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جنبش ی زنان و نوسازی جنبش رهائ
 یستيکمون

ی مي ق جامعه بشرین حقایاز بزرگتری کیک به دو قرن از زمان کشف ینزد
ی ده میزنان آن جامعه سنجي ک جامعه با درجه آزادیشرو بودن ی پدرجه: گذرد
  !شود

ـ یش در ای سال پ 28که  ی  دارودسته مرتجع  ش از یران بر مسند قدرت نشست، ب
آن عمل ي ه یافت و بر پایقت را درین حق یگر ا یدی   طبقات –ی  اسیسي  رویهر ن 

و ي د، اقتـصا یاسـ یم نظـام س یعقب رانـدن جامعـه و تحکـ   ي که برا یکرد؛ بطور 
زنـان را  ي و اقتصادی و حقوق اجتماعي ده خود، گام به گام آزاد    یپوسی  اجتماع

  .ز ثبت کردیزنان را در قانون نی لگدمال و بردگ
ن یاما ا. ، جنبش زنان براه افتادیقرون وسطائی ورش ارتجاع ین  یدر مقابل ا  

محـروم  ی ستیـ و جنبش کموني ت فعال جنبش کارگریجنبش متاسفانه از حما   
ر یده تحقیزنان به دی تشکالت انقالبي ریچپ به شکل گي روهایت نی اکثر.ماند
ي و مبارزه طبقه کـارگر بـرا  ی تیه ستم جنس یان مبارزه عل  یمی  ستند و ربط  ینگر

. از بـه نقـد دارد  یتاسف بار ني ن کارنامه یا. دندیندي ه دارینظام سرمای  سرنگون
. ن کارنامه نزده اندید ادانند دست به نقی ست میکه خود را کمون ي  اریهنوز بس 
ی ستها، درك نازل و نادرسـت یاز کموني ن چپ و حتا عده ایاز فعالي اریهنوز بس 

و  انقـالب  ) ه سـتم بـر زن  یـ مبـارزه عل (مهم ی ن مبارزه اجتماع  یان ا یاز رابطه م  
ن مبـارزه  ی، بر سر ايستند در جنبش کارگریل قادر نین دل یبهم. دارندي  پرولتر
ی احزاب و سازمان هائ .جاد کنندیاي و تحول فکری دگرگونخ ساز، یتاری اجتماع

هـا و  ي از تئوری ک طرازنامه علمیخوانند اگر نتوانند ی  ست م یکه خود را کمون   
نه ارائه دهند، مطمئنا  نخواهند ین زمیخود در اي استها و عملکردها یخطها و س  

  ٢صفحه       .رگذار باشندیتوانست در جنبش زنان تاث
          

 پوران بازرگانرفيق ياد ه ب
یچ چاره اي  ه.ب مان را فشردفقدانش قل. پوران بازرگان از میان ما رفت

ماننـد  . عمـل کنـیم  خود او  در مقابل این غم و اندوه مانند   ، باید نداریم
 سال شرکت در مبارزه انقالبـی شـاهد از دسـت دادن        45زنی که طی    

هـاي   عزیزترین عزیزانش و جسورترین یارانش بود و همواره غم و اندوه
  . مبارزه بدل می کردبیشمار و سنگینش را به شور و عزمی براي ادامه

  
او راز مانـدگاري در  . اما حضورش مانـدگار اسـت  . پوران از میان ما رفت   

رازي   .تاریخ را بخوبی فهمید و آنرا در سراسـر زنـدگیش بکـار گرفـت       
همواره در کنار ستمدیدگان زیـستن و بـه آمـال و آرزوهایـشان        : ساده  

  .نیدوفادار ماندن و دشمنی رژیمهاي ارتجاعی را به جان خر
  

پوران فریاد نسل انقالبی زنانی بـود کـه از اعمـاق جامعـه برخاسـته و              
زنانی که . محدودیتهاي یک جامعه مردساالر سنتی را به چالش گرفتند 

هاي خود را در میـدان نبـرد بـه       قابلیتها، توانائی ها، لیاقتها و جسارت     
 .دخود را به جامعه مردساالر تحمیل کردنبا قدرت،  و ندنمایش گذاشت
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 ١٠صفحھ             همدستی با سرمايه داری بجای مقابله با آن: عاقبت اکونوميسم

    ۵صفحھ     تدارك انقالب اجتماعی یا ادامھ وضع موجود؟
   ٨صفحھ    ؟یرفع موانع تشکل یابی کارگران چگونھ و با چھ قیمت

   ١۵صفحھ     )٢(تئوری و پراتیک و رویكرد اكونومیستی  
  ١٧صفحھ    عراق یک قدم ھم بھ رھائی نزدیک نشده اندمردم

  ینفت، گاز و ظھور دوباره روسیھ بھ مثابھ یک قدرت جھان 
 ٢٠صفحھ 

 کمونیسم است و سرمایھ داری سوسیالیسم میلیون ھا بار بھتر از 
 ٢٢صفحھ          جھانی از آنھم بھتر است

  ٢۴ صفحھ    در باره قتل نویسنده ارمنی، ھرانت دینک
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   ٢ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                

ی ستيجنبش کمونی زنان و نوسازی جنبش رهائ 
نگرند، مرتبـا   ی  که نقادانه به خود م    ی  ستهائیکمون

ن یا. ن اندیکنند و قابل اعتماد و تحس ی  شرفت م یپ
جهان و ی روش نشانگر آن است که خواهان دگرگون

ـ    ده یپوسـ ی افکنـدن روابـط اجتمـاع   ی به زبالـه دان
نقد کمبودهـا و جبـران عقـب    .  اندی  جامعه طبقات 

و ی موتـور زنـدگ  . شرفت اسـت  یموتور پ ها  ی  ماندگ
  .تحرك است

م یـ رژي مرکـز ي از برنامـه هـا  ی کی سال  28
. زنان بودي و برابري حمله به آزادی اسالمي جمهور

ــبش کمون  ــل، جن ــدر مقاب ــه و  ی ستی ــد برنام فاق
حانـه  یوقي الزم در جواب به چـالش هـا     ی  رزمندگ

و ي فکـر ي شه هاید مدام سوال کرد ر  یبا. م بود یرژ
ست؟ بـدون  یچی  عملی  و ب ی  تفاوتی  ن ب یای  طبقات
و ي  و سازشـکار ی ک انحـراف بـورژوائ  یـ ن یـ شک ا 

ار یک عرصـه بـس  یاز دادن به طبقات حاکم در    یامت
  .استی مهم مبارزه اجتماع

 پس از گذشت سال ها  و بـا وجـود آشـکار          
ات یدن حیزنان در دمی ت جنبش انقالبیشدن اهم

دن به یجامعه و تحرك بخشی اسین به صحنه سینو
ي ه هـا یـ ه ارتجاع هنـوز اطالع    یعلي  شور شورشگر 

 بـه مناسـبت   "ين جنـبش کـارگر    یفعال"از  ی  برخ
 به زنـان و جنـبش زنـان       "هشدار"هشت مارس با    

نکه مبـادا جنـبش زنـان    یبر ای شود مبنی شروع م 
 خـود را  "انیـ منج"و ي ت از جنـبش کـارگر  یـ تبع

نان خاطرنشان کرد که روز    ید به ا  یبا! فراموش کند 
روز شـاد  . ستیـ  مارس، روز هشدار به زنان ن      هشت

ن یزمـ ي ن بردگـان رو یشدن از برخاستن برده تـر    
رانـه و  یگیروز درخواست شـورش هـر چـه پ       . است
ان یـ ن میـ در ا. استی  ن نوع بردگ  یه ا یرتر عل یفراگ
ت خـود از   یـ ز حما یـ ست نماهـا  ن    یـ الیسوسی  برخ

 بودن آن "ستیالیسوس"جنبش زنان را مشروط به 
ه یـ ت از شورش زنـان عل  یل آنکه حما  حا. کنندی  م
ن شورش و تالش در  یق ا یشان و تشو  ی  ود بردگ یق

ـ روزمنـد، خـود   یراه رساندن آن به سـرانجام پ    کی
. ست بودن است یالیسوسي  ن کننده برا  ییمحک تع 

سم یـ الیست نماهـا، سوس یـ الین سوسیـ در قاموس ا  
ی بردگـ ي رهـا یز هست بجز گسـستن زنج یهمه چ 

د یـ د کـه با ین شـمائ یـ ، انـان گفـت  ید به ا یبا. زنان
رانه از شـورش  یگیست بودنتان را با دفاع پ  یالیسوس

د و نـه  یـ شـان، ثابـت کن  ی دگیه سـتمد یـ زنـان عل 
ا و رابطه هـا وارونـه    یبه دن ي  مانند بورژواز . بالعکس

  .دیننگر
ار مـضر  یش بـس یک گرا یران  یان چپ ا  یدر م 
ش یک گراینفوذ کرده است که کامال ی کارگر پرست
ش تحـت نـام   ین گـرا یـ ا. اسـت ی ستیـ ضـد مارکس 

کنـد و  ی زنان حمله مـ ی  به جنبش انقالب  "کارگر"
ک یچه یاز دری ن جنبش اجتماعیل که این دلیبه ا

موجـود را  ی نظم اجتماع ) ستم بر زن  (تضاد خاص   
هنوز از . خواندی می ده، آن را بورژوائیبه چالش طلب

ده یخوانند شـن ی  م"چپ"که خود را  ی  برخي  سو
ی جنبش زنان ربط: ندیگوی سف مشود که با تای م

زنان ي  هنوز رو ! استی  به کارگر ندارد پس بورژوائ    

چـپ فـشار اسـت کـه هنگـام قـدم         ي  سازمان هـا  
د تکرار کنند یگذاشتن در عرصه جنبش زنان با تاک

ــالیسوس"کــه خواهــان  فقــط از " هــستند و "سمی
کنند و اعالم کنند ی  دفاع م  "حقوق زن زحمتکش  

کـارگران بـه   ی ابیدسـت بخت جنبش زنان بـا      "که  
آنان فشار  ي  رو. "شودی  شان گشوده م  یخواسته ها 

آورنـد تـا   ي را بجای ن مذهبین آئ یاست که حتما ا   
  .   آلوده شوند"یسم بورژوائینیفم"مبادا به 

ــامــا ا ــه ربطــی هــوده گــوئین بی ــه ی هــا ن ب
که رسالتش ي سم دارد و نه به طبقه کارگریالیسوس
ن افکـار در مـورد     یج ا یترو. نظم کهن است  ي  نابود

 "سمیالیسوس" و "سمیکمون"جنبش زنان تحت نام 
 در واقع ضربه زدن بـه اعتبـار   "يجنبش کارگر"و  

بخـش  ی رهـائ ي دئولوژیسم بعنوان برنامه و ا یکمون
ن طبقـه  یتـر ی ت و طبقه کارگر بعنوان انقالب     یبشر

ن افکـار نادرسـت    یـ م ا یاگر اجازه دهـ   . عصر ماست 
ج شـود،   یسم تـرو  یـ الیسم و سوس  یـ تحت نام کمون  

ک جنـبش پدرسـاالر   یبه مثابه ی  ستیجنبش کمون 
ي سم بعنوان جامعه ایالیمتعلق به عصر کهن، سوس

جامعـه  ي ازات پدرسـاالر یـ که سلسله مراتـب و امت     
کنـد و طبقـه کـارگر      ی  د م یرا بازتول ي  ه دار یسرما

حال آنکه . شودی ، شناخته م يبعنوان دژ پدرساالر  
ي نـده  ی آ اسـت کـه   ی  ، جنبـش  یستیجنبش کمون 
ي کند و طرح نبردی می  ندگیت را نما  یتابناك بشر 

سم یـ الیسوس. کهـن ی دفن نظم اجتماع  ي  است برا 
سم است و یبه کموني ه داریگذار از سرماي جامعه 

اش در گـرو  ی ست کـه رهـائ  یـ طبقه کارگر طبقه ا   
  .از و ستم استیهمه و هر گونه امتي نابود

و ی و اجتمـاع ي فقط بـا محـو نظـام اقتـصاد      
آن بــا  ی نیگزیو جــاي ه داریک ســرما یدئولوژیــا

حتـا در   . شـود ی  زنـان کامـل مـ     ی  سم، رهائ یکمون
را یـ ز. شـود ی زنان کامل نم ی  ز رهائ یسم ن یالیسوس

. ست در حـال گـذار  یـ جامعه ای  ستیالیجامعه سوس 
ی گسست کرده ولي ه داریست که از سرمایجامعه ا

ــه کمون ــوز ب ــهن ــی ــتیسم نرس ــه . ده اس در جامع
هنـوز  ی رود ولی  ان  م  یستثمار از م  ، ا یستیالیسوس
: مانـد ی مـ ی  ان انسان ها بـاق    یدر م ی  زات مهم یتما
ده یبه ارث رسـ ي ه داریکه از جامعه سرما ی  زاتیتما

زات، خـصلت  ین تمایمحو کامل اي  مبارزه برا . است
ی کی. زندی رقم می ستیالیمبارزه را در جامعه سوس   
جامعـه  ي رو بـه جلـو  ی  ائیـ از مبارزات مهم کـه پو     

ي کند، مبارزه زنـان بـرا   ی  را حفظ م  ی  ستیالیسسو
در . ان زن و مرد است  یز و شکاف م   یمحو کامل تما  
م که پس یدیست دیالیسابقا سوسي تجربه کشورها

بطـور  ي چگونـه پدرسـاالر  ي ه داریسـرما ي  ایاز اح 
افت و زنان را در یخته در آن جوامع رشد یافسارگس

  .ت فرودست راندید به موقعیاشکال جد

نکـه نـشان دهـد واقعـا      یاي  رگر بـرا  طبقه کا 
ازات یـ د تمام امتین است باینوی جهاني  خواهان بنا 

و سلسله مراتب ستمگرانه درون جامعه را به چالش 
ان، ین میدر ا. بطلبد و بدون مالحظه آن را نقد کند

ن ین کننده تریین وتعیاز مهمتری کیزن  ی  فرودست
مطمئنا آن بخـش از   . استی  زات جامعه طبقات  یتما

ی کند، نمـ ی ن عمل نمیرا که چن  ي  جنبش کارگر 
روش . محسوب کردی ستیالیک جنبش سوسیتوان 

از ی کین مسئله یهر جنبش و هر حزب نسبت به ا
ن خـصلت آن  یـی تعي  ن کننده برا  ییتعي  محک ها 

  .است
فـه طبقـه کـارگر    ین وظ یسم ا یاز نظر مارکس  

ــاســت کــه عل ــد ی ــارزه کن ــتم مب ــه س .  ه هــر گون
باشـند،  ی  آگاه طبقه کارگر مـ    ستها که قشر    یکمون

ت آگاه کنند که رسالت ین واقعید کارگران را به ایبا
ست بلکـه  یخودش نی طبقه کارگر بهبود وضع فعل   

ي ایـ دن. ن اسـت ینوي ایک دنیرسالت آن، ساختن    
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ن ینـو ي ایـ دن. ستیـ نی مجرد و بهشت ي  زین چ ینو
ان انسان ها ین مینوی و اجتماعي دیروابط تولی عنی

ی عنــیسم یـ الیسوس. ان آنـان یـ  در منیو افکـار نـو  
ی کیان، ین م یدر ا . ان انسان ها  یانقالب در روابط م   

ت یجمعي مه یان دو ن ین روابط، رابطه م   یاز مهمتر 
و تمام ي  ه دار یسرمای  سازمان اجتماع . استي  بشر

ست که زن را یش از آن به گونه ایپی جوامع طبقات 
ار ت ممتاز قریگاه فرودست و مرد را در موقع  یدر جا 

ان مـرد و زن،  یـ ستمگرانه مي ن رابطه یا. دهدی  م
ی ت خـصوص یـ نظـام مالک  ي  ضروري  از نهادها ی  کی

بـه  ی در تمام جوامـع طبقـات    ی  د اجتماع یتول. است
ت یافته است که وابسته به موقع    یسازمان  ي  گونه ا 

سازمان . فرودست زن در خانواده و در جامعه است        
ه یمابر سلسله مراتب، چـه در سـر   ی  مبتنی  اجتماع

زن نـسبت  ی و چه ماقبل آن، شامل فرودست     ي  دار
ن یـ ک از ایـ ، در هـر    ین فرودسـت  یـ ا. به مرد است  

حاکم در آن ها، ي دیجوامع بر حسب نوع روابط تول
اما در هر حالـت،  . ردیگی متفاوت به خود م  ی  شکل

، رابطـه  یرابطه زن با مرد در همـه جوامـع طبقـات        
  . فرودست با باالدست است

بخش زنان را ضد ی بش رهائکه جن ی    کسان
دانند و معتقدند جنبش زنان در ی  نمي ه داریسرما
جنـبش  "شود که بـه  ی   م "یستیالیسوس"ی  صورت
ه ید شناخت خود را از سـرما     یوندد، با ی بپ "يکارگر

  . سم تکامل دهندیالیو سوسي دار
د ینفک از سازمان تولیالی  ستم بر زن، بخش   

هــاد ک نی یــتیســتم جنــس.  اســتي ه داریســرما
. اسـت ي دیـ ده روابـط تول یـ چیدر شـبکه پ   ي  دیکل

ي دیـ سـازمان دادن روابـط تول   ي  خاص بـرا  ي  نهاد
ــرما  ــع س ــتثمارگرانه در جوام ــل ي ه داریاس و ماقب

م بـه  یمستقی ن معنا، ربط یبه ا . استي  ه دار یسرما
  . داردي دیروابط تول

 "يدیــروابـط تول "کـه درکــشان از  ی  کـسان 
ان یـ  مکاري رویند و فـروش  یمحدود به رابطه خر 

ن یـی ن تبیه دار و کارگر است، قادر به درك ا  یسرما
ــمارکس ــر زن در نظــام    یاز جای ستی ــاه ســتم ب گ
روابـط  . ستندیـ ني ه داریسـرما ي  اقتـصاد ی  اجتماع

رابطـه  . اسـت ی  ده اجتمـاع  یک پد یجامعه  ي  دیتول
ه دار و کارگر یان سرمایکار مي روید و فروش ن  یخر

اجتماعـا  ي دیـ ن روابـط تول یـ ک بخـش از ا یـ تنهـا  
ان ی مکاري رویند و فروش یخر. افته استیسازمان 

ی ک روابـط اجتمـاع  یـ ه دار و کارگر بر بستر   یسرما
گاه فرودست و نابرابر یشود که جای ده انجام میچیپ

به نام ی کاالئ. مهم آن است ي  از مولفه ها  ی  کیزن  
د یتولی اجتماعی ند کلیک فرآیز در  ی ن کاري  روین
دن تـا ارائـه خـدمات    ین زائشود که زنان از زمای  م

امـا بـر خـالف    . در آن دارنـد ي دیکلی  نقشی  خانگ
، ید اجتمـاع  یـ نـد تول  ین فرآ یکارگر، نقش زن در ا    

از بـه  یـ ن نقـش ن یـ آشکار کـردن ا  . ماندی  پنهان م 
ک در جامعه یدئولوژیو ا ی  اسیآگاهانه س ي  دخالتگر

  . دارد
ان انـسان  یاست که م  ی  ، روابط يدیروابط تول 

ت، یـ شـود و ظرف ی  د برقـرار مـ    یـ ولند ت یها در فرآ  
ی ا سد میاستعداد و ابتکار انسان ها را رشد داده و         

در مقابـل   ی  به مـانع  ي  دیکه روابط تول  ی  زمان. کند
شـوند،  ی ل مـ  یانسان تبـد  ي  روینی  رشد و شکوفائ  

تحت ستم و استثمار آن روابط     ي  شورش انسان ها  
ی ن آن مـ یگزیجـا ی  نیرا درهم شکسته و روابط نو     

ن ییبخش تعی تیه ستم جنسی زنان علشورش. شود
. کهنه استي دیه روابط تولیاز شورش علي کننده ا

در آن است کـه فقـط از     ی  تیستم جنس ی  دگیچیپ
شـود  ی طبقات استثمارگر بر زنان اعمال نمـ    ي  سو

ي ه توده هـا یزحمتکش علي توده ها ي  بلکه از سو  
ل یـ ن دلیبهمـ .  شـود ی ز اعمـال مـ  یـ زحمـتکش ن 

ن یـ دن ایـ ند! مرد خوانـد  ي  ایرانگلس، زن را پرولتا   
اسـتثمارگرانه  ي دیل دادن روابط تول   یت و تقل  یواقع

ی ستیک درك اکونومیه، یان کار و سرمایبه رابطه م
. اسـتثمارگرانه اسـت   ی  و اجتمـاع  ي  دیاز روابط تول  

ي ل بدون اسـتثنا در تمـام جنـبش هـا       ین دل یبهم
کـل  ي ، مرد کـارگر بازنمـا  يه ایو اتحاد ی  کائیسند

ـ ي ش مردسـاالر  ی گـرا  طبقه اسـت و    ن یـ از ای جزئ
  .جنبش هاست

ــ ن درك یچنــــــــ
ــاکونوم ــط ی ستیــ از روابــ

به درك  ي  استثماري  دیتول
ز یسم ن یالیاز سوس ی  بورژوائ
در درون  . شـود ی  می  منته

چـپ  ي احزاب و سازمان ها 
شـود  ی ده مـ یران اغلب د  یا

ــالیکــه سوس ــرادف ی سم مت
ــه    ــه ک ــر آنچ ــا ه اســت ب

در نگـاه  .  اسـت "يکـارگر "
ــب یا ــان، جن ــارگرن ، يش ک

ی ستیـ الیذاتا سوس ی  جنبش
است و جنبش زنـان، تنهـا       

توانـــــد ی مـــــی زمـــــان
باشد کـه بـا     ی  ستیالیسوس

ی ستیالی سوس"ذاتا"جنبش 
که مبـارزه کـارگران     یدر حال . وند خورد ی، پ يکارگر

ی ستیالی سوس"ذاتا"بهتر نه تنها ي ط کاریشراي برا
ي است براي را مبارزه ایاست زی ست بلکه بورژوائین
ـ     ی  ک رابطه مبادلـه کـاالئ     یاد  جیا ن یعادالنـه تـر ب

د یـ بـا دارنـده ابـزار تول      ) کـارگر (کار  ي  رویدارنده ن 
 کردن  "یستیالیسوس"نان از   یدرك ا ). ه دار یسرما(

ز یـ ن اسـت کـه  جنـبش زنـان ن        یـ جنبش زنـان ا   
زنـان کـارگر را   ي بـرا ي مطالبات اقتـصاد ي  شعارها

ز یـ دگاه آنان اگر جنـبش زنـان ن  یدر د . ش کشد یپ
چـارچوب  ی عنـ ین چارچوب، یخود را وارد ا  ی  وعبن

ـ  ی  مبادله کاالئ ي  مبارزه برا  ن دارنـده  یعادالنه تـر ب
ه کند، یو دارنده گان سرما   ) کارگر(کار  ي  رویگان ن 
مبـارزه  ! ستیـ نطـور ن  یاما ا . شودی  می  ستیالیسوس
بهتر، البته مبارزه ی طی با شراکاري روینفروش ي برا

و حقـوق  ي  برابراست و جنبش زنان از   ي  عادالنه ا 
کند و ی ت میز حماین عرصه نیزنان زحمتکش در ا

 کارگر کاري روینفروش ي اما مبارزه برا . د بکند یبا
ــرا  ــا ش ــر را نمــ ی طیب ــوان ی بهت ــت ــارزه ی ک مب

را هنوز در چارچوب    یمحسوب کرد ز  ی  ستیالیسوس
رد و یـ گی و قـانون ارزش قـرار مـ     ی  مناسبات کاالئ 

  .استی بورژوائی افقي الجرم دارا
ده از روابـط  یـ چیک شـبکه پ  ي یـ  ه دار یسرما

اسـت کـه قـانون ارزش و سـود راهنمـا و           ي  دیتول
ابنده یبسط ی د کاالئیه تولیفرمانده آن است و بر پا

و ي دیــت تولیــقابلي ه داریســرما. رودی ش مــیپــ
ی ن سـازمان اجتمـاع  یـ ابتکارات انسان ها در قالب ا  

از ی عنـ یسم یـ الیحال آنکـه سوس . کندی  متحقق م 
که ي دیروابط تولي ده یچین بردن تمام شبکه پایم

ی ابنـده متکـ  یبسط ی د کاالئ یبر قانون ارزش و تول    
ن یـ ن کـردن ا یگزیجـا ی عنـ یسم، یـ الیسوس. اسـت 

کـه  ي گـر یدی ، با سازمان اجتماع  یسازمان اجتماع 
ــده  یدر آن د ــود در فرمان ــانون ارزش و س ــر ق ی گ

همـه جانبـه   ي  ازهـا یبلکه برآورده کـردن ن    . ستین
ــسوي  جامعــه و تکامــل جامعــه بــشرتیــاکثر ي ب
سم قـانون  یـ الیسوس. استی سم، در فرمانده  یکمون

ــتولی ســازمان اجتمــاعی ارزش را از فرمانــده ي دی
ــ ــرنگون مـ ــدی سـ ــاع . کنـ ــازمان اجتمـ ی در سـ

، انسان ها نه به مثابه دارندگان کـاال          یستیالیسوس
بـا  ی جمعـ ي ازهـا یبلکه بر اساس برآورده کـردن ن     

. شـوند ی روبرو می د اجتماعیلند تویگر در فرآ یکدی

افتن بـه   یـ دسـت   ي  ن مبـارزه کـارگران بـرا      یبنابرا
ه یسرمای ت بهتر در چارچوب سازمان اجتماعیوضع
  .ستینی ستیالیک مبارزه سوسی، هنوز يدار

ــای جهــاني ه داری ســرما ــا بازاره ش را یمرتب
د کـردن  یـ ت تولیـ بسط داده و بطـور مـستمر ظرف   

ي ژه یـ وي ن کاالیا (کاري روینل به یانسان را تبد  
قاعده این ز از یزنان ن. کندی م) د و فروشیقابل خر
ی اس جهـان یـ ن جهت در مق  یبهم. ستندینی  مستثن

دن زنان یاما کش. می شدن بازار کار مواجه "زنانه"با  
بـه کـاال،   ي وي دیت تولیل ظرف یبه بازار کار و تبد    

. ستیـ ن بردن نهـاد سـتم بـر زن ن      یبا از ب  ي  مساو
ی ش به آن دارد که اشکال فئودالیاگري ه داریسرما

را منحل کند تا زنان را به بازار کـار    ی  تیستم جنس 
دتر در شبکه یبکشد اما ستم بر زن را در اشکال جد

. کندی ادغام مي ه داریسرماي دیده روابط تول  یچیپ
در اشـکال  ي شود اما پـدر سـاالر  ی بازار کار زنانه م 

  .شودی د مین بازتولینو
از ی  که ستم بر زن بخـش   لین دل یقا بهم یدق

ی ست، رهـائ  یه دار یسرمای  و اجتماع ي  دیروابط تول 
شه کـن کـردن   یـ و ري و برابـر ي  زن با کسب آزاد   

، کامل یتیستم جنسی  و مذهب ی  فئودالي  شکل ها 
ران و در یــزنــان در ای جنــبش رهـائ .  شــودی نمـ 

د دسـت بـه مبــارزه   یــتحـت سـلطه، با  ي کـشورها 
نـه هـا   یمـه زم در هي جاد برابر یاي  ک برا یدموکرات

  در دانشگاه شریف١٣٨٥ مارس ٨مراسم 



   ٤ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                
زنـان را  ي توانند انـرژ ی ن کار نمیرا بدون ایبزنند ز 
ار عقب مانـده سـتم    یر چنگال مناسبات بس   یکه اس 
ي بـرا ی راهگشائي هستند رها کرده و برا    ی  تیجنس
اما در همـان    . ج کنند یسم بس یسم و کمون  یالیسوس

ي زنـان را بـه ورا  ی جنبش رهائي  د افق ها  یحال با 
ی شروان جنـبش رهـائ  یپ.  گسترش دهند  "يبرابر"

انـه  ین جنبش در میآنکه مانع از توقف ا   ي  زنان برا 
در ی ستیدن به جامعه کمونید افق رسیراه شوند، با 
ش بگذارند و توده ین جنبش پیرا در ای سطح جهان

و ی نده آشنا کنند تـا رزمنـدگ    ین آ یزن را با ا   ي  ها
کهـن و سـاختن   ي ایـ دنی  سـرنگون ي  عزم آنان برا  

نجا منظور از  یالبته در ا  .  شود نو صد چندان  ي  ایدن
ــالیسوس ــسم و کمونی ــان درك رای ــسم هم ج در ی

است که ي بلکه جامعه  ا. ستیران نیجنبش چپ ا 
به خطـوط  ي ه دار ینقد سرما ي  جه  یمارکس در نت  

ی ستیـ کموني  نـده   یجامعه آ . افتیآن دست   ی  کل
ی  عامـل جامعـه طبقـات     4ست که با محو     یجامعه ا 
، محـو  یزات طبقـات یامحو تمام تمـ : دیآی  بوجود م 

ی زات طبقاتین تمایکه شالوده اي دیتمام روابط تول 
کـه  ی دهد، محو تمام روابط اجتمـاع ی ل میرا تشک 

اسـت و محـو تمـام      ي  دیـ ن روابط تول  یمنطبق بر ا  
. اسـت ی ن روابـط اجتمـاع  یـ که منطبق بر اي  افکار

  ) در فرانسهی  مبارزات طبقات–مارکس (
در ی ستیونو کم ی  ستیالیقرار دادن افق سوس   

ی عنـ ی) يمنجمله جنبش کارگر  (ی  راس هر جنبش  
ــرار دادن ا ــق ــق آنیــ کل4ن ی خــصلت . ت در اف

جنبش زنان بـا مبـارزه    ی  ستیو کمون ی  ستیالیسوس
به آن صورت که (ي ه داریت نظام سرمایه کلیآن عل

ــ  ــارکس م ــگوی م ــه   ی ــورت ک ــه آن ص ــه ب د و ن
ی ران میپدر ساالر در جنبش چپ ا     ي  ستهایاکونوم

وستن آن بـه  یق پیابد و نه از طر    ی ی بروز م ) ندیگو
ا به صرف قرار دادن مطالبـات      ی "يجنبش کارگر "

  . ست مطالبات خودیدر لي کارگر
بوجود آمد ی ستم  برزن، با ظهورجامعه طبقات

. ان خواهد رفتیاز می و با محو کامل جامعه طبقات    
ی خین عمـق تـار  یاز آنجا کـه سـتم بـر زن از چنـ      

ــبش   ــائبرخــوردار اســت، جن ــرژی ره ــان ان و ي زن
ي سوق دادن کل جامعه بشر  ي  برای  ل بزرگ یپتانس
ن یـ درك ا. سم را در خود نهفتـه دارد یکموني  بسو
ر اسـت کـه     یامکان پـذ  ی  کساني  ل فقط برا  یپتانس

ران و یسم در ایالیافق سوسي براي واقعا و بطور جد
  .  رزمندی سم در جهان میکمون

ــارگر  ــبش ک ــر جن ــه وراياگ ــارزات ي ، ب مب
ی ن جنبش و جنبش رهـائ   یان ا ی نرود، م  ي  صاداقت

را یـ ز. بخش زنان، تنش مداوم حـاکم خواهـد بـود       
کــارگران در چــارچوب مبادلــه ي جنـبش اقتــصاد 

در ی تیحال آنکه ستم جنس. ان استیدر جری کاالئ
از ی شود و بخشی  د م ید و بازتول  ین چارچوب تول  یا

کـار کـارگر   ي رویـ د نید و بازتولیده تولیچیشبکه پ 
نقش آن (ی تین خصلت ستم جنسیل همی بدل.است

) کار کارگري روید نید و بازتولیده تولیچیدر شبکه پ
در چـارچوب مبـارزه    ي  در جا زدن جنبش کـارگر     

شود کـه  ی  مانع از آن م"بهتري  ط کار یشرا"ي  برا
زن و مرد در همـه  ي شه کن کردن نابرابر  یبتواند ر 

را در رئـوس مطالبـات خـود قـرار      ی  شئون اجتماع 
ي جنبش اقتصادي به وراي اگر جنبش کارگر. دده

ک جنـبش انقـالب    یـ ل به   ینرود و تبد  ی  و مطالبات 
  .ن تنش نخواهد شدینشود، قادر به حل ای اجتماع

ن و  یحقوق تـر  ی  ن و ب  یزنان کارگر محرومتر  
باشند که ساعات  ی  ن بخش طبقه کارگر م    یرتریفق

ت از قـانون کـار،     یـ اد، حقـوق نـازل، محروم     یکار ز 
 بعنـوان زن در  ،نیـ عـالوه بـر ا  . شودی  م بشانینص

ر دائـم جامعــه مردســاالر  یــن و تحقیمعـرض تــوه 
منجمله کارگران مـرد و شـبکه سـنت و مـذهب و       

ن یـ ک از ایـ چ یه. باشندی افکار مسلط در جامعه م   
ران یـ الحـال متـشکل ا    ی  فـ ي  ها در جنبش کارگر   

الحـال  ی فـ ي جنـبش کـارگر  . افته است یانعکاس ن 
سـاختار و   .  مردانه است  ک جنبش یمتشکل عمدتا   

