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چاره رنجبران وحدت
و ﺗشکيﻼت است
مبارزه و تظاهرات بهحق مردم ايران در
تاريخ پنجشنبه  ٧دی ماه  ١٣٩۶ابتداء از
مشهد شروع گشت .سپس به صورت جرقه-
ای به سراسر شهرهای کوچک و کناری
ايران سرايت کرد و بعدا تهران را نيز در
برگرفت .اين خيزش نتيجه بﻼترديد خفقان،
فقر ،بیدورنمائی ،بيکاری و انواع گوناگون
تعدی ،ظلم ،ستم مالی و معنوی بر مردم
ايران و بهويژه بهجوانان ما میباشد.
اين ادعای رژيم که گويا مقصر اصلی را
میبايست در خارج از مرزهای ايران
جستجو کرد و رژيم دامن پاکی دارد ،عاری
از هرگونه حقيقت و نشانه عجز رژيم است.
اگر چه نمیتوان نقش دشمنان حاکميت ملی
ايران را در اين مرحله و تحريکات آنان را
ناديده گرفت.
قصد ما در اين مقاله تحليل همه جانبه اين
جنبش ،عليرغم فروکش آن نيست .ما تﻼش
میکنيم کمبودهای اين جنبش را که منجر به
شکست آن شده است مورد ارزيابی علمی
قرار دهيم .چگونگی برخورد به اشتباهات و
کمبودها ،مهمترين و شايد نيز صحيحترين
معيار جدی بودن و آمادگی انقﻼبی برای
فعاليتهای عملی آينده يک حزب و حتی يک
مبارز واقعی است .نمیتوان فرمان ادامه
تظاهرات و يا يک جنبش خاص را داد و يا
آن را نمونه بدون عيب و نقص برای کار
آينده به شمار آورد؛ زمانی که نشان داده
نشود ،چرا اين جنبش و مبارزه دچار
شکست گشته است؟ اين گونه برخوردهای
بیمسئوليت حتی چنانچه هواداران آن حسن
نظر نيز داشته باشند ،عمﻼ آب به آسياب
دشمن میريزد و روحيه انقﻼبی تودهها را
برای مصافهای آينده ...ادامه درصفحه ٢

