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چرخش خامنه ای -حسن روحانی به سمت غرب و
سابقه تاريخی آن

خامنه ای روز  ٢۶شھريور  ١٣٩٢طی مالقاتی با
فرماندھان سپاه پاسداران گفت» :من مخالف حرکتھای
صحيح ديپلماسی نيستم ،بنده معتقدم به ھمان چيزی که
سالھا پيش نامگذاری شد به نرمش قھرمانانه« .در اين
سخنان اخير خامنه ای ،عالوه بر اشارۀ تلويحی به
ضرورت عينی و راه چارۀ گريزناپذير حضور جمھوری
اسالمی بر سر ميز مذاکره و امتيازدھی به طرف مقابل
برای بقای خود در مقطع کنونی و شرايط منطقه و جھان،
به روال ھميشه عناصری محافظه کارانه نيز وجود
داشت تا به اين ترتيب نه فقط بدنۀ اصلی حامی او ،يعنی
نيروھای نظامی و شبه نظامی فعال در حوزه ھای
اقتصادی و سياسی کالن کشور ،از »وحشت« ارتباط با
غرب دچار تشت ،اختالفات و موضع گيری عليه او
نشوند ،بلکه خطّ اصلی ھم در اين مورد به آن ھا داده
شود.
به دنبال اين سخنان ،حسن روحانی نيز بالفاصله روز
چھارشنبه  ٢٧شھريور ) ١٨سپتامبر( ،طی سخنانی که
در ھماھنگی کامل با خطّ رھبری قرار داشت ،در

مصاحبه با شبکۀ تلويزيونی »ان بی سی« آمريکا لحن
نامۀ اخير باراک اوباما به خود را »مثبت و سازنده«
توصيف کرد.
اين اظھارات اخير سران رژيم جمھوری اسالمی از يک
حقيقت پرده برمی دارد و آن ھم اين است که رھبران
جمھوری اسالمی به دنبال فراھم آوردن ملزومات و
مقدمات »نوشيدن جام زھر« ھستند .پيش از برگزاری
انتخابات سال جاری مفصالً اشاره شد که نارضايتی شديد
عمومی در جامعه )به ويژه پس از انتخابات ،(٨٨
اختالفات و صف بندی ھای درونی نظام )در قالب
»جريان انحرافی«» ،جريان فتنه« و غيره( و ھمين طور
فشارھای فزايندۀ امپرياليزم در قالب تحريم ھا و اثرات
آن بر طبقۀ کارگر و ھمين طور کليت دولت سرمايه
داری حاکم بر ايران ،مؤلفه ھايی بودند که حضور
گرايش به اصطالح »معتدل« را در قدرت ضروری می
کرد تا از يک سو سردرد ناشی از رويدادھای ھشت سالۀ
رياست جمھوری احمدی نژاد در جامعه موقتا ً تسکين پيدا
کند و با کشاندن مردم به پای صندوق ھای رأی،
»مشارکت« آن ھا به جھان نمايش داده شود ،و از سوی
ديگر جناح ھای متخاصم نيز فرصت تنفسی برای کاھش
اختالفات و آشتی با يکديگر پيدا کنند ،و مھم تر از آن
رژيم خود را از مخمصۀ شرايط بين المللی اش تاحدودی
نجات دھد.
اين ھا نکاتی است که در آستانۀ انتخابات رياست
جمھوری ،طی مصاحبه ای تلويزيونی در اواخر
ارديبھشت  ١٣٩٢برجسته کرديم:
»اسد امروز زير فشار است و امکان اين ھست که
تغييری در نظام سوريه به وجود بيايد و اين حکومت
تغيير کند ،يا خود اسد کنار گذاشته شود و يا اصوالً
سرنگون گردد .و واضح است که با رفتن اسد ھيئت
حاکم در داخل ايران بسيار نگران شده است .نگران از
اين که پس از رفتن اسد نوبت خود رژيم جمھوری
اسالمی فرا خواھد رسيد .يعنی امکان اين که تغيير
حکومت از طريق دخالت اسرائيل و يا حمالت نظامی و
يا فشارھای امريکا باشد ،بسيار زياد خواھد شد .از سوی
ديگر ،يکی ديگر از دولت ھای متحد رژيم ،دولت چاوز
در ونزوئال بود که چاوز ھم فوت کرد و معلوم نيست که
اصوالً جايگزين چاوز ھمان سياست ھا را دنبال کند؛ به
ھرحال دولت چاوز بسيار خوشحال ھم ھست از اين که
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فروش نفت ايران کم شده و او جايگزين ايران گرديده
است.
در نتيجه ايران در يک سال گذشته در انزوای بسيار
شديدی قرار گرفت و اين انزوا منجر به اين شد که تمام
سران مملکت نگران گردند )چه اصالح طلبان و چه
اقتدارگرايان( .به نظر من اصوالً باند خامنه ای درواقع
نگران از دست دادن قدرت شد .از اين زاويه است که اين
ھا با محاسباتی که کردند و با توجه به ماھيتی که سلسله
مراتب روحانيت در سيصد سال گذشته داشته -يعنی
ھميشه داللی و چانه زنی بين شاھان و دربار و ت ّجار و
مردم -تصميم به عقب نشينی گرفتند و اين عقب نشينی به
اين مفھوم است که امتيازاتی به غرب دھند و به اين
ترتيب اين مسأله را فيصله دھند .يعنی جلوی حملۀ نظامی
و فشارھای مضاعفی را که بر ايران وارد می آيد و کل
نظام را در مخاطرۀ سرنگونی قرار می دھد ،بگيرند.
در نتيجه به نظر من رژيم از يک سال پيش تصميم
گرفت که چرخش در جھت سازش با غرب انجام
دھد .واضح است که برای اين چرخش ،بايد مھره ای پيدا
می کردند که در اين انتخابات بتواند اين چرخش را با
سھولت انجام دھد ،ھمچنين وحدتی در ھيئت حاکم ايجاد
کند .بنابراين اين مھره نمی توانست از خود اقتدارگرايان
باشد ،چون تمام پروژه ھای احمدی نژاد به عنوان نمايندۀ
اقتدارگرايان در دو دورۀ پيش شکست خورد .اين مھره
برای چرخش ،از اصالح طلبان ،يعنی کروبی و موسوی
ھم نمی توانست باشد .چون نقداً تبليغات سوء بسياری از
سوی رژيم عليه شان در سطح جامعه صورت گرفته،
مبنی بر اين که »فتنه گر« بوده اند و غيره .بنابراين ،تنھا
مھره ای که می توانست اين چرخش را صورت بدھد
کسی بود که مابين اين دو گرايش باشد ،و اين مھره يکی
رفسنجانی بود که کنار گذاشتند و )به داليلی( رد
صالحيت شد؛ و ديگری مھره ای بود نزديک به و مشابه
با رفسنجانی ،يعنی حسن روحانی .اين شخص اکنون در
مقامی قرار گرفته که بھترين شخص برای سازماندھی
اين چرخش است.
می توان گفت که به شکل خيلی دقيقی مھندسی برای
تغيير سياست رژيم به سمت و سوی امريکا و غرب و
معامله برای برون رفت از بن بست ،و جلوگيری از
خطر سرنگونی توسط غرب ،صورت گرفته است«.

با اين حال ھنوز ُخماری »پيروزی« ،از سر بخشی از
»چپ« مدافع دفاع »تاکتيکی« از يک جناح بورژوازی
در مقطع انتخابات نپريده ،و بروز عالئم چرخش رژيم به
سوی غرب )از جمله آزادی نمادين شماری از زندانيان
سياسی طی روزھای اخير( ھم به عاملی برای تداوم اين
ُخماری مبدل شده .فارغ از اين که برای مارکسيست ھای
انقالبی ،تحريم انتخابات -به خصوص انتخابات برای
ساختن دولت سرمايه داری -در ھر شرايطی ،اعم از
دمکراتيک يا استبدادی ،يک اصل مفروض است ،و ھر
عملی که در ارتباط با عملی کردن و فراگير نمودن اين
تحريم صورت گيرد ،يک »تاکتيک« به شمار می رود،
»پيروزی« ھم امری محسوب می شود که بايد مابه ازای
مشخص خود را در جنبش داشته باشد )در واقع چرخش
توازن قوا به سمت طبقۀ کارگر و ديگر اقشار تحت ستم
در مبارزات خود و کسب امتياز در نتيجۀ اعمال فشار از
پايين مصاديق پيروزی محسوب می شود ،و نه
مانورھای رژيم برای کسب اعتبار در سطح بين المللی(.
نتيجۀ انتخابات  ٩٢و جھت گيری ھای اخير سردمداران
رژيم در برابر غرب ،بيش از آن که حاصل »تاکتيک«
ھا و »تحليل ھای مشخص« اين طيف »چپ« و يا ارادۀ
مردم باشد ،نتيجۀ منطق ھيئت حاکم جمھوری اسالمی در
واکنش به مشکالت داخلی و خارجی اشاره شده در باال
بوده است .چه در غير اين صورت نيز مانند سال ٨٨
فارغ از تحليل ھا و تاکتيک ھای آن ھا يا رأی جامعه،
برای حفظ مھرۀ خود ،دست به سرکوب و تقلبات گسترده
می زد.
اين مسيری است که جمھوری اسالمی ،در کليت خود،
بايد می پيمود و در گذشته نيز بارھا از سوی ما مورد
تأکيد قرار گرفته بود .به ھمين جھت ،با توجه به
رويدادھای اخير جمھوری اسالمی در صحنۀ بين المللی،
خوانندگان نشريۀ ميليتانت را به مقالۀ زير که در تيرماه
 ١٣٨٧نگارش يافته است ،رجوع می دھيم:

در حاشيۀ ايجاد دفتر ديپلماتيک آمريکا در ايران
http://militaant.com/?p=1117
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سابقۀ جھت گيری اخير حسن روحانی به غرب
مصاحبه نشريه ميليتانت با رفيق مازيار رازی
ميليتانت :با درود رفيق مازيار؛ ھمان طور که مطلع
ھستيد ٢۴ ،سپتامبر  ٢٠١٣ما شاھد سخنرانی حسن
روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوديم .گفته
می شود اين نخستين بار است که رژيم چنين جھت گيری
ای به سمت غرب داشته است .آيا اين درست است؟
ممکن است توضيح دھيد که سابقۀ روابط متقابل رژيم و
غرب در پيش به چه صورت بوده است؟
مازيار رازی :گرچه جھت گيری کنونی به ويژه پس از
انتخاب حسن روحانی يک مھندسی از باال برای تبانی با
امپرياليزم بوده است ،اما اين موضع از سال ھا پيش در
سياست ھای رژيم مشھود بوده است و به خودی خود
تازگی ندارد .برای نمونه بيش از  ٨سال پيش در زمان
رياست جمھوری جرج بوش ،در  ١٧بھمن ،١٣٨۴
زمانی که اکثر سازمان ھای اپوزيسيون از »حمله نظامی
قريب الوقوع« آمريکا صحبت به ميان آورده و مسألۀ
»جنگ« را عمالً به بھانه ای برای سازش طبقاتی مبدل
کرده بودند )موضعی که کماکان تا ھمين اواخر نيز در
ميان اين طيف وجود داشته است( ،ما در مقاله ای دربارۀ
تھديدھای آقای بوش و جنگ »قريب الوقوع« نظامی
آمريکا چنين نوشتيم:
»بر خالف گفتار بوش انگيزۀ اصلی برای تھاجمات
نظامی به عراق )و احتماالً ايران( به ارمغان آوردن
”دموکراسی“ و آزادی نيست! ”دموکراسی“ تحميلی
بر عراق را مشاھده کرديم! يکی از انگيزه ھای مھم
حملۀ نظامی آمريکا به خاک عراق )و حمله احتمالی
به ايران( دسترسی به منابع نفتی اين کشور ھا است.
شرکتھای نظير ِاسو ،تکزاکو ،ھالی برتون )که
»ديک چينی« معاون رئيس جمھور آمريکا حدود
۶٠٠ھزار دالر در سال از آن شرکت حقوق می
گيرد(؛ و ساير شرکت ھای نفتی از توفيق اين تھاجم
نظامی ذينفع بوده و درآمد نفتی خود را برای سال
ھای سال افزايش خواھند داد .اما علت اصلی حمله
نظامی ،صرفا ً »نفت« نيز نيست .انگيزه اصلی را
بايستی در بحران اقتصادی عميق نظام امپرياليستی
آمريکا جستجو کرد.

اقتصاد آمريکا از بھار سال  ١٨) ٢٠٠٠ماه پيش از
واقعۀ  ١١سپتامبر( ،پس از يک دھه رونق اقتصادی،
دچار بحران عميقی شد .نشانۀ اين بحران اقتصادی
در سقوط تدريجی شاخص بازار بورس »نسدک«
) Nasdacکه شامل سھام بسياری از شرکت ھای
توليدی به ويژه کامپوتری می شود( ،نمايان شد؛
ھمچنان »داو جونز اينداستريال ) Dow Jones
 (Industrialزير ضرب بحران اقتصادی رفت.
شاخص بورس نسدک تا سال  ٢٠١١در حدود٣
تريليون دالر از ارزش خود را از دست داد .امروز
اين رقم به  ۴تريليون دالر رسيده است .بسياری از
سھام داران ،سرمايه ھای کالن خود را از دست
دادند .توليد صنايع بزرگ سير نزولی را آغاز کرده
و بيکاری بی سابقه ای گريبان کارگران و کارکنان
کارخانه ھا و شرکت ھا را گرفته است .ميزان
بيکاری ،چند ماه پيش از سپتامبر  ،٢٠٠١از  ٣به ۵
درصد افزايش يافت .تنھا در مدت دو سال رياست
جمھوری بوش  ٢ميليون نفر بيکار شدند .اين ارقام
حداقل در دو دھۀ گذشته بی سابقه بوده اند.
دورۀ اخير ،پايان دورۀ ”طاليی“ سياست ھای ”نئو
ليبرال“ جناح محافظه کار را نشان می دھد ،که
توسط ريگان آغاز شده و در دوره بوش پدر ادامه
يافته و پس از فروپاشی شوروی تحکيم يافته بود .اما
با آغاز دورۀ بحران اقتصادی ،تمام نقشه ھای
درازمدت دولت آمريکا به بن بست رسيد .در نتيجه،
در دورۀ پيش از واقعۀ  ١١سپتامبر ،نظريه پردازان
ھيئت حاکم آمريکا دست به کار شده تا سياست ھای
”نوينی“ را برای حل اين بحران عميق اقتصادی
ارائه دھند .اما سياست ھای طرح شده ،چندان نوين
نيز نبودند .اين ھا سياست ھايی بودند که از دو دھه
پيش و به ويژه پس از فروپاشی شوروی از سال
 ١٩٩٠در ميان ھيئت حاکم آمريکا در جريان بوده
است .آن چه امروز ”دکترين بوش“ نام گرفته است؛
ريشه در اين نظريات دارد.
جناح ”محافظه کاران نوين“ يا جناح ”شاھين“ که
امروز کل مقام ھای اجرايی ھيئت حاکم را در کابينۀ
بوش در دست گرفته ،از دھۀ پيش بر اين باور بود
که برای جلوگيری از بحران ھای اقتصادی نظير
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 ١٩٣٠در آمريکا ،می بايستی پس از دورۀ جنگ
سرد و فروپاشی بلوک شرق ،به شکل يک سويه
) (unilateralبه مسايل جھان برخورد کرد .مھره
ھای اصلی اين نظريه افرادی مانند پال والفوويچ
)نظريه پرداز اصلی( – معاون دونالد رامسفيلد؛
ريچارد چينی -معاون رئيس جمھور؛ دونالد
رامسفيلد -وزير دفاع؛ ريچارد پرل -مشاور رئيس
جمھور؛ کاندوليزا رايس – وزير امور خارجه؛
ھستند .اين باند سياسی در مقابل جناح ”کبوتر“ که
مدافع برخوردی متعادل و چندين سويه
) (multilateralبه مسايل جھانی بودند ،قرار گر
فت.
اين نظريات توسط اين باند از سال  ١٩٩١به شکل
علنی ارائه شد .برای نمونه ريچارد چينی ،وزير دفاع
وقت در کابينۀ بوش پدر ،خطاب به کميسيون دفاع
سنا در  ٢١فوريۀ  ١٩٩١در آستانۀ حملۀ نظامی به
عراق چنين اظھار داشت” :اين جنگ پيش درآمدی
بر نوع منازعاتی است که ما احتماالً در عصر جديد
با آن سروکار خواھيم داشت….غير از آسيای جنوب
غربی ،ما در اروپا ،آسيا ،اقيانوس آرام و آمريکای
التين و مرکزی نيز منافع عمده ای داريم .ما بايد
سياست ھا و نيروھای خود را به شکلی سازمان دھيم
که قادر باشند در آينده از بروز چنين خطرات منطقه
ای جلوگيری کرده و يا سريعا ً آنان را سرکوب کنند“.
گرچه اين نظريات در آستانۀ جنگ فوريۀ  ١٩٩١و
دوره شکوفايی اقتصادی آمريکا تعيين کننده نبود؛ اما
در اواخر دھۀ ١٩٩٠با آغاز بحران اقتصادی ،اين
نظريات تقويت گشته و در سال ٢٠٠٠جورج بوش با
تقلب انتخاباتی آشکار برای اجرای سياست ھای اين
جناح انتخاب شد .اتفاق  ١١سپتامبر  ٢٠٠١در واقع
مانند ھديه ای بود که به منظور به اجرا گذاشتن
سياست ھايی که طی بيش از يک دھه تدارک ديده
شده بود ،از آسمان نازل شد .چنان چه بن الدن ١١
سپتامبر را سازمان داده باشد؛ بيشترين خدمت را
برای اجرای برنامه ھای اين باند ،انجام داد.
پس از  ١١سپتامبر ھمان مواضع ،اکنون به عنوان
نظريات رسمی دولت آمريکا در سندی تحت عنوان
”استراتژی امنيت ملی اياالت متحد آمريکا“ به اين

صورت فرموله شد:
 -١حفظ و تأمين ھژمونی بالمنازع نظامی آمريکا در
جھان به عنوان تنھا ابر قدرت نظامی.
 -٢آمادگی مطلق دولت آمريکا برای حملۀ نظامی
”پيشگيرانه“ عليه ھر کشور و نيرويی در جھان که
امنيت و منافع ملی آمريکا را به مخاطره می اندازد.
-٣معافيت آمريکايی ھا در خارج از آمريکا از
ھرگونه محکوميت جنايی بين المللی.
تھاجم به خاک افغانستان و پس از آن عراق ،آغاز
اجرايی اين برنامه را در سطح جھانی به نمايش می
گذارد .تھديدات به حملۀ نظامی احتمالی به ايران نيز
بر مبنای اين سياست است.
بودجۀ نظامی دولت آمريکا در راستای تحکيم اين
سياست طرح ريزی شده است .بودجۀ نظامی آمريکا
از  ١١سپتامبر ٢٠٠١تا به امروز نزديک به ١۶٠
ميليارد دالر افزايش يافته است .با درخواست يک
بودجۀ  ٧۵ميليارد دالری از کنگرۀ آمريکا در٢۵
مارس ، ٢٠٠٣اين رقم به  ٣۵٩ميليارد دالر رسيده
است ،و به احتمال قوی در ماه ھای آينده با انتخاب
مجدد بوش ،به چند برابر آن خواھد رسيد .در عين
حال مجتمع ھای نظامی و شرکت ھای صنعتی-
نظامی نقداً دست به کار شده اند .شرکت ھايی نظير
نورت روپ ،الکھيد ،جنرال ديناميک و بوئينگ،
توليدات نظامی خود را افزايش داده اند.
آيا حملۀ نظامی به ايران قريب الوقوع است؟ گرچه
تمايل ذاتی دولت بوش بر اساس جنگ افروزی و
تھاجمات نظامی بنا شده است؛ اما بر خالف گرايش
ھای بورژوا و خرده بورژوايی اپوزيسيون که از
ابتدای قيام بھمن  ١٣۵٧برای ارسال قشون از سوی
آمريکا و جايگزين کردن آخوند ھا با يک رژيم
طرفدار غرب روزشماری کرده اند ،دولت آمريکا
ھمواره ترجيح داده است که با رژيم سرمايه داری
)آخوندی( ايران به توافق برسد .زيرا بديل بورژوايی
بھتری وجود نداشته است .سلطنت طلبان و وابستگان
به رضا پھلوی که از اعتبار سياسی کافی در ايران
برخوردار نبوده )ھرچند ھم فرياد سوسيال دموکرات
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شدن و وحدت با سايرين را بکشند(ُ .مھر و نشان
رژيم شاھنشاھی و ساواک و شعبان بی مخ ھا بر
پيشانی آن ھا برای ھميشه حک شده است .مجاھدين
که ھيچ گاه به يک بديل بورژوايی مبدل نشدند و قمار
سياسی آن ھا در مورد وابسته کردن خود به رژيم
صدام مفتضحانه با شکست روبه رو شد .اصالح
طلبان نيز بی رمق و بی عرضه از آب در آمدند.
گرچه دولت آمريکا ھمۀ اين بديل ھا را برای روز
مبادا نگاه داشته ،اما چشم انداز اصلی آن معامله با
خود رژيم جمھوری اسالمی است.

اکنون مسأله روشن است که سناريوی محتمل و در
دستور روز دول غربی نه می تواند حملۀ نظامی باشد
)اين موضوع را رژيم ايران به درستی تشخيص داده
است( و نه تحريم اقتصادی مؤثر .تحريم اقتصادی
تصميم دشواری به نظر می رسد ،زيرا کشورھايی
ھمچون روسيه ،چين ،ھند و ژاپن چندان تمايلی به
اين که قراردادھای کالن نفت و گاز خود را با ايران
بر ھم بزنند نشان نمی دھند ،به خصوص روسيه که
اخيراً نيز قرارداد تسليحاتی يک ميليارد دالری با
ايران بسته است.

واضح است که برای متعادل کردن وضعيت به نفع
خود ،امپرياليزم بايد با دو روش و يا دو زبان با رژيم
برخورد کند .زبان ماليم ،که تاکنون توسط دول
اروپايی به ويژه سه دولت بريتانيا ،فرانسه و آلمان،
اتخاذ شده و ادامه دارد .و زبان قلدر منشی و زور که
توسط بوش ابراز می گردد .در واقع اختالف اساسی
بين دولت آمريکا و دول اروپايی بر سر وضعيت
ايران وجود ندارد )اختالفات ،تاکتيکی و جرئی
ھستند( .اين دو روش ھر دو برای ھدايت کردن رژيم
ايران به صراط مستقيم طرحی شده اند») «.آيا تھديد
بوش عليه ايران واقعی است؟« ،مازيار رازی١٧ ،
بھمن – ١٣٨۴رجوع شود به نشر کارگری
سوسياليستی(«

بر خالف برخی از نيروھای اپوزيسيون که حملۀ
نظامی آمريکا را واقعی دانسته و برخی ديگری
فرجی در راستای رھايی از ّشر دولت کنونی می
دانند ،اين اقدام بنا بر وضعيت کنونی کامالً غير
محتمل است .اما حتی در صورت بروز چنين اتفاقی،
کارگران و زحمتکشان ايران به ھيج وجه از حملۀ
نظامی غرب به ايران نفعی نخواھند برد .امپرياليزم
و به ويژه امپرياليزم آمريکا ھيچ گاه برای به ارمغان
آوردن ”آزادی و دموکراسی“ به کشورھای جھان
حمله نکرده است .اشغال عراق تجربۀ بسيار خوبی
از سياست ھای ”انسان دوستانه“ دولت بوش در
منطقه است .وضعيت مردم زحمتکش عراق روز به
روز رو به وخامت گرويده است .زحمتکشان ايران
در صورت بروز چنين اتفاقی بايد به ساختن يک
جبھۀ سوم در مقابل دولت سرمايه داری ايران از يک
سو و امپرياليزم از سوی ديگر مبادرت کنند .برای
کارگران ايران مبارزات ضد سرمايه داری از
مبارزات ضد امپرياليستی جدا نيست .دولت سرمايه
داری ايران بخشی از نظام سرمايه داری جھانی است
که با وجود جنگ ھای زرگری و بی ارتباط با منافع
کارگران ميان آنان ،نھايتا ً با يک ديگر سازش خواھند
کرد…« )»بحران سياسی ايران و راه حل ھا«،
مازيار رازی ٢٢ ،تير  ،١٣٨۵سايت ديدگاه(.

ھمچنين در مقاله ای به تاريخ  ٢٢تير  ١٣٨۵چنين
نوشتيم:
»… پس از تجربۀ فاجعه آميز در عراق ،تناسب قوا
به ضرر غرب تغيير کرده است و يک حملۀ نظامی
توسط آمريکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار
قرار گيرد .دولت آمريکا برای مدت طوالنی مجبور
است در عراق باقی بماند و به اندازۀ کافی توان يک
حملۀ نظامی به ايران را ندارد .در واقع می توان
اذعان داشت که در سطح جھانی تناسب قوا به ضرر
امپرياليزم آمريکا است .اقدامات ضد امپرياليستی
دولت چاوز در ونزوئال و انتخاب اخير اوو مورالس
در بوليوی ھمه نشانگر به بن بست رسيدن سياست
ھای دولت بوش برای ”حل مشکالت جھان“ و
استقرار ”دموکراسی“ )!( است.

در واقع چرخش اساسی دولت ايران نسبت به دولت
آمريکا به سال ھای پيش از دورۀ احمدی نژاد بر می
گردد .بالفاصله پس از اشغال خاک عراق توسط دولت
آمريکا ،اقتدار گرايان چرخشی در سياست خود نسبت به
دولت آمريکا نشان دادند .در رأس اين چرخش سياست
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رفسنجانی قرار گرفته بود .فصلنامۀ »راھبرد« که از
سوی مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته به مجمع
تشخيص مصلحت نظام ايران منتشر می شود ،در
نخستين شمارۀ خود پس از اشغال عراق ،طی مصاحبه
ای  ٢۴صفحه ای با اکبر ھاشمی رفسنجانی ،رئيس اين
مجمع ،به نقش مجمع در حل مشکالت ميان ايران و
آمريکا پرداخته بود .او در اين مصاحبه ذکر می کرد که
»ما به عنوان مسلمان ھيچ مشکلی نداريم که ھريک از
مسائل خارجی را که گريبانگير ماست حل کنيم … ما
اصلی در اسالم داريم و آن تقدم مصلحت اقوا بر
مصلحت ضعيف است … اصالً مجمع تشخيص مصلحت
از اين خاستگاه به وجود آمده است «.وی ضمن اشاره به
نظريۀ خمينی مبنی بر اين که نماز و روزه را ھم می
توان به خاطر مصلحت نظام تعطيل کرد ،ادامه می داد:
»اين که بياييم کشورمان را به خطر بيندازيم و خيال کنيم
داريم اسالمی عمل می کنيم ،اسالمی نيست «.وی در اين
مصاحبه اذعان کرد که دستگاه سياست خارجی ايران به
دليل کم تجربگی دست اندرکارانش در موارد زيادی
فرصت ھايی را از دست داده اما اکنون به شرايطی
رسيده است که مسائل سياسی دنيا را می فھمد و می تواند
تجزيه و تحليل کند!
ميليتانت :پس در دورۀ احمدی نژاد سياست تندروانه او
بر سر چه بوده است؟
مازيار رازی :بديھی است که سخنان »تند« احمدی نژاد،
در دوره پيش ،عمدتا ً به منظور عوامفريبی و کسب
رضايت پايه ھای حزب ﷲ رژيم در ايران و منطقه
طراحی شده بود .دولت احمدی نژاد از يک سو برای
جلب پايه ھای حزب ﷲ در منطقه با بن الدن )القاعده(
در رقابت قرار داشته و از سوی ديگر طريق اين
عوامفريبی ھا می توانست دولت خود را در عراق،
فلسطين ،افعانستان و سوريه ،به عنوان »رھبر« حزب
ﷲ و جھان »اسالم«عليه دول غربی نشان دھد .از سوی
ديگر در ايران فشارھای گرايش ھای حزب ﷲ و بسيجی
)ﷲ کرم ھا و مصباح يزدی ھا( احمدی نژاد را برای
حفظ پايه ھای خود وادار به اين نوع عوامفريبی ھا می
کرد.
اما ،علت اصلی جدال ھسته ای بين دولت احمدی نژاد،
در دوره پيش ،و دول غربی ريشه در جايی ديگری

داشت .مسألۀ اصلی ريشه در بحران اقصادی ايران در
سۀ دھه پيش از آن بود .جنگ  ٨ساله با عراق و
محاصره اقتصادی بيش از دو دھه اقتصاد ايران را چنان
دگرگون کرد که رژيم خطر از دست دادن قدرت خود را
چند سال پيش درک کرد و جھت گيری به سوی غرب را
آغاز کرد .مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ١٣٨١
چراغ سبز را به دول غربی برای سرمايه گذاری در
ايران )بدون محدوديت( نشان داد .البته سرمايه داری
جھانی از روز نخست سقوط حکومت »شاھنشاھی« در
ايران و انقالب بھمن  ،١٣۵٧در تدارک بازگشت اقتصاد
ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جھانی
بوده است .تحريم ھای اقتصادی ،جنگ افروزی از
طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سالح
ھای سبک ،سنگين و شيميايی در اختيار دولت وی برای
مقابله با ايران ،تقويت جناح ھای »معتدل«» ،اصالح
طلب« در درون ھيئت حاکم و غيره ،ھمه دال بر سياست
فوق بوده است .آن چه سرعت بازسازی يک سرمايه
داری مدرن را ھمواره به تعويق می انداخت ،ناھماھنگی
جناح »اقتدارگرا« با جناح ديگر بود .به عبارت ديگر
آنچه از انقالب توده ای  ١٣۵٧به دست آمد حفظ ھمان
دولت سرمايه داری شاھنشاھی بود ھمراه با تغيير يک
حکومت پادشاھی ديکتاتوری به يک حکومت آخوندی
ديکتاتوری .بديھی است که شکل حکومتی آخوندی با
دولت سرمايه داری خوانايی نداشته و ھمواره از درون
رژيم يک گرايش »اصالح طلب« برای منطبق کردن
شکل حکومتی با دولت سرمايه داری بروز کرده است .و
ريشه تمامی تناقضات درونی ھيئت حاکم نيز تا به امروز
در اين امر نھفته است.
امروز با روی کار آمد جناح به اصطالح »ميانه رو« و
»معتدل« که در واقع برای پُر کردن شکاف ميان ساير
جناح ھای رقيب بورژوازی در شرايط حا ّد داخلی و
خارجی نظام در کليت خود به ميدان آورده شده ،اين سد
اساسی از سر راه کنار رفته است .سرمايه داری جھانی
برای انتقال سرمايه ھای خود به ايران و اعمال استثمار
مضاعف بر کارگران ،امنيت سرمايه و ضمانت اجرای
قوانين بين المللی را طلب می کند .تدارک برای اين
زمينه سازی ھا و تسھيالت ،از سال ھای پيش آغاز شده،
و در اجالس  ١٧ژوئن  ٢٧) ٢٠٠٢خرداد  (١٣٨١سران
 ١۵کشور اتحاديۀ اروپا در لوکزامبورگ ،رسميت يافت
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و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر  ٢٠٠٢آغاز شد.
تا به امروز بسياری ازشرکت ھای اروپايی در ايران
سرمايه گذاری کرده اند .وقفه ھای کوتاه تنھا برای
اعمال فشار بر رژيم بوده که اين نيز با توافقات جديد به
زودی به پايان می رسد.
از سوی ديگر ،پس از تجربۀ فاجعه آميز در عراق
تناسب قوا به ضرر غرب تغيير کرد و يک حملۀ نظامی
توسط آمريکا و متحدانش نمی توانست در دستور کار
قرار گيرد .دولت آمريکا برای مدت طوالنی مجبور بود
در عراق باقی بماند و به اندازۀ کافی توان يک حملۀ
نظامی به ايران را نداشت .در واقع می توان اذعان داشت
که در سطح جھانی تناسب قوا به ضرر امپرياليزم
آمريکا بود.
در دور نخست رياست جمھوری احمدی نژاد نيز اين
جھت گيری آشکارتر و محکم تر به پيش رفت .احمدی
نژاد و خامنه ای با وجود زبان تھديد آميزشان عليه
اسرائيل و آمريکا ،گام ھايی عملی برای نزديکی به
دولت آمريکا برداشتند .دراين جا تنھا به چند نمونه در
سال  ١٣٨۶اکتفا می شود:
*ارديبھشت  :١٣٨۶خامنه ای ،روز چھارشنبه٢۶
ارديبھشت  ،١٣٨۶اعالم کرد که ايران با آمريکا
دربارۀ عراق مذاکره خواھد کرد .خامنه ای گفت:
»وزارت خارجۀ ايران به درخواست دولت عراق
تصميم گرفت در يک گفت و گوی رو در رو با
آمريکايی ھا ،مسئوليت و وظايف آنان را در قبال
امنيت عراق يادآوری و با آن ھا اتمام حجت کند «.او
ادامه داد که آمريکايی ھا برای گفت و گو با ايران
درخواست کتبی داده اند .خامنه ای تغيير در سياست
ھای ايران در قبال آمريکا را رد کرد و گفت:
»کسانی که تصور می کنند جمھوری اسالمی،
سياست منطقی و صد در صد قابل دفاع خود را در
نفی مذاکره و ارتباط با آمريکا تغيير می دھد ،سخت
در اشتباه است«.
در ھمان مقطع احمدی نژاد در جريان سفر به امارات
در پاسخ به سؤال يک خبرنگار مصری در خصوص
روابط ايران و مصر گفت :در مورد رابطه با مصر
به طور قاطع به دنبال تجديد روابط ھستيم و اگر

دولت مصر اعالم آمادگی كند ،در اولين فرصت
سفارت ايران را در اين كشور داير خواھيم كرد.
احمدی نژاد برقراری رابطۀ رسمی ايران و مصر را
به نفع دنيای اسالم دانست و گفت :دو ملت شديداً به
ھم عالقه مند ھستند و مصر سرمايۀ بزرگی برای
دنيای اسالم است )ايرنا چھارشنبه  ٢۶ارديبھشت
 .(١٣٨۶الزم به ذکر است که دولت مصر بدون
توافق با آمريکا چنين ارتباطی را ايجاد نمی کرد.
* تير  :١٣٨۶آقای ھشيار زيباری ،وزيرخارجۀ
عراق در گفتگو با خبرگزاری ھا گفت که به زودی
سفيران ايران و آمريکا در عراق بار ديگر در بغداد
به گفتگو می نشينند و مقامات عراقی نيز در اين
نشست آنان را ھمراھی خواھند کرد .آمريکا نيز
آمادگی خود را برای آغاز دور تازه ای از مذاکره
اعالم کرده و در ايران ،منوچھر متکی
وزيرامورخارجه اين کشور گفته بود که در صورتی
که آمريکايی ھا رسما ً از طريق سفارت سوئيس در
تھران درخواست مذاکره با ايران بدھند ،دولت ايران
به درخواست آنان پاسخ مثبت خواھد داد و احتمال
گفتگو با آمريکا در آينده نزديک وجود دارد) .بی بی
سی  ٢٧تير .(١٣٨۶
و باز در ھمان تاريخ كميسيون دفاعی مجلس عوام
انگليس در گزارشی دربارۀ عمليات نظاميان اين
كشور در افغانستان خواستار »گفتمان سازنده« و
»اعتمادسازی« غرب با ايران برای كمک به حل
مشكل جاری افغانستان شد .در اين گزارش عالوه بر
استقبال از نقش ايران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
از مرز مشترک با افغانستان و مشاركت ايران در
طرح ھای توسعۀ غرب اين كشور آمده بود» :اين
موارد بر نياز عاجل غرب به ويژه اياالت متحده و
بريتانيا به انجام گفتمان سازنده و اعتمادسازی در
روابط ،با بخشھای دولت ايران و شاخهھای آن تأكيد
دارد« ) ايرنا  ٢٧ ،تير.(١٣٨۶
به ھمين ترتيب در تيرماه سال  ،١٣٨۶سازمان ديده
بان حقوق بشر از وزارت دفاع آمريکا خواسته بود
که پنج تن از وابستگان به رژيم را که از حدود ھفت
ماه پيش از اين تاريخ در عراق بازداشت کرده بود،
تحويل مقام ھای قضايی عراق دھد يا در غير اين
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صورت آن ھا را آزاد کند .پنج مقام ايرانی که آمريکا
آن ھا را متھم به خرابکاری می کرد ،روز ١١
ژانويۀ  ٢٠٠٧در پی يورش نيروھای آمريکايی به
دفتر نمايندگی ايران در شھر اربيل در ناحيۀ
کردنشين شمال عراق دستگير شده بودند .ايران آن ھا
را »ديپلمات« معرفی می کرد ،اما ارتش آمريکا می
گفت که آن ھا عوامل مرتبط با سپاه پاسداران ھستند
که به شورشيان عراقی کمک می کرده اند )بی بی
سی  ٢۶تيرماه (١٣٨۶
* مرداد  :١٣٨۶احمدی نژاد با نمايندۀ مستقيم »سيا«
آقای کرزای وارد مذاکرۀ نزديک شد .الزم به ذکر
است که آقای کرزای دو ھفته پيش از ديدار با احمدی
نژاد ،با آقای بوش در آمريکا مالقات داشته است و
محققا ً چراغ سبز را از وی برای مالقات با احمدی
نژاد دريافت کرده بود.
مواضع رسمی دولت احمدی نژاد ،در پيش ،با تأييد خامنه
ای مشخصا ً در سال ھای پيش به طور پيگير و
سيستماتيک در راستای تدارک برقراری رابطۀ نزديک
با اياالت متحده ،منتھا از موضع باال برای کسب امتياز
در مذاکرات بوده است .تنھا اين وقايع آشکار و روشن
برای کسانی پنھان و تاريک باقی مانده است که يا از
تحليل وقايع سياسی و جھانی عاجزند و يا تمايالت ذھنی
و باطنی خود را بر واقعيت ھای عينی الويت می دھند.
حتی اقدامات رژيم ايران در اواخر دور دوم رياست
جمھوری احمدی نژاد ،مانند برگزاری مانور ده روزه در
تنگۀ ھرمز )رزمايش مدافعان واليت  ،(٩٠به دنبال
رويدادھای مھم ديگری نظير آغاز دور جديد تحريم ھا با
محوريت بانک مرکزی و صنايع نفتی -پتروشيمی
جمھوری اسالمی ،انفجار تأسيسات نظامی سپاه در بيدگنه
و وقوع انفجاری مشابه در اصفھان ،حمله به سفارت
بريتانيا ،اعالم تصرف ھواپيمای جاسوسی آر کيو ١٧٠
آمريکا در ايران ،ترور دانشمندان صنايع ھسته ای و
غيره ،مجدداً بحث »حملۀ نظامی« را در صدر اخبار
آورد .منتھا باز در ھمان مقطع ھم تأکيد داشتيم که اين ھا
صرفا ً نشانه ھای »جنگ سرد« است.
اما افزايش تحريم ھا و به ويژه تدارک برای تغيير رژيم
اسد به مثابۀ تنھا متحد رژيم جمھوری اسالمی در منطقه،

