ميليتانت
نشريه ای برای جنبش دانشجويی ايران

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٦سال اول -شماره ١
سرمقاله

چرا انتشار نشريه ميليتانت؟
سرمقاله نخستين شماره »ميليتانت« را بھتر است به پاسخ به
برخی از سؤاالت محوری رفقا و دوستان آغاز کنيم.

زنده باد اول ماه می ) روز جھانی کارگر(
اول ماه مه

گزارش تظاھرات اول ماه مه تھران

چرا نشريه در وضعيت کنونی انتشار می يابد؟
در دوره کنونی ،با وجود افزايش سرکوب ھا ،دستگيری ھا و
ارعاب ھا توسط دولت سرمايه داری ،در سطح جامعه )ميان
دانشجويان ،کارگران و زنان و مليت ھای تحت ستم(؛ ما شاھد
مقاومت ھای پيگير و مستمر بوده ايم .امروز می توان اذعان
داشت که تناسب قوا طبقاتی به نفع مبارزان ضد سرمايه داری
در حال تغيير است .اين تغييرات در تناسب قوا در جنبش
دانشجويی ،به مثابه حساس ترين قشر جامعه بسيار ملموس تر
بوده است .گرايشات گريز از مرکز در ميان حتی نھادھای
دانشجويی وابسته به دولت شکل گرفته است .با به بن بست
رسيدن سياست ھای »اصالح طلبانه« و اعتقادات »مدرنيسم«
و »پست مدرنيسم« و غيره )يعنی اعتقادات بورژوايی در ميان
جوانان( ،امروز ما شاھد جذب و تمايل جوانان به سوی عقايد
سوسياليستی و مارکسيستی ھستيم .اين موضوع را کمتر کسی
می تواند انکار کند.
اما؛ مسئله اساسی بر سر پراکندگی و افتراق از يکسو و نبود
بنياد ھای اوليه اعتقادات مارکسيسم انقالبی در ميان جوانان
است .بديھی است که اين اعتقادات پس از سال ھا اختناق و
سرکوب ،يک روزه و به سرعت نمی تواند در ميان جوانان
متمايل به سوسياليسم ريشه پيدا کند .اگر نخواھيم با شعارھای
عمومی و تھييجی سر خود را گرم نگھداريم؛ اگر تصور نکنيم
که با انجام چند اکسيون و چند بحث عمومی و يا تئوری ھای
کھنه شده بورژوايی و خرده بورژوايی می توان به آخرين کالم
در مارکسيسم دست يافت؛ و اگر نپذيريم که با پيوستن به آن يا
آن حزبی که بدون کوچکترين پايه اجتماعی توسط عده ای
روشنفکر در خارج کشور تشکيل شده؛ مسئله جنبش حل می
گردد؛ پس بايد به فکر زمينه ريزی ھای اساسی ،دراز مدت و
متحد کننده برای جنبش دانشجويی از يکسو؛ و مارکسيست ھای
انقالبی از سوی ديگر؛ باشيم.
ادامه در صفحه ٢

حدود پنج يا شش ھزار کارگر بودند .اينجا استاديوم ورزشی شيرودی
است که اين تعداد کارگر را در خود جا داده است... .صفحه ٢٠
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چرا انتشار نشريه ميليتانت؟
ادامه ی صفحه ١
به اعتقاد ما ،تنھا روش درست در
وضعيت کنونی؛ ايجاد يک قطب
سوسياليستی )با گرايشات نظری متفاوت(
در ميان جوانان است .محور اصلی اين
قطب ،از يک سو غلبه بر پراکندگی
نظری و عملی ،و از سوی ديگر تدارک
ريشه ای مباحثات اساسی مارکسيستی در
مقابل گرايشات سانتريست ،مماشات جو،
رفرميست که با عناوين »سوسياليست«،
»کمونيست« و »کارگری« ظاھر گشته
و در صدد به انحراف کشاندن جنبش
دانشجويی و کارگری اند ،خواھد بود.
امروز چنين قطبی وجود ندارد .امروز
ما نياز به چنين قطبی داريم .از اينرو در
وضعيت کنونی به انتشار يک نشريه به
عنوان سازمانده اين قطب سوسياليستی؛
مبادرت کرده ايم.
شما کيستيد و چه نظرياتی داريد؟
ما جمعی از مارکسيست ھای انقالبی
ھستيم ،بدون داشتن يک نظر واحد .ما
نيز نظريات متفاوت خود را ھمراه با
ساير ھمکاران در نشريه به بحث می
گذاريم .اما؛ بديھی است که ما يک جمع
بی نظر و بدون چشم انداز نيستيم .ما
خود را »جمعی از جوانان مارکسيست
انقالبی ايران« می ناميم .بدين مفھوم که
ما تمايالت ضد سرمايه داری داريم؛
يعنی ما به ايجاد يک جامعه سوسياليستی
و بدون طبقه اعتقاد داريم .در عين حال
با گرايشات اصالح طلب؛ بورژوايی و
خرده بورژوايی ،سانتريستی و قيم مآب
در درون جنبش دانشجويی ،مرزبندی
داريم .ما به عنوان مارکسيست ھای
انقالبی خواھان ايجاد جامعه سوسياليستی
و ايجاد ساختار تشکيالتی کارگری
)تشکالت مستقل و حزب کارگری(،
ھستيم .اما ھمه اين مباحثات و نکات
ديگررا  ،در نشريه به بحث می گذاريم
تا ھم خودمان و ھم سايرين اين فرصت
را داشته باشيم که در عمل و مشترکا ً به
ضرورت ساختارھای تشکيالتی برای
تحقق آرمان ھای خود برسيم.
ھدف شما از انجام اين کار چيست؟

ھدف نھايی ما ايجاد يک ساختار
دموکراتيک برای جوانان مارکسيست
انقالبی است ،که در آن با يکديگر کار
نظری و عملی مشترک ،در راستای
سازماندھی کل جنبش دانشجويی ،انجام
دھند .ھمچنين ھدف ما فراھم آوردن
زمينه برای ايجاد يک اتحاد عمل
سراسری است که در آن ھم دانشجويان
و ھم کارگران )مانند "شورای
ھمکاری ("..متحداً فعاليت کنند .ما اعتقاد
به کار مشترک با متحدان بين الملل خود
نيز ھستيم )ھماھنگی با "کارزار
کارگران ايران تنھا نيستند"( .بدين ترتيب
قصد داريم که ھم در سطح نظری و
تئوريک خود و ساير گرايشات
سوسياليستی را تقويت کرده ،و ھم در
سطح عملی وضعيت را برای مبارزات
کارگری و دانشجويی مساعدتر می کنيم.
در اين محيط دموکراتيک و راديکال؛
طبعا ً پس از دوره ای ،ھر مارکسيست
انقالبی متحدان نظری خود را نيز برای
فعاليت ھای فراتر و مشخص تر خواھد
يافت .از دل اين ھمگرايی عمومی
مارکسيستی ،ھمسويی ھای خاص تر و
متشکل تر می تواند تحقق يابد.
چرا به جای انتشار يک نشريه جديSد ،بSا
نشSSريات موجSSود جوانSSان ھمکSSاری نمSSی
کنيد؟
متاسفانه ھيچ يک از نشريات موجود با
اھداف ما خوانايی ندارند .نشريات
دانشجويی موجود يا به جنگ ھای
تئوريک؛ ادبی ،ھنری مبدل گشته و يا در
خدمت تبليغات يک حزب و گرايش
نظری خاص بوده ،و يا در سطح خبری
محدود مانده اند .در صورتی که ھدف ما
ايجاد قطب سوسياليستی جوانان ،برای
انجام کارھای تئوريک و نظری ھدفمند و
دخالتگری در فعاليت ھای دفاعی ھمراه
با متحدان خود در ايران و در سطح بين
المللی ،است .نشريات موجود فاقد اين
چشم انداز ھستند .بنابراين ما به انتشار
يک نشريه جديد دست زديم.

ايجاد جامعه سوسياليستی به مثابه تنھا راه
رھايی بشريت از يوغ نظام سرمايه
داری است ،حاضر به ھمکاری ھستيم.
اما در عين حال نشريه ما پالتفرمی برای
تبليغات کسانی که نقداً راه حل ھای
مشخص خود را انتخاب کرده و دارای
نشريات خود ھستند؛ نمی باشد .زيرا
ھدف ما ايجاد قطب سوسياليستی برای
جوانان مارکسيست انقالبی است ،که به
شکل پراکنده ،بدون نشريات و احزاب و
سازمان ھای از پيش ساخته شده ،در
جامعه حضور دارند .دوستانی که مقاالت
و نظريات خود را در نشريات حزبی
خود درج می کنند؛ ديگر در اين نشريه
جايگاھی برای تکرار ھمان مباحثات
نخواھند داشت .زيرا اين نشريه نمی
تواند پالتفرمی برای تبليغات احزاب
سياسی که نقداً تصميم خود را در مورد
مسايل سياسی و تشکيالتی ،بدون تبادل
نظر با سايرين گرفته اند ،باشد .مگر
اينکه حاضر باشند به نفع تقويت اين
نشريه از انتشار نشريات خود صرفنظر
کنند .يا مقاالت خود را صرفا ً برای اين
نشريه ارسال کنند .البته ما ھر نقدی )در
مورد نظريات يا پيشنھادات خود( از
جانب ھر رفيقی )مستقل يا وابسته به يک
سازمان خاص( پذيرا ھستيم و آنرا در
ستون آزاد درج می کنيم و در صورت
لزوم پاسخ خود را به آن می دھيم.
چگونه می توان با شما ھمکاری کرد؟
رفقايی که مايل به ھمکاری با ما ھستند
با نشانی ايميل تماس گرفته و تمايل خود
را اعالم کنند .ما در اسرع وقت خطوط
عمومی فعاليت نشريه را برای آنھا
ارسال خواھيم کرد .اين رفقا بنا بر
تشخيص و تمايل خود می توانند در يکی
از حوزه ی نشريه مشغول به کار گردند.

شSSما بSSا چSSه کسSSانی حاضSSر بSSه ھمکSSاری
ھستيد؟
ما با ھر جوان مارکسيست )سوسياليست
يا کمونيست( انقالبی ،فعال و مبارز ،که
خود را در اعتقادات بورژوايی و خرده
بورژوايی محصور نکرده ،و اعتقاد به

شورای سردبيری
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دعوت به ھمکاری با نشريه
»ميليتانت«
نشريه ميليتانت در دست تھيه است و
نخستين شماره آن به مناسبت اول ماه مه
) ١١ارديبھشت  (١٣٨٦انتشار می يابد.

انتخابات فرانسه و
مارکسيزم انقالبی
مانی روشن

بسياری از رفقا و دوستان ،پس از انتشار
فراخوان اول از ما حمايت کرده و ابراز
تمايل به ھمکاری کرده اند .ما دست ھمه
را به گرمی فشاريم و آنان را در نشريه
درگير خواھيم کرد.
برخی نيز از پيش ،مغرضانه ما را مورد
نقد قرار دادند ،که پاسخی درخور
حمالت غير اصولی آنھا نداريم .انتشار
اين نشريه و تداوم آن پاسخ ما به
مغرضين خواھد بود .فقط برای رفع سوء
تفاھمات احتمالی اعالم می داريم که
نشريه ميليتانت موجوديتی مستقل از
نشريات ،يا وبالگ ھا و يا سايت ھايی
دارد که احتماال سابقا به اين نام منتشر
می شده اند.
برخی از ما سؤال کرده اند که ھويت ما
به عنوان جمعی »سوسياليست« چيست؟
در اينجا بايد ذکر گردد که ما بر اين
اعتقاد ھستيم که »سوسياليست« ھمان
»کمونيست« يا »مارکسيست« است .اما
برای بيشترروشن کردن ماھيت مان و
ھمچنين متمايز کردن خود از گرايشات
به اصطالح "مارکسيستی" يا
"کمونيستی" مماشات جو و سانتريست؛
از اين پس ما خود را »جمعی از جوانان
مارکسيسSSSSSت انقالبSSSSSی ايSSSSSران« معرفی
خواھيم کرد.
بار ديگر از تمام رفقای مارکسيست
انقالبی که با اھداف اين نشريه توافق
دارند ،دعوت به ھمکاری می کنيم.
با سپاس
جمعی از جوانان مارکسيست انقالبی ايران

militantmag@gmail.com
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در دور اول انتخابات رياست جمھوری
فرانسه از ميان ده نامزد شرکت کننده،
نيکوال سارکوزی ،نامزد راست ميانه ،و
سگولن رويال ،نامزد سوسياليست ھا به
دور دوم رای گيری راه يافته اند .در دور
اول رای گيری انتخابات رياست
جمھوری فرانسه که روی يکشنبه ٢٢
آوريل  ٢٠٠٧صورت گرفت حدود ٨٦
درصد ) ٤٤/٥ميليون نفر( واجدان رای
دادن شرکت کردند و شمارش آرا نشان
می دھد که  ٣١درصد از رای دھندگان
به آقای سارکوزی و بيست و پنج درصد
به خانم رويال رای دادند.از آنجا که
ھيچيک از نامزدھای شرکت کننده در
اين انتخابات به حد نصاب پنجاه درصد
از آرا دست نيافت ،دور دوم انتخابات با
شرکت خانم رويال و آقای سارکوزی
روز  ٦ماه مه برگزار خواھد شد.
فرانسوا بايرو و ژان ماری لوپن دو
نامزد ديگر اين انتخابات ھم به ترتيب
 ١٨و يازده درصد آرا را به خود
اختصاص دادند.
اما گزارشات انتخابات که در مطبوعات
بورژوايی درج گشت ھيچيک غير
مترقبه نبودند .نتيجه انتخابات دوره دوم
نيز تغييری کيفی در روند سياسی ھيئت
حاکم فرانسه نخواھد گذاشت .اما آنچه در
اين انتخابات حائز اھميت بود تغيير در
وضعيت گرايشات چپ گرا است .از
اينرو در اين مقاله عمدتا ً به وضعيت
گرايشات چپگرا در فرانسه با نگرشی
انتقادی پرداخته می شود.
درس ھايی انتخابات  ٢١آوريل ٢٠٠٧
در فرانسه سه گانه بود:

اول ،برخالف تبليغات رسانه ھای
عمومی اروپايی؛ تعداد شھروندانی که از
رای گيری امتناع کردند بسيار باال بود.
 ٢٧/٨در صد ممتنغ در اين انتخابات
باالترين رقم از زمان آغاز انتخابات
رياست جمھوری در فرانسه بوده است.
مفھوم اين امتناع باال اينست که بخش
مھمی از مردم از سياست ھای تضييقاتی
نظام سرمايه داری به تنگ آمده و بی
تفاوتی در قبال اين انتخابات نشان داده
اند .از آنجايی اين عده واقفند که گرايش
ھای انقالبی نيز ھرگز به حکومت راه
پيدا نمی کنند؛ آنان از شرکت در
انتخابات امتناع کردند.
دوم :ما شاھد بی اعتباری و تالشی
سياسی احزاب استالينيستی بوديم» .حزب
کمونيست فرانسه« که پس از جنگ
جھانی اول بزرگترين حزب »چپگرای«
فرانسه بود و در بيشتر انتخابات آرای
زيادی کسب می کرد ،اين بار از اعتبار
ساقط شد .اين حزب در کابينه ژوسپن به
مدت  ٥سال به سرمايه داری خدمت کرد
و در آن دوره »حزب« معتبری بود .اما
در انتخابات اخير برای اولين بار در
تاريخ انتخاباتی فرانسه کانديد حزب
کمونيست فرانسه ،ماری-جورج بوفه،
تنھا  ٧٠٧ھزار رای آورد؛ آرای او به
يک سوم آرای دو گروه تروتسکيستی
کاھش يافت )دو کانديد سازمان ھای
تروتسکيستی اوليور بسانسنو  ١ميليون و
 ٤٩٨ھزار و آرلت الگيه  ٤٨٨ھزار
رای به خود اختصاص دادند( .از
گروھھا مائوئيستی که در سال ١٩٦٨
بزرگترين نيروی چپ فرانسه بودند،
کوچکترين خبری نه در انتخابات ونه در
جامعه نبود! گويا اين احزاب مائوئيستی
ھرگز وجود خارجی نداشته اند!
سوم :کسب اعتبار و آرای باالی دو گروه
تروتسکيستی  LCRو  ،LOتوسط
بخش عمده ای از جوانان و کارگران
پيشروی فرانسه.
برای آشنايی بيشتر با اين دو سازمان
معتبر مارکسيست انقالبی در فرانسه،
به سياست ھا و برنامه و تاريخچه آنھا
اجماالً می پردازيم .اين دو سازمان
تروتسکيستی گرچه در مواردی وارد
اتحاد عمل در انتخابات شده اند؛ اما
کماکان با دو روش متفاوت با مسايل
اجتماعی برخورد می کنند.
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سازمان »لوت اورير« يا LO

