگر در تاريخ _ به قول معروف _ زير پرچم دروغی
می جنگند  -تروريست ھا سح ھای شيميائی به کار می
برند تا اسد را محکوم کنند .دنيای واژگون شده و رسانه
دروغ اينجاست .حا بايد بپرسيم  -پرسش اساسی  -اين
است که چرا به سوريه حمله کرده اند؟ پاسخ اين است که
بد شانسی مردم سوريه اين بود که منابع نفت و گاز تازه
ای در سرزمين آنھا کشف کرده اند ،عوه بر اين محل
ترانزيت منابع گازی کشورھائی مثل ايران و عراق نيز
ھست .اين موضوعات و واقعيات کام شناخته شده
است .اينھا مواردی شناخته شده ای است ولی در اينجا
بنظرم می رسد که دوستان به آن توجھی ندارند و مثل
صفحۀ خط افتاده از »ديکتاتوری« حرف ميز نند و آن ھم
فقط ديکتاتوری اسد ،ولی اينگونه تحليل ھا چنان که
بخواھيم برای آن اعتباری قائل شويم ما را با تروريست
ھای سلفی و القاعده و آمريکائی ھا و خصه ناتو
ھمسنگر می سازد ،چنان که در اينجا مشاھده می
کنيم...کوتاه سخن اين است که مسئله و مشکل موضع
گيری شخص من در اين و يا آن مورد نيست .مسئله اين
است که اينجا رژيم سوريه را به عنوان طرفی که سح
شيميائی را به کار برده معرفی کرده اند .متأسفانه دوستان
دائما بحث را به زمينه ھای ديگر می کشند .به ھمين
علت من حرفھايم به ھمين يک نکته منحصر می سازم.
البته با چنين بحث ھائی بيگانه نيستم.
آرام نوبخت
دوست گرامی ،حميد محوی
شما از ھمان ابتدای بحث می گوييد که »با اين حساب من
بايد شما را از فھرست دوستانم حذف کنم« ،و برای اين
که توجيھی ھم تراشيده باشيد می گوييد که »داس و چکش
و ستارۀ دروغين در فيس بوک بسيار است« .يعنی در
ھمان ابتدای کار خودتان را به عنوان معيار تشخيص
»حقيقی يا دروغين« بودن مفروض می گيرد و دوری يا
نزديکی مواضع ديگران را با خودتان می سنجيد .اين
ھمان برخورد تيپيک و نسبتا ً آشنايی است که ھر
روشنفکر کتاب خوانده يا » ٢٠٠مقاله ترجمه کرده«
انجام می دھد و برای خود اين حق را قائل است که از
موضع با وارد بحث بشود .به عکس ،می توانم نشان
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بدھم که درک و تحليل شما از مسائل تا چه حد خارج از
مدار مارکسيسزم انقبی و اسير ھمان چارچوب ھای
رايج استالينيزم است .بديھی است که تمام اين واژه ھا بار
سياسی دارند و »توھين« محسوب نمی شوند ،مگر اين
که نتوانم آن ھا را ثابت کنم.
برای تعيين معيار تشخيص مارکسيزم انقبی از ھر
انحراف ديگری ،دست کم در سطح نظری ،فقط کافی
است بر سر مفاھيم پايه ای مانند سوسياليزم ،انقب،
دورۀ گذار و حکومت کارگری ،دمکراسی کارگری،
امپرياليزم و غيره وارد بحث بشويم تا آن وقت مسأله
کام ًروشن بشود .به عوه بحث بر سر اين مفاھيم ،نه
از فرط روشنفکرمآبی و به رخ کشيدن حجم بای ترجمه
ھا ،بلکه برای رسيدن به تحليل صحيح و خارج کردن
تاکتيک ھا و استراتژی ھای صحيح است.
به عنوان می توانم سر فرصت به شما نشان بدھم که
درک شما ھم از مفھوم سوسياليزم و ھم امپرياليزم ،و
متعقبا ً نتايج عملی که از آن می گيريد تا چد
غيرمارکسيستی است )بخشی از اين تحليل ھای
غيرمارکسيستی و سانتريستی را در ھمين جا به نمايش
گذاشته ايد( .به عنوان يک نمونه ،شما در نوشته خودتان
ملغمه ای از اصطحات را به کار می گيرد:
»اولتراليبراليسم آنگلوساکسون« ،حملۀ »استعماری« و
غيره .ھمين ناديده گرفتن تمايز ميان مراحل استعماری و
امپرياليستی سرمايه داری ،تا به ان در بين نيروھای
»چپ« به رويکردھای سياسی وحشتناکی انجاميده .منشأ
اين قبيل ديدگاه ھا ،که به رويکردھای »جھان سومگرا«
دامن می زنند ،آکادميسن ھای غرب بوده اند که عموماً
ھم خود را »مارکسيست« خطاب می کنند .اين گونه
مواضع دقيقا ً با ويژگی ھای »سوسياليزم ملی« در بين
چپ سنتی استالينيست مخلوط شده ،و با خلق يک موجود
ناقص الخلقه ای به اسم »استعمار نو« در عصر کنونی،
ھمين ان ھم بسياری از جريان ھای چپ خرده
بورژوايی در به ويژه کشورھای عقب مانده تغذيه می کند
از اين جا به بعد با اتکا به ھمين تئوری ھای »جديد«
است که نه فقط دفاع از يک »دولت بورژوايی« در
صورت تھاجم از سوی »امپرياليزم« توجيه می شود،
بلکه طبقۀ کارگر را ھم به پيوستن به اين جبھۀ رژيم
بورژوايی تشويق می کنند.

