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با اصالحاتی در ترجمه و ويراستاری به شکل جزوه منتشر می شود ،اميدواريم در راستای
تحکيم سنت ھا و پرنسيپ ھای انترناسيوناليستی و پرولتری قرار گيرد که شرط پيشروی
مواضــع انتـرنـاسيـونـاليستـی در فضای سيـاسـی ايران است .تزھا به ھمت رفيـق ف روشن
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Introduction to the translation of Thesis on Parasitism
of the International Communist Current
The first Communist Party of Iran, led by Avtis Sultan Zade, was formed under the influence
of the October Revolution and a member of the Third International (Comintern) as well. After
the international revolutionary waves failed that shook the world, Stalinism rose up on the
ruins of the October Revolution. After Stalinists steeled their power, began to massacre the
spearhead of the world proletariat between 1923 and 1917. Because of the physical
relationship and strong bond between the Communist Party of Iran and the Communist Party
of Soviet, "Iranian" Communists were among the first group those who massacred by Stalin's
machine. One of the dearest one was Avtis Sultan Zade who was one of the communist
movement's theorists. [1]
After that time, the history of Iran's left has been the history of political apparatus of the left
of capital. Because the unquestioned dominance of the left of capital to the political milieu
and absence of the proletarian and communist traditions, actions, deeds, ethics and principles
of the political milieu of Iran, has been a reflection of the values of the left of capital. No
wonder that at least 13 people were murdered by their friends, for different reasons, within the
left of capital. [2]
The Internationalist positions, at the current situation, are setting of internationalist and
proletarian principles in the Iran’s political milieu. To eliminate the influence of bourgeois
and petty-bourgeois ideologies, tireless duties of internationalists should be to strive to
strengthen the proletarian values which are a reflection of proletarian class consciousness.
Learning lessons from the experiences of other internationalists that historically and
organically rooted in the currents that have defended of the communist positions during the
blackest period of contra-revolution is necessary for other internationalists. To transfer this
experience, we translate “Thesis on Parasitism” and we hope this translation would be a step
toward the consolidation of internationalist traditions.
Internationalist Voice
12 July 2010
[1] Avtis Sultan Zade who had an active role in the October Revolution was elected to membership of the
Executive Committee of Comintern in the Second Congress of the Communist International. He had a closed
relationship with Lenin, Bukharin, Trotsky, Zinoviev and etc. He had radical views in the national and colonial
question. Although most of his works are in Russian, other parts are in German, French and English. A few of
his works are in Persian language as well.

[2] Murders that took place are:
• Four people were killed in the Organization of Iranian People's Fedayee Guerrillas between 1972 and 1977.
• Four people were killed in the Marxist-Leninist branch of People’s Mojahedin Organization of Iran before 1979.
• Five people were killed and five wounded in inner clashes of minority Fadaiyan in the territory that is under
rule of Patriotic Union, 1985.
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صدای انترناسيوناليستی
مقدمه ای بر ترجمۀ
تــزھائی در بارۀ طفيلی گری
اولين حزب کمونيست ايران به رھبری آوتيس سلطانزاده تحت تاثير انقالب اکتبر شکل گرفت و عضو
انترناسيونال سوم )کمينترن( شد .پس از شکست موج انقالبی بين المللی  ١٩١٧ – ١٩٢٣که دنيا را
تکان داد  ،استالينيزم بر ويرانه ھای انقالب اکتبر خود را تحکيم بخشيد و شروع به قتل عام پيشقراوالن
پرولتاريای جھانی کرد .به سبب رابطۀ فيزيکی که حزب کمونيست ايران با حزب کمونيست شوروی
داشت  ،کمونيستھای "ايرانی" جزو اولين دسته از کسانی بودند که توسط ماشين سرکوب استالين سر بر
خاک فرو افتادند .يکی از گراميترين آنھا تئورسين جنبش کمونيستی آوتيس سلطانزاده بود[١].

بعد از اين تاريخ  ،تاريخ چپ ايران  ،تاريخ چپ دستگاه سياسی سرمايه بوده است .به سبب تسلط
بالمنازع چپ سرمايه  ،بر فضای سياسی ايران و نبود سنتھای کمونيستی و پرولتری  ،رفتار ،
کردار  ،اخالقيات و پرنسيپ ھای فضای سياسی ايران  ،انعکاسی از ارزشھای چپ سرمايه بوده
است .بی جھت نيست که حداقل  ١٣نفر بداليل متفاوت در درون چپ سرمايه توسط ياران خود به
قتل رسيده اند[٢].
شرط پيشروی مواضع انترناسيوناليستی در فضای سياسی ايران  ،جا افتادن سنت ھا و پرنسيپ ھای
انترناسيوناليستی و پرولتری است .در مقابل نفوذ ايدئولوژيھای بورژوائی و خرده بورژوائی  ،بايد
تالش برای تحکيم ارزشھای پرولتری که انعکاسی از آگاھی طبقاتی پرولتری است  ،به بخشی از
وظايف خستگی ناپذير انترناسيوناليستھا تبديل شود .درس آموزی از تجربيات ديگر
انترناسيوناليستھا  ،که تاريخا و ارگانيک ريشه در جريانی دارند که در سياھترين دورۀ ضد انقالب
از مواضع کمونيستی دفاع کرده اند برای ديگر انتر ناسيوناليستھا حياتی بوده و است .برای انتقال
اين تجربيات است که تزھائی در بارۀ طفيلی گری را ترجمه می کنيم و اميدواريم گامی در راستای
تحکيم سنتھای انترناسيوناليستی باشد.

صدای انترناسيوناليستی
 ٢١تير ١٣٨٩
 - ١آوتيس سلطانزاده کسی که در انقالب اکتبر نقش فعالی داشت  ،در کنگرۀ دوم انترناسيونال کمونيست به
عضويت کميتۀ اجرائی انتخاب شد .رابطۀ نزديکی با لنين  ،بوخارين  ،تروتسکی  ،زينويوف و  ...داشت.
در رابطه با مسئله ملی و مستعمرات نظرات راديکالی داشت .بيشتر آثار او به زبان روسی است ولی بخشی
نيز به زبانھای آلمانی  ،فرانسه و انگليسی ھستند .معدود آثار او بزبان فارسی ھستند.