سازمان »اتحاديSSه کمونيسSSت« را بيشتر
به نام روزنامه ی ھفتگی آن Lutte
 Ouvriereمی شناسند .اين سازمان در
سال  ١٩٦٨اعالم موجوديت کرد .در دو
دھه گذشته يکی از پر نفوذترين احزاب
کارگری در فرانسه بوده است .در واقع
اين سازمان ادامه ی جريانی بود که در
طول سال ھای جنبش مه -ژوئن ١٩٦٨
در فرانسه غيرقانونی اعالم گرديد.
اتحاديه کمونيست از درون سنتی بيرون
آمد که در اواخر دھه ی  ٣٠توسط يکی
از فعالين تروتسکيست اھل رومانی به
نام »بارتا« ) (Bartaآغاز گرديده بود.
وی در ) POIبخش فرانسه ی بين الملل
چھار( فعاليت می کرد .پس از اعالم
غيرقانونی بودن تمام سازمان ھای
کمونيستی در آستانه ی جنگ جھانی
دوم POI ،که از عدم آمادگی برای مقابله
با چنين وضعيتی برخوردار بود .از ھم
فرو پاشيد .پس از آن »بارتا« و تعدادی
ديگر از کمونيست ھای انقالبی موفق
شدند فعاليت ھای سياسی خود را بر مبنی
برنامه ای تروتسکيستی از نو آغاز کنند.
پس از سال ھا تالش پيگير و آماده نمودن
کادرھای ورزيده ،اتحاديه کمونيست که
کماکان نيروی کوچکی بود موفق شد در
سال  ١٩٤٧اعتصاب بزرگ کارگران
کارخانجات اتومبيل سازی » رنو« را
سازمان دھد .اين اعتصاب در اعتراض
به متوقف کردن سطح دستمزدھا صورت
گرفت .در آن زمان کارخانه ی » رنو«
سنتا ً دربر گيرنده ی کارگران کمونيست
بود .در آن شرايط حزب کمونيست

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٦سال اول
فرانسه )استالينيست( در دستگاه دولتی
دارای چندين وزير بود .آنان که از
جلوگيری از اين اعتصاب عاجز بودند
در نھايت مجبور شدند برای قرار
نگرفتن در مقابل کارگران و از دست
ندادن پايه ی خود در ميان آنان از دولت
استعفاء دھند.
پس از آن با شروع جنگ الجزيره و
سياسی شدن بسياری از جوانان الجزيره
ای در اواخر دھه ی  ،٥٠اتحاديه
کمونيست ھر چه بيشتر رشد کرده و
موفق به جلب بسياری از آنان شد .در
سال  ١٩٧٤فعالين اتحاديه کمونيست در
Credit
بانک دولتی Lyonnais
اعتصاب سراسری ای را در فرانسه
سازمان دادند .پس از اين اعتصاب آرلت
الگيه ،رھبر کميته ی اعتصاب در اين
بانک ،به عنوان سخن گوی رسمی
اتحاديه کمونيست معرفی شد .از آن
مقطع تا کنون او ھم چنين به عنوان
کانديد اين سازمان درانتخابات رياست
جمھوری فرانسه شرکت کرده است.
اتحاديه کمونيست تا کنون اعتصابات
متعددی را در سطح واحدھای توليدی در
فرانسه سازمان داده است .در حال
حاضر اتحاديه کمونيست از طريق فعالين
خود در بيش از  ٤٠٠واحد توليدی
بزرگ در فرانسه به فعاليت مشغول
است .آرلت در انتخابات رياست
جمھوری  ١٩٩٥بيش  ٥در صد از آرای
جنبش کارگری را از آن خود کرد ،و اين
سازمان به يکی از معتبر ترين احزاب
انقالبی اروپا مبدل شد.
با اين اوصاف سازمان لSSSوت اوريSSSر
تمرکز اصلی فعاليت خود را بر مداخله
در جنبش کارگری نھاده و کمتر به
مسايل ساير اقشار تحت ستم جامعه مانند
زنان ،جوانان و مليت ھا در جامعه
فرانسه می پردازد .در سطح بين المللی
نيز گرچه به عنوان يک سازمان
تروتسکيستی بخش ھای کوچک ديگر
در چند کشور ھمراه دارد؛ اما پس از
غير قانونی شدن بخش فرانسه ،ھرگز به
بين الملل چھارم نپيوست .اين روش از
ساختن حزب کارگری در سطح ملی
)فرانسه( و سطح بين المللی تاثيرات خود
را بر اين سازمان گذاشته ،و اين سازمان
را به مواضع فرقه گرايانه نسبت به ساير
اقشار جامعه کشانده و در سطح بين
المللی نيز توفيق زيادی کسب نکرده

٤

است .روش فرقه گرايانه نسبت به ساير
گرايشات ھمنظر مانند  LCRبخش بين
الملل چھارم در فرانسه نيز يکی از
عوارض انزوای بين المللی اين حزب
بود.
اما کماکان با وجود اين انحرافات؛ لSوت
اوريSSSر از احترام و اعتبار بسياری در
ميان کارگران فرانسه برخوردار است.
اعضای لSوت اوريSر کامال منضبط عمل
کرده و سازماندھی آنھا در اعتصابات
کارگری در فرانسه طی  ٢دھه گذشته بی
نظير بوده است.

اتحاديه کمونيستھای انقالبی LCR

اتحاديه کمونيستھای انقالبSی؛ بخش بين
الملل چھارم )گرايش ماندل( است .اين
سازمان يکی از بزرگترين و پر نفوذ
ترين بخش ھای بين الملل چھارم بوده
است .بر خالف لوت اورير؛ اين سازمان
سنتا ً تمرکز اصلی فعاليت خود را بر
ساير مسايل اجتماعی )زنان ،جوانان و
مھارجرين( گذاشته است .فعاليت
کارگری اين سازمان و انضباط درونی
آن ھيچگاه در حد لوت اورير نبوده است.
اما در سطح ئئوريک به علت سابقه و
رھبرانی مانند ارنست مندل؛ اين سازمان
از برتری بيشتری نسبت به لSوت اوريSر
برخوردار بوده است .در سطح عملی اين
سازمان عمدتا ً ھمانند يک گروه فشار
عمل کرده و از اينرو در انتخابات ھا می
تواند آرای بيشتری را به خود اختصاص
دھد .برای آشنايی به مواضع سياسی
کنونی اين سازمان به اعالميه »اوليور
باسانسنو« نامزد انتخاباتی  LCRتوجه
کنيد:
"نزديک به  ١/٨ميليون نفر از رای
دھندگان از نامزدی من حمايت کرده و
به من رای دادند که نسبت به سال ٢٠٠٢
با رشد ششصد ھزار رای رو به رو بوده
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است .با وجود فشار برای "رای مفيد" که
طی چند ھفته اخير به عنوان تنھا برنامه
انتخاباتی سگولن رويال اجرا شده  ،بيش
از  ٤/٥درصد رای دھندگان به من رای
دادند.
اين موضوع دلگرمی پربھايی برای
مبارزات آينده است .از کسانی که به من
رای دادند تشکر می کنم .ما در اين
مبارزات انتخاباتی فراتر از نتيجه در
پاسخ گويی به توقعات اجتماعی مردم
پيروز شديم .برای حق اشتغال ،باال بردن
قدرت خريد ،برای حق مسکن و ...
حداقل دستمزد پس از پرداخت ماليات
 ١٥٠٠يورويی  ،افزايش در آمد ھای
 ٣٠٠يورويی  ،مصادره خانه ھای بال
تصدی  ،جلوگيری از اخراج ھا و
مبارزه عليه تبعيض.
»نيکوالس سارکوزی« )يو.م .پی( پيروز
شده و برای رقابت با »رويال« )حزب
سوسياليست( به دور دوم راه يافته است.
"راست " آمده است  ،پس از  ٥سال
دنبال کردن سياست سيستماتيک تخريب
پيروزی ھای اجتماعی ما ،حاال
سارکوزی می خواھد رفتار تکان دھنده
"ام ای دی ای اف" )بزرگترين اتحاديه
کارفرمايانن در فرانسه( را در جامعه
فرانسه اجرا کند و اين به معنی نابرابری
ھای بيشتر ،بی عدالتی بيشتر و آزادی
کمتر است» .لوپن« )حزب دست راستی
شبه فاشيستی( از مبارزه حذف شده و اين
خبر خوبی است اما سارکوزی روش
مبارزه ارتجاعی افراطی را پيش گرفته
است .اين مرد و برنامه ھايش خطری
بزرگ ھستند.
ھيچ کانديدايی صاحب رای ھايش نيست
و ھر کس آشکارا آزاد است که رای خود
را  ٦مه ) ٢٠٠٧دوره دوم انتخابات( به
صندوق بياندازد .اما ،برای  ٥سال ،ال
س آر )اتحاديSه کمونيسSSت ھSSای انقالبSSی(
با سياست ھای شيراک و نخست وزيرش
در خيابان و پای صندوق ھای رای
جنگيدند .به ھمين خاطر از شما دعوت
می کنم که روز اول ماه می در تمام شھر
ھای فرانسه برای اقدامات اجتماعی
ضروری که من از آنھا در مبارزات
انتخاباتی خود دفاع کردم و عليه طرح
ھای ضد اجتماعی سارکوزی ،دست به
تظاھرات بزنيد .عليه اين "راست"
خودمحوربين .دور دوم انتخابات لزوما

٥
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شکل يک ھمه پرسی "ضد سارکوزی"
برای تمام کسانی که قصد مبارزه با
سياست ھای او را دارند ،به خود خواھد
گرفت .در  ٦مه ،ما در کنار کسانی
خواھيم بود که می خواھند جلوی
سارکوزی را در رسيدن به رياست
جمھوری بگيرند .اين به معنی حمايت
رويال نيست ،بلکه مخالفت با سارکوزی
است.
در رو به رو شدن با اين "راست"
قدرتمند ،حزب سوسياليست و
کانديداھايش اقدامی نمی توانند انجام
دھند .در کل اين مبارزات انتخاباتی من
توزيع ثروت را پيشنھاد کردم .من اشاره
کردم که اين طرح "حزب سوسياليست"
)پ اس( نيست که در ھمان زمينه ايست
که "راست" ليبراليسم را قبول و از سود
کمپانی ھای بزرگ حمايت ميکند .حتی
در زمينه ميھن پرستی و ناسيوناليسم "پی
اس" به دنبال رقابت با "راست " است .
و اين دليل حمايت نکردند "ال سی آر"
از رويال است .
من از کسانی که خود را در جبھه ما
يافتند ،دعوت به ھمکاری مجدد می کنم،
تا نيرويی توانا در دفاع از آنھا در بسيج
اجتماعی تشکيل دھيم .ما با ھر رئيس
جمھوری که  ٦مه از صندوق ھای رای
به کاخ اليزه راه يابد ،و با سياست ھای
ليبرالی آن الزم است که مخالفت کرد ،و
"ال سی آر" به حرکت در جھت
بزرگترين اتحاد ممکن در مبارزه ادامه
خواھد داد .سپس نه تنھا اگر سارکوزی
به رياست جمھوری انتخاب شد بلکه اگر
رويال ھم انتخاب شود او می داند که نه
تنھا در راست بلکه در چپ ھم مخالفانی
دارد.
ما به نيروی جديد ضد کاپيتاليستی نياز
داريم تا مانند  ٥سال گذشته در مبارزه و
مقاومت ،در زمينه نسل جديد سياسی که
از بسيج عمومی عليه "سی پی ای "
پديدار شد  ،مفيد باشيم.
"ال سی آر" به شما پيشنھاد می کند که
اين نيروی توانا در مبارزه با کاپيتاليسم
را با ھم بسازيم") .برگردان از :نيما
چراغی(

در آخر بايد ذکرشود که ھيچ کدام از اين
دو سازمان تروتسکيستی توھی نسبت به
انتخابات و سرمايه داری ندارند .شرکت
آنان در انتخابات تنھا تاکتيکی است و
برای استفاده از امکانات موجود تبليغاتی
برای ارائه مشی انقالبی خود .به اين
علت است که بخش عظيمی از جوانان و
کارگران پيشرو )در حدود ٢ميليون نفر(
به اين دو حزب رای دادند .رای کارگران
و جوانان در ضديت با سرمايه داری و
دولت وابسته به آن بود.
ارديبھشت ١٣٨٦

•
مقدمه بر

فرانسه  ،١٩٦٨تداوم
مبارزه
تونی کليف
برگردان :نيما چراغی

متن زير ترجمه مقدمه کتاب "فرانسه ،
تداوم مبارزه" در مورد مبارزات انقالبی
فرانسه در سال  ١٩٦٨از تونی کليف
نويسنده تروتسکيست متولد فلسطين
است ،که در سال ھای  ١٩٣٠برای اتحاد
کارگران عرب و يھودی تالش می کرد
و در اواخر دھه  ١٩٤٠نظريه ای را که
اتحاد جماھير شوروی را دولت کارگران
نميدانست را بسط داد  ،که برای اولين
بار به عنوان جزوه در آگوست ١٩٦٨
انتشار يافته است.
ناگھان  ،به دور از شرايط افسرده حاکم ،
شورش طبقه کارگر فرانسه در جھان
متشنج سرمايه داری شگفت و شرايط
اجتماعی و سياسی را نسبت به قبل تغيير
داد  .ھمانطور که نخست وزير پامپيدو
در مجمع ملی روز  ٢٢مه ،آينده را
توصيف کرد" :ھيچ چيز به ھمان شکل
نخواھد ماند !"
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شعله مبارزه با تحرکات مبارزين در
بخش ھای تروتسکيست ،مائوئيست و
آنارشيست دانشجويان انقالبی آغاز شد و
مورد ھجوم وحشيانه پليس قرار گرفت .
شعله ھای انقالب در ميان طبقه کارگر
پخش شد  .تمام انرژی حق طلبی و ظلم
ستيزی عقيم مانده مردم ناگھان آزاد شد .
طبقه عظيم کارگران کشور را به تعطيلی
کشاند ،تمام صنايع را از دستان فرومانده
طبقه استثمارگر ربود و ھمه جا پرچم
ھای سرخ سوسياليسم را بر افراشت.
دولت  ،فلج و در مانده  ،تنھا شاھد وقايع
بود .
دختران گروه ھای ھم سرايی ،رانندگان
تاکسی ،بازيکنان فوتبال و کارمندان
بانک در اعتصاب سراسری و اشغال
محل کار خود شرکت کردند .خبرنگاران
و مجريان از دروغ پردازی به توده ھا
امتناع کردند .چاپخانه ھا روزنامه ھای
کارفرمايانشان را سانسور کردند و دانش
آموزان به ھمران معلمانشان کنترل
مدارس را در دست گرفتند.
اعتصاب با انقالبی فرھنگی که از
سوربون آغاز و به ھمه جا گسترش يافت
در گير بود .بار ديگر ھمانند لحظه ھای
بسياری از تاريخ انقالب ،پتانسيل عظيم
و خالق مردان انقالبی ،خود را نشان
داد.
متاسفانه  ،طبقه کارگر در کسب بی
درنگ قدرت برای رھايی از بار
مسئوليت گذشته و موانع سازمان ھای
رفورميست در برابر اھداف خود
سازماندھی نداشت و به خاطر اين
شکست بھای سنگينی پرداخت .
بحران ھای اجتماعی که گريبان فرانسه
را گرفت به روشنی نشان می دھد که
ھيچ کدام از قدرت ھای سرمايه داری
عصر ما از انقالب پرولتاری مصون
نيستند .اين حقيقت که آرامش اجتماعی
می تواند توسط تصادم بين دانشجويان و
قدرت به خطر بيافتد ،عاريه ای بودن
استحکام دنيای سرمايه داری در عصر
کاميابی ھای آن را نشان می دھد.
تئوری که طبقه کارگر را خالی از
پتانسيل انقالبی و اغوا شده توسط رسانه
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ھای بورژوازی ميداند و معتقد است که
اين طبقه در سرمايه حل شده توسط
بسياری از جمله رايت ميلز و ھربرت
ماکوس گسترش يافته بود ،در معرض
آزمايشی سخت قرار داشت و سخنان
مارکوس که می گويد "در کشور ھای
صنعتی پيشرفته که گذار به سوسياليسم
در حال جايگيريست و دقيقا در اين
کشور ھا طبقه کارگر دارای پتانسيل
انقالبی نيست " واضح و دقيق آنرا نشان
می دھد .