»ما ملّت آزادی هستيم«
انباشت مطالبات بر حق سالهای گذشته ،که پیآمد ادامه چپاول ،رانتخواری و غارت و
در نتيجه بازتوليد انبوه بيکاری ،محروميت ،بیدورنمائی ،فقر و گرسنگی بوده است،
موج توفنده خيزش محرومان ديماه را موجب شد که پيکر رژيم فاسد جمهوری اسﻼمی
را نشانه گرفت و به لرزه درآورد.
ارزيابی جناحهای هيأت حاکمه ،هر يک به فراخور منافع و موقعيت اجتماعی خويش،
نسبت به خيزش  ٩۶متفاوت است .اگر خامنهای و وﻻيتمدارانش اين جنبش مردمی را
نتيجه بﻼواسطه »تحريک« و »دخالت« »دشمنان«» ،جاسوسان« و »مزدوران« بيگانه
مینمايانند ،روحانی معتقد است که »نقد مردم فقط به اقتصاد نيست ،مردم راجع به فساد
و شفافيت حرف دارند و میگويند مسائل بايد شفاف باشد« .بايد از ايشان پرسيد شما که
بيش از  ۵سال است در رأس قوه مجريه مملکت قرار گرفتهايد ،چرا برای اين خواست
محقانه تاکنون راه چارهای نيانديشيدهايد و چپاولگران و غارتگران را به مردم
نشناسانديد و به سزای اعمالشان نرسانديد؟ تکليف بابک زنجانی ،که گويا به علّت دزدی
و غارت به اعدام محکوم شده است! چه شد؟ چرا همپيمانان ردهباﻻی او را ،که مانع
اصلی در شفافسازیاند ،زيرا خود در زمره دزدان واقعی بهشمار میآيند ،به مردم
معرفی نمیکنيد؟ شما خود از ديد اصﻼحطلبان متهم هستيد که بيش از هميشه در مقابل
مراکز قدرت و فساد ُکرنش کرده و منفعل ماندهايد .حال که مردم با جسارت و بیپروائي
بینظير پايههای حکومت شما را نشانه گرفتهاند ،طرفدار »شفافسازی« و »مبارزه با
فساد« شدهايد!؟
نه دوران هشت ساله اصﻼحطلبان حامی شما ،به رهبری خاتمی ،توانست بر فساد غلبه
کند و نه دوره  ۵ساله شما .اصﻼحطلبی به بنبست رسيده است .مردم ديگر نه
»رفراندم« می خواهند و نه »اصﻼحات« ،بلکه تغيير راديکال وضع اقتصادی موجود
مدنظر آنهاست.
البته روحانی معتقد است که »اين دولت هر آنچه در حقوق شهروندی و در انتخابات به
مردم وعده داده ،پای پيمان خويش ايستاده  ...و همه تﻼش خود را برای حل مشکل مردم
بکار برده است !«.تﻼش شما ،آقای روحانی ،در خدمت سياست نئوليبرالیتان بوده
است ،که نه تنها مشکل مردم را حل نکرده است ،بلکه روزبهروز بر آنها افزوده است.
آنگاه شما از مردم میخواهيد که به »يک شيوه منطقی ،دقيق و قانونی« اعتراض کنند و
با »خشونت و تخريب اموال عمومی« همراهی نکنند! آيا از خود پرسيديد که چرا مردم
به قهر متوسل شدهاند؟ آيا  ٣٨سال وقت برای نظامی که هم پول داشت و هم نيروی
انسانی و هم امکانات طبيعی ،کافی نبود تا »مشکﻼت مردم را حل کند«؟  ٣٨سال فقط
وعده کرديد و وضع روزبهروز ناهنجارتر شد و امروز مردم میگويند ديگر بس است!
 ٣٨سال است که حق تظاهرات مندرج در اصل  ٢٧قانون اساسی را زير پا گذارديد و
هر صدای اعتراض را در گلو خفه کرديد .سرکوب آزادیهای مدنی وابسته به اين نيست
که خاتمی رئيس جمهور است يا احمدینژاد و يا روحانی ،بلکه ريشه در نظام وﻻئی
متکی به نيروی مسلح جبّار دارد.
مگر در دوره خاتمی قتلهای فاجعهآميز زنجيرهای رخ ندادند؟ مگر فاجعه کوی دانشگاه
در  ١٣٧٨اتفاق نيفتاد؟ مگر در دوره احمدینژاد تظاهرات مسالمتآميز ميليونی را به
خاک و خون نکشيدند؟ امروز نيز آقای روحانی مسأله »خشونتآميز بودن تظاهرات«
را بهانه کرده و نه تنها سرکوب آن را تأييد میکند ،بلکه معتقد است که» :نيروهای
امنيتی بخوبی اداره کردند« و به بسيجيان سرکوبگر که  ٣روز در خيابان حضور
داشتند ،سکه طﻼ هديه میکند! اظهارات مملو از تزوير و ريای او مبنی بر »آزاد« بودن
اعتراضات ،قصدی جز فريب مجدد مردم را ندارد.
روحانی ،مردم را به اصل  ٢٧قانون اساسی که بنابر آن »تشکيل اجتماعات و راهپيمائی
ها ،بدون حمل سﻼح ،به شرط آنکه ُمخل به مبانی اسﻼم نباشد «.حواله میدهد و معتقد
است که »اين نکته بايد برای همه روشن باشد که ما ملت آزادی هستيم)!!( و طبق قانون
اساسی و حقوق شهروندی ،مردم در بيان انتقادات و حتی اعتراضاتشان کامﻼ آزاد
هستند«!! آری تظاهرات فرمايشی نظير  ٩دی آزاد هستند ،ولی تاکنون دهها تظاهرات
معلمان ،دانشجويان ،کارگران ،اتوبوسرانان نه تنها مجوز نگرفتهاند ،بلکه سرکوب نيز
شدهاند.
آقای رئيس قوه مجريه ،اگر تظاهرات »آزاد« است ،چرا محرومانی که از فرط بيکاری
و تنگدستی و گرسنگی به خيابانها ريختهاند... ،ادامه در صفحه ٣
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چاره رنجبران وحدت و...
تضعيف کرده به فنا میدهد.
در اين تظاهرات نسبتا وسيع در کنار
بازنشستگان ،آموزگاران ،مالباختگان ،عمدتا
نيروی جوان -شايد بسيار جوان و بیتجربه-
تهیدست ،بيکار و عاصی برای مطالبات
حقوق شهروندی ،صنفی ،دموکراتيک و اندک
اندک سياسی خويش پا به ميدان نهادند ،همانان
بودند که با خشم عميق خويش توانستند يکی از
جنبشهای خود بخودی عظيم را بدون وجود
يک رهبری و هماهنگی سياسی طی دوران
چند ده ساله اخير در جمهوری اسﻼمی بوجود
آورند .تنها "سازماندهی" و همآهنگی نسبی از
طريق شبکههای مجازی و تلفنهای همراه
صورت میگرفت ،ولی فاقد هرگونه تمرکز
رهبری ،همآهنگی شعارها و خواستها و
تاکتيکهای ضروری برای هر مبارزه بود.
فصل مشترک همه اين خيزشها در شهرهای
دور از هم ،بيان نارضائی و مخالفت با فساد و
کشورداری حاکميت اسﻼمی بود .هر جنبش
انقﻼبی و بگذار بگوئيم هر جنبشی برای نيل به
هدف مطلوب خويش به تئوری نياز داشته و
اين تئوری تنها و تنها میتواند از سوی حزب و
يا سازمان با تجربهای ارائه شود که قادر باشد
گام به گام با در نظر گرفتن شرايط مشخص)که
میتوانند به سرعت تغيير يابند( جهت و
تاکتيک مبارزه مردم را تدوين و روشن ساخته
و ارائه دهد .امکانات دنيای کنونی ما برای
ارائه شعارها ،تاکتيکهای تدوين شده کم
نيست؛ کمبود در تدوين آنان نيز وجود ندارد،
چنانچه يک تمرکز سازمانی نسبتا قوی وجود
میداشت که از پشتيبانی تودههای مردم
برخوردار میبود .میبينيم که تنها خواست به-
درگيری و مبارزه و بهميدان آمدن کافی نيست؛
بلکه عامل تعيين کننده وجود يک رهبری
سازمانی است که اين مبارزات خودجوش را
به يک سو کشاند .جويبارها فراوانند و چنانچه
از سرچشمه خود بيرون آيند و به سوی يک
نهر و رودخانه وسيع کشانده نشوند؛ در زمين-
های خشک اطراف فرو خواهند رفت.
جنبش خودجوش اخير در ايران با اين
گستردگی و پراکندگی در شعارها و اهداف و
دورنماها ،به مردم از همان بدو امر و در زمان
حضور مردم در خيابانها نشان داد ،که کمبود
رهبری سياسی که چشمانداز روشنی به مردم
ارائه دهد بهشدت حس میشود .مردم با گوشت
و پوست خود اين کمبود را حس کرده و بر
زبان میآوردند .اين تجربه با تجربه سالهای
گذشته فرق داشت ،زيرا در جنبشهای گذشته
همواره اصﻼحطلبان بديل حاکميت بودند و
اعتراضات مردم در بهترين حالت موجب روی
کار آمدن اطﻼحطلبان میشد .مردم در
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نمايشات اعتراضی گذشته کمتر به نقش عامل
رهبری و وجود سازمان رهبری کننده مورد
اعتماد مینگريستند .ولی در اين بار مردم در
تجربه خود آموخته بودند که بايد اصولگرا و
اصﻼحطلب را که به عنوان تن واحد در مقابل
جنبش قرار داشتند آماج حمﻼت خود گردانيد.
به اين ترتيب مسئله جايگزينی اين حکومت با
يک حکومت مردمی در ذهن مردم طرح شده
بود .در ضمن منشاء طبقاتی کسانی که اين بار
به ميدان آمدند با دفعات گذشته فرق داشت .در
اين جنبش خودبخودی طبقات فرودست جامعه
طغيان کردند و تمايل به داشتن تشکيﻼت در
آنها بيشتر به چشم میخورد .مردم ايران در
روند شناخت ،مرحله حسی را پشت سرگذارده
به اين نتيجه رسيدهاند که به تشکيﻼت نياز
هست .حزب ما اين اشتياق عمومی را که بايد
تشکيﻼت داشت تا بر دشمن غلبه نمود بهخوبی
