تا آزادی تمام دانشجويان در بند به
مبارزه ادامه می دھيم!
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تداوم مبارزه با گام ھای سنجيده

حمايت بين المللی از دانشجويان در بند

از  ١٣آذر تا کنون بيش از  ٤٠نفر از دانشجويان مبارز و
راديکال دانشگاه ھای ايران در بند بوده اند .مقاومت خانواده
ھای دانشجويان و بسياری از فعاالن جنبش دانشجويی و
کارگری در ايران و ھمچنين کارزارھای بين المللی در حمايت
از دانشجويان ،منجر به آزادی برخی از دانشجويان با قيد وثيقه
شده است .اما کماکان برخی از آنان در بند ھستند .مبارزه در
راستای آزاد سازی تمام دستگيرشدگان دانشگاه ھا برای تدارک
برگزاری روز  ١٦آذر؛ ھمچنان بايد ادامه يابد .به ويژه فعاليت
ھای بين المللی که بيشترين فشارھا را بر دولت سرمايه داری
در رھا سازی آنان؛ اعمال می کند.
ادامه در صفحه ٢

»تشکل مستقل کارگری« :استقالل از چه؟
رضا مھدوی
امروز در جنبش کارگری ايران ؛ طرح »تشکل مستقل
کارگری« فراتر از بحث ھای تبليغی يا آکادميکی يا ارزيابی
ھای عمومی رفته ،و به يک مسئله مرکزی ،و مسئله ی ملموس
و مسئله ی دخالت گرايانه ی پيشروی کارگری مبدل گشته
است.
ادامه در صفحه ٤

صفحه ٢١

مطالب اين شماره :
در باره مسايل جاری کارگری
چشم انداز جھانی
ترور بی نظير بوتو
پاکستان دولت جنايت
ونزوئال :سياست مارکسيست ھا

آموزش مارکسيستی

الفبای کمونيزم

نوشته بوخارين و پرابراشنسکی ) (٦صفحه ٢٦

صفحه ٥
صفحه ٧
صفحه ١٣
صفحه ١٥
صفحه١٨
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تداوم مبارزه با گام ھای
سنجيده
)از صفحه (١

فعاالن نشريه ميليتانت ھمراه با متحدان
بين المللی خود؛ در اتحاد با ساير گرايش
ھا؛ صرفنظر از اختالفات سياسی با
آنان ،تا رھايی تمام دانشجويان راديکال
به کارزار بين المللی ادامه خواھند داد.
اما در عين حال بايد خود را برای تداوم
مبارزه درازمدت آماده کرد ،زيرا ھدف
اصلی دولت سرمايه داری از اين
دستگيری ھا ،مسدود کردن يا کند کردن
حرکت ھای فزاينده در درون بخش
سوسياليستی جنبش دانشجويی بوده است.
دولت با منزوی کردن گرايش ھای
سوسياليست از ساير بخش ھای
دانشجويی و تھاجم بر آنان ،قصد داشت
که حرکت راديکال دانشجويی را
تضعيف وبه زعم خود از ميان بر دارد.
ايجاد ترس و واھمه در ميان جوانانی که
تجربه زيادی در کار تشکيآلتی و ضد
سرمايه داری نداشته؛ و اعمال وثيقه ھای
سنگين برای فشار گذاری بر خانواده
ھای آنھا؛ و خط و نشان کشاندن و تحقير
آنھا؛ و نشان دادن اينکه وزارت
اطالعات از "ھمه چيز" مطلع است و
ھر زمان که اراده کند ھمه را دستگير و
سرکوب می کند؛ شکنجه ھای فيزيکی و
روانی و توھين و ارعاب دانشجويان در
بند و غيره ھمه در راستای اين سياست
دولت بوده است.
اين ھدف دولت بايد خنثی گردد! تنھا راه
برای خنثی سازی سياست دولت ،تداوم
مبارزه است .تداوم مبارز ،اما با گام
ھای سنجيده! ھمانطور که دولت سرمايه
داری از متحدان بين المللی خود تجربه
سرکوب حرکت ھای توده ای را می
آموزد؛ جنبش دانشجويی راديکال نيز
بايد از تجارب متحدان بين المللی خود
برای مقابله با سرمايه داری درس ھای
ضروری را بياموزد .سرکوب ھای
دانشجويان توسط دولت ھای سرمايه
داری تازگی ندارد .می توان به سادگی
نشان داد که بسياری از کشورھای اختناق
زده ھمانند ايران؛ دانشجويان از نخستين
قشرھای جامعه بوده که با جسارت،
مصرانه و پيگيرانه در صف مقدم

مبارزات اجتماعی وارد صحنه ضد
دولتی می شوند .به ھمين علت دولت
ھای ديکتاتوری ،ھدف اوليه خود را
برای جلوگيری از توسعه و شيوع
نارضايتی ھا به ساير اقشار اجتماعی ،با
سرکوب دانشجويان آغاز می کنند .به
خصوص دانشجويان راديکال
سوسياليست .اين سناريو در اسپانيا زمان
حکومت فرانکو؛ يونان زمان حکومت
ژنرال ھا؛ پاکستان زمان حکومت ضيا
الحق؛ ايتاليا زمان حکومت موسولونی؛
آلمان زمان حکومت ھيتلر و ايران زمان
حکومت شاه و غيره مشاھده شده است.
روش تمام دولت ھای ديکتاتوری مشابه
اند .اما به علت نبود تجربه کافی بين
المللی در ميان دانشجويان مقاومت ھا در
برخی اوقات موقتا ً خاموش می گردد.
اکنون ھدف ما در جنبش دانشجويی بايد
روشن نگھداشتن شعله مقاوت و تداوم
مبارزات باشد.

عدم انزوا از توده ھای دانشجو

دانشجويان سوسياليست در جنبش
دانشجويی تحت ھيچ شرايطی نبايد خود
را در انزوا از توده ھای دانشجو قرار
دھند .سالگرد  ١٦آذر امسال می بايستی
حتما ً به شکل يک اتحاد عمل سراسری
ھمراه با ساير گرايشات ضد دولتی
صورت می پذيرفت و نه در انزوا و جدا
از آنھا) .مگر آنکه اين تصور يا توھم
وجود داشته باشد که آکسيون ھای
دانشجويی مورد ھجوم حکومت سرمايه
داری قرار نمی گيرد ويا اينکه سرمايه
داری حاکم در ايران از نوع دمکرآتيکی
است که اعتراضات دانشجويی را
سرکوب نمی کند( .قابل ذکر است که
سياست اتحاد عمل به مفھوم پذيرش
نظريات گرايشات شرکت کننده در يک
تجمع نمی باشد .در يک اتحاد عمل می
توان تمام گرايشات ضد دولتی را با
شعارھا ،پرچم ھا و برنامه ھای مستقل
خود بسيج کرد .اين اتحاد می بايد
وسيعترين تشکل دانشجويی را شکل دھد
و شامل تمام گرايشات با نظرات مختلف

باشد .استدالل می شود که "ما
سوسياليست ھا بايد خط خود را از ليبرال
ھا و اصالح طلبان جدا کنيم وگرنه با آنھا
تداعی می شويم"! بله اين درست است ما
سوسياليست بايد خود را از اصالح طلبان
و مماشات جويان جدا کنيم؛ اما درست
نيست که با شرکت در يک تظاھرات )با
صف مستقل خود( ما با آنھا "تداعی" می
شويم .درست برعکس تنھا با شرکت در
يک اتحاد عمل است که می توان رھبران
ھمان اصالح طلبان را در ميان پايه ھا
و طرفدارنشان در ھمان تظاھرات افشا
کرد .در يک اتحاد عمل؛ از يکسو ما
وسيعترين افراد را عليه دولت بسيج
کرده؛ و از سوی ديگر خط سياسی
)شعارھا و صف تظاھرات و برنامه(
خود را از اصالح طلبان جدا می کنيم و
ھمچنين ،ھمان رھبران اصالح طلب و
مماشات جو را در تظاھرات منزوی و
افشا می کنيم .به سخن ديگر خود را از
پايه ھای توده دانشجويی که بعضا ً مدافع
گرايشات غير سوسياليستی ھستند جدا
نمی کنيم؛ و در ضمن شرايط را برای
سرکوب گرايشات سوسياليستی توسط
دولت را نيز کاھش می دھيم .ھر سياستی
که سوسياليست ھا را از اتحاد عمل با
ساير گرايشات ضد دولتی باز دارد ،فرقه
گرايانه و اشتباه است .

بکارگيری روش درست
"مخفی کاری"

ما به عنوان سوسياليست ھا بايد واقف
باشيم که در وضعيت اختناق آميز کار
سياسی "صد در صد" علنی را نمی
توانيم انجام دھيم .در دوره پيش
"رھبرانی" که آگاھانه مشی کار علنی
را )با انتشار عکس و نام واقعی در
وبالگ ھا ( تبليغ کرده؛ نشان دادند که
الفبای کار تشکيآلتی در درون يک
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جامعه اختناق آميز را درک نکرده اند .و
آن دسته از دوستان که بدون رعايت
اصول تشکيآلتی يا بی تجربگی و يا به
اجبار ناچار به کار علنی شده ،امروز
بايد روش پيش را بازنگری کنند .و از
پرداختن ھزينه بيشتر جلوگيری کنند .اما
در دوره سرکوب ھا و دستگيری ھا
گرچه عده ای به فعاليت ھا در سطح
نازل تر ادامه دادند؛ اما بسياری نيز
"مخفی" گشته ،به سخن ديگر کار
سياسی و تشکيآلتی را موقتا قطع کردند
تا وضعيت مجدداً مساعد گردد .اين عقب
نشينی اجباری به خودی خود ايرادی
ندارد .اما بايد توجه داشت که حتی عقب
نشينی موقت بايد توأم با برنامه ريزی
قبلی و ھمچنين تداوم فعاليت به شوه ديگر
باشد و نه از روی بی برنامگی و
استيصال و يا سرخوردگی.

ادامه نيابد؛ دولت سرمايه داری در
سرکوب کردن جنبش توفيق حاصل کرده
است .چنانچه قرار باشد در ھر موج
سرکوب و دستگيری ھا ،اکثر پيشروان
دانشجويی يا در زندان باشند و يا غير
فعال )و مخفی( ديگر چه نيازی به
»پيشرو« وجود خواھد داشت؟ بايد توجه
داشت که وجه تمايز پيشروی دانشجويی
با توده ھای دانشجو غير آگاه ،دقيقا در
اين امر نھفته است که پيشرو )يا رھبران
عملی( دانشجويی به صورت مداوم و
پيگير در جزر و مد مبارزآتی )اختناق
وگشايش ھا( در تالش ،مبارزه و
سازماندھی است .اگر امروز رھبران
عملی جنبش دانشجويی يا در زندان باشند
ويا غير فعال؛ بدين مفھوم است ما
تدارک کار تشکيآلتی پيش را به درستی
انجام نداده ايم )با تأسف(.

بديھی است که می توان اين درس اساسی
را امروز گرفت مبنی بر اينکه ،ھم کار
علنی بدون حساب و کتاب دوره پيش از
سرکوب ھا نادرست بوده و ھم کنارگيری
اجباری و بدون برنامه ريزی )حتی برای
زمانی موقت( برخی از دوستان فعال.

اما اکنون نيز دير نشده است .ما ضمن
مبارزه پيگير و قاطع در حمايت از
رفقای در بند ،می توانيم از ھم اکنون
شکل سازماندھی نوينی را منطبق با
وضعيت کنونی طراحی و به اجرا
گذاريم .ھنر ما به عنوان سوسياليست
ھای بخش دانشجويی بايد در اين امر
باشد که نه تنھا تداوم مقاومت و دفاع از
خود را حفظ کنيم که ھمراه با آن به
سازماندھی با شيوه سنجيده را ادامه
دھيم.

ما به عنوان سوسياليست ھا از يکسو
برای فعاليت در درون توده ھا و از سوی
ديگربرای رعايت مسايل امنيتی  ،بايد
آگاھانه ابزاری تدارک ببينم که در اوج
سرکوب ھا کمترين ھزينه را داده و
ھمچنين به کار سياسی در سطح ديگری
ادامه دھد .اين روش از کار نياز به
تشکيل »کميته ھای عمل مخفی« دارد.
کميته ھايی بسته ای که متشکل از
رھبران طبيعی )پيشروان( جنبش
دانشجويی است .کميته ھايی که ھيچکس
به غير از افراد شناخته شده و مطمئن
منتخب دانشجويان راديکال از فعاليت و
برنامه ريزی آن با خبر نيست .کميته
ھايی که تمام رھبران و سازمان دھندگان
خود را بدون حساب و کتاب در معرض
عام قرار ندھد .تمام کار تشکيآلتی اين
کميته ھا بايد اکيداً مخفی صورت گيرد.
در وضعيتی که سرکوب ھا دامن زده می
شوند ،اين افراد به آسانی توسط دستگاه
سرکوب دولت شناسايی و دستگير نمی
گردند .در نتيجه در ھر سرکوب و
دستگيری ھا ،رھبران به کار خود ادامه
می دھند .تداوم کار سياسی در مبارزه
مھمترين عنصر تعيين کننده است.
چنانچه به ھر علت سازماندھی مبارزه

٣

تشکيل قطب سوسياليستی تنھا راه
برون رفت از بحران
با وجود افزايش سرکوب ھا و دستگيری
ھا و ارعاب ھا توسط دولت سرمايه
داری؛ در سطح جامعه؛ ما شاھد مقاومت
ھای پيگير و مستمر بوده ايم )نمونه بارز
آن تظاھرات به مناسبت  ١٦آذر( .می
توان اذعان داشت که با وجود دستگيری
ھای اخير ،کماکان تناسب قوا طبقآتی 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 بن بست رسيدن
سياست ھای اصالح طلبانه و اعتقادات
»مدرنيسم« و »پست مدرنيسم« و غيره
)اعتقادات بورژوايی در ميان جوانان(،
امروز ما شاھد جذب و تمايل جوانان به

سوی عقايد سوسياليستی و مارکسيستی
ھستيم.
بديھی است که جنبش سوسياليستی
دانشجويی اگر نتواند ساختار تشکيآلتی
مناسب برای انطباق با وضعيت موجود
ايجاد کند ،دچار بحران می گردد .ھر
سرکوب و ھر پراکندگی بر پيکر جنبش
سوسياليستی دانشجويی ضربه وارد کرده
و بخشی را دلسرد و غير فعال می کند.
کار توده ای گرايش سوسياليستی تنھا در
موقعيتی می تواند متکی بر خود و
فراگير و توده ای شود و نيازی به
اتحادی با ساير گرايشات رفرميستی و
مماشاجو نداشته باشد ،که يک قطب
سوسياليستی تشکيل شده باشد .در واقع
يکی از وظايف کميته ھای عمل مخفی
دانشجويی بايد در راستای تدارک اين
قطب باشد .ايجاد اتحاد عمل ھای و
تظاھرات مشترک با ساير گرايشات در
راستای تحقق اين قطب سوسياليستی
است .از طريق اتحاد عمل ھا ،بخش
سوسياليست جنبش دانشجويی در تماس با
توده ھای دانشجو قرار گرفته و از اين
طريق مباحثات نظری و تئوريک را در
باره عقايد مارکسيستی با آنھا دامن می
زند .با متقاعد کردن بخش تعيين کننده
دانشجويان به مارکسيزم؛ جنبش
دانشجويی می تواند وارد مرحله نوينی
گردد .مرحله ای که خود را برای تحقق
مطالبتش سازمان می دھد .مرحله ای که
رھبران دروغين را به کنار پرتاب می
کند و از ميان خود رھبران واقعی
انتخاب می کند .رھبران راستين يک
قطب سوسيالستی تنھا ضامن تدارک
ايجاد تشکل مستقل دانشجويی سراسری
در ايران خواھد بود.
پيش به سوی تشکيل کميته ھای عمل
مخفی دانشجوی
پيش به سوی ايجاد قطب سوسياليستی
دانشجويی
پيش به سوی ايجاد تشکل مستقل
دانشجويی
زنده باد سوسياليزم

شورای سردبيری ميليتانت
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»تشکل مستقل کارگری«:
استقالل از چه؟