 -٢قتلھای انجام گرفته بقرار زير ھستند:
•

چھار قتل در سازمان چريکھای فدائی خلق بين سالھای ١٣۵١ – ١٣۵۶

•

چھار قتل در بخش مارکسيت لنينيستی مجاھدين خلق قبل از ١٣۵٧

•

پنج کشته و پنج زخمی در درگيری درونی فدائيان اقليت در منطقۀ تحت حاکميت اتحاديه ميھنی در
 ۴بھمن ١٣۶۴
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تـزھائی دربارۀ
طفيلی گری
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 .١جنبش کارگری در طول تاريخ خود باالجبار با اشکال گوناگون از تاثيرات ايدئولوژھای
بيگانه در صفوف خود مواجه بوده است ،اين ايدئولوژيھا يا از طرف طبقۀ حاکم و يا از
طرف خرده بورژوازی آمده است .اين تاثيرات اشکال و فرمھای مختلفی در درون
سازمانھای طبقۀ کارگر بخود گرفته است .در ميان معروفترين و شناخته شده ترين ھا ،ما
می توانيم اشاره کنيم به:
• فـرقـه گـرائـی
• فـرد گرائــی
• اپـورتونيسم
• سياست ماجراجوئی
• سياست کودتـائـی
 .٢فرقه گرائی طرز بيان خاصی برای درک سازمانی خرده بورژوازی است .آن منعکس
کنندۀ تصور يا جھان بينی خرده بورژوازی است که در آن خواھان پادشاه بودن در قصر
کوچک خود می باشد .خود را از طريق اينکه ميل دارد عالئق خاص و مفھوم سازمانی را
به کل جنبش ترجيح دھد ،آشکار می سازد .بر طبق جھان بينی "فرقه گرائی" تشکيالت در
"دنيا تک است" و نشاندھندۀ يک تحقير شاھانه در مقابل تمامی سازمانھای درون فضای
سياسی پرولتری است ،کسانی که به عنوان "رقيب" يا حتی "دشمنان" ديده می شوند.
بنابراين سازمانھای فرقـه گرا از شـرکت در گفتگو يا مباحثه با ديگر سازمانھا خودداری
می کنند و ترجيح می دھند که به "انزوای پر زرق و برق" خود پناه ببرند و طوری رفتار
می کنند که گويا سازمان ديگری وجود ندارد و ي ا تمام مدت آنھا مطلقا اشاره دارند به اين که
چه چيز فرق بين اين يکی و آن ديگری است بدون در نظر گرفتن اينکه با آنھا در آنچه
مشترک ھستند.
 .٣فرقه گرائی ھمچنين می تواند از طريق نفوذ يا تاثير خرده بورژوازی يا مستقيما از تاثيرات
بورژوازی ناشی شده باشد .از طبقۀ حاکم ايدئولوژی رسمی اش را می گيرد که اشخاص را
بصورت موضوعات تاريخی ببيند ،چيزی که جالل "خود ساخته" و توجيه "ھمه عليه ھمه"
است .اما قبل از ھر چيز ،اين ايدئولوژی از طريق خرده بورژوازی وارد سازمانھای
پرولتری می شود ،بويژه از طريق عناصر تازه پرولتر شده که از قشرھای اجتماعی نظير
دھقانان و پيشه وران )اين مورد بويژه در قرن گذشته اتفاق افتاد( يا از محيطھای
روشنفکری و فضای دانشجوئی )ھمان چيزی که بويژه بعد از عروج مجدد تاريخی طبقۀ
کارگر بعد از پايان دھۀ  ۶٠ميالدی واضح شده بود( ھستند .فرد گرائی خود را بيان می کند
عمدتا از طريق ابراز تمايل به:
• اينکه تشکيالت را نه بعنوان کل جمعی بلکه بعنوان مجموعه ای از اشخاص می بيند،
که در آن رابطۀ بين افراد بر روابط سياسی يا بر اساسنامۀ سازمانی ارجحيت دارد؛
• اينکه "آرزو و آمال" خود و يا "عالقمندھای" خود را قبل از نيازھای تشکيالت پيش
ببرد؛
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• در نتيجه ،مقاومت در برابر نظم و انضباط الزم در داخل سازمان؛
• به دنبال "تحقق ]خواستھای[ شخصی" از طريق فعاليتھای مبارزاتی است.
• با اتخاذ نگرشی ھميشه خودش را در مقابل ارگان مرکزی می بيند که ]ارگان
مرکزی[ محکوم می شود به تالش برای خرد کردن خالقيتھای شخصی .نگرش
تکميلی آن است که به دنبال "ارتقاء" از طريق بدست آوردن جائی در چنين
ارگانھائی است؛
• به طور کلی طرفدار يک درک نخبگانی از سازمان است ،که در آن آرزوی يکی از
"مبارزان درجه اول" را دارد ،در صورتی که ،در حال توسعۀ نگرش تحقير به
کسانی است که به آنان به ديدۀ "مبارزان درجۀ دوم" نگريسته می شود؛
 .۴اپورتونيسم در طول تاريخ جدی ترين خطرات را به سازمانھای پرولتری زده است و مثال
ديگری از بيان تاثير ايدئولوژی خرده بورژوائی است .يکی از نيروھای محرکه اش
ناشکيبا بودن است که بيانگر ديدگاه قشر اجتماعی است که محکوم به ناتوانی است و به
لحاظ تاريخی ھيچ آينده ای در انتظارشان نيست .نيروی محرکۀ ديگر آن تمايل به
ميانجيگری بين منافع و مواضع بين دو طبقۀ اصلی متخاصم در جامعه ،يعنی بورژوازی و
پرولتاريا است .حتی از ھمان اول اپورتونيسم خودش را از طريق اينکه تمايل به قربانی
کردن منافع عمومی و تاريخی پرولتاريا به توھماتی در مورد "پيروزيھای" موقتی دارد
نمايان ميکند .اما از آنجائيکه برای طبقۀ کارگر تقابلی بين مبارزۀ درون سرمايه داری و
مبارزۀ تاريخی برای انھدام سيستم ]سرمايه داری[ وجود ندارد لذا سياستھای اپورتونيستی
منجر به فدا کردن منافع آنی پرولتاريا نيز می شود ،بويژه زمانی که طبقۀ کارگر را مجبور
می کند که با منافع و مواضع بورژوازی مصالحه کند .در تحليل نھائی ،در لحظات حساس
تاريخی مانند جنگھای امپرياليستی و انقالبات پرولتری ،جريانات اپورتونيستی نھايتا ً به
اردوگاه دشمن می پيوندند .به عنوان نمونه اکثريت احزاب سوسياليست در طول جنگ
جھانی اول و يا احزاب کمونيست در آستانۀ جنگ جھانی دوم ]به اردوی دشمن پيوستند[.
 .۵ماجراجوئی )يا "سياست کودتائی"(] [١خود را بعنوان نقطه مقابل اپورتونيسم نشان می
دھد .تحت پوشش "صالبت" و "راديکاليسم" اظھار ميدارد که در ھر لحظه آماده است تا
حمله به بورژوازی را شروع کند ،وارد حمالت سرنوشت ساز شود ،در حالی که شرايط
برای چنين مبارزه ای برای پرولتاريا ھنوز وجود ندارد .جريانی که سعی دارد از کشيده
شدن طبقۀ کارگر در مبارزاتی که می تواند در شروع خود با شکست مواجه شود ،ممانعت
کند  -و زمانی که اين اعمال انجام می گيرد ]ماجراجوئی[ ھرگز ترديدی بخود راه نميدھد
تا جريان معتبر کارگری را اپورتونيست ،مايل به ھمکاری ]با بورژوازی[ بنامد و يا تا
جائی پيش می رود که آنھا را "خائن" می نامد.
در واقع از آنجائيکه ماجراجوئی و اپورتونيسم از ھمان منبع ريشه می گيرند ،بی صبری
خرده بورژوائی ،لذا با اپورتونيسم ھمکاری و ھمگرائی داشته است .تاريخ مثالھای زيادی
به خود ديده که چگونه جريانات اپورتونيستی ،جرياناتی با سياست کودتايی را حمايت کرده
اند و يا خود تبديل به جرياناتی با سياست کودتايی راديکال شده اند .به ھمان طريق در اوايل
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قرن بيستم ،در مقابل اپوزسيون جناح چپ به نمايندگی روزا لوکزامبورگ ]جناح[ راست
سوسيال دمکراسی آلمان از »سوسيال رولوسيونرھای« روسی که طرفدار تروريسم بودند،
حمايت کردند .زمانی که حتی روزا لوکزامبورگ بر عليه يک قيام توسط کارگران برلين که
پاسخی بود به تحريکات دولت سوسيال دمکرات اظھار مخالفت کرد ،حزب سوسيال
دمکرات مستقل آلمان که به تازه گی دولت را رھا کرده بود با عجله مستقيما وارد قيام شد
که با کشتار دسته جمعی کارگران و در آن ميان مھمتر از ھمه با کشتار رھبران کمونيستی
خاتمه يافت.
 .۶مسئوليت دائمی انقالبيون مبارزه عليه نفوذ ايدئولوژی خرده بورژوائی و بورژوائی در
درون سازمان ھای طبقاتی پرولتری ،و نيز در برابر مظاھر مختلف آن است .در واقع حتی
می توان گفت که مبارزۀ اصلی جريانات انقالبی و پرولتری بايد در درون سازمانھای
طبقاتی پرولتری انجام گيرد .به حدی که آن ]مبارزه[ بسيار مشکل تر از مبارزۀ مستقيم بر
عليه نيروھای رسمی اعالم شدۀ بورژوازی است.
مبارزه عليه فرقه ھا و فرقه گرائی بخصوص در درون انترناسيونال اول ،اولين بار توسط
مارکس و انگلس به چالش کشيده شد .به ھمين ترتيب ،مبارزه با فرد گرائی ،بويژه در شکل
آنارشيسم آن ،چيزی که نه تنھا مارکس و انگلس ،بلکه حتی مارکسيستھائی در درون
انترناسيونال دوم را )بخصوص روزا لوکزامبورگ و لنين( بر عليه آن بسيج کرد.
مبارزه بر عليه اپورتونيسم واقعا يکی از مستمرترين و سيستماتيک ترين مبارزاتی بوده
است که جريانات انقالبی از ابتدای پيدايش خود انجام داده اند:
• بر عليه "سوسياليزم دولتی" السال در طول  ١٨٧٠-٨٠ميالدی.
• در برابر ھمه نوع از روزيونيستھای برنشتاينی و رفرميستھا در آغاز قرن بيست.
• بر عليه منشويکھا.
• بر عليه عقايد بينابينی کائوتسکی ،بالفاصله قبل از ،در طول و بعد از جنگ جھانی
اول.
• عليه انحطاط انترناسيونال سوم و احزاب کمونيست در طول دھۀ ١٩٢٠و در آغاز
دھۀ  ٣٠ميالدی.
• بر عليه انحطاط جريانات تروتسکيستی در طول دھۀ .١٩٣٠
مبارزه بر عليه سياست کودتائی به اندازۀ مبارزه بر عليه اپورتونيسم ضروری و استوار
نبوده است .با اين حال از اولين گامھای جنبش کارگری به پيش برده شده است ) بر عليه
گرايش آنی گرايان» ،ويليچ – شاپرت« در درون اتحاديه کمونيستھا ،بر عليه ماجراجويان
باکونينی در "کمون" ليون در سال  ١٨٧٠و در طول جنگ داخلی در فرانسه در سال
 .(١٨٧٣و بدين ترتيب اين مبارزات بويژه در طول موج انقالبی  ١٩١٧-٢٣مھم بودند؛
توانائی ويژه حزب بلشويک در پيش برد اين مبارزات بود که تحقق انقالب اکتبر را ممکن
ساخت.
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 .٧نمونه ھای قبلی نشان ميدھد که تاثير از اينھا مظھر نفوذ ايدئولوژيھای بيگانه است و رابطۀ
نزديک دارد با:
• دوره ھای تاريخی
• فازھای تکاملی طبقۀ کارگر
• وظيفۀ طبقۀ کارگر در اين يا آن شرايط
به عنوان مثال ،اپورتونيسم يکی از مھمترين بيان برای نفوذ ايدئولوژی خرده بورژوائی
است ،و يک مثال به خطر پيوسته برای جنبش کارگری است ،يک جريان که بيان بيشترين
تالش برای مبارزه است .اپورتونيسم ،قبل از ھر چيز زمين خودش را ،در طول يک دوره،
در پيش احزاب انترناسيوناليستی دوم پيدا کرد:
• که در آن توھمات به مصالحه با بورژوازی ،بدليل رونق سرمايه داری و رفاه واقعی
در شرايط زندگی طبقۀ کارگر ،به شدت رشد کرد.
• وجود احزاب توده ای به اين نظر اعتبار داد که فشار از طريق چنين احزابی می تواند
به تدريج منجر به انتقال خودبخودی سرمايه داری به سوسياليزم شود.
به ھمان ترتيب پيشروی اپورتونيستھا در درون انترناسيونال سوم ،بيش از ھمه به شکست
موج انقالب بستگی داشت .اين مسئله اين ايده را در مورد امکان پذير بودن و بدست آوردن
نفوذ در بين طبقۀ کارگر از طريق سازش و دادن امتيازاتی به توھمات خودشان در مورد
پارلمانتاريسم ،مسئله اتحاديه ھای کارگری و ماھيت احزاب "سوسياليستی" تقويت کرد.
اھميت تاريخی آن دوره در تاثير از اشکال متفاوت از ايدئولوژھای بيگانه در درون طبقۀ
کارگر ،زمانی که صحبت از فرقه گرائی به ميان می آيد بيشتر آشکار می شود .و اين در
آغاز شکل گيری جنبش کارگری ،ھنگامی که پرولتاريا به تازگی از پيشه وران ،صنعتگران
و کارگران ماھر با اسرار مھارتی و رمز و رموز شغلی بودند ،بيشتر پر اھميت بود .برای
يکبار ديگر فرقه گرائی خود را در سياھترين دورۀ ضد انقالب از طريق جريانات بوردگيستی
نشان داد ،که ديدگاھش به عقب کشيدن خود يا به الک خود فرو رفتن بود ،تنھا )اما بطور
مسلم اشتباه( روشی بود که خودش را از تھديدھای اپورتونيستی محافظت کند.
 .٨در تاريخ جنبش کارگری در مقايسه با پديده ھای ديگر مانند اپورتونيسم به پديده طفيلی گری
سياسی ،که تا حد زيادی نيز نتيجه نفوذ ايدئولوژی ھای بيگانه در درون طبقه کارگر است،
بھا داده نشده است .اين مورد ]طفيلی گری[ بوده است چرا که طفيلی گری تنھا سازمان
پرولتری را به شکل قابل توجھی و در لحظات بسيار خاصی در طول تاريخ تحت تاثير قرار
داده است.
اين بستگی به ماھيت خود طفيلی گری دارد برای اينکه موثر واقع شود بايد با عناصری که
در جستجوی مواضع طبقاتی ھستند اما مشکل دارند بين سازمانھای واقعی انقالبی و جرياناتی
که تنھا فلسفۀ وجوديشان ،زنده ماندن به ھزينۀ سازمانھای پرولتری است تمايز قائل شوند،
گره بخورد تا در فعاليت سازمانھای واقعی انقالبی اختالل کند ،در واقع آنھا را از بين ببرد.
در عين حال پديدۀ انگلی ،مجددا بسته به ماھيت خود در زمان شکل گيری سازمانھای طبقاتی
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پرولتـری ظاھـر نمی شـود ،بلکه زمانی که ]سازمانھای پرولتری[ در حال حاضر تشکيل
يافته اند و آنھا ثابت کرده اند که واقعا از منافع پرولتری دفاع می کنند ،شکل می گيرد.
چنين عناصری می تواند در واقع نشان دھندۀ اولين تجلی تاريخی از سياست انگلی باشد .اتحاد
باکونين سعی در مبارزۀ انترناسيونال اول اختالل کند و آنرا داغون کند.
 .٩اولين بار مارکس و انگلس طفيلی گری را به عنوان تھديدی به سازمانھای پرولتری
شناسائی کردند:
"االن زمان آن است که به يکبار و بخاطر ھمه به تمام اختالفات درونی روزانه که از طريق
حضور بدن انگلی در انجمن مان بر انگيخته می شود ،پايان دھيم .اين درگيريھا تنھا در
خدمت اتالف انرژی است وگرنه می بايست ]اين انرژی[ برای مبارزه با رژيم بورژوائی
استفاده شود .از طريق اينکه فعاليتھای انترناسيونال را در مقابل دشمنان طبقۀ کارگر فلج
کند ،لذا اتحاد ]اتحاد باکونين[ بعنوان نوکران تحسين برانگيز بورژوازی و دولت ظاھر می
شود" )انگلس" ،شورای عمومی به ھمۀ اعضای انترناسيونال" – يک اخطار برای اتحاد
باکونين(.
بنابراين مفھوم طفيلی گری سياسی اصال "از کشفيات جريان کمونيست بين المللی" نيست.
برای اولين بار انترناسيونال اول با اين تھديد عليه جنبش کارگری به مقابله پرداخت ،آنرا
شناسائی کرد و با آن مبارزه کرد .در انترناسيونال اول جائی که مارکس و انگلس اولين
کسانی بودند که ]ماھيت[ طفيلی گريھا را به عنوان عناصر سياسی شده مشخص کردند که
ھمزمان اعالم ميکردند جزو برنامه و سازمانھای پرولتری ھستند] ،در حاليکه[ نيروھای
خود را برای مبارزه عليه سازمانھای طبقاتی پرولتری و نه بر عليه طبقه حاکم متمرکز
کرده بودند .اساس فعاليت خود را به بد نام کردن و مانور دادن در برابر اردوی کمونيسم
کردند ،حتی اگر آنھا مدعی تعلق به آن و در خدمت آن می کردند[٢].
"برای اولين بار در تاريخ مبارزۀ طبقاتی با يک توطئۀ پنھانی مواجه می شويم .در قلب
طبقۀ کارگر که ھدف آن نه انھدام رژيم استثمارگر موجود بلکه خود انجمن ]انترناسيونال
اول[ که سر سخت ترين دشمنی را با اين رژيم نمايندگی ميکند)".انگلس ،گزارش به گنگرۀ
الھه در اتحاد(
 .١٠تا اين حد که جنبش کارگری ،در شکلی از انترناسيونال اول ،تجربۀ غنی از مبارزه با
زندگی انگلی را بدست آورده است از اھميت بيشتری برخوردار است ،ما بايد آموزشھای
اساسی را از نبردھای قبلی دوباره بازپس گيريم .اين آموزشھا در بر گيرندۀ يک سری
جنبه ھا ھستند:
• موقعی که طفيلی گری ظاھر می شود؛
• ويژگيھای متمايز آن در مقايسه با ديگر خطراتی که سازمانھای کارگری پيش رو
دارند؛
• پايه ھای جذب نيروی آن؛
• متدھايش؛
11