زنـان  ي رایست که پـذ یافکار غالب بر آن به گونه ا     
ست در حـال    یـ امروزه کارگران کمون  . ستیکارگر ن 

ار مهـم  ین معضل بـس یدست و پنجه نرم کردن با ا  
د خواستار لغو تمام    ی، با يجنبش کارگر . باشندی  م

ض آلـود ضـد زن در      ین تبع یعت و قوان  ین شر یقوان
از ی ن انعکاسـ ین قـوان یـ ا. باشـد ی اسـالم ي  جمهور

باشند کـه  ی جامعه مي دیروابط قدرت و روابط تول  
ن یـ امـا ا . ان آن هستندین قربانیزنان کارگر بزرگتر  

بلکه عموم . ستیستم   فقط شامل حال زن کارگر ن
ـ . ردیـ گیزنان را در بـر م     بـه مطالبـات   ی اعتنـائ ی ب

ي بخـش زنـان تحـت لـوا    ی  جنـبش رهـائ   ی  عموم
 نـشانه  "زن کارگر"مطالبات محدود کردن خود به  
ن جنـبش   یان فعـال  یدر م ي  نفوذ تفکرات پدرساالر  

ست جمله مارکس را  یکارگران کمون . استي  کارگر
: کنند کـه ی  فراموش نم  "ستیفست کمون یمان"در  

ی گســست از مناســبات ســنتی ستیــانقــالب کمون
به عبارت . ردیگی را در بر م   ی  ت و افکار سنت   یمالک
به قـدرت  ی آنچنان بهائست یفست کمونیگر، مان ید
دهد ی مي ه داری در حفظ نظام سرما"یافکار سنت"

. گـذارد ی مـ ی ت خـصوص  یکه آن را همسنگ مالک    
 "یافکـار سـنت  "ن یشه دارترین و ریتري  از قو ی  کی

زن نسبت به مرد است که بدون گسست ی فرودست
هـم در مـورد گسـست از مناسـبات      ی  از آن، سخن  

  .توان گفتی نمی ت خصوصیمالک
ي ، جنـبش هــا یملـ ي تمـام جنـبش هـا   در 
ــدموکراتي و جنــبش هــاي کــارگري اقتــصاد ک ی
همراه با روابط و ي پدر ساالر ي  دئولوژی، ا یدانشجوئ

را یـ ز. شودی د م ید و باز تول   یزات مالزم آن تول   یتما
و ي شه در اعمـاق روابـط اقتـصاد    یری  تیستم جنس 

 ی ن جهت، هـر جنبـش  یبهم. داردی طبقاتی  اجتماع
اگر در سـطح بمانـد و بـه        ی  ستیحتا جنبش کمون  

و ی و اجتمـــاعي دیـــاعمـــاق شـــبکه روابـــط تول
رات یندازد از تـاث یچنگ ني  ه دار یک سرما یدئولوژیا

ی مصون نمانده و با جنبش رهـائ   ي  روابط پدرساالر 
  .بخش زنان در تنش مداوم خواهد بود

ي گـذر آن از حـصارها  ی تیستم جنسی  ژگیو
ن یـ ه حـل ا اما را. بودن آن استی  و همگان ی  طبقات

ــی تیســتم  جنــس ــاورای نم ــد م ــاتي توان و ی طبق
ی که می تنها برنامه و انقالب اجتماع. باشدی همگان

ن ستم وارد کرده و ین کننده بر اییتواند ضربات تع  
باالخره آن را کـامال نـابود کنـد، برنامـه و انقـالب         

ی هر چه جنـبش رهـائ     . استی  ستیکمونی  اجتماع
ي خواست آزادي اق تر شده و به وریبخش زنان عم

ــرود، تــنش مي و برابــر ي ان آن بــا جنــبش هــای

ی هـر چـه جنـبش رهـائ    . شودی  شتر م یبی  بورژوائ
ی تیستم جنسي شه هایران در مورد ریبخش زنان ا

 ي آن روشن تر شود، گروه های  ستیو راه حل کمون   
گر یکـد ي یاریرا با همیکه اخ(ی  مذهبی  راست و مل  

ي مهـور ئـت حاکمـه ج    یاز ه ی  ت جنـاح  یو با حما  
ون امـضا را بـراه انداختـه        یلیک م ین  یکمپی  اسالم
که ی اناتیه جریکا و بقیطرفدار آمري و گروه ها ) اند

کننـد جنـبش زنـان را در    ی  نان تـالش مـ    یمانند ا 
طبقات ی اسیسي چارچوب نظم موجود و نقشه ها     

شتر افشا ینگاه دارند، بی جهاني  حاکمه و قدرت ها   
و ي  مـورد آزاد   شان در یـ بودن ادعاها ی  شده و تقلب  

ي ل بـرا یـ ن دل یـ به ا .  شودی  زنان آشکار م  ي  برابر
ن مبــارزه یــمـداوم ا ي شرویــو پي ن اســتواریتـضم 

ج و ید بـه تـرو    یـ ست با ی، زنان کمون  یجهانی  خیتار
 ،تنها. بپردازندی ستیکموني دئولوژیغ برنامه و ا   یتبل
در مرکز ی ستیک هسته مستحکم کمون  یکه  ی  زمان
توان ی زنان باشد، می ر و تحوالت جنبش رهائ ییتغ

ی ک جنـبش رهـائ  یـ آن جنبش را بواقع به مثابـه       
د بدون آنکه از یر کرد و گسترش بخش    یبخش فراگ 

همواره جنـبش   ي  بورژواز. دیمنحرف شدنش هراس  
دارد ی ست بر حـذر مـ  یزنان را از حضور زنان کمون 

ي و اسـتوار ي ریـ گین حـضور، پ  یداند که ا  ی  را م یز
ي کنـد و سـد  ی ن مـ  یزنان را تـضم   ی  جنبش رهائ 

  . و اضمحالل آنی ختگیاست در مقابل از هم گس
ت از مبـارزات  یـ زنـان در حما ی  جنبش انقالب 

د یـ عادالنه همه اقشار و طبقات محروم جامعـه ترد     
چ یدگان، هـ یان ستمدیرا بدون اتحاد م یکند ز ی  نم

فـه  ین وظیـ ا. دیآی رون نم یوغ ستم ب  یر  یکس از ز  
را ی جتماعاي ه جنبش هایطبقه کارگر است که کل

ش صف یشاپیز در پیگر متحد کند و خود ن    یکدیبا  
دگان منجمله زنـان  یت از مبارزات همه ستمد   یحما
  . باشد

د یران بایای ستیقدر مسلم آنکه جنبش کمون   
ی ستیجنبش کمون ي  شتازیشه سنت پ  یش از هم  یب
اء یـ بخش زنـان را اح   ی  در جنبش رهائ  ی  ن الملل یب

شود ی   قطب ل به ید تبد یبای  ستیجنبش کمون . کند
زار از جهان پر از شکاف و یخسته و ب  ي  که توده ها  
خود را در برنامه ي نده ی، آيض و نابودیستم و تبع

د یـ ستها بایـ کمون. آن جـستجو کننـد   ي  دئولوژیو ا 
جامعـه از  ی حرف آخر را بر سر مسئله زنان و رهائ        

ننـد کـه   ید بب یـ بردگـان با  . بزننـد ي  ن ننگ بشر  یا
ی ظیمه غلي  ب را از ورا   ن آفتا یا. آفتابشان کجاست 

ـ ي  بورژوازی  ستیغات ضد کمون  یکه تبل  ی ن المللـ  یب
شات یکه  گرای کوتاهي افق هاي جاد کرده، از ورایا

سم یبعنوان کمونی ستیو رفرمی ستیراست و اکونوم 
  .د به آنان نشان دادیشناسانده اند، با

ط جامعــه مـتالطم اســت و  یامـروز کــه شـرا  
 "يآزاد"نـده  ی نماستها خـود را یالین و امپر  یمرتجع

لشگر طرح ی اهیکنند تا آنان را س  ی  زنان قلمداد م  
خـود  ی ستیـ الیو امپری تکارانـه و ارتجـاع   یجناي  ها

ــد، با ــکنن ــام کمون ی ــرخ ف ــرچم س ــد پ سم را در ی
ی بردگـ ي  رهـا یگسـستن زنج  ي  ش نبرد برا  یشاپیپ

، یتینابود کردن نهاد ستم جنـس ي زنان، مبارزه برا  
  .درآوردشه به اهتزاز یبلندتر از هم

ــزب کمون ــح ــست ای ــمارکس(ران ی  –ست ی
 ■2007 -هشت مارس  )ستی مائوئ–ست ینیلن



٥صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره

 فاجعھ بھ بار نخواھد آورد؟ی جنبش کارگری برا" استیسالت بعد یاول تشک"است یا سیآ

  تدارك انقالب اجتماعی يا ادامه وضع موجود؟
همه کسانی که طی چند ساله اخیر از نزدیک       

ارگري کـ درگیر فعالیت براي ایجـاد تـشکل هـاي           
احساس مـی کننـد ایـن    مستقل از دولت بوده اند،    

این احـساس بـه    . فعالیت به بن بست رسیده است     
یکـی  . ختلف ابراز مـی شـود  شکل ها و زبان هاي م 

می گوید اهداف اولیه اي که حولش جمـع شـدیم      
درست بود اما اشکال ایـن بـود کـه رفتـه رفتـه از          

دیگـري مـی گویـد فعالیـت     . اهدافمان دور شـدیم   
هایمان خوب بوده ولی باید قبول کـرد نتوانـستیم       

بعضی ها هشدار می دهند . توده اي و فراگیر شویم  
 شده ایم "تشکل ایدئولوژیک"که دوباره اسیر تفکر  

دیگرانـی هـم   . و با این تفکر به هیچ جا نمی رسیم 
هستند که کماکان سکتاریسم و انحـصار طلبـی را         

و البته بعضی ها هیچ نمـی  . عامل ناکامی می دانند   
گویند ولی این سکوت عالمت رضا نیـست، نـشانه           

  .سردرگمی است
آیا این واقعا یک بن بست است؟ مگر همـه مـا     

تـشدید  (گوییم و نمی بینیم که شرایط عینی  نمی  
حکـم بـه گـسترش    ) ياستثمار و فالکت و ستمگر  

مقاومت و مبارزه کارگران می دهـد؟ مگـر جنـبش      
خودانگیخته کارگري به واقع گسترده تـر از پـیش     

 حکم بر تشکل ی،نشده است؟ مگر این شرایط عین    
بیشتر و مبارزه منظم تر و رادیکال تر نمـی دهـد؟         

اختالف . ه ما به این پرسش ها مثبت استپاسخ هم
آنجاست که گروهی از ما بـه جـاي ایـن کـه علـل       
ناکامی ها را در برخـی بنیـان هـاي ایـدئولوژیک و        
سیاسی و نظري خود جستجو کنند به حاشیه می       

بدون این که به یک جمعبنـدي عمیـق و         . پردازند
ریشه اي ماتریالیستی و دیالکتیکی از آنچه تاکنون      

شده بنشینند و پراتیک چندین و چند سـاله    انجام  
کل فعالین چپ کـارگري را در ایـن زمینـه مـورد           
. موشکافی نقادانه قرار دهند، به فرعیات می چسبند

 را که صرفا شکل رنگ "جدید"اینان هر بار طرحی 
و لعاب خورده اي از همان نقشه هاي قبلی است را    

اشــکال . بـه عنـوان راه حـل روز عرضـه مـی کنـد      
نجاست که گروهی دیگري از ما که در نتیجه در      ای

جا زدن ها و ناکامی ها بـه ضـرورت جمعبنـدي از        
گذشته نزدیک می شوند، یکباره از این طرح هـاي      

خیاالنـه بـه     به وجد مـی آینـد و خـوش        "جدید"
تا سر بـه سـنگ خـوردنی    . دنبالش روان می شوند 

  ...دیگر و در جا زدنی دیگر
کتمان کرد که تشکل این واقعیت را نمی توان   

و ” يکمیته پیگیر"، ”یکمیته هماهنگ"هایی مانند 
علیـرغم تالشـهاي    ” ياتحاد کمیته هـاي کـارگر     "

ارزشمند و صادقانه فعالینش در محیط هاي کـار و      
زیست طبقه کارگر در برخی مناطق کشور، اساسـا       
به جمـع عناصـر روشنفکرــ کـارگر و یـا کـارگر ـ        

میزان تاثیرگذاري آنها روشنفکر محدود مانده اند و    
 ی،چه در سـطح سیاسـ   (بر جنبش عملی کارگران     

نـاچیز  ) چه در محدوده مبارزات حق طلبانه روزمره  

فعالیت خود را با  ” یکمیته هماهنگ "اگر چه   . است
جمع آوري امضاي حمایتی چند هزار کارگر از خود 
آغاز کرد، اما زندگی نشان داد که در هـیچ یـک از       

اتی و یا مجامع عمومی تاکنونی      مناسبت هاي مبارز  
این تشکل، حتی یک دهـم ایـن نیـروي حمـایتی             

براي مثال . قرار ندارد ” یکمیته هماهنگ "پشت سر   
تعداد فعاالن آگاه کارگري که بر مبنـاي فراخـوان         

ــشکالت مــشابه در ” یکمیتــه همــاهنگ" و بقیــه ت
بـسیار   شرکت کردند 85تظاهرات اول ماه مه سال   

 هـایی نظیـر تهیـه و توزیـع         فعالیـت . محدود بـود  
 ي،نشریات و اطالعیه هاي مربوط به جنبش کارگر   

 نـه  ی،و برگزاري سخنرانی ها یا کالس هاي آموزش 
 انگشت شمار است بلکه مهمتر تعدادفقط متکی بر  

. از آن، مخاطبان بسیار محدودي را در بر می گیرد     
فعالیت نظري و مبارزات خطی در سطح این تشکل  

تاثیر و انعکاسی در جنـبش کـارگري     ها نیز اساسا    
هزاران کارگري که در مناطق مختلف . موجود ندارد

به شکل پراکنده درگیر مبارزات حق طلبانـه خـود     
هستند، اساسا ربطی میان آن بحثها و این مبارزات       

  .نمی توانند برقرار کنند
بیشترین حرفی کـه از جانـب افـراد آگـاهتر و      

به گوش مـی رسـد   پیشروتر در میان این کارگران      
اینست که چرا کسانی کـه خـود را مـدافع منـافع           
کارگران می دانند پراکنده اند و نمی توانند با هـم        
متحد شوند؟ چرا هر تشکلی به دنبال منافع گـروه      
خود اسـت؟ پـشت ایـن نارضـایتی از پراکنـدگی و        

 پشت ایـن  ي،جدایی نیروهاي مدافع جنبش کارگر   
یـزه هـا و احـساسات      انگ ی،تمایل به اتحاد مبـارزات    

سرچشمه ایـن  . خوب و ارزشمند طبقاتی قرار دارد     
تمایالت را می توان در نیاز عینی طبقه کـارگر بـه      
مبارزه متحد جستجو کرد که در شعار قـدیمی مـا       

کارگر متحد همه چیز، کارگر متفرق هـیچ        "یعنی  
امـا محـدود کـردن ریـشه     .  بیـان مـی شـود    "چیز

 ندیدن موانع عمده اشکاالت موجود به این مساله و  
اي که سد راه مان شـده، بـه هـیچ وجـه راهگـشا           

  .نیست
این نوع محدود کردن صورت مسئله و  اگر چه   

ندیدن موانع عمده ي پیش پا، از جانـب کـارگرانی    
بـه   و که هنوز به خودآگاهی طبقاتی دست نیافتـه   

 ،پیچیدگی هاي مسیر مبارزه طبقاتی آگاه نیـستند      
 چنگ انداختن عناصر آگاه  اما.ستو موجه اطبیعی 

ــارگر بــه بحــث  ــسم و "و پیــشرو طبقــه ک سکتاری
و ترسیم راه حل بر این ” یپراکندگی و انحصار طلب  

متاسفانه طرح . پایه، به هیچ وجه قابل توجیه نیست
ها و بحثهایی که امـروز در مواجهـه بـا بـن بـست          
موجود از سوي بخشی از ما فعـالین بـه عنـوان راه      

. ، در همـین محـدوده قـرار دارد     حل ارائه می شود   
بنابراین نه فقط دردي را دوا نمی کند بلکه ذهن ها 

  .را فلج می کند و گام ها به عقب می کشاند
به طـور مـشخص، طرحـی کـه تحـت عنـوان        

اتحـاد کمیتـه هـاي      "از سـوي    ” يشوراي همکار "
به میان گذاشـته شـد و همـه تـشکلها و       ” يکارگر

د عمـل حـول   فعالین جنبش کـارگري را بـه اتحـا      
ــرین مــسائل و معــضالت جنــبش کــارگري   مبرمت
فراخواند، چنین خصوصیتی دارد و نتیجه اي بهتر         

  .از آنچه گفتیم در پی نخواهد داشت
 روشن است که بحث بر سر ضـروري و مفیـد     
بودن همکاري ها و اتحاد عمـل هـاي مبـارزاتی در      
سطوح مختلف جنبش کـارگري و میـان نیروهـاي      

در این زمینـه    . ن جنبش نیست  سیاسی فعال در ای   
تا به حال تالشهاي بسیاري صورت گرفته و بیش از 

بحث بر سر اینست که هیچ . اینها باید صورت گیرد
اتحاد عمـل و هـیچ همکـاري نمـی توانـد و نبایـد         
جایگزین تـشکل هـاي حیـاتی بـراي سـازماندهی           

و . انقالب اجتماعی تحت رهبري طبقه کارگر شود       
 مبارزات اقتصادي نمی تواند همچنین هیچ درجه از

هـر  . جایگزین مبارزه سیاسـی طبقـه کـارگر شـود      
تشکلی که بر پایه سیاسـت زدائـی تـشکیل شـود             
علیرغم نیـاتش از همـین امـروز راه را بـراي نفـوذ          
سیاست هائی که پشتوانه حکومتی و جهانی دارند،     

   .باز می کند
شوراي همکاري بـا پاسـخ مثبـت تـشکل         فراخوان  

، ”يکمیته پیگیـر "، ”یکمیته هماهنگ" هایی مانند 
جمعـی از   " و   " حمایتی کارگران  ی،انجمن فرهنگ "

مـتن  .  روبـرو شـد  "دانشجویان دانشگاه هاي تهران  
ورخ مـ (ياتحاد کمیته هـاي کـارگر  "فراخوان اولیه   

 5 و دعوت نامه دوم که به امضاي   )11-10-1385
 بـه   )1385-11-27مـورخ   (تشکل منتـشر شـده      

این در کماکان بر پاشنه "د که خوبی نشان می ده   
فراخوان اولیه با طـرح ایـن   . "سابق خواهد چرخید  

نکته که فعال جاي پرداختن به علل ناکامی تاکنونی 
و ” يپیگیر"، ”یکمیته هماهنگ"تشکل هایی مانند  

نیـست، آب پـاکی را      ” ياتحاد کمیته هاي کارگر   "
یعنی دقیقا از پـرداختن    . روي دست همه می ریزد    

ه اي طفره می رود که به ناگزیر باید پایه و   به مسال 
اساس هر بحث جدي و راهگـشا بـراي تـصحیح و            

جالـب اسـت کـه بعـضی نیروهـاي       . ادامه راه باشد  
 بی توجه به این اشکال اساسی به استقبال  ی،سیاس

 "بارو"مقاله نویسان نشریه . این فراخوان شتافته اند
اول تــشکیالت، بعــد "کــه ایــن روزهــا بــه  شــعار 

 دل بسته اند، ضعف ها و نواقص ذاتی این "!سیاست
طرح را عین روشن بینـی و راهگـشایی جلـوه مـی         

 نیـز بـا تبـدیل شـعار         "جهان امروز "نشریه  . دهند
تـشکل،  " بـه  "تهور، تهور و بـاز هـم تهـور   "لنینی  

 به تقـدیس طـرح شـوراي    "تشکل و باز هم تشکل 
رجـوع کنیـد بـه جهـان       . (همکاري برخاسته است  

 بـه قلـم   "...گـامی مهـم  "، مقاله   184ماره  امروز ش 
این نوع رویکردها کـه معنـایی جـز      ) بهرام رحمانی 

وارونه دیدن مبرمترین مسائل و معـضالت جنـبش      
کارگري ندارد نتیجه اي جز به عقب انداختن بحث 



   ٦ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                
و جدل هاي نظري ضروري براي قـد علـم کـردن          
جنبش طبقه کارگر و دستیابی بـه راه حـل هـاي            

ازماندهی یــک جنـبش ریــشه دار  واقعـی بــراي سـ  
  . سیاسی انقالبی ببار نخواهد آورد

آنچه از پشت طرح شوراي همکاري خودنمایی     
می کند، پرهیز از سیاست است و گریز از بحث  و         

جـارو کــردن مــسائل مــورد  . یجـدل هــاي اساســ 
مشاجره به زیـر فـرش اسـت و گـرایش بـه نـوعی        

درون جنـبش کـارگري و   ” یهمه با همـ  "سیاست  
اتفاقی نیست که پاراگراف . ن تشکل هاي موجودمیا

 در مورد اوضاع "دعوت به اتحاد عمل"هاي آغازین  
 موقعیـت اسـتثمار و   ي،جهان سرمایه و سرمایه دار 

فالکت کـارگران، و بـاالخره وضـعیت اعتراضـات و        
 عـام و نامـشخص از آب درآمـده       ي،مبارزات کارگر 

در آنقدر عام و نامشخص که می تـوان آن را     . است
هر دورانی و دربـاره کـارگران هـر کـشوري مـورد              

اتفاقی نیست که طرفداران اتحـاد  ! استفاده قرار داد 
 از بحث و جدل با فعالینی که "همه با هم "عمل و   

این نظرات و طرح ها و اهداف را نادرست می دانند     
 .گریزانند و این جور کارها را مایه دردسر می دانند

دوره " با همـین  عامل مهم دیگري که همزمان 
سـندیکاي کـارگران   " به ظهور رسـیده،     "بن بست 

تجربه سازماندهی یک تـشکل  .  است"شرکت واحد 
کارگري مستقل از حکومـت کـه موفـق بـه جلـب        
پشتیبانی بخش قابل توجهی از کارگران یک رشته     
خدماتی تاثیر گذار بر حیات جامعه شهري شد و با   

سر مطالبات اعالم اعتصاب، دولت سرمایه دار را بر         
حق طلبانه اش به مصاف طلبید، در این روزهـا بـه      
کانون توجه فعالین تشکل هاي مورد بحث تبـدیل    

ــت  ــده اس ــابی و   . ش ــه ارزی ــت ک ــشکل اینجاس م
ـ جمعبندي از این تجربه مهم      ر اسـاس دیـدگاه و   ب

گرایشی صورت می گیرد که مستعد غرق شدن در   
به فراموشـی  جنبش خودبخودي و قانونی گرائی و     

سپردن ضرورت در پیش گرفتن سیاست انقالبی و      
. ایجاد تشکل هاي رزمنده متنوع طبقه کارگر است     

در بین جریاناتی که به شکل هاي مختلـف توافـق       
اعالم کرده انـد،   ” يشوراي همکار "خود را با طرح     

گرایشی قوي وجود دارد که تجربه تشکل سندیکاي 
ي جنبش کارگر” يچراغ راهنما"شرکت واحد را به 

و فعالین آگـاه و پیـشرو طبقـه کـارگر در شـرایط           
از زبان اینان بسیار می شـنویم     . کنونی تبدیل کند  

ــه  ــشان داد "ک ــندیکا، راه را ن ــا در  . "س ــضی ه بع
برداشت غلوآمیز خود از این تجربه تا آنجا پیش می 
روند که می گویند همین تجربه را بایـد در رشـته       

 و در هاي مختلف صـنعتی و خـدماتی تکـرار کـرد      
ــر و واحــد   ــشکل فراگی ــا ت نهایــت کنفدراســیون ی
سندیکایی را در سطح کشوري ایجاد کرد و زمـانی      
که چنین شود، نظام و دولت سرمایه داري به واقع     

در ایـن  . در سراشیب سـقوط قـرار خواهـد گرفـت     
میان، آنچه کمتر مورد توجـه و بررسـی قـرار مـی       

 اوال، سیاست حاکم بر رهبري سندیکاست که گیرد
از همان ابتدا مقدار زیادي امتیاز دادن به ایدئولوژي 
رژیم حاکم و به سیاست هاي دولت در آن موجود       

ضربه پذیر بودن سندیکاي کارگران دوم، دالیل  .بود
شرکت واحد در مقابل حمالت حکومت، پراکنده و      
محدود شدن نیروهاي فعـال آن و عقـب نشـستن            

صـفوف  بخش مهمی از حامیان اولیـه سـندیکا در           
تنهـا نکتـه اي کـه    . کارگران شـرکت واحـد اسـت    

جریانات ستایشگر جنبش خودبخودي بـه عنـوان         
یک دلیل مهم شکـست اعتـصاب شـرکت واحـد و       
سرکوب رهبران سندیکا و کـارگران اعتـصابی روي    

 این مبـارزه  "تنها گذاشتن"آن انگشت می گذارند،   
عکس العمل "از سوي بقیه بخشهاي طبقه کارگر و 

.  فعالین و نیروهاي مدافع طبقه کارگر است ”یناکاف
این نوع دلیل تراشی چون بر پایه مـادي محکمـی       
استوار نیست و دالیل متعدد واقعـی را از نظـر دور         
می دارد، بیشتر حالت سرزنش بخشهاي دیگر طبقه 

 "عـذاب وجـدان  "را به خود می گیرد یا به نـوعی       
یـن  در حالیکـه اگـر ا   . فعالین آگاه را بیان می کند     

 که متاسفانه از سوي ی،گرائی اعتصاب از خط قانون  
 سندیکا محسوب می شود، "راز موفقیت"برخی ها  

دور می شد، می توانست یک اعتصاب فلج کننده را 
  .به رژیم تحمیل کند

بدون آن که بخواهیم نگاهی بدبینانه به رویکرد 
تشکل هاي مورد بحث به تجربه سـندیکاي واحـد       

با حدس و گمان، آنچـه در پـس   داشته باشیم و یا  
کله شان می گذرد را ردیابی کنیم، باید بگوییم که 
اینان به درس آمـوزي از تجربـه سـندیکا مـشغول        

بلکه سعی می کنند از آن تجربه، توجیه و ! نیستند
دلیلی براي حقانیت بخشیدن به ایده هـا و جهـت        
گیري ها و طرح هاي عملی نادرست خـود فـراهم         

  . کنند
 مدون و منظم از تجربه سندیکا که      جمعبندي

به قلم امیر پیـام  ” يبیراهه تشکل توده ا"در مقاله   
آمده را می )1385 آبان 8 یا 2006 اکتبر  مورخ(

توان حـرف دل و بیـان جهـت گیـري بـسیاري از           
حتـی  . نیز دانست” يشوراي همکار"مدافعان طرح  

اگر امیر پیام در مقاله خود به نقد بخشی از همین       
حتی اگر خیلی از همین ها . ن برخاسته باشدمدافعا

  .هرگونه پیوند نظري خود با امیر پیام را انکار کنند
غیر سیاسی "به طور خالصه اینان گرایش به 

.  تشکل هاي در برگیرنده کارگران دارند"کردن
ي گرایش به رقیق کردن چارچوب مواضع و شعارها

گرایش به هر چه علنی و . دارند این تشکل ها
نونی کردن فعالیت این تشکل ها دارند تا انگیزه و قا

عالقه و جرات بیشتري در توده کارگران براي 
پیوستن به آنها ایجاد شود و تشکل هاي واقعا توده 

 امیر پیام، این رقیـق    .اي و فراگیر به وجود آید     
کردن را به صـورت سـیال بـودن مواضـع تـشکل              

ر چه او می گوید که ه. کارگري فرموله کرده است   
توده کارگران در مجمع عمومی تصمیم گرفتند به       

آیا کسی شـک دارد  . موضع تشکل تبدیل می شود    
کــه گــرایش خودبخــودي عمــومی در بــین تــوده 
کارگران به علت ایـدئولوژي و فرهنـگ و سیاسـت        
حاکم بر کل جامعه، و سرکوبگري رژیم، و ناآگاهی   

 پرهیز از مبـارزه سیاسـی و در افتـادن بـا          ی،طبقات
 مجمع "تصمیمات"درت سیاسی حاکم است؟ آیا    ق

 پیشاپیش تحت فشار اهرم هـاي قدرتمنـد    ی،عموم
سیاسی و ایدئولوژیک در جایی دیگر گرفتـه نمـی           

اگر . شود؟ حاال یک احتمال دیگر را در نظر بگیرید  
توده کارگران در مجمع عمومی خـود تـصمیم بـه        

 گرفتنـد چــه؟ اگـر تمایــل   "مبـارزه اي تندروانــه "

 آنان مثل مورد سندیکاي شرکت واحد این      عمومی
بود که از طرح اعتـصاب رهبـران خـود پـشتیبانی         
کنند چه؟ مگر نه اینست که از دیدگاه امیـر پیـام،    
سندیکا در نتیجه این اعتصاب زیـر ضـرب رفـت و       
نیرویش تـضعیف و پراکنـده شـد؟ قاعـدتا از نظـر          

 را "اول تشکل، بعـد سیاسـت  "تمامی جریاناتی که   
 کننـد و نفـس ایجـاد تـشکل برایـشان      مطرح مـی  

اهمیت دارد، این یک تصمیم گیـري زیانبـار بـوده         
  . است

روشن است که اینها نتیجه منطقی دیدگاه هـا    
و نظرات جریانات و افراد مورد بحث در مورد تجربه 
سندیکا و اعتصاب شرکت واحد است، و نـه نظـر و     

به، معیار ما براي ارزیابی از این تجر. نتیجه گیري ما
ــندیکا و آن   ــر س در درجــه اول سیاســت حــاکم ب

از این زاویه است که در عین دفاع از . اعتصاب است 
سندیکا و اعتصاب کارگران شرکت واحد و محکـوم   
کــردن سیاســتهاي ســرکوبگرانه و ضــد کــارگري  
حکومت در قبال رهبران و فعالین آن، به نقد صریح 

 محـدودیت شـعارها و تبلیـغ      ی،کاستی هاي سیاس  
اضع توهم آفـرین از سـوي رهبـري سـندیکا در       مو

آیـا  . مورد نهادها و ایدئولوژي حکومتی می پردازیم    
چنین رویکـرد نقادانـه     ” يشوراي همکار "مدافعان  

اي را در آینده در مورد هر جریان و تشکل کارگري 
مجاز خواهند شمرد؟ آیا گرایش بـه رقیـق کـردن        
سیاست، و سر و سامان دادن بـه وحـدت عمـل و            

ــرج   ائ ــه کــوچکترین مخ ــر پای ــارزاتی ب ــات مب تالف
مـشترك، ایـن اجـازه را بــه آنـان خواهـد داد کــه      
معیارهاي رادیکال و رزمنده صحیح و ضروري را در      
نقد سیاستهاي نادرست و سازشکارانه و توهم آفرین 
از جانب هر تشکل و نیرو و شخصیت کارگري کـه      
باشد به کار بگیرند؟ جواب ایـن پرسـش هـا را در         

الیت هاي مهمی که در پیش است و مشخصا در     فع
جریان سازماندهی فعالیت هاي مربوط بـه اول مـاه    

  .مه سال آینده خواهیم گرفت
، اولـین  ”يشـوراي همکـار   "اگر چه طراحان    

گام را نزدیک کردن نیروهاي فعال جنبش کارگري 
در جریان اتحاد عمل بر سـر مبرمتـرین مـسائل و         

 انـد، امـا روشـن      معضالت این جنبش تعیین کرده    
است که بخش قابل توجهی از مدافعان ایـن طـرح      
هدف دراز مدت خود را کمک به عملی کردن ایده       

تاکنون . تشکل مستقل توده اي کارگران می دانند       
بر سر این هدف، مبـارزه و بحـث و جـدل کـافی و       

مبـارزاتی کـه   . همه جانبه اي صورت نگرفته اسـت  
ختلـف درون   طی چند ساله اخیر میان گرایشات م      

 کمیته هماهنگی و اتحاد کمیتـه    ی،کمیته هماهنگ 
هاي کارگري انجام شده، فقـط جوانـب معینـی از            

حتـی در ایـن   . مساله را مورد توجه قرار داده است     
زمینه نیز اشکاالت دیدگاهی و خط سیاسـی تـاثیر    

 انتقـاد از برخـی گرایـشات آشـکارا        لبـه گذاشته و   
بـراي  . ده استاکونومیستی و رفرمیستی را کند کر    

مثال می توانید بـه انتقـاداتی بـه نظـرات محـسن           
حکیمی و همفکرانش از سوي برخی جریانات دیگر 
صورت گرفته نگـاه کنیـد و همـسویی هـا و نقـاط       
. اشتراك مهمی را میان ناقدان و نقد شدگان ببینید

با وجود این، از البالي مقاالت انتقـادي کـه اخیـرا        
 و فراخـوان    "بارو"ریه  درباره نظرات و گرایشات نش    



٧صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره
بـراي ایجـاد شـوراي     ” ياتحاد کمیته هاي کارگر   "

همکاري منتشر شده نکات قابل تاملی به چشم می  
. خورد که می باید مورد توجه همه مـا قـرار گیـرد    

