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    یی  ههدرباردربار

  رژيمرژيم  وو  کراتيککراتيکوودمدم  ممززسانتراليسانترالي

 (ایاالت متحده) »Appeal Socialist« ی  هتحریری هیئت به

 

 

 انقالبوی حوز  يوک درونوی رژيوم موورد در هايی نامه من گذشته، ماه چند طی

در  .ام کورده دريافو  شناسوم، نموی کوه جووانی ظواهرا   رفقای از شماری سوی از

در سووازما  شوما، برخوردهووای  «دموکراسوی فقوودا  » برخوی از ايون نامووه هوا از

 .اس  شده شکاي  ها اين نظاير و «رهبرا » آميزتحکم

م زفرمووولی شووواد و دديووو در مووورد سووانترالي» خواهنوود مووی موون از رفقووايی

ارائه کونم کوه راه را بوه سووی برداشو  هوا و توسويرهای نادرسو   «دموکراتيک

هوي  يوک از مکاتبوه کننودگا  بوا  .پاسخ داد  به اين نامه هوا آسوا  نيسو  .ببندد

من حتی تالش نمی کنند که به طور شواد و کنکرت با ذکور نمونوه هوای واد وی 

 .بگويند که موارد نقض دموکراسی دديقا  در کجا نهوته اس 

 مبنووای بوور توووانم مووی نوواظر يووک عنوووا  بووه موون کووه جووايی تووا ديگوور، سوووی از

 تمام آزادی با شما سازما  در بحث کنم، دضاوت شما های بولتن و ها روزنامه

نمايندگا  يک ادلي  کوچک تهيوه  ه یبولتن ها اکثرا  به وسيل .گيرد می صورت
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به من گوته شده اس  که همين امر، در مورد جلسوات بحوث شوما هوم  .می شوند

آشووکار اسوو  کووه ايوون هووا از  .تصووميمات هنوووز اجوورا نمووی شوووند .صوودم مووی کنوود

پوون نقووض  .ديووده اجوورا خواهنوود شوودطريووو کنورانسووی کووه آزادانووه انت ووا  گر

دموکراسی دديقا  در کجا می توانسته اس  آشکار شده باشد؟ فهوم ايون موعوو  

 .دشوار اس 

 مبنای بر دضاوت با اصل در ي نی نامه، خروارها اساس بر دضاوت با گاهی،

-ري تگووی شووکايات، ايوون گونووه بووه نظوور مووی رسوود کووه شووکاي  درهووم و آشوووتگی

رغوم وجوود دموکراسوی،  وعوو  ناراعوی هسوتند کوه علویکنندگا  تنها از اين م

ش صوی خوود  ه یمن بنا به تجربو .آ  ها هنوز يک ادلي  کوچک بادی مانده اند

 اما نقض دموکراسی در کجاس ؟ .می دانم که اين وع ي  ناخوشايند اس 

 مزسوووانترالي موووورد در فرموووولی چنوووين بتووووانم کووونم نموووی فکووور مووون عوووالوه بوووه

سوووب برداشوو  هووا و  «يووک بووار و بوورای هميشووه» هکوو کوونم ارائووه دموکراتيووک

حووز  در  .م ف وواا اسوو زحووز ، يووک ارگوواني .توسوويرهای نادرسوو  را محووو کنوود

 .مبارزه با موانع خارجی و تضادهای درونی اس  که تکامل پيدا می کند

الملل های دوم و سوم، تح  شوراي  وحشوتناک عصور بين دهشتناک ی هتجزي

الملل چهارم ايجواد موی کنود کوه تواکنو  رای بينهايی را ب امپرياليستی، دشواری

اين دشواری ها چيزی نيستند که بتووا  بوا توسول  .در تاريخ سابقه نداشته اس 

رژيوم  يوک حوز ، حاعور و آمواده  .به نوعی فرموا سحرآميز بر آ  ها فائو آمد

يوک  .نمی کند، بلکه به تدريج در جريا  مبارزه شکل می گيرد از آسما  سقوط

چيووز مزم اسوو  کووه مسووائل  پوويا از هوور .اسووی بوور ايوون رژيووم تسوول  داردخوو س سي

آ  هوا ت ريو   تواکتيکی را بوه درسوتی بوه منظوور حولاستراتژيک و روش هوای 

 .اَشکاا سازمانی بايد متناظر با استراتژی و تاکتيک باشند .کنيم
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 يوک ی هکننود تضومين توانود موی کوه اسو  ياسویس صوحي  مشی خ س  يک تنها

البته هما  طور که می توا  فهميد، اين امر به آ  م نوا  .باشد سالم حزبی رژيم

   نيسوو  کووه تکاموول حووز  بووه بووروز مشووکالت سووازمانی، بووه م نووای دديووو کلمووه، 

