به مناسبت سالگرد انتشار نشريه ميليتانت

ميليتانت

ويژه اول ماه مه

نشريه ای برای جنبش دانشجويی ايران

 ١١ارديبھشت  - ١٣٨٧سال دوم -شماره ١٢
به مناسبت اول ماه مه

برنامه اقدام کارگری
طرح پيشنھادی

اول ماه مه
و چشم انداز پيشروان جنبش کارگری
با فرا رسيدن اول ماه مه ) ١١ارديبھشت  ،(١٣٨٧ما به مثابه
فعاالن جنبش کارگری بايد چشم انداز فعاليت در درون جنبش
کارگری را ترسيم کرده و خود و طبقه کارگر را برای دوره
آتی فعاليت ھای ضد سرمايه داری آماده کنيم .اما پيش از آن
بايد موقعيت کنونی خود و دشمن طبقاتی خود را ارزيابی کنيم.
به سخن ديگر بايد ديد در سال پيش تناسب بيشتر به نفع چه
طبقه ای در جامعه سوق يافته است .طبقه کارگر يا طبقه
سرمايه دار؟

برنامه و سياست ھای دولت ،برنامه ای برای اقدام سرمايه
داری است.
ھدف آنان حراست و حفاظت از نظام سرمايه داری و احياء
روابط نزديک با سرمايه داری جھانی است.
نقشه آنان اعمال استثمار مضاعف بر طبقه کارگر و زحمتکشان
ايران است.
قصد آنان اخذ ارزش افرونه و انباشت ثروت از طريق خريد
نيروی کار زحمتکشان به بھايی ارزان تر از ارزش واقعی
آنست.
در تقابل با برنامه آشکار و پنھان سرمايه داران برای استثمار
کارگران ،ضروری است که زحمتکشان نيز برنامه اقدام خود
را داشته باشند .برنامه ای که آنان را برای مقابله روزمره با
دولت سرمايه داری آماده کرده و شرايط را برای استقرار
حکومت کارگری آماده کند.

صفحه ٤

ادامه در صفحه ٢

مطالب اين شماره :

قطع نامه پيشنھادی اول مه ٢٠٠٨
اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،روز اتحاد و ھمبستگی طبقاتی
است .در اين روز ،کارگران عليه مناسبات استثمارگرانه
سرمايه داری دست به اعتراض می زنند .کارگران برای ايجاد
جھانی فارغ از فقر ،بيکاری ،تن فروشی ،اعتياد ،تبعيض،
ناامنی شغلی ،تجارت انسان و نبود آزادی بيان مبارزه می کنند.
ادامه در صفحه ٣

صفحه ٣
يکسال پس از انتشار ميليتانت
تزھايی در باره جبھه واحد کارگری صفحه ١١
صفحه ١٦
عراق پس از  ٥سال
صفحه ١٩
در مصر چه می گذرد؟
صفحه ٢١
کنگره مارکسيست ھای پاکستان
صفحه ٢١
به بھانه سرمقاله ميليتانت
صفحه ٢٢
پيروزی مائوئيست ھای نپال
صفحه ٢٩
کارزار شبکه ھمبستگی کارگری

آموزش مارکسيستی

الفبای کمونيزم

نوشته بوخارين و پرابراشنسکی ) (٨صفحه ٣٠

ميليتانت

شماره دوازدھم

اول ماه مه و چشم انداز
پيشروان جنبش کارگری
ادامه از صفحه ١

روشن است که دولت سرمايه داری در
سال پيش مصمم بوده است که بيشترين
ضربه را بر پيکر طبقه کارگر وارد
سازد .دستگيری فعاالن شناخته شده
کارگری مانند محمود صالحی و منصور
اسالو )از ميان صدھا نفر از کارگران،
معلمان ،زنان و دانشجويان شريف
جامعه(؛ شالق زدن کارگران و غيره؛
نمايانگر اين روش ارعاب آميز بوده
است .دولت سرمايه داری به شکل
حساب شده قصد داشته که فعاالن
پيشروی کارگری و دانشجويی و زنان را
مرعوب کند .تا آنھا دست از فعاليت
برداشته و مطيع دولت سرمايه داری
گردند .بدين وسيله استثمار کارگران
آسان تر عملی گشته و جيب سرمايه
داران نوپا بيشتر پر گردد.
اما آيا دولت سرمايه داری در اين امر
توفيق حاصل کرده است؟ آيا توانسته که
تناسب قوا به ضرر طبقه کارگر سوق
دھد؟ آيا دولت سرمايه داری قوی تر و
طبقه کارگر ضعيف تر سال پيش گشته
است؟
پاسخ به اين سؤاالت ھم آری است و ھم
نه! آری به اين مفھوم که با وجود
کارزارھای بين الملل و ملی ،ھنوز
بخشی از فعاالن کارگری و دانشجويی و
زنان در بند باقی مانده اند .آری به اين
مفھوم که در ميان فعاالن پيشرو جو
ترس و وحشت از دستگيرھای فراتر
وجود دارد .آری به اين مفھوم که برخی
موقتا ً دلسرد گشته و توان استمرار
مبارزات را از دست داده اند .آری به
اين مفھوم که بختک شبکه پليسی و
وزارعت اطالعات بر فعاالن کارگری
احساس می شود .از اين لحاظ دولت
سرمايه داری امتيازاتی به دست آورده
است.
نه! به اين مفھوم که در سطح توده ھای
وسيع کارگری شکست اعمال نشده است.
طبقه کارگر نه تنھا توسط دولت سرمايه
داری شکست نخورده که در مبارزات و
اعتصابات سال پيش توفيق نسبی ھم به
چنگ آورده است )اعتصاب کارگران
نيشکر ھفت تپه( .زيرا توده کارگر در
وضعيت وخيم اقتصادی؛ فرصتی برای
پذيرش شکست در مقابل نظام سرمايه
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داری را ندارند! آنھا يا بايد پيروز شوند
و يا خود و خانوده خود را به عرصه
نابودی بکشانتد .در واقع مبارزات
کارگران تداوم داشته است .بنابراين می
توان اذعان داشت که در مجموع تناسب
قوای طبقاتی به نفع کارگران و به ضرر
دولت سرمايه داری است.
اگر اين استدالل صحيح باشد ،بايد ديد
ريشه ُکند شدن و يا عدم تمايل کارگران
پيشرو به تداوم مبارزه در چيست؟ ريشه
آن مطمئنا ً در تقويت دولت نيست .انشقاق
و افتراق در درون دولت افزايش يافته
است .بحران اقتصادی نسبت به سال پيش
عميق تر گشته است .تحريم ھای
اقتصادی محدود بين المللی ،تاثيرات خود
را بر بنيان دولت گذاشته است .دولت
کارآيی خود در چرخاندن اقتصاد جامعه
به تدريج از دست می دھد .گرانی بی داد
می کند )گوشت مرغ  ٣٠٠٠تومان
کيلوئی( و نرخ تورم افزايش يافته است
)طبق آمار رسمی  ٢٠در صد و غير
رسمی  ٤٠درصد(.
فشارھا ،ارعاب ھا و دستگيرھای دولت
ضعيف و بحران زده سرمايه داری ،تنھا
زمانی می تواند کارآيی داشته باشد که
جنبش کارگری فاقد سازماندھی باشد.
بديھی است که سازماندھی توده ای
کارگری در وضعيت اختناق دشوار
است .توده ھای کارگری تنھا در
وضعيتی که صبرشان سر آمده باشد وارد
درگيری با دولت سرمايه داری می
شوند .اما مھمتر از آن ،مسئله بر سر
عدم آمادگی پيشروی کارگری برای
مقابله با وضعيت کنونی است .پيشروی
کارگری در ايران ھزينه ھای زيادی
پرداخت کرده است .مبارزات دو دھه
فعاالن کارگری قابل تقدير است .اما
پيشروی کارگری به علت فقدان
ھماھنگی ،نداشتن سازماندھی متحد و
عدم رعايت دمکراسی درونی و عدم
حضور و دخالتگری مستمر در ميان
توده ھای کارگری ،دچار بحران گشته
است .بديھی است که بحران رھبران
عملی کارگری خواه نا خواه ،به سرکشی
و برخورد ارعاب آميز دولت سرمايه
داری )که خود دچار بحران عميق است(
منجر می گردد.
اين اشکال اساسی را بايد متحدا در سال
آتی جبران کرد!
دولت سرمايه داری در حال مذاکره و
چانه زنی به دول سرمايه داری غربی
است .اين چانه زنی ھا به زودی به اتمام

٢

رسيده و معامله ای از باال و توسط
سازمان بين المللی کار صورت می
پذيرد .سفرھای اخير نمايندگان آی ال او
به ايران و برنامه ريزی برای ايجاد
اتحاديه ھای کارگری در ايران؛ عمدتا ً با
ھدف تحت کنترل قرار دادن جنبش
کارگری برای دوره آتی طراحی گشته
است .چنانچه از ھم اکنون کارگران
پيشرو و رھبران عملی طبقه کارگر
آمادگی مقابله و دخالت در اين روند را
نداشته باشند؛ برای دوره نا معلومی
ارعاب طبقه کارگر با اشکال نوين ھمراه
با ھمکاری آی ال او ادامه خواھد يافت.
اول ماه مه امسال می تواند نقطه عطفی
در سازماندھی نوين جنبش کارگری
باشد .کارگران پيشرو وظيفه دارند که به
طور مستمر در کنار کارگران قرار
گرفته و در ھر نھادی که کارگران در
آن حضور دارند؛ شرکت فعال داشته
باشند .مشی ايجاد تشکل مستقل کارگری
بر محور يک برنامه اقدام کارگری ١بايد
وسيعا ً تبليغ گردد .دمکراسی درونی
کارگری بايد رعايت گردد .حذف گرايی
و باندبازی و زدو بندھا و کاسبکاری
سياسی بايد طرد گردد .کارگران جوان
بايد در محور فعاليت ھای ادغام گردند.
اتحاد عمل ھای کميته ھای موجود می
توان در اين اول ماه مه شکل گيرد و
فرقه گرايان و مخالفان اتحاد کارگری
افشا و طرد گردند.
چشم انداز جنبش کارگری برای سال آتی
مبارزه واحد برای ايجاد تشکل مستقل
کارگری در مقابل دسيسه ھای دولت
سرمايه داری و آی ال او بايد باشد.
شرکت مشروط در ھر نھادی که توسط
آل ای او ٢ايجاد می گردد از ضروريات
دخالتگری در دوره آتی است.
زنده باد اول ما مه!
پيش به سوی سازماندھی متحد!
شورای سردبيری ميليتانت
 ٦ارديبھشت ١٣٨٧

 -١رجوع شود به برنامه اقدام کارگری )در
ھمين شماره ،صفحه (٤
 -٢رجوع شود به مقاله :مروری بر سياست
»سازمان بين المللی کار« در ايران )ميليتانت
شماره  ،١١صفحه (٢

ميليتانت

شماره دوازدھم

قطع نامه پيشنھادی
اول مه ٢٠٠٨
ادامه از صفحه ١

ما کارگران ايران در اين روز ،دستمزد
ھای زير خط فقر ،قراردادھای موقت،
نابرابری ھای معيشتی در نظام
سرمايهداری و نيز تبعيض ھای جنسی و
قومی و ارعاب و دستگيری فعالين
کارگری ،دانشجويان ،معلمان ،زنان و
غيره را محکوم می کنيم.
ما کارگران ايران ،در اين راستا و عليه
مناسبات نابرابرسرمايه داری حاکم،
رئوس مطالبات فوری خود را به شرح
زير اعالم می داريم:
 -١منصور اسالو و تمام فعالين جنبش
ھای اجتماعی و کسانی که برای
اعتراض به نابرابری و تبعيض در
زندان ھستند ،فوراً و بدون قيد و شرط
آزاد و کليه احکام صادره لغو گردد.
 -٢آزادی بيان ،ايجاد تشکل ھای مستقل
کارگری ،اعتراض ،اعتصاب و تجمع
حق اوليه کارگران است و بايد به
رسميت شناخته شوند.
 -٣حداقل دستمزد  ٢١٩ھزار ٦٠٠
تومان ،تحميل فقر مطلق بر ما کارگران
و خانواده ھايمان است .در صورتی که
مطابق با آخرين برآوردھا در سال
 ،١٣٨٦حداقل درآمد مورد نياز يک
خانوار بيش از  ۴٠٠ھزار تومان در ماه
اعالم شده است .بنابراين دستمزدھا بايد
فوراً افزايش يابد و حداقل دستمزدھا
مناسب با سطح تورم و جوابگوی
نيازھای معيشتی کارگران باشد .تنھا
مرجع صالحيت دار برای تعيين حداقل
دستمزدھا نمايندگان واقعی کارگرانند.
 -٤لغو اسرار معامالتی و استقرار کنترل
کارگری .در مقابل استدالل ھای مديران
که گويا "کارخانه ھا سودآور نيست و در
آنھا بايد بسته شود و کارگران بازنشسته
شوند" ،پاسخ ما کارگران اين است که
"اگر اوضاع وخيم است بگذاريد حساب
دخل و خرج را ببينيم! دفترھا را باز
کنيد!" ما کارگران خواھان اعمال کنترل
کارگری در کارخانه ھا ،ھستيم.

٣
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 -٥داشتن شغل در جامعه حق ھر انسانی
است ،اخراج و بيکار سازی کارگران به
ھر بھانه ای جرم محسوب شده و تمام
اخراجی ھا و بيکاران بايد فورا به سر
کار برگردند.
 -٦جنبشھای اعتراضی  -اجتماعی
موجود بخشی از مبارزات طبقاتی
کارگران ھستند .ما پشتيبانی خود را از
تمامی جنبش ھای دانشجويی ،معلمان و
زنان اعالم و دستگيری و محاکمه فعالين
آنھا را به شدت محکوم می نماييم .ما
خواھان آزادی فوری و بدون قيد شرط
تمامی دانشجويان سوسياليست در بند
ھستيم.

 -14ما بخشی از طبقه جھانی کارگر
ھستيم و اخراج کارگران مھاجر را به
بھانه نژاد ،قوميت ،مذھب ،جنسيت و
مرز جغرافيايی متفاوت محکوم می کنيم.
 -١٥ما از مبارزات تمام کارگران جھان
عليه نظام سرمايه داری حمايت می کنيم.
ما از کارگران ساير کشورھا که در
حمايت از ما ،با راه اندازی تظاھرات
عليه سرمايه داری ايران اعتراض
کردند ،قدردانی می کنيم .مبارزه ما
کارگران ايران بخشی از مبارزات کل
کارگران جھان عليه سرمايه داری است.

بخشی از فعاالن کارگری

 -٨بھداشت و آموزش برای ھمگان
رايگان بايد باشد و بيمه بيکاری مکفی و
بيمه تامين اجتماعی برای تمامی افراد
آماده به کار و زنان خانه دار پرداخت
بايد گردد.
 -٩کار کودکان پديده ای غير انسانی و
از تبعات نظام سرمايه است و بايد ممنوع
اعالم شود .کودکان بايد از محيطی امن و
سرشار از نشاط و شادی و امنيت و
امکانات آموزشی  -رفاھی و بھداشتی
برخوردار باشند.
 -١٠تبعيض جنسی محکوم است و ھر
گونه جداسازی جنسی و کليه قوانين
تبعيض آميز بايد لغو گردد و برابری
حقوق انسانی زن و مرد در تمامی
عرصه ھا در جامعه بايد به رسميت
شناخته شود.
 -١١ھر گونه اعدام و سنگسار به ھر
بھانه ای محکوم است چون ريشه تمام
جرايم و ناھنجاريھا در مناسبات سرمايه
داری است.
 -١٢قراردادھای موقت کار ،تعرض به
پايه ای ترين حقوق کارگران است .انعقاد
قرارداد موقت از جانب کارفرمايان و
دولت بايد ممنوع اعالم شود و کليه
قراردادھای موقت بايد به استخدام رسمی
تبديل شوند.
 -13اول ما مه بايد به عنوان تعطيل
رسمی شناخته شده و در تقويم رسمی
کشور قيد گردد و ھر گونه ممنوعيت و
محدوديت برگزاری مراسمھای اول مه
برچيده شود.

يکسال پس از انتشار

ميليتانت
شماره اول ميليتانت ،در  ١١ارديبھشت
 ١٣٨٦به مناسبت اول ماه مه انتشار
يافت.
در شماره اول ميليتانت ذکر کرديم که
"مسئله اساسی )جنبش دانشجويی( بر
سر پراکندگی و افتراق از يکسو و نبود
پايه ھای اوليه اعتقادات مارکسيستی در
ميان جوانان است… .به اعتقاد ما ،تنھا
روش درست در وضعيت کنونی؛ ايجاد
يک قطب سوسياليستی )با گرايشات
نظری متفاوت( در ميان جوانان است.
محور اصلی اين قطب از يک سو غلبه
بر پراکندگی نظری و عملی ،و از سوی
ديگر تدارک ريشه ای مباحثات اساسی
مارکسيستی خواھد بود…"
ادامه در صفحه آخر
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به مناسبت اول ماه مه

برنامه اقدام کارگری
طرح پيشنھادی

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم
از ھرگونه افتراق حول مبارزات
مشخص و عملی عليه دولت سرمايه
داری بسيج کند.
محافل مخفی کارگری

اکنون با پيوند آشکار نظام سرمايه داری
جھانی با دولت سرمايه داری ايران؛ کليه
قشرھای استثمارشونده جامعه :کارگران؛
زحمتکشان؛ مليت ھای تحت ستم؛
جوانان مبارزو زنان مبارز ،می توانند
برنامه اقدامی که آنان را زير يک پرچم
واحد ضد سرمايه داری و برای
مبارزات روزمره ضد سرمايه داری گرد
آورده و متحد کرده؛ تدوين کنند .مفاد اين
برنامه می تواند متکی برمطالباتی باشد
که از آگاھی کنونی قشرھای تحت ستم
آغاز شده و آنان را برای مقابله روزمره
با سرمايه داری تا سرحد کسب حکومت
کارگری؛ رھنمود دھد.
کارگران و زحمتکشان می توانند
پيرامون مفاد اين برنامه؛ مبادرت به خود
سازماندھی کرده و در ھر حوزه
مبارزاتی با معرفی نمايندگان واقعی
خود ،وارد صحنه عمل گردند.
سازمانيابی کارگری
کارگران ايران تنھا با اتکاء به نيروی
خود و از طريق مبارزات ،سياست و
برنامه مستقل خود قادر به دست يابی به
حقوق خود خواھند شد .کارگران می بايد
تحت ھر وضعيتی خود را سازمان داده و
با ابزار مبارزاتی خود عليه رژيم
سرمايه داری مقاومت کنند .قدرت تصميم
گيری در مورد سرنوشت کارگران ھيچ
گاه نبايد به اين و يا آن نيرو و يا رھبران
و سياستمداران دولتی واگذار شود.
پيروزی نھايی ھر حرکت اجتماعی تنھا
با مبارزه مستقل توده ھا و سازماندھی
مستقل اين اقدام تضمين خواھد شد .شکل
ھای نھادھای کارگری که توسط خود
پيشگام کارگری سازمان يابد در تحليل
نھائی پاسخ گوی نيازھای آنان خواھد
بود -نھادھايی که می تواند توده ھا و يا
پيشروی آنان را بطور دموکراتيک و جدا
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پس از انقالب بھمن ماه  ،١٣٥٧با
افزايش فشارھا عليه کارگران و
زحمتکشان و تغيير تناسب قوا به ضرر
کارگران ،تشکل ھای مشخصی بر اساس
نياز مبارزاتی کارگران پيشگام در
مراکز صنعتی توسط محافل کارگری
مبارز شکل گرفت .اين شکل از تشکل
مستقل کارگری ،محافل مخفی کارگران
پيشرو بوده است.
محافل مخفی کارگری که متناسب با
تجربيات مبارزات شورائی دوره قبل از
قيام و در تداوم آن شکل گرفت و توسط
پيشگام کارگری )مبارزينی که به اتکای
تجربه انباشت شده گذشته به درک
تکاليف روزمره و مسائل سازماندھی
مبارزه دست يافته و در اکثر اوقاف جدا
از گروه ھا و سازمان ھای مدافع طبقه
کارگر و روشنفکران( سازمان يافته اند.
گسترش و ھم آھنگ کردن فعاليت ھای
اين محافل و کميته ھای عمل در درون
يک تشکيالت سياسی ،ابتدا در سطح ملی
و سپس در سطح سراسری ضامن
پيروزی نھائی طبقه کارگر عليه سرمايه
داری است .وظايف اين کميته ھا
سازماندھی کليه جوانب فعاليت ھای
کارگری است )سازماندھی اعتصاب،
تحريم نھادھای دولتی ،مبارزات
اقتصادی و صنفی و غيره(.
شوراھای کارگری
در وضعيت اعتالی جنبش کارگری،
شوراھا در ھر شھر و ھر روستا می
توانند؛ از طريق انتخابات نمايندگان
کارگران و زحمتکشان؛ ايجاد گردند و بر
کليه امور منطقه خود نظارت کنند.
وحدت کميته ھای کارخانه ،محالت،
سربازان ،بيکاران ،روستائيان و کليه
زحمتکشان پايه ھای اصلی شوراھا را
بنياد می گذارند .اين نھاد اوليه برای
تشکيل حکومت کارگران و زحمتکشان
است .شوراھا محدود به برنامه خاص
يک حزب و يا يک گروه نمی باشند.
درھای شوراھا بر روی کليه استثمار
شدگان و يا نمايندگان منتخب آنان باز

است .تمام گرايش ھای سياسی قادر به
شرکت در شوراھا ھستند.
گرچه پس از تھاجم به دستاوردھای
جنبش کارگری ،چشم انداز شکل گيری
سازمان ھای دائمی توده ای طبقه کارگر
غير محتمل گشته است ،اما در شرايط
اعتالی مجدد جنبش کارگری ،سازمان
ھای دموکراتيک توده ای می توانند
سريعا ً احياء گردند .کارگران مبارز خود
را برای تشکيل چنين وضعيتی از ھم
اکنون آماده می کنند.
اعتصابات دوره قيام بوضوح نشان داد
که چرخ ھای جامعه را خود کارگران
می چرخانند .کارگران و زحمتکشان،
خود قادر به تعيين سرنوشت خويش
ھستند.
در مقابل قدرت متمرکز سرمايه داران،
الزم است که توده محروم و ستمديده
جامعه قدرت متشکل خود را سازمان دھد
و مبارزات خود را ھم آھنگ کرده و
مستقالً تصميمات مربوط به امور خود را
بگيرد .چنين عملی صرفا ً از طريق اتحاد
وسيع زحمتکشان در سازمان ھای مستقل
توده ای ،يعنی شوراھا ،امکان پذير
است.
اتحاديه ھای مستقل کارگری
ھمانند شوراھا ،اتحاديه ھای کارگری
نيز در دوره اعتالی انقالبی شکل واقعی
به خود می گيرند .اتحاديه ھای مستقل
کارگری يکی از ابزار دائمی جنبش توده
ای است .اتحاديه ھای مستقل کارگری
چه در دوره استيالی دولت سرمايه داری
و چه در دوره استيالی قدرت کارگری
ضرورت خود را حفظ می کنند .اما،
ايجاد اتحاديه ھای کارگری الزاماً يک
مرحله اجتناب ناپذير در رشد جنبش
کارگری نيست .در شرايطی شوراھا می
توانند پيش از اتحاديه ھای ساخته شوند.
کارگران پيشرو در تشکيل اتحاديه ھای
مستقل کارگری پيش قدم شده و تشکيل
آنان را تسريع می کنند .اما اتحاديه ھای
کارگری نيز ھمانند شوراھای کارگری
نيز يک نھاد سياسی -صنفی ھستند نه
صرفا ً صنفی )انحراف سنديکاليستی(.
اتحاديه ھای کارگری بدون در نظر
گرفتن عقايد سياسی و مذھبی ،مليت،
نژاد و جنس ،کليه کارگران را برای
مبارزه متحد در دفاع از منافع و خواست
ھای خود زحمتکشان سازمان می دھد.
اتحاديه ھای مستقل کارگری تنھا از بطن
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مبارزه و توسط خود زحمتکشان شکل
می گيرند.
حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری
سنديکاھای کارگری غير مستقل در
جوامع سرمايه داری توسط نھادھای
متشکل مانند احزاب سرمايه داری
سازمان يابی می گردند .در ايران نيز
احزابی وجود دارند که به مثابه ستون
فقرات انجمن ھای اسالمی ،شوراھای
اسالمی و خانه کارگر بوده اند .در آينده
نيز حزب سرمايه داری ديگری در مقام
ستون فقرات سنديکاھای که با ھمکاری
سازمان بين المللی کار در شرف
سازماندھی ھستند؛ قرار خواھد گرفت.
مطالبه تأسيس يک تشکل مستقل کارگری
ضد سرمايه داری؛ اگر قرار باشد از
سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی
به خود گيرد ،بايد با تشکيل يک ستون
فقرات مرتبط به آن ،پيوند خورد .اين
ستون فقرات »حزب کارگران فعال ضد
سرمايه داری« است .به سخن ديگر
کارگران ضد سرمايه داری نيز ،ھمانند
سرمايه داران ،بايد مجھز به حزب خود
باشند و اين نھاد ستون فقرات تشکل
مستقل کارگری ضد سرمايه داری را
شکل می دھد .چنان چه اين ستون فقرات
وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضد
سرمايه داری شکل نمی گيرد و تنھا در
حد يک شعار غير عملی باقی می ماند؛
يا چنان چه شکل گيرد ،پس از دوره
کوتاھی زير فشار نيروھای متخاصم به
انحراف می رود.
مبارزه عليه تورم و بيکاری
نظام سرمايه داری ايران دچار بحران
اقتصادی دائمی است .آمار دولتی از
وجود بيش از  ٣ميليون بيكار در ايران
خبر می دھد و اين غير از  ٧٠٠ھزار
تن نيروی كار جديد است كه ھرساله
وارد بازار می شوند و بخش بزرگ از
آنان شغلی پيدا نمی كنند .نرخ بيكاری
حداقل  ١٧درصد است .تشديد تورم و
بيکاری روش معمول سرمايه داران
برای رفع بحران اقتصادی است .نتيجه
ازدياد تورم نيز باال رفتن قيمت ھا
است .مسبب شرايط موجود وخيم تر شدن
وضع اقتصادی ،سياست ھای دولت
سرمايه داری است.