اشاره ما مشخصا به مقاله اي از امیر پیام که پیشتر     
موانع ذهنی ایجاد تـشکل  "مقاله ذکر کردیم و نیز    

 نامه سر گشاده به اتحـاد کمیتـه هـاي          -کارگري  
 5 مـورخ ( از گروه کمونیستی آذرخـش        " کارگري

 هر دو این مقاالت حامل پاره اي   .است) 1385دي  
نظرات التقاطی و نادرست اند و به ویـژه در زمینـه       

 کننده انقالب پرولتري نظیـر  مسائل کالن و تعیین  
 حزب پیشاهنگ ی،سوسیالیسم، کسب قدرت سیاس

 ، اما.و امثالهم دیدگاه هاي مغشوشی ارائه می دهند  
هنگام برشمردن عوامل عینی و ذهنی گوناگونی که 
مانع ایجاد تشکل مستقل توده اي کارگران در ایران 

در این میان، از دو . شده به نکات مهمی اشاره دارند
اما ایـن عوامـل بـه حـد       . مل مهم یاد شده است    عا

کافی مورد توجه و تشریح قرار نگرفته، و نتایج الزم 
یکم، عامل سرکوب دولتی . از آنها گرفته نشده است
دوم، عقب ماندگی صنعتی . و استبداد دیرینه حاکم

و اقتصادي و فرهنگی کشور که سطوح بس ناموزون 
گران به وجود آگاهی و تشکل پذیري را در میان کار

می آورد و به پراکنـدگی ذهنـی و مبـارزاتی آنـان             
  . دامن می زند

نتیجه اي که از همـین دو عامـل مهـم بایـد       
گرفت که بسیاري از فعالین و مبارزان مدافع طبقه       
کارگر منجمله نویسندگان مقاالت مورد بحث نمی       
گیرند اینست کـه عمومـا در دوران هـاي طـوالنی         

ی و مستبد، ایجاد تشکالت  حاکمیت طبقات ارتجاع  
و باز توده اي و فراگیر  کارگري که خصلت    مستقل  

ــته و  ــت و   داش ــند و مقاوم ــو باش ــارزه ج ــا مب واقع
مطالبات و منافع طبقه کـارگر را نماینـدگی کننـد       

چنین تشکالت فراگیر و گسترده اي   . ناممکن است 
به نسبتی کـه اوضـاع بـراي فعالیـت بـاز و        را فقط   

هنگـام اوج  ود، بخـصوص  گسترده مـساعد مـی شـ     
گیري بحـران انقالبـی و از هـم گـسیختن سـلطه           
سیاسی و ایدئولوژیک و نظامی طبقـات اسـتثمارگر     

  . می توان ایجاد کرد
از سوي دیگر، عامل دوم که به شرایط عینی  

عقب مانده مربوط می شود اساسـا در نتیجـه یـک     
انقالب اجتماعی به شکلی ریشه اي و پایدار تغییـر       

اما این واقعیت باعث نمی شود که به     . افتخواهد ی 
 تالش بـراي سـامان   ی،گونه اي جبرگرایانه و انفعال  

دهی اتحاد صفوف طبقه کـارگر و متـشکل کـردن      
بخشهاي مختلف طبقـه را بـی ثمـر و محکـوم بـه        

اتفاقا، کلید ایـن متحـد و متـشکل      . شکست بدانیم 
  .کردن، سیاست است

 اتحاد  برخالف تصور اکونومیستی رایج، عامل    
توده هاي کارگر در رشته هاي گوناگون، چسبیدن    
به شعارها و مطالبات حداقل و ملموس و مـشترك          

تـصل کــردن  بلکــه م. اقتـصادي ـ رفــاهی نیـست    
نارضایتی ها و مقاومت هاي بیـشمار و پراکنـده بـه      

 یعنـی قـدرت سیاسـی       ،یک عامل اساسی مشترك   
این کار در گرو طرح مستقیم مـسائل    .  است ،حاکم

 پیشبرد افشاگري هاي همه جانبه سیاسی    ی،اسسی
از دولت طبقات حاکم، در میان صفوف طبقه کارگر 

این کار در گرو آگاه کردن کارگران به شکل     . است

هاي گوناگون ستمگري و استثمار که علیه قشرها و 
طبقات مختلف مردم اعمال می شود و بـرانگیختن      

گان آنان به پشتیبانی از همه محرومان و سـتمدید         
جامعه از جایگـاه طبقـه رهبـري کننـده انقـالب و        

با این حساب، آیا . دگرگون کننده نظم موجود است
گرایشاتی که پرهیز از سیاست را آشکارا یا به شکل 
خجالتی تبلیغ می کنند قادر به متحـد و متـشکل        
ــالب    ــسیر انق ــارگر در م ــه ک ــفوف طبق کــردن ص
اجتمـاعی هــستند؟ آیـا ناکــامی و بـن بــست ایــن    

رایشات به همـین اشـکال پایـه اي مربـوط نمـی        گ
  شود؟ 

بگذارید براي لحظه اي این مسائل اساسی را         
کنار بگـذاریم و بـه شـیوه طراحـان و عالقمنـدان            

مبرمترین "از اتحاد عمل بر سر     ” يشوراي همکار "
یـا در واقـع،    (” يمسائل و معضالت جنبش کـارگر     

ــبش   ــرین مــسائل جن ــره ت ــرین و روزم ملمــوس ت
حتـی بـراي    . شـروع کنـیم   )  کـارگران  خودبخودي

چنین اتحاد عملی نیز نیاز به تدوین یـک پالتفـرم       
و این چیزي نیست که بدون مبارزه     . مشترك است 

اگـر  . و بحث و جدل کافی و ضروري به دست آیـد   
کسی فکر می کند که با طرح یک رشته مواضع عام 

 یـا  "زیـادي سیاسـی شـدن   "مشترك و اجتناب از     
 اتحاد عمل ها و تشکل      "ک شدن زیادي ایدئولوژی "

ها واقعا می تـوان از سیاسـت پرهیـز کـرد، دچـار            
چنـین تالشـی فقـط بـه     . شده است اشتباه محض   

معنی هموار کردن راه غلبه سیاست معینی بر اتحاد 
ــوراهاي همکــاري اســت  ــا و ش سیاســت : عمــل ه

محـدود کـردن شـعارها بـه یـک رشـته            ! یبورژوای
فاهی و یا موارد خواسته هاي اقتصادي ـ صنفی ـ ر  

محدودي از ابراز نارضایتی نسبت به سرکوب هـاي      
 در را براي وارد شدن سیاست هاي مرتبط با ی،دولت

حکومتی به این اتحاد عمل باز    ” يکارگر"نهادهاي  
، راه کوتـاه آمـدن در   ”یبی سیاست"این . می گذارد 

مقابل شعارهاي تحمیق کننـده مـذهبی و تقویـت         
رگر حـاکم در بـین تـوده       ایدئولوژي طبقه اسـتثما   

. باز مـی کنـد    ” یتاکتیک"کارگران را تحت عناوین     
پرهیز از اتخاذ مواضع مشخص، راه دنبالـه روي یـا        

امپریالیستی نظیر  ” يکارگر"تبلیغ آشکار نهادهاي    
را درون  ) ILO ( "ســازمان بــین المللــی کــار   "

و بدون تعارف بگوییم،  . جنبش کارگري می گشاید   
این  در آن به سر می بریم،    در شرایط حساسی که   

را تقویت می کند کـه در محافـل جهـانی          گرایش  
 و سر "چارچوب پذیر"به عنوان سخنگویان خود را 

آیـا  . معرفـی کنـیم  به راه جنـبش کـارگري ایـران     
اینهاست آرمانی که به دنبالش هـستیم و منـافع و       

  مبارزه می کنیم؟ق آندورنمایی که براي تحق
ی اسیک جنبش سی به  ازیامروز بطور عاجل ن   

ی نمـ ی  ن جنبش یچنبدون  . استي  کارگري  توده ا 
ران یکارگران سراسر ا  ی  مبارزات مطالبات ی  توان حت 

گـام اول در راه  . ش بردیک آماج پیرا متحدانه و با     
ي  هاچارچوبه روشن کردن    ی،ن جنبش یچني  انداز
اسـت کـه   ی حداقل آن با توجه به اوضـاع      ی  اسیس

کا شاخ در شاخ یسم آمریالیو امپری  اسالمي  جمهور
مـردم  ي خواهنـد تـوده هـا   ی  ک م یشده اند و هر     

است یاعم از کارگران و زنان را به دنبالچه سی ناراض
نکـه  یاي  بـرا ي  هـر اتحـاد   . ل کنند یخود تبد ي  ها

ن ید چنـ  یـ ن کند با  یخود را تضم  ی  اسیاستقالل س 
. م کندیخود ترسي را برای  روشنی  اسیچارچوب س 

قدرت ي مستقل از قطب ها یدباجنبش نه تنها این 
و الهام ی اسیک قطب سیل به یباشد بلکه خود تبد   

  . جامعه شودی اسیبخش در تالطمات س
پیشروي جنبش کمونیستی و متحول شـدن      
جنبش کارگري ایران در گرو جبران عقب ماندگی      
ها و عقب نشینی هایی اسـت کـه طـی چنـدین و         
چند سال گذشته گریبـان فعـالین و مبـارزان ایـن       

  .نبش را گرفته استج
 کافیست به تاریخ یک صد ساله اخیر نگاهی    

 ذهنیـت بخـش    دربیندازیم تا تفاوت آشکاري کـه   
بزرگی از نیروهاي مبارز و فعال چپ پدید آمـده را          

در سالهاي ابتداي قرن بیستم، طبقه قلیل        . ببینیم
العـده کــارگر از حــزب پیـشاهنگ و تــشکل هــاي   

ف و دورنماي کسب مختلفی برخوردار بود که با هد
قدرت سیاسی و هموار کردن راه سوسیالیسم ایجاد 

چپ و راست زدن ها، و ناروشنی هـا و      . شده بودند 
 بر بستر چنـین    ی،انحرافات خاص آن مقطع تاریخ    

هدف و دورنمایی بروز می یافـت و بـا آن شـاخص         
 1320حتی در سال هاي  . انقالبی محک می خورد   

بـر جنـبش    کـه رفرمیـسم حـزب تـوده        1332تا  
کارگري غلبه داشت، بخش بزرگی از طبقه کـارگر      
ایران و فعالین چپ توقع کسب قـدرت سیاسـی و           
پیوسـتن بــه زنجیـره کــشورهاي سوسیالیــستی را   
داشتند و این دورنما برایشان بعید و محال به نظـر      

، کم نبود تعـداد   1357در مقطع انقالب    . نمی آمد 
 به نقش کارگرانی که همدوش کمونیستهاي انقالبی

طبقه خود در انقالب و کسب قدرت سیاسـی فکـر    
می کردند و براي این هدف به دنبال راه چاره مـی       

ــارگر و  . گــشتند امــروز بخــش بزرگــی از طبقــه ک
جریانات مبارز چپ و کمونیست در این زمینه عقب 

ــد  ــرده ان ــی ک ــشینی ذهن ــه از  . ن ــی ک ــی وقت حت
ه سوسیالیسم و انقالب حرف می زنند آن را به آیند

 و هر نوع تـالش  اي دور و نامعلوم موکول می کنند 
براي جلوه گر شدن آن اهداف در مبارزات امروز را         
تخیلی و دور از واقع بینی و بدتر از همـه در تـضاد     

حتی گاه به .  قلمداد می کنند  ”جنبش کارگري "با  
ــالب     ــر انق ــان ب ــشاري آن ــه پاف ــد ک ــی آی ــر م نظ

کتـاتوري  بی آنکه حرفـی از دی     (سوسیالیستی فردا   
فقط پوشش تـن نمـایی اسـت بـر         ) پرولتاریا بزنند 

  .تمایالت و سیاستهاي اصالح طلبانه امروزشان
 براي رهایی از این وضعیت و پیشروي کردن، 

چـه بایـد   "باید با نگاهی نو و انقالبی و پیـشرو بـه     
 لنین رجوع کرد و دیدگاه لنینـی از حـزب و      "کرد

و انقـالب  طبقه و چگونگی رهبري مبارزه طبقـاتی      
اجتماعی را از زیر آوار در آورد، زنگار را از آن زدود         

باید افق کـسب قـدرت سیاسـی و    . و تر و تازه کرد  
دورنمـاي سوسیالیـسم را بـه درون صـفوف طبقـه      

باید این رویا و تالش براي تحقـق آن را   . کارگر برد 
ــاء کــرد ــست  . احی ــه اول پیــشروان کمونی در درج

 سـازماندهی  ی،طبقاتهستند که در کوران مبارزات    
ــري و     ــاي نظ ــدل ه ــر و ج ــادل نظ ــی و تب انقالب

 بایـد دیـدگاه و روحیـه و        ی،جمعبندي هاي تاریخ  
  ■.عمل کمرنگ شده انقالبی خود را دوباره باز یابند
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  در باره نامھ اخیر اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد

 رفع موانع تشکل يابی کارگران چگونه و با چه قيمتي؟
رئیس سـندیکاي   ) اسالو(اخیرا منصور اسانلو    

ی پس از آزادي از نرا کارگران شرکت واحد اتوبوس  
وضعیت طبقه کارگر   "زندان مقاله اي تحت عنوان      

 به رشته تحریر در آورد و "و جنبش کارگري ایران  
ــف  در  ــاي مختل ــه مــصاحبه ه ــاي منجمل در اتاقه

منـدرج   به تشریح نظرات صداي آمریکا اینترنتی و  
در رابطــه بـا ایـن مقالــه و   . ترداخـ در آن مقالـه پ 

در میـان  آن لـه و علیـه     ی   نظراتـ  ت اسانلو،   اظهارا
 داخل و خارج از کـشور   فعالین جنبش کارگري در   

  .طرح شد
 بـا   «:اسانلو در ابتداي مقاله خود مـی گویـد   

فروپاشی نظام اقتصاد جمعـی در بخـش مهمـی از          
کـره زمـین و رفـع بـسیاري از دسـتاوردهاي آن از      

ــیون   globalization(پـــیش پـــاي گلوبالیزاسـ
سرمایه داري، حمله به دستاوردهاي  ) جهانی سازي 

ی، بهداشـتی، طبقــه  اجتمـاعی، اقتـصادي، فرهنگــ  
   ».کارگر در ابعاد بی سابقه اي گسترش یافت

  
فروپاشـی نظـام   "در اینجـا از  اسـانلو   منظور    

. اشاره به فروپاشی شوروي اسـت    "اقتصادي جمعی 
اما باید تاکید کنیم که شوروي و کشورهاي بلـوك      

 بلکـه داراي  "نظام اقتصادي جمعـی   "شرق نه یک    
ـ   سوسیالیـسم  . دیک نظام سرمایه داري دولتی بودن

سالها پیش از فروپاشی شـوروي ، در آنجـا از بـین        
رفته و جاي خود را بـه سـرمایه داري دولتـی داده     

  .بود
و رفـع  اما اینکه پس از فروپاشی بلوك شرق         

موانع بـراي تـشدید اسـتثمار طبقـه کـارگر ابعـاد             
پایان یافتن . صحیح می باشد ،گسترده اي پیدا کرد

یالیستی آمریکا و شوروي، رقابت میان دو بلوك امپر
امکان گلوبالیزاسیون را فـراهم آورد و ابعـاد فقـر و       

بطـور  . استثمار را در سطح جهانی کیفیتا بـاال بـرد    
  150 و شـوروي مثال پس از فروپاشی بلوك شـرق    

میلیون نفر از مردم آن خطه به دامن فقـر پرتـاب         
  .شدند

اسانلو در ادامه  با افشاي سیاسـتهاي جدیـد        
داري جهانی، که بایـد متذکرشـد تـشدید         سرمایه  

در نبود  « : می گوید،ین نظام می باشداسیاستهاي 
گان واقعی طبقـه کـارگر در عرصـه هـاي            نماینده

مختلـف اجتمــاعی، وضـعیت اجتمــاعی شــدیدا دو   
  ".قطبی گردید

  
 )تشدید شـکاف طبقـاتی    (دو قطبی شدن  اما  

ما . فقط محدود به کشورهاي تحت سلطه نمی شود
آن هــستیم کــه در برخــی کــشورهاي     شــاهد 

% 10امپریالیستی غرب، سطح بیکاري بـه بـیش از    
سالهاسـت در   دولتهاي اروپاي غربـی     . رسیده است 
 "دولـت رفـاه  "سیاسـتهاي معـروف بـه    حال قطـع   

 آغـاز گـر   ، نخـست وزیـر انگلـستان،    تـاچر . هستند
 .بـود بر چیدن دولت رفاه در اروپـا  معروف سیاست   

ان جنگ سرد بود و عمدتا  یک دلیل این مسئله پای    
با حذف یک رقیب مهم بخصوص در ابتداي سالهاي 

 چرا که این سیاسـتها  . ابعاد بی سابقه اي یافت    90
 شتسرمایه سازگاري نداحداکثر دیگر با سود آوري 
سـرمایه هـاي   رقابت جوئی  توان  و امروز با افزایش     

ایـن   کار آمد کـردن  اروپائی در عرصه بین المللی و 
  .، در تضاد قرار گرفته بودسرمایه ها

  
قطبـی    دو  بـراي مقابلـه بـا     اسانلو می گوید    

 سه جانبه گرایی باید روششدن و خصوصی سازي 
ــده کــارگران –دولــت ( ــا– نماین را بکــار )  کارفرم

آقاي اسانلو مخـالفتی بـا خـصوصی سـازي        . گرفت
هـم  ) طبقه کارگر(ندارند به شرطی که طرف سوم    

 یک مصاحبه اینترنتی   ایشان در .حضور داشته باشد  
به تاریخ یکم  "اتحاد سوسیالیستها"در اتاق پالتاکی 

خصوصی سازي بـدون  «:ماه مارس امسال می گوید    
وجدانهاي مستقل کارگري و فدراسیون هـا و عـدم    
حمایت پوشش هاي خانوادگی را تایید نمی کنـیم      

 ما با ایـن شـیوه     .که منجر به اخراج کارگران شود     
   ".خصوصی سازي مخالفیم

  
دفاع از خصوصی سازي حتا با قیـد شـرط و         
شروط براي یک رهبري سـندیکاي کـارگران چـه          

بخش مهمی از مقاله خود را به معنائی دارد؟ اسانلو 
افشاي این سیاست و نتایج ناگوار آن بـراي طبقـه           

 دفاع ست ولی باز  به  کارگر جهانی اختصاص داده ا    
حمود صـالحی کـه در جنـبش     م. آن می پردازد   از  

اسـت در مـورد   کارگري فرد شناخته اي شـده اي      
مقاله اسانلو و اصل سه جانبه گرایی در همین اطاق 

در تاریخ یکم مـارس    ) اتحاد سوسیالیستها (پالتاکی  
 .استتوهم به نظام سرمایه داري    این یک    ":گفت  

حتی اگر ما سه نماینده رادیکال هـم  بـراي پـیش     
اري از برد امر سه جانبه گرایی بفرسـتیم هـیچ کـ         

 در ".پیش نخواهد برد و فقط به توهم دامن می زند
 یکـی  .اینجا دو سیاست در مقابل ما قرار می گیـرد  

راهی که آقاي اسانلو جلودار آن هستند و دیگـري          
ـ سیاسـتی کـه    ا اتکــاء بـه طبقـه کـارگر و دیگــر    ب

  .براي حقوقشان مبارزه می کنندزحمتکشان 
  

اسـانلو معتقــد اســت کـه دخالــت نیروهــاي   
در تناقض با بیان پذیرش سه جانبـه  ...«رکوبگر    س

گرایی و عضویت در سازمان جهـانی کـار و اعمـال          
داخلی در ایـن زمینـه از      _سیاست دو گانه خارجی   

دیگر موارد این موانع حقوقی و قانونی و اجرایی در     
پیش روي فعاالن کارگري براي ایجاد  تشکل واقعی 

  ».ستو مستقل و آزاد کارگري و فعالیت آنها
  

 و "سـه جانبـه گرائـی   "اسانلو شروطی مانند    
اعمال سیاست " و "عضویت در سازمان جهانی کار"

دخالـت  " را  در تضاد با   " داخلی –دوگانه خارجی   

حال آنکه در سازمان   .  می داند  "نیروهاي سرکوبگر 
یابی جهانی سرمایه داري، وجـود دولتهـائی ماننـد        

گر آن،  جمهوري اسالمی ایران و نیروهـاي سـرکوب       
 شرط تامین امنیت سرمایه و سـودآوري      مهمترین

آن اسـت و نهادهـائی ماننـد سـازمان جهـانی کــار      
  . مکمل این نیروهاي سرکوبگر می باشند

  
 متعاقـب   1919سازمان جهانی کار در سـال       

هدفش . انقالب سوسیالیستی در روسیه تشکیل شد
این بود که مانع گسترش نفوذ بلـشویکها در میـان    

سـازمان  . بخـصوص کـارگران اروپـا شـود       کارگران  
همانطور که اسانلو نیز می دانـد    ) ilo( جهانی کار   

کارفرمایـان در ارتبـاط   : ساختاري سـه جانبـه دارد    
اتحادیه ها و سندیکاها   (نزدیک با کارگران متشکل     

و دولت ها قرار می گیرند تا این ها، هر یک ) و غیره
یه داري بنا به امکاناتشان، به تحقـق اهـداف سـرما        

سـالح سـازمان جهـانی کـار اقنـاع و      . کمک کننـد  
البته سازمان دیگري مانند . شرمندگی اخالقی است

 ساختار سه جانبه ندارد و "سازمان تجارت جهانی  "
سازمان تجارت . کارگران یکی از شرکاي آن نیستند

جهانی به دولت ها دیکته می کند که چـه کـاري           
یمات باید انجـام دهنـد کـه بطـور مـشخص تـصم          

بزرگترین و قدرتمندترین شرکت هاي فراملیتـی را    
رابطه سازمان جهانی کـار و سـازمان   . به پیش برند  

تجارت جهانی در ارتباط بـا حقـوق کـارگران ایـن         
است که  کارگران را خنثی کرده و آنان را به بازي     

حـرف  .  سـرمایه داري بکـشاند   "خـودي "در زمین   
ف باقی می هاي سازمان جهانی کار تنها در حد حر  

  .ماند و دولتها هم این را می دانند
  

دراینکه کمونیستها و فعالین انقالبی جنـبش     
کسب یکـسري  براي کارگري از هر تالش و مبارزه       

هبود وضع اسفبار براي بخواسته ها از سرمایه داران 
خود و از جمله تغییر قانون کـار سـرمایه داران در        

ي شک ، جا ندجهت منافع کارگران حمایت می کن     
اما بر این واقعیت نیـز نمیتـوان   . و شبهه اي نیست   

سرپوش گذاشت که در هر جامعه طبقاتی، قـانون          
کار چیزي جز تنظیم قانونی روابط میان استثمارگر 

از دیـد منـافع دراز مـدت     . و استثمار شونده نیست   
طبقه کارگر در جامعـه سـرمایه داري قـانون کـار             

  .مترقی وجود نداشته و ندارد
  

دن مبارزه کارگري بـه درون چـارچوب         کشی
مبارزه براي اصالح قوانین، بـازي کـردن در زمـین         

سـالح کـارگر در مبـارزه اقتـصادي،      . دشمن اسـت  
اعتـصاب و اعتـراض تـوده اي و فـشار بـر دسـتگاه       

کـاري کـه هنگـام زنـدانی       . حاکمه و کارفرما است   
بودن اسانلو کارگران شرکت واحد یک چشمه از آن 

  .را نشان دادند
دیدگاه هاي اسانلو یاد آور خط ومشی حـزب    



٩صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره
توده در سالهاي آخر عمـر شـاه اسـت کـه نـسخه        
ــرکت در     ــار و ش ــانون ک ــالح ق ــراي اص ــارزه ب مب

  .سندیکاهاي زرد را به طبقه کارگر تجویز میکرد
وح  دت ب  ا ھیئ  ت حاکم  ھ تح  ت عن  وان    

ب رای ب ھ دس ت آوردن      " یوحدت مل   "
  !حق سندیکا؟

ــه   ــت ک ــه جــرات گف ــوان ب ــام شــاید بت  تم
صحبتهاي اسانلو مقدمه اي باشد براي نتیجه گیري 
و پیامی که در آخر مقاله و گفتگوهـاي رادیـویی و      

ایــن پیــام چیــست؟ ایــشان . اینترنتـی مــی گیــرد 
به نظر من وجود سندیکاهاي کارگري و  «: میگویند

اتحادیه ها و فدراسیون هاي مختلف در کشور باعث 
و کـارگرانی  . می شود یک وحدت ملی بوجود بیاید  

که در استانهاي مختلف و با ملیت هاي مختلف در       
حال کار هستند از طریـق ایـن نهادهـاي کـارگري       
مثل فدراسیون کارگري به مرکـز متـصل شـوند و        
براي حل مشکالت خودشان در چارچوب تشکالت     
مستقل خودشـان و مـشکالت بـا کارفرمـا بتواننـد        

 را جایگاه خودشان را پیدا کنند و حقوق خودشـان   
به دست بیاورند و در نتیجه وجود این فدراسـیون          
هاي مستقل و آزاد می تواند به وحدت ملی کـشور    
هم کمک کند و این خودش یک مایه بـزرگ مـی           
شود در جلوگیري از حمله نیروهـاي متخاصـم بـه     

  ».کشور
همانطور که مالحظـه میکنیـد ایـن سـخنان      
متعلق به یک سندیکالیست است که طی سـالهاي       

حرکت و خواسته هاي  "که  اصرار می کرد    ه  گذشت
 . "ما فقط صنفی است و ما با سیاست کاري نداریم  

اما اکنون می توان مشاهده کرد که ایشان در بیانیه 
راه حل سیاسی براي اوضاع کنونی کشور جلو   خود  

منتها سیاست ایشان کارگران را بـه       . گذاشته است 
 کـه  خود این مسئله نشان می دهـد      . بیراه می برد  

جنبش کارگر ي باید آگاهانه در سیاسـت دخالـت      
 برخی "عدم دخالت در سیاست"کند تا تحت لواي 

  .سیاست هاي غلط به اسم آنها پیش گذاشته نشود
  

اسانلو براي به دست آوردن حق تشکل براي      
رسیدن به یـک جامعـه آزاد و   "همه آحاد جامعه و  

 مـسائل سیاسـی مهـم، امـا غلطـی را         "دموکراتیک
 چـرا غلـط ؟ چـون راه کـار و       . کـرده اسـت    مطرح

 اسانلو توان و نیروي طبقه کارگر و سـایر         سیاست
آحاد جامعه را تحت عنوان مقابله با تجاوز خـارجی   

حتی . به زیر پرچم رژیم جمهوري اسالمی می برد        
 ، دو شــیوه و راهبــراي کــسب مطالبــات اقتــصادي 

 یکـی بـا تکیـه بـه خـود        .مقابل ما قرار می گیـرد     
ران و با اعتـصاب و مبـارزه، کـاري کـه خـود            کارگ

کارگران زحمـتکش شـرکت واحـد طـی دو سـال            
گذشته به پیش بردند  و دیگري، وجـه المـصالحه     

حملـه نیروهـاي   "قرار دادن کارگران تحت عنـوان    
 راهی که اسـانلو در ایـن نامـه       ".متخاصم به کشور  

  .جلو می گذارد و باید از این سیاست رو ي برگرداند
 ســالهاي اخیــر و در فرصــتهاي    آنچــه در 

گوناگون مبارزات کارگري  را شاهد بودیم، مطالبات 
اکنـون کـه ایـن    . بر حق و ابتـدائی کـارگران بـود        

مبارزات خواه ناخواه با سیاست آمیخته شده و یقینا 

بدلیل اوضاع سیاسی حاد کشور، بیشتر از اینها هم      
آمیخته خواهد شد، باید پرسید، کدام سیاست براي 

بش کارگري درست است؟ از سیاست نمی شود جن
همانطور که خود اسانلو اعتراف می کنـد    . فرار کرد 

 و "صـنفی تـرین  "کارگران حتی در مبارزه بـراي         
 خواســته هایــشان بــا دولــت و "اقتــصادي تــرین"

مبـارزه بـراي لغـو      . دستگاه سرکوبگر آن طرف اند    
قانون قراردادهاي موقت، جلـوگیري از بیکارسـازي     

اال بردن دستمزدها یا گـرفتن حقـوق معوقـه،    ها، ب 
حق ایجـاد تـشکل هـاي مـستقل کـارگري، حـق             
اعتصاب، تبدیل اول ماه مه به تعطیل رسمی کشور    
به عنوان روز جهانی کارگر، رفـع تبعـیض از زنـان         
کارگر و گرفتن دستمزد یکسان در برابر کار یکسان 
بــدون در نظــر گــرفتن جنــسیت کــارگر ، توقــف  

ات کارگري و آزادي فعاالن دسـتگیر   سرکوب مبارز 
شده جنبش کارگري و خواسته هایی از این دست،   
بسرعت کارگران معترض را دربرابر دولت و دستگاه  

دور ! پـس آقـاي اسـانلو   . سرکوبگرش قرار می دهد  
کردن کارگران از سیاست ضد رژیمی ، نتیجـه اي        
. جز کند شدن لبه تیـز مبـارزات کـارگري  نـدارد        

گران براي رودرو نشدن بـا جمهـوري        دعوت از کار  
اسالمی، یعنی بستن چشم طبقه کارگربر ماهیت و      
عملکرد واقعی رژیم حاکم، یعنی بی طرف کردن و      

یعنی خوشخیال . غیر طبقاتی وانمودن کردن دولت
کردن کارگران در برابـر عامـل ا صـلی اسـتثمار و             

  .فالکت و تیره روزي هایشان
  

 ، ضـد  ، ضـد ملـی    "وحـدت ملـی   "چرا ایـن    
کارگري، ضد زنان، ضد ملیتها و سایر اقشار جامعه         

 نـه تنهـا منجـر بـه     "وحدت ملـی "است؟ زیرا این  
تشکیل سندیکا و آزادي هـاي اجتمـاعی و رهـایی          
زنان و ملیتها نخواهد شد بلکه تنها به حفظ رژیـم       

رژیمی که منـافع و مـصالح   . مرتجع خواهد انجامید 
سـال گذشـته    28سرمایه هاي امپریالیستی را طی  

حفاظت و تامین کرده است ؛ رژیمی که انقـالب را      
سـر بریــده و انقالبیــون را ســرکوب کــرده اســت؛  
ثروتهاي کشور را چوب حراج زده است؛ اقتـصاد را       
بـه نفــع ســرمایه هـاي امپریالیــستی و مطــابق بــا   
دستورات صندوق بین المللی پول بـه پـیش بـرده        

یـن  است؛ از خصلت عقب مانده و تـک محـصولی ا       
اقتصاد براي ادامه سلطه امپریالیسم و منافع طبقات 
سرمایه دار و زمیندار بزرگ ایران را حفاظت کـرده      

وحدت با چنین رژیمی ؛ معنایی جز خیانـت      . است
 زحمتکـشان و  ، منـافع کـارگران  –به منـافع ملـی    

 . ندارد-طبقات مردمی کشور
  

مشخصه سیاسـت مـستقل و ملـی در ایـران         
سم چیزي نیـست جـز تـالش      تحت سلطه امپریالی  

براي تحقق خواسته هاي پایه اي و اساسی و مبـرم   
در این مشخـصات  . کلیه طبقات و قشرهاي مردمی   

دو شعار مهم انقالب دموکراتیک نوین یعنی آزادي      
ایـن آزادي و اسـتقالل   . و استقالل فشرده می شود   

معناي عمیق و گسترده اي دارد و صـرفا دو شـعار         
س بتواند پرچم بخشی از آن مجرد نیست  که هر ک

یا شکلی سطحی و ظاهري از آن را بردارد و ادعاي      
در جامعـه اي کـه    . همراهی با منافع ملـی را کنـد       

بیست و هشت سال رژیم ارتجاع مذهبی بر پا بوده،  
تامین منافع ملی با مسئله تامین آزادي گره خورده    

آزادي به معنـاي  . است و از هم جدا نا شدنی است     
کستن کلیه نهادهاي بوروکراتیک، نظامی،  در هم ش  

امنیتی، سیاسـی و ایـدئو لـوژیکی اسـت کـه ایـن            
حاکمیت بر آنها استوار شـده، بوجودشـان آورده و        

آزادي بـه معنـاي در هـم       . تقویتشان کـرده اسـت    
شکستن سلطه دین بر حکومت و به زیـر کـشیدن     
شبکه عنکبوتی روحانیت شیعه به مثابـه جزئـی از      

 ارتجاعی است؛ یعنی ایجـاد یـک       دستگاه حاکمیت 
نظام سکوالر واقعی کـه دیـن و نهادهـاي مـذهبی          
نتوانند هیچگونه مداخله و نفوذي در سیاستگذاري، 

داشته باشـند؛ آزادي بـه   ... قانون گذاري،  قضاوت   
معناي آزاد شدن کـارگران از قیـد بردگـی مـزدي        
است؛ یعنی در هم شکستن پایه هاي فقر و فالکت    

همه آن لطماتی که نظام سرمایه داري   و بیکاري و    
؛ آزادي به معنـاي آزاد  .می زند توده هاي کارگر     هب

کردن دهقانان از قیود مناسبات عقب مانده و خرد      
کننده اي است که در روستاهاي ایران حاکم است       
و دهقان را مجبور می کند که از روستا فرار کند به 