موقعيت رژيم را در چانه زنی پايين آورد ،و آن را وادار
به برقراری مناسبات مسالمت جويانه تر با امپرياليزم
نمود .برآيند اين تغييرات ،روی کار آوردن حسن
روحانی به عنوان نمايندۀ گرايش محافظه کار و مورد
توافق ساير جناح ھای رژيم بوده است.
ميليتانت :در وضعيت کنونی چه تغييری در وضعيت
جنبش کارگری حاصل می گردد؟
مازيار رازی :ھمان طور که پيش از انتخابات رياست
جمھوری امسال عنوان کرديم ،در چنين وضعيتی )حسنه
شدن روابط غرب با دولت سرمايه داری ايران در آيندۀ
نه چندان دور( ،جنبش کارگری ايران وارد مرحلۀ نوينی
از حيات سياسی خود می گردد .احيای يک نظام سرمايه
داری »مدرن« و منطبق به سياست ھای بانک ھای
جھانی و نظام سرمايه داری جھانی در دستور روز
سرمايه داری ايران قرار گرفته است .اين روند به مفھوم
تداوم سرمايه گذاری ھای خارجی به ايران خواھد بود.
سرمايه داری بين المللی در دورۀ آتی با وارد کردن
وسايل يدکی ،تعليم دادن تکنيسين ھا و تکنوکرات ھا،
مديران حرفه ای ،وارد صحنۀ بکر اقتصادی ايران
خواھد شد .البته اين روند ساده و خطی و بدون دردسر
نخواھد بود .ھمانند دورۀ پيش ناھنجاری ھايی به دنبال
خواھد داشت )ما در اين جا در مورد زمان تحقق فوری
اين تحول صحبت نمی کنيم ،بلکه تحليلی در مورد روند
– ناھنجار و درازمدت -رابطۀ دولت ايران با دول
غربی سخن به ميان می آوريم(.
به گردش افتادن چرخ ھای کارخانجات ،ھمراه است
با اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از
گذشته .در ابتدا با اشتغال کارگران ،به تدريج نا اطمينانی
و نا امنی شغلی )ترس از دست دادن شغل( در ميان
کارگران کاھش يافته ،و اين روند به نوبۀ خود اعتماد به
نفس در ميان کارگران را تقويت خواھد کرد .اما اين
روند به اين جا خاتمه نخواھد يافت .سرمايه داری نوپا و
مدرن که سال ھای سال به علل مختلفی نظير جنگ،
سرکوب ،سياست ھای اشتباه اقتصادی و ندانم کاری
ھای سران رژيم از معرکه عقب افتاده است ،برای
جبران عقب افتادگی ،مجبور به اعمال شدت »کار«
خواھد شد .ماشين آالت نوين و پيشرفته ،مديران
تحصيلکرده و وارد به امور مديريت ،برنامه ريزی ھای
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»عقاليی« اقتصادی ،شدت کار را در ميان کارگران
افزايش داده و در نتيجه کارگران را محکوم به تحمل
استثمار مضاعف خواھد کرد .استثمار مضاعف ،ھمراه
با اعتماد به نفس در درون طبقۀ کارگر ،خود نشانگر
مرحلۀ نوينی از مبارزات کارگری است.
برای نخستين بار در بيش از دو دھه حاکميت سرمايه
داری ،تضاد »کار« و »سرمايه« به شکلی ملموس تر و
مشخص تر از پيش ظاھر می گردد .ھمچنين ابزار کار
سرمايه داران و کارگران نيز تغيير خواھد کرد .اگر در
گذشته تحميل يک »قانون کار« قرون وسطی ای ھمراه
با سرکوب عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛
در دورۀ آتی» ،قانون کار« نوين ظاھراً منطبق با قوانين
و عرف ھای بين المللی تدوين می گردد .ابزار کار
سرمايه داران برای اعمال استثمار مضاعف ،ايجاد
نھادھا )تشکالت کارگری زرد( و قوانينی است که مورد
پذيرش بانک ھای بين المللی و دول سرمايه داری جھانی
قرار گيرد.
بديھی است که کارگران ايران برای سازماندھی
مبارزات ضد سرمايه داری خود وارد مرحلۀ نوينی
خواھند شد .ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری در محور
مطالبات کارگری است .اما تشکل ھای مستقل کارگری
به شکل خودجوش و يا توسط »سازمان بين المللی کار«
ايجاد نمی گردد؛ و چنان چه ايجاد گردد در تقابل با
مطالبات محوری کارگران )حق اعتصاب؛ کنترل
کارگری؛ افرايش دستمزدھا متناسب با نرخ تورم و
غيره( قرار خواھد گرفت .تشکل ھای مستقل کارگری
تنھا می تواند توسط خود کارگران ايجاد گردد .برای
تدارک چنين تشکلی ،کسب اعتماد به نفس و يافتن اشکال
خودسازماندھی مسألۀ اساسی است .اين امر شدنی نيست
مگر با حضور فعال کارگران در صحنۀ سياسی و
رعايت دموکراسی کارگری توسط تمامی فعاالن
کارگری .برای مداخلۀ مؤثر در جنبش کارگری؛ تدوين
يک برنامۀ عمل کارگری متکی بر مطالبات دمکراتيک
و صنفی و انتقالی کارگران در دستور روز قرار می
گيرد.
برخالف نظرگاه سردمداران دولت سرمايه
داری ،کارگران ايران به زانو در نيامده اند .پراکندگی و
بحران سياسی )نبود رھبری در درون جامعه و انحرافات

سياسی و تشکيالتی( وجود دارد؛ اما کماکان مبارزات
کارگری و ضد استبدادی ادامه يافته است.
زحمتکشان ايران ھم تجربۀ تاريخی )انقالب بھمن ماه
 (١٣۵٧و ھم تجربۀ تشکيالتی را دارند .ھيچ يک از
قشرھای تحت ستم جامعه و حزب ھای مختلف سياسی
اپوزيسيون در چنين موقعيتی نيستند.
انقالب بھمن  ١٣۵٧ايران بيش از ھر چيز ،بيانگر آغاز
يک دوره مداخلۀ توده ھای ميليونی در تعيين سرنوشت
نظام اجتماعی بود .طبقۀ کارگر بدون ھيچ تجربه قبلی و
از درون سال ھا اختناق ديکتاتوری نظامی
»شاھنشاھی« ،دخالتی انجام داد که از نظر وسعت و
عمق ،در نوع خود بی نظير بود .انقالب  ١٣۵٧نمونه
بارزی بود از اينکه چگونه يک جنبش توده ای در جريان
تکاملش می تواند قدرت سياسی و نظامی يک ديکتاتوری
وحشی بورژوايی متکی بر امپرياليزم را درھم کوبد .چه
کسی يک سال پيش از سرنگونی نظام شاه ،که از حمايت
کامل نظام امپريالستی به ويژه دولت آمريکا برخوردار
بود ،تصور می کرد که انقالب بھمن ١٣۵٧صورت گيرد
و شاه سرنگون گردد؟
برای نخستين بار در تاريخ ايران ،در مدت زمان
کوتاھی ،عالی ترين اشکال خودسازماندھی توده ھا،
يعنی شوراھای کارگران ،دھقانان و سربازان و کميته
ھای اعتصاب و محله ھا و غيره شکل گرفتند .جنبش
زنان که سال ھا در حالت سکون به سر می برد ،در دفاع
از حقوق مساوی وارد صحنه مبارزاتی شد .جنبش مليت
ھای تحت ستم )کردھا ،عرب ھا ،بلوچ ھا و مردم ترکمن
صحرا( برای کسب حق تعيين سرنوشت با روحيۀ قاطع
وارد کارزار مبارزه شد .مبارزات بيکاران برای شغل و
بيمه ھای اجتماعی ،جنبش دانشجويی برای نظارت بر
نظام آموزشی و استقالل آن از دولت و غيره در انقالب
مشاھده شدند .کليۀ اين تجارب در پوست و استخوان
کارگران و زحمتکشان باقی مانده و در وضعيت بازگشت
نظام سرمايه داری متعارف و کاھش سرکوب ھا ،در
سطح عالی تری مجدداً تکرار خواھند شد .طی  ٢٩سال
اختناق و سرکوب ،طبقۀ کارگر ايران نشان داد که يک
لحظه دست از مبارزه برنداشته است.
در طول سال ھای گذشته ،مبارزات کارگران ،ھر چند به
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طور پراکنده ھمواره بدون وقفه ھمراه با اعتراضات
دمکراتيک در کشور وجود داشته است  .پس از انتخابات
 ١٣٨٨نيز شاھد دو سال اعتراضات سيستماتيک ،عموما ً
در سطح دمکراتيک ،بوديم .منتھا اين مبارزه بدون ستون
فقرات و نيروی ھدايت کنندۀ خود فقط برای مدت کوتاھی
دوام می آورند و می توانند خود را حفظ کنند )نگاه به
تجربيات گران بھايی مانند ايجاد تشکل ھای مختلف
کارگری از اواسط دھۀ  ،١٣٨٠اعتصاب سنديکای
شرکت واحد و غيره ،و ھمين طور اعتراضات پس از
انتخابات  ،١٣٨٨ھمگی اين را اثبات می کنند(
کارگران ايران برای تحقق خواست ھای نھايی خود در
راستای تشکيل حکومت کارگری و برکناری کامل نظام
سرمايه داری ،نياز حياتی به تشکيل حزب پپيشتاز
کارگری خواھند داشت .بدون سازماندھی حزب پيشتاز
کارگری ،نه فقط دستاوردھای مبارزات جنبش کارگری
و کمونيستی باقی نخواھد ماند ،بلکه وظايف نھايی
کارگران در راستای استقرار حکومت کارگری ھرگز به
فرجام نخواھد رسيد.
ميليتانت :به نظر شما شعارھای محوری جنبش کارگری
در وضعيت کنونی چه بايد باشد؟
مازيار رازی :به نظر من شعارھای محوری سياسی
جنبش کارگری و مارکسيست ھای انقالبی امروز از
قرار زيرند:
* پيش به سوی تدارک تشکيل حزب پيشتاز کارگری
* پيش به سوی تدارک سرنگونی نظام سرمايه داری و
کوتاه کردن دست ھای امپرياليزم
* پيش به سوی تدارک انقالب کارگری – سوسياليستی
در عين حال شعارھای دمکراتيک نيز مطرح ھستند که
در راس آن
* مبارزه برای آزادی تمام زندانيان سياسی به ويژه
کارگران زندانی
است.
 ۴مھر ١٣٩٢

انتخابات ،دولت روحانی و مسألۀ زنان
توضيح :مطلب زير ،متن پياده شدۀ گفتگوی رفيق مانا
)فعال سياسی مستقل( با سارا قاضی ،از فعالين گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران ،پيرامون انتخابات رياست
جمھوری ،پيروزی روحانی ،و مسائل و مطالبات زنان
است.
رفيق سارا قاضی ،اولين سؤال من در رابطه با وضعيت
کنونی زنان ايران ھست .ارزيابی شما از اين وضعيت
چيست؟
وضعيت »زنان« ايران البته بستگی دارد به طبقه ای که
به آن تعلق دارند .اگر ما تمرکز را روی زنان کارگر و
زحمتکش بگذاريم ،بايد بگويم که آن ھا امروز ،ھم از
نظر طبقاتی و ھم از نظر حقوق دموکراتيک که ستم
جنسی بخشی از آن است ،به شدت تحت ستم ھستند.
آيا ممکن ھست اين تحت ستم جنسی و طبقاتی را بيشتر
توضيح بدھيد؟
بله حتما ً .يعنی از نظر طبقاتی تحت ستم سرمايه داری
ھستند ،مثل مردھا! و در مناسباتی مثل کارگر و
کارفرما .و از نظر جنسی ،که در محيط کار به ستم
مضاعف ھم خوانده می شود ،نمونه اش را می توانيم در
مثال دستمزد ببينيم .کارگر مرد و کارگر زن در ازای
انجام يک کار مشخص مشترک ،دستمزدھايی متفاوتی
می گيرند .در اين حالت دستمزد زن کارگر برای انجام
ھمان کار از دستمزد مرد کارگر کمتر است .و از جھات
اجتماعی ،ستم جنسی ھم از کسی پنھان نيست و واضح
است .از رفتار در کوچه و خيابان ھا با زنان و دختران
ما گرفته تا طرزی که با آن ھا در خانواده ھا رفتار می
شود.
از نظر شما انتخاب روحانی می تواند تأثيری در وضع
زنان کارگر و اقشار کم درآمد داشته باشد؟
ج .٣نه ،قطعا ً نه!
چرا نه؟ چشم انداز شما چيست؟
ببينيد ،روحانی جزء الينفک اين رژيم بوده و ھست؛
کسی که در بسياری از تصميم گيری ھای اساسی ،نقش
تعيين کننده داشته ...روحانی در سال  ٧٨که دبير
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شورای عالی امنيت ملی بود ،دانشجويان و مردم
معترض کوی دانشگاه را اوباش خوند و گفت که بايد با
آن ھا به شديدترين وجه برخورد کرد .ھمين اواخر ھم
دقيقا ً با تکرار حرف ھای خامنه ای ،اعتراضات  ٨٨را
»لشکرکشی« خيابانی توصيف کرد و حاال ھم مالحظه
کنيد که وزير دادگستری اش کسی مثل پورمحمدی است.
روحانی ميانه رو ،جسارت کوچکترين تصميم گيری را
ِ
بدون تأييد خامنه ندارد .پس برای مردم تحت ستم ما ھيچ
فرقی نمی کند که کدام جناح ،حکومت می کند ،تمام اين
جناح ھا نھايتا ً در درون دولت سرمايه داری جمھوری
اسالمی خالصه می شوند .زنان ما بايد از اميد به اين يا
آن دستگاه حکومتی دست بکشند و تصوير کلی را ببينند؛
تصور کلی ھم ،به نظر من ،اين ھست که ھيچ جريان
بورژوايی ،از اقتدارگرايانش گرفته تا دموکرات
ترينشان ،ھرگز نخواھند توانست مطالبات طبقۀ کارگر و
اقشار تحت ستم را که زنان بخش بزرگی از آن ھا تشکيل
می دھند ،برآورده کنند .فقط يک نمونه اش اين است که
اجرای مصوبۀ افزايش مرخصی زايمان مادران از  ٦ماه
به  ٩ماه و مرخصی تشويقی پدران که در سه ماه آخر
دولت احمدی نژاد مطرح شده بود ،لغو شد .يا اين که
احمدی مقدم ،فرماندۀ نيروی انتظامی اواسط تيرماه اعالم
کرده بود که آمدن دولت جديد ،تغييری در گشت ارشاد
ايجاد نمی کند .خالصه اگر تأمين اين حداقل مطالبات
ممکن بود ،رژيم قبلی باقی می ماند و اصوالً انقالب سال
 ۵٧ھم پيش نمی آمد.
پس با اين حساب زنان نمی بايست در انتخابات شرکت
می کردند و از روحانی حمايت می کردند؟ درست است؟
بله ،کامالً درست است .البته نظر گرايش ما در انتخابات
اين بود که انتخابات را بايد »تحريم فعال« کرد .يعنی نه
تنھا نبايد در انتخابات شرکت کرد ،بلکه بايد از فضای
نسبتا ً باز انتخابات نھايت استفاده را کرد تا مطالبات
طبقاتی کارگران و مطالبات دمکراتيک برجسته بشود.
تاکتيک تحريم فعال به ھمين معناست .پيشنھاد ما اين بود
که يکی از فعالين کارگری زندانی به شکل سمبليک به
عنوان کانديد انتخاب و مورد حمايت واقع بشود؛ يعنی
گفته شود که »تا زمانی که نمايندۀ حقيقی ما در زندان
ھست ،ما اين انتخابات را غيردمکراتيک می دانيم و
بنابراين در آن شرکت نمی کنيم« .به ھمين ترتيب از
طرف ديگر اين پيشنھاد ھم مطرح شد که زنان می توانند

در انتخابات يا مطرح ساختن شعارھای مناسب و مرتبط
با سطح آگاھی جامعه ،در مقابل انتخابات موضع متحدی
بگيرند؛ مثالً اين که :تا قطع کامل ھرگونه آزار و تجاوز
جنسی به زنان زندانی و يا قطع تجاوز بدنی نسبت به
بستگان زندانيان که به مالقات آن ھا می روند ،انتخابات
را تحريم خواھيم کرد .به اين ترتيب می توانستيم يک
جبھۀ تازه ،مبارز و حاضر در صحنه را با اتکا به يک
نيروی جمعی به وجود بياوريم که حتی بعد از انتخابات و
در ھمين دوران روحانی می توانست ادامه داشته باشد و
ھمواره زنان طبقۀ کارگر و اقشار تحت ستم را حول
محور اين شعارھا بسيج کند.
آيا می توانم بپرسم نظر شما نسبت به دولت روحانی و
خاتمی چيست؟ چه فرقی بين اين دو دولت می بينيد؟
بله .تفاوت دوران خاتمی با امروز روی مسألۀ روابط
خارجی رژيم ھست .در دوران خاتمی رژيم ھنوز در
مقابل غرب ،خم نشده بود .اما امروز به علت تحريم ھا
کمر رژيم شکسته است .به ھمين دليل ھم ھست که به
نظر ما اين انتخابات کامالً از جانب خامنه ای و جناحش
مھندسی شده بود.
چرا می گوييد که مھندسی شده بود؟ به چه دليل
مھندسی شده بود؟
منظور از مھندسی شدن اين است که خامنه ای و جناحش
بايد مھرۀ قابل قبولی را برای سازش با غرب ارائه می
کردند و از طرف ديگر ،اين فرد بايد شخصی می بود که
مورد قبول تمام جناح ھای رژيم ھم قرار می گرفت و
روحانی دقيقا ً چنين مھره ای بود.
بسيار خوب! پس با در نظر گرفتن اوضاع سياسی
کنونی ،چه انتظاری از دولت روحانی ميشود داشت؟
برای رژيم مھم ترين مسأله در حال حاضر سازش با
آمريکا است و اصوالً روحانی مھره ای بود که بايد برای
ھمين منظور به اصطالح »انتخاب« می شد .حاال وقتی
اين ھا به روابطی متعادل با ھم برسند ،درھای ايران به
روی سرمايه داری غرب باز می شود ،و آن وقت برای
جوامع غربی و امنيت سرمايه ھای آن ھا ضروری می
شود که رژيم ايران به ظاھر ھم که شده باشد در بعضی
از اين مسائل ،مثل برخی حقوق اجتماعی زنان و حتی
ايجاد اتحاديه ھای کارگری زرد کوتاه بياد و در نتيجه در
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جو اختناق کنونی فضايی ھر چند ناچيز می تواند باز
بشود که امکان فعاليت ھای مستقل را خصوصا ً برای
مطالبات زنان باز کند .البته اين که آيا چنين
»روزنه«ھايی يک فرصت ھستند يا خطر ،تماما ً بستگی
به نيروھای انقالبی دارد.
نکتۀ مھم که در اين جا ،نبايد فراموش بشود اين است که
پيشرفت مطالبات زنان تحت ستم و زحمتکش ما ،رابطۀ
مستقيم با رشد مبارزات طبقۀ کارگر دارد ،چون بخش
مھم و بزرگی از اين مطالبات ھمان مطالبات کارگران
مرد ھم ھست و در نتيجه شعارھای طبقۀ کارگر،
شعارھای اين زنان ھم ھست ،مثل حق کار ،دستمزد
متناسب با تورم ،مسکن ،بيمه ھای بيماری ،بيکاری،
اجتماعی و ...اين شعارھا مرد و زن ندارد ،ولی امروز
برای زنان بيکار که سرپرست خانواده ھم ھستند ،برای
زنان کارگر و کم درآمد ھمۀ اين ھا مسأله است ...گرانی
و تورم کمر ھمه را شکسته ،به خصوص زنان ما که در
برابر قانون از ھيچ حمايتی برخوردار نيستند.
سارا جان ،اشاره کردی که مطالبات و مبارزات زنان با
مبارزات طبقاتی ارتباط پيدا می کند ،چرا؟
چون تجربۀ حتی جوامع پيشرفتۀ سرمايه داری تاکنون
نشون داده که در نظام سرمايه داری در نھايت تنھا
مطالبات زنان بورژوا -فمينيست ھست که برآورده می
شود و وضعيت زنان کارگر و زنانی که به اقليت ھای
ملی تعلق دارند و عموماً کم درآمد ھستند ،طبق قانون
فرقی نکرده و از آن جايی که کارگران در اين جوامع
ھمواره تحت ستم طبقاتی قرار دارند ،پس وضع زنان اين
طبقه ھم ھمواره به ھمان شکل دو ستم طبقاتی و ستم
جنسی باقی مانده است .از طرف ديگر تجربۀ پيروزی
انقالب اکتبر  ١٩١٧شوروی عمالً ثابت کرد که با رھايی
طبقۀ کارگر از بند ستم طبقاتی ،ساير اقشار تحت ستم
باألخص زنان توانستند با شرکتشان در انقالب و بعد از
انقالب ،مطالبات دموکراتيک خودشان را به دست
بياورند و با سھيم شدن در قدرت سياسی و اجتماعی ،در
برچيدن ستم جنسی موفق شوند .مثالً شوروی اولين
کشوری بود که در آن زنان نه تنھا به حق رأی ،که به
کليۀ حقوق برابر در قانون دست يافتند ،آن ھم سال ھا
پيش از اين که زنان در اروپای غربی به حق رأی يا
ھرگونه تساوی حقوق با مردان رسيده باشند .به طور
فشرده بايد گفت که مسألۀ ستم جنسی با زايش جامعۀ

طبقاتی به وجود آمد ،با مرگ آن ھم نھايتا ً از بين می رود
و ھيچ مسير ميان بُر يا راه ديگری وجود ندارد.
پس به اين ترتيب چه چشم اندازی در رابطه با مبارزات
زنان داريد؟
بله ،ھدف نھايی سرنگونی اين رژيم و برچيدن نظام
سرمايه داری است که در آن بحثی نيست! مشکل اين
جاست که چگونه بايد به اين ھدف رسيد .به نظر ما بايد
در تدارک حزب پيشتاز انقالبی بود .يا اين که بايد برای
اين معما راھی داشت و آن را حل کرد که چرا با وجود
تقريبا ً دو سال اعتراضات پی در پی در خيابان ھا پس از
انتخابات  ،٨٨با وجود رشد آگاھی جامعه در نتيجۀ اين
مبارزات و در شرايطی که اتفاقا ً زنان خسته از توھين و
تحقير و سرکوب روزمره در صف اول مبارزات
دموکراتيک خودشان بودند ،جمھوری اسالمی توانست
انتخابات  ٩٢را به بھترين شکل ،به نفع خودش مھندسی
کند و بسياری از ھمان زن ھا را با وعده ھای انتخاباتی
روحانی به پای صندوق رأی بکشد؟ چطور اين آگاھی
ناشی از مبارزات عموماً دموکراتيک ،ناگھان از بين
رفت و خنثی شد؟ ما اين را در نبود »حزب پيشتاز
انقالبی« می بينيم.
ولی به ھر حال با در نظر داشتن تجربيات گذشته ،اگر
روزنه ھا و گشايش ھايی در دورۀ آتی اتفاق بيفتد ،زنان
پيشرو ،پيشروان کارگر و روشنفکران انقالبی بايد در
ھر فرصتی به فکر تدارک ساختن حزب پيشتاز انقالبی-
کارگری باشند که مرکب از مردان و زنان متعھد
پيشروست برای رھبری و سازماندھی مبارزات انقالبی
برای رسيدن به نظام سوسياليستی .چون تنھا با برقراری
نظام سوسياليستی است که زنان ما می تونند شرايط
اجتماعی الزم را برای مبارزه عليه ستم جنسی برای
خودشان فراھم بياورند .و شعار ما و پيشنھاد به زنان
ايران سازماندھی و سازماندھی با برنامه است .پيش از
اقدام به ھرگونه مبارزۀ مستقيم با رژيم بايد ديد که اين
مبارزه در نھايت به کجا می انجامد؟ و برای اين امر و
ادامۀ آن با حداقل ضربه از جانب پليس رژيم چه کار می
شود کرد؟ اين ھا مسائلی است که اول بايد در ھسته ھای
حزب پيشتاز انقالبی به بحث و تصميم گيری گذاشته
بشود تا مبارزات به ثمر برسد.
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دو نگرش مخالف ،ا ّما مک ّمل ،در مورد
»حزب طبقۀ کارگر«
بخش سوّ م و پايانی
عليرضا بيانی
شوراھای سراسری کارگران و زمينه پيدايش آن:
در واقع شوراھای کارگری ظرفی ھمه کاره و برای ھمۀ
دوره ھا نزد گرايش ھايی است که از موضوع »چپ«
در تقابل با حزب پيشتاز انقالبی قرار می گيرند .ظاھراً با
وجود اين شوراھا ھمه چيز حل می شود؛ نه نيازی به
حزب انقالبی ھست ،و نه احتماالً خود انقالب .محسن
حکيمی در اين باره می گويد:
»شورا ھم تشکل مبارزۀ اقتصادی-سياسی در چھارچوب
نظام سرمايهداری است و ھم سازمان مبارزه برای
رھايی از سرمايهداری .بنابراين ،شورا صرفا ً مختص
مبارزه برای رھايی از سرمايهداری نيست و کارگران
میتوانند و بايد در "اوضاع عادی" و در زير سلطۀ
سرمايهداری نيز در شوراھای خود متشکل شوند«.
به راستی اگر بتوان در اوضاع عادی و در زير سلطۀ
سرمايه داری در شوراھا متشکل شد ،ديگر چه نيازی به
خروج از وضعيتی خواھد بود که در واقع تازه پس از
سپری کردن آن امکان برقراری شوراھا به وجود خواھد
آمد .شوراھای مورد نظر محسن حکيمی يا بايد دارای
قدرت و تحکم باشند و يا ظرفی فرماليستی ،اگر نظام
ت دومی به نام شوراھای
موجود بتواند داوطلبانه قدر ِ
سراسری کارگران را در کنار قدرت خود تحمل کند،
ديگر چه نيازی به خروج از چھارچوب نظام موجود
خواھد بود!؟ و اگر نظام موجود نتواند وجود شوراھای
سراسری و ضد سرمايه داری را در کنار و با حضور
خود تحمل کند و قرار باشد که شوراھا خود را به آن
تحميل کنند ،اين ديگر چگونه »اوضاع عادی« خواھد
بود!؟
محسن حکيمی می داند که در پاسخ به ايجاد شوراھای
سراسری به وی گفته خواھد شد که اين شوراھا نه به
وجود آورندۀ شرايط انقالبی و انقالب ،بلکه برعکس،

محصول آن ھستند و نمی توانند در »اوضاع عادی« به
وجود آيند .به ھمين دليل او تأکيد می کند که شوراھا می
توانند در اوضاع عادی نيز به وجود آيند و برای اثبات
اين ادعا ،مثال ھايی از دوره ھای تاريخی آورده است؛
اما نه ھر دوره ،بلکه دوره ھايی که دقيقا ً مخصوص
پيدايش شوراھای سراسری است و آن دوره ھا را به
اشتباه »اوضاع عادی« توصيف می کند .او از تجربيات
تاريخی مبارزات کارگری »در روسيۀ تزاری در سال
» ،«١٩٠۵در انقالب فوريۀ  ١٩١٧در ھمان روسيۀ
کارگری سال ھای انقالب ١٣۵٧
تزاری «،و »شوراھای
ِ
ايران« به عنوان »اوضاع عادی« ياد می کند! يعنی دقيقاً
اوضاعی که نه تنھا عادی نيست ،بلکه يک »دورۀ«
اعتالی انقالبی است .و ما ھم دقيقا ً ھمين را می گوييم.
می گوييم که بستر شکل گيری شوراھا ،نه به عنوان
تشکالت کارگری برای مبارزات صنفی-سياسی خود در
اوضاع عادی ،بلکه به عنوان نيروی آمادۀ کسب قدرت،
تنھا در شرايط انقالبی به وجود می آيد و دقيقا ً به وجود
آمدن آن ھا به معنی پديدار شدن قدرت دوگانه است .اين
اوضاع آن قدر غيرعادی است و آن قدر کم اتفاق می
افتاد که حتا نمی توان در ھمۀ اتفاقات بزرگی که در اين
چند سال در کشورھای مختلف رخ داده است ھم سراغی
از آن گرفت.
دورۀ اعتالی انقالبی دوره ای است که طبقۀ کارگر برای
تسخير قدرت سياسی به مرکز مبارزات اجتماعی وارد
می شود .دوره ای است که بااليی ھا قوانين خود را
صادر می کنند و پايينی ھا بی اعتنا به آن ،قوانين خود را
در پارلمان ھای خيابانی خود تصويب و به اجرا می
گذراند .و اين ھنوز حتا انقالب نيست ،بلکه شرايط
اعتالی انقالبی است که بنا به حضور يا عدم حضور
نيروی رھبری کنندۀ انقالبی -که دقيقا ً ھمان حزب پشتاز
انقالبی است -به پيروزی يا شکست منجر خواھد شد .به
اين معنی که پديدار شدن شوراھا تنھا نشان از ورود
جامعه به دورۀ اعتالی انقالبی می دھد ،اما با وجود اين
ھنوز به معنی پيروزی يا تضمين پيروزی انقالب نيست؛
زيرا که پيدايش شوراھای سراسری قبل از تسخير قدرت
کامل سياسی و استقرار آن به جای قدرت سياسی
بورژوازی ،منوط به شرط حضور رھبری انقالبی است
و اين بدان معنی است که شوراھای قبل از کسب قدرت
سياسی ،خود نيازمند رھبری انقالبی می باشند .نمونۀ
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بھمن  ١٣۵٧در ايران که در انتھای يک دورۀ دوسالۀ
اعتالی انقالبی قرار گرفته بود ،گواه ھمين ادعا و نقدی
تاريخی بر نظرات ھمۀ گرايش ھای طيف طرفدار
شوراھا به جای حزب انقالبی می باشد .در  ١٣۵٧عالوه
بر به وجود آمدن شوراھا ،حتا قدرت سياسی رژيم کھنه
نيز از او سلب شد ،اما شوراھای کارگری نتوانستند
جايگزين آن شوند ،تنھا به اين دليل که طبقۀ کارگر دارای
رھبری انقالبی متشکل در حزب پشتاز انقالبی خود نبود،
و بدتر آن که نيروی عمدۀ »چپ« که در انواع گروھای
فرقه ای ،و از قضا با نام حزب متشکل شده بودند ،اساسا ً
ھيچ يک اعتقادی به انقالب سوسياليستی به ھدف استقرار
شوراھای سوسياليستی نداشتند ،چه رسد به آن که در اين
زمينه اقدامی کنند .بنابراين ،ھمۀ آن ھا به سادگی به
دنباله روی از بورژوازی افتادند و معدودی از آن ھا کم
کم متوجه می شدند که تا چه ميزانی از جنبش انقالبی با
مفھوم مارکسيستی آن فاصله دارند و متأسفانه اغلب ھنوز
ھم اين فاصله را حفظ کرده بوده اند.
شوراھايی که به زعم محسن حکيمی در اوضاع عادی
ھم می توانند ايجاد شوند ،در اعتالی انقالبی و مقطع
تسخير قدرت به وجود آمدند ،اما نتوانستند کسب قدرت
کنند ،به يک دليل واضح ،و آن عبارت از اين است که
ظرف شورايی کارگران ،گرچه مناسب ترين ظرف برای
اعمال دمکراسی کارگری بر کل جامعه است ،اما تنھا
زمانی قادر به چنين کاری است که قدرت سياسی را در
اختيار گرفته باشد و تنھا زمانی قادر به کسب قدرت
سياسی است که دارای رھبری کمونيستی باشد.
تاريخ  ١٩٠۵روسيه نيز شرايط اعتالی انقالبی بود که
منجر به انقالب نيز شد؛ شوراھا نيز در ھمين مقطع،
يعنی در يک دورۀ اعتاليی شکل گرفتند ،اما منجر به
کسب قدرت سياسی نشدند ،با آن که حزب مارکسيستی
انقالبی ھم وجود داشت ،که به دليل عدم آمادگی خود
نتوانسته بود کسب کامل قدرت سياسی را رھبری کند .در
آن سال ھا ) دقيقا ً مانند سال  ١٣۵٧در ايران( ھنوز
تصور بر اين بود که اساسا ً نبايد انقالب سوسياليستی
صورت گيرد ،زيرا طبقۀ کارگر دارای رشد کافی به
منظور استقرار ديکتاتوری انقالبی خود نيست و در
نتيجه انقالبی دمکراتيک ضروری می شود برای حل
تکاليف بورژوازی -گيريم به زعم بلشويک ھای قديم ،به

رھبری طبقۀ کارگر و به زعم منشويک ھا ،به رھبری
خو ِد بورژوازی دمکرات .-يک سال بعد بود که لئون
تروتسکی که خود به نمايندگی از سوی کارگران در
رأس ھمين شوراھا قرار گرفته بود ،در جمعبندی از آن
انقالب به نتيجۀ ادغام تکاليف انقالب دمکراتيک و
سوسياليستی به عنوان وظايف مرکب و ناموزون رسيد و
اين تئوری اساسی که مارکسيزم انقالبی را تکامل داد،
تحت عنوان »انقالب مدوام« در جنبش طبقۀ کارگر
جھانی ثبت شد.
تا فوريۀ  ١٩١٧که روسيه دوباره وارد فاز اعتالی
انقالبی شده و شوراھای کارگری نيز شکل گرفته بود-
ھرچند شوراھايی که گرايش راست در آن دست باال را
داشت -حزب بلشويک ھنوز پيرو نظريۀ قديمی انقالب
دمکراتيک به رھبری طبقۀ کارگر بود؛ و حقيقتا ً انقالب
فوريه را ھم رھبری کرد؛ اما چيزی عايدش نشد و تنھا
از آوريل  ١٩١٧به بعد که لنين بيانيۀ معروف »تزھای
آوريل« را ارائه کرد و شعار »ھمۀ قدرت به دست
شوراھا« را داد ،توانست طبقۀ کارگر را برای استقرار
شوراھای سوسياليستی رھبری کند و چنين نيز کرد و
پيروز نيز شد )گرايش ھايی که نسبت به لنينيزم غرض
ورزی دارند ،مايل نيستند ببينند که لنين شعار »ھمۀ
قدرت به حزب کمونيست« را سر نداد(.
برای اولين و تاکنون آخرين بار ،شوراھا تحت رھبری
حزب بلشويک قدرت را به دست آوردند .از اين لحظه به
بعد ،ھر نقدی به حزب و لنين وارد فاز و موضوعيت
ديگری می شود ،اما تا اين لحظه ،اين تئوری حزب لنينی
بود که ُمھر صحت خود را بر کل تاريخ مبارزۀ طبقاتی
پرولتاريا کوبيد .جالب اين جا است که در مقطع حاکميت
کرنسکی که نيروی مدافع خود را نيز در شوراھای
کارگری داشت -شوراھايی که منشويک ھا نيز در آن
دارای نيروی حمايت کننده و اتوريتۀ کافی بودند -اين
حزب بلشويک بود که در مقابل شورش کارگرانی که
قصد حمله به شوراھا را داشتند تا به زعم خود آن ھا را
ادب کنند و مانع راست روی آن ھا شوند )دقيقا ً مانند
شوراھای سراسری کارگران در لھستان به رھبری لخ
والسا( ،ايستاد و سعی می کرد آن ھا را متقاعد کند که به
دليل خطرات جدی جانی ،از چنين کاری صرف نظر
کنند؛ حزب بلشويک تنھا زمانی ناچار شد قصد حملۀ آن
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ھا را بپذيرد که ديد عزم آن ھا جدی تر از آن است که
بتواند مانعشان شود و بنابراين به عنوان حزب رھبری
کنندۀ ھمان کارگران نمی تواند در کنار آن ھا نباشد ،پس
در کنار آن ھا قرار گرفت و ھمين باعث کاھش چشميگر
تلفات از سطحی که پيش بينی می شد ،گرديد.
می بينيم که تمام تاريخ ھای مورد نظر محسن حکيمی که
به زغم وی »اوضاع عادی« تلقی می شوند ،از دوره
ھای اعتالی انقالبی ھستند ،چيزی که حتا در ھمۀ
اعتراضات اخير در اين جا و آن جای جھان ھم -که به
زعم برخی از گرايش ھا ،انقالب يا آغاز انقالب معرفی
شده -نبوده و درست به ھمين دليل در ھيچ يک از اين
موارد شوراھای سراسری و ضد سرمايه داری کارگران
شکل نگرفته است .با اين که اين وضعيت ،نه اعتالی
انقالبی بوده و نه حتا اوضاع عادی ،اما باز بستر آمادۀ
شکلگيری شوراھای سراسری را نيز فراھم نکرده است.
معلوم نيست شوراھای مورد نظر محسن حکيمی چگونه
و با چه مکانيزمی در شرايط عادی به وجود می آيند .اما
اگر لحظه ای فرض کنيم که شوراھا می توانند در
اوضاع عادی شکل بگيرند و شعار مرکزی آن ھا ھم
»لغو کار مزدی« باشد )تا نشان دھد که اوالً اين ھا
شوراھای ضد سرمايه داری کارگران ھستند و ثانيا ً ھنوز
اوضاع عادی است( ،بايد پرسيد ،چه چيزی مانع لغو کار
مزدی در چنين شرايطی می شود؟ اگر اين شعار واقعا ً
شاخص ضد سرمايه داری بودن شوراھا باشد ،و اگر
شوراھا در اوضاع عادی بتوانند ايجاد شوند ،يا به
عبارت ديگر ايجاد شوند تا با لغو کار مزدی مبارزۀ ضد
سرمايه داری را جاری کرده باشند و ھنوز ھم اوضاع
عادی باشد ،با عرض معذرت می توان گفت که اين خود
زمينۀ »تئوری سازی« تازه ای برای درجا زدن در
چارچوب نظام موجود خواھد بود که تا مغز استخوان
دارای خصلت رفرميستی است .برای بورژوازی مطلقا ً
غير ممکن نيست که کار مزدی را لغو کرده و به جای آن
سھمی از توليد به صورت خدمات و مايحتاج عمومی و
 ...به کارگران توليدکننده بدھد ،شوراھا ھم که مستقر می
شوند ،ديگر فراتر رفتن از اين حد اساسا ً به چه دليل و به
ھدف فراتر از
چه معنی خواھد بود و برای انجام کدام
ِ
اين خواھد بود.
بديھی است که با اين درک و تصور ،نه تنھا به حزب

انقالبی نيازی نيست بلکه اين حزب دقيقا ُمخل چنين
»آسايشی« خواھد گشت .آن چه که در استراتژی نھايی
جنبش سوسياليستی است ،نه لغو کار مزدی که لغو
»سيستم« کار مزدی است و برای مقابله با اين سيستم
ملزومات اساسی آن و از جمله تسخير قدرت سياسی
توسط طبقۀ کارگر ضروری می گردد زيرا که لغو
سيستم کارمزدی تنھا در دورۀ حاکميت طبقۀ کارگر ميسر
می شود و نه در دوره ای که اين طبقه تحت تسلط نظام
سرمايه است.
چرا شوراھا نمی توانند در اوضاع عادی شکل بگيرند؟
از آن جا که شکل گيری شوراھای سراسری کارگران،
به معنی آزاد شدن ارادۀ طبقاتی کارگران است به قصد
دخالت گری مستقيم و بدون نياز به حاکميت و سلطۀ
سرمايه داری بر زندگی خود کارگران ،پس شکل گيری
اين شوراھا نمی تواند در ھر شرايطی ،به خصوص در
اوضاع عادی صورت بگيرد؛ و اساسا ً با شکل گيری
شوراھا جامعه از حالت اوضاع عادی به طور کامل
خارج می شود.
برای اثبات اين ادعا برای چند لحظه فرض کنيم که در
يک اوضاع عادی شوراھای کارگری شکل گرفتند ،فعالً
از اين ھم صرف نظر کنيم که شکل گيری آن ھا از چه
مسير و فرايندی عبور کرده است .چه اتفاقی افتاده است
که کارگران سراسر کشور تصميم گرفته اند در
شوراھای سراسری متشکل شوند و چرا قبل از اين چنين
نکرده اند .فرض را فقط بر اين می گذاريم که ناگھان
شکل گرفته اند ،ھمين .حال بايد ديد که برای چه اين
شوراھا ايجاد شده اند و چه اھدافی را دنبال می کنند .باز
فرض کنيم که شوراھای کارگری تقاضای افزايش مبلغی
اضافه بر دستمزد کارگران دارند ،در عين حال رژيم
سرمايه داری با آن مخالفت می کند .در اين جا بايد ديد
شوراھا برای رسيدن به ھدف افزايش دستمزد چه خواھند
کرد؛ آيا جاده ھای سراسر کشور را خواھند بست ،آيا در
سراسر جاده ھای کشور ،الستيک آتش خواھند زد؛ آيا در
مقابل ھمۀ کارخانه و محالت سراسر کشور تحصن می
کنند و يا در نھايت آيا دست به يک اعتصاب سراسری
خواھند زد؟ فرض کنيم چنين باشد و يقينا ً بايد ھم چنين
باشد تا معنای »شورا«» ،سراسری« و »ضد سرمايه
داری« بدھد .خوب در اين وضعيت بورژوازی بايد
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ديوانه باشد که تن به افزايش دستمزد ندھد .حال سؤال اين
خواھد بود که چرا چنين قدرت عظيمی به جای به دست
گرفتن کل قدرت سياسی برای نابودی ھمۀ سيستم سرمايه
داری ،از ھمين پتانسيل و ھمين تاکتيک ھا استفاده نکرده
است و فقط با دريافت مبلغی اضافه به دستمزدش ھمچنان
در »اوضاع عادی« به سر می برد؟ خوب اگر شوراھای
سراسری و ضد سرمايه داری دارای چنين قدرت طبقاتی
ھستند ،چرا به جای افزايش دستمزد يک ضرب وارد
انقالب نشوند؟ شوراھا منتظر چه خواھند بود و در چه
زمانی خواھند خواست تا ھدف تاريخی خود يعنی تسخير
قدرت سياسی برای الغای مالکيت خصوصی را متحقق
کند؟ شوراھای سراسری و ضد سرمايه داری بيشتر از
اين به چه چيز نياز دارند که ھنوز در »اوضاع عادی«
به سر می برند؛ و اصالً با اين شوراھايی که ايجاد کرده
اند چه کار خواھند داشت که آن را برپا داشته اند؟
می دانيم که تشکيالت شورايی و سراسری و ضد سرمايه
داری کارگران خود مطالبه ای است که از توصيه و يا
يادآوری اين يا آن فرد خيّر و دلسوز جنبش کارگری
ساخته نخواھد شد .برای ايجاد شوراھای کارگری بايد
مبارزه ای سخت و مصمم و پيگير داشت .حال سؤال اين
است که چرا شوراھای سراسری و نه مثالً سنديکا .البد
به اين دليل که شوراھا دارای »مکانيسم دمکراسی
مستقيم« ھستند .خوب سؤال اساسی که اين جا مطرح می
شود اين است که مگر می توان دمکراسی مستقيم يا غير
مستقيم ،افقی يا عمودی و يا ھر نوع ديگری از
دمکراسی را در زمانی اعمال کرد که دمکراسی
بورژوازی حاکميت کامل را در اختيار دارد؟ اين
دمکراسی مستقيم شوراھا دقيقا ً در چه زمانی به کار آن
ھا می آيد و با آن چه کار خواھند کرد که می تواند به
موازات حاکميت دمکراسی بورژوازی حضور داشته
باشد و نقشی ايفا کند .مثالً اگر شوراھا مبتنی بر
دمکراسی مستقيم خود قوانين تازه ای برای استفاده از
»آنتن ھای ماھواره« تدوين کنند و آن را در سراسر
کشور اجرا کنند که در اين صورت قانون بورژوازی بايد
تعطيل شود ،و اگر چنين شود پس چرا بايد ھنوز از
»اوضاع عادی« صحبت کرد!؟
تمام مبارزات طبقاتی کارگران برای استقرار شوراھای
کارگری در يک فرايند طوالنی و پرداخت ھزينه ھای