صدای انترناسيوناليستی
• موثرترين روش برای مبارزه با آنھا؛
واقعيت و چيزی که ما شاھد آن خواھيم بود اين است که در ھمۀ اين نقطه نظرھا ،يک
شباھت قابل بحث بين شرايطی که فضای انقالبی امروز درمقابل اش قرار دارد و زمان
انترناسيونال اول وجود دارد.
 .١١حتی اگر ]طفيلی گری[ طبقۀ کارگری را که ھنوز به لحاظ تاريخی بی تجربه بود دچار
کرد ،طفيلی گری مثل يک دشمن به جنبش کارگری تنھا زمانی که آن به درجه ای از بلوغ
رسيده است ،دوران بچگی و فرقه گرائی را پشت سر گذاشته است ،ظاھر می شود:
"فاز اول مبارزات کارگری با جنبش فرقه گرائی توصيف می شد .اين مسئله مستحق مرحله
ای بود که طبقۀ کارگر به حد کافی رشد نکرده بود که واکنشی ھمچون يک طبقه را از خود
نشان دھد)".مارکس  -انگلس(
با پيدايش مارکسيسم و بلوغ آگاھی طبقاتی پرولتاريا و توانائی پيشقراول آن در سازماندھی
مبارزه ،يک پايۀ سالم برای جنبش کارگری بنيان نھاده شد:
"از آن لحظه به بعد ،زمانی که جنبش کارگری به يک واقعيت تبديل شد .لذا وقت آن رسيد
که خيال گرايان )آرمان گرايان( از بين بروند .از آن جائيکه آرمانگرائی با يک درک شفاف
از آن شرايط تاريخی برای اين جنبش جايگزين شده بود و از آن جائيکه نيروھای
سازمانھای مبارز جنبش کارگری ھر چه بيشتر خود را منسجم کرده بودند)".اولين پيشنويس
مبارزۀ طبقاتی در فرانسه  -مارکس(
حقيقت اين است که طفيلی گری تاريخا ً خود را به عنوان يک جواب به تشکيل انترناسيونال
اول جلوه کرد .چيزی که انگلس توضيح داد مثل "يک روشی که قدم به قدم فرقه ھای
کوچک را منحل و جذب خود می کرد")انگلس ،نامه به کللی  -ويشنوتسکی(.
به عبارت ديگر انترناسيونال اول يک وسيله ای بود که بخشھای مختلف درون جنبش
کارگری را در يک مجمع و در پروسۀ عمومی شفاف کردن ،وارد يک اتحاد غير شخصی
با انضباط پرولتــری در سازمانـی کارگـری کرد .در مقاومت بـه ايـن "انحـالل و جـذب"
بين المللی از تمام برنامه ھای غير پرولتری و سازمانھائی با ويژگی مستقل بود که طفيلی
گری برای اولين بار بر عليه جنبش انقالبی اعالم جنگ کرد:
"فرقه ھا که در آغاز يک پايگاه يا ستون برای جنبش شده بودند زمانی که ديگر در دستور
روز قرار نگرفتند ،تبديل به يک مانع شدند ،تا سپس ارتجاعی شوند .اثبات اينھا فرقه ھائی
است در فرانسه و بريتانيا و اخيرا الساليانھا در آلمان ،جائی که پس از سالھا حمايت از
سازمانھای پرولتری ،تبديل به ابزاری برای پليس شدند)".مارکس – انگلس ،انشعاب به
اصطالح در انترناسيونال(
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 .١٢ھمين چھارچوب ديناميکی از تجزيه و تحليل که توسط انترناسيونال اول تکامل داده شد
توضيح ميدھد که چرا ما در دورۀ کنونی ،دھۀ  ٨٠و مھمتر از ھمه در دھۀ  ٩٠ميالدی
شاھد توسعۀ بی سابقه ای از طفيلی گری ھستيم تا سطحی که قابل مقايسه با زمان اتحاد
باکونين و جريانات الساليانی است .امروز ما با گروھھای غير رسمی مواجه می شويم که
اغلب به شکل مخفی عمل می کنند و ادعا می کنند که متعلق به اردوی چپ کمونيست
ھستند .اما در واقع انرژی خود را به جای مبارزه با رژيم بورژوائی به مبارزه با
سازمانھای مارکسيست موجود اختصاص ميدھند.
مانند زمان مارکس و انگلس عملکرد اين موج ارتجاعی انگلی ،خرابکاری در توسعۀ بحث
باز و روشن پرولتری است و از برپائی يک قوائد رفتاری که تمام اعضای اردوگاه
پرولتری را به ھم وصل می کند ،جلوگيری می کند .چيزی که امروز وجود دارد:
• يک جريان مارکسيست انترناسيوناليست مانند جريان کمونيست بين المللی که فرقه
گرائی و تک نظری را نفی می کند؛
• بحث علنی بين سازمانھای انقالبی؛
• بحث زنده در مورد اصول سازمانی مارکسيستی و دفاع از فضای انقالبی؛
• عناصر جديد انقالبی که در جستجوی سازمانھای واقعی مارکسيستی و سنتھای برنامه
ای ھستند؛
از جمله عناصر مھمی ھستند که در حال حاضر نفرت طفيلی گری سياسی را برانگيخته
است و موجب حمله ور شدن آنھا شده است.
با توجه به تجربيات انترناسيونال اول ما شاھد آن ھستيم که فقط در دوره ھائی که جنبش
کارگری يکسری از نا پختگی ھای بنيادی خودش را در مسير تکامل پشت سر ميگذارد و به
يک مرحله کيفی باالتر دست می يابد ،يک سطح ويژۀ کمونيستی ،طفيلی گری به عنوان
مخالف اصلی جلوه گر می شود.
در دورۀ فعلی اين نا پختگی بطور کلی ،يک محصول از جنبش کارگری جوان نيست ،بلکه
قبل از ھر چيز نتيجه ای از پنجاه سال دورۀ ضد انقالب که پی آمديست از شکست موج
انقالب در سالھای  .١٩١٧-٢٣امروز يک گسست در تداوم ارگانيک با سنتھای نسلھای
پيشين انقالبيون که قبل از ھر چيز اھميتی را که خرده بورژواھا و ضد سازمانی ھا از خود
منعکس می کنند و رفتاری که در ميان بسياری از آن عناصر که مدعی وابستگی خود به
مارکسيسم و چپ کمونيست ھستند را توضيح ميدھد.
 .١٣يک سری کامل از شباھتھا بين شرايطی و ويژگيھائی که باعث بوجود آمدن طفيلی گری در
زمان انترناسيونال اول وجود داشته و طفيلی گری امروزه وجود دارد .با اين حال مھم است
که به يک تفاوت مھم بين اين دو دوره توجه داشته باشيم :در قرن قبل طفيلی گری بطور
کلی شکلی از سازمان تمرکز يافته و ساختاری در درون سازمانھای طبقاتی بخود گرفت،
در حالی که امروزه اساسا به شکل گروھھای کوچک خود را سازماندھی می کند و يا حتی
از عناصر "غير سازماندھی شده" ]تشکيل می شود[)ھر چند ھم ما بين شان ھمکاری
صورت می گيرد( .اين تفاوت ]ما بين دو دوره[ آن ماھيت اساسی و بنيادی پديدۀ طفيلی
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گری را در طول دو دوره زير سوال نمی برد ،چيزی که از طريق حقايق زيرين قابل
توضيح است:
• اتحاد باکونين بر اساس باقيماندۀ بخشھائی از فرقه ھای دورۀ قبلی گسترش يافت ،ساختار
آنھا را که بشدت حول يک "پيامبر" تمرکز يافته بود را پذيرفتند و ذوقی که آنھا برای
سازمانھای مخفی داشتند؛ در مقابل ،يکی از پايه ھای اساسی برای طفيلی گری امروزه،
ارث بردن از اعتراضات دانشجوئی است که بازگشت تاريخی مبارزۀ طبقاتی در پايان
دھۀ  ١٩۶٠و بخصوص در سال ١٩٨۶را تحت تاثير خود قرار داد ،ھمراه با فردگرائی
که به يدک می کشيد و ھرگونه تمرکز و سازماندھی را ،چيزی که ظاھرا "افراد را
سرکوب ميکرد" زير سوال می برد[٣].
• در زمان موجوديت انترناسيونال اول فقط يک سازمان بود که کل جنبش کارگری را
سازماندھی ميکرد .جرياناتی که ھدفشان نابودی انترناسيونال بود و ھمزمان مدعی
بودند که مبارزه را بر عليه بورژوازی به پيش می برند ،مجبور بودند در درون جنبش
پرولتری عمل کنند .بر خالف آن دوره ،امروزه ،عناصری که مبارزۀ طبقۀ کارگر را
نمايندگی می کنند در سازمانھای متفاوت درون فضای انقالبی پراکنده ھستند ،ھر يک از
گروھھای انگلی می تواند خود را به عنوان نمايندۀ "جزء" ديگری از فضای ]پرولتری[
به ھمراه ديگر گروھھا معرفی کند.
بنابراين امروز مھم است که آشکارا و قاطع اعالم کرد که پراکندگی کنونی فضای سياسی
پرولتری ،و ھر گونه رفتار فرقه گرايانه که تالش در جھت ايجاد يک بحث علنی و تجديد
سازمان يابی بين اجزای مختلف ]فضای سياسی پرولتری[ را به عقب بيندازد ،مستقيما نقش
طفيلی گری را در دست دارد.
 .١۴مارکسيسم پس از انترناسيونال اول به تفاوتھائی بين طفيلی گری و اشکال ديگری از نفوذ
ايدئولوژی بيگانه در درون سازمانھای طبقۀ کارگر اشاره کرده است .برای مثال
اپورتونيسم ،در ابتدا فقط خود را به شکل سازمانی که )ھمانند منشويکھا در سال (١٩٠٣
اساسا برنامۀ سازمانھای پرولتری را مورد حمله قرار ميداد ،آشکار می شد.
طفيلی گری از طرف ديگر برای انجام نقش خود در وحلۀ اول برنامه را مورد حمله قرار
نمی دھد .فعاليتھای خودش را اساسا در زمين سازمانی انجام ميدھد ،حتی اگر به منظور
"جذب" نيرو جنبه ھای خاصی از برنامه را نيز زير سوال می برد .به ھمين خاطر باکونين
در کنگرۀ باسل در انترناسيونال اول به سال  ١٨۶٩شعار "لغو حق ارث" را پيش کشيد،
زيرا او می دانست که می تواند نمايندگان متعددی را حول اين پوچی جمع کند ،چرا که
ھمچنان توھمات زيادی در مورد اين موضوع در انترناسيونال وجود داشت .اما ھدف واقعی
پشت اين مانور بر کنار کردن شورای عمومی بود که تحت تاثير مارکس قرار گرفته بود،
تا شورای عمومی که باکونين را پشتيبانی می کرد تشکيل شود[۴].
از آنجائيکه طفيلی گری مستقيما ساختار سازمانی سازمانھای پرولتری را مورد حمله قرار
ميدھد ،بنابراين نشان دھندۀ آن است زمانی که شرايط تاريخی اجازۀ ظھور آنرا ميدھد ،يک
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خطر فوری و خيلی بيشتر از اپورتونيسم است .اين دو ]طفيلی گری و اپورتونيسم[ بيانی
برای نفوذ ايدئولوژيھای بيگانه و خطری مرگبار برای سازمانھای پرولتری ھستند.
اپورتونيسم منجر به مرگ خود از طريق پيوستن به اردوی بورژوازی می شود ،اما از
آنجائيکه اپورتونيسم بيش از ھر چيز برنامه را مورد حمله قرار ميدھد و به اين ھدف تنھا از
طريق يک پروسه دراز مدت نائل می شود بطوريکه جريان انقالبی ،چپ ]منظور گرايش
انقالبی است نه چپ سرمايه[ ،قادر به تکامل يک مبارزه در درون سازمان برای دفاع از
برنامه می شود].[۵
در مقابل زمانی که خود سازمان ،در ساختار خودش ،توسط طفيلی گری تھديد می شود ،اين
به جريان پرولتری زمان کمتری ميدھد تا خود را برای دفاع سازماندھی کند .مثالی از
انترناسيونال اول در اين رابطه خيلی مھم است :کل مبارزه با اتحاد باکونين فقط چھار سال
بطول انجاميد ،بين  ١٨۶٨زمانی که باکونين به انترناسيونال پيوست و  ١٨٧٢زمانی که او
در کنگرۀ الھه اخراج شد .اين يک درس مھم را تاکيد می کند :ضرورت اينکه جريانات
پرولتری با صراحت به طفيلی گری حمله کنند ،بدون اينکه منتظر شوند تا انگلھا ضربۀ
خود را بزنند و سپس مبارزه با آنھا انجام گيرد.
 .١۵ھمانطور که ما شاھد بوده ايم ،مھم است بين طفيلی گری و ديگر اشکال نفوذ ايدئولوژی
بيگانه در درون طبقۀ کارگر تمايز قائل شويم .با اين حال يکی از ويژگيھای طفيلی گری
استفاده از ديگر عبارات است .اين از منشاء طفيلی گری سر چشمه می گيرد ،چيزيکه يک
نتيجه از نفوذ ]ايدئولوژی[ بيگانه است ،ھمچنين از اين واقعيت که در رويکرد خود ،چيزی
که ھدف آن در تحليل نھائی تخريب سازمانھای پرولتری است ،توسط پرنسيپھا و محظورات
اخالقی باز داشته نمی شود .ھمانطور که ما در انترناسيونال اول و جنبش کارگری آنزمان
ديديم ،اتحاد باکونين به توانائی آن در استفاده از بقايای فرقه گرائی مشھور شده بود ،و اينکه
از يک رويکرد اپورتونيستی استفاده کند )به عنوان مثال ،در مسئله حق ارث( و از طريق
اينکه به طور کامل وارد يک سری عمليات ماجراجويانه شود)"کمون" ليون و جنگ داخلی
اسپانيا در سال .(١٨٧٣
به طور مشابه بر ھمان فردگرائی که در آن زمان در پرولتاريا وجود داشت يک طبقه که از
صنعت گران و طبقات دھقان ظھور کرده بود ،بنيان نھاده شد )بخصوص در اسپانيا و
سلسله کوھھای ژورا در سوئيس( .ھمان ويژگيھا امروز در طفيلی گری وجود دارد .ما قبال
به نقش فرد گرائی در تشکيل گروھھای انگلی اشاره کرده ايم ،اما ارزش آنرا دارد اشاره
کنيم که تمامی انشعابات از جريان کمونيست بين المللی که گروھھای انگلی را تشکيل داده
اند )گروه کمونيست انترناسيوناليست ،گروه بولتن کمونيست ،فراکسيون خارجی جريان
کمونيست بين المللی( بر پايه روشھای فرقه گرائی بنيان نھاده شدند ،بطوريکه خيلی زود
سازمان را رھا کردند و از يک بحث که منتھی به شفافيت می شد امتناع کردند .به طور
مشابه اپورتونيسم يکی از ويژگيھای گروه کمونيست انترناسيوناليست است ،زمانی که
جريان کمونيست بين المللی را متھم ميکرد )آن موقع که ھنوز بعنوان يک "گرايش" در
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درون تشکيالت بود( به اينکه شرايط سختی را برای کانديدھای جديد نمی گذارد ،برای
اينکه بعدا به بی پرنسيب ترين کمپين عضو گيری دور بزند ،بطوری که برنامه خود را