حس میکند .پرسش اين است چگونه تشکيﻼتی
و با کدام رهبری سياسی و ايدئولوژيک؟
در اين عرصهها حزب ما با نظريات انحرافی
و ضد حزبی گوناگونی روبرو هست که
استعداد آنها تنها در خرابکاری در جنبش
کارگری است.
متاسفانه هستند سازمانها ،احزاب و نيروهائی
که به جای طرح مسئله رهبری حزبی و
سياسی جنبشهای خودجوش و ضرورت عاجل
آن ،خود به دامان اين جنبشها میافتند و برآنند
و يا حتی کوشش واهی و بيهوده میورزند که
اين جنبشها يا خود به خود به پيروزی نايل
آيند ،و يا آنکه از درون آنان بدون وجود
رهبری ،يک تئوری انقﻼبی بيرون آيد .در
درون جنبش کارگری اين وظيفه را
اکونوميستهای قديم و جديد به عهده گرفتهاند.
در جنبشهای خودبخودی اگر کمونيستها قادر
نباشند رهبری را به دست گرفته و با تکيه به
ايدئولوژی سوسياليسم ،آنها را به هدف مطلوب
برسانند ،اين جنبشها تحت تاثير افکار حاکم
بورژوائی به انحراف ،سازش و يا شکست
کشانده میشود .رهبری کمونيستی به تئوری
انقﻼبی نياز دارد و اين تئوری چيزی نخواهد
بود بجز سوسياليسم .تئوری اين ضد انقﻼبیها
اين است که تودهها و يا توده طبقه کارگر
خودش خودش را آزاد میکند و نيازی به قيم و
حزب ندارد .حتی آنها بیمورد نيز به عباراتی
از مارکس توسل میجويند که ربطی به بحث
ما ندارد .ولی آنها قادر نيستند توضيح دهند اگر
مارکس و انگلس مخالف حزب و سازمان بودند
و آزادی طبقه کارگر را بهدست خود و بهمفهوم
دشمنی با تشکيﻼت میدانستند ،به چه مناسبت
"بيانيه حزب کمونيست" را تدوين کردند که
انتشار آن دنيا را تغيير داد؟
عدهای ديگر به حزب اعتقادی نداردند و در
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مقابل حزب پرچم "شورا" را برمیافرازند و
مدعی میشوند که کمبود در جنبش خودبخودی
اخير ،ناشی از آن بوده که اين جنبش با فقدان
رهبری "شورا"ها روبرو گشته که گويا تنها
"شوراها" قادرند اين جنبش را هدايت کنند.
اينکه از نظر مارکسيست لنينيستی خود
"شورا"ها به تئوری کمونيستی و رهبری حزب
کمونيستی که ستاد فرماندهی طبقه کارگر
است ،نياز دارند ،برای آنها مطرح نيست و آنها
با نفی حزب به بيراهه خويش ادامه میدهند.
ولی کمونيستها میدانند که حزب کمونيست
ستاد فرماندهی در مبارزه طبقاتی و دورنمای
مبارزاتی طبقه کارگر است .حزب است که
لشگر پرولتاريا را به سر منزل مقصود می-
رساند و با ديکتاتوری پرولتاريا بنای ساختمان
سوسياليسم را هدايت کرده و کشور را اداره
میکند.
اين امر که توده عظيم زحمتکشان بدون آگاهی
به فن مبارزه سياسی و قانونمنديهای تکامل
جامعه و مبارزه ،خود بخود به مارکسيسم دست
بيابند ،تنها میتواند از ناآگاهی و بیخبری اين
نيروهای منحرف "چﭗ" سرچشمه گيرد و يا
ناشی از عدم آموزش از تجربه بيش از صد
سال مبارزه زحمتکشان و کارگران و تودههای
انقﻼبی مردم تحت ستم باشد که هرگونه
جريانات انحرافی آنتی آتوريته ،اکونوميسم و
غيره را پس از سالها تجربههای تلخ از سر راه
خويش برداشتهاند.
البته جنبش کنونی نه تنها از فقدان رهبری
حزب قدرتمند و مورد اعتماد عمومی
کمونيستی رنج میبُرد ،از رهبری حتی
بورژوائی و غير پرولتری نيز برخوردار نبود.
جنبش کنونی تنها يک انفجار و طغيان نهفته از
نارضائی مردم جان به لب رسيده در ايران
بود.
طغيان نارضائی اخير گرسنگان با شتابزدگی،
به صورت تودهای و سراسری ،متاسفانه در
تحت شرايطی پديد آمد که ضعف جنبش
کمونيستی ناشی از تسلط و نفوذ مخرب
رويزيونيسم در جنبش کمونيستی و توليد آشفته
فکری در جامعه به چشم میخورد.
ابعاد گستردگی و ترکيب طبقاتی شرکتکنندگان
نيز همه را ،حتی خود ناراضيان را غافگير
کرد .در ايران –همانند ساير کشورها نيز -چه
در مبارزات صنفی طبقه کارگر و چه در
مرحله سياسی ،کم نيستند سازمانها ،احزاب
چﭗ و يا کسان و جرياناتی که هنوز به خرافات
اکونوميستی و ضد حزبی)آتونومی و يا ضد
آتوريته( گرفتارند و مصرا آنها را تبليغ می-
کنند.
لنين در کتاب "چه بايد کرد" میگويد" :هرگونه
سرفرود آوردن در...ادامه درصفحه ٣
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چاره رنجبران وحدت و...
مقابل جنبش خودبخودی کارگری ،هرگونه
کوچک شمردن نقش "عنصر آگاه" و در عين
حال نقش سوسيال دموکراسی ،صرفنظر از
آنکه شخصی که اين نقش را کوچک می-
شمارد ،اين را بخواهد يا نه ،به منزله تقويت
نفوذ ايدئولوژی بورژوازی در کارگران است".
مگر غير از آن است که تمام جنبشها)از
مبارزه دانشجويان دانشگاه در ١٨تا  ٢٣تير
سال  ١٣٧٨گرفته ،تا جنبش به اصطﻼح سبز
در خرداد ماه سال  ١٣٨٨و همه تظاهرات
گوناگون کارگری ،آموزگاران ،اتوبوسرانان
و (...تنها قادر گشتند نارضايتی مردم گوناگون
و عاصی بودن آنان را به صحنه عمل آورند و
تغييرات عمدتا به سود اين يا آن جناح صورت
پذيرفت؟ مگر غير از آن است که پيروزیهای
مردم ناچيز و پيشرفت مبارزات به سود مردم
محدود بوده است؟
وجود عنصر آگاه کمونيستی و نقش رهبری؛
اگر نتواند معجزهای انجام دهد؛ حداقل قادر
خواهد بود که مبارزه مردم را تکامل داده و
آگاهی سوسياليستی و دانش مبارزه را از
ﻻبﻼی کتابها و تجربههای بیشمار جنبش؛
بهميان مردم؛ مبارزان و بهويژه کارگران
بيآورد.
هم چنانکه برای هر عمل اجتماعی احتياج به
فن و دانش خاص آن عمل است و بدون
دسترسی به آن انسان ناچار است تجربه چندين
هزار ساله بشری را از نو بيآزمايد ،برای کار
سياسی نيز محتاج آموختن دانش سياسی هستيم.
هر نجاری به فن نجاری وارد است و گرنه
ناچار است آن را فراگيرد .در سياست ،در
انقﻼب نيز ما محتاج دانش سياسی و انقﻼبی
هستيم .محتاج به فراگرفتن مارکسيسم لنينيسم
هستيم و اين امر ،کسب دانش است که ناچارا
طبقه کارگر آنرا از خارج از جنبش خودبخودی
طبقه کارگر به درون جنبش وارد میکنند.
تئوری مارکسيسم و سوسياليسم که يک عنصر
ناآشنا و غريبه برای تودههای وسيع زحمتکشان
و بهويژه پرولتاريا است ،میبايستی از سوی
عناصر آگاه و پيشرو کمونيست متشکل در
حزب کمونيست ،به درون طبقه کارگر،
زحمتکشان و سياستهای صحيح ناشی از آن به
درون اين جنبشهای خودبخودی انتقال يابد.
برخیها وحدت تئوری و عمل ،وحدت دانش
مارکسيسم و يا تئوری انقﻼبی را با جنبشهای
خودجوش به مثابه توهين به مردم و به عنوان
دخالت در کار و راه آنان معرفی میکنند.
اينان که به تقدس جنبشهای خودبخودی و عدم
دخالت و رسوخ تئوری سوسياليسم در آنها ،اين
چنين پايبندند و آنرا تبليغ میکنند؛ چرا جواب
تجربههای تاريخی و شکستهای متعدد اين راه
را نمیدهند؟ چرا عاجزند از اينکه بگويند
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تئوری تقديس و استقﻼل جنبشهای خودبخودی
نيز از آن پرولتاريا نبوده؛ بلکه از خارج و از
طريق آنان و ديگر تئوريسينهای شبيهشان
وارد آن گشته است؟ شايد بر اين باورند که در
اثر معجزهای تئوری اين حضرات که ناشی از
اراده"گرائی آنان است؛ تمام قوانين معتبر عينی
مبارزه اجتماعی را نفی کرده و بيراهه آنان به
جای روال عينی تکامل بنشيند.
لنين در همان جا میگويد" :بدون تئوری
انقﻼبی ،نهضت انقﻼبی نيز نمیتواند وجود
داشته باشد ...نقش مبارز پيشرو را تنها حزبی
میتواند ايفاء کند که دارای تئوری پيشرو
باشد".
نمیتوان اميدی چندان برای پيروزی بردشمن و
بهدست آوردن قدرت سياسی)انقﻼب( داشت،
چنانچه قادر نباشيم حداقل فنون و قوانين مبارزه
طبقاتی و سياسی را بيآموزيم و آنان را بهکار
بنديم .به عنوان نمونه میتوان به برخی از اين
قواعد و اصول اشاره نمود؛ بدون آنکه خواسته
باشيم توصيه و کاربرد آنان را بشيوه دگماتيسم
درک نمائيم:
محاسبه عينی نيروهای موجود
-١
اجتماعی و طبقاتی ،مناسبات متقابله آنان قبل از
هر اقدام سياسی.