بسيار سنگين برای آن تنھا به اين دليل است که آن ھا
بتوانند به اين وسيله ھدايت زندگی خود را به دست خود
داشته باشند .ھمۀ مقابله نظام سرمايه داری با طبقۀ کارگر
تنھا به اين دليل است که در قدرت و رھبری جامعه باقی
بماند .پيدايش شوراھای سراسری کارگری در جامعه،
نقطۀ عطف اين کشمکش طبقاتی است و نه تنھا اوضاع
عادی ،بلکه آستانۀ بزرگترين تحول اجتماعی تاريخ ھر
کشوری محسوب می شود .در نتيجه بورژوازی با تمام
قدرت و توان خود در تقابل با شکل گيری شوراھای
کارگری می ايستد ،زيرا که شکل گيری شوراھای
کارگری به معنی تبديل شدن کميت مبارزات طوالنی
کارگران به کيفيتی تازه و جھش وار است .پيدايش
شوراھای کارگری يک جھش کيفی در تغيير وضعيت
اجتماعی است و کيلومترھا دورتر از يک اوضاع عادی
قرار دارد .حضور شوراھا به معنی کسب کامل ھژمونی
و تغيير توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر ،و تنھا نيازمند يک
پارامتر است تا کل قدرت سياسی را به چنگ آورد ،و آن
»رھبری انقالبی« است.
شوراھای کارگری نمی توانند در اوضاع عادی به وجود
آيند ،به اين دليل که مکانيزم فعاليت آن ھا کامالً علنی و
آزادانه ،و در نھايت ارائۀ آن نوع دمکراسی است که
تاريخ بشر به خود نديده است .نظر به اين که ظرفيت
دمکراتيک نظام سرمايه داری ،در دمکراتيک ترين
وضعيت آن بی نھايت عقب تر از آن است که بتوان تحت
حاکميت آن بستر چنين فعاليت آزادانه ای را فراھم نمود،
در نتيجه شوراھای کارگری ناچار می شوند در زمانی
متولد شوند که نيازی به کسب اجازه برای حيات
دمکراتيک نداشته باشند؛ بلکه حضور خود را به وسيلۀ
قدرت و ارادۀ عظيمی که به شکل شوراھای سراسری در
خود به دست آورده اند به بورژوازی تحميل کنند .اين
شرايط را »قدرت دوگانه« می نامند .دمکراسی توده ھای
در خيابان در مقابل دمکراسی بورژوازی در حاکميت.
قدرت دوگانه عامل اساسی اعتالی جامعه در سطح
انقالبی است و به اين ترتيب پيدايش شوراھای سراسری
کارگران به معنی نفی ديالکتيکی قدرت سياسی نظام
سرمايه داری محسوب می شود .چنان چه اين ارادۀ عظيم
دارای رھبری کمونيستی باشد ،قادر خواھد بود اين
مرحلۀ تکامل را طی کند و به حاکميت شوراھای
کارگری ،برای ديکته کردن دمکراسی خود به کل
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جامعه ،يا ھمان استقرار ديکتاتوری انقالبی طبقۀ کارگر
برسد.
شوراھای کارگری نيز تشکل نيابتی ھستند:
برخالف تصور معمول که شوراھای کارگری را ورای
سلسله مراتب و دمکراسی مستقيم می پندارد ،شوراھای
کارگری نيز تشکيالت نيابتی محسوب می شوند ،به اين
معنی که کارگران و مزدبگيران فقير در کارخانجات و
مراکز توليد و محل زندگی نمايندگانی را انتخاب می کنند
تا به نيابت از آن ھا تصميمات الزمه را اتخاذ و اجرا
کنند .ھرچند آن ھا می توانند به راحتی و مداوما ً
نمايندگان خود را تغيير دھند ،اما اين چيزی از نيابتی
بودن شوراھا نمی کاھد ،در نتيجه يک تشکيالت نيابتی
نيز نمی تواند به رتق و فتق امور خود برسد ،مگر آن که
دارای يک سلسله مراتب دمکراتيک در قد و قوارۀ
دمکراسی عظيم کارگری باشد .بنابراين در تقابل قرار
دادن شوراھای کارگران با حزب انقالبی به دليل
مرکزيت گرايی و سلسله مراتب بھانه ای بيش نيست،
زيرا ھيچ تشکيالت ديگری يافت نمی شود که ورای اين
ساختار باشد .مسأله بر سر دمکراتيک بودن سلسله
مراتب به جای سلسله مراتب بورکراتيک ،و مرکزيت
انقالبی برای رھبری انقالب است .اين آن چيزی است که
مخالفين حزب لنينی بايد با آن مقابله کنند و نه آن چه که
خود به جای حزب انقالبی ساخته و پرداخته اند.
مکانيزم شورايی يک تشکيالت کارگری ،به کلی متفاوت
با تشکيالت شوراھای سراسری است .يک تشکيالت
کارگری می تواند تصميمات خود را با مکانيزم شورايی
اتخاذ کند .اما اين تشکيالت لزوما ً خود شورا نيست .در
نتيجه ارائۀ راھکار مکانيزم شورايی برای جلوگيری از
به فساد کشيده شدن يک تشکيالت ،نمی تواند اتوماتيک به
معنی استقرار شوراھا باشد و اگر چنين است ،نيازی به
اثبات ادعای ايجاد شوراھا در وضعيت عادی نيست.
محسن حکيمی از يک سو تالش به اثبات استقرار
شوراھا در وضعيت عادی جامعه دارد و از سوی ديگر
به جای استقرار شوراھای کارگری از »مکانيزم
شورايی« صحبت می کند .ھرچند مکانيزم شورايی در
يک تشکيالت کارگری نيازمند حداقلی از آزادی ھای
دمکراتيک و امکان فعاليت علنی تشکيالت کارگری است
و اين مکانيزم در شرايط سازماندھی مخفی کمتر مؤثر

واقع خواھد شد و آسيب پذيری تشکيالت را سھل تر می
کند ،با اينحال در ھر شرايطی که بتوان از اين مکانيزم
استفاده کرد نبايد فراموش کرد که اين به معنی شوراھای
سراسری نخواھد بود .شوراھای سراسری در شرايط
قدرت دوگانه توسط پايينی ھا و بدون کسب اجازه از
بااليی ھا شکل می گيرند و اما نه به اين صورت که
روزانه در سراسر کشور ميليون ھا نفر دور ھم جمع
شوند تا راجع به اين يا آن موضوع اين يا آن محله و
کارخانه به مشورت بپردازند؛ بلکه نمايندگان آن ھا به
نيابت از کارگران در ھر حوزه ای که ھستند به صورت
دمکراتيک انتخاب و به انجام وظايف شورا مشغول می
گردند .در اين جا ديگر اين خود شوراھا ھستند که وارد
عمل می شوند و نه مکانيزم شورايی.
جمع بندی:
ھدف يک نقد مارکسيستی اين است که اشکاالت و نقيصه
ھای نظريات را بر طرف کند .اما نقطۀ اشتراک نقد ھمۀ
ضد لنينيست ھا در جنبۀ حقوقی بحث آن ھا است .به اين
معنی که آن ھا که گويی در دادگا ِه محکوم کردن لنين
قرار گرفته اند و به طور سيستماتيک تالش می کنند
نمونه ھايی از گفتار لنين را به عنوان مدرک محکوميت
او به دادگاه ارائه کنند ،در صورتی که نقد مارکسيستی
تالش می کند ھمان نمونه ھا را به وسيلۀ بحث و تبادل
نظر به عنوان ضعف ھايی که بايد زدوده شود ،مطرح
کند ،در غير اين صورت اصالً نقد مارکسيستی به چه
کار می آيد .در نتيجه چنين نقدھايی به روشنی نمايانگر
تالش طيف رفرميزم برای تقابل با لنينزم است و به ھمين
دليل خارج از مدار نقد و تفحص مارکسيستی ارزيابی
می شوند .به اين ترتيب به عنوان مثال در رابطه با
نظريۀ ورود آگاھی به درون طبقۀ کارگر می توانيم
بگوييم حق با منتقدين است که لنين در »چه بايد کرد«
اشتباه کرد که به نقل از کارل کائوتسکی گفت آگاھی از
طريق روشنفکران بورژوازی به درون طبقۀ کارگر
وارد می شود ،خوب که چه!؟ آيا اين دليل می شود که
بگوييم حق با شما است که طبقۀ کارگر نيازی به يک
حزب متشکل از کارگران و روشنفکران کمونيست
ندارد!؟ آن چه که آن ھا در مورد چگونگی ورود آگاھی
به درون طبقۀ کارگر به لنين نسبت می دھند قادر نيست
لنين  ١٩٠٢و مقطع تاريخی »چه بايد کرد« را که تالشی
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مقطعی در تقابل با اکونوميزم بود ،در مقابل کل لنينيزم
قرار دھد .ھمچنين قادر نخواھد بود مفھوم حزب سياسی
طبقه کارگر را بالموضوع کند ،بلکه فقط می تواند يک
ايدۀ اشتباه ،و بسيار راحت قابل کنار گذاشتن باشد .با
کنار گذاشتن اين ايده نه تنھا حزب انقالبی کنار گذاشته
نخواھد شد ،بلکه تازه راه اصلی اش را پيدا خواھد کرد.
ھمان طور که راه اصلی لنينيزم تا مقطع تسخير قدرت و
پيروزی در اين ھدف ،کمترين ربطی به فرمول ورود
آگاھی توسط روشنفکران بورژوازی نداشت .يک نقد
زمانی خصلت ديالکتيکی پيدا می کند که بتواند سوژۀ
مورد نقد را در يک پيوستار تاريخی و پروسۀ تکامل آن
مورد ارزيابی قرار دھد ،و نه استخراج يک لحظه از آن
از متن تاريخی برای قرار دادن در مقابل ھمۀ آن پروسه.
اساس نقد ھمۀ طيف ضد لنينيستی ،از اولترا چپ آن در
جناح آنارشيستی گرفته تا اولترا راست آن در جناح
ليبراليستی ،تمام مواد اوليۀ نقد خود به حزب لنينی و
سوسياليزم را از مداری خارج از خود لنينيزم کسب می
کنند .آن ھا برای نقد سرمايه داری دولتی به سراغ کرۀ
شمالی رفته و ابتدا آن را ھمان سوسياليزم مورد نظر لنين
معرفی می کنند و بعد از آن فاتحانه به نقد و نفی آن می
پردازند .آن ھا حزب بوروکرات استالينيستی را به جای
حزب انقالبی لنينی می گذارند و با آن لنينيزم را نقد و
نفی می کنند .آن ھا با اين ابتکارشان تنھا خود را ،و آن
ھم در حوزۀ محافل خود ،راضی نگه می دارند .اما نظر
به اين که لنينيزم و حزب پيشتاز انقالبی نتيجۀ علمی
فرايند مبارزۀ طبقاتی است ،حضور و نياز به آن دائما ً در
ھر گوشۀ جھان دارای موضوعيت و فعليت می شود.
گيريم بارھا انواع کميته ھای کارگری برای طفره رفتن
از ساختن حزب پيشتاز انقالبی لنينی تشکيل شده و منحل
شوند ،انواع تمايالت رفرميستی و بوروکراتيک و
سانتريستی رواج داده شود ،وابستگی پيروزی جنبش
انقالبی طبقۀ کارگر به رھبری از نوع حزب لنينی است
که دوباره اين مفھوم را روی سطح آورده و به موضوع
روز تبديل می کند.
تاريخ ١٣ :خرداد ١٣٩٢
ardeshir.poorsani@gmail.com

بحران کنونی سوريه :بررسی تاريخی تکامل
بورژوازی و نقش امپرياليزم
آرام نوبخت
مقدمه :پيچيدگی وضعيت کنونی سوريه را از چند جھت
می توان توضيح داد :اول اين که شورش ھا پيش از آن
که تناقضات داخلی اين کشور به بلوغ و تکامل الزم
دست يافته باشد ،آغاز شد .به اين معنا که با آغاز
اعتراضات در تونس ،سپس در مصر و نھايتا ً بسط آن به
سرتاسر کشورھای عربی منطقه ،جوانان سوری نيز
ھمين روال را پی گرفتند و به خيابان ھا ريختند .اما
معترضان سوری ،ھنوز در ھمان سطح مردم معترض
در تونس يا مصر قرار نداشتند .رژيم اسد با وعدۀ رفرم
و ايجاد انتظاراتی در درون جامعه تا پيش از فوران
شورش ھا ،تا درجه ای موفق به تخفيف موقتی
اعتراضات شد .بنابراين فرايند شورشی که منطقه را
درنورديد ،توده ھای زحمتکش سوريه را در موقعيتی
قرار داد که از لحاظ روانی و ذھنی نسبتا ً غيرآماده بودند.
با اين حال توده ھا تحت تأثير موج اعتراضات منطقه،
طی دوره ای نسبتاً کوتاه حرکت کردند و در اين مقطع
بود که ما شاھد شورش ھای توده ای بسياری در
شھرھای مختلف کشور بوديم .اما اقدامات خشونتآميزی
که بالفاصله از سوی رژيم برای سرکوب جنبش به کار
گفته شد ،تبعاتی منفی برجای گذاشت .شورش در ماه
مارس  ٢٠١١آغاز شد و در اواخر تابستان به اوج خود
رسيد؛ پس از اين مرحله ما شاھد يک افول عمومی ،البته
ھمراه با افت و خيرھايی جسته و گريخته ،بوديم .در
اوايل سال  ٢٠١٢نيز تظاھرات توده ای به يک نقطۀ اوج
جديد رسيد ،اما آن ھم چندان ديری نپاييد .دوم؛ اعمال
خشونت ھای شديد و وحشيانه از سوی نيروھای تندروی
اسالمی در جبھۀ موسوم به »ارتش آزادی سوريه« -از
بريدن گلوی قربانيان در برابر دوربين ھا گرفته تا قطع
سر ،حلقآويز کردن مردم از سقف و اعدام زنان و
کودکان و تجاوز -و اين حقيقت که نيروھای شورشی به
وضوح در رابطۀ نزديک با امپرياليست ھا قرار دارند،
بخش قابل توجّھی از مردم جامعه را )اعم از علوی ھا،
مسيحيان ،درزی ھا ،ارامنه و ھمچنين بسياری از
مسلمانان سنی ميانهرو( از ترس روی کار آمدن يک
رژيم به غايت ارتجاعی ،تندرو و سرکوبگر اسالمی با
اتکا به نيروی ناتو )آن ھم پس از مشاھدۀ پيامدھای
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دخالت چنين نيروھايی در عراق و ليبی و  ،(...به سوی
جبھۀ رژيم اسد ھُل داد .بنابراين در اين مرحله ،عواملی
مانند دخالت خارجی در فرايند شورش و جلوآمدن
عناصر اسالمگرای تندرو )وھابيون ،سلفی ھا و غيره(،
خود به عاملی در برابر گسست توده ھای معترض از
رژيم کنونی و ايجاد خطّ مستقل بود .سوم؛ متأسفانه غياب
يک نيروی مارکسيستی انقالبی و خط رھبری راديکال
در جامعه نيز به حفظ و تداوم اين فضای »دو قطبی«
کمک کرد.
بنابراين شورشی که با تظاھرات ھای توده ای و با
محتوای دموکراتيک آغاز شد ،به مسيری جديد رسيد که
در آن مبارزۀ نظامی به سرعت به دليل سرکوب سنگين
و فشار نيروھای اسالمگرا و قدرت ھای خارجی ،غالب
شد .اين موضوع باعث شد که جنبش توده ای از سويی
يک عقبنشينی ج ّدی را تجربه کند و از سوی ديگر به
موقعيت انفعالی و نظارهگر درگيری ھای نظامی تبديل
شود .اين موضوع به صورت يک عامل منفی و مضر
برای محتوای دموکراتيک شورش در برابر رژيم
ارتجاعی و سرکوبگر بعثی ،ظاھر شد.
طی چند ھفتۀ گذشته طبل ھای حملۀ نظامی دولت ھای
امپرياليستی آمريکا ،بريتانيا و فرانسه ،به ھمراه متحدين
منطقه ای آن ھا ،عليه مراکز شميايی )و احتماال نظامی(
سوريه ،به صدا در آمده است .حتی ويليام ھيگ ،وزير
امور خارجۀ بريتانيا ،در کنفرانسی مطبوعاتی به تاريخ
 ٢٨اوت  ٢٠١٣اعالم 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،
اطالعيهای را برای مطبوعات قرائت کرد که پس از
ماهھا لحن جديدی را نشان میداد .اين اطالعيه ،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 بالفاصله 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 اعالم
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.
عالوه بر اين ،رژيم سوريه و دولت ھای غرب نيز با
پيشنھاد ديپلماتيک اخير روسيه مبنی بر سپرده شدن
کنترل سالح ھای شيميايی دمشق ،موافقت کرده اند.
به ھر حال برای ارزيابی موضع و تاکتيک صحيح
مارکسيست ھای انقالبی ،آن ھم در شرايطی که بخش
عمده ای چپ تلويحا ً يا تصريحاً حمايت از رژيم سرمايه
داری سرکوبگر اسد را راه چاره می داند ،ناگزير بايد
نگاھی مختصر به تکامل تاريخی بورژوازی سوريه و
نقش امپرياليزم در اين تکامل را داشته باشيم.
سوريه در ميانۀ دو جنگ جھانی امپرياليستی
در ميانۀ جنگ جھانی اول ،ديپلمات ھای دو کشور
»متفق« فرانسه و بريتانيا ،با نام ھای فرانسوا ژورژ
پيکو و بريتن مارک سايکس ،به توافقاتی سرّ ی بر سر
تقسيم امپراتوری عثمانی به مناطق نفوذ خود پس از اتمام
جنگ دست يافتند که بعدھا پس از افشای آن ،به توافقنامۀ
سايکس-پيکو شھرت يافت .در ابتدا اين دو قلمرو يا
»حوزۀ نفوذ« به وسيلۀ مرزی که تقريبا ً به شکل يک ّ
خط
مستقيم از اردن تا ايران کشيده می شد ،از يک ديگر جدا
می شدند .منتھا اکتشاف نفت در منطقۀ موصل )شمال
کشور عراق( درست تا پيش از اتمام جنگ ،قدری
»توافقات« پيشين را برھم زد .اکتشاف اين منطقۀ نفتی و
ولع سيری ناپذير برای بھره برداری و سھم خواھی از
آن ،به مذاکرات ديگری با فرانسه در سال  ١٩١٨انجاميد
تا ضمن آن ،منطقۀ مذکور به حوزۀ نفوذ بريتانيا ) Zone
 (Bواگذار شود .اين مرز بعدھا پس از آن که سوريه
تحت قيموميت »اتحاديۀ ملل« در سال  ١٩٢٠درآمد ،از
نظر بين المللی به رسميت شناخته شد و تا اين تاريخ نيز
بی تغيير باقی مانده است.
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به عالوه از نظر تاريخی الزم به يادآوری است که
حکومت تزار در روسيه نيز يکی از شرکا و ھمدستان
کوچک در توافقنامۀ موسوم به »سايکس-پيکو بود« ،و
اين بلشويک ھا بودند که پس از پيروزی انقالب اکتبر
 ،١٩١٧توافقنامۀ مذکور )و ساير معاھدات( را به تفصيل
از طريق انتشار در روزنامه ھای ايزوستيا و پراوادا
)مورّخ  ٢٣نوامبر  (١٩١٧افشا کردند و متعاقبا ً نيز
روزنامۀ »منچستر گاردين« در  ٢۶نوامبر ھمان سال به
انتشار متن اين اسناد دست زد .نتيجۀ اين امر افشای
سياست ھای پشت پردۀ نيروھای امپرياليستی و موج
اعتراض و عدم اعتماد جھانی طبقۀ کارگر و توده ھای
تحت ستم عليه چنين سياست ھايی بود.

نھايتا ً در سال  ،١٩٢٠پادشاھی مستقل سوريه تحت
حاکميت »فيصل اول« شکل گرفت که البته چندان ديری
نپاييد و تنھا پس از چند ماه به دنبال نبرد مشھور
» ِمي َسلون« به پايان حيات خود رسيد .ارتش امپرياليزم
فرانسه سپس در ھمان سال سوريه را تحت اشغال خود
در آورد )اين اقدام پس از آن صورت گرفت که کنفرانس
»سن رمو« پيشنھاد کرد که اتحاديۀ ملل ،سوريه را تحت
قيموميت فرانسه قرار دھد(.
وضعيت سياسی-اجتماعی نامساعد و شديداً متناقض
داخلی که خود تحت تأثير دخالتگری امپرياليزم از خارج
تشديد می شد ،به بروز شورش ھا و طغيان ھای گاه و بی
گاه می انجاميد .مثالً در سال  ،١٩٢۵سلطان األطرش،

فرماندۀ عرب و پيرو فرقۀ درزی که سابقا ً با قوای
عثمانی و حتی حکومت سوريه در نزاع و کشاکش بود،
شورشی را ھدايت کرد که از جبل الدُروز آغاز شد و
سپس کلّ سوريه و بخش ھايی از لبنان را دربر گرفت.
األطرش در نبردھای متع ّددی عليه قوای فرانسه به
پيروزی دست يافت ،به ويژه نبرد ال ُکفر ) ٢١ژوئيۀ
 ،(١٩٢۵جنگ المزرعه ) ٢و  ٣اوت ھمان سال(،
صل َخد ،ال ُمسيفره و السُويداء ،و غيره.
نبردھای َ
فرانسه به دنبال اين شکست ھای پی در پی ،ھزاران
سرباز را از مراکش و سنگال با ھدف بازپس گيری
شھرھا گسيل کرد ،ھرچند مقاومت تا بھار  ١٩٢٧به
طور انجاميد .األطرش از سوی فرانسه به مرگ محکوم
شد ،ھرچند که ھمراه با شورشيان به »امارات شرق
اردن« گريخته بود ،و نھايتا ً ھم عفو گرديد )او بعدھا پس
از امضای معاھدۀ سوريه -فرانسه ،در سال  ١٩٣٧به
سوريه بازگشت(.
نھايتا ً سوريه و فرانسه در سپتامبر  ١٩٣۶بر سر معاھدۀ
استقالل به مذاکره پرداختند .با اين حال معاھدۀ مذکور به
دليل امتناع قوۀ مقننۀ فرانسه از تصويب آن ،ھرگز به
مرحلۀ اجرا درنيامد .با سقوط فرانسه در سال  ١٩۴٠و
در جريان جنگ جھانی دوم ،سوريه تحت کنترل فرانسۀ
ويشی درآمد )نام حکومت فرانسه تحت رياست مارشال
پتن از  ،١٩۴٠يعنی زمان شکست از آلمان نازی ،تا
 ،١٩۴۴زمان آزادسازی فرانسه به دست متفقين( ،و اين
موضوع تا زمان اشغال اين کشور به دست بريتانيا و
فرانسۀ آزاد در ژوئيۀ  ١٩۴١ادامه داشت .ادامۀ فشار از
سوی بريتانيا و ملی گرايان سوريه ،فرانسه را وادار کرد
که ارتش خود را در آوريل  ١٩۴۶از خاک اين کشور
بيرون بياورد ،و سوريه در دستان يک حکومت
جمھوری خواه که در طول دورۀ قيموميت شکل گرفته
بود ،باقی بماند.
حضور نيروھای متفقين در جريان جنگ جھانی دوم در
منطقه و سياست ھا و اھداف امپرياليستی آن ھا ،تأثيرات
و تبعات خاص خود را بر ساختار اقتصادی-اجتماعی
سوريه داشت؛ منافع امپرياليزم ،ايجاد بازار برای مبادلۀ
محصوالت کشاورزی ،نساجی و کاالھای ساخته شدۀ
محلی و در يک کالم زمينه ھای رشد و تشويق تجارت و
بازرگانی را برای آن ھا ضروری می ساخت ،و اين
درحالی بود که سوريه در اين مقطع فاقد زيرساخت ھای
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الزم و نيرومند اقتصادی و ھمين طور منابع الزم برای
اين امر بود .کشاورزی ،اقتصاد را تحت سيطرۀ خود
داشت و آھنگ توسعۀ صنعتی را تعيين می کرد ،چرا که
زمين داران و مالکان بزرگ سودھای ناشی از صادرات
کشاورزی را به سمت صنعت کشاورزی و بنگاه ھای
مرتبط با اين رشته در شھرھا کاناليزه می کردند )در
نتيجه واضح است که ت ّجار و زمين داران محلی ناگزير
خود بايد تابع سياست ھای امپرياليزم در زمينۀ بازرگانی
قرار می گرفتند تا امکان بقا و رشد داشته باشند(.
بنابراين رشد سريع اقتصادی که در دھۀ  ٣٠آغاز شد،
در دھۀ  ۴٠شتاب گرفت و تا دھۀ  ۵٠ادامه يافت ،اساسا ً
متکی بود به کشت زمين ھای جديد و منابع مالی ت ّجار
ثروتمند شھری -به خصوص شھر حلب .مزارع کشت
گندم ،کتان و جو ،وسيع بودند و تاحد امکان از سيستم
ھای مکانيزه و زه کشی جھت آبياری استفاده می کردند.
صنايع نيز با اتکا به کشاورزی ،منتھا بر مبنای نيازھای
نيروھای متفقين و سياست ھای امپرياليستی آن ھا ،رشد
خود را آغاز کردند .اکثر اين صنايع کوچک بودند ،از
جمله آسياب ھای بادی و آبی ،نانوايی ھا ،رختشوی خانه
ھا و مغازه ھای تعميراتی .ولی در قياس با اين صنايع
ُخرد ،تسھيالت بيشتری به کارخانه ھای نساجی
اختصاص يافته بود .سوريه در اين مقطع غالبا ً شامل
روستائيانی می شد که تحت قراردادھای مساقات و اجارۀ
زمين کار می کردند و تقريبا ً به طور کامل از مزايای اين
»رشد اقتصادی« در دھۀ  ۵٠ميالدی بی بھره بودند.

الشيشکلی خلع گرديد .شيشکلی که نھايتا ً سيستم چند
حزبی را لغو کرده بود ،خود در طول کودتای ١٩۵۴
سرنگون شد و سيستم پارلمانی مجدداً بازگشت!
سرنگونی حکومت نظامی الشيشکلی و بازگشت نظام
»پارلمانی« يک نقطۀ عطف محسوب می شد؛ حزب
بعث که اکنون به سازمانی قدرتمند و توده ای مبدل شده
بود ،در انتخابات ھمان سال  ١۵کرسی از  ١۴٢کرسی
پارلمان را به دست آورد و به دومين حزب بزرگ اين
کشور مبدل شد؛ به طوری که پس از حزب کمونيست
سوريه ،تنھا حزبی بود که می توانست اعتراضات توده
ای و کارگری را سازماندھی کند.

زمينه ھای قدرت گيری حزب بعث

بنابراين رويدادھای دھۀ  ١٩۵٠و  ١٩۶٠برای فھم
ماھيت رژيمی که بعدھا با قدرت گيری حزب بعث بر
سر کار آمد ،کليدی است .در واقع رويدادھای اين دو دھه
را بايد در بستر قطب بندی اجتماعی رو به رشدی که در
دھۀ  ١٩۵٠پس از »استقالل« پديد آمد ،درنظر داشت و
درک کرد .با وجود اين که پس از جنگ جھانی دوم
امپرياليزم فرانسه بيرون رانده شد ،اما کشور کماکان
تحت سلطۀ امپرياليزم باقی ماند .بورژوازی »بومی«،
بسيار ضعيف و ناتوان از ايجاد يک دولت بورژوايی
مدرن بود .در واقع ھمان طور که مختصراً اشاره شد،
در اين جا بورژوازی ذاتا ً و تماما ً به شکل وابسته
)کمپرادور( و در خدمت منافع امپرياليزم قوام گرفته و
رشد کرده بود .اين موضوع تاحدودی وجود فضای
راديکال در ميان توده ھای زحمتکش و تمايل آن ھا به
تغييرات اجتماعی را توضيح می دھد.

با وجود »استقالل« در سال  ،١٩۴۶وضعيت سوريه
دست کم تا اواخر دھۀ  ١٩۶٠ھمچنان پرتنش باقی ماند.
در سال  ،١٩۴٨سوريه وارد جنگ اعراب-اسرائيل شد
تا در کنار حکومت ھای عرب ،از استقرار دولت
اسرائيل جلوگيری کند .شکست در اين جنگ يکی از
عواملی بود که منجر به کودتای مارس  ١٩۴٩به وسيلۀ
کلنل حُسنی الزعيم گشت؛ کودتايی که نخستين سرنگونی
نظامی در جھان عرب از زمان آغاز جنگ جھانی دوم
توصيف شد.
اما به زودی به دنبال اين رويداد ،سيلی از کودتاھای
نظامی يک به يک بر سر اين کشور آوار شد :ابتدا
الزعيم طی کودتای کلنل سامی الحناوی سرنگون شد و
سپس خود او بالفاصله در ھمان سال با کودتای کلنل
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در اواخر دھۀ  ،١٩۵٠بخشی از نخبگان ارتش برای
مقابله با ھمين شورش ھا و نارضايتی ھای فزاينده در
جامعه به سمت دريافت کمک از مصر چرخش کردند.

٢٢

به عالوه در نوامبر  ،١٩۵۶حکومت سوريه مستقيما ً در
نتيجۀ »بحران سوئز« ،به امضای معاھده ای با شوروی
برای دريافت تجھيزات نظامی کشانده شد ،و ھمين
موضوع پايه ای را برای نفوذ »کمونيست«ھا در درون
حکومت ايجاد کرد.
حکومت سوريه به خصوص در اوايل سال  ١٩۵٧خود
را بسيار نزديک به خطر قدرت گيری سياسی
»کمونيست«ھا می ديد .چرا که از يک سو »حزب
کمونيست سوريه« به عنوان يک گرايش استالينيستی و
پيرو خط شوروی بسيار سازمان يافته و نيرومند بود ،و
از سوی ديگر حتی رئيس وقت ستاد ارتش -عفيف
البزری -احساس سمپاتی و ھمسويی با نيروھای
کمونيست را داشت .به ھمين دليل وقتی جمال عبدالناصر
خطاب به ھيئت اعزامی سوريه -شامل قُ َوتلی رئيس
جمھور وقت و خالد العظم ،نخست وزير وی -گفته بود
که بايد حکومت خود را از شرّ کمونيست ھا خالص
کنند ،ھيئت اعزامی در مقام پاسخ اعالم کرد که رفع
»تھديد کمونيسم« تنھا با اتحاد کامل اين دو کشور ميسر
خواھد بود.
به ھمين خاطر در سال  ،١٩۵٨گروھی از افسران
مصر تحت حاکميت جمال
ارتش ،مسألۀ اتحاد با
ِ
عبدالناصر را پيش کشيدند و به اين ترتيب» ،جمھوری
متحدۀ عربی« ) (UARبا اتحاد دو کشور سوريه و
مصر پا به عرصۀ حيات گذشت که البته چندان ديری
نپاييد .از جمله اقداماتی که در طول دورۀ حيات
»جمھوری متحدۀ عربی« اتخاذ شد ،شامل بازتوزيع
زمين ،رفاه اجتماعی برای کارگران و فقرا ،فشار برای
صنعتی سازی کشور می شد .اين اقدامات البته با
ممنوعيت اعتصابات و ھمين طور تشکل ھای مستقل
کارگری و دھقانی ھمراه بود.

اما در ھمان مقطع ،جمال عبدالناصر حرکت به سوی
»چپ« )شوروی( و انجام يک سلسله اقدامات عليه برخی
سرمايه داران و زمين داران محلی را آغاز و در نتيجه
در سطح سياسی و اقتصادی ،وارد اختالفات و منازعاتی
با امپرياليزم غرب شده بود .دقيقا ً به ھمين خاطر بود که
باند ارتجاعی نظاميان در سوريه به سرعت تصميم به
قطع اتحاد با مصر در سال  ١٩۶١گرفت .در واقع اتحاد
با مصر به جای ح ّل مسائل و مشکالت پيش روی آن ھا،
عمالً در حال تشديد و تحميل اقداماتی بود که اين باند
افسران ھمواره به دنبال مجرايی برای فرار از انجام آن
ھا بود!
توسعه نيافتگی اقتصاد ،نياز به سرمايه گذاری ھای عظيم
در پروژه ھای زيرساختی مانند جاده ،بنادر ،سيستم ھای
آبياری را ضروری می ساخت و اين ھا مواردی بود که
بورژوازی عليل »ملی« از انجامش سخت ناتوان بود.
تنھا يک دولت نيرومند بود که می توانست چنين سطحی
از سرمايه گذاری الزم برای توسعه را فراھم کند .در
واقع در اين قبيل کشورھا ،عقب ماندگی صنعتی ،نياز به
سرمايۀ خارجی و نقش و اھميت آن را برجسته می کند.
منتھا ضعف بورژوازی داخلی در قياس با پرولتاريا و
دھقانان کشور ،يک حالت ويژه به دولت می بخشد .اين
دولت که بايد نمايندۀ طبقۀ بورژوازی و مطيع منافع و
خواست ھای آن در برابر ساير اقشار باشد ،خود به
نوعی نھاد مستقل و به اصطالح مافوق جامعه و طبقات
تبديل می شود که به بورژوازی ضعيف ھم از باال امر و
نھی می کند و تالش می کند که آن را سرپا نگاه دارد .در
چنين حالتی است که اين دولت مجبور می شود با اعطای
امتيازاتی به پرولتاريا ،مانور بدھد .تروتسکی در مقالۀ
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»صنعت ملی شده و مديريت کارگری« اين خصيصه را
چنين فرمول بندی می کند:
»در کشورھای عقب مانده به لحاظ صنعتی ،سرمايۀ
خارجی نقش بسزايی ايفا می کند .به دليل ضعف
بورژوازی ملی در قياس با پرولتاريای ملی ،اين امر به
ايجاد و خلق شرايط ويژۀ قدرت دولتی می انجامد .دولت
بين سرمايۀ خارجی و داخلی ،بين بورژوازی ضعيف
ملی و پرولتاريای نسبتا ً نيرومند ،تغيير جھت می دھد.
ھمين موضوع ،به دولت خصلتی بناپارتی می بخشد که
خصلتی شاخص است .دولت ،به اصطالح خود را باالی
طبقات قرار می دھد .در واقع ،دولت می تواند يا از
طريق تبديل خود به ابزار سرمايه داری خارجی و نگاه
داشتن پرولتاريا در زنجيرھای يک ديکتاتوری پليسی
حکومت کند ،و يا از طريق مانور دادن با پرولتاريا و
حتی اعطای امتيازاتی به آن [...] .اين ابزارھا تماما ً در
قلمروی سرمايه داری دولتی قرار دارد .با اين وجود ،در
يک کشور نيمه فئودالی ،سرمايه داری دولتی خود را
تحت فشار شدي ِد سرمايۀ خارجی خصوصی می بيند ،و
قادر نيست تا خود را بدون حمايت فعّاالنۀ کارگران حفظ
کند .به ھمين خاطر ،بدون آن که اجازه دھد قدرت واقعی
از دستانش خارج شود ،تالش می کند تا سھم عمده ای از
مسئوليّت ادامۀ توليد در شاخه ھای ملی شدۀ صنعت را
بر گردۀ سازمان ھای کارگری بياندازد«.
در چنين شرايطی ،وضعيت سرمايه داری سوريه در
مرحله ای بود که بورژوازی نمی توانست از دل عقب
ماندگی ھای و محدوديت ھای تاريخی خود بيرون بيايد.
دھقانان ھم قادر به ايفای نقش مستقل نبودند و بنابراين
وظيفۀ مدرنيزه کردن کشور -که تنھا با انقالب
سوسياليستی امکان پذير بود -به طبقۀ کارگر محول شد.
متأسفانه کارگران تحت رھبری احزابی ھمچون »حزب
کمونيست سوريه« قرار داشتند؛ حزبی که اصوالً چشم
انداز سرنگونی بورژوازی از طريق انقالب سوسياليستی
به دست کارگران را نداشت و برعکس رھبران آن به
طور مداوم به دنبال يافتن )يا خلق کردن( يک
»بورژوازی ملی و مترقی« و اتحاد با آن بودند.
اين البته ھمان تئوری »انقالب دومرحله ای« و از جمله
ميراث مخرّب استالينيسم بود .يعنی اين ايده که در
کشورھای واپس ماندۀ سرمايه داری که ھنوز مناسبات
پيشا-سرمايه داری و دھقانی در آن ھا باقی است ،طبقۀ

کارگر ناگزير بايد در قدم اول با حمايت از بورژوازی
ملی و مترقی )در مقابل بورژوازی وابسته و کمپرادور(،
مناسبات پيشا سرمايه داری را از ميان بردارد و يک
دولت بورژوا-دمکراتيک مدرن را مستقر کند .اين فاز
نخست است .تنھا پس از اين که سرمايه داری ساخته شد
و قوام گرفت ،وظايف سوسياليستی موضوعيت خواھد
يافت و مطرح خواھد شد .در عمل اين بدان معناست که
طبقۀ کارگر بايد به اجبار خود را مطيع و مقيد به منافع
بورژوازی کند.
بنابراين سوريه با چنين وضعيتی رو به رو بود:
 -١بورژوازی از توسعۀ نيروھای مولد و انجام وظايف و
تکاليف بورژوا-دمکراتيک خود ناتوان بود ،اما طبقۀ
کارگر نيز از فقدان رھبری انقالبی برای انجام وظايف
تکاليف مرکب خود رنج می برد .در اين شرايط ،باند
افسران نظامی بيش از حالت معمول نقش بزرگ تر و
خصلت بناپارتيستی پيدا کرد و ارتش ھمواره درگير
امور سياسی کشور شد.
 -٢در اين شرايط عينی ،جھش به سمت »دولت گرايی«-
مانند تجربۀ مصر ،الجزاير ،و بسياری ديگر از
کشورھای توسعه نيافته که از دورۀ استعمار پديدار شده
بودند -سير رويدادھای سوريه را تعيين کرد.
 -٣تأثيرات شوروی و چين نيز نقش کليدی ايفا نمود.
رشد اقتصادی در اين دو کشور ھنوز نيرومند بود.
بنابراين در ميان خرده بورژوازی ،روشنفکران و بخشی
از افسران ارتش -که بعدھا در سير تکامل حزب بحث
متجلی شد -اين ايده قوّت گرفت که با نسخه برداری از
برنامه ريزی بوروکراتيک اقتصادی در اين کشورھا ،که
در واقع بازتاب منافع يک اليۀ بوروکرات صاحب امتياز
و نه اکثر جميعت کشور و به ويژه کارگران بود ،می
توان کشور را به سوی رشد و مدرنيزه شدن سوق داد و
بر مسائل و مشکالت فائق آمد.
کودتاھای  ١٩۶٣و ١٩۶۶
در چنين بستری بود که باندی متشکل از افسران ارتش به
کودتای  ١٩۶٣دست زد .اما ھمان طور که می توان
دريافت ،اين کودتا تفاوت ھای بسياری با موارد پيشين
داشت .در واقع اين کودتا فرايندی را آغاز کرد که به ملی
سازی بخش ھای بيشتری از اقتصاد و ھمين طور
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٢٣

اقداماتی نظير بازتوزيع زمين و ملی سازی بانک ھای
خصوصی -حتی به مراتب بيشتر از حدودی که جمال
عبدالناصر رفته بود -و نھايتا ً استقرار يک مدل از اتحاد
شوروی ،انجاميد.
بنابراين با وجود انواع مانورھا برای اجتناب از اتخاذ
اقدامات راديکال عليه سرمايه داری و زمين داران،
ناتوانی تاريخی بورژوازی از توسعۀ اقتصاد و انجام
وظايف و تکاليف معوقۀ خود ،ھمان عنصری بود که به
کودتای  ١٩۶٣و روی کار آمدن عده ای از افسران
ارتش به عنوان جناح به اصطالح »راديکال« ھمان
بورژوازی در قالب حزب بعث منجر شد.
عامل ديگری که اين خصلت »راديکال« را در ميان اين
دسته از افسران ارتش به وجود می آورد ،خاستگاه
طبقاتی و ھمين طور پيشينۀ مذھبی آنان بود .اين افسران
ارتش که بايد از منافع بورژوازی در کليت آن دفاع می
کردند ،عموما ً از اقشار پايين جامعه يا اقليت ھای تحت
ستم برمی خاستند .به عنوان مثال بسياری از افسران
سوری متعلق به اقليت مذھبی »علوی« بودند که در آن
مقطع يک بخش تحت ستم جامعه محسوب می شد.
»صالح جديد« که بعداً يک کودتای »راديکال« تر ديگر
را در سال  ١٩۶۶رھبری کرد ،يکی از نمونه ھای چنين
افسرانی است .بنابراين ضعف بورژوازی و پيوند عميق
آن با امپرياليزم ،اين افسران را به ضديت با طبقه ای می
کشاند که بايد در قالب ارتش از منافعش حمايت می
کردند .از سوی ديگر ،مدل ھای شوری و چين نيز به
دليل رشد سريع اقتصادی و از آن مھمتر ،ممانعت از
دمکراسی کارگری و دفاع از موجوديت يک
بوروکراسی صاحبت امتياز ،برای آنان يک الگوی جذاب
می نمود.
در چنين شرايطی کودتای  ١٩۶٣به دست کميتۀ نظامی
حزب بعث سوريه رخ داد )در اين مقطع صالح جديد،
حافظ األسد و محمد عمران مھم ترين عناصر اين کميته و
درگير برنامه ريزی برای کودتا بودند(؛ با سرنگونی
رئيس دولت گذشته ،ناظم القدسی ،حاکميت حزب بعث
آغاز شد .حزب بعث در ششمين کنگرۀ خود به تاريخ
اکتبر ھمان سال طی »گزارش ايدئولوژيک« ،ھدف
حزب را »ساختن يک جامعۀ سوسياليستی« معرفی کرد.
اين »سوسياليزم« دقيقا ً بنا به ادبيات استالينيستی ،معادل
بود با مواردی نظير اصالحات ارضی ،ملی سازی بنگاه

ھای تجاری و صنعتی ،برنامه ريزی اقتصادی و استقرار
يک بانک دولتی از باال ،ھمراه با حفظ کنترل دولت بر
اتحاديه ھای کارگری؛ به خصوص اين مورد آخر با
تأثيرپذيری از سياست ھای شوروی ،دقيقا ً به منظور
جلوگيری از رشد قدرت اقتصادی و نفوذ سياسی طبقۀ
کارگر صورت می گرفت.