تغيير داد تا بتواند به بيشترين ابھامات مد روز چپ بپيوند )مثل "ايدئولوژی جھان سوم" و
غيره(.
ھمـان اپورتونيسـم توسـط گروه بولتـن کمونيسـت و فراکسيون خارجـی جريـان کمونيست
بين المللی نشان داده شد .زمانی که آنھا با چانه زنی باور نکردنی وارد پروسۀ ،تالش برای
آغاز روند ھمگرائی مجدد کردند .سر انجام ،زمانيکه به مسئله سياست ماجراجوئی –
سياست کودتائی بر ميگردد صفت مشخصۀ ھمه اين گروھھا است ،حاال ما سستی گروه
کمونيست انترناسيوناليست را برای تروريسم کنارمی گذاريم – بطور سيستماتيک در تمامی
دام ھائی که طبقۀ بورژوازی برای طبقۀ کارگر پھن می کند افتاده اند ،زمانی که زمين
توسط طبقۀ حاکم و اتحاديـه ھای کارگـری پيشاپيش مين گذاری شده ،طبقۀ کارگـر تشويق
می شود مبارزۀ خودش را توسعه دھد ،به عنوان مثال در پائيز  ١٩٩۵در فرانسه.
 .١۶تجربۀ انترناسيونال اول نشان داده است که بين طفيلی گری و "باتالق" می تواند تفاوتی
وجود داشته باشد )حتی اگر ترم دوم در آن زمان استفاده نمی شد( .مارکسيسم باتالق را به
عنوان يک منطقۀ خاکستری سياسی که بين مواضع طبقۀ کارگر و ]مواضع[ بورژوائی و
خرده بورژوائی تقسيم شده است ،تعريف می کند.
چنين مناطق خاکستری می تواند به عنوان اولين گام در يک پروسه از تکامل آگاھی طبقاتی
توسط بخش ھائی از طبقه کارگر ،يا زمانی که از مواضع بورژوازی برش می کنند ،پديدار
شود .آنھا ھمچنين می توانند بيانگر باقيمانده ھائی از جرياناتی را که در يک مرحله زمانی
بخصوصی بيان يک تالش واقعی برای رسيدن به آگاھی باشند ،اما قادر به تکامل در شرايط
تاريخی جديد و تجربۀ مبارزۀ پرولتری نيستند .گروھھای منطقۀ باتالق ]منطقۀ خاکستری[
به ندرت ثبات خود را حفظ می کنند.
فرسوده شده بين مواضع طبقۀ کارگر و طبقات ديگر آنھا يا بطور کامل مواضع پرولتری را
انتخاب می کنند يا به بورژوازی می پيوندند ،يا بين اين دو آلترناتيو تکه تکه می شوند .به
طور کلی اين چنين روندی انگيزه و عزم راسخ طبقۀ کارگر را در مقابله با حوادث بزرگ
بتدريج تضعيف می کند )در طول قرن بيستم جنگ امپرياليستی و انقالب پرولتری( ،و اين
جھت گيری عمومی در پروسه ای از تضعيف تا حدی زيادی وابسته به تکامل توازن قوا
بين طبقۀ بورژوازی و پرولتاريا است.
در مواجھه با اين جريانات نگرش چپ از جنبش کارگری ھرگز اين نبوده که اين گروھھا را
بطور کامل از دست رفته برای جنبش کارگری ببيند ،بلکه سعی کرده است به اينھا يک
تکانی بدھد تا شفافيت بيشتر پيدا کنند ،اين مسئله به روشن ترين عناصر اجازه ميدھد تا به
مبارزه بپيوندند ھمزمان از کسانی که بسوی اردوی دشمن می روند بطور قاطع انتقاد می
کند.
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 .١٧در داخل انترناسيونال اول ،در کنار پيشقروال مارکسيستی جرياناتی وجود داشتند که می
توانستند متعلق به باتالق تعريف شوند .چنين موردھائی به عنوان مثال ،جريانھائی از
پرودونيستھا که در نيمه اول قرن نوزدھم ،يک پيشقراول واقعی برای پرولتاريای فرانسه
انجام داده بودند .در زمان مبارزه بر عليه اتحاد انگلی ،ديگر چنين نقشی ايفا نکردند.
عليرغم اين با وجود ابھاماتی که آنھا داشتند قادر به شرکت در مبارزه برای نجات
انترناسيونال بودند ،به ويژه در کنگرۀ الھه.
نگرش جريانات مارکسيستی نسبت به آنھا کامال متفاوت با اتحاد باکونين بود .ھرگز مسئله
اخراج آنھا مطرح نبود .بر عکس ،خيلی مھم بود که آنھا را با خودشان در مبارزه بر عليه
اتحاد باکونين ھمراه سازند ،نه به خاطر اھميت آنھا در درون انترناسيونال اول ،بلکه به اين
خاطر که خود مبارزه می تواند به عنوان يک تجربه به اين جريانات در شفافيت
بيشتر]مواضع شان[ کمک کند.
در عمل اين مبارزه يک تفاوت اساسی بين "باتالق" و طفيلی گری را تائيد کرد :اگر قبلی ھا
يک زندگی پرولتری را عملی ميکردند که برای بھترين عناصر امکان پذير می ساخت که
به جريان انقالبی نزديک شوند ،در حالی که ھدف اساسی دومی انھدام سازمانھای طبقاتی،
و آن برای آنھا امکان ناپذير می سازد که در اين مسير ]مواضع پرولتری[ تکامل پيدا کنند،
حتی اگر اشخاصی وجود دارد که توسط طفيلی گری فريب داده شده اند که ،قادر به انجام
اين کار]انگلی[ ھستند.
امروز خيلی مھم است که بين جريانات درون "باتالق" ] [۶از جريانات طفيلی گری تمايز
قائل شويم .گروھھای درون فضای پرولتری بايد قبلی ھا را کمک کنند تا بطرف مواضع
مارکسيستی تکامل پيدا کنند .و يک روشن سازی سياسی را در درون آنھا تحريک کنند .در
مقابل انگل ھا بايد بيشترين جديت را بخرج داد و طرد کردن نقش کثيفی که آنھا به نفع
بورژوازی ايفا می کنند .از ھمه مھمتر اينکه ،آشفتگی جريانات باتالق آنھا را در مقابل
حمالت انگلی ضربه پذير می سازد ) بويژه با توجه به ترديد آنھا نسبت به مسئله سازمانی،
که در مورد گروھھائی که از شوراگرائی می آيند صادق است(.
 .١٨ھرگونه نفوذ از ايدئولوژی بيگانه در سازمانھای پرولتری به نفع طبقۀ دشمن عمل می کند.
اين زمانی که مسئله طفيلی گری است کامال آشکار می شود ،چيزی که ھدفش نابودی چنين
سازمانھائی است )چه اينکه آشکارا بگويند يا نه( .اينجا باز ھم انترناسيونال اول خيلی
واضح و روشن بود ،بويژه تاکيد ميکرد که حتی اگر او ]باکونين[ عامل دولت سرمايه داری
نيست ،با اين وجود باکونين به مراتب بيشتر از ھر ماموری در خدمت منافع دولت عمل می
کرد .اين به مفھوم اين نيست که طفيلی گری بخودی خود نشان دھندۀ اين است که بخشی از
دستگاه سياسی طبقۀ بورژوازی را نمايندگی می کند ،مانند جريانات بورژوائی درون چپ
افراطی ،مثل تروتسکيستھا که امروزه ايفا ميکنند .در واقع در اين زمان در چشمان مارکس
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و انگلس حتی انگل ھا کامال شناخته نشده بودند ،باکونين و السال به عنوان نمايندگان طبقۀ
بورژوا ديده می شدند.
اين تحليل از درک آنھا مشتق می شد که طفيلی گری را به عنوان بخشی از طبقۀ بورژوازی
تلقی نمی کرد ،چرا که برنامه ای ندارد که سرمايه ملی را جھت گيری کند و جای
بخصوصی ھم در ارگان دولتی برای کنترل مبارزۀ طبقۀ کارگر ندارد .با اين حال،
بورژوازی توجه بخصوصی به اين گروھھا دارد ،چرا که می داند چه نقشی طفيلی گری ايفا
می کند .اين خود را عمدتا از طريق سه روش خود را بيان می کند:
• حمايت سياسی از فعاليتھای انگلی؛ مطبوعات بورژوائی اروپا درگيريھای اتحاد
باکونين با شورای عمومی را پيش بردند؛
• نفوذ و مانور ماموران دولتی در جريانات انگلی؛ به ھمين خاطر واحد ليون اتحاد
]باکونين[ توسط دو نفر از ماموران بناپارت ،ريکارد و بالنس ھدايت می شدند؛
• بخش ھائی از بورژوازی جريانات سياسی درست کردند که وظيفه شان انگلی کردن
به سازمانھای پرولتری بود؛ به اين طريق مازينيستھا ھنگام تاسيس انترناسيونال اول
به آن پيوستند ،در حالی که "اتحاديه برای صلح و آزادی" )که توسط مامور بناپارت
وگت ھدايت می شد( چيزی که مارکس بيان کرد "در اپوزسيون با انترناسيونال
تشکيل شد" و سعی کرد در سال  ١٨۶٨با آن "متحد" شود؛
اينجا بايد تاکيد کرد که حتی اگر اکثر جريانات انگلی اظھار ميدارند که از برنامۀ پرولتری
دفاع می کنند ،اين کامال ضروری نيست که وظايف خودشان را به سرانجام برسانند ،از
مواضعی که دفاع می کنند مشخص نمی شود بلکه از نگرش مخرب شان نسبت به
سازمانھای واقعی طبقۀ کارگر مشخص می شود.
 .١٩در عصر کنونی ،زمانيکه سازمان ھای پرولتری ھمان شھرتی را که انترناسيونال اول در
زمان خودش داشت ،ندارند ،لذا دستگاھھای تبليغاتی رسمی بورژوازی بطور کلی از
گروھھا و افراد انگل حمايت نمی کنند )چيزی که در ھر صورت می تواند به بی اعتبار
کردن انگلھا در مقابل عناصری که در جستجوی نقطه نظرات کمونيستی ھستند ،منجر
شود(.
در مقابل بايد يادآوری شود که در کمپين ھای بورژوازی در مورد "نفی ايسم" که بطور
مشخص بسوی چپ کمونيست جھت گيری کرده ،يک مکانی برای گروه ھای سابقی مانند
"جنبش کمونيستی"" ،ال بانگيسه" و غيره ،که به عنوان نمايندگان چپ کمونيست معرفی
ميشوند ،محفوظ است ،در حاليکه اين گروھھا يک رنگ آميزی غليظ انگلی دارند.
از سوی ديگر ،در واقع يک عامل دولت» ،چنير«] [٧] [Chénierبود کسی که نقش کليدی
در شکل گيری يک "گرايش مخفی" در درون جريان کمونيست بين المللی ايفا کرد که
موجب از دست دادن نيمی از واحد بريتانيا شد که موجب ظھور يکی از شاخص ترين
گروھھای انگلی ،گروه بولتن کمونيستی شد .ما ھمچنين نبايد اين امکان را از نظر دور
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بداريم که بعضی از عناصری که در آغاز انشعاب ،در سال  ١٩٧٨از جريان کمونيست بين
المللی جدا شدند که منجر به ظھور »گروه کمونيست انترناسيوناليست« شد ھمچنين عوامل
دولتی و يا سازمانھای چپ بودند)چيزی که برخی از عناصری که در آن زمان تشکيالت را
ترک کردند ،حاال تصور ميکنند(.
سرانجام ،برای اينکه ھمچون انگلھا عمل کنند ،ما تالش جريانات بورژوائی برای نفوذ
کردن به فضای پرولتری را می توانيم مشاھده کنيم] ،اين مسئله[ را امروز بوضوح با
فعاليت گروه چپ »ھيلو روجو« در اسپانيا )ھمچنانکه سالھا برای وارد شدن به فضای
سياسی پرولتری تالش کرد قبل از اينکه يک حملۀ ھمه جانبه ای را عليه آن شروع کند( ،يا
گروه »سازمان کمونيست انترناسيوناليست« )يک گروه چپ ايتاليائی که بعضی از عناصر
آن از بوردگيسم می آيند و امروز خود را بعنوان "وارث واقعی" اين جريان معرفی می کند(
قابل توضيح است.
 .٢٠با توجه به سرشت خود طفيلی گری نفوذ عوامل دولتی به محافل انگلی بوضوح آسانتر
است ،که ھدف بنيادی طفيلی گری مبارزه بر عليه سازمانھای واقعی پرولتری است .اين
حقيقت ،که طفيلی گری اعضای خودش را از ميان عناصری جذب می کند که ديسپلين
سازمانھای طبقاتی را نفی می کنند ،اساسنامه و عملکرد سازمانھای طبقاتی را تحقير می
کنند ،غير رسمی گری و وفاداری شخصی بجای وفاداری به سازمان را ستايش می کنند،
]لذا چنين نگرشی[ در را به اين نوع از نفوذھا به فضای انگلی باز ميکند.
درھا به ھمان اندازه برای ياران غيرعمدی دولت سرمايه داری نيز باز ھستند ،ماجراجويان
سياسی ،عناصری که تعلق طبقاتی خود را از دست داده و بدنبال قرار دادن جنبش کارگری
در خدمت جاه طلبی ھای خود ھستند و ھمچنين تالش برای شھرت و قدرت که جامعۀ
بورژوازی از آنھا دريغ کرده است .در انترناسيونال اول باکونين مثال مشھور آن بود.
مارکس و رفقايش ھرگز ادعا نکردند که باکونين عامل مستقيم دولت بود.
اما اين مانع آن نشد که آنھا آن کارھا و يا خدماتی را که او ناخواسته به طبقۀ حاکم انجام
ميداد شناسائی و رد نکنند ،بلکه ھمچنين رويکرد و ريشه طبقاتی را که اين ماجراجويان در
درون سازمانھای پرولتری دارند و نقشی که آنھا بعنوان رھبران طفيلی گری ايفا می کنند را
شناسائی و رد کردند .بنابراين ،با توجه به اقدامات مخفی اتحاد باکونين در انترناسيونال
اول ،آنھا نوشتند که "عناصری که تعلق طبقاتی خود را از دست داده اند" قادر بوده اند که
"در قلب ]انترناسيونال اول[ نفوذ کنند و سازمان ھای مخفی ايجاد کنند" .مشابه ھمين
برخورد از طرف »ببل« در مورد »شوايتزر« ،رھبر جريان انگلی السالی ايفا شد:
"اوھم وقتيکه بزودی واقف شد که ھيچ آينده ای برای او در درون بورژوازی وجود ندارد
به جنبش پيوست .برای او ،که شيوۀ زندگی اش او را بسيار زود از طبقه اش جدا کرده بود،
تنھا ،اميد به ايفای نقش در جنبش کارگری را داشت که جوابگوی جاه طلبی ھا و ظرفيت
ھای او باشد")ببل  :زندگينامه(.
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 .٢١اگر چه جريانات انگلی معموال توسط ماجراجويانی که فاقد تعلق طبقاتــی ھستند رھبـری
می شود )زمانی که بحث در موردعوامل مستقيم دولتی نيست( ،آنھا فقط از اين دسته نيرو
جذب نمی کنند .می توان عنصری را پيدا کرد که در ابتدا از يک خواست انقالبی برخوردار