صفحه ٣

بتواند جنبش خلق را رهبری کند .پس پيش به
سوی تقويت حزب کار ايران)توفان( که اين
وظيفه را در دستور کار خويش قرار داده
است.
*****

ما ملت آزادی هستيم...
 ٢١نفرشان را به هﻼکت رسانديد ،بيش از
هزار نفر را دستگير کرديد و حتی بعد از پايان
تظاهرات نه تنها به دستگيریها ادامه داديد،
بلکه  ۴زندانی ،در زندان زير شکنجههای
وحشيانه عُمالتان جان خود را از دست دادهاند؟
دولت شما که ادعای »آزادی برگزاری
تظاهرات« دارد ،چرا تاکنون نه تنها تقاضاها
را رد کرده ،بلکه حتی از پاسخدادن به آنها نيز
امتناع کرده است؟
غﻼمعلی خوشرو ،نماينده ايران در سازمان
ملل در نامه اعتراضیاش با وقاحت به »آنتونيو
گوترش« ،دبير کل سازمان ملل ،مینويسد که
»جمهوری اسﻼمی بر اساس قانون اساسی،
حق اعتراضات ،تظاهرات و تحصنها را به
رسميت میشناسد«! نه تنها در جمهوری
اسﻼمی به اين قانون وقعی گذارده نمیشود،
بلکه دستگير شدگان نيز که به ُجرم شرکت در
تظاهرات در چنگال دستگاه قضائی فاسد و
تشخيص دشمن عمده از غير عمده و زورگوی نظام گرفتار آمدهاند ،نه اجازه مﻼقات
-٢
دارند و نه حق اختيار وکيل مدافع .حتی بعد از
در اين ارتباط يافتن متحد سياسی و در يک
پايان تظاهرات اخير دهها دانشجو را بدون هيچ
مرحله از انقﻼب و حتی در هر اقدام سياسی
دليلی خودسرانه دستگير کردهاند .ولی هيچ
روز و مشخص.
اعتراض و اقدامی از جانب قوه مجريه مملکت
نسبت به اين بیقانونیها و بیعدالتیها صورت
تجزيه و تحليل شرايط مشخص
-٣
نمیگيرد.
سياسی و رشد يافته و تغييرات منتج از آن.
وانگهی زمانی که آزادی احزاب ،سازمانها و
سنديکاهای مستقل وجود ندارند ،سخن گفتن از
يافتن راههای مناسب برای تقويت
-۴
اصل  ٢٧قانون اساسی حرف مفت است.
خويش و تضعيف دشمن .آماده ساختن روحيه
زمانی که نه احزب اپوزيسيون)واقعی( ،نه
انقﻼبی در صف خويش و تضعيف روحيه
سازمان و نه سنديکای مستقل وجود دارد ،چه
دشمن.
کسی بايد تقاضای برگزاری تظاهرات بدهد،
چه نيروئی بايد تظاهرات را رهبری و هدايت
بهکار بردن بهجا و مناسب برای
-۵
کند و مسئوليتپذير باشد؟ شرط نخست تضمين
و
حمله
.
نشينی
عقب
چنين
م
ه
و
حمله
زمان
اجرای اصل  ٢٧قانون اساسی ،آزادی احزاب
است .در غير اين صورت به رخکشيدن اصل
عقب نشينی هر دو ﻻزم و ملزوم يکديگرند.
 ٢٧قانون اساسی عوامفريبی بيش نيست .مگر
عقب نشينی موقتی است و آن گاه ضروری
اينکه نهادهای وابسته به نظام اقدام به برگزاری
میگردد که شرايط را برای حمله بعدی فراهم
تظاهرات در دفاع از جمهوری اسﻼمی کنند و
نمايد.
آنگاه آن را به عنوان »آزادی اجتماعات« و
اجرای اصل  ٢٧قانون اساسی جابهزنند!
جمعبندی از هر اقدام و يا نمايش
-۶
امروز اصﻼحطلبان ،که وظيفهای جز مقابله
عمومی و آموزش از آن بر اساس انتقاد و انتقاد
کردن با تغييرات پايهای برای خود قائل نيستند
از خود.
و در واقع اصﻼحات را برای تحکيم پايههای
رژيم و نيز جلوگيری از خيزش انقﻼبی می-
بر اساس اين تجارب بايد ترويج و تبليغ کرد که
خواهند ،از يکسو به خاطر »خشونتآميز«
طبقه کارگر بهوحدت و تشکيﻼت نياز دارد تا
...ادامه درصفحه ۴
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ما ملت آزادی هستيم...
بودن اعتراضات و »محتوا و شکل آن و
پيامدهای ايران سوزش«)حميد رضا جﻼئيپور(
آن را محکوم میکنند و از جانب ديگر پيشنهاد
طرح ايجاد »مناطق تحت کنترل« ،نظير پارک
ﻻله و يا استاديوم ورزشی برای انجام
تظاهرات را میدهند .اين شگرد نخنما که از
کشورهای اروپائی به عاريت گرفته شده است
– نظير هايدپارک لندن –صرفا جهت کنترل و
جلوگيری از فراگيرشدن و در صورت لزوم
سرکوب تظاهرات پيشنهاد میگردد .در حقيقت
هدف از ارائه چنين پيشنهادی تعبيه سوپاپ
اطمينانی است ،تا از خيزش تودهای و
فراگيرشدن اعتراضات مردم جان به لب رسيده
جلوگيری کند .
در کشوری که رهبر و نهادهای نمايندگی و
ستاد تبليغات و  ...تحت وﻻيتاش  ۶٠٪از
بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند؛
در کشوری که به ع ّلت عدم وجود اقتصاد توليد
محور و وابسته بودن به نفت و در نتيجه کمبود
پشتوانه و ارز هر روز به چاپ اسکناس اقدام
میورزند و در نتيجه تورم و سپس گرانی را
روز به روز افزايش میدهند؛
در کشوری که يارانه  ٢٣ميليون شهروند
يکباره قطع میشود؛
در کشوری که انرژی به يکباره  ١٧هزار
ميليارد تومان گران میشود؛
در کشوری که بودجه خدمات حوزه علميهاش
برابر بودجه  ۴وزارتخانه کشاورزی ،کار،
صنعت و راه و شهرسازی به اضافه سه
سازمان محيط زيست ،شهرداری و سازمان
دانشجويان است؛
در کشوری که سهم سازمان غذا و دارو ٣٣
ميليارد ولی تنها بيمه طﻼباش  ٢٩۶ميليارد
تومان ،يعنی  ٩برابر آن است؛
در کشوری که برای نوسازی و توسعه ،تجهيز
مدارس  ١١ميليارد ،ولی به نشر آثار امام
)خمينی(  ٢۶ميليارد بودجه اختصاص داده
می-شود؛
در کشوری که کل سهم سازمان امور
دانشجويان  ١١ميليارد ولی سهم مراسم ارتحال
امام)خمينی( ٩ميليارد تومان میباشد؛
در کشوری که جامعه المصطفی  ٢۴ميليارد
بيش از سه وزارتخانه راه و شهرسازی،
وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت سازمان
غذا و دارو بودجه میبلعد ...چه انتظاری می-
توان داشت؟
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توفان درتوييتر
Toufanhezbkar
حزب کارايران)ﺗﻮفان(
درفيس بﻮک
Toufan HezbeKar

آبی ،گرانی ،بهداشت و درمان غلبه کرد؟
نظامی که سلطه سپاه پاسدارانش بر اقتصاد
کشور عمﻼً امنيت در عرصه سرمايهگذاری
توليدمحور را سلب کرده است؛ نظامی که
فاسدترين قوه قضائيه سراپا گوش به فرمان
رهبر را از ابتدای استقرار جمهوری اسﻼمی
به جان مردم انداخته است ،به قسمی که از هيچ
گونه اعتباری ميان مردم برخوردار نيست و ...
اين نظام چگونه قادر خواهد بود ،توليد را
سامان دهد،بيکاری و تورم وگرانی و فقر را
کاهش دهد؟چگونه میتواند بر فساد غلبه کرده
و شفاف سازی کند؟ چگونه میتواند باعث
تسکين نارضايتی فراگير مردم در تمام سطوح
شود؟ در چنين نظامی که بيکاری ،فقر،
گرسنگی ،آلودگی محيط زيست ،کمآبی ،تورم و
به يک کﻼم گرسنگی فراگير شده است ،راهی
جز اعتراض باقی نمیماند .اعتراضات لشگر
بيکاران و گرسنگان و جوانان تحصيلکردهی
بیآينده از بطن جامعه برمیخيزد و پاسخی
دندانشکن به بیعدالتیها ،فقر و سرکوب
قدرتمندان بیمقدار است .سرکوب مردم به
بهانه »خشونت« در واقع نشاندن شاکی در
جای متهم است .چه کسی  ٣٨سال است
هرگونه اعتراضی را با خشونت و سبعيت
زايدالوصف پاسخ گفته است؟ آيا شما برای
مردم راهی جزتوسل به قهر باقیگذاردهايد؟
دستگيری و کشتار معترضين و نيز حضور
وسيع پاسداران و بسيج و ناجا در خيابانهای
شهرهای کشور ممکن است جنبش را موقتا ً به
عقبنشينی وادار کرده باشد ،ولی قيام ارتش
گرسنگان سرآغاز آن خيزش »داغ لعنت
خوردگانی« است که عزم از بينبردن »دنيای
فقر و بندگی« را نمودهاند و قدم به ميدان
در کشوری که بخش عمده بودجه صرف »مرگ و زندگی« نهادهاند .ارتش گرسنگان در
نهادها و افراد مذهبی میشود ،که هيچ نقشی تﻼطمی بزرگ عاقبت بر خصم پيروز خواهد
در عرصه توليد و خدمات ندارند ،چگونه می شد.
توان بر بيکاری ،مشکﻼت محيطزيست ،کم
*****