تا سال  ،١٩۶۵عالوه بر اصالحات ارضی و اعطای
زمين به دھقانان فقير ،بخش اعظم شرکت ھای بيمه و
بانک ھای تجاری ملی شد .انجام اين سلسله اقدامات،
واکنش منفی و خصمانۀ دو گروه اصلی در جامعه را در
پی داشت :اول ،روحانيت؛ و دوم ،بازاريون.
تا سال  ،١٩۶۶بخش عمدۀ اقتصاد در دستان دولت قرار
داشت که اکنون توسعۀ منابع طبيعی ،توليد برق ،آب،
اکثر تأسيسات صنعتی ،بانکداری ،بيمه ،بخش ھايی از
سيستم حمل و نقل ،بخش اعظم تجارت خارجی و عمده
فروشی داخلی را تحت کنترل و نظارت خود داشت.
حکومت ،اکثر سرمايه گذاری ھا ،اعتبارات و قيمت
گذاری بسياری از کاالھا را کنترل می کرد .به عالوه اين
افسران »راديکال« ارتش ،ايجاد ميليشيا و ارتش وسيع
دھقانی را آغاز کردند.
در نتيجۀ يک چنين اقداماتی بود که در سال  ،١٩۶۵ت ّجار
و کسبۀ ُخرد با بستن مغازه ھا و تعظيلی بازار به
اعتصاب دست زدند .مفتی ھا ھم به توطئه پرداختند و
حکومت را ض ّد »خدا و دين« معرفی نمودند .يک
کارزار نافرمانی مدنی و تظاھرات از سوی اين عناصر
به راه افتاد .ا ّما حکومت ھم متقابالً تظاھرات را درھم
شکت ،مغازه ھا و بازار را با توسل به زور و ارعاب
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٢٤

باز کرد ٢٢ .تاجر سرشناس سلب مالکيت شدند .قدرت
نھادھای مذھبی به خونتای حاکم منتقل شد )از جمله
قدرت عزل و نصب روحانيون(؛ ھشت تن از
»سردسته«ھای سازمان ھای افراطی مذھبی به دليل اقدام
به تبانی برای ترور سرپرست حکومت ،ژنرال حافظ
األسد ،به مرگ محکوم شدند .حکومت حزب بعث در اين
مورد مجبور بود به کارگران و دھقانان تکيه کند .به
ھمين دليل به دنبال فراخواندن آن ھا به حمايت ،روز
ژانويۀ  ١٩۶۵شاھد سيل ھجوم ھزاران دھقان به دمشق
جھت اعالم پشتيبانی از حکومت بود.
اين اقدامات تا درجه ای آھنگ و حوزۀ رشد و توسعۀ
اقتصادی را تغيير دارد و به تدريج وزن و اھميت بخش
صنعتی را در مقابل بخش کشاورزی که سنتا ً موتور رشد
اقتصاد محسوب می شد ،باال برد .سھم بخش کشاورزی
از توليد ناخالص داخلی که در سال  ١٩۵٣قريب به ۴٠
درصد بود ،در سال  ١٩۶٣به  ٣٠درصد رسيد.
اما رژيم نظامی حاکم تحت فشار روحانيت و بازار ،به
اجبار قدم ھايی را به سمت مصالحه و سازش ،و در واقع
عقب نشينی ،برداشت؛ و درست ھمين امر ،کودتای
ديگری را به دست افسران جوان »راديکال« ،به رھبری
»صالح جديد« ،رقم زد که در ادامه اشاره خواھد شد.
ظھور حافظ األسد
تغييرات گاه و بی گاه در سطوح باالی رژيم طی سال
ھای  ١٩۶۴تا  ،١٩۶۶و متعاقبا ً جدال ميان دو تن از
رھبران حزب بعث ،يعنی صالح جديد و حافظ األسد -به
عنوان نمايندگان دو جناح »راديکال«تر و »محافظه
کار«تر حزب بعث -در اصل نزاع ميان منافع دو جناح
از بورژوازی حاکم را بازتاب می داد .اين فرايند بود که
به ظھور حافظ األسد ،پدر بشار األسد ،در درون
حکومت انجايمد .حافظ األسد که در ابتدا می بايست
قدرت را با ساير رھبران »راديکال«تر سھيم می شد،
نھايتا ً برای حفظ و افزايش قدرت خود و باند حاميانش،
اين عناصر را از چرخۀ قدرت خارج کرد .در روزھای
نخست رژيم ،صالح جديد يکی از چھره ھای کليدی
حزب بعث محسوب می شد که مدافع سفت و سخت
سياست ھای تاکنونی -ملی سازی گسترده و غيره -بود.

٢٥

به خصوص پس از شکست در جنگ  ١٩۶٧با اسرائيل،
تنش ھا ميان صالح جديد و حاميانش در حزب بعث از
يک سو ،و جناح محافظه کارتر پيرامون حافظ األسد به
عنوان وزير دفاع از سوی ديگر ،باال گرفت .صالح
جديد از حمايت بخش عمدۀ شاخۀ غيرنظاميان حزب بعث
برخوردار بود ،اما اسد در عوض با استفاده از موقعيت
خود به عنوان وزير دفاع ،توانست تا به تدريج کنترل
جناح نظامی حزب را به دست آورد .در سال  ١٩۶٩اسد
به سمت حذف حاميان »جديد« از مناصب و موقعيت
ھای کليدی و تأثيرگذار حرکت کرد.
اين اختالفات رو به گسترش ميان دو جناح ،نھايتا ً در
سال  ١٩٧٠به آن جا کشيد که »جديد« برای حذف
»اسد« و حاميانش در کنگرۀ حزب بحث تالش کرد ،اما
اسد با اتکا به کنترل خود بر ارتش توانست از طريق يک
کودتای موفق درون حزبی عليه »جديد« ،وی را حذف
کند .به اين ترتيب »جديد« دستگير و زندانی شد ،و تا
زمان مرگ خود )در سال  (١٩٩٣در حبس خانگی باقی
ماند.
کلّ اين فرايند به ايجاد يک رژيم متمرکز انجاميد که نقش
نظاميان در مرکز آن -به ويژه بر اقتصاد -بسيار پررنگ
بود .عالوه بر اين ،از اين پس ما شاھد رشد نفوذ
»علويان« در رژيم بوديم )خود حافظ األسد متعلق به
اقليت علوی بود( .از زمان اتمام قيموميت فرانسه در سال
 ١٩۴۶تا وقوع کودتای  ،١٩۶٣عناصر سنی از بيشترين
نفوذ در حکومت برخوردار بودند و به عکس ،علوی ھا
به عنوان يک اقليت تحت ستم ،ھمواره از پذيرش
حکومت مرکزی سر باز می زدند و حتی رھبرانی از آن
ھا به دليل اقدام به شورش و تمرّ د ،اعدام گشته بودند .به
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ھمين دليل تصادفی نيست که اليه ای از افسران
»راديکال« نظامی ھم از ھمين اقليت پديد آمد .حافظ
األسد تالش کرد تا علوی ھا را به سطوح باالی دولت و
نيروھای امنيتی برساند .تا به امروز ھم برخی از
نيروھای کليدی رژيم اسد ،علوی ھستند.
نتيجۀ اين فرايند ،زايش يک رژيم توتاليتر بر پايۀ يک
اقتصاد دولتی کپی برداری شده از شوروی بود .اين
موضوع در ابتدا محرّ ک خوبی برای رشد اقتصادی به
شمار می رفت .سوريه در دھۀ  ،١٩٧٠از نرخ ھای رشد
اقتصادی بااليی بھره مند شد .صعود بی سابقۀ قيمت ھای
جھانی نفت از  ١٩٧٣تا  ٧۴به افزايش توليد پااليشگاه
ھای نفتی داخلی انجاميد .مضاف بر اين ،قيمت ھای
باالتر صادرات کشاورزی و نفت ،به ھمراه محدوديت
ھای پيش روی سياست آزادسازی از سوی دولت،
موجبات تشويق رشد اقتصادی را فراھم آورد .اين رونق
اقتصادی با افزايش وجوه ارسالی کارگران سوری شاغل
در ساير کشورھای ثرتمند نفتی عربی و سطوح باالتر
کمک ھای خارجی پيش رفت .تا اواخر دھۀ مذکور
اقتصاد سوريه از پايگاه سنتا ً کشاورزی خود به اقتصادی
تبديل شده بود که بخش ھای خدمات و صنعت و تجارت
وجه غالب را در آن داشتند .به عالوه ھزينه بر روی
توسعۀ سيستم ھای آبياری ،برق ،آب ،پروژه ھای ساخت
جاده و گسترش نظام بھداشت و درمان ،و آموزش و
پرورش به بخش ھای روستايی ،وضعيت عمومی را
بھبود بخشيده بود .با اين حال اقتصاد ھمچنان به کمک
ھزينه ھای خارجی برای تأمين مالی
کسری روبه رشد
ِ
بودجه و تجارت ،وابسته بود ،و به ھمکاری شوروی
برای برآمدن از پس ھزينه ھای سنگين نظامی اتکا
داشت .در طول دھۀ  ،١٩٧٠رشد توليد ناخالص داخلی
)به قيمت بازار و بر حسب قيمت ھای ثابت  ،(١٩٨٠به
طور متوسط ساالنه  ٩.٧درصد بود .در ھمين دوره،
توليد بخش ھای »ساخت و ساز« و »معدن و
مانوفاکتور« ھر يک ساالنه به طور متوسط  ١۶.٣و
 ٧.١درصد رشد کردند .طی ھمين دھه ،خدمات دولتی با
نرخ متوسط  ١٢.۴درصد رشد کرد ،به طوری که در
سال  ،١٩٧۶تقريبا ً  ١۴.١درصد از توليد ناخالص داخلی
را تشکيل می داد .ارزش توليدات کشاورزی در اواخر
دھۀ ) ٧٠به قيمت ھای ثابت  (١٩٨٠با وجود نوسانات
جوّ ی قابل مالحظه ،ساالنه به طور متوسط  ٩.٧افزايش
يافت .اما ھمان طور که نشان خواھيم داد اين

»دستاورد«ھا ديری نپاييد.
به عالوه رژيم حافظ األسد که از سوی بسيار از نيروھای
»چپ«» ،ض ّد امپرياليست« تلقی می شد ،تنھا چند سال
پس از روی قدرت آمدن او ،يعنی در  ،١٩٧۶ضمن
ھماھنگی کامل با اسرائيل و با حمايت تمام و کمال
امپرياليزم آمريکا ،به کمپ ھای پناھندگی در لبنان ھجوم
برد تا مقاومت فلسطينی ھا را درھم بشکند .در واقع اين
خو ِد امپرياليزم بود که از او می خواست تا برای
جلوگيری از شکست شبه نظاميان دست راستی مارونی
)فرقه ای از مسيحيت( در طی جنگ داخلی لبنان -که
ميان سکوالرھای مترقی ،شبه نظاميان اسالمگرا و
سازمان آزادیبخش فلسطين آغاز شده بود -دخالت کند.
بعدھا ھمين رژيم »ض ّد امپرياليست« طی سال -١٩٩٠
 ٩١در حملۀ نظامی آمريکا به عراق ھمکاری و
مشارکت کرد.
انفتاح )آزادسازی اقتصادی( و سياست ھای نئوليبرالی
تا به اين جا مختصراً نشان داده شد که دخالت ھای
امپرياليزم در حوزه ھای نفوذ خود ،چگونه روند طبيعی
تکامل اقتصادی-اجتماعی و تاريخی سوريه را دستخوش
تغيير و يک بورژوازی عليل ،بيمار ،شديداً متناقض و
تماما ً وابسته را خلق کرد .بورژوازی در چنين شرايطی
می دانست که برای توسعۀ نيروھای مولد ،نيازمند حجم
زيادی از سرمايه گذاری داخلی و خارجی خواھد بود و
اين امر بدون برخورداری از يک دولت قدرتمند،
متمرکز و برخوردار از کنترل بر روی اقتصاد ناممکن
خواھد بود .اين موضوع به ھمراه قطب بندی جھانی ميان
امپرياليزم از يک سو و اتحاد شوروی ،بلوک اروپای
شرقی و چين از سوی ديگر ،جناحی به اصطالح
»راديکال« را به سوی نسخه برداری از و اتکا به
»بلوک شرق« سوق داد .نگاھی گذار به وضعيت سوريه
پس از کودتای  ١٩۶٣نشان می دھد که خروج از مدار
امپرياليزم ،امکان رشد و توسعۀ اقتصادی را فراھم می
آورد .اما عدم وقوع انقالب سوسياليستی به دست طبقۀ
کارگر ،فقدان دمکراسی کارگری ،عدم اتکا به نيروھای
انقالبی و محدوديت ھای يک بوروکراسی نظامی
توتاليتر ،به ھمان سرعتی که اين رشد به وجود می آورد،
مانع آن نيز می شود.
تقريباً از اوايل دھۀ  ،١٩٨٠محدوديت ھای کنترل
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بوروکراتيک بر توليد درحال رخ نشان دادن بود .اين امر
ھمزمان بود با مواجھۀ اقتصاد شوروی و بلوک اروپای
شرقی با يک بحران عميق .اين فرايند تقريبا ً ھمزمان بود
با قدرت گيری گورباچف ) ١٩٨۵تا  (١٩٩١و معرفی و
اجرای سياست ھای »گالسنوست« )باز کردن درھای
اقتصاد( و »پرسترويکا« )بازسازی نظام اقتصادی و
سياسی کشور( .به عالوه به اين مورد بايد »اصالحات«
دن شيائوپين در چين را نيز اضافه کرد که طی آن با
ايجاد »مناطق ويژۀ اقتصادی« ،مجالی برای انکشاف
مناسبات سرمايه داری داده شده بود.
ھمين فرايند در اتحاد شوروی تحت حاکميت گورباچف و
در بلوک اروپای شرقی به طور کل ،در درون رژيم
حافظ األسد نيز در اواسط دھۀ  ١٩٨٠به چشم می خورد.
در اواسط دھۀ  ،١٩٨٠جوّ اقتصادی کشور از »رفاه«
نسبی عمومی به سمت »رياضت« تغيير جھت داد .رونق
اقتصادی سوريه ،در نتيجۀ سقوط سريع قيمت ھای
جھانی نفت ،درآمدھای پايين تر صادراتی ،بروز
خشکسالی و تأثير آن بر کاھش توليدات کشاورزی و
ھمين طور کاھش وجوه ارسالی کارگران سوری شاغل
در ديگر کشورھا )به ويژه کشورھای ثروتمند نفتی عرب
که خود دچار بحران بودند( ،فروريخت .به عالوه سطوح
کمک ھای حکومت ھای عرب نيز به دليل کاستن از
ھزينه ھای اقتصادی در کشورھای توليدکنندۀ نفت و ھم-
چنين حمايت سوريه از ايران در جنگ ايران-عراق،
تنزل پيدا کرد .حکومت برای حفظ وضعيت اقتصادی
خود ،سريعا ً از ھزينه ھای عمومی کاست ،واردات را
کاھش داد ،بخش خصوصی و سرمايه گذاری خارجی را
تشويق نمود و کارزاری عليه قاچاقچيان و مبادله کنندگان
غيرقانونی ارز در بازار سياه به راه انداخت .با اين حال،
صرف مخارج عظيم و سنگين دفاعی و نظامی ،ھمچنان
َ
منابع را از سرمايه گذاری مولد منحرف می کرد.
در اواخر دھۀ  ،١٩٨٠کمبود کاالھای اساسی به کرّ ات
اتفاق می افتاد و صنايع به دليل قطع ممتد برق ،بسيار
کمتر از ظرفيت خود توليد می کردند .ذخاير ارز
خارجی ،سقوط آزاد خود را آغاز کرد ،کسری تجاری
گسترش يافت ،و با تعميق مشکالت اقتصادی ،رشد توليد
ناخالص داخلی واقعی نيز وارد روند نزولی شد .رشد
واقعی که پيش تر با رسيدن به نرخ  ١٠.١درصد در سال
 ١٩٨١نقطۀ اوج خود را تجربه می کرد ،با سقوط به رقم

 ٣.٢درصد در سال بعد و سپس منفی  ٢.١درصد در
سال  ،١٩٨۴پيوسته تنزل پيدا کرد .طی سال ھای ١٩٨١
تا  ،١٩٨۴محصوالت کشاورزی نيز سال به سال کاھش
يافت .افزايش ناگھانی تعداد متکديان و گدايان در سطح
شھرھای بزرگ در اواسط اين دھه ،نشان از سقوط
سريع استانداردھای زندگی شھری داشت.
البته تا سال  ١٩٨۶ھنوز بخش اعظم اقتصاد تحت کنترل
دولت قرار داشت )به طوری که ھزينه ھای حکومت
حدوداً سه پنجم توليد ناخالص داخلی را شکل می داد( و
نفوذ زيادی بر بخش خصوصی اعمال می شد .بنابراين
ت ديگری جھت آزادسازی
از نقطه نظر حکومت ،اقداما ِ
تحت عنوان »انفتاح دوم« ضروری می نمود .اين
درحالی بود که حافظ األسد برای تشويق فعاليت ھا و
سرمايه گذاری بيشتر بخش خصوصی ،تا درجه ای دست
به آزادسازی مج ّدد زد ،و اين امر انحصار بوروکراسی
دولتی بر تجارت خارجی را کاھش داد ،اما اين »کاھش«
در قياس با کلّ اقتصاد و از منظر سياست ھای »ليبراليزم
اقتصادی« ناچيز می نمود )مثالً با وجود کاھش کنترل و
نظارت بر ارز و اعطای اجازه به ت ّجار خصوصی برای
واردات اجناس بيشتر ،ھنوز واردات  ١٠٠قلم از مھم-
ترين کاالھای خارجی ھمچنان در انحصار سازمان ھای
تجاری دولتی قرار داشت(.
حکومت  ۶منطقۀ آزاد تجاری را ايجاد کرد که به وضوح
تقليدی بود از سياست ھای دن شيائوپين در چين .ھمچنين
سرمايه گذاری خصوصی )داخلی و خارجی( در بخش
ھايی از تسھيالت توليدی و توريسم ،از طريق اعطای
معافيت ھای مالياتی و اعتبار ارزان تشويق شد .در نتيجۀ
اين اقدامات ،بخش خصوصی بر قسمت ھای کشاورزی
و خرده فروشی غالب گرديد و وزن و اھميت آن در
صنايع سبک )به ويژه پارچه و پوشاک( ،ساخت و ساز،
حمل و نقل و تسھيالت توريسم ،رشد قابل مالحظه ای
يافت.
فروپاشی شوروی ،تغيير قطب بندی جھانی و تأثيرات آن
بر رژيم سوريه
رژيم سوريه پس از سال  ،٩١-١٩٩٠در شرايطی که
نقطۀ اتکای نظامی و اقتصادی خود يعنی شوروی را از
دست داده بود ،مجبور شد تا ساختار اقتصادی خود را با
معيارھای سرمايه داری جھانی منطبق و چرخش به
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سوی امپرياليزم را آغاز کند .ورود ت ّجار و سرمايه داران
به پارلمان در سال  ١٩٩٠و متعاقبا ً تصويب »قانون
شمارۀ  «١٠در سال  ١٩٩١جھت تشويق سرمايه گذاری
خصوصی ،از جمله عالئمی بود که بروز تغييرات در
درون بورژوازی را نشان می داد.
اما بورژوازی حاکم به طور يکپارچه مدافع اين تغيير و
تحوّالت و آغاز چرخش به سوی غرب نبود و ھمين
موضوع به بروز شکاف ھايی در درون ھيئت حاکم
انجاميد .با آغاز اين فرايند در جھت تضعيف کنترل دولت
)بوروکراسی حاکم( بر اقتصاد و تقويت بازار آزاد به نفع
سرمايه داران خصوصی داخلی و خارجی ،عناصر به
اصطالح »محافظه کار« بورژوازی در تقابل با مدافعان
اين »رفرم«ھای تدريجی قرار گرفتند ،چرا که می
دانستند اين گذار و خصوصی سازی ھا ،موقعيت آنان را
در بلندم ّدت تضعيف خواھد کرد .در عوض بخش متمايل
به غرب بورژوازی که فشارھای رو به رشد سرمايه
داری جھانی را انعکاس می داد ،وارد عمل شد ،و بيش
از پيش باند حافظ األسد را تحت فشار قرار داد .اين
شکاف مشابه با ھمان اختالفاتی بود که در درون
بوروکراسی چين به دنبال حرکت اقتصاد به سوی
سرمايه داری غرب از  ١٩٨٠به بعد رخ داد.
بشار األسد ،که در پی مرگ پدر خود در سال  ٢٠٠٠و
اتمام دورۀ حاکميت استبدادی سی سالۀ وی ،به عنوان
جانشين او قدرت گرفت ،پرچم چرخش به سوی
امپرياليزم و منطبق کردن نظام با سرمايه داری جھانی
را به دست گرفت ،يعنی تکميل ھمان سياستی که پدر او
نيمه کاره رھا کرده بود.
از سوی ديگر جورج بوش ،سوريه را نيز ھمچون ايران
يا کرۀ شمالی» ،دولت شر« محسوب می کرد .بنابراين
تحريم ھا و ھر آن چه را که در توان داشت برای انزوای
رژيم به کار گرفت .اگرچه بخش ھوشمند بورژوازی
آمريکا به دنبال سود و معامله با بخش خصوصی از
طريق مشارکت ،سرمايه گذاری و غيره به عنوان
ابزارھايی برای ھل دادن سوريه به درون حوزۀ نفوذ
خود ،بود.
رژيم سوريه طی تالشی برای فرار از اين انزوا به
اتحاديۀ اروپا رو کرد و در سال  ٢٠٠٣مذاکراتی را
برای پيوستن به اتحاديۀ اروپا آغاز نمود ،ھرچند اين امر

به نتايج دلخواه خود نرسيد ،و نھايتا ً سوريه وادار شد تا
به کشورھايی نظير ايران و روسيه در منطقه رو کند .به
عنوان مثال روسيه در سال  ،٢٠٠۵قريب به  ٧٣درصد
از بدھی ھايی سوريه به خود را بخشيد .در واقع سرمايه
داری روسيه به اين موقعيت به عنوان فرصتی می
نگريست برای بازگرداندن حوزه ھای نفوذی که در
گذشته از دست داده بود ،به خصوص اين که با حمۀ
نظامی امپرياليزم آمريکا به عراق ،نفوذ اين کشور در
منطقه با اتکا به حضور مستقيم نظامی ،رو به گسترش
بود.
در سال  ،٢٠٠۴اسد طی يک ديدار رسمی به پکن رفت
تا به موازات تالش ھای اياالت متحده برای تشديد
محدوديت ھا عليه اقتصاد آن ،نقطۀ اتکايی برای خود
بيايد .اما در ھمين سال بود که رژيم سوريه به دنبال
گشايش ھايی در سطح رابطه با اسرائيل و آمريکا می
گشت .به ھمين دليل رژيم سوريه با عقب نشينی ارتش
خود از خاک لبنان موافقت نمود و در آوريل ،٢٠٠۵
آخرين سربازان سوری ھم پس از حضور  ٢٩ساله در
اين کشور بيرون آمدند .غرب ،به ويژه واشنگتن ،از
نقشی که سوريه در لبنان ايفا کرده بود ،استقبال نمود .اين
را بايد در نظر داشت که لبنان نقش مھمی برای اقتصاد
سوريه ايفا کرده بود؛ به ويژه از نظر تجارت ،ماليه و
خدمات بانکی برای سرمايه داران سوری که عالقۀ
وافری برای دسترسی به بازار جھانی داشتند ،جذاب می
نمود .سوريه با از دست دادن کنترل مستقيم بر لبنان ،به
منابع ديگر سرمايه گذاری نياز مبرم و ضروی می يافت
و اين امر پيوندھای آن را با سرمايه داری جھانی تقويت
می کرد.
رژيم بشار األسد :تجربۀ يک دھه سياست ھای
نئوليبرالی و تبعات آن
پس از بحران اقتصادی  ١٩٩۶که طی آن فقط نفت
توانست به نجات رژيم بيايد ،نياز به »تعديل ساختاری«
به سرعت از سوی حکومت احساس شد .به ھمين خاطر
است که بشار اسد ،پس از مرگ پدر خود و زمانی که
جانشين وی گرديد ،ھمواره اين موضوع را در مرکز
»سخنرانی«ھا و موعظه ھای خود قرار می داد.
»گروه  «١٨تحت نظارت اقتصاددانی به نام محمد
حسين -که بعدھا به معاون نخستين وزير در سال ٢٠٠١
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و وزير ماليه در سال  ٢٠٠٣گمارده شد -به عنوان
گروھی متشکل از اساتيد دانشگاه» ،متخصصين«،
ليبرال ھا و غيره ،برای نظارت بر فرايند خصوصی
سازی و »رفرم اقتصادی« شکل گرفت.
بشار األسد شماری از افراد به اصطالح »مستقل« را به
مناصب حکومتی رساند .بسياری از اقتصاددانان و
مھندسين دست راستی تحصيل کرده در دانشگاه ھای
اروپا يا آمريکا دعوت شدند تا ضمن بازگشت به کشور،
به اجرای اين »رفرم«ھا ياری رسانند .افراد غيرحزبی
وارد وزارت خانه ھا شدند .عصام الزعيم ،وزير برنامه
ريزی در سال  ٢٠٠٠و سپس وزير صنايع در سال
 ،٢٠٠١يکی از متخصصين »برنامۀ توسعۀ سازمان
الرفاعی که اواخر سال
ملل« ) (UNDPبود .عسان َ
 ٢٠٠١به سمت وزير اقتصاد و بازرگانی رسيد ،يکی از
مقامات رسمی بانک جھانی بود .نِبرس فاضل،
تکنوکراتی که سابقا ً خارج از سوريه به سر می برد ،به
مشاور رئيس جمھور در امر اصالحات اقتصادی مب ّدل
گشت.
به دنبال تحريم ھای اياالت متحده و عدم پذيرش سوريه
به عنوان عضو اتحاديۀ اروپا در سال  ،٢٠٠۴رژيم
سوريه دست کمک به سمت ترکيه و ايران دراز کرد.
رژيم ايران نيز که خود قربانی تحريم ھای غرب بود،
تمايل زيادی برای سرمايه گذاری و افزايش ارتباط نشان
داد .سال  ،٢٠٠۵يعنی اتمام اشغال لبنان ،نقطۀ عطف
مھمی در کل اين فرايند بود .در کنگرۀ حزب بعث،
حاميان اين تغييرات نوين توانستند تا جناح محافظه کار و
مدافع وضع سابق را شکست دھد و مسير را برای تداوم
و سرعت بخشين به اين فرايند بيش از پيش مساعد و
ھموار سازد .تا سال  ،٢٠٠٧شرکت ھای خصوصی بيمه
و بانک ھای خصوصی درحال بازگشايی بودند و در
مارس  ٢٠٠٩نيز بورس کشور که پيش تر به حالت
تعويق درآمده بود ،آغاز به کار کرد.
در تمام اين فرايند ،حلقۀ نزديکان بشار األسد و
خويشاوندان و بستگان او بزرگ ترين ذی نفع بوده اند .به
عنوان مثال ،رامی مخلوف پسر دايی اسد ،شرکت
مخابرات سيريتل ) ،(Syriatelفروشگاه ھای زنجيره ای
معاف از ماليات ،بخش اعظم صنعت نفت ،حمل و نقل
ھوايی ،يک شبکۀ تلويزيونی و امالک را در دست دارد،
وی با دريافت پروانۀ ھشت ساله از دولت ،از قدرت

انحصاری بر شبکۀ موبايل برخوردار است و تنھا در
سال  ،٢٠٠٩سھام  ٩بانک از  ١٢بانک خصوصی را
در اختيار داشته است .مخلوف درحال حاضر يکی از
ثروتمندترين و بانفوذترين اشخاص حاکميت محسوب می
شود که ارزش دارايی ھای او تا پيش از درگيری ھای
اخير ،در حدود  ۵ميليارد دالر تخمين زده شده است .در
سال  ٢٠٠٨نام وی در فھرست تحريم ھای وزارت
خزانه داری آمريکا قرار گرفت.
طی دھۀ  ،٢٠٠٠با اعمال سياست ھای نئوليبرالی و
آزادسازی اقتصادی از يک سو ،و حجم باالی فساد و
ارتشا در ارگان ھای حکومتی و کنترل اقتصاد به دست
باند کوچکی از نزديکان بشار اسد از سوی ديگر ،اين
طبقۀ کارگر بوده است که بی ترديد متح ّمل بيشترين زيان
ھا و فشارھا شده.
طی يک دھه ،يعنی دوره  ٢٠٠١تا  ،٢٠١٠متوسط نرخ
رشد توليد ناخالص داخلی )بر حسب شاخص برابری
قدرت خريد ،به قيمت ھای ثابت  ،٢٠٠۵بر حسب دالر
آمريکا( چزی در حدود  ۴.۴۵درصد بود که تنھا اندکی
باالتر از متوسط منطقه محسوب می شد؛ در حالی که
رشد  GDPسرانه ،خصوصا ً به دليل رشد باالی جمعيت،
بسيار پايين تر و نزديک به  ٢درصد بود.
در طول دھۀ  ،٢٠٠٠بخش ھای عمده فروشی ،خرده
فروشی و خدمات دولتی ،و پس از آن بخش ھای حمل و
نقل ،مخابرات ،مانوفاکتور ،ماليه و امالک و ساخت و
ساز مھم ترين محرکه ھای رشد اقتصادی بوده اند.
درحالی که سھم بخش معدن ،منفی و سھم بخش
کشاورزی نزديک به صفر بوده است .بخش کشاورزی
به دليل خشکسالی ،سوء مديريت منابع آب ،تأخير در
تکميل پروژه ھای حياتی -از جمله سيستم آبياری مدرن-
و اتخاذ سياست ھای جديد آزاد سازی در قيمت ھای
انرژی و کود شيميايی ،بحران شديدی را تجربه کرد.
صنايع استخراجی ،به ويژه نفت ،به دليل کاھش توليد،
رشد منفی داشتند .سوريه در سال  ٢٠٠۶به وارد کنندۀ
خالص نفت تبديل شد ،درحالی که نفت به مدت يک دھه
منبع اصلی صادرات و درآمد بودجۀ دولت محسوب می
شد .صادرات نفت از  ٧۵درصد کل صادرات در سال
 ،٢٠٠٠به  ۴۶درصد در سال  ٢٠١٠سقوط کرد.
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افزايش جھانی قيمت کاالھا ،آزادی سازی قيمت ھای
سوخت و کود شيميايی ،به افزايش قابل مالجظۀ قيمت ھا
و در نتيجه کاھش درآمد واقعی و قدرت خريد کارگران
انجاميد .دستمرد واقعی تنھا طی سال ھای  ٢٠٠١تا
 ٢٠٠۶شاھد افزايش بود ،اما از آن پس تا دست کم
 ٢٠١٠به طور ممتد تنزل يافت .تورم پايين تنھا تا سال
 ٢٠٠٨و آن ھم به مدد پرداخت سوبسيدھای کالن دولت
به سوخت ،دوام آورد .اما با آزاد سازی قابل توجه قيمت
ھا ،تورم صعود کرد .طی سال ھای  ٢٠٠۴و ،٢٠٠٩
اکثريت عظيم خانوارھای سوری به اجبار از ھزينه ھا و
مخارج خود کاستند .بنابراين ھرچند رشد اقتصادی نسبتا ً
مناسب به نظر می رسيد ،اما مزايا و منافع آن به اکثريت
جمعيت جامعه و به خصوص فقرا اختصاص نيافت.
نرخ بيکاری سوريه طی سال ھای  ٢٠٠٣تا  ،٢٠١٠در
سطح حدوداً  ٨ثابت بود ،درحالی که نرخ بيکاری زنان
در سال  ٢٢ ،٢٠١٠درصد بود .اما اين »ثبات« نسبی
نرخ بيکاری ھمراه بود با سقوط قابل توجه نرخ ھای
مشارکت نيروی کار و کاھش ميزان ايجاد اشتغال.
اقتصاد سوريه از جذب نيروی کار جديدی که طی اين
دھه به بازار کار وارد شده بود )رقمی در حدود ١.۶
ميليون نفر( ناتوان ماند .طی اين دوره تنھا حدود ۴٠٠
ھزار شغل جديد ايجاد شد )يعنی ساالنه  ٠.٩درصد( و
نرخ مشارکت از  ۴٧درصد در سال  ،٢٠٠١به ٣٩
درصد در سال  ٢٠١٠سقوط کرد.
حکومت طی يک دھه اعمال سياست ھای نئوليبرالی،
عمالً مانع گسترش اشتغال بخش عمومی شد .طی اين
دھه اشتغال بخش عمومی در حدود  ٢٧درصد باقی ماند،
درحالی که شمار کارگران بخش خصوصی )در بخش
رسمی( ،از  ٣۴به  ۴٣درصد افزايش يافت .افزايش در
اشتغال بخش خصوصی رسمی ھيچ گونه بھبودی در
شرايط کار ايجاد نکرد ،چرا که اين کارگران تحت
پوشش ھيچ گونه تأمين اجتماعی قرار نداشتند.
سياست ھای دولت طی اين دھه ،فقر را کاھش نداد؛ در
عوض فقر غالبا ً در مناطق شرقی ،شمالی و به خصوص
نواحی روستايی متمرکز بوده است .در سال ،٢٠٠٧
تقريبا  ١٢درصد از مردم زير »خط فقر پايين تر« و
حدود يک سوم ) ٣٣.۶درصد( زير »خط فقر باالتر«
قرار داشته اند.