شما در کامنت ھای خود به آقای احمد مزارعی اشاره
کرده بوديد که ظاھراً اين به معنای اتفاق نظر با ايشان
)ولو به شکل نسبی( است .آقای مزارعی به عنوان
»مارکسيست مستقل« و کارشناس مسائل کشورھای
عربی ،طی مصاحبه ای دربارۀ سوريه گفته بودند که
اين کشور:
»در سی سال گذشته يا چھل سال گذشته يک سياست
مستقل دنبال می کرده ،در موضع مخالفت با سياست ھای
استعمار ،در موضع مخالفت با سياست ھای اشغال گری
اسرائيل نقش مھمی داشته ،در کمک به نيروھای انقبی
فلسطينی مثل جبھۀ جورج حبش ،حواتمه ،حماس  ...از
اين نظر اين دولت خوشايند امپرياليست ھا نبود ،به
خصوص از نظر اسرائيل اين دولت قابل تحمل نبود ،و
بارھا ما متوجه شديم که مناطقی را در سوريه بمباران
کردند ،جاسوسن فرستادند ،معروف ترين جاسوسی که
داشتند کوھن بود که بعدھا توسط دولت در سوريه اعدام
شدند«
http://www.youtube.com/watch?v=cJK0JbIP
EYg
بسيار عالی! از اين که گروه ھايی مانند حماس ،نيروی
»انقبی« محسوب می شوند ،بگذريم! ولی چند نتيجۀ
مھم تر ھست که می توان از اين گفته متوجه شد -١ :ما
نه در عصر امپرياليزم که در دورۀ استعمار به سر می
بريم؛  -٢بنابراين بايد از حق يک »دولت -ملت« در
مقابل »استعمار« دفاع کنيم -٣ .در نتيجه بايد ضمن دفاع
از دولت بورژوايی ،طبقۀ کارگر را ھم به جبھۀ اين
»دولت« بفرستيم تا در کنار »بورژوازی ملی« از حق
خود دفاع کنند .اين دقيقا ً ھمان نتايجی است که آقای
مزارعی ھم در ادامۀ صحبت خود می گيرد و می گويد
که آن چه »دولت و ملت سوريه و زحمتشکان ،کارگران،
دھقانان ،زنان و ھمۀ نيروھای مترقی را دست در دست
ھم در "يک جبھه" متحد کرده ،مبارزه عليه توطۀ
خارجی است«!
به اين می گويند يک درک واپس ماندۀ استالينيستی که
مسئول اصلی شکست جنبش کمونيستی و کارگری در
سرتاسر جھان بوده است.
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اين ھمان خطی است که شما ھم دقيقا ً يک به يک دنبال
می کنيد )اگر خف اين است لطفاً توضيح دھيد و من را
از اين اشتباه دربياوريد( .ما به طور روشن گفتيم و می
گوييم که بدون تدارک برای يک جبھۀ سوم انقبی در
تقابل با دو ارتجاع ،و با اتکا به نيروی طبقۀ کارگر و
ساير اقشار تحت ستم و استثمار ،مسير سوريه )و در آتيه
ھر کشور ديگر( به ھر سمتی خواھد رفت به جز انقب
و منافع طبقۀ کارگر سوريه و ديگر کشورھای منطقه .اما
شما ھنوز موضع خودتان را به طور شفاف بيان نکرده
ايد و اين خصلت کسی است که » ٢٠٠مقاله« ترجمه می
کند ،ولی خودش يا موضع مشخصی و سرراستی ندارد يا
به ھر دليل قصد گفتن آن را ندارد تا شايد برای ديگران
معما طرح کند.
ھمان طور که رفيق جھانگير به درستی اشاره کرد ،دقيقاً
ھمين کار را احزاب استالينيست مانند توده و اکثريت در
زمان جنگ ايران و عراق کردند .امروز ھمين کار را
»حزب کمونيست سوريه« با بی شرمی تمام و کمال می
کند )فقط به بيانيه ھای اين حزب خيانتکار نگاه کنيد(.
شما در پاسخ به رفيق جھانگير می نويسيد » :در حالی
که قربانيان سح ھای غير شيميائی نه يک ھزار بار
بيشتر بلکه چندين ھزار بار بيشتر بوده است؟ چرا؟ به
اين علت که آمريکائی ھا تصميم گرفته اند که سح
شيميائی خط قرمز تلقی شود ،به ھمين علت مانند بسياری
از موارد ديگر در تاريخ _ به قول معروف _ زير پرچم
دروغی می جنگند  -تروريست ھا سح ھای شيميائی به
کار می برند تا اسد را محکوم کنند«.
بله ،کام ًموافقم .منتھا مگر نه اين که ھمين بازی و
جنگ سرد را در قبال جمھوری اسمی ايران داشته اند
و تا ديروز »مسألۀ نقض حقوق بشر« و امروز »مسألۀ
ھسته ای« را به عنوان »خطر قرمز« جا می زنند؟ لطفا ً
توضيح بدھيد که در اين مورد چه موضعی بايد داشت .آيا
بايد در تقابل با امپرياليزم )ببخشيد »استعمار«!( در کنار
»دولت قانونی« روحانی-خامنه ای و »مردم« )؟!( قرار
گرفت؟
البته آقای محوی بدون ترديد مترجم پرکاری است و
مطالب زيادی را از جمله نوشته ھا و نامه ھای مارکس و

انگلس در مورد »استعمار در آسيا« ترجمه کرده اند که
من تشکر می کنم ،چون ادبيات تاريخی مارکسيستی را
غنی تر کرده اند .منتھا يک جنبش بدون اين نوشته ھا ھم
می تواند راه صحيح را پيدا کند و پيش ببرد ،ولی
مواضعی که ايشان در با به طور تلويحی گفتند بدون
ھيچ گونه ترديدی به بی اعتباری مارکسيزم در پيش
روی توده ھا مردم و تحميل شکست به جنبش کارگری
منجر می شود.