رضا مھدوی
در اپوزيسيون کارگری سوسياليستی
امروز ھمه صحبت از اين می کنند که
تشکل مستقل کارگری مفھوم اش؛
استقالل از دولت )دولت سرمايه داری(،
و »استقالل از احزاب« است .اين ظاھر
امر است اگر يک مقداری موشکافی کنيم
و متوجه می شويم که در اين بحث ھا
انحرافات بسيار شديدی وجود دارد.
در ميان کسانی که مسئله استقالل از
دولت را طرح می کنند؛ گرايش ھايی
ھستند که اصوالً صحبت از اين می کنند
که سنديکا و اتحاديه ھايی که ما قرار
است به عنوان گرايش ھای کارگری
ايجاد کنيم ،نقداً وجود دارند! آنھا ھمين
انجمن ھای صنفی ھستند .صرفاً لغات
عوض شده و رژيم چون نمی توانست
کلمات سنديکا و اتحاديه استفاده کند ،اين
لغات را به جای آن استفاده کرده است .به
زعم آنھا کاری که طبقه ی کارگر بايد
کند اينست يک سلسله ترميمات و يک
سلسله اصالحات انجام دھد .مثالً در ماده
ی ١٣١قانون کار ماده ھايی ھست که
می شود مبارزھکرد برای ايجاد
سنديکای کارگری در چھارچوب فعاليت
ھايی که دولت ارائه داده است )اين
ديدگاه توسط گرايشات مماشات جو در
جنيش کارگری در گذشته طرح شده اند.
رجوع شود به انديشه جامعه شماره ٢٣
مقاله ای تحت عنوان :آيا »انجمن
صنفی« ھمان »سنديکا« است؟ ،نوشته
حسين اکبری(.
در نتيجه اين نوع مماشات جويی ،اين
خود طبقه
نوع عقايد و مواضع از درون
ِ
ی کارگر ظاھر می گردد .اين يکی از
ابزار ھست که نظام کنونی و دولت
سرمايه داری در مجموع ھمراه با
سازمان بين المللی کار از آن در آتيه
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استفاده خواھد کرد که زنجيرھا بر دست
و پای طبقه ی کارگر را محکم تر کند و
نگذارد که طبقه کارگر به طور مستقل
نيروی خود را تجربه کند.
مماشت جويان درواقع سياست ھای خود
را با دولت سرمايه داری ھماھنگ کرده
و در حال ايجاد پلی بين طبقه ی بورژوا
و طبقه ی کارگر ھستند ،و از استقالل
طبقه ی کارگر جلوگيری می کنند .عمدتا ً
اين گرايش ھای مماشات جو اصوالً
مفھوم دولت سرمايه داری را مخدوش
می کنند .يعنی دولت سرمايه داری را
صرفا ً محدود می کنند به شکل حکومتی
آن .يعنی دولت را محدود می کنند به
ابزار سرکوب ،کابينه ،قوه ھای مقننه،
قوای قضائيه و قوای مجريه حکومت .در
صورتی که دولت سرمايه داری از
ديدگاه کارگری سوسياليستی بسيار فراتر
از اين است .دولت سرمايه داری در
داخل ايران شامل نماز جمعه ھا است،
شامل رسانه ھای عمومی است ،شامل
مطبوعات است ،شامل نھادھای کارگری
وابسته به دولت ھم ھست )مانند خانه ی
کارگر ،شوراھای اسالمی کار ،حزب
اسالمی کار( ،تمام اينھا ابزار دولت و
ابزار سرکوب سرمايه عليه طبقه ی
کارگر ھستند .در نتيجه گرايش ھای
مماشات جو مفھوم دولت را مخدوش می
کنند .به ظاھر عليه حکومت صحبت می
کنند ،عليه حتی خانه ی کارگر صحبت
می کنند ،اما در عمل قصد مماشات دارند
چون اين مجموعه را در واقع از ھم جدا
می کنند .يعنی شکل حکومتی را از شکل
کل دولت جدا می کنند .و اين روش در
تحليل نھايی لطمه به مبارزات مستقل
طبقه کارگر خواھد زد .يکی از راھھای
کسب تشکل مستقل کارگری مبارزه ی
قاطع با اين روش ،با اين مماشات جويی
در درون طبقه ی کارگر است.
بخش دوم مفھوم تشکل مستقل کارگری
مرتبط به مسئله ی احزاب می شود .در
اين بخش ھم انحرافآتی وجود دارد .ھمه
ی نيروھای "چپ" در واقع اعالم می
کنند که تشکل مستقل کارگری بايد مستقل
از دولت سرمايه داری و احزاب سرمايه
داری که مرتبط به سرمايه داری است،
باشد .اما در ارتباط با احزاب کمونيستی،
سوسياليستی يا گرايش ھای مختلف
موجود اينھا صحبت از اين می کنند که
استقالل از اين نوع احزاب جايز نيست و
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اين احزاب بايد ارتباط تنگاتنگ با تشکل
مستقل کارگری داشته باشند .به نظر من
اين بحث؛ ھم درست است و ھم اشتباه.
يعنی از نقطه نظر ُبعد تاريخی آن درست
است .اما در ارتباط با مسائل امروز
ايران بحثی کامالً انحرافی است.
بيشترتوضيح می دھم.
اين بحث درست است ،چون طبقه ی
کارگر در فعاليت ھای روزمره ی
خودش آگاھی سياسی کسب می کند که به
لزوم تشکيل حزب طبقه ی کارگری می
رسد .طبقه ی کارگر طی يک پروسه ای
در مبارزه ی روزمره اش رھبران
خودشان را پيدا می کند تئوری ھای
خودش را تکامل می دھد .نيروھای بالقوه
ی انقالبی پيدا می کند و تشکيالت خودش
را ايجاد می کند.
رھبران عملی طبقه ی کارگر آنھايی
ھستند که به شکل روزمره در درون
مبارزات روزمره ی طبقه ی کارگر
دخالت می کنند ،اطالعيه در می آورند،
نشريه انتشار می دھند ،و بطور مشخص
مشی ی که خط مبارزه با مماشات جويی
با گرايش ھای رفرميستی در درون طبقه
ی کارگر است را تقويت می کنند .گام
به گام؛ لزوم مبارزه برای از ميان
برداشتن نظام سرمايه داری و جايگزين
کردن آن با حکومت کارگری را تبليغ
می کنند .اينھا طی يک پروسه ای از
طرف طبقه ی کارگر شناخته می شوند.
اگر در ايران اتحاديه کارگری مستقل
وجود داشته باشد؛ اين کارگرھا به طور
روزمره در طی يک دوره ای با حزب
کارگری که توسط خود کارگران ايجاد
می شود آشنايی نزديک پيدا می کنند .اين
عناصر کارگری طی دوره ای خود به
رھبران حزب کارگری مبدل می گردند.
ارز اتحاديه
در عين حال از رھبران مب ِ
کارگری نيزخواھند بود .در دوران
اعتالی انقالبی ،در دورانی که مسئله
تسخير قدرت از سوی طبقه ی کارگر
طرح می شود واضح است که کل طبقه
ی کارگر ،کل اتحاديه ھای کارگری و
اين حزبی که از دل طبقه ی کارگر
بيرون آمده تضادی با ھم نخواھند داشت
و اينھا وابسته به بدنه خواھند بود .کل
اتحاديه ھای کارگری پشت اين حزب
انقالبی که حزب طبقه ی کارگر است،
خواھد آمد .از اين نقطه نظر اين
وابستگی به طور طبيعی؛ به طور
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ارگانيک ،به طور ملموس طی يک
سلسله مبارزآتی طوالنی به وجود می
آيد .در نتيجه از اين نقطه نظر در بُعد
تاريخی آن ،يعنی در دوران اعتالی
انقالبی اين بحث )يعنی پيوند نزديک
کارگران با حزبشان( درست است.
اما طرح اين بحث امروز اشتباه است .به
اين علت که ما امروز حزب کارگری
سوسياليستی در سطح جامعه نداريم.
احزاب سنتی موجود ،که قرار است با
اتحاديه ی کارگری پيوند بخورند؛ آن
احزاب کارگری ی نيستند که از ميان
کارگران ظاھر شده باشند .اينھا احزابی
نيستند که قرار است با تشکل ھای مستقل
کارگری پيوند داده شوند .کليه گرايش
ھای موجود که پايه ی اجتماعی در
درون طبقه ی کارگر ندارند ،و يا اصوالً
طبقه ی کارگر شناختی از اينھا ندارد؛ و
يا اصوالً کوچکترين دخالت گری در
مبارزات روزمره ی طبقه ی کارگر در
 ٢٩سال گذشته نداشته ،احزاب کارگری
نيستند.
بنابراين در شرايط کنونی تشکل مستقل
کارگری بايد مستقل از ،نه تنھا دولت و
احزاب وابسته به دولت و تمام نھادھای
وابسته به دولت باشد؛ بلکه بايد مستقل از
احزاب خرده بورژوايی )که با پسوند
ھای کمونيستی و سوسياليستی و کارگری
ظاھر گشته اند( نيز باشد .در اين مسئله
ھيچ نوع سازشی نمی توان کرد ،مگر
اينکه سازمآنھای موجود در عمل ،به
پيشروی کارگری نشان دھند که در کنار
طبقه ی کارگر قرار گرفته اند و امر
دخالت گری و ساختن حزب پيشتاز
انقالبی را ھمراه با طبقه کارگر انجام
داھند.
واضح است که در درون اين احزاب
خرده بورژوا ھمه يکسان نيستند .بعضی
ھا نقداً به طرف گرايش ھای بورژوا
رفته و در حال مذاکره با گرايش ھای
بورژوايی ھستند .تمرکز خود را در
ايجاد ميزگردھايی با بنی صدرھا و
رضاپھلوی ھا و سوسيال دمکرات ھا و
غيره می گذارند .بعضی ھا ھنوز در
جبھه ی مبارزات ضد سرمايه داری باقی
مانده اند .اما؛ اين گرايش ھايی که در
جبھه ی ضد سرمايه داری ،و يا در جبھه
ی کارگری باقی مانده اند؛ بايد تجربه ی
مشترکی با پيشروی کارگری پشت سر
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بگذارند تا به حزب کارگری مبدل گردند.
بنابراين مسئله تشکل مستقل کارگری
ايجاد تشکلی است که طبقه ی کارگر را
روی پاھای خودش قرار دھد و اعتماد به
نفس در طبقه ی کارگر بوجود آورد.
تجاربی که پس از آن برای مبارزه ای
پی گير ضد سرمايه داری و تا نھايت
جايگزين کردن دولت سرمايه داری
منجر می شود .طبقه ی کارگر تنھا در
اين وضعيت خواھد توانست که تجربه را
بياموزد.
احزاب »دلسوز« طبقه ی کارگر می
گويند" :طبقه ی کارگر برنامه انقالبی
ندارد ،و در احزابی که ما ايجاد کرده ايم
اين برنامه ی انقالبی تدوين شده و آنرا
بايد منتقل کنيم به درون طبقه ی کارگر و
اگر اين وابستگی ،اين ارتباط تنگاتنگ
بين اين احزاب موجود که به اسم طبقه ی
کارگر و احزاب کمونيستی ،سوسياليستی
اعالم موجودت کرده اند؛ وجود نداشته
باشد طبقه ی کارگر به کجراه خواھد
رفت و طبقه ی کارگر در واقع اسير
بورژوايی خواھد شد".
پاسخ کارگران پيشرو به اين "دلسوزان
کارگران" بسيار ساده است" :دوستان
بگذاريد طبقه ی کارگر اشتباه کند،
بگذاريد طبقه ی کارگر به کجراه برود،
چون اين تنھا راھی خواھد بود که طبقه
ی کارگر استقالل سياسی ،تشکيآلتی
خودش را کسب می کند .طبقه کارگر
نيازی به ّ
قيم ندارد !".در شرايط کنونی،
تجربه نشان داده که در درون طبقه ی
کارگر نيروھايی تکامل پيدا می کنند که
قادر به تدوين برنامه انقالبی خواھند بود.
در آتيه ،پيشروی کارگری و به ويژه
بخش سوسياليستی پيشروی کارگری قادر
خواھد بود ،حزب کارگری سوسياليستی
طبقه ی کارگر را ايجاد کند؛ به شرطی
که قيمی باالسر اينھا نباشد ،به شرطی که
مثل زمان انقالب دوباره دھھا حزب
خرده بورژوا خط مشی برنامه برای
طبقه ی کارگر تدوين نکنند و آنھا را به
چرخشھای ناموزونی و چرخش ھای
انحرافی نکشانند.
 ١٥تير ١٣٨٦

در باره مسايل جاری
کارگری
مصاحبه با اراده خردمند

يک تشکل کارگری دارای چه
خصوصيآتی است .آيا اگر عده ای ،حتی
اگر کارگر باشند و به دور ھم دست به
يک فعاليت مشترک بزنند به عنوان
تشکل کارگری به حساب خواھند آمد؟ به
طور مشخص آيا کميته ھايی که در چند
سال اخير اعالم موجوديت کردند تشکل
کارگری محسوب ميشوند؟
برای پاسخ به اين سؤال اول در ابتدا بايد
يک تشکل کارگری را از ديدگاه منافع
درازمدت جنبش کارگری تعريف کرد.
اين امر صحيح است که تشکل کارگری
تجمعی است ،متشکل از کارگران که
مشترکا به فعاليتی دست می زنند .اما
الزاما ً ھر »تشکل کارگری« ماھيت
تشکل رزمنده که خواھان پيشبرد منافع
درازمدت جنبش کارگری است؛ به
حساب نمی آيد .زيرا تنھا ويژگی »تشکل
کارگری« حضور »کارگران« در آن و
انجام يک سلسله »فعاليت مشترک« نمی
باشد.
اول ،اين تجمع در وھله نخست بايد يک
تجمع مستقل و دمکرآتيک باشد .مستقل
از دولت سرمايه داری؛ احزاب سياسی
قيم مآب غير کارگری و ھمچنين مستقل
از بورکراسی کارگری .استقالل از دولت
و احزاب خرده بورژوا موجود )که به
کذب نام کارگران اعالم موجوديت کرده
اند( برای بسياری از فعالين کارگری،
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امری است شفاف و روشن .اما استقالل
از »بورکراسی کارگری« و عدم وجود
دموکراسی کارگری در درون اين
تجمعات امری است مخفی و نا روشن.
تجع کارگری که دموکراسی کارگری در
آن حاکم نباشد و تصميمات سياسی و
عملی بر اساس توافقات غير شفاف و
زدوبند ،بده بستان ،باند بازی و روابط
خصوصی و »رفيق بازی« صورت
گيرد؛ فاقد خصلت تشکل مستقل رزمنده
کارگری می باشد.
دوم ،اين تجمع بايد واقعاً مرتبط و درگير
مسايل جنبش کارگری بوده و رابطه
تناتنگ با مسايل روزمره کارگری و
رھبران عملی کارگری باشد .تجمع
کارگری ای که عقب تر از خود جنبش
کارگری باشد؛ شايستگی نام تشکل
کارگری را ندارد .تشکل کارگری
رزمنده؛ آن تشکلی است که پيشتاز جنبش
کارگری بوده و در سازماندھی نقش
محوری ايفا کند .کميته ھای کارگری که
اين نقش را نداشته باشند؛ به سرعت
دچار بحران شده و کارشان به انشقاق و
افتراق می کشد.
در نتيجه ،کميته ھايی که در چند سال
گذشته تشکل شده اند؛ گرچه در ابتدا نقش
مثبتی ايفا کرده؛ اما به علت نداشتن
دموکراسی درونی و عدم درگيری
تنگاتنگ با جنبش کارگری؛ کارشان به
بحران انجاميده است .کافی است نگاھی
به کميته پيگيری و کميته ھماھنگی و
شورای ھمکاری از نزديک بيفکنيد .اينھا
يا ھر کدام از يک يا چند انشعاب عبور
کرده و يا در حال انشقاق و افتراق اند و
يا اصوال کاری انجام نمی دھند.
بورکراسی در تمام اين نھادھا دست باال
را دارد .ھر باند و عده ای که زورشان
به ديگری بچربد ،حريف خود را حذف و
کنار می گذارد .اين وضعيت مناسبی
برای پيشبرد جنبش کارگری نمی باشد.
اين کميته ھا را نمی توان تشکل ھای
کارگری رزمنده ناميد؛ حتی اگر ھمه آنھا
"کارگر" باشند و چند اطالعيه و بيانيه
در سال در تجمعات کارگری توزيع کرده
و يا چند گلگشت سازمان دھند.

در گفتار برخی از عالقه مندان يا فعالين
کارگری ،جنبش کارگری "جنبشی ذاتا ً
ضد سرمايه داری" توصيف ميشود .اگر
چنين است پس عنصر آگاھی و يا عدم

 ١٥بھمن  -١٣٨٦سال اول

آگاھی در پيشبرد اين جنبش به سوی
اھداف سوسياليستی و عبور از نظام
سرمايه داری به چه کار ميايد .آيا
نميتوان در جنبشی که "ذاتا ضد سرمايه
داری" است به انتظار نتيجه اين ذات
نشست و خودبخود با اتکا به اين ذات از
چھارچوب نظام موجود خارج شد؟
گرچه عبارت "جنش کارگری جنبشی
ذاتا ً ضد سرمايه داری است" در متون
کالسيک مارکسيستی ظاھر گشته ،اما
مفھوم اين عبارت بايد روشن بيان گردد.
اين جمله بيان کننده يک گرايش عام در
درون جنبش کارگری است که در
مخالفت با نظام سرمايه داری قرار می
گيرد .به سخن ديگر اين عبارت به اين
مفھوم است که از آنجايی که تضاد بين
»کار« و »سرمايه« در جامعه سرمايه
داری وجود دارد ،الزاما صاحبان
»سرمايه« و حاملين »نيروی کار« )که
آنرا در ازای دريافت دستمزد برای
امرار معاش می فروشند(؛ در تضاد با
ھم قرار می گيرند .يا اينکه دو طبقه
»بورژوا« و طبقه »پرولتاريا « )که
اولی استثمارگر و دومی استثمار شونده
است( ،نمی توانند در نھايت به شکل
مسالمت درکنار يکديگر و درازمدت
ھمزيستی مسالمت آميز داشته باشند .با
اين توضيح اين عبارت می تواند صحيح
باشد .اما اين يک عبارت عام است.
به طور اخص اما اين عبارت صحت
ندارد؛ زيرا چنانچه "جنبش کارگری
جنبشی ذاتا ً ضد سرمايه داری" می بود؛
می بايستی "جنبش کارگری" به مفھوم
عام آن اين »تضاد« حل کرده و دولت
"سرمايه داری" را نابود و دولت
کارگری به جای آن بگذارد )يعنی
سرنگونی سيادت بورژوازی و تسخير
قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا  -به نقل
از مانيفست کمونيست نوشته کارل
مارکس و فردريک انگس( .اما تاريخ
نشان داده که اين امر نه تنھا در ھيچ جا
اتفاق نيفتاده که درست خالف آن نيز
تحقق يافته است .به سخن ديگر بخش
ھای تعيين کننده از جنبش کارگری از در
مماشات با سرمايه داری در آمده ،و يا
تنھا اکتفا به چانه زنی برای دريافت
امتيازات بيشتر تالش کرده اند )رفرميزم
در درون جنبش کارگری( .تنھا و تنھا
بخش آگاه اندک و متشکل )کارگران
پيشرو( در راستای برطرف کردن اين
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تضاد گام برداشته اند .آنھم کارگرانی که
به طور متشکل در درون يک حزب
کارگری آگاه ضد سرمايه داری و متکی
بر يک برنامه روشن ضد سرمايه داری،
قرار گرفته اند.
بنابراين عبارت ذکر شده بايد به اين
ترتيب ترميم گردد :جنبش کارگری،
»جنبشی است بالقوه ضد سرمايه داری«!
اما برای فعليت دادن به اين جنبش يعنی
به منظور مبدل کردن آن به »جنبشی
بالفعل ضد سرمايه داری«؛ طبقه کارگر
بايد از آگاھی ضد سرمايه داری
برخوردار شود .اين آگاھی نيز تنھا و
تنھا به شکل جمعی در درون يک حزب
پيشتاز کارگری )نه احزاب قالبی
کارگری خرده بورژوای موجود( به
دست می آيد .حزبی که تا دوره اعتالی
انقالبی ،سازماندھی کل طبقه کارگر
)اعم کارگران( را برای سرنگونی
سيادت بورژوازی و تسخير قدرت
سياسی بوسيله پرولتاريا ،تدارک می
بيند.

ريشه نظريه "جنبش کارگری ذاتا ً ضد
سرمايه داری" از کجا آمده است؟
در سطح بين المللی اين نظريه سنتا
»آنارکو سنديکاليستی« است .اما امروز
در درون برخی از فعالين جنبش
کارگری ايران که دچار انحرافات فرقه
گرايانه شده ،طرح می گردد )مدافعان
شعار »لغو کار مزدی«( .اين بخش قليل
»سنديکاليست ھای چپ« با نقد نسبتا ً
درست از يکسو به »سنديکاليست ھای
راست« و از سوی ديگر به احزاب قيم
مآب خرده بورژوا )که به کذب خود را
لنينيست خطاب می کنند( ؛ تصور می
کند که با غلو گويی و بزرگ نمايی
موقعيت طبقه کارگر و طرح شعارھای
"راديکال" ،می تواند خود را در مرکز
جنبش کارگری قرار داده و مبارزه "ضد
سرمايه داری" را توسط جنبش کارگری
"ذاتا ً ضد سرمايه داری" به فرجام
رساند.
در صورتی که مدافعان اين نظريات
انحرافی و فرقه گرا ،نه تنھا راديکال
نيستند بلکه عمالً در ھمان طيف
سنديکاليزم با قی می مانند .آنان سنتا ً به
نقش مرکزی دولت سرمايه داری بی
توجه بوده اند .ھمواره اعتراضات آنھا
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نسبت به دولت سرمايه داری در
چارچوب شعار »لغو کار مزدی« محدود
باقی مانده است .آنان از انجام فعاليت
ھای روزمره سراسری در جنبش
کارگری متکی بر مطالبات عمومی
کارگری ،به بھانه کارھای
»سنديکاليستی« طفره می روند .آنان
ضرورت ساختن تشکيالت حزبی طبقه
کارگر را موکول به توفيق سازمان »ضد
سرمايه داری« کرده و در بھترين حالت
تصور می کنند حزب طبقه کارگر الزاما ً
در دوره نامعلوم آتی؛ از درون اين
تشکالت علنی ظاھر می گردد  .آنان به
عمد احزاب خرده بورژوا به لنينيزم
منتسب می کنند .بدين ترتيب ھمواره
»زمين بازی« را به سنديکاليست ھا و
رفرميست ھا و ھمان احزاب خرده
بورژوا می سپارند .آنھا درک نمی کنند
که وجه مشخصه »سنديکاليسم« يک
جانبه و تنھا مرتبط به طرح يا عدم طرح
شعارھای »راديکال« نيست .در درون
جنبش کارگری سنديکاليسم »راست« و
سنديکاليسم »چپ« وجود داشته که دو
روی يک سکه ھستند .آنھا درک نمی
کنند که ماھيت سنديکاليستی يک جريان
تنھا با شعارھای آن شناخته نمی شود.
تعريف سنديکاليسم از شناخت و مبارزه
ريشه ای آن با دولت سرمايه داری نشأت
می گيرد.
چنانچه سنديکاليسم »راست« از در
مماشات با دولت سرمايه داری بر می
آيد ،سنديکاليسم »چپ« به طور ريشه ای
دولت سرمايه داری را مورد سؤال قرار
نمی دھد )با وجود راديکاليزم و از خود
گذشتگی ھای مدافعان آن در تاريخ( .اگر
سنديکاليسم »راست« شعارھای صرفا ً
صنفی کارگری را طرح کرده و
مبارزات سياسی کارگران را به پيش
سوق نمی دھد ،سنديکاليسم »چپ« با
بزرگ نمايی ضد سرمايه داری بودن
ذآتی طبقه کارگر و طرح مطالبات ماورا
چپی ،ناقص و ماکسيماليستی ،از روی
سر کارگران می گذرد و آنھا را سردرگم
نگه می دارد .اتفاقی نيست که ھردو اين
گرايشات با ساختن »حزب پيشتاز
کارگری« سرسختانه مخالفند .زيرا
سرنگونی سيادت بورژوازی و تسخير
قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا )به نقل از
مانيفست کمونيست( را در دستور کار
خود قرار نمی دھند .زمانی که
"سرنگونی سيادت بورژوازی" در
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دستور کار قرار نگيرد ،مسلما ً ضرورت
تدارکآتی نيز برای انجام اين امر
ضروری نبوده ،و محققاً ساختن »حزب
پيشتاز کارگری« نيز منتفی می گردد!
سنديکاليست ھای »چپ« و »راست«
ھردو ،نقش پيشروان کارگری و
گرايشات درونی آنھا را نفی می کنند.
ھردو عوامفريبانه از »توده ی کارگری«
)يکی از توده کارگر "معتدل و اصالح
طلب" و ديگری از "طبقه کارگر ذاتا ً
ضد سرمايه داری"( سخن به ميان
آورده ،اما نقش رھبران عملی کارگری
را نقض می کنند .ھردوی آنھا با
مطالبات انتقالی که کارگران را گام به
گام برای رودررويی با دولت سرمايه
داری آماده می کند )مانند کنترل کارگری
و افزايش دستمزھا مترادف با تورم و
غيره( مخالفند
ما به عنوان گرايش مارکسيستی جنبش
کارگری با ھردوی اين انحرافات
سنديکاليستی که پيشرفت مطالبات
کارگری را مسدود کرده ،بايد به مقابله
نظری بپردازيم .مبارزه در راه تشکيل
يک اتحاد عمل سراسری بر محور يک
سلسله مطالبات انتقالی و در گير کردن
تمام گرايشات کارگری از جمله ھمان
گرايشات سنديکاليستی »راست« و
»چپ« ،آغازگاه درست است .ايجاد يک
اتحاد عمل سراسری در مقابل افتراق
ھايی کاذبی که اين دو دسته در جنبش
کارگری ايجاد کرده ،ھم کارگران را در
مقابل دولت سرمايه داری متحد و متشکل
کرده و فعاليت يکپارچه را تقويت می
کند؛ ھم دست ھای نھادھای کارگری
وابسته به دولت سرمايه داری را از
جنبش کارگری کوتاه می کند؛ ھم پروژه
ھای سازمان بين المللی کار و دولت
سرمايه داری را خنثی می کند؛ ھم
تجمعی دموکرآتيک برای تبادل نظر در
مورد مسايل کارگری در راستای تشکيل
»حزب پيشتاز کارگری« ،پی ريزی می
کند .تنھا راه حل کنونی کارگران پيشرو،
برای فائق آمدن به بحران کنونی و
تدارک مبارزات واقعی ضد سرمايه
داری ،چنين است!