ه هـاي  امید پیدا کردن کار و یک لقمه نان به زاغـ      
اطراف شهرها پناه ببرد و مجبورش کند فـصل بـه        
فصل دو باره برگـردد و تحـت همـان مناسـبات و             
استثمار ما قبل سرمایه داري بر روي این زمین، در     
آن کوره پزخانه ، پشت دار قالی کار کند تـا شـاید    
بتواند قوت الیموت خود را تامین کنـد؛ آزادي بـه       

ات مردسـاالرانه،   معناي رهایی زنان از سلطه مناسب     
رهایی از سـلطه سـنت و عـادت و مهمتـر از همـه         
سلطه دستگاه سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک حاکم        
که مردساالري را توجیه و تقدیس می کند و به آن 
قانونیت و مشروعیت می بخـشد اسـت؛ آزادي بـه            

از سـلطه  سـتم  معناي این اسـت کـه ملـل تحـت         
 رهـا  فارس و دولت مرکزي آن    حاکمیت شوونیسم   

، و حق تعیین سرنوشت تا حد جـدایی را بـه     شوند
  .دست آورند

  
  هر گونه وحدت  ملی که فاقـد پایـه هـاي         
اساسی آزادي باشد، یک اتحاد ملی واقعی نیـست و   

همانطور که تاریخ ثابـت   . صرفا یک ظاهر ملی دارد    
 قالبی، فقـط  "وحدت ملی "کرده است این شکل از    

ول تبلیغـات  زیر تیع شمشیر دولت ارتجـاعی و حـ        
تحمیل کننده و فریبکارانه مذهبی، شوونیـستی یـا    
به اصطالح ناسیونالیستی ارتجاعی می تواند شـکل       

چنین اتحادي نه فقط دروغین ، بلکه موقتی . بگیرد
و ضربه زننده و زیانبار به حـال منـافع تـوده هـاي        

همانطور که جنگ ارتجاعی هشت ساله . مردم است
المی نتیجه اي جـز     عراق تحت جمهوري اس   -ایران

بدبختی، فالکت،اسارت و سرکوب کارگران و دیگر       
  . توده ها را ندارد

  
مقابله با تجاوز آمریکا یک روي سکه سیاست   
صحیح جنبش کارگري و مبـارزه بـراي سـرنگونی         

اگر . جمهوري اسالمی، روي دیگر این سیاست است
این دو را از هم جدا کنیم، حتما جنبش کارگري را 

چـه جمهـوري اسـالمی یـا آمریکـا مبـدل            به دنبال 
  ■ .خواهیم کرد



   ١٠ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                

  همدستی با سرمايه داری بجای مقابله با آن : عاقبت اکونوميسم
   بخش دوم–نقدی بر نظرات ایرج آذرین 

نوشته زیر بخش دوم نقد نظرات ایرج آذرین    
بخش .   می باشد” اتحاد سوسیالیستی کارگري"از  

در .  درج شـد 31اول این نقد، در حقیقـت شـماره    
 بـه  "بیراهه سوسیالیسم"آغاز روي مقاله اي به نام  

) 85هشت  اردیب-22نشریه بارو شماره   (قلم آذرین   
 تمرکـز  نظرات محسن حکیمـی، بر نقدي است که  

قصد داشتیم، سلسله نقـدهاي خـود را بـر       . کردیم
اما در ادامه مجبـور   روي همان مقاله متمرکز کنیم   

شدیم فراتر رفته و به مهمترین اثر آذریـن، کتـابی     
تـاریخ انتـشار    ("چشم انداز و تکالیف"تحت عنوان  

  . نیز رجوع کنیم) 1379سال 
  
ي بخش دوم از نقدمان، موضوع استراتژي     برا

 از آنجـا کـه موضـوع    .سیاسی را نشانه کرده بودیم 
رفرمیسم با استراتژي سیاسی ارتباط مستقیم دارد        
و آذرین مدعی است کـه پایـه هـاي عینـی تولیـد        
رفرمیسم در جنبش کارگري و راه مقابلـه بـا آن را     
تبیین کرده است، بجاست که در ابتدا بـه بررسـی      

  .عیت این مدعا بپردازیمواق
  مقدمھ 

یکی از موضوعاتی که آذرین در نقد حکیمی       
پــیش مــی کــشد، مــسئله رفرمیــسم در جنــبش  

هـر دوي اینهـا   . کارگري و طریق مقابله با آن است 
ــی ( ــن و حکیم ــرایش   ) آذری ــحبت از گ ــی ص وقت

رفرمیــستی در جنــبش کـــارگري مــی کننـــد،    
عجیـب  . منظورشان گـرایش سندیکالیـستی اسـت     

 ،است که در تعیـین شـاخص هـاي رفرمیـسم      اینج
 سیاست انقالبی در قبال قـدرت  ،هیچیک از این دو  

در حالیکه، . سیاسی حاکم را محک قرار نمی دهند   
رفرمیسم بیش از هر چیز ناظر بر موضع و روش هر 

حاکم و روندهاي  سیاسی  گرایش نسبت به قدرت     
سیاسی است که صحنه کالن اجتماعی را رقم مـی   

د کـردن معنـاي رفرمیـسم بـه گـرایش       محدو. زند
 دور کردن اذهان از محتواي سازش     ،سندیکالیستی

طبقاتی است کـه مـی توانـد در اشـکال گونـاگون         
البته، نیت مقابله با . منجمله سندیکالیسم بروز یابد  

رفرمیسم در جنبش کارگري از سوي آذرین، قابـل   
اما بدون داشتن سیاست انقالبـی در  . قدردانی است 

مسائل سیاسی کـالن کـه صـحنه سیاسـت         زمینه  
جامعه را اشغال می کنند، بدون تالش براي تبدیل     
این سیاست انقالبی به سیاست مـسلط در جنـبش    
کارگري، مقابله با رفرمیسم امکان ندارد و مانند آب 

  .در هاون کوبیدن است
م   دل جدی   د توس   عھ اقت   صادی و پای   ھ  

  ھای عینی رفرمیسم
شته هاي دیگر، آذرین   در این مقاله و نو     

  "اکثریت"جریان سندیکالیستی وابسته به سازمان      
. را جریان رفرمیستی در جنبش کارگري می خواند  

ــان سندیکالیــستی کــه پــروژه مــشترك   ایــن جری
 حکومت یعنـی    "اصالح طلبان " و جناح    "اکثریت"

حزب مشارکت است، در واقع تالشـی اسـت بـراي        
 جنـاح از  شکل دادن سـندیکاهاي زیـر نفـوذ ایـن         

هیئت حاکمه در مقابل جناح دیگر که بر شوراهاي  
  . اسالمی کار و خانه کارگر تسلط دارد

  
 مـی  "چشم انداز و تکـالیف   "      آذرین در کتاب    

ــد"گویــد ایــن یــک   در جنــبش "رفرمیــسم جدی
وي سعی می کند پایه هـاي عینـی      . کارگري است 

 را در ایران امروز نشان داده      "رفرمیسم جدید "این  
  .و تاکتیکها و شعارهاي مقابله با آن را ارائه دهد

    
       او می گوید، پایه هاي عینی رفرمیسم جدید       
در جنبش کارگري، بـا چـرخش در مـدل توسـعه        
اقتصادي ایران و راه افتادن خط تولید جدیدي که       

وي ، .   دارد، بوجود آمده اسـت   "رو به بازار خارج   "
اقتصاد ایران را  ،معتقد است این مدل توسعه جدید  

و موجب شـکل  )  1(در بازار جهانی ادغام می کند     
گیري یک قشر نازك در طبقه کارگر می شود کـه    
امتیازاتی نسبت به باقی بخش هـاي طبقـه کـارگر      

مثال، اجازه خواهد یافت در اتحادیـه    . خواهد داشت 
ــافعش را در     ــده و من ــشکل ش ــارگري مت ــاي ک ه

او . آورده کندچارچوب این مدل توسعه اقتصادي بر  
می گوید، گرایش رفرمیستی سندیکالیـستی، مـی         
خواهد این قشر را از بقیه کارگران جدا کرده و آنان 

  )2.(را تبدیل به دنبالچه اصالح طلبان حکومتی کند
  

این مدل اقتصادي اکنون الزم «:        او می نویسد
می سازد تا سرمایه با بخـشی از کـارگران بـصورت     

چنین امري در تاریخ سـرمایه  . دمتشکل مواجه شو  
و بازتـاب آن در جنـبش   . داري ایران بیسابقه است  

. کارگري قطعا بشکل تقویت رفرمیسم خواهد بـود       
رفرمیسمی که اینک یک پایه مادي تازه در الگـوي     

آذرین می )  60ص (» .اقتصادي حاکم خواهد یافت
گوید، این مدل جدید توسعه اقتـصادي، بـه قـشر            

ــارگ ــث کــوچکی از ک ــشکل داده و باع ران آزادي ت
او مـی   ! رفرمیست شدن این کارگران خواهـد شـد       

مسئله اینجاست که این الیه از کـارگران     « : نویسد
اکنون واقعـا مـی تواننـد در مـتن ایـن نظـام و در            
عملکرد عادي این نظام منافع کوتاه مـدت خـود را     

امیدواري واقع بینانه   تعقیب کنند و به تحققش      
 این پایه جدیدي براي رفرمیسم می داشته باشند و 

   .) تاکیدات از ما است67 -65ص (» . شود
  

البته معلوم نیست به چه دلیل او حکـم مـی           
 "اتحادیه"دهد که این نوع توسعه اقتصادي نیازمند 

است و امکان تحقق منافع این قشر کوچک در متن 
فقط نگـاهی بـه پـروژه    . این نظام را فراهم می کند 

یه کافی است تا ببینیم حتا بخش هائی که بر عسلو

 شکل گرفته اند بی "مدل جدید توسعه"مبناي این 
حقوقی مفرط را در زمینه تشکل یابی اتحادیـه اي       
به کارگران تحمیل می کننـد و امنیـت سـرمایه را      

در این پروژه . سرنیزه سپاه پاسداران تامین می کند 
ـ        راه هاي صنعتی که توسط سرمایه هاي خـارجی ب

افتاده و کارفرمایان، شرکت هاي خارجی می باشند، 
بـراي شـکاف انـداختن در طبقـه کـارگر از همــان      

در همـین  .   اسـتفاده مـی شـود    ”قدیمی"متدهاي  
پروژه عسلویه طبقه بندي شغلی کارگران بر مبناي   
ملیتهاي مختلف انجام گرفته و دامن زدن به تفرقه   

لـه هـاي   در میان کارگران ملل مختلف یکـی از حی  
کثیف شرکتهاي سرمایه گـذار خـارجی و شـرکاي      

  . ایرانی شان است
  

      البته این واقعیتی است کـه سـرمایه داري در       
کشورهاي تحت سلطه یـک قـشر کـارگري کـه از         
ثبات شغلی و رفاه بیشتري نسبت بـه بقیـه اقـشار        

شکاف . طبقه کارگر برخوردار است بوجود می آورد  
ل هـاي توسـعه ي قبلـی    هائی از این قبیل در مـد     

در اقتصاد نفتی . ایران نیز بوده و همواره خواهد بود
ایران، کارگران شرکت نفت از ثبات شغلی و رفاهی    
. باالتراز بقیه اقـشار کـارگري، برخـوردار بـوده انـد       

  جدیدي روبرو   ”عینی"بنابراین ما با هیچ موقعیت      
سرمایه همواره و مرتبا ایـن الیـه بنـدي و      . نیستیم

. ف هاي درون طبقه کارگر را بوجود مـی آورد       شکا
اما همزمان شکاف بزرگ و خـصمانه طبقـاتی هـم          

یعنی شکاف میان طبقه کـارگر و     . بزرگتر می شود  
دیگر زحمتکشان با نظام اقتصادي و سیاسی حاکم      

با اتکاء به این شکاف اسـت کـه  مـی         . و دولت آن  
توان نه تنها طبقه کارگر را متحد کرد بلکه اتحـاد       
بزرگی میان طبقـه کـارگر و دیگـر زحمتکـشان و           

آگـاهی طبقـاتی و   . ستمدیدگان جامعه ایجاد کـرد   
مبــارزه سیاســی، عنــصر تعیــین کننــده در ایجــاد 

هـر گونـه   . وحدت بر پایه این شکاف طبقاتی است    
کم بهائی به ایـن واقعیـت، افتـادن در چالـه هـاي        
بیشماري است که سرمایه داري با کارکرد خود و یا 

  .دانه بوجود می آوردعام
  

 در طبقه "رفرمیسم"       درك یا تعریف آذرین از 
کارگر این است که قشر مرفـه تـر و بـا ثبـات تـر            
کارگران، حساب خود را از بقیه طبقه کارگر که در  
شرایط بی ثباتی و فالکت و فقر بیشتري دست و پا 
می زنند، جدا می کند و بجاي پیوسـتن بـه بقیـه         

ارزه براي مطالباتی عمـومی، بـدنبال    کارگران در مب  
سندیکالیـسم و تحقــق منــافع اقتــصادي خــود در  

باید بگوئیم که ایـن    . چارچوب نظام حاکم می رود    
همـانطور کـه از    . فقط یک شکل از رفرمیسم است     

خط آذرین خواهیم دید، رفرمیستها حتا سعی مـی   
کنند کارگران الیه هاي پائینی طبقه کارگر را نیـز      

 بکشانند و براي اینکار از شـکاف هـاي     به رفرمیسم 



١١صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره
تا زمانی کـه ایـن نظـام      . دیگري استفاده می کنند   

پابرجاست میان گـرایش رفرمیـستی و انقالبـی در         
. درون طبقه کارگر کشمکش و جدل خواهـد بـود          

گرایش رفرمیستی همواره تالش خواهد کرد تـا بـا      
دامن زدن به انگیزه هـاي فـردي، بخـشی و عقـب      

ن کارگران و مهمتر از آن با سیاسـت     مانده  در میا   
ایـن  . زدائی از جنبش کارگري، در آن شکاف اندازد 

یکی از فعالیت هاي عمـال سـرمایه داري در میـان     
وقتی که انقالبیون به سیاست هاي      . کارگران است 

ــاتی را   ــارزه طبق اکونومیــستی در مــی غلتنــد و مب
محـدود بـه مبـارزه اقتــصادي بـراي ارتقـاء ســطح      

کنند، نه می توانند طبقه کـارگر را در  معیشت می   
ــرایش    ــا گ ــه ب ــد کننــد و ن ــاتی متح ــارزه طبق مب

  .رفرمیستی مقابله کنند
  

      اما آذرین از دایره باطل اکونومیسم نمی تواند       
مقابله بـا  «:  بیرون بیاید و بر آن پافشاري می کند      

این رفرمیسم نیز نمی تواند فقـط از طریـق اشـاعه     
امـري کـه قطعـا الزم    (م گیـرد  آگاهی طبقاتی انجا  

نفـس طــرح و تبلیــغ  ) ... اسـت امــا ناکـافی اســت  
مطالبات براي طبقه ناکافی است، چرا کـه معـضل        
اصلی فقدان خودآگاهی طبقاتی نزد توده کـارگران   

» .نیست بلکه وجود یک شکاف عینی در طبقه است
  ) 78 و 77ص(

  
  ”فقدان آگاهی طبقاتی"       حال که معضل اصلی 

 گــرایش "ت، آذریـن تکـالیف تـازه اي بـراي     نیـس 
  تعیین می کند؛ تکلیفی بس ”سوسیالیسم کارگري

او مـی گویـد، بـراي مقابلـه بـا ایـن       ! حیرت انگیـز  
  ”گـرایش سوسیالیـسم کـارگري   "رفرمیسم جدید،  

!  این شکاف عینی جدید را پر کنـد   "در عمل "باید  
آذرین می گوید، این گرایش بایـد بـه وراي طـرح            

 اقتصادي رفته و در مورد نرخ مبادله ارزي    مطالبات
و تمرکز سرمایه هاي کوچک و باالخره مدل توسعه 

شـکاف  "اقتصادي، مبارزه کارگري راه اندازد تا این       
بطور خالصه، خط  .   پر کند”عینی"  را بطور ”عینی

باید به بزرگ شـدن و     : و استدالل آذرین این است    
ک کرد تمرکز و سودآوري سرمایه هاي کوچک کم   

زیرا وقتی سرمایه هاي کوچـک، متمرکـز و بـزرگ      
شوند، کارگران واحدهاي کوچک نیز زیر سقف یک 

 بدین ترتیب پر شدن سرمایه بزرگ گرد می آیند و
شکاف میان سرمایه داري بزرگ صنعتی و سـرمایه     
ــایینی   ــاالیی و پ ــشرهاي ب ــان ق هــاي کوچــک، می

رگر کارگران نیز پر می شود و بهتر میتوان طبقه کا
   !را متمرکز کرد

  
، کمک به تمرکز سـرمایه     "تکلیف"اگر  !       عجبا

هاي کوچک و تعیین  نرخ مبادله ارزي و ارائه بدیل 
مدل اقتصادي به سرمایه داري است، چـرا آذریـن           
سـراغ طبقـه کـارگر آمـده اسـت؟ بواقـع آدرس را       

اما آذرین دست بر دار نیست و . عوضی گرفته است 
 بـورژوائی بـر   "تکـالیف "ري حتما می خواهد یکـس  

عهده فعالین جنبش کارگري بگذارد  و به آنان قول 
 هـم بـه نفـع کـارگران     "تکالیف"می دهد که این    

وي می . است و هم به نفع جناحی از سرمایه داران  
گوید، کارگران باید گاه طرف یک بخش از سرمایه       

او مـی  . داران و گاه طرف جناحی دیگـر را بگیرنـد      
 سوسیالیستی در طبقه کارگر بایـد       گرایش«: گوید

در پروسه شکل گیري الگوي اقتـصادي جدیـد در       
منظورم را با یک مثـال بیـان     . ... ایران مداخله کند  

بـر خـالف تبلیغـات نئـولیبرالی، یکـی از       : می کنم 
ملزومات ادغام در بازار جهانی ابدا سـپردن تعیـین         

 و میتوان. ... نرخ مبادله ارزي به عملکرد بازار نیست
می باید از زاویه منافع طبقه کارگر بـا سـقوط آزاد       
نرخ مبادلـه ارزي مخالفـت کـرد و مـثال خواسـتار          
تضمین تثبیت آن توسط دولت در یک سطح معین 

اما همین اقدام از جانب آن بخـش از سـرمایه       . شد
که تولیدش براي بـازار داخلـی وابـسته بـه واردات       

طـرح  کاالي سرمایه اي است نیـز مفیـد اسـت، و            
چنین خواسته اي از جانب کارگران مورد حمایـت        

یا به عبارت دیگر، اگر بخواهم . آنها نیز قرار میگیرد
منظورم را بشکل پرووکاتیو بیان کنم، طبقه کارگر       
میتواند در مـوارد معینـی در قبـال اختالفـاتی کـه       

مـالی وصـنعتی،    (میان بخشهاي مختلـف سـرمایه       
صـادراتی و  دولتی و خصوصی، داخلـی و خـارجی،       

بر سر سیاستهاي اقتصادي  ) بازار داخلی و جز اینها    
مشخصی در میگیرد بی تفـاوت نمانـد و برحـسب          
منافع خود در این یا آن مورد، وزن خـود را پـشت      

» . ... سر این یا آن سیاست اقتصادي معین بیندازد  
  )80ص (

  
      اگر این، دعـوت کـارگران بـه دنبالـه روي از             

نافع آنان نیـست، پـس چیـست؟    سرمایه داران و م  
تمام دغدغه سندیکالیسم دقیقا همـین اسـت کـه          
میان منافع کارگران و سرمایه داران وجه اشـتراکی   

وجـه  "یافته و سیاست هـاي خـود را بـر روي آن            
آیا این تحلیل بدیع اقتصادي  در .  بنا کند"اشتراك

شـکاف هـاي عینـی جدیـد در طبقـه           "مورد بروز   
وجوه اشتراك منافع میـان   براي جستجوي    "کارگر

کارگران و جناحی از سرمایه داران نیست؟ قضاوت       
  .را بعهده خوانندگان می گذاریم

  
 "تکالیف تـازه "      آذرین براي موجه جلوه دادن     

خود،  شروع به جلـب تـرحم بـراي سـرمایه داران      
کوچک می کند و در نقش داور میان سرمایه داران  

او مـی  . می شـود کوچک و مطالبات کارگري ظاهر   
معضل، همخوانی یـا نـاهمخوانی مطالبـات        «: گوید

بـه ایـن دلیـل     . کارگري با سودآوري سرمایه است    
ساده که در شرایط حاضر و در مثال معین مـا اگـر    
تحقق مطالبات کارگري در کارگـاه هـاي تولیـدي         
کوچک سودآوري آنها را نقـض کنـد ایـن واحـدها       

مـساله  « ومی گوید،   ) 83ص  (» .تعطیل می شوند  
اینجاست که تحقق مطالبات کارگري با ادامـه کـار    

ــاي کوچــک در  ــی کارگاهه ــکل فعل ــوان ش  همخ
آذرین پیشنهاد می دهد که براي ) 85ص (» نیست

شکل "  کرد و ”دخالتگري" باید  "همخوان کردن "
دو راه بیـشتر  : او مـی گویـد  .   را عوض کـرد  ”فعلی

یــا بـراي حفـظ شــغل بایـد بــه    «. متـصور نیـست  
یا باید راهـی بـراي   ... وري کارگاه رضایت داد   سودآ

عملی کردن تغییر تکنولوژي در این شاخه صنعت         
راه دوم مسیري است که طبقه کارگر می         . ... یافت

منظـور مـن از تکـالیف      ... تواند برایش مبارزه کنـد    

جدید در دوره حاضر دقیقا پـرداختن بـه اینگونـه            
  )86(» .عرصه هاست

  
 می شود که  به کمک دولـت            اما اینجا متوجه  

پس به فعالین جنبش کـارگري مـی     ! هم نیاز دارد  
 آنـست کـه بـه     "تکالیف تازه"گوید، بخشی از این    

دولت هم پیشنهاد دهند که به تمرکز سرمایه هاي  
 "تکـالیف تـازه   "معلوم نیـست    ! کوچک کمک کند  

براي متشکل کردن کارگران است یا سرمایه داران       
ایـن امـر بـدون    « : ی گویـد   ببینید چه م  ! و دولت 

تمرکـز  . تمرکز سرمایه هـاي آنـان ممکـن نیـست        
سرمایه اشکال مختلفی می تواند بخود بگیـرد کـه       

بطور نمونه، دولـت  . همه آنها از نظر عینی مقدورند 
می تواند این شاخه را موظف به ادغام سرمایه ها و      
تمرکز تولید در واحدهاي بزرگ کند، و خـود نیـز        

یک ... ه آنها کمک کند یا وام بدهد    میزان معینی ب  
راه دیگر هم اینست کـه دولـت خـود راسـا ادغـام          
سرمایه و تمرکز تولید این شـاخه را انجـام دهـد و     
مدیریت را نیز از صاحبان کارگاه ها بگیرد و بـراي          

یـک راه دیگـر اینـست کـه      ... آنها سهام صادر کند   
  )86ص (» ...دولت 

ن از طریـق خـود         در اینجاست که حکم  آذری 
در ایـران امـروز، رفرمیـسم      : وي به اثبات می رسد    

  !جدید واقعا از جنس دیگري است
  

       اینکه آذرین با چنین رفرمیسم افسارگسیخته 
اي چگونه خود را قهرمان مقابلـه بـا رفرمیـسم در        
جنبش کارگري قلمـداد مـی کنـد، خـود معمـائی        

م سوسیالیــس"و بـدتر آنکـه ایـن حرفهـا را     . اسـت 
 "تکالیف تـازه "دغدغه  هاي   .   می خواند   ”کارگري

بوضوح دغدغه هاي بورژوازي لیبرال و سرمایه هاي  
با این حرفها معلـوم نیـست بـه چـه      . کوچک است 

جهت او حـساب خـود را از سندیکالیـستهائی کـه         
نقش مشاور دولت را بازي می کنند جدا می کنـد؟   
 حرفهاي آذرین آنقدر خود افشاگر است که نیـازي     

ما امیدواریم آذریـن  . به تجزیه و تحلیل آنها نیست    
  . را بدور افکند"تکالیف تازه"بخود آید و این 

  
او در وارونه جلوه .        اما آذرین پافشاري می کند

دادن محتـواي طبقـاتی تکـالیف تـازه اش، بــدعت     
ــه   نــپ در "تــاریخی مــی تراشــد و آن را ملقــب ب

به یک معنـا   «: او می نویسد  .   می کند  "اپوزیسیون
می توان گفت که تکالیف جدیـد مـا را مـی تـوان         

» . در اپوزیسیون دانست"نپ"معادل ضروري شدن 
  )89ص (

 سیاستی اسـت  "سیاست اقتصادي تازه "     نپ یا   
.  در روسیه پیش گذاشـت   1921که لنین در سال     

این سیاست از سوي دولت دیکتاتوري پرولتاریـا در   
عقب نـشینی در    کشور سوسیالیستی شوروي، یک     

زمینه اقتصادي محسوب می شد زیرا براي سرمایه       
داران خصوصی در یکسري حیطه ها امکان فعالیت    

اما این سیاست عقـب   ) 4. (و استثمار را فراهم کرد    
نشینی را دولت پرولتاریا تحت کنترل خود و بـراي    

تالش براي عملـی کـردن    . مدت کوتاهی انجام داد   
کـه طبقـه کـارگر     همان سیاست ها، در شـرایطی       

ــاب یعنــی   ــدارد، رویزیونیــسم ن ــدرت سیاســی ن ق



   ١٢ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                
  . سوسیالیست در حرف و بورژوا در عمل است

  
       آذرین با یک تـن سریـشم هـم نمـی توانـد            

 لنـین  "نـپ " خـود را بـه سیاسـت        "تکالیف تازه "
بچسباند و هر چه بیشتر براي اینکـار تـالش کنـد        

و بیشتر در باتالق راست ترین شکل رفرمیـسم فـر          
  .خواهد رفت

ــان مــدعی   ــن کماک ــه آذری ــا "       البت ــه ب مقابل
 است و در انتهاي کتاب گوئی کـه ایـن         "رفرمیسم

مشخصه رفرمیـسم  «: حرفها یادش رفته می نویسد  
این است که این رفرمها را نه از طریق مبارزه علیـه    
ــق    ــه از طری ــرمایه داران بلک ــرمایه و س ــافع س من

 تعقیـب مـی کنـد    همکاري با سرمایه و سرمایه دار 
  . این  وصف حال خودش است) 208ص (» ...
  

      بازهم بـراي ایجـاد تـوهم در مـورد محتـواي         
در مقطعـی از  «: طبقاتی خطش وعده می دهد کـه  
) طبقـه کـارگر را  (مبارزه همه این رفرمها باید او را       

قادر به انجام انقالب اجتماعی و برانـداختن اسـاس     
 که البته این وعده از ».نظام اقتصادي کارمزدي کند

جنس بزك نمیر بهار میاد کمپوزه با خیار می آیـد    
 هرگز نمی "مقطع"در نظام فکري آذرین این . است
این خط فکري در هر عرصه اي غلبه یابد، نه . رسد

  چیزي باقی می مانـد و    ”انقالب اجتماعی "از تاك   
  .نه از تاك نشان

  
  ”تیگـرایش سوسیالیـس   "     براي اینکـه فعـالین      

منظور آذرین را خوب بفهمند او باز هم توضیح می   
ــه   ــد ک ــی کن ــد م ــرایش «:  دهــد و تاکی ــراي گ ب

سوسیالیستی در شرایط حاضر مبـارزه طبقـاتی در       
ایران نه نفس تالش براي ایجاد تشکل هاي مستقل 
کارگري، و نه حتی مطالبـات جـامعتر و رادیکـالتر        

. ندخط فاصل با گرایش رفرمیستی را ترسیم نمی ک
در شرایطی که رفرمیسم مـی توانـد وعـده تحقـق        
ــشري از    ــراي ق ــارگري را ب ــات ک ــی از مطالب برخ
کارگران به استقرار مدل جدید توسعه اقتصادي در   

گرایش سوسیالیستی نیز می باید ... ایران گره بزند 
 بـه  منوطبتواند تحقق مطالبات اقتصادي فوري را      

 – 217ص (» .اقدامات آلترناتیو دیگري قرار دهـد     
پیش : که نتیجه اش این می شود). تاکید از ما است

بسوي مبارزه براي بزرگ و متمرکز کردن سـرمایه       
  ”گرایش سوسیالیـستی "شکاف میان   ! هاي کوچک 

او . آذرین و سوسیالیسم واقعی، بواقع پرنشدنی است
هر چقدر هم اسم هاي پر طمطراق دوال پهنا مانند     

  ”یـسم کـارگري  سوسیال"  و ”کمونیـسم کـارگري  "
براي نامگذاري جهان بینی و مـشی سیاسـی خـود      
انتخاب کند بازهم در حقیقت ماجرا که این نه یک  
خط سوسیالیستی بلکه یک خـط کـامال بـورژوائی         

  . است، تغییري بوجود نمی آورد
ك  سی ك  ھ مث  ل ھ  یچكس     " در انتظ  ار  

 "نیست
مدل جدیـد  "       آذرین پیش بینی می کند این     

  پی آمـدهاي مهـم دیگـري نیـز      ”ديتوسعه اقتصا 
یکی آنست که موجب تجدید ساختار دولـت        . دارد

در ایران شده  و دولت از دولت رانت خواران وابسته 

او . به قدرت، تبدیل به دولت سرمایه داران می شود
تاکید می کند که، به این ترتیب براي اولین بار در     

.  دولـت بوجـود مـی آیـد     "حالت کالسـیک  "ایران  
ه گیري دیگر او این است کـه بـا ظهـور ایـن         نتیج

، چیدمان صحنه مبارزه طبقـاتی     "حالت کالسیک "
عوض می شود و براي اولین بار طبقه سرمایه داران 
و دولت در یک طرف قرار می گیرند و کارگران در         

مبارزه طبقـاتی  «به نظر او،  این اتفاق،  . طرف دیگر 
یـک  : درا در ایران باالجبار سرراست تر خواهد کـر      

طــرف طبقــه کــارگر خواهــد بــود و طــرف دیگــر  
و این حالت کالسیکی است که . بورژوازي و دولتش

تازه تمامیت تئوري سوسیالیسم  را در ایران بطـور       
 203ص (» .روزمره موضـوعیت عینـی خواهـد داد       

  )5) (چشم انداز و تکالیف
  

  :       این تحلیل چند ایراد بسیار مهم دارد
درستی از دولت تحلیل آن است که        ایراد اول 

تحـت  (در کشورهاي تحـت سـلطه ي امپریالیـسم     
این . ارائه نمی دهد  ) سلطه ي سرمایه داري جهانی    

ــت در     ــصادي دول ــش اقت ــه نق ــت ک ــی اس واقعیت
کشورهاي تحت سلطه با نقش اقتصادي دولـت در       

 تفــاوت هــاي ،ســرمایه داري پیــشرفتهکـشورهاي  
ــسی . کیفــی دارد ــا، ایــن تفــاوت ب ار کالســیک و ام

متعارف و منطبق بـر جایگـاه هـر یـک از اینهـا در          
. تقسیم کار اقتصادي سـرمایه داري جهـانی اسـت         

دولت در کشورهاي تحت سلطه مستقیما کـارگزار         
 در اقتصاد پایگاه توزیع صدور سرمایه امپریالیستی و

بخش بزرگی از این صدور سرمایه در       . داخلی است 
و وام هاي خـارجی  ایران به شکل درآمدهاي نفتی      

در کشورهاي تحـت سـلطه،  سـرمایه هـاي          . است
انحصاري بزرگ بـومی فقـط در ارتبـاط بـا قـدرت         
. سیاسی حاکم و امتیازات قدرت، شکل می گیرنـد      

 –رجوع کنید به برنامه حـزب کمونیـست ایـران       (
 در باره شکل گیـري دولـت نیمـه     159ص  . م.ل.م

  )مستعمراتی در ایران
  

 مائوئیستها نام این سرمایه داري         بهمین دلیل
این چیزي . را سرمایه داري بوروکراتیک می گذارند  

هر .   می نامند”رانت خواري"است که برخی آن را  
چند سیاست هاي نئولیبرالی جدیـد کـه سـرمایه           

 به "گلوبالیزاسیون"داري امپریالیستی در چارچوب 
کشورهاي تحت سلطه دیکته می  کند، خواهان کم 

نقش اقتصادي دولت است اما این  به معناي کردن  
  یا شـکل گیـري سـرمایه      ”رانت خواري "برچیدن  

هاي انحصاري بزرگ بـا پـشتوانه امتیـازات دولتـی       
  .نیست

       این ساختار، سرمنشاء تناقضات متعدد بـراي       
شـکل  . دولت هاي کشورهاي تحـت سـلطه اسـت         

ــشقاق در   ــائی اقتــصادي و ان ــدهاي مافی گیــري بان
 یکی از پی آمـدهاي آن اسـت کـه        حاکمه  طبقات  

بعالوه، سرمایه هاي . بحران هاي سیاسی می آفریند
کوچک همـواره در معـرض فـشارهاي گونـاگون از        
سوي دولت بوده و بعناوین مختلف میدان فعالیـت       
ــاي     ــرمایه ه ــصارگري س ــط انح ــا توس ــاي آنه ه
. بوروکراتیک و سیاست هاي دولت محدود می شود 