حميد محوی
اين راه سوم شما را من خيلی خوب می شناسم ،اتفاقا
خيلی پيش از اين نيز با افراد ديگری مثل جنبش راديکال
چپ ...ھمين بحث راه سوم بود و من مقالۀ مختصری
تھيه کردم .بايد بگردم و آن را پيدا کنم ...البته بايد
طرفداران چنين نظريه ای را از ديدگاه روانی عميقا
مورد بررسی قرار داد و اين ھم نيازمند يک کار بالينی
روانشناختی با مشارکت خود اين افراد است ،تا مسئله
روشنتر بشود که به چه علتی افرادی به چنين نتايجی می
رسند .ولی به طور خصه راه سوم يعنی يک نوع
بازسازی سوريه در ايران و ھمکاری با امپرياليسم
جھانی برای تخرب ايران .البته عملی نيست _
خوشبختانه .پنتاگون خيلی از اين راه سوم دفاع خواھد
کرد .ولی توجه داشته باشيد که شما در اينجا از موضوع
اصلی به کجا آمده ايد!
آرام نوبخت
دوست گرامی،
 -١اين ھم يک برخورد تيپيک روشنفکری خرده
بورژوايی است که به جای پاسخ دادن به سوات کنکرت
و مشخص ،ناگھان به سراغ روانشناسی طرف مقابل
بحث می روند و توضيح و تشريح تاکتيک و موضع
خود را به ناگھان با "روانشناختی بالينی" جايگزين می
کنند.
 -٢منتظر مقاله و نقد شما ھستم و از آن بسيار استقبال
می کنم.
 -٣شما می گوييد که » راه سوم يعنی يک نوع بازسازی
سوريه در ايران و ھمکاری با امپرياليسم جھانی برای
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تخرب ايران« .ايران؟ منظور شما کوه و دشت است يا
چيز ديگری؟ ايران بار طبقاتی ندارد ،کسانی مانند
رھبران »حزب کارگران سوسياليست« ) (SWPھم
برای توجيه حمايت خود از جمھوری اسمی در مقابل
امريکا ،دقيقاً می گويند که در شرايط بروز جنگ ما از
»ايران« حمايت می کنيم .اين »ايران« اسم رمزی است
برای حمايت »دولت و جمھوری اسمی« ،منتھا به
شکل خجالتی.
حميد محوی
ببينيد من اگر از »روانشناسی« حرف زدم ،می خواستم
به يک ديدگاه احتمالی اشاره کنم و نه چيزی بيشتر .ولی
شما خودتان خطوط آخر به موضوع اصلی اشاره کرديد.
راه سوم در صورت حملۀ ايات متحده -ناتو به ايران در
کجا قرار خواھد گرفت؟ سوال بسيار خوبی بنظر می
رسد .در رابطه با جريان ھای سياسی...اگر بتوانيم به اين
شکل آن را تعريف کنيم ،متأسفانه مشکل اينجاست که
غالبا مواضع بطور مشخص مطرح نمی شود و به ھمين
علت کار نقد را با مشکل مواجه می سازد .ولی دست کم
در اينجا يک مورد روشن است .شما می کوئيد  -به
عنوان طرفدار راه سوم  -که وقتی آمريکا ناتو به ايران
حمله ،ايران يعنی اسم رمز جمھوری اسمی .پس از
ايران دفاع نکنيم .خب اين راه سوم يعنی  ...ھمانی که
پيش از اين در مورد اطعيه شما پيرامون موضوع
کاربرد سح شيميائی در سوريه مطرح کردم  :ھمکاری
با طرح ھای امپرياليسم جھانی عليه خلق ھا و ملت ھای
مستقل...مطمئنا راه سوم بايد روپدادھای جھان را تحريف
کند _ در ھمکاری و ھم پائی با رسانه ھای امپرياليستی -
تا بتواند چنين طرحی را مطرح سازد .در اينجا ما عم
با يک نمونۀ حاضر و زنده سرو کار داريم و می بينيم که
راه سوم موضوع سح شيميائی را از کجا گزارش می
کند و چه می گويد.
آرام نوبخت
آقای حميد محوری
من از جبھۀ سوم ،به عنوان يک جبھۀ متکی به طبقۀ
کارگر )نه »خلق«( در تقابل با بورژوازی حاکم و
نيروی مھاجم حرف می زنم .موضع استالينيست ھا زير

عنوان »جبھۀ واحد خلقی« يک بار تجربه شد و ديدم که
چه ضرباتی به جنبش کارگری و کمونيستی در سطح
جھان تحميل کرد .ديروز حزب توده و اکثريت از
»ايران« در مقابل جنگ »امپرياليزم« دفاع کرد ،امروز
حزب کمونيست سوريه از »بشار اسد« .ھمۀ اين ھا خاک
پاشيدن به چشم جنبش کارگری و توده ھای تحت ستم
است که شما داعيۀ دفاع از آن ھا را داريد.
به عوه جبھۀ سوم اين را تشخيص می دھد که حتی در
صورت بروز چنين جنگ ھايی ،بايد بخشی از سربازان
دو دولت متخاصم به طور اعم و کارگران آن ھا را به
طور اخص متحد کرد ،و اين جنگ را به واقع به جنگی
عليه دو نظام سرمايه داری -امپرياليستی تبديل کرد .مثً
پس از جنگ جھانی دوم و عروج فاشيسم ،يک
مارکسيست انقبی مثل »ويدلن« )مارتين مورات(
شروع به انتشار روزنامۀ ويژه ای برای »سربازان
آلمانی« -به نام کارگر و سرباز (Arbeiter und
) –Soldatکرد .اگر کسی اين روزنامه را ھمراه خودش
می داشت ،در صورت دستگيری با شکنجۀ طاقت فرسا
و مرگ قطعی رو به رو می شد .با اين حال اين نشريه
از فرانسه ،از نقطه ای که به صورت زير زمينی چاپ
می شد ،به سمت بلژيک و خود آلمان و حتی پادگان ھای
سربازان آلمانی در دور دست ترين نقاط ايتاليا پخش شد.