فرانسه حتی از اعتصابات سراسری
مجارستان و بلژيک ھم روشنتر نشان داد
که طبقه کارگر کشور ھای پيشرفته به
خاطر تطميع آن ،از خود خوشنود نيست،
بلکه انرژی انقالبی عظيمی در خود
نگاه داشته است .حتی در فرانسه ای که
دارای پيچيده ترين سرمايه داری غربی
است .مبارزه طلبی استثنائی کارگران در
مدرن ترين بخش ھای صنت  ،شامل
صنايع موتوری و الکترونيک  ،نشان داد
که اين مبارزه طلبی عنصری از گذشته
نيست  ،بلکه نشانه ای قاطع برای آينده
است .
بحران به روشنی نقش گروه ھای
اجتماعی ھمچون دانشجويان را روشن
ساخت  .دانشجويان فرانسوی نقش
مرکزی و چاشنی انفجار اجتماعی را ايفا
کردند .آنھا گرچه قادر به اجرای نقش
عامل تغيير اجتماعی نبودند اما در ھموار
کردن مسير کمکی بزرگ برای طبقه
کارگر به حساب می آمدند .اما ھيچ يک
از آنھا قادر به مقاومت و پايداری به
تنھايی پس از بازگشت کارگران به
کارخانه ھا نبودند .
طی ده سال حاکميت رژيم گوليست ،
کارگران شاھد نا کار آمدی فرم ھای
مبارزه سنتی رفورميستی مثل مبارزات
پارلمانی ،اعتصابات اثبات کننده،

تظاھرات الھامی و غيره بودند .بحران
ھای اجتماعی تمام متد و دکترين ھا را
در معرض آزمونی سخت و جدی قرار
داد .ھر چقدر ھم بحران ھای اينچنينی
کوتاه و نا پايدار باشند باز ھم نور نافذی
در اعماق فرايند ھای اجتماعی می
افکنند.
تمام نظراتی که دانشجويان و کارگران
با خود به مبارزه آوردند و موضوع بحث
ھای تئوريک تنھا در ميان گروه کوچکی
از عناصر سياسی بود )نيروی پتانسيل
انقالبی و محدوديت ھايش ،نقش سازمان
ھای انقالبی ،شامل احزاب انقالبی ،نقش
شوراھا و اتحاديه ھای کارگری و غيره (
در جريان مبارزه محک خوردند .
مبارزه انقالبی فرانسه در ماه ھای مه و
ژوئن  ١٩٦٨بخشی از مبارزه جھانی
عليه سرمايه داری بود .مبارزه عليه
جنگ الجزاير ،و بعد ھا در مخالفت با
جنگ ويتنام ،عناصر اصلی در پيشروی
جنبش دانشجويان انقالبی بود.زنگاکورن
ژاپنی و "اس دی اس" آلمانی وظيفه خود
در جنبش را به انجام رساندند .انباشتگی
شکايات و محروم سازی ھا در طبقه
کارگر فرانسه نتيجه رشد تضاد ھای
جھان سرمايه داری بود.
مبارزات انقالبی فرانسه فرا مليتی است ،
زيرا تنھا در صورت دگرگون کردن
چشم انداز سراسر دنيا ،با برپا کردن
توان و اعتماد بی سابقه کارگران در
ھمه جا و طرح ترس و ياس در اردوگاه
استثمارگران  ،امکان پذير خواھد بود.
پاريس و برلين ،پراگ و موسکو ،توکيو
و لندن مشخصا با ھم متحدند.
ارديبھشت ١٣٨٦
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تداوم مبارزات در فرانسه
کارگران وارد صحنه می شوند
اثر :تونی کليف و ايان بيرچال
برگردان :شکوفه بھار

طغيان دانشجويی در ابتدا برای کارگران
ابتکار آفرين شد .آنان بيش از ھرکس
ديگری از بحران اقتصادی اجتماع
فرانسه آسيب ديده اند .برای آنان کار پيدا
کردن بسيار مشکل است و اگر ھم کاری
بيابند ،اغلب آينده ای ندارد .آنان از
بچگی می آموزند که سرسخت باشند،
زيرا که برخورد پليس با آنان ھميشه
شکل برخورد با شورشی و "خطاکار"
را دارد .آنان از بحران ھای عقيدتی و
اخالقی جامعه آسيب می بينند.
روز  ٦مه ،زمانی که دانشجويان ثابت
کردند که نه تنھا آمادگی مبارزه با پليس
را دارند که توانايی ايستادگی و حفظ
موقعيت خود را ھم دارند ،بود که
کارگران جوان به آنان پيوستند .روز ١٠
مه که به "شب سنگر" معروف است ،به
تعداد آنان افزوده شد .از آن پس ،ھزاران
کارگر به ديدن دانشگاه سوربن آمده اند.
جو انقالبی برای آنان ابتکار آفرين بود؛
يک کارگر ميانسال کارخانجات رنو می
گفت:
"در چند روز اول ،من ھر شب پنج يا
شش کارگر راـ که اغلب عضو حزب
کمونيست بودندـ با اتومبيلم به سوبن می
بردم .روز بعد که به سر کار می آمدند،
برخوردشان کامالً فرق می کرد .آنان از
طريق دانشجويان و "گروه ھای سياسی"
آموزش سياسی ای می ديدند که از حزب
کمونيست نياموخته بودند .جو دانشگاه
جوی کامالً رھايی بخش بود و با جو
ديکتاتوری حاکم بر کارخانه کامالً
متفاوت .تظاھرات دانشجويی ،محيطی را
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ايجاد کرده بود که در آن مردم می
توانستند شعارھای خود را بسازند .در
تظاھرات اتحاديه ھای کارگری رسمی
تنھا شعارھای معينی را می توان داد که
از قبل از باال رسيده است .زمانی که
کارخانجات رنو اشغال شد ،کارگران
تغيير کنترل کارخانه را از روش
مديريت با استفاده از تکنيک ھای مدرن
به روش بوروکراسی حزب کمونيست که
کامالً ديکتاتوری بود ،تجربه کردند .در
کارخانجات رنو ،کارگران از ھر گونه
آزادی ای محروم بودند .اما در سورين
آنھا احساس آزادی می کردند .وقتی
کارگری به سوربن می رفت ،به او به
چشم يک قھرمان می نگريستند .اما در
کارخانه رنو او تنھا يک شئی بود .در آن
دانشگاه او يک مرد بود .اين جو آزادی
توأم با حس انسانيت ،به کارگران جوان
حس مبارزه جويی می داد .در بازگشت
از سوربن ،کارگران جوان رنو با استفاده
از کوکتل مولوف به سازماندھی جھت
دفاع از خود ،در مقابل پليس پرداختند.
رھبران حزب کمونيست استقاده از
کوکتل مولوتوف را برعليه پليس ،ممنوع
اعالم کردند .وقتی دانشجويان به "بيالن
کورت" رسيدند ،مسنوالن حزب
کمونيست ،به کارگران چماق دادند که با
"تروتسکيست ھا" بجنگند .ھمزمان ،به
ما گفتند که اگر نيروھای پليس آمدند ،نه
تنھا از مبارزه خودداری کنيم ،بلکه ما
می بايد از کارخانه بيرون آمده و سر
خود را )با افتخار( باال بگيريم .در
تظاھرات دانشجويی ،ما آزادی داشتيم تا
با پرتاپ کردن سنگ با پليس مبارزه
کنيم .در تظاھرات اتحاديه کارگری
رسمی شعار اصلی از "اجتناب از
تحريک کنندگان" بود .در تظاھرات
دانشجويی ،ھر کس سنگی از زمين
برمی داشت ،يک رفيق محسوب می
گرديد".
ھمSSين کSSارگران رنSSو ،بSSه نکتSSه زيSSر ھSSم
اشاره کردند:
"دانشجويان به کارگران به عنوان
منظری از طبقه کارگر مبارز می نگرند
که بسيار با آنچه که به طور سطحی ديده
می شود تفاوت دارد .بسياری از
کارگران جوان ،در دانشگاه سوربن
عقايد تاريخی سنت ھای انقالبی را
بازيافته اند و شروع به استقاده از زبان
انقالبی کرده اند".

اما بھر حال ،ھمه کارگران مانند اين
کارگران جوان عکس العمل نشان ندادند.
تنھا يک اقليتی با دانشجويان انقالبی و
گروه ھای انقالبی تماس نزديک برقرار
کردند .اکثريت بسيار بااليی ھمواره تحت
نفوذ سازمان ھای سنتی ـو مھم ترين آنھا
حزب کمونيست و فدراسيون اتحاديه ھای
کارگريش ـ باقی ماندند.
اتحاديه ھای کارگری به پا می خيزند
اولين شماره نشريه "انسانيت" شنبه ١١
مه ،يعنی روز بعد از "شب سنگر"
بيرون آمد و به تظاھرات سه شنبه شب،
 ١٤مه ،دعوت کرد تا از "کاخ سنت
ميشل" تا "گار دو است" راھپيمايی کنند.
در آن روز شنبه نمايندگان اتحاديه ھای
کارگری  CGT ،UNEFو CFDT
مالقات داشتند .در نتيجه آن اعالم
اعتصاب عمومی در روز دوشنبه  ١٣مه
داده شد .نشريه انسانيت ،شماره
مخصوصی بيرون داد با عنوان
"سرکوب را متوقف کنيد".
رھبران اتحاديه ھای کارگری می
خواستند يک اعتصاب يکروزه به عنوان
تحفه بگذارند ـباز ھم يکی ديگر از
زنجير اعتصابات تحفه ای .اما جواب
کارگران در روز  ١٣مه ھيچ گونه
شباھتی به آن چه که رھبران اتحاديه ھای
کارگری می خواستند ،نداشت١٠ .
ميليون کارگر به خيابان ريختند .اين
تعداد چھار برابر تعداد کارگران شرکت
کننده در اعتصابات فرمايشی اتحاديه
ھای کارگری بود .کل کشور فلج شده
بود .در پاريس تظاھرات يک ميليون
نفری انجام گرفت .با مقاومتی که در
مقابل رھبری اتحاديه ھای کارگری شده
بود ،قرار بود که در تظاھرات ھيچ کس
پرچم سه رنگ بھمراه نداشته باشد .يکی
از ناظران فقط سه نفر را ديده بود که
پرچم سه رنگ را به ھمراه داشتند ،بقيه
پرچم سرخ حمل می کردند .اتحاديه
کارگری  CGTشعار "پول ،شارلوت" و
"از قدرت خريد دفاع کنيد" را دادند.
دانشجويان فرياد کشيدند "تمام قدرت در
دست کارکران"" ،قدرت در خيابان ھا
است"" ،رفقای ما را آزاد کنيد"" ،دوگل
ـ قاتل" و " ."CRS=SSشعارھای
کارگران اما نه شعارھای اتحاديه ھا بود
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و نه شعار دانشجويان انقالبی .شعارھای
اصلی آنھا "ده سال کافی است"" ،مرگ
بر حکومت پليسی"" ،ژنرال ،سالگرد
مبارک" .سپس تمام گروه ھا شروع به
خواندن شعر محزون "بدرود دوگل" را
کردند .بعد از آن ،ھمه دستمال ھای خود
را به ھوا پرتاپ کرده و اين بزرگ ترين
شادمانی را قدردانی کردند.
تفاوت ھای جديد سياسی را در نوع
شعارھا می توان يافت.
رھبران اتحاديه کارگری  CGTو حزب
کمونيست اميدوار بودند که اعتصاب و
تظاھرات يکروزه به عنوان سوپاپ
اطمينان به خوبی عمل کرده و پايان اين
مبارزه باشد .اما آنھا اين حساب را نکرده
بودند که کارگران اقشار مختلف به اين
صحنه مبارزه پيوسته و مطالبات خود را
دنبال کنند.
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مترو و اتوبوسرانی .اعتصاب به ميان
کارگران معادن ،کشتيرانی و خطوط
ھوايی "اير فرانس" و نظير آن کشيده
شد.

سئوال :تقريبا ً در ھمه جا ،کارگرانی که
در اعتصاب ھستند ،می گويند که تا آخر
خواھند ايستاد .برداشت شما از اين
موضوع چيست؟ اھداف شما چيست؟

روز  ٢٠مه اعتصاب عمومی ھمه جا را
گرفت .در اين مقطع ،حدود  ٩ميليون
کارگر در حال اعتصاب بودند .کسانی
که قبالً ھرگز اعتصاب نکرده بودند،
حاال برای اولين بار در عمر خود،
اعتصاب می کردند؛ کسانی مانند
رقاصان فولی برگرس ،فوتباليست ھا،
روزنامه نگاران ،زنان فروشنده،
تکنيسين ھا ....پرچم سرخ از تمام محل
ھای کار برافراشته شد .حتی يک پرچم
"سه رنگ" به چشم نمی خورد؛ سرپيچی
از بيانيه رھبران اتحاديه کارگری CGT
و حزب کمونيست که اعالم کرده بودند
"پالکاردھای ما ھم پرچم سه رنگ است
و ھم پرجم سرخ".

سگوی :اين اعتصاب به قدری قدرتمند
است که کارگران مسلما ً می خواھند
رضايت نھايی را در پايان راه اين
حرکت کسب کنم .منظور از "تا آخر"
برای ما کارگران اتحاديه ای به معنای
رسيدن به مطالباتی است که ما ھميشه
برای آن مبارزه کرده ايم ،ولی دولت و
کارخانه داران ھميشه از اجابت آنھا
اجتناب کرده اند" ...تا آخر" به معنی
افزايش دستمزد عمومی است .ھيچ
دستمزدی نبايد از  ٦٠٠فرانک در ماه
کمتر باشد؛ تضمين استخدام رسمی ،تقليل
سن بازنشستگی ،کاھش ساعات کار
بدون کاھش دستمزد و دفاع و گسترش
حق داشتن اتحاديه...

روز  ١٤مه کارگران "ھوانوردی
جنوب" در "نانت" اعالم يک اعتصاب
نامحدود را نمودند .آنھا کارخانه را
اشغال و رئيس آن را در دفترش زندانی
کردند) .نشريه انسانيت روز بعد از آن
سعی در ناديده گرفتن اين اتفاق نموده و
تنھا چند خطی بيشتر در باره اش
ننوشت(.
روز بعد ١٥ ،مه ،کارخانه ماشين سازی
رنو در "کليئون" اشغال گرديد.
روز  ١٦مه ،اعتصاب و اشغال اين
کارخانه رنو به بقيه کارخانجات رنو
سرايت کرد .در "بيالن کورت" اعتصاب
کنندگان مطالبات خود را اعالم داشتند:
ماھيانه حداقل  ١٠٠٠فرانک ،بازگشت
بالفاصله به کار و بدون از دست دادن
دستمزد برای  ٤٠ساعت در ھفته،
بازنشستگی در سن  ٦٠سالگی ،دستمزد
کامل برای روزھای اعتصاب ،آزادی
برای حق انتخاب اتحاديه کارگری در
کارخانه .اين مطالبات به دست تمامی
شرکت ھای بزرگ کشور رسيد.
سپس تمامی کارخانجات مھندسی،
اتومبيل سازی و ھواپيماسازی ،جای پای
کارگران رنو را گرفته و اعتصاب نموده
و کارخانه ھای خود را اشغال کردند.
روز  ١٩مه ،قطارھای شھری ،خدمات
پست و تلگراف فلج شد؛ ھمين طور
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سئوال :من می خواستم بپرسم که چرا
شما امروز اعالم يک اعتصاب عمومی
نکرديد.