بود ،از ھمان آغاز ھدفش انھدام سازمانھای پرولتری نبود ،اما ]دارای ويژگيھای زير[
است:
• آغشته شده به ايدئولوژی خرده بورژوازی ،بی قرار ،فردی ،نخبه گرا ،روابط دوستی
را به روابط سياسی ترجيح می دھد؛
• "نا اميد" از طبقه کارگر که شايد برای آنھا پيشرفت سريعی ندارد؛
• متوجه می شود که تطبيق دادن با نظم و انضباط سازمانی سخت است ،مستاصل از
اينکه در فعاليت ھای مبارزی"خشنودی" حاصل نمی شود چيزی که به آن اميدوار
بود يا آن "پست ھائی" که برای دست يابی شان تالش ميکرد؛
سرانجام دشمنی عميق اش را نسبت به سازمان پرولتری توسعه ميدھد ،حتی اگر اين دشمنی
با ادعای "مبارزی" پوشانده شده باشد.
در درون انترناسيونال اول ،تعداد معينی از اعضای شورای عمومی ،مانند »اکاريوس«،
»يونگ« و »ھالس« در اين دسته جای می گرفتند.
عالوه بر اين ،طفيلی گری قادر به جذب عناصر جدی و مبارز پرولتری نيز ھست که بدليل
ضعف خرده بورژوائی و يا به خاطر فقدان تجربه ،اجازه می دھند تا آلت دست شوند و يا
توسط عناصر آشکارا ضد پرولتری فريب بخورند .درانترناسيونال اول ،اين حالت اتفاق
افتاد که بسياری از کارگران در اسپانيا با اتحاد ]باکونين[ رفتند.
 .٢٢ت ا آنجا که به جريان کمونيست بين المللی مربوط می شود ،بسياری از انشعاباتی که منجر به
شکل گيری گروھھای انگلی شده ،شامل عناصری بوده که از رويکرد خرده بورژوائی
تاثير پذيرفته بودند که در باال به آن اشاره شد .تاثيری که از سوی روشنفکران ،که در
جستجوی "برسميت شناخته شدن" ھستند و نا اميد از اينکه در درون سازمان بدان دست
نيافته اند ،بی صبر از اينکه موفق به متقاعد کردن ديگر مبارزان از "صحت" مواضع خود
و يا از روند کند پيشرفت مبارزه طبقاتی نشده اند ،حساسيت بيش از حد به انتقاد از مواضع
خود و يا رفتار خود ،مردود شمردن سنتراليزم که آنرا مثل "استالينيسم" درک می کنند،
نيروھای محرکه ای بودند در پشت شکل گيری "گرايش ھائی" که کم و بيش منجر به شکل
گيری گروه ھای کم عمر انگلی شد ،و اين به طفيلی گری غير رسمی سوخت بيشتری داد.
به ترتيب ،اولين "گرايش" در سال  ١٩٧٩منجر به تشکيل "گروه کمونيست
انترناسيوناليست" شد .بعد از آن گرايش »چنير« از جمله منجر به تشکيل گروه فروپاشيدۀ
کنونی "گروه بولتن کمونيستی" شد ،و سپس "گرايش" »مک اينتاش – جی آ – م ال« )که
بطور کلی از اعضای ارگان مرکزی تشکيل می شدند( که منجر به ظھور فراکسيون
خارجی جريان کمونيست بين المللی )در حال حاضر چشم انداز انترناسيوناليستی( شد که
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ھمگی تصاوير خاصی از اين پديده ھستند .درجريان اين چنين حوادثی می توان شاھد آن بود
که چطور عناصر پايداری با اعتقادات پرولتری بخود اجازه ميدھند تا توسط وفاداری
شخصی نسبت به اعضای اصلی اين "گرايشھا" به گمراه کشيده شوند ،گرايشاتی که واقعی
نبودند بلکه قبيله بودند ،که جريان کمونيست بين المللی در حال حاضر آنھا را تعريف کرده
است ،اين واقعيت که تمام اين انشعابات انگلی از سازمان ما ،برای اولين بار به شکل قبيله
داخلی ظاھر شده ،واضح است که ھيچ حادثه اتفاقی نيست.
در واقـع ،يک شباھت بزرگ وجـود دارد بين رفتـار سازمانی که بر اساس آن قبيله شکل
می گيرد و آن چيزی که به طفيلی گری سوخت می رساند :فردگرايی ،به اساسنامه ھمچون
چھارچوبی نگريسته می شود که يکی را در داخل محبوس می کند ،مستاصل از فعاليتھای
مبارزی ،وفاداری شخصی در مقابل وفاداری سازمانی ،تاثير پذيرفته از "اساتيد" )عنصری
که به دنبال اتوريته شخصی بر ديگر مبارزان است(.
واقعيت اين است که  ،شکل گيری قبايل ]سياسی[ در حال حاضريعنی تخريب بافت
سازمانی ،بيان نھايی خود را در طفيلی گری می يابد  :تمايل به نابود کردن سازمان ھای
پرولتری به طور کلی].[٨
 .٢٣عدم تجانس يکی از نشانه ھای طفيلی گری است ،چرا که در درون صفوف خود ھم عناصر
نسبتا جدی و ھم کسانی که نفرت از سازمان ھای پرولتری نيروی محرکه شان است ،وجود
دارد ،حتی ماجراجويان سياسی و يا عوامل دولتی ،طفيلی گری را مناسب ترين زمين برای
سياست ھای مخفی و تحريف خود پيدا می کنند که بيشترين دشمنی را با منافع پرولتاريا
دارند ،چيزی که آنھا را قادر می سازد تا جدی ترين عناصر را بدنبال خود بکشند.
حضور چنين عناصر "جدی" ،به ويژه کسانی که برای ساختن سازمان تالش ھای واقعی
کرده اند ،در واقع يکی از پيش شرط ھا برای موفقيت طفيلی گری است ،چرا که به اينھا
اعتبار ،نفوذ و مجوز نادرست "پرولتری" ميدھد ) دقيقا مثل ايدئولوژی اتحاديه ای که برای
ايفای نقش خود نيازمند مبارزان "جدی و فداکار" است( .در ھمان زمان ،طفيلی گری و
عناصر برجسته آن ،می تواند يک کنترل کامل بر روی بخش بزرگی از نيروھای خود از
طريق پنھان کردن اھداف واقعی خود داشته باشد .اين چنين بود ،اتحاد در درون
انترناسيونال اول که از محافل مختلف در اطراف "شھروند ب" ساخته شده بود و آئين نامه
مخفی برای "پيشقدمان" محفوظ کرده بود.
"اتحاد اعضای خود را به دو قبيله تقسيم می کند ،موئسسان و غير موئس سان ،اشراف و
عوام ،دومی محکوم به اين است که توسط قبلی ھدايت شود از طريق سازمانی که برای آنھا
ناشناخته است) ".انگلس  :گزارش در مورد اتحاد(
امروز واکنش طفيلی گری به ھمان منوال است و اين غير واقعی است که گروھھای انگلی
و بخصوص ماجراجويان يا روشنفکران مستاصل که آنان را رھبری می کنند برنامه
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خودشان را آشکارا نشان دھند .اين چنين است که »جنبش کمونيستی«] [٩بطور آشکار می
گويد که فضای چپ کمونيست بايد داغون شود ،ھم کاريکاتوری از طفيلی گری و ھم يک
سخنگو برای اھداف پنھان واقعی آنھا است.
 .٢۴آن روشھائی که توسط انترناسيونال اول و ھواداران »آيزناخ« عليه طفيلی گری استفاده می
شد ،امروز به عنوان مدل در خدمت جريان کمونيست بين المللی است و از آن روشھا
استفاده می کند .در اسناد عمومی کنگره ،در مطبوعات ،در جلسات علنی و حتی در
مجلس ،مانور طفيلی گری محکوم شد .بارھا و بارھا نشان داده شد که خود طبقات حاکم
پشت سر اين حمالت ايستاده بود ،که ھدف آن تخريب مارکسيسم شده بود.
کار کنگره الھه و ھمچنين سخنرانی معروف ببل در برابر سياست ھای مخفی بيسمارک و
شوايتزر ظرفيت ھای جنبش کارگری را نشان داد که چگونه توانست ھمه جانبه چنين
مانورھائی را توضيح دھد و ھمزمان به شيوه ای کنکرت چنين مانورھائی را نفی کرد .از
جمله علل مھمی که انترناسيونال اول برای انتشار افشاگريھا در مورد باکونين داشت ،ما می
توانيم به موراد زير اشاره کنيم:
• کنار زدن علنی نقاب آنھا تنھا راه رھايی جنبش کارگری از چنين روش ھائی است.
تنھـا زمانی کـه تمام اعضای سازمان از ايـن مسائل آگاه شود آن موقع امکان پذير می
شود که از تکرار چنين حوادثی در آينده جلوگيری کرد؛
• ضروری بود تا بطور علنی اتحاد باکونين را نفی کرد برای اينکه بتوان کسانی را که
از روش ھای مشابه استفاده می کنند منصرف کرد .مارکس و انگلس به خوبی می
دانستند که انگل ھای ديگری در حال اجرای فعاليت مخفی در داخل و خارج از
سازمان ھستند ،مثل شاگردان »پياتس«.
• تنھا يک بحث علنی می توانست کنترل باکونين را بر روی بسياری از قربانيان او
بشکند و آنھا را تشويق به درددل کردن کند .برای پايان بخشيدن به ]کنترل باکونين[،
روشھای دستکاری و تحريف باکونين ،ازطريق انتشارتعاليم و دستورات اوفاش شد؛
• رد علنی ]چنين روشھائی[ ضروری بود تا از تدائی کردن انترناسيونال اول با چنين
اعمالی جلوگيری کند .به اين ترتيب ،انترناسيونال اول پس از مطلع شدن از ماجرای
»نچيو« تصميم به اخراج باکونين کرد ،از آنجائيکه بيم آن می رفت که اين مسائل بر
عليه انترناسيونال استفاده شوند.
• تجربيات اين مبارزه نه تنھا برای انترناسيونال اول بلکه برای آينده جنبش کارگری
معنا و مفھوم تاريخی داشت .در چنين جوی بود که چند سال بعد ببل  ٨٠صفحه از
زندگينامه خود را به مبارزه عليه السال و شوايتزر اختصاص داد.
اما مھمترين مسئله با اين سياست ،ضرورت افشای آشکار ماجراجويان سياسی مانند
»باکونين« و »شوايتزر« بود.
شايد به اندازه کافی نتوان تاکيد کرد که اين چنين نگرشی چگونه زندگی سياسی مارکس را
تحت تاثير قرار داده است ،که ما می توانيـم آن را در نفـی »لرد پالمرستون« يا دنباله روان
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آقای وگتس ببينيم .او بخوبی فھميده بـود که اگـر ايـن مسائل را مثل گـرد و خاکـی فقـط به
زيـر فرش می ريخت ،تنھـا می توانست به نفع طبقۀ حاکم باشد.
 .٢۵اين ھمان سنت بزرگی است که جريان کمونيست بين المللی با مقاالت خود و در مبارزات
داخلی خود ،جدل خود بر عليه طفيلی گری جامۀ عمل پوشانده است ،اعالن عمومی اخراج
يکی از اعضای خود به اتفاق آرا در يازدھمين کنگرۀ بين المللی ،انتشار مقاالت در رابطه
با فراماسونری و غيره ]بخشی از آن اقدامات ھستند[.
به طور خاص ،جريان کمونيست بين المللی از سنت دادگاه اعادۀ حيثيت در مورد اعضائی
که اعتماد خود را به سازمان ھای انقالبی از دست داده اند دفاع می کند ،به منظور اينکه از
فضای ]پرولتری[ به عنوان يک کل دفاع کند ؛ ھمۀ اينھا دقيقا بخشی از ھمان روح ی ھستند
که در طول کنگرۀ الھه و کميسيون تحقيق احزاب کارگری در روسيه نسبت به افراد مظنون
به جاسوسی برای پليس استفاده می شدند.
طوفان اعتراض و بيان اتھامات توسط مطبوعات بورژوا پس از انتشار نتايج اصلی تحقيق
در مورد فعاليت اتحاد ]باکونين[ نشان می دھد که از نفی علنی چنين متدھائی بورژوازی
بيش از ھر کس ديگری ھراسان است .به طور مشابه ما می بينيم که چطور رھبری
اپورتونيست انترناسيونال دوم ،در سال ھای قبل از سال  ،١٩١۴به طور سيستماتيک فصل
معروف "مارکس عليه باکونين" را در تاريخ جنبش کارگری ناديده ميگرفت ،چيزيکه نشان
دھندۀ ھمان ترسی است که در تمام مدافعان درک سازمانی خرده بورژوائی وجود دارد.
 .٢۶بر خالف ]عملکرد[ پياده نظام خرده بورژوائی طفيلی گری ،سياست جنبش کارگری ناپديد
کردن آنھا از صحنه سياسی بوده است .در اينجا نفی مواضع و فعاليت ھای سياسی پوچ و
بی مفھوم طفيلی گری نقش مھمی دارد .به ھمين خاطر انگلس از افشاگری کردار سازمانی
اتحاد ]باکونين[ حمايت کرد و آنرا با مقاله مشھور خود به نام "باکونينستھا در کار" )در
طول جنگ داخلی در اسپانيا( کامل کرد.
امروز جريان کمونيست بين المللی ھمان سياست را از طريق مبارزه با بخشھای مختلف
سازمان يافته و يا "درھم و برھم" از شبکه ھای انگلی دنبال ميکند.
چيزی که به عناصر کم و بيش پرولتری مربوط می شود ،که بدرجات متفاوتی توسط
طفيلی گری فريب داده شده اند ،سياست مارکسيسم ھمواره کامال متفاوت بوده است .آن
]سياست[ ھمواره سعی کرده است بين اين عناصر و رھبری طفيلی گری تمايز قائل شود تا
نشان داده شود که قبلی ھا قربانيان دومی ھستند] ،رھبری طفيلی گری[ توسط طبقۀ
بورژوازی ھدايت و حمايت می شود.
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ھدف از اين سياست ھميشه ،منزوی کردن رھبری طفيلی گری از طريق اينکه قربانيان
]طفيلی گری[ را از قلمرو نفوذ آنان بيرون بکشد ،ھست .در مقابل چنين "قربانيان"،
مارکسيسم ھمواره نگرش و فعاليت ھای آنان را محکوم کرده و در ھمان زمان ،تالش برای
احيای اعتماد اينھا به سازمانھا و فضای پرولتری می کند .کار انگلس و الفارگ در برابر
واحد اسپانيايی بين الملل اول تجسم کاملی از اين کار است.
جريان کمونيست بين المللی ھمچنين اين سنت را از طريق سازماندھی مقابه با انگل ھا دنبال
کرده است برای اينکه سعی کند ]اعتماد[ عناصر فريب خورده را مجددا بازيابد .نام بردن
ببل و ليبکنخت از شوايتزر به عنوان عامل بيسمارک در نشست جمعی برای حزب
الساليستھا در» ووپرتال« مثال شناخته شده از اين نگرش است.
 .٢٧اين واقعيت که سنت مبارزه عليه طفيلی گری بعد از نبردھای بزرگ در درون