با تشکر از پاسخ ھای شما
 ١٤بھمن ١٣٨٦

چشم انداز جھانی
سخنرانی الن وودز در جلسه افتتاحيه
ھيئت اجرائيه ی
»گرايش بين المللی مارکسيستی«
بلژيک  ١٨-١٣ژانويه

قبال گفته بوديم که تغييرات سريع و
ناگھانی پيش رو خواھيم داشت .چه
چيزی سريع تر و ناگھانی تر از آنچه در
پاکستان ،که وارد موقعيت انفجاری شده
است ،رخ داد سراغ داريد؟ تد گرانت
گفت پس از سقوط استالينيزم ،ھنگامی
که بورژوازی با سرور دستان خود را به
ھم می سابد ،می تواند انفجاری ترين و
آشفته ترين دوره ی تاريخ بشر باشد.
حتی برخی رفقا نسبت به اين موضوع
ترديد داشتند .پاييز "رم" سراسر آشفتگی
و نا آرامی بود ،و عمال شباھت ھای
بسياری ميان زمان حال و دوران افول و
سقوط امپراطوری "روم" مشاھده می
شود .حتی بسياری تحليلگران بورژوازی
نيز به تفسير و توضيح آن پرداختند.
چنين موردی در پروسه ی زوال
فئوداليزم نيز مشاھده شده است.
مشخصه ی دوران ما چيست؟ آيا در
دوران رشد ،توسعه و پيشرفت سرمايه
داری به سر می بريم؟ بايد در جايی جز
کره ی زمين زندگی کرد ،تا نشانه ھای
سيستم سرمايه داری ِ در حال زوال و
گرفتار در بن بست را نديد .خود تمدن
نيز در خطر است .انتخاب ميان
سوسياليزم يا بربريت انجام می گيرد.
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تنھا نگاھی به کنيا بندازيد ،قرار بود اين
کشور يک ماجرای موفق باشد،
اصالحات بازار را به انتھا برساند و
برنامه ھای خصوصی را به اجرا در
آورد و غيره .کنيا به عنوان نمونه ی
درخشان دموکراسی در نظر گرفته می
شد .اما خالف ان را مشاھده می کنيم:
بربريت ،عناصر تجزيه ی اجتماعی –
در نتيجه ی تمام آنھا ،می توانيم به
عناصر بربريت اشاره کنيم -آنھا در
کشور ھای پيشرفته ی اروپايی ھم ديده
می شوند :تبه کاری ،مواد مخدر،
کشتار ،و افول دلگرمی به جامعه .از
سيستمی در حال زوال چه انتظاری جز
اين می توان داشت؟ ھمانطور که لنين
گفت :سرمايه داری وحشتی بی پايان
است.
ھدف بحث فکری ما با سمينار ھای
دانشگاھی متفاوت است .ما اينجا نيستيم
که نشان دھيم چقدر با ھوش ھستيم ،بلکه
برای دخالت در امور به تحليل آنھا می
پردازيم .ما در ايران  -يک کشور کليدی
 ،ونزوئال ،مکزيک ،ايتاليا ،اسپانيا ونيز پاکستان به عنوان کشور کليدی برای
اين بين الملل ،مشغول دخالت گری
ھستيم .رفقای ما چطور موفق به اين
دخالت گری ھای حيرت آور شدند؟ اين
اتفاقی نيست که ما در زمان صحيح در
مکان صحيح ايستاديم .اين نتيجه ی چشم
انداز ماست -تمام بحث ھای ما طی سال
ھا و دھه ھا.
تمام کسانی که خود را مارکسيست می
دانند ما را به خاطر جھتگيری مان نسبت
به "پ پ پ" تقبيح کردند .حاال به
شرايط نگاه کنيد :ما تنھا کسانی بوديم که
توانستيم واکنش توده ھای پاکستان نسبت
به بازگشت بوتو را پيش بينی کنيم .فکر
می کنيد توده ھای پاکستان "پرينت ھای
کوچک" اسناد "پ پ پ"" ،پی آر دی"
يا جنبش بوليواری را خواندند؟ به ھيچ
عنوان! اما ما شيوه ی حرکتشان را در
زمان به ميدان آمدن درک کرديم.
شباھت ھای قاطعی ميان نھم ژانويه سال
 ١٩٠٥در روسيه تزاری و موقعيت
کنونی پاکستان وجود دارد .چطور است
که يک سازمان مارکسيستی می تواند
چنين پيشرفتی در يک کشور عقب افتاده،
با حضور بنيادگرايان ،به دست اورد؟
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اين به دليل قدرت نظريات و متد
مارکسيستی است .صحت اين موضوع نه
تنھا در پاکستان يا آسيا ،بلکه در مقياس
جھانی مشاھده شده است.

ما سقوط بزرگ بازار ھای سھام و
وحشت و اضطراب ناشی از ان را پيش
بينی می کنيم .بی ثبآتی بازتاب خود را
در رشد قيمت نفت پيدا می کند ،که در
حال حاضر به مرز صد دالر در ھر
بشکه رسيده است .بنابراين بورژوازی
در چه وضعی است؟ می توانيم وضعيت
بورژوای را با استفاده از "دماسنج"
بازار ھای سھام اندازه گيری کنيم .تنھا
دوازده ماه پيش ،بورژوازی در وضعيت
خوش بينی قرار داشت :پنج سال رشد
سريع بی سابقه .حاال شاھد وضعيت
بدبينی آن ھستيم .ھمانطور که تروتسکی
در کتاب "برنامه ی انتقالی" بيان کرد،
بورژوازی با چشمان بسته سوار بر
سورتمه ،با سرعت به سوی مصيبت در
حرکت است.
دوازده ماه پيش آنھا وجود نشانه ھای
تبخير را انکار می کردند ،زيرا قرار بود
بی ثبآتی با اختراع اشتقاقات از ميان
برود .ما چندين سال پيش ،پيش بينی
کرديم که چه رخ خواھد داد .گفتيم که
اقتصاد آمريکا جاذبه را به مبارزه می
طلبد – مانند آن شخصيت کارتونی ) فکر
می کنم رودرانر نام دارد( که از صخره
ای به سرعت باال می رود و ھمچنان در
ميان زمين و آسمان ھم به دوييدن ادامه
می دھد ،سپس به پايين نگاه می کند و
سرش را می خاراند ،و وقتی فھميد ھيچ
چيز زير پايش نيست به انتھای دره
سقوط می کند .ھمين موضوع در مورد
اقتصاد آمريکا نيز صدق می کند ،ھيچ
چيز زير پای آن نيست.
بورژوازی مقدار زيادی "بدھی" فروخته
است" .بدھی" ھا بسته بندی می شوند و
در بازار سھام به فروش می رسند .اين
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حماقت حاال برای آنھا دردسر ساز شده
است .بحران ھای "مادون اوليه" پيامد
ھای جدی ی در مقياس جھانی به دنبال
داشته است :در انگليس فروپاشی
"نورسن راک" را شاھد بوديم ،که بدون
اخطار و به سرعت انجام گرفت.
"نورسن راک" به عنوان پنجمين بانک
بريتانيا ،بانک کوچکی محسوب نمی شد.
در  ١٦٠سال گذشته اولين باری است که
ھمه جا صحبت از بانک ھا است ،بايد
نگاھی به شبکه ھای تلويزيونی بيندازيد
تا خود متوجه شويد ،نه کتب ھای
اکادميک .مردم در صف ھای صد نفره
جلوی بانک ھا می ايستادند تا پول خود
را پس بگيرند.
حتی در زمان دوران ترقی نيز فاسد
ترين حمالت به استاندارد ھای زندگی،
بازنشستگان و غيره را ديديم :اين ترقی
به حساب طبقه ی کارگر انجام گرفت.
بيان مداوم آمار ھای رشد و شاخص ھای
اقتصادی بی فايده است ،بايد به تاثير
"توسعه" بر زندگی توده ھا دقت کنيم.
بله! سود ھای فراوان به دست آمده است،
اما به حساب توده ھا .ميزان رشد زيادی
در آمريکای جنوبی ھم ثبت شده است –
اما توده ھای ھيچ سودی از آن نبرده اند.
ھمه جا نابرابری به سرعت رشد می
کرد ،ثروت نا پسند در يک سو ،و
بدبختی فراوان در سويی ديگر .اتفاقی
نيست که ثروتمند ترين فرد جھان به جای
بيل گيتس ،کارلوس اسليم ِ مکزيکی
است.
اگر اين وضعيت توده ھا در بھترين
موقعيت سرمايه داری است .در زمان
رکود چه رخ خواھد داد؟ جھان به سوی
بحران اقتصادی حرکت می کند .آمريکا
به سوی بحران اقتصادی حرکت می کند،
اما اسپانيا و ايرلند دقيقا در معرض چنين
بحرانی قرار دارند .مانند دھه ی ،١٩٣٠
بانک ھای بيشتری سقوط خواھند کرد.
ترکيبی از عوامل خطرناک اقتصادی در
انجا موجود است .تورم در حال رشد
است )که در اوج دوران ترقی ،عادی
است( .قيمت نفت ،پيش از سقوط نھايی
قيمت ھا ،فراتر از صد دالر در ھر
بشکه خواھد رسيد .قيمت طال در حال
حاضر  ٩٠٠دالر در ھر انس است-
باالترين ميزان در  ٢٨سال گذشته .و
ھمانطور که می دانيم ،قيمت طال زمانی
رشد می کند که بورژوازی پيش از
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آغازدوران رکود ،به دنبال مکان امنی
برای پول ھای خود می گردد .اين نکته
بيانگر نشانه ھای نزديکی ِ بحران
اقتصادی است.
آمريکا نيروی موتوری اصلی اقتصادی
جھانی است .اين کشور با پنج درصد از
جمعيت جھان مسئول بيست درصد از
پيشرفت بوده است .اين پيشرفت بر پايه
ی تقاضا و مصرف انجام گرفته است،
اما آمريکا رکورد نزديک به سی سال
ثبات قيمت ھا را داشته است ،گرچه
کارگر متوسط آمريکايی امروز يک سوم
بيش از يک دھه ی گذشته توليد می کند.
بدھی ھای فراوانی در آمريکا وجود
دارد :خصوصی ،شرکتی ،و بدھی
عمومی .اين انباشت بدھی محدوديتی
دارد که ھم اکنون به آن رسيده ايم .نرخ
بيکاری به شدت رشد يافته است
) .(+٥%حباب مسکن پايان يافته و قيمت
خانه کاھش می يابد .مردم در برابر
افزايش قيمت مسکن ،به وام متوسل
شدند .تا زمانی که ترقی ادامه داشت
جشن پول سازی برقرار بود ،مردم ھم
کنترل از کف دادند ،بانک ھا به ھر کسی
وام می دادند .و حاال موج عظيم تملک
ثانوی در جريان است .ھزاران خانواده
ی آمريکايی قادر به فروش خانه ی خود
نيستند ،زيرا برای گروی خانه مبلغی
بيش از ارزش خانه بدھکار ھستند.
برخی آن را "طبقه ی جديد برده ھای وام
گيران" می نامند .اما اين يک بحث
آکادميک نيست و تاثيرات خودش را
نشان خواھد داد .پيش از اين نيز تاثير
روانی خود را گذاشته و طبقات دارا را
در حالت آمده باش قرار داده است.
پس از انتخاب بوش اکثر چپی ھا نسبت
به وضعيت بدبين شدند ،آنھا فکر می
کردند ھمه چيز به شدت به سوی راست
حرکت می کند .بر عکس آنھا ،ما پيش
بينی می کرديم بوش منفور ترين رئيس
جمھوری تاريخ خواھد شد .طبقه ی
حاکم نمی داند چه بايد انجام دھد.
جمھوری خواھان به دليل باتالق جنگ
عراق و آشفتگی اقتصادی به دو نيم شده
اند" .لری سامرز" رئيس قبلی خزانه ی
ملی ِ زمان رياست جمھوری بيل کلينتون
می گويد :آمريکا با خطر بزرگترين
رکود اقتصادی از اوايل دھه ی  ١٩٨٠تا
به امروز ،روبه رو است".
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ھيچ کس عمق يا طول بحران اقتصادی
آينده را نمی داند .بنا بر روزنامه ی
اکونوميست "مسئله ی واقعی برآمد فنی
و يا رسيدن و نرسيدن رکود اقتصادی به
سطح بحران اقتصادی نيست ،مسئله ی
اصلی مدت ان است ".ـنھا نگران ھستند
که تجربه ی بحران اقتصادی ژاپن در
دھه ی  ،١٩٩٠پس از ترقی سال ھای
 ١٩٨٠در مورد آمريکا نير تکرار شود.
اين نھايت طنز است که به محض فرار
رسيدن بحران اقتصادی ،بورژوازی کاله
در دست می گيرد و به گدايی از دولت
می پردازد .آنھا وام و کمک مالی با نرخ
ھای سود کمتر تقاضا می کنند .در نتيجه،
آنھا باز متورم کردن حباب را می
خواھند .ديگر صحبتی از بازاری که
خود متعادل می کند ،نيست .گرينسپن در
سال ھای  ٢٠٠١تا  ٢٠٠٣حباب را باز
متورم ساخت .و به عنوان يک قھرمان
شناخته شد -.امروزه او را به ايجاد
آشفتگی متھم می کنند .البته حق با
آنھاست ،اما اين موضوع آنھا را از
تقاضای اقدامی مشابه منع نمی کند.
اقتصاد واقعی آمريکا پيش از اين عالئم
بحران را نشان داده است .در سال
 ٢٠٠٧فروش ماشين و کاميون ھای
سبک با  ٢٫٥درصد تنزل به ١٦٫١
ميليون رسيد .برای امسال تنزل ١٥٫٥
درصدر پيش بينی می شود .کمپانی ھای
بزرگ در بحران به سر می برند.
کريسلر در حقيقت ورشکسته شده است،
گرچه نظريه ھا غير از آن نشان می
دھد .آمار ھای ماه دسامبر برای توليدات
آمريکا طی پنج سال گذشته بدترين
رکورد بوده است .حاال فروش خانه در
ماه دسامبر  ٩٫٦درصد تنزل يافت،
 ٣٤٫٤کمتر از يک سال پيش .تورم ھمه
جا در حال رشد است .در ماه نوامبر
ميزان تورم در آمريکا  ٤٫٣درصد بيشتر
از يک سال پيش بود.
عواملی ھست که بدون شک در آخرين
دوره به بورژوازی کمک کرد .گشايش
بازار ھای جديد پس از سقوط اتحاديه
جماھير شوروی و بازگشت سرمايه
داری در بلوک شوروی سابق و چين ،به
معنی ورود  ٢ميليارد نفر به سيستم
تجارت جھانی بود .ھمين موجب کاھش
فشار بر دستمزد ھا شد ،گرچه تورم و
دستمزد ھا در حال رشد ھستند.
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اين کمک بزرگی به سيستم سرمايه داری
بود .به سيستم اکسيژن رساند اما بنياد ھا
دست نخورده ماندند .مبارزه با گرايش
تنزلی نرخ سود ،موجب ارزان شدن
اجناس شد .مقادير زيادی اجناس ،مانند
کامپيوتر ھا و تلويزيون ھای ارزان
قيمت ،در چين و ھند توليد شد .بنابراين،
کارگران قادر بودند بدون ارتقای دستمزد
ھا اجناسی را تھيه کنند که در گذشته
لوکس و دور از دسترس محسوب می
شدند .اما امروز ،قيمت ھا رشد در حال
رشد ھستند ،و دستمزد ھا در ھمان سطح
باقی می مانند.
انگليس يک مثال ارائه می دھد .کارگران
بخش عمومی در بريتانيا  ٢٠درصد
نيروی کار را تشکيل می دھند» .گوردن
براون« اعالم کرد دستمزد کارگران
بخش عمومی بايد برای مبارزه با تورم،
برای سه سال متوالی پايينتر از سطح
تورم باشد .اين دستور العمل انفجار
اعتصاب ھا در بخش عمومی در بريتانيا
است .ھمه جا برای کاھش دستمزد در
آينده برنامه ريزی می کنند .می توانيم
اين موضوع را در قالب يک معادله بيان
کنيم :سرمايه داران نمی توانند حفظ
رفورم ھا و امتيازات گذشته را تحمل
کنند ،اما توده ھا ھم نمی توانند کاھش
آينده ی استاندارد ھای زندگی را قبول
کنند.
يکی از داليل رشد قيمت مواد غذايی،
ترقی بيو اتانول است که عمال ھيچ
کمکی به محيط زيست نمی کند و فقط از
ذرت و مواد غذا به عنوان سوخت
استفاده می کند )با کمک مالی از دولت(،
ھمين موضوع قيمت مواد غذايی را در
تمام جھان افزايش داد .فيدل کاسترو پيش
بينی کرد که اين کار موجب يک بحران
غذايی در جھان خواھد شد و حق با او
بود :اين برای کشور ھای فقير يک
فاجعه است .در ايتاليا ،قيمت پاستا
افزايش يافته و اين برای خانواده ی طبقه
ی کارگر موضوع مھمی است .اما در
کشور ھايی مانند پاکستان ،ھند،
بنگالدش ،افغانستان و غيره ،افزايش
ھمسان در مواد غذايی اصلی به شورش
منتھی شده است ،زيرا مردم توانايی تھيه
غذا را ندارند" .پ پ پ" در پاکستان در
اين شرايط نوميدی به قدرت خواھد
رسيد -يک سياست رفورميستی قادر به