رھبران ھر دو اتحاديه  PCFو CGT
بسيار واضح ،روشن کرده بودند که
خواھان محدود کردن جنبش به مبارزه
برای رفرم ھای اقتصادی ھستند تا از
مطرح کردن موضوع سرنگونی نظام
سرمايه داری جلوگيری نمايند.
روز  ١٧مه ،در يک مصاحبه
مطبوعاتی" ،سگوی" گفت" :اين
اعتصاب عمومی در حال رشد است،
بدون اين که ما خواھان آن بوده باشيم و
رشدش به مسئوليت خود کارگران است".
او البته کامالً درست می گفت ،چون
اعتصاب در ابعادی در حال رشد بود که
رھبران اتحاديه  CGTنه پيش بينی اش
را می کردند و نه آمادگی اش را داشتند.
شايد بھترين نمونه اين بيانيه ھا ،مصاحبه
سگوی با راديو و تلويزيون در روز ١٩
مه بود که روز  ٢نوامبر در "نشريه
انسانيت" ھم به چاپ رسيد:

جواب :اين سئوال جالبی است .در ظرف
 ٢٤ساعت گذشته بارھا از ما سئوال شده
است .خوب ،بسيار ساده است ،زيرا
اعتصاب عمومی در حال فرارسيدن
است ،بدون اين که ما مجبور باشيم
برايش دستوری بدھيم و کل آن تحت
کنترل خود کارگران است ،بدون وجود
نيازی به تصميمی از جانب رھبری
مرکزی .ما بيشتر ترجيح می دھيم که اين
امر تحت کنترل خود کارگران باشد...
سئوال :اگر اشتباه نکنم ،در اساسنامه
اتحاديه کارگری  CGTآمده که ھدف اين
اتحاديه برچيدن نظام سرمايه داری و
جايگزينی آن با نظام سوسياليستی است.
در شرايط فعلی ،ھمان طور که شما ھم
چندين بار گفته ايد شرايطی استثنايی و
مھمی پيش آمده است ،چرا اتحاديه اقدام
به گرفتن اين فرصت بی مانند جھت اين
ھدف نکرده است؟
جواب :حقيقت اين که اتحاديه به کارگران
اين درک از اتحاديه کارگری را می دھد
که به نظر ما بيش از ھمه انقالبی است و
ھدف نھايی اش حذف کارفرمايان و
کارمزدی است .حقيقت اين است که اين
مطالبه ،ماده اول اساسنامه ما می باشد.
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اين ھدف نيز ھدف بنيادين اتحاديه را
تشکيل می دھد ...اگر آنھا ]يعنی ديگر
احزاب چپی[ تصميم به مشورت با ما را
بگيرند ،اتحاديه ھای کارگری که
کارگران را نمايندگی می کنند ،در باره
چنين برنامه ای تصميم بگيرند CGT ،با
کمال ميل خود را متعھد به يک چنين
پروژه ای دانسته و سھم خود را در ميان
احزاب چپ به طور کامل انجام خواھد
داد تا پيروزی يک آلترناتيو دموکراتيک
در کشورمان تضمين گردد .به اين دليل،
به نظر من می رسد که به اين نحو منافع
کارگران و خانواده ھايشان تأمين خود
شد.
تحت فشار رويدادھا ،رھبران حزب
کمونيست و اتحاديه کارگری  CGTاز
ترس مترود شدنشان به وسيله توده
عظيمی از طبقه کارگر ،حتی در اقليت،
تصميم به حمايت از اين جنبش گرفته تا
به اين ترتيب بتوانند آن را کنترل کرده و
تحت انظباط خود در آورده و مسير آن
را منحرف کنند.
در آن روزھا ،به سختی می توانستی
روزنامه نگاری را در فرانسه بيابی که
به وضوح به اين مسئله پی نبرده باشد.
برای مثال روزنامه نگار "اوبزرور" از
پاريس وضعيت را اين گونه تشريح کرد:
در تمام فرانسه موجی از قدرت اجتناب
ناپذير طبقه کارگر ،آرام و فرمانبردار
کارخانجات ،بنادر ،معادن ،ترمينال ھای
خطوط آھن ،ترمينال ھای اتوبوسرانی و
دفاتر دسته بندی پستخانه ھا را در
برگرفته است.
قطارھا ،نامه ھا ،خطوط ھوايی عمالً فلج
شده اند .خطوط توليد مواد شيميايی،
فوالد ،آھن ،نساجی ،کشتی سازی و
گروھی از صنايع به طور کل خوابيده
اند.
نزديک به يک ميليون زن و مرد در
صنايع کليدی محل کار خود را اشغال
کرده و درھا را بسته اند .خيلی از
مديران نااليق در دفاتر مفروش خود
زندانی شده اند.
ھر ساعتی که می گذرد ،ابعاد بيشتری از
کشور فلج می شود و دستور آن از طرف
حزب کمونيست فرانسه و اتحاديه
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کارگريش  CGTآمده و توسط ساير
اتحاديه ھای کارگر دنبال می گردد .اين
نمايشی تحميلی از قدرت سازماندھی شده
کمونيست ھا است .آنھا داور وضعيت
ھستند .اگر دولت می خواھد معامله کند،
بايد با آنھا روبرو گردد.
تناقض در اين جا است که به نظر می
رسد که اتحاديه ھای کارگری کمونيستی
که قرار است "دولت گوليست" را به
چالش بگيرند ،خود با اين دولت
ھمسنگرند .آنان از جامعه موجود در
فرانسه حمايت می کنند.
نقطه عطف اين بحران ،پنجشنبه شب
پديدار گشت .در کمال پريشان حالی،
متصديان امر ،يعنی نه فقط دولت که
حتی بوروکرات ھای اتحاديه ھای
کارگری کمونيستی ،در تأييدش به
راھپيمايی دست زدند.
اين است اھميت حقيقی اعتصابی که در
سطح عمومی چپی و کمونيستی باشد.
حزب کمونيست ،مانند ژاندرام اقصادی
فرانسه ،جلوی ترافيک آن را گرفته
است .حزب می گويد" :ما اين جا را
اداره می کنيم".
حزب کمونيست ارتدوکس فرانسه تنھا با
چنين بسيجی از افراد خود ،می تواند،
تحريکات دانشجويی و ويروس ھای
انقالبی آن را ايزوله کرده و بر آنان فائق
آيد.
ادامه دارد

•

شاھکار شيوه ی استالينی
مصطفی شعاعيان

»مصطفی شعاعيان« نويسنده و متفکر
مارکسيست در سال  ١٣١٥در محله » آب
انبارمعير« )واقع در خيابان خيام( تھران
چشم به جھان گشود و در بامداد شانزدھم
بھمن  ١٣٥٤در خيابان »استخر« در
حاليکه به محاصره ی نيروھای ساواک
رژيم شاه در آمده بود  ،با فشردن دندان بر
كپسول سيانوری كه زير زبان داشت جان
باخت.
»شعاعيان« يکی از رھبران » جبھه ی
دموکراتيک خلق« بود که در خرداد
 ١٣٥٢به فداييان پيوستند .ھدف
»شعاعيان« از پيوستن به فداييان اين بود
که بتواند نظراتش را آزادنه در اين
سازمان به بحث گذاشته و گوش شنوا پيدا
کند .اما رھبری سازمان فدائی نه قادر بود
وارد مسائل تئوريک عميق گردد و نه
ظرفيت دموکراتيک برای پيشبرد بحثھای
نظری در درون اين سازمان وجود داشت.
در نھايت ،سران فداييان برای آنکه نوشته
ھای »شعاعيان« نتواند برديگر اعضايشان
تاثير بگذارد ،يکی از کادرھايشان بنام
»حميد مومنی« را مامور کردند تا به مقام
پاسخگويی به نوشته ھای »شعاعيان« در
آيد .اين فرد عمال در جواب به نوشته ھای
»مصطفی شعاعيان« دچار تناقض گويی
شد .نوشته ی زير بخش کوتاھی از يکی
از کتابھای »مصطفی شعاعيان« بنام »
پاسخھای نسنجيده به قدمھای سنجيده« است
که در جواب به »سازمان چريکھای فدايی
خلق« نوشته شده است.
******
ھنگاميکه از شيوه ی استالينی سخن گفته
می شود ،مقصود شيوه ی نوپيدايی در
تاريخ آدمی نيست ،مقصود شيوه ی
نوپيدايی در جنبش کارگری است؛ و
ھمچنين مقصود چنان شيوه يی است که
ادامه در صفحه ١٤
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کارل مارکس

رادمان روئين تن
روزھای ابتدايی
»کارل مارکس« در پنجم مه  ١٨١٨در
شھر » ترير« پروس چشم به جھان گشود.
پس از پايان دوره ی متوسطه در مدارس
شھر »ترير« ابتدا راھی شھر » بن« و
سپس به شھر» برلين« رفت .در اين
شھر به آموزش و مطالعه ی حقوق ،فلسفه
و تاريخ پرداخت .مارکس در دانشگاه
برلين ،سخت تحت نفوذ عقايد ھگل قرار
گرفت و به »ھگليست ھای جوان«
پيوست.
»ھگل« اعتقاد داشت که ھر چيزی در
اجتماع و طبيعت در يک روند تغيير و
تکامل دائمی ) بخوانيد ديالکتيک( قرار
دارد .گروه ھگليست ھای جوان با استفاده
از ھمين ايده ی ديالکتيک »ھگل« سعی
نمودند به نتايج راديکالی در مورد مسائل
اجتماعی برسند .آنان ھمچنين به نقد
بيرحمانه ی فلسفه ،مذھب ،تاريخ و اقتصاد
سياسی مبادرت کردند.
زمانيکه چند نفر از متفکران ھگليست و
راديکال )منجمله فوئر باخ( از دانشگاه
برلين اخراج شدند ،مارکس تحصيل
آکادميک را رھا کرده و وارد فعاليتھای
سياسی شد که تا آخر عمرش ادامه يافت.
نگارش مقاالت،
»مارکس« ضمن
جزوات و ويراستاری روزنامه ھای
راديکال ،با دفاع از دموکراسی خواستار
پايان بخشيدن به الم و رنج طبقات ستمکش
شد .در سال  ١٨٤٣زمانيکه او در پاريس
زندگی می کرد به انتشار روزنامه ی
انقالبی ی دست زد که بطور مخفيانه به
آلمان فرستاده می شد.
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سوسيا ليستھای تخيلی
در اين زمان ،تعداد بی شماری از
گروھھای کوچک سوسياليستی در اروپا
وجود داشتند .تقريبا تمامی اين گروھھا به
اشکال متفاوتی تخيل گرا بودند .آنھا در
تخيالتشان به ترسيم کمون ھای
سوسياليستی ی بی عيب و عار از ھر
مشکلی می پرداختند .مارکس در سال
با تمام انرژی به انتقاد
١٨٤٠
سوسياليستھای تخيلی پرداخته و به تکامل
نظرات خودش دست زد .او به جای آنکه
در تخيالت و ذھنياتش به ترسيم نقشه ايی
برای بنياد نھادن يک دنيای کامل و بی
نقص مبادرت کند ،شروع به مطالعه ی
دنيای واقعی نمود تا به کشف مکانيزم
ھای که سبب بھره کشی انسان از انسان
می شود ،دست يابد.
مبارزه طبقاتی
ھگل بر اين باور بود که جھان فقط انعکا
س ذھن ماست اما مارکس يک عقيده ی
بسيار معقول تری را ارائه داد؛ او معتقد
بود که ايده ھای ما انعکاس جھان ماست
که در خارج ذھن ما وجود دارد .مارکس
به جستجوی چيزی در جھان واقعی
پرداخت که سبب اين کشمکش ھا می شد.
او پس از کاوش بسيار دريافت که مسبب
کشمکش ھا» ،مبارزه طبقاتی«
اين
است که بين طبقات فرادست و فرو دست
درجريان است.
مارکس بر اين اعتقاد بود که با بررسی
تاريخ بشر در خواھيم يافت که سراسر اين
تاريخ خونين شامل جنگ بين قبايل،
گروھھا و طبقات مختلف بشر جھت کنترل
غذا ،مسکن ،سرمايه و قدرت سياسی
است.
صاحبان کارخانجات ،بانکداران و کال
سرمايه داران از طريق استثمار طبقه ی
جديدی بنام طبقه کارگر ،ثروتھای نجومی
و افسانه ايی را از آن خود کردند .اما
طبقه کارگر ھيچ محصولی نداشته و ندارد
که بفروشد؛ ھيچ دارائی ی که از طريق
آن به سود و منفعتی برسد دارا نيست .تنھا
راھی که اين طبقه می تواند از طريق آن
زندگی کند فروش نيروی کارش برای
گرفتن مقدار بسيار اندکی دستمزد است.

مارکس پيش بينی نمود که با گذر زمان
طبقه ی کارگر از نظر کميت رشد کرده و
به سازماندھی خودش مبادرت خواھد کرد.
بدون وجود طبقه کارگر ھيچ چيزی در
جامعه نمی تواند کار کند .بنابراين تنھا با
فعليت بخشيدن به نيروی بلقوه کارگران
قادر خواھيم بود که سيستم سرمايه داری
را سرنگون نمايم .طبقه کارگر تنھا
آلترناتيو عملی برای حقيقت بخشيدن به
رويای تخيلگرايان در جھت تغيير بنيادی
روابط نابرابر طبقاتی است.
کمونيزم
نتيجه ی آن چيزی که مارکس ترسيم کرد
اين بود که پراتيک انسانھا ،تنھا چيزی
است که می تواند آنان را به آينده روشن
رھنمون نمايد .او بدرستی نوشت" :
فيلسيوفان تنھا به تفسير جھان از طريق
راھھای مختلف می پردازند اما نکته ،در
عين حال ،بر سر تغيير آن ] از طريق
پراتيک[ است".
مارکس به ھمراه دوست فرھيخته ی خود
»فردريک انگلس« به نگارش »مانيفست
کمونيست« مبادرت کرد .قسمتھای
اعظمی از اين کتاب ھمچنان دارای اعتبار
است .در مانيفست ،مارکس و انگلس
جسورانه از آزادی زنان از کار بردگی
خانگی دفاع کردند .در مقابل ناسيوناليستھا
که کمونيستھا را به خيانت محکوم می
کردند ،مانيفست اينطور جواب داد که
کارگران ھمه ی کشورھا با يکديگر وجوه
تشابه بيشتری از مشترکاتشان با حاکمان
ملی سرمايه دارند  .مانيفست ،کمونيزم )
يا جامعه کمونيستی( را بعنوان يک ھدف
طبقه کارگر مطرح نمود؛ و ان يک جامعه
بی طبقه است که مردمش ديگر تمايلی به
رقابت و جنگ برای سھم بيشتر بردن
ندارند .اما اين جامعه کمونيستی نمی تواند
در عرض يک روز بنا نھاده شود .نخست،
طبقه کارگر بايد از طريق انقالب به طبقه
حاکم مبدل شده و سپس با استفاده از
نيروی بنيان کن خود مالکيت خصوصی
بر توليد را لغو و بطور تدريجی و
منصفانه ثروت را به سود ھمه تقسيم
نمايد .تنھا در اين صورت است که راه
برای محو طبقات  ،دولت و ارتش باز
خواھد شد.
مانيفست کمونيست با اين کلمات به پايان
می رسد " :کمونيستھا ھا از مخفی داشتن
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آرا و ھدف ھای خود بيزارند .آنان آشکارا
اعالم می کنند که ھدف ھای آنان تنھا از
راه سرنگون کردن تمام شرايط اجتماعی
کنونی از طريق توسل به زور ،تحقق پذير
است .بگذار طبقات حاکم از انقالب
کمونيستی بر خود بلرزند .پرولتاريا برای
باختن چيزی جز زنجيرھاشان ندارند.
برای بردن يک دنيا در برابر آنھا ست.
کارگران جھان متحد شويد! "
انقالب ١٨٤٨
ھنوز جوھر صفحات »مانيفست
کمونيست« خشک نشده بود که اروپا با
سيلی از قيام ھا و انقالبات روبرو شد .در
سال  ،١٨٤٨ما شاھد سرنگونی شاه
فرانسه و قيام توده ايی کارگران شھر وين
ھستيم .متاسفانه قيام کارگران بطور
وحشيانه سرکوب و مارکس نيز مجبور به
فرار به شھر لندن شد.
کتاب سرمايه
شکست انقالب  ،١٨٤٨باعث تقويت
مرتجعين و حاکميت سياھشان در
کشورھايی اروپايی گرديد ،بطوری که
جريان مبارزه ی طبقاتی روند آھسته تری
بخود گرفت  .اين مساله باعث شد که
مارکس جھت شناخت بيشتر از سيستم
سرمايه داری به نگارش کتاب ارزشمند
»سرمايه« که آناليز بسيار عميقی از
چگونگی کارکرد اين سيستم بود ،دست
بزند.
محتويات ارزشمند و مفاھيم علمی ی که
کتاب »سرمايه« داراست ،سبب شده که
مطالعه و درک ان به يکی از
ضرورتھای اصلی در مقابل فعالين
مارکيسيزم انقالبی تبديل شود .در اين
کتاب مارکس استثمار طبقه کارگر را نه
فقط بعنوان نتيجه ی اعمال غير انسانی
کارفرمايان بلکه بعنوان بخش الينفکی از
کل سيستم سرمايه داری ترسيم می کند.
در کتاب »سرمايه« ،مارکس نشان می
دھد که چطور سيستم سرمايه داری باعث
رشد طبقه کارگر از طرفی و رقابت و
اختالط بين سرمايه داران از طرفی ديگر
می شود .او ھمچنين در کتاب » سرمايه«
متذکر شد که سيستم سرمايه داری با
گرايش درجھت ورود به بحران ھای
ادواری عميق که باعث افت و عنان
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گسيختگی اقتصاد می شود ،فرصت ھای
انقالبی مناسبی را برای طبقه کارگر جھت
تغيير شرايط فراھم می آورد.