ها، از زاویه انقالب، این اسـت  جنبه مثبت این تضاد  

که یکی از منابع تولیـد بحـران در دولـت طبقـات        
حاکمه است و هر چه دشمن بحرانی تر شود براي     

اما جنبه منفی هم دارد زیرا  در    . انقالب بهتر است  
صحنه مبارزه طبقـاتی اغتـشاش ایجـاد مـی کنـد             

 دولـت را  "اپوزیـسیون "بطوریکه اغلـب، بخـشی از    
  تـشکیل    ”ناراضی"قات ارتجاعی   بخش هائی از طب   

همین مسئله، یکی از پایـه هـاي عینـی       . می دهند 
در شکل توهم به جناح هائی   (براي نفوذ رفرمیسم    

در جنبش چپ و ) از هیئت حاکمه یا سرمایه داران 
  . کارگري و جنبش هاي اجتماعی گوناگون است

  
 ایده "انتظار"       ایراد دیگر این تحلیل آنست که 

، "حالـت کالسـیک   "بـراي شـکل گیـري       آلیستی  
پوششی می شود براي اي موجه جلـوه دادن یـک         

غیـر  "خط غیر انقالبـی و بـورژوائی بـراي حـاالت          
  . "کالسیک

       ایراد بسیار مهم دیگر این تحلیل آن است که، 
پایه هاي عینی تئوري سوسیالیـسم را تقلیـل مـی       
دهد به یک تصویر ابتـدائی و غیـر واقعـی از صـف         

یک طرف طبقه کـارگر  "(ئی ها و مبارزه طبقاتی  آرا
 )."خواهد بود و طـرف دیگـر بـورژوازي و دولـتش         

صحنه مبـارزه طبقـاتی در هـیچ نقطـه از تـاریخ و         
جهان اینقدر تر و تمیز و بی درد سـر کـه آذریـن          

  ”موضوعیت عینی"آذرین . دوست دارد، نبوده است 
 را "تمامیت تئـوري سوسیالیـسم در ایـران      "یافتن  

امـا  . نوط به ظهور این حالت کالسیک مـی کنـد        م
  ”موضوعیت عینی"تئوري سوسیالیسم، براي اینکه    

 مـورد نظـر   "حالـت کالسـیک   "ظهوربیابد، نیاز به    
 زیرا تضاد اساسی عصر سرمایه داري،   .آذرین، ندارد 

هر ثانیه و در هر نقطه جهـان، بـه آن موضـوعیت        
پایه عینـی تفکـر سوسیالیـستی و        . عینی می دهد  

برنامه انقالب سوسیالیـستی  تـضاد اساسـی عـصر        
تضاد میـان تولیـد اجتمـاعی و    : سرمایه داري است  

. تصاحب خصوصی که همیشه در حال تشدید است
با هر چه شدیدتر و فراگیرتر شدن این تضاد، یعنی 

 و  از یـک سـو  با هر چه اجتماعی تر شـدن تولیـد        
 از سـوي  خصوصی تر شدن کنترل محصول تولیـد  

 –هد حادتر شدن مبارزه طبقاتی هستیم     ، شا دیگر
بنـابراین،  .  چه در مقیاس جهـانی و چـه در ایـران    

اصال الزم نیست منتظر آن زمانی باشیم که آذرین         
تـازه تمامیـت تئـوري    "قول می دهد با ظهـور آن،   

سوسیالیسم را در ایران بطـور روزمـره موضـوعیت           
   ".عینی خواهد داد

   
  ”سیک سرمایه داري حالت کال "آذرین دنبال          
حالـت کالسـیک سـرمایه داري آن        اما تنها   . است

است که در هر چرخش سرمایه داري، ایـن تـضاد         
حالـت  . اساسی عصر سرمایه داري حادتر می شـود   

بطور خـشونت  سرمایه داري که  کالسیک آن است  
بار و پر هرج و مرج زندگی بشر را در اقـصی نقـاط     

دهـد و تبعـات   جهان سازمان و تجدید سازمان می  
خود را در هزار و یک شکل آشکار مـی کنـد و راه           

ما . حل سوسیالیستی و کمونیستی را فریاد می زند   
با یک نظام تولیدي بسیار پیچیده جهانی سر و کار    
داریم که هرگز به آن تصویر ساده آذرین که یـک        
طرف کارگران و طرف دیگـر بـورژوازي و دولـتش            



١٣صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره
نوع دخالتگري  تنها  .خواهند ایستاد، نخواهد رسید

که صحنه مبارزه طبقاتی را از حالـت اغتـشاش در         
آورده و قطب بندي مساعد به حال طبقه کـارگر و       
انقالب پرولتري بوجود می آورد، دخالتگري سیاسی 

ــت  ــی اس ــبش   . انقالب ــستها در جن ــه کمونی وظیف
.  تقویت سیاست انقـالب پرولتـري اسـت         ،کارگري

ا باید بعنـوان یـک    مبارزات اقتصادي طبقه کارگر ر    
مدرسه تعلیم جنگ طبقاتی سازمان داد امـا بـراي         
اینکه واقعـا بـه مثابـه یـک مدرسـه تعلـیم جنـگ          
طبقاتی خدمت کند، باید بطور زنده و پویا آن را با       

هر سیاست دیگر موجب  . سیاست انقالبی پیوند زد   
قطب بندي هاي مساعد به حال بـورژوازي خواهـد      

.  هم نبایـد شـک کـرد      در این مسئله، ذره اي    . شد
اوضاع عاجل ایران بیش از همیشه عملی کردن این  

  .نوع دخالتگري را طلب می کند
شکست ھای متعدد انقالب جھانی یک      

  پایھ عینی مھم برای نفوذ رفرمیسم
شکل عمومی رفرمیسم در جنبش کارگري،           

هدف چیزي : اکونومیسم است که شعارش این است
امروزه، در شرایطی که   ! است که امروز ممکن است    

یک دوره مبارزه براي انقالبات سوسیالیـستی تمـام      
شده است بدون آنکه حتا یک کشور سوسیالیستی      
در این جهان باشد، این رفرمیسم خود را متکی بـر   

اینکـه بـه پیـروزي رسـاندن       : یک واقعیت می کند   
انقالبات پرولتري، امـري بـسیار پیچیـده و سـخت        

ه از سـختی هـاي انقـالب،       رفرمیستها همیش . است
براي موجه جلوه دادن خط رفرمیستی سـودجوئی      

  .می کنند
       بر خالف آنچه اکونومیستها فرض می کننـد،   
تاریخ و تئوري براي توده هاي کـارگر بـسیار مهـم       

بر خالف فرض آنها، ذهنیت توده هاي کارگر  . است
تـاریخ مبـارزه   .  شـکل نمـی گیـرد   "با نداي شکم  "

د باري بزرگ بر اذهان توده هاي مردم    طبقاتی مانن 
شکـست هـا، یـک جمعبنـدي        . سنگینی می کنـد   

: خودبخودي درمیـان مـردم تولیـد مـی کنـد کـه         
واژگون کردن ایـن دولـت امکـان نـدارد؛ پیـروزي           

رفرمیــستها و رویزیونیــستها از ایــن . امکــان نــدارد
گرایش خودبخودي و غلط در میان توده ها حداکثر 

کنند تـا اسـتراتژي خـود را در    سوء استفاده را می   
قهرمـان  "مردم تثبیت کنند؛ گـاه خـاتمی را      میان  

نیروي رهائی " و گاه آمریکا را بعنوان "نجات دهنده
  .  معرفی کنند"بخش

  
بجـز در  (       تجربه نشان داده است که همـواره      

گـرایش غالـب در میـان     ) دوره هاي بحران انقالبی   
 خود با دستگاه توده هاي مردم عبارتست از انطباق    

معموال  اقلیتی از میان تـوده هـاي        . حاکمه و نظام  
مردم منجمله کارگران، گرایش بـه آن دارنـد کـه            

وظیفـه  . بطور فعال و متشکل مقاومت انقالبی کنند  
کلیدي کمونیستها در جنبش کارگري آن است که 
این اقلیت پیشرو را تبدیل به قلـب تپنـده جنـبش     

بدون شکل گیري  . نندسیاسی انقالبی در جامعه ک    
هر چنـد کوچـک امـا    (یک گرایش سیاسی انقالبی  

در جنبش هـاي اجتمـاعی، بهیچوجـه نمـی      ) موثر
منجملـه  (توان تضمین کرد کـه ایـن جنـبش هـا          

باالخره تبدیل به دنبالچه سیاست ) جنبش کارگري
  .هاي این یا آن باند بورژوازي نشوند

  
ري        اگر ضرورت درهم شکستن دولت و برقـرا   

دولت دیکتاتوري پرولتاریا براي ریـشه کـن کـردن     
استثمار و هر گونه ستم، درك نشود؛ اگر ضـرورت      
فعالیت و سازماندهی براي این هدف، درك نـشود؛        
اگر این خط فکري در میان قشر پیشرو کارگران جا 

روز توسط نیفتد؛ اگر مبارزات اعتصابی و اعتراضی ام
این قشر پیشرو به مثابه مدرسـه جنگـی بـراي آن       
جنگ طبقاتی بزرگ در نظر گرفته نشود؛ صحبت از 
مقابله با رفرمیسم در جنبش کارگري، مانند آب در 

بیک کالم، بزرگتـرین معـضل     . هاون کوبیدن است  
طبقه کارگر و اکثریت توده هاي مردم آنـست کـه       

د عمیقا درك طبقه کارگر بای. قدرت سیاسی ندارند  
  !بدون قدرت سیاسی همه چیز توهم است: کند که

 -جایگ   اه ھ   دف در مب   ارزات ام   روز   
  سرنگونی دولت و خط رفرمیستی

        نزد آذرین، مقابله بـا رفرمیـسم در جنـبش        
کارگري، ربطی به متصل کردن مبـارزات امـروز بـا     
. هدف سرنگونی قهرآمیز دولت طبقات حاکم ندارد    

سم یعنی قفل کردن مبارزات توده در حالیکه رفرمی
در چارچوبـه نظـام     ) منجمله کـارگران  (هاي مردم   

این کار می تواند با عناوین . سیاسی اقتصادي حاکم
و ظواهر راست یا با عنـاوین و ادعاهـاي بـه ظـاهر             

فرقی در ماهیت امـر نمـی   . مارکسیستی انجام شود 
برخی با این ادعا که مبـارزه سیاسـی بایـد از         . کند

 مبارزه اقتصادي کـه از همـه چیـز بـه قلـب          درون
کارگران نزدیک تر است بجوشد و بیرون آید، ایـن     
کار را می کنند و برخی دیگر بـا موعظـه در مـورد     
اینکه اکنون، اوضاع غیر انقالبی حـاکم بـر جامعـه         

زمینی "است، پس باید تاکتیکهاي غیر انقالبی که         
  . اتخاذ کرد"تر است

  
انقـالب اجتمـاعی کـه    ... «،        آذرین، می گوید 

نابودي نهاد مالکیت خصوصی بورژوائی را عملی می 
کند، از لحاظ عینی هدف نهائی اي است که تمـام       
مبارزه طبقاتی کارگران نـاگزیر بایـد در جهـت آن       

با لغو مالکیت خصوصی، یعنی بـا اقـدام         . سیر کند 
نهائی انقالب اجتمـاعی طبقـه کـارگر، مشخـصات          

بر استثمار استوار نیست در عمـل  جامعه نوینی که  
تحقـق  . عروج خواهد کرد و شـکل خواهـد گرفـت    

جامعه آینده نیازي به تصویرپردازي هر چه جـامع       
براي پیشروي بسوي سوسیالیسم، بجـاي     . تر ندارد 

تدقیق تصویرپردازي از سوسیالیـسم، بایـد مبـارزه         
طبقاتی جاري کارگران را تقویت کرد، یعنی موانـع    

 45ص (» .پیـشروي اش را کنـار زد  نظري و عملی   
  )22 بارو شماره-ستون اول

  
        این حرف یکـی دو نکتـه درسـت در مـورد          
هدف نهائی دارد امـا داراي نکـات نادرسـت بـسیار         

  و مبـارزات  ”هـدف نهـائی   "رابطه میان   ) 6.  (است
در بحث آذرین . ماستمورد نظر امروز طبقه کارگر  

 این سـوال کـه   و جاي . جاي این رابطه خالی است    
پیشرط هاي بزرگ تحقق این هدف چیست خـالی      

  .تر است
        جامعه نـوین آینـده، نـه فقـط هـدف بلکـه         

سیاسـت  . همچنین قطب نماي کارهاي امروز است     
گرایـشات گونـاگون درون جنـبش چـپ در مـورد      

 دقیقا از هدف نهـائی    "جنبش جاري طبقه کارگر   "
ویري هر یک سرچشمه می گیرد و تحت تاثیر تـص   
هر چه . است که هر یک از جامعه نوین آینده دارند

روشن تر کردن مشخصات جامعه نوین، مانع از آن     
سوسیالیست (می شود که جریان هاي رویزیونیست 

ــی ــا دادن القــاب ) هــاي قالب   و ”سوسیالیــستی"ب
ــستی" ــارگري"  و ”کمونیـ ــستی کـ   و ”سوسیالیـ
ــارگري " ــستی ک ــسم و  ”کمونی ــره سوسیالی   و غی

مختـصات جامعـه   . یسم را از محتوا تهی کنند کمون
آینده محک مهمی در تمیز دادن سوسیالیست هاي 

) یا سوسیالیـستهاي قالبـی    (واقعی از رویزیونیستها    
بنــابراین، هـر چــه روشـن تــر کـردن ایــن    . اسـت 

مشخصات به جهت گیري درسـت مبـارزات امـروز       
مـشخص  . کمک می کند و علی السویه نمی باشـد      

معه نوین آینـده روي اینکـه بـا    کردن مختصات جا  
 کردن آن "تقویت"  چه باید کرد و”جنبش جاري"

  .چه معنائی دارد، تاثیر بالفصل می گذارد
   

       روشن کردن مختصات جامعه نوین در همان    
حـد زمـان مــارکس و انگلـس بــراي مرزبنـدي بــا     
: رفرمیسم یک کـار واجـب و تعیـین کننـده اسـت        

یشرط تحقق انقالب روشن کردن این حقیقت که  پ
سوسیالیستی، سرنگونی دولت حاکم و کسب قدرت 

ــان خــط  . سیاســی توســط پرولتاریاســت  ــرز می م
رفرمیستی و انقالبی در جنبش کارگري، در برخورد 

منظورمـان دسـت   . به این معضل روشن مـی شـود   
بلکه این . زدن به عمل فوري براي انجام آن نیست    

مـاعی  است که چه سیاستی باید جنبش هـاي اجت    
بخصوص جنبش طبقه کـارگر را رهبـري کنـد تـا       

اگر کـسی  . جاده صاف کن تحقق این پیشرط باشد  
می خواهد انقالبی باشد و رفرمیست و رویزیونیست   

نباشـد بایـد ایـن مـسئله را         ) سوسیالیست قالبـی  (
روشن کند که رابطه میان جنبش هـاي جـاري بـا      
تحقق این پیشرط بزرگ چیست؟ باید روشن کنـد     

ا سیاست هائی که براي جنبش کارگري پیش که آی
می گذارد، جنبش کارگري را در جهتی تقویت می   
کند که انقالبی شود یا در جهتی تقویت می کنـد          
که هر چه بیـشتر از فکـر انقـالب دور شـود و بـه         
خـودش و مـسائل اقتـصادي و رفـاهی کنـونی اش      

  .بپردازد
  

درهم شکستن ماشـین  (        اگر سرنگونی دولت  
) که هـست  (پیشرط انقالب اجتماعی است     ) ولتید

طبقه کارگر، از همین امروز، چگونه براي آن آماده      
می شود؟ اگر قرار اسـت سـرنگونی ایـن دولـت را           

که باید بکند وگرنه بـه،    (طبقه کارگر رهبري کند     
دست بدست شدن آن توسط یک دارودسته دیگر از 

 ، طبقه کارگر، از همین)همان جنس، ختم می شود
امروز، چگونه براي آن تعلیم فکـري و عملـی مـی          
بیند؟ اگر سرنگونی دولت به رهبري طبقه کـارگر،     
نیاز به اتحاد گسترده اقشار و طبقات زحمـتکش و        
تحت ستم دیگر دارد، این رهبري، از همین امـروز،   



   ١٤ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                
  چگونه بروز می یابد؟ 

در شرایط امروز ایران،    ... «:         آذرین می گوید  
مساله طبقه کـارگر ایجـاد تـشکل هـاي     مبرمترین  

نه فقط چنین شـیوه اي  . ... توده اي کارگران است 
براي تامین وحدت نظر و وحدت اراده میان فعاالن      
گرایش چپ جنبش کارگري الزم است، بلکه از نظر 
مارکسیست ها تنها راه مقابله با رفرمیسم و گرایش    

ص (» .راست در جنبش کارگري نیز همـین اسـت      
49 (  

ــوده اي  "       صــحبت از   ایجــاد تــشکل هــاي ت
 ایـن  "سیاسـت " کـردن امـا صـحبتی از       "کارگران

تــشکالت نکـــردن، یکــی دیگـــر از مشخـــصات   
  ”تشکلی"باید بگوئیم که اوال، هر   . اکونومیستهاست

بنـابراین، بـراي    . داراي یک محتواي سیاسی هست    
سنجش هر تشکلی یا درست کردن هر تشکلی اول  

ثانیـا، ایجـاد    . اي سیاسی آن رفت   باید بسراغ محتو  
وحـدت نظـر و    "تشکل، بخودي خـود، هیچگونـه       

ــدت اراده ــد "وح ــی کن ــاد نم ــال  .  ایج ــد مث بیائی
سندیکاي شرکت واحد را نگاه کنیم زیرا نشریه بارو 

بشدت از آن تعریف و تمجید کرده ) 22در شماره  (
نـه تنهـا   شکل گیري این تـشکل کـارگري،        . است

 گـرایش چـپ جنـبش    وحدت نظـر میـان فعـاالن    
کـه چنـین   بلکه همـان بـه     کارگري بوجود نیاورد    

زیـرا ایـن    . ه اسـت  وحدت نظري را بوجـود نیـاورد      
سندیکا، با وجود آنکه منطبق بر خواسـت عادالنـه      
کنونی کارگران آن است، اما رهبـرانش ایـدئولوژي      
اسالمی حاکمیت را در میـان کـارگران تبلیـغ مـی      

لـشان از جنـاح   کنند و بطور کلـی مرزهـاي استقال     
چنین تـشکلی،   . هاي هیئت حاکمه مخدوش است    

  . اصوال نمی تواند راهی براي مقابله با رفرمیسم باشد
  

از ... «:        آذرین، در انتهاي این بخش می گوید   
زمان مانیفست آموخته ایـم کـه پـاي فـشردن بـر        
منافع کل طبقه در برابر منـافع بخـشهاي آن، مـد      

 طبقـه در کنـار اهـداف      نظر داشتن اهـداف نهـائی     
فوري و مرحله اي آن، تنها راهی است که اکثریت         
عظیم توده کارگران را در طول مبـارزات خـود بـه       
صحت و حقانیت سیاست هاي سوسیالیست ها قانع 

  )  ستون دوم49 ص -22بارو (» .می کند
  

  خواهـد          این قابل تقدیر است که آذرین می      
داف فوري و مرحلـه     اهداف نهائی طبقه درکنار اه    "

اما ما در سیاست . باشدداشته  "مد نظر" را "اي آن
تقویت جنبش جاري طبقـه  "هائی که ایشان براي     

 "مـد نظـر  " ارائه می دهنـد نـشانی از ایـن      "کارگر
  . داشتن را نمی بینیم

  
 را لنین بطـور مفـصل   "مد نظر داشتن"        این  

اده  و دیگر آثار خود توضـیح د   "چه باید کرد؟  "در  
طبقه کارگر باید به همه و هر گونه اجحافی         : است

که از سوي حکومت علیـه همـه اقـشار و طبقـات             
عکس العمل نـشان  ، تحت ستم و استثمار می شود 

این یعنی رفتن طبقـه    . دهد و علیه آن مبارزه کند     
کارگر بـه وراي مـسائل اقتـصادي پـیش پـایش، و         

نان مبارزه علیه حکومت در مورد مسئله دهقانان، ز      
بطور خالصه طبقه کارگر باید . و روشنفکران و غیره

درگیر یک جنبش سیاسی انقالبی علیـه حکومـت         
 ، یعنـی کمونیـستها    ،قشر پیشرو طبقه کارگر   . شود

باید مبارزات جاري طبقه کارگر را به شاهراه مبارزه   
چه "نه تنها در . انقالبی سیاسی علیه دولت بکشند   

 و بـاالخره در اثـر    بلکـه در آثـار دیگـر     "باید کرد؟ 
روشن «:  لنین بروشنی می گوید، "دولت و انقالب"

است که رهائی طبقـه سـتمکش نـه فقـط بـدون              
انقالب قهري، بلکه بدون امحاء آن دستگاه قـدرت       

محال ... دولتی نیز که طبقه حکمفرما بوجود آورده 
  )  لنین-دولت و انقالب(» .است

نهـائی  مد نظر داشـتن اهـداف   "      اینجاست که   
و بـراي آن بایـد شـعار و    .  بازتاب مـی یابـد     "طبقه

تاکتیک و سیاست داشت و برایش نیروهاي طبقـه        
در سیاست ها و شعارهاي . کارگر را سازماندهی کرد

پیشنهادي آذرین براي جنبش کارگري، مسئله قهر 
 قرار "مد نظر"و امحاء دستگاه قدرت دولتی چگونه 

بایـد بـه آن   داده می شود؟ این سـوالی اسـت کـه     
لنین، در همان اثر با تاکید بر اهمیـت     . جواب دهد 

:   مـی گویـد  "نقـد برنامـه گوتـا   "اثر مارکس به نام  
ضرورت تربیت سیستماتیک توده ها بقسمی که با «

 نظریه و همانا با این نظریـه ي انقـالب قهـري     این
مطابقت داشته باشد، همان نکته ایست که شالوده       

نگلـس را تـشکیل مـی    آموزش مارکس و اتمام  ي  
بــارزترین نــشانه ي خیانـت جریانــات فعــال  . دهـد 

حکمفرماي سوسیال شوینیسم و کائوتسکیسم بـه        
آموزش مارکس و انگلس اینستکه خواه این جریان       
و خواه آن دیگر این ترویج و این تبلیغ را فرامـوش     

  » .کرده اند
  توضیحات

 اقتصاد ایران بیش از نیم قـرن اسـت کـه عمیقـا در            -١
قتصاد جهانی ادغام شده  و جایگـاه آن در تقـسیم کـار       ا

با عوض شدن رژیم حاکم . بین المللی کامال روشن است    
این اقتـصاد،  . در ایران در این وضع تغییري بوجود نیامد       

 در اقتصاد جهانی ادغام است و هـم  د،هم به لحاظ کارکر 
به لحـاظ سیاسـت هـاي کالنـی کـه از سـوي نهادهـاي         

اري جهانی و مراکز مالی جهان به آن اقتصادي سرمایه د  
  . دیکته می شود

ایـن چـرخش عبـارت اسـت از        « :  آذرین می نویسد   -2
تالش براي تغییر مـدل توسـعه اقتـصادي ایـران، کـه بـا        
ریاست جمهوري رفسنجانی آغاز شد و در دوران خاتمی    

من در ادامـه ایـن بخـش نـشان      . نیز همچنان ادامه دارد   
ن چرخش در جنـبش کـارگري   خواهم داد که بازتاب ای    

ایران صرفا تقویت رفرمیسم آشناي گذشته نیـست بلکـه    
 فراهم رفرمیسم جدیدیک پایه مادي جدید براي یک    

 تاکیـد از مـا   -55 ص   –چشم انداز و تکالیف     (» .میاورد
آذرین این چـرخش در مـدل توسـعه اقتـصادي را      )است

کـم شـدن   : توضیح می دهد که بطور خالصه این اسـت      
ت در تولید و سرمایه گذاري و آزادتر و گسترده نقش دول

وي در ادامـه مـی گویـد، ایـن     . تر شدن بخش خصوصی 
. چرخش در زمان رفسنجانی آغـاز شـد امـا ناکـام مانـد            

علت این ناکامی در این است که مدل جدید اقتـصادي   «
باید همراي با یک سلسله شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی           

سنجانی نتوانـست  باشد؛ شرایط سیاسی اي که دولت رفـ     
این الگوي رشد سرمایه دارانه به «) 57ص (» .فراهم کند

براي کـارگران دسـته اول کـه      ) آزاد یا دوفاکتو  (اتحادیه  
بخش کوچک اما پیشرفته تر طبقه هستند، نیـاز دارد تـا     

  )64ص (» .آنها را از باقی کارگران جدا کند
 سه جانبه گري به سیاستی گفته می شـود کـه سـه      -3

عنی دولت، کارفرما و تشکالت کـارگري مـشترکا      طرف ی 
. در مورد سیاست هاي کارگري تصمیم گیري می کننـد   

او بـه اصـطالح   .ال.بطور مثال سازمان جهانی کـار یـا آي    
 - کارفرمـا -دولـت : متشکل از سه طـرف مربوطـه اسـت        

  تشکالت کارگري
 ضرورت این عقب نشینی از آنجـا بـود کـه پرولتاریـا         -4

د اقتصاد دهقانی را سـازماندهی کنـد و       هنوز نتوانسته بو  
بعـالوه،  . دهقانان را بـا برنامـه سوسیالیـسم متحـد کنـد          

اقتصاد کشور در نتیجه جنـگ جهـانی و جنـگ داخلـی         
ویران شـده بـود و کمونیـستها تجربـه اي در اداره یـک          

اقتصاد دهقانی عظیم کـشور بـا اقتـصاد      . اقتصاد نداشتند 
رسیدن محصوالت  ن. نوپاي سوسیالیستی پیوندي نداشت   

. دهقانی به شهرها مردم را با خطر قحطی روبرو کرده بود
در چنین شرایطی به سرمایه داري خصوصی اجازه داده    
شد که در محدوده اي کنتـرل شـده بـه سـازمان دادن            

امـا ویژگـی   . اقتصاد بپردازد و بهره خود را نیز از آن ببرد   
این سـرمایه داري در آن بـود کـه تحـت کنتـرل دولـت         
دیکتاتوري پرولتاریا فعالیت می کـرد و قـدرت سیاسـی           

در . پرولتاریا محدوده هاي آن را تعیین و کنترل می کرد  
حالیکه آذرین مجبور است از دولـت جمهـوري اسـالمی      

بـراي آشـنائی بـا    . ( ایشان را عملی کند"نپ"بخواهد که  
در بـاره  "سیاست نپ در روسیه به مقالـه لنـین بـه نـام          

حادیه ها در شرایط سیاسـت اقتـصادي   نقش و وظایف ات   
  ). در منتخب آثار وي رجوع کنید"نوین

 جالب است کـه اینجـا طـرز تفکـر قـدیمی آذریـن و        -5
از دوره تشکیل حزب کمونیست ایران همراه (همفکرانش 

را مشاهده می کنـیم کـه همـواره در      ) با منصور حکمت  
 "حالـت کالسـیک   " و   "دولـت متعـارف   " "عروج"انتظار  
د تا یک صف آرائی تمیز که در یک طـرف طبقـه       بوده ان 

کارگر است  و در طرف دیگر بورژوازي و دولتش، شـکل   
  .بگیرد

  مثال می گوید لغـو مالکیـت خـصوصی اقـدام نهـائی       -6
ــت  ــاعی اس ــالب اجتم ــست . انق ــور نی ــه اینط . در حالیک

سوسیالیسم که با لغو مالکیت خصوصی مستقر می شود      
ایـن دوران  . ونیسم است و دوران گذار طوالنی بسوي کم     

گذار مملو از مبـارزه انقالبـی بـراي رسـیدن بـه جامعـه          
کمونیستی در سطح جهان است که در آن دیگر اثري از      
طبقات منجمله طبقه کارگر و دولت طبقه کارگر و حزب 

 .طبقه کارگر هم نیست
 یا می گوید، مشخصات جامعه سوسیالیستی خودبخـود       

. لیکـه اینطـور نیـست   در حا.  مـی کنـد   "عروج"در عمل   
بلکـه بـا بـروز نـشانه     . حداقل تا کنون اینطور نبوده است  

هاي آن در جامعه سرمایه داري، مارکس و انگلس مقدار 
زیادي کار فکري آگاهانه کردند تا آن مختـصات جامعـه      

از ایـن پـس، سوسیالیـسم      . سوسیالیستی را تبیین کنند   
 در .انقالبی برنامه جامعـه آینـده و یـک قطـب نمـا شـد          

جریـان پراتیــک هــاي عظـیم انقالبــی در انقــالب هــاي   
سوسیالیستی شوروي و چین، مختصات این جامعه دقیق 

شکست سوسیالیسم در هر دوي این کشورهاي و . تر شد
احیـاي سـرمایه داري در آنهـا ماتریالهـاي زیـادي را در      
اختیارجنبش کمونیستی بین المللی گذاشته است که بـا    

صات جامعه سوسیالیستی را دقیق جمعبندي از آنها مخت   
تر ترسیم کنیم تا قطب نماي ما در مبارزات امروز شفاف  

 ■ .تر باشد



١٥صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره

  :سلسلھ بحثھای تئوریک

  )٢(تئوری و پراتيک و رويكرد اكونوميستی  
 

بخش اول از سلسلھ بحثھای تئوریک در 
کمونیسم " تحت عنوان ٣١حقیقت شماره 

  .درج شد" در برابر اکونومیسم
پراتیک چیست؟ پراتیک یعنی مداخله انسان      

ه بـشري و  در واقعیت در تمام حیطـه هـاي جامعـ        
تمام درگیریهاي انسان با واقعیت، پراتیـک   . طبیعت
. پراتیــک دسـته بنــدي هـاي مختلــف دارد  . اسـت 

  .پراتیک انقالبی یکی از آنهاست که بسیار مهم است
  

 اهمیت پراتیک انقالبی پرولتاریا از کجاست؟      
پرولتاریا از یک سـو جایگـاه تعیـین کننـده اي در          

نظام حاکم بر سوخت و ساز و زندگی و موجودیت         
جامعه بشري دارد و از سوي دیگر به خاطر دامنه و 
عمق اهداف و آمال خود این ظرفیت را دارد که بـا       

، وضع موجود را کامال دگرگون کند  یپراتیک انقالب 
. و جامعه بشري را بر پایه اي متفاوت تکامـل دهـد    

صریح بگوییم این است دلیل پایه اي اهمیتـی کـه    
ـ    ی پرولتاریـا قـائلیم و دغدغــه   بـراي پراتیـک انقالب

 و بی حقوقی "مظلومیت"اساسی ماست، و نه فقر و 
  . کارگران
  

اما جایگاه و نقش تئوري انقالبی چیست و از       
کجا ناشی می شود؟ هر گونه فکر و تئوري و ایـده      

افکار کمونیستی نیز . اي با ماده یا عین مرتبط است
ورت ولی ارتباط فکر با ماده بـه ایـن صـ     . چنین اند 

نیست که مثال به نگاه به یک پدیده، حرکات درون 
با نگاه کردن صرف، هرگز . آن را ببینیم و در یابیم    

. نمی توان به حرکات درون یـک پدیـده پـی بـرد            
ــاي علمــ  ــدي ه ــاع یقانونمن ــاتی و اجتم ، ی، طبق

 در مقابلمـان  این طور نیست که.   هستند "ینامرئ"
.  و رفیق شویمو آنها را ببینیم و بشناسیمرژه بروند 

داسـتانهاي عامــه پــسندي مثــل افتــادن ســیب از  
درخت و پی بردن ناگهانی نیوتون به قانون و نیروي 
. جاذبه زمین فقط یک قصه سـرگرم کننـده اسـت      

وگرنه تا زمـان نیوتـون سـیب هـاي بیـشماري در         
مقابل چشم انسانهاي بیشماري از درختهاي بیشمار 

از سر برنداشـته و  افتاده بود ولی قانون جاذبه کاله  
  !خودش را معرفی نکرده بود

  
 مـارکس و انگلـس   ،اکونومیستها مـی گوینـد   

ــی را    ــسم علم ــی و کمونی ــاي انقالب ــوري ه از   تئ
خودشان در نیاوردند؟ مثل این کـه بـد هـم نمـی        

اکونومیـستها  . ولی نه، بقیـه اش را بـشنوید   ! گویند
ادامه می دهند که مارکس و انگلس صرفا آن چه را 

  ! یري بود  بیان کردند و این شد تئوري انقالبکه جا
  

بـرخالف اکونومیــستها، مـا بــه رابطـه میــان    
تئوري و پراتیک به مثابه وحدت اضـداد نگـاه مـی        

را راهنماي  ) یا مارکسیسم (ما تئوري انقالبی    . کنیم
عمل انقالبی معنا و مفهـوم  . عمل انقالبی می دانیم   

 و مبـارزه  معینی دارد و یکسره با مقاومـت عادالنـه       
خودانگیخته روزمره قشرها و طبقات تحت استثمار     