ھمين ويدلين در به وجود آوردن يک ھستۀ سربازان
آلمانی در برست ھمکاری داشت .مقامات نازی آن قدر
در مورد اين مسأله نگرانی داشتند که وقتی گشتاپو يکی
از ميتينگ ھای اين ھسته را در سال  ١٩٤٣کشف کرد،
 ١٧سرباز آلمانی و يک تروتسکيست فرانسوی به نام
رابرت کرو را درجا تيرباران نمود .نھايتاً در ژوئيۀ
 ،١٩٤٤ويدلين و يکی از رفقايش به نام مارگريت باژه،
به وسيلۀ بريگادھای ويژۀ فرانسه – نيروھای مزدور
پليس فرانسه که مسئوليت پيگرد »دشمنان داخلی« را
داشتند -دستگير شدند .بعد از تحت شکنجه قرار گرفتن،
تحويل گشتاپو داده شد و در  ٢٢ژوئيه به قتل رسيد.
بسياری از کسانی که خود را »مارکسيست« خطاب می
کنند ،از ھمين وظيفۀ اصلی طفره می روند و به ھمين
خاطرست که در چنين بزنگاه ھايی می روند در پشت
خود بورژوازی کشور »مظلوم« .آن ھا اين قدر پرت
ھستند که تقابل با امپرياليزم را به اين شکل درک می
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کنند .به ھمين دليل است که خصلت اصلی و بارز
استالينيزم ،زيگزاگ رفتن و چپ و راستن زدن است :از
»تقابل« با امپرياليزم تا پيوستن به اردوگاه بورژوازی!

کردم( .بسياری از نيروھای چپ ،از »استالينيست« ھا
گرفته تا گروه ھايی که خودشان را »تروتسکيست«
خطاب می کنند ،به اين موضع انحرافی درغلتيده اند.

برای جبھۀ سوم انقبی ،نياز به تدارک است؛ تا زمانی
که اين »مارکسيست« ھا چنين وظيفۀ مھمی را انجام
ندھند ،به طور مداوم به طبقۀ کارگر خيانت خواھند کرد.
يک مارکسيست انقبی از ھر فرصتی برای افشای
امپرياليزم و بورژوازی »خودی« استفاده می کند ،آن را
به ميدان جنگ عليه ھر دو ارتجاع تبديل می کند .اين
ويژگی يک مارکسيست انقبی است ،نه استالينيست ھای
ورشکسته و خائن به منافع طبقۀ کارگر جھانی.

مدتی قبل يک »آنارشيست« سوری مطلبی را در مورد
اوضاع و احوال سوريه و مواضع طيف ھای مختلف
»چپ« نوشته بود که متأسفانه با واقعيت ھمخوانی
داشت:

واضح است که چنين جبھه ای تنھا با اتکا با نيروھای
انقبی و طبقۀ کارگر در سطح جھانی می تواند شکل
بگيرد .اين که ما با چنين جبھه ای رو به رو نيستيم دقيقاً
به دليل نبود يک انترناسيونال انقبی و برخوردار از
پايه ھای قوی در کشورھای مختلف است )که اين ھم
خود از برکات خدمات استالينيزم است( .ھمۀ اين ھا به
اين خاطر است که »مارکسيست«ھا به جای پذيرش
شکست ھای تحميل شده از سوی استالينيزم ،به جای
درس گيری از گذشته و خصه قبول »بحران« و »بی
ارتباطی« خودشان به متن مبارزات کنونی ،به خرده
کاری و ترجمۀ » ٢٠٠تا مقاله« می پردازند ،ولی ھرگز
يک قدم به سوی چنين چيزی برنمی دارند.
به ھر حال ،سؤالی که چند بار تکرار شد اين است که در
صورت بروز جنگ امپرياليستی عليه ايران ،در
شرايطی که جمھوری اسمی بسياری از کارگران را
برای دفاع از »ميھن« مقدس به جبھه ھای جنگ می
فرستد ،در شرايطی که ھر دو نيروی متخاصم از سح
ھای شيميايی عليه يک ديگر استفاده می کنند ،شما چه
خط و موضعی را بين کارگران تبليغ خواھيد کرد و در
کدام جبھه خواھيد ايستاد؟
مسأله اين جاست که شما رژيم ھای »سوريه« يا »ايران«
را ض ّد امپرياليستی ارزيابی می کنيد )اگر خف اين
باشد که اسير تناقضات بيشتری خواھيد شد( ،اين نشان
می دھد که ھيچ درک صحيحی از مقولۀ امپرياليزم
نداريد )به اين موضوع به طور مختصر در با اشاره

» در واقع در حال حاضر شکاف ھای بزرگی در بين
طيف چپ عرب و سوری وجود دارد :استالينيست ھا
شانه به شانۀ رژيم بشار اسد ،به عنوان يک رژيم "ضد
امپرياليستی" ايستادند؛ به روال معمول ،آن ھا می توانند
ماھيت سرکوبگر اين رژيم را ناديده بگيرند ،اين
موضوع برای آن بسيار طبيعی است .سه حزب
"کمونيست" در سوريه وجود دارد که تماماً و بی شرمانه
از رژيم حمايت می کنند .ساير احزاب استالينيستی مھم
در کشورھای عربی نيز از رژيم پشتيبانی می کنند .از
طرف ديگر ،تروتسکيست ھا عليه چنين رژيم ھايی
موضع گيری کردند ،ولی آن ھا به اسمگرايان ھا به
چشم "متحدين" احتمالی در چنين مبارزاتی نگاه می کنند
و ماھيت ارتجاعی ،تماميت خواه ،سرمايه دارانه و حتی
نئوليبرالی پروژۀ اسمگرايان را ناديده می گيرند«.