صفحه ۴

نفﯽ کشﻮرهای مستقل...
میرسند که اينگونه ممالک تحت سلطه
امپرياليسم بوده و همه اين کشورها در جهان
وابستگان به امپرياليسم میباشند .با تصويری
که اين عده از سيمای سياسی و تضادهای
اساسی جهان میکشند ،شما نه کشور مستقلی
در جهان پيدا میکنيد ،نه عامل سياسی در
تحوﻻت در اين دنيا نقشی بازی میکند و نه
اينکه اساسا تضادهای آشتیناپذير گوناگون در
جهان وجود دارند .طبيعتا اين ذهنيت دنيای
واقعی نيست که ما با آن روبرو هستيم .اين
ادعاهای شبهمارکسيستی که تکيه را تنها بر
"اقتصاد"" ،رشد نيروهایمولده" و ...می-
گذارد ،فراموش میکند که تاريخ اجتماعات
بشری تاريخ مبارزه طبقاتی است و مبارزه
طبقاتی در درجه نخست يک مبارزه سياسی
برای کسب قدرت سياسی است .تضاد ميان
پرولتاريا و بورژوازی ،تضاد ميان خلقهای
ستمکش و ستمگر ،تضاد ميان کشورهائی که
از حق حاکميت ملی و تماميت ارضی خويش
دفاع کرده و ملتهائی که برای حق خودتعيينی
سرنوشت عليه امپرياليستها و برضد
تجاوزکاران به حقوق آنها مبارزه میکنند ،همه
اين فعاليتها ماهيتا مبارزه سياسی هستند و
چهره سياسی کنونی جهان ما را رقم میزنند.
چشم بستن به واقعيات عينی و عبارات قلمبه
سلمبه "ضد امپرياليستی" و سوپر انقﻼبی بر
زبان آوردن ،با مارکسيسم لنينيسم قرابتی ندارد.
اينکه گفته شود ما هيچ دولت مستقلی در عصر
امپرياليسم نداريم ،ما هيچ کشور مستقلی
نداريم ،همه کشورهای جهان نوکران و دست
نشاندگان امپرياليسم هستند ،زيرا از نظر
اقتصادی به سرمايه مالی جهانی وابستهاند،
عدم درک رابطه سياست با اقتصاد در دانش
مارکسيستی و درک ديالکتيکی تاريخ است.
اين ادعای نامعقول عواقب وحشتناکی به دنبال
دارد که کاشفان آن به آن نمیانديشند .بايد
پرسيد اگر در عصر امپرياليسم امکان تحقق
آزادی و استقﻼل ملتها نيست ،پس چرا
کمونيستها بايد از "حق ملل در تعيين سرنوشت
خويش" دفاع کنند؟ مگر نه اين است که دفاع
از اين حق به معنی تشکيل دول مستقل سياسی
است؟ اگر امکان تحقق اين حق در عصر
امپرياليسم وجود ندارد ،پس ادعاهای کمونيستها
مبنی بر دفاع از اين حق حرف پوچ بوده و
موجب میشود که مردم ممالک تحت ستم بدون
چشمانداز روشن ،بيرحمانه به جلوی گلوله
دشمن فرستاده شوند .اگر در عصر امپرياليسم
ما به علت قدرت سلطهی اليگارشی مالی با
يک شبکه محکم وابستگی اقتصادی روبرو
هستيم ،پس چرا کمونيستها بايد از جنبشهای
آزاديبخش ملی که در...ادامه درصفحه ۵

امپرياﻟيسم آمريکا ﺗروريست ،جاسﻮس ،ناقض حقﻮق اساسﯽ انسانها و
دﺷمن ﺷماره يک بشريت است
ِ
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نفﯽ کشﻮرهای مستقل...
درجه نخست مبارزه ملتها برای رهائی از يوغ
سياسی امپرياليسم است ،پشتيبانی کنند؟
چپروهای "انقﻼبی" ما برای اين همه
واقعياتهای غيرقابل انکار پاسخی ندارند .آنها
تفاوت ميان وابستگﯽ اقتصادی و استقﻼل
سياسﯽ را درک نمیکنند .وابستگﯽ اقتصادی
الزاما به مفهوم زير سلطه بودن سياسی ممالک
نيست .کشورهای زير سلطه ،ممالکی هستند که
هم از نظر سياسی و هم از نظر اقتصادی در
شبکه نفوذ مالی و سياسی و نظامی و اقتصادی
امپرياليسم گرفتارند .به اين جهت ما وقتی در
اين زمينه بحث میکنيم ،بايد توجه کنيم که ما با
دو زمره از کشور در جهان روبرو هستيم و
اين آن واقعيت غيرقابل انکار و عينی جهان
ماست .نخست کشورهای وابسته از نظر
اقتصادی و در عين حال زير سلطه امپرياليسم
از نظر سياسی)بطور مثال ممالک مستعمره،
نيمهمستعمره و يا زير سلطه( و دوم کشورهای
وابسته از نظر اقتصادی ولی مستقل از نظر
سياسی)بطور مثال ممالک آزاد ،مستقل از نظر
سياسی ،ولی وابسته از نظر اقتصادی( .مفهﻮم
وابسته به معنﯽ زير سلطه نيست .همه ممالک
جهان از نظر اقتصادی در هم تنيده و در شبکه
مالی جهانی ،روابط بانکی و انتقال ارز به هم
وابستهاند.
امپرياليسم آمريکا به نفت ممالک مستقل نظير
ونزوئﻼ و يا زير سلطه نظير عربستان سعودی
نياز دارد و امپرياليسم آلمان که فاقد مواد اوليه
است و به مواد اوليه ساير ممالک به ويژه نفت
و گاز روسيه و مواد اوليه ممالک آفريقائی
محتاج است ،ولی اين نياز و وابستگی آمريکا و
آلمان به روسيه و يا ممالک آمريکای ﻻتين و يا
آفريقا هيچکدام به آن مفهوم نيست که آمريکا و
آلمان به خاطر اين وابستگی اقتصادی مستعمره
و يا زير سلطه عربستان سعودی و يا ونزوئﻼ
هستند .آنها تنها از نظر اقتصادی بيکديگر
وابستهاند .هر رابطه اقتصادی به مفهوم رابطه
استعماری نيست .مخلوط کردن مناسبات متقابل
اقتصاد و سياست و مطلق کردن عامل اقتصاد
به نحوی که از مبارزه انقﻼبی و مبارزه
سياسی طبقاتی دست بکشيم ،به اين اميد واهی
که در اثر رشد خودکار اقتصاد و رشد
نيروهایمولده به طور خودبخودی سوسياليسم
در جهان مستقر میشود ،انحراف از درک
ماترياليستی-ديالتيکی تاريخ است .انقﻼب
اجتماعی يک انقﻼب سياسی است .بدون اين
انقﻼب سياسی امکان تحول اقتصادی و گذار به
سوسياليسم به صورت خودبخودی ممکن
نيست .در آنجا ما با سياست روبرو هستيم و نه
با اقتصاد .در اينجا ما با رابطه سياست و
اقتصاد و تاثير متقابل ديالکتيکی آنها بر هم
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روبرو هستيم.
لنين در اثر خود "کاريکاتوری از مارکسيسم و
در باره "اکونوميسم امپرياليستی" -از انتشارات
حزب کار ايرن)توفان( ،در برخورد به همين
تفکرات اکونوميستی دوران امپرياليسم نوشت:
"سرمايه بزرگ مالی يک کشور هميشه قادر
است رقبای خود را حتی در کشوری بيگانه و
از نظر سياسی مستقل از بينببرد و اين کار را
پيوسته انجام میدهد .در زمينه اقتصادی ،اين
امر کامﻼ تحقق پذير است" .الحاق" اقتصادی
بدون الحاق سياسی کامﻼ قابل تحقق بوده و
پيوسته بدان برمیخوريم .به عنوان مثال ،اينکه
آرژانتين در حقيقت يک "مستعمره تجاری"
انگلستان است ،که پرتغال در واقع امر "تيول"
انگلستان است و امثالهم .اين صحيح است.
وابستگی اقتصادی به بانکهای انگليسی،
بدهکاری در مقابل انگلستان ،دست اندازی
انگلستان به خطوط آهن ،معادن ،اراضی و
غيره ،تمام اينها ممالک نامبرده را تبديل به
"ملحقات" انگلستان در مفهوم اقتصادی آن می-
سازد بدون آنکه استقﻼل سياسی آنان را خراب
کند.
منظور از حق خودتعيينی سرنوشت ملتها همان
استقﻼل سياسی آنهاست .بهمين دليل امپرياليسم
کوشش دارد که آنرا نقض نمايد ،زيرا بدنبال
الحاق سياسی الحاق اقتصادی را غالبا
آسانتر)سادهتر میتوان به مامورين دولتی
رشوه داد ،امتياز کسب کرد ،قوانين به نفع خود
را به تصويب رسانيد و امثالهم( -سادهتر و
مطمئنتر میتواند به تحقق در آورد -به همان
ترتيبی که امپرياليسم به طور کلی کوشش دارد
اليگارشی را جانشين دموکراسی نمايد .لکن
سخنراندن از "تحقق ناپذيری" حق
خودتعيينی ،از نظر اقتصادی ،در دوران
امپرياليسم ،ياوه سرائی بيهودهای است".
)صفحات  ٣٧و (٣٨
ما شاهديم که مبارزه ملی در دوران امپرياليسم
وجود دارد .ما در طی چند دهه گذشته با
مبارزات آزاديبخش مردم اندونزی ،ويتنام،
کامبوج ،ﻻئوس ،کره ،هندوستان ،ايران،
عراق ،مصر ،سودان ،ليبی ،الجزاير ،زيمباوه،
تانزانيا ،آنگوﻻ ،آفريقای جنوبی ،گواتماﻻ،
ونزوئﻼ ،بوليوی ،آرژانتين ،شيلی و ..روبرو
بودهايم .نفی مبارزه ملی در دوران امپرياليسم
به اين مفهوم است که همه تضادهای جهانی را
در تضاد کار و سرمايه خﻼصه کنيم و تضاد
خلقهای جهان بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم
را انکار نمائيم.
اتفاقا در دورانی که امپرياليسم با استراتژی
جهانی سازی سرمايه و سياستهای نئوليبرالی
به ممالک مستقل هجوم آورده است تا آنها را
در شبکه مالی خويش و با نابودی دول ملی و