ھمچنين اگر فقر را بر حسب ميزان ورودی کالری افراد
به عنوان يک شاخص قوی درنظر بگيريم ،می بينيم که
در سال  ،٢٠٠٩مخارج قريب به  ١٨درصد از جمعيت
سوريه بر روی مواد غذايی ،پايين تر از حداقل کالری
الزم در اين شاخص بوده است.
ضريب جينی به عنوان شاخص نابرابری در توزيع
درآمد و ثروت ،از  ٠.٣٠در سال  ١٩٩٧به  ٠.٣۴٧در
سال  ٢٠٠٩افزايش يافت که ھرچند پايين ،ولی رو به
افزايش بوده است .ھزينه ھای جبرانی پرداختی به
کارگران از  ٣۵درصد درآمد ناخالص ملی ،به ٣٢
درصد کاھش يافت .اين کاھش نشان دھندۀ آن است که
توزيع درآمد ملی ،به نفع سرمايه و به بھای قربانی کردن
کارگران صورت گرفته است.
شاخص توسعه انسانی ) ،(HDIبه عنوان ابزاری است
که متوسط دستاوردھای نسبی يک کشور را در سه حوزۀ
توسعه انسانی -يعنی طول عمر ،دسترسی به آموزش و
استاندارد زندگی شايسته -محاسبه می کند ،در سوريه
بھبود آھسته ای داشته است.
عدم برخورداری از تحصيالت ابتدايی ،ھنوز يک چالش
محسوب می شود .نرخ ھای ترک تحصيل و بی سوادی
ھمچنان باال است ١۶.۵ .درصد از افراد  ١۵ساله به باال
در سال  ٢٠١٠بيسواد بوده اند .اين نرخ برای زنان ٢.۴
برابر بيشتر از مردان بوده است .ھزينه ھای عمومی بر
روی بھداشت و درمان ،از  ٢درص ِد توليد ناخالص
داخلی تجاز نمی کند .در طول اين يک دھه ،کيفيت
خدمات بھداشتی و درمانی بدتر شده است .متعاقباً
شاخص ھای سالمت نيز بھبود محسوسی طی سال ھای
 ٢٠٠١تا  ٢٠٠٩نيافته )به ويژه از نظر نرخ مرگ و مير
نوزادان و کودکان زير پنج سال ،و ھمين طور ابتال به
کسری وزن و سوء تغذيه( ،و نرخ بيماران مبتال به
بيماری ھای مزمن باالست ) ١٠درصد(.
ھمۀ اين ھا دستاوردھای دست کم يک دھه سياست ھای
نئوليبرالی برای کارگران و زحمتکشان سوريه بوده
است ،درحالی که تمام ثروت عمالً در دست عده ای
معدود از طبقۀ حاکم ،يعنی نزديکان و خويشاوندان
خاندان اسد ،متمرکز شده است .به عالوه اين را ھم
مشاھده کرديم که چه طور با وجود تمامی خوش خدمتی
ھای رژيم اسد برای غرب ،امروز امپرياليزم به سادگی
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پشت او را خالی می کند .در واقع برای چندين بار در
طول تاريخ اثبات شد که امپرياليزم به ھيچ وجه مورد
اعتماد و قابل اتکا نيست .ساير »متحدين« رژيم اسد نيز
يک به يک پشت او را خالی کردند .ترکيه ،تحت حاکميت
»حزب عدالت و توسعه« سريع تر از ديگران به جبھۀ
امپرياليزم پيوست تا بلکه در اين بين بتواند سھمی،
ھرچند ناچيز ،از صدقۀ تجاوز احتمالی به اين کشور
دريافت دارد .به اين ترتيب اردوغان که در گذشته بشار
األسد را دوست و »برادر« خود می دانست ،يک شبه
تغيير موضع داد .رژيم ايران نيز به عنوان متحد
ھميشگی رژيم سوريه ،با اطالع از رفتن دير يا زود اسد
و جايگزينی او با مھره ای ديگر ،درحال تغيير موضع
خود است .اين تغييرات را می توان در سخنان جنجالی
اخير رفسنجانی ديد که اعالم کرد» :مردم سوريه در اين
دو سال آسيبھای زيادی ديدند .بيش از  ١٠٠ھزار کشته
دادند و حدود  ٨ميليون از آن ھا نيز آواره شدهاند.
زندانھا پر از مردم شده است .زندانھا جا ندارند ،برخی
از ورزشگاهھا را زندان کردهاند .مردم از طرفی مورد
حملۀ شيميايی حکومت خودشان قرار میگيرند و از
طرف ديگر بايد انتظار بمبھای آمريکا را داشته باشند«.
به دنبال جنجال ھای فراوان پيرامون اين موضع گيری
غيرمعمول و واکنش عناصری از خو ِد رژيم ،رفسنجانی
نه فقط سخنانش را تکذيب نکرد ،بلکه تأکيد کرد که در
بيان »مصلحت نظام« ،حتی چنان چه خالف نظر جاری
و مسلط باشد ،ترديد نمی کند .به ھمين ترتيب چند روز
قبل حسين عالئی ،فرماندۀ سابق نيروی دريايی سپاه
پاسداران در گفتگويی با روزنامۀ شرق )مورخ ٢٢
شھريور( اظھار داشت که دفاع حکومت ايران از رژيم
بشار اسد ،موجب کاھش اعتبار ايران و »يک جوّ ضد
ايرانی« در جھان عرب شده است.
مسألۀ حملۀ نظامی امپرياليزم و موضع مارکسيست ھای
انقالبی
امروز در شرايطی که سرمايه داری جھانی به بدترين
بحران در تمامی وجوه خود -چه ايدئولوژيک و چه
اقتصادی و اجتماعی -درغلتيده ،و به دنبال آن
اعتراضات ژرفی عليه اين وضع موجود در مقياس
جھانی به راه افتاده است ،در شرايط که وضعيت عينی
برای يک انقالب اجتماعی به دست طبقۀ کارگر جھانی
کامالً مھياست ،شاھديم که چگونه به دليل نبود رھبری

انقالبی ،اين وضعيت در تحليل نھايی به سمت حفظ و
نجات نظام سرمايه داری منحرف می شود .به گونه ای
که دولت ھای سرمايه داری منطقه درجای خود باقی می
مانند ،و تنھا حکومت ھای آن ھا جای خود را به اشکال
ارتجاعی تر و متناسب با اھداف و انگيزه ھای امپرياليزم
می دھند )اين را به وضوح در نمونه ھايی مانند ليبی و
مصر می توان مشاھده کرد( .در واقع نيروھای
امپرياليستی و ھمپيمانان آن ھا برای ايفای نقش مخرب
وارد عرصه شده و برای جلوگيری از وقوع انقالبات از
پايين ،حکومت ھايی را از باال تحميل می کنند .سوريه
نيز از اين قاعده مستثنی نيست؛ کما اين که تا به اآلن ھم
امپرياليزم پروژۀ »تغيير رژيم« خود را با تغذيۀ »ارتش
آزادی بخش سوريه« و نيروھای سلفی و وھابی به
پشتوانۀ ناتو برای تضعيف رژيم اسد و جايگزينی آن با
مھره ھای مورد نياز خود دنبال کرده است .ماجرای
اخير کاربرد سالح ھای شيميايی در سوريه نيز -فارغ از
آن که از سوی کدام يک از طرفين صورت گرفته باشد-
بھانۀ الزم را برای توجيه »دخالت بشردوستانه« مھيا
کرد .ھرچند با پيشنھاد ديپلماتيک مسکو مبنی بر سپرده
شدن کنترل کنترل سالح ھای شيميايی دمشق به نھادھای
بين المللی و پذيرش آن از سوی سوريه و غرب ،فعالً
زمان الزم برای تعويق حملۀ نظامی از ھر دو سو خريده
شده است.
در اين ميان متأسفانه درک کامالً غيرمارکسيستی از
مفاھيم سوسياليزم و امپرياليزم ،خود را در انواع مواضع
انحرافی و سانتريستی در صورت وقوع حمالت
نيروھای امپرياليستی به سوريه نشان می دھد :از قرار
گرفتن در جبھۀ امپرياليزم تا دفاع از حکومت بشار
األسد.
امپرياليزم امريکا و ھمپيمانان آن ،حملۀ شيميايی اخير در
سوريه را »عبور از خطّ قرمز« خود اعالم و به اين
شکل ضرورت حملۀ تدافعی و »انسان دوستانه«اش را
توجيه کرد .البته اين اوج بی شرمی و عوام فريبی اياالت
متحده را نشان می دھد که سابقۀ طوالنی در کاربرد
سالح ھای اتمی ،شيميايی ،کشتار جمعی و جنايت عليه
بشريت دارد .اين سخنان در شرايطی گفته می شود که
ارتش امپرياليزم آمريکا در طول جنگ ويتنام ،نزديک به
 ٢٠ميليون گالن موا ّد شيميايی -از جمله مادۀ به ش ّدت
س ّمی موسوم به »عامل نارنجی« -بر روی جنگل ھا و
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مزارع ويتنام و کشورھای ھمسايه تخليه کرد تا مواد
غذايی و پوشش گياھی پناھگاه ويت کنگ ھا را نابود
کند .يک دھه حملۀ شيميايی ۴٠٠ ،ھزار کشته يا معلول
برجای گذاشت ۵٠٠ .ھزار کودک با اختالالت تنفسی به
دنيا آمده و  ٢ميليون نفر به سرطان و ساير بيماری ھا
مبتال شده اند .صليب سرخ در سال  ٢٠١٢تخمين زد که
يک ميليون نفر ويتنامی از مشکالت سالمتی يا معلوليت
ھای ناشی از کاربرد »عامل نارنجی« رنج می برند.
طبق گزارش گروه ھای حقوق بشری ،از جمله ديدبان
حقوق بشر ،سازمان عفو بين المللی و صليب سرخ،
حکومت اسرائيل در سال  ٢٠٠٩مردم فلسطين را در
شھرھای پرجمعيت مورد حمله با فسفر سفيد قرار داده
بود .اين درحالی است که ميزان کمک مالی اياالت متحده
به اسرائيل در سال مالی  ،٢٠١٣روزانه دست کم ٨.۵
ميليون دالر تخمين زده شده است ،بدون آن که مسألۀ
»جنايت عليه بشريت« يا »خط قرمز« مطرح باشد .به
عالوه خود ارتش آمريکا نيز در سال  ٢٠٠۴از فسفر
سفيد در منطقۀ فلوجه )عراق( استفاده کرده بود.
ھمچنين اسناد و مدارک انتشاريافتۀ  CIAنشان می دھد
که واشنگتن از کاربرد سالح ھای شيميايی )سارين ،گاز
اعصاب و گاز خردل( از سوی رژيم صدام حسين در
جنگ ايران و عراق کامالً اطالع داشته و حتی اطالعات
الزم را برای شناسايی و نابودی دشمن در اختيار رژيم
وی قرار می داده است .تنھا در فاجعۀ روستای کردنشين
حلبچه ۵ ،ھزار کشته و  ١٠ھزار نفر مجروح برجای
ماند.
اياالت متحده با کاربرد ناپالم عليه شھروندان ژاپن در
جريان جنگ جھانی دوم ١٠٠ ،ھا ھزار کشته برجای
گذاشت .اين آمريکا بود که در سال  ،١٩۴۵دو بمب اتمی
را بر شھرھای ھيروشيما و ناگازاکی فرود آورد.
بنابراين سابقۀ اقدامات »انسان دوستانۀ« امپرياليزم به
قدری وحشتناک و دردآور است که قرار گرفتن ھيچ يک
از نيروھای چپ و مترقی در اين جبھۀ متشکل از
امپرياليزم و گروه ھای سلفی و بنيادگرای دينی را توجيه
نمی کند.
اما ھنوز نقش رژيم سوريه نيز در اين ميان روشن
نيست .تمامی اسناد ،مدارک و شواھد در داالن ھای

سازمان ملل ،مراکز اطالعاتی غرب و ھمين طور رژيم
سوريه تلمبار شده .تاکنون افشاگری ھای ويکی ليکس،
اسنودن ،منينگ و غيره ،فعاليت پشت پردۀ اين قبيل رژيم
ھا در گذشته و حال را افشا کرده و ھمين موضوع فضای
عمومی ذھنی و روانی جامعه را به ش ّدت راديکال و در
تقابل با تحرّ کات نظامی امپرياليزم کرده است .طبق
نظرسنجی ھای موجود ٧١ ،درصد مردم بريتانيا و تقريبا ً
 ۶٠درصد مردم آمريکا با تصميم حکومت ھای خود
مبنی بر دخالت نطامی عليه سوريه مخالف ھستند .در
نتيجه 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
داری داخلی بشوند .اين يکی از مطالبات و وطايف مھم
کنونی است.
اما درست در نقطۀ مقابل کسانی که ضرورت دخالت
»بشردوستانه« در سوريه را توجيه می کنند ،گرايشی
قرار دارد که تقابل با امپرياليزم را قرار گرفتن در جبھۀ
رژيم ھای بورژوايی مانند رژيم اسد معرفی می کند
)مانند مورد »حزب کمونيست سوريه« و نظاير آن در
جھان(.
ھمان طور که اشاره شد ،برخی از اين موضع گيری
ھای کامالً نادرست ،ريشه در اصول نظری کامالً
نادرستی است که اين روزھا به کرّت به گوش می رسد.
به عنوان نمونه ،صحبت از »استعمار نو« و ناديده
گرفتن وجه تمايز ميان مراحل استعماری و امپرياليستی
سرمايه داری ،تاکنون به يک چنين رويکردھای سياسی
به شدت نادرستی در ميان نيروھای »چپ« انجاميده
است .منشأ اين قبيل ديدگاه ھا ،که به رويکردھای »جھان
سومگرا« دامن می زنند ،اغلب آکادميسن ھای غرب بوده
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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 به نام »استعمار نو« در عصر
کنونی ،بسياری از جريان ھای چپ خرده بورژوايی را
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 ھم به پيوستن به اين
جبھۀ رژيم بورژوايی تشويق و دعوت می گردد.

اين در واقع ھمان درک واپس ماندۀ استالينيستی است که
مسئول اصلی شکست جنبش کمونيستی و کارگری در
سرتاسر جھان بوده است؛ دقيقا ً مشابه ھمان کاری که
احزاب استالينيست مانند توده و اکثريت در زمان جنگ
ايران و عراق کردند )اين گونه بود که کارگران پس از
بازگشت از جبھه ھای جنگ ،با ثروت ھای نجومی
مشتی نوکيسه به يُمن بازار سياه در يک سو ،و سرکوب
تمامی سازمان ھای سياسی اپوزيسيون ،موج اعدام ھای
گسترده ،وضعيت وخيم اقتصادی خود و خانواده ھايشان
در سوی ديگر رو به رو شدند( .امروز ھمين کار را
»حزب کمونيست سوريه« با بی شرمی تمام و کمال می
کند )فقط کافی است به بيانيه ھای اين حزب نگاه کنيد(.
به اين ترتيب از طبقۀ کارگر و زحمتکشانی که ھمواره
تحت ستم و استثمار چنين رژيم ھايی بوده اند ،مؤدبانه
درخواست می شود که خود را قربانی بورژوازی کنند.

»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 انقالبی
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«

در مقابل دو جبھۀ مذکور ،ھيچ راه حل انقالبی جز
تدارک برای يک جبھۀ سوم انقالبی در تقابل با دو
ارتجاع ،و با اتکا به نيروی طبقۀ کارگر و ساير اقشار
تحت ستم و استثمار وجود ندارد ،چه در غير اين
صورت ،مسير سوريه )و در آتيه ھر کشور ديگر( به ھر
سمتی خواھد رفت به جز انقالب و منافع طبقۀ کارگر
سوريه و ديگر کشورھای منطقه.

به عنوان مثال ،آقای احمد مزارعی در مقام »مارکسيست
مستقل« و کارشناس مسائل کشورھای عربی ،طی
مصاحبه ای دربارۀ سوريه چنين ارزيابی می کند که
سوريه:

اگر مقدمتا ً اطالق صفت انقالبی به نيروھايی مانند حماس
را ناديده بگيريم ،چند نتيجۀ مھم تر ديگر وجود دارد که
می توان از اين گفته دريافت کرد -١ :ما نه در عصر
امپرياليزم که در دورۀ استعمار به سر می بريم؛ -٢
بنابراين 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 ايشان 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 توطئۀ خارجی
است«!

جبھۀ سوم ،به عنوان يک جبھۀ متکی به طبقۀ کارگر )نه
»خلق«( در تقابل با بورژوازی حاکم و نيروی مھاجم
امپرياليست مطرح است .موضع استالينيست ھا زير
عنوان »جبھۀ واحد خلقی« يک بار تجربه شد و مشاھده
کرديم که چه ضرباتی به جنبش کارگری و کمونيستی در
سطح جھان وارد آورد .ديروز حزب توده و اکثريت از
»ايران« در مقابل جنگ »امپرياليزم« دفاع کرد ،امروز
حزب کمونيست سوريه از »سوريه« .ھمۀ اين ھا خاک
پاشيدن به چشم جنبش کارگری و توده ھای تحت ستم
است که ھمين نيروھای به اصطالح »چپ« داعيۀ دفاع
از آن ھا را دارند.
به عالوه 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 .مثالً
پس از جنگ جھانی دوم و عروج فاشيسم ،يک
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مارکسيست انقالبی 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 .نھايتا ً 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 .در
واقع يک چنين نيروھايی ھستند که سرمايه داری به
وحشت می اندازند.
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 خود را در پشت
بورژوازی کشور »مظلوم« پنھان می کنند .آن ھا اين
قدر پرت ھستند که تقابل با امپرياليزم را به اين شکل
درک می 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!
برای جبھۀ سوم انقالبی ،نياز به تدارک است؛ تا زمانی
که اين »چپ« چنين وظيفۀ مھمی را انجام ندھند ،به طور
مداوم به طبقۀ کارگر خيانت خواھند کرد .يک
مارکسيست انقالبی 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 انقالبی است ،نه استالينيست ھای
ورشکسته و خائن به منافع طبقۀ کارگر جھانی.

واضح است که چنين جبھه ای تنھا با اتکا با نيروھای
انقالبی و طبقۀ کارگر در سطح جھانی می تواند شکل
بگيرد .چرا که در چنين شرايطی اقدام به سازماندھی
اعتصاب و توقف توليد در کشورھای متخاصم برای
جلوگيری از پيشبرد دخالتگری ھا به يک ضرورت عينی
تبديل می شود .اين که ما با چنين جبھه ای رو به رو
نيستيم دقيقا ً به دليل نبود يک انترناسيونال انقالبی و
برخوردار از پايه ھای قوی در کشورھای مختلف 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 خالصه قبول »بحران«
و »بی ارتباطی« خودشان به متن مبارزات کنونی ،به
خرده کاری می پردازند ،ولی ھرگز يک قدم به سوی
چنين چيزی برنمی دارند.
يک جبھۀ مستقل و حقيقتا ً انقالبی از تمامی سازمان ھای
چپ و مترقی جھان ،از کارگران کشورھای درگير جنگ
امپرياليستی خواھد خواست که با حمايت از آن ھا ،اين
جبھه را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو گروه ديگر
تبديل کنند .فقط متحدين انقالبی 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 .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 سالح 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 سالح مجھز کنند ،مھارت ھای نظامی را در
سطحی باال به توده ھا تعليم دھند و خالصه جنگی انقالبی
را عليه امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنند.
رويکرد صحيح ،دفاع از يک خط مستقل مبارزه عليه
ارتجاع رژيم بعثی و ساير نيروھای ارتجاعی بورژايی
است که ممکن است جايگزين اولی شوند .توده ھای
زحمتکش ،نه از رژيم بعثی منتفع می شوند و نه از ساير
نيروھای بورژوايی دستپروردۀ امپرياليست ھا و قدرت
ھای ارتجاعی منطقهای .با تبليغ و پيش بردن اين خطّ
انقالبی است که حتی در صورت حملۀ نظامی و استقرار
يک رژيم ارتجاعی و تامغز استخوان وابسته به
امپرياليزم ،توده ھای تحت ستم و استثمار به حقانيت و
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ترور ف ّعال سياسی چپ در يونان
بيانيۀ گرايش کمونيستی »سيريزا«
پيش به سوی تشکيل گروه ھای دفاعی متحد ض ّد
فاشيستی!
پيش به سوی يک ميليشيای مرکزی و متحد ض ّد
فاشيستی!
فاشيست ھا يک فعال چپ را به قتل رسانده اند .ابراز
خشم و انزجار کافی نيست .اکنون زمان اتحاد عمل توده
ای بر ض ّد فاشيست ھا است .ھر کسی بايد به اين
گردھمايی ض ّد فاشيستی که امروز رأس ساعت ١٧:٣٠
در ميدان آمفيالی برگزار می شود ،بپيوندد .ما در ھمه جا
به تشکيل گروه ھايی ض ّد فاشيستی برای دفاع از خود
نياز داريم -يک ميليشيای مرکزی ض ّد فاشيستی .بيانيۀ
زير از گرايش کمونيستی سيريزا ) (SYRIZAرا
مطالعه کنيد.
قتل مبارز  ٣۴سالۀ ض ّد فاشيست» ،پاولوس فيسس« در
ميدان آمفيالی به دست يک عضو نئو نازی سازمان
»طلوع طاليی« ،نه فقط يک اقدام شنيع سياسی ،بلکه
زنگ ھشداری است برای بسيج جنبش کارگری و چپ.
قتل اين مبارز ض ّد فاشيست که بالفاصله پس از حملۀ
خشونت آميز به ميليشياھای کمونيستی در شھر پراما رخ
داد ،اثبات می کند که ھدف سازمان »طلوع طاليی« ،به
عنوان يک گروھک بی رحم از جنايتکاران فاشيست در
خدمت سرمايۀ کالن ،نه فقط ارعاب ،بلکه ھمچنين حذف
فيزيکی مبارزين جنبش کارگری و چپ است.
در مواجھه با تشديد فعاليت ھای سبعانۀ فاشيست ھا تنھا
يک راه پيش رو است :عمل توده ای ،متحدانه ،سازمان
يافته و کارا عليه فاشيسم .تمامی سازمان ھا و فعالين
جنبش کارگری و چپ اکنون ھدف قرار گرفته اند .عاجل
ترين وظيفۀ تمامی اتحاديه ھا و احزاب کارگری ،تمامی
سازمان ھا و گرايش ھای چپ ،پشتيبانی و حمايت از
جنبش و ھر فعال آن در برابر خشونت وحشيانۀ فاشيست
ھاست.
نبايد ھيچ گونه توھمی به نقش دولت بورژوايی،
»نيروھای امنيتی« و »اجرای قانون« داشته باشيم .تاريخ
گواھی می دھد -و در مورد »طلوع طاليی« ھم مسجل

شده است -که پليس ھيچ گونه مزاحمت و آزاری برای
فاشيست ھا ندارد ،بلکه در عوض نقش تأمين مالی،
سازمان دھی ،عرضۀ تسليحات و حمايت از آن ھا را
ايفا می کند .حفاظت از فعالين و جنبش کارگری در برابر
خشونت وحشيانۀ فاشيستی ،وظيفه ای است که تنھا به
وسيلۀ خود جنبش با اتکا به نيروھای خويش قابل تحقق و
انجام است.
خواب و خيال ھای دمکراتيک و توسل به نھادھای دولتی
که ھمگی پوششی برای خشونت ارتجاعی و سازمان
يافتۀ طبقۀ حاکم ھستند ،جنبش را منحرف و فاشيست ھا
را جسورتر می سازد .اکنون زمان عمل است ،و برای
آن که عمل ما مؤثر باشد ،ھمکاری و وحدت تمامی
سازمان ھای چپ و کارگری ضروری است.
برای يک پاسخ قاطعانه و کارا به اين خشونت سبعانۀ
فاشيست ھا ،گرايش کمونيستی سيريزا موارد زير را
پيشنھاد می کند:
ايجاد يک جبھۀ متحد از اتحاديه ھای کارگری ،سيريزا
) ،(SYRIZAحزب کمونيست يونان ) (KKEو ساير
سازمان ھای چپگرا و ض ّد فاشيست حول يک برنامۀ
مشخص آکسيون توده ای به منظور دفاع از خود در
برابر فاشيست ھا و مقابله با خشونت فاشيستی.
ايجاد گروه ھای دفاعی ض ّد فاشيستی در محالت ،مراکز
کار و نھادھای آموزشی به وسيلۀ تمامی سازمان ھای
جنبش کارگری ،جوانان و چپ.
ايجاد يک ميليشيای واحد مرکزی ض ّد فاشيستی با
اعضای منتخب گروه ھای دفاعی ض ّد فاشيستی برای
انجام وظيفۀ محافظت و دفاع از تجمعات جنبش کارگری
و جوانان در سطح ملی در برابر حمالت فاشيست ھا و
سرکوب رسمی دولتی.
گرايش کمونيستی سيريزا
 ١٨سپتامبر ٢٠١٣
متن انگليسی:
http://www.marxist.com/greek-fascists-killanti-fascist-rapper-pavlos-fyssas.htm
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تداوم حمايت عملی از »شاھرخ زمانی« در ايران

به دنبال اجرای تاکتيک »تحريم فعال« انتخابات به
وسيلۀ شماری از رفقا به شکل توزيع و نصب پوسترھايی
در حمايت سمبليک از شاھرخ زمانی در سطح مناطقی
از تھران ،و سپس اقدام مشترک تعدادی از اعضای
»شبکۀ ھمبستگی کارگری« و فعالين درگير در پروژۀ
»احيای مارکسيستی« برای حمايت عملی از بھنام
ابراھيم زاده به دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت
به زندان ،اين بار تعدادی از رفقای »شبکۀ ھمبستگی
کارگری« در مرکز يکی ديگر از استان ھا گام ھای
مشابھی را در جھت حمايت عملی از شاھرخ زمانی،
عضو سنديکای نقاشان و تزئينات ساختمان ،برداشته اند؛
از جمله توزيع پوسترھايی از وی در سطح يک منطقۀ
صنعتی و کارگری ھمراه با مطالبات و شعارھايی نظير
»تا آزادی شاھرخ زمانی ،مبارزه ادامه دارد!«١١» ،
سال حبس ،چنان چه سکوت کنيم!«» ،کارگر زندانی،
زندانی سياسی ،آزاد بايد گردد!« و »کارگران ايران تنھا
نيستند!«.

گشت؛ وی پس از بارھا انتقال به زندان ھای مختلف،
اکنون در زندان گوھردشت تحت فشارھای شديد امنيتی و
پرونده سازی ھای جديد به سر می برد.

در سطح بين المللی نيز »انجمن آزادی کارگران«
) (AWLدر بريتانيا که با »شبکۀ ھمبستگی کارگری« و
پروژۀ »احيای مارکسيستی« ھمکاری دارد ،کمپين جمع
آوری  ١٠ھزار امضا تا ژانويۀ  ٢٠١٤را در محيط ھای
کار ،دانشگاه ھا و دانشکده ھا ،مدارس و انجمن ھا و
اتحاديه ھای کارگری با خواست آزادی شاھرخ زمانی
آغاز کرده است.

الزم به يادآوری است که شاھرخ زمانی ،عضو سنديکای
کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و ھمچنين عضو
شورای نمايندگی کميتۀ پيگيری ايجاد تشکل ھای
کارگری ،آخرين بار در تاريخ  ١٣٩٠/٣/١٨دستگير و
با اتھامات واھی اقدام عليه امنيت ملی ،عضويت در
تشکل کارگری و غيره ،به يازده سال حبس محکوم
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اين اقدامات حمايتی در داخل و خارج کشور ،ھرچند از
نظر ايجاد اعتماد به نفس در ميان فعالين کارگری زندانی
به طور اخص و ايجاد آگاھی عمومی از وضعيت آنان در
سطح جامعه به طور اعم ،الزم و ضروری ھستند و بی
ترديد يک وظيفۀ طبقاتی به شمار می روند ،اما قطعا ً به
ھيچ رو کافی نيستند.

بدون شک فعاليت ھای حمايتی بايد به طور مداوم ،در
سطح وسيع تر ،با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای
بيشتری صورت بگيرند .اميد است که با تداوم و گسترش
دامنۀ حمايت ھای عملی از سوی ساير فعالين کارگری
نيز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی و ديگر فعالين
کارگری و سياسی زندانی ايجاد گردد .در شرايط کنونی
که جنبش کارگری ھم از سرکوب شديد حکومتی و ھم از
افتراق و ساير ضعف ھای درونی خود آسيب می بيند،
اين اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با »اتحاد عمل«
گسترده ميان تمامی نيروھای چپ و فعالين کارگری
حول حمايت از تمامی زندانيان سياسی و مطالبۀ آزادی
آنان به عنوان يک خواست مشترک.

پيش به سوی اتحاد عمل!
پيش به سوی آزادی تمامی فعالين سياسی و کارگری
زندانی!
کارگران ايران تنھا نيستند!
شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN
اول مھرماه ١٣٩٢

گزارش شبکۀ ھمبستگی کارگری از آکسيون روز
 ٢٨سپتامبر نروژ در حمايت از کارگران زندانی
شبکۀ ھمبستگی کارگری
»شبکۀ ھمبستگی کارگری« تاکنون تالش نموده است تا
در آکسيون ھا و اعتراضات مختلف بين المللی ،در کنار
افراد مستقل ،کارگران ،نھادھا ،سازمان ھا و احزاب
کارگری ،مترقی و چپ ،در حد توان خود سھمی را در
اين ميانه ادا کند.

از جمله اقدامات اخير فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگری در
سطح داخلی ،توزيع پوسترھايی از »شاھرخ زمانی«،
فعال سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان ،و ھم-
چنين ديگر فعالين کارگری زندانی ،در سطح يک منطقۀ
صنعتی و کارگری در مرکز يکی از استان ھای کشور
بوده است ،ھمراه با مطالبات و شعارھايی نظير »تا
آزادی شاھرخ زمانی ،مبارزه ادامه دارد!« ١١» ،سال
حبس ،چنان چه سکوت کنيم!«» ،کارگر زندانی ،زندانی
سياسی ،آزاد بايد گردد!« و »کارگران ايران تنھا
نيستند«!
پيش از اين نيز تعدادی از اعضای »شبکۀ ھمبستگی
کارگری« و فعالين درگير در پروژۀ »احيای
مارکسيستی« ،برای حمايت عملی از بھنام ابراھيم زاده
به دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت به زندان،
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اقدامات مشابھی را در تھران تدارک ديده و انجام داده
بودند.
از نقطه نظر بين المللی نيز بنا به درخواست »شبکۀ
ھمبستگی کارگری« ،انجمن آزادی کارگران« )(AWL
در بريتانيا کمپين جمع آوری  ١٠ھزار امضا تا ژانويۀ
 ٢٠١٤را در محيط ھای کار ،دانشگاه ھا و دانشکده ھا،
مدارس و انجمن ھا و اتحاديه ھای کارگری با خواست
آزادی شاھرخ زمانی آغاز کرده است .دريافت پيام ھای
ھمبستگی و حمايت از تشکل ھای کارگری جھان -از
جمله »يودير« در ترکيه -بخشی از فعاليت ھای بين
المللی اخير شبکه بوده است.

»وقتی خبر مبارزات بی وقفۀ شما را می شنوم ،از
ژرفای وجودم به وجد می آيم و خود را در ميان شما می
بينم ،توان مبارزه و مقاومت در من صد چندان می شود.
با اميد به روزی که با شما رفقا بازو در بازو مقابل
سرمايه داری مبارزه کنيم ،امروز از زندان گوھر دشت
کرج به شما درود می فرستم و صميمانه با قلبی آکنده از
شور انقالبی دستتان را می فشارم «.

به ھمين ترتيب در ارتباط با آکسيون روز  ٢٨سپتامبر در
مقابل پارلمان نروژ در شھر اسلو نيز رفيق ناصر احمدی
از سوی شبکۀ ھمبستگی کارگری برای دخالتگری
حضور پيدا کرد.

متأسفانه کارزار روز  ٢٨سپتامبر در قياس با آکسيون
ھای سال ھای گذشته در نروژ و به ويژه در مقابل
پارلمان اسلو ،ھم به لحاظ ک ّمی و ھم کيفی ،يک ريزش
قابل مالحظه را نشان می داده است که اين خود از عالئم
وجود ضعف در نحوۀ »اتحاد عمل« ميان نيروھای
مختلف طيف چپ برای برگزاری آکسيون است؛ ضعفی
که ھرچند مھم ،ولی قابل رفع نيز ھست.

رفيق ناصر احمدی ،با پيراھنی که روی آن شعار
»کارگران ايران تنھا نيستند!« نقش بسته بود ،و با در
دست داشتن پالکاردھايی مزين به تصاوير شاھرخ زمانی
و ديگر کارگران زندانی ،متن نامۀ شاھرخ زمانی از
داخل زندان گوھردشت را در مقابل حاضرين -شامل
تعدادی از اعضای حزب کمونيست ايران ،حزب
کمونيست کارگری و سازمان اقليت و ديگر افراد مستقل-
با حرارت و صدايی رسا قرائت نمود:

بدون شک فعاليت ھای حمايتی بايد به طور مداوم ،در
سطح وسيع تر ،با ھماھنگی و کاربرد ابتکار عمل ھای
بيشتری صورت بگيرند .اميد است که با تداوم و گسترش
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دامنۀ حمايت ھای عملی از سوی ساير فعالين کارگری
نيز فشار الزم جھت آزادی شاھرخ زمانی و ديگر فعالين
کارگری و سياسی زندانی ايجاد گردد .در شرايط کنونی
که جنبش کارگری ھم از سرکوب شديد حکومتی و ھم از
افتراق و ساير ضعف ھای درونی خود آسيب می بيند،
اين اِعمال فشار عملی نخواھد بود مگر با »اتحاد عمل«
گسترده ميان تمامی نيروھای چپ و فعالين کارگری
حول حمايت از تمامی زندانيان سياسی و مطالبۀ آزادی
آنان به عنوان يک خواست مشترک.

برگزاری شب ھمبستگی با کارگران در ايران
تشکيالت خارج از کشور حزب کمونيست ايران واحد
گوتنبرگ با انتشار اطالعيه ای از برگزاری شب
ھمبستگی با کارگران در شھر گوتنبرگ سوئد در روز
شنبه  ٢١سپتامبر خبر داد .اين مراسم در پی فراخوان
کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران برای
کارزار سه ھفته ای در راستای دفاع از کارگران زندانی
و تحت پيگرد و محکوم کردن سياست ھای ضد کارگری
و ضد انسانی جمھوری اسالمی برگزار گرديد.
مراسم که شامل سخنرانی ،اجرای موسيقی زنده و
شعرخوانی بود با معرفی برنامه ھا توسط مجری برنامه
»اردشير نصرﷲ بيگی« آغاز و با پخش سرود
انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه
آزادی و سوسياليسم ادامه پيدا کرد .در ادامه »جمال
بزرگپور« به نمايندگی از طرف حزب کمونيست ايران
به ايراد سخنرانی در اين زمينه پرداخت .سپس از طرف
شورای دفاع از جنبش کارگری در ايران »فيروز سليمان
زاده« پيامی را قرائت نمود.

اين ھمان موضوعی است که شاھرخ زمانی در قسمتی
برجسته از نامۀ خود چنين عنوان می کند» :بدون شک
تغييراتی در شرف تکوين است ،فراموش نکنيم که در
نقاط عطف تاريخی با داشتن تحليل مشخص از شرايط
مشخص می توان گام بلندی در جھت مبارزات انقالبی به
پيش برداشت ،رفقا بيايد ،با دوری جستن از خرده کاری
و دنباله روی و با ھمبستگی جھانی ،سازمانيابی و
سازماندھی انقالبی خود را برای چنين گام بلندی آماده
کنيم« .
در انتھا از رفيق خالد -از فعالين حزب کمونيست ايران
در آکسيون -به دليل تھيه و ارسال تصاوير و ويديوی
قرائت متن به وسيلۀ رفيق ناصر احمدی ،نھايت قدردانی
را داريم.
پيش به سوی اتحاد عمل!
پيش به سوی آزادی تمامی فعالين سياسی و کارگری
زندانی!
کارگران ايران تنھا نيستند!
شبکۀ ھمبستگی کارگری ) ٨ ،(IWSNمھرماه ١٣٩٢

ھمچنين از جانب »عليرضا بيانی« از گرايش
مارکسيست ھای انقالبی پيام "شاھرخ زمانی" فعال
کارگری دربند خطاب به شب ھمبستگی قرائت شد.
اين مراسم با اجرای چند ترانه و سرود توسط »فريبرز
کرمی« و اشعاری توسط »ھادی ايراندوست و فريدون
پازوکی« از فعالين چپ ادامه يافت .در پايان »نسرين
فيضی« نيز سخنان کوتاھی ايراد کرد.

http://www.payam.se
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حمايت متحدان »احيای مارکسيستی« در بريتانيا از
شاھرخ زمانی

شاھرخ زمانی پس از محاکمۀ مجدد ،به شش ماه
ديگر حبس محکوم شد

شاھرخ زمانی را آزاد کنيد!

روز شنبه  ٨سپتامبر ،شاھرخ زمانی ،عضو کميتۀ
بازگشايی سنديکای نقاشان و تزئينات ساختمان و ھمين
طور عضو شورای نماندگی کميتۀ پيگيری برای ايجاد
تشکل ھای مستقل کارگری که به جرم تشکيل يک گروه
سوسياليستی و »تبلغ عليه نظام« محکوم گرديده است،
جھت محاکمۀ مجدد به اتھام فحاشی عليه رھبر ايران به
شعبۀ دوم دادگاه انقالب تبريز منتقل شد.

از :انجمن آزادی کارگران ) ،(AWLاز متحدان و
فعاالن »احيای مارکسيستی«
شاھرخ زمانی ،فعّال کارگری ايرانی ،از ژوئن سال
 ٢٠١١به اين سو در زندان به سر می برد .اما به چه
جرمی؟ تالش برای ايجاد اتحاديه ھای کارگری مستقل
جھت دفاع از حقوق خود و ديگران کارگران.
شاھرخ ،عضو سنديکای نقاشان ساختمانی ،به مواردی
نظير »تبليغ عليه نظام«» ،اقدام عليه امنيت ملی« و
»شرکت در يک تشکل غيرقانونی« متھم شده است.
سازمان ھای بين المللی حقوق بشر می گويند که شاھرخ
تاکنون نه فقط مورد بدرفتاری ھای جسمی و روانی قرار
گرفته ،بلکه امکان مالقات و ھمين طور درمان و مداوا
نيز از او سلب شده است.
شاھرخ ،يک زندانی جنگ طبقاتی است .اگر ما دست
دولت ايران را بازبگذاريم که او را درھم بشکند ،نتيجه
چيزی جز تحميل يک شکست به تمامی مبارزين حقوق
کارگران در ايران و جھان نخواھد بود.
ما از ھم اکنون تا ژانويۀ  ،٢٠١٤جمع آوری  ١٠ھزار
امضا در محيط ھای کار ،دانشگاه ھا و دانشکده ھا،
مدارس و انجمن ھا را با خواست آزادی شاھرخ زمانی
پيگيری خواھيم کرد.
لطفا ً از اين کمپين حمايت کنيد.
برای اطالع بيشتر می توانيد با نشانی ايميل يا شمارۀ تلفن
زير تماس حاصل فرماييد:
freeshahrokh@gmail.com
07775 763 750

شاھرخ پيشتر به  ١١سال حبس محکوم شده و چند ماه
است که در بازداشتگاه زندان رجايی شھر کرج به سر
می برد .کل پروندۀ قضايی او بر اساس شھادت دروغين
و کذب دو زندانی بدنام بوده است.
روز  ٢٦سپتامبر ،شعبۀ دوم دادگاه انقالب تبريز ،شاھرخ
را به تحمل شش ماه حبس ديگر در زندان رجايی شھر
)گوھر دشت( محکوم نمود.
در طول چند روز گذشته ،عوامل وزارات اطالعات از
زندان رجايی شھر در کرج بازديد نموده و شاھرخ
زمانی ،صالح کھندل ،سعيد منصوری ،خالد حردانی و
فرزاد مددزاده را تھديده کرده اند که چنان دست از
فعاليت ھای سياسی خود برندارند ،با مرگ رو به رو
خواھند شد.
»شبکۀ ھمبستگی کارگری« تمامی فعالين سنديکايی،
حقوق بشری و سوسياليست ھا را فرامی خواند تا با
خواست آزادی فوری و بی قيد و شرط شاھرخ زمانی از
زندان ،از او حمايت نمايند .می توانيد حمايت خود را از
طريق صفحۀ فيس بوک »شاھرخ زمانی را آزاد کنيد«*
اعالم نماييد.
شبکۀ ھمبستگی کارگری
 ٣٠سپتامبر ٢٠١٣

ھمچنين برای مشاھدۀ وب سايت کمپين ،به نشانی زير
رجوع کنيد:

http://www.iwsn.org/index.php/campaigns/
99-shahrokh-6months

http://freeshahrokh.wordpress.com/

https://www.facebook.com/freesharokh

انجمن آزادی کارگران)(AWL
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شاھرخ زمانی به  ۶ماه حبس محکوم شد
بيانيۀ  ٨٩کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی
در پی محاکمۀ مجدد شاھرخ زمانی ،وی به تحمل  ۶ماه
حبس تعزيری محکوم شد.
روز شنبه  ١٧شھريور  ١٣٩٢شاھرخ زمانی فعال
کارگری ،عضو ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش
و تزئينات ساختمان و عضو شورای نمايندگان کميتۀ
پيگيری ايجاد تشکلھای کارگری که به اتھام تشکيل
گروه سوسياليستی و تبليغ عليه نظام در حال گذراندن ١١
سال حبس در تبعيدگاه رجايی شھر است ،برای محاکمۀ
مجدد به اتھام توھين به رھبری به شعبۀ  ٢دادگاه انقالب
تبريز برده شد.
اين دادگاه که بر مبنای گزارش  ٢تن از زندانيان عادی
تشکيل شده بود ،در نھايت با استناد به سخنان آنھا نيز
رأی خود را صادر کرده است.
اين دو تن که بنا به گفتۀ زندانيان در تبريز از بدنام ترين
زندانيان ھستند ،مدعی شده اند که شاھرخ زمانی در
صحبت ھايش به علی خامنه ای توھين کرده است.
يکی از اين دو تن علی ابراھيمی ،معروف به
علی بسيجی است؛ اين بسيجی به جرم اختالس از
بيمارستان  ٢٩بھمن تبريز ،زندانی شده است و به دليل
خوشخدمتیھای خود برای مسئوالن زندان ،از رأی باز
بھرهمند بوده و مدت ھاست زندان خود را در منزل
میگذارند .ھمچنين او را مسئول خريد برای زندان
گذاشته اند .نفر دوم نيز فردی است به نام اميد روشنی که
چندين بار ھمسر خود را به قصد کشت به باد کتک گرفته
و به دليل عالقۀ فراوانش به آزار و اذيت ديگران
)ساديسم( مورد توجه مسئوالن زندان تبريز است.
نامبردگان در جلسۀ دادگاه ،در حضور شاھرخ زمانی
قادر به تکرار ادعاھای خود نبوده و از شرم سر به زير
انداخته بودند.
در نھايت شعبۀ دوم دادگاه انقالب تبريز شاھرخ زمانی را
به تحمل  ۶ماه حبس تعزيری محکوم کرده و اين رأی
ديروز  ۴مھر ماه در زندان رجايی شھر کرج به وی
ابالغ شد.

بنابراين اين حکم  ۶ماه نيز ھمانند حکم پيشين صادره
برای شاھرخ زمانی بدون ھرگونه دليل و مدرک و تنھا
برای انتقامگيری از وی به دليل افشاگری ھايش از درون
زندان است.
اين در حالی است که مأموران وزارت اطالعات طی چند
روز گذشته با حضور در زندان رجايیشھر کرج اقدام به
تھديد شاھرخ زمانی ،صالح کھندل ،سعيد ماسوری ،خالد
حردانی و فرزاد مددزاده کردهاند ،که در صورت رھا
نکردن فعاليتھای سياسی خود با حکم اعدام روبهرو
خواھند شد.
دوستان،
در شرايطی که جمھوری اسالمی به سوی سازش با
طرفھای غربی خيز برداشته و در ھمين راستا نيز
عدهای از زندانيان اصالحطلب را مورد عفو قرار داده
است ،خطر تکرار دوبارۀ فاجعهای ھمچون قتل عام ۶٧
ھر لحظه بيشتر میشود .ھمۀ شواھد نشان از پيروی
نظام از ھمان الگوی ضدبشری برای حل معضالتش
است.
با اعتراضات و اقدامات متحدانه از وقوع خطر ھای
احتمالی جلوگيری کرده و آزادی زندانيان سياسی را از
حکومت بستانيم.
کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی تمامی احزاب،
سازمانھا ،کارگران ،زنان و جوانان انقالبی را فرا
میخواند با اقدامات عملی و متحدانه در مقابل فريبکاری
جمھوری اسالمی و سرکوب بيشتر زندانيان انقالبی
بايستند.
پيش به سوی اتحاد بيشتر ،برای فشار بيشتر!
پيش به سوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:
کارگر زندانی ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد!
کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی
۵/٧/١٣٩٢
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com
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چه کسی از حقوق کارگران دفاع خواھد کرد؟

بيشتری می گيرد .طبق داده ھای رسمی ،درحال حاضر
سه ميليون کارگر بيکار وجود دارد.
* کارفرمايان و حکومت »حزب عدالت و توسعه« به
دنبال حذف ح ّ
ق سنوات خدمت از طريق واگذاری آن به
يک صندوق ھستند.
* از آن جا که قوانين س ّد راه تشکل يابی ھنوز به قوّت
خود باقی ھستند ،کارگرانی که تالشی در راستای ايجاد
تشکل می کنند ھمواره اخراج می شوند.
می توان اين فھرست را ھمچنان ادامه داد.