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم
اما شيوه ی ھميشگی گردانندکان دولت
اينست که کليه مشکالت و فالکت ھا را
بر دوش کارگران بيندازد .امروز بيش از
ھر زمان ديگری ،بخش اعظم کارگران
در خطر پيوستن به تھيدستان شھری
قرار دارند .صدھا ھزار تن از کارگران
فعال و شاغل کشور به علت سياست ھای
دولت ،بيکار و بی خانمان شده اند .بھای
مواد اوليه )حتی نان و برنج( ھر روز
در حال افزايش است و کوچک ترين
اقدام اساسی برای مھار کردن آن انجام
نمی گيرد .سياست ھای سرمايه داران،
کارگران را در معرض نابودی مالی
قرار داده است .ميليون ھا کارگر به نان
شب خود و خانواده خود محتاج اند .آنان
نيز که ھنوز بيکار نشده اند ،با افزايش
ّقيمت ھا به خيل فقرزدگان می پيوندند.
تورم و بيکاری جزء الينفک نظام
سرمايه داری ھستند .برای افزايش سود،
سرمايه داران مجبورند دستمزدھا را
پايين بيآورند و قيمت ھا را باال ببرند.
اما ،اين کار باعث کم شدن قدرت خريد
مردم و در نتيجه فروش نرفتن بخشی از
محصوالت توليد شده می شود .برای رفع
اين مشکل سرمايه داران وارد رقابت
شديدتر با يکديگر می شوند و عده ای را
از ميدان بدر می کنند .در نتيجه عده ی
زيادتری بيکار شده و قدرت مصرف
جامعه پايين می آيد .بحران اقتصادی
شدت می يابد .اين بحران به صورت
بحران اضافه توليد نمايان می شود .يعنی
اين که جامعه قدرت خريد آن چه را که
توليد می شود ،ندارد .در اين شرايط
تورم ھم به سرعت ازدياد می يابد زيرا
که ورشکستگی باال می گيرد .کارخانه
ھا يکی پس از ديگری يا تعطيل می
شوند و يا از ظرفيت توليد خود می
کاھند .پائين آوردن ظرفيت توليد به
معنای باال رفتن مخارج توليد است .در
نھايت توليد اضافی خود را ،به صورت
پائين آوردن سطح توليد و باال بردن
قيمت ھا نشان می دھد.
در چنين شرايطی نخستين سوالی که
برای کارگران مطرح می شود ،اينست
که چه کسی مسئول و مسبب اصلی اين
بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن است:
کارگران و زحمتکشان .اما ،در مقابل،
طبقه کارگر پاسخ خود را دارد و در
جھت تحقق آن مبارزه می کند .بديھی
است که نظام پوسيده سرمايه داری
مسئول اصلی چنين مصيبت ھايی در
جامعه است .و رئوس برنامه عمل
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کارگران برای مقابله با تورم و بيکاری
در چنين جامعه ای از قرار زير است:
در جامعه سرمايه داری حق کار ،ابتدائی
ترين حق کارگران است .دولت سرمايه
داری موظف است که برای کليه کسانی
که نياز به کار کردن دارند کار با شرايط
زندگی متوسط ايجاد کند .سلب کار و يا
اخراج بی رويه کارگران ،حتی در
چارچوب نظام سرمايه داری عملی است
غيرقانونی .اما ،در "قانون کار" رژيم،
دست مديران برای سلب کار از کارگران
باز گذاشته شده است.
اگر نظام سرمايه داری قادر به تامين کار
برای کسانی که خواھان کار کردن
ھستند ،نمی باشد ،وظيفه دولت تامين
زندگی آنان است .به جای اعطای وام به
سرمايه داران ،دولت بايد به کليه بيکاران
بيمه بيکاری پرداخت کند.
حداکثر ٤٠ساعت کار در ھفته و دو روز
تعطيل ھفتگی و يک ماه مرخصی در
سال با حقوق ،بايد برای کليه کارگران
توسط دولت تضمين گردد ٤٤ ،ساعت
کار ھفتگی مفيد در "قانون کار" بايد
فوراً لغو گردد.
تحت ھيچ شرايطی کارگران نبايد اخراج
گردند .اگر رژيم سرمايه داری قادر به
نگھداری کليه نيروی کار نيست ،بايد به
جای اخراج ،کار موجود را بدون کسری
حقوق ،ميان کارگران تقسيم کند.
کاھش متناسب ساعات کار ،ھمراه با
پرداخت حقوق کامل به کارگران ،تنھا
راه اساسی مقابله با بيکاری اجباری
است.
تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نا
درست است .کار به انداز ،کافی در
جامعه موجود است .اما کاری که جيب
سرمايه داران را پرتر کند ،کم است.
زحمتکشان ايران نياز مبرم به خدمات،
مسکن ،پارک برای تفريح ،کتابخانه،
بيمارستان ،مدرسه ،دانشگاه و
مھدکودک ....دارند .دولت بايد بالفاصله
با اتخاذ ماليات ھای تصاعدی از شرکت
ھای بزرگ و تجار پولدار و به کار
انداختن معقول منابع عظيم نفت ،دست به
اجرای وسيع برنامه ھای عمرانی و
خدمات اجتماعی بزند .از اين طريق ھم
نيازھای جامعه بر آورده می شود و ھم
کار برای مدتی طوالنی ايجاد می شود.
بايد برای کليه کارگران حداقل دستمزد
متناسب با مخارج تعيين گردد .حداقل
دستمزد كارگران مشمول قانون كار از
ابتدای سال  ٨٢روزانه  ٢٨٤٤٦﷼ و
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ماھانه معادل  ٨٥ھزار و  ٣٣٨تومان
تعيين شد .اين رقم در شرايطی که طبق
آمار خود دولت ھزينه متوسط يک
خانواده شھری بيش از اين رقم در روز
می باشد ،ناکافی است.
کليه کارگران بايد از پرداخت ماليات
معاف گردند .ماليات غيرمستقيم که از
مواد اوليه غذائی اخذ می گردد ،بايد فوراً
لغو گردد .بايد نظام مالياتی درجه بندی
شده ای که با افزايش در آمد به صورت
تصاعدی افزايش می يابد ،اعمال گردد.
لغSSو اسSSرار معSSامالتی و اسSSتقرار کنتSSرل
کارگری
در مقابل خواست ھای به حق کارگران و
زحمتکشان برای رفع مشکالت زندگی
خود ،وزيران و مديران دولتی صرفا ً
وعده و وعيد می دھند .به کارگران می
گويند که "در نتيجه تحريم اقتصادی
اوضاع نابسامان است و درآمد دولت
کفاف مطالبات کارگران را نمی دھد".
می گويند که بايد " صبر انقالبی" داشت
و فداکاری کرد .می گويند "کارخانه ھا
بايد »بازسازی« و »نوسازی« شوند و
نياز به ميليون ھا دالر ارز دارند .می
گويند "کارخانه ھا سودآور نيست و در
آنھا بايد بسته شود و کارگران بازنشسته
شوند".
پاسخ کارگران و زحمتکشان به
نمايندگان سرمايه داران بسيار ساده
است" :اگر اوضاع وخيم است بگذاريد
حساب دخل و خرج را ما نيز ببينيم! اگر
می خواھيد ما فداکاری کنيم ،دفترھا را
باز کنيد! چرا حساب و کتاب ھا بايد جزء
اسرار باشند؟ دول غربی که از آنھا با
خبر است ،چرا ما نباشيم؟"
وضعيت کارگران و زحمتکشان شھر و
روستا برای ھمه روشن است :آنان حتی
قادر به يک زندگی عادی انسانی نيستند
)کرايه مسکن گزاف ،گرانی مواد غذائی
و وضع وخيم بھداشت و فساد و رشوه
گيری در تمام سطوح دولتی ...امکان
زندگی متوسط را به کارگران غيروابسته
دولتی نمی دھد( .اما ،سرمايه داران
بازار ،دالالن و رشوه گيران دولتی ،طی
سال ھای گذشته پولدارتر و پولدارترشده
اند .اينان اموال انباشت کرده و در ادامه
روش دولت شاھنشاھی ،برای روز
مبادا ،دالر در بانک ھای خارجی می
گذارند .اين استثمارگران که حيات
اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود
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دارند ،ھرگز اسرار معامالتی خود را
برمال نمی کنند .چگونگی خريد و فروش
ارز ،ارتباط با دالالن غربی و
زدوبندھای مالی و غيره ھميشه پشت
پرده باقی می ماند .بديھی است که اين
چنين شيوه ای برای زحمتکشان قابل
پذيرش نيست و نبايد ادامه يابد .در اين
مورد مطالبات کارگران از قرار زيرند:
برای رفع بحران اقتصادی و مشکالت
روزمره کارگران و زحمتکشان ،دولت
می بايد فوراً حساب دخل و خرج کليه
سرمايه داران بازاری و غيربازاری و
ارتباط مالی با ديگر دولت ھای غربی را
علنا ً در مطبوعات اعالم کند .بايد تمامی
دفترھای حساب و کتاب و اسرار
معامالتی ثروتمندان ايران و »بنياد«ھا
باز شوند .بايد کل جامعه بداند که مسئله
بر سر چيست .اگر درست است که
اوضاع اقتصادی نابسامان است چه
ترسی از علنی کردن اسرار معامالتی
وجود دارد؟
اگر قرار است که سرمايه داران و سھام
داران که اقليتی در جامعه ھستند ،اسرار
معامالتی جامعه را بدانند ،چرا ،اکثريت
جامعه ،يعنی توليدکنندگان ،گردانندگان
اصلی توليد ،از آن اسرار آگاه نباشند؟
کارگران بايد با تمام اجزاء اين دستگاه
آشنايی کامل داشته باشند ،زيرا تنھا آنان
می توانند در باره نحوه کارکرد آن
قضاوت کنند .کارگران قابليت بيشتری
برای کنترل صنايع ،بانک ھا و تجارت
دارند ،تا سرمايه داران و مديران نااليق.
بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کليه
اسرار معامالتی ،اجرای ھرگونه اقدام
در جھت بھبود اوضاع اقتصادی
غيرممکن خواھد بود.
بايد در سطح ھر کارخانه ،توسط
نمايندگان منتخب کارگران ،و نه نھادھای
اسالمی وابسته به دولت ،کميته ھايی
برای بازرسی دفاتر ،نظارت بر توليد،
سرمايه گذاری ھای جديد ،استخدام و يا
اخراج کارگران و سازماندھی کار در
کارخانه و کليه امور مربوط به
کارگران ،تشکيل گردد .تنھا از طريق
چنين کاری است که استقرار کنترل
کارگری معنای واقعی پيدا می کند.
مبارزه برای آزادی زنان
آزادی در ھر جامعه ای با ميزان آزادی
زنان در آن جامعه سنجيده می شود .اما،
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مشخصه جامعه ايران ،قبل از ھر چيز،
ھمان بی حقوقی کامل زنان آنست.
تبعيض و نابرابری اجتماعی دو جنس
)زن و مرد( ،در دوره خاصی از رشد
جوامع بشری پديدار شد .با تغييرات در
نظام ھای اجتماعی دچار تغيير و تحول
شد و در آينده می تواند جای خود را به
روابط برابر و آزاد افراد بدھد .اما
امروزه ،ھنوز در تمام جوامع سرمايه
داری ،زنان تحت ستم و تبعيض قرار
دارند و اين ستم يکی از وسائلی است که
به حفظ سلطه طبقه سرمايه دار کمک می
رساند.
در تمام جوامع سرمايه داری ،زنان
موظف به انجام وظائف شوھرداری،
خانه داری و بچه داری اند .اين کار
مجانی زنان ،در چھارديواری خانه ،يا
به عبارتی اين بردگی خانگی ،باعث می
شود که مخارج باز توليد روزانه نيروی
کار و مخارج پرورش نسل جديد کاھش
يابد و سرمايه داران بتوانند نيروی کار
را با قيمت ارزان تری خريداری کنند،
يعنی دستمزد کمتری برای مخارج
ضروری زندگی کارگر بپردازند.
در تمام جوامع سرمايه داری ،زنان خانه
دار بخش اعظم ارتش ذخيره کار
)بيکاران( را تشکيل می دھند .سرمايه
داری ھرگز قادر نيست برای کليه افراد
جامعه ،کار ايجاد کند ،و مضمون »خانه
داری« ،پرده استتار خوبی برای پنھان
کردن خيل عظيم زنان بيکار ،و پراکنده
کردن اعتراضات عليه بيکاری است.
از سوی ديگر ،کارفرمايان از اين
موقعيت ويژه و ضعيف زنان استفاده
کرده و به زنان شاغل دستمزد و مزايائی
کمتر از ارزش واقعی نيروی کار آنھا
می دھند .تبعيض عليه زنان کارگر و
شاغل ،در صورتی که مورد قبول مردان
کارگر قرار گيرد .باعث تفرقه و رقابت
در طبقه کارگر شده و اتحاد طبقاتی عليه
سرمايه داران را تضعيف می کند .به اين
ترتيب می بينيم که طبقه سرمايه دار از
طريق ستم بر زن ،با يک تير چند نشانه
می زند.
در ايران نيز چنين وضعيتی عليه زنان
حاکم است .تغييرات اخير در »قانون
کار« و حذف کارگاه ھای کمتر از ١٠
نفر از شمول قانون کار ،نيز در پيوند
تنگاتنگ با سياست ھای سرمايه داری
جھانی )سازمان بين المللی کار( و دولت؛
در تھاجم عمدتا ً عليه حقوق زنان
کارگراست .برای راه اندازی »صنايع«
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مورد نياز امپرياليزم ،جامعه ايران به
»نيروی کار« کافی احتياج دارد .تنھا
منبع عظيم نيروی کار در کارگاه ھای
کوچک )که شامل زنان است( نھفته
است.
طبق آمار رسمی دولتی ،شاغلين در
کارخانه ھای بيش از  ١٠نفر به مراتب
نازل تر از کارگاه ھای )زير  ١٠نفر(
است .بر مبنی سرشماری  ١٣٧٥تعداد
کارگاه ھای بزرگ به  ٨٤٦ھزار نفر
رسيده است)....و( شمار واحدھای
صنعتی  ١٣٣٧١واحد است .در صورتی
که شاغالن ،تنھا در بخش صنعت و
معدن روستايی در سال  ١٣٧٥به ١/٥
ميليون نفر افزايش يافته است .ھم چنين
در حدود  ١ميليون نفر در کارگاه ھای
کوچک روستايی به کار اشتغال دارند
) ٩٢در صد آنھا کارگاه ھای خانگی
ھستند( .اضافه بر اين ھا ،در شھرھا نيز
در صنايع کوچک تعداد کارگران به ١
ميليون  ٢٥٨ھزار نفر می رسد.
در نتيجه ھمان طور که مشاھده می شود
نيروی کار متشکل در کارگاه ھای
کوچک ،به چند برابر نيروی کار شاغل
در کارگاه ھای بزرگ می رسد .بديھی
است که »آزاد سازی« نيروی کار
بايستی از کارگاه ھای کوچک سازمان
يابد .حذف کارگاه ھای کمتر از  ٥نفر از
شمول قانون کار در دوره پنجم مجلس
شورای اسالمی ) (١٣٧٥و در پی آن
طرح اخير شورای عالی کار مبنی بر
حذف کارگاه ھای کمتر از  ١٠نفر از
شمول قانون کار ،بخشی از سياست آزاد
سازی نيروی کار است؛ و لبه تيز حمله
آزادسازی ھا نيز متوجه زنان کارگر
است.
اما عالوه بر تمام اين ھا ،قوانين مذھبی،
عشيره ای و قبيله ای -نظير قصاص
و -...نيز در ايران توسط دولت سرمايه
داری؛ بر زنان تحميل شده ،و وضع بی
سابقه و غيرقابل تحملی را برای زنان
ايران ايجاد کرده است.
دولت سرمايه داری حاکم بر ايران،
سرکوب زنان و حمله ھر روزه و بی
وقفه به حقوق آنان را به يکی از ارکان
اصلی حاکميت خود تبديل کرده است و
از اين طريق تمام اقشار و طبقات پائينی
را مرعوب می کند .لذا آزادی کل جامعه
ايران از ستم و استثمار ،بيش از ھر
زمان ديگری به امر آزادی زنان پيوند
خورده است.
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دفاع از کليه مبارزات زنان برای کسب
تساوی کامل و رفع ھرگونه تبعيض با
دفاع از منافع تمام زحمتکشان ادغام شده
است .کارگران و زحمتکشان ايران در
دفاع پيگيرانه و بدون قيد و شرط از
مبارزات زنان برای کسب حقوق اوليه
شان ذينفع ھستند .دفاع از حقوق زنان و
آزادی آن ھا از قيد و بند قرون وسطی
ای؛ راه را برای آزادی کل جامعه ھموار
می کند .مطالبات اصلی در مقابل دولت
سرمايه داری ،در دفاع از زنان از قرار
زيرند:
حق زنان در ايجاد تشکالت ويژه و
مستقل ،برای دفاع از منافع خود بايد به
رسميت شناخته شود .بايد کوشش شود که
زنان به نسبت تعدادشان به تمام نھادھا،
به ويژه نھادھای قانون گذاری و قضاوت
راه يابند.
تساوی کامل حقوقی ،اجتماعی و سياسی
زنان بايد تامين گردد .تمام قوانينی که به
شکلی برعليه زنان تبعيض قائل می
شوند ،بايد فوراً لغو شوند .ھرگونه
تبعيض عليه زنان ،چه تحت عنوان
مذھب ،چه به اتکاء قانون و يا آداب و
رسوم بايد صريحا ً غيرقانونی اعالم
گردند .زنان بايد از حقوق کامل فردی
برخوردار باشند .ھيچ کس حق ندارد ،در
حقوق زنان برای انتخاب پوشش ،انتخاب
رشته تحصيلی و حرفه و شغل ،انتخاب
محل سکونت ...و حق سفر آنان
محدوديتی اتخاذ کند.
تمامی قوانين مربوط به ازدواج و
خانواده که مبين نقض عليه زنان ھستند،
بايد لغو گردند .ازدواج امری است
داوطلبانه که می تواند توسط يک قانون
مدنی به ثبت برسد .کليه ازدواج ھای
اجباری و خريد و فروش زنان )تحت
عنوان ازداوج( بايد خاتمه يابند .ھرگونه
آزار جسمانی و قتل ھمسران ،دختران و
خواھران )تحت لوای »ھتک ناموس«(
بايد پايان يابد .حق طالق ،بدون قيد و
شرط ،بطور مساوی بايد برای زن و مرد
وجود داشته باشد .در امر حفاظت
فرزندان ،ھيچ تبعيضی عليه مادران نبايد
اعمال گردد» .چند زنی« الغاء و واژه
»فرزند نامشروع« بايد ممنوع گردد.
تبعيض عليه مادران ازدواج نکرده بايد
خاتمه يابد و امکانات رفاھی الزم در
اختيار آنان قرار گيرد.
استقالل کامل اقتصادی زنان بايد تأمين
گردد .کليه زنانی که مايل به کار ھستند،
اما قادر به يافتن کار نيستند ،بايد بيمه
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بيکاری دريافت دارند .تبعيضات عليه
زنان در ھر صنف ،حرفه و شغلی بايد
متوقف شوند .زنان بايد در مقابل کار
مساوی ،دستمزد مساوی مردان دريافت
دارند .در دوره بارداری و زايمان بايد
حقوق کامل با حفظ شغل و سابقه کار به
آنان تعلق گيرد.
حق کنترل زنان بر بدن خود بايد به
رسميت شناخته شود .حق تصميم گيری
در مورد بچه دار شدن يا نشدن زنان ،به
خود آنان مربوط است .کليه قوانينی که
عليه سقط جنين يا جلوگيری از حاملگی
وجود دارد بايد ملغی شوند .امکانات
مجانی در اين موارد بايد در دسترس
زنان قرار گيرد .مراکز آموزش شيوه
ھای صحيح و بی خطر جلوگيری از
بارداری بايد در محالت ،مدارس،
کارخانه ھا ،بيمارستان ھا و روستاھا
داير شوند .برای زنانی که تصميم به بچه
دار شدن می گيرند نيز بايد تمامی
امکانات الزم تامين گردد.
بردگی خانگی زنان بايد پايان يابد و
جامعه به مسئوليت خود در قبال پرورش
و آموزش کودکان عمل کند .در تمام
محالت بايد مھد کودک ھا و مراکز
نگھداری اطفال بطور رايگان در خدمت
تمامی کودکان صرف نظر از موقعيت
شغلی مادران ،موقعيت زناشوئی والدين
و درآمد آنان قرار گيرد .اداره اين اماکن
بايد تحت نظارت و بازرسی کامل والدين
باشد .امکانات خدمات خانگی ارزان
نظير رستوران ،لباسشوئی و  ...بايد
فراھم آيند تا فشار کار خانگی از دوش
زنان برداشته شود.
مبارزه برای رھايی ملت ھای تحت ستم
در ايران چندين ملت وجود دارد .اکثريت
جامعه از ملت ھای غيرفارس تشکيل
شده است .امپرياليزم با ايجاد دولت ھای
قوی وابسته به خود و با تکيه بر
بزرگترين ملت ايران ،يعنی فارس ھا،
ساير ملت را سرکوب و آنان را از کليه
مزايای اوليه زندگی محروم کرده است.
امپرياليزم سلطه خود را از طريق ايجاد
ابزار سرکوب در دست دولت مرکزی
عليه ھر جنبش ملی ،استوار کرده و
تاکنون به حيات و حضور خود در منطقه
ادامه داده است .در نتيجه ،اين ملت ھا از
ستمديده ترين بخش ھای جامعه شده اند و
بطور دائم در تخاصم با دولت مرکزی
قرار می گيرند و بطور پيگير توسط
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قوای دولت مرکزی سرکوب و قتل عام
می شوند .سرکوب کليه حقوق ملی ملت
ھای غيرفارس ،ھمواره يکی از ارکان
اصلی ادامه حيات دولت ھای سرمايه
داری در ايران بوده است .دولت ھای
مرکزی از طريق سرکوب ملت ھای
تحت ستم وفاداری خود را به امپرياليزم
نشان می دھند .ھمان طور که مشاھده
شد ،چه در دوره نظامی شاھنشاھی و چه
در دوره کنونی محور اصلی اقدام دولت
ھا ،عليه زحمتکشان ُکرد و ترکمن و
عرب بوده است.
به عالوه ،اين مردم تحت ستم و محروم،
در اغلب شرايط انسجام ملی و ارضی
خود را از دست داده اند .امپرياليزم بنابر
اھداف خود مردم منطقه را منشعب کرده
است .مرزبندی ھای کاذب بوجود آورده
است .مردمی که در حوالی اين مرزھا
زندگی می کردند بطور تصنعی تجزيه
شدند .برای مثال آذربايجانی ھا بين
روسيه تزاری و ايران؛ کردھا بين
ايران ،عراق ،ترکيه ،سوريه و روسيه؛
و بلوچ ھا بين ايران ،پاکستان و افغاستان
تقسيم شدند .اين ملت ھا توسط دولت ھای
مرکزی تحت شديدترين سرکوب ملی و
استثمار قرار گرفته اند.
در نتيجه ابتدائی ترين و اولين گام در راه
رھايی مردم تحت ستم منطقه از ميان
برداشتن سلطه امپرياليزم و دولت ھای
مستبد سرمايه داری مرکزی وابسته به
آن است .زيرا که اين دولت ھا ھمواره
در مقابل خواست ھای به حق اين ملت ھا
از ھيچ شيوه ای ابا نداشته اند .مناطق
زندگی اين ملل به صورت مناطق اشغال
شده در آمده و ارتش دولت مرکزی
ھرگونه حرکتی را بطور وحشيانه
سرکوب می کنند.
کارگران و زحمتکشان فارس نبايد تحت
تاثير عوامفريبی ھای دولت مبنی بر
ايجاد افتراق بين آنان و ملت ھای
ستمديده ،قرار گيرند .زحمتکشان سراسر
ايران بايد از آزادی کامل و حق تعيين
سرنوشت ملت ھا ،دفاع راسخ کنند.
تنھا از اين طريق است که کارگران
فارس قادرند ستمی را که به نام آنان
توسط دولت مرکزی ،بر متحدان خود
روا داشته شده است ،جبران کنند .ملت
ھای ترک ،کرد ،بلوچ ،عرب و ترکمن؛
ارامنه و افغانی با ملت فارس تضادی
ندارند .دشمن کليه زحمتکشان دولت
سرمايه داری است.
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کارگران مبارز ضد سرمايه داری و
پيشرو خواھان مطالبات زير ھستند:
غير قانونی اعالم کردن تحميل ھرگونه
ستم براساس زبان ،فرھنگ و نژاد.
دولت مرکزی بايد بالفاصله ارتش خود
را از مناطق زندگی ملت ھای تحت ستم
خارج کند .و برنامه وسيع عمرانی برای
احياء مناطق ويران شده به اجرا بگذارد.
به رسميت شناخته شدن حق کليه ملت
ھای تحت ستم ايران در تعيين سرنوشت
خود تا سرحد ايجاد دولت ملی .ملت ھا
بايد بتوانند از طريق تشکيل مجلس ھای
مؤسسان ملی خود ،بطور دموکراتيک
سرنوشت خويش را تعيين کنند.
ايجاد ھمبستگی با ساير ملل تحت ستم در
کشورھای ھمسايه و کمک رسانی و
گسترش مبارزات آزادی بخش اين ملت
ھا در جھت مقابله با اجحافات دول
سرمايه داری.

بايد قادر به تشکيل تعاونی ھای توليدی
تحت کنترل شوراھای دھقانی باشد.
کليه شرکت ھای بزرگ کشت و صنعت
بايد ملی شوند و تحت کنترل کارگران
کشاورز قرار گيرند.
اداره امور کليه شرکت ھای تعاونی
روستائی و سھامی زارعی بايد به خود
دھقانان واگذار شوند .در اين شرکت ھا
افراد نبايد براساس مقدار زمين امتياز
ويژه ای دارا باشند.
زمين ھای کشاورزان خرده پا نبايد به
اجبار از آنان پس گرفته شوند.
دولت بايد برنامه توسعه آبياری
مصنوعی و توسعه شبکه برق سراسری،
ھمراه با برنامه تأمين بھداشت و تحصيل
رايگان را اجرا کند .کليه دھقانان بايد
ھمانند ساير شھروندان از مزايای اوليه
زندگی برخوردار باشند .تکنيک ھای
پيشرفته توليدی و ماشين آالت الزم
کشاورزی بايد از طريق مؤسسات
غيرانتفاعی با شرايط سھل در دسترس
کشاورزان قرار گيرد.
اسکان دادن اجباری ايل نشينان بايد
متوقف گردد .کنترل مناطق ايل نشينان
بايد به خود آنان واگذار شود.
نبرد برای دموکراسی

اتحاد کارگران و دھقانان
دھقانان حدود  %٣٠جمعيت شاغل ايران
را تشکيل می دھند .رھايی کليه
زحمتکشان ايران از يوغ سرمايه داران
و امپرياليزم بستگی به وحدت کارگران و
دھقانان دارد .کارگران بايد از مبارزات
دھقانان فقير حمايت کرده و برنامه اقدام
کارگران بايد پاسخ گوی نيازھای توده
ھای وسيع دھقانان فقير نيز باشد.
درخواست ھای عمومی کارگران در
مورد مسئله دھقانان از قرار زيرند:
زمين ھای کليه مالکين و زمين داران
بزرگ بايد بدون پرداخت غرامت به
تصرف دھقانان در آيند .اداره اين زمين
ھا بايد به شوراھای دموکراتيک دھقانان
واگذار شود.
کليه بدھی ھای دھقانان به دولت ،نزول
خوران و زمين داران بزرگ بايد فوراً
لغو گردد .دولت بايد امکانات سھل
اعطای اعتبارات و قرض ھای بدون
بھره به دھقانان را فراھم سازد .دھقانان

دولت سرمايه داری ھمواره خواھان
سرکوب حقوق دموکراتيک کارگران و
کليه قشرھای تحت ستم در جامعه است.
دولت با ھرگونه آزادی ھر چند محدود
مخالفت می ورزد .آزادی بيان ،تجمع و
اعتصاب ،کل نظام سرمايه داری را
مورد سؤال قرار می دھد .زيرا که
امروز صرفا ً عده ای سرمايه دار صاحب
کليه ابزار توليد ،بانک ھا و زمين ھا و
کارخانه ھا ھستند و ھرگونه اعتراضی
به اين منابع ،کل حيات آنان را به
مخاطره می اندازد .دولت سرمايه داری
حافظ منافع اين سرمايه داران است و به
اين علت به محض وقوع اعتراضات
توده ای پاسداران ،بسيجی ھا و »لباس
شخصی ھا« ،پليس و ژاندارم را به
جان مردم می اندازد و ھر اعتراضی را
سرکوب می کند .کشتار کارگران خاتون
آباد؛ جامکو؛ شادان پور و اسالم شھر
نمايانگر اقدامات دولت در حفاظت از
سرمايه داران است.
مطالبات کارگران و زحمتکشان ايران
در نبرد برای دموکراسی از قرار زيرند:
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 -١آزادی ھای دموکراتيک -تامين آزادی
ھای سياسی و مدنی .لغو کامل سانسور،
آزادی بدون قيد و شرط بيان ،تشکالت
سياسی ،انديشه ،آزادی تظاھرات و تجمع
ھای صنفی و سياسی ،آزادی کليه احزاب
و گروه ھای سياسی ،آزادی و حقوق
مساوی برای زن و مرد و کليه مذاھب
جامعه و آزادی سنديکاھا و اتحاديه ھای
مستقل کارگری و دھقانان و مليت ھا از
ابتدائی ترين حقوق دموکراتيک مردم
ايران ھستند -٢ .جدايی مذھب از دولت-
بدون جدايی مذھب از دولت استقرار يک
جمھوری دموکراتيک کارگری امکان
پذير نيست .مذھب امری کامالً
خصوصی است .مسلماً آزادی کامل و
بدون قيد و شرط مذھب و عقايد بايد
برای کليه اعضای جامعه تأمين گردد.
بنابراين ،کليه اديان و مذاھب بايد از
لحاظ شکل سازمانی ،مالی و قانونی
کامآلً از دولت جدا باشند .قوانين يک
جامعه نمی تواند بر قواعد و قوانين يک
مذھب مشخص متکی باشد )حتی اگر آن
مذھب اکثريت باشد( .بخشی و يا کل
بودجه يک کشور نمی تواند صرف
مخارج يک مذھب خاص گردد .جامعه
نمی تواند برای سلسله مراتب يک مذھب
خاص حقوق سياسی و اجتماعی ويژه
قائل شود.
 -٣انتخابات آزاد -کليه مناصب و مشاغل
دولتی بايد انتخابی باشند .دولت کليه
مناصب را از باال تعيين کرده و تمام آنھا
انتصابی اند .کارگران و زحمتکشان
ھيچ کنترلی بر انتخاب ندارند .در
انتخابات مجلس اگر تقلب صورت
نگيرد؛ تمام نمايندگان نظرات يک عده
معدودی را در مجلس نمايندگی می کنند.
مردم بايد بتوانند ،در انتخاب تمام
ماموران حکومتی مستقيما ً شرکت کنند و
بر آنھا نظارت کامل داشته باشند .ھيچ
کدام از مأموران نبايد حقوقی بيشتر از
حقوق متوسط کارگران داشته باشند.
انتخاب کنندگان بايد ھر لحظه بتوانند
انتخاب شدگان را بر کنار کنند.
 -٤نھادھای سرکوب -کليه دستگاه ھای
اختناق و سرکوب بايد منحل گردند .تنھا
راه ادامه حيات دولت ابزار سرکوب و
اختناق است .پليس مخفی )لباس شخصی
ھا( ،پليس و کميته ھا از ارکان و پايه
ھای دولت سرمايه داری به شمار می
آيند .کارگران و دھقانان مسلح تحت
کنترل شوراھای شھری و روستائی خود
قادر به حفظ نظم در شھرھا و دھات
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ھستند .کليه نھادھای سرکوب بايد منحل
گردند و نظارت بر امور روزمره شھرھا
به خود مردم واگذار شود .سنت کميته
ھای محالت دوران قبل از قيام بھمن ماه
 ١٣٥٧بايد احياء شود و کميته ھای
دولتی فعلی که کاری جز جاسوسی و
اذيت و آزار کارگران را ندارند بايد
منحل گردند .کليه دادگاه ھای نظامی و
مذھبی که ھزاران جوان را بدون
محاکمات واقعی ،ھر چند صباح يا به
جوخه اعدام می سپارند و يا سر به نيست
می کنند ،بايد از بين بروند .برای محاکمه
ھمه جرايم بايد ھيأت منصفه متشکل از
مردم عادی حضور داشته باشد .قضات
بايد منتخب مردم باشند.