http://militaant.com/?p=1333
دقيقاً ھمين مواضعی که شما مطرح می کنيد يکی از
عوامل اصلی بی اعتبار شدن مارکسيزم در پيش روی
کارگران بوده و ھست .اين قبيل گروه ھا فرسنگ ھا دور
از مارکسيزم انقبی ھستند.
آرام نوبخت
مطالبی که خود آقای محوی ترجمه کرده )مندرج در
»گاھنامۀ ھنر و مبارزه«( سرشار است از استناد به
روزنامۀ اشپيگل ،منابع روسی ،منابع سوری ،سازمان
ملل متحد و غيره؛ من متوجه نمی شوم که وجه تمايز يا
برتری اين منابع نسبت به يک گزارش خبری از العربيه
چيست .آقای محوی تش می کند که کل بحث را به
صحت يا عدم صحت خبر با تقليل بدھد ،درحالی که
تمامی اسناد ،مدارک و شواھد در دان ھای سازمان
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ملل ،مراکز اطعاتی غرب و ھمين طور رژيم سوريه
تلمبار شده .بايد با کاناليزه کردن خشم مردم و سازماندھی
اعتراضات وسيع و متکی به يک نيروی مادی،
بورژوازی را وادار کرد که ھمۀ اين اسناد را به ھمراه
شرح دخالت ھای خود ،رو به عموم منتشر کند تا به اين
ترتيب جنايات ھر دو سو روشن بشود .فقط کافی است که
نقش اين رژيم ھا در کشتار -و ھمين طور تأمين ھزينه
ھای نظامی و کشتار از طريق ماليات گيری سنگين از
کارگران و در عوض تحميق و توھين به جامعه به
واسطۀ اخبار دروغ و جنگ روانی پرھزينه -آشکار
بشود ،تا توده ھای معترض از نظام سرمايه داری بحران
زده ،با اعتراضات سنگين ض ّد جنگ و اعتصابات
کارگری و توقف توليد ،تا ح ّد ممکن مانع دخالتگری
نيروھای خارجی امپرياليست و سرکوب ھای سرمايه
داخلی داخلی بشوند .اين يکی از مطالبات و وطايف مھم
کنونی است ،نه اين که دوستان به زعم خود برای تقابل
با امپرياليزم ،پشت رژيم ھای بورژوايی بروند )مانند
مورد »حزب کمونيست سوريه« و موعظه ھای آقای
محوی(.
منتھا آقای محوی آن چنان شيفتۀ يافتن سند است که از
وظيفۀ اصلی خودشان به عنوان يک »مارکسيست« )اين
را خودشان مدعی ھستند ،در صورتی که ادعا و اثبات
خواھم کرد که چه فاصلۀ نجومی ای با آن دارند( غافل
شده است .آقای محوی بايد مطمئن باشد که اگر ايشان ھم
کار کشف سند را موقتا ً به تعويق بياندازد ،نيروھای
ديگری پيدا خواھند که نگذارند اين کار روی زمين بماند
)از حقوق بشری ھا گرفته تا نھادھای مستقل ض ّد جنگ(.
ايشان به عنوان يک »مارکسيست« توضيح بدھد در
حوزۀ کاری اخص مارکسيستی چه اقدامی در اين رابطه
انجام داده اند؟
درک اين حقيقت بسيار ساده است که در غياب يک
نيروی انقبی در سوريه يا ھر کشوری ،اوضاع
بفاصله به سود ارتجاع تغيير می کند .وظيفۀ اصلی
مارکسيست ھای انقبی ،نه ترجمۀ »١٠٠ھا مقاله«،
بلکه تدارک برای سازمان يابی يک جبھۀ مستقل انقبی
است.

يک جبھۀ مستقل و حقيقتاً انقبی از تمامی سازمان ھای
چپ و مترقی جھان خواھد خواست که با حمايت از آن
ھا ،اين جبھه را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو
گروه ديگر تبديل کنند .مارکسيست ھا به جای فراخواندن
مردم به پيوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و
ارتجاعی ،بايد از تمامی کارگرانی که به ارتش اعزام
شده اند بخواھند که سح ھای خود را به سوی
افسرانشان نشانه بگيرند ،شورای سربازان را تشکيل
دھند ،توده ھا را برای دفاع از کارخانجات و ھم محلی
ھای خود به سح مجھز کنند ،مھارت ھای نظامی را در
سطحی با به توده ھا تعليم دھند و خصه جنگی انقبی
را عليه امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند.
فقط متحدين انقبی قادر ھستند در شرايط بروز جنگ،
از طريق بسيج کردن نيروھای خود در سطح کشور ،و
دست زدن به اعتصاب ھای عمومی و مختل کردن
سيستم ،نيروی متخاصم کشور خود را تاح ّد زيادی وادار
به عقب نشينی کنند.
اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن ،و صد
البته يک مطالبۀ بسيار دشوار و غيرمعمول ھست .دقيقاً
به ھمين دليل آقای محوی تش می کند » ١٠٠ھا مقاله«
ترجمه کند ،ولی کلمه ای در مورد اين آلترناتيو صحبت
نکند.