آموزش سوسياليستی

آموزش مقدماتی اقتصاد
رابعه مھدوی

روزھای واپسين
مارکس شخصا قصد داشت ساير جلدھای
سرمايه را که پيشتر در قالب دستنوشته و
يادداشتھای پراکنده بود برای چاپ ،تنظيم
و آماده کند ولی قبل اينکه او قادر به اين
کار شود ،در چھاردھم مارس  ١٨٨٣در
گذشت .مارکس ھمچنين با فعاليت پيگير با
جنبشھای نوپا و جوان کارگری –
کمونيستی که در » بين الملل اول« گرد ھم
آمده بودند ،سعی نمود که حزب کارگران
بين المللی را سازماندھی کند .علی رغم
تالش مستمر مارکس » ،بين الملل اول«
به علل متعددی از ھم پاچيد.
نظرات مارکس ھمچنان با عصر ما
مرتبط است!
صد وبيست و چھار سال پس از مرگ
مارکس ،سيستم سرمايه داری جھانی ھنوز
قادر نيست که ميزان بيکاری ،فقر،
گرسنگی و قحطی ،جنايت و تبھکاری،
تورم عنان گسيخته ،جنگھای قومی و
غيره را کاھش دھد.
در تمام نقاط جھان مبارزات طبقه ی
کارگر در جريان است .در اتحاديه ھای
کارگری ،احزاب کارگری ،کارخانجات و
مراکز صنعتی ،مدارس ،معادن و محل
ھای کار ،نيروھای جديدی به آھستگی در
حال گرد آمدن و آماده کردن خودشان
برای نبرد ھستند.
ايده ھای مارکس آينده ی بسيار پر اميد و
پرتحرکی را عرضه می نمايد و به ما
نشان می دھد که چگونه دنيای بھتری را
در واقعيت به تحقق برسانيم.
مارکس اگرچه از نظری فيزيکی در کنار
ما نيست ولی عقايد و آرای او تا زمانيکه
جامعه ی طبقاتی وجود دارد پابرجا و
جاودان است .نظرات مارکس بعنوان
راديکالترين ايده ھای بشری ،چراغ
راھنمای تمام انسانھای عدالت طلب و
برابرخواه در مبازراتشان خواھد بود.

•

قسمت اول:
طبقات حاکم و طبقات استثمار شونده
الف :طبقه ی استثمار شونده کدام است؟
در جوامع اوليه مرد و زن مستقيما ً در
توليد مادی يعنی پيدا کردن مواد غذائی
الزم برای ادامه ی حيات شرکت داشتند.
ھر آن چه که چيده ،صيد يا شکار می شد
فوراً به مصرف می رسيد و از اين رو
طبقات اجتماعی وجود نداشتند .چند صد
ھزار سال طول کشيد تا شگردھا به
آرامی رشد کردند )سنگ تراشيده،
صيقلی ،سالح ھای اوليه (...و کم کم
باروری کار باال رفت.
از اين زمان است که توليد از مصرف
فوری جامعه بيشتر می شود و نخستين
شکل اضافه توليد جامعه پديدار می شود.
)توضيح :آن چه که اضافه بر احتياج
توليد کنندگان توليد می شود ،اضافه توليد
اجتماعی ناميده می شود(.
پيدايش نخستين اضافه توليد اجتماعی
موجب کشف کشاورزی و دام داری شد
که اين دو به نوبه ی خود اضافه توليد
اجتماعی را ده برابر کرده ،و به آن تداوم
بخشيد .در نتيجه برای بخشی از جامعه
که اضافه توليد اجتماعی را متصرف می
شدند ،اين امکان به وجود آمد که تمام
فعاليت ھای توليدی خود را رھا کرده و
به تفريحات بپردازند .و اما مالکيت بر
اضافه توليد اجتماعی پديدار نمی شود،
مگر اين که توليد کنندگان زير فشار
گذاشته شوند.
به اين ترتيب دو پديده اجتماعی با ھم
نمودار می شوند .نخست ،پديده طبقه ی
حاکم که اضافه توليد اجتماعی را به
تملک خود در می آورد و دوم پديده
دستگاه قھر و جبر -که بعداً آن را دستگاه
دولتی خواھيم گفت -يعنی دستگاھی که
اين تملک را به وسيله زور تضمين می
کند .بنابراين کار توليد کننده بر دو قسمت
تقسيم می شود :اولين قسمت ،که "کار
الزم" گفته می شود ،محصول الزم را
توليد می کند ،يعنی الزم برای حفظ
توليدکنندگان .دومين قسمت ،که "کار
اضافی" گفته می شود ،توليد اضافی را
توليد می کند که طبقه حاکم برای حفظ
خود از آن استفاده می کند .مجموعه توليد

ميليتانت

شماره يک

کنندگان مستقيم ،طبقه تحت تسلط يا
استثمار شوند را تشکيل می دھند.
ب -مثال ھايی از جوامع طبقاتی
* جامعه برده داری :برده دار مالک
برده است و نيز مالک آن چه که برده
توليد می کند می باشد ،و در عوض به او
غذا ،لباس و آشيانه می دھد.
* جامعه فئودالی :خان مالک دھقانان
نيست .اما آن ھا برای خان بيگاری-
يعنی کار مجانی بر روی زمين -می
کنند .به طور مثال در مدت  ٦روز کار،
دھقان  ٣روز آن را روی زمين خود و ٣
روز ديگر را روی زمين خان کار می
کند .و در شکلی ديگر به خان بھره
جنسی می دھد يا بھره پولی که به تدريج
در طول تاريخ اھميت اين بھره پولی
)عشريه -ماليات( افزايش می يابد .در
مقابل ،خان دفاع و مواضبت از دھقان را
در برابر حمالت خوانين ديگر تضمين
می کند.
پ -پيSSSدايش يSSSک طبقSSSه سSSSرمايه دار يSSSا
بورژوا
اضافه محصولی که در جامعه بردگی به
وسيله ی برده دار ،يا در جامعه فئودالی
به وسيله خوانين انباشت می شد ،اساسا ً
مصرف شخصی خودشان بود ،اغلب به
مصرف وسايل لوکس می رسيد که گاھی
باعث انباشت ثروت بسيار زيادی می
شد .اما اين ثروت ھا به ضرر تمام
جامعه خرج می شد.
به خاطر زياده روی در مصرف و خريد
وسايل لوکس ،خوانين و ارباب ھا مجبور
بودند بيشتر و بيشتر از ربا خواران و
تجار استفاده کنند .رباخواران و تجار
بزرگ گروه جديدی از افراد ثروتمند
بودند که در جامعه بردگی و بيشتر و
بيشتر ،در جامعه فئودالی پديدار شدند.
اين ھا سرمايه دار بودند.
برخالف خوانين و برده داران ،بورژواھا
ثروت خود را به ضرر خود حيف و ميل
نمی کنند :آن ھا برای بيشتر کردن آن،
ثروت خود را در زندگی اقتصادی به
مصرف می رسانند .به طور مثال:
رباخوار پول قرض می دھد و در عوض
بھره می گيرد ،تاجر محصولی را می
خرد و با مقداری سود آن را می فروشد.
اين گروه را سرمايه دار می نامند.
)توضيح :ھر مقدار پولی که وارد زندگی
اقتصادی می شود )در مبادله( و بر مقدار
آن به وسيله ی سود افزوده می شود،
"سرمايه" ناميده می شود(.
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چيزی که زندگی جامعه را دگرگون می
کند -و سرنگونی رژيم فئودالی را تسريع
می کند -دخالت مستقيم سرمايه در
چارچوب توليد مادی ،يعنی برقراری
اولين مانوفاکتورھا و کارخانه ھاست.
باالخره ،از اين جا ،سرمايه داران وسيله
ای پيدا کردند تا اضافه توليد جامعه را
تحت تملک خود در آورند ،و موجب
پيشرفت عظيم برای جامعه شدند.
به چه صورتی تملک اضافه توليد
اجتماعی انجام می گيرد؟
اين مسأله را با جستجوی منشأ "سود"ی
که سرمايه دار صنعتی به دست می
آورد ،خواھيم فھميد .برای فھميدن اين
مسأله بر ما الزم است که ابتدا از نزديک
آن چه را که در بازار می گذرد ،بررسی
کنيم.

توليد کااليی
الف -کاال
در جامعه ی سرمايه داری کسی ثروتمند
است که زياد پول داشته باشد ...اما اين
پول به جز وسيله ای برای فراھم کردن
چيزھای مختلفی که اغلب "کاال" ھستند،
نيست .کاال يعنی محصولی که به قصد
مبادله و خريد و فروش در بازار توليد
شده اند .در نتيجه ،در اقتصاد سرمايه
داری ،قسمت عمده توليد ،توليد کااليی
است ،که در نھايت سازنده ثروت واقعی
است.
البته ھميشه اين طور نبوده ،در بعضی از
جوامع پيشين ،کسی ثروتمند بوده که برده
ھای زيادی داشته يا دارنده ی زمين ھای
وسيعی بوده )که دھقانان بی شماری
روی آن کار می کردند( .در نتيجه قسمت
عمده توليد بدون واسطه ی بازار به
منظور مصرف فوری بوده است.
)تذکار :در جامعه ی سرمايه داری
پيشرفته نشانه ھايی از توليد غيرکاالئی،
يعنی توليد برای احتياجات شخصی ھنوز
وجود دارد :خرده دھقانانی که محصول
توليد شده را خود به مصرف می رسانند،
توليد خانگی و .(...
ب -ارزش مصرف و ارزش مبادله
در بازار ،انسان خريد و فروش می کند.
کاالھايی را در مقابل پول مبادله می کند.
اما اين چيزی جز شکل مشتق شده از
معاوضه مستقيم اوليه نيست .در ابتدا
انسان می تواند از پول چشم پوشی کند و
مبادله کاال در مقابل کاال را در نظر
گيرد.
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برای اين که مبادله صورت بگيرد ،الزم
است که کاالھا قابليت مصرف داشته
باشند :گفته می شود که آن ھا ارزش
مصرف دارند .ارزش ھای مصرفی
متفاوتی با ھم مبادله می شوند :نامعقول
خواھد بود اگر يک کيلو شکر در مقابل
يک کيلو شکر مبادله شود ،برعکس،
م ً
ثال يک کيلو شکر با دو خودنويس
مبادله می شود ،ھر چند که "قابليت
مصرف" شکر و خودنويس قابل مقايسه
نيستند.
بنابراين در مبادله مفھوم مقدار پديدار می
شود :يک کيلو شکر را در مقابل دو
خودنويس می توان مبادله کرد ،نه ده يا
ھزار خودنويس .به حتم اگر شکر کمياب
باشد ،قانون عرضه و تقاضا ايجاب می
کند که من بتوانم در مقابل يک کيلو شکر
سه ،چھار ،ده يا بيشتر خودنويس بگيرم.
اما ،قانون عرضه و تقاضا روشن نمی
کند ،به طور متوسط در يک دوره
طوالنی ،اگر شکر و خودنويس ھردو به
مقدار فراوان در بازار موجود باشند،
چرا يک کيلو شکر را فقط با دو عدد
خودنويس می توانم مبادله کنم.
به بيان ديگر ،در مبادله بين دو کاال که
فرض می گيريم به مقدار فراوان وجود
دارند ،يک رابطه کمی برقرار می شود.
چيزی که ما آن را ارزش مبادله کاال می
ناميم .به طور مثال:
 يک کيلو شکر "ارزش" دو عددخودنويس ،و
 يک کيلو قھوه" ،ارزش" ده خودنويسرا دارد ،و غيره ...برای اين که به اين
شکل در مقايسه قرار گيرند ،الزم است
که اين دو کاال ميان ھم وجه مشترکی-
يعنی يک خصوصيت مشترک جدا از
ارزش مصرف -داشته باشند .آن تنھا
خصوصيت مشترکی که ميان ھمه ی
کاالھا ھست ،چيست؟ آن وجه مشترک
اين است که ھمه ی کاالھا ،نتيجه ی کار
انسان است و برای توليد آن ھا الزم به
مصرف مقداری کار بوده و اين مقدار
کار است که به طور غيرمستقيم در موقع
مبادله مقايسه می شود .و اين مفھوم است
که تئوری ارزش کاالھا بر پايه کار را
شرح می دھد.
توجه :ما چيزھايی را می توانيم با ھم
مقايسه کنيم که قابل مقايسه باشند کار بنا،
مستقيماً با کار نانوا ،قابل مقايسه نيست.
ھر کار مشخصی ارزش ھای مصرف
مختلفی توليد می کند .چيزی که مقايسه
می شود ،چيزی است که ما آن را کار
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تجريدی می ناميم .يعنی کار مصرف شده
به صورت مقدار انرژی بدنی )جسمانی-
فکری -عصبی .(...تازه ھيچ کااليی
عمالً به وسيله ی يک فرد تنھا توليد نشده
است .ھر کااليی نتيجه ی کار مجموعه
ای از کارگران است .از استخراج مواد
اوليه آن گرفته تا اتمام آن .تمام کاری که
در کاال مصرف شده ،بايد در ارزش کاال
در نظر گرفته شود .حتی فرسودگی
وسايلی که در توليد به کار گرفته شده و
توسط کارگران ديگری توليد شده است.
و باالخره ،بايد داده ھای فنی توليد را نيز
به حساب آورد و حد وسط فنون مختلف
به کار برده شده در يک دوره داده شده
را در نظر گرفت .در نتيجه ،چيزی که
در مبادله مورد مقايسه قرار می گيرد،
مقدار کار الزم به طور متوسط
)اجتماع ً
ا ،الزم( در شرايط اجتماعی و
فنی مشخص است.
قانون ارزش :ارزش يک کاال ،برابر
ً
اجتماعا ،الزم در توليد
است با مقدار کار
آن ،تذکر (١ :کار توليدی :ارزش ھای
جديدی توليد می کند :کار غيرتوليدی:
کارمندان ،معلمين و غيره...
 (٢در وضعی که فنون عالی عمومی
شده که اجازه توليد ھمان مقدار کاال در
مدت زمان کمتری را می دھد ،مقدار کار
اجتماعاً الزم نيز کم می شود.