انترناسيونال اول از دست رفته است ،بستگی دارد به:
• اين واقعيت که طفيلی گری خطر عمده ای برای سازمان ھای پرولتری پس از
انترناسيونال اول ايفا نکرده است.
• وسعت ضد انقالب ،طول و عمق ضد انقالب.
اين به منزلۀ ضعف عمده ای برای فضای سياسی پرولتری در مواجھه با حمالت انگلی
است .اين خطر به مراتب بيش از خطر فشار ايدئولوژيک ناشی از اضمحالل سرمايه داری
است ،فشاری که ،ھمانگونه که جريان کمونيست بين المللی آنرا نشان داده است ،نفوذ
افراطی ترين اشکال از ايدئولوژی خرده بورژوائی را تسھيل می کند و زمين ايده آل برای
رشد طفيلی گری ايجاد می کند[١٠].
بنابراين مسئوليت بسيار مھمی بر عھدۀ فضای پرولتری است که خود را درگير يک مبارزۀ
مشخص عليه اين معضل کند .تا حدود زيادی ،توانائی جريانات انقالبی برای شناسايی و
مبارزه با طفيلی گری ،نشانه ای از ميزان توانائيھای آنھا برای مبارزه با ديگر خطراتی که
سازمانھای پرولتری بدان دچار می شوند ،به ويژه ھميشگی ترين خطر ،يعنی اپورتونيسم.
از آنجائيکه ھم اپورتونيسم و ھم طفيلی گری ھمان منشاء را دارند )نفوذ ايدئولوژی خرده
بورژوايی( و يک حمله به پرنسيپ ھای سازمان پرولتری را نمايندگی می کنند )اصول
برنامه ای برای اولی و اصول سازمانی برای دومی( لذا تحمل کردن يکديگر و رفتن در
ھمان مسير برای آنھا کامال طبيعی است.
بنابراين اصال در تناقض نبود که ما در انترناسيونال اول ديديم چگونه باکونينيستھای "ضد
دولتی" دست در دست با "مدافعان دولتی" الساليستھا )نوع ديگری از اپورتونيسم را
نمايندگی ميکردند( بودند .يکی از عواقب ناشی از آن اين است که اساسا جريان ھای چپ از
سازمان ھای پرولتری بوده اند که دست به مبارزه با طفيلی گری زده اند .در انترناسيونال
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اول به طور مستقيم مارکس ،انگلس و گرايش آنھا بود که مبارزه با اتحاد ]باکونين[ را به
عھده گرفت.
اين امر تصادفی نيست ،اسناد اصلی که در طی اين مبارزه تھيه شده بودند امضای آنھا را
بخود دارد )بخشنامه از  ۵مارس " ،١٨٧٢به اصطالح انشعاب در انترناسيونال" توسط
مارکس و انگلس نوشته شده بود ؛ گزارش  ١٨٧٣در مورد "اتحاد برای دموکراسی
سوسياليستی و انجمن بين المللی کارگران" توسط مارکس ،انگلس ،الفارگ و اوتين نوشته
شده بود(.
چيزی که در زمان انترناسيونال اول معتبر بود امروز نيز معتبر است .مبارزه با طفيلی
گری يکی از وظايف اساسی چپ کمونيست وبخشی ازمبارزۀ سر سخت او بر عليه
اپورتونيسم است .امروز ]اين مبارزه[ يکی از اجزای اصلی برای تدارک حزب فردا است،
و در واقع ھم يکی از عوامل تعيين کننده در لحظه ای است که حزب می تواند بوجود بيايد
و ھم در توانائی آن در ايفای نقش خود در نبردھای تعيين کننده پرولتاريا.
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ياداشتھا:
] – [١کامال ضروری است بين دو مفھومی که »ماجراجوئی« بيان می کند تمايز قائل شويم .از يک طرف
سياست ماجراجويانه پيش عناصر جدا شده از طبقه ]فاقد ھر گونه تعلق طبقاتی[ وجود دارد] ،عناصری[ که
شکست خورده اند تا نقشی را در درون طبقۀ حاکم ايفا کنند .از آنجائيکه تصور می کنند پرولتاريا يک نقش
حياتی در زندگی جامعه و تاريخ ايفا می کند ،لذا آنھا سعی می کنند از سوی طبقه کارگر ،و يا سازمانھای آن،
به رسميت شناخته شوند که به آنھا اجازه ميدھد تا نقش فردی را ايفا کنند که بورژوازی از آنھا امتناع کرده
است .ھدف اين عناصر در چرخش به سوی مبارزۀ طبقاتی قرار دادن خودشان در خدمت ]مبارزۀ طبقاتی[
نيست ،بلکه بر عکس قرار دادن مبارزۀ طبقاتی در خدمت جاه طلبی خودشان است .آنھا بدنبال کسب شھرت
"رفتن به طرف پرولتاريا" ھستند که ديگران آن شھرت را از طريق سفر به دور جھان بدست می آوردند.
از طرف ديگر ايدۀ " ،سياست ماجراجويی" توصيف يک نگرش سياسی است که خود را وارد عملکردھای
ناسنجيده می کند که حداقل شرايط برای پيروزی آن ،بلوغ کافی طبقه کارگر است ھنوز وجود ندارد.
چنين نگرشی ممکن است از سوی ماجراجويان سياسی که بدنبال ھيجان ھستند ،ارائه شود اما به ھمان اندازه
می تواند توسط کارگران جدی و مبارزان با اعتقاد راسخ و متواضع گرفته شود ،اما فاقد توانائی ھای الزم
برای ارزيابی ھای سياسی ھستند يا کامال توسط بی صبری خرد شده اند.
] - [٢مارکس و انگلس تنھا کسانی نبودند که طفيلی گری سياسی را توصيف کردند .در اواخر قرن
نـوزده تئـورسين بزرگ مارکسيست »آنتونيو لبريوال« ھمان تجزيه و تحليل را از طفيلی گری می
کند:
" در اولين نـوع از احـزاب سياسی مـا )او در اينجا منظورش اتحاديه کمونيستھا است( چيزی که
می توانست بنام اولين سلول در ارگانيسم بسيار پيچيده و االستيک ما ناميده شود ،نه تنھا يک آگاھی
در مورد وظايفی که پيش رو بود بلکه در مورد فرمھای مناسب و روشھای ارتباط بين اولين
مبارزان انقالب پرولتری وجود داشت.
اين ديگر فرقه نبود ؛ آن شکل ]فرقه[ ديگر کھنه شده بود .سلطۀ فوری و خارق العاده از فرد ديگر
برداشته شده بود .سازمان با يک دسيپلين که ريشه اش در ضرورت و تجربه در اصول و عقايد بود
مسلط شده بود ،که دقيقا بايد انعکاس آگاھی از اين ضرورت باشد.
اين در مورد انترناسيونال نيز معتبر بود ،برای کسانی که سعی کردند تا اقتدار خود را بر آن اعمال
کننند و شکست خوردند تنھا ظاھر استبدادی داشت .ھمان چيز در ھمۀ احزاب کارگری صادق است
و اگر اين نظريـه ھنوز قـادر بـه نفـوذ نباشد ،ھنـوز ھم آژيتاسيون مقدماتی و گيج کنندۀ پرولتـری
نمی تواند چيزی جز توھم و بھانه ای برای فتنه ھا ايجاد کند.
و اگر چنين کاری را نکند ،آن موقع سازمان يک فرقـه خواھـد شـد کـه در آنجا متعصبان پشت
ديوانه ھا و جاسوسان پليس را نوازش خواھند کرد ،و آن تکرار بين الملل برادری خواھد بود که
مثل يک انگل به انترناسيونال چسبيده بود و از آن تغذيه ميکرد و آنرا بی اعتبار ميکرد ) (...و يا
ديگری می شود گروھی از فاقد تعلق طبقاتی و خرده بورژوازی ناراضی که وقت خود را صرف
حدس و گمان در مورد سوسياليسم می کنند يا ھر گونه عبارت ديگری که از لحاظ سياسی مد شده
است) ".مقاله ای در مفھوم تاريخ(
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] [٣اين پديده ،نيرو گرفتن استالينيزم در طول دورۀ ضد انقالب مسلما با نفوذ شورا گرائی تقويت
می شود ،بھائی است که ،جريان کمونيست بين المللی نشان داده است ،که جنبش کارگری پرداخت
کرده است و پرداخت خواھد کرد.
] [۴به اين خاطر است که دوستان باکونين در اين کنگره از تصميمی که قدرت شورای مرکزی را
بشدت تقويت ميکرد ،حمايت کردند ،سپس تقاضا کردند که نبايستی عملکردی بيش از "صندوق
پستی" داشته باشد.
] [۵تاريخ جنبش کارگری شاھد مثالھای زيادی از مبارزۀ طوالنی مدت است که چپ پيش برده
است .در ميان مھمترين ھا ميتوان اشاره کرد:
• مبارزۀ روزا لوکزامبورگ عليه روزيونيسم برنشتاين در اواخر قرن نوزده؛
• مبارزۀ لنين عليه منشويکھا از سال  ١٩٠٣به بعد؛
• مبارزۀ لوکزامبورگ و پانه کوک بر عليه کائوتسکی در مورد مسئله اعتصاب توده ای
١٩٠٨ - ١٩١١؛
• مبارزۀ پانه کوک ،گورتر ،بورديگا و تمام مبارزان در درون چپ در انترناسيونال سوم
)تروتسکی را از ياد نبريم ،تا حدودی( در مقابل انحطاط انترناسيونال سوم.
] [۶در دوران ما ،باتالق بويژه توسط جريانات گوناگون شوراگرائی )مانند آن گروھائی که با
ظھور مبارزۀ طبقاتی در پايان دھۀ  ١٩۶٠ميالدی ،و احتماال در دوره ھای آتی مبارزۀ طبقاتی نيز
ظھور خواھند کرد( توسط بازماندگان گذشتۀ دی لئونيستھا در کشورھای آنگلو ساکسون ،يا توسط
عناصری که در حال برش از چپ ]سرمايه[ ھستند ،نمايندگی می شود.
] [٧ھيچ مدرکی دال بر اينکه »چنير« مامور سازمان امنيت دولت باشد وجود ندارد .اما پيشرفت
سريع شغلی او در دستگاه دولتی پس از خروج از جريان کمونيست بين المللی و مھمتر از ھمه در
داخل دستگاه حزب سوسياليست )در آن زمان در دولت بود( ،نشان می دھد که او قبال بايد برای
دستگاه بورژوازی کار کرده باشد ھمزمان که او خودش را به عنوان "انقالبی"معرفی ميکرد.
] [٨در پاسخ به تجزيه و تحليل جريان کمونيست بين المللی و نگرانی ھا در مورد طفيلی گری،
منتقدين ما می گويند که اين پديده تنھا در مورد جريان ما صادق است ،که يا به عنوان ھدف نشانه
گيری شده و يا به عنوان "ارائه دھنده" آن ،از طريق انشعاب ،به فضای انگلی ]معرفی می شود[.
اين درست است که امروز جريان کمونيست بين المللی ھدف اصلی ]حملۀ[ طفيلی گری است،
چيزی که به راحتی توسط اين واقعيت توضيح داده می شود که ما بزرگ ترين و گسترده ترين
سازمان در درون جنبش پرولتری ھستيم .مسلما اين بزرگترين نفرتھا را از دشمنان به جنبش ما بر
می انگيزد ،که ھرگز ھيچ مناسبتی را از دست نمی دھد تا خصومت سازمان ھای پرولتری را
نسبت به يکديگر بر نيانگيزند .يکی ديگر از داليل اين "امتياز" دقيقا برای جريان کمونيست بين
المللی اين است که سازمان ما دچار انشعابات متعددی شده که منجر به شکل گيــری گـروه ھای
انگلـی شده است .ما می توانيم توضيحات بيشتری برای اين پديده ارائه دھيم.
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نخست آنکه جريان کمونيست بين المللی تنھا سازمان جديد در فضای سياسی پرولتری است که ٣٠
سال بعد از سال  ١٩۶٨دوام آورده است ،چرا که ديگر گروھھا در آن زمان وجود داشته است .در
نتيجه ،سازمان ما بيشتر تحت تاثير روح محفليسم قرار گرفته ،چيزی که زمين مستعد برای پرورش
نگرش قبيله ای و طفيلی گری است .عالوه بر اين ،ديگر سازمانھا قبل از تجديد حيات تاريخی طبقۀ
کارگر يک "انتخاب طبيعی" را پشت سر گذاشته بودند ،چيزيکه ھمه ماجراجويان ،نيمه
ماجراجويان ،و روشنفکرانی که در جستجوی مخاطب بودند ،که فاقد صبر به انجام کار در
سازمانھای کوچکی که نفوذ چندانی در طبقۀ کارگر نداشتند را از ميان برداشته بود .در زمان تجديد
حيات پرولتری در صحنۀ تاريخی چنين عناصری تصور کردند که براحتی ميتوانند در سازمانھای
جديد "از نظر مقامی پيشرفت کنند" که روند شکل گيری را می پيمايند ،در مقايسه با سازمان ھای
قديمی تر که در آنھا "مقامھا قبال اشغال شده بودند".
ثاني ا ،به طور کلی يک تفاوت اساسی بين )به ھمان اندازه متعدد( انشعاباتی که فضای بوردگيستی را
دچار کرد) چيزيکه توسعه يافته ترين جريان انترناسيوناليستی تا پايان دھۀ ١٩٧٠بود( و آنھائی که
جريان کمونيست بين المللی را دچار کرده اند ،وجود دارد .در سازمانھای بوردگيستی که رسما
اعالم می کنند که آنھا يکپارچه ھستند ،انشعاب معموال ناشی از عدم امکان توسعۀ اختالفات سياسی
در درون سازمان است و در نتيجه لزوما نبايد ديناميک انگلی داشته باشد .در مقابل اين ،انشعابات
از جريان کمونيست بين المللی نتيجۀ عدم تعدد نظرات يا فرقه گرايی نيست ،چرا که سازمان ما
ھميشه ]حق گرايش را[ اجازه داده است ،در واقع تشويق به مناظره و رويارويی در درون سازمان
کرده است :آن فرار دسته جمعی ناشی از بی صبری ،ناکامی ھای فردی ،نگرش قبيله ای و بنابراين
از ھمان ابتداء روح و ديناميک انگلی داشته است .اما ما می توانيم اشاره کنيم که تنھا جريان
کمونيست بين المللی ھدف حملۀ طفيلی گری نيست .لجن پراکنی ھائی که »ھيلو روجو« و »جنبش
کمونيستی« خودشان را به آن معطوف ميدارند بسوی کل چپ کمونيست جھت گيری شده است.
بطور مشابه ھدف اصلی »سازمان کمونيست انترناسيوناليست« جريان بوردگيستی است .سر انجام،
حتی اگر گروه ھای انگلی حمالت خود را بر روی جريان کمونيست بين المللی متمرکز کرده اند و
از ديگر گروھھای درون فضای سياسی پرولتری محفوظ ميدارند و يا حتی به آنان تملق می گويند )
چيزی که گروه بولتن کمونيستی اين چنين ميکرد و »جنبش و تغييرات« بطور مداوم انجام ميدھد(
اين به طور کلی طراحی برای افزايش اختالفات بين گروه ھا است  -چيزی است که جريان
کمونيست بين المللی ھمواره اولين چريانی بوده که با آن مبارزه کرده است.