به ھر حال با توجه به توضيحات با اين سؤال محوری
را مجدداً خطاب به ايشان تکرار می کنم :در صورت
بروز جنگ امپرياليستی عليه ايران ،در شرايطی که
جمھوری اسمی بسياری از کارگران را برای دفاع از
»ميھن« مقدس به جبھه ھای جنگ می فرستد ،در
شرايطی که ھر دو نيروی متخاصم از سح ھای
شيميايی عليه يک ديگر استفاده می کنند ،شما چه خط و
موضعی را بين کارگران تبليغ خواھيد کرد و در کدام
جبھه خواھيد ايستاد؟
پرسش و پاسخ من ھر دو به اندازۀ کافی شفاف ھستند،
منتھا آقای محوی ھنوز موضع گيری خود را به مخاطب
توضيح نداده اند.
حميد محوی
ببينيد دوستان من علی رغم کارھای سنگينی که روی
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دستم مانده به اين بحث _ البته اجبارا به شکل پاره وقتی
_ادامه می دھم چونکه برايم جالب است و شما)ھا( نيز با
طرح مسائل مھمی که مطرح می کنيد بيشتر موجب
تشويق من می شويد .در اينجا من مجبور ھستم که برای
چندمين بار به موضوع اصلی و آغازين اين گفتگو
بازگردم .يعنی جائی که صحت گزارش شما که استفاده
از سح شيميائی را به دولت سوريه نسبت داده زير
عمت سؤال رفته بود و من نشان دادم که چنين گزارشی
به ھمان جبھه ای تعلق دارد که تحت عناوين القاعده و
النصرت و ديگر مبارزان مسلمان در سوريه می شناسيم
و از طريق راديو تلويويزيون فرانسه و آمريکا و انگليس
و شرکاء در رسانه ھا مننتشر می کنند .متأسفانه پروانه
آسائی در گفتار شما ،از اين شاخه به آن شاخه پريدن و
از اين زمين بازی به آن زمين بازی رفتن ،ادامۀ بحث را
با مشکل مواجه می سازد .ابتدا بايد بگويم که به شکلی که
آرام نوبخت به منابع من اشاره داشته ،صحيح نيست .من
از سال  ٢٠١٠غالبا از سايت ميشل شوسودوسکی ،و
سپس سايت ميشل کولن و تی يری ميسان و تعدادی مقاله
از جاھای ديگر مثل روزنامۀ حزب کمونيست کانادا ،و
....جزء مراجع من بوده است .البته گاھنامۀ ھنر و
مبارزه يکی از چندين وبگی است که در بگفا ايجاد
کرده ام و تمام کارھای من را منعکس نمی کند .به ھمين
شکلی که خودتان مشاھده می کنيد ،از موضوع کاربرد
سح شيميائی ،شما رسيديد به زير عمت سؤال بردن
من و کارھای من .و در نتيجه موضوع اصلی را کنار
زديد ،اين شيوۀ بحث صحيحی نيست .يعنی تبديل کردن
يک موضوع عمومی به يک موضوع خصوصی و تغيير
موضوع .من پيش از ھمه و بيش از ھمه اگر جوان ھای
کوشا و جويای حقيقت ھستيد ،پيشنھاد می کنم که کتاب
»ھنر ھميشه حق بجانب بودن« نوشتۀ شوپنھاور را
مطالعه کنيد و در آنجا پی خواھيد برد که اين شيوۀ بحثی
شما در پيش گرفته ايد ،بيشتر به استراتاژم ھای حق
بجانب بودن و پيروز بيرون آمدن از بحث به مفھوم
سرکوب حريف و از ميدان بدر کردن او شباھت دارد تا
جستجوی حقيقت .پس اگر اجازه دھيد و مايل باشيد ،روی
موضوع اصلی که به يک واقعيت عينی و مستقل از
نظريات من و شما به وقوع پيوسته تکيه کنيم و توجھمان
را روی آن متمرکز سازيم :يعنی موضوع به کاربستن
سح شيميائی در سوريه .و سح ھای ديگر...که

قربانيان بسيار بيشتری داشته است .در جای ديگر می
توانيم به مسائل ديگری که فکر می کنم بتوانيم آن را به
شکل منسجم در مبحث _ مبارزۀ طبقاتی _ مورد بررسی
قرار دھيم .اينکه چگونه می توانيم _ امروز _ مبارزۀ
طبقاتی را به پيش ببريم ،و يا سناريوی جنگ عليه ايران.
روشن است که نظريۀ لنين برای تبديل جنگ امپرياليستی
به جنگ داخلی اساس راه سوم شما را تشکيل می دھد_ و
شما نيز می خواھيد جنگ داخلی راه بياندازيد ،يعنی
ھمان کاری که اولترا ليبراليسم آنگلو ساکسون در حال
اجرای آن در سوريه است .پنتاگون از اين طرح خيلی
استقبال خواھد کرد .چون که مسئله برای آنھا به شکل
ايجاد ھرج و مرج و جنگ به ھنوان ھرج و مرج ايده آل
راه حل بسيا خوبی بنظر می رسد .اجازه دھيد اين را نيز
بگويم که متأسفانه کمونيست ھای فعلی ايران آدمھای بی
مسئوليتی ھستند ،يعنی به دليل ساخت و ساز جامعۀ
ايرانی و طبقۀ حاکم ھيچگاه مسئوليت عينی نداشته اند و
تا حدودی زيادی با واقعيت عينی که مدعی دگرگون
ساختن آن ھستند بيگانه اند .غالبا من با افرادی مقات
داشته ام و در بحث ھا ديده ام که طرح ھايشان را به
ضمانت ده ھا ميليون کشته و تحريب زير ساخت ھای
کشور مطرح کرده اند ،يعنی جان آدميزاد برايشان ھيچ
اھميتی نداشته و مھم اين بوده است که نظريۀ خودشان را
برای آغاز ساختمان سوسياليستی به اثبات رسانند .البته
بعد از وقوع فاجعه چنين افرادی ھميشه آماده اند تا به
اشتباھات خود پی ببرند...ولی زمانی که ديگر دير شده
است و خسارات جبران ناپذير بنظر می رسد .از اين
ديدگاه است که اين جريان ھا با جمھوری اسمی روی
موضوع شھادت به عنوان ضمانت اجرائی در توافق
کامل به سر می برند .و به ھمين ديل بود که ضرورت
روانشناسی بالينی را مطرح کردم ،چه بسا که پشت تمام
اين نظريات پسيکوپات ھای واپس زده کمين کرده باشند
که برای کشتن توده ھای مردم توجيه اخقی و علمی
عرضه می کنند.