تئوري انقالبی براي پیـشبرد     . و ستم متفاوت است   
. ، ضروري و غیر قابل چشم پوشی استیعمل انقالب

اما براي پیـشبرد هـر چـه بهتـر مبـارزه اقتـصادي         
کـار تئـوري   . کارگران نیازي به مارکسیسم نیـست     

صادي طبقـه   جنبش اقتـ "منسجم کردن "،  یانقالب
این تئوري ابزاري است بـراي بیـرون   . کارگر نیست 

 و "يهمان مبـارزه اقتـصاد    "آوردن طبقه کارگر از     
سازمان دادن انرژي طبقه در مبارزه سیاسی انقالبی 
ــت    ــراري دول ــدرت سیاســی و برق ــسب ق ــراي ک ب

بخـشی از تئـوري انقالبـی در       . دیکتاتوري پرولتاریا 
درت دولتی همه بدون ق"این شعار فشرده شده که  

 اما این قانونمندي ساده و بدیهی  ".چیز توهم است  
را هیچ اکونومیـستی کـه روز و شـب بـه تماشـاي          

 "جنـبش واقعـا موجــود  " و "آنچـه جـاري اســت  "
  .مشغول است نمی تواند کشف کند

  
، ایده ها اساسا با مـاده    یاز دیدگاه ماتریالیست  

 اما صرفا با نگـاه کـردن بـه پدیـده هـا و       . مرتبطند
 که نمی توان بـه تئـوري   "بیان آنچه جاري است   "

یعنی نمی توان ارتباطـات درونـی را کـشف         . رسید
و در نتیجه نمی توان تضادها را حل   . کرد و فهمید  

یـک مثـال   . کرد و پدیده هاي موجود را تغییـر داد  
هیچ کس حاضر نمی شود به پزشکی مراجعه : بزنیم

 بـرایش  کند که فقط با نگاه کردن به قیافه بیمـار         
حتی اکونومیستها هـم اینکـار را     . نسخه می نویسد  

تئوري با نگاه کردن به یـک پدیـده یـا       . نمی کنند 
فرایند بدست نمی آید بلکـه نیازمنـد کـار فکـري             

نیازمنـد پراتیـک فکـري مـشخص        .  مشخص است 
جـاري  را نگاه کردن به پدیـده و آنچـه        ولی  . است
نیاز بـه  .  بیان کردن، نیاز به کار فکري ندارد     ،است

فراموش نکنیم که کار فکري   . حواس پنجگانه دارد  
، "بیان آنچه در جریان بود"مارکس و انگلس براي    

سی سالی طول کشید و  بیشترش هم در کتابخانه   
  ! ها انجام شد

  
اصوال اکونومیستها به مساله اسـتثمار طبقـه         
کارگر و رابطه اش با آگاهی طبقاتی آنطور نگاه نمی 

در فراینـد کـار،   . ه مـی کـرد   نگـا  ند که مارکس  نک
 ارزش مصرف کـار  کـارگر را مـی گیـرد و      ،سرمایه

سـرمایه دار کـاالي    . بجایش ارزش مبادله می دهد    
خودش را بکار می برد همانطور که کارگر نیز وقتی 
که پول میدهد میوه می خرد هر کاري با آن میوه         

دو کاال که داراي ارزش برابرنـد بـا       . می تواند بکند  
سوال اینجاسـت کـه نـابرابر و    . بادله می شودهم م 

ناعادالنه و استثمارگرانه بودن این مبادلـه چگونـه          
فهمیده می شود و توضیح داده مـی شـود؟ نـابرابر     
بودن را کارگر حس می کند و عکس العمل نـشان    

این سطح از آگاهی کـه خودبخـودي بـه     . می دهد 
دست می آید بـا آگـاهی طبقـاتی فـرق دارد و در           

 گاهی طبقاتی ن مقاومت و مبارزات روزمره به آ   جریا
آگاهی در مورد ماهیـت نـابرابر و    . تبدیل نمی شود  

، از درون تجربـه  یاستثمارگرانه ایـن مبادلـه کـاالئ    
براي این .  و نمی گیردهروزمره کارگران شکل نگرفت

ــبش   ــت مارکسیــستها و جن ــارکس و فعالی ــار، م ک
  .کمونیستی الزم است

  
یستها در جنبش کارگري یکی از وظایف کمون

مـا بـرخالف   . تاکید بر روي تئـوري انقالبـی اسـت       
اکونومیستها نه تنها ذهن را فقـط عکـاس عینیـت        
نمی بینیم بلکه مهمتر از آن معتقدیم که ذهن در       

وقتی که لنین در . تغییر عینیت نقش بازي می کند
 تاکید می کنـد کـه   "چه باید کرد؟"اثر مهم خود    

، جنبش انقالبـی نمـی توانـد    یبدون تئوري انقالب "
 روي ایـن رابطـه دیـالکتیکی    "وجود داشـته باشـد    

ولی از نظر اکونومیستهاي ما هـر       . تاکید می گذارد  
کس صحبت از اهمیـت عنـصر آگـاهی در تبـدیل         

کـارگران بـه مبـارزه    ) یرفرمیـست (مبارزه اقتصادي   
 "اراده گـرا  " و   "ایده آلیست "طبقاتی انقالبی کند،    

ه تاریخ و بها ندادن بـه تجـارب      بی توجهی ب  . است
چرا کـه   . ، مشخصه اکونومیستها است   یمهم تاریخ 

در آیینه تاریخ به روشنی مـی تـوان نقـش عنـصر         
آگاهی را در دگرگونی ها و تحوالت انقالبی و ایجاد  

و در مقابل، می توان . نقاط عطف تعیین کننده دید
مسلط ماندن ایدئولوژي طبقات حاکم بـر طبقـات          

هژمــونی ایــدئولوژیک و "دیــده واقعـی  محکـوم و پ 
 بورژوازي و توده هـاي تحـت اسـتثمار را      "یفرهنگ

این تسلط و هژمـونی بـه شـکل         . هم مشاهده کرد  
خودبخودي دچار شکاف و فروپاشی نشده و نخواهد 

ــد ــارزات   . ش ــرین مب ــده ت ــان دهن ــر تک ــی اگ حت
خودانگیخته کارگري ـ توده اي به راه افتد، حتـی   

ره از آگـاهی طبقـاتی انقالبـی و    اگر کارگران بی به  
محروم از تئوري انقالبی بیشترین فداکاري ها را در    
جریان خیزش ها و انقالبات سیاسی انجـام دهنـد،      
ممکنست سلطه ایدئولوژیک طبقات استثمارگر بـه      

بـرعکس،  . لرزه در آید ولی سرنگون نخواهـد شـد        
مرتبا رنگ و رویی تازه بـه خـود خواهـد داد و بـه          

ختلف جـاي پـایش را دوبـاره محکـم         شکل هاي م  
یک روز به شکل تفکرات و ارزش هاي  . خواهد کرد 

، و زمانی در قالب ایده هـاي     یقرون وسطایی مذهب  
  .  امپریالیسمي ازمدرن طرفدار

همانطور که دیدیم در تعریـف اکونومیـستها،    
بـراي مثـال   . تئوري یعنی بیان آنچه جـاري اسـت      



   ١٦ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                

  رفيق ياد ه ب
 پوران بازرگان

.  سیب از درختقانون جاذبه مساوي است با افتادن
با این حساب، تدوین و تبیین و تکامل علـوم از آب   

شاید اکونومیستها درك . خوردن هم راحت تر است
خود از تئوري را به دیگر حیطه هاي علمی تعمیم         
ندهند و فقط دستیابی بـه علـم انقـالب اجتمـاعی      
 .طبقه کارگر  را اینقدر ساده و بـی دردسـر بداننـد    

شما داریـد مـساله را     ": هشاید هم اعتراض کنند ک    
منظور ما اینست . می پیچانید و بحث ما این نیست    

که باید به مقولـه تئـوري رویکـردي ماتریالیـستی         
، تجرید قـوانین  يمنظور ما اینست که تئور    . داشت

  ".حرکت عینی پدیده هاست
  

در جواب به این اعتـراض اکونومیـستها بایـد      
ما به بگوییم که حتی اگر نیت این باشد، نگرش ش     

علم مارکسیسم، یک نگرش ماتریالیستی مکـانیکی       
است و ماتریالیسم مکانیکی در نهایت سـر از ایـده           

چون در زندگی واقعی، هرکس . آلیسم در می آورد   
 پاسخ هایی پاباید براي یکرشته سواالت مهم پیش   

اکونومیـستها هـم ماننـد کمونیـستها در       . پیدا کند 
 سـواالت روبـرو   عرصه پراتیک مبارزاتی خود با این     

پرولتاریا بر چه مبنا و اساسی بر آگاهی  : هستند که 
خودبخودي غلبه کرده،  آگاهی خود را رشد خواهد 
داد؟ چگونه از سطح تفکر و ایده هـا و ارزش هـا و        
توقعاتی که امروز دارد و به هیچوجـه بـراي انجـام       
یک انقالب اجتماعی پیروزمند کـافی نیـست جـدا         

 ها و آرمان هاي عـالیتر گـذر      شده، به تفکر و ایده    
خواهد کرد؟ این تغییـر و تکامـل بـر چـه مبنـاي            

  ماتریالیستی انجام خواهد گرفت؟ 
  

مشکل اکونومیستها در پاسخ به این سـواالت    
اینست که نقش ایده و تئوري و آگاهی را تقریبا به    

اسم این کار را هم می گذارند . صفر تنزل می دهند
 صـورتی کـه در دنیـاي        در! "ایده الیسم "دوري از   

واقعیات، طبقه کـارگر و تـوده هـا در مقـاطعی بـه       
مبارزه انقالبی آگاهانه علیه نظام طبقاتی برخاسـته      
اند، مرزها و محدوده هاي خودانگیختگی را شکسته 
اند و درگیر جنبشی شده اند که به لحاظ کیفی با       
مقاومـت و مبـارزه روزمـره شـان در محـیط کــار و      

  . بوده استاستثمار متفاوت 
  

این تحول یک واقعیـت عینـی اسـت کـه در        
تاریخ اتفاق افتـاده اسـت و هـیچکس نمـی توانـد              

سوال اینجاست که چه عـاملی باعـث    . انکارش کند 
ــل      ــواهیم مث ــر بخ ــت؟ اگ ــده اس ــول ش ــن تح ای
اکونومیستها دور ایده انقالبی و نقش فعال و متحول 
کننده آگاهی و تئـورري انقالبـی را خـط بکـشیم،         

ره اي نمی ماند جز اینکه براي این تحـول یـک         چا
چیـزي در  . عامل غیر مادي و غیر واقعـی بتراشـیم   

یا دستی نامرئی که در سراسر تاریخ مـی  ! مایه خدا 
چرخد و سیر وقایع را به این طرف و آن طرف می         

ایــن هـم نــوعی خــدا اسـت حتــی اگــر   . چرخانـد 
اسـمش را   ) قـدر گـرا   (اکونومیستهاي دترمینیست   

بنابراین می بینیم کسانی که حمالت    . ذارندخدا نگ 
خود به کمونیستهاي انقالبی را با شـعار مبـارزه بـا       

 آغاز کرده بودند در تبیین و توضـیح      "ایده الیسم "
 خود گرفتار ایده الیسم ناب ،تاریخ و مبارزه طبقاتی  

  . می شوند
  

روشنفکران ناقد وضع موجود عموما می 
ئی نخواهد فهمند که آگاهی خودبخودي به جا

یا : براي حل این معضل دو راه بیشتر نیست. رسید
یعنی بدون اینکه با . آگاهی باید رشد هگلی کند

شالوده هاي مادي پیوند داشته باشد، معلوم نیست 
 تکامل "يماوراء الطبیعه ا"به کمک کدام محرك 

و یا باید از محدوده تنگ نقطه تولید بیرون . یابد
میسمهاي کل نظام احاطه آید و بر کارکرد و دینا

، آگاهی کمونیستی است که مرتبا یاین دوم. یابد
در حال تکامل است و باید متکامل تر شود زیرا 

، واقعیتی ایستا نیست و در جا نمی يواقعیت ماد
رویکرد رهبران انقالبی طبقه کارگر جهانی . زند

یعنی مارکس و لنین و مائوتسه دون به آگاهی این 
اتکا به علم و تجربه و عمل و تالش چنین بود و با 

فکري متمرکز، آگاهی را از درون واقعیت مادي 
  . بیرون کشیدند و به آن بیان تئوریک دادند

  
خوب است اشاره اي به رویکرد مائو به مقوله 

همانطور که می دانیم مائو . آگاهی انقالبی بکنیم
تسه دون بی وقفه از سوي اکونومیستها و 

اراده " و "ایده الیست" عنوان یک رویزیونیستها به
نگرش و تئوري .  مورد حمله قرار گرفته است"گرا

 چگونه "یجنبه فعال آگاه"هاي مائو  در مورد 
تکامل یافت؟ از طریق دست و پنجه نرم کردن با 

عمدتا در (تضادهائی که در پراتیک تغییر دنیا 
او . با آنها مواجه شد) جریان ساختمان سوسیالیسم

یستهاي چین که از مکتب شوروي الهام می و کمون
گرفتند، بعد از کسب قدرت سیاسی تالش کردند 
که در کشور خود الگوي شوروي را بکار بندند و 
دیدند که این راه به سرمایه داري می انجامد و نه 

مائو و همفکرانش تضادهاي آن الگو را . سوسیالیسم
 و دیدند و براي رفع آن تضادها، تئوري هاي جدید

این یک . متفاوتی را تبیین کردند و تکامل دادند
  . مرحله کیفی از تکامل آگاهی پرولتاریا بود

  
تمام آثار مائوتسه دون پر از این دیالکتیک 

سه اثر مائوتسه دون . متکی بر ماتریالیسم است
 و "در باره پراتیک"، "در باره تضاد"تحت عناوین 

می ایده هاي صحیح انسان از کجا سرچشمه "
 از ماندگارترین آثار فلسفی ماتریالیست "گیرند؟

  . دیالکتیکی اند
  

، انقالب را یمائو با دیدگاهی ماتریالیست
وقتی که ابزار طلب انقالب می ": چنین تعریف کرد

 ".کنند از زبان انسان این ضرورت را اعالم می کنند
همزمان او .  اما نگرش مائو به این محدود نبود

، عنصر ينه تضادهاي واقعیت مادنشان داد که چگو
آگاهی را وادار می کند که در این دیالکتیک نقش 

نقش مبتکر عنصر آگاهی، . مبتکر را به عهده بگیرد
تئوري مائوتسه دون بیان . یک عامل مادي است

حرکت درونی ماده، رابطه دیالکتیکی عین و ذهن، 
و مسیر ماتریالیستی دگرگونی هاي اجتماعی در 

   ■.  استجهان مادي
 

پوران فریاد نـسل انقالبـی زنـانی بـود کـه از           
اعماق جامعه برخاسته و محدودیتهاي یک جامعـه        

زنـانی کـه    . مردساالر سنتی را به چـالش گرفتنـد       
هاي خـود را     قابلیتها، توانائی ها، لیاقتها و جسارت     

خود با قدرت،  و نددر میدان نبرد به نمایش گذاشت
بـا  زنانی کـه  .  کردند را به جامعه مردساالر تحمیل    

قرار گرفتن شجاعانه در صف اول مبارزه علیه رژیم       
 – 50شان را در دو دهـه   موثرارتجاعی شاه حضور  

.  شمسی در سازمانهاي انقالبی به ثبت رساندند     40
  -خلـق  زنانی که می بایست در سازمان مجاهـدین   
تالش   -که افکار سنتی و مذهبی بر آن غالب بود     

نـشان دهنـد تـا دیگـران هویـت          مضاعفی از خود    
انقالبی شان را باورکنند و آنان را با هویت همسران   

  .و برادران شان نشناسند
در ی که پوران رباانگیزه ها و تجاین  بی شک   

 از سـازماندهی خـانواده   ،جبهه هاي گوناگون نبـرد  
هاي شهدا گرفته تـا همراهـی بـا جنـبش انقالبـی       

آرمان او تا محرکی بود  و ظفار کسب کرد، فلسطین
کمونیسم را راهنماي زنـدگی خـود قراردهـد و در         
صفوف سازمان پیکار براي آزادي طبقه کـارگر بـه         

ختی او علیرغم شکستهاي س. مبارزه خود ادامه دهد
به رین لحظات زندگی تا آخکه بر انقالب وارد آمد      

رهائی طبقه کارگر اعتقاد داشت و در حد امکان از         
حـضور  . ایـت مـی کـرد     راه حم  هر تالشی در ایـن    

علیـه  فعالش در صـحنه هـاي مبـارزاتی گونـاگون        
همـواره بـه نـسل بعـدي پـشت         جمهوري اسالمی   

  . گرمی می داد
او هرگز گذشته انقالبی اش را به سرمایه بدل 
نکرد و در مقابل هیچ قدرتی به خاطر خـرده نـانی     

 زندگی سـخت در    ،با اتکا به خود   . گردن کج نکرد  
 حاضـر نـشد کـوچکترین       و تبعید را به پیش بـرد     

خدشه اي به اعتبار و سابقه انقالبی و روشن نـسل       
او می خواست میـراث انقالبـی آن   . خود  وارد آورد  

صـاف و زالل    همچون گـوهري درخـشان،      نسل را   
بدون ذره اي سازشکاري با دشمنان مردم در اختیار 

  .نسل بعدي قرار دهد
پوران از میان ما رفت امـا حـضورش همـواره       

در نبردهاي مسلحانه انقالبیون دهه چهل . ستآشنا
و پنجاه، در سازماندهی و آموزش کارگران در دوره       

 ، در مبارزات عادالنه خلق فلسطین، در       57انقالب  
بـه  دادن حمایت از مبارزات توده ها و در دلگرمـی     

  .فعالین جنبش زنان
 .زندگی پوران بازرگان را باید جـشن گرفـت     

کـه  اي زنـدگی  . مبـارزه  تـالش و زندگی سرشار از    
ــه   ــندگان آزادي طبق ــه تمــامی کوش ــادآوریش ب ی

  .کارگرامید و الهام و جرئت و جسارت می بخشد
  !یادش گرامی باد

ــران     ــست ای ــزب کمونی ــست (ح  –مارکسی
  ) مائوئیست–لنینیست 
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١٧صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره

   بعد از سقوط صدامنيمسه سال و 

   نشده انديک نزدئی قدم هم به رهايکمردم عراق 
، بوش و صدام، را بھ مثابھ تضاد بین یانتقاد من متوجھ آن گروه از روشنفکران کرد است کھ تالش می کنند تضاد بین دو نیروی ارتجاع

  .آزادی و استبداد عرضھ کنند

 با امیر "رنسانس"در زیر گزیده اي از مصاحبه  
 .حسن پور را می خوانید

شما در مصاحبه ها و نوشته هایتان بر خالف : سوال
افکار عمومی کردستان، با حمله آمریکا به عراق 

اگر ممکن است دالیل این . مخالفت بسیار کرده اید
  موضع گیري را ذکر کنید؟

مخالفت با حمله آمریکا به عراق به این دلیل   
بود که معتقد بودم هدف حکومت بوش برداشـتن          

ــردن ر  ــایگزین ک ــدام و ج ــک   ص ــا ی ــث ب ــم بع ژی
مـن معتقـد   . دیکتاتوري از نوع مـصر و اردن اسـت    

بودم و هستم، بر خالف نظر بعضی از روشـنفکران          
کرد، که دولت آمریکا، چه تحت کنترل جمهـوري     
خواهان باشد چه دموکرات ها، مانع عمده ي رشد         

پـروژه خاورمیانـه اي     . دموکراسی در جهـان اسـت     
و ضد انقالبی بوش، پروژه اي عمیقا ضد دموکراسی 

است و هدف آن کنترل منطقـه از نظـر سیاسـی و      
اقتصادي و نظامی، تحمیل رژیـم هـاي دیکتـاتور و     
مستبد وابـسته بـه آمریکـا، و سـرکوبی نهـضتهاي        
آزادیخواهی و جنبش هاي اجتماعی اسـت و همـه        
این ها در خدمت پروژه استقرار آمریکا بعنوان تنها         

 در دنیائی دچار ابرقدرت دنیاي سرمایه داري، آنهم  
آشوب و شورش و بحران مداوم است، دنیائی که نه 

  .آرام می گیرد و نه بسادگی رام خواهد شد
ــروژه  ــی"آمریکــا در پ ــر رژیم ــه در "تغیی  ک

افغانستان و عراق پیاده کرد با شکست مواجه شده       
 در اجـراي ایـن برنامـه و     موفقیتدر صورتی . است

ســت حکومت مــورد نظــر خــود تحــت ریااســتقرار
راهزنانی چون احمد چلبی، هر نوع مخالفت با آن را 

ــرد  ــی ک ــالم م ــستی اع ــت . تروری ــورد حکوم در م
ــوش از آغــاز ایــن بــود کــه   کردســتان سیاســت ب

شاید یادتان باشد . کردستان را  در عراق ادغام کند 
که در جریـان تـدارك بـراي حملـه بـه عـراق در             

بـا  ) زلمـاي خلیـل زاد  (نشستی که فرستاده آمریکا  
برگزار کرد،  ) در کردستان عراق  (پوزیسیون عراقی   ا

اعالم کرد که حکومت آینده عراق فدرالی نخواهـد      
  .بود و این باعث اعتراض شدید کنعان مکیه شد

با وجود اینکه آمریکا بر سر این مسئله عقب         
نشینی کرد و اعالم کرد که بحث فدرالیسم مطرح         

شـود  خواهد بود، من معتقد بودم اگر آمریکا موفق   
دولت مورد نظـر خـود را در بغـداد مـستقر کنـد،            

 را بر مـی چینـد و   "حکومت منطقه اي کردستان "
بجـاي آن خودمختـاري اداري بـسیار محــدودي را    
جایگزین می کنـد بطوریکـه نگرانـی هـاي ترکیـه       
مرتفع شود و کردستان عراق نتواند به مثابه پایگاه      
فعالیت پ ك ك و سایر احزاب و جنبشهاي کرد و  

  .غیر کرد عمل کند
امروز بعد از کشتار در حـدود ششـصد هـزار          

عراقی، آواره شدن تقریبا سه میلیـون نفـر، کـشته      
شدن دو هزار و ششـصد و چهـل و هـشت سـرباز           

که بیـشتر از کـشتار     ) 2006آمار نوامبر   (آمریکائی  
نظام .  سپتامبر است، دولت عراقی در کار نیست11

راحی شده یک  دولتی که در قانون اساسی عراق ط      
نظام تئوکراتیک و مردساالرانه است و حکومتی که     

 و "منطقه سبز"بر اساس آن ساخته شده فقط در      
آنهم با اتکاء بر نیروهاي آمریکائی مـی توانـد ابـراز       

  . وجود کند
اگر کردستان عراق امروز موفق شده است که 
موفقیت شبه مستقل خود را حفظ کند و تا حدي       

ر دموکراسی خواهی دارودسته   تثبیت کند نه بخاط   
بوش بلکه بخاطر شکست پروژه دولت سازي اش در 

حتا اگر ثبات سیاسی و نظامی در عراق . عراق است 
و ) به اصطالح مسئله امنیتی حل شود(بوجود بیاید 

 مـستقر  "منطقه سـبز "همین دولتی که در حباب     
است بتواند کنترلش را بر سراسر عـراق گـسترش           

 کارآ بشود، حکومت کردستان را دهد و داراي ارتش
بشدت تحت فشار خواهد گذاشت، ارتش عراق را به 
بهانه حفظ امنیت مرزهاي کـشور عـازم کردسـتان     
خواهد کرد، پایگاه هاي نیروهـاي کـرد مـستقر در      
کردستان عراق را برخواهد چید، مسئله کرکوك و       
سایر مسائل مربوط به موفقیت فدرالی کردستان را    

 خواهد "حل"شونت و توطئه چینی، با توسل به خ  
کرد و آمریکا هم اگر این حکومت را کنترل کند، از 

  .چنین اقداماتی پشتیبانی خواهد کرد
   

انعکاس خبرها و تحلیل ها در مراکز اطالع : سوال
رسانی کردستان عراق بیانگر این است که حمله 
آمریکا به عراق شرایط بهتري براي خلق کرد در 

دستان فراهم کرده است و این این بخش از کر
حمله را بعنوان رهائی خلق هاي عراق قلمداد می 

  کند؛ نظر شما در این باره چیست؟
 سه سال و نیم بعد از سقوط صدام اگر کسی 

 - کرد و غیر کـرد -هنوز معتقد باشد که عراقی ها   
قدمی بسوي رهائی برداشته انـد بـراي مـن جـاي           

ه آمریکا و اشغال نتیجه حمل.  تعجب و نگرانی است
عراق براي مردم عـرب و مـسیحیان ایـن کـشور و         

پاکسازي قومی و مـذهبی  . سایر اقلیتها روشن است  
و دینی، به شیوه اي کـه در تـاریخ معاصـر سـابقه        

نه تنها مسیحیان در . نداشته است، در جریان است 
خطر نابودي هستند، مسلمانان هم از نظر سیاسـی    

 تئوکراتیـک محلـی   تجزیه شده انـد و حکومتهـاي     
سربرآورده و کشتار متقابل شیعه و سنی هـر روز و     

حتا شهرها و خیابان ها  . هر ساعت در جریان است    
و کوچه ها نیز بر اسـاس تعلقـات قـومی  و دینـی        

در حدود سه میلیون آواره و بیش      . تجزیه شده اند  

از نیم میلیون کشته و تعـداد بیـشماري زخمـی و            
ــن   ــشی از ای ــضو بخ ــاقص الع ــه جنگــی  ن  کارنام

قتل و کشتار و آدم ربـائی هـم توسـط       . آمریکاست
نیروهاي دولتی و هم گروه هاي غیر دولتی صورت       

شکنجه زندانیان به مراتب وحشیانه تر از . می گیرد
زنان عراق در شرایط وحـشیگري  . زمان صدام است 

. لجام گسیخته نظـام مردسـاالري بـسر مـی برنـد          
استادان دانشگاه کشتار روشنفکران و متخصصین و     

  ... جزو برنامه گروه هاي تروریستی است
ــایع، بحــث پیــشرفتهاي      ــتن ایــن وق در م
کردستان و شـکوفائی سیاسـی و اقتـصادي آن در         

براي . رسانه هاي کردستان و غرب مطرح می شود     
مثال گفته مـی شـود کـه در کردسـتان اقـدامات              
عمرانی از قبیل ساختن جاده و خانـه و فرودگـاه و      

اه هــاي بـزرگ و ســالن هـاي ســخنرانی و   فروشـگ 
هیئـت هـاي   . دانشگاه و مدرسـه در جریـان اسـت      

سیاســی  و دیپلماتیــک و اقتــصادي از کــشورهاي  
گوناگون از چین و ژاپن گرفته تا نروژ و انگلستان  و 
فرانسه از کردستان دیـدن مـی کننـد و حکومـت           

امنیـت  . کردستان با آنان قـرارداد امـضا مـی کنـد        
است و دو حزب حاکم تا حدي بر سر نسبی برقرار   

بعـضی از نـاظران     . توحید حکومت توافق کرده اند    
معتقدند که اینها و بسیاري تحوالت مشابه چیـزي     

  .جز پایه ریزي یک حکومت مستقل نیست
بـویژه سـاختمان و   (در حالیکه کار سازندگی  

و اجراي پروژه هاي اقتـصادي را مـی   ) جاده و غیره  
ده کرد، نگاهی به گـزارش  توان در کردستان مشاه   

هاي روزنامه ها و مجالت کردسـتان عـراق چهـره            
فقـر،  . دیگري از این اوضاع را به نمایش می گـذارد   

بیکاري و فساد سیاسـی و اداري، انحطـاط اقتـصاد        
کشاورزي، وضع نابـسامان دهـات، گرانـی، قاچـاق،       
تـورم، کمبــود خـدمات بهداشــتی و آب و بــرق، و   

. دم را بستوه آورده اسـت بسیاري مشکالت دیگر مر  
اگر صدام حسین چهار هزار روسـتاي کردسـتان را      
ویــران کــرد، امــروز سیاســت اقتــصادي حکومــت  
کردستان، قاچاق و هـرج و مـرج اقتـصاد سـرمایه           
داري و واردات از ترکیه و آمریکا و ایـران و اقـصی           
نقاط جهان هم اقتصاد روستا و هم اقتصاد شـهر را     

ر چنـین شـرایطی، پـانزده    د. به ویرانی می کـشاند   
ــث از   ســال پــس از کوتــاه شــدن دســت رژیــم بع

تـضاد بـین مـردم و    ) در حدي که شده  (کردستان  
اکنـون سـتم   . حکومت کردستان حدت یافته است 

مستعمراتی بر خلق کرد اعمال می شود و در چنین 
 همان راهی را در "ملی"شرایطی حکومت خودي و 

 می "گانهبی"پیش می گیرد که رژیم هاي ستمگر         
  . پیمودند

ــردم   ــافع م ــد من اگــر ایــن تحــوالت را از دی
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زحمتکش بررسی کنیم، از دید دهقانان و کارگران     
و زحمتکشان و مردم فقیر شـهرها، بایـد مجموعـه     
تضادها را در نظر بگیریم و ببینیم در شرایط تقسیم 
مجدد قدرت، جابجائی صاحبان قدرت، چه گروه و      

؟ آیا کل نظـام، یعنـی   قشر و طبقاتی سود برده اند    
نظم سیاسـی، اقتـصادي، اجتمـاعی، تغییـر کـرده          
است؟ یا تنها دسته اي جاي دسته دیگر را در راس 

  .هرم قدرت بدست گرفته است
آنچه روشن اسـت، سـتم ملـی و دیـد ملـی              

اجـازه نمـی دهـد سـطحی      ) ناسیونالیستی(گرایانه  
بودن این تحوالت، یعنی گذار قدرت از دست یـک     

در نتیجـه  . روه دیگر، درست درك شـود گروه به گ  
تقـسیم پـست هـاي     (شرکت کردهـا در حکومـت       

و )  دولتی بر حسب وزن گروه هاي قومی و مذهبی  
نیز اذعان به حقوق زبانی و فرهنگی کردها بعنوان         
تغییر روابط قدرت و تغییر نظام ارائه مـی شـود در     

حالیکه تداوم نظام اقتصادي و اجتماعی و سیاسـی،   
 کارگر و سرمایه دار، دهقان و زمـین دار،    تضاد بین 

زن و مرد و دیگر تـضادها در گـرد و غبـار انتقـال             
  . سطحی قدرت نامرئی می شود

بحث من این نیست کـه مبـارزه علیـه سـتم      
انتقاد من متوجـه  . ملی نادرست یا بی اهمیت است   

آن گروه از روشنفکران کرد است کـه تـالش مـی            
عی، بوش و صـدام،  کنند تضاد بین دو نیروي ارتجا    

را به مثابه تضاد بین آزادي و استبداد عرضه بکنند، 
تضادي که رهائی ملت کرد را از ستم ملی تضمین         

به پیشواز ارتـش آمریکـا رفـتن، گلبـاران       . می کند 
کردن سربازان آمریکائی، رقص و پایکوبی کـردن و    
خوشامد گفتن به آنها به نظر من چیزي نیست جز 

 کرد، به مردم آمریکاي التین، توهین کردن به خلق
هندوچین، فلسطین، مردم زحمـتکش دنیـا بـویژه        
مردم بومی آمریکا، زحمتکشان آمریکا، آزادیخواهان 
ــد   آمریکــا و صــدها ســرباز آمریکــائی کــه معتقدن
ارتششان درعراق جنایت می کنـد و از شـرکت در         

گلبـاران کـردن    . این جنایت خودداري مـی کننـد      

اریخ معاصر را چگونه می توان جنایتکارترین ارتش ت
توجیه کرد؟ مسئولیت روشنفکران بـسیار سـنگین     

 زندان ابوگرین صـدام بـه زنـدان    کههنگامی  . است
ابوغریب آمریکا تبدیل شد و زنـدانبانان و مقامـات           
دولت آمریکـا از جملـه وزیـر دفـاع رامـسفلد، روي       
صدام را سفید کردند، و در حالیکـه سـازمان هـاي     

ریکـا را مـتهم بـه ارتکـاب جنایـات       حقوق بشر، آم  
جنگی می کردند، رسانه هاي جمعی، روشنفکران و 
رهبران کرد تالش کردند که این جنایات را توجیه    

  .کنند
این گروه از روشنفکران کرد حتا اگر توان یـا    
عزم این را نداشتند که مقـدرات خلـق کـرد را بـه       
منافع این قدرت امپریالیستی گره نزنند، می بایست 
این قدرت را داشته باشند که الاقل مانند بـسیاري       
از روشنفکران و رسانه هاي جمعی آمریکا، شکنجه      
ــدانیان سیاســـی را در ابوغریـــب و   ــشیانه زنـ وحـ

امــا جهــان بینـــی   . گوانتانــامو محکــوم کننـــد  
ــاع از    ــه دف ــرد را ب ــنفکران ک ــستی، روش ناسیونالی

نـوبتی هـم باشـد     . شکنجه گران و شکنجه کشاند    
ت؟ آیا اکنون که آمریکا و کردها در یک       نوبت ماس 

جبهه قرار گرفته اند، بزرگترین دشمن آزادي خلق  
ــت؟     ــده اس ــدیل ش ــته آزادي تب ــه فرش ــا ب .... ه