ارزش اضافی
حال برای درک اين که چطور سرمايه
ای وارد توليد کااليی می شود و پس از
فروش کاالھای توليد شده به مقدار آن
افزوده می شود ،سالح ھای الزم را در
دست داريم .عقيده ای که فوراً به نظر
می رسد اين است که با ھمان روش
تاجر ،سرمايه دار صنعتی کاالھايی را به
زير ارزش می خرد و آن ھا را باالی
ارزش می فروشد به اين ترتيب سودی
حاصل می شود .در حالی که به ھيچ
وجه اين طور نيست.
سرمايه دار صنعتی آن چه را که برای
توليد احتياج دارد با ارزش اصلی خود
می خرد و کاالھای توليد شده را به
ارزش اصلی خود می فروشد ،و از اين
جا اين کارخانه دار سودی حاصل می
کند .پس از کجا اين سود حاصل می
شود؟
الف -يک کاالی ويژه :نيروی کار
سرمايه دار صنعتی چندين کاال برای
توليد می خرد:
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يک کارخانه ،وسايل کار ،چندين ماشين:
وسايل توليد
مواد اوليه
چندين کارگر
وسايل توليد ،در حين کار ،مقداری از
ارزش خود را به محصول تمام شده می
ً
کامال به
دھند .مواد اوليه ،ارزش خود را
محصول تمام شده می دھند.
در عوض ،کار يک خصوصيت واحد
دارد :توليد ارزش ھای جديد .سرمايه دار
صنعتی در واقع قابليت کار کردن ،توليد
کردن ،يعنی قابليت کار را می خرد.
چيزی که ما "نيروی کار" می ناميم و
سرمايه دار مالک محصول اين نيروی
کار يعنی کار مشخص انجام شده ،می
شود) .توضيح :نيروی کار مجموعه ی
کارھای جسمانی و فکری انسان است که
بايد در توليد کاالھای الزم به کار رود(.
ب -ارزش نيروی کار
مانند ھر کاالی ديگر ،ارزش نيروی کار
برابر با مقدار کار اجتماعا ً الزم در توليد
آن است .بھتر است گفته شود در تجديد
توليد آن ،زيرا که نيروی کار جزئی از
انسان است .يک بار که بوجود می آيد به
خاطر زنده بودن آن ،دائما ً احتياج به
بازسازی خود دارد .نه تنھا اين ارزش
برای تجديد نيروی کار کارگر ضروری
ست ،بلکه الزم برای خانواده اش ،برای
آموزش تخصصی فرزندانش ،که باالخره
يک روز در بازار کار جای گزين او می
شوند ،نيز ھست.
اين ارزش مانند ھر کاالی ديگر برحسب
احتياجی که کارگران خواستار رفع آن
ھستند ،اجتماعا ً مشخص شده است .در
حداقل آن ،اين ارزش می تواند برحسب
حداقل کاالھا و احتياجات فيزيولوژيکی
الزم برای تجديد توليد نيروی کار
ارزيابی شود .روی ھم رفته ،الزم است
عناصر تاريخی و اجتماعی خيلی مھمی
نيز به آن اضافه کرد :مثالً اکنون در
جامعه فرانسه ،احتياجات راحتی،
تعطيالت ،بھداشت ،تلويزيون ،و ماشين
شخصی و غيره !..در نتيجه ارزش
نيروی کار در طی تاريخ مطيع تغييرات
بسيار مھمی است .مزد ،قيمت نيروی
کار است :در نتيجه ،مزد به طور تقريبی
چيزی جز بيان پولی ارزش آن نيست.
پ -ارزش اضافی
کارگر توليد کننده در ھشت ساعت
روزش ارزشی مطابق با مصرف ھشت
ساعت نيروی کار خود بوجود می آورد.
ارزشی که از ھشت ساعت کار کارگر
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حاصل می شود ،چيزی بيشتر از آن چه
که کارگر برای قوت روزانه اش احتياج
دارد ،نيست.
مشخصاً خصوصيت ويژه نيروی کار
است که کار بيشتری از آن چه که کارگر
برای قوت خود الزم دارد عرضه می
کند )به اين دليل که کارگر از وسايل
توليد استفاده می کند که کاربرد کارش را
پی در پی باال می برد( .مرکز اقتصادی
ث .ژ .ث) .بزرگترين سنديکای کارگری
حزب کمونيست فرانسه( می گويد،
امروزه يک کارگر تقريبا ً ارزشی که ٤
برابر ارزش نيروی کار اوست ،توليد
می کند.
کارفرما ،به اين دليل که مالک وسايل
توليد است ،مالک محصول کار ،ارزش
نو حاصل شده نيز می شود .اين ارزش
نو برابر است با مدت زمان کار انسان
که بيشتر از ارزشی است که در ابتدای
روند کار فراھم شده است ،موقعی که
کارفرما کاال را در بازار می فروشد،
سرمايه اوليه خود ھمراه با ارزش اضافه
شده ای به اين سرمايه که ارزش اضافی
است ،بدست می آورد.
به بيان ديگر ،ھر روز کارگر  ٢ساعت
برای قوت خود ،يعنی برای رفع
احتياجات شخصی خود کار می کند و ٦
ساعت برای کارفرمايش ،يا صحيح تر
گفته شود ،برای طبقه ی سرمايه دار .ما
به خوبی ھمين تقسيم را ميان "کار الزم"
و "کار اضافی" "توليد الزم" و "اضافه
توليد" که طبقه حاکم مالک آن می شود،
ديده ايم و با نظير آن در جامعه فئودالی و
برده داری روبرو بوده ايم.
ت -زياد شدن ارزش اضافی
روش ھای مختلف سرمايه داری:
باال بردن زمان کار بدون باال بردن
دستمزد .دو ساعت کار اضافی در روز
به اين معناست ٦+٢ =٨ :ساعت کار
اضافی به انضمام ارزش اضافی
مربوطه .بدين سان ،در آغاز سرمايه
داری ،مدت زمان کار روزانه به طور
قابل مالحظه ای باال رفت .در دوره ی
ما ،حتی اگر ساعات کار اضافی بھتر
پرداخت شود ،ھميشه ساعات کار باعث
افزايش خالص ارزش اضافی می شوند.
در مورد زياد شدن شدت کار بدون اين
که شگرد شناسی تغيير کند ،نيز ھمين
است .کارفرما در  ٨ساعت ،محصول
 ١٦ساعت کار را بدست می آورد ...ما
اين جا متوجه سودی می شويم که
کارفرما از دست مزد می برد .در ھر دو
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مورد زياد شدن "ارزش اضافی مطلق"
است.
زياد شدن بارآوری کار :از طريق بھتر
کردن ابزار يا سازماندھی کار .اين به
معنای کم شدن "مدت زمان کار الزم"
است ،چون که ارزش اشيايی که برای
تجديد نيروی کار مصرف شده است ،کم
می شود .چيزی که ما آن را توليد
"ارزش اضافی نسبی" می ناميم.
ث -ارزش و قيمت
ارزش مبادله يک کاال از مبادله اش با
کاالی ديگر پديدار می شود و نمی توان
آن را بيان کرد مگر در رابطه با
کاالھای ديگر .به طور مثال :يک کيلو
شکر ارزش دو عدد خودنويس را دارد.
اين به اين معنی است که در شرايطی که
اقتصاد با برنامه وجود ندارد مبادله
کاالھا در بازار اين امکان را فراھم می
کند که زمان به طور متوسط الزم برای
توليد ھر کاال در مقايسه با ھم روشن
شود.
در نتيجه مقايسه ھر کدام از کاالھا بر
حسب ديگری امکان ندارد مگر اين که
تعداد آن ھا کم باشد .شکل ابتدايی مبادله
يعنی مبادله دو چيز با ھم ،نمی تواند در
موردی که کاالھا زياد ھستند استفاده
شود .به اين دليل که در ھر مبادله ،بايد
طرفين مبادله را پيدا کرد که کامال،
احتياجات مکمل يکديگر به خودنويس و..
شکر را داشته باشند .بدين سان خيلی
زود کاالی ويژه ای پديدار گشت که
ارزش مصرف آن وسيله بودن آن برای
مبادله است .و اين ممکن نيست مگر اين
که ھمه کس آن را به عنوان يک کاالی
معادل عمومی قبول کند :به بيان ديگر،
اين کاالی واسطه پول است.
اين کاال مانند ھر کاالی ديگری يک
ارزش مبادله دارد .بدين گونه است که
می تواند با تمام کاالھای ديگر مقايسه
شود .با گذشت تاريخ ،اين ارزش مبادله
تا قبل از اين که از فلزات گرانبھايی که
فاسد نمی شوند و به آسانی قابل تقسيم
ھستند باشد ،شکل ھای گوناگونی به خود
گرفته است )نمک ،نيزه ،گله چھارپايان
اھلی ،و غيره .(...از اين به بعد ،مبادله
بسيار آسان تر شد .زيرا ھر کااليی با
برقراری نسبت مبادله اش با پول رايج،
يعنی با "سکه" اين رابطه را به ھمين
طريق با کاالھای ديگر برقرار می کند.
بعدھا "نشانه ھايی" از فلزات گران بھا
)کاغذ ،پول ،حساب بانکی( جای گزين
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پول از فلزات گران بھا که ھمان نقش را
دارد ،شده است.
قيمت يک کاال بيان پولی ارزش مبادله آن
کاال است" :قيمت يک تيشه  ٣٠تومان
است" ٣٠ .تومان ارزش مبادله تيشه را
بيان می کند .قيمت ھا تغيير می کنند ولی
اين ،تغيير ارزش را ھمراه ندارد .زمانی
که به طور مثال ،در پايان بازار ،سبزی
فروشی ،سبزيش را ارزان می فروشد،
مدت زمان کار الزم برای توليد آن ھا
تغيير نکرده است .تغيير عرضه و
تقاضاست که قيمت را باال و پائين برده
است .اگر تقاضا باال رود بدون اين که
عرضه اضافه شود ،فروشندگان کاال
قيمت ھا را باال می برند .برعکس اگر
خريداران از خريدن کااليی روی گردان
شوند ،يعنی اگر تقاضا کم شود،
فروشندگان قيمت فروش خود را پائين
می آورند .قيمت ھا بدون اين که شرايط
توليد ،و در نتيجه ارزش ھا تغيير کنند،
تغيير می کنند.
بدين گونه ،قيمت که تنھا بيان ممکن
ارزش مبادله است ،با ارزش دائما ً در
تضاد است .جدايی ميان ارزش و قيمت
می تواند صورت ھای گوناگونی داشته
باشد .مثالً چيزی می تواند قيمت داشته
باشد ولی بدون ارزش مبادله باشد و يا
مانند کارھای ھنری که گاھی قيمت
زيادی دارند .اما سخن گفتن از "مقدار
کار اجتماعاً الزم" برای توليد يک تابلو
ھيچ مفھومی ندارد .جوھر تابلو يک کار
ھنری يگانه از يک قريحه يگانه است ،و
نمی تواند تجديد توليد شود .بدين سان
تابلو با ھيچ کاالی ديگر قابل مقايسه
نيست.
شرايط فروش توليدات اين امکان را می
دھد که کاالھا باالتر از ارزششان به
فروش برسند :انحصارطلبان اين عمل را
مرتبا ً با بدست آوردن "اضافه سود"
انجام می دھند .اما اين کار به طور
متوسط و در يک دوره ی طوالنی انجام
پذير است .اما انحصارطلبان به دليل
رقابت انحصارات ديگر و پديدار شدن
توليدات جايگزينی نمی توانند به طور
نامحدود "قيمت انحصارھا" را به کار
برند .به طور خالصه بايد به خاطر سپرد
که قيمت ،به طور تقريبی ،بيان پولی
ادامه دارد
ارزش است.

•

شاھکار شيوه ی استالينی
ادامه ی صفحه ٩

درست مغاير با ھمه اصول و ارزشھای
کمونيستی است و در عوض درست منطبق
با ھمه ی اصول و ارزشھای ضد
کمونيستی است .و مقصود از شيوه ی
استالينی ،عبارتست از يکچنان شيوه يی
که مرحوم استالين بنيانگذار شخصی آن
بود و عبارتست از جانشين کردن مسايل
شخصی بجای مسايل طبقاتی؛ جانشين
کردن پرونده سازی به جای حقيقت جويی؛
جانشين کردن تکفير به جای برخورد
مارکسيستی با انديشه ھا؛ تحريم کردن
اشخاص و نوشته ھايشان و در عوض ،در
اختيار توده قرار دادن پرونده ھای ساخته
شده عليه آن کسان؛ بھتان زدن به ھر
تنابنده يی که نظری متفاوت با نظر او
دارد ،بطوريکه ديگر کسی جرات نکند
حتی اگر ھم آن تھمت ھا را به ناحق
ميداند ،باز ھم نظر خود را ولو زير لفظی
باز گويد :فرود آوردن ھمه ی نيرو و توان
تبليغاتی خود بر روی يک موضوع و يا
يک شخص ويژه برای پايمال کردن آن و
در عوض بکار انداختن ھمه ی اين نيرو
برای برجسته کردن عکس آن؛ پرداختن به
خرده ريزھای پراکنده ی زندگی و گذشته
ھای اشخاص  ،که به ناچار با خطا نيز
آميخته است و نتيجه گيری قاطع از آنھا
برای زمان کنونی ،در حاليکه واقعيت
درست بوارونه ی آنست ...آری ،اين است
شيوه ی استالينی!
 ...شيوه ی استالينی از ھيچ خرده ريز بی
سرو تھی ھم برای پرونده سازی روگردان
نيست .حال آنکه ھر يک از رفتارھای
خودش صد پله ،ھزار پله ،صد کھکشھان
و ھزار کھکشان ضد انقالبی تر از آن
مستمسک ھای دادگاھان نظامی است ].به
نمونه ھای بسيار اندکی از انديشه ھای ضد
کمونيستی بنيانگذار سياستھای استالينی،
يعنی استالين توجه فرمايد[:
پرسش ] از استالين[ -شما برای سازمان
ملل متحد به مثابه ی وسيله ی حراست از
صلح جھان ،چه اھميتی قائليد؟
پاسخ ] از استالين[ -من برای سازمان
ملل متحد به مثابه ی وسيله ی جدی در
خدمت صلح و امنيت بين المللی اھميت
بسيار قايلم ،قدرت اين سازمان بين المللی
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در اين حقيقت )واقعيت( است که اين
سازمان بر اساس اصل برابری
حکومتھا ،نه اصل تسلط برخی از
حکومتھا بر ديگران استوار است ).(١
من ترديد ندارم که امکانات مسالمت آميز
نه تنھا تخفيف نخواھد يافت بلکه ممکن
است حتی افزايش يابد .کمونيزم در يک
کشور کامال ممکن است ،به ويژه در
کشوری مانند اتحاد شوروی ).(٢
پرسش ] از استالين[ -نظر دولت اتحاد
شوروی نسبت به حضور ناوگان آمريکا
در مديترانه چيست؟
پاسخ ] از استالين[ -بی تفاوت ھستيم.
پرسش ] از استالين[ -آيا روسيه در نظر
دارد که از اياالت متحده آمريکا وام
بگيرد؟
پاسخ ] از استالين[  -بله در نظر دارد
).(٣
پرسش ] از استالين[ -آيا بايستی اتحاد
شوروی و اياالت متحده ی آمريکا
سياست درازمدت مشترکی برای کمک
به خلقھای خاور دور اتخاذ کنند؟
پاسخ ] از استالين[ -به نظر من اگر
ميسر شود مفيد خواھد بود .بھرحال
دولت ما حاضر است سياست مشترکی را
درباره ی مسايل خاور دور با اياالت
متحده دنبال کند ).(٤
پاسخ ] از استالين[ ... -بگذار ما متقابال
سيستم ھای يکديگر را مورد انتقاد قرار
ندھيم ،ھر کسی حق دارد از سيستمی که
می خواھد ،پيروی کند .تاريخ خواھد
گفت که سيستم ما بھتر است .ما بايد به
سيستمی که مردم انتخاب کرده اند،
احترام بگذاريم ،و اينکه آيا اين سيستم بد
يا خوب است ،مساله ی است مربوط به
مردم آمريکا .برای ھمکاری ما به
سيستمھای مشابھی احتياج نداريم .ما بايد
به سيستم ديگری که مردم تاييد می کنند،
احترام بگذاريم .تنھا بر اين اساس است
که می توانيم ھمکاری را تضمين کنيم.
ما بايد از اين فاکت تاريخی آغاز کنيم که
دو سيستم مورد تاييد مردم وجود دارد.
اين پروپاگاند خواھد بود اگر ما يکديگر
را )بضرب( انتقاد دچار حواس پرتی
کنيم ).(٥
آنوقت يکچنين موجودی ديگران را به
اتھام عدول از مارکسيزم محکوم می کند.
کسی که سازمان ملل را می ستايد؛ کسی
که کمونيزم در يک کشور را اعالم می
دارد؛ کسی که نسبت بوجود ناوگان
آمريکا در مديترانه بی تفاوت است؛ کسی
که آماده است با امپرياليزم امريکا
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سياست مشترک درازمدتی را در خاور
دور پياده کند؛ کسی که سيستم امريکا را
سيستمی که مورد تائيد مردم ان است می
داند  ...چندان از مارکسيزم و کمونيزم و
طبقه کارگر دست شسته است که
مارکسيزم و کمونيزم و طبقه کارگر نيز
بايستی به يکباره از او دست شويد! و با
اين ھمه ،چنين کسی به جرم عدول از
مارکسيزم ھر چه از دھانش در آيد بھر
کسی که خوش دارد ،می گويد و ھر
کاری که از دستش بر آيد درباره ی ھر
کسی که ويرش گيرد ،انجام می دھد.
اينکه آنھايی که استالين به صالبه کشيده
است چه نسبتی با مارکسيزم و طبقه
کارگر داشتند يا نداشتند  ،امر ديگری
است .ممکن ھم ھست منحرف بودند و يا
نبودند .بھرو ،من اطالعات دقيقی که
بتوانم داوری کنم  ،ندارم .و اساسا سخن
بر سر آنھا نيست .سخن بر سر اين است،
کسی حق دارد ديگری را به جرم عدول
از مارکسيزم کيفر دھد ،که خودش در
کنار طبقه کارگر ،و نه در کنار
امپرياليزم آمريکا و ھر امپرياليست
ديگری قرار گرفته باشد .چنين موجودی
چگونه می تواند به جرم عدول از
ماکسيزم کسی را محکوم کند؟ چنين کسی
چگونه می تواند به جرم ) ھمکاری ( با
امپرياليزم کسی را کيفر دھد! آيا جز اين
است که در چنين مواردی  ،مارکسيزم
صرفا بمانند چماق تکفير ريايی به کار
رفته است؟
 ]...رفقای چريکھای فدايی خلق[ در
کتاب » شورش نه ،قدمھای سنجيده در
راه انقالب« اين کمترين را با آتشبار
»ايزم« ھای جور واجور ھو می کنند.
حال آنکه ھمه ی آن آتشبارھا ،ھمان
»ھو« ھستند .و »ھو« که از نظر
اپورتونيستی و استالينيستی يک توپخانه
ی نيرومند و افسانه يی است  ،از نظر
تاريخی با د است ،با د!
توضيحات:
(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦

مصاحبه با نماينده ی
»آسوشيتدپرس« ٢٢ ،مارس .١٩٤٦
مصاحبه با فرستاده ی روزنامه ی
»ساندی تايمز«  ٢٤سپتامبر .١٩٤٦
مصاحبه با »ھيو بی لی«،
»پرزيدنت يونايتدپرس« ٢٨ ،اکتبر
.١٩٤٦
مصاحبه با »اليوت روزولت«٢١ ،
دسامبر .١٩٤٦
مصاحبه با »ھارولدستاس ٢٩ ،اوريل
.١٩٤٧
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تقديرگرايی يا اراده گرايی
خردمندانه
اراده خردمند
در وبالگ بافنده روز دوشنبه ششم
فروردين ١٣٨٦دوست عزيز امين
قضايی چنين نوشت:
"عده ای احمق گمان می کنند که
تضادھای درونی سرمايه داری است که
او را نابود می کند" در صورتی که او
اعتقاد دارد که " :انچه پرولتاريا را به
عامل انقالبی مبدل می کند تضادھای
خود سرمايه داری  ،بحران ھا و بيکاری
ھا و بدبختی ھا نيست  ،بلکه يک
عقالنيت تاريخی است  :تصاحب ابزار
توليد .يک نمود سياسی است  :حزب
انقالبی برای تصاحب قدرت سياسی "
)نقل از يادداشت امين قضايی(
سوال اولی که از ايشان می شود اينست
که آيا چنين "احمق" ھايی ميان ما
جوانان مارکسيست انقالبی وجود دارند
که آغشته به انحرافات تقدير گرايی
باشند؟ اگر چنين است نقل و قول ھايی از
آنھا آورده شود.
سوال دوم اينکه آيا ايشان که از "حزب
انقالبی برای تصاحب قدرت سياسی"
صحبت به ميان می آورند -تنھا نمود
ارداه گرايی ميان ما ھستند؟
به انديشه ی من پاسخ به ھردو سوال باال
منفی است .نه چنين تقدير گرايی ميان ما
مارکسيست ھا انقالبی وجود دارند و نه
دوست گرامی امين قضايی تنھا فرد
معرف اراده گرايی است .اگر چنين
است؛ پس اختالف بر سر چيست؟
پيش از ارزيابی اختالف ميان ما بايد
ھمخوانی ھايی در تعاريف خود از اين
دو واژه داشته باشيم:
يک قياس تاريخی :منشويک ھا در سال
 ١٩١٧به يک چنين سمت گيری
اقتدارگرايی گرايش داشتند .بينش آن ھا
شبيه ديدگاه مارکسيست ھای اتريشی بود
که رھبر آن ھا اتو بائر به عنوان يک
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مارکسيست تقديرگرا به تاريخ پيوسته
است .بينش تقدير گرايانه تا حد زيادی
محصول "مارکسيزم" انترناسيونال دوم
بود که زير نفوذ کائوتسکی قرار داشت.
اين آئينی است که به شدت از گرايش
ھای داروينی و جبر گرايی مکانيکی
متأثر است .سوسياليست ھای پيرو اين
آئين با بروز انفجار انقالبی ،تنھا می
توانستند خود را به جريان اجتناب ناپذير
رويدادھا بسپارند.