] [٩يک گروه که متشکل از اعضای سابق جريان کمونيست بين المللی است که با گروه کمونيست
انترناسيوناليست بوده اند ،چپ ھای قديمی که نبايد با گروه »جنبش کمونيستی« از دھۀ  ١٩٧٠که
يکی از حواريون مدرنيسم بود ،اشتباه گرفته شود.
]" [١٠اضمحالل ايدئولوژيک در مرحلۀ نخست و قبل از ھر چيز بر طبقۀ سرمايه دار اثر
ميگذارد ،و سپس اقشار خرده بورژوائی که ھيچ استقالل واقعی ندارند .ما حتی می توانيم بگوئيم که
به ويژه دومی اضمحالل را با خودش تعريف می کند ،چرا که شرايط آنان ،عدم ]چشم انداز[ از
آينده ،بخوبی با پيام اصلی اضمحالل ايدئولوژيک وفق پيدا می کند :فقدان ھرگونه چشم انداز فوری
برای جامعه به عنوان يک کل .تنھا پرولتاريا ناقل چنين افقی برای بشريت است و به ھمين دليل
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]پرولتاريا[ بيشترين توانائی را دارد تا در برابر اين فروپاشی مقاومت کند .با اين حال نميتوان از
تاثيرات اضمحالل به طور کامل چشم پوشی کرد ،به ويژه به اين دليل که ]پرولتاريا[ ناچار است با
خورده بورژوازی برخورد کند که ناقلين اصلی اضمحالل ھستند .عناصر مختلفی که قدرت
پرولتاريا را تشکيل ميدھند ھميشه و از ابعاد مختلف با اضمحالل ايدئولوژيک مقابله می کنند:
• اقدام جمعی ،ھمبستگی ،تقابل با اتميزه کردن افراد ،روحی که "ھر کس برای خودش" و
"اينکه بدنبال قويترين بيفتی"؛
• نياز به سازمانی که با اضمحالل اجتماعی مقابله کند ،تخريب روابطی که پايه ھای جامعه
]طبقاتی[ را تشکيل ميدھد؛
• اعتمـاد به نفس به آينـده و به قـدرت خود به طور مـداوم توسط يک نااميدی کلـی از بيـن
می رود که در حال تسخير جامعه است با  :پوچ گرايی ،ايدئولوژی "بدون آيندۀ"؛
• آگاھی ،روشن بينی ،انسجام در تفکر ،عالقه به تئوری ،بايد راه دشوار خود را از طريق
جامعه ای که در حال فرار بسوی خيال واھی است ،به مواد مخدر ،فرقۀ مذھبی ،عرفان و
تخريب تفکر که مشخصه عصر ما است ،طی کند")مجلۀ انترناسيوناليستی شمارۀ ،۶٢
"اضمحالل ،فاز نھايی زوال سرمايه داری" ،بند (١٣