روشنفکران کرد براي بزك کردن رژیم بوش، که از 
تاریــک انــدیش تــرین جنــاح هــاي ســرمایه داري 

 هم متوسل شـده   "تئوریک"آمریکاست، به توجیه    
ه انـد کـه گـسترش سـلطه آمریکـا و        ادعا کرد . اند

جهانی شدن سرمایه با دیکتاتوري هاي خاورمیانـه       
در تضاد است و سرمایه داري بدون دموکراسی نمی 
تواند رشـد کنـد؛ و اینکـه گویـا از دیـد آمریکـا و             
سرمایه جهانی، وجود دولتهاي بـزرگ مـانع رشـد           
اقتصاد بازار است و دولتهائی چون ایـران، ترکیـه و    

ید، طبق خواست دارودسـته بـوش تجزیـه         عراق با 
شوند و همه اینها شرایط تولد کردستان مستقل را     

  .بوجود می آورد
در )  1(هنگامی که بوش و بلر به جزایر آزورز 

پرتقال رفتند تا برنامه جنگ با عراق را اعالم کننـد   
ــزواي سیاســی و  ) 2003 مــارس 16( ــت ان در نهای

بین دشـمنان   این جنگ، جنگی    . دیپلماتیک بودند 
آزادي بود و بزرگترین جنبش ضد جنگ تـاریخ از          

اثـري از سـالح   . یکماه پیش دنیا را فراگرفتـه بـود      
کشتار جمعی نبود اما دارودسـته اي کـه حکومـت      
آمریکا را در کنترل خود داشتند می خواستند بهر         

گاه و بیگـاه  . قیمتی شده رژیم عراق را تغییر دهند    
اهر به حق بجـانبی  براي توجیه سیاست خود و تظ    

اشاره اي به کشتار دسته جمعی کردها و شیعه هـا   
به این ترتیب ستم دیدگی . توسط صدام می کردند

خلق کرد و شیعیان عراق بازیچه اي شد در دست         
  .جنگ افروزان

بـر خـالف   "در سوال پرسیدید که چـرا مـن    
افکار عمومی کردستان، با حمله آمریکـا بـه عـراق        

امیـدوارم توانـسته باشـم      .  ام  کرده "مخالفت بسیار 

من خوب می دانم که چرا . پاسخ این سوال را بدهم
افکار عمومی کردستان و روشنفکران کرد از جنگ         

 35ملتـی کـه در دوران   . آمریکا پـشتیبانی کردنـد   
سال حکومـت بعـث چیـزي جـز قتـل و کـشتار و        
شکنجه و ویرانی و انفال ندید چگونه مـی توانـد از      

 بدسـت هـر کـسی کـه     -ش سقوط صدام و رژیمـ    
 اسـتقبال نکنـد؟ مـن خـودم رژیـم تـرور و            -باشد

وحشت بعث اول را که به مدت کوتاهی در قـدرت       
 دوبـاره  1968بود بیاد دارم و هنگامی که در ژوئیه    

من بارها در جلوي . به قدرت رسیدند وحشت کردم
سفارت هاي عراق در اوتاوا، لنـدن و پـاریس علیـه        

ام و به شیوه هـاي دیگـر     این رژیم تظاهرات کرده     
سـرنگونی ایـن رژیـم و      . علیه آن مبـارزه کـرده ام      

محاکمه سران آن به اتهام ژنوسـید، جنایـت علیـه     
و دیگر جرائم از  زبان کشیبشریت، جنایات جنگی، 
  .آرزوهاي من بوده است

با اینهمه تبهکاري رژیم بعـث، کـه کردهـا و       
وش شیعیان قربانیان اصلی آن بودند، به نظر من  ب  

 بـوش و  ،من. در ردیف صدام قرار دارد و نه علیه او   
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بلـر و امثــالهم را متحــد و متفــق در مبــارزه علیــه  

 بحـساب  - رژیم بعث-استبداد و مورد مشخص آن  
دولتهـاي آمریکـا و انگلـستان و بعـضی     . نمـی آورم 

دیگر در جریان جنـگ عـراق علیـه ایـران از هـیچ       
از سالح کمکی به صدام کوتاهی نکردند و استفاده       

شیمیائی علیه کردها و علیه ایران نادیده گرفتند و      
دولت آمریکا حتا با وجود   . حتا به آن کمک کردند    

اینکه از پروژه انفال با خبر بود، نه تنها صداي آن را 
در نیاورد بلکه سعی کرد هر صدائی را خفه کنـد و   

یک میلیارد دالر ) ریگان(رئیس جمهور وقت آمریکا 
بعد از توافق ایران  و عـراق در     . ام داد اعتبار به صد  

، مطبوعات اروپـا از آمریکـا   1975الجزایر در مارس  
انتقاد می کردند که واشنگتن به کردها پشت کرده 
و آنها را در مخمصه گذاشته و به زبان صریح تر از         

هنري کسینجر، یکی . پشت به آنها خنجر زده است
 قبیــل از معمـاران ایـن برنامــه، در پاسـخ بــه ایـن    

) 2(انتقادها و نیز در عکس العمل به گزارش پایـک     
که کنگره آمریکا تهیه کرده بود، اعالم کرد که این 

استفاده از کردها و بعـد ول کـردن       (قبیل عملیات   
آمریکا بخاطر . را نباید با کار خیریه اشتباه کرد) آنها

 وقتی منفعتشمنافع خود از کردها استفاده کرد و       
نه رهبران کرد و نه . ها را رها کردایجاب می کرد آن

روشنفکران مایلند از این تجـارب اسـتنتاج درسـت     
  . کنند

خالصه کـنم، مـن در جریـان برنامـه ریـزي       
 بـا  ،آمریکا براي جنگ علیه عراق و در طول جنـگ  

آن مخالفت کردم و کامال متوجه بودم که نظر من، 
خط سیاسی مـن، در تقابـل بـا افکـار عمـومی در              

 ،امـا شـنا کـردن خـالف جریـان        . سـت کردستان ا 
ضروري است، بویژه در این شرایط که جریان بسیار 
قـوي اسـت، همـه را بـا خـود مـی بـرد و فرصـت         

امـا مـسئله فقـط      . دوراندیشی به کس نمـی دهـد      
  . دوراندیشی و آینده نگري نیست

من در طول زندگیم با ستم ملی مبارزه کرده   
ــان بــ   -ام  ــسیار از قربانی ــد ب ــدا مانن ــیوه  ابت ه ش

خودبخودي و در چارچوب سیاست و جهان بینـی        
خوشــبختانه بعــدها توانــستم ایــن . ناسیونالیــستی

. دیدگاه و این چارچوب سیاسی را پشت سر بگذارم  
من هنوز علیه ستم ملی مبارزه می کـنم امـا نـه از     
ــد ناسیونالیــستی بلکــه در چــارچوب سیاســت   دی

 یا "خلق"معتقدم که کردها یک    . انترناسیونالیستی
 هـستند و سـزاوار حـق تعیـین سرنوشـت      "ملـت "

هستند و از آنجا که مورد ستم بی حد و حصر قرار   
گرفته اند مجاز هستند کـه ایـن حـق را بـه اجـرا           
. بگذارند، یعنی دولت مستقل خود را تاسیس کنند    

این حق یک حق دموکراتیک است و کسی کـه آن   
را از خلق کرد یا خلق فلسطین یـا دیگـر خلقهـاي      

کـسی کـه   . حت ستم انکار کند، دموکرات نیست     ت
معتقد به انترناسیونالیسم باشـد و چنـین حقـی را        
ــدارد، از   ــده روا نـ ــتم دیـ بـــراي یـــک ملـــت سـ

  . انترناسیونالیسم بوئی نبرده است
اما تفاوت دید من با دید ناسیونالیستی همـه      

من، هم معتقد به حق تعیین سرنوشت . جانبه است
 به وحـدت و همزیـستی   کردها هستم و هم معتقد   

خلق کرد با سایر خلق هاي ایران و ترکیه و عراق و 
 اصل جدائی و وحـدت   –این دو تا    . سوریه و قفقاز  

 نه تنهـا بـا هـم در تـضاد نیـستند بلکـه الزم و          –
بشدت ) آنتی سمیتیزم(با یهودي ستیزي .  ملزومند

مخالفم و بهمان شدت با رژیم اشـغالگر و آپارتایـد        
فم و ایجاد یک دولت واحد فلسطینی       اسرائیل مخال 

را مـی طلـبم کـه در آن هـر دو ملـت فلــسطین و      
با اسالم ستیزي . یهودي و سایرین همزیستی کنند   

همه مسلمان ها را تروریست و عقب  (رایج در غرب    
بـشدت مخـالفم و در عـین    ) مانده بحـساب آوردن   

. حال سکوالر هستم و معتقد به بنیاد دین نیـستم         
م سـتیزي امـروز ماننـد یهـودي     معتقدم کـه اسـال    

 می تواند به نتایج خطرناکی 1930ستیزي سالهاي 
منجر ) ژنوسید یهودیان و دیگران(مانند هولوکاست 

از مبارزه خلق فلسطین با قاطعیت پـشتیبانی      . شود
می کـنم و معتقـدم ایـن مبـارزه در راس مبـارزات       

به نظر من اگر . آزادیخواهانه دنیاي معاصر قرار دارد
ی ادعاي آزادیخواهی بکند امـا از مبـارزه خلـق         کس

فلسطین دفاع نکند، یا از ستم دیـدگی ایـن خلـق         
بکلی بی خبر است یـا در ادعـاي آزادیخـواهی اش       

من با امپریالیسم آمریکا مخـالفم  . جاي تردید است 
اما مردم آمریکا را متحد و متفق مردمی مـی دانـم        

 تجـاوز  بـا . که مورد تجاوز دولتشان قرار می گیرند      
ارتـش آمریکــا بــه عــراق مخــالفم امــا از ســربازان  
آمریکائی که حاضر نیستند در جنگ عراق شرکت         
. کنند و به کانادا پناه برده اند پشتیبانی مـی کـنم        

من بشدت مخالف هر نـوع تـرك سـتیزي، فـارس        
آنهم در شرایطی که . ستیزي و عرب ستیزي هستم

ــارس و عــرب     ــست تــرك، ف ــاي ناسیونالی دولته
ستم . دترین ستم ها بر کردها اعمال کرده اند      شدی

. دولتها را ناشی از ستم گري این خلق ها نمی دانم   
جنگ و دعوا بین ناسیونالیسم کرد و ناسیونالیـسم      

) بر سـر مـرز یـا هـر مـسئله دیگـر          (آذربایجانی را   
محکوم می کنم و بهیچوجه نمی خواهم بخشی از         

ایــن دو خلــق ســنت هــاي همکــاري و . آن باشــم
مدردي و همزیستی دارند و خود را متعلق به این    ه

اینهـا و بـسیاري مواضـع      . بخش از تاریخ می دانـم     
دیگـر، سیاســت مـن را از سیاســت ناسیونالیــستی   

  .متمایز می کند
  

به نظر شما آمریکا از این به بعد چه موضعی : سوال
در قبال حکومت کردي موجود در کردستان عراق 

کردي اتخاذ می کند و و دیگر نیروهاي اپوزیسیون 
  چه برنامه هائی براي این مسئله دارد؟

پیش بینی جزئیات سیاست آمریکـا مـشکل         
اسـت چــون شکــستی کــه در عــراق و افغانــستان  
متحمل شده است نه تنها تضاد بین مردم آمریکا و   
حکومت بوش را شـدت بخـشیده بلکـه تـضادهاي        
درون حکومــت آمریکــا، تــضادهاي درون خــود    

ي بوش و نیز تضادهاي بین آمریکـا و       دارودسته ها 
نه می تواند . متحدینش را نیز وخیم تر کرده است     

عراق و افغانستان را ول کند و نه امکـان درگیـري           
در درون ناتو جنگ و جدال است بر سر . بیشتر دارد

اینکه کدام دولت چند سرباز فرستاده و این سربازها 
یـر   جنگی یا غ–کجا مستقر شده اند و چه نقشی      

در عین حال، ارتش آمریکا، .  ایفا می کنند–جنگی 
قوي ترین ارتش امپریالیـستی دنیـا، مایـل نیـست        
شکست مفتضحانه اش در ویتنام را دوباره در عراق      

اما شواهد موجود حـاکی از   . و افغانستان تکرار کند   
این است که این شرایط نظامی به آسانی دگرگون         

کومـت کـرد را   آمریکا در صورت لزوم ح . نمی شود 
کنار می گذارد؛ یا جدائی کردسـتان را در صـورت         
وابستگی کامل به ترکیه عملی می کند؛ پ ك ك         
را سرکوب می کنـد؛ از کردهـاي ایـران و سـوریه             

  اگـر ایجـاب کنـد،    "منافع ملی": استفاده می کند  
  . همان راهی را می رود که کسینجر رفت

  
راق را می آیا حمله آمریکا به افغانستان و ع: سوال

توان به مثابه جنگی تاریخی بین سرمایه داري 
جهانی و استبداد شرقی قلمداد کرد، و یا اینکه 
آمریکا با اینهمه حمالت در صدد کنترل نیروهاي 

  ترقیخواه و انقالبی است؟
حملـه آمریکــا بــه افغانــستان و عــراق هــیچ  
عنصري از تضاد بین سرمایه داري جهانی و استبداد 

آمریکـا و نظـام سـرمایه داري    . می گیـرد را در بر ن  
امروز بزرگترین مـانع رشـد دموکراسـی در سـطح           

جریانـات عمیقــا ارتجـاعی ماننــد   (جهـان هــستند  
طالبان و بن الدن در سـطح محلـی گـاهی متحـد         

). آمریکا و گاهی بـا آن شـاخ بـه شـاخ مـی شـوند       
سرمایه داري در آغاز حیات خودش، هنگـامی کـه       

 تا اواخر قـرن  17قرن (بود هنوز به قدرت نرسیده    
با فئودالیسم و استبداد فئودالی در تضاد بـود        ) 18

اما بعد از اینکه طبقه سرمایه    ). در عصر روشنگري  (
ابتـدا در انگلـستان و هلنـد و    (دار به قدرت رسـید    

به مقابله ) 18در نیمه دوم قرن ... آمریکا و فرانسه    
ات با دهقانها، طبقه نوپاي کارگر و مـردم مـستعمر      

  . برخاست
سرمایه داري، نظامی استثمارگر است و ایـن         
استثمار، آن را با برده داري و فئودالیـسم همـسنج     

سـرمایه داري آمریکـا، علیـرغم اعالمیـه     . می کنـد  
همه انسان ها " که اعالم کرد     1776استقالل سال   

، با تکیه بر برده داري و قلع و "برابر آفریده شده اند
مریکا و خالی کردن آفریقا از قمع مردم بومی قاره آ  
ســرمایه داري انگلــیس در  . ســکنه رشــد کــرد  

ــام   ــا نظ ــتان، ب ــه در هندوس مــستعمراتش، از جمل
فئودالی و عشیره اي و مرد ساالري همزیستی مـی      
کرد و در حدود ششصد امارت و حکومـت خـرد و         

ــودالی را رهبــري مــی کــرد  آمریکــا و . درشــت فئ
فغانـستان کـه   انگلستان براي مقابلـه بـا حکومـت ا     

وابسته به شوروي بود و به منظور ایجاد یک ویتنام     
براي شوروي بـا مرتجـع تـرین جریانهـا و عناصـر            

همدســتی و همــسوئی آمریکــا بــا . همدســت شــد
عربستان و رژیم هاي مرتجع منطقه زبانزد خاص و    

  .عام است
نظام دولتی آمریکا، کـه بعـضی از منتقـدین          

 )3(و فراکـسیونی آمریکائی آن را نظام تک حزبی د      
 سال اخیـر تحـت کنتـرل مرتجـع     5می نامند، در   

دارودسـته  . ترین جریان تاریخ معاصـر بـوده اسـت      
 زیر پا گذاشـته   رابوش قوانین و موازین بین المللی  

آدم ربائی، زندان هاي مخفـی، شـکنجه، تـرور    (اند  
و در همانحال مهمتـرین اصـول دموکراسـی         ) افراد

، حقوق فردي، حقوق  آزادي هاي مدنی–بورژوائی  
بشر، حقوق زنان، تفکیک قوا، جدائی دین و دولت و 

از : به صراحت می گویند.  را نقض کرده اند–غیره  



   ٢٠ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                

  نفت، گاز و ظهور دوباره روسيه 
  ک قدرت جهانيبه مثابه ي

 

آنجا که امنیت ملی در خطر است، باید دموکراسی      
امروز تمام عالئم اولیه . را براي مدتی معلق بگذاریم    

ظهــور فاشیــسم را مــی تــوان در آمریکــا و دیگــر  
نظـام سـرمایه داري   .  مشاهده کرد  کشورهاي غربی 

معموال در شرایط عادي، هنگامی که بحرانی در بین 
دموکراســی "نیـست، رژیـم حکــومتی مـشهور بـه     

 را ترجیح می دهند اما هنگامی که احساس "لیبرال
خطر بکنـد براحتـی بـه نظـم حکـومتی فاشیـسم         

نازیسم، کـه وحـشی تـرین فـرم      . متوسل می شود  
تخابات و همدستی لیبـرال  فاشیسم بود، از طریق ان 

 در 1933ها و محافظه کارها با نازي هـا، در سـال      
 جنـگ  ،آلمان به قدرت رسید و در شش سال بعـد  

. جهانی دوم و کوره هاي آدم سوزي را راه انـداخت     
حتا در شرایطی کـه نظـام سـرمایه داري بـا هـیچ         
بحرانی روبرو نیـست و اقتـصادش هـم رونـق دارد،      

شـبه فاشیـستی ممکـن    حکومت هاي فاشیستی و     
براي مثال در آمریکا در اوائـل   . است بقدرت برسند  

 که بحرانی در بین نبود دارودسـته        1950سالهاي  
اي به نام سناتور مکارتی جریانی شبه فاشیستی راه 

  . انداختند که مشهور به مکارتیسم است
این ادعا که سرمایه داري با دموکراسی عجین 

. گ سرمایه داري استاست یکی از افسانه هاي بزر     
جالب اینست که روشنفکران کرد ناسیونالیست در       
شرایطی این افسانه ها را تبلیغ مـی کننـد کـه در            
غرب تحقیقات مفصل در مورد پیونـد ناگسـستنی         

براي . بین دموکراسی و دیکتاتوري منتشر می شود   
تحـت  ) 4(، کتاب مایکل مـان  2005مثال در سال   

تبیین دموکراسی  : یجانب تاریک دموکراس  "عنوان  
رابطه بـین   ) 5) (انتشارات دانشگاه کمبریج   ("قومی

اعمـــال خـــشونت از قبیـــل پاکـــسازي قـــومی و 
دموکراسـی را بررســی کــرده  و بحــث مفــصل راه  

ایـن تنهــا تحقیـق در ایـن زمینــه     . انداختـه اسـت  
هیروشیما (آمریکا در استفاده از سالح اتمی    . نیست

، بمـب هـاي     )یتنامو(، اسلحه شیمیائی    )و ناکازاکی 
خوشه اي و دیگر سالح هائی که بطور جمعی مردم 
را می کشد یا زخمی می کند، راه انداختن کودتـا،        
قتل عـام، اسـتفاده از فـضا بـراي مقاصـد نظـامی،           
شکنجه و ترور و جنایـات جنگـی و جنایـت علیـه         
. بشریت مقام رهبري را بخود اختصاص داده اسـت       

 بطور سیستماتیک با آمریکا، در محافل بین المللی،   
ممنوع کردن اسلحه هـائی از قبیـل مـین و بمـب           
خوشه اي مخالفت کرده است و مدام اسلحه هـاي       

جورج سـوروس، سـرمایه   . خطرناکتر تهیه می کند  
دار آمریکائی، اخیرا گفته است که آمریکا بزرگترین 

 البته دموکراسـی سـرمایه   –مانع دموکراسی است    
 به گرد پاي سـوروس  ظاهرا روشنفکران کرد  . داري

 .هم نمی رسند
  

1-Azores 
2-Pike 
3- Bi-factional one party system 
4- Mann 
5- The Dark Side of Democracy: 
Explaining EthnicCleansing  ■  

  ٢٠٠٧ فوریھ ٢۶. جھانی برای فتح
پوتین، رئـیس دولـت روسـیه، در کنفـرانس        

کیل امنیتی بین المللی که ماه فوریه در مونیخ تـش     
شد، آمریکا را متهم کرد کـه مـی خواهـد خـود را       

 کند و "مرکز قدرت و سرکرده ي جهان"تبدیل به 
سـخنان  . "خود را به دیگر دولتهـا تحمیـل کنـد       "

ــان دول    ــختی را در می ــل س ــوتین، عکــس العم پ
بسیاري از تحلیل گـران     . قدرتمند غرب برانگیخت  

سخنرانی او را چـالش طلبـی مـستقیم بـه آمریکـا       
این سخنرانی همراه با دیگر اعمـال اخیـر      . نددانست

از زمان . روسیه نشانه تغییري در سیاست آن است      
سـقوط شـوروي ســابق در دهـسال پـیش از ایــن،     
روسیه همواره روي همکاري با آمریکـا تاکیـد مـی         

اما طبقه حاکمه روسـیه کـه مجـددا خـود را      . کرد
سازماندهی کرده و در حال تحکیم قدرت سیاسـی      

شد، بطور روزافزونی اعتماد به نفس خود    اش می با  
در ماه ژانویه، روسیه به دنبال  نزاع . را بازیافته است

با دولت بلوروس، به مدت چند روز جلوي بارگیري    
این ژستها . نفت به مقصد آلمان و لهستان را گرفت

که بطور هدفمند قدرت روسیه را بـه نمـایش مـی      
بخـصوص  گذاشت، امواج شوك را به سراسر اروپـا          

 .آلمان و همچنین محافل سیاسی آمریکا فرستاد
و مینـسک  ) پایتخت روسیه(نزاع میان مسکو   

پایتخت بلوروس که در گذشته بخشی از شـوروي     (
 2006ادامه نزاعی اسـت کـه در اواخـر سـال        ) بود

کمپانی گاز معظم روسی که دولتـی   (میان گازپروم   
گـازپروم تـصمیم گرفـت      . و بلوروس رخ داد   ) است

مت فروش هر هزار متر مکعب گاز به بلوروس را       قی
تامین انرژي ارزان، .  دالر برساند105 دالر به 47از 

یکی از راه هـائی بـود کـه اتحـاد شـوروي در دوره       
جنگ سرد، کشورها و ملل دیگر را زیر سلطه مـی          

در آن زمان شوروي یک کشور سرمایه داري . گرفت
نون روسـیه  اما اک. دولتی با نقاب سوسیالیستی بود   

آن نظام سرمایه داري دولتی را با سرمایه داري بازار 
از نوع غربی آن عوض کرده است و بیش از پیش در 
اقتصاد جهانی سرمایه داري امپریالیستی ادغام شده 

 . است
     نزاع با بلوروس پس از توافق بر سر قیمت گـاز     

امـا  . خاتمه یافت )  دالر بابت هزار متر مکعب     100(
 دالر در 180ز بعد، روسیه مالیاتی برابر بـا       چند رو 

تن براي نفت صادراتی به  بلوروس تعیین کرد و به 
  فروش انرژي 2011بلوروس اعالم کرد که در سال 

ارزان به آن کشور را کامال قطع کرده و کل  مبلـغ      
یعنـی قیمـت   ( دالر در هزار متر مکعـب گـاز       230

ــ ) فـروش در بــازار بـین المللــی   صاص را بخـود اخت
بلــوروس تالفـی کــرده و  روي  نفــت  . خواهـد داد 

روسیه که از خاك بلوروس رد شده و به لوله هـاي   
نفت اروپا منتقل می شود یک مالیات ترانزیت برابر    

روسـیه بجـاي   .   دالر در هر تن تعیین کـرد      45با  

اینکه این پول را بپردازد، جریان نفت بـه آلمـان و       
رقی را قطـع    لهستان و برخی کشورهاي اروپاي شـ      

.  این کار خـشم دولتهـاي اروپـا را برانگیخـت         . کرد
روسیه جواب داد که کارهاي غیر قـانونی بلـوروس      
روسیه را مجبور به قطع نفت کرده است و بلوروس   

 دالر مالیـات ترانزیـت   45را متهم کرد که در ازاي   
که روسیه نمی پردازد، بلوروس از لوله هاي نفتـی،    

روز بعـد بلـوروس اعـالم    سه . نفت بیرون می کشد   
 با روسیه رسیده اسـت و مالیـات       "سازش"کرد به   

البته کسی از محتواي ایـن  . ترانزیت را نیز برداشت  
 . خبر ندارد"سازش"

     چرا چنین نزاعی بوجود آمد؟ در شرایطی کـه      
تصاحب و کنترل منابع انرژي نقش مهمی در شکل 
 دادن بحران هاي سیاسی مهم جهان بازي می کند،

اما بلوروس یکـی  .  بروز چنین نزاعی عجیب نیست    
از کشورهاي شوروي سابق بود که به روسیه وفادار      

بعالوه، از سوي اروپا و بخـصوص آمریکـا   . مانده بود 
زیر فشار بود که به عوامل طرفدار غرب اجازه رشد     

رئـیس جمهـوري بلـوروس      . و قدرت گرفتن دهـد    
دوره بلــوروس را بــا ســبک ) الکــساندر لوکاشــنکو(

یعنی از طریق یـک اقتـصاد      . شوروي اداره می کند   
کنترل شده دولتی که به گـاز ارزان روسـیه اتکـاء          

بلوروس با تصفیه  و بازفروش نفت و گاز ارزان . دارد
 .روسیه ساالنه میلیاردها دالر بدست می آورد

      برخی از تحلیل گران غرب می گویند روسیه         
اسـت و پـوتین   از این سودجوئی بلوروس عـصبانی     

البته تحلیل . شخصا از لوکاشنکو خوشش نمی آید     
. روابط سیاسی میان مسکو و مینسک بیجـا نیـست    

اما اگر از یک دیدگاه جهانی بنگریم می بینیم کـه       
 روابط خاص میان این ،عامل تعیین کننده و مهمتر   

دو نیست بلکه استراتژي نوینی اسـت کـه روسـیه         
 . اتخاذ کرده است

شته در نـزاع مـشابهی، روسـیه بطـور             سال گذ 
موقت گاز اوکراین را قطع کرد و این مسئله باعـث          
ــریش و    ــا، اط ــاز ایتالی ــایر گ ــتالل در ذخ ــروز اخ ب

 یعنـی وقتـی کــه   1980از دهـه  . مجارسـتان شـد  
شـوروي بـراي اولــین بـار یـک قــرارداد انـرژي بــا      
کشورهاي اروپائی بست این اولین بار بود که چنین   

نـزاع بـا اوکـراین داراي رنـگ و     . داداتفاقی رخ می    
لعاب سیاسی بـود زیـرا بـاال رفـتن قیمـت انـرژي            
همچنین نشانه نارضایتی روسیه از انقالب نـارنجی         

 در اوکـراین سـازمان   2004که غربی هـا در سـال     
دادند و گرایش فزاینـده اوکـراین بـسمت اتحادیـه        

در آن زمان اتحادیه اروپا پـوتین را     . اروپا و ناتو بود   
تهم کرد که از انرژي به مثابه یک سالح سیاسـی    م

دیـک چنــی، معــاون ریاســت  . اسـتفاده مــی کنــد 
جمهوري آمریکا اعالم کرد که روسیه از گاز و نفت    

به مثابه ابزار تهدیـد و ارعـاب اسـتفاده مـی       "خود  
  ."کند
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     اما، روسیه فقط حکومتهائی را که مورد عالقـه     

 سوبـسیدي  اش نیستند شامل قطع ناگهانی انـرژي  
عالوه بر بلوروس، روسیه  با آذربایجان، . نکرده است

گرجستان، ارمنستان و مولداوي نیز بر سر قیمتهاي 
در همه این موارد نیز .  باالتر به توافق رسیده است   

ایـن  . تهدید به قطع نفت و گاز را بکار بـرده اسـت      
  .روندي است که به این زودي تمام نخواهد شد

 کـه مـسئول بخـش انـرژي در           کلودیا کمفرت 
انیستیتوي آلمانی بـراي پـژوهش هـاي اقتـصادي          

روشن است که مشکالت روسیه با «: است می گوید
بـه نقـل از   (» .همسایگانش بزودي تمام نمی شـود    

ــد تریبــون   ــه 9 –روزنامــه اینترناشــنال هرال  ژانوی
روسیه قصد دارد این سیاست را بـه دیگـر       ) 2007

ه اکنون مستقل اند  جمهوري هاي شوروي سابق ک    
اما هنوز به شبکه لولـه هـاي نفـت و گـاز روسـیه           

روسیه  تا زمانی که قیمت   . وابسته اند، تعمیم دهد   
کامل بازار بین المللی براي صادرات گـاز و نفـت را       

این . بدست آورد به افرایش قیمتها ادامه خواهد داد
معامالت جدید، میلیاردها دالر درآمد براي شـرکت   

ــی گــاز  ــر کمپانیهــاي دولتــی و   دولت پروم و دیگ
  .خصوصی روسیه بهمراه خواهد آورد

  دلتنگی برای قدرت دوره شوروی؟
بسیاري از قدرت هاي بزرگ غرب پوتین را مـتهم      

مـی کننـد کــه آرزوي بازگـشت بـه قــدرت دوران     
شوروي را کرده است و می خواهـد بـا اسـتفاده از            

 ایـن  البتـه . اینکار را انجام دهـد ” قلدري اقتصادي "
. اتهامات، عوامفریبی قدرت هاي غربی را می رساند     

  .ولی حرکات روسیه را توضیح نمی دهد
، در  ي     بسیار پیش از فروپاشی اتحاد شـورو      

 وقتی دیکتاتوري پرولتاریـا تحـت       ،1956سال  
رهبــري خروشــچف ســـرنگون شــد نظـــام    

با ایـن   . سوسیالیستی در شوروي به آخر رسید     
ـ     شوروي  وجود   صـور  س از آن تـا سـی سـال پ

یعنـی مالکیــت  ( ظـاهري دوران سوسیالیــسم  
اما . را نگاه داشت) دولتی، رهبري حزب و غیره    

این صور فقط ظاهر ماجرا بودند و محتواي آنها       
 قرار دادن سـود در    ،تهی شده بود و محتوایش    

 یـک قـشر     وردنفرماندهی اقتصادي و بوجود آ    
ایـن بـورژوازي   . استثمارگر بورژوازي جدید بود   

رکز بـود و رونـد تبـدیل    مدر دولت متبر ید  جد
شوروي به یک ابرقدرت امپریالیستی را رهبري      

در ابتداي امر، بلوك شـوروي توانـست بـا       . کرد
. آمریکا بر سر سلطه یابی در جهان رقابت کنـد    

حتا در جهان سوم تبدیل به بـدیلی در مقابـل      
سلطه غرب شده بود در حالیکه شکل متفاوتی        

اما . تعمار نوین را پیش می برد   از استثمار و اس   
بدلیل بروز بحران اقتصادي و سیاسـی شـدید،       

شـکل هـاي    . نتوانست این بلـوك را نگـه دارد       
ــسم    ــیال امپریالی ــی سوس ــصادي و سیاس اقت

ــرمایه داري  ( ــا س ــرف و ام ــسم در ح سوسیالی
ــستی در عمــل ــراي ) انحــصاري امپریالی دیگرب

شوروي مفید نبودنـد و تبـدیل بـه محـدودیت      
یک دوره کشمکش و بحران جدي      . ودندشده ب 

میان بخش هاي مختلف سرمایه داران قدیم و        
  . جدید شروع شد

  ■ ...دنباله دارد 

   هرانت دینک  - 24 بقیه از صفحه
بـه  ارمنیان صحبت نکنـی و بـا حرفهـاي دیگـرت         

  ".،  توهین نکنما) هویت ترکی ("ترکیت"
  

هرانت به دوستانش گفت که او براي شخص     
ان نیست اما بخاطر خانواده اش باید این خودش نگر

اما کجا می توانست برود؟   . تهدیدها را جدي بگیرد   
 4براي سخنرانی به اروپا رفته بود اما بعد از بارها او 

 را "آفتاب"روز در زمستان اروپا نتوانسته بود فقدان 
 فقط  "فقدان آفتاب "البته منظور او از     . تحمل کند 

ر به ارمنستان برود آنجـا  میگفت اگ. آب و هوا نبود   
. هم صدایش را به شکلی دیگر خفه خواهنـد کـرد     

عظمت طلبـی  (زیرا هرانت فقط به شوونیسم ترك      
نمی تاخت بلکه بـا  انتقـاداتی کـه بـر پایـه         ) ترك

ناسیونالیسم تنگ نظرانه ارمنی در مورد ترکیه می       
زیـرا ناسیونالیـستهاي    . شد نیز مخالفت مـی کـرد      

 ارمنی  –چارچوب محدود ترك ارمنی مسئله را در     
او می گفت همه ما از کـرد، تـرك،      . قرار می دهند  

ارمنی و یونانی و یهودي عرق و خونمان را در ایـن       
! خیـر . چرا باید آن را ترك کـنم   . کشور ریخته ایم  

  .من می ایستم و مبارزه می کنم
  

بارها تهدید به مرگ . او ایستاد و مقاومت کرد 
 داد و اخیـرا در کنفـرانس   اما راهـش را ادامـه     . شد