مبارزه با امپرياليزم
کشور ايران مانند بسياری ديگر از
کشورھای »عقب نگھداشته« دنيا؛ سال
ھای سال تحت سلطه امپرياليزم قرار
داشته است .فقر و فالکت و عقب افتادگی
جامعه ما ناشی از اين سلطه بوده است.
بنابر اين ھرگونه تالشی برای بھبود
وضع محرومين جامعه و از ميان
برداشتن نابرابری ھای عميق اجتماعی
در ايران بدون مبارزه ای جدی عليه
سلطه امپرياليزم بی معنی و بی فايده
خواھد بود .اشغال عراق و افعانستان
توسط نيروھای امپرياليستی به
سرکردگی دولت آمريکا؛ نشان دھنده
روش قلدرمنشانه و تھديدآميز اين دول
در برخورد به مسايل مردم ستمديده
منطقه است .از اين رو يکی از مرکزی
ترين تکاليف انقالب ايران و منطقه؛ و
يکی از ملموس ترين اھداف مبارزات
زحمتکشان و ستمديدگان رھايی از زير
يوغ امپرياليزم جھانی است .طبقه کارگر
و ستمديدگان ايران از ھمان ابتدا با اين
وظيفه مرکزی مقابله با امپرياليزم روبرو
بوده و ھمواره در سطوح مختلف
اجتماعی اقتصادی ،سياسی و فرھنگی

٩

ضرورت مبارزه با آن را احساس کرده
اند.
توده ھای کارگر؛ زحمتکش و ستمديده
ھمواره خطر تھاجم امپرياليزم به خود را
جدی تلقی کرده اند و به تجربه دريافته
اند که با ھر قدمی که در راه پيشبرد
انقالب بر می دارند خطر اين تھاجم جدی
تر می گردد .اينک دولت سرمايه داری
)ھر دو جناح ( در جھت تدارک دعوت
سرمايه داران جھانی برای »سرمايه
گذاری« )استثمار کارگران( اقدام علنی
به عمل آورده است .از سوی ديگر
سرمايه داری جھانی برای انتقال سرمايه
ھای خود به ايران و اعمال استثمار
مضاعف بر کارگران ،امنيت سرمايه و
ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب
می کند .تدارک برای اين زمينه سازی ھا
و تسھيالت ،از سال ھای پيش آغاز شده،
و در اجالس  ١٧ژوئن ٢٧) ٢٠٠٢
خرداد  (١٣٨١سران  ١٥کشور اتحاديه
اروپا در لوکزامبورگ ،رسميت يافت و
دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر
 ٢٠٠٢آغاز شد .دور دوم مذاکرات
دولت ،در خصوص موافقت نامه ھای
تجارت و ھمکاری اقتصادی در ١٦
بھمن  ١٣٨١در بروکسل انجام شد .در
پی اين تحوالت نوين؛ محمد خزاعی،
رئيس کل »سازمان سرمايه گذاری و
کمک ھای اقتصادی« ،اعالم کرد که
ايران در ماه ھای پيش  ٥٤طرح
درخواست سرمايه گذاری با حجم ٤/٥
ميليارد دالر در يافت کرده که اين رقم از
قراردادھای  ١٠سال گذشته بيشتر بوده
است .بنابرين اھداف سرمايه داری
جھانی در راستای ايجاد زمينه ضروری
برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف
کارگران ايران در شرف تحقق است.
ايجاد شعبه سازمان بين المللی کار و
تشکيل سنديکای کارگر در ايران نيز در
ھمين راستا است.
در چنين وضعيتی ،خطر اين تھاجمات
سياسی ھر چه بيشتر محسوس است و
عناصر آگاه و مبارز و کارگران پيشرو
ضرورت حفظ و استحکام دست
آوردھای کنونی خود )ھر چند ناچيز( و
مبارزه قاطعانه برای ريشه کن ساختن
نفوذ امپرياليزم و ايادی داخلی آن از
ايران را ھر چه بيشتر در می يابند.
کارگران؛ زحمتکشان و ستمديدگان ايران
دريافته اند که يا بايد به سلطه امپرياليزم
برای ھميشه پايان دھند و يا بار ديگر،
چون گذشته ،با شکست مواجه گردند.
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اما نخستين نکته ای که بايد برای ھمه
کارگران ،ستمديدگان و زحمتکشان
روشن باشد اين است که برای پيشبرد
مبارزه با امپرياليزم نمی توان و نمی بايد
به سياستمداران صاحبان ثروت و دولت
آنان چشم دوخت.
دولت ايران با احياء وابستگی اقتصادی
ايران به امپرياليزم باعث از ھم پاشيدگی
بخش اعظم توليدات داخلی خواھد شد.
امپرياليزم جھانی قراردادھايی به مراتب
بيشتر و قيمت ھايی به مراتب
غيرعادالنه تر از گذشته را به ايران
تحميل خواھد کرد.
از دولتی که به دوش قيام محرومين و
ستمديدگان ايران به قدرت رسيده است
اما از ھمان روز اول دست به بازسازی
نظام ظلم و استبداد سرمايه داری زده
است چه توقعی بيش از اين می توان
داشت؟ کارگران و زحمتکشان ايران بايد
با ارائه راه حل مستقل خود و سازماندھی
مبارزات مستقل خود مبارزه عليه
امپرياليزم و ايادی داخلی آن را به پيش
ببرند.
صاحبان ثروت که خود بخشی از سلطه
امپرياليزم ھستند ،قادر به اجرای چنين
مبارزه ای نيستند .آنھا فقط می توانند راه
را برای سلطه جديد امپرياليزم فراھم
سازند .آنھا با مردم فريبی ھای به
اصطالح "ضدامپرياليستی" ھدفی جز
منحرف ساختن زحمتکشان از مبارزه
واقعی برای زدودن کثافات امپرياليزم و
ريشه کن کردن واقعی سلطه آن ندارند.
پرسيدنی است که »مبارزه با شيطان
بزرگ« اين دولتمداران به کجا انجاميد؟
آنھا می خواھند چنين وانمود سازند که
مبارزات دھقانان فقير برای کسب حق
خويش بر زمين ،مبارزات کارگران
برای استقرار کنترل کارگران بر توليد،
مبارزات مليت ھای ستمديده برای کسب
حق تعيين سرنوشت خويش ،مبارزات
زنان برای رفع ھرگونه تبعيض عليه
زنان ،مبارزات مردم برای استقرار
رژيم دمکراتيک و کسب حقوق ابتدائی
آزادی بيان و تشکل ،و بطور خالصه
کليه مبارزاتی که واقعا ً دست امپرياليزم
و ايادی داخلی آن را از ايران کوتاه
خواھد کرد ،دولت سرمايه داری را از
»سازندگی« منحرف می سازد!
برنامSSه ريSSزی اقتصSSادی بSSرای بازسSSازی
اقتصاد کشور

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم
برخالف ادعاھای سياستمداران دولت،
امپرياليزم به "توطئه ھای آمريکا" عليه
انقالب ايران خالصه نمی شود.
امپرياليزم سياست توطئه گرانه دولت
ھای سرمايه داری اروپايی و امريکايی
و ژاپنی نيست .امپرياليزم نظامی جھانی
سرمايه داری است .امپرياليزم صرفاً از
طريق توطئه و مھره ھای دست نشانده
ای نظير شاه سابق سلطه خود را بر
کشورھای محروم جھان حفظ نمی کند،
بلکه به وسيله استقرار نظام سرمايه
داری در اين کشورھا به ھزار و يک
طريق سلطه خود را ريشه دار و
مستحکم می سازد.
نظام سرمايه داری در ايران و انگيزه
سود به عنوان تنھا محرک فعاليت ھای
اقتصادی است که امپرياليزم برای جامعه
محروم ما به ارمغان آورده است .فقر و
بدبختی اکثريت عظيم مردم ما ،فساد
اقليت قليل طبقات دارا ،از ھم پاشيدگی
کشاورزی و ناتوانی مملکت در اجرای
يک برنامه صحيح صنعتی کردن ،ھمگی
ناشی از سلطه امپرياليزم و نفوذ سرمايه
داری در ايران است .برای از ميان
برداشتن آثار تخريب اين سلطه بايد ريشه
اين تسلط يعنی نظام سودجويی سرمايه
داری را از ميان برداريم .بايد به جای
ھرج و مرج اقتصاد بازار ،اقتصادی با
برنامه که در جھت منافع مردم محروم ما
سازمان داده شود ،مستقر گردد.

مقابله با تھاجم نظامی
تدارک جھت مقابله با ھجوم نظامی
امپرياليزم )گرچه در شرايط کنونی غير
محتمل است( از اھميت ويژه ای
برخوردار است .حضور نيروھای
نظامی امپرياليزم در عراق؛ افغانستان؛
پاکستان؛ اقيانوس ھند و خليج ،تھديد
مستقيمی است عليه زحمتکشان ايران و
منطقه .عمليات کماندويی امپرياليزم
درافغانستان و عراق خطر تھاجم نظامی
امپرياليزم را در عمل نشان می دھد.
امپرياليزم صرفا ً برای "تأديب صدام" به
منطقه خاورميانه نيآمد ،بلکه برای
سرکوب کليه زحمتکشان منطقه خاور
ميانه و باز گذاشتن دست ھای دولت
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اسرائيل؛ لشکرکشی کرده است .جھت
مقابله با تھاجم احتمالی نظامی امپرياليزم
نمی توان به ارتش دول سرمايه داری
منطقه اتکا کرد .اين دول ھمه شان با
امپرياليزم آمريکا وارد سازش می شوند.
برای نمونه در سال ھای اخير نقش دولت
ھای »ضد امپرياليستی« سوريه؛ ليبی و
ايران را می توان ديد.
کارگران و زحمتکشان جھت حفظ دست
آوردھای مبارزات خودشان در مقابل
تھاجم نظامی امپرياليزم نمی توانند به
ارتش و ديگر دستگاه ھای دولت سرمايه
داران تکيه کنند .آنھا به سازمان ھای
مستقل خودشان نياز دارند .جنبش
ضدامپرياليستی توده ھای زحمتکش راه
مبارزه با خطر تھاجم نظامی امپرياليزم
را در تشکيل ارتش ستمديدگان و
زحمتکشان پيدا خواھد کرد .تنھا شورای
کارگران و ديگر زحمتکشان ھستند که
می توانند توده ھای وسيع مردم را در
چنين ارتشی متشکل کنند.
حکومت سرمايه داران
»ضدامپرياليست« با وجود ھمه جنجال
ھايی که در مورد تشکيل ارتش ٢٠
ميليونی به راه انداخته بودند ،عمالً در
راه ايجاد چنين ارتشی مانع ايجاد کرد و
نھايتا ً امروز خود تسليم امپرياليزم شد.
طبقات دارا چشم ديدن توده ھای مسلح را
خارج از کنترل خودشان ندارند .آنھا در
کردستان و ترکمن صحرا به دھقانان و
زحمتکشان مسلح که به مبارزه با زمين
داران بزرگ و ديگر کثافات باقی مانده
از سلطه امپرياليزم دست زده بودند،
حمله کردند .دستور خلع سالح عمومی
پس از پيروزی قيام بھمن ماه در ايران
ھنوز فراموش نشده است.
وظيفه تدارک مقابله با خطر ھجوم
نظامی امپرياليزم برعھده شوراھای
کارگران و ديگر زحمتکشان است.
آموزش نظامی کارگران در ساعات کار
مھم ترين قدمی است که شوراھای
کارگری جھت مسلح کردن کارگران می
توانند بردارند .شوراھای کارگران و
ديگر زحمتکشان و ساير سازمان ھای
مستقل توده ای بايد جھت مقابله با ھجوم
نظامی امپرياليزم آموزش نظامی ديده و
در صورت لزوم مسلح شوند.

ميليتانت
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سSSSلب مالکيSSSت از امپريSSSاليزم و سSSSرمايه
داران
با جھت گيری علنی رژيم حاکم بر ايران
به سمت امپرياليزم ،واضح است که
قدرت اصلی اقتصاد در دوره آتی ھر چه
بيشتر در دست امپرياليزم و سرمايه
داران بزرگ باقی خواھد ماند .بھبود
وضعيت عمومی زحمتکشان و کارگران
جامعه ايران به سلب مالکيت از
امپرياليزم و سرمايه داران بستگی دارد.
در اين مورد درخواست ھای کارگران از
قرار زيرند:
 -١کليه بانک ھا بايد ملی اعالم گردند.
نيازھای مالی جامعه بايد از طريق
برنامه ريزی مرکزی توسط بانک ھا
تأمين گردند .سلب مالکيت از بانک
داران بزرگ وابسته به امپرياليزم و
متمرکز کردن کليه نظام اعتباری در يک
بانک واحد ملی تحت کنترل منتخبين
مردم تنھا راه حل بحران اقتصادی است.
بانک ملی بايد با ايجاد شرايط سھل و
مناسب اعتبار در اختيار کشاورزان و
کسبه قرار دھد .به کارگران کارخانه
ھايی که تعطيل شده و يا رو به تعطيلی
ھستند؛ بايد وام ھای بانکی تعلق گيرد تا
توليد و توزيع کارخانه ھا را خود بدست
گيرند.
 -٢ھمراه با ملی کردن بانک ھا بايد تمام
صنايع عمده ،شرکت ھای بيمه و بخش
ھای عمده تجارت خارجی ملی و تحت
نظارت منتخبين مردم اعالم شوند .تا
بتوان در جھت رفع نيازھای جامعه
اقدامات جدی به عمل آورد .اين اقدام به
مفھوم مصادره اموال روستائيان و
واحدھای تجاری کوچک و پيشه وران
نيست.
 -٣ارقام صادرات و واردات و اسامی
تجار داخلی و خارجی بايد به طور علنی
در رسانه ھای گروھی اعالم گردند تا
مردم از وضعيت بازرگانی با اطالع
باشند و از حيف و ميل ھا جلوگيری کنند.
 -٤کليه دارايی سرمايه داران و
ثروتمندان بازار که از قبل زحمتکشان و
کارگران ،سرمايه انباشت کرده اند،
سرمايه آنان که به بانک ھای خارجی
پول ارسال کرده اند و شرکت ھای
امپرياليستی ،بايد بدون پرداخت غرامت
مصادره گردند.
کميته اقدام کارگری

تزھای مربوط به
جبھه واحد کارگری
اسناد کنگره چھارم
بين الملل کمونيست
)ضميمه تزھای مربوط به
تاکتيک ھای کمينترن(١
جنبش بين المللی کارگری در حال
حاضر از يک دوره ی ويژه ی انتقالی
می گذرد .که برای بين الملل کمونيستی
به طور کلی و برای بخش ھای جداگانه
ی آن مسائل تاکتيکی مھم و جديد ی را
مطرح می سازد.
اين دوره می توان اساسا ً با خصوصيات
زير مشخص کرد:
بحران جھانی اقتصاد وخيم تر می شود.
بيکاری افزايش می يابد؛ در تقريبا ً تمام
کشورھا ،سرمايه ی بين المللی حمله ی
نظام يافته ای را عليه طبقه کارگر به راه
انداخته ،که عمده ترين نشانه ی آن تالش
آشگار برای کاھش دست مزدھا و پائين
آوردن سطح عممی زندگی کارگران
است؛ ورشکستگی پيمان صلح ورسای
روز به روز برای اکثريت عظيم
کارگران واضح تر می شود.
واضح است که اگر پرولتاريای بين
المللی نتواند نظام بورژوائی را سرنگون
کند ،وقوع يک يا حتی چند جنگ
امپرياليستی اجتناب ناپذير خواھد بود.
کنفرانس واشنکتن ٢به صراحت اين
مطلب را نشان داده است.
 -١اين تزھا نخست قبل از کنگره ی چھارم
کمينترن توسط ھيأت اجرائيه بين الملل و
تحت عنوان "در باره ی وحدت جبھه ی
پرولتری" منتشر شدند .ترجمه فارسی اين
تزھا قبالً در )کندوکاو ،دوره ی اول ،شماره
 (٥منتشر شده است .اما ،آن ترجمه که بر
اساس متن فرانسوی صورت گرفته بود،
نواقص بسياری داشت .ترجمه فعلی از روی
متن انگليسی و از کتاب اسناد کمينترن )اينک
لينک ،لندن (١٩٨٠ص ص ،٤٠٠ -٤٠٩
صورت گرفته است.
 -٢کنفرانس واشنکتن در سال  ١٩٢١به
ابتکار دولت آمريکا برگزار شد .ھدف آن
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احياء نوعی از توھمات رفرميستی که به
خاطر برخی شرايط در ميان بخش ھای
گسترده ای از کارگران به راه افتاده بود،
اکنون تحت فشار حقايق جای خود را به
روحيه ی کامالً متفاوتی می دھد.
توھمات دمکراتيک و رفرميست که بعد
از اتمام کشتار امپرياليستی در ميان
برخی از کارگران )از يک طرف ميان
کارگران مرفه تر و از طرف ديگر در
ميان کارگران از لحاظ سياسی کم تجربه
تر( دوباره ظھور کرده بودند .ميوھای به
بار نياوردند و در حال برطرف شدنند.
مسير بعدی و نتايج "کار" کنفرانس
واشنگتن ھر چه بيشتر به اين توھمات
پايان خواھند داد .اگر شش ماه پيش،
ممکن بود که با برخی قيد و شرط ھا از
يک حرکت عمومی به راست در ميان
توده ھای کارگران اروپا و آمريکا سخن
گفته شود ،امروزه می توان با اطمينان
گفت که حرکتی معکوس به چپ آغاز
شده است.
از طرف ديگر ،تحت تأثير تھاجم فزاينده
ی سرمايه داری روحيه جديدی در ميان
کارگران شکل گرفته است :تمايل خود به
خودی در جھت وحدت که عمالً غيرقابل
مھار کردن است و به موازات افزايش
تدريجی اعتماد توده ھای وسيع کارگران
نسبت به کمونيست ھا صورت گرفته
است.
امروزه محافل ھر چه بيشتری از
کارگران شھامت پيشتاز کمونيستی را در
مبارزه برای دفاع از منافع طبقه کارگر
در زمانی که ھنوز اکثريت عظيم
کارگران در بی تفاوتی به سر می برد و
حتی نسبت به کمونيزم خصومت داشت،
تقدير می کنند .تعداد دائما ً فزاينده ای از
کارگران امروزه متقاعد می شوند که اين
فقط کمونيست ھا بودند که در سخت
ترين شرايط و گاھی به بھانه فداکاری
ھای بزرگ از منافع اقتصادی و سياسی
آنان دفاع کردند .وبه ھمين دليل ،دوباره
احترام و اعتماد نسبت به پيشگام
سازش ناپذير کمونيستی طبقه کارگر
بحث در باره ی خاور دور بود .ژاپن موافقت
کرد که سواحل شرقی چين )کيائوشو( را
ترک کند .استقالل چين به رسميت شناخته
شد .تصاحبات آمريکا ،بريتانيا ،فرانسه و
ژاپن در حوزه ی اقيانوس آرام متقابالً تثبيت
شد .و حجم مجاز نيروھای دريائی کشورھای
فوق در منطقه براساس توافقات اين کنفرانس
تعيين شد.
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افزايش می يابد .اکنون ،حتی اقشارعقب
افتاده تر کارگران به بيھودگی توھمات
رفرميستی ،پی برده اند و متقاعد شده اند
که بدون مبارزه راه فراری در مقابل
تھاجم گانگسترھای سرمايه دار وجود
ندارد.
احزاب کمونيست می توانند و می بايد که
امروزه ثمره ی مبارزاتی را که در
گذشته و درشرايط کامالً نامساعديی
تفاوتی توده ای انجام دادند ،به دست
آورند اما ،ھمراه با رشد دائمی اعتماد
توده ھای کارگری به عناصر سازش
ناپذير و مبارزه ،به عناصر کمونيست
طبقه کارگر ،روحيه بی سابقه ای نيز
برای اتحاد آنان را تسخير کرده است.
اقشار جديد از لحاظ سياسی کم تجربه ی
کارگران که تازه پا به صحنه فعاليت می
گذارند .به وحدت تمام احزاب کارگری و
حتی تمام سازمان ھای کارگری دل بسته
اند .آن ھا اميدوارند که بدين طريق بتوان
مقاومت در برابر تھاجم سرمايه داری را
تقويت کرد .اين اليه ھا که اغلب قبالً در
مبارزات سياسی نقش فعالی نداشته اند،
امروزه را جديدی برای امتحان کردن
برنامه ھای عملی رفرميزم را در پرتو
تجربه ی خويش پيدا می کنند .ھمانند
اينان ،بخش ھای قابل مالحظه ای از
کارگران متعلق به احزاب قديمی
سوسيال -دمکراتيک حتی امروزه نيز
حاضر به صحه گذاردن بر حمالت
سوسيال -دمکرات ھا و سانتريست ھا
عليه پيشگام کمونيستی نيستند .آن ھا حتی
شروع به درخواست توافق با کمونيست
ھا کرده اند ،ھر چند که در عين حال
ھنوز از اعتقاد خود به رفرميزم دست
نکشيده اند و تعداد زيادی از آن ھا ھنوز
از احزاب بين اللمل دوم و آمستردام
حمايت می کنند .آن ھا ھنوز مطالبات و
برنامه ھای خود را آن چنان دقيق فرموله
نکرده اند ،اما به طور کلی روحيه جديد
در ميان اين توده ھا به تمايل به ايجاد
جبھه ی واحد و وادار ساختن احزاب و
اتحاديه ھای بين الملل ھای دوم و
آمستردام به جنگيدن در کنار کمونيست
ھا عليه حمالت سرمايه داری خالصه
می شود .و تا اين اندازه ،اين روحيه
مترقی است .مھم ترين نکته اين است که
ايمان شان به رفرميزم متزلزل شده است.
در اوضاع کنونی جنبش کارگری ،ھر
عمل توده ای جدی ،حتی اگر با
شعارھای جزئی آغاز شود ،به طور
اجتناب ناپذير مسائل اساسی و عمومی
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انقالب را مطرح خواھد کرد .پيشگام
کمونيستی فقط ھنگامی می تواند اين اليه
ھای جديد کارگران را به خود جلب کند
که آن ھا به واسطه ی تجربه خويش
متقاعد شده باشند که رفرميزم توھمی
بيش نيست و سازش خطرناک است.
ھنگامی که اعتراضات آگاھانه و سازمان
يافته عليه خيانت پيشگی رھبران بين
الملل دوم ھنوز مراحل اوليه خود را طی
می کرد ،کنترل تمام دستگاه سازمان
ھای کارگری در دست اين رھبران بود.
آنان با سؤاستفاده ظالمانه از اصل وحدت
و انظباط کارگری اعتراضات انقالبی
پرولتاريا را در نطفه خفه کردند تا بتوانند
تمام قدرت سازمان ھای کارگری را در
خدمت امپرياليزم ملی قرار دھند .در
چنين شرايطی ،جناح انقالبی ناچار بود
که به ھر قيمتی که شده آزادی تھييج و
تبليغ ،يعنی آزادی تشريح اين خيانت
تاريخی بی سابقه را به دست آورد و به
پرولتاريا نشان دھد که احزاب و اتحاديه
ھائی که خود ايجاد کرده اند مرتکب
چنين خياناتی شده اند و می شوند.
امروزه احزاب کمونيست که آزادی کامل
سازمانی برای گسترش نفوذ ايدئولوژيک
خود در ميان توده ھای کارگری را به نقد
تضمين کرده اند ،می کوشند تا در ھر
فرصتی وحدت ھر چه گسترده تر و
کامل تر اين توده ھا را در فعاليت ھای
عملی تحقق بخشند .قھرمانان بين الملل
دوم و آمستردام در حرف در باره ی
وحدت موعظه می کنند ،اما عمل شان
نفی آن است .اکنون که سازشکاران
رفرميست آمستردام در اقدامات سازمانی
خود برای سرکوب صدای اعتراض،
انتقاد و و آمال انقالبی ناکام مانده اند،
تالش می کنند تا از طريق ايجاد انشعاب
و اغتشاشات و خرابکاری ھای سازمان
يافته درون مبارزات توده ھای کارگری
راه فرار از بن بست ،خود را پيدا کند.
يکی از مھم ترين وظايف احزاب
کمونيست ھمانا افشای علنی اين اشکال
جديد خيانت ھای کھنه است.
اما ،ديپلمات ھا و رھبران بين الملل ھای
دوم و دوونيم اخيراً به واسطه تحوالت
عميق درونی ناشی از موقعيت عمومی
اقتصادی طبقه کارگر در اروپا و آمريکا
خود ناچار شده اند که مسأله وحدت را
مطرح کنند .ھر چند برای بخش ھای بی
تجربه کارگران که از لحاظ سياسی تازه
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شروع به آگاه شدن کرده اند ،شعار جبھه
ی واحد بيان راستين تمايل واقعی آنان به
گردھم آئی نيروھای ستمديدگان عليه
حمالت سرمايه داری است ،برای
رھبران و ديپلمات ھای بين الملل ھای
دوم ،و دوونيم و آمستردام طرح شعار
وحدت معرف تالش جديدی برای تحميق
کارگران و راه جديدی برای کشيدن آنان
به مسير سازش طبقاتی است .خطر
قريب الوقوع يک جنگ جديد
امپرياليستی ،رشد تسليحات نظامی و
قراردادھای جديد مخفيانه امپرياليستی
ھمگی نه تنھا رھبران بين الملل دوم،
دوونيم و آمستردام را بر آن نخواھند
داشت که زنگ خطر را به صدا در
آورند و وحدت بين المللی طبقه کارگر را
نه در حرف که در عمل ممکن سازند.
بلکه برعکس در درون اين سازمان ھا
ھمان اصطکاک و انشعاباتی را که خود
در اردوگاه بورژوازی بين المللی مشاھده
می شود ،ايجاد خواھند کرد .اين جريان
اجتناب ناپذير است زيرا که سنگ بنای
رفرميزم ھمانا ھمبستگی "سوسياليست
رفرميست"ھا با بورژوازی کشور
"خودشان" است.
اين ھا ھستندآن شرايط عمومی که بين
الملل کمونيستی به طور کلی و بخش
ھای جداگانه ی آن به ھنگام فرموله
کردن برخورد خود نسبت به شعار جبھه
ی واحد سوسياليستی در مد نظر داشته
باشند.
کميته ی اجرائی بين الملل کمونيستی بر
اساس ارزيابی خود از اوضاع بر اين
اعتقاد است که شعار سومين کنگره ی
سوم جھانی" ،به سوی توده ھا" ،و نيز
منافع عمومی جنبش کمونيستی ،ايجاب
می کند که احزاب کمونيست و و بين
الملل کمونيستی به طور کلی از شعار
جبھه ی واحد کارگران پشتيبانی کنند و
ابتکار عمل در رابطه با آن را در ست
بگيرند .البته ،تاکتيک ھای خاص ھر
يک از احزاب کمونيست بايد بر اساس
شرايط و اوضاع ھر کشور خاص
مشخص شود.
در آلمان ،حزب کمونيست در آخرين
کنفرانس سراسری خود از شعار جبھه
واحد کارگران حمايت کرد و امکان
پشتيبانی خود را از يک "حکومت متحد
کارگری" که به مبارزه ی حدی عليه
قدرت سرمايه داری تمايل نشان دھد،
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اعالم داشت .کميته اجرائی بين الملل
کمونيستی اين تصميم را کامالً تأييد می
کند و اطمينان دارد که حزب کمونيست
آلمان خواھد توانست ھمراه با حفظ کامل
موضع سياسی مستقل خود به ھمه ی
بخش ھای طبقه کارگر دسترسی يابد و
نفوذ کمونيستی در ميان توده ھا را
گسترش دھد .بيش از ھر جای ديگری
در آلمان توده ھای وسيع ھر چه بيشتر
متقاعد خواھند شد که پيشگام کمونيستی
ھنگامی که در سخت ترين شرايط زمين
گذاردن سالح خود را نپذيرفت ،توخالی
بودن وعده ھای رفرميست ھا برای حل
بحران را پيگيرانه افشاء کرد و توضيح
داد که تنھا راه حل بحران ھمانا انقالب
پرولتری است ،مطلقا ً حق داشت .با
پيروزی از اين تاکتيک حزب می تواند
ھمه ی عناصر آنارشيست و سنديکاليست
را که فعالً از مبارزات توده ای کنار
گرفته اند ،به دور خود گرد آورد.
در فرانسه اکثريت کارگرانی که از لحاظ
سياسی سازمان يافته اند از حزب
کمونيست حمايت می کنند .بنابر اين،
مسأله جبھه ی واحد در فرانسه با ساير
کشورھا متفاوت است .اما در آن جا ھم
مھم است که تمام مسئوليت ھرگونه
انشعابی در اردوی متحد کارگران به
دوش مخالفين ما بيفتد .جناح انقالبی
سنديکاليست ھای فرانسوی در مبارزه
خود عليه انشعاب در اتحاديه ھای
کارگری و تالش برای حفظ وحدت طبقه
کارگر در مبارزات اقتصادی عليه
بورژوازی کامالً محق است .اما مبارزه
کارگران در حوزه صنعت محدود نمی
شود .در پرتو موج فزاينده ی ارتجاع،
سياست ھای امپرياليستی و غيره نيز
اھميت اساسی وحدت برجسته می شود.
سياست رفرميست ھا و سانتريست ھا،
که به انشعاب در حزب منجر شد ،اکنون
حتی وحدت جنبش اتحاديه ھای کارگری
را تھديد می کند .و اين دليل عينی
ديگری است که ھمکاری ژوئووالنگه١
 -١لئون ژوئو )LEON (١٨٧٩ -١٩٥٤
 JOUHAUXاز سال  ١٩٠٩به بعد دبيرکل
کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه )( بود.
در دوران جنگ جھانی اول موضع دفاع از
جنگ را اتخاذ کرد و برای بسيج کارگران
فرانسوی در خدمت تالش ھای نظامی دولت
فرانسه کوشيد .او با انقالب روسيه مخالفت
کرد ،و جزو نمايندگان فرانسه در جامعه ملل
بود .او بعدھا از کنفدراسيون کارگران
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با بورژوازی را اثبات می کند .شعار
اتحاد پرولتری در مبارزات اقتصادی و
سياسی عليه بورژوازی بھترين وسيله
برای عقيم ساختن اين نقشه ھای انشعاب
گرانه است.
اگر چه کنفدراسيون رفرميست کارگران
به رھبری ژوئو ،مرايم و شرکاء ٢به
منافع طبقه کارگر فرانسه خيانت خواھد
کرد ،کمونيست ھا و عناصر انقالبی
طبقه کارگر فرانسه بايد قبل از ھر
اعتصاب توده ای ،تظاھرات انقالبی و يا
ھرگونه عمل توده ای ،خودانگيخته از
رفرميست ھا بخواھند که از ابتکار توده
ھا حمايت کنند ،و ھنگامی که از شرکت
در مبارزات انقالبی کارگران خودداری
می کنند ،آن ھا را سرسختانه افشاء
سازند .اين ،بھترين راه جلب توده ھای
کارگری است که خارج از حزب قرار
دارند .البته استفاده از اين روش نبايد به
ھيچ وجه استقالل حزب کمونيست را
ً
مثال ،از طريق
مورد مصالحه قرار دھد.
حمايت حتی به شکل محدود از "بلوک
چپ" در انتخابات ٣و يا نرمش در باره
"کمونيست"ھای مردد که ھنوز از
انشعاب با سوسيال -شوونيست ھا ابراز
تأسف می کنند.
در بريتانيا ،حزب رفرميست کارگر از
پيوستن حزب کمونيست بر اساس
شرايط مشابھی که ساير سازمان ھای
انشعاب کرد و فدراسيون جديدی از اتحاديه
ھای کارگری را ايجاد کردFORCE :
OUVRIERE
JEAN
ژان النکه )(١٨٧٦ -١٩٣٨
 LONGNETوکيل دادگستری و
سوسياليست که در دوران جنگ ھر چند که
موضعی صلح طلبانه داشت به اعتبارات
جنگی رأی می داد .او سردبير نشريه LE
 POPULAIREبود که به حزب
سوسياليست تعلق داشت .پس از کنگره ی
 ١٩٢٠حزب سوسياليست ،ھنگامی که
اکثريت به دست کمونيست ھا افتاد ،او و
طرفدارانش انشعاب کردند و به بين الملل
دوونيم پيوستند .چندی بعد او به بين الملل دوم
بازگشت.
 -٢آلفونس مرايم )(١٨٧١ -١٩٢٥
 ALPHONSE MERRHEIMرھبر
اتحاديه کارگران فلزکار فرانسه بود .نخست
طرفدار پيوستن حزب سوسياليست فرانسه به
بين الملل کمونيستی بود ،اما به دنبال تشکيل
حزب کمونيست فرانسه با آن مخالفت کرد.
" -٣بلوک چپ" در فرانسه بر اساس ائتالف
سوسياليست ھا و راديکال ھا تشکيل شد و در
انتخابات مه  ١٩٢٤پيروز شد و تا ژوئيه
 ١٩٢٦حکومت را در دست داشت.
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کارگری از آن برخوردارند ،جلوگيری
کرده است .اما تحت تأثير روحيه فزاينده
کارگران برای وحدت ،سازمان ھای
کارگری لندن اخيراً به قطعنامه ای رأی
دادند .که از پيوستن حزب کمونيست
بريتانيا به حزب کارگر حمايت می کند.
البته ،بريتانيا از اين لحاظ يک استثناء
است .شرايط ويژه ی آن جا باعث شده
است که حزب کارگر بريتانيا به يک نوع
سازمان عمومی کارگران کل کشور
تبديل شود .کمونيست ھای بريتانيا بايد
فعاليت گسترده ای را برای راه يافتن به
درون حزب کارگر آغاز کنند .خيانت
ھای اخير رھبران اتحاديه ھای کارگری
در اعتصاب معدن چيان ،فشار
روزافزون سرمايه داری برای کاھش
دستمزدھا و غيره ،نارضايتی عميقی را
در توده ی پرولتاريای بريتانيا برانگيخته
و اين طبقه ھر چه بيشتر انقالبی می
شود .کمونيست ھا بايد تحت شعار جبھه
ی واحد انقالبی عليه سرمايه داران
حداکثر تالش خود را مبذول دارند تا به
ھر قيمتی که شده نفوذ خود را در
صفوف ساده کارگر گسترش دھند.
در ايتاليا ،حزب جوان کمونيست شديداً
با حزب رفرميست سوسياليست ايتاليا و
خائنين کنفدراسيون کارگری که ھمين
چندی پيش منافع انقالب پرولتری را
فروختند ،مبارزه می کند .اما ،با اين
وجود ،فعاليت تھيجی خود را حول شعار
جبھه واحد رزمنده ی پرولتری عليه
تھاجم سرمايه داری آغاز کرده است.
ھيأت اجرائيه بين الملل کمونيستی اعتقاد
دارد که اين فعاليت کامالً به جاست و فقط
تأکيد می کند که در ھمين جھت تقويت
شود .ھيأت اجرائيه اطمينان دارد که
حزب کمونيست ايتاليا با افشای بی
رحمانه ی خيانت و تزلزل رفرميست ھا
و سنتريست ھا )که تحت پوشش
کمونيستی مخفی شده اند( در ھر قدم ،و
در آن واحد ،با مبارزه خستگی ناپذير
برای وحدت جبھه ی کارگری عليه
بورژوازی که بايد دائما ً گسترش يابد و
بخش ھای ھر چه وسيع تر از توده ھا را
دربر می گيرد ،نمونه ای از مارکسيزم
رزمنده را به کل بين الملل ارائه خواھد
داد .در اين رابطه حزب بايد طبعا ً
حداکثر تالش خود را برای تضمين
شرکت عناصر سنديکاليست انقالبی در
مبارزات مشترک به کار بگيرد.
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در چکسلواکی ،که حزب کمونيست از
پشتيبانی بخش مھمی از کارگران
سازمان يافته در تشکيالت سياسی
برخوردار شده ،وظايف کمونيست ھا در
برخی از جوانب مشابه کمونيست ھای
فرانسه است .حزب کمونيست چکسلواکی
در عين حالی که آخرين باقيمانده ھای
سانتريزم را تصفيه می کند و استقالل
خود را استحکام می بخشد ،بايد بتواند
شعار جبھه ی واحد کارگری عليه
بورژازی را در سراسر کشور ترويج
دھد و رھبران سوسيال -دمکراسی و
سانتريست ھا را به مثابه نمايندگان
سرمايه داری در ميان عقب افتاده ترين
کارگران برای ھميشه افشاء سازد .حزب
کمونيست بايد در آن واحد تالش ھای
خود را برای جلب اتحاديه ھای کارگری
که کماکان در دست رھبران خائن ھستند،
افزايش دھد.
در سوئد ،انتخابات اخير پارلمانی
موقعيتی را ايجاد کرده است که به جناح
کوچک نمايندگان کمونيست اجازه خواھد
داد که نقش عمده ای ايفاء کند .آقای
برانتنيگ ،يکی از رھبران مھم بين الملل
دوم و در عين حال نخست وزير
بورژوازی سوئد ،در موقعيتی قرار
گرفته است که به خاطر تضمين اکثريت
پارلمانی ن نمی تواند نسبت به اقدامات
فراکسيون کمونيستی در پارلمان بی
تفاوت بماند .ھيأت اجرائی بين الملل
کمونيستی معتقد است که فراکسيون
کمونيستی در پارلمان سوئد نمی تواند
تحت برخی از شرايط از وزارت
منشويک برانتنيگ حمايت کند .ھمان
طوری که کمونيست ھای آلمان در برخی
از اياالت آلمان از حکومت ھای محلی
حمايت کردند ) ً
مثال ،در تورينگيا( .اما،
اين نبايد به ھيچ وجه به معنای محدود
کردن استقالل کمونيست ھای سوئدی و
يا خودداری از افشای خصلت منشويکی
حکومت باشد .برعکس ،ھر چه
منشويک ھا قدرت بيشتری داشته باشند،
بيشتر به طبقه کارگر خيانت خواھند کرد
و تالش ھای کمونيست ھا برای افشای
آن ھا در ميان وسيع ترين بخش ھای
طبقه کارگر بايد ھر چه بيشتر افزايش
يابد .حزب کمونيست بايد ھم چنين
کارگران سنديکاليست را در مبارزات
مشترک درگير سازد.