آرام نوبخت
بسيار عالی آقای حميد محوی،
من ھمين جا درخواست می کنم که برای روشن شدن
چارچوب بحث ،موضوع اول را که به کاربرد سح
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ھای شيميايی ارتباط داشت ،کنار بگذاريم )مقدمتاً فرض
کنيد که من بحث شما را در اين مورد پذيرفتم(.
مسألۀ دوم و مھم تر برای من ،موضع گيری صحيح
انقبی در شرايط بروز جنگ و دخالت نيروھای
امپرياليست در کشورھايی نظير سوريۀ کنونی و مثً
ايران است )اين را ھم بگويم و بگذرم که تقريباً از يک
دھه پيش به اين سو ھميشه قويا ً اعتقاد داشتم که جمھوری
اسمی و امپرياليزم غرب وارد نزاع نخواھند شد و ھر
يک سر ميز مذاکره می نشينند برای کسب امتياز .صحت
اين موضوع بارھا ،از جمله در انتخابات اخير ،اثبات شد
و کسانی که به بھانۀ خطر جنگ سياست سازش طبقاتی
را پيش رو می گرفتند ،اکنون بايد بسياری مسائل را
توضيح بدھند(.
شما متأسفانه ضمن يک نقد بسيار پرت ،گنگ و
غيرمارکسيستی ،می گوييد» :روشن است که نظريۀ لنين
برای تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی اساس راه
سوم شما را تشکيل می دھد_ و شما نيز می خواھيد
جنگ داخلی راه بياندازيد ،يعنی ھمان کاری که اولترا
ليبراليسم آنگلو ساکسون در حال اجرای آن در سوريه
است .پنتاگون از اين طرح خيلی استقبال خواھد کرد«.
ضمن اين که چنين گفته ای درک وارونه و
غيرمارکسيستی شما را نشان دھد )ھمان درکی که کسانی
مثل شوسودفسکی در سايت  Global Researchتبليغ
می کنند( ،منتھا شما تا به اين جا بحث سلبی کرده ايد.
لطفا ً وارد جنبه ھای ايجابی بشويد و به اين سؤال کنکرت
من پاسخ بدھيد:
»در صورت بروز جنگ امپرياليستی عليه ايران ،در
شرايطی که جمھوری اسمی بسياری از کارگران را
برای دفاع از »ميھن« مقدس به جبھه ھای جنگ می
فرستد ،در شرايطی که ھر دو نيروی متخاصم از سح
ھای شيميايی عليه يک ديگر استفاده می کنند ،شما چه
خط و موضعی را بين کارگران تبليغ خواھيد کرد و در
کدام جبھه خواھيد ايستاد؟ به عبارت ديگر ،شما چه خط
سياسی را پيش خواھيد برد؟«
فقط آقای محوی ،لطفاً راھکاری ارائه بدھيد که نه
پنتاگون خوشحال بشود و نه نظام ھای سرمايه داری

واپس مانده و سرکوبگری ھمچون جمھوری اسمی.
چون راھکاری که شما ارائه کرديد ،ھمان سياست
استالينيستی »احزاب برادر« است که ھرچند شايد
»پنتاگون« را خوشحال نکند ،ولی دست کم جمھوری
اسمی و متحد استراتژيک اش يعنی بشار اسد را بسيار
مشعوف می سازد! در اين ارتباط مث ًبه گزارش زير از
خبرگزاری »مھر« با عنوان »حمايت حزب کمونيست
روسيه از دمشق« رجوع بفرماييد:
http://www.mehrnews.com/detail/News/200
5353
حميد محوی:
دقيقه ای پيش يک پيغام از سايت »انويستيگ آکسيون« به
مديريت ميشل کولن دريافت کردم که مشخصا طی مقاله
ای دربارۀ طرح لولۀ گاز قطر دربارۀ سح شيميائی نيز
در ھمين رابطه گزارشانی می داد  :جبھۀ النصرت و
گروھی که در عراق به ساختن چنين موادی پرداخته اند
و يک نفر ھم در ترکيه با دو کيلو گاز سارين دستگير
شده .متأسفانه من ديگر مثل گذشته فرصت ترجمۀ
اينگونه مقاله ھا را ندارمف ولی احتما اگر فرصتی
دست دھد اين مقاله را ترجمه خواھم کرد .آنھادی که به
زبان فرانسه اشنائی دارند مستقيما می توانند اين گزارش
رادر آدرس زير مطالعه کنند
http://www.michelcollon.info/Du-gaznaturel-au-gaz-sarin-le.html
جھانگير سخنور:
دوست گرامی حميد محوی .مطالبی که در با نوشته ايد
با دقت خواندم و خوب درک کردم که انگيزه شما چيست،
و چرا به موضع برخی از دوستان در اين صفحه ،ايراد
می گيريد و انگيزه واقعی شما از ترجمه ھا اخير چيست.