بولتن ھمبستگی کارگری
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )-(UİD-DER
ترکيه
کارگران با مسائل و مشکالت فراوانی رو به رو ھستند
که می توان در دست کم موارد زير برشمرد:
* دستمزدھا پايين ھستند؛ ميليون ھا نفر از کارگران
معادل حداقل دستمزد يا تنھا کمی بيش از آن دريافت می
کنند .بنابراين به طور مداوم مجبور می شوند که برای
افزايش درآمد خود به اضافه کاری بپردازند .به ھمين
دليل نمی توانند برای خانواده ھای خود وقت صرف کنند
و بيش از پيش از زندگی اجتماعی جدا می شوند .مبارزه
برای بقا ،زندگی را برای کارگران غيرقابل تحمل و سياه
می کند.
* روز-کار بيش از حد طوالنی است .ھفتۀ کاری در
عمل بين  ٧٠تا  ٧۵ساعت می شود .تغذيۀ مشخصاً
ناکافی ،بنيۀ کارگران را در نتيجۀ ساعات طوالنی کار
تحليل می برد.
* کارفرمايان که انگيزه شان در حرص و ولع برای سود
بيشتر خالصه می شود ،از ارائۀ تمھيدات احتياطی الزم
جھت امنيت کار سر باز می زنند .در نتيجه ھر ماه به
طور متوسط صد کارگر به دليل سوانح کار جان خود را
از دست می دھند ،و بسياری ديگر دچار معلوليت و
نقص عضو می شوند .برای کارفرمايان ،ھزينه کردن
برای امنيت کار به معنای اتالف سود است .آن چه
برايشان اھميت دارد ،نه کارگر ،بلکه سرمايه است.
* بيکاری ھمانند سقوط بھمن لحظه به لحظه شدت

ھرچند واضح است که کارگران مصائب ومشکالت
بسيار زيادی دارند ،اما سؤالی که بايد مطرح کرد اين
است که چرا به اين مشکالت توجھی نمی شود؟ چرا
»مجمع« در مورد اين مسائل بحث نمی کند؟ چرا احزابی
مانند عدالت و توسعه ) ،(AKPحزب جمھوری خواه
مردم ) (CHPو حزب جنبش ملی گرا ) (MHPاشاره
ای به اين مشکالت نمی کنند؟
ھر کارگری بايد اين سؤاالت را از خودش بپرسد و به
دنبال پاسخ باشد .آيا مشکالت کارگری مواردی جزئی و
بی اھميت ھستند که حتی ارزش ندارند مورد اشاره قرار
بگيرند؟ البته که نه.
ما دربارۀ مشکالت طبقۀ کارگری صحبت می کنيم که با
ميليون ھا نفر کارگر و خانواده ھايشان ،اکثريت جامعه
را شکل می دھد .بدون کار آن ھا ،ھيچ چيزی نمی تواند
از جای خود حرکت کند ،توليدی نمی تواند وجود داشته
باشد و در نتيجه جامعه از گرسنگی خواھد ُمرد.
پس چرا مشکالتی که ده ھا ميليون نفر از مردم جامعه را
در برمی گيرند ،ناديده گرفته می شوند؟
در ابتدا بايد تأکيد کنيم که احزابی ھمچون حزب عدالت و
توسعه ،حزب جمھوری خواه مردم و حزب جنبش ملی
گرا به دنبال پاسخگويی به اين مشکالت کارگران نيستند.
پاسخگو نيستند ،چون در خدمت نظم سرمايه داری قرار
دارند.
اين احزاب برای منافع کارفرمايان ايجاد شده اند .اين
احزاب نمايندۀ جناح ھای مختلف طبقۀ حاکم ،يعنی طبقۀ
استثمارگر ھستند.

ﺷﻤﺎرة  -64ﺷﻬﺮﻳﻮر  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٤٣

به ھمين دليل ،آن ھا نه کوچکترين اشاره ای به
مشکالت کارگران می کنند ،و به مبارزه ای برای حل
اين مشکالت دست می زنند .گاھی اوقات وعدۀ رسيدگی
و حل برخی مشکالت کارگران را می دھند تا رأی آن ھا
را در انتخابات به صندوق ھای خود بريزند و به يک
ديگر فشار وارد آورند .اما بالفاصله پس از انتخابات
کارگران را فراموش می کنند.
از آن جا که کارگران فاقد تشکالت و سازمان ھای
نيرومند ھستند ،مشکالتشان ناديده گرفته می شود و به
راحتی پنھان می گردد.
قطب بندی کاذب موجود در جامعه که به خصوص از
سوی حزب عدالت و توسعه ،حزب جمھوری خواه مردم
و حزب جنبش ملی گرا ايجاد شده است ،مشکالت
کارگران را مخفی می کند.
»حزب عدالت و توسعه« برای قطبی کردن جامعه ،مردم
را از با معيار مذھبی و غيرمذھبی تقسيم می کند .آن ھا
تالش می کنند که مردم مذھبی را با سوء استفاده از
احساسات مذھبی شان ھدايت کنند .پس از  ١١سال
حضور در قدرت و ثروتمندتر ساختن سرمايه داران
نزديک به خود ،ھنوز درحال شکايت و ُغرولند ھستند.
حزب عدالت و توسعه نقش قربانی را بازی می کند و می
گويد »نمی خواھند که ما کنترل کامل بر دولت را داشته
باشيم .می خواھند ما را با روش ھای غيرقانونی پايين
بکشند«.
حزب عدالت و توسعه با عدم رفع کامل ممنوعيت
حجاب ،ھنوز دارد از مسألۀ حجاب در جھت سياست
خود استفاده می کند.
حزب عدالت و توسعه ضمن دخالت در سبک زندگی
مردم ،به دنبال آن است که جامعه را مطابق با جھان بينی
محافظه کارانۀ خود به صورت »يا حرف من يا ھيچ چيز
ديگر« تغيير شکل بدھد .آن ھا تالش می کنند تا ھر کسی
را که حقوق دمکراتيک خود را مطالبه می کند ،با باتوم
و گاز اشک آور پليس ساکت کنند .کسانی را که به
سرکوب و حکومت استبدادی آن ھا واکنش نشان می
دھند» ،تروريست« خطاب می کنند .به اين ترتيب ترور
و ارعاب دولتی و ھمين طور مشکالت واقعی را پنھان
می سازند.

يک جناح از کارفرمايان و حزب جمھوری خواه مردم
درحال استفاده از اين قطب بندی ھستند تا به حزب
عدالت و توسعه فشار بياورند .حزب جمھوری خواه
مردم دارد از سياستی استفاده می کند که مردم سکوالر و
جامعۀ علوی را ھدايت کند .حزب جمھوری خواه مردم
با استفاده از يک زبان و ادبيات نخبه گرا ،ساير بخش
ھای جامعه را فراموش و اين قطب بندی کاذب را تشديد
می کند.
حزب جنبش ملی گرا به خصومت عليه مردم ُکرد دامن
می زند .اين حزب تالش می کند که با مرزبندی ھای
ناسيوناليستی مردم را تقکيک کند و بر مبنای ھمين
ناسيوناليسم برای خود رأی جمع کند.
تمام اين سياست ھا درحال حاضر بر مبنای قطب بندی /
تقابل کاذب و ساختگی قرار دارد.
اين احزاب که بی شرمانه از دمکراسی حرف می زنند،
مشغول تقسيم بندی و تفکيک جامعه ھستند و اھميتی به
حقوق ساير مردم نمی دھند .اگر اين احزاب واقعا ً
دمکرات بودند ،به جای سوء استفاده از مشکالت جامعه،
اقدامی برای حلّ مسائل مرتبط با حقوق دمکراتيک می
کردند.
اين قطب بندی کاذب به ھيچ وجه به نفع کارگران نيست.
چرا که اين قطب بندی ،کارگران را از يک ديگر جدا
می کند و به تقابل و ض ّديت با يک ديگر می کشاند .قطب
بندی واقعی بايد بر اساس مرزھا و خطوط طبقاتی
صورت بگيرد :طبقۀ آن ھا و طبقۀ ما ،منافع آن ھا و
منافع ما! ما کارگران بايد به عنوان يک طبقه برای منافع
خودمان متحد شويم.
تمامی کارگران ،اعم از تُرک و ُکرد ،علوی و سنی،
باحجاب يا بی حجاب ،بايد دست به دست يک ديگر دھند؛
ما بايد بر اين قطب بندی کاذبی که به ما تحميل می شود،
غلبه کنيم.
ما طبقۀ کارگر ھستيم؛ بايد با آگاھی طبقاتی عمل کنيم و
يک خط سياسی مشخص را برای محو قطب بندی ھای
کاذب دنبال نماييم.
ما ،به عنوان حاميان »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران« ) (UİD-DERاعالم می داريم :اين طبقۀ
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کارگر است که از دمکراسی حقيقی دفاع می کند .ھيچ
بخشی از جامعه حق آن را ندارد که سبک زندگی خود را
به ديگران تحميل کند .تمامی بخش ھای جامعه بايد از
ح ّ
ق به جای آوردن مناسک دينی خود برخوردار باشد:
آزادی برای ھمۀ عقايد!

جوانان ديگری ھم ھستند که سخن بگويند...

٤٥

علوی ھا خواھان حقوق دمکراتيک خود ھستند و اين
حقوق بايد به رسميت شناخته شوند.
ممنوعيت حجاب بايد رفع گردد و به بھره برداری و سوء
استفاده از اين مسأله خاتمه داده شود.
مطالبات دمکراتيک مردم ُکرد بايد پاسخ داده شود و
صلح نيز بايد برقرار گردد.
تمامی اين مطالبات ،مطالبات دمکراتيک ھستد و
پاسخگويی به تمامی اين مطالبات به نفع کارگران است.
اگر کارگران با اين مشکالت برخورد و برای حلّ آن ھا
مبارزه کنند ،احزاب متعلق به کارفرمايان قادر به تقسيم
جامعه به قطب ھای کاذب نخواھند بود.
تنھا تشکالت و سازمان ھای کارگری ھستند که می
توانند به مشکالت کارگری برخورد کنند .درست مثل
!UİD-DER
ما تمامی کارگران ،برادران و خواھران طبقاتی خود را
به صفوف  UİD-DERفرامی خوانيم تا مصممانه از
حقوق دمکراتيک تمامی بخش ھای جامعه ،محافظت و
برای حل مسائل و مشکالت کارگران ،مبارزه کنيم.
 ١٦سپتامبر ٢٠١٣
_http://en.uidder.org/who_will_take_care_of
workers_rights.htm
ترجمۀ فارسی :شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN
http://militaant.com/?p=2944

انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )-(UID-DER
ترکيه
در چارچوب بحث ھايی پيرامون »نسل دھۀ  «٩٠به
دنبال اعتراضات پارک ِگزی ،مصاحبه ھايی از سوی
بولتن »ھمبستگی کارگری« صورت گرفته است که
نشان می دھد جوانان طبقۀ کارگر با مشکالت بزرگی
دست به گريبان اند؛ اما کوچکترين توجھی به اين
مشکالت نمی شود .از جوانان متعلق به اقشار مرفه که
در طول اعتراضات ِگزی دست باال را پيدا کردند و
تحسين می شدند ،به گونه ای صحبت می شود که گويا
معرّ ف کلّ جامعه ھستند .جوانانی که گويا در مدارسی با
کيفيت باال تحصيل کرده اند ،ھمراه با فن آوری مدرن
رشد کرده اند ،سرکش ھستند و شيفۀ آزادی خود .اما
کارگرانی ھم ھستند که در دھۀ  ٩٠متولد شده اند .اين
کارگران جوان ھم که دشواری ھا و مشقات بيگارخانه ھا
را متحمل می شوند حرفی برای گفتن دارند.
می گويند آن چه به آن ھا آسيب می رساند اين است که از
فرصت کودکی کردن محروم بوده اند .کودکی آن ھا در
حالی ربوده شد که ساير کودکان مشغول بازی بودند .زن
کارگر جوانی که از بيماری ھای مزمن رنج می برد
توضيح می دھد که چگونه مجبور بود در سن  ١٢سالگی
برای کار به کارخانه ای برود:
»من يک دختر بچۀ  ١٢ساله بود .اولين شغلم ،کار در
يک کارخانۀ بافندگی با ماشين آالت عظيم بود .روزھای
وحشتناکی آن جا داشتم .می خواستم فوراً بيرون بروم و
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ھمين موضوع را به مادرم گفتم .در جوابم گفت" :عادت
می کنی" .آن ماشين آالت انگار من را مجازات می
کردند؛ آن روزھای کاری ھم به نوعی عاطلی و باطلی
بود .من نمی خواستم کار کنم ،ولی مادرم می گفت که
"عادت می کنی" .ولی من عادت نکردم«.
جوانان طبقۀ کارگر به کار کردن در شرايط دشوار ،از
جمله ساعات طوالتی کار ،وادار می شوند .سوانح کار
بیشماری برايشان رخ می دھد که منجر به جان باختن يا
نقص عوض اين بدن ھای جوان می گردد .آن ھا در اوج
جوانی خود با مشکالتی جدی رو به می شوند که ھيچ
يک غيرقابل اجتناب نيستند .برای مثال رايج ترين مورد،
قطع انگشتان يا قطع دست است .بسياری از آن ھا
احساس شرم می کنند که دستان خود را از جيب بيرون
بياورند؛ آن ھا احساس می کنند که ناقص ھستند و
بنابراين کلّ زندگی خود را به کشمکش با اين مشکالت
روحی و روانی سپری می کنند.
سوء رفتار و توھين ھم به کارگران جوان ضربه می
زند .آن ھا می گويند که حتی با حيوانات ھم بھتر رفتار
می شود و اين که کارفرمايان به سالمتی و رفاه کارگران
اھميتی نمی دھند .آن ھا مجبور بوده اند که به دليل عدم
سازمان يافتگی ،به عرق ريختن و سوء رفتار تن در
دھند .چرا که حفظ عزت يک شخص ،احترام و رفتار
مناسب ،دليلی برای اخراج شدن است .فقط اگر ھمين
فحاشی و توبيخ نباشد ،محيط کار از منظر آن ھا »بسيار
راحت« خواھد بود.
مشکل ديگری که اغلب کارگران متولد دھۀ  ٩٠از آن
می گويند ،انزوا است .آن ھا نه پول دارند و نه وقت و
انرژی برای يافتن دوست و مالقات با آن ھا در خارج از
محيط کار .وقتی ميکروفون را جلو می بريم و می پرسيم
که چه طور ھستند ،برخی کارگران در ھمان حال که
سرشان را پايين انداخته و به سمت خانه می روند ،جيب
يا کيف پولشان را نشان می دھند .آن ھا به ما می گويند
که برای حداقل دستمزد کار می کنند و در جدال برای
رفع نيازھايشان ،حتی پول يک فنجان چای در کافه ھم
برايشان باقی نماند .بنابراين معاشرت با دوستان و گشت
و گذار برای آن ھا بيش از پيش ناممکن می شود.

دارند؛ دربارۀ تفاوت ھايشان می گويند» :آن ھا مجبور
نيستند که کار کنند ،اما ما مجبوريم .در ھمان حال که آن
ھا به بيمارستان ھای خصوصی می روند ،ما به زحمت
می توانيم حتی برای رفتن به بيمارستان عمومی جھت
معالجاتمان از کارفرما اجازۀ مرخصی دريافت کنيم .آن
ھا به اين فکر می کنند که "کجا خوش بگذارنند" ،ما به
اين فکر ھستيم که "برای خانواده ھايمان چه می توانيم
بکنيم" .در ھمان حال که آن ھا ھيچ نوع نگرانی از باب
آيندۀ خود ندارند ،ما بايد فکر کنيم که "فردا چه کار
کنيم" .آن ھا شغل ھای خوب با درآمدھای باال و امنيت
بيشتر پيدا می کنند ،اما ما فاقد ھرگونه امنيت شغلی
ھستم .آن ھا چيزی از سوانح کار نمی دانند ،اما ما ھستيم
که زندگی يا اعضای بدن خود را از دست می دھيم «.در
يک کلمه ،در ھمان حال که جوانان مرفه و ثروتمند
زندگی راحتی دارند ،کارگران جوان محکوم به تحمل بار
سنگين زندگی ھستند.
بنابراين ،جوانان يک کلّ واحد نيستند .در يک سو جوانان
طبقۀ کارفرمايان و خرده بورژوازی ھستند و در سوی
ديگر جوانان طبقۀ کارگر .شرايط معيشت و نمای زندگی
جوانان مرفه ،تماماً متفاوت از جوانان طبقۀ کارگر است.
رسانه ھای سرمايه داری برای مغشوش کردن آگاھی
جوانان طبقۀ کارگر ،رؤيای باال رفتن از نردبان
اجتماعی را در بوق و کرنا می کنند .جوانان طبقۀ کارگر
نبايد با چنين رؤياھايی گمراه شوند ،بلکه موقعيت طبقاتی
و مشکالت خود را درک کنند .تنھا يک راه بُرون رفت
برای جوانان طبقۀ کارگر وجود دارد :اتحاد،
سازماندھی ،آگاھی طبقاتی و مبارزه! ما انتخاب ديگری
نداريم.
 ١۵اوت ٢٠١٣
_http://en.uidder.org/the_other_youth_speak
out.htm

کارگران جوان با ساير جوانان در پارک ِگزی تفاوت
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برنامۀ اقدام کارگری:
يک طرح پيشنھادی
بخش دوّ م و پايانی
***
 -٤مبارزه برای آزادی زنان
آزادی در ھر جامعه ای ،با ميزان آزادی زنان در آن
جامعه سنجيده می شود .اما ،مشخصۀ جامعۀ ايران ،قبل
از ھر چيز ،ھمان بی حقوقی کامل زنان آن است.
تبعيض و نابرابری اجتماعی دو جنس )زن و مرد( ،در
دورۀ خاصی از رشد جوامع بشری پديدار شد .با تغييرات
در نظام ھای اجتماعی ،دچار تغيير و تحول شد و در
آينده می تواند جای خود را به روابط برابر و آزاد افراد
بدھد .اما امروزه ،ھنوز در تمام جوامع سرمايه داری،
زنان تحت ستم و تبعيض قرار دارند و اين ستم يکی از
وسائلی است که به حفظ سلطۀ طبقۀ سرمايه دار کمک
می رساند.
در تمام جوامع سرمايه داری ،زنان موظف به انجام
وظايف شوھرداری ،خانه داری و بچه داری اند .اين
کار مجانی زنان ،در چھارديواری خانه ،يا به عبارتی
اين بردگی خانگی ،باعث می شود که مخارج باز توليد
روزانۀ نيروی کار و مخارج پرورش نسل جديد ،کاھش
يابد و سرمايه داران بتوانند نيروی کار را با قيمت ارزان
تری خريداری کنند ،يعنی دستمزد کمتری برای مخارج
ضروری زندگی کارگر بپردازند.
در تمام جوامع سرمايه داری ،زنان خانه دار بخش اعظم
»ارتش ذخيرۀ کار« )بيکاران( را تشکيل می دھند.
سرمايه داری ھرگز قادر نيست برای کليۀ افراد جامعه،
کار ايجاد کند ،و مضمون »خانه داری« ،پردۀ استتار
خوبی برای پنھان کردن خيل عظيم زنان بيکار ،و
پراکنده کردن اعتراضات عليه بيکاری است.
از سوی ديگر ،کارفرمايان از اين موقعيت ويژه و
ضعيف زنان استفاده می کنند و به زنان شاغل دستمزد و
مزايايی کمتر از ارزش واقعی نيروی کار آن ھا می
دھند .تبعيض عليه زنان کارگر و شاغل ،در صورتی که

مورد قبول مردان کارگر قرار گيرد .باعث تفرقه و
رقابت در طبقۀ کارگر می شود و اتحاد طبقاتی عليه
سرمايه داران را تضعيف می کند .به اين ترتيب می بينيم
که طبقۀ سرمايه دار از طريق ستم بر زن ،با يک تير
چند نشان می زند.
در ايران نيز چنين وضعيتی عليه زنان حاکم است.
تغييرات اخير در »قانون کار« و حذف کارگاه ھای کمتر
از  ١٠نفر از شمول قانون کار ،نيز در پيوند تنگاتنگ با
سياست ھای سرمايه داری جھانی )سازمان بين المللی
کار( و دولت ،به خصوص در تھاجم عليه حقوق زنان
کارگراست .برای راه اندازی »صنايع« مورد نياز
امپرياليزم ،جامعۀ ايران به »نيروی کار« کافی احتياج
دارد .تنھا منبع عظيم نيروی کار ،در کارگاه ھای کوچک
)که شامل زنان می شود( نھفته است.
طبق آمار رسمی دولتی بر مبنای سرشماری سال
 ،١٣٧۵شاغلين در کارخانه ھای بيش از  ١٠نفر به
مراتب نازل تر از کارگاه ھای زير  ١٠نفر کارکن بوده
است .بر مبنای سرشماری  ١٣٧٥تعداد کارگاه ھای
بزرگ به  ٨٤٦ھزار و شمار واحدھای صنعتی به
 ١٣٣٧١مورد می رسيد .در صورتی که شاغالن ،تنھا
در بخش صنعت و معدن روستايی طی ھمان سال به ١.۵
ميليون نفر افزايش يافته بود .ھم چنين در حدود  ١ميليون
نفر در کارگاه ھای کوچک روستايی به کار اشتغال
داشتند ) ٩٢در صد آن ھا کارگاه ھای خانگی بوده اند(.
اضافه بر اين ھا ،در شھرھا نيز در صنايع کوچک تعداد
کارگران به  ١ميليون و  ٢۵٨ھزار نفر می رسيد.
در نتيجه ،ھمان طور که مشاھده می شود ،نيروی کار
متشکل در کارگاه ھای کوچک ،به چند برابر نيروی کار
شاغل در کارگاه ھای بزرگ می رسيد .بديھی است که
»آزاد سازی« نيروی کار بايستی از کارگاه ھای کوچک
سازمان می يافت .حذف کارگاه ھای کمتر از  ٥نفر از
شمول قانون کار در دورۀ پنجم مجلس شورای اسالمی
) (١٣٧٥و در پی آن طرح شورای عالی کار مبنی بر
حذف کارگاه ھای کمتر از  ١٠نفر از شمول قانون کار،
بخشی از سياست آزاد سازی نيروی کار بوده ،و لبۀ تيز
حملۀ آزادسازی ھا نيز متوجه زنان کارگر بوده است.
اکنون طی سرشماری سال  ،١٣٨٨تعداد کارگاه ھای
صنعتی  ١٠نفر کارکن و بيشتر کشور بيش از ١٦١
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ھزار مورد می رسد که تعداد شاغالن آن بالغ بر ١
ميليون و  ٢٥١ھزار نفر برآورده شده ) ١٠درصد از اين
تعداد را زنان تشکيل می دھند(.
اما عالوه بر تمام اين ھا ،قوانين مذھبی ،عشيره ای و
قبيله ای -نظير قصاص و ...نيز در ايران توسط دولت
سرمايه داری ،بر زنان تحميل شده ،و وضع بی سابقه و
غيرقابل تحملی را برای زنان ايران ايجاد کرده است.
دولت سرمايه داری حاکم بر ايران ،سرکوب زنان و
حملۀ ھر روزه و بی وقفه به حقوق آنان را به يکی از
ارکان اصلی حاکميت خود تبديل کرده است و از اين
طريق تمام اقشار و طبقات پايينی را مرعوب می کند .لذا
آزادی کلّ جامعۀ ايران از ستم و استثمار ،بيش از ھر
زمان ديگری به امر آزادی زنان پيوند خورده است.
دفاع از کليۀ مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و
رفع ھرگونه تبعيض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان
ادغام شده است .کارگران و زحمتکشان ايران در دفاع
پيگيرانه و بدون قيد و شرط از مبارزات زنان برای
کسب حقوق اوليه شان ذينفع ھستند .دفاع از حقوق زنان
و آزادی آن ھا از قيد و بند قرون وسطی ای ،راه را
برای آزادی کل جامعه ھموار می کند .مطالبات اصلی در
مقابل دولت سرمايه داری ،در دفاع از زنان از قرار
زيرند:
 -١حق زنان در ايجاد تشکالت ويژه و مستقل ،برای
دفاع از منافع خود بايد به رسميت شناخته شود .بايد
کوشش شود که زنان به نسبت تعدادشان به تمام نھادھا،
به ويژه نھادھای قانون گذاری و قضاوت راه يابند.
 -٢تساوی کامل حقوقی ،اجتماعی و سياسی زنان بايد
تأمين گردد .تمام قوانينی که به شکلی عليه زنان تبعيض
قائل می شوند ،بايد فوراً لغو شوند .ھرگونه تبعيض عليه
زنان ،چه تحت عنوان مذھب ،چه به اتکا بر قانون و يا
آداب و رسوم بايد صريحا ً غيرقانونی اعالم گردند .زنان
بايد از حقوق کامل فردی برخوردار باشند .ھيچ کس حق
ندارد ،در حقوق زنان برای انتخاب پوشش ،انتخاب رشته
تحصيلی و حرفه و شغل ،انتخاب محل سکونت ...و حق
سفر آنان محدوديتی اتخاذ کند.
 -٣تمامی قوانين مربوط به ازدواج و خانواده که مبين

تبعيض عليه زنان ھستند ،بايد لغو گردند .ازدواج امری
است داوطلبانه که می تواند توسط يک قانون مدنی به
ثبت برسد .کليۀ ازدواج ھای اجباری و خريد و فروش
زنان )تحت عنوان ازدواج( بايد خاتمه يابند .ھرگونه آزار
جسمانی و قتل ھمسران ،دختران و خواھران )تحت لوای
»ھتک ناموس«( بايد پايان يابد .حق طالق ،بدون قيد و
شرط ،به طور مساوی بايد برای زن و مرد وجود داشته
باشد .در امر حفاظت فرزندان ،ھيچ تبعيضی عليه
مادران نبايد اعمال گردد» .چند زنی« ،الغا و واژۀ
»فرزند نامشروع« بايد ممنوع گردد .تبعيض عليه
مادران ازدواج نکرده ،بايد خاتمه يابد و امکانات رفاھی
الزم در اختيار آنان قرار گيرد.
 -٤استقالل کامل اقتصادی زنان بايد تأمين گردد .کليۀ
زنانی که مايل به کار ھستند ،اما قادر به يافتن کار
نيستند ،بايد بيمۀ بيکاری دريافت دارند .تبعيضات عليه
زنان در ھر صنف ،حرفه و شغلی بايد متوقف شوند.
زنان بايد در مقابل کار مساوی ،دستمزد مساوی مردان
دريافت دارند .در دورۀ بارداری و زايمان بايد حقوق
کامل با حفظ شغل و سابقۀ کار به آنان تعلق گيرد.
 -٥حق کنترل زنان بر بدن خود بايد به رسميت شناخته
شود .حق تصميم گيری در مورد بچه دار شدن يا نشدن
زنان ،به خود آنان مربوط است .کليۀ قوانينی که عليه
سقط جنين يا جلوگيری از حاملگی وجود دارد ،بايد ملغی
شوند .امکانات مجانی در اين موارد بايد در دسترس
زنان قرار گيرد .مراکز آموزش شيوه ھای صحيح و بی
خطر جلوگيری از بارداری بايد در محالت ،مدارس،
کارخانه ھا ،بيمارستان ھا و روستاھا داير شوند .برای
زنانی که تصميم به بچه دار شدن می گيرند نيز بايد
تمامی امکانات الزم تأمين گردد.
 -٦بردگی خانگی زنان بايد پايان يابد و جامعه به
مسئوليت خود در قبال پرورش و آموزش کودکان عمل
کند .در تمام محالت بايد مھد کودک ھا و مراکز
نگھداری اطفال به طور رايگان در خدمت تمامی کودکان
صرف نظر از موقعيت شغلی مادران ،موقعيت زناشويی
والدين و درآمد آنان قرار گيرد .ادارۀ اين اماکن بايد تحت
نظارت و بازرسی کامل والدين باشد .امکانات خدمات
خانگی ارزان نظير رستوران ،لباسشويی و  ...بايد فراھم
آيند تا فشار کار خانگی از دوش زنان برداشته شود.
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 -٥مبارزه برای رھايی ملت ھای تحت ستم
در ايران چندين مليت وجود دارد .اکثريت جامعه از ملت
ھای غيرفارس تشکيل شده است .امپرياليزم با ايجاد
دولت ھای قوی وابسته به خود و با تکيه بر بزرگترين
ملت ايران ،يعنی فارس ھا ،ساير مليت ھا را سرکوب و
آنان را از کليۀ مزايای اوليۀ زندگی محروم کرده است.
امپرياليزم سلطۀ خود را از طريق ايجاد ابزار سرکوب
در دست دولت مرکزی عليه ھر جنبش ملی ،استوار
کرده و تاکنون به حيات و حضور خود در منطقه ادامه
داده است .در نتيجه ،اين ملت ھا از ستمديده ترين بخش
ھای جامعه شده اند و به طور دائم در تخاصم با دولت
مرکزی قرار می گيرند و به طور پيگير به وسيلۀ قوای
دولت مرکزی سرکوب و قتل عام می شوند .سرکوب
کليۀ حقوق ملی ملت ھای غيرفارس ،ھمواره يکی از
ارکان اصلی ادامۀ حيات دولت ھای سرمايه داری در
ايران بوده است .دولت ھای مرکزی از طريق سرکوب
ملت ھای تحت ستم وفاداری خود را به امپرياليزم نشان
می دھند .ھمان طور که مشاھده شد ،چه در دورۀ نظامی
شاھنشاھی و چه در دورۀ کنونی محور اصلی اقدام دولت
ھا ،عليه زحمتکشان ُکرد و ترکمن و عرب بوده است.
به عالوه ،اين مردم تحت ستم و محروم ،در اغلب شرايط
انسجام ملی و ارضی خود را از دست داده اند .امپرياليزم
بنابر اھداف خود ،مردم منطقه را منشعب کرده است.
مرزبندی ھای کاذب به وجود آورده است .مردمی که در
حوالی اين مرزھا زندگی می کردند ،به طور تصنعی
تجزيه شدند .برای مثال آذربايجانی ھا بين روسيۀ تزاری
و ايران؛ کردھا بين ايران ،عراق ،ترکيه ،سوريه و
روسيه؛ و بلوچ ھا بين ايران ،پاکستان و افغاستان تقسيم
شدند .اين ملت ھا توسط دولت ھای مرکزی تحت
شديدترين سرکوب ملی و استثمار قرار گرفته اند.
در نتيجه ابتدايی ترين و اولين گام در راه رھايی مردم
تحت ستم منطقه ،از ميان برداشتن سلطۀ امپرياليزم و
دولت ھای مستبد سرمايه داری مرکزی وابسته به آن
است .زيرا که اين دولت ھا ھمواره در مقابل خواست
ھای به حق اين ملت ھا از ھيچ شيوه ای ابا نداشته اند.
مناطق زندگی اين ملل به صورت مناطق اشغال شده در
آمده است و ارتش دولت مرکزی ھرگونه حرکتی را به
طور وحشيانه سرکوب می کند.

کارگران و زحمتکشان فارس نبايد تحت تأثير عوامفريبی
ھای دولت مبنی بر ايجاد افتراق بين آنان و ملت ھای
ستمديده ،قرار گيرند .زحمتکشان سراسر ايران بايد از
آزادی کامل و حق تعيين سرنوشت ملت ھا ،قاطعانه دفاع
کنند.
تنھا از اين طريق است که کارگران فارس قادرند ستمی
را که به نام آنان از سوی دولت مرکزی ،بر متحدان خود
روا داشته شده است ،جبران کنند .ملت ھای ترک ،کرد،
بلوچ ،عرب و ترکمن ،افغانی ،با ملت فارس تضادی
ندارند .دشمن مشترک کليۀ زحمتکشان ،دولت سرمايه
داری است.
کارگران مبارز ض ّد سرمايه داری و پيشرو ،خواھان
مطالبات زير ھستند:
 -١غير قانونی اعالم کردن تحميل ھرگونه ستم براساس
زبان ،فرھنگ و نژاد .دولت مرکزی بايد بالفاصله ارتش
خود را از مناطق زندگی ملت ھای تحت ستم خارج کند.
و برنامۀ وسيع عمرانی برای احيای مناطق ويران شده به
اجرا بگذارد.
 -٢به رسميت شناخته شدن حق کليۀ ملت ھای تحت ستم
ايران در تعيين سرنوشت خود تا سرح ّد ايجاد دولت ملی.
ملت ھا بايد بتوانند از طريق تشکيل مجلس مؤسسان ملی
خود ،به طور دموکراتيک سرنوشت خويش را تعيين
کنند.
-٣ايجاد ھمبستگی با ساير ملل تحت ستم در کشورھای
ھمسايه و کمک رسانی و گسترش مبارزات آزادی بخش
اين ملت ھا در جھت مقابله با اجحافات دولت ھای
سرمايه داری.
-٦اتحاد کارگران و دھقانان
حدود يک سوم يا  %٣٠جمعيت ايران در بخش
کشاورزی فعاليت دارد .رھايی کليۀ زحمتکشان ايران از
يوغ سرمايه داران و امپرياليزم بستگی به وحدت
کارگران و دھقانان دارد .کارگران بايد از مبارزات
دھقانان فقير حمايت کنند و برنامۀ اقدام کارگران بايد
پاسخ گوی نيازھای توده ھای وسيع دھقانان فقير نيز
باشد .درخواست ھای عمومی کارگران در مورد مسألۀ
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دھقانان از قرار زيرند:
 -١زمين ھای کليۀ مالکين و زمين داران بزرگ بايد
بدون پرداخت غرامت به تصرف دھقانان در آيند .ادارۀ
اين زمين ھا بايد به شوراھای دموکراتيک دھقانان واگذار
شود.
 -٢کليۀ بدھی ھای دھقانان به دولت ،نزول خواران و
زمين داران بزرگ بايد فوراً لغو گردد .دولت بايد
امکانات سھل اعطای اعتبارات و قرض ھای بدون بھره
به دھقانان را فراھم سازد .دھقانان بايد قادر به تشکيل
تعاونی ھای توليدی تحت کنترل شوراھای دھقانی باشد.
 -٣کليۀ شرکت ھای بزرگ کشت و صنعت بايد ملی
شوند و تحت کنترل کارگران کشاورز قرار گيرند.
 -٤ادارۀ امور کليۀ شرکت ھای تعاونی روستايی و
سھامی زارعی بايد به خود دھقانان واگذار شوند .در اين
شرکت ھا افراد نبايد براساس مقدار زمين امتياز ويژه ای
دارا باشند.
 -٥زمين ھای کشاورزان خرده پا نبايد به اجبار از آنان
پس گرفته شوند.
 -٦دولت بايد برنامۀ توسعه آبياری مصنوعی و توسعۀ
شبکۀ برق سراسری ،ھمراه با برنامۀ تأمين بھداشت و
تحصيل رايگان را اجرا کند .کليۀ دھقانان بايد ھمانند
ساير شھروندان از مزايای اوليۀ زندگی برخوردار باشند.
تکنيک ھای پيشرفتۀ توليدی و ماشين آالت الزم
کشاورزی بايد از طريق مؤسسات غيرانتفاعی با شرايط
سھل در دسترس کشاورزان قرار گيرد.
-٧اسکان دادن اجباری ايل نشينان بايد متوقف گردد.
کنترل مناطق ايل نشينان بايد به خود آنان واگذار شود.
 -٧نبرد برای دموکراسی
دولت سرمايه داری ھمواره خواھان سرکوب حقوق
دموکراتيک کارگران و کليۀ قشرھای تحت ستم در
جامعه است .دولت با ھرگونه آزادی ،ھر چند محدود،
مخالفت می ورزد .آزادی بيان ،تجمع و اعتصاب ،کل
نظام سرمايه داری را مورد سؤال قرار می دھد .زيرا که
امروز صرفا ً عده ای سرمايه دار ،صاحب کليۀ ابزار

توليد ،بانک ھا و زمين ھا و کارخانه ھا ھستند و ھرگونه
اعتراضی به اين منابع ،کل حيات آنان را به مخاطره می
اندازد .دولت سرمايه داری حافظ منافع اين سرمايه داران
است و به اين علت به محض وقوع اعتراضات توده ای
پاسداران ،بسيجی ھا و »لباس شخصی ھا« ،پليس و
ژاندارم را به جان مردم می اندازد و ھر اعتراضی را
سرکوب می کند .کشتار کارگران خاتون آباد ،جامکو،
شادان پور و اسالم شھر نمايانگر اقدامات دولت در
حفاظت از سرمايه داران است.
مطالبات کارگران و زحمتکشان ايران در نبرد برای
دموکراسی از قرار زيرند:
 -١آزادی ھای دموکراتيک -تأمين آزادی ھای سياسی و
مدنی .لغو کامل سانسور ،آزادی بدون قيد و شرط بيان،
تشکالت سياسی ،انديشه ،آزادی تظاھرات و تجمع ھای
صنفی و سياسی ،آزادی کليۀ احزاب و گروه ھای
سياسی ،آزادی و حقوق مساوی برای زن و مرد و کليۀ
مذاھب جامعه و آزادی سنديکاھا و اتحاديه ھای مستقل
کارگری و دھقانان و مليت ھا از ابتدايی ترين حقوق
دموکراتيک مردم ايران ھستند.
 -٢جدايی مذھب از دولت -بدون جدايی مذھب از دولت
استقرار يک جمھوری دموکراتيک کارگری امکان پذير
نيست .مذھب امری کامالً خصوصی است .مسلما ً آزادی
کامل و بدون قيد و شرط مذھب و عقايد بايد برای کليۀ
اعضای جامعه تأمين گردد .بنابراين ،کليۀ اديان و مذاھب
بايد از لحاظ شکل سازمانی ،مالی و قانونی کامآلً از
دولت جدا باشند .قوانين يک جامعه نمی تواند بر قواعد و
قوانين يک مذھب مشخص متکی باشد )حتی اگر آن
مذھب اکثريت باشد( .بخشی و يا کل بودجۀ يک کشور
نمی تواند صرف مخارج يک مذھب خاص گردد .جامعه
نمی تواند برای سلسله مراتب يک مذھب خاص حقوق
سياسی و اجتماعی ويژه قائل شود.
 -٣انتخابات آزاد -کليۀ مناصب و مشاغل دولتی بايد
انتخابی باشند .دولت کليۀ مناصب را از باال تعيين می کند
و تمام آن ھا انتصابی اند .کارگران و زحمتکشان ھيچ
کنترلی بر انتخاب ندارند .در انتخابات مجلس اگر تقلب
صورت نگيرد؛ تمام نمايندگان نظرات يک عدۀ معدودی
را در مجلس نمايندگی می کنند .مردم بايد بتوانند ،در
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انتخاب تمام مأموران حکومتی مستقيما ً شرکت کنند و بر
آن ھا نظارت کامل داشته باشند .ھيچ کدام از مأموران
نبايد حقوقی بيشتر از حقوق متوسط کارگران داشته
باشند .انتخاب کنندگان بايد ھر لحظه بتوانند انتخاب
شدگان را بر کنار کنند.
 -٤نھادھای سرکوب -کليۀ دستگاه ھای اختناق و سرکوب
بايد منحل گردند .تنھا راه ادامۀ حيات دولت ابزار
سرکوب و اختناق است .پليس مخفی )لباس شخصی ھا(،
پليس و کميته ھا از ارکان و پايه ھای دولت سرمايه
داری به شمار می آيند .کارگران و دھقانان مسلح تحت
کنترل شوراھای شھری و روستايی خود قادر به حفظ
نظم در شھرھا و دھات ھستند .کليۀ نھادھای سرکوب بايد
منحل گردند و نظارت بر امور روزمره شھرھا به خود
مردم واگذار شود .سنت کميته ھای محالت دوران قبل از
قيام بھمن ماه  ١٣٥٧بايد احيا شود و کميته ھای دولتی
فعلی که کاری جز جاسوسی و اذيت و آزار کارگران را
ندارند ،بايد منحل گردند .کليۀ دادگاه ھای نظامی و
مذھبی که ھزاران جوان را بدون محاکمات واقعی ،ھر
از چند گاه يا به جوخۀ اعدام می سپارند و يا سر به نيست
می کنند ،بايد از بين بروند .برای محاکمه ھمۀ جرايم بايد
ھيأت منصفه متشکل از مردم عادی حضور داشته باشد.
قضات بايد منتخب مردم باشند.
 -٨مبارزه با امپرياليزم
کشور ايران مانند بسياری ديگر از کشورھای »عقب
نگهداشته شده« در دنيا ،سال ھای سال تحت سلطۀ
امپرياليزم قرار داشته است .فقر و فالکت و عقب افتادگی
جامعۀ ما ناشی از اين سلطه بوده است .بنابراين ھرگونه
تالشی برای بھبود وضع محرومين جامعه و از ميان
برداشتن نابرابری ھای عميق اجتماعی در ايران بدون
مبارزه ای جدی عليه سلطۀ امپرياليزم بی معنی و بی
فايده خواھد بود .نمونۀ اشغال عراق و افعانستان از سوی
نيروھای امپرياليستی به سرکردگی دولت آمريکا،
نشان دھندۀ روش قلدرمنشانه و تھديدآميز اين دول در
برخورد به مسايل مردم ستمديده منطقه است .از اين رو
يکی از مرکزی ترين تکاليف انقالب ايران و منطقه،
و يکی از ملموس ترين اھداف مبارزات زحمتکشان و
ستمديدگان رھايی از زير يوغ امپرياليزم جھانی
است .طبقۀ کارگر و ستمديدگان ايران از ھمان ابتدا با اين