روشنفکران و شخصیتهاي برجسته ترکیه شـرکت       
 ارتـش  ”راه حل نظـامی  "کرد و به ابراز مخالفت با       

در .  کردسـتان پرداخـت   "مسئله"ترکیه براي حل    
وظایف " در سمپوزیومی تحت عنوان 2006دسامبر 

جنبش دموکراتیک " که توسط "کنونی روشنفکران
وئیستهاست، شـرکت    که تحت رهبري مائ    "جوانان

  . کرد
هرانت با وجود اینکه می دانست مرتجعین در 
کمین اند تا او را به قتل برسانند اما بی وقفه برتري 
طلبی شوونیستی ترك را به چالش می گرفت و بـا    
. شجاعت فراخوان وحدت همه ملیت ها را مـی داد     

براي همین در میان میلیون ها نفر محبوبیت یافت    
در مراسـم  . حرف دلشان را مـی زد  زیرا با شجاعت    

تشیع جنازه اش هزاران نفـر پالکاردهـائی بـا ایـن           
همه ما هرانـت دینـک   ": نوشتارها حمل می کردند 

خــشم و . "همــه مــا ارمنــی هــستیم" و "هــستیم
همبـستگی تــوده هــاي مــردم بــا هرانــت دینــک،  
دولتمردان ترکیه را که دستشان به خون او آلـوده     

 داده است بطوریکه مرتبا است در موضع دفاعی قرار
  .ضدیت خود با نژاد پرستی را اعالم می کنند

   
اغلب مردم ترکیه و حتا مطبوعات غیر چپـی   
ترك زبان در اروپا بر این باورند که حتا اگر  دولت       
مستقیما قتل او را سازماندهی نکرده باشد، حـداقل   

دولتمـردان  . نظامیان ترکیـه مـشوق آن بـوده انـد       
جاد کردنـد کـه بـسیاري از دسـت     ترکیه فضائی ای  

یـک  . راستی ها این عمـل را افتخـار مـی دانـستند      
 ساله بیکـار اهـل شـمال شـرقی ترکیـه         17جوان  

 جوان 5. ماموریت یافت که به هرانت تیراندازي کند
همـه آنـان   . دیگر نیز در این جنایت دست داشتند   

البتـه در  . بسرعت به جنایت خـود اعتـراف کردنـد    
خشی از نظام قـانونی کـشور      کشوري که شکنجه ب   

 حکـم   "اعترافات"است و قضات بسرعت بر مبناي       
جالــب . صـادر مـی کننـد ایــن تعجـب آور نیـست     

آنجاست که مقامات محلـی مـی گوینـد کـه نمـی       
توانستند جلوي جنایت را بگیرند زیرا یاسین حالل    
را که رهبري گروه را در دسـت داشـت، زیـر نظـر         

 از فاشیـستهاي  در حالیکه یاسـین حـالل   . نداشتند
ناسیونالیست شناخته شده ترکیه است که در سال   

.  در رستوران مک دونالد بمب گـذاري کـرد     2004
و ) پلیس امنیتی ترکیه (این در حالیست که  میت       

جاسوسانش این طور نشان می دهنـد کـه همـه و        
وقتـی حـالل    .هرکس را در ترکیه زیر نظـر دارنـد     

اورهان پاموك ": دیاسین را به دادگاه آوردند فریاد ز
 که آشکارا تهدید به   ".حواست باشد ! حواست باشد 

مرگ رمان نویس ترك توسط جوخـه هـاي مـرگ     
  .بود

هرانت دینک در یکی از آخرین مقاله هـایش    
 اطرافم را می نگرم و می بینم کـه در       "نوشت که   

. این کشور کبوترها در کنار آدمها زندگی می کنند     
هم حـس دلهـره و هـم    : امروز احساس آنها را دارم  

جواب دولت ترکیه به انسانی بـا ایـن       . حس آزادي 
این قتل نشانه آن است کـه      . احساسات، گلوله بود  

  ■ .در ترکیه و در جهان چه نوع نیروهائی حاکمند
  

  

  حيح و پوزشتص
 دو اشـتباه مهـم رخ   32در حقیقت شماره   

داده اسـت کــه بابــت آن هــا پــوزش مــی  
  . طلبیم

 در بخش پایانی سخنرانی مـریم        -1
جایگـاه قهـر در انقـالب       "جزایري در باره    

 بهمن 22پرولتري با نگاهی به تجربه قیام    
« :  آمـده اسـت کـه   " بهمن آمـل  5و قیام   

 تحـت ) آرخـا (رفقاي ارتش رهـائی بخـش     
رهبري رفقائی چون حرمتی پور و صبوري     
. معتقد به سازمان دادن ارتش خلق بودنـد    

 60اتفاقـا همزمـان بـا سـربداران در سـال      
تالش کردند مبارزه مـسلحانه را در شـمال    
آغاز کنند که متاسفانه قبل از شروع ضربه    

  ».مهلک خوردند
  

قبل از شروع، "این درست نیست که 
ارتش رهائی  رفقاي  . "ضربه مهلک خوردند  

بخش پس از شروع، تا مدت دو سال دست 
متاسـفانه در   . زدنـد به عملیات نظامی می     

و عـده اي  حرمتی پـور  ضربه مهلکی رفیق  
  .را از دست دادنددیگر از رفقا 

  
 در برخی از نسخه هاي اولیـه در    -2

کوملـه  "پیام به مناسبت سالروز کومله نام     
 "سازمان کردستان حزب کمونیست ایـران  

 "کوملــه، سـازمان زحمتکــشان "غلـط  بـه  
 .  نوشته شده است
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  ه داری استيون ها بار بهتر از سرمايليسم مياليسوس
  !سم جهانی از آنهم بهتر استيوکمون

بخش ھای پیشین این مقال ھ در ش ماره ھ ای       
   . حقیقت منتشر شد٣١-٢۶-٢۵-٢۴

  مقدمھ: ١بخش 
  مکمونیسم و سوسیالیس: ٢بخش 
بل  شویکھا انقالب  ی را رھب  ری م  ی  : ٣بخ ش  

  کنند کھ دنیا را تکان داد
انق   الب اجتم   اعی توس   ط ق   درت     : ۴بخ   ش  

  پرولتری
س  اختمان اول  ین  : تجرب  ھ ش  وروی: ۵بخ  ش 

  اقتصاد سوسیالیستی آغاز می شود
جن گ جھ انی دوم   : تجربھ شوروی : ٦بخش  

  و پس از آن
پی روزی انق الب   : راھگ شائی م ائو  : ٧بخ ش  

 در چین
 گس   ست از م   دل  –مائوت   سھ دون : ٨خ   ش ب

 اقتصادی شوروی و پیشروی
  جھش بزرگ بھ پیش: ٩بخش 

انق    الب کبی    ر فرھنگ    ی   : ١٠بخ    ش 
پرولتاری ائی در چ  ین، ن  ھ ی  ک ت  سویھ   
ح  ساب درون  ی، بلک  ھ روی  اروئی راه    

  سوسیالیستی با راه سرمایھ داری بود
 در چـین    "جهش بزرگ بـه پـیش     "سالهاي  

بـه دلیـل بـروز      . بودسوسیالیستی سالهاي سختی    
بحران غذائی و جابجائی هاي صنعتی در ایـن دوره     
که مصادف شد بـا قطـع ناگهـانی کمکهـاي فنـی              
شوروي ها، دست زدن بـه یکرشـته تعـدیل هـاي          

اما این تعـدیلها   . اقتصادي و تشکیالتی ضروري شد    
فرصتی را در اختیار نیروهاي محافظه کار در حزب    

انی بودند که با اینان کس. کمونیست چین  گذاشت 
 مخالفت کرده و در هر گام "جهش بزرگ به پیش"

  .براي تضعیف آن تالش می کردند
 این نیروهاي محافظه کار 1960در اوائل دهه 

آنان در تعیین الویت . رشد یافته و قوي شده بودند  
هاي سرمایه گذاري، سودآوري را معیـار قـرار مـی         

پرور را می خواستند یک نظام آموزشی نخبه . دادند
این را در نظر داشـته باشـید کـه در        . مستقر کنند 

 نظـام آمـوزش   1949دوره پس از انقالب در سـال    
عالی در چین عمیقا تحت تاثیر مدل نظام آموزشی    
شوروي بود که بر سلسله مراتب، تخصص گرائی و         

.  اسـتوار بـود  "تعلـیم یافتـه تـر   "قبول دانشجویان   
دست باال و نیروهاي محافظه کار در عرصه فرهنگ  

عرصه فرهنگی کماکان . سنگرهاي محکمی داشتند
اپرا که در چـین  . یکی از سنگرهاي قوي سنت بود   

یکی از محبوب ترین هنرها بود هنوز تحت تـسلط      
  . تم ها و شخصیتهاي فئودالی بود

 سیاسـت ایـن نیروهـاي       ،در زمینه بهداشـت   

محافظه کـار، متمرکـز کـردن منـابع در شـهرها و       
ــه . داشــتن روســتاها بــودفرودســت نگــاه  در زمین

سیاست به کارگران و دهقانان می گفتند سیاسـت     
 "بـا کفایـت  "کار شما نیست، آن را بـه کادرهـاي           

حزب واگذار کنید؛ کار شما انجام بهتـر شـغلتان و       
این نیروهاي نوسـرمایه دار   .تامین زندگی تان است 

داراي یک برنامه منـسجم بودنـد و در اوائـل دهـه        
  .ل مانور براي کسب قدرت بودند در حا1960

دروغ ھ    ائی ک     ھ در م     ورد انق     الب  
  فرھنگی رواج داده می شود

شود مائوتسه انقالب فرهنگی گفته می 
را براه انداخت تا کسانی را که خوش ندارد از حزب  

این بزرگتـرین دروغـی اسـت کـه بـه       . تصفیه کند 
ــسبت داده مــی شــود  کتــاب . انقــالب فرهنگــی ن

 مـی گویـد کـه    "کایت ناشناختهح: مائو"ارتجاعی،  
مائو از رهبران حزبی که جرات کرده و با او مخالفت 

و .... کرده بودند بطور سادیستی انتقام مـی گرفـت       
انقالب فرهنگی یک طرح بزرگ براي ترور و توطئه  

  . اینها دروغهاي وقیحانه بیش نیست. بود
بواقـع در  . اوال، مائو دشمن اختراع نمی کـرد     

رتمند بورژوائی موجود بودند که     حزب نیروهاي قد  
در حال تدارك و سازماندهی براي کـسب قـدرت و    

اگـر  . استقرار یک نظام سرمایه داري دولتی بودنـد       
فکر کنیم که این غلو است و یا اینکه مـائو پارانویـا    

چـین  . گرفته بود، نگاهی به چین کنونی بیندازیـد   
سوسیالیستی تبدیل به یک مشقت خانه تولیدي و     

  . براي سرمایه داري بین المللی شده استبهشتی
ثانیا، انقالب فرهنگی حتا ذره اي به تصفیه و  

براي مائو روشن . خونریزي توده اي شباهت نداشت
بود که تصفیه هاي استالین مشکل ممانعت از احیاء 
ضد انقالب را در شوروي نتوانست و نمـی توانـست    

. ودحل کند و آن را بروشنی تجزیه و تحلیل کرده ب
مائو گفت در شوروي، توده ها را منفعل کرده بودند 
و اغلـب بـه لحـاظ سیاسـی و ایـدئولوژیکی بـسیج       

اهرم ها و اقدامات تشکیالتی نمی تواند بـه      . نبودند
توده ها توانائی آن را بدهد که تمایز میان برنامه و         
بینش هائی که جامعه را بسوي کمونیسم سوق می 

ی که آن را بـه عقـب     دهند و برنامه و سیاست هائ     
براي . بسوي سرمایه داري می رانند، تشخیص دهد   

چگونه می توان توده ها را براي : مائو چالش این بود
جهـت پـیش   نقش تعیین کننده و آگاهانه      گرفتن  

  .، برانگیختروي جامعه
مائو بدنبال راه حلی براي این مشکل بود که         

ب انقالبات تازگی خود را از کف داده و با خطر عقـ     
در «:  گفت1967او در سال   . گرد مواجه می شوند   

گذشته در مناطق روسـتائی، در کارخانـه هـا و در          
عرصـه فرهنگـی پـیش بـردیم و جنـبش آمـوزش       

اما هـیچ یـک از اینهـا      . سوسیالیستی براه انداختیم  
نتوانستند مشکل را حل کنند زیرا ما شکل و متدي 
ــا ر  ا را نیــافتیم کــه بتــوانیم از طریــق آن تــوده ه

برانگیزیم که برخیزند و از پائین جوانب تاریک ما را 
مائو در حال دسـت و پنجـه نـرم        ) 1(» .افشا کنند 

کردن با مشکل تاریخی جهانی انقالب کمونیـستی      
: باب آواکیان مسئله را اینطور توضیح می دهد     . بود
در یک کشور سوسیالیستی چگونه می توانیم در   « 

زي  براي سرنگون عین حال که با تالش هاي بورژوا
 بـه ایـن   ،کردن حاکمیت پرولتاریا مقابله می کنیم    

واقعیت که دیکتاتوري پرولتاریا از طریـق تـوده هـا     
حکومت می کند،  بازتاب دهـیم؛ و ایـن امـر چـه           

و دولـت  . اشکال کنکـرت و نهادینـه را بایـد بیابـد        
سوسیالیستی چگونه بـه مـوازات قـوي تـر شـدن           

 با دولتهاي پیشینی صاجب تمایزات کیفیتا بیشتري
به عبارت دیگر، جلوي ضد انقالب را با       ) 2(» .شود

چه روشی باید گرفت که در تطابق بـا شـیوه هـا و     
  اهداف انقالب کمونیستی باشد؟ 

. به تجربه انقالب فرهنگی هم خواهم پرداخت
اما اول می خواهم برخی مسائل تئوریک را که هنوز 

یالیـستی  چالشی در مقابل انقـالب در کـشور سوس     
مائو بر اهمیت تئوري تاکیـد     . است، بیشتر باز کنم   

او گفت خـط سیاسـی و ایـدئولوژیک تعیـین        . کرد
این مربوط است به اینکـه مـا دنیـا را       . کننده است 

درك تئوریک : چگونه می فهمیم تا تغییرش دهیم     
و چیست قوانین حرکت و رشد جوامع و جهان ما از 

  مـی دهنـد  سیاست هائی که ایـن درك را بازتـاب       
  . کدامند

آن گروه از رهبران حزب کمونیست که مـی       
خواستند چین را براه سرمایه داري بکشند تئـوري      

لهاي خود را براي این برنامه تکامل داده الها و استد
ــد ــري   . بودن ــان و در حــال رهب ــل آن ــائو در مقاب م

نیروهاي انقالبی و خدمات تاریخی به  تکامل درك     
هاي جامعـه سوسیالیـستی   کمونیستها از دینامیک    

برخورد میـان ایـن چـشم انـدازهاي تئوریـک         . بود
 حیاتی از مبارزه طبقـاتی در چـین     یبخشمتفاوت،  

  .انقالبی بود
م   ائو در ب   اره ت   ضادھای : ١١بخ   ش 

  جامعھ سوسیالیستی
مائوتسه دون، مارکسیسم را به لحاظ تئوریک 

ــه  . تکامـــل داد ــه در جامعـ ــرد کـ ــل کـ او تحلیـ
اي طبقاتی خـصمانه کماکـان      سوسیالیستی تضاده 

او تحلیل کـرد کـه مبـارزه طبقـاتی در        . ادامه دارد 
سوسیالیـسم، میــان پرولتاریــا کـه حــاکم اســت و    
بورژوازي که تحت حاکمیت است، کماکـان ادامـه          

  .دارد



٢٣صفحه     حقيقت         ۳۳ شماره
ایـن مــسئله پیچیـده اي اســت زیـرا بــورژوازي در    
جامعه سوسیالیستی همان بورژوازي نوع قدیم کـه     

مالکیت و اوراق بهادار است نمـی      رسما داراي سند    
بقایاي در سالهاي اولیه سوسیالیسم هنوز  بله،. باشد

و انـواع مـرتجعین سیاسـی از نـوع        بورژوازي قدیم   
قدیم که در هـر گـام علیـه نظـام جدیـد خـود را            

امـا بـا   . وجـود خواهنـد داشـت     سازمان می دهند،    
پیشروي انقالب و تحکیم اقتصاد سوسیالیستی، یک 

بـورژوازي  . بوجود می آیـد نیز  ازي جدید   نوع بورژو 
ــد  ــی،  در درونجدی ــاختارهاي سیاس ــط و س  رواب

اقتصادي و ایدئولوژیک جامعه سوسیالیستی زندگی  
  .می کند

این مسئله به لحاظ سیاسـی بـسیار پیچیـده     
اگــر بــورژوازي نــوین در   . اســت

تلویزیون ظاهر می شد و به توده ها 
آهاي، ما مـی خـواهیم     «: می گفت 

اي سوسیالیسم را فرو ریزیم     کل بن 
مــسئله » و شـما را اسـتثمار کنـیم   

ایـن  ! اما خیـر  . خیلی راحت تر بود   
ــارچوب   ــورژوازي در درون چــ بــ
نهادینــه سوسیالیــسم و در زیـــر   
پوشش ادبیات شبه مارکسیستی و      
شبه سوسیالیستی خود را سـازمان    
. داده و تالشهایش را پیش می بـرد  

این، دقیقا  مربوط است به خصلت      
  . تناقض جامعه سوسیالیستیم

ن         ابرابری در جامع         ھ 
  سوسیالیستی 

ــک   ــسم ی جهــش سوسیالی
در ایــن   . بــه پـیش اســت بـزرگ 

سخنرانی من در مورد دستاوردهاي  
ــشریت دارد   ــراي ب ــه ب ــی ک عظیم

ــسم . صــحبت کــردم ــا سوسیالی ام
جامعه در حال گذار همچنین یک 

سوسیالیسم جامعه ایست که  .است
.  تن داردزخمهاي جامعه کهن را بر

  منظور چیست؟
ــنعت و    ــل صـ ــان تکامـ میـ
کشاورزي، شهر و روسـتا و منـاطق      
. مختلف با یکدیگر، ناموزونی هست    

مهمتر آنکه هنوز میان کار فکري و  
یعنـی میـان   : کار یدي شکاف است 

کسانی که عمدتا درگیر کار فکري، اداري و فعالیت  
هاي ابداع گرانه اند با کسانی که عمدتا درگیر کـار    

هنوز اختالف درآمد موجود  .  دستان خود هستند   با
هنوز پول، قیمت و قرارداد نقـش مهمـی در         . است

  .اقتصاد بازي می کنند
براي رسیدن به کمونیسم باید بر ایـن هـا و           
دیگر نـابرابري هـاي اجتمـاعی و همچنـین بقـاي            

ایـن تمـایزات بـر افکـار و        . مبادله کاالئی فائق آمد   
بـراي رسـیدن بـه     . ردارزشهاي مردم تاثیر می گذا    

بـه  کمونیسم باید به لحاظ ایدئولوژیکی این هـا را          
اما این کـار طـول   . چالش طلبید و بر آنها فائق آمد 

خواهـد کــشید و نیازمنــد یـک پروســه طــوالنی و   
 .پیچیده ي مبارزه انقالبی و دگرگونی انقالبی است     

مائو تحلیل کرد که ایـن تفـاوت هـاي اجتمـاعی و      
 است که نیروهاي ممتاز جدید     روابط کاالئی خاکی  

و یک بورژوازي جدید در جامعـه سوسیالیـستی از           
مائو این تحلیل را گسترش داده و . آن بر می خیزند

نشان داد که هـسته بـورژوازي نـوین در رده هـاي      
  چرا؟. باالي حزب کمونیست شکل می گیرد

حزب پیشاھنگ ب ھ مثاب ھ نقط ھ اص لی       
  تضادھا

 کمونیـست   در جامعه سوسیالیـستی، حـزب     
نهاد سیاسی رهبري کننده و نیروي هدایت کننـده   

توده هـا نیازمنـد یـک رهبـري     . اصلی اقتصاد است  
انقالبی هستند تا مبارزه را براي انقالبی تـر کـردن       

ــد یــک رهبــري . جامعــه سوسیالیــستی پــیش برن
پیشاهنگ و یک دولت پرولتري براي هدایت جامعه  

 و در و هماهنگ کردن اقتـصاد بـه نفـع تـوده هـا           
یـک  . خدمت به پیشروي انقالب جهانی الزم اسـت   

دولت پرولتري قوي براي مقابله با امپریالیستی که       
دولت سوسیالیستی را محاصره می کننـد ضـروري      

  .است
. تمام پیچیدگی مسئله در اینجا نهفته اسـت       

در رده هـــاي بـــاالي رهبـــري حـــزب و دولـــت  
سوسیالیستی نیروهائی به ظهور می رسند که براي  
. یک خط بورژوائی کـار کـرده و تـالش مـی کننـد      

منظورم از خط بورژوائی بینش و سیاستهائی اسـت     
بسط نابرابري هائی که در باال در موردش    براي  که  

بینش و سیاست هائی که .   می باشد صحبت کردم 

ن نیروهائی آ. ابتکار عمل توده ها را محدود می کند
 که در مقامات باالي رهبـري هـستند و یـک خـط       

بورژوائی را دنبال می کنند در موقعیت اسـتراتژیک    
و از این  براي عملی کردن برنامه هایشان قرار دارند      

 براي تصویب و عملـی کـردن سیاسـتها و        موقعیت
براي بازسازي مناسـبات اقتـصادي و اجتمـاعی در           

مـائو  .  استفاده مـی کننـد     یک جهت سرمایه دارانه   
در . اشـت  گذ ”رهروان سـرمایه داري   "اسم اینان را    

جامعه سوسیالیستی این رهروان سـرمایه داري در         
موقعیتهاي کلیدي قرار دارنـد و بـا اتکـاء بـه ایـن            
موقعیت می تواننـد بخـشی از نیروهـاي جامعـه را         
بحول برنامه نو کاپیتالیستی خـود بـسیج کـرده و          

برخی ها می گوینـد اگـر یکبـاره       .بحرکت درآورند 
ایـن  حزب پیشاهنگ و دولت را منحل کنیم   

اما این معضل نه تنهـا     . معضل حل می شود   
به این ترتیب حل نمی شود بلکه پرولتاریا را  
در مقابله با تضادهائی که شرح دادم شکننده 

و بـا ایـن کـار    . تر و بی قدرت تر مـی کنـد        
. زي سریع تر بـه قـدرت بـاز میگـردد         بورژوا

یعنی حـزب پیـشاهنگ از یـک طـرف بایـد          
اما از  . ري کند پروسه پیشروي انقالب را رهب    

طرف دیگر خـودش مرکـز ثقـل تـضادهاي          
و مبارزه میان راه    . جامعه سوسیالیستی است  

ــرمایه داري در درون   ــستی و راه س سوسیالی
 مرکــز ثقــل مبــارزه طبقــاتی در    ،حــزب

  .سوسیالیسم است
روشـن کـردن ایـن واقعیـت در مــورد     
خصلت متناقض جامعه سوسیالیـستی، یـک       

کـه توسـط   کـشف راهگـشا و بیـسابقه بـود     
  .مائوتسه دون انجام گرفت

بعـالوه، مــائو پیـشتاز کــشف راه هــا و   
بسیج توده : روشهاي حل این معضل نیز بود    

ها از پائین و سرنگونی سیاسی مراکز قـدرت   
ــی کــردن   بــورژواي در درون حــزب و انقالب
حـزب و نهادهــاي جامعــه سوسیالیــستی؛ و  
دست زدن به مبارزه ایـدئولوژیک بـا هـدف           

به این . دن افکار و درکهاي مردمدگرگون کر
ترتیب، انقالب سوسیالیـستی خـاکی را کـه       
  . تولید کننده سرمایه داریست شخم می زند

حال بـا توجـه بـه ایـن پـیش زمینـه           
تئوریک می توانیم نگاهی به وقـایع انقـالب          

  .فرهنگی بیندازیم
 

.ادامه دارد . . .  
  انقالب فرهنگی، آتشفشان رهائی بخش: شماره بعد

  :اتتوضیح
 حـزب کمونیـست   9گـزارش کنگـره     "  نقل شده در   -١

چین از اسناد مربوط به نهمین کنگـره سراسـري حـزب      
ص  انتشارات زبـان هـاي خـارجی      : پکن،کمونیست چین 
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ــردم  ــوق م ــدرت و حق ــورد   "ق ــاالت در م ــري مق  از س
یـک نظریـه کـامال     : دیکتاتوري و دموکراسی پرولتاریـا    "

 ■."متفاوت در مورد رهبري جامعه
  



   ٢٤ صفحه  ۳۳   شماره   حقيقت                

    در باره قتل نويسنده ارمنی، هرانت دينک
   ٢٠٠٧ ژانویھ ٢٩ -جھانی برای فتح

 ژانویه هرانت دینک، 19گلوله اي که در روز    
نویسنده و فعال سیاسی اهل ترکیه را  کشت، خشم 

چنـد روز بعـد در   . وسیعی را در  ترکیه  برانگیخت 
 ژآنویه صد هزار تن به همراه تابوت هرانـت  23روز  

ــد   ــاهرات کردن ــتانبول تظ ــهر اس ــز ش در . در مرک
شهرهاي مختلف اروپا نیز هزاران نفر در اعتراضـات   

ابعاد مخالفت به حدي بـود  . مختلف شرکت کردند  
که حتا مقامات عالیرتبه دولت ترکیـه مجبـور بـه            

امـا بـسیاري از   . شرکت در برخی از مراسـم شـدند   
مردم معتقدند دولت ترکیـه مـسئول قتـل هرانـت       

  .است
دینک زندگیش را در مخالفت با دولت ترکیه  

 در یک خـانواده ارمنـی در        1954در سال   . گذراند
ماالتیا بدنیا آمد و در اسـتانبول در یـک پرورشـگاه      

در همانجا با همسرش راکل آشنا   . ارمنی بزرگ شد  
در سـالهاي انقالبـی   . شد و صاحب دو فرزند شدند    

 به صفوق جنبش کمونیـستی انقالبـی      1970دهه  
ترکیه که تحت تاثیر انقالب فرهنگـی پرولتاریـائی       

مطبوعات ترکیه نوشـتند او در      . چین بود، پیوست  
) (  ل-م(جوانی از فعالین حزب کمونیست ترکیـه       

ــا.ت ــود.) ل.م.پ.ک ــزب   . ب ــروزه ح ــزب ام ــن ح ای
)  کردستان شـمالی –ترکیه  (کمونیست مائوئیست   

  .خوانده می شود
از همــان زمــان، موضــع محکمــی علیــه      

ادپرستی ترك و همزمان ناسیونالیسم تنگ نظـر       نژ
در . ارمنی گرفت و همیشه این موضع را حفظ کرد     

، ژنرالهـاي ترکیـه دسـت بـه     1980کودتاي سـال   
حمالت وحـشیانه اي جنـبش کمونیـستی ترکیـه         

  .دینک نیز جزو دستگیر شدگان بود. زدند
طبقات حاکمه ترکیه همیشه رویاي روزهـاي   

پراطوري عثمانی بسر می    پرشکوه و جالل دوران ام    
برند؛ دورانی که امپراطوري عثمانی به مـدت چنـد    

از سواحل آفریقائی  (قرن بر بخش بزرگی از جهان       
)  اقیـانوس اطلــس تـا خاورمیانــه و بخـشی از اروپــا   

اما دولت کنونی ترکیه چیزي نیست . حکمرانی کرد
دینک . جز نوکر قدرت هاي غربی بخصوص آمریکا     

: دولت پنهان"اي خود در مورد     در یکی از نوشتاره   

شبکه نیروهاي نظامی و امنیتی که قدرت واقعی را       
 صحبت کرده و نشان می "در ترکیه در دست دارند

 یعنـی زمـانی کـه  کمـال     1923دهد که از سـال      
آتاتورك طی یـک کودتـاي نظـامی دولـت مـدرن            
ترکیه را بنیانگذاري کرد وضع بهمین منـوال بـوده    

ز افشاگري در مـورد جنایـت   هرانت هیچگاه ا . است
هائی که دولت ترکیه بـا قـصد احیـاء امپراطـوري             

بخـصوص در  . ترکیه مرتکب شده، عقـب ننشـست    
مورد قتل عام یک و نـیم میلیـون ارمنـی در سـال       

طبـق بنـد   .  که یک نسل کشی واقعـی بـود    1915
تـوهین بـه هویـت     " قوانین جنائی در ترکیه      301
ین تـوهین   جرم محسوب می شود حتا اگر ا ”ترکی

هر . از طریق اشاره به جنایت هاي خونین آن باشد     
ساله روشنفکران زیادي را تحت این بند قانونی بـه    

سال گذشته طبق همین قانون . محاکمه می کشند  
اورهان پاموك نویسنده ي برنده ي جایزه نوبـل را          
به دادگاه کشیدند زیرا  وي قتـل عـام ارمنیـان در        

وسط دولت ترکیه را   و سرکوب کردها ت1915سال 
شرم تاریخ خواند و گفت تـا مـدتها کـسی جـرات           

  .صحبت کردن در مورد این وقایع را نداشت
رســانه هــاي بــین المللــی عمــدتا حرفهــاي  

کـشتن  "دولتمردان ترکیه را که اظهـار کـرده انـد     
 "آدمها بخاطر عقایدشان غیـر قابـل تحمـل اسـت         

منعکس کردند و فراخـوان آشـتی میـان ترکهـا و             
اما همین ها که بر مسند قـدرت  . ارمنی ها را دادند  

نشسته اند بارها هرانت را بخاطر افـشاگري هـایش       
در . در مورد نسل کشی ارمنیان به دادگاه کشیدند        

 ماه حبس تعلیقی محکوم شد 6  او به     2005سال  
و عالیترین دادگاه ترکیه محکومیت او را تائید کرد      

گذاشـته و راه را   تاکیـد  301و یکبار دیگر بر بنـد      
براي دولت باز کرد تا سرکوبگري علیه روشنفکران     

 ارمنـی  –وقتـی  روزنامـه ي ترکـی        . را پیش بـرد   
دادگاه، . سرمقاله اي علیه این حکم نوشت     آگوس  

هرانت و سه تن دیگر از روزنامه نگاران را متهم بـه    
 کرده  و "تالش براي تاثیر گذاشتن بر راي دادگاه "
دادگـاه  .  دیگر نصیبـشان کـرد   ماه حبس تعلیقی 6

به هویت ترکی "اعالم کرد که اگر وي یکبار دیگر         
در سال .  ماه به زندان خواهد رفت12 "توهین کند

 یکبار دیگر بخاطر انتقاد از کلمات سرود ملی 2006
: جمالت سـرود بـدین قرارنـد   . ترکیه دادگاهی شد  

لبخند زنیم بر ... خوشا بحال کسی که ترك است "
قبل از اینکـه نتـایج آخـرین        ! "د قهرمانمان این نژا 

دادگاه  روشن شود او را در مقابل دفتر روزنامه اش    
  .به قتل رساندند

وحشتناك تر اینکه مطبوعات ترکیه آنچنـان    
تبلیغاتی بحول دادگاه هرانت براه انداختنـد کـه او         
تبدیل به آماج جوخه هاي مرگ دست راستی شد؛  

. ر عمل مـی کننـد    جوخه هائی که آزادانه در کشو     
گـرگ هـاي   "همه می دانند که فاشیستهاي بدنام      

 دست در دست پلیس امنیتـی ترکیـه          ”خاکستري
کار می کنند و کارشان کشتن شخصیتهاي مخالف    
رژیم است که در بین مـردم محبوبیـت پیـدا مـی           

  . کنند
سال گذشته قاتلین فاشیست کـه بـا پلـیس         

شـهر  امنیتی کار می کنند هنگامی که داشـتند در   
ــاربکر  ــه (دی ــتان ترکی ــک  )  کردس ــی را در ی بمب

این . کتابفروشی کردي می گذاشتند دستگیر شدند
 لباس شخصی ها تا کنون  بسیاري از نویسندگان و 

دولـت هـم بارهـا    . خبرنگاران را به قتل رسانده اند    
بطور علنی ماهیت خون آشام خـود را بـه معـرض         

 2005بطور مثال در تابستان . نمایش گذاشته است
 تن از رهبران و اعضاي حزب کمونیـست  17ارتش  

) کردستان(مائوئیست را در مناطق روستائی درسیم 
  . به قتل رساند

هرانت، قبل از مرگش به مالقاتی با معاون فرماندار       
وقتی به محل رسید معاون . استانبول فراخوانده شد

فرماندار گفت از قـضاي روزگـار دو تـن از اقـوامش      
لـسه  جو مایل است آنـان را نیـز بـه        اینجا هستند   

   .مالقات ترسناکی بود .بیاورد
هــیچ حرفــی بــراي گفــتن .معــاون فرمانــدار

در عوض قوم و خویش ریش سـفید او بـه     . نداشت
آقاي دینک ما می دانیم که تـو  ": هرانت اعالم کرد 

آدم بدي نیستی اما می دانی که خیلی از کله خرها 
خـودت را مـی   از کنترل ما خارجند و اگـر صـالح        

 خواهی بهتر است دیگر علنا در مورد نـسل کـشی          
   21 بقیه در صفحه               
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