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم
در آمريکا ،وحدت تمام عناصر چپ در
جنبش اتحاديه ھای کارگری و جنبش
سياسی آغاز شده است و چنان چه
کمونيست ھا بتوانند در اين جريان وحدت
چپ نقش مرکزی ايفاء کنند ،فرصت
خواھند يافت که موقعيت خود را در ميان
وسيع ترين توده ھای پرولتاريای آمريکا
مستحکم سازند .کمونيست ھا ی
آمريکائی بايد در ھر جائی که حتی تعداد
اندکی کمونيست وجود دارد ،به تشکيل
گروه ھای کمونيستی دست بزنند و بايد
بتوانند در رأس اين جنبش برای وحدت
تمام نيروھای انقالبی قرار گيرند .آن ھا
بايد به ويژه امروز شعار جبھه ی واحد
کارگری را مثالً برای دفاع از بيکاران و
غيره مطرح کنند .اتھام عمده عليه
اتحاديه ھای کارگری گامپرز ١بايد اين
باشد که آن ھا به شرکت در ايجاد يک
جبھه ی واحد کارگری عليه سرمايه
داران و در دفاع از بيکاران و غيره
تمايلی نشان نمی دھد .اما ،وظيفه ی
عمده حزب کمونيست کماکان عبارت
است از جلب بھترين عناصر سنديکای
"کارگران صنعتی جھان".٢
در سوئيس ،حزب ما پس از دنبال کردن
مسير پيشنھادی موفقيت ھائی کسب کرده
است .به خاطر تھييج کمونيست ھا برای
يک جبھه ی واحد انقالبی ،بوروکراسی
اتحاديه ھای کارگری مجبور به
فراخواندن يک کنگره ی ويژه ی اتحاديه
 -١ساموئل کامپرز )(١٨٥٠ -١٩٢٤
 SAURUEL GOMPERSرھبر محافظه
کار فدراسيون کارگری آمريکا بود .او معتقد
بود که حتی بين الملل رفرميست آمستردام
بيش از اندازه "سرخ" است! او يکی از
بنيادگذاران اتحاديه ھای کارگری در محدوده
شرکت ھای سرمايه داری بود" :اتحاديه ھای
شرکتی"
 -٢اتحاديه "کارگران صنعتی جھان" در
آمريکا ) (IWWدر سال  ١٩٠٥توسط
بھترين عناصر چپ آمريکا تشکيل شد از
رھبران آن می توان از دبز  ، DEBSدو
لئون  DE LEONو "مادر" جونز
 ، JONESنام برد .اين اتحاديه مبارزات
از جنگ
سرسختانه ای را در دوران قبل
سازمان داد .مواضع آن به سنديکاليزم انقالبی
نزديک بود .پس از جنگ عمالً از ھم پاشيد
و برخی از مبارزين آن به کمونيزم جلب
ً
مثال ،ويليام فاستر WILLIAM .Z.
شدند.
 FOSTERو جيمز کانون JAMES .Z.
 CANONاز بنيادگذاران حزب کمونيست
آمريکا از اين اتحاديه آمدند.
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ھای کارگری شده است .در اين کنگره
که قرار است به زودی تشکيل شود،
رفقای ما قادر خواھند بودکه فريب کاری
رفرميزم را در مقابل ھمه ی کارگران
سوئيس افشاء کنند و ھمبستگی انقالبی
پرولتاريا را افزايش دھند.
در يک برخی از ديگر کشورھای مسأله
جبھه ی واحد بر اساس شرايط گوناگون
محلی به اشکال متفاوتی مطرح خواھد
شد ،ھيدت اجرائيه بين الملل کمونيستی
اطمينان دارد که با روشن شدن خط مشی
عمومی ،احزاب کمونيست خواھند
توانست بر اساس شرايط ويژه ی حاکم
در کشور خود آن را به نحو درست به
کار گيرند.
ھيأت اجرائيه بين الملل کمونيستی معتقد
است که شرط عمده و اجباری و يکسان
برای ھمه ی احزاب کمونيست عبارت
است از حفظ استقالل مطلق ھمه ی
احزاب کمونيست در ھرگونه توافقی با
احزاب بين الملل دوم و دوونيم و حفظ
آزادی کامل برای تبليغ نظرات خود و
طرح انتقادات خود از کسانی که با
کمونيست ھا مخالفت می ورزند .احزاب
کمونيست در عين حالی که ضرورت
انضباط در عمل را می پذيرند ،بايد حق
و فرصت عنوان کردن نظرات خود را
در باره ی سياست ھای تمام سازمان ھای
طبقه کارگری ،بدون استثناء ،چه در حين
اقدامات مشترک و چه پس از آن محفوظ
دارند .تحت ھيچ گونه موقعيتی رھا
کردن اين شرط مجاز نيست .کمونيست
ھا در عين حالی که از شعار وحدت
حداکثر تمام سازمان ھای کارگری در
ھر گونه اقدام عملی عليه جبھه ی
سرمايه داری پشتيبانی می کنند ،تحت
ھيچ شرايطی نمی توانند از طرح عقايد
خود که تنھا بيان پيگير منافع کل طبقه ی
کارگر ،خودداری کنند.
ھيأت اجرائيه بين الملل کمونيستی معتقد
است که يادآوری تجارب بلشويک ھای
روسيه -تنھا حزبی که تا کنون در
شکست دادن بورژوازی و تسخير قدرت
توفيق يافته -به ھمه ی احزاب ھم نظر
مفيد خواھد بود .در تمام پانزده سالی که
از تولد بلشويزم تا پيروزی آن بر
بورژوازی به طول انجاميد )-١٩١٧
 ،(١٩٠٣بلشويک ھا از مبارزه خستگی
ناپذير عليه رفرميزم و يا به عبارت ديگر
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منشويزم دست برنداشتند .با اين وجود،
در اين وجود ،در اين پانزده سال
بلشويک ھا در بسياری موارد با
منشويک ھا به توافقاتی رسيدند .انشعاب
رسمی با منشويک ھا در بھار سال
 ١٩٠٥به وقوع پيوست .اما در اواخر
ھمان سال ،تحت تأثير گسترش عظيم
جنبش کارگری ،بلشويک ھا به طور
موقت با منشويک ھا يک جبھه مشترک
ايجاد کردند .دومين انشعاب رسمی با
منشويک ھا عاقبت در ژانويه  ١٩١٢رخ
داد .اما بين سال ھای  ١٩٠٥تا ،١٩١٢
جدائی مانع وحدت ھا و سبه وحدت ھای
سال ھای  ،١٩٠٦ -١٩٠٧و يا ١٩١٠
نشد .اين گونه توافقات نه صرفا ً به خاطر
نوسانات در مبارزات جناحی ،بلکه به
دليل فشار مستقيم بخش ھای وسيع
کارگران ضرورت می يافت .توده ھای
کارگر فعاليت سياسی را آغاز می کردند
و خواھان اين بودند که خود فرصت
داشت باشند تا براساس تجربه ی خود
دوری بنيادی منشويزم از مسير انقالبی
را آزمايش کنند .قبل از آغاز برخاست
جديد انقالبی پس از اعتصابات لنا ،١و نه
چندان قبل از آغاز جنگ امپرياليستی،
توده ھای کارگر روسيه به ويژه مشتاق
وحدت بودند و رھبران سياستمدار
منشويزم روسی تالش می کردند تا از
اين روحيه ب نفع اھداف خود سؤاستفاده
کنند .ھمان طور که امروزه رھبران بين
الملل ھای دو ،دوونيم و آمستردام چنين
می کنند .بلشويک ھای روسيه اما در
پاسخ به تمايل کارگران برای وحدت از
شرکت در ھرگونه جبھه ی واحد
خودداری نکردند .برعکس ،برای خنثی
ساختن بازی ديپلماتيک رھبران
منشويک ،بلشويک ھا شعار "وحدت از
پائين" ،يعنی وحدت خود توده ھای
کارگری در مبارزات عملی و برای
خواست ھای انقالبی کارگران عليه
سرمايه داران را پيش کشيدند .حوادث
بعدی اثبات کرد که اين تنھا واکنش
صحيح بود .نتيجه ی اين تاکتيک که بر
اساس موقعيت ھای زمانی و محلی
اصالح می شد ،اين بود که بسياری از
 -١لنا نام يکی از رودخانه ھای سيبريه
است .اعتصابات کارگری اوائل سال ١٩١٢
در منطقه لنا منجر به جنبش عظيمی از
ھمبستگی در اول ماه مه  ١٩١٢شد که در
واقع آغاز مجدد جنبش انقالبی در روسيه را
نشانه زد.

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم
بھترين کارگران منشويک به تدريج به
کمونيزم جلب شدند.
از آن جا که بين الملل کمونيستی شعار
جبھه ی واحد کارگران را مطرح می کند
و توافقات ميان بخش ھای بين الملل
کمونيستی و احزاب و اتحاديه ھای بين
الملل ھای دو و دوونيم را مجاز می
شمارد ،طبعا ً نمی تواند توافقات مشابه در
ً
مثال ،ھيأت
سطح بين المللی را رد کند.
اجرائيه بين الملل کمونيستی به بين الملل
آمستردام پيشنھاد داد که در رابطه با
مسأله کمک به رفع قحطی در روسيه
وحدت عمل داشته باشند .پيشنھادات
مشابھی نيز برای اقدام عليه تروريزم
روس ھای سفيد و مسأله خفقان
ضدکارگری در اسپانيا و يوگسالوی
ارائه داده است .ھيأت اجرائيه بين الملل
کمونيستی در حال حاضر مشغول
مذاکرات با بين الملل کمونيستی در حال
حاضر مشغول مذاکره با بين الملل دو و
دوونيم و آمستردام بر سر مسأله اقدام
مشترک عليه کارھای اوليه کنفرانس
واشنگتن است که نشان می دھد کشتار
جديد امپرياليستی طبقه کارگر جھان را
تھديد می کند .رھبران بين الملل دو و
دوونيم و آمستردام بر اساس رفتار خود
تا کنون نشان داده اند که ھنگامی که
مسأله فعاليت ھای عملی مطرح می شود،
آن ھا عمالً شعارھای خود برای وحدت
را فراموش می کنند .در تمام موقعيت
ھای اين چنانی ،وظيفه ی بين الملل
کمونيستی به طور کلی و ھمه ی بخش
ھای آن به طور جداگانه اين است که
دوروئی اين رھبران را در وسيع ترين
محافل کارگری افشاء کنند .اين ھا وحدت
خود را با بورژوازی به وحدت با
کارگران انقالبی ترجيح می دھند و با
ً
مثال" ،سازمان بين المللی
باقی ماندن در
کارگری جامعه ملل" و با سھيم شدن در
کنفرانس امپرياليستی واشگتن به جای
سازماندھی مبارزه عليه آن ماھيت واقعی
خود را آشکار می سازند .اما ،رد شدن
پيشنھادھای عملی بين المللی کمونيستی
از جانب رھبران بين الملل دو ،دوونيم و
آمستردام باعث اين نخواھد شد که ما اين
تاکتيک را که ريشه ھای عميق در ميان
توده ھا دارد و بايد به طور شيوه دار و
دائمی بسط داده شود ،کنار بگذاريم .ھر
بار که مخالفين ما پيشنھاد برای مبارزه
ی مشترک را رد می کنند ،توده ھا بايد
مطلع شوند و بدانند که مخربين جبھه
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واحد کارگری چه کسانی ھستند .و ھر
بار که آن ھا پيشنھد ما را می پذيرند،
بايد به تدريج مبارزه مبارزه را تشديد
کنيم و به سطح عالی تری ارتقاء دھيم.
در ھر حالت مسأله اساسی اين است که
توجه توده ھای وسيع را به مذاکرات
ميان کمونيست ھا و ساير سازمان ھا
جلب کنيم و آن ھا را نسبت به نوسانات
در تالش برای ايجاد جبھه واحد انقالبی
کارگران عالقمند سازيم.
ھيأت اجرائيه بين الملل کمونيستی در
ضمن طرح نقشه فوق ،توجه تمام احزاب
ھم نظر را به خطراتی که تحت برخی
شرايط می توانند پديدار شوند ،جلب می
کند .ھمه ی احزاب کمونيست به اندازه ی
کافی رشد و استحکام نيافته اند و ھمه ی
آن ھا به برش نھائی با ايدئولوژی
سانتريستی و شبه سانتريستی دست نزده
اند .احتمال اين می رود که در برخی
موارد در امر وحدت زياده روی شود و
تمايالتی در جھت انحالل احزاب و گروه
ھای کمونيست در بلوک ھای متحد بدون
شکل و محتوا ايجاد گردد .برای آن که
استفاده از اين تاکتيک بتواند به اھداف
کمونيزم کمک کند ،احزاب مشخص
کمونيست که آن را به کار می گيرند بايد
نيرومند ،متحد و دارای يک رھبری با
برنامه و عقايد روشن باشند.
گروه بندی ھای که در درون خود بين
الملل کمونيستی کم و بيش به درستی به
عنوان جريانات راست و يا حتی شبه
سانتريست تلقی می شوند ،به وضوح
متکی بر دو کرايش متفاوت اند .برخی
ازعناصر که واقعا ً از روش ھا و
ايدئولوژی بين الملل دوم نبريده اند و
خود را از توھمات در مورد قدرت قبلی
سازمانی آن آزاد نساخته اند ،به طور
کلی آگاھانه يا ناآگاھانه ھنوز تالش دارند
تا بين الملل دوم و در نتيجه جامعه ی
بورژوائی به توافقات ايدئولوژيک
برسند .عناصر ديگر که مخالف
راديکاليزم صوری و اشتباھات به
اصطالح "جناح چپ" بودند ،نگران اين
اند که احزاب جديد التأسيس کمونيست
نتوانند برای تقويت ھر چه سريع تر نفوذ
خود در ميان صفوف ساده ی توده ھای
کارگری در تاکتيک ھای خود ھر چه
بيشتر انعطاف پذيری و ظرافت نشان
دھند .به نظر می رسد که رشد سريع
احزاب کمونيست ھمواره اين دو گرايش
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را به سوی يکديگر و حتی به درون
گروه بندی ھای واحد ھل داده است.
استفاده از روش پيشنھادی ما که برای
ايجاد يک پايگاه قوی برای تھيج
کمونيستی در فعاليت ھای توده ای متحد
پرولتاريا ضرورت دارد ،تنھا روش
مؤثر برای افشای گرايش ھای واقعا ً
رفرميستی درون احزاب کمونيست است.
با استفاده درست از اين روش می توان
استحکام درونی انقالبی احزاب کمونيست
را ھم از طريق آموزش مجدد عناصر
سکتاريست ناشکيبای "جناح چپ" به
واسطه ی تجربه عملی و ھم از طريق
تصفيه بازمانده ھای رفرميزم تقويت
کرد.
جبھه ی واحد کارگری به معنای وحدت
ھمه کارگرانی است که مايل به مبارزه
عليه سرمايه داری ھستند -منجمله آن
کارگرانی که ھنوز از آنارشيست ھا و
سنديکاليست ھا پيروی می کنند .در
کشورھای التين )و نيز در برخی
کشورھای ديگر( ھنوز تعداد زيادی از
اين گونه کارگران وجود دارند و می
توانند در مبارزات انقالبی سھيم شوند.
احزاب کمونيست از ھمان ابتدای پيدايش
خود روابط دوستانه ای را با کارگرانی
که به تدريج برتعصبات خود فائق می
آيند و به طرف کمونيزم قدم بر می
دارند ،حفظ کرده اند .کمونيست ھا بايد
امروزه که تشکيل جبھه ی واحد کارگری
عليه سرمايه داری به يک واقعيت تبديل
می شود ،ھر چه بيشتر به اين گونه
کارگران توجه کنند.
ھيأت اجرائيه بين الملل کمونيستی برای
تدقيق قطعی فعاليت ھای باال در نظر
دارد که در آينده نزديک يک پلنوم
گسترده ی ھيأت اجرائيه را فرا بخواھد و
از دو برابر تعداد معمول نمايندگان
احزاب مختلف برای شرکت در آن
دعوت کند.
ھيأت اجرائيه بين الملل کمونيستی از
نزديک بر ھمه ی اقدامات عملی در اين
بخش از فعاليت ھا نظارت خواھد کرد و
از کليه احزاب می خواھد که تمام تالش
ھای خود و موفقيت ھای کسب شده در
اين راه را با ذکر کامل جزئيات به اطالع
آن برسانند.
نشر کارگری سوسياليستی
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عراق :پس از پنج سال
آلن وودز
ترجمه و تلخيص :وندا نوژن

باالخره پس از خالصی يافتن از " ّ
شر"
ديد و بازديد ھای اجباری ،مک ّ
رر ،بی
حاصل و خسته کنندهی اين روزھا و ردّ
و بدل کردن ھمان تعارفات ھميشگی و
متداول "ايرونی" ،فرصتی دست يافت تا
مطلبی را برای وبالگ آماده کنم که دست
کم يک نتيجه ای-ھرچند جزيی -در بر
داشته باشد .مطبی را که از نظر خواھيد
گذراند ،در واقع قسمت نخست خالصه
ای است از نوشته ی اخير "اَلِن وودز"
به مناسبت پنجمين سال اشغال عراق و
تحليل "بن بستی" که در حال حاضر
آمريکا برای برون رفت از آن دست و
پا می زند .اميدوارم مفيد واقع شود.
يک مثل کھن شرقی است که می گويد:
کسی که بر پشت ببر سوار است ،به
زحمت می تواند از آن پياده شود.
ھنگامی که نيروھای مؤتلفه در مارس
سال  ٢٠٠٣در بغداد راھپيمايی کردند،
امپرياليست ھا سرشار از اطمينان بودند.
سرمست از قدرت ماشين ميليتاريستی
خود ،آيندهی درخشانی را برای عراق و
خاورميانه پيش بينی می کردند.
در ھمان حالی که چکمه ھايشان را
محکم بر روی گلوی مردمی درمانده و
بيچاره قرار داده بودند ،با غرور اعالم
کردند که عراق "آزاد" شده است .آنان به
طور اغراق آميز و مغرورانهای می
گفتند که اين عمليات روشنگرانه ،اکنون
صلح و کاميابی را برای تمام منطقه
تضمين خواھد کرد .نه تنھا اين ،بلکه
مردم حق شناس جھان عرب مشتاقانه به
زير پرچم دموکراسی غربی جمع خواھند
شد و جورج بوش و پيامبرش ،تونی بلر،
را ستايش خواھند کرد .ا ّما پس از پنج
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سال ،ھمه چيز بسيار متفاوت به نظر می
رسد .پنج سال پس از سخنرانی
مفتضحانهی جورج بوش به نام "
ّ
مأموريت انجام شد" ،عراق ھم چنان در
ھرج و مرج است.
تحت چنين شرايطی ،به نظر می رسد که
به صورت غيرمنتظرهای ،جورج بوش
ھم چنان می تواند ّ
مدعی باشد که اشغال
ّ
موفقيت
عراق به وسيله اياالت مت ّحده
آميز بوده است .او در سخنرانی خود به
مناسبت پنجمين سال تھاجم به عراق،
عمالً سه بار به کلمهی "پيروزی" اشاره
کرد .ھرچند ،اين که يک جنگ به
پيروزی انجاميده است يا شکست ،بستگی
به اين دارد که آيا به اھداف آن جنگ
دست يافته شده است يا خير .به ما اجازه
دھيد تا اھداف جنگ امپرياليستی اياالت
ّ
متحده را يادآوری کنيم.
اھداف جنگ
ھدف اظھار شده برای تھاجم به عراق،
از ميان برداشتن سالح ھای کشتار
جمعی بود که بوش و بلر ّادعا می کردند
در اختيار ص ّ
دام حسين بوده و "خطر
بالفعل و موجود" مردم اياالت متحده و
اما ھرگز چنين سالح ھايی
بريتانيا استّ .
يافت نشد ،و اکنون ھر کسی می داند که
اين موضوع تنھا يک دروغ خودخواھانه
و بخشی از تبليغاتی بی شرمانه بود ،به
قصد منحرف نمودن افکار عمومی از
اھداف واقعی جنگ ايجاد شده به وسيلهی
طبقات حاکم بريتانيا و آمريکا.
ھدف اصلی ديگر ،گويا مبارزه با
اما اين موضوع که القاعده
تروريسم بودّ .
در دوره ی حاکميّت ص ّ
دام حسين ،که
سرسخت ترين دشمن آنان بود ،وجود
نداشت چيزی است که ھمگی از آن
ّ
اطالع دارند .پنج سال پس از تھاجم ،به
ً
ھر حال القاعده و وابستگان آن قويّا در
عراق حضور پيدا کرده اند و از اين امر
برای حمله به آمريکايی ھا و دوستان
عراقی آن ھا استفاده می کنند .حمله به
عراق ،آن گونه که بوش و بلر ّادعا می
کردند ،تھديد تروريسم را کاھش نداد،
بلکه بر عکس ،آن را به ش ّ
دت افزايش
داد.
در طی پنج سال گذشته ،تروريسم نه فقط
در عراق بلکه در تمامی مناطق اطراف
افزايش يافته است .تنفّر از آمريکا ،به
ّ
علت اقدامات خشونت آميز اشغالگران،
ّ
به شدت برانگيخته شده است .نتيجهی
مستقيم آن ،اين است که ھزاران نفر از
جوانان در سراسر جھان عرب به
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سازمان ھای تروريستی پيوستند.
بنابراين ،جورج بوش کارامدترين مأمور
استخدام شده برای القاعده است.
اکنون جنگ در اياالت متح ّ
ده آمريکا
عميقا ً منفور است .اين جنگ تاکنون
موجب کشته شدن بيش از  ١٠٠٠سرباز
آمريکايی شده است ،ديگرصحبتی از ده
ھزار مجروح و معلول نمی کنيم .ھزينه
ھای اقتصادی اين جنگ به مراتب بيشتر
می باشد .ھيچ کس به طور دقيق نمی داند
که اين جنگ چه مقدار ھزينه در برداشته
اما يک تخمين نشان میدھد که اين
استّ ،
ھزينه ھا بايد به اندازهی پنج تريليون
دالر باشد.
آيا آنان عقب نشينی خواھند کرد؟
دو رقيب دموکرات رياست جمھوری،
براک اوباما و ھيالری کلينتون ،وادار
شده اند تا از يک عقب نشينی سريع
حمايت کنند .کانديدای جمھوری خواه،
جان مک کين ،ھمچنان از جنگ حمايت
اما اين يکی از ضعف ھای
کرده استّ ،
م مبارزهی انتخاباتی او ،به ويژه در
مھ ّ
شرايط يک بحران اقتصادی ،می باشد.
بوش تالش می کند اين گونه استدالل کند
که سطح خشونت در عراق تن ّ
زل يافته
است ،و اين که گسيل بيشتر سربازان
آمريکايی به عراق در حال جواب دادن
است.
در حال حاضر ،در حدود ١٥٨٠٠٠
سرباز آمريکايی در عراق حضور
دارند ،که احتماالً در تابستان امسال به
 ١٤٠٠٠٠کاھش پيدا می کند.
اوباما بيشترين مخالفت را با تھاجم به
عراق دارد ،ھمچنين وعدهی او مبنی بر
خاتمه بخشيدن به جنگ بسيار مورد
تو ّجه مردم است .او می گويد که
سربازان را در اواخر سال  ٢٠٠٩خارج
خواھد کرد ،اگر چه در عمل شايد اين
اتفاق نيفتد .اگر ما به جزئيات طرح او
نگاه کنيم ،می بينيم که چندان روشن و
واضح نيست .او می گويد که ھر ماه يک
يا دو بريگاد رزمی را از عراق بيرون
می آورد ،در حالی که به اين ترتيب
سربازان آمريکايی را در تعدادی زياد و
در ّ
مدت زمانی طوالنی در آينده حاضر
و آماده نگاه می دارد .پس از آن ھم می
گويد که او خواھد گذاشت که سربازان
"به حمايت از سفارت آمريکا و مبارزه با
القاعده در جايی که الزم باشد" بپردازند
دداً
و اين که او "حق خواھد داشت" مج ّ
وارد عراق شود تا از کشتارھای دسته
جمعی جلوگيری کند .اين به زحمت يک
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برنامهی بدون ابھام برای عقب نشينی
محسوب میشود!
ھم چنين ھيالری کلينتون نيز در عين
حال که می گذارد "نيروھای ضربتی
کوچک و نخبه" برخورد با تروريست ھا
را به عھده گيرند ،در مورد بيرون
آوردن يک يا دو بريگاد در ھر ماه
صحبت می کند .ا ّما به نظر می رسد
طرح او برای حضور به مراتب طوالنی
تری در عراق ،نسبت به آن چه که اوباما
در نظر داشت ،می باشد .مک ِکين ،که
يکی از عالئم "اعتماد به نفس بيش از
اندازه" يا "فرسودگی مفرط ناشی از
سالخوردگی" را از خود نشان می دھد،
اعالم کرده است که آمريکا می بايد در
عراق بماند و مبارزه کند .او گفته است
که آمريکا ،تا موقعی که کار شروع شده
در عراق را به اتمام نرساند ،ممکن است
تا  ١٠٠سال ھم قرارگاه ھای خود را در
آن کشور داشته باشد .اين بدين معناست
که ھر کس در کاخ سفيد باشد ،اشغال
عراق به درازا خواھد کشيد .در اين اثنا،
صد ھا سرباز و ھزاران نفر شھروند
عراقی خواھند مرد.
به ھر حال ،حقيقت اين است که ھرکسی
که رئيس جمھور بعدی اياالت ّ
متحده می
شود ،می بايست خود را با اين موضوع
که جنگ به شکست انجاميده است ،وفق
دھد .دير يا زود ،نيروھای آمريکايی می
بايد خارج شوند .تنھا سؤال اين است که
به چه سرعت می توان اين کار را انجام
داد و تا چه اندازه می توان با ّ
معرفی
"شکست" به عنوان " پيروزی" حماقت
آمريکا را پنھان کرد؟
در ھمان زمان حمله ،جورج بوش
سازمان ملل را با تحقير تمام تھديد کرد و
به شورای امنيّت به عنوان چيزی بی
ربط و زائد )که البته است( اعتنايی
نکرد .اکنون ،دموکرات ھا می خواھند
از سازمان ملل و دولت ھای خاورميانه
درخواست کنند که عقب نشينی آمريکا را
تسھيل کنند .چنين چيزھايی محاسبات
خودخواھانهی ديپلماسی بورژوايی است!
از زمانی که واشنگتن گمان کرد که می
تواند با اعمال زور به اھداف خود برسد،
عالقهای به خدمات ميانجی و واسطه ھا
اما اکنون که اين به دام افتادن
نشان ندادّ .
در يک درگيری غير قابل پيروزی و
گران ،درک شده است ،ارزش ديپلماسی
را دوباره دريافته و شروع به "مناجات"
کرده است" :مصلحانّ ،
مقدس و ملکوتی
اند"! درست به ھمان شکل که فردی

مست ،در حالی که صبح روز بعد از
يک مھمانی سر خود را ]از درد[می
گيرد ،به ناگھان ّلذت و سرور پرھيز از
مشروبات الکلی را درمی يابد و سوگند
ياد می کند که ديگر ھرگز نخواھد
نوشيد؛ تا مھمانی بعدی!
سازمان ملل ،از ھنگامی که مرکز اصلی
آن در بغداد در آگوست سال ٢٠٠٣
بمباران شد ،احتماالً چندان مشتاق ياری
واشنگتن نيست .روسيه و چين ھم
اشتياقی نخواھند داشت تا به شورای
امنيّت ،که در سال  ٢٠٠٣به وسيله ی
آمريکا طرد شد ،اجازه دھند تا به عنوان
سرپوشی بر روی عقب نشينی و گريز
آمريکا استفاده شود .اروپا ھم اقدامی
برای کمک نخواھد کرد.
اين بدين معنا است که به خاطر عقب
نشينی از عراق ،آمريکا نياز دارد تا
توافقاتی با قدرت ھای ھمسايه داشته
باشد :ايران و سوريه .اين امر برای
اما
جورج بوش نفرت انگيز استّ ،
ّ
متصدی بعدی کاخ سفيد ھم ھيچ بديل و
جايگزينی نخواھد داشت به جز جستجوی
يک توافق )با اين قدرت ھای ھمسايه(.
ايران خصوصاً در موقعّيتی نيرومند
قرار دارد ،چرا که از نفوذ بسياری بر
ّ
جمعيت شيعهی عراق برخوردار است.
واشنگتن مجبور خواھد بود تا برای
شروع مذاکراتی با ايران بر سر اين
موضوعات آماده شود ،بدون آن که
نيازی باشد تا ابتدا ايران برنامه ھای
غنی سازی ھستهای خود را به حالت
تعليق درآورد .پس از آن ھمه سر و صدا
بر سر برنامهی ھسته ای ايران ،اين
اما
موضوع بزرگی برای پذيرفتن استّ ،
به ھر حال آنان چارهی ديگری ندارند.

جنون فرقه ای
مشکل عمدهی کشورعراق ،که در ھنگام
تھاجم نابود شد ،اين است که بازسازی
نشده است .آمريکايی ھا در ابتدا سعی
کردند که اعتماد کرد ھا و شيعه ھا را
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اما اين موضوع ّ
سنی ھا را
جلب نمايندّ .
از آنان راند.
اخراج شديد تمامی اعضای حزب سابق
بعث از مشاغل عمومی ،باعث رنجاندن
جمعيّت ّ
سنی شد ،که اين امر موجب
چرخش سريع آنان به سوی شورش
ّ
مسلحانه گشت.
کشور به سوی درگيری فرقهای ،قومی و
دينی منحرف شد که اساس جامعهی
عراقی ھا را تھديد می کرد .موج بمب
گذاری ھای انتحاری ،آدم ربايی و ساير
خشونت ھای فرقهای افزايش يافت ،و
ّ
جمعيت ھای سنی و شيعه قطبی شده و به
بخش ھای متفاوتی تقسيم شدند .از آن جا
که پليس از دفاع از اين جمعيّت ھا در
مقابل خشونت ھای فرقه ای ناتوان بود،
اينان بر ميليشيای محلی تکيه کردند .در
ھمان حال که قدرت ميلشيای شيعه و
سنی رشد می کرد ،قدرت دولت مرکزی
کاھش می يافت.
امپرياليست ھای آمريکايی خود مسئول
اين جنون فرقهای بودند .آنان خيلی دير
متو ّجه شدند که با نابود ساختن ارتش
عراق ،تنھا نيرويی را که می توانست به
عنوان يک وزنه در مقابل قدرت ايران
در اين منطقه عمل کند ،از بين برده اند.
شيعه ھا ،نيرويی که آنان در ابتدا به
عنوان متحدين خود حساب می کردند ،به
طور فزايندهای به سوی ايران گردش
کردند .آمريکايی ھا سپس تصميم گرفتند
که سياست خود را تغيير دھند و تالش
نمودند تا با جلب حمايت از ميان سنی ھا،
مانع ميليشای شيعه ھا شوند .به ھمين
جھت تجديدنظر در قانون "بعث زدايی"
) (∆ε−Βαατηιφιχατιονانجام شد.
اما اين اقدامات از نظر ّ
سنی ھا ناکافی
ّ
است.
قوانين مربوط به تقسيم درآمد ھای نفتی و
انتخابات استانی ھم می بايد اصالح شود.
و قانون اساسی نمی تواند بدون
برانگيختن بيشتر و بيشتر احساسات
فرقهای ،اصالح شود.
برای ديداری جھت جشن گرفتن پنجمين
سالگرد تھاجم آمريکا ،ديک چنی -معاون
رئيس جمھور آمريکا -به بغداد رفت تا
به تحسين آن چه که به عنوان پيشرفت
ھای "فوق العاده"ی سياسی و امنيتی در
اما آقای چينی
کشور می بيند ،بپردازدّ .
در زمان بندی سخنرانی خود خوش
شانس نبود .بالفاصله پس از آن
سخنرانی ،با بيرون ريختن گروه ھای
شيعه و س ّ
نی ،کنفرانس آشتی و سازش
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احزاب سياسی رقيب منحل شد .ھمين
واقعهی کوچک بر ماھيّت شکنندهی
شرايط حاکم در عراق و دولت تأکيد می
کند.

ّ
بربريت امپرياليستی
عراق ،که يکی از توسعه يافته ترين و با
فرھنگ ترين کشورھا در منطقه بود ،به
ّ
ّ
بربريت،
موقعيت ترسناک ،بر مرز
يک
سقوط کرده است.
با تو ّجه به آخرين تخمين ھا ،از زمان
تھاجم در سال  ،٢٠٠٣بيش از يک
ميليون عراقی در نتيجه ی درگيری ھا
در کشورشان جان باخته اند .در سال
لنست" )(Τηε Λανχετ
ِ َ " ،٢٠٠٦
ژورنال پزشکی معتبر انگلستان ،ميزان
مرگ را در حدود  ٣٩٢٫٩٧٩تا
 ٩٤٢٫٦٣٦برآورد کرد .اين آمار موجب
انبوھی از سوء استفاده ھا از جانب دولت
ھای آمريکا و انگليس گرديد که مشتاق
بودند اذھان عمومی را در بی خبری
نسبت به مصيبت ھای وارده بر مردم
اما آخرين ارقام نشان
عراق ،نگاه دارندّ .
می دھد که حتّی "لنست" ھم به طور
ّ
جدی تعداد کشته شدگان عراق را کمتر
از مقدار حقيقی برآورد کرده است.
نظرسنجی انجام شده به وسيله ی
Οπινιον Ρεσεαρχη Βυσινεσσ
 ،()ΟΡΒيکی از برجسته ترين گروه
ھای نظرسنجی انگلستان ،نشان داد که
 ٢٠درصد عراقی ھا ّ
حداقل يک مرگ
در خانواده شان ،در نتيجه ی جنگ و نه
عوامل طبيعی ،داشته اند]١.اين يعنی
حدود  ١٠٠٠مرگ در روز ،که بيشتر از
شمار کشته شدگان قتل عام روندا می
باشد٢[ .
تعداد کشته شدگان ،طومار مصيبت ھای
وارده بر مردم عراق را تمام نمی کند.
بالغ بر چھار ميليون نفر مجبور شده اند
تا از خانه ھای خود بگريزند و صف
ھای پناھندگانی را که به سختی زندگی
قابل ّ
ترحمی را می گذرانند ،پر کنند .اين
يک فاجعهی بشری عظيم است ،که "بشر
دوستان" غربی ما در مورد آن سکوتی

١٨

ناپيوسته دارند .آموزش و بھداشت ،که
کامالً در سطحی باال بود ،واقعاً نابود شده
است .ميليون ھا نفر عراقی به آب پاکيزه
دسترسی ندارند ،چه برسد به يک مدرسه
يا بيمارستان.
اين حقايق ،اسطوره ھای دروغين در
مورد ماھيّت بشر دوستانهی تھاجم به
عراق را از اعتبار ساقط می کند .بوش و
بلر برای سرنوشت غم انگيز مردم عراق
تحت رژيم ّ
صدام حسين اشک تمساح می
ّ
ريختند .بلی ،صدام حسين يک ھيوال بود،
اما امپرياليست ھا حتی ھيوالھای
ّ
بزرگتری ھستند .آنان خواھان انسان
دوستی ،دموکراسی يا ساير آرمان ھای
ظاھراً مطلوب که به عنوان يک سرپوش
برای پوشاندن منافع واقعی خود استفاده
می کنند ،نيستند.
تھاجم عراق يک اقدام جنايی از جانب
گانگسترھايی بود که گمان می کردند می
توانند ثروت نفتی عراق را تاراج و اين
کشور را برای شرکت ھای نفتی بزرگ
خاورميانه و برای سود تکه تکه کنند .اين
ماجراجويی به شکل بدی پيش رفت.
عراقی ھا در حال مقابله ھستند .حتی
ثروتمندترين کشور بر روی زمين ،نمی
تواند برای م ّ
دتی نامحدود چنين
متحمل
خونريزی و اتالف ثروتی را
ّ
شود.
امپرياليسم آمريکا عمده ترين نيروی ّ
ضد
انقالبی در جھان است .جنايات آن با
لشگرکشی انجام می شود و بھای آن با
مصيبت و مرگ ميليون ھا مرد ،زن و
اما اين
کودک بی گناه پرداخت می شودّ .
جنايات در حال برانگيختن خشم ميليون
ھا نفر ديگر ،ھم در اياالت متحده و ھم
در سراسر دنيا ،می باشد .جنبش عليه
اشغال جنايتکارانهی عراق و ھمراه با آن
درک اين موضوع که برای زندگی کردن
بشر ،سرمايه داری و فرزند آن
امپرياليسم بايد از سطح زمين پاک شوند،
در حال رشد است .در نھايت،آن ھنگام
که بشر نوشتهی روی سنگ گور اين
ھيوال را حک می کند ،اين نظر
"تاسيتوس" ) ٣(Ταχιτυσم ّ
ورخ را
درباره امپرياليسم ُرم به ياد خواھد آورد
که:
" آنان يک برھوت ساخته اند و آن را
صلح می نامند".
لندن ٢٠ ،مارس ٢٠٠٨
***
توضيحات:
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[ ΟΡΒ ]١از  ١٢تا  ١٩آگوست سال
 ،٢٠٠٧يک نمونه ی  ١٧٢٠نفری از
بزرگساالن باالی  ١٨سال عراق را
برای مصاحبه رو در رو انتخاب نمود
که از اين تعداد ١٤٩٩ ،نفر حاضر به
مصاحبه شدند .از آنان سؤال شد که "چه
تعدادی از اعضای خانواده ی شما در
نتيجه ی جنگ )به عنوان مثال در نتيجه
ی خشونت به جای مرگ طبيعی ھم چون
کھولت سن( از سال  ٢٠٠٣جان باخته
اند؟
نتايج اين گونه بود که:
ھيچ کس%٧٨ :
يک نفر%١٦ :
دو نفر%٥ :
سه نفر%١ :
چھار نفر و بيشتر%٠٫٠٠٢ :
مطابق با آمار سال  ،٢٠٠٥در مجموع
 ٤٫٠٥٠٫٥٩٧خانوار وجود داشتند؛ اين
آمار نشان می دھد که ١٫٢٢٠٫٥٨٠
مرگ از زمان تھاجم در سال  ٢٠٠٣به
وقوع پيوسته است .با احتساب تأثير
ميزان خطای استاندارد )که  +%٢٫٥در
نظر گرفته شده بود( ،اعتقاد اين سازمان
بر اين بود که بين ّ
حداقل  ٧٣٣٫١٥٨نفر
تا ح ّ
داکثر  ١٫٤٤٦٫٠٦٣نفر کشته شده
اند.

رجوع کنيد به گزارش اين نھاد در لينک
زير:
ηττπ://ωωω.οπινιον.χο.υκ/Νε
ωσροοµ_δεταιλσ.ασπξ?Νεωσ
Ιδ=٧٨
ھم چنين اين نھاد در مطلبی با عنوان "به
روز کردن داده ھای مربوط به تلفات
عراقی ھا" در ژانويه  ،٢٠٠٨شمار
کشته شدگان را از تاريخ مارس  ٢٠٠٣تا
آگوست )٢٠٠٧با محاسبه ی خطا( بين
 ٩٤٦٫٠٠٠تا ١٫١٢٠٫٠٠٠تخمين زده
است.
نگاه کنيد به:
ηττπ://ωωω.οπινιον.χο.υκ/Νε
ωσροοµ_δεταιλσ.ασπξ?Νεωσ
Ιδ=٨٨
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[ :Ρωανδαν Γενοχιδε ]٢در ۶
آوريل سال  ،١٩٩۴ھواپيمای حامل
جونوال ھابياريمانا
) ،(Ηαβψαριµαναرييس
جمھوری وقت رواندا) (Ρωανδαکه از
اعضای قبيله ھوتو بود ،و سيپرين
نتارياميرا) ،(Νταρψαµιραرييس
جمھوری بروندی ،در اثر شليک موشک
زمين به ھوا در نزديکی فرودگاه کيگالی
) ،(Κιγαλιپايتخت رواندا ،سقوط کرد.
در پی کشته شدن رييس جمھوری،
ھوتوھای تندرو اين واقعه را به
مخالفان توتسی نسبت دادند و به حمالت
گسترده عليه اقليت قومی توتسی و
ھوتوھای ميانه رو دست زدند .قتل عام
رواندا يکصد روز به طول انجاميد تا
سرانجام نيروھای شورشی ،که افراد
توتسی در آن اکثريت داشتند ،توانستند
کنترل اوضاع را در دست بگيرند .گفته
میشود که در خالل اين يکصد روز،
حدود ھشتصد ھزار تن از اعضای قبيله
توتسی و ھوتوھای ميانه رو به دست
ھوتوھای افراطی کشته شدند.
تسلط شورشيان بر اوضاع به فرار حدود
دو ميليون تن از اعضای قبيله ھوتو به
کشور زئير )جمھوری دمکراتيک کنگو(
منجر شد.
به نقل از ويکيپديا
ّ
متفکر ،حقوق
[ ]٣کورنيلوس تاسيتوس:
دان سناتور و بزرگترين م ّ
ورخ رومی،
که در بين سال ھای  ٥٦تا  ١٧٧پس از
ميالد می زيست .او دارای دو اثر بسيار
مھم با نام ھای "تاريخ نگاری" و
"سالنامه ھا" می باشد که بخش ھايی از
آن باقی مانده است.
ηττπ://φαραταραζχλοσσιυµ.
βλογφα.χοµ/ποστ-٢٤.ασπξ
ηττπ://εν.ωικιπεδια.οργ/ωικι/
Ταχιτυσ
وندا نوژن ٢٥-٠٣-٢٠٠٨
تلخيص از:
Ωοοδσ, Αλαν. ∀Ιραθ: Φιρε ψ
εαρσ αφτερ∀ (Μαρχη 20, 200
8):
ηττπ://ωωω.µαρξιστ.χοµ/ιρα
θ−φιϖε−ψεαρσ−αφτερ.ητµ

در مصر چه می گذرد؟
وستن
فرد
ِ
ترجمه و تلخيص از :وندا نوژن

در اين ّ
مدت سعی کردم تا ھر چه بيشتر
به اخبار اعتراضات اخير مصر تو ّجه
ّ
تحصن ھا و تظاھرات
کنم؛ اعتصابات،
اخير مصر به شکلی بی سابقه ،مصر را
محمد ُحسنی
به لرزه انداخته است .رژيم
ّ
مبارک -که در پی ترور َانور سادات در
اکتبر  ١٩٨١به رياست جمھوری رسيد و
در دھه ١٩٨٠نيز از کمک ھای مالی،
نظامی و اقتصادی فراوان بلوک غرب
استفاده نمود -درمواجھه با خروش
کارگران و توده ھای زحمتکش کامالً
ناتوان است و تنھا سعی می کند با اعمال
خشونت ،به گونه ای صورت مسأله را
پاک کند .دو سال پيش نيز دولت مصر
شاھد اعتصابات شديدی بود که مھم ترين
آن ،اعتصاب کارگران کمپانی ريسندگی
"مصر" در شھر صنعتی محله الکبری
دلتای ميانی بود .ا ّما ھمان گونه که
میبينيم ،اعتصابات با ّ
شدت بيشتری
نسبت به قبل از سر گرفته شده است.
اساس تظاھرات اخير ،اعتراض به
افزايش سرسام آور قيمت ھا و کمبود
ّ
مواد غذايی اساسی ھمچون نان ،برنج،
شکر و روغن است .ھمان طور که در
ّ
مواد
مطلب پيشين به آن اشاره شد ،کمبود
غذايی اکنون ابعاد جھانی به خود گرفته
است و حدود  ٧٣ميليون نفر به "برنامه
ی جھانی غذای سازمان ملل" وابسته
ھستند .مصر نيز به شکل ح ّ
ادی تحت
تأثير اين روند قرار گرفته است.
سوسياليست ھای انقالبی مصر ،در حال
حاضر وظيفهی بسيار سنگينی دارند و
با دو مانع مھم ،رژيم مبارک و اخوان
المسلمين )اپوزيسيون ارتجاعی رژيم(،
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رو در رو ھستند .مبارزه بسيار ج ّ
دی
تحوالت
است و اين کشور آبستن تغيير و ّ
بنيادين می باشد.
متنی که در ادامه می خوانيد خالصهای
است از يک گزارش در مورد وقايع
اخير مصر):(١
برخوردھای خشونت آميز بيشتر در پی
سرکوب روز يکشنبه

روز يکشنبه؛ با حضور سنگين نيروھای
پليس و مداخلهی نظامی ،به اعتصاب
عمومی طرح ريزی شده از سوی
نساجی شھر " ّ
کارگران ّ
محله" خاتمه داده
شد .اگرچه از اعتصاب جلوگيری شد،
ولی اعتراضات عظيم در سطح خيابانھا
و برخوردھای خشونت آميز با نيروھای
پليس ھم چنان وجود داشت .مداخالت
سنگين نظامی ،به جای ارعاب کارگران،
عزم آنان را برای مبارزه باال برد.
اکنون ،تظاھرات در مصر ادامه دارد.
نساجی
آخرين اخبار اين است :کارگران ّ
که به رھبری تظاھرات کنندگان
میپرداختند ،ھم چنان در اسارات
نيروھای پليس ھستند .اين کارگران در
دفتر پيگيری تانتا )Ταντα
 (Οφφιχε Προσεχυτορ∋σمورد
بازجويی قرار گرفتند و بنا بر برخی
گزارشات تأييد نشده ،مورد ضرب و شتم
شديد نيز قرار گرفته اند.
ھمچنين کشته شدن چھار تن از
معترضين تأييد شده است.
"محلّه" ديروز تحت تص ّ
رف نيروھای
پليس بود .کارگران کارخانهی ن ّساجی
محلّه با مداخلهی سنگين پليس مجبور
اما اين
شدهاند تا به کار خود باز گردندّ ،
به معنای بازگشت ھمه چيز به حالت
طبيعی نمی باشد.
در خالل ھمين رخدادھا ،خانواده ھای
کارگران بازداشت شده ،بيرون از
ايستگاه ھای پليس ّ
تجمع کرده اند و
محلی ّ
میخواھند از آن چه که برای اعضای
خانواده شان اتفاق افتاده است ،اطّالع
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ّ
مواد غذايی بياورند و
يابند؛ برای آن ھا
غيره.
بنا بر گفتهی کارگران مصر و ديده بان
اتحاديه ھای کارگری )Τραδε Υνιον
 ٤٢٠٠٠" (Ωατχηنفر از کارگران در
اعتصابات ،تح ّ
صن ھا يا تظاھرات در
طی ماه گذشته شرکت جستند٥٤٠٠٠ ،
کارگر ھم تھديد به انجام ھمين امور
مشابه کردند ...ھم چنين اين ماه شاھد ٢٢
تح ّ
صن ١٣ ،تظاھرات و  ١٠اعتصاب
بود".
اين نشان می دھد که شھر محلّه يک
ّ
مجزا و منفرد نيست ،بلکه تنھا
مورد
قسمت کوچکی از اين حوادث می باشد.
نارضايتی ھای پرتالطمی در ّ
کل کشور
وجود دارد .نفرت عميق مردم از رژيم،
ھنگامی که تصاوير بزرگ "ُحسنی
مبارک" را به زير پا می انداختند،
آشکار می گرديد .از ھمين جزئيات
کوچک می توانيم آيندهی اين رژيم را،
که آيندهی چندان بلندی نيست ،ببينيم.
در وب سايت  ،αραβαωψ٣نقل قول
ھايی از گزارشات يک ّ
فعال سوسياليست
در محلّه ،در مورد اتفاقات روز ٧
آوريل ،درج شد .او می گويد که:
" حدود ساعت  ٤بعد از ظھر ،يک
تظاھرات  ٢٠٠٠نفری در خيابان ِال-
بحر) (Ελ−Βαηρواقع در ّ
محله شروع
شد .تظاھرکنندگان عليه دولت ،افزايش
قيمت ھا ،س ّ
بعيت پليس و ...شعار می
دادند .سربازان ،با تظاھرات کنندگان
برخورد کردند ،ولی اين عمل به سختی
ّ
متفرق کرد .در عوض ،در طی
آنان را
يک ساعت اعتراضات ] بيرون از
ايستگاه پليس محلّه[ به چيزی بين
 ٤٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠٠نفر رسيد ...نه يک
تظاھرات ،بلکه چندين تظاھرات ،وجود
دارد .عمدهی شعارھای تظاھرات
کنندگان ،عليه دولت بوده و خواھان
آزادی کسانی که ديروز ]يکشنبه[
بازداشت شدند ،می باشد ...پليس،
برخورد ھا را از سر گرفت ،و اکنون
بازداشت ھايی در حال صورت گرفتن
است".
کارگران در مواجھه با پليس ھيچ گونه
ترسی از خود نشان نمی دھند .کارگران
مصر ،در حال حرکت ھستند و ھر چقدر
دولت از ابزارھای مختلف استفاده می
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کند ،آنان متوقّف نمی شوند .اين ھمان
شرايط عينی است که کارگران را به جلو
حرکت می دھد .زندگی برای آنان غير
تحمل شده است .نان ،نه فقط بسيار
قابل ّ
گران شده است ،بلکه در مقادير کمتری
عرضه می شود .دولت ،در تالشی
مذبوحانه برای کاھش مشکالت ،به
نانوايی ھای ارتش دستور داده است تا
نان را در نمايندگی ھای فروش عرضه
کند.

مارکسيست ھا ھمواره بيان کرده اند:
ھنگامی که يک سيستم اقتصادی-
اجتماعی ديگر قادر به توسعهی نيروھای
مول ّ
ده نباشد ،روزھای آخر آن سيستم
شمارش می شود .سيستم مصر ديگر
قادر به تأمين نان نيست!
] ّ
اطالعات بر اساس گزارشات
 αραβαωψ٣می باشد[

(1) Ωεστον, Φρεδ.∀ µορε ϖιο
λεντ χλασηεσ φολλοω αφτερ
Συνδαψσ χλαµπδοων∀:
ηττπ://ωωω.µαρξιστ.χοµ/εγψ
πτ−µορε−ϖιολεντ−
χλασηεσ.ητµ
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بيست و ھفتمين کنگره ی

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم

٢١

بحث آزاد

مناسبات نيروھای سوسياليست و بر مبنای
استراتژی واحد سوسياليسم کارگری است
که در ھر دو حيطه نظری و عملی  ،متفق
بوده و مشی وحدت ھمه نيروھای مبارز
راديکال چپ و سوسياليست کارگری را
در در پيش بگيرند.

گرايش مارکسيستی پاکستان
اول آوريل  ٢٠٠٨رفقای »چد و جھد«
کنگره مھمی در وضعيت دشوار پاکستان
که از نوع خود در ميان جريانات
مارکسيستی ،کمونيستی يا چپ در
پاکستان بی نظير بود؛ با شرکت بيش از
 ٢٠٠٠نفر از فعاالن کمونيستی ،در
سالن اقبال در مرکز الھور برگزار
کردند.

به بھانه سرمقاله شماره
يازدھم نشريه ميليتانت
محسن مؤمنی

در اين روز بيش صدھا تن اتحاديه ھای
کارگری ،دھقان و از جوانان ،برای
کنگره سراسری ساليانه »جد و جھد « که
سازمانی است مارکسيستی در پاکستان
گرد آمدند .اين سازمان در سال ھای
اخير بسرعت رشد کرده و اکنون جريانی
کامالً غالب در پاکستان ميباشد.
نمايندگانی نيز از سطح کشورـ ھر چھار
استان ـپنجاب ،بلوچستان ،سيند و
سرحدات شمال غربی در اين کنگره
حضور داشتند .ھمچنين از کشمير
نمايندگان پرقدرتی شرکت کرده بودند.
ھمچنان  ٥٠نماينده از بلوچستان که بيش
از  ٢٠٠عضو داشته ،شرکت کردند.
نمايندگان مناطق مختلف با پوشيدن لباس
و کاله محلی رنگارنگ از ھم قابل تمايز
گشتند .اما بدون توجه به اين تفاوت ھا و
اختالف زبان ،جملگی در شور و اشتياق
و روح انقالبی با ھم متحد بودند .يک
عنصر بسيار مھم در اينجا حضور عده
زيادی از زنان بود .عليرغم تمام موانع
فائق نيامدنی موجود بر سر راه ھر زنی
که بخواھد فعاليت ھای سياسی داشته
باشد ،بحران سرمايه داری و شرايط
زندگی وحشتناک توده ھا به مانند
مھميزی در رشد تعداد زيادی از زنان و
دختران پاکستانی که جذب سياست ھای
انقالبی شده و در فعاليت ھا شرکت
ميکنند ،شده است .سازمان »جد و جھد«
ھميشه تأکيد را بر روی کار در ميان
زنان نھاده و نتايج بسيار عالی کسب
کرده است.

از وبالگ :دانشجويان سوسياليست
دانشگاھھای ايران

سرمقاله ميليتانت شماره يازدھم با عنوان
» اتحاد دانشجويان سوسياليست را
مستحکم کنيم!« بھانه ای گرديد تا بدين
وسيله از اين رفقای گرامی و حسن
توجھشان قدر دانی نماييم و نسبت به ھرچه
ترشدن اتحاد نيروھای
گسترده
سوسياليست در اقصی نقاط کشور ابراز
اميدواری نماييم.
در شرايطی که مجموعه جناح ھای
راست ،اعم از پوزسيون  ،اپوزسيون
پرو -رژيم و اپوزسيون پرو-غرب ،در
سرکوب نيروھای چپ متحد بوده و در
بزنگاه ھای تاريخی و در برابر جريانات
عميقا ضد سرمايه داری )در تمامی وجوه
پيمان
و ابعاد آن(  ،بی درنگ ھم
ِ
استراتژيک و حافظ منافع يکديگر گرديده
اند ،اين وظيفه و ضرورت حاکم بر

بازبينی تجربه ضربه اخيری که بر چپ
دانشجويی فرود آمد کامال مويد اين نکته
است :موضع مجموعه نيروھای راست و
سعی در تشديد ضربه و بايکوت رسانه ای
که در پيش گرفتند از يک سو ،و عکس
العمل گرايشات گوناگون چپ و اتحاد و
ھماھنگی نسبی که درحمايت از دانشجويان
و عليه سرکوبگران صورت پذيرفت از
سوی ديگر ،ما را در درک ضرورت ھای
حاکم بر شرايط ويژه تاريخی و ژئوپلتيکی
که در آن به سر می بريم ياری می رساند.
ھمانطور که رفقای ميليتانتی بيان داشته
اند ،روشن است که تداوم مبارزات
سوسياليست ھا  ،تنھا با "اعالم موجوديت"
و چند فعاليت و چند بيانيه مشترک تحقق
نمی يابد و اين مھم نياز به فعاليت ھای
مداوم و جدی و برنامه ريزی شده در دو
حيطه مبارزه تئوريک و پراتيک دارد و
عميقا با بررسی و جمع بندی تجارب
مبارزات نيروھای چپ و به ويژه تجربيات
اخير دانشجويان در سال ھای گذشته پيوند
نا گسستنی دارد.
تئوری و پراتيکی که بيان گر گسست قاطع
گرايشات سکتاريست،
از مجموعه
رفرميست  ،سانتريست و غير پرولتری
در جنبش سوسياليستی باشد که خود را در
لفافه الفاظ غلط انداز و توخالی پيچيده اند
و عمال نه تنھا اندک قدمی در پيشبرد
جنبش سوسياليستی بر نمی دارند ،که به
مثابه سدی در برابر کمترين پيشروی ھای
آن ظاھر می گردند.
از اين رو ما دانشجويان سوسياليست
سراسر ايران متقابال اعالم می کنيم که
آمادگی ھرگونه تبادل آرا و برنامه ريزی
جھت ھرگونه فعاليت مشترک و ھمکاری
در راستای نيل به اھداف گران سنگمان
را داريم که بر مبنای تئوری انقالبی و
استراتژی سوسياليستی کارگری تحقق می
پذيرد و در اين مسير دست ھمه رفقای
عزيزمان در اقصی نقاط کشور را به
گرمی می فشاريم.
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بحثی در مورد پيروزی
انتخاباتی مائوئيست ھا
در نپال
انقالب دموکراتيک يا انقالب
سوسياليستی

از وبSSSالگ دانSSSش آمSSSوزان سوسياليسSSSت
تبريز و ميليتانت
نويسنده :جمعی از فعالين سوسياليست
تبريز
دوشنبه  ٢٦فروردين ١٣٨٧ساعت:
٠:٢٢
تا اين لحظه از شمارش آرا انتخابات
»مجلس موسسان نپال« ،حزب
»کمونيست نپال)مائوئيست(« با کسب
 ۶١کرسی از  ١١۵کرسی شمارش شده
اکثريت قاطع را به دست آورده است.
حزب محافظهکار »کنگره« تنھا ٢٠
کرسی و حزب کمونيست )مارکسيست-
لنينيست متحد(  ١٨کرسی را کسب
کردهاند .سالمت انتخابات توسط ناظران
نپالی و بينالمللی تاييد شدهاست.
از حوزه ی انتخابی نپال نيز »پراچاندا«
صدر حزب کمونيست نپال )مائوئيست(
به مجلس راه يافتهاست.
ھنوز تا مشخصشدن سرنوشت ۶٠١
تمام کرسی مجلس موسسان که قانون
اساسی نپال را از نو خواھدنوشت چند
روز باقی ماندهاست .پيروزی قاطع
مائوئيستھا تمامی ناظران را متعجب
ساختهاست زيرا تا قبل از اعالم نتايج
مقدماتی اين حزب بعد از احزاب کنگره
و مارکسيست-لنينيست متحد )يو.ام.ال(.
در رتبه ی سوم نظرسنجیھا قرار داشت
نويسنده :عابر سرخ
دوشنبه  ٢٦فروردين ١٣٨٧ساعت:
٠:٤٤
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به " جمعی از فعالين سوسياليست تبريز:
تا سال پيش عالوه بر آمار کنونی ،حزب
کمونيست نپال )مائوئيست(  ١٠وزير به
دولت سرمايه داری حاکم فرستاد .آنھا از
تئوری لوله تفنگ به ادغام در دولت
بورژوازی رسيدند .اين ھمان ماھيتی
جنبش غير قابل اعتماد دھقانی است.
خروج از اصول مارکسيستی و ھمچنان
مدعی مارکسيسم بودن .حدس ميزنم
فلسفه مائو توانسته بود چنين ادراکی به
اين "کمونيست ھا" بدھد که با کمک آن
بتوانند از فلسفه مارکسيسم فاصله گرفته
که اين نيز مقدمه ائتالف با دولت سرمايه
داری شود .کسانی که ھنوز چنين نکرده
اند بلکه در چنين مسيری سير ميکنند
انواع القاب سگ زنجيری" دريافت
ميکنند اما کسانی که کمونيسم را اينگونه
به ابتذال ميکشانند البد مشغول تقويت
امپرياليسم و تقويت "بورژوازی ملی"!
در مقابل آنند!!
نويسنده :جمعی از فعالين سوسياليست
تبريز
دوشنبه  ٢٦فروردين ١٣٨٧ساعت٩:٢ :
دوست عزيز ،عابر سرخ
 .١منظور من از سگان زنجيری
امپرياليسم نه شماييد نه تروتسکيستھا!
منظور بيشتر من کسانی مانند
حکمتيستھا ھستند که علنا به ھمکاری
با سازمانھای فاشيستی مانند اکسمسلم
میپردازند .تمامی تروتسکيستھا برای
من افراد قابل احترامی ھستند.
 .٢پيوستن مائوئيستھا به دولت نيز مرا
ناراحت کرد ولی بايد توجه کرد که
الزمه ی پيروزی قاطع در انتخابات
مجلس موسسان تاثيرگزاری مستقيم بر
زندگی روزمره ی مردم بود که با داشتن
وزير ممکن بود .مائوئيستھا آخرسر نيز
از دولت خارج شدند.
 .٣انتقاد از پيوستن مائوئيستھا به دولت
بورژوازی از جانب کسانی قابل قبول
است که از عضويت تروتسکيستھا ی
»جد و جھدی« در حزب مردم پاکستان
که چندين بار دولت بورژوازی را تشکيل
داده انتقاد کنند و يا از شرکت
تروتسکيستھا ی »نبرد کارگر« در
انتخابات رياست جمھوری فرانسه! يا از
باال بردن شعار »ھمه ی ما حزبﷲيم!«
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در لندن توسط تروتسکيستھا ی
»کارگران سوسياليست«.
 .۴انتقاد از مائوئيستھا با دشمنی با آنھا
بسيار تفاوت دارد .من از پيروزی
تروتسکيستھا بسيار خوشحال میشود
ھمانگونه که از پيروزی مائوئيستھا!
 .۵بار ديگر اعالم میکنيم :ما خود را نه
مائوئيست میدانيم نه تروتسکيست .بلکه
از ھر دو تاثير گرفتهايم.
با تشکر ،جمعی از فعالين سوسياليست
تبريز
نويسنده :عابر سرخ
دوشنبه  ٢٦فروردين ١٣٨٧ساعت:
١٣:١٤
به دوست گرامی "جمعی از فعالين
سوسياليست تبريز"
 -١رفيق ،من ميدانم مخاطب شما در
بکار بردن "سگ زنجيری" ،من يا ما يا
تروتسکيست ھا نبوده است .اشاره من
اوالَ به اين دليل بود که اين نوع واژه ھا
تا حدود زيادی به دور از اخالق
کمونيستی است و بازمانده از گرايشات
دھقانی است .ثاني َ
ا؛ اگر زمان به کار
بردن آن ،ھمکاری يا نزديکی يک جريان
به نظام سرمايه داری باشد ،ھرچند
جريانات حککا را ھمواره در داالن
مماشات با سرمايه داری ديده ام و ھرچند
معتقدم که اين گرايشات سانتريستی پس
از ادغام و شراکت در قدرت سياسی
موجود نام کمونيست را نيز از روی خود
خواھند برداشت؛ با اينحال برای نقد به
آنھا استفاده از "سگ زنجيری" را جايز
نميدانم .اين فقط يک فحش است و باعث
ميشود نقد واقعی تحت الشعاع قرار
بگيرد حال آنکه ما نقد ھای واقعی زيادی
به اين گرايشات داريم که نيازمند به کار
گيری اين مفاھيم نيست .اتفاقا َ وارد شدن
به اين سطح از واکنشات قبل از ھرچيز
موجب تقويت ھمين نوع گرايشات است
و آنھا را در واقع از واکنش الزم نجات
داده ،به مجرای دلخواه شان که فحاشی
است وارد ميکند .از اين گذشته اين
"سگ" زبان بسته چه "گناھی" کرده که
بايد به وسيله يک زنجير به موجود
مخوفی برای عيار اين آن تبديل شود!
 -٢در مانيفست کمونيست يک اصل
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مارکسيستی قرار دارد که ميگويد »ھدف
فوری کمونيست ھا متحد کردن کارگران
به مثابه يک طبقه برای سرنگونی سيادت
سياسی سرمايه داری و استقرار دولت
کارگران است«
ھر مقدار تدارک برای اجرای اين امر،
از جمله شرکت در مجلس بورژوايی و
برای استفاده از تريبون آن جھت افشای
نظام سرمايه داری و کسب اعتماد توده
ھای کارگر ميتواند در چارچوب اين
اصل و پذيرش آن باشد .اما شرکت در
دولت سرمايه داری ،يعنی در ارگان
اجرای مالکيت خصوصی نه تنھا نميتواند
به عنوان تاکتيکی نظير تاکتيک شرکت
در مجلس بورژوايی محسوب شود بلکه
وسيله مستقيمی برای خروج از اصول
مارکسيستی محسوب ميشود.
شرکت و ائتالف در دولت سرمايه داری
حفظ نظام موجود محسوب ميشود و با
امر تسخير قدرت توسط توده ھای کارگر
به مثابه يک طبقه متشکل شده کيلومتر ھا
فاصله دارد .شرکت و ائتالف با دولت
سرمايه داری ) نظير آنچه که در سناريو
سياه وسفيد منصور حکمت تئوريزه شده
بود( به معنی سازش طبقاتی و خارج
شدن از چارچوب مبارزه سوسياليستی
است.
 -٣شرکت در »دولت« سرمايه داری با
شرکت در مجلس سرمايه داری به کلی
متفاوت است .شرکت در مجلس سرمايه
داری تاکتيکی است که در سنت مبارزات
کمونيستی وجود داشته و جواب ھای
خوبی ھم داده است ) نظير شرکت
بلشويک ھا در مجلس دوما( با اين حال
حتی شرکت در مجلس سرمايه داری
نبايد در شرايطی صورت بگيرد که
تسخير قدرت سياسی در دستور روز
کارگران و مزدبگيران فقير قرار دارد
)وضعيت انقالبی ،نظير آنچه در نپال
بود(
»آنتريزم« يعنی وارد شدن به نھاد ھا ی
کارگری رفرميست و مورد حمايت دولت
و احزاب بورژوايی که پايه ھای
کارگری چشمگير داشته باشند؛ برای
دخالت گری و اثر گذاری کمونيستی بر
روی ھمين پايه ھا .اين تاکتيک نيز
آزمايش شده و جواب ھای خوبی داده
است .از جمله رفقای "جد و جھد" در
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پاکستان با اتخاذ اين تاکتيک توانستند
وارد حزب مردم شوند و تعداد بسيار
قابل توجھی از کارگران و مزد بگيرانی
که از روی نا آگاھی عضو اين حزب
شده بودند را به طرف گرايش
مارکسيستی جذب و از بين آنھا عضو
گيری کنند ١.جد و جھدی که يک گروه ده
بيست نفره بيشتر نبود توانست با اتخاذ
اين تاکتيک صدھا عضو جديد بگيرد و
آنھا را به کادر ھای کمونيستی تبديل کند.
اما موضوع اصلی در آنتريزم رفقای جد
و جھد برای ورود به حزب مردم تاثير
گذاری روی بدنه کارگری اين حزب از
طريق افشای رھبران حزب بود .ھمين
امر باعث می شد که عده قابل توجھی به
طرف جد و جھد جلب شوند وگرنه آنھا
که سر جايشان بودند و باز باقی می
ماندند ،چه دليلی داشتند که از حزب
مردم خارج شوند .اين موضوع البته به
سادگی انجام نميشود و دخالت گری ھای
پيگير و خستگی ناپذيری را می طلبد.
ھمين امر باالخره دير يا زود موجب
واکنشات رھبران اين جريانات ميشوند.
آنھا که ھمواره مراقب ورود کمونيست
ھا به درون پايه ھای ھای اتحاديه ھا و
احزاب خود بوده اند با تاثير گذاری
کمونيست ھا روبرو شده و تدارک توطئه
عليه آنھا را می بينند .در انتخابات اخير
پاکستان از اياالتی که رفقای جد و جھد
کانديد شده بودند ،به جای چھره ھای
سرشناس آنھا نظير رفيق احمد منظور
کسانی وارد مجلس شدند که کمترين رای
به آنھا داده نشده بود و کسی آنھا را نمی
شناخت .اين امر بيانگر خشم سرمايه
داری جھانی و داخلی و رھبران
بورژوای اين حزب بود که توانست با
انواع نيرنگ از ورود رفقای کمونيست
به درون مجلس جلوگيری کند.
در مورد شرکت رفقای با گرايش
تروتسکيست »نبرد کارگر« ) لو تو ويه(
در انتخابات رياست جمھوری فرانسه
بايد بگويم ،انتظارم از شما اين بود که
متوجه باشيد شرکت در انتخابات رياست
جمھوری با برپا ساختن دولت سرمايه
داری توسط کمونيست ھا بسيار متفاوت
است .رفقای لو تو ويه با وجود انتقاداتی
که به آنھا وارد است ،با شرکت در
انتخابات رئيس جمھوری تاثيرات فراوان
کمونيستی در يک دوره کوتاه که سرمايه
 ١رجوع شود به گزارش کنگره مارکسيست
ھای پاکستان در ھمين شماره ،صفحه ٢١
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داری خود مجبور است مردم را سياسی
کند بر روی ھمان مردم ميگذارند .آنھا
تا کنون توانسته بودند  ٢ميليون رای
کارگری را با بيان مطالبات راديکال و
انقالبی به دست آورند و موجب رشد
خود و جلب اعتماد کارگران بسياری
شوند .اما بايد بدانيم که شرکت در اين
انتخابات و شرکت در دولت سرمايه
داری از ھم متمايز است .شرکت در
انتخابات رئيس جمھوری يک چيز است
و رئيس جمھور شدن و برپا ساختن
دولت چيزی ديگر .آنھا با شرکت در
انتخابات ،تازه آنھم در شرايطی که توده
ھای وسيع آن را تحريم نکرده باشند،
تالش ميکنند با استفاده از امکانات
تبليغاتی ،در فرصتی کوتاه ،تاثيراتی بر
جا بگذارند که در شرايط معمولی برای
مقداری از اين تاثير گذاری ،ده  -بيست
سال انرژی يک حزب بزرگ مورد نياز
است .اما فرض کنيم آنھا بتوانند با کسب
بيشترين آرا فرد اول انتخابات شوند.
واضح است که آنھا بالفاصله اعالم
ميکنند که در فرانسه مالکيت خصوصی
ملغی ميشود .و طبق محاسبات نظام
پارلمان بورژوايی چنين امری محال
است زيرا که رئيس جمھور بايد برای
اجرای قانون اساسی قسم بخورد و اين
ھمان قانون غير قابل تغيير و ابدی است
که در آن مالکيت خصوصی محترم
شمرده شده است.
حال سوال اين است که آيا مائوئيست ھای
نپال وارد دولت سرمايه داری شدند که
قانون مالکيت را ملغی کنند و يا با نام
کمونيست مجری استثمار فرد از فرد
تحت پوشش مالکيت خصوصی شوند!
در مورد باال بردن شعار »ھمه ی ما
حزبﷲيم!« بايد بگويم که يک شعار
سانتريستی ،مماشات جويانه و خارج از
مدار مبارزات سوسياليستی است .حال
توسط ھرکس که سر داده شده باشد.
ھرچند جريان  σωπمدتھا است که ديگر
يک گرايش تروتسکيستی محسوب
نميشود ،با آنکه ريشه آنھا از ھمان بين
الملل چھار است اما حتی اگر خود نيز
خود را دارای گرايش تروتسکيستی
معرفی کنند اين چيزی از مماشات طلبی،
در مدار فعاليت رفرميستی قرار گرفتن
)که آنھا به خوبی در اين مدار ھستند( و
نگاه به باال آنھا برای تحوالت کم نميکند.
اين موارد بايد طرح و افشا شود آنچنان
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که رفقای گرايش مارکسيسم انقالبی
)مازيار رازی( در جريان »گرايش بين
المللی مارکسيستی« در تقابل با يک
گرايش عضو از اسرائيل انجام داد و
جدال نظری تا جايی پيش رفت که ساير
نمايندگان  ٢٢کشور در اين جريان به
دفاع از نظرات رفيق رازی و در تقابل
آن گرايش موجب استعفای آن جريان و
پيوستنشان به گرايشاتی نظير  σωπشد.
رفيق م .رازی در دفاع از سنت ھای
مارکسيسم انقالبی با حمايت مشروط يا
غير مشروط و دفاع اين چنينی از ھر
جريان مرتجع در ايران و اسرائيل و
لبنان ،آنھا را با نقد قوی و کمونيستی
منزوی کرد.
اما حال که موضوع به اينجا کشيده شد
جالب است نگاھی به وضعيت مائوئيست
ھا داشته باشيم .جرياناتی که با عمده
کردن جنگ و آکسوين ھای پياپی در
مقابل جنگ ،با شعار " نه به جنگ" در
کنار ھمين گرايشاتی قرار داشتند که شما
معتقديد که از حماس و حزب ﷲ حمايت
کرده اند .گرايشات شناخته شده
مائوئيستی که ھمه چيز را تحت الشعاع
ھمين حمايت ھا گذاشته بودند .جالب تر
اينکه شعار انحرافی " نه به جنگ" به
ايران ھم وارد شد و طيفی از سانتريست
ھا و رفرميست ھا را در کنار ھم قرار
داد .آنھا گفتند " نه به جنگ " و جنگی
صورت نگرفت!! ) چه خوب!( اما در
مورد جنگ عراق ١٥ ،ميليون نفر در
سراسر جھان گفت " نه به جنگ" با اين
حال جنگ صورت گرفت ).چه بد(.
اکنون مائوئيست ھا و ھمه طيف ھای
ھمسو سانتريستی بايد توضيح دھند اوالَ
مبتنی به کدام تحليل وقوع جنگ را حتمی
ميدانستند و بعد توضيح دھند که چرا
جنگی صورت نگرفت؟ توضيح اين
موضوع از اين جھت ضروری است که
بلند کردن شعار "نه به جنگ" عالوه بر
آماده سازی آنھا برای حمايت از حماس و
حزب ﷲ) ،و حتی احمدی نژاد( موجب
قرار دادن آنھا در کادر فعاليت ھايی
خارج از مدار مبارزات طبقاتی »کار
عليه سرمايه« قرار ميدھد .ھمه شيفتگان
"جبھه ای و خلقی و پوپوليستی" با شوق
و ذوق برای بلند کردن پرچم "عمومی"
در مقابل امپرياليسم به جای باال رفتن
پرچم سرخ کارگر عليه سرمايه دار
تالش کردند مبازات انقالبی را از مدار
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اصلی خود خارج کنند اما موج قوی
مبارزه طبقاتی موجود چنين اجازه ای را
به آنھا نداد و اين خود يکی ديگر از
عالئم چرخش توازن قوا به نفع طبقه
کارگر است.
با درود ھای سرخ به شما رفيق گرامی.

نويسنده :جمعی از فعالين سوسياليست
تبريز
سه شنبه  ٢٧فروردين ١٣٨٧ساعت:
٠:٣٨
با سالم دوباره:
 .١نقد شما را در اين مورد کاملن قبول
دارم.
 .٢بحث اصلی در اين مورد بحث بر سر
انقالب مرحلهای يا مستقيم است .بايد
توجه نمود که شرايط با زمان ارائه ی
مانيفست کمونيست بسيار متفاوت
میباشد .ارائه ی تز امپرياليسم از سوی
رزا لوکزامبورگ و والديمير لنين نشان
داد که وقوع انقالب در کشورھای اصلی
امپرياليستی قبل از حلقه ی ضعيف
امپرياليسم )نظير روسيه( غيرممکن
است .بحث بر سر ديکتاتوری پرولتاريا
يا رد آن نيست که بحث بر سر استفاده از
ديگر طبقات اجتماعی در مسير انقالب
است .جامعه ی چين در زمان انقالب يا
جامعه ی کنونی نپال يا ايران از دو طبقه
تشکيل نيافته است! طبقات
خوردهبورژوازی اکثريت جمعيت را
تشکيل میدھد .دھقانان ،کارمندان،
روشنفکران و  ...نيز میتوانند با اتخاذ
تاکتيکھا ی مشخصی در مراحلی از
انقالب پرولتاريا را ھمراھی کنند .شرکت
در دولت سرمايه داری به عنوان تاکتيک
جھت انجام برخی رفرمھا در جھت
تسھيل راه برای برقراری ديکتاتوری
پرولتاريا و ايجاد شکاف بين ھيئت حاکمه
و ائتالف طبقات حاکمه در برخی مواقع
قابل دفاع است ولی در حالت کلی ما نيز
مخالف شرکت در ترکيب دولت
بورژوازی ھستيم.
 .٣شرکت در مجلس با شرکت در ترکيب
دولت تفاوت دارد ،درست است .ولی يک
حزب سياسی که ادعای برقراری
ديکتاتوری پرولتاريا را دارد بايد
استراتژی خود را برای درھم کوبيدن

٢٤

دولت و ارتش بورژوازی مشخص کند.
آيا بدون ارتش خلق میتوان چنين کاری
کرد؟
 .۴در مورد کارگران سوسياليست
بريتانيا من اطالع دقيقی نداشتم و
اميدوارم شما اطالعات بيشتری در
مورد اختالفاتشان با رفقای تروتسکيست
در اختيار ما قرار دھيد .البته برخی
اظھار نظرھايی در مورد ريشهھای
فکری منصور حکمت نيز ھست و اين
که استاد منصور حکمت در انگليس يک
تروتسکيست بوده است که البته ھيچ
دليلی نيست و فقط انتظار ما روشنگری
از طرف شماست.
 .۵بحث شما در مورد مخالفت با جنگ
امپرياليستی برای به زير سلطه درآوردن
کشورھا را متوجه نشديم؟
ضمنن ھر کمونيستی با داشتن انتقاد بايد
از کسب قدرت يک کمونيست ديگر در
ھر کجای زمين خوشحال شود.
با تشکر ،اميدواريم بحثھای ما سبب
ايجاد اتحاد بين نيروھای کمونيست شود.
نويسنده :عابر سرخ
سه شنبه  ٢٧فروردين ١٣٨٧ساعت:
١٠:١٠
به "جمعی از فعالين سوسياليست تبريز"
رفيق گرامی ھمين االن کامنت شما را
مطالعه کردم .به بحث کامل و بيشتری
حول آن بعداَ بر ميگردم اما اکنون با
عجله به نکته ای اشاره ميکنم که در
مورد آن در دور بعدی بيشتر بحث کنيم.
شما نوشته ايد:
>> جامعه ی چين در زمان انقالب يا
جامعه ی کنونی نپال يا ايران از دو طبقه
تشکيل نيافته است! طبقات
خوردهبورژوازی اکثريت جمعيت را
تشکيل میدھد<< .
رفيق گرامی >طبقه< به آن بخش از
جامعه اطالق ميشود که صاحب
>برنامه< باشد .مثالَ طبقه سرمايه دار
که دارای برنامه ای با ماھيت حفظ
مالکيت خصوصی ) فردی( است و طبقه
کارگر با برنامه ای که ماھيت آن مالکيت
اجتماعی )عمومی( است.
ھر تعداد جمعيت کم يا زياد ما بين اين دو
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طبقه اصلی که تضاد جامعه طبقاتی را
تشکيل ميدھند > اقشار< بی برنامه و
بدون طبقه ارزيابی ميشوند .تکليف
تمايالت آنھا را چرخش توازن قوا تعيين
ميکند .اگر ھژمونی در جامعه در دست
بورژوازی باشد ميل اين اقشار به
بورژوا شدن؛ آنھا را حتی تا رويارويی
با طبقه کارگر ميکشاند اما نظر به وجود
رقابت آزاد سرمايه داری و بحران ھای
ناشی از آن ،اين اقشار ) مثالَ دھقانان(
نسبت به تمايالت خود آسيب ھای
فراوانی می خورند ،به حاشيه رانده
ميشوند ,به صفوف کارگران پرتاپ
ميشوند .آنھا که قادر به رقابت و از دور
خارج کردن سرمايه دار ھا نيستند در
نتيجه اختالفات شديد با اين طبقه پيدا
ميکنند و در اين مقاطع چنانچه توازن قوا
به نفع طبقه کارگر گردش کرده و برنامه
اين طبقه از طريق حزب تاريخی خود
وسيعا َ در جامعه منعکس شود بايد
اميدوار بود که اغلب اين اقشار به دفاع
از طبقه کارگر خواھند آمد.
حال اگر خود اين اقشار "جنبشی "
بسازند ) .مثالَ نارودنيک ھا در روسيه
که مسلحانه ھم مبارزه می کردند( به
دليل ماھيت دو گانه خود ،پس از کسب
اتوريته الزم در اثر مبارزه و فشار به
بورژوازی حاکم؛ در مقابل پيشنھاداتی از
طرف قدرت حاکم قرار می گيرند .کل
يک گرايش با ماھيت طبقاتی دو گانه و
خرده بورژوايانه در اين موارد به راحتی
مماشات ميکند .آنھا اساسا َ به ھمين دليل
وارد حزب طبقه کارگر نميشوند که
بتوانند در اثر فشار خود به بورژوازی،
او را ناچار به امتياز دھی کرده و امتياز
طبقاتی کسب کنند .بخش مھمی از
انحرافات نظری در جنبش موجود ريشه
از تمايالت چنين اقشاری می گيرد که
خود را به صورت "حزب" و دسته به
عنوان نمايندگان سياسی خرده
بورژوازی متشکل کردند ) مثالَ کل
جريانات حککا و امثالھم( .اما در ھر
حال در بين يک گرايش کلی ،کسانی ھم
ممکن است يافت شود که در ھين مبارزه
با موضوعاتی آشنا شده باشند که در اثر
گذاری کمونيستی بر روی آنھا به
مخالفت با مماشت و عصيان عليه قشر و
گرايش خود بپردازند .منتھی اين ھا فقط"
افراد " محسوب ميشوند و بر اساس
رفتار اين يا آن فرد از يک قشر نميتوان
به تحليل از ماھيت طبقاتی يک قشر
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پرداخت .به عبارت واضح تر ،نميتوان
با استناد به رشادت ھای يک يا چندين
دھقان در مبارزه خود به پيگيری و
انگيزه انقالبی در کل اين قشر رسيد.
اما بر گرديم به نوشته شما که در باال
منعکس شد " :طبقات خوردهبورژوازی
اکثريت جمعيت را تشکيل میدھد" .
آيا اين اکثريت جمعيت در ايران خود را
به صورت يک > جنبش< ظاھر کرده
است؟ به جز مواردی که نمايندگان
سياسی اين اقشار خود را در "احزاب" و
سازمان ھای خود ساخته متشکل کرده
اند؛ به طور مشخص آيا شما در ايران
جنبش دھقانی سراغ داريد ،اگر آری،
لطفا َ به مواردی از مبارزات آنھا اشاره
کنيد ) .مثالَ بگوئيد در سالھا ی گذشته
عده ای از دھقانان چای کار در شمال در
يک حرکت اعتراضی جاده ای را مسدود
کردند(
به قول تروتسکی  > :جنگ دھقانی-
يعنی جنبشی که از مشخصات سپيده دم
رشد بورژوازی است -و قيام کارگری،
يعنی جنبش که منادی انحطاط
بورژوازی به شمار می رود<.
در ايران که تجربه يک انقالب عظيم
کارگری را ھم پشت سر دارد آيا جنگ
ھای دھقانی وجود دارد که بتواند " سپيده
دم رشد بورژوازی " محسو شود؟!
اقشاری که شما از آنھا نام برده ايد عمدتاَ
در شرايط پيدايش و دوران ابتدايی حيات
سرمايه داری يافت شده و خود را به
صورت يک جنبش ارائه ميدھد حال آنکه
مدت ھا است که سرمايه داری تمام
ظرفيت ھای خالق خود را پر کرده و
کمترين عنصر ترقی خواھانه در آن
يافت نميشود .مدتھا است که او ارتجاعی
و ميرنده شده و تکليف انقالب را جلوی
روی جنبش کارگری گذاشته است .حال
اگر يک گرايش دھقانی تالش کند در بين
سيستم سرمايه داری حاکم نوعی
بورژوازی پيدا کند که به دليل
"اختالفش" با امپرياليسم بر سر تقسيم
ارزش افزوده کارگران ،نام آن را
"بورژوازی ملی" ،دمکراتيک و
"مترقی" بگذارد تا بتواند سازش طبقاتی
خود را تئوريزه کند ،به اين معنی است
که بايد به جستجوی اقشار بينا بينی گشت
و عده ای را به اين منظور ،وسيله
پيدايش انحراف " انقالب مرحله ای"
قرار داد تا از انجام انقالب سوسياليستی
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طفره رفت؟ اين وضعيت ھمان چيزی
است که تروتسکی در  ١٩٠٦تکليف آن
را حل کرد> .انقالب مداوم< .لنين در تز
ھای آوريل ،بر خالف گذشته شعار
انقالب سوسياليستی داد .کسانی مثل
استالين خيلی تالش کردند که اين نظرات
در حزب اکثريت پيدا نکند اما موفق
نشدند .در آن مقطع انقالب سوسياليستی
در روسيه به صورت شعار روز تبديل
شد در حالی که شرايط رشد نيروھای
مولده و جنبه پرولتريزه شدن جامعه آن
موقع روسيه به مراتب از جامعه کنونی
ايران عقب تر بود .جالب اينجاست که
گرايش مائوئيستی ھمچنان ايران را به
سالھای قبل از  ١٩٠٦روسيه ميبرد تا
بتواند انقالبی پيشا سوسياليستی برای آن
پيدا کند؛ تا شايد بتواند جلوی وقوع آن را
بگيرد .حال آنکه چنين چيزی نيازمند
جنبش قوی دھقانی و اقشار بينا بينی بود
که در روسيه  ، ١٩١٧با وجود آن ،با
ھژمونی طبقه کارگر ھمه اين جنبش ھا
تحت الشعاع انقالب سوسياليستی قرار
گرفت وای به حال وضعيت ايران که در
آن کمترين تحرک دھقانی وجود ندارد و
روستا ھا پشت سر ھم به شھر تديل شده
و يا به شھر مھاجرت ميکنند.
با دروود به شما برای توجه تان
نويسنده :سيران
سه شنبه  ٢٧فروردين ١٣٨٧ساعت:
١٠:٣٩
با درود به رفقا عابر سرخ و "جمعی از
فعالين سوسياليست تبريز" و تشکر از
بحثان ابتدا سوالم از "جمعی از فعالين
سوسياليست تبريز" اين بود که آيا به
قدرت رسيدن کمونيست ھا در يک کشور
با به قدرت رسيدن طبقه ی کارگر در
يک کشور متفاوت است؟ کمونيست ھا
می توانند ،با "لم دادن بر اسم مارکسيزم
و رو گرفتن از عقايد اصيل مارکسيستی،
و با باال رفتن از گرده ی پرولتاريا به
قدرت برسند در حاليکه آنھا را از دست
زدن به دستگاه دولتی منع می کنند .در
اين مواقع ھمان )مثال( کمونيست ھای
ثابق ،خود به دولت بورژوازی امروز و
حافظين نظم موجود و مالکيت مقدش
خصوصی تبديل شده اند .اما برای ارائه
ی بحث به شکلی ديگر ،منافع کمونيست
ھا را جدا از طبقه ی کارگر در نظر نمی
گيرم ،پس من به عنوان يک سوسياليست
انقالبی زمانی از به قدرت رسيدن
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کمونيست ھا)که قرار است به قدرت
رسيدن پرولتاريا باشد( در ديگر کشور
ھا خوشحال ،سرمست ،وجد زده می شوم
يا ھر حالت حاکی از شوق و رضايت را
تجربه خواھم کرد که آن رفقای
کمونيست ،ابتدا قدرت دولتی بورژوا را
چنان خرد کنند که ھيچ دوا درمانی به
کار بورژوازی و دولتش نيايد ،و قدرتی
که به دست می آورند از جنس پرولتری
و برای پيشبرد سياست ھای اين طبقه ی
انقالبی باشد نه شراکت در ھمان قدرت
قبلی به جای داغان کردن آن! به کالم
ساده تر ،شرکت کمونيست در دولت ھای
ائتالفی بورژوازی نه تنھا من را
خوشحال نمی کند ،بلکه به دليل آزاد
کردن انرژی انقالبی در محيطی بی
خطر  ،تاثير برعکش داشته .اگر رفقای
کمونيست در نپال دم و دستگاه دولت
بورژوازی را سر تا پا ويران کرده و بر
آواره ھای آن دولت پرولتری
)ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا( را می
ساختند ،و در "قدرت بورژوازی سھيم
نمی شدند" ھرگونه مخالفت با آن ،ضد
انقالب بود و می بايست افشا شود .اما
مائويست ھای نپال کدام راه را برگزيدند؟
خرد کردن قدرت دولتی بورژوازی و
ساختن دولت پرولتری؟ يا سھيم شدن در
"قدرت بورژوازی؟"
من ھم با ھر دو رفيق موافقم که شرکت
در "دولت بورژوازی" با حضور در
"پارلمان ھا و مجالس بورژوازی" زمين
تا آسمان ،يا آسمان تا زمين فرق دارد،
اما متوجه نمی شوم چظور می توان با
پذيرش اين مورد ،و ھمچنين بيان نياز به
در ھم کوبيدن دولت و ارتش بورژوازی،
شرکت در ھمان دولت و ارتش که قرار
است له و لورده شود تا توجيه کرد!
شرکت در مجلس ھای بورژوازی می
تواند به عنوان يک تاکتيک در جھت
پيشبرد منافع پرولتاری و برای تسھيل
امر تبليغات استفاده شود .يک سخنرانی
ده دقيقه ای در صحن مجلس می تواند
تاثيری به اندازه ی سال ھا کار مخفی و
زير زمينی را داشته باشد .اما شرکت در
دولت بورژوازی به معنی سھيم شدن در
قدرت بورژوازی ،تعھد به دفاع از
مالکيت مقدش خصوصی و ھمکاری در
امر سرکوب توده ھا و در نھايت ھم
سنگری با طبقه ی حاکمه است.
کمونيست برای اتخاذ تاکتيک مسائل
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بسياری را مد نظر دارند ،اما به نظر من
يکی از مھم ترين آنھا وضعيت تناسب
قوا است .زمانی که حزب کمونيستی که
ادعای تالش برای برقراری ديکتاتوری
انقالبی پرولتاريا را دارد ،از پشتيبانی
مليونيئ توده ھا و حتی نيرو ھای مسلح
بسياری برخوردار است ،شرکت در
مجلس بورژوازی تمام پتانسيل انالبی
موجود را به توده ھای بخار بی مصرف
تبديل می کند و به جای سوق دادن آن به
سوی تسخير قدرت آنرا به رای ھای
مخفی انتخابات مجلس تنزل می دھد .اين
حکايت شرکت در مجلس بورژوازی در
زمانيست که تناسب قوا به سود جزب
کمونيست است ،در حاليکه مائويست
ھای نپال نه در مجلس ،بلکه دقيقا در
دولت بورزوازی شرکت کردند ،که در
ھيچ موقعيتی از تناسب قوا توجيه پذير
نيست و دقيقا به معنی شراکت با
کسانيست که برای جدا کردن سر از تن
انقالب ثانيه شماری می کنند ،و دولت
بورژوازی را ھمان جالد می دانند.
حضور در دولت بورژ>ازی و سھيم
شدن در قدرت دولتی ھيچ ارتباطی با
تاکتيک ھای انقالبی ندارد ،دولت
بورژ>ازی ،برای دفاع از منافع طبقاتی
بورژ>ازی ساخته شده و شکل گرفته
است ،شرکت در چنين دولتی به حضور
در اردوگاه بورژوازيست.
طبقه ی کارگر نمی تواند دولت
بورزوازی را به ھمان شکل در دست
بگيرد و از آن در جھت منافع خود
استفاده کند ،شراکت در آن که با چنين
شعاری بيشتر به يک کمدی شبيه است.
دولت بورزوازی برای دفاع از منافع
بورژوازی طی سال ھا تشکيل شده ،رشد
يافته و تکامل سافته و حتی ثانيه ای به
درد استفاده در راه منافع طبقه ی کارگر
نمی خورد ،طبقه ی کمارگر بايد به
محض مناسب بودن تناسب قوا ،با چاقوی
جراحی به جان اين غده ی مزاحم افتاده
و از شرش خالض شود .از سوی ديگر
نمی توان ادعا کرد " ما وارد دولت می
شويم تا انرا داغان کنيم و در نھايت
ديکتاتوری پرولتاريا را برپا سازيم"
احتماال در اين توجيه بورزوازی و
دولتش تنھا يک مترسک بی درک و فھم
فرض شده که قرار است سر جايش
بياستد تا مائويست ھا وارد دولت شده و
از درون آنرا از ھم بشکافند و قصه با
خوبی و خوشی تمام شود .خير! شرکت
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در دولت بورژوازی ،به معنی ادغام
شدن در آن است ،اين دولت و ابزارش
قرار نيست به انقالب پرولتری خدمتی
بکند ،بلکه د برعکس ،اين ابراز
جلوگيری از انقالب و سرکوب انقالبيون
است .انقالبی بودن و عضويت در ابراز
سرکوب انقالب يک تناقض است .شرکت
در دولت بورژوازی در "ھيچ کدام از
مواقع" قابل دفاع که نيست ،بايد افشا و
محکوم ھم شود.
اما ھيچ اقدامی ناگھان انجام نمی گيرد،
يا بدون پايه و اساس نيست .شرکت
مائويست ھای نپال در دولت بورژوازی
و سھيم شدن در قدرت دولتی به جای
خرد کردن دستگاه آن ،بر آمده از تز
استالينيستی انقالب دو مرحله ايست .بنا
بر اين تز ،قرار است پرولتاريا قيام کند،
قدرت را دو دستی و با تشريفات تقديم
بورژوازی "ملی و مترقی" کند تا
وظايف دموکراتيک را به انجام رساند.
قرار است بورژازی ملی با امانتداری
وطايف دموکراتيک را انجام دھد تا
دوباره پرولتاريا ان را پس بگيرد و اگر
رمقی باقی بود ،يا بورژوازی سخاوتمند
اجازه داد زنجير ھای خود را اينبار واقعا
از دست بدھد .تمام آنچه به دست می آيد،
برداشتن تاج و تخت پادشاه است ،انگار
تظاھرات ھای بزرگ و قيام ھای توده
ای برای برانداختن پادشاه بوده است ،نه
بھبود وضعيت زندگی خود .تجربه ی
نپال بار ديگر ورشکستگی تز انقالب دو
مرحله ای و خيانت آشکار آن به انقالب
را نمايان ساخت .شرکت در دولت
بورژوازی که تا ديروز توده ھای
بسياری برای مبارزه با آن گرد حزب
کمونيست جمع شده بودند ،دل خوش
کردن به بورژوازی ملی که ھمان قدر
عقيم و از کار افتاده است که نظام
سرمايه داری ،و خفه کردن انقالب ،از
نتايج پيروی از اين تز است.
نويسنده :جمعی از فعالين سوسياليست
تبريز
سه شنبه  ٢٧فروردين ١٣٨٧ساعت:
٢٣:٣٢
رفيق گرامی ،عابرسرخ و سيران:
 .١منظور من از اينکه
خوردهبورژوازی اکثريت جمعيت را در
جوامعی مانند نپال و ايران تشکيل
میدھد اين است که برای برقراری
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ديکتاتوری پرولتاريا الزم است اقشار
تحتانی خوردهبورژوازی يعنی دھقانان و
کارمندان جزء و  ...در قالب برنامه ی
انقالب دموکراتيک نوين به صفوف
حمايت کنندهگان پرولتاريا مقابل
زمينداران بزرگ و بورژوازی بپيوندند.
يعنی شرايط مانند زمان مارکس نست که
پروالتاريا اکثريت جمعيت را تشکيل دھد
و بتواند با انقالب کارگری-سوسياليستی
خود بورژوازی را سرنگون کند و
ديکتاتوری پرولتاريا را برقرار سازد.
بورژوازی ملی را نيز فقط در ھنگام
تحت سلطه ی امپرياليسم بودن است که
میتوان با آن اتحاد نمود و دنبالهروی از
بورژوازی به ھر شکل و نامی انحراف
از برنامه ی انقالبی پرولتارياست.
 .٢من نيز در شرکت حزب کمونيست
نپال )مائوئيست( در دولت انتقاد دارم.
ولی اين را میتوان به عنوان يک
تاکتيک جھت ايجاد شکاف و اختالف در
بين ائتالف طبقات حاکمه قابل قبول
دانست .ھر چند در زمان چندماه ی
شرکت مائوئيستھا در دولت نپال ،يکی
از دموکراتيکترين شرايط برقرار بود.
 .٣به نظر من ارائه ی آتشیترين نطق
 ١٠دقيقهای در مجلس بورژوازی حتا
بعضن ارزش چند روز فعاليت تشکيالتی
مخفی را ھم ندارد چه به رسد به سالھا
فعاليت! زيرا ھژمونی رسانهای
بورژوازی بسيار بيشتر از حدی است
که بتوان با  ١٠دقيقه نطق به جای سالھا
فعاليت مخفی و تشکيالتی موثر بود.
زيرا اگر چنين بود بايد سالھا پيش
رفقای »جد و جھد« در پاکستان انقالب
سوسياليستی میکردند .تنھا راه کسب
قدرت سياسی داشتن ارتش خلق و مناطق
پايگاھی-انقالبی سرخ است.
 .۴من نيز شرکت در دولت بورژوازی
را محکوم میکنم! اکنون برنامه ی شما
برای درھم کوبيدن قدرت سياسی-نظامی
بورژوازی چيست؟ آيا بورژوازی با
ارتشش دولت را دودستی تقديم پرولتاريا
خواھد کرد؟ آيا يک سازمان با فعاليت
غيرنظامی و کاملن علنی )مانند »جد و
جھد« در پاکستان» ،نبرد کارگر« در
فرانسه» ،مارکسيست توتوم« در ترکيه و
 (...توان سازماندھی و رھبری انقالب
سوسياليستی را دارد؟
با تشکر

٢٧

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم
نويسنده :عابر سرخ
چھارشنبه  ٢٨فروردين ١٣٨٧ساعت:
٠:٤٧
به " جمعی از فعالين سوسياليست تبريز"

شما رفيق گرامی نوشته ايد:
>يعنی شرايط مانند زمان مارکس نست
که پروالتاريا اکثريت جمعيت را تشکيل
دھد و بتواند با انقالب کارگری-
سوسياليستی خود بورژوازی را سرنگون
کند و ديکتاتوری پرولتاريا را برقرار
سازد<.
سوال اين است که چه باليی بر سر اين
شرايط آمده که با گذشت زمان طوالنی
از دوره مارکس به اين سو ،شرايط به
جای نزديک شدن به سوسياليسم به عقب
و دوران فئوداليسم برگشته است .حال که
اينگونه شده است پس چرا بايد به جای "
جمھوری دمکراتيک نوين" از
سوسياليسم حرف زد و مشخصا َ چرا در
چنين شرايطی شما به جای نام خلقی و
دمکراتيک نام سوسياليستی برای خود
انتخاب ميکنيد .آيا جنبش سوسياليستی در
بطن جامعه سراغ داريد که با اين نام
قصد انعکاس حضور آن را داريد؟ اگر
خير ،پس اسامی سوسياليستی برای جلب
کدام نيرو است و اگر آری پس انقالب
دمکراتيک نوين ديگر چه معنی دارد؟
لطفا َ در چند سطر يا در صورت لزوم
بيشتر ،توضيح دھيد " انقالب دمکراتيک
نوين" چه نوع انقالبی است؟ فرق آن با
"انقالب دمکراتيک کھن" چيست .نيروی
رھبری کننده اين انقالب کدام طبقه يا
قشر اجتماعی است و نيروی انقالب
کننده کدام طبقه است .محمد خاتمی و
اکبر گنجی ،محسن سازگارا و عبدالکريم
سروش در کجای چنين انقالبی جا
ميگرند ،آيا آنھا در تقابل با اين انقالب
خواھند بود و يا "متحد طبيعی" و يا حتی
متحد مصنوعی آن؟ وقوع اين انقالب در
اثر پوسيدگی کدام نظام اجتماعی خواھد
بود .و در آخر "فلسفه مائوئيستی" تا چه

ميزان چنين انقالباتی را توضيح فلسفی
ميدھد؟
با تشکر و به انتظار پاسخ شما.
نويسنده :جمعی از فعالين سوسياليست
تبريز
چھارشنبه  ٢٨فروردين ١٣٨٧ساعت:
١:١١
دوست عزيز من نظر شخصیام را
مطرح خواھم کرد نه نظر مائوئيستھا
يا حتا رفقای ديگرم را:
 .١با تکامل سرمايهداری و پيشامدن
مرحله ی انحصاری سرمايهداری و
امپرياليسم ،امکان رشد صنعتی در
کشورھا ی مستعمره و نيمهمستعمره به
وجود نيامده و ھرگونه جنبش برای
صنعتیشدن توسط امپرياليسم سرکوب
شده است .بنابراين در جوامعی مانند نپال
پرولتاريا تنھا يک اقليت پيشرو است و
دھقانان اکثريت! الزم است که بدنه ی
جنبش يعنی اکثريت دھقانان توسط حزب
انقالبی طبقه ی کارگر رھبری بشوند تا
انقالب دموکراتيک نوين اتفاق بيافتد و
کشور گام در راه صنعتیشدن و
سوسياليسم بگذارد .فرق انقالب
دموکراتيک نوين که وظيفه ی ريشهکن
کردن بقايای فئوداليسم را دارد ،با
انقالبھای بورژوا دموکراتيک در اين
است که دھبری انقالب دموکراتيک نوين
در دستان پرولتاريا و حزب کمونيست
است.
 .٢ھدف تمامی کمونيستھا رسيدن به
کمونيسم است ولی مسئله اين است که با
چه تاکتيکھايی به کمونيسم برسيم؟
 .٣سوالم را تکرار میکنم :اکنون برنامه
ی شما برای درھم کوبيدن قدرت سياسی-
نظامی بورژوازی چيست؟ آيا بورژوازی
با ارتشش دولت را دودستی تقديم
پرولتاريا خواھد کرد؟ آيا يک سازمان با
فعاليت غيرنظامی و کاملن علنی )مانند
»جد و جھد« در پاکستان» ،نبرد کارگر«
در فرانسه» ،مارکسيست توتوم« در
ترکيه و  (...توان سازماندھی و رھبری
انقالب سوسياليستی را دارد؟
با تشکر

ميليتانت

شماره دوازدھم

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم

نويسنده :عابر سرخ
چھارشنبه  ٢٨فروردين ١٣٨٧ساعت:
٢:١٥
رفيق شما ميگوئيد:

ميکنند .تناقض بين رھبری کمونيست ھا
و پرولتاريا با انجام تکاليف به سود خرده
بورژوازی و دھقانان و نه به نفع
پرولتاريا!!

> فرق انقالب دموکراتيک نوين که
وظيفه ی ريشهکن کردن بقايای فئوداليسم
را دارد ،با انقالبھای بورژوا
دموکراتيک در اين است که دھبری
انقالب دموکراتيک نوين در دستان
پرولتاريا و حزب کمونيست است<
اوالَ مگر انقالب بورژوا دمکراتيک
قصد ريشه کن کردن بقايای فئوداليسم را
ندارد که بايد ھمين وظيفه را به عھده
"انقالب دمکراتيک نوين" گذاشت؟ اگر
بگوئيد به اين دليل که رھبری انقالب
"دمکراتيک نوين" به دست پرولتاريا و
حزب کمونيست است و در انقالب
بورژوا دمکراتيک که قطعا َ بايد دارای
بار "دمکراتيک يکسان اما با رھبری
متفاوت باشد ،رھبری در دست
بورژوازی است ،ابتدايی ترين پرسش ھا
در مورد ماھيت اين انقالبات است .اين
دو نوع انقالب چه تفاوت ھايی در ماھيت
دارد که نيازمند دو نوع رھبری متفاوت
است .آيا آن انقالب دمکراتيکی که قرار
است توسط کمونيست ھا و پرولتاريا
رھبری شود بالفاصله پس از پيروزی و
کسب قدرت سياسی ،مالکيت خصوصی
بر توليدات بزرگ و توزيع کالن را
عمومی اعالم ميکند؟ که اگر چنين است
پس فرقش با انقالب سوسياليستی در
چيست و چرا بايد دمکراتيک محسوب
شود .و اگر انقالب دمکراتيکی که قرار
است به مطالبات دمکراتيک جواب دھد
اما تحت رھبری بورژوازی باشد فرقی
در ماھيت با انقالب "دمکراتيک نوين"
که تحت رھبری "کمونيست ھا و
پرولتاريا" ندارد پس چرا دو نام متفاوت
برای انقالب دمکراتيک خلق ميشود؟

من نميدانم پرولتاريا و کمونيست ھا چه
مطالباتی را عمده کرده اند که توانسته اند
اقشار ميانی و دھقانان را زير پرچم خود
گرد آورند اما ميدانم آنھا بايد به طبقه
خود پشت کرده باشند که رھبری انقالب
را به دست ميگيرند اما به نفع تثبيت
>اقتصاد سرمايه داری< با به دست
گرفتن قدرت سياسی توسط خود
ميپردازند .طبقه ای که رھبری انقالبی
را به دست ميگيرد تا با قدرت سياسی به
دست آمده خود قدرت اقتصاد سرمايه
داری را حفظ کند بايد طبقه گيج و غير
انقالبی باشد که اينگونه به منافع خود به
نفع بورژوازی و خرده بورژوازی و
دھقانان پشت کرده تا مسيح وار و
کدخدامنشانه به اصالح جامعه "نوين"
بپردازد.

اگر رھبری انقالب ميتواند در دست
کمونيست ھا و پرولتاريا باشد اما اين
انقالب به جای سوسياليستی دمکراتيک
محسوب شود به يکسری تناقضات
عجيب و غريب خواھيم رسيد .تناقض
بين پذيرش رھبری پرولتاريا در جامعه
ای که خرده بورژوازی و دھقانان
اکثريت دارند ) اما در فقر رھبری به سر
می برند( با رھبری کمونيست ھا و
پرولتاريا که بدنه انقالبی ندارند!! و از
بدنه دھقانی و خرده بورژوازی استفاده
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رفيق گرامی ،شما می پرسيد:
>> اکنون برنامه ی شما برای درھم
کوبيدن قدرت سياسی-نظامی بورژوازی
چيست؟ آيا بورژوازی با ارتشش دولت
را دودستی تقديم پرولتاريا خواھد کرد؟
آيا يک سازمان با فعاليت غيرنظامی و
کاملن علنی )مانند »جد و جھد« در
پاکستان» ،نبرد کارگر« در فرانسه،
»مارکسيست توتوم« در ترکيه و (...
توان سازماندھی و رھبری انقالب
سوسياليستی را دارد؟<<
برنامه ما ھمان برنامه مانيفست
کمونيست است .متحد کردن کارگران به
مثابه يک طبقه ) ،چنين کاری از دست
حزب انقالبی طبقه کارگر بر ميايد .تنھا
چنين حزبی ميتواند کارگران پراکنده را
به مثابه يک طبقه متشکل کرده و طبقه
را در مقابل طبقه قرار دھد( برای
سرنگونی سيادت سياسی سرمايه داری و
استقرار ديکتاتوری انقالبی طبقه کاگر.
برای رسيدن به اين اھداف از ھر
تاکتيکی که خارج از مدار مبارزات
انقالبی نباشد بايد استفاده کرد .شرکت در
دولت سرمايه داری تاکتيکی برای کسب
قدرت سياسی محسوب نميشود بلکه برای
شرکت در قدرت موجود به حساب ميايد
و به اين ترتيب اصوالَ "تاکتيک" به

حساب نميايد بلکه يک استراتژی راست
و رفرميستی و سازشکارانه محسوب
ميشود که مجريان آن را مستقيما َ از
اصول مارکسيستی خارج ميکند.
طبقه کارگر در سطح جھان ) در ھر
دھات کوره ای که در اين کره خاکی
وجود دارد( تنھا با يک انقالب مواجه
است و آن انقالب سوسياليستی است.
دستور ھر انقالبی برای کارگران ،به
بھانه "بقايای فئوداليسم ،اکثريت خرده
بورژوا در جامعه و  "...به جای انقالب
سوسياليستی ،يک دستور غير انقالبی با
ماھيت بورژوايی محسوب ميشود.
سرمايه داری مدتھا است که ھمه ظرفيت
ھای خالقه اش را پر کرده است و اگر
ھنوز نتوانسته بقای فئوداليسم را نابود
کند به اين دليل واضح است که مفلوک و
وامانده است .چنين نيرويی مانع اصلی
انکشاف نيروھای مولده محسوب ميشود.
تمام وظايف انجام نشده دمکراتيک
بورژوازی مفلوک در کشور ھای
پيرامونی ،نظير ايران ،به عھده طبقه
کارگر ميافتد و اين طبقه با انجام انقالب
سوسياليستی ناچار است به انجام >
وظايف مرکب< بپردازد .وظايف مرکب
وظايف توامان دمکراتيک و سوسياليستی
است که به صورت >انقالب مدوام< تا
استقرار کامل سوسياليسم در >ھمه
جھان< ادامه خواھد داشت.
"آيا بورژوازی با ارتشش دولت را
دودستی تقديم پرولتاريا خواھد کرد؟"
خير ،ھرگز .بايد ازطريق نبرد مسلحانه
توده ای ) ونه قيم مبانه به دست عده ای
شواليه شجاع که بعد ميروند به پای ميز
مذاکره برای سھم گيری( و در نبرد
نھايی ،نه آنکه " دولت" را در اختيار
گرفت بلکه قدرت سياسی آن را ساقط
کرده و قدرت ديکتاتوری انقالبی طبقه
کارگر را مستقر کرد.
احزابی که نام برده ايد حزب طبقه کارگر
آن کشورھا محسوب نميشوند .ھمه آنھا
با ھمه فعاليت ھای تا کنونی شان دوران
تدارک احيای چنين حزبی را سپری
ميکنند .حال مقايسه کنيد با گرايشات
خرده بورژوا در ايران که "تا سحر سه
کرت حزب ميزايند"
با تشکر از توجه شما

ميليتانت

شماره دوازدھم

 ١١ارديبھشت  -١٣٨٧سال دوم
شد .ھيئت اجرائيه اتحاديه روزنامه
نگاران بريتانيا در راستای حمايت از
روزنامه نگاران ايران اقداماتی متعاقبا
انجام خواھد داد.

شبکه ھمبستگی کارگری

يعقوب مھرنھاد آزاد بايد گردد!

ΙΩΣΝ.οργ

کارگران ايران تنھا نيستند

حمايت از کارگران
منصور اسالو آزاد بايد گردد!

شبکه ھمبستگی کارگری تا آزادی بدون
قيد و شرط منصور اسالو به کمپين بين
المللی ادامه می دھد.
*****

حمايت از روزنامه نگاران
ھيوا و عدنان آزاد بايد گردند!

دادگاه رژيم در زاھدان ،دبيرکل انجمن
جوانان صدای عدالت ،يعقوب مھرنھاد
را پس از  ١٠ماه حبس و شکنجه ھا ،به
اعدام محکوم کرده است. وی شب
پنجشنبه  ۶ارديبھشت ١٣٨۶چند ساعت
بعد از اتمام جلسه انجمن جوانان صدای
عدالت در زاھدان پيرامون مسايل و نقش
مسئوالن رژيم در بلوچستان که با مجوز
رسمی در مجتمع فرھنگی ھنری
ارشاد اسالمی در زاھدان برگزار شده
بود بھمراه پنج نفرديگر از اعضاى فعال
انجمن توسط مامورين رژيم دستگير و
به نقطه نامعلومى برده شدند.
انجمن جوانان صدای عدالت در سالھای
اخير به دنبال طرح سازماندھی تشکلھای
غيردولتی جوانان با اخذ اعتبارنامه از
سازمان ملی جوانان در سال
 ١٣٨١فعاليت خود را آغاز کرده است.
شبکه ھمبستگی کارگری کمپين بين
المللی برای لغو حکم اعدام و آزادی
فوری او آغاز کرده است.

بنا بر دعوت ھيئت اجرائيه اتحاديه
روزنامه نگاران بريتانيا  ٨آوريل
 ٢٠٠٨يک ھيئت نمايندگی از شبکه
ھمبستگی کارگری در جلسه روزنامه
نگاران بريتانيا شرکت کرده و در مورد
وضعيت عمومی کارگران ايران و به
ويژه روزنامه نگاران در بند صحبت
کرده و خواھان لغو حکم اعدام عدنان
حسن پور و بعقوب مھر نھاد و
آزادی تمامی روزنامه نگاران در ايران

٢٩

اسماعيل جعفری آزاد بايد گردد!

اسماعيل جعفری ،روزنامه نگار،
کارگردان و بازيگر تئاتر و از کارکنان
سابق کارخانه ی صدرا که در پی
اعتصابات و اعتراضات چندين روزه و
پی در پی کارگران آن کارخانه توسط
نيروھای امنيتی بازداشت شده بود
کماکان در بند به سر می برد .او که تحت
فشارھا و شکنجه ھای شديدی در اداره
ی اطالعات استان بوشھر برای اعتراف
به ارتباط با سازمان ھای سياسی مخالف
رژيم حاکم بر ايران قرار دارد به دليل
عکسبرداری از تجمع کارگران در مقابل
استانداری بوشھر و به اتھام ارسال
گزارش ،ارتباط با گروه ھای سياسی
مخالف و تبليغ عليه جمھوری اسالمی در
بند است .گفتنی است که بنا بر برخی
گزارش ھای غير رسمی وضعيت پرونده
ی وی بحرانی و خطرناک می باشد و با
توجه به افزايش احتمالی فشارھا بر وی
احتمال اعتراف او وجود دارد.

*****

حمايت از معلمان
فرزاد کمانگرآزاد بايد گردد!

روز  ٢٥فوريه  ،٢٠٠٨شعبه  ٣٠دادگاه
انقالب کمانگر را به اتھام "اقدام عليه
امنيت ملی" به اعدام محکوم کرد.
دادستان ادعا کرد که کمانگر از اعضای
"حزب کارگران کردستان" )(ΠΚΚ
است.
قبل از دستگيری ،کمانگر دوازده سال
در شھر کامياران به عنوان معلم کار
کرده و عضو ھيئت مديره شاخه محلی
انجمن صنفی معلمان و يکی از گروه
ھای محلی حامی محيط زيست بوده
است .کمانگر برای ماھنامه "رويان" از
نشريات اداره آموزش و پروش شھر
کامياران می نوشته است .او ھمچنين
نويسنده يک سازمان حقوق بشر محلی
بوده که نقض شدن حقوق بشر در
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کردستان و استان ھای ديگر را مستند
سازی می کند.

)بخش(٨

فصل دوم
تکامل نظام جامعه سرمايه داری
ماده  -١٤مبارزه بين مؤسسات صنعتی
بزرگ و کوچک
)مبارزه بين مالکيت ناشی از کار
شخصی و مالکيت ناشی از سرمايه(
الف -مبارزه بين مؤسسات کوچک و
بزرگ در صنايع .فابريک ھای بزرگی
که گاھی بيش از ده ھزار کارگر را در
بر می گيرند و دارای ماشين ھای عظيم
و سنگين ھستند ھميشه وجود نداشته
است .اين کارخانه ھا بر پايه بقايای
صنايع دستی و صنايع کوچک که تقريبا ً
به کلی از بين رفته بودند ،تدريجا ً به
وجود آمدند و رشد کردند.
برای درک علل پيدايش اين جريان ،بايد
قبل از ھر چيز به اين واقعيت توجه
داشت که در شرايط مالکيت خصوصی و
در اقتصاد کاالئی ،مبارزه برای جلب
خريدار ،يعنی رقابت ،اجتناب ناپذير
است .چه کسی در اين مبارزه پيروز می
شود؟ کسی که می داند چگونه خريدار را
جلب کند و او را از گرد رقبايش
)مخالفين( پراکنده سازد .ولی يک
خريدار را قبل از ھر چيز می توان از
طريق قيمت ھای ارزان تر کاال جلب
نمود ∗.اما چه کسی می تواند کاال را به
∗ -در اين جا البته زمان قبل از جنگ
مورد نظر است ،بعد از ويرانی ھای جنگ
به خالف معمول فروشنده دنبال مشتری
نخواھد رفت ،بلکه مشتری دنبال فروشنده می
گردد.

قيمتی خيلی ارزان تر بفروشد؟ درست به
اين سؤال است که بايد قبل از ھر چيز
جواب داده شود .کامالً واضح است که
کارخانه دار بزرگ ساده تر از کارخانه
دار کوچک و صنعت گر قادر به فروش
ارزان تری خواھد
اجناس به قيمت
بود ،چون او می تواند کاالھای ارزان
تری تھيه کند .مؤسسه صنعتی بزرگ در
اين زمينه دارای امتيازات زيادی است.
قبل از ھر چيز اين امتياز که سرمايه دار
بزرگ قادر است ماشين ھای بھتر ،ابزار
بھتر و تجھيزات کامل تری به کار
اندازد .صنعت گر و استادکار کوچک با
تمام نيرو تا آخرين نفس تالش می کنند،
آن ھا معموالً با ماشين ھای دستی کار
می کنند و حتا جرأت فکر کردن به
ماشين ھای بزرگ و خوب را ھم ندارند،
چون وسيله آن را ندارند.
سرمايه دار کوچک ھم قادر به تھيه و به
کار بردن جديدترين ماشين ھا نيست .ھر
چه مؤسسه بزگ تر باشد از لحاظ
تکنيکی کامل تر ،کارش موفقيت آميزتر
و به ھمين نسبت ھر قطعه کاالی ساخته
شده برای سرمايه دار بزرگ ارزان تر
تمام می شود.
در آمريکا و آلمان کارخانه ھای بزرگ
حتا البراتورھای علمی دارند که الينقطع
به کشفيات جديدی می رسند و از اين
طريق رابطه بين توليد و علم برقرار می
شود .اين اکتشافات جزء اسرار
خصوصی مؤسسات مربوطه می باشد و
فقط در خدمت منافع اين مؤسسات قرار
دارد.
در مؤسسات کوچک و صنايع دستی يک
کارگر به تنھائی تقريبا ً تمام توليد يک
محصول را از ابتدا تا انتھا انجام می
دھد ،در حالی که با کار ماشينی و تعداد
زياد کارگر ،يکی فقط يک قسمت،
ديگری بخش بعدی و باالخره سومی
بخشی ديگر از آن را توليد می کند .بدين
ترتيب کار خيلی سريع تر پيش می رود.
)اين را تقسيم کار می نامند( .اين را که
چه امتيازاتی از اين طريق عايد خواھد
شد ،می توان از نتايج بررسی که در
سال  ١٩٠٨در آمريکا در اين مورد به
عمل آمده به خوبی مشاھده کرد .نتايج
اين بررسی از اين قرارند :توليد  ١٠عدد
خيش :کاردستی :دو کارگر که يازده کار
مختلف انجام دادند در مجموع ١١٨٠
ساعت کار کرده اند و مبلغ  ٥٤دالر
دريافت نمودند .برای توليد ھمان  ١٠عدد
خيش توسط ماشين ٥٢ :کارگر با انجام
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 ٩٧کار مختلف )ھرچه کارگر بيش تر
باشد انواع کار نيز متنوع تر است( مدت
 ٣٧ساعت و  ٢٨دقيقه کار کردند و مبلغ
 ٧/٩دالر دريافت نمودند) .بنابراين
مشاھده می شود که در مدت زمانی
خيلی کوتاه تر که اصآلً با زمان کار
اولی قابل مقايسه نيست ھمان کار به
مراتب ارزان تر شد( .توليد ١٠٠عدد
چرخک ساعت به وسيله کاردستی١٤ :
کارگر ٤٥٣ ،کار مختلف٣٤١٨٦٦ ،
ساعت کار و مبلغ  ٨٠٨٢٢دالر .توليد
ماشين ١٠ :کارگر ١٠٨٨ ،کار مختلف،
مدت  ٨٣٤٣ساعت کار و ١٧٩٩دالر.
برای توليد  ٥٠٠يارد پارچه چھارخانه
به وسيله کاردستی ٣ ،کارگر ١٩ ،عمل
مختلف )انواع مختلف کار( در مدت
 ٧٥٣٤ساعت ١٣٥/٦ ،دالر .توليد
ماشينی برای تھيه ھمان مقدار پارچه
 ٢٥٢کارگر با  ٤٣عمل مختلف در مدت
 ٨٤ساعت ٦٨١ ،دالر .از اين گونه مثال
ھا فراوان می توان ذکر کرد .به عالوه
بايستی توجه داشت که صنعت گران و
صاحبان مؤسسات صنعتی کوچک به
خيلی از رشته ھای توليد مثل ساختن
لکوموتيو ،کشتی ھای جنگی ،وسائل
نمی
استخراج معدن به ھيچ وجه راه
يابند ،چون در اين گونه موارد ،توليد فقط
با کمک تکنيک عالی امکان پذير است.
مؤسسات صنعتی بزرگ در ھمه زمينه
ھا با صرفه تر کار می کنند :در
ساختمان ،ماشين آالت ،موادخام ،در
تأمين روشنائی و سوخت ،در نيروی
کار ،در استفاده مجدد از مواد زائد و
غيره .ھزار کارگاه کوچک و يک
فابريک بزرگ را که به اندازه تمام اين
ھزار کارگاه محصول توليد می کند ،در
نظر بگيريم .مسلما ً ايجاد يک ساختمان
بزرگ ساده تر از ايجاد ھزار ساختمان
کوچک است ،موادخام در ھزار مؤسسه
صنعتی کوچک بيش تر مصرف می شود
)مقداری از اين مواد کم ،غيرقابل
مصرف و يا اصراف می شود و غيره(
تھيه و تأمين سوخت و روشنائی يک
کارخانه بزرگ به مراتب آسان تر از
ھزار کارگاه کوچک است .رفت و
روب ،مواظبت ،ترميم و غيره نيز به
مراتب ساده تر است .خالصه در مؤسسه
صنعتی بزرگ صرفه جوئی ھای به
عمل می آيد که به آن اکونومی می گويند.
ھم چنين از لحاظ خريد موادخام و ساير
احتياجات توليد مؤسسه صنعتی بزرگ
دارای امتيازاتی است .خريد عمده ارزان
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تر است و کاال ھم مرغوب تر .به عالوه
کارخانه دار بزرگ اطالعات بيش تری
از بازار دارد و می داند از کجا و چگونه
می توان ارزان تر خريد کرد .مؤسسه
صنعتی کوچک به ھمان ترتيب در
فروش کااليش نيز از اين امتيازات
محروم است .سرمايه دار بزرگ نه تنھا
بھتر می داند کجا می توان گران تر
فروخت )برای اين منظور عاملينی دارد
که مرتبا ً در مسافرت اند و با تمام مراکز
بورس که در آن جا کليه اطالعات
مربوطه به تقاضای کاال جمع می شود
رابطه دارد .تقريبا ً با تمام دنيا در تماس
است( از آن گذشته می تواند منتظر بماند.
مثالً وقتی قيمت کااليش زياد پائين باشد
در آن صورت می تواند اين کاالھا را
انبار کند و منتظر بماند تا وقتی که قيمت
ھا مجدداً ترقی کند .در حالی که يک
استاد کار کوچک قادر به اين کار نيست.
او از آن چه فروخته گذران می کند،
ھمين که کاال را فروخت بالفاصله پول
به دست آورده را صرف زندگی می کند.
او چيزی مازاد ندارد .به ھمين علت
ناگزير است ،بھرقيمتی که شده جنس
خود را بفروشد و گرنه از گرسنگی
خواھد مرد .کامالً واضح است که او
تحت چنين شرايطی به شدت رنج می
کشد.
باالخره مؤسسه صنعتی بزرگ دارای
يک امتياز ديگر در زمينه اعتبارات
است .وقتی سرمايه دار بزرگ احتياج
فوری به پول دارد ،ھميشه می تواند
قرض کند .به يک "شرکت معتبر" ھر
بانکی ،حتا با بھره ای نسبتا ً کم وام
خواھد داد ،در حالی که بر عکس يک
آدم کوچک تقريبا ً نزد ھيچ کس اعتبار
ندارد.
تازه اگر ھم شخصی پيدا شود ،بھره
سنگين سرسام آوری طلب می کند .بدين
ترتيب استاد کار کوچک به آسانی گرفتار
چنگال رباخواران می شود.
تمام اين برتری ھای اقتصاد بزرگ به
روشنی نشان می دھد که چرا در نظام
سرمايه داری از بين رفتن توليد کوچک
اجتناب ناپذير است .سرمايه بزرگ،
سرمايه کوچک را به تنگنا می کشاند ،به
طرف اضمحالل سوق می دھد و
صاحبانش را به صورت پرولترھا و
دربدران در می آورد .بديھی است که
استاد کار کوچک تالش می کند به
زندگی خود ادامه دھد .او با تمام قوا
مبارزه می کند ،خودش کار می کند و
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کارگران و افراد خانواده اش را مجبور
می سازد بيش از حد توانائی کار بکنند.
ولی باالخره بايستی جای خود را به
سرمايه بزرگ بدھد.

ما غالبا ً وقتی فقط به ظاھر امر توجه
نمائيم ،فکر می کنيم که استاد کار کوچک
فردی مستقل است ،در حالی که در واقع
او کامالً به سرمايه داران بزرگ وابسته
است ،برای آن ھا کار می کند و بدون آن
ھا قادر نيست حتا يک قدم بردارد.
سرمايه دار کوچک اغلب وابسته به
رباخواران است :استقالل وی فقط
ظاھری است .زيرا او در واقع فقط برای
اين زالوھا کار می کند .زمانی ريشش
دست خريداريست که کاالھا را يک جا
می خرد و زمانی دست مغازه ايست که
برای آن کار می کند ،او فقط ظاھراً
مستقل است ،در حالی که در واقع به يک
کارگر مزدور سرمايه دار صاحب
مغازه تبديل شده است .گاھی نيز اتفاق
می افتد که سرمايه دار ابزار کار و
موادخام در اختيار او قرار می دھد )در
مورد کارگران خانگی ما اغلب اين طور
بود( .بنابراين به روشنی ديده می شود
که کارگر خانگی به صورت پاد و ساده
سرمايه دار در آمده است .اشکال ديگری
ھم از تسلط سرمايه وجود دارد :در جوار
مؤسسات بزرگ ،اغلب تعميرگاه ھای
فنی کوچک ھم به وجود می آيد .آن ھا
در اين حالت در مقابل ماشين عظيم پيچ
و مھره ساده ای بيش نيستند .در اين جا
نيز کارگاه ھای کوچک فقط به ظاھر
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استقالل دارند ،گاھی مشاھده می شود که
چگونه استادکاران کوچک ،صنعت
گران ،کارگران خانگی ،دالالن و
سرمايه داران کوچک ورشکسته از يک
رشته توليدی و تجاری خارج شده و به
رشته توليدی ديگر که ھنوز سرمايه
بزرگ در آن قدرت نگرفته پناه می برند.
به ويژه اغلب استادکاران کوچک
ورشکسته به دالالن کوچک و يا
فروشندگان دوره گرد و غيره تبديل می
شوند .بدين ترتيب سرمايه بزرگ قدم به
قدم توليد کوچک را در ھمه جا به تنگنا
می کشاند ،مؤسسات عظيمی به وجود
می آيند و رشد می کنند که در بر گيرنده
ھزاران نفر و گاھی نيز ده ھا ھزار نفر
کارگراند .سرمايه بزرگ حکمران جھان
می شود .مالکيت ناشی از کار شخصی
از بين می رود و مالکيت سرمايه داری
بزرگ جايگزين آن می گردد.
برای نابودی مؤسسان صنعتی کوچک
در روسيه می توان اضمحالل کارگران
خانگی را مثال زد .بعضی از کارگران
خانگی )از قبيل دباغان و يا حصيريافان
و غيره( با موادخام شخصی کار می
کردند و محصوالت خود را به ھر کس
می فروختند .بعدھا عده ای از اين ھا
)مثل کاله دوزان ،سازندگان عروسک و
اسباب بازی و ماھوت پاک کن ،مسواک
و غيره( شروع کردند برای يک سرمايه
دار مشخص )فقط يک نفر( کار کنند.
چندی بعد به اين صورت شد که آن ھا
مواد خام را از کارفرما دريافت می
کردند و به حالت برده در آمدند )مثل قفل
سازان پاولوسک و قفل سازان
بورماکينو( ،باالخره زمانی رسيد که
سفارش دھنده به ازاء ھر تکه ساخته شده
به او پول می داد )مانند ميخ و سوزن
سازان تور ،کفاشان کيمری ،چادرسازان
ماکاريو و چاقو سازان در پاولو(.
نساجان ھم به يک چنين بردگی دچار
شدند .در انگلستان وضع مؤسسات
کوچک در حال زوال آن چنان بد بود که
آن ھا را "نظام عرق ريختن" نام نھادند.
در آلمان تعداد مؤسسات صنعتی کوچک
در فاصله سال ھای  ١٨٨٢تا  ١٨٩٥به
 ٨١٦درصد تقليل يافت ،در حالی که به
تعداد کارخانه ھای متوسط که دارای )٦
تا  (٥٠کارگر بودند  ٦٤/١درصد و به
کارخانه ھای بزرگ تا  ٩٠درصد افزوده
شد .از آن زمان به بعد تعداد قابل
مالحظه ای از مؤسسات متوسط از
گردونه خارج شدند .در روسيه نيز
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فابريک ھا به سرعت جای کارگران
خانگی را گرفتند .يکی از مھم ترين
رشته ھای توليد در روسيه صنايع نساجی
)بافندگی( است .وقتی مقايسه می کنيم که
چگونه در صنايع پنبه تعداد کارگران
فابريک و کارگران خانگی تغيير يافتند،
می بينيم که با چه سرعتی فابريک
کارگران خانگی را تار و مار کرد .اين
ھم آمار:
تعداد کارگران تعداد کارگرانی که در
درسال
فابريک اشتغال دارند
٦٦١٧٨
١٨٦٦
٩٤٥٦٦
٥٠١٥٢
١٨٧٩
١٦٢٦٩١
٢٠٤٧٥
-٩٥
٢٤٢٠٥١
١٨٩٤
در سال  ١٨٦٦از ھر صد نفر کارگر
رشته صنايع پنبه  ٧٠نفرشان کارگر
خانگی بودند ،در سال ھای  ١٨٩٤تا
 ١٨٩٥فقط  ٨کارگر خانگی .در روسيه
توليد بزرگ خيلی سريع تر رشد کرد و
در واقع دليل که سرمايه خارجی فوراً
اقدام به ايجاد مؤسسات صنعتی بزرگ
نمود ،به طوری که در سال ١٩٠٢
تقريبا ً نصف ) ٤٠درصد( مجموع
کارگران صنعتی در مؤسسات بزرگ
اشتغال داشتند.
در سال  ١٩٠٣ھفده درصد فابريک ھا و
کارگاه ھائی که در ھر يک بيش از صد
نفر مشغول بودند ،در منطقه اروپائی
روسيه متمرکز بود که روی ھم ٧٦/٦
درصد از مجموع کارگران روسيه را در
بر می گرفت.
پيروزی توليد بزرگ در تمام کشورھا با
فالکت توليدکنندگان کوچک ھمراه است.
گاھی تمام يک بخش توليدی و مشاغل آن
تقريبا ً به کلی از بين می رود )مانند
ريسندگان شلزی در آلمان و بافندگان در
ھندوستان و غيره(.
ادامه دارد

يکسال پس از انتشار
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زير نظر :شورای سردبيری
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ادامه از صفحه ٣

ما در سال گذشته از طريق دامن زدن به
بحث ھا و تبادل نظريات در مورد مسايل
مارکسيستی و مسايل روز جنبش
کارگری و دانشجويی ،در راستای اھداف
خود گام ھايی )ھر چند کوچک( بر
داشتيم .در سال گذشته در حمايت از
دانشجويان و کارگران در بند در پيوند با
متحدان بين المللی مان و به ويژه »شبکه
ھمبستگی کارگری« در حد توان تالش
کرديم که حمايت از آنان را سازمان داده
و صدای تمامی زحمتکشان ايران را به
گوش جھانيان رسانديم .در اين راستا به
توفيق ھايی دست يافتيم.
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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.

تحوالت اخير در درون جنبش دانشجويی
مبنی بر ظھور گرايشات سوسياليستی در
دانشگاھھا و نھايتا ً ھم آھنگی ميان آنان،
صحت تحليل ما در راستای ايجاد يک
قطب سوسياليستی را نشان داده است.
البته تا تحقق نھايی قطب سوسياليستی
سراسری ھنوز راه بلندی پيش روی ما
ھست که با ياری تمام رفقای سوسياليست
بر آن خواھيم رسيد.

رفقا و دوستان گرامی!

فعاالن ميليتانت بر اساس اھداف ياد شده،
به فعاليت ھای عملی و نظری خود در
راستای تحقق يک قطب سوسياليستی
کماکان ادامه خواھند داد.

از وبالگ ميليتانت ديدن کنيد و
آدرس اينترنتی ما را در اختيار
ساير دوستان و آشنايان خود نيز
قرار دھيد.
http://militantmag١.blogfa.com

از تمامی رفقايی که در سال پيش انرژی
و نيروی خود را بی دريغ برای تداوم
کار ميليتانت گذاشته اند ،سپاسگزاريم.

نظرات و پيشنھادات خود را درباره
ی مقاالت نشريه برای ما بنويسيد.

شورای سردبيری ميليتانت
 ٦ارديبھشت ١٣٨٧

نشريه ميليتانت حداقل  ١٠شماره در
سال انتشار می يابد

