درود بر کارگران ھفت تپه!

ميليتانت

حمايت بين المللی
تا پيروزی نھايی ادامه دارد

نشريه ای برای جنبش دانشجويی ايران

١١خرداد  - ١٣٨٧سال دوم -شماره ١٣

تظاھرات کارگران ھفت تپه

ھم گام با کارگران به پيش!
دولت سرمايه داری ايران از برگزاری وسيع و سراسری اول
ماه مه به بھانه ھا متفاوت ،از جمله ارعاب و به کارگيری
خشونت و تھديد ،جلوگيری به عمل آورد .اما اعتصابات و
اعتراضات کارگری ادامه يافتند )ھفت تپه ،صدرا ،کيان تاير(.
اکنون ديگر روشن است که در مقابل اجحافات و سرکوب ھا و
عدم پرداخت دستمزدھا ،تنھا يک راه برای بازپس گرفتن
حقوق حقه کارگران وجود دارد :ايجاد کميته ھای مخفی عمل
کارگری برای سازماندھی اعتصاب سراسری!
گرچه طرح اين مطالبه محوری بديھی به نظر می آيد؛ اما
تحقق نھايی آن مستلزم اقدامات و تدارکات چند گانه است:
ادامه در صفحه ٢

با وجود ارعاب پليس
گلگشت کارگری برگزار شد
گزارشگر ميليتانت

کارگران اعتصابی خواستار پرداخت دستمزدھای پرداخت نشده
ی دو ماه گذشته ھستند .تمامی مطالبات آنان به صورت زير
است:
معوقه ی دو ماه
 -١پرداخت دستمزدھای ّ
 -٢پايان دادن به ساخت پرونده و احضار کارگران به
دادگاه
 -٣اخراج مدير عامل شرکت ،ماليی با نام يعقوب
شفيعی ،و تمامی اعضای ھيئت مديره.
 -٤اخراج رئيس حراست شرکت ،شخصی با نام زيبدری
که نقشی اساسی در کتک زدن کارگران ،جاسوسی و
جمع آوری پرونده برای کارگران داشته است.

مطالب اين شماره :
صفحه ٤
نيجريه و بحران غذا
مواد غذايی در آمريکا صفحه ٥
افزايش قيمت
ّ
صفحه ٥
پاکستان :فضاحت انتخاباتی
صفحه ٧
اول ماه مه در ونزوئال
ّ
صفحه ٨
اول ماه مه در يونان
مائوئيست ھای »ضد امپرياليست«؟ صفحه ٩
صفحه ١٠
قھرمان وارد می شود
صفحه ١٢
بحث آزاد و مقاالت ديگر
صفحه ١٧
سخنرانی النور مارکس

ادامه در صفحه ٣

آموزش مارکسيستی

الفبای کمونيزم

نوشته بوخارين و پرابراشنسکی ) (٩صفحه ١٩

ميليتانت

شماره سيزدھم

ھم گام با کارگران به پيش!
اول؛ تثبيت و تقويت موقعيت کنونی
کارگران )استمرار و تداوم مبارزات نقداً
آغاز شده(.
دوم؛ تقويت مبارزات توسط ساير
نھادھای کارگری )ھمبستگی کارگری(
سوم؛ تقويت مبارزات توسط طيف
سوسياليست ھا )ھمبستگی سوسياليستی(
چھارم ،تقويت مبارزات توسط متحدان
بين المللی )ھمبستگی بين المللی(
اول؛ اعتصاب و مقاومت کارگران
نيشکر ھفت تپه در دو ھفته پيش )و آنھم
در ادامه اعتصابات  ٨ماھه پيشين( نقطه
عطفی است در تداوم مبارزات کارگری
در دوره اخير .کارگران ھفت تپه بر
اساس تجربه چند ماھه خود به درستی
درک کرده اند که عدم تداوم و پيگيری
در طرح مطالباتشان از طريق دامن زدن
به اعتصابات و اعتراضات؛ آنان را به
عقب خواھد راند .تنھا استمرار مبارزات
است که پيروزی نسبی را مقدور خواھد
کرد .در ھفته ھای پيش ھر روز ھزار ھا
کارگری ھمراه با خانواده يشان در مقابل
فرمانداری شوش گرد آمده و شعارھای:
»معيشت و زندگی حق مسلم ماست«!
»مسئولين بی لياقت استعفا استعفا«!
»حقوق ماھيانه حق مسلم ماست«! »تا
حقمان را نگيريم از پا نمی نشينيم«! و
شعارھايی ديگر به اعتصاب و
اعتراضات خود ادامه داده با صدای رسا
فرياد زده اند .انعکاس اين صدا در
سراسر جھان طنين افکنده است.
کارگران در مقابل نيروھای انتظامی ،
گارد ويژه و مامورين وزارت اطالعات
که با تعداد بسياری در نقاط مختلف شھر
مستقر شده؛ مقاومت کرده اند .نيروی
ھای انتظامی ،کارگران را در محاصره
خود گرفته و از راھپيمائی کردن آنھا به
سمت مرکز شھر جلوگيری کرده و از
پيوستن جوانان و مردم به صفوف
اعتراضات کارگران ممانعت کردند .اما؛
با اين وصف مقاومت کارگران و حمايت
مردم از آنان ادامه يافته است .زنده باد
کارگران نيشکر ھفت تپه! درود بر مردم
شوش و خانواده ھای کارگران ھفت تپه!

٢

 ١١خرداد  -١٣٨٧سال دوم
اين راھی است که تمام کارگران ايران
بايد بپيمايند .اين تنھا راه تداوم مبارزات
کارگری در مقابل صاحبان زر و زور
است .کارگران ھيچ چيزی جز از دست
دادن رنجيرھای خود ندارند!
دوم؛ کارگران ھفت تپه در اعتراضات
اخير خود ،خواھان حمايت کارگران
شرکت ملی نفت و ساير کارگران ايران
شدند .در تظاھرات اخير کارگران ھفت
تپه نمايندگان بعضی از واحدھای صنعتی
استان به منظور حمايت از کارگران در
تجمع آنھا حضور داشتند .در واکنش به
اين در خواست ،بخشی از کارگران پاسخ
مثبت دادند .از جمله» :کارگران شرکت
لوله سازی اھواز«» ،کارگران نيشکر
کارون و خوزستان«» ،جمعی از
کارگران ايران خودرو«» ،کميته
پيگيری ايجاد تشکلھای آزاد کارگری« و
غيره )رجوع شود به اطالعيه ھای
گزارشی شبکه ھمبستگی کارگری(.
بديھی است که بدون حمايت ساير
نھادھای کارگری در ايران ،اعتراضات
کارگری ،توسط دولت سرمايه داری به
انزوا و نھايتا ً به شکست کشانده خواھد
شد .تجربه کارگران شرکت واحد نشان
داد که حمايت ساير کارگران برای توفيق
و به عقب راندن دولت سرمايه داری
ضروری و حياتی است.
ايجاد اتحاد کارگری در مواردی که
حرکت توسط يک يا چند کارخانه آغاز
می گردد؛ يکی از مؤثرترين شيوه ھا
برای کسب پيروزی نه تنھا برای
کارخانه ھای درگير مبارزه؛ بلکه توفيقی
است برای تمام کارگران .زيرا با اين
اتحاد و حمايت يکپارچه ،دولت درک
خواھد کرد که طبقه کارگر يک پديده
متحد ضد سرمايه داری است .اضافه بر
اين ،ھماھنگی در راستای تدارک و
تحقق يک اعتصاب سراسری و اقدامات
متحد کارگری ،مطمئنا ً دولت را تضعيف
و وادار به عقب نشينی خواھد کرد .ھر
عقب نشينی دولت سرمايه داری اعتماد
به نفس در درون جنبش کارگری را
افزايش داده و آنھا را برای مقابله ھای
فراتر و عميق تر برای احقاق حقوقشان
به پيش می برد .ھر حرکت موفق آميز
کارگری زمينه را برای کنترل بر امور
توليد و توزيع در کارخانه ھا توسط خود
کارگران را ،فراھم می کند.
U

U

سوم؛ ھمبستگی سوسياليست ھا با جنبش
کارگری ،به علت اختناق و سرکوب ھا
ھمواره محدود و مجزا از حرکت ھای
کارگری بوده است .در اين امر تغيير
اساسی و آگاھانه توسط سوسياليست ھا
بايد صورت پذيرد .در وضعيتی که
کارگران ھفت تپه در اعتصاب به
مقاومت پرداخته اند؛ جای سوسياليست
ھا در کنار کارگران است  .تا از اين
طريق گزارش ھای دست اول تھيه کرده
با کارگران ھمراھی کرده و خط
مداخالتی آنان را تقويت کرده و در
راستای جھت گيری ضد سرمايه داری
سوق دھند .تعريف »سوسياليست« بودن
تنھا محدود به وبالگ نويسی ،گزارش
دھی و يا بحث ھا و تريبيون ھای
"سوسياليستی" نيست .سوسياليست ھا
موظفند که در راستای تحقق خواست
ھای کارگران گام ھای عملی بردارند.
گام ھای عملی با برنامه و بر اساس
تجارب تاريخی و سياست ھای صحيح و
روشن .اين گام ھا نيز در اطاق ھای در
بسته در فضای مجازی و به دور از
کارگران تحقق نمی يابند .برای ھمگامی
با کارگران بايد به سياست ھای درست
دخالتگری ميان آن دست پيدا کرد .طفره
رفتن از مداخالت عملی ميان کارگران
به علت وجود اختناق و يا انجام کار
"مخفی" ،اقدام صحيحی نيست .بديھی
است که اختناق وجود دارد .ھنر
سوسياليست ھا در اين است که راھھای
برای غبله بر اين وضعيت بيابند .يعنی
حضور در ميان کارگران بدون دادن
ھزينه ھای سنگين .به عبارت ديگر،
سوسياليست ھا بايد کار علنی را ھمزمان
با کار مخفی انجام دھند .برنامه
سوسياليستی تنھا با تجربه عملی در ميان
کارگران تحقق پذير است .تجربه
مداخالتی مشی سوسياليستی را محک
می زند و بحث و تبادل نظر ميان
سوسياليست از مرحله انتزاعی و بی
ارتباط با جنبش کارگری به مرحله واقعی
و ملموس مبدل می گردد .بحث ھا به
محور مسايل روز و معضالت واقعی
کارگران صورت می پذيرد .از خرده
کاری؛ حذف گرايی ،فحاشی ھا و اتھام
زنی ھا و غيره کاسته می شود.
سوسياليست ھايی که امروز در کنار
کارگران ھفت تپه قرار ندارند به وظايف
و اھداف سوسياليستی خود عمل نکرده
اند.
U
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ميليتانت

 ١١خرداد  -١٣٨٧سال دوم

شماره سيزدھم

چھارم؛ کارگران ايران تنھا نيستند!
کارگران ايران متحدان بين المللی دارند.
اما اين متحدان ،چنانچه از وضعيت
کارگران در ايران با خبر نباشند؛
نخواھند توانست ھمبستگی خود را اعالم
کنند .اين وظيفه عمدتا ً سوسياليست ھای
خارج از کشور است که اطالعات در
مورد حرکت ھا و اعتراضات کارگری
را بالفاصله به زبان ھای مختلف در
اختيار کارگران جھان قرار داده و آنھا را
برای ھمبستگی با کارگران ايران و عليه
دولت سرمايه داری بسيج کنند .اما ھمين
اقدامات ،يک جانبه و به شکل لحطه ای
نمی تواند صورت پذيرد .ارتباطات بين
المللی ھم بايد دو جانبه باشد و ھم دائمی .
فعاالن جنبش کارگری بايد از حاميان
ھم طبقاتی ھای خود در کشورھای ديگر
جھان باشند ،و در عين حال اطالعات در
مورد مسايل درون جنبش کارگری ايران
را به صورت مداوم در اختيار متحدان
بين المللی قرار دھند .بدين ترتيب يک
رابطه ارگانيک و دائمی بين کارگران
ايران و جھان ايجاد می گردد که فشارھا
بر دولت سرمايه داری ايران ،در
راستای تحقق خواستھای کارگران را،
افزايش می دھد .زمانی که جنبش
کارگری جھانی )اتحاديه ھای کارگری؛
نھادھای مترقی ضد سرمايه داری بين
المللی و افراد مدافع کارگران( از
وضعيت ايران با خبر نباشند؛ طبعا ً نمی
توان از آنان انتظار حمايت داشت.
U
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شورای سردبيری ميليتانت
 ٨خرداد ١٣٨٧

U

با وجود ارعاب پليس
گلگشت کارگری برگزار شد
گزارشگر ميليتانت
جمعه ششم ارديبھشت ماه به رسم چند
سال گذشته ،که فعالين کارگری به ھمراه
خانواده ھای خود در اطراف تھران گرد
ھم آمده و موضوعات روز جنبش و
بخصوص مراسم اول ماه می را بحث
می گذاشتند ،گلگشتی در اطراف تھران
و البته در برخی موارد متفاوت از سال
ھای گذشته ،برگزار شد.

U

تشکيل يک شبکه واحد ھمبستگی
کارگری که متشکل از تمامی نھادھای
مدافع کارگران در خارج از کشور باشد
و با ساختاری دائمی و دموکراتيک ،در
ارتباط با جنبش کارگری ايران از يک
سو و نھادھای بين المللی از سوی ديگر؛
تنھا چشم انداز ايجاد ھمبستگی بين المللی
با کارگران ايران است .حذف گرايی،
فرقه گرايی و انحصار گرايی ھای رايج
بايد خاتمه يابند .منافع کل کارگران ايران
بر منافع تک تک کميته ھا و فرقه ھايی
به نام "کارگر" و "کارگران" تشکيل شده
اند؛ برتری دارد.
U

٣

در سال ھای گذشته چه در گلگشت پيش
از ماه می و چه در ديگر تجمعات خارج
از شھر ،شاھد حضور نيرو ھای لباش
شخصی آن ھم در تعدادی محدود و با
حفظ فاصله و دوری از درگيری يا تھديد
بوده ايم ،اما اين بار برای اولين بار پليس
سياسی تاکتيک "خسته کردن و به ستوه
آوردن فعالين" را به گلگشت ھای خارج
از شھر ھم کشاند .اولين اتوبوس حامل
شرکت کنندگان در گلگشت با حضور پر
رنگ نيرو ھای انتظامی ،لباس شخصی
و حتی موتور ھا ضد شورش در محل
ورودی پارک چيتگر رو به رو شد.
مامورين پس از پياده کردن تمامی فعالين
از اتوبوس به فيلم برداری از جمعيت
پرداختند و در حاليکه به تعداد نيرو ھای
ضد شورش اضافه می شد بر خالف ميل
شرکت کنندگان ھمه را مجبور به
بازگشت به اتوبوس کردند تا با اسکورت
بنز نيروی انتظامی و چند ماشين حامل
نيرو ھای لباس شخصی به محلی دور تر
از پارک چيتگر راھنمايی و پس از پياده
کردن سرنشينان ،اتوبوس را نيز از محل
دور کنند.
در اين فاصله تعدادی نيز بدون اطالع از
موضوع خود را با مترو به پارک چيتگر
رسانده بودند و با ديگر اتوبوس ھايی ھم
که قصد ورود به پارک را داشتند
برخورد ھای مشابھی صورت گرفت که
در نھايت به دستگيری چند تن از شرکت
کنندگان منجر شد.
پس از مدت نسبتا طوالنی جدايی و
سردرگمی باالخره با ھماھنگی ھايی که
انجام شد ،شرکت کنندگان دسته دسته و
برخی نيز پس از نيم ساعت پياده روی،