ميليتانت

شماره دھم

حل اين معضل نيست ،و نتايج جدی از
ان ناشی خواھد شد:
اقتصاد دانان بورژوازی مانند غريقی که
به حصيری متوسل شده است ،.حاال قبول
می کنند که بحران در آمريکا در راه
است ،اما بی دليل اميدوارند آسيا آنھا را
نجات دھد و بحران بر ديگر نقاط جھان
تاثير نگذارد.
چين بزرگترين ميزان رشد در  ٣٠سال
گذشته را داشته است .امروزه به توليد
کننده و مصرف کننده ی اول فوالد و
دومين مصرف کننده ی انرژی تبديل شده
است .برخی پيشبينی ھا حاکی از آن است
که چين می تواند با چنين نرخ ھايی از
آمريکا پيشی بگيرد .در دوره ی طوالنی
اين نکته صحيح است ،اما يک چشم انداز
آنی و فوری نيست .در گذشته ھم در
مورد ژاپن چنين گفتند ،اما بحران ھا فرا
رسيد.
اقتصاد دانان دوست دارند گرايشات را با
آمار ھای گذشته پيش بينی کنند .تورم در
چين در نرخ ساالنه ی خود در ماه
نوامبر به  ٦٫٩درصد رسيد .صادرات
چين به بيست درصد توليد ناخالص ملی
اش در سال  ،٢٠٠١و  ٤٠درصد در
سال  ٢٠٠٧رسيد .اين ارقام ،تخمينی و
احتماال خيلی دست باال ھستند ،با اين حال
روشن است که صادرات نقش مھمی در
اقتصاد چين بازی می کند و حتی رکود
اقتصادی – يک رکود طوالنی مدت -در
آمريکا بر ان تاثير می گذارد.
انجام بحث ھای اقتصادی بی حاصل کار
سختی نيست ،اما ھدف ما بررسی تاثير
ان بر مبارزه ی طبقآتی است .بله!
تجارت جھانی رشد يافته است ،اما در
ھمان زمان فشار بر روی طبقه ی کارگر
به شکلی فاحش تشديد شده است .حتی در
بھترين دوران از نقطه نظر سرمايه
داری نيز اين واقعيت به انفجار جنگ
طبقآتی می انجامد.
يک فرماليست ممکن است بپرسد ،چرا
در آمريکای آلتين که اقتصاد شديدا رشد
يافته ،استاندارد ھای زندگی توده ھا
پيشرفتی نمی کند :پاسخ اين است که
اقتصاد آمريکا ی آلتين دقيقا به اين دليل
رشد يافته است که استاندارد ھای زندگی
ثابت مانده اند.
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ژاپن ميزان بھره کشی و فشار ھای بی
رحمانه بر کارگران را نشان می دھد .در
زبان زاپنی اصطالح جديدی وارد شده
است" ،کاروشی" ،به معنی مرگ بر اثر
کار بيش از حد .اخيرا گزارشی در مورد
فردی که بر اثر  ٨٠ساعت کار متوالی
بيھوش شد و جان داد خواندم .کمپامی ھا
نيز برای اين موضوع به دادگاه کشانده
شدند .در سال  ١٩٩٨تنھا چھار درصد
از پرونده ھای مربوط به "کاروشی"
موفق بودند .در سال  ٤٠ ،٢٠٠٥درصد
آنھا پذيرفته شدند.
افراد زيادی در کشور ھای غربی
ساعات فراوانی بدون مزد به اضافه
کاری می پردازند ١٧٨٠ .ساعت اضافه
کاری به ازای ھر نفر .گرايش به کار
موقت و نيمه وقت بسيار قوی است.
حاال اقتصاد دچار رکود شده است.
فروش کريسمس در بريتانيا مالل آور
بود .در آلمان انتظار می رود ميزان رشد
از  ٢٫٦به  ٢درصد کاھش يابد ،اما
برخی حتی ارقامی پايينتر ھم پيش بينی
می کنند ،مانند  ١٫١درصد در سال
 .٢٠٠٨در فرانسه ،سارکوزی فکر می
کرد می تواند به کارگران حمله کند ،اما
آنھا به سرعت به او پاسخ دادند و تا به
حال محبوبيت او  ١٧درصد تنزل يافته
است در ايتاليا شاھد تظاھرات ھای فوق
العاده ای با حضور نيم ميليون کارگر
بوديم .در دانمارک کوچک تظاھرآتی
متشکل از  ١٠٠ھزار نفر در مخالفت با
کاھش دستمزد ھا برپا شد که نسبت به
جمعيت اين کشور رقم بزرگی است.
اعتصابات سراسری در ماه گذشته در
يونان برگزار شد ،و اعتصاب ھای
بزرگی نيز در سوييس شاھد بوديم.
دليل آن چيست؟ حتی در طول دوران
ترقی نيز سرمايه داری حفظ امتيازات
گذشته را نمی پذيرد ،چه رسد به
اصالحات جديد .در تمام کشور ھا،
بازنشستگان تحت حمله ھستند ،برای
مثال در مکزيک که  ١٨ماه پيش دارای
وضعيت انقالبی بود.
تنھا ما وضعيت مکزيک را درک کرديم.
آيا "پ آر دی" يک حزب بورژوازی
است؟ شايد ،اما  ٣ميليون کارگر و
دھقانی که به طرفداری از لوپز اوبرادور
و عليه تقلب در انتخابات تظاھرات
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کردند بورژوازی نبودند .مکزيک
کشوری است که بيش از ديگران تحت
تاثير بحران اقتصادی آمريکا قرار خواھد
کرد .تمام مناطق مکزيک به پولی که
توسط مھاجرين فرستاده می شود وابسته
ھستند .و مھاجران ھم دپورت می شوند.
ساخت گروه مارکسيستی در گرماگرم
انقالب بسيار سخت است .اما در پاکستان
و مکزيک ما پيش از شروع وقايع
سازمان کادر ھای خود را داشتيم.
وقايع آتی تاثير بسزايی بر سازمان ھای
توده ای خواھند داشت .اما يک مشکل
بزرگ ھست .البته مربوط به طبقه ی
کارگر نيست ،و آن مسئله ی رھبری
است .سازمان ھای توده ای که برای
دگرگون کردن جامعه ساخته شدند ،حاال
خود به موانع عظيمی مبدل شده اند .آنھا
سياست ھای طرفدار بورژوازی را در
پيش گرفته اند .در گذشته حداقل در روز
اول ماه می اسما برای سوسياليزم و
کمونيزم می جنگيدند .امروزه آنھا به
حدی رو رو به انحطاط گزارده اند ،که
در ايتاليا "دی اس" )حزب کمونيست
سابق( که در ديگر احزاب بورژوازی
ترکيب شده و يک حزب بورژوازی را
تشکيل داده است.
ايتاليا مرد بيمار اروپا است .بورژوازی
به اين علت ولترونی را مجبور به ساخت
اين حزب جديد – حزب دموکرات -کرد،
که ھيچ حزبی به عنوان تکيه گاه خود
نداشت .شانس ان چيست؟ بورژوازی
مبارزه ی رسانه ای عظيمی را برای اين
حزب جديد به راه خواھد انداخت.
تبليغات تاثير خود را خواھد گذاشت.
ولترونی در ابتدا بسيار محبوب خواھد
شد و آرای ريفونداسيون کمونيستا )حزب
باز سازی کمونيست ايتاليا( شديدا افت
خواھد کرد .اما دليل بورژوازی برای به
قدرت رساندن ولترونی ،اجرای سياست
ھای کاھش شديد دستمزد ھا از سوی
اوست .اين در اينده به انفجار مبارزه و
جوش و خروش در داخل اتحاديه ھای
کارگری مانند "آر سی" منجر خواھد شد.
تا زمانيکه ما موضع استواری اتخاذ
کنيم ،مارکسيست ھای ايتاليا فرصت
بزرگی خواھند داشت.
سازمان ھای توده ای در خالء زندگی
نمی کنند ،آنھا تحت تاثير دنيای اطراف
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خود ھستند .سکتاريست ھا اين احزاب را
رد می کنند ،و برای ساخت حزب جديد
خود تالش خواھند کرد .اما ھيچ وقت
موفق نبوده اند .با حرکت اين احزاب به
سمت راست  ،زمان مناسب برای تشکيل
يک آلترنآتيو برای احزابی چون "حزب
کارگر انگليس" فرا ھم بود .اما ھيچ
شانسی نداشتند ،تالش آنھا نوميدانه به
شکست انجاميد.
توده ھا ناگزير از طريق سازمان ھای
توده ای خود حرکت خواھند کرد .توده
ھای بريتانيا در حال حاضر کجا ھستند؟
آنھا ھيچ جا فعال نيستند ،نه در حزب
کارگر و نه در ھيچ جای ديگر .آنھا در
خانه مشغول تماشای تلويزين ھستند ،و
برای در آوردن نان بخور و نمير می
جنگند .اما اين زياد طوالنی نخواھد بود:
آنھا به حرکت در می آيند و وقتی وارد
ميدان شوند ،از طريق سازمان ھای توده
ای سنتی اقدام خواھند کرد :در بريتانيا
اين سازمان ھای توده ای حزب کارگر و
اتحاديه ھای کارگری ھستند .وقتی
مبارزه باال بگيرد و حزب کارگر مجددا
فعال شود ،ما بازتاب خواھيم يافت .در
ايتاليا ،دستاورد ھای بسياری در
ريفوندازيون کومونيستا به دست خواھيم
آورد.
در اسپانيا ،قطب بندی وحشتناکی انجام
گرفته است .اقتصاد به خوبی پيش می
رفت ،به ھمين دليل اين پروسه کمی
تاخير داشت ،اما جناح راست و کليسا از
ھمان ادبيات استفاده شده در سال ھای
دھه ی  ١٩٣٠استفاده می کنند .ما
سازمان ھای قدرتمندی در اسپانيا داريم.
سازمان ھای ريشه دوانده در طبقه ی
کارگر جوانان که ھمه جا نقشی کليدی
دارند.
ايالت متحده ھمچنان يک کشور کليدی
است .جورج دابليو بوش به اين دليل در
ابتدا محبوب بورژوازی آمريکا که بود
انعکاس دقيق بورژوازيست :،نادان،
کوته فکر ،سبک مغر ،متکبر  ...اما به
ماجراجويی ھای خطرناک پرداخت .و
حاال بورژوازی آمريکا به دنبال يک
نماينده ی قابل اتکا است.
سياست آمريکا در کل عاری از استحکام
است ،اما نتايج اوليه به دليل نشان دادن
جريان ھای زيرين جامعه ی آمريکا
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جالب ھستند .پديده ی »اوباما« با
احساسات کلی ِ نياز به تغييرات توصيف
شده است ،گرچه اگر او انتخاب شده بود
وضع می توانست بد تر از ھمه باشد.
وقتی از مردم عادی در مورد علت
پشتيبانی از اوباما سوال پرسده می شود،
پاسخ می دھند :زيرا به دنبال تغييرات
ھستيم.
من فکر می کنم يک دموکرات ،احتماال
ھيالری کلينتون به پيروزی برسد .اما
رئيس جمھور بعدی در دوران بحران به
قدرت می رسد .سه چھارم آمريکايی ھا
فکر می کنند آمريکا در مسير اشتباه قدم
بر می دارد .کنگره ی تحت رھبری
دموکرات ھا بسيار بدنام است -دموکرات
ھا ھيچ کاری نکردند.
تمام اين نکات نتايج مھمی در پی خواھد
داشت .رويای آمريکا به پايان رسيده
است .استاندارد ھای زندگی در ھمه جا
در حال سقوط است .اين اولين نسلی
است که نمی تواند استاندارد ھايی بھتر
از نسل قبلی را انتظار داشته باشد .ھمه
چيز )جنگ عراق ،رسوايی ھا( ... ،
تاثير گذار ھستند .در مرحله ی مشخصی
نياز به يک حزب کارگر مشخص می
شود.
بايد عراق را نيز به ھمه ی اينھا اضافه
کنيم " .من از عراق متنفرم ،ای کاش
ھيچ وقت به انجا نمی رفتيم" .فکر می
کنيد اين جمله از چه کسی است؟ نه!
بوش نيست .اين جمله از وينستون
چرچيل و مربوط به زمانيست که در سال
 ١٩٢٦امپرياليست ھای بريتانايی با
ھمين مشکالت مواجه بودند .امپرياليست
ھای آمريکا با حمله به عراق نه تنھا ھيچ
چيز را حل نکردند ،بلکه کل منطقه ی
خاور ميانه را نيز بی ثبات ساختند .رفتار
آنھا مانند رفتار يک فيل در يک مغازه ی
چينی بود.
آمريکا چند وقت ديگر می تواند در
عراق بماند؟ عقيده ی "موج خروشان"
بوش احمقانه است و طبقه ی حاکم ھم آن
را می داند .آنھا تالش کردند تا با توصيه
ھای معتبر از گروه مطالعآتی عراق ،که
صدای حقيقی دولت است ،مودبانه به او
اخطار دھند .آنھا به او گفتند " :ببين ،ما
شکست خورديم! ما بايد کم کم خود را از
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انجا رھا کنيم و با ايران و سوريه به
توافق برسيم"
بدين شکل توصيه ی بدی ھم نبود .اما
بوش چه کرد؟ او ايران را تھديد کرد و
سوريه را به دخالت در امور داخلی دول
ديکر متھم ساخت .او نيرو ھای بيشتری
به عراق فرستاد .سپس گفت مشکل
فلسطين را با تشکيل دولت مجزا حل
خواھد کرد .اما او نميتواند مشغول انجام
اين کار شود ،زيرا دوران رياست
جمھوری اش رو به انتھاست .به ھر
حال ،آمريکا ارتش عراق را نابود کرده
است -تنھا وزنه ی تعادل در مقابل در
مقابل ارتش ايران در منطقه ی خليج.
ما نسبت به جنگ احساسآتی برخود نمی
کنيم ،جنگ وحشتناک است ،اما می تواند
نتايج انقالبی داشته باشد .ما شروع جنبش
طبقه ی کارگر را در منطقه می بينيم:
اعتصاب ھای بزرگ در مصر،
اعتصاب در اردن ،مراکش ،لبنان و خود
اسرائيل .اما نبود رھبری انقالبی
مشخصه ی اصلی بن بست کنونی در
خاور ميانه است .در گذشته استالينيست
ھا پايگاه قدرتمندی در منطقه داشتند و
خيانت ھای انان مسئول وضعيت فعلی
است.

نمی توانيم اھميت حقيقی وضعيت ايران
را بيان کنيم .رژيم دچار انشعاب شده
است .احمدی نژاد سعی کرد بر تصادم
بين ايران و آمريکا و تھديد حمله ی
آمريکا به ايران تکيه کند .اما حاال
گزارشی از "سی آی ای" فاش شده است
که ايران را فاقد توانايی ھای ھسته ای
معرفی می کند .فکر می کنيد چه کسی
گزارش را به خبرنگاران داده است؟
طبقه ی حاکم آمريکا در تالش است تا از
يک ماجراجويی جديد جلوگيری کند،
ھمانطور که نمايش مضحک "دابليوام
دی" توسط محافل نو محافظه کار به
صحنه امد تا حمله به عراق را توجيه

ميليتانت

شماره دھم

کند .آمريکا نمی تواند يک حمله ديگر را
آغاز کند .اسرائيل می تواند ،اما با
مبارزه ی طبقآتی درگيردست و پنجه نرم
می کند و منتظر است تا ببيند آنھا چه
خواھند کرد.
شرايط در ايران برای انقالب فرا رسيده
است .آنجا تمام شرايط مورد نياز که
توسط لنين ذکر شد را داريم :انشعاب در
باال ،خروش در ميان طبقه ی ميانه ،طبقه
ی کارگر قدرتمند با سنن انقالبی ،امواج
اعتصاب ھای مھم و غيره .تنھا با نبود
حزب انقالبی به عنوان عامل ذھنی
روبرو يم .کار رفقای ايرانی ما دارای
اھميت فراوان است ،ما بايد به آنھا کمک
کنيم.
وضعيت در ايران شديدا به دوران پيش
از سال  ١٩٠٥روسيه شباھت دارد.
يکبار ديگر توده ھای ايران به ميدان
خواھند آمد ،گوش به زنگ باشيد .انقالب
آتی می تواند مسير ھای مختلفی را دنبال
کند ،اما در يک مورد مطمئن ھستيم :قيام
آتی قيام بنيادگرايی نخواھد بود ٢٨ .سال
حضور مال ھا در مسند قدرت آنھا را
ميان توده ھا و جوانان بی اعتبار ساخته
است .اکثريت جمعيت جوان و تازه نفس
است ،آنھا آماده ی جذب نظرات
مارکسيستی و انقالبی ھستند .انقالب
ايران ،با اثبات اين نکته که ضد
امپرياليست حقيقی نيازی نيست بنيادگرا
باشد کل وضعيت را در خاور ميانه
تغيير خواھد داد .اين موضوع تاثير
شديدی بر منطقه خواھد گذاشت.
در اسناد مربوط به چشم انداز جھانی به
درازا در مورد آمريکای آلتين بحث
کرده ايم و جلسه ای جدا در مورد
ونزوئال خواھيم داشت .آمريکای آلتين
در لبه ی برنده ی انقالب و ضد انقالب
قرار دارد .تنھا ونزوئال نيست ،بوليوی
را ھم در نظر داشته باشيد .مورالز با
پارلمان و قانون اساسی و قوانين و غيره
تنھا وقت تلف می کند .او از بيماره به نام
"حماقت پارلمانی" رنج می برد .اين می
تواند راه را برای شکست جنبش ھموار
کند .ما شروع به کار يک گروه
مارکسيستی را در بوليوی داريم ،اما گذر
زمان به سود ما نيست ،ھمانطور که در
ونزوئال نيز اينچنين است.
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وضعيت ونزوئال نقش عوامل ذھنی را
نشان می دھد .تروتسکی در سال ١٩٣٠
گفت ،پرولتاريا ی اسپانيا قادر به انجام نه
يک ،بلکه ده انقالب است .ھمين واقعيت
در مورد ونزوئال ھم صدق می کند-
رشادت توده ھای ونزوئال در تاريخ بی
سابقه است .آن توده ھا برای ده سال در
حالت خروش بوده اند و بار ھا ضد
انقالب را شکست داده اند .اما اين زمام
محدوديتی دارد .نمی توانيد مليون ھا نفر
را در حالت تالطم نگاه داريد بدون اينکه
راه حلی نشان دھيد.

توده ھا به شکلی مقاومت ناپذير در
دسامبر  ٢٠٠٦به چاوز رای دادند ،آنھا
به تغييرات رای می دادند .اما ،بغير از
برخی ملی سازی ھا ،که مورد حمايت
قرار گرفت ھنوز ھيچ تغيير بنيادی در
ونزوئال صورت نگرفته است .چاوز با
بھترين اھداف می تواند انقالب را به
سوی شکست رھبری کند .نبايد
احساساتی شويم .نمی توانيم به خود
اجازه دھيم که رومانتيک باشيم .انقالب
موضوع جدی است.
جنبش بوليواری غير متجانس است ،در
ابتدا رھبری شامل دموکرات ھای انقالبی
خرده بورژوا بود ،و تناقضات عميقی در
ترکيب و عقايدش وجود دارد .اما اين
يک جنبش توده ايست و ما بايد برای
جھت دھی به جنبش در ان مداخله کنيم-
ولی بدون پنھان کردن عقايدمان و يا
تقليل آنھا.
انسان ھای می توانند تغيير کنند» .تد
گرانت« ھميشه به موضوع الرجو
کابالرو در انقالب اسپانيا در سال ١٩٣٠
اشاره می کرد :او از بسياری لحاظ يک
رفورميست چپ صادق بود که برای
حرکت به سوی مارکسيزم تالش می
کرد .تد اصرار داشت که اگر
تروتسکيست ھای اسپانيايی درست رفتار
کرده بودند ،شايد او را به سوی خود
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جذب می کردند .اما آنھا مانند
سکتاريست ھای اولترا چپ ،غير
مسئوالنه رفتار کردند .آنھا دعوت ورود
به "جوانان سوسياليست اسپانيا" را رد
کردند ،و بدين شکل اين سازمان توده ای
را به دامان استالينيزم انداختند .اين دليل
اصلی شکست انقالب اسپانيا بود.
تروتسکی آنرا خيانت ناميد ،و کامال
درست بود .نتيجتا او تمام روابطش را با
اندره نين قطع کرد .اگر زنده بود ،در
مورد بر خورد امروزه ی اورالندو
کرينوس و اولترا چپ ھای ونزوئال چه
می گفت؟ چاوز صادق و شجاع است .او
مايل است سوسياليزم را مطرح کند ،اما
روش آنرا نمی داند .و تاريخ نشان می
دھد يک فرد صادق با سياست ھای اشتباه
می تواند نقشی مخرب تر از يک فرصت
طلب آشکار ايفا کند.
چاوز ھيچ حزب واقعی ندارد ،و بدترين
نوع بوروکرات ھا ،استالينيست ھا و
رفورميست ھا او را احاطه کرده اند و
مانند آنچه در شکست رفراندوم شاھد
بوديم ،مشغول اعمال نفوذ منفی ھستند.
اين يک شکست کوچک بود .اما چاوز از
توھمات پارلمانی نيز رنج می برد ،و
تصور می کند ھمه چيز بايد قانونی و از
طريق کتاب حل شود .از اين رو ،به
جای ارائه ی تغييرات بنيادی به توده ھا،
او باز ھم يک رفراندوم ديگر پيشنھاد
کرد .اما نشانه ھای خستگی ميان توده ھا
مشھود است.
اما پروسه ھنوز به پايان نرسيده است.
چاوز می تواند برگردد و آخرين کسی که
با او صحبت کرده و يا آخرين کتابی که
خوانده است به عنوان موضع خود تکرار
کند .يک روز ممکن است تروتسکی
باشد ،روز ديگر چامسکی و ھمين به
گيج شدن او منجر می شود .ھفته ی
گذشته او گفت انقالب بايد از سرعت
خود بکاھد ،و حاال می گويد بايد از
محتکاران سلب مالکيت کرد!
ما بايد تمام آتش حمالت را به سوی جناح
رفورميست و بوروکراسی منعطف کنيم.
کتاب جديد من در مورد ونزوئال بر عليه
نظريات ھاينز دايتريچ ،تئورسين اصلی
رفورميزم ،خواھد بود .او از حد ميانه ی
سياسی صحبت می کند .اما در ونزوئال
حد ميانه وجود ندارد .قطب بندی فاحشی
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ميان راست و چپ ايجاد شده است.
واقعيت اين است ،و انقالب به مرحله ی
بحرانی خود وارد می شود.
اين روز ھا بحث در مورد چشم انداز
تمام جھان بسيار سخت است .نمی توان
در مورد تمام جبھه ھای انقالبی که در
سراسر جھان افتتاح می شوند در زمان
کوتاھی که داريم صحبت کنيم .من تنھا
سرسری به برخی موارد اشاره کردم.
اما ما در تمام جھان موقعيت فوق العاده
ای داوريم :در مکزيک ،ونزوئال،
پاکستان و ديگر کشور ھا ،در زمان
صحيح در مکان مناسب ھستيم.
ما در مورد انقالب ونزوئال ،پاکستان يا
ايران بحث نمی کنيم ،بحث ما انقالب
جھانی است .سيستم سرمايه داری در
بحران است ،جھانی سازی خود را در
بحران جھانی سرمايه داری فاش می کند.
اين يک پروسه ی واحد است.
مارکسيست ھا که اعضای کلی انقالب
جھانی ھستند ،بايد ھدف اين پروسه را
بفھمند.
سال خوبی در پيش رو خواھيم داشت ،و
يک کنگره ی جھانی مھم که پيشرفت
کمی و کيفی مارا نشان خواھد داد .اما ما
بايد نشان دھيم که در دوران آشفتگی که
وارد آن شده ايم ،دوران جنگ ،انقالب و
ضد انقالب ،يک چيز بسيار مھم است-
ما بايد نيرو ھای را داشته باشيم ،دسته ی
روی زمين ،در غير اين صورت فرصت
ھای مھمی را از دست خواھيم داد .ھيچ
کمبود فرصتی در کار نبايد باشد .اگر
قرار باشد بر يک موضوع تمرکز کنيم،
رشد ،جذب نيرو ،تعليم کادر ھا و گرد
آوری نيرو ھايی که برای تشکيل يک
بين الملل تروتسکی توده ای حقيقی نياز
است.
 ١٣ژانويه  ٢٠٠٨بلژيک
مترجم :کيومرث عادل
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ترور بی نظير بوتو

آلن وودز
رھبر حزب خلق )مردم( پاکستان در
تجمعی از ھواداران حزب در شھر
راول پندی بود که مورد حمله قرار
گرفت .گزارش ھای اوليه حاکی از
آن بود که حداقل صد نفر کشته از اين
تھاجم به جای مانده است ،اما
خبرھای بعدی صحبت از بيست کشته
می کنند.
اين تھاجم مرگبار عليه حزب خلق
)مردم( درست در ميان مبارزه ی
انتخابآتی ،در حالی صورت گرفت که
پس از سال ھای ديکتاتوری نظامی،
توده ھای مردم برای تغيير وضع
موجود در حال مبارزه ھستند .موج
ھايی از حمايت برای حزب خلق به
چشم می خورد که اطمينان بخش
پيروزی در انتخابات ھشتم ژانويه ی
مجلس ملی و مجالس ايالتی قانون
گذاری بود.
کمپين انتخابآتی در حال نضج و قوت
گرفتن بود ،و شاخه ی مارکسيستی
حزب خلق پاکستان حمايت ھای
مشتاقانه ای برای پيام انقالب
سوسياليستی اش می يافت؛ در مکان
ھايی گسترده و گوناگون ،از کراچی
گرفته تا مناطق قبيله نشين وزيرستان
در مرزھای شمالی پاکستان .اين
انتخابات تغيير و جھش عظيمی به
سوی چپ در پاکستان را منعکس می
کرد .اين پيش بينی مانند زنگ
خطری برای ھيأت حاکم بود .اين
حقيقتی است که در پشت پرده ی
شقاوت ھا و قساوت ھای امروز
وجود دارد.
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اين يک جنايت عليه کارگران و
زحمتکشان پاکستان بود ،تحريکی
خونين برای لغو انتخابآتی که حزب
خلق )مردم( از پيروزی خويش
اطمينان داشت و بھانه ای برای
سرکوب و مقدمه ای دوباره و ممکن
بر حکومت نظامی و ادامه ی
ديکتاتوری .اين يک عمل ضد انقالبی
است که می بايست بدون ھيچ شرط و
استثنايی محکوم شود.
چه کسی مسئول است؟ ھويت
مھاجمين و قاتالن ھنوز مشخص
نيست .اما زمانی که من از رفقا در
کراچی پرسيدم ،پاسخی بی درنگ
دريافت کردم" :اين مالھا و
روحانيون بودند!" نيروھای سياه ضد
انقالب در کشورھايی مانند پاکستان
دائماً در کسوت بنيادگراھای اسالمی
ظاھر می شوند .حتی شايعآتی وجود
دارد مبنی بر اين که "بی نظير" از
يک مسجد مورد شليک قرار گرفته
است ،ھمچنين رسانه ھای غربی
اصرار دارند که قتل "بوتو" حاصل
يک بمب گذاری انتحاری بوده است.
شرح فنی اين ترور ھر چه باشد و
ھدايت اين امر به ھر شکل که باشد،
بی شک رگه ھای خيانت و توطئه
باال خواھد گرفت و پديدار خواھد شد.
بنيادگراھای اسالمی و جھادگران تنھا
قاتلين اجير شده ی نيروھای ضد
انقالبی و عروسک ھای خيمه شب
بازی ھستند که قبل از تجاوز به طبقه
ی حاکم پاکستان و دستگاه دولتی ،به
شکل مفرطی دارای پشتوانه ھای
عظيم مالی از جانب سرويس
اطالعآتی پاکستان ،سران تجارت
مواد مخدر در ارتباط با طالبان،
دولت آل سعود در عربستان بودند،
که ھمواره آرزومند و مشتاق حمايت
مالی و غير مالی بر ھر گونه فعاليت
ضد انقالبی در سراسر جھان ھستند.
جنگ در افغانستان تأثيرات ويران
گری را بر پاکستان گذارده است.
طبقه ی حاکم پاکستان آرزوی تسلط و
تفوق بر آن کشور را پس از خروج
روس ھا ھمواره داشته اند .ارتش و
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سرويس اطالعآتی پاکستان يک دھه
ی تمام است که ھمواره در امور
افغانستان دخالت می کنند .آن ھا ھنوز
با طالبان و سران تجارت مواد مخدر
در رابطه ھستند به طوری که گاھی
نيز با يکديگر تلفيق می شوند .ثروت
ھنگفتی از تجارت مواد مخدر به
وجود آمده است که پاکستان را مسموم
و اقتصاد ،سياست و جامعه اش را بی
ثبات ساخته است.
ترور "بی نظير بوتو" تنھا بيان
ديگری از پوسيدگی مطلق و فسادی
بود که اعضای حيآتی پاکستان را در
ھر لحظه نابود می کند .فقر ،تھيدستی
و فالکت توده ھا ھمراه با بی عدالتی
محض برای يافتن راه خروج از اين
وضع اسفناک ضجه می زند .زمين
داران و سرمايه داران ھيچ راه حلی
ندارند؛ کارگران و زحمتکشان برای
رھايی تنھا به حزب خلق )مردم(
چشم دوخته اند .برخی از به اصطالح
"چپ ھا" خواھند گفت :برنامه ی
"بی نظير بوتو" نمی تواند راه برون
رفت از اين وضعيت را مھيا سازد.
مارکسيست ھا در حزب خلق )مردم(
در حال نبرد برای برنامه ای از
سوسياليسم ھستند – برای برنامه ی
اصلی حزب خلق .اما تنھا توده ھا
ھستند که می توانند بر اساس تجربه
شان بفھمند کدام برنامه و سياست
درست است.
انتخابات ماه ژانويه فرصتی به توده
ھا خواھد داد تا حداقل يک گام در
جھت درست پيش روند ،به سوی
وارد آوردن ضربه ای قاطع بر
ارتجاع و ديکتاتوری .پس آنان امکان
آموزش و درک برنامه و سياست را
خواھند داشت ،نه در تئوری که در
عمل.
اکنون بيش از ھر زمان ديگر به نظر
می رسد که آنان اين فرصت رااز
دست خواھند داد .ھدف اين تحريک
جنايتکارانه کامالً روشن است :لغو
انتخابات .من ھنوز واکنش حاکمان
پاکستان را نديده ام ،اما اين می تواند
باور نکردنی باشد که انتخابات در
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ھشتم ژانويه برگزار شود .آنان حداقل
برای مدتی انتخابات را به تعويق
خواھند انداخت.
اين چه تأثيری می تواند بر توده ھا
داشته باشد؟ من به تازگی با رفقای
سازمان "نبرد" در کراچی صحبت
می کردم ،جايی که آنان با آدم کشان
و مزدوران ارتجاعی ِ ام  -کيو -ام در
يک مبارزه ی انتخابآتی بی رحم ،در
حال نبرد ھستند .آن ھا به من گفتند
که يک شوک عمومی در توده ھا به
وجود آمده است" .مردم می گريند و
زنان در خانه ھايشان شيون می کنند:
اکنون من می توانم آنان را بشنوم".
اين آن چيزی است که رفقا گفتند.
اما اين شوک و ماتم سرايی بالفاصله
به احساس خشم تغيير يافت " :خيابان
ھای کراچی و ديگر شھرھا سر به
شورش بر داشته اند .مردم جاده ھا را
با الستيک ھای سوزان بسته اند ".اين
يک اخطار به طبقه ی حاکم است که
صبر توده ھای مردم به پايان خويش
نزديک می شود .جنبش توده ھا نمی
تواند با ترور يک يا حتی ھزاران
رھبر خاموش شود .توده ھا ھمواره
به حزب سنتی و مردمی شان وفادار
خواھند ماند .حزبی که در التھاب
جنبش انقالبی سال ھای ١٩٦٨ – ٦٩
توسعه يافت ،زمانی که کارگران،
دھقانان و زحمتکشان به تسخير
قدرت نزديک شده بودند.
ديکتاتوری ژنرال "ضياء" پدر "بی
نظير بوتو" را به قتل رساند ،امری
که مانع شکل گيری قيام حزب خلق
)مردم( در سال ھای دھه ی ١٩٨٠
نشد .نيروھای تروريسم دولتی برادر
"بی نظير" را کشتند ،سپس آنان
"بوتو" را تبعيد کردند و ديکتاتوری
نوينی را بنيان نھادند؛ که اين ھم مانع
تجربه ی قيامی ديگر برای حزب
نشد ،زمانی که دو تا سه ميليون نفر
به خيابان ھا آمدند و بازگشت "بی
نظير بوتو" را خوشآمد گفتند.
توده ھا از اين شوک ناگھانی اما گذرا
و حزن و اندوه خويش عبور خواھند
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کرد و بھبود خواھند يافت .اين
احساسات ،در زمان خويش ،با خشم
و حس انتقام جويی جايگزين خواھد
شد .ولی آن چه که مورد نياز می
باشد ،نه کينه جويی شخصی که انتقام
گيری اجتماعی است؛ چيزی که برای
مھيا شدن توده ھا برای ايجاد يک
يورش نوين انقالبی الزم است،
يورشی که تمامی مشکالت پاکستان
را از ريشه نابود خواھد کرد.
گروه حاکم شايد تاريخ انتخابات را به
تأخير بيندازند ،اما دير يا زود،
مجبور به برگزاری آن ھستند.
مرتجعين برآورد کرده اند که حذف
"بی نظير بوتو" حزب خلق )مردم(
پاکستان راضعيف خواھد کرد .اين
يک محاسبه ی کامالً اشتباه و
خطرناک است! حزب خلق )مردم(
نمی تواند بر اساس حذف و ترور
يک نفر ضعيف شود يا رو به استحاله
رود .اگر اين پيش بينی درست بود و
قرار بر نابودی يا ضعيف شدن حزب
به علت فقدان يک فرد بود ،چنين
اتفاقی می بايست پس از قتل قضايی
"ذوالفقار علی بوتو" رخ می داد.
حزب خلق )مردم( تنھا يک نفر
نيست؛ حزب ،سازمانی است بيانگر
آروزھا و خواسته ھای توده ھا برای
دگرگونی جامعه .سه ميليون نفر برای
استقبال از بازگشت بی نظير بوتو به
پاکستان به خيابان ھا آمدند؛ ده ھا
ميليون نفر و شايد بيشتر ،خود را
برای شرکت در انتخابات ژانويه در
راستای تغيير آمده می کردند .اکنون
اين ميليون ھا سوگوار و ماتم زده
ھستند ،اما آنان برای ھميشه
سوگواری نخواھند کرد؛ آنان راه ھای
مؤثر مبارزه را برای رسانيدن صدای
خود به جھان خواھند يافت.
توده ھا بايد برای ترور رھبر حزب
خلق )مردم( پاکستان و در راستای
شکل گيری يک قيام عمومی و جنبش
ملی ،شورش کنند .آنان بايد پرچم
دموکراسی را برافراشته کنند .توده
ھای زحمتکش و کارگر می بايست
بر عليه ديکتاتوری ،برای پايان
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حکومت نظامی و برگزاری فوری
انتخابات يک قيام عمومی را شکل
دھند.
رھبری حزب خلق )مردم( نبايد برابر
ھر گونه فشاری جھت تأخير در
برگزاری انتخابات تسليم شود .بايد
فراخوان انتخابات ملی و ايالتی را
بدھند؛ بايد فرياد زنند اجازه دھيد که
صدای مردم شنيده شود! و باالتر از
ھمه ،حزب می بايست به برنامه ھا و
اصول پايه ای خويش بازگردد.
در برنامه ای که حزب خلق )مردم(
بر پايه ی آن شکل گرفت ،ھدف
دگرگونی سوسياليستی جامعه آمده
است که شامل ملی سازی زمين ھا،
بانک ھا ،ايجاد کنترل کارگری در
کارخانه ھا و جايگزينی ارتش و
پليس با ميليشيای کارگران و دھقانان
است .تمامی اين ايده ھا ھنوز به
اندازه ی روزی که نوشته شدند
درست و ضروری ھستند.
ھيچ چيزی چيزی ساده تر از گرفتن ِ
جان ِ يک زن يا مرد نيست .ما انسان
ھا شکننده و ضعيف آفريده شده ايم و
به راحتی کشته می شويم .اما ھيچ
کس نمی تواند تفکری را که زمان
ظھور آن فرا رسيده است به قتل
برساند!
 ٢٧دسامبر ٢٠٠٧
_Marxist.comبرگرفته از وب
سايت

مزدک پويان
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پاکستان :دولت جنايت را
پنھان می کند – توده ھا
خواستار اقدام عليه دسيسه
چينان ھستند

آلن وودز
قتل "بی نظير بوتو" منجر به انفجار
خشم عمومی شد .پاکستان از شورش
ھا و اعتراضات توده ای در حال
تشنج است .جامعه در حال غرق شدن
در عميق ترين گرداب ھاست.
احساسات خام انسانی در حال
سرازير شدن به خيابان ھای شھرھا و
روستاھاست .ارتش و پليس برای
کنترل و مقابله با خشم توده ھا
ضعيف ھستند .دولت تا مغز استخوان
بر خويش می لرزد.
با استناد به منابع رسمی ،القاعده در
ترور ]بی نظير بوتو[ دست داشته
است .اين تحليل بنا به داليل بسياری
مناسب است ،مبين ھمه چيز است و
در عين حا ھيچ چيز را توضيح نمی
دھد زيرا ھيچ کس نمی داند که
القاعده کيست ،در کجا قرار دارد و يا
چه کسی صحنه گردان آن است .اين
بسيار مبھم است ،ظاھراً تمامی
سازمان ھا و ارگان ھای قدرتمندی
که ھميشه و در ھمه جا حاضر ھستند
ھرگز نمی توانند اھداف القاعده را
کشف و يا عمليات آن ھا را خنثی
کنند .زيرا القاعده نامرئی و شکست
ناپذير است ،جای ھيچ شگفتی نيست
که ھرگز کسی برای جنايتی دستگير،
محاکمه و يا مجازات نمی شود.
اين تفسير و تحليل برای پرويز
مشرف و حاکمان اسالم آباد بسيار
مناسب و البته ساده است ،چرا که
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آنان را از تمام مسئوليت ھای قتل بی
نظير بوتو مبرا و معاف می کند.
نيازی نيست که آنان قاتلين را بيابند
زيرا نقداً يافت شده اند .ضروری
نيست که درباره ی اين جنايت تحقيق
کنند زيرا که مسبب آن شناسايی شده
است :القاعده! ايک يک کلمه تمامی
مشکالت را به خودی خود حل می
کند.
اين توضيح برای واشنگتن نيز بسيار
خرسند کننده است .اين کمکی حيآتی
به جورج بوش محصور در مشکالت
و جنگ بدنام و رسوا کننده اش عليه
تروريسم است .او می تواند برای
جامعه ی مشکوک و بدبين آمريکا
ھمان داستان قديمی و مسحور کننده
ی القاعده را تکرار کند .ھمان افسانه
ای که القاعده را در جامه ی نيروی
جھانی شر و بدی ترسيم می کند که
مصمم به غلبه بر جھان است:
القاعده ،تمامی وظيفه ی القاعده است!
اما زمانی که ابرھای تيره ی تبليغات
آغاز به محو شدن می کند ،به سرعت
آشکار می گردد که قتل بی نظير
بوتو از سوی ديوانگان متعصب
مذھبی نبوده است بلکه ،بخشی از
يک توطئه ی با برنامه و احتياط آميز
بوده است که سرکالف اش ما را به
سوی باال رھنمون می شود ،به سوی
مقامات ِ دولتی و حاکمين ِ ممتاز ِ
پاکستان.
رفتار دولت پاکستان پيش از ترور،
در حين انجام اش و پس ازوقوع آن
نوک ِ پيکان ِ گناه را متوجه نقاط ِ
بسيار مرکزی ِ قدرت در اسالم آباد
می کند .پس از اولين کوشش برای
قتل وی در نوزدھم اکتبر ،بارھا و
بارھا کتبا ً از پرويز مشرف خواستار ِ
رسيدگی و آشکار گشتن ِ مسئولين
مرگ صد و چھل انسان بی گناه شد.
ھرگز تحقيقی صورت نگرفت و
ھرگز کسی برای اين کشتار توده ای
محاکمه يا مجازات نشد.
بی نظر بوتو ھمچنين مکرراً تقاضای
حفاظت ويژه و شخصی کرده بود،
چيزی که ھرگز داده نشد در عين
حالی که تھديد عليه جان ِ او کامالً
مشھود و آشکار بود .در زمان ترور
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او ھيچ پليسی در چشم انداز اتومبيل
بوتو وجود نداشت .راه برای
تروريست کامالً باز بود.
اما کدام تروريست؟ با استناد به دولت
تروريستی وجود نداشت چرا که
تروری در کار نبود .متأسفانه خانم
بوتو در اثر يک تصUادف و حادثUه فوت
کرد .او به سادگی افتاد و ضربه ای
شديد و ناگھانی به سرش وارد شد.
اين دليلی بود که توسط دولت پاکستان
به ملت ِ سردرگم و متحير ارائه
گرديد .ھمان طور که سخنگوی حزب
خلق )مردم( پاکستان ،شری رحمان
نيز به درستی بيان داشت اين يک
توھين به ملت سوگوار پاکستان بود.
واقعيت اين است که برای واقعه
شھودی وجود داشت که در نظرگاه
حکمرانان ]پاکستان[ جايی نداشتند.
واقيع اين است که افراد بسياری ديدند
که پس از گردھمايی باغ ِ لياقت،
مردی اتومبيل "بوتو" نزديک شد،
شليک کرد و سر ِ او را با گلوله ای
کشنده سوراخ کرد ،و سپس ديدند که
بمب گذار انتحاری خود را منفجر
کرد ،سی تن را کشت و تعدادی
بسياری را مجروح ساخت؛ تمامی اين
ھا بی ربط و بی اساس است ،خUUانم
بوتو به سادگی ضربه ای شديد به سرش
وارد آمد!!
اگر به واقع حقيقت ماجرا اين باشد،
پس نيازی نيست که تمامی مردم در
حالت شوک ِ شديدی به سر برند،
نيازی به اندوه بی مورد و سوگواری
نيست ،اعتراضات را به حال خود
واگذاريد .اين تنھا يک حادثه ی
اسفناک بود و نمی توان ھيچ کس را
برای يک حادثه مقصر دانست و
سرزنش کرد.
"شری رحمان" از رھبری ملی حزب
خلق )مردم( پاکستان ،زمانی که بی
نظير بوتو کشته شد ھمراه او بود .او
ديد که به بوتو شليک شد .او بی نظير
را تا بيمارستان ھمراھی کرد .او زخم
گلوله را بر روی سرش ديد .او زخم
خارج شدن گلوله از سرش را نيز
ديد .اما او ،شری رحمان ،چطور می
تواند تمامی اين ھا را ديده باشد در
حالی که اصالً وجود نداشته اند؟ او
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تنھا بايد ھمه ی اين اتفاقات را تصور
کرده باشد ھمان طور که تمامی مردم
بايد تصور کرده باشند.
نه ،موضوع مشکوک و شک
برانگيزی درباره ی اين مرگ ھرگز
وجود نداشته است .ما چطور می
دانيم؟ ما می دانيم زيرا تمامی مرگ
ھای شک آلود و ظن انگيز توسط
کالبد شکافی پيگيری می شوند .اما در
اين جا ھيچ کالبد شکافی و تشريحی
وجود ندارد.دولت سريعا ً رأی مUUرگ
در اثUر حادثUUه و تصUUادف را صادر کرد
)که آن ھم معلول القاعده بود( و پيکر
بوتو را با عجله برای خاکسپاری
تحويل دادند .اکنون جسدی برای
بررسی وجود ندارد .پس تمامی
تقاضاھا برای کالبد شکافی بی ربط و
بدون دليل بود و مرگ بی نظير بوتو
می تواند در رده ی مرگ ھای طبيعی
طبقه بندی شود.
به ھمان اندازه معمول و طبيعی که
دولت اسالم آباد ھرگز درباره ی
نخستين سؤقصد و تالش برای ترور
بوتو تحقيقی را انجام نداد .و به اندازه
ی ھمان واقعيت عادی ،که می گويد
آن ھا در ھر دو ترور دخالت داشتند.
مشرف اظھار داشت که او مصمم به
يافتن گناھکاران و مجازات آنان
است .حتی گفته شد که به کسانی ھم
ظنين ھستند .او چيز ِ ديگری نمی
تواند بگويد ،زمانی که مردم پاکستان
در خيابان ھا خشم خود را با شعار
دادن ھای بی رحمانه عليه مشرف و
دولت اش بيرون می ريزند.
ما بی پروا انتظار داريم که آن ھا
]دولت پاکستان[ به زودی اين
مظنونين و متھمين را تھيه کرده ،و به
نام مأمورين محلی القاعده معرفی
کنند .در کشورھايی مانند پاکستان
ھيچ گونه کمبودی از بی چارگان ِ بی
وجدان وجود ندارد ،کسانی که می
توانند مرد يا زنی را تنھا به خاطر
چند صد روپيه به قتل برسانند ،يا از
مذھبيون متعصب و ديوانه ای که
آرزو دارند تا خودشان را بترکانند و
بليط ورود به بھشت را به دست
آورند .آنان می توانند در نھايت امنيت
در مکان ھای عمومی جوالن بدھند و
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برای اين جنايت و يا ھر جنايت
ديگری سرزنش شوند.
ولی عناصری اينچنينی ھيچ نقش
مستقلی برای بازی ندارند .آن ھا تنھا
عروسک ھايی خيمه شب بازی ھستند
که در انتھای بندھا و نمايشنامه ھا به
رقص در می آيند ،در پايان رشته ھا
و بندھايی که توسط دستان ِ ديگری
به سختی نگاه داشته شده اند.
بنيادگرايی اسالمی که امروزه ژستی
مانند يک جنبش ضد آمريکايی و ضد
امپرياليستی را به خود می گيرد،
ظاھری که بيش از حد معمول بر تن
اش زار می زند ،در اصل يک ابتکار
آمريکايی -امپرياليستی بود که برای
مبارزه با کمونيسم و روس ھا در
افغانستان به کار گرفته شد .بن الدن
خود يک مأمور سيا بود که از سوی
رژيم ِ فاسد ِ سعودی در عربستان
حمايت می شد .واشنگتن سگ ِ ديوانه
ای را پديد آورد که دست ِ ارباب اش
را گاز گرفت و زخمی کرد!
اين امپرياليسم آمريکا بود که
ديکتاتوری ژنرال "ضياء" را در
پاکستان پديد آورد .اين سيا بود که
کمک کرد تا ذوالفقار علی بوتو را بر
دار کنند .ضياء با پول آمريکايی ھا و
سعودی ھا بنيادگراھای پاکستانی را
پرورش داد .آن ھا ارتشی از
ديوانگان ِ مذھبی ِ متعصب را ساختند
که اکنون در حال ِ وحشی گری است.
تفکری که پاکستان را کشور ِ
متعصبين و مجانين ِ مذھبی می پندارد
توھين و تھمتی را عليه اين ملت
بزرگ وارد می کند .احزاب بنيادگرا
ھمواره در انتخابات تعداد آرای بسيار
پايينی را کسب می کنند .پايه ھای
اصلی پشتيبانی اينان نه در توده ھای
مردم که در ميان رده ھای فوقانی
قدرت است :دولت ،ارتش و سرويس
اطالعآتی پاکستان .بدون حمايت ھای
مالی و غيرمالی دولت بنيادگراھای
اسالمی ھيچ خواھند بود.
در گذشته آنان کمک ھای مالی دست
و دلبازانه ای از آمريکايی ھا و
سعودی ھا دريافت می کردند .آن ھا
کماکان از آل سعود پول دريافت می
کنند ،تا مگر برای حاکمين سعودی
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کمکی باشد برای چاپلوسی و پيوستن
به آمريکايی ھا در حمايت از ھر
حرکت ارتجاعی ِ بنيادگرايانه .اما
مأمور پرداخت ِ سابق آنان در
واشنگتن بر عليه آنان چرخيد .سود و
مصلحت امپرياليسم آمريکا ناگزيرش
کرد که افغانستان را اشغال سازد .اين
موضوع سرويس اطالعآتی پاکستان
را وادار کرد که از جاه طلبی ھايش
در افغانستان چشم بپوشد و حمايت
ھايش از طالبان و القاعده را ،اگرچه
با بی ميلی به کنار نھد.
در واقع اين به خوبی روشن است که
خش اصلی و با اھميت سرويس
اطالعآتی پاکستان ھرگز حمايت
ھايش از بن الدن و طالبان را قطع
نکرده است .اين يک راز سر گشوده
است که طالبان و بن الدن در پاکستان
پناه داده شده اند و دارای راحتی و
آزادی کامل ھستند .اين يک دولت ِ
درون ِ دولت است که در نھان فعاليت
می کند و به بھترين شکل ممکن
حمايت می شود .در اين سرزمين
ھای تاريک و پر از سايه توطئه،
دسيسه و ترور امری عادی و
روزمره ھستند.
نقش پردازان عمومی اين دسيسه ھا
مالھا و روحانيون ،مذھبيون متعصب
از مدارس دينی تأسيس عربستان
سعودی و بچه پولدارھای فاسد و
لوس ِ اسالم آباد ھستند که شھروندان
عادی را در زير پوشش ِ حجاب
ارعاب و ترور می کنند .اما اينان تنھا
خيمه شب بازی ھايی ھستند در
دستان ديگرانی که از روشنايی و
اشتھار روی می جويند اما ھويت آنان
کامالً ھويدا است.
بی نظير پيش از مرگ اش يادداشتی
خصوصی را بر جای نھاد که در آن
سه نفر را مسئول ِ نخستين سؤقصد به
جان خود معرفی کرده است :يک
افسر بازنشسته ی ارتش ،يکی از
رھبران حزب مسلم ليگ ]حزبی که
رھبری آن را نواز شريف در اختيار
دارد[ که وزير مختار ِ سابق ايالت
سند بود و يک افسر ِ سرويس
اطالعآتی پاکستان .عدم انجام تحقيقات
رسمی از سوی دولت می تواند مھم و
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خطرناک تلقی شود مگر اين که آن
سه تن دستگير شده و به محاکمه
کشانده شوند.
توده ھايی که خشم خود را در خيابان
ھا نمايش می دھند با يک محاکمه ی
نمايشی تحميق نخواھند شد ،نمايشی
که در آن چند فقير ِ بيچاره و مفلوک
متھم به چيزی شوند که به روشنی
جنايتی از جانب تروريسم دولتی است.
برای متشکل کردن جنبش ھای
اعتراضی خود جوش و خود به
خودی توده ھا ،مارکسيست ھا و
سوسياليست ھای انقالبی پاکستان
شعار ِ يک اعتصاب عمومی و ملی
را مطرح می کنند .اما ثابت شده است
که اجرای اين مطالبه در اين وضعيت
سخت و پيچيده تقريباً غير ممکن
است.حقايق جنبشی که ميليون ھا فرد
سازمان نيافته و بدون آموزش ھای
سياسی را که از لحاظ وضعيت
روانی ماتم زده و نااميد ھستند ،شامل
می شود پيشتازان پرولتاريا را در
استيالی خود گرفته است .در چنين
وضعيت دشواری کادرھای انقالبی
که از سه تا چھار ھزار نفر نيز
افزون نمی باشند ،تنھا مانند قطره ای
درون اقيانوس ھستند.
به عالوه دولت با فراخواندن سه روز
عزای عمومی به سرعت مانع شکل
گيری اعتصاب عمومی شد .رفقا خود
را به نا گه خود را مشغول کار در
فضايی بسيار دشوار ديدند :تقريبا ً
حرکت غير ممکن بود؛ نه ھواپيما نه
قطار و نه اتووسی بود؛ ھيچ بنزينی
وجود نداشت چراکه تمامی پمپ
بنزين ھا در تعطيل به سر می بردند؛
جاده ھا توسط موانع شعله ور بسته
شده بود؛ ايستگاه ھای راه آھن و
اتوبوس ھا به آتش کشانيده شده بودند؛
خشونت ھای عريان و فزاينده در
خيابان ھا ھانه ای ه دولت داده بود تا
ارتش را وارد سازد و فرمان شليک
با ھدف کشتن را صادر کند .حداقل
چھل نفر از مردم کشته شده اند.
پس اعتراضات خود جوش توده ای
رھبری و ھدف روشنی را ندارند و
دقيقاً به ھمين دليل به زودی رو به
انحطاط و ھرج و مرج خواھند

١٧

گذارد؛ احتراق و غارت خيابان ھا.
در اين فضای عمومی از ھم
گسيختگی اجتماعی ،فقر و نوميدی،
لومپن – پرولترھا ،عناصر جانی و
بزھکار از آشفتگی موجود برای
دست يابی به اھداف شخصی شان
سؤاستفاده می کنند .اين موضوع دقيقا ً
ماننده است به اين که چنين اقدامات
بزھکارانه ای از سوی مرتجعين
تقويت و پشتيبانی می شود تا جنبش
را بی اعتبار ساخته ،سرکوب و
تحميل وضعيت فوق العاده در کشور
را موجه سازند .اين اتفاقی نيست که
برخی از شورشيان به مراکز رأی
گيری حمله ور می شوند و دستگاه
ھای شمارش آرا را به آتش می کشند.
آنارشی موجود و اعتراضات سازمان
نيافته به ھيچ موفقيتی دست نخواھند
يافت .اين ھرج و مرج بايد با يک
جنبش اعتراضی ِ سازمان يافته و ملی
جايگزين گردد؛ جنبشی که طبقه ی
کارگر می بايست رھبری اش را در
دست داشته باشد .به جای سوزاندن
الستيک ھا و اتومبيل ھا ،آن چه نياز
است باز -سازماندھی پيشتازان
پرولتاريا با حداکثر سرعت ممکن و
در راستای آماده سازی يک جنبش
توده ای ِ انقالبی در ابعاد ملی ،و
مطرح کردن به ھنگام ِ مطالبات
انتقالی ،که با روحيات و خواست ھای
توده ھا سازگاری دارد؛ است.
برای انجام اين اھداف ،کميته ھای
اقدام کارگری بايد در تمامی کارخانه
ھا و محالت کارگری ايجاد شود.
مارکسيستھا و سوسياليست ھای
انقالبی پاکستان در حال حاضر آغاز
به سازماندھی چنين کميته ھايی در
کارخانه ھا و کارگاه ھای فلزکار
کراچی کرده اند .آنان ھمچنين کميتUه
ھای اقدام جوانUان را تشکيل داده اند.
اين آن چيزی است که ضرورت
دارد! اين نمونه بايد در ھر کارخانه،
کارگاه ،و اجرا دانشگاه گردد.
مارکسيست ھای گروه "جد و جھد"
درخط مقدم جنبش اعتراضی توده ھا
قرار دارند .رفيق احمد منظور نماينده
ی مارکسيست پارلمان پاکستان،
تظاھرات ھزاران نفره در پنجاب،
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حوزه ی انتخابی خود را رھبری می
کند .در ھر منطقه ای آنان ابتکار
عمل را در دست دارند .آنان صد
ھزار از جزوه ای را منتشر کردند که
عنوان اش چنين است" :خوب بی
نظير خون تو است :اکنون انقالب
آماده ی رسيدن است!" آنان خواستار
محاکمه ی تمامی بانيان اين توطئه،
برکناری پرويز مشرف ،برگزاری
فوری انتخابات و بازگشت حزب خلق
)مردم( پاکستان به برنامه ی
سوسياليستی اش در  ١٩٧٠ھستند.
امروز )يکشنبه( سه روز سوگواری
ملی به پايان می رسد و کار
سازماندھی توده ھا ساده تر می شود.
مارکسيست ھای انقالبی پاکستان
وظايف انقالبی خويش را انجام می
دھند .پيام آنان در ميان کارخانه ھا،
جوانان انقالبی و عناصر مترقی
حزب خلق )مردم( ،حتی در ميان
کادر رھبری آن ،شنيده می شود.
پاکستان به سرعت به يک حالت پيشا
انقالبی نزديک می گردد .توده ھا
وارد مسير انقالبی می شوند ،اما آنان
با خطرات و موانع وحشت انگيزی
روبرو ھستند .بديھی و حتمی است که
آنان حمايت کامل جنبش جھانی طبقه
ی کارگر را دريافت می کنند .من به
نام رفقای "جد و جھد" ،از تمامی
مخاطبين خويش ،تمامی کارگران،
دانشجويان ،سوسياليست ھا،
کمونيست ھا ،فعالين صنفی و
سنديکايی می خواھم که برای حمايت
از آنان صف آرايی کنند .ما برای
بنای جنبش انقالبی در پاکستان ،که
کليد انقالب آسيايی ھا است به پول
نياز داريم! لطفاً سريعاً پاسخ دھيد!
يکشنبه ٣٠ ،دسامبر ٢٠٠٧
_Marxist.comبرگرفته از وب
سايت

مزدک پويان

 ١٥بھمن  -١٣٨٦سال اول

بحث آزاد

سياسUUUUت مارکسيسUUUUت ھUUUUای
انقالبی و »چاوز« در مقابUل
دولت ايران
دوستان ميليتنتی

ک .مانی
آيا رفيق ھوگو چاوز در اين اعتراضات
مقابل سفارت دولت فخيمه برادر،
جمھوری اسالمی شرکت نکرده بود !!!؟
واقعا سياست و جامعه شناسی سياسی را
درک نمی کنيد و اين گناه نه چاوز و نه
حتی آنانی را که به توپ افترا و افتراق
شان می بنديد .
اين تنھا گوشه ای کوچک اما بقدر کفايت
از تصوير و تصوری است که از درک
کودکانه تان از تمام ھر آنچه را که به
زندگی و مبارزه انسآنھای کارگر و
زحمتکش بستگی دارد  ،ميباشد .
زنده باد آزادی و دمکراسی

در مورد کامنت ک .مانی

اراده خردمند
چه کسانی در مقابل سفارت جمھوری
اسالمی در کاراکاس غايب بودند :
ھوگو چاورز و طرفدارانش در تظاھرات
مقابل سفارت شرکت نکرده بودند! زيرا
آنھا با اتخاد يک سياست اشتباه يرای
تقويت جبھه ضد امپرياليزم آمريکا با
دولت سرمايه داری ايران و رئيس
جمھور آن موقتا ً طرح دوستی ريخته اند.
بابت اين سياست اشتباه نيز بھای سنگينی
در آينده نه چندان دور خواھند پرداخت.
چاوز به زودی در خواھد يافت که با يک
دولت سرمايه داری عقب افتاده که در

١٨

حال چانه زنی با دول غربی است نبايد
تاکتيک ھای موقت ضد امپرياليستی را
سازمان دھد.دولت ايران در مدار
امپرياليزم قرار دارد و با گرفتن چند
امتياز تسليم آن خواھد شد .ھمانطور که
قزافی ليبی اخيراً تسليم شد .سرنوشت
احمدی نژاد نيز بھتر از قزافی نخواھد
بود .از اينرو چاوز به اشتباه خود به
زودی پی خواھد برد.
چUUه کسUUانی در مقابUUل سUUفارت جمھUUوری
اسالمی در کاراکاس حاضر بودند:
مارکسيست ھای انقالبی که مستقل از
دولت چاوز ھستند .افراد حاضر در
مقابل سفارت جمھوری اسالمی از
طرفداران مردم و مبارزين به ويژه
سوسياليست در ايران ھستند و از
مخالفان دولت احمدی نژاد .از اينرو اين
عده در اعتراض به دستگيری ھای اخير
با شعار :دانشجويان در بند انقالبی ايرانی
آزاد بايد گردند! و زنده باد سوسياليزم!
در صحنه حاضر بودند .و دولت احمدی
نژاد را در انظار عمومی مردم ونزوئال
افشا کردند .در اطالعيه خود که در
رسانه ھای ونزوئال وسيعاً توزيع کردند
با صدای بلند اعالم کردند:
internacional con los detenidos
por el regimen dictatorial de
 Solidaridad Iranيعنی" ھمبستگی
بين المللی عليه دستگيری ھای توسط
رژيم ديکتاتوری ايران!"
موضUUUUع مارکسيسUUUUت ھUUUUای انقالبUUUUی در
ونزوئال:
مارکسيست ھای انقالبی در مقابل
(١
حمله احتمالی امپرياليزم آمريکا و
کودتای دست راستی ھای ونزوئال از
چاوز حمايت می کنند .ھمان طور که
لنين در مقابل کرنلو از کرنسکی حمايت
کرد .حمايت مشروط در مقابل امپرياليزم
و نه حمايت سياسی .حمايت تا زمانی که
مطالبات توده ھا اجرا می گردد.
در عين حال مارکسيست ھای
(٢
انقالبی در حال ساختن يک حزب
کارگری جدا از طرفداران چاوز در
ونزوئال بر اساس برنامه مستقل خود
ھستند .اين حزب را برای سازماندھی
انقالب کارگری عليه ھر نوع دولت
بورژوازی در ونزوئال ايجاد شده است.
اين حزب در اتحاد عمل با ھواداران
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انقالب بوليواری است و ھمراه با آن ھا
در حال اشغال کارخانه ھا و اعمال
کنترل کارگری است .مارکسيست ھای
انقالبی تا زمانی در اين جبھه می ماند که
اين اقدامات ادامه يابد.
حزب مستقل مارکسيست ھای
(٣
انقالبی در ونزوئال به ھيچ وجه و تحت
ھيچ شرايطی در دولت چاوز شرکت
نخواھد کرد .چون دولت چاوز يک دولت
بورژوايی است و نھايتا ً بايد سرنگون
گردد .چاوز به عنوان يک دمکرات
صادق )يعنی يک بورژوا که مجبور به
اجرا قول و قرارھا خود به توده ھا تا
کنون بوده( به زودی بر سر دو راھی
قرار خواھد گرفت .يا با توده دولت خود
را سرنگون می کند و رھبر توده ھا باقی
می ماند يا خودش ھمراه با ژنرال ھا
توسط توده ھا سرنگون می گردد .حزب
ما در اين سرنگونی و تشکيل حکومت
کارگری شرکت خواھد کرد.

سوال از ک .مانی
آيا شما ھستيد که "سياست و جامعه
شناسی سياسی" را درک نمی کنيد يا ما؟
آيا اين اتھام زنی ھا و طنز ھايی غير
سياسی از قبيل اينکه" :آيا رفيق ھوگو
چاوز در اين اعتراضات مقابل سفارت
دولت فخيمه برادر  ،جمھوری اسالمی
شرکت نکرده بود !!!؟" شما را در جبھه
ضد انقالبيون طرفداران "سيا" و دولت
آمريکا در ونزوئال که عينا ھمين حرف
ھای در مقابل چاوز می زنند قرار نمی
دھد؟ آيا مسخره کردن مدافعان
دانشجويان سوسياليست در ونزوئال شما
را در جبھه حزب ﷲ در ايران قرار نمی
دھد؟
دانشجويان سوسياليست در بند ايران
خواھان شنبدن پاسخ ھای شما خواھند
بود .در ضمن جسارت داشته باشيد و
اعالم کنيد از کدام يک از احزاب و
سازمان ھای منحط خارج از کشوری
ھستيد؟
 ٢دی ١٣٨٦
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سيران
به ک .مانی:
عصبانيتت از انعکاس خبر اين تجمع در
مقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران،
توسط رفقای جريان مارکسيزم انقالبی
در ونزوئال چندان عجيب و غير منتظره
نيست .تا به حال تمام نق نق ھا و تخريب
ھای ھيستريک به دور امضاھای
نمايندگان پارلمان انگليس متمرکز بود،
سانتريست ھا و فرصت طلبان که با تمام
دم و دستگاه ھای حزبی و مدت طوالنی
زندگی در اروپا و آمريکای شمالی
نتوانسته بودند حتی يک امضا از
سنديکاھا ،احزاب ،سازمان ھا و ايتحاديه
ھا ی خارج کشور در حمايت از
دانشجويان جمع کنند و مثل ھميشه در
زمان ھای بحرانی به گوشه ايی پرتاب
شده بودند ،راه حل را نه در اصالح
خود ،کمک به جريان جلب حمايت ھا
بلکه در تخريب انچه انجام می گرفت
ديديند.
اين افراد ھميشه از بيان گرايش خود در
ھراس ھستند و اين وحشت بی دليل و
پايه و اساس نيست .آنھا به خوبی می
دانند که عالوه بر دافعه ای که اعالم
گرايششان به دنبال خواھد داشت ،تنھا
بيان ان ھر انچه را سيبل کرده و به
تخريب ان مشغول بودند به ناگھان به
سوی خود آنھا خواھد چرخيد .از جلب
حمايت نمايندگان پارلمان ايراد می
گيرند ،در حالی خود اعضايشان با لبخند
ھای مليح جايزه ی سکوالر سال را از
دست نمايندگان دول بورژوازی دريافت
می کنند ،اماده ی دريافت کمک ھای
مالی از تمام دولت بورزازی به جز دول
مسلمان ھستند .اگر در حين اين تخريب
ھا حرفی از گرايش خود به ميان اورند
ھمه چيز را بی اثر می کنند .زيرا
مشخص می شود که انچه مورد حمله
قرار می گيرد نه به دليل مخالفت
تئوريک آنھا و داشتن پايه و اساس در
گرايششان ،بلکه تنھا به اين دليل انجام
ميگيرد که ابتکار عمل انرا را در دست
ندارند و توسط گرايش مخالف آنھا
سازماندھی می شود ،پس مخالفت با ان
واجب است .اين فرصت طلبان اين
مسائل را نقد نمی کنند چون با ان
مخالفند ،برعکس ،آنھا اماده ی دريافت
حتی کمک ھای مالی از دول بورزوازی
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ھم ھستند .اما خوب می دانند که اين
حمايت ھا از سوی ميليتانت به چه
معنيست و چطور آنھا را بی اعتبار
خواھد ساخت.
اما ھر بار که از آنھا خواسته شد بديل،
گرايش ،نشريه يا حزبی را در قبال اين
نقد ھا معرفی و مطرح کنند ناگھان با
تغيير آی خود باز ھم ھمان تخريب ھا
را ،اين بار با اسامی جديد و شکلی
مضحک تر ادامه دادند.
آخرين شاھکار اين فرصت طلب ھا کار
دست خودشان داد و دقيقا انچه که نقطه
قوت اين تجمع در مقابل سفارت است و
به خوبی پاسخ تمام اين نقد ھا را می ھد،
نشانه گرفته و چشم بسته با شمشير چوبی
در حال رجز خوانی است.
خير! ھوگو چاوز در اين تظاھرات
حضور نداشت )البته اين دوست فرصت
طلب ناشی که کمی زيادی فعاليت کرده و
به ھمين دليل اشتباھاتش از ديگر رفقايش
بيشتر است اين را خوب می داند( و اين
موضوع دقيقا نقطه قوت اين تجمع است)
منظور مخالفت پيشگامان انقالب ونزوئال
با سرکوب ھای انجام گرفته در داخل
ايران و اقدام به برگزازی تجمع در مقابل
سفارت ،ان ھم در کشوری که رئيس
جمھورش روابط دوستانه ای با ايران
دارد( .اين تجمع نشان می دھد که نقطه
اتکای انقالبيون در ونزوئال بر "انقالب
ونزوئال" و پيشگامان آن است .ھمان
رفقايی که بر خالف حمايت ھای چاوز
از دولت سرمايه داری ايران و ھمکاری
ھای اقتصادی با ان ،در دفاع از
دانشجويان ايرانی در مقابل سفارت ايران
تجمع اعتراضی برگزار می کنند.
جريانات مارکسيست انقالبی و انقالب
ونزوئال از شخص چاوز و حمايت ھايش
از ايران جداست .مارکسيست ھای
انقالبی از انقالب ونزوئال و اقدامات
موثر چاوز حمايت می کنند ،در حالی نقد
ھای جدی نيز به ان دارند .آنھايی ھم که
در مقابل سفارت ايران حاضر شده اند نه
با احمدی نزاد روبوسی کرده اند و نه
رابطه ای با دولت ايران دارندو برعکس
به دليل دستگيری دانشجويان چپ به
دولت سرمايه داری ايران اعتراض کرده
اند .اين دقيقا ھمان نکته ايست که شما از
درک ان عاجزيد ،يعنی تاکتيک! ھرچقد
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ھم در" سياست و جامعه شناسی" به
حدی قوی باشيد که بتوانيد چند آجر را با
يک مشت نصف کنيد ،ھمين نبود درک
صحيح از تاکتيک ھای لنينی در نھايت
شما را در کنار ضد انقالب ونزوئال قرار
داده است.
شما از ديدن عکس و خبر اين تجمع
عصبی شده ای و در ھمان گير و دار با
ھمين عصبانيت قصد ادامه خدمت داشتی
که متاسفانه )برای شما( به ھمان نکته ای
حمله کردی که حکم تو دھنی محکی به
گرايشت و حمالت ھميشگی اش است.
و يک سوال :
آيا اين شعار ازادی و دموکراسی و زنده
باد سر دادن برای آن ھمان شعار ژنرال
بادوئل ،از کودتاچيان ضد چاوز و از
جمله نظاميان پرو آمريکا ،دانشجويان
دانشگاه ھای خصوصی ونزوئال که
شھريه يک ترمشان برابر ده ماه حقوق
کارگران است و سی ان ان و فاکس نيوز
نيست؟
 ٢دی ١٣٨٦

سيما
نويسندهٍ :

يکشنبه  ١٤بھمن ١٣٨٦ساعت٨:٤٨ :
با افتخار به مقاومت تاريخی ھمه
عزيزان در بند و تبريک برای آزادی ھر
يک از آنھا اميدوارم که ھمه گروندگان و
طرفداران کل مجموعه "منصور
حکمت" )از ھر شاخه و انشعابی( از اين
رويدادھا درس عينی و سازنده در زمينه
يکی از انواع کار عملی انقالبی در بخش
بين المللی ھر فعال سياسی سوسياليست
انقالبی را گرفته باشند و بتوانند تدريجا
خود را از کل اين سازمان )اعم از بخش
ھای بير و جوان يا منشعب آن( جدا کرده
و امکان آموختن و تفکر آزاد را به خود
بدھند.
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ھر فرد سوسياليست انقالبی واقعی حق
آموختن آزاد و برخورد با نظرات و
عقايد مختلف و متضاد را دارد.

نويسنده :عابر سرخ
يکشنبه  ١٤بھمن ١٣٨٦ساعت١١:٣٢ :
به رفيق گرامی سيما:

ھر فرد سوسياليست انقالبی واقعی وظيفه
دارد تا به تنھايی از جا خاسته و اقدام به
حرکت کند...حتی اگر تنھا يک نفر باشد!
ھمه ما در آموزش ھای تئوری
ماترياليزم تاريخی می خوانيم که منشا
ھمه تحوالت انقالبی از يک نقطه يا مبدا
کوچک يا ناچيز آغاز شده است )و نه از
مجموعه ھای ھزاری و لشکر چندگانه(.

من با طرح کلی بحث شما توافق کامل
دارم اما نميتوام بگويم با اجزا آن نيز
موافقم ،بيشتر به اين دليل که اين بحث در
حد کلی قرار دارد و اميدوارم با کمک
شما بتوان به يک بحث خاص و کنکرت
در مورد >سازماندھی انقالبی< به حول
مطالبات ضد سرمايه داری ،انقالبی و
پيش برنده رسيد.

در اين مقطع از مبارزات نيروھای
مبارز در جامعه ما ايران مھم اين نيست
که اين منشا از چند نفر آغاز شده يا
ميشود مھم اين است که منشا به وجود
آمده و يا به وجود آيد.

شما ميگوئيد:

اگر ميليتانت توانسته و يا در آينده بتواند
وجود اين منشا را انعکاس دھد )که در
واقع اين بزرگترين نقشی است که در اين
مبارزه تاريخی تا کنون ايفا نموده( ما
ميتوانيم ممنون باشيم و ان را نقطه توان
و قدرتی بر خود بدانيم .اما از جا بلند
شدن و يک کار سازماندھی شده انقالبی
انجام دادن )مثل کاری که اين عزيزان
شروع کردند( وظيفه تک تک ما است و
ميليتات در آن نميتواند نقشی داشته باشد.
ميليتات تنھا ميتواند در نھايت توانش از
ما دفاع کند...خصوصا آن زمان که بيش
از ھر وقت ديگر به آن نياز
داريم.......مثل عزيزانی که در بند
ھستند.
اگر رسانه ھای رژيم و کليه رسانه ھای
امبرياليزم از خبر دادن رويدادھای
دستگيری اين عزيزان و در بند بودن و
شکنجه شدن آنان خودداری ميکنند ما بايد
در اين مقطع از تاريخ مبارزات خود نه
تنھا از امکانات رسانه ھای خود که از
ھرگونه امکانی که از امکانات
بورژوازی جھانی ميتوانيم بگيريم برای
رساندن صدا خود و مبارزانمان
)يخصوص آنان که در بند ھستند( استفاده
کنيم .اين سازش با بورژوازی نيست اين
مبارزه عينی و عملی آگاھانه با
بورژوازی ايران و بين المللی
است....اين معنی عملی يکی از اشکال
"مار در آستين" است.

>> اما از جا بلند شدن و يک کار
سازماندھی شده انقالبی انجام دادن )مثل
کاری که اين عزيزان شروع کردند(
وظيفه تک تک ما است و ميليتات در آن
نميتواند نقشی داشته باشد<<.
منظور من از بحث " کلی" دقيقا َ درست
ھمين قسمتی است که بايد به طور
مشخص بيان شده و نتيجه اخص از آن
استنتاج شود.
برای من و ھمه موضوع از جا بلند شدن
کامالَ روشن و ملموس است ) .ھمانطور
که اين عزيزان کردند( اما از "جا بلند"
شدن الزاما َ به معنی "کار سازماندھی
انقالبی" نيست .ميتوان از جا بلند شد و
کار رفرميستی و يا فعاليتی بی ربط انجام
داد ) .مثل از جا بلند شدن برای گفته "نه
به جنگ" در شرايطی که جنگ اصوالَ
موضوعيتی نداشته باشد و به اين ترتيب
سازماندھی انقالبی که در چارچوب
مبارزه طبقآتی و ضد سرمايه داری است
به از "جا بلند شدن" برای يک
سازماندھی رفرميستی و مماشات جويانه
تبديل شود( .در نتيجه به نظر من کار
انقالبی يا سازماندھی انقالبی کاری است
که بتواند مبارزين را برای مبارزه
انقالبی از جا بلند کند .اين کار چيست؟
اين " چه بايد کرد" چيست؟ پاسخ به اين
سوال و يا حتی طرح اين سوال
موضوعی است که بايد به طور اخص به
آن پرداخت که متاسفانه در گفتار "کلی"
غايب است.
نقش ميليتانت پرداختن به ھمين موضوع
است ،يعنی ترسيم افقی انقالبی برای خود
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و ھمه از جا برخاستگان سوسياليست
انقالبی.
ميليتانت به عنوان پيشنھادی برای ايجاد
يک ارگان مرکزی ) و نه نشريه و جنگ
ھای معمول( ،برای سازمانيابی طيف
مارکسيست ھای انقالبی ،جھت ايجاد
بلوک و يا قطب سوسياليستی در درون
جنبش سوسياليستی و جوانان ابراز وجود
کرد .اين آنچيزی بود که ميليتانت
ميتوانست در آن نقشی داشته باشد و
داشت .و اين افق ھمان چيزی است که
بدون پرداختن و بحث مشخص پيرامون
آن نميتوان از سطح طرح موضوعآتی
کلی فراتر رفت.
ھمانطور که گفته شد ميليتانت به عنوان
پيشنھادی برای ساختن قطب سوسياليستی
مطرح شد .ھرچند تا کنون چنين قطبی
ساخته نشده است و متاسفانه بايد گفت
برعکس ،بلوک اصالح طلبی و
رفرميستی و شعارھايش به مراتب
مطرح تر از قطب سوسياليستی بوده
است .به عبارت بھتر ،بيشترين از جا
بلند شدن ھا نه برای ساختن قطب
سوسياليستی بلکه برای شعار ھای
رفرميستی و خارج از مدار مبارزه ضد
سرمايه داری بوده است که ميليتانت البته
در مقابله با آن نقش داشته است.
در اينجا مسئله ارائه افقی انقالبی است
که تکليف تعادل طبقآتی در ميان مدعيان
انقالبی را تعيين ميکند.
پيشنھاد اول :از جا بلند شدن برای ساختن
قطب سوسياليستی.
پيشنھاد دوم :از جا بلند شدن برای
خواسته يا نا خواسته در خدمت بلوک
اصالح طلبی و رفميستی قرار گرفتن و
يا تقويت آن.
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عبارت بھتر معلوم ميکند چرا بايد از جا
بلند شد و کدام نوع از آن به دوباره
نشستن منتھی نميشود.

نقش ميليتانت ترسيم و خصلت بندی در
تقابل با التقاط ،برخود متکبرانه از
موضع باال است .حفظ و احترام به سنت
ھای انقالبی دويست سال گذشته از
طريق کاربست موارد آزمايش شده آن به
جای طرح ھای از آستين بيرون آمده به
بھانه "استقالل فردی و يا محفلی" ،بر
اساس حقايق عينی و تحليل مشخص از
آنھا است .پيگيری انقالبی برای اثبات
حقايق مواضع انقالبی ،بر خالف
سانتريسم "دلواپس و نگران" .مقابله با
رفتار ھای با تغيير موضع مداوم ،مقابله
با تبديل باند بازی به جای انضباط
تشکيالت انقالبی.
با تشکر از توجه شما رفيق گرامی و به
انتظار دخالت شما در اين بحث و در
صورت تمايل دخالت شما در مورد سر
مقاله ميليتات شماره .١٠

کمپين حمايت از دانشجويان
دستگير شده ھمچنان ادامه
خواھد داشت!
بعد از دستگيری دانشجويان چپ
دانشگاهھای ايران در آذر ماه امسال،
رفقای ميليتانتی به فوريت کمپين جھانی
ھمه جانبهای را برای آزادی بدون قيد و
شرط آنھا ترتيب دادند و توانستند حمايت
وسيعی از جانب احزاب انقالبی،
اتحاديهھای دانشجوئی ،فعالين اتحاديه
کارگری ،سوسياليستھای انقالبی،
روزنامهنگاران و نمايندگان پارلمانی
اروپا ،آمريکای آلتين و آسيا را جمعآوری
کنند.
در ادامه منتخبی از اين حمايتھای
بينالمللی را برای اطالع شما خوانندگان
و ھمرزمان عزيز میآوريم.

نامه ی سرگشاده به ھوگو چاوز رئيس
جمھور ونزوئال،
از طرف فعالين جنبش ھای کارگری و
دانشجويی ی ايران
آقای ھوگو رافائل چاوز فرياس،
رئيس رئيس جمھوری بوليواری ونزوئال
آقای رئيس جمھور

پيشنھاد سوم :رفتاری سانتريستی و در
ميان ھر دو وضعيت باال قرار گرفتن ،از
روی استيصال و يا عدم گسست کامل از
اصالح طلبی و رفرميسم  .واکنشی
سانتريستی به معنی اخص فرصت طلبی
و يا اين پا آن پا کردن ھای روشنفکرانه
و بسته بندی آن در پاکت "انقالبی".
بررسی و نقد اين موارد مضمون انقالبی
"از جا بلند شدن" را تعيين ميکند .به

ما اخبار آزادی ی دو گروگان »فارک«
]نيروھای مسلح انقالبی ی کلمبيا[ را با
خوشحالی دنبال کرديم .آزادی ی »کالرا
روخاس« و »کونسوئال گونزالز« نه فقط
خبری سرور آور برای خانوادگان آنان
می باشد ،بلکه می تواند تحوالت بزرگی
برای جامعه ی کلمبيا ھمراه داشته باشد.
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حتی راست ترين خبرگزاری ھای جھان
نقش شما را در مذاکرات برای آزادی ی
اين دو زندانی تقدير کردند .مذاکرآتی که
شما انجام داديد پروسه ی دشواری بوده
است  -که خواھان صبر و حوصله ويژه
از سوی شما بود .ما صميمانه اميدواريم
که از طريق مداخله ی مثبت شما در
برقراری ی ايجاد پل مکالمآتی بين
»فارک« و حکومت آقای »اوريبه«،
تعداد افراد بسيار بيشتری به آغوش
خانواده ھا و دوستان خود باز خواھند
گشت.
آقای رئيس جمھور ،ما اعتقاد داريم که
ھنر مذاکرآتی و متقاعد کننده شما می
توانند برای آزادی ی اسيرھا در ديگر
نقاط جھان بکار گرفته شوند .به
خصوص ،از آنجايی که شما روابط
بسيار نزديکی با رئيس جمھور ھای
ايران داشته ايد ،اميدواريم که شما از
نفوذ خود برای آزاد کردن فعالين اتحاديه
ھای صنفی ،دموکرات ھا ودانشجويان
سوسياليست ھای راستين دربند در ايران،
استفاده کنيد.
امروز تعداد بسياری کارگر ،دانشجو،
زن و خبرنگار در زندان ھای ايران بسر
می برند .در دسامبر  ٢٠٠٧حدود چھل
دانشجو به خاطر اينکه خواھان آزادی و
برابری و خواندن سرود انترناسيونال
بودند ،دستگير شدند .ھنوز بيش از سی
نفر از آنان در زندان ھستند  -و شايعآتی
در مورد خودکشی ی يکی از آنان ،سعيد
حبيبی ،رايج شده است .زندان ھای ايران
پـر از فعالين کارگری ای است
ھمچنين ُ
که سعی داشته اند که اتحاديه ھای صنفی
بر پا کنند و کارگران را در مبارزاتشان
برای بھبود دستمزد و وضعيت کارشان
سازماندھی کنند .محمود صالحی و
منصور اسالو دو نفر از اين سازمانده ھا
می باشند .صالحی ،که فقط يک کليه
دارد ،در وضعيتی بحرانی بسر می برد.
او در سال  ٢٠٠٤به خاطر اينکه سعی
داشت که مراسمی برای يادبود اول ماه
مه سازمان دھد ،بازداشت شد .اسالو
رھبر اتحاديه ی صنفی ی »شرکت
اتوبوسرانی ی واحد« می باشد .او سعی
داشت که اتحاديه را احياء کند و حقوق
ناچيز کارگران را باال ببرد .او از سوی
حاميان رژيم ايران مورد ضرب و شتم
قرار گرفت و زندانی شد.
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آقای رئيس جمھور ،ما بر اين باوريم که
روابط بسيار نزديک شما با رھبران
جمھوری اسالمی ،ھمراه با ھنر متقاعد
کننده شما ،می توانند به آزادی ی اين
زندانيان کمک کنند .اين افراد جنايتکار
نمی باشند :آنان افرادی می باشند که
صرفا ً برای حقوق بھتر برای کارگران،
دانشجويان ،زنان ،خبرنگاران و ديگر
بخش ھای جامعه تظاھرات کرده اند .ما
اطمينان داريم که با مداخله ی شما در اين
مورد ،با دولتی که روابط بسيار
دوستانه تری را با شما دارد تا کلمبيا ،می
تواند پيامد مثبتی را به ھمراه آورد.
با احترام،
شبکه ھمبستگی کارگری
کميته اقدام کارگری )ايران(
نشريه »ميليتانت«

قاطع خود از دانشجويان مبارز ايران را
اعالم می کند .ما از دستگيری بيش از
 ٤٠دانشجويی چپگرا دانشگاھھای ايران
توسط وزارت اطالعات رژيم ايران
سخت برآشفته شديم .ما خواھان آزادی
بدون قيد و شرط و فوری دانشجويان
ھستيم .ما از تمام سازمان ھا و نھادھای
مترقی جھانی می خواھيم که در حمايت
از دانشجويان در حد توان اقدام کنند".
ھيئت اجرائيه »گرايش بين المللی
مارکسيستی« IMT
 ١٨ژانويه ٢٠٠٨
حمايت نماينده اتحاديه کارگری فرانسه از
دانشجويان در بند

 ١٣ژانويه  ٢٣) ٢٠٠٨دی (١٣٨٦
ترجمه از متن انگليسی.
نامه سرگشاده به ھوگو چاورز سايت
مرکزی جنبش بليواری وانقالبی در
ونزوئال
http://www.aporrea.org
قطعنامه »گرايش بين المللی
مارکسيستی«  IMTدر حمايت از
دانشجويان در بند
در خاتمه جلسه ھيئت »گرايش بين المللی
مارکسيستی«  ١٨ -١٣ IMTژانويه
 ٢٠٠٨در يکی از شھرھای بلژيک
نمايندگان بخش ھای اين سازمان بين
المللی :السالوادور /ونزوئال /ايتاليا/
لھستان /اسپانيا /بريتانيا /اطريش /کانادا/
آمريکا /دانمارک /بلژيک /ايتاليا /سوئد/
آلمان /پاکستان /آرژانتين /مکزيک/
روسيه /يونان /ايران؛ پس از شنيدن و
بحث در مورد وضعيت سياسی ايران به
اتفاق آرا به قطعنامه زير رای مثبت
دادند:
"ھيئت اجرائيه »گرايش بين المللی
مارکسيستی«  IMTوقايع اخير سياسی
ايران را از نزديک دنبال کرده و حمايت

نماينده ايربوس س ژ ت ھوبر پرود
)يکی از بزرگترين اتحاديه کارگری
تولوز فراتسه( -بخش
Hubert Prevaud
Delegue CGT AirbusToulouse- France
الکس گرانت فعال و ھماھنگ کننده
دستھا از ونزوئال کوتاه کانادا
سابق اتحاديه مشاغل و رئيس
دولتی کانادا خواھان آزادی فوری
شد دانشجويان در بند ايران

ميليتانت

شماره دھم

Alex Grant
Hands Off Venezuela
Canadian Coordinator
Ex-President, Canadian
Union of Public Employees
Local ٢٢٧٨.
تظاھرات  ٢٨دسامبر در حمايت از
دانشجويان و صالحی و اسالو
در لندن مقابل سفارت جمھوری
اسالمی

فعاالن ميليتانت در برلين  -آلمان -در
حمايت از دانشجويان در بند

سالگرد به قتل رسيدن روزا
لوکزامبورگ در برلين  ١٣ژانويه
٢٠٠٨
روز  ١٣ژانويه ھرسال مراسمی با شرکت
ده ھا ھزار مارکسيست و آزادی خواه

 ١٥بھمن  -١٣٨٦سال اول
جوان و پير در تجليل از کشته شدگان راه
سوسياليزم در آلمان )برلين( برگزار می
گردد.
اين روز فرصت خوبی است برای آشنا
شدن با ساير فعالين سوسياليست و آزادی
خواه ،به ھمين دليل ما نيز با تھيه پالکارد
و اطالعيه ھايی در جھت شناساندن و
حمايت از جنبش کارگری و دانشجويی در
اين مراسم با رفقای ايرانی و آلمانی شرکت
کرده و سعی در جلب توجه فعالين و
شرکت کنندگان در اين مراسم نموديم.
مراسم در ساعت  ١٠صبح با شرکت دھھا
ھزار نفر از ميدان )فرانکفورتر تور( آغاز
و در آرامگاه روزا لوکزامبورگ و کارل
ليبکنخت و ساير کشته شدگان راه
سوسياليزم با تجمع و سخنرانی و موزيک
و پخش و فروش کتاب ھا و اطالعيه ھای
شرکت کنندگان ادامه يافت.
پليس آلمان برعکس سال ھای ديگر ضمن
کنترل راه پيمايان کوله پشتی ھا و حتی
پالکادرھا را باز نموده و کنترل می نمود.
زيرا که حزب نازی )فاشيست ھا( ھم
برای اين روز اجازه ی اجتماع گرفته و
خطر درگيری بين شرکت کنندگان در
مراسم روز سوسياليزم و فاشيست ھا می
رفت.
ھوا نيز در اين روز ياری کرد و تمام مدت
آفتاب می درخشيد و از اين نظر با اين که
پليس برای خسته نمودن راھپيمايان مدام
جلوی حرکت جمعيت را می گرفت ولی به
دليل ھوای مساعد موفق به خسته کردن
جمعيت و متفرق شدن آن ھا نگرديد .ما
نيز تا بعدازظھر با موج تظاھر کنندگان به
سخن رانی سخن رانان گوش داده و در
ساعت  ٣بعدازظھر ميدان آرامگاه را ترک
نموده و به شھرھای محل اقامت خود
بازگشتيم.
استقبال مردم در اين روز بی نظير بودو
نشريات و اطالعيه ھا در دست مردم موج
می زد و ھمه با عالقه به توضيحات و
سخن رانی ھا گوش می دادند.
به اميد اين که روز سوسياليزم را در تمام
دنيا کارگران و زحمتکشان جشن گرفته و
خود بر سرنوشت خود مسلط باشند.
زنده باد سوسياليزم.
نشريه ميليتانت /کميته اقام کارگری /شبکه
ھمبستگی کارگری

لين حونز از دانشجويان دستگير
!دفاع کرد شده

٢٣

»لين جونز« يکی از اعضای پارلمان
بريتانيا ،عضو حزب کار گر و عضو
گروه کمپين سوسياليستی است .او در
موارد بسياری در رابطه با سياست ھای
راست حکومت حزب کارگر رای
مخالف داده است و ھنگام
انتخاب جانشين تونی بلر خواھان انتخاب
رھبری از جناح چپ حزب بود.

نيل جرارد از دانشجويان دستگير
!دفاع کرد شده

»نيل جرارد« يکی از اعضای پارلمان
بريتانيا ،عضو حزب کار گر و عضو
گروه کمپين سوسياليستی
است .او ھمواره مخالف ساخت و
استفاده از سالح ھای ھسته ای از سوی
دولت بريتانيا بوده و سابقا ً در رھبری ی
»کارزار برای خلع سالح ھسته ای«
قرار داشت.

ان کرائر از دانشجويان دستگير
شده دفاع کرد!

ميليتانت
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يکی از اعضای پارلمان انگلستان،
عضو حزب کار گر و عضو گروه
کمپين سوسياليستی است .او مخالف
سرسخت جنگ عليه کشور عراق
بوده است و بارھا به قطعنامه ھای
دولت تونی بلر رای مخالف داده
است .او از مدافعان حقوق زنان
آسيايی بريتانيائی بوده است.

ورينگ مخالف سرسخت جنگ عليه
کشور عراق است.
در شا نزدھم سپتامبر  ٢٠٠٧او در
مسابقات انتخابآتی شکست خورد و
علت عدم انتخاب خود را بعنوان
نماينده مجلس  ،توطئه ی مافيای
حزب کارگر تلقی نمود .او ھم اکنون
نماينده ی مستقل ليورپول غربی در
مجلس انگلستان است.

»ليندسی ھويل« از دانشجويان
دستگير شده دفاع کرد!

دکتر »ال سدير مکدونال« خواھان
دانشجويان دربند شد آزادی

يکی از اعضای پارلمان
انگلستان ،عضو حزب کارگر
انگلستان منطقه چورلی

»رابرت نيلسون ورينگ«
از دانشجويان دستگير شده
دفاع کرد!

»ال سدير مکدونال« معاون رھبر
حزب سوسيال دمکرات و کارگر ايرلند
شمالی ،عضو پارلمان اين کشور و
ھمچنين عضو مجلس قانونگذاری
ايرلند خواستار آزادی دانشجويان
زندانی شد!

جUUUان لUUUيچ از
دانشUUUجويان در بنUUUد حمايUUUت
کرد !

٢٤

يکی ديگر از اعضای جوان حزب
ليبرال دمکرات انگليس و عضو
پارلمان اين کشور از دانشجويان
دربند حمايت کرد و خواستار آزادی
آنان شد .

»مارتين فيليپ کاتون« از
دانشجويان دربند حمايت کرد!

»مارتين فيليپ کاتون« عضو پارلمان
انگليس و عضو حزب کارگر اين کشور
است که از دانشجويان دربند ايران
حمايت کرده است.
مارتين مخالف سرسخت تصميم جنگ
بر عليه کشور عراق در سال  ٢٠٠٣بود
و يکی از  ٨٨نفر نماينده ی مجلس
انگلستان است که بر عليه بازسازی
سيستم اتمی -موشکی اين کشور رای
داده است .او ھمچنين يکی از اعضای
فعال کمپين مبارزه برای خلع سالح اتمی
است.

حمايUUت يکUUی ديگUUر از اعضUUای حUUزب
ليبرال دمکرات
انگلسUUUUUUUUUUUUUUUUUUUتان از دانشUUUUUUUUUUUUUUUUUUUجويان
دربنUUUUUUUUUUUUUUUUUد

رابUUUUUرت نيلسUUUUUون ورينUUUUUگ يکی از
اعضای پارلمان انگلستان ،عضو
سابق حزب کارگر انگلستان و عضو
گروه کمپين سوسياليستی است.
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»نيک ھاروی« يکی از
اعضای پارلمان انگلستان و عضو
حزب ليبرال دمکرات اين کشور از
دانشجويان دربند ايران دفاع کرد.
او بين سالھای  ١٩٨١ -٢رئيس
اتحاديه دانشجوئی انگلستان بود .
»نيک« قاطعانه با جنگ عليه کشور
عراق مخالفت نموده و ھمچنين بارھا
بر خروج نيروھای انگليسی از عراق
تاکيد کرده است .او ھمچنين بر عليه
تصميمات دولت انگليس جھت
بازسازی سالحھای اتمی رای داده
است.

اليستر کارمايکل« از «
دانشجويان دستگير شده دفاع
!کرد

پيتر باتملی از دانشجويان دستگير
شده دفاع کرد

٢٥
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آندرو جورج از دانشجويان دربند
ايران حمايت نمود

ديويد اس .باروؤ« از دانشجويان
!شده دفاع کرد دستگير

نمانيده مجلس
دمکرات انگليس و عضو حزب ليبرال

وينسنت کيبل« از دانشجويان
!دستگير شده دفاع کرد

***********
کمپين حمايت از دانشجويان
دستگير شده ھمچنان تا رھايی
تمام دانشجويان ادامه خواھد
داشت!
زنده باد سوسياليزم
زنده باد ھمبستگی بين المللی
Militantmag@gmail.com
حمايت بين المللی از دانشجويان دربند

http://www.marxist.com
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)بخش(٦

فصل اول

نظام جامعه ی سرمايه داری
ماده  -١٣تضادھای جامعه سرمايه داری
حال ضروريست ،بررسی کنيم که آيا
جامعه بورژوازی و سرمايه داری خوب
شناخته شده است .ھر چيزی زمانی
محکم و خوب است که تمام بخش ھای آن
با ھم ھماھنگ باشند .مکانيسم يک
ساعت را در نظر بگيريم ،اين ساعت
ھنگامی خوب و بدون عيب کار می کند
که ھر چرخ با چرخ ديگر و ھر دندانه
با دندانه ديگر ھماھنگ باشد.
حال جامعه سرمايه داری را در نظر
بگيريم .در آن جا به سادگی می بينيم که
به ھيج وجه آن طوری که ظاھراً به نظر
می آيد ،اين جامعه محکم بنا نشده است،
برعکس تضادھای بسيار بزرگ و جھش
ھای عظيمی را نشان می دھد .قبل از ھر
چيز ديده می شود که در جامعه سرمايه
داری ،نه يک توليد و توزيع سازمان
يافته بلکه يک "ھرج و مرج در توليد"
وجود دارد .يعنی چه؟ اين بدان معنی
است که ھر سرمايه دار )يا ھر سازمان
سرمايه داران( بدون وابستگی به ديگران
کاال توليد می کند .اين تمام جامعه
نيست که ميزان و نوع احتياجات خود را
تعيين می کند ،بلکه اين صاحبان کارخانه
ھا ھستند که تنھا با اين حساب که سود
بيش تری به دست آورند و رقبای خود را
در بازار شکست دھند کاال توليد می
کنند .از اين رو گاھی اتفاق می افتد
که بيش از حد کاال توليد می شود )البته
مربوط به زمان قبل از جنگ است(
بازاری برای فروش آن ھا نيست
)کارگران به علت نداشتن پول کافی قادر
به خريد آن ھا نيستند( .بحران به وجود
می آيد :کارخانه ھا بسته می شوند و
کارگران بيکار می شوند ،ھرج و مرج
توليد مبارزه در بازار به ھمراه می
آورد .ھر کس می کوشد خريداران را به

طرف خود جلب کند و بازار را تحت
تسلط خود درآورد .اين مبارزه دارای
شيوه ھا و اشکال گوناگونی است .با
مبارزه دو کارخانه دار آغاز می شود و
به جنگ جھانی ميان کشورھای سرمايه
داری و تقسيم بازارھا در تمام جھان
منتھی می گردد .نتيجه اين که نه تنھا
اجزاء جامعه سرمايه داری با ھم ھمگون
نيستند ،بلکه در تضاد مستقيم با يکديگر
قرار دارند.
اولين علت آشفتگی سيستم سرمايه داری
ھرج و مرج توليد است که در بحران ھا،
رقابت و جنگ منعکس می گردد.
دومين علت آشفتگی جامعه سرمايه داری
در ساختمان طبقآتی آنست .در واقع
جامعه سرمايه داری يک پارچه نيست،
بلکه دو جامعه تقسيم شده است.
سرمايه داران يکسو و در سوی ديگر
کارگران و فقرا .اين دو جامعه در يک
دشمنی مداوم ،آشتی ناپذير و بی پايان،
که در مبارزه طبقآتی منعکس می شود،
قرار دارند .در اين جا نيز مشاھده می
کنيم که بخش ھای مختلف جامعه سرمايه
داری نه فقط با يکديگر ھماھنگ نيستند،
بلکه برعکس در تضاد دائم قرار دارند.
آيا سيستم سرمايه داری محکوم به نابودی
است؟ پاسخ اين سؤال به بررسی زير
وابسته است :اگر ما بررسی تکاملی که
سرمايه داری تاکنون داشته به اين نتيجه
برسيم که آشفتگی آن دائما ً در حال کاھش
بوده است ،در آن صورت می توانيم
برای آن يک زندگی طوالنی آرزو کنيم.
اما اگر برعکس به اين نتيجه برسيم که با
گذشت زمان بخش ھای جامعه سرمايه
داری ناگزير ھر روز بيش تر با ھم در
تصادم قرار می گيرند و جھش ھای اين
جامعه به طور اجتناب ناپذير به پرتگاه
کشيده می شوند ،در آن صورت می
توانيم فاتحه آن را بخوانيم.
بنابر اين بايد مسأله تکامل سرمايه داری
را مورد بررسی قرار داد.
منابع :آ .بگدانف" :خالصه ای از
آموزش اقتصاد" -کارل کائوتسکی:
"آموزش اقتصادی کارل مارکس" -کارل
کائوتسکی" :برنامه ارفورت" -ن .لنين:
"دولت و انقالب" -فريدريش انگلس:
"منشاء خانواده ،مالکيت خصوصی و
دولت" -فريدريش انگلس" :تکامل
سوسياليسم از تخيل تا علم".
ادامه دارد

زير نظر :شورای سردبيری
militantmag@gmail.com

شماره
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دوستان و رفقای ھمرزم ،نشريه
ميليتانت را بخوانيد و آنرا تکثير و
بين دوستان و آشنايان خود پخش
کنيد.
برای »ميليتانت« مقاالت ،مصاحبه
ھا ،گزارشات و عکسھای
اعتراضات و اعتصابات را ارسال
کنيد.
به »ميليتانت« بپيونديد و ضمن
تقويت مبارزه ی انقالبی در جھت
ايجاد بلوک سوسياليستی گام برداريد.

رفقا و دوستان گرامی!
از وبالگ ميليتانت ديدن کنيد.
نشانی اينترنتی ما را در اختيار
ساير دوستان و آشنايان خود قرار
دھيد.
مقاالت؛ گزارشات ،را برای ما
بفرستيد .پيشنھادات ونظرات درباره
مقاالت نشريه را بما ارسال کنيد.
http://militantmag١.blogfa.com

نشريه ميليتانت حداقل  ١٠شماره
در سال انتشار می يابد