اما؛ استراتژی بينش »اراده گرايانه« بر
اين انديشه استوار است که جريان
رويدادھا از پيش تعيين نشده ،ھر چند که
عوامل عينی )شرايط اقتصادی و
اجتماعی و سنت ھای تاريخی و
فرھنگی( تا حدی بر آن ھا تأثير می
گذارند .لذا عمل مشخص طبقات
اجتماعی )و مؤلفه ھای مھم آنھا( فعاليت
و سمت گيری دقيق احزاب و سران آن
ھا می توانند بر سير رويدادھا تأثير
بگذارند.
سوسياليست ھای پيروی بينش اراده
گرايانه از اين امکان آگاه بودند که می
توانند باعمل خود بر سير حوادث تاريخ
تأثير گذارند .اين بزرگ ترين دستاورد
بلشويک ھا بود ،و اين درس اصلی بود
که روزا لوکزامبورگ از رويدادھای
اکتبر بيرون کشيد .به خاطر ھمين بود که
او به انتقاداتش از لنين و تروتسکی لحنی
ماليم داد و با شور و حرارت به پشتيبانی
از انقالب روسيه پرداخت.
بنابر اين ،دو نگرش »تقدير گرايی« و
»اراده گرايی« از بنياد متفاوت ھستند،
اما نبا يد در تمايز آن ھا اغراق نمود .در
واقع ساده نگری در اين عرصه می تواند
به گمراھی بينجامد و تصميم گيری را
دشوار کند .افراط در اراده گرايی می
تواند ما را به ماجراجويی و توطئه گری
و زياده روی ھای بالنکيستی بکشاند:
تالش برای تصرف قدرت از جانب
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اقليتی که از حمايت اکثريت زحمتکشان
برخوردار نيست.
يک قياس تاريخی :جنبش ھای زير در
اين مقوله جای دارند :قيام اسپارتيست ھا
در ژانويه  ١٩١٩در آلمان ،قيام وين که
طی آن انقالبيون به رھبری بتلھايم سعی
کردند قدرت را در اتريش به دست
بياورند ،و ا زھمه مھم تر عمليات ماه
مارس  ١٩٢١در آلمان و کودتای حزب
کمونيست بلغارستان عليه استامبوليسکی
در سپتامبر  .١٩٢٣اينھا ھمه نمونه ھای
اراده گرايی نا بخردانه است .اما در
انقالب اکتبر  ١٩١٧بلشويک ھا آشکارا
از حمايت اکثريت پرولتاريا برخوردار
بودند .توده ھا خواھان تحوالت ريشه ای
و انقالبی بود )اراده گرايی خردمندانه(.
نتيجه اينکه :ضمن روشن کردن تمايز
ميان تقديرگرايی و اراده گرايی و مردود
اعالم کردن تقديرگرايی؛ ما بايد از اراده
گرايی نابخردانه پرھيز کنيم .اراده گرايی
نا بخردانه ای که حزب را جايگزين توده
ھا می کند .اراده گرايی نا بخردانه ای
"رھبران" و روشنفکران بی ارتباط به
جنبش کارگری را جاگيزين رھبران
عملی کارگری و جوانان می کند .اراده
گرايی نا بخردانه ای که انقالبات
زودرس را با شعارھای بی محتوا دامن
می زند و غيره.
اين شکل از اراده گرايی نابخردانه،
انحرافی است که متاسفانه برخی دوستان
و احزاب سنتی به آن مبتال شده اند.
کامنت در وبالگ بافنده
 ٧فروردين ١٣٨٦
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جنبش دانشجويی
و طبقه کارگر
کامران مزين
يکی از خصوصيات جنبش دانشجويی در
طول تاريخ اين بوده است که خود را به
عنوان نماينده طبقه کارگر جا زده
است.اين يک تصوير ھميشه عينی بوده
است که ھرجايی سخن از طبقه
کارگر است و يا سازمانی از طبقه
کارگر بوده بخش اعظم انھا
را دانشجويان تشکيل ميدادند..اين محور
بحث من است .البته ناگفته نماند که دفاع
دانشجويی از طبقه زير دست ھميشه
موجب نفع بردن کارگر از ان نميشود.
موجب اين نميشود کارگر به نيازھايش
برسد .ممکن است اين عالقه وکارگر
کارگر کردن جنبش دانشجويی تنھا
شخصی و صرف ھمين شعار باشد.
تنھا فاکتور گيری از کار زياد و مشقت و
رنجی باشد که کارگر ميکشدبی انکه
الترناتيو درستی در جھت منافع او ارايه
شود .شما در دانشگاه ميتوانيد دانشجويی
را ببينيد که بگويد من طرفدار کارگرم.
اين طرفداری و حمايت تنھا يک روی
سکه است .ممکن است طرف برای
عالقه به کارگر بخواھد مثل او بشود.
مثل او لباس بپوشد .مثل او دستھای پينه
بسته داشته باشد .در حالی که کارگر با
اين کارھا و تعدد کارگران و پرولتريزه
شدن کارگران به جايی نميرسد و در واقع
بازھم زنجير بردگی خواھد داشت .به ان
خواھم رسيد  .ولی در ابتدا اين خيلی مھم
است که دانشجويان روبه سوی طبقه
کارگر ميروند و اعتراضشان را در طبقه
کارگر جستجو ميکنند بی انکه شبيه
کارگر در نگاه اول باشند.اين ميتواند
مورد پرسش باشد که چرا دانشجو
خودش را وارد اعتراضی ميکند
که کارگر يک سوی قضيه است؟
دانشجو وقتی معترض بشود نميتواند
ميزان و ظرف اعتراضش را در کار
فرما و يا حاکميت پيدا کند.چون ھيچگاه
نميتواند در ساختاری که از خود بيگانگی
را شامل ميشود چنين به اگاھی و خود
باوری برسد.پس دست به ريشه ميبرد و
آن کارگر است .اين در حالی است که
دانشجو و يا جوان طرفدار طبقه کارگر
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ممکن است شبيه کارگر نباشد.طعم فقر
را نچشيده باشد .مثل او فکر نکندومثل او
لباس نپوشد و شايد در خالف جھت ان
حرکت بکندوممکن است از خانواده ای
مرفه بيرون بيايد و يا اگر از طبقه کارگر
باشد تا حاال احساس کارگری را به
صورت بدنی تجربه نکرده باشد.پس دليل
چيست؟
ميتوان نتيجه گرفت ان چيزی که کارگر
ويا يک دانشجو را به ھم نزديک ميکند
اين است که دانشجو معترض است و
کارگر عامل اعتراض!!!دانشجو ھميشه
معترض است .نسبت به شراسط روز
چون به بلوغ رسيده و ميخواھد بگويد
ميخواھد در جامعه تصميم بگيرد.
تبعيض و نابرابری را ميبيند و ميخواھد
اعتراض کند و اين اعتراض برای اين
وجود دارد چون کارگر محکوم است؟
چون کارگر در حال استثمار است.اگر
کارگر نباشد خيلی سخت است فکر کنيم
اعتراضی نيز صورت ميگيرد .حداقل ان
اعتراض ديگر معنايی ندارد .کسی که
ميفھمد ھم خود و جامعه در حال
ناماليمات است اگر فکر کند و اگر
ھميشه ھمين تيپ انتقادی را داشته
باشد در نھايت به اين ميرسد که قدرت از
ريشه وارونه است.عمده دليل مشکل
ھمين است و دانشجو نگاھش ھميشه
معترضانه است .ممکن است از خود
بيگانگی داشته باشد برای رفع ان نياز
دارد به کارگر رجوع کند .اين رجوع
اولين ديوارھای از خود بيگانگی و فرد
گريزی را از او ميرھاند .ھيچ چيزی جز
خود کارگر به دانشجو اگاھی نميدھد.
دانشجويی که اين را بفھمد بھتر از ھمه
بر مبانی جامع شناسی وقوف يافته
است .شخص وجود کارگر است که
اخالقيات و اگاھی را سبب ميشود.بدون
کارگر ھيچ چيز سرجای خودش
نيست.ھمه ميمانند که چه بکنند .ھمه به
انسانھای ھار تبديل ميشوند .چون نميدانند
که چگونه زندگی کنند .پس نياز است
دانشجويی که ميخواھد اعتراض کند و
ميخواھد نشان دھد که ميخواھد نقش
بازی کند و دوست دارد که بلوغ خودش
را نشان بدھد .روان پريشانيھا را از خود
برھاند نياز دارد به کارگر رجوع کند.
اگر نکند ھميشه و ھر اتفاقی بيفتد اگر
حاکميت کمی اصالح بشود باز ھم ميبيند
که چيزی کم دارد .باز ھم ميبيند که
ارضا نشده و عوامل خشم در او ھويدا
است .بسياری از ھمين جوانی که زمانی
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به دوم خرداد دل لسته بودند ديدند که باز
ھم معترضند .باز ھم تغييری رخ نداده و
ان ھنوز روان پريش و از خود بيگانه
ھستند.مشکل از چه بود؟بی شک مشکل
اين است که سيستم به کل خراب است.
رجوع به کارگر و مبانی حکومت
کارگری دوای دردی بود که بسياری
يافتند  .دارويی شفا بخش که ميتواند
بيماريھای انھا را دوا کند..
دانشجو ھنگامی که عامل خشم را پيدا
کرد بايد سعی کند ان را خشمگين کند .او
را پيشاھنگ يک حرکت اعتراضی
نمايد.کارگر خود پيشاھنگ اعتراضی
ميشود در حالی که ابتدا خودش نميدانسته
درک ان را نداشته يکی ديگ متوجه
ميشود او را اگاه ميکند.کارگر به ھمان
اندازه که نامش سبب اگاھی فرد ديگری
ميشود خودش نياز مند اگاھی است.
دانشجويان و يا زنان و جوانان بايد
اعتراض خودشان را در کارگران متوجه
بشوند و کارگر نيز قدرت خويش را از
انھا متوجه شود.يک رابطه متقابل و
پيچيده و البته جالب سبب ميشود
اعتراض سامان يابد
ھنگامی که اين درک و اين فھم شکل
بگيرد ان چه ميماند اين است که چگونه
بايد با يکدگير در ارتباط باشند .بايد
مشخص کنند از يکديگر چه شناختی
دارند؟ تا کجا ميتوانند با ھم باشند؟ در
چه زمينه ھايی نياز به ھمکاری دارند و
سواالتی ديگر اينجا شکل ميگيرد .شايد
در نگاھی اين چنين فرض بشود که يا
دانشجو بايد کارگر بشود و يا کارگر بايد
دانشجو و روشننفکر بشود.اين دو تعريف
به شدت غلط است.کسی که ميگويد يک
فعال مبارز بايد پرولتريطه بشود تا درک
کند که کارگر چه ميکشد وگنه مبارز
خوبی از اب در نم ايد دارد عمر سرمايه
را زيا ميکند .دارد زنجيرھای بردگی را
بيشتر ميکند.يک فعال طرفدار کارگر
نيازی به چنين مسايلی ندارد .او خود
ميداند که بايد برای حل اين مشکل به
اگاھی کارگر کمک کند تا بگويد که تو
در حال بردگی ھستی؟ نه انکه خود برده
مزدی بشود.به ھمان ترتيب اين شعار که
کارگران جھان روشنفکر بشويد
دارد نظام سرمايه داری را رنگ و
لعاب ميبخشد .اين شعار رفرميستی و
سنديکاليستی ميخواھد رنگ زيبايی به
اسارت بدھد و او را در ظاھر و حرف
از بردگی نجات بدھد د ر حالی که تا
ھنگامی که کل سيستم وارونه نشوند
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زنديگ متمدنانه برای کارگر وجود
ندارد .کارگر مزدی ھمچنان برده مزدی
است .چه روشنفکر بشود و چه نشود.
ارتباط دانشجو و کارگر از اين حرفھا
نميتواند عبور کند بلکه بايد پيوندھايشان
به اعتراض بينجامد .اعتراضی در کنار
ھم با شعارھايی شبيه ھم با اين تفسير که
ھر شعار ازاديخواھانه ای از طبقه
کارگر عبور ميکند.کسی که ازادی
ميخواھد و يا حتی برابری زن و مرد
ميخواھد شايد با تفسير دموکرات مابان و
ليبرالھا اينھا شعارھايی بورژوازی و
دموکراتی باشند ولی در اصل اينھا ھمه
وقتی جود دارند که حاکميت طبقه اقليت
و استثمارگر بر استثمار شوندگان پايان
پذيرد.پس ما ميتوانيم در ھمه حال به
طبقه کارگرو سوسياليسمر جوع کنيم
.چون ازاديخواھيمان در گروی نيازھای
اين طبقه است .ھر شعاری مستقيم و غير
مستقيم به طبقه کارگر ارتباط دارد پس
اتحادی ھميشگی در کنار کارگران نياز
است .اين گاه که از خود بيگانگی ھايمان
را پايان بپذيريم در گروی پيوند با طبقه
کارگر است .و اين نياز به اگاھی دارد که
کارگر را خبر کند و اين دست فعالين
کارگری و دانشجويی و حزب طبقه
کارگر را ميبوسد .يک حزب يک فعال
اجتماعی و کارگری و دانشجويی بايد از
ھرکانالی با کارگر در ارتباط باشند.
ارتباطھای تو در تو و برنامه ريزی و
کمکھای معنوی و شرکت در تجمعات و
اعتصابات کارگری فراھم کردن
ميتينگاھی يی در دانشگاه برای کارگران
و رساندن صدای انان در سطح بين
المللی و سردادن شعارھای کارگری و
سوسياليستی و خواستار شدن مجمع
عمومی و شورا و سنديکا برای
کارگران از وظايف جريانات
دانشجويی و يا يک حزب طبقه کارگر
است .کارگران نياز به اگاھی اين افراد
دارند .تا ھنگامی که بورژوازی کارگران
را از ھر نظر چه فکری و عملی دچار
بيماريھای روحی و روانی و از خود
بيگانگی کرده است بسيار سخت است که
خود کارگران به ان وقوف يابند .و انھا
نميتوانند بدون کمک گرفتن از طرفداران
بر حقشان که خواستار تغييرات اساسی
عليه وضعيت موجود ھستند به
پيروزی برسند.
 ٨ارديبھشت ١٣٨٦
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روز جھانی کارگر
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به قتل ،دستگير شدند و سخنرانان تجمع
چھارم مه يعنی پرسونر و فيلدن ھم
بازداشت گرديدند.
اسامی دستگير شدگان از اين قرار بود:
اسکار نيبه ،اگوست اسپايس ،جورج
انگل ،آدلف فيشر ،لويس لينگ ،ميکاييل
شواب.