خود را به پارک جھان نما رساندند .پس
از گذشت دو ساعت چند نفری که
دستگير شده بودند ھم آزاد شدند .از ھمان
زمان استقرار کامل در پارک تا انتھا نيز
نيرو ھای انتظامی در پارک به ايجاد
مزاحمت برای حاضرين در جمع مشغول
بودند .حتی در ھمين راستا به گشت زنی
با موتور يا پای پياده در ميان جمعيت و
يا گشت دايمی سمند ھای نيروی انتظامی
در اطراف محل استقرار نيز پرداختند.
در يک سو نمايشگاه عکس با حضور
محسوس نيرو ھای اطالعاتی و مسابقاتی
که از قبل تدارک ديده شده بود برگزار
شد .در گوشه و کنار محل تجمع ھم بحث
ھايی با تعداد اندکی شرکت کننده در
جريان بود .ھدف نيرو ھای انتظامی نه
دستگيری عمده ،حمله ی وحشيانه به
جمعيت ،بلکه به نوعی کارشکنی در
جھت برگزاری ساده ی يک گلگشت بود.
متفرق کردن شرکت کنندگان در طول
اتوبان کرج ،آزاد کردن دستگير شده ھا
بعد از گذشت دو ساعت ،گشت ھای
دايمی پليس ،نشان دادن پليس ھميشه
حاضر در صحنه و تعداد فراوان موتور
ھای ضد شورش و مينی بوس ھای پر از
مامورين ،ھمه و ھمه به ھدف کمتر
کردن حتی ھمين جمعيت در تجمعات
بعدی ،دلسرد کردن فعالين و ايجاد جو
وحشت و ترس در فعالين است.
گلگشت سال ١٣٨٧نسبت به نمونه ی آن
در سال ھای گذشته جمعيتی به مراتب
کمتر را به محل تعيين شده کشانده بود.
اين حضور بسيار کمرنگ تر ناشی از
اطالع رسانی ناقص و با تاخير
سازماندھندگان و ھمچنين جو وحشت
ناشی از سرکوب جنبش چپ دانشجويی
و کارگر در آذر ماه سال گشذته بود .اما،
با وجود تمامی اقدامات مخرب و ارعاب
گرايانه پليس و لباس شخصی ھا و با
وجود کمرنگ بودن حضور فعاالن
کارگری؛ گلگشت با حضور چند صد نفر
با موفقيت برگزار شد و نقشه ھای دولت
سرمايه داری را نقش بر آب کرد.
واضح است که فعاالن کارگری در اول
ماه مه ھمه اين دسيسه را می توانند خنثی
کرده و در برگزاری روز جھانی کارگر
کوشا باشند.
 ٧فروردين ١٣٨٧
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نيجريه و بحران غذا
Cheeka, Didi
ترجمه و تلخيص از :وندا نوژن
حدود يکصد و پنجاه سال پيش ،مارکس
نوشت که سرمايه داری ثروت جامعه را
به صورت فوق العاده ای افزايش خواھد
داد ،ا ّما اين ثروت در دستان کمتر و
کمتری متمرکز خواھد شد .اوضاع
نيجريه شبيه به آن چيزی است که ُاليور
گلد اسميت در شعر "دھکده ی متروکه"
می گويد.
امسال ،بودجه ی ساالنه ی نيجريه به
اما چه کسانی از
ميليارد ھا بالغ می شودّ .
آن نفع خواھند برد؟ قطعا ً پاسخ اين سؤال
"مردم" نيستند که نيروی کار ،رنج و
فداکاری ھايشان موجب انباشت چنين
سرمايه ھايی شده است .رئيس جمھور
"تعھّد کرد که با بودجه ی سال ٢٠٠٨
تمامی تالش ھا برای رسيدن به نتايجی
حقيقی تضمين خواھد شد و اين بودجه
نيروی عظيمی است برای ّ
تحقق وعده ی
دولت مبنی بر کاھش فقر" ) روزنامه
ديس ِدی ،سه شنبه  ١٥آوريل (٢٠٠٨
بسيار عالی .اين وعده ی تمامی رژيم
ھای گذشته ھم بوده است ،ا ّما در حال
حاضر به نظر محکوم به شکست می
رسد .چند ساعت پس از تصويب بودجه،
قوه ی مجريه و
که موضوع مجادله بين ّ
ّ
مقننه بوده است ،رئيس جمھور محل را
جھت ديدن پزشک ھای خصوصی خود
و انجام معاينه ی پزشکی برای "بيماری
ای که به اعتقاد وی مربوط به ّ ّ
حساسيت
ھای آلرژيک می شود" )ھمان( به مقصد
ويسبادن ترک گفت.
ِ
با اين حال ھم چنان گرسنگی و فقر در
بسياری از خانه ھا يافت می شود.
بسياری از اين خانواده ھا نمی دانند وعده
ی غذايی بعديشان از کجا خواھد رسيد-
که البته در اغلب اوقات نيز نمی رسد-

٤

 ١١خرداد  -١٣٨٧سال دوم
برای آنان سفر به خارج برای معاينه ی
تصور است.
پزشکی امری غير قابل
ّ
وزير کشاورزی ،دکتر ّ
سيدی آبا روما،
روز بعد چنين گفت که با وجود تقريبا ً
 %٧١از مردم مبتال به سوء تغذيه در
نيجريه ،شرايط شبيه به يک حالت
اضطراری و فوق العاده است .آقای
وزير گويا به صورتی "ناگھانی" اين
ّ
اطالعات نگران کننده را کشف نموده اند
که نه تنھا می گويند سوء تغذيه يک
مشکل ّ
جدی است  ،بلکه می گويند
گرسنگی نيز امری قريب الوقوع است.
به وضوح ،تعداد نيجريه ای ھای
"گرسنه" از آن چه که تخمين زده شده
است باالتر می باشد .در دھه ی آغازين
قرن جديد ،گرسنگی يک مسأله ی
اپيدميک در نيجريه است.

وزير به قرار مسموع چنين گفت که
بخش کشاورزی کشور تنھا با ١٥٠٠٠
تراکتور تجھيز شده است .اپيدمی "جديد"
گرسنگی از سوی مدير اجرايی برنامه ی
جھانی غذا ،ژوزت شيران ،در طی
گزارشی به عنوان "چھره ی جديد
گرسنگی ،که در نتيجه ی آن مردمی که
تا چند سال پيش در مقابل آن آسيب پذير
نبودند ،اکنون در معرض خطر مردن از
گرسنگی قرار دارند" ّ
معرفی می شود؛
در ميان توضيحات مربوط به بحران
نيز ،مسأله ی تبديل غذا به اتانول ،به
عنوان سوخت و به موجب پيشنھادی
برای کمک کردن به سوخت داخلی،
مطرح می شود.
مانند ھميشه ،بحران م ّ
واد غذايی به
صورت مسأله ای بدون در نظر گرفتن
بستر و عوامل ايجاد کننده ی آن مطرح
می شود .به گونه ای که گويا اين بحران
نتيجه ی اجتناب ناپذير سرمايه داری و
گرايش آن به سوی بحران  ،محروم

ساختن توده ھا و تمرکز ثروت در يک
سو و ايجاد فقر و فالکت در سوی ديگر
نيست.
گرسنگی فراگير ،نتيجه ی قحطی و به
ّ
مواد غذايی نيست ،بلکه به
معنای کميابی
آن ّ
علت است که فقرا قادر به خريد غذا
نيستند.
تا پيش از اين ،سه ايالت آداماوا ،يوب و
تارابا به عنوان ايالت ھايی در معرض
بزرگترين تھديد گرسنگی ذکر شده اند.
بسياری از ساکنين اين اياالت کشاورزان
جزء ھستند که به سختی از غروب تا به
طلوع کار می کنند تا زندگی حقيری را
با استفاده از زمين بگذرانند .زندگی آنان
يک مبارزه ی بی پايان برای زنده ماندن
است.
اما ھم چنين در اين ايالت ھا مردمی
ّ
ھستند که صاحب ثروت ھای حيرت
آوری می باشند و در عين حال کاری
انجام نمی دھند – يا دست کم به سختی
فقرا کار نمی کنند -معاون سابق رئيس
جمھور ،يکی از ثروتمندترين اشخاص
نيجريه ،از اھالی ايالت آداماوا است.
در گوشه گوشه ی نيجريه ،خانواده ھايی
به ّ
شدت نيازمند وجود دارند که قادر به
پرداخت اجاره ،سير کردن شکم
کودکانشان و يا پرداخت ھزينه ھای
درمانی و پزشکی نيستند و اين تقصير
آنان نيست .اين موضوع امری غير
معمول نيست ،بلکه حقيقت بنيادين و
ّ
ماھيت سرمايه داری است.
بنا بر گزارش صندوق بين المللی پول
) ،(IMFاقتصاد نيجريه امسال رشدی
در حدود  %٦خواھد داشت .سال گذشته
ھم "رشد" اقتصادی وجود داشت .در
ضمن ،به ما گفته می شود که يک دوره
ی رونق اقتصادی ھم وجود دارد .بازار
بورس در حال حاضر ،و مانند ھميشه،
پر رونق است .ذخاير خارجی نيجريه ھم
از چنين وضعی بر خوردارند .ا ّما اين
رونق کجاست ،چه کسانی از آن منتفع
می شوند؟ و چه کسانی نمی شوند؟ اين
ھا پرسش ھا ھستند...

برگرفته از:
Marxist.com
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مواد
افزايش سريع قيمت
ّ
متحده
غذايی در اياالت
ّ

٥

 ١١خرداد  -١٣٨٧سال دوم
سوی توليد سوخت ھای زيستی و غذای
دام و افزايش ھزينه ی بنزين که ھزينه
ّ
مواد غذايی را
ھای توليد و حمل و نقل
ّ
متأثر می کند.

در سال  ،٢٠٠٧قيمت غذا و نوشيدنی
ھای غير الکلی  ٤٫٧درصد افزايش
يافت .اين مقدار حتی از افزايش در
ھزينه ی ّ
کل معاش ،که در سال ٢٠٠٨
بنا بر شاخص قيمتی مصرف کننده ی
دولت فدرال در  ٤٫٣درصد ايستاد ،به
مراتب بيشتر است.

پس از فضاحتی که تحت عنوان يک
انتخابات سالم در پاکستان برگزار شد و
با تالش ھای "بی دريغ" مقامات
آمريکايی ،دولت پاکستان تشکيل شده و با
گروھی جالب از وزرا شروع به کار
کرد .مسيری را که دولت ائتالفی
"دموکرات" پاکستان قصد پيمودن آن را
ّ
مشخص بود.
داشت ،از پيش به وضوح
بنابراين چندان جای ّ
تعجب ھم نبود وقتی
که ديديم جناب اسحاق دار ،وزير دارايی
فعلی اين کشور ،به سرعت خود را به
صندوق بين المللی پول و بانک جھانی
رساند و برای اجرای نسخه ھای
نئوليبرالی حاضر به از دست دادن حتی
اول ماه مه،
يک لحظه نبود .به مناسبت ّ
روز جھانی کارگر " ،الل خان " ف ّعال
سياسی و سردبير ديدگاه مارکسيستی
آسيايی متنی را در مورد پاکستان نوشته
است که ّ
کليتی از فضای پاکستان و
مسائل ناشی از اجرای طرح ھای
سرمايه داری را در اين کشور ترسيم می
کند؛ متن زير برگردان ترجمه ی
انگليسی از نوشته ای اوست )*( :
امسال ،در حالی که ما صد و بيست و
دومين سال روز مه را در جھان جشن
ّ
می گيريم ،طبقه ی کارگر در سراسر
جھان خود را در فالکت و محروميّت
ھای اجتماعی می يابد .بحران ھا ،از
نفت تا گندم ،خود را به صورت بحران
ھايی جھانی آشکار کرده اند.
سيستم سرمايه داری ،که در طی دوران
رونق  ١٥تا  ٢٠سال گذشته ،در حال
پايين آوردن شرايط زندگی طبقه ی
کارگر بوده است ،اکنون ،بنا بر تحليل
ھای اقتصاددانان بورژوا وارد يک دوره
ی رکود و افول شده است .اگر ما به رشد
اقتصادی سرمايه داری در سال ھای
گذشته نگاھی بيندازيم ،به وضوح می
توانيم اين حقيقت را ببينيم که رشد
اقتصادی نه تنھا در کشورھای در حال
توسعه ،بلکه ھم چنين در کشورھای
توسعه يافته نيز موجب انحطاطی
اجتماعی شده است .اين گواھی است بر
H

در طی سال ھای پس از جنگ و در
اواخر دھه ی  ،٩٠توليد جھانی غذا به
علّت پيشرفت ھای تکنولوژی و علم
ّ
جمعيت
کشاوزی ،سريع تر از نرخ رشد
حرکت می کرد .ا ّما سرمايه داری
جھانی ،با سيستم ذاتا ً بی نظم و پر ھرج
و مرج خود برای سازماندھی ظرفيّت
توليدی بشر ،قادر نيست اقتصاد دنيا را
برای رفع نيازھای اکثريّت آن به
صورتی منطقی برنامه ريزی نمايد.

قيمت م ّ
واد غذايی اساسی مانند ميوه و
سبزيجات ،گوشت گاو ،مرغ و ّ
غالت در
حال صعود است ،که در ميان آن ھا
قيمت شير ،با افزايشی  ٢٣٫٢درصدی
در طی نوامبر سال گذشته ،به باالترين
مقدار رسيده است .متو ّسط قيمت يک
گالن شير در ماه فوريه ،مطابق با گفته
ھای اداره ی کشاورزی ٣٫٧٩ ،دالر
بود[ .بدين ترتيب قيمت فعلی شير در اين
ماه] يک دوالر باالتر از قيمت متو ّسط
يک گالن بنزين بدون سرب است.

به ھمين دليل است که ما نياز داريم تا
برای سوسياليسم مبارزه کنيم .تنھا يک
طرح دموکراتيک برای توليد ،توزيع و
مبادله  -در توازن و ھماھنگی با محيط
زيست -می تواند منابع زمين را برای
بھره برداری ھمگان کنترل کند .ھمان
گونه که بيت آغازين "انترناسيونال"،
سرود طبقه ی کارگر جھان ،می گويد:
برخيزيد ،زنجيريان گرسنگی!

در کنار شير نيز ،قيمت ی گندم با رسيدن
به پيانه ای  ١٠دالر برای نخستين بار در
تاريخ [آمريکا] و در ميان نگرانی ھا بر
سر عرضه ی ناکافی گندم ،افزايش يافته
است.

U.S. Food Prices Rising Fast by
Socialist Appeal USA (April ٢٨,
)٢٠٠٨

ھم چنين سازمان ملل گزارش کرد که
واد غذايی به ش ّ
ميزان عرضه ی م ّ
دت
ّ
سقوط کرده است و "قيمت مواد غذايی
در سطوحی تاريخی در حال اقزايش می
باشد ".آنان تعدادی عامل را در اين
زمينه ذکر می کنند :تأثيرات ناشی از
تغييرات آب و ھوايی جھان ،تغيير جھت
در توليد م ّ
واد غذايی مصرفی بشر به

الل خان Lal Khan

برگردان از :وندا نوژن

برگردان از :وندا نوژن
افزايش ّ
تورم شامل ھمه چيز می شود؛ به
عبارت ديگر ،دالر امروزابداً قدرت
خريد چند ماه پيش را ھم ندارد .اين
موضوع تنھا دربر گيرنده ی مسکن،
بنزين ،وسايل گرمازا ،حمل و نقل و
خدمات بھداشتی و آموزشی نمی شود.
ھزينه ی م ّ
واد غذايی نيز ،به عنوان
اساسی ترين بخش ھمه ی نيازھا ،در
حال افزايشی سريع برای کارگران و
خانواده ھای آمريکايی است.