صفحه ۵

محدود کردن حدود اختيارات ملی آنها اين
کشورها را به مستعمره خويش بدل سازد ،بر
اساس حکم ديالکتيک در تشديد تضادهای
طبقاتی و ملی ،آتش مبارزه ملی بر ضد
امپرياليسم در اين کشورها لهيب خواهد کشيد و
ما با موجی از مبارزه ضد امپرياليستی روبرو
خواهيم شد .اين حرکت انقﻼبی ناقض تئوری-
های "اکونوميستی امپرياليستی" است که دنيا
را در تضاد کار و سرمايه خﻼصه میکند و
معتقد است سوسياليسم بطور خودبخودی در
جهان مستقر خواهد شد.
دفاع پارهای سازمانها ،احزاب
بديهی
همين امر
ِ
ِ
و گروهها ،از حق خود تعيينی سرنوشت خلق
ُکرد -که در ايران رايج است -و آنهم در دوران
امپرياليسم ،حاکی از آن است که بحث بر سر
استقﻼل اين کشور مطرح بوده و امکان پيدايش
ممالک مستقل از جمله کردستان منتفی نيست.
از اين احکام در دوران امپرياليسم چه چيز
حاصل میشود:
 -١کشورها برای استقﻼل سياسی خويش
و بر ضد امپرياليسم مبارزه میکنند
و اين مبارزه الزاما به وابستگی اين
کشورها به شبکه جهانی مالی
امپرياليستی از نظر اقتصادی ربطی
ندارد.
 -٢در کنار وابستگی اقتصادی که تا
دوران سوسياليسم و حتی تا حدودی
بعد از آن هم ،با ادامه حيات
امپرياليسم در جهان ،هنوز وجود
خواهد داشت ،ما با استقﻼل سياسی
کشورها و يا با مبارزه خلقها برای
آزادی و استقﻼل خويش روبرو
هستيم که بعضا پيروز شده و يوغ
مستعمراتی و يا نواستعماری را
بدور میافکنند و عليرغم وابستگی
به بازار جهانی سرنوشت سياسی
کشور خويش را خود در دست می-
گيرند و رهبری میکنند و يا اينکه
پيروز نشده و در زير يوغ اقتصادی
و سياسی امپرياليسم باقی میمانند.
نفی مبارزه ملی و نفی وجود کشورهای مستقل
از نظر سياسی که محصول همين مبارزه ملی
است ،ناشی از درک نادرست از مقام
امپرياليسم در جهان ،نفی مبارزه انقﻼبی خلقها
و نفی حمايت از ملتهائی است که دول مستقل
خويش را به کف آوردهاند.
استقﻼل يک دولت ربطی به ماهيت
دموکراتيک حکومت ...ادامه درصفحه ۶

ﺗجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق ،افغانستان ،ﻟيبﯽ ،سﻮريه و يمن را بﯽ قيد و ﺷرط
ِ
ﺗرک کنند .صهيﻮنيسم دﺷمن بشريت و قاﺗل ملت فلسطين است
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صفحه ۶

مخالف مبارزات آزاديبخش و ملی
نفﯽ کشﻮرهای مستقل...
از فيسبﻮک ﺗﻮفان انگليسﯽ ديدن کنيد!
آن ندارد .استقﻼل يک دولت يعنی  https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&frefهستند و در عمل به بلندگوی
 =tsامپرياليسم و صهيونيسم درمنطقه و
تصميمگيری مستقل در مورد کليه
در ايران بدل شدهاند ،بايد بهشدت
امور کشور چه در عرصههای
مبارزه کرد.
اقتصادی ،سياسی ،خارجی ،نظامی
در عرصه تجربه عملی نيز ما بعد
و چه فرهنگی و غيره که طبيعتا همه
از انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر و
اين تصميمگيریها در دنيای فرضی
شکست امپرياليستها در جنگ جهانی
اتفاق نمیافتد و ناچارا به ضرورت
اول با فروپاشی نظام مستعمراتی
اقتصادی که به همه کشورها تحميل
سياست با اقتصاد اجتناب ناپذير است ولی
می شود وابسته است .استقﻼل تصميمگيری نه به يکباره و بدون تصادم ،نه به سادگی و روبرو بوديم که دهها کشور مستعمره جهان
که بيان استقﻼل سياسی است به مفهوم نه از طريق مستقيم" ،قطعی" از نظر به استقﻼل سياسی خويش و نه الزاما
درستی تصميمات نيست .يک حکومت انگلس فقط اصل زير است -اصلی که تماما سوسياليستی دست يافتند .ما با نمونههای
سوسياليستی ،چه برسد به حکومت مستقل انترناسيوناليستی بوده و در مورد کليه بسياری از اين ممالک مستقل در جهان
بورژوائی ،نيز میتواند تصميمات نادرست "خلقهای خارجی" ،يعنی نه فقط خلقهای امروز روبرو هستيم که بطﻼن نظريه
اتخاذ کند که به عوامل گوناگون بستگی مستعمرات بکار میگيرد :تحميل سعادت به تروتسکيستی ،اکونوميستی-امپرياليستی را
دارد .استقﻼل سياسی را مساوی اتخاذ آنها باعث به خطر انداختن پيروزی ثابت میکند.
*****
تصميمات انقﻼبی و درست قرار دادن ،بی -پرولتاريا خواهد شد)".ترازنامه مباحثهای
مايگی سياسی و تظاهر به انقﻼبيگری پيرامون حق ملل در تعيين سرنوشت؛ فصل
کاذب است.
 -٩نامه انگلس به کائوتسکی اثر لنين(.
نفﯽ وجﻮد استقﻼل کشﻮرها...
وقتی ما در مورد يوغ ملی سخن میرانيم صرفنظر از جنبه تئوريک که ما با اشاره و گرايش ضد دموکراتيک تراستها را
"بحث بر سر يکی از اشکال يوغ سياسی به آن ثابت نموديم استقﻼل ممالک در تشديد مینمايد)".کاريکاتوری از مارکسيسم
است ،يعنی نگهداری قهری يک ملت در عصر امپرياليسم ممکن بوده و ممالک و در باره "اکونوميسم امپرياليستی" اثر
مرزهای حکومتی يک ملت ديگر؟ خيلی مستقل وجود دارند ،ولی نبايد فراموش کرد لنين انتشارات توفان نشريه شماره ٦٢
ساده اين يک تﻼش برای طفره رفتن از که کسب اين استقﻼل و رهبری آن ،نه تنها مهرماه ١٣٥٧ص .(٤٧
زير بار مسايل سياسی است!")ترازنامه از جانب پرولتاريا ،بلکه از سوی طبقات و در اثر ديگرش به روشنی بيان میکند که
مباحثهای پيرامون حق ملل در تعيين غيرپرولتری نيز مقدور است .اگر کسب از نظر تئوريک نادرست خواهد بود اگر
سرنوشت خويش؛ فصل  -١سوسياليسم و استقﻼل به رهبری پرولتاريا صورت فکر کنيم که در دوران ارتجاع امپرياليستی
حق ملل در تعيين سرنوشت اثر لنين(.
پذيرد ،اين استقﻼل سياسی به سمت و نفوذ انحصارت و سرمايه مالی هرگونه
 .در جای ديگر -٢" :آزادی جدا شدن سوسياليسم گرايش داشته و قدرت سياسی مبارزه دموکراتيک غير ممکن است .اين
سياسی ،اين مسئله به تعيين مرزهای دولتی در خدمت تحوﻻت بنيادی و استقرار همان تفکر اکونوميست امپرياليستی است
مربوط است .اين تنها نکته گرهی است و اقتصاد سوسياليستی به کار گرفته خواهد که اقتصاد را مطلق و از سياست جدا می
دقيقا همان نکتهايست که به وسيله مخالفان شد در حاليکه اگر رهبری مبارزه ملی به سازد.
ما مسکوت گذاشته میشود .آنها نمیخواهند علت ضعف پرولتاريا در دست طبقات "به طور کلی ،دموکراسی سياسی تنها يکی
در باره مرزهای دولتی و يا حتی کﻼ راجع غيرپرولتری و بورژوائی قرار گيرد ،اين از اشکال ممکن)هر چند از نظر تئوريک
به دولت فکر نمايند .اين نوعی "اکونوميسم استقﻼل همواره ناپايدار و متزلزل بوده و برای سرمايهداری "ناب" امری طبيعی به
امپرياليستی" مشابه با "اکونوميسم" قديمی بسيار ضربهپذير خواهد گرديد.
نظر میرسد( برای رو بنای سرمايهداری
سالهای  ١٨٩۴تا  ١٩٠٢میباشد .که اين در عرصه سياسی دشمنان مارکسيسم تﻼش است .سرمايهداری و امپرياليسم ،آنگونه که
چنين استدﻻل میکرد" :سرمايهداری فائق می کنند مسئله استقﻼل سياسی در عصر واقعيت نشان میدهند تحت کليه اشکال
شده بنابراين رسيدگی به امور سياسی ديگر امپرياليسم را غير مترقی جا زده و جامعه سياسی تکامل میيابند و کليه اشکال را تابع
موردی ندارد!" اين چنين تئوری سياست -را به عقب برگردانند .آنها بيکباره به نفی خود مینمايند .از اين جهت ،از نظر
زدا اساسا ضد مارکسيستی است)".همانجا( پديده امپرياليسم میپردازند و مدعی می -تئوريک کامﻼ خطا خواهد بود چنانچه
"اکونوميستهای" قديمی مارکسيسم را به شوند که استقﻼل به دوران گذشته تعلق بخواهيم ادعا کنيم که تحقق يکی از اشکال
شکل کاريکاتوری در آورده و به کارگران دارد و در دوران جهانی شدن سرمايه داری و يکی از مطالبات دموکراسی "غير
میآموختند که "فقط" "اقتصاد" برای نبايد از استقﻼل ،تماميت ارضی ،حق تعيين ممکن" است)"! ".ترازنامه مباحثهای
اهميت
حائز
مارکسيستها
می -سرنوشت و مبارزه ملی سخن گفت .مبارزه پيرامون حق ملل در تعيين سرنوشت
باشد)".همانجا(.
ملی که آنرا در غالب ميهنپرستی به نقد می خويش؛ فصل  -٢آيا در عصر امپرياليسم
عامل
"
که
ندارد
اعتقاد
بهيچوجه
" ...انگلس
بازی
اجتماعی
مبارزه
در
منفی
نقش
کشند،
دموکراسی "قابل تحقق" است؟ اثر لنين(.
اقتصادی" ،بطور خودبخودی و مستقيم ،از میکند .به نظر آنها دنيای کنونی دنيای لنين رابطه سياست با اقتصاد را چنين
پس کليه مشکﻼت برخواهد آمد .انقﻼب مبارزه کار با سرمايه است و ما بايد از توضيح میدهد که امپرياليسم بطور کلی
اقتصادی باعث میشود کليه خلقها به سوی انقﻼب در يک کشور چشم پوشيده به نافی دموکراسی است و برای نابودی
سوسياليسم سمتگيری نمايند ولی در عين انقﻼب
امپرياليسم و استقرار بديل آن که سوسياليسم
حال انقﻼبات و حتی جنگهائی -عليه دولت
ارتجاعی
درک
اين
با
.
زنيم
دست
جهانی
است ،بايد به انقﻼب دست زد و اين
سوسياليستی -نيز امکان پذير است .تطبيق آنها که مخالف مبارزه برضد امپرياليسم و
...ادامه درصفحه ٧