دادگاه فرمايشی

» اول ماه مه« يادآور حادثه ای است که
در سال  ،١٨٨٦در شيکاگوی آمريکا،
رخ داد .در اين روز ،پليس به صفوف
 ٣٦٠ھزار نفری کارگران که خواھان
ھشت ساعت کار بودند ،شليک کرد و
شش کارگر را به خاک و خون غلطاند.
سه روز بعد از جنايت »اول ماه مه« يک
تظاھرات اعتراضی در شيکاگو برگذار
شد .محل تجمع ،توسط دويست پليس
مسلح که تحت فرمان کاپيتان »وارد«
بودند ،اشغال گرديد .پس نوبت سخنان
»آلبرت پارسونز« رسيد .صحبتھای »
فيلدن« تقريبا به آخر رسيده بود که پليس
به بھانه خاتمه ی تجمع به حرکت در آمد
و خواستار پراکنده شدن معترضين شد.
اما سخنران از محل تريبون اعالم کرد
که اين يک تجمع آرام است و بايد ادامه
يابد .اين خواست با مخالفت »وارد«
روبرو گرديد و با واکنش مامورين پليس
مواجه شد.
در ھمين اثنا بود که ناگھان يک بمب در
بين عوامل پليس منفجر گرديد .نتيجه اين
انفجار ،شليک ديوانه وار سربھای داغ
مامورين پليس بود .در اين جريان ،ھفت
پليس کشته و  ٥٠تن زخمی شدند.
تا امروز روشن نگرديد چه کسی بمب را
پرتاپ کرده بود .بسياری معتقدند که
ابتکار اين عمل با صاحبان سرمايه بوده
است .ولی بھر ترتيب ،اين بمب بھانه را
برای تھاجم به جنبش کارگری آمريکا
فراھم کرد.
نشريات اپوزيسيون ضبط و مصادره
شدند ،تعقيب پليسی فعالين کارگری آغاز
گرديد ،شش آنارشيست بعنوان مضنونين
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دادگاه پرونده» ،گرينل« به شکل
مضحک و با بھره گيری از شھادت
شاھدانی که با ارعاب و رشوه تراشيده
شده بودند ،خواستار اعدام دستگيرشدگان
شد .اما پس از آنکه شش تن ياد شده
اثبات کردند که در زمان انفجار بمب در
محل حضور نداشتند ،دادستان
دادخواستش را ،اين بار ،تحت نام »
عوامل اغتشاش« به جريان انداخت .در
واقع ،قرار بود تا اينبار آنھا را به جرم
ايراد » سخنان تحريک آميز« محاکمه
کنند .آنھا متھم بودند که با بيان حرفھای
شورانگيز ،بطور غير مستقيم ،اسباب
قتل مامورين پليس را فراھم کرده اند.
دادستان در خطابيه ای که روز به ھيت
منصفه ايراد کرد ،عمال اظھار داشت که
وظيفه اين دادگاه نه رسيدگی به جرم يا
بی گناھی دستگيرشدگان بلکه صدور
حکم اعدام به منظور حفظ ثبات سيستم
موجود است ":دستگير شدگان حاضر
متھم به قتل ھستند .اما گناھشان بيشتر از
آن ھزاران تنی که پشت سرشان بودند،
نيست .ولی فقط اين عده دستگير شدند
چرا که رھبران ھستند .محکوميت آنھا
بمنزله نجات جامعه است .در واقع اين
دادگاھی عيله آنارشيسم است .با صدور
حکم اعدام اين ھشت نفر ،شما بواقع
نھادھای سيستممان را نجات می بخشيد.
اينھا رھبران ھستند .برای عبرت سايرين
مجازاتشان کنيد".و چنين شد که دادگاه
در مورخ  ،١٩٨٦-١٠-١٥رای به اعدام
ھفت نفر از دستگير شدگان داد .اسکار
نيبه اگر چه از چوبه دار جان سالم بدر
برد اما به  ١٥سال زندان محکوم شد.
پس از آنکه سرمايه توانست کمربند
امنيتش را بامھر نھاد قانونيش قانويت
بخشد ،وکيل مدافع محکومين به نام »
کايتان بالک« تالش جديدی را برای
دادرسی مجدد آغاز نمود .برای از
سرگيری محاکمه و به جريان انداختن
مجدد پرونده ٥٠ ،ھزار دالر جمع آوری
شد .اما دادگاه عالی » ايلينويز« از

رسيدگی مجدد پرونده ا متناع نمود و تنھا
به تقليل حکم فيلدن و شواب ،آنھم از
اعدام به زندان ابد اکتفا نمود .به اين
ترتيب ،پنج طناب دار آماده شد که انتظار
محکوم شدگان را می کشيد .اما روز قبل
از اجرای حکم اعدام ،لوئيس لينگ٢٣ ،
ساله ،خودکشی کرد .او گلوله ای را در
ميان دندانھايش گذاشت و به کمک شعله
شمع منفجرش نمود.
باالخره ،حکم اعدام چھار تن باقی مانده
به اجرا در آمد .در روز به خاکسپاری
اين جان باختگان ،علی رغم ممنوعيت
تظاھرات ١٥٠ ،ھزار نفر شرکت کردند.
شرکت کنندگان با حمل پرچمھای سرخ و
با خواندن آوازھای انقالبی ،ممنوعيت
تظاھرات و حضور پليس سرکوبگر را
به ريشخند گرفتند و خاطره ی
قربانيانشان را گرامی داشتند.

افشای محاکمات
شش سال بعد از اين ماجرا ،يعنی در
سال  ،١٨٩٣در جريان انتخابات
فرمانداری ،يک دموکرات ثروتمند بنام
»آلتگرد« اعالم کرد که در صورت
انتخاب شدن وی به فرمانداری ،مساله
دادگاه جان باختگان واقعه چھارم مه را
مجددا به جريان خواھد انداخت .آلتگرد
انتخاب شد و به قولش نيز وفا نمود.
نتايج بررسيھای به عمل آمده ،تکان
دھنده بود .پرونده ھای زيادی راجع به
رشوه ھای داده و گرفته شده منتشر
گرديد و پرونده ھای کذايی زيادی افشا
شد که نتيجتا ،آزادی شواب و فيلدن را به
ھمراه داشت.
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گزارش ھای دفاعی

کارگران ايران تنھا نيستند!

تظاھرات در ھامبورگ

برای حمايت از کارگران و زحمتکشان
)معلمان؛ زنان و دانشجويان( ايران در
مقابل تھاجمات و حمالت حاميان دولت
سرمايهداری ايران ،به حقوق اوليه
دموکراتيک شان؛ ما امضا کنندگان زير
با ترتيب فعاليت ھايی در حمايت از
کارگران ايران با صدای رسا اعالم می
کنيم» :کارگران ايران تنھا نيستند!«

تظاھرات در لندن
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* پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيکی،
دستگيریھا؛ کشتار و شکنجه کارگران و
زحمتکمشان در کارخانهھا و محالت
زحمتکشان.
* آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان
سياسی و رفع کليه اتھامات از منصور
اسالو و تمامی دستگير شدگان زن و
معلمان و دانشجويان در تظاھرات اخير.
در  ٢٩اسفند  ٢٠) ١٣٨٥مارس (٢٠٠٧
حمايت از کارگران و زحمتکشان در
سطح بينالمللی ،نسبت به توان و
امکانات و نيروی خود در اشکال مختلفی
نظير تظاھرات در مقابل سفارتخانهھا و
کنسولگریھای دولت جمھوری اسالمی
يا ھر مکان مناسب ديگر ،ترتيب جلسات
به زبانھای محلی ،مصاحبهھای راديويی
و تلويزيونی و مطبوعاتی ،جمعآوری
کمک مالی برای کارگران ،مراجعه به
اتحاديهھای کارگری برای جلب حمايت و
ھمبستگی و غيره ،انجام خواھيم زد .ما
تالش خواھيم کرد که وسيعترين حمايت
و ھمبستگی کارگری را در سطح جھانی
را در دفاع از کارگران ايران جلب کنيم.
دوستان،ھمطبقهایھا و رفقا

ما از تشکيل اتحاد عمل سراسری
کارگران و دانشجويان و زنان برای
مقابله متحدانه عليه نظام سرمايه داری
حمايت می کنيم.

اول ماه مه  ٢٠٠٧لندن

تظاھرات در مکزيکو سيتی

ما از اطالعيه اعالم موجوديت »شورای
ھمکاری تشکلھا و فعالين کارگری« در
راستای اتحاد عمل سراسری کارگری
حمايت می کنيم.
ھدف ما حمايت از کارگران و
زحمتکشان ايران است که مورد ارعاب
و توھين و کشتار سرکوبگران نظام
سرمايهداری قرار گرفتهاند .ما خواھان
تحقق نکات زير ھستيم:
* احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله
حق اعتصاب؛ حق ايجاد تشکل مستقل
کارگری؛ حق بيان و تجمع ؛

اين اطالعيه را امضا کنيد و سازماندھی
بينالمللی در حمايت از کارگران و
زحمتکشان را با ھم آغاز کنيم.
 ٢٩اسفند را به روز حمايت از کارگران
و زحمتکشان ايران مبدل کنيم .بگذاريم
صدای کارگران و نيروھای مترقی جھان
در ھر کارخانه و محل کارگری و
شھرھای کردستان شنيده شود که:
»کارگران ايران تنھا نيستند!«
kargaran_tanha_nistand@yahoo.com

ھماھنگ کنندگان:
 شبکه ھمبستگی کارگری کميته اقدام کارگری )ايران(International Marxist Tendency

اول ماه مه،روز جھانی
كارگر را ھر چه باشكوه تر
برگزار كنيم!
كارگران و مردم آزاديخواه:
با نزديك شدن اول ماه مه ،بار ديگر طبقه
ی كارگر فرياداعتراض اش را بلندتر سر
می دھد .در شرايطی كه شکاف طبقاتی در
جامعه ی ما روز به روز افزايش می يابد
و فقر و بيكاری بيداد می كند ،در شرايطی
كه كارگران دسته دسته از كارخانه ھا
اخراج می شوند و قراردادھای موقت و
سفيد امضاء را به ما تحميل می كنند ،به
استقبال برگزاری اول ماه مه می رويم.
حداقل دستمزد تعيين شده حتی كفاف
ابتدايی ترين مايحتاج زندگی ما كارگران
را نمی دھد .اما از سويی ديگر سرمايه
قبل استثمار ما ،ثروت ھای
داران از ِ َ
ميلياردی را بر روی ھم انباشت می كنند و
بر حساب ھای بانكی خود ارقام نجومی
اضافه می كنند ،در آستانه ی اول ماه مه،
ما در اعتراض به ھمه ی اين فجايع كه با
گوشت و پوست خود آن را لمس می كنيم،
از ھمه ی كارگران در سراسر كشور می
خواھيم روز كارگر را به طور مستقل و
ھر چه باشكوه تر برگزار كنند.
ما نيز در تداوم اعتراض مان روز كارگر
به خيابان ھا خواھيم آمد وھمصدا با ديگر
ھم طبقه ای ھای مان بر تداوم مبارزه پا
فشاری کرده  ،ھمبستگی خود را با طبقه
ی كارگر جھانی اعالم خواھيم کرد.
شورای ھمكاری تشكل ھای
و فعالين كارگری
١٣٨٦/٢/٤
كميته پيگيری ايجاد تشكل ھای آزاد
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گزارش تظاھرات اول ماه
مه تھران
حدود پنج يا شش ھزار کارگر بودند.
اينجا استاديوم ورزشی شيرودی است که
اين تعداد کارگر را در خود جا داده است.
خانه کارگر با روش پا خورده خود برای
متفرق کردن کارگران ،مانند سال پيش
آدرس تجمع را در جايی معرفی ميکند و
مراسم را در جايی ديگر برگذار ميکند!
تا ھمه متوجه شوند مراسم اصلی در کجا
برگذار ميشود ،طبيعی است که تعداد
زيادی در بين راه منصرف شده و
برميگردند.
با اينحال اين تعداد جمعيت در ورزشگاه
تجمع کردند و خانه کارگر تريبون را در
اختيار داشت .جالب اينجاست که تريبون
را در مکانی باالتر از سطح عمومی
قرار داده بودند و برای رفتن به باال الزم
بود که عمليات آکروباتيک صورت گيرد.
آنھم با تعداد زيادی از ماموران
اطالعات ،تا مبادا کارگری به پشت
تريبون راه پيدا کند!
کارگران بيکار خشمگين صدای
سخنرانان را قطع ميکردند و صدای انبوه
کارگران در پائين عصبانيت صادقی و
محجوب را دو چندان می کرد.
روبروی درب اصلی صدای يکپارچه و
محکمی تمام توجھات را به خود جلب
می کرد .آنھا چه کسانی بودند که اينگونه
خشمگين در روز خود با فريادی بلند
زندانی سياسی آزاد بايد گردد» ،محمود
صالحی آزاد بايد گردد« سر ميدادند؟
آنھا کارگران شرکت واحد بودند که
متشکل در سنديکای مستقل خود فرياد
حق طلبانه خود را با رسا ترين صدای
خود به ھمراه خشم فروخورده خود سر
ميدادند.
در فاصله کوتاھی فعالين کارگری متحد
آنھا و در قدمھای بعدی به سوی تريبون،
عده قابل توجھی از کارگران ،چنان
اتحادی با آنھا برقرار کردند که توانست
بالفاصله کل مراسم را تحت الشاع خود
قرار دھد.
شعار يکپارچه سخنران اسالو ،سخنران
اسلو ،عصبانيت بااليی ھا را افزايش
داده بود و به ھمين دليل يک فرد
اطالعاتی پست نگھبانی خود در آن باال
را ترک کرده و به سوی منصور اسالو
به قصد ضرب وشتم آمد که نتواست
کاری از پيش برد .تريبون به دست
کارگران مستقل نيافتاد اما بااليی ھا ھم
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نتوانستند مراسم خود را اجرا کند .آنھا
مرتب ھووو شدند .بعد از قرائت ھر
يک بند قطعنامه ھوو شدند .صدای
شعارھای »کارگر دانشجو اتحاد
اتحاد«» ،کارگر معلم اتحاد اتحاد«،
»مرگ بر حامی سرمايه دار« ،قرارداد
موقت ملغی بايد گردد ،نگذاشت مراسم
در دست خانه کارگری ھا بماند.
کارگران پر خروش به سوی درب
خروج رفته و شعار ھا مستقل خود را
سر ميدادند .نيروی انتظام سرمايه وقتی
ديد اين آتش ھرچه بيشتر شعله ور تر
ميشود ،آمدند که يکبار ديگر به
کارگران بگويد که حامی سرمايه داران
و فقط به منظور سرکوب جنبش
کارگران مسلح ميشوند .آنھا با باتوم
ھايی که از ماليات کارگران تامين
ميشود به جان ماليات دھندگان افتادند.
صفوف متحد کارگران از ديوار
پليسی عبور می کرد و به جلو ميرفت.
سرکوب اوج می گرفت .يک کارگر به
قدری مورد ضرب و شتم قرار گرفت
که دوستانش او را با برانکارد به
اتوبوس خود بردند.
کارگران مبارز به اھداف خود رسيده
بودند ،پس خود خواستند و تصميم
گرفتند مراسم را به پايان برند .آنھا با
غرور جانانه و افتخار ناشی از اتحاد و
کسب اعتماد به نفس محل تظاھرات را
ترک می کردند.
در اين لحظه بود که شکار پليس آغاز
شده و افراد شناسايی شده را تعقيب
کرده و در جای خلوت دستگير می
کردند .تعدادی دانشجو و يکی از
کارگران سنديکای شرکت واحد
دستگير شدند ،دانشجويان آزاد اما در
مورد کارگر دستگير شده تا لحظه
تنظيم گزارش خبری از آزادی وی
نرسيده است .ضمنا ً در مسير مترو به
منصور اسالو حمله کرده برای
دستگيری وی که با مقاومت متحدين
خود مانع دستگيری شدند.
کارگران برای جشن روز خود در
ساعت مقرر بعد از ظھر به محل
برگذاری مراسم رفتند که با در بسته
روبرو شدند .آنھا نبايد روز خود را
جشن بگيرند و تو گويی در اين روز ھم
بايد عزاداری کنند!
عده قابل توجه ای از کسانی که برای
مراسم بعد از ظھر آمده بودند پشت در
بسته نشستند و تا ساعت مقرر با بستنی
و شيرينی و بحث ھا و گفتگو ھای بين

خود در مورد مراسم امروز؛ اول ماه
مه جانانه ای را در جنبش خود به ثبت
رساندند.
پايدار باد اتحاد کارگری
گزارشگر ميليتانت
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