ميليتانت
نشريه يی برای جنبش دانشجويی ايران

 ٤تير  - ١٣٨٦سال اول -شماره ٤

 ١٨تير ماه فرا می رسد :چه بايد کرد؟
با نزديک شدن  ١٨تيرماه مسئوالن دولتی ھمانند سال ھای پيش
دست به تدارکات زده و ياران ما در پلی تکني+ک را دس+تگير و
روانه اوين کرده ان+د .روش+ن اس+ت ک+ه دس+تگيری ھ+ای اخي+ر و
ارع++اب دانش++جويان ب++ه چ++ه منظ++وری س++ازمان م++ی ياب++د .عل++ت
اص++لی آن ايج++اد ج++و رع++ب و وحش++تی اس++ت ک++ه از برگ++زاری
مراسم موفقيت آميز  ١٨تير جلوگيری کند.
در مقاب++ل؛ م++ا دانش++جويان تنھ++ا ي++ک راه در مقاب++ل خ++ود داري++م:
اتحاد و سازمان دھی ھرچه متشکل ت+ر  ١٨تي+ر .ب+رای ت+دارک
سازماندھی بررسی و بکار گيری درس ھ+ای  ١٨تي+ر ١٣٧٨
ضروری است.
ادامه در صفحه ٢

ويژه نامه بمناسبت چھاردھم ژوئن ،سالروز تولد »چه گوارا«

مطالب اين شماره :

صفحه ٣
سفر دانيل اورتگا به تھران
صفحه ٥
ونزوئال :احتکار و سوسياليسم
صفحه ٨
حمله به کارگران برزيل
صفحه ٨
اشغال کارخانه در برزيل
صفحه ٨
مصاحبه با ژاک مورو
صفحه١١
يادداشت ھای انتقادی چه گوارا
صفحه ١٢
چه گوارا و تداوم مارکسيزم
ّ
صفحه ١٦
طب انقالبی )چه گوارا(
اخراج از حزب کمونيست شوروی صفحه ٢٠
صفحه ٢٣
پرولتاريا و انقالب )تروتسکی(
صفحه ٢٤
مبارزه با سنديکاليسم
صفحه ٢٥
در باره »چپ«
چرا نبايد مارکسيست لنينست بود؟ صفحه ٢٦
صفحه ٢٨
پاسخ به نامه ھا

مفھوم کنترل کارگری
رضا مھدوی
در دوره آت++ی مب++ارزات طبق++اتی ،ب++ا تغيي++ر تناس++ب ق++وا ب++ه نف++ع
کارگران ،ما شاھد اشغال کارخانه ھا و اعمال کنترل ک+ارگری
توسط کارگران خواھيم بود .از اينرو بررسی مفاھيم اولي+ه اي+ن
تجربه کارگری بسيار حائز اھميت است .بحث و تبادل نظر در
اين مورد می تواند ما را با ابزار برنده تر و مؤثر ت+ر در نب+رد
ب++ا س++رمايه داری مجھ++ز کن++د .در اي++ن مقال++ه ب++ه مف++اھيم اساس++ی
کنترل کارگری در دوره کنونی پرداخته م+ی ش+ود .ام+ا پ+يش از
پرداختن به توض+يح مفھ+وم »کنت+رل ک+ارگری« در دوره کن+ونی
)پيشا کنار گذاشتن نظ+ام س+رمايه داری( ،م+ی بايس+ت ب+ه مفھ+وم
کالسيک کنترل کارگری پرداخته شود.
ادامه در صفحه ٤

آموزش مارکسيستی

آموزش مقدماتی

اقتصاد )بخش آخر(

صفحه ٣١
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) سرمقاله ادامه از صفحه ی (١
اعتراض++ات دانش++جويی تيرم++اه  ١٣٧٨ب++ا
تص+ويب » ق+انون اص+الح مطبوع+ات« ي++ا
بھتر بگويم قانون سانسور آن ،آغ+از ش+د.
اين اعتراضات سپس با توقي+ف روزنام+ه
ی » س+++الم« ک+++ه اطالع+++اتی در م+++ورد »
س++++عيد ام++++امی« ) يک++++ی از مس++++ببين قت++++ل
نويس++ندگان( درج ک++رده ب++ود ب++ه اوج خ++ود
رس+يد .س+ازمانھای دانش++جويی ،کميت+ه ي++ی
را بنام کميته تحصن شکل می دھن+د .اي+ن
کميته توقيف »روزنامه سالم« را محکوم
کرده و ساير دانشجويان را به تحصن در
کوی دانشگاه تھران دعوت می کند.
ب++ا ھج++وم م++اموران اطالع++اتی-عملي++اتی،
انصار حزب ﷲ و بسيج به خوابگاھھ+ای
دانش++جويان در ش++بانگاه  ٥ش++نبه  ١٧تي++ر
ماه ،قيام پر شور دانشجويان آغاز و کمتر
از  ٢تا  ٣روز تمام ش+ھر تھ+ران ب+ه آت+ش
ملتھب تبديل شد.
اين قيام سپس به شھرھای تبريز ،شيراز،
مشھد ،اصفھان ،ھمدان ،اروميه و مھاباد
و غي++ره ب++الغ ب++ر  ١٤ش++ھر س++رايت ک++رد.
قيام دانشجويان نشان داد که متشکل ترين
و در ع++ين ح++ال عقالن++ی ت++رين پاس++خ ب++ه
سرکوب ھا ،قيام بر عليه استبداد است.
در مورد وق+ايع و حماس+ه ھ+ای خل+ق ش+ده
در » ش++ش روزی ک++ه اي++ران را لرزان++د«
درس ھ+++ای مھم+++ی ط+++رح ش+++دند ک+++ه در
ترس++يم چش++م ان++دازھای جن++بش دانش++جويی
کنونی ھم می تواند نقش ايفا کند.
اولين و در عين حال مھم ترين درس قيام
دانش++جويی  ١٨تي++ر  ،١٣٧٨کس++ب س++ريع
آگ+++اھی سياس+++ی توس+++ط دانش+++جويان ب+++ود.
دانش++جويان :ب++ه مثاب++ه حس++اس ت++رين و در
ع++ين ح++ال ورزي++ده ت++رين قش++ر تح++ت س++تم
وارد ک+++ارزار مب+++ارزاتی ش+++دند .در روز
اول :ب+++++++ه توقي+++++++ف روزنام+++++++ه س+++++++الم و
مح+++دوديت مطبوع+++ات اعت+++راض کردن+++د،
روز دوم :به ماھيت نيروھ+ای س+رکوبگر
پ++ی بردن++د ،روز س++وم ،رھب++ران را زي++ر
س+++وال بردن+++د ،روز چھ+++ارم :ب+++ه ماھي+++ت
رئ++يس جمھ++ور پ++ی ب++رده ،و در روزھ++ای
آخ++ر ،ش++عار » وای ب++ه روزی ک++ه مس++لح
شويم« را سر دادند!
دومين درس اما ،اتحاد جن+اح ھ+ای ھئي+ت
ح+اکم ب+ود ک+ه ب++ه مح+ض احس+اس خط++ر ،
تمام خصومت ھا و جنگھای خود را کنار
گذاش+++++ته و متح+++++ددا ب+++++ه س+++++رکوب قي+++++ام
پرداختند .جناح اصالح طلب )خاتمی( که
مھر سکوت بر لبان خويش زده بود ،بع+د
از موضع گيری جناح اقت+دارگرا و تھدي+د
نام++ه ی  ٢٤نف++ر از فرمان++دھان س++پاه )٢١
تي+++ر( ،اظھ+++ار داش+++ت ک+++ه باي+++د ص+++ف »
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خوديھ++ا« را از » ناخوديھ++ا« ج++دا نم++ايم.
روزنامه کيھان برای زھر چشم گرفتن و
ھمسو نمودن جناح دوم خردادی در مقاله
ي++++ی زي++++ر قل++++م »ش+++++ريعتمداری« در ٢١
تيرماه ،عرصه سياست اي+ران را ب+ه ي+ک
خيابان يک باند توصيف نمود ک+ه در آن،
دو حريف به سرعت به طرف ھم حرکت
می کنند .از آنجايی که عرض اين خيابان
فق++ط ب++رای عب++ور ي++ک اتوموبي++ل ظرفي++ت
دارد ،باالخره يکی از دو حري+ف بايس+تی
از خياب++++ان خ++++ارج ش++++ده و راه را ب++++رای
عبور ديگری باز کند.
درس س+++++وم جن+++++بش دانش+++++جويی تيرم+++++اه
 ، ١٣٧٨بيداری نسل تازه نفس و جديدی
ب++ود ک++ه خواس++تار ن++ابودی انحص++ارگرايی
بود .ايران ب+ه مانن+د س+اير کش+ورھايی ک+ه
دارای جمعيت جوان ھستند با  ٧٠در صد
جمعيت زير  ٣٠س+ال ١٩ ،ميلي+ون دان+ش
آم+وز حال+ت بس+يار ملتھ+ب و انفج+اری را
داراس++ت .ام++ا ھم++واره وظيف++ه دانش++جويان
مارکسيس++++ت انقالب++++ی ،مب++++ارزه ب++++ا تم++++ام
گرايشات رفرميست و مماشات جو درون
جن++++بش دانش++++جويی و پيون++++د ب++++ا پيش++++رو
کارگری و ساير اقشار دربند است .طبق+ه
کارگر ايران به مثابه طبقه يی که ش+ريان
اقتص+++ادی جامع+++ه را دس+++ت دارد بعن+++وان
يکی از سازماندگان اصلی مبارزات ضد
سرمايه داری ظاھر می گردد.
درس چھ+++ارم جن+++بش دانش+++جويی تيرم+++اه
 ،١٣٧٨انشعاب در صفوف دانشجويان و
حض++++++++++ور ميليش++++++++++ای دانش++++++++++جويی در
راديک+++++اليزه ک+++++ردن حرکتھ+++++ای ص+++++نفی
دانشجويان ب+ود .در دوش+نبه  ٢١تيرم+اه )
در پنجم++++ين روز( دفت++++ر تحک++++يم وح++++دت
دانشجويی برای ختم کردن حرکت ،دست
ب++ه انش++عاب در کميت++ه تحص++ن زد .اف++راد
رفرميس+++ت ک+++ه خواس+++تار پاي+++ان تحص+++ن
بودن++د ش++ورايی ب++ه ن++ام »ش++ورای منتخ++ب
متحص+++نين« ک+++ه عموم+++ا دفت+++ر تحکيم+++ی
بودن++د را ش++کل دادن++د .پ++س از اي++ن ش++کل
گيری آنان طی بيانيه يی پايان تحصن را
اعالم کردند .با اين وجود ،ميليش+ای دلي+ر
و ھوش++++يار دانش+++++جويی ب+++++دون در نظ+++++ر
گ+رفتن اي+ن ج++و س+ازش طل+ب ،تظ++اھراتی
را س++ازماندھی م++ی کن++د ک++ه ب++يش از ١٠
ھزار نفر دانشجو در آن شرکت می کنند.
ميليش++++ای دانش++++جويی ھم++++ان دانش++++جويان
راديک++ال ھس++تند ک++ه ص++ورتھای خ++ود در
نقاب پوشاندند.
درس پ++نجم ،ع++دم ھم++اھنگی در نيروھ++ای
ض+++د ش+++ورش و س+++رکوبگر و ض+++رورت
مبارزه با آن است .اگرچه حمله نيروھای

٢

انتظامی به کوی دانشگاه با برنامه ريزی
حساب شده صورت گرفت ،ولی دولت به
ھيچ وجه تصور توده يی شدن اين قيام را
نمی کرد .بعد از شروع قيام ،رژيم با سه
بدن+++ه س+++رکوبگر اص+++لی و ي+++ک بدن+++ه ی
نامرئی )سربازان گمنام امام زمان( وارد
صحنه شد.
نيروھای واحد ارتش و عملي+ات وي+ژه ب+ه
سرپرس+++تی » عل+++ی ذوالق+++در« ،نيروھ+++ای
انتظامی به سرپرستی لطفيان و ش+اخه ب+ه
سرپرس++تی ده نمک++ی  ،حس++ين ﷲ ک++رم ک++ه
س++پاه و بس++يج آن++ان را تقوي++ت م++ی کردن++د.
اين بدنه ھا روز شنبه  ١٩تي+ر ب+ه دس+تور
رھب+++ران اختي+++ار ت+++ام يافتن+++د ت+++ا ب+++ا تم+++ام
امکان++ات حت++ی کش++تار عظ++يم ،حرک++ت را
ختم دھند .ام+ا دول+ت ب+ا وج+ود بس+يج کلي+ه
س++رکوبگری ھ++ا قافي++ه را باخ++ت چ++را ک++ه
وقت++ی م++وج روان س++تم دي++ده ب++ه راه افت++د،
کس++ی را توان++ايی ايس++تادگی در مقاب++ل آن
نخواھد بود.
شش+++مين و جال+++ب ت+++رين درس اي+++ن قي+++ام،
طرد پديده ی ج+دايی جنس+ی ب+ود ک+ه خ+ود
را در بارزترين شکل در طی بيست سال
اخير نماي+ان س+اخت .دانش+جويان دخت+ر و
پسر دست در دست ھ+م وارد ص+حنه ش+ده
و اع++الم داش++تند ک++ه تنھ++ا ب++ا حض++ور فع++ال
آنان است که می شود حرکتی را سازمان
داد .اگرچه از طرف نيروھای دانشجويی
مس+لمان ،اعم+الی در جھ++ت ايزول+ه ک++ردن
دختران و زنان قھرمان دانشجو ص+ورت
پذيرفت ولی برخورد قاطعانه اين زنان و
دخت+++ران دانش+++جو ،پ+++رده از اي+++ن خ+++ط و
سياست قرون وسطايی دريد .برای نمونه
دان+++++ش آم+++++وزان زن دانش+++++کده پزش+++++کی
دانش+++گاه تھ+++ران و س+++ايرين ب+++ه م+++داوای
پس++ران مص++دوم م++ی پرداختن++د و پس++ران
دانشجو نيز دختران و زنان را در ھج+وم
مزدوران انصار و نيروھ+ای انتظ+امی از
ص+++حنه دور م+++ی کردن+++د .م+++ريم شانس+++ی
سخنگوی دربند »سازمان ملی دانشجويان
و دانش آموختگان« در مصاحبه با نشريه
»تاتس« گفت :زن+ان ) زن+ان خان+ه دار( و
ک+++ارگران قس+++مت عم+++ده ي+++ی از جمعي+++ت
تظاھرات کننده را تشکيل می دھند.
بعن++وان آخ++رين درس قي++ام تيرم++اه ١٣٧٨
باي+++++د ع+++++دم حض+++++ور تش+++++کالت مس+++++تقل
دانشجوئی را اضافه کن+يم .دانش+جويان ب+ه
مانن+++د س+++اير اقش+++ار و طبق+++ات اجتم+++اعی،
ب+++دون تش+++کل نم+++ی توانن+++د ھ+++يچ ي+++ک از
خواس++++ته ھ++++ای خ++++ود را عمل++++ی و تحق++++ق
بخشند .وجود تشکالت مس+تقل دانش+جوئی
سبب می شود که در موقعيتھ+ای حس+اس،
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منطق+++ی و در ع+++ين ح+++ال راديک+++ال ت+++رين
سياس++تھای الزم جھ++ت ھم++اھنگی در ب++ين
صفوف دانشجويان معت+رض ايج+اد ش+ود.
ايج+++اد تش+++کالت مس++++تقل دانش+++جوئی ک++++ه
فع++++++الين و رھب++++++ری اش را دانش++++++جويان
مب+++ارز و مس+++تقل ب+++ر عھ+++ده دارن+++د .ق+++ادر
ھستند در مدت کوتاھی ب+ه اعتراض+ات و
مطالب+++++ات دانش+++++جويان بع+++++د سراس+++++ری
بخشند.پيکره ھ+ای اولي+ه تش+کالت مس+تقل
دانشجوئی می توانند بر بستر مبارزات و
تجربيات دانش+جويان و افش+ای سياس+تھای
تش++کالت دانش++جوئی حک++ومتی ،س++اخته و
استوار گردند .ھر گونه کوتاھی از ايجاد
تشکالت مستقل دانشجوئی و روی آوردن
به حرکات اعتراضی لحظه ای سبب م+ی
ش+++ود ک+++ه در پاي+++ان ھ+++ر حرکت+++ی ،فع+++الين
دانشجوئی منکوب و برای م+دت ط+والنی
ج+++و پراکن+++دگی و ن+++ا امي+++دی ب+++ر جن+++بش
دانشجوئی مستولی گردد.
ب++دون ش++ک ،ب++ا در نظ++ر گ++رفتن ش++رايط
بس++يار خف++ه کنن++ده در مح++يط دانش++گاھھا و
جامعه ايران ،تشکالت مستقل دانش+جوئی
نم++ی توان++د بص++ورت علن++ی عمل++ی کنن++د.
چراک+++ه تجرب+++ه نش+++ان داده ک+++ه رژي+++م ب+++ا
اس+++++تفاده از دس+++++تگاه ع+++++ريض و طوي+++++ل
سرکوبگرش ،ع+الوه ب+ر شناس+ائی فع+الين
دانش+++جوئی درون دانش+++گاھھا ،ب+++ه ح+++ذف
فيزيکی آنان نيز مبادرت خواھد کرد؛ که
اين مساله به نوب+ه خ+ود م+ی توان+د ض+ربه
جب++++ران ناپ++++ذيری را ب++++ر پيک++++ره جن++++بش
دانشجوئی وارد سازد؛ ل+ذا مب+ارزه پيگي+ر
مخف+++++ی و نيم+++++ه علن+++++ی باي+++++د بوس+++++يله ی
پيشروی دانشجوئی در دس+تور ک+ار ق+رار
گي+++رد .از اي+++ن رو ،تش+++کيل ھس+++ته ھ+++ای
مخفی سوسياليستی در دانشگاه م+ی توان+د
به عنوان ستون فقرات حرکت ھ+ای ت+وده
ای ايجاد گردد.
 ١٨تيرماه فرا می رسد .درسھايی ١٣٧٨
و تجارب چند سال پيش را بايد بکار برد.
ما دانشجويان بايد اين روز را متحدان+ه و
با ھدف ايج+اد ي+ک اتح+اد عم+ل سراس+ری
پايدار برگزار کنيم .قدرت متحدانه ما می
توان+++د در مقاب+++ل ھ+++ر ني+++رو دوام آورده و
دست آوردھای نوين کسب کند.
شورای سردبيری ميليتانت
 ٤تير ١٣٨٦
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چند نکته کوتاه به بھانه
سفر دانيل اورتگا به
تھران

سفرھای برخی از رھبران کشورھای
آمريک++ای الت++ين ب++ه اي++ران و برق++راری
ارتباط گيری سياسی و اقتصادی آنھا با
دولت سرمايه داری ايران س+ؤاالتی را
در مي+++ان فع+++االن سياس+++ی ب+++ر انگيخت+++ه
است .برای پاسخگويی و اتخاذ موضع
صحيح در اي+ن م+وارد ض+روری اس+ت
که به بھان+ه س+فر اخي+ر اورتگ+ا )رھب+ر
ساندنيس++++++ت ھ++++++ا و رئ++++++يس جمھ++++++ور
نيکاراگوئه( ،اشارات کوتاھی ب+ه اي+ن
موضوع بشود.
 ١ب++ديھی اس++ت ک++ه م++ا ب++ه عن++وان ي++ک
گ+++رايش مارکسيس+++ت انقالب+++ی ارتب+++اط
گي++ری نزدي++ک ھ++يچ دولت++ی ) از جمل++ه
سدولت چاوز( را با دولت سرکوبگری
مانند دولت احمدی نژاد تاييد نمی کنيم.
ب++ه اعتق++اد م++ا ي++ک دول++ت سوسياليس++تی
انقالب++++++ی ھيچگ++++++اه وارد م++++++ذاکرات و
مع+++امالت پش+++ت پ+++رده ب+++ا ي+++ک دول+++ت
س++رمايه داری س++رکوبگر ک++ه مخالف++ان
خ+ود را ب++ه زن++دان روان+ه ک++رده و اکث++ر
جامع++ه را مرع++وب م++ی کن++د؛ نخواھ++د
شد.
 -٢م+++ا در س+++طح ب+++ين الملل+++ی از ھ+++ر
موقعيت برای افشای دول+ت س+رکوبگر
مس+++تقر در اي+++ران اس+++تفاده ک+++رده و از
فع+++االن سياس+++ی و مخالف+++ان دول+++ت ک+++ه
جسورانه در مقابل آن مقاومت کرده و

ھزينه آنرا پرداخ+ت م+ی کنن+د؛ حماي+ت
می کنيم.
 -٣ما تمامی نمايندگان دولت ھ+ايی را
که با دولت ايران ھمکاری و ھمسويی
دارند را در صحنه بين المللی افشا می
کنيم ) اينھا شامل کليه رئيس جمھورھا
و رھبران+++ی م+++ی ش+++ود ک+++ه ب+++ا اي+++ران
ھمک+++++اری دارن+++++د :اورتگ+++++ا؛ چ+++++اوز,
کاس+ترو و غي++ره( .م+ا در اي++ن کش++ورھا
بايد رھبرانشان را )ھر چند محب+وب و
منتخ++ب م+++ردم آن کش+++ورھا باش+++ند( ب+++ه
علت ارتباطشان ب+ا دول+ت اي+ران م+ورد
انتقاد قاطعانه قرار دھيم.
 -٤در عين حال بايد توجه کنيم که در
کش++++ورھای آمريک++++ای الت++++ين در دوره
اخي+++++++ر م+++++++وجی از مب+++++++ارزات ض+++++++د
امپرياليستی ب+ا س+مت و س+وی اق+دامات
مترقی و ضد سرمايه داری آغ+از ش+ده
اس+ت .از اين+رو م++ا باي+د در کن+ار م++ردم
س++++++تمديده اي++++++ن کش++++++ورھا در مقاب++++++ل
امپرياليزم ني+ز ق+رار گي+ريم )ص+رفنظر
از انحرافات و اشتباھات رھبرنشان(.
 -٥داني+++ل اورتگ+++ا از رھب+++ران جن+++بش
ساندينيستی ب+ود ک+ه در انتخاب+ات اخي+ر
گ+++ردش ب+++ه راس+++ت ک+++رده اس+++ت .اي+++ن
رھب+++ری ھ+++م در س+++طح سياس+++ت ھ+++ای
درونی و ھم بين المللی بايد بی رحمانه
توس++ط مارکسيس++ت ھ++ای انقالب++ی افش++ا
گ++ردد .ھوگ++و چ++اوز در ون++زوئال تح++ت
ت+اثير مطالب++ات ک+ارگری )در وض++عيت
کن+++ونی( در ح+++ال انج+++ام اق+++دامات ض+++د
سرمايه داری است .ما از اين اقدامات
ک+++ه مت+++رادف ب+++ا خواس+++ت ت+++وده ھ+++ای
ونزوئاليی است ،حمايت می کن+يم .ام+ا
سياست ھای بين المللی چاوز ب+ه وي+ژه
ارتباط با دولت سرمايه داری ايران را
در سطح ب+ين الملل+ی )ب+ه خص+وص در
ونزوئال( محکوم می کنيم.
شورای سردبيری ميليانت