پاکستان پس از آن فضاحت
انتخاباتی

H

H

: http://www.marxist.com/usfood-prices-rising-fast.htm
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اين موضوع که سرمايه داری سيستمی
بيمار و از کار افتاده است.
تکامل سيستم سرمايه داری جھانی شبيه
به بدنی است که نفس می کشد ولی حيات
ندارد ،شبيه احساسی است بدون احساس
و ّ
تحرکی بدون حرکت .دليل عمده ی
چنين حالتی اين است که توليد صنعتی و
کشاورزی به دنبال کسب سود جای خود
را با معامالت امالک ،سھم در بورس
اوراق بھادار و سفته بازی به عنوان
ابزاری برای انباشتن ثروت داده است.
اين شيوه برای انباشتن سرمايه ،موجب
شده است تا تمام سيستم سرمايه داری از
دورن پوک شود .اکنون ،تمامی اين
حباب ھای قيمتی ،از بازار مسکن تا
بورس اوراق بھادار ،شروع به ترکيدن
کرده است.
طبقه ی کارگر مجبور گشته است تا
لطمه ھای اين زيان ھای ناشی از افول
سيستمی که در آن طبقات حاکمه اشکال
مختلفی از حکومت را به کار می گيرند،
متح ّمل شوند .ا ّما پيش از اين رکود
اقتصادی ،بزرگترين فاصله بين طبقات
غنی و فقير در تاريخ ،در نتيجه ی تکامل
سيستم سرمايه داری به وجود آمد.
تمامی اين مصيبت ھا ،که به خاطر رکود
فعلی سرمايه داری بر طبقات کارگر
فشار خواھد آورد ،ممکن است در
بسياری از کشورھای جھان جنبش ھايی
انقالبی ھم چون سال ھای  ٦٩-١٩٦٨به
دنبال داشته باشد .طبقات حاکمه ی جھان،
در تالش ھستند تا اين جنبش ھا را با
ترويج گرايشات ارتجاعی مانند "برخورد
ّ
تمدن ھا" ،و گاھی با استفاده از تجاوزات
امپرياليستی ،جنگ ھای خونين و
منحرف ساختن طبقه ی کارگر جھت
ّ
متوقف سازند.
اتالف جنبش ھای آنان،
ابزار توليد و گماشتگان آن ھا در قالب
اتحاديه ھای کارگری و رھبران سياسی
آنان به صورتی بی شرمانه در اين بازی
بی رحمانه شرکت می کنند .ا ّما تاريخ
شاھد اين حقيقت است که شورش ھا و
طغيان ھای طبقه ی ستمديده ی کارگر
ّ
متوقف شود.
در نھايت نمی تواند
چنين چيزی در پاکستان ،با تمامی سختی
ھا ،در حال به وجود آمدن است .با
ظھور دولت و نخست وزير جديد ھيچ
چيز تغيير نکرده است؛ سياست ھای
کھنه ھم چنان غالب اند ولی با يک چھره
ی جديد .قيمت ھا ،بيکاری و فقر در حال
افزايش اند و به افزايش ادامه خواھند داد.
چرا که در سيستم سرمايه داری ،ھر
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دولتی تابع مناسبات و منافع طبقات حاکم
آن سيستم می باشد و ناگزير است که با
پيروی از سياست ھای افزايش استثمار
برای حفظ نرخ سود به حيات خود ادامه
دھد.
اما در چند ماه گذشته ،رخدادھای جنجال
ّ
برانگيز و خونينی که در سياست پاکستان
به وقوع پيوسته ،به واقع بحران عميقی
را در سيستم سرمايه داری فاش می
سازد .در  ١٨اکتبر و  ٢٨-٢٧دسامبر
سال  ،٢٠٠٧کارگران کراچی و سپس
کارگران سراسر کشور ابتدا در قالب
تظاھرات مسالمت آميز و سپس به شکل
خشونت آميز ايستادگی کردند .اين
موضوع کشور و بنياد ھای سيستم
اقتصادی آن را لرزاند.
اين که طبقات حاکم زيرکانه در انتخابات
تقلّب کردند تا نتايج ساختگی را برای
تغيير ظاھر قضايا به دست آوردند ،تنھا
به جھت حفظ سيستم موجود بود .تصادفی
نيست که اعضای پارلمان ،که نمايانده ی
طبقات حاکم ھستند ،به اتفّاق آرا وزير
سابق در دوره ی ديکتاتور ضياء الحق
را به عنوان نخست وزير پاکستان
انتخاب نمودند .اين امر برای نخستين بار
در تاريخ کوتاه پارلمانی پاکستان رخ داده
است.
دليل حقيقی اين موضوع ترس از شورش
اما بحران اين سيستم
طبقه ی کارگر بودّ .
بسيار عميق است ،به طوری که ھر
حادثه ای می تواند دولت " آشتی ّ
ملی" و
"مشارکت مردمی" را نابود کند .چرا که
بحران نظام سرمايه داری ،خود تضاد
ھای موجود در منافع طبقات حاکم را
تشديد می کند.
به ھمين ترتيب ،دخالت امپرياليسم
آمريکا به مراتب از آن چه که در گذشته
بود بيشتر خواھد شد .مقامات وزارت
امور خارجه ی ايالت متحده آزادنه در
اين جا پرسه می زدند و در حال ديکته
کردن اجزای دستورالعمل دولت جديد به
رھبران اين احزاب بودند .پس از تشکيل
دولت ،وزير امورخارجه ی آمريکا با
ھر يک از وزرا ديداری کرد و به گونه
ای بدتر از شيوه ی دستوردادن نايب
پادشاھان دوران بردگی تحت حکومت
راج بريتانيا ،دستورات و فرمايشاتی
امپرياليستی به آنان داد.
ّ
وضعيت پاکستان و اقتصاد اين
اگرچه،
کشور به قدری وحشتناک است که حفظ
ھر گونه صلح ،دموکراسی و ثبات
غيرممکن است .ھر روز ده ھا ھزار نفر
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از مردم به زير خطّ فقر می روند%٨٢ .
جمعيّت ھيچ انتخابی به جز استفاده از
دارو درمانی ھای غير علمی ندارند.
 %٥٥کودکان قادر به رفتن به مدرسه
نيستند .تمام جامعه در تشويش و نگرانی
است و از شرايط نامطبوع خدمات
بھداشتی ،آموزش ،برق و آب شکايت
دارند .روز به روز به خاطر باال رفتن
شديد قيمت ھا ،نان ،پوشاک و سرپناه از
دسترس مردم خارج می شوند .کسری
بودجه و کسری تجاری بيش تر از ھر
زمانی در تاريخ پاکستان ھستند .ارزش
روپيه در طی  ٦١سال به نازل ترين
سطح خود رسيده است .اسحاق دار
سريعا ً پس از آن که به عنوان وزير
دارايی مشغول به کار شد ،به صندوق
بين المللی پول ) (IMFو بانک جھانی
) (WBرفت .احکام الھی ای که او پس
از بازگشت از اين زيارت با خود آورد،
به مراتب بيشتر از سياست ھای سرمايه
داری شوکت عزيزّ ،
ضد طبقه ی کارگر
خواھد بود .او از تداوم سياست ھای
دولت قبلی ،که خود در آن حضور
داشت ،صحبت کرد .نه تنھا قيمت ھا و
فقر در نتيجه ی اين سياست ھا افزايش
خواھد يافت ،بلکه بيکاری نيز به عّلت
خصوصی سازی و کاھش تعداد کارکنان
) (downsizingبيشتر خواھد شد.
"وحی الھی" سرمايه گذاری خارجی
برای "رشد اقتصادی" ،که جزئی اساسی
از سياست اقتصادی ھر حزب سياسی در
پاکستان است ،ديگر مشاغلی رابه وجود
نمی آورد ،بلکه اين مشاغل را مادامی که
سرمايه گذاری ھا به جای
کاربر)labor-
َ
 (intensiveبودن ،سرمايه َبر)capital-
 (intensiveباشند کاھش می دھد .اين
موضوع ،مقياس وسيعی از اخراج ھا را
در تمامی سازمان ھايی که به خاطر
سرمايه گذاری خارجی غارت شده اند-
از  PTCLتا شرکت تأمين کننده ی
نيروی برق کراچی -توضيح می دھد.
تحت چنين شرايطی ،دولت فعلی يا ھر
دولت ديگری که در اين چارچوب باشد،
قادر نخواھد بود تا کاری مفيد برای مردم
انجام دھد .امکانی برای اصالح در اين
نظام وجود ندارد .بحران اقتصادی باز
ّ
محروميت ھای
ھم تشديد خواھد شد.
اجتماعی افزايش خواھد يافت .به خاطر
مناسبات اين نظام ،طبقه ی کارگر
مشمول حمالت اجتماعی و اقتصادی بی
رحمانه ای خواھد شد.
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مبارزه عليه اين نظام تنھا با برنامه،
ايدئولوژی و استراتژی تغيير کامل اين
سيستم می تواند آغاز گردد .اين پيام روز
اول ماه مه  ٢٠٠٨است .برگزاری اين
ّ
روز به صورت فستيوال ھای ھميشگی
دولت يا رھبران کارگری آنان يک
بدنامی و ننگ برای جوھر و پيام بنيادين
اول ماه مه تنھا روز
اين روز است .روز ّ
در تاريخ جھان است که نماد ھمبستگی
طبقه ی کارگر و مبارزه عليه منافع
مشترک آنان در ورای اختالفات ّ
ملی،
رنگ ،نژاد ،دين يا زبان می باشد.
اعتراض عليه قتل بی رحمانه ی
کارگران آمريکايی در سال  ١٨٨٦به
عنوان روز جھانی کارگران در جلسه ی
دوم به سال  ١٨٨٩در پاريس
بين الملل ّ
اعالم گرديد.
مبارزه ی کارگران برای تغيير جامعه
اما
پس از سال ھای بسيار ادامه می يابدّ .
امروز بحران ھای سرمايه داری،
بيماری ای که نظام از آن رنج می برد و
ّ
ترقی ھوشياری کارگران به آنان نيرويی
شگفت داده است تا موجبات تحقق انقالب
سوسياليستی را فراھم نمايند.
 ٤٠سال پيش ،کارگران پاکستان با جنبش
ھای خود يک انقالب سوسياليستی را
اما به ّ
علت فقدان رھبری و
آغاز کردندّ ،
يک حزب انقالبی اين انقالب تباه شد .اين
انقالب دوباره با نيرويی به مراتب عظيم
تر برخواھد خاست .اگر حکمرانان
تصور می کنند که قادر خواھند بود با
ّ
کمک گماشتگان خود در قالب اتحاديه
ھای کارگری و رھبرانشان انقالب را
ھدر دھند ،بايد بدانند که اين تنھا ت ّ
وھم
آنان است.
دولت ائتالفی "دموکرات" ،که به سختی
ريشه در سرمايه داری دارد ،از جانب
حزب
طبقه ی کارگر و اعضای صادق "
ِ
مردم" به عنوان يک گناه غم انگيز
اول ماه مه،
نگريسته می شود .در روز ّ
کارگران می بايد تعھّد کنند که در اين
برھه از تاريخ که در حال ساخته شدن
است ،مبارزه ای قاطعانه تا پيروزی
نھايی خواھند داشت ،مبارزه ای که در
آن ھيچ ّ
توقف و آسايشی در ھيچ مرحله
ای تا پيش از انقالب سوسياليستی وجود
نخواھد داشت.
ما چيزی جز زنجيرھای خود را از دست
نمی دھيم
ولی جھانی را به دست می آوريم
ترجمه از زبان ُاردو :فرھاد کيانی
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نشست  ٣٠آوريل و جشن
اول ماه مه در ونزوئال
ّ
آن چنان که تاکنون گزارش داده ايم ،ماه
ھای گذشته شاھد موج جديدی از ملّی
سازی ھای مھم بوده است .نخستّ ،
ملی
کردن کارخانه ی توليد شير
" "Λαχτεοσ Λοσ Ανδεσو سپس
ملی کردن صنعت سيمان و سرانجام ّ
ّ
ملی
کردن کارخانه سيدور  ،که مھمترين
واقعه بود.
ملّی کردن کارخانه سيدور)،(ΣΙ∆ΟΡ
که پس از مبارزه ی طوالنی ١٥٫٠٠٠تن
از کارگران عليه يک شرکت چند ّ
مليتی
آرژانتينی به نام  Τεχηιντبه وقوع
پيوست ،تأثيربزرگی داشت .اين دو حادثه
با يکديگر ،موضوع طبقه ی کارگر به
عنوان يک نيروی پيشتاز را مج ّ
دداً در
دستورکار قرارداد.
H

H

H

H

در  ٣٠آوريل ،نشست بزرگی برای
تجليل از مبارزات طبقه ی کارگر و
اول ماه مه در کاراکاس
تدارک برای ّ
برگزار شد .صدھا نفر از کارگران
سيدور بيش از  ١٠ساعت در سفر بودند
تا بتوانند در اين نشست شرکت کنند.
چاوز يک سخنرانی دو ساعته ايراد کرد
که يکی از تندترين سخنرانی ھای او
بوده است .او صحبت ھای خود را با
تبريک به تمامی گرايشات موجود در
جنبش اتحاديه ھای کارگری ونزوئال
آغاز نمود و خصوصا ً شرکت کارگران
کارخانه ی سيدور و اتحاديه ی کارگری
آنان را ستود .سپس او در ادامه ،اقدامات
افراد تفرقه افکن و ايجاد کننده ی شکاف

را محکوم کرد و بر اتحاد طبقه ی کارگر
تأکيد نمود:
" در برخی مواردّ ،
فعالينی از اتحاديه
ھای کارگری وجود دارند که درگير
مسائل شخصی ] [personalismoمی
ّ
اھميت تر
شوند و اين درگيری ھا را با
از منافع کارگران برمی شمارند .اين
موضوع غير قابل پذيرش است".
او اضافه کرد که خاستگاه و سرچشمه ی
اول ماه مه مبارزه ی شھيدان
روز ّ
شيکاگو است و اين که " اين مبارزين
نمونه ای ھستند برای اتحاديه ھای
کارگری تا بدانند که چگونه بايد عمل
کنند -و حتی اگر ضروری باشد ،زندگی
خود را برای طبقه ی کارگر فدا
نمايند"] [applause raoturousبه
عقيده ی او ،ف ّعالين سابق اتحاديه ھای
کارگری که معاھده ی پونتو فيھو]punto
 [fijoرا در طی جمھوری چھارم امضا
نمودند" ،به طبقه ی کارگر خيانت کرده
اند".
چاوز ،در يکی از مھم ترين بخش ھای
سخنرانی اش ،تأکيد کرد که از PSUV
می خواھد تا به اتحاد بخش ھای مختلف
جنبش اتحاديه ھای کارگری ياری رساند.
اگرچه ،او تأکيد کرد که اتحاديه ھای
کارگری بايد قادر باشند تا رھبران
خودشان را انتخاب و در مورد
مبارزاتشان تصميم گيری کنند و اين که
اتحاديه ھای کارگری نبايد نسبت به
 PSUVاز درجه ی اھميّت پايين تری
برخوردار باشند.
او در ادامه اظھار کرد که " طبقه ی
کارگر در سال ھای ،٢٠٠٣-٢٠٠١
يعنی زمانی که تحريم و خرابکاری
عامدانه ی کارفرمايان را شکست داد،
درجه ی بااليی از ھوشياری را از خود
نشان داد" .چاوز ھم چنين در سخنرانی
خود از روزا لوکزامبورگ و چه گوارا
نقل قول ھايی آورد و ارجاعاتی به لنين،
گرامشی و نقش قھرمانانه ای که
کارگران روسيه و دھقانان ارتش سرخ
در جنگ عليه ھيتلر در خالل جنگ
دوم ايفا کردند ،داشت.
جھانی ّ
او سخنرانی خود را با اشاره به دو حکم
دولت به پايان رساند :نخست ،قانونی که
ّ
حداقل دستمزد را  %٣٠افزايش می دھد
دوم ،ملّی کردن رسمی  .SIDORدر
و ّ
اين قسمت ،کارگران شروع به ھورا
کشيدن کردندAsì, asì, asì que se!" ،
) "gobiernaاين يعنی چگونه يک نفر
بايد حکومت کند!(
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در کاراکاس ،صد ھا و ھزاران تن از
اونيدا
کارگران و جوانان ،از ال ِ
باندرا تا َ ِ
اوردانتا راھپيمايی کردند .يک تظاھرات
اتفاقی نيز به وسيله ی کارگران
 ) FRETECOجبھه ی انقالبی
کارخانجات اشغال شده( که در حال
مبارزه برای ّ
ملی ساختن کارخانه ی به
ّ
تصرف درآمده ی  INAFو بسط کنترل
کارگران به ساير کارخانجات ھستند ،به
وجود آمد.
يکی از خصوصيات ويژه ی تظاھرات
امسال ،پرچم ھای بوليواری و
پالکاردھايی در دفاع از انقالب بوليواری
و دفاع از دولت بوليوی در مقابل
رفراندوم به اصالح "استقالل" از سوی
ُاليگارشی بوليوی ،بود .اين موضوعی
است که وسيعا ً در ونزوئال و در برنامه
ھای تلويزيون ملّی مورد بحث و جدل
می باشد .کارگران و جوانان ونزوئال
رخدادھای بوليوی را به ّ
دقت دنبال می
کنند و طی تعطيالت آخر ھفته در تدارک
برای انجام اقداماتی در مقابل سفارت
بوليوی به جھت ھمبستگی با مردم اين
کشور بودند.
رفقای ) CMRجريان مارکسيستی
انقالبی( ھم در نشست  ٣٠آوريل و ھم
اول ماه مه حضور داشتند و
در تظاھرات ّ
به فروش کتاب ھای مارکسيستی و صد
ھا کپی از ويرايش جديد مجلّه ِال
ميليتانته) (Militante Elپرداختند.
قدامات فوق العاده ّ
اول ماه مه
مؤثر در ّ
امسال ،درخواست ھميشگی چاوز از
طبقه ی کارگر برای تبديل شدن به طبقه
ی پيشتاز انقالب و ّ
ملی سازی ھای اخير
کارخانجات در واقع دعوتی است از
رھبران  UNTبرای کنار گذاشتن
اختالفات بر سر موضوعات فرعی و
انتخاب يک برنامه ی مستحکم برای يک
اقدام انقالبی.
چنين اقدامات مؤثری ،آن ھم از سوی
طبقه ی کارگر ،می تواند ّ
مقدمه ای برای
يک موج جديد از ملّی سازی باشد ،و
ّ
مالکيت بانک ھا ،شبکه ھای توزيع
اگر
غذا و صنايع مھم باقی مانده نيز سلب
شود ،می توان گفت که اين به معنای
نابودی سرمايه داری در ونزوئال خواھد
بود.
برگردان و تلخيص از :وندا نوژن
Larsen, Patrick." May Day
activities in Venezuela:
Working class back on the
agenda"(May ٦, ٢٠٠٨):
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توضيحات:
del
Orinoco Siderúrgica
) :(SIDORکارخانه فوالد سازی سيدور
در جنوب ونزوئال در ايالت بوليوار يکی
از بزرگ ترين کارخانه ھای توليد فوالد
در آمريکای التين است و توليد ساليانه
آن  ٤/٨تن فوالد در سال است .اين
کارخانه در سال  ١٩٩٧به بخش
خصوصی واگذار شد ٦٠ .درصد سھام
آن به سرمايه داران ايتاليايی و
آرژانتينی ٢٠ ،درصد به دولت ونزوئال
و  ٢٠درصد ديگر سھام آن به کارگران
شاغل و بازنشسته آن تعلق دارد .کارخانه
مذکور در  ٩آوريل  ٢٠٠٨توسط دولت
چاوز ملی اعالم شد.
 :Republic Fourthدولتی که پيش از
چاوز از سوی ُاليگارشی حاکم و با
حمايت آمريکا بر سر کار بود به
جمھوری چھارم موسوم است.
PSUV-Partido Socialista Unido
 :Venezuela deحزب متحد
سوسياليستی ونزوئال
رفراندوم "استقالل" يا "خودمختاری" که
از سوی طيف راست و اليگارشی سانتا
کروز سازمان دھی شده بود تا به مقابله
با اصالحات دموکراتيک بپردازد ،در
نھايت با شکست رو به رو شد.