وظيفۀ مرکزی مقابله با امپرياليزم روبه رو بوده و
ھمواره در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی ،سياسی و
فرھنگی ضرورت مبارزه با آن را احساس کرده اند.
توده ھای کارگر ،زحمتکش و ستمديده ھمواره خطر
تھاجم امپرياليزم به خود را جدی تلقی کرده اند و به
تجربه دريافته اند که با ھر قدمی که در راه پيشبرد
انقالب بر می دارند ،خطر اين تھاجم جدی تر می گردد.
اينک دولت سرمايه داری )ھر دو جناح ( در جھت
تدارک دعوت سرمايه داران جھانی برای »سرمايه
گذاری« )استثمار کارگران( اقدام علنی به عمل آورده
است .از سوی ديگر سرمايه داری جھانی برای انتقال
سرمايه ھای خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر
کارگران ،امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين
المللی را طلب می کند .تدارک برای اين زمينه سازی ھا
و تسھيالت ،از سال ھای پيش آغاز شده ،و در اجالس
 ١٧ژوئن  ٢٧) ٢٠٠٢خرداد  (١٣٨١سران  ١٥کشور
اتحاديۀ اروپا در لوکزامبورگ ،رسميت يافت و دورۀ اول
مذاکرات رسمی از دسامبر  ٢٠٠٢آغاز شد .دور دوم
مذاکرات دولت ،در خصوص موافقت نامه ھای تجارت
و ھمکاری اقتصادی در  ١٦بھمن  ١٣٨١در بروکسل
انجام شد .در پی اين تحوالت نوين؛ محمد خزاعی ،رئيس
کل »سازمان سرمايه گذاری و کمک ھای اقتصادی«،
در بھمن ماه  ١٣٨١اعالم کرده بود که ايران در ماه ھای
پيش  ٥٤طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم ٤.٥
ميليارد دالر دريافت کرده که اين رقم از
قراردادھای  ١٠سال گذشته بيشتر بوده است .بنابراين
اھداف سرمايه داری جھانی در راستای ايجاد زمينه
ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف
کارگران ايران در شرف تحقق است .ايجاد شعبه سازمان
بين المللی کار و تشکيل سنديکای کارگر در ايران نيز در
ھمين راستا است.
در چنين وضعيتی ،خطر اين تھاجمات سياسی ھر چه
بيشتر محسوس است و عناصر آگاه و مبارز و کارگران
پيشرو ضرورت حفظ و استحکام دستاوردھای کنونی
خود )ھر چند ناچيز( و مبارزۀ قاطعانه برای ريشه کن
ساختن نفوذ امپرياليزم و ايادی داخلی آن از ايران را ھر
چه بيشتر در می يابند .کارگران ،زحمتکشان و
ستمديدگان ايران دريافته اند که يا بايد به سلطۀ امپرياليزم
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برای ھميشه پايان دھند و يا بار ديگر ،چون گذشته ،با
شکست مواجه گردند.
اما نخستين نکته ای که بايد برای ھمه کارگران،
ستمديدگان و زحمتکشان روشن باشد اين است که برای
پيشبرد مبارزه با امپرياليزم نمی توان و نمی بايد به
سياستمداران صاحبان ثروت و دولت آنان چشم دوخت.
دولت ايران با احيای وابستگی اقتصادی ايران به
امپرياليزم باعث از ھم پاشيدگی بخش اعظم توليدات
داخلی خواھد شد .امپرياليزم جھانی قراردادھايی به
مراتب بيشتر و قيمت ھايی به مراتب غيرعادالنه تر از
گذشته را به ايران تحميل خواھد کرد.
از دولتی که بر دوش قيام محرومين و ستمديدگان ايران
به قدرت رسيده است ،اما از ھمان روز اول دست به
بازسازی نظام ظلم و استبداد سرمايه داری زده است ،چه
توقعی بيش از اين می توان داشت؟ کارگران و
زحمتکشان ايران بايد با ارائۀ راه حل مستقل خود و
سازماندھی مبارزات مستقل خود مبارزه عليه امپرياليزم
و ايادی داخلی آن را به پيش ببرند.
صاحبان ثروت که خود بخشی از سلطۀ امپرياليزم
ھستند ،قادر به اجرای چنين مبارزه ای نيستند .آن ھا فقط
می توانند راه را برای سلطۀ جديد امپرياليزم فراھم
سازند .آن ھا با مردم فريبی ھای به اصطالح »ض ّد
امپرياليستی« و پنھان شدن در پشت شعارھای »تند«،
ھدفی جز منحرف ساختن زحمتکشان از مبارزۀ واقعی
برای زدودن کثافات امپرياليزم و ريشه کن کردن واقعی
سلطۀ آن ندارند .پرسيدنی است که »مبارزه با شيطان
بزرگ« اين دولتمداران به کجا انجاميد؟
آن ھا می خواھند چنين وانمود کنند که مبارزات دھقانان
فقير برای کسب حق خويش بر زمين ،مبارزات کارگران
برای استقرار کنترل کارگران بر توليد ،مبارزات مليت
ھای ستمديده برای کسب حق تعيين سرنوشت خويش،
مبارزات زنان برای رفع ھرگونه تبعيض عليه زنان،
مبارزات مردم برای استقرار رژيم دمکراتيک و کسب
حقوق ابتدايی آزادی بيان و تشکل ،و به طور خالصه
کليۀ مبارزاتی که واقعا ً دست امپرياليزم و ايادی داخلی
آن را از ايران کوتاه خواھد کرد ،دولت سرمايه داری را

از »سازندگی« منحرف می سازد!
برنامه ريزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد کشور
برخالف ادعاھای سياستمداران دولت ،امپرياليزم ،به
»توطئه ھای آمريکا« عليه انقالب ايران خالصه نمی
شود .امپرياليزم سياست توطئه گرانۀ دولت ھای سرمايه
داری اروپايی و امريکايی و ژاپنی نيست .امپرياليزم يک
نظام جھانی سرمايه داری است .امپرياليزم صرفا ً از
طريق توطئه و مھره ھای دست نشانده ای نظير شاه
سابق سلطۀ خود را بر کشورھای محروم جھان حفظ نمی
کند ،بلکه به وسيلۀ استقرار نظام سرمايه داری در اين
کشورھا به ھزار و يک طريق سلطۀ خود را ريشه دار و
مستحکم می سازد.
نظام سرمايه داری در ايران و انگيزۀ سود به عنوان تنھا
محرک فعاليت ھای اقتصادی است که امپرياليزم برای
جامعۀ محروم ما به ارمغان آورده است .فقر و بدبختی
اکثريت عظيم مردم ما ،فساد اقليت قليل طبقات دارا ،از
ھم پاشيدگی کشاورزی و ناتوانی مملکت در اجرای يک
برنامۀ صحيح صنعتی کردن ،ھمگی ناشی از سلطۀ
امپرياليزم و نفوذ سرمايه داری در ايران است .برای از
ميان برداشتن آثار تخريب اين سلطه بايد ريشۀ اين تسلط
يعنی نظام سودجويی سرمايه داری را از ميان برداريم.
بايد به جای ھرج و مرج اقتصاد بازار ،اقتصادی با
برنامه که در جھت منافع مردم محروم ما سازمان داده
شود ،مستقر گردد.
مقابله با تھاجم نظامی
تدارک جھت مقابله با ھجوم نظامی امپرياليزم )گرچه در
شرايط کنونی غير محتمل است( از اھميت ويژه ای
نظامی
نيروھای
حضور
است.
برخوردار
امپرياليزم در عراق ،افغانستان ،پاکستان؛ اقيانوس ھند و
خليج ،و به ويژه امروز در ليبی ،مصر و سوريه ،تھديد
مستقيمی است عليه زحمتکشان ايران و منطقه .عمليات
کماندويی امپرياليزم درافغانستان و عراق خطر تھاجم
نظامی امپرياليزم را در عمل نشان می دھد .امپرياليزم
صرفا ً برای »تأديب صدام« به منطقه خاورميانه
نيامد ،بلکه برای سرکوب کليۀ زحمتکشان منطقۀ
خاورميانه و بازگذاشتن دست ھای دولت

ﺷﻤﺎرة  -64ﺷﻬﺮﻳﻮر  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٥٢

اسرائيل؛ لشکرکشی کرده است .جھت مقابله با تھاجم
احتمالی نظامی امپرياليزم نمی توان به ارتش دولت ھای
سرمايه داری منطقه اتکا کرد .اين دولت ھا ھمگی با
امپرياليزم آمريکا وارد سازش می شوند .برای نمونه در
سال ھای اخير نقش دولت ھای »ضد امپرياليستی«
سوريه ،ليبی و ايران را می توان ديد.

امپرياليزم ،واضح است که قدرت اصلی اقتصاد در دورۀ
آتی ھر چه بيشتر در دست امپرياليزم و سرمايه داران
بزرگ باقی خواھد ماند .بھبود وضعيت عمومی
زحمتکشان و کارگران جامعۀ ايران به سلب مالکيت از
امپرياليزم و سرمايه داران بستگی دارد .در اين مورد
درخواست ھای کارگران از قرار زيرند:

کارگران و زحمتکشان جھت حفظ دست آوردھای
مبارزات خودشان در مقابل تھاجم نظامی امپرياليزم نمی
توانند به ارتش و ديگر دستگاه ھای دولت سرمايه داران
تکيه کنند .آن ھا به سازمان ھای مستقل خودشان نياز
دارند .جنبش ض ّد امپرياليستی توده ھای زحمتکش راه
مبارزه با خطر تھاجم نظامی امپرياليزم را در تشکيل
ارتش ستمديدگان و زحمتکشان پيدا خواھد کرد .تنھا
شورای کارگران و ديگر زحمتکشان ھستند که می توانند
توده ھای وسيع مردم را در چنين ارتشی متشکل کنند.

 -١کليۀ بانک ھا بايد ملی اعالم گردند .نيازھای مالی
جامعه بايد از طريق برنامه ريزی مرکزی توسط بانک
ھا تأمين گردند .سلب مالکيت از بانک داران بزرگ
وابسته به امپرياليزم و متمرکز کردن کليه نظام اعتباری
در يک بانک واحد ملی تحت کنترل منتخبين مردم تنھا
راه حل بحران اقتصادی است .بانک ملی بايد با ايجاد
شرايط سھل و مناسب اعتبار در اختيار
کشاورزان و کسبه قرار دھد .به کارگران کارخانه ھايی
که تعطيل شده و يا رو به تعطيلی ھستند؛ بايد وام ھای
بانکی تعلق گيرد تا توليد و توزيع کارخانه ھا را خود
بدست گيرند.

حکومت سرمايه داران »ض ّد امپرياليست« با وجود ھمه
جنجال ھايی که در مورد تشکيل ارتش  ٢٠ميليونی به
راه انداخته بودند ،عمالً در راه ايجاد چنين ارتشی مانع
ايجاد کرد و نھايتاً امروز خود تسليم امپرياليزم
شد .طبقات دارا چشم ديدن توده ھای مسلح را خارج از
کنترل خودشان ندارند .آن ھا در کردستان و ترکمن
صحرا به دھقانان و زحمتکشان مسلح که به مبارزه با
زمين داران بزرگ و ديگر کثافات باقی مانده از سلطۀ
امپرياليزم دست زده بودند ،حمله کردند .دستور خلع
سالح عمومی پس از پيروزی قيام بھمن ماه در
ايران ھنوز فراموش نشده است.
وظيفۀ تدارک مقابله با خطر ھجوم نظامی امپرياليزم
برعھدۀ شوراھای کارگران و ديگر زحمتکشان است.
آموزش نظامی کارگران در ساعات کار مھم ترين قدمی
است که شوراھای کارگری جھت مسلح کردن کارگران
می توانند بردارند .شوراھای کارگران و ديگر
زحمتکشان و ساير سازمان ھای مستقل توده ای بايد
جھت مقابله با ھجوم نظامی امپرياليزم آموزش نظامی
ديده و در صورت لزوم مسلح شوند.

-٢ھمراه با ملی کردن بانک ھا بايد تمام صنايع عمده،
شرکت ھای بيمه و بخش ھای عمده تجارت خارجی ملی
و تحت نظارت منتخبين مردم اعالم شوند .تا بتوان در
جھت رفع نيازھای جامعه اقدامات جدی به عمل آورد.
اين اقدام به مفھوم مصادرۀ اموال روستائيان و واحدھای
تجاری کوچک و پيشه وران نيست.
-٣ارقام صادرات و واردات و اسامی ت ّجار داخلی و
خارجی بايد به طور علنی در رسانه ھای گروھی اعالم
گردند تا مردم از وضعيت بازرگانی با اطالع باشند و از
حيف و ميل ھا جلوگيری کنند.
 -٤کليۀ دارايی سرمايه داران و ثروتمندان بازار که از
قبل زحمتکشان و کارگران ،سرمايه انباشت کرده اند،
سرمايۀ آنان که به بانک ھای خارجی پول ارسال کرده
اند و شرکت ھای امپرياليستی ،بايد بدون پرداخت
غرامت مصادره گردند.

سلب مالکيت از امپرياليزم و سرمايه داران
با جھت گيری علنی رژيم حاکم بر ايران به سمت
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مفھوم مارکسيستی سوسياليزم
بخش دوّ م و پايانی

توضيح :مطلب زير ،متن مصاحبۀ تلويزيون روند
سوسياليستی کومله ،به تاريخ  ٧ژوئن  ،٢٠١٣با مازيار
رازی حول مفھوم سوسياليزم است.
سؤال :برخی ادعا می کنند که در فردای سرنگونی
جمھوری اسالمی می تواند سوسياليزم برقرار شود ،نظر
شما چيست؟
مازيار رازی :اين ھم يکی از آن انحرافاتی است که ريشه
در شکست انقالب اکتبر دارد و اولين بار در دوران
استالين اين موضوع مطرح شد ،زيرا که در سال ھای
 ١٩٢۵-١٩٢۶گرايش استالين در شوروی به اين نتيجه
رسيد که سوسياليزم را در يک کشور می توان ساخت.
اين تز ضد مارکسيستی و درواقع ضدانقالبی را رايج
کرد و خودش ھم در ھر سخنرانی ادعا کرد که »ما
سوسياليزم را در شوروی ساختيم«! چون تحليلشان اين
بود که احزاب مختلف در کشورھای ديگر )که از اعتبار
بسيار زيادی ھم به اتکا به انقالب اکتبر برخوردار بودند(
ديگر الزم نيست مبارزۀ طبقاتی را در اين کشورھا ادامه
دھند و سرمايه داری خودشان را سرنگون کنند .آن ھا
بايد مصالحه کنند ،بايد ائتالف طبقاتی صورت بدھند و
در ضمن منافع شوروی را حفظ کنند .تز استالين اين بود
که »ما در شوروی سوسياليزم را می سازيم و اين به

الگوی سوسياليزم کشورھای ديگر تبديل می گردد و شما
ديگر الزم نيست سوسياليزم را در کشور خودتان
بسازيد« .او می گفت» :رفقای حزب توده شما در ايران
با بورژوازی ائتالف کنيد و کاری به سرنگونی نظام
سرمايه داری نداشته باشيد ،بياييد از شوروی حمايت
کنيد ،از اردوگاه سوسياليزم حمايت کنيد« .چند سال بعد
از آن اعالم کرد که ما »کمونيزم« را در شوروی
ساختيم! خوب اين ھا يک سری تبليغات و شعارھا
ھستند ،تحليل نيستند ،شعارھای انتخاباتی ھستند ،و
متفاوت از تحليل علمی .اين نوع تبليغات امروزه تأثير
گذاشته روی اين جريانات خرده بورژوای ما .کم نشنيده
ايم که رھبران اين به اصطالح احزاب پرولتری در
خارج از کشور ،آمده اند و اعالم کرده اند که »ما
بالفاصله سوسياليزم را در ايران می سازيم«!
کم نشنيده ايم برخی از کسانی که ادعا می کنند
مارکسيست ھستند ،آمده اند گفته اند »شب بعد از
سرنگونی رژيم ما در داخل ايران کار مزدی را لغو می
کنيم«! برخی ديگر آمده اند گفته اند که »ما کمونيزم را
در ايران می سازيم«! اين ھا کامالً يک صحبت ھای
شعارگونه و بی ارتباط به وضعيت می باشد ،اين ھا نه
تنھا يک سری اطالعات بی اساس ارائه می دھند ،بلکه
نشان می دھند که اصوالً با عقايد مارکسيستی آشنايی
اوليه ھم ندارند ،چه برسد به اين که مارکسيست باشند!
اکنون برگرديم به آن چيزی که مارکس در مورد جامعۀ
سوسياليستی و کمونيستی اشاره می کند :اوالً مارکس و
انگلس تفاوت زيادی بين سوسياليزم و کمونيزم قائل
نيستند .سوسياليزم و کمونيزم از نقطه نظر آن ھا يکی
است .کمونيزم درواقع يک جامعۀ نوينی است ،اين جامعه
وجه توليد جديدی دارد که متفاوت است با وجه توليد
جامعۀ سرمايه داری .اين کمونيزم بايد ايجاد شود ،بايد
تحقق پيدا کند.
وقتی از انگلس سؤال کردند که چرا مارکس به خودش
می گويد »کمونيست« و نه »سوسياليست«؟ او پاسخ می
دھد اين که مارکس بعضی مواقع به خودش می گويد
کمونيست ،به آن علت است که بسياری از سوسياليست ھا
)ھمين سوسياليست ھايی که اشاره کردم مارکس عليه
شان مبارزه کرد( ،به خودشان می گفتند سوسياليست،
بنابراين برای اين که مارکس خودش را جدا کند از اين
سوسياليست ھا ،گفت من کمونيست ھستم .فقط ھمين،
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يعنی بين سوسياليست و کمونيست از نقطه نظر مارکس
فرقی نبوده است .و امروز ھم ما به خودمان می گوييم
»مارکسيست ھای انقالبی« ،ولی درواقع ما کمونيست
ھستيم ،و دليل اين که ما به خودمان می گوييم مارکسيست
ھای انقالبی ،اين است که خودمان را از خرده
بورژواھايی که اآلن به خودشان می گويند کمونيست و
کمونيست کارگری و غيره تميز بدھيم .اين ھا درواقع
آبرو و اعتبار کمونيزم و مارکسيزم را در ايران برده اند
و ما مجبوريم خودمان را متمايز کنيم تا اين که عقايد
واقعی مارکسيستی را جا بياندازيم.
بنابراين مسأله به اين سادگی بود؛ مارکس بر اين نظر
بود که ما يک جامعۀ نوين ،يک جامعۀ کمونيستی پس از
سرنگونی جامعۀ سرمايه داری ايجاد کنيم؛ اين جامعۀ
کمونيستی مد نظر آن ھا شامل دو فاز بود .يکی فازی که
متناسب با سطح رشد نيروھای مولده ،ھرکس به اندازۀ
کار خود ،سھمش را از جامعه می گيرد؛ يک فاز
عاليتری ھست )از ھمان جامعۀ کمونيستی و ھمان وجه
توليدی( که ھرکسی به اندازۀ استعدادش می دھد و به
اندازۀ نيازش میگيرد )يعنی يک فاز باالتر از نقطه نظر
رشد نيروھای مولده( .بنابراين يک جامعۀ کمونيستی
مدنظر اين ھا بود در دو فاز مختلف .منتھا يک وجه
توليدی متفاوت از وجه توليد سرمايه داری .در اين
جامعۀ کمونيستی به اعتقاد مارکس طبقات اجتماعی وجود
نخواھند بود .بنابراين در اين جامعۀ کمونيستی )ھر دو
فاز( دولت نخواھد بود .اين جامعۀ کمونيستی جامعه ای
است که نيروھای مولده اش به قدری رشد کرده اند که
انسان ھای سوسياليستی ساخته می شوند .يعنی ديگر
لزومی ندارد که کار اجباری کرد ،ما بر اساس نيازمان،
براساس فرھنگمان قدم ھايی برمی داريم ،کارھايی می
کنيم ،تحقيقاتی می کنيم ،موقعيت رفاھی اکثريت جامعه
در سطح جھانی مثل موقعيت يک درصدی است از
بورژوازی که امروز ھرکاری دلش می خواھد انجام
میدھد )صبح از خواب برمی خيزد ،می رود ورزش می
کند ،شب به ميھمانی می رود ،می رود از موزۀ نقاشی
بازديد می کند و نقاشی می کند و بعد ھم پول ھايش را از
طريق استثمار طبقۀ کارگر به حساب بانکی خود می
ريزد( .منتھا جامعۀ کمونيستی اين است که تمام آحاد
انسان ھا ،تبديل به انسان سوسياليستی مرفه خواھند شد.
خوب واضح است که در آن جامعه نيروھای مولده ديگر
بسيار رشد کرده ،صدھا برابر بيشتر از رشد نيروھای

مولده در جامعۀ سرمايه داری .يعنی چنين جامعه ای می
خواھيم که تمام آحاد جامعه را غنی کند .بنابراين يک
چنين جامعۀ مشخصی است که مدنظر مارکس است.
حاال نکته ای که کمونيست ھای ما توجه نمیکنند ،اين
است که طبق بحث مارکس بين سرنگونی نظام سرمايه
داری و تحقق اين جامعۀ کمونيستی يک دوران »انتقال«
وجود دارد ،دوران انتقال از سرمايه داری به کمونيزم.
اين دوران بسيار حائز اھميت است .من اصوالً نمی دانم
که چگونه افراد می آيند و می گويند که در اين دوران
بايد لغو کار مزدی صورت بگيرد! و يا اين که در اين
دوران کمونيسم ساخته می شود! چون چنين چيزی
نيست ،مارکس چنين چيزی نگفته است .البته مارکس
راجع به سوسياليزم و جامعۀ آتی زياد صحبت نکرده و
فقط آن چيزھايی را که آن جامعه نبايد باشد گفته است.
تحليل ھای مارکس بيشتر در ارتباط با بحران سرمايه
داری است تا جامعۀ آتی ،ولی به ھرحال در مورد ھمين
دوران ھم مطالبی نوشته است.
مثالً در مقدمۀ گروندريسه و يا در نقد برنامۀ گوتا) ،که
نقدی به برنامۀ السال و السالی ھا است( مشخصا ً اين
دوران را توضيح می دھد .مارکس اشاره می کند که اين
دوران ،دورانی است که وجه توليد در جامعه اصوالً به
چھار بخش تقسيم می شود .يک وجه توليد به مفھوم
اخص کلمه ،يعنی شکلی که جامعه توليد می کند .يک
وجه توزيع ،يعنی حاال که کاالھا توليد شد در جامعه
چگونه توزيع می شود ،و يک وجه مبادله و يک وجه
مصرف .اين چھار وجه به طور عموم در وجه توليد
وجود دارد .بحثی که مارکس می کند اين است که در اين
دوران انتقال از سرمايه داری به کمونيزم يا به
سوسياليزم )البته بعضی افراد فاز اول کمونيزم را
سوسياليزم می نامند( ،کل اين وجوه توليد ،توزيع ،مبادله
و مصرف ھمه سوسياليستی نخواھد شد ،چرا؟ زيرا که
وجه توليد مبدل می شود به وجه توليد غير سرمايه داری،
يعنی ما در واقع به محض اين که انقالب کرديم ،قانون
ارزش کار را تغيير میدھيم و از ميان برمی داريم.
قانون ارزش کار ،انگيزه برای سودجوئی و تمام اين
جنبه ھايی که مرتبط است به سرمايه داری ،برداشته می
شود .سرنگونی سرمايه داری در وھلۀ نخست ،اين است
که به عنوان مثال ،بانک ھا تحت کنترل دولت کارگری
قرار می گيرد و ھمچنين صنايع بزرگ و ھمچنين
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بازرگانی خارجی .زيرا که دولت کارگری بايد کنترل
داشته باشد به تمام مسائل ،منتھا بسياری از وجوه
بورژوايی ھنوز باقی می ماند ،يعنی ھنوز در اين جامعه
»دولت« وجود دارد .در اين جامعه ھنوز ھمه سر کار
می روند ،در اين جامعه ھنوز تفاوت دستمزھا وجود
دارد ،در اين جامعه توزيع ،ھنوز توزيع بورژوايی است،
در اين جامعه تفاوت ھای سابق بورژوايی تا حدودی باقی
می ماند .مثالً فرض کنيد که ما بالفاصله که در ايران
انقالب کرديم ،دولت تحت کنترل نظام شورايی خواھد
بود .شوراھای کارگری کنترل توليد و توزيع در دستشان
خواھد بود ،يعنی تشخيص می دھند که چه چيزی توليد
شود و چه چيزی توليد نگردد و کدام ارتباط را با
کشورھای ديگر برقرار کنيم و تمام مسائل ديگر.
منتھا مسألۀ مھمی که مارکس به آن اشاره می کند اين
است که »مديريت« ھنوز مديريت کارگری نيست ،چون
کارگری که تا شب قبل از آن روزی ھشت تا ده ساعت
کار می کند ،يک شبه وارد مديريت نمی تواند بشود .ما
ھنوز بايد از مديران جامعۀ قبلی برای پيشبرد کارھا
استفاده کنيم .بسياری از دکترھا ،مھندسين ،متخصصان،
دانشگاھيان و ھمۀ اين ھا را بايد نگه داريم .و برای اين
که ھمۀ آن ھا را نگه داريم و نگذاريم فرار مغزی
صورت بگيرد ،بايد به اين ھا حقوق ھای باالتر بدھيم،
ترديدی نيست و در اين نبايد شکی داشت وگرنه اصوالً
سوسياليزم در آتيه تحقق پيدا نمی کند .طبقۀ کارگری که
از روز پيش از انقالب ده ساعت کار می کرده ،می آيد و
نمی داند که چگونه کامپيوتر را راه بياندازد ،چه برسد به
اين که متخصص کامپيوتر بشود ،بايد آن متخصصين
کامپيوتر را نگه دارد.
بنابراين اين دوران ،به قول مارکس دورانی است که
نوزادی متولد می شود از شکم مادر که ُمھر تولد جامعۀ
پيشين بر پيشانی او کوبيده شده که آن يک سلسله از
خصوصيات جامعۀ بورژوايی است .اين جامعۀ دوران
انتقال ،جامعه ای خواھد بود که توسط يک دولت اين
کارھا سازمان پيدا می کند .دولتی که مارکس به آن اشاره
می کند ،دولت »ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا« است.
اين کلمۀ انقالبی ھم دوباره بسيار مھم است .خيلی از
نيروھای کمونيست ما اين کلمۀ انقالبی را برمی دارند و
می گويند »ديکتاتوری پرولتاريا« .مارکس از آن
ديکتاتوری پرولتاريا نام نمی برد ،بلکه مارکس می گويد

»ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا« .يعنی اين که وقتی اين
دولت بانک ھا و صنايع بزرگ و بازرگانی و ارتباطات
بين المللی را در دست گرفت ،به شکل انقالبی و
روزمره ،تحوالت نوين اقتصادی ايجاد می کند .يعنی يک
شب يک سری تحوالت ايجاد می شود و شب بعد ھم يک
سری تحوالت ديگر انجام می شود .در واقع اين دولت،
دولتی است که به طور دائم و مرتب درحال ايجاد
تحوالت است تا ما را برساند به آن جامعۀ کمونيستی .اين
دولت بايد درک کند برای مدتی تا انقالب ھا در سراسر
جھان ،به خصوص در کشورھای پيشرفتۀ صنعتی انجام
نگيرد ،برای يک دوره ای بايد کمک بکند که انقالبات
جھانی صورت بگيرد .اين دولت نقش بسيار حساسی
دارد ،ولی کماکان دولت است و بدون اين دولت اصوالً
اين فاز برداشته نمی شود .بحثی که آنارشيست ھا و شبه
آنارشيست ھا می کنند کامالً بی اساس است ،يعنی اين که
شبی انقالب می کنيم ،و روز بعد دولتی وجود ندارد!
يعنی ھمه چيز روی ھوا است! چند روز بعد بورژوازی
با يک لباس ديگر برخواھد گشت! بنابراين برای حفظ
دولت کارگری و برای اين که اين دوران انتقال جلو برود
و به کمونيزم برسد ،ما ناچار ھستيم اين دولت را داشته
باشيم.
اکنون اين که دورۀ انتقال چه قدر طول می کشد بستگی
دارد به وضعيت اقتصادی که ماقبل از انقالب در ايران
وجود داشته است .به نظر من اگر انقالب سوسياليستی
حتی در امريکا که يکی از پيشرفته ترين صنايع جھان را
دارد ،رخ دھد ،رسيدن به سوسياليزم حداقل صد سال
طول خواھد کشيد .چرا؟ چون نيروھای مولد بايد به آن
درجه ای برسند که ھمه رھا گردند ،ھمه آزاد گردند .اين
کار يک روز و دو روز نيست ،من تعجب می شوم از
اين به اصطالح تئورسين ھايی که می گويند لغو کار
مزدی را پس از انقالب و کمونيزم را پس از انقالب می
سازيم.
اين بحث ھا به ھيچ وجه ارتباطی با مارکسيزم ندارد.
حاال فرض کنيم پنج الی شش کشور که کنترل کارگری
در آن ھا اعمال شده ،مانند انگلستان ،آلمان ،فرانسه،
ايتاليا و امريکا ،تمام اين ھا با ھم انقالب سوسياليستی
کنند ،حتی برای آن شرايط ھم اقالً  ۵٠سال طول می کشد
تا سوسياليزم ساخته شود ،چه برسد به انقالبی که در
ايران می خواھد رخ دھد .ايران عقب افتاده ای که در

ﺷﻤﺎرة  -64ﺷﻬﺮﻳﻮر  -1392ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ -دورة دوم

٥٦

روستاھايش با قاطر و اسب و گاو آھن ھنوز کار می
کنند .ما نمی توانيم برويم قول سوسياليزم را بدھيم ،اين
تنھا يک شعار انتخاباتی بيش نيست» :شما به من کمک
کنيد ما بيايم قدرت را بگيرم ،دھقانان ما سوسياليزم را
فردا برايتان خواھيم ساخت!« اين يک دروغ محض بيش
نيست .ھمين چند روز پيش ما دوباره از اين رھبران
احزاب خودساخته شنيدم که ما می آييم قدرت را می
گيريم و سوسياليزم را در عرض چند سال می سازيم،
اين واقعا ً بحثی غيرمارکسيستی است.
بنابراين ما بايد برگرديم به بحث ھای مارکس .مارکس
مشخصا ً صحبت از کمونيزم می کند و مشخصا ً از دوران
انتقال صحبت می کند .ويژگی دوران انتقال را ھم
ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا ذکر می کند و بر صفت
»انقالبی« تأکيد می کند ،چون اين دولت انقالبی است و
برای اين که اين دوران سپری گردد و برای اين که اين
دوران دوام بياورد و به حال و روز شوروی و چين و
اقمار شوروی نيافتد ،يکی از مسائل محوری اين دولت
بايد رعايت دموکراسی سوسياليستی باشد .اين تنھا ضامن
گذار از دوران انتقال است تا اين که در جھان و در
کشورھای اصلی جھان انقالب گردد.
دموکراسی سوسياليستی به چه معنا است؟ يعنی وقتی
شوراھای کارگری تسخير قدرت را سازمان می دھند،
حزب پيشتاز انقالبی تدارک انقالب را می بيند و در
مرحله ای که تمام کارگران و عظيم ترين بخش ھای
پيش ُروی کارگری را متقاعد کرد که برنامه اش صحيح
است ،شوراھای کارگری اين حزب را به عنوان حزب
خودشان انتخاب می کنند ،ھمان طور که در انقالب
روسيه شد .سپس اين حزب قدرت را تحويل شوراھای
کارگری می دھد.
شوراھای کارگری به محض اين که به قدرت رسيدند،
بايد کل جامعه را بسيج و مجھز کنند و قدرت را بين تمام
اجزای جامعه تقسيم نمايند .واضح است که اگر
بورژوازی قدعلم کرد و خواست دوباره سرمايه داری را
بازگرداند ،جلوی او گرفته می شود .واضح است که اگر
بورژوازی قشون بياورد و خودش را عليه دولت
ت
کارگری که دولت اکثريت است مسلح کند ،اين دول ِ
اکثريت جلوی آن ھا خواھد ايستاد .ولی اگر چنين
مشکالتی وجود نداشته باشد و يک عده می خواھند
عقايدی را پخش کنند ،يا فرض کن مسائل دينی را به جا

آورند و نماز بخوانند ،ما که نمی توانيم شب بعد از
انقالب برويم و ھمه را ارعاب بکنيم .کار ما اين نيست،
چرا اين کار را نمی کنيم؟ چون تمام اين افراد را دشمن
انقالب خواھيم کرد .اين انقالب به پيروزی نخواھد رسيد
اگر در جامعه دموکراسی وجود نداشته باشد .يعنی
دموکراسی سوسياليستی که ما پس از تسخير قدرت
اعمال می کنيم ،دموکراسی ای است به مراتب فراتر از
دموکراسی بورژوايی.
حاال اگر احزاب کمونيستی ما را مشاھده کنيد ،از ھمين
امروز خط و نشان می کشند و نه تنھا می خواھند تمام
بورژوازی پس از انقالب را اعدام بکنند ،بلکه مخالفين
خود را ھم می خواھند اعدام بکنند .اگر فردا اين
مائوئيست ھا را بر سر قدرت بگذارند ،ھمان روز دوم
تروتسکيست ھا را اعدام می کنند ،حاال چه برسد به بقيۀ
جامعه .اين پولپوتيزم است ،اين سوسياليزم نيست .واضح
است که به اين ھا نمی شود اعتماد کرد .کسانی که رفتند
احزابی را ساختند ،بدون اين که پايۀ اجتماعی داشته
باشند ،می خواھند از طرف طبقۀ کارگر بروند قدرت را
به دست بگيرند و سپس ھنوز ھيچ چيز اتفاق نيافتاده ،در
خارج از کشور مخالفين خودشان را اخراج کرده اند ،و
فردا که به قدرت برسند ،ھمه را ارعاب می کنند ،زندان
ھا پر می شود ،پر تر از زندان ھای جمھوری اسالمی؛
اين سوسياليزم نيست ،در اين شرايط ما به سوسياليزم
گذار نخواھيم کرد.
بايد دموکراسی سوسياليستی اعمال شود ،بايد اکثريت
مردم را به سوسياليزم متقاعد بکنيم ،ما می خواھيم انسان
ھای سوسياليستی بسازيم ،با زور اسلحه و يا با سرنيزه
نمیتوانيم سوسياليزم بسازيم .بايد جايگاه ھايی ايجاد کنيم،
بايد بالفاصله انواع و اقسام مجالس را ايجاد کنيم .مجلس
در کردستان ،مجلس در بلوچستان و غيره ،به آن ھا حق
بدھيم که تصميمات خودشان را بگيرند .در تمام شھرھا
مجلس ايجاد کنيم ،انواع و اقسام سطح ھای مختلف
تصميم گيری را تشويق کنيم .اين الگويی شود برای
انقالبی که بر اساس اين انقالبات جھانی بتواند صورت
بگيرد.
بنابراين يکی از مسائل اصلی که بايد به آن توجه کرد اين
است که وقتی ما انقالب می کنيم ،فردای آن روز
سوسياليزم ساخته نمی شود و يک وجه تمايزی است بين
انقالب سوسياليستی و ساختن سوسياليزم .انقالب
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سوسياليستی دو وجه دارد ،يکی وجه سياسی که تسخير
قدرت است .اين کار را در ھر کشوری می توانيم بکنيم،
امروزه در ھر کشوری حتی در ضعيف ترين نقاط مانند
ايران در اين دوران ،انقالب سوسياليستی را میتوان
سازمان داد .يعنی تسخير قدرت سياسی می توانيم بکنيم.
منتھی ساختن سوسياليزم چيز ديگری است ،ساختن
سوسياليزم ،يعنی انقالب اجتماعی ،اين ممکن است حتی
صد سال طول بکشد ،ما بايد خودمان را از ھمين اکنون
برای اين صد سال آماده بکنيم و به مردم ھم دروغ
نگوييم؛ بايد بدانيم که مارکس چه مفھومی را م ّد نظر
داشته و اگر ھم مفھوم مارکسيسم را نمی دانيم ،بايد در
مورد آن بحث نماييم.
سؤال :جوان ھای ايرانی دارند وسيعا ً به سوسياليزم
اعتقاد پيدا می کنند ،اين چه نوع سوسياليزمی بايد باشد و
در شرايط کنونی چه بايد انجام دھند؟
مازيار رازی :اين سئوال بسيار مھمی است ،امروز
جوانان ايرانی از بسياری عقايد برش کرده اند ،از عقايد
مدرنيزم ،پست مدرنيزم ،اصالح طلبی و غيره ،و روی
آورده اند به تنھا نظريه و جايگاھی که می توانند پيدا
بکنند برای احقاق نظرات خود و اھدافشان و آن ھم
سوسياليزم است .در اين جا در وھلۀ اول در اينترنت و
منابع اينترنتی پس از جستجوی اسامی مانند مارکس،
کمونيزم و سوسياليزم روبه رو می شوند با حداقل ۵٠
حزب و سازمان که ھمه مشابه ھم با عکس ھای مارکس
و لنين تزئين شده اند؛ حاال بعضی ھا عکس ھای لنين را
دارند ،بعضی ھا عکس ھای تروتسکی را دارند ،و يا
عکس مائو را می گذارند ،منتھی ھمه خود را
مارکسيست می نامند و ھمه ھم يک سازمان و تشکيالتی
ساخته اند و خودشان را رھبر پرولتاريا می دانند.
بنابراين اين يک اغتشاش فکری به وجود می آورد و
جوان ھا دچار آشفتگی می شوند که کدام از اين ھا را
انتخاب بکنند؟! اين يکی از کارھای غير مسئوالنه ای
است که افرادی رفته اند احزاب کمونيست و کارگری
ساخته اند ،بدون اين که در راه ساختن آن کار کرده
باشند!
بنابراين توصيۀ من به جوان ھای داخل ايران اين است
که در وھلۀ اول ،آن مؤلفه ھايی را که برشمردم ،آن
چھار مؤلفه ای که در ابتدای جلسه اشاره کردم ،درنظر
داشته باشند و بر اساس اين مؤلفه ھا تشخيص دھند که

چه کسی در جبھۀ »سوسياليزم مارکسيستی« است و چه
کسی در اين جبھه قرار ندارد .يعنی بايد تشخيص دھند
که چه کسانی با مسائل اجتماعی به شکل علمی برخورد
می کنند ،چه کسانی نخبه گرايی را اعمال و ترويج می
کنند ،آن کسانی که نخبه گرايانه و از باال برخورد می
کنند ،اين ھا جايگاھی در درون سوسياليزم مارکسيستی
ندارند.
آن ھايی که دموکراسی را رعايت نمی کنند و چپ و
راست رفقای خودشان را از احزاب خودشان اخراج می
کنند ،مطمئن باشيد که اين ھا خيانت خواھند کرد ،و اگر
اآلن خائن نباشند ،در آتيه به جنبش کارگری کمونيستی
در داخل ايران خيانت خواھند کرد .شباھت ھای اين ھا
را زياد ديده ايم ،از دوران استالين ،پولپوت ،کرۀ شمالی
و غيره ،انواع و اقسام گرايش ھای چپ گرا بوده اند که
وقتی به قدرت رسيدند ،نشان دادند که دموکراسی
سوسياليستی را رعايت نمی کنند.
مسألۀ ديگر اين است که مارکسيزم انقالبی ،راديکال
است و ھميشه در حال مبارزه است و قوانين بورژوايی
را دنبال نمی کند ،بلکه با دست بردن به ريشه ھا ،در
حال پيدا کردن راه حل ھا است برای اين که نظام سرمايه
داری را سرنگون بکند .سوسياليزم مارکسيستی در واقع
گرايشی است که اصوالً با کسانی کار دارد که در جنبش
شرکت دارند و از پايين فعاليت می کند.
اگر اين چھار مؤلفه را جوانان رعايت کنند ،می بينند که
تعداد بسياری از اين  ۵٠الی  ۶٠حزبی که در
جستجوھای اينترنتی می يابند ،بايد حذف شوند .چون اين
ھا احزابی نيستند که بشود رويشان حساب کرد .از طرف
ديگر ما اکنون بايد وارد يک روندی سازندگی شويم،
برای تدارک ساختن سازمان بين المللی .روندی که
»احيای مارکسيستی« را در دستور برنامۀ خود دارد و با
چھار مولفۀ سوسياليزم مارکسيستی توافق دارد .ما بايد
اين بحث ھا را از طريق اتحاد عمل ھای پايداری بين ھم
)چه در داخل ايران و چه در خارج از ايران( داشته
باشيم .کسانی که خواھان تدارک انقالب ھستند ،وارد اين
روند می شوند .يک سلسله بحث ھای مانند بحث امشب
را با ھم انجام می دھيم ،در اين اتاق ھايی که ھستيم عدۀ
بيشتری بيايند و تبادل نظر کنيم و مطالب خود را با ھم
بحث بکنيم ،درضمن فعاليت مشترک بکنيم ،چون نمی
توانيم فقط بنشينيم بحث بکنيم .چون ممکن است اين بحث
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ھا به درازا بکشد ،زيرا اين بحث ھايی ھستند تئوريک و
طوالنی و نياز به مطالعه دارد ،منتھا اين بحث ھا ھدفمند
است ،ھدف اين بحث ھا اين است که ما را برای تدارک
انقالب آتی ايران آماده بکند و ابزاری را به دست ما بدھد
که »حزب پيشتاز انقالبی« با ھم بسازيم؛ برای اين که
کل طبقۀ کارگر و خودمان را برای سرنگونی اين رژيم
تدارک ببينيم ،برای ورود به دوران انتقال از سرمايه
داری به سوسياليزم و استقرار يک دولت کارگری.
فعاليت ھای عملی ما ھم مشخصا ً مرتبط می شود به
حمايت از کارگران و رھبران کارگری که امروز در
زندان ھا ھستند .يکی از محوری ترين فعاليت ھا در
دوران انتخاب ھمين چند روز ديگر و دوران پس از آن
دفاع از متحدين ما است که اآلن در زندان ھستند .کسانی
که از کارگران شناخته شده و برجسته ای ھستند که برای
رھايی طبقۀ کارگر امروز به زندان افتاده اند ،مانند رضا
شھابی ھا ،مانند شاھرخ زمانی ھا که امروز در زندان
ھستند و بايد از زندان بيرون آيند و ما بايد در سطح بين
المللی برای آزادی آن ھا مبارزۀ مشترک کنيم.
مسألۀ آخر که آن ھم مھم ھست ،اين است که ما در داخل
ايران تنھا نيستيم ،ما بايد شبکه ھای بين المللی ايجاد
کنيم ،ھمين عقايدی که در بين ايرانی ھا مطرح می شود،
امروز در سطح بين المللی درحال بحث شدن است و
گرايشی به نام گرايش »احيای مارکسيستی« با ھمين نام
ايجاد شده که چندين ھزار نفر از کشورھای مختلف،
مانند ترکيه ،فرانسه ،انگلستان ،امريکا و آلمان و غيره
خودشان را متعلق به اين گرايش می دانند و در حال بحث
و تبادل نظر ھستند و اتفاقا ً ھفتۀ آينده در لندن يکی از
جلسات عمومی برگزار خواھد شد به زبان انگليسی،
برای اين که متحدين بين المللی مان را متعاقد کنيم که راه
حل برون رفت از اين بن بستی که در آن ھستيم ،ايجاد
يک بين الملل انقالبی است.
با تشکر از شما.