 ٢تير ١٣٨٦
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کنترل کارگری

)از صفحه (١

مارکسيس++ت ھ++ای انقالب++ی ب++ر اي++ن باورن++د
ک++ه پ+++س از کن+++ار گذاش+++تن نظ+++ام س+++رمايه
داری توسط قدرت کارگری ،جامعه وارد
ي++ک مرحل++ه انتق++ال از س++رمايه داری ب++ه
سوس+++ياليزم م+++ی گ+++ردد .ب+++ه ق+++ول ک+++ارل
مارکس ) در جزوه نقدی بر برنامه گوتا(
در اي++ن دوره وج++ه تولي++د غيرکاپيتاليس++تی
در جامع+++ه ح+++اکم ش+++ده؛ ام+++ا وج+++ه توزي+++ع
کماک++ان ب++ورژوايی ب++اقی م++ی مان++د .زي++را
انق+++++الب سوسياليس+++++تی از بط+++++ن جامع+++++ه
س+++رمايه داری متول+++د ش+++ده و بس+++ياری از
ناھنجاری ھای بورژوايی ،تا رش+د کيف+ی
نيروھ++ای مول++ده در س++طح جھ++انی ،ب++رای
دوره ی باقی خواھد ماند.
ھمچن+++ين ص+++احبان ق+++درت ن+++وين ،طبق+++ه
ک+++ارگر ،از آنج+++ايی ک+++ه آم+++ادگی اعم+++ال
مديريت کارگری نداشته کماکان برخی از
مناس++++بات جامع++++ه ب++++ورژوايی را اجب++++اراً
بايستی حفظ کند .ما باي+د واق+ف باش+يم ک+ه
روز پس از انقالب ک+ارگری ،نم+ی ت+وان
با جايگزين سازی تکنيسن ھ+ا ي+ا م+ديران
وابس+ته ب++ه س+رمايه داری ب++ا ک++ارگران در
کارخانه ھا تمام مسايل فنی و راه اندازی
کارخان++ه ھ++ا را يک++روزه ح++ل کن++يم .باي++د
واق++ف باش++يم ک++ه ک++ارگران ب++رای اعم++ال
مديريت کارگری بايستی تجربه و آمادگی
قبلی داشته باش+ند .در جامع+ه ب+ورژوايی،
کارگرانی ک+ه ب+يش از  ٨س+اعت در روز
)به اضافه چند ساعت اياب وذھاب( ک+ار
ک+++رده و ھ+++يچ امک+++ان س+++ازماندھی ام+++ور
توليدی را نداشته ،نم+ی توانن+د ب+ه ص+رف
کسب قدرت سياسی بالفاص+له تم+ام ام+ور
را ب++++ه ص++++ورت حرف++++ه ای خ++++ود بدس++++ت
گيرند .از اينرو نياز به دوره ی است ک+ه
ک++ارگران ب++ه اعم++ال م++ديريت و ک++اردانی

آشنايی پيدا کنند .در اين مورد نيز نياز به
يک دوره انتقالی اس+ت .ام+ا در اي+ن دوره
انتقالی کنترل توليد و توزيع بايد در دست
خ++ود ک++ارگران باش++د .اي++ن عم++ل» ،کنت++رل
کارگری« نام گرفته اس+ت .دوره ی اس+ت
ک++++ه حکوم++++ت ک++++ارگری در بس++++ياری از
ادارات و کارخان+++++ه ھ+++++ا و مؤسس+++++ات از
اف++راد ب++ا تجرب++ه ای ک++ه
ھم++ان م++ديران و
ِ
پ++++يش از انق++++الب کارخان++++ه ھ++++ا را م++++ی
چرخاندند ،استفاده خواھد کرد ،ام+ا تح+ت
»کنت++++رل ک++++ارگری« .ک++++ارگران در اي++++ن
دوره وقت تنفس يافت+ه ت+ا در تم+ام س+طوح
کار اداری و مديريت آشنايی پيدا ک+رده و
پ+++س از آن تم+++ام ام+++ور را بدس+++ت خ+++ود
گيرن+++د ،ب+++دون اينک+++ه لطم+++ات اقتص+++ادی
جبران ناپذير ،به علت عدم آم+ادگی اداره
ام+++ور ،ب+++ه طبق+++ه ک+++ارگر و جامع+++ه ن+++وين
سوسياليستی ،تحميل گردد.

مفھ++++وم اولي++++ه کنت++++رل ک++++ارگری از اي++++ن
موقعيت وي+ژه سرچش+مه م+ی گي+رد .يعن+ی
دوره ی بالفاص++له پ++س از ن++ابودی نظ++ام
س+رمايه داری ک+ه ک+ارگران ھن+وز زم+ان
يادگيری امور فنی را نداش+ته و مجبورن+د
ک++ه ب++ا اس++تخدام تکنيس++ين ھ++ا و م++ديران و
کاردانان پيشين ،زم+انی ب+رای تعل+يم تم+ام
امور و انتقال تجربه مديريت کارگری به
ک++ارگران ج++وان؛ داش++ته باش++ند .ام++ا وج++ه
مشخصه و يا تضمين توفيق اين زمان اين
است که تمامی کنت+رل و نظ+ارت تولي+د و
توزيع در دست خود کارگران باشد :يعنی
کنترل کارگری اعمال گردد.
ام++ا در جامع++ه س++رمايه داری چ++ه؟ ھم++ان
مفھ++++وم از »کنت++++رل ک++++ارگری« و ھم++++ان
مض+++مون م+++ی توان+++د در جامع+++ه س+++رمايه
داری نيز طرح گردد .کارگران از طريق
اعم++++ال ي++++ک سلس++++له مطالب++++ات انتق++++الی
)مطالباتی که توسط دول+ت س+رمايه داری
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قاب++++ل تحق++++ق نب++++وده و منج++++ر ب++++ه تش++++ديد
رودرروي+++ی ک+++ارگران و دول+++ت س+++رمايه
داری م++ی گ++ردد( در عم++ل تجرب++ه کنت++رل
کارگری ک+رده و خ+ود را ب+رای حکوم+ت
آتی خود آماده م+ی کنن+د .ب+ه س+خن ديگ+ر،
طبقه کارگر برای تدارک اعمال مديريت
کارگری ،پس از سرنگونی نظام سرمايه
داری ،ض++روری اس++ت ک++ه س++ازماندھی
توليد و توزيع را در درون نظ+ام س+رمايه
داری نيز تجربه کند .برای اين امر ،آنھ+ا
بايس++تی در وھل++ه نخس++ت اعتم++اد ب++ه نف++س
الزم را کس+++++++ب کنن+++++++د .آنھ+++++++ا بايس+++++++تی
سازماندھی راه اندازی چرخ ھای اص+لی
ص++++نايع را بدس++++ت گرفت++++ه و ب++++ه خ++++ود و
سايرين در عمل نش+ان دھن+د ک+ه ص+احبان
اصلی ابزار توليد ،خود آنھا ھستند.
نخستين گام در اين راه نيز اعمال کنت+رل
و نظارت مستقيم )و بدون دخالت آقا ب+اال
س++ر( ب++ر تولي++د در س++طح ھ++ر کارخان++ه و
کارگ+++اه ھس+++ت .تجرب+++ه حاص+++له از ي+++ک
اعتص+++اب و ي+++ا ي+++ک اش+++غال کارخان+++ه و
گرفتن امور اداری و توليد بر دست خود،
زمينه اوليه کنترل کارگری را فراھم می
آورد.
در جامع++ه س++رمايه داری ،از آنج++ايی ک++ه
کنت+رل اکث++ر ام+ور جامع++ه در دس+ت طبق++ه
ح+++اکم و دول+++ت و م+++ديران آنس+++ت ،کس+++ب
تجرب+++ه کنت+++رل ک+++ارگری تنھ+++ا م+++ی توان+++د
مستقل از تمامی نھادھای وابسته )و افراد
و احزاب وابسته( به دولت صورت گيرد.
ھ+++++ر دخال+++++ت و ي+++++ا حض+++++ور سياس+++++ی و
تشکيالتی عوامل ،نھادھ+ا و اح+زاب ،اي+ن
رون++د را مس++دود خواھ++د ک++رد .زم++انی ک++ه
تصميم اينک+ه چ+ه کاالھ+ايی بايس+تی تولي+د
ش++++وند؛ چ++++ه ن++++وع کارخان++++ه ای تأس++++يس
گ++ردد؛ چ++ه تع++داد ک++ارگر اس++تخدام گ++ردد؛
بھای توليدات چقدر باشد؛ شرايط فروش
چگونه باشد؛ دستمزدھا و س+اعات ک+ار و
حق++++وق م++++ديران و ي++++ا تص++++ميم پيرام++++ون
امکانات رفاھی ،جريمه ،پ+اداش ،اخ+راج
و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد...ھم+ه و
ھم+++ه برعھ+++ده س+++رمايه داران و م+++ديران
انتص+++ابی آنھ+++ا باش+++د ،ھيچگ+++اه ک+++ارگران
تجرب++ه عمل++ی ب++رای اداره ام++ور خ++ود را
نخواھن+++د ياف+++ت .دخال+++ت ھ+++ای برخ+++ی از
ک+++ارگران در »م+++ديريت« و ط+++رح ھ+++ای
»خودگردانی« و »مشارکت« نه تنھا ھيچ
تغييری در موقعيت کارگران نمی دھد که
امر تجربه کنت+رل ک+ارگری را ب+ه تعوي+ق
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انداخته و آنھا را به اسرای مديران مب+دل
می کند.
البته سرمايه داران از اين موقعي+ت وي+ژه
و قدرت مطلق خود برای پيشبرد مقاص+د
خود ،يعنی کسب سود بيشتر ،استفاده می
کنن++د .از اينروس++ت ک++ه ک++وچکترين اق++دام
کارگران مانند کم کاریُ ،کن+د ک+اری و ي+ا
يک اعتص+اب ،ک+ل من+افع ھيئ+ت ح+اکم را
به مخ+اطره م+ی ان+دازد .ک+ارگران پيش+رو
در تقابل با اي+ن ش+يوه ھ+ا ،محقق+ا ً خواھ+ان
نظ++ارت و کنت++رل مس++تقيم ب++ر کلي++ه ام++ور
تولي++دی؛ در جري++ان ق++رار گ++رفتن اس++رار
معامالتی سرمايه داران؛ کسب اطالع در
باره دخل و خرج کارخانه؛ اطالع+ات در
امور وام گيری کارخان+ه ھ+ا از بان+ک ھ+ا
داخل++++ی و خ++++ارجی؛ مي++++زان دس++++تمزھا و
حق++وق م++ديران؛ س++ود و زي++ان کارخان++ه؛
عل++ت اخ++راج ي++ا ارتق++اء ک++ارگران و غي++ره
ھستند.

س++++رمايه داران ،م++++ديران و کارفرماي++++ان
موظفن+++د ک+++ه تم+++ام اطالع+++ات مرب+++وط ب+++ه
کارخان+++ه را در اختي+++ار ک+++ارگران ق+++رار
دھند -اما بديھی است که چنين نمی کنن+د.
از اين++++رو مب++++ارزه ب++++رای اي++++ن مطالب++++ات
ابتدايی ني+از ب+ه س+ازماندھی مس+تقل دارد.
ايج+++اد تش+++کلی ک+++ه از طري+++ق مب+++ارزه در
ص++دد کس++ب اي++ن حق++وق پاي++ه ای برآي++د .و
توسط شيوه ھايی نظير اشغال کارخانه ھا
و بدست گرفتن کنترل ب+ر تولي+د و توزي+ع
تم++++ام تزويرھ++++ای س++++رمايه داران مبن++++ی
ضرردھی کارخانه و توجيه اخراج ھ+ا و
غيره را برمال کند .اي+ن تش+کل چي+زی ب+ه
جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد
و ھمچن++ين مب++ارزه ح++ول ھ++ر ي++ک از اي++ن
مطالبات انتقالی ميتوان+د مب+ارزه ی ب+رای
کسب تجربه کنترل کارگری باشد.
 ١تير ١٣٨٦
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تأمين مواد غذايی ،تأثير مخربی می گذارد.
ھمچنين زمينه ای است که در آن ضعف
ھای انقالب ظاھر می گردد .به صرف اين
که کارخانجات عمده مواد غذايی ،حمل و
نقل و توزيع شکبه ھايی ھستند که ھنوز
تحت مالکيت خصوصی ـ يعنی در دست
سرمايه داران ـ قرار دارند ،انقالب را به
تھديد می کشد.

ونزوئال :کنترل قيمت ھا،
کميابی مواد غذايی ،احتکار
و سوسياليسم
اريک دميستر در کارکاس ونزوئال
 ١٦مه ٢٠٠٧
برگردان و تلخيص :شکوفه بھار
"با مطالعه آثار لنين ک+ه از م+ردم روس+يه
خواس++ت ت++ا برعلي++ه کمب++ود گوش++ت و ن++ان
مب++ارزه کنن++د ،مالحظ++ه م++ی کن++يم ک++ه م++ا
ام++روز ش++اھد ھم++ان مش++کل ھس++تيم .ص++د
سال گذشته است اما آنھ+ا ھم+ان ک+اری را
ک++ه در آن زم++ان ب++ا م++ردم روس++يه کردن++د،
حاال تکرار می کنند؛ نظام س+رمايه داری
کھ++ن ھن++وز ھ++م زن++ده اس++ت...منظ++ور م++ن
حکوم++ت نيس++ت ،بلک++ه وض++عيت س++رمايه
داری است ،نظام سرمايه داری ،و باالتر
از ھمه زمينه اقتصادی است و اين بخش
ديگ+++ری از موض+++وع اس+++ت ،سوسياليس+++م
باي++د وارد عرص++ه اقتص++ادی گ++ردد ،اگ++ر
اين کار را نکند ،کاری ک+ه م+ا داري+م م+ی
کنيم سوسياليسم نيست ،و آن چيزی که ما
انجام می دھيم انقالب نيس+ت) ".برگرفت+ه
از سخنرانی ھوگو چاوز در جلسه ح+زب
سوسياليستی متحد ـ  ٢٤مارس .(٢٠٠٧
کمبودھای معمول مواد غذايی اوليه )تخم
مرغ ،شير ،شکر ،گوشت ،مرغ ،روغن و
مانند اينھا( چه در بخش ھای دولتی و چه
در بخش ھای خصوصی بازار ،بخشی از
جنگ اقتصادی با ولتاژ کمتری است که
برعليه انقالب بوليواری به راه افتاده است.
اليگارشی ونزوئال به خصوص در بخش
کشاورزی ،سازمان دھنده اين سابوتاژ
اقتصادی باز است .اين کار تازه ای نيست،
اما از آغاز سال ميالدی شدت و نظم آن
بيشتر به يک "کمبود سازماندھی شده"
شباھت داشته و رو به فزونی گذاشته است.
اين جنگی حقيقی ميان انقالب و ضدانقالب
بر سر مسئله تھيه مواد غذايی است .اين
رودررويی بر کوشش ھای دولت در جھت

کنترل قيمت ھا ميزان سودبری را تھديد
ميکند
يکی از اقدامات دولت که تعديل بھای مواد
غذايی برای مبارزه با قيمت ھای باال بوده
است ،به عنوان دليل کمبود مواد غذايی از
طرف کارفرمايان صنايع کشاورزی و
تجاری ارائه گشته است.
"تجار بازار دولتی در دو شھر مجبورند
که  ٣٠تخم مرغ را به قيمت دولتی ،يعنی
 ٨٣٠٢بوليوار بفروشند .ھمين تعداد تخم
مرغ به بھای  ٧٨٣٠بوليوار خريده شده
است؛  ٥٠٠بليوار سود .يکی از مسئولين
اين طور توضيح می دھد که مشکل به اين
نحو ايجاد می شود که صنايع غذايی به
بھای تعيين شده از طرف دولت اھميت
نمی دھد و  ٣٠تخم مرغ را به بھای
 ٨٩٠٠٠بوليوار تحميل می کند .تخم مرغ
ھا به بھای تعيين شده فروخته می شود ،اما
آنھا به بھانه مخارج اضافی قيمت نھايی را
باال می برند ) .يونيورسال ١٨ ،آوريل
(٢٠٠٧
به ھمين نحو در مورد گوشت اعمال می
کنند .گوشت به طور مرتب در بازار يافت
نمی شود و بھای آن باالی قيمت رسمی
دولت است.
بعضی ھا مدعی می شوند که افزايش
تقاضا باعث کمبود می شود :دبيرکل
سازمان کارفرمايان "در گذشته مصرف
ماھيانه ھر نفر  ٢١کيلو مرغ بود ،در
حالی که امروز مصرف ھر فرد به ٣٥
کيلو رسيده است .ھمين در مورد تخم مرغ
صدق می کند .در گذشته ما سالی ١١٥
تخم مرغ مصرف می کرديم و حاال به
 ١٣٦تخم مرغ در سال رسيده است .به
ھمين ترتيب در مورد گوشت خوک
مالحظه می شود :در گذشته  ١/٥کيلو بود
و حاال به  ٣/٥کيلو رسيده است ".اما اين،
دليل کمبود مواد غذايی را توضيح نمی
دھد.

ميليتانت

شماره چھار

صنايع ملی فلج می شوند
با نگاه نزديک تری به وضع صنعت شير،
رمزھای بيشتری از مکانيزم ھای حقيقی
زمينه ھای اصلی اين "کمبود" را به دست
می آوريم )در برخورد با مقاله ای در
يونيورسال ٢٢ ،آوريل  .( ٢٠٠٧قريب به
دو سوم ) (٦٤/٣ظرفيت توليد اين صنعت
خوابيده است .شش کارخانه با ظرفيت کل
 ٤/٧ميليون ليتر شير ،در حال حاضر تنھا
 ١/٧ميليون ليتر شير توليد می کنند که
برابر  ٣٥/٧درصد کل ظرفيت آنھا است.
رقم ھايی را که اطاق بازرگانی صنعت
شير بيرون داده خود ،باز ھم بيش از اين
ھا آشکارکننده اند .در طی ھشت سال
گذشته توليد شير پايين آمده است .در سال
 ،١٩٩٨چيزی حدود  ١٤١٠ميليون ليتر
شير توليد شد .در سال  ،٢٠٠٦اين حجم از
شير به  ١٢٥٠ميليون ليتر تقليل پيدا کرد.
رئيس فدراسيون سراسری کارفرمايان از
اين ھم فراتر رفته و می گويد" :توليد شير
در ظرف  ١٧سال اخير پايين آمده است.
ما از اوج توليد سال  ١٩٩٨خيلی دور شده
ايم ....تصميم ھای دولت ]کنترل قيمت ھا[
مشوق تقاضا بوده اند ،نه توليد.
امروز توليد شير برای ھر فرد  ٤٢/٤ليتر
در سال است که با توليد شير در
سال ١٩٥٢مطابقت می کند! واردات
شيرخشک اما رشد افزايشی خود را طی
 ٢٠سال اخير حفظ نموده است .آمار اين
صنعت اين حقيقت را بارز می سازد که
در سال  ١٩٨٦اين کشور  ٨٦درصد شير
مصرفی خود را توليد و تنھا  ١٤درصد آن
را وارد می کرد .در سال ٣٩ ،٢٠٠٦
درصد شير مصرفی را وارد کرد .تخمين
زده می شود که برای تأمين شير مورد
نياز کشور حدود  ١٢٠تن شير الزم است.
اما در بازار جھانی به لحاظ اين که چين و
ھند شير وارداتی بيشتر و بيشتری را به
داخل کشور خود می کشند ،قيمت ھا در
افزايش بوده و ممکن است شير به اندازه
کافی موجود نباشد.
دبيرکل فدراسيون در توضيح خود به
وضوح بيان کرد که توليد و فروش شير به
بھای  ١٨٦٠بوليوار به اندازه کافی
سودآور نيست .آنچه که در حقيقت
صاحبان صنعت شير می گويند اين است
که" :تا زمانی که ما به اندازه کافی سود
نبريم ،شما ھم شير نخواھيد داشت!"

 ٤تير  -١٣٨٦سال اول
سرمايه داران صنعت توليد مواد غذايی در
بخش ھای ديگر نيز ھمصدا می گويند
"دست به ميزان سود ما نزنيد! در غير اين
صورت از گرسنگی خواھيد مرد" .اين
يکی از روش ھای انتقام جويانه
کارفرمايان برعليه کنترل قيمت ھا است و
نيز ابزاری سياسی است به منظور بی
ثبات کردن کشور و سعی در برانگيختن
ناآرامی و در نھايت تخريب اعتماد به
نفسی که در ميان توده ھا در نتيجه تأثيرات
رفرم ھای اجتماعی ناشی از انقالب ،به
وجود آمده است؛ بخشی از استراتژی
عمومی سابوتاژ از درون فرايند انقالبی
است.

طبقه بورژوای عقيم
چند سال پيش در مذاکره ای با يکی از
اعضای وزارت کشاورزی که از اتحاديه
اروپا ديدن کرده بود ،انجام دادم .او به من
گفت که اگر مشکالتی با سرمايه داران
تجارت کشاورزی وجود دارد ،نه به خاطر
اين است که عناصر بورژوازی ھستند،
بلکه به اين دليل است که آنھا به اندازه
کافی ميھن پرست نيستند!!! اين بررسی
کوچک گويای ميھن پرستی حقيقی طبقه
بورژوای ونزوئال است .از ديد تاريخی
اين حالت بورژوازی يک کشور را ھميشه
به "بورژوازی عقيم" تعريف می کنند؛
بورژوازی انگل صفتی که به طور
اورگانيک نااليق بوده و نمی خواھد حتی
ساختار صنعتی اساسی تضمين کننده تأمين
مواد غذايی را ايجاد نمايد .آيا اين به تنھايی
دليل کافی از خصلت بی نھايت ارتجاعی
بورژوازی نيست؟ کوچکترين خصلت
مترقی در وجود بورژوازی ونزوئال و يا
بورژازی مابقی کشورھای اين قاره وجود
ندارد" .مام وطن" آنھا سود است.
اين کمبودھای "سازماندھی شده" بر روی
شبکه پخش مواد غذايی دولتی ھم اثر می
گذارد .اين شبکه ھا را
“ ”Mercalيا تعاونی می نامند .در يکی
از برنامه ھای تلويزيونی با ھوگو چاوز،
رئيس جمھور ونزوئال ،او نگرانی خود را
اين طور بيان کرد" :من خبر کمبود مواد
غذايی را حتی در تعاونی ھا خوانده ام .اين
امر مرا بسيار نگران کرده است .من از
وزير امور غذايی" ،اريکا فارياس" و
مدير کل تعاونی ھا" ،فليکس اوسوريو"
خواسته ام تا کوششی فوق انسانی در اين
زمينه بکنند .ما نمی توانيم اجازه چنين
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عملی را بدھيم .قرار است زندگی مردم
بھتر شود ،نه بدتر .چطور ممکن است که
تعاونی ھا امروز کمتر از سابق مواد
غذايی داشته باشند؟ چطور چنين چيزی
ممکن است؟"
بعضی از تعاونی ھا در واقع شکايت از
اين دارند که در ھفته ھای گذشته حجم
مواد غذايی دريافتی آنان به  ٨٠درصد
تقليل يافته است .آن زمان که مواد غذايی
از اين تعاونی ھا خريداری شده تا در
بازار خصوصی به بھايی باالتر به فروش
برسد ،فساد و تبھکاری بخشی از اين
معضل را بوجود می آورد .در دوره اخير،
تعاونی ھا شبکه جلوگيری از کمبود مواد
غذايی بوده اند و از طريق توليد توده ای
مواد ضروری قليل ،توانسته اند تا حدودی
جلوی اين کمبود را بگيرند .در نتيجه اگر
اين وسيله مھم مورد تھديد قرار گرفته
باشد ،می بايد که زنگ ھای خطر را به
صدا درآورد.
اين وضعيت ،به وضوح محدويت ھای
شبکه پخش مواد غذايی دولتی را در کنار
شبکه خصوصی برجسته می کند .اگر چه
اين شبکه ھا با تمام وجود از طرف
مارکسيست ھا حمايت می شوند ،اما بايد
قبول کرد که اين شبکه ھا ھنوز ھم به حد
زيادی وابسته به شرکت ھای تأمين مواد
غذايی خصوصی ھستند .شرکت ھايی
مانند "پوالر" که موضع ضدانقالب بودن
خود را بر ھيچ کس پنھان نمی دارد .اين
برخورد از جانب رفرميست ھای داخل و
خارج حکومت ،نمونه يک اقتصاد مختلط
محسوب گشته و چيزی است که آنھا در
تمام امور برای ونزوئال خواھان ھستند .با
اقتصاد مختلط ،منظور آنھا اين است که
اقتصاد سرمايه داری در کنار بخش ھای
دولتی با ھم ادامه حيات دھند؛ مانند آنچه
که در بعضی از کشورھای اروپای غربی
در گذشته پيش آمد.
در اوايل سال جاری ،قانونی برعليه ذخيره
و احتکار بيرون آمد .استراتژی توليد و
حفظ سه ماھه انبار غذايی برای تضمين
مواد غذايی در شرايط اضطراری در
دست اقدام بوده و سازمان ھای اطالعات
برای کشف انبارھای مخفی در سراسر
کشور به کار گمارده شده اند .اما مشکل
در اينجا است که دولت برای مبارزه با
ذخيره و احتکار و فروش مواد غذايی
باالتر از بھای دولتی غيرقانونی به دستگاه
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 ٤تير  -١٣٨٦سال اول

حکومتی نظام سرمايه داری متکی بوده
است .دستگاھی که مفتضحانه بی کفايتی
خود را ثابت کرده است.