می خواستم در لحظاتی پايانی ،ضمن سپاسگزاری از
زحمات شما در ترجمه مطالب ،جمع بندی خودم را در
مورد بحث ميانمان در اين پيچ ،بدھم .بديھی است که
انتظار ندارم شما با اين جمع بندی توافق داشته باشيد .اما
انتظار دارم بدون اين که مرا متھم به »چپ روی« و
»کجروی« بکنيد در مورد نکات زير تأمل کنيد.
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اول -نکته مورد توافق :من ھم مانند شما بر اين اعتقادم
که امپرياليزم آمريکا و ايادی و رسانه اش در در سطح
جھانی )به ويژه در خاو ميانه( ،مرکز توطئه گری و
دروغ پردازی عليه مردم زحمتکش جھان بوده و ھستند.
در نتيجه ،به منابع و رسانه ھای آن ھا نبايد اعتمادی
داشت ،زيرا انگيزه ھمه آن ھا برای حفظ منافع  ١درصد
از ثروتمندترين مردم جھان است .با اعم اين موضع،
برای شما بايد روشن شده باشد که من به ھيچ وجه و در
ھيچ موردی در جبھه حمايت از امپرياليزم و ايادش
نيستم .پس ،در اين مورد با ھم توافق داريم.
دوم -نکته مورد اختف :من با شما توافق ندارم که رژيم
ھای ارتجاعی در منطقه مانند رژيم اسد و ايادشان )به
خصوص طرفداران به اصطح کمونيست آن ھا( محق
ھستند و بايد به منابع ای نھا در مقابله با امپرياليزم اتکا
کرد .چون اين ھا رژيم ھای ارتجاعی ای ھستند که به
سرکوب طبقه کارگر و زحمتکشان مبادرت کرده اند.
مخالفت آن ھا با امپرياليزم ،صوری است و از زاويه
معامله و چانی زنی با امپرياليزم برای گرفتن امتيازاتی
از آن به وجود آمده است .بديھی است که ما اگر
اعتقاداتی مارکسيستی داشته باشيم نمی توانيم و نبايد از
اين جبھه »ارتجاع کوچک« در مقابل آن جبھه »ارتجاع
بزرگ« حمايت و به آن اعتماد کنيم.
شما با اتخاذ اين موضع اشتباه دچار تناقضات آشکار
شده ،و برای اجتناب از اين تناقضات از پاسخ گويی به
سوات من و ساير دوستان در اين صفحه طفره رفته ايد.
بنا بر ھمين منطق شما ،بايد اعم کنيد که احمدی نژاد ھم
در انتخابات  ۴سال پيش »برگزيده مردم ايران« بوده
است و از او بايد حمايت کرد و سخنان او در مورد غرب
و اسرائيل درست بوده است .متکی بر ھمين منطق شما،
بايد از ھمکاری حزب توده و اکثريت با رژيم جمھوری
اسمی )که در ضمن با ھمين استدت امروزی شما
اين کار را توجيه کردند( – و حتی تا سر حد لو دادن
نيروھای اپوزيسيون پيش رفتند -حمايت کرد .متکی بر
ھمين منطق شما ،بايد از مواضع ھوگو چاوز در حمايت
از احمدی نژاد حمايت کرد .اما شما از پاسخ به اين
سؤت ،زير لوای اين که در مقام موضع گيری نيستيد و
غيره ،طفره می رويد .چون تناقضات بحث ھايتان آشکار
می شود .از اين زاويه مواضع شما )در حمايت از

موضع حزب کمونيست سوريه که ھمان سياست خارجی
پوتين است  -که تنھا برای حفظ منافع مالی خودشان از
اسد حمايت می کنند( ،برای خوانندگان اين صفحه بسيار
ضعيف و غير منطقی جلو داده می شود و در ميان ما
مارکسيست ھا پر تناقض و حتی اشتباه است.
سوم -آن چه بايد به توافق برسيم :من در کامنت پيش ،به
شما پيشنھاد دادم که با ھم حداقل بر سر يک نکته به
توافق برسيم .آن ھم اين است که تعيين کشتار شميايی
اخير مردم سوريه را متکی کنيم به تحقيقات مستقل يک
نھاد مستقل بين المللی )مث پزشکان بدون مرز و يا نھاد
ھای مشابھی که مورد توافق نيروھای مستقل بين المللی
ھستند( .و مواضع خودمان را صرفا ً بر منابع دولت ھای
ارتجاعی )چه از قماش امپرياليزم و چه از قماش اسد(
متکی نکنيم .در ضمن توجه داشته باشيد که وقتی صدام
حسين  ۵ھزار نفر کرد را در حلبچه به قتل رساند،
افرادی نظير شما در ھمان زمان بودند که پذيرفتند اين
اقدام ،کار صدام حسين نبوده است ،در صورتی که
امروز بنا بر گزارشات مستقل بين المللی روشن شده
است که صدام حسين از مواد شميايی برای قتل عام ۵
ھزار کرد استفاده کرده است .پس لطفا ً مسائل را زياد
سفيد و سياه ارزيابی نکنيد .چون ناخواسته ،به عنوان يک
مترجم قابل و مترقی ،به آلت دست يک رژيم ارتجاعی
مبدل می شويد.
دوست گرامی حميد محوی در تاريخ افراد صادقی مانند
شما بارھا آلت دست رژيم ھای ارتجاعی قرار گرفته اند.
شما در ضمن در اين مورد ھم تحقيقی و تأمل کنيد.
با سپاس از توجه شما به اميد رسيدن به توافق در بخش
دو و سوم اين کامنت ھا.
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