مسألۀ انقالب در کشورھای توسعه نيافته

٥٩

آرام نوبخت
ھنگامی که موضوع انقالب سوسياليستی در مورد
کشورھای توسعه نيافته به لحاظ سطح تکامل نيروھای
مولده مطرح می شود ،اغلب ناگھان با ايدۀ حاضر و آماده
ای رو به رو می شويم که مطابق با آن چنين انقالبی به
»رشد "کافی" نيروھای مولده« به عنوان شرط »آمادگی
شرايط عينی انقالب« موکول می شود ،و بدتر آن که
چنين تحريف آشکاری به مارکس يا اصول مارکسيزم
نسبت داده می شود.
جالب آن جاست که بسياری از حاميان ايدۀ فوق با مفھوم
»بورژوازی ملی و مترقی« به درستی مرزبندی دارند،
اما اين را درک نمی کنند که چنين پيش شرطی ،کشف
يک بورژوازی مترقی و دفاع از آن را برای رشد
»کافی« نيروھای مولده ضروری می کند و از اين نقطه
نظر در تناقض با ساير بحث ھايشان قرار می گيرد.
تا پيش از پيروزی انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه ،اکثر
سوسياليست ھای اروپا و روسيه بر ھمين تصور بودند
که وقوع انقالب سوسياليستی در کشوری توسعه نيافته و
شبه فئودالی مثل روسيه ،ناممکن و حتی مغاير با
»اصول پذيرفته شدۀ مارکسيزم« )يا آن چه که برخی
»مارکس اصيل« می نامند( است ،تاجايی که حتی مثالً
گرامشی در مقاله ای )اواخر  ،(١٩١٧انقالب روسيه را
»انقالب عليه کاپيتال مارکس« ناميد .يعنی انقالبی که به
زعم او نظريات و فرمول بندی ھای اصلی مارکس را
نقض می کرد .در ھمان مقطع اکثر سوسياليست ھای
اروپا دست کم در اين مورد متفق القول بودند که وقوع
انقالب در کشورھايی با سطح نازل رشد نيروھای مولد،
از جمله روسيه ،ناممکن خواھد بود .الزم به يادآوری
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است که در آن مقطع ،روسيه کشوری بود با جمعيتی در
حدود  ١۵٠ميليون نفر ،که تعداد کارگران صنعتی آن
تنھا به  ۵ميليون نفر می رسيد ،ولی بيش از  ٨٠درصد
جمعيت کشور را دھقانان تشکيل می دادند.
اما برای درک اين موضع گيری اکثر سوسياليست ھا در
قبال مسألۀ انقالب سوسياليستی در کشورھای عقب مانده،
نياز است که تاحدی در مورد منشأ تاريخی موضوع
مورد بحث ،و آن »اصول پذيرفته شدۀ مارکسيزم« مکث
کنيم.
پلخانف ،به عنوان »پدر مارکسيزم روسی« دقيقا ً مبلغ
ھمين ديدگاه بود که روسيه پيش از دست يافتن به انقالب
سوسياليستی ،بايد مسير توسعه و تکامل سرمايه داری را
طی کند .يعنی پس از تبديل شدن به يک نظام سرمايه
داری متعارف ،وارد مسير حرکت به سوی سوسياليزم
شود .اين ديدگاه به خصوص در دھۀ  ١٨٨٠و در بحث
ھای مابين سوسياليست ھا و »پوپوليست ھا« مطرح به
شدت مطرح بود.
از يک طرف »پوپوليست«ھا استدالل می کردند که
انقالب روسيه می تواند از يک اقتصاد دھقانی به سوی
کمونيزم جھش کند و تنھا دليلی که برای آن می آوردند،
وجود زندگی کمونی دھقانی در برخی از مناطق بود .اما
در مقابل ،پلخانف استدالل می کرد که روسيه الزاما ً بايد
مسير تکامل اروپای غربی را دنبال نمايد.
در واقع پلخانف تصور می کرد که با رشد و توسعۀ
سرمايه داری ،طبقۀ کارگر ھم رشد خواھد کرد و ھم به
يک ھدف مشترک با ھدف بورژوازی ليبرال -يعنی
برقراری حقوق دموکراتيک -دست خواھد يافت؛ و پس
از طی چند دھه تکامل سرمايه داری ،طبقۀ کارگر نھايتاً
با ھدف انقالب سوسياليستی به رويارويی و مبارزۀ
مستقيم با بورژوازی کشيده خواھد شد.
در اين مقطع زمانی ،غالب سوسياليست ھا مدافع چنين
ديدگاھی بودند .پلخانف ھم قطعا ً می توانست مانند
بسياری ديگر برای توجيه ديدگاه ھای خود به دستچين
کردن دلبخواھی چند پاراگراف از مارکس متوسل شود و
آن را اصول بی چون و چرا و »اصيل« مارکسيزم
معرفی کند .به عنوان مثال ،مارکس طی پاراگراف
مشھوری از »مق ّدمه ای بر ادای سھمی به نقد اقتصاد

سياسی« ) (١٨۵٩که به دفعات ھم از او نقل می شود،
نوشت:
»ھيچ نظم اجتماعی تا پيش از آن که کليۀ نيروھای مولده
مورد نيازش رشد يافته باشند ،مضمحل نمی شود ،و
مناسبات توليدی برتر نوين ھيچ گاه پيش از آن که شرايط
مادی وجود آن در چارچوب جامعۀ قديم به حد بلوغ
نرسيده باشد ،جانشين مناسبات توليدی قديمی نمی گردد«.
اين استدالل باال ظاھراً به اين معناست که در يک کشور
عقب مانده به لحاظ سطح رشد نيروھای مولده ،نمی توان
از تسخير قدرت کارگری و انقالب سوسياليستی سخنی به
ميان آورد ،چرا که سطح نيروھای مولده به اندازۀ کافی
برای آغاز انقالب سوسياليستی تکامل نيافته است .در
واقع در اين جا از ميان رفتن يک نظم اجتماعی ،مشروط
و مقيّد به رشد و تکامل نيروھای مولده شده است .اين
ھمان استداللی است که بالفاصله به يکی از بحث ھای
اصلی و مھم در درون جنبش مارکسيستی تبديل شد.
از طرف ديگر ،تمامی سوسياليست ھای نيمۀ دوم قرن
نوزدھم شاھد بودند که بورژوازی از انقالب »خودش«-
يعنی از دست زدن به مبارزه برای زمين ،حقوق
دموکراتيک و استقالل ملی -به وحشت و ھراس افتاده
است؛ چرا که بورژوازی تنھا طی مقطعی و در مبارزه
عليه فئودال ھا »مترقی« بود .بورژوازی ھنوز از
مبارزه عليه فئوداليسم پيروز بيرون نيامده بود که ناگھان
با دشمن جديدی به نام »طبقۀ کارگر« روبه رو شد.
وحشت بورژوازی از طبقۀ کارگر انقالبی تا جايی بود
که وادار شد تا در موارد بسياری به ماشين نظامی و
سرکوب »نظام قبلی« متوسل شود و با عناصر ارتجاعی
و زمين داران ھمکاری کند تا کارگران را سرکوب و
مبارزۀ خود برای ايجاد يک جمھوری دموکراتيک را
نيمه کاره رھا کند .اين جا بود که مارکس ديدگاه خود را
نسبت به رابطۀ ميان »انقالب کارگری« و »انقالب ناتمام
بورژوازی« در جملۀ درخشان و مھمی از »خطابيۀ
کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ کمونيست ھا« )لندن(١٨۵٠ ،
اين طور جمع بندی کرد:
»در حالی که خرده بورژوازی دموکرات ،خواھان ختم
ھر چه سريع تر انقالب از طريق برآوردن حداکثر
خواسته ھای فوق است ،منافع ما در اين است )و خواست
ما ايجاب می کند( که انقالب را تا زمانی که تمام طبقات
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کم و بيش متملک از دايرۀ قدرت خارج نگرديده اند و
قدرت دولتی ھنوز به تسخير طبقۀ کارگر در نيامده ][...
بی وقفه ادامه دھيم«
تقريبا ً طی پنجاه سال بعد از مطرح شدن اين اظھارات،
بحث ھای ھای شديد و پويايی در ميان سوسياليست ھای
روسيه بر سر مقصود اصلی مارکس از اين جمالت فوق
درگرفت .به طوری که در انقالب  ١٩٠۵روسيه ،دو
استراتژی انقالبی در درون جنبش کارگری و در برابر
يک ديگر وجود داشت:
اول؛ پلخانف و منشويک ھا که وظيفۀ اصلی سوسيال
دموکرات ھای روسيه را تشويق »بورژوازی ليبرال« به
ايجاد يک »جمھوری دموکراتيک« می دانستند ،يعنی
رژيمی که قادر به »تکامل« اقتصاد سرمايه داری و
نيروھای مولده باشد؛ در واقع کلّ ھدف اين جناح آن بود
که از سوسياليزم و مسلح کردن کارگران »حرف« بزند،
ولی به نحوی که بورژوازی را به زعم خودش به
»اردوگاه ارتجاع« رم ندھد و در يک کالم آزرده خاطر
نکند.
دوم؛ ديدگاه لنين و بلشويک ھا .لنين در اين مقطع و در
مقابل استراتژی گروه اول ،بر آن بود که نمی توان
ترس به وحشت افتادن و َرم
منتظر ليبرال ھا شد و از
ِ
کردن بورژوازی ،از مبارزه عقب کشيد .بنابراين لنين
در نظر داشت که در صورت آغاز انقالب ،ھمراه با
بلشويک ھا برای يک دولت موقت کارگری و دھقانی
مبارزه کنند و انقالب را تا ح ّد امکان دموکراتيک سازند
)حتی اگر اين امر به معنای مبارزه عليه بورژوازی به-
اصطالح ليبرال باشد(.
در اين مقطع لنين ھم مانند پلخانف اين ديدگاه را داشت
که روسيه نمی تواند از فراز انقالب بورژوايی »جھش«
کند .مثالً او در جزوۀ »دو تاکتيک سوسيال دموکراسی
در انقالب دموکراتيک« به سال  ١٩٠۵نوشت:
»مارکسيست ھا مسلماً معتقدند که انقالب روس جنبۀ
بورژوايی دارد« و به ھمين دليل »ما نمی توانيم از چھار
ديوار بورژوا دموکراتيک انقالب روس يک باره به
خارج آن جستن نماييم ،ولی ما می توانيم حدود اين چھار
ديوار را به مقياس عظيمی وسعت دھيم ،ما می توانيم و
بايد در حدود اين چھار ديوار در راه منافع پرولتاريا و

نيازمندی ھای مستقيم وی و در راه شرايطی که نيروھای
وی را پيروزی کامل آينده آماده می سازد ،مبارزه کنيم«.
ا ّما لنين در عين حال ترديدی نداشت که بورژوازی بزدل
روسيه که با زمينداران بزرگ در ارتباط بود ،قادر به
سرنگونی تزار و ايجاد انقالب خودش نيست .بنابراين از
ديد لنين ،اين پرولتاريا بود که می بايست برای درھم
شکستن قدرت استبداد و ارتش و ماشين سرکوب آن ،به
دنبال متحدينی ديگر باشد .برای لنين ،اين متحد،
»دھقانان« بودند و نه »بورژوازی ملی و مترقی« .پس
به طور خالصه ،در اين جا لنين ،مرحلۀ انقالب و
تکاليف و وظايف آن را »بورژوا-دموکراتيک« ،ولی
تحت رھبری »طبقۀ کارگر« و متحد آن ،يعنی دھقانان
می ديد.
بنابراين لنين در تقابل با چشم انداز منشويک ھا ،يعنی
اتحاد با بورژوازی ،اتحاد با دھقانان را مطرح کرد و اين
ھمان چيزی است که به اعتقاد او می توانست شکل
»ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان« را پيدا
کند.
به اين ترتيب ،قرار بود که رژيم جديد به استقرار يک
جمھوری دموکراتيک ،بازتوزيع راديکال زمين ھا ،پايان
استبداد و ستم در روستاھا و کارخانه ھا ،بھبود شرايط
کارگران و نظاير اين ھا منجر شود و انقالب را به آلمان
و باقی کشورھای اروپای شرقی بکشاند؛ و انقالب بر اين
مبنا -و البته اساسا ً با دريافت کمک اقتصادی از سوی
يک
آلمان سوسياليست -سريعاً به فاز سوسياليستی در
ِ
روسيه حرکت کند.
تروتسکی در بحبوحۀ انقالب  ،١٩٠۵به ارائۀ يک
آلترناتيو سوم در برابر دو استراتژی جناح ھای اصلی
حزب سوسيال دموکرات روسيه -ھمان طور که مختصراً
اشاره شد -پرداخت .تروتسکی استدالل کرد که انقالب
روسيه به عنوان يک انقالب پرولتری آغاز خواھد شد و
دولت کارگری ،نه فقط وظايف بورژوا-دموکراتيک،
بلکه وظايف سوسياليستی را ھم زمان انجام خواھد داد؛ و
اين استراتژی تروتسکی بود که نھايتا ً درستی و صحت
خود را به اثبات رساند ،و بعدھا لنين نيز به آن چرخش
کرد )اين موضوع را می توان در نوشتۀ او با عنوان
»تزھای آوريل« مشاھده کرد(.
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تروتسکی با ضعيف ترين نقطۀ استراتژی لنين رودررو
شد ،يعنی اين سؤال که :چگونه دو طبقۀ مختلف می
توانند با يک ديگر در قدرت سھيم شوند؟ علت اين پرسش
اين بود که دھقانان به عنوان يک طبقه ،ماھيتاً
سوسياليست نبودند و اين نکته را خود لنين ھم به خوبی
می دانست؛ به ھمين جھت گفته بود:
»ما تا جايی از جنبش دھقانی دفاع می کنيم که
دموکراتيک و انقالبی است .زمانی که و مادامی که اين
]جنبش[ ،ارتجاعی و ض ّد پرولتری گردد ،ما برای
مبارزه عليه آن آماده می شويم ]) «[...رويکرد سوسيال
دموکراسی نسبت به جنبش دھقانی ،پرولتر ،ش ،١۶
سپتامبر (١٩٠۵
تروتسکی به درستی استدالل کرد که تا وقتی ما با
»ديکتاتوری دموکراتيک« ،و نه »سوسياليستی« رو به
رو ھستيم ،کارگران ناچار خواست ھای دموکراتيک را
مطالبه خواھند کرد و اقدامات سوسياليستی را به تعويق
خواھند انداخت .بنابراين با درنظر داشت اين که اکثريت
جمعيت را دھقانان تشکيل می دادند و اين دھقانان ذاتا ً
سوسياليست نبودند ،چشم انداز »ديکتاتوری دمکراتيک
دھقانان و پرولتاريا« نھايتا ً تبديل می شد به ديکتاتوری
دھقانان ،منتھا با مشارکت پرولتاريا.
ھمان طور که تروتسکی به درستی اشاره کرد ،دھقانان-
به ويژه در روسيه -از به دست گفتن شاھرگ ھای قدرت
ناتوان بودند .تنھا طبقۀ کارگر از منطق ،منافع طبقاتی و
قدرت چنين کاری برخوردار بود .اين درس مھ ّم
مبارزات  ١٩٠۵بود که از دل آن شوراھای کارگری
بيرون آمدند :اين شورھای کارگری ،به عنوان نطفه
ھای اوليه و بالقوۀ حکومت کارگری در آينده ،پيش از
وجود ھرگونه حکومت ليبرال دموکراتيک بسته شده
بودند و دقيقا ً ظھور ھمان ھا بود که بورژوازی ليبرال
روسيه را شديداً به وحشت انداخت و از مبارزه عليه
تزار باز داشت.
تروتسکی نه اھميت دھقانان در انقالب را ناديده گرفت و
نه با برنامۀ لنين مبنی بر جلب دھقانان به سوی کارگران
مخالفت کرد؛ بلکه در کتاب »انقالب مداوم« چنين
توضيح داد:
»اين نقش ]نقش انقالبی دھقانان[ نه می تواند مستقل باشد

و نه رھبری کننده .دھقان يا از کارگر پيروی خواھد کرد
يا از بورژوا .اين به آن معناست که "ديکتاتوری
دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان" فقط به صورت
ديکتاتوری پرولتاريا که توده ھای دھقانی را رھبری می
کند ،قابل تصور است«.
در نتيجه برای تروتسکی ،اين ديکتاتوری بايد يک
حکومت کارگری می بود که وظايف دموکراتيک و
سوسياليستی را ترکيب کند و در بستر تبديل انقالب
روسيه به يک انقالب اروپايی و جھانی به انجام برساند.
تروتسکی تالش کرد که اين چشمانداز سوم نسبت به
انقالب روسيه را ھنگامی که پس از شکست انقالب
 ١٩٠۵در زندان به سر می برد ،با نوشت جزوۀ بی
نظير »نتايج و چشماندازھا« تکميل و مدوّ ن سازد ) اين
ھمان استراتژی است که وی »انقالب مداوم« ناميد(.
بنابراين تئوری »انقالب مداوم« تروتسکی ،که اولين بار
در سال  ١٩٠۴توسعه پيدا کرد ،ضمن اين که می
پذيرفت وظايف عينی پيش روی کارگران روسيه،
وظايف انقالب بورژوا دموکراتيک است ،اما با اين حال
توضيح می داد که چگونه در يک کشور عقب مانده در
عصر امپرياليسم» ،بورژوازی ملی« به بقايای فئوداليسم
از يک سو و به سرمايۀ امپرياليستی از سوی ديگر گره
خورده و در نتيجه اکيداً قادر به انجام وظايف تاريخی
خود نيست.
پس از آوريل  ١٩١٧بود که با آشکار شدن تناقضات
انقالب در قالب شعار »ديکتاتوری دموکراتيک« ،لنين
نھايتا ً اين مفھوم کھنه از انقالب را به کناری نھاد .در اين
جا بود که لنين به طور مشخص و مستقيم ،بلشويک ھايی
را که ھنوز به تکرار اين شعار قديمی می پرداختند
خطب قرار داد و گفت:
»کسی که درحال حاضر تنھا از يک "ديکتاتوری
دموکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان" صحبت می
کند ،در گذشته به سر می برد؛ در نتيجه عمالً در ض ّديت
با مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا ،از خرده بورژوازی ھم
فراتر رفته است .چنين کسی بايد به آرشيو عتيقه ھای
پيشاانقالبی "بلشويک" )که می توان آرشيو "بلشويک
ھای قديمی" ناميد( منتقل شوند«.
پس به طور خالصه:
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وقتی سرمايه داری يک بازار جھانی و يک تقسيم کار
جھانی را به وجود آورده و تضاد ميان نيروھای مولده و
مناسبات مالکيت سرمايه داری را در سطح جھانی آشکار
کرده است ،در اين صورت اقتصاد جھانی را ھم در
مجموع برای دگرگونی سوسياليستی آماده کرده است.
نگاه به مسأله از اين زاويه که کدام کشورھا برای
سوسياليزم »آماده« و کدام يک »غير آماده« ھستند ،يعنی
ھمان دسته بندی بیجان و تنگنظرانۀ کمينترن
استالينيستی ،کامالً نادرست و منتفی است .انقالب
سوسياليستی در »سطح ملی« آغاز می شود ،ولی ناگزير
بايد در »سطح جھانی« تکميل شود و به پايان برسد )اين
ھمان مھم ترين اصل آموزۀ سوسياليزم مارکسيستی
است( .منتھا کشورھای مختلف ،با آھنگ و سرعت ھای
مختلفی اين پروسه را طی می کنند )سرمايه داری
جھانی» ،رشد ناموزون و مرکب« را به عنوان يک
قانون مطلق به کشورھای مختلف تحميل می کند( .اتفاقا ً
کشورھای عقب نگاه داشته شده از لحاظ توسعۀ نيروھای
مولده ،تحت شرايط معينی ،خيلی سريع تر به انقالب
کارگری ،تسخير قدرت سياسی و ديکتاتوری پرولتاريا
دست پيدا می کنند ،ولی دقيقا ً به خاطر عقب ماندگی ھای
اقتصادی ،فرھنگی و غيره ،ديرتر به سوسياليزم خواھند
رسيد؛ در واقع دوران گذار برای اين قبيل کشورھا ،به
نسبت کشورھای پيشرفته تر ،طوالنی و دشوارتر ،و نه
»ناممکن« ،خواھد بود.
پس بايد گفت اين ديدگاه که انقالب در کشورھای عقب
ماندۀ تحت سلطۀ امپرياليسم ،بايد يک انقالب دموکراتيک
به رھبری بورژوازی »ملی«» ،مترقی« و البد »ض ّد
امپرياليستی« باشد و سپس وارد فاز انقالب سوسياليستی
شود در واقع يک تز کھنۀ منشويکی بود که بعدھا از
کمينترن زير نفوذ استالين به جنبش کارگری و چپ
سوی
ِ
در جھان تحميل شد و موجب شکست ھای خونينی گشت.
اما بايد توجه داشت که اين تز کھنه ،يعنی مرحله بندی
انقالب ،خود يکی از آموزه ھای تئوری ارتجاعی
»سوسياليزم در يک کشور« بود؛ به طور دقيق تر بايد
بگوييم که از تئوری استالينيستی »سوسياليزم در يک
کشور« کمينترن ،بالفاصله دو آموزۀ سياسی مھم منتج
شد :اول ،جنبش کارگری -که تمرکز خود را به بناکردن
ساختمان سوسياليزم در يک کشور ،مثالً اتحاد شوروی،
معطوف کرده است -می بايستی ھميشه و به شکلی

فرصت طلبانه خود را با ھر چيزی که به نفع اين
»تمرکز« است ،انطباق و وفق دھد .به ھمين خاطرست
که ما می بينيم استالينيست ھا ھميشه به قول تروتسکی،
»دچار يک رشته چپ و راست رفتن ھای متناقض بوده
اند« :گاھی در مقابل امپرياليسم می ايستادند ،گاھی از در
سازش و مماشات با آن وارد می شدند ،گاھی ظاھراً از
مبارزۀ طبقۀ کارگر دفاع می کردند ،گاھی کامالً آشکار
به آن خيانت می کردند )به موارد آن اشاره خواھم کرد(.
يعنی نتيجۀ مستقيم اين آموزه آن است که توسعۀ اقتصادی
يک کشور ،پيش از ھر چيز و مق ّدم بر سياست بين المللی
انقالب )يعنی ھمان چشم انداز بلشويک ھا( قرار می
گيرد .دومين آموزه ،ھمين »مرحله بندی« انقالب است.
يعنی اين که »انقالب ملی-دموکراتيک« الزاما ً بايد پيش
از وقوع انقالب سوسياليستی تکميل شود .دقيقا ً به خاطر
ھمين تئوری می بينيم که چگونه استالينيست ھا به
»بورژوازی ملی« ،خصلت و نقش انقالبی تقديم کرده
اند ،واگر ھم اصوالً چنين بورژوازی ای وجود نداشته
است ،به راحتی آن را خلق کرده اند!
پيامد اين »تئوری ھای« ناب ،چيزی جز شکست جنبش
چپ در جھان و خيانت آشکار به طبقه کارگر جھانی
نبوده است .به عنوان نمونه ،مورد اندونزی در سال
 ١٩۶۵يکی از واضح ترين و درعين حال دردآوردن
ترين نمونه ھاييست که ورشکستگی و خيانت ھای تز
»انقالب دو مرحله ای« را نشان می دھد .با افزايش تنش
ھا ميان کارگران و دھقانان ،و آغاز خيزش ھايی توده ای
عليه رژيم ضعيف سوکارنو ،خط مشی رھبری
استالينيست در پکن ،در بين توده ھای مردم و سازمان
توده ای آن ھا -يعنی حزب کمونيست اندونزی )-(PKI
اين بود که آن ھا بايد با »بورژوازی ملی« و مترقی خود
وارد يک جبھه شوند .نتيجه اين بود که در ماه اکتبر،
قريب به يک ميليون نفر از کارگران و دھقانان ،طی
کودتايی که به وسيلۀ ژنرال سوھارتو و با برنامه ريزی
سازمان سی .آی .ای انجام شد ،قتل عام شدند .کودتايی که
ھرچند سوکارنو را کنار زد ،اما جنبش کارگری را درھم
شکست و به روی کار آمدن ديکتاتوری نظامی وحشی
سوھارتو منجر شد.
ھمين تئوری »انقالب دومرحله ای« ،استالينيست ھا را
به شرکت در »جبھۀ خلقی« ،ھمراه با عناصر به
اصطالح »مترقی« و »ملی« بورژوازی ،برای
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»پيشبرد« مرحله و فاز اول انقالب تشويق کرده و به از
ميان رفتن بسياری از نيروھای صادق و مبارز منجر
شده است .به عنوان مثال ،ھمين تئوری بود که منجر شد
»حزب کمونيست امريکا« ،به عنوان يک حزب
استالينيست ،طی دھۀ  ١٩٣٠به دفاع از پرزيدنت
روزولت بپردازد و منطقاً امروز ھم از کانديداھای
»مترقی« حزب دموکرات حمايت کند .ھمچنين در ايران
سياست ھای حزب توده نسبت به قوام السلطنه ،سپس
نسبت به دکتر مصدق و در نھايت ھمکاری حزب توده و
جناح »اکثريت« فدائيان با رژيم خمينی و غيره ،ھمه
ريشه در اين نظريات انحرافی داشته و از علل اصلی
شکست انقالب ايران ،بوده اند.
بنابراين انقالب آتی ايران در عصر سرمايه داری
جھانی ،امپرياليسم ،و در عصر گنديدگی بورژوازی،
ھيچ چيز به جز يک انقالب سوسياليستی نمی تواند باشد؛
منتھا انقالبی که ھم وظايف دموکراتيک )مثل برقراری
خواسته ھای آزادی در بيان ،پوشش ،مذھب ،عقيدۀ
سياسی؛ وجود امنيت اجتماعی؛ وجود قوانين مترقی؛
اصالحات ارضی و  (...و ھم وظايف سوسياليستی را
ترکيب می کند و در مرکز آن ،طبقۀ کارگر قرار دارد؛
انقالبی که تالش می کند تا به وقوع تحوالت انقالبی در
سراسر جھان ،به خصوص در کشورھای پيشرفته تر
سرمايه داری ،کمک بکند و با اتکا به متحدين انقالبی
جھانی خود ،با پيوند به انقالب جھانی ،مسيرش را دنبال
کند.
پس در انتھا به عنوان يک جمع بندی می توان گفت:
 -١اين ايدۀ مبتذل که »کشورھای واپس مانده به لحاظ
سطح نيروھای مولده ،آمادۀ انقالب سوسياليستی نيستند«،
از تزھای منشويکی» ،بلشويک ھای قديم« )به قول لنين(
و کمينترن استالينيستی بوده که تماما ً در تقابل با
خلق چيزی به نام
مارکسيزم انقالبی قرار دارد ،و
ِ
»بورژوازی ملی و مترقی« و دفاع از آن را اجباری می
کند.

بورژوازی »مترقی« پيدا کند؟ اگر پاسخ ھر دو منفی
باشد )که از نظر من ھست( ،طبقۀ کارگر راھی جز
انقالب نخواھد داشت .اما بالفاصله اين پرسش مھم تر
مطرح می شود که بر مبنای نظر شما ،خطلت اجتماعی
اين »انقالب« ،وظايف و تکاليف آن چه خواھد بود؟
 -٣لنين نيز با درک رابطۀ ديالکتيکی )و نه مکانيکی(
ميان »نيروھای مولده« و »مناسبات توليدی« )و شرايط
عينی انقالب به گفتۀ مارکس( ،با اتکا به قانون رشد
ناموزون و مرکب ،با درک از مرحلۀ امپرياليستی
سرمايه داری ،به درستی به اين نتيجه رسيد که انقالب از
ضعيف ترين حلقه انجام خواھد شد ،کما اين که چنين ھم
شد .به ھمين ترتيب لنين به درستی اين نتيجه را عنوان
کرد که در کشورھای عقب مانده به دليل حجم باالی
تناقضات ،اتفاقا ً طبقۀ کارگر بسيار سريع تر از
کشورھای پيشرفته تر تا سر حد تسخير قدرت سياسی و
ديکتاتوری پرولتاريا پيش می رود ،منتھا »ھرچه
کشوری عقب مانده تر باشد ،گذار آن از سرمايه داری به
سوسياليسم دشوارتر است« .شرايط عينی مد نظر
مارکس ،در مقياس جھانی وجود دارد و ھيچ زمانی تا
اين حد آماده نبوده )به طوری که بايد گفت از شدت
آمادگی و رسيدگی در حال گنديدن است و متأسفانه به
دليل نبود حزب طبقۀ کارگر ،يعنی شرط الزم ذھنی ،به
انقالب نمی انجامد( .انقالب سوسياليستی در سطح ملی،
ولو کشورھايی با سطح پايين نيروھای مولد ،رخ می
دھد ،منتھا در سطح جھانی به پايان و پيروزی می رسد.
بنابراين نمی توان از لنينيزم دفاع کرد ،ولی »انقالب
دومرحله ای« را توجيه کرد .بر مبنای پذيرش اين
»تئوری« که کشورھای توسعه نيافته ناگزير بايد انقالب
سوسياليستی را به زمانی بعد از رشد »کافی« نيروھای
مولد ،موکول کنند و تا آن ھنگام »انقالب دمکراتيک« را
ھمراه با بورژوازی »مترقی و ملی« به پيش ببرند ،بايد
تجربۀ انقالب اکتبر  ١٩١٧و بحث ھای لنين را يک سره
رد کنيد.

 -٢باز ھم بايد پرسيد که مقصود از رشد »کافی« چيست
و در قياس با چه معيار مشخصی قرار دارد؟ به عالوه
امکان رشد »کافی« نيروھای مولد از چه طريقی ميسر
شد؟ و وظيفۀ طبقۀ کارگر در اين ميان چه خواھد بود؟ آيا
بايد برای رشد کافی ،انتظار بکشد و يا اين که يک
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نقد به مصاحبه مصطفی صابر با راديو پيام
در مورد جنگ
 ١٥سپتامبر ٢٠١٣
اين بحث مصطفی صابر درست در زمانی که ديگر
شانس حمله نظامی امريکا به سوريه به کلی کاھش پيدا
کرد ،تنھا با ھدف سفيد کاری تمايالت اولترا راست اخير
حزب کمونيست کارگری است .چکيده و حرف حساب
حزب کمونيست کارگری تا قبل از وضعيت کنونی که
احتمال جنگ بسيار کاھش پيدا کرده اين بود که يک
انقالب در سوريه شده است ،يک اسالم سياسی در يکسو
و رژيم ديکتاتور اسد که آن ھم در واقع در ھمان
کاتاگوری اسالم سياسی قرار دارد در طرف مقابل وجود
دارد که مانع ادامه انقالب سوريه شده است .حال اين مانع
يعنی اسد بايد برود تا راه انقالب باز شود ،يا انقالب از
بن بست خارج شود تا به اين ترتيب اپوزسيون القائده ای
ھم از بين بروند .در اين کلی گويی نيرويی که بايد اسد را
از بين ببرد محو و ناپيدا است .يعنی قضيه اين است که
يک انقالب رخ داده اما اسد مانع آن شده است ،حاال اسد
اگر برود انقالب تداوم پيدا ميکند.
مضحک تر و سطحی تر از اين تحليل را حتا نميتوان در
تاکسی و صف سبزی فروشی شنيد .اين رھنمود
نامحسوس حميد تقوايی بود به آمريکا و نيروھای غربی
برای حل تکليف سوريه ) .رجوع شود به مصاحبه حميد
تقوايی از دقيقه  ١٧به بعد در ھمين راديو پيام( .حميد
تقوايی از غرب دعوت ميکند که برای برداشتن اسد
دخالت کنند .اين عمق نگاه اين جريان راست به مفھوم
انقالب است .تو گويی يک نيروی ماورايی به جای خود
انقالب بايد اسد را بردارد تا بعد راه انقالب باز شود که
در آنصورت ديگر معلوم نيست اصال چرا بايد انقالب
شود وقتی که اسد برداشته شد!!
اين سياست راست نمی توانست با صراحت بيشتر از اين
از حمله نظامی آمريکا به سوريه دفاع کند تا زمانی که
خيال ليدرھای حزب کمونيست کارگری با شليک اولين
موشک به سوريه راحت شود که در اينصورت محققا
صراحتشان در دفاع از جنگ بيشتر از اين می شد .در
اين مرحله کار مثال حميد تقوايی غور و لُند به امپرياليزم
است که آنھا ميخواھند اسد را تنبيه کنند و نه سرنگون! و
بعد با تاکيدات پشت سر ھم ) دقيقا مانند ھمين بحث صابر
در اين مصاحبه( که اسد بايد برود ،صورت مسئله را به

کلی به رژيم چنج و يا سقوط حکومت و نه دولت سرمايه
داری تغيير می دھد.
در ھمه کلی گويی ھای اين مصاحبه مصطفی صابر که
در واقع به صورت آشکار در تناقض با اعالم انقالب
سوريه که تا ھمين االن ھم بر سر آن ادعا ھستند می
باشد ،در واقع رفتن اسد را برای ھرچيز يک مرحله مقدم
و بقيه موارد ) حتا انقالب يا ادامه آن( را تاخر بر آن
ميداند .حزب کمونيست کارگری با درک خود از انقالب
که فراتر از انقالب مخملی نيست حتا از درک اين
موضوع نيز عاجز است که رفتن و برداشتن اسد ھم نه
موضوعی ماورايی يا خارج از معادالت درونی خود
سوريه که نتيجه يک انقالب در داخل سوريه است وگرنه
اساسا نيازی به انقالب نخواھد بود و به راستی اين
"متفکران نابغه" بر اساس کدام فعل و انفعاالت در
سوريه انقالب کشف کردند و خواھان رفتن اسد به جز
مسير ھمان انقالب اند!؟
اکنون که حزب کمونيست کارگری از حمله آمريکا به
سوريه نا اميد شده ناچار است در سری مصاحبه و
نوشتجات تازه ای مواضع تا کنونی خود را ماستمالی
کند ،غافل از اينکه آن مواضع چنان راست و حتا عقب
تر از ليبرالی است که با اين کلی گويی ھای مصطفی
صابر و امثالھم ترميم نخواھد شد.
کلی گويی ھای مصطفی صابر در اين مصاحبه کمترين
ربطی به عنوان مصاحبه نداشت و با اينکه پرسش ھای
اساسی و مھمی در مقابل او نظير" چه نيرويی بايد اسد
را بردارد" گذاشته می شد اما او باز با کلی گويی ديگری
کلی گويی قبلی را تکميل می کرد.
برای بيان نظرياتی که صابر در اين مصاحبه طرح کرد
نه تنھا الزم نيست کمونيست بود که حتا يک سوسيال
دمکرات ھم جرات ندارد به اين شلختگی وارد چنين کلی
گويی ھايی شود .صابر بسيار آماتور و ناشيانه گرايش
اصلی و مھمترين گرايشی که تا کنون مانع وقوع جنگ
شد را به سادگی به تمسخر می گيرد .تو گويی گرايش
ضد جنگی که در سراسر دنيا ِخفت امپرياليزم را گرفته و
تا کنون نگذاشته آنھا وارد جنگ تازه ای شوند ،تحت
عنوان "ضد امپرياليست ھا" ،آن چيزی است که کينه
شديدی در رھبران حزب کمونيست کارگری ايجاد کرده
است .مصطفی صابر گرايش ضد جنگ را به تمسخر می
گيرد اما در مقابل اينکه چگونه بايد مانع جنگ شد ھم
چيزی برای گفتن ندارد به جز آن که مدام بگويد "اسد بايد
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برود"!! او نمی فھمد رفتن اسد اگر نتيجه يک انقالب
داخلی نباشد به معنی حفظ دولت سرمايه داری در سوريه
و در مھمترين وضعيت جايگزينی اسد با کسی مشابه
خود او است .دانش سطحی مصطفی صابر به او اجازه
درک اين مھم را نمی دھد که رفتن اسد با وسيله جنگ
امپرياليستی به معنی عقب زدن راديکاليزم به منظور
نابودی ھر نطفه ای است که قرار است انقالب را شکل
دھد و در نتيجه ھر دخالت گری کمونيستی در سوريه
نمی تواند و مطلقا نميتواند جدا از تقابل با جنگ
امپرياليستی و محکوم کردن آن باشد .صابر کالمی در
محکوميت جنگ عليه سوريه و مخالفت با اين ابزار
برای "رفتن اسد" بيان نمی کند و تصور ميکند قرار
است يک انتخابات دمکراتيک در دنيا صورت گيرد که
بايد به مردم گفت که بروند بگويند "بس است اين
وضعيت و بس است اين کارھا"!! و بعد قال قضيه َکنده
شود و بس شود اين کارھا!! حال اگر ھزاران نفر در
سراسر جھان وارد اعتراضات ضد جنگ شوند ،از نظر
صابر مفھوم "بس است اين کارھا" را نمی دھد و در
واقع مورد سرزنش قرار می گيرد که اين ھا ضد
امپرياليست ھستند.
نقد کل حزب کمونيست کارگری به گرايشات ضد
امپرياليست مادام که نتواند حلقه واسطی شود برای
برجسته کردن آنتی کاپيتاليزم ،در واقع ممکن نيست
بتواند از مدار دفاع از امپرياليزم خارج شود ،حتا اگر
برخی از اعضای حزب کمونيست کارگری اين را
نخواھند .برای برجسته کردن ھدف آنتی کاپيتاليستی تا
جايی که به جنگ بر می گردد دقيقا ھمان موضوعی
است که امير پيام به عنوام پرسش جلوی مصطفی صابر
ميگذارد و آنھم در مورد تاکتيک لنين در اين مورد است
که سر سوزنی با وضعيت اين دوره تغيير نکرده است.
تاکتيکی که می گويد اسلحه ھا را به سمت حکومت ھای
طرف جنگ بچرخانيد .از اين سياست انقالبی تاکتيک
جبھه سوم استنتاج می شود که نقدا با اعتراضات وسيع
ضد جنگ در سراسر جھان شکل گرفته است و دقيقا
ھمين ھم باعث عقب نشينی امپرياليزم از شعله ورکردن
آتش جنگ شده است ،و اين دقيقا ھمان چيزی است که
حسابی کفر رھبران حزب کمونيست کارگری را
درآورده چون آنھا به سقوط اسد توسط امپرياليزم به
عنوان مقدمه تغيير رژيم جمھوری اسالمی به ھمين
سبک بسيار اميد بسته اند و باز چون که تنھا شانس
پروژه "حزب و قدرت سياسی" آنھا از ھمين مسير است.

ﺳﺮدﺑﻴﺮ:
ﻣﺎزﻳﺎر رازي

ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﺷﻤﺎره:
ﻣﺎزﻳﺎر رازي ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ،ﺳﺎرا ﻗﺎﺿﻲ،
اﻣﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،آرام ﻧﻮﺑﺨﺖ،
و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮي

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
contact@militaant.com

ﻧﺸﺎﻧﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ:
www.militaant.com

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

رﻓﻘﺎ! در ﺣﺪ ﺗﻮان ،ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ
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