مبارزه با فساد و رﺷﻮهخﻮاری ﺗنها به دست يک حکﻮمت مردمﯽ عملﯽ است

،

شماره  ٢١۶اسفندماه ١٣٩۶

نفﯽ وجﻮد استقﻼل کشﻮرها...
انقﻼب به رهبری طبقه کارگر محصول
مبارزه طبقات فرودست جامعه است .ولی
برای بسيج اين تودهها و ارتقاء سطح آگاهی
آنها ،به آموزش مردم نياز است و اين
آموزش به جز از راه مبارزه برای تحقق
دموکراسی که طبيعتا در دوران ارتجاع
امپرياليستی ممکن است ،مقدور نمیباشد.
در اينجا ما با پيوند اقتصاد و سياست از
نظر مارکسيستی روبرو میشويم ،زيرا که
دموکراسی خود نيز سياست است و مبارزه
برای تحقق آن نيز سياست است:
" ...رشد و گسترش قيام سوسياليستی عليه
امپرياليسم بطور جداناپذيری با گسترش
مقاومت و جوشش دموکراتيک پيوند دارد.
سوسياليسم ،هر دولت و در نتيجه هر نوع
دموکراسی را به طرف زوال میکشاند،
ولی سوسياليسم به صورت ديگری به تحقق
در نمیآيد ،مگر از ورای ديکتاتوری
پرولتاريا ،که قهر عليه بورژوازی ،يعنی
برضد اقليت مردم را ،با توسعه کامل
دموکراسی پيوند میدهد)".کاريکاتوری از
مارکسيسم و در باره "اکونوميسم
امپرياليستی" اثر لنين انتشارات توفان
نشريه شماره  ٦٢مهرماه ١٣٥٧ص  ٩و
.(١٠
لنين مبارزه برای دموکراسی را به جنگ
تشبيه میکند .زيرا دموکراسی سياست است
و جنگ نيز ادامه سياست به زبان قهرآميز
میباشد:
"جنگها ادامه سياستاند ،بهمين سبب
هنگاميکه برای دموکراسی مبارزه میشود،
جنگ به خاطر دموکراسی نيز ممکن
است) ".کاريکاتوری از مارکسيسم و در
باره "اکونوميسم امپرياليستی" اثر لنين
انتشارات توفان نشريه شماره  ٦٢مهرماه
١٣٥٧ص .(٢٥
از اين بحثها چنين برمیآيد که يا بايد بر
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اساس منطق اکونوميست امپرياليستی امکان
تحقق دموکراسی را در دوران تسلط
امپرياليسم و گسترش سرمايه مالی بکلی
منتفی دانست و در انتظار رشد بحرانزای
انحصارات و جنگهای جهانی نشست و بر
سرنوشت مقدر بشريت نظاره کرد و يا
برای تحقق دموکراسی که تمام زمينه مادی
تحولش توسط ارتجاع امپرياليستی توليد
میشود ،به مبارزه برخاست.
مبارزه ملل برضد امپرياليسم به خاطر
کسب استقﻼل ملی و استقرار حکومتهای
مستقل يکی از اين عرصههای پيکار
دموکراتيک است .روند مبارزه ملتها برای
استقرار دول مستقل از نظر سياسی ،ولی
به هر صورت وابسته به امپرياليسم از نظر
وابستگی به شبکه مالی گسترده امپرياليستی
در جهان ،هميشه ادامه دارد و تا امپرياليسم
موجود است اين مبارزه خاتمه نمیيابد.
دنيائی که ما در آن زندگی میکنيم متشکل
از ارباب و نوکر نيست .اشکال مهم ديگری
از وابستگیها و تعلقات ،ارتباطات متضاد
ميان دولتها ،گروه ها و طبقات وجود دارند.
تضادها مرتب تشديد میشوند و به
درگيرهای سياسی منجر میگردند .تجاوز
به عراق ،ليبی ،سوريه ،فلسطين و ...را
نمیشود در چارچوب تفکر اکونوميست
امپرياليستی توضيح داد و افسانهسرائی کرد
که چون حکومتهای همه اين کشورها
دستنشاندگان امپرياليسم بودند و از نظر
وابستگی به سرمايه مالی امپرياليستی به
اقتصاد جهانی سرمايهداری وابسته هستند،
لذا امپرياليستها تنها نوکران خويش را با
يکديگر تعويض کردهاند .اين تفکر
غيرمارکسيستی دنيا را بسيار ساده کرده و
به نفی رشد تضادهای موجود در جهان و
انکار مبارزه محتوم خلقهای جهان بر ضد
ارتجاع امپرياليستی میکشاند .در عصر
ِ
امپرياليسم نيز اَشکالی از حکومتهای مستقل