گزارش اول ماه مه از يونان:
اول ماه مه در سايه ی خيانت
رھبران اتحاديه ھای صنفی

در روز جھانی کارگر ،تظاھراتی در ٦٨
شھر اين کشور سازمان داده شده بود.
مشارکت و حضور توده ھای مردم ،به
طور کلی چندان زياد و مشتاقانه نبود.
دليل اصلی اين موضوع تاکتيک خائنانه
ی رھبری "کنفدراسيون يونانی
کارگران" بود که با نپذيرفتن افزايش
شدت مبارزه عليه اقدامات دولت بر ضد
امنيت اجتماعی ،جنبش را به سوی بن
بست و تنگنا کشاندند .حتی بدتر از اين،
تنھا يک ھقته پس از آخرين اعتصاب
بزرگ عمومی ،اکثريت رھبر
کنفدراسيون يونانی کارگران
)پ.ا.س.و.ک ]رفرميست[ و ن.د
]محافظه کار[ ( توافقنامه ی مضحکی را
برای افزايش يک يورويی ِ دستمزد
روزانه امضا کردند آن ھم در زمانی که
فقر و تنگدستی شديد بسياری از بخش
ھای طبقه ی کارگر يونان را در بر
دارد.

ھمان گونه که طبيعی است پس از اين
توافق ،بزرگترين تجمع اول ماه مه متعلق
به پ.آ.م .يی )اتحاديه ی صنفی که در
مقابل حزب کمونيست قرار دارد( بود.
در تجمع مرکزی اين اتحاديه در آتن
چھار ھزار کارگر در حالی که پرچم ھا
سرخ در دست داشتند و شعارھای ضد
سرمايه داری و ضد امپراليستی را فرياد
می زدند ،شرکت کردند .اين تظاھرات
در بيرون سفارت امريکا به پايان رسيد.
در مراسم "کنفدراسيون يونانی
کارگران" تنھا  ١٥٠٠تا  ٢٠٠٠نفر
شرکت کردند .فاکتور اصلی در اين
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تجمع حضور "اتحاد جوانان آنارشيست"
بود ) ٢٠٠نفر ،که در ميان آنان تعدادی
از تريديونيست ھا نيز به چشم می
خوردند( که ھمراه با برخی از مائوئيست
ھا با ايجاد سر و صدای بسيار زياد مانع
شنيدن حرف ھای سخنران توسط
حاضرين می شدند ،و ھمچنين بطری
ھای پالستيکی را به سوی رھبران
کنفدراسيون پرتاب می کردند .شعار آنان
"خائنان گم شويد" بود .به دليل وحشت از
آنارشيست ھا ،رھبران کنفدراسيون
تصميم گرفتند که تظاھرات برگزار
نشود! بنابراين در تظاھرات تنھا چند صد
نفر از کارگران و جوانان حامی ِ سايريزا
)اس.وای.آر.آی.زدِ.ای( و برخی فرقه
ھای چپ شرکت کردند .به مانند ھميشه،
سکتاريسم بھايی بود که به خاطر خيانت
رفرميسم پرداخت شد.
مارکسيست ھای "صدای مارکسيست"
در ھر دو تظاھرات در آتن با فروش
تعداد زيادی از برگه ھا و اطالعيه ھايی
که شعارھای اصلی آن اين بود" :ھم
اکنون مبارزه کنيد برای پاسخ کارگران
به مسئله ی قدرت – نبرد کنيد برای
دولت عمومی و مردمی حزب کمونيست
و سايريزا )اس.وای.آر.آی.زدِ.ای( با
برنامه ی سوسياليستی ".شرکت و مداخله
کردند.
ھيئت تحريريه ی "صدای مارکسيست"
) ( Marxistiki Foni
H

U

HU

برگرفته از Marxist.com
ترجمه از گروه ترجمه ی ميليتانت

طنز

مبارزه »ضد امپرياليستی«
مائوئيست ھا در
اول ماه مه!
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خبرگزاری صدای آمريکا
ديدار سفير آمريکا با رھبر جنبش
مائوئيستی نپال

رسانه ھای نپال می گويند مائوئيست
ھا اين ديدار بی سابقه را "بسيار
مثبت" تلقی کردند .پراچاندرا ماه پيش
گفت مائوئيست ھا به کار در داخل
سيستم سياسی جديد نپال پای بند
ھستند  .او ھمچنين گفت آنھا می
خواھند مناسباتی خوب با دولت ھای
سراسر جھان داشته باشند.

سفير اياالت متحده با رھبر جنبش
مائوئيستی نپال مالقات کرده است .
اين گروه ھنوز در فھرست سازمان
ھای تروريستی آمريکا قرار دارد و
اين نخستين بار است که چنين ديداری
صورت می گيرد .سفارت آمريکا در
کاتماندو می گويد نانسی پاول روز
پنجشنبه با "پوشپا کمال داھال"
معروف به پراچاندرا مالقات کرد.
مائوئيست ھا در سال  ٢٠٠۶قرارداد
صلح با دولت نپال امضا کردند و در
انتخابات مجلس موسسان در سال
گذشته ،که برای تدوين پيش نويس
قانون اساسی جديد برگزار شد ،اکثر
کرسی ھا را تصاحب کردند.
اطالعيه سفارت حاکی است که نانسی
پاول و پراچاندرا در باره طرح ھای
مائوئيست ھا برای مجلس و آينده
مناسبات آمريکا و نپال بحث کردند.
اطالعيه ھمچنين می گويد سفير
اياالت متحده از پراچاندرا خواست
پای بندی مائوئيست ھا به تعھد خود
به روند سياسی را تضمين کند.

سفارت آمريکا ھمچنين می گويد پاول
از پراچاندرا خواست اطمينان دھد که
دولت جديد نپال به قراردادھا با گروه
ھای بين المللی امداد احترام خواھد
گذاشت و از امدادگران در کشور
حفاظت خواھد کرد.
اياالت متحده در سال ٢٠٠۴
شورشيان مائوئيست سابق را در
فھرست گروه ھای تروريستی قرار
داد.
٢٠٠٨/٠٥/٠٢

قھرمان وارد می شود!...
وندا نوژن
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تاريخ ثبت شد .از جمله اشخاص ديگری
که مفتخر به دريافت اين "جايزه" شد،
ھرناندو دو سوتو است که در دوران
ديکتاتوری فوجی موری در پرو ،به
ترويج برنامه ای موسوم به فوجی
شاک) -(Fujishockابزارھای شک
درمانی اقتصاد -پرداخت!

امپرياليسم يانکی بار ديگر پرده از چھره
ی "انسانی" خود برداشت و نشان داد که
در راه استقرار آزادی ،پيشبرد اھداف
صلح آميز در جھان و دموکراتيزه کردن
کشورھا از ھيچ کمکی دريغ نخواھد
کرد! قرعه ی اين کمک "بالعوض" )؟(
اين بار به نام يک رھبر اپوزيسيون
دانشجويی در ونزوئال افتاد؛ و از ھمين
جاست که "قھرمان" ما به کمک ھوچی
گران بورژوازی زاييده می شود ،رشد
می کند و در نھايت تبديل به تيتر درشت
خبری رسانه ھای دست راستی می شود:
يون گويکوچه آ ،دانشجوی برنده ی
ّ
مؤسسه ی کاتو
 ٥٠٠٫٠٠٠دالر از سوی
در واشينگتن دی.سی )ناگفته نماند که اين
مبلغ به لطف کمپانی اکسان موبيل تھيه
شده است( و کسی که سابقاً جايزه ی
تن فريدمن به جھت زحماتش
آزادی ميل ِ
در مقوله ی "آزادی ھای فردی ،بازار
آزاد و صلح" به او ّ
تعلق گرفته است.
خبرگزاری ھای بورژوازی به شکل
تھوع آوری از اين جايزه ھا حرف می
ّ
زنند تا گويا به ھمگان نشان دھند که
پاداش خوش خدمتی و دم تکان دادن به
امپرياليسم آمريکا چيست!
دريافت جايزه ی ميلتن فريدمن ھم جای
بسی افتخار دارد! چرا که فريدمن ،در
دامان مکتب اقتصاد شيکاگو کسانی ھم
چون آگوستو پينوشه را پروراند و در آن
ھنگامی که پينوشه با کودتا عليه دولت
منتخب آلنده در شيلی به روی کار آمد،
از پند و اندرز ھای اقتصادی استاد بی
بھره نبود و نتيجه ی آن ھم کاھش شرايط
زندگی کارگران شيلی ،کشتار و شکنجه
ھای بسياری در اين پروسه بود که در

١٠

ّ
در اين ّ
متولد شده ی ما
مدت قھرمان تازه
)که در ميان جنجال ھای وسيع تبليغاتی
بورژوازی ،چند صباحی بيشتر زندگی
نخواھد کرد( برای خود دايه ھای
مھربانی ھم پيدا کرده است :از ُرز
درکتر)ھمسر ميلتن فريدمن( و ِمری او
ِ ِ ِ
گريدی )ژورناليست وال استريت( و
ِ ِ
فريد زکريا)روزنامه نگار نيوز ويک(
ارن ھورن ) ايدئولوگ نئوليبرال و
تا ک ِ
اولترا ثروتمند( و چارلز کوچ)موفق
ترين ميلياردر جھان( و فرانچسکو گيل
رين و بسياری ديگر از
دياز و ِاد ِک ِ
مشاھير دنيای سرمايه داری.
مرد  ٥٠٠٫٠٠٠دالری ما البته پسرکی
فقير در محالت شلوغ و کثيف نبوده
است .او که دانشجوی حقوق دانشگاه
 "Andrésدر
کاتوليک "Bello
کاراکاس است ساالنه تنھا  ٥٨٢٠بوليوار
)معادل  ٢٧١٠دالر آمريکا( ھزينه ی
تحصيلی دارد .ولی مناسبات خاص
آمريکا ،ھيچ کسی را محق تر و نيازمند
تر از او برای اين کمک نديده است!
مھم ترين اقدامات جنبش دانشجويی
اپوزيسيون به رھبری او ،سازمان دھی
تظاھرات )و البته درگيری با پليس( بوده
است که نماد اين تظاھرات پرچم ھای
ونزوئال است که به صورت سر و ته
نگاه داشته می شوند؛ تمام ديدگاه ھای اين
جنبش را می توان به طور ّ
کلی در چند
مورد خالصه کرد:
 -١پشتيبانی از شبکه ی تلويزيونی
خصوصی و دست راستی ،RCTVکه
از کودتا عليه چاوز در آوريل سال
 ٢٠٠٢حمايت کرد.
 -٢ض ّ
ديت با اصالحات مترقی در
دانشگاه ھا )به عنوان مثال برابر کردن
اعتبار و وزن آرای اساتيد و دانشجويان
در انتخابات انجمن ھای دانشگاه(

 -٣ض ّ
ديت با اصالحات پيشنھادی در
رفراندوم قانون اساسی که در  ٢دسامبر
 ٢٠٠٧برگزار شد.
البته در اين ميان ديگر نيازی به ذکر
ّاتھامات ھميشگی مبنی بر "زوال حقوق
شھروندی و حقوق بشر" يا " تبديل
کشور به ديکتاتوری در صورت اجرای
اصالحات قانون اساسی" و غيره نيست.
در جنگ فعلی طبقه ی حاکمه و دولت
آمريکا عليه انقالب بوليواری در
ونزوئال ،چنين اظھاراتی کامالً تکراری،
نخ نما و تنھا تبليغاتی و جنجال برانگيز
است )و ماھيتا ً از سنخ ھمان داستان ھای
کھنه ای است که به عنوان مثال بريتانيا
اول
و دولت آمريکا در خالل جنگ ّ
جھانی در مورد سربازان آلمانی و بريدن
سينه ی زنان بلژيکی می گفتند!( دروغ
ھايی ساختگی و بی شرمانه که روز و
شب و بی وقفه از سوی رسانه ھای
"آزاد" و نگھبان دموکراسی و حقوق
بشر بازتوليد می شود .اسوشييتد پرس
می گويد ":رھبر دانشجويی ونزوئال که
چاوز را به چالش گرفت ،برنده ی جايزه
تودی اعالم می
می شود ".و بعد يو.اس ِ
دارد که ":دانشجويی که چاوز را به
چالش گرفت ٥٠٠٫٠٠٠ ،دالر برنده می
شود ،".خبرگزاری سی.بی.اس ھم به ما
می گويد ":رھبر دانشجويی ونزوئال به
خاطر مبارزه با چاوز برنده ی جايزه می
شود" .جنبشی که از آن در طی مراسم
اعطای جايزه به عنوان جنبشی "غير
خشونت آميز" ياد شد ،در حالی که اخبار
اول از سوی دانشجويان انقالبی
دست ّ
داستانی کامالً متفاوت را بازگو می کند
)نگاه کنيد به خشونت اپوزيسيون در
دانشگاه ونزوئال-آن چه که واقعا ً در
 UCVرخ داد ( در تمامی اين اخبار،
کلمه ی " "Challengeبار ھا و بارھا
اما جز يک مشت
به کار برده می شودّ ،
جمالت مبھم و تکراری در توضيح
موضوع اين "چالش" چيز مفيدی به
دست نمی دھند.
H

H

پس از ھفته ھا صحبت در مورد خصلت
ديکتاتوری "رژيم چاوز" ،يون گويکوچه
آ) (Yon Goicoecheaو دوستانش
خواستار "حق" خود مبنی بر صحبت در
مجمع ّ
ملی و رساندن صدايشان به گوش
ديگران شدند .بر خالف انتظار او و
طرفدارانش ،مجمع ملّی از آنان دعوت
کرد تا در کنار ارگان ھای انقالبی،
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نگرانی ھا و منازعات خود را بر سر
مقوالت آزادی بيان و آزادی مطبوعات
مطرح کنند .اين موضوع ،يعنی دعوت
نماينده ی دانشجويان به مجمع ّ
ملی،
امری است که تا پيش از اين اتفاق نيفتاده
بود.
اين نشست با سخنرانی داگالس
براوو) ،(Douglas Bravoرھبر
اپوزيسيون دانشجويی از دانشگاه
متروپوليتن آغاز شد .او متن سخنرانی
خود را که به ش ّ
دت مبھم بود ،برای
ّ
حضار خواند؛ از يک سو وعده داد که تا
انتھا برای شبکه ی  RCTVمبارزه
خواھد کرد و از سوی ديگر اشاره ای به
امکان روند "آشتی ّ
ملی" داشت ،آن ھم
در صورتی که دولت انقالبی ،تغييرات
ّ
متوقف کرده و آن گونه رفتار
انقالبی را
کند که از ھر دولت "آبرومندی" انتظار
می رود و ھم چنين از منافع سرمايه
داران و مالکين دفاع کند.
در انتھای سخنرانی پربار خود ھم به
شکل دکلمه مانندی گفت ":رؤيای
کشوری که در آن به ما ،بدون نياز به
پوشيدن يونيفورم )اشاره به لباس ھای
سرخی که نيروھای انقالبی طرفدار
انقالب بوليواری به تن می کنند(ّ ،
توجه
شود" و در اين لحظه ھم او و دوستانش
تی شرت ھای سرخ رنگی را که بر تن
داشتند درآوردند و لباس ھايی را با
شعارھايی در حمايت از  RCTVآشکار
کردند .پس از اين نمايش ،آن ھا تصميم
گرفتند که از مجمع ّ
اما
ملی خارج شوندّ ،
دانشجويان ارگان ھای انقالبی از ايشان
تقاضا کردند که بمانند و دست کم
دفاعيات آندرينا تارانزون) (Andreína
 ،Taranzónدانشجوی انقالبی از
دانشگاه مرکزی ونزوئال را ھم بشنوند.
تارانزون صحبت ھای خود را تمام کرد
و در اين جا بود که "قھرمان ما" وارد
شد .يون گويکوچه آ نقش سخنگو را ايفا
اما گويا بر خالف تمامی آن چه که
کرد؛ ّ
تا پيش از اين در نمايش خود برای
رسانه ھا اظھار کرده بود ،با ھيچ چيز
اختالف يا منازعه ای ّ
جدی نداشت.
گويکوچه آ اعالم کرد که حزب
اپوزيسيون در حال ترک اين محل
است ":ما به اين جا نيامديم تا ادای
سياستمداران را در آوريم ،ما دانشجو
ھستيم" و ادامه داد که ":يک بار اين
صحبت ھا گفته شده و يک بار ھم شنيده
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شد .ما می رويم" و به اين ترتيب قھرمان
و طرفدارانش رفتند و از ک ّ
ل آن نمايش
تنھا متن شاھکاری را که داگالس براوو
قرائت کرده بود باقی گذاشتند.
سزار ترومپيز) ،(César Trompizيک
دانشجوی انقالبی از دانشگاه بوليواری
آخرين خط اين سناريو را خواند:
" رؤيای کشوری که در آن به ما ّ
توجه
شود ،بدون پوشيدن يک يونيفورم ]تی
شرت ھا را درآوريد[ و بدون گفتن
چيزی بيشتر از آن چه که ]مکث[ تا
کنون گفته ايم"!
اين گونه بود که قھرمان توخالی ما به
ھمراه طرفدارانش رفت ،و بدون
توضيحی دقيق از " موضوع
مخالفاتشان" با چاوز و انقالب بوليواری
در ونزوئال ،تنھا انبوھی از ابھامات را
برای ما و ديگران به جای گذاشت!
"گويکوچه آ" و امثال او پديده ھای جديد
و نادری نيستند ،بلکه يکی از ابزارھای
ھميشگی رسانه ھای سرمايه داری اند
برای دروغ پراکنی و وارونه جلوه دادن
حقايق و به ھنگامی که تاريخ مصرفشان
بگذارد ،خود آرام آرام از صحنه خارج
می شوند...

اعزام پزشکان کوبايی برای
کمک به قربانيان زلزله
اخير چين

چنگدو ،چين ٢٧ ،مه  -٢٠٠٨رھبر
ِ
کوبا ،فيدل کاسترو ،امروز به بيمارستان
"شماره ی  "١در چنگدو،ايالت سيچوان،
پيامی فرستاد تا به پرسنل آن جا بگويد که
می توانند تا ھر زمانی که الزم باشد بر
روی کادر پزشکی اين جزيره حساب
کنند.
دکتر خوزه رودريگوئز ،سرپرست تيم
پزشکی ،در طی نشستی با رئيس
بيمارستان ،دکتر لی يوآن ِفنگ ،آن پيام
را نقل کرد.
ھم چنين فيدل به مقامات بيمارستان
اطمينان داد که کوبا کادر پزشکی
ّ
مجھزی دارد که چنان چه دولت چين آن
را مفيد بداند ،مشتاقانه حاضر به پشتيبانی
از برادران و خواھران خود در چين می
باشد.
ّ
متشکل از
دکتر رودريگوئز ،که گروھی
 ٣٥پزشک و پيرا پزشک را که در روز
 ٢٣ماه مه به چين رسيدند ھدايت می
کند ،از دکتر لی به جھت استقبال گرم و
ّ
ّ
تشکر نمود.
توجه به پرسنل کوبايی
بيمارستانی که انترناسيوناليست ھای
کوبايی در آن مشغول به کار ھستند،
ايالت دارای
بزرگترين بيمارستان در اين
ِ
 ٩٠ميليون سکنه می باشد و يکی از ٣٠
بيمارستان عالی کشور محسوب می شود.
ھم چنين رودريگوئز اظھار داشت که تيم
پزشکی مايل است تا ھر زمانی که الزم
باشد ،برای کمک کردن به قربانيان
زلزله ی اخير در چين بماند و ھر جا و
تحت ھر گونه شرايطی برای کمک به
مردم چين اقدام کند.
دکتر لی از کوبا و رھبری آن به خاطر
ياری و مساعدت در اين شرايط دشوار
ّ
تشکر نمود و گفت که او
ناشی از زلزله
پيام فيدل کاسترو را به مقامات باال
اظھار
خواھد رساند .ھم چنين دکتر لی به
ِ
نظراتی در مورد روابط بسيار خوب
ميان دو کشور و پيوند ھای تاريخی آن
دو ،که خصوصا ً در شرايط دشوار به
ّ
مشخص شده است ،پرداخت.
وضوح
دکتر لی يادآور شد که در طی بازديد
خود از بيمارستان در شنبه ی گذشته،
نخست وزير چين ِ -ون جيابائو -به
منظور قدردانی از کوبا برای تمام مردم
چين سخنرانی ای ايراد و به خصوص
دکتر لی را مسئول مراقبت از اعضای
تيم پزشکی نمود.
برگردان از :وندا نوژن
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"Fidel sends message to
Hospital No. ١ in Chengdu",
Granma (May ٢٨, ٢٠٠٨):
H

http://www.granma.cu/ingles/٢٠٠٨
/mayo/mier٢٨/message.html

ضوابط اصطالحات
مقاالت سياسی در اياالت
متحده

دموکراتيک و مردم ساالری

زير نظر :شورای سردبيری
militantmag@gmail.com
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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.

بحث آزاد
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ھنگامی که اياالت متحده از دموکراسی و
مردم ساالری صحبت می کند ،از چه
چيزی پشتيبانی می کند؟ آيا دموکراسی به
مفھوم آن است که مردم در اداره کشور
خود شرکت می کنند؟
نوآم چامسکی جواب اين سؤال رو با
مثال ھايی می دھد :چرا ال سالوادور و
گواتماال دموکراتيک اند ،ولی نيکاراگوئه
)در  ١٩٨٤در لوای حزب ساندينيست
ھا( دموکراتيک نيست؟ آيا به اين دليل
است که آن دو کشور اولی انتخابات
داشته اند ولی اين يکی نداشته است؟
خير ،در واقع ،انتخابات نيکاراگوئه
) (١٩٨٤صد برابر از ھر انتخاباتی در
ال سالوادور بھتر بود .شايد به خاطر
فقدان مشارکت سياسی مورد نظر ما،
مردم در نيکاراگوئه مورد آزار قرار می
گيرند ،در حالی که مردم در ال سالوادور
و گواتماال به قتل می رسند؟
شايد به خاطر اين است که در
نيکاراگوئه جرايد مستقل نمی تواند وجود
داشته باشد؟ نه ،جرايد نيکاراگوئه از آزاد
ترين جرايد دنيا بود ،خيلی آزاد تر از آن
چه جرايد آمريکا بوده اند .اياالت متحده
ھرگز کوچک ترين بردباری برای
روزنامه ای مانند الپرنسا در نيکاراگوئه
) Λα Πρενσαروزنامه مخالف
نيکاراگوئه و مورد پشتيبانی آمريکا در
طول جنگ کنترا( از خود نشان نداده
است .حتی نزديک به آن ھم نبوده است.
در ھر بحرانی در اياالت متحده ،دولت
حتی کوچک ترين روزنامه ھای مخالف

را بسته است .چه به رسد به يک
روزنامه ی عمده که مورد حمايت مالی
قدرتی خارجی بوده که به کشور حمله
کرده و قصد سرنگونی دولت را داشته
است .آن درجه از آزادی روزنامه ھا
غير قابل تصور است .در ال سالوادور،
زمانی يک روزنامه مستقل وجود داشت
که توسط نيروھای امنيتی مورد حمايت
آمريکا تعطيل شد ،و مدير يکی از
روزنامه ھا را نيز کشتند و چاپ خانه ی
روزنامه ی ديگری را منفجر کردند! و
از اين راه به حساب جرايد مستقل
رسيدند.
پس ال سالوادور و گواتماال با چه
ضوابطی دموکراتيک ھستند که
نيکاراگوئه نبود؟! ضابطه ای ھست :در
نيکاراگوئه ) ١٩٨٤زير لوای
ساندينيست ھا( عوامل سوداگر نقش
اساسی در تسلط بر دولت نداشتند ،از اين
رو دموکراسی وجود نداشت .در ال
سالوادور و گواتماال ،دولت ھا توسط
نظامی ھا و در جھت منافع متنفذ،
مالکين ،تجار ثروتمند ،و طبقه رو به
رشد حرفه ای اداره می شود .اين ھا با
اياالت متحده بندوبست دارند از اين رو
اين کشورھا دارای دموکراسی ھستند.
مھم نيست که روزنامه ھای مستقل را
منفجر کنند ،و يا مخالفين سياسی را به
کشند ،و يا ده ھا ھزار انسان را به قتل به
رسانند ،و ھرگز چيزی مثل يک
انتخابات آزاد )ھر چند ضعيف( نداشته
باشند .اين ھا چيزھايی نامربوطند! اين
کشورھا از اين نظر دارای دموکراسی
ھستند که »آدم ھای درست و حسابی« آن
ھا را اداره می کنند! و اگر آدم ھای
درست و حسابی )؟!( آن ھا را اداره
نکنند ،پس دارای دموکراسی نيستند!
ميانه روھا و افراطی ھا
نوآم چامسکی به خبرنگارھا و نويسنده
ھايی که در ھنگام سخن رانی وی
حضور داشتند گفت :تالش کنيد در جرايد
آمريکا کسی را )ھر که باشد( بيابيد مايل
باشد در اين موضوع پا را از خط خارج
به گذارد که »چھار دموکراسی و يک
کشور تماميت خواه )ساندينيست ھای
نيکاراگوئه( در آمريکای مرکزی ھست
که ھرگز يک انتخابات آزاد نداشته اند«
به گرديد حتی يک جمله در رد اين ادعا
پيدا کنيد! و اگر به کشتارھا در ال
سالوادور و گواتماال اشاره ای در
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روزنامه ھای آمريکايی ]و ھم چنين فيلم
ھای ھاليوود[ به شود ،آن ھا ھميشه اين
را به گردن »جوخه ھای اعدام که از
يا »افراطی
کنترل خارج شده است«
ھای خارج از کنترل« می اندازند .ولی
واقعيت اين است که افراطی ھا در
واشنگتن ھستند و چيزی را که کنترل می
کنند نيروھای نظامی ال سالوادور و
گواتماال است! گرچه که ھرگز اين
موضوع در روزنامه ھای آمريکايی ]و
ھم چنين فيلم ھای ھاليوود[ ديده نمی
شود!
»ميانه رو« واژه ای است به مفھوم آن
که »از دستورات اياالت متحده پيروی
کن« ،و اين در برابر واژه »افراطی« و
به مفھوم آن است که »دستورات اياالت
متحده را گوش نمی کنند«! آن ھا می
توانند يک دست راستی افراطی باشند
ولی اگر دستورات آمريکا را به کار
نبندند يک »راديکال« محسوب می
شوند! برای مثال پادشاه مراکش سلطان
حسن که به صحرای غربی ھجوم می
برد ،دستور دادگاه جھانی را زير پا می
افکند ،و در مراکش شکنجه ھمه جا گير
است! اما در ھيچ مقاله ای وی را سلطان
مستبد نمی نامند ،بلکه از او به نام »ميانه
رو« ياد می کنند! زيرا آمريکا در
مراکش پايگاه ھوايی دارد و ھم چنين از
منابع کانی زيادی در آن جا استفاده می
کند! در اياالت متحده ھم چنين از
عربستان سعودی نيز به عنوان »ميانه
رو« ياد می شود! در حقيقت مدت ھا از
عراق صدام نيز )با توجه به اردوگاه ھای
مرگ ،جنگ افزارھای بيولوژيک و
کشور تروريستی( به عنوان کشوری که
»جھت ميانه روی حرکت می کند«
اشاره می شد!
از ديگر »ميانه رو« می توان به
سوھارتو )ديکتاتور اندونزی( اشاره
کرد! روزنامه کريستين ساينس مانيتور
در مقاله ای عنوان کرد که پس از آن که
دولت اندونزی يک طغيان کمونيستی را
در  ١٩٦٥متوقف کرد ،غرب اشتياق
بسيار يافت که با رھبر جديد و ميانه رو
اندونزی )سوھارتو( کار کند .اما اين
رھبر تازه و ميانه روی اندونزی کيست؟
سوھارتو در  ١٩٦٥با کمک اياالت
متحده يک کودتای نظامی به راه انداخت
و پس از آن ارتش اندونزی در عرض ٤
ماه حدود  ٥٠٠\٠٠٠نفر را قتل عام
کرد! کسی تعداد دقيق آن را نمی داند!
خود آن ھا پانصد ھزار نفر گزارش کرده
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اند! خب ،اين يک خبر خوشايند در غرب
بود و رسانه ھای آمريکايی عاشق آن
بودند .به عنوان مثال ،جيمز رستون
)مقاله نويس ليبرال نيويورک تايمز(
مقاله ای با عنون بارقه ی نور در آسيا
نوشت و يو .اس .نيوز و ورلد ريپورت
داستانی داشت تحت عنوان »اميد در
جايی که ھيچ گاه اميدی نبود«! اين نمونه
سرتيترھا در روزنامه ھای آمريکايی
بودند! دليل آن اين بود که سوھارتو
حزب سياسی متکی بر توده ھا )حزب
کمونيست( را که در آن زمان نزديک به
چھارده ميليون نفر عضو داشت را به
کلی نابود کرده بود! نيويورک تايمز
سرمقاله ای داشت که اساس آن اين بود:
کار بزرگی است ولی اياالت متحده نبايد
خيلی آشکارا درگير آن باشد ،زيرا خيلی
زيبا نيست که  ٥٠٠\٠٠٠نفر مردم از
ميان به روند )اين يعنی کار درست است
و بايد مطمئن شد که ھمين راه درست
ادامه خواھد داشت !!( اين درست در
زمان قتل عالم بود! خب ،اين ھم رھبر
جديد ميانه روی اندونزی يعنی
سوھارتوست.

روند صلح
عبارت »روند صلح« يک معنی
واژهای دارد که عبارت است از »روندی
که منجر به صلح شود« .ولی اين ھمان
مفھومی نيست که رسانهھا از آن ياد
می کنند .اصطالح»روند صلح« به
طوری که در رسانهھا به کار می رود
عبارت است از کاری که اياالتمتحده در
آن مقطع زمانی ،مشغول به انجام آن
است )و در اين باره نيز استثنايی وجود

ندارد( پس از نظر تعريف ،اياالت متحده
ھمواره پشتيبان»روند صلح« است.
نوآم چامسکی باز ھم به خبرنگارھا و
سخن
نويسنده ھايی که در ھنگام
رانی وی حضور داشتند گفت :سعی کنيد
در رسانهھای آمريکا عبارتی را بيابيد
که به ھر ترتيب ،ھر کجا که باشد ،به
گويد اياالتمتحده با روند صلح مخالف
بوده! ھرگز نمی توانيد چنين عبارتی را
پيدا کنيد! چامسکی در ادامه نتيجه
بررسی يکی از شرکت کنندگان سخن
رانی شھر سياتل را اعالم کرد :آن
شرکت کننده پايه اطالعاتی کامپيوتری
نيويورک تايمز را از سال  ١٩٨٠که
روند شروع شده است تا به آن روز
بررسی کرده و ھر مقاله ای را که در آن
واژه »روند صلح« درج بوده بيرون
کشيده است .چيزی حدود  ٩٠٠مقاله در
اين باره وجود داشته است .وی تالش
کرده بود که به بيند آيا موردی ھست که
در مقاله ای نوشته شده باشد که اياالت
متحده با روند صلح مخالفت کرده که
چيزی در ھيچ کدام از مقاالت نمی يابد.
بزرگ ترين کشورھای تاريخ ،گاھی
دست کم به صورت اتفاقی ھم که شده
باشد ،شايد از روند صلح حمايت نکرده
باشد ولی درمورد اياالت متحده اين امر
واقع نمیشود.
در حالی که در دھه  ١٩٨٠اياالت
متحده دست کم عامل اصلی در جلوگيری
از دو روند عمده صلح بوده است :يکی
در آمريکای مرکزی و ديگری در
خاورميانه! ولی محال است که اين
واقعيت ساده و روشن را در ھر کجای
رسانهھای عمده ی آمريکايی پيدا کنيد!
لزومی ندارد که با مدارک و شواھد برای
اثبات اين نکته به خود فشار آورد! اثبات
آن در مفھوم خود کلمات است .مثل اين
که به خواھيد يک آدم متاھل مجرد پيدا
کنيد! نيازی به تحقيق ندارد که آن را
اثبات کنيد ،چنين چيزی وجود ندارد!
نمی توانيد آمريکا را مخالف روند صلح
به دانيد ،چرا که روند صلح از نظر
تعريف ھمان است که آمريکا انجام
میدھد و اگر کسی با اياالت متحده
مخالفت کند ،در واقع با روند صلح
مخالفت کرده است!

دفاع

ميليتانت
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آيا تاکنون شنيده ايد که کشوری اقرار
کند که تجاوز کار است؟ به طور کلی
کشورھا به »دفاع« مشغولند! صرفنظر
از اين که چه می کنند .ھيتلر و مشاورين
او موضع خودشان را دفاعی میدانستند!
در حقيقت استدالل نازیھا از استدالل
اياالت متحده برای »در تنگنا گذاردن
اتحاد شوروی« قوی تر بود )نگاه کنيد به
ادبيات نازی( آنھا خود را در محاصره
ی اروپايیھا و ھم چنين مورد حمله ی
چکھا و لھستانی ھا می ديدند! )ھم چنين
بدھی عظيم معاھده ورسای برگرده آنھا
سنگينی میکرد( پس در نتيجه آن ھا با
ساختن آشويتس در برابر يھوديان از خود
دفاع کرده بودند و با حمله به
چکسلواکی در برابر چکھا از خود
دفاع کرده بودند! ھم چنين در برابر
لھستانی ھا و غيره .پس چرا اگر کسی
چنين چيزھايی به نويسد ،خواننده زحمت
خنديدن را ھم به خود نمی دھد اما در
مورد اياالت متحده چنين استدالل ھايی
پذيرفتنی است!
مورخان دست راستی در رسانهھای
آمريکا توضيح داده بودند» :ھنگامی که
به سابقه ديپلماسی آمريکا از جنگ
جھانی دوم به بعد نگاه می کنيد ،ھمه
ی تصميمات درباره ی چگونگی مھار
کردن اتحاد شوروی ،مانند مسابقات
تسليحاتی ،تنش زدايی و ھمه اين چيزھا،
بازتاب مالحظات داخلی بوده است!« اما
اسناد از طبقه بندی خارج شده و ساير
می کند که صرف
قراين نيز اثبات
ھزينه نظامی روشن متداول اياالت متحده
برای مديريت صنعتی است  :راھی است
که برای سودآوری اقتصادی جھت
سوداگری انتخاب کرده اند .برای مثال
نکتهای که به وضوح در يادداشت شماره
 ٦٨شورای امنيت ملی )يک سند جنگ
سرد( گفته میشود اين است که بدون
صرف ھزينه ھای نظامی ،اقتصاد
اياالتمتحده و سراسر جھان ھر دو رو
به سقوط خواھند رفت! و در نتيجه
توصيه می کند که ھزينه ھای نظامی در
اياالت متحده به ميزان وسيعی افزايش
يابد و عالوه برآن ،اتحاد شوروی درھم
شکسته شود) .اين درست پس از شکست
طرح مارشال بود .طرحی که به عنوان
يک طرح تشويق صادرات برای
سوداگران آمريکايی طراحی شده بود و
شکشت خورده بود .ھنوز ھيچ موفقيتی
در بازسازی اقتصادی اروپای غربی و
ژاپن حاصل نشده بود( در آن موضع،
U

U

صرف ھزينه نظامی تنھا راھی بود که
تصور می شد اياالت متحده به سر منزل
مقصود به رساند .به منزله ی موتوری
که رشد اقتصادی را پس از پايان رونق
زمان جنگ به حرکت درآورد و مانع آن
شود که اياالتمتحده دوباره به رکود
اقتصادی بازگردد! که به ھمين صورت
عمل کرد و به صورت شيوه ی مديريت
صنعتی ادامه يافت و يک انگيزه ی قوی
برای اقتصاد اياالت متحده شد .در نتيجه
ديديد که تصميمات آمريکا پس از جنگ
ناشی از مالحضات اقتصاد داخلی بوده
است.
جان لوييز گديس )مورخ دست راستی(
درباره ی دخالت نظامی آمريکا در اتحاد
شوروی می نويسد ھنگامی که
اياالتمتحده سعی میکرد دولت بلشويک
را با استفاده از زور سرنگون کند ،اين
حرکت نيز دفاعی و در جھت مھار کردن
صورت گرفته است .دخالت نظامی
سيزده دولت غربی در اتحاد شوروی در
 ١٩١٨يک عمل دفاعی بود .بلشويکھا
سرمايه داری غربی را به مبارزه خوانده
بودند و تنھا راھی که دولتھای غربی
می توانستند به کنند اين بود که به روسيه
نيرو به فرستند .در اين جا اين حمله،
دفاع خوانده می شود .کاری درواقع
پرزيدنت ويلسون انجام داد اين بود که از
دو راه از آمريکا دفاع کرد :با حمله به
روسيه به منظور جلوگيری از چالشی که
به کار انداختن
اعالم شده بود ،و با
برنامه ی »ترس از سرخ« در داخل
آمريکا و مبارزه سرکوب گرانه و
تبليغاتی دولت آمريکا در  ١٩١٩عليه
کمونيستھا که ھر دوی اين کار بخشی
از دخالت دفاعی بوده است!
اين داستان ھمواره ادامه داشته است:
چرا اياالتمتحده در  ١٩٨٤بايد از شر
ساندينيستھا در نيکاراگوئه خالص می
شد؟ اين که آن ھا برنامه ھای اجتماعی
در دست اجرا داشتند که در حال رسيدن
به موفقيت بود و اين برنامه مورد پسند
مردم آمريکای التين قرار می گرفت و
در نتيجه به دنبال ھمان اھداف است .اين
چيزی است که برنامه ريزان آمريکا آن
را نظريه دومينو يا »تھديد ناشی از يک
سرمشق خوب« می نامند که بر اساس
آن ،کل نظام مورد تسلط اياالتمتحده از
ھم پاشيده خواھد شد.
در ابتدای بحث نيز توضيح داده شد که
به سابقه ی سياسی ھر کشوری که نگاه
کنيد ،خواھيد ديد که ھر چه کرده اند جنبه

ی »دفاعی« داشته است! حتی اگر سابقه
ی کار چنگيزخان ھم در اخيتارمان بود.
اصطالحات مقاالت سياسی طوری طرح
شدهاند که مانع انديشيدن شوند! مانند
»روند صلح« »در تنگنا گذاردن«
»دفاع« و برگرديم به بحث واژه ی
»دفاع« .به دفاع اياالتمتحده از ويتنام
جنوبی نگاه کنيد :ھرگز در رسانهھای
آمريکا ديده نشده است که اعالم شود که
آمريکا از ويتنام جنوبی دفاع نمی کرد.
در حالی که واقعيت اين است که
اياالتمتحده از ويتنام جنوبی دفاع نمی
کرد ،بلکه به آن حمله کرده بود .ھنگامی
که گديس از نبرد دين بين فو )جايی که
فرانسویھا آخرين مقاومت خود را برای
حفظ کنترل استعماری خود بر ھندوچين(
سخن میگويد ،اين عمل را يک تالش
دفاعی می نامد .مک جرج بوندی در
کتاب خود راجع به تاريخ سيستم نظامی،
می گويد چگونه اياالت متحده نظريه
استفاده از سالح ھسته ای را در جھت
کمک به فرانسویھا برای حفظ موقعيت
خود در دينبينفو مطرح کرد! وی
میگويد که اياالتمتحده درباره کمک به
فرانسویھا در »دفاع« از ھندوچين فکر
می کرد! اما وی نمی گويد که دفاع در
برابر کی؟ ذکر آن بسيار ابلھانه خواھد
بود! آنھا از ھندوچين در برابر
ھندوچين دفاع می کردند! اما در رسانه
ھای اياالت متحده اين موضوع زير
سؤال نرفت! اگر کسی سعی کند از
»حمله«ی آمريکا به ويتنام جنوبی
صحبت کند ،ويراستارش تصور خواھد
کرد که او از مريخ آمده است ،چرا که
چنين چيزی در تاريخ وجود نداشته است!
از :نشر کارگری سوسياليستی

بحثی در مورد ضرورت
مارکسيزم
از ميان کامنت ھا در وبالگ دانشجويان
چپ دانشگاه اشرفی اصفھانی
H
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پنجشنبه  ٥ارديبھشت ١٣٨٧ساعت:
٢٣:٧
درود برشما! ولی ھشيار که آزموده را
آزمودن خطاست .بزرگترين اشتباه چپ
راديکال ايران اين بوده که مارکس و
غيره را بديده پيامبر مينگرد .می توان
سوسياليست راديکال بود و مارکسيست
نبود .بسياری سوسياليسم و مارکسيسم را
يکسان گرفتند و پس از ديدن نتايج عملی
غيرقابل دفاع مارگسيسم ،سوسياليسم را
ھم کنار گذاشتند .بعضی ھا ھم حاضر
نيستند حقايق ساده را ببينند و گند ترين
جوانب نظری و عملی مارکسيسم را
الپوشی می کنند چون جرات مستقل فکر
کردن را ندارند ...اول ايده آزادی وايده
عدالت را بايد روشن کرد بعد راه حل
عملی کردنشان را .مارکسيسم در اين
زمينه بسيار مغشوش است .گول حرف
ھای شيک را نبايد خورد .اعتماد به نفس
شرط اول است
درود برشما! ولی ھشيار که آزموده را
آزمودن خطاست .بزرگترين اشتباه چپ
راديکال ايران اين بوده که مارکس و
غيره را بديده پيامبر مينگرد .می توان
سوسياليست راديکال بود و مارکسيست
نبود .بسياری سوسياليسم و مارکسيسم را
يکسان گرفتند و پس از ديدن نتايج عملی
غيرقابل دفاع مارگسيسم ،سوسياليسم را
ھم کنار گذاشتند .بعضی ھا ھم حاضر
نيستند حقايق ساده را ببينند و گند ترين
جوانب نظری و عملی مارکسيسم را
الپوشی می کنند چون جرات مستقل فکر
کردن را ندارند ...اول ايده آزادی وايده
عدالت را بايد روشن کرد بعد راه حل
عملی کردنشان را .مارکسيسم در اين
زمينه بسيار مغشوش است .گول حرف
ھای شيک را نبايد خورد .اعتماد به نفس
شرط اول است
نويسنده :عابر سرخ
جمعه  ٦ارديبھشت ١٣٨٧ساعت١:٣٨ :
به "چيزی مثل آنارشيست"
دوست گرامی،
 -١ابتدا از شما خواھش ميکنم توضيح
بيشتری در مورد چيزی بدھيد که
آنارشيسم نيسيت بلکه مثل آن است .تا
کنون در تجربه خود تنھا "چيز" مثل
آنارشسم را رفرميسم ديده ام .به عبارت
ساده تر ،رفرميسم را وجه يا چھره ديگر
آنارشيسم ديده ام .اکنون سوالم از شما اين

١٥

 ١١خرداد  -١٣٨٧سال دوم
است که اين "چيز" آيا ھمان رفرميسم
نيست؟

جواب کوتاه:

 -٢شما ميگوئيد ...>> :و پس از ديدن
نتايج عملی غيرقابل دفاع مارگسيسم،
سوسياليسم را ھم کنار
گذاشتند <<.خواھش بعدی ام از شما اين
است که توضيح دھيد کدام يا کدامين
نتيجه عملی غير قابل دفاع از مارکسيسم
سراغ داريد .لطفا َ به ترتيب آنھا را ذکر
کنيد که مغشوش نشود تا بتوانيم يک به
يک به آنھا بپردازيم.

 .١رفرم يا انقالب به خودی خود شما را
در موضع بھتر تئوريک قرار نمی دھد؛
نتيجه اينھا مھم است .ديگر زمان
ترساندن با اين القاب گذشته  ...اينکه کدام
مناسب شرايط امروز است بحث مفصلی
ست ولی مايلم تاکييد کنم که ترس نبايد
انگيزه انتخاب روش رفرميستی باشد و
استيصال روانی ھم نقطه عزيمت خوبی
برای انقالبی گری نيست ...

 -٣شما ميگوئيد:

 .٢و  .٣وضع اسفبار اقتصاد در
شوروی ،چين ،کوبا ،و ساير کشورھای
به اصطالح سوسياليستی .نققض بديھی
ترين حقوق انسانی  ،کشتار فعله ای حتی
اپوزيسيون چب ،کيش شخصيت تھوع
آور در اين کشورھا که حتی حول
شخصی مثل حکمت ھم شکل گرفته ...
از جنبه تئوريک اينھا نتجه جبرگرايی
تاريخی ومکانيکی )بخصوص ج ١
کاپيتال( و رد کودکانه علم اخالق )به
خصوصی در ايدئوژی آلمانی( و عدم
توجه بھت آور به رويکرد روانشناسانه
ميياشد.

>> ...و گند ترين جوانب نظری و عملی
مارکسيسم را الپوشی می کنند<<
باز دوباره خواھشم اين است که چند
مورد از به قول خودتان "گندترين
جوانب نظری و عملی مارکسيسم" را
توضيح دھيد .مواردی که جنبه نظری و
ھمچنين جنبه عملی داشته باشد و ترجيحا َ
ھمانھايی باشند که تصور ميکنيد الپوشی
شده اند.
 -٤شما نوشته ايد:
>> اول ايده آزادی وايده عدالت را بايد
روشن کرد بعد راه حل عملی کردنشان
را .مارکسيسم در اين زمينه بسيار
مغشوش است<<.
در اينجا پرسش اين است که "چيزی مثل
آنارشيسم و يا حتی خود آنارشيسم "ايده
آزادی و ايده عدالت " را چگونه روشن
کرده است به طوريکه نه بسيار بلکه
حتی اندکی ھم مغشوش نباشد و اينکه اين
ايده ھا را چگونه عملی کرده و يا اصالَ
عملی کرده است يا خير؟
با پاسخ شما به اين پرسش ھا وارد دور
بعدی بحث پيرامون اين موضوعات
خواھيم شد و حدس ميزنم خيلی خيلی
زود متوجه شويم که کدام گرايش در
تاريخ گند زده است و مغشوش بوده است
و  ...مارکسيسم يا آنارشيسم و امثال آن.
با تشکر از توجه شما
نويسنده :چيزی مثل آنارشيست
جمعه  ٦ارديبھشت ١٣٨٧ساعت٤:٤٥ :
با درود به شما عابر سرخ!

 .۴آنارشيسم ھم گند زياد زده  ،بعضی ھا
حتی ليبرتاريانيست شدھاند .ولی از نظر
تاريخی کم زير بار زور رفته اند ،مثال
در کرونشتاد  ...گند مارکسيم از مفھوم
آزادی در آن سرچشمه ميگيرد .گند کم بو
تر بخشی از آنھا از درک ساده لوحانه از
طبيعت انسان ...
پيروز باشيد
نويسنده :عابر سرخ
جمعه  ٦ارديبھشت ١٣٨٧ساعت٩:٥٦ :
به "چيزی مثل آنارشيست"
قبل از ھرچيز بايد بگويم که "نقد" شما
سر سوزنی از يک نقد ليبرالی به
مارکسيسم فراتر نرفته است ) .بخصوص
در مورد کرونشتات( .ممکن است بگويئد
خوب چه اشکالی دارد که يک نقد ليبرالی
باشد؟ آنگاه خواھم گفت؛ اشکالش در
اينجاست که مکتب ليبراليسم خود
موضوع مبارزه انقالبی است .ليبراليسم
ھمانچيزی است که با اتکا به متدولوژی
مارکسيستی بايد نقد شود ) که ميشود ( و
با آن نبرد انقالبی شود ) که ميشود( تا
نھايتا َ کامالَ نابود شود ) که خواھد شد(.
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در نتيجه شما با اتکا به مکتبی که خود
موضوع نقد و مبارزه مارکسيست ھا
است به نقد مارکسيسم می نشينيد و اين
خود ھمانچيزی است که از نظر
مارکسيست ھا مفروض نيست و بايد به
زير کشيده شود.

 ١١خرداد  -١٣٨٧سال دوم
>> اينکه کدام مناسب شرايط امروز
است بحث مفصلی ست ولی مايلم تاکييد
کنم که ترس نبايد انگيزه انتخاب روش
رفرميستی باشد و استيصال روانی ھم
نقطه عزيمت خوبی برای انقالبی گری
نيست << ...

شما نوشته ايد :
>>  .١رفرم يا انقالب به خودی خود
شما را در موضع بھتر تئوريک قرار
نمی دھد؛ نتيجه اينھا مھم است .ديگر
زمان ترساندن با اين القاب گذشته<<
َ
اوال؛ چرا فکر ميکنيد انقالب ) حتی در
تئوری( ما را در موضع بھتری قرار
نميدھد!؟ ھمه تالش ھای ھمه جناح ھای
سرمايه داری )بخصوص ليبراليسم( در
ھمه جھان و ھمه تاريخ سرمايه داری
عبارت است از پيروز شدن در جدال با
تئوری انقالب و در تقابل با مارکسيسم.
ھر يک جايزه نوبل و امثالھم ،ھر يک
بخش از سمينار ھا و مجالس و انتشار
کتب و ھنر و فلسفه و سياست و ...جھان
موجود مستقيما َ و در ماھيت در تالش
برای شکست دادن مارکسيسم ) ابتدا در
تئوری( است و آنوقت شما ميگوئيد اين
مورد نميتواند ما را در موضع بھتر قرار
دھد!؟ پس موضع بھتر ما از چه چيز
ريشه ميگيرد که شما و ھمه موارد فوق
سخت در مقابل آن "موضع" ميگيريد؟ از
اين گذشته؛ آيا تالش شما برای اتخاذ
مواضعتان ريشه در بھتر بودن وضعيت
"تئوريک" دارد و يا از ورشکستگی
تئوريک ريشه ميگيرد؟

شما ميتوانيد بحث ھای مفصلی برای
انتخاب مناسبت رفرم يا انقالب در
شرايط امروز و يا ھمه شرايط در جامعه
طبقاتی داشته باشيد اما گارنتی ميکنم که
ھرگز قادر نخواھيد بود با ھر ميزان
بحث مفصل يا ناقص و در ھر شرايطی
در جامعه طبقاتی ،رفرم را جايگزين
انقالب کنيد ) .حتی با يک "انقالب" ھم
نخواھيد توانست به چنين ھدفی برسيد!(
در نتيجه شما در اين مورد تنھا ميتوانيد
"بحث مفصل" بر سر مفصل بودن
مباحث رفرم يا انقالب کنيد و نه بيشتر از
اين.

َ
ثانيا؛ کدام تئوری را ميتوانيد معرفی کنيد
که در ھمان حد تئوری ) پراتيک
پيشکش( بتواند از تئوری مارکسيستی
وانقالب ) و نه رفرم و رفرميستی( سر
تر باشد .شما و ھمه ليبرال ھای تاريخ
کدام کتابی را ميتوانيد معرفی کنيد که
حتی از دور قابل مقايسه باشد با مانيفست
کمونيست که توسط مارکس  ٢٩و انگلس
 ٢٧ساله بيشتر از  ١٦٠سال پيش نوشته
شده است؟ ھمه واکنشات ضد مارکسيست
ھا به مارکسيسم تنھا نظارت بر عجز در
ھمين مورد دارد که قادر به رودرويی
تئوريک ) پراتيک که جای خود دارد( با
مارکسيسم نيستند.

و اما در مورد استيصال و قرار دادن آن
به عنوان نقطه عزيمت برای انقالب؛
محترمانه به عرض ميرسانم که موضوع
پراتيک طبقاتی انقالب است و اين
موضوع درجه بااليی از شجاعت را
طلب ميکند .ھمه روند رسيدن به اين
مقطع و اين حد از آگاھی ،روندی است
که معموالَ استيصال و درماندگی در آن
دست باال را دارد ،زمينه حيات رفرميسم
درست در ھمين دوره است .در نتيجه
رفرميسم انعکاسی از استيصال و
درماندگی برای برون رفت از شرايط
موجود است .برعکس ،برداشتن تيغ
جراحی انقالب ،عالوه بر غلبه بر ترس
و استيصال ،غالب بودن گزينه انقالب را
توضيح ميدھد .اتفاقا َ من نيز مايلم تاکيد
کنم که تنھا ترس از وقوع انقالب عامل
پيدايش رفرميسم ميشود و رفرميسم در
واقع بيان ترسناک دوری جستن از
انقالب است .رفرميسم نوعی خودکشی
از ترس مرگ است .اما نقطه عزيمت
انقالب نه "استيصال روانی" بلکه
پراتيک انقالبی روزمره و نبرد ھر
لحظه کار عليه سرمايه است .مرحله
تکاملی اين نبرد است که به انقالب منجر
ميشود و انقالب نه استصال روانی که
"انقالب جشن توده ھا است" )مارکس(.

شما نوشته ايد:

شما ميگوئيد:
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>> .٢و  .٣وضع اسفبار اقتصاد در
شوروی ،چين ،کوبا ،و ساير کشورھای
به اصطالح سوسياليستی .نققض بديھی
ترين حقوق انسانی  ،کشتار فعله ای حتی
اپوزيسيون چب ،کيش شخصيت تھوع
آور در اين کشورھا که حتی حول
شخصی مثل حکمت ھم شکل گرفته ...
از جنبه تئوريک اينھا نتجه جبرگرايی
تاريخی ومکانيکی )بخصوص ج ١
کاپيتال( و رد کودکانه علم اخالق )به
خصوصی در ايدئوژی آلمانی( و عدم
توجه بھت آور به رويکرد روانشناسانه
ميياشد<<.
اوالَ کشورھای "به اصطالح
سوسياليستی" با کشور ھای سوسياليستی
بسيار متفاوت است .اکنون بايد دانست که
شما در نقد کشور ھای "به اصطالح
سوسياليستی" سوسياليسم را نقد ميکنيد و
يا با رجوع به يک کشور سوسياليستی که
در آن ھيچ عنصری از جامعه کھن يافت
نشود؟
چنين سوسياليسمی تا کنون در تاريخ بشر
به ثبت نرسيده است .ھر نقدی به ھر
"کشور سوسياليستی" در قدم اول نقد به
تعريف ھای خود ساخته سوسياليسم در
يک کشور ) نظير سوسياليسم واقعا َ
موجود استالينيستی و ديگاه منصور
حکمت که کمونيسم را از فردای انقالب
در جامعه مستقر ميسازد ( است.
َ
ثانيا؛ جدال اصلی با بورکراسی حاکم در
ھمه کشورھايی که ازنظر شما
سوسياليستی معرفی شده تا به راحتی
قابل نقد شود ،توسط خود مارکسيست ھا
صورت گرفته و ھزاران قربانی و کشته
در اين مسير نيز داشته است .اين نبرد در
سطح جھانی ابتدا توسط کارل مارکس با
ھمه انواع سوسياليسم تخيلی صورت
گرفته و سپس توسط لنين در تقابل با
رفرميسم و اکونوميسم تداوم پيدا کرد و
سالھا توسط تروتسکی و گرايش
تروتسکيستی عليه استالينيسم و جلوه ھای
ديگر آن نظير مائوئيسم ادامه پيدا کرده و
اکنون نيز تداوم دارد.
با تعريف مارکسيستی از جامعه
سوسياليستی و فرايند ساختن ساختمان آن
بايد گفت تا کنون انقالب سوسياليستی رخ
داده است اما جامعه سوسياليستی شکل
نگرفته است .اصوالَ سوسياليسم نميتواند
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در حوزه ملی يک کشور و يک شھر بنا
شود .ساختن ساختمان سوسياليسم يک
روند جھانی است و نميتواند تنھا در يک
کشور به سرانجام برسد .در نتيجه انقالب
سوسياليستی در ضعيف ترين حلقه
سرمايه داری جھانی رخ خواھد داد و
گسست با نظام کھن ميتواند از ھمان حلقه
آغاز شود اما آغاز گسست از نظام کھن
ھمان رسيدن به سوسياليسم نيست.
ليبراليسم عادت کرده است مرده فلک کند
تا برای زنده ھا عبرت شود!!
اينجا موضوع مھم اين است.
َ
ثالثا؛ مگر ھر يک به يک نارسايی ھای
موجود ،فقر و گرسنگی و بی خانمانی و
بی کاری و نابودی محيط زيست و در
يک کالم خطر انقراض بشريت در
جوامع سوسياليستی صورت گرفته
است!؟ اين شعبده بازی ھای ليبراليستی
مانند تف سر بااليی است که بر پيشانی
خود ليبراليسم فرود ميايد .ھمه نارسايی
ھای موجود در نزديک و دور افتاده
ترين کشورھای جھان در جامعه سرمايه
داری رخ ميدھد و چون وقوع انقالبات
برای بيرون رفتن از اين کثافات ،تا کنون
و با تالش ھای سرمايه داری با شکست
روبرو شده است نميتوان به نتيجه " گند
مارکسيسم" و تداوم کثافات سرمايه داری
رسيد .اين انقالبات ھمه گی خود
محصول گنديگی نظام موجود است) با يا
بی حضور مارکسيسم( است .مارکسيسم
علم رھا شدن از اين گنديدگی است.
ليبراليسم عدم موفقيت تا کنونی انقالبات
را بيان ميکند تا گنديگی را ابدی و
توجيح پذير کند .مارکسيست ھا با تئوری
ھای قوی خود به ريش ليبراليسم گنديده
تر از نظام موجود ميخندد .رشد روز
افزون گرايشات سوسياليستی ) به جای
اصالح طلبی و ليبراليستی( گواه عينی
اين مدعا است.
با تشکر از توجه شما

سخنرانی النور مارکس در
نخستين روز جھانی کارگر
ھايد پارک لندن ،چھارم مه ١٨٩٠
ما نيامده ايم که برای احزاب سياسی
کاری يا فعاليتی انجام دھيم ،بلکه ما
به اين جا آمده ايم برای دفاع طبقه ی

١٧

 ١١خرداد  -١٣٨٧سال دوم

کارگر از خودش ،برای مطالبه ی
حقوق خودش .می توانم به ياد آورم
زمانی که ما بيش از ده دوازده نفر
نبوديم و به ھايد پارک برای مطالبه
ی قانون ھشت ساعت کار آمديم ،اما
آن ده دوازده نفر به صدھا نفر
افزايش يافت و صدھا نفر به ھزاران
نفر بدل گشتند ،تا زمانی که امروز
اين تظاھرات با شکوه را ،که سراسر
پارک را در بر گرفته در مقابل داريم.
ما رو در روی تجمع ديگری ايستاده
ايم اما من خوشحالم که می بينم توده
ھای عظيمی از مردم در طرف ما
ھستند .آن ھايی که از ميان ما ،با
نگرانی به اعتصاب کارگران بارانداز
و به ويژه کارگران کارخانه ی گاز
رفته اند ،مردان ،زنان و کودکانی را
ديده اند که پيرامون ما را می گيرند،
اعتصابات به ميزان کافی تشديد شده
و ما مصمم شده ايم که ھشت ساعت
کار در روز را از طريق به تصويب
رساندن قانونی آن تضمين کنيم؛ اگر
ما چنين عمل نکنيم ،در اولين فرصت
چنين دستاورد و امتيازی را از ما پس
خواھند گرفت و آن گاه ]اگر پيروز
نشويم[ ما بايد تنھا خود را مقصر
بدانيم .در بعد از ظھر امروز ،در اين
پارک ،مردی است که آقای گلدستون
او را يک بار به زندان انداخته –
مايکل داويت؛ ولی آقای گلدستون
امروز بھترين روابط را با او دارد.
شما فکر می کنيد که دليل اين تغيير
چه بوده است؟ چرا حزب ليبرال
بسيار ناگھانی به يک حکومت ملی
تغيير يافته است؟ بسيار ساده به اين
دليل که مردم ايرلند ھشتاد عضو به
مجلس عوام فرستاده است تا از
محافظه کاران دفاع کنند؛ به ھمين
طريق ما می بايست اين ليبرال ھا و
راديکال ھا را اگر با برنامه ی ما
مخالفت کردند ،بيرون بيندازيم.
امروز من نه تنھا به عنوان يک فعال
اتحاديه ی صنفی ،بلکه به عنوان يک
سوسياليست صحبت می کنم.
سوسياليست ھا معتقدند که اولين و
مھم ترين قدمی که بايد برداشته شود،
مطالبه ی ھشت ساعت کار در روز
است ،اما ھدف و آرمان ما رسيدن به

دورانی است که در آن طبقه ای برای
تأييد و حمايت دو طبقه ی ديگر وجود
نداشته باشد ،آشکار است
که بيکاری در آن دوران ،بيکاری
وجود نخواھد داشت .اما اين پايان کار
نيست بلکه آغاز مبارزه است؛ تنھا
اين کافی نيست که برای خواستار
شدن ھشت ساعت کار در روز به اين
جا بياييم و تظاھراتی برگزار کنيم .ما
نبايد به مانند مسيحيان شش روز ھفته
را به گناه کردن بپردازيم و در روز
ھفتم به کليسا برويم ،ما می بايست به
طور روزمره و دائمی از ھدف و
آرمانمان صحبت کنيم ،بايد مردان و
به ويژه زنانی را که می بينيم برای
پيوستن به مبارزه ی مشترکمان آماده
کنيم.
"برخيزيد چونان شيری که از خواب
نيم روز اش سر بر می گيرد
در شماری شکست ناپذير
زنجيرھای تان را به مانند شبنم ھايی
بر زمين بريزيد
چرا که در ھنگامه ی خواب تان بر
شما فرو ريخته اند –
ما بيشمارانيم – آنان ناچيزان اند"
گروه ترجمه ی ميليتانت
منبع :النور مارکس ،جلد دوم ،ايوان
کاپ ،پانتئون١٩٧٦ ،
برگرفته از Marxist.com

شبکه ھمبستگی کارگری
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حمايت فعاالن کارگری بريتانيا از کارگران
نيشکر ھفت تپه

*************

حمايت بين المللی از کارگران
نيشکر ھفت تپه شوش
سرکوب و دستگيری کارگران قطع بايد گردد

حمايت فعاالن کارگری دانمارک از
کارگران ھفت تپه

جرمی ديير  -دبير سراسری اتحاديه
سراسری روزنامه نگاران بريتانيا از
کارگران ھقت تپه حمايت کرد
*************
از ھفته ھمبستگی با کارگران ايران
حمايت می کنيم -شبکه ھمبستگی
کارگری

 Lasse Bertelserالسه برتلسر
عضو ھيئت اجرائيه بين المللی اتحاديه
کارگری نقاشان کپنھاک در دانمارک

شبکه ھمبستگی کارگری از تمام سازمان
ھای بين المللی درخواست می کند که در
اکسيون ھای  ٣١مه  ٨ -جون ٢٠٠٨
شرکت فعال کنند .
*************

*************
حمايت بين المللی
کلوديو بلوتی عضو ھيئت
اجراتيه حزب کمونيست ايتاليا از
کارگران ھقت تپه حمايت کرد

حمايت فعاالن کارگری ونزوئال از
کارگران ھفت تپه و محکوميت سرکوب
ھا

*************
حمايت فعاالن کارگری ايتاليا از کارگران
ھفت تپه و محکوميت سرکوب ھا

*************

*************
حمايت سنديکای کارگری مکزيک
Luis Enrique Barrios, Comité de
Trabajadores en Defensa de los
Sindicatos, Cotdesi

حمايت اتحاديه ی کارگران متحد صنايع
غذايی و نانوايی ھا )با سی ھزار عضو
در انگليس و ايرلند( از ھمکارانمان در
مبارزه ی کارخانه ی نيشکر ھفت تپه
در ايران را اعالم می کنم .ما ھمگی از
شجاعت آنان در مبارز برای دستمزد
ھای معوقه ،دفاع از شرايط کار و نيز
موقعيت شغلی خود حمايت می کنيم.
ھمانطور که تشکيل سازمان ھای اتحاديه
ھای مستقل حق بينيادی بشر در سرتاسر
جھان است ،کارگران شجاع کارخانه ی
نيشکر ھفت تپه شايسته ی حمايت کامل
ما ھستند
جو مارينو
دبير کل اتحاديه ی کارگران متحد صنايع
غذايی و نانوايی ھا

*************
Services, Industrial,
Professional and Technical
Union (SIPTU) member
اتحاديه فوق از کارگران ھفت تپه حمايت
کرده است
David Norris, Irish Senator, has
supported the Haft Tapeh
workers
دويد نوريس سناتور ايرلند از کارگران
ھفت تپه حمايت کرده است
*************

شبکه ھمبستگی کارگری سه اطالعيه به
زبان انگليسی خطاب به اتحاديه ھای
کارگری بين المللی انتشار داده است.
حمايت ھای کارگری ادامه خواھند
داشت.

*************
*************
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گزارشی از جلسه ی اتحاديه
روزنامه نگاران بريتانيا
دو تن از نمايندگان »شبکه ی ھمبستگی
کارگری« در جلسه ی ماه آوريل برای
گزارش وضعيت ِ رودرروی فعالين
سنديکايی و ھمچنين فعاالن کارگری در
ايران حاضر شدند .به ويژه آنان در جلسه
ی ما حضور داشتند تا به ما فرصت
دانستن شرايط پيش ِ روی روزنامه
نگاران تحت نظارت و کنترل رژيم حاکم
بر ايران بدھند .آن چه که آنان گفتند ھمه
ی تصورات پيشين ما را دگرگون
ساخت .بسياری از روزنامه نگاران در
خطر ھستند ،سرکوب می شوند ،دستگير
و زندانی می گردند و حتی برای برخی
ھم بدتر از اين ھا پيش از آمده است.
موردی که توسط سخنگويان شبکه ی
ھمبستگی کارگری برجسته شد ،پرونده
ی عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد
بود که از جوالی گذشته به اعدام محکوم
شده است .جرمی که به دروغ به او
نسبت داده اند "جاسوسی" است .عدنان
حسن پور در آغار سال  ٢٠٠٧دستگير
شد ،به شکلی معمول و مرسوم در ايران
از ديدار خانواده و حتی وکاليش محروم
بود .پتيشنی در اعتراض به اين موضوع
را می توان در وب سايت »گزارشگران
بدون مرز« يافت.
موضوع ديگر ،پرونده ی يعقوب
ميرنھاد ،روزنامه نگار و دبير جوانان
سازمان غير دولتی صدای عدالت است.
ھيچ جزئيات دقيقی از اين پرونده تا کنون
منتشر نشده است و حتی در جلسه ی
محاکمه ی وی ،خانواده و وکاليش اجازه
ی حضور نداشتند و حتی به او فرصت
دفاع نيز داده نشد و در پايان جلسه نيز به
اعدام محکوم گرديد .آخرين باری که
خانواده ی او موفق به مالقات اش شدند
در دسامبر و در زندان زاھدان بود که به
وضوح می توان آثار شکنجه را در او
ديده بودند.
متأسفانه نمايندگان شبکه ی ھمبستگی
کارگری به ما گفتند که اين نمونه ھا تنھا
بخش کوچکی از انبوه واقعيات وحشتناک
و تلخ است .گزارش سال ) ٢٠٠٧آی-
اس-اف( مسائل زير را در رابطه با
ايران متذکر شده است" :دوازده نفر از
روزنامه نگاران در سال  ٢٠٠٦و به
دليل نقد به قدرت حاکمه دستگير شدند،
برخی از آنان در زندان ھای مخفی ،در
وضعيتی دشوار وبدون دسترسی به وکيل
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نگاه داشته شدند .تعداد کمتری از
روزنامه نگاران در زندان ھستند ولی
برخی ھم ھدف پروسه ی بی انتھای
قضايی و تھديدات روزانه در مورد شغل
شان قرار گرفتند.
"از زمان به قدرت رسيدن رئيس جمھور
ماورای محافظه کار محمود احمدی نژاد
به ھمراه گروھی از فرماندھان سابق
سپاه پاسداران و مقامات سابق اطالعاتی
 امنيتی در آگوست  ٢٠٠٥ميزان کنترلو سخت گيری بر روزنامه نگاران به
شدت افزايش يافته است .در سال ٢٠٠٦
سی و شش روزنامه نگار دستگير شدند،
دوازده روزنامه نيز تعطيل شد ...بسياری
از روزنامه نگاران نيز در مکان ھای
مخفی نگھداری می شوند که از ھر گونه
حقوق ابتدايی نيز محروم اند ".مسائل از
آن پس نشانه ای مبنی بر بھبودی اوضاع
ديده نمی شود .شبکه ی ھمبستگی
کارگری در ميان فعالين اپوزيسيون،
رھبران و کارگران تبعيدی ايرانی
نگرشی را شکل داد که بر پايه ی آن
فعالين و گروه ھای گوناگون با عقايد
متفاوت ،کمپينی را در دفاع از موج نوين
مبارزات و فعاليت ھای جنبش کارگری
ايران آغاز کردند.
شبکه ی ھمبستگی کارگری در  ١٥ماه
مه  ٢٠٠١شروع به فعاليت کرد .و
درگير دفاع از کميته ھای مستقل و
مختلف کارگری در ايران شده است که
شامل حمايت از کميته ھای پيگيری،
ھماھنگی ،اتحاد کميته ھای کارگری و
شورای تشکل ھا و فعالين کارگری می
باشد.
آنان برای دفاع از حق اعتصاب
کارگران ،برای دفاع از حق تأسيس
سنديکاھای کارگری مستقل و حق داشتن
نمايندگان حقيقی فعاليت می کنند .کمپين
شبکه ی ھمبستگی کارگری ھمچنين
شامل دفاع از دستگير شدگان سقز،
کارگران ايران خودرو ،کارگران
سنديکای شرکت واحد تھران و رھبرشان
منصور اسالو می باشد.
نشريه» :بای الينز« شماره ٦٥؛ جون –
جوالی ٢٠٠٨
ترجمه از :مزدک

)بخش(٩

فصل دوم
تکامل نظام جامعه سرمايه داری
ک و
بين مؤسسات کوچ
کوچک
ب -مبارزه بين
بزرگ در بخش کشاورزی.
ھمان مبارزه ای که در سيستم سرمايه
داری در بخش صنعتی بين مؤسسات
کوچک و بزرگ وجود دارد ،در بخش
کشاورزی نيز صورت می گيرد ،مالکی
که اقتصادش را عينا ً ھمان طور اداره
می کند که سرمايه دار کارخانه اش را،
دھقانان بزرگ زالو صفت ،دھقانان
ميانه -دھقانان فقير ،که اغلب خود نزد
زمين داران و دھقانان بزرگ يک کار
فرعی انجام می دھند و نيز دھقانان برده
ھمه درست مثل وضع سرمايه دار
بزرگ ،صاحب کارگاه متوسط ،صنعت
گر ،کارگر خانگی و کارگر مزدور در
صنايع است .در ده نيز مانند شھر
مالکيت بزرگ وضعش از مالکيت
کوچک بھتر است.
مالک بزرگ قادر به تھيه وسايل خوب
تکنيکی است ،ماشين ھای کشاورزی
)مثل شخم زن الکتريکی و بخاری،
ماشين درو غله و علف ،ماشين جمع
آوری محصول و تخم پاشی و ماشين
خرمن کوبی و غيره( که دھقانان کوچک
و ميانه حال اکثراً به آن ھا ھيچ گونه
دسترسی ندارند ،ھمان طور که کار
گذاشتن ماشين گران قيمت در کارگاه
کوچک يک صنعت گر در يک کارگاه
صنعتی کوچک بی مورد است )زيرا
پولی برای خريد آن موجود نيست ،و با
صرفه ھم نمی باشد( به ھمان ترتيب ھم
برای دھقانان کوچک ميسر نيست که
ماشين شخم زنی بخاری بخرند و ثمری
ھم ندارد .برای بھره برداری از يک
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چنين ماشين مرغوبی مقدار زيادی زمين
الزم است ،نه يک تکه زمين کوچک که
به سختی قادر به تأمين غذای يک مرغ
است.
بھره برداری کامل از ماشين و دستگاه
ھای فنی بستگی به مقدار زمين دارد،
يک خيش اسبی وقتی با صرفه است که
حداقل  ٣٠ھکتار زمين موجود باشد .يک
ماشين چمن زنی و خرمن کوبی با ٧٠
ھکتار زمين ،ماشين بخار خرمن کوبی با
 ٢٥٠ھکتار و باالخره يک خيش بخاری
با  ١٠٠٠ھکتار زمين مقرون به صرفه
است .در اين اواخر برای آماده کردن
زمين از ماشين ھای الکتريکی استفاده
می شود که آن ھا نيز فقط در مؤسسه
بزرگ قابل استفاده اند.
آبياری زمين ،خشک کردن باطالق ھا،
درناژ )کار گذاردن لوله برای کشيدن آب
اضافی( ،ساختن شبکه ھای آبياری و
غيره نيز از اموری است که اغلب فقط
برای مالک بزرگ امکان دارد.
کشاورزی بزرگ در زمينه وسائل،
مصالح ،نيروی کار ،تأمين روشنائی و
گرما و غيره نيز عينا ً مثل سرمايه بزرگ
صرفه جوئی می کند.
در مزارع بزرگ در ھر دسياتين
) ١/٠٩٢٥ھکتار -مترجم( مقدار
حصاربندی کم تر است و مقدار کم
تری دانه از بين می رود .به عالوه مالک
بزرگ می تواند دھقانان آزموده استخدام
کند و اقتصادش را بر اساس کليه موازين
علمی اداره نمايد .در زمينه دادوستد و
گرفتن اعتبار نيز ھمان نحوه موجود در
بخش صنعتی جريان دارد :سرمايه دار
بزرگ وضع بازار را بھتر می شناسد،
می تواند منتظر بماند ،می تواند تمام
اجناس مورد نيازش را ارزان تر بخرد و
می داند چگونه گران تر بفروشد .برای
سرمايه دار کوچک فقط يک راه باقی می
ماند :با تمام نيرو مبارزه کند .مالک
کوچک زمين خود را فقط از طريق
ازدياد کار و تقليل مايحتاجش ،نيمه
گرسنه سرپا نگه می دارد .او تنھا از اين
طريق می تواند تحت حاکميت سرمايه
داری ابراز وجود کند ،فقر و تنگدستی او
با پرداخت ماليات ھای سنگين تسريع می
شود .دولت سرمايه داری بار سنگين به
دوش مالک کوچک می گذارد ،کافی
است به خاطر بياوريم که ماليات ھای
تزاری چه مفھومی برای دھقانان کوچک
داشت "ھمه چيز را به فروش ولی
ماليات را بپرداز".
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به طور کلی می توان گفت که توليد
کوچک در کشاورزی ،قدرت مقاومتش
خيلی بيش تر است تا در صنايع .در
شھرھا سرمايه داران کوچک و پيشه
وران تقريبا ً به سرعت رو به انھدام می
روند ،در حالی که اقتصاد دھقانی در
روستا درتمام کشورھا روی پايه ھای
محکم تری قرار دارد .با اين وصف در
اين جا ھم پروسه فقر اکثريت مردم ادامه
دارد .منتھا در دھات بان روشنی به چشم
نمی خورد .گاھی يک اقتصاد برحسب
مقدار زمينش آن قدرھا بزرگ به نظر
نمی رسد ،ولی در عمل خيلی بزرگ
است ،با سرمايه زيادی مجھز شده و
مقدار زيادی کارگر دارد )اين موضوع
به خصوص در مورد باغبانان حوالی
شھرھای بزرگ به خوبی صدق می
کند(.
بعضی اوقات برعکس چنين به نظر می
آيد که گويا در برابر ما تعداد زيادی
دھقانان کوچک و مستقل قرار دارند،
حال آن که در واقع تقريبا ً تمام آن ھا
کارگرھای مزدوری ھستند که يا در
ملک مجاور استخدام شده اند و حقوقی
می گيرند ،يا کارگران موسمی ھستند و
يا به سوی شھرھا سرازير می شوند.
سرنوشت دھقانان در کليه کشورھا عينا ً
مثل صنعت گران و کارگران خانگی
است .عده قليلی از آنان به رباخواران
خونخوار تبديل می شوند )صاحبان
اراضی ،رباخوارانی که تدريجا ً دارائی
خود را بيش تر می کنند( ،قسمت ديگر
يا مقاومت می کند و يا به کلی از بين می
رود )ابتدا گاو و سپس اسب خود را می
فروشند و به دھقانان بدون چھارپا تبديل
می شوند ،بعد ھم تکه زمين خود را از
دست می دھند و باالخره يا برای ھميشه
به شھر پناه می برند و به کارگر مزدور
تبديل می گردند و يا به صورت دھقان
برده و بی چيز در می آيند .دھقانان
بدون چھارپا کارگر مزدور می شوند و
رباخوار خونخوار که کارگر دارد يا به
مالک بزرگ و يا به سرمايه دار تبديل
می گردد.
بدين ترتيب در بخش کشاورزی مقادير
زيادی زمين ،ابزار ،ماشين آالت و
احشام به تملک مشتی مالکين بزرگ
سرمايه دار در می آيد و ميليون ھا
کارگر برای آن ھا کار می کنند .ميليون
ھا دھقان وابسته به اين عده قليل می
شوند.

در آمريکا که سرمايه از ھر جای ديگر
تکامل يافته تر است مزارع بزرگی
وجود دارد که در آن ھا درست مثل يک
کارخانه کار می شود .در اين امالک مثل
کارخانه ھا فقط يک محصول معين توليد
می شود ،مزارع بسيار بزرگی وجود
دارد که فقط مخصوص باغ ھای توت و
يا درختان ميوه است و در کنار آن
مزارعی فقط مختص تربيت طيور ،در
جاھائی که گندم کاشته شده است کار با
ماشين انجام می گيرد .خيلی از رشته
ھای توليد کشاورزی در دست عده قليلی
جمع شده .برای مثال در آن جا يک
"سلطان مرغ" وجود دارد )سرمايه داری
که تقريبا ً تمام محصوالت جوجه در
دستش جمع شده است( ،يا يک "سلطان
تخم مرغ" و غيره.

ادامه دارد

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

نظرات و پيشنھادات خود را درباره
ی مقاالت نشريه برای ما بنويسيد.
نشريه ميليتانت حداقل  ١٠شماره
در سال انتشار می يابد