روشن است که رفتار ويژه طفيلی گری – جزئی گرائی ،ھمبستگی نادرست با قبيله ،نفرت از
سازمان ،عدم اعتماد ،تھمت  -با اضمحالل اجتماعی امروز تغذيه می شود .با توجه به يک ضرب
المثل ،زيبا ترين گلھا از پشته تپاله رشد می کند .علم به ما می آموزد که بسياری از سازمانھای
انگلی نيز ھمين کار را انجام ميدھند .در حوزه خود ،طفيلی گری سياسی به پيروی از قوانين زيست
شناسی عمل می کند ،از تعفن ،جامعه عسل خود را توليد می کند.

]توضيح مترجم[
امروزه آنگلوساکسون به کشورھائی که انگليسی زبان ھستند و عمدتا ساکنان سفيد پوست دارند
اطالق می شود ،به عنوان نمونه بريتانيای کبير ،اياالت متحده ،کانادا ،استراليا ،نيوزيلند و غيره.
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خطوط اصلی مواضع:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

جنگ جھانی اول نشان داد که سرمايه داری بعنوان يک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط شده است.
تنھا يک آلترناتيو برای اين سيستيم وجود دارد  :انقالب کمونيستی يا نابودی بشريت.
در عصر ما  ،طبقه کارگر تنھا طبقه انقالبی است و تنھا اين طبقه اجتماعی است که ميتواند انقالب
کمونيستی را انجام دھد و به بربيت سرمايه داری پايان دھد.
بعد از آنکه سرمايه داری وارد دواران انحطاط خود شد  ،اتحاديه ھای کارگری در سراسر جھان
تبديل به ارگانھای نظام سرمايه داری شدند .وظيفه اصلی اتحاديه ھا کنترل طبقه کارگر ومنحرف
کردن مبارزه طبقاتی کارگران است.
در عصر انحطاط و گنديدگی سرمايه  ،شرکت در نمايشات انتخاباتی و سيرک پارلمان تنھا در جھت
تقويت توھمات دمکراسی است .سرمايه داری دمکراسی و سرمايه داری ديکتاتوری دو روی ھمان
سکه ھستند  ،بربريت سرمايه داری.
تمامی جنبشھای ملی ضد انقالبی  ،بر عليه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی ھستند .جنگ آزاديبخش ملی
يک نيروی پياده در اختالفات امپرياليستی است.
علت شکست انقالب اکتبر  ،شکست موج انقالب جھانی  ،مخصوصأ شکست انقالب آلمان که منتھی به
انزوای انقالب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن شد.
تمامی احزاب چپ ارتجاعی ھستند  ،استالينيستھا  ،مائوئيستھا  ،تروتسکيستھا و آنارشيستھای رسمی
وغيره دستگاه سياسی سرمايه را نمايندگی می کنند.
کليه دولتھای به اصطالح "سوسياليست" يا "کمونيست" که در شوروی  ،اروپای شرقی  ،چين  ،کوبا
و غيره بر سر کار آمدند تجلی شکل ويژه از بربريت سرمايه داری بوده و ھستند  ،سرمايه داری
دولتی.
سازمان انقالبی پيشقراول پرولتاريا را تشکيل ميدھد و يک فاکتور فعال در تکامل و تعميم آگاھی
طبقاتی است .سازمانھای انقالبی تنھا ميتوانند شکل اقليت انقالبی به خود بگيرند که وظيفه شان نه
سازماندھی طبقه کارگر يا کسب قدرت بجای طبقه کارگر  ،بلکه رھب`ری سياس`ی – يک قطب نمای
سياسی است  ،بطوريکه شفافيت سياسی سازمان انقالبی و نفوذ آن در طبقه کارگر از عناص`ر اص`لی
برای امکان انقالب کمونيستی ھستند.

تعلق سياسی:
مواضع  ،نظرات و فعاليت گرايشات سياسی پرولتری  ،محصولی از تجربيات گذشته طبقه کارگر و درسھائی
که سازمانھای سياسی طبقه کارگر درطول تاريخ اين طبقه کسب کرده اند .لذا صدای انترناسيوناليستی ريشه
ھای خود را در اتحاديه کمونيس تھا  ،انترناسيونال اول  ،جناح چپ انترناسيونال دوم  ،انترناسيونال سوم ،
مخصوصا ٌ جناح چپ انترناسيونال سوم و فراکسيونھائی که در مقابل انحطاط انترناسيونال سوم وظيفه سترگ
دفاع از مواضع پرولتری و کمونيستی را بر عھده گرفتند  ،فراکسيونھای ھلندی – آلمانی و ب`ويژه فراکس`يون
چپ کمونيست ايتاليا ميداند و از سنن چپ کمونيست دفاع می کند.
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