از نظر سياسی بر سر کار میآيند که خود
محصول تشديد تضادهای طبقاتی در درون
کشورها و شرايط ويژه جهانی هستند .اين
دولتها مسلما از نظر اقتصادی وابسته به
بازار جهانی سرمايهداری و شبکه مالی
امپرياليستی میباشند ،ولی تصميمات داخلی
و خارجی کشور خويش را مستقﻼ اتخاذ
مینمايند .دفاع از اين استقﻼل ،دفاع از
دموکراسی بطور عام و دفاع از حق ملل
در تعيين سرنوشت به دست خويش است،
بطوريکه قادر باشند دولتهای مستقل خود
را مستقر کنند .نفی وجود کشورهای مستقل
در دوران امپرياليسم در حقيقت نفی امکان
مبارزه دموکراتيک در اين دوران است.
اين سياست نيهيليستی کمونيستها را به
مرتجعان بدل میسازد .البته پذيرش اين
اصل از نظر تئوريک که در دوران تسلط
سرمايه مالی برجهان امکان پيدايش دول
مستقل از نظر سياسی منتفی نيست که ما با
دهها نمونه آن در جهان در عمل روبرو
هستيم ،به اين مفهوم نيست که اين دولتها
سوسياليستی ،انقﻼبی و يا مترقی هستند.
يک دولت مستقل میتواند حتی دارای
حکومت مستبد و سرکوبگر باشد .معيار
استقﻼل درجه سرکوب نيست ،تصميمات
آزادانه در عرصه سياسی بدون تمکين به
اوامر خارجی است.
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نفﯽ وجﻮد کشﻮرهای مستقل،
نفﯽ مبارزه خلقها برای کسب
استقﻼل ملﯽ و درک نادرست
از مقام امپرياﻟيسم است
در ميان پارهای کمونيستهای ايرانی و يا آنها
که خود را کمونيست جا میزنند ،اين تفکر
تبليغ میشود که وابستگی اقتصادی يعنی
الزاما وابستگی سياسی .آنها برای ادعای خود
استدﻻل میکنند در عصر امپرياليسم ،سرمايه
مالی امپرياليستی به تمام جهان چنگ انداخته
و همه ممالک جهان را به خويش وابسته
ساخته و لذا همه کشورهای جهان از نظر
اقتصادی وابسته به امپرياليسم و سرمايه مالی
در جهان بوده ،و نتيجه میگيرند که آنها،
کشورهای زير سلطه امپرياليسم محسوب شده
و از نظر سياسی دستنشانده آنها هستند.
دﻻيل تئوريک "مارکسيستی" آنها اين است
که چون اقتصاد حرف آخر را میزند و همه
اين کشورها از نظر اقتصادی به سرمايه مالی
امپرياليستی وابستهاند ،پس از نظر سياسی
نيز وابسته به امپرياليسماند و از اين حکم به
اين نتيجه "داهيانه" ...ادامه در صفحه ۴
نشانی پست الکترونيکی

نفﯽ وجﻮد استقﻼل کشﻮرها در عصر امپرياﻟيسم
نفﯽ مبارزه دمﻮکراﺗيک و ﺗحقق آن است
لنين بارها در مورد رابطه دولت و دموکراسی طبقاتی سخن رانده است .تشکيل دولت
خود پذيرش يک نوع دموکراسی است .پس وقتی مردمی برای حق خودتعيينی
سرنوشت خويش مبارزه میکنند ،هدفشان استقرار دولت خودی است و به اين مفهوم
هرگونه مبارزه برای حق خودتعيينی سرنوشت يک مبارزه دموکراتيک بورژوائی
است .لنين در همين عرصه توضيح میدهد که در دوران سرمايهداری و عصر پيدايش
انحصارات نيز مبارزه برای تحقق دموکراسی يکی از اشکال مبارزه مردم است که
همواره برای تحقق آن با دشمنان دموکراسی مبارزه میکنند و جزئی از برنامه احزاب
کمونيستی است.
تروتسکيستها و اکونوميست-امپرياليستها که دو روی يک سکه هستند ،همواره با اين
شعارها به ميدان میآيند که تحقق دموکراسی در دوران تسلط امپرياليسم مقدور نيست .و
از اين حکم معيوب به اين نتيجه میرسند که کمونيستها نبايد برای آزادی احزاب،
آزادی بيان و عقيده ،آزادی زندانيان سياسی ،تساوی حقوق زن و مرد از نظر اجتماعی
و ساير مطالبات دموکراتيک و صنفی و ...مبارزه کنند .از نظر تروتسکيستها و چپروها
اين اقدامات گويا به مبارزان ،فعاليت در چارچوب مناسبات مسلط را القاء میکند و
طبقه حاکمه را برای اجرای اين مطالبات مورد خطاب قرار میدهد و آنها را بهرسميت
شناخته و به آنها مشروعيت میبخشد و لذا اقداماتی رفرميستی و ضد انقﻼبی بوده و در
مقابل اين خواستهای رفرميستی و اصﻼحطلبانه بايد مسئله سرنگونی نظام حاکم و
استقرار بﻼواسطه سوسياليسم را مطرح ساخت .برای آنها مبارزه برای مطالبات
دموکراتيک به اندازه کافی انقﻼبی نيست ،بلکه "ضد انقﻼبی" است .اکونوميستهای
امپرياليستی که ستايشگر رشد اقتصاد سرمايهداری هستند ،تحقق همه اين خواستهای
دموکراتيک را حتی به طور نسبی در عصر امپرياليسم غيرممکن و بینتيجه دانسته و
منتظرند تا با رشد اقتصاد ،تحوﻻت اجتماعی نيز به شکل خودبخود صورت پذيرد و
حرف اصلی را اقتصاد میزند .به نظر آنها تشديد
دنيا بهشت برين شود .برای آنها
ِ
تضاد ميان رشد نيروهای مولده و مناسبات حاکم توليدی ،کار را به جائی میرساند که
بدون مبارزه دموکراتيک و سوسياليستی ،بدون انقﻼب اجتماعی ،طبقات حاکمه بر سر
عقل میآيند و قدرت سياسی را دو دستی تقديم پرولتاريا میکنند .لنين برخﻼف آنها
پيدايش تراستها و امپرياليسم را پايان مبارزه دموکراتيک نمیدانست ،زيرا بر اين نظر
انحصاری سرمايهداری و سرکوب رقبا و از بين
بود که امپرياليسم به علت ماهيت
ِ
بردن رقابت آزاد ،دموکراسی را که با رقابت آزاد مﻼزمت دارد ،با ارتجاع که با
انحصار مﻼزمت دارد ،جايگزين میسازد .گرايش امپرياليسم به نفی دموکراسی به
صورت عام و هرنوع دموکراسی است و بهيچوجه نفی تنها يکی از مطالبات
دموکراتيک از جمله حق خودتعيينی سرنوشت ملل نيست ،زيرا مسئله ملی نيز به هر
صورت يک مسئله دموکراتيک است و بايد در چارچوب دموکراسی علیاﻻصول قابل
حل باشد .لنين به همين جهت بيان میداشت:
" ...زيرا توسعه سرمايهداری رشد گرايشات دموکراتيک در توده های خلق را متوقف
نمیسازد ،بلکه آشتیناپذيری بين اين خواستهای دموکراتيک
...ادامه در صفحه ۶

toufan@toufan.org

تارنمای توفان در شبکه مجازی

www.toufan.org

سخنﯽ با خﻮانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست ﻟنينيستهای ايران است" .ﺗﻮفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای هرچه رساﺗر ﺷدن به ياری همه کمﻮنيستهای صديق ،چه از نظر مادی و چه معنﻮی نياز دارد .نظريات و پيشنهادات خﻮدرا برای ما
ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطﻼعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از ﺗشکل نهضت کمﻮنيستﯽ حمايت کنيد .به ما کمک ماﻟﯽ
برسانيد ،زيرا ما ﺗنها با اﺗکاء بر نيروی خﻮد پابرجائيم و به اين مساعدت ها ،هر چند هم که جزيﯽ باﺷند نيازمنديم .در ﺗﻮزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،
هزينه گزاف پسﯽ مانع از آن است که بتﻮانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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