م دموکراتيوک زبلکه به آ  م ناس  که هور فرموولی بورای سوانترالي .نمی انجامد

 به ناگزير بايد در احزا  کشوورهای م تلو  و در مراحول متوواوت تکامول هموا 

 .حز ، بيا  و نمود متواوتی داشته باشد

گور دي کيو بوا ثابو  نسوبتی در را خوود روی هوي  بوه مزسانترالي و دموکراسی

سياسووی کشووور، توانمنوودی همووه چيووز بووه شووراي  مشوو  ، مود يوو   .نمووی يابنوود

آ ، سوو   عمووومی اعضووای آ ، اتوريتووه ای کووه رهبووری بووه  ه یحووز  و تجربوو

پيا از يک کنورانن، ي نی زمانی که مشوکل،  .دس  آورده اس ، بستگی دارد

آتوووی اسووو ، دموکراسوووی بووور  ه یمولوووه کووورد  يوووک خووو س سياسوووی بووورای دورفر

 .م غلبه می کندزسانترالي

 کوووه اسووو  مزسوووانترالي گوووردد، برموووی سياسوووی عمووول بوووه مشوووکل کوووه هنگوووامی

دا  زموانی حوو خوود دموکراسوی مجود .آورد درمی خود تب ي  تح  را دموکراسی

  د کووه حووز  نيوواز پيوودا مووی کنوود تووا بووا ديوودی انتقووادی بووه ارزيووابی را بيووا  مووی کنوو

م، خووود را در زت ووادا بووين دموکراسووی و سووانترالي. ف اليوو  هووای خووود بپووردازد

واد وی برپوا موی سوازد، در لحظواتی نقوض موی شوود، و سوپن دوبواره  ه یمبارز

بلوو  هور عضوو حوز  خوود را بوه طوور اخو  در ايون  .خود را بردورار موی کنود

کار می کند که او از رژيم حز ، چيزی بيا از آ  چه کوه موی توانود حقيق  آش

 خوود رويکورد تلنگور، يوک کسی که بسته بوه هور .اع ا کند، درخواس  نمی کند

 .اس  ع ي  انقالبی   يک کند، می ت ري  را حز  به نسب 
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 ايون نظواير و عودالتی بوی هور رهبوری، اشتباهات از يک هر عليه مبارزه البته

بوووی عووودالتی » اموووا ايووون هوووم عوووروری اسووو  کوووه چنوووين .سووو ا عوووروری هوووا،

را نووه در خودشووا ، بلکووه در ارتبوواط بووا تکاموول عمووومی  «اشووتباهاتی» و «هووا

 .ارزيابی کنيم- هم در مقياس ملی و هم بين المللی- حز 

کسی  .اس  مهم ال اده فوم سياس ، در تناسب کرد  درک و صحي  دضاوت

بووه  يشووتربسووت د آ  اسوو  کووه بووه مراتووب کووه عووادت دارد از کوواه، کوووه بسووازد، م

بدب تی کسانی مانند اولر، فيلود، وايزبوورد و  .خودش و حز  ل مه وارد بياورد

 .سايرين، همين فقدا  درک و فهم تناسب اس 

، افراد خسته از شکس  و هراسا  از انقالبی نيمه افراد شمار حاعر حاا در

شا  به مراتب بامتر  یادعاها دشواری ها، جوانا  سال ورده ای که ترديدها و

چنوين افورادی بوه جوای تحليول جودسی مسوائل  .از اراده به مبارزه اس ، کم نيسو 

مووی نالنوود، از رهبووری انتظووار  «رژيووم» سياسووی در اسوواس، در هوور مووود يتی از

م جزه دارند، يا توالش موی کننود کوه بودبينی درونوی خوود را بوا حورد هوای موو  

 .ماوراب چپی بپوشانند

 آمود، ن واهود بيورو  انقالبوی عناصوری، چنوين دا از کوه بگوويم بايد نهمتأسوا

از طرد ديگر ترديدی نودارم کوه نسول  .کنند کنترا را خودشا  اينا  که آ  مگر

   جوا  کارگرا  آ  طور کوه شايسوته اسو  دوادر بوه ارزيوابی محتووای برناموه ای 

  چم آ  و اسووتراتژيک بووين الملوول چهووارم خواهوود بووود و بوويا از پوويا تحوو  پوور

 .ص  آرايی خواهد کرد

 پويا بايود کنود، موی ثب  را حزبی رژيم فاحا اشتباهات که واد ی انقالبی هر

مووا بايوود ده هووا کووارگر جديوود را بووه حووز  وارد  »:بگويوود خووود بووه چيووز هوور از

د  .«!کنيم کارگرا  جوا ، تمامی حضرات شکاک، عريضه نويسا  و افوراد موردس
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تنهووا از خووالا چنووين  .فراخواهنوود خوانوودشوونوی  را بووه رعايوو  انضووباط و حوورد

مسيری اس  که يوک رژيوم حزبوی سوالم در ب وا هوای بوين الملول چهوارم ايجواد 

 .خواهد شد
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