اجازه می دھند که اين افزايش واردات
جلوی روی آنھا انجام پذيرد .ما بايد در
انتظار سابوتاژ بيشتر از طرف آنان باشيم.

يک انقالبی ،بايد به کنترل قميت ھا با
خشنودی نگاه کند .برای اين که به کنترل
قيمت موثر دست يابيم و در مبارزه با پديده
ذخيره و احتکار پيروز شويم بايد توده ھای
مردم و سازمان ھای آنھا را وارد صحنه
عمل کرده و با نھادھای بازرسی منتخب
مردم موجود در شوراھای محلی و
کارخانه ای اين مبارزه را پيش ببريم.
وظيفه اين نھادھا کنترل قيمت ھا ،کشف
انبارھای احتکاری و ...می باشد .اين
نھادھا از معاف شدن احتکارگران و گران
فروشان از مجازات جلوگيری کرده و در
عمل نشان می دھند که قانون در باره
احتکارگران به اجرا در خواھد آمد.

سياست واردات مواد غذايی که از منبع
درآمد نفت تأمين می شود ھم مستقيماً با
استراتژی دولت در زمينه خودکفايی مواد
غذايی تناقض دارد .اين امر دارد به جايی
می کشد که تھيه مواد غذايی از طريق
واردات تضمين شده و رسيدن به
خودکفايی در زمينه مواد غذايی بيش از
پيش مشکل می گردد.

اما الزم است که اين حقيقت مھم نيز
برجسته گردد که کنترل قيمت ھا تنھا يک
اقدام نيمه کاره است .در يک اقتصاد
سرمايه داری مانند اقتصاد سرمايه داری
ونزوئال ھر گونه اقدامی در جھت تحميل
کنترل قيمت با سابوتاژ اقتصادی از طرف
کارفرمايان روبرو خواھد گشت که باز ھم
بيش از پيش اقتصاد کشور را بی ثبات می
کند .ھيچ چيزی را که حسابش نيستی نمی
توانی کنترل کنی!

صنعت مواد غذايی را ملی کنيد
پاسخ دولت به بحران ادامه دار صنعت
شير ،ايجاد کارخانجات جديد توليد شير
ملی ،با کمک ايرانيان بوده است .يکی از
اين کارخانجات به تازگی در ايالت
"زوليا" داير شده است .کارخانجات
بيشتری به زودی با ظرفيت  ٢١٦ھزار
ليتر در روز و  ٧٨ميليون ليتر در سال
شروع به کار خواھند کرد .اين قطعاً قدمی
در جھت درست می باشد ،ولی باز ھم
کافی نيست ،اگر چه که تقاضای سراسری
موجود و کمبودی را که در توليد بخش
خصوصی وجود دارد ،تأمين می کند.
برای جبران اين امر ،از طرف بعضی از
بخش ھای دولت پيشنھاد واردات
روزافزون داده شده است .اين به طور
موقت می تواند راه حلی باشد که کمک کند
و رودررويی اجتناب ناپذير با کارفرمايان
را به تأخير اندازد ،اما نبايد خود را گول
بزنيم و تصور کنيم که آنھا ساکت نشسته و
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برای تضمين سطح کافی از توليد شير،
کارخانجات توليد شير خصوصی بايد از
مالکيت خصوصی بيرون آمده و ملی شده
و تحت کنترل کارگران و دھقانان درآيند.
ھمين امر می بايد در ديگر بخش ھا و
صنايع تأمين مواد غذايی صورت پذيرد.
سپس آنھا را بايد در يک طرح فوری توليد
مواد غذايی ادغام نمود )که شامل رشد
کشاورزی از طريق سلب مالکيت از زمين
داران بزرگ باشد( و توزيع نه بر اساس
دستيابی به ميزان سود از قبل تعيين شده
که بر اساس نياز اجتماعی در انقالب باشد.

توده ھا بايد عمل کنند
چاوز خود در اوايل امسال زمانی که تھديد
به ملی کردن صنايع غذايی خصوصی را
کرد ،به اين مسئله اشاره نمود .او حتی از
شھرداران و استانداران خواست تا سالخ
خانه ھای محلی و سردخانه ھای صنعتی
را تحت کنترل خود بگيرند .اين راه
ديگری از ملی کردن است .در يکی از
شھرھا ساکنان محل به ابتکار خود،
سردخانه را به کنترل خود درآوردند .اما
مسئولين محلی با قانونی نکردن اين
حرکت از آن حمايت نکردند .خيلی از اين
مسئولين دولتی رفرميست ھستند و نمی
خواھند برعليه اموال خصوصی سرمايه
داران قدمی بردارند.
رفيق سيمون از جبھه دھقانان که در
کنگره انقالبيون مکزيکی حاضر بود اين
طور گفت" :مسئله بر سر نبودن گوشت يا
شکر نيست ،بلکه بر سر اين است که
شرکت ھای مربوطه از خريد محصوالت
ما خودداری می کنند .در بعضی نقاط
کشور ،ما شاھد اين ھستيم که دھقانان
مجبور می شوند بخشی از محصول شکر
خود را بسوزانند ،زيرا که صنايع

کشاورزی آن را نمی خرد .به اين دليل
است که ما حاال در نظر داريم که اين
مشاغل را سازماندھی کرده و کارخانه ھا
را تحت کنترل خود درآوريم تا بتوانيم
تضمين کنيم که محصوالت ما خريداری
شده و به بازار انتقال يافته تا به بھای
دولتی به فروش برسند .از اوايل سال تا
کنون ،از زد و خورد با زمين داران
بزرگ کم نشده است .سطح تضاد با آنان
در گذشته به ندرت به اندازه امروز بوده
است"
رھبران جنبش طبقه کارگر ،می بايد به
ھمقطاران کشاورز خود نگاه کنند و اقدام
به گرفتن کارخانه ھا کرده و آنھا به کنترل
کارگری درآورند ،ھمان طوری که جبھه
انقالبی کارگران کارخانجاتی که تحت
کنترل کارگری ھستند ،کرده اند.
بورژوازی سعی در سابوتاژ انقالب دارد
و برای اين کار از امکاناتی که در
دسترس دارد شروع می کند :مالکيت
زمين و کارخانه ھا .ھدف آنھا ايجاد ھرج
و مرج اقتصادی است و بعد تقصير را به
گردن دولت می اندازند .به اين ترتيب،
حس اعتماد را از دولت گرفته و برنامه
ھای ضد انقالبی خود را پياده می کنند.
سابوتاژ اقتصادی و طريق مبارزه با آن
مسئله بسيار مھمی در اين مرحله از
انقالب ونزوئال است .اين مرحله ،مرحله
امتحان پس دادن جريان ھای مختلف درون
جنبش بوليواری است.

بايد حقيقتا جنگيد
و يا اصال نجنگيد ،در اين
مورد شق ثالث محال است.

ميليتانت
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پليس برزيل به کارخانه
تحت اشغال کارگران
حمله کرد
کارگران کارخان+ه تح+ت اش+غال "س+ی آی
پ++ی ای ای" ام++روز ص++بح ب++ا حمل++ه ١٥٠
م++رد مس++لح ب++ه قص++د دس++تگيری اعض++ای
کميته کارخانه غافلگير شدند.
ک+++ارگران پ+++س از  ٥س+++ال مب+++ارزه ب+++رای
حفظ شغل  ،دفاع از حقوق و ملی س+ازی
کارخانه ھا طب+ق پيش+نھاد "ب+ی ان دی ای
اس")بان++++++ک مل++++++ی رش++++++د اقتص++++++ادی و
اجتم+++اعی( ،خ+++ود را در براب+++ر تھدي+++دات
پليس فدرال به اخراج از کار می بينند.
در اي+++++++ن لحظ+++++++ه ک+++++++ارگران مش+++++++غول
سازماندھی و بسيج برای برگزاری جلسه
مجم+++++++ع در" فالس+++++++کو" "،س+++++++وماره" و
"سيپال" ھستند.
در ھم+ين زم+ان ،ک+ارگران "فالس+کو -
سوماره" در حمايت از رفقای "س+يپال" و
مقاومت در برابر تھديدات در "س+وماره"
به سازماندھی نيرو ھا مشغولند.
کارگران خواھان ارسال نامه ،برگ+زاری
تجمع و س+اير اق+دامات در س+اختمان ھ+ای
مديريت کارخانه ھا در حمايت از مبارزه
کارگران در برابر تھديدات دول+ت ف+درال
ھستند.
ب++++++++ه تم++++++++ام کارگران،اتحادي++++++++ه ھ++++++++ای
کارگری،س++++++++ازمان ھ++++++++ای مردم++++++++ی و
دموکراتيک ،به تمام شھروندان:
لطف++ا م++تن زي++ر را بخواني++د و نام++ه ھ++ا و
اعتراضات خود را به وزارت دادگستری
بفرستيد
آقای وزير ،تارسو جنرو
دکتر اوزيل فرانسيسکو دی سوسا

رئيس جمھوری
Minister Tarso Genro
gabinetemj@mj.gov.br
ما خواھان توقف فوری آزار ک+ارگران و
م++ديريت کارخان++ه "س++ی آی پ++ی ال ای"،
دستور خروج نيرو ھ+ای پل+يس ف+درال از
کارخان++++ه ،اج++++ازه ورود م++++ديريت ب++++دون
تھديد دستگيری و آزادی ک+ارگران ب+رای
برگ++++زاری جلس++++ه مجم++++ع ب++++رای تعي++++ين
سرنوست خويش ھستيم.پليس ف+درال باي+د
متوجه فساد و قاچاق مواد مخدر باش+د ن+ه
سرکوب کارگران.

ترجمه :کيومرث عادل
 ٣١مه ٢٠٠٧
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اشغال کارخانه در برزيل
»رينولد اوس+لر« ،م+دير کارخان+ه س+يپال -
اينترفيب+++را ١٩ ،ژوئ++++ن ،ب++++رای مالق++++ات
س+++ازمانده ش++++وراھای کارخان+++ه و رھب++++ر
ک+++++ارگری» ،پ+++++درو آل+++++م س+++++انتنی«و ب+++++ه
س+++++وماره)س+++++ائو پ+++++ائولو( رف+++++ت و او را
اخراج کرد.

ک+ارگران ب+ه مح+ض ب+ا خب+ر ش+دن از اي+ن
تص++ميم ،ماش++ين ھ++ا را متوق++ف  ،و ادام++ه
تولي++++د را مش++++روط ب++++ه بازگش++++ت رفي++++ق
»پدرو« به کار خود اعالم کردند.
م++دير کارخان++ه در براب++ر توق++ف تولي++د ،ب++ا
امتن++++++++++++++اع از مالق++++++++++++++ات فرنان++++++++++++++دو،
آم++++ورو)اعض++++ای ش++++ورای کارخان++++ه( و
رافائ++++ل پرات++++ا)مش++++اور مطبوع++++اتی( در
کارخانه ،ھدف واقعی خود را نشان داد.
مارس+ال مري++را ،راي+زن محل++ی ) "پ++ی اس
او ال -کامپين+++++++اس(ب+++++++رای نش+++++++ان دادن
ھمبس++++تگی ب++++ه کارخان++++ه رف++++ت و م++++دير
کارخانه گستاخانه و با کمک چماق داران
خ++ود ،قص++د ارع++اب او را داش++ت ،ام++ا ب++ا
جواب " من برای مالقات با کارگران ب+ه
اينجا آمدم نه ديدار با تو" رو به رو شد.
در پاياين روز پس از تھدي+د ک+ارگران ب+ه
کش++اندن پل++يس ف++درال ب++ه کارخان++ه ،م++دير
کارخانه که ب+ا مقاوم+ت ک+ارگران روحي+ه
خود را از دست داده بود ،تھديد به اخراج
کارگران را به اجبار پس گرفت.
در کارخان++ه وض++عيت بس++يج م++داوم ح++اکم
است ،تمام کارگران برای دفاع از کنترل
ک+++ارگری در "فالس+++کو" داخ+++ل کارخان+++ه
خواھن++++د مان++++د .اھ++++الی ک++++ارگری محل++++ه
نزدي+ک "وي+ال اوپراري++ا پ+اپيوالر" ھ++م در
مقاومت کارگران شرکت می کنند.
ترجمه :کيومرث عادل
 ١٩ژوئن ٢٠٠٧

مصاحبه ميليتانت با

»ژاک مورو« يکی از
رھبران لوت اورير* »نبرد
کارگر« فرانسه
لطفا سازمان خود را به خوانن+ده ھ+ای م+ا
معرفی کنيد و خالصه از تاريخچه آن را
بگوييد و اين ک+ه در چ+ه اعتص+اب مھم+ی
دخالت داشته و چ+ه مب+ارزاتی ک+رده و از
اھ+++داف برنام+++ه ھ+++ای اص+++لی اش ،روش
فعاليت و جھت گيری اش بگوييد.
"نبرد کارگر" در فرانسه درست به دنبال
م+++اه م+++ه  ١٩٦٨در نتيج+++ه ممئ+++وع ش+++دن
"ص++دای ک++ارگر" تش++کيل گردي++د .ص++دای
ک++++ارگر ب++++ه عل++++ت ش++++رکت در ش++++ورش
دانش+جويی و س++ه ھفت++ه اعتص++اب عم++ومی
که تمام فرانسه و رژيم دوگل را به ل+رزه
درآورد ،ممن+++وع گردي+++د .ص+++دای ک+++ارگر
گ+++روه ک+++وچکی ب+++ود ک+++ه در س+++ال ١٩٤٧
رھب++ری اعتص++اب ک++ارگران کارخانج++ات
ماش++++ين س++++ازی »رن++++و« را داش++++ت .اي++++ن
اعتصاب ح+زب کمونيس+ت فرانس+ه را ک+ه
يک حزب استالينيستی بود ،وادار کرد تا
از سياست ھای سازشگران طبقاتی دست
کش++++يده و خ++++ود را از دول++++ت ب++++ورژوايی
بيرون بکشد.
ھ++دف م++ا ايج++اد ح++زب ک++ارگری انقالب++ی
اس++++ت ک++++ه بتوان++++د مب++++ارزات طبق++++اتی را
رھبری کند تا زمانی که در اين کشور ھم
مانند بقيه کشورھای جھان ،طبق+ه ک+ارگر
ق++درت را ب++ه دس++ت بي++اورد )م++ا در درج++ه
اول و ب+++++++يش از ھ+++++++ر چي+++++++ز ديگ+++++++ری
انترناسيوناليس++ت ھس++تيم( .در مرحل++ه ای
که ھم اکنون ق+رار داري+م ،م+ا معتق+ديم ک+ه
باي+++د مش+++وق ايج+++اد گ+++روه ھ+++ای انقالب+++ی
کارگری در مراکز توليدی عمده که نبض
مبارزات ھس+تند ،باش+يم .اي+ن گ+روه ھ+ای
کارگری انقالبی در اين مراکز ھستند ک+ه
م+++ی توانن+++د ،مب+++ارزات طبق+++ه ک+++ارگر را
رھب++ری کنن++د .از م++اه م++ه س++ال  ١٩٦٨ت++ا
کن++ون م++ا در تم++ام مب++ارزات ک++ارگری ب++ا
اھمي+++ت طبق+++ه ک+++ارگر و جوان+++ان ش+++رکت
ک+++رده و در بعض+++ی م+++وارد نق+++ش واقع+++ی
رھبری اين مبارزات به عھده داش+ته اي+م.
مانن++++++د رھب++++++ری اعتص++++++ابات عم++++++ومی
ک+++++ارگران راه آھ+++++ن در س+++++ال  ١٩٦٨و
 ١٩٩٥و مب+++++ارزات ک+++++ارگران ص+++++نايع
س++اختمان س++ازی در س++ال  ١٩٨٨و ي++ا از
اين ھم متأخرتر ،در مبارزات جنبش ضد
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"رفورم" نظام بازنشستگی سال  ٢٠٠٣و
ي+++++ا در س+++++ال  ٢٠٠٦مب+++++ارزات برعلي+++++ه
"معاھ++ده اول++ين اس+++تخدام" ک++ه ب++ه کمب+++ود
امنيت شغلی نسل ھ+ای بع+دی ک+ارگر م+ی
افزود.

لطف++ا ً خودت++ان را معرف++ی کني++د و توض++يح
بدھيد که شما چه نوع فعاليتی در سازمان
انجام می دھيد و اين که چگونه و چرا به
آن پيوستيد )در مقايسه با ساير گروه ھا(
با توج+ه ب+ه اي+ن ک+ه م+ن از گ+روه جوان+ان
حزب کمونيست )استالينيستی( م+ی آم+دم،
ب++ر اي++ن اس++اس ب++ه ص++دای کارگر++ـ نب++رد
کارگر پيوستم که از بوروکراس+ی ای ک+ه
ق++درت را از طبق++ه ک++ارگر اتح++اد جم++اھير
شوروی ربوده بود ،انتق+اد م+ی ک+رد و ب+ه
ساختن حزب کمونيست تازه ای که ريشه
در طبقه کارگر داشت ،متعھد بود .در آن
زمان ،در فرانسه )و ھمين طور در ساير
کش+++ورھای جھ+++ان( اي+++ن مس+++ئله در مي+++ان
گ+روه ھ+ای تروتسکيس+تی وق+ت ،از جمل++ه
وظ++ايف مقدمش++ان بش++مار نم++ی آم++د .م++ن
ھمچنين با موضع ص+دای ک+ارگر ب+ر س+ر
مس+++ئله ح+++ق اس+++تقالل الجزاي+++ر در مقاب+++ل
مس+++تعمره گ+++ران فرانس+++ه مواف+++ق ب++++ودم؛
مستعمره گرايان فرانسوی به خاطر حفظ
موضع خود ،جنگی را به راه انداختند که
يک ميليون کشته داد.
در نبرد کارگر من برای مدت زي+ادی در
"کميته نمايندگان منتخب" )که يک ارگان
رھب+ری ب++ود( فعالي++ت داش++تم و چن++د س++الی
اس+++++ت ک+++++ه گرايش+++++ی را در درون نب+++++رد
ک++ارگر رھب++ری ک++رده ام ک++ه مع++روف ب++ه
"فراکسيون" است و ھدف از مبارزه اش
اين است که نبرد کارگر خط سياسی طبقه
کارگر انقالبی را حفظ نمايد.

گروه شما در انتخابات اخير شرکت کرد.
شما فکر می کنيد که ي+ک گ+روه انقالب+ی
با شرکت در انتخابات رياس+ت جمھ+وری
ب++++ورژوازی چ++++ه دس++++تاوردھايی خواھ++++د
داشت؟
دوران انتخابات زمانی است که م+ردم ب+ه
خص++وص طبق++ه ک++ارگر توج++ه مبرم++ی ب++ه
سياس+++++ت دارد .در نتيج+++++ه اي+++++ن امک+++++ان
]فرص++ت[ را ب++رای انقالبي++ون ف++راھم م++ی
آورد ت++ا نظ++رات خ++ود را معرف++ی ک++رده و
ک+++ارگران را ح+++ول برنام+++ه خ+++ود تھي+++يج
نماي++د .اس++تفاده نک++ردن از چن++ين فرص++تی
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حماق++ت اس++ت ،ب++ه خص++وص اگ++ر م++ا آن
امکان را داش+ته باش+يم ک+ه بت+وانيم کاندي+دا
ارائه دھيم.

برنام++ه ي++ا پالف++ورم کاندي++دای ش++ما ،آرل++ت
الگوئيه ،چه بود؟
او پالتفورمی را ارائه داد که با مطالبات
اصلی در رابطه با نيازھای ج+اری طبق+ه
ک+++++ارگر ھ+++++م خ+++++وانی داش+++++ت :اف+++++زايش
دس+++تمزدھا م+++اھی  ٣٠٠ي+++ورو ،اف+++زايش
حداقل دستمزد ب+ه  ١٥٠٠ي+ورو )در ح+ال
حاضر  ١٠٠٠يورو اس+ت( خاتم+ه ف+وری
به بيکارسازی ھ+ا )آم+ار رس+می در ح+ال
حاض+++ر  ٩ت+++ا  ١٠درص+++د اس+++ت( کنت+++رل
ک+++ارگری در بخ+++ش ھ+++ای اداری و م+++الی
ش++رکت ھ++ای ب++زرگ .او اض++افه ک++رد ک++ه
چنين برنام+ه ای تنھ+ا ب+ا رأی دادن )حت+ی
به انقالبي+ون( ب+ه عم+ل در نم+ی آي+د ،بلک+ه
به مبارزه عمومی ھمه طبقه ک+ارگر ني+از
دارد ،مانند اعتصابات عمومی ای که در
س++++++ال ھ++++++ای  ١٩٣٦و  ١٩٦٨ص++++++ورت
گرفت.

آيا در اين )پالتفورم( جايی برای س+ازش
و کاھش مطالبات در برنامه ش+ما گذاش+ته
که بتواند تعداد بيش+تری از رأی دھن+دگان
را جذب نمايد؟
به نظر ما پالتفورمی که ما ب+ر اس+اس آن
وارد انتخاب+++ات م+++ی ش+++ويم ،م+++ی باي+++د ب+++ا
وض+++++++++عيت پ+++++++++يش از اش+++++++++غال ھ+++++++++ای
)کارخانجات به دست کارگران( عمل+ی و
در ح+++ين جري+++ان ب+++ا نيازھ+++ا و مطالب+++ات
کارگری مطابقت داشته باشد ،ب+ه ط+وری
ک+++ه حت+++ی ک+++ارگرانی ک+++ه ھن+++وز خ+++ود را
انقالب++ی نم++ی دانن++د ،ب++ه ھ++ر ح++ال بتوانن++د
احس++اس کنن++د ک++ه کمونيس++ت ھ++ای انقالب++ی
آنھ++ا را نماين++دگی م++ی کنن++د .م++ا کمونيس++ت
بودن خود را پنھ+ان نم+ی کن+يم ،م+ا م+دعی
داش+++تن برنام+++ه انق+++ابی و کمونيس+++تی م+++ی
شويم ،اما از مردم نمی خواھيم که به در
انتخابات به "انقالب" ي+ا "کم+ونيزم" رأی
دھند .زيرا در وضعيت فعلی فرانسه اين
نکته در دس+تور ک+ار ق+رار ن+دارد .ب+ه ھ+ر
حال يک انقالب چيزی نيست که بشود آن
را با ارای انتخاباتی بدست اورد!

تعداد رأی ھا به نفع شما در اين انتخابات
در مقايس++ه ب++ا انتخاب++ات قبل++ی پ++ايين آم++د.
فکر می کنيد دليل آن چه باشد؟

٩

ب++رای گ+++رايش م+++ا در نب++رد ک+++ارگر ،اي+++ن
مس++ئله قاب++ل بررس++ی اس++ت :م++ا نس++بت ب++ه
حزب سوسياليست و کانديدايش که اکنون
درس++ت مانن++د سياس++تمداران جن++اح راس++ت
من++افع ب++ورژوازی را نماين++دگی م++ی کن++د،
ب++يش از ان++دازه ن++رمش ب++ه خ++رج داده اي++م.
خيلی از کسانی که قبال ب+ه آرل+ت الگوئي+ه
رأی داده بودن++++د ،ب++++ه م++++ا گفتن++++د ک++++ه از
"مس+++++ير" ت+++++ازه او متعج+++++ب بودن+++++د .م+++++ا
)فراکسيون( اميدواريم که اين روش ي+ک
اش++تباه م++وقتی باش++د ک++ه در آين++ده اص++الح
گردد .به غير از اين ،حقيقت اين است که
آرلت الگوئيه ھ+م مانن+د س+اير کاندي+داھای
چ+++پ افراط+++ی طعم+++ه "رأی مفي+++د" ش+++د.
زمانی ک+ه کاندي+داھای چ+پ افراط+ی ھ+يچ
شانس+++++ی ب+++++رای پي+++++روزی در انتخاب+++++ات
نداشتند ،ب+ا وج+ود اي+ن ک+ه ب+ا برنام+ه چ+پ
افراطی توافق نداشتند ،به کانديدای حزب
سوسياليست رأی می دادند زيرا که معتقد
بودن+++د ک+++ه کاندي+++دای ح+++زب سوسياليس+++ت
شانس پيروزی بيشتر دارد.

چن++د س++ال پ++يش ش++ما بل++وکی ب++ا **LCR
تشکيل داديد .چرا ديگ+ر داش+تن کاندي+دای
مشترک ممکن نيست؟
اي+++ن ب+++ار ممک+++ن نب+++ود ب+++ه دلي+++ل برخ+++ورد
سکتاريستی موجود در ھر دو س+ازمان و
به دليل اين که در دوره پيش از انتخابات
LCRدر پ+++ی اتح+++اد ب+++ا گ+++روه ھ+++ای
رفورميستی و سياستمداران ب+ود ب+ه ج+ای
اتح++اد ب++ا نب++رد ک++ارگر .اي++ن البت++ه ب++ه اي++ن
معنی نيست که در آينده ھم چنين اتح+ادی
ممکن نيست .نه تنھ+ا در نب+رد ک+ارگر ک+ه
در  LCRھم رفقايی ھستند که مدافع اي+ن
اتح++اد م++ی باش++ند؛ اتح++ادی ک++ه ب++ه نف++ع ک++ل
جنبش انقالبی طبقه کارگر است.

طرف++داران ش++ما ق++رار ب++ود ک++ه ب++رای دور
دوم چک++ار کنن++د؟ ش++ما اص++الً ش++رکت در
انتخابات را به آنھا توصيه کرديد؟
آرل+++++++ت الگوئي+++++++ه و اولي+++++++ور بزاس+++++++نو،
کانديداھای ل+وت اوري+ر و  LCRاز ھم+ه
خواس++++++تند ک++++++ه ب++++++ه کاندي++++++دای ح++++++زب
سوسياليست رأی دھند .حتی اگر تنھا يک
حرکت تاکتيکی باشد ھم به نظر ما اشتباه
بود ،چون اين کاندي+دا ھ+يچ برنام+ه ای ب+ه
نف++ع طبق++ه ک++ارگر نداش++ت .در اي++ن حال++ت
اگ++ر پي++روز م++ی ش++د ،م++ا ن++ه م++ی توانس++تيم
فش++++ار ب++++ر روی او بي++++اوريم و ن++++ه م++++ی

ميليتانت

شماره چھار

توانس+تيم خي+انتش را افش++ا کن+يم ...او ھ++يچ
چيز را قول نداده بود.

به عقيده شما انترناسيوناليزم يعنی چه؟ و
م++ا چگون++ه م++ی ت++وانيم ي++ک انترناس++يونال
بسازيم؟
داش++تن ح++داقل چن++د ح++زب نس++بتا ً پرق++درتی
ک+++ه ريش+++ه در طبق+++ه ک+++ارگر داش+++ته و در
مي++ان طبق++ه ک++ارگر کش++ور خ++ود ب++ا نف++وذ
باشند ،نيازی بين المللی است .امروز اين
وج++ود ن++دارد .بن++ابراين اول++ين وظيف++ه م++ا
س++++اختن آنھ++++ا اس++++ت ،در درج++++ه اول در
کش++ورھايی ک++ه م++ا در آنھ++ا فع++ال ھس++تيم.
البته تا زمانی که ما به اين ھ+دف برس+يم،
نمی بايد در انزوا باشيم .در ح+ال حاض+ر
م++ا م++ی باي++د ت++ا ھ++ر ان++دازه ک++ه م++ی ت++وانيم
پيون++++دھای سياس++++ی و دي++++دگاھی خ++++ود را
بيش+++تر ک+++رده و ب+++ا گ+++روه ھ+++ای ک+++ارگری
انقالبی کشورھای مختلف رد و بدل کنيم.
اي+++++++++ن ق++++++++++دم اول+++++++++ی در راه س++++++++++اختن
انترناسيوناليزم خواھد بود.

سازمان شما چط+ور و ب+ه چ+ه طري+ق م+ی
خواھد انترناسيونال را بسازد؟ چ+ه زم+ان
و چط++ور ش++ما ش++روع ب++ه س++اختن اول++ين
گ+++++روه ھ+++++ای آن در خ+++++ارج از فرانس+++++ه
کرديد؟
م++ا و ب++ه خص++وص فراکس++يون ،در س++طح
جھانی بر لزوم ايجاد پيوند و تب+ادل ب+ا آن
گ+++روه ھ+++ايی ک+++ه ب+++دنبال چن+++ين روابط+++ی
ھستند ،اصرار می ورزي+م .از ابت+دا نب+رد
ً
عمال ھم
کارگر به دنبال ھمين بوده است.
اول++ين گروھ++ی ک++ه س++ازمان م++ا کم++ک ب++ه
ايج+++ادش ک+++رد ،پ+++يش از م+++اه م+++ه ،١٩٦٨
زمانی که ھنوز صدای کارگر ناميده م+ی
ش++د و در بعض++ی از من++اطق مس++تعمره در
جھان که فرانسه مدعی اين ب+ود ک+ه ج+زو
اين کشور می باشد ،ساخته شد .بعد از آن
م++ا ب++ا گ++روه ھ++ايی در آمريک++ا ،بريتاني++ا و
آفريقا ...پيوند ايجاد کرديم.

چط++ور ي++ک کمپ++ين ھمبس++تگی درازم++دت
که از کارگران ايران پشتيبانی می کند را
در فرانسه می شود ساخت؟
مشکل خواھد بود ،به خص+وص ب+ه عل+ت
کمب+ود وج+ود ي++ک انترناس+يونال حقيق++ی و
در نتيج+++++++ه کمب+++++++ود آگ+++++++اھی از جان+++++++ب
کارگرانی که عمدتا ً از منافع مش+ترکی ب+ا
بقيه ک+ارگران جھ+ان برخوردارن+د .ام+ا ب+ا
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انتش+++++ار مطال+++++ب خ+++++ود ب+++++ه خص+++++وص
]مط+++البی[ ک+++ه در مح+++ل ھ+++ای ک+++ارگری
منتشر می شود ،گزارش مبارزات ،روح
و وض++++عيت سياس++++ی و اجتم++++اعی طبق++++ه
ک++++ارگر در اي++++ران ،م++++ا باي++++د حساس++++يت
کارگران فرانسوی را نسبت به ک+ارگران
اي+++ران ب+++اال بب+++ريم ،ھمبس+++تگی و س+++مپاتی
ک+++++ارگران فرانس+++++ه ب+++++رای خ+++++واھران و
برادران اشان در اي+ران و در تم+ام جھ+ان
نقويت کنيم.

سازمان شما به چه نحوی در ھمبستگی با
کارگران ايرانی دخالت داشته است؟
احتماال کمتر از آن چه که ما می توانستيم
و م+++ی بايس+++تی م+++ی ک+++رديم .ام+++ا در ح+++د
امکاناتمان ،بله ما سعی کرديم ک+ه وظيف+ه
خ++ود را در زمين++ه رس++اندن آن آگ++اھی ک++ه
در باال آمد ،انجام دھيم با ھمکاری رفقای
ايرانی مان.

آيا گروه ھای مختلف فرانسوی می توانند
اختالف+++ات خ+++ود را کن+++ار گذاش+++ته و ي+++ک
کميت+++++ه مش+++++ترک ب+++++رای ھمبس+++++تگی ب+++++ا
کارگران ايرانی بوجود آوردند؟
بله آنھا می توانند .اما در فرانسه ھم مثل
احتماالً در ايران و جاھای ديگر ،ما باي+د
با س+کتاريزم مب+ارزه کن+يم .ام+ا حت+ی اگ+ر
چن+++ين کميت+++ه ای ھ+++م ک+++ه از گ+++روه ھ+++ای
متفاوتی ترکيب شده ،ساخته شود به علت
وجود اي+ن نيروھ+ا و نفوذش+ان ،اي+ن گون+ه
کميت+++++ه ھ+++++ا از ت+++++أثير نس+++++بتا ً مح+++++دودی
برخوردار می باشند .دقيقاً اين گونه کميته
ھا که در حال حاضر در بعضی کشورھا
وج++ود دارن++د ،اي++ن مش++کل را دارن++د .البت++ه
اين به اين معنی نيست که ما نبايد در اين
زمينه نھايت سعی خود را بکنيم.

جوانان ايران ،چه دانشجو و چه ک+ارگر،
بخش عظيمی از جمعيت کش+ور ھس+تند و
عموم++++ا ً در مب++++ارزات مختل++++ف راديک++++ال
ت++رين بخ++ش م++ی باش++ند .آي++ا راھ++ی وج++ود
دارد که جوانان فرانسه را بتوان به جھت
پش++تيبانی از جوان++ان اي++ران بس++يج نم++ود؟
خصوص+++اً ب+++ا توج+++ه ب+++ه کمپ+++ين آن+++ان در
آوريل سال  ٢٠٠٦برعليه "اولين کنترات
استخدام"!
ما ھنوز ب+ه آن درج+ه از موفقي+ت نرس+يده
ايم که بتوانيم درسی باش+يم ب+رای جوان+ان
اي++++ران و ش++++ايد روزی عک++++س اي++++ن ام++++ر

ص+++ورت گي+++رد :جوان+++ان م+++ا از جوان+++ان
ايران++++ی بياموزن++++د .ام++++ا اگ++++ر از مب++++ارزه
برعلي++ه ق++انون "اول++ين کنت++رات اس++تخدام"
چي++زی آموخت++ه باش++يم ،آن اي++ن اس++ت ک++ه
مبارزه جوانان زمانی تقويت می شود که
آنان آگاھانه در پی اتح+اد ب+ا طبق+ه ک+ارگر
ھستند .اگر چه در سال  ٢٠٠٦اين اتح+اد
تنھ++ا ت+++ا ح++دودی انج+++ام ش++د )زي+++را تح+++ت
مح++++++دوديت ھ++++++ای تحميل++++++ی از ط++++++رف
بوروکراسی اتحاديه ھ+ا واق+ع گردي+د( ام+ا
الاقل اثبات کرد که اين اتحاد ممکن ب+وده
و قطعا ً روزی فرا می رسد که از اين ھم
فراتر رفته و به يک پيروزی کامل برای
تمام انسان ھای استثمار شده و تحت س+تم
خواھد رسيد.

زن+++ان ،وقت+++ی فرص+++تی دس+++ت م+++ی دھ+++د،
بس++يار ش+++جاع و فع++ال ب+++وده ان++د .چ+++ه ب+++ه
عنوان دانشجو و چ+ه ب+ه عن+وان ک+ارگر و
چ+++ه ب+++ه عن+++وان بخش+++ی از س+++اير اقش+++ار
جامعه .زنان ايرانی دارای تاريخ مبارزه
طوالنی ھستند .به نظر شما از چه راھ+ی
می توان اتحاديه ھای کارگری فرانس+ه و
س+++++اير س+++++ازمان ھ+++++ای مترق+++++ی را وارد
پشتيبانی از مبارزات زنان ايران نمود؟
مب++ارزات زن++ان ايران++ی ،وقت++ی ب++ه گ++وش
ديگ++ران م++ی رس++د ،بالفاص++له از س++مپاتی
اقشار وسيع مردم فرانسه برخ+وردار م+ی
شود و اي+ن ن+ه تنھ+ا در مي+ان زن+ان اس+ت،
بلکه در ميان مردان ھم ھمين طور است.
در نتيجه بھترين کاری ک+ه م+ا م+ی ت+وانيم
بکنيم ،اين است که خبر اين مب+ارزات را
نه تنھا به گ+وش اتحادي+ه ھ+ا ک+ه ب+ه گ+وش
ھر چه وسيع ت+ر اقش+ار جامع+ه فرانس+وی
برس++انيم .اي++ن ق++دم اول++ی خواھ++د ب++ود ک++ه
ب+رای کس+ب پش+تيبانی از م+ردم و اتحادي+ه
ھا برای مبازرات زنان در فرانسه يا ھر
کشوری ديگری می توان برداشت.
 ٢٠مه ٢٠٠٧

*ب++++رای تاريخچ++++ه نب++++رد ک++++ارگر )ل++++وت
اورير( رجوع شود به ميليتانت شماره ی
اول.
** ب+++رای مواض+++ع  LCRدر انتخاب+++ات
فرانسه رجوع شود به ميليتانت ش+ماره ی
اول.
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بعد از يک مدت طوالنی
انتظار
يادداشتھای انتقادی »چه
گوارا« انتشار يافت
ميکايل لووی
برگردان  :رادمان روئين تن

»مايک+++ل ل+++ووی« رئ+++يس بخ+++ش تحقيق+++ات
جامعه شناسی ی »مرک+ز علم+ی پ+ژوھش
ملی« در پاريس اس+ت .او نويس+نده ی پ+ر
تالش مارکسيست و خالق آثاری ھمچ+ون
»مارکس++يزم چ++ه گ++وارا«» ،مارکس++يزم و
الھيات رھ+ائی بخ+ش«» ،س+رزمين پ+دری
ي++ا زم++ين م++ادری« و » توس++عه مرک++ب و
ناھموار« می باشد.
م+ا م+دت بس+يار زي+ادی در انتظ+ار انتش++ار
کت++اب انتق++ا دی »چ++ه گ++وارا« ب++وديم .اي++ن
کتاب شامل دستنوشته ھ+ای »چ+ه گ+وارا«
در مورد اتحاد جماھير شوروی )سابق(،
يادداشتھای »چه گ+وارا« در ب+ين س+الھای
 ،١٩٦٥ -٦٦يعن+++++++ی بع+++++++د از شکس+++++++ت
م++اموريتش در کنگ++و و قب++ل از ع++زيمتش
ب++++++ه بولي++++++وی درس++++++ت زمانيک++++++ه او در
»تانزاني++ا« و »پاراگوئ++ه« بس++ر م++ی ب++رد،
می باشد.
برای س+اليان س+ا ل ،اي+ن م+درک "خ+ارج
از چ++++رخش" ب++++اقی مان++++ده ب++++ود؛ بع++++د از
فروپاش+++ی اتح+++اد جم+++اھير ش+++وروی ،ب+++ه
تعدادی از محققان کوبايی اجازه داده شد
بدون آنکه از آنھا يادداشتی بردارن+د ،ب+ه
کنکاش و مشورت در مورد اي+ن مطال+ب
مب+++ادرت کنن+++د .فق+++ط چھ+++ل س+++ال بع+++د از
نگارش اي+ن يادداش+تھا ب+ود ک+ه تص+ميم ب+ه
چ++اپ آنھ++ا در کوب++ا گرفت++ه ش++د؛ انتش++ار
يادداشتھای »چه گوارا« در س+طح بس+يار
وسيع صورت گرفت؛ به طوری که بقيه
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ی مطا لب انتشار نيافته او را نيز ش+امل
م++ی ش++د .تع++دادی از اي++ن مطال++ب ب++ه اي++ن
قرارن++د :ي++ک نام++ه از »چ++ه« ب++ه »في++دل
کاسترو« در آوريل  ١٩٦٥که شامل يک
مقدمه ای به ي+ک کت+اب ب+ود ،يادداش+تھای
در م+++ورد نوش+++ته ھ+++ای م+++ارکس و لن+++ين،
گزيده ای از يادداشتھای مح+اوره ای ب+ين
»گ++وارا« و س++اير ھمک++ارانش در وزارت
صنايع ) بين سالھای  ١٩٦٣تا – (١٩٦٥
که قسمتی از آن پيشتر در فرانسه و ايتاليا
در سال  ١٩٧٠به چاپ رسيده بود ،-نامه
ھايی به افراد و شخصيتھای مختلف ) پل
سوئيزی و چارلز بتلھايم( و خالص+ه ای
از يک مصاحبه ب+ا رئ+يس جمھ+ور مص+ر
»الطليعه« ) آوريل .(١٩٦٥
چ+++را اي+++ن يادداش+++تھای »گ+++وارا« زودت+++ر
منتشر نشد؟ ما می توانيم بفھم+يم ک+ه قب+ل
از فروپاش++++ی اتح++++اد جم++++اھير ش++++وروی،
داليل "ديپلماتي+ک" ب+رای محرمان+ه نگ+اه
داشتن آنھا وجود داش+ت .ام+ا بع+د از س+ال
 ١٩٩١چرا؟ چه "خطری" اين يادداشتھا
در ب++++ر داش++++تند؟ اي++++ن پنھانک++++اری ک++++امال
عجيب و غريب است ...چه کسی تص+ميم
گرف++ت ک++ه اي++ن يادداش++تھا باي++د در کش++وی
مي++ز نگ++اه داش++ته ش++وند؟ چ++ه کس++ی نھايت++ا
چراغ سبز را برای انتشار آنھا نشان داد؟
مقدمه ی کتاب يادداشتھای انتقادی »چه«
که از »ماريا دل کارمن اريت گارسيا«
مسئول مرک+ز تحقيق+ات و بررس+ی »چ+ه
گوارا« در »ھاوانا« می باش+د ،چي+زی را
توضيح نمی دھ+د و خ+ودش را مح+دود ب+ه
اي++ن کلم++ات م++ی کن++د " :اي++ن اس++ناد ب++رای
س++اليان ] ج++ر اس++نادی ب++وده[ ک++ه يک++ی از
بيش+++ترين انتظ+++ار را ب+++رای چ+++اپ کش+++يده
است؟"
سرانجام اين يادداشتھای بسيار جالب در
دسترس خوانندگان عالقمند ق+رار گرف+ت.
اين يادداشتھا گ+واھی ی اس+ت ب+ر روحي+ه
مستقل »چه گوارا«؛ به نگ+اه منتقدان+ه ای
ک++ه او در م++ورد م++دل "سوس++ياليزم واقع++ا
موج+++ود" روس+++ی داش+++ت و ب+++ه ت++++الش و
جستجوش جھت يافتن يک بديل راديکال.
ام++ا اي++ن يادداش++تھا ھمچن++ين مح++دوديتھای
ط++رز تفک++ر »چ++ه« را ني++ز ب++ه م++ا نش++ان
می دھد.
اجازه بدھي+د ک+ه ب+ه مح+دوديتھای نگرش+ی
»چه« بپردازيم» .چه گ+وارا« در آنزم+ان
– م+++ا نم+++ی دان+++يم ک+++ه آي+++ا پيش+++رفتھای در
تفک+++++رات او ب+++++ين س+++++الھای ١٩٦٦-٦٧
بوج++ود ام++ده ي++ا ن++ه -مس++اله اس++تالينيزم را
درک نکرده بود .او بر کوچه ی بن بست
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اتحاد جماھير شوروی استناد می کرد ...
به سياستھای نوين اقتصادی لنين ) ن+پ(!
مطمئنا او بر اين اعتقاد بود ک+ه اگ+ر لن+ين
عم+ر بيش++تری م+ی ک++رد -او بط+ور طعن++ه
آمي++ز م++ی نويس++د ک++ه لن++ين اش++تباه ک++رد ک++ه
مرد -م+ی توانس+ت ت+اثترات مخ+رب اي+ن
سياس+++ت را تص+++حيح نماي+++د .ل+++يکن »چ+++ه
گ+++وارا« متقاع+++د ش+++ده ب+++ود ک+++ه مقدم+++ه ی
بازگش+++ت ب+++ه کايپت+++اليزم ک+++ه بوس+++يله ی
»ن+++++پ« ط+++++رح گردي+++++د منج+++++ر ظھ+++++ور
گرايش+++ات ب+++دکار در  ١٩٦٣در ش+++وروی
ش+++د .گرايش+++اتی ک+++ه در جھ+++ت بازس+++ازی
مجدد س+رمايه داری گ+ام ب+ر داش+تند .تم+ام
انتق+++ادات »چ+++ه گ+++وارا« از »ن+++پ« ،ب+++ی
مصلحت نبودند و آنھا چيزھای ھستند که
با نظرات »اپوزيسيون چپ« بين سالھای
 ١٩٢٥-٢٧منطبق اند .ب+رای مث+ال »چ+ه
گ++وارا« اظھ++ار م++ی دارد " کادرھ++ا ] ی
ح+++زب[ خودش+++ان را متح+++د و ھ+++م پيم+++ان
سيستم نموده و ب+ه پ+ی ري+زی ي+ک کاس+ت
با حقوق ويژه مبادرت می کنن+د"  .م+ا ب+ا
م+++ی
خوان+++دن اي+++ن جم+++الت متحي+++ر
ش++++ويم ] و اي++++ن س++++وال را از خ++++ود م++++ی
پرس++++يم[ ک++++ه آي++++ا »چ++++ه گ++++وارا« ،آث++++ار
»تروتس++++++++++کی« را خوان++++++++++ده اس++++++++++ت؛
»تروتس+++++++کی« ک+++++++ه در ھ+++++++يچ کج+++++++ای
يادداش+++تھای او از آن ن+++امی ب+++رده نش+++ده
اس+++ت ...ام+++ا فرض+++يه ی ت+++اريخی ی ک+++ه
»چه گوارا« عنوان م+ی کن+د و ب+ر اس+اس
آن مدعی است ک+ه نت+ايج سياس+تھای ن+وين
اقتص++++ادی )ن++++پ( باع++++ث و ب++++انی رش++++د
گرايش+++++ات وابس+++++ته ب+++++ه کاپيت+++++اليزم در
شوروی شد ،قاب+ل قب+ول نيس+ت .اي+ن ن+وع
دي+++د ،ب+++ه س+++ادگی اس+++تالينيزم و عي+++وب و
اشکاالت بزرگی را که اي+ن ن+وع »اي+زم«
در عرصه ھ+ای اقتص+ادی ،اجتم+اعی و
سياس++ی ش++وروی انج++ام داده ،نادي++ده م++ی
گيرد .ما چن+دين ارج+اع ب+ه »اس+تالين« را
در يادداشتھای »چه گوارا« پيدا کرديم.
يکی از نمونه ھای نادر و بس+يار انتق+ادی
از »استالين« از اين قرار اس+ت  " :ج+رم
وحش+++تناک ت+++اريخی »اس+++تالين« :حقي+++ر
ش++++مردن آم+++++وزش کمونيس+++++تی و بني+++++ان
گذاش+تن ق++درت فرق+ه ای نامح++دود اس++ت".
اين جمل+ه ک+امال دقي+ق اس+ت ،ام+ا بعن+وان
يک آناليز ناکافی و نارساست.
بيشتر انتقادات »چه گوارا« در رابط+ه ب+ا
شوروی مربوط ب+ه مس+ائل اقتص+ادی اي+ن
کشور در ب+ين س+الھای  ١٩٦٣ -٦٤اس+ت
ک++ه م++ا پيش++تر از آنھ++ا آگ++اھی داش++تيم .اي++ن
انتق+++++ادات در پلميکھ+++++ای ک+++++ه »چ+++++ارلز
بتلھ+++ايم« ) ب+++ر علي+++ه گ+++وارا( و »ارنس+++ت
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من+++دل« ) در حماي+++ت از او( ني+++ز در آن
شرکت نمودن+د مط+رح گردي+د .در جري+ان
اي+++ن پلميکھ+++ا »چ+++ه گ+++وارا« ب+++ه دف+++اع از
برنامه ی متمرکز ب+ر علي+ه ق+انون ارزش
"خ+++ود م+++ديريت" کارخان+++ه ھ+++ا پرداخ+++ت؛
چيزی که مس+تقل و خ+ود گ+ردان ب+وده و
بر اساس ق+وانين ب+ازار عم+ل م+ی کن+د .او
در اين رابطه دفاع از آموزش کمونيستی
در مقاب++++ل انگي++++زه ھ++++ای انحص++++اری و
شخص++++ی را مط++++رح ک++++رد ..چ++++ه گ++++وارا
ھمچنين به درستی از انگي+زه ھ+ای م+ادی
که سبب خراب شدن مديران کارخانجات
م+++ی ش+++د نگ+++ران ب+++ود .م+++ا ھمچن+++ين در
يادداشتھای »چ+ه گ+وارا« ،ي+ک انتق+اد از
غيب++++++ت انترناس++++++يوناليزم در م++++++راودات
تج++اری ش++وروی – م++راودات ن++ابرابر ب++ا
کش++ورھای وابس++ته -پي++دا ک++رديم .در اي++ن
رابطه او از لنين نقل و قولی می آورد" :
ما نمی توانيم کم+ونيزم را در ي+ک کش+ور
بس+++ازيم"» .چ+++ه گ+++وارا« در ادام+++ه و در
رابط++ه ب++ا مخالف++ت دس++تگاه بوروکراتي++ک
م++++ی
ک++++رملين ب++++ا انق++++الب جھ++++انی
نويس++د " :ب++ه ط++ور آش++کار باي++د تص++ديق
نمود که مشخصات جھانی انقالب ،چيزی
که از اين ب+ه بع+د ] بوس+يله ی ش+وروی[
انکار می شود".
اما در اين نوشته ھا ھنوز ھيچ سوالی در
م+++ورد اس+++تالينيزم ط+++رح نش+++ده اس+++ت.
»تروتس+++++کی« در يادداش+++++تھای »چ+++++ه
گوارا« غايب است .اما ما به يک فاک+ت
بس+++يار جال+++ب از مباحث+++اتش در وزارت
صنايع بر می خوريم ،او می نويسد " :تو
نمی توانی عقايد مخالف را با چماق نابود
کن++ی ،اي++ن گون++ه برخ++ورد باع++ث م++ردن
ھ++ر گون++ه پيش++رفت و توس++عه آزاد آگ++اھی
خواھد شد"" .اين روشن است ک+ه م+ا م+ی
ت++++وانيم چي++++زی ھ++++ای زي++++ادی از افک++++ار
»تروتس++کی« بي++اموزيم  ،حت++ی ب++ا وج++ود
آنک++ه فعاليتھ++ای بع++دی او اش++تباه بودن++د".
»چه گوارا« ب+ه ط+ور طعن+ه آمي+ز اض+افه
م++ی کن++د ک++ه ش++وروی ھ++ا او را م++تھم ب++ه
تروتسکيست بودن نموده و به او م+ارک
ھ+++ای ش+++بيه ب+++ه "س+++ان بنيت+++و" م+++ی زنن+++د.
) س+++ان بنيت+++و ،لباس+++ی اس+++ت ک+++ه دس+++تگاه
تفت+++يش عقاي+++د کليس+++ای اس+++پانيا در ق+++رون
وسطی بر تن مرت+دين م+ی ک+رد و آنھ+ا را
به سوی شکنجه ھدايت می نمود(.
»چه گوارا« به درستی از برنام+ه ري+زی
بعن+++وان مح+++ور مرک+++زی رون+++د س+++اختمان
سوسياليزم دفاع می کرد ،زيرا " برنامه
ري++زی ،انس++ان را از حال++ت ي++ک موج++ود
اقتصادی رھا می سازد" .و او در نام+ه
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اش ب+ه »في++دل« تش+خيص داد ک++ه در کوب++ا
" ک++++++++++++ارگران در تنظ++++++++++++يم برنام++++++++++++ه
] اقتصادی[دخالت نکرده اند" .چ+ه کس+ی
باي+++د برنام++++ه ري+++زی کن++++د؟ بح+++ث »چ++++ه
گ++++++وارا« در ب++++++ين س++++++الھای ١٩٦٣-٦٤
ج++++وابی ب++++ه اي++++ن س++++وال نم++++ی دھ++++د .در
يادداشتھای سالھای  ١٩٦٥ -٦٦است ک+ه
ما جالبترين گام از ط+رف »چ+ه« را در
جھ++ت پاس++خگويی ب++ه اي++ن س++وال مش++اھده
می کنيم.
ب++ه نظ++ر »چ++ه گ++وارا« ،ب++ا وج++ود اينک++ه
اھ+رم اقتص+ادی تعي+ين کنن+ده ی ھم+ه چي++ز
است ،ش+وروی ھ+ا مفھ+وم اص+لی برنام+ه
ري++زی ک++ه عبارتن++داز " تص++ميم اقتص++ادی
ت+وده ھ++ا ب+ا آگ++اھی ب+ه نق++ش ش+ان " ،را ب++ا
جايگزينی سياستھای تخدير کنن+ده ،تغيي+ر
دادن++د؛ او تاکي++د ک++رد ک++ه ت++وده ھ++ا " باي++د
امک+++ان نظ+++ارت ب+++ر سرنوش+++ت خ+++ود را
داشته باشند ،آنھا باي+د ق+ادر باش+ند تص+ميم
بگيرند که چه مقدار بايد جھت ذخيره و
چه مقدار بايد در راس+تای مص+رف تولي+د
کنند؛ تکنيکھ+ای اقتص+ادی ح+اوی آم+ار و
ارق++ام باي++د ب++ا تص++ميم م++ردم بک++ار گرفت++ه
ش++وند و " اگ++اھی ت++وده ھ++ا باي++د تض++مين
کننده ی اجرايش باش+ند" .اي+ن موض+وعی
است که »چه« در يادداش+تھايش ،چن+دين
بار به آن باز می گردد.
»چ+++ه« معتق+++د اس+++ت ک+++ه ب+++ا وج+++ود آنک+++ه
برنام++ه ري++زی اقتص++ادی ب++ه خ++ودی خ++ود
ک++ار متخصص++ان اي++ن ف++ن اس++ت ام++ا اي++ن
کارگران و مردم به شکل عام ھستند ک+ه
بايد در مورد مس+ائل ب+زرگ )ن+رخ رش+د،
انباشت يا مص+رف(  ،در کش+ور تص+ميم
بگيرند .م+ا م+ی ت+وانيم ب+ه اي+ن ج+دايی
مک++++انيکی ب++++ين تص++++ميمات اقتص++++ادی و
اجرائی انتقاد کنيم ام+ا اي+ن فرم+ول بن+دی
»چه گوارا« به ش+کل ب+ارزی ب+ه اي+ده ی
برنامه ري+زی دمکراتي+ک سوسياليس+تی )
برای مثال ايده ی ک+ه بوس+يله ی ارنس+ت
من+دل فرم++ول بن++دی ش++د( نزديکت++ر اس++ت .
او ب+++ه نت+++ايج سياس+++ی ]منس+++جمی[ دس+++ت
نياف+++ت ام+++ا م+++ا نم+++ی ت+++وانيم اھمي+++ت اي+++ن
نظرگاه نوين دمکراسی اقتصادی »چ+ه«
را انکار کنيم.
ما می توانيم اين يادداشتھای »چه گوارا«
را به عنوان يک مرحله ی مھم و بارزی
از مس++++ير راھ++++ش در جھ++++ت ج++++ايگزينی
»کم+++ونيزم دمکراتي+++ک« ب+++ه ج+++ای م+++دل
استالينيس+++تی ش+++وروی در نظ+++ر بگي+++ريم.
راھی که متاسفانه پيش از آنکه به ھ+دف
برس+د ،ب+ا قت+ل وحش+يانه ی» چ+ه« بوس+يله
ی آدمکش++ان بوليوي++ای ی دس++ت پ++روده ی

سازمان سيا در اکتبر  ،١٩٦٨ناتمام باقی
ماند.

» چه گوارا« و تداوم
مارکسيزم

مجتبی بنی جمالی
زندگی سياسی ارنستو چه گوارا
»کارلوس تابالدا« اقتص+ادان مارکسيس+ت
کوبائی در مورد زندگی سياسی چه گوارا
چنين می نويسد" :ھنگامی ک+ه او ش+انزده
س++اله ب++ود ش++روع ب++ه خوان++دن آث++ار ک++ارل
مارکس ،فردريش انگلس و لنين نم+وده و
در کن++ار آث+++ار ديگ+++ر ب+++ا » س+++رمايه« و »
بيانيه حزب کمونيست« مارکس و انگلس
آش++نايی پي++دا ک++رد؛ در اي++ن س++ن ي++ک واژه
نام+ه فلس++فی ت+دوين و در ط++ول س+ال ھ++ای
تحصيلی در دانشگاه نوشته ھ+ای ديگ+ری
از قبي++++ل »آنت++++ی دورين++++گ« انگل++++س و »
امپري+++++اليزم ب+++++االترين مرحل+++++ه س+++++رمايه
داری« و » دول++++ت و انق++++الب« لن++++ين را
مطالع++++ه نم++++ود .در س++++فرھای خ++++ود ب++++ه
آمريکای التين و مناطق کارائيب ت+ا س+ال
 ١٩٥٩عالوه بر استفاده از دانش پزشکی
خ++ود ،ت++اريخ و فرھن++گ اي++ن کش++ورھا را
ني+++ز تحقي+++ق و مطالع+++ه نم+++ود؛ او عالق+++ه
خاصی به باستان شناسی و فرھنگ ھ+ای
بومی و پيشرفته ترين نظريات مربوط به
علوم اجتماعی داشت .دانسته ھای وی از
واقعي++ات ق++اره آمريک++ا ،رھنم++ون وی در
فھ+++م و تعمي+++ق مطالع+++ات مارکسيس+++تی او
گرديد.
نام+++ه ھ+++ايی ک+++ه »چ+++ه« ب+++رای اعض+++ای
خ++++++انواده اش ب++++++ين س++++++ال ھ++++++ای – ٥٦
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١٩٥٤پس+++ت ک+++رده ،خب+++ر از ي+++ک س+++ری
مطالعات سيستماتيک در رابطه با اقتصاد
سياسی و آمار می دھد.
چه گوارا اھل آرژانتين بود که در اواسط
دھ+++ه  ١٩٥٠در مکزي+++ک ب+++ه جن+++بش ٢٦
ج++والی ک++ه توس++ط في++دل کاس++ترو رھب++ری
می ش+د ،ب+ه عن+وان ک+ادر ارت+ش شورش+ی
پيوس+++ت .در ھنگ+++ام پي+++روزی قي+++ام علي+++ه
ديکتاتوری »باتيستا« دست نشانده آمريکا
در کوبا در سال  ١٩٥٩او سی ساله بود،
و پ++س از پي++روزی در ھم++ان س++ال وزي++ر
صنايع ،رئيس بانک مل+ی کوب+ا و مس+ئول
انس++تيتوی مل++ی ب++رای اص++الحات ارض++ی
شد .بين سال ھ+ای  ١٩٦٣ - ٦٤در بح+ث
ھای علنی در مطبوعات کوبا ح+ول چش+م
انداز آلترناتيو برای سازمان دھی اقتصاد
کوبا فعاالنه شرکت نمود.

در آوري+++ل  ١٩٦٥چ+++ه گ+++وارا کوب+++ا را
برای کمک به ايجاد رھبری مب+ارزات
انقالب++++ی در کش++++ورھای ديگ++++ر ت++++رک
نمود؛ برای بيش از شش ماه در کنگ+و
)زئير( طرفداران نخست وزير مقت+ول
»پ+++اتريس لومومب+++ا« در مب+++ارزه ش+++ان
علي+++ه رژي+++م ارتج+++اعی دس+++ت نش+++انده
امپري++اليزم آمريک++ا و بلژي++ک را کم++ک
رس++اند و در  ١٩٦٦ب++ه بولي++وی رف++ت؛
در آن ج++ا او ي++ک ش++اخه چريک++ی ،ک++ه
س++++عی داش++++ت مب++++ارزه انقالب++++ی علي++++ه
ديکت+++اتوری نظ+++امی را س+++ازمان دھ+++ی
کن+د ،را رھب++ری نم++ود؛ مب++ارزه ای ک++ه
در ح++ال رش++د و جھ++ت گي++ری اع++تالی
انقالبی در آرژانتين ،شيلی و اروگوئه
را داشت .در اکتب+ر  ١٩٦٧وی توس+ط
نيروھ+++ای نظ+++امی بولي+++وی ک+++ه دول+++ت
آمريک++++ا س++++ازمان دھ++++ی ک++++رده ب++++ود،
زخم+++ی ،دس+++ت گي+++ر و س+++پس ب+++ه قت+++ل
رسيد.
***
چ+++++ه گ+++++وارا يک+++++ی از برجس+++++ته ت+++++رين
مارکسيست ھای قرن بيستم است ،ک+ه در
جھت پاسخ گوئی به چگونه سازمان دھی
ک+++ارگران در عم+++ل انقالب+++ی ب+++رای ف+++ايق
آمدن به تنھا سؤال اساسی جھان سياس+ی،
ک++ه ھمان++ا س++قوط س++رمايه داری ب++ا تم++امی
مظ++++اھرش چ++++ون اس++++تثمار ،فردگرائ++++ی،
جنگ ،نژادپرستی ،تحميق زنان و بحران
اقتصادی-اجتماعی ،برای انتقال جامعه به
سوی سوسياليسم و کمونيسم ،و رھا شدن
از اي++++++++ن مص++++++++ائب اس++++++++ت ،کوش++++++++يد.
دستاوردھای مشارکت و مساعدت سياسی
او ام+++روز ،ن+++ه تنھ++++ا ب+++رای ک++++ارگران و
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کش++اورزان کوب++ائی ) ک++ه ب++ا آن ب++ه خ++ود
ھوي+++ت م+++ی بخش+++ند از اھمي+++ت بس+++ياری
برخوردار است( ،بلکه برای طبقه کارگر
جھ+++ان و سوسياليس+++ت ھ+++ای انقالب+++ی ،در
کليه کشورھای جھان دارای اھميت ويژه
ای است.
ھ++دف چ++ه گ++وارا از کنک++اش در اقتص++اد
يافتن راھی برای اداره توليد و توزيع در
اقتصاد ،ارزيابی از طبقه کارگر به مثابه
»ني++روی مص++رف ش++ده« و »ف++اکتوری از
تولي+++د« ) آن چن+++ان ک+++ه در اي+++ده آل ت+++رين
شکل خود اقتصاددانان تربيت شده مکتب
استالينيسم به عنوان »فاکتور انس+انی« از
اين طبقه ياد کرده اند( از خارج از طبق+ه
کارگر نبود ،بلکه ھدف او ،سازمان دھی
و ارتق++اء آگ++اھی سياس++ی ک++ارگران ،ق++ادر
ساختن آنان در تمرين ارتقاء يابنده کنترل
ب+++ر روی اقتص+++اد و تص+++ميم گي+++ری ھ+++ای
اجتم++اعی ک++ه ھ++م زم++ان ب++ا تولي++د ،زن++دگی
آن++ان را ني++ز ش++کل م++ی دھ++د ،م++ی باش++د.
ع++الوه ب++ر اي++ن ،ب++اال ب++ردن ق++درت بي++نش
ک+++++++ارگران در چگ+++++++ونگی محاس+++++++به ی
احتياجات مشترک جامعه و سازمان دھی
آگاھانه »ک+ار« و من+ابع ب+رای اختص+اص
دادن آن در پيوستار ب+ا احتياج+ات ،ک+ه از
طري++ق اي++ن س++عی ک++ارگران ق++ادر گردن++د
ارزش ھا و رفتار خود را تغيير ،خالقيت
و تم++++ايالت ش++++ان را از بن++++دھای ش++++رايط
تحميلی زن+دگی ،بيگ+انگی از خ+ود و ک+ار
مجرد آزاد سازند.
چه گوارا توس+عه ھ+ر چ+ه ع+الی ت+ر فن+ون
تکنيکی و اداری ،کار داوطلبان+ه ،آگ+اھی
سياس+++++ی و ھمک+++++اری و خ+++++ود دگرگ+++++ون
س++++ازی ک++++ارگران را در مرک++++ز انقالب++++ی
نمودن روابط اجتماعی توليد و مبادل+ه در
ف++ردای پي++روزی قي++ام ،ق++رار داد .روش و
اسلوبی را که او پيشنھاد می کرد ،مخالف
سياستی که به ن+ام » ب+االترين ک+ارآرائی«
متک+++++ی ب+++++ر ي+++++ک اقتص+++++اد ب+++++ا برنام+++++ه
بوراکراتي++ک دولت++ی ،ب++ود؛ حت++ا اگ++ر اي++ن
برنامه به توسط توليد کنن+دگان اداره ش+ده
و بتوان++++د ب++++رای آن++++ان خ++++دمات خ++++الص
اجتماعی ھمه جانبه تر را »تأمين نمايد«.
او مطمئن بود چنين روش ب+وروکراتيکی
فق+++ط از حال+++ت »بس+++يج« بي+++رون آوردن،
غير سياسی و دلسرد شدن طبقه کارگر و
ب++دين جھ++ت م++انع نھ++ايی در ھوش++ياری و
آگاھی برای ارتقاء و پيشرفت در خالقيت
و ب++ارآوری انس+++ان را ب+++ه ھم+++راه خواھ+++د
داشت.
رش+++د ب+++ی ثب+++اتی اقتص+++اد س+++رمايه داری
جھانی نشان از باال رفتن امکان غير قابل
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پيش گيری يک کسادی و تنزل عميق بين
الملل+ی و ايج++اد بح+ران اجتم++اعی در س++ال
ھ++++ای آين++++ده م++++ی باش++++د .ب++++ه ھم++++راه اي++++ن
گس+++++ترش ،ت+++++أثيرات کس+++++ادی اقتص+++++اد،
بيکاری ،تفکيک طبقاتی ،خشونت پليسی،
فس++اد و تج++اوز ) ک++ه مشخص++ه ام++روزی
کش++ورھای س++رمايه داری اس++ت( خواھ++د
ب++ود .ھ++م اکن++ون ک++ارگران و دھقان++ان در
آفريق+++ا ،آمريک+++ای جن+++وبی و مرک+++زی ،و
آسيا ،در حال ورشکس+تگی و ب+رده ب+دھی
ھای خود به سرمايه مالی جھ+انی ب+وده و
در وض++++عيتی وخ++++يم ت++++ر از س++++ال ھ++++ای
 ١٩٣٠ب++ه س++ر م++ی برن++د .برجس++ته ش++دن
تناقضات جھان ،که در آخرين س+ال ھ+ای
ق++++رن بيس++++تم ھن++++وز تح++++ت کنت++++رل نظ++++ام
س++رمايه داری اس++ت ،ني++از مب++رم ب++ه پ++يش
بردن مبارزه ای جھانی برای سوسياليسم
را تاکيد می نمايد.
تجرب+ه کلي++ه انقالب+ات ق++رن اخي+ر و دول++ت
ھ+++ای ک+++ارگری بوروکراتي+++ک و مباح+++ث
مرب++وط ب++ه آن ب++رای طبق++ه ک++ارگر اي++ران
درس ھای ارزن+ده ای اس+ت ک+ه بتوان+د از
پيروزی و شکست ھا در بحث و بررسی
ب+رای ت+دوين تئ+وری و برنام+ه عم+ل خ++ود
اس++++تفاده نماي++++د؛ زي++++را ک++++ه بس++++ياری از
سؤاالت امروز و ف+ردای م+ا موض+وعاتی
ب++وده ک++ه انقالب++ات و انقالبي++ونی چ++ون چ++ه
گوارا بدان پاسخی قابل مالحظه داده اند.
انسان برای تامين و توليد احتياجات مادی
و م++واد اولي++ه زن++دگيش م++ی بايس++تی ک++ار
کند؛ از طريق کار کليه توليد کنن+دگان در
جامع+++ه ای ک+++ه ب+++ين ش+++اخه ھ+++ای مختل+++ف
تولي++++دات م++++ادی تقس++++يم گردي++++ده ،درج++++ه
احتياجات مختلف را می توان+د محاس+به و
آن را ک++++امال ب++++رآورده نم++++ود؛ بن++++ابراين،
چنين مجموعهیا از احتياجات معين ،از
ي++++ک ط++++رف ي++++ک ھمگ++++ونی خ++++ام ب++++ين
احتياج++ات و ب++ازدھی ،و از طرف++ی ديگ++ر
يک تقسيم کاربين اين شاخه ھای مختل+ف
در يک تناسب معين ايج+اد م+ی نماي+د .در
جوامع اوليه و يا در جامعه ک+امال توس+عه
يافته سوسياليستی اين تقسيم کار مصرف
ش++ده در ش++کل آگاھان++ه برنام++ه ري++زی رخ
خواھد داد .در جوامع اوليه بنابر عادات،
رسوم ،سنن ،تصميم گيری توسط »ري+ش
س+++++فيدان« و غي+++++ره ،و در ي+++++ک جامع+++++ه
سوسياليستی بر پايه انتخ+اب دموکراتي+ک
از ارجحيت ھا توسط انجم+ن ھ+ای قاطب+ه
ملت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان
صورت می پذيرد .اما تحت نظام سرمايه
داری که کار تبديل به کار خصوصی می
ش++ود ،وقت++ی ک++ه تولي++دات ک++ار ،کاالھ++ای
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توليد شده ای است مستقل از يک+ديگر ک+ه
آن نيز به توسط ھزاران شرکت و کمپانی
مس++تقل انج++ام گرفت++ه اس++ت؛ ھ++يچ تص++ميم
آگاھانه ای ،اين نوع تع+ادل مص+رف ک+ار
و احتياج+++ات ش+++ناخته ش+++ده اجتم+++اعی را
تض++++مين نم++++ی نماي++++د ،و تنھ++++ا از طري++++ق
عملک++رد کورکوران++ه ني++روی ب++ازار ،فق++ط
ب++ه ش++کل اتف++اقی اي++ن تع++ادل ب++ر ق++رار م++ی
گردد؛ نوسان ھای قيمت در بھترين شکل
ھيپوتزھ+++++ای آن ،البت+++++ه آن ط+++++وری ک+++++ه
اقتص++اددانان آکادمي++ک ب++دان چس++بيده ان++د
فقط موجھائی است که نشان می دھ+د اي+ن
تع++ادل توس++ط چ++ه ن++وع فش++اری و در چ++ه
جھت+++ی تک+++انی خ+++ورده اس+++ت؛ ام+++ا آن ھ+++ا
ن++اتوان از توض++يح اي++ن ک++ه چ++ه چي++زی و
کدام نيروی حرک+ت دھن+ده در ورای ھم+ه
اين نوسان ھا ،تع+ادل برق+رار نم+وده ش+ده
را ايج++اد م++ی نماي++د ،نم++ی باش+++++++++ند؛ اي++ن
دقيق+ا س+ؤالی اس+ت ک++ه م+ارکس ب+ا تئ++وری
ارزش کار بدان پاسخ داد .ما نيز در اي+ن
نوش+++ته ب+++دان و نک+++اتی ديگ+++ر در زمين+++ه
اقتص++اد سياس++ی از قبي++ل ق++انون ارزش ب++ا
پاس+++خ ھ+++ا و نظري+++ات رفي+++ق چ+++ه گ+++وارا
خواھيم پرداخت.
کارل مارکس در نقد برنامه گوتا نوش+ت:
» ب++++ين جامع++++ه س++++رمايه داری و جامع++++ه
کمونيس++تی دوره ای انتق++الی ،از يک++ی ب++ه
ديگری قرار دارد« .
ارنس++تو چ++ه گ++وارا در نوش++ته خ++ود تح++ت
عن++++++وان »اقتص++++++اد و سياس++++++ت در دوره
انتق+++الی ب+++ه سوسياليس+++م« م+++ی نويس+++د" :
وظيف++++++ه حکوم++++++ت انقالب++++++ی و رھب++++++ری
کمونيستی آن ايجاد اشکال سازمانی است
ک++ه ب++ه ت++دريج طبق++ه ک++ارگر را متقاع++د ب++ه
ذيص+++الحيتی اداری و م+++ديريت خ+++ود در
اقتصاد ،مؤسسات و کارخانه ساخته و ھم
چنين بتواند در آگاھی دادن ب+رای تص+ميم
گي++++ری در ارجحي++++ت ھ++++ای اجتم++++اعی و
سياس++ی دول++ت ک++ارگری ب++رای انتق++ال ب++ه
سوسياليزم نقش ايفا نمايد".
برای چه گ+وارا تنھ+ا آزم+ايش ھ+ر سيس+تم
اقتصاد با برنامه و مديريت در پيشرفت و
عق+++ب گ+++رد آن ب+++ا اي+++ن بي+++نش تبي+++ين م+++ی
گرديد ) ،يعنی تنھا را به سوی سوسياليزم
و کم+++++ونيزم(؛ او ص+++++ريحا ً علي+++++ه بي+++++نش
معاصر از مارکسيسم که به توسط رساله
ھ++++ای نوش++++ته ش++++ده اقتص++++ادی در اتح++++اد
ش++++وروی تبلي++++غ م++++ی گردي++++د ب++++ه مقابل++++ه
پرداخ++ت؛ کلي++ه اي++ن بي++نش ھ++ا از کتابچ++ه
اس++++تالين » درب++++اره مش++++کالت اقتص++++ادی
سوسياليس++++م در ش++++وروی« ک++++ه در س++++ال
 ١٩٥٢منتش+++ر گردي+++د ،سرچش+++مه گرفت+++ه

 ٤تير  -١٣٨٦سال اول
اند ،در اين کتابچه اس+تالين م+ی نويس+د" ،
نکته کليدی برای انتق+ال ب+ه سوس+ياليزم »
فھ+++++م« ق+++++وانين حرک+++++ت س+++++رمايه داری
) ھمانند قانون ارزش( بوده ،ک+ه تس+لط و
فراگيری آن ھمراه ب+ا فھمي+دن کام+ل و ب+ه
ک++ارگيری آن در جھ++ت من++افع جامع++ه ،و
س+پس تح+ت انقي+اد در آوردن آن ،ب+ه يق+ين
تف++وق جس++تن ب++ر اي++ن ق++وانين خواھ++د ب++ود"
) نشر زبان ھای خارجی  ١٩٧٢پکين+گ
ص .(٨
نتيج+++ه گي+++ری ھ+++ای اس+++تالين ب+++ی اعتب+++ار
نمودن زير بن+ای س+اختمان مارکسيس+م در
اي++ن "پيش++رفت غي++ر منتظ++ره تئوري++ک" و
در ق++++دمی جل++++وتر ترفي++++ع مک++++رر ق++++انون
ارزش ب++ه ھوي+++ت ي+++ک ق+++انون ع+++الم گي+++ر
) مطلق( برای توسعه اجتماعی ب+ود .اي+ن
ب++ی ت++وجھی ي++ک منط++ق و مفھ++وم علم++ی
ب++رای ب++اال ب++ردن ن++ابرابری اجتم++اعی ب++ين
قش+++ر اش+++رافيت ح+++اکم در دول+++ت و ع+++الی
رتبه گان حزبی در اتحاد شوروی از يک
ط++رف و اکثري++ت وس++يعی از ک++ارگران و
دھقانان از طرف ديگر ،ھم چنان که ب+اال
ب++ردن اخ++تالف اجتم++اعی در درون خ+++ود
طبق++++ه ک++++ارگر ايج++++اد نم++++ود .چ++++ه گ++++وارا
ص++++ريحا ً علي++++ه اي++++ن عقي++++ده ک++++ه س++++اختن
سوسياليس++م وظيف++ه مجري++ان زبردس++ت در
انجام استادانه ق+وانين و مک+انيزم ھ+ای ب+ه
ارث رسيده از نظام سرمايه داری اس+ت،
به مجادله برخاست.

تئjjوری -سيسjjتم برنامjjه و بودجjjه بjjرای
مؤسسات دولت – چه گوارا
نظري++++ه مارکسيس++++تی -سيس++++تم برنام++++ه و
بودجه برای مؤسسات دولتی ) از اين پس
»سيستم برنامه بودجه«( – ب+ه وس+يله چ+ه
گوارا برای دوره انتقالی از نظام سرمايه
داری ب++ه سوس++ياليزم در کوب++ا ارائ++ه ش++د.
تح+++ت سيس+++تم برنام+++ه بودج+++ه ،مؤسس+++ات
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دولتی متمرک+ز را توس+ط بان+ک دول+ت از
صندوق ھ+ای بودج+ه گ+ذاری در مطابق+ت
با برنامه اقتصاد ملی و بنگاه ھای برنامه
ريزی دولت سرمايه گذاری خواھن+د ش+د.
اين مؤسسات ھيچ گونه تنخ+واه متعل+ق ب+ه
خ++ود ب++رای ب++ه ک++ار ب++ردن در اعتب++ارات
مس+++تقل خ+++ود ن+++دارد؛ رابط+++ه پ+++ولی ب+++ين
مؤسسات و بانک دولت ،و ھم چن+ين ب+ين
خ+++ود مؤسس+++ات ،ب+++ه س+++ادگی روش ھ+++ای
حس+++ابداری اس+++ت ک+++ه ب+++رای نش+++ان دادن
چگونگی طرز عمل برنامه دولت و ايجاد
فھرس++++ت م+++++نظم در بي++++ان بھ+++++ای نس+++++بی
کاالھ++ای تولي++د ش++ده ب++ه وس++يله مؤسس++ات
متف++اوت و ج++دول ط++راز تماي++ل ب++ه ب++اال و
پائين آن می باشند.
چ++ه گ++وارا م++ی نويس++د " :در ي++ک سيس++تم
بودج++ه ب++ا عملک++رد ص++حيح در کنت++رل و
مديريت ،احتياجی برای بانک در درگي+ر
ش++++دن در تص++++ميم گي++++ری ھ++++ای س++++رمايه
گذاری باقی نمی ماند؛ اي+ن ھ+ا تص+ميمات
سياسی مربوط به سياست اقتصادی اس+ت
ک+++ه مشخص+++ا ً ب+++ه ھيئ+++ت برنام+++ه ري+++زی
مرک++زی دول++ت مرب++وط م++ی ش++ود .بان++ک
بايستی خود را به رسيدگی دقيق تنخواه و
پيش++رفتهی خ++ارج گردي+++ده ،منطب+++ق ب+++ا
روش اص+++++++ولی ک+++++++ه ھمان+++++++ا عملک+++++++رد
تخصصی اوست ،متعھد نمايد".
" کم++ونيزم نم++ود آگ++اھی و ن++ه فق++ط پدي++ده
توليد است" .چه گوارا فھم خود را ب+رای
ايج++اد ي++ک سيس++تم م++ديريت اقتص++اد اي++ن
چن+++ين آغ+++از م+++ی نماي+++د ،و نک+++اتی را در
ادامه برای اين مديريت پيشنھاد می کند:

· تکنيِ++ک ھ++ای حسابرس++ی پ++يش رفت++ه ک++ه
کنترلی م+وثرتر را مھي+ا نم+وده ان+د ،و در
کن+++ار آن م+++ديريتی ب+++ا ک+++ارآئی مرکزي+++ت
يافت++ه؛ ھ++م چن++ين ،آم++وزش اش++کال عمل++ی
روش ھای متمرکز و غير متمرک+زی ک+ه
توسط سرمايه داری فرامليتی به کار برده
شده است.
· تکنيک ھای کامپيوتر که در مديريت و
اقتص+++اد ب+++ه ک+++ار ب+++رده م+++ی ش+++ود و ب+++ه
کارگيری روش ھای رياضی در اقتصاد؛
· تکني++ک ھ++ای برنام++ه ري++زی و م++ديريت
کنترل در توليدات؛
· تکنيک ھای مربوط به بودجه به عنوان
ابزار برنامه ريزی و کنترل دارائی ھا؛
· تکني++ک ھ++ای اداری ب++ه مثاب++ه اج++زا ی
کنترل اقتصاد؛
· مش++++ارکت و مداخل++++ه قاطب++++ه مل++++ت در
مديريت اقتصاد ،انگيزه مستقيم ک+ارگران
زن و م+++رد در تجس+++م خ+++ود در محص+++ول
نھائی توليد؛
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· ب++ه ک++ارگيری تج++ارب عمل++ی و تئ++وری
کشورھای سوسياليستی.
ب+++رای چ+++ه گ+++وارا س+++اختن سوسياليس+++م و
کمونيزم يک تجلی از آگاھی ،سازماندھی
و تولي+++د اس+++ت و ن+++ه فق+++ط وظيف+++ه اداری،
تکنيکی و اقتصادی.
بررسی قانون ارزش در ديدگاه چه گوارا
در مقاله ای تحت عنوان »در مورد بينش
از قوانين ارزش« چه گ+وارا م+ی نويس+د:
"به نظر ما ،تنھا چيزی که انسان قادر به
انجام آن نيس+ت ،ايج+اد ارزش ب+رای ي+ک
مقص++ود مش++خص اس++ت .رواب++ط تولي++دی
نمودار کننده ارزش می باشند .علی رغ+م
آگ+++اھی م+++ا نس+++بت ب+++ه وج+++ودش ،ارزش
دارای وج++ود خ++ارجی اس++ت .دان++ش م++ا ي++ا
محدوديت آن ھيچ نسبتی به وجود ارزش
ندارد ،حتی ھيچ نسبتی به رابط+ه تولي+دی
سرمايه داری آن چنان که خ+ود را ظ+اھر
می نمايد ،ن+دارد .انس+ان ق+ادر اس+ت تح+ت
شرايط خاصی جامع+ه را تغيي+ر داده ،ام+ا
نمی تواند قوانين آن را اختراع نمايد".
وی در پاسخ به » آلبرتو م+ورا« ھنگ+امی
ک++++ه ارزش را رابط++++ه ب++++ين احتياج++++ات و
من++ابع ارزي++ابی ک++رده و م++ی نويس++د" :در
سوسياليسم قانون ارزش به عملکرد خ+ود
ادامه می دھد ،ھ+م چن+ين اي+ن تنھ+ا مقي+اس
اداره تولي++دات نب++وده و تح++ت سوسياليس++م
قانون ارزش از طريق اقتصاد ب+ا برنام+ه
عمل++ی م++ی نماي++د" پاس++خ م++ی دھ++د " :اي++ن
روشن است که ،اگر جامعه محصولی را
غي++ر قاب++ل اس++تفاده ببين++د ،آن ج++نس ھ+++يچ
ارزش مبادله ای نخواھد داشت .نکت+ه در
اين جاست که بدون ارزش مصرفی ،ھيچ
ارزشی وجود نخواھد داشت .ھم زمان با
آن ،درک ارزش مص++رفی ) ب++ه اس++تثنای
بعض++ی از نيروھ++ای طبيع++ت( ني++ز ب++دون
ارزش ،به دليل رابطه ديالکتيکی بين اين
دو غير ممکن است  .به واقعي+ت نزدي+ک
تر است که رابطه بين احتياجات و من+ابع
ب++ه عن++وان عام++ل ب++القوه در بي++نش ارزش
گفته شود .اين ب+ه ان+دازه ک+افی منطق+ی ب+ه
نظر م+ی رس+د ب+دين دلي+ل ک+ه اي+ن فرم+ول
بن+++دی ،ب+++ا رابط+++ه ب+++ين عرض++ه و تقاض+++ا
تبادل پذير بوده – يعنی رابط+ه ای ک+ه در
ب+++ازار وج+++ود دارد ،ج+++ائی ک+++ه يک+++ی از
روابط در قانون ارزش ي+ا رواب+ط ارزش
عملی می گردد.
وقتی که ھمه محصوالت با رابطه فی م+ا
بين خودشان قيمت گ+ذاری م+ی ش+وند ،از
رابط+++ه ب+++ين اي+++ن محص+++والت در ب+++ازار
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سرمايه داری مجزا می گردند ،بنابر اي+ن
ما يک شکل جدي+د از قيم+ت ک+ه ب+ا ب+ازار
جھ++انی س++رمايه داری متف++اوت م++ی باش++د
ايجاد نموده ايم .س+پس م+ا چگون+ه مطم+ئن
خ++واھيم ش++د ک++ه اي++ن قيم++ت ھ++ا ب++ا ارزش
منطبق می گردن+د چگون+ه م+ا آگاھان+ه م+ی
توانيم دانش مان را از قانون ارزش برای
نائل ش+دن ب+ه تع+ادل ب+ازار در ي+ک س+و و
قيم+ت ھ++ائی ک+ه بي++ان گ+ر بھ++ای واقع++ی از
سوئی ديگر است به کار ببريم؟ اين يک+ی
از مھ+م ت+رين مش++کالتی اس+ت ک+ه اقتص++اد
سوسياليستی با آن رو در روست".
"به کالمی ديگر ،ھيچ کس نمی پرسد ک+ه
قانون ارزش ب+ه عملک+رد خ+ود ادام+ه م+ی
دھد .پاسخی که ما خواھيم گفت اين است
که اين قانون در توسعه يافته ت+رين ش+کل
خ++ود در چ++ارچوب ب++ازار س++رمايه داری
عم++ل م++ی کن++د؛ و در نتيج++ه آن ،تغيي++ر و
تبديلی که در بازار توسط دستگاه مالکيت
اجتماعی وسائل تولي+د و توزي+ع در تغيي+ر
آن به وج+ود م+ی آي+د ،چگ+ونگی تش+خيص
عملکردھ+++++ای ق+++++انون ارزش را مش+++++کل
خواھد ساخت .قانون ارزش ھمانند تنظيم
کنن++ده رواب++ط ک++االئی تح++ت نظ++ام س++رمايه
داری است .ب+دين دلي+ل ،در نھاي+ت ب+ازار
به ھر دليلی که در آشفتگی است ،بعضی
از آش+++فتگی ھ+++ای آن در عملک+++رد ق+++انون
ارزش نيز روی خواھد داد.
اجازه دھيد ما ف+رض کن+يم ک+ه ھم+ه بخ+ش
ھای يک برنامه اقتصادی در يک توازن
کام+ل ط++رح ش+ده اس++ت .ب+رای ارزي++ابی و
سنجش اين برنامه ،ابزار تحليل تنھا نتايج
آن خواھ++د ب++ود .در ھ++ر ح++ال تع++ادل ب++ين
عرض++ه و تقاض++ا ف++اکتوری تعي++ين کنن++ده
خواھد بود "...در تقابل با نظريه مديريت
چه گ+وارا ،سيس+تم اقتص+اد حس+ابداری ب+ه
توس+++ط انس+++تيتوی مل+++ی ب+++رای اص+++الحات
ارضی ) که بعداً◌ توسط کارلوس رافائل
رودريگ++ز( و وزرات بازرگ++انی خ++ارجی
) توسط آلبرتو مورا رھب+ری م+ی گردي+د(
در مؤسسات دولتی به مورد اجرا گذاشته
شد .اي+ن بي+نش از نمون+ه برنام+ه ري+زی و
مديريت اتح+اد ش+وروی و اروپ+ای ش+رقی
کپ+ی ب+رداری ش++ده ب+ود .تح++ت اي+ن سيس++تم
مؤسسات دولتی سپرده ثاب+ت خودش+ان را
خ+++ارج از ھزين+++ه س+++رمايه گ+++ذاری ش+++ده
محفوظ نگه داشته و سرمايه گذاری ھ+ای
در نظر گرفت+ه ش+ده ب+ا ھ+دف گي+ری ھ+ای
گسترده ای که در برنامه ريزی اقتصادی
دولت قرار گرفته صورت می پ+ذيرد اي+ن
سيستم را »خود مديريت در ام+ور م+الی«
ني+++++ز م+++++ی نامن+++++د .داد و س+++++تدھا توس+++++ط
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مؤسسات دولتی ب+ر مبن+ای پرداخ+ت ھ+ای
پولی و گرفتن وام توسط اين مؤسسات از
بانک ھای دولتی ب+ا پرداخ+ت س+ود ب+ه آن
ھا که بان+ک ھ+ا ني+ز بتوانن+د فعالي+ت ھ+ا و
ھزينه ھای خود را سازمان دھی و تأمين
نماين++++د ،انج++++ام م++++ی گرف++++ت .در نتيج++++ه،
پ++ول»س++ود« ب++رای ي++ک مؤسس++ه مج++رد و
سياست اعتبار و منافع بانک دولت ،ي+ک
نق+++ش پ+++ر اھمي+++ت در محاس+++به و تص+++ميم
گي++ری ھ++ای ترجيح++ی اقتص++اد ايف++اء م++ی
نمايد.
ھدف چه گ+وارا از سيس+تم برنام+ه بودج+ه
تش++++++ويق و ت++++++رويج رفت++++++ار و برخ++++++ورد
کمونيس++تی جدي+++د ب++ه ک+++ار ،ھ++م زم+++ان در
تمرين ابتک+ارات انس+ان ب+ا رفت+ار ب+ارآور
اجتماعی برای به انج+ام رس+انيدن اھ+داف
صريح و روشن که از نظر سياسی مدون
و قابل پذيرش به ط+ور جمع+ی باش+د ،م+ی
بود .در مرکزيت ،ھم گام و ھمراه با اي+ن
جھت گيری ،قدم گذاش+تن در جھ+ت پ+ايين
آوردن ن+++ابرابری اجتم+++اعی درون طبق+++ه
ک+ارگر ،ب++ه اض++افه مح+و اش++کال مش++خص
پيش قضاوت و پيش داوری نفرت بار در
جوام++ع س++رمايه داری و سيس++تم اجتم++اعی
پيش++ا س++رمايه داری ،نژادپرس++تی ،تحقي++ر
زنان ،اس+تثمار ف+وق الع+اده زحم+ت کش+ان
شھری و کار مجرد مرگ آور فردی م+ی
باشد.
ھ++م چن++ان ک++ه طبق++ه ک++ارگر در راه انتق++ال
جامع+++ه ق+++دم ب+++ر م+++ی دارد ،س+++طح تولي+++د
اجتم++اعی ک++ار ني++ز اف++زايش م++ی ياب++د .چ++ه
گوارا معتقد بود طبقه کارگر ھم زم+ان ب+ا
اي+ن انتق++ال ،آگ+اھی خ++ود را ني+ز ب++ه معن++ی
تغيي++ر طبيع++ت انس++انی و اجتم++اعی تغيي++ر
خواھد داد .بدين دليل است که او اھميت+ی
فوق الع+اده ب+ه ک+ار داوطلبان+ه  ،ھ+م چن+ين
ھمبس++++تگی ب++++ين الملل++++ی ب++++ا ک++++ارگران و
کش++اورزانی ک++ه در مب++ارزه ب++رای تغيي++ر
جھان می باشند قايل بود .بدون پيش روی
در اين جھت ،برنامه ريزی سوسياليس+تی
غيرممکن می باشد.
س++اختمان سوسياليس++م ب++ه ط++ور ناآگاھان++ه،
بدون رھبری ،بدون طبقه کارگری که ب+ا
چش++م ان++داز ت++اريخی و ب++ين الملل++ی مجھ++ز
گرديده باشد ،ايجاد نمی گردد .در اسلوب
و روش پيش+++++نھادی در تئ+++++وری سيس+++++تم
برنامه بودجه و راھی که چه گوارا بر آن
تکيه داشت پيدايش ي+ک ح+زب کمونيس+ت
پرولتاريائی قوی ،در حال رش+د ،متعھ+د،
با آگاھی سياسی و پيش+گام ب+ين الملل+ی از
طبقه کارگر تضمين گرديده است.

ميليتانت

شماره چھار

درباره ی طب انقالبی*
ارنستو چه گوارا
برگردان :رادمان روئين تن

اي++++ن م++++تن يک++++ی از س++++خنرانی ھ++++ای
»ارنس++تو چ++ه گ++وارا« در ت++اريخ ن++وزدھم
آگوس++ت  ١٩٦٠اس++ت ک++ه در مقاب++ل تع++داد
انب+++وھی از ميليش+++ای کوب+++ائی اي+++راد ش+++ده
است.
اين جش+ن س+اده در مي+ان ص+دھا مراس+می
که مردم کوب+ا روزان+ه برگ+زار م+ی کنن+د
از آن جھت برای م+ن ح+ائز اھمي+ت اس+ت
ک+++ه آنھ+++ا آزادی  ،پيش+++رفت تم+++ام ق+++وانين
انقالب++ی و پيش++روی ش++ان در راه تکمي++ل
استقالل را ،جشن می گيرند.
تقريب++ا ھم++ه م++ی دانن++د ک++ه م++ن س++الھا پ++يش
حرفه ی خودمان را بعن+وان ي+ک پزش+ک
آغ+++از ک+++ردم .زمانيک+++ه م+++ن بعن+++وان ي+++ک
پزش+++++ک ش+++++روع بک+++++ار ک+++++ردم] ،و ي+++++ا[
زمانيکه که مشغول تحصيل در رشته ی
پزشکی بودم ،قسمت عمده ی مفاھيمی که
امروز بعنوان يک انقالب+ی دارا ھس+تم از
گنجينه ی اي+ده و افک+ار م+ن غاي+ب بودن+د.
م+++ن در آنموق+++ع بمانن+++د بقي+++ه آدمھ+++ا م++++ی
خواستم موفق بشوم .خيال داش+تم ک+ه ي+ک
دانشمند و محقق معروف در علم پزشکی
بش++وم؛ روي++ای ي++ک ک++ار خس++تگی ناپ++ذير
جھت کشف چيزی ک+ه بتوان+د ب+ه انس+انيت
کم++++ک کن++++د و ھمچن++++ين بتوان++++د م++++را ب++++ه
موفقيت فردی برساند را در سر داش+تم .
]خالص+++ه ک+++الم[ م+++ن ني+++ز بمانن+++د ھم+++ه،
محصول و زاده ی محيط خود بودم.
بع+++د از ف+++ارغ التحص+++يلی ،ب+++دليل ش+++رايط
وي+++ژه و ش+++ايد ھ+++م بخ+++اطر خصوص+++ياتم،
شروع به مسافرت در کشورھای مختل+ف
ق++اره ی امريک++ا نم++ودم؛ ]در جري++ان اي++ن
سفرھا[ به ھمه کشورھای اين قاره بج+ز
»ھ++ائيتی« و »جمھ++وری دومن++يکن« س++فر
کرده و با آنھ+ا آش+نا ش+دم .بعل+ت م+وقعيتی
که ابتدا بعنوان دانشجو و سپس پزش+ک
دارا ب++ودم ،در ي++ک ارتب++اط تنگاتن++گ ب++ا
فق+++ر ،گرس+++نگی و ام+++راض م+++ردم ق+++رار
گرفتم.
ن++اتوانی ب++رای درم++ان ي++ک ک++ودک بعل++ت
نداری ،بی ھوشی ی که در اثر گرسنگی
پيوسته و تنبيه بدنی حاصل شده  ،عواملی
ھستند ک+ه باع+ث م+ی گردن+د ک+ه ي+ک پ+در
بتوان++د از دس++ت دادن پس++رش را بعن++وان
يک حادثه ی بی اھميت بپذيرد  .م+ن در
آنزمان تشخيص دادم که چيزھايی وجود
دارند که تقريبا از لحاظ اھميت برای من
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ب++++ه ان++++دازه ی ش++++ھرت کس++++ب ک++++ردن و
مع+روف ش+دنم و ي+ا س+ھم مھ+م ايف+ا ک++ردن
در عل++م پزش++کی اھمي++ت دارن++د :م++ن م++ی
خواستم به آن مردم کمک کنم .
بمانن++د بقي++ه اف++رادی ک++ه محص++ول مح++يط
خود ھستند ،م+ن ني+ز پيوس+ته م+ی خواس+تم
ب+++ا ت+++الش و کوش+++ش ف+++ردی ام ب+++ه م+++ردم
کم+ک ک+نم .پيش++تر ،مس+افرت ط++والنی ی
را ب+ه کش+ورھای مختل+ف آمريک+ای الت+ين
آغ++++از ک++++رده ب++++ودم -م++++ن در آنزم++++ان در
می بردم ،گواتماالی
»گواتماال« بسر
»آربنز« -و شروع به نوشتن يک س+ری
يادداشتھای در رابطه با رفتار و سلوکی
که يک پزشک انقالب+ی باي+د دارا باش+د،
ک++ردم .ھمچن++ين ش++روع ب++ه بررس++ی اي++ن
موض++وع نم++ودم ک++ه چ++ه چيزھ++ای ب++رای
پزشک انقالبی شدن ،مورد نيار است.
در »گواتم++++اال« ،ي++++ورش و تھ++++اجم ک++++ه
بوس++++يله ی کمپ++++انی »يونايت++++د ف++++ورت« و
وزارت ام++++ور خارج++++ه آمريک++++ا» ،ج++++ان
فوس+++++تر دال+++++س« و عام+++++ل مزدورش+++++ان
»کاستلو آرمز« ب+ر علي+ه دول+ت »آربن+ز«
رھبری می شد ،به موفقيت رسيد .کودتا
ب++++++ه پي++++++روزی رس++++++يد چونک++++++ه م++++++ردم
»گواتم++اال« از نظ++ر س++طح بل++وغ سياس++ی
در ح++++د م++++ردم کوب++++ای ام++++روز نبودن++++د.
درس++++ت ،در ي++++ک روز خ++++وب و زيب++++ا ،
بمانن++د س++اير روزھ++ا ،م++ن ب++ه ي++ک تبعي++د
نخواسته رف+تم ي+ا س+رانجام از گواتم+االئی
که که ديگر وطن من نبود فرار کردم.
س++پس م++ن ب++ه ي++ک نتيج++ه ی اساس++ی پ++ی
ب++ردم ک++ه ب++رای آنک++ه ي++ک نف++ر پزش++ک،
انقالبی باشد و يا بطور کلی يک انقالبی
وجود داشته باشد ،بايد در وھله ی نخست
انق++الب بوق++وع بپيون++دد .ت++الش تجري++دی
افراد با وجود خلوص نيت و اعتقادشان
بی فايده است .حتی اگر آنان بخواھند به
تنھايی زندگی خويش را ف+دای اي+ده ھ+ای
اصيل خود بنمايند ،باز ھم بی ثمر خواھد
ب++ود .در چن++ين ش++رايطی در کش++ورھای
پيرامونی قاره ی امريکا ،نبرد ]تجريدی[
بر عليه دولتھ+ای ض+د مردم+ی و ش+رايط
اجتم++اعی ح++اکم ب++ر آن ،راه ب++ه ج++ای نم++ی
برد.
برای خلق ي+ک انق+الب ،چنانچ+ه در کوب+ا
ب+ه تحق++ق رس++يد ،ني++از ب+ه بس++يج ک++ل م++ردم
است .اين مردم بايد قادر باشند استفاده از
اسلحه را فرا گرفت+ه و انس+جام و يگ+انگی
را تمرين و عمل کنند .تنھا از اين طري+ق
اس+++++ت ک+++++ه آنھ+++++ا ب+++++ه ارزش اس+++++لحه و
ھمبستگی واقف خواھند شد.
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اکن+ون م+ا ب+ه ھس+ته ی مرک+زی مس++اله ای
که قبال ھ+م ب+ا آن روب+رو ب+وديم ،رس+يديم.
ام++++روزه ،ھ++++ر ف++++ردی ح++++ق دارد و حت++++ا
وظيفه دارد ،مھمت+ر از ھ+ر چي+زی ،ي+ک
پزشک انقالبی باشد؛ فردی که دانش فنی
خود را در خدمت به انق+الب و م+ردم ب+ه
می گيرد .اما اکنون مجددا سوال
کار
قديمی طرح می گردد :واقع+ا چگون+ه م+ی
ت+++وان ک+++ار رف+++اه اجتم+++اعی را انج+++ام داد؟
چگونه انسان قادر است ک+ه کوش+ش ھ+ای
ف+++ردی را ب+++ا وظ+++ايف اجتم+++اعی در ھ+++م
آميزد؟
ما بايد مجددا به بازنگری زندگی خودمان
بپ++ردازيم؛ در پ++يش از انق++الب ،بعن++وان
ي++++ک پزش++++ک و در رابط++++ه ب++++ا بھداش++++ت
عم++ومی چ++ه ط++ور م++ی انديش++يديم و عم++ل
م++ی ک++رديم؟ .م++ا باي++د اي++ن رويک++رد را ب++ا
اشتياق و روش انتقادی عميق انجام دھيم
و س++رانجام ب++ه نت++ايجی برس++يم ک++ه تقريب++ا
تمام چيزھايی ک+ه در گذش+ته فک+ر و ح+س
م++ی ک++رديم ب++ه بايگ++انی س++پرده و از اي++ن
رھ++آورد ي++ک ن++وع انس++ان ط++راز ن++وينی
خل++ق گ++ردد.اگ++ر ھ++ر ک++دام از م++ا ح++داکثر
تالش++ش را در جھ++ت کم++ال بخش++يدن ب++ه
انس++ان ن++وين ب++ه ک++ار گي++رد ،ب++دون ش++ک،
خل++ق انس++ان ن++وين آس++ان ت++ر خواھ++د ب++ود؛
انس+انی ک++ه نمون++ه ی کوب+ای ن++وين خواھ++د
شد.
اين موقعيت بسيار مناسبی است ت+ا ب+رای
شما که ھم اکنون اينجا حاضر شديد ،ب+ار
ديگر بر اھمي+ت اي+ن مس+اله تاکي+د ک+نم ک+ه
انسان طراز نوين ک+ه در ح+ال خل+ق ش+دن
اس++++ت را نم++++ی ت++++وان بط++++ور کام++++ل در
پايتخت پي+دا ک+رد ،بلک+ه آنھ+ا را باي+د در
گوشه و کنار کوبا جستجو نمود.
شايد از آنھايی ک+ه در ب+ين ش+ما در ٢٦
ج+والی ب++ه »سيراماس++ترا« رفتن++د دو چي++ز
ک++امال ناش++ناخته را دي++ده باش++ند .نخس++ت،
ارتش+ی ب++ا بي+ل و کلن++گ ھ+ا ؛ ارتش++ی ک++ه
بزرگترين افتخارش اين است ک+ه ب+ا بي+ل
و کلنگ شان در رژه فس+تيوال ميھن+ی
»اورينت++ه« ش++رکت کنن++د؛ و دوم ارتش++ی
که از رفقای نظامی آنان تشکيل شده که
در دستانش++ان تفن++گ ق++رار دارد .ام++ا ش++ما
بايد يک چيز بسيار مھمتر از اينھا را در
آنج+ا دي+ده باش++يد .ش+ما باي++د بچ+ه ھ++ايی را
ديده باشيد که از نظر وضعيت فيزيک+ی ،
ھشت ي+ا ن+ه س+اله ب+ه نظ+ر م+ی رس+ند ،در
حاليکه تقريبا تمامی آنھا سيزده يا چھارده
س++++++ال دارن++++++د .آنھ++++++ا کودک++++++ان اص++++++لی
»سيراماس++ترا« ھس++تند .آنھ++ا محص++والت
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گرس++نگی و تھيدس++تی ھس++تند .آنھ++ا ھمگ++ی
مخلوقات سو تغديه و کم غدايی ھستند.
در اي++ن کوب++ای کوچ++ک ،ب++ا چھ++ار ي++ا پ++نج
ايس++++تگاه تلويزي++++ونی و ص++++دھا ايس++++تگاه
راديوئی ،با تمام علوم م+درن و پيش+رفته،
زمانيک+++++ه کودک+++++ان »سيراماس+++++ترا« ب+++++ه
مدرس+ه رس+يدند و ب+رای اول+ين ب+ار الم+پ
چ+++راغ را در ش+++ب مش+++اھده کردن++++د ،از
م+++++ی زدن+++++د ک+++++ه
خوش+++++حالی فري+++++اد
ستارگان ،آن شب خيلی پايين آمده بودن+د.
از بين اين بچه ھ+ا ک+ه تع+دادی از آنھ+ا را
حتم++ا ش++ما دي++ده اي++د ،ع++ده ای ش++روع ب++ه
يادگيری مھارتھای مختلف از خواندن تا
حرف+ه ھ++ای مختل++ف در م++دارس اش++تراکی
نموده اند .آنھا حت+ا مب+ادرت ب+ه ي+ادگيری
عل+م س+خت و مش+کل انقالب+ی گ+ری نم+وده
ان++د .اينھ++ا انس++انھای ن++وينی ھس++تند ک++ه در
کوب+++ا متول+++د م+++ی ش+++وند .آنھ+++ا در من+++اطق
مھجور و دور افتاده ی »سيراماس+ترا« و
ھمچن+++ين در م+++زارع اش+++تراکی و مراک+++ز
کارگری به دنيا آمده اند.
تم+++ا م اي+++ن مس+++ائلی ک+++ه ط+++رح ک+++ردم ،ب+++ه
موضوع صحبت امروز ما مرتبط اس+ت،
يعنی در ھم آميختگی و ادغام پزش+کان و
ک+++ارگران بھداش+++تی در جن+++بش انقالب+++ی.
وظايف طب اجتماعی که بخشی از آن در
کوب++ا ب++ه نم++ايش گذاش++ته ش++ده ،عبارتن++دار:
تربيت و غدا دادن به جوان تر ھا ،تربيت
کردن ارتش و تقس+يم زم+ين ھ+ای ک+ه فاق+د
مال+++ک اس+++ت ب+++ين کش+++اورزانی ک+++ه ھ+++ر
روز ،روی آنھ++ا ک++ار م++ی کردن++د ،ب++دون
اينکه ھيچ منفعتی دريافت کنند.
مبارزه با امراض و بيمارھا بعن+وان ي+ک
اصل بايد بر اساس بدنی مقاوم و قوی و
ن+++ه ص+++رفا ھنرنم+++ايی ي+++ک پزش+++ک ب+++ر
ارگانيس++می ض++عيف ص++ورت بگي++رد .اي++ن
مس++اله تنھ++ا از طري++ق ت++امين ش++رايط الزم
در جھت پرورش بدنی سالم و قوی برای
تم+++ام اعض+++ای تش+++کيل دھن+++ده ی جامع+++ه
اشتراکی امکان پذير اس+ت .بن+ابراين عل+م
پزشکی به علمی تبديل خواھد ش+د ک+ه در
جھت پيشگيری ام+راض و بيم+اری بک+ار
خواھ++++++د رف++++++ت و ھمچن++++++ين م++++++ردم را
راھنم+++ائی م+++ی کن+++د ت+++ا وظ+++ايف بھداش+++ت
فردی خود را انجام دھند .در چنين حالتی
عل++م پزش++کی باي++د تنھ++ا در مواق++ع بس++يار
ضروری نظير عمل جراحی ي+ا چيزھ+ای
ديگ++ری ک++ه خ++ارج از مھارتھ++ا و توان++ايی
انسان جامعه ی نوين است ،بکار گرفت+ه
شود.
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وظيفه ای که امروز ب+ه وزارت بھداش+ت
و س+++++ازمانھای مربوط+++++ه س+++++پرده ش+++++ده،
عبارتنداز:
تامين بھداشت عمومی برای بخ+ش وس+يع
تری از مردم ،
بني+++ان نھ+++ادن ي+++ک برنام+++ه پ+++يش گي+++ری
درمانی،
و راھنمايی و ھدايت مردم به انجام امور
عملی بھداشتی.
ام++ا ب++رای انج++ام اي++ن وظ++ايف س++ازمانی و
انقالبی ،اساسا اين افراد ھستند که مورد
نياز می باش+ند .انق+الب ب+ر خ+الف نظ+ر
عده ای ،جامعه و ابتکارات اجتماعی را
ھمگ++++++ون نم++++++ی کن++++++د ،بلک++++++ه ب++++++رعکس
اس+++تعدادھای ف+++ردی انس+++انھا را آزاد م+++ی
س++ازد .چي++زی ک++ه انق++الب انج++ام م++ی دھ++د
جھت دادن به استعدادھاست .و ھم اکنون
وظيف+++ه ی م+++ا اي+++ن اس+++ت ک+++ه اس+++تعداد و
توانايھ++++ای خ++++الق عل++++وم پزش++++کی را در
جھ+++ت وظ+++ايف ط+++ب اجتم+++اعی کان+++اليزه
کنيم.
ما در انتھای قرن حاضر نه تنھا در کوبا
بلک++ه در س++اير نق++اط دني++ا ني++ز ب++ه س++ر م++ی
بريم  .مھم نيست که عده ای ] از حامين
س+رمايه[ ب++ه چ+ه اميدوارن++د و در مخالف++ت
با ما چ+ه م+ی گوين+د .ش+کل س+رمايه داری
که ما می شناسيم و در آن رش+د ک+رده اي+م
و در زي+++ر ح+++اکميتش رن+++ج کش+++يديم  ،در
تم++ام جھ++ان شکس++ت خواھ++د خ++ورد .تم++ام
انحص++++ارت ن++++ابود خواھن++++د ش++++د؛ عل++++وم
اشتراکی روز به روز به موفقيتھای نوين
و مھم++ی دس++ت خواھ+++د ياف++ت .در ق+++اره
آمريکا ،ما وظيفه ی پر افتخار پيشگامی
جنبش رھائی بخش را که مدتھا پيش در
کش++ورھای آفريف++ائی و آس++يائی آغ++از ش++د،
بر عھده داري+م .از نمون+ه ھ+ای ب+ارز اي+ن
پيشگامی در جنبش آزاديبخش ،م+ی ت+وان
ب+++ه مطالب+++ات تغيي++++ر بني+++ادين اجتم++++اعی،
ھمس++طح ب++ا تغيي++ر س++اختمان ذھن++ی م++ردم
اشاره کرد.
فردگرائی ،باي+د در ش+کل عملک+رد ف+ردی
ھ++ر شخص++ی  ،از قلم++روی اجتم++اعی ی
کوب++++ا مح++++و گ+++++ردد .در آين++++ده ی کوب+++++ا،
فردگرائ++ی باي+++د در راس+++تای پش+++تيبانی از
تمام افراد جامعه و در جھت منافع قطعی
و غي++ر مش++روط جامع++ه اش++تراکی در آي++د.
چيزھای که امروز شما از صحبتھای من
درک می کني+د ک+ه موجب+ات تام+ل ش+ما را
در گذش++ته ،ح++ال و آين++ده س++بب م++ی ش++ود،
ک+++افی نيس+++ت .ب+++رای اينک+++ه روش فک+++ر
کردن خود را تغيير دھيم ،ضرورت دارد
ک++ه خ++ود را در مج++اورت تغيي++ر درون++ی
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عمي++ق ق++رار داده و در آنزم++ان اس++ت ک++ه-
مخصوصا در اجرای وظايف و التزامات
خودم+++ان ب+++ه جامع+++ه -م+++ی ت+++وانيم ش+++اھد
تغييرات عميق خارجی باشيم.
تغيير و تحوالت خ+ارجی بط+ور روزان+ه
در کوب+++ا در ح+++ال وق+++وع اس+++ت .يک+++ی از
راھھ++ای ش++ناخت انق++الب و آگ++اه ش++دن از
انرژی بلقوه مردم ،اين اس+ت ک+ه ب+ه تم+ام
کوب++++ا مس++++افرت ک++++رده و ش++++اھد مراک++++ز
ک++ارگری و اش++تراکی ی ب++ود ک++ه در ح++ال
شکل گيری ھس+تند .ام+ا تنھ+ا مس+افرت ب+ه
ھم+++ه کوب+++ا و آش+++نايی ب+++ا مردم+++ی ک+++ه در
مراکز کارگری و اشتراکی کار م+ی کنن+د
برای رسيدن به مرکز طب انقالب+ی ک+افی
نيست ،بلکه بايد به جستجوی بيماريھ+ای
که مردم حامل آن ھستند ،چيزی که از آن
رن+++++ج م+++++ی برن+++++د ،چي+++++زی ک+++++ه بعن+++++وان
شوربختی مزمن برای ساليان سال با آن
دست و پنجه نرم می کردن+د و چي+زی ک+ه
از ق++++رن ھ++++ا س++++رکوبی و فرم++++انبرداری
مطل+++ق ب+++ه آنھ+++ا ارث رس+++يده  ،پرداخ+++ت.
پزش+++کان و ک+++ارگران پزش++++کی باي+++د ب++++ه
مرکز کار جديدشان يعنی بين م+ردم و در
بين مراکز اشتراکی بروند.
مھ++م نيس++ت چ++ه اتف++اقی در جھ++ان بيافت++د،
ھميشه پزشک به بيمارش نزديک است و
از ژرف++ای روح بيم++ار خ++ود آگ++اھی دارد.
چ++ون پزش++ک کس++ی اس++ت ک++ه ب++ا دردھ++ا
مب++ارزه ک++رده و آنھ++ا تس++کين م++ی دھ++د .او
ک++ار بس++يار پ++ر ارزش و پ++ر مس++ئوليتی را
در جامعه بر عھده دارد.
چندين ماه پ+يش در »ھاوان+ا« ،ي+ک گ+روه
از پزشکانی که جديدا فارغ التحصيل شده
بودند از رفتن به مناطق روستائی سر باز
زدند و خواستار پ+اداش ش+دند .وق+وع اي+ن
حادثه سبب شد که خ+اطرات گذش+ته ام را
در رابط+++ه ب+++ا اينک+++ه چ+++ه کس+++ی ب+++ودم و
چگونه فکر می ک+ردم را م+رور ک+نم .از
نقط++ه و نظ++ر گذش++ته ،ح++داقل رفت++ار آن++ان
برای من بسيار منطقی به نظر می رسيد.
داس+++++++++تان م+++++++++ن بمانن+++++++++د سرگذش+++++++++ت
گالدياتورھ++ای عص++يانگری ب++ود ک++ه م++ی
خواس+++++تند از آين+++++ده و ش+++++رايط بھت+++++ری
اطمين++++ان حاص++++ل ک++++رده و خ++++ود را ب++++ه
تنھائی در خدمت مردم قرار دھند.
ام++ا اگ++ر بج++ای اي++ن پزش++کان ک++ه خ++انواده
ھای آنھا عموما ق+ادر ب+ه پرداخ+ت ھزين+ه
ی تحص++يل آن++ان بودن++د ،تع++دادی از اف++راد
ک++م بض++اعت ،تحص++يل خودش++ان را ب++ه
پايان می رساندند  ،چه اتفاقی می افتد؟ يا
چه اتفاقی می افتد که اگر به طور معجزه
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آسا ،دويست يا سيصد نفر از دھقانان از
اين دانشگاه فارغ التحصيل می شدند؟
مسلما آنھا فورا و با اشتياق وافر به کمک
برادران خود می شتافتند .آنھا درخواست
س+++++خت ت+++++رين کارھ+++++ا و مس+++++ئواليتھا را
م+ی کردن++د ت++ا نش++ان دھن++د ک++ه س++اليانی ک++ه
جھ++ت تحص++يل ص++رف ک++رده ان++د بيھ++وده
نب++وده اس++ت .اگ++ر در ش++ش ي++ا ھف++ت س++ال
آينده ،دانشجويان فارغ التحصيل از بين
ک++ارگران و دھقان++ان در تم++ام رش++ته ھ+++ا
باشند ،می دانيد چه اتفاقی خواھد افتاد؟
اما ما نم+ی ت+وانيم ب+ه آين+ده ب+ا ي+ک دي+دگاه
قض+++ا و ق+++دری بنگ+++ريم و انس+++انھا را ب+++ه
فرزن+++++دان طبق+++++ه ک+++++ارگر و دھقان+++++ان از
طرف++ی ،و ض++د انق++الب از ط++رف ديگ++ر
تقس++++يم کن++++يم؛ چراک++++ه اي++++ن س++++اده ک++++ردن
موضوع و بيش از ھمه مطابق با واقعيت
نم++ی توان++د ي++ک
نيس++ت .ھ++يچ چي++زی
انسان ش+ريف را بيش+تر از زن+دگی ک+ردن
در انقالب تربيت و آموزش دھد.
ھ+++يچ ي+++ک از م+++ا ،ھ+++يچ ک+++دام از اول+++ين
گروھ++ی ک++ه ب+++ه »گرانم++ا« رس+++يدند و در
»سيراماسترا« موضع گرفتن+د و آموختن+د
که به کارگران و دھقانان احت+رام گذاش+ته
و با آنھا زندگی کنند از پيشينه ی دھقانی
يا کارگری نمی آمدند .طبيعتا عده ای از
ما ،در ايام کودکی کار کرده بودند ول+ی
چي++زی ک++ه گرس++نگی مطل++ق ن++ام دارد را،
ھيچ يک از ما تجربه نکرده ب+ود .ام+ا در
مدت دو سال طوالنی در »سيراماسترا«،
ما ب+ا گرس+نگی آش+نا ش+ده و خيل+ی چيزھ+ا
برای ما روشن شد.
در ابت++++دا ،اگ++++ر ھ++++ر کس++++ی ب++++ه ام++++الک
زمين+++++داران و دھقان+++++ان ثروتمن+++++د دس+++++ت
درازی می کرد ،مورد تنبيه ما قرار می
گرف++ت .ام++ا م++ا در ي++ک روز ،ده ھ++زار
راس گاو را ب+ه »سيراماس+ترا« آوردي+م و
به دھقانان گفتيم :بخوريد .و دھقانان بعد
از س+اليان س+ال ،ب++رای اول+ين ب+ار گوش++ت
خوردن++د .احترام++ی را ک++ه م++ا ب++رای ح++ق
مق++دس مال++ک ب++ر آن ده ھ++زار راس گ++او
داشتيم با وارد ش+دن در نب+رد مس+لحانه از
دست رفت و ھمگی ما ب+ه اي+ن مس+اله ب+ه
خوبی پی برديم که حق زن+دگی ي+ک نف+ر
انسان ،ميليونھا برابر پربھاتر از ھم+ه ی
دارائی ھای ثروتمن+دان ت+رين اف+راد روی
زم++ين اس++ت .م++ا اي++ن مس++اله را ب++ا وج++ود
اينکه نه از طبقه کارگر و ن+ه از طبق+ه ی
دھقان++ان ب++وديم درک ک++رديم .و آي++ا م++ا ک++ه
افراد منتخب ]انقالب+ی[ ب+وديم نباي+د آنچ+ه
را که بقيه م+ردم کوب+ا نم+ی توانس+تند آن+را
بياموزن++د ب++ه آنھ++ا بي++اموزانيم؟ بل++ی ،م++ردم
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کوبا می توانند بياموزند ،بعالوه  ،انقالب
ام+++++روز خواس+++++تار آن اس+++++ت ک+++++ه آن+++++ان
بياموزن++د .انق++الب ھمچن++ين خواس++تار آن
است که مردم به اين مساله پ+ی ببرن+د ک+ه
خ++دمت ب++ه ھماس++يه ب++ه مرات++ب مھمت++ر از
]ھ++ر[ پاداش++ی اس++ت .باي++د درک کنن++د ک++ه
قدرانی و سپاسگذاری يک ملت به مراتب
پر دوام تر و تعيين کننده تر از تمام طال
ھ++ای اس++ت ک++ه ي++ک نف++ر م++ی ان++دوزد .ھ++ر
پزشکی ،در طول فعاليت حرفه ای خود،
م++++++ی توان++++++د و باي++++++د ب++++++ه جم++++++ع آوری
گرانبھ+++++اترين گ+++++نج يعن+++++ی ق+++++دردانی و
سپاسگزاری مردم مبادرت کند.از اينرو ،
ما بايد شروع به محو کردن افک+ار کھن+ه
خود نموده و به مردم نزدي+ک و نزدي+ک
ت++ر ش++ويم .رويک++رد م++ا ب++ه م++ردم نباي++د ب++ه
مانند گذشته باشد.
ھمه شما خواھي+د گف+ت" :خي+ر ،م+ن م+ردم
را دوس++ت دارم .م++ن ک++ارگران و دھقان++ان
را دوس++ت دارم و در روزھ++ای ش++نبه ب++ه
اينجا و آنجا می روم تا آنھا ببي+نم" .ب+دون
ش++ک ھرکس++ی از ش++ما اي++ن ک++ار را انج++ام
داده است .اما ما قبال اينکار را به مقاصد
خيرخواھانه انجام می داديم ولی چيزی
که امروز ما بايد به آن عمل کنيم ،تمرين
»ھمبستگی« است .ما نباي+د ب+ه ن+زد م+ردم
رفته و بگويم " :ما اينجا ھستيم و آمده
اي++م ت++ا ک++اری ب++رای ش++ما انج++ام دھ++يم ،ب++ه
شما علوم بياموزيم ،تا اش+تباھات و فق+دان
فرھنگت++ان را ب++ه رخت++ان بکش++يم"  .بلک++ه
در عوض ما باي+د ب+ا ذھن+ی جس+تجوگر و
روحی فروتن ب+ه ن+زد ]ت+وده[ رفت+ه و از
منب+++++ع عظ+++++يم خ+++++رد يعن+++++ی »م+++++ردم«،
بياموزيم .پ+س از آن اس+ت ک+ه تش+خيص
خواھيم داد که تا چه اندازه ای نظراتم+ان
نادرس++ت ب+++وده و اي+++ن نظ+++رات نادرس+++ت
چط++ور ب+++ه ش++کل خودک+++ار ب++ه بخش+++ی از
سيستم فکری ما مب+دل ش+ده اس+ت .غال+ب
اوقات ،ما نياز داريم ت+ا افکارم+ان را ن+ه
تنھ++ا در م++ورد مف++اھيم کل++ی ،اجتم++اعی و
فلسفی ،بلکه ھمينطور در مورد نظري+ات
پرشکی نيز تغيير دھيم.
م++ا در خ++واھيم ياف++ت ک++ه بيماريھ++ا ديگ++ر
ني++++++++ازی ندارن++++++++د بمانن++++++++د ھميش++++++++ه در
بيمارستانھای بزرگ شھر معالجه گردند.
مش+++اھده خ+++واھيم ک+++رد ک+++ه پزش+++ک باي+++د
کشاورز نيز باشد تا مواد غ+ذائی جدي+دی
بوج+++ود آورد و ب+++ا سرمش+++ق ق+++رار دادن
خ++ودش ،تم++ايالتی برانگي++زد ت++ا اي++ن م++واد
غ++++ذايی جدي++++د ب++++ه مص++++رف رس++++د و در
سازمان تغذيه ی کوبا ،تن+وع و دگرگ+ونی
غ++ذائی رخ دھ++د .س++پس در خ++واھيم ياف++ت
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ک+++ه چگون+++ه و تح+++ت چ+++ه ش+++رايطی باي+++د
آموزگارانه رفتار کنيم.
ھمچنين ضرورت دارد که »سياستمدار«
نيز باشيم و صرفا به سوی مردم نشتابيم
تا حکمت و فرزانگی خود را به رخ آنھ+ا
بکشيم .بلکه بايد به م+ابين م+ردم ب+رويم و
به آنھا نش+ان دھ+يم ک+ه م+ا از آنھ+ا خ+واھيم
آموخت،ک++++ه ق++++ادريم ب++++ه ھم++++راه آن++++ان،
آزم+++ون ب+++زرگ پاي++++ه ري+++زی س++++اختمان
کوبای نوين را به فرجام برسانيم.
گامھ+++ای عمل+++ی بس+++ياری در اي+++ن رابط+++ه
برداشته شده است .در فاصله ی بين اول
ژانوي++++ه  ١٩٥٩و ح++++ال حاض++++ر ،م++++دت
زمانی وجود دارد ک+ه نم+ی ت+وان آن+را ب+ا
ھيچ گونه مفاھيم قراردادی اندازه گرفت.
اکثري++ت م++ردم کوب++ا دريافت++ه ان++د ن++ه ي++ک
ديکت++اتور بلک++ه ي++ک سيس++تم س++قوط ک++رده
اس++ت و اي++ن حقيقت++ی اس++ت ک++ه م++ردم باي++د
بياموزند که بر روی ويران+ه ھ+ای سيس+تم
گذشته بايد نظ+ام جدي+دی را برپ+ا کنن+د ک+ه
خوشبختی مطلق را برای آنھا به ارمغ+ان
آورد.
بخ+++اطر دارم ک+++ه در اواي+++ل س+++ال گذش+++ته
رفيقمان »نيکوالس گيلن« از آرژانتين به
کوبا آمده بود .اگرچه امروز اشعارش به
يکی و دو زبان ديگر ترجمه شده و ھر
روز ب++ر خوانن++دگان آث++ار او اف++زوده م++ی
شود ولی او مثل امروز شاعر و نويس+نده
ی بزرگی بود .در آنزمان ،بس+يار ب+رای
»گيلن« س+خت ب+ود ت+ا اش+عار مردم+ی اش
را در کوب++ا بخوان++د ،چراک++ه م++ورد پ++يش
داوری ق+++رار م+++ی گرف+++ت .ھيچکس+++ی
تص++ور نم++ی ک++رد ک++ه او اس++تعداد خ++ارق
الع+++اده ی ش+++اعريش را س+++اليان س+++ال در
خدمت آنچه که به آن اعتقاد داشت ،بدون
پ+++اداش در خ+++دمت م+++ردم ق+++رار دھ+++د .در
گذش++ته  ،م++ردم او و اش++عارش را بعن++وان
افتحار و شکوه کوبا نمی دانستند بلک+ه او
را نماينده ی يک حزب سياس+ی تلق+ی م+ی
کردن++د ک++ه اينط++ور نب++ود .اکن++ون تم++ام آن
چيزھا فراموش شده است و ما ياد گرفت+ه
ايم که نبايد بخاطر عقايد متف+اوت درب+اره
ی چگونگی ساختمان درون+ی کش+ورمان،
مادامی که دشمن مشترک داري+م ،در ب+ين
ما تفرقه بوجود آيد .آنچه بايد آشکار شود
اين است که دريابيم که آيا دشمن مشترکی
م+ی
داريم يا نه؟ آي+ا م+ا واقع+ا کوش+ش
کنيم تا به ھ+دف مش+ترکمان نائ+ل ش+ويم ي+ا
نه؟ کسی پشت سرش را نگاه نمی کند که
ببيند صحبت ھای ما استراق سمع می
شود يا نه؛ اگر کسی نيست ،بايد نظرمان
را ب+++++ه روش+++++نی ب+++++دھيم ک+++++ه حکوم+++++ت
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انحص++++ارطلب اي++++االت متح++++ده آمريک+++++ا
دش++++++من م+++++++ا و دش+++++++من اص+++++++لی تم+++++++ام
آمريکاست.
آيا ما کوشش م+ی کن+يم ک+ه ملت+ی آزاد در
مي++ان مل++ل آزاد ديگ++ر باش++يم ،ب++دون آنک++ه
وابستگی و تعلق+ی ب+ه ھ+يچ ي+ک از بل+وک
داش+++ته باش+++يم ؟ آي++++ا م+++ی ت+++وانيم ب++++دون
مش+++ورت ب+++ا يک+++ی از س+++فارتخانه ھ+++ای
قدرتھای بزرگ ،ھر گونه اقدام خ+ارجی
و داخل++++ی را انج++++ام دھ++++يم؟ اگ++++ر ب++++رای
توزي++ع ث++روت آنھ++ائی ک++ه ب++يش از ان++دازه
دارن+++د در ب+++ين کس+++انی ک+++ه ھ+++يچ ندارن+++د
برنامه ريزی می کنيم ،اگ+ر ک+ار خالقان+ه
را سرچش++++مه و منب++++ع پرت++++وان رض++++ايت
خاطر روزانه خويش قرار می دھ+يم ،در
اين صورت اھدافی داريم که برای تحق+ق
بخش++يدن ب++ه آنھ++ا ک++ار کن++يم و ھرکس++ی ک++ه
چنين ھدفھايی را داراست ،دوست ماست.
اما در تحقق اين اھ+داف ،وابس+تگی اف+راد
ب++++ه س++++ازمانھا و افک++++ار مختل++++ف ،ج++++ز
فرعيات محسوب می شود.
در زم++++++++ان خط+++++++++رات ب+++++++++زرگ ،در
بحرانھای سخت و نابھنگام ،فقط دش+منان
ب++زرگ و اھ++داف ب++زرگ باي++د ب++ه حس++اب
آين++د .اگ++ر روی اي++ن مس++اله ب++ا ھ++م تواف++ق
داريم  ،اگر م+ا ھمگ+ی م+ی دان+يم در ح+ال
حاضر به کجا می رويم ،باي+د ش+روع ب+ه
کار]مشترک[ کنيم.
ھم++انطور ک++ه پيش++تر ب++ه ش++ما گف++تم ب++رای
اينکه يک انقالبی باشيد در مرحله ی اول
باي++د انق++الب وج++ود داش++ته باش++د .م++ا اي++ن
انقالب را تجربه کرديم .س+پس ،ش+ما باي+د
مردمی را که می خواھيد با آنھا کار کنيد
را بشناسيد .فکر می کنم ما ھنوز بطور
کامل به اين مساله آشنا نشديم و بايد روی
اين مس+اله ھن+وز ک+ار کن+يم .از م+ن س+وال
م++ی کني++د ک++ه چ++ه وس++ائلی ب++رای ش++ناختن
مردم وجود دارد .مگ+ر ب+ه ج+ز اي+ن اس+ت
ک++ه باي++د ب++ا آنھ++ا ک++ار کن++يم و در م++زارع
اشتراکی آنھا زندگی کنيم .ھر کسی نمی
توان++د اينک++ار را انج++ام دھ++د .بس++ياری از
من++اطق مح++روم وج++ود دارن++د ک++ه حض++ور
کارگران پزشک در آنھا بسيار مھم است.
من می گويم که ميليشای انقالب+ی يک+ی از
بزرگت++رين اب++زار ب++رای ھمبس++تگی م++ردم
کوبا می باشد .ھم اکنون ميليشا ،وظيفه ی
ن++وينی را ب++ه پزش++کان داده ان++د و آنھ++ا را
برای چيزی که در گذشته بسيار نزديک
 ،ي++ک حقيق++ت غ++م انگي++ز و مھل++ک ب++رای
کوب++ا محس++وب م++ی ش++د ،آم++اده م++ی کنن++د.
حقيقتی که در آن زم+ان نش+ان م+ی داد ک+ه
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ما قربانی ي+ک حمل+ه ی نظ+امی ب+زرگ و
گسترده می شويم.
م++ن باي++د ھش++دار ب++دھم ک++ه پزش++کانی ک++ه
بعنوان يک انقالبی يا سرباز انجام وظيفه
می کنند بايد ھميش+ه پزش+ک ب+اقی بمانن+د.
شما نبايد مرتکب اشتباه مشابھی شويد که
م+++ا در »س+++يرا ماس+++ترا« مرتک+++ب ش+++ديم.
ممک++++++ن اس++++++ت آن ک++++++اری ک++++++ه م++++++ا در
»سيراماس++ترا« انج++ام دادي++م ي++ک اش++تباه
نبود ،چراکه به نظر می رسيد که ھمه ی
رفقای امدادگر در آن مقطع زمانی ،ب+اقی
ماندن در کنار زخمی ھا يا افراد م+ريض
را ام+++ر پس+++ت و پ+++يش پ+++ا افت+++اده ای م+++ی
ش+مردند و ھ++ر ي+ک از آنھ++ا در جس++تجوی
راھھ+++ای ممک+++ن ب+++رای گ+++رفتن اس+++لحه و
شتافتن به خط مقدم برای اثبات روحيه ی
جنگنده ی خود بودند.
ھ+++م اکن++++ون ،وض+++عيت متف++++اوت اس++++ت و
ارتش نوين که برای دفاع از کشور شکل
خواھ+++د گرف+++ت باي+++د ارتش+++ی باش+++د ک+++ه از
تاکتيکھای متفاوتی بھره بگيرد .پزشکان
اھميت وافری در پ+ی ري+زی ارت+ش ن+وين
دارند .ما بايد حرف+ه خ+ود را بعن+وان ي+ک
پزشک ادامه دھيم چراکه اي+ن ش+غل يک+ی
از زبياترين وظ+ايف و يک+ی از مھمت+رين
چيزھای است که در جن+گ ح+ائز اھمي+ت
اس++ت .ن++ه تنھ++ا پزش++کان بلک++ه پرس++تاران،
متخصص+ين آزمايش++گاھی  ،ھم+ه آنھ++ا ک++ه
خودشان را وقف اين حرفه انسانی نموده
اند ،دارای اھميت زيادی ھستند.
اگرچه ما از خطر نھفت+ه آگ+اھيم و خ+ود
را ب++++++رای دف++++++اع در مقاب++++++ل ي++++++ورش و
تھاجمات احتمالی آماده می کنيم که ھنوز
اتمسفر آن موجود است ،اما م+ا باي+د فک+ر
ک++ردن در م++ورد آن را متوق++ف کن++يم .اگ++ر
آم+++ادگی ب+++رای جن+++گ در مرک+++ز اھمي+++ت
قرار گيرد ،ما نخ+واھيم توانس+ت خودم+ان
را وقف کارھای خالق نمايم .تمام کارھ+ا
و تم+ام س++رمايه ای ک+ه در جھ++ت آم++ادگی
نظامی مص+رف م+ی ش+ود  ،تل+ف خواھ+د
ش++د .ش++وربختانه ،م++ا باي++د اي++ن کارھ++ا را
انج+ام دھ+يم ،چراک++ه ديگ+ران ني+ز مش++غول
آم++اده ک++ردن خودش++ان ب++رای جن++گ ب++ا م++ا
ھستند .اما م+ن باي+د ب+ه اي+ن حقيق+ت اق+رار
کنم ک+ه – و اي+ن را ب+ا ص+داقت کام+ل م+ی
گويم ،به شرفت يک سرباز -پولھايی که
از بان+++ک مرک+++زی ب+++رای خري+++د اس+++لحه
ھزينه می شود من را بس+يار غمگ+ين م+ی
کند.
با اي+ن وج+ود ،ميليش+ا دارای ي+ک وظيف+ه
مھ++م در زمانھ++ای ص++لح ھس++تند؛ آنھ++ا باي++د
در مراک+++ز پرجمعي+++ت ب+++ه اب+++زاری مب+++دل
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ش+++وند ک+++ه م+++ردم را متح+++د س+++ازند .ي+++ک
ھمبس++++تگی ح++++داکثری باي++++د ب++++ه آزم++++ون
گذاشته شود ،چنانچه به من گفته شده اي+ن
مس+++اله در ميليش+++ای پزش+++ک ب+++ه تم+++رين
گذاشته شده است .در زمان خطر ،ميليشا
باي++د ف++ورا ب++ه ح++ل مش++کالت م++ردم فقي++ر
کوبا بپردازند .ليکن به ميليشا که متشکل
از ھم++ه ی طبق++ات اجتم++اعی کوب++ا ھس++تند
فرص++ت داده م++ی ش+++ود ک++ه ب++ه ]ارت+++ش[
ميلشيا بپيوندند و با ھ+م زن+دگی براب+ر را
تجربه کنند.
اگر کارگران پزشکی -به من اجازه دھي+د
که اين لقب را ک+ه م+دتی پ+يش فراموش+ش
ک+++رده ب+++ودم يکب+++ار ديگ+++ر اس+++تفاده ک+++نم -
موفق بشوند ،اگر ما اين سالح جديد اتحاد
و ھمبس+++تگی را بک+++ار بگي+++ريم ،اگ+++ر م+++ا
اھداف خودمان را بشناسيم ،اگ+ر دش+منان
خودمان را بشناسيم و بدانيم که چه جھتی
را بايد برويم ،سپس تنھا چيزی که ب+رای
ما باقی می ماند اين است ک+ه ب+داينم تنھ+ا
بخشی از راه باقی مان+ده ک+ه باي+د روزان+ه
ط+++ی ش++++ود .آن بخ+++ش ]از راه[ را ھ++++يچ
کسی نمی تواند به ما نشان دھد؛ آن بخش
ي++ک س++فر اختصاص++ی ب++رای ھ++ر ف++ردی
است .آنچيزی است که ما ھر روز انج+ام
م++++ی دھ++++يم ،چي++++زی ک++++ه ھ++++ر ف++++ردی از
تجربي+++ات شخص+++ی خ+++ود گ+++ردآوری م+++ی
کند ،و چيزی که ھر فردی ب+ا اش+تغال ب+ه
حرف+ه اش ب+ه عرص+ه ظھ+ور م+ی رس+اند؛
يعن+++ی وق+++ف و اختص+++اص دادن خودي+++ت
خود در جھت رفاه و سعادت انسان.
ھم اکنون که ما تمام عناصر را برای قدم
نھادن به س+وی آين+ده داري+م ،اج+ازه دھي+د
توص++يه ی »خ++وزه م++ارتی« را ب++ه خ++اطر
آوريم ،اگرچه در ح+ال حاض+ر خ+ود م+ن
آنرا ناديده می گيرم ولی بايد پيوسته آن+را
بکار گيريم":بھت+رين طري+ق گفت+ار ،عم+ل
است" .اجازه دھيد به سوی آين+ده ی کوب+ا
گام برداريم.
* اي++ن مقال+++ه در ح+++دود چھ+++ار دھ+++ه پ+++يش
توس+++ط تع+++دادی از اعض+++ا ي+++ا ھ+++واداران
»جبھه ی ملی« در خ+ارج کش+ور ترجم+ه
و ب++++ه چ++++اپ رس++++يد و مج++++ددا بوس++++يله ی
»س+++ازمان چريکھ+++ای ف+++دائی خل+++ق« ب+++از
تکثير شد .از آنجايی که ترجمه ی نخست
اي++++++ن س++++++خنرانی ب++++++ه فارس++++++ی ،دارای
اشتباھات فاحش و حذفيات زيادی است ،
به برگردان مجدد آن اقدام